


แผนที่ยุทธศาสตร สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 

วิสัยทัศน 
สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) เปนเลิศในการใหบริการที่ไดมาตรฐาน ดวยความเสมอภาค

รวดเร็วดวยขอมูลที่ถูกตองและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมุงเนนพัฒนาองคกรที่เปนมาตรฐานสากล 
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องคกรที่มีการบริหารจัดการตาม

หลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

สนับสนนุและพัฒนาระบบรับเขา

ศึกษาใหมีความหลากหลาย 

สนับสนนุกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่

มีคุณภาพที่สะทอนคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค 

 

ผูรับบริการมคีวามพึงพอใจ 
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

มีภาพลักษณที่ด ี
การรักษามาตรฐานระยะเวลาการ

ใหบริการ 

มีเกณฑมาตรฐานในการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษาที่รองรับการ

จัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบ 

สนับสนนุการประชาสัมพันธและ

การตลาดเชิงรุก 

พัฒนาระบบการทํางานเปนทีม และ

เสริมสรางการทํางานแบบมีสวนรวม

และเครือขาย 

สรางวัฒนธรรมการเรียนรู 

พัฒนากระบวนการจัดการ

ความรู 

พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ

ดานทะเบียนนักศึกษาและ

พัฒนาหลักสูตร 

พัฒนาระบบคณุภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) 



สวนที่ 1 

บทนํา 

 

1.  ประวัตคิวามเปนมา/พัฒนาการ   

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เปนหนวยงานที่เกิดจากการปรับโครงสรางองคกรของ

มหาวิทยาลัยขอนแกนในป พ.ศ.2547 โดยรวมระหวางสํานักทะเบียนและประมวลผลและกองบริการ

การศึกษาเขาเปนหนวยงานเดียวกันเปนการรวมบุคลากรสองหนวยงานลดการกระจายบุคลากรในตําแหนง

ตางๆ สามารถกําหนดบทบาทหนาท่ีใหทํางานรวมกันไดเต็มศักยภาพนอกจากนีไ้ดใหความสําคญักับบทบาท

การดําเนินงานเชิงรุกเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  เพ่ือใหโครงสรางเปนลักษณะแบนราบมีการ

ดําเนนิงานแบบเปนกลุมภารกิจ   ใน 

แตละกลุมภารกิจและมีความเช่ือมโยงกันในงานตามบทบาทและภารกิจของสํานักทะเบียนและประมวลผล 

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ทําใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  มีการลดข้ันตอน และลดรอบระยะเวลาใน

การดําเนินการโดยจัดใหมีภารกิจดานการบริการ 

การแบบเบด็เสร็จ (One Stop Service) และภารกิจดานสารสนเทศซึ่งมุงการประชาสัมพันธและ

การตลาดใหมากข้ึน 

สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมีมติเห็นชอบในการปรับปรุงโครงสรางโดยไดออกประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบบัท่ี 3/2548 วันท่ี  28  มีนาคม 2548  เร่ืองการแบงสวนราชการ   ของสํานักทะเบยีน

และประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) โดยใหรวมสวนราชการของ 

สํานักทะเบียนและประมวลผลและกองบริการการศึกษาสํานักงานอธกิารบดีเขาดวยกันและเปล่ียนช่ือเปน 

“สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ”  

 

 2. พัฒนาการของสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 

ในป พ.ศ. 2507  ระยะเร่ิมแรก อาศัยสถานท่ีของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร (มหาวิทยาลัยมหิดล

ในปจจบุัน) 

ในป พ.ศ.2511  จัดตั้งหนวยงานช่ือกองบริการการศึกษา สังกัดสํานักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยขอนแกน แบงสวนราชการออกเปน 3 งาน 1 หนวย คอื 1)งานทะเบียนและตารางสอนตาราง

สอบ 2)งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 3) งานสงเสริมวิจัยและตํารา และหนวยธรุการ   

ในป  พ.ศ.2533  จัดตั้งโครงการสํานักทะเบียนและประมวลผล แบงสวนราชการภายใน 6 ฝาย 1) 

สํานักผูอํานวยการ 2) ฝายทะเบียนประวัติ 3) ฝายตารางสอนตารางสอบ 4) ฝายทะเบียนเรียน 5) ฝาย

ประมวลผลขอมูล 6) ฝายระเบียนการศกึษา 

ในป พ.ศ.2547-ปจจุบัน ปรับโครงสรางองคกรโดยรวมระหวางสํานักทะเบียนและประมวลผลและ

กองบริการการศึกษาเขาเปนหนวยงานเดยีวกัน แบงสวนราชการเปน 6 กลุมภารกิจ คือ 1) กลุมภารกิจ

บริหารทั่วไป   2) กลุมภารกิจพัฒนาวิชาการ 3) กลุมภารกิจรับเขาศึกษา  4)กลุมภารกิจทะเบียนเรียน 5) 

กลุมภารกิจประมวลผล  6) กลุมภารกิจบริการ  
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ปรัชญา 

บริการเสมอภาค  ดวยเทคโนโลยีทันสมัย มุงม่ันในคุณภาพ 

 
ปณิธาน 

สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) จะยึดม่ันในการใหบริการดวย

ความเสมอภาค ดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ใหผูใชบริการประทับใจ และมุงม่ันในคุณภาพ 

 

วิสัยทัศน 

สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) เปนเลิศในการใหบริการที่ได

มาตรฐาน ดวยความเสมอภาค รวดเร็วดวยขอมูลท่ีถูกตองและเทคโนโลยี 

ท่ีทันสมัย โดยมุงเนนพัฒนาองคกรท่ีเปนมาตรฐานสากล 

 

พันธกิจ 

 สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพฒันาวิชาการ) มีพันธกิจในการบริหารงาน

วิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแกน  ตัง้แตการรับเขาศึกษา การประสานงานการจัดการศึกษา การ

ประมวลผลการศึกษา การตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาใหเปนไปอยางมีระบบ

และไดมาตรฐานสากล รวมท้ังสนับสนุนและพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในดานหลักสูตร รายวิชา

และมาตรฐานการศึกษา อีกท้ังเปนศูนยกลางขอมูลดานวิชาการ การจัดการศึกษาและการผลิตบณัฑิตของ

มหาวิทยาลัย โดยแบงพันธกิจออกเปน   4   ดาน ดังนี ้

1. สนับสนนุการบริหารและดาํเนินงานดานวิชาการ การจดัการศึกษา และการจัด       

การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

2. ใหบริการการศึกษาแกนักศกึษา อาจารย บุคลากร และหนวยงานของมหาวิทยาลัย 

3. เปนแหลงสารสนเทศดานวิชาการและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

4.  เปนศูนยประสานงานดานวิชาการและการจัดการศึกษากับหนวยงานภายในประเทศ 

 

คานิยมองคการ 

 สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ไดกําหนดคานิยมองคการไวคอื 

 1.  การใหความสําคญักับผูรับบริการ 

 2.  การทํางานเปนทีมของบุคลากร 

 3.  พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการใหบริการการศึกษาอยูเสมอและตอเนื่อง 

4.  การเรียนรูของบุคคลและองคการ 
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3.  ภารกิจและบทบาทหนาที่ของสํานักทะเบียนและประมวลผล  

