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แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

สํานักทะเบียนและประมวลผล  

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
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คํานํา 
 

สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ได้ดําเนินการบริหารงานในรูปแบบ
ของการจัดทําโครงการท่ีกําหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และผลผลิต ผลลัพธ์ของโครงการ ซ่ึงเป็นการดําเนินการ
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555-2558 และแผนปฎิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.
2555-2558 
 การจัดทํางบประมาณโครงการแบบบูรณาการและจัดทําแผนกลยุทธ์บริหารสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ได้นําแนวทางดังกล่าวมาจัดทําแผนงบประมาณ
เชิงยุทธศาสตร์ท่ีจัดทําภายใต้แนวทางระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์เชื่อมโยงกับการ
บริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือให้มีการกํากับติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ (Performance) ของผลผลิตและ
เป้าหมายตัวชี้วัดต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
 การดําเนินงานตามภารกิจในแต่ละโครงการ/กิจกรรม สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ) แบ่งความรับผิดชอบในระดับกลุ่มภารกิจเพ่ือรวบรวมจัดทําและเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม ในภาพรวม โดยมุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศการให้บริการ ด้วยความเสมอภาค ความรวดเร็ว และ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวมท้ังการทํางานในเชิงรุกด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาดของมหาวิทยาลัย 

แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี ประจําปีงบประมาณ 2555 นี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายได้ด้วย
ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ท่ี
เก่ียวข้องในการดําเนินการ  
 
 
                                      
 

                                   
สํานักทะเบียนและประมวลผล 

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
ตุลาคม 2554 
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สารบัญ 
 

หน้า 
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร          
ส่วนท่ี 1  บทนํา           

� พันธกิจหรือหน้าท่ีตามกฎหมายของสํานักทะเบียนและประมวลผล   2 
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� ประวัติความเป็นมา/พัฒนาการ       3 

� โครงสร้างการบริหารงาน        4 

� โครงสร้างกรอบอัตรากําลัง       6 

� นโยบายการบริหาร        7 

� ปณิธาน          10 

� วัฒนธรรม         10 

� ค่านิยม          10 
� สมรรถนะหลัก         10 

 
ส่วนท่ี 2  แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555             

� วิสัยทัศน์ พันธกิจ คําขวัญ  วัตถุประสงค์      12 

� ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์               13 

� แผนท่ียุทธศาสตร์                14 
� ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย    15 

� สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555                   20 

� สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555              31 
จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ แหล่งเงินประเภทรายจ่าย 

� สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555              32 
จําแนกตามกลุ่มภารกิจ แหล่งเงินประเภทรายจ่าย 
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� ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555           34 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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� กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีการศึกษา พ.ศ.2555                        38 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ) กําหนดทิศทางการพัฒนาสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) เพ่ือก้าว
สู่ความเป็นเลิศ โดยได้กําหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ “องค์กรแห่งธรรมาภิบาล สร้างสรรค์งานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทันสมัย ร่วมใจให้บริการ มุ่งสู่มาตรฐานสากล” 

โดยสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) นั้นประกอบ ด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
จํานวน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 11 กลยุทธ์ 24 โครงการ ซ่ึงในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะมีความเชื่อมโยง/
สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน อันจะเป็นเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนให้การ
ดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตาม 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 

 ��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 

 สําหรับการกํากับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการและความสําเร็จขององค์กรนั้น 
สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) จัดให้มีกลไกเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตาม
กลยุทธ์ และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดย การกํากับ ติดตามและประเมินผลงาน การประเมิน
คุณภาพภายในประจําปี 
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 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555  ฉบับนี ้จะเป็นเครื่องมือหลักสําคัญท่ีช่วยให้เกิด

แนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจนและผลักดันให้การดําเนินการในภารกิจต่างๆ บรรลุเป้าหมายตามประเด็น

ยุทธศาสตร์เกิดผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ เพ่ือการพัฒนาสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนา

วิชาการ) ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศต่อไป 
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ส่วนท่ี 1 
           บทนํา 
 

สํานักทะเบียนและประมวลผล 

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
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   บทนํา 
 

                 สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  มีพันธกิจท่ีสําคัญในการเป็นศูนย์รวม

การให้บริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้ังแต่การประสานงาน การพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
การกํากับดูแลเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและรายวิชา การให้บริการเก่ียวกับการรับบุคคลเข้าศึกษา  การ
บริการการข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา การลงทะเบียนวิชาเรียน การประมวลผลการศึกษา การตรวจสอบและ
รับรองการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปอย่างมีระบบและได้มาตรฐานสากล บริการทางการศึกษา
อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายจากฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย อาทิ สหกิจศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษา เป็นต้น 
อีกท้ังเป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลด้านการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย    
 

1. พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมายของสํานักทะเบยีนและประมวลผล (สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ) ที่สําคัญ คือ 

1. สนับสนุนการบริหารและดําเนินงานด้านวิชาการ การจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 

1.1  สนับสนุนการบริหารและดําเนินงานของฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
1.2  สนับสนุนการดําเนินการขอเปิดหลักสูตรและรายวิชา 
1.3  สนับสนุนการจัดการสหกิจศึกษา 
1.4  สนับสนุนการดําเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
1.5  สนับสนุนการจัดทําระเบียบ ประกาศแนวปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานด้านวิชาการและ 

   การจัดการศึกษา 
1.6  สนับสนุนการดําเนินงานด้านระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

