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แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

พ.ศ.2555 - 2558 

สํานักทะเบียนและประมวลผล  

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
 



คํานํา 

 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 - 2558 สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ) ฉบับนี้ จัดทําข้ึนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 75 
และมาตรา 76 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 13 14 16 และ 17        ซ่ึงบัญญัติให้ส่วนราชการจะต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการสี่ปี 
และแผนปฏิบัติราชการประจําปีให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินภายใน 60 วัน โดยต้อง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
ปีงบประมาณต่อไป 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 – 2558 สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ) มีสาระสําคัญบนพ้ืนฐานหลักการท่ีสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 
- 2558 รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ -    ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 – 2558 
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 – 2558 สํานักทะเบียนและประมวลผล 
(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ประกอบด้วยประเด็นสําคัญ 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 บทนํา ส่วนท่ี 2 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 – 2558 สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ) และภาคผนวก ท้ังนี้แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 – 2558 สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) จะได้จัดทําเป็นแผนปฏิบัติราชการประจําปีและแผน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ตลอดจนจะเป็นเครื่องมือสําหรับการบูรณาการแปลงแผนสู่การปฏิบัติท่ี
ชัดเจนและผลักดันให้การดําเนินการในภารกิจต่างๆ โดยทุกกลุ่มภารกิจของสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ให้เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าประสงค์ และวิสัยทัศน์ของ
สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) สามารถตอบสนองเป้าหมายและ
ผลลัพธ์ตามยุทธศาสตร์ต่างๆ          ภายใต้แผนการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

 
 

สํานักทะเบียนและประมวลผล 
(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 

พฤศจิกายน 2554 
 



สารบัญ 
 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร              หน้า 
ส่วนท่ี 1 บทนํา 

1.1 ความเป็นมา             2 
1.2 สรุปนโยบายของรัฐบาลในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558     6 
1.3 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ   11 
1.4 ข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 12 
1.5 ความเชื่อมโยงแผนการบริหารราชการแผ่นดินและแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี     13 

พ.ศ. 2555-2558   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 – 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2.1 วิสัยทัศน์            15 

2.2 พันธกิจ            15 

2.3 คําขวัญ 15 

2.4 วัตถุประสงค์ 15 

2.5 ปณิธาน 16 

2.6 วัฒนธรรม 16 

2.7 ค่านิยม 16 

2.8 สมรรถนะหลัก           16                                                             

2.9 ประเด็นยุทธศาสตร์สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2555-2558      16 

2.10 ความเชื่อมโยงแผนบริหารราชการแผ่นดิน และประเด็นยุทธศาสตร์     17 

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2555-2555 

2.11 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง สํานักทะเบียนและประมวลผล             40 

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) พ.ศ. 2555-2558 จําแนกตามประเภทงบประมาณ 

และตามประเด็นยุทธศาสตร์        

2.12 ความเชื่อมโยงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ    41 

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ผลผลิตและโครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2558 
 

ภาคผนวก 
- ภาคผนวก ก. นโยบายการบริหาร         42 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  
- ภาคผนวก ข. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ (SWOT Analysis)       45 



สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  

- ภาคผนวก ค. การเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น     47 

 กับแผนปฏิบัติราชการสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
- ภาคผนวก ง. การแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ      48 
- ภาคผนวก จ. การกํากับติดตามประเมินผล       51 
- ภาคผนวก ฉ. คําอธิบายความหมายประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี    52 
- ภาคผนวก ช. คําสั่งสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  55 

ท่ี  39/2553 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการแผนและสารสนเทศ  

สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)   
 
 

สารบัญภาพ 
     หน้า 

แผนภาพ แผนท่ียุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น        
ภาพท่ี 1 ท่ีมาการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี          4 
ภาพท่ี 2 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี      5 
ภาพท่ี  3 การแปลงแผนการบริหารราชการแผ่นดินสู่แผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี และแผนแผนปฏิบัตริาชการประจําปี   5 

ภาพท่ี  4 ข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบรหิารและพัฒนาวิชาการ)  12 

ภาพท่ี 5 การนํากลยุทธไปสู่การปฏิบัติ         48 
ภาพท่ี 6 การถ่ายทอดแผน          49 
ภาพท่ี 7 ความเชื่อมโยงของการวางแผน กับ การวัดผลการดําเนินงาน      50 
ภาพท่ี 8 การกํากับติดตามประเมินผล         51 
 
 

 

 
 

 

 
 

 



     แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 

 

 

 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ) กําหนดทิศทางการพัฒนาสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) เพ่ือก้าวสู่ความ
เป็นเลิศ โดยได้กําหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ “องค์กรแห่งธรรมาภิบาล สร้างสรรค์งานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
ร่วมใจให้บริการ มุ่งสู่มาตรฐานสากล” 

โดยสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ) นั้นประกอบ ไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์จํานวน 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 11 กลยุทธ์ 24 โครงการ ซ่ึงในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะมีความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผน
บริหารราชการแผ่นดิน อันจะเป็นเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนให้การดําเนินงานบรรลุ
เป้าหมายตาม ประเด็นยุทธศาสตร์ ซ่ึงประกอบด้วย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์  

14 โครงการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : สนับสนุนการผลิตบัณฑิตท่ีดี ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 7 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : สนับสนุนการทําวิจัยสถาบัน ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ 1 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีดี ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ 1 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 : สนับสนุนด้านพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์  

1 โครงการ 

 ท้ัง 5 ประเด็นยุทธศาสตร์มีความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555- 
2558 ในนโยบาย ข้อ 1 นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปีแรก ข้อ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  
ข้อ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม และ ข้อ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ีดี  

 ��การแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติระดับ หน่วยงาน คือ การนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
(Strategy Implementation) ซ่ึงเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารเชิงกลยุทธ์ สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) มีการดําเนินการท่ีสําคัญคือ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ
สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ให้สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึงสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) จะต้องกําหนด
แผนงาน โครงการ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ระยะเวลา งบประมาณ ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



     แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 

 

 

 สําหรับการกํากับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการและความสําเร็จขององค์กรนั้น 
สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) จัดให้มีกลไกเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตาม
กลยุทธ์ และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดย การกํากับ ติดตามและประเมินผลงาน การประเมิน
คุณภาพภายในประจําปี 

 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือหลักสําคัญท่ีช่วยให้เกิดแนว
ทางการปฏิบัติท่ีชัดเจนและผลักดันให้การดําเนินการในภารกิจต่างๆ บรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์
เกิดผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ เพ่ือการพัฒนาสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ให้
ก้าวสู่ความเป็นเลิศต่อไป
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 ส่วนท่ี 1 บทนํา 

ส่วนท่ี 1 บทนําจะกล่าวถึงความเป็นมาของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการิ 4 ปี สรุปนโยบายของ
รัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน .พ.ศ. 2555-2558 และกระบวนการในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี                 
พ.ศ. 2555-2558 สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1.1 ความเป็นมา 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 75 และมาตรา 76 และพระรา
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 14 16 และ 17 
บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดิน
ของคณะรัฐมนตรีโดยจัดทําเป็นแผน 4 ปี เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนนิติบัญญัติและแผนปฏิบัติ
ราชการ รวมท้ังใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลา 4 ปี ของคณะรัฐมนตรี ท้ังนี้ในส่วนของ
ราชการจะต้องทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจําปีให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการ
แผ่นดินภายใน 60 วัน โดยต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนเสนอของบประมารรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณต่อไป 

องค์ประกอบของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจําปีอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

1) นโยบายในการปฏิบัติราชการ 

2) กําหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 

3) ข้ันตอนระยะเวลา งบประมาณท่ีต้องใช้ดําเนินงานแต่ละข้ันตอน 

4) ประมาณการรายได้รายจ่าย และทรัพยากรอ่ืนท่ีต้องใช้ 

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

มาตรา 75      บทบัญญัติในหมวดนี้เป็นเจตจํานงให้รัฐดําเนินการตรากฎหมายและกําหนดนโยบาย 
ในการบริหารราชการแผ่นดิน 

      ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรีท่ีจะเข้าบริหารราชการแผ่นดิน ต้อง
ชี้แจงต่อรัฐสภาให้ชัดแจ้งว่าจะดําเนินการใด ในระยะเวลาใด เพ่ือบริหารราชการแผ่นดิน
ให้เป็นไปตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการ 
รวมท้ังปัญหาและอุปสรรค เสนอต่อรัฐสภาปีละหนึ่งครั้ง 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

มาตรา 76         คณะรัฐมนตรีต้องจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือแสดงมาตรการและ
รายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการในแต่ละปีของการบริหารราชการแผ่นดิน         
ซ่ึงจะต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ 

         ในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการตรากฎหมายท่ี
จําเป็นต่อการดําเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

มาตรา 13  ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการ
บริหารราชการของคณะรัฐมนตรีเม่ือคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วให้
สํานักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสํานักงบประมาณ ร่วมกันจัดทําแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ี
คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 

เม่ือคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน        
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้มีผลผูกพันคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และส่วนราชการ ท่ีจะต้อง
ดําเนินการจัดทําภารกิจให้เป็นไปตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินนั้น 

มาตรา 14 ในการจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดินตาม มาตรา 13 ให้จัดทําเป็นแผน
สี่ปี โดยนํานโยบายของรัฐบาลท่ีแถลงต่อรัฐสภามาพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ
แผนพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท้ังนี้ อย่างน้อยจะต้องมีสาระสําคัญเก่ียวกับ
การกําหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน ส่วนราชการหรือบุคคลท่ีจะรับผิดชอบใน 
แต่ละภารกิจ ประมาณการรายได้ และรายจ่ายและทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีจะต้องใช้
ระยะเวลาการดําเนินการ และการติดตามประเมินผล 

มาตรา 16             ให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทําเป็น
แผนสี่ปี ซ่ึงจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตาม มาตรา 13 

             ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดย
ให้ระบุสาระสําคัญเก่ียวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานรวมท้ังประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนท่ีจะต้องใช้
เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบเม่ือรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการใดตามวรรคสองแล้ว.ให้สํานักงบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลสําเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว 



   

             ในกรณีท่ีส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด
ไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
ภารกิจนั้น 

เม่ือสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจั
แผนปฏิบัติราชการประจําปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

มาตรา 17 ในกรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณกําหนดให้
แผนปฏิบัติราชการเพ่ือขอรับงบประมาณ ให้สํานักงบประมาณและ ก
กําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการท่ีต้องจัดทําตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ท้ังนี้
ภาระงานในการจัดทําแผนจนเกินสมควร

 

รัฐบาลภายใต้การนําของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
แผ่นดินภายหลังจากท่ีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเพ่ือนําไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดิน
และทุกส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558

วันท่ี 21 ก������ 2554 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 

          แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ในกรณีท่ีส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด
ไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ

เม่ือสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทํารายงาน 
แผนปฏิบัติราชการประจําปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

ในกรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณกําหนดให้ ส่วนราชการต้องจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการเพ่ือขอรับงบประมาณ ให้สํานักงบประมาณและ ก
กําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการตาม มาตรา 16 
แผนปฏิบัติราชการท่ีต้องจัดทําตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ท้ังนี้
ภาระงานในการจัดทําแผนจนเกินสมควร 

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี ได้จัดทําแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินภายหลังจากท่ีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเพ่ือนําไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดิน
และทุกส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี

 เม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2554 และวันท่ี 13 กันยายน
. 2555-2558 ตามประกาศสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

2558 และประกาศใน���ก�������ก�� ���� 128

 

ภาพท่ี 1 ท่ีมาการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  

.ศ. 2555-2558 
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ในกรณีท่ีส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใด
มิให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับ

 แสดงผลสัมฤทธิ์ของ

ส่วนราชการต้องจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการเพ่ือขอรับงบประมาณ ให้สํานักงบประมาณและ ก.พ.ร. ร่วมกัน

 ให้สามารถใช้ได้กับ
แผนปฏิบัติราชการท่ีต้องจัดทําตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ท้ังนี้ เพ่ือมิให้เพ่ิม

ด้จัดทําแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินภายหลังจากท่ีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเพ่ือนําไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดิน 

และแผนปฏิบัติราชการประจําปี            

กันยายน 2554 เห็นชอบแผน
 เรื่อง แผนการบริหาร

128 ������� 109 �                



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ส่วนราชการจึงต้องดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
และมีการบูรณาการเชื่อมโยงภายในกระทรวง
เป็นไปตามผลผลิต ผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 การจัดทําแผนปฏิบัตริาชการ 

ภาพท่ี 3 การแปลงแผนการบริหารราชการแผ่นดินสู่แผนปฏิบัตริาชการ 

          แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ส่วนราชการจึงต้องดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี
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ยในกระทรวง และระหว่างกระทรวงตามมิติภารกิจ มิติพ้ืนท่ีและมิติวาระให้
ผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ โดยใช้ทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภ

การจัดทําแผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี

การแปลงแผนการบริหารราชการแผ่นดินสู่แผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี และแผนแผนปฏิบัติราชการประจําปี

.ศ. 2555-2558 

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
5 

และแผนปฏิบัติราชการประจําปี
. 2555-2558 ของรัฐบาล            

มิติพ้ืนท่ีและมิติวาระให้
อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 

ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี 

ปี และแผนแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
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 ดังท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้น ตามนัยแห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 กําหนดให้ทุกกระทรวงและส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ให้สอดคล้องกับ
แผนการบริหารราชการแผ่นดินและในแต่ละปีงบประมาณส่วนราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีให้
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีเสนอต่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและใช้เป็นแนวทางสําหรับสํานัก
งบประมาณจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสําเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติ
ราชการดังกล่าว สําหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่นซ่ึงเป็นส่วนราชการภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดําเนินการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจําปี อย่างต่อเนื่อง 

  

1.2. สรุปนโยบายรัฐบาลในแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 
(รัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี) ประกอบด้วย 

1. นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปีแรก 
2. นโยบายความม่ันคงของรัฐ 
3. นโยบายเศรษฐกิจ 
4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
5. นโยบายท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
7. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
8. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  
จากคําแถลงนโยบายดังกล่าว สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) จะมี

ภารกิจเก่ียวข้องกับนโยบาย ข้อ 1 นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปีแรก ข้อ 4 นโยบายสังคมและ
คุณภาพชีวิต ข้อ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม และ ข้อ 8 นโยบายการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี ดังนี้ 
 
นโยบายรัฐบาลท่ี 1 

1. นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปีแรก 
   1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน 

  1.15.1 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน โดยเริ่มทดลองดําเนินการใน
โรงเรียนนําร่องสําหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2555 ควบคู่กับการเร่งพัฒนาเนื้อหาท่ี
เหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต รวมท้ังจัดทําระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายตามมาตรฐาน
การให้บริการในสถานศึกษาท่ีกําหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
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นโยบายรัฐบาลท่ี 4 
4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

4.1 นโยบายการศึกษา 
4.1.1 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย อันประกอบด้วย

การยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล จัดให้มีโครงการตําราแห่งชาติท่ีบรรจุความรู้ท่ีก้าวหน้าและได้
มาตรฐานท้ังความรู้ท่ีเป็นสากลและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ส่งเสริมการอ่าน พร้อมท้ังส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศและภาษาถ่ิน จัดให้มีระบบการจัดการความรู้ ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับให้รองรับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเป็นท้องถ่ินและความเป็นไทยเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ของการศึกษาทุกระดับชั้นโดยวัดผลจากการผ่านการทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ ขจัดความ 
ไม่รู้หนังสือให้สิ้นไปจากสังคมไทย จัดให้มีครูดีเพียงพอในทุกห้องเรียน ให้มีโรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษา
คุณภาพสูงในทุกพ้ืนท่ี พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับโลก พัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม
มุ่งการสร้างจริยธรรมในระดับปัจเจก รวมท้ังสร้างความตระหนักในสิทธิและหน้าท่ีความเสมอภาคและ
ดําเนินการให้การศึกษาเป็นพ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยท่ีแท้จริงปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหารการศึกษา
โดยการกระจายอํานาจสู่พ้ืนท่ีให้เสร็จสมบูรณ์โดยเริ่มจากพ้ืนท่ีท่ีมีความพร้อม 

4.1.2 สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยคํานึงถึงการ
สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดข้ึนแก่ประชากรทุกกลุ่ม ซ่ึงรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ 
ผู้บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ รวมท้ังชนกลุ่มน้อย โดยส่งเสริมการให้ความรู้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงแรก
เกิดให้ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพท้ังแม่และเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่าง
มีคุณภาพต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยจัดให้มีการเทียบโอนวุฒิการศึกษาสําหรับกลุ่มท่ีมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น กลุ่มแม่บ้าน จัดให้มีระบบสะสมผลการศึกษาและการเทียบโอนเพ่ือขยาย
โอกาสให้กว้างขวางและลดปัญหาคนออกจากระบบการศึกษานอกจากนี้จะดําเนินการลดข้อจํากัดของการ
เข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยจัดให้มี “โครงการเงินกู้เพ่ือการศึกษาท่ีผูกพันกับ
รายได้ในอนาคต” โดยให้ผู้กู้เริ่มใช้คืนต่อเม่ือมีรายได้เพียงพอท่ีจะเลี้ยงตัวได้พักชําระหนี้แก่ผู้เป็นหนี้กองทุน
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา โดยปรับเปลี่ยนการชําระหนี้เป็นระบบท่ีผูกพันกับรายได้ในอนาคต ปรับปรุงระบบการ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อทุกระดับให้เอ้ือต่อการกระจายโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะจัดให้มีระบบคัดเลือกกลาง
เพ่ือเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ดําเนิน “โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน” เพ่ือเปิด
โอกาสให้เด็กไทยได้ไปเรียนต่อต่างประเทศ จัดการศึกษาชุมชนเพ่ือมุ่งให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และ
การศึกษาตลอดชีวิต 

4.1.4 จัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานท้ังในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ โดยกระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนอย่างเหมาะสมและสนับสนุนการสร้าง
รายได้ระหว่างเรียนและสนับสนุนให้ผู้สําเร็จการศึกษามีงานทําได้ทันทีโดยความร่วมมือระหว่างแหล่งงานกับ
สถานศึกษา ส่งเสริมให้มีศูนย์อบรมอาชีวศึกษา เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเรียนรู้หา
ประสบการณ์ก่อนไปประกอบอาชีพโดยให้สถาบันอาชีวศึกษาดําเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอาชีพ 
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รวมท้ังจัดให้มีศูนย์ซ่อมสร้างประจําชุมชน เพ่ือฝึกฝนช่างฝีมือและการสร้างทักษะในการให้บริการแก่ประชาชน
ท้ังนี้ จะดําเนินการร่วมกับภาคเอกชนอย่างจริงจัง เพ่ือส่งเส ริมการศึกษาในสายอาชีวศึกษาให้เป็นท่ียอมรับ
และสามารถมีรายได้สูงตามความสามารถ 

4.1.6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างทุนปัญญาของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพกําลังเพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายการวิจัยแห่งชาติเพ่ือสร้างทุนทาง
ปัญญาและนวัตกรรม ผลักดันให้ประเทศสามารถพ่ึงตนเองได้ทางเทคโนโลยีเพ่ือนําไปสู่การสร้างรากฐานใหม่
ของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศเพ่ือการวิจัยสําหรับสาขาวิชาท่ีจําเป็นพัฒนาโครงสร้าง
การบริหารงานวิจัยของชาติโดยเน้นความสัมพันธ์อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพระหว่างองค์กรบริหาร
งานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา 

 
4.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 

4.3.1 ลงทุนด้านบริการสุขภาพ โดยการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพท้ังระบบอย่างมี
บูรณาการเชื่อมโยงในทุกระดับ จัดให้มีระบบสารสนเทศทางสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพ และเร่งผลิตบุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุขให้เพียงพอกับปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึนตามข้อเท็จจริงในปัจจุบัน เพ่ิมขีด
ความสามารถของโรงพยาบาลระดับต่างๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาลศูนย์ความเป็นเลิศท่ีกระจายอยู่ในส่วน
ภูมิภาค และมีระบบการส่งต่อผู้ป่วยไปสู่โรงพยาบาลต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสนับสนุนให้
โรงพยาบาลในระดับต่างๆ มีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี
ทันสมัย รวมท้ังพัฒนาสถานบริการปฐมภูมิในเขตเมืองและชนบทท่ีสมบูรณ์แบบท่ัวประเทศ 

4.3.2 ผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้เพียงพอโดยกําหนดแผนงานแก้ไขปัญหาขาดแคลน
บุคลากรทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับจํานวนประชากรในพ้ืนท่ี และสนับสนุนให้มีการเร่งผลิตแพทย์และ
บุคลากรทางการแพทย์เพ่ือให้กลับไปปฏิบัติงานในภูมิลําเนาเดิมในชนบท พร้อมกับการสร้างขวัญกําลังใจใน
เรื่องของความก้าวหน้าในอาชีพและการมีค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 

4.3.3 จัดให้มีมาตรการสร้างสุขภาพโดยมีเป้าหมาย เพ่ือลดอัตราป่วย ตาย และผลกระทบจาก
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจ โรคหลอดเลือด และโรคมะเร็งอย่างมี
บูรณาการและครบวงจร ต้ังแต่การมีนโยบายสาธารณะท่ีเอ้ือต่อการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ จัดให้มีการ
สื่อสารสาธารณะของรัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ให้ความรู้ป้องกันโรคเพ่ือการดูแลรักษาสุขภาพ
ตนเองของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การให้บริการเชิงรุก ตลอดจน
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
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 4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
4.4.5 นําทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่า ทางสังคมและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

โดยนําวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินมาสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้าน
วัฒนธรรมท้องถ่ินให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคม และนํามาซ่ึงรายได้สู่ชุมชน ตลอดจน
ให้สามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์อย่างครบวงจรท่ีสร้างรายได้เข้าประเทศ 

4.4.6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ เพ่ือส่งเสริมให้วัยรุ่นไทยเกิดการ
เรียนรู้ท่ีถูกต้องใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีคุณธรรมเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน และเกิดการเรียนรู้ศิลปะอย่าง
สร้างสรรค์ เข้าใจถึงคุณค่า ซาบซ้ึงในความสุนทรีย์ของศิลปะ 
 
นโยบายรัฐบาลท่ี 6 
         6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
  6.4 จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง 
      6.4.1 จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง โดยการจัดเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ
การวิจัยระหว่างหน่วยงานและสถาบันวิจัยท่ีสังกัดภาคส่วนต่างๆ ในประเทศ รวมท้ังสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือลด
ความซํ้าซ้อนและทวีศักยภาพ จัดทําแผนวิจัยแม่บทเพ่ือมุ่งเป้าหมายของการวิจัยให้ชัดเจน เน้นให้เกิดการวิจัย
ท่ีครบวงจรต้ังแต่การวิจัยพ้ืนฐานไปถึงการสร้างผลิตภัณฑ์โดยมุ่งให้เกิดห่วงโซ่คุณค่าในระดับสูงสุด ส่งเสริมการ
ลงทุนด้านการวิจัยโดยมุ่งเข้าสู่ระดับร้อยละ 2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
 
นโยบายรัฐบาลท่ี 8 
         8. การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

   8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
8.1.1 พัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง เน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ในระดับชาติอย่างมี

วิสัยทัศน์และมุ่งผลสัมฤทธิ์ นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะ
ทําให้บทบาทและภารกิจของหน่วยงานภาครัฐมีความกระชับ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ท้ังการดูแลพ้ืนท่ีการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีปกติ และการปฏิบัติราชการตามระเบียบ
วาระงานพิเศษพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และเกิดประโยชน์สูงสุดกับการบริการประชาชน โดยยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง 

8.1.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง ยกระดับ
สมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐพัฒนาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้าง และระบบการ
บริหารงานใหม่ท่ีมีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง และปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากข้ึน ท้ังใน
รูปแบบการเพ่ิมศูนย์บริการครบวงจรท่ีครอบคลุมการให้บริการท่ีหลากหลายข้ึน และการให้บริการถึงตัวบุคคล
ผ่านระบบศูนย์บริการร่วมและระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสมบูรณ์แบบ มุ่งเน้นการจัดการความรู้และพัฒนา
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ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทํางานอย่าง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

8.1.3 พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐโดยยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีท่ีสามารถประเมินผลงานได้ด้วยระบบคุณธรรม และให้หลักประกันความม่ันคงบนพ้ืนฐานของ
ความรู้ความสามารถและผลงานสาธารณะตลอดจนปรับปรุงพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน 

8.1.4 พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการและการส่งมอบบริการสาธารณะโดยจะเน้นการพัฒนาข้าราชการใน
ตําแหน่งท่ีมีความสําคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ 
ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้ดีข้ึนเพ่ือให้สามารถดํารงชีพอย่างมีศักด์ิศรี 
โดยเฉพาะข้าราชการ 

8.1.5 เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมท้ังป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างจริงจังเพ่ือให้ข้าราชการเป็น
ท่ีเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและชุมชน โดยปรับปรุง
กฎหมายให้มีการเปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐตําแหน่ง
ระดับสูงและตําแหน่งท่ีมีอํานาจมาก รวมท้ังบุคลากรขององค์กรอิสระต่อสาธารณชน เพ่ือความโปร่งใสของ    
ผู้ดํารงตําแหน่งเหล่านี้ และเปิดโอกาสให้สาธารณชนร่วมตรวจสอบบุคลากรของภาครัฐเพ่ิมข้ึน พัฒนาและ        
นํามาตรการทางสังคมมาใช้ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ    
มิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างค่านิยมของสังคมให้ยึดม่ันในความซ่ือสัตย์สุจริต ความเสมอภาค           
เท่าเทียมกัน 
  
 8.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ ส่ือสารมวลชน และ 

ส่ือสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวางรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม 
    8.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ด้วยการเชื่อมโยง

กับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมท่ีทันสมัยและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง
สื่อสารมวลชนในประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสื่อสารมวลชนโลก 
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1.3 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ) 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 – 2558 สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ) จัดทําข้ึนบนพ้ืนฐานหลักการ    ท่ีสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 
(รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการและ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยอาศัยกรอบนโยบายและพันธกิจสําหรับการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 – 2558 ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยได้กําหนดข้ึน ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฉบับท่ี 
3/2553 และแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555-2558 ฉบับได้รับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2554 วันท่ี 1 มิถุนายน 2554 และเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการแผนและสารสนเทศ ท่ีประชุมได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558  
และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 
1.3.1 การเตรียมการและการประชุมระดมสมองเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555-2558            

และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ได้มีการเตรียมการจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โดยเริ่มต้นจากการ
อบรมฟังบรรยายหัวข้อ “ทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น”โดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์เด่นพงษ์  สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และอบรมสัมมนา
โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ) เพ่ือระดมความคิดเห็นของบุคลากรสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ) ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2555 เม่ือวันท่ี 18-20 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมอโยธยา ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
พ.ศ. 2555-2558 และแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2555 ของสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ) เพ่ือหาแนวทางปรับปรุง และพัฒนาสํานักทะเบียนฯ เพ่ือวิเคราะห์ SWOT ของสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ประกอบการกําหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ีท้า
ทาย และเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์ ระหว่างผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจ และบุคลากรสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  

