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ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ที ่4171 /2555 

เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

------------------------------------------------------ 
 

                      ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ก าหนดแนวทางในการจัดท า
ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และได้มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดคู่มือและ
ตัวชี้วัดการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไปแล้วนั้น   
                    เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการภายในองค์การ  บรรลุผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัย ตลอดจนกลไกการด าเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการทั้งการจัดท าค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ  การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการรายงานผลการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และมีผลการด าเนินงานที่ดีตามเป้าหมายตัวชี้วัดในระดับสูง 
          ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23 (1) แห่งพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541  จึงเห็นควรมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการตามกรอบ
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2555 ตามรายละเอียดประกอบค าสั่ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นนี้ 

           

                   สั่ง ณ  วันที่    8    สิงหาคม  พ.ศ. 2555 

 
 

 
       (รองศาสตราจารย์กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย) 
             อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
 
 
 

 



รายการมอบหมายหน้าที่และผู้รับผิดชอบในการก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
ตามตัวช้ีวัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

ประเด็นการประเมินผล ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบในระดับ

นโยบาย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการรายงานผลการ

ปฏิบัติราชการ 
 มิติท่ี 1 มิติด้านประสิทธิผล                                

 ผลส าเร็จตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการพันธกิจ
หลัก  

1 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการ
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

 
- 

 
- 

2 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการ
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
- 

 
- 

3 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 

- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ทุกคณะ 

มิติท่ี 2  มิติด้านคุณภาพ  

  คุณภาพการ
ให้บริการ 

4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
บัณฑิต 

- รองอธิการบดีฝ่าย
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์

- ส านักงานประเมินและ
ประกันคณุภาพ 

5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อ
สถาบันอุดมศึกษา 

- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ส านักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 

มิติท่ี 3  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ   

  การบริหาร
งบประมาณ 

6 
7 
 
 
 
8 

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
หมายเหตุ ในกรณีทีส่ถาบันอุดมศกึษาใดไม่ม ี
ตัวช้ีวัดที ่7  ให้น าค่าน้ าหนักร้อยละ 1 ไปรวมไว ้
ที่ตัวช้ีวัดที่ 8  
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม 

 
 
- รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
และทรัพยส์ิน 

 
 
- กองคลัง 

 การจัดท าต้นทุน
ต่อหน่วย 

9 ระดับความส าเร็จของการจัดท าตน้ทุนต่อหน่วย 
ผลผลติ 

- รองอธิการบดีฝ่ายแผน
และพัฒนาบุคลากร 

- กองแผนงาน 

10 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการ
ประหยดัพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 

- รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

- กองอาคารและสถานท่ี 

มิติท่ี 4 มิติด้านการพัฒนาสถาบัน (กรณสีถาบันอุดมศึกษาท่ีไมไ่ดด้ าเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ) 

 การประกัน
คุณภาพ 
 

11 
 

ผลการประเมินตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
พ.ศ. 2554 

- รองอธิการบดีฝ่าย
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์

- ทุกคณะ 
 
 

มิติท่ี 4 มิติด้านการพัฒนาสถาบัน (กรณสีถาบันอุดมศึกษาท่ีด าเนนิการตามเกณฑ์การพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ) 

 การจัดการองค์การ 11 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) 

- รองอธิการบดีฝ่าย
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์

- ส านักงานประเมินและ
ประกันคณุภาพ 

 



เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า (Progressive  Level)   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้รับผิดชอบในระดับนโยบาย 

(CSP1 –CSP5) 

หน่วยงานรับผิดชอบในการ
รายงานผลการปฏิบัติ

ราชการ 
(CSP1 –CSP5) 

รหัส 3.1 ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
CSP1 สถาบันอุดมศึกษามีวิธีการรบัฟังความต้องการ และข้อมูลอื่นๆ 

ของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสมส าหรับแต่ละ
กลุ่ม และใช้ข้อมูลดังกล่าวในการวางแผนปฏิบัติงาน ปรับปรุง
ระบบงาน กระบวนการท างาน เพือ่สร้างนวัตกรรมการบริการ ที่
สามารถตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการของผูร้ับบริการ
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีได้ดียิ่งข้ึน 

ด้านผลิตบัณฑิต 
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
- รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์ 
- รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์และยุทธศาสตรร์ะหว่าง
ประเทศ 
 