     (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 

 สํานักทะเบียนและประมวลผล(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) มีภารกิจและบทบาทหนาท่ี   ดังนี ้

3.1  การสนบัสนุนการบริหารและการดาํเนินงานดานวิชาการ การจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการ

สอนของมหาวิทยาลัย 

3.1.1 สนับสนุนการบริหารและดาํเนินงานของฝายวิชาการของมหาวิทยาลัย 

3.1.2 ดําเนินงานเก่ียวกับการขอเปดหลักสูตรและรายวิชาและการจดัการสหกิจศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 

3.1.3  ดําเนนิงานเก่ียวกับการรับบุคคลเขาศึกษาระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน     

3.1.4 จัดทําระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบตัิตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับงานดานวิชาการและการจัด

การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

3.1.5  ดําเนนิงานดานระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

3.2  การใหบริการการศึกษาแกนักศึกษา อาจารย บุคลากร และหนวยงานของมหาวิทยาลัย 

3.2.1 ใหบริการการศึกษาทุกดานแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ท้ังระดับปริญญาตรีและระดับ

บัณฑิตศึกษา (ยกเวนเฉพาะท่ีเก่ียวของกับการทําวิทยานิพนธ) 

3.2.2 ใหบริการการศึกษาแกอาจารย บคุลากร และหนวยงานของมหาวิทยาลัยดานการ   รับเขา

ศึกษา หลักสูตรและรายวิชา  ทะเบียนและประมวลผลการศึกษาและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

3.3  การเปนแหลงสารสนเทศทางวิชาการและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

3.3.1  ประชาสัมพันธและดําเนนิงานดานการตลาด หลักสูตรและการจัดการของมหาวิทยาลัย 

3.3.2 พัฒนาและดูแลระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการฐานขอมูล 

ประวัตินักศึกษา หลักสูตรและรายวิชา ทะเบียนและประมวลผลการศกึษา และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

3.3.3 จัดทําระบบสารสนเทศและใหขอมูลและสถิติดานวิชาการของ มหาวิทยาลัย อาทิ การ

รับเขาศึกษา หลักสูตรและรายวิชา สถิตนิักศึกษาและผูสําเร็จการศกึษา สถิติการลงทะเบียน ผลการเรียน 

เปนตน 

3.3.4 ดําเนนิการเกี่ยวกับประเมินผลหลักสูตร และการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และ

ประมวลผลขอมูลดังกลาว 

3.4   เปนศูนยประสานงานดานวิชาการและการจัดการศึกษากับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

3.4.1 ดําเนินการเก่ียวกับความรวมมือทางวิชาการระดบัมหาวิทยาลัย 

3.4.2 ประสานงานดานวิชาการและการจดัการศึกษาของมหาวิทยาลัยกับหนวยงานภายนอก 
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แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552-2555 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

  
  มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร ของแผนปฏิบตัิราชการ 

4 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2552-2555 ดังนี้ 

 

• วิสัยทัศน  

มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนสถาบันช้ันนาํของภูมิภาคอาเซียนโดยเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู 
มหาวิทยาลัยแหงคุณภาพ มหาวิทยาลัยแหงการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ และเปนมหาวิทยาลัยท่ีมี
การบริหารจัดการท่ีด ี

 

• พันธกิจ 

  การผลิตบัณฑติ การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม การทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม ใหเปนท่ี
ยอมรับในระดบัมาตรฐานสากลท่ีมุงเนนการพัฒนาชุมชนและสังคมใหเขมแข็ง 

 

• คานิยมองคการ 

ตามนโยบายการกํากับองคการท่ีดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกําหนดคานิยมองคการไวคือ 

1. การนําองคการอยางมีวิสัยทัศนตามแนวทางการบริหารจัดการท่ีด ี

2. ความรับผดิชอบตอชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอม 

3. การใหความสําคัญกับบคุลากรและคูความรวมมือ 

4. การเรียนรูของบุคคลและองคการ 

5. การใหความสําคัญกับผูรับบริการ 

 
  ยุทธศาสตรในการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบไปดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตรโดยมี

รายละเอียดดงัตอไปนี ้

• ประเด็นยุทธศาสตร 
  ประเด็นยุทธศาสตร  1 การผลิตบัณฑติและพัฒนานกัศึกษา ท่ีมุงสงเสริมศักยภาพใหเปน

บัณฑิตท่ีพึงประสงค 

 ประเด็นยุทธศาสตร  2 การวิจัยและพัฒนาท่ีสรางองคความรูใหเพ่ิมศักยภาพและขีด

ความสามารถในการแขงขัน 

 ประเด็นยุทธศาสตร  3 การบริการวิชาการ ท่ีเสริมสรางการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

 ประเด็นยุทธศาสตร  4 การอนุรักษ พัฒนา ถายทอดและฟนฟู ขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ประเด็นยุทธศาสตร  5  การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
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สวนที่ 2 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2552-2555  

สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
  
  ในสวนท่ี 2 คอื แผนปฏิบตัริาชการ 4 ป พ.ศ.2552-2555  ประกอบดวย เปาหมาย/ตัวช้ีวัด/ 

คาเปาหมาย กลยุทธ  โครงการ/กิจกรรม และผูรับผิดชอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 

สนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแกน : ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  
การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุงสงเสริมศกัยภาพใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค 

 
ความเชื่อมโยง/สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
นโยบายรัฐบาลท่ี  3.  สังคมและคุณภาพชีวิต 
   3.1  นโยบายการศึกษา 
กลยุทธมหาวิทยาลัย      *  ปฏิรูปคุณภาพการศึกษาท้ังระบบ 
   *  ปรับระบบการคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา 
   กลยุทธ/วิธีดาํเนินการ 

นโยบายเร่ือง กลยุทธ/วิธีการ (สํานักทะเบียนฯ) 

1. ปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ โดยปฏิรูป

โครงสรางและการบริหารจัดการ ปรับปรุง

กฎหมายใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญและระดม

ทรัพยากรเพ่ือการปรับปรุงการบริหารจัด

การศึกษาตั้งแตระดบัการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน

จนถึงระดับอุดมศึกษา พัฒนาครู พัฒนาระบบ

การคัดเลือกเขาสูมหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตร 

รวมท้ังปรับหลักสูตรวิชาแกนหลัก รวมถึง

วิชาการคิดวิเคราะหปรับบทบาทการศึกษานอก

โรงเรียนเปนสํานักงานการศกึษาตลอดชีวิต 

และจัดใหมีศนูยการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือการ

เรียนรูท่ีเหมาะสมในแตละพ้ืนท่ี ตลอดจน

สงเสริมการกระจายอํานาจใหทุกภาคสวนมีสวน

รวมในการจัดการศึกษาเพ่ือนําไปสูเปาหมาย

คุณภาพการศกึษาและการเรียนรูท่ีมุงเนน

คุณธรรมนําความรูอยางแทจริง 

• สนับสนนุกระบวนการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรท่ีมีคุณภาพท่ีสะทอนคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค 
• สนับสนนุการดําเนนิการระบบรับเขาศึกษาท่ี
มีความหลากหลาย 
• สนับสนนุระบบทะเบียนนักศึกษาท่ีรองรับ
การจัดการหลากหลายรูปแบบ 
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เปาหมาย/ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายเชิงกลยุทธ สํานักทะเบียนและประมวลผล  

