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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สํานักทะเบียนและประมวลผล (สาํนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) กําหนดทิศทางการพัฒนาสํานักทะเบียนและ

ประมวลผล (สาํนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ โดยได้กําหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ “เป็นเลิศในการให้บริการ และสนับสนุนการจัดการการศึกษาเป็น

สากล ” 

โดยสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) นั้นประกอบ ด้วย 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์จํานวน 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 15 กลยุทธ์ 19 โครงการใหญ่ 15 โครงการย่อย 34 ตัวชี้วัด ซึ่งในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะมีความ

เชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน อันจะเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตาม ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ซึ่งประกอบด้วย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 7 โครงการใหญ ่8 โครงการย่อย 15 ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สนับสนนุการผลิตบัณฑิตที่ดี ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 8 โครงการใหญ ่3 โครงการย่อย 11 ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สนับสนุนการบริการวิชาการ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 2 โครงการใหญ่ 1 โครงการย่อย 3 ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : สนับสนุนการทําวิจัยสถาบัน ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ 1 โครงการย่อย 1 ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ 1 โครงการใหญ่ 2 โครงการย่อย 3 ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : สนับสนนุด้านการพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคณุภาพ ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ 1 โครงการใหญ ่1 ตัวชี้วัด 

 ในการแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติระดับ หน่วยงาน คือ การนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategy Implementation) ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งใน

การบริหารเชิงกลยุทธ์ สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) มีการดําเนินการที่สําคัญคือ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสํานักทะเบียนและ

ประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ให้สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนา

วิชาการ) จะต้องกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ระยะเวลา งบประมาณ ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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 สําหรับการกํากับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการและความสําเร็จขององค์กรนั้น สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนา

วิชาการ) จัดให้มีกลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดย การกํากับ ติดตามและประเมินผลงาน การประเมินคุณภาพ

ภายในประจําปี 

 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือหลักสําคญัที่ช่วยให้เกิดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การดําเนินการใน

ภารกิจต่างๆ บรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์เกิดผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ เพื่อการพัฒนาสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ให้ก้าวสู่

ความเป็นเลิศต่อไป 
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คํานํา 
 

สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ได้ดําเนินการบริหารงานในรูปแบบของการจัดทําโครงการที่กําหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และ
ผลผลิต ผลลพัธ์ของโครงการ ซึ่งเป็นการดําเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555-2558 และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555-
2558 
 การจัดทํางบประมาณโครงการแบบบูรณาการและจัดทําแผนกลยุทธ์บริหารสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) เพื่อให้สอดคลอ้งกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ได้นําแนวทางดังกล่าวมาจัดทําแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ที่จัดทํา
ภายใต้แนวทางระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์เชื่อมโยงกับการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้มีการกํากับติดตามและประเมินผลสมัฤทธิ์ 
(Performance) ของผลผลิตและเป้าหมายตัวชี้วัดต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

การดําเนินงานตามภารกิจในแต่ละโครงการ/กิจกรรม สํานักทะเบียนและประมวลผล (สาํนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) แบ่งความรับผิดชอบในระดับกลุ่มภารกิจ
เพื่อรวบรวมจัดทําและเป็นผูร้ับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ในภาพรวม โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการให้บริการ และสนับสนุนการจัดการการศึกษาเป็นสากล  

แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี ประจําปีงบประมาณ 2558 นี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล (สาํนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการ  
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ตารางที่ 2.1(ข) แสดงขั้นตอนการวางแผนของสํานักฯ ผู้เกี่ยวข้องที่สําคัญ กรอบเวลา เหตุผลในการกําหนดกรอบเวลา      16 

ตารางที่ 2.1(ค) แสดง ขั้นตอนการวางแผน ของสํานักฯ ผู้เกี่ยวข้องที่สําคัญ กรอบเวลา เหคุผลในการกําหนดกรอบเวลา       18 

แผนภูมิที ่2.12(ก) งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จําแนกตามงบรายจ่าย         58 

 



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)|  1 

 

 

บทที่ 1 บทนํา 

 

สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  มีพันธกิจที่สําคัญในการเป็นศูนย์รวมการให้บริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่การ

ประสานงาน การพัฒนาหลักสูตรและการสอน การกํากับดูแลเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและรายวิชา การให้บริการเกี่ยวกับการรับบุคคลเข้าศึกษา  การบริการการขึ้น

ทะเบียนเป็นนักศึกษา การลงทะเบียนวิชาเรียน การประมวลผลการศึกษา การตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปอย่างมีระบบและได้

มาตรฐานสากล บริการทางการศึกษาอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย อาทิ สหกิจศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษา เป็นต้น อีกทั้งเป็นศูนย์กลาง

ฐานข้อมูลด้านการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

 

1.1  พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมายของ สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ที่สําคัญ คือ 

1. สนับสนุนการบริหารและดําเนินงานด้านวิชาการ การจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 

1.1  สนับสนุนการบริหารและดําเนินงานของฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

1.2  สนับสนุนการดําเนินการขอเปิดหลักสูตรและรายวิชา 

1.3  สนับสนุนการจัดการสหกิจศึกษา 

1.4  สนับสนุนการดําเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 

1.5  สนับสนุนการจัดทําระเบียบ ประกาศแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการและการจัดการศึกษา 

1.6 สนับสนุนการดําเนินงานด้านระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

 

2. ให้บริการการศึกษาแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

2.1 ให้บริการด้านเอกสารสําคัญทางการศึกษา ทั้งนักศึกษาปัจจุบันและที่สําเร็จการศึกษาไปแล้ว 
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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 พัฒนาและดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการฐานข้อมูล ประวัตินักศึกษา หลักสูตรและรายวิชา ระบบทะเบียนแลประมวลผล

การศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.3 จัดทําระบบสารสนเทศและให้ข้อมูลและสถิติด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย อาทิ การรับเข้าศึกษา  หลักสูตรและรายวิชา สถิตินักศึกษา สถิติการลงทะเบียน 

ผลการเรียน และสถิติผู้สําเร็จการศึกษา เป็นต้น 

3.4 ดําเนินการเกี่ยวกับประเมินผลหลักสูตรและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและประมวลผลข้อมูลการศึกษา 

 

4. เป็นศูนย์ประสานงานด้านวิชาการและการจัดการศึกษากับหน่วยงานภายนอก 

4.1  ดําเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย 

4.2  ประสานงานด้านวิชาการและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก 
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สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) แบ่งโครงสร้างการบริหารเป็น 6 กลุ่มภารกิจ 1 งาน ดังนี้ 

1. กลุ่มภารกิจบรหิารทั่วไป 

2. กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ 

3. กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา 

4. กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน 

5. กลุ่มภารกิจประมวลผล 

6. กลุ่มภารกิจบรกิาร 

7. งานประสานงานสหกิจศึกษา 

 

1.2  ประวตัคิวามเป็นมา/พัฒนาการ 

 

สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) เป็นหน่วยงานที่เกิดจากการปรับโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปี พ.ศ.2547 

โดยรวมระหว่างสํานักทะเบียนและประมวลผลและกองบริการการศึกษาเข้าเป็นหน่วยงานเดียวกันเป็น เพื่อให้โครงสร้างเป็นลักษณะแบนราบมีการดําเนินงานแบบเป็นกลุ่ม

ภารกิจในแต่ละกลุ่มภารกิจและมีความเชื่อมโยงกันในงานตามบทบาทและภารกิจของสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ทําให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น มีการลดขั้นตอน และลดรอบระยะเวลาในการดําเนินการโดยจัดให้มีภารกิจด้านการบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และภารกิจด้านสารสนเทศซึ่งมุ่ง

การประชาสัมพันธ์และการตลาดให้มากขึ้น 

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีมติเห็นชอบในการปรับปรุงโครงสร้างโดยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3/2548 วันที่ 28 มีนาคม 2548 เรื่องการ

แบ่งส่วนราชการ   ของสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) โดยให้รวมส่วนราชการของสํานักทะเบียนและประมวลผลและกองบริการ

การศึกษาสํานักงานอธิการบดีเข้าด้วยกันและเปลี่ยนชื่อเป็น “สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ”  
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พัฒนาการของสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 

ในปี พ.ศ.2507  ระยะเริ่มแรก อาศัยสถานที่ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน) 

ในปี พ.ศ.2511  จัดตั้งกองบริการการศึกษา สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น แบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 งาน 1 หน่วย คือ 1) งานทะเบียนและ

ตารางสอนตารางสอบ 2) งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 3) งานส่งเสริมวิจัยและตํารา และหน่วยธุรการ   

ในปี พ.ศ.2533  จัดตั้งโครงการสํานักทะเบียนและประมวลผล แบ่งส่วนราชการภายในเป็น 6 ฝ่าย คือ 1) สํานักผู้อํานวยการ 2) ฝ่ายทะเบียนประวัติ 3) ฝ่าย

ตารางสอนตารางสอบ 4) ฝ่ายทะเบียนเรียน 5) ฝ่ายประมวลผลข้อมูล 6) ฝ่ายระเบียนการศึกษา 

ในปี พ.ศ.2547-ปัจจุบัน ปรับโครงสร้างองค์กรโดยรวมระหว่างสํานักทะเบียนและประมวลผลและกองบริการการศึกษาเข้าเป็นหน่วยงานเดียวกัน แบ่งส่วนราชการ

เป็น 6 กลุ่มภารกิจ 1 งาน คือ 1) กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป  2) กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ  3) กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา 4) กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน 5) กลุ่มภารกิจ

ประมวลผล 6) กลุ่มภารกิจบริการ 7) งานประสานงานสหกิจศึกษา 

 

1.3  โครงสรา้งการบริหารงาน 

จากนโยบายของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ได้ปรับโครงสร้างเพื่อรองรับระบบการบริหาร

ราชการแนวใหม่ และความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานในองค์กร สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) จึง

ได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานในสํานักงานใหม่ โดยสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) เป็นองค์กรเทียบเท่าคณะมี ผู้อํานวยการสํานัก

ทะเบียนฯ เป็นผู้บริหารสูงสุดภายใต้สายบังคับบัญชาของอธิการบดี และ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี คณะกรรมการประจําสํานักทะเบียนฯ เป็น

คณะที่ปรึกษาระดับนโยบาย แบ่งส่วนราชการเป็น 6 กลุ่มภารกิจ และ 1 งาน (1) กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป  2) กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ  3) กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา 4) 

กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน 5) กลุ่มภารกิจประมวลผล 6) กลุ่มภารกิจบริการ 7) งานประสานงานสหกิจศึกษา) ดังแผนภาพที่ 3-1 
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แผนภาพ 3.1 โครงสร้างการบริหารงานสาํนกัทะเบียนฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิการบดี

รองอธิการบดฝี่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้อาํนวยการ 

รองผู้อาํนวยการ 

ฝ่ายบริหาร 

รองผู้อาํนวยการ 
ฝ่ายแผนและสารสนเทศ 

รองผู้อาํนวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 

กลุ่มภารกจิ 

บริหารทั่วไป

กลุ่มภารกจิ

ประมวลผล

กลุ่มภารกจิ 

บริการ

กลุ่มภารกจิ 

ทะเบียนเรียน

กลุ่มภารกจิ 

พัฒนาวชิาการ

คณะกรรมการประจาํสาํนัก

กลุ่มภารกจิ 

รับเข้าศกึษา 

 บริหารและธุรการ 
 คลงัและพสัด ุ
 การเจ้าหน้าที่ 
 อาคาร สถานที่ และ

ยานพาหนะ 

 ประมวลผลการศกึษา 
 พฒันาและบํารุงรักษา
โปรแกรมและ

ฐานข้อมลู 

 บํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 

 ออกเอกสารสําคญัทาง
การศกึษา 

 ตรวจสอบคณุวฒุิ 

 ออกบตัรประจําตวั
นกัศกึษา 

 พิธีพระราชทาน
ปริญญาบตัร 

 บริการแบบเบด็เสร็จ 

(one stop service) 

 ปฏิทินการศกึษา 
 ตารางสอน ตารางสอบ 

 รับลงทะเบียนวิชาเรียน 
 

 ขออนมุตัิหลกัสตูรและ
รายวิชา 

 ฐานข้อมลูหลกัสตูรและ
รายวิชา 

 มาตรฐานการศกึษา 

 ประชาสมัพนัธ์และ 
การตลาด 

 แผนและประกนั

คณุภาพ 

 สารสนเทศและข้อมลู
ข่าวสาร 

 รับสมคัรและสอบ
คดัเลือก 

 รายงานตวัเข้าศกึษา 
 ทะเบียนประวตัิ
นกัศกึษา  ประสานงานสหกิจศกึษา 

 นิเทศและประเมินผล 
สหกิจศกึษา 

งานประสานงาน 

สหกจิศกึษา 

เลขานุการสาํนักฯ 
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1.4  โครงสร้างกรอบอัตรากําลัง  

                

 สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ประกอบด้วย บุคลากรผู้ปฏิบัติประจํา จํานวน 58 คน เป็นข้าราชการ จํานวน 20 คน 

ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน 1 คน ผู้ปฏิบัติการ 1 คน ผู้ชํานาญการ 17 คน และผู้ชํานาญการพิเศษ 1 คน อายุงานเฉลี่ยของข้าราชการ (ประสบการณ์

ทํางาน) เฉลี่ยโดยรวม 23.55 ปี ต่ําสุด 15 ปี สูงสุด 37 ปี  สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) มีพนักงาน และลูกจ้าง จํานวน 38 คน 

ประกอบด้วย พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 9 คน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 13 คน พนักงานราชการ 2 คน ลูกจ้างประจํา 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว 

จํานวน 11 คน ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ จํานวน 1 คน อายุงานเฉลี่ยของพนักงานและลูกจ้างประจํา/ชั่วคราว (ประสบการณ์ทํางาน) เฉลี่ยโดยรวม 6.18 ปี ต่ําสุด 1 เดือน 

สูงสุด 19 ปี ในด้านคุณวุฒิทางการศึกษา บุคลากรมีคุณวุฒิระดับ ปริญญาโท 11 คน ปริญญาตรี 40 คน ต่ํากว่าปริญญาตรี 7 คน และ คณะผู้บริหาร ที่ได้รับการคัดเลือก

มาตามวาระ จํานวน 4 คน คุณวุฒิ ปริญญาเอก ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ มีวาระการทํางาน 4 นอกจากนี้ สํานักทะเบียนฯ ยังมี คณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนหลายชุด ช่วยบริหารจัดการทุกกลุ่มภารกิจ ดังแผนภาพแสดงจํานวนบุคลากรที่สังกัดสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 

ที่ 4-1,4-2,4-3,4-4 และ4-5 
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แผนภาพแสดงจํานวนบคุลากรที่สังกัดสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 4-1 แสดงจํานวนบุคลากรที่สังกัดสํานักฯ จําแนกตาม
ตําแหน่ง 
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จาํนวน

ผู้บริหาร ข้าราชการ

พนกังานมหาวทิยาลยั-แผน่ดิน พนกังานมหาวทิยาลยั-รายได้

พนกังานราชการ ลกูจ้างประจํา

ลกูจ้างชัว่คราว

 

แผนภาพที่ 4-2 แสดงจํานวนบุคลากรที่สังกัดสํานักฯ จําแนก
ตามตําแหน่งเฉพาะตามประสบการณ์ทํางาน 

แผนภาพที่ 4-3 แสดงจํานวนบุคลากรกลุ่มข้าราชการของสํานักฯ 
จําแนกตามอายุงานเฉลี่ย 

แผนภาพที่ 4-4 แสดงจํานวนบุคลากรกลุ่มพนักงาน ลูกจ้างของ
สํานักฯ จําแนกตามอายงานเฉลี่ย 

แผนภาพที่ 4-5 แสดงจํานวนบุคลากรของสํานักฯ จําแนกตาม
คณวฒิทางการศึกษา
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อายุงานของข้าราชการเฉลี่ย

ผู้ปฏิบตังิาน ผู้ปฏิบตักิาร ผู้ชํานาญการ
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ขรก. หมายถึง ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา   
พนง. หมายถึง พนกังานมหาวิทยาลยั ที่จ้างด้วย 

งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 
พนก. หมายถึง พนกังานราชการ 
ลช.   หมายถึง  ลกูจ้างชัว่คราว  
ลป.   หมายถึง  ลกูจ้างประจํา 
ลชคก หมายถึง ลกูจ้างชัว่คราวโครงการ 

นกัวิชาการศกึษา  7  คน 

ขรก. = 5 พนง. = 2 

ผู้อํานวยการ 

รองผอ.ฝ่ายบริหาร  รองผอ.ฝ่ายวิชาการ  รองผอ.ฝ่ายแผนและสารสนเทศ 

เลขานุการฯ

นกัวิชาการพสัด ุ  2  คน  

พนง. = 2  

นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 

1 คน  พนง. = 1  

พนกังานธุรการ  2 คน  

ลป. = 1 ลช. = 1 

กลุ่มภารกจิบริหารทั่วไป 

จาํนวน 20 คน 

กลุ่มภารกจิรับเข้าศึกษา 

จาํนวน 8 คน 

กลุ่มภารกจิพฒันาวิชาการ 

จาํนวน 6 คน 

กลุ่มภารกจิทะเบียนเรียน 

จาํนวน 5 คน 

กลุ่มภารกจิบริการ 

จาํนวน 5 คน 

กลุ่มภารกจิประมวลผล 

จาํนวน 9 คน 

งานประสานงานสหกจิศึกษา 

จาํนวน 4 คน 

คนงาน   1  คน 

ลช. = 1 

พนกังานขบัรถยนต์  2 คน  

ลช. = 2 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป 5 คน 

พนง. = 3  ลช. = 2 

นกัวิชาการศกึษา  1  คน  

ขรก. = 1   

นกัวิชาการเงินและบญัชี  3 คน 

ขรก. = 1  พนง. = 1 ลช. = 1  

พนกังานการเงินและบญัชี 1 คน 

พนก. = 1 

พนกังานพมิพ์ระดบั 3   1 คน  

ลป. = 1 

พนกังานธุรการ  1 คน 
พนก. = 1 

นกัวิชาการศกึษา  5  คน  

ขรก. = 4 พนง.  = 1 

ผู้ปฏิบตัิงานบริหาร  1 คน  

ขรก. = 1 

นกัวิชาการศกึษา 4 คน  

ขรก. = 1   พนง. = 2   ลช. = 1 

นกัวิชาการศกึษา 5 คน

ขรก. = 2 พนง.  = 1 ลช = 2 

นกัวิชาการศกึษา 4 คน

ขรก. = 1  พนง. = 2  ลชคก = 1 

นกัวิชาการศกึษา  3 คน  

ขรก. = 2   ลช.  = 1 

นกัสารสนเทศ  2 คน  

พนง. = 2   

นกัวิชาการคอมพวิเตอร์  2 คน  

พนง. = 2  

เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป1คน 

พนง. = 1

แผนภาพที่ 4-6 แสดงโครงสร้างกรอบอัตรากําลัง 

นกับญัชี  1 คน 

พนง. = 1  

นกัวิชาการโสตทศันศกึษา2 คน 

ขรก. = 1  พนง. = 1 



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)|  9 

 

1.5  นโยบายการบริหาร 

 

แนวคดิและแนวทางการบริหารงาน สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาการวชิาการ) 

สืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นขบัเคลื่อนเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกที่ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงรอบด้านเพื่อให้มหาวิทยาลัยก้าวขึ้นไปสู่

มหาวิทยาลัยระดับโลกประกอบกับในอนาคตอันใกล้ที่มหาวิทยาลัยกําลังปรับเข้าสู่มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาลแล้วนั้น จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งยวดในการปรับปรุง

เปลี่ยนแผนการดําเนินงานของสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบรหิารและพัฒนาวิชาการ) ให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ ผลจากการวิเคราะห์จุดแข็ง

จุดอ่อนของสํานักทะเบียนและประมวล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ทําให้เกิดการพัฒนาและเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่องขึ้นได้จากการวางแผนกลยุทธ์ที่ดีได้ อย่างไรก็ตาม

พันธกิจส่วนใหญ่ของสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) คือการบริการและสนับสนุนทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ดังนั้นการจัดทําแผนหรือ

นโยบายต้องมุ่งเป้าไปที่การสนับสนุนและการบริการทางวิชาการด้วย  

 ในระบบเทคโนโลยีและสารเทศถึงแม้จะมีความสามารถรองรับการใช้งานของงานทะเบียนและประมวลผลแล้วแต่ยังขาดการเชื่อมต่อในหน่วยงานภายในเอง 

รวมถึงการนําข้อมูลไปใช้ของหน่วยงานภายนอก ทําให้เกิดการใช้งานที่ขาดและบกพร่องเกิดขึ้นในหลายๆ สถานการณ์อย่างที่เคยประสบมาโดยตลอดของการให้บริการทาง

วิชาการ เช่น การลงทะเบียนเรียน การตรวจจบการศึกษาของนักศึกษา การประเมินหรือพัฒนาหลักสูตร ยิ่งเมื่อในการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแล้ว ข้อมูลในด้านการเรียน

การสอนของผู้สอนมีความจําเป็นอย่างยิ่งต่อผู้เรียนเพื่อทําให้เกิดการเรียนการสอนที่เกิดประสิทธิผลได้ รวมไปถึงประสิทธิภาพการสอน การประเมินผลการจัดการหลักสูตร 

มากไปกว่านี้ข้อมูลเกี่ยวกับภาระงานสอนของผู้สอนโดยระบบสามารถถูกรวบรวมมาวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพการสอน ความคุ้มทุน การขอตําแหน่งทางวิชาการ กรอบ

อัตรากําลัง เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ถือเป็นหน้าที่หลักในการ

ดําเนินการเพื่อพัฒนาระบบขึ้น ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของสํานักทะเบียนและประมวล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ควรจะต้องมีบริการสิ่งต่างๆ เหล่านี้เพื่อ

การใช้ประโยชน์ของข้อมูลให้สูงสุดต่อองค์กร แนวทางการจัดทําระบบนี้จะใช้ฐานโปรแกรมของระบบฐานข้อมูล TQF ของสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหาร

และพัฒนาวิชาการ) ที่ได้พัฒนาไปมากแล้ว และที่สําคัญของจัดการการสารสนเทศ คุณลักษณะของข้อมูลและบริการที่จะต้องมี คือ แม่นยํา ถูกต้องเชื่อถือได้ ทันกาล 

ปลอดภัยและเป็นความลับ ตามภาพที่ 4-7 
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หมายเหตุ  

1. ข้อมูลการเรียนการสอนโดยอาจารย์เข้ามากรอกในรายวิชามีภาระที่ต้องสอน แผนการสอน สื่อการสอน การประเมิน ข้อมูลเหลา่นี้สามารถนํามาวิเคราะห์ถึง ความคุ้ม

ทุน ประสิทธิภาพการสอน ภาพรวมภาระการสอนในรายบุคคล รายหลกัสูตร  

2. นักศึกษาสามารถเข้ามาดูรายละเอียดการสอน แผนการสอน การประเมิน รวมไปถึงการประเมินการสอนด้วย Feed back เป็นช่องทางทํา Flipped classroom ได้ง่าย  

3. ประเมิลผลสัมฤทธิ์ผลของการสอน หลักสูตร มาตรฐานหลักสูตรตามกรอบ TQF (ตามกรอบการประเมิน) และการประกันคุณภาพตามหลักสูตร 

4. การตรวจสอบสถานะของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า (ที่เริ่มใช้โปรแกรมนี้) สามารถดําเนินการได้ทันทีและมคีวามถูกต้องสูงเนื่องจากใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน  

แผนภาพที่ 4-7 ทิศทางการให้บริการของระบบสารสนเทศของสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
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การบริการวิชาการจากข้อมูลวิเคราะห์ตนเองของบุคลากรสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) พบว่า ยังขาดการเชื่อมโยงระหว่าง

หน่วยงานคณะและสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) อยู่บ้าง หรือแม้บางครั้งยังขาดความเชื่อมโยงหรือไม่เข้าใจในหน้าที่หลักอย่างชัดเจน

ทําให้เกิดผลลา่ช้ากับหน่วยงานทั้งภายในภายนอกที่มาติดต่อ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ที่มาของปัญหาแล้วทําให้ทราบว่าเกิดจากประสิทธิภาพของการทํางานของบุคคลากรใน

หน่วยงานเอง ดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรรมการทาํงาน ขั้นตอน ความรับผิดชอบ ความถูกต้องและระยะเวลาของการทํางาน สมรรถนะหลักและรองการทํางาน ซึ่ง

ในแต่ละหน่วยภารกิจสามารถทบทวนขั้นตอนปฏิบัติ (ตามแนวทาง PDCA) เพื่อประเมินถึงสมรรถนะหลักและรองของแต่ละงานแต่ละคนเพื่อก่อให้เกิดการปฏิบัติที่ดีต่อไป 

การทํางานในแต่ละหน่วยต้องมีส่วนสนับสนุนซึ่งกันและกันบุคคลากรสามารถทํางานทดแทนกันได้ในบางหน้าที่ ดังนั้นการวัดผล การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ต้อง

ดําเนินการโดยมีระบบเป็นวงจรการทํางาน วิเคราะห์ความต้องการใช้ข้อมูล คัดเลือกข้อมูล รวบรวมและบูรณาการ ทําใหส้อดคลอ้งกับกลยุทธ์ วิเคราะห์และทบทวน แล้ว

นําไปปรับปรุงและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ของหน่วยงาน เป็นต้น ส่วนประสิทธิภาพของหน่วยงานภายนอกนั้นสามารถดําเนินการได้โดยการจัดแบ่งความสามารถของ

หน่วยงานที่สามารถตอบสนองในเวลาที่กําหนด ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นการทํางานได้ทั้ง 2 ทาง (ทั้งสํานักทะเบียนฯ และคณะ หน่วยงานต่างๆ) อีกแนวทางการบริหาร

บุคคลากรในสาํนักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) บุคลากรจะต้องพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบและวิธีการทํางาน นอกจากที่ได้กล่าว

มาแล้วข้างต้น บุคลากรจะต้องได้รับการปลูกฝังเจตคติการทํางานร่วมหน่วยงานอื่นที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เพื่อที่จะสร้างแนววิธีปฏิบัติหรือนวัตกรรมในการทํางานหรือ

ให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัเป็นหน้าที่หลกัของภารกิจรับเข้า ซึ่งการรับเข้ามีหลากหลายทําให้ภารกิจนี้มีความสําคัญต่อมหาวิทยาลัยในแง่ความ

น่าเชื่อถือและโปร่งใส การรับเข้าควรถูกดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยเป็นหลักเพื่อขจดัผลไม่พึ่งประสงค์ที่อาจทําให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง 

ขณะเดียวกันการรับตรง (โควตาภาค) ได้ถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นการสอบวิชาสามัญแทน สิ่งนี่คือภาวะคุกคามอย่างยิ่งและส่งผลกระทบโดยตรงต่อสํานักทะเบียนและ

ประมวลผล (สาํนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ในแง่เงินรายได้ และจะกระทบโดยตรงต่อการบริหารจัดการการรับเข้านักศึกษาโควตาภาคเป็นอย่างมาก สิ่งนี้ต้องถูกนํากลับ

พิจารณาใหม่ในหนทางที่จะเป็นไปได้  

การบริหารด้านการเงิน การคลังและพัสดุ สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) มีแนวทางการดําเนินงานที่โปร่งใส ตามระเบียบที่

เกี่ยวข้อง และขั้นตอนของทางมหาวิทยาลัยทุกประการ อนึ่งรายได้หลักที่สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบรหิารและพัฒนาวิชาการ) ได้รับมาจากหลายภาคส่วนคือ

การให้บริการในรูปแบบต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ การจัดสอบ ทําใหส้ํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) มีทุนสาํรองในการบริหารกิจการ
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และมีความคลอ่งตัวในระดับหนึ่ง ด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจของสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ทําให้สํานักทะเบียนและประมวลผล 

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ได้ปฏิบัติภาระกิจทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในส่วนที่จะสนับสนุนงานวิชาการในส่วนที่จะเกี่ยวข้องที่สามารถดําเนินการโดยสํานัก

ทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) หรือสนับสนุนโดยสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 

 กรอบการทํางานและการวัดผลของสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) จะได้ถูกนําเกณฑ์คุณภาพต่างๆ ที่มีการตรวจประเมินคุณภาพ

ทั้งภายในและภายนอกมาปรับใช้ โดยยึดถือปฏิบัติเพื่อให้บรรลุภารกิจหลกัตามยุทธศาสตร์ของสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) และของ

มหาวิทยาลัย 
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บทที่ 2  

แผนปฏบิัตริาชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 

 

2.1 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

ความเป็นมา 

พระราชกฤษีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 13  14  16 และ 17 ซึ่งบัญญัติให้ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการ

จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีที่จะต้องเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ และให้สํานักงบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสําเร็จใน

แต่ละภารกิจ ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ

สําหรับภารกิจ นั้น 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ปรับปรุงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 เพื่อให้มีความ

