
แบบฟอรม์การรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 12 เดือน

ตามแผนปฏิบตัิราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระดบั คณะ/หน่วยงาน

สาํนกัทะเบียนและประมวลผล (สาํนกับริหารและพฒันาวิชาการ)





จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ

3 11 11 100.00  -  -  -  -

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่ดี 5 11 11 100.00  -  -  -  -

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนการทําวิจัยสถาบัน 1 1 1 100.00  -  -  -  -

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ดี

1 2 2 100.00  -  -  -  -

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนด้านพัฒนาคุณภาพ
และระบบประกันคุณภาพ

1 1 1 100.00  -  -  -  -

รวม 11 26 26 100.00  -  -  -  -

สรุปข้อมูลผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด กลยุทธ์  โครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556  ระดับ คณะ/หน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ (ระบุจํานวน) ตัวชี้วัด (ระบุจํานวน)

ผลการดําเนินการ

ดําเนินการแล้ว
เป็นไปตามแผนและเป้าหมาย

เริ่มดําเนินการแล้ว
แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ยังไม่ได้ดําเนินการ



ระดับผลงาน
๓ ดําเนินการแล้ว เป็นไปตามแผนและเป้าหมาย
๒ อยู่ในระหว่างดําเนินการ ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
๑ ยังไม่ได้ดําเนินการ 

กลยุทธ์ ระดับผลงาน

๑.๑.๑ ๓
๑.๑.๒ ๓
๑.๑.๓ ๓
๑.๑.๔ ๓
๑.๑.๕ ๓

๑.๒.๑ ๓

๑.๓.๑ ๓
๑.๓.๒ ๓
๑.๓.๓ ๓
๑.๓.๔ ๓
๑.๓.๕ ๓

๑.๒ กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรและกระบวนการจัดการความรู้

๑.๓ กลยุทธ์ พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนนักศึกษาให้มีประสิทธภิาพ
โครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

โครงการบํารุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนนักศึกษา
โครงการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเรียนฯ
โครงการพัฒนาระบบทะเบียนประวัตินักศึกษา

สรุปข้อมูลผลการดําเนินการตามกลยุทธ์  โครงการ และระดับของผลงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1-5

โครงการ

๑.๑ กลยุทธ์ บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๑ กลยุทธ สร้างเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร

โครงการบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง
โครงการครุภัณฑ์ทดแทน
โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
โครงการสนับสนุนดูแลระบบสาธารณูปโภคอาคารพิมล กลกิจ

โครงการพัฒนาระบบทําบัตรประจําตัวนักศึกษาและเอกสารสําคัญทางการศึกษา
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

เป้าประสงค์ :  การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรและกระบวนการจัดการความรู้ พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มีเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร มีระบบรับเข้าศึกษาที่มีความหลากหลาย มีหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา มีการสนับสนุนการบริหาร
จัดการภาคฤดูร้อน มีการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีการสนับสนุนการทําวิจัยสถาบันที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาการดําเนินงานของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ สนับสนุนการอนุรักษ์พัฒนา ถ่ายทอดและ
ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาคารพิมล กลกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่ดี



กลยุทธ์ ระดับผลงานโครงการ
๑.๒.๑ ๓
๑.๒.๒ ๓

๒.๒.๑ ๓
๒.๒.๒ ๓
๒.๒.๓ ๓

๒.๓.๑ ๓

๒.๔.๑ ๓

๒.๑.๑ ๓
๒.๑.๒ ๓
๒.๑.๓ ๓
๒.๑.๔ ๓

๓.๑.๑ ๓

๔.๑.๑ ๓

๕.๑.๑ ๓

โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
โครงการจัดทําหนังสือหลักสูตรระดับปริญญาตรี (มข.5) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก
๒.๒ กลยุทธ พัฒนาระบบรับเข้าศึกษาที่มีความหลากหลาย

โครงการจัดปรับปรุงฐานข้อมูลรายวิชาเพื่อการจัดทําตารางสอนตารางสอบ
สนับสนุนการให้บริการสําหรับนักศึกษาโครงการพิเศษ
โครงการปรับปรุงระบบการบริการนักศึกษา

โครงการจัดทําหนังสือระเบียบการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ โดยวิธีรับตรง
โครงการดําเนินการรับสมัครและจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ โดยวิธีรับตรง

โครงการพัฒนาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนการทําวิจัยสถาบัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนด้านพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ

๒.๓ กลยุทธ สนับสนุนการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา

๒.๔ กลยุทธ สนับสนุนการบริหารจัดการภาคฤดูร้อน

๒.๕ กลยุทธ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

๓.๑ กลยุทธ สนับสนุนการทําวิจัยสถาบันที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาการดําเนินงานของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

๔.๑ กลยุทธ สนับสนุนการอนุรักษ์พัฒนา ถ่ายทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๕.๑ กลยุทธ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ

โครงการร่วมและสนับสนุนการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

โครงการวิจัยสถาบัน

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี

โครงการบริหารจัดการภาคฤดูร้อน



รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

( รอบ ๑๒ เดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)

๑.๑.๑

๑) ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบการ

บํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง

ระดับ ระดับ 5 ระดับ 5  - ได้รับอนุมัติให้จัดทําโครงการบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง 

 - จัดทําข้อกําหนด/ ข้อตกลง/ สัญญาการจ้างการบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง สัญญาข้อตกลงการ

จ้างบริษัทเอกชนเพื่อการบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง

 - ตรวจสอบการบํารุงรักษาฯ ตามข้อกําหนด/ ข้อตกลง 

 - รายงานผลการดําเนินงานของกลุ่มภารกิจต่อหน่วยงาน- ประจําเดือน

 - มีรายงานผลการดําเนินงานโครงการให้หน่วยงานทราบรอบ 3-6-9-12 เดือนตามปีงบประมาณ 2556

กลุ่มภารกิจประมวลผล

๑.๑.๒

๑) ระดับความสําเร็จของการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทน

ครุภัณฑ์ที่ชํารุดหรือหมดอายุการใช้งาน

ระดับ ระดับ 4  ระดับ 5  - จัดทําแผนการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทน 

 - ประชุม คณะกรรมการครุภัณฑ์ทดแทน

 - มีการจัดลําดับความสําคัญของครุภัณฑ์ที่ทดแทน

 - มีการดําเนินการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ชํารุดหรือหมดอายุการใช้งานร้อยละ 100

• พิจารณาจากครุภัณฑ์สํานักฯที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและเรียงลําดับความสําคัญของครุภัณฑ์ ที่

จัดหาเพื่อทดแทน

• มีคณะกรรมการศึกษา วิเคราะห์ ครุภัณฑ์ทดแทน

•  มีการรายงาน และจัดหาครุภัณฑ์เพื่อทดแทน

•  การจัดหาครุภัณฑ์ตามที่ต้องการ

กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป

๑.๑.๓

แบบฟอร์มการรายงานผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1-5

เป้าประสงค ์:  การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรและกระบวนการจัดการความรู้ พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มีเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร มีระบบรับเข้าศึกษาที่มีความหล

ากหลาย มีหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา มีการสนับสนุนการบริหารจัดการภาคฤดูร้อน มีการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีการสนับสนุนการทําวิจัยสถาบันที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาการดําเนินงานของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ สนับสนุนการอนุรักษ์พัฒนา ถ่

ายทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ    ค่า  
เป้าหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ปัญหาอุปสรรค

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๑ กลยุทธที่ ๑ บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง
รายละเอียดตัวชี้วัด

โครงการครุภัณฑ์ทดแทน
รายละเอียดตัวชี้วัด

โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
รายละเอียดตัวชี้วัด



รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

( รอบ ๑๒ เดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)

แบบฟอร์มการรายงานผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1-5

เป้าประสงค ์:  การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรและกระบวนการจัดการความรู้ พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มีเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร มีระบบรับเข้าศึกษาที่มีความหล

ากหลาย มีหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา มีการสนับสนุนการบริหารจัดการภาคฤดูร้อน มีการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีการสนับสนุนการทําวิจัยสถาบันที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาการดําเนินงานของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ สนับสนุนการอนุรักษ์พัฒนา ถ่

ายทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ    ค่า  
เป้าหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ปัญหาอุปสรรค

๑) ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการ

และแผนยุทธศาสตร์

ระดับ ระดับ 5  ระดับ 5  - มีการลงนามข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ระหว่างผู้บริหารกับมหาวิทยาลัย

 - มีการประชุมคณะกรรมการแผนและสารสนเทศ

 - มีการดําเนินการตามโครงการเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการและแผนกลยุทธ์

 - มีการกําหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบระดับโครงการ

 - มีแผนปฏิบัติราชการและแผนกลยุทธ์สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และมีการเผยแพร่

แผนปฏิบัติราชการให้บุคลากรได้รับทราบ

จัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยผู้บริหารและบุคลากรสํานักบริหารและพัฒนา

วิชาการ วันที่ 29 พ.ย. 2555  ณ ราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทล

นําเสนอคณะกรมการประจําสํานักฯเพื่อขอความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ

สัมมนาการทบทวนจัดทําแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.2557 วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ภูแก้ว รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ ปาร์ค อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

นางสาวนันธิดา น้อยสุข

๑.๑.๔

๑) ระดับความสําเร็จของการดูแลระบบ

สาธารณูปโภคอาคารพิมล กลกิจ

ระดับ ระดับ 5  ระดับ 5  - มีโครงการสนับสนุนดูแลระบบสาธารณูปโภคอาคารพิมล กลกิจ 

 - จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลระบบสาธารณูปโภคอาคารพิมล กลกิจ

 - ระบบสาธารณูปโภคได้รับการดูแล 6 ระบบ คือ 1.ระบบน้ําปะปา 2. ระบบรักษาความปลอดภัย

3. ระบบทําความสะอาดอาคารพิมล กลกิจ 4.ระบบบํารุงรักษาครุภัณฑ์ 5. บํารุงรักษาระบบไฟฟ้า

6. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอาคารและรอบนอกอาคาร

 - มีการสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนดูแลระบบสาธารณูปโภคอาคารพิมล กลกิจ

กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป

๑.๑.๕
รายละเอียดตัวชี้วัด

โครงการสนับสนุนดูแลระบบสาธารณูปโภคอาคารพิมล กลกิจ
รายละเอียดตัวชี้วัด

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาคารพิมล กลกิจ



รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

( รอบ ๑๒ เดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)

แบบฟอร์มการรายงานผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1-5

เป้าประสงค ์:  การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรและกระบวนการจัดการความรู้ พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มีเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร มีระบบรับเข้าศึกษาที่มีความหล

ากหลาย มีหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา มีการสนับสนุนการบริหารจัดการภาคฤดูร้อน มีการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีการสนับสนุนการทําวิจัยสถาบันที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาการดําเนินงานของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ สนับสนุนการอนุรักษ์พัฒนา ถ่

ายทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ    ค่า  
เป้าหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ปัญหาอุปสรรค

๑) มีระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาคาร

พิมล กลกิจ

ระดับ ระดับ 5 ระดับ 5  - แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการด้านอัคคีภัยอาคารพิมล กลกิจ

 - ประชุมคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงจุดติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันภัย

 - สํารวจอุปกรณ์ป้องกันภัยในอาคารศูนย์อาคารพิมล กลกิจ

 - จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะเบื้องต้นการป้องกันและระงับอัคคีภัย

ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ชั้น 2 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 

2556 โดยทีมวิทยากรจากสํานักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร (KKU Fire & Rescue Team)

และมีการฝึกภาคปฏิบัติ คือ

* ฝึกการใช้เครื่องมือดับเพลิงแบบน้ําอัดแรงดัน

* ฝึกการใช้เครื่องมือดับเพลิงโดยใช้ผงเคมีแห้ง

* ฝึกการใช้เครื่องมือดับเพลิงแบบน้ําผสมโฟม

* ฝึกการดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภทน้ํามัน แก๊ส ฝึกดับเพลิงไฟที่ไหม้น้ํามันในกระทะ

* การใช้สายดับเพลิงฉีดน้ําและการใช้หัวฉีด

 - มีสรุปผลการจัดอบรมโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาคารพิมล กลกิจ

กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป

๑.๒.๑
๑.๒ กลยุทธที่ ๒ พัฒนาบุคลากรและกระบวนการจัดการความรู้

โครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ



รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

( รอบ ๑๒ เดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)

แบบฟอร์มการรายงานผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1-5

เป้าประสงค ์:  การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรและกระบวนการจัดการความรู้ พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มีเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร มีระบบรับเข้าศึกษาที่มีความหล

ากหลาย มีหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา มีการสนับสนุนการบริหารจัดการภาคฤดูร้อน มีการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีการสนับสนุนการทําวิจัยสถาบันที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาการดําเนินงานของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ สนับสนุนการอนุรักษ์พัฒนา ถ่

ายทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ    ค่า  
เป้าหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ปัญหาอุปสรรค

๑) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ระดับ ระดับ 5 ระดับ 5  - ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 

 - จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ดําเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด

 - มีการประเมินผลความสําเร็จโครงการ

 - มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถทํางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

 - มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ

 - สรุปผลโครงการ

กลุ่มภารกิจบริการทั่วไป

๑.๓.๑

๑) ระดับความสําเร็จของการบํารุงรักษาเทคโนโลยี

สารสนเทศระบบทะเบียนนักศึกษา

ระดับ ระดับ 5 ระดับ 5  - จัดทําโครงการบํารุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนนักศึกษา

 - จัดทําข้อกําหนด/ ข้อตกลง/ สัญญาการจ้างการบํารุงรักษาเทคโนโลยี

 - ตรวจสอบการบํารุงรักษาฯ ตามข้อกําหนด/ ข้อตกลง หรือมีการดําเนินงานกิจกรรมตาม

   โครงการ  

 - ควบคุม ติตตาม ความคืบหน้าการตรวจสอบการบํารุงรักษา                                            

 - มีรายงานผลการดําเนินงานโครงการให้หน่วยงานทราบ

กลุ่มภารกิจประมวลผล

๑.๓.๒

รายละเอียดตัวชี้วัด

๑.๓ กลยุทธที่ ๓ พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
โครงการบํารุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนนักศึกษา
รายละเอียดตัวชี้วัด

โครงการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเรียนฯ
รายละเอียดตัวชี้วัด



รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

( รอบ ๑๒ เดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)

แบบฟอร์มการรายงานผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1-5

เป้าประสงค ์:  การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรและกระบวนการจัดการความรู้ พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มีเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร มีระบบรับเข้าศึกษาที่มีความหล

ากหลาย มีหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา มีการสนับสนุนการบริหารจัดการภาคฤดูร้อน มีการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีการสนับสนุนการทําวิจัยสถาบันที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาการดําเนินงานของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ สนับสนุนการอนุรักษ์พัฒนา ถ่

ายทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ    ค่า  
เป้าหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ปัญหาอุปสรรค

๑) ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงและพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนนักศึกษา

ระดับ ระดับ 5 ระดับ 5  - จัดทําโครงการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนเรียนฯ

 - ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการปรับปรุง พัฒนาโปรแกรมระบบทะเบียนนักศึกษา 

 - มีการดําเนินกิจกรรมที่ปรับปรุง พัฒนาโปรแกรม

 - มีผลจํานวนกิจกรรมที่ปรับปรุง 3 กิจกรรม คือ โปรแกรมการแจ้งความประสงค์ขอสําเร็จการศึกษาออนไลน์

  โปรแกรมตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาสามารถตรวจสอบผลการผ่านกิจกรรมได้และการบันทึกผลสอบ

รายวิชายกเว้น                                                           

 - มีการรายงานผล  การติดตามผลการใช้งานโปรแกรมให้หน่วยงานทราบ

กลุ่มภารกิจประมวลผล

๑.๓.๓

จํานวนกิจกรรมที่พัฒนาปรับปรุงงานทะเบียนประวัติ  กิจกรรม 3 กิจกรรม 3 กิจกรรม 1. จัดทําโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการรายงานตัว/ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ มีกิจกรรมที่  

ปรับปรุง 1 กิจกรรม คือการรายงานตัว/ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และการกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษา

ใหม่ ออนไลน์  นักศึกษาสามารถทําการบันทึกข้อมูลผ่าน web  ได้ 

2. จัดทําแผนการใช้วัสดุทะเบียนประวัตินักศึกษา ที่ใช้สําหรับนักศึกษาใหม่ และจัดหาวัสดุที่ใช้สําหรับ

ทะเบียนประวัตินักศึกษา มีกิจกรรมที่จัดหาจํานวน 1 กิจกรรม คือการจัดทําซองประวัตินักศึกษาใหม่

รายบุคคล แยกคณะ และชั้นปี จัดเก็บเป็นประวัตินักศึกษารายบุคคล 

3. พัฒนาระบบการตกออกของนักศึกษา 1 กิจกรรม มีปฎิทินการดําเนินงานด้านการจัดทําประกาศนักศึกษา

ตกออก  และมีประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากตก

กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา

๑.๓.๔
รายละเอียดตัวชี้วัด

โครงการพัฒนาระบบทะเบียนประวัตินักศึกษา
รายละเอียดตัวชี้วัด

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ



รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

( รอบ ๑๒ เดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)

แบบฟอร์มการรายงานผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1-5

เป้าประสงค ์:  การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรและกระบวนการจัดการความรู้ พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มีเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร มีระบบรับเข้าศึกษาที่มีความหล

ากหลาย มีหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา มีการสนับสนุนการบริหารจัดการภาคฤดูร้อน มีการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีการสนับสนุนการทําวิจัยสถาบันที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาการดําเนินงานของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ สนับสนุนการอนุรักษ์พัฒนา ถ่

ายทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ    ค่า  
เป้าหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ปัญหาอุปสรรค

๑) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศทะเบียนนักศึกษา

ระดับ ระดับ 5 ระดับ 5 1. มีระบบบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนภารกิจหลักของหน่วยงานด้านงานทะเบียน

นักศึกษา

2. งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทะเบียนนักศึกษาสามารถรองรับการใช้งานได้ตลอดเวลา (real time) และ

เป็นปัจจุบัน และมีระบบรักษาความปลอดภัย (IT Security)

3.  มีการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านทะเบียนนักศึกษา

4. มีการติดตาม ทบทวนความคืบหน้าระดับองค์กร และมีผลงานที่ปรับปรุงพัฒนาขยายงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศคือ 

  4.1Registrar Application 

  4.2 KKU Freshy Application 

  4.3 MIS ทะเบียนนักศึกษา 

  4.4 ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน

กลุ่มภารกิจประมวลผล

๑.๓.๕ โครงการพัฒนาระบบทําบัตรประจําตัวนักศึกษาและเอกสารสําคัญทางการศึกษา
รายละเอียดตัวชี้วัด



รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

( รอบ ๑๒ เดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)

แบบฟอร์มการรายงานผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1-5

เป้าประสงค ์:  การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรและกระบวนการจัดการความรู้ พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มีเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร มีระบบรับเข้าศึกษาที่มีความหล

ากหลาย มีหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา มีการสนับสนุนการบริหารจัดการภาคฤดูร้อน มีการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีการสนับสนุนการทําวิจัยสถาบันที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาการดําเนินงานของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ สนับสนุนการอนุรักษ์พัฒนา ถ่

ายทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ    ค่า  
เป้าหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ปัญหาอุปสรรค

๑) จํานวนผู้มาใช้บริการทําบัตรประจําตัวนักศึกษา

และเอกสารสําคัญทางการศึกษา

คน ไม่น้อยกว่า

10,000 คน

บัตรนักศึกษา

55,651 

บัตร
เอกสารสําคัญ

 76,329 ฉบับ

 - มีการดําเนินการจัดทําบัตรนักศึกษาเสร็จตามกําหนดในรูปแบบ Smart Card (RFID)

 - มีการดําเนินการจัดทําบัตรนักศึกษาดําเนินการออกเอกสารสําคัญทางการศึกษาได้ทันตามความต้องการ

ของผู้ใช้บริการ จํานวนการจัดทํา ณ ตุลาคม 55 - กันยายน56 เอกสารสําคัญ 76,329 ฉบับ บัตรนักศึกษา 

55,651 บัตร 

 - มีการดําเนินการออกเอกสารสําคัญทางการศึกษาให้ผู้สําเร็จการศึกษาและบัตรนักศึกษาได้ทันตาม

ระยะเวลาที่กําหนด

 - รอบระยะเวลามาตรฐานที่ให้บริการโดยเฉลี่ยประมาณ 10 นาที/รายการ

 - พัฒนาช่องทางการให้บริการ 3 ช่องทาง คือ 1.มาขอด้วยตนเอง 2.ทางไปรษณีย์ 3.ผ่านทางเว็บไซต์

กลุ่มภารกิจบริการ

๒.๑.๑

๑) ร้อยละความสําเร็จของการบันทึกข้อมูล (มคอ.2)

 ลงในโปรแกรมระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานระดับอุดมศึกษา (TQF)

ร้อยละ 75 85.04 จํานวนหลักสูตรที่บันทึกข้อมูล (มคอ2) ลงในโปรแกรมระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

ระดับอุดมศึกษา (TQF) 273 หลักสูตร

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 321 หลักสูตร

ร้อยละความสําเร็จของการบันทึกข้อมูล (มคอ.2) ลงในโปรแกรมระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

 ระดับอุดมศึกษา (TQF) คิดเป็นร้อยละ 85.04

กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ

๒.๑.๒

๑) มีเอกสารคู่มือนักศึกษาเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ

ระดับปริญญาตรี

เล่ม ไม่น้อยกว่า

1,000 เล่ม

1,000 มีคู่มือนักศึกษาเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับระดับปริญญาตรี จํานวน 1,000 เล่ม กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่ดี
๒.๑ กลยุทธที่ ๑ สร้างเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร

โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
รายละเอียดตัวชี้วัด

โครงการจัดทําหนังสือหลักสูตรระดับปริญญาตรี (มข.5) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายละเอียดตัวชี้วัด



รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

( รอบ ๑๒ เดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)

แบบฟอร์มการรายงานผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1-5

เป้าประสงค ์:  การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรและกระบวนการจัดการความรู้ พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มีเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร มีระบบรับเข้าศึกษาที่มีความหล

ากหลาย มีหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา มีการสนับสนุนการบริหารจัดการภาคฤดูร้อน มีการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีการสนับสนุนการทําวิจัยสถาบันที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาการดําเนินงานของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ สนับสนุนการอนุรักษ์พัฒนา ถ่

ายทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ    ค่า  
เป้าหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ปัญหาอุปสรรค

๒) มีเอกสารคู่มือนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี เล่ม ไม่น้อยกว่า

8,000 เล่ม

8,000 มีคู่มือนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี จํานวน 8,000 เล่ม กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ

๒.๒.๑

๑) จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้า

ร่วมโครงการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก

คน 85,000 คน 87,023 คน ได้ดําเนินการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 โดยมีจํานวนครูและนักเรียนเข้าร่วม ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จํานวน 6,000 คน

2. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จํานวน 3,500 คน

3. มหาวิทยาลัยสยาม จํานวน 3,000 คน

4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวน 20,115 คน

5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 5,000 คน

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํานวน  5,000 คน

7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5,000 คน

รวมทั้งสิ้นจํานวน 47,615  คน

ได้ดําเนินการจัดโครงการแนะแนวสัญจร ประจําปี 2556 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกแนะแนวสัญจร 9 

ครั้ง มีครูและนักเรียนเข้าร่วม จํานวน 39,408 คน 

รวมจํานวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกทั้งสิ้น 87,023 คน
และมีการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

นายเสนีย์ จันทร์ลุน

๒.๒.๒

๑) มีระเบียบการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ฯ โดยวิธีรับตรง

เล่ม 3,000 เล่ม 3,000 เล่ม จัดพิมพ์ระเบียบการทั้งสิ้น จํานวน 3000 เล่ม กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา

๒.๒.๓

โครงการจัดทําหนังสือระเบียบการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ โดยวิธีรับตรง
รายละเอียดตัวชี้วัด

โครงการดําเนินการรับสมัครและจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ โดยวิธีรับตรง

๒.๒ กลยุทธที่ ๒ พัฒนาระบบรับเข้าศึกษาที่มีความหลากหลาย
สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก
รายละเอียดตัวชี้วัด



รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

( รอบ ๑๒ เดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)

แบบฟอร์มการรายงานผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1-5

เป้าประสงค ์:  การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรและกระบวนการจัดการความรู้ พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มีเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร มีระบบรับเข้าศึกษาที่มีความหล

ากหลาย มีหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา มีการสนับสนุนการบริหารจัดการภาคฤดูร้อน มีการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีการสนับสนุนการทําวิจัยสถาบันที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาการดําเนินงานของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ สนับสนุนการอนุรักษ์พัฒนา ถ่

ายทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ    ค่า  
เป้าหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ปัญหาอุปสรรค

๑) จํานวนนักเรียนที่สมัครสอบเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง

คน 41,500 คน 41,983 คน จํานวนนักเรียนที่สมัครสอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง  ทั้งสิ้น จํานวน 41,983 คน กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา

๒.๓.๑

๑) ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมการพัฒนา

สหกิจศึกษา

ระดับ ระดับ 4 ระดับ 5 มีแผนการดําเนินการ มีปฏิทินดําเนินการที่ชัดเจน แต่งตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบ กํากับ ดูแล ติดตาม การ

ดําเนินการการพัฒนาสหกิจศึกษาให้เป็นไปตามแผน มีการประสานการดําเนินการกิจกรรมต่างๆร่วมกับคณะ/

หน่วยงานที่หลักสูตรกําหนดให้มีรายวิชาสหกิจศึกษา

มีการจัดทําโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2556 มีผลงานส่งเข้า

ประกวดทั้งสิ้น 19 ผลงาน ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน 

มีสรุปผลโครงการ

สหกิจศึกษา

๒.๔.๑

รายละเอียดตัวชี้วัด

๒.๓ กลยุทธที่ ๓ สนับสนุนการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา
โครงการพัฒนาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายละเอียดตัวชี้วัด

๒.๔ กลยุทธที่ ๔ สนับสนุนการบริหารจัดการภาคฤดูร้อน
โครงการบริหารจัดการภาคฤดูร้อน
รายละเอียดตัวชี้วัด



รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

( รอบ ๑๒ เดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)

แบบฟอร์มการรายงานผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1-5

เป้าประสงค ์:  การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรและกระบวนการจัดการความรู้ พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มีเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร มีระบบรับเข้าศึกษาที่มีความหล

ากหลาย มีหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา มีการสนับสนุนการบริหารจัดการภาคฤดูร้อน มีการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีการสนับสนุนการทําวิจัยสถาบันที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาการดําเนินงานของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ สนับสนุนการอนุรักษ์พัฒนา ถ่

ายทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ    ค่า  
เป้าหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ปัญหาอุปสรรค

๑) ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการภาคฤดู

ร้อน ปีการศึกษา 2555

ระดับ ระดับ 5 ระดับ 5 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินจัดการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555

มีปฏิทินการบริหารจัดการภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555

มีการจัดทําตารางสอนตารางสอบภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555

มีการลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555

มีการประมวลผลการเรียน

มีการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                                    

มีการสรุปผลการดําเนนิงานการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555

กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน

๒.๕.๑
รายละเอียดตัวชี้วัด

๒.๕ กลยุทธที่ ๕ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
โครงการจัดปรับปรุงฐานข้อมูลรายวิชาเพื่อการจัดทําตารางสอนตารางสอบ



รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

( รอบ ๑๒ เดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)

แบบฟอร์มการรายงานผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1-5

เป้าประสงค ์:  การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรและกระบวนการจัดการความรู้ พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มีเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร มีระบบรับเข้าศึกษาที่มีความหล

ากหลาย มีหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา มีการสนับสนุนการบริหารจัดการภาคฤดูร้อน มีการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีการสนับสนุนการทําวิจัยสถาบันที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาการดําเนินงานของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ สนับสนุนการอนุรักษ์พัฒนา ถ่

ายทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ    ค่า  
เป้าหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ปัญหาอุปสรรค

๑) ระดับความสําเร็จของการจัดทําตารางสอน

ตารางสอบ

ระดับ ระดับ 4 ระดับ 5  - ได้ดําเนินการส่งปฏิทินการจัดทํา มข.30 ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ส่งให้กับคณะเพื่อสํารวจ

รายวิชาที่จะเปิดสอนในปีการศึกษานั้น ๆ

 - ได้จัดทําแผนดําเนินการ จัดทําปฏิทินการดําเนินการในการจัดทํา มข.30และได้แต่งตั้งมีคณะกรรมการ

ดําเนินการจัดทํา มข.30 ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา จัดทํา มข.30 และดําเนินการตามปฏิทินที่

กําหนด

 - ได้เปิดระบบตารางสอนาตารางสอบให้กับคณะเพื่อดําเนินการในการจัดทําตารางสอนตารางสอบ พร้อมทั้ง

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและจัดทําเอกสารคู่มือตารางสอนตารางสอบ (มข.30) ให้แล้วก่อนเดือน

มีนาคม 2556

 -   มีรายงานผลการดําเนินงานและวิเคราะห์การจัดทําตารางสอนตารางสอบ ภาคต้น ปีการศึกษา 2556

 -  การปรับปรุงการบันทึกตารางสอนตารางสอบ โดยให้คณะสามารถบันทึก

ข้อมูลชื่ออาจารย์ผู้สอน สํารองที่นั่ง จํานวนรับและห้องเรียนเอง

กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน

๒.๕.๒

๑) ระดับความสําเร็จของการให้บริการของนักศึกษา

ในวันหยุดราชการ

ระดับ ระดับ 5 ระดับ 5 จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานในการให้บริการแต่ละกลุ่มภารกิจฯที่ให้บริการ 

เปิดให้บริการในวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

มีการให้บริการแก่นักศึกษา และผู้ใช้บริการ ระบบทะเบียนนักศึกษา

มีการรายงานผู้มาใช้บริการในวันหยุดราชการ (วันเสาร์)

กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป 

กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา 

กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน 

กลุ่มภารกิจบริการ

๒.๕.๓

สนับสนุนการให้บริการสําหรับนักศึกษาโครงการพิเศษ
รายละเอียดตัวชี้วัด

โครงการปรับปรุงระบบการบริการนักศึกษา
รายละเอียดตัวชี้วัด



รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

( รอบ ๑๒ เดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)

แบบฟอร์มการรายงานผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1-5

เป้าประสงค ์:  การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรและกระบวนการจัดการความรู้ พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มีเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร มีระบบรับเข้าศึกษาที่มีความหล

ากหลาย มีหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา มีการสนับสนุนการบริหารจัดการภาคฤดูร้อน มีการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีการสนับสนุนการทําวิจัยสถาบันที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาการดําเนินงานของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ สนับสนุนการอนุรักษ์พัฒนา ถ่

ายทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ    ค่า  
เป้าหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ปัญหาอุปสรรค

๑) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85 86.52 การวิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจําปี พ.ศ. 2556  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจาก

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ   ด้านการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ  ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก และด้านคุณภาพการให้บริการ 

2) เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาการให้การบริการของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นการประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการที่สํานักบริหาร

และพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นโดย

ใช้ scale 5 ระดับ หรือที่เรียกว่าวัดเจตคติตามเทคนิคของของลิเคิร์ท(Likert technique) เป็นเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียดที่จะดําเนินการศึกษา ดังนี้

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้มารับบริการที่สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  ประกอบด้วย  

นักศึกษาที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์และเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาทุกคณะ/

หน่วยงาน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป จํานวน 700  คน  ที่ได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบบังเอิญ

 (Accidental sampling) จากผู้มารับบริการในแต่ละกลุ่มภารกิจในระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน  

2556  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษา โดยภาพรวมผู้มารับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดับมากที่สุดทุก ๆ ด้าน คิดเป็น

 ร้อยละ  86.56  โดยจัดอันดับระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการในด้านต่าง ๆ จากมากไปน้อย ได้ดังนี้ 

คือ ด้านคุณภาพของการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 89.69 รองลงมาด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ คิด

เป็นร้อยละ  87.94  ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  คิดเป็นร้อยละ  85.61  และด้านกระบวนการหรือขั้นตอน

ในการให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ  84.62  ตามลําดับ

นายมานิตย์  ไสย์ฮาตวงษ์

๒.๕.๔ โครงการร่วมและสนับสนุนการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
รายละเอียดตัวชี้วัด



รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

( รอบ ๑๒ เดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)

แบบฟอร์มการรายงานผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1-5

เป้าประสงค ์:  การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรและกระบวนการจัดการความรู้ พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มีเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร มีระบบรับเข้าศึกษาที่มีความหล

ากหลาย มีหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา มีการสนับสนุนการบริหารจัดการภาคฤดูร้อน มีการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีการสนับสนุนการทําวิจัยสถาบันที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาการดําเนินงานของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ สนับสนุนการอนุรักษ์พัฒนา ถ่

ายทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ    ค่า  
เป้าหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ปัญหาอุปสรรค

๑) ระดับความสําเร็จของการจัดงานพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรของ  มหาวิทยาลัย

ขอนแก่นและสถาบันสมทบ

ระดับ ระดับ 5 ระดับ 5  - มีการจัดทําโครงการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 - มีปฏิทินการดําเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและ

ประสานงานพิธีฯ

 - มีการประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดงานพิธีฯ และคณะกรรมการจัดงานฝ่ายต่างๆ

 - มีการดําเนินงานให้บัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และจัดงานพิธีให้สมพระเกียรติ

 - มีคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ และการสรุปประเมินผลการดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ประจําปีของฝ่ายต่างๆ

กลุ่มภารกิจบริการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สนับสนุนการทําวิจัยสถาบัน
๓.๑ กลยุทธที่ ๑  สนับสนุนการทําวิจัยสถาบันที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาการดําเนินงานของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ



รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

( รอบ ๑๒ เดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)

แบบฟอร์มการรายงานผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1-5

เป้าประสงค ์:  การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรและกระบวนการจัดการความรู้ พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มีเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร มีระบบรับเข้าศึกษาที่มีความหล

ากหลาย มีหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา มีการสนับสนุนการบริหารจัดการภาคฤดูร้อน มีการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีการสนับสนุนการทําวิจัยสถาบันที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาการดําเนินงานของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ สนับสนุนการอนุรักษ์พัฒนา ถ่

ายทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ    ค่า  
เป้าหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ปัญหาอุปสรรค

๓.๑.๑

๑) ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยสถาบัน ระดับ ระดับ 5 ระดับ 5 1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยสถาบัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของหน่วยงาน และ

ดําเนินการตามระบบที่กําหนด

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยสถาบันกับการพัฒนางานในหน้าที่

3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสถาบันและให้ความรู้ด้านการจัดทําวิจัยสถาบันเบื้องต้นแก่บุคลากร

4. มีการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานเพื่อเป็นทุนวิจัยสถาบัน

5. มีผลงานวิจัยสถาบันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 7 เรื่อง     

6. มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้บุคลากรที่ทําวิจัยได้นําเสนอผลงานวิจัยสถาบัน ในวันที่ 28 สิงหาคม 

2556 ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ชั้น 2 สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

นางสาวสุวารี เขียวคํา

๔.๑ กลยุทธที่ ๑ สนับสนุนการอนุรักษ์พัฒนา ถ่ายทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการวิจัยสถาบัน
รายละเอียดตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี



รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

( รอบ ๑๒ เดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)

แบบฟอร์มการรายงานผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1-5

เป้าประสงค ์:  การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรและกระบวนการจัดการความรู้ พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มีเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร มีระบบรับเข้าศึกษาที่มีความหล

ากหลาย มีหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา มีการสนับสนุนการบริหารจัดการภาคฤดูร้อน มีการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีการสนับสนุนการทําวิจัยสถาบันที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาการดําเนินงานของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ สนับสนุนการอนุรักษ์พัฒนา ถ่

ายทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ    ค่า  
เป้าหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ปัญหาอุปสรรค

๔.๑.๑

๑) จํานวนกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรม 2 กิจกรรม 3 กิจกรรม  - มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและดําเนินการตามระบบที่กําหนด

 - มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมแก่บุคลากร

 - มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน

จัดกิจกรรมวันปีใหม่  ทําบุญวันสถาปนา และวันสงกรานต์ กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป

๒) ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ผู้บริหารและบุคลากรสํานักฯเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี

รายละเอียดตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ สนับสนุนด้านพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ
๕.๑ กลยุทธที่ ๑ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ



รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

( รอบ ๑๒ เดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)

แบบฟอร์มการรายงานผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1-5

เป้าประสงค ์:  การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรและกระบวนการจัดการความรู้ พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มีเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร มีระบบรับเข้าศึกษาที่มีความหล

ากหลาย มีหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา มีการสนับสนุนการบริหารจัดการภาคฤดูร้อน มีการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีการสนับสนุนการทําวิจัยสถาบันที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาการดําเนินงานของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ สนับสนุนการอนุรักษ์พัฒนา ถ่

ายทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ    ค่า  
เป้าหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ปัญหาอุปสรรค

๕.๑.๑

๑) มีการทบทวนระบบการประกันคุณภาพภายใน

อย่างต่อเนื่อง

ระดับ ระดับ 5 ระดับ 5 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพสํานัก

2. มีการกําหนดแผนการประกันคุณภาพสํานักฯ

3. มีการจัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพสํานัก จํานวน 6 ครั้ง (ณ เดือนสิงหาคม 2556)

สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ได้รับนโยบายจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ให้ดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx และจัดทํารายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดตรวจ

ประเมินคุณภาพภายใน (IQA) จํานวน 10 ตัวชี้วัด

4. มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมิน

5. ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2556      

ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ชั้น 2  สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ และได้รับผลการประเมินฯ (IQA)   

เท่ากับ 5

นางสาวสุวารี เขียวคํา

รายละเอียดตัวชี้วัด

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน


