รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่มีเกณฑมาตรฐานเชิงระดับ
ประจําป 2553
หนวยงาน กองกิจการนิสิต
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน
ตัวบงชี้ที่ 1.1 มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการ พัฒนากลยุทธ แผน
ดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนใหครบทุกภารกิจ
เปาหมาย

5 (กําหนดไวแลวในภาพรวม)

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)
; 1. มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน
; 2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลอง
กันและกัน และสอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ
; 3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อ
วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
; 4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
; 5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้อยางนอยปละ 2 ครั้ง
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค
เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยและของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบัน
และแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ
7. มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น และผลการวิ เ คราะห ม าปรั บ ปรุ ง กลยุ ท ธ แ ละแผนการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง
ผลการดําเนินงาน
1. มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน
กองกิจการนิสิตไดกําหนดปรัชญา และวิสัยทัศน ไวดังนี้
ปรัชญา : พัฒนานิสิต ปลูกจิตสํานึก ระลึกคุณธรรม ชี้นําคุณภาพชีวิต
วิสัยทัศน : กองกิจการนิสิตเปนหนวยงานที่สามารถดําเนินภารกิจดานการจัดบริการ
และสวัสดิการใหแกนิสิตในระดับที่ไดมาตรฐาน สงเสริมกิจกรรมนิสิตเพื่ออํานวยตอการสรางเสริม
ประสบการณการเรียนรูแกนิสิต และการจัดโครงการพัฒนานิสิตไดสนองตอบตอทิศทางการพัฒนา
นิสิตของมหาวิทยาลัย ซึ่ง ปรัชญา และวิสัยทัศนดังกลาวปรากฏในหนังสือเผยแพรของกองกิจการ

นิสิต เชน รายงานประจําป นอกจากนี้กองกิจการนิสิตไดนําเผยแพรบนเว็บไซดของกองกิจการนิสิตที่
http://www.sa.ku.ac.th
(4-1.1-1 )

2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปให
สอดคลองกันและกัน และสอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ
มีการพัฒ นาแผนการดํา เนิน งานและแผนปฏิบัติราชการประจํ า ป ที่ สอดคล องกั บ
ภารกิจหลักของหนวยงาน มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณากําหนดประเด็นยุทธศาสตร วัตถุประสงค
กลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย รวมทั้งโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรกองกิจการนิสิต บน
พื้นฐานที่สอดคลองตามแนวนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการอุดมการศึกษา และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
(4-1.1-2)
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน
มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อ
วัดความสําเร็จของการดําเนินงานในแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งผานการพิจ ารณากําหนดตัวบงชี้โดย
คณะกรรมการกองกิจการนิสิต
(4-1.1-3)
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
กองกิจการนิสิตไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานดานการจัด
การศึกษา โดยมุงสงเสริมพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนิสิตซึ่งเปนภารกิจของหนวยงาน โดยได
กําหนดเปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด รวมทั้งโครงการไวครบถวน เพื่อใชเปนแผนในการดําเนินงาน
และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ให
สํานักงานอธิการบดีรับทราบ
(4-1.1-4)
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้อยางนอยปละ 2 ครั้ง
กองกิจการนิสิตไดติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
เสนอตอสํานักงานอธิการบดี รวมทั้งไดมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอผลการดําเนินงานในรอบ
ปงบประมาณที่ผา นมา เพื่อแจงตอผูบริหาร และหนวยงาน ตลอดจนบุคลากรในสังกัดไดรับทราบ
(4-1.1-5)
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมาย
กับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยและของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและ
แนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง
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รายการหลักฐาน
หมายเลขหลักฐาน
4-1.1-1
4-1.1-2
4-1.1-3
4-1.1-4
4-1.1-5

ชื่อเอกสาร
http://www.sa.ku.ac.th

แผนยุทธศาสตรกองกิจการนิสิต
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2552
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตั ริ าชการ
รายงานประจําป กองกิจการนิสิต

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับความสําเร็จของการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ
เปาหมาย

4 (กําหนดไวแลวในภาพรวม)