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
สนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแกน : ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  

การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุงสงเสริมศกัยภาพใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค 
 
เปาหมายเชิงกลยุทธ 
 1.  มีเกณฑมาตรฐานในการพัฒนาหลักสูตร 
 2.  มีหลักสูตรท่ีผานความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
 3.  มีการสนับสนุนระบบรับเขาศึกษาท่ีมีความหลากหลาย 
 4.  มีระบบทะเบียนเรียนท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับจํานวนรายวิชา/นักศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน 
 5.  มีระบบสนับสนนุการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา 
 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

 

  
 
 
 
 
 

ลําดับ

ที่ 
ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินการ 
2551 

2552 2553 2554 2555 

1.1 เอกสารคูมือการเสนอขออนุมัติหลักสูตร 200 เลม 200 เลม 200 เลม 200 เลม 200 เลม

1.2 เอกสารคูมือนักศึกษา 8,000 เลม 8,000 เลม 9,000 เลม 10,000 เลม 12,000 เลม 

1.3 เอกสารหนังสือระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคล 

เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

3,000 เลม 3,000 เลม 3,000 เลม 3,000 เลม 3,000 เลม 

1.4   จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีท่ีเขาใหม 3,860 คน 3,900 คน 3,950 คน 4,050 คน 4,200 คน 

1.6 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 4,000 คน 4,000 คน 4,200 คน 4,300 คน 4,500 คน 

1.7 จํานวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและ

อาจารยแนะแนวท่ีเขารวมโครงการ 

21,000 คน 22,000 คน 23,500 คน 25,000 คน 26,000 คน 

1.8 มีระบบรับเขาศึกษาท่ีมีความหลากหลาย มีระบบ มีระบบ มีระบบ มีระบบ มีระบบ 
1.9  มีระบบทะเบียนเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ มีระบบ มีระบบ มีระบบ มีระบบ มีระบบ 
1.10 มีหนวยรับผิดชอบสหกิจศึกษา/มีระบบ

สนับสนุนการเรียนการสอนแบบสหกิจ 

มีระบบ มีระบบ มีระบบ มีระบบ มีระบบ 
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กลยุทธ/วิธีดาํเนินการ แผนงาน/โครงการสําคัญ  
กลยุทธ/

วิธีดําเนินการ 
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาการดาํเนินการ ผูรับผิดชอบ 

2552 2553 2554 2555  
1.1 สนับสนุน

กระบวนการปรบัปรุง

และพัฒนาหลักสูตรที่มี

คุณภาพที่สะทอน

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค 

1.1.1  โครงการจัดทําหนังสือคูมือนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (มข.5) มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  กลุมภารกิจ 
พัฒนาวิชาการ 

 1.1.2 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการ

เรียนการสอน 

  กลุมภารกิจ 
พัฒนาวิชาการ 

 1.1.3  โครงการพัฒนาสหกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

   

1.2  สนับสนุนการ

ดําเนินการระบบการ

รับเขาศึกษาท่ีมีความ

หลากหลาย 

1.2.1  โครงการจัดทําหนังสือระเบียบการสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน

โดยวิธีรับตรง 

  กลุมภารกิจ 
รับเขาศึกษา 

 1.2.2  โครงการดําเนินการรับสมัครและจัดสอบ
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในหาวิทยาลัยขอนแกนโดย

วิธีรับตรง 

  กลุมภารกิจ 
รับเขาศึกษา 

 1.2.3  สนับสนุนการประชาสัมพันธและการตลาดเชิง

รุกดานการศึกษา 

  กลุมภารกิจ 
รับเขาศึกษา 

1.3  สนับสนุนระบบ

ทะเบียนที่มี

ประสิทธิภาพเพื่อ

รองรับจํานวนรายวชิา/

นักศึกษาท่ีเพิ่มขึ้น 

1.3.1  โครงการปรับปรุงฐานขอมูลหลักสูตร -  กลุมภารกิจ 
พัฒนาวิชาการ 

 1.3.2  โครงการปรังปรุงฐานขอมูลสหกิจศึกษา -  กลุมภารกิจ 
พัฒนาวิชาการ 

 1.3.3  โครงการปรับปรุงฐานขอมูลระบบประเมินผล

การจัดการศึกษา 

-   กลุมภารกิจ

ประมวลผล 

 1.3.4  โครงการปรับปรุงฐานขอมูลระบบประเมินผล

การจัดการหลักสูตร 
  กลุมภารกิจ 

พัฒนาวิชาการ 

 1.3.5  สนับสนุนการดําเนินการโครงการพิเศษ   กลุมภารกิจ 
บริหารทัว่ไป 
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สนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแกน : ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  
การวิจัยและพัฒนาที่สรางองคความรูใหเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน 

 
ความเชื่อมโยง/สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
นโยบายรัฐบาลท่ี  6.  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 
   6.2 เรงรัดผลิตบคุลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและบุคลากร 

          ดานการวิจัยใหสามารถตอบสนองความตองการของภาคการผลิต 
กลยุทธมหาวิทยาลัย      *  เพ่ิมขีดความสามารถดานโครงสรางพ้ืนฐานทางปญญาของประเทศ  

                                  พัฒนาบุคลากรดานการวิจัย สรางนักวิจัยอาชีพสรางผลงานวิจัยท่ี 

                                  นําไปพัฒนาตอยอดและประยุกตใชในเชิงพาณิชยและเชิงนโยบาย 

                                   สาธารณะ 

 
กลยุทธ/วิธีดาํเนินการ 

นโยบายเร่ือง กลยุทธ/วิธีการ (สํานักทะเบียนฯ) 

1. เรงรัดผลิตบคุลากรดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีดานการวิจัยใหสามารถตอบสนอง

ความตองการของภาคการผลิต โดยพัฒนา

เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ และมี

หนวยงานวิจัยท่ีสามารถรองรับบุคลากรไดอยาง

เพียงพอ เชนศูนยบมเพาะวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมศูนยแหงความเปนเลิศ และ

อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน 

• เพ่ิมขีดความสามารถดานโครงสรางพ้ืนฐาน
ทางปญญาของประเทศพัฒนาบคุลากรดาน

การวิจัย สรางนักวิจัยอาชีพสรางผลงานวิจัยท่ี 

นําไปพัฒนาตอยอดและประยุกตใชในเชิง

พาณิชยและเชิงนโยบายสาธารณะ 

 
เปาหมาย/ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายเชิงกลยุทธ สํานักทะเบียนและประมวลผล  

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
สนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแกน : ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  

การวิจัยและพัฒนาที่สรางองคความรูใหเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน 

 
เปาหมายเชิงกลยุทธ 
 1.  มีผลงานวิจัยสถาบันอยางนอยปละ 2 เร่ือง 
 2.  มีการสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยสถาบนั 
 3.  มีผูเขารวมโครงการวิจัยสถาบัน 
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กลยุทธ/วิธีดําเนินการ แผนงาน/โครงการสําคัญ และผูรับผิดชอบ 
 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาการดาํเนินการ ผูรับผิดชอบ 

2552 2553 2554 2555  
2.  พัฒนาและสนับสนุนการ

ทําวิจัยสถาบัน 

2.1   โครงการวิจัยสถาบัน

 

