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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ) กําหนดทิศทางการพัฒนาสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
เพ่ือก้าวสู่ความเป็นเลิศ โดยได้กําหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ “มุ่งสู่การบริหารและพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศ” 

โดยสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) นั้นประกอบ ด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
จํานวน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 11 กลยุทธ์ 25 โครงการ ซ่ึงในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะมีความเชื่อมโยง/
สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน อันจะเป็นเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนให้การ
ดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตาม ประเด็นยุทธศาสตร์ ซ่ึงประกอบด้วย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์  

11 โครงการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : สนับสนุนการผลิตบัณฑิตท่ีดี ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 11 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 

 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือหลักสําคัญท่ีช่วยให้เกิด

แนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจนและผลักดันให้การดําเนินการในภารกิจต่างๆ บรรลุเป้าหมายตามประเด็น

ยุทธศาสตร์เกิดผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ เพ่ือการพัฒนาสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนา

วิชาการ) ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศต่อไป 
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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 2556 นี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายได้ด้วย
ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ท่ี
เก่ียวข้องในการดําเนินการ  
 
 
                                      
 

                                   
สํานักทะเบียนและประมวลผล 

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
ตุลาคม 2555 
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สารบัญ 
 

      หน้า 
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร          
ส่วนท่ี 1  บทนํา           

� พันธกิจหรือหน้าท่ีตามกฎหมายของสํานักทะเบียนและประมวลผล    2 
(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  

� ประวัติความเป็นมา/พัฒนาการ        3 

� โครงสร้างการบริหารงาน         5 

� โครงสร้างกรอบอัตรากําลัง        6 

� นโยบายการบริหาร         9 
 
ส่วนท่ี 2  การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556  

� การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556     13 

� การจัดทําแผนปฏิบัติการและนําไปสู่การปฏิบัติ      16 

� ปณิธาน ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และสมรรถนะหลัก     21 

 
ส่วนท่ี 3  แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556             

� วิสัยทัศน์ พันธกิจ         23 
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ส่วนท่ี 1 

           บทนํา 
 

สํานักทะเบียนและประมวลผล 

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
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ส่วนที่ 1 บทนํา 

 
สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  มีพันธกิจท่ีสําคัญในการเป็นศูนย์รวมการ

ให้บริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้ังแต่การประสานงาน การพัฒนาหลักสูตรและการสอน การ
กํากับดูแลเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและรายวิชา การให้บริการเก่ียวกับการรับบุคคลเข้าศึกษา  การบริการการ
ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา การลงทะเบียนวิชาเรียน การประมวลผลการศึกษา การตรวจสอบและรับรองการ
สําเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปอย่างมีระบบและได้มาตรฐานสากล บริการทางการศึกษาอ่ืนตามท่ี
ได้รับมอบหมายจากฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย อาทิ สหกิจศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษา เป็นต้น อีกท้ังเป็น
ศูนย์กลางฐานข้อมูลด้านการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย    
 
1. พันธกิจหรือหน้าท่ีตามกฎหมายของ สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
ท่ีสําคัญ คือ 

1. สนับสนุนการบริหารและดําเนินงานด้านวิชาการ การจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 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 
3.2  พัฒนาและดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการฐานข้อมูล 
      ประวัตินักศึกษา หลักสูตรและรายวิชา ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา และ 
      อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
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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 งาน ดังนี้ 
1. กลุ่มภารกิจบริหารท่ัวไป 
2. กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ 
3. กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา 
4. กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน 
5. กลุ่มภารกิจประมวลผล 
6. กลุ่มภารกิจบริการ 
7. งานประสานงานสหกิจศึกษา 
 

2. ประวัติความเป็นมา/พัฒนาการ 
สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) เป็นหน่วยงานท่ีเกิดจากการปรับ

โครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปี พ.ศ.2547 โดยรวมระหว่างสํานักทะเบียนและประมวลผลและ
กองบริการการศึกษาเข้าเป็นหน่วยงานเดียวกันเป็นการรวมบุคลากรสองหน่วยงานลดการกระจายบุคลากรใน
ตําแหน่งต่างๆ สามารถกําหนดบทบาทหน้าท่ีให้ทํางานร่วมกันได้เต็มศักยภาพ นอกจากนี้ได้ให้ความสําคัญกับ
บทบาทการดําเนินงานเชิงรุกเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้โครงสร้างเป็นลักษณะแบน
ราบมีการดําเนินงานแบบเป็นกลุ่มภารกิจในแต่ละกลุ่มภารกิจและมีความเชื่อมโยงกันในงานตามบทบาทและ
ภารกิจของสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ทําให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน มี
การลดข้ันตอน และลดรอบระยะเวลาในการดําเนินการโดยจัดให้มีภารกิจด้านการบริการแบบเบ็ดเสร็จ(One 
Stop Service) และภารกิจด้านสารสนเทศซ่ึงมุ่งการประชาสัมพันธ์และการตลาดให้มากข้ึน 

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีมติเห็นชอบในการปรับปรุงโครงสร้างโดยได้ออกประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 3/2548 วันท่ี 28 มีนาคม 2548 เรื่องการแบ่งส่วนราชการ   ของสํานักทะเบียน
และประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) โดยให้รวมส่วนราชการของสํานักทะเบียนและประมวลผล
และกองบริการการศึกษาสํานักงานอธิการบดีเข้าด้วยกันและเปลี่ยนชื่อเป็น “สํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ”  
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พัฒนาการของสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
ในปี พ.ศ.2507  ระยะเริ่มแรก อาศัยสถานท่ีของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดลใน

ปัจจุบัน) 
ในปี พ.ศ.2511  จัดต้ังกองบริการการศึกษา สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น แบ่ง

ส่วนราชการออกเป็น 3 งาน 1 หน่วย คือ 1) งานทะเบียนและตารางสอนตารางสอบ 2) งานพัฒนาหลักสูตร
และการสอน 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 1 งาน คือ 1) กลุ่มภารกิจ
บริหารท่ัวไป  2) กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ  3) กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา 4) กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน 5) กลุ่ม
ภารกิจประมวลผล 6) กลุ่มภารกิจบริการ 7) งานประสานงานสหกิจศึกษา 
 
3. โครงสร้างการบริหารงาน 
 จากนโยบายของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนให้
หน่วยงานต่างๆ ได้ปรับโครงสร้างเพ่ือรองรับระบบการบริหารราชการแนวใหม่ และความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานในองค์กร สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ) จึงได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานในสํานักงานใหม่ โดยสํานักทะเบียนและประมวลผล 
(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) เป็นองค์กรเทียบเท่าคณะมี ผู้อํานวยการสํานักฯ เป็นผู้บริหารสูงสุดภายใต้
สายบังคับบัญชาของอธิการบดี และ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี คณะกรรมการ
ประจําสํานักฯ เป็นคณะท่ีปรึกษาระดับนโยบาย แบ่งส่วนราชการเป็น 6 กลุ่มภารกิจ และ 1 งาน (รับเข้า
ศึกษา พัฒนาวิชาการ ทะเบียนเรียน ประมวลผล บริการ บริหารงานท่ัวไป และ งานประสานงานสหกิจศึกษา) 
กลุ่มภารกิจต่างๆ และงานประสานงานสหกิจศึกษา ผู้อํานวยการกําหนดให้ข้ึนตรงต่อผู้อํานวยการบางส่วน 
และมอบหมายให้ข้ึนตรงต่อ รองผู้อํานวยการ และผู้ช่วยผู้อํานวยการ ฝ่ายต่างๆ บางส่วน ดังแผนภาพท่ี 3-1 
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      แผนภาพท่ี 3-1 แสดงโครงสร้าง
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แสดงโครงสร้างการบริหารงานของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
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ของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
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4. โครงสร้างกรอบอัตรากําลัง  
 สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ประกอบด้วย บุคลากรผู้ปฏิบัติ

ประจํา จํานวน 56 คน เป็นข้าราชการ จํานวน 22 คน ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน 1 คน ผู้

ปฏิบัติการ 1 คน ผู้ชํานาญการ 19 คน ผู้ชํานาญการพิเศษ 1 คน อายุงานเฉล่ียของข้าราชการ 

(ประสบการณ์ทํางาน) เฉล่ียโดยรวม 21.63 ปี ตํ่าสุด 14 ปี สูงสุด 34 ปี)  สํานักฯมี พนักงาน และลูกจ้าง 

จํานวน 34 คน (ประกอบด้วย พนักงาน 20 คน ลูกจ้างประจํา 2 คน ลูกจ้าชั่วคราว จํานวน 12 คน อายุงาน

เฉล่ียของพนักงานและลูกจ้างประจํา/ชั่วคราว เฉล่ียโดยรวม 8.56 ปี สูงสุด 15.5 ปี ) ในด้านคุณวุฒิทาง

การศึกษา บุคลากรมีคุณวุฒิระดับ ปริญญาโท 11 คน ปริญญาตรี 39 คน ตํ่ากว่าปริญญาตรี 6 คน   และ 

คณะผู้บริหาร ท่ีได้รับการคัดเลือกมาตามวาระ จํานวน 5 คน คุณวุฒิ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ระดับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ รองศาสตราจารย์ มีวาระการทํางาน 4 ปี   และมีบุคลากรท่ีจ้างเหมาจากหน่วยงาน

ภายนอก ช่วยปฏิบัติงานตามโอกาส  นอกจากนี้ สํานักฯ ยังมี คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนหลายชุด 

ช่วยบริหารจัดการทุกกลุ่มภารกิจ ดังแผนภาพแสดงจํานวนบุคลากรท่ีสังกัดสํานักทะเบียนและประมวลผล 

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ท่ี 4-1,4-2,4-3,4-4 และ4-5 
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แผนภาพแสดงจํานวนบุคลากรท่ีสังกัดสํานักทะเบียนและประมวลผล 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 4-1 แสดงจํานวนบุคลากรที่สังกัดสํานักฯ จําแนก

ตามตําแหน่ง 
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แผนภาพที่ 4-3 แสดงจํานวนบุคลากรกลุ่มข้าราชการของ

สํานักฯ จําแนกตามอายุงานเฉลี่ย
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แผนภาพแสดงจํานวนบุคลากรท่ีสังกัดสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

แสดงจํานวนบุคลากรที่สังกัดสํานักฯ จําแนก
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แผนภาพที่ 4-2 แสดงจํานวนบุคลากรที่สังกัดสํานักฯ จําแนก

ตามตําแหน่งเฉพาะตามประสบการณท์ํางาน 
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แสดงจํานวนบุคลากรกลุ่มข้าราชการของ

จําแนกตามอายุงานเฉลี่ย 
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แผนภาพที่ 4-4 แสดงจํานวนบุคลากรกลุ่มพนักงาน ลูกจ้าง

ของสํานักฯ จําแนกตามอายุงานเฉลี่ย
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แผนภาพที่ 4-5 แสดงจํานวนบุคลากรของสํานักฯ จําแนก

ตามคุณวุฒิทางการศึกษา 
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สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 

แสดงจํานวนบุคลากรที่สังกัดสํานักฯ จําแนก

ตามตําแหน่งเฉพาะตามประสบการณท์ํางาน 
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ของสํานักฯ จําแนกตามอายุงานเฉลี่ย 
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    แผนภาพท่ี 4-6 แสดงโครงสร้างกรอบอัตรากําลัง 
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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 จัดให้มีการทําวิจัยสถาบันท่ีมีคุณภาพเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาระบบการทํางานอย่างน้อย

ปีละ 2 เรื่อง 
1.6 จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะความเสี่ยงต่อความเสียหายด้าน

ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย และการถูกฟ้องร้องในคดีท่ีเก่ียวกับวิชาการของมหาวิทยาลัย 
1.7 เปิดโอกาสให้บุคลากรในสํานักทะเบียนฯและบุคลากรของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วม

ในการบริหารและการตัดสินใจสําคัญ 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 ประเมินผลเพ่ือทบทวนความเหมาะสมของการจัดอัตรากําลังภายในให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับปริมาณภารกิจท่ีรับผิดชอบในแต่ละกลุ่มภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในงาน 

2.  การพัฒนาบุคลากรอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานและมีคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ให้สามารถรองรับกับการปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านต่างๆ ดังนี้  

2.1 ด้านการเพ่ิมพูนสมรรถนะด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในงานท่ี
รับผิดชอบ 

2.2 ด้านความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพ่ือให้สามารถสื่อสารกับนักศึกษาหรือชาว
ต่างประเทศท่ีมาติดต่อขอรับบริการจากสํานักทะเบียนฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.3 ด้านความสามารถในการสร้างความรู้ การจัดการความรู้และการใช้ความรู้เพ่ือการพัฒนา
ระบบการทํางานและการให้บริการให้อยู่ในระดับมาตรฐาน รวมท้ังการพัฒนาศักยภาพในการทําวิจัยของ
บุคลากรด้วย เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

2.4 การพัฒนาทักษะการทํางานเป็นทีมร่วมกันของบุคลากร ท่ีเคยสังกัดต่างหน่วยงานกันให้
ทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5 การพัฒนาเสริมสร้างจิตสํานึกในการให้บริการท่ีดี ตลอดจนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
บุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณลักษณะเชิงคุณธรรม จริยธรรม 

2.6 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีได้รับการพัฒนาหรือนํามาใช้ใหม่ ๆ อย่าง
เพียงพอ 

2.7 สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ  ท่ีสํานักทะเบียนฯ 
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 

4. การบริหารงานในภารกิจรับเข้าศึกษา 
4.1 ปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกให้มากข้ึนในการประชาสัมพันธ์และการดําเนินการรับ

สมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นท้ังโดยวิธีรับตรงและการรับผ่าน สกอ. ด้วยการมีแผนปฏิบัติ
การตลาดเชิงรุกท่ีครอบคลุมและต่อเนื่อง การเพ่ิมระดับการประสานงานและร่วมมือกับโรงเรียน/สถานศึกษา
ต่างๆ /ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเก่ียวกับการรับสมัครเข้าศึกษา 
ตลอดจนการอํานวยความสะดวกในการสมัครและการชําระเงินให้มากข้ึน เป็นต้น 
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     4.2 แสวงหาพันธมิตรสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท้ังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอ่ืนๆ ใน
การดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรงร่วมกันเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่
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 ในวันหยุดราชการแก่กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนักศึกษา

โครงการพิเศษซ่ึงไม่สะดวกท่ีจะมาติดต่อขอรับบริการในวันเวลาราชการได้ 
5.3 ปรับปรุงเอกสารและแบบคําร้องต่าง ๆ ท่ีใช้อยู่ท้ังหมดให้เป็น 2 ภาษาเพ่ืออํานวยความ

สะดวกแก่นักศึกษาชาวต่างประเทศท่ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ 
5.4 จัดหามาตรการให้การตรวจสอบหนี้สินของนักศึกษากรณีขอสําเร็จการศึกษา ลาออก 

หรือลาพักการศึกษาให้สามารถดําเนินการให้เสร็จสิ้น ณ จุดเดียว 
  6. การบริหารงานระบบทะเบียนและการประมวลผล 

6.1 ดูแลระบบความปลอดภัยและความพอเพียงของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในระบบทะเบียน
และประมวลผลซ่ึงได้รับการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างเครือข่ายเรียบร้อยแล้วให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สูงสุด 

6.2 พัฒนาระบบการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาให้รวดเร็วและไร้ข้อผิดพลาดก่อน
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติการสําเร็จการศึกษาต่อไป 

6.3 จัดทําข้อความต่าง ๆ ท่ีปรากฏบน Webpage ของสํานักทะเบียนฯ ให้มี 2 ภาษา 
6.4 พัฒนาโปรแกรมระบบทะเบียนเรียนให้สามารถรองรับความหลากหลายของรูปแบบการ

จัดการการศึกษาของคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ  
6.5 จัดการให้สามารถ Download แบบฟอร์มคําร้องต่าง ๆ ได้เองผ่าน Web 

7. การบริหารงานการพัฒนาวิชาการ 
7.1 พัฒนาศักยภาพและอํานวยความสะดวกแก่คณะวิชาต่าง ๆ ให้สามารถดําเนินการ

เก่ียวกับหลักสูตรให้สมบูรณ์มากท่ีสุดก่อนออกจากคณะเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยดําเนินการต่อไป เช่นการร่างและ
ปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาและการประเมินผลหลักสูตร เป็นต้น 

7.2 เพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาในรูปของคณะกรรมการสห
กิจศึกษาของมหาวิทยาลัย 

7.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและการประสานงานกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการพัฒนาวิชาการ ระบบทะเบียนและประมวลผลท้ังในและต่างประเทศ 
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การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 2 

สํานักทะเบียนและประมวลผล 

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
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ส่วนที่ 2 

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 

 
2.1 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ เริ่มจากสํานักฯส่งผู้แทนเข้าร่วมรับนโยบายจากมหาวิทยาลัย ในการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือนํามากําหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการของสํานักฯ ตามกรอบเวลา
และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย จากนั้นจึงนําเข้าสู่กระบวนการข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ
สํานักฯ  7 ข้ันตอนสําคัญ ดังแสดงใน แผนภาพท่ี 2-1 คือ เริ่มด้วย ข้ันตอนท่ี 1 การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธ
กิจหลัก ค่านิยม และวัฒนธรรมของสํานักฯ โดยคณะกรรมการฝ่ายแผนและสารสนเทศ ท่ีจะมีหน้าท่ียกร่าง
แผนกลยุทธ์ ซ่ึงประมวลข้อมูลนําเข้า ท้ังจากภายในและภายนอกสํานักฯ โดยการนํานโยบายของมหาวิทยาลัย
มาเป็นกรอบหลัก เพ่ือถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมาสู่ระดับสํานักฯ และพิจารณาความสอดคล้อง
นโยบายมหาวิทยาลัยกับนโยบายและพันธกิจหลักของสํานักฯ เพ่ือสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัย พิจารณา
เสียงจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มภารกิจ ท่ีได้จากการประชุมสรุปโครงการ/กิจกรรม 
หรือ จากการเปิดให้แสดงความคิดเห็น ระหว่างดําเนินกิจกรรม เช่นเสียงความต้องการจาก นักเรียนในโอกาส
แนะแนวสัญจร เสียงจากโรงเรียนท่ีเป็นหน่วยสอบระหว่างสอบ เสียงจากกรรมการเฉพาะกิจในการประชุม
ประเมินผล หรือเสียงจากการตรวจประเมินการประกันคุณภาพท่ีเป็น OFI เป็นต้น  แล้วจึงนําสู่ข้ันตอนท่ี 2 
เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์  ท้ังข้ันตอนท่ี 1 และ 2 สํานักฯ เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน  ถือเป็น
วัฒนธรรมในการทํางานของสํานักฯ ท่ีเน้นคุณภาพการให้บริการ และ เน้นการทํางานท่ีให้บุคลากรมีส่วนร่วม 
โดยจัดให้มีกิจกรรมประชุมสัมมนา เพ่ือทบทวนแผน ทบทวนคุณภาพ ทบทวนวิสัยทัศน์ ค่านิยม จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และ ภาวะคุกคาม ในลักษณะ เป็นประจําทุกปี เพ่ือสัมมนาระดมสมองวิเคราะห์สถานการณ์ 
ผ่านกระบวนการ SWOT Analysis ท่ีจะช่วยให้เห็น จุดแข็ง ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ จุดอ่อน หรือจุด
บอด แนวทางแก้ไข หรือ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ท่ีได้จาก การสัมมนาทบทวนระบบประกันคุณภาพ และ
สรุปนําเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฝ่ายแผนฯของสํานักฯ ในข้ันตอนท่ี 3–7 ในการกําหนดเป้าหมาย
กลยุทธ์ จัดทําแผนกลยุทธ์ จัดทําแผนปฏิบัติการ/โครงการ และกรอบงบประมาณสนับสนุน นําสู่การ
ปฏิบัติตามแผน/โครงการ และติดตามตรวจสอบ  โดยดําเนินการตามกรอบเวลาปฏิทินดําเนินการของ
มหาวิทยาลัย ท่ีมีคณะกรรมการฝ่ายแผนและสารสนเทศรับผิดชอบ และให้มีทุกกลุ่มภารกิจมีส่วนร่วม   ใน
การตรวจติดตามแผนการปฏิบัติสํานักฯอิงแนวปฏิบัติตามแนวทาง  PDCA ดังแสดงใน แผนภาพท่ี 2-1 
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การจัดทําแผนกลยุทธ์(แผนระยะยาว
และข้ันตอนท่ี 5 ดังแสดงใน แผนภาพท่ี 
แผน กําหนดเป้าตัวชี้วัด ประเมินสถานการณ์  ให้กลุ่มภารกิจร่วมเสนอโครงการ วิเคราะห์จัดลําดับ
ความสําคัญ และ จัดสรรงบประมาณสนับสนุน กําหนดระยะเวลาการดําเนินการ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การ
พิจารณาปรับแผน หรือ พัฒนาแผนในแต่ล
Plan เพ่ือนําสู่การปฏิบัติ ในข้ันตอนท่ี 
ตรวจสอบแผน อาจนําสู่การถือปฏิบัติ 
การ ยุติแผนต่อไป ตามกระบวนการ 

 

แผนภาพท่ี 2-1 แสดงกระบวนการ ข้ันตอนการวางแผน ของสํานัก

บริหารและพัฒนาวิชาการ) 
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แผนระยะยาว) และแผนปฏิบัติการ(แผนระยะสั้น)ของสํานักฯ อยู่ใน
แผนภาพท่ี 2-1  คณะกรรมการฝ่ายแผนและสารสนเทศ จะพิจารณาเคราะห์

แผน กําหนดเป้าตัวชี้วัด ประเมินสถานการณ์  ให้กลุ่มภารกิจร่วมเสนอโครงการ วิเคราะห์จัดลําดับ
ความสําคัญ และ จัดสรรงบประมาณสนับสนุน กําหนดระยะเวลาการดําเนินการ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การ
พิจารณาปรับแผน หรือ พัฒนาแผนในแต่ละรอบการปฏิบัติการ เป็นข้ันตอน P: PLAN 

เพ่ือนําสู่การปฏิบัติ ในข้ันตอนท่ี 6 (D: DO) และ ข้ันตอนท่ี 7 (C: CHECK) 
ตรวจสอบแผน อาจนําสู่การถือปฏิบัติ (A: ACTION) ในระบบ หรือนําสู่การปรับปรุงแผน การพัฒนาแผน หรือ 

ามกระบวนการ PDCA   

แสดงกระบวนการ ข้ันตอนการวางแผน ของสํานักทะเบียนและประมวลผล 
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ของสํานักฯ อยู่ในข้ันตอนท่ี 4 
คณะกรรมการฝ่ายแผนและสารสนเทศ จะพิจารณาเคราะห์

แผน กําหนดเป้าตัวชี้วัด ประเมินสถานการณ์  ให้กลุ่มภารกิจร่วมเสนอโครงการ วิเคราะห์จัดลําดับ
ความสําคัญ และ จัดสรรงบประมาณสนับสนุน กําหนดระยะเวลาการดําเนินการ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การ

P: PLAN ของระบบ Action 
7 (C: CHECK) และจากการติดตาม

ในระบบ หรือนําสู่การปรับปรุงแผน การพัฒนาแผน หรือ 

 

ทะเบียนและประมวลผล (สํานัก
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ในแต่ละข้ันตอนมีผู้เก่ียวข้องท่ีสําคัญ กรอบเวลา และเหตุผลในการกําหนดกรอบเวลา ดังแสดงในตารางที 2-2 

แผนภาพท่ี 2-2 แสดงข้ันตอนการวางแผน ของสํานักฯ ผู้เก่ียวข้องท่ีสําคัญ กรอบเวลา เหตุผลในการ
กําหนดกรอบเวลา  

ขั้นตอน ผู้เก่ียวข้องที่สําคัญ กรอบเวลา 
เหตุผลในการกําหนดกรอบ

เวลา 

• ส่งผู้แทนสํานักฯเข้าร่วมประชุม 
สัมมนาเพื่อร่วมพิจารณากาํหนด 
กรอบแนวทางนโยบาย ปฏิทิน
ดําเนินการ แนวปฏิบัติร่วมกับ
มหาวิทยาลัย เพื่อนํามาจัดทํา
แผนสํานักฯ  

• รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนและ
พัฒนาฯ 

• หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 

• เจ้าหน้าท่ีฝ่ายแผนฯ ของสํานักฯ 

 

• ตามปฏิทินการกําหนด
แผนเพื่อส่งต่อ
มหาวิทยาลัย 

 

• เพื่อให้สอดคล้องกับแผน
โดยรวมของมหาวิทยาลัย 

 

1. ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยม วัฒนธรรม ขององค์กร 
แผนประกันคุณภาพของสํานักฯ 

• คณะผู้บริหารสํานักฯ 

• หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 

• กรรมการประเมินและประกัน
คุณภาพภายใน ของสํานักฯ 

• บุคลากรสํานักฯ 

• ประมาณเดือน มกราคม 
–มีนาคม ของทุกป ี

• เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวทางระบบประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย 
และปรับมุ่งสู่การบริหาร
และพัฒนาวิชาการท่ีเป็น
เลิศ อย่างต่อเน่ือง 

2. วิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT 

Analysis)   ทบทวนการประกัน
คุณภาพ ผลประเมิน และ OFI 

• คณะผู้บริหารสํานักฯ 

• คณะกรรมการฝ่ายแผนและ
สารสนเทศของสํานักฯ 

• บุคลากรของสํานักฯ ทุกคน 

• ประมาณเดือน มีนาคม 
ของทุกป ี

• เพื่อให้สอดคล้องกับแผน
โดยรวมของมหาวิทยาลัย 

3. กําหนดเป้าหมายกลยุทธ์  • รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนและ
พัฒนา 

• คณะกรรมการฝ่ายแผนฯ ของ
สํานักฯ 

• ตามปฏิทินของ
มหาวิทยาลัย 

• เพื่อให้สอดคล้องกับแผน
โดยรวมของมหาวิทยาลัย 

4. จัดทําแผนเชิงกลยุทธ ์ของสํานักฯ 
ส่งมหาวิทยาลัย 

• รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนและ
พัฒนา 

• คณะกรรมการฝ่ายแผนฯ ของ
สํานักฯ 

• ตามปฏิทินของ
มหาวิทยาลัย 

• เพื่อให้สอดคล้องกับแผน
โดยรวมของมหาวิทยาลัย 

5. จัดทําแผนปฏบิัติการประจําป ี
โครงการ การพจิารณาขอ
งบประมาณดําเนินการ 

• รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนและ
พัฒนา 

• คณะกรรมการฝ่ายแผนฯ ของ
สํานักฯ 

• กลุ่มภารกจิ และหน่วยงานภายใน 
ผู้รับผิดชอบแผนโครงการต่างๆ 

• ตามปฏิทินของ
มหาวิทยาลัย 

• เพื่อให้สอดคล้องกับแผน
โดยรวมของมหาวิทยาลัย 

6. นําสู่การปฏิบัติตาม แผน/ โครงการ 
จัดสรรงบประมาณสนับสนุน 

• รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนและ
พัฒนา 

• คณะกรรมการฝ่ายแผนฯ ของ
สํานักฯ 

• กลุ่มภารกจิ และหน่วยงานภายใน 
ผู้รับผิดชอบแผนโครงการต่างๆ 

 

• ตามปฏิทินของ
มหาวิทยาลัย 

• เพื่อให้สอดคล้องกับแผน
โดยรวมของมหาวิทยาลัย 
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ขั้นตอน ผู้เก่ียวข้องที่สําคัญ กรอบเวลา 
เหตุผลในการกําหนดกรอบ

เวลา 

7. ติดตามตรวจสอบแผน • รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนและ
พัฒนา 

• คณะกรรมการฝ่ายแผนฯ ของ
สํานักฯ 

• กลุ่มภารกจิ และหน่วยงานภายใน 
ผู้รับผิดชอบแผนโครงการต่างๆ 

• ตามปฏิทินของ
มหาวิทยาลัย 

• เพื่อให้สอดคล้องกับแผน
โดยรวมของมหาวิทยาลัย 

 

แผนปฏิบัติการท่ีค่อนข้างไม่เปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนแปลงน้อยมาก บ่งแสดงถึงความย่ังยืนของ
ระบบงาน  สํานักฯ จะเก็บไว้เป็นแนวปฏิบัติ ซ่ึงจะกําหนดไว้ประจําในแผนปฏิบัติการแต่ละปี  ส่วนแผนท่ีมี
ความไม่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ หรือมีเสียงท่ีเป็นความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หรือ แนวนโยบายใหม่ หรือผลจากข้อเสนอแนะ (OFI) ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพแต่ละปี
การศึกษา สํานักฯจะนํากลับมาทบทวนปรับปรุงพัฒนาแผนใหม่ ให้ดียิ่งๆข้ึนต่อไป ดังแสดงในแผนภาพท่ี 2-1 
ข้ันตอนท่ี 7 

 
การจัดทําแผนปฏิบัติการและนําไปสู่การปฏิบัติ (Action Plan Development and Deployment) 
 
 2.1.1 แผนปฏิบัติการ (Action Plan Development)  

การจัดทําแผนกลยุทธ์(แผนระยะยาว)และแผนปฏิบัติการ(แผนระยะสั้น)ของสํานักฯ อยู่ในข้ันตอนท่ี 4 
และข้ันตอนท่ี 5 ดังแสดงใน แผนภาพท่ี 2-1  คณะกรรมการฝ่ายแผนและสารสนเทศ จะพิจารณาเคราะห์
แผน กําหนดเป้าตัวชี้วัด ประเมินสถานการณ์  ให้กลุ่มภารกิจร่วมเสนอโครงการ วิเคราะห์จัดลําดับ
ความสําคัญ และ จัดสรรงบประมาณสนับสนุน กําหนดระยะเวลาการดําเนินการ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การ
พิจารณาปรับแผน หรือ พัฒนาแผนในแต่ละรอบการปฏิบัติการ เป็นข้ันตอน P: PLAN ของระบบ Action 
Plan เพ่ือนําสู่การปฏิบัติ ในข้ันตอนท่ี 6 (D: DO) และ ข้ันตอนท่ี 7 (C: CHECK) และจากการติดตาม
ตรวจสอบแผน อาจนําสู่การถือปฏิบัติ (A: ACTION) ในระบบ หรือนําสู่การปรับปรุงแผน การพัฒนาแผน หรือ 
การ ยุติแผนต่อไป ตามกระบวนการ PDCA   

 2.1.2 การนําแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ (Action Plan Implementation)  

การนําแผนไปปฏิบัติ อยู่ในข้ันตอนท่ี 6 ของระบบกระบวนการจัดทําแผนของสํานักฯ สํานักฯ 
ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ ในรูปแบบคําส่ังท่ีเป็นทางการ และเปิดให้มีการซักซ้อมเพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ี
ชัดเจนสอดคล้องตรงกัน ตามเป้าหมายของภารกิจของแผน และแนวทางปฏิบัติท่ีต้องประสานสัมพันธ์กันท่ัว
ท้ังกลุ่ม ภายใต้กรอบเกณฑ์มาตรฐานแนวปฏิบัติเดียวกัน    โดยให้มีการซักซ้อมท้ังอย่างเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ  
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� อย่างไม่เป็นทางการ    
� โดยการประชุมย่อยเฉพาะกลุ่มภารกิจ ถ่ายทอดแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านหัวหน้ากลุ่ม

ผู้รับผิดชอบ ท้ังกลุ่มเดียวกัน หรือต่างกลุ่มกัน ให้เข้าใจชัดเจนสอดคล้องตรงกันแผนงาน เช่น
การออกดําเนินการสอบคัดเลือกฯ เช่นการเตรียมการออกปฏิบัติการ แนะแนวสัญจร แนะแนว
ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา การออกปฏิบัติการจัดสอบตามหน่วยสอบต่างๆ 

� โดยการปรึกษาหารือกันเองในกลุ่มผู้เก่ียวข้องเฉพาะเรื่อง หรือเฉพาะกลุ่มท่ียังไม่ชัดเจน
สอดคล้องตรงกัน ระหว่างปฏิบัติตามแผน หรือมีความจําเป็นในระหว่างปฏิบัติการท่ีอาจต้องมี
การปรับแผน และต้องถือปฏิบัติท่ัวท้ังระบบท่ีอาจต้องถ่ายทอดการดําเนินการถือปฏิบัติร่วมกัน
โดยเร่งด่วน เช่นการติดต่อโทรศัพท์ ซักซ้อมแนวปฏิบัติหรือการดําเนินการท่ีมีข้ออุปสรรค
ระหว่างดําเนินการสอบ ระหว่างสนามสอบเป็นต้น 

� อย่างเป็นทางการ 
� ในรูปแบบการประชุมใหญ่ของบุคลากรท้ังหมดท่ีจัดประชุมประจําเดือน/ประชุมกรรมการบริหาร

สํานักฯชี้แจงถ่ายทอดแผนการปฏิบัติ ท้ังแผนปกติ และมาตรการป้องกันความเสี่ยง หรือแผน
สํารองฉุกเฉินกรณีเกิดมีความเปลี่ยนแปลงตามท่ีคาดการณ์ไว้ผ่านหัวหน้ากลุ่มภารกิจหรือ
คณะกรรมการเก่ียวข้องเพ่ือนําสู่การปฏิบัติ เช่นการประชุมใหญ่ของคณะกรรมการดําเนินการ
สอบ การประชุมอํานวยการคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร หรือการประชุม/
สัมมนาถ่ายทอดแผน และซักซ้อมแนววิธีการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุพันธกิจร่วมกับต่างหน่วยงาน 
เป็นต้น 

เพ่ือความม่ันใจได้ว่าผลการดําเนินการท่ีสําคัญตามแผนปฏิบัติการนี้จะมีความย่ังยืน สํานักฯ 
พิจารณาเน้นท่ี 
� ศักยภาพ คุณภาพ และความมุ่งม่ัน และประสบการท่ีเป็นทักษะความชํานาญพิเศษของ

บุคลากรท่ีมอบหมายให้เป็นผู้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการท่ีสําคัญนั้นๆ ท่ีสํานักฯมีความพร้อม    
สํานักฯเชื่อม่ันว่าประสิทธิภาพ และคุณภาพ และความมุ่งม่ัน ของผู้ปฏิบัติ จะสะท้อน
ประสิทธิภาพและคุณภาพของผลการดําเนินการท่ียั่งยืน  

� แนวปฏิบัติท่ีเป็นระบบกระบวนการทํางานท่ีดี สามารถปฏิบัติซํ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังโดย
ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซ่ึงผ่านกระบวนการวิเคราะห์ภาระงานและการออกแบบระบบและ
พัฒนาปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องยาวนานอย่างมีประสิทธิภาพ   