2. ให้บริการการศึกษาแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
2.1 ให้บริการด้านเอกสารสําคัญทางการศึกษา ท้ังนักศึกษาปัจจุบันและท่ีจบไปแล้ว 
2.2 ให้บริการด้านทะเบียนเรียนกับนักศึกษาปัจจุบันทุกคน 
2.3 ให้บริการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีโดยวิธีผ่าน สอท. และวิธีรับตรง 
2.4 ให้บริการด้านการกํากับหลักสูตรและรายวิชา ตรวจสอบมาตรฐาน 
2.5 ให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ 
2.6 ให้บริการแนะแนวการศึกษา  

3. เป็นแหล่งสารสนเทศทางวิชาการและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
3.1  ประชาสัมพันธ์และดําเนินงานด้านการตลาดหลักสูตรและการจัดการศึกษา 
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3.2  พัฒนาและดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการฐานข้อมูล 
      ประวัตินักศึกษา หลักสูตรและรายวิชา ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา และ 
      อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
3.3  จัดทําระบบสารสนเทศและให้ข้อมูลและสถิติด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย อาทิ  
      การรับเข้าศึกษา  หลักสูตรและรายวิชา สถิตินักศึกษา สถิติการลงทะเบียน  
      ผลการเรียน และสถิติผู้สําเร็จการศึกษา เป็นต้น 
3.4  ดําเนินการเก่ียวกับประเมินผลหลักสูตรและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและ 
      ประมวลผลข้อมูลการศึกษา 

4. เป็นศูนย์ประสานงานด้านวิชาการและการจัดการศึกษากับหน่วยงานภายนอก 
4.1  ดําเนินการเก่ียวกับความร่วมมือทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย 
4.2  ประสานงานด้านวิชาการและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก 

 
สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) แบ่งโครงสร้างการบริหารเป็น 

6 กลุ่มภารกิจ 1 หน่วย ดังนี้ 
1. กลุ่มภารกิจบริหารท่ัวไป 
2. กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ 
3. กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา 
4. กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน 
5. กลุ่มภารกิจประมวลผล 
6. กลุ่มภารกิจบริการ 
7. หน่วยสหกิจศึกษา 
 

2. ประวัติความเป็นมา/พัฒนาการ 
สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) เป็นหน่วยงานท่ีเกิดจากการปรับ

โครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปี พ.ศ.2547 โดยรวมระหว่างสํานักทะเบียนและประมวลผลและ
กองบริการการศึกษาเข้าเป็นหน่วยงานเดียวกันเป็นการรวมบุคลากรสองหน่วยงานลดการกระจายบุคลากรใน
ตําแหน่งต่างๆ สามารถกําหนดบทบาทหน้าท่ีให้ทํางานร่วมกันได้เต็มศักยภาพ นอกจากนี้ได้ให้ความสําคัญกับ
บทบาทการดําเนินงานเชิงรุกเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้โครงสร้างเป็นลักษณะแบนราบ
มีการดําเนินงานแบบเป็นกลุ่มภารกิจในแต่ละกลุ่มภารกิจและมีความเชื่อมโยงกันในงานตามบทบาทและภารกิจ
ของสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ทําให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน มีการลด
ข้ันตอน และลดรอบระยะเวลาในการดําเนินการโดยจัดให้มีภารกิจด้านการบริการแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop 
Service) และภารกิจด้านสารสนเทศซ่ึงมุ่งการประชาสัมพันธ์และการตลาดให้มากข้ึน 
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สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีมติเห็นชอบในการปรับปรุงโครงสร้างโดยได้ออกประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 3/2548 วันท่ี 28 มีนาคม 2548 เรื่องการแบ่งส่วนราชการ   ของสํานักทะเบียน
และประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) โดยให้รวมส่วนราชการของสํานักทะเบียนและประมวลผล
และกองบริการการศึกษาสํานักงานอธิการบดีเข้าด้วยกันและเปลี่ยนชื่อเป็น “สํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ”  
พัฒนาการของสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 

ในปี พ.ศ.2507  ระยะเริ่มแรก อาศัยสถานท่ีของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดลใน
ปัจจุบัน) 

ในปี พ.ศ.2511  จัดต้ังกองบริการการศึกษา สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น แบ่งส่วน
ราชการออกเป็น 3 งาน 1 หน่วย คือ 1) งานทะเบียนและตารางสอนตารางสอบ 2) งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
3) งานส่งเสริมวิจัยและตํารา และหน่วยธุรการ   

ในปี พ.ศ.2533  จัดต้ังโครงการสํานักทะเบียนและประมวลผล แบ่งส่วนราชการภายในเป็น 6 ฝ่าย คือ 
1) สํานักผู้อํานวยการ 2) ฝ่ายทะเบียนประวัติ 3) ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ     4) ฝ่ายทะเบียนเรียน 5) ฝ่าย
ประมวลผลข้อมูล 6) ฝ่ายระเบียนการศึกษา 

ในปี  พ.ศ.2547-ปัจจุบัน ปรับโครงสร้างองค์กรโดยรวมระหว่างสํานักทะเบียนและประมวลผลและ
กองบริการการศึกษาเข้าเป็นหน่วยงานเดียวกัน แบ่งส่วนราชการเป็น 6 กลุ่มภารกิจ คือ 1) กลุ่มภารกิจบริหาร
ท่ัวไป  2) กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ  3) กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา 4) กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน 5) กลุ่มภารกิจ
ประมวลผล 6) กลุ่มภารกิจบริการ   
 

3. โครงสร้างการบริหารงาน 
 จากนโยบายของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุน
ให้หน่วยงานต่างๆ ได้ปรับโครงสร้างเพ่ือรองรับระบบการบริหารราชการแนวใหม่ และความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานในองค์กร สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ) จึงได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานในสํานักงานใหม่ ดังนี้ 
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4.  โครงสร้างกรอบอตัรากําลัง  
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5. นโยบายการบริหาร 
  เพ่ือเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ได้วางแนวทางในการบริหารงาน ไว้ดังนี้ 