ประเด็นการสัมมนาจะประกอบด้วยการทบทวนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ การ
พิจารณาตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย วิเคราะห์ SWOT และกําหนดกลยุทธ์หลัก การกําหนดแผนงาน/โครงการ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ทรัพยากรท่ีจะใช้ ซ่ึงปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงผลการสัมมนาท้ังหมด คณะกรรมการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการจะได้นําไปวิเคราะห์เพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติราชการต่อไป 
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1.4 ข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 ข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบรหิารและพัฒนาวิชาการ) 

 

ขั้นตอนการจัดทํา 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

ร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

สํานักทะเบียนฯ 

แผนบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี 

สัมมนาระดมความคิดเห็นการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

สรุปและจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

เสนอต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 4 ปี 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
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1.5 ความเช่ือมโยงแผนการบริหารราชการแผ่นดินและแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558   สํานัก
ทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 

 

นโยบายคณะรัฐมนตรี ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

1. นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเริ่ม
ดําเนินการในปีแรก  

2. การผลิตบัณฑิตท่ีดี 2.สนับสนุนการผลิตบัณฑิตท่ีดี 

2. นโยบายนโยบายความม่ันคง
ของรัฐ  

     - - 

3. นโยบายเศรษฐกิจ  10. การบริหารจัดการทรัพยากร 
ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา 
เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและพ่ึงตนเองได้  

- 

4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  2. การผลิตบัณฑิตท่ีดี  
3. ด้านการพัฒนานักศึกษา  
4. ด้านการวิจัย  
5. ด้านบริการวิชาการ  
6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีดี  
7. ด้านพัฒนาคุณภาพและระบบ
ประกันคุณภาพ  
8. ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ท่ีดี  

2.สนับสนุนการผลิตบัณฑิตท่ีดี 
3.สนับสนุนการทําวิจัยสถาบัน 
4.สนับสนุนการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมท่ีดี 
5.สนับสนุนด้านพัฒนาคุณภาพ 

และระบบประกันคุณภาพ 

 

5. นโยบายท่ีดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

    - - 

6.นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
การวิจัยฯ  

4. ด้านการวิจัย  3.สนับสนุนการทําวิจัยสถาบัน 
 

7.นโยบายการต่างประเทศและ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ  

    - - 

8.นโยบายการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี  

1. ระบบบริหารจัดการท่ีดี  
9. ด้านชุมชนสัมพันธ์  

1.การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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ส่วนท่ี 2 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2555-2558  

สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
 

P 

 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ) ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยงแผนบริหารราชการแผ่นดินและ
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555-2558 ความเชื่อมโยงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ผลผลิตและโครงการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555-2558  ความเชื่อมโยงแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 ยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยงแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2555-2558 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม และงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 

2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)   
มุ่งสู่การบริหารและพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 

2.2 พันธกิจ (Mission)   
1. ให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ 
2. เป็นศูนย์ประสานงานด้านบริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน  
3. เป็นแหล่งสารสนเทศด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย     
4. สนับสนุนการจัดการการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 

2.3 คําขวัญ (Slogan) 

“ก้าวสู่ความเป็นเลิศ” 

“Moving For Excellence” 

 

2.4 วัตถุประสงค์ (Purpose)  
มุ่งสู่การเป็นองค์กรการบริหารสู่ความเป็นเลิศของประเทศไทย (TQC) ภายในปีการศึกษา 2558 
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2.5 ปณิธาน (Determination) 
สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) จะยึดม่ันในการให้บริการด้วยความ
เสมอภาค ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ให้ผู้ใช้บริการประทับใจ และมุ่งม่ันในคุณภาพ 
 

2.6 วัฒนธรรม (Culture) 
1. การให้บริการท่ีมุ่งเน้นคุณภาพ 
2. การบริหารจัดการท่ีเน้นให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม 

 

2.7  ค่านิยม (Values) 
1. มุ่งม่ันให้บริการทางการศึกษาอย่างมีวิสัยทัศน์ 
2. พัฒนาการให้บริการ บุคลากร และเครื่องมือ อย่างสมํ่าเสมอต่อเนื่อง  
3. และต่ืนตัวในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

2.8  สมรรถนะหลัก (Core Competencies) 
1. ความเข้มแข็งของเทคโนโลยีและโปรแกรมสนับสนุนการให้บริการทางการศึกษาของสํานักฯ 
2. ความเข้มแข็งของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานประจําของสํานักฯ ท่ีมีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูงใน

การให้บริการทางการศึกษาท่ีสั่งสมยาวนาน และมีระบบการพัฒนาบุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์งานระหว่างกันอย่างสมํ่าเสมอเป็นประจําทุกปี 

3. ความเข้มแข็งด้านปัจจัยสนับสนุนทางการเงิน 
 
 

2.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
พ.ศ.2555-2558  

ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  1  การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  2  สนับสนุนการผลิตบัณฑิตท่ีดี 
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  3  สนับสนุนการทําวิจัยสถาบัน 
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  4  สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีดี 
5. ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  5  สนับสนุนด้านพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ 
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2.10 ความเช่ือมโยงแผนบริหารราชการแผ่นดิน และประเด็นยุทธศาสตร์ 
สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  พ.ศ. 2555-2558 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 นโยบายรัฐบาลท่ี  8. การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 

 
เป้าประสงค์เชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
1. ระบบการบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพมี
คุณภาพและมีธรรมาภิบาล ได้รับความเชื่อม่ัน
ศรัทธาจากประชาชน 

� หน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถ
ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการ 

� ร้อยละความเชื่อม่ันศรัทธาของประชาชนท่ีมีต่อ
ภาครัฐเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

� ค่าดัชนีสภาวะธรรมาภิบาลของประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

� ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ    
ในคุณภาพการให้บริการและการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

4 .  บุคลากรภาครั ฐ มี ขีดความสามารถสู ง ข้ึน     
มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมือ
อาชีพ ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ 

� บุคลากรภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพมีคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม 
สามารถให้บริการตอบสนองความต้องการและเป็น
ท่ียอมรับของประชาชน 

� ส่วนราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล 

5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 
แผ่นดินเพ่ิมข้ึน 

� สัดส่วนโครงการภาครัฐท่ีผ่านกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนต่อโครงการสาธารณะท้ังหมด 
เพ่ิมข้ึน 

� ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
เพ่ือประโยชน์สุขของชุมชนและท้องถ่ิน เพ่ิมข้ึน 

$�����%&'�(�)ก�� 



            แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
18 

                                     
                                          ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ี 1    ระบบบริหารจัดการท่ีดี 

 
กลยุทธ์/โครงการ 

กลยุทธ์ โครงการ 

1. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

� สนับสนุนการให้บริการสําหรับนักศึกษาโครงการ
พิเศษ 

� โครงการสนับสนุนดูแลระบบสาธารณูปโภคอาคาร
ศูนย์วิชาการ 

� โครงการปรับปรุงระบบการบริการนักศึกษา 
� โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาคารศูนย์

วิชาการ 
� โ ค ร งก าร ร่ ว มแล ะส นั บส นุ น กา รจั ด ง าน พิ ธี

พระราชทานปริญญาบัตร 
� โครงการบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง 
� โครงการครุภัณฑ์ทดแทน 
� โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 

2. พัฒนาบุคลากรและกระบวนการจัดการความรู้ 

 

� โครงการสนับสนุน พัฒนาบุคลากรภายนอก
หน่วยงาน 

� โครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

3. พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 

 

� โครงการบํารุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศระบบ
ทะเบียนนักศึกษา 

� โครงการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบทะเบียนนักศึกษา 

� โครงการจัดปรับปรุงฐานข้อมูลรายวิชาเพ่ือการ
จัดทําตารางสอนตารางสอบ 

� โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียน
นักศึกษา 

� โครงการพัฒนาระบบการจัดสรรค่าธรรมเนียม
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

� โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการ

$�����%&'�(�)ก�� 
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เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 

1. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาบุคลากรและกระบวนการจัดการความรู้ 

3. พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

4. มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่าเป้าหมาย 

 (ปีงบประมาณ) 
2554 2555 2556 2557 2558 

1 ระดับความสําเร็จของ 

การให้บริการของ 

นักศึกษาในวันหยุด 

ราชการ 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

2 ระดับความสําเร็จของการ
ดูแลระบบสาธารณูปโภค
อาคารศูนย์วิชาการ 
 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

ลงทะเบียนของนักศึกษาวิทยาเขตหนองคาย  
� โครงการสนับสนุนให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบนักศึกษาท่ีจะสําเร็จ
การศึกษาเพ่ือความรวดเร็วและถูกต้อง 

4. มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน 

� โครงการทําบัตรประจําตัวนักศึกษาและเอกสาร
สําคัญทางการศึกษา 

� โครงการสนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือให้การจัดการ
เรี ยนการสอน มีประสิทธิภ าพมาก ข้ึน  (RFID 

PhaseⅡ) 
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ท่ี ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่าเป้าหมาย 

 (ปีงบประมาณ) 
2554 2555 2556 2557 2558 

3 มีระบบและสิ่งอํานวยความ
สะดวกท่ีจําเป็นสําหรับการ
ให้บริการ 

- ไม่น้อยกว่า 
2 ระบบ 

ไม่น้อยกว่า 
2 ระบบ 

ไม่น้อยกว่า 
2 ระบบ 

ไม่น้อยกว่า 
2 ระบบ 

4 ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 

ร้อยละ 85.2 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

5 มีระบบป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยอาคารศูนย์

วิชาการ 

มีการฝึกซ้อม

ป้องกันภัย 1 

ครั้ง 

 

มีการฝึกซ้อม
ป้องกันภัย

อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

มีการฝึกซ้อม
ป้องกันภัย

อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

มีการฝึกซ้อม
ป้องกันภัย

อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

มีการฝึกซ้อม
ป้องกันภัย

อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

6 ระดับความสําเร็จของการ

จัดงานพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรของ

มหาวิทยาลัย 

ขอนแก่นและสถาบันสมทบ 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

7 ระดับความสําเร็จของการ

ตรวจสอบการบํารุงรักษา

เครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

8 ระดับความสําเร็จของการ
จัดหาครุภัณฑ์ทดแทน
ครุภัณฑ์ท่ีชํารุดหรือ
หมดอายุการใช้งาน 

- ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

9 ระดับความสําเร็จของการ

จัดทําแผนปฏิบัติการและ

แผนยุทธศาสตร์ 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 
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ท่ี ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่าเป้าหมาย 

 (ปีงบประมาณ) 
2554 2555 2556 2557 2558 

10 ระดับความสําเร็จของการ

สนับสนุนกองทุนพัฒนา

บุคลากร 

- ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

11 ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของสํานักบริหาร

และพัฒนาวิชาการ 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

12 ระดับความสําเร็จของการ

บํารุงรักษาเทคโนโลยี

สารสนเทศระบบทะเบียน

นักศึกษา 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

13 ระดับความสําเร็จของการ

ปรับปรุงและพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศระบบ

ทะเบียนนักศึกษา 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

14 จํานวนรายวิชาท่ีปรับปรุง
หรือเปลี่ยนแปลงใน
ฐานข้อมูล 

400 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 
400 รายวิชา 

ไม่น้อยกว่า 
400 รายวิชา 

ไม่น้อยกว่า 
400 รายวิชา 

ไม่น้อยกว่า 
400 รายวิชา 

15 จํานวนคู่มือตารางสอน
ตารางสอบประจําปี
การศึกษา 2554                 

550 เล่ม ไม่น้อยกว่า 
550 เล่ม 

ไม่น้อยกว่า 
550 เล่ม 

ไม่น้อยกว่า 
550 เล่ม 

ไม่น้อยกว่า 
550 เล่ม 

16 ระยะเวลาการให้ 
บริการการทําบัตร 
ประจําตัวนักศึกษา 
ท่ีชํารุด สูญหาย 
 

เวลาเฉลี่ย 
ประมาณ 5 
นาทีต่อบัตร 

เวลาเฉลี่ย 
ประมาณ 5 
นาทีต่อบัตร 

เวลาเฉลี่ย 
ประมาณ 5 
นาทีต่อบัตร 

เวลาเฉลี่ย 
ประมาณ 5 
นาทีต่อบัตร 

เวลาเฉลี่ย 
ประมาณ 5 
นาทีต่อบัตร 
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ท่ี ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่าเป้าหมาย 

 (ปีงบประมาณ) 
2554 2555 2556 2557 2558 

17 ระยะเวลาการให้ 

บริการการออก 
เอกสารสําคัญทาง 
การศึกษา 

 เวลาเฉลี่ย 
ประมาณ 10 
นาทีต่อบัตร 

เวลาเฉลี่ย 
ประมาณ 10 
นาทีต่อบัตร 

เวลาเฉลี่ย 
ประมาณ 10 
นาทีต่อบัตร 

เวลาเฉลี่ย 
ประมาณ 10 
นาทีต่อบัตร 

เวลาเฉลี่ย 
ประมาณ 10 
นาทีต่อบัตร 
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   กลยุทธ์ โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม และผู้รับผิดชอบ 

             ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ โครงการที่จะดําเนินการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 

1.  การบริหารจัดการ
องค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

1) สนับสนุนการให้บริการสําหรับนักศึกษาโครงการพิเศษ √ √ √ √ • ทะเบียนเรียน 
• บริการ 
• รับเข้าศึกษา 

2) โครงการสนับสนุนดูแลระบบสาธารณูปโภคอาคารศูนย์วิชาการ √ √ √ √ • บริหารทั่วไป 

3) โครงการปรับปรุงระบบการบริการนักศึกษา √ √ √ √ • บริหารทั่วไป 

4) โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาคารศูนย์วิชาการ √ √ √ √ • บริหารทั่วไป 
5) โครงการร่วมและสนับสนุนการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร √ √ √ √ • บริการ 
6) โครงการบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง √ √ √ √ • ประมวลผล 
7) โครงการครุภัณฑ์ทดแทน √ √ √ √ • ประมวลผล 
8) โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ √ √ √ √ • บริหารทั่วไป 

