เอกสารแนบ 2
รายชื่อผู้รับผิดชอบรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
ผู้รับผิดชอบ
ส่วนที่ 1 โครงสร้างองค์กร
ส่วนที่ 2 ผลการดําเนินงานรายหมวด
หมวดที่ 1 การนําองค์กร
หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นผู้รับบริการ
3.1 ความสัมพันธ์ของลูกค้า: องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความผูกพันธ์กับผู้เรียนฯ
ก. หลักสูตร บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และการบริการการศึกษาอื่นๆ และการส่งเสริมผู้เรียนฯ
ข. การสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้เรียน (ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.2 “เสียงของลูกค้า” วิธีการรวบรวมและใช้สารสนเทศจากผู้เรียน (ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ) และผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย
ก. การรับฟังผู้เรียน (ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข. การประเมินความพึงพอใจและความผู้พันของผู้เรียน (ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ค. การวิเคราะห์และใช้ข้อมูลของผู้เรียน (ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวดที่ 4 การวัดผล วิเคราะห์ การจัดการความรู้
4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดําเนินการขององค์กร : องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการวัด
วิเคราะห์ และนํามาปรับปรุงผลการดําเนินการขององค์กร
4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ : หน่วยงานมีวิธีการอย่างไรในการ
จัดการสารสนเทศ ความรู้ของหน่วยงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน
5.1 การผูกใจผู้ปฏิบัติงาน (Workforce Engagement): องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการผูกใจผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อให้บรรลุความสําเร็จในระดับองค์กรและระดับบุคคล
5.2 สภาพแวดล้อมในการทํางาน (Workforce Environment) : องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้าง
สภาพแวดล้อมในการทํางานที่มีประสิทธิผลและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน
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ผู้รับผิดชอบ
หมวดที่ 6 การจัดกระบวนการพร้อมรายงาน R2R และแนวปฏิบัติที่ดี
6.1 การออกแบบระบบงาน : องค์กรมีวิธีการออกแบบระบบงานอย่างไร
6.2 กระบวนการทํางาน : องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการทํางาน
หลักขององค์กร
6.3 รายงาน R2R ของสํานักวิจัยสถาบันและประเมินผล
6.4 แนวปฏิบัติที่ดีของสํานักวิจัยสถาบันและประเมินผล
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การดําเนินงาน
ผลลัพธ์การดําเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
7.3 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงินและการตลาด
7.4 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน
7.5 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพขององค์การ
7.6 ผลลัพธ์ด้านการนําองค์การ
ส่วนที่ 3 ประเมินตนเอง
หมวดที่ 1 การนําองค์กร
1.1 การนําองค์การโดยผู้นําระดับสูง
1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตาอสังคม
หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
2.1 การจัดทํากลยุทธ์
2.2 การนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
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หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้า
3.1 ความผูกพันของลูกค้า
3.2 เสียงของลูกค้า
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดําเนินการขององค์กร
4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้
หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
5.1 การผูกใจผู้ปฏิบัติงาน (Workforce Engagement):
5.2 สภาพแวดล้อมในการทํางาน (Workforce Environment)
หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ
6.1 การออกแบบระบบงาน
6.2 กระบวนการทํางาน
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้/สร้างคุณค่าของผู้เรียน
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
7.3 ผลลัพธ์การดําเนินการด้านงบประมาณ การเงิน และการตลาด
7.4 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน
7.5 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ
7.6 ผลลัพธ์ด้านภาวะผู้นํา
ส่วนที่ 4 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินฯ ในระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2555 และตัวบ่งชี้บังคับทํา
เฉพาะบางหน่วยงานพร้อมหลักฐาน (ถ้ามี)
4.1 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินฯ ในระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2555
4.2 ตัวบ่งชี้บังคับทําเฉพาะบางหน่วยงานพร้อมหลักฐาน (ถ้ามี)
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