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)
; 1. มีการสํารวจความตองการของผูรับบริการ
; 2. มีการวางแผนการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ
; 3. มีการดําเนินการตามแผนการใหบริการที่กําหนด
; 4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการใหบริการ
; 5. มีการนําขอเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการใหบริการในรอบปตอไป
ผลการดําเนินงาน
1. มีการสํารวจความตองการของผูรับบริการ
มีการสํารวจความตองการของผูรับบริการ โดยมอบหมายใหแตละฝายดําเนินการ
สํารวจความตองการของผูรับริการ ซึ่งเปนนิสิตที่มาใชบริการในแตละฝาย
(4-2.3-1)
2. มีการวางแผนการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ
กองกิ จ การนิ สิ ต มี ก ารวางแนวทางการดํ า เนิ น งานการจั ด โครงการ/กิ จ กรรมให
สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ เชน มีการจัดโครงการในหัวขอที่นิสิตสนใจ โดยกําหนด
โครงการกิจกรรมดังกลาวไวในแผนปฏิบัติราชการ
(4-2.3-2)
3. มีการดําเนินการตามแผนการใหบริการที่กําหนด
มีการจัดทําปฏิทินกิจกรรมนิสิต เพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมตลอดป ซึ่ง
หนวยงานไดดําเนินโครงการ/กิจกรรมตางๆเปนไปตามแผนที่กําหนดไว
(4-2.3-3 , 4-2.3-4)
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4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการใหบริการ
มีการประเมินผลการดําเนินงาน โดยแตละฝายจะมีการสรุปผลการดําเนินงานแจงให
ที่ประชุมคณะกรรมการกองกิจการนิสิตทราบ ตลอดจนรายงานสรุปผลการจัดโครงการ สรุปคาใชจาย
และประเมินผลการจัดโครงการใหผูอํานวยการกองทราบภายหลังดําเนินโครงการเสร็จสิ้น
(4-2.3-5 , 4-2.3-6 , 4-2.3-7)
5. มีการนําขอเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการใหบริการในรอบปตอไป
มีการประชุมหารือรวมกันในการนําขอเสนอแนะทีไ่ ดจากการประเมินผลการดําเนินงานมาเปน
แนวทางในการปรับปรุงการดําเนินในรอบปตอไป
รายการหลักฐาน
หมายเลขหลักฐาน
4-2.3-1
4-2.3-2
4-2.3-3
4-2.3-4
4-2.3-5
4-2.3-6
4-2.3-7
4-2.3-8

ชื่อเอกสาร
แบบสอบถาม/สรุปผลการสํารวจความตองการของผูรับบริการ
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2552
http://www.sa.ku.ac.th

รายงานประจําป กองกิจการนิสิต หนา46-60
แบบรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ
แบบรายงานสรุปคาใชจายการดําเนินโครงการ
แบบประเมินผลการจัดโครงการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองกิจการนิสิต

ตัวบงชี้ที่ 2.23 มีการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา
(กองกิจการนิสิต)
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)
; 1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนิสิตชั้นปที่ 1
; 2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนิสิต
; 3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต
; 4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนิสิต
; 5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนิสิตและศิษยเกา
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนิสิตและศิษยเกา
7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เรื่องขางตนเปนประจําทุกป
8. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนิสิต
และศิษยเกา

4

ผลการดําเนินงาน
1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนิสิตชั้นปที่ 1
มีการสํารวจความตองการจําเปนพื้นฐานของนิสิตชั้นปที่ 1 ในพิธีการซอมใหญวัน
ไหวครู โดยมีความตองการจําเปนแบงออกเปน 5 ประเด็น ดังนี้ ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ
การพัฒนาการเรียนรู ดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานบริการใหคําปรึกษา ดานแหลงขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชน ดานขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนสําหรับนิสิตชั้นปที่ 1
(4-2.23-1)
2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนิสิต
มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนิสิต
โดยใหบริการดานทุนการศึกษา กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา บริการจัดหางานและศึกษาตอ
บริการทดสอบเชิงจิตวิทยา บริการใหยืมโนตบุกและจักรยานสําหรับนิสิตหอพัก
(4-2.23-2)
3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต
มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต ไดแก การใหบริการ
หอพักสําหรับนิสิตที่มีภูมิลําเนาตางจังหวัด ตลอดจนนิสิตที่มีปญหาดานการเรียน และการปรับตัวใน
ดานตางๆ โดยมีการจัดหอพักใหเปนลักษณะศูนยการศึกษาและอาศัย คือจัดหอพักใหเปนแหลง
พัฒนานิสิตในดานการเรียนรู ทั้งทางชีวิตและวิชาการ
(4-2.23-2)
4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนิสิต
กองกิจการนิสิตมีฝายแนะแนวและจัดหางานที่ดูแลและจัดบริการใหคําปรึกษาแก
นิสิต บริการทดสอบเชิงจิตวิทยา เพื่อการใหคําปรึกษาตอ หรือสํารวจและพัฒนาตนเองในดานอื่นๆ
นอกจากนี้มีศูนยใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต ตั้งอยู ณ อาคารเทพศาสตรสถิตยมีบริการ
ใหคําปรึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุมแกนิสิตบริการสอนเทคนิคการนวดผอนคลายความเครียด
บริการดนตรีบําบัด การใชน้ํามันหอมระเหย การทํางานอดิเรก บริการมุมสบายสําหรับใหนิสิตได
พักผอน สนับสนุนใหนิสิตไดรูจักตนเองในดานตางๆสามารถปรับตัวและใชชีวิตทั้งในมหาวิทยาลัย
และในสังคมไดอยางมีความสุข
(4-2.23-2)
5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนิสิตและศิษยเกา
กองกิจการนิสิตมีบริการใหขอมูลขาวสารแกนิสิตปจจุบันหลายชองทาง เชน เว็บไซต
ของกองกิจการนิสิต http://www.sa.ku.ac.th หนังสือเผยแพรของกองกิจการนิสิต เชน คูมือ
กิจกรรมนิสิต คูมือศูนยืใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต วารสารขาวกองกิจการนิสิต
(4-2.23-3)
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนิสิตและศิษยเกา
-
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7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เรื่องขางตนเปนประจําทุกป
8. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา
รายการหลักฐาน
หมายเลขหลักฐาน
ชื่อเอกสาร
4-2.23-1
สรุปผลการสํารวจความตองการจําเปนของนิสิตชั้นปที่ 1
4-2.23-2
คูมอื นิสิต ประจําปการศึกษา 2552 หนา14-15
4-2.23-3
รายงานประจําป กองกิจการนิสิต หนา 28-30
ตัวบงชี้ที่ 2.24 มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
(กองกิจการนิสิต)
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)
; 1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของ คณะและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
; 2. มีการสงเสริมใหคณะ และสโมสรนิสิตจัดกิจกรรมนิสิตใหครบทุกประเภท โดยอยาง
นอยตองดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้
2.1 กิจกรรมวิชาการ
2.2 กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ
2.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิง่ แวดลอม
2.4 กิจกรรมนันทนาการ
2.5 กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
; 3. มี กระบวนการติ ดตามและประเมิ นผลโครงการหรื อกิ จกรรม
ทั้งที่ จัด โดย
มหาวิทยาลัยและสโมสรนิสิตทุกสิ้นปการศึกษา
; 4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตอยางตอเนื่อง
ผลการดําเนินงาน
1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของ คณะและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
มีการจัดทําแนวทางการสงเสริมกิจกรรม โดยจัดใหมีการประชุมสัมมนาผูบริหารดาน
กิ จการนิสิต 4 วิทยาเขตเพื่อกํา หนดยุท ธศาสตรการดํ า เนิน งานเพื่ อพั ฒ นานิสิต ใหส อดคลองกั บ
วิ สั ย ทั ศ น ข องมหาวิ ท ยาลั ย และคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา
(4-2.24-1)
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2. มีการสงเสริมใหคณะ และสโมสรนิสิตจัดกิจกรรมนิสิตใหครบทุกประเภท โดยอยางนอย
ตองดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้
2.1 กิจกรรมวิชาการ
2.2 กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ
2.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิง่ แวดลอม
2.4 กิจกรรมนันทนาการ
2.5 กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
กองกิ จ การนิ สิ ต ดํ า เนิ น การจั ด กิ จ รรมนิ สิ ต ได ค รบทั้ ง 5 ด า นที่ กํ า หนดไว เช น
กิจกรรมวิชาการ: โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ / กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ: โครงการรัก
KUวิ่งรอบKU/ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม: โครงการปนรักสูนอง / กิจกรรม
นันทนาการ: โครงการสรางความยินดีนองใหมหอพัก / กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม: โครงการ
ทําบุญตึกพักหอพัก
(4-2.24-2)
3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดย มหาวิทยาลัย
และสโมสรนิสิตทุกสิ้นปการศึกษา
มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม โดยในสวนของกิจกรรม
ที่ ดํ า เนิ น การโดยนิ สิ ต ได มี ก ารแต ง ตั้ ง อาจารย ที่ ป รึ ก ษากิ จ กรรมนิ สิ ต เพื่ อ ติ ด ตามและกํ า กั บ ให
ประเมินผลโครงการในแตละองคกรกิจกรรม โดยมีคณะกรรมการบริหารเงินบํารุงกิจกรรมนิสิตและ
กองกิจการนิสิตทําหนาที่ประเมินในภาพรวมในสวนขององคกรกิจกรรมนิสิต รวมทั้งวิเคราะหและ
ประเมินภาพรวมเพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัย
(4-2.24-3 , 4-2.24-4)
4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสติ อยางตอเนื่อง
กองกิจการนิสิตไดนําผลการประเมินไปใชในการสัมมนาผูบริหารกิจการนิสิต 4 วิทยา
เขต เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนานิสิตอยางตอเนื่อง
(4-2.24-5)
รายการหลักฐาน
หมายเลขหลักฐาน
ชื่อเอกสาร
4-2.24-1
สรุปผลการสัมมนากิจการนิสิต 4 วิทยาเขต เรื่อง ประเด็นยุทธศาสตร
การดําเนินงานกิจการนิสิต
4-2.24-2
รายงานประจําป กองกิจการนิสิต หนา46-60
4-2.24-3
สรุปผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอประโยชนที่ไดรับ
จากการดําเนินกิจกรรม
4-2.24-4
รายงานสรุปผลการการดําเนินงานกิจกรรมนิสิต
4-2.24-5
โครงการสัมมนากิจการนิสิต 4 วิทยาเขต
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ตัวบงชี้ที่ 2.33 ระดับความสําเร็จของการสืบคนขอมูลตามภารกิจของหนวยงาน
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)
1. มีแผนการจัดทําระบบฐานขอมูล
2. มีการกําหนดระยะเวลามาตรฐานของขอมูล และมีผูรับผิดชอบ
3. มีการเชื่อมโยงขอมูลภายในหนวยงานใหมคี วามถูกตอง และเปนปจจุบัน
4. มีผตู รวจสอบความถูกตอง และความเปนปจจุบนั ของขอมูล
5. มีการติดตามและประเมินผล
6. มีการพัฒนาและปรับปรุงฐานขอมูลอยางสม่ําเสมอ
ผลการดําเนินงาน (ไมไดดําเนินการ)
องคประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ
ดัชนีที่ 3.1

มีระบบการบริหารจัดการทีด่ แี บบธรรมาภิบาล และภาวะผูนาํ

เปาหมาย

4 (กําหนดไวแลวในภาพรวม)

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)
; 1. ผูบริหารกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและแผนงานประจําปอยางชัดเจน รวมทั้งมีการ
ประชุมสรุปผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณที่ผานมากอนการกําหนดแผนงานประจําป
; 2. มีการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการดําเนินงานประจําปตามระบบควบคุมภายใน
; 3. ผูบ ริ หารมี ก ารประเมิน ผลการดํา เนิน งานเชิงประสิ ท ธิภ าพและประสิ ทธิผ ลตาม
แผนงานประจําปเปนระยะ
; 4. ผูบริหารมีการนําผลการประเมินฯ มาใชในการปรับปรุงการบริหารและจัดการ
; 5. มีการประเมินภาวะผูนําและภารกิจของผูบริหาร
ผลการดําเนินงาน
1. ผูบริหารกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและแผนงานประจําปอยางชัดเจน รวมทั้งมีการ
ประชุมสรุปผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณทีผ่ า นมากอนการกําหนดแผนงานปะจําป
ผูบริหารมีการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและแผนงานประจําปของหนวยงาน โดย
นําเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองกิจการนิสิต เพื่อใหแตละฝายทราบ และเปนแนวทางใน
การดําเนินงานใหสอดคลองกับวิสัยทัศน รวมทั้งดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายและแผนที่ไดกําหนดไว
ตลอดจนมีการประชุมสรุปผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณที่ผานมา เพื่อรับทราบถึงปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานที่ผานมา
(4-3.1-1 , 4-3.1-2)
2. มีการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการดําเนินงานประจําปตามระบบควบคุมภายใน
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มีก ารติด ตาม ตรวจสอบ และควบคุม การดํ า เนิน งานประจํา ปต ามระบบควบคุ ม
ภายในของมหาวิทยาลัย
(4-3.1-3)
3. ผูบริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนงาน
ประจําปเปนระยะ
ผูบริหารมีการกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานเชิงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
โดยผูอํานวยการกองจะมีการติดตามผลการดําเนินงานตางๆในที่ประชุ ม
คณะกรรมการกองกิจการนิสิตเปนระยะ และมอบหมายใหผูชวยผูอํานวยการกองดูแล ติดตามผลการ
ดําเนินในฝายที่รับผิดชอบ ตลอดจนมอบหมายใหแตละฝายรายงานสรุปผลการจัดโครงการ และ
ประเมินผลโครงการหลังจากที่ดําเนินโครงการเสร็จสิ้น เมื่อสิ้นปงบประมาณมอบหมายใหมีการจัดทํา
รายงานประจําปเพื่อสรุปผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา
(4-3.1-4 , 4-3.1-5)
4. ผูบริหารมีการนําผลการประเมินฯ มาใชในการปรับปรุงการบริหารและจัดการ
ผูบริหารมีการนําผลการประเมินฯมาใชในการปรับปรุงการบริหารและจัดการ โดยมี
การประชุมหารือรวมกัน เพื่อวางแนวทางการปรับปรุงการบริหารและจัดการ
(4-3.1-6)
5. มีการประเมินภาวะผูนําและภารกิจของผูบริหาร
มีการประเมินภาวะผูนําของผูบริหารในระดับผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ และ
หัวหนาฝาย โดยไดจัดทําแบบสํารวจประเมินภาวะผูนําของผูบริหารกับบุคลากรทุกระดับ จํานวน 82
คน เพื่อใหผูบริหารไดรับทราบถึงความคิดเห็นของบุคคลากรที่มีตอผูบริหาร
(4-3.1-7)
รายการหลักฐาน
หมายเลขหลักฐาน
4-3.1-1
4-3.1-2
4-3.1-3
4-3.1-4
4-3.1-5
4-3.1-6
4-3.1-7