� ความพร้อมของเทคโนโลยีท่ีมีศักยภาพสูงท่ีได้รับการดูแลปรับปรุงอย่างสมํ่าเสมอ ความพร้อม
ของปัจจัยสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายดําเนินการ เป็นเครื่องช่วยท่ีจะทําให้การดําเนินการตามแผน 
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะยังสามารถดําเนินการได้ด้วยคุณภาพท่ีไม่ต่ํากว่าเดิม แม้ว่า
จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงาน หรือคู่ความร่วมมือ บ้าง 

� สํานักฯเป็นศูนย์แหล่งข้อมูลสารสนเทศของงานบริการการศึกษาท่ีมีความเชื่อถือได้สูง และมีการ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ มีการรักษาความปลอดภัยข้อมูลท่ีรัดกุม สามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  
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� มีการพัฒนาปรับปรุงตนเองอย่างสมํ่าเสมอ 
� มีการสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันในบุคลากร ให้เกิดความรู้สึกผูกพัน เป็นผู้มีส่วนร่วม

ในการเป็นเจ้าของแผนงานโครงการต่างๆร่วมกัน  เพ่ือให้เกิดผลท่ียั่งยืน 
� มีระบบบริหารความเส่ียง เพ่ือสร้างหลักประกันให้แผนดําเนินการได้อย่างเต็มท่ีตามเป้าหมาย 

 2.1.3 การจัดสรรด้านทรัพยากร (Resource Allocation)   

สํานักฯ ให้ความสําคัญกับแผนงานท่ีสามารถนําสู่การปฏิบัติได้จริง โดยหลักการนี้ผู้รับผิดชอบแผน
ต้องเสนอกรอบงบดําเนินการพร้อมการขออนุมัติแผน  ซ่ึงสํานักฯ  จะประมวลเสนอขออนุมัติในรูปนโยบาย
และแผนของสํานักฯ เพ่ือขอกําหนดงบค่าใช้จ่ายท่ีชัดเจน    และจะนํามาทบทวนจัดสรรจากกรอบใหญ่ท่ีผ่าน
การอนุมัติวงเงินดําเนินการแล้ว     เพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่า โครงการตามแผนปฏิบัติใดบ้างท่ีดําเนินการ
ต่อไปได้ หรือต้องชะลอไว้ก่อน หรือดําเนินการได้บางส่วนก่อน โครงการท่ีได้รับการสนับสนุนสํานักฯจะ
กําหนด ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณสนับสนุน ผู้รับผิดชอบ และกรอบเวลาปฏิบัติงานไว้  

  ข้ันตอนดําเนินการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือให้ม่ันใจว่าสามารถปฏิบัติการตามแผนได้สําเร็จ 

� ให้ทุกกลุ่มภารกิจเสนอแผน/โครงการตามกรอบแผนปฏิบัติของสํานักฯ พร้อมกรอบงบประมาณ
สนับสนุน 

� วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนท่ีได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรท่ีจําเป็นของแต่ละกลุ่ม
ภารกิจโดยคณะกรรมการฝ่ายแผนและสารสนเทศ เพ่ือจัดลําดับความสําคัญและความเป็นไปได้
ให้สอดคล้องตามกรอบนโยบายท้ังของสํานักฯและมหาวิทยาลัยร่วมกัน 

� ติดตามการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 
� คณะกรรมการฝ่ายแผนและสารสนเทศประชุมชี้แจงงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรให้สํานักฯ 

และวิเคราะห์ลําดับความสําคัญและจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนท่ีจําเป็นและท่ีเหมาะสม/จัดหา/
พัฒนาศักยภาพบุคคลให้เหมาะสมของแต่ละกลุ่มภารกิจ 

� กําหนดผู้รับผิดชอบแผนโครงการและปฏิทินดําเนินการเพ่ือการติดตามท่ีชัดเจน 
� สนับสนุน ติดตาม เพ่ือคอยกํากับไม่ให้เกิดอุปสรรคด้านการสนับสนุนทรัพยากร 

 2.1.4 แผนด้านผู้ปฏิบัติงาน (Workforce Plan)  

สํานักฯ ให้ความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมาก เนื่องเพราะถือเป็นสมรรถนะหลัก
สําคัญของสํานักฯ ท่ีจะต้องมีทีมผู้ปฏิบัติผู้เชี่ยวชาญในงาน มีทักษะประสบการณ์ท่ีสูงและรอบรู้ในงาน ท่ีสําคัญ
คือต้องได้รับการเพ่ิมพูนทักษะประสบการณ์สมํ่าเสมอ และเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในทีมงาน จึงเน้นการพัฒนา
ทรัพยากรท้ังหมดหรือกลุ่มส่วนใหญ่เพ่ือเรียนรู้งาน และเพ่ิมพูนทักษะประสบการณ์ ท้ังโดยวิธีถ่ายทอดจากทีม
ผู้ปฏิบัติท่ีมีทักษะนั้นๆในสํานักฯ หรือ จากวิทยากรเฉพาะทางจากต่างหน่วยงาน หรือให้เข้าร่วมกับต่าง
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยหรือร่วมกับต่างสถาบัน โดยสํานักฯให้ความสําคัญในระดับท่ีกําหนดเป็นแผนประจํา
ในการปฏิบัติงานทุกปี และสนับสนุนด้านทรัพยากรจําเป็น  (รายละเอียดในเอกสารแผนปฏิบัติงานการพัฒนา
บุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2554 และข้อมูลการเพ่ิมพูนทักษะประสบการของบุคลากร) โดยเน้นให้
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ความสําคัญการพัฒนาบุคลากรแบบทุกคนต้องได้รับการอบรมเพ่ิมพูนทักษะประสบการณ์ทางใดทางหนึ่งเสมอ 
เช่นการกําหนดแผนการศึกษาอบรมดูงานต่างสถาบันฯ ต่างหน่วยงาน ท้ังใน และต่างประเทศ การสนับสนุนให้
บุคลากรได้ศึกษาต่อ และกําลังมีนโยบายสนับสนุนให้ยืมค่าใช้จ่ายในการศึกษาบางส่วน การสนับสนุนให้ทํา
วิจัยสถาบัน เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพความสามารถเชิงวิชาการท่ีตนเองถนัดและมีความสนใจ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน  

 2.1.5 ตัววัดหรือตัวบ่งช้ีผลการดําเนินการ (Performance Measures)  

ตัวชี้วัดสําคัญท่ีชี้บ่งการดําเนินการของสํานักฯ  ประกอบด้วย ตัวชี้วัด IQA-KKU ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
เพ่ือใช้ตรวจประเมินผลการดําเนินการของสํานักฯ จํานวน 9 ตัวชี้วัด (รายละเอียด ดังปรากฏในเอกสาร.
แบบฟอร์มรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554(IQA) 

นอกจากนี้ สํานักฯ ยังได้กําหนดเพ่ิมเติมตัวชี้วัดท่ีสะท้อนอัตลักษณ์ในการให้บริการทางการศึกษาท่ีเป็น
ภารกิจหลักของสํานักฯเพ่ิมเติมด้วย จํานวน 1  ตัวชี้วัด    โดยหลักการแล้ว สํานักฯติดตามผลความคืบหน้า
ของแผนปฏิบัติการทุกตัวชี้วัด IQA-KKU ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใช้ประเมินผลการดําเนินการของสํานักฯ  
และมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาผลการดําเนินการไปสู่ระดับคะแนนสูงสุดของเกณฑ์     และให้ความสําคัญกับกรอบ
เกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx   แต่อย่างไรก็ตาม สํานักฯได้พิจารณาเลือกให้ความสําคัญกับบางตัวชี้วัดท่ี
กระทบโดยสําคัญต่อบทบาทของสํานักฯ  โดยท่ี ตระหนักว่า การให้บริการท่ีผู้รับบริการพึงพอใจ คือหัวใจ
สําคัญสูงสุด สํานักฯ เชื่อว่า กระบวนการพัฒนาแผนท่ีดี ทรัพยากรสนับสนุน ท่ีมีศักยภาพ จะช่วยส่งเสริม
สมรรถนะหลัก ด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยี ให้สามารถพัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษาหลักของ
สํานักฯ ไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ท่ีกําหนด และ สนับสนุนให้สํานักฯดําเนินการในภารกิจหลักได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน ดังนั้น ตัวชี้วัดท่ีสํานักฯ โดยผู้บริหารระดับสูงให้ความสําคัญเป็นพิเศษ คือ  

� ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ    
(ตัวชี้วัด ภายในของสํานักฯ) 

� กระบวนการพัฒนาแผน  
(ตัวชี้วัดท่ี 1.1 ของ IQA-KKU และตัวชี้วัด ภายในของสํานักฯ) 

� ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  
(ตัวชี้วัดท่ี 8.1 ของ IQA-KKU เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในการสนับสนุนส่งเสริมอย่าง
พอเพียงเพ่ือพัฒนาระบบงานและ นวัตกรรมมุ่งสู่การบรรลุตามวิสัยทัศน์ท่ีกําหนด)  

� ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
( ตัวชี้วัดท่ี  9.1  ของ   IQA-KKU และ และตัวชี้วัดตามอัตลักษณ์ของสํานักฯ ท่ีกลุ่ม
ภารกิจกําหนดเพ่ิมเติมและทําข้อตกลงกับผู้อํานวยการ  เพ่ือมุ่งสู่การบริหารและพัฒนา
วิชาการสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ ) 
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 2.1.6 การปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการ (Action Plan Modification)   

ในกรณีสถานการณ์บังคับให้ต้องเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการ  สํานักฯ มีระบบในการพิจารณา
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ โดยพิจารณาเป็น 2 ทางเลือก คือ 

1. เลือกพิจารณาปรับแผน/พัฒนาแผน เพ่ือปรับเปลี่ยนเลือกแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นไปได้หรือแนวทาง
ท่ีเหมาะสมกว่า แนวทางเดิมเพ่ือพัฒนาให้ดีและเหมาะสมยิ่งข้ึน หรือ 

2. เลือกยุติแผน กรณีแนวทางปฏิบัตินั้นมีข้อจํากัดท่ีไม่อาจดําเนินการต่อได้ 

โดยท่ัวไปในช่วงดําเนินการภารกิจต่างๆของสํานักฯจะใช้การตรวจสอบกระบวนแผนตามกระบวนการ 
PDCA ด้วย เช่น การประชุมของคณะทํางานติดตามการดําเนินการ ท่ีเก่ียวข้องต่างๆ  สํานักฯคาดว่า การ
เปลี่ยนแปลงท่ีเป็นอุปสรรคอาจเกิดข้ึนได้   จึงพร้อมให้ตรวจแก้ไขปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงโดยเร็วทันที  โดย
ท่ีต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการเรื่องนั้นๆ   เป็นกระบวนการปรับปรุงแผนระยะสั้น เพ่ือการแก้ไข
ปัญหา   โดยยังคงอิงตามกรอบแผนระยะยาวท่ีจะพัฒนาต่อในระดับรอบต่อๆไป ซ่ึงปกติสํานักฯจะมีแผน
สํานองฉุกเฉินในกิจกรรมนั้น เช่น แผนดําเนินการด้านทะเบียนโดยระบบทํามือ เม่ือระบบเทคโนโลยีขัดข้อง  
แผนแนวทางปฏิบัติท่ีคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าในการดําเนินการสอบคัดเลือก ณ สนามสอบต่างๆ เป็นต้น    หาก
ต้องมีการเปลี่ยนแปลง การแก้ไขจะคํานึงถึง ผลกระทบท่ีเกิดกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น
ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย (ความคุ้มค่า)    โดยยึดหลักการดําเนินการท่ีโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้เสมอ 

 2.1.7 การคาดการณ์ผลการดําเนินการ (Performance Projections) 