  กลุมภารกิจ 
บริหารทัว่ไป 

 2.2  พัฒนาบุคลากรในการทําวิจัย
สถาบันเพื่อพัฒนางาน 

  กลุมภารกิจ 
บริหารทัว่ไป 

 2.3  สนับสนุนการตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิจัยสถาบัน 

-  กลุมภารกิจ 
บริหารทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ

ที่ 
ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินการ

2551 

2552 2553 2554 2555 

2.1 จํานวนผลงานวิจัยสถาบัน 10  เร่ือง 3 เร่ือง 5 เรื่อง 5  เร่ือง 5  เร่ือง

2.2 จํานวนผูเขารวมโครงการวิจัย 25  คน 25 คน 25  คน 25  คน 25  คน 

2.3 จํานวนผลงานวิจัยสถาบันท่ี

ตีพิมพเผยแพร 

8 เร่ือง 3 เร่ือง 5 เร่ือง 5 เร่ือง 5 เร่ือง 

2.4 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย

สถาบัน 

250,000 

บาท 

250,000 

บาท 

300,000

บาท 

350,000 

บาท 

400,000 

บาท 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 

การบริการวิชาการที่เสริมสรางการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 
 
 

ไมสอดคลองกับภารกิจสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
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สนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแกน : ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 

การอนุรักษ  พัฒนา ถายทอดและฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
ความเชื่อมโยง/สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
นโยบายรัฐบาลท่ี  3.  สังคมและคุณภาพชีวิต  
   3.4 นโยบายศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  

 กลยุทธมหาวิทยาลัย      *  เพ่ิมขีดความสามารถดานโครงสรางพ้ืนฐานทางปญญาของประเทศ  

                                  พัฒนาบุคลากรดานการวิจัย สรางนักวิจัยอาชีพสรางผลงานวิจัยท่ี 

                                  นําไปพัฒนาตอยอดและประยุกตใชในเชิงพาณิชยและเชิงนโยบาย 

                                   สาธารณะ 

 
กลยุทธ/วิธีดาํเนินการ 

นโยบายเร่ือง กลยุทธ/วิธีการ (สํานักทะเบียนฯ) 

1.สงเสริมการทํานุบาํรุงและรักษาศิลป 

วัฒนธรรมไทยทุกดาน รวมท้ังศิลปวัฒนธรรม

ทองถ่ินและภมิูปญญาไทยใหมีความกาวหนา มี

การคนควา วิจัย ฟนฟู  และพัฒนา  พรอมท้ัง

ฟนฟูตอยอดแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม เพ่ือ

สงเสริมการเรียนรูของประชาชน โดยเฉพาะเด็ก

เยาวชน 

• เสริมสรางความรวมมืออยางใกลชิดระหวาง
ครอบครัวสถาบันการศึกษา และศาสนสถาน 

ในการปลูกฝงคานิยมท่ีดี การหลอหลอม

พฤติกรรมใหแกเด็กและเยาวชนรวมท้ัง

สงเสริมบทบาทของสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัด 

ใหเปนกลไกลสําคัญในการเฝาระวังทาง

วัฒนธรรมและส่ือตาง ๆ ใหครอบคลุมทุก

ระดับท้ังระดบันโยบายและสวนกลาง  

สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน 
 

2.เสริมสรางบทบาทสถาบันครอบครับรวมกับ

สถาบันทางศาสนา สถาบนัการศึกษา และ

สถาบันทางสังคมอ่ืน ๆ ในการปลูกฝงคานิยม

และจิตสํานึกท่ีดีและการเผาระวังทางวัฒนธรรม

ท่ีมีผลกระทบตอการเบี่ยงเบนพฤติกรรมของ

เด็กและเยาวชน รวมท้ังสนับสนุนการผลิตเส่ือ

สรางสรรค สรางกระแสเชิงบวกใหแกสังคม 

และเปดพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดีใหแกเด็กและ

เยาวชน 

• ปลูกจิตสํานึกและกระตุนใหชุมชนทองถ่ิน
เกิดความตระหนักมีความตืน่ตัวและเขามามี

สวนรวมในการฟนฟู เผยแพรและสืบสานภูมิ

ปญญาทองถ่ิน และคุณคาความหลากหลาย

ของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ท้ังท่ีเปนวิถีชีวิต 

คานิยมท่ีดีงาม และความเปนไทย 
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เปาหมาย/ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายเชิงกลยุทธ สํานักทะเบียนและประมวลผล  

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
สนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแกน : ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  

การอนุรักษ  พัฒนา ถายทอดและฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

เปาหมายเชิงกลยุทธ 
 1.  จํานวนโครงการอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 2.  รอยละของบุคลากรเขารวมโครงการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณศลิปะ และ 

       วัฒนธรรม 
 3.  รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนกัในการบรรลุเปาหมายตามผลผลิตของมหาวิทยาลัยตามเอกสาร 

       งบประมาณรายจาย : ผลผลิตการทํานุศิลปวัฒนธรรม 
  
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

 
 
กลยุทธ/วิธีดําเนินการ แผนงาน/โครงการสําคัญ และผูรับผิดชอบ 
 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาการดาํเนินการ ผูรับผิดชอบ 

2552 2553 2554 2555  
4.  สนับสนุนและเขารวม

กิจกรรมอนุรักษ พัฒนา 

ถายทอดและฟนฟู

ขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วัฒนธรรม 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

4.1  โครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
 

  กลุมภารกิจ 
บริหารทัว่ไป 

ลําดับ

ที่ 
ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินการ 
2551 

2552 2553 2554 2555 

1.1 จํานวนโครงการอนุรักษ

ประเพณีและวัฒนธรรม 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3  โครงการ 3  โครงการ 3  โครงการ 3  โครงการ 3  โครงการ

1.2 รอยละของบุคลากรเขารวม

โครงการอนุรักษพัฒนา 
และสรางเสริมเอกลักษณ 

ศิลปะและวัฒนธรรม 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 
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สนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแกน : ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 

การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 

นโยบายรัฐบาลท่ี  8.  การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
   8.1  ประสิทธภิาพการบริหารราชการแผนดิน 
กลยุทธมหาวิทยาลัย      * พัฒนามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของขาราชการ 
                               * สนับสนนุและสงเสริมการประสานการดําเนินการปองกันและปราบปราม 

       การทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการและเจาหนาท่ีรัฐ 
    * พัฒนาศักยของหนวยงานภาครัฐใหมีขีความสามารถและความยืดหยุนคลองตัว 
กลยุทธ/วิธีดาํเนินการ 

นโยบายเร่ือง กลยุทธ/วิธีการ (สํานักทะเบียนฯ) 

1.สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมและ

ธรรมาภิบาลใหแกขาราชการและเจาหนาท่ีของ

รัฐ พรอมท้ังพัฒนาความโปรงใสในการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือใหเปนท่ี

เช่ือถือไววางใจของประชาชน ดวยกระบวนการ

มีสวนรวมของภาคประชาชน รวมถึงการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสรางคานิยมของ

สังคมใหยึดม่ันในความซื่อสัตยสุจริตและ

ถูกตองชอบธรรม และสงเสริมเสรีภาพในการ

รวมกลุมของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ

ตามทีบ่ัญญตัไิวในรัฐธรรมนูญ  

• พัฒนามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของ

ขาราชการ 
• สนับสนนุและสงเสริมการประสานการ
ดําเนนิการปองกันการทุจริตและประพฤตมิิ

ชอบของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ 

2.จัดระบบงานใหมีความยึดหยุนคลองตวั

รวดเร็วมีประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถ

ตรวจสอบไดและสงเสริมพัฒนาระบบบริหาร

ผลงานและสมรรถนะของขาราชการและ

เจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับอยางตอเนื่อง เพ่ือให

มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการสงมอบ

บริการสาธารณะ พรอมท้ังการพัฒนาขาราชการ 

โดยเฉพาะขาราชการรุนใหมท่ีจะตองเปนกําลัง

สําคัญของภาคราชการในอนาคต 

• พัฒนาศักยภาพของหนวยงานภาครัฐใหมี
ขีดความสามารถและความยืดหยุน คลองตัว

ตอบสนองตอการปฏิบัติราชการและการสง

มอบบริการสาธารณะ 
• วางมาตรการ/ระบบในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน รวมท้ังการจายคาตอบแทนท่ีเปน

ธรรม สอดคลองกับผลการปฏิบัติงานเพ่ือให

เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาผลงาน 
• พัฒนาขาราชการในตําแหนงท่ีมีความสําคญั
เชิงยุทธศาสตรและสรางผูนาํการเปล่ียนแปลง

ในระบบราชการ เพ่ือรองรับกับสถานการณ

ของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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กลยุทธ/วิธีดาํเนินการ 

นโยบายเร่ือง กลยุทธ/วิธีการ (สํานักทะเบียนฯ) 

8.  ปรับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน และ

สิทธิประโยชนของขาราชการและเจาหนาท่ีของ

รัฐใหเหมาะสมกับความสามารถและ

ประสิทธิภาพของผูปฎิบัติงานในลักษณะท่ีอาจ

แตกตางกันตามพ้ืนท่ี ตามการแขงขันของการ

จางงานในแตละสายอาชีพท่ีเหมาะสม และตาม

ความจําเปนเพ่ือรักษา คนเกง คนด ี ไวใน

ราชการ รวมท้ังการสรางความสมดุลของ

คุณภาพชีวิตขาราชการและเจาหนาท่ีรัฐใหดีข้ึน 

เพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีศักดิศ์รี มี

ขวัญกําลังใจท่ีจะปฏิบตัิงานเพ่ือประโยชนสุข

ของประชาชน  

• พัฒนาระบบแรงจูงใจเงินเดอืน คาตอบแทน 

รวมท้ังคุณภาพชีวิตการทํางานใหสามารถจูงใจ

คนเกง คนดีเขาสูระบบราชการและรักษาไวใน

ระบบราชการ 
• สนับสนนุ การพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการ 

เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบตัิ

ราชการ 
• สรางคนเกง คนดี ผูมีความสามารถในสวน
ราชการ 

 
 
เปาหมายเชิงกลยุทธ 
 1.  เปนองคกรแหงการเรียนรูท่ีสามารถรองรับการเปล่ียนแปลง  (Learning Organization) 
 2.  บุคลากรท่ีมีศักยภาพ ความสามารถในการปรับตัวรองรับการเปล่ียนแปลง 
 3.  มีสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ ใชในการตดัสินใจและประเมินสถานการณเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง 
 4.  ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการ 
 5.  มีสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีด ี
 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

 
 
 

ลําดับ

ที่ 
ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินการ 
2551 

2552 2553 2554 2555 

5.1 ระดับความสําเร็จของการ

เปนองคกรแหงการเรียนรู 

ท่ีสามารถรองรับการ

เปลี่ยนแปลง 

2 3 4 5 5 
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ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ

ที่ 
ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินการ 
2551 

2552 2553 2554 2555 

5.2 ระดับความสําเร็จของการ

ประกันคุณภาพภายใน 
ท่ีกอใหเกิดการพัฒนา

คุณภาพอยางตอเนื่อง 

4 4 5 5 5 

5.3 ระดับความสําเร็จของรอยละ

เฉลี่ยถวงน้ําหนักในการ

รักษามาตรฐานระยะเวลา

การใหบริการ 

3 5 5 5 5 

5.4 รอยละของการบรรลุ

เปาหมายตามโครงการ/

กิจกรรมการปฏิบัติงาน

ท้ังหมด 

80 85 90 95 100 

5.5 รอยละของอัตราการเบิก

จายเงินงบประมาณรายจาย 

(งบลงทุน)  

- 5 5 5 5 

5.6 มีกระบวนการใชทรัพยากร

ภายในและภายนอกสถาบัน

รวมกัน 

4 4 4 5 5 

5.7 รอยละความพึงพอใจ

ผูรับบริการตามภารกิจหลัก 

4 4 5 5 5 

5.8 ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาสถาบันสูระดับสากล 

1 2 3 4 5 

5.9 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับ

การพัฒนาความรู 

4 5 5 5 5 
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กลยุทธ/วิธีดําเนินการ แผนงาน/โครงการสําคัญ และผูรับผิดชอบ 
 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาการดาํเนินการ ผูรับผิดชอบ 

2552 2553 2554 2555  
5.1 การบริหารองคกรอยาง

มีประสิทธิภาพ 

5.1.1  โครงการพัฒนาแผน

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ 

  คณะกรรมการแผนและ

สารสนเทศ 

 5.1.2 โครงการพฒันาบุคลากร   คณะกรรมการพัฒนา

บุคลากร 

 5.1.3 โครงการจัดทํา ACTION 
PLAN  OFI  และแผนพัฒนา
องคการ 

   คณะกรรมการประกัน

คุณภาพ 

 5.1.4 สนับสนุนการทําบัตรประจําตัว

นักศึกษา 

  กลุมภารกิจบริการ 

 5.1.5  สนับสนุนการจัดงานพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร 

  กลุมภารกิจบริการ 

 5.1.6  โครงการจัดทําระบบ

สารสนเทศผานเวบ็ เพื่อรองรับ

นักศึกษาตางชาต ิ

-  กลุมภารกิจบริการ 

5.2  สนับสนุนระบบ

ทะเบียนนักศึกษาที่รองรับ

การจัดการศึกษาท่ี

หลากหลายรูปแบบ 

5.2.1  โครงการพัฒนาและปรบัปรุง

ตารางสอนตารางสอบ 

  กลุมภารกิจทะเบียนเรียน 

 5.2.2  โครงการพัฒนาและปรบัปรุง

ระบบการลงทะเบยีนวิชาเรียน 

  กลุมภารกิจทะเบียนเรียน 

 5.2.3  โครงการจัดการศึกษาภาคฤดู

รอน 

  กลุมภารกิจทะเบียนเรียน 

 5.2.4  โครงการใหบริการนักศึกษา

หลักสูตรโครงการพิเศษ 

  กลุมภารกิจทะเบียนเรียน 

5.3  สนับสนุนและใหบริการ

ฐานขอมูลฯ 

5.3.1  โครงการบํารุงรักษาเทคโนโลยี

สารสนเทศระบบทะเบียนและ

ประมวลผล 

  กลุมภารกิจประมวลผล 

 5.3.2  โครงการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบทะเบียนและ

หลักสูตร 

  กลุมภารกิจประมวลผล 

 5.3.3  โครงการจัดทําระบบสํารอง

ขอมูล 

  กลุมภารกิจประมวลผล 

 5.3.4  โครงการครุภัณฑทดแทน   กลุมภารกิจประมวลผล 

 5.3.5  โครงการบํารุงรักษาเครื่อง

กําเนิดไฟฟาสํารอง 

  กลุมภารกิจประมวลผล 

5.4  สนับสนุนระบบบริหาร

จัดการสารสนเทศตาม

ภารกิจหลัก 

5.4.1  โครงการบริหารจัดการ

สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจหลัก

สํานักฯ 

-  กลุมภารกิจบริการ 

 5.4.2  โครงการพัฒนางานรับเขา

ศึกษา 

-  กลุมภารกิจรับเขาศึกษา 
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คําอธิบายตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
 
 สําหรับตัวช้ีวัดและคาเปาหมายที่ปรากฏในแผนปฏิบตัิราชการ 4 ป พ.ศ.2551-2554 สํานัก

ทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ใชแบบฟอรมของมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยมี

รายละเอียด ดงันี้ 
 
1. ลักษณะของตัวช้ีวัด/ชนิดของตัวช้ีวัดที่นํามาประเมินผล 
 1) ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ เชน จํานวน รอยละ ใชผลการดําเนินงาน 3 ปท่ีผานมาของสํานักทะเบยีน

และประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) เปนฐานในการกาํหนดคาเปาหมาย  
 2) ตัวช้ีวัดตามข้ันตอนการดําเนนิงาน (Milestone) แนวทางในการประเมินจะกําหนดระดบั
คะแนนในแตละข้ันตอนการดําเนนิงาน และผลการประเมินจะเปนไปตามผลการดาํเนินงานท่ีครบถวน

และสมบูรณในข้ันตอนนั้น เชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ท้ังนี้รายละเอียดตัวช้ีวัดจะเปนไปตามคูมือการประเมินผลการปฏิบตัริาชการของ

มหาวิทยาลัยขอนแกนในแตละป โดยหนวยงานตาง ๆ เชน สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคณุภาพการศึกษา (สมศ.) และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
 2.  การตั้งคาเปาหมายตัวช้ีวัด 
 สําหรับคาเปาหมายของตัวช้ีวัด จาํแนกเปนรายป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2551- 2554 โดยคา

เปาหมายกําหนดตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  คาํรับรองการปฏิบตัิราชการประจําป และเกณฑมาตรฐาน

ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนคาเปาหมายข้ันต่าํ โดยในทางปฏิบตัิ

สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) จะดําเนนิการใหไดผลการปฏิบัติงานท่ี

สูงกวาคาเปาหมายท่ีกําหนดไว ท้ังนี้คาเปาหมายอาจปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสมและตามผลการ

ดําเนนิงานในแตละปงบประมาณ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน

1 มีแผนปฏิบัติ

2 ดําเนนิการตามแผนได

3 มีการกํากับตดิตาม

4 มีรายงานการประเมินผลความสําเร็จ 

5 มีการนําผลการประเมินไปใชรอบตอไป 
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สวนที่ 3 
การแปลงแผนปฏิบัติราชการสูการปฏิบัติ 

 
 สวนท่ี 3  การแปลงแผนปฏิบัติราชการสูการปฏิบัต ิหมายถึง การจัดทําแผนปฏิบตัิราชการ การ

ส่ือสาร ถายทอดตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย ไปสูระดบักลุมภารกิจ และสูรายบุคคลโดยกําหนดเปาประสงค

และกลยุทธในระดบัสํานักฯ ไปถึงระดบับุคคลท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและสอดคลองเช่ือมโยงกับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางกลุมภารกิจ มีความสมดุลระหวางมิติประสิทธิผล มิตคิุณภาพ มิติ

ประสิทธิภาพ และมิติการพฒันาองคกร โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 1.  การพัฒนากลยุทธ คือ การกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธ โดยใชเคร่ืองมือในการ

วิเคราะหจุดออน จดุแข็งขององคกร (SWOT Analysis) การวิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

(Stakeholder Analysis)  
 2.  การแปลงกลยุทธสูการปฏิบัต ิ คือ การส่ือสาร การถายทอด และแปลงกลยุทธไปสูปฏิบัต ิโดย

ตองกําหนดเปาประสงคและกลยุทธท้ังในระดับกรม ถึงระดับบุคคล ท่ีสามารถปฏิบัตไิดจริง และ

สอดคลองเช่ือมโยงระหวางมหาวิทยาลัย รวมท้ังมีความสมดุลระหวางมิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติ

ประสิทธิภาพ และมิติการพฒันาองคกร โดยใชแผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Map) ในการวางแผนและ

ส่ือสารกลยุทธได  
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สวนที่ 4 
การกํากับติดตามประเมินผล 

 
 สวนท่ี 4  การกํากับติดตามประเมินผล สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนา

วิชาการ) มีการกํากับตดิตามประเมินผล โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 1.  การตดิตามโดยคณะกรรมการแผนและสารสนเทศ สํานักทะเบียนและประมวลผล (ตามคําส่ัง

สํานักทะเบียนและประมวล ท่ี 42/2549 ลงวันท่ี 9  ตุลาคม พ.ศ.2549 ) คณะกรรมการมีหนาท่ีวางแผน 

กํากับ ตดิตาม และประเมินผล การดาํเนนิงานแผนและสารสนเทศใหเปนไปตามแผนและนโยบายของ

ผูบริหาร 
 2.  จากสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือรวบรวมเสนอสํานัก
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

 3.  การประเมินผลการประกันคุณภาพโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)  
 4.  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
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สวนที่ 5 

ภาคผนวก
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นโยบายการบริหารสํานักทะเบียนและประมวลผล  

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)    

 

 เพ่ือเปนการสนับสนนุยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน ผูบริหารสาํนักทะเบียนและ

ประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ไดวางแนวทางในการบริหารงานในสํานักทะเบียนและ

ประมวลผล(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)ไวดังนี ้

1.  แนวทางการบริหารงานทั่วไป 

1.1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและระบบการประเมินผลการบริหารและการ
ใหบริการของสํานักฯใหมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกบทบาทภารกิจท่ีสามารถตอบสนองยุทธศาสตร

การพัฒนามหาวิทยาลัยไดเปนอยางด ี

1.2 สรางแรงจูงใจในการทํางานดวยการใหมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติท่ีเนนผลลัพธ
ของงานเปนสําคัญท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรม 

1.3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรและการบริหารงานดานตาง ๆ ภายใต

หลักการบริหารจัดการท่ีด ี

1.4 มีมาตรการจูงใจใหบคุลากรใชทรัพยากรที่ประหยัดและคุมคาใหมากที่สุด 

1.5 จัดใหมีการทําวิจัยสถาบันท่ีมีคุณภาพเพ่ือประโยชนในการพัฒนาระบบการทํางานอยาง
นอยปละ 2 เร่ือง 

1.6 จัดทําระบบการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะความเสี่ยงตอความเสียหาย
ดานช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย และการถูกฟองรองในคดีท่ีเก่ียวกับวิชาการของมหาวิทยาลัย 

1.7 เปดโอกาสใหบุคลากรในสํานักและบคุลากรของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการ
บริหารและการตัดสินใจสําคญั ๆ 

1.8 ยึดหลักความพึงพอใจสูงสุดของผูรับบริการทั้งนักศึกษา อาจารย คณะวิชา และประชาชน
ผูมาตดิตอ/รับบริการ โดยจะมีการศึกษาความพึงพอใจใหไมต่าํกวารอยละ 80 ในการใหบริการของทุก

กลุมภารกิจ เปนระยะ ๆ  

1.9 พัฒนาการประชาสัมพันธและการเผยแพรขอมูลขาวสารของสํานักฯใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึนเพ่ือความเขาใจและเสริมภาพลักษณท่ีดีของสํานกัฯและมหาวิทยาลัย 

1.10 เพ่ิมการนําเอา e-office มาใชในการบริหารงานของสํานัก ฯ ใหมากข้ึนท้ังในดานการ

บริหารงานบุคคล งบประมาณและดานอ่ืน ๆ  

1.11 ประเมินผลเพ่ือทบทวนความเหมาะสมของการจัดอัตรากําลังภายในใหเหมาะสม
สอดคลองกับปริมาณภารกิจท่ีรับผิดชอบในแตละกลุมภารกิจใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในงาน 

2.   การพัฒนาบุคลากรอยางเพียงพอและตอเน่ือง  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานและมี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคใหสามารถรองรับกับการปฏิบตัิตามพันธะกิจของมหาวิทยาลัยดานตางๆ ดังนี ้ 

2.1 ดานการเพ่ิมพูนสมรรถนะดานความรู ความเช่ียวชาญและประสบการณในงานท่ี

รับผิดชอบ 
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2.2 ดานความสามารถดานภาษาอังกฤษเพ่ือใหสามารถส่ือสารกับนักศึกษาหรือชาว

ตางประเทศท่ีมาตดิตอขอรับบริการจากสํานักฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.3 ดานความสามารถในการสรางความรู การจัดการความรูและการใชความรูเพ่ือการ

พัฒนาระบบการทํางานและการใหบริการใหอยูในระดับมาตรฐาน รวมท้ังการพัฒนาศักยภาพในการทํา

วิจัยของบุคลากรดวย เพ่ือใหเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางแทจริง 

2.4 การพัฒนาทักษะการทํางานเปนทีมรวมกันของบุคลากร ท่ีเคยสังกัดตางหนวยงานกัน

ใหทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.5 การพัฒนาเสริมสรางจิตสํานกึในการใหบริการที่ดี ตลอดจนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

ของบุคลากรโดยเฉพาะอยางย่ิง คุณลักษณะเชิงคุณธรรม จริยธรรม 

2.6  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไดรับการพัฒนาหรือนํามาใชใหม ๆ 

อยางเพียงพอ 

2.7 สนับสนนุใหบคุลากรทุกระดบัเขารวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตาง ๆ ท่ี

สํานักจดัข้ึนหรือรวมจัดกับหนวยงานอ่ืนอยางนอยคนละ 2 คร้ังตอป 
 

3. การบริหารงานเพ่ือสนับสนุนงานบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย   มีแนวทางดังนี้ 

3.1 ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาท่ีเปนอุปสรรค

หรือไมเอ้ืออํานวยตอการจดัการศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือเปาหมายในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

หรือเส่ียงตอการถูกฟองรองจากนักศึกษา ผูปกครอง รวมถึงบุคคลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

3.2 พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเพ่ือใหบริการแกหนวยงาน องคกร คณะ

วิชา และ มหาวิทยาลัยเพ่ือนําไปใชในการวางแผนและการบริหารจัดการในงานท่ีรับผดิชอบได 

3.3 ปรับปรุงการจดังานพิธีพระราชทานปริญญาบตัรใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนตาม

ขอกําหนดของหนวยงานท่ีเก่ียวของและจากการประเมนิผลการจัดงานประกอบกับประสบการณท่ีเรียนรู

จากสถาบันการศึกษาอ่ืนเพ่ือใหสามารถสนองตอบตอจาํนวนบัณฑติท่ีสําเร็จการศึกษาและเขารับ

พระราชทานปริญญาบัตรท่ีมีจํานวนเพิ่มข้ึนทุกปไดอยางสมบูรณ 

3.4 พัฒนาระดบัการประสานงานและการพฒันาบคุลากรที่ใหบริการในหนวยบริการ

การศึกษาของคณะตาง ๆ ซึ่งเปนดานแรกในการใหบริการดานวิชาการแกนักศึกษาและบคุลากรใหมี

ความรูความสามารถเพียงพอแกการใหบริการที่ดี มีความถูกตอง และเปนรูปแบบเดียวกัน 

3.5 จัดระบบการตดิตามประเมินผลการปฏิบตังิานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตาง 

ๆ ใหมีประสิทธิภาพ 

 

4.  การบริหารงานในภารกิจรับเขาศึกษา 

    ปรับปรุงกลยุทธการตลาดเชิงรุกใหมากข้ึนในการประชาสัมพันธและการดาํเนินการรับสมัคร

บุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนท้ังโดยวิธีรับตรงและการรับผาน สกอ. ดวยการมีแผนปฏิบัติ

การตลาดเชิงรุกท่ีครอบคลุมและตอเนื่อง การเพ่ิมระดับการประสานงานและรวมมือกับโรงเรียน/
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สถานศึกษาตาง ๆ/ชมรมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเก่ียวกับการรับ

สมัครเขาศึกษา ตลอดจนการอํานวยความสะดวกในการสมัครและการชําระเงินใหมากข้ึน เปนตน 

   แสวงหาพันธมิตรสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท้ังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาค 

อ่ืนๆ ในการดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระบบรับตรงรวมกันเพ่ืออํานวยความ

สะดวกแกกลุมเปาหมาย เพ่ิมอัตราการครอบคลุม ตลอดจนประสิทธิภาพและประหยัดคาใชจาย 

   ศึกษาสาเหตแุละหามาตรการลดปญหาการสละสิทธิ์เขาศึกษา การลาออก การตกออก และ

การสําเร็จการศึกษาลาชา เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยในการจัดทํานโยบายลดผลกระทบตอไป 

  

5. การบริหารงานการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) 

5.1 พิจารณาปรับลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการตางๆ ใหสะดวก รวดเร็ว ดวย

บริการที่มีคุณภาพและคํานงึถึงความพอใจของผูรับบริการเปนสําคัญ 

5.2 พิจารณาเปดใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ในวันหยุดราชการแกกลุมเปาหมายท่ีเปน

นักศึกษาโครงการพิเศษซ่ึงไมสะดวกท่ีจะมาตดิตอขอรับบริการในวันเวลาราชการได 

5.3 ปรับปรุงเอกสารและแบบคาํรองตาง ๆ ท่ีใชอยูท้ังหมดใหเปน 2 ภาษาเพื่ออํานวย

ความสะดวกแกนักศึกษาชาวตางประเทศท่ีมีจํานวนเพิม่ข้ึนเร่ือย ๆ 

5.4 จัดหามาตรการใหการตรวจสอบหนี้สินของนักศึกษากรณีขอสําเร็จการศึกษา ลาออก 

หรือลาพักการศึกษาใหสามารถดําเนนิการใหเสร็จส้ิน ณ จุดเดียว 

  

6.  การบริหารงานระบบทะเบียนและการประมวลผล 

6.1 ดูแลระบบความปลอดภัยและความพอเพียงของเครือขายคอมพิวเตอรในระบบ

ทะเบียนและประมวลผลซึ่งไดรับการพัฒนาปรับปรุงโครงสรางเครือขายเรียบรอยแลวใหอยูในสภาพ

สมบูรณสูงสุด 

6.2 พัฒนาระบบการตรวจสอบการสําเร็จการศกึษาใหรวดเร็วและไรขอผิดพลาดกอน

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติการสาํเร็จการศึกษาตอไป 

6.3 จัดทําขอความตาง ๆ ท่ีปรากฏบน Webpage ของสํานักฯ ใหมี 2 ภาษา 

6.4 พัฒนาโปรแกรมระบบทะเบยีนเรียนใหสามารถรองรับความหลากหลายของรูปแบบ

การจัดการการศึกษาของคณะ/สาขาวิชาตาง ๆ  

6.5 จัดการใหสามารถ Download แบบฟอรมคํารองตาง ๆ ไดเองผาน Web 
  

7. การบริหารงานการพัฒนาวิชาการ 

7.1 พัฒนาศักยภาพและอํานวยความสะดวกแกคณะวิชาตาง ๆ ใหสามารถดําเนินการ

เก่ียวกับหลักสูตรใหสมบูรณมากท่ีสุดกอนออกจากคณะเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยดาํเนินการตอไป เชนการ

รางและปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาและการประเมินผลหลักสูตร เปนตน 
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7.2 เพ่ิมประสิทธิภาพของการจดัการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาในรูปของคณะกรรมการ

สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย 

7.3 สรางเครือขายความรวมมือและการประสานงานกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาวิชาการ ระบบทะเบียนและประมวลผลท้ังในและตางประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะหจุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness)  
โอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคาม (Threat)  

 
 สํานักทะเบียนและประมวล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  
จุดแข็ง  (Strength) 
 1.  ดานบุคลากร  
     1.1   ผูบริหารมีวิสัยทัศน 
     1.2   ผูบริหารใหความสําคัญแกบุคลากรโดยมอบอํานาจในการตดัสินใจในภารกิจท่ี

รับผิดชอบและรับฟงความคิดเห็นของบคุลากร 
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     1.3   บคุลากรมีความรูความสามารถ/ทักษะ/และมีประสบการณและมีความรักสามัคคีทํางาน

รวมกันเปนทีม 

    1.4   บุคลากรไดรับการพัฒนาตามภารกิจอยางตอเนื่อง 
    1.5   บุคลากรมีความมุงม่ันมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีจิตสํานกึในการใหบริการ 
    1.6   มีการประชุมปรึกษาหารือเพ่ือจัดการความรูโดยบุคลากรทุกคนมีสวนรวมและสราง

เครือขายทางดานงานบริการการศึกษาทุกคณะ/หนวยงาน 
 

 2.  ดานโครงสรางและระบบสารสนเทศ 
      2.1  มีการแบงโครงสรางท่ีเหมาะสมและแบงตามกลุมภารกิจและมีการบูรณาการปฏิบัติงาน 

      2.2  มีความพรอมดานเทคโนโลยีและมีอุปกรณสนับสนุนในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอและ

ท่ีพรอม 
      2.3  มีขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับการจัดการศึกษาและระบบทะเบยีนนักศึกษาท่ีทันสมัย 
      2.4  สถานท่ีทํางานท่ีเหมาะสม 
 

 3.  ดานการจัดการ 
     3.1  มีกฎระเบียบทางดานการจดัการศึกษาท่ีเจนท่ีเปนสวนกลาง 
     3.2  มีการจัดการท่ีเปนระบบ (มีการลดข้ันตอนปฏิบัติงาน) เพ่ือสรางความพึงพอใจตอ

ผูรับบริการ 
     3.3  มีการจัดงบประมาณทีเพียงพอและมีทุนสนับสนุนการทําวิจัยสถาบัน 
 

 4.  ดานอ่ืน ๆ 
     4.1  เปนหนวยงานกลางที่ใหบริการแกคณะ/หนวยงานอ่ืนๆท้ังภายในและภายนอก 
     4.2  เปนหนวยงานท่ีไดรับความไววางใจในการรับผิดชอบภารกจิหลักของมหาวิทยาลัย เชน 

การรับบุคคลเขาศึกษา การพัฒนาหลักสูตร ระบบทะเบียนเรียน 

จุดออน  (Weakness) 
 1.  ดานบุคลากร  
      1.1  บคุลากรขาดความรู  ความเขาใจที่ดีเก่ียวกับกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน 
 2.  ดานโครงสราง 
    2.1  สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ปรับโครงสรางมาระยะ

หนึ่งแตยังไมประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทําใหการมอบหมายอํานาจไมชัดเจน 
  
 3.  ระบบการทํางาน 
    3.1  มีการยืดหยุนจากปฏิทินการปฏิบตัิงานมากเกินไปทําใหกระทบตอกิจกรรมอ่ืนท่ีตอเนื่อง 

เชน การลงทะเบียนเรียน 
 
โอกาส  (Opportunity) 
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 1.  หนวยงานเปนศนูยการทางดานการศกึษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกลุมประเทศ

อาเซียน 
 2.  ชุมชนและทองถ่ินใหความเช่ือถือและไววางใจในคุณภาพและศักยภาพของหนวยงาน 
 3.  มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนนุใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการเปนศนูยกลางทางดานการ

บริการการศึกษา 
 4.  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มอบหมายใหมหาวิทยาลัยขอนแกน โดย

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการเปนแมขายหลักของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 
 5.  ไดรับความเช่ือม่ันใหเปนศูนยสอบการรับบุคคลเขาศึกษาในสวนภูมิภาค 
 6.  มีโครงการความรวมมือหลักสูตรและการศึกษาระหวางประเทศ/ตางสถาบัน 
 7.   มีการประสานงานและมีความรวมมือท่ีดีของคณะ/หนวยงานอ่ืนท้ังภายในและภายนอก 
 
ภาวะคุกคาม (Threat) 
 1.  การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีอยางรวดเร็วทําใหบุคลากรมีปญหาดานการปรับตัวในการ

ทํางาน 
 2.  นโยบายทางดานการศึกษาระดับประเทศมีการปรับเปล่ียนบอยทําใหการปฏิบตังิานไม

ตอเนื่อง 
 3.  มหาวิทยาลัยขอนแกนมีนโยบายรับนกัศึกษาตางชาติเพ่ิมข้ึนทุกปทําใหบคุลากรมีปญหาดาน

การใชภาษาท่ีสองในการตดิตอส่ือสาร 
 4.  จํานวนนักศึกษาท่ีเพ่ิมมากข้ึนแตสัดสวนของเจาหนาท่ีผูปฏิบตัิงานกับนกัศึกษาไมสัมพันธกัน 
 5.  ผูใชเทคโนโลยีมากข้ึนในมหาวิทยาลัยทําใหระบบการใหบริการเทคโนโลยีท่ีใหบริการทางดาน

การศึกษาไมสอดคลองกับสภาพการใชงานในปจจุบนั 
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