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ค าน า 
 
รายงานการประเมินตนเอง ในปีการศึกษานี้ ส านักฯ มีความภูมิใจที่ การจัดท ารายงานการประเมินตนเองตาม 

เกณฑ์ TQA ที่นับเป็นนวัตกรรมทางคุณภาพที่ไม่หยุดนิ่ง ที่ส านักฯ คณะผู้บริหารส านักฯ ตระหนักดีว่า เกณฑ์คุณภาพนี้
จะเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพของส านักฯ สู่ความเป็นเลิศอย่างแท้จริง    และอาจมีข้อจ ากัดอยู่มาก ใน
เร่ืองของระดับเทียบเคียง (Benchmarks) ซึ่งยากในการน าข้อมูลมาใช้เปรียบเทียบกันและให้เป็นที่ยอมรับร่วมกันอย่าง
ครอบคลุมทุกด้านตัวชี้วัด  แต่ก็มีสัญญาณที่ดีที่ส านักประเมินและประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ยังคงให้การสนับสนุน 
และยินดีร่วมมือช่วยเหลือลดความยุ่งยากล าบากลงได้ หลาย ส่วน  เพื่อพร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพไปด้วยกัน กับ
มหาวิทยาลัย    ผู้อ านวยการ และ คณะผู้บริหารระดับสูง  ตลอดทั้งบุคล ากรส านักฯทุกคน   ได้ ให้ความส าคัญกับการ
พิจารณาทบทวนระบบประกันคุณภาพอย่างเข้มข้น  ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนที่ดีขึ้นในหลายด้าน 

  การจัดท ารายงานนี้ ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยการให้การสนับสนุนช่วยเหลือจากหลายฝ่าย คณะผู้จัดท า
ขอขอบพระคุณ   คณะผู้บริหารส านักฯ ที่ให้การส นับสนุน และให้ค าแนะน าอย่างเต็มที่ กับทั้งให้ความส าคัญทั้งด้าน
งบประมาณสนับสนุนและปัจจัยเก้ือหนุนจ าเป็น และเสียสละเข้าร่วมประชุมสัมมนาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 
ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินและประกันคุณภาพภายในของส านักฯ ตลอดทั้งสมาชิกเครือข่ายผู้แทนเก็บรวบรวม
ข้อมูลแต่ละกลุ่มภารกิจของส านักฯทุกท่าน  ขอขอบคุณองค์กรที่ให้ข้อมูล  ขอขอบคุณ ทีมงานฝ่ายเลขานุการที่มีส่วนอย่าง
ส าคัญในการทบทวนและเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีค่า และขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งมีส่วนร่วมอย่างส าคัญเช่นกันในการให้ความรู้ใหม่ เก่ียวกับ เกณฑ์ TQA เป็นวิทยากร และ
พี่เลี้ยงช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค จนรายงานฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี 
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โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) 

1. ลักษณะองค์กร (Organizational Description)  

เมื่อปี พ.ศ. 2537 มีพระราชกฤษฎี กาจัดตั้งส านักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 18 มีนาคม 
2537 ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 มีการปรับปรุงการแบ่งงานส่วนงานของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น     จึงมีการ
รวมส านักทะเบียนและประมวลผล และกองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี   เข้าด้วยกัน และ ขอเปลี่ยนชื่อเป็น 
“ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ” ในปี พ.ศ. 2558 มีพระราชกฤษฎี กา จัดตั้งส่วนราชการ  ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
พ.ศ. 2558 โดยให้ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ) ใช้ชื่อใหม่เป็น “ส านักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ”  มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการด าเนินงานด้านต่างๆเพื่อสนับสนุนให้งาน  ด้านวิชาการหลักสูตร และ     การ
บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตได้บรรลุผลตามที่ก าหนด
ในพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อไปในรายงานฉบับนี้ จะเรียก “ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ” สั้นๆ ว่า “ส านักฯ”  
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร (Organizational Environment)           

(1) ผลิตภัณฑ์ (Product Offerings) ส านักฯ มีกระบวนการหลัก 4 กระบวนการหลัก ดังต่อไปนี ้
(1.1) การสนับสนุนด้านการบริหารหลักสูตร ส านักฯ เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนด้านการบริหารหลักสูตร 

ประกอบด้วย การสนับสนุนในการด าเนินการของการอนุมัติเพื่อเปิด ปรับปรุง หรือปิดหลักสูตร การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเร่ือง
ต่างๆ ในหลักสูตร โดยส านักฯ จะให้ความร่วมมือกับคณะวิชาและคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในการด าเนินการให้มี       
ความถูกต้องและเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง นอกจากนี้ส านักฯ ยังสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินการ   
ของคณะวิชาในด้านการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และการประกันคุณภาพหลักสูตร  

(1.2) การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง   ส านักฯ ได้ด าเนินการรับบุคคลเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง  ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินการเร่ิมตั้งแต่นักเรียนสมัครสอบและเลือกคณะ การ
ด าเนินงานเพื่อจัดหาสถานที่และห้องสอบ การสอบ การประกาศผลคะแนน การสัมภาษณ์ การประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา และรายงานตัวเป็นนักศึกษา ขั้นตอนส่วนใหญ่ข้างต้นจะด าเนินการผ่านเว็บไซต์และการ
ช าระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร ไปรษณีย์ไทย หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส   

(1.3) การให้บริการด้านระบบทะเบียนนักศึกษา ส านักฯ ให้บริการด้านระบบทะเบียนแก่นักศึกษาทุกระดับ  
เช่น ประวัตินักศึกษา ตารางสอนตารางสอบ  การลงทะเบียน การประมวลผลการศึกษา  สหกิจศึกษา  เป็นต้น  โดย
ด าเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยหรือระเบียบที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้ง มีการแจ้งถึงขั้ นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ต่างๆไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้นักศึกษาและคณะวิชาทราบถึงแนวทางปฏิบัติโดยผ่านการสื่อสารหลายช่องทาง  

(1.4) การให้บริการเอกสารส าคัญทางการศึกษา  ส านักฯ เป็นหน่วยงานให้บริการเอกสารส าคัญทาง  
การศึกษาทุกประเภทแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น หนังสือรับร องทางการศึกษา ใบแสดงผลการเรียน  เป็นต้น โดย
ด าเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยหรือระเบียบที่เก่ียวข้อง ผ่านหลายช่องทางของการให้บริการ 

    (2) วิสัยทัศน์และพันธกิจ (Vision and Mission)  

วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นเลิศด้านการบริการและสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นสากล 

พันธกิจ (Mission) 1. มุ่งมั่นบริการการศึกษาด้วยความถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส รวดเร็วและเป็นสากล  
2. พัฒนาการบริหารทรัพยากรให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลท่ีสามารถสนับสนุนการบริการการศึกษาด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย     
4. พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก 

เจตจ านง (Purpose) 1. เพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการการศึกษา 
2. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ  

ค่านิยม (Value) 1. B = Better Service  : มุ่งมั่นให้บริการท่ีดียิ่งขึ้น ด้วยใจและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  
2. A = Accomplishment : มุ่งมั่นเพื่อความส าเร็จและเป็นเลิศ     
3. A = Agility : ความสามารถในการปรับตัวอย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น  
4. D = Decencies and Delight : ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นสุข 
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สมรรถนะหลัก  
(Core Competencies) 

1. การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง 
2. การจัดการฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3. ให้บริการด้านระบบทะเบียนนักศึกษา 

 เป็นเลิศด้านการบริการ หมายถึง แนวทางการจัดการด้านการบริการขององค์กรอย่างบูรณาการเพื่อการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ที่พึงประสงค์ของลูกค้าและมี คุณค่าที่ดีขึ้นอยู่เสมอให้แก่ผู้ รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการปรับปรุง
ประสิทธิผลและขีดความสามารถขององค์กรโดยรวม  
 การสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นสากล หมายถึง ส านักฯใช้ระบบประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโดย
มีเป้าหมาย คือ ส านักฯมีการบริหารจัดการด้านคุณภาพของการสนับสนุนการจัดการศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพจาก
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนด้านการบริการและสนับสนุนการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 

 (3)  ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (Workforce Profile)  
ตารางที่ 1 จ านวนบุคลากรของส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประกอบด้วย บุคลากรผู้ปฏิบัติประจ า จ านวน 56 คน  

ประเภทของบุคลากร จ านวน (คน) อายุงานเฉลี่ย (ปี) 
ข้าราชการ 20 24.20 
  ระดับช านาญการพิเศษ 2 - 
  ระดับช านาญการ 16 - 
  ระดับปฏิบัติการ 1 - 
  ระดับปฏิบัติงานบริหารช านาญงาน 1 - 
พนักงานมหาวิทยาลัย 22 5.77 
  ระดับช านาญการ 1 - 
  ระดับปฏิบัติการ 21 - 
พนักงานราชการ 2 5.50 
ลูกจ้างประจ า 2 18.50 
ลูกจ้างชั่วคราว 10 8.40 
วุฒิการศึกษา   
  ต่ ากว่าปริญญาตรี 4 - 
  ปริญญาตรี 42 - 
  ปริญญาโท 10 - 

 
ปัจจัยที่ท าให้บุคลากรมุ่งมัน่ต่อการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ ที่ส าคัญคือ  
1. ผู้บริหารและบุคลากรมขีีดความสามารถในการด าเนินการ และมีความพร้อมในการปรับตัวอย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น 
2. บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการบริหารส านักฯ การก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ 

3. ส านักฯมีความพร้อมด้านงบประมาณ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 
4. ส านักฯมีแผนงานที่ชัดเจนเพื่อการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและการ

สร้างนวัตกรรม 

 

 (4)  สินทรัพย์ (Assets)  
ส านักฯ มีส านักงานอยู่ที่ อาคารพิมล กลกิจ เป็นอาคารทางการบริการวิชาการขนาดใหญ่ ของมหาวิทยาลัย อาคารสูง 6 
ชั้น โดยส านักฯ มีพื้นที่เพื่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ อยู่ที่บริเวณชั้นที่ 1 ทั้งหมด และชั้นที่ 2 บางส่วน ที่พร้อมด้วย
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย   ที่มีศักยภาพสูง สามารถอ านวยความสะดวก ส าหรับทั้งผู้ปฏิบัติงาน และ ผู้รับบริการ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 

เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 

เทคโนโลยี 1. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)  
ส านักฯ มีระบบ Computer Network เครื่องแม่ข่ายแบบ Cluster Database Server  1 ระบบ และแม่ข่าย

แบบ Web Server แบบ Load Balance 1 ระบบ พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง โดย
เชื่อมต่อกับเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย ท่ีสามารถให้บริการในการสนับสนุนด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย   
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Management  Information  Systems) และการให้บริการ 

ส านักฯ มีระบบโปรแกรมการจัดการงานท่ีได้มาตรฐาน มีฐานข้อมูลหลักสูตร รายวิชา ผลการศึกษา และ
ฐานข้อมูลด้านการรับบุคคลเข้าศึกษา ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเพื่อให้บริการด้าน การรับสมัครสอบคัดเลือก  
การบริการด้านระบบทะเบียน และการให้บริการเอกสารส าคัญทางการศึกษา  
3. ระบบเทคโนโลยีด้านซอฟแวร์ และระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  

ส านักฯมีระบบป้องกันความเสียหายจากการท าลาย หรือสูญเสียข้อมูลท่ีให้บริการบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่
ส านักฯให้บริการ อีกทั้งยังมีระบบส ารองข้อมูลท่ีปลอดภัย แยกเป็นอิสระแก่กัน 3 ส่วน เพื่อความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

อุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
1. ส านักฯ มีคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ องค์กร การให้บริการในด้านต่างๆ แก่ นักเรียน นักศึกษา 

และบุคคลท่ัวไป เพื่อให้บริการลงทะเบียนวิชาเรียน  และการขอรับบริการเอกสารส าคัญทางการศึกษา  
2. ส านักฯ มีอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ท่ีเป็นเครื่องสวิทซ์สลับสัญญาณ (Network Switch) และการส ารอง

ในกรณีมีอุปกรณ์ในระบบช ารุดหรือเสียหาย จ านวน 10 ช่องสัญญาณ ซ่ึงเพียงพอต่อความมั่นคงปลอดภัย และ
การให้บริการต่างๆ 

