
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

(รอบ 12 เดือน ระหว่าง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - 30 กันยายน พ.ศ. 2558)



วิสัยทัศน์  :
พันธกิจ    :

(ระบุจํานวน)
จํานวน

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

ตัวชี้วัด 33 31 93.94 2 6.06  -  -
กลยุทธ์ 15 15 100.00  -  -  -  -

โครงการ 31 31 100.00  -  -  -  -

ตัวชี้วัด 14 13 92.86 1 7.14  -  -
กลยุทธ์ 4 4 100.00  -  -  -  -

โครงการ 14 14 100.00  -  -  -  -

ตัวชี้วัด 12 11 91.67 1 8.33  -  -
กลยุทธ์ 5 5 100.00  -  -  -  -

โครงการ 10 10 100.00  -  -  -  -

ตัวชี้วัด 3 3 100.00  -  -  -  -
กลยุทธ์ 3 3 100.00  -  -  -  -

โครงการ 3 3 100.00  -  -  -  -

สรุปข้อมูลผลการดําเนินการตามวิสัยทัศน์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2558 สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ดําเนินการแล้วเป็นไปตามแผนและเป้าหมาย เริ่มดําเนินการแล้วแต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ยังไม่ได้ดําเนินการ
ผลการดําเนินการ

เป็นเลิศในการให้บริการ และสนับสนุนการจัดการการศึกษาเป็นสากล 
1. มุ่งมั่นบริหารการศึกษาด้วยความถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส รวดเร็วและเป็นสากล
2. พัฒนาการบริหารทรัพยากรให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สามารถสนับสนุนการบริการการศึกษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย    
4. พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก

รวมทุกประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่ดี

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนการบริการวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการทําวิจัยสถาบัน
หน้า 1



(ระบุจํานวน)
จํานวน

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ดําเนินการแล้วเป็นไปตามแผนและเป้าหมาย เริ่มดําเนินการแล้วแต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ยังไม่ได้ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ตัวชี้วัด 1 1 100.00  -  -  -  -
กลยุทธ์ 1 1 100.00  -  -  -  -

โครงการ 1 1 100.00  -  -  -  -

ตัวชี้วัด 3 3 100.00  -  -  -  -
กลยุทธ์ 1 1 100.00  -  -  -  -

โครงการ 3 3 100.00  -  -  -  -

ตัวชี้วัด 1 1 100.00  -  -  -  -
กลยุทธ์ 1 1 100.00  -  -  -  -

โครงการ 1 1 100.00  -  -  -  -

หมายเหตุ : ให้ คณะ/หน่วยงาน สรุปจํานวนตัวชี้วัด จํานวนกลยุทธ์ และจํานวนโครงการ เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงานตามแผนฯ

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ

หน้า 2



ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายปี 2558 ผลการดําเนินงานปี 2558

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบการบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง ระดับ 5 ระดับ 5
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จของการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ชํารุดหรือหมดอายุการใช้งาน ระดับ 5 ระดับ 5
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ ระดับ 5 ระดับ 5
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85 ร้อยละ 85
ตัวชี้วัดที่ 5 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม “การพัฒนาทีมงานคุณภาพ” ร้อยละ 85 ร้อยละ 89.8
ตัวชี้วัดที่ 6 จํานวนกิจกรรมที่ได้จากโครงการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) อย่างน้อย 7 กิจกรรม 7 กิจกรรม
ตัวชี้วัดที่ 7 จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมโครงการกีฬาทะเบียนสัมพันธ์ อย่างน้อย 1 ครั้ง 1 ครั้ง
ตัวชี้วัดที่ 8 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างสุขภาวะ (Happy Work Place) ร้อยละ 85 ร้อยละ 97
ตัวชี้วัดที่ 9 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ร้อยละ 85 ร้อยละ 88.93
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ทั้งในหรือต่างประเทศ ร้อยละ 90 ร้อยละ 96.91
ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมในงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 90  ร้อยละ 100
ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้
ตารางสอนตารางสอบอัจฉริยะ

ร้อยละ 85 ร้อยละ 81.21

ตัวชี้วัดที่ 13 จํานวนกิจกรรมที่พัฒนาปรับปรุงงานทะเบียนประวัติ 3 กิจกรรม 3 กิจกรรม
ตัวชี้วัดที่ 14 จํานวนกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล 2 กิจกรรม 3 กิจกรรม

ตัวชี้วัดที่ 1 มีเอกสารคู่มือนักศึกษาเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 500 เล่ม 500 เล่ม
ตัวชี้วัดที่ 2 มีเอกสารคู่มือนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี (กัลปพฤกษ) ไม่น้อยกว่า 7,000 เล่ม 7,000 เล่ม
ตัวชี้วัดที่ 3 เกรดเฉลี่ยของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง เกรดเฉลี่ย 3.4 เกรดเฉลี่ย 3.48

สรุปข้อมูลผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด และเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2558 สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่ดี



ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายปี 2558 ผลการดําเนินงานปี 2558

สรุปข้อมูลผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด และเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2558 สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ตัวชี้วัดที่ 4 จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 
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ไม่น้อยกว่า 20,000 คน 20,381 คน

ตัวชี้วัดที่ 5 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 3 ช่องทาง 4 ช่องทาง
ตัวชี้วัดที่ 6 จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา ที่มหาวิทยาลัยอื่นเป็นเจ้าภาพ

ไม่น้อยกว่า 30,000 คน 31,900 คน

ตัวชี้วัดที่ 7 จํานวนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ไปสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ 170 คน 160 คน
ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการภาคการศึกษาพิเศษ ระดับ 5 ระดับ 5
ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ  มข. ระดับ 5 ระดับ 5
ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสําเร็จของการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี (สถาบันสมทบ) มข.

ระดับ 5 ระดับ 5

ตัวชี้วัดที่ 11 จํานวนบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม่ ไม่น้อยกว่า 8,000 บัตร 13,854 บัตร
ตัวชี้วัดที่ 12 จํานวนเอกสารสําคัญทางการศึกษา ไม่น้อยกว่า 50,000 ใบ 92,501ใบ

ตัวชี้วัดที่ 1 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสัมมนาระบบทะเบียนและประมวลผล ร้อยละ 85 ร้อยละ 85.40
ตัวชี้วัดที่ 2 จํานวนกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล 2 กิจกรรม 3 กิจกรรม
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตารางสอนตารางสอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับ 5 ระดับ 5

ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนผลงานวิจัยสถาบัน 5 เรื่อง 5 เรื่อง

ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี 2 กิจกรรม 3 กิจกรรม

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการวันสถาปนาสํานักทะเบียนฯ ร้อยละ 85  ร้อยละ 100

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สนับสนุนการทําวิจัยสถาบัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  สนับสนุนการบริการวิชาการ



ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายปี 2558 ผลการดําเนินงานปี 2558

สรุปข้อมูลผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด และเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2558 สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ตัวชี้วัดที่ 3 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน ร้อยละ 85 ร้อยละ 89.53

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของระบบการประกันคุณภาพ ระดับ 5 ระดับ 5
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  สนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ



เป้าประสงค์ :

รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

( รอบ 12 เดือน ระหว่าง 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)

1

1) ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบการ
ระดับ ระดับ 5 ระดับ 5 การดําเนินงาน : การจัดทําแผนและการดําเนินงานตามแผนการบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง นายวิรัช  ดวงทาแสง

บํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง วันและเวลาดําเนินการ :  1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558