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) แผนแม่บทอื่นๆ และสถานการณ์ของประเทศในปัจจุบัน รวมทั้งเจตนารมณ์ของคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ฟื้นฟูความเชื่อมั่น  ควบคู่กับสร้างเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคง สังคม และวัฒนธรรม โดยการน้อมนํา

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสําเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางในการ

กําหนดลําดับความสําคัญ และเป็นเครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นการวางพื้นฐาน

เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในระยะยาวต่อไป 

ดังนั้น ส่วนราชการจึงต้องดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้มีความสอดคล้องและมีการบูรณาการเชื่อมโยงภายใน

กระทรวง และระหว่างกระทรวงตามมิติภารกิจ มิติพื้นที่และมิติวาระ รวมถึงให้เป็นไปตามผลผลิต ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ โดยใช้ทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ อย่างคุ้มค่าและมี

ประสิทธิภาพ 
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กระบวนการจัดทําแผนปฏิบตัิราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานกับริหารและพัฒนาวิชาการ) 

 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ เริ่มจากสํานักทะเบียนฯ ส่งผู้แทนเข้าร่วมรับนโยบายจากมหาวิทยาลัย ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ เพื่อนํามากําหนดแผนกลยุทธ์

และแผนปฏิบัติราชการของสํานักทะเบียนฯ ตามกรอบเวลาและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย จากนั้นจึงนําเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนการจัดทําแผนของสํานักทะเบียนฯ  7 

ขั้นตอนสําคัญ ดังแสดงใน แผนภาพที่ 2.1(ก) คือ เริ่มด้วย ขั้นตอนที่ 1 การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจหลัก ค่านิยม และวัฒนธรรมของสํานักทะเบียนฯ โดยคณะกรรมการ

ฝ่ายแผนและสารสนเทศ ที่จะมีหน้าที่ยกร่างแผนกลยุทธ์ ซึ่งประมวลข้อมูลนําเข้า ทั้งจากภายในและภายนอกสํานักทะเบียนฯ โดยการนํานโยบายของมหาวิทยาลัยมาเป็น

กรอบหลัก เพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมาสู่สํานักทะเบียนฯ โดยพิจารณาจากเสียงบุคลากร ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ได้จากการประชุมสรุป

โครงการ/กิจกรรม หรือ จากการเปิดให้แสดงความคิดเห็น ระหว่างดําเนินกิจกรรม เช่นความต้องการจากนักเรียนในโอกาสแนะแนวสัญจร ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น

จากโรงเรียนที่เป็นหน่วยสอบระหว่างสอบ หรือจากกรรมการเฉพาะกิจในการประชุมประเมินผล คณะกรรมการการตรวจประเมินการประกันคุณภาพที่เป็น OFI รวมทั้ง

ความได้เปรียบและความท้าทายของสํานักทะเบียนฯ  เพื่อนําเข้าสู่ ขั้นตอนที่ 2 เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์  ทั้งขั้นตอนที่ 1 และ 2 สํานักทะเบียนฯ เน้นการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรทุกคน และเสียงเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  ถือเป็นวัฒนธรรมในการทํางานของสํานักทะเบียนฯ ที่เน้นคุณภาพการให้บริการ และเน้นการทํางานที่ให้บุคลากรมีส่วนร่วม 

โดยจัดให้มีกิจกรรมประชุมสัมมนา เพื่อทบทวนแผน ทบทวนคุณภาพ ทบทวนวิสัยทัศน์ ค่านิยม จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ ภาวะคุกคาม เป็นประจําทุกปี โดยการ

สัมมนาระดมสมองวิเคราะห์สถานการณ์ผ่านกระบวนการ SWOT Analysis ที่จะช่วยให้เห็น จุดแข็ง ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ จุดอ่อน หรือจุดบอด แนวทางแก้ไข หรือ 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ที่ได้จาก การสัมมนาทบทวนระบบประกันคุณภาพ และสรุปนําเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฝ่ายแผนฯของสํานักทะเบียนฯ ในขั้นตอนที่ 3 

กําหนดเป้าหมายกลยุทธ์ ทบทวนและปรับปรุงแผนที่กลยุทธ์ของสํานักทะเบียนฯ ดังแสดงในแผนภาพที่ 2.1(ข) เพื่อจัดทําแผนกลยุทธ์ ในขั้นตอนที่ 4 และจัดทําแผนปฏิบัติ

การ/โครงการตามแผนกลยุทธ์ พร้อมกับการพิจารณาสนับสนุนปัจจัยและงบประมาณ ในขั้นตอนที่ 5  และเข้าสู่ ขั้นตอนที่ 6 นําสู่การปฏิบัติตามแผน/โครงการ และ

ขั้นตอนที่ 7 เพื่อติดตามตรวจสอบ  โดยดําเนินการตามกรอบเวลาปฏิทินดําเนินการของมหาวิทยาลัย ที่มีคณะกรรมการฝ่ายแผนและสารสนเทศรับผิดชอบ และให้มีทุก

กลุ่มภารกิจมีส่วนร่วม   ในการตรวจติดตามแผนการปฏิบัติสํานักทะเบียนฯอิงแนวปฏิบัติตามแนวทาง  PDCA  ดังแสดงใน แผนภาพที่ 2.1(ก) 
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Plan 

Do 

Check 

Action 

แผนภาพที่ 2.1(ก) แสดงกระบวนการ ขั้นตอนการวางแผน ของสํานักทะเบียนฯ

ถือปฏิบัติในระบบงาน 

7. ติดตามตรวจสอบ 

6. นําสู่การปฏิบัตติามแผน/โครงการ

5. จัดทําแผนปฏิบัติการ/โครงการ ตามแผน

ยุทธศาสตร์ พร้อมกับพิจารณาการสนับสนุน

ปัจจัยด้านงบประมาณ

4. จัดทําแผนกลยุทธ์ของสาํนักฯ 

3. กําหนดเปา้หมายกลยุทธ์ของสํานักฯ

2. วิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 

ทบทวนและประเมินการประกันคุณภาพ และ OFI 

1. ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรม 

และแผนคุณภาพของสํานักฯ        

สอดคล้องตามทิศทางของแผน ไม่สอดคล้องตามทศิทางของแผน 

นําสู่การปรับปรุงแผน/หรือยุติแผน 

ยุติแผน 

นโยบายสํานัก 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และ

ความท้าทาย 

นโยบายมหาวิทยาลัย 

เสียงจากบุคลากร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วน

ได้ส่วยเสีย OFI
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ตารางที่ 2.1(ข) แสดง ขั้นตอนการวางแผน ของสํานักทะเบียนฯ ผู้เกี่ยวข้องที่สําคัญ กรอบเวลา เหตุผลในการกําหนดกรอบเวลา 

 
ขั้นตอน ผู้เกี่ยวข้องที่สาํคัญ กรอบเวลา เหตุผลในการกําหนดกรอบเวลา 

 รับนโยบาย โดยส่งผู้แทนสํานักทะเบียนฯเข้าร่วม

ประชุม สัมมนาเพื่อร่วมพิจารณากําหนด กรอบ

แนวทางนโยบาย ปฏิทินดําเนินการ แนวปฏิบัติ

ร่วมกับมหาวิทยาลัย เพื่อนํามาจัดทําแผนสํานัก

ทะเบียนฯ  

 รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนและสารสนเทศ 

 หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนฯ ของ 

สํานักทะเบียนฯ 

 ตามปฏิทินการกําหนดแผน

เพื่อส่งต่อมหาวิทยาลัย 

 

 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนโดยรวมของ

มหาวิทยาลัย 

 

 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรม และ 

แผนกลยุทธ์ของสํานักทะเบียนฯ ให้สอดคล้องกับ

นโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 คณะผู้บริหารสํานักทะเบียนฯ 

 หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 

 คณะกรรมการฝ่ายแผนและสารสนเทศ

ของสํานักทะเบียนฯ 

 กรรมการประเมินและประกันคุณภาพ

ภายใน ของสํานักทะเบียนฯ 

 บุคลากรสํานักทะเบียนฯ 

 ประมาณเดือน ม.ค. –มี.ค. 

ของทุกปี 

 เพื่อกําหนดและปรับทิศทางกลยุทธ์สํานัก

ทะเบียนฯ ทบทวนปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ค่านิยม วัฒนธรรม ของสํานักทะเบียนฯ ความ

สอดคล้องกับแนวทางทิศทางตามแนวนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย เพื่อการมุ่งสู่การบริหารและ

พัฒนาวิชาการที่เป็นเลิศ อย่างต่อเนื่อง 

 วิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)   ทบทวน

ผลประเมินการประกันคุณภาพ และ OFI 

 คณะผู้บริหารสํานักทะเบียนฯ 

 คณะกรรมการฝ่ายแผนและสารสนเทศ

ของสํานักทะเบียนฯ 

 บุคลากรของสํานักทะเบียนฯ ทุกคน 

 ประมาณเดือน เม.ย - พ.ค. 

ของทุกปี 

 ทบทวนผลการประเมินการปฏิบัติงาน ผล

ประเมินประกันคุณภาพ  และ OFI เพื่อกําหนด

แผนพัฒนา และแผนปฏิบัติให้สอดคล้องกับ

มหาวิทยาลัยโดยรวม 

 กําหนดเป้าหมายกลยุทธ์ของสํานักทะเบียนฯ  รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนและสารสนเทศ 

 คณะกรรมการฝ่ายแผนฯ ของสํานักฯ 

 ตามกรอบเวลาปฏิทินของ

มหาวิทยาลัย 

 เพื่อมุ่งสู่ทิศทางที่สํานักทะเบียนฯกําหนดและ

สอดคล้องกับทิศทางแผนและกรอบเวลาโดยรวม

ของมหาวิทยาลัย 
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ขั้นตอน ผู้เกี่ยวข้องที่สาํคัญ กรอบเวลา เหตุผลในการกําหนดกรอบเวลา 

 จัดทําแผนเชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ/โครงการ

ของสํานักทะเบียนฯ  

 รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนและสารสนเทศ 

 คณะกรรมการฝ่ายแผนฯ ของสํานัก

ทะเบียนฯ 

 กลุ่มภารกิจ และหน่วยงานภายใน 

ผู้รับผิดชอบแผนโครงการต่างๆ 

 ตามกรอบเวลาปฏิทินของ

มหาวิทยาลัย 

 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนโดยรวมของ

มหาวิทยาลัย 

 อนุมัติแผนและทรัพยากรการดําเนินการ  รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนและสารสนเทศ 

 คณะกรรมการฝ่ายแผนฯ ของสํานัก

ทะเบียนฯ 

 ตามกรอบเวลาปฏิทินของ

มหาวิทยาลัย 

 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนโดยรวมของ

มหาวิทยาลัย 

 นําสู่การปฏิบัติตาม แผน/ โครงการ   รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนและสารสนเทศ 

 คณะกรรมการฝ่ายแผนฯ ของสํานัก

ทะเบียนฯ 

 กลุ่มภารกิจ และหน่วยงานภายใน 

ผู้รับผิดชอบแผนโครงการต่างๆ 

 ตามกรอบเวลาปฏิทินของ

มหาวิทยาลัย 

 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนโดยรวมของ

มหาวิทยาลัย 

 ติดตามตรวจสอบแผน  รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนและสารสนเทศ 

 คณะกรรมการฝ่ายแผนฯ ของสํานัก

ทะเบียนฯ 

 กลุ่มภารกิจ และหน่วยงานภายใน 

ผู้รับผิดชอบแผนโครงการต่างๆ 

 ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย  เพื่อให้สอดคล้องกับแผนโดยรวมของ

มหาวิทยาลัย 
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ตารางที่ 2.1(ค)  แสดง ขั้นตอนการวางแผน ของสํานักทะเบียนฯ ผู้เกี่ยวข้องที่สําคัญ กรอบเวลา เหคุผลในการกําหนดกรอบเวลา 
 

ปัจจัย เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลจาก 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 

 การประชุมสัมมนาบุคลากร ทบทวนแผนปฏิบัติราชการและระบบประกันคุณภาพและการจัดทําแผน วิเคราะห์ SWOT 

Analysis 

 สรุปผลการการตรวจประเมิน  

 จากการประเมินความพึงพอใจที่เป็นทางการ และที่วิเคราะห์โดยคณะทํางานเฉพาะกิจ  

 รับฟังผ่านข้อมูลข่าวสาร Internet, Face book, E-mail  

สัญญาณบง่ชีค้วามเสี่ยงแตเ่นิน่ๆ 

 การรับฟังเสียงจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม โดย 

 การประชุมสัมมนา  

 การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นระหว่างจัดกิจกรรม 

 การประชุมเตรียมการคณะกรรมการเฉพาะกิจก่อนการดําเนินการ 

 การประเมินจากคณะกรรมการประกันความเสี่ยง 

 การไปศึกษาดูงาน 

 ข้อมูลข่าวสารภายนอกที่เกี่ยวข้อง รับฟังผ่านข้อมูลข่าวสาร Internet, Face book, E-mail และสื่อต่างๆ 

 ข่าวปัญหาอุปสรรคที่เกิดกับองค์กรที่ปฏิบัติหน้าที่คล้ายกัน 

ความยั่งยืนและสมรรถนะหลัก 

 การขอเข้าศึกษาดูงานจากต่างองค์กรที่ปฏิบัติภารกิจทํานองเดียวกัน 

 การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับต่างองค์กร 

 การขอความอนุเคราะห์จากต่างองค์กร เพื่อให้บริการ ในส่วนภารกิจที่สํานักทะเบียนฯดําเนินการอยู่  

 เสียงจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความสามารถในปฏิบัติตามแผนกลยุทธ ์  ผลคํารับรองการปฏิบัติราชการ ผลการตรวจประเมินคุณภาพ  
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2.2 การจัดทําแผนปฏบิตัิการและนําไปสู่การปฏบิัติ (Action Plan Development and Deployment) 

 

 2.2.1 แผนปฏิบัติการ (Action Plan Development)  

 การจัดทําแผนกลยุทธ์ (แผนระยะยาว) และแผนปฏิบัติการ (แผนระยะสัน้) ของสํานักทะเบียนฯ อยู่ในขั้นตอนที่ 4 และขั้นตอนที่ 5 ดังแสดงใน แผนภาพที่ 

2.1(ก)  คณะกรรมการฝ่ายแผนและสารสนเทศ จะพิจารณาวิเคราะห์แผน กําหนดเป้าตัวชี้วัด ประเมินสถานการณ์  ให้กลุ่มภารกิจร่วมเสนอโครงการ วิเคราะห์จัดลําดับ

ความสําคัญ และ จัดสรรงบประมาณสนับสนุน กําหนดระยะเวลาการดําเนินการ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การพิจารณาปรับแผน หรือ พัฒนาแผนในแต่ละรอบการ