3. ส านักฯ  มีระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล ท้ังส่วนท่ีเป็นซอฟท์แวร์ภายใต้ระบบการป้องกันของระบบกลาง
ของมหาวิทยาลัย และระบบย่อยภายในส านักฯ พร้อมท้ังมีระบบส ารองข้อมูลท้ังระบบ ท่ีแยกเก็บรักษาข้อมูล 
เป็น 3 ส่วน  ท่ีเป็นอิสระแก่กัน เพื่อป้องกันอุบัติภัยทางข้อมูล 

4. เครื่องส ารองไฟฟ้า 
5. อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์อื่นๆท่ีเพียงพอต่อการให้บริการและการบริหารจัดการองค์กร  

สิ่งอ านวยความ
สะดวก 

1. สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ เช่น ชุดเก้าอี้ส าหรับผู้รอรับบริการ  น้ าด่ืม  
จอแสดงผลข้อมูลการขอรับบริการ และ ห้องน้ าส าหรับผู้พิการ เป็นต้น  

2. ห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์การจัดประชุม 

3. รถบัสปรับอากาศ รถตู้ และรถบรรทุกเล็ก 

  
(5)  กฎระเบียบข้อบังคับ (Regulatory Requirements) 
การด าเนินงานของส านักฯ อยู่ภายใตร้ะเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง ของมหาวิทยาลัย และตามเกณฑ์มาตรฐานที่

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กฎระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับภารกิจของส านักฯ        
มีมากกว่า 50 ฉบับ  เช่น พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ .ศ.2558 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย             
การบริหารงานบุคคล พ .ศ.2558 ระเบียบมหาวิทยาลัยข อนแก่น  ว่าด้วย  การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ .ศ.2555 ระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรี พ .ศ.2557 ประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 963/2555) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2555 
ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 308/2557) เร่ือง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบปกติ 
พ.ศ. 2557ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2552) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ 
เป็นต้น ซึ่งกฎระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวขอ้งกับส านักฯอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามบริบทของมหาวิทยาลัยขอนแก่นใน
อนาคตได ้   
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ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร (Organizational Relationships) 
(1)   โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure) 
โครงสร้างของส านักฯในปัจจุบันมีรายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 1 โดยสรุป เม่ือส านักฯ วิเคราะห์และจัดท าแผน

ยุทธศาสตร ์กลยุทธ ์โครงการและกิจกรรมเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีแล้วเสร็จ ส านักฯจะเสนอไปยังคณะกรรมการ
ประจ าส านักฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติก่อนที่เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป เม่ือมหาวิทยาลัยอนุมัติการด าเนินการ 
ผู้อ านวยการส านักฯจะมอบหมายงานให้รองผู้อ านวยการส านักฯที่เก่ียวข้องเพื่อก ากับ ติดตาม ดูแลในงานด้านต่างๆที่
รับผิดชอบ เมื่อผู้ปฏิบัติน าไปปฏิบัติหรือมีแผนการปฏิบัติในงานของตนเองแล้วจะน าเสนอและรายงานตามสายการบังคับ
บัญชาและในที่ประชุมประจ าเดือนของบุคลากรส านักฯ จากนั้ นผู้อ านวยการส านักฯจะรายงานผลการด าเนินงานต่างๆ          
ต่อที่ ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯโดยมีอธิการบดีเป็นประธาน ซึ่งคณะกรรมการประจ าส านักฯจะสามารถติดตาม 
ก ากับดูแล และทบทวนผลการด าเนินงานของส านักฯ ได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure)  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิการบดี 

ผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหาร 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายแผนและสารสนเทศ 

 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 

 

กลุ่มภารกิจ 
บริหารทั่วไป 

กลุ่มภารกิจ
ประมวลผล 

กลุ่มภารกิจ 
บริการ 

กลุ่มภารกิจ 
ทะเบียนเรียน 

กลุ่มภารกิจ 
พัฒนาวิชาการ 

คณะกรรมการประจ าส านักฯ 

กลุ่มภารกิจ 
รับเข้าศึกษา 

 บริหารและธุรการ 

 คลังและพัสดุ 

 การเจ้าหน้าท่ี 

 อาคาร สถานท่ี 
และยานพาหนะ 

 ประมวลผลการศึกษา 

 พัฒนาและ
บ ารุงรักษาโปรแกรม
และฐานข้อมูล 

 บ ารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

 บริการเอกสารส าคัญ
ทางการศึกษา 

 ตรวจสอบคุณวุฒิ 

 บัตรประจ าตัว
นักศึกษา 

 พิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร 
 

 ปฏิทินการศึกษา 

 ตารางสอน ตาราง
สอบ 

 การลงทะเบียนวิชา
เรียน 
 

 ขออนุมัติหลักสูตร
และรายวิชา 

 ฐานข้อมูลหลักสูตร
และรายวิชา 

 มาตรฐานการศึกษา 
 

 ประชาสัมพันธ์และ 
การตลาด 
 

 แผนและประกัน
คุณภาพ 

 สารสนเทศและ
ข้อมูลข่าวสาร 
 

 รับสมัครและสอบ
คัดเลือกโดยวิธีรับตรง 
 

 รายงานตัวเข้าศึกษา 

 ทะเบียนประวัติ
นักศึกษา 
 

 สนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านสหกิจ
ศึกษา 
 
 

งานประสานงาน 
สหกิจศึกษา 

 

รักษาการเลขานุการ
ส านักฯ 
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 (2)   ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customers and Stakeholders)  
ตารางที่ 3 ส่วนตลาด กลุ่มลูกค้า กับ ความต้องการและความคาดหวังต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ของส านักฯ 

ส่วนตลาด  กลุ่มลูกค้า 
ความต้องการและความคาดหวัง ที่ส าคัญ 

การบริการส่งเสริมและ
สนับสนุน 

การปฏิบัติงานของส านักฯ 

สถานศึกษาในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

-  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
- ปวช.3 

- การแนะแนวการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

- การคงอยู่ของการจัดสอบ
รับบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธี
รับตรง  

- การรับบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยท่ีมีความ
หลากหลาย 

- ปรับปรุงและพัฒนาการแนะ
แนวการศึกษาให้มีความ
หลากหลายท้ังวิธีและช่องทาง
การถ่ายทอด 

- การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ 
และเสนอแนวทางการรับ
นักเรียนเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยแก่ผู้บริหารเพื่อ
การตัดสินใจ 

คณะวิชา  - นักศึกษาปัจจุบันทุกระดับและ  
   ศิษย์เก่า 

- การรับบริการด้านระบบ
ทะเบียนและการขอเอกสาร
ส าคัญทางการศึกษามีความ
รวดเร็ว สะดวก และ
ด าเนินการผ่านหลาย
ช่องทางมากขึ้น 

- การบริการด้านระบบ
ทะเบียน ด้านการ
ลงทะเบียน และ
ประมวลผลควรกระชับ
และเป็นปัจจุบัน 

- การบริการด้านเอกสาร
ส าคัญทางการศึกษาท่ี
วิทยาเขตหนองคาย 

- การให้บริการตามรูปแบบ
ผู้มีหัวใจการให้บริการใน
ทุกงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- การประชาสัมพันธ์ก าหนดการ
และขั้นตอนด้านระบบ
ทะเบียนและการขอเอกสาร
ผ่านประกาศ แผนผัง และ
อินเตอร์เน็ตท่ีเข้าถึงง่าย 
กระชับ ชัดเจน และการยื่นขอ
และทราบผลผ่านออนไลน์ 

- การปรับปรุง พัฒนา และ
บริหารด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก และการให้บริการเพื่อ
ความความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

- การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อ
รองรับการใช้บริการ 

- การจัดหาตู้ออกเอกสารส าคัญ
ทางการศึกษาอัตโนมัติ 

 
- อาจารย์ผู้สอน - ความเสถียรของโปรแกรม 

TQF และการเชื่อมโยงใน
แต่ละหมวดเพ่ือสะดวกต่อ
การใช้งาน 

- ประสิทธิภาพของ
โปรแกรมการบันทึก พิมพ์
ผลการเรียน และประเมิน
การสอน 

- การปรับปรุงโปรแกรม TQF 
ให้มีความเสถียร ใช้ง่าย และ
เชื่อมโยงข้อมูลได้  

- การปรับปรุงโปรแกรมการ
บันทึกและพิมพ์ผลการเรียนให้
มีประสิทธิภาพ 

 
ตารางที ่4 ส่วนตลาด กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ กับ ความต้องการและความคาดหวังต่อการใช้ผลิตภัณฑข์องส านักฯ 

ส่วนตลาด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ส าคัญ 
ความต้องการและความคาดหวัง ที่ส าคัญ 

ต่อบริการส่งเสริมและสนับสนุน ต่อการปฏิบัติงานของส านักฯ 

สถานศึกษาในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

- ผู้ปกครองนักเรียน 
- อาจารย์ 

- ความชัดเจนด้านนโยบายใน
การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย 

- การประชุมชี้แจงผ่านเครือข่าย
ครูแนะแนวและผู้ปกครองผ่าน
หลากหลายช่องทาง 
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ตารางที ่4 ส่วนตลาด กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ กับ ความต้องการและความคาดหวังต่อการใช้ผลิตภัณฑข์องส านักฯ(ต่อ) 

ส่วนตลาด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ส าคัญ 
ความต้องการและความคาดหวัง ที่ส าคัญ 

ต่อบริการส่งเสริมและสนับสนุน ต่อการปฏิบัติงานของส านักฯ 

 -  วิธีรับตรง 
- การจัดสรรทุนการศึกษา

ส าหรับนักเรียนยากจนหรือ
ด้อยโอกาสเพ่ิมมากขึ้น 

- สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เรียน การใช้ชีวิต และอื่นๆท่ี
จ าเป็นในการเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจหรือให้
ค าแนะน าแก่นักเรียน 

- การศึกษาและวิเคราะห์เพื่อ
เสนอแนวทางและวิธีการรับ
นักเรียนเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรงแก่
ผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจ 

- การศึกษาความเป็นไปได้ใน
การจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่
นักเรียนท่ีด้อยโอกาสจะเข้า
ศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- ส านักฯต้องรวบรวมและให้
ข้อมูลด้านสารสนเทศท่ี
เกี่ยวข้องกับการเรียนผ่านฝ่าย
วิชาการและสื่อสารองค์กรเพื่อ
ผลิตสื่อและสารสนเทศต่างๆ 

คณะวิชา  - อาจารย์และผู้บริหารที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร  

- ประสิทธิภาพในการด าเนินการ
ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร
หลักสูตร 
 

- การวิเคราะห์เพื่อทบทวน 
ปรับปรุงและพัฒนาให้การ
ด าเนินการท่ีเกี่ยวกับหลักสูตร
เป็นระบบท่ีชัดเจนและ
ตรวจสอบตามขั้นตอนได้โดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(3)  ผู้ส่งมอบและพันธมิตร (Suppliers and Partners)  
  ผู้ส่งมอบและพันธมิตรที่ส าคัญของส านักฯ และความต้องการหลักที่ส าคัญ ประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ ดังแสดงใน 

ตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 พันธมิตรและผู้ให้ความร่วมมือที่ส าคัญของส านักฯ กับ บทบาทในการจัดหลักสูตร บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้   
กลไกส าคัญในการสื่อสารและจัดการความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

พันธมิตรและผู้ให้ความร่วมมือ 
บทบาทในด้านการสนับสนุนการรับเข้าศึกษา 
การบริหารหลักสูตร และการบริการระบบ

ทะเบียนนักศึกษา 

กลไกส าคัญในการสื่อสารและจัดการ
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

งานบริการการศึกษา 
ของแต่ละคณะวิชา 

 

- การสนับสนุนด้านข้อมูลเพื่อประกอบการรับ
บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
วิธีรับตรง 

- การสนับสนุนด้านเอกสารและขั้นตอนการ
ปฏิบัติท่ีส านักฯก าหนดไว้ การขอเปิด ปิด 
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หลักสูตรและรายวิชา
และอื่นๆท่ีเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร 

- การสนับสนุนด้านเอกสารและขั้นตอนการ
ปฏิบัติท่ีส านักฯก าหนดไว้ในการให้บริการด้าน
ระบบทะเบียนและการให้บริการเอกสารส าคัญ
ทางการศึกษา 

- การประชุมชี้แจงแนวทางและขั้นตอนต่างๆ
ในการปฏิบัตงิาน ผ่านการประชุม
คณะกรรมการเครือข่ายระบบทะเบียน 

- การบริการเพื่อให้ค าแนะน า ปรึกษาและ
ให้ข้อมูลผ่านหลายช่องทาง เช่น หนังสือ
ราชการ โทรศัพท์ อีเมล์ และเว็บไซต์   

- การแจ้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับแนวทางและ
ขั้นตอนการปฏิบัติทางระบบสารบรรณ 

- การจัดการสัมมนาระหว่างส านักฯและ
งานบริการการศึกษาของคณะวิชา เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันปรับปรุง
พัฒนางานท่ีเกี่ยวข้อง 

กองคลัง  - การด าเนินการตรวจสอบด้านการเงินและพัสดุ - การประชุมหรือหารือเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินการ 
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ตารางที่ 5 พันธมิตรและผู้ให้ความร่วมมือที่ส าคัญของส านักฯ กับ บทบาทในการจัดหลักสูตร บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้   
กลไกส าคัญในการสื่อสารและจัดการความสัมพันธ์ระหว่างกัน  

พันธมิตรและผู้ให้ความร่วมมือ 
บทบาทในด้านการสนับสนุนการรับเข้าศึกษา 
การบริหารหลักสูตร และการบริการระบบ

ทะเบียนนักศึกษา 

กลไกส าคัญในการสื่อสารและจัดการ
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

กองแผนงาน - การด าเนินงานด้านแผนการปฏิบัติราชการ - การประชุมหรือหารือเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินการ 

สกอ./สทศ./สอท. 
 

- ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร  

- ก าหนดแนวปฏิบัติ ท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
ของทุกสถาบันอุดมศึกษา 

- ก าหนดนโยบายด้านการรับบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 

- การรับทราบและด าเนินการตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางและขั้นตอน
การปฏิบัติตามท่ีก าหนด 

- ส านักฯให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม
ตามท่ี สกอ./สทศ./สอท.ก าหนด 

- การประสานงานในระดับผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
หนังสือราชการ โทรศัพท์ อีเมล์ และเว็บไซต์ 

สถาบันอุดมศึกษาท่ีร่วม
โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย

วิธีรับตรง 

- การประสานงานเพื่อด าเนินการด้านการรับสมัคร
สอบและการคัดเลือกเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง
ระดับปริญญาตรีระหว่างสถาบันท่ีร่วมโครงการ 

- การประสานงานในระดับผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
หนังสือราชการ โทรศัพท์ อีเมล์ และเว็บไซต์ 

ธนาคาร/ไปรษณีย์/เคาน์เตอร์
เซอร์วิส 

 

- การด าเนินการด้านธุรกรรมการเงิน ผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้กับส านักฯในภารกิจ
ต่างๆ เช่น ค่าสมัครสอบ ค่าธรรมเนียม
การศึกษา เป็นต้น  

- การจัดการด้านสัญญาความร่วมมือให้
ถูกต้องและเป็นธรรม 

- การประชุมหรือหารือเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินการ 

ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- การจัดการด้านโปรแกรมท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ
ทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษา  

- การท าสัญญาอย่างเป็นทางการ 

ความคาดหวังด้านกลไก และข้อมูลสารสนเทศหลักในการสื่อสาร  
(1) ความสามารถในการด าเนินงานและการให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว ครอบคลุม  และสามารถเชื่อมโยง

กันผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือได้และเป็นปัจจุบัน มีระบบรกัษาความปลอดภัยข้อมูลที่ด ี

(3) สามารถติดต่อสื่อสารได้แบบสองทางผ่านช่องทางต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. สภาวการณ์ขององค์กร (Organizational Situation)  
 ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment) 

(1) ล าดับในการแข่งขัน (Competitive Position)   
คู่เปรียบเทียบด้านการให้บริการการศึกษาในภารกิจเดียวกัน ส านักฯ มุ่งให้ความส าคัญกับสถาบันอุดมศึกษาใน

กลุ่มชั้นน าของประเทศ ตามผลการประเมินของ กพร . ดังนั้นจึง ขอเป็นคู่เทียบกับส านักทะเบียนและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในบางกระบวนการของการปฏิบัติงาน 

(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Changes)  
ผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการทางการศึกษาและการสร้างนวัตกรรมที่ส าคัญ คือ  

- นโยบายด้านการรับบุคลเข้าศึกษาโดยวิธีวิธีรับตรง 
- การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของส านักฯ  
- การเปลี่ยนแปลงทีร่วดเร็วของระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสนับสนุน  
- เครือข่ายความร่วมมือกับต่างสถาบัน 

- การจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจของส านักฯ 
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(3)   แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data)  
ข้อมูลจากการศึกษาดูงาน ส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม ่ ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 

2558 เร่ือง การจัดการระบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) 
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context) เพื่อบรรลุตามเป้าหมาย และ วิสัยทัศน์ ที่ก าหนด ส านักฯ ก าหนดความท้า
ทายเชิงกลยุทธ์ ที่สอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร ์ดังแสดงใน ตารางที ่6 

 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ด้านการให้บริการทางการศึกษา และด้านปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการบริการ 
ตารางที่ 6 แสดงความท้าทายเชิงกลยุทธ์ของส านักฯ 

ด้าน กลยุทธ์หลัก ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

ด้านการให้บริการ   
ทางการศึกษา 

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนนักศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ 

2. มีเกณฑ์มาตรฐาน และแนวปฏิบัติในการ
พัฒนาหลักสูตร 

3. สนับสนุนการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา 
4. สนับสนุนและพัฒนาระบบรับเข้าศึกษาท่ีมี 

ความหลากหลาย 

5. สนับสนุนการบริหารจัดการภาคการศึกษาพิเศษ 

1. ระบบการส ารองข้อมูลระบบงาน
ทะเบียนนักศึกษา (D-R Site) 

2. ฐานข้อมูลหลักสูตร (TQF) 
3. ระบบสหกิจเครือข่าย/สหกิจอาเซียน 
4. ระบบรับเข้าศึกษา (Apply kku) 
5. บริการการออกเอกสารแบบไร้

กระดาษ 

1. การสนับสนุนและพัฒนาระบบ
รับเข้าศึกษา และหลักสูตร ท่ีมี
พลวัตสูง 

2. การพัฒนาระบบทะเบียน
นักศึกษาและเอกสารส าคัญทาง
การศึกษาท่ีสามารถรองรับ
ความต้องการของนักศึกษาและ
ผู้มีส่วนได้เสียที่สามารถเข้าถึงได้
ทุกที่ทุกเวลา 

ด้านปฏิบัติการ 1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการที่มีคุณภาพ 

2. มุ่งเน้นการให้บริการและสนับสนุนงานท่ี
ตอบสนองระหว่างหน่วยงาน 

3. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการท่ี
หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

4. พัฒนาระบบ IT ส าหรับผู้บริหาร บุคลากร 
และนักศึกษามหาวิทยาลัย 

5. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

1.  ระบบ Prospective KKU Student 
Document Uploading System 
เพื่อการอัพโหลดรูปประจ าตัวเพ่ือ
จัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 

2.  ระบบ dashboard.kku.ac.th 
3.  REG KKU Line Official 
4.  จัดท ารูปแบบการรายงานผลการเรียน

นักศึกษาแจ้งผู้ปกครองใหม่ 
5.  การจัดเก็บข้อมูล UID ของบัตร

นักศึกษาลงฐานข้อมูล 
6. ระบบตารางสอนตารางสอบอัจฉริยะ 

1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านหลักสูตร ระบบ
ทะเบียนนักศึกษา และเอกสาร
ส าคัญทางการศึกษาแบบ
หน้าต่างเดียว (single portal 
system)  

 

 ความได้เปรียบที่ส าคัญ   ส านักฯ มีความได้เปรียบที่ส าคัญ คือ  
1. ระบบการบริหารจัดการและงบประมาณของส านักฯสามารถสนับสนุนการแข่งขันไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรของส านักฯ มีทั กษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูง  ในการให้บริการทางการศึกษา (การแนะ

แนวการศึกษา การรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระบบทะเบียนเรียน ระบบมาตรฐานหลักสูตร ระบบบริการ
เอกสารส าคัญทางการศึกษา  ระบบประมวลผล  และสหกิจศึกษา )  และมีแนวทางในการส่งเสริม พัฒนาตนเองและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 

3. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โปรแกรม และบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีศักยภาพเพียงพอในการด าเนินการ
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพภายใตร้ะบบเทคโนโลยทีี่มีอยู่ในปัจจุบัน  
ค.   ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ (Performance Improvement System) 
         ใช้ระบบ PDCA พัฒนาปรับปรุงผลการด าเนินการ ตาม ผลการประเมินในหมวด  OFI และจากการวิเคราะห์
ประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ EdPEx โดยเน้นการมีส่วนร่วม ของบุคลากร แนวทางหลักส าคัญที่ส านักฯ พิจารณา
น ามาใช้ มีหลายวิธี แต่ที่ส าคัญและใช้บ่อย คือ เทคนิคการสร้างทีมงาน (Team Building) เทคนิค  PDCA: Plan- Do- 
Check- Action) เทคนิค การจัดการความรู้ภายในองค์กร  (Knowledge Management: KM)  เทคนิคการประชุม 
ทั้งประชุมระดมสมอง (Brain Storming) การประชุมสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมสัมมนาร่วมกับต่าง
หน่วยงาน ที่เป็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียร่วมกัน เทคนิคการจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) เทคนิคการ
วิเคราะห์หาจุดแข็งจุดอ่อน (SWOT Analysis) การศึกษาดูงาน และการฝึกอบรมในงานที่เก่ียวข้อง 
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        หมวด 1 การน าองค์กร (Leadership)  
 
1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง (Senior Leadership)  
           ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ (Vision, Values, and Mission) 

(1) วิสัยทัศน์และค่านิยม (Vison and Values)  
แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการและกิจกรรม วิสัยทั ศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร ได้จัดท าขึ้นบน

พื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลตามภารกิจของส านักฯ ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอก (SWOT) ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยที่มอบหมายให้ส านักฯ การวิเคราะห์ทิศทางและ
นโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในด้านต่างๆ เช่น แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ .ศ.2559-2562 การเป็นองค์กรที่มี
ความเป็นเลิศทางศิลป วิทยาการ (Excellence academy) การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อน าไปสู่ Smart campus ทักษะ
นักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือพันธมิตร และการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในส านักฯในการก าหนด วิสัยทัศน์ เพื่อ เป็นเลิศด้านการบริการและสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นสากล  
ภายใต้พันธกิจที่ส าคัญ 4 ประการ คือ  

(1) มุ่งมั่นบริการการศึกษาด้วยความถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส รวดเร็วและเป็นสากล  
(2) พัฒนาการบริหารทรัพยากรให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
(3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สามารถสนับสนุนการบริการการศึกษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
(4) พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก  
ซึ่งการที่ส านักฯ  จะด าเนินการได้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ  ดังกล่าว จ าเป็นที่บุคลากรของส านักฯ  ต้องมี

ค่าที่นิยมร่วมกัน คือ (1) B = Better Service มุ่งมั่นให้บริการที่ดียิ่งขึ้น ด้วยใจและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  (2) A = 
Accomplishment มุ่งมั่นเพื่อความส าเร็จและเป็นเลิศ  (3) A = Agility ความสามารถในการปรับตัวอย่างรวดเร็วและ
ยืดหยุ่น และ (4) D = Decencies and Delight ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นสุข  ซึ่งได้มาจากการใช้อักษรน าชื่อ
ภาษาอังกฤษของส านักฯ (Bureau of Academic Administration and Development) เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการ
จดจ า วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ จะถูกถ่ายทอดผ่านการประชุมบุคลากรประจ าเดือน การประชุมร่วมกันของผู้มีส่วน
ได้เสียหรือพันธมิตร บอร์ดประชาสัมพันธ์ วงสนทนาอิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซต์ รวมทั้งน าไปใช้ในข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการรายบุคคลในมิติของ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินโครงการและกิจกรรม  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558    
ส านักฯจึงมีแผนปฏบิัติราชการ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 15 กลยุทธ์ 31 โครงการ และ 33 ตัวชี้วัด    

(2) การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Promoting 
Legal and Ethical Behavior)  
การด าเนินงานต่างๆของส านักฯมีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง ของมหาวิทยาลัย และตามเกณฑ์ มาตรฐาน

ที่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ก าหนด ซึ่งมี มากกว่า 50 ฉบับ เช่น พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ .ศ.2558 ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ .ศ.2558 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้น
ปริญญาตรี พ.ศ.2555 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2557 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 963/2555) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี 
ภาคปกติ พ .ศ. 2555 ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 308/2557) เร่ือง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ในระบบปกติ พ.ศ. 2557ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1802/2552) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ เป็นต้น ส านักฯ  ใช้ข้อมูล รายงานผลการด าเนินงาน จากหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน หรือการเปิดช่องทางการร้องเรียนที่เก่ียวข้องไว้หลายช่องทางในการประเมินผลการประพฤติปฏิบัติตาม
กฎหมายและจริยธรรม  รวมทั้งการ ก าหนดให้มี โครงการหรือ กิจกรรมที่ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
กฎหมายและ ข้อบังคับว่าด้วย จรรยาบรรณ  ตลอดจน การยกย่องชมเชยบุคลา กรที่ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและ
จริยธรรม    
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(3) การสร้างองค์กรที่ยั่งยืน (Creating a Sustainable Organization)  
เพื่อสร้างความยั่งยืนของส านักฯ มีการพิจารณาปัจจัยภายนอกและภายในที่มีผลกระทบต่อ ความยั่งยืน ของ

องค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น อัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากร ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ระบบงาน
และงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มลูกค้า  ตลาด  ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ ส่วน เสีย  ตลอดจนนโยบายหรือ
กฎระเบียบต่างๆ เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เพื่อก าหนดกลยุทธ์และก าหนดแผนการด าเนินงาน ส านักฯ
ใช้ข้อมลูการประเมินจากลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพันธมิตร จ านวนนวัตกรรม ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (เช่น 
การลดขั้นตอนหรือเวลาการปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติและการเผยแพร)่ บุคลากรที่ได้รับส่งเสริมและพัฒนาเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพและการปรับปรุงการด าเนินการของส านักฯ โดยผ่าน กระบวนการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมผ่านการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายตา่งๆที่เก่ียวข้อง การสื่อสารและแลกเปลี่ยนกับบุคลากรในประเด็นความคาดหวังและการปรับปรุงผลการ
ด าเนินการให้สูง ตลอดจนการเรียนรู้ในทุกระดบัขององค์กรผ่านการจัดกิจกรรมหรือโครงการ เช่น การจัดการความรู้ (KM) 

 
ข. การสื่อสารและผลการด าเนินการขององค์กร (Communication and Organizational Performance) 
(1) การสื่อสาร (Communication)  
เพื่อให้บุคลากร ได้ตระหนักและรับรู้ถึงแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการและกิ จกรรม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

ค่านิยมขององค์กรจึงจัดให้มีกิจกรรมต่างๆเพื่อสื่อสารและถ่ายทอดให้บุคลากรได้รับรู้และเข้าใจ ทั้งในการท า
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารผ่านช่องต่างๆที่ส านักฯจัดเตรียมไว้ เช่น การประชุม สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งสามารถ
สื่อสารและแลกเปลี่ยนระหว่างกันได้ ตลอดจนจัดช่องทางสื่อสารไว้ส าหรับลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ   

(2) การท าให้เกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจัง (Focus on Action)  
ในการน าแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องไปจัดท ารายละเอียดของ

โครงการหรือกิ จกรรมพร้อมงบประมาณ และบรรจุในแผนปฏิบัติราชการตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน  จึงมีการถ่ายทอดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์สู่บุคลากร นอกจากนี้ส านักฯ  ยังได้มีการจัดท า ข้อตกลงการปฏิบั ติราชการรายบุคคลในมิติของ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินโครงการและกิจกรรม  เพื่อเป็นกลไกในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของส านักฯ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องทั้งการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการและผลสัมฤทธิ์ของการเบิกจ่ายงบประมาณ  

 
1.2 การก ากับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง (Governance and Societal Responsibilities)  

ก. การก ากับดูแลองค์กร (Organizational Governance) 
ตามโครงสร้างการบริหารส านักฯ การจัดท าและด าเนินงานตาม ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการและ กิจกรรมจะ

เสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักฯ ซึ่งมีอธิการบดีเป็นประธานคณะกรรมการ เพื่อพิจ ารณาและอนุมัติ ตลอดจนการ
ก ากับติดตามดูแลส านักฯเพื่อให้เกิดความโปร่งใส มี ผลสัมฤทธิ์ของโครงการและผลสัมฤทธิ์ของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามที่ก าหนด เพื่อน าไปสู่การบรรลุผลตามวิสัยทัศน์แ ละพันธกิจของส านักฯ ตลอดจนการ สร้างความมั่นใจว่ามีการ
ด าเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม  ส านักฯจะรายงานการประเมินผลการ
ด าเนินการตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด เช่น รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รายงานผลการ
ด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งรายงานนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักฯ ก่อนที่
จะเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป และผลการประเมินจากมหาวิทยาลัยจะถูกแจ้งกลับมายังผู้น าองค์กรและส านักฯ เพื่อให้น าไป
พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิผลการน าองค์กรต่อไป    

 
ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม (Legal and Ethical Behavior) 
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การด าเนินงานต่างๆของส านักฯมีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง ของมหาวิทยาลัย และตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ก าหนด ส านักฯก าหนดให้มี การเปิดช่องทางการร้องเรียนที่เก่ียวข้องไว้หลายช่องทางในการ
ประเมินผ ลการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม  รวมทั้งมีคณะกรรมการจริยธรรมและจรรยาบรรณประจ า
ส านักฯ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนและพิจารณาเร่ืองร้องเรียนนั้นตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด     

 
ค. ความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง และการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ (Societal Responsibilities 
and Support of Key Communities) 
ส านักฯมีหน้าที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งตามจุดมุ่งหมายและปณิธาน

ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งนั้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความยากจนได้เข้าศึกษา   
ในระดบัอุดมศึกษา การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  ซึ่งเป็น
หนึ่งสมรรถนะหลักของส านักฯ นั้น เป็นการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญในภูมิภาคนีไ้ด้ชัดเจนตามปณิธานของการก่อตั้ง
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ส านักฯ ได้ด าเนินการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ในการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน
ด้อยโอกาสเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ต้นจนส าเร็จการศึกษา ส่วนในด้านอื่นๆนั้นส านักฯมกีารสนับสนุนและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่ส าคัญของทั้งชุมชนและประเทศในโอกาสต่างๆ อีกด้วย   
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                      หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)  
 
       แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส านักฯ ก าหนดทิศทางการพัฒนาส านักฯ เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ “เป็นเลิศด้านการบริการและสนับสนุนการจัดการการศึกษาเป็นสากล” 
2.1 การจัดท ากลยุทธ์ (Strategy Development)  

ก. กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ (Strategy Development Process) 
(1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (Strategy Development Process)  
การจัดท าแผนกลยุทธ์ได้จัดท าขึ้นบนพื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลตามภารกิจของส านักฯ ผลการด าเนินงานที่

ผ่านมา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยที่
มอบหมายให้ส านักฯ การวิเคราะห์ทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในด้านต่างๆ เช่น แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย พ .ศ.2559-2562 การเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิ ศทางศิลปวิทยาการ (Excellence academy) การสร้าง
สภาพแวดล้อมเพื่อน าไปสู่ Smart campus ทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นของ ลูกค้า 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือพันธมิตร และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในส านักฯ เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกั บ
สารสนเทศที่ได้วิเคราะห์และประเมินแล้ว ในปีงบประมาณ พ .ศ.2558 ส านักฯ จึงมีแผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย 6 
ยุทธศาสตร์ 15 กลยุทธ์ 31 โครงการ และ 33 ตัวชี้วัด    
ตารางที่ 7 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 

ขั้นตอน ผู้เก่ียวข้องที่ส าคัญ กรอบเวลา เหตุผลในการก าหนด 
1. การวิเคราะห์ยุ ทธศาสตร์ กลยุทธ์ และ

นโย บายมหาวิทยาลัย การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
(SWOT) และผลการด าเนินงานท่ีผ่าน
มา  

- คณะผู้บริหารส านักฯ 
- คณะกรรมการฝ่ายแผนฯและ

ประกันคุณภาพประจ าส านักฯ 

- ตามกรอบเวลาท่ี
มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 

- เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย และพนัธกิจ 
วิสัยทัศน์ของส านักฯ 

 

2. ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
วัฒนธรรม และ แผนกลยุทธ์ของส านัก
ฯ ให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ใน
ขั้นตอนท่ี 1 

- คณะผู้บริหารส านักฯ 
- คณะกรรมการฝ่ายแผนฯและ

ประกันคุณภาพประจ าส านักฯ 
- บุคลากรส านักฯ 

- ประมาณเดือน 
ม.ค. –มี.ค. ของ
ทุกปี 

- เพื่อปรับเปลี่ยนและก าหนดกล
ยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
และวัฒนธรรมองค์กรส านักฯ ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย  

3. ก าหนดเป้าหมายกลยุทธ์ของส านักฯ - คณะผู้บริหารส านักฯ 
- คณะกรรมการฝ่ายแผนฯและ

ประกันคุณภาพประจ าส านักฯ 
- บุคลากรส านักฯ 

- ประมาณเดือน 
ม.ค. –มี.ค. ของ
ทุกปี 

- เพือ่ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด
เชิงกลยุทธ์ท่ีส าคัญ เพื่อน าไปสู่การ
บรรลุผลการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ 
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

4. จัดท าแผนเชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
การของโครงการและกิจกรรมของส านักฯ  

- คณะผู้บริหารส านักฯ 
- คณะกรรมการบริหารส านักฯ 
- คณะกรรมการฝ่ายแผนฯและ

ประกันคุณภาพประจ าส านักฯ 
- กลุ่มภารกิจ หน่วยงาน และ

บุคลากร ผู้รับผิดชอบ
โครงการและกิจกรรม 

- ประมาณเดือน 
มี.ค. –พ.ค. ของ
ทุกปี 

- เพื่อก าหนดโครงการและกิจกรรม
ท่ีสามารถตอบตัวชี้วัดหรือ
เป้าหมายตามกลยุทธ์ท่ีก าหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

5. การอนุมัติแผนและทรัพยากรการ
ด าเนินการ 

- คณะกรรมการประจ าส านักฯ 
- คณะกรรมการบริหารส านักฯ 

- ตามกรอบเวลาท่ี
มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

- เพื่อให้สอดคล้องกับแผนฯโดยรวม
ของมหาวิทยาลัย 
 

6. การถ่ายทอด และการน าสู่การปฏิบัติ
ตามแผนฯผ่านโครงการและกิจกรรม  

- คณะผู้บริหารส านักฯ 
- คณะกรรมการฝ่ายแผนฯ

ส านักฯ 

- ประมาณเดือน 
ต.ค. ของทุกปี 

- เพื่อถ่ายทอดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมายตามกลยุทธ์ 
โครงการและกิจกรรมสูบุ่คลากร 
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ตารางที่ 7 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (ต่อ) 
ขั้นตอน ผู้เก่ียวข้องที่ส าคัญ กรอบเวลา เหตุผลในการก าหนด 

 - ผู้รับผิดชอบโครงการและ
กิจกรรม 

- บุคลากรส านักฯ 

 - ผู้รับผิดชอบและบุคลากร ให้มี
ความเข้าใจและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

7.  การติดตาม ตรวจสอบ และทบทวน
แผนการด าเนินงาน 

- คณะกรรมการบริหารส านักฯ 
- คณะกรรมการฝ่ายแผนฯ 
- ผู้รับผิดชอบโครงการและ

กิจกรรม 
- บุคลากรส านักฯ 

- การรายงานผล
รายไตรมาส และ
ตามท่ี
มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

- เพื่อเป็นกลไกในการด าเนินงานให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของส านักฯ 
รวมท้ังการติดตามและประเมินผล
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการและ
ผลสัมฤทธิ์ของการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(2) นวัตกรรม (Innovation)  
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2559-2562 ที่ก าหนดให้เสาหลักในยุทธศาสตร์ประการหนึ่ง คือ การเป็น

องค์กรที่มีความเป็นเลิศท างศิลปวิทยาการ (Excellence academy) โดยมีการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อน าไปสู่ Smart 
campus และสอดคล้องกับบริบทของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 กอปรกับการก าหนดข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่าง
มหาวิทยาลัยและส านักฯ  ที่ระบุให้ส านักฯ  ต้องสร้างนวัตกรรม ลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิ ภาพการด าเนินงาน ซึ่งเป็น
สภาพแวดล้อมที่เก้ือหนุนให้ส านักฯมีโอกาสเชิงกลยุทธ์และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ได้  ส านักฯ  จึงวิเคราะห์และท าผัง
กระบวนการ การใช้เคร่ืองมือปรับปรุงคุณภาพ (PDCA) เพื่อการตัดสินใจและด าเนินงานในการสร้างนวัตกรรมโดยเน้น
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามาสนับสนุนภายใต้ กรอบการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านหลักสูตร ระบบ
ทะเบียนนักศึกษา และเอกสารส าคัญทางการศึกษาแบบหน้าต่างเดียว (single portal system) การพัฒนาระบบ
ทะเบียนนักศึกษาและเอกสารส าคัญทางการศึกษาที่สามารถรองรับความต้องการของนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่
สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา  และการสนับสนุนและพัฒนาระบบรับเ ข้าศึกษา และหลักสูตร ที่มีพลวัต สูง เพื่อรองรับ
โอกาสต่างๆ ในอนาคตส าหรับการเข้าศึกษาที่มีความหลากหลายทั้งในประเทศ กลุ่มอาเซียน และทั่วโลก ตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 8 การก าหนดโอกาสและความท้าทายเชงิกลยุทธ์ที่ส าคัญ 

โอกาสและความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ วิธีการก าหนด 
สภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนการสร้าง

นวัตกรรม 
การสร้างนวัตกรรมเพ่ือการสนับสนุนการ
บริการการศึกษาและด้านวิชาการแบบ
หน้าต่างเดียว (single portal system) ท่ี
สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา และตอบสนอง
ความต้องการของนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

การวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก (SWOT) ผลการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมา การรับฟัง เสียงของ
ลูกค้า ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียและพันธมิตร 

- ยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
– งบประมาณ ขีดความสามารถของ
บุคลากร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การพัฒนาระบบรับเข้าและหลักสูตรที่มีพลวัต
สูงเพื่อรองรับโอกาสการรับนักศึกษาท่ีมีความ
หลากหลายท้ังในประเทศ กลุ่มอาเซียน และ
ท่ัวโลก 

การวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก (SWOT) การรับ ฟัง
เสียงของลูกค้า  ผู้มีส่วนได้ ส่วน เสียและ
พันธมิตร 

- ยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
– งบประมาณ ขีดความสามารถของ
บุคลากร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- เครือข่ายสถาบันการศึกษาและ
ผู้ประกอบการสหกิจศึกษา   ณ 
ต่างประเทศ 
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ภาพที่ 2.1 : แผนที่น าทางกลยุทธ์ การพัฒนาเทคโนโลยีส านักฯ (BAAD Technology Roadmap) 
 (3) การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Considerations)  
 สัญญาณบ่งชี้ความเสี่ยง ที่อาจจะท าให้ส านักฯ  สูญเสียศักยภาพในการแข่งขันตามสมรรถ นะหลักขององค์กรใน
ด้านการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง คือ การก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เก่ียวข้องกับการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  ซึ่งส านักฯได้
วิเคราะห์และประเมินผลกระทบที่ อาจจะเกิดขึ้นไว้เป็นการเบื้องต้นแล้ว และสื่อสารกับบุคลากรให้เตรียม พร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆในอนาคต 
 (4) ระบบงานและสมรรถนะหลักขององค์กร (Work Systems and Core Competencies) 
 ส านักฯ มีผลิตภัณฑ์หลัก 4 ผลิตภัณฑ์ คือ (1) การสนับสนุนด้านการบริหารหลักสูตร (2) การรับบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง (3) การให้บริการด้านระบบทะเบียนนกัศึกษา และ (4) การให้บริการเอกสารส าคัญทาง
การศึกษา ซึ่งส านักฯได้จัดเป็นสมรรถนะหลัก 3 สมรรถนะหลัก คือ (1) การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธี
รับตรง (2) การจัดการฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ (3) การให้บริการด้านระบบทะเบียนนักศึกษา เมื่อพจิารณา
จากผลิตภัณฑ์และสมรรถนะหลักส านักฯได้จัดระบบงานที่ส าคัญ 3 ระบบงานประกอบด้วย (1) ระบบงานด้านการผลิต
ผลิตภัณฑ์ (2) ระบบงานด้านการบริการ และ (3) ระบบงานด้านสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์และการบริการ ภายใต้แต่ละ
ระบบงานหลัก จะมีหลายกระบวนการท างานเป็นองค์ประกอบ ตารางที่ 9 
 

ตารางที่ 9 ระบบงานและกระบวนการท างาน 

ระบบงานหลัก กระบวนการท างาน ผู้ส่งมอบและพันธมิตร บทบาทในด้านการสนับสนุนระบบงานและ 
สมรรถนะองค์กร 

1. ระบบงานด้านการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ 

1. การสนับสนุน
ด้านการบริหาร
หลักสูตร  

- งานบริการการศึกษา 
ของแต่ละคณะวิชา 

- อาจารย์และผู้บริหาร
ท่ีเกี่ยวข้องกับ
หลักสูตร 
 

- ส านักฯก าหนดบางส่วนในระบบงานให้คณะวิชาท้ัง
อาจารย์และงานบริการการศึกษาเป็นผู้ด าเนินการตาม
กฎระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง โดยส านักฯมี
มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการส่งมอบงานท่ีมี
คุณภาพระหว่างกัน 
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ตารางที่ 9 ระบบงานและกระบวนการท างาน (ต่อ) 

ระบบงานหลัก กระบวนการท างาน ผู้ส่งมอบและพันธมิตร บทบาทในด้านการสนับสนุนระบบงานและ 
สมรรถนะองค์กร 

 

2. การรับบุคคลเข้า
ศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่นโดยวิธีรับ
ตรง   

 

- โรงเรียน 
- สกอ./สทศ./สอท.

สถาบันอุดมศึกษา 
ท่ีร่วมโครงการรับ
สมัครสอบคัดเลือกผู้
เข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ผ่าน
โครงการรับตรง 

- ธนาคาร/ไปรษณีย์/
เคาน์เตอร์เซอร์วิส 

- กองคลัง 

- ส านักฯก าหนดบางส่วนในระบบงานให้พันธมิตรในการ
สนับสนุนการด าเนินการด้านการรับสมัครสอบและการ
คัดเลือกเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง ซ่ึงมีความร่วมมืออย่าง
เป็นทางการและไม่เป็นทางการท่ีมีศักยภาพในการส่ง
มอบงานท่ีมีคุณภาพให้กับส านักฯ 

- การช าระค่าสมัครและธรรมเนียม ซ่ึงส านักฯถ่ายโอน
การด าเนินงานให้พันธมิตร ซ่ึงมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง 
และด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การท า
สัญญาตามกฎหมาย 

2. ระบบงานด้านการ 
บริการ 

1. การให้บริการด้าน
ระบบทะเบียน
นักศึกษา  
 

- งานบริการการศึกษา 
ของแต่ละคณะวิชา 

- อาจารย์ผู้สอน และ
ผู้บริหารหลักสูตร 

- สถานประกอบการ 
สหกิจศึกษา 

- ผู้ประกอบการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

- ส านักฯก าหนดบางส่วนในระบบงานให้คณะวิชาท้ัง
อาจารย์และงานบริการการศึกษาเป็นผู้ด าเนินการตาม
กฎระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง โดยส านักฯมี
มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการส่งมอบงานท่ีมี
คุณภาพระหว่างกัน 

- ส านักฯก าหนดบางส่วนในระบบงานให้สถาน
ประกอบการ อาจารย์นิเทศ เป็นผู้ด าเนินผู้ด าเนินการ
ตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง โดย
ส านักฯมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการส่ง
มอบงานท่ีมีคุณภาพระหว่างกัน 

- ส านักฯก าหนดบางส่วนในระบบงานให้ผู้ประกอบการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีด าเนินการถูกต้องตาม
กฎหมายและมีลิขสิทธิ์เป็นผู้ด าเนินการ ภายใต้การท า
สัญญาอย่างเป็นทางการ  

2. การให้บริการเอกสาร
ส าคัญทางการศึกษา 

- ธนาคาร/ไปรษณีย์/ 
เคาน์เตอร์เซอร์วิส 

- กองคลัง 

- ส านักฯก าหนดบางส่วนในระบบงานให้พันธมิตรในการ
สนับสนุนการด าเนินการด าเนินการด้านการช าระ
ค่าบริการ ซ่ึงมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง และด าเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การท าสัญญาตาม
กฎหมายและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

3. ระบบงานด้าน
สนับสนุนการผลิต
ผลิตภัณฑ์และการ
บริการ 

1. งานสารบรรณ 
2. งานการเงินและพัสดุ 
3. งานแผนและงาน

ประกันคุณภาพ 

- กองคลัง 
- กองแผนงาน 

- ส านักฯก าหนดบางส่วนในระบบงานให้พันธมิตรในการ
สนับสนุนการด าเนินการด าเนินการด้านการเงินและ
พัสดุ ตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องก าหนด  

- การรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ ติดตาม ทบทวน
และรายงานผลการด าเนินงานตามท่ีก าหนด 

 
ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) 
การพิจารณาและก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ ได้จัดท าขึ้นบนพื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลตาม

ภารกิจของส านักฯ ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภ ายในและภายนอก (SWOT) ข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยที่มอบหมายให้ส านักฯ และการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพื่อน ามา
ก าหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส านักฯจึงมีแผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
15 กลยุทธ์ 31 โครงการ และ 33 ตัวชี้วัด    
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ตารางที่ 10 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ (Key Strategic Objectives)  

เป้าประสงค์ที่ส าคัญ ตัววัดผลการด าเนินงาน 
การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ ลูกค้า 

ตลาด และผู้ส่งมอบและพันธมิตร 
1. เป็นหน่วยงานท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี 

บริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว สร้าง
คุณภาพชีวิตและความผาสุกในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 

- ความส าเร็จของระบบบริหาร
จัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาให้มีสมรรถนะ
ท่ีสูงขึ้น 

- ร้อยละความพึงพอใจและความ
ผาสุกของบุคลากร 

- การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงเวลา 
และความถูกต้อง  

- การเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
และประสิทธิภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

2. เป็นหน่วยงานสนับสนุนการผลิตบัณฑิตท่ี
มีคุณภาพมีความรูค้วามสามารถทาง
วิชาการ มีคุณธรรมและจริยธรรม        
บนพื้นฐานของความเป็นไทย 

- ความส าเร็จของการสนับสนุนการ
ผลิตบัณฑิตท่ีดี 

การสนับสนุนการผลิตบัณฑิตตามเป้าประสงค์
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3. เป็นหน่วยงานสนับสนุนการให้บริการ
การจัดการการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

- จ านวนกิจกรรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีพัฒนาเพ่ือปรับปรุง
ฐานข้อมูล 

ความมั่นคงและปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ความ
คล่องตัวในการด าเนินงานผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้บริการด้านต่างๆของ
ส านักฯ การได้รับบริการท่ีดี และผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ 

4. เป็นหน่วยงานสนับสนุนการท าวิจัย
สถาบันท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนางานประจ า และการพัฒนา
องค์ความรู้ เพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

- จ านวนผลงานวิจัยสถาบัน การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าท่ีดี
ขึ้น  

5. เป็นหน่วยงานสนับสนุนการอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม 
ประเพณี 

- จ านวนกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี    

การสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ให้ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 

6. เป็นหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมให้
การประกันคุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารและด าเนินงานทุก
ระบบขององค์กร เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กร
แห่งการเป็นเลิศในการให้บริการ และ
สนับสนุนการจัดการการศึกษาเป็นสากล 

- ระดับความส าเร็จของระบบการ
ประกันคุณภาพ 

ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมีคุณภาพ 

2.2 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation)  
ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (Action Plan Development and Deployment) 
(1) การจัดท าแผนปฏิบัติการ  (Action Plan Development) การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัตโิดยผู้ที่ได้รับ

มอบหมายจะต้องไปจัดท ารายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมพร้อมงบประมาณ และบรรจุในแผนปฏิบัติราชการตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อให้การด าเนินงานเป็นในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน  

(2) การน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ   (Action Plan Implementation) การถ่ายทอดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์สู่บุคลากร  

(3) การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) ส านักฯ ยังได้มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
รายบุคคลในมิติของประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินโครงการและกิจกรรม เพื่อเป็นกลไกในการด าเนินงานให้สอดคล้อง
กลยุทธ์ของส านักฯ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ และการทบทวนแผนปฏิบัติการ 
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ภาพที่ 2.2 : ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan Development)  
  
 (4) แผนด้านบุคลากร  (Workforce Plans) ส านักฯ ให้ความส าคัญ ต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการก าหนด
พันธกิจ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และอื่นๆ ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถและ
ศักยภาพของบุคลากรไว้ในแผน ปฏิบัติการประจ าปี พ .ศ.2558 รวมทั้งการวิเคราะห์อัตราก าลังทั้งในระยะสั้นและระยาว
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

(5) ตัววัดผลการด าเนินการ (Performance Measures) ส านักฯก าหนดตัวชี้วัดส าคญัที่ชี้บ่งการด าเนินการของ
ส านักฯ ประกอบด้วย ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการและข้อตกการปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อใช้ตรวจประเมินผล
การด าเนินการของส านักฯ การติดตามผลความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการ  และข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ทุกตัวชี้วัดที่
มหาวิทยาลัยก าหนดใช้ประเมินผลการด าเนินการ  และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลการด าเนินการไปสู่เกณฑ์ รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ (TQA)  

(6) การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ (Action Plan Modification) ในกรณีสถานการณ์บังคับให้ต้องเปลี่ยนแปลง
แผนปฏิบัติการ ส านักฯ มีระบบในการพิจารณาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ โดยพิจารณาเป็น 2 ทางเลือก คือ 

1. เลือกพิจารณาปรับแผน/พัฒนาแผน เพื่อปรับเปลี่ยนเลือกแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปได้หรือแนวทางที่เหมาะสม
กว่าแนวทางเดิม เพื่อพัฒนาให้ดีและเหมาะสมยิ่งขึ้น หรือ 

2. เลือกยุติแผน กรณีแนวทางปฏิบัตินั้นมีข้อจ ากัดที่ไม่อาจด าเนินการต่อได ้ หากต้องมีการเปลี่ยนแปลง การแก้ไข
จะค านึงถึง ผลกระทบที่เกิดกับลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นระยะเวลา ค่าใช้จ่าย (ความคุ้มค่า) โดยยึดหลักการด าเนินการ
ที่โปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้เสมอ 

 
ข. การคาดการณ์ผลการด าเนินการ (Performance Projections) 

 ส านักฯ คาดการณ์ว่าหากสามารถด าเนินงานได้ตามชี้วัดผลการด าเนินการที่ส าคัญ จะสามารถเป็นผู้ส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ที่พึง ประสงค์ของลูกค้า และสามารถเป็นผู้น าในการสร้างนวัตกรรมด้านการบริการการศึกษาและด้านการ
สนับสนุนด้านวิชาการ  อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ พ .ศ.2558 ส านักฯ อยู่ระหว่างด าเนินการขอข้อมูลเพื่อเทียบเคียง
กับส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะได้รายงานในโอกาสต่อไปเมื่อแล้วเสร็จ  
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                                              หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Focus)  
 
3.1 เสียงของลูกค้า (Voice of the Customer)  
         ก. การรับฟังลูกค้า (Customer Listening) 
         (1) การรับฟังลูกค้าในปัจจุบัน (Listening to Current Customers)  
ตารางที่ 11 การรับฟังลูกค้าในปัจจุบัน 

กลุ่มลูกค้าปัจจุบัน 
วิธีการรับฟังเสียงของลูกค้าและการ

สังเกตลูกค้า 
ข้อมูลท่ีได้รับการรับฟังจาก

ลูกค้า 
การน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้

ประโยชน์ 
- นักเรียน 

 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
- ปวช.3 
 

- การส ารวจความคิดเห็นโดยใช้
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 

- การรับฟังเสียงของลูกค้าจากการ
จัดการประชุม  

- การติดต่อสอบถามผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ 
อีเมล์ หรือโทรศัพท์  

- มหาวิทยาลัยควรมีการ
จัดการแนะแนวการศึกษา
เป็นประจ าทุกปีท้ังที่
สถานศึกษาและภายใน
มหาวิทยาลัย 

- มหาวิทยาลัยต้องมีความ
ชัดเจนด้านนโยบายในการรับ
บุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง 

- มหาวิทยาลัยควรมีวิธีการรับ
บุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับ
ตรงที่มีความหลากหลายกว่า
ในปัจจุบัน โดยไม่เป็นภาระ
ด้านการสอบและค่าใช้จ่าย
มากเกินไป 

- การปรับปรุงการแนะแนว
การศึกษาหลากหลายรูปแบบ
มากยิ่งขึ้นเพื่อสนองความ
ต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

- การศึกษาและวิเคราะห์เพื่อ
เสนอแนวทางและวิธีการรับ
นักเรียนเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรงแก่
ผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจ 

- การศึกษาเพื่อวิเคราะห์รูปแบบ
และวิธีการรับบุคคลเข้าศึกษา
โดยวิธีรับตรงเพื่อเพิ่มความ
หลากหลาย 

- นักศึกษาปัจจุบัน
ทุกระดับและ
ศิษย์เก่า 
 

- การส ารวจความคิดเห็นโดยใช้
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 

- การรับฟังเสียงของลูกค้าจากการ
จัดการประชุม เช่น การประชุม
คณะกรรมการประสานงานระบบ
ทะเบียน  

- การติดต่อสอบถามผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ 
อีเมล์ หรือโทรศัพท์  

- การรับฟัง ณ จุดบริการ 
 

- กระบวนการ และขั้นตอนใน
การให้บริการไม่เบ็ดเสร็จ ณ 
จุดเดียว 

- การเพิ่มช่องทางการ
ให้บริการ  โดยเฉพาะวิทยา
เขตหนองคาย และศิษย์เก่า  

- การจัดส่ิงอ านวยความ
สะดวกที่สามารถใช้ร่วมกันได้ 
เช่น ห้องน้ า  

- ควรให้บริการตามรูปแบบผู้มี
หัวใจการให้บริการในทุกงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

- การพัฒนาเพ่ือน าการใช้ลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับการ
ออกเอกสารส าคัญทาง
การศึกษา   

- การจัดหาตู้ออกเอกสารส าคัญ
ทางการศึกษาอัตโนมัติ 

- การปรับปรุง พัฒนา และ
บริหารด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก และการให้บริการเพื่อ
ความความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

- การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ช่องท างการให้บริการท่ี
หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

- อาจารย์ผู้สอน - การส ารวจความคิดเห็นโดยใช้
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 

- การรับฟังเสียงของลูกค้าจากการ
จัดการประชุม เช่น การประชุม
คณะกรรมการประสานงานระบบ
ทะเบียน  

- การติดต่อสอบถามผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ 
อีเมล์ หรือโทรศัพท์  

- ความไมเ่สถียรของโปรแกรม 
TQF ไม่สามารถเชื่อมโยงใน
แต่ละหมวดให้สะดวกต่อการ
ใช้งาน และไม่เชื่อมต่อกับ
ระบบประมลผลเกรดแบบ
อัตโนมัติ  

- ข้อจ ากัดของโปรแกรมการ
บันทึกและพิมพ์ผลการเรียน 

- ปรับปรุงโปรแกรม TQF  
- ปรับปรุงโปรแกรมการบันทึก

และพิมพ์ผลการเรียนให้มีความ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
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         (2) การรับฟังลูกค้าในอนาคต (Listening to Potential Customers)  
ตารางที่ 12 การรับฟังลูกค้าในอนาคต 

กลุ่มลูกค้าในอนาคต การรับฟังเสียงของ 
ลูกค้าในอดีต 

ข้อมูลท่ีได้รับการรับฟังจาก
ลูกค้า 

การน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้
ประโยชน์ 

-  นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
- ปวช.3 

 

- การส ารวจความคิดเห็นโดยใช้
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 

- การรับฟังเสียงของลูกค้าจาก
การจัดการประชุม  

- การติดต่อสอบถามผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เฟสบุ๊ค 
เว็บไซต์ อีเมล์ หรือโทรศัพท์  

- มหาวิทยาลัยควรมีการจัดการ
แนะแนวการศึกษาเป็นประจ า
ทุกปีท้ังที่สถานศึกษาและ
ภายในมหาวิทยาลัย 

- มหาวิทยาลัยต้องมีความ
ชัดเจนด้านนโยบายในการรับ
บุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง 

- มหาวิทยาลัยควรมีวิธีการรับ
บุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับ
ตรงที่มีความหลากหลายกว่า
ในปัจจุบัน โดยไม่เป็นภาระ
ด้านการสอบและค่าใช้จ่าย
มากเกินไป 

- การปรับปรุงการแนะแนว
การศึกษาหลากหลายรูปแบบ
มากยิ่งขึ้นเพื่อสนองความ
ต้องการของลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง 

- การศึกษาและวิเคราะห์เพื่อ
เสนอแนวทางและวิธีการรับ
นักเรียนเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง
แก่ผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจ 

- การศึกษาเพื่อวิเคราะห์
รูปแบบและวิธีการรับบุคคล
เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรงเพื่อ
เพิ่มความหลากหลาย 

 
ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า (Determination of Customer Satisfaction and 
Engagement) 
(1) ความพึงพอใจและความผูกพัน (Satisfaction and Engagement)  
ส านักฯ มีการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจความไม่พึงพอใ จ โดยก าหนดเป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปีทุกปี  

หรือผ่านการประเมินในรูปแบบโครงการวิจัยสถาบัน และสนับสนุนให้ทุกกลุ่มภารกิจ มีการส ารวจวัดความพึงพอใจ ความ
ไม่พึงพอใจในการด าเนินงานของแต่ละกลุ่มภารกิจ (กลุ่มภารกิจอาจรวมส ารวจวัดในโครงการวิจัยสถาบันของส านักฯ หรือ 
แยกส ารวจวัดเฉพาะกลุ่มภารกิจได้ ) นอกจากนี้ ในการด าเ นินการตามโครงการต่างๆ  ของส านักฯ ยังมีการประเมินผล
โครงการ ที่มีการส าร วจวัดความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจของ โครงการนั้นๆ โดยสรุปส านักฯ ท าการประเมินความ      
พึงพอใจของลูกค้าโดยวิธีการการส ารวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ การรับฟังเสียงของลูกค้าจาก
การจัดการประชุม เช่น การประชุมคณะกรรมการประสานงานระบบทะเบียน การติดต่อสอบถามผ่านสื่ออิเล็ กทรอนิกส์ 
เช่น เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ อีเมล์ หรือโทรศัพท์ การรับฟัง ณ จุดบริการ ซึ่งข้อมูลการประเมินเหล่านี้ ซึ่งมีทั้งวิธีที่เป็นการรับฟัง
ลูกค้าที่เป็นแบบทางเดียวและสองทาง จะน าไปวิเคราะห์เพื่อเป็นสารสนเทศในการก ากับ ติดตาม ทบทวน การพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการท างานของส านักฯ ต่อไป     

(2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง (Satisfaction Relative to Competitors)  
 ส านักฯ ยังไม่ได้ด าเนินการเปรียบเทียบผลของความพึงพอใจระหว่างคู่เทียบ เพราะในปีการศึกษา นี้ เป็นปีแรก
ที่ส านักฯ ขอเป็นคู่เทียบกับส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(3) ความไม่พึงพอใจ (Dissatisfaction)  
การส ารวจข้อมูลด้านความไม่พึงพอใจ ส านักฯ ด าเนินการไปพร้อมกับการส ารวจวัดความพึงพอใจ และ ส านักฯ 

ยังเปิดโอกาสให้ ลูกค้า สามารถแสดงความคิดเห็นในเชิงร้องเรียน หรือเสนอแนะความคิดเห็น ความต้องการที่ส านักฯ     
ยังบริการให้ไม่เป็นที่พอใจ ผ่านทุกช่องทางที่ส านักฯ  เปิดให้ใช้ ตามปกติ ดังแสดงไว้แล้วในวิธี การรับฟังเสียงจาก ลูกค้า
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใน ตาราง 3.1 ก(1)  โดยนโยบายผู้อ านวยการส านักฯ ยังเปิดโอกาสให้ ลูกค้า สามารถติดต่อแจ้ง
โดยตรงถึงคณะผู้บริหารได้ทางโทรศัพท์ หรือ การติดต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ อีเมล์ เพื่อน าไปสู่การ
ปรับปรุงการด าเนินการตามแนวปฏิบัติ และจริยธรรมที่ส านักฯ ประกาศไว้  
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3.2 ความผูกพันของลูกค้า (Customer Engagement)  
   ก. ผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนลูกค้า (Product Offering and Customer Support)  

ส านักฯมีผลิตภัณฑ์หลัก 4 ผลิตภัณฑ์ คือ (1) การสนับสนุนด้านการบริหารหลักสู ตร (2) การรับบุคคลเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง (3) การให้บริการด้านระบบทะเบียนนักศึกษา และ (4) การให้บริการเอกสาร
ส าคัญทางการศึกษา โดยได้จ าแนกส่วนตลาดได้เป็น 2 ส่วนส าคัญ คือ สถานศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
คณะวิชา ซึ่งประกอบด้วยลูกค้าที่ส าคัญ คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักศึกษาปัจจุบันทุกระดับและศิษย์เก่า ผู้บริหาร
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน การสร้างความผูกพันและสนับสนุนลูกค้า ส านักฯด าเนินการ ดังนี้       

(1.5) การสนับสนุนด้านการบริหาร หลักสูตร  การด าเนินของส านักฯเพื่อสนับสนุนคณะวิชา ผู้บริหาร
หลักสูตร ระดับคณะ และอาจารย์ ที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านนี้ ส านักฯ ได้สนับสนุน ผ่านการพัฒนาและปรับปรุง 
ประสิทธิภาพในการด าเนินการ เช่น  การปรับปรุงโปรแกรม TQF การปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ให้มีความเสถียร ใช้ง่าย และเชื่อมโยงข้อมูลได้  ตลอดจนการจัดให้บุคลากรรับผิดชอบเป็นการเฉพาะในการตอบ
ค าถามและให้ค าแนะน า นอกจากนี้ได้จัด ช่องทางการติดต่อสอบถามผ่านสื่ออิเล็ กทรอนิกส์ เช่น เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ อีเมล์ 
และโทรศัพท์ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมร่วมกัน และการแสดงความขอบคุณในโอกาสต่างๆ  รวมทั้งการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการท างานด้านการด้านการบริหารหลักสูตรและระบบทะเบียน 

(1.6) การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง ส านักฯ ให้ความส าคัญกับสถานศึกษา
และนักเรียนเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นลูกค้าหลักของส านักฯ  และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส านักฯจึงมีแนวทางในการ
สร้างความผูกพันกับลูกค้าส่วนนี้ เช่น การจัดแนะแนวการศึกษา การเข้าร่วมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา การจัดช่องทาง
การติดต่อสอบถามผ่านสื่ออิเล็ กทรอนิกส์ เช่น เฟ สบุ๊ค เว็บไซต์ อีเมล์ และโทรศัพท์ การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้ข้อมูลที่
ส าคัญและจ าเป็น ตลอดจนการแสดงความขอบคุณทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในโอกาสต่างๆ  และการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการท างานด้านการรับสมัครและสอบคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพและมีความหลากหลาย 

(1.7) การให้บริ การด้านระบบท ะเบียน นักศึกษา  ส านักฯ สนับสนุน ให้บริการประสานงานด้านระบบ
ทะเบียนเรียนทุกคณะผ่านช่องทางหลากหลายที่ส านักฯได้จัดไว้ให้ การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกไว้บริการลูกค้า ตลอดจน
การรับเสียงของลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนา รวมทั้งการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนกระบวนการท างานด้านการด้านการบริหารหลักสูตรและระบบทะเบียน ด้าน สหกิจศึกษานั้นส านักฯ สนับสนุน
การด าเนินงานในทุกระดับทั้งนักศึกษา อาจารย์นิเทศ และผู้ประกอบการ ตั้งแต่การเตรียมการจนสิ้นสุดและสรุปผลการ
ด าเนินการ ผ่านผู้ประสานงานของส านักฯ และการปรับปรุงเว็บไซต์ที่เก่ียวข้องเพื่อให้ข้อมูลด้านสหกิจศึกษาร่วมกัน ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  

(1.8) การให้บริการเอกสารส าคัญทางการศึกษา  เนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ของผู้รับบริการนั้น
เป็นความจ าเป็น ต้องใช้แบบไม่มีทางเลือกอ่ืน เพราะเป็นข้อก าหนดตามกฎระเบียบ อย่างไรก็ตาม ส านักฯ ยังมุ่งเน้นการ
ให้บริการที่มีประสิทธิภาพและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่พึงประสงค์ของลูกค้า เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความถูกต้อง การ
ส่งมอบในเวลาที่ก าหนด การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกไว้บริการ  การรับเสียงของ ลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อน าไป
ปรับปรุงและพัฒนา เป็นต้น ตลอดจนการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  
 
         ข. การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ( ฺBuilding Customer Relationships)  

(1) การจัดการความสัมพันธ์ (Relationship Management)  
ส านักฯ มีแนวทางในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าภายใต้แนวคิดการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและส่งมอบ

ผลิตภัณฑ์ที่พึงประสงค์ของลูกค้า การพัฒนาและสร้าง ผลงานด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการและ
การใช้บริการของลูกค้า ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆของส านัก ฯ เช่น การจัดแนะแนวการศึกษา  การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการท างานด้านการด้านการบริหารหลักสูตรและระบบทะเบียน  เป็นต้น 
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พร้อมทั้งการจัดช่องทางการติดต่อระหว่างกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์ ตลอดจนการแสดงความขอบคุณทั้งที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการในโอกาสต่างๆ  

 
(2) การจัดการกับข้อร้องเรียน (Complaint Management)  
ด้านการจัดการข้อร้องเรียนนั้นส านักฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงการด าเนินการให้เป็นไปตามรูปแบบวิธีมาตรฐาน

และมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันส านักฯ ได้จัดให้มีช่องทางร้องเรียนที่หลา กหลาย เช่น เว็บไซต์ สายตรง
ผู้บริหาร กล่องรับความคิดเห็นและข้อร้องเรียน และเฟสบุ๊ค ผู้ที่เก่ียวข้องจะรวบรวมข้อมูลการร้องเรียนส่งให้ผู้รับผิดชอบ
เพื่อวิเคราะห์และน าเสนอต่อผู้บริหารเพื่อประกอบการสั่งการแก้ไขและด าเนินการต่างๆ ต่อไป     
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       หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  
    (Measurement, Analysis, and Knowledge Management) 
  
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร (Measurement, Analysis, and 
Improvement of Organizational Performance)  
           ก. การวัดผลการด าเนินการ (Performance Measurement) 
           (1) ตัววัดผลการด าเนินการ (Performance Measures)  

ส านักฯ ก าหนดการวัดผลการด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ข้อก าหนดที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการท างาน โดยก าหนดตัวชี้วัดเพื่อ ติดตามผล การปฏิบัติ ตามแผนงานผ่านโครงการและกิจกรรมที่จัดขึ้นใน
ปีงบประมาณ ตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้นประกอบด้วยตัวชี้วัดเชิงปริมาณและตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการและ
กิจกรรมจะต้องรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานและแนวโน้มที่จะบรรลุ วัตถุประสงค์ของโครงการต่อที่ประชุม
เพื่อการติดตาม ประเมินและทบทวนการด าเนินการ  
          (2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data)  
 ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่ส าคัญในลักษณะของการผลิตผลิตภัณฑ์และการให้บริการทางศึกษา จาก
การสืบค้นทางสื่อสังคมออนไลน์หรือเว็บไซต์จะมีลักษณะและแนวโน้มไปในทิ ศทางที่สอดคล้องกัน คือ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วและเข้าถึงได้ตลอดเวลา รวมทั้งการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าที่ดีขึ้นอยู่เสมอแก่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับที่ส านักฯด าเนินการ จึงมั่นใจได้ว่าการ
ตัดสินใจในระดับกลยุทธ์และระดับปฏิบัติการเพื่อก าหนด การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการของ
องค์กรนั้นจะด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

(3) ข้อมูลลูกค้า (Customer Data)  
 วิธีการเลือกข้อมูลของลูกค้า ผ่านการรับฟังเสียงของลูกค้าด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น การส ารวจความคิดเห็นโดยใช้

แบบสอบถามและการสัมภาษณ์  การรับฟังเสียงของลูกค้าจากการจัดการประชุม การติดต่อสอบถาม ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ อีเมล์ หรือโทรศัพท์ เป็นต้น เพื่อ ใช้เป็นข้อมูลและสารสนเ ทศในการสนับสนุนการ
ตัดสินใจในการวางแผน ระดับกลยุทธ์และระดับปฏิบัติการ นั้น ส านักฯจะน ามารวบรวม วิเคราะห์ และเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลย้อนหลัง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงและเป็นปัจจุบัน   
          (4) ความคล่องตัวของการวัดผล (Measurement Agility)  

   เพื่อให้เกิดความคล่องตัวแ ละสามารถวัดผลการด าเนินงานได้อย่างรวดเร็ว ส านักฯ มีระบบในการพิจารณา
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ โดยพิจารณาเป็น 2 ทางเลือก คือ 

3. เลือกพิจารณาปรับแผน/พัฒนาแผน เพื่อปรับเปลี่ยนเลือกแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปได้หรือแนวทางที่เหมาะสม
กว่าแนวทางเดิม เพื่อพัฒนาให้ดีและเหมาะสมยิ่งขึ้น หรือ 

4. เลือกยุติแผน กรณีแนวทางปฏิบัตินั้นมีข้อจ ากัดที่ไม่อาจด าเนินการต่อได้หากต้องมีการเปลี่ยนแปลง การ
แก้ไขจะค านึงถึง ผลกระทบที่เกิดกับลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นระยะเวลา ค่าใช้จ่าย (ความคุ้มค่า) 
โดยยึดหลักการด าเนินการที่โปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้เสมอ 

 
         ข. การวิเคราะห์ และทบทวนผลการด าเนินการ (Performance Analysis and Review) 
         การทบทวนผลการด าเนินการและขีดความสามารถของ องค์กรในการด าเนินการให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติการ ส านักฯจะก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการหรือ กิจกรรมรายงานความก้ าวหน้าของการด าเนินงาน ทุก     
ไตรมาส จากนั้นคณะท างานจะน าข้อมูลมาวิเคราะห์ แนวโน้มที่จะบรรลุ วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเสนอผู้บริหาร
ส านักฯ  ประกอบการตัดสินใจและสั่งการที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้นๆ  ทั้งผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานและผลสัมฤทธิ์         
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ด้านงบประมาณ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการหรือกิจกรรมที่กระทบกับผลการด าเนินการสูง ผู้บริหารส านักฯ
จะเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
          ค. การปรับปรุงผลการด าเนินการ (Performance Improvement) 