ด้านการวิจัย 
- รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
ด้านการบริการวิชาการ 
- รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
- ที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม 
ด้านบริหารจัดการองค์กร 
- รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและ
ทรัพย์สิน 
- รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ
พัฒนาบุคลากร 
- รองอธิการบดีฝ่ายชุมชน
สัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 

ด้านผลิตบัณฑิต 
- ส านักพัฒนาและบริหาร
วิชาการ 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- กองกิจการนักศึกษา 
 
- ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 
 
 
- ทุกคณะ 
ด้านการวิจัย 
-ส านักบริหารงานวิจัย 
 
ด้านการบริการวิชาการ 
- ศูนย์บริการวิชาการ 
 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
- ส านักวัฒนธรรม 
ด้านบริหารจัดการองค์กร 
- กองคลัง 
 
- กองแผนงาน 
 
- กองกลาง 
- ส านักงานอธิการบด ี
- กองการเจ้าหน้าที ่
- กองอาคารและสถานท่ี 
- ส านักงานตรวจสอบภายใน 

CSP2 สถาบันอุดมศึกษามีระบบในการจดัการข้อร้องเรยีน ข้อเสนอแนะ 
และข้อคิดเห็น เพื่อให้มั่นใจว่าข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียได้รับการแก้ไขอยา่งมีประสิทธิผลและทันท่วงที 
รวมทัง้มีการวิเคราะห์เพื่อเป็นสารสนเทศในการปรับปรุงคณุภาพ
การให้บริการทั่วทั้งสถาบันอดุมศกึษา ตลอดจนมีการเผยแพร่
สารสนเทศแก่สถาบันอุดมศึกษาหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในการ
ให้บริการสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงได ้(กรณีที่เรื่องร้องเรียน
เป็นกระบวนการที่มีความเชื่อมโยงหลายสถาบันอดุมศึกษา) 

รหัส 3.2 การสร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

CSP3 สถาบันอุดมศึกษามีการสร้างเครือข่ายและจดักิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่าย เพื่อตอบสนองความคาดหวัง และ
สร้างความประทับใจ ท าให้กล่าวถึงสถาบันอุดมศึกษาในทางที่ด ี

CSP4 สถาบันอุดมศึกษามีวิธีการในการติดตาม และประเมินความพึง
พอใจ ความไม่พึงพอใจในเรื่องคุณภาพของผลผลิตและการบริการ
หลักของสถาบันอุดมศึกษาอย่างตอ่เนื่อง เพื่อให้ได้ข้อมูลส าหรับ
น าไปปรับปรุงการให้บริการและการด าเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาใหด้ีขึ้น เพื่อใช้ในการก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรม
การมุ่งเน้นผูร้ับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างความพึง
พอใจของผู้รับบริการให้ดีขึ้น 

CSP5 สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการในการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามสี่วนร่วมในการบริหารราชการ เพื่อให้สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน โดยการสร้างกลไกของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมปีระสิทธิภาพในการสร้างการมีส่วนร่วมที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง
น าไปสู่นวตักรรมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 



เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า (Progressive  Level)   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

หมวด 4 การวัด วิเคราะห ์และการจัดการความรู้ 
 

ผู้รับผิดชอบในระดับนโยบาย 
หน่วยงานรับผิดชอบในการ

รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ 

รหัส 4.1 การวัด การวิเคราะห ์และการปรับปรุงผลการด าเนินการของส่วนราชการ 
ITP1 สถาบันอุดมศึกษามีวิธีการเลือก รวบรวม ข้อมูลและสารสนเทศ 

อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการด าเนินการของสถาบันอดุมศึกษา
ให้บรรลเุป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิการ 

 
 
 
 
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ
พัฒนาบุคลากร 

 
 
 
 
กองแผนงาน 

ITP2 สถาบันอุดมศึกษามีวิธีการในการวดัผล วิเคราะห์ และทบทวนผล
การด าเนินการ เพื่อติดตามความส าเร็จในการด าเนินการของ
สถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ 

ITP3 สถาบันอุดมศึกษามีวิธีการน าผลการทบทวนการด าเนินการของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อน าไปจดัล าดับความส าคัญ น าไปปรับปรุง
กระบวนการอย่างเป็นระบบต่อเนือ่ง รวมถึงถ่ายทอดเรื่องดังกล่าว 
ไปสู่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรทั่วทั้งสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง
สถาบันอุดมศึกษาหรือองค์กรที่เกีย่วข้องกันในการให้บริการ 

รหัส 4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู ้
ITP4 สถาบันอุดมศึกษามีวิธีการเพื่อใหม้ั่นใจว่าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศด้านฮาร์ดแวร์และซอรฟ์แวร์ขององค์กรมีความมั่นคง 
ปลอดภัย สามารถรองรับการใช้งานได้ แม้ในภาวะฉุกเฉิน 
ตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ และทันต่อความต้องการและทิศทาง
ขององค์กร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศูนย์คอมพิวเตอร ์

ITP5 สถาบันอุดมศึกษามีวิธีการด าเนินการจัดการความรู ้เพื่อส่งผลให้
เกิดประสิทธิภาพในการท างาน การให้บริการที่มีคุณภาพ การ
พัฒนาระบบบริหารงาน การสร้างนวัตกรรม 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ
พัฒนาบุคลากร 

กองแผนงาน 

 
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ผู้รับผิดชอบในระดับนโยบาย 

หน่วยงานรับผิดชอบในการ
รายงานผลการปฏิบัติ

ราชการ 
รหัส 6.1 การออกแบบระบบงาน 
PMP1 สถาบันอุดมศึกษามีวิธีการในการออกแบบ กระบวนการท างาน ที่

สนองตอบต่อข้อก าหนดที่ส าคัญ เพื่อสร้างคุณคา่แก่ผูร้ับบริการ 
และท าให้สถาบันอดุมศึกษาได้รบัความส าเร็จและยั่งยืน 

ด้านผลิตบัณฑิต 
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
- รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์ 
- รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ 
 

ด้านผลิตบัณฑิต 
- ส านักพัฒนาและบริหาร
วิชาการ 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- กองกิจการนักศึกษา 
 
- ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 
 
- ทุกคณะ 

PMP2 สถาบันอุดมศึกษามีวิธีการเพื่อท าให้มั่นใจว่าระบบงาน และสถานท่ี
ท างานมีการเตรียมพร้อมต่อภยัพบิัติหรือภาวะฉุกเฉิน โดยระบบ
การเตรียมพร้อมต่อภยัพิบัติและภาวะฉุกเฉินค านึงถึงการป้องกัน 
การจัดการ ความต่อเนื่องของการด าเนินการ และการฟื้นฟูสู่สภาพ
เดิม 
 



เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า (Progressive  Level)   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

รหัส 6.1 การออกแบบระบบงาน 

PMP3 สถาบันอุดมศึกษามีวิธีการในการน ากระบวนการท างานไปปฏิบตัิ
และบรหิารจดัการกระบวนการเพือ่ให้บรรลตุามข้อก าหนดที่ส าคญั
ของกระบวนการ โดยการน าข้อมลูจากผู้ปฏิบัติ ผู้รับบริการ และ
สถาบันอุดมศึกษาหรือองค์กรที่เกีย่วข้องมาใช้ในการจัดการ
กระบวนการดังกล่าวอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีการแลกเปลีย่น
ข้อมูลและบทเรียนทีไ่ดร้ับภายในหน่วยงานเพื่อผลักดันให้เกิดการ
เรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษา 

ด้านการวิจัย 
- รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
ด้านการบริการวิชาการ 
- รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
- ที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม 
ด้านบริหารจัดการองค์กร 
- รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและ
ทรัพย์สิน 
- รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ
พัฒนาบุคลากร 
- รองอธิการบดีฝ่ายชุมชน
สัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 

ด้านการวิจัย 
-ส านักบริหารงานวิจัย 
 
ด้านการบริการวิชาการ 
- ศูนย์บริการวิชาการ 
 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
- ส านักวัฒนธรรม 
ด้านบริหารจัดการองค์กร 
- กองคลัง 
 
- กองแผนงาน 
 
- กองกลาง 
- ส านักงานอธิการบด ี
- กองการเจ้าหน้าที ่
- กองอาคารและสถานท่ี 
- ส านักงานตรวจสอบภายใน 

รหัส 6.2 การจดัการและการปรับปรุงกระบวนการท างาน 
PMP4 สถาบันอุดมศึกษามีวิธีการในการปรับปรุงกระบวนการท างาน  

เพื่อบรรลผุลการด าเนินการทีด่ีขึ้น รวมทั้งท าให้กระบวนการ
เหล่านีท้ันกับความต้องการและทศิทางของสถาบันอุดมศึกษา 
อยู่เสมอ รวมถึงการควบคุมต้นทุนของกระบวนการด้วยการป้องกัน 
ไม่ให้เกิดสิ่งบกพร่อง ความผดิพลาดของผลผลติและการบริการ
และการท างานซ้ า 

 


