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ค ำน ำ 
 

ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร ได้ด ำเนินกำรบริหำรงำนในรูปแบบของกำรจัดท ำโครงกำรที่ก ำหนด
เป้ำหมำย ตัวชี้วัด และผลผลิต ผลลัพธ์ของโครงกำร ซึ่งเป็นกำรด ำเนินกำรภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำร
มหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ.2559-2562  
 กำรจัดท ำงบประมำณโครงกำรแบบบูรณำกำรและจดัท ำแผนกลยุทธ์บริหำรส ำนักบริหำรและพัฒนำ
วิชำกำร เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย โดยส ำนักบริหำรและพฒันำวิชำกำรได้น ำแนวทำง
ดังกล่ำวมำจัดท ำแผนงบประมำณเชิงยุทธศำสตร์ที่จัดท ำภำยใต้แนวทำงระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำน
ตำมยุทธศำสตร์เช่ือมโยงกับกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน เพื่อให้มีกำรก ำกับติดตำมและประเมนิผลสัมฤทธิ์ 
(Performance) ของผลผลิตและเป้ำหมำยตัวช้ีวัดต่ำงๆของหน่วยงำน กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจในแต่ละ
โครงกำร/กิจกรรม ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร แบ่งควำมรับผิดชอบตำมคณะกรรมกำร 6 ฝ่ำยตำม
ภำรกิจของส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร เพื่อรวบรวมจัดท ำและเป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรมใน
ภำพรวม โดยมุ่งเน้นกำรเป็นองค์กรชั้นน ำด้ำนกำรบริกำรระบบทะเบียนและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 

แผนปฏิบัติรำชกำร 1 ปี ประจ ำปีงบประมำณ 2560 นี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำยได้ด้วย
ควำมร่วมมือร่วมใจของบุคลำกรในส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำรที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำร  
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ส ำนักบริหำรและพฒันำวิชำกำร ก ำหนดทิศ

ทำงกำรพัฒนำส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร เพื่อก้ำวสู่ควำมเป็นเลิศ โดยได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ไว้ คอื “องค์กร
ชั้นน ำด้ำนกำรบริกำรระบบทะเบียนและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ” (“ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำรได้รับ
กำรยอมรับจำกหน่วยงำนของสถำบันอุดมศึกษำที่มีภำรกิจคล้ำยคลึงกันในอันดับที่ 1 ใน 3 เมื่อพิจำรณำจำก
คุณภำพกำรให้บริกำร กำรส่งมอบคุณค่ำและผลลัพธ”์) 

โดยส ำนักฯ มีแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2560 ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศำสตร์ 2 
ยุทธศำสตร์ จ ำนวนกลยุทธ์ 5 กลยุทธ ์โดยจัดเป็นโครงกำร จ ำนวน 27 โครงกำร (แบ่งเป็น10 โครงกำรใหญ ่
และ 17 โครงกำรย่อย) และตัววัดผลกำรด ำเนินกำร จ ำนวน 33 ตัวชี้วัด ซึ่งในแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์จะมี
ควำมเช่ือมโยง/สอดคล้องกับแผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน อันจะเป็นเครื่องมือที่ส ำคัญที่ใช้เป็นแนวทำงในกำร
ขับเคลื่อนให้กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำม ประเด็นยุทธศำสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 สนบัสนุนกำรผลิตบัณฑิตเพื่อควำมเป็นเลิศ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 7 
โครงกำรใหญ่  8 โครงกำรย่อย 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรบรหิำรองค์กร ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 3 
โครงกำรใหญ่  9 โครงกำรย่อย 
 กระบวนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ขององค์กำร ส ำนักฯมีเป้ำหมำยสูงสุดคือกำรบรรลุวิสัยทัศน์ ให้
ควำมส ำคัญต่อควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ เสริมสร้ำงควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ โอกำสเชิงกลยุทธ์ตำมที่ระบุ และ
มีกำรทบทวนกระบวนกำรจัดท ำกลยุทธ์ทุกปี ซึ่งผู้บริหำรและบุคลำกรได้ร่วมกันจัดท ำโดยกำรประชุมระดม
ควำมคิดของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อท ำกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และภำวะคุกคำม (SWOT analysis) ผล
กำรด ำเนินงำนของปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ ข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัยและส ำนักฯ กำร
วิเครำะห์ทิศทำงและนโยบำยของมหำวิทยำลัยตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย พ.ศ.2559-2562 กำรเป็น
องค์กรที่มีควำมเป็นเลิศทำงศิลปะวิทยำกำร (Excellence academy) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมเพื่อน ำไปสู่
มหำวิทยำลัยอัจฉริยะ กำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือคู่ควำมร่วมมือ และ
บุคลำกรในส ำนักฯ เพื่อน ำข้อมูลไปวิเครำะห์และจัดท ำแผนกลยุทธ์  
 ส ำนักฯ จัดท ำแผนปฏิบัติกำรและน ำไปสู่กำรปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร โดยได้มอบหมำยให้รองผู้อ ำนวยกำร 
ร่วมกับหัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ/งำน และคณะกรรมกำรแผนยุทธศำสตร์และประกันคุณภำพจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และจัดสรรทรัพยำกรให้เกิดควำมสมดุลและมีประสิทธิภำพ แลว้จึงน ำ
แผนสู่กำรปฏิบัติตำมกระบวนกำร PDCA 

 ส ำหรับกำรก ำกับติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน/โครงกำรและควำมส ำเร็จขององค์กรนั้น 
ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร จัดให้มีกลไกเพื่อควบคุมกำรปฏิบัติงำนตำมกลยุทธ์ และก่อให้เกิดกำร
ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรก ำกับ ตดิตำมและประเมินผลงำน กำรประเมินคุณภำพภำยในประจ ำปี 
 แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือหลักส ำคญัที่ช่วยให้เกิด
แนวทำงกำรปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันใหก้ำรด ำเนินกำรในภำรกิจต่ำงๆ บรรลุเป้ำหมำยตำมประเด็น
ยุทธศำสตร์เกิดผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ เพื่อกำรพัฒนำส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร ให้ก้ำวสู่ควำมเป็นเลิศ
ต่อไป 
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 ปณิธำน     6 
 วัฒนธรรมองค์กร     6 
 สมรรถนะหลัก     6 
 วิสัยทัศน ์     6 
 พันธกิจ     6 
 ค่ำนิยม     6

บทที่ 2 แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560  
 กระบวนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ ์        8 
 กำรน ำกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติ        9 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ และกลยุทธ ์      10 
 แผนผังยุทธศำสตรส์ ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร       13 
 รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมในแผนปฏิบัติรำชกำร      16 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 สนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตเพื่อควำมเป็นเลิศ    17 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรบรหิำรจัดกำร    23 

 แผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560   28 

 สรุปรำยละเอียดกลยุทธ์ และโครงกำรในแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 36 

 สรุปงบประมำณที่ใช้ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560   36 

ภำคผนวก          

 ควำมเช่ือมโยงกับเสำหลักและประเด็นยุทธศำสตร์ มหำวทิยำลัยขอนแกน่                             39 
 กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และภำวะคุกคำม (SWOT Analysis)                           40 
 ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด                                                                                              42 
 ค ำสั่งคณะกรรมกำรแผนและสำรสนเทศ       43                                                                         

 



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักบรหิารและพัฒนาวิชาการ|  ง 

 

สำรบัญตำรำง 
 

      หน้ำ 
ตำรำงที่ 1.1 กระบวนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำที่ส ำคัญ      1 
ตำรำงที่ 1.2 ลักษณะโดยรวมของบุคลำกรและวุฒิกำรศึกษำ       4 
ตำรำงที่ 1.3 ควำมท้ำทำยและควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์   7
ตำรำงที่ 2.1 กระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์  8 
ตำรำงที่ 2.2 ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย    14 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักบรหิารและพัฒนาวิชาการ|  จ 

 

 
สำรบัญแผนภำพ  

       
หน้ำ 

แผนภำพที่ 1.1 โครงสร้ำงส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร (ปัจจุบัน)     3 
แผนภำพที่ 1.2 แสดงโครงสร้ำงกรอบอัตรำก ำลัง       5 

แผนภำพที่ 2.1 แผนผังยุทธศำสตรส์ ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร     13 
 

 



แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ|  1 
 

บทที่ 1 บทน ำ 
 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
ประวัติ ส ำนักทะเบียนและประมวลผลจัดตั้งขึ้นตำมพระรำชกฤษฎีกำเมื่อวันที่  18 มีนำคม 2537 

ต่อมำ พ.ศ. 2548 มีกำรรวมส ำนักทะเบียนและประมวลผลและกองบริกำรกำรศึกษำเข้ำด้วยกันเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนและรองรับภำรกิจที่เพิ่มขึ้น และเมื่อปี พ.ศ. 2558 มีพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส่วน
รำชกำร ในมหำวิทยำลัยขอนแก่น ตำมพระรำชบัญญัติ มหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 โดยให้ส ำนัก
ทะเบียนและประมวลผล ใช้ชื่อว่ำ ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร เป็นส่วนงำนเทียบเท่ำคณะโดยมี
ภำระหน้ำที่เพื่อให้บริกำรและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยขอนแก่น  

 

1.2 กระบวนงำนส ำคัญของส ำนักฯ  
ส ำนักเป็นส่วนงำนหลักที่ให้บริกำรและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำของหำ

วิทยำลัยขอนแก่น โดยมีกระบวนงำนที่ส ำคัญ 4 ด้ำน แสดงในตำรำงที่ 1.1 
 

ตำรำงที่ 1.1 กระบวนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำที่ส ำคัญ 

กำรบริกำรที่ส ำคัญ แนวทำงกำรให้บริกำรและสนับสนุนกำรจดักำรศึกษำ 
กำรสนับสนุนด้ำนกำรบริหำร
หลักสูตร  
 

ส ำนักให้บริกำรและสนับสนุนด้ำนบริหำรหลักสูตรโดยกำรตรวจสอบควำม
ถูกต้องของหลักสูตรที่ เสนอจำกคณะวิชำตำมระเบียบที่เกี่ยวข้องด้ำน
มำตรฐำนหลักสูตร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรวิชำกำรพิจำรณำ และ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนจนถึงกำรได้รับอนุมติจำกสภำมหำวิทยำลัยและกำร
รับทรำบของคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ส ำนักจึงเป็นศูนย์กลำงด้ำนกำร
จัดกำรฐำนข้อมูลหลักสูตรของมหำวิทยำลัย รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลและ
สำรสนเทศด้ำนกำรตรวจประเมินหลกัสูตร 

กำรสนับสนุนกำรรับบุคคลเข้ำ
ศึกษำในระดับปริญญำตรี 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ส ำนักด ำเนินกำรสนับสนุนกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำตำมนโยบำยที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนดทุกขั้นตอนของกระบวนกำร นอกจำกนี้ยังสนับสนุนกิจกรรม ข้อมูล
และสำรสนเทศด้ำนกำรรับเข้ำศึกษำแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

กำรให้บริกำรด้ำนระบบ
ทะเบียนนักศึกษำ 

ส ำนักด ำเนินกำรให้บริกำรด้ำนระบบทะเบียนนักศึกษำ  เช่น ประวัติ
นักศึกษำ ตำรำงสอนตำรำงสอบ กำรลงทะเบียน กำรขอเอกสำรส ำคัญทำง
กำรศึกษำ กำรประมวลผลกำรศึกษำ ให้แก่ผู้รับบริกำรทั้งศิษย์เก่ำ ศิษย์
ปัจจุบัน อำจำรย์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
สหกิจศึกษำอำเซียน 

ส ำนักเป็นศูนย์กลำงกำรด ำเนินงำนด้ำนสหกิจศึกษำอำเซียนของ
มหำวิทยำลัยและเครือข่ำยสหกิจศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  
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1.3 โครงสร้ำงองค์กร 
 ปัจจุบันส ำนักฯมีโครงสร้ำงองค์กรดังแสดงในแผนภำพที่ 1-1 มีผู้อ ำนวยกำรส ำนักเป็นผู้น ำสูงสุด โดยมี
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯซึ่งประกอบด้วยอธิกำรบดี รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและสื่อสำรองค์กร ตัวแทน
คณบดีหรือผู้อ ำนวยกำร 3 คน และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน มีบทบำทหน้ำที่ก ำหนดนโยบำยและก ำกับติดตำม
ผลกำรด ำเนินงำนในองค์รวม โดยส ำนักฯมีคณะกรรมกำรบริหำรประกอบด้วยผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวย รักษำกำร
หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจและงำนที่เกี่ยวข้อง รวมจ ำนวน 14 คน ท ำหน้ำที่ก ำกับติดตำม
และน ำนโยบำยกำรด ำเนินงำนมำปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อองค์กรและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ โดยมี
กำรประชุมอย่ำงน้อย 6 ครั้งต่อปีเพื่อควบคุม ปรับปรุง และติดตำมผลกำรด ำเนินงำน โดยผู้อ ำนวยกำรต้องรำยงำน
ผลกำรปฏิบัติงำนต่ออธิกำรบดีปีละ 2 ครั้ง ตำมที่ได้ท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรกับอธิกำรบดี และมีกำร
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของรองผู้อ ำนวยกำรและบุคลำกรตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด รวมทั้งส ำนักฯต้องรับกำร
ตรวจประเมินทั้งจำกภำยในและจำกภำยนอกตำมรอบระยะเวลำ    
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โครงสร้ำงส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร (ปัจจุบัน) 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภำพที่ 1-1 โครงสร้ำงองค์กร (Organizational Structure) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิการบดี 

ผู้อ านวยการ 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยบริหำร 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยแผนและสำรสนเทศ 

 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยวิชำกำร 

 

กลุ่มภำรกิจ 
บริหำรทั่วไป 

กลุ่มภำรกิจประมวลผล กลุ่มภำรกิจ 
บริกำร 

กลุ่มภำรกิจ 
ทะเบียนเรียน 

กลุ่มภำรกิจ 
พัฒนำวิชำกำร 

คณะกรรมการประจ าส านัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ 

กลุ่มภำรกิจ 
รับเข้ำศึกษำ 

 บริหำรและธุรกำร 
 คลังและพัสดุ 
 กำรเจ้ำหน้ำที่ 
 อำคำร สถำนที่ และ

ยำนพำหนะ 

 ประมวลผลกำรศึกษำ 
 พัฒนำและบ ำรุงรักษำ

โปรแกรมและฐำนข้อมูล 
 บ ำรุงรักษำระบบ

คอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำย 

 บริกำรเอกสำรส ำคัญทำง
กำรศึกษำ 
 ตรวจสอบคุณวุฒิ 
 บัตรประจ ำตัวนักศึกษำ 
 พิธีพระรำชทำนปริญญำ

บัตร 

 

 ปฏิทินกำรศึกษำ 
 ตำรำงสอน ตำรำงสอบ 
 กำรลงทะเบียนวิชำเรียน 

 

 ขออนุมัติหลักสูตรและ
รำยวิชำ 
 ฐำนข้อมูลหลักสูตรและ

รำยวิชำ 
 มำตรฐำนกำรศึกษำ 

 

 ประชำสัมพันธ์และ 
กำรตลำด 

 

 แผนและประกัน
คุณภำพ 

 สำรสนเทศและข้อมูล
ข่ำวสำร 
 

 รับสมัครและสอบคัดเลือก
โดยวิธีรับตรง 

  รำยงำนตัวเข้ำศึกษำ 
 ทะเบียนประวัตินักศึกษำ 

 

 สนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ด้ำนสหกิจศึกษำ 
 

 

งำนประสำนงำน 
สหกิจศึกษำ 

 

รักษำกำรหัวหน้ำส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร 

แผนภำพที่ 1.1 โครงสร้ำงส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร (ปัจจุบัน) 
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1.4 โครงสร้ำงอัตรำก ำลัง  
ส ำนักฯมีบุคลำกรจ ำนวน 55 คน รำยละเอียดในตำรำงที่ 1.2 โดยมีคณะผู้บริหำรที่ได้รับกำรคัดเลือก

มำตำมวำระ จ ำนวน 4 คน และแผนภำพที่ 1-2 แสดงโครงสร้ำงอัตรำก ำลังบุคลำกร 
 

ตำรำงที่ 1.2 ลักษณะโดยรวมของบุคลำกรและวุฒิกำรศึกษำ  
วุฒิกำรศึกษำ สำยบริหำร สำยสนับสนุน ควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพ 

  ต่ ำกว่ำปริญญำตร ี - 5 ต ำแหน่งควำมก้ำวหน้ำของสำยสนบัสนนุ (คน) 
สำยบริหำร = 1              ช ำนำญกำรพิเศษ = 2  
ช ำนำญกำร = 15            ปฏิบัติกำร = 23   
ปฏิบัติงำนช ำนำญงำน = 1 ช ำนำญงำน = 1   
พนักงำนรำชกำร = 2        ลูกจ้ำงประจ ำ = 1   
ลูกจ้ำงช่ัวครำว = 9  
อำยุต่ ำสุด = 24 ปี มำกที่สุด 58 ปี 
อำยุรำชกำรน้อยสุด = 1 ปี มำกที่สุด 36 ปี 

  ปริญญำตร ี 1 38 
  ปรญิญำโท - 11 

รวม 1 54 
  อำยุคนเฉลี่ย  42.15 
  อำยุงำนเฉลี่ย  13.74 
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\\ 
 

พนง. หมายถึง พนกังานมหาวทิยาลยั ท่ีจ้างด้วย 
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 

พนก. หมายถึง พนกังานราชการ 
ลช.   หมายถึง  ลกูจ้างชัว่คราว  
ลป.   หมายถึง  ลกูจ้างประจ า 

     

นกัวิชาการศกึษา  7 คน 
พนง. = 7 

 

ผู้อ ำนวยกำร 
รองผอ.ฝ่ำยบริหำร  รองผอ.ฝ่ำยวิชำกำร  รองผอ.ฝ่ำยแผนและสำรสนเทศ 

รักษำกำรหัวหน้ำส ำนักงำนผูอ้ ำนวยกำร 

 

นกัวิชาการพสัด ุ  2 คน  
พนง. = 2  
 
 นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 
1 คน  พนง. = 1  
 

 พนง. = 1  พนกังานธุรการ  2 คน  
พนง. = 1   ลช. = 1 
ลช. = 1 

 

กลุ่มภารกจิบริหารทั่วไป 
จ านวน 19 คน 

 

21 

กลุ่มภารกจิรับเข้าศึกษา 
จ านวน 8 คน 

กลุ่มภารกจิพฒันาวิชาการ 
จ านวน 6 คน 

 

กลุ่มภารกจิทะเบียนเรียน 
จ านวน 5 คน 

กลุ่มภารกจิบริการ 
จ านวน 5 คน 

กลุ่มภารกจิประมวลผล 
จ านวน 9 คน 

งานประสานงานสหกจิศึกษา 
จ านวน 3 คน 

คนงาน   1  คน 
ลช. = 1 

 
พนกังานขบัรถยนต์  2 คน  
ลช. = 2 

 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 5 คน 
พนง. = 3   ลช. = 2 
 

นกัวิชาการศกึษา  1  คน  
พนง. = 1   

 
นกัวิชาการเงินและบญัชี  2 คน 
พนง. = 2 

พนกังานการเงินและบญัชี 1 คน 
พนก. = 1 

พนกังานพมิพ์ระดบั 3   1 คน  
ลป. = 1 

 

พนกังานธุรการ  1 คน 

พนก. = 1 

 

นกัวิชาการศกึษา  5  คน  
พนง.  = 5 

ผู้ปฏิบตัิงานบริหาร  1 คน  
พนง. = 1 

 

นกัวิชาการศกึษา 4 คน  
พนง. = 3   ลช. = 1 

 

นกัวิชาการศกึษา 5 คน  
พนง. = 3  ลช. = 2 

 

นกัวิชาการศกึษา 3 คน  
 พนง. = 3   

 

นกัวิชาการศกึษา  2 คน  
พนง. = 2   

 

นกัสารสนเทศ  2 คน  
พนง. = 2   

 

นกัวิชาการคอมพวิเตอร์  3 คน  
พนง. = 3  

 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 1 คน 
พนง. = 1 

แผนภำพที่ 1.2 แสดงโครงสร้ำงกรอบอัตรำก ำลัง 

นกับญัชี  1 คน 
พนง. = 1  

 

นกัวิชาการโสตทศันศกึษา 2 คน 
พนง. = 2 
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1.5 ปณิธำน  
ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำรยึดมั่นในควำมถูกต้อง ชอบธรรม กำรให้บริกำรด้วยใจและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีมีคุณค่ำอยู่เสมอ และเพื่อส่งเสริมให้มหำวิทยำลัยมีควำม
เป็นเลิศด้ำนศิลปะวิทยำกำร 
 
1.6 วัฒนธรรมองค์กร  

กำรให้บริกำรที่มุ่งเน้นคุณภำพ คุณธรรม และสร้ำงสุขร่วมกันจำกควำมส ำเร็จ   
 
1.7 สมรรถนะหลัก  
  เป็นองค์กรที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรให้บริกำรและสนับสนุนกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำทุกกลุ่ม 
 
1.8 วิสัยทัศน ์ 

องค์กรชั้นน ำด้ำนกำรบริกำรระบบทะเบียนและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 
(“ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำรได้รับกำรยอมรับจำกหน่วยงำนของสถำบันอุดมศึกษำที่มีภำรกิจ
คล้ำยคลึงกันในอันดับที่ 1 ใน 3 เมื่อพิจำรณำจำกคุณภำพกำรให้บริกำร กำรส่งมอบคุณค่ำและ
ผลลัพธ”์) 
 
1.9 พันธกิจ  

กำรบริกำรและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพเพ่ือยกระดับคุณภำพของงำนสู่
มำตรฐำนสำกล 

 
1.10 ค่ำนิยม  

ค่ำนยิม SMART REG 
  S = มุ่งมั่นให้บริกำรที่ดียิ่งขึ้นด้วยใจและเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Smart Service) 
  M = กำรบริหำรจัดกำรโดยใช้ข้อมูลจริง (Management by Fact) 
  A = ควำมสำมำรถในกำรปรบัตัวอย่ำงรวดเร็วและยืดหยุ่น (Agility) 
  R = ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และเสมอภำค (Rule of Law and Equity)  
  T = กำรท ำงำนเป็นทีมและเรียนรู้ร่วมกัน (Teamwork and Learning Together) 
  R = รับผิดชอบต่อสังคม (Responsibility)  
  E = กำรมีส่วนร่วมและควำมสุขในควำมส ำเร็จขององค์กร (Engagement) 
  G = หลักธรรมำภิบำล (Good Governance)  
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แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรส ำนักฯประจ ำปีงบประมำณ 2560 จัดท ำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำร
บริหำรส ำนักฯ ให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ กลยุทธ์และมำตรกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ซึ่งผู้บริหำรและบุคลำกรร่วมกันจัดท ำแผนโดยกำรประชุมระดมควำมคิดของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อท ำกำรวิเครำะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และภำวะคุกคำม (SWOT analysis) ผลกำรด ำเนินงำนของปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 
ข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรของมหำวิทยำลัยที่มอบหมำยให้ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร กำรวิเครำะห์
ทิศทำงและนโยบำยของมหำวิทยำลัยตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย พ.ศ.2559-2562 กำรเป็นองค์กรที่มี
ควำมเป็นเลิศทำงศิลปวิทยำกำร (Excellence academy) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมเพื่อน ำไปสู่มหำวิทยำลัย
อัจฉริยะ กำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือคู่ควำมร่วมมือ และบุคลำกรในส ำนักฯ 
เพื่อน ำข้อมูลไปวิเครำะห์และจัดท ำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรโดยมีเป้ำหมำยสูงสุดคือกำรบรรลุวิสัยทัศน์ 
ซึ่งส ำนักฯให้ควำมส ำคัญต่อควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ เสริมสร้ำงควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ โอกำสเชิงกลยุทธ์ 
ดังแสดงในตำรำงที่ 1.3  

 
ตำรำงที่ 1.3 ควำมท้ำทำยและควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์ 

ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ ์ ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์
1. ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรวิชำกำร 
2. กำรให้บริกำรแบบมืออำชีพ 
3. กำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
4. กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อ
องค์กร 
5. กำรบริหำรสหกิจศึกษำ (ทั้งในและต่ำงประเทศ) ที่
มีประสิทธิภำพ 
6. กำรพัฒนำและขยำยขีดควำมสำมำรถด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อตอบสนองผู้ต้องกำรใช้ทุก
งำนทุกประเภท 

1. บุคลำกรมทีกัษะและศักยภำพสูงด้ำนหลักสูตร
และระบบทะเบียน 
2. กำรมีเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำร
สหกิจศึกษำศกึษำที่เข้มแข็ง 
3. ระบบปฏิบัติกำรและเทคโนโลยีที่มีศักยภำพสูงที่
จะรองรับกำรขยำยตัวด้ำนกำรใช้งำนทุกรูปแบบ 
4. กำรได้รับกำรยอมรับด้ำนระบบฐำนข้อมูล
หลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ มหำวิทยำลัยขอนแก่น (KKU-TQF-MIS) 

 
 สภำพด้ำนกำรแข่งขันขององค์กร เนื่องจำกยังไม่เคยมีกำรจัดล ำดับในกำรแข่งขันด้ำนกำรให้บริกำร
ด้ำนระบบทะเบียนและสนับสนุนกำรจัดกำรกำรศึกษำ อย่ำงไรก็ตำมในเบื้องต้นจึงก ำหนดคู่เทียบกับส ำนัก
ทะเบียนและประมวลผล มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ แต่อำจมีข้อจ ำกัดของกำรเข้ำถึงและควำมสมบูรณ์ของข้อมูล
ในบำงประเด็น 
 กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญที่มีผลกระทบต่อสถำนกำรณ์กำรแข่งขัน คือ นโยบำยกำรรับบุคลเข้ำ
ศึกษำในระดับปริญญำตรี และนโยบำยภำยหลังจำกกำรเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับที่เกี่ยวข้องกับกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักฯ ซึ่งทั้งสองประเด็นจะเกี่ยวข้องกับกำรจัดสรรทรัพยำกรด้ำนงบประมำณและบุคลำกร 
 ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร ส ำนักฯใช้วงจร PDCA เพื่อปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร และใช้
เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในกำรขับเคลื่อนองค์กร กำรใช้ข้อมูลป้อนกลับ
ที่ได้จำกกำรประเมินคุณภำพ เพื่อน ำไปใช้ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของส ำนักฯ      
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บทที่ 2  
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ส ำนักบริหำรและพัฒนำวชิำกำร 

 
2.1 กระบวนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ 
 ส ำนักฯได้ก ำหนดกระบวนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ขององค์กำรเป็น 6 ขั้นตอนตำม ตำรำงที่ 2.1 โดยมี
เป้ำหมำยสูงสุดคือกำรบรรลุวิสัยทัศน์ ส ำนักฯให้ควำมส ำคัญต่อควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ เสริมสร้ำงควำม
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ โอกำสเชิงกลยุทธ์ตำมที่ระบุ  และมีกำรทบทวนกระบวนกำรจัดท ำกลยุทธ์ทุกปี ซึ่ง
ผู้บริหำรและบุคลำกรได้ร่วมกันจัดท ำโดยกำรประชุมระดมควำมคิดของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อท ำกำรวิเครำะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกำส และภำวะคุกคำม (SWOT analysis) ผลกำรด ำเนินงำนของปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 
ข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัยและส ำนักฯ กำรวิเครำะห์ทิศทำงและนโยบำยของ
มหำวิทยำลัยตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย พ.ศ.2559-2562 กำรเป็นองค์กรที่มีควำมเป็นเลิศทำงศิลปะ
วิทยำกำร (Excellence academy) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมเพ่ือน ำไปสู่มหำวิทยำลัยอัจฉริยะ กำรรับฟังควำม
คิดเห็นของผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือคู่ควำมร่วมมือ และบุคลำกรในส ำนักฯ เพื่อน ำข้อมูลไปวิเครำะห์
และจัดท ำแผนกลยุทธ์  

 
ตำรำงที่ 2.1 กระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ 

ขั้นตอน รำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบหลัก 
1. กำรวิเครำะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกำส และภำวะ
คุกคำม (SWOT analysis) 
สภำพแวดล้อมที่มีผลกระทบ
ต่อองค์กร ผลกำรด ำเนินงำนที่
ผ่ำนมำ ทิศทำงและนโบยำย
มหำวิทยำลัย และอื่นๆ 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
กำรด ำเนินกำรของส ำนัก
ฯ ทั้งจำกภำยนอกและ
ภำยใน รวมถึงผลงำนของ
ส ำนักฯ 

ม.ค.-มี.ค. 
 

- คณะผู้บริหำรส ำนัก 
- คณะกรรมกำรฝ่ำยแผนฯ

และประกันคณุภำพ 
- บุคลำกรส ำนักฯ 

2. กำรรับฟังเสียงและ
วิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศ 

จ ำนวน 3 กลุ่ม คือ 1.
ผู้รับบริกำร 2. ผู้มสี่วนได้
ส่วนเสีย และ 3.คู่ควำม
ร่วมมือหรือพันธมิตร 

ก.พ.- เม.ย. 
 

- คณะกรรมกำรฝ่ำยแผนฯ
และประกันคณุภำพ 
 

3. ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่ำนิยม ปรับปรุงเป้ำหมำย 
ตัวชี้วัด จัดท ำแผนกลยุทธแ์ละ
แผนปฏิบัติกำร 

ทิศทำงกลยุทธ ์เป้ำหมำย
และแผนปฏิบัติกำร 
- วิสัยทัศน ์พนัธกิจ 
- ประเด็นกลยทุธ ์
- รำยละเอียดโครงกำร
และตัวช้ีวัด 

พ.ค.-ม.ิย. - คณะผู้บริหำร 
- คณะกรรมกำรบริหำร 
- คณะกรรมกำรฝ่ำยแผนฯ

และประกันคณุภำพ 
 

4. เสนอควำมเห็นชอบ - เสนอควำมเห็นชอบต่อ
คณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนัก 

มิ.ย.-ก.ย. - ผู้อ ำนวยกำร 
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ขั้นตอน รำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบหลัก 
- คณะกรรมกำรบริหำร

มหำวิทยำลัยและสภำ
มหำวิทยำลัยให้ควำม
เห็นชอบและอนุมัติ
แผนปฏิบตัิกำร 

5. กำรถ่ำยทอดแผนสู่กำร
ปฏิบัติ  

- กำรถ่ำยทอดแผนและ 
ตัวชี้วัดให้แก่กลุ่มงำน
และบุคลำกร 

- ผู้รับผิดชอบโครงกำร
น ำไปด ำเนินงำน 

ต.ค. - ผู้อ ำนวยกำร 
- คณะกรรมกำรฝ่ำยแผนฯ

และประกันคณุภำพ 

6. กำรติดตำมและประเมินผล - ประเมินผลกำร
ด ำเนินงำน 

ทุก 3 เดือน
และรำยงำน
ผลตำมที่
มหำวิทยำลัย
ก ำหนด 

- คณะผู้บริหำร 
- คณะกรรมกำรบริหำร 
- คณะกรรมกำรฝ่ำยแผนฯ

และประกันคณุภำพ 
 

 

2.2 กำรน ำกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติ  
 ส ำนักฯ จัดท ำแผนปฏิบัติกำรและน ำไปสู่กำรปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรในขั้นตอนที่ 5 โดยได้มอบหมำยให้
รองผู้อ ำนวยกำร ร่วมกับหัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ/งำน และคณะกรรมกำรแผนยุทธศำสตร์และประกันคุณภำพ
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และจัดสรรทรัพยำกรให้เกิดควำมสมดุลและมี
ประสิทธิภำพ แล้วจึงน ำแผนสู่กำรปฏิบัติตำมกระบวนกำร PDCA กำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปี 2560 ที่
ส ำนักฯได้รับอนุมัติแบ่งเป็นงบประมำณเงินแผ่นดิน ร้อยละ 0.20  งบประมำณเงินรำยได้ที่มหำวิทยำลัยจรรสร
ให้ ร้อยละ 6.03 และงบประมำณเงินรำยได้ของส ำนักฯ ร้อยละ 93.77 โดยจัดสรรส ำหรับขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตเพื่อควำมเป็นเลิศ ร้อยละ 51.24 และส ำหรับยุทธศำสตร์ที่ 2 กำร
สร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรบริหำร ร้อยละ 10.21 ภำยหลังโครงกำรต่ำง ๆ ตำมแผนได้รับกำรอนุมัติให้
ด ำเนินกำรคณะกรรมกำรแผนยุทธศำสตร์และประกันคุณภำพจะท ำหน้ำที่ ก ำกับและติดตำมในภำพรวม
โดยเฉพำะตัวชี้วัดส ำคัญตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในแผนหรือทุก 3 เดือน และรำยงำนในที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ ในกรณีที่พบว่ำกำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมที่ก ำหนด ผู้อ ำนวยกำร รอง
ผู้อ ำนวยกำรและคณะกรรมกำรบริหำรจะวิเครำะห์สำเหตุและหำแนวทำงแก้ไขให้บรรลุเป้ำหมำยต่อไป 
 แผนด้ำนบุคลำกร ส ำนักฯบรรจุกิจกรรมหรือโครงกำรด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถและศักยภำพของบุคลำกรไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  บุคลำกรสำมำรถจัดท ำแผนพัฒนำ
ตนเองด้ำนกำรฝึกอบรมหรือเสริมสร้ำงทักษะในกำรปฏิบัติงำนได้ รวมทั้งในบำงโครงกำรที่ส ำนักฯเห็นว่ำมี
ควำมส ำคัญและจ ำเป็น เช่น ทักษะด้ำนภำษำและเทคโนโลยี ก็จะก ำหนดเป็นกิจกรรมส่วนกลำงเพื่อใ ห้
บุคลำกรทุกคนเข้ำร่วมโครงกำร   

ตัววัดผลกำรด ำเนินกำร ก ำหนดในขั้นตอนที่ 3 ของกระบวนกำรจัดท ำแผนเชิงกลยุทธ์ โดยก ำหนด
ตัวชี้วัดตำมวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และโครงกำรส ำคัญเพื่อประสิทธิภำพในกำรก ำกับติดตำมหรือทบทวนผล
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กำรด ำเนินงำน หำกพบว่ำผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรใดไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรและผู้ที่
ได้รับมอบหมำยให้ก ำกับดูแลตัวชี้วัดนั้นอธิบำยสำเหตุ เสนอแนวทำงแก้ไข และข้อเสนอกำรปรับแผนปฏิบัติ
กำรและงบประมำณ และให้คณะกรรมกำรแผนฯรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ในปี
ต่อไป   

 
2.3 ประเด็นยุทธศำสตร์ เปำ้ประสงค์ และกลยุทธ์  
 ส ำนักฯ มีแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำร ประจ ำปีงบประมำณ 2560 ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศำสตร์ 
2 ยุทธศำสตร์ จ ำนวนกลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ โดยจัดเป็นโครงกำร จ ำนวน 27 โครงกำร (แบ่งเป็น10 โครงกำรใหญ่ 
และ 17 โครงกำรย่อย) และตัววัดผลกำรด ำเนินกำร จ ำนวน 33 ตัวชีว้ัด ดังนี้  
 
ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่ 1 สนบัสนนุกำรผลิตบัณฑิตเพื่อควำมเปน็เลิศ 
วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ : 

สร้ำงผลกำรด ำเนินงำนและควำมพึงพอใจจำกกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรในพันธกิจด้ำนกำร
สนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตในระดับดีเยี่ยม  
 
เป้ำประสงค์ : 

สนับสนุนกำรผลิตบัณฑิต กำรบริกำรและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำทีมีคุณภำพตำมเป้ำประสงค์ของ
มหำวิทยำลัย 
 
ตัวชี้วัด : 

1) ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร (เป้ำหมำยร้อยละ 85) 
2) ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรด้ำนวิชำกำรและสนับสนุนกำรผลิตบณัฑิต (เป้ำหมำย 1 ระบบ) 
3) จ ำนวนนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนกำรผลิตบณัฑิต (เป้ำหมำย 5 ผลงำน) 
4) จ ำนวนนักเรียนต่ำงภูมิภำคที่สมัครเข้ำศกึษำ ประเภทโควตำ (เป้ำหมำยร้อยละ 20) 
5) จ ำนวนนักศกึษำที่ผ่ำนกำรฝึกสหกิจศึกษำอำเซียน (เป้ำหมำยจ ำนวน 160 คน) 
6) ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มำตรฐำนตำมระยะเวลำที่ก ำหนด (เป้ำหมำยร้อยละ 90) 
7) ควำมมั่นคงและปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (เป้ำหมำยระดับ 4) 

 
กลยุทธ:์ 
กลยุทธ์ที่ 1.1 สนับสนุนกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนที่สำมำรถผลิตบณัฑิตที่มีคุณภำพ 
 มำตรกำรที่ 1 กำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรด ำเนินกำรด้ำนหลักสูตรให้ได้มำตรฐำน 
  1. โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนงำนเพื่อกำรปรับปรุงหลักสูตรและคุณภำพ
หลักสูตร 
 มำตรกำรที่ 2 กำรปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรด ำเนินกำรของระบบทะเบียน 
  1. โครงกำรสนับสนุนขั้นพื้นฐำนที่จ ำเป็นในงำนทะเบียนและหลักสูตร 
  2. โครงกำรร่วมและสนับสนนุกำรจัดงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 
 มำตรกำรที่ 3 กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรด้ำนสหกิจศึกษำอำเซียน 

1. โครงกำรอบรมและเตรียมควำมพร้อมอำจำรย์นิเทศสหกิจศึกษำ 
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กลยุทธ์ที่ 1.2 กำรพัฒนำและขยำยขีดควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใหบ้ริกำรระบบทะเบียน
และสนับสนนุกำรบริหำรวิชำกำร 
 มำตรกำรที่ 1 กำรพัฒนำและขยำยขีดควำมสำมำรถระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของระบบทะเบียน 

1. โครงกำรพัฒนำและขยำยขีดควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยขีองระบบทะเบียน 
 มำตรกำรที่ 2 กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่กำรให้บริกำร 
  1. โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อให้บริกำรด้ำนระบบทะเบียน 
 มำตรกำรที่ 3 กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่กำรสนับสนุนกำรบริหำรวิชำกำร 
  1. โครงกำรพัฒนำควำมเป็นเลิศด้ำนข้อมูลเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรวิชำกำร 
 มำตรกำรที่ 4 กำรสร้ำงควำมมั่นคงและปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1. โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือควำมเป็นเลิศ 
 

กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมและพฒันำกำรรับเข้ำศึกษำที่มคีวำมหลำกหลำยและมีประสิทธิภำพ 
 มำตรกำรที่ 1 กำรพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศด้ำนกำรรับเข้ำศึกษำ 
  1. โครงกำรบริหำรจัดกำรกำรสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี (โควตำ) 
 มำตรกำรที่ 2 กำรพัฒนำระบบประชำสัมพันธแ์ละสื่อสำรกำรรับเข้ำศึกษำ 
  1. โครงกำรประชำสัมพันธ์และพัฒนำกำรท ำตลำดเชิงรุกด้ำนกำรรับเข้ำศึกษำ 
 
 
ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรองค์กร 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 

สร้ำงระบบกำรพัฒนำคุณภำพเพื่อมุ่งสู่กำรเป็นองค์กรที่มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศ ตำม
แนวทำงรำงวัลคุณภำพแห่งชำติเพื่อส่งมอบและสร้ำงผลลัพธ์ที่มีคุณค่ำและยกระดับสู่มำตรฐำนสำกล รวมทั้ง
กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพื่อให้สร้ำงผลงำนที่มีมำตรฐำนสูง มีควำมสุขในกำรปฏิบัติงำนควบคู่กับกำรมี 
ธรรมำภิบำล  
 
เป้ำประสงค์ : 

มีระบบบริหำรจัดกำรองค์กรที่มีประสิทธิภำพ มีธรรมำภิบำล และมีบุคลำกรมีผลสัมฤทธิ์ด้ำนกำร
ปฏิบัติงำนแบบมืออำชีพ 
 
ตัวชี้วัด : 

1) ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รบักำรพัฒนำ (เป้ำหมำยร้อยละ 90) 
2) ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร (เป้ำหมำยร้อยละ 85) 
3) กำรพัฒนำแผนกลยุทธเ์พื่อปรับปรุงประสิทธิภำพองค์กร (เป้ำหมำยระดับ 3) 
4) กำรพัฒนำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ร่วมกัน (เป้ำหมำยระดับ 3) 
5) ระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรและตัดสินใจด้ำนกำรบริหำรองค์กร (เป้ำหมำย 1 ระบบ) 
6) ระบบบริหำรควำมเสี่ยง (เป้ำหมำยระดับ 3) 
7) ระบบบริหำรจัดกำรงบประมำณ กำรเงิน และกำรพัสดุ (เป้ำหมำยระดับ 4) 
8) ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ (เป้ำหมำยระดับดีเยี่ยม) 
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กลยุทธ:์ 
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนำกำรบรหิำรจัดกำรองค์กรเพื่อควำมเป็นเลิศ 

 มำตรกำรที่ 1 กำรสร้ำงสิ่งแวดล้อมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่ดี 
  1. โครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 
 มำตรกำรที่ 2 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและแผนกลยุทธ์องค์กรที่มีประสิทธิภำพ 
  1. โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร 
  2. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยส ำนักฯ   
  3. โครงกำรร่วมสร้ำงสรรคแ์ผนและประกันคุณภำพเพื่อควำมเป็นเลิศ 
  4. โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรข้อร้องเรียนและรับฟังเสียงผู้ใช้บริกำร 
 มำตรกำรที่ 3 กำรสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรงบประมำณ กำรเงิน และกำรพัสดุที่มีประสิทธิภำพ 
  1. โครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 
 

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลเพื่อควำมเป็นเลิศขององค์กร  
มำตรกำรที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้เป็นเลิศ 

  1. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
  2. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนภำษำและเทคโนโลยี 

มำตรกำรที่ 2 กำรสร้ำงวัฒนธรรมขององค์กรคุณภำพและกำรเรียนรู้ร่วมกัน 
1. โครงกำรส่งเสริมเพื่อกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงขององค์กร 
2. โครงกำรส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และจรรยำบรรณ 
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2.4 แผนผังยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับรองคุณภำพโดยส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ หรือ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

 

องค์กรชั้นน ำด้ำนกำรบริกำรระบบทะเบียนและสนบัสนนุกำรจัดกำรศกึษำ 
(1 ใน 3 ของประเทศของสถำบันกำรศึกษำที่มีภำรกิจคล้ำยคลึงกัน) 

 

องค์กรที่มีกำรบริหำรจัดกำรทีดีและเป็นองค์กร
คุณภำพ 

องค์ควำมรู้และนวตักรรมที่สำมำรถเพิ่มศักยภำพด้ำน
ประสิทธิผลและกำรแข่งขัน 

เป็นแหล่งรวมฐำนข้อมลูหลักสตูรของมหำวิทยำลัยและ
สำรสนเทศเพื่อกำรบรหิำรหรือสำรสนเทศเพือ่กำร
ตัดสินใจด้ำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัย   

พัฒนำระบบทะเบียน
เรียนและกำรให้บรกิำร
ที่มีตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ 

สนับสนุนกำรพัฒนำ
หลักสูตรที่มี
ประสิทธิภำพและ
มำตรฐำน 

พัฒนำระบบ
สนับสนุนกำรรับเขำ้
ศึกษำและสหกิจ
ศึกษำที่มี
ประสิทธิภำพ 

พัฒนำระบบ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศแบบ
บูรณำกำรและมี
ประสิทธิภำพ 

กำรพัฒนำ
ศักยภำพ
บุคลำกรและ
วัฒนธรรมกำร
มีส่วนร่วม 

กำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งทำง
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรจัดกำรควำมรู้
องค์กร 

กำรสร้ำง
นวัตกรรม  
ท่ีสนับสนุนกำร
ให้บริกำรและ
สนับสนุนด้ำน
วิชำกำร 

กำรพัฒนำ
กลยุทธ์กำร
บริหำรและ
ระบบ
ประกัน
คุณภำพ 

มิต ิ
ประสิทธิผล 
ตำมกลยุทธ์ 

มิต ิ
คุณภำพ 

มิต ิ
ประสิทธิภำพ 

มิต ิ
พัฒนำองค์กร 
และกำรเรียนรู ้

กำรพัฒนำ
ระบบกำร
บริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงและ
กำรรับฟังเสียง 

มีชื่อเสียงในระดับชั้นน ำของ
ประเทศในด้ำนที่เกี่ยวข้อง 

กำรส่งมอบผลลัพธ์และ
คุณค่ำกำรให้บริกำรที่ด ี
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ตำรำงที่ 2.2 ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 

ประเดน็ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัดยุทธศำสตร ์
 

ผลกำรด ำเนนิงำน 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
2557 2558 2559 2560 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 

สนับสนุนกำรผลิตบัณฑิต
เพื่อควำมเป็นเลิศ 

สนับสนุนกำรผลิตบัณฑิต กำรบริกำร
และสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำทีมี
คุณภำพตำมเป้ำประสงค์ของ
มหำวทิยำลัย 

1) ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร  

85.09 85.80  84 85 

  2) กำรปรับปรงุระบบสำรสนเทศเพื่อ
กำรบริหำรด้ำนวิชำกำรและสนับสนุน
กำรผลิตบัณฑติ (จ ำนวนระบบ) 

1  1  1  1  

  3) จ ำนวนนวตักรรมเพื่อสนับสนุนกำร
ผลิตบัณฑิต (ผลงำน) 

4  5  5  5  

  4) จ ำนวนนักเรียนต่ำงภูมิภำคที่สมัคร
เข้ำศึกษำ ประเภทโควตำ (ร้อยละ) 

ไม่ได้ก ำหนด ไม่ได้ก ำหนด 37.06  20 

  5) จ ำนวนนักศกึษำที่ผ่ำนกำรฝึกสหกิจ
ศึกษำอำเซียน (คน) 

160  160  152  160 

  6) ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มำตรฐำน
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  

99.41 99.00 100  90 

  7) ควำมมั่นคงและปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ระดับ) 

3 4 4 4 
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ประเดน็ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัดยุทธศำสตร ์
 

ผลกำรด ำเนนิงำน 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
2557 2558 2559 2560 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 

กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศใน
กำรบริหำรจัดกำร 

มีระบบบริหำรจัดกำรองค์กรที่มี
ประสิทธิภำพ มีธรรมำภิบำล และมี
บุคลำกรมีผลสมัฤทธิ์ด้ำนกำร
ปฏิบัติงำนแบบมืออำชีพ 

1) ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รบักำร
พัฒนำ (ร้อยละ) 

100 100  100 90 

  2) ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร  

85.09 85.80 84 85 

  3) กำรพัฒนำแผนกลยุทธเ์พื่อกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพองค์กร (ระดับ) 

2 2 3 3 

  4) กำรพัฒนำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้
ร่วมกัน (ระดับ) 

2 2 3 3 

  5) ระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำร
บริหำรและตัดสินใจด้ำนกำรบริหำร
องค์กร (จ ำนวนระบบ) 

1  1  1  1 

  6) ระบบบริหำรควำมเสี่ยง (ระดับ) ไม่ได้ก ำหนด ไม่ได้ก ำหนด 2 3 

  7) ระบบบริหำรจัดกำรงบประมำณ 
กำรเงิน และกำรพัสดุ (ระดับ) 

3 3 3 4 

  8) ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ  - ไม่มีกำร
ประเมิน
คะแนน 

ไม่มีกำร
ประเมิน
คะแนน 

ระดับดีเยี่ยม 
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2.5 รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 

ในแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 
ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 
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 ยุทธศำสตร์ที่ 1 สนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตเพื่อควำมเป็นเลิศ 

 

 
 

 
กลยุทธ ์

      

 กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
 กลยุทธ์ที่ 1.1 สนับสนุนกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนที่สำมำรถ

ผลิตบัณฑิตที่มคีุณภำพ 

 

1. ระดับควำมส ำเร็จของโครงกำร (ตำมข้อก ำหนดในค ำรับรองกำร
ปฏิบัติกำร) 
2. ระบบสำรสนเทศเพื่อแสดงผลข้อมูลส ำคญัด้ำนกำรศึกษำและสนับสนุน
กำรบริหำรด้ำนวิชำกำร 1 ระบบ  
3. มีเว็บไซตท์ี่แสดงผลได้อยำ่งน้อย 3 ภำษำ 
4. หลักสูตรทีป่รับปรุงได้ตำมเวลำที่ก ำหนดในกระบวนงำนของส ำนักฯ ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 90 
5. ควำมพึงพอใจไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 
6. จ ำนวนบัตรนักศึกษำและส่วนเสริมในบัตร ไม่น้อยกว่ำ 8,000 ชุด 
7. เอกสำรและคู่มือด้ำนหลักสูตรและระบบทะเบียน ไม่น้อยกว่ำ 8,000 
เล่ม 

 กลยุทธ์ที่ 1.2 กำรพัฒนำและขยำยขีดควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพือ่ให้บริกำรระบบทะเบียนและสนับสนุนกำรบริหำรวิชำกำร 

1. จ ำนวนนวัตกรรมอย่ำงน้อย 5 งำน 
2. ควำมมั่นคงและปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ระดับ 4) 

 กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมกำรพฒันำรับเข้ำศึกษำที่มีควำมหลำกหลำยและมี
ประสิทธิภำพ 

1. จ ำนวนนักเรยีนที่สมัครเข้ำศึกษำในมหำวทิยำลัยขอนแก่นโดยวิธีโควตำ ไม่
น้อยกว่ำ 50,000 คน 
2. ร้อยละของนกัเรียนต่ำงภูมิภำคที่สมัครเข้ำศกึษำในมหำวทิยำลัยขอนแก่น
โดยผ่ำนโครงกำรฯ (ร้อยละ 20) 
3. จ ำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยที่เข้ำร่วมโครงกำร ไม่น้อย
กว่ำ 40,000 คน 
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4. จ ำนวนนักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรจัดนิทรรศกำรตลำดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษำ ครั้งที่ 21 ไม่น้อยกว่ำ 20,000 คน 
5. กำรประชำสัมพันธ์อย่ำงน้อย 3 ช่องทำง 
6. จ ำนวนนักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรจัดนิทรรศกำรตลำดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษำ ที่มหำวิทยำลัยอื่นเป็นเจ้ำภำพ ไม่น้อยกว่ำ 20,000 คน 
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ล ำดับ 
ยุทธศำสตร ์

ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร ตัวชี้วัดโครงกำร 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ รำยได ้
(จำกเงินผลประโยชน์

ของส ำนักฯ) 

รำยได ้
(ขอสนับสนุนจำก

มหำวิทยำลัย) 
รวม 

กลยุทธ ์
ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่ 1 สนบัสนนุกำรผลิตบัณฑิตเพื่อควำมเปน็เลิศ 
กลยุทธ์ที่ 1.1 สนับสนุนกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนที่สำมำรถผลิตบณัฑิตที่มีคุณภำพ 

1 โครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำหลักสูตร
และกำรเรียนกำรสอนเพื่อส่งเสริมกำร
ผลิตบัณฑิตที่มคีุณภำพ (รหัส 601111) 

ระดับควำมส ำเร็จของ
โครงกำร 

800,000.00 - 800,000.00  

 1) โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้าน
ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหาร
วิชาการ  
(รหสั 601111-1)  

- ฐานข้อมูลเพือ่
แสดงผลข้อมูลส าคัญ
ด้านการศึกษาและ
สนับสนุนการบริหาร
ด้านวิชาการ 1 ระบบ 
- มีเว็บไซต์อย่างน้อย  
3 ภาษา 

200,000.00 -  คณะกรรมการด้าน
การบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 

 2) โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กระบวนงานเพื่อการปรับปรุง
หลักสูตรและคณุภาพหลักสูตร  
(รหสั 601111-2) 

หลักสูตรที่ปรบัปรุงได้
ตามเวลาที่ก าหนดใน
กระบวนงานของ 
ส านักฯ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

400,000.00 -  คณะกรรมการด้าน
การบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 

 3) โครงการอบรมและเตรียมความ
อาจารย์นิเทศ สหกิจศึกษา   
(รหสั 601111-3) 

ความพึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 
 

200,000.00 -  คณะกรรมการสหกิจ
ศึกษา 
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ล ำดับ 
ยุทธศำสตร ์

ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร ตัวชี้วัดโครงกำร 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ รำยได ้
(จำกเงินผลประโยชน์

ของส ำนักฯ) 

รำยได ้
(ขอสนับสนุนจำก

มหำวิทยำลัย) 
รวม 

กลยุทธ ์
ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่ 1 สนบัสนนุกำรผลิตบัณฑิตเพื่อควำมเปน็เลิศ 

2 โครงกำรร่วมและสนับสนุนกำรจัดงำนพิธี
พระรำชทำนปริญญำบัตร มข. 
(รหสั 601112) 

 

ระดับควำมส ำเร็จของ
โครงกำร 

7,000,000.00 
 

- 7,000,000.00 
 

คณะกรรมการบริหาร 

3 โครงกำรร่วมและสนับสนุนกำรจัดงำนพิธี
พระรำชทำนปริญญำบัตร สถำบันสมทบ 
(รหสั 601113) 
 

ระดับควำมส ำเร็จของ
โครงกำร 

300,000.00 - 300,000.00 คณะกรรมการบริหาร 

4 โครงกำรสนับสนุนขั้นพื้นฐำนที่จ ำเป็นใน
งำนทะเบียนและหลักสูตร   
(รหสั 601124) 

ระดับควำมส ำเร็จของ
โครงกำร 

- 1,100,000.00 1,100,000.00  

 1) โครงการจัดท าบัตรนักศึกษา  
(บัตรนักศึกษาและส่วนเสรมิในบัตร นศ.
ใหม)่ 
(รหสั 601124-1) 
 

จ านวนบัตรนักศึกษา
และส่วนเสรมิในบัตร 
ไม่น้อยกว่า 8,000 ชุด 

- 600,000.00  คณะกรรมการด้าน
การบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 

  2) โครงการจัดท าเอกสารและคู่มือ เช่น 
มข.5 มข.30ตารางสอนตารางสอบ  
(รหสั 601124-2) 

เอกสารและคูม่ือ  
ไม่น้อยกว่า 8,000 เล่ม 

- 500,000.00  คณะกรรมการด้าน
การบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 
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ล ำดับ 
ยุทธศำสตร ์

ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร ตัวชี้วัดโครงกำร 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ รำยได ้
(จำกเงินผลประโยชน์

ของส ำนักฯ) 

รำยได ้
(ขอสนับสนุนจำก

มหำวิทยำลัย) 
รวม 

กลยุทธ ์
ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่ 1 สนบัสนนุกำรผลิตบัณฑิตเพื่อควำมเปน็เลิศ 

 

กลยุทธ์ที่ 1.2 กำรพัฒนำและขยำยขีดควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใหบ้ริกำรระบบทะเบียนและสนับสนุนกำรบริหำรวิชำกำร 
5 โครงกำรพัฒนำและขยำยขีด

ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศระบบทะเบียนและ
สนับสนุนวิชำกำร   
(รหสั 601215) 
 

- จ ำนวนนวัตกรรม
อย่ำงน้อย 5 ผลงำน 
- ควำมมั่นคงและ
ปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(ระดับ 4) 

1,000,000.00 - 1,000,000.00 คณะกรรมการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสารองค์กร 

กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมกำรพฒันำรับเข้ำศึกษำที่มีควำมหลำกหลำยและมีประสิทธภิำพ 
6 โครงกำรบริหำรจัดกำรกำรสอบ

คัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อระดับ
ปริญญำตรี  
(โควตำมหำวิทยำลัยขอนแก่น) 
(รหสั 601316) 

- จ ำนวนนักเรียนที่
สมคัรเข้ำศึกษำใน
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
ไม่น้อยกว่ำ 50,000 
คน 
- ร้อยละของนกัเรียน
ต่ำงภูมิภำคที่สมัครเข้ำ
ศึกษำใน มข. โดยผ่ำน
โครงกำรฯ (ร้อยละ 20) 

19,000,000.00 - 19,000,000.00 คณะกรรมการด้าน
การรับบุคคลเข้า
ศึกษาระดับปริญญา
ตรีและจัดสอบ 
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ล ำดับ 
ยุทธศำสตร ์

ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร ตัวชี้วัดโครงกำร 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ รำยได ้
(จำกเงินผลประโยชน์

ของส ำนักฯ) 

รำยได ้
(ขอสนับสนุนจำก

มหำวิทยำลัย) 
รวม 

กลยุทธ ์
ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่ 1 สนบัสนนุกำรผลิตบัณฑิตเพื่อควำมเปน็เลิศ 

7 โครงกำรประชำสัมพันธ์และพัฒนำกำร
ท ำตลำดเชิงรุกด้ำนกำรรับเข้ำศึกษำ 
(รหสั 601327) 

จ ำนวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย
ที่เข้ำร่วมโครงกำร ไม่
น้อยกว่ำ 40,000 คน 

- 1,400,000.00 1,400,000.00  

 1) โครงการจัดนิทรรศการตลาดนัด
หลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 
(รหสั 601327-1) 

จ านวนนักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ ไม่น้อย
กว่า 20,000 คน 

- 700000.00  คณะกรรมการด้าน
การรับบุคคลเข้า
ศึกษาระดับปริญญา
ตรีและจัดสอบ 

 2) โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
(รหสั 601327-2) 

การประชาสัมพันธ์
อย่างน้อย 3 ช่องทาง 

- 500000.00  คณะกรรมการด้าน
การรับบุคคลเข้า
ศึกษาระดับปริญญา
ตรีและจัดสอบ 

 3) สนับสนุนการเข้าร่วมจัดนิทรรศการ
ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ที่
มหาวิทยาลัยอื่นเป็นเจ้าภาพ 
(รหสั 601327-3) 

จ านวนนักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ ไม่น้อย
กว่า 20,000 คน 

- 200000.00  คณะกรรมการด้าน
การรับบุคคลเข้า
ศึกษาระดับปริญญา
ตรีและจัดสอบ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำร 
                
 กลยุทธ ์

     
 

 กลยุทธ์ ตัวชีว้ัด 
 กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรเพื่อควำมเป็นเลิศ 

 
1. ขั้นตอนกำรท ำงำนที่ได้รับกำรปรับปรุงจำกกำรรับฟังเสียงจำกผู้รับบริกำร ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย หรือคู่ควำมร่วมมืออย่ำงน้อย 1 งำน 
2. ร้อยละควำมพึงพอใจ ไมน่้อยกว่ำร้อยละ 85 
3. จ ำนวนนวัตกรรมด้ำนกำรให้บริกำรและสนับสนุนวิชำกำร อย่ำงน้อย 5 งำน 
4. จ ำนวนนวัตกรรมด้ำนสนับสนุนกำรบริหำรอย่ำงน้อย 2 งำน เช่น กำรบริหำร
ควำมต้องกำรใช้พัสดุ กำรติดตำมและประเมินรำยรับ-รำยจ่ำย เป็นต้น 
5. กำรพัฒนำแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพองค์กร (ระดับ 3) 

 กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลเพื่อควำมเป็นเลิศของ
องค์กร 

1. ร้อยละของกำรบรรลุผลตำมเป้ำหมำยของโครงกำร (ตำมทีก่ ำหนดในข้อตกลง
กำรปฏิบัติกำรประจ ำป)ี 
2. ผลกำรประเมินประกันคุณภำพอยู่ในระดับดีมำก 
3. จ ำนวนผลงำนวิจัยที่ขอรับกำรสนับสนุนไม่น้อยกว่ำปีละ 5 เรื่อง 
4. จ ำนวนผลงำนวิจัยที่น ำมำใช้พัฒนำขั้นตอนกำรท ำงำนไม่น้อยกว่ำ 1 งำน 
5. ควำมพึงพอใจไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 
6. ระบบบริหำรจัดกำรข้องร้องเรียนฯและควำมเสี่ยง 1 ระบบ 
7. บุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมและกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนภำษำ
และเทคโนโลย ีผ่ำนเกณฑ์ระดับที่ 1 ร้อยละ 50 
8. จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรอบรมและพฒันำขีดควำมสำมำรถร้อยละ 100 
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ล ำดับ 
ยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 

ตัวชี้วัดโครงกำร 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ รำยได ้
(จำกเงินผลประโยชน์

ของส ำนักฯ) 

รำยได ้
(ขอสนับสนุนจำก

มหำวิทยำลัย) 
รวม 

กลยุทธ ์

ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจดักำร 

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนำกำรบรหิำรจัดกำรองค์กรเพื่อควำมเป็นเลิศ 
1 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำย

ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร  
(รหัส 602111) 

กระบวนงำนที่ได้รับ
กำรปรับปรุงจำกกำร
รับฟังเสียงจำก
เครือข่ำยฯ 
อย่ำงน้อย 1 งำน 

700,000.00 - 700,000.00  

 1)  โครงการส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายส านักบริหารและพฒันา 
(รหัส 602111-1) 

กระบวนงานที่ได้รับ
การปรับปรุงจากการ
รับฟังเสียงจาก
เครือข่ายฯ 
อย่างน้อย 1 งาน 

    400,000.00  -  คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุม
ภายในและจัดการข้อ
ร้องเรียน 

 2)  กิจกรรมสัมพันธ์ 4 ส่วนงาน และ
กีฬา (รหัส 602111-2) 

 

ความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

    300,000.00  -  คณะกรรมการ
อ านวยการและ
สนับสนุนการด าเนินงาน 

2 โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อควำมเป็นเลิศของระบบทะเบียน
และสนับสนุนวิชำกำร  
(รหัส 602122) 

จ ำนวนนวัตกรรม 
อย่ำงน้อย 5 งำน 

- 1,100,000.00 1,100,000.00 คณะกรรมการดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสารองค์กร 
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ล ำดับ 
ยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 

ตัวชี้วัดโครงกำร 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ รำยได ้
(จำกเงินผลประโยชน์

ของส ำนักฯ) 

รำยได ้
(ขอสนับสนุนจำก

มหำวิทยำลัย) 
รวม 

กลยุทธ ์

ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจดักำร 
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลเพื่อควำมเป็นเลิศขององค์กร 

3 โครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของส ำนักฯ  
 (รหัส 602213) 

ร้อยละของกำร
บรรลุผลตำมเป้ำหมำย
ของโครงกำร-กิจกรรม
ย่อย 

4,300,000.00 - 4,300,000.00 คณะกรรมการบริหาร 

 1) โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการ
องค์กรเพื่อความเป็นเลิศ   

(รหัส 602213-1) 

ระดับความส าเร็จของ
โครงการ 

2,600,000.00 -   

 (1)  โครงการร่วมสรรสร้างแผนและ
ประกันคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศ   

(รหัส 602213-1-1) 

ผลการประเมนิระดับดี
มาก 

600,000.00 -  คณะกรรมการด้าน
แผนยุทธศาสตร์และ
ประกันคุณภาพ 

 (2)  โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการ   

(รหัส 602213-1-2) 

จ านวนนวัตกรรมอย่าง
น้อย 2 ผลงาน เช่น การ
บริหารความต้องการใช้
พัสดุ การติดตามและ
ประเมินรายรับ-รายจ่าย 
โปรแกรมประเมิน เป็น
ต้น 

200,000.00 -  คณะกรรมการ
อ านวยการและ
สนับสนุนการ
ด าเนินงาน 
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ล ำดับ 
ยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 

ตัวชี้วัดโครงกำร 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ รำยได ้
(จำกเงินผลประโยชน์

ของส ำนักฯ) 

รำยได ้
(ขอสนับสนุนจำก

มหำวิทยำลัย) 
รวม 

กลยุทธ ์

ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจดักำร 
 (3)  โครงการส่งเสริมการบริหารเพื่อ

การเปลี่ยนแปลง   
 -  การศึกษาเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพก่อนและหลังปรบัโครงสร้าง
ส่วนงาน 

-  วิจัยสถาบัน 
-  กิจกรรมน าร่องฯ และนโยบาย

การบริหาร 
(รหัส 602213-1-3) 

 - จ านวนผลงานวิจัยที่
ขอรับการสนับสนุนไม่
น้อยกว่าปีละ 5 เรื่อง 
- จ านวนผลงานวิจัยที่
น ามาใช้พัฒนาขั้นตอน
การท างานไม่น้อยกว่า 1 
งาน 
- ความพึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

1,500,000.00 -  คณะกรรมการบริหาร 

 (4)  โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการข้อร้องเรียนและรับฟังเสียง
ผู้ใช้บริการ (รหัส 602213-1-4) 

ระบบบริหารจัดการ
ข้องร้องเรียนฯ 1 
ระบบ 

100,000.00 -  คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุม
ภายในและจัดการข้อ
ร้องเรียน 

 (5)  โครงการส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร  

(รหัส 602213-1-5) 

ความพึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

200,000.00 -  คณะกรรมการ
อ านวยการและ
สนับสนุนการ
ด าเนินงาน 

  2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   
(รหัส 602213-2) 

ระดับความส าเร็จตาม
ก าหนดในโครงการ
ย่อย 

1,700,000.00 -   
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ล ำดับ 
ยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 

ตัวชี้วัดโครงกำร 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ รำยได ้
(จำกเงินผลประโยชน์

ของส ำนักฯ) 

รำยได ้
(ขอสนับสนุนจำก

มหำวิทยำลัย) 
รวม 

กลยุทธ ์

ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจดักำร 
 (1)  โครงการส่งเสริมและการพัฒนา

ความสามารถด้านภาษาและเทคโนโลย ี
(รหัส 602213-2-1)   

ร้อยละ 50 ของ
บุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการผ่านเกณฑ์
ระดับที่ 1 

200,000.00 -  คณะกรรมการแผนฯ 

 (2)  โครงการส่งเสริมและการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน (การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน
แบบมุ่งเป้า การส่งเสริมความผูกพัน
องค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม เป็น
ต้น)  (รหัส 602213-2-2)   

จ านวนบคุลากรที่ได้รับ
การอบรมและพัฒนา
ขีดความสามารถร้อย
ละ 100 

1,500,000.00 -  คณะกรรมการทุกชุด 
โดยให้คณะกรรมการ
แผนฯเป็นผู้
ประสานงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมำยเหตุ: 60-X1-X2-X3-X4 
X1 = ประเด็นยุทธศำสตร์ส ำนักฯที่... 
X2 = (1) กลยุทธที่ 1  (2) กลยุทธที่ 2 
X3 = (1) เงินรำยได้ส ำนักฯ  (2) เงินสนับสนุนจำก มข. 
X4 = ล ำดับโครงกำร 
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2.6 แผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 

ล ำ 
ดับที่ ชื่อโครงกำร ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

แผนกำรด ำเนินงำน 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำร 
กลยุทธ์ที่ 1.1 สนับสนุนกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนที่สำมำรถผลิตบณัฑิตที่มีคุณภำพ 
1 โครงกำรสนับสนุนกำร

พัฒนำหลักสูตรและกำร
เรียนกำรสอนเพื่อส่งเสริม
กำรผลิตบัณฑติที่มี
คุณภำพ  

ระดับควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร 

ระดับ 5 800,000.00                          

 1) โครงการพัฒนา
ความเป็นเลิศด้านข้อมูล
เพื่อสนับสนุนการ
บริหารวิชาการ   

- ฐานข้อมูลเพือ่
แสดงผลข้อมลูส าคัญ
ด้านการศึกษาและ
สนับสนุนการบริหาร
ด้านวิชาการ 1 ระบบ  
- มีเว็บไซต์อย่างน้อย  
3 ภาษา 

- ฐานข้อมูลเพือ่
แสดงผลข้อมูลส าคัญ
ด้านการศึกษาและ
สนับสนุนการบริหาร
ด้านวิชาการ 1 ระบบ  
- มเีว็บไซต์อย่างน้อย 
3 ภาษา 

200,000.00 คณะกรรมการ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
สื่อสารองค์กร 

                        

 2) โครงการส่งเสริมและ
สนับสนนุกระบวนงาน
เพื่อการปรับปรุง
หลักสูตรและคณุภาพ
หลักสูตร  

หลักสูตรที่ปรบัปรุง
ได้ตามเวลาที่ก าหนด
ในกระบวนงานของ 
ส านักฯ  

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

400,000.00 คณะกรรมการ
ด้านการบริหาร
และพัฒนา
วิชาการ 
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ล ำ 
ดับที่ ชื่อโครงกำร ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

แผนกำรด ำเนินงำน 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำร 
 3) โครงการอบรมและ

เตรียมความอาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษา   

ร้อยละความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 

200,000.00 คณะกรรมการ
หรือคณะท างาน
สหกิจศึกษา 

                        

2 โครงกำรร่วมและสนับ 
สนุนกำรจัดงำนพิธีพระ 
รำชทำนปริญญำบัตร มข. 

ระดับควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร 

ระดับ 5 7,000,000.00 
 

คณะกรรมการ
บริหารส านักฯ 

                        

3 โครงกำรร่วมและ
สนับสนุนกำรจัดงำนพิธี
พระรำชทำนปริญญำบัตร 
สถำบันสมทบ 

ระดับควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร 

ระดับ 5 300,000.00 คณะกรรมการ
บริหารส านักฯ 

                        

4 โครงกำรสนับสนุนขั้น
พื้นฐำนที่จ ำเป็นในงำน
ทะเบียนและหลักสูตร   

ระดับควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร 

ระดับ 5 1,100,000.00                          

 1) บัตรนักศึกษา  
(บัตรนักศึกษาและส่วน
เสริมของบัตร นศ.ใหม)่ 

จ านวนบัตรนักศึกษา
และส่วนเสรมิของ
บัตร  

ไม่น้อยกว่า 8,000 
ชุด 

600,000.00 คณะกรรมการ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
สื่อสารองค์กร 

            

  2) เอกสารและคู่มือ เช่น 
มข.5 มข.30 ตารางสอน
ตารางสอบ  

เอกสารและคูม่ือ  
เล่ม 

ไม่น้อยกว่า 8,000 500,000.00 คณะกรรมการด้าน
การบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 
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ล ำ 
ดับที่ ชื่อโครงกำร ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

แผนกำรด ำเนินงำน 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำร 
กลยุทธ์ที่ 2 กำรพัฒนำและขยำยขีดควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใหบ้ริกำรระบบทะเบียนและสนับสนุนกำรบริหำรวิชำกำร 
5 โครงกำรพัฒนำและ

ขยำยขีดควำมสำมำรถ
ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศระบบ
ทะเบียนและสนับสนุน
วิชำกำร   

จ ำนวนนวัตกรรม 
 

อย่ำงน้อย 5 งำน 1,000,000.00 คณะกรรมการด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
สื่อสารองค์กร 

            

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกำรพัฒนำรับเข้ำศึกษำที่มีควำมหลำกหลำยและมีประสิทธิภำพ 
6 โครงกำรบริหำรจัดกำร

กำรสอบคัดเลือกบุคคล
เข้ำศึกษำต่อระดับ
ปริญญำตรี (โควตำ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น) 

จ ำนวนนักเรียนที่
สมัครเข้ำศึกษำใน
มหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น  
 

ไม่น้อยกว่ำ 50,000 
คน 

19,000,000.00 คณะกรรมการด้าน
การรับบุคคลเข้า
ศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและจัด
สอบ 

            

  ร้อยละของนักเรียน
ต่ำงภูมิภำคที่สมัคร
เข้ำศึกษำใน มข. โดย
ผ่ำนโครงกำรฯ  
 

ร้อยละ 20               
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ล ำ 
ดับที่ ชื่อโครงกำร ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

แผนกำรด ำเนินงำน 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำร 
7 โครงกำรประชำสัมพันธ์

และพัฒนำกำรท ำตลำด
เชิงรุกด้ำนกำรรับเข้ำ
ศึกษำ 

จ ำนวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำตอน
ปลำยที่เข้ำร่วม
โครงกำร  

ไม่น้อยกว่ำ  
40,000 คน 

1,400,000.00              

 1) โครงการจัดนิทรรศการ
ตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา ครั้งที่ 21 

จ านวนนักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ  

ไม่น้อยกว่า  
20,000 คน 

700000.00 คณะกรรมการ
ด้านการรับ
บุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญา
ตรีและจัดสอบ 

            

 2) โครงการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 3 ช่องทาง 500000.00 คณะกรรมการ
ด้านการรับ
บุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญา
ตรีและจัดสอบ 

            

 3) สนับสนุนการเข้าร่วม
จัดนิทรรศการตลาดนัด
หลักสูตรอุดมศึกษา ที่
มหาวิทยาลัยอื่นเป็น
เจ้าภาพ 

จ านวนนักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ  

ไม่น้อยกว่า  
20,000 คน 

200000.00 คณะกรรมการ
ด้านการรับ
บุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญา
ตรีและจัดสอบ 
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ล ำ 
ดับที่ ชื่อโครงกำร ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

แผนกำรด ำเนินงำน 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจดักำร 
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนำกำรบรหิำรจัดกำรองค์กรเพื่อควำมเป็นเลิศ 
1 โครงกำรส่งเสริมและ

พัฒนำเครือข่ำยส ำนัก
บริหำรและพฒันำวิชำกำร  

กระบวนงำนที่ได้รับ
กำรปรับปรุงจำกกำร
รับฟังเสียงจำก
เครือข่ำยฯ 

อย่ำงน้อย 2 งำน 700,000.00                          

 1)  โครงการส่งเสริม
และพัฒนาเครอืข่าย
ส านักบริหารและพัฒนา 

กระบวนงานที่ได้รับ
การปรับปรุงจากการ
รับฟังเสียงจาก
เครือข่ายฯ 
 

อย่างน้อย 1 งาน 
 

    400,000.00  คณะกรรมการ
บริหารความ
เสี่ยง ควบคุม
ภายใน และ
จัดการข้อ
ร้องเรียน 

                        

 2)  กิจกรรมสัมพันธ์ 4 
ส่วนงาน และกีฬา 
 

ร้อยละความพึงพอใจ 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 

    300,000.00  คณะกรรมการ
อ านวยการและ
สนับสนุนการ
ด าเนินงาน 

                        

2 โครงกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อควำมเป็นเลิศของ
ระบบทะเบียนและ
สนับสนุนวิชำกำร  

จ ำนวนนวัตกรรม  อย่ำงน้อย 5 งำน 1,100,000.00 คณะกรรมการ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
สื่อสารองค์กร 
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ล ำ 
ดับที่ ชื่อโครงกำร ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

แผนกำรด ำเนินงำน 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจดักำร 
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลเพื่อควำมเป็นเลิศขององค์กร 
3 โครงกำรสนับสนุนกำร

พัฒนำประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนของส ำนักฯ   

ร้อยละของกำร
บรรลุผลตำม
เป้ำหมำยของ
โครงกำร-กิจกรรม
ย่อย 
 

ร้อยละ 90 4,300,000.00              

 1) โครงการส่งเสริมการ
บริหารจัดการองค์กรเพื่อ
ความเป็นเลิศ   

- ระดับความส าเรจ็
ของโครงการ 

- ระดับ 5 
 
 

2,600,000.00              

 (1)  โครงการร่วม
สรรสร้างแผนและประกัน
คุณภาพเพื่อความเป็นเลิศ 

   

- ผลการประเมิน
ระดับดีมาก 

- ระดับดีมำก 600,000.00 คณะกรรมการ
ด้านแผน
ยุทธศาสตร์และ
ประกันคุณภาพ 

            

 (2)  โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ  

  

- จ านวนนวัตกรรม
อย่างน้อย 2 ผลงาน  

- อย่างน้อย 2 
ผลงาน 

200,000.00 คณะกรรมการ
อ านวยการและ
สนับสนุนการ
ด าเนินงาน 
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ล ำ 
ดับที่ ชื่อโครงกำร ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

แผนกำรด ำเนินงำน 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจดักำร 
 (3)  โครงการส่งเสริม

การบริหารเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง   
-  การศึกษาเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพก่อนและหลัง
ปรับโครงสร้างสว่นงาน 
-  วิจัยสถาบัน 
-  กิจกรรมน าร่องฯ และ
นโยบายการบริหาร 

 - จ านวนผลงานวิจัย 
 
- จ านวนผลงานวิจัย
ที่น ามาใช้พัฒนา
กระบวนการท างาน 
- ร้อยละความพึง
พอใจ 

- ไม่น้อยกว่า 
ปีละ 5 เรื่อง 
- ไม่น้อยกว่า 1 งาน 
- ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

1,500,000.00 คณะกรรมการ
บริหาร 
 

            

 (4)  โครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการข้อ
ร้องเรียนและรับฟังเสียง
ผู้ใช้บริการ  

ระบบบริหารจัดการ
ข้องร้องเรียนฯ  

1 ระบบ 100,000.00 คณะกรรมการ
บริหารความ
เสี่ยงและ
ควบคุมภายใน
และจัดการข้อ
ร้องเรียน 
 

            

 (5)  โครงการส่งเสริม
ประเพณ ีวัฒนธรรม และ
จรรยาบรรณของบุคลากร  

ร้อยละความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

200,000.00 คณะกรรมการ
อ านวยการและ
สนับสนุนการ
ด าเนินงาน 
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ล ำ 
ดับที่ ชื่อโครงกำร ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

แผนกำรด ำเนินงำน 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจดักำร 
  2) โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน   

ระดับความส าเร็จ
ตามก าหนดใน
โครงการย่อย 

ร้อยละ 90 1,700,000.00              

 (1)  โครงการส่งเสริม
และการพัฒนา
ความสามารถด้านภาษา
และเทคโนโลย ี  

ร้อยละ 50 ของ
บุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการผ่านเกณฑ์
ระดับที่ 1 

ร้อยละ 50 200,000.00 คณะกรรมการ
ด้านแผน
ยุทธศาสตร์และ
ประกันคุณภาพ 

            

 (2)  โครงการส่งเสริม
และการพัฒนาบุคลากร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน (การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงานแบบมุ่งเป้า 
การส่งเสริมความผูกพัน
องค์กรและความรับ 
ผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น)   

จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการอบรมและ
พัฒนาขีด
ความสามารถ 

ร้อยละ 100 1,500,000.00 คณะกรรมการ
ทุกชุด โดยให้
คณะกรรมการ
แผนฯเป็นผู้
ประสานงาน 
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2.7 สรุปรำยละเอียดกลยุทธ์ และโครงกำรในแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 
 
 

ประเด็นยุทธศำสตร ์ กลยุทธ์ โครงกำร 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : สนบัสนุนกำรผลิตบัณฑิตเพื่อควำมเป็นเลิศ 3 7 โครงกำรใหญ่  8 โครงกำรย่อย 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำร 2 3 โครงกำรใหญ่  9 โครงกำรย่อย 
รวม 5 10 โครงกำรใหญ่  17 โครงกำรย่อย 

 
 

2.8 สรุปงบประมำณที่ใช้ตำมแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 
 

 

ประเภทงบประมำณ งบประมำณแผ่นดนิ งบประมำณเงนิรำยได ้
(จำกเงินผลประโยชน์ของส ำนัก

บริหำรและพฒันำวิชำกำร) 

งบประมำณเงนิรำยได ้
(ขอสนบัสนุนจำก

มหำวิทยำลัย) 

รวมงบประมำณทั้งสิน้ 

งบรำยจ่ำย จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

1. งบบุคลำกร - - 7,541,800.00 13. 47 - - 7,541,800.00 12.63 

2. งบด ำเนินงำน 121,100.00 100 5,798,200.00 10.35 - - 5,919,300.00 9.91 

3. งบลงทุน - - 1,010,000.00 1.80 - - 1,010,000.00 1.69 

4. เงินสมทบจ่ำยค่ำ
สำธำรณูปโภค 5 % 

- - 2,800,000.00 5.00 3,600,000.00 100.00 6,400,000.00 10.72 

5. เงินอุดหนุน
เงินกองทุนรวม  5 % 

- - 2,800,000.00 5.00 - - 2,800,000.00 4.69 
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ประเภทงบประมำณ งบประมำณแผ่นดนิ งบประมำณเงนิรำยได ้
(จำกเงินผลประโยชน์ของส ำนัก

บริหำรและพฒันำวิชำกำร) 

งบประมำณเงนิรำยได ้
(ขอสนบัสนุนจำก

มหำวิทยำลัย) 

รวมงบประมำณทั้งสิน้ 

งบรำยจ่ำย จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

6. งบเงินอุดหนุนทั่วไป - - 33,100,000.00 59.11   33,100,000.00 55.42 
7. เงินรับฝำก - - 150,000.00 0.27 - - 150,000.00 0.25 

8. รำยจ่ำยอื่น (เงินทุน
ส ำรอง 5%) 

- - 2,800,000.00 5.00 - - 2,800,000.00 4.69 

รวมทั้งสิน้ 121,100.00 100.00 56,000,000.00 100.00 3,600,000.00 100.00 59,721,100.00 100.00 
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ภำคผนวก ก 

ควำมเชื่อมโยงกับเสำหลักและประเดน็ยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 
 

มหำวิทยำลัยขอนแก่น:  เสำหลักที่ 1 : Green and Smart Campus 
   ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำร  
ส ำนักฯ : ประเด็นยทุธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรองค์กร 

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรเพื่อควำมเป็นเลิศ 
  มำตรกำรที่ 1 กำรสร้ำงสิ่งแวดล้อมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่ดี 
  มำตรกำรที่ 2 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและแผนกลยุทธ์องค์กรที่มีประสิทธิภำพ 
  มำตรกำรที่ 3 กำรสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรงบประมำณ กำรเงิน และกำรพัสดุที่มี
ประสิทธิภำพ 

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลเพื่อควำมเป็นเลิศขององค์กร  
  มำตรกำรที่ 1 กำรพฒันำศักยภำพของบุคลำกรให้เป็นเลิศ   
  มำตรกำรที่ 2 กำรสร้ำงวัฒนธรรมขององค์กรคุณภำพและกำรเรียนรู้ร่วมกัน 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น:  เสำหลักที่ 2 : Excellence Academy 

   ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้ำนกำรผลิตบัณฑิต  
ส ำนักฯ: ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 สนับสนุนกำรผลิตบัณฑติเพ่ือควำมเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที่ 1.1 สนับสนุนกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนที่สำมำรถผลิตบัณฑติที่มีคุณภำพ 
  มำตรกำรที่ 1 กำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรด ำเนินกำรด้ำนหลักสูตรให้ได้มำตรฐำน 
  มำตรกำรที่ 2 กำรปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรด ำเนินกำรของระบบทะเบียน 
  มำตรกำรที่ 3 กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรด้ำนสหกิจศึกษำอำเซียน 

กลยุทธ์ที่ 1.2 กำรพัฒนำและขยำยขีดควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใหบ้ริกำรระบบ
ทะเบียนและสนับสนุนกำรบริหำรวิชำกำร 
  มำตรกำรที่ 1 กำรพัฒนำและขยำยขีดควำมสำมำรถระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของระบบ
ทะเบียน 
  มำตรกำรที่ 2 กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่กำรให้บริกำร 
  มำตรกำรที่ 3 กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่กำรสนับสนุนกำรบริหำรวิชำกำร 
  มำตรกำรที่ 4 กำรสร้ำงควำมมั่นคงและปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมและพัฒนำกำรรับเข้ำศึกษำที่มีควำมหลำกหลำยและมีประสิทธิภำพ 
  มำตรกำรที่ 1 กำรพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศด้ำนกำรรับเข้ำศึกษำ 
  มำตรกำรที่ 2 กำรพัฒนำระบบประชำสัมพันธ์และสื่อสำรกำรรับเข้ำศึกษำ 
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ภำคผนวก ข 
กำรวิเครำะหจ์ุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และภำวะคุกคำมของส ำนักบรหิำรและพัฒนำวิชำกำร  

(SWOT Analysis)   
จุดแข็ง (Strengths) 
1. ด้ำนองค์กรและกำรบรหิำร 

1.1 เป็นองค์กรหลักสนับสนุนด้ำนกำรให้บริกำรและกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 
1.2 ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญต่อกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร 
1.3 มีสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ด ี
1.4 มีแนวทำงในกำรวำงแผนและเป้ำหมำยในกำรพัฒนำองค์กร 
1.5 มีควำมเข้มแขง็ด้ำนทุนส ำรองสะสม  

2. ด้ำนบุคลำกร 
2.1 บุคลำกรมีควำมสำมัคคี ร่วมแรงร่วมใจ และเน้นกำรท ำงำนเป็นทีม 
2.2 มีบุคลำกรที่มีควำมพร้อม มีศักยภำพ มีควำมเชี่ยวชำญ มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนสูงในงำน

ด้ำนหลักสูตรและระบบทะเบียน 
2.3 มีกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรอบรม/สัมมนำ กำรศึกษำต่อ 
2.4 บุคลำกรยึดมั่นในกำรปฏิบัติงำนตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

3. ด้ำนกำรให้บรกิำร 
3.1 มีกำรพัฒนำระบบสนับสนุนกำรให้บริกำรเพื่อควำมรวดเร็วอยู่เสมอ  
3.2 มีช่องทำงกำรให้บริกำรที่หลำกหลำย เช่น เคำน์เตอร์เซอร์วิส ธนำคำร ไปรษณีย์ 
3.3 มีแนวทำงกำรปรับปรุงขั้นตอนกำรด ำเนินงำนให้มีประสทิธิภำพ  
3.4 มีข้อมูลหลักสตูรและรำยวิชำที่สนับสนุนกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ 

4. ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
4.1 มีระบบปฏิบัติกำรและเทคโนโลยีที่มีศักยภำพสูงที่สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวด้ำนกำรใช้งำนทุก

รูปแบบ 
4.2 มีแผนผังยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยสีำรสนเทศ เช่น กำรพัฒนำ REG APP KKU บน

มือถือ กำรพัฒนำเพ่ือเช่ือมต่อฐำนข้อมูลระบบทะเบียนและบริกำรกำรศึกษำ เป็นต้น  
4.3 เป็นศูนย์กลำงข้อมูลสำรสนเทศ เช่น กำรให้บริกำรข้อมูล MIS  กำรให้บริกำรข้อมูลแบบ API ที่

สำมำรถเช่ือมโยงสำรสนเทศให้กับหน่วยงำนอื่นๆ ได้ใช้ประโยชน์ได้โดยต้องไม่ขัดต่อข้อกฎหมำย  
4.4 ฐำนข้อมูลระบบ TQF เพื่อด ำเนินตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

5. ด้ำนควำมร่วมมือและเครือขำ่ย 
5.1 มีเครือข่ำยกำรด ำเนินงำนด้ำนหลักสูตร กำรรับเข้ำศึกษำ และระบบทะเบียน เช่น สทศ. สกอ. 

มหำวิทยำลัยต่ำงภูมิภำค โรงเรียน ครูแนะแนว เครือข่ำยระบบทะเบียน เป็นต้น 
5.2 เป็นศูนย์ประสำนงำนด้ำนสหกิจของมหำวิทยำลัย และเครือข่ำยสหกิจของภำคอีสำนตอนบน 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ด้ำนบุคลำกร 

1.1 นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอ ส่งผลต่อกำรสนับสนุนงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศระบบ
ทะเบียนนักศึกษำ 



แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ|  41 
 

1.2 ขำดบุคลำกรด้ำนวเิทศสัมพันธ์ที่จะต้องท ำกำรประชำสัมพันธ์และให้บริกำรด้ำนกำรศึกษำแก่
นักศึกษำต่ำงชำติ 

1.3 บุคลำกรบำงส่วนยังไม่มีควำมช ำนำญด้ำนภำษำต่ำงประเทศ และทักษะที่จ ำเป็นด้ำนเทคโนโลย ี
1.4 บุคลำกรขำดแรงจูงใจในกำรพัฒนำตนเองและควำมมั่นคงในหน้ำที ่
1.5 ระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลยังขำดควำมชัดเจน 

2. ด้ำนกำรให้บรกิำร 
2.1 สถำนที่จอดรถไม่เอื้อต่อกำรให้บริกำรของบุคลำกรและผู้มำติดต่อรำชกำร 
2.2 กำรประชำสัมพันธภ์ำรกิจขององค์กรยังไม่ต่อเนื่องและไม่ครอบคลุมถึงนกัศึกษำต่ำงชำติ 
2.3 บุคลำกรควรได้รับกำรส่งเสริมด้ำนกำรบริกำรให้เป็นมืออำชีพ 
2.4 ข้อมูลและสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องไม่ถูกน ำมำพัฒนำให้เกิดประโยชน์ต่อกำรบริหำรจัดกำร 

3. ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3.1 กำรใช้เทคโนโลยียังไม่เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงำนอ่ืนและภำยในองค์กร 
3.2 กำรใช้งำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศไม่เต็มประสิทธิภำพ 

4. ด้ำนงบประมำณ  
4.1 งบประมำณด้ำนบ ำรุงรักษำระบบกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรบริกำรนักศึกษำ และ

กำรบริกำรข้อมูลให้กับหน่วยงำนและบุคคลทั่วไป ไม่เพียงพอ 
โอกำส (Opportunities) 

1. เป็นศูนย์กลำงด้ำนกำรสนับสนุนกำรศึกษำของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรอบควำมร่วมมือ
โครงกำรพัฒนำควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง   

2. โอกำสในกำรรับเข้ำนักศึกษำต่ำงชำตจิำกกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน และพัฒนำควำม
ร่วมมือและเครือข่ำยต่ำงประเทศ  

3.  ควำมต้องกำรใช้เทคโนโลยีของผู้รับบริกำรที่สูงขึ้น ท ำให้มีโอกำสกำรพัฒนำและขยำยขีด  
ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือรองรับควำมต้องกำรใช้ที่หลำกหลำย  

4. กำรบริหำรจัดกำรทีม่ีประสิทธิภำพและสัมฤทธิผ์ลต่อองค์กร 
ภำวะคุกคำม (Threats) 

1. กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรเมืองในระดับประเทศอำจท ำให้เกิดผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนใน
ปัจจุบัน เช่น นโยบำยกำรศึกษำ และกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุน 

2. กำรแข่งขันกันที่สูงระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำด้ำนกำรรับเข้ำศึกษำและแนวโน้มนักเรียนที่ลดลง 
3. กำรสนับสนุนงบประมำณของมหำวิทยำลัยไม่เพียงพอหรือมีแนวโน้มลดลง 
4. ค่ำครองชีพสูงขึ้นแต่กำรปรับอัตรำเงินเดือนไม่สอดคล้องกัน 
5. กำรเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกบั 
6. นักศึกษำมีมำกขึ้นท ำให้สภำพแวดล้อม กำรจรำจร และระบบสำธำรณูปโภคอำจไม่เพียงพอที่จะ

รองรับหรือให้บริกำร 
7. มีกำรประเมินหน่วยงำนมำกครั้งเกินไป  
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ภำคผนวก ค  
ค ำอธิบำยตวัชี้วดั 

 
ค ำอธบิำยตัวชี้วัดที่ส ำคัญ :  

ระบบและกลไกกำรประกันคณุภำพ (ระดับ): ระดับ หมำยถึง ระดับคะแนนผลกำรตรวจประเมิน
คุณภำพภำยในโดยมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ควำมมั่นคงและปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ระดับ) :  1. มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนที่
เกี่ยวข้อง; 2. มีระบบและขั้นตอนกำรด ำเนินกำร;  3. มกีำรก ำกับติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อที่
ประชุมอย่ำงสม่ ำเสมอ; 4. ผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในเกณฑ์ที่มีควำมปลอดภัยสูง; 5. ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
ด้ำนควำมมั่นคงและปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศ 

ระบบบริหำรจัดกำรงบประมำณ กำรเงิน และกำรพัสด ุ(ระดับ) : 1. มีแผนกำรด ำเนินกำรด้ำน
งบประมำณ กำรเงิน และกำรพัสดุ; 2. มีกำรก ำกับติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อที่ประชุมอย่ำง
สม่ ำเสมอ; 3. มีกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพกำรใช้งบประมำณและพัสดุในบำงกระบวนงำน; 4. มีกำรปรับปรุง
หรือพัฒนำนวัตกรรมด้ำนกำรเงินและพัสดุ; 5. มีกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำด้ำนงบประมำณ 
กำรเงินและพัสดุเพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรมครบทุกกระบวนงำน  

ระบบบริหำรควำมเสี่ยง (ระดับ) 1. มคี ำสัง่แต่งตั้งคณะท ำงำนที่เกี่ยวข้อง; 2. มีกำรจดัท ำแผนกำร
บริหำรควำมเสี่ยงครบถ้วนตำมที่ก ำหนด; 3. มีระบบและกลไกกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร; 4. องค์กรมี
ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในระดับที่ดี; 5. กำรได้รับกำรยอมรับจำกหน่วยงำน
มำตรฐำน  

กำรพัฒนำแผนกลยุทธเ์พื่อกำรปรับปรุงประสิทธิภำพองค์กร (ระดับ) :  1. มีค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะท ำงำนที่เกี่ยวข้อง; 2. มีแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำป;ี  3. มีแผนกลยทุธ์ที่ตอบสนองต่อควำม
ท้ำทำยและกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ; 4. มีกระบวนกำรจัดท ำและกำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติตำมเกณฑ์คุณภำพ
กำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ; 5. กำรบรรลุวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยองค์กร 

กำรพัฒนำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ร่วมกัน (ระดับ) : 1. มีค ำสั่งแต่งต้ังคณะท ำงำนที่เกี่ยวข้อง; 2. มี
แผนด ำเนินงำนด้ำนพัฒนำกำรเรียนรู้ร่วมกัน;  3. มีระบบสนับสนุนกำรด ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมกำรเป็นองค์กร
กำรเรียนรู้ร่วมกัน;  4. มีระบบจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศและวิเครำะห์องค์ควำมรู้ส ำคัญขององค์กร; 5. มีระบบ
กำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ 
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ภำคผนวก ง 
ค ำสั่งคณะกรรมกำรด้ำนแผนยุทธศำสตรแ์ละประกันคุณภำพ 

 

  
 