  สํานักฯพิจารณาจากข้อมูลท้ังจากกรอบแนวนโยบาย เสียงของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย OFI 
และ และผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis มาประกอบกระบวนการพัฒนาแผน และโดยท่ีสํานักฯ มุ่งม่ันท่ีจะ
พัฒนาตนเองไปสู่เกณฑ์คุณภาพสูงสุด ส่วนหนึ่งจึงเป็นแรงผลักให้สํานักฯมุ่งท้าทายกับนวัตกรรมทางเกณฑ์
คุณภาพ แต่ก็ต้องคํานึงถึงศักยภาพและกรอบพันธกิจของตนเองไปพร้อมกัน   สํานักฯปฏิบัติงานในพันธกิจ
ในลักษณะการสนับสนุนท่ีซํ้าๆ จนเป็นระบบ   การดําเนินการ สํานักฯ มีระบบการประเมินผลการ
ดําเนินการ/กิจกรรมภายหลังเสร็จการดําเนินการกิจกรรมนั้นๆ ทันที และ ท่ีสําคัญในทุกปีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยกําหนดให้ทุกหน่วยงานมีการประเมินผล และรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ ท้ัง 
เกณฑ์ IQA-KKU เกณฑ์ PMQA PL เกณฑ์ EdPEx และเกณฑ์ภายในของสํานักฯเอง ทําให้ได้รับทราบ OFI ทํา
ให้ได้รับทราบความคิด/ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่ีมีต่อระบบการดําเนินการของ
สํานักฯ อย่างต่อเนื่อง สํานักฯ มีกระบวนการพัฒนาแผนท่ีต้องพิจารณาข้อมูลเหล่านี้อย่างสมํ่าเสมอ มีการ
ติดตามเปรียบเทียบผลการดําเนินการตามเกณฑ์ท่ีกําหนดเป็นประจําทุกปีการศึกษา สิ่งเหล่านี้จะได้รับการ
ประกาศผลการดําเนินการต่อบุคลากรสํานักฯ และต่อมหาวิทยาลัย จะได้รับการนํามาวิเคราะห์ทบทวน
คาดการณ์ผลในข้ันตอนกระบวนการวางแผนปฏิบัติการ จะได้รับการทบทวนเปรียบเทียบเพ่ือการรักษา
มาตรฐานคุณภาพไว้ไม่ให้ต่ํากว่าเดิม หรือ ปรับปรุงผลการดําเนินการให้ดียิ่งๆ ข้ึน เพ่ือพัฒนาคุณภาพให้
สอดคล้องตามเกณฑ์ เป็นประจําทุกปี และท่ีสําคัญ สํานักฯ มีคณะกรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ซ่ึงจะมี
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การวิเคราะห์ความเสี่ยง คาดการความเสี่ยง วางมาตรการรับมือความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยงคือ
เครื่องมือช่วยในการคาดการณ์ผลการดําเนินการร่วมด้วย  

คู่แข่งสําคัญของสํานักฯ คือ เกณฑ์สูงสุดของระบบคุณภาพท่ีเป็นนวัตกรรม ท่ีสํานักฯมุ่งม่ันให้ถึง
จุดสูงสุดอยู่เสมอในการดําเนินการครั้งต่อไป  ไม่ว่าผลการดําเนินการในรอบปีการศึกษานี้จะเป็นเช่นไร  

 

2.2 ปณิธาน ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และสมรรถนะหลัก 
 

1. ปณิธาน (Determination) 
สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) จะยึดม่ันในการให้บริการด้วยความ

เสมอภาค ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ให้ผู้ใช้บริการประทับใจ และมุ่งม่ันในคุณภาพ 
 

2. ค่านิยม (Value) 
1. มุ่งม่ันให้บริการทางการศึกษาอย่างมีวิสัยทัศน์  
2. พัฒนาการให้บริการ บุคลากร และเครื่องมืออย่างสมํ่าเสมอต่อเนื่อง 
3. ยึดม่ันในระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
4. ต่ืนตัวในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
3. วัฒนธรรม (Culture)    

1. การให้บริการท่ีมุ่งเน้นคุณภาพ 

2. การบริหารจัดการท่ีเน้นให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม 

 
4. สมรรถนะหลัก (Core Competencies) 

1. ความเข้มแข็งของเทคโนโลยีและโปรแกรมสนับสนุนการให้บริการทางการศึกษา   
ของ สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  

2. ความเข้มแข็งของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานประจําของสํานักฯ ท่ีมีทักษะความเชี่ยวชาญ 
ในภารกิจท่ีให้บริการทางการศึกษาสูง ท่ีสั่งสมยาวนาน และมีระบบการพัฒนาเพ่ือ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์งานระหว่างกันอย่างสมํ่าเสมอเป็นประจําทุกปี  

3. ความเข้มแข็งด้านปัจจัยสนับสนุนทางการเงิน 
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ส่วนท่ี 3 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
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ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556  

สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
 
3.1 วิสัยทัศน์ 

มุ่งสู่การบริหารและพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 
 

3.2 พันธกิจ 
[1] ให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์  
[2] เป็นศูนย์ประสานงานด้านบริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน  
[3] เป็นแหล่งสารสนเทศด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย     
[4] สนับสนุนการจัดการการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic Issues) เป้าประสงค์ ( Goals) 

1 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 1.1 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

  1.2 พัฒนาบุคลากรและกระบวนการจัดการ
ความรู้ 

  1.3 
 

พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียน
นักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

  1.4 มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน 

2 สนับสนุนการผลิตบัณฑิตท่ีดี 2.1 มีเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติในการ
พัฒนาหลักสูตร  

  2.2 มีระบบรับเข้าศึกษาท่ีมีความหลากหลาย  

  2.3 มีหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน
แบบสหกิจศึกษา 

  2.4 มีการสนับสนุนการบริหารจัดการภาคฤดู
ร้อน 

  2.5 มีการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ี
มีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic Issues) เป้าประสงค์ ( Goals) 

3 สนับสนุนการทําวิจัยสถาบัน 3.1 มีการสนับสนุนการทําวิจัยสถาบันท่ี
สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาการ
ดําเนินงานของสํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

4 สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีดี 4.1 สนับสนุนการอนุรักษ์พัฒนา ถ่ายทอดและ
ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
วัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

5 สนับสนุนด้านพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ 
 

5.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ 
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3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategies Map) สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
 

 

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
มีภาพลักษณ์ที่ดี 

พัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษาที่รองรับ

การจัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบ 

พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการตลาด

เชิงรุก 

มีเกณฑ์มาตรฐานในการพัฒนาหลักสูตร 

 

พัฒนาระบบการทํางานเป็นทีม และ

เสริมสร้างการทํางานแบบมีส่วนร่วม

และเครือข่าย 

สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ พัฒนา

กระบวนการจัดการความรู้ 

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

ด้านทะเบียนนักศึกษาและพัฒนา

หลักสูตร 

พัฒนาระบบคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ  

วิสัยทัศน์สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
มุ่งสู่การบริหารและพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศ  

องค์กรที่มีการบริหารจัดการตาม

หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

สนับสนุนและพัฒนาระบบรับเข้า

ศึกษาให้มีความหลากหลาย 

มีเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร 

 

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
- การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 

   - หลักสตูรได้มาตรฐาน 

-  

มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําระดับโลก 

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเชีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก     
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26 �������	
���ก�� ���������������� �.�.2556 ����	ก����������	 ��!��ก�� 

3.5 ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 
 ค่า

เป้าหมาย 

ปี 2555 2556 

1 การบริหาร
จัดการองค์กร
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.1 การบริหารจัดการ
องค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

1.1.1 ระดับความสําเร็จของการ
ตรวจสอบการบํารุงรักษาเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้าสํารอง 

ระดับ 5 ระดับ 5 

    
 

1.1.2 ระดับความสําเร็จของการจัดหา
ครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ท่ีชํารุด
หรือหมดอายุการใช้งาน 

ระดับ 4 ระดับ 4 

    1.1.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
แผนปฏิบัติการและแผน
ยุทธศาสตร์ 

ระดับ 5 ระดับ 5 

    1.1.4 ระดับความสําเร็จของการดูแล
ระบบสาธารณูปโภคอาคารพิมล 
กลกิจ 

ระดับ 5 ระดับ 5 

    1.1.5 มีระบบป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอาคารพิมล กลกิจ 

มีการ
ฝึกซ้อม 
1 ครั้ง 

มีการ
ฝึกซ้อม

ป้องกันภัย
อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

  1.2 พัฒนาบุคลากร
และกระบวนการ
จัดการความรู้ 

1.2.1 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของสํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 

ระดับ 5 ระดับ 5 

  1.3 พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
ทะเบียนนักศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ 

1.3.1 ระดับความสําเร็จของการ
บํารุงรักษาเทคโนโลยี
สารสนเทศระบบทะเบียน
นักศึกษา 

ระดับ 5 ระดับ 4 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 
 ค่า

เป้าหมาย 

ปี 2555 2556 

    1.3.2 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทะเบียนนักศึกษา 

ระดับ 5 ระดับ 4 

  1.4 มีระบบ
สารสนเทศ
สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอน 

1.4.1 จํานวนกิจกรรมท่ีพัฒนา
ปรับปรุงงานทะเบียนประวัติ 

- 2 กิจกรรม 

    1.4.2 จํานวนงาน/ กิจกรรมท่ีปรับปรุง
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

- 3 กิจกรรม 

    1.4.3 จํานวนผู้มาใช้บริการทําบัตร
ประจําตัวนักศึกษาและเอกสาร
สําคัญทางการศึกษา 

13,920 คน ไม่น้อยกว่า
10,000 คน 

2 สนับสนุนการ
ผลิตบัณฑิตท่ีดี 

2.1 มีเกณฑ์มาตรฐาน
และแนวปฏิบัติใน
การพัฒนา
หลักสูตร  

2.1.1 ร้อยละความสําเร็จของการ
บันทึกข้อมูล (มคอ.2) ลงใน
โปรแกรมระบบฐานข้อมูล
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา (TQF) 

- ร้อยละ 80 

    2.1.2 มีเอกสารคู่มือนักศึกษาเก่ียวกับ
ระเบียบข้อบังคับระดับปริญญา
ตรี 

1,000 เล่ม ไม่น้อยกว่า 
1,000 เล่ม 

    2.1.3 เอกสารคู่มือนักศึกษาใหม่ระดับ
ปริญญาตรี 

8,000 เล่ม ไม่น้อยกว่า 
8,000 เล่ม 

  2.2 มีระบบรับเข้า
ศึกษาท่ีมีความ
หลากหลาย  

2.2.1 จํานวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเข้าร่วม
โครงการประชาสัมพันธ์และ
การตลาดเชิงรุก 

89,585 คน 85,000 คน 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 
 ค่า

เป้าหมาย 

ปี 2555 2556 

    2.2.2 มีระเบียบการสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ โดย
วิธีรับตรง 

3,000 เล่ม มีระเบียบ
การเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์

และ 
เป็นรูปเล่ม 

    2.2.3 จํานวนนักเรียนท่ีสมัครสอบเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยวิธีรับตรง   

41,973 คน 41,500 คน 

    2.3 มีหน่วยงาน
สนับสนุนการ
เรียนการสอน
แบบสหกิจศึกษา 

2.3.1 ระดับความสําเร็จของการ
ส่งเสริมการพัฒนา 
สหกิจศึกษา 

ระดับ 5 ระดับ 4 

     2.4 มีการสนับสนุน
การบริหารจัดการ
ภาคฤดูร้อน 

2.4.1 ระดับความสําเร็จของการ
บริหารจัดการภาคฤดูร้อน ปี
การศึกษา 2554 

ระดับ 5 ระดับ 5 

     2.5 มีการสนับสนุน
การจัดการเรียน
การสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

  2.5.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
ตารางสอนตารางสอบ 

ระดับ 5 ระดับ 5 

    2.5.3 ระดับความสําเร็จของการ
ให้บริการของนักศึกษาใน
วันหยุดราชการ 
 

ระดับ 5 ระดับ 5 

    2.5.5 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ 
86.40 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

    2.5.6 ระดับความสําเร็จของการจัด
งานพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรของ  มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่นและสถาบันสมทบ 

ระดับ 5 ระดับ 5 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 
 ค่า

เป้าหมาย 

ปี 2555 2556 

3 สนับสนุนการ
ทําวิจัยสถาบัน 

3.1 มีการสนับสนุน
การทําวิจัย
สถาบันท่ีสามารถ
นําไปใช้ในการ
พัฒนาการ
ดําเนินงานของ
สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 

3.1.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยสถาบัน 

ระดับ 5 ระดับ 5 

4 สนับสนุนการ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ท่ีดี 

4.1 สนับสนุนการ
อนุรักษ์พัฒนา 
ถ่ายทอดและ
ฟ้ืนฟูขนบ- 
ธรรมเนียม 
ประเพณีและ
วัฒนธรรมภาค
ตะวันออกเฉียง 
เหนือ 

4.1.1 
 
 
 

จํานวนกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี   
 
 

จํานวน 3 
กิจกรรม 

จํานวน 2 
กิจกรรม 

 
 

    4.1.2 ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 90 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

5 สนับสนุนด้าน
พัฒนาคุณภาพ 
และระบบ
ประกันคุณภาพ 
 

5.1 ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพ
ภายในให้มี
ประสิทธิภาพ 

5.1.1 มีการทบทวนระบบการประกัน
คุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 
 

ระดับ 5 ระดับ 5 
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3.6 สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์   
ตัวชี้วัดความสําเร็จของ

โครงการ 
งาน / โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ความสอดคล้อง
และเชื่อมโยง* 

1 การบริหาร
จัดการองค์กร
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.1 บริหารจัดการองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับความสําเร็จของการ
ตรวจสอบการบํารุงรักษา
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง 

1.1.1 โครงการบํารุงรักษาเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้าสํารอง 

1.1.1 กลุ่มภารกิจ
ประมวลผล 

 200,000 นโยบายเงิน
รายได้ของ

มหาวิทยาลัย 
ข้อที่ 3.1 

    ระดับความสําเร็จของการ
จัดหาครุภัณฑ์ทดแทน
ครุภัณฑ์ที่ชํารุดหรือหมดอายุ
การใช้งาน 

1.1.2 โครงการครุภัณฑ์ทดแทน 
 

1.1.2 กลุ่มภารกิจ 
บริหารทั่วไป 

1,000,000 นโยบายเงิน
รายได้ของ

มหาวิทยาลัย  
ข้อที่ 3.8 

    ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําแผนปฏิบัติการและแผน
ยุทธศาสตร์ 

1.1.3 โครงการพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ 

1.1.3 กลุ่มภารกิจ 
บริหารทั่วไป 

250,000 นโยบายเงิน
รายได้ของ

มหาวิทยาลัย 
ข้อที่ 3.8 

    ระดับความสําเร็จของการ
ดูแลระบบสาธารณูปโภค
อาคารพิมล กลกิจ 

1.1.4 โครงการสนับสนุนดูแล
ระบบสาธารณูปโภค
อาคารพิมล กลกิจ 

1.1.4 กลุ่มภารกิจ 
บริหารทั่วไป 

2,000,000 นโยบายเงิน
รายได้ของ

มหาวิทยาลัย  
ข้อที่ 3.1 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์   
ตัวชี้วัดความสําเร็จของ

โครงการ 
งาน / โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ความสอดคล้อง
และเชื่อมโยง* 

    มีระบบป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอาคารพิมล กล
กิจ 

1.1.5 โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอาคาร
พิมล กลกิจ 

1.1.5 กลุ่มภารกิจ 
บริหารทั่วไป 

200,000 นโยบายเงิน
รายได้ของ

มหาวิทยาลัย 
ข้อที่ 3.4 

      1.2 พัฒนาบุคลากรและ
กระบวนการจัดการ
ความรู้ 

ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของสํานักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ 

1.2.1 โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
สํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

 1.2.1 กลุ่มภารกิจ 
บริหารทั่วไป 

 2,000,000 นโยบายเงิน
รายได้ของ

มหาวิทยาลัย 
ข้อที่ 3.8 

    1.3 พัฒนาและปรับปรุง
ระบบทะเบียน
นักศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

ระดับความสําเร็จของการ
บํารุงรักษาเทคโนโลยี
สารสนเทศระบบทะเบียน
นักศึกษา 

1.3.1 โครงการบํารุงรักษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบทะเบียนนักศึกษา 

1.3.2 กลุ่มภารกิจ
ประมวลผล 

2,000,000 นโยบายเงิน
รายได้ของ

มหาวิทยาลัย 
ข้อที่ 1.5 

    ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทะเบียนนักศึกษา 

1.3.2 โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศระบบทะเบียน
เรียนฯ 
 

1.3.3 กลุ่มภารกิจ
ประมวลผล 

350,000 นโยบายเงิน
รายได้ของ

มหาวิทยาลัย 
ข้อที่ 1.5 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์   
ตัวชี้วัดความสําเร็จของ

โครงการ 
งาน / โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ความสอดคล้อง
และเชื่อมโยง* 

    จํานวนกิจกรรมที่พัฒนา
ปรับปรุงงานทะเบียนประวัติ 

1.3.3 โครงการพัฒนาระบบ
ทะเบียนประวัตินักศึกษา 

 1.3.1 กลุ่มภารกิจ 
รับเข้าศึกษา 

 250,000 นโยบายเงิน
รายได้ของ

มหาวิทยาลัย 
ข้อที่ 3.4 

      จํานวนงาน/ กิจกรรมที่
ปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 

1.3.4 โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ 

1.4.1 กลุ่มภารกิจ
ประมวลผล 

 900,000 นโยบายเงิน
รายได้ของ

มหาวิทยาลัย 
ข้อที่ 1.5 

    จํานวนผู้มาใช้บริการทําบัตร
ประจําตัวนักศึกษาและ
เอกสารสําคัญทางการศึกษา 

1.3.5 โครงการพัฒนาระบบทํา
บัตรประจําตัวนักศึกษา
และเอกสารสําคัญทาง 
การศึกษา 

1.4.2 กลุ่มภารกิจ 
บริการ 

1,600,000 นโยบายเงิน
รายได้ของ

มหาวิทยาลัย 
ข้อที่ 3.8 

2 สนับสนุนการ
ผลิตบัณฑิตที่ดี 

2.1 สร้างเกณฑ์มาตรฐาน
และแนวปฏิบัติใน
การพัฒนาหลักสูตร 

ร้อยละความสําเร็จของการ
บันทึกข้อมูล (มคอ.2) ลงใน
โปรแกรมระบบฐานข้อมูล
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา (TQF) 

2.1.1 โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอน 

2.1.1 กลุ่มภารกิจ 
พัฒนาวิชาการ 

 600,000 นโยบายเงิน
รายได้ของ

มหาวิทยาลัย 
ข้อที่ 3.8 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์   
ตัวชี้วัดความสําเร็จของ

โครงการ 
งาน / โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ความสอดคล้อง
และเชื่อมโยง* 

    มีเอกสารคู่มือนักศึกษา
เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
ระดับปริญญาตรี 

2.1.2 โครงการจัดทําหนังสือ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
(มข.5) มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

2.1.2 กลุ่มภารกิจ 
พัฒนาวิชาการ 

250,000 นโยบายเงิน
รายได้ของ

มหาวิทยาลัย 
ข้อที่ 3.8 

    เอกสารคู่มือนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี 

      

   2.2 พัฒนาระบบรับเข้า
ศึกษาที่มีความ
หลากหลาย 

จํานวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้า
ร่วมโครงการประชาสัมพันธ์
และการตลาดเชิงรุก 

2.2.1 สนับสนุนการ
ประชาสัมพันธ์และ
การตลาดเชิงรุก 

2.2.1 กลุ่มภารกิจ 
รับเข้าศึกษา 

 3,750,000 นโยบายเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย 

ข้อที่ 3.8 

    มีระเบียบการสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ 
โดยวิธีรับตรง 

2.2.2 โครงการจัดทําหนังสือ
ระเบียบการสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ 
โดยวิธีรับตรง 

2.2.2 กลุ่มภารกิจ 
รับเข้าศึกษา 

200,000 นโยบายเงิน
รายได้ของ

มหาวิทยาลัย 
ข้อที่ 3.4 

    จํานวนนักเรียนที่สมัครสอบ
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่นโดยวิธีรับตรง   

2.2.3 โครงการดําเนินการรับ
สมัครและจัดสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาฯ โดยวิธี
รับตรง 

2.2.3 กลุ่มภารกิจ 
รับเข้าศึกษา 

15,000,000 นโยบายเงิน
รายได้ของ

มหาวิทยาลัย 
ข้อที่ 3.4 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์   
ตัวชี้วัดความสําเร็จของ

โครงการ 
งาน / โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ความสอดคล้อง
และเชื่อมโยง* 

    2.3 สนับสนุนการเรียน
การสอนแบบสหกิจ
ศึกษา 

ระดับความสําเร็จของการ
ส่งเสริมการพัฒนา 
สหกิจศึกษา 

2.3.1 โครงการพัฒนา 
สหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 2.3.1  งานสหกิจศึกษา 100,000 นโยบายเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย 

ข้อที่ 3.8 

    2.4 สนับสนุนการบริหาร
จัดการภาคฤดูร้อน 

ระดับความสําเร็จของการ
บริหารจัดการภาคฤดูร้อน ปี
การศึกษา 2554 

2.4.1 โครงการบริหารจัดการ
ภาคฤดูร้อน 

2.4.1 กลุ่มภารกิจ 
ทะเบียนเรียน 
 

 900,000 นโยบายเงิน
รายได้ของ

มหาวิทยาลัย 
ข้อที่ 3.8 

    2.5 สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 

ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําตารางสอนตารางสอบ 

2.5.1 โครงการจัดปรับปรุง
ฐานข้อมูลรายวิชาเพื่อการ
จัดทําตารางสอนตาราง
สอบ 
 

2.5.1 กลุ่มภารกิจ 
ทะเบียนเรียน 
 

 300,000 นโยบายเงิน
รายได้ของ

มหาวิทยาลัย 
ข้อที่ 3.8 

    ระดับความสําเร็จของการ
ให้บริการของนักศึกษาใน
วันหยุดราชการ 

2.5.2 สนับสนุนการให้บริการ
สําหรับนักศึกษาโครงการ
พิเศษ 

 กลุ่มภารกิจ 
-บริการ 
-ทะเบียนเรียน 
-รับเข้าศึกษา 
 
 

300,000 นโยบายเงิน
รายได้ของ

มหาวิทยาลัย 
ข้อที่ 3.8 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์   
ตัวชี้วัดความสําเร็จของ

โครงการ 
งาน / โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ความสอดคล้อง
และเชื่อมโยง* 

    ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

2.5.3 โครงการปรับปรุงระบบ
การบริการนักศึกษา 

2.5.2 ทุกกลุ่มภารกิจ 600,000 นโยบายเงิน
รายได้ของ

มหาวิทยาลัย 
ข้อที่ 3.1 

    ระดับความสําเร็จของการจัด
งานพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรของ  มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่นและสถาบันสมทบ 
 

2.5.4 โครงการร่วมและ
สนับสนุนการจัดงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร 