ปฏิบัติการ เป็นขั้นตอน P: PLAN ของระบบ Action Plan เพื่อนําสู่การปฏิบัติ ในขั้นตอนที่ 6 (D: DO) และ ขั้นตอนที่ 7 (C: CHECK) และจากการติดตามตรวจสอบแผน 

อาจนําสู่การถือปฏิบัติ (A: ACTION) ในระบบ หรือนําสู่การปรับปรุงแผน การพัฒนาแผน หรือ การ ยุติแผนต่อไป ตามกระบวนการ PDCA  แผนปฏิบัติการสําคัญของ

สํานักทะเบียนฯ 

 2.2.2 การนําแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบตัิ (Action Plan Implementation)  

การนําแผนไปปฏิบัติ อยู่ในขั้นตอนที่ 6 ของระบบกระบวนการจัดทําแผนของสํานักทะเบียนฯ สํานักทะเบียนฯ ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ ในรูปแบบคําสั่งที่เป็น

ทางการ และมีการซักซ้อมเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนสอดคล้องตรงกัน ตามเป้าหมายของภารกิจของแผน และแนวทางปฏิบัติที่ต้องประสานสัมพันธ์กันทั่วทั้งองค์กร

ภายใต้กรอบเกณฑ์มาตรฐานแนวปฏิบัติเดียวกัน โดยให้มีการซักซ้อมทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  

 อย่างไม่เปน็ทางการ    

 โดยการประชุมย่อยเฉพาะกลุ่มภารกิจ ถ่ายทอดแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านหัวหน้ากลุ่มผู้รับผิดชอบ ทั้งกลุ่มเดียวกัน หรือต่างกลุ่มกัน ให้เข้าใจชัดเจน

สอดคล้องตรงกัน แผนงาน เช่นการออกดําเนินการสอบคัดเลือกฯ เช่นการเตรียมการออกปฏิบัติการ แนะแนวสัญจร ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา การออก

ปฏิบัติการจัดสอบตามหน่วยสอบต่างๆ 

 โดยการปรึกษาหารือกันเองในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่อง หรือเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ชัดเจนสอดคล้องตรงกัน ระหว่างการปฏิบัติตามแผน หรือมีความจําเป็นใน

ระหว่างปฏิบัติการที่อาจต้องมีการปรับแผน และต้องถือปฏิบัติทั่วทั้งระบบที่อาจต้องถ่ายทอดการดําเนินการถือปฏิบัติร่วมกันโดยเร่งด่วน เช่นการติดต่อ

โทรศัพท์ ซักซ้อมแนวปฏิบัติหรือการดําเนินการที่มีข้ออุปสรรคระหว่างดําเนินการสอบ ระหว่างสนามสอบ เป็นต้น 
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 อย่างเปน็ทางการ 

 ในรูปแบบการประชุมใหญ่ของบุคลากรทั้งหมดที่จัดประชุมประจําเดือน/ประชุมกรรมการบริหารสํานักทะเบียนฯชี้แจงถ่ายทอดแผนการปฏิบัติ ทั้งแผนปกติ 

และมาตรการป้องกันความเสี่ยง หรือแผนสํารองฉุกเฉินกรณีเกิดมีความเปลี่ยนแปลงตามที่คาดการณ์ไว้ผ่านหัวหน้ากลุ่มภารกิจหรือคณะกรรมการเกี่ยวข้อง

เพื่อนําสู่การปฏิบัติ เช่นการประชุมใหญ่ของคณะกรรมการดําเนินการสอบ การประชุมอํานวยการคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร หรือการ

ประชุม/สัมมนาถ่ายทอดแผน และซักซ้อมแนววิธีการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุพันธกิจร่วมกับต่างหน่วยงาน เป็นต้น 

เพื่อความมั่นใจได้ว่าผลการดําเนนิการที่สาํคัญตามแผนปฏิบัติการนี้จะมีความยั่งยืน สํานักทะเบยีนฯ พิจารณาเน้นที ่

 ศักยภาพ คุณภาพ และความมุ่งมั่น และประสบการณ์ที่เป็นทักษะความชาํนาญพิเศษของบคุลากรที่มอบหมายให้เป็นผูป้ฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่

สําคัญนั้นๆ ทีส่ํานักทะเบียนฯ มีความพร้อม  สํานักทะเบียนฯ เชื่อมั่นว่าประสิทธิภาพ และคุณภาพ และความมุ่งมั่น ของผู้ปฏิบัติ จะสะท้อนประสิทธิภาพ

และคุณภาพของผลการดําเนินการที่ยั่งยืน  

 แนวปฏิบัติที่เป็นระบบกระบวนการทํางานที่ดี สามารถปฏิบัติซ้ําได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ทั้งโดยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งผ่านกระบวนการวิเคราะห์

ภาระงานและการออกแบบระบบและพัฒนาปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องยาวนานอย่างมีประสิทธิภาพ   

 ความพร้อมของเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูง ที่ได้รับการดูแลปรับปรุงอย่างสม่ําเสมอ ความพร้อมของปัจจัยสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายดําเนินการ เป็นเครื่องช่วย

ที่จะทําให้การดําเนินการตามแผน ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะยังสามารถดําเนินการได้ด้วยคุณภาพที่ไม่ต่ํากว่าเดิม แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ผู้ปฏิบัติงาน หรือคู่ความร่วมมือบ้าง 

 สํานักทะเบียนฯ เป็นศูนย์แหล่งข้อมูลสารสนเทศของงานบริการการศึกษาที่มีความเชื่อถือได้สูง และมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ มกีารรักษาความ

ปลอดภัยข้อมูลที่รัดกุม สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  

 มีการพัฒนาปรับปรุงตนเองอย่างสม่ําเสมอ 

 มีการสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันในบุคลากร ให้เกิดความรู้สึกผูกพัน เป็นผู้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของแผนงานโครงการต่างๆร่วมกัน  เพื่อให้

เกิดผลที่ยั่งยืน 

 มีระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างหลักประกันให้แผนดําเนินการได้อย่างเต็มที่ตามเป้าหมาย 
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 2.2.3 การจัดสรรด้านทรัพยากร (Resource Allocation)   

สํานักทะเบียนฯ ให้ความสําคัญกับแผนงานที่สามารถนําสู่การปฏิบัติได้จริง โดยหลักการนี้ผู้รับผิดชอบแผนต้องเสนอกรอบงบดําเนินการพร้อมการขออนุมัติแผน  

ซึ่งสํานักทะเบียนฯ  จะประมวลเสนอขออนุมัติในรูปนโยบายและแผนของสํานักทะเบียนฯ เพื่อขอกําหนดงบประมาณรายจ่ายที่ชัดเจน    และจะนํามาทบทวนจัดสรรจาก

กรอบใหญ่ที่ผ่านการอนุมัติวงเงินดําเนินการแล้ว     เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า โครงการตามแผนปฏิบัติใดบ้างที่ดําเนินการต่อไปได้ หรือต้องชะลอไว้ก่อน หรือดําเนินการได้

บางส่วนก่อน โครงการที่ได้รับการสนับสนุน สํานักทะเบียนฯ จะกําหนด ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณสนับสนุน ผู้รับผิดชอบ และกรอบเวลาปฏิบัติงานไว้  

  ขั้นตอนดําเนินการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถปฏิบัติการตามแผนได้สําเร็จ 

 ให้ทุกกลุ่มภารกิจเสนอแผน/โครงการตามกรอบแผนปฏิบัติของสํานักทะเบียนฯ พร้อมกรอบงบประมาณสนับสนุน 

 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนที่ได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรที่จําเป็นของแต่ละกลุ่มภารกิจโดยคณะกรรมการฝ่ายแผนและสารสนเทศ เพื่อจัดลําดับ

ความสําคัญและความเป็นไปได้ให้สอดคล้องตามกรอบนโยบายทั้งของสํานักทะเบียนฯ และมหาวิทยาลัยร่วมกัน 

 ติดตามการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 

 คณะกรรมการฝ่ายแผนและสารสนเทศประชุมชี้แจงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้สํานักทะเบียนฯ และวิเคราะห์ลําดับความสําคัญและจัดสรรทรัพยากร

สนับสนุนที่จําเป็นและที่เหมาะสม/จัดหา/พัฒนาศักยภาพบุคคลให้เหมาะสมของแต่ละกลุ่มภารกิจ 

 กําหนดผู้รับผิดชอบแผนโครงการและปฏิทินดําเนินการเพื่อการติดตามที่ชัดเจน  

 สนับสนุน ติดตาม เพื่อคอยกํากับไม่ให้เกิดอุปสรรคด้านการสนับสนุนทรัพยากร 

 

 2.2.4 แผนด้านผู้ปฏิบัติงาน (Workforce Plan)  

สํานักทะเบียนฯ ให้ความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมาก เนื่องเพราะถือเป็นสมรรถนะหลักสําคัญของสํานักทะเบียนฯ ที่จะต้องมีทีมผู้ปฏิบัติ

ผู้เชี่ยวชาญในงาน มีทักษะประสบการณ์ที่สูงและรอบรู้ในงาน ที่สําคัญคือต้องได้รับการเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์สม่ําเสมอ และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในทีมงาน จึงเน้น

การพัฒนาทรัพยากรทั้งหมดหรือกลุ่มส่วนใหญ่เพื่อเรียนรู้งาน และเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ ทั้งโดยวิธีถ่ายทอดจากทีมผู้ปฏิบัติที่มีทักษะนั้นๆในสํานักทะเบียนฯ หรือ 

จากวิทยากรเฉพาะทางจากต่างหน่วยงาน หรือให้เข้าร่วมกับต่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัยหรือร่วมกับต่างสถาบัน โดยสํานักทะเบียนฯให้ความสําคัญในระดับที่กําหนดเป็น
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แผนประจําในการปฏิบัติงานทุกปี และสนับสนุนด้านทรัพยากรจําเป็น โดยเน้นให้ความสําคัญการพัฒนาบุคลากรแบบทุกคนต้องได้รับการอบรมเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์

ทางใดทางหนึ่งเสมอ เช่นการกําหนดแผนการศึกษาอบรมดูงานต่างสถาบันฯ ต่างหน่วยงาน ทั้งใน และต่างประเทศ การสนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาต่อ และกําลังมี

นโยบายสนับสนุนให้ยืมค่าใช้จ่ายในการศึกษาบางส่วน การสนับสนุนให้ทําวิจัยสถาบัน เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพความสามารถเชิงวิชาการที่ตนเองถนัดและมีความสนใจ เพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน 

 

 2.2.5 ตัววัดหรือตัวบ่งชีผ้ลการดําเนินการ (Performance Measures)  

ตัวชี้วัดสําคัญที่ชี้บ่งการดําเนินการของสํานักทะเบียนฯ  ประกอบด้วย ตัวชี้วัด IQA-KKU ที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อใช้ตรวจประเมินผลการดําเนินการของสํานัก

ทะเบียนฯ จํานวน 10 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังปรากฏในเอกสารรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 (IQA-KKU) 

สํานักทะเบียนฯ ติดตามผลความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการทุกตัวชี้วัด IQA-KKU ที่มหาวิทยาลัยกําหนดใช้ประเมินผลการดําเนินการของสํานักทะเบียนฯ และ

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลการดําเนินการไปสู่ระดับคะแนนสูงสุดของเกณฑ์ และให้ความสําคัญกับกรอบเกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx แต่อย่างไรก็ตาม สํานักทะเบียนฯ ได้

พิจารณาเลือกให้ความสําคัญกับบางตัวชี้วัดที่กระทบโดยสําคัญต่อบทบาทของสํานักทะเบียนฯ  โดยที่ตระหนักว่า การให้บริการที่ผู้รับบริการพึงพอใจ และการสนับสนุนให้

หลักสูตรต่างๆเป็นไปตามมาตรฐาน คือหัวใจสําคัญสูงสุด สํานักทะเบียนฯ เชื่อว่า กระบวนการพัฒนาแผนที่ดี ทรัพยากรสนับสนุน ที่มีศักยภาพ จะช่วยส่งเสริมสมรรถนะ

หลัก ด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยี ให้สามารถพัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษาหลักของสํานักทะเบียนฯ ไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่กําหนด และ สนับสนุนให้สํานัก

ทะเบียนฯดําเนินการในภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 

 2.2.6 การปรบัเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ (Action Plan Modification)   

ในกรณีสถานการณ์บังคับให้ต้องเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการ  สํานักทะเบียนฯ มีระบบในการพิจารณาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ โดยพิจารณาเป็น 2 ทางเลือก 

คือ 

1. เลือกพิจารณาปรับแผน/พัฒนาแผน เพื่อปรับเปลี่ยนเลือกแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปได้หรือแนวทางที่เหมาะสมกว่าแนวทางเดิม เพื่อพัฒนาให้ดีและเหมาะสม

ยิ่งขึ้น หรือ 
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2. เลือกยุติแผน กรณีแนวทางปฏิบัตินั้นมีข้อจํากัดที่ไม่อาจดําเนินการต่อได้ 

โดยทั่วไปในช่วงดําเนินการภารกิจต่างๆของสํานักทะเบียนฯ จะใช้การตรวจสอบกระบวนแผนตามกระบวนการ PDCA ด้วย เช่น การประชุมของคณะทํางานติดตามการ

ดําเนินการ ที่เกี่ยวข้องต่างๆ  สํานักทะเบียนฯคาดว่า การเปลี่ยนแปลงที่เป็นอุปสรรคอาจเกิดขึ้นได้  จึงพร้อมให้ตรวจแก้ไขปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงโดยเร็วทันที  โดยที่

ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการเรื่องนั้นๆ  เป็นกระบวนการปรับปรุงแผนระยะสั้น เพื่อการแก้ไขปัญหา  โดยยังคงอิงตามกรอบแผนระยะยาวที่จะพัฒนาต่อใน

ระดับรอบต่อๆไป ซึ่งปกติสํานักทะเบียนฯจะมีแผนสํารองฉุกเฉินในกิจกรรมนั้น เช่น แผนดําเนินการด้านทะเบียนโดยระบบทํามือ เมื่อระบบเทคโนโลยีขัดข้อง  แผน

แนวทางปฏิบัติที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าในการดําเนินการสอบคัดเลือก ณ สนามสอบต่าง ๆ เป็นต้น     

หากต้องมีการเปลี่ยนแปลง การแก้ไขจะคํานึงถึง ผลกระทบที่เกิดกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นระยะเวลา ค่าใช้จ่าย (ความคุ้มค่า) โดยยึดหลักการดําเนินการที่

โปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้เสมอ 

 

 2.2.7 การคาดการณ์ผลการดําเนินการ (Performance Projections) 