1. แนวทางการบริหารงานท่ัวไป 
1.1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและระบบการประเมินผลการบริหารและการให้บริการ

ของสํานักทะเบียนฯให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกบทบาทภารกิจท่ีสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี 

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 และประชาชนผู้

มาติดต่อ/รับบริการ โดยจะมีการศึกษาความพึงพอใจให้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ในการให้บริการของทุกกลุ่ม
ภารกิจ เป็นระยะ ๆ  

1.9 พัฒนาการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสํานักทะเบียนฯให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนเพ่ือความเข้าใจและเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของสํานักทะเบียนฯและมหาวิทยาลัย 

1.10 เพ่ิมการนําเอา e-office มาใช้ในการบริหารงานของสํานักทะเบียนฯให้มากข้ึนท้ังในด้าน
การบริหารงานบุคคล 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  ท่ีสํานักทะเบียน
ฯ 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
ข้อกําหนดของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและจากการประเมินผลการจัดงานประกอบกับประสบการณ์ท่ีเรียนรู้จาก
สถาบันการศึกษาอ่ืนเพ่ือให้สามารถสนองตอบต่อจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรท่ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึนทุกปีได้อย่างสมบูรณ์ 

3.4 พัฒนาระดับการประสานงานและการพัฒนาบุคลากรท่ีให้บริการในหน่วยบริการ
การศึกษาของคณะต่าง ๆ ซ่ึงเป็นด่านแรกในการให้บริการด้านวิชาการแก่นักศึกษาและบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถเพียงพอแก่การให้บริการท่ีดี มีความถูกต้อง และเป็นรูปแบบเดียวกัน 

3.5 จัดระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
ให้มีประสิทธิภาพ 

 
 



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สํานักทะเบยีนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 9 

 
4.  การบริหารงานในภารกิจรับเข้าศึกษา 

4.1 ปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกให้มากข้ึนในการประชาสัมพันธ์และการดําเนินการรับ
สมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นท้ังโดยวิธีรับตรงและการรับผ่าน สกอ. ด้วยการมีแผนปฏิบัติ
การตลาดเชิงรุกท่ีครอบคลุมและต่อเนื่อง การเพ่ิมระดับการประสานงานและร่วมมือกับโรงเรียน/สถานศึกษา
ต่าง ๆ/ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเก่ียวกับการรับสมัครเข้าศึกษา 
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 ภาษาเพ่ืออํานวยความ
สะดวกแก่นักศึกษาชาวต่างประเทศท่ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ 

5.4 จัดหามาตรการให้การตรวจสอบหนี้สินของนักศึกษากรณีขอสําเร็จการศึกษา ลาออก 
หรือลาพักการศึกษาให้สามารถดําเนินการให้เสร็จสิ้น ณ จุดเดียว 

 
  6.  การบริหารงานระบบทะเบียนและการประมวลผล 

6.1 ดูแลระบบความปลอดภัยและความพอเพียงของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในระบบ
ทะเบียนและประมวลผลซ่ึงได้รับการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างเครือข่ายเรียบร้อยแล้วให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
สูงสุด 

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 
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7. การบริหารงานการพัฒนาวิชาการ 

7.1 พัฒนาศักยภาพและอํานวยความสะดวกแก่คณะวิชาต่าง ๆ ให้สามารถดําเนินการ
เก่ียวกับหลักสูตรให้สมบูรณ์มากท่ีสุดก่อนออกจากคณะเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยดําเนินการต่อไป เชน่การร่าง
และปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาและการประเมินผลหลักสูตร เป็นต้น 

7.2 เพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาในรูปของคณะกรรมการสห
กิจศึกษาของมหาวิทยาลัย 

7.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและการประสานงานกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการพัฒนาวิชาการ ระบบทะเบียนและประมวลผลท้ังในและต่างประเทศ 

 

6. ปณิธาน (Determination) 
สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) จะยึดม่ันในการให้บริการด้วยความ
เสมอภาค ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ให้ผู้ใช้บริการประทับใจ และมุ่งม่ันในคุณภาพ 

 
7. วัฒนธรรม (Culture) 

1. การให้บริการท่ีมุ่งเน้นคุณภาพ 

2. การบริหารจัดการท่ีเน้นให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม 

 

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

 
9. สมรรถนะหลัก (Core Competencies) 

1. ความเข้มแข็งของเทคโนโลยีและโปรแกรมสนับสนุนการให้บริการทางการศึกษาของสํานักฯ 
2. ความเข้มแข็งของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานประจําของสํานักฯ ท่ีมีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูงใน

การให้บริการทางการศึกษาท่ีสั่งสมยาวนาน และมีระบบการพัฒนาบุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์งานระหว่างกันอย่างสมํ่าเสมอเป็นประจําทุกปี 

3. ความเข้มแข็งด้านปัจจัยสนับสนุนทางการเงิน 
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ส่วนท่ี 2 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

 �����ก�	
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(�����ก��������	���������ก��) 
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บทที่ 2  
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
 

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  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สํานักทะเบยีนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 13 

 

2.5 ����	
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic Issues) เป้าประสงค์ ( Goals) 
1 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
1.1 
 

การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

  1.2 พัฒนาบุคลากรและกระบวนการจัดการ
ความรู้ 

  1.3 
 
1.4 

พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียน
นักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน 