2.5.3 กลุ่มภารกิจ 
บริการ 

7,000,000 นโยบายเงิน
รายได้ของ

มหาวิทยาลัย 
ข้อที่ 3.8 

3 สนับสนุนการทํา
วิจัยสถาบัน 

3.1 สนับสนุนการทําวิจัย
สถาบันที่สามารถ
นําไปใช้ในการ
พัฒนาการ
ดําเนินงานของสํานัก
บริหารและพัฒนา
วิชาการ 
 
 

ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยสถาบัน 

3.1.1 โครงการวิจัยสถาบัน 3.1.1 กลุ่มภารกิจ 
บริหารทั่วไป 

150,000 นโยบายเงิน
รายได้ของ

มหาวิทยาลัย 
ข้อที่ 3.4 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์   
ตัวชี้วัดความสําเร็จของ

โครงการ 
งาน / โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ความสอดคล้อง
และเชื่อมโยง* 

4  สนับสนุนการ
ทํานุบํารุงศิลป- 
วัฒนธรรมที่ดี 

4.1 สนับสนุนการอนุรักษ์
พัฒนา ถ่ายทอดและ
ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและ
วัฒนธรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

จํานวนกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี   

4.1.1 โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 

 4.1.1 กลุ่มภารกิจ 
บริหารทั่วไป 

 200,000 นโยบายเงิน
รายได้ของ

มหาวิทยาลัย 
ข้อที่ 3.4 

    ร้อยละของบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการ 
 

      

5 สนับสนุนด้าน
พัฒนาคุณภาพ 
และระบบ
ประกันคุณภาพ 

5.1 ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการประกัน
คุณภาพภายในให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

มีการทบทวนระบบการ
ประกันคุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

5.1.1 โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน 

 5.1.1 กลุ่มภารกิจ 
บริหารทั่วไป 

350,000 นโยบายเงิน
รายได้ของ

มหาวิทยาลัย 
ข้อที่ 3.8 

 
หมายเหตุ : ความสอดคล้องและเชื่อมโยงให้ระบุความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ผลการประเมินต่างๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบการจัดทํา  
              งาน/โครงการ 
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3.7 สรุปงบประมาณที่ใช้ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556  จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ และประเภทงบรายจ่าย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์  งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวมทั้งสิ้น 

    งบดําเนินการ งบลงทุน รวม งบดําเนินการ งบลงทุน รวม งบดําเนินการ งบลงทุน รวม 

2 การบริหารจัดการองค์กรอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

565,700 - 565,700 7,400,000 - 7,400,000 7,965,700 - 7,965,700 

                 
2 สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่ดี - - - 23,450,000 - 23,450,000 23,450,000 - 23,450,000 
            
3 สนับสนุนการทําวิจัยสถาบัน - - - 150,000 - 150,000 150,000 - 150,000 
             
4 สนับสนุนการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมที่ดี 
- - - 200,000 - 200,000 200,000 - 200,000 

            
5 สนับสนุนด้านพัฒนาคุณภาพ 

และระบบประกันคุณภาพ 
 

- - - 350,000 - 350,000 350,000 - 350,000 

                      
หมายเหตุ : เงินรายได้ คิดเฉพาะงบประมาณจาก งาน/โครงการ แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์
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การเช่ือมโยงแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558  
และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2556 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

นโยบาย สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปีแรก  
 

- 

2. นโยบายนโยบายความม่ันคงของรัฐ  
 

- 

3. นโยบายเศรษฐกิจ  - 

4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 2. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตท่ีดี 
 3. สนับสนุนการทําวิจัยสถาบัน 
 4. สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีดี 
 5. สนับสนุนด้านพัฒนาคุณภาพ และระบบประกัน

คุณภาพ 

5. นโยบายท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
 

- 

6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยฯ  
 

3. สนับสนุนการทําวิจัยสถาบัน 

7.นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ  

- 

8.นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  1. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
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การเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์และ  

ผลผลิต สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์ ผลผลิต/โครงการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556* สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
สํานักบริหารและพัฒนา

วิชาการ 
1. นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปี
แรก 

- 
  

2. นโยบายนโยบายความม่ันคงของรัฐ  -   
3. นโยบายเศรษฐกิจ - 

4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 2. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตท่ีดี 11 โครงการ 
 3. สนับสนุนการทําวิจัยสถาบัน 1 โครงการ 
 4. สนับสนุนการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมท่ีดี 
1 โครงการ 

 5. สนับสนุนด้านพัฒนาคุณภาพ และ
ระบบประกันคุณภาพ 

1 โครงการ 

5. นโยบายท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  

-   

6.นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การ
วิจัยฯ  

3. สนับสนุนการทําวิจัยสถาบัน  1 โครงการ 

7.นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ  

-  

8.นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 1. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

11 โครงการ 

* หมายถึง  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ โดยสํานักงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2556 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ (SWOT Analysis) 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. บุคลากรมีความพร้อมในการทํางาน 
 (มีความรู้ ความสามารถ) 

2. บุคลากรมีความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ใน
การทํางาน 

3. บุคลากรมีความสามัคคี มีการทํางานเป็นทีม 
4. มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 
5. บุคลากรมีจิตบริการ ยิม้แย้มแจ่มใส และมีความ

เสมอภาค 
6. มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้อย่างสม่ําเสมอ 
7. การทํางานมีกฎระเบียบ อ้างอิงชัดเจนทุกกลุม่

ภารกิจ 
8. เป็นองค์กรหลักด้านการบริการและการจัด

การศึกษาของมหาวิทยาลยั 
9. สถานท่ีทํางานเหมาะสมพร้อมให้บริการ 
10. มีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมชัดเจน 
11. มีระบบสารสนเทศและเครื่องมือเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย 
12. มีระบบการประชาสัมพันธ์การตลาดเชิงรุก 
13. มีงบประมาณสนับสนุนท่ีเพียงพอ 
14. ผู้นํามีวิสยัทัศน์ในการพัฒนางานให้บรรลุ 

เป้าหมาย 
15. มีกลยุทธ์/แผนปฏิบัติงานท่ีจัดเจน 
16. มีช่องทางการรับเข้านักศึกษาท่ีหลากหลาย 
17. มีเครือข่ายการทํางานท่ีเข้มแข็งท้ังภายในและ

ภายนอก 
18. มีระบบการจัดทําแผน/การทบทวนแผน

สม่ําเสมอเป็นประจําทุกปีอย่างต่อเน่ือง 
19. มีระบบการจัดทําประกันคุณภาพสม่ําเสมอเป็น

ประจําทุกปีอย่างต่อเน่ือง 
20. มีการทบทวนวิสัยทัศน์อย่างสม่ําเสมอทุกปีอย่าง

ต่อเน่ือง 
 

1. บุคลากรขาดความก้าวหน้า ขาดการฝึกอบรม
ความรู้ด้านภาษา/เทคโนโลยีใหม่ๆ  

2. ขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ระดับล่าง 

3. ขาดทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
4. จํานวนบุคลากรมีไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณ

งาน และจํานวนนักศึกษา 
5. บุคลกรขาดทักษะในการจัดทําผลงานเพ่ือขอ

กําหนดตําแหน่งท่ีสูงข้ึน 
6. โครงสร้างขององค์กรยังชัดเจน 
7. ระบบการสื่อสารภายในหน่วยงานไม่ชัดเจน เช่น 

ระบบโทรศัพท์ ป้ายบอกช่ือหน่วยงาน ทิศทาง เป็น
ต้น 

8. ขาดการวางแผนระยะยาวเพ่ือรองรับระบบทะเบียน
นักศึกษา 

9. ขาดระบบสารสนเทศเพ่ือการตดัสนิใจ เช่น ระบบ
พัสดุ การเงิน แผน เป็นต้น 

10. การทําโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ยงัขาดหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

11. ขาดการตดิตามผลกิจกรรม/โครงการต่างๆ 
12. ยังไม่มีการกําหนดตัวช้ีวัดในงานของแต่ละคนท่ี

ชัดเจน 
13. ข้อมูลหลักฐานท่ีตอบตัวช้ีวัดไม่ชัดเจน 
14. ไม่มีการบูรณาการในการทํางานและเอกภาพ 
15. ขาดการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์

ใหม่ๆ เน่ืองจากภาระงานมาก 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. เป็นศูนย์กลางดา้นการศึกษาของภาคอีสานและ
ภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง 

2. มีเครือข่ายด้านการบริการการศึกษาท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

3. ขยายโอกาสการรับนักศึกษาในภูมภิาคอาเซียน 
4. เป็นศูนย์กลางดา้นการพัฒนาหลักสูตรให้กับ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
5. มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ  และระบบทะเบียนให้

ทันสมัยและสอดคล้องกับระเบียบประกาศ 
6. เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยท่ีจะรับการ

เปลี่ยนแปลงความสําคัญทางการศึกษาของ
ประเทศ 

7. บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการทํางานเอ้ือมต่อ
การทํางาน และเหมาะสมต่อการให้บริการ 

8. เป็นหน่วยงานท่ีถูกคัดเลือกเข้าโครงการคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)  

9. เป็นตัวแทน/ศูนย์กลาง ผู้แทน สทศ. 
10. การรวมตัวของประเทศอาเซียนในปี 2015 
11. ประชากรมรีายได้มากข้ึน 
12. มีความนิยมในวัฒนธรรมเอเชียต่างชาติ 
13. เป็นหน่วยงานท่ีไดร้ับผดิชอบภารกิจหลักของ

มหาวิทยาลยั 

1. การเปลีย่นแปลงผู้บริหารระดับประเทศ ทําให้
นโยบายในการดําเนินงานเปลี่ยนแปลงบ่อย 

2. การแข่งขันการรับนักศึกษาเข้าระหว่าง
มหาวิทยาลยัส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค/ต่างประเทศ 
มีมาก 

3. มีการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลด้านนโยบาย
การศึกษาบ่อย 

4. ปัญหาหน้ีสินของบุคลากรมีมากข้ึน ทําให้มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทํางาน 

5. บุคลากรขาดความรู้ด้านภาษาต่างประเทศเน่ืองจาก
การเปลีย่นแปลงดา้นเศรษฐกิจของอาเซ่ียน 

6. ภาวะเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลง 
7. ภาวการณ์มีบุตรน้อยลง การแต่งงานน้อยลง 
8. การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลย ี
9. เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น นํ้าท่วม ทําให้ส่งผล

กระทบต่อการศึกษา 
10. บุคลากรท่ีมคีวามสามารถ กําลังจะเกษียณอาย ุ
11. ปี 2556 มหาวิทยาลัยมอบหมายให้สํานักฯทํา 

Transcrips กิจกรรมนักศึกษา 
12. ความจําเป็นท่ีต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง

ในปี พ.ศ.2557 
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ภาคผนวก ข 
 
นโยบายการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

นโยบายการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการจัดทําและจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยตลอดจนใช้เป็นแนวทางการถ่ายทอด กํากับดูแลการบริหารจัดการงบประมาณของคณะ/
หน่วยงาน ให้มีความสอดคล้องและสนองตอบต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
 
1) นโยบายท่ัวไป (รหัส 560) 

1.1 สนับสนุนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ (รหัส 5600100) 

1.2 สนับสนุนพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2554–2558) 
ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 3/2553 ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2553 (รหัส 5600200) 

1.3 สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคลากร (รหัส 5600300) 
1.4 เพ่ิมงบลงทุนในสัดส่วนท่ีเหมาะสมเพ่ือการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและระยะยาว 

(รหัส 5600400) 
1.5 สนับสนุนการลงทุนเพ่ือพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(รหัส 5600500) 
1.6 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพประหยัดและพอเพียง (รหัส 5600600) 