ชื่อเอกสาร
รายงานประจําป กองกิจการนิสิต
รายงานการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร
รายงานผลการดําเนินงานตามระบบควบคุมภายใน
สรุปผลการจัดโครงการ
สรุปประเมินผลโครงการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองกิจการนิสิต
สรุปผลการประเมินภาวะผูนําของผูบริหาร
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ตัวบงชี้ที่ 3.2 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)
; 1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรู และ
ประชาสัมพันธเผยแพรใหบุคลากรในหนวยงานรับทราบ
; 2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอย
กวารอยละ 50
; 3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอย
กวารอยละ 80
4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวน
หนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู
ผลการดําเนินงาน
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรู และ
ประชาสัมพันธเผยแพรใหบุคลากรในหนวยงานรับทราบ
กองกิจการนิสิตมีการจัดทําแผนการจัดการความรู โดยคณะกรรมการกองกิจการนิสิต
ไดมีการประชุมพิจารณาแผนการจัดการความรูในปงบประมาณ 2552 โดยไดมีการกําหนดกิจกรรม
จํานวน 2 กิจกรรม ซึ่งไดมีการแจงแผนกิจกรรมการจัดการความรูใหที่ประชุมคณะกรรมการกอง
กิจการนิสิตรับทราบ นอกจากนี้ผูอํานวยการกองมีแนวนโยบายใหบุคลากรที่ไดรับการเขารวมประชุม
ในระดับชาติ นานาชาติ หรือการศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนเขารับการอบรมในเรื่อง
ตางๆที่เปนประโยชน นําเสนอสรุปผลการเขารวมโครงการในที่ประชุมคณะกรรมการกองกิจการนิสิต
(4-3.2-1)
2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา
รอยละ 50
คณะกรรมการกองกิจการนิสิตไดจัดทําแผนการจัดการความรูโดยไดกําหนดใหมี
กิจกรรมการจัดการความรูของกองกิจการนิสิต จํานวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 1) โครงการสัมนากิจการ
นิ สิต เรื่ อ งการจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตรก ารดํ า เนิน งานกิ จ กรรมนิสิต มก. 2) โครงการเสริม สรา ง
วิสัยทัศนบุคลากร ซึ่งผลการดําเนินการตามแผนจัดการความรูประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
(4-3.2-2)
3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา
รอยละ 80
คณะกรรมการกองกิจการนิสิตไดจัดทําแผนการจัดการความรูโดยไดกําหนดใหมี
กิจกรรมการจัดการความรูของกองกิจการนิสิต จํานวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 1) โครงการสัมนากิจการ
นิ สิต เรื่ อ งการจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตรก ารดํ า เนิน งานกิ จ กรรมนิสิต มก. 2) โครงการเสริม สรา ง
วิสัยทัศนบุคลากร ซึ่งผลการดําเนินการตามแผนจัดการความรูประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
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(4-3.2-2)
4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู
รายการหลักฐาน
หมายเลขหลักฐาน
ชื่อเอกสาร
4-3.2-1
แผนการจัดการความรู
4-3.2-2
รายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรู
ดัชนีที่ 3.3

มีการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ

เปาหมาย

4 (กําหนดไวแลวในภาพรวม)

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)
1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูล
เชิงประจักษ
2. มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การ
สรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวมประชุม
ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจ
มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
3. มีสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข
4. มีการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและ
กาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน
5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ
6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจมาพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง
ผลการดําเนินงาน (ไมไดดําเนินการ)
ดัชนีที่ 3.4 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาหนวยงาน
เปาหมาย