สรุปผลการดําเนินการตามแผน : มีการตรวจสอบการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง

                                         ตรวจเช็คน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหล่อลื่น น้ํากลั่น น้ําหม้อน้ํา

                                         ตรวจเช็คกรองอากาศ กรองเชื้อเพลิง  กรองหล่อลื่น

                                         ทดสอบการทํางานของเครื่อง

งบประมาณ : 300,000 บาท

เป้าหมาย :  มีการบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารองพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพ

ความสําเร็จของการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของโครงการ :
    1. มีแผนการดําเนินงานบํารุงรักษา

    2. มีการดําเนินงานตามแผน

    3 .มีการการตรวจสอบการบํารุงรักษาฯ ตามข้อกําหนด/ ข้อตกลง

    4. มีการตรวจสอบเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง พร้อมใช้งาน

    5. มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการให้หน่วยงานทราบ

2

1) ระดับความสําเร็จของการจัดหาครุภัณฑ์ ระดับ ระดับ 5 ระดับ 5 การดําเนินงาน : การจัดทําแผนและดําเนินตามแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ชํารุด นายสุรศักดิ์  แก้วคําแสน

ทดแทนครุภัณฑ์ที่ชํารุดหรือหมดอายุการใช้ วันและเวลาดําเนินการ :  1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558

งาน สรุปผลการดําเนินการตามแผน : มีการดําเนินการตามแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทน

                                        มีครุภัณฑ์ที่ทดแทนของเดิมที่ชํารุดอย่างน้อย 5 ชนิด

งบประมาณ : 800,000 บาท

เป้าหมาย :  มีครุภัณฑ์ทดแทนของเดิมที่ชํารุดและหมดอายุการใช้งาน

รายละเอียดผลการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร์

   ค่า  

เป้าหมาย

ผลการ

ดําเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ ปัญหาอุปสรรค

เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดี บริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว สร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร (Service Mind)

ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียดตัวชี้วัด

โครงการบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง

โครงการครุภัณฑ์ทดแทน

รายละเอียดตัวชี้วัด

กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

หน้า 3



รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

( รอบ 12 เดือน ระหว่าง 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)

   ค่า  

เป้าหมาย

ผลการ

ดําเนินงาน
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ ปัญหาอุปสรรคผู้รับผิดชอบ

ความสําเร็จของการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของโครงการ :
    1. มีการสํารวจครุภัณฑ์และอายุการใช้งาน

    2. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์

    3. มีการดําเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์

    4. มีครุภัณฑ์ที่ทดแทนของเดิมอย่างน้อย 5 ชนิด

    5. มีการสรุปผลการดําเนินงาน

3

1) ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการ

และแผนยุทธศาสตร์

ระดับ ระดับ 5 ระดับ 5 การดําเนินงาน : จัดสัมมนาโครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

 2558  ณ วรัญญารีสอร์ท อ.ภูเรือ จ.เลย

นางสาวนันธิดา  น้อยสุข

วันและเวลาดําเนินการ :  วันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2557

สรุปผลการดําเนินการตามแผน : มีการจัดสัมมนาโครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 

วิเคราะห์ SWOT และเสริมสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์ ระหว่างผู้บริหาร 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ และบุคลากรสํานักฯ

งบประมาณ : 300,000 บาท

เป้าหมาย :  ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ ระดับ 5

ความสําเร็จของการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของโครงการ : ระดับ 5
1. มีการลงนามข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณพ.ศ.2558 ระหว่างผู้บริหารกับ

มหาวิทยาลัย

2. มีการประชุมคณะกรรมการแผนและสารสนเทศ

3. มีการดําเนินการตามโครงการเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการและแผนกลยุทธ์

4. มีการกําหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบระดับโครงการ

5. มีแผนปฏิบัติราชการและแผนกลยุทธ์สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และมีการเผยแพร่

แผนปฏิบัติราชการให้บุคลากรได้รับทราบ และสรุปผลโครงการ

4

1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ ร้อยละ 85 85 การดําเนินงาน : มีการจัดทําแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์ นายสุรศักดิ์  แก้วคําแสน

วันและเวลาดําเนินการ :  1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558

สรุปผลการดําเนินการตามแผน : มีการดําเนินการสํารวจพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์

                                         มีการดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์

งบประมาณ : 300,000 บาท

เป้าหมาย :  มีภูมิทัศน์พร้อมให้บริการนักศึกษาและบุคลากร

ความสําเร็จของการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของโครงการ :

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

รายละเอียดตัวชี้วัด

รายละเอียดตัวชี้วัด

โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

หน้า 4



รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

( รอบ 12 เดือน ระหว่าง 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)

   ค่า  

เป้าหมาย

ผลการ

ดําเนินงาน
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ ปัญหาอุปสรรคผู้รับผิดชอบ

    1. มีการสํารวจพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์

    2. มีแผนการดําเนินการ

    3. มีการดําเนินการตามแผนปรับปรุงภูมิทัศน์

    4. มีภูมิทัศน์ที่สวยงามพร้อมให้บริการการศึกษา

    5. มีการสรุปผลการดําเนินงาน

1

1.1

1) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ร้อยละ 85 89.80 การดําเนินงาน : มีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การพัฒนาทีมงานคุณภาพ” นางสาวศิวพร  ขอดคํา

วันและเวลาดําเนินการ : วันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2558  ณ วิลลา เขาแผงม้า จังหวัดนครราชสีมา

สรุปผลการดําเนินการตามแผน : มีการดําเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การพัฒนา

ทีมงานคุณภาพ”  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีการเรียนรู้และเข้าใจหลักการทํางานเป็นทีม และเพิ่มพูน

ทักษะการสื่อสารการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

งบประมาณ : 300,000 บาท

เป้าหมาย :  ระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ความสําเร็จของการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของโครงการ :
    1. ความพึงพอใจผู้ร่วมโครงการ ร้อยละ 89.80

    2. บุคลากรสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการมีการทํางานเป็นทีม

    3. ผู้เข้าร่วมสัมมนามีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การประสานงานรวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน

้ ี่    4. ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนําความรู้  และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

    5. มีการสรุปผลการดําเนินงาน

1.2

1) จํานวนกิจกรรมที่ได้จากโครงการ กิจกรรม อย่างน้อย 7 กิจกรรม การดําเนินงาน : มีการจัดโครงการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) นางสาวสุวารี  เขียวคํา

7 กิจกรรม วันและเวลาดําเนินการ : มกราคม-สิงหาคม 2558

รายละเอียดตัวชี้วัด

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การพัฒนาทีมงานคุณภาพ”

รายละเอียดตัวชี้วัด

โครงการจัดการความรู้ในองค์กร (KM)

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดี

โครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักฯ
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

( รอบ 12 เดือน ระหว่าง 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)

   ค่า  

เป้าหมาย

ผลการ

ดําเนินงาน
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ ปัญหาอุปสรรคผู้รับผิดชอบ

สรุปผลการดําเนินการตามแผน : 
 1. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับแนวทางการจัดทํา KM

 2. บุคลากรทุกกลุ่มภารกิจ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานตามภารกิจ

 3. จัดเวทีเพื่อนําเสนอกิจกรรมที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มภารกิจ ในเดือนกรกฎาคม ตามหัวข้อดังนี้

กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป : การประเมินผลการปฏิบัติราชการแบบมีส่วนร่วม

กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ : 
1. การตรวจวิเคราะห์ข้อมูลหลักสูตรเพื่อเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การบันทึกข้อมูลหลักสูตรในโปรแกรมระบบข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา : 
1. การจัดการระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง (โควตาภาคฯ) 

ประจําปีการศึกษา 2559 

2. กระบวนงานการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี

กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน : 

1. การเชื่อมโยงของระบบฐานข้อมูลรายวิชา  

2. การลดขั้นตอนการลงทะเบียนวิชาเรียนเป็นกรณีพิเศษของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น  

3. การให้บริการลงทะเบียนช้ากรณีพิเศษ 

กลุ่มภารกิจประมวลผล : การจัดการระบบอนุมัติสําเร็จการศึกษา

กลุ่มภารกิจบริการ : การเพิ่มระบบบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการตรวจสอบคุณวุฒิ

การศึกษา 

งานประสานงานสหกิจศึกษา : การจัดโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ 2558 จํานวน 10 โครงการ

งบประมาณ :  50,000 บาท

เป้าหมาย :  จํานวนกิจกรรมที่ได้จากโครงการอย่างน้อย 7 กิจกรรม

ความสําเร็จของการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของโครงการ :
  1. จํานวนกิจกรรมที่ได้จากโครงการ แบ่งตามกลุ่มภารกิจ รวมเป็น 7 กิจกรรม

  2.  บุคลากรมีความรู้และเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานในภาพรวมของทั้งสํานักฯ

1.3

1) จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม ครั้ง อย่างนอ้ย 1 ครั้ง การดําเนินงาน : มีการจัดโครงการกีฬาทะเบียนสัมพันธ์ นายสมโภชน์  ถิ่นปรุ

1 ครั้ง วันและเวลาดําเนินการ : วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2558

สรุปผลการดําเนินการตามแผน : จัดการแข่งขันฟุตบอลบุคลากร 6 คน "กีฬาทะเบียนสัมพันธ์" 

(Registrar Cup ครั้งที่ 8) ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งบประมาณ :  70,000 บาท

เป้าหมาย :  จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมอย่างน้อย 1 ครั้ง

ความสําเร็จของการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของโครงการ :

โครงการกีฬาทะเบียนสมัพันธ์

รายละเอียดตัวชี้วัด

หน้า 6



รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

( รอบ 12 เดือน ระหว่าง 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)

   ค่า  

เป้าหมาย

ผลการ

ดําเนินงาน
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ ปัญหาอุปสรรคผู้รับผิดชอบ

1. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพร่างการแข็งแรง สมบูรณ์ มีน้ําใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ 

รู้ให้อภัย

2. บุคลากรด้านระบบทะเบียนนักศึกษาที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ อันดีต่อกันเผยแพร่ผลงานและ

ประชาสัมพันธ์สํานักฯ

1.4

1) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ร้อยละ 85 ร้อยละ 97 การดําเนินงาน : มีการจัดโครงการเสริมสร้างสุขภาวะ (Happy Work Place) นางจุไรรัตน์  ศิริมั่งมูล

วันและเวลาดําเนินการ : วันที่ 3 กันยายน 2558

สรุปผลการดําเนินการตามแผน : มีการดําเนินงานกิจกรรม (Happy Relax)  ณ สํานักบริหารและพัฒนา

วิชาการ  โดยได้เชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ในด้านนี้ มาถ่ายทอดความรู้  ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

งบประมาณ :  80,000 บาท

เป้าหมาย :  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85

ความสําเร็จของการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของโครงการ :
1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการผ่อนคลาย

ความเครียดในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิตประจําวัน

2. บุคลากรที่ปฏิบัติงานสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน และมี

ความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน

1.5

1) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ร้อยละ 85 88.93 การดําเนินงาน : มีการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ นางเจียระไน  นีล

วันและเวลาดําเนินการ :  วันที่ 5 กรกฎาคม  2558

สรุปผลการดําเนินการตามแผน : จัดอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสํานักบริหารและพัฒนา

วิชาการ เรื่อง “สนทนาภาษาอังกฤษในสํานักงาน” ณ วิชชิ่งทรี ขอนแก่น รีสอร์ท

และอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษในสํานักงาน โดย Mr.Rudisang  Motshubi อาจารย์จากสถาบันภาษา

งบประมาณ :  50,000 บาท

เป้าหมาย :  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85

ความสําเร็จของการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของโครงการ :
1. บุคลากรสามารถสนทนาภาษาอังกฤษกับผู้มาติดต่องานกับสํานักฯ

2. เกิดบรรยากาศการทํางานเป็นภาษาอังกฤษและนําไปพัฒนาในงานได้เป็นอย่างดี

1.6

1) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ ร้อยละ 90 96.91 การดําเนินงาน : มีการจัดโครงการศึกษาดูงานของบุคลากรสํานักฯ นางธันยาภัทร์  ขําศิริ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรสํานักฯ

รายละเอียดตัวชี้วัด

รายละเอียดตัวชี้วัด

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะ (Happy Work Place)

รายละเอียดตัวชี้วัด
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

( รอบ 12 เดือน ระหว่าง 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)

   ค่า  

เป้าหมาย

ผลการ

ดําเนินงาน
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ ปัญหาอุปสรรคผู้รับผิดชอบ

ความรู้ทั้งในหรือต่างประเทศ วันและเวลาดําเนินการ : วันที่ 13 – 16 พฤษภาคม 2558

สรุปผลการดําเนินการตามแผน : ศึกษาดูงาน ณ โครงการอ่างเก็บน้ําคลองท่างิ้วอันเนื่องมากจาก

พระราชดําริ  จังหวัดตรัง และศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จังหวัด

สุราษฎร์ธานี เรื่อง ด้านระบบทะเบียนและประมวลผล

งบประมาณ :  800,000 บาท

เป้าหมาย :  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ทั้งในหรือต่างประเทศ ร้อยละ 90

ความสําเร็จของการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของโครงการ :
1. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามตัวชี้วัดขององค์กร  และเกณฑ์   

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

2. บุคลากรได้นําความรู้และประสบการณ์จากที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาใช้เพื่อ

การพัฒนาศักยภาพในสายงาน

3. บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําประสบการณ์มาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน

1.7

1) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมในงานที่

เกี่ยวข้อง

ร้อยละ ร้อยละ 90 100 1. โครงการฝึกอบรมการใช้งาน Google Docs และ Dropbox

วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะมนุษศาสตร์ฯ

นางสาวธัญวลัย กฤษณกมล

2. อบรม หลักสูตร TQA Criteria รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมพลูแมน 

จังหวัดขอนแก่น

3. อบรม หลักสูตร TQA Criteria รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 20-22 พ.ค. 2558 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ 

คองคอร์ด  กทม.