2 สนับสนุนการผลิตบัณฑิตท่ีดี 2.1 
 
2.2 
 
2.3 

มีเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติในการ
พัฒนาหลักสูตร  
มีระบบรับเข้าศึกษาท่ีมีความ
หลากหลาย  
มีการสนับสนุนการเรียนการสอน
แบบสหกิจศึกษา 

  2.4 มีการสนับสนุนการบริหารจัดการภาค
ฤดูร้อน 

  2.5 มีการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

3 สนับสนุนการทําวิจัยสถาบัน 3.1 มีการสนับสนุนการทําวิจัยสถาบันท่ี
สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาการ
ดําเนินงานของสํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

4 สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีดี 4.1 สนับสนุนการอนุรักษ์พัฒนา ถ่ายทอด
และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
วัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

5 สนับสนุนด้านพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ 
 

5.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ 

 

����	
������������������������ 
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  Corporate Governance with Sophisticated Information Technology For Providing Services of International Standard. 
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2.7 ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน  ค่าเป้าหมาย 

ปี 2554 2555 

1 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.1 
 
 

การบริหารจัดการองค์กรอย่าง
มีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
 

1.1 ระดับความสําเร็จของ 
การให้บริการของ 
นักศึกษาในวันหยุด 
ราชการ 

ระดับ 5 ระดับ 5 

   1.2 ระดับความสําเร็จของการดูแลระบบ
สาธารณูปโภคอาคารศูนย์วิชาการ 

ระดับ 5 ระดับ 5 

   1.3 มีระบบและสิ่งอํานวยความสะดวกที่
จําเป็นสําหรับการให้บริการ 

- ไม่น้อยกว่า 
2 ระบบ 

   1.4 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

ร้อยละ 85.2 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

   1.5 มีระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อาคารศูนย์วิชาการ 

มีการฝึกซ้อมป้องกัน
ภัย 1 ครั้ง 

 

มีการฝึกซ้อมป้องกัน
ภัยอย่างน้อยปีละ 1 

ครั้ง 
    1.6 ระดับความสําเร็จของการจัดงานพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่นและสถาบันสมทบ 

ระดับ 5 ระดับ 5 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน  ค่าเป้าหมาย 

ปี 2554 2555 

1 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.1 
 
 

การบริหารจัดการองค์กรอย่าง
มีประสิทธิภาพ  

1.7 ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบการ
บํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง 

ระดับ 5 ระดับ 5 

    1.8 ระดับความสําเร็จของการจัดหาครุภัณฑ์
ทดแทนครุภัณฑ์ที่ชํารุดหรือหมดอายุการ
ใช้งาน 

- ระดับ 4 

    1.9 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติ
การและแผนยุทธศาสตร์ 

ระดับ 5 ระดับ 5 

  1.2 พัฒนาบุคลากรและ 
กระบวนการจัดการความรู้ 
 

1.10 ระดับความสําเร็จของการสนับสนุน
กองทุนพัฒนาบุคลากร 

- ระดับ 5 

    1.11 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสํานัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ 

ระดับ 5 ระดับ 5 

  1.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบ
ทะเบียนนักศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

1.12 ระดับความสําเร็จของการบํารุงรักษา
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียน
นักศึกษา 

ระดับ 5 ระดับ 5 

    1.13 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงและ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระบบ
ทะเบียนนักศึกษา 

ระดับ 5 ระดับ 5 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน  ค่าเป้าหมาย 

ปี 2554 2555 

1 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบ
ทะเบียนนักศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

1.14 จํานวนรายวิชาที่ปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงในฐานข้อมูล 

400 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 
400 รายวิชา 

    1.15 จํานวนคู่มือตารางสอนตารางสอบ
ประจําปีการศึกษา 2554                  

550 เล่ม ไม่น้อยกว่า 
550 เล่ม 

  1.4 มีระบบสารสนเทศสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน 

1.16 ระยะเวลาการให้ 
บริการการทําบัตร 
ประจําตัวนักศึกษา 
ที่ชํารุด สูญหาย 

เวลาเฉลี่ย 
ประมาณ 5 นาทีต่อ
บัตร 

เวลาเฉลี่ย 
ประมาณ 5 นาทีต่อ

บัตร 

    1.17 ระยะเวลาการให้ 
บริการการออก 
เอกสารสําคัญทาง 
การศึกษา 

 เวลาเฉลี่ย 
ประมาณ 10 นาทีต่อ

บัตร 

เวลาเฉลี่ย 
ประมาณ 10 นาทีต่อ

บัตร 

2 สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่ดี 2.1 มีเกณฑ์มาตรฐานและแนว
ปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร  
 

2.1 ระดับความสําเร็จของการใช้งาน
โปรแกรมระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา(TQF) 

- ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของ
หลักสูตรทั้งหมด 

    2.2 มีเอกสารคู่มือนักศึกษาเกี่ยวกับระเบียบ
ข้อบังคับระดับ 
ปริญญาตรี 

1,000 เล่ม ไม่น้อยกว่า 
1,200 เล่ม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน  ค่าเป้าหมาย 

ปี 2554 2555 

2 สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่ดี 2.1 มีเกณฑ์มาตรฐานและแนว
ปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร  
 

2.3 เอกสารคู่มือนักศึกษาใหม่ระดับ 
ปริญญาตรี 

10,000 เล่ม ไม่น้อยกว่า 
9,000 เล่ม 

  2.2 มีระบบรับเข้าศึกษาที่มีความ
หลากหลาย  
มีการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ 

2.4 จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่เข้าร่วมโครงการ 

66,321 คน ไม่น้อยกว่า 
60,000 คน 

    2.5 มีระเบียบการสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาฯ โดยวิธีรับตรง 

มีระเบียบการเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์และ 

เป็นรูปเล่ม 

มีระเบียบการ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

และเป็นรูปเล่ม 

    2.6 จํานวนนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง 

41,892 คน ไม่น้อยกว่า 
40,000 คน 

    2.7 สัดส่วนจํานวนรับต่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  1:10.3 1:10 

  2.3 มีการสนับสนุนการเรียนการ
สอนแบบสหกิจศึกษา 
 

2.8 ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมการพัฒนา 
สหกิจศึกษา 
 

- ระดับ 4 

  2.4 มีการสนับสนุนการบริหาร
จัดการภาคฤดูร้อน 
 

2.9 จํานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาฤดูร้อน ผ่านระบบออนไลน์ 

- ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน  ค่าเป้าหมาย 

ปี 2554 2555 

3 สนับสนุนการทําวิจัยสถาบัน 3.1 มีการสนับสนุนการทําวิจัย
สถาบันที่สามารถนําไปใช้ใน
การพัฒนาการดําเนินงานของ
สํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

3.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
สถาบัน 

9 เรื่อง มีผลงานวิจัยสถาบัน
เพื่อเผยแพร่ไม่ 

น้อยกว่า 
ปีละ 3 เรื่อง 

4 สนับสนุนการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ดี 

4.1 สนับสนุนการอนุรักษ์พัฒนา 
ถ่ายทอดและฟื้นฟู
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
วัฒนธรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

4.1 จํานวนกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี   

จํานวน 
4 กิจกรรม 

 

จํานวน  
2 กิจกรรม 

 
4.2 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 

5 สนับสนุนด้านพัฒนาคุณภาพ และ
ระบบประกันคุณภาพ 
 

5.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

5.1  มีการทบทวนระบบการประกันคุณภาพ
ภายในอย่างต่อเนื่อง 
 

ระดับ 5 ระดับ 5 
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2.8 สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
              

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน

ปี 54 
 ค่าเป้าหมาย 

ปี 55 
กลยุทธ์   งาน / โครงการ งบประมาณ 

กลุ่มภารกิจ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.1 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนาบุคลากรและกระบวนการจัดการความรู้  พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และมีระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
  1.1 ระดับความสําเร็จของ 

การให้บริการของ 
นักศึกษาในวันหยุด 
ราชการ 

ระดับ 5 ระดับ 5 1.1 การบริหารจัดการองค์กร
อย่างมีประสทิธิภาพ 

1.1.1 สนับสนนุการให้บริการ
สําหรับนักศึกษาโครงการ
พิเศษ 

300,000 ทะเบียนเรียน 
บริการ 
รับเข้าศึกษา 

  1.2 ระดับความสําเร็จ
ของการดูแลระบบ
สาธารณูปโภค
อาคารศูนย์วิชาการ 

ระดับ 5 ระดับ 5   1.1.2 โครงการสนบัสนนุดูแล
ระบบสาธารณูปโภค
อาคารศูนย์วิชาการ 

2,000,000 บริหารทั่วไป 

  1.3 มีระบบและสิ่ง
อํานวยความสะดวก
ที่จําเป็นสําหรับการ
ให้บริการ 

- ไม่น้อยกว่า 
2 ระบบ 

  1.1.3 โครงการปรับปรุงระบบ
การบริการนักศึกษา 
 

2,000,000 บริหารทั่วไป 

  1.4 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
 

ร้อยละ 85.2 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

      

����#$�	��%���&�'�() 1 
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สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
              

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน

ปี 54 
 ค่าเป้าหมาย 

ปี 55 
กลยุทธ์   งาน / โครงการ งบประมาณ 

กลุ่มภารกิจ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.1 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนาบุคลากรและกระบวนการจัดการความรู้  พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และมีระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
  1.5 มีระบบป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
อาคารศูนย์วิชาการ 

มีการฝึกซ้อม
ป้องกันภัย 

1 ครั้ง 
 

มีการฝึกซ้อม
ป้องกันภัยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

1.1 การบริหารจัดการองค์กร
อย่างมีประสทิธิภาพ 

1.1.4 โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
อาคารศูนย์วิชาการ 

100,000 บริหารทั่วไป 

  1.6 ระดับความสําเร็จ
ของการจัดงานพิธี
พระราชทานปริญญา
บัตรของ
มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่นและสถาบัน
สมทบ 

ระดับ 5 ระดับ 5   1.1.5 โครงการร่วมและ
สนับสนนุการจัดงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร 

6,500,000 บริการ 

  1.7 ระดับความสําเร็จ
ของการตรวจสอบ
การบํารุงรักษา
เครื่องกําเนิดไฟฟ้า
สํารอง 

ระดับ 5 ระดับ 5   1.1.6 โครงการบํารุงรักษา
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าสาํรอง 

200,000 ประมวลผล 

����#$�	��%���&�'�() 1 
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สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
              

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน

ปี 54 
 ค่าเป้าหมาย 

ปี 55 
กลยุทธ์   งาน / โครงการ งบประมาณ 

กลุ่มภารกิจ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.1 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนาบุคลากรและกระบวนการจัดการความรู้  พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และมีระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
  1.8 ระดับความสําเร็จของ

การจัดหาครุภัณฑ์
ทดแทนครุภัณฑ์ที่
ชํารุดหรือหมดอายุ
การใช้งาน 

- ระดับ 4   1.1.7 โครงการครุภัณฑ์ทดแทน 1,000,000 ประมวลผล 

  1.9 ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําแผนปฏิบัติ
การและแผน
ยุทธศาสตร์ 

ระดับ 5 ระดับ 5   1.1.8 โครงการพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ 