3 (กําหนดไวแลวในภาพรวม)
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เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)
; 1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตางๆ อาทิ
เอกสารสิ่งพิมพ เว็บไซด นิทรรศการ
; 2. มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกัน
3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่
รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม
4. มีที่ปรึกษาที่มาจากประชาชนทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนิน
กิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง
5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยประชาชน
ผลการดําเนินงาน
1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตางๆ อาทิ เอกสาร
สิ่งพิมพ เว็บไซด นิทรรศการ
กองกิจการนิสิตมีการเปดเผยขอมูลขาวสาร และประชาสัมพันธกิจกรรมโดยผาน
ชองทางการสื่อสารตางๆ อาทิ เอกสารประชาสัมพันธของกองกิจการนิสิต เว็บไซตของกองกิจการ
นิสิตwww.sa.ku.ac.th เว็บไซตของฝายตางๆ และบอรดประกาศตางๆ
(4-3.4-1 , 4-3.4-2)
2. มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกัน
มีการรับฟงความคิดเห็นผานชองทางตางๆ อาทิ การโทรศัพทสายตรง E-mailของ
หนวยงาน เพื่อการแสดงความคิดเห็นตางๆจากประชาชน
(4-3.4-3)
3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบ
และมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม
4. มีที่ปรึกษาที่มาจากประชาชนทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนิน
กิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง
5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยประชาชน
รายการหลักฐาน
หมายเลขหลักฐาน
ชื่อเอกสาร
4-3.4-1
ตัวอยางเอกสารประชาสัมพันธ
4-3.4-2
ตัวอยางสื่อทางเว็บไซต
E-mail : saku@ku.ac.th
4-3.4-3
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ตัวบงชี้ที่ 3.5 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารจัดการ
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)
; 1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูง
และผูแทนทุกหนวยงานในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมี
บทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
; 2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย หรือความ
ลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง
; 3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการ หรือ
แผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง
และการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
; 4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
; 5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนด
แนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร
สูงสุดของหนวยงาน
ผลการดําเนินงาน
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ
ผูแทนทุกหนวยงานในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมี
บทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
กองกิจการนิสิตมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองกิจการนิสิต โดยมีผูอํานวยการ
กองกิจการนิสิตเปนประธาน มีผูชวยผูอํานวยการกองกิจการนิสิตและหัวหนาฝายรวมเปนกรรมการ
โดยกรรมการฯมีหนาที่ในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
(4-3.5-1)
2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย หรือความลมเหลว
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง
มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบตอการบริหารและการดําเนินงานของกอง
กิจการนิสิต โดยมีการเสนอปจจัยเสี่ยงตางๆตอที่ประชุมคณะกรรมการกองกิจการนิสิตพิจารณาเพื่อกําหนด
แนวทางการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตอไป
(4-3.5-2)
3. มี ก ารจั ด ทํ า แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยแผนดั ง กล า วต อ งกํ า หนดมาตรการ หรื อ
แผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง
และการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของหนวยงานซึ่งมีความเสี่ยงตามแผนฯรวม ทั้งสิ้น
3 ความเสี่ ย ง และได กํ า หนดมาตาการในการจั ด การความเสี่ ย ง 8 มาตราการ พร อ มทั้ ง ระบุ
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ผูรับผิดชอบใหดําเนินการตามแผน สําหรับการสรางความรูความเขาใจดานการบริหารความเสี่ยง
ใหแกบุคลากรนั้น กองกิจการนิสิตไดสงบุคลากรเขารับการอบรม เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทบทวนความรู ความเขาใจใหแกคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของหนวยงาน เมื่อวันที่25-27 พฤศจิกายน 2552 โดยมีผูเขารับการอบรมจํานวน 7 คน
(4-3.5-3)
4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยผูรับผิดชอบตามแผนบริหารความ
เสี่ยงที่ระบุไว ซึ่งการดําเนินการดังกลาวไดมีการรายงานความคืบหนาใหสํานังานตรวจสอบภายใน
ทราบ
(4-3.5-4)
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทาง
และขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของ
หนวยงาน
มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรายงานใหผูอํานวยการกอง
กิจการนิสิตรับทราบ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงของหนวยงานในปตอไป
(4-3.5-5)
รายการหลักฐาน
หมายเลขหลักฐาน
4-3.5-1
4-3.5-2
4-3.5-3
4-3.5-4
4-3.5-5

ชื่อเอกสาร
คําสั่งกองกิจการนิสิตแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองกิจการนิสิต
แผนบริหารความเสี่ยงกองกิจการนิสิต
บันทึกขอความขอใหรายงานความคืบหนาการดําเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยง
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ดัชนีที่ 3.6

ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล

เปาหมาย

3 (กําหนดไวแลวในภาพรวม)

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)
; 1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในหนวยงาน
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในหนวยงาน
3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน
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4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงาน โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็น
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชือ่ มโยงกับเปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในระดับหนวยงาน
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับตางๆ
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบ ริหาร ไปเชื่อมโยงกับการสรางแรงจูงใจ
ผลการดําเนินงาน
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในหนวยงาน
กองกิจการนิสิตมีแนวทางการประเมินผลภายในหนวยงานโดยมอบหมายใหแตละ
ฝายรายงานผลการดําเนินงานหลังจากเสร็จสิ้นการจัดโครงการ และสรุปผลการดําเนินงานสงงาน
ประกันคุณภาพเพื่อรวบรวมทุก 2 เดือน และเมื่อสิ้นปงบประมาณใหจัดทํารายงานประจําปรายงานให
ผูบริหารรับทราบ
(4-3.6-1)
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในหนวยงาน
3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน
4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงาน โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่
เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชือ่ มโยงกับเปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในระดับหนวยงาน
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับตางๆ
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเชื่อมโยงกับการสรางแรงจูงใจ
รายการหลักฐาน
หมายเลขหลักฐาน
ชื่อเอกสาร
4-3.6-1
รายงานประจําปกองกิจการนิสิต
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ดัชนีที่ 3.7

มีระบบการมอบหมายงานตามใบมอบหมายงาน (JA)

เปาหมาย

5 (กําหนดไวแลวในภาพรวม)