4. เข้าร่วมสัมมนา Converged Campus (นายแผง ขนวน)

5. อบรมเรื่อง การใช้โปรแกรม SPSS (นางสาวณัฐวดี ปทุมบาล)

6. อบรม เรื่อง Linux Administration การบริหารจัดการระบบปฏิบัติการ Linux ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

วันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2558 (นายอติศานต์/นางสาวนัฎฐา)

7. เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (นายประสิทธิ์ มูลเพีย)

8. เข้าร่วมอบรม "การจัดการความขัดแย้ง ฯ (นายประสิทธิ์/นายสุรศักดิ์)

1.8

1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ร้อยละ 85 81.21 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้ตารางสอนตารางสอบอัจฉริยะสําหรับเจ้าหน้าที่

งานบริการการศึกษาของคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์

1. นางเนตรนภา เจนเจริญ

2. โครงการวิจัยสถาบัน 2.นางสาวสุวารี เขียวคํา

3. โครงการบันทึกข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 3.นายประสิทธิ์ มูลเพีย

4. โครงการปรับปรุงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 4.นางหทัยรัตน์

รายละเอียดตัวชี้วัด

สนับสนุนกิจกรรมตามนโยบายผู้บริหาร

รายละเอียดตัวชี้วัด

สนับสนุนการอบรมของบุคลากรสํานักฯ
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

( รอบ 12 เดือน ระหว่าง 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)

   ค่า  

เป้าหมาย

ผลการ

ดําเนินงาน
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ ปัญหาอุปสรรคผู้รับผิดชอบ

5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การกําหนดกรอบ Professional Framework มข. บุณยรัตน์พันธ์ เงินทอง

1

1) จํานวนกิจกรรมที่พัฒนาปรับปรุงงาน จํานวน 3 กิจกรรม 3 กิจกรรม การดําเนินงาน : มีการพัฒนาระบบทะเบียนประวัตินักศึกษา นางสาวสมศิริ เลียบสวัสดิ์

ทะเบียนประวัติ วันและเวลาดําเนินการ : ตุลาคม 57- กันยายน 2558

สรุปผลการดําเนินการตามแผน : 
1. ออกรหัสประจําตัวนักศึกษาใหม่ และรหัสผ่านเข้าสู่ระบบทะเบียนนักศึกษารายบุคคล

2. ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ และรหัสเข้าสู่ระบบทะเบียนนักศึกษารายบุคคล ผ่านระบบ internet 

3. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกาใหม่รายบุคคล ผ่นระบบ internet    

4. นักศึกษาใหม่บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษารายบุคคล ผ่านระบบ internet

5. รับเอกสารและตรวจเอกสารประกอบการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

6. จัดเรียงเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ แยกตามคณะ และระดับการศึกษาเพื่อจัดทํา

ซองประงัตินักศึกษารายบุคคลต่อไป

งบประมาณ :  300,000 บาท

เป้าหมาย :  จํานวนกิจกรรมที่พัฒนาปรับปรุงงานทะเบียนประวัติอย่างน้อย 3 กิจกรรม

ความสําเร็จของการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของโครงการ :
ได้ระบบงานที่พัฒนาดีขึ้น  และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยมีการพัฒนาปรับปรุงงานทะเบียนประวัติ 3 กิจกรรม 

1. ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ และรหัสเข้าสู่ระบบทะเบียนนักศึกษารายบุคคล ผ่านระบบ internet 

2. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกาใหม่รายบุคคล ผ่นระบบ internet    

3. นักศึกษาใหม่บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษารายบุคคล ผ่านระบบ internet

1

1) จํานวนกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 2 กิจกรรม 3 กิจกรรม การดําเนินงาน :  จัดทําโครงการบํารุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศระบบงานทะเบียนนักศึกษา นางสาวณัฐวดี  ปทุมบาล

ที่พัฒนาเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล วันและเวลาดําเนินการ : ตุลาคม 57- กันยายน 2558

สรุปผลการดําเนินการตามแผน : ดําเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้

1. จัดทําระบบงานสําเนาและกู้ข้อมูลทะเบียนฯ สํารองคืน (D-R Site)

2. สนับสนุนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนนักศึกษาร่วมกับองค์กรอื่นๆ (ห้องสมุด, บัณฑิตวิทยาลัย, กอง

กิจการนักศึกษาและระบบตารางสอนอัจฉริยะของมหาวิทยาลัย เพื่อการให้บริการการศึกษา

3. จัดทําโปรแกรมการอัพโหลดรูปภาพนักศึกษาใหม่ผ่านเว็บไซต์

รายละเอียดตัวชี้วัด

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาระบบทะเบียนประวัตินักศึกษา

รายละเอียดตัวชี้วัด

กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

 โครงการบํารุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศระบบงานทะเบียนนักศึกษา

หน้า 9



รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

( รอบ 12 เดือน ระหว่าง 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)

   ค่า  

เป้าหมาย

ผลการ

ดําเนินงาน
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ ปัญหาอุปสรรคผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ :  1,400,000 บาท

เป้าหมาย :   จํานวนกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างน้อย 2 

กิจกรรม

ความสําเร็จของการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของโครงการ :
มีระบบงานโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาที่พร้อมใช้งาน สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและมีความมั่นคง

 ปลอดภัย  เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย 3 กิจกรรม

หน้า 10



เป้าประสงค์ :

รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

( รอบ 12 เดือน ระหว่าง 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)

1

1) มีเอกสารคู่มือนักศึกษาเกี่ยวกับระเบียบ จํานวน ไม่น้อยกว่า 500 เล่ม การดําเนินงาน : ดําเนินการเอกสารคู่มือนักศึกษาเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับระดับปริญญาตรี นายประสิทธิ์  มูลเพีย

ข้อบังคับระดับปริญญาตรี 500 เล่ม วันและเวลาดําเนินการ : สิงหาคม 2558
2) มีเอกสารคู่มือนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี จํานวน ไม่น้อยกว่า 7,000 เล่ม สรุปผลการดําเนินการตามแผน :
(กัลปพฤกษ) 7,000 เล่ม จัดส่งตีพิมพ์เอกสารคู่มือนักศึกษาเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับระดับปริญญาตรี และจัดส่งให้คณะ

เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงระเบียบและแนวปฏิบัติต่าง ๆ 

งบประมาณ : งบดําเนินงาน
เป้าหมาย :  เอกสารคู่มือนักศึกษาเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 500 เล่ม
                เอกสารคู่มือนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี (กัลปพฤกษ) ไม่น้อยกว่า 7,000 เล่ม
ความสําเร็จของการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของโครงการ :
มีเอกสารคู่มือนักศึกษาเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับระดับปริญญาตรี และเอกสารคู่มือนักศึกษาใหม่ระดับ

ปริญญาตรี (กัลปพฤกษ) ให้นักศึกษาเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงระเบียบและแนวปฏิบัติต่าง ๆ

1

1) เกรดเฉลี่ยของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้า เกรด เกรด 3.4 เกรด 3.48 การดําเนินงาน : ดําเนินการรับสมัครและจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ โดยวิธีรับตรง นางฉวีวรรณ  สูงแข็ง

ศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง วันและเวลาดําเนินการ : ตุลาคม 57- กันยายน 2558
สรุปผลการดําเนินการตามแผน :
การประชาสัมพันธ์การสอบ การรับสมัคร การจัดสอบ การประกาศผลสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ การ
ประกาศผลสอบ และการรายงานตัวเข้าศึกษา เป็นไปตามที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ
งบประมาณ : 18,500,000 บาท
เป้าหมาย :   เกรดเฉลี่ยของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยวิธีรับตรง 3.4
ความสําเร็จของการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของโครงการ :

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบรับเข้าศึกษาที่มีความหลากหลาย

โครงการดําเนินการรับสมัครและจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ โดยวิธีรับตรง

กลยุทธ์ที่ 2.1 มีเกณฑ์มาตรฐาน และแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร

โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน (มข 5)

รายละเอียดตัวชี้วัด

รายละเอียดตัวชี้วัด

   ค่า  

เป้าหมาย

ผลการ

ดําเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียดผลการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่ดี

เป็นหน่วยงานสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรมและจริยธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทย

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

( รอบ 12 เดือน ระหว่าง 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)

   ค่า  

เป้าหมาย

ผลการ

ดําเนินงาน
ผู้รับผิดชอบกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ

1. นักเรียนที่กําลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า (ปวส.3)  ของโรงเรียนที่อยู่
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีโอกาสเข้า ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามากยิ่งขึ้น
2. เกรดเฉลี่ยของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง 3.48

2

2.1

1) จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ จํานวน ไม่น้อยกว่า 20,381 คน การดําเนินงาน : จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่  19 นางสาวศิวพร  ขอดคํา

เข้าร่วมโครงการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา 20,000 คน วันและเวลาดําเนินการ : วันที่ 29-30 มกราคม 2558

 ครั้งที่  19 สรุปผลการดําเนินการตามแผน :
 - การเข้าร่วมประชุมกับสกอ.เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่19 ประจําปี 
2558  
 - ดําเนินการส่งหนังสือแก่สถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการ  จัดระเบียบบูธ รับการจ่ายเงิน
พร้อมส่งใบเสร็จแก่สถาบันนั้นๆ  ติดต่อ ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆ  ดําเนินการ
จัดงาน ดูแลควาพร้อมของบูธนิทรรศการ ต้อนรับและให้ความสะดวกแก่สถาบันที่เข้าร่วมจัดงาน รวมทั้ง
ผู้เข้าร่วมงาน 
 - จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่  19 ณ หอประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก

งบประมาณ : 700,000 บาท
เป้าหมาย : จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา 
ครั้งที่  19 ไม่น้อยกว่า 20,000 คน
ความสําเร็จของการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของโครงการ :
 - จํานวนนักเรยีนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ตามเป้าหมายที่กําหนด
 - การกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง
 - นักเรียน/นักศึกษา  อาจารย์แนะแนวและผู้สนใจทราบข้อมูลหลักสูตรและการจัดการศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.2

1) ช่องทางการประชาสัมพันธ์ ช่องทาง อย่างน้อย 4 ช่องทาง การดําเนินงาน : จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวศิวพร  ขอดคํา

อย่างน้อย 3 ช่องทาง 3 ช่องทาง วันและเวลาดําเนินการ : ตุลาคม 57- กันยายน 2558
สรุปผลการดําเนินการตามแผน :
1.จัดทําเอกสารแผ่นพับ หนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตร วีธีการรับเข้ามหาวิทยาลัย(เรียนอะไรใน มข.)
2.จัดทําสื่อวิดิทัศน์ (VCD แนะนํามหาวิทยาลัย)
3.จัดทําสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Internet_www.kku.ac.th (การประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์การรับเข้าศึกษา
ในโครงการต่าง เช่น  โครงการเด็กดีมีคุณธรรม
4.การเปิดบูธนิทรรศการร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆที่เป็นเจ้าภาพ (การประชาสัมพันธ์บุคคลต่อบุคคล)

รายละเอียดตัวชี้วัด

โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก

โครงการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่  19

รายละเอียดตัวชี้วัด
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

( รอบ 12 เดือน ระหว่าง 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)

   ค่า  

เป้าหมาย

ผลการ

ดําเนินงาน
ผู้รับผิดชอบกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ

งบประมาณ : 400,000 บาท
เป้าหมาย : ช่องทางการประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 3 ช่องทาง
ความสําเร็จของการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของโครงการ :
 - มีช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่หลากหลาย

2.3

1) จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ จํานวน ไม่น้อยกว่า 31,900 คน การดําเนินงาน : เข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ที่มหาวิทยาลัยอื่นเป็นเจ้าภาพ นางสาวศิวพร  ขอดคํา

เข้าร่วมโครงการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร 30,000 คน วันและเวลาดําเนินการ : ตุลาคม 57- กันยายน 2558

อุดมศึกษา ที่มหาวิทยาลัยอื่นเป็นเจ้าภาพ สรุปผลการดําเนินการตามแผน :
 - เข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 
2557  มีครู นักเรียน เข้าร่วม จํานวน 6,100 คน
 – เข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2557  
มีครู นักเรียน เข้าร่วม จํานวน 5,500 คน 
 - เข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2557 มีครู 
นักเรียน เข้าร่วม จํานวน 3,200 คน
 - เข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2558 มี
ครู นักเรียน เข้าร่วม จํานวน 4,100 คน
 - เข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 
มีครู นักเรียน เข้าร่วม จํานวน 5,600 คน 
 - เข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558
 มีครู นักเรียน เข้าร่วม จํานวน 4,000 คน 
 - เข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2558 มีครู 
นักเรียน เข้าร่วม จํานวน 3,400 คน 
รวมมีครู นักเรียน เข้าร่วมชมนิทรรศการและสอบถาม จํานวน 31,900 คน

งบประมาณ : 250,000 บาท
เป้าหมาย : จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 30,000 คน
ความสําเร็จของการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของโครงการ :
 - จํานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ตามเป้าหมายที่กําหนด

โ ึ ใ ้ ี ้ ึ ไ ้ ่ ึ - แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาอย่างครอบคลุม ทั่วถึง และมีเครือข่ายระหว่าง

1

1) จํานวนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ไป จํานวน 170 คน 160 คน การดําเนินงาน : มีการจัดโครงการพัฒนาสหกิจศึกษาอาเซียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น นางมลิวรรณ  เบ้าวัน

สหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ วันและเวลาดําเนินการ : ตุลาคม 57- กันยายน 2558
สรุปผลการดําเนินการตามแผน :

โครงการพัฒนาสหกิจศึกษาอาเซียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียดตัวชี้วัด

กลยุทธ์ที่ 2.3 สนับสนุนการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา

สนับสนุนการเข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ที่มหาวิทยาลัยอื่นเป็นเจ้าภาพ

รายละเอียดตัวชี้วัด
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

( รอบ 12 เดือน ระหว่าง 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)

   ค่า  

เป้าหมาย

ผลการ

ดําเนินงาน
ผู้รับผิดชอบกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ

นักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียนเดินทางไปกลุ่มประเทศอาเซียนจํานวน 160 คน มี 8 คณะ ดังนี้
1. เกษตรศาสตร์ จํานวน 49 คน
2. วิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 11 คน
3. วิทยาศาสตร์ จํานวน 23 คน
4. สัตวแพทยศาสตร์ จํานวน 6 คน
5. วิทยาการจัดการ จํานวน 2 คน
6. มนุษยศาสตร์ จํานวน 33 คน
7. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น จํานวน 27 คน
8. วิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 9 คน
ในกลุ่มประเทศอาเซียนไปครบทั้ง 10 ประเทศ และมีเพิ่มอาเซียนบวกสามอีก 3 ประเทศ คือ จีน ญี่ปุ่น 
และสาธารณรัฐเกาหลี

งบประมาณ :  12,273,600 บาท (งบจากฝ่ายวิชาการ มข.)
เป้าหมาย : จํานวนนักศึกษาที่ไปสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 160 คน
ความสําเร็จของการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของโครงการ :
1. คณาจารย์ บุคลากร  ผู้ปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษามากขึ้น
2. นักศึกษาสหกิจศึกษาได้จํานวนตามเป้าหมายโครงการ
3. รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับประเทศ

1

1) ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการภาค ระดับ ระดับ 5 ระดับ 5 การดําเนินงาน : มีการจัดโครงการบริหารจัดการภาคการศึกษาพิเศษ นายสมโภชน์  ถิ่นปรุ

