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 แผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ) ก าหนดทิศทางการพัฒนาส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
เพ่ือก้าวสู่ความเป็นเลิศ โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ “มุ่งสู่การบริหารและพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศ” 

โดยสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ส านักทะเบียนและ
ประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) นั้นประกอบ ด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
จ านวน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 12 กลยุทธ์ 24 โครงการ 32 ตัวชี้วัด ซึ่งในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะมีความ
เชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน อันจะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่ใช้เป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตาม ประเด็นยุทธศาสตร์ ซ่ึงประกอบด้วย 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์  

10 โครงการ 12 ตัวชี้วัด 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : สนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตที่ด ีประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 11 โครงการ 17 ตัวชี้วัด 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : สนับสนุนกำรท ำวิจัยสถำบัน ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ 1 โครงการ  1 ตัวชี้วัด 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : สนับสนุนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ 1 โครงการ  

1 ตัวชี้วัด 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 : สนับสนุนด้ำนพัฒนำคุณภำพ และระบบประกันคุณภำพ ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์  

1 โครงการ 1 ตัวชี้วัด 
 ในการแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติระดับ หน่วยงาน คือ การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
(Strategy Implementation) ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารเชิงกลยุทธ์  ส านักทะเบียนและ
ประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) มีการด าเนินการที่ส าคัญคือ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของ
ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ให้สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) จะต้องก าหนด
แผนงาน โครงการ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ระยะเวลา งบประมาณ ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ส าหรับการก ากับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการและความส าเร็จขององค์กรนั้น 
ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) จัดให้มีกลไกเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตาม
กลยุทธ์ และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดย การก ากับ ติดตามและประเมินผลงาน การประเมิน
คุณภาพภายในประจ าปี 
 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือหลักส าคัญที่ช่วยให้เกิด
แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การด าเนินการในภารกิจต่างๆ บรรลุเป้าหมายตามประเด็น
ยุทธศาสตร์เกิดผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ เพ่ือการพัฒนาส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ) ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศต่อไป 



 
ก แผนปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ส านกับริหารและพฒันาวิชาการ 

ค ำน ำ 
 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล (ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร) ได้ด ำเนินกำรบริหำรงำนในรูปแบบ
ของกำรจัดท ำโครงกำรที่ก ำหนดเป้ำหมำย ตัวชี้วัด และผลผลิต ผลลัพธ์ของโครงกำร ซึ่งเป็นกำรด ำเนินกำร
ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรมหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ.2555-2558 และแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี พ.ศ.
2555-2558 
 กำรจัดท ำงบประมำณโครงกำรแบบบูรณำกำรและจัดท ำแผนกลยุทธ์บริหำรส ำนักทะเบียนและ
ประมวลผล (ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร) เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย โดยส ำนัก
ทะเบียนและประมวลผล (ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร) ได้น ำแนวทำงดังกล่ำวมำจัดท ำแผนงบประมำณ
เชิงยุทธศำสตร์ที่จัดท ำภำยใต้แนวทำงระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำนตำมยุทธศำสตร์เชื่อมโยงกับกำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน เพ่ือให้มีกำรก ำกับติดตำมและประเมินผลสัมฤทธิ์ (Performance) ของผลผลิตและ
เป้ำหมำยตัวชี้วัดต่ำง ๆ ของหน่วยงำน 
 กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจในแต่ละโครงกำร/กิจกรรม ส ำนักทะเบียนและประมวลผล (ส ำนักบริหำร
และพัฒนำวิชำกำร) แบ่งควำมรับผิดชอบในระดับกลุ่มภำรกิจเพ่ือรวบรวมจัดท ำและเป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร/
กิจกรรม ในภำพรวม โดยมุ่งเน้นสู่ควำมเป็นเลิศกำรให้บริกำร ด้วยควำมเสมอภำค ควำมรวดเร็ว และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งกำรท ำงำนในเชิงรุกด้ำนกำรประชำสัมพันธ์และกำรตลำดของมหำวิทยำลัย 

แผนปฏิบัติรำชกำร 1 ปี ประจ ำปีงบประมำณ 2557 นี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำยได้ด้วย
ควำมร่วมมือร่วมใจของบุคลำกรในส ำนักทะเบียนและประมวลผล (ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร) ที่
เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำร  
 
 
                                      
 

                                   
ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 

(ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร) 
พฤศจิกำยน 2556 
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สำรบัญ 
 

      หน้ำ 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร          
ส่วนที่ 1  บทน ำ           
 พันธกิจหรือหน้ำที่ตำมกฎหมำยของส ำนักทะเบียนและประมวลผล    2 

(ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร)  
 ประวัติควำมเป็นมำ/พัฒนำกำร        3 
 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน         4 
 โครงสร้ำงกรอบอัตรำก ำลัง        6 
 นโยบำยกำรบริหำร         9 

 
ส่วนที่ 2  กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557  
 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557     13 
 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและน ำไปสู่กำรปฏิบัติ      16 
 ปณิธำน ค่ำนิยม วัฒนธรรมองค์กร และสมรรถนะหลัก     20 

 
ส่วนที่ 3  แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557             
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ         22 
 ประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์                 22 
 แผนที่ยุทธศำสตร์                 25 
 ประเด็นยุทธศำสตร์  เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย     26 

 สรุปรำยละเอียดแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557                   30 
 แผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557   39 
 สรุปงบประมำณท่ีใช้ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557   46 

จ ำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์ และประเภทงบรำยจ่ำย 
 กำรเชื่อมโยงแผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 และแผนปฏิบัติรำชกำร  47 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 
 กำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ ประเด็นยุทธศำสตร์และ            48

ผลผลิต ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 
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        หน้ำ 
 
ภำคผนวก          
 ภำคผนวก ก : ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม ศักยภำพ     50 

(SWOT Analysis)     
 ภำคผนวก ข : นโยบำยกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย     51 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557    
 ภำคผนวก ค : ปฏิทินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557  52 
 ภำคผนวก ง : ค ำอธิบำยควำมหมำยประกอบกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  54 
 ภำคผนวก จ : ค ำสั่งคณะกรรมกำรแผนและสำรสนเทศ ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 55 
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สำรบัญแผนภำพ ตำรำง 
      หน้ำ 

 
แผนภำพที่ 3-1 แสดงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร    5 
แผนภำพที่ 4-1 แสดงจ ำนวนบุคลำกรที่สังกัดส ำนัก  จ ำแนกตำมต ำแหน่ง     7 
แผนภำพที่ 4-2 แสดงจ ำนวนบุคลำกรที่สังกัดส ำนัก  จ ำแนกตำมต ำแหน่งเฉพำะตำมประสบกำรณ์ท ำงำน 7 
แผนภำพที่ 4-3 แสดงจ ำนวนบุคลำกรกลุ่มข้ำรำชกำรของส ำนัก  จ ำแนกตำมอำยุงำนเฉลี่ย   7 
แผนภำพที่ 4-4 แสดงจ ำนวนบุคลำกรกลุ่มพนักงำน ลูกจ้ำงของส ำนัก  จ ำแนกตำมอำยุงำนเฉลี่ย            7 
แผนภำพที่ 4-5 แสดงจ ำนวนบุคลำกรของส ำนัก  จ ำแนกตำมคุณวุฒิทำงกำรศึกษำ    7 
แผนภำพที่ 4-6 แสดงโครงสร้ำงกรอบอัตรำก ำลัง        8 
แผนภำพที่ 2.1ก(1)-1 แสดงกระบวนกำร ขั้นตอนกำรวำงแผน ของส ำนักทะเบียนและประมวลผล 13  

         (ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร)   
แผนภำพที่ 2.1ก(1)-2 แสดงแผนที่กลยุทธ์ของส ำนัก        14 
ตำรำงที ่2.1ก(1)-2-1 แสดงขั้นตอนกำรวำงแผน ของส ำนัก  ผู้เกี่ยวข้องที่ส ำคัญ กรอบเวลำ   15 
  เหตุผลในกำรก ำหนดกรอบเวลำ  
ตำรำงที่ 2.1ก(2) แสดง ขั้นตอนกำรวำงแผน ของส ำนัก  ผู้เกี่ยวข้องที่ส ำคัญ กรอบเวลำ เหคุผลในกำร 16

ก ำหนดกรอบเวลำ  
 

 



 
1 แผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

           บทน ำ 
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 

(ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร) 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล (ส ำนักบริหำร
และพัฒนำวิชำกำร)  มีพันธกิจที่ส ำคัญในกำรเป็นศูนย์
รวมกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
ตั้งแต่กำรประสำนงำน กำรพัฒนำหลักสูตรและกำร
สอน กำรก ำกับดูแลเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรและ
รำยวิชำ กำรให้บริกำรเกี่ยวกับกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำ  
กำรบริกำรกำรข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษำ กำร
ลงทะเบียนวิชำเรียน กำรประมวลผลกำรศึกษำ กำร

ตรวจสอบและรับรองกำรส ำเร็จกำรศึกษำของ
นักศึกษำให้เป็นไปอย่ำงมีระบบและได้มำตรฐำนสำกล บริกำรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกฝ่ำย
วิชำกำรของมหำวิทยำลัย อำท ิ สหกิจศึกษำ เครือข่ำยอุดมศึกษำ เป็นต้น อีกทั้งเป็นศูนย์กลำงฐำนข้อมูลด้ำน
กำรจัดกำรศึกษำและกำรผลิตบัณฑิตของมหำวิทยำลัย 
 
1. พันธกิจหรือหน้ำที่ตำมกฎหมำยของ ส ำนักทะเบียนและประมวลผล (ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร) 
ที่ส ำคัญ คือ 

1. สนับสนุนกำรบริหำรและด ำเนินงำนด้ำนวิชำกำร กำรจัดกำรศึกษำ และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ดังนี้ 

1.1  สนับสนุนกำรบริหำรและด ำเนินงำนของฝ่ำยวิชำกำรและวิเทศสัมพันธ์ 
1.2  สนับสนุนกำรด ำเนินกำรขอเปิดหลักสูตรและรำยวิชำ 
1.3  สนับสนุนกำรจัดกำรสหกิจศึกษำ 
1.4  สนับสนุนกำรด ำเนินกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำในระดับปริญญำตรี 
1.5  สนับสนุนกำรจัดท ำระเบียบ ประกำศแนวปฏิบัติต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนวิชำกำรและ 

   กำรจัดกำรศึกษำ 
1.6  สนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนระบบทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ 

2. ให้บริกำรกำรศึกษำแก่นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร และคณะ/หน่วยงำนของมหำวิทยำลัย ดังนี้ 
2.1 ให้บริกำรด้ำนเอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำ ทั้งนักศึกษำปัจจุบันและที่จบไปแล้ว 
2.2 ให้บริกำรด้ำนทะเบียนเรียนกับนักศึกษำปัจจุบันทุกคน 
2.3 ให้บริกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรีโดยวิธีผ่ำน สอท. และวิธีรับตรง 
2.4 ให้บริกำรด้ำนกำรก ำกับหลักสูตรและรำยวิชำ ตรวจสอบมำตรฐำน 
2.5 ให้บริกำรด้ำนข้อมูลสำรสนเทศ 
2.6 ให้บริกำรแนะแนวกำรศึกษำ  

3. เป็นแหล่งสำรสนเทศทำงวิชำกำรและกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย ดังนี้ 
3.1  ประชำสัมพันธ์และด ำเนินงำนด้ำนกำรตลำดหลักสูตรและกำรจัดกำรศึกษำ 
3.2  พัฒนำและดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือจัดกำรฐำนข้อมูล 
      ประวัตินักศึกษำ หลักสูตรและรำยวิชำ ระบบทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ และ 
      อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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3.3  จัดท ำระบบสำรสนเทศและให้ข้อมูลและสถิติด้ำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัย อำทิ  
      กำรรับเข้ำศึกษำ  หลักสูตรและรำยวิชำ สถิตินักศึกษำ สถิติกำรลงทะเบียน  
      ผลกำรเรียน และสถิติผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เป็นต้น 
3.4  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับประเมินผลหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยและ 
      ประมวลผลข้อมูลกำรศึกษำ 

4. เป็นศูนย์ประสำนงำนด้ำนวิชำกำรและกำรจัดกำรศึกษำกับหน่วยงำนภำยนอก 
4.1  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระดับมหำวิทยำลัย 
4.2  ประสำนงำนด้ำนวิชำกำรและกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยกับหน่วยงำนภำยนอก 

 
ส ำนักทะเบียนและประมวลผล (ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร) แบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรเป็น  
6 กลุ่มภำรกิจ 1 งำน ดังนี้ 
1. กลุ่มภำรกิจบริหำรทั่วไป 
2. กลุ่มภำรกิจพัฒนำวิชำกำร 
3. กลุ่มภำรกิจรับเข้ำศึกษำ 
4. กลุ่มภำรกิจทะเบียนเรียน 
5. กลุ่มภำรกิจประมวลผล 
6. กลุ่มภำรกิจบริกำร 
7. งำนประสำนงำนสหกิจศึกษำ 
 

2. ประวัติควำมเป็นมำ/พัฒนำกำร 
ส ำนักทะเบียนและประมวลผล (ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร) เป็นหน่วยงำนที่เกิดจำกกำรปรับ

โครงสร้ำงองค์กรของมหำวิทยำลัยขอนแก่นในปี พ.ศ.2547 โดยรวมระหว่ำงส ำนักทะเบียนและประมวลผลและ
กองบริกำรกำรศึกษำเข้ำเป็นหน่วยงำนเดียวกันเป็น เพ่ือให้โครงสร้ำงเป็นลักษณะแบนรำบมีกำรด ำเนินงำน
แบบเป็นกลุ่มภำรกิจในแต่ละกลุ่มภำรกิจและมีควำมเชื่อมโยงกันในงำนตำมบทบำทและภำรกิจของส ำนัก
ทะเบียนและประมวลผล (ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร) ท ำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น มีกำรลดขั้นตอน 
และลดรอบระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรโดยจัดให้มีภำรกิจด้ำนกำรบริกำรแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
และภำรกิจด้ำนสำรสนเทศซึ่งมุ่งกำรประชำสัมพันธ์และกำรตลำดให้มำกขึ้น 

สภำมหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้มมีติเห็นชอบในกำรปรับปรุงโครงสร้ำงโดยได้ออกประกำศ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3/2548 วันที่ 28 มีนำคม 2548 เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำร   ของส ำนักทะเบียน
และประมวลผล (ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร) โดยให้รวมส่วนรำชกำรของส ำนักทะเบียนและประมวลผล
และกองบริกำรกำรศึกษำส ำนักงำนอธิกำรบดีเข้ำด้วยกันและเปลี่ยนชื่อเป็น “ส ำนักบริหำรและพัฒนำ
วิชำกำร”  

พัฒนำกำรของส ำนักทะเบียนและประมวลผล (ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร) 
ในปี พ.ศ.2507  ระยะเริ่มแรก อำศัยสถำนที่ของมหำวิทยำลัยแพทยศำสตร์ (มหำวิทยำลัยมหิดลใน

ปัจจุบัน) 
ในปี พ.ศ.2511  จัดตั้งกองบริกำรกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยขอนแก่น แบ่ง

ส่วนรำชกำรออกเป็น 3 งำน 1 หน่วย คือ 1) งำนทะเบียนและตำรำงสอนตำรำงสอบ 2) งำนพัฒนำหลักสูตร
และกำรสอน 3) งำนส่งเสริมวิจัยและต ำรำ และหน่วยธุรกำร   
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ในปี พ.ศ.2533  จัดตั้งโครงกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล แบ่งส่วนรำชกำรภำยในเป็น 6 ฝ่ำย คือ 
1) ส ำนักผู้อ ำนวยกำร 2) ฝ่ำยทะเบียนประวัติ 3) ฝ่ำยตำรำงสอนตำรำงสอบ 4) ฝ่ำยทะเบียนเรียน 5) ฝ่ำย
ประมวลผลข้อมูล 6) ฝ่ำยระเบียนกำรศึกษำ 

ในปี พ.ศ.2547-ปัจจุบัน ปรับโครงสร้ำงองค์กรโดยรวมระหว่ำงส ำนักทะเบียนและประมวลผลและกอง
บริกำรกำรศึกษำเข้ำเป็นหน่วยงำนเดียวกัน แบ่งส่วนรำชกำรเป็น 6 กลุ่มภำรกิจ 1 งำน คือ 1) กลุ่มภำรกิจ
บริหำรทั่วไป  2) กลุ่มภำรกิจพัฒนำวิชำกำร  3) กลุ่มภำรกิจรับเข้ำศึกษำ 4) กลุ่มภำรกิจทะเบียนเรียน 5) กลุ่ม
ภำรกิจประมวลผล 6) กลุ่มภำรกิจบริกำร 7) งำนประสำนงำนสหกิจศึกษำ 
 
3. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
 จำกนโยบำยของคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรและนโยบำยมหำวิทยำลัยขอนแก่น สนับสนุนให้
หน่วยงำนต่ำงๆ ได้ปรับโครงสร้ำงเพ่ือรองรับระบบกำรบริหำรรำชกำรแนวใหม่ และควำมคล่องตัวในกำร
ปฏิบัติงำนและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนในองค์กร ส ำนักทะเบียนและประมวลผล (ส ำนักบริหำรและ
พัฒนำวิชำกำร) จึงได้ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนในส ำนักงำนใหม่ โดยส ำนักทะเบียนและประมวลผล 
(ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร) เป็นองค์กรเทียบเท่ำคณะมี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ เป็นผู้บริหำรสูงสุดภำยใต้
สำยบังคับบัญชำของอธิกำรบดี และ รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มี คณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนักฯ เป็นคณะที่ปรึกษำระดับนโยบำย แบ่งส่วนรำชกำรเป็น 6 กลุ่มภำรกิจ และ 1 งำน (รับเข้ำ
ศึกษำ พัฒนำวิชำกำร ทะเบียนเรียน ประมวลผล บริกำร บริหำรงำนทั่วไป และ งำนประสำนงำนสหกิจศึกษำ) 
กลุ่มภำรกิจต่ำงๆ และงำนประสำนงำนสหกิจศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรก ำหนดให้ขึ้นตรงต่อผู้อ ำนวยกำรบำงส่วน 
และมอบหมำยให้ขึ้นตรงต่อ รองผู้อ ำนวยกำร และผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยต่ำงๆ บำงส่วน ดังแผนภำพที่ 3-1 
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อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สารสนเทศ 

ผู้อ านวยการ 

รองผู้อ ำนวยกำร 

ฝ่ำยบริหำร 

รองผู้อ ำนวยกำร 

ฝ่ำยแผนและสำรสนเทศ 
 

รองผู้อ ำนวยกำร 

ฝ่ำยวิชำกำร 

 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย

ประกันคุณภำพ 

กลุ่มภำรกิจ 

บริหำรทั่วไป 

กลุ่มภำรกิจ
ประมวลผล 

กลุ่มภำรกิจ 

บริกำร 

กลุ่มภำรกิจ 

ทะเบียนเรียน 

กลุ่มภำรกิจ 

พัฒนำวชิำกำร 

คณะกรรมการประจ าส านัก

ฯ 

กลุ่มภำรกิจ 

รับเข้ำศึกษำ 

 บริหารและธุรการ 
 คลงัและพสัดุ 

 การเจา้หนา้ท่ี 

 อาคารและยานพาหนะ 

 ประมวลผลการศึกษา 
 พฒันาและบ ารุงรักษา
โปรแกรมและ
ฐานขอ้มูล 

 บ ารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

 ออกเอกสารส าคญัทาง
การศึกษา 
 ตรวจสอบคุณวฒิุ 

 ออกบตัรประจ าตวั
นกัศึกษา 
 พิธีพระราชทานปริญญา
บตัร 
 บริการแบบเบด็เสร็จ 
(one stop service) 
 

 ปฏิทินการศึกษา 
 ตารางสอน ตารางสอบ 

 รับลงทะเบียนวชิาเรียน 

 

 ขออนุมติัหลกัสูตรและ
รายวชิา 
 ฐานขอ้มูลหลกัสูตรและ
รายวชิา 
 มาตรฐานการศึกษา 
 ประชุมคณะกรรมการ
ในฝ่ายวชิาการ 
 

 ประชาสมัพนัธ์และ 
การตลาด 

 

 แผนส านกัฯ 

 

 ประกนัคุณภาพ 

 

 สารสนเทศและขอ้มูล
ข่าวสาร 
 

 รับสมคัรและสอบ
คดัเลือก 

 
 รายงานตวัเขา้ศึกษา 
 ทะเบียนประวติั
นกัศึกษา 
 

 ประสานงานสหกิจศึกษา 
 นิเทศและประเมินผล 

สหกิจศึกษา 
 

งานประสานงาน 

สหกจิศึกษา 
 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
แผนและสำรสนเทศ 

 

เลขำนุกำรส ำนักฯ 

แผนภำพที่ 3-1 แสดงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 

 



 
6 แผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ 

4. โครงสร้ำงกรอบอัตรำก ำลัง  
 ส ำนักทะเบียนและประมวลผล (ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร) ประกอบด้วย บุคลำกรผู้ปฏิบัติประจ ำ 
จ ำนวน 57 คน เป็นข้ำรำชกำร จ ำนวน 22 คน ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงำนบริหำรช ำนำญงำน 1 คน ผู้ปฏิบัติกำร 
1 คน ผู้ช ำนำญกำร 19 คน ผูช้ ำนำญกำรพิเศษ 1 คน อำยุงำนเฉลี่ยของข้ำรำชกำร (ประสบกำรณ์ท ำงำน) เฉลี่ย
โดยรวม 23.54 ปี ต่ ำสุด 15 ปี สูงสุด 37 ปี  ส ำนักทะเบียนฯ มี พนักงำน และลูกจ้ำง จ ำนวน 35 คน 
ประกอบด้วย พนักงำนมหำวิทยำลัยงบประมำณแผ่นดิน 8 คน พนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้ 12 คน พนักงำน
รำชกำร 2 คน ลูกจ้ำงประจ ำ 2 คน ลูกจ้ำงชั่วครำว จ ำนวน 11 คน) อำยุงำนเฉลี่ยของพนักงำนและ
ลูกจ้ำงประจ ำ/ชั่วครำว (ประสบกำรณ์ท ำงำน)  เฉลี่ยโดยรวม 7.07 ปี ต่ ำสุด 9 เดือน สูงสุด 18 ปี ) ในด้ำน
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ บุคลำกรมีคุณวุฒิระดับ ปริญญำโท 11 คน ปริญญำตรี 40 คน ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 6 คน   
และ คณะผู้บริหำร ที่ได้รับกำรคัดเลือกมำตำมวำระ จ ำนวน 4 คน คุณวุฒิ ปริญญำโท และ ปริญญำเอก ระดับ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ และ รองศำสตรำจำรย์ มีวำระกำรท ำงำน 4 ปี   และมีบุคลำกรที่จ้ำงเหมำจำกหน่วยงำน
ภำยนอก ช่วยปฏิบัติงำนตำมโอกำส  นอกจำกนี้ ส ำนักฯ ยังมี คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวนหลำยชุด ช่วย
บริหำรจัดกำรทุกกลุ่มภำรกิจ ดังแผนภำพแสดงจ ำนวนบุคลำกรที่สังกัดส ำนักทะเบียนและประมวลผล (ส ำนัก
บริหำรและพัฒนำวิชำกำร) ที่ 4-1,4-2,4-3,4-4 และ4-5 
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แผนภำพแสดงจ ำนวนบุคลำกรที่สังกัดส ำนักทะเบียนและประมวลผล (ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 4-1 แสดงจ านวนบุคลากรที่สังกัดส านักฯ จ าแนก
ตามต าแหน่ง 
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ผ  บริหาร ี มหาวิ  าลั  ั  ล  ก   าราชการประจ า
พนักงานมหาวิ  าลั -แผ น ิน พนักงานมหาวิ  าลั -รา    
พนักงานราชการ ล กจ างประจ า
ล กจ างชั ว ราว

 

แผนภาพที่ 4-2 แสดงจ านวนบุคลากรที่สังกัดส านักฯ จ าแนก
ตามต าแหน่งเฉพาะตามประสบการณท์ างาน 
ส านักฯ 
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ผ  ปฏิบัติงาน ผ  ปฏิบัติงานบริหารช านา งาน   
ผ  ปฏิบัติการ ผ  ช านา การ
ผ  ช านา การพิ ศ 

 

แผนภาพที่ 4-3 แสดงจ านวนบุคลากรกลุ่มข้าราชการของ
ส านักฯ จ าแนกตามอายุงานเฉลี่ย 

15 17 24
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อำยุงำนของข้ำรำชกำรเ ลี่ย

ผ  ปฏิบัติงาน ผ  ปฏิบัติการ ผ  ช านา การ

ผ  ช านา การพิ ศ   ลี  รวม

 

แผนภาพที่ 4-4 แสดงจ านวนบุคลากรกลุ่มพนักงาน ลูกจ้าง
ของส านักฯ จ าแนกตามอายุงานเฉลี่ย 

5.63
3.33 3.5
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อำยุงำนเ ลี่ยของพนักงำน ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำชั่วครำว

พนักงานมหาวิ  าลั -แผ น ิน พนักงานมหาวิ  าลั -รา    

พนักงานราชการ ล กจ างประจ า

ล กจ างชั ว ราว   ลี  รวม

 

แผนภาพที่ 4-5 แสดงจ านวนบุคลากรของส านักฯ จ าแนก
ตามคุณวุฒิทางการศึกษา 
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คุณวุฒิของบุคลำกร

ต ากว าปริ  าตรี ปริ  าตรี ปริ  า  
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    แผนภาพที่ 4-6 แสดงโครงสร้างกรอบอัตราก าลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รก. หมา ถึง   าราชการพล ร  นใน
สถาบนั  ุมศกึ า   

พนง. หมา ถึง พนกังานมหาวิ  าล ั  ี จ าง  ว  
งบประมาณแผ น ินและงบประมาณ งินรา     
พนก. หมา ถึง พนกังานราชการ 
ลช.   หมา ถึง  ล กจ างชั ว ราว  
ลป.   หมา ถึง  ล กจ างประจ า 
ลช ก หมา ถึง ล กจ างชั ว ราว  รงการ 

     

นกัวิชาการศกึ า  7   น 
 รก. = 5 พนง. = 2 
 

ผู้อ ำนวยกำร 

รองผอ.ฝ่ำยบริหำร  รองผอ.ฝ่ำยวิชำกำร  รองผอ.ฝ่ำยแผนและสำรสนเทศ 

ผช.ฝ่ำยประกันคุณภำพ   ผช.ฝ่ำยแผนและสำรสนเทศ    
เลขำนุกำรฯ  

 

 

พนกังานการ งินและบ ัชี 1  น 
พนก. = 1  
 
นกัวิ  ราะห์น  บา และแผน 
1  น  พนง. = 1  
 

 พนง. = 1  
พนกังานธุรการ  1  น  
ลช. = 1 
 

กลุ่มภารกจิบริหารทั่วไป กลุ่มภารกจิรับเข้าศึกษา กลุ่มภารกจิพัฒนาวิชาการ 

กลุ่มภารกจิทะเบียนเรียน กลุ่มภารกจิบริการ 

กลุ่มภารกจิประมวลผล 

งานประสานงานสหกิจศึกษา 

 นงาน   1   น 
ลช. = 1 
 

พนกังาน บัรถ นต์  2  น  
ลช. = 2 
 

 จ าหน า ี บริหารงาน ั ว ป 5  น 
พนง. = 3  ลช. = 2 
 
นกัวิชาการศกึ า   1  น  
 รก. = 1  
 
นกัวิชาการ งินและบ ัชี  3  น 
  รก. = 1 พนง. = 2  
 
นกัวิชาการพสั  ุ  2   น  
พนง. = 2  
 

พนกังานพิมพ์ระ บั 3   2  น  
ลป. = 2 
 

พนกังานธุรการ  1  น 

พนก. = 1 
 

นกัวิชาการศกึ า  5   น  
 รก. = 4 พนง.  = 1 
 
ผ  ปฏิบตัิงานบริหาร  1  น  
 รก. = 1 
 

นกัวิชาการศกึ า 4  น  
 รก. = 1   พนง. = 2   ลช. = 1 
 

นกัวิชาการศกึ า 5  น  

 รก. = 2 พนง.  = 1 ลช = 2 
 

นกัวิชาการศกึ า 3  น  

 รก. = 2  ลช ก = 1 
 

นกัวิชาการ สต ศันศกึ า 2 น 
 รก. = 1  พนง. = 1 
 

นกัวิชาการศกึ า  3  น  
 รก. = 2   ลช.  = 1 
 

นกัสารสน  ศ  2  น  
พนง. = 2   
 
นกัวิชาการ  มพวิ ต ร์  2  น  
พนง. = 2 
 

 จ าหน า ี บริหารงาน ั ว ป 1 น 
พนง. = 1 
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5. นโยบำยกำรบริหำร 
  เพ่ือเป็นกำรสนับสนุนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยขอนแก่น ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและ
ประมวลผล (ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร) ได้วำงแนวทำงในกำรบริหำรงำน ไว้ดังนี้ 

1. แนวทำงกำรบริหำรงำนทั่วไป 
1.1 พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในและระบบกำรประเมินผลกำรบริหำรและกำรให้บริกำรของ

ส ำนักทะเบียนฯให้มีประสิทธิภำพและครอบคลุมทุกบทบำทภำรกิจที่สำมำรถตอบสนองยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยได้เป็นอย่ำงดี 

1.2 สร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำนด้วยกำรให้มีระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติที่เน้นผลลัพธ์ของงำน
เป็นส ำคัญท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

1.3 เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรและกำรบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆ ภำยใต้หลักกำร
บริหำรจัดกำรที่ดี 

1.4 มีมำตรกำรจูงใจให้บุคลำกรใช้ทรัพยำกรที่ประหยัดและคุ้มค่ำให้มำกที่สุด 
1.5 จัดให้มีกำรท ำวิจัยสถำบันที่มีคุณภำพเพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำระบบกำรท ำงำนอย่ำงน้อยปีละ 

2 เรื่อง 
1.6 จัดท ำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพโดยเฉพำะควำมเสี่ยงต่อควำมเสียหำยด้ำน

ชื่อเสียงของมหำวิทยำลัย และกำรถูกฟ้องร้องในคดีท่ีเกี่ยวกับวิชำกำรของมหำวิทยำลัย 
1.7 เปิดโอกำสให้บุคลำกรในส ำนักทะเบียนฯและบุคลำกรของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมใน

กำรบริหำรและกำรตัดสินใจส ำคัญ ๆ 
1.8 ยึดหลักควำมพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริกำรทั้งนักศึกษำ อำจำรย์ คณะวิชำ และประชำชนผู้มำ

ติดต่อ/รับบริกำร โดยจะมีกำรศึกษำควำมพึงพอใจให้ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 ในกำรให้บริกำรของทุกกลุ่มภำรกิจ 
เป็นระยะ ๆ  

1.9 พัฒนำกำรประชำสัมพันธ์และกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของส ำนักทะเบียนฯให้มีประสิทธิภำพ
มำกขึ้นเพ่ือควำมเข้ำใจและเสริมภำพลักษณ์ท่ีดีของส ำนักทะเบียนฯและมหำวิทยำลัย 

1.10 เพ่ิมกำรน ำเอำ e-office มำใช้ในกำรบริหำรงำนของส ำนักทะเบียนฯให้มำกข้ึนทั้งในด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคล งบประมำณและด้ำนอ่ืน ๆ  

1.11 ประเมินผลเพื่อทบทวนควำมเหมำะสมของกำรจัดอัตรำก ำลังภำยในให้เหมำะสมสอดคล้องกับ
ปริมำณภำรกิจที่รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มภำรกิจให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดในงำน 

2.  กำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงเพียงพอและต่อเนื่อง  เพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรท ำงำนและมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ให้สำมำรถรองรับกับกำรปฏิบัติตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัยด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้  

2.1 ด้ำนกำรเพ่ิมพูนสมรรถนะด้ำนควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ในงำนที่รับผิดชอบ 
2.2 ด้ำนควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษเพ่ือให้สำมำรถสื่อสำรกับนักศึกษำหรือชำวต่ำงประเทศ

ที่มำติดต่อขอรับบริกำรจำกส ำนักทะเบียนฯได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2.3 ด้ำนควำมสำมำรถในกำรสร้ำงควำมรู้ กำรจัดกำรควำมรู้และกำรใช้ควำมรู้เพ่ือกำรพัฒนำ

ระบบกำรท ำงำนและกำรให้บริกำรให้อยู่ในระดับมำตรฐำน รวมทั้งกำรพัฒนำศักยภำพในกำรท ำวิจัยของบุคลำกร
ด้วย เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงแท้จริง 

2.4 กำรพัฒนำทักษะกำรท ำงำนเป็นทีมร่วมกันของบุคลำกร ที่เคยสังกัดต่ำงหน่วยงำนกันให้
ท ำงำนร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2.5 กำรพัฒนำเสริมสร้ำงจิตส ำนึกในกำรให้บริกำรที่ดี ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บุคลำกรโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง คุณลักษณะเชิงคุณธรรม จริยธรรม 
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2.6 ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ได้รับกำรพัฒนำหรือน ำมำใช้ใหม่ ๆ อย่ำง
เพียงพอ 

2.7 สนับสนุนให้บุคลำกรทุกระดับเข้ำร่วมกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมต่ำง ๆ  ทีส่ ำนักทะเบียนฯ จัด
ขึ้นหรือร่วมจัดกับหน่วยงำนอ่ืนอย่ำงน้อยคนละ 2 ครั้งต่อปี 

3. กำรบริหำรงำนเพื่อสนับสนุนงำนบริหำรวิชำกำรของมหำวิทยำลัย    
มีแนวทำงดังนี้ 

3.1 ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำท่ีเป็นอุปสรรคหรือไม่
เอ้ืออ ำนวยต่อกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย หรือเป้ำหมำยในกำรผลิตบัณฑิตของมหำวิทยำลัย หรือเสี่ยงต่อ
กำรถูกฟ้องร้องจำกนักศึกษำ ผู้ปกครอง รวมถึงบุคคลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.2 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือให้บริกำรแก่หน่วยงำน องค์กร/คณะวิชำ และ
มหำวิทยำลัยเพื่อน ำไปใช้ในกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรในงำนท่ีรับผิดชอบได้ 

3.3 ปรับปรุงกำรจัดงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นตำมข้อก ำหนด
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและจำกกำรประเมินผลกำรจัดงำนประกอบกับประสบกำรณ์ท่ีเรียนรู้จำก
สถำบันกำรศึกษำอ่ืนเพ่ือให้สำมำรถสนองตอบต่อจ ำนวนบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำและเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำ
บัตรที่มีจ ำนวนเพิ่มข้ึนทุกปีได้อย่ำงสมบูรณ์ 

3.4 พัฒนำระดับกำรประสำนงำนและกำรพัฒนำบุคลำกรที่ให้บริกำรในหน่วยบริกำรกำรศึกษำ
ของคณะต่ำง ๆ ซึ่งเป็นด่ำนแรกในกำรให้บริกำรด้ำนวิชำกำรแก่นักศึกษำและบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
เพียงพอแก่กำรให้บริกำรที่ดี มีควำมถูกต้อง และเป็นรูปแบบเดียวกัน 

3.5 จัดระบบกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมต่ำง ๆ ให้มี
ประสิทธิภำพ 

4. กำรบริหำรงำนในภำรกิจรับเข้ำศึกษำ 
4.1 ปรับปรุงกลยุทธ์กำรตลำดเชิงรุกให้มำกข้ึนในกำรประชำสัมพันธ์และกำรด ำเนินกำรรับสมัคร

บุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่นทั้งโดยวิธีรับตรงและกำรรับผ่ำน สกอ. ด้วยกำรมีแผนปฏิบัติกำรตลำดเชิง
รุกที่ครอบคลุมและต่อเนื่อง กำรเพิ่มระดับกำรประสำนงำนและร่วมมือกับโรงเรียน/สถำนศึกษำต่ำงๆ /ชมรมศิษย์
เก่ำมหำวิทยำลัยขอนแก่น ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือเกี่ยวกับกำรรับสมัครเข้ำศึกษำ ตลอดจนกำรอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรสมัครและกำรช ำระเงินให้มำกข้ึน เป็นต้น 

     4.2 แสวงหำพันธมิตรสถำบันอุดมศึกษำของรัฐทั้งในภำคตะวันออกเฉียงเหนือและภำคอ่ืนๆ ในกำร
ด ำเนินกำรรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในระบบรับตรงร่วมกันเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่กลุ่มเป้ำหมำย 
เพ่ิมอัตรำกำรครอบคลุม ตลอดจนประสิทธิภำพและประหยัดค่ำใช้จ่ำย 

4.3 ศึกษำสำเหตุและหำมำตรกำรลดปัญหำกำรสละสิทธิ์เข้ำศึกษำ กำรลำออก กำรตกออก และ
กำรส ำเร็จกำรศึกษำล่ำช้ำ เพ่ือเสนอมหำวิทยำลัยในกำรจัดท ำนโยบำยลดผลกระทบต่อไป 

5. กำรบริหำรงำนกำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ (One- Stop Service : OSS) 
5.1 พิจำรณำปรับลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำรต่ำง ๆ ให้สะดวก รวดเร็ว ด้วยบริกำรที่

มีคุณภำพและค ำนึงถึงควำมพอใจของผู้รับบริกำรเป็นส ำคัญ 
5.2 พิจำรณำเปิดให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ ในวันหยุดรำชกำรแก่กลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นนักศึกษำ

โครงกำรพิเศษซึ่งไม่สะดวกท่ีจะมำติดต่อขอรับบริกำรในวันเวลำรำชกำรได้ 
5.3 ปรับปรุงเอกสำรและแบบค ำร้องต่ำง ๆ ที่ใช้อยู่ทั้งหมดให้เป็น 2 ภำษำเพ่ืออ ำนวยควำม

สะดวกแก่นักศึกษำชำวต่ำงประเทศที่มีจ ำนวนเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ 
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5.4 จัดหำมำตรกำรให้กำรตรวจสอบหนี้สินของนักศึกษำกรณีขอส ำเร็จกำรศึกษำ ลำออก หรือ
ลำพักกำรศึกษำให้สำมำรถด ำเนินกำรให้เสร็จสิ้น ณ จุดเดียว 
  6. กำรบริหำรงำนระบบทะเบียนและกำรประมวลผล 

6.1 ดูแลระบบควำมปลอดภัยและควำมพอเพียงของเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ในระบบทะเบียนและ
ประมวลผลซึ่งได้รับกำรพัฒนำปรับปรุงโครงสร้ำงเครือข่ำยเรียบร้อยแล้วให้อยู่ในสภำพสมบูรณ์สูงสุด 

6.2 พัฒนำระบบกำรตรวจสอบกำรส ำเร็จกำรศึกษำให้รวดเร็วและไร้ข้อผิดพลำดก่อนน ำเสนอ
สภำมหำวิทยำลัยเพื่ออนุมัติกำรส ำเร็จกำรศึกษำต่อไป 

6.3 จัดท ำข้อควำมต่ำง ๆ ที่ปรำกฏบน Webpage ของส ำนักทะเบียนฯ ให้มี 2 ภำษำ 
6.4 พัฒนำโปรแกรมระบบทะเบียนเรียนให้สำมำรถรองรับควำมหลำกหลำยของรูปแบบกำร

จัดกำรกำรศึกษำของคณะ/สำขำวิชำต่ำง ๆ  
6.5 จัดกำรให้สำมำรถ Download แบบฟอร์มค ำร้องต่ำง ๆ ได้เองผ่ำน Web 

7. กำรบริหำรงำนกำรพัฒนำวิชำกำร 
7.1 พัฒนำศักยภำพและอ ำนวยควำมสะดวกแก่คณะวิชำต่ำง ๆ ให้สำมำรถด ำเนินกำรเก่ียวกับ

หลักสูตรให้สมบูรณ์มำกท่ีสุดก่อนออกจำกคณะเพ่ือเสนอมหำวิทยำลัยด ำเนินกำรต่อไป เช่นกำรร่ำงและปรับปรุง
หลักสูตร กำรพัฒนำและกำรประเมินผลหลักสูตร เป็นตน้ 

7.2 เพ่ิมประสิทธิภำพของกำรจัดกำรศึกษำรำยวิชำสหกิจศึกษำในรูปของคณะกรรมกำรสหกิจ
ศึกษำของมหำวิทยำลัย 

7.3 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือและกำรประสำนงำนกับมหำวิทยำลัยหรือสถำบันต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำวิชำกำร ระบบทะเบียนและประมวลผลทั้งในและต่ำงประเทศ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
12 แผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ 

กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 
(ส ำนักบริหำรและพฒันำวิชำกำร) 
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ส่วนที่ 2 
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล (ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร) 
 

2.1 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 

 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร เริ่มจำกส ำนักฯส่งผู้แทนเข้ำร่วมรับนโยบำยจำกมหำวิทยำลัย ในกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำร เพ่ือน ำมำก ำหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักฯ ตำมกรอบเวลำและแนว
ปฏิบัติของมหำวิทยำลัย จำกนั้นจึงน ำเข้ำสู่กระบวนกำรขั้นตอนกำรจัดท ำแผนของส ำนักฯ  7 ขั้นตอนส ำคัญ ดัง
แสดงใน แผนภำพที่ 2.1ก(1)-1 คือ เริ่มด้วย ขั้นตอนที่ 1 กำรทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจหลัก ค่ำนิยม และ 
วัฒนธรรมของส ำนักฯ โดยคณะกรรมกำรฝ่ำยแผนและสำรสนเทศ ที่จะมีหน้ำที่ยกร่ำงแผนกลยุทธ์  ซึ่งประมวล
ข้อมูลน ำเข้ำ ทั้งจำกภำยในและภำยนอกส ำนักฯ โดยกำรน ำนโยบำยของมหำวิทยำลัยมำเป็นกรอบหลัก เพ่ือ
ถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยมำสู่ระดับของส ำนักฯ และน ำนโยบำยขอส ำนักฯมำปรับพิจำรณำควำม
สอดคล้องนโยบำยมหำวิทยำลัย น ำพิจำรณำเสียงจำกผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มภำรกิจ ที่ได้
จำกกำรประชุมสรุปโครงกำร/กิจกรรม หรือ จำก กำรเปิดให้แสดงควำมคิดเห็น ระหว่ำงด ำเนินกิจกรรม เช่นเสียง

ควำมต้องกำรจำกนักเรียนในโอกำส
แนะแนวสัญจร เสียงจำกโรงเรียนที่เป็น
หน่วยสอบระหว่ำงสอบ เสียงจำก
กรรมกำรเฉพำะกิจในกำรประชุม
ประเมินผล หรือเสียงจำกกำรตรวจ
ประเมินกำรประกันคุณภำพที่เป็น OFI 
รวมทั้งควำมได้เปรียบและควำมท้ำทำย
ของส ำนักฯ  เพ่ือน ำเข้ำสู่ ขั้นตอนที่ 2 
เพื่อวิเครำะห์สถำนกำรณ์  ทั้งขั้นตอน
ที่ 1 และ 2 ส ำนักฯ เน้นกำรมีส่วนร่วม
ของบุคลำกรทุกคน  ถือเป็นวัฒนธรรม
ในกำรท ำ งำนของส ำนั กฯ  ที่ เ น้ น
คุณภำพกำรให้บริกำร และ เน้นกำร
ท ำงำนที่ให้บุคลำกรมีส่วนร่วม โดยจัด
ให้ มี กิ จกรรมประชุ มสั มมนำ  เ พ่ือ
ทบทวนแผน ทบทวนคุณภำพ ทบทวน
วิสัยทัศน์  ค่ ำนิยม จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกำส และ ภำวะคุกคำม เป็นประจ ำ
ทุกปี  โดยกำรสัมมนำระดมสมอง

วิเครำะห์สถำนกำรณ์ ผ่ำนกระบวนกำร SWOT Analysis ที่จะช่วยให้เห็น จุดแข็ง ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
จุดอ่อน หรือจุดบอด แนวทำงแก้ไข หรือ ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ ที่ได้จำก กำรสัมมนำทบทวนระบบประกัน
คุณภำพ และสรุปน ำเข้ำสู่กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรฝ่ำยแผนฯของส ำนักฯในขั้นตอนที่ 3 ก ำหนดเป้ำหมำย
กลยุทธ์ ทบทวนและปรับปรุงแผนที่กลยุทธ์ของส ำนักฯ ดังแสดงในแผนภำพที่ 2.1ก(1)-2  เพ่ือ จัดท ำแผนกล

 

แผนภาพที่ 2.1ก(1)-1  แสดงกระบวนกำร ขั้นตอนกำรวำงแผน ของส ำนักฯ 
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ยุทธ์ ในขั้นตอนที่ 4 และ จัดท ำแผนปฏิบัติกำร/โครงกำรตำมแผนกลยุทธ์พร้อมกับกำรพิจำรณำสนับสนุน
ปัจจัยและงบประมำณ ในขั้นตอนที่ 5  และเข้ำสู่ ขั้นตอนที่ 6 น ำสู่กำรปฏิบัติตำมแผน/โครงกำร และขั้นตอน
ที่ 7 เพ่ือ ติดตำมตรวจสอบ  โดยด ำเนินกำรตำมกรอบเวลำปฏิทินด ำเนินกำรของมหำวิทยำลัย  ที่มี
คณะกรรมกำรฝ่ำยแผนและสำรสนเทศ รับผิดชอบ และให้มีทุกกลุ่มภำรกิจมีส่วนร่วม   ในกำรตรวจติดตำม
แผนกำรปฏิบัติส ำนักฯอิงแนวปฏิบัติตำมแนวทำง  PDCA  ดังแสดงใน แผนภำพที่ 2.1ก(1)-1 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภำพที่ 2.1ก(1)-2 แสดงแผนที่กลยุทธข์องส ำนักฯ  
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ตารางที่ 2.1ก(1)-2-1  แสดง ข้ันตอนกำรวำงแผน ของส ำนักฯ ผูเ้กี่ยวข้องที่ส ำคัญ กรอบเวลำ เหตผุลในกำรก ำหนดกรอบเวลำ  

ขั้นตอน ผู้เกี่ยวข้องที่ส ำคัญ กรอบเวลำ เหตุผลในกำรก ำหนดกรอบเวลำ 

 รับนโยบำย โดยส่งผู้แทนส ำนักฯ
เข้ำร่วมประชุม สัมมนำเพื่อร่วม
พิจำรณำก ำหนด กรอบแนวทำง
นโยบำย ปฏิทินด ำเนินกำร แนว
ปฏิบัติร่วมกบัมหำวิทยำลัย เพื่อ
น ำมำจัดท ำแผนส ำนักฯ  

 รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและ
พัฒนาฯ 

 หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนฯ ของส านักฯ 
 

 ตามปฏทิินการก าหนด
แผนเพื่อส่งต่อ
มหาวิทยาลัย 
 

 เพื่อให้สอดคล้องกับแผน
โดยรวมของมหำวิทยำลยั 

 

1. ทบทวนวิสยัทัศน์ พันธกิจ 
ค่ำนิยม วัฒนธรรม และ แผน
ประกันคุณภำพของส ำนักฯ 

 คณะผู้บริหารส านักฯ 
 หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 
 กรรมการประเมินและประกัน

คุณภาพภายใน ของส านักฯ 
 บุคลากรส านักฯ 

 ประมาณเดือน 
มกราคม –มีนาคม ของ
ทุกป ี

 เพื่อก ำหนดและปรับทิศทำงกล
ยุทธ์ส ำนกัฯ ทบทวนปรับปรุง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม 
วัฒนธรรม ของส ำนกัฯ ควำม
สอดคล้องกับแนวทำงทิศทำง
ตำมแนวนโยบำยของ
มหำวิทยำลัย เพื่อกำรมุ่งสู่กำร
บริหำรและพัฒนำวิชำกำรที่
เป็นเลิศ อย่ำงต่อเนื่อง 

2. วิเครำะห์สถำนกำรณ์ (SWOT 
Analysis)   ทบทวนกำรประกัน
คุณภำพ ผลประเมิน และ OFI 

 คณะผู้บริหารส านักฯ 
 คณะกรรมการฝ่ายแผนและ

สารสนเทศของส านักฯ 
 บุคลากรของส านักฯ ทุกคน 

 ประมาณเดือน มีนาคม 
ของทุกปี 

 ทบทวนผลกำรประเมินกำร
ปฏิบัติงำน ผลประเมินประกัน
คุณภำพ  และ OFI เพื่อ
ก ำหนดแผนพัฒนำ และ
แผนปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
มหำวิทยำลัยโดยรวม 

3. ก ำหนดเป้ำหมำยกลยุทธ์ของส ำนกัฯ  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและ
สารสนเทศ 

 คณะกรรมการฝ่ายแผนฯ ของ
ส านักฯ 

 ตามกรอบเวลาปฏิทิน
ของมหาวิทยาลัย 

 เพื่อมุ่งสู่ทิศทำงที่ส ำนักฯ
ก ำหนดและและสอดคล้องกับ
ทิศทำงแผนและกรอบเวลำ
โดยรวมของมหำวิทยำลยั 

4. จัดท ำแผนเชิงกลยุทธ ์และ
แผนปฏิบัติกำร/โครงกำรของส ำนัก
ฯ  

 รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและ
สารสนเทศ 

 คณะกรรมการฝ่ายแผนฯ ของ
ส านักฯ 

 กลุ่มภารกิจ และหน่วยงานภายใน 
ผู้รับผิดชอบแผนโครงการต่างๆ 

 ตามกรอบเวลาปฏิทิน
ของมหาวิทยาลัย 

 เพื่อให้สอดคล้องกับแผน
โดยรวมของมหำวิทยำลยั 

5. อนุมัติแผนและทรัพยำกรกำร
ด ำเนินกำร 

 รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและ
สารสนเทศ 

 คณะกรรมการฝ่ายแผนฯ ของ
ส านักฯ 

 ตามกรอบเวลาปฏิทิน
ของมหาวิทยาลัย 

 เพื่อให้สอดคล้องกับแผน
โดยรวมของมหำวิทยำลยั 

6. น ำสู่กำรปฏิบัติตำม แผน/ โครงกำร   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและ
สารสนเทศ 

 คณะกรรมการฝ่ายแผนฯ ของ
ส านักฯ 

 กลุ่มภารกิจ และหน่วยงานภายใน 
ผู้รับผิดชอบแผนโครงการต่างๆ 

 ตามกรอบเวลาปฏิทิน
ของมหาวิทยาลัย 

 เพื่อให้สอดคล้องกับแผน
โดยรวมของมหำวิทยำลยั 

7. ติดตำมตรวจสอบแผน  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและ
สารสนเทศ 

 คณะกรรมการฝ่ายแผนฯ ของ
ส านักฯ 

 กลุ่มภารกิจ และหน่วยงานภายใน 
ผู้รับผิดชอบแผนโครงการต่างๆ 

 ตามปฏทิินของ
มหาวิทยาลัย 

 เพื่อให้สอดคล้องกับแผน
โดยรวมของมหำวิทยำลยั 
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แผนปฏิบัติกำรที่ค่อนข้ำงไม่เปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนแปลงน้อยมำก บ่งแสดงถึงควำมย่ังยืนของ
ระบบงำน ส ำนักฯ จะเก็บไว้เป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งจะก ำหนดไว้ประจ ำในแผนปฏิบัติกำรแต่ละปี  ส่วนแผนที่มีควำมไม่
สอดคล้องตำมวัตถุประสงค์ หรือมีเสียงที่เป็นควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ 
แนวนโยบำยใหม่ หรือ ผลจำกข้อเสนอแนะ (OFI) ของคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพแต่ละปีกำรศึกษำ 
ส ำนักฯจะน ำกลับมำทบทวนปรับปรุงพัฒนำแผนใหม่ ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป ดังแสดงใน แผนภำพที่ 2.1ก(1)-1 
ขั้นตอนที่ 7 

ตารางที่ 2.1ก(2)  แสดง ข้ันตอนกำรวำงแผน ของส ำนักฯ ผูเ้กี่ยวข้องที่ส ำคัญ กรอบเวลำ เหคผุลในกำรก ำหนดกรอบเวลำ  

ปัจจัย เก็บรวบรวมและวิเครำะห์ขอ้มูลจำก 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส อุปสรรค 

 กำรประชมุสัมมนำบุคลำกร ทบทวนระบบประกันคุณภำพละกำรจดัท ำแผน 
กิจกรรม SWOT Analysis 

 สรุปผลกำรกำรตรวจประเมิน  
 จำกกำรประเมินควำมพึงพอใจที่เป็นทำงกำร และที่วิเครำะห์โดยคณะท ำงำนเฉพำะ

กิจ  
 รับฟังผ่ำนข้อมูลขำ่วสำร Internet, Face book, E-mail  

สัญญำณบ่งชี้ควำมเส่ียงแต่เนิ่นๆ 

 กำรรับฟังเสยีงจำกผู้รับบริกำรและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับกลุม่ โดย 
 กำรประชมุสัมมนำ  
 กำรเปดิโอกำสให้แสดงควำมคดิเห็นระหว่ำงจัดกิจกรรม 
 กำรประชมุเตรียมกำรคณะกรรมกำรเฉพำะกิจก่อนกำรด ำเนินกำร 

 กำรประเมินจำกคณะกรรมกำรประกันควำมเสี่ยง 
 กำรไปศึกษำดูงำน 
 ข้อมูลข่ำวสำรภำยนอกที่เกี่ยวข้อง รับฟังผ่ำนข้อมูลข่ำวสำร Internet, Face 

book, E-mail และสื่อตำ่งๆ 
 ข่ำวปญัหำอุปสรรคที่เกิดกบัองค์กรที่ปฏิบัตหิน้ำที่คล้ำยกัน 

ควำมยั่งยืนและสมรรถนะหลัก 

 กำรขอเขำ้ศึกษำดูงำนจำกต่ำงองค์กรที่ปฏบิัตภิำรกิจท ำนองเดียวกัน 
 กำรประชมุแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกบัต่ำงองค์กร 
 กำรขอควำมอนุเครำะห์จำกต่ำงองค์กร เพื่อให้บริกำร ในส่วนภำรกิจที่ส ำนักฯ

ด ำเนินกำรอยู่  
 เสียงจำกผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ควำมสำมำรถในปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์  ผลกำรตรวจประเมินคุณภำพ 

 
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและน ำไปสู่กำรปฏิบัติ (Action Plan Development and Deployment)  
 2.1.1 แผนปฏิบัติกำร (Action Plan Development)  

กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์(แผนระยะยำว)และแผนปฏิบัติกำร(แผนระยะสั้น)ของส ำนักฯ อยู่ในขั้นตอนที่ 4 
และขั้นตอนที่ 5 ดังแสดงใน แผนภำพที่ 2.1ก(1)-1  คณะกรรมกำรฝ่ำยแผนและสำรสนเทศ จะพิจำรณำ
วิเครำะห์แผน ก ำหนดเป้ำตัวชี้วัด ประเมินสถำนกำรณ์  ให้กลุ่มภำรกิจร่วมเสนอโครงกำร วิเครำะห์จัดล ำดับ
ควำมส ำคัญ และ จัดสรรงบประมำณสนับสนุน ก ำหนดระยะเวลำกำรด ำเนินกำร กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำร
พิจำรณำปรับแผน หรือ พัฒนำแผนในแต่ละรอบกำรปฏิบัติกำร เป็นขั้นตอน P: PLAN ของระบบ Action Plan 
เพ่ือน ำสู่กำรปฏิบัติ ในขั้นตอนที่ 6 (D: DO) และ ขั้นตอนที่ 7 (C: CHECK) และจำกกำรติดตำมตรวจสอบแผน 
อำจน ำสู่กำรถือปฏิบัติ (A: ACTION) ในระบบ หรือน ำสู่กำรปรับปรุงแผน กำรพัฒนำแผน หรือ กำร ยุติแผนต่อไป 
ตำมกระบวนกำร PDCA  แผนปฏิบัติกำรส ำคัญของส ำนักฯ    
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 2.1.2 กำรน ำแผนปฏิบัติกำรไปสู่กำรปฏิบัติ (Action Plan Implementation)  

กำรน ำแผนไปปฏิบัติ อยู่ในขั้นตอนที่ 6 ของระบบกระบวนกำรจัดท ำแผนของส ำนักฯ ส ำนักฯ ถ่ำยทอด
แผนสู่กำรปฏิบัติ ในรูปแบบค ำสั่งที่เป็นทำงกำร และเปิดให้มีกำรซักซ้อมเพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจที่ชัดเจน
สอดคล้องตรงกัน ตำมเป้ำหมำยของภำรกิจของแผน และแนวทำงปฏิบัติที่ต้องประสำนสัมพันธ์กันทั่วทั้งกลุ่ม 
ภำยใต้กรอบเกณฑ์มำตรฐำนแนวปฏิบัติเดียวกัน    โดยใหม้ีกำรซักซ้อมทั้งอย่ำงเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร  

 อย่ำงไม่เป็นทำงกำร    
 โดยกำรประชุมย่อยเฉพำะกลุ่มภำรกิจ ถ่ำยทอดแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่ำนหัวหน้ำกลุ่มผู้รับผิดชอบ 

ทั้งกลุ่มเดียวกัน หรือต่ำงกลุ่มกัน ให้เข้ำใจชัดเจนสอดคล้องตรงกัน แผนงำน เช่นกำรออกด ำเนินกำร
สอบคัดเลือกฯ เช่นกำรเตรียมกำรออกปฏิบัติกำร แนะแนวสัญจร แนะแนวตลำดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษำ กำรออกปฏิบัติกำรจัดสอบตำมหน่วยสอบต่ำงๆ 

 โดยกำรปรึกษำหำรือกันเองในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเฉพำะเรื่อง หรือเฉพำะกลุ่มท่ียังไม่ชัดเจนสอดคล้อง
ตรงกัน ระหว่ำงปฏิบัติตำมแผน หรือมีควำมจ ำเป็นในระหว่ำงปฏิบัติกำรที่อำจต้องมีกำรปรับแผน 
และต้องถือปฏิบัติทั่วทั้งระบบที่อำจต้องถ่ำยทอดกำรด ำเนินกำรถือปฏิบัติร่วมกันโดยเร่งด่วน เช่น
กำรติดต่อโทรศัพท์ ซักซ้อมแนวปฏิบัติหรือกำรด ำเนินกำรที่มีข้ออุปสรรคระหว่ำงด ำเนินกำรสอบ 
ระหว่ำงสนำมสอบ เป็นต้น 

 อย่ำงเป็นทำงกำร 
 ในรูปแบบกำรประชุมใหญ่ของบุคลำกรทั้งหมดที่จัดประชุมประจ ำเดือน/ประชุมกรรมกำรบริหำร

ส ำนักฯชี้แจงถ่ำยทอดแผนกำรปฏิบัติ ทั้งแผนปกติ และมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยง หรือแผนส ำรอง
ฉุกเฉินกรณีเกิดมีควำมเปลี่ยนแปลงตำมท่ีคำดกำรณ์ไว้ผ่ำนหัวหน้ำกลุ่มภำรกิจหรือคณะกรรมกำร
เกี่ยวข้องเพ่ือน ำสู่กำรปฏิบัติ เช่นกำรประชุมใหญ่ของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบ กำรประชุม
อ ำนวยกำรคณะกรรมกำรจัดงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร หรือกำรประชุม/สัมมนำถ่ำยทอด
แผน และซักซ้อมแนววิธีกำรปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุพันธกิจร่วมกับต่ำงหน่วยงำน เป็นต้น 

เพื่อควำมม่ันใจได้ว่ำผลกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญตำมแผนปฏิบัติกำรนี้จะมีควำมยั่งยืน ส ำนักฯ พิจำรณำ
เน้นที ่
 ศักยภำพ คุณภำพ และควำมมุ่งม่ัน และประสบการณ์ที่เป็นทักษะความช านาญพิเศษของ

บุคลากรที่มอบหมำยให้เป็นผู้ปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรที่ส ำคัญนั้นๆ ที่ส ำนักฯมีควำมพร้อม    
ส ำนักฯเชื่อม่ันว่ำประสิทธิภำพ และคุณภำพ และควำมมุ่งมั่น ของผู้ปฏิบัติ จะสะท้อนประสิทธิภำพ
และคุณภำพของผลกำรด ำเนินกำรที่ยั่งยืน  

 แนวปฏิบัติที่เป็นระบบกระบวนการท างานที่ดี สำมำรถปฏิบัติซ้ ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งโดย
ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งผ่ำนกระบวนกำรวิเครำะห์ภำระงำนและกำรออกแบบระบบและ
พัฒนำปรับปรุงมำอย่ำงต่อเนื่องยำวนำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ   

 ความพร้อมของเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงที่ได้รับกำรดูแลปรับปรุงอย่ำงสม่ ำเสมอ ควำมพร้อมของ
ปัจจัยสนับสนุนด้ำนค่ำใช้จ่ำยด ำเนินกำร เป็นเครื่องช่วยที่จะท ำให้กำรด ำเนินกำรตำมแผน ปฏิบัติได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และจะยังสำมำรถด ำเนินกำรได้ด้วยคุณภำพที่ไม่ต่ ำกว่ำเดิม แม้ว่ำจะมีกำร
เปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงำน หรือคู่ควำมร่วมมือบ้ำง 

 ส ำนักฯเป็นศูนย์แหล่งข้อมูลสำรสนเทศของงำนบริกำรกำรศึกษำที่มีควำมเชื่อถือได้สูง และมีกำร
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ มีกำรรักษำควำมปลอดภัยข้อมูลที่รัดกุม สำมำรถใช้ประโยชน์ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน  

 มีกำรพัฒนำปรับปรุงตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอ 
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 มีกำรสร้ำงความสัมพันธ์และความผูกพันในบุคลากร ให้เกดิควำมรู้สึกผูกพัน เป็นผู้มีส่วนร่วมใน
กำรเป็นเจ้ำของแผนงำนโครงกำรต่ำงๆร่วมกัน  เพื่อให้เกิดผลที่ยั่งยืน 

 มีระบบบริหารความเสี่ยง เพ่ือสร้ำงหลักประกันให้แผนด ำเนินกำรได้อย่ำงเต็มที่ตำมเป้ำหมำย 
 2.1.3 กำรจัดสรรด้ำนทรัพยำกร (Resource Allocation)   

ส ำนักฯ ให้ควำมส ำคัญกับแผนงำนที่สำมำรถน ำสู่กำรปฏิบัติได้จริง โดยหลักกำรนี้ผู้รับผิดชอบแผนต้อง
เสนอกรอบงบด ำเนินกำรพร้อมกำรขออนุมัติแผน  ซึ่งส ำนักฯ  จะประมวลเสนอขออนุมัติในรูปนโยบำยและแผน
ของส ำนักฯ เพ่ือขอก ำหนดงบประมำณรำยจ่ำยที่ชัดเจน    และจะน ำมำทบทวนจัดสรรจำกกรอบใหญ่ที่ผ่ำนกำร
อนุมัติวงเงินด ำเนินกำรแล้ว     เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนว่ำ โครงกำรตำมแผนปฏิบัติใดบ้ำงที่ด ำเนินกำรต่อไปได้ 
หรือต้องชะลอไว้ก่อน หรือด ำเนินกำรได้บำงส่วนก่อน โครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนส ำนักฯจะก ำหนด ตัวชี้วัด ค่ำ
เป้ำหมำย งบประมำณสนับสนุน ผู้รับผิดชอบ และกรอบเวลำปฏิบัติงำนไว้  

  ขั้นตอนด ำเนินกำรจัดสรรทรัพยำกรเพ่ือให้มั่นใจว่ำสำมำรถปฏิบัติกำรตำมแผนได้ส ำเร็จ 
 ให้ทุกกลุ่มภำรกิจเสนอแผน/โครงกำรตำมกรอบแผนปฏิบัติของส ำนักฯ พร้อมกรอบงบประมำณ

สนับสนุน 
 วิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของแผนที่ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนทรัพยำกรที่จ ำเป็นของแต่ละกลุ่มภำรกิจ

โดยคณะกรรมกำรฝ่ำยแผนและสำรสนเทศ เพ่ือจัดล ำดับควำมส ำคัญและควำมเป็นไปได้ให้
สอดคล้องตำมกรอบนโยบำยทั้งของส ำนักฯและมหำวิทยำลัยร่วมกัน 

 ติดตำมกำรพิจำรณำอนุมัติงบประมำณ 
 คณะกรรมกำรฝ่ำยแผนและสำรสนเทศประชุมชี้แจงงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรให้ส ำนักฯ และ

วิเครำะห์ล ำดับควำมส ำคัญและจัดสรรทรัพยำกรสนับสนุนที่จ ำเป็นและที่เหมำะสม/จัดหำ/พัฒนำ
ศักยภำพบุคคลให้เหมำะสมของแต่ละกลุ่มภำรกิจ 

 ก ำหนดผู้รับผิดชอบแผนโครงกำรและปฏิทินด ำเนินกำรเพ่ือกำรติดตำมที่ชัดเจน 
 สนับสนุน ติดตำม เพ่ือคอยก ำกับไม่ให้เกิดอุปสรรคด้ำนกำรสนับสนุนทรัพยำกร 

 2.1.4 แผนด้ำนผู้ปฏิบัติงำน (Workforce Plan)  

ส ำนักฯ ให้ควำมส ำคัญของกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลอย่ำงมำก เนื่องเพรำะถือเป็นสมรรถนะหลักส ำคัญ
ของส ำนักฯ ที่จะต้องมีทีมผู้ปฏิบัติผู้เชี่ยวชำญในงำน มีทักษะประสบกำรณ์ที่สูงและรอบรู้ในงำน ที่ส ำคัญคือต้อง
ได้รับกำรเพ่ิมพูนทักษะประสบกำรณ์สม่ ำเสมอ และเพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืนในทีมงำน จึงเน้นกำรพัฒนำทรัพยำกร
ทั้งหมดหรือกลุ่มส่วนใหญ่เพ่ือเรียนรู้งำน และเพ่ิมพูนทักษะประสบกำรณ์ ทั้งโดยวิธีถ่ำยทอดจำกทีมผู้ปฏิบัติที่มี
ทักษะนั้นๆในส ำนักฯ หรือ จำกวิทยำกรเฉพำะทำงจำกต่ำงหน่วยงำน หรือให้เข้ำร่วมกับต่ำงหน่วยงำนใน
มหำวิทยำลัยหรือร่วมกับต่ำงสถำบัน โดยส ำนักฯให้ควำมส ำคัญในระดับที่ก ำหนดเป็นแผนประจ ำในกำรปฏิบัติงำน
ทุกปี และสนับสนุนด้ำนทรัพยำกรจ ำเป็น โดยเน้นให้ควำมส ำคัญกำรพัฒนำบุคลำกรแบบทุกคนต้องได้รับกำร
อบรมเพ่ิมพูนทักษะประสบกำรณ์ทำงใดทำงหนึ่งเสมอ เช่นกำรก ำหนดแผนกำรศึกษำอบรมดูงำนต่ำงสถำบันฯ 
ต่ำงหน่วยงำน ทั้งใน และต่ำงประเทศ กำรสนับสนุนให้บุคลำกรได้ศึกษำต่อ และก ำลังมีนโยบำยสนับสนุนให้ยืม
ค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำบำงส่วน กำรสนับสนุนให้ท ำวิจัยสถำบัน เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภำพควำมสำมำรถเชิงวิชำกำรที่
ตนเองถนัดและมีควำมสนใจ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของผู้ปฏิบัติงำน  
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 2.1.5 ตัววัดหรือตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินกำร (Performance Measures)  

ตัวชี้วัดส ำคัญที่ชี้บ่งกำรด ำเนินกำรของส ำนักฯ  ประกอบด้วย ตัวชี้วัด IQA-KKU ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
เพ่ือใช้ตรวจประเมินผลกำรด ำเนินกำรของส ำนักฯ จ ำนวน 9 ตัวชี้วัด (รำยละเอียด ดังปรำกฏในเอกสำรรำยงำน
ข้อมูลตำมตัวชี้วัดกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน ปีกำรศึกษำ 2555 (IQA-KKU) 

นอกจำกนี้ ส ำนักฯ ยังได้ก ำหนดเพ่ิมเติมตัวชี้วัดที่สะท้อนอัตลักษณ์ในกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำที่เป็น
ภำรกิจหลักของส ำนักฯเพ่ิมเติมด้วย จ ำนวน 1  ตัวชี้วัด    โดยหลักกำรแล้ว ส ำนักฯติดตำมผลควำมคืบหน้ำของ
แผนปฏิบัติกำรทุกตัวชี้วัด IQA-KKU ที่มหำวิทยำลัยก ำหนดใช้ประเมินผลกำรด ำเนินกำรของส ำนักฯ  และมุ่งม่ันที่
จะพัฒนำผลกำรด ำเนินกำรไปสู่ระดับคะแนนสูงสุดของเกณฑ์     และให้ควำมส ำคัญกับกรอบเกณฑ์คุณภำพ
กำรศึกษำ EdPEx   แต่อย่ำงไรก็ตำม ส ำนักฯได้พิจำรณำเลือกให้ควำมส ำคัญกับบำงตัวชี้วัดที่กระทบโดยส ำคัญต่อ
บทบำทของส ำนักฯ  โดยที่ ตระหนักว่ำ กำรให้บริกำรที่ผู้รับบริกำรพึงพอใจ คือหัวใจส ำคัญสูงสุด ส ำนักฯ เชื่อ
ว่ำ กระบวนกำรพัฒนำแผนที่ดี ทรัพยำกรสนับสนุน ที่มีศักยภำพ จะช่วยส่งเสริมสมรรถนะหลัก ด้ำนบุคลำกร 
ด้ำนเทคโนโลยี ให้สำมำรถพัฒนำระบบกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำหลักของส ำนักฯ ไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ที่
ก ำหนด และ สนับสนุนให้ส ำนักฯด ำเนินกำรในภำรกิจหลักได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน 

 2.1.6 กำรปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติกำร (Action Plan Modification)   

ในกรณีสถำนกำรณ์บังคับให้ต้องเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติกำร  ส ำนักฯ มีระบบในกำรพิจำรณำปรับเปลี่ยน
ตำมสถำนกำรณ์ โดยพิจำรณำเป็น 2 ทำงเลือก คือ 

1. เลือกพิจำรณำปรับแผน/พัฒนำแผน เพ่ือปรับเปลี่ยนเลือกแนวทำงปฏิบัติที่เป็นไปได้หรือแนวทำงที่
เหมำะสมกว่ำแนวทำงเดิม เพ่ือพัฒนำให้ดีและเหมำะสมยิ่งขึ้น หรือ 

2. เลือกยุติแผน กรณีแนวทำงปฏิบัตินั้นมีข้อจ ำกัดท่ีไม่อำจด ำเนินกำรต่อได้ 
โดยทั่วไปในช่วงด ำเนินกำรภำรกิจต่ำงๆของส ำนักฯจะใช้กำรตรวจสอบกระบวนแผนตำมกระบวนกำร 

PDCA ด้วย เช่น กำรประชุมของคณะท ำงำนติดตำมกำรด ำเนินกำร ที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ  ส ำนักฯคำดว่ำ กำร
เปลี่ยนแปลงที่เป็นอุปสรรคอำจเกิดข้ึนได้   จึงพร้อมให้ตรวจแก้ไขปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงโดยเร็วทันที  โดยที่
ต้องผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรเรื่องนั้นๆ   เป็นกระบวนกำรปรับปรุงแผนระยะสั้น เพ่ือกำรแก้ไขปัญหำ   
โดยยังคงอิงตำมกรอบแผนระยะยำวที่จะพัฒนำต่อในระดับรอบต่อๆไป ซึ่งปกติส ำนักฯจะมีแผนส ำรองฉุกเฉินใน
กิจกรรมนั้น เช่น แผนด ำเนินกำรด้ำนทะเบียนโดยระบบท ำมือ เมื่อระบบเทคโนโลยีขัดข้อง  แผนแนวทำงปฏิบัติที่
คำดกำรณ์ไว้ล่วงหน้ำในกำรด ำเนินกำรสอบคัดเลือก ณ สนำมสอบต่ำงๆ เป็นต้น    หำกต้องมีกำรเปลี่ยนแปลง 
กำรแก้ไขจะค ำนึงถึง ผลกระทบที่เกิดกับผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นระยะเวลำ ค่ำใช้จ่ำย (ควำมคุ้มค่ำ)    
โดยยึดหลักกำรด ำเนินกำรที่โปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้เสมอ 

 2.1.7 กำรคำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินกำร (Performance Projections) 

  ส ำนักฯพิจำรณำจำกข้อมูลทั้งจำกกรอบแนวนโยบำย เสียงของผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย OFI และ
ผลกำรวิเครำะห์ SWOT Analysis มำประกอบกระบวนกำรพัฒนำแผน และโดยที่ส ำนักฯ มุ่งม่ันที่จะพัฒนำตนเอง
ไปสู่เกณฑ์คุณภำพสูงสุด ส่วนหนึ่งจึงเป็นแรงผลักให้ส ำนักฯมุ่งท้ำทำยกับนวัตกรรมทำงเกณฑ์คุณภำพ แต่ก็ต้อง
ค ำนึงถึงศักยภำพและกรอบพันธกิจของตนเองไปพร้อมกัน   ส ำนักฯปฏิบัติงำนในพันธกิจในลักษณะกำร
สนับสนุนที่ซ้ ำๆ จนเป็นระบบ   กำรด ำเนินกำร ส ำนักฯ มีระบบกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำร/กิจกรรมภำยหลัง
เสร็จกำรด ำเนินกำรกิจกรรมนั้นๆ ทันท ีและ ที่ส ำคัญในทุกปีกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนมีกำร
ประเมินผล และรำยงำนกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์คุณภำพ ทั้ง เกณฑ์ IQA-KKU เกณฑ์ PMQA PL เกณฑ์ 
EdPEx และเกณฑ์ภำยในของส ำนักฯเอง ท ำให้ได้รับทรำบ OFI ท ำให้ได้รับทรำบควำมคิด/ควำมต้องกำรของ
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ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อระบบกำรด ำเนินกำรของส ำนักฯ อย่ำงต่อเนื่อง ส ำนักฯ มี
กระบวนกำรพัฒนำแผนที่ต้องพิจำรณำข้อมูลเหล่ำนี้อย่ำงสม่ ำเสมอ มีกำรติดตำมเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินกำร
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดเป็นประจ ำทุกปีกำรศึกษำ สิ่งเหล่ำนี้จะได้รับกำรประกำศผลกำรด ำเนินกำรต่อบุคลำกรส ำนักฯ 
และต่อมหำวิทยำลัย จะได้รับกำรน ำมำวิเครำะห์ทบทวนคำดกำรณ์ผลในขั้นตอนกระบวนกำรวำงแผนปฏิบัติกำร 
จะได้รับกำรทบทวนเปรียบเทียบเพื่อกำรรักษำมำตรฐำนคุณภำพไว้ไม่ให้ต่ ำกว่ำเดิม หรือ ปรับปรุงผลกำร
ด ำเนินกำรให้ดียิ่งๆ ขึ้น เพ่ือพัฒนำคุณภำพให้สอดคล้องตำมเกณฑ์ เป็นประจ ำทุกปี และทีส่ ำคัญ ส ำนักฯ มีคณะ
กรมกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ซึ่งจะมีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง คำดกำรควำมเสี่ยง วำงมำตรกำรรับมือควำม
เสี่ยง กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงคือเครื่องมือช่วยในกำรคำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินกำรร่วมด้วย  

คู่แข่งส ำคัญของส ำนักฯ คือ เกณฑ์สูงสุดของระบบคุณภำพที่เป็นนวัตกรรม ที่ส ำนักฯมุ่งมั่นให้ถึง
จุดสูงสุดอยู่เสมอในกำรด ำเนินกำรครั้งต่อไป  ไม่ว่ำผลกำรด ำเนินกำรในรอบปีกำรศึกษำนี้จะเป็นเช่นไร  
 
2.2 ปณิธำน ค่ำนิยม วัฒนธรรมองค์กร และสมรรถนะหลัก 

 
1. ปณิธำน (Determination) 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล (ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร) จะยดึมั่นในกำรให้บริกำรด้วยควำม
เสมอภำค ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้ผู้ใช้บริกำรประทับใจ และมุ่งมั่นในคุณภำพ 

 
2. ค่ำนิยม (Value) 

1. มุ่งม่ันให้บริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงมีวิสัยทัศน์  
2. พัฒนำกำรให้บริกำร บุคลำกร และเครื่องมืออย่ำงสม่ ำเสมอต่อเนื่อง 
3. ยึดมั่นในระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
4. ตื่นตัวในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
3. วัฒนธรรม (Culture)    

1. กำรให้บริกำรที่มุ่งเน้นคุณภำพ 
2. กำรบริหำรจัดกำรที่เน้นให้บุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วม 

 
4. สมรรถนะหลัก (Core Competencies) 

1. ควำมเข้มแข็งของเทคโนโลยีและโปรแกรมสนับสนุนกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ   
ของ ส ำนักทะเบียนและประมวลผล (ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร)  

2. ควำมเข้มแข็งของบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนประจ ำของส ำนักฯ ที่มีทักษะควำมเชี่ยวชำญ 
ในภำรกิจที่ให้บริกำรทำงกำรศึกษำสูง ที่สั่งสมยำวนำน และมีระบบกำรพัฒนำเพ่ือ 
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์งำนระหว่ำงกันอย่ำงสม่ ำเสมอเป็นประจ ำทุกปี  

3. ควำมเข้มแข็งด้ำนปัจจัยสนับสนุนทำงกำรเงิน 
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ส่วนที่ 3 

แผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 

 

 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 

(ส ำนักบริหำรและพฒันำวิชำกำร) 
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ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล (ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร) 
 
3.1 วิสัยทัศน์ 

มุ่งสู่กำรบริหำรและพัฒนำวิชำกำรสู่ควำมเป็นเลิศ 
 

3.2 พันธกิจ 

[1] ให้บริกำรทำงกำรศึกษำแก่นักเรียน นักศึกษำ อำจำรย์  
[2] เป็นศูนย์ประสำนงำนด้ำนบริกำรทำงกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยและหน่วยงำน  
[3] เป็นแหล่งสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย     
[4] สนับสนุนกำรจัดกำรกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 
 

3.3 ประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ ( Strategic Issues) เป้ำประสงค์ ( Goals) 
1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 1.1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ  
  1.2 พัฒนำบุคลำกรและกระบวนกำรจัดกำร

ควำมรู้ 
  1.3 

 
พัฒนำและปรับปรุงระบบทะเบียน
นักศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 

  1.4 มีระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 

2 สนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตที่ดี 2.1 มีเกณฑ์มำตรฐำนและแนวปฏิบัติในกำร
พัฒนำหลักสูตร  

  2.2 มีระบบรับเข้ำศึกษำที่มีควำมหลำกหลำย  

  2.3 มีหน่วยงำนสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน
แบบสหกิจศึกษำ 

  2.4 มีกำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรภำคฤดู
ร้อน 

  2.5 มีกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่
มีประสิทธิภำพ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ ( Strategic Issues) เป้ำประสงค์ ( Goals) 
3 สนับสนุนกำรท ำวิจัยสถำบัน 3.1 มีกำรสนับสนุนกำรท ำวิจัยสถำบันที่

สำมำรถน ำไปใช้ในกำรพัฒนำกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักบริหำรและพัฒนำ
วิชำกำร 

4 สนับสนุนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี 4.1 สนับสนุนกำรอนุรักษ์พัฒนำ ถ่ำยทอดและ
ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
วัฒนธรรมภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

5 สนับสนุนด้ำนพัฒนำคุณภำพ และระบบประกันคุณภำพ 
 

5.1 ปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยในให้มีประสิทธิภำพ 
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3.4 แผนที่ยุทธศำสตร ์(Strategies Map) ส ำนักทะเบียนและประมวลผล (ส ำนกับริหำรและ
พัฒนำวิชำกำร) 
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3.5 ประเด็นยุทธศำสตร์  เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
 ค่ำ

เป้ำหมำย 
ปี 2556 2557 

1 กำรบริหำร
จัดกำรองค์กร
อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

1.1 กำรบริหำรจัดกำร
องค์กรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 

1.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำร
ตรวจสอบกำรบ ำรุงรักษำเครื่อง
ก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง 

ระดับ 5 ระดับ 5 

    
 

1.1.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดหำ
ครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ท่ีช ำรุด
หรือหมดอำยุกำรใช้งำน 

ระดับ 5 ระดับ 5 

    1.1.3 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรและแผน
ยุทธศำสตร์ 

ระดับ 5 ระดับ 5 

    1.1.4 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร  86.52 ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 85 

    1.1.5 ระดับควำมส ำเร็จของกำรดูแล
ระบบสำธำรณูปโภคอำคำรพิมล 
กลกิจ 

ระดับ 5 ระดับ 5 

  1.2 พัฒนำบุคลำกร
และกระบวนกำร
จัดกำรควำมรู้ 

1.2.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำร
พัฒนำประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนของส ำนักบริหำรและ
พัฒนำวิชำกำร 

ระดับ 5 ระดับ 5 

  1.3 พัฒนำและ
ปรับปรุงระบบ
ทะเบียนนักศึกษำ
ให้มีประสิทธิภำพ 

1.3.1 ร้อยละของควำมเสถียรของ
ระบบทะเบียนนักศึกษำ 

NA ร้อยละ 94 

    1.3.2 จ ำนวนกิจกรรม e-service กำร
ให้บริกำรระบบทะเบียน
นักศึกษำท่ีเพ่ิมขึ้น 

NA 2 กิจกรรม 

    1.3.3 จ ำนวนกิจกรรมด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศของ คณะ/
หน่วยงำน ที่ขอเชื่อมโยงข้อมูล
กับระบบทะเบียนนักศึกษำ 

NA 2 กิจกรรม 
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ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
 ค่ำ

เป้ำหมำย 
ปี 2556 2557 

  1.4 มีระบบสำรสนเทศ
สนับสนุนกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอน 

1.4.1 จ ำนวนกิจกรรมที่พัฒนำ
ปรับปรุงงำนทะเบียนประวัติ 

3 กิจกรรม 3 กิจกรรม 

    1.4.2 จ ำนวนฟังก์ชันกำรให้บริกำร
ข้อมูลแบบอัจฉริยะ (Smart 
Service) 

NA 4 ฟังก์ชัน 

    1.4.3 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำ
ฐำนข้อมูลรำยวชิำเพื่อกำรจัดท ำ
ตำรำงสอน ตำรำงสอบ 

ระดับ 5 ระดับ 5 

2 สนับสนุนกำร
ผลิตบัณฑิตที่ดี 

2.1 มีเกณฑ์มำตรฐำน
และแนวปฏิบัติใน
กำรพัฒนำ
หลักสูตร  

2.1.1 ร้อยละของกำรบันทึกข้อมูล
รำยละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 
ลงในโปรแกรมระบบฐำนข้อมูล
หลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ (TQF) 
ของคณะ/หน่วยงำน 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

87.3 ร้อยละ 80 

    2.1.2 ร้อยละของหลักสูตร
มหำวิทยำลัยขอนแก่นที่
ด ำเนินกำรเป็นไปตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำ (TQF) 

97.31 ร้อยละ 80 

    2.1.3 มีเอกสำรคู่มือนักศึกษำเกี่ยวกับ
ระเบียบข้อบังคับระดับ 
ปริญญำตรี 

1,000 เล่ม ไม่น้อยกว่ำ 
1,000 เล่ม 

    2.1.4 มีเอกสำรคู่มือนักศึกษำใหม่
ระดับปริญญำตรี 

8,000 เล่ม ไม่น้อยกว่ำ 
8,000 เล่ม 

  2.2 มีระบบรับเข้ำ
ศึกษำที่มีควำม
หลำกหลำย  

2.2.1 จ ำนวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำยที่เข้ำร่วม
โครงกำรประชำสัมพันธ์และ
กำรตลำดเชิงรุก 

87,023 คน 80,000 คน 

    2.2.2 มีระเบียบกำรสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำฯ โดย
วิธีรับตรง 

3000 เล่ม 3000 เล่ม 
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ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
 ค่ำ

เป้ำหมำย 
ปี 2556 2557 

    2.2.3 จ ำนวนนักเรียนที่สมัครสอบเข้ำ
ศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น
โดยวิธีรับตรง 

41,983 คน 42,000 คน 

    2.2.4 เกรดเฉลี่ยของนักเรียนที่ได้รับ
กำรคัดเลือกเข้ำศึกษำใน
มหำวิทยำลัยขอนแก่น โดยวิธี
รับตรง 

3.45 เกรด 3.30 เกรด 

    2.3 มีหน่วยงำน
สนับสนุนกำร
เรียนกำรสอน
แบบสหกิจศึกษำ 

2.3.1 จ ำนวนนักศึกษำที่ได้รับรำงวัลจำก
กำรเข้ำร่วมประกวดและแสดง
ผลงำนสหกิจศึกษำ 

NA 2 คน 

    2.3.2 จ ำนวนนักศึกษำ
มหำวิทยำลยัขอนแก่นที่ไปสหกิจ
ศึกษำ ณ ต่ำงประเทศ 

NA 110 คน 

    2.3.3 จ ำนวนอำจำรยน์ิเทศของ
เครือข่ำยสหกิจศึกษำที่เพิ่มขึ้น 

NA 5 คน 

     2.4 มีกำรสนับสนุน
กำรบริหำรจัดกำร
ภำคฤดูร้อน 

2.4.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำร
ลงทะเบียนเรียนผ่ำนระบบ
ออนไลน์ในภำคกำรศึกษำฤดู
ร้อน 
 

ระ บั 5 ระ บั 5 

     2.5 มีกำรสนับสนุน
กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่มี
ประสิทธิภำพ 

  2.5.1 จ ำนวนบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ 
ที่เข้ำศึกษำใหม่ ระดับปริญญำ
ตรี ระดับบัณฑิตศึกษำและที่
เป็นชำวต่ำงชำติ 

บัตรนักศึกษำ
12,000 บัตร 
 

ไม่น้อยกว่ำ 
8,000 บัตร 

      2.5.2 จ ำนวนเอกสำรส ำคัญทำง
กำรศึกษำของนักศึกษำทุก
ระดับชั้น ระดับปริญญำตรี 
ระดับบัณฑิตศึกษำ และ
นักศึกษำชำวต่ำงชำติ และ
ผู้รับบริกำร 

เอกสำรส ำคัญ 
76,329 ฉบับ 

ไม่น้อยกว่ำ 
50,000 ฉบับ 

    2.5.3 ระดับควำมส ำเร็จของกำร
ให้บริกำรของนักศึกษำใน
วันหยุดรำชกำร 
 

ระ บั 5 ระ บั 5 
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ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
 ค่ำ

เป้ำหมำย 
ปี 2556 2557 

    2.5.4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัด
งำนพิธีพระรำชทำนปริญญำ
บัตรของ  มหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น 

ระ บั 5 ระ บั 5 

    2.5.5 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัด
งำนพิธีพระรำชทำนปริญญำ
บัตรของ วิทยำลัยพยำบำลบรม
รำชชนนี (สถำบันสมทบ) 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

- ระ บั 5 

3 สนับสนุนกำรท ำ
วิจัยสถำบัน 

3.1 มีกำรสนับสนุน
กำรท ำวิจัย
สถำบันที่สำมำรถ
น ำไปใช้ในกำร
พัฒนำกำร
ด ำเนินงำนของ
ส ำนักบริหำรและ
พัฒนำวิชำกำร 
 

3.1.1 จ ำนวนผลงำนวิจัยสถำบัน ไม่
น้อยกว่ำปีละ 3 เรื่อง 

7 เรื่อง 3 เรื่อง 

4 สนับสนุนกำร
ท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
ที่ด ี

4.1 สนับสนุนกำร
อนุรักษ์พัฒนำ 
ถ่ำยทอดและ
ฟ้ืนฟูขนบ- 
ธรรมเนียม 
ประเพณีและ
วัฒนธรรมภำค
ตะวันออกเฉียง 
เหนือ 

4.1.1 
 
 
 

จ ำนวนกิจกรรมท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี   

3 กิจกรรม 2 กิจกรรม 

5 สนับสนุนด้ำน
พัฒนำคุณภำพ 
และระบบ
ประกันคุณภำพ 
 

5.1 ปรับปรุงและ
พัฒนำระบบกำร
ประกันคุณภำพ
ภำยในให้มี
ประสิทธิภำพ 

5.1.1 มีกำรทบทวนระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยในอย่ำงต่อเนื่อง 

ระดับ 5 ระดับ 5 
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3.6 สรุปรำยละเอียดแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
 

ประเด็นยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

กลยุทธ์/
มำตรกำร 

โครงกำร/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดโครงกำร/

กิจกรรม 

งบประมำณ (บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ควำมสอดคล้องกับ
นโยบำย

งบประมำณ 
แผ่นดิน รำยได้ อ่ืนๆ รวม 

กลยุทธ์ที่ 1.1 บริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
1.1.1 โครงกำรบ ำรุงรักษำเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง ระดับควำมส ำเร็จของกำร

ตรวจสอบกำรบ ำรุงรักษำ
เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง 

- 200,000 - 200,000 กลุ่มภำรกิจ
บริหำรทั่วไป 

ข้อที ่3.5 

1.1.2 โครงกำรครุภัณฑ์ทดแทน ระดับควำมส ำเร็จของกำร
จัดหำครุภัณฑ์ทดแทน
ครุภัณฑ์ที่ช ำรุดหรือ
หมดอำยุกำรใช้งำน 

- 1,000,000 - 1,000,000 กลุ่มภำรกิจ 
บริหำรทั่วไป 

ข้อที่ 3.5 

1.1.3 โครงกำรพัฒนำแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติ
กำร 

ระดับควำมส ำเร็จของกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรและ
แผนยุทธศำสตร์ 

- 300,000 - 300,000 กลุ่มภำรกิจ 
บริหำรทั่วไป 

ข้อที ่3.5 

1.1.4 โครงกำรสัมมนำวิชำกำรเครือข่ำยระบบงำน
ทะเบียนนักศึกษำและประมวลผลกำรศึกษำทั่ว 
ประเทศ ครั้งที่ 9 

ควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร  

- 638,000 - 638,000 กลุ่มภำรกิจ 
ทะเบียนเรียน 

ข้อที่ 3.8 

1.1.5 โครงกำรสนับสนุนดูแลระบบสำธำรณูปโภคอำคำร
พิมล กลกิจ 

ระดับควำมส ำเร็จของกำร
ดูแลระบบสำธำรณูปโภค
อำคำรพิมล กลกิจ 

- 900,000 - 900,000 กลุ่มภำรกิจ 
บริหำรทั่วไป 

ข้อที่ 3.7 
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ประเด็นยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

กลยุทธ์/
มำตรกำร 

โครงกำร/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดโครงกำร/

กิจกรรม 

งบประมำณ (บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ควำมสอดคล้องกับ
นโยบำย

งบประมำณ 
แผ่นดิน รำยได้ อ่ืนๆ รวม 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนำบุคลำกรและกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ 
1.2.1 โครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำร

ปฏิบัติงำนของส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 
ระดับควำมส ำเร็จของกำร
พัฒนำประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนของส ำนัก
บริหำรและพัฒนำวิชำกำร 

- 2,000,000 - 2,000,000 กลุ่มภำรกิจ 
บริหำรทั่วไป 

ข้อที ่3.3 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนำและปรับปรุงระบบทะเบียนนักศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
1.3.1 โครงกำรบ ำรุงรักษำเทคโนโลยีสำรสนเทศระบบ

ทะเบียนนักศึกษำ 
1.ร้อยละของควำมเสถียร
ของระบบทะเบียน
นักศึกษำ 

- 1,200,000 - 1,200,000 กลุ่มภำรกิจ
ประมวลผล 

ข้อที ่3.5 

  2.จ ำนวนกิจกรรม e-
service กำรให้บริกำร
ระบบทะเบียนนักศึกษำที่
เพ่ิมข้ึน 

      

  3.จ ำนวนกิจกรรมด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศของ 
คณะ/หน่วยงำน ที่ขอ
เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ
ทะเบียนนักศึกษำ 
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ประเด็นยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

กลยุทธ์/
มำตรกำร 

โครงกำร/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดโครงกำร/

กิจกรรม 

งบประมำณ (บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ควำมสอดคล้องกับ
นโยบำย

งบประมำณ 
แผ่นดิน รำยได้ อ่ืนๆ รวม 

กลยุทธ์ที่ 1.4 มีระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
1.4.1 โครงกำรพัฒนำระบบทะเบียนประวัตินักศึกษำ จ ำนวนกิจกรรมที่พัฒนำ

ปรับปรุงงำนทะเบียน
ประวัติ 

- 250,000 - 250,000 กลุ่มภำรกิจ 
รับเข้ำ  
(ทะเบียนประวัต)ิ 

ข้อที ่3.5 

1.4.2 โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือ
กำรบริหำรจัดกำร 

จ ำนวนฟังก์ชันกำร
ให้บริกำรข้อมูลแบบ
อัจฉริยะ(Smart Service) 

- 1,000,000 - 1,000,000 กลุ่มภำรกิจ
ประมวลผล 

ข้อที ่3.5 

1.4.3 โครงกำรจัดปรับปรุงฐำนข้อมูลรำยวิชำเพ่ือกำร
จัดท ำตำรำงสอนตำรำงสอบ 

ระดับควำมส ำเร็จของกำร
จัดท ำฐำนข้อมูลรำยวชิำ
เพื่อกำรจัดท ำตำรำงสอน
ตำรำงสอบ 

 

- 200,000 - 200,000 กลุ่มภำรกิจ 
ทะเบียนเรียน 
 

ข้อที่ 3.5 

 
 
 
 
 
 
 



 
33 แผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ 

ประเด็นยุทธศำสตรท์ี่ 2 สนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตที่ด ี
 
กลยุทธ์/
มำตรกำร 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ควำมสอดคล้องกับ
นโยบำยงบประมำณ แผ่นดิน รำยได้ อ่ืนๆ รวม 

กลยุทธ์ที่ 2.1 สร้ำงเกณฑ์มำตรฐำนและแนวปฏิบัติในกำรพัฒนำหลักสูตร 
2.1.1 โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรและกำร

เรียนกำรสอน 
ร้อยละของกำรบันทึก
ข้อมูลรำยละเอียด
หลักสูตร (มคอ.2) ลงใน
โปรแกรมระบบฐำนข้อมูล
หลักสูตรตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำ (TQF) 
ของคณะ/หน่วยงำน 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

- 300,000 - 300,000 กลุ่มภำรกิจ 
พัฒนำวิชำกำร 

ข้อที ่3.5 

  ร้อยละของหลักสูตร
มหำวิทยำลัยขอนแก่นที่
ด ำเนินกำรเป็นไปตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำ (TQF) 

      

2.1.2 โครงกำรจัดท ำหนังสือคู่มือนักศึกษำระดับ
ปริญญำตรี (มข.5) มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

มีเอกสำรคู่มือนักศึกษำ
เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
ระดับปริญญำตรี 

- 300,000 - 300,000 กลุ่มภำรกิจ 
พัฒนำวิชำกำร 

ข้อที ่3.5 

  มีเอกสำรคู่มือนักศึกษำ
ใหม่ระดับปริญญำตรี 

      



 
34 แผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ 

ประเด็นยุทธศำสตรท์ี่ 2 สนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตที่ด ี
 
กลยุทธ์/
มำตรกำร 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ควำมสอดคล้องกับ
นโยบำยงบประมำณ แผ่นดิน รำยได้ อ่ืนๆ รวม 

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนำระบบรับเข้ำศึกษำที่มีควำมหลำกหลำย 
2.2.1 สนับสนุนกำรประชำสัมพันธ์และกำรตลำดเชิงรุก จ ำนวนนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษำตอนปลำยที่
เข้ำร่วมโครงกำร
ประชำสัมพันธ์และ
กำรตลำดเชิงรุก 
 

- 3,000,000 - 3,000,000 กลุ่มภำรกิจ 
รับเข้ำศึกษำ 
(ประชำสัมพันธ์) 

ข้อที่ 3.6 

2.2.2 โครงกำรจัดท ำหนังสือระเบียบกำรสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำฯ โดยวิธีรับตรง 

มีระเบียบกำรสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำฯ 
โดยวิธีรับตรง 
 

- 200,000 - 200,000 กลุ่มภำรกิจ 
รับเข้ำศึกษำ 

ข้อที ่3.5 

2.2.3 โครงกำรด ำเนินกำรรับสมัครและจัดสอบคัดเลือก
บุคคลเข้ำศึกษำฯ โดยวิธีรับตรง 

จ ำนวนนักเรียนที่สมัคร
สอบเข้ำศึกษำใน
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
โดยวิธีรับตรง 

- 15,500,000 - 15,500,000 กลุ่มภำรกิจ 
รับเข้ำศึกษำ 

ข้อที ่3.5 

  เกรดเฉลี่ยของนักเรียนที่
ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำ
ศึกษำในมหำวิทยำลัย 
ขอนแก่นโดยวิธีรับตรง 
 

      



 
35 แผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ 

ประเด็นยุทธศำสตรท์ี่ 2 สนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตที่ด ี
 
กลยุทธ์/
มำตรกำร 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ควำมสอดคล้องกับ
นโยบำยงบประมำณ แผ่นดิน รำยได้ อ่ืนๆ รวม 

กลยุทธ์ที่ 2.3 สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนแบบสหกิจศึกษำ 
2.3.1 โครงกำรพัฒนำสหกิจศึกษำมหำวิทยำลัย 

ขอนแก่น 
1.จ ำนวนนักศึกษำทีไ่ด้รับ
รำงวัลจำกกำรเข้ำร่วม
ประกวดและแสดง
ผลงำนสหกิจศึกษำ 

- 100,000 - 100,000 งำน
ประสำนงำน
สหกิจศึกษำ 

ข้อที ่3.5 

  2.จ ำนวนนักศึกษำ
มหำวิทยำลยัขอนแก่นที่
ไปสหกิจศึกษำ ณ 
ต่ำงประเทศ 

      

  3.จ ำนวนอำจำรย์นิเทศของ
เครือข่ำยสหกิจศึกษำที่
เพิ่มข้ึน 
 

      

กลยุทธ์ที่ 2.4 สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรภำคฤดูร้อน 
2.4.1 โครงกำรบริหำรจัดกำรภำคฤดูร้อน ระดับควำมส ำเร็จของกำร

ลงทะเบียนเรียนผ่ำนระบบ
ออนไลน์ในภำคกำรศึกษำ
ฤดูร้อน 
 
 

- 400,000 - 400,000 กลุ่มภำรกิจ 
ทะเบียนเรียน 
 

ข้อที่ 3.5 



 
36 แผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ 

ประเด็นยุทธศำสตรท์ี่ 2 สนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตที่ด ี
 
กลยุทธ์/
มำตรกำร 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ควำมสอดคล้องกับ
นโยบำยงบประมำณ แผ่นดิน รำยได้ อ่ืนๆ รวม 

กลยุทธ์ที่ 2.5 สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีประสิทธิภำพ 
2.5.1 โครงกำรท ำบัตรประจ ำตัวนักศึกษำและเอกสำร

ส ำคัญทำงกำรศึกษำ 
1.จ ำนวนบัตรประจ ำตัว
นักศึกษำ ที่เข้ำศึกษำใหม่ 
ระดับปริญญำตรี ระดับ
บัณฑิตศึกษำและที่เป็น
ชำวต่ำงชำติ 

- 800,000 - 800,000 กลุ่มภำรกิจ 
บริกำร 
 

ข้อที่ 3.5 

  2.จ ำนวนเอกสำรส ำคัญ
ทำงกำรศึกษำของ
นักศึกษำทุกระดับชั้น 
ระดับปริญญำตรี ระดับ
บัณฑิตศึกษำ และ
นักศึกษำชำวต่ำงชำติ และ
ผู้รับบริกำร 

      

2.5.2 สนับสนุนกำรให้บริกำรส ำหรับนักศึกษำโครงกำร
พิเศษ 

ระดับควำมส ำเร็จของกำร
ให้บริกำรของนักศึกษำใน
วันหยุดรำชกำร 
 

 

- 250,000 - 250,000 กลุ่มภำรกิจ 
-บริกำร 
-ทะเบียนเรียน 
-รับเข้ำ 
-บริหำรทั่วไป 
 
 

ข้อที่ 3.5 



 
37 แผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ 

ประเด็นยุทธศำสตรท์ี่ 2 สนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตที่ด ี
 
กลยุทธ์/
มำตรกำร 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ควำมสอดคล้องกับ
นโยบำยงบประมำณ แผ่นดิน รำยได้ อ่ืนๆ รวม 

2.5.3 โครงกำรร่วมและสนับสนุนกำรจัดงำนพิธี
พระรำชทำนปริญญำบัตร มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ระดับควำมส ำเร็จของกำร
จัดงำนพิธีพระรำชทำน
ปริญญำบัตรของ  
มหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น 

- 6,500,000 - 6,500,000 กลุ่มภำรกิจ 
บริกำร 

ข้อที ่3.5 

2.5.4 โครงกำรร่วมและสนับสนุนกำรจัดงำนพิธี
พระรำชทำนปริญญำบัตร สถำบันสมทบ 

ระดับควำมส ำเร็จของกำร
จัดงำนพิธีพระรำชทำน
ปริญญำบัตรของ วิทยำลัย
พยำบำลบรมรำชชนนี 
(สถำบันสมทบ) 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

- 640,000 - 640,000 กลุ่มภำรกิจ 
บริกำร 

ข้อที ่3.5 

 
ประเด็นยุทธศำสตรท์ี่ 3 สนับสนุนกำรท ำวิจัยสถำบัน 

 
กลยุทธ์/
มำตรกำร 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ควำมสอดคล้องกับ
นโยบำยงบประมำณ แผ่นดิน รำยได้ อ่ืนๆ รวม 

กลยุทธ์ที่ 3.1 สนับสนุนกำรท ำวิจัยสถำบันที่สำมำรถน ำไปใช้ในกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนของส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 
3.1.1 โครงกำรวิจัยสถำบัน จ ำนวนผลงำนวิจัยสถำบัน 

ไม่น้อยกว่ำปีละ 3 เรื่อง 
 

- 460,000 - 460,000 กลุ่มภำรกิจ 
บริหำรทั่วไป 

ข้อที่ 3.2,3.5 
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ประเด็นยุทธศำสตรท์ี่ 4 สนับสนุนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมทีด่ ี
 
กลยุทธ์/
มำตรกำร 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ควำมสอดคล้องกับ
นโยบำยงบประมำณ แผ่นดิน รำยได้ อ่ืนๆ รวม 

กลยุทธ์ที่ 4.1 สนับสนุนกำรอนุรักษ์พัฒนำ ถ่ำยทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
4.1.1 โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี จ ำนวนกิจกรรมท ำนุบ ำรุง

ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  
  

- 150,000 - 150,000 กลุ่มภำรกิจ 
บริหำรทั่วไป 

ข้อที่ 3.5 

 
ประเด็นยุทธศำสตรท์ี่ 5 สนับสนุนด้ำนพัฒนำคุณภำพ และระบบประกันคุณภำพ 

 
กลยุทธ์/
มำตรกำร 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ควำมสอดคล้องกับ
นโยบำยงบประมำณ แผ่นดิน รำยได้ อ่ืนๆ รวม 

กลยุทธ์ที ่5.1 ปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในให้มีประสิทธิภำพ 
5.1.1 โครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำร

ปฏิบัติงำน 
มีกำรทบทวนระบบกำร
ประกันคุณภำพภำยใน
อย่ำงต่อเนื่อง 

- 350,000 - 350,000 กลุ่มภำรกิจ 
บริหำรทั่วไป 

ข้อที ่3.5 

 
หมำยเหตุ : ควำมสอดคล้องกับนโยบำยงบประมำณรหัสนโยบำยกำรจัดท ำงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 
 
 
 



 
39 แผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ 

150,000 150,000 

3.7 แผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 
 

แผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
2557 

งบ 
ประมำณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค.
-56 

พ.ย.
-56 

ธ.ค.
-56 

ม.ค.
-57 

ก.พ.
-57 

ม.ีค.
-57 

เม.ย
.-57 

พ.ค.
-57 

มิ.ย.
-57 

ก.ค.
-57 

ส.ค.
-57 

ก.ย.
-57 

งบขอสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
1 โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำ

หลักสตูรและกำรเรียนกำรสอน 
1. ร้อยละของกำรบันทึก
ข้อมูลรำยละเอียด
หลักสูตร (มคอ.2) ลงใน
โปรแกรมระบบฐำนข้อมูล
หลักสูตรตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำ (TQF) 
ของคณะ/หน่วยงำน 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ร้อยละ 80 300,000 พัฒนำ
วิชำกำร 

                   

  2. ร้อยละของหลักสูตร
มหำวิทยำลัยขอนแก่นท่ี
ด ำเนินกำรเป็นไปตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำ (TQF) 
 
 

ร้อยละ 80  

 

            



 
40 แผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ 

40,000 260,000 

70,000 30,000 

200,000 1,000,000 800,000 1,000,000 

แผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
2557 

งบ 
ประมำณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค.
-56 

พ.ย.
-56 

ธ.ค.
-56 

ม.ค.
-57 

ก.พ.
-57 

ม.ีค.
-57 

เม.ย
.-57 

พ.ค.
-57 

มิ.ย.
-57 

ก.ค.
-57 

ส.ค.
-57 

ก.ย.
-57 

2 โครงกำรจดัท ำหนังสือหลักสตูร
ระดับปริญญำตรี (มข.5)
มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

1) มีเอกสำรคู่มือนักศึกษำ
เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
ระดับปริญญำตรี 

ไม่น้อยกว่ำ 
1,000 เล่ม 

300,000 พัฒนำ
วิชำกำร 

    
 
 

                  

2) มีเอกสำรคู่มือนักศึกษำ
ใหม่ระดับปริญญำตรี 

ไม่น้อยกว่ำ 
8,000 เล่ม 

      
 

                      

3 โครงกำรพัฒนำสหกิจศึกษำ
มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

จ ำนวนนักศึกษำท่ีได้รับ
รำงวัลจำกกำรเข้ำร่วม
ประกวดและแสดง
ผลงำนสหกิจศึกษำ 

2 คน 100,000 งำนประสำน 
งำนสหกิจ

ศึกษำ 

                 

  จ ำนวนนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยขอนแก่นท่ี
ไปสหกิจศึกษำ ณ 
ต่ำงประเทศ 

110 คน   
 

  
 

        

  จ ำนวนอำจำรย์นิเทศของ
เครือข่ำยสหกิจศึกษำท่ี
เพิ่มขึ้น 

5 คน               

4 สนับสนุนกำรประชำสัมพันธ์และ
กำรตลำดเชิงรุก 

จ ำนวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำยท่ี
เข้ำร่วมโครงกำร
ประชำสัมพันธ์และ
กำรตลำดเชิงรุก 

80,000 คน 3,000,000 รับเข้ำศึกษำ  
 

                      



 
41 แผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ 

400,000 400,000 200,000 200,000 

200,000 300,000 200,000 100,000 

แผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
2557 

งบ 
ประมำณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค.
-56 

พ.ย.
-56 

ธ.ค.
-56 

ม.ค.
-57 

ก.พ.
-57 

ม.ีค.
-57 

เม.ย
.-57 

พ.ค.
-57 

มิ.ย.
-57 

ก.ค.
-57 

ส.ค.
-57 

ก.ย.
-57 

5 โครงกำรบ ำรุงรักษำเทคโนโลยี
สำรสนเทศระบบทะเบยีน
นักศึกษำ 

1. ร้อยละของควำมเสถียร
ของระบบทะเบียน
นักศึกษำ 

ร้อยละ 94 1,200,000 ประมวลผล 
 

                        

  2. จ ำนวนกิจกรรม  
e-service กำรให้บริกำร
ระบบทะเบียนนักศึกษำท่ี
เพิ่มขึ้น 

2 กิจกรรม   
 

  
 

  
 

  
 

  

  3. จ ำนวนกิจกรรมด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศของ 
คณะ/หน่วยงำน ท่ีขอ
เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ
ทะเบียนนักศึกษำ 

2 กิจกรรม               

6 โครงกำรท ำบตัรประจ ำตัว
นักศึกษำและเอกสำรส ำคญัทำง
กำรศึกษำ 

จ ำนวนบัตรประจ ำตัว
นักศึกษำ ที่เข้ำศึกษำใหม่ 
ระดับปริญญำตรี ระดับ
บัณฑิตศึกษำและที่เป็น
ชำวต่ำงชำต ิ

ไม่น้อยกว่ำ 
8,000 บัตร 

800,000 บริกำร 
 

                      
 

  

จ ำนวนเอกสำรส ำคัญทำง
กำรศึกษำของนักศึกษำทกุ
ระดับชั้น ระดับปริญญำตรี 
ระดับบัณฑิตศึกษำ และ
นักศึกษำชำวต่ำงชำต ิและ
ผู้รับบริกำร 

ไม่น้อยกว่ำ 
50,000 
ฉบับ 

             



 
42 แผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ 

350,000 300,000 150,000 100,000 

30,000 100,000 70,000 

100,000 50,000 50,000 50,000 

100,000 100,000 150,000 50,000 

50,000 30,000 50,000 20,000 

แผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
2557 

งบ 
ประมำณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค.
-56 

พ.ย.
-56 

ธ.ค.
-56 

ม.ค.
-57 

ก.พ.
-57 

ม.ีค.
-57 

เม.ย
.-57 

พ.ค.
-57 

มิ.ย.
-57 

ก.ค.
-57 

ส.ค.
-57 

ก.ย.
-57 

7 สนับสนุนกำรให้บริกำรส ำหรับ
นักศึกษำโครงกำรพิเศษ 

 ระดับควำมส ำเร็จของ
กำรให้บริกำรของ
นักศึกษำใน
วันหยุดรำชกำร 

ระดับ 5 250,000 บริกำร       
 

                

8 โครงกำรจดัปรับปรุงฐำนข้อมูล
รำยวิชำเพื่อกำรจดัท ำตำรำงสอน
ตำรำงสอบ 

 ระดับควำมส ำเร็จของ
กำรจัดท ำตำรำงสอน
ตำรำงสอบ 

ระดับ 5 200,000 ทะเบียน
เรียน 

                        

9 โครงกำรสนับสนุนดูแลระบบ
สำธำรณูปโภคอำคำรพมิล กลกิจ 

ระดับควำมส ำเร็จของกำร
ดูแลระบบสำธำรณูปโภค
อำคำรพิมล กลกิจ 
 

ระดับ 5 900,000 บริหำรทั่วไป                         

10 โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ประเพณ ี

จ ำนวนกิจกรรมท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  
  

2 กิจกรรม 150,000 บริหำรทั่วไป                         

11 โครงกำรบริหำรจัดกำรภำคฤดู
ร้อน 

ระดับควำมส ำเร็จของกำร
ลงทะเบียนเรียนผ่ำน
ระบบออนไลน์ในภำค
กำรศึกษำฤดูร้อน 
 

ระดับ 5 400,000 ทะเบียน
เรียน 

                        

 
 



 
43 แผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ 

170,000 

3,250,000 3,250,000 

300,000 

340,000 300,000 

100,000 400,000 

30,000 

300,000 200,000 

แผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
2557 

งบ 
ประมำณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค.
-56 

พ.ย.
-56 

ธ.ค.
-56 

ม.ค.
-57 

ก.พ.
-57 

ม.ีค.
-57 

เม.ย
.-57 

พ.ค.
-57 

มิ.ย.
-57 

ก.ค.
-57 

ส.ค.
-57 

ก.ย.
-57 

งบจากเงินผลประโยชน์ของส านักฯ 
1 โครงกำรบ ำรุงรักษำเครื่องก ำเนิด

ไฟฟ้ำส ำรอง 
ระดับควำมส ำเร็จของกำร
ตรวจสอบกำรบ ำรุงรักษำ
เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง 

ระดับ 5 200,000 บริหำรทั่วไป                         

2 โครงกำรครุภณัฑ์ทดแทน ระดับควำมส ำเร็จของกำร
จัดหำครุภัณฑ์ทดแทน
ครุภัณฑ์ที่ช ำรุดหรือ
หมดอำยุกำรใช้งำน 

ระดับ 5 1,000,000 บริหำรทั่วไป 
  

 
 

 
  

  
 

  

3 โครงกำรร่วมและสนับสนุนกำรจัด
งำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 
มข. 

ระดับควำมส ำเร็จของกำร
จัดงำนพิธีพระรำชทำน
ปริญญำบัตรของ  
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ระดับ 5 6,500,000 บริกำร     
 

            

4 โครงกำรร่วมและสนับสนุนกำรจัด
งำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร
สถำบันสมทบ 

ระดับควำมส ำเร็จของกำร
จัดงำนพิธีพระรำชทำน
ปริญญำบัตรของสถำบัน
สมทบ 

ระดับ 5 640,000 บริกำร  
 

                    

5 โครงกำรพัฒนำแผนยุทธศำสตร์
และแผนปฏิบัติกำร 

ระดับควำมส ำเร็จของกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรและ
แผนยุทธศำสตร์ 

ระดับ 5 300,000 บริหำรทั่วไป                         



 
44 แผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ 

200,000 

200,000 50,000 50,000 50,000 

1,000,000 500,000 12,000,000 2,000,000 

แผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
2557 

งบ 
ประมำณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค.
-56 

พ.ย.
-56 

ธ.ค.
-56 

ม.ค.
-57 

ก.พ.
-57 

ม.ีค.
-57 

เม.ย
.-57 

พ.ค.
-57 

มิ.ย.
-57 

ก.ค.
-57 

ส.ค.
-57 

ก.ย.
-57 

6 โครงกำรพัฒนำระบบประกัน
คุณภำพกำรปฏิบตัิงำน 

มีกำรทบทวนระบบกำร
ประกันคุณภำพภำยใน
อย่ำงต่อเนื่อง 

ระดับ 5 350,000 บริหำรทั่วไป                         

7 โครงกำรจดัท ำหนังสือระเบียบกำร
สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำ 
ศึกษำฯ โดยวิธรีับตรง 

มีระเบียบกำรสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำฯ 
โดยวิธีรับตรง 

3000 เล่ม 200,000 รับเข้ำศึกษำ                       
 

  

8 โครงกำรด ำเนินกำรรับสมัครและ
จัดสอบคดัเลือกบุคคลเข้ำศึกษำฯ 
โดยวิธีรับตรง 

จ ำนวนนักเรียนท่ีสมัคร
สอบเข้ำศึกษำใน
มหำวิทยำลัยขอนแก่นโดย
วิธีรับตรง  

42,000 คน 15,500,000 รับเข้ำศึกษำ                         

  เกรดเฉลี่ยของนักเรียนท่ี
ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำ
ศึกษำใน
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
โดยวิธีรับตรง 

3.30               



 
45 แผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ 

300,000 400,000 

200,000 100,000 900,000 800,000 

150,000 100,000 

638,000 

300,000 

160,000 150,000 150,000 

แผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
2557 

งบ 
ประมำณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ต.ค.
-56 

พ.ย.
-56 

ธ.ค.
-56 

ม.ค.
-57 

ก.พ.
-57 

ม.ีค.
-57 

เม.ย
.-57 

พ.ค.
-57 

มิ.ย.
-57 

ก.ค.
-57 

ส.ค.
-57 

ก.ย.
-57 

9 โครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของ
ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 

ระดับควำมส ำเร็จของกำร
พัฒนำประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนของส ำนัก
บริหำรและพัฒนำวิชำกำร 

ระดับ 5 2,000,000 บริหำรทั่วไป                        

10 โครงกำรพัฒนำระบบทะเบียน
ประวัตินักศึกษำ 

จ ำนวนกิจกรรมท่ีพัฒนำ
ปรับปรุงงำนทะเบียน
ประวัติ 
 

3 กิจกรรม 250,000 รับเข้ำศึกษำ    
 

 
  

     

11 โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร 

จ ำนวนฟังก์ชันกำร
ให้บริกำรข้อมูลแบบ
อัจฉริยะ (Smart 
Service) 

4 ฟังก์ชัน 1,000,000 ประมวลผล                         

12 โครงกำรสัมมนำวิชำกำรเครือข่ำย
ระบบงำนทะเบยีนนักศึกษำและ
ประมวลผลกำรศึกษำท่ัว 
ประเทศ ครั้งท่ี 9 

ควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 85 

638,000 ทะเบียน
เรียน 

     
 

  
  

  

13 โครงกำรวิจัยสถำบัน จ ำนวนผลงำนวิจัยสถำบัน  ไม่น้อยกว่ำ
ปีละ 3 เรื่อง 
 

460,000 บริหำรทั่วไป    
 

 
  

  
 

  

 



 
46 แผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ 

3.8 สรุปงบประมำณที่ใช้ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557  จ ำแนกตำมประเดน็ยุทธศำสตร์ และประเภทงบรำยจ่ำย 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์  งบประมำณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้ำนบำท) ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 

ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร เงินแผ่นดิน เงินรำยได้ รวมทั้งสิ้น 

    งบด ำเนินกำร งบลงทุน รวม งบด ำเนินกำร งบลงทุน รวม งบด ำเนินกำร งบลงทุน รวม 
1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำง

มีประสิทธิภำพ 
- - - 7,688,000 - 7,688,000 7,688,000 - 7,688,000 

                
2 สนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตที่ดี - - - 27,990,000 - 27,990,000 27,990,000 - 27,990,000 
            
3 สนับสนุนกำรท ำวิจัยสถำบัน - - - 460,000 - 460,000 460,000 - 460,000 
             
4 สนับสนุนกำรท ำนุบ ำรุง

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

            
5 สนับสนุนด้ำนพัฒนำคุณภำพ 

และระบบประกันคุณภำพ 
 

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

                      
หมำยเหตุ : เงินรำยได้ คิดเฉพำะงบประมำณจำก งำน/โครงกำร แยกตำมประเด็นยุทธศำสตร์



 
47 แผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ 

กำรเชื่อมโยงแผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558  
และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 

  แผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 

นโยบำย ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 

  ประเด็นยุทธศำสตร์ 

1. นโยบำยเร่งด่วนที่จะเริ่มด ำเนินกำรในปีแรก  
 

- 

2. นโยบำยนโยบำยควำมม่ันคงของรัฐ  
 

- 

3. นโยบำยเศรษฐกิจ  - 

4. นโยบำยสังคมและคุณภำพชีวิต 2. สนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตที่ดี 
 4. สนับสนุนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี 
 5. สนับสนุนด้ำนพัฒนำคุณภำพ และระบบประกัน

คุณภำพ 
5. นโยบำยที่ดินทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
 

- 

6. นโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยฯ  
 

3. สนับสนุนกำรท ำวิจัยสถำบัน 

7.นโยบำยกำรต่ำงประเทศและเศรษฐกิจระหว่ำง
ประเทศ  

- 

8.นโยบำยกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  1. กำรบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 



 
48 แผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ 

กำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ ประเด็นยุทธศำสตร์และ  
ผลผลิต ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 

   ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ ประเด็นยุทธศำสตร์ ผลผลิต/โครงกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557* ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 
ส ำนักบริหำรและพัฒนำ

วิชำกำร 
1. นโยบำยเร่งด่วนที่จะเริ่มด ำเนินกำรในปี
แรก 

- 
  

2. นโยบำยนโยบำยควำมม่ันคงของรัฐ  -   
3. นโยบำยเศรษฐกิจ - 

 4. นโยบำยสังคมและคุณภำพชีวิต 2. สนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตที่ดี 11 โครงกำร 
 4. สนับสนุนกำรท ำนุบ ำรุง

ศิลปวัฒนธรรมที่ดี 
1 โครงกำร 

 5. สนับสนุนด้ำนพัฒนำคุณภำพ และ
ระบบประกนัคุณภำพ 

1 โครงกำร 

5. นโยบำยที่ดินทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม  

-   

6.นโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำร
วิจัยฯ  

3. สนับสนุนกำรท ำวิจัยสถำบัน  1 โครงกำร 

7.นโยบำยกำรต่ำงประเทศและเศรษฐกิจ
ระหว่ำงประเทศ  

-  

8.นโยบำยกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 1. กำรบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

10 โครงกำร 

* หมำยถึง  ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ โดยส ำนักงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2557 
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก ก 
ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม ศักยภำพ ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร (SWOT Analysis) 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. บุคลำกรมีควำมพร้อมในกำรท ำงำน 
มีควำมเชี่ยวชำญ มคีวำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 

2. บุคลำกรมีควำมสำมัคคี มีกำรท ำงำนเป็นทีม 
3. มีกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง 

4. บุคลำกรมีจิตบริกำร ยิม้แย้มแจม่ใส และมีควำมเสมอ
ภำค (Service mind) 

5. มีกำรแลกเปลีย่นเรยีนรู้อย่ำงสม่ ำเสมอ 
6. กำรท ำงำนมีกฎระเบียบ อ้ำงอิงชัดเจนทุกกลุม่ภำรกจิ 
7. เป็นองค์กรหลักด้ำนกำรบริกำรและกำรจัดกำรศึกษำ

ของมหำวิทยำลัย 
8. มีระบบสำรสนเทศและเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
9. ผู้น ำมีวิสยัทัศน์ในกำรพัฒนำงำนให้บรรลุเป้ำหมำย 
10. มีเครือข่ำยกำรท ำงำนท่ีเข้มแข็งทั้งภำยในและภำยนอก 
11. มีควำมพร้อมของระบบออนไลนด์ำ้นเทคโนโลย ี
 

1. ควำมไม่พร้อมของบุคลำกรด้ำนทักษะภำษำส ำหรับ
อนำคต AEC  

2. จ ำนวนบุคลำกรมีไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับปริมำณงำน 
และจ ำนวนนักศึกษำ 

3. ขำดกำรวำงแผนระยะยำวเพื่อรองรับระบบทะเบียน
นักศึกษำ 

4. ขำดกำรพัฒนำเพิ่มพูนควำมรู้และประสบกำรณ์ใหม่ๆ 
เนื่องจำกภำระงำนมำก 

5. ใช้ระบบฐำนข้อมูลไม่เต็มประสิทธิภำพ 
6. ขำดกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนระบบทะเบียน 
7. ขำดควำมพร้อมในกำรให้บริกำรนกัศึกษำต่ำงชำติ  
8. บุคลำกรที่มคีวำมสำมำรถ ก ำลังจะเกษียณอำย ุ
9. ปัญหำหนีส้ินของบุคลำกรมีมำกข้ึน ท ำให้มีผลต่อ

ประสิทธิภำพกำรท ำงำน 

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. เป็นศูนย์กลำงดำ้นกำรศึกษำของภำคอีสำนและภูมิภำค
ลุ่มแม่น้ ำโขง 

2. กำรเปิดตัวสู่ AEC จะท ำให้มหำวิทยำลัยขอนแก่นมี
โอกำสเป็นศูนย์กลำงของภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท ำ
ให้มีกลุ่มลูกค้ำนักศึกษำมำกขึ้น 

3. กำรพัฒนำภำษำอังกฤษ และภำษำอ่ืนๆ ก้ำวเข้ำสู่ AEC  
4. มีเครือข่ำยด้ำนกำรบริกำรกำรศึกษำท้ังภำยในและ

ภำยนอกมหำวิทยำลัย 
5. ขยำยโอกำสกำรรับนักศึกษำในภูมภิำคอำเซียน 
6. เป็นศูนย์กลำงดำ้นกำรพัฒนำหลักสูตรให้กับหน่วยงำน

ที่เกี่ยวข้อง 
7. มีกำรพัฒนำนวัตกรรมใหม่ๆ  และระบบทะเบยีนให้

ทันสมัยและสอดคล้องกับระเบียบประกำศ 
8. เป็นหน่วยงำนกลำงของมหำวิทยำลัยที่จะรับกำร

เปลี่ยนแปลงควำมส ำคัญทำงกำรศึกษำของประเทศ 
 

1. กำรเปลีย่นแปลงผู้บริหำรระดับประเทศ ท ำให้นโยบำย
ในกำรด ำเนินงำนเปลี่ยนแปลงบ่อย 

2. กำรแข่งขันกำรรับนักศึกษำเขำ้ระหว่ำงมหำวิทยำลัย
ส่วนกลำง/ส่วนภมูิภำค/ต่ำงประเทศ มีมำก 

3. มีกำรเปลี่ยนแปลงของรัฐบำลด้ำนนโยบำยกำรศึกษำ
บ่อย 

4. บุคลำกรขำดควำมรู้ด้ำนภำษำต่ำงประเทศเนื่องจำกกำร
เปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจของอำเซียน 

5. ภำวะเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลง 
6. กำรเปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลย ี
7. ควำมจ ำเป็นท่ีต้องใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำกลำงในปี 

พ.ศ.2557 
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ภำคผนวก ข 
นโยบำยกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 

นโยบำยกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 ของมหำวิทยำลัยขอนแก่น  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรจัดท ำและจัดสรรงบประมำณแผ่นดินและงบประมำณเงินรำยได้
ของมหำวิทยำลัยตลอดจนใช้เป็นแนวทำงกำรถ่ำยทอด ก ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณของคณะ/
หน่วยงำน ให้มีควำมสอดคล้องและสนองตอบต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย 
1) นโยบำยท่ัวไป (รหัส 570) 

1.1 สนับสนุนยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
ตำมท่ีคณะรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบ (รหัส 5700100) 

1.2 สนับสนุนพันธกิจและนโยบำยในกำรบริหำรและพัฒนำมหำวิทยำลัย (พ.ศ. 2554–2558) 
ตำมประกำศสภำมหำวิทยำลัยขอนแก่น ฉบับที ่3/2553 ลงวันที่ 4 สิงหำคม 2553 (รหัส 5700200) 

1.3 ส่งเสริมกำรประหยัดพลังงำนและกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน รหัส 5700300) 
2) นโยบำยงบประมำณแผ่นดิน (รหัส 571) 

2.1 ให้ควำมส ำคัญกบัแผนงำน/งำน/โครงกำรที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรจัดสรร 
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ของส ำนักงบประมำณ ตำมท่ีคณะรัฐมนตรี 
ให้ควำมเห็นชอบ (รหัส 5710100) 

2.2 ให้ควำมส ำคัญกับแผนงำน/งำน/โครงกำรที่บูรณำกำรเพ่ือลดควำมซ้ ำซ้อนของกำรด ำเนิน 
ภำรกิจของรัฐ (รหัส 5710200) 
นโยบำยเงินรำยได้ (รหัส 572) 

3.1 สนับสนุนวินัยทำงกำรเงินและกำรคลังโดยกำรตั้งงบประมำณแบบสมดุล  
(รหัส 5720100) 

3.2 สนับสนุนโครงกำรมหำวิทยำลัยแห่งชำติและกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจัยของ
มหำวิทยำลัยในระดับชำติและนำนำชำติ (รหัส 5720200) 

3.3 สนับสนุนกำรเพิ่มพูนสมรรถนะของคณำจำรย์และบุคลำกร (รหัส 5720300) 
3.4 สนับสนุนทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำให้เพียงพอ (รหัส 5720400) 
3.5 สนับสนุนโครงกำรและกิจกรรมเพ่ือเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรบริกำร

วิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือรองรับควำมเป็นนำนำชำติและเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน ในปี พ.ศ.2558 (รหัส 5720500) 

3.6 สนับสนุนโครงกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีและควำมรับผิดชอบกับสังคม และภำคส่วนต่ำงๆ (รหัส 
5720600) 

3.7 สนับสนุนกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบกำยภำพ ภูมิทัศน์และสภำพแวดล้อม  
เพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดี ควำมปลอดภัย และสุขของประชำคม (รหัส 5720700) 

3.8 สนับสนุนโครงกำรครบรอบ 50 ปี มหำวิทยำลัย (รหัส 5720800) 
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ภำคผนวก ค 
ปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณประจ าปี และการติดตามประเมินผล 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กระบวนการ กิจกรรม ช่วงเวลา 

๑.การทบทวนการจัดท า
แผนและงบประมาณ 

 กองแผนงานทบทวนแผน/ผล การด าเนินการ 
  ปรับปรุงเป้าหมาย ผลผลิต  
น าเสนอ (ร่าง) นโยบายการจัดท างบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ  ต ่อที ่ป ระช ุมคณบด ีแล ะ ที ่ป ร ะ ช ุม ส ภ า
มหาวิทยาลัย  

ต.ค.-พ.ย. ปีท่ีผ่านมา 

๒.การวางแผนปฏิบัติ
ราชการและแผน
งบประมาณ 

 เตรียมความพร้อมการจัดท าโครงการยุทธศาสตร์รัฐบาลและ
กรอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ (งบประมาณ
แผ่นดิน) 

พ.ย.- ธ.ค.ปีท่ีผ่านมา 

  คณะ/หน่วยงาน และกองแผนงานจัดท ากรอบงบประมาณ
แผ่นดินในรายจ่ายประจ าขั้นต่ า (ค่าเช่าบ้าน เงินเดือน ฯลฯ ) 
และโครงการเชิงยุทธศาสตร์ 

ม.ค. – ม.ีค. ปีปัจจุบัน 

  กองแผนงานและ คณะ/หน่วยงาน ด าเนินการตามแนวทางดังนี ้
- วิเคราะห์ SWOT ของหน่วยงาน 
- (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
- วิเคราะห์แผนการบริหารความเสี่ยง  

ม.ีค. - พ.ค. ปีปัจจุบัน 

  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายแผน ระดับ คณะ/หน่วยงาน 
 ช้ี แจงแนวทางการจั ดท าแผนปฏิบั ติ ร าชการประจ าปี

งบประมาณ หน่วยงานในก ากับ 
 ก าหนดทิศทาง กรอบและเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  

เม.ย. ปีปัจจุบัน 

  จัดท ารายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
ตามโครงการกิจกรรมใน (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 
 

พ.ค.ปีปัจจุบัน 

  คณะ/หน่วยงาน ส่งค าของบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ  
 คณะ/หน่วยงาน บันทึกงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงิน

รายได้ในระบบ e- budget 
 

มิ.ย.ปีปัจจุบัน 

  กองแผนงาน น า (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะ/
หน่วยงาน วิเคราะห์จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย 

 

ก.ค.ปีปัจจุบัน 
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กระบวนการ กิจกรรม ช่วงเวลา 

๓. การอนุมัติแผนปฏิบัติ
ราชการและงบประมาณ 

 ที่ประชุมคณบดีพิจารณารายละเอียดงบประมาณและ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  

ส.ค.ปีปัจจุบัน 

  สภามหาวิทยาลัย พิจารณารายละเอียดงบประมาณและ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
 

ก.ย.ปีปัจจุบัน 

๔.การจัดท า/ปรับปรุง
แผนปฏิบัติราชการ 

 จ าท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณและแผนการใช้
จ่ายเงิน  

 จัดท ารายละเอียดแผนงบประมาณ ส่งให้คณะ/หน่วยงาน 
 มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน จัดท าแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ ท่ีสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  
 จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี  

ก.ย.ปีปัจจุบัน 

๕.การติดตามประเมินผล  กองแผนงาน คณะ/หน่วยงาน รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ รอบ ๖  ๙  และ ๑๒ เดือน 

 กองแผนงาน คณะ/หน่วยงาน รายงานผลตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ รอบ ๖  ๙  และ ๑๒ เดือน 
 

มี.ค.ปีถัดไป 
มิ.ย.ปีถัดไป 
ก.ย.ปีถัดไป 
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ภำคผนวก ง 
ค าอธิบายความหมายประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง ความคาดหวังในอนาคตขององค์กรที่ต้องการจะเป็น (โดยมิได้ก าหนดวิธีการไว้) 
เป็นข้อความซึ่งก าหนดทิศทางของพันธกิจ เป็นสถานภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่องค์กรมุ่งหมาย มุ่งหวั งหรือ
ประสงค์จะเป็นหรือจะมีในอนาคต 

พันธกิจ (Mission) หมายถึง  ขอบเขต ภารกิจ บทบาทหนที่ที่ต้องด าเนินงาน ทั้งที่เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อก าหนดต่างๆ รวมทั้งที่ไดรับมอบหมายให้ด าเนินการ ทั้งนี ้เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ทีก่ าหนด 
ค่านิยม (Values) หมายถึง หลักการและพฤติกรรมชี้น าที่สื่อถึงความคาดหวังให้องค์กรและบุคลากรปฏิบัติ  
ค่านิยมสะท้อนและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ขององค์กร ค่านิยมสนับสนุนและชี้น าการตัดสินใจของ
บุคลากรทุกคน และช่วยให้องค์กรบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) หมายถึง ค่านิยมและความเชื่อที่มีร่วมกันอย่างเป็นระบบที่
เกิดขึ้นในองค์กร และใช้เป็นแนวทางในการก าหนดพฤติกรรมของคนในองค์กรนั้น วัฒนธรรมองค์กรจึงเป็น
เสมือน “บุคลิกภาพ” หรือ “จิตวิญญาณ” ขององคก์ร  

ยุทธศาสตร์ (Strategy) หมายถึง ทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ (Mission) ให้สัมฤทธิผล
ตามวิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าประสงค์ขององคก์ร (Corporate Goal) 

กลยุทธ์ (Strategic) หมายถึง แนวทางด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ตามพันธกิจ (Mission) ขององค์กร 

เป้าประสงค์ (Goals) หมายถึง  การก าหนดสิ่งที่ต้องการในอนาคตซึ่งองค์กรจะต้องพยายามให้เกิดขึ้น หรือ
ผลลัพธ์/ผลส าเร็จที่องค์กรต้องการบรรลุถึง โดยทั่วไปจะเป็นข้อความที่กล่าวอย่างกว้างๆ ถึงผลลัพธ์ของ
บริการอันเนื่องมาจากหน้าที่หลักขององค์กร โดยจะต้องสอดคล้องกับพันธกิจที่ก าหนดไว้ และหน่วยงานย่อย
ภายในองค์กรควรมีเป้าประสงค์ของตนเองที่ชัดเจนและสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
ตัวช้ีวัด (Indicator) หมายถึง สิ่งที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าประสงค์ท่ีวางไว้  
ค่าเป้าหมาย (Target)  หมายถึง ตัวเลข หรือค่าของตัวชี้วัดความส าเร็จ ที่หน่วยงานต้องการบรรลุ 
ภารกิจประจ า หมายถึง งานที่จ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมาย หรือ ระเบียบและสนับสนุนต่อการด าเนิน
ภารกิจยุทธศาสตร์ 
ภารกิจยุทธศาสตร์ หมายถึง งานที่จ าเป็นต้องด าเนินการและผลจากการด าเนินงานมีผลเชื่อมโยงสู่ความส าเร็จ
ของเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
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ภำคผนวก จ 
 

ค ำสั่งคณะกรรมกำรแผนและสำรสนเทศ ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 

 

 
    
    

ค ำสั่งส ำนักทะเบียนและประมวลผล (ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร) 
                ที่    43 / 2556 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรแผนและสำรสนเทศ  ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 
 (ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร)  

------------------ 
   

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนแผนและสำรสนเทศ  ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 
 (ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร) มหำวิทยำลัยขอนแก่น ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพและ
ประโยชน์แก่ทำงรำชกำร 

ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 31 แห่งพระรำชบัญญัติ มหำวิทยำลัยขอนแก่น  
พ.ศ. 2541 จึงแต่งตั้งให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งและมีรำยนำม ดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมกำรแผนและสำรสนเทศ 
ส ำนักทะเบียนและประมวลผล (ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร) มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประกอบด้วย 

1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล  เป็นที่ปรึกษำ 
2. รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร    เป็นที่ปรึกษำ 
3. รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร    เป็นที่ปรึกษำ 
4. รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนและสำรสนเทศ  เป็นประธำนกรรมกำร 
5. ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยประกันคุณภำพ   เป็นรองประธำนกรรมกำร 
6. รักษำรำชกำรแทนเลขำนุกำร    เป็นรองประธำนกรรมกำร 
7. ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนและสำรสนเทศ  เป็นกรรมกำร 
8. หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจบริหำรทั่วไป   เป็นกรรมกำร 
9. หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจรับเข้ำศึกษำ   เป็นกรรมกำร 
10. หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจพัฒนำวิชำกำร   เป็นกรรมกำร 
11. หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจทะเบียนเรียน   เป็นกรรมกำร 
12. หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจบริกำร    เป็นกรรมกำร 
13. หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจประมวลผล   เป็นกรรมกำร 
14. หัวหน้ำงำนประสำนงำนสหกิจศึกษำ   เป็นกรรมกำร 
15. นำงฤทัยรัตน์   เจษฎำกุลทวี    เป็นกรรมกำร 
16. นำงสำวนันธิดำ   น้อยสุข    เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  
17. นำงสำวสุวำรี     เขียวค ำ    เป็นกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร    

 
 

 



 
56 แผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ 

โดยให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ ดังตอ่ไปนี้ 
1.จัดท ำแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรของส ำนักทะเบียนและประมวลผล(ส ำนักบริหำรและ

พัฒนำวิชำกำร) 
  2.ด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรในแต่ละรอบปีงบประมำณ 

 3.ติดตำมประเมินผลงำนตำมแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรของส ำนักทะเบียนและประมวลผล
(ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร) เพ่ือให้บรรลุตำมเป้ำหมำย 

4. จัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล(ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร) 
5. มีวำระ 2  ปี     

 
  

ทั้งนี้    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป                
  

สั่ง   ณ    วันที่    20 พฤศจิกำยน พ.ศ.2556 
  
 
       

(รองศำสตรำจำรย์ชนะพล   ศรีฤำชำ) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล 

(ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร) 
 