2. พัฒนาบุคลากรและ
กระบวนการจัดการ
ความรู้ 

 
 
 

1) โครงการสนับสนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร √ √ √ √ • ��������	
�� 

2) โครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

√ √ √ √ • ��������	
�� 
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กลยุทธ์ โครงการที่จะดําเนินการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 

3. พัฒนาและปรับปรุง
ระบบทะเบียนเรียนให้
มีประสิทธิภาพ 

1) โครงการบํารุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนนักศึกษา √ √ √ √ • ประมวลผล 
2) โครงการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนนักศึกษา √ √ √ √ • ประมวลผล 

3) โครงการจัดปรับปรุงฐานข้อมูลรายวิชาเพื่อการจัดทําตารางสอนตารางสอบ √ √ √ √ • ทะเบียนเรียน 

4) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนนักศึกษา 
 

 √ √ √ • ประมวลผล 

5) โครงการพัฒนาระบบการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  √ √ √ • ทะเบียนเรียน 
6) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการลงทะเบียนของนักศึกษาวิทยาเขต

หนองคาย 
 √ √ √ • ทะเบียนเรียน 

7) โครงการสนับสนุนให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบ
นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาเพื่อความรวดเร็วและถูกต้อง 

 √ √ √ • ประมวลผล 

4. มีระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน 

1) โครงการทําบัตรประจําตัวนักศึกษาและเอกสารสําคัญทางการศึกษา √ √ √ √ • บริการ 

2) โครงการสนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น (RFID PhaseⅡ) 

√ √ √ √ • บริการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่ด ี

 

                          
                                      นโยบายรัฐบาลท่ี        1. นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปีแรก 

                                    1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
                     ให้แก่โรงเรยีน 

นโยบายรัฐบาลท่ี         4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
                4.1 นโยบายการศึกษา 

นโยบายรัฐบาลท่ี 1. นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปีแรก 
        1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน 
 

เป้าประสงค์เชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย  เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ทุกคนได้รับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และสามารถเข้าถึงบริการ
อินเทอร์เน็ตไร้สายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

� จํานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับ 
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 

� จํานวนสถานศึกษาท่ีได้รับบริการอินเทอร์เน็ต 
ไร้สายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน 

 

นโยบายรัฐบาลท่ี 4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
     4.1 นโยบายการศึกษา 
 

    เป้าประสงค์เชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย  เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
1. พัฒนา 5 ศักยภาพของพ้ืนท่ี ใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ 
ให้สามารถแข่งขันได้ ใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก 

� ร้อยละของผู้สําเร็จการอาชีวศึกษาและการ 
อุดมศึกษาท่ีเข้าสู่ตลาดแรงงาน มีสมรรถนะ 
เป็นท่ีพึงพอใจของผู้ใช้ และมีงานทําภายใน 
3 ปี รวมท้ังประกอบอาชีพอิสระเพ่ิมข้ึน 

4. คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมีโอกาสได้รับการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึง เป็นธรรม 

� จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย 
� ร้อยละของกําลังแรงงานมีการศึกษาระดับ 

ม.ต้นข้ึนไป 
6. ผู้เรียนและกําลังแรงงานได้รับการเตรียมความ
พร้อมเชื่อมโยงสู่สังคมและประชาคมอาเซียน 

� มหาวิทยาลัยไทยได้รับการจัดอันดับท่ีสูงข้ึน 
ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกและ 
ระดับภูมิภาคเอเชีย 

$�����%&'�(�)ก�� 
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เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 สนับสนุนการผลิตบัณฑิตท่ีดี  
สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
 

1. มีเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร  
2. มีระบบรับเข้าศึกษาท่ีมีความหลากหลาย  
3. มีการสนับสนุนการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา 
4. มีการสนับสนุนการบริหารจัดการภาคฤดูร้อน 
5. มีการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

 

                                     
                                          ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ี 2   การผลิตบัณฑิตท่ีดี 

 
กลยุทธ์/โครงการ 

กลยุทธ์ โครงการ 

1. สนับสนุนกระบวนการปรับปรุงและการพัฒนา
หลักสูตรท่ีดี 

1) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน 

2) โครงการจัดทําหนังสือคู่มือนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี (มข.5) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2. สนับสนุนระบบรับเข้าศึกษาท่ีมีความ
หลากหลาย 

 

3) สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก 
4) โครงการจัดทําหนังสือระเบียบการสมัครสอบ

คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ โดยวิธีรับตรง 
5) โครงการดําเนินการรับสมัครและจัดสอบคัดเลือก

บุคคลเข้าศึกษาฯ โดยวิธีรับตรง 
3. พัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบ 

สหกิจศึกษา 

6) โครงการพัฒนาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
7) โครงการปรับโครงสร้างของการบริหารจัดการสห

กิจศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาคฤดูร้อน 8) สนับสนุนการบริหารจัดการภาคฤดูร้อน 

9) โครงการปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาค
ฤดูร้อนสําหรับนักศึกษาข้ันปริญญาตรี ภาคปกติ 

$�����%&'�(�)ก�� 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่าเป้าหมาย 

 (ปีงบประมาณ) 
2554 2555 2556 2557 2558 

1 ระดับความสําเร็จของการ
ใช้งานโปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูลหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา(TQF) 

- ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ของหลักสูตร
ท้ังหมด 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ของหลักสูตร
ท้ังหมด 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของ

หลักสูตร
ท้ังหมด 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ของหลักสูตร
ท้ังหมด 

2 มีเอกสารคู่มือนักศึกษา
เก่ียวกับระเบียบข้อบังคับ
ระดับปริญญาตรี 

1,000 เล่ม ไม่น้อยกว่า 
1,200 เล่ม 

ไม่น้อยกว่า 
1,200 เล่ม 

ไม่น้อยกว่า 
1,200 เล่ม 

ไม่น้อยกว่า 
1,200 เล่ม 

3 เอกสารคู่มือนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี 

10,000 เล่ม ไม่น้อยกว่า 
9,000 เล่ม 

ไม่น้อยกว่า 
9,000 เล่ม 

ไม่น้อยกว่า 
9,000 เล่ม 

ไม่น้อยกว่า 
9,000 เล่ม 

4 จํานวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

66,321 คน ไม่น้อยกว่า 
60,000 คน 

ไม่น้อยกว่า 
60,000 คน 

ไม่น้อยกว่า 
60,000 คน 

ไม่น้อยกว่า 
60,000 คน 

5 มีระเบียบการสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ 
โดยวิธีรับตรง 

มีระเบียบการ
เผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์และ 
เป็นรูปเล่ม 

มีระเบียบการ
เผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์และ
เป็นรูปเล่ม 

มีระเบียบการ
เผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์และ
เป็นรูปเล่ม 

มีระเบียบการ
เผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์และ
เป็นรูปเล่ม 

มีระเบียบการ
เผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์และ
เป็นรูปเล่ม 

6 จํานวนนักเรียนท่ีสมัครเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่นโดยวิธีรับตรง 

41,892 คน ไม่น้อยกว่า 
40,000 คน 

ไม่น้อยกว่า 
40,000 คน 

ไม่น้อยกว่า 
40,000 คน 

ไม่น้อยกว่า 
40,000 คน 

7 สัดส่วนจํานวนรับต่อ
ผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  1:10.3 1:10 1:10 1:10 1:10 

8 ระดับความสําเร็จของการ
จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการ
พัฒนาสหกิจศึกษา 

- ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 
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ท่ี ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่าเป้าหมาย 

 (ปีงบประมาณ) 
2554 2555 2556 2557 2558 

9 จํานวนนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาฤดูร้อน ผ่าน
ระบบออนไลน์ 

- ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
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กลยุทธ์ โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม และผู้รับผิดชอบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่ดี 

 

กลยุทธ์ โครงการที่จะดําเนินการ  
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 

1. สนับสนุนกระบวนการ
ปรับปรุงและการ
พัฒนาหลักสูตรที่ดี 

1) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน √ √ √ √ • พัฒนาวิชาการ 

2) โครงการจัดทําหนังสือคู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี (มข.5) มหาวิทยาลัยขอนแก่น √ √ √ √ • พัฒนาวิชาการ 

2. สนับสนุนระบบรับเข้า
ศึกษาที่มีความ
หลากหลาย 

1) สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก √ √ √ √ • รับเข้าศึกษา 

2) โครงการจัดทําหนังสือระเบียบการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ โดยวิธีรับตรง √ √ √ √ • รับเข้าศึกษา 

3) โครงการดําเนินการรับสมัครและจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ โดยวิธีรับตรง √ √ √ √ • รับเข้าศึกษา 

3. พัฒนาระบบการเรียน
การสอนแบบ 

สหกิจศึกษา 

1) โครงการพัฒนาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น √ √ √ √ • สหกิจศึกษา 

2) โครงการปรับโครงสร้างของการบริหารจัดการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น  √ √ √ • สหกิจศึกษา 

4. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาคฤดู
ร้อน 

1) สนับสนุนการบริหารจัดการภาคฤดูร้อน √ 

 

√ √ √ • ทะเบียนเรียน 

2) โครงการปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคฤดูร้อนสําหรับนักศึกษาขั้นปริญญา
ตรี ภาคปกติ 

 √ √ √ • ทะเบียนเรียน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนการทําวิจัยสถาบัน 
 

นโยบายรัฐบาลท่ี  4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
                        4.1 นโยบายด้านการศึกษา 

นโยบายรัฐบาลท่ี        6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี   
                                การวิจัยและนวัตกรรม 

                                          6.2 เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย 
                                               และครู วิทยาศาสตร์ให้เพียงพอ            

ต่อความ ต้องการของประเทศ 
                           6.4 จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิด 

                        ประโยชน สงูสุด 
 

นโยบายรัฐบาลท่ี 4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
 4.1 นโยบายด้านการศึกษา 
 

เป้าประสงค์เชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
5. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ ได้รับการ
เผยแพร่ นํา ไปใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนาสังคม 
ประเทศ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 

� จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีเผยแพร่ใน
วารสาร หรือนําไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือนําไปใช้ประโยชน์ หรือต่อ
ยอดในเชิงพาณิชย์ 

 
 

นโยบายรัฐบาลท่ี 6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 

6.2 เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความ 
ต้องการของประเทศ 

 

เป้าประสงค์เชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
1. เร่งผลิตบุคลากรวิจัยและพัฒนาให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของภาคการผลิต 

� จํ านวนกําลั งคน ด้านวิ ทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีท่ีได้รับการส่งเสริมให้ทําวิจัยและ
พัฒนา 

� จํานวนนักวิจัยท่ีสําเร็จปริญญาเอก ไม่ตํ่ากว่า 
600 คน 

 

$�����%&'�(�)ก�� 



            แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
31 

 

นโยบายรัฐบาลท่ี 6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
6.4 จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 

เป้าประสงค์เชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
1. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และระบบ
สนับสนุนในการผลักดันค่าใช้จ่ายลงทุนเพ่ือการ
วิจัยและพัฒนา 
2 .  พัฒนาระบบงานวิ จั ยของประ เทศให้
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไปสู่ระบบ
เศรษฐกิจฐานความรู้ 

� มิติของระบบวิจัยท่ีได้รับการพัฒนา 2 มิติ/ปี 
� จํานวนหน่วยงานท่ีนํานโยบายและยุทธศาสตร์

การวิจัยของชาติไปใช้เป็นกรอบการวิจัยไม่
น้อยกว่า 350/ปี 

3. บริหารจัดการงานวิจัยและระบบฐานข้อมูล
การวิจัยของประเทศอย่างบูรณาการรวมท้ัง
ส ร้ า ง ค ว าม ร่ ว ม มื อ ระหว่ า ง นั ก วิ จั ย แ ล ะ
สถาบันวิจัยท้ังในระดับประเทศและในระดับ
ภูมิภาค 

� มาตรฐานการวิจัยท่ีพัฒนาสําเร็จ 1 มาตรฐาน 
/ปี 
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เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 สนับสนุนการทําวิจัยสถาบัน 
สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
 

1. มีการสนับสนุนการทําวิจัยสถาบันท่ีสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาการดําเนินงานของสํานัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ 

 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

 

ท่ี ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่าเป้าหมาย 

 (ปีงบประมาณ) 
2554 2555 2556 2557 2558 

1 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยสถาบัน 

9 เรื่อง มีผลงานวิจัย
สถาบันเพ่ือ
เผยแพร่ไม่ 
น้อยกว่า 

ปีละ 3 เรื่อง 

มีผลงานวิจัย
สถาบันเพ่ือ
เผยแพร่ไม่ 
น้อยกว่า 

ปีละ 4 เรื่อง 

มีผลงานวิจัย
สถาบันเพ่ือ
เผยแพร่ไม่ 
น้อยกว่า 

ปีละ 5 เรื่อง 

มีผลงานวิจัย
สถาบันเพ่ือ
เผยแพร่ไม่ 
น้อยกว่า 

ปีละ 6 เรื่อง 

                                     

                                          ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 4   ดา้นการวิจัย 
 
กลยุทธ์/โครงการ 

กลยุทธ์ โครงการ 

 
1. สนับสนุนการทําวิจัยสถาบัน 

 
10) โครงการวิจัยสถาบัน 
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กลยุทธ์ โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม และผู้รับผิดชอบ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: สนับสนุนการทําวิจัยสถาบัน 

  
 
 

            

กลยุทธ์ โครงการที่จะดําเนินการ  
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 

1. สนับสนุนการทําวิจัย
สถาบัน 

1) โครงการวิจัยสถาบัน 

 

√ √ √ √ • บริหารทั่วไป 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทีด่ ี
 

 

นโยบายรัฐบาลท่ี  4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

 
เป้าประสงค์เชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
1. ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม มีความเข้าใจ เกิดทุนทางปัญญา
และภูมิคุ้มกัน สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจํา วันได้อย่างเหมาะสม 

� ระดับความสําเร็จของการพัฒนาแหล่ง 
     เรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
� จํ า น ว น เ ด็ ก เ ย า ว ช น ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ

นักท่องเท่ียวเข้าไปใช้บริการแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

3. ทุนทางวัฒนธรรมมีบทบาทในการขับเคลื่อน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมากข้ึน 

� ร้อยละของผลงานทางศิลปวัฒนธรรมท่ีได้รับ
การเผยแพร่และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

� ร้อยละความสําเร็จของการส่งเสริมและ 
     เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม 

                                     
                             ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ี 6 : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีดี 
 
กลยุทธ์/โครงการ 

กลยุทธ์ โครงการ 

 
1. สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ี 

 

 
� โครงการทํานุ บํารุ ง ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณี 
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เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีดี 
สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
 

1. สนับสนุนการอนุรักษ์พัฒนา ถ่ายทอดและฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่าเป้าหมาย 

 (ปีงบประมาณ) 
2554 2555 2556 2557 2558 

1 จํานวนกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี   

จํานวน 4 
กิจกรรม 

จํานวน 2 
กิจกรรม 

จํานวน 3

กิจกรรม 

จํานวน 4

กิจกรรม 

จํานวน 5

กิจกรรม 

2 ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ร้อยละ 90 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
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กลยุทธ์ โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม และผู้รับผิดชอบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี 
 

กลยุทธ์/มาตรการ โครงการที่จะดําเนินการ  
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 

1. สนับสนุนการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ 

1) โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี 

 

√ √ √ √ • บริหารทั่วไป 
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เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 สนับสนุนด้านพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ 
สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
 

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนด้านพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ 
 

 

นโยบายรัฐบาลท่ี  4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
  4.1 นโยบายการศึกษา 

 
 
 

เป้าประสงค์เชิงนโยบายและตัวช้ีวัด 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
1. สถานศึกษาทุกระดับ/ประเภทผ่านการ 
รับรองมาตรฐานทางการศึกษา 

� ร้อยละของสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภท ท่ีเข้า
รับการประเมินในแต่ละปีและได้รับการรับรอง
คุณภาพจาก สมศ. 

                                     

 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 7 ด้านพัฒนาคุณภาพ และ   
ระบบประกันคุณภาพ 

 
กลยุทธ์/โครงการ 

กลยุทธ์ โครงการ 

 
1. สนับสนุนด้านพัฒนาคุณภาพ และระบบ

ประกันคุณภาพ 

 
� โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

การปฏิบัติงาน 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่าเป้าหมาย 

 (ปีงบประมาณ) 
2554 2555 2556 2557 2558 

1 มีการทบทวนระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน

อย่างต่อเนื่อง 

 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 
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กลยุทธ์ โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม และผู้รับผิดชอบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : สนับสนุนด้านพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ 
 

กลยุทธ์/มาตรการ โครงการที่จะดําเนินการ  
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 

1. สนับสนุนด้านพัฒนาคุณภาพ 
และระบบประกันคุณภาพ 

1) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน 

 

 

√ √ √ √ • บริหารทั่วไป 
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2.11 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและ

พัฒนาวิชาการ) พ.ศ. 2555-2558 จําแนกตามประเภทงบประมาณและตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
งบประมาณตามประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
2555 2556 2557 2558 2555-2558 

รวมงบประมาณ 40,250,000 40,650,000 40,850,000 41,050,000 173,600,000 
งบประมาณแผ่นดิน - - - - - 
งบประมาณรายได้ 40,250,000 40,650,000 40,850,000 41,050,000 173,600,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
งบประมาณแผ่นดิน - - - - - 
งบประมาณรายได้ 18,700,000 18,800,000 18,900,000 19,000,000 75,400,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 สนับสนุนการผลิตบัณฑิตท่ีดี 
งบประมาณแผ่นดิน - - - - - 
งบประมาณรายได้ 21,050,000 21,100,000 21,200,000 21,300,000 84,650,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 สนับสนุนการทําวิจัยสถาบัน 
งบประมาณแผ่นดิน - - - - - 
งบประมาณรายได้ 50,000 300,000 300,000 300,000 950,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีดี 
งบประมาณแผ่นดิน - - - - - 
งบประมาณรายได้ 150,000 150,000 150,000 150,000 600,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 สนับสนุนด้านพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ 
งบประมาณแผ่นดิน - - - - - 
งบประมาณรายได้ 300,000 300,000 300,000 300,000 12,000,000 

 



            แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
41 

 

 

 

 

 

2.12 ความเชื่อมโยงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ผลผลิตและโครงการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 
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 ความเชื่อมโยงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ยุทธศาสตร์กระทรวง ผลผลิต และโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด และในกํากับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (3 ตุลาคม 2554)

 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี 2555  เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง ภาพรวมอุดมศึกษา

แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน/ กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ/ นโยบายการจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์กระทรวง (ผลผลิต/โครงการ)

นโยบาย/เป้าหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด แผนงาน/เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่ม 1. ยุทธศาสตร์การสร้างรากฐานการพัฒนา

ดําเนินการในปีแรก ที่สมดุลสู่สังคม
1.5 เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิต 1.5 การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

และทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่

จังหวัดชายแดนใต้

แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย : กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ : นโยบาย 1. เร่งนํา เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :

2. ประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถ สันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน      - ประชาชนในพื้นที่มึความเชื่อมั่นและศรัทธาใน

พึ่งตนเอง มีรายได้พอเพียงต่อการดํารงชีวิต และมี ของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ การทํางานของภาครัฐเพิ่มขึ้น รวมทั้งได้รับการศึกษา

การกระจายรายได้ที่เป็นธรรม และมีคุณภาพชีวิต ควบคู่ไปกับการขจัดความยากจน ยาเสพติด การพัฒนาอาชีพ และรายได้เพิ่มขึ้น

ที่ดี และอิทธิพลอํานาจมืด โดยน้อมนํากระแส ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      - รายได้เฉลี่ยของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายเพิ่ม

- อัตราการเรียนรู้และอัตราการเข้าศึกษาต่อของ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" เป็นหลักปฏิบัติใน สูงขึ้น เพื่อนําไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

เด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนวทางสันติวิธี โดยเน้นการส่งเสริมความร่วมมือ

ในทุกภาคส่วนกับประชาชนในพื้นที่ อํานวย

ความยุติธรรมอย่างทั่วถึง เพิ่มโอกาสทางการ

ศึกษาและคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและความ

เสมอภาค พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่

เคารพอัตลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

ส่งเสริมการกระจายอํานาจการปกครองส่วน

ท้องถิ่นในรูปแบบที่สอดคล้องกับลักษณะพื้นที่

โดยไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ จะมีการบูรณาการ

การบริหารจัดการทุกภาคส่วนให้มีเอกภาพทั้งใน

ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ รวมทั้งปรับปรุง

พัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้

สอดคล้อง ทันสมัย กับสภาพความเป็นจริงของ

ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนเยียวยาผู้ได้รับผล

กระทบจากความไม่สงบอย่างเป็นธรรม

กลยุทธ์/วิธีการ นโยบายการจัดสรรฯ : เป้าหมายฯ : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน ยุทธศาสตร์ฯ : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 1) โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษา
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- พัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนเพื่อยกระดับ 1.5.1 สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัด ภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

คุณภาพชีวิตและทักษะการดํารงชีวิตเพื่อ ชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา คุณภาพชีวิต การจัดการศึกษา และสนับสนุนการศึกษา ชายแดนภาคใต้ (ม./ส.)

 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี 2555  เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง ภาพรวมอุดมศึกษา

แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน/ กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ/ นโยบายการจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์กระทรวง (ผลผลิต/โครงการ)

นโยบาย/เป้าหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด แผนงาน/เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และคุณภาพชีวิต บนพื้นฐานของการเคารพอัตลักษณ์ ตัวชี้วัด (เฉพาะที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา)

- ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาที่สอดคล้อง ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น      - ร้อยละของผู้รับบริการการศึกษาใน

กับอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)

อย่างทั่วถึงและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างมี

คุณภาพ

1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 1.12 การสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา

ให้แก่โรงเรียน เพื่อการศึกษา

แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา

เพื่อการศึกษา

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย : กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ : นโยบาย 1. จัดหา เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน ได้รับ เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บแล็ตให้แก่โรงเรียน      - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนได้รับ

เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บแล็ต และสามารถเข้าถึง โดยเริ่มทดลองดําเนินการในโรงเรียนนําร่อง เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและสามารถเข้าถึงบริการ

บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สําหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา อินเทอร์เน็ตไร้สาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : พ.ศ. 2555 ควบคู่กับการเร่งพัฒนาเนื้อหาที่ ตัวชี้วัด

- จํานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ เหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์      - นักเรียนกลุ่มเป้าหมายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บแล็ต แท็บแล็ต รวมทั้งจัดทําระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาที่สามารถเข้าถึงเนื้อหา

- จํานวนสถานศึกษาที่ได้รับบริการอินเทอร์เน็ต ตามมาตรฐานการให้บริการในสถานศึกษาที่ ทางการศึกษาด้วยระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย

ไร้สายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น กําหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กลยุทธ์/วิธีการ : นโยบายการจัดสรรฯ : เป้าหมายฯ : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ยุทธศาสตร์ฯ : ยกระดับคุณภาพและ 1) โครงการ : โครงการจัดการเรียน

- พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน 1.12.1 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บแล็ต) ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและมี มาตรฐานผู้เรียน ครู คณาจารย์ บุคลากร การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต

ให้มีเนื้อหาเหมาะสมเพื่อรองรับการเรียน เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ควบคู่ เนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตร ส่งเสริม ทางการศึกษาและสถานศึกษา (ม./ส.)

การสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บแล็ต กับการเร่งรัดการพัฒนาโปรแกรมและเนื้อหาทางการศึกษา การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

ที่เหมาะสมกับหลักสูตร

 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี 2555  เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง ภาพรวมอุดมศึกษา
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แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน/ กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ/ นโยบายการจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์กระทรวง (ผลผลิต/โครงการ)

นโยบาย/เป้าหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด แผนงาน/เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและ 4. ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม

คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
4.1 นโยบายการศึกษา 4.1 การสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย : กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ : นโยบาย 2. สร้าง เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :

2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน โอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการ      - ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ศึกษาในสังคมไทย โดยคํานึงถึงการสร้างความ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ ตัวชี้วัด 

- จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อย      - ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการสนับสนุนประชากร

โอกาส ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางกายและการ ในวัยเรียนในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง

เรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย โดยส่งเสริมการให้      - ร้อยละของประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษา

ความรู้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงแรกเกิด ขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น

ให้ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งแม่

และเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัย และ

พัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัย เรียน

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดให้มีการเทียบ

โอนวุฒิการศึกษาสําหรับกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง อาทิ กลุ่มแม่บ้าน จัดให้มีระบสะสม

ผลการศึกษาและการเทียบโอนเพื่อขยายโอกาส

ให้กว้างขวางและลดปัญหาคนออกจากระบบ

การศึกษา นอกจากนี้ จะดําเนินการลดข้อจํากัด

ของการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและ

อาชีวศึกษาชั้นสูง โดยจัดให้มี "โครงการเงินกู้

เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต"

โดยให้ผู้กู้เริ่มใช้คืนต่อเมื่อมีรายได้เพียงพอที่จะ

เลี้ยงตัวได้ พักชําระหนี้แก่ผู้เป็นหนี้กองทุนเงิน

กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยปรับเปลี่ยนการชําระหนี้

เป็นระบบที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต ปรับปรุง

ระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อทุกระดับให้เอื้อ

ต่อการกระจายโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะจัด

ให้มีระบบคัดเลือกกลางเพื่อเข้าศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 

ดําเนิน "โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน" เพื่อเปิด

 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี 2555  เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง ภาพรวมอุดมศึกษา
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แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน/ กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ/ นโยบายการจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์กระทรวง (ผลผลิต/โครงการ)

นโยบาย/เป้าหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด แผนงาน/เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

โอกาสให้เด็กไทยได้ไปเรียนต่อต่างประเทศ

จัดการศึกษาชุมชน เพื่อมุ่งให้เกิดสังคมแห่ง

การเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต

กลยุทธ์/วิธีการ : นโยบายการจัดสรรฯ : เป้าหมายฯ : ประชาชนได้รับโอกาส ยุทธศาสตร์ : ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ 1) โครงการ : โครงการสนับสนุน

- สร้างโอกาสทางการศึกษาโดยสนับสนุน 4.1.1 จัดให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว้ ทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ตัวชี้วัด : ตลอดชีวิต 15 ปี (ม./ส.)

และระบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ทั้งสายสามัญและอาชีพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย      - ร้อยละของผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา

ได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับ

การสนับสนุนจากรัฐ (ร้อยละ)

     - ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ได้รับการสนับสนุนตามโครงการสนับสนุน

การจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี(ร้อยละ)

     - ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครอง

นักเรียน (ร้อยละ)

4.1 นโยบายการศึกษา 4.2 การขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ : นโยบาย 4. จัดการ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :

ศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้อง      - คนไทยทุกกลุ่ม ทุกวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

กับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล

โดยกระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่าง ตัวชี้วัด

เรียนอย่างเหมาะสมและสนับสนุนการสร้าง      - จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรเพิ่มสูงขึ้น

รายได้ระหว่างเรียนและสนับสนุนให้ผู้สําเร็จ จากปี 2554

การศึกษามีงานทําได้ทันทีโดยความร่วมมือ

ระหว่างแหล่งงานกับสถานศึกษา ส่งเสริมให้

มีศูนย์อบรมอาชีวศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา

และประชาชนสามารถเรียนรู้หาประสบการณ์

ก่อนไปประกอบอาชีพโดยให้สถาบันอาชีวศึกษา

ดําเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอาชีพ

รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ซ่อมสร้างประจําชุมชน

เพื่อฝึกฝนช่างฝีมือและการสร้างทักษะในการให้

บริการแก่ประชาชน ทั้งนี้ จะดําเนินการร่วมกับ

ภาคเอกชนอย่างจริงจัง เพื่อส่งเสริมการศึกษา

ในสายอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและสามารถ

มีรายได้สูงตามความสามารถ

 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี 2555  เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง ภาพรวมอุดมศึกษา
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แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน/ กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ/ นโยบายการจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์กระทรวง (ผลผลิต/โครงการ)

นโยบาย/เป้าหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด แผนงาน/เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย : กลยุทธ์/วิธีการ : นโยบายการจัดสรรฯ : เป้าหมายฯ : กําลังคนระดับกลางและระดับสูง ยุทธศาสตร์ฯ : การพัฒนาขีดความสามารถ 1) ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษา

1. พัฒนา 5 ศักยภาพของพื้นที่ ใน 5 กลุ่มอาชีพ - ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลางและ 4.2.6 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพ มีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับ ของประเทศ โดยใช้ความรู้เป็นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม./ส.)

ใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้ใน 5 ภูมิภาคหลัก ระดับสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และมาตรฐานสอดคล้องตามความต้องการของตลาด และ สากล 2) ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษา

ของโลก แรงงาน โดยเน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน ตัวชี้วัด (เฉพาะที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ม./ส.)

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ควบคู่กับการขยายการศึกษาระบบทวิภาคี      - สัดส่วนผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์และ 3) ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษา

- ร้อยละของผู้สําเร็จการอาชีวศึกษาและการอุดม สหกิจศึกษา และการฝึกงานให้มากขึ้น รวมทั้ง เทคโนโลยีต่อสายสังคมศาสตร์ในสถาบัน ด้านสังคมศาสตร์ (ม./ส.)

ศึกษาที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน มีสมรรถนะเป็นที่ ส่งเสริมการมีงานทําระหว่างเรียน อุดมศึกษาประเภทจํากัดรับ ระดับอนุปริญญา 4) ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษา

พึงพอใจของผู้ใช้ และมีงานภายใน 1 ปี รวมทั้ง ถึงปริญญาตรี ( 40 : 60) ตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต

ประกอบอาชีพอิสระเพิ่มขึ้น สาขาวิชาที่ขาดแคลน (ม./ส.)

5) ����ก	� : ���ก����������

�������������� (�./".)

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย : กลยุทธ์/วิธีการ : นโยบายการจัดสรรฯ : เป้าหมายฯ : ประชาชนได้รับการศึกษา ยุทธศาสตร์ฯ : การยกระดับคุณภาพ 1) ผลผลิต : ผลงานการให้บริการ

4. คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมีโอกาสได้รับการศึกษา - สร้างโอกาสและทางเลือกสําหรับเด็กเยาวชน 4.2.2 สร้างวัฒนธรรมและสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้าง และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา วิชาการ (ม./ส.)

และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และประชาชนทั้งในระบบและนอกระบบ โอกาสการเรียนรู้ให้คนทุกกลุ่มวัยควบคู่กับการพัฒนาแหล่ง ตัวชี้วัด (เฉพาะที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา)

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การศึกษาในการเข้าถึงบริการการศึกษาและ เรียนรู้ในทุกประเภทและในระดับพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมการ      - จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย

- จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย แหล่งเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย รักการอ่าน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และภาษาถิ่น สูงขึ้น (15-59ปี) (จํานวนปี)

นําไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต      - ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

(ร้อยละ) 

4.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพ 4.4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ของประชาชน

แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย : กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ : นโยบาย 1. ลงทุน เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :

3. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี มีพฤติกรรม ด้านบริการสุขภาพ โดยการพัฒนาคุณภาพ      - ประชาชนแต่ละช่วงวัยมีสุขภาพที่ดีในทุกมิติและได้รับ

สุขภาพเหมาะสม สามารถควบคุม และลดปัจจัย การให้บริการสุขภาพทั้งระบบอย่างมีบูรณาการ บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน

เสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง ภัยพิบัติ และภัยสุขภาพ เชื่อมโยงในทุกระดับ จัดให้มีระบบสารสนเทศ ตัวชี้วัด 

ทางสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ และเร่งผลิต      - อัตราการเจ็บป่วยต่อประชากรพันคนลดลงเฉลี่ย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้ ร้อยละ 5 ต่อปี

- อัตราการเพิ่มการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 5 โรค เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นตามข้อเท็จจริง      - อัตราการตายจากโรคไม่ติดต่อ 5 โรค (โรคมะเร็ง

ได้แก่ โรคหัวใจ เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ในปัจจุบัน เพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาล โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 

โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง ระดับต่างๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาลศูนย์ความ โรคหลอดเลือดสมอง) และอุบัติเหตุ ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 

เป็นเลิศที่กระจายอยู่ในส่วนภูมิภาค และมี 0.5 ต่อปี

ระบบการส่งต่อผู้ป่วยไปสู่โรงพยาบาลต่างๆ 
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อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนให้

 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี 2555  เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง ภาพรวมอุดมศึกษา

แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน/ กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ/ นโยบายการจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์กระทรวง (ผลผลิต/โครงการ)

นโยบาย/เป้าหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด แผนงาน/เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

โรงพยาบาลต่างๆ มีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการ

แพทย์และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์

ที่ทันสมัย รวมทั้งพัฒนาสถานบริการปฐมภูมิ

ในเขตเมืองและชนบทที่สมบูรณ์แบบทั่วประเทศ

กลยุทธ์/วิธีการ : นโยบายการจัดสรรฯ : เป้าหมายฯ : ผลงานการศึกษาและวิจัย ยุทธศาสตร์ฯ : การศึกษาและวิจัย 1) ผลผลิต : ผลงานให้บริการรักษา

- พัฒนาระบบบริการสุขภาพ คุณภาพการให้ 4.4.1 ส่งเสริมการลงทุนด้านบริการสุขภาพ เพื่อพัฒนา เพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริม เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริม พยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ

บริการ ศักยภาพของสถานพยาบาล และ คุณภาพและขีดความสามารถในการให้บริการสุขภาพทั้งระบบ สุขภาพได้รับการพัฒนา สุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัย (ม./ส.)

เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการจัดบริการ ตัวชี้วัด (เฉพาะที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา) 2) โครงการ : โครงการพัฒนาศิริราช

ทุกระดับ      - จํานวนผลงานศึกษาวิจัยเพื่อบริการ สู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศใน

รักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพได้รับ เอเชียอาคเนย์ (ม.มหิดล)

การพัฒนา/นําไปใช้ประโยชน์ (เรื่อง) 3) โครงการ : โครงการศูนย์การแพทย์

     - ร้อยละของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง  ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน (มศว.)

ศึกษาธิการได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 4) โครงการ : โครงการจัดตั้ง

(ร้อยละ) ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์  (มวล.)

นโยบายที่ 4.4. นโยบายศาสนา ศิลปะ 4.5 การอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา 

และวัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม
แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปะ

และวัฒนธรรม

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย : กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ : นโยบาย 5. นําทุน เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :

3. ทุนทางวัฒนธรรมมีบทบาทในการขับเคลื่อน ทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทาง      - สังคมและคนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมากขึ้น สังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยนําวิถี จิตสํานึก ค่านิยมที่ดีงาม และรักษามรดกวัฒนธรรม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ชีวิต ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้าง ตัวชี้วัด :

- ร้อยละของผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับ งาน สร้างอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์และบริการ      - จํานวนเด็ก เยาวชน และประชาชนที่มีส่วนร่วม

การเผยแพร่และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวัฒนธรรม ในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม

สร้างสรรคก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคม และนํามา และทํากิจกรรมสร้างสรรค์เพิ่มสูงขึ้น

ซึ่งรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนให้สามารถต่อยอด

ไปสู่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์อย่าง

ครบวงจรที่สร้างรายได้เข้าประเทศ

กลยุทธ์/วิธีการ : นโยบายการจัดสรรฯ : เป้าหมายฯ : ประชาชนได้รับความรู้ ยุทธศาสตร์ฯ : การปลูกจิตสํานึกและ 1)  ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุง

- นําวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4.5.2 ส่งเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทาง ความเข้าใจ มีความตระหนัก ร่วมอนุรักษ์ กระตุ้นให้เกิดการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม (ม./ส.)

มาสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์และ สังคม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ไทย
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บริการด้านวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ และนํา ตัวชี้วัด (เฉพาะที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา)

รายได้สู่ชุมชน      - นักเรียนนักศึกษาได้รับการปลูกฝัง

ในด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย (ร้อยละ)

 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี 2555  เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง ภาพรวมอุดมศึกษา

แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน/ กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ/ นโยบายการจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์กระทรวง (ผลผลิต/โครงการ)

นโยบาย/เป้าหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด แผนงาน/เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและ 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์

คุณภาพชีวิต  เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
4.1 นโยบายการศึกษา 6.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย : กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ : นโยบาย 6. สนับสนุน เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :

5. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ ได้รับ การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ      - ผลงานวิจัยทุกระดับถูกนําไปประยุกต์ใช้ในเชิง

การเผยแพร่ นําไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนา พัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย พาณิชย์ และการยกระดับคุณภาพชีวิต

สังคม ประเทศ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ วิจัยระดับโลก ระดมสรรพกําลังเพื่อพัฒนาระบบ ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : เครือข่ายการวิจัยแห่งชาติเพื่อสร้างทุนทางปัญญา      - จํานวนผลงานวิจัยที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้

- จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ และนวัตกรรม ผลักดันให้ประเทศสามารถพึ่ง ประโยชน์เพิ่มสูงขึ้น

ในวารสาร หรือนําไปใช้อ้างอิงในระดับชาติ ตนเองได้ทางเทคโนโลยีเพื่อนําไปสู่การสร้าง

หรือนานาชาติ หรือนําไปใช้ประโยชน์ หรือ รากฐานใหม่ของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดตั้ง

ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ศูนย์เป็นเลิศเพื่อการวิจัยสําหรับสาขาวิชาที่

จําเป็น พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานวิจัย

ของชาติโดยเน้นความสัมพันธ์อย่างเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพระหวางองค์กรบริหารงาน

วิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา

กลยุทธ์/วิธีการ : นโยบายการจัดสรรฯ : เป้าหมายฯ : มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ได้รับ ยุทธศาสตร์ฯ : การพัฒนาขีดความสามารถ 1) ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง

- พัฒนาองค์ความรู้/วิจัย 6.2.1 สร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและสถาบันวิจัย การเผยแพร่ นําไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอด ของประเทศ โดยใช้ความรู้เป็นฐาน องค์ความรู้ (ม./ส.)

ทั้งในระดับประเทศและในระดับภูมิภาค พัฒนากลไก ในเชิงพาณิชย์ 2) ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด

สิ่งอํานวยความสะดวก บุคลากร เพื่อสนับสนุนการลงทุน ตัวชี้วัด (เฉพาะที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา) เทคโนโลยี (ม./ส.)

ด้านวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสร้างองค์ความรู้      - จํานวนผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่

(เรื่อง)
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     แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
42 

 

ภาคผนวก ก. นโยบายการบริหาร 
สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  

 

นโยบายการบริหาร 
  เพ่ือเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้อํานวยการสํานักทะเบียน
และประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ได้วางแนวทางในการบริหารงาน ไว้ดังนี้ 

1. แนวทางการบริหารงานท่ัวไป 
1.1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและระบบการประเมินผลการบริหารและการ

ให้บริการของสํานักทะเบียนฯให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกบทบาทภารกิจท่ีสามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี 

1.2 สร้างแรงจูงใจในการทํางานด้วยการให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติท่ีเน้นผลลัพธ์ของ
งานเป็นสําคัญท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

1.3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรและการบริหารงานด้านต่างๆ ภายใต้
หลักการบริหารจัดการท่ีดี 

1.4 มีมาตรการจูงใจให้บุคลากรใช้ทรัพยากรท่ีประหยัดและคุ้มค่าให้มากท่ีสุด 
1.5 จัดให้มีการทําวิจัยสถาบันท่ีมีคุณภาพเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาระบบการทํางานอย่าง

น้อยปีละ 2 เรื่อง 
1.6 จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะความเสี่ยงต่อความเสียหาย

ด้านชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย และการถูกฟ้องร้องในคดีท่ีเก่ียวกับวิชาการของมหาวิทยาลัย 
1.7 เปิดโอกาสให้บุคลากรในสํานักทะเบียนฯและบุคลากรของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องมีส่วน

ร่วมในการบริหารและการตัดสินใจสําคัญ ๆ 
1.8 ยึดหลักความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการท้ังนักศึกษา อาจารย์ คณะวิชา และประชาชน

ผู้มาติดต่อ/รับบริการ โดยจะมีการศึกษาความพึงพอใจให้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ในการให้บริการของทุกกลุ่ม
ภารกิจ เป็นระยะ ๆ  

1.9 พัฒนาการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสํานักทะเบียนฯให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนเพ่ือความเข้าใจและเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของสํานักทะเบียนฯและมหาวิทยาลัย 

1.10 เพ่ิมการนําเอา e-office มาใช้ในการบริหารงานของสํานักทะเบียนฯให้มากข้ึนท้ังใน
ด้านการบริหารงานบุคคล งบประมาณและด้านอ่ืน ๆ  