การศึกษาพิเศษ วันและเวลาดําเนินการ : ตุลาคม 57- กันยายน 2558
สรุปผลการดําเนินการตามแผน :
จัดทําปฏิทิน มข.30 ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2557
แต่งตั้งคณะกรรมการกลางดําเนินงานจัดการศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษ
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดการการศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษ
ดําเนินการทํา มข.30 ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2557
มีการลงทะเบียนวิชาเรียน ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2557
มีการประมวลผลการเรียน ภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2557
มีรายงานผลการดําเนินงาน ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2557
มีการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีการสรุปผลการดําเนินการจัดการการศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2557

งบประมาณ :  54,800 (งบดําเนินงาน)
เป้าหมาย : ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการภาคการศึกษาพิเศษ ระดับ 5
ความสําเร็จของการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของโครงการ :

กลยุทธ์ที่ 2.4 สนับสนุนการบริหารจัดการภาคการศึกษาพิเศษ

โครงการบริหารจัดการภาคการศึกษาพิเศษ

รายละเอียดตัวชี้วัด
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

( รอบ 12 เดือน ระหว่าง 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)

   ค่า  

เป้าหมาย

ผลการ

ดําเนินงาน
ผู้รับผิดชอบกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ

1. มีข้อมูลตารางสอนตารางสอบใช้ในการลงทะเบียนวิชาเรียนของนักศึกษาในภาคฤดูร้อน

2. สามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

1

1) ระดับความสําเร็จของการจัดงานพิธี ระดับ ระดับ 5 ระดับ 5 การดําเนินงาน : ร่วมและสนับสนุนการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มข. นางจิรภา  ไกยสวน

พระราชทานปริญญาบัตรของ  มข. วันและเวลาดําเนินการ : กันยายน - พฤศจิกายน 57
สรุปผลการดําเนินการตามแผน :
จัดทําปฏิทินการดําเนินงาน
จัดทําคําสั่งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
มีการประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ 
มีการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิต
มีสูจิบัตรงานพิธีฯ 
มีการสรุปประเมินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

งบประมาณ :  7,000,000 บาท
เป้าหมาย : ระดับความสําเร็จของการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ  มข. ระดับ 5
ความสําเร็จของการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของโครงการ :
การจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นปีการศึกษา 2557 
สําเร็จตามเป้าหมาย

2

1) ระดับความสําเร็จของการจัดงานพิธี ระดับ ระดับ 5 ระดับ 5 การดําเนินงาน : ร่วมและสนับสนุนการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันสมทบ นางจิรภา  ไกยสวน

พระราชทานปริญญาบัตรของ วิทยาลัยพยาบาล วันและเวลาดําเนินการ :  ตุลาคม 58

บรมราชชนนี (สถาบันสมทบ) มข. สรุปผลการดําเนินการตามแผน :
 - มีการจัดทําเอกสารให้กับบัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษา อยู่ระหว่างการดําเนินงาน บัณฑิตรอรับปริญญาบัตร
ในเดือนตุลาคม 2558
 - มีการจัดทําใบปริญญาบัตรให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 700 ราย
 - มีการออกหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557 จํานวน 700 ราย
งบประมาณ :  640,000 บาท
เป้าหมาย : ระดับความสําเร็จของการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี (สถาบันสมทบ) มข. ระดับ 5
ความสําเร็จของการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของโครงการ :

รายละเอียดตัวชี้วัด

กลยุทธ์ที่ 2.5 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

โครงการร่วมและสนับสนุนการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มข.

รายละเอียดตัวชี้วัด

โครงการร่วมและสนับสนุนการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันสมทบ

หน้า 15



รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

( รอบ 12 เดือน ระหว่าง 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)

   ค่า  

เป้าหมาย

ผลการ

ดําเนินงาน
ผู้รับผิดชอบกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ

1. ได้รับความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. การจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาของสถาบันสมทบสําเร็จตามเป้าหมาย

3

1) จํานวนบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม่ จํานวน ไม่น้อยกว่า 13,854บัตร การดําเนินงาน : ผลิตบัตรประจําตัวนักศึกษา และเอกสารสําคัญทางการศึกษา นางหทัยรัตน์

8,000 บัตร วันและเวลาดําเนินการ : ตุลาคม 57- กันยายน 58 บุณยรัตนพันธ์ เงินทอง

2) จํานวนเอกสารสําคัญทางการศึกษา จํานวน ไม่น้อยกว่า 92,501 ใบ สรุปผลการดําเนินการตามแผน :
50,000 ใบ ดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาตรี และนักศึกษาต่างชาติ ประจําปี

การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จํานวน 13,854 บัตร
และออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา ให้กับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาตรี และนักศึกษา
ต่างชาติ ประจําปีการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จํานวน 92,501 ใบ
รอบระยะเวลามาตรฐานที่ให้บริการโดยเฉลี่ยประมาณ 10 นาที/รายการ 
ช่องทางการให้บริการ 3 ช่องทาง คือ 1.มาขอด้วยตนเอง 2.ทางไปรษณีย์ 3.ผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์

งบประมาณ :  500,000 บาท
เป้าหมาย : จํานวนบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม่ ไม่น้อยกว่า 8000 บัตร
               จํานวนเอกสารสําคัญทางการศึกษา ไม่น้อยกว่า 50,000 ใบ
ความสําเร็จของการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของโครงการ :
1. ผลิตบัตรประจําตัวนักศึกษา และผลิตเอกสารสําคัญทางการศึกษา ได้ทันตามกําหนดเวลา
2. นักศึกษาสามารถใช้บัตรแสดงตน และเอกสารสําคัญทางการศึกษาให้กับ คณะ หน่วยงาน 
 ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนักศึกษาชาวต่างชาติ

โครงการผลิตบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม่

รายละเอียดตัวชี้วัด
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ปัญหาอุปสรรค
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ปัญหาอุปสรรค
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ปัญหาอุปสรรค
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ปัญหาอุปสรรค
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ปัญหาอุปสรรค
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ปัญหาอุปสรรค
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เป้าประสงค์ :

รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

( รอบ 12 เดือน ระหว่าง 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)

1

1) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ร้อยละ 85 ร้อยละ85.40 การดําเนินงาน : มีการจัดโครงการสัมมนาระบบทะเบียนและประมวลผล นายสุรศักดิ์ แก้วคําแสน

วันและเวลาดําเนินการ : วันที่ 17-19  กรกฎาคม  2558  ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางจันทร์เพ็ญ  พิลา

สรุปผลการดําเนินการตามแผน : มีการดําเนินการโครงการสัมมนาระบบทะเบียนและประมวลผล
  เพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างเครือข่ายระบบทะเบียนนักศึกษา ทราบปัญหาและอุปสรรคของระบบ
  ทะเบียนนักศึกษา
งบประมาณ : 350,000 บาท
เป้าหมาย :  ระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  และมีเครือข่าย 1 เครือข่าย
ความสําเร็จของการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของโครงการ :
    1. ความพึงพอใจผู้ร่วมโครงการ ร้อยละ 85.40
    2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายระบบทะเบียนนักศึกษา
    3. ทราบปัญหาและอุปสรรคของระบบทะเบียนนักศึกษา
    4. บุคลากรที่เกี่ยวข้องระบบทะเบียนนักศึกษามีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
    5. มีการสรุปผลการดําเนินงาน