250,000 บริหารทั่วไป 

  1.10 ระดับความสําเร็จ
ของการสนับสนุน
กองทุนพัฒนา
บุคลากร 

- ระดับ 5 1.2 พัฒนาบุคลากรและ
กระบวนการจัดการความรู้ 

1.2.1 โครงการสนบัสนนุ
กองทุนพัฒนาบุคลากร 

300,000 บริหารทั่วไป 

����#$�	��%���&�'�() 1 
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สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
              

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน

ปี 54 
 ค่าเป้าหมาย 

ปี 55 
กลยุทธ์   งาน / โครงการ งบประมาณ 

กลุ่มภารกิจ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.1 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนาบุคลากรและกระบวนการจัดการความรู้  พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และมีระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
  1.11 ระดับความสําเร็จ

ของการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของสาํนัก
บริหารและพัฒนา
วิชาการ 

ระดับ 5 ระดับ 5   1.2.2 โครงการสนบัสนนุการ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของสาํนัก
บริหารและพัฒนา
วิชาการ 

1,500,000 บริหารทั่วไป 

  1.12 ระดับความสําเร็จ
ของการบํารุงรักษา
เทคโนโลยี
สารสนเทศระบบ
ทะเบียนนักศึกษา 

ระดับ 5 ระดับ 5 1.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบ
ทะเบียนเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ  

1.3.1 โครงการบํารุงรักษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบทะเบียนนักศึกษา 

2,000,000 ประมวลผล 

  1.13 ระดับความสําเร็จ
ของการปรับปรุงและ
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศระบบ
ทะเบียนนักศึกษา 

ระดับ 5 ระดับ 5   1.3.2 โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศระบบ
ทะเบียนนักศึกษา 
 

450,000 ประมวลผล 

����#$�	��%���&�'�() 1 
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สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
              

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน

ปี 54 
 ค่าเป้าหมาย 

ปี 55 
กลยุทธ์   งาน / โครงการ งบประมาณ 

กลุ่มภารกิจ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.1 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนาบุคลากรและกระบวนการจัดการความรู้  พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และมีระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
  1.14 จํานวนรายวิชาที่

ปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงใน
ฐานข้อมูล 

400 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 
400 รายวิชา 

1.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบ
ทะเบียนเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ  

1.3.3 โครงการจัดปรับปรุง
ฐานข้อมูลรายวิชาเพื่อ
การจัดทําตารางสอน
ตารางสอบ 

300,000 ทะเบียนเรียน 

  1.15 จํานวนคู่มือ
ตารางสอนตาราง
สอบประจําปี
การศึกษา 2554                 

550 เล่ม ไม่น้อยกว่า 
550 เล่ม 

       

  1.16 ระยะเวลาการให้ 
บริการการทําบตัร 
ประจําตัวนักศึกษา 
ที่ชํารุด สญูหาย 

เวลาเฉลี่ย 
ประมาณ 5 นาที
ต่อบัตร 

เวลาเฉลี่ย 
ประมาณ 5 นาที

ต่อบัตร 

1.4 มีระบบสารสนเทศ
สนับสนนุการจัดการเรียน
การสอน 

1.4.1 โครงการทําบตัร
ประจําตัวนักศึกษาและ
เอกสารสําคัญทาง
การศึกษา 

1,800,000 บริการ 

  1.17 ระยะเวลาการให้ 
บริการการออก 
เอกสารสําคัญทาง 
การศึกษา 

 เวลาเฉลี่ย 
ประมาณ 10 
นาทีต่อบตัร 

เวลาเฉลี่ย 
ประมาณ 10 
นาทีต่อบตัร 
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สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
              

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน

ปี 54 
 ค่าเป้าหมาย 

ปี 55 
กลยุทธ์   งาน / โครงการ งบประมาณ 

กลุ่มภารกิจ 
ผู้รับผิดชอบ 

2. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่ดี 
2.2 มีเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร  มีระบบรับเข้าศึกษาที่มีความหลากหลาย มีการสนับสนุนการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา มีการสนับสนุนการ
บริหารจัดการภาคฤดูร้อน มีการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
  2.1 ระดับความสําเร็จ

ของการใช้งาน
โปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูลหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา
(TQF) 

- ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของ
หลักสูตรทั้งหมด 

2.1 สนับสนนุกระบวนการ
ปรับปรุงและการพัฒนา
หลักสูตรที่ดี 

2.1.1 โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอน 

600,000 พัฒนาวิชาการ 

  2.2 มีเอกสารคู่มือ
นักศึกษาเกี่ยวกับ
ระเบียบข้อบังคับ
ระดับ 
ปริญญาตรี 

1,000 เล่ม ไม่น้อยกว่า 
1,200 เล่ม 

  2.1.2 โครงการจัดทําหนงัสือ
คู่มือนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (มข.5) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 250,000 พัฒนาวิชาการ 

  2.3 เอกสารคู่มือ
นักศึกษาใหม่ระดับ
ปริญญาตรี 

10,000 เล่ม ไม่น้อยกว่า 
9,000 เล่ม 
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สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
              

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน

ปี 54 
 ค่าเป้าหมาย 

ปี 55 
กลยุทธ์   งาน / โครงการ งบประมาณ 

กลุ่มภารกิจ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.1 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนาบุคลากรและกระบวนการจัดการความรู้  พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และมีระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
  2.4 จํานวนนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่เข้าร่วม
โครงการ 

66,321 คน ไม่น้อยกว่า 
60,000 คน 

2.2 สนับสนนุระบบรับเข้า
ศึกษาที่มีความหลากหลาย 
 

2.2.1 สนับสนนุการ
ประชาสัมพันธ์และ
การตลาดเชิงรุก 

4,000,000 รับเข้าศึกษา 

  2.5 มีระเบียบการสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาฯ โดยวิธี
รับตรง 

มีระเบียบการ
เผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์และ 
เป็นรูปเล่ม 

มีระเบียบการ
เผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์และ 
เป็นรูปเล่ม 

  2.2.2 โครงการจัดทําหนงัสือ
ระเบียบการสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ 
โดยวิธีรับตรง 

200,000 รับเข้าศึกษา 

  2.6 จํานวนนักเรียนที่
สมัครเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลยัขอนแก่
นโดยวิธีรับตรง 

41,892 คน ไม่น้อยกว่า 
40,000 คน 

  2.2.3 โครงการดําเนินการรับ
สมัครและจัดสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ 
โดยวิธีรับตรง 

15,000,000 รับเข้าศึกษา 

  2.7 สัดส่วนจํานวนรับต่อ
ผู้สมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

  1:10.3 1:10        
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สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
              

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน

ปี 54 
 ค่าเป้าหมาย 

ปี 55 
กลยุทธ์   งาน / โครงการ งบประมาณ 

กลุ่มภารกิจ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.1 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนาบุคลากรและกระบวนการจัดการความรู้  พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และมีระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
  2.8 ระดับความสําเร็จ

ของการจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมการพัฒนา 
สหกิจศึกษา 

- ระดับ 4 2.3 พัฒนาระบบการเรียนการ
สอนแบบ 
สหกิจศึกษา 

2.3.1 โครงการพัฒนา 
สหกิจศึกษา
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

100,000 สหกิจศึกษา 

  2.9 จํานวนนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษาฤดู
ร้อน ผ่านระบบ
ออนไลน ์

- ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

2.4 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาคฤดูร้อน 
 

2.4.1 สนับสนนุการบริหาร
จัดการภาคฤดูร้อน 

900,000 ทะเบียนเรียน 
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สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

              

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน

ปี 54 
 ค่าเป้าหมาย 

ปี 55 
กลยุทธ์   งาน / โครงการ งบประมาณ 

กลุ่มภารกิจ 
ผู้รับผิดชอบ 

3. สนับสนุนการทําวิจัยสถาบัน 

3.1 มีการสนับสนุนการทําวิจัยสถาบันที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาการดําเนินงานของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
  3.1 ระบบและกลไกการ

พัฒนางานวิจัย
สถาบนั 

9 เรื่อง มีผลงานวิจัย
สถาบนัเพื่อ
เผยแพร่ไม่ 
น้อยกว่า 

ปีละ 3 เรื่อง 

3.1 สนับสนนุการทําวิจัย
สถาบนั 

3.1.1 โครงการวิจัยสถาบัน 
 

50,000 บริหารทั่วไป 
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สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

              

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน

ปี 54 
 ค่าเป้าหมาย 

ปี 55 
กลยุทธ์   งาน / โครงการ งบประมาณ 

กลุ่มภารกิจ 
ผู้รับผิดชอบ 

4. สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี 

4.1 สนับสนุนการอนุรักษ์พัฒนา ถ่ายทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 4.1  จํานวนกิจกรรมทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี   

จํานวน 
4 กิจกรรม 

 

จํานวน  
2 กิจกรรม 

 

4.1 สนับสนนุการทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
 

4.1.1 โครงการทํานบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
 

150,000 บริหารทั่วไป 

4.2 ร้อยละของบุคลากร
ที่เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 90 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
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สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

              

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน

ปี 54 
 ค่าเป้าหมาย 

ปี 55 
กลยุทธ์   งาน / โครงการ งบประมาณ 

กลุ่มภารกิจ 
ผู้รับผิดชอบ 

5. สนับสนุนด้านพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ 

5.1  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ 
  5.1 มีการทบทวนระบบ

การประกันคุณภาพ
ภายในอย่างต่อเนื่อง 
 

ระดับ 5 ระดับ 5 5.1 สนับสนนุด้านพัฒนา
คุณภาพ และระบบประกัน
คุณภาพ 

5.1.1 โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน 
 

300,000 บริหารทั่วไป 
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2.9 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ แหล่งเงินประเภทรายจ่าย 

 
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ แหล่งเงินประเภทรายจ่าย 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวมทั้งสิ้น 
งบดําเนินการ งบลงทุน รวม งบดําเนินการ งบลงทุน รวม งบดําเนินการ งบลงทุน รวม 

การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- - - 18,700,000 - 18,700,000 18,700,000 - 18,700,000 

สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่ดี - - - 21,050,000 - 21,050,000 21,050,000 - 21,050,000 
สนับสนุนการทําวิจัยสถาบัน - - - 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000 
สนับสนุนการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ดี 

- - - 150,000 - 150,000 150,000 - 150,000 

สนับสนุนด้านพัฒนาคุณภาพ และ
ระบบประกันคุณภาพ 

- - - 300,000 - 300,000 300,000 - 300,000 

รวมทั้งสิ้น - - - 40,250,000 - 40,250,000 40,250,000 - 40,250,000 
 

หมายเหตุ งบดําเนินการ  หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประเภท งบเงินอุดหนุน โครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
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2.10 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จําแนกตามกลุ่มภารกิจ แหล่งเงินประเภทรายจ่าย 
 

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
จําแนกตามกลุ่มภารกิจ แหล่งเงินประเภทรายจ่าย 

 

กลุ่มภารกิจ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวมทั้งสิ้น 
งบดําเนินการ งบลงทุน รวม งบดําเนินการ งบลงทุน รวม งบดําเนินการ งบลงทุน รวม 

กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป  -  6,650,000 - 6,650,000 6,650,000 - 6,650,000 
กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน - - - 1,280,000 - 1,280,000 1,280,000 - 1,280,000 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ - - - 850,000 - 850,000 850,000 - 850,000 
กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา - - - 19,300,000 - 19,300,000 19,300,000 - 19,300,000 
กลุ่มภารกิจบริการ - - - 8,420,000 - 8,420,000 8,420,000 - 8,420,000 
กลุ่มภารกิจประมวลผล - - - 3,650,000 - 3,650,000 3,650,000 - 3,650,000 
หน่วยสหกิจศึกษา - - - 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000 

รวมทั้งสิ้น - - - 40,250,000 - 40,250,000 40,250,000 - 40,250,000 
 
หมายเหตุ งบดําเนินการ หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประเภท งบเงินอุดหนุน โครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
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1. ภาคผนวก 
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 ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์  ประเด็นยุทธศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะ / หน่วยงาน 
1 ระบบบริหารจัดการที่ดี 

 
1 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

(4 กลยุทธ์ 14 โครงการ/กิจกรรม) 

2 การผลิตบัณฑิตที่ดี  
 

2 สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่ดี 
(4 กลยุทธ์ 7 โครงการ/กิจกรรม) 

3 ด้านการพัฒนานักศึกษา (Healthy Student)  3 - 
4 ด้านการวิจัย  

 
4 สนับสนุนการทําวิจัยสถาบัน 

(1 กลยุทธ์ 1 โครงการ/กิจกรรม) 

5 ด้านบริการวิชาการ  5 - 
6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี (Healthy Art and Culture)  

 
6  สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี 

(1  กลยุทธ์ 1 โครงการ/กิจกรรม) 

7 ด้านพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ  
 

7 สนับสนุนด้านพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ 
(1  กลยุทธ์ 1 โครงการ/กิจกรรม) 

8 ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี (Healthy Alumni Relations)  8 - 
9 ด้านชุมชนสัมพันธ์ (Healthy Community)  9 - 

10 การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทาง 10 - 
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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 
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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 

 
3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ระบบโทรศัพท์ไม่ดีมีปัญหาเพ่ิมข้ึนทุกปี 
2) ขาดการวางแผนระยะยาวเพ่ือรองรับระบบทะเบียนนักศึกษา 
 

4. ด้านระบบบริหารจัดการ 
1) ความสัมพันธ์กับเครือข่ายไม่ต่อเนื่อง 
2) การทําโครงการ/กิจกรรม บางโครงการยังขาดหลักฐานเชิงประจักษ์ 
3) ขาดการติดตามผลบางกิจกรรม/โครงการ 
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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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กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
 

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ) มีฝ่ายแผนและสารสนเทศเป็นฝ่ายท่ีรับผิดชอบในด้านการบริหารจัดการแผนงาน 
ทิศทางการดําเนินงาน สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตามคําสั่งท่ี 39/2553 ลงวันท่ี 23 
ธันวาคม 2553 คณะกรรมการประกอบด้วย คณะผู้บริหารสํานักทะเบียนฯ หัวหน้ากลุ่มภารกิจทุกกลุ่ม 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายแผน และบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง 
 

 

กรอบนโยบายการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 – 2558 

และแผนการบริหารระยะ 4 ปี สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 – 2558 มาเป็นกรอบแนวทางในการกําหนดนโยบายและทิศทางการจัดทํา
กรอบแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 รวมท้ังผลการตรวจประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพ่ือการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ประจําปีการศึกษา 2553 มาประกอบการ
พิจารณา โดยมีกรอบแนวทางการจัดทําแผนท่ีเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดของส่วนราชการ
ท่ีเก่ียวข้อง ดังรายละเอียดแสดงในรูปที ่3.1 
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คณะทํางาน การทบทวนยุทธศาสตร์ การนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 

 แผนปฏิบัติราชการประจําปี  
 
 
 

- คณะผู้บริหารสาํนัก
ทะเบียนฯ 

- หัวหน้ากลุ่มภารกิจทุก
กลุ่ม 

- เจ้าหน้าท่ีฝ่ายแผน 
- บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง 

 

คณะทํางาน SWOT 
วิเค

รา
ะห์

ตร
วจ

สอ
บส

ภา
พแ

วด
ล้อ

ม 
ทบทวน

ยุทธศาสตร์ 

ทบทวน
วิสัยทัศน์ 

ทบทวน
ประเด็น

ยุทธศาสตร์

��".����� 

ทบทวน
เป้าประสงค์ 

กําหนด 
กลยุทธ ์

กําหนด
ปัจจัย

แห่งความ 
สําเร็จ 
(CSF) 

BSC 

RBMS 

จัดทํา
แผนปฏิบัติ
ราชการ 

- แผนงาน 

- โครงการ 

- งบประมาณ 

- ผู้รับผิดชอบ 

แผนงบประมาณ
ประจําป ี

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ 

- การบริหารจัดการ 

- การผลิตบัณฑิตท่ีด ี

- วิจัยสถาบัน 

- ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

- พัฒนาคุณภาพ และระบบประกัน
คุณภาพ 

 

Feed back 
 
 
 

ติดตามและ
ประเมินผล 

- EdPEx 

- กพร. 

- สมศ. 

- สกอ. 

 
 
 
 นําแผนไป

ปฏิบัต ิ

กลุ่มภารกจิ 

คํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ 

การควบคุม กํากับยุทธศาสตร์ 
 

การนําแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
 

รูปที่ 3.1 กรอบนโยบายการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

 

กรอบนโยบายการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
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วันพฤหัสบดีท่ี 17 มีนาคม 2554 ณ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
บรรยาย “ทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น” 
             โดย ผูช้่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์  สุดภักดี 
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วันท่ี 18-20 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมอโยธยา ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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