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) (ทําเครื่องหมายหนาหัวขอที่หนวยงานดําเนินการเทานั้น)
; 1. มีการจัดทําใบมอบหมายงาน (JA) ของบุคลากรทุกคนในสังกัด และมีการทบทวน
ความเหมาะสมกอนมอบใบมอบหมายงาน (JA) ใหกับบุคลากรตามภาระงาน
; 2. มีการสงมอบใบมอบหมายงาน (JA) และมีการรับมอบอยางเปนลายลักษณอักษร
; 3. มีการประเมินตามใบมอบหมายงาน (JA)
; 4. มีการปฏิบัติทั่วทั้งสํานัก สถาบัน
; 5. มีการนําผลการประเมินตามใบมอบหมายงาน (JA) มาประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
ผลการดําเนินงาน
1. มีการจัดทําใบมอบหมายงาน (JA) ของบุคลากรทุกคนในสังกัด และมีการทบทวนความ
เหมาะสมกอนมอบใบมอบหมายงาน (JA) ใหกับบุคลากรตามภาระงาน
หนวยงานมีการจัดทําใบมอบหมายงาน (JA) ของบุคลากรทุกคน โดยคํานึงถึงภารกิจ
ของหนวยงาน และความรูความสามารถของบุคลากรเปนสําคัญ
(4-3.7-1)
2. มีการสงมอบใบมอบหมายงาน (JA) และมีการรับมอบอยางเปนลายลักษณอักษร
หนวยงานมีการสงมอบใบมอบหมายงาน และมีการรับมอบอยางเปนลายลักษณ
อักษร โดยลงลายมือชื่อทั้ง 2 ฝาย คือ ผูมอบหมายกับผูรับมอบหมายงาน
(4-3.7-1)
3. มีการประเมินตามใบมอบหมายงาน (JA)
หน ว ยงานมีการประเมิ น ตามใบมอบหมายงาน โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
(4-3.7-1)
4. มีการปฏิบัติทั่วทั้งสํานัก สถาบัน
หนวยงานมีการจัดทําใบมอบหมายงาน (JA) ของบุคลากรทุกคน และมีการสงมอบ
ใบมอบหมายงาน และมีการรับมอบอยางเปนลายลักษณอักษร โดยลงลายมือชื่อทั้ง 2 ฝาย คือ ผู
มอบหมายกับผูรับมอบหมายงาน นอกจากนี้มีการประเมินตามใบมอบหมายงาน โดยมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(4-3.7-1)
5. มีการนําผลการประเมินตามใบมอบหมายงาน (JA) มาประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
หนวยงานมีการนําผลการประเมินตามใบมอบหมายงาน (JA) มาประกอบการพิจารณา
ความดีความชอบ
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(4-3.7-2)
รายการหลักฐาน
หมายเลขหลักฐาน
ชื่อเอกสาร
4-3.7-1
ใบมอบหมายงาน
4-3.7-2
เอกสารประเมินผลการปฏิบัติงาน
องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 4.1 มีระบบ และกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน
และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
เปาหมาย
6 (กําหนดไวแลวในภาพรวม)
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)
; 1. มี แ ผนกลยุ ท ธ ท างการเงิ น ที่ ส อดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ข องมหาวิ ท ยาลั ย
ใหเปนไปตามเปาหมาย
; 2. มี แ นวทางจั ด หาทรั พ ยากรทางดา นการเงิน
แผนการจั ด สรร
และการ
วางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได
; 3. มีการจัดทําขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ และ
วิเคราะหสถานะทางการเงิน
; 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง
; 5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของหนวยงานอยางตอเนื่อง
; 6. มีการติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
; 7. ผูบริหารมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
ผลการดําเนินงาน
1 . มี แ ผ น ก ล ยุ ท ธ ท า ง ก า ร เ งิ น ที่ ส อ ด ค ล อ ง กั บ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ใหเปนไปตามเปาหมาย
กองกิจการนิสิตมีการจั ด ทํา แผนการใชจา ยเงิ นตามที่มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร
จัดสรรใหแตละหนวยงาน
(4-4.1-1)
2. มี แ นวทางจั ด หาทรั พ ยากรทางด า นการเงิ น
แผนการจั ด สรร
และการ
วางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได
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มีแนวทางการจัดสรรงบประมาณใหแตละฝายอยางเหมาะสม โดยมีหลักเกณฑและ
แนวทางการจัดทํางบประมาณที่ มีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได
(4-4.1-2)
3. มีการจัดทําขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ และวิเคราะห
สถานะทางการเงิน
มีการจัดขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ และวิเคราะห
สถานะทางการเงิน เชน มีการสรุปรายงานเงินคงเหลือประจําวันแจงใหผูบริหารทราบ และตรวจสอบ
(4-4.1-3)
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง
มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานผูบริหารทราบเปนราย
สัปดาห รายเดือน รายไตรมาส และรายป
(4-4.1-3 , 4-4.1-4 , 4-4.1-5)
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงิน
และความมั่นคงของหนวยงานอยางตอเนื่อง
มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของหนวยงานอยางตอเนื่องเพื่อใชในการจัดทําแผน/ปรับเปลี่ยนงบประมาณ
ประจําป
(4-4.1-3 , 4-4.1-4 , 4-4.1-5)
6. มีการติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
มีการติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
โดยหนวยงานตรวจสอบภายใน
(4-4.1-6)
7. ผูบริหารมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
ผูบริหารมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
(4-4.1-7 , 4-4.1-8)
รายการหลักฐาน
หมายเลขหลักฐาน
4-4.1-1
4-4.1.2
4-4.1-3
4-4.1-4
4-4.1-5

ชื่อเอกสาร
แผนการใชจายเงิน
งบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได
รายงานเงินคงเหลือประจําวัน
รายงานเงินคงเหลือประจําเดือน
รายงานรายรับ-รายจาย รายไดประจํางวด(4เดือน)
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4-4.1-6
4-4.1-7
4-4.1-8

หนังสือแจงการเขาตรวจสอบเงินทดรองราชการ
สมุดบัญชีรายรับ-รายจาย
สมุดคุมรายรับ-รายจายเงินงบประมาณและเงินรายได

องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน
เปาหมาย

4 (กําหนดไวแลวในภาพรวม)

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)
; 1. มี ก ารกํ า หนดหรื อ ทบทวนกระบวนการหลั ก ที่ สํ า คั ญ ครบถ ว น ครอบคลุ ม การ
ดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน โดยมีการวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการตางๆ เพื่อ
ทําใหการดําเนินงานของหนวยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคลองกัน
; 2. มีการจัดทําหรือทบทวนขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการหลักที่สําคัญจากความ
คาดหวังและความตองการของผูรับบริการ
; 3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากขอกําหนดที่สําคัญ จัดทํามาตรฐานและ
จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน พรอมทั้งกําหนดผูรับผิดชอบชัดเจน
; 4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อทําใหงานมี
ประสิทธิภาพ เชน ควบคุมคาใชจาย ลดคาใชจาย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลดขอผิดพลาด ลดขอ
รองเรียน เปนตน
5. มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอ
ตอผูมีอํานาจเพื่อใหพิจารณาและใหขอเสนอแนะที่จะเปนแนวทางในการกําหนดกระบวนการที่จะ
ดําเนินการในปงบประมาณตอไป
ผลการดําเนินงาน
1. มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการหลักที่สําคัญครบถวน ครอบคลุมการดําเนินงาน
ตามภารกิจของหนวยงาน โดยมีการวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการตางๆ เพื่อทําใหการ
ดําเนินงานของหนวยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคลองกัน
มีการทบทวนและคัดเลือกกระบวนงานการขออนุมัติโครงการกิจกรรมนิสิต ซึ่งถือ
เปนภารกิจหนึ่งที่มีความสําคัญของหนวยงาน มีความสําคัญตอการดําเนินกิจกรรมของนิสิตโดยตรง
เปนกระบวนงานที่จะพัฒนาปรับปรุง
(4-6.1-1)
2. มี ก ารจั ด ทํ า หรื อ ทบทวนข อ กํ า หนดที่ สํ า คั ญ ของกระบวนการหลั ก ที่ สํ า คั ญ จากความ
คาดหวังและความตองการของผูรับบริการ
กองกิ จ การนิ สิต มี การทบทวนข อกํ า หนด ขั้น ตอนของกระบวนงานการขออนุ มั ติ
โครงการกิจกรรมนิสิตจากความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการซึ่งเปนนิสิต
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(4-6.1-1)
3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากขอกําหนดที่สําคัญ จัดทํามาตรฐานและจัดทํา
คูมือการปฏิบัติงาน พรอมทั้งกําหนดผูรับผิดชอบชัดเจน
มีการทบทวนกระบวนงานการขออนุมัติโครงการกิจกรรมนิสิตโดยกําหนด
ระยะเวลามาตรฐานการใหบริการ และมีการกําหนดผูรับผิดชอบชัดเจน
(4-6.1-1)
4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อทําใหงานมี
ประสิทธิภาพ เชน ควบคุมคาใชจาย ลดคาใชจาย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลดขอผิดพลาด ลดขอ
รองเรียน เปนตน
มีการทบทวน ปรับปรุงกระบวนงานการขออนุมัติโครงการกิจกรรมนิสิต โดยมีการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดความคลองตัว สะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
(4-6.1-1)
5. มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอตอผู
มี อํ า นาจเพื่ อ ให พิ จ ารณาและให ข อ เสนอแนะที่ จ ะเป น แนวทางในการกํ า หนดกระบวนการที่ จ ะ
ดําเนินการในปงบประมาณตอไป
รายการหลักฐาน
หมายเลขหลักฐาน
ชื่อเอกสาร
4-6.1-1
กระบวนงานการขออนุมัติโครงการกิจกรมนิสิต
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