1

1) จํานวนกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ จํานวน 2 กิจกรรม 3 กิจกรรม การดําเนินงาน :  จัดทําโครงการบํารุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศระบบงานทะเบียนนักศึกษา นางสาวณัฐวดี  ปทุมบาล

พัฒนาเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล วันและเวลาดําเนินการ : ตุลาคม 57- กันยายน 2558

รายละเอียดตัวชี้วัด

กลยุทธ์ที่ 3.1  มุ่งเน้นการให้บริการและสนับสนุนงานที่ตอบสนองระหว่างหน่วยงาน

โครงการสัมมนาระบบทะเบียนและประมวลผล

รายละเอียดตัวชี้วัด

กลยุทธ์ที่ 3.2  เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการที่หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

โครงการบํารุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศระบบงานทะเบียนนักศึกษา

รายละเอียดผลการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  สนับสนุนการบริการวิชาการ

เป็นหน่วยงานสนับสนุนการให้บริการการจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ
   ค่า  

เป้าหมาย

ผลการ

ดําเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ ปัญหาอุปสรรค

หน้า 17



รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

( รอบ 12 เดือน ระหว่าง 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ

   ค่า  

เป้าหมาย

ผลการ

ดําเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ ปัญหาอุปสรรค

สรุปผลการดําเนินการตามแผน : 
ดําเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. จัดทําระบบงานสําเนาและกู้ข้อมูลทะเบียนฯ สํารองคืน (D-R Site)
2. สนับสนุนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนนักศึกษาร่วมกับองค์กรอื่นๆ (ห้องสมุด, บัณฑิตวิทยาลัย, กอง
กิจการนักศึกษาและระบบตารางสอนอัจฉริยะของมหาวิทยาลัย เพื่อการให้บริการการศึกษา
3. จัดทําโปรแกรมการอัพโหลดรูปภาพนักศึกษาใหม่ผ่านเว็บไซต์

งบประมาณ :  1,400,000 บาท
เป้าหมาย :   จํานวนกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างน้อย 2 
กิจกรรม
ความสําเร็จของการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของโครงการ :
มีระบบงานโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาที่พร้อมใช้งาน สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและมีความมั่นคง
 ปลอดภัย  เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย 3 กิจกรรม

1

1) ระดับความสําเร็จของการจัดทําตารางสอน ระดับ ระดับ 5 ระดับ 5 การดําเนินงาน : มีการจัดโครงการบริหารจัดการตารางสอนตารางสอบ นางเนตรนภา เจนเจริญ

ตารางสอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันและเวลาดําเนินการ : ตุลาคม57-กันยายน58
สรุปผลการดําเนินการตามแผน :
 - ได้ดําเนินการส่งปฏิทินการจัดทํา มข.30  ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ส่งให้กับคณะ  
เพื่อที่คณะจะได้สํารวจวิชาที่จะเปิดสอนในปีการศึกษานั้น ๆ
 - ได้จัดทําแผนดําเนินการ จัดทําปฏิทินดําเนินการในการจัดทํา มข.30  และได้แต่งตั้งมีคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดทํา มข.30  ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา จัดทํา มข.30  และดําเนินการตาม
ปฏิทินที่กําหนด
 - ได้เปิดระบบตารางสอนตารางสอนให้กับคณะ เพื่อบันทึกข้อมูลตารางสอนตารางสอบทั้งระดับปริญญา
ตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  ทั้งนี้ ในการจัดทําตารางสอนตารางสอบระดับปริญญาตรี จะต้องดําเนินการให้
แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2558 ทั้งนี้ การจัดทําตารางสอนตารางสอบระดับปริญญาตรีพร้อมทั้ง
ตรวจสอบความถูกต้องและจัดทําเอกสารคู่มือตารางสอนตารางสอบ (มข.30) 
 - ส่วนระดับบัณฑิตศึกษา อยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูลตารางสอนตารางสอบและแล้วเสร็จภายในเดือน
เมษายน 2558  ทั้งนี้ การจัดทําตารางสอนตารางสอบระดับบัณฑิตศึกษาพร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง
และจัดทําเอกสารคู่มือตารางสอนตารางสอบ (มข.30)
 - มีรายวิชาจัดตารางสอนตารางสอบสําหรับพร้อมการลงทะเบียนวิชาเรียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 - รายงานผลการดําเนินงานการจัดทําตารางสอนตารางสอบ ปีการศึกษา 2558
 - มีการลงทะเบียนวิชาเรียนของทุกระดับ ปีการศึกษา 2558

จากการรายงาน ยังไม่สิ้นสุดปีการศึกษาตาม

ปีการศึกษา 2558

งบประมาณ : 200,000 บาท
เป้าหมาย :  ระดับความสําเร็จของการจัดทําตารางสอนตารางสอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับ 5

กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาระบบ IT สําหรับบุคคลากร สายผู้สอน และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

โครงการบริหารจัดการตารางสอนตารางสอบ

รายละเอียดตัวชี้วัด

หน้า 18



รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

( รอบ 12 เดือน ระหว่าง 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ

   ค่า  

เป้าหมาย

ผลการ

ดําเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ ปัญหาอุปสรรค

ความสําเร็จของการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของโครงการ :
1. ข้อมูลรายวิชาที่นํามาจัดตารางสอนตารางสอบใช้ในการลงทะเบียนวิชาเรียนของ
 นักศึกษามีความถูกต้องครบถ้วน
2. มีเอกสารคู่มือตารางสอนตารางสอบ ประจําปีการศึกษา 2558

หน้า 19



เป้าประสงค์ :

รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

( รอบ 12 เดือน ระหว่าง 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)

1

1) จํานวนผลงานวิจัยสถาบัน จํานวน 5 เรื่อง 5 เรื่อง การดําเนินงาน : มีการจัดทําวิจัยสถาบัน นางสาวสุวารี  เขียวคํา

วันและเวลาดําเนินการ : ตุลาคม 57- กันยายน 2558

สรุปผลการดําเนินการตามแผน :
1. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาวิจัยสถาบัน เกี่ยวกับรายละเอียดการเขียนเค้าโครงการวิจัยสถาบัน

2. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ และส่งเค้าโครงวิจัยสถาบัน

3. นําเค้าโครงวิจัยสถาบันเข้าที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา และปรับแก้

4. สรุปจํานวนหัวข้อวิจัยสถาบัน จํานวน 6 เรื่อง

5. บุคลากรดําเนินการจัดทําวิจัยสถาบันที่ได้รับอนุมัติ 6 เรื่อง ดังนี้

    1) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความผาสุกของบุคลารกที่มีต่อสํานักทะเบียนและ

ประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ประจําปี พ.ศ. 2558 งบประมาณ 32,500 บาท

    2) ความต้องการในการพัฒนาการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ 

และนักศึกษาสหกิจศึกษาในประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งบประมาณ 18,000 บาท

    3) ศึกษาสภาพปัญหาการดําเนินงานด้านการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

งบประมาณ 12,500 บาท

    4) การประเมินคุณภาพเว็บไซต์สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยขอนแก่น The Web Site Quality 

Assessment of The Office of The Registrar Khon Kaen University. งบประมาณ 10,000 บาท

    5) การศึกษาผลกระทบการใช้ปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียนในการดําเนินการจัด การศึกษา  ปีการศึกษา 2557 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  งบประมาณ 20,000 บาท

    6) การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2557สํานักทะเบียนและประมวลผล(สํานักบริหาร