  สํานักทะเบียนฯ พิจารณาจากข้อมูลทั้งจากกรอบแนวนโยบาย ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย OFI และผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis มา

ประกอบกระบวนการพัฒนาแผน และโดยที่สํานักทะเบียนฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองไปสู่เกณฑ์คุณภาพสูงสุด ส่วนหนึ่งจึงเป็นแรงผลักให้สํานักทะเบียนฯ มุ่งท้าทายกับ

นวัตกรรมทางเกณฑ์คุณภาพ แต่ก็ต้องคํานึงถึงศักยภาพและกรอบพันธกิจของตนเองไปพร้อมกัน  สํานักทะเบียนฯ ปฏิบัติงานในพันธกิจในลักษณะการสนับสนุนที่ซ้ําๆ จน

เป็นระบบ  การดําเนินการ สํานักทะเบียนฯ มีระบบการประเมินผลการดําเนินการ/กิจกรรมภายหลังเสร็จการดําเนินการกิจกรรมนั้นๆ ทันที และ ที่สําคัญในทุกปีการศึกษา 

มหาวิทยาลัยกําหนดให้ทุกหน่วยงานมีการประเมินผล และรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ ทั้ง เกณฑ์ IQA-KKU เกณฑ์ PMQA PL เกณฑ์ EdPEx และเกณฑ์

ภายในของสํานักทะเบียนฯ ทําให้ได้รับทราบ OFI ทําให้ได้รับทราบความคิด/ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อระบบการดําเนินการของสํานัก

ทะเบียนฯ อย่างต่อเนื่อง สํานักทะเบียนฯ มีกระบวนการพัฒนาแผนที่ต้องพิจารณาข้อมูลเหล่านี้อย่างสม่ําเสมอ มีการติดตามเปรียบเทียบผลการดําเนินการตามเกณฑ์ที่

กําหนดเป็นประจําทุกปีการศึกษา สิ่งเหล่านี้จะได้รับการประกาศผลการดําเนินการต่อบุคลากรสํานักทะเบียนฯ และต่อมหาวิทยาลัย จะได้รับการนํามาวิเคราะห์ทบทวน

คาดการณ์ผลในขั้นตอนกระบวนการวางแผนปฏิบัติการ จะได้รับการทบทวนเปรียบเทียบเพื่อการรักษามาตรฐานคุณภาพไว้ไม่ให้ต่ํากว่าเดิม หรือ ปรับปรุงผลการ
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ดําเนินการให้ดียิ่งๆ ขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องตามเกณฑ์ เป็นประจําทุกปี และที่สําคัญ สํานักทะเบียนฯ มีคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งจะมีการ

วิเคราะห์ความเสี่ยง คาดการณ์ความเสี่ยง วางมาตรการรับมือความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยงคือเครื่องมือช่วยในการคาดการณ์ผลการดําเนินการร่วมด้วย  
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สังเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก รวมถึงผลการประเมินต่างๆ ของสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) โดยกําหนดประเด็น

ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ซึ่งในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ รวมถึง ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพื่อชี้วัดความสําเร็จการ

ดําเนินงานของสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ในอันที่จะขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามที่กําหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยส่วนสําคัญ ได้แก่ 

 ปณิธาน วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยม 

 วิสัยทัศน์  

 พันธกิจ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ กลยุทธ์  

 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

 แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดระดับโครงการเพื่อวัดความสําเร็จของโครงการ   

 

2.3  ปณิธาน วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยม 

ปณิธาน 

สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) จะยึดมั่นในการให้บริการด้วยความเสมอภาค ถูกต้อง รวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

บริการประทับใจ  
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วัฒนธรรมองค์กร  

 การให้บริการที่มุ่งเน้นคุณภาพ  

 การบริหารจัดการที่เน้นให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม 

 เสริมสร้างทีมงาน 

 

ค่านิยม 

 มุ่งมั่นให้บริการทางการศึกษาอย่างมีวิสัยทัศน์  

 พัฒนาการให้บริการ บุคลากร และเครื่องมืออย่างสม่ําเสมอต่อเนื่อง 

 ยึดมั่นในระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ ตื่นตัวในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

2.4 วิสัยทัศน ์

เป็นเลิศในการให้บริการ และสนับสนุนการจัดการการศึกษาเป็นสากล  

 

2.5  พันธกิจ 

 มุ่งมั่นการบริการการศึกษา ด้วยความถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส รวดเร็ว เป็นสากล 

 พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สามารถสนับสนุนการบริการการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

 พัฒนาการบริหารทรัพยากรให้เป็นระบบ และมีประสทิธิภาพ 

 พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
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2.6  ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์

1. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดี บริการด้วย

ความถูกต้อง รวดเร็ว สร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุก

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร (Service 

Mind)  

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดี  

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนนักศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการที่มีคุณภาพ 

 

2. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่ดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  มี

ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรมและ

จริยธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทย 

กลยุทธ์ที่ 2.1 มีเกณฑ์มาตรฐาน และแนวปฏิบัติในการพัฒนา

หลักสูตร 

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบรับเข้าศึกษาที่มคีวามหลากหลาย 

กลยุทธ์ที่ 2.3 สนับสนุนการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2.4 สนับสนุนการบริหารจัดการภาคการศึกษาพิเศษ 

กลยุทธ์ที่ 2.5 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสทิธิภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์

3. สนับสนุนการบริการวิชาการ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการให้บริการการจัดการ

การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

 

กลยุทธ์ที่ 3.1 มุ่งเน้นการให้บริการและสนับสนุนงานที่ตอบสนอง

ระหว่างหน่วยงาน 

กลยุทธ์ที่  3 .2  เ พิ่มประสิท ธิภาพการให้บริการ วิชาการที่

หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาระบบ IT สําหรับผู้บริหาร บุคลากร และ

นักศึกษามหาวิทยาลัย 

4. สนับสนุนการทําวิจัยสถาบัน เป็นหน่วยงานสนับสนุนการทําวิจัยสถาบันที่สามารถ

นําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานประจํา และการ

พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมการวิจยัสถาบัน (Institutional Research) 

เพื่อพัฒนาองค์กร 

5. สนับสนุนการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมที่ดี  

เป็นหน่วยงานสนับสนุนการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

6. สนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพ 

และระบบประกันคุณภาพ 

 

เป็นหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมให้การประกัน

คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารและ

ดําเนินงานทุกระบบขององค์กร เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กร

แห่งการเป็นเลิศในการให้บรกิาร และสนับสนุนการ

จัดการการศึกษาเป็นสากล 

กลยุทธ์ที่ 6.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในให้มีประสิทธิภาพ 
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2.7  แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategies Map) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน ์

เป็นเลิศในการให้บริการ และสนบัสนุนการจัดการการศึกษาเป็นสากล

มหาวิทยาลยัวิจยัชั้นนาํระดบัโลก 
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําระดับโลกโดยเทียบเคียงจากการจัดอันดับของสถาบันภายนอกว่าเป็นอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเชีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก    

การดําเนินการสนบัสนุนงานด้านวิชาการ 
การจัดการศึกษา บรรลุตามเป้าหมาย 

การให้บริการหลักทางการ
ศึกษา บรรลุตามเป้าหมาย

เป็นแหลง่ข้อมูลสารสนเทศ
การศึกษาหลักของมหาวิทยาลัย 

เป็นศนูย์เครอืข่ายการบริการ
การศึกษาที่สําคัญ 

คุณภาพการให้บริการแก่ผู้รับบริการ ในบริการหลักทางการศึกษา ทั้ง 5 ด้าน อยู่
ในระดับดีมากอย่างต่อเนือ่ง มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็น SMART SERVICE 

มีภาพลักษณ์การบริหารจัดการที่ดี เป็นธรรมาภิบาล โปร่งใส
เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ 

ระบบทะเบียนเรียนที่มี
ประสิทธิภาพสูง 

ระบบกลั่นกรองมาตรฐาน
หลักสูตร ที่มีประสทิธิภาพสูง 

ระบบรับเข้าศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพสูง 

ระบบบริการเอกสารที่
มีประสิทธิภาพสูง 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพสงู 

พัฒนาบุคลากร
เพื่อการทํางาน

เป็นทีมที่มี
คุณภาพ 

พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

จัดการความรู้ 

พัฒนานวัตกรรม ที่
สามารถพึ่งพา

ตนเองและพัฒนาสู่
การแข่งขัน 

ระบบประกัน
คุณภาพที่พัฒนาสู่
การแข่งขัน ตาม
แนวเกณฑ์ EdPEx 

มิติ 

ประสิทธิผล 

ตามกลยุทธ์ 

มิติ 

คุณภาพ 

มิติ 

ประสิทธิภาพ 

มิติ 

พัฒนาองค์กร 

และการเรียนรู้ 

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

พัฒนา
กระบวนการ
จัดการความรู้ 

(KM) 
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2.8  ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

 

ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

 

ผลการดําเนนิงาน 

ค่า

เป้าหมาย 

2555 2556 2557 2558 

1. การบริหาร

จัดการองค์กร

อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

1.1 เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดี 

บริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว สร้างคุณภาพ

ชีวิตและความผาสุกในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในองค์กร (Service Mind)  

1.1.1  ระดับความสําเร็จของระบบบริหารจัดการ

องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

2. สนับสนุนการ

ผลิตบัณฑิตที่ดี 

2.1 เป็นหน่วยงานสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพ  มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ มี

คุณธรรมและจริยธรรม บนพื้นฐานของความเป็น

ไทย 

2.1.1  ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนการผลิต

บัณฑิตที่ดี 

NA NA NA ระดับ 5 

3. สนับสนุนการ

บริการวิชาการ 

3.1 เป็นหน่วยงานสนับสนุนการให้บริการการ

จัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

 

3.1.1 จํานวนกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่

พัฒนาเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล 

 

NA NA NA 2 กิจกรรม 

3.1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 

 

86.40 86.52 85.13 ร้อยละ 85 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

 

ผลการดําเนนิงาน 

ค่า

เป้าหมาย 

2555 2556 2557 2558 

4. สนับสนุนการ

ทําวิจัยสถาบัน 

4.1 เป็นหน่วยงานสนับสนุนการทําวิจัยสถาบันที่

สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน

ประจํา และการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อนําไปใช้

ให้เกิดประโยชน์ 

4.1.1 จํานวนผลงานวิจัยสถาบัน  9 เรื่อง 7 เรื่อง 6 เรื่อง ไม่น้อยกว่า

ปีละ 

3 เรื่อง 

5. สนับสนุนการ

ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

    ที่ดี  

5.1 เป็นหน่วยงานสนับสนุนการอนุรักษ์ 

ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
5.1.1 จํานวนกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ประเพณี    

4 กิจกรรม 3 กิจกรรม 3 กิจกรรม 3 กิจกรรม 

6. สนับสนุนด้าน

การพัฒนา

คุณภาพ และ

ระบบประกัน

คุณภาพ 

 

6.1 เป็นหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมใหก้าร

ประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารและดําเนินงานทุกระบบขององค์กร เพื่อ

พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเป็นเลิศในการ

ให้บริการ และสนับสนุนการจัดการการศึกษา

เป็นสากล 

6.1.1 ระดับความสําเร็จของระบบการประกัน

คุณภาพ 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 
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2.9 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบรหิารและพัฒนาวิชาการ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

  

เป้าประสงค ์       

  เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดี บรกิารด้วยความถูกต้อง รวดเรว็ สร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 

(Service Mind) 

ตัวชี้วัด        

 1. ระดับความสําเร็จของระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ      

กลยุทธ ์        

 กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

 กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ระดับความสําเร็จของระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดี  ร้อยละความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากร 

 กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ระดับความสําเร็จของการบํารุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียน

นักศึกษา 
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ลําดับ 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตัวชี้วัดโครงการ 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์สํานักทะเบียนและประมวลผล 

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
แผ่นดิน รายได้ รวม 

นโยบายงบประมาณ 

มข. 

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม 
และนโยบายด้าน

ต่างๆ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.1.1 โครงการบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง • ระดับความสําเร็จของการ

ตรวจสอบการบํารุงรักษา

เครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง 

 - 300,000.00 300,000.00 กลุ่มภารกิจ 

บริหารทั่วไป 

580301 

1.1.2 โครงการครุภัณฑ์ทดแทน • ระดับความสําเร็จของการ

จัดหาครุภัณฑ์ทดแทน

ครุภัณฑ์ที่ชํารุดหรือ

หมดอายุการใช้งาน 

 - 800,000.00 800,000.00 กลุ่มภารกิจ 

บริหารทั่วไป 

580301 

1.1.3 โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

การ 

• ระดับความสําเร็จของการ

จัดทําแผนปฏิบัติการและ

แผนยุทธศาสตร์ 

 

 - 300,000.00 300,000.00 กลุ่มภารกิจ 

บริหารทั่วไป 

580303 

1.1.4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สํานักบริหารและ

พัฒนาวิชาการ 

• ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 

 

 - 300,000.00 300,000.00 กลุ่มภารกิจ 

บริหารทั่วไป 

580301 
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ลําดับ 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตัวชี้วัดโครงการ 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์สํานักทะเบียนและประมวลผล 

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
แผ่นดิน รายได้ รวม 

นโยบายงบประมาณ 

มข. 

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม 
และนโยบายด้าน

ต่างๆ 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดี  

1.2.1 โครงการสนับสนนุการพัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของบคุลากรสํานักฯ 

• ร้อยละของการบรรลุ

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนการพัฒนา

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร 

 - 3,700,000.00 3,700,000.00 กลุ่มภารกิจ 

บริหารทั่วไป 

580303 

  1.2.1.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การ

พัฒนาทีมงานคุณภาพ” 

• ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

- 300,000 300,000 ศิวพร  ขอดคํา  580303  

  1.2.1.2 โครงการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) • จํานวนกิจกรรมที่ได้จาก

โครงการ  

- 50,000 50,000 สุวารี  เขียวคํา 580303 

  1.2.1.3 โครงการกีฬาทะเบียนสัมพันธ์ • จํานวนครั้งในการจัด

กิจกรรม  

- 70,000 70,000 สมโภชน์  ถิ่นปรุ 580303 

 1.2.1.4 โครงการเสริมสร้างสุขภาวะ (Happy 

Work Place) 

• ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

- 80,000 80,000 จุไรรัตน์  ศิริมั่งมูล 580303 

 1.2.1.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสาร

ด้วยภาษาอังกฤษ 

• ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

- 50,000 50,000 เจียระไน  นีล 580303 
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ลําดับ 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตัวชี้วัดโครงการ 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์สํานักทะเบียนและประมวลผล 

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
แผ่นดิน รายได้ รวม 

นโยบายงบประมาณ 

มข. 

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม 
และนโยบายด้าน

ต่างๆ 

 1.2.1.6 โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรสํานักฯ • ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ

การพัฒนาความรู้ทั้งในหรือ

ต่างประเทศ 

- 800,000 800,000 สุรศักดิ์  แก้วคําแสน 580303 

 1.2.1.7 สนับสนุนการอบรมของบุคลากรสํานักฯ • ร้อยละของบุคลากรที่

ได้รับการฝึกอบรมในงานที่

เกี่ยวข้อง 

- 300,000 300,000 งานการเจ้าหน้าที่ 580303 

 1.2.1.8 สนับสนุนกิจกรรมตามนโยบายผู้บริหาร 

 

• ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- 1,600,000 1,600,000 งานการเจ้าหน้าที่ 580303 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

1.3.1 โครงการพัฒนาระบบทะเบียนประวัตินักศึกษา • จํานวนกิจกรรมที่พัฒนา

ปรับปรุงงานทะเบียนประวัติ

 - 300,000.00 300,000.00 กลุ่มภารกิจ 

รับเข้าศึกษา  

(ทะเบียนประวัติ) 

580302 

กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 

1.4.1  โครงการบํารุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบงานทะเบียนนักศึกษา*** 

• ระดับความสําเร็จของการ

บํารุงรักษาเทคโนโลยี

สารสนเทศระบบทะเบียน

นักศึกษา 

 - 1,400,000.00 1,400,000.00 กลุ่มภารกิจ

ประมวลผล 

580301 

***หมายเหตุ : สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 1.4.1 และกลยุทธ์ที่ 3.2.1 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สนบัสนนุการผลติบัณฑิตที่ดี 

                

   

เป้าประสงค ์  

 เป็นหน่วยงานสนับสนุนการผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพ  มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ มีคณุธรรมและจริยธรรม บนพืน้ฐานของความเปน็ไทย 

ตัวชี้วัด   

 1. ระดับความสําเร็จของการสนบัสนุนการผลิตบัณฑิตที่ดี  

   

กลยุทธ ์   

 กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

 กลยุทธ์ที่ 2.1 มีเกณฑ์มาตรฐาน และแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร ร้อยละความสําเร็จของการบันทึกข้อมูล (มคอ.2) ลงในโปรแกรมระบบฐานข้อมูลหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา (TQF) 

 กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบรับเข้าศึกษาที่มีความหลากหลาย เกรดเฉลี่ยของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ขอนแก่นโดยวิธีรับตรง 

 กลยุทธ์ที่ 2.3 สนับสนุนการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา จํานวนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ไปสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ 

 กลยุทธ์ที่ 2.4 สนับสนุนการบริหารจัดการภาคการศึกษาพิเศษ ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการภาคการศกึษาพิเศษ 

 กลยุทธ์ที่ 2.5 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
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ลําดับ 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตัวชี้วัดโครงการ 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์สํานักทะเบียนและประมวลผล 

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
แผ่นดิน รายได้ รวม 

นโยบายงบประมาณ 

มข 

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม 
และนโยบายด้าน

ต่างๆ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตบัณฑิตที่ดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่ดี 

กลยุทธ์ที่ 2.1 มีเกณฑ์มาตรฐาน และแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร 

2.1.1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการ

เรียนการสอน 

• ร้อยละความสําเร็จของการ

บันทึกข้อมูล (มคอ.2) ลงใน

โปรแกรมระบบฐานข้อมูล

หลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานระดับอุดมศึกษา 

(TQF) 

- - - กลุ่มภารกิจ 

พัฒนาวิชาการ 

580302 

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบรับเข้าศึกษาที่มีความหลากหลาย 

2.2.1 โครงการดําเนินการรับสมัครและจัดสอบคัดเลือก

บุคคลเข้าศึกษาฯ โดยวิธีรับตรง 

• เกรดเฉลี่ยของนักเรียนที่

ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา

ในมหาวิทยาลัย 

ขอนแก่นโดยวิธีรับตรง 

 - 18,500,000.00 18,500,000.00 กลุ่มภารกิจ 

รับเข้าศึกษา 

580302 

2.2.2 โครงการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก • จํานวนนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้า

ร่วมโครงการ  

 - 1,350,000.00 1,350,000.00 กลุ่มภารกิจ 

รับเข้าศึกษา 

(ประชาสัมพันธ์) 

580302 

580305 
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ลําดับ 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตัวชี้วัดโครงการ 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์สํานักทะเบียนและประมวลผล 

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
แผ่นดิน รายได้ รวม 

นโยบายงบประมาณ 

มข 

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม 
และนโยบายด้าน

ต่างๆ 

 2.2.2.1 โครงการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร

อุดมศึกษา ครั้งที่  19 

• จํานวนนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้า

ร่วมโครงการตลาดนัด

หลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่  

19 

- 700,000 700,000 ศิวพร ขอดคํา 580302 

580305 

 2.2.2.2 โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

• ช่องทางการประชาสัมพันธ์ 

อย่างน้อย 3 ช่องทาง 

- 400,000 400,000 ศิวพร ขอดคํา 580302 

580305 

 2.2.2.3 สนับสนุนการเข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาด

นัดหลักสูตรอุดมศึกษา ที่มหาวิทยาลัยอื่นเป็น

เจ้าภาพ 

• จํานวนนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้า

ร่วมโครงการจัดนิทรรศการ

ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา 

ที่มหาวิทยาลัยอื่นเป็น

เจ้าภาพ 

- 250,000 250,000 ศิวพร ขอดคํา 580302 

580305 

กลยุทธ์ที่ 2.3 สนับสนุนการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา 

2.3.1 โครงการพัฒนาสหกิจศึกษาอาเซียน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

• จํานวนนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่

ไปสหกิจศึกษา ณ 

ต่างประเทศ 

12,273,600.00 

(งบจากฝ่าย

วิชาการ) 

- 12,273,600.00

 

งานประสานงาน 

สหกิจศึกษา 

580302 

580304 
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ลําดับ 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตัวชี้วัดโครงการ 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์สํานักทะเบียนและประมวลผล 

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
แผ่นดิน รายได้ รวม 

นโยบายงบประมาณ 

มข 

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม 
และนโยบายด้าน

ต่างๆ 

กลยุทธ์ที่ 2.4 สนับสนุนการบริหารจัดการภาคการศึกษาพิเศษ 

2.4.1 โครงการบริหารจัดการภาคการศกึษาพิเศษ • ระดับความสําเร็จของการ

บริหารจัดการภาคการศึกษา

พิเศษ 

-  - - 

 

กลุ่มภารกิจ 

ทะเบียนเรียน 

580302 

กลยุทธ์ที่ 2.5 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

2.5.1 โครงการร่วมและสนับสนุนการจดังานพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร มข. 

• ระดับความสําเร็จของการ

จัดงานพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรของ  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 - 7,000,000.00 7,000,000.00 กลุ่มภารกิจ 

บริการ 

580302 

580304 

2.5.2 โครงการร่วมและสนับสนุนการจดังานพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร สถาบนัสมทบ 

• ระดับความสําเร็จของการ

จัดงานพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรของ วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี 

(สถาบันสมทบ) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 - 640,000.00 640,000.00 กลุ่มภารกิจ 

บริการ 

580302 

580304 
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ลําดับ 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตัวชี้วัดโครงการ 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์สํานักทะเบียนและประมวลผล 

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
แผ่นดิน รายได้ รวม 

นโยบายงบประมาณ 

มข 

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม 
และนโยบายด้าน

ต่างๆ 

2.5.3 โครงการผลิตบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม่ • จํานวนบัตรประจําตัว

นักศึกษาใหม่ 

• จํานวนเอกสารสําคัญทาง

การศึกษา 

 - 500,000.00 500,000.00 กลุ่มภารกิจ 

บริการ 

580302 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  สนบัสนนุการบริการวิชาการ 

                

 

เป้าประสงค ์   

 เป็นหน่วยงานสนับสนุนการให้บริการการจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

   

ตัวชี้วัด   

 1. จํานวนกิจกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ      

 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ      

กลยุทธ์   

 กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

 กลยุทธ์ที่ 3.1  มุ่งเน้นการให้บริการและสนับสนุนงานที่ตอบสนองระหว่างหน่วยงาน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 กลยุทธ์ที่ 3.2  เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการที่หลากหลาย และตอบสนอง

ความต้องการของผู้รับบริการ 

 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 กลยุทธ์ที่ 3.3  พัฒนาระบบ IT สาํหรับบุคคลากร สายผู้สอน และนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัย 

จํานวนกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล 
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ลําดับ 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตัวชี้วัดโครงการ 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์สํานักทะเบียนและประมวลผล 

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) แผ่นดิน รายได้ รวม 

นโยบายงบประมาณ มข 

กลยุทธ์/โครงการ และนโยบายด้านต่างๆ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริการวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  สนับสนุนการบริการวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 3.1  มุ่งเน้นการให้บริการและสนับสนุนงานที่ตอบสนองระหว่างหน่วยงาน 

3.1.1 โครงการสัมมนาระบบทะเบียนและ

ประมวลผล** 

• ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 -  350,000.00   350,000.00 นางธันยาภัทร์ ขําศิริ 580302  

กลยุทธ์ที่ 3.2  เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการที่หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

3.2.1 โครงการบํารุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบงานทะเบียนนักศึกษา*** 

 

• จํานวนกิจกรรมด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศที่

พัฒนาเพื่อปรับปรุง

ฐานข้อมูล 

- 1,400,000  1,400,000  กลุ่มภารกิจ

ประมวลผล 

580301 

กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาระบบ IT สําหรับบุคคลากร สายผู้สอน และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

3.3.1 โครงการบริหารจัดการตารางสอนตารางสอบ • ระดับความสําเร็จของ

การจัดทําตารางสอน

ตารางสอบ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 - 200,000.00 200,000.00 กลุ่มภารกิจ 

ทะเบียนเรียน 

580302 

** หมายเหตุ : โครงการย่อยของโครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักฯ 

***หมายเหตุ : สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 1.4.1 และกลยุทธ์ที่ 3.2.1 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สนบัสนนุการทําวิจัยสถาบนั 

                

  
เป้าประสงค ์       

 เป็นหน่วยงานสนับสนุนการทําวิจัยสถาบนัที่สามารถนาํไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานประจํา และการพัฒนาองคค์วามรู้ เพื่อนําไปใช้ใหเ้กิดประโยชน ์

ตัวชี้วัด        

 1. จํานวนผลงานวิจัยสถาบนั       

       

กลยุทธ์        

 กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

 กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมการวิจัยสถาบัน (Institutional Research) เพื่อพัฒนาองค์กร • จํานวนผลงานวิจัยสถาบัน  
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ลําดับ 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตัวชี้วัดโครงการ 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์สํานักทะเบียนและประมวลผล 

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) แผ่นดิน รายได้ รวม 

นโยบายงบประมาณ มข 

กลยุทธ์/โครงการ และนโยบายด้านต่างๆ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวิจัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สนับสนุนการทําวิจัยสถาบัน 

กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมการวิจัยสถาบัน (Institutional Research) เพื่อพัฒนาองค์กร 

4.1.1 โครงการวิจัยสถาบัน** • จํานวนผลงานวิจัย

สถาบัน  

 - 200,000.00 200,000.00 นางสาวสุวารี เขียวคํา 580302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
** หมายเหตุ : โครงการย่อยของโครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  สนบัสนนุการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมที่ดี  

                

   

เป้าประสงค ์   

 เป็นหน่วยงานสนับสนุนการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณ ี

ตัวชี้วัด   

 1. จํานวนกิจกรรมทํานบุํารงุศิลปวัฒนธรรมประเพณี      

       

กลยุทธ์   

 กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

 กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวนกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี    
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ลําดับ 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตัวชี้วัดโครงการ 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์สํานักทะเบียนและประมวลผล 

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) แผ่นดิน รายได้ รวม 

นโยบายงบประมาณ มข 

กลยุทธ์/โครงการ และนโยบายด้านต่างๆ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี  

กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

5.1.1 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี • จํานวนกิจกรรมทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมประเพณี    

 -  150,000.00 150,000.00 กลุ่มภารกิจ

บริหารทั่วไป 

580302 

5.1.2 วันสถาปนาสํานกัทะเบียนฯ ** • ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 - 50,000.00 50,000.00 นางสาวอรนุช  

หาทองคํา 

 580302 

5.1.3 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการ**

ทํางาน (คนดีศรีสํานักฯ/พัฒนาจิต) 

 

 

• ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

- 50,000.00 50,000.00 นางสาวมณัษนันท์  

มัคคะรม 

580302 

 

 

 

 

** หมายเหตุ : โครงการย่อยของโครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  สนบัสนนุด้านการพัฒนาคณุภาพ และระบบประกันคุณภาพ 

                

    

เป้าประสงค์   

 

เป็นหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมให้การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการบริหารและดําเนินงานทกุระบบขององค์กร เพื่อพัฒนาไปสู่

องค์กรแห่งการเป็นเลิศในการให้บริการ และสนับสนุนการจัดการการศึกษาเป็นสากล 

ตัวชี้วัด 
 

  
 

 
1. ระดับความสําเร็จของระบบการประกันคุณภาพ  

กลยุทธ์ 
 

  

 กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

 

กลยุทธ์ที่ 6.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ ระดับความสําเร็จของระบบการประกันคุณภาพ 
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ลําดับ 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตัวชี้วัดโครงการ 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์สํานักทะเบียนและประมวลผล  

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) แผ่นดิน รายได้ รวม 

นโยบายงบประมาณ มข 

กลยุทธ์/โครงการ และนโยบายด้านต่างๆ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  สนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 6.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ 

6.1.1 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการ

ปฏิบัติงาน 

• ระดับความสําเร็จของ

ระบบการประกันคุณภาพ 

 -  350,000.00 350,000.00 กลุ่มภารกิจ

บริหารทั่วไป 

580102 
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300,000 

7,000,000 

800 ,000 

2.10  แผนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

 
แผนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า

เป้าหมาย 

2557 

งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 

ชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค.

-57 

พ.ย.

-57 

ธ.ค.

-57 

ม.ค.

-58 

ก.พ.

-58 

มี.ค.

-58 

เม.ย

.-58

พ.ค.

-58 

มิ.ย.

-58 

ก.ค.

-58 

ส.ค.

-58 

ก.ย.

-58 

งบจากเงินผลประโยชน์ของสํานักฯ 

1 โครงการบํารุงรักษาเครื่องกําเนิด

ไฟฟ้าสํารอง 

ระดับความสําเร็จของ

การตรวจสอบการ

บํารุงรักษาเครื่องกําเนิด

ไฟฟ้าสํารอง 

ระดับ 5 300,000 บริหารทั่วไป                         

2 โครงการครุภัณฑ์ทดแทน ระดับความสําเร็จของ

การจัดหาครุภัณฑ์

ทดแทนครุภัณฑ์ที่ชํารุด

หรือหมดอายุการใช้งาน 

ระดับ 5 800,000 บริหารทั่วไป           

3 โครงการร่วมและสนับสนุนการจดั

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

มข. 

ระดับความสําเร็จของ

การจัดงานพิธี

พระราชทานปริญญา

บัตรของ  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ระดับ 5 7,000,000 บริการ                 
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350,000 

300,000 

640,000 

18,500,000 

แผนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า

เป้าหมาย 

2557 

งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 

ชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค.

-57 

พ.ย.

-57 

ธ.ค.

-57 

ม.ค.

-58 

ก.พ.

-58 

มี.ค.

-58 

เม.ย

.-58

พ.ค.

-58 

มิ.ย.

-58 

ก.ค.

-58 

ส.ค.

-58 

ก.ย.

-58 

4 โครงการร่วมและสนับสนุนการจดั

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

สถาบันสมทบ 

 

ระดับความสําเร็จของ

การจัดงานพิธี

พระราชทานปริญญา

บัตรของวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี 

(สถาบันสมทบ) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ระดับ 5 640,000 บริการ  

 
                    

5 โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏิบัติการ 

ระดับความสําเร็จของ

การจัดทําแผนปฏิบัติ

การและแผนยุทธศาสตร์

ระดับ 5 300,000 บริหารทั่วไป                         

6 โครงการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการปฏิบัติงาน 

ระดับความสําเร็จของ

ระบบการประกัน

คุณภาพ 

ระดับ 5 350,000 บริหารทั่วไป                         

7 โครงการดําเนินการรับสมัครและ

จัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ 

โดยวิธีรับตรง 

เกรดเฉลี่ยของนักเรียนที่

ได้รับการคัดเลือกเข้า

ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ขอนแก่นโดยวิธีรับตรง 

เกรด 3.4 18,500,000 รับเข้าศึกษา                         

* พ.ย. 58 - ม.ค. 59 
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3,700,000 

แผนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า

เป้าหมาย 

2557 

งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 

ชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค.

-57 

พ.ย.

-57 

ธ.ค.

-57 

ม.ค.

-58 

ก.พ.

-58 

มี.ค.

-58 

เม.ย

.-58

พ.ค.

-58 

มิ.ย.

-58 

ก.ค.

-58 

ส.ค.

-58 

ก.ย.

-58 

8 โครงการสนับสนนุการพัฒนา

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ 

บุคลากรสํานักบริหารและพัฒนา

วิชาการ 

ระดับความสําเร็จของ

การพัฒนาประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของสํานัก

บริหารและพัฒนา

วิชาการ 

ระดับ 5 3,700,000 บริหารทั่วไป                        

8.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง“การพัฒนาทีมงานคุณภาพ” 

ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85 300,000 ศิวพร ขอดคํา             

8.2 โครงการสัมมนาระบบทะเบียน

เรียนและประมวลผล 

ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

ร้อยละ 85 350,000 ธันยาภัทร์   

ขําศิริ 

            

8.3 โครงการจัดการความรู้ในองค์กร 

(KM) 

จํานวนกิจกรรมที่ได้จาก

โครงการ 

อย่างน้อย 7 

กิจกรรม 

50,000 สุวารี เขียวคํา             

8.4 โ ค ร ง ก า ร วั น ส ถ า ปน า สํ า นั ก

ทะเบียนและประมวลผล 

ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

ร้อยละ 85 50,000 สาวอรนุช   

หาทองคํา 

            

8.5 โครงการกีฬาทะเบียนสัมพันธ์ จํานวนครั้งในการจัด

กิจกรรม 

อย่างน้อย 1 

ครั้ง 

70,000 สมโภชน์  ถิ่น

ปรุ 

            

8.6 โครงการ เส ริมส ร้ า งสุ ขภาวะ 

(Happy Work Place) 

ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

ร้อยละ 85 80,000 จุไรรัตน์  ศิริ

มั่งมูล 
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แผนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า

เป้าหมาย 

2557 

งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 

ชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค.

-57 

พ.ย.

-57 

ธ.ค.

-57 

ม.ค.

-58 

ก.พ.

-58 

มี.ค.

-58 

เม.ย

.-58

พ.ค.

-58 

มิ.ย.

-58 

ก.ค.

-58 

ส.ค.

-58 

ก.ย.

-58 

8.7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ

สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 

ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

ร้อยละ 85 50,000 เจียระไน  นีล             

8.8 โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม

จริยธรรมในการทํางาน(คนดีศรี

สํานักฯ/พัฒนาจิต) 

ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

ร้อยละ 85 50,000 มณัษนันท์  

มัคคะรม 

            

8.9 โครงการศึกษาดูงานของบุคลากร

สํานักฯ 

ร้อยละของบุคลากรที่

ได้รับการพัฒนาความรู้

ทั้งในหรือต่างประเทศ 

ร้อยละ 90 800,000 สุรศักดิ์  แก้ว

คําแสน 

            

8.10 สนับสนุนการอบรมของบุคลากร

สํานักฯ 

ร้อยละของบุคลากรที่

ได้รับการฝึกอบรมใน

งานที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 90 300,000 งานการ

เจ้าหน้าที่ 

            

8.11 สนับสนุนกิจกรรมตามนโยบาย

ผู้บริหาร 

- การตพีิมพ์เผยแพร่งานวิจัย (ย.4) 

- ความก้าวหน้าทางตําแหน่ง (ย.1) 

- วิจัยสถาบัน (ย.4) 

ร้อยละความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 85 1,600,000 งานการ

เจ้าหน้าที่ 
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300,000 

300,000 

แผนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า

เป้าหมาย 

2557 

งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 

ชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค.

-57 

พ.ย.

-57 

ธ.ค.

-57 

ม.ค.

-58 

ก.พ.

-58 

มี.ค.

-58 

เม.ย

.-58

พ.ค.

-58 

มิ.ย.

-58 

ก.ค.

-58 

ส.ค.

-58 

ก.ย.

-58 

9 โครงการพัฒนาระบบทะเบียน

ประวัตินักศึกษา 

จํานวนกิจกรรมที่พัฒนา

ปรับปรุงงานทะเบียน

ประวัติ 

3 กิจกรรม 300,000 รับเข้าศึกษา           

10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สํานัก

บริหารและพัฒนาวิชาการ 

ร้อยละความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 85 300,000 บริหารทั่วไป                         
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200,000 

700,000 

1,200,000 

400,000 

แผนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

2558 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดําเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค.
-57 

พ.ย.
-57 

ธ.ค.
-57 

ม.ค.
-58 

ก.พ.
-58 

มี.ค.
-58 

เม.ย
-58 

พ.ค.
-58 

มิ.ย.
-58 

ก.ค.
-58 

ส.ค.
-58 

ก.ย.
-58 

งบขอสนับสนนุจากมหาวิทยาลัย 
1 โครงการบํารุงรักษาเทคโนโลยี

สารสนเทศระบบงานทะเบียน
นักศึกษา 

จํานวนกิจกรรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่พัฒนาเพื่อปรับปรุง
ฐานข้อมูล 
 

2 กิจกรรม 1,400,000 ประมวลผล                         

2 โครงการประชาสัมพันธ์และ
การตลาดเชิงรุก 

จํานวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่เข้าร่วมโครงการ  
 

ไม่น้อยกว่า 
50,000 คน 

1,350,000 รับเข้าศึกษา                         

2.1 โครงการจัดนิทรรศการตลาดนัด
หลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่  19 

จํานวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่เข้าร่วมโครงการ
ตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา ครั้งที่  19 
 

ไม่น้อยกวา่ 
20,000 คน 

700,000 ศิวพร  

ขอดคํา 
          

2.2 โครงการจัดทําสือ่ประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ 
 

อย่างน้อย 3 
ช่องทาง 

400,000 ศิวพร  

ขอดคํา 
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100,000 

50,000 

300,000  100,000  100,000 

30,000  40,000  30,000 

30,000  50,000  20,000 

250,000 

แผนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

2558 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดําเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค.
-57 

พ.ย.
-57 

ธ.ค.
-57 

ม.ค.
-58 

ก.พ.
-58 

มี.ค.
-58 

เม.ย
-58 

พ.ค.
-58 

มิ.ย.
-58 

ก.ค.
-58 

ส.ค.
-58 

ก.ย.
-58 

2.3 สนับสนุนการเข้าร่วมจัดนิทรรศการ
ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ที่
มหาวิทยาลัยอื่นเป็นเจ้าภาพ 

 

จํานวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่เข้าร่วมโครงการจัด
นิทรรศการตลาดนัด
หลักสูตรอุดมศึกษา ที่
มหาวิทยาลัยอื่นเป็น
เจ้าภาพ 

ไม่น้อยกวา่ 
30,000 คน 

250,000 ศิวพร  

ขอดคํา 
         

3 โครงการผลิตบัตรประจําตัว
นักศึกษาใหม่ 

จํานวนบัตรประจําตัว
นักศึกษาใหม่  

ไม่น้อยกว่า 
8,000 บัตร 

500,000 
 

บริการ 
 

        

  จํานวนเอกสารสําคัญ
ทางการศึกษา 

ไม่น้อยกวา่ 
50,000 บัตร 

             

4 โครงการบริหารจัดการตารางสอน
ตารางสอบ 

ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําตารางสอน
ตารางสอบ 

ระดับ 5 200,000 ทะเบียน
เรียน 

                      

5 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี 

จํานวนกิจกรรมทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี  

 

2 กิจกรรม 150,000 บริหารทั่วไป                          
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2.11 สรุปรายละเอียดกลยุทธ์ และโครงการในแผนปฏบิัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สํานักทะเบียนฯ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ 

1. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 4 7 (8 ย่อย) 

2. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่ดี 5 8 (3 ย่อย) 

3. สนับสนุนการบริการวิชาการ 3 2 (1 ย่อย) 

4. สนับสนุนการทําวิจัยสถาบัน 1 (1 ย่อย) 

5. สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี  1 1 (2 ย่อย) 

6. สนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ 1 1 

รวม 15 19(15) 
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2.12 สรุปงบประมาณที่ใช้ตามแผนปฏบิัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนา-

วิชาการ) 
 

 

ประเภท

งบประมาณ 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 

(จากเงินผลประโยชน์ของสํานักฯ) 

งบประมาณเงินรายได้ 

(ขอสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย) 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 

งบรายจ่าย จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1. งบบุคลากร 0.00 0.00        6,138,300.00 11.70 0.00 0.00 6,138,300.00 10.93 

2. งบดําเนินงาน        134,100.00               100.00        6,657,200.00 12.69 0.00 0.00 6,791,300.00 12.09 

3. งบลงทุน 0.00 0.00        4,000,000.00 7.63 0.00 0.00 4,000,000.00 7.12 

4. งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00      32,766,300.00 62.48     3,600,000.00 100.00 36,366,300.00 64.73 

5. งบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00        2,881,500.00 5.49 0.00 0.00 2,881,500.00 5.13 

รวมทั้งสิ้น      134,100.00  100.00     52,443,300.00 100.00    3,600,000.00 100.00 56,177,400.00 100.00 
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แผนภูมิที่ 2.12(ก) งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร 2. งบดําเนินงาน 3. งบลงทุน 4. งบเงินอุดหนุน 5. งบรายจ่ายอื่น
เงินแผ่นดิน 0.00 134,100.00 0.00 0.00 0.00
เงินรายได้1 6,138,300.00 6,657,200.00 4,000,000.00 32,766,300.00 2,881,500.00 
เงินรายได้2 0.00 0.00 0.00 3,600,000.00 0.00
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2.13 การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์ และผลผลติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานกับริหารและพัฒนาวิชาการ)  

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร ์ ผลผลิต/โครงการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558* สํานักทะเบียนฯ สํานักทะเบียนฯ 
1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนนิการในปีแรก - - 
2. นโยบายนโยบายความมั่นคงของรัฐ  - - 
3. นโยบายเศรษฐกิจ - - 
4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 2. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่ดี 8 โครงการ (3 ย่อย)  

 3. สนับสนุนการบริการวิชาการ 2 โครงการ (1 ย่อย) 

 5. สนับสนุนการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ดี 

1 โครงการ (2 ย่อย) 

 6. สนับสนุนด้านพัฒนาคุณภาพ และ
ระบบประกันคุณภาพ 

1 โครงการ 

5. นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  - - 
6.นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยฯ  4. สนับสนุนการทําวิจัยสถาบัน 1 โครงการย่อย 
7.นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  -  
8.นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 1. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
7 โครงการ (8 ย่อย) 
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2.1 บุคลากรมีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ และเน้นการทํางานเป็นทีม

2.2 มีบุคลากรที่มีความพร้อม มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการ

ทํางานสูง และความเข้มแข็งในการทํางานที่ดี 

2.3 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่สม่ําเสมอ 

2.4 มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรม/สัมมนา 

การศึกษาต่อ

2.5 บุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบ แนวปฏิบัติ และเกณฑ์ที่สามารถอ้างอิงได้

2.1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอ ส่งผลต่อการสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศระบบทะเบียนนักศึกษา

2.2 ขาดบุคลากรด้านวิเทศสัมพันธ์ที่จะต้องทําการประชาสัมพันธ์และให้บริการด้าน

การศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติ

2.3 บุคลากรบางส่วน ยังไม่มีความชํานาญด้านภาษาต่างประเทศ ในการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

2.4 บุคลากรขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง

2.5 การพัฒนาบุคลากรขาดเป้าหมายตามตัวชี้วัด

1. ด้านองค์กรและการบริหาร 1. ด้านองค์กรและการบริหาร
1.1 เป็นองค์กรหลักสนับสนุนด้านการให้บริการและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

1.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์

1.3 ผู้บริหารให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากร

1.4 มีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี

1.5 มีแผนและเป้าหมายในการดําเนินงานที่ชัดเจน

1.6 มีการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาองค์กร เป็นองค์กรแห่งสุขภาวะ

1.1 โครงสร้างองค์กรยังไม่ชัดเจน ไม่เอื้อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม 

เช่น การขอตําแหน่งที่สูงขึ้น

2. ด้านบุคลากร 2. ด้านบุคลากร

S = จุดแข็ง W = จุดอ่อน

SWOT ANALYSIS สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
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3.1 มีระบบบริการที่รวดเร็วทันใจ บุคลากรมีจิตบริการ (Service mind)

3.2 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา

3.3 มีการปรับปรุงกระบวนงาน เช่น การพัฒนาระบบการให้บริการแบบ Paperless 

มาใช้

3.4 นักศึกษาสามารถชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ทุกที่ ทุกเวลา เช่น เคาน์เตอร์

เซอร์วิส ธนาคาร ไปรษณีย์

3.1 สถานที่จอดรถไม่เอื้อต่อการให้บริการของบุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ

3.2 เว็บไซต์ของหน่วยงานไม่น่าสนใจ เข้าถึงยาก มีหลายเพจ

3.3 การประชาสัมพันธ์งานสู่ภายนอกยังไม่ต่อเนื่อง

3.4 ป้ายประชาสัมพันธ์ควรเป็นรูปแบบเดียวกัน และมีหลายภาษา

S = จุดแข็ง W = จุดอ่อน

3. ด้านการให้บริการ 3. ด้านการให้บริการ

4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.1 มีระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล และเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย

4.2  มีระบบทะเบียนและประมวลผลแบบเต็มระบบที่สามารถให้บริการได้ทุกที่ ทุก

เวลาผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

4.3 มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาระบบอัจฉริยะ

ต่างๆ ตัวอย่าง เช่นการพัฒนา REG APP KKU บน mobile ระบบ MIS แบบ 

realtime ที่รองรับกับอุปกรณ์เช่น tablet หรอื mobile  ได้ 

4.4 เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ เช่น การให้บริการข้อมูล MIS  การให้บริการ

ข้อมูลแบบ API ที่สามารถเชื่อมโยงสารสนเทศให้กับหน่วยงานอื่นๆ ได้ใช้ประโยชน์ได้

โดยต้องไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย 

4.5 มีการพัฒนาระบบ TQF เพื่อให้ดําเนินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

4.6 มีข้อมูลหลักสูตรและรายวิชาที่สนับสนุนการให้บริการทางการศึกษาเพียงพอ

4.1 การใช้เทคโนโลยียังไม่เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่น/ ภายในหน่วยงาน

4.2 การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ
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5. ด้านความร่วมมือและเครือข่าย 5. ด้านงบประมาณ 

1. เป็นศูนย์กลางด้านการสนับสนุนการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

กรอบความร่วมมือโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ํา

โขง (GMS) 

2. การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เปิดโอกาสในการรับเข้านักศึกษา

ต่างชาติ เพิ่มโอกาสในการผลิตบัณฑิต พัฒนาแสวงหาความร่วมมือและเครือข่ายต่างๆ

ในอาเซียน ตลอดจนโอกาสในการพัฒนาบุคคลากรในด้านต่างๆเพื่อรองรับ AEC

3. ระบบทะเบียนและประมวลผลเป็นระบบอิเลกทรอนิกส์ที่ให้บริการผ่านระบบ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถเพิ่มโอกาสในการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยี

ต่างๆที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

4. เป็นศูนย์กลางโปรแกรมระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF ของ

ประเทศไทย

5. มีภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

6. พัฒนารูปแบบการให้บริการการศึกษากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวดเร็ว เข้าถึงทุกที่ ทุก

เวลา เป็นการพัฒนา Appication การให้บริการด้านทะเบียนนักศึกษา

1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเมืองในระดับประเทศ ภาวะเศรษฐกิจโลก อาจทําให้

เกิดผลกระทบต่อการดําเนินงานในปัจจุบัน เช่น นโยบายการเงิน / การคลงั / 

การศึกษา

2. การแข่งขันกันระหว่างสถาบันการศึกษาทางด้าน การรับนักศึกษาเข้า การบริการ

การศึกษา และด้านอื่นๆ มีมากขึ้น

3. เทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

4. ภาวะทางการการเมือง เศรษฐกิจ ไม่มั่นคง เปลี่ยนแปลงบ่อย อาจส่งผลกระทบถึง

งบประมาณที่ได้รับ

5. การสนับสนุนงบประมาณของมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ/ลดลง

6. ค่าครองชีพสูงขึ้น รายได้เท่าเดิม

7. มหาวิทยาลัยในกํากับ

8. นักศึกษามีมากขึ้นทําให้สภาพแวดล้มแออัด รถตดิ สาธารณูปโภค

9. มีเครื่องมือวัดและประเมินหน่วยงานมากเกินไป เช่น กพร. สมศ. IQA EdPex ฯลฯ

5.1 มีการสร้างเครือข่ายการทํางานที่เข้มแข็งทั้งภายในและภายนอก

5.2 มีการทํางานเชิงรุก เช่น การแนะแนวสัญจร การจัดตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา

5.3 เป็นศูนย์ประสานงานด้านสหกิจ ของมหาวิทยาลัย และเครือข่ายสหกิจของภาคอิ

สานตอนบน

5.1 งบประมาณด้านบํารุงรักษาระบบการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการ

นักศึกษา และการบริการข้อมูลให้กับหน่วยงานและบุคคลทั่วไป ไม่เพียงพอ

O = โอกาส T = อุปสรรค
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นโยบายการจัดทํางบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
               นโยบายการจัดทํางบประมาณ พ.ศ. 2558 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบการจัดทําและการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ

เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับส่วนกลางและคณะหน่วยงานต่างๆ และใช้เป็นแนวทางการกํากับ ดูแล การบริหารงบประมาณให้มีการตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และ

พันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกับการจัดทํางบประมาณให้ชัดเจนและรายงานผลการดําเนินการได้

1) นโยบายทั่วไป (รหัส 5801)
    1.1 สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (Country strategies : CS) ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ (รหัส 580101)

    1.2 สนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และนโยบาย การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2554 – 2558) ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3/2553 

ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2553 (รหัส 580102)

    1.3 ให้ความสําคัญกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1.Green and Smart Campus 2.Cultured and Care Community 3.Towards 

Excellent Academy ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556 (รหัส 580103)

2) นโยบายงบประมาณแผ่นดิน (รหัส 5802)
    2.1 สนับสนุนผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (รหัส 580201)

    2.2 ให้ความสําคัญกับงบลงทุนเพื่อปฏิรูปการเรียนการสอน การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย (รหัส 580202)

    2.3 ให้ความสําคัญกับงบประมาณเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและความเป็นนานาชาติ (รหัส 580203)

    2.4 ให้ความสําคัญกับโครงการจัดตั้งศูนย์กลางบริการสุขภาพชั้นเลิศ (Medical Hub) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (พ.ศ.2558-2561) 

(รหัส 580204)

    2.5 ใหค้วามสํา คัญกับโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเสื่อมล้ําทางสังคม (รหัส 580205)
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3) นโยบายงบประมาณเงินรายได้ (รหัส 5803)
    3.1 สนับสนุนการปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาวะ ตลอดจนการปรับปรุงระบบ

ขนส่งมวลชน การสร้างทางเดินเท้าและหลังคาคลุม (รหัส 580301)

    3.2 สนับสนุน ส่งเสริม การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการรักษาพยาบาล การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการใช้องค์ความรู้จากการเรียนการสอน

การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมกับประชาคมต่างๆ (รหัส 580302)

    3.3 ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ บุคลากร เพื่อเพิ่มสมรรถนะ ศักยภาพ ให้ปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้ได้ตามมาตรฐานสากล รองรับความเป็นนานาชาติและ

ประชาคมอาเซียน (รหัส 580303)

    3.4 ส่งเสริม สนับสนุนทุนนักศึกษา การพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์สอดคล้องกับการพัฒนาสังคม ประเทศ และรองรับประชาคมอาเซียน (รหัส 580304)

    3.5 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 50 ปี การเสริมสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนกิจกรรมมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม 

(University Social Responsibility : USR) (รหัส 580305)

    3.6 ส่งเสริมมาตรการประหยัดพลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน (รหัส 580306)
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ภาคผนวก ค
ปฏิทินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณพ.ศ.2558

และการติดตามประเมินผล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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กระบวนการ กิจกรรม ช่วงเวลา
 - กองแผนงานทบทวนแผน/ผล การดําเนินการ

 - ปรับปรุงเป้าหมาย ผลผลิต

 - นําเสนอ (ร่าง) นโยบายการจัดทํางบประมาณ ประจําปีงบประมาณ ต่อที่ประชุม

คณบดีและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

๒.การวางแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ  - เตรียมความพร้อมการจัดทําโครงการยุทธศาสตร์รัฐบาลและกรอบงบประมาณ

รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ (งบประมาณแผ่นดิน)

พ.ย.- ธ.ค.ปีที่ผ่านมา

 - คณะ/หน่วยงาน และกองแผนงานจัดทํากรอบงบประมาณแผ่นดินในรายจ่าย

ประจําขั้นต่ํา (ค่าเช่าบ้าน เงินเดือน ฯลฯ ) และโครงการเชิงยุทธศาสตร์

ม.ค. – มี.ค. ปีปัจจุบัน

 - กองแผนงานและ คณะ/หน่วยงาน ดําเนินการตามแนวทางดังนี้

-   วิเคราะห์ SWOT ของหน่วยงาน

-   (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ

-   วิเคราะห์แผนการบริหารความเสี่ยง

 - แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายแผน ระดับ คณะ/หน่วยงาน

 - ชี้แจงแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ หน่วยงานในกํากับ

 - กําหนดทิศทาง กรอบและเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการประจําปี

-  รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 - จัดทํารายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ ตามโครงการ

กิจกรรมใน (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ

พ.ค.ปีปัจจุบัน

๑.การทบทวนการจัดทําแผนและงบประมาณ ต.ค.-พ.ย. ปีที่ผ่านมา

ปฏิทินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณพ.ศ.2558 และการติดตามประเมินผล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มี.ค. - พ.ค. ปีปัจจุบัน

เม.ย. ปีปัจจุบัน
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กระบวนการ กิจกรรม ช่วงเวลา
 - คณะ/หน่วยงาน ส่งคําของบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ

 - คณะ/หน่วยงาน บันทึกงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ในระบบ e- 

budget

 - กองแผนงาน นํา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจําปีของคณะ/หน่วยงาน วิเคราะห์

จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย

ก.ค.ปีปัจจุบัน

๓. การอนุมัติแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ  - ที่ประชุมคณบดีพิจารณารายละเอียดงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการประจําปี

งบประมาณ

ส.ค.ปีปัจจบุัน

 - สภามหาวิทยาลัย พิจารณารายละเอียดงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปีงบประมาณ

ก.ย.ปีปัจจุบัน

 - จําทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงิน

 - จัดทํารายละเอียดแผนงบประมาณ ส่งให้คณะ/หน่วยงาน

 - มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ ที่

สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

- จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี

 - กองแผนงาน คณะ/หน่วยงาน รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ ๖  ๙  และ

 ๑๒ เดือน

มี.ค.ปีถัดไป

มิ.ย.ปีถัดไป

ก.ย.ปีถัดไป

 - กองแผนงาน คณะ/หน่วยงาน รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี

งบประมาณ รอบ ๖  ๙  และ ๑๒ เดือน

มิ.ย.ปีปัจจุบัน

๔.การจัดทํา/ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ก.ย.ปีปัจจุบัน

๕.การติดตามประเมินผล

69



ภาคผนวก ง

ภาคผนวก ง
คําอธิบายความหมายประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558
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วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง ความคาดหวังในอนาคตขององค์กรที่ต้องการจะเป็น (โดยมิได้กําหนดวิธีการไว้) เป็นข้อความซึ่งกําหนดทิศทางของพันธกิจ เป็นสถานภาพอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ที่องค์กรมุ่งหมาย มุ่งหวังหรือประสงค์จะเป็นหรือจะมีในอนาคต
พันธกิจ (Mission) หมายถึง  ขอบเขต ภารกิจ บทบาทหน้ที่ที่ต้องดําเนินงาน ทั้งที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกําหนดต่างๆ รวมทั้งที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการ
 ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กําหนด้
ค่านิยม (Values) หมายถึง หลักการและพฤติกรรมชี้นําที่สื่อถึงความคาดหวังให้องค์กรและบุคลากรปฏิบัติ ค่านิยมสะท้อนและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ขององค์กร
 ค่านิยมสนับสนุนและชี้นําการตัดสินใจของบุคลากรทุกคน และช่วยให้องค์กรบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) หมายถึง ค่านิยมและความเชื่อที่มีร่วมกันอย่างเป็นระบบที่เกิดขึ้นในองค์กร และใช้เป็นแนวทางในการกําหนดพฤติกรรมของคน
ในองค์์กรนั้น วัฒนธรรมองค์กรจึงเป็นเสมือน “บุคลิกภาพ” หรือ “จิตวิญญาณ” ขององค์์กร 
ยุทธศาสตร์ (Strategy) หมายถึง ทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ (Mission) ให้สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าประสงค์ขององค์กร 
(Corporate Goal)
กลยุทธ์ (Strategic) หมายถึง แนวทางดําเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ตามพันธกิจ (Mission) ขององค์กร
เป้าประสงค์ (Goals) หมายถึง  การกําหนดสิ่งที่ต้องการในอนาคตซึ่งองค์กรจะต้องพยายามให้เกิดขึ้น หรือผลลัพธ์/ผลสําเร็จที่องค์กรต้องการบรรลุถึง โดยทั่วไปจะเป็น
ข้อความที่กล่าวอย่างกว้างๆ ถึงผลลัพธ์ของบริการอันเนื่องมาจากหน้าที่หลักขององค์กร โดยจะต้องสอดคล้องกับพันธกิจที่กําหนดไว้ และหน่วยงานย่อยภายในองค์กรควรมี
เป้าประสงค์ของตนเองที่ชัดเจนและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ตัวชี้วัด (Indicator) หมายถึง สิ่งที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้ 
ค่าเป้าหมาย (Target)  หมายถึง ตัวเลข หรือค่าของตัวชี้วัดความสําเร็จ ที่หน่วยงานต้องการบรรลุ
ภารกิจประจํา หมายถึง งานที่จําเป็นต้องดําเนินการตามกฎหมาย หรือ ระเบียบและสนับสนุนต่อการดําเนินภารกิจยุทธศาสตร์
ภารกิจยุทธศาสตร์ หมายถึง งานที่จําเป็นต้องดําเนินการและผลจากการดําเนินงานมีผลเชื่อมโยงสู่ความสําเร็จของเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่กําหนด

คําอธิบายความหมายประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี
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ภาคผนวก จ
คําสั่งคณะกรรมการแผนและสารสนเทศ 

สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

7272



ภาคผนวก จ

7373



ภาคผนวก จ

7474