 
2) นโยบายงบประมาณแผ่นดิน (รหัส 561) 

2.1 ให้ความสําคัญกับแผนงาน/งาน/โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรร 
งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสํานักงบประมาณ ตามท่ีคณะรัฐมนตรี 
ให้ความเห็นชอบ (รหัส 5610100) 

2.2 ให้ความสําคัญกับแผนงาน/งาน/โครงการท่ีบูรณาการเพ่ือลดความซํ้าซ้อนของการดําเนิน 
ภารกิจของรัฐ (รหัส 5610200) 

2.3 ให้ความสําคัญกับแผนงาน/งาน/โครงการท่ีใช้ทรัพยากรร่วมกัน (รหัส 5610300) 
 
3) นโยบายงบประมาณเงินรายได้ (รหัส 562) 

3.1 สนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาระบบกายภาพ ระบบขนส่งมวลชน และสภาพแวดล้อม 
เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดี ความปลอดภัย และความสุขของประชาคม (รหัส 5620100) 

3.2 สนับสนุนการเพ่ิมพูนสมรรถนะของคณาจารย์และบุคลากร เพ่ิมทุนการศึกษาสําหรับ 
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นักศึกษา ทุนการศึกษาสาหรับบุคลากรทุกระดับ การจัดสวัสดิการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติพันธะกิจได้มาตรฐานระดับสากลและส่งเสริมความเป็นนานาชาติ ตลอดจนให้ความสําคัญกับ
การกําหนดจํานวนบุคลากรท่ีเหมาะสมกับหน่วยงาน (รหัส 5620200) 

3.3 สนับสนุนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (รหัส 5620300) 
3.4 สนับสนุนโครงการและกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การ 

บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการจัดระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการดังกล่าวด้วย  
(รหัส 5620400) 

3.5 สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงรุกครอบคลุมทุก 
กลุ่มเป้าหมาย (รหัส 5620500) 

3.6 สนับสนุนโครงการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและความรับผิดชอบกับสังคมและภาคส่วนต่างๆ 
(รหัส 5620600) 

3.7 สนับสนุนโครงการท่ีใช้องค์ความรู้เพ่ือเสริมสร้างรายได้และการพัฒนาพ้ืนท่ีของ 
มหาวิทยาลัย (รหัส 5620700) 

3.8 สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีความจําเป็นสอดคล้องกับพันธกิจและนโยบายของสภา 
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน (รหัส 5620800) 
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ภาคผนวก ค 

 
ปฏิทินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 

ระยะเวลา กิจกรรม 

มีนาคม 2555 • จัดสัมมนาแผน ระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 

• วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

สิงหาคม 2555 • จัดทํา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 สํานัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ 

• นําเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการแผนและสารสนเทศ  

กันยายน 2555 • เสนอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก 

ตุลาคม 2555 • ส่งแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ให้กับมหาวิทยาลัย 

พฤศจิกายน 2555 • ประชาสัมพันธ์ สื่อสารและถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ สู่การปฏิบัติ ระดับ 
บุคคล 

กุมภาพันธ์ 2556 
ตุลาคม 2556 

• ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน 
• ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน รอบ 12 เดือน 
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ภาคผนวก ง 
 
คําอธิบายความหมายประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
 
การถ่ายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติ : Deployment 
 “การนําทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติ” หมายถึง ความครอบคลุมและท่ัวถึงของการนําแนวทางไปดําเนินการ
เพ่ือตอบสนองข้อกําหนดในเกณฑ์  
 
กระบวนการ : Process 
 “กระบวนการ” หมายถึง กิจกรรมท่ีเชื่อมโยงกัน  โดยมีจุดมุ่งหมายเก่ียวข้องกับการผลิต           
(หรือบริการ)ให้แก่ลูกค้า (ผู้รับบริการ) ท้ังภายในและภายนอกองค์กร โดยท่ัวไป กระบวนการเป็นข้ันตอนหรือ
กิจกรรมท่ีมีลําดับชัดเจน ซ่ึงเกิดจากการผสมผสานระหว่างคน เครื่องจัก เครื่องมือ เทคนิค วัสดุ และการ
ปรับปรุงมาทํางานร่วมกัน  แทบจะไม่มีกระบวนการใดเลยท่ีสามารถดําเนินงานได้โดยลําพัง  ดังนั้น จึงต้อง
พิจารณาความสัมพันธ์กับกระบวนการอ่ืนท่ีส่งผลกระทบอัน ในบางสถานการณ์ 
 กระบวนการอาจต้องดําเนินตามลําดับข้ันตอนท่ีกําหนดไว้เฉพาะเจาะจงอย่างเคร่งครัดตารมเอกสาร
วิธีปฏิบัติและข้อกําหนด 
 
ค่านิยม : Values 
 “ค่านิยม” หมายถึง หลักการและพฤติกรรมชี้นําท่ีสื่อถึงความคาดหวังให้องค์กรและบุคลากรการตัดสิ
ปฏิบัติค่านิยมสะท้อนและเสริมสร้างวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค์ขององค์กร  ค่านิยมสนับสนุนและชี้นําการ
ตัดสินใจของบุคลากรทุกคน  และช่วยให้องค์กรบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม 
 
ความสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน : Alignment 
 “ความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน” หมายถึง ความสอดคล้องของแผนงาน กระบวนการ 
สารสนเทศ การตัดสินใจท่ีเก่ียวกับทรัพยากร  การปฏิบัติการ  ผลลัพธ์  และการวิเคราะห์  เพ่ือสนับสนุน
เป้าประสงค์ท่ีสําคัญขององค์กร  ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิผล  จําเป็นต้องมีความ
เข้าใจร่วมกันในจุดประสงค์และเป้าประสงค์  รวมท้ังต้องใช้ตัววัดและสารสนเทศท่ีเสริมกันเพ่ือช่วยในการ
วางแผน การติดตาม การวิเคราะห์ และการปรับปรุงใน ๓ ระดับ คือ ระดับองค์กร ระดับกระบวนการท่ีสําคัญ 
และระดับหน่วยงาน 
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ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ : Strategic Challenges 
 “ความท้าทายเชิงกลยุทธ์” หมายถึง แรงกดดันต่างๆ ท่ีมีผลอย่างชัดเจนต่อความสําเร็จในอนาคต
ขององค์กร ความท้าทายเหล่านี้มักเกิดจากแรงผลักดันของตําแหน่งในการแข่งขันในอนาคตขององค์กรเม่ือ
เปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืนท่ีมีผลผลิตท่ีคล้ายคลึงกัน 
 
วิสัยทัศน์ : Vision  
 “วิสัยทัศน์” หมายถึง  สภาวะท่ีองค์กรต้องการเป็นในอนาคต วิสัยทัศน์อธิบายถึงทิศทาง  
ท่ีองค์กรจะมุ่งไป สิ่งท่ีองค์กรต้องการจะเป็น หรือภาพลักษณ์ท่ีองค์กรต้องการให้ผู้อ่ืนรับรู้ในอนาคต 
 
พันธกิจ : Mission 
 “พันธกิจ”  หมายถึง  หน้าท่ีโดยรวมขององค์  พันธ เป็นการตอบคําถามว่า “องค์กรพยายามบรรลุ
อะไร” พันธกิจอาจกําหนดลูกค้าหรือตลาดท่ีองค์กรให้บริการ  ความสามารถโดดเด่นหรือพิเศษขององค์กร 
หรือเทคโนโลยีท่ีองค์กรใช้ 
 
เป้าประสงค์ : Goals  
 “เป้าประสงค์” หมายถึง  สภาพในอนาคตหรือระดับผลของการดําเนินการท่ีองค์กรต้องการบรรลุ 
เป้าประสงค์เป็นได้ท้ังระยะสั้นและระยะยาว  เป้าประสงค์เป็นจุดหมายปลายทางท่ีชี้นําการปฏิบัติการ 
 เป้าประสงค์เชิงปริมาณท่ีแสดงค่าเป็นจุดหรือเป็นช่วงท่ีเป็นตัวเลข มักเรียกว่า “เป้าหมาย” เป้าหมาย
อาจเป็นการคาดการณ์จากข้อมูลเชิงเปรียบเทียบหรือข้อมูลเชิงแข่งขัน 
 “เป้าหมายท่ีท้าทายอย่างยิ่ง (Stretch Goals) หมายถึง การปรับปรุงท่ีสําคัญหรือการปรับปรุงอย่าง 
“ก้าวกระโดด”  ในเรื่องท่ีสําคัญอย่างยิ่งต่อความสําเร็จในอนาคตขององค์กร 
 ประโยชน์ของเป้าประสงค์   

� การทําให้วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการมีความชัดเจน  เพ่ือให้สามารถวัด
ความสําเร็จได้ 

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

ท้าทายอย่างยิ่ง 
� การเป็นพ้ืนฐานสําหรับวัดความก้าวหน้าและเร่งให้บรรลุผล 

 
ปณิธาน  
 “ปณิธาน” หมายถึง จุดมุ่งหมาย อุดมการณ์ เป้าหมาย ความคาดหวัง ท่ีเรากําหนดและต้องการให้
เกิดข้ึน 
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วัฒนธรรมองค์กร: Organization Culture 
 วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง  ค่านิยมหลัก( Core value) ท่ีคนยึดถือร่วมกันอย่างม่ันคงและแพร่หลาย
ท่ัวไป 
 
มาตรการ 
 มาตรการ หมายถึง วิธีการ ข้อกําหนด ระเบียบ หรือแนวทางท่ีกําหนดข้ึนท่ีจะนําองค์กรสู่ผลสําเร็จ
ตามเป้ามาย 
 
แนวทาง : Approach 
 “แนวทาง” หมายถึง วิธีการท่ีองค์กรดําเนินการเพ่ือตอบสนองข้อกําหนดของหัวข้อต่างๆ ในเกณฑ์นี้  
แนวทาง หมายถึงความเหมาะสมของวิธีการต่อข้อกําหนดของหัวข้อ และสภาพแวดล้อมการดําเนินงานของ
องค์กร รวมท้ังประสิทธิผลของการใช้แนวทางนั้น 
 
ดัชนีช้ีวัด : Indicators 
 “ดัชนีช้ีวัด” หมายถึง สารสนเทศเชิงตัวเลขท่ีบอกจํานวนปัจจัยนําเข้า ผลผลิต และผลการดําเนินการ
ของกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ โปรแกรม โครงการ บริการ และผลการดําเนินการขององค์กรโดยรวม ตัววัดและ
ดัชนีชี้วัดอาจเป็นแบบง่ายๆ หรือแบบหลายตัวประกอบกัน 
 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : Strategic Objectives 
 “วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์” หมายถึง จุดมุ่งหมายท่ีชัดเจนขององค์กร หรือการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงท่ีสําคัญ ความสามารถในการแข่งขันหรือประเด็นทางสังคม และการได้เปรียบ
ทางธุรกิจ 
 
ผลลัพธ์ : Results 
 “ผลลัพธ์”  หมายถึง ผลผลิตและผลลัพธ์ขององค์กรท่ีได้จากการดําเนินการตามข้อกําหนดของหัวข้อ
ในเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  การประเมินผลลัพธ์จะพิจารณาจากผลการดําเนินการในปัจจุบัน            
ผลการดําเนินการเม่ือเปรียบเทียบกับตัวเปรียบเทียบท่ีเหมาะสม  รวมท้ังอัตราความครอบคลุม และ
ความสําคัญของการปรับปรุงผลการดําเนินการ รวมท้ังความสัมพันธ์ระหว่างตัววัดผลลัพธ์กับข้อกําหนดด้านผล
การดําเนินเนินการท่ีสําคัญขององค์กร 
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ภาคผนวก จ 

 
คําส่ังคณะกรรมการแผนและสารสนเทศ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 