และพัฒนาวิชาการ) งบประมาณ 10,000 บาท

งบประมาณ : 200,000 บาท

เป้าหมาย :  จํานวนผลงานวิจัยสถาบัน อย่างน้อย 5 เรื่อง

ความสําเร็จของการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของโครงการ :
1. บุคลากรของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการมีผลงานวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนางาน

2. จํานวนวิจัยสถาบันที่จัดทํา จํานวน 5 เรื่อง บรรลุเป้าหมาย

กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมการวิจัยสถาบัน (Institutional Research) เพื่อพัฒนาองค์กร

โครงการวิจัยสถาบัน

รายละเอียดตัวชี้วัด

รายละเอียดผลการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สนับสนุนการทําวิจัยสถาบัน

เป็นหน่วยงานสนับสนุนการทําวิจัยสถาบันที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานประจํา และการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ปัญหาอุปสรรคหน่วยนับ
   ค่า  

เป้าหมาย

ผลการ

ดําเนินงาน
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เป้าประสงค์ :

รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

( รอบ 12 เดือน ระหว่าง 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)

1

1) จํานวนกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี จํานวน 2 กิจกรรม 3 กิจกรรม จัดโครงการวันปีใหม่ ในวันที่ 25 ธ.ค. 57 

จัดโครงการวันสงกรานต์ ในวันที่ 9 เม.ย. 58

จัดโครงการทําบุญคล้ายวันสถาปนา ในวันที่ 18  มีนาคม  2558

นางสาวมณัษนันท์ มัคคะรม

การดําเนินงาน : โครงการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมประเพณี

วันและเวลาดําเนินการ : วันที่ 25 ธ.ค. 57  และวันที่ 9 เม.ย. 58
สรุปผลการดําเนินการตามแผน : มีการดําเนินการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม ดังนี้
จัดโครงการวันปีใหม่ ในวันที่ 25 ธ.ค. 57
จัดโครงการวันสงกรานต์ ในวันที่ 9 เม.ย. 58
จัดโครงการทําบุญคล้ายวันสถาปนา ในวันที่ 18  มีนาคม  2558
งบประมาณ : 150,000 บาท
เป้าหมาย :  จํานวนกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี อย่างน้อย 2 กิจกรรม
ความสําเร็จของการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของโครงการ :
1. บุคลากรของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการตระหนักในคุณค่าและความสําคัญแห่งสุนทรียภาพด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  ตลอดจนมีความภูมิใจในการประพฤติตามแบบแผนวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

2. บรรลุเป้าหมาย 3 กิจกรรม
2

1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ร้อยละ 85 100 การดําเนินงาน : มีการจัดโครงการวันสถาปนาสํานักทะเบียนฯ นางฤทัยรัตน์ เจษฎากุลทวี

วันและเวลาดําเนินการ :  วันที่ 18  มีนาคม 2558
สรุปผลการดําเนินการตามแผน : มีการดําเนินการโครงการวันสถาปนาสํานักทะเบียนฯ
  เพื่อสืบทอดประเพณีที่ดีงามและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยมีบุคลากรเข้าร่วมโครงการและ
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสํานักฯ

กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี

รายละเอียดตัวชี้วัด

วันสถาปนาสํานักทะเบียนฯ

รายละเอียดตัวชี้วัด

รายละเอียดผลการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี

เป็นหน่วยงานสนับสนุนการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ
   ค่า  

เป้าหมาย

ผลการ

ดําเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ ปัญหาอุปสรรค
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

( รอบ 12 เดือน ระหว่าง 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ

   ค่า  

เป้าหมาย

ผลการ

ดําเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ ปัญหาอุปสรรค

งบประมาณ : 50,000 บาท
เป้าหมาย :  ระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ความสําเร็จของการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของโครงการ :
    1. มีแผนการดําเนินงานโครงการวันสถาปนาสํานักฯ
    2. มีการจัดทําโครงการวันสถาปนาสํานักทะเบียนฯ
    3. มีการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม
    4. ความพึงพอใจผู้ร่วมโครงการ ร้อยละ 85
    5. มีการสรุปผลการดําเนินงาน

3

1) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ร้อยละ 85 89.53 การดําเนินงาน : ดําเนิการจัดโครงการ 2 โครงการ ดังนี้  
1. โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง “หลักธรรมนําสู่การเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร”
2. โครงการเสริมสร้างจรรยาบรรณกับการทํางานของบุคลากร

นางสาวมณัษนันท์ มัคคะรม

วันและเวลาดําเนินการ :  วันที่ 3 มิถุนายน 2558  และวันที่ 29 มิถุนายน 2558

สรุปผลการดําเนินการตามแผน :  
1. ฝึกอบรมศีลธรรม และพัฒนาจิต  เรื่อง หลักธรรมนําสู่การเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  โดย 
พระเทพนรินทร์   ชินรังสี (ฉนฺทโก  ภิกขุ) เจ้าอาวาส
และร่วมบริจาคสิ่งของปัจจัยอื่นๆ  วัดเทพนรินทร์อินทรมหาวราราม อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
2. จัดอบรมบรรยาย เรื่อง “การเสริมสร้างจรรยาบรรณกับการทํางานของบุคลากร” โดยวิทยากร ผศ.
ปิ่นปินัทธ์  เผือกพันธ์ (คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ณ สํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ

งบประมาณ : 50,000 บาท
เป้าหมาย :  ระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ความสําเร็จของการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของโครงการ :
1. บุคลากรสํานักฯ ได้ฝึกทําสมาธิ การทําบุญให้ทาน และการพัฒนาจิต
2. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านจรรยาบรรณ
3. บุคลากรสามารถนําหลักการปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน
ได้อย่างถูกต้อง

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน

รายละเอียดตัวชี้วัด
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เป้าประสงค์ :

รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

( รอบ 12 เดือน ระหว่าง 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)

1

 

1) ระดับความสําเร็จของระบบการประกันคุณภาพ ระดับ ระดับ 5 ระดับ 5 การดําเนินงาน : มีการจัดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน นางสาวสุวารี  เขียวคํา

วันและเวลาดําเนินการ :  วันที่ 27-29 มีนาคม 2558

สรุปผลการดําเนินการตามแผน :
1. จัดสัมมนาโครงการประเมินและประกันคุณภาพ ในระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมชาโต 

เดอะเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

2. เข้าอบรมหลักสูตร TQA Griteria   รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 9 ซึ่งจัดโดยสํานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

3. ศึกษาดูงาน ด้านการปรับตัวและกระบวนการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ ด้านการจัดการข้อร้องเรียน  

และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการกับนักศึกษา ณ สํานักทะเบียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558

งบประมาณ : 350,000 บาท

เป้าหมาย :   ระดับความสําเร็จของระบบการประกันคุณภาพ ระดับ 5

ความสําเร็จของการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของโครงการ :
1. บุคลากรมีความพร้อมในการประเมินและประกันคุณภาพในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

2. การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพ (TQA) ได้รับการปรับปรุงพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของสํานักฯ ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นเพื่อการพัฒนา

 งานที่เหมาะสมต่อไป

กลยุทธ์ที่ 6.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน

รายละเอียดตัวชี้วัด

รายละเอียดผลการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  สนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ

เป็นหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมให้การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารและดําเนินงานทุกระบบขององค์กร เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเป็นเลิศในการให้บริการ และสนับสนุนการ

จัดการการศึกษาเป็นสากล

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ปัญหาอุปสรรคหน่วยนับ
   ค่า  

เป้าหมาย

ผลการ

ดําเนินงาน
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