(1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  
วิธีการที่ใช้ในการค้นหาวิธีปฏิบัติการที่เป็นเลิศของ ส านักฯนั้นได้มาจากการก าหนดให้กระบวนงานนั้นต้องมี

ประสิทธิภาพสูงในการด าเนินงานทั้งในด้านการลดขั้นตอนหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ สามารถท าซ้ าได้และมี
ผลกระทบสูง เช่น ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2558 ได้เลือก การศึกษาปัญหาการด าเนินงานด้านการตรวจสอบการส าเร็จ
การศึกษา ซึ่งส านักฯสามารถน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของกระบวนงานใหม่โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุน
กระบวนงานการส าเร็จการศึกษา ซึ่งก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานให้ทุกคณะวิชาต้องปฏิบัติก่อนน าส่งเร่ื องการส าเร็จ
การศึกษาไปยังส านักงานสภามหาวิทยาลัย โดยด าเนินการผ่านเว็บไซต์ http//:reg.kku.ac.th ซึ่งระบบการท างานท าให้
สามารถตรวจสอบผลลัพธ์การด าเนินงานด้านการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา ได้ถูกต้องแม่นย า แก้ปัญหาการบันทึก
ข้อมูลรายละเอียดผู้ที่ส าเร็จการศึกษาซ้ าซ้อนกันระหว่างส านักฯ และคณะวิชา และนักศึกษาที่ คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา
สามารถรับทราบความคืบหน้าของการด าเนินงานการส าเร็จ การศึกษาได้โดย ไม่ต้องยื่นแจ้งควา มประสงค์ขอส าเร็จ
การศึกษาที่คณะวิชา 

(2) ผลการด าเนินการในอนาคต (Future Performance)  
ส านักฯ คาดการณ์ว่าหากสามารถด าเนิน งานได้ตามชี้วัดผลการด าเนินการที่ส าคัญ จะสามารถเป็นผู้ส่งมอบ

ผลิตภัณฑ์ที่พึงประสงค์ของลูกค้า และสามารถเป็นผู้น าในการสร้างนวัตกรรมด้านการบริการการศึกษาและด้านการ
สนับสนุนด้านวิชาการ การก าหนดโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และมีแผนปฏิบัติราชการที่มีผู้รับผิดชอบที่
เข้าใจและมีศักยภาพในการปฏิบัติจะสนับสนุนให้การปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินการในอนาคตให้ดียิ่งขึ้นได้ เช่น   
ในปีงบประมาณ พ .ศ.2558 ส านักฯได้สร้างนวัตกรรม ระบบ Prospective KKU Student Document Uploading 
System เพื่อการอัพโหลดรูปประจ าตัวเพื่อจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ระบบ dashboard.kku.ac.th การพัฒนา REG 
KKU Line Official และ การจัดเก็บข้อมูล UID ของบัตรนักศึกษาลงฐานข้อมูล ซึ่งคาดการณ์ผลการด าเนินการในปีต่อ  ๆไป    
ว่าจะสามารถบริการนักศึกษาและผู้รับบริการจากส าคัญได้จ านวนมากยิ่งขึ้น มีความทันสมัยและสะดวกยิ่งขึ้น เป็นต้น    

(3) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้างนวัตกรรม (Continuous Improvement and Innovation)  
ส านักฯ ได้วิเคราะห์โอกาสเชิงกลยุทธ์ผ่านข้อมูลการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย การวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา การรับฟัง เสียงของลูกค้า  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และพันธมิตร เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมด้านการสร้างนวัตกรรมเพื่อการสนับสนุนการบริการการศึกษาและ
ด้านวิชาการแบบหน้าต่างเดียว (single portal system) ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาแ ละตอบสนองความต้องการ
ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 การสร้างนวัตกรรมเพื่อช่วยลดขั้นตอนหรือระยะเวลาในการปฏิบัติงานในกระบวนงานที่
ส าคัญให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดในข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ภายใต้โครงการและกิจกรรมต่างๆที่ส านักฯ  ก าหนดไว้
ในแผนปฏิบัติราชการที่ผ่านการวิเคราะห์ด้านโอกาสและงบประมาณด าเนินการตามขั้นตอนแล้ว  การวัดและวิ เคราะห์ใน
ผลการด าเนินงานเพื่อการทบทวนและปรับปรุงนั้น คณะกรรมการฝ่ายวางแผนจะรวบรวมผลการด าเนินงานที่แล้วเสร็จมา
วิเคราะห์เพื่อประเมินว่าผลการด าเนินงานส าเร็จและบรรลุผลตามข้อก าหนดในกลยุทธ์ที่ระดับใด เช่น จ านวนนวัตกรรมที่
แล้วเสร็จต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ ร้อยละของกระบวนงานทีได้รับการปรับปรุงและพัฒนา เป็นต้น รวมทั้งการ
ประเมินจัดล าดับความส าคัญและโอกาสในการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรมอย่า งต่อเนื่อง เพื่อน าไปถ่ายทอดให้บุคลากร
และผู้ที่รับผิดชอบในโครงการหรือกิจกรรมในการประชุมส านักฯ ต่อไป เพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 
ตลอดจนการน าไปชี้แจง แลกเปลี่ยนแนวการปฏิบัติร่วมกันระหว่างพันธมิตรและผู้ให้ความร่วมมือที่ส าคัญของส านักฯ     
ในการจัดประชุมหรือสัมมนา   
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4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสา รสนเทศ (Knowledge Management, Information and 
Information Technology) 

ก. ความรู้ขององค์กร (Organizational Knowledge) 
(1)  การจัดการความรู้ (Knowledge Management)  
ส านักฯ ได้จัดการโครงการการจัดการองค์ความรู้ เรื่อง การเพิ่มคุณค่างานด้วย KM ตลอดปีงบประมาณ พ .ศ. 

2558 เพื่อส่งเสริมให้ส านักฯ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และน าไปพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร  ส านักฯ     
บริหารจัดการความรู้ขององค์กรโดยก าหนดให้ทุกกระบวนงานที่ส าคัญไปรวบรวมข้อมูลและจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เพื่อแสดงต่อผู้รับบริการ ผู้ให้ความร่วมมือและพันธมิตรให้ทราบอย่างชัดเจน รวมทั้งการมอบหมายให้ผู้ที่รับผิดชอบในแต่
ละกระบวนงานศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการสร้างนวัตกรรมในกระบวนงานนั้นๆ ซึ่งสามารถน าไปสู่         
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของส านักฯ เพื่อปรับและพัฒนาได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในโอกาสต่อไปได้     

(4) การเรียนรู้ระดับองค์กร (Organizational Learning)  
ส านักฯได้ก าหนดให้มี โครงการการจัดการองค์ความรู้ เรื่อง การเพิ่มคุณค่างานด้วย KM กับทุกกลุ่มภารกิจหรือ

กลุ่มงาน โดยให้มีการน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้นั้นให้บุคลากรทั้งส านักฯ  รับทราบและเรียนรู้ไปพร้อมด้วย เพื่อส่ งเสริมให้
บุคลากรตระหนักและเห็นภาพรวมของกระบวนงานต่างๆของส านักฯ  ได้สมบูรณ์ ซึ่งทุกข้ันตอนของกระบวนงานในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์และบริการมีความเก่ียวเนื่องกัน ดังนั้นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงองค์กรจึงต้องเป็นการเรียนรู้
ร่วมกันของทั้งส านักฯ โดยขั้นตอนต่างๆ ที่ส าคัญในกระบวนงานต้องสามารถระบุได้อย่างชัดเจนและสามารถท าซ้ าได้   

 
ข. ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data, Information and Information Technology)      
 (1) คุณลักษณะของข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information Properties)  
ตารางที่ 13 คุณลักษณะของข้อมูลและสารสนเทศ และวิธีการการด าเนินการ 

คุณลักษณะ วิธีการ 
ความแม่นย า - ก าหนดแนวปฏิบัติในการใช้ข้อมูลท่ีต้องใช้ร่วมกันซักซ้อมให้เข้าใจตรงกัน และให้ท าการตรวจสอบความ

ถูกต้องข้ามสายงาน (Cross Check) เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลน้ันมีบูรณภาพหรือไม่ 
- ก าหนดให้ผู้ใช้ข้อมูลได้มีส่วนร่วมในการก าหนดตัวข้อมูล รวมถึงมาตรฐานและแนวปฏิบัติการใช้งานของ

ข้อมูลน้ันๆ 
- ระบุว่าข้อมูลใดบ้างที่เป็นข้อมูลส่วนกลาง มาตรฐานข้อมูล และก าหนดบทบาทหน้าท่ีว่าหน่วยงานใดเป็น

ผู้รับผิดชอบ 
- ท าให้ข้อมูลต่างๆ ท่ีอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ คงเส้นคงวา (Data Consistency) 
- ท าการบูรณาการข้อมูลท่ีอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ มารวมเป็นฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย  เพื่อใช้ประกอบการ

ตัดสินใจของผู้บริหาร 
ความถูกต้อง 

และความเชื่อถือได้ 
- ก าหนดมาตรฐานของข้อมูล 
- ก าหนดผู้รับผิดชอบข้อมูลแต่ละตัวท่ีชัดเจนตามภาระหน้าท่ีของผู้ปฏิบัติงาน 
- ท าการตรวจสอบข้อมูล (Validation) และท าให้ข้อมูลน้ันมีความถูกต้อง (Verification) 

ความทันกาล - ปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมใช้งานและข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ  
- เฝ้าระวัง และเตรียมมาตรการฉุกเฉินรองรับเหตุท่ีไม่คาดหมายเพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว

สม่ าเสมอ 
- ก าหนดระยะเวลาท่ีแน่นอนในการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย เช่น รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน เป็นต้น 

การรักษาความปลอดภัย
และความลับ 

- ก าหนดการเข้าถึงข้อมูลตามต าแหน่งงานท่ีรับผิดชอบ 
- น าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้งานในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  เช่นระบบการป้องกันไวรัส

คอมพิวเตอร์   
- ก าหนดมาตรฐานในการเข้าถึงข้อมูล ท้ังทางด้านมาตรการด้านกายภาพและมาตรการด้านแนวปฏิบัติ 
- มีมาตรการส ารองข้อมูลเพื่อความปลอดภัย 
- ก าหนดชั้นความลับของข้อมูลตามภาระหน้าท่ีท่ีเจ้าหน้าท่ีแต่ละคนรับผิดชอบและมีรหัสผ่านเฉพาะ

บุคคล 
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 (2)  ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information Availability) 
คุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ (Hardware and Software Properties) และความพร้อมใช้งานในภาวะ
ฉุกเฉิน (Emergency Availability)    

ส านักฯ มรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS: Management Information Systems) และการให้บริการ
ผ่านระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์และเป็นปัจจุบันที่รองรับการขอใช้บริการของส านักฯ ได้อย่างเพียงพอและ
มีประสิทธิภาพ ภายใต้การท างานของระบบ ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ที่มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้องตามกฎหมายและมี ระบบ
รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง โดยเชื่อมต่อกับเครือข่ายหลักของมหาวทิยาลัย มีการจัดการด้านระบบส ารองไฟฟ้า
และระบบป้องกันความเสียหายจากการท าลายหรือสูญเสียข้อมูลที่ให้ บริการบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของส านักฯ อีกทั้ง
ยังมีระบบส ารองข้อมูลที่ปลอดภัยแยกเป็นอิสระแก่กัน 3 ส่วน  
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         หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร (Workforce Focus)  
 
5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร (Workforce Environment)  
 ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร (Workforce Capability and Capacity) 
          (1) ขีดความสามารถและอัตราก าลัง (Capability and Capacity) 

 ส านักฯ มีการจัดท าการวิเคราะห์และรายงานอัตราก าลังตามรูปแบบและวิธีปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยก าหนด เช่น 
แผนอัตราก าลัง 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) หากมหาวิทยาลัยขอนแก่นอนุมัติกรอบอัตราก าลังเพิ่ม เติม ส านักฯจะด าเนินการ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหมต่ามระเบียบราชการที่โปร่งใสและเป็นธรรม ด้านขีดความสามารถของบุคลากรนั้นส านักฯ   
ท าการวิเคราะห์ ผ่านการ ท า SWOT Analysis และผลการประเมินบุคลากร โดยส านักฯ