1.11 ประเมินผลเพ่ือทบทวนความเหมาะสมของการจัดอัตรากําลังภายในให้เหมาะสม
สอดคล้องกับปริมาณภารกิจท่ีรับผิดชอบในแต่ละกลุ่มภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในงาน 

2.   การพัฒนาบุคลากรอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานและมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ให้สามารถรองรับกับการปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านต่างๆ ดังนี้  

2.1 ด้านการเพ่ิมพูนสมรรถนะด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ 
ในงานท่ีรับผิดชอบ 
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2.2 ด้านความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพ่ือให้สามารถสื่อสารกับนักศึกษาหรือชาว
ต่างประเทศท่ีมาติดต่อขอรับบริการจากสํานักทะเบียนฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 ด้านความสามารถในการสร้างความรู้ การจัดการความรู้และการใช้ความรู้เพ่ือการ
พัฒนาระบบการทํางานและการให้บริการให้อยู่ในระดับมาตรฐาน รวมท้ังการพัฒนาศักยภาพในการทําวิจัย
ของบุคลากรด้วย เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

2.4 การพัฒนาทักษะการทํางานเป็นทีมร่วมกันของบุคลากร ท่ีเคยสังกัดต่างหน่วยงานกัน
ให้ทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5 การพัฒนาเสริมสร้างจิตสํานึกในการให้บริการท่ีดี ตลอดจนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณลักษณะเชิงคุณธรรม จริยธรรม 

2.6 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีได้รับการพัฒนาหรือนํามาใช้ใหม่ ๆ 
อย่างเพียงพอ 

2.7 สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ  ท่ีสํานัก
ทะเบียนฯ จัดข้ึนหรือร่วมจัดกับหน่วยงานอ่ืนอย่างน้อยคนละ 2 ครั้งต่อปี 

3. การบริหารงานเพ่ือสนับสนุนงานบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย    
มีแนวทางดังนี้ 

3.1 ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาท่ีเป็นอุปสรรค
หรือไม่เอ้ืออํานวยต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
หรือเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องจากนักศึกษา ผู้ปกครอง รวมถึงบุคคลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

3.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือให้บริการแก่หน่วยงาน องค์กร/คณะวิชา และ
มหาวิทยาลัยเพ่ือนําไปใช้ในการวางแผนและการบริหารจัดการในงานท่ีรับผิดชอบได้ 

3.3 ปรับปรุงการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตาม
ข้อกําหนดของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและจากการประเมินผลการจัดงานประกอบกับประสบการณ์ท่ีเรียนรู้
จากสถาบันการศึกษาอ่ืนเพ่ือให้สามารถสนองตอบต่อจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาและเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรท่ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึนทุกปีได้อย่างสมบูรณ์ 

3.4 พัฒนาระดับการประสานงานและการพัฒนาบุคลากรท่ีให้บริการในหน่วยบริการ
การศึกษาของคณะต่าง ๆ ซ่ึงเป็นด่านแรกในการให้บริการด้านวิชาการแก่นักศึกษาและบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถเพียงพอแก่การให้บริการท่ีดี มีความถูกต้อง และเป็นรูปแบบเดียวกัน 

3.5 จัดระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
ให้มีประสิทธิภาพ 

4.  การบริหารงานในภารกิจรับเข้าศึกษา 
4.1 ปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกให้มากข้ึนในการประชาสัมพันธ์และการดําเนินการ

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นท้ังโดยวิธีรับตรงและการรับผ่าน สกอ. ด้วยการมี
แผนปฏิบัติการตลาดเชิงรุกท่ีครอบคลุมและต่อเนื่อง การเพ่ิมระดับการประสานงานและร่วมมือกับ
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โรงเรียน/สถานศึกษาต่าง ๆ/ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเก่ียวกับการ
รับสมัครเข้าศึกษา ตลอดจนการอํานวยความสะดวกในการสมัครและการชําระเงินให้มากข้ึน เป็นต้น 

     4.2 แสวงหาพันธมิตรสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท้ังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอ่ืนๆ 
ในการดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรงร่วมกันเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ิมอัตราการครอบคลุม ตลอดจนประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย 

4.3 ศึกษาสาเหตุและหามาตรการลดปัญหาการสละสิทธิ์เข้าศึกษา การลาออก การตกออก 
และการสําเร็จการศึกษาล่าช้า เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยในการจัดทํานโยบายลดผลกระทบต่อไป 

5. การบริหารงานการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One- Stop Service: OSS) 
5.1 พิจารณาปรับลดข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการต่างๆ ให้สะดวก รวดเร็ว ด้วย

บริการท่ีมีคุณภาพและคํานึงถึงความพอใจของผู้รับบริการเป็นสําคัญ 
5.2 พิจารณาเปิดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ในวันหยุดราชการแก่กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็น

นักศึกษาโครงการพิเศษซ่ึงไม่สะดวกท่ีจะมาติดต่อขอรับบริการในวันเวลาราชการได้ 
5.3 ปรับปรุงเอกสารและแบบคําร้องต่าง ๆ ท่ีใช้อยู่ท้ังหมดให้เป็น 2 ภาษาเพ่ืออํานวย

ความสะดวกแก่นักศึกษาชาวต่างประเทศท่ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ 
5.4 จัดหามาตรการให้การตรวจสอบหนี้สินของนักศึกษากรณีขอสําเร็จการศึกษา ลาออก 

หรือลาพักการศึกษาให้สามารถดําเนินการให้เสร็จสิ้น ณ จุดเดียว 
  6.  การบริหารงานระบบทะเบียนและการประมวลผล 

6.1 ดูแลระบบความปลอดภัยและความพอเพียงของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในระบบ
ทะเบียนและประมวลผลซ่ึงได้รับการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างเครือข่ายเรียบร้อยแล้วให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์สูงสุด 

6.2 พัฒนาระบบการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาให้รวดเร็วและไร้ข้อผิดพลาดก่อน
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติการสําเร็จการศึกษาต่อไป 

6.3 จัดทําข้อความต่าง ๆ ท่ีปรากฏบน Webpage ของสํานักทะเบียนฯ ให้มี 2 ภาษา 
6.4 พัฒนาโปรแกรมระบบทะเบียนเรียนให้สามารถรองรับความหลากหลายของรูปแบบ

การจัดการการศึกษาของคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ  
6.5 จัดการให้สามารถ Download แบบฟอร์มคําร้องต่าง ๆ ได้เองผ่าน Web 

7. การบริหารงานการพัฒนาวิชาการ 

7.1 พัฒนาศักยภาพและอํานวยความสะดวกแก่คณะวิชาต่าง ๆ ให้สามารถดําเนินการ
เก่ียวกับหลักสูตรให้สมบูรณ์มากท่ีสุดก่อนออกจากคณะเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยดําเนินการต่อไป เช่นการร่าง
และปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาและการประเมินผลหลักสูตร เป็นต้น 

7.2 เพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาในรูปของคณะกรรมการ
สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย 

7.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและการประสานงานกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการพัฒนาวิชาการ ระบบทะเบียนและประมวลผลท้ังในและต่างประเทศ 
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ภาคผนวก ข. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ (SWOT Analysis)  
สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 

 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. ด้านบุคลากร 

1) บุคลากรมีความพร้อมในการทํางาน (มีความรู้ความสามารถ) 
2) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการทํางาน 
3) บุคลากรมีความสามัคคี มีการทํางานเป็นทีม 
4) บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
5) บุคลากรมีจิตบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส   
6) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมํ่าเสมอ 

2. ด้านโครงการ/กฎระเบียบ 

1) การทํางานมีกฎระเบียบ อ้างอิงชัดเจนทุกกลุ่มภารกิจ 
2) เป็นองค์กรหลักด้านการบริการและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
3) มีสถานท่ีทํางานพร้อมให้บริการ 
4) มีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมชัดเจน 

3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการทํางาน 
2) มีระบบการประชาสัมพันธ์การตลาดเชิงรุก 

4. ด้านระบบบริหารจัดการ 

1) มีงบประมาณสนับสนุนท่ีเพียงพอ 
2) ผู้นํามีวิสัยทัศน์ท่ีดี มีความเป็นผู้นําสูง 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ด้านบุคลากร 

1) ขาดความเชื่อมโยงงาน/คน ระหว่างกลุ่มภารกิจ 
2) บุคลากรขาดความก้าวหน้า ขาดการฝึกอบรมความรู้ด้านภาษา/เทคโนโลยีใหม่ๆ 
3) การกระจายอํานาจเพ่ือการตัดสินใจของบุคลากรมีน้อย 
4) ขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรระดับล่าง 
5) ขาดทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

2. ด้านโครงการ/กฎระเบียบ 
1) บุคลากรบางส่วนขาดความรู้เรื่องระเบียบท่ีปฏิบัติงาน 
2) งาน/กิจกรรมบางอย่างยังไม่ตอบตัวชี้วัดของ มหาวิทยาลัย 
3) โครงสร้างขององค์กรยังไม่ได้รับการปรับปรุงท่ีเหมาะสม 
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3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ระบบโทรศัพท์ไม่ดีมีปัญหาเพ่ิมข้ึนทุกปี 
2) ขาดการวางแผนระยะยาวเพ่ือรองรับระบบทะเบียนนักศึกษา 

4. ด้านระบบบริหารจัดการ 

1) ความสัมพันธ์กับเครือข่ายไม่ต่อเนื่อง 
2) การทําโครงการ/กิจกรรม บางโครงการยังขาดหลักฐานเชิงประจักษ์ 
3) ขาดการติดตามผลบางกิจกรรม/โครงการ 

โอกาส (Opportunities) 
1) เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภาคอีสาน 
2) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอก 
3) ขยายโอกาสการรับนักศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 
4) เป็นศูนย์กลางด้านการพัฒนาหลักสูตรให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
5) มีการพัฒนาระบบทะเบียนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับระเบียบประกาศ 
6) เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยท่ีจะรับการเปลี่ยนแปลงความสําคัญทางการศึกษาของ

ประเทศ 
7) มีความท้าทายนวัตกรรมใหม่ๆ 
8) สภาพแวดล้อมอาคาร สถานท่ี มีความเหมาะสมต่อการให้บริการ 
9) มีเครือข่ายด้านการบริการการศึกษาท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

อุปสรรค (Threats) 
1. ด้านนโยบายของรัฐบาลและการเมือง 

1) การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับประเทศทําให้นโยบายในการดําเนินงานเปลี่ยนแปลงบ่อย 
2) การแข่งขันการรับนักศึกษาเข้าระหว่างมหาวิทยาลัยส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค/ต่างประเทศ  

มีมาก 

3) มีการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลด้านนโยบายการศึกษาบ่อย 
2. ด้านเศรษฐกิจ 

1) หนี้สินของครอบครัว/ครู/เกษตรกร มีมากข้ึนส่งผลต่อการผ่อนผันการลงทะเบียนเรียนของ    
นักศึกษา 

2) บุคลากรขาดความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจของ
อาเซียน 

3. ด้านสังคม 
1) ภาวการณ์มีบุตรน้อยลง การแต่งงานน้อยลงทําให้จํานวนนักศึกษาลดน้อยลง 

4. ด้านเทคโนโลยี 
1) การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีรวดเร็ว 
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ภาคผนวก ค. การเช่ือมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับแผนปฏิบัติราชการ  
สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 

 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2555-2558 

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติราชาร พ.ศ.2555-2558  

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

1.การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 1. ระบบบริหารจัดการท่ีดี  

2.สนับสนุนการผลิตบัณฑิตท่ีดี 2. การผลิตบัณฑิตท่ีดี 
- 3. ด้านการพัฒนานักศึกษา  

3.สนับสนุนการทําวิจัยสถาบัน 4. ด้านการวิจัย  
- 5. ด้านบริการวิชาการ  

4.สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีดี 6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีดี 
5.สนับสนุนด้านพัฒนาคุณภาพ และระบบประกัน
คุณภาพ 

7. ด้านพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ  
 

- 8. ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ท่ีดี 
- 9. ด้านชุมชนสัมพันธ์ 
- 10. การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และ

ทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้
เกิดประโยชน์สูงสุดและพ่ึงตนเองได้ 
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ภาคผนวก ง. การแปลงแผนปฏิบัติราชการสูก่ารปฏิบัติ 
 

 
การแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ หมายถึง การจัดทําแผนปฏิบัติการ การสื่อสารถ่ายทอด

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ไปสู่ระดับหน่วยงานปฏิบัติต่างๆ โดยกําหนดเป้าประสงค์และกลยุทธ์ท้ังในระดับ
กระทรวง ทบวง กรม ไปจนถึงระดับบุคคลท่ีสามารถปฏิบัติได้จริง และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่าง
กันรวมท้ังมีความสมดุลระหว่างมิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และมิติการพัฒนาองค์กร  
 

ในการแปลงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 – 2558 ไปสู่การปฏิบัตินั้น ในท่ีนี้หมายถึงการนํา
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 – 2558 ไปจัดทําเป็นแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยการถ่ายทอด
นโยบายผลผลิต ผลลัพธ์ และค่าเป้าหมายเพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติสําหรับคณะ/หน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไป
อย่างสอดประสานกันท้ังในแง่ทิศทางและจังหวะเวลา โดยมีข้ันตอนต่างๆ ดังนี้ 

� การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 – 2558 สู่ระดับฝ่าย/ระดับคณะ/
ภาควิชา/สํานักงานฯหน่วยงานเทียบเท่า ระดับสํานักงานอธิการบดี โดยการชี้แจง ทําความเข้าใจ และ
ความชัดเจนในแต่ละประเด็น 

� จัดการสัมมนาเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี เพ่ือกําหนดค่าเป้าหมาย แผนงาน-
งาน-โครงการ ตลอดจนทรัพยากรท่ีต้องการสําหรับจัดทํางบประมาณประจําปี การกํากับผลการปฏิบัติงาน
ต่อไป 

� สนับสนุนให้หน่วยงานภายในมีการทําความเข้าใจ และความชัดเจนในแต่ละประเด็นท่ี
หน่วยงานตัวเองรับผิดชอบสู่ระดับหน่วยงานย่อยและบุคลากรในสังกัดในรูปแบบต่างๆ เช่น การประชุม 
สัมมนา เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 การนํากลยุทธไปสู่การปฏิบัต ิ
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� พิจารณาสนับสนุนเพ่ือให้โครงการท่ีกําหนดไว้สามารถดําเนินไปได้ ท้ังนี้ คณะ/หน่วยงาน   
ต้องให้การสนับสนุนในด้านการปรับโครงสร้าง การปรับระบบงานหรือระเบียบ การจัดหรือปรับบุคลากร         
การจัดสรรหรือจัดหางบประมาณ การสนับสนุนสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ 

� การสร้างพลังและความร่วมมือเพ่ือนําไปสู่ผลท่ีตั้งเป้าหมายไว้ ตามแผนงานและโครงการ 
�  จัดระบบการสื่อสารองค์กรอย่างท่ัวถึงและต่อเนื่องแก่สาธารณะและบุคลากรในทุกระดับ 

การวางระบบสนับสนุนต่างๆ เช่น การบริหารการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลากร การบริหารแบบมีส่วน
ร่วม เพ่ือถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่าเป้าหมายท่ีสําคัญให้แก่คณะ/ หน่วยงาน ตลอดจนภาคส่วน
ต่างๆ        ท่ีเก่ียวข้อง 

� จัดให้มีระบบการจัดการความรู้ในองค์กรโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ท่ีดี   
(Best Practice) การสร้างระบบแรงจูงใจต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถ ขวัญและกําลังใจของ
บุคลากร หน่วยงานและองค์กรให้มีความเข้มแข็งและมีระบบการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ เพ่ือให้
สามารถสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี 

� การบริหารผลการดําเนินงาน  คณะ/หน่วยงาน จัดระบบการบริหารผลการดําเนินงาน         
ให้มีกลไกเพ่ือเฝ้าระวังและตรวจสอบผลการดําเนินงานท่ีมีความคลาดเคลื่อนจากแผนเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจว่าจะต้องมีการแก้ไขอย่างไร โดยให้มีการรายงานตามลําดับข้ันของความรับผิดชอบเป็นรายเดือน
หรือรายไตรมาสข้ึนอยู่กับลักษณะงาน วิธีการติดตาม จะใช้การกําหนดกิจกรรมและข้ันตอนกิจกรรม การ
กําหนดตารางเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการจัดทํากิจกรรมเป็นกลไกกํากับ 

�  การประเมินผลการปฏิบัติงานของงาน/โครงการและความสําเร็จขององค์กร จัดให้มีกลไก
เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเรียนรู้ใน
องค์กร โดยดําเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานท่ีได้จริงกับเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ท้ังในรูปผลผลิต 
(Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ภายใต้การบูรณาการระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. สมศ. และหน่วยงานกลางต่างๆ ให้เป็นเอกภาพ 

 

 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 6 การถ่ายทอดแผน 
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ความเช่ือมโยงของการวางแผน กับ การวัดผลการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7 ความเชื่อมโยงของการวางแผน กับ การวัดผลการดําเนินงาน 
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ภาคผนวก จ. การกํากับติดตามประเมินผล 
 

 
การกํากับติดตามประเมินผลสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ใน

ฐานะเป็นส่วนราชการ ในระบบการกํากับ ติดตามและประเมินผล ของสํานักทะเบียนและประมวลผล 
(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐ จึงมีอยู่หลายระบบจากหลายหน่วยงานกลาง       
ซ่ึงต้องปฏิบัติตามแนวทางและวิธีการของหน่วยงานกลางท่ีรับผิดชอบตามปกติ ในท่ีนี้จะแสดงผลการกํากับ
ติดตามประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี เช่น จากสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสํานักงบประมาณ  

กรอบการกํากับ ติดตามและประเมินผล ควรจัดให้มีกลไกเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ 
และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดจนการเรียนรู้ในองค์กร โดยดําเนินการเปรียบเทียบผล              
การปฏิบัติงานท่ีได้จริงกับเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ท้ังในรูปผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ท้ังนี้
จะใช้รูปแบบการประเมิน 3 ลักษณะ คือ (1) การประเมินเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Evaluation)               
(2) การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative evaluation) และ  (3) การตรวจสอบโดยผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholders audit) นอกจากนั้นจะประเมินท้ังระหว่างโครงการ(In-process evaluation) และเม่ือ
เสร็จสิ้นโครงการ (Post-project evaluation) ภายใต้การบูรณาการระบบการประเมินผลจากหน่วยงาน
กลางต่างๆ ให้เป็นเอกภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8 การกํากับติดตามประเมินผล 
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ภาคผนวก ฉ. คําอธิบายความหมายประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  
 

 

การถ่ายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติ : Deployment 
 “การนําทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติ” หมายถึง ความครอบคลุมและท่ัวถึงของการนําแนวทางไป
ดําเนินการเพ่ือตอบสนองข้อกําหนดในเกณฑ์  
  
กระบวนการ : Process 
 “กระบวนการ” หมายถึง กิจกรรมท่ีเชื่อมโยงกัน  โดยมีจุดมุ่งหมายเก่ียวข้องกับการผลิต           
(หรือบริการ)ให้แก่ลูกค้า (ผู้รับบริการ) ท้ังภายในและภายนอกองค์กร โดยท่ัวไป กระบวนการเป็นข้ันตอน
หรือกิจกรรมท่ีมีลําดับชัดเจน ซ่ึงเกิดจากการผสมผสานระหว่างคน เครื่องจัก เครื่องมือ เทคนิค วัสดุ และ
การปรับปรุงมาทํางานร่วมกัน  แทบจะไม่มีกระบวนการใดเลยท่ีสามารถดําเนินงานได้โดยลําพัง  ดังนั้น จึง
ต้องพิจารณาความสัมพันธ์กับกระบวนการอ่ืนท่ีส่งผลกระทบอัน ในบางสถานการณ์ 
 กระบวนการอาจต้องดําเนินตามลําดับข้ันตอนท่ีกําหนดไว้เฉพาะเจาะจงอย่างเคร่งครัดตารม

เอกสารวิธีปฏิบัติและข้อกําหนด 

ค่านิยม : Values 
 “ค่านิยม” หมายถึง หลักการและพฤติกรรมชี้นําท่ีสื่อถึงความคาดหวังให้องค์กรและบุคลากรการ
ตัดสิปฏิบัติค่านิยมสะท้อนและเสริมสร้างวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค์ขององค์กร  ค่านิยมสนับสนุนและชี้นําการ
ตัดสินใจของบุคลากรทุกคน  และช่วยให้องค์กรบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม 
 
ความสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน : Alignment 
 “ความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน” หมายถึง ความสอดคล้องของแผนงาน กระบวนการ 
สารสนเทศ การตัดสินใจท่ีเก่ียวกับทรัพยากร  การปฏิบัติการ  ผลลัพธ์  และการวิเคราะห์  เพ่ือสนับสนุน
เป้าประสงค์ท่ีสําคัญขององค์กร  ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิผล  จําเป็นต้องมี
ความเข้าใจร่วมกันในจุดประสงค์และเป้าประสงค์  รวมท้ังต้องใช้ตัววัดและสารสนเทศท่ีเสริมกันเพ่ือช่วยใน
การวางแผน การติดตาม การวิเคราะห์ และการปรับปรุงใน 3 ระดับ คือ ระดับองค์กร ระดับกระบวนการท่ี
สําคัญ และระดับหน่วยงาน 
 
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ : Strategic Challenges 
 “ความท้าทายเชิงกลยุทธ์” หมายถึง แรงกดดันต่างๆ ท่ีมีผลอย่างชัดเจนต่อความสําเร็จในอนาคต
ขององค์กร ความท้าทายเหล่านี้มักเกิดจากแรงผลักดันของตําแหน่งในการแข่งขันในอนาคตขององค์กรเม่ือ
เปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืนท่ีมีผลผลิตท่ีคล้ายคลึงกัน 
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วิสัยทัศน์ : Vision  
 “วิสัยทัศน์” หมายถึง  สภาวะท่ีองค์กรต้องการเป็นในอนาคต วิสัยทัศน์อธิบายถึงทิศทาง  
ท่ีองค์กรจะมุ่งไป สิ่งท่ีองค์กรต้องการจะเป็น หรือภาพลักษณ์ท่ีองค์กรต้องการให้ผู้อ่ืนรับรู้ในอนาคต 
 
พันธกิจ : Mission 
 “พันธกิจ”  หมายถึง  หน้าท่ีโดยรวมขององค์  พันธ เป็นการตอบคําถามว่า “องค์กรพยายาม
บรรลุอะไร” พันธกิจอาจกําหนดลูกค้าหรือตลาดท่ีองค์กรให้บริการ  ความสามารถโดดเด่นหรือพิเศษของ
องค์กร หรือเทคโนโลยีท่ีองค์กรใช้ 
 
เป้าประสงค์ : Goals  
 “เป้าประสงค์” หมายถึง  สภาพในอนาคตหรือระดับผลของการดําเนินการท่ีองค์กรต้องการบรรลุ 
เป้าประสงค์เป็นได้ท้ังระยะสั้นและระยะยาว  เป้าประสงค์เป็นจุดหมายปลายทางท่ีชี้นําการปฏิบัติการ 
 เป้าประสงค์เชิงปริมาณท่ีแสดงค่าเป็นจุดหรือเป็นช่วงท่ีเป็นตัวเลข มักเรียกว่า “เป้าหมาย” 
เป้าหมายอาจเป็นการคาดการณ์จากข้อมูลเชิงเปรียบเทียบหรือข้อมูลเชิงแข่งขัน 
 “เป้าหมายท่ีท้าทายอย่างยิ่ง (Stretch Goals) หมายถึง การปรับปรุงท่ีสําคัญหรือการปรับปรุง
อย่าง “ก้าวกระโดด”  ในเรื่องท่ีสําคัญอย่างยิ่งต่อความสําเร็จในอนาคตขององค์กร 
 ประโยชน์ของเป้าประสงค์   

� การทําให้วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการมีความชัดเจน  เพ่ือให้สามารถวัด
ความสําเร็จได้ 

� การสนับสนุนการทํางานเป็นทีมด้วยการมุ่งเน้นจุดหมายปลายทางร่วมกัน 
� การสนับสนุนให้มีความคิดนอกกรอบ (Out-of-the-box) (นวัตกรรม)  เพ่ือบรรลุเป้าหมาย

ท่ีท้าทายอย่างยิ่ง 
� การเป็นพ้ืนฐานสําหรับวัดความก้าวหน้าและเร่งให้บรรลุผล 

 
ปณิธาน  
 “ปณิธาน” หมายถึง จุดมุ่งหมาย อุดมการณ์ เป้าหมาย ความคาดหวัง ท่ีเรากําหนดและต้องการ
ให้เกิดข้ึน 
 
วัฒนธรรมองค์กร: Organization Culture 
 วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง  ค่านิยมหลัก( Core value) ท่ีคนยึดถือร่วมกันอย่างม่ันคงและ
แพร่หลายท่ัวไป 
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มาตรการ 
 มาตรการ หมายถึง วิธีการ ข้อกําหนด ระเบียบ หรือแนวทางท่ีกําหนดข้ึนท่ีจะนําองค์กรสู่ผลสําเร็จ
ตามเป้ามาย 
 
แนวทาง : Approach 
 “แนวทาง” หมายถึง วิธีการท่ีองค์กรดําเนินการเพ่ือตอบสนองข้อกําหนดของหัวข้อต่างๆ ใน
เกณฑ์นี้  แนวทาง หมายถึงความเหมาะสมของวิธีการต่อข้อกําหนดของหัวข้อ และสภาพแวดล้อมการ
ดําเนินงานขององค์กร รวมท้ังประสิทธิผลของการใช้แนวทางนั้น 
 
ดัชนีช้ีวัด : Indicators 
 “ดัชนีช้ีวัด” หมายถึง สารสนเทศเชิงตัวเลขท่ีบอกจํานวนปัจจัยนําเข้า ผลผลิต และผลการ
ดําเนินการของกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ โปรแกรม โครงการ บริการ และผลการดําเนินการขององค์กร
โดยรวม ตัววัดและดัชนีชี้วัดอาจเป็นแบบง่ายๆ หรือแบบหลายตัวประกอบกัน 
 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : Strategic Objectives 
 “วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์” หมายถึง จุดมุ่งหมายท่ีชัดเจนขององค์กร หรือการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงท่ีสําคัญ ความสามารถในการแข่งขันหรือประเด็นทางสังคม และการ
ได้เปรียบทางธุรกิจ 
 
ผลลัพธ์ : Results 
 “ผลลัพธ์”  หมายถึง ผลผลิตและผลลัพธ์ขององค์กรท่ีได้จากการดําเนินการตามข้อกําหนดของ
หัวข้อในเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  การประเมินผลลัพธ์จะพิจารณาจากผลการดําเนินการในปัจจุบัน  
ผลการดําเนินการเม่ือเปรียบเทียบกับตัวเปรียบเทียบท่ีเหมาะสม  รวมท้ังอัตรา ความครอบคลุม และ
ความสําคัญของการปรับปรุงผลการดําเนินการ รวมท้ังความสัมพันธ์ระหว่างตัววัดผลลัพธ์กับข้อกําหนดด้าน
ผลการดําเนินเนินการท่ีสําคัญขององค์กร 
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ภาคผนวก ช. คําสั่งสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  

ที่  39/2553 เร่ือง แต่งตัง้คณะกรรมการแผนและสารสนเทศ 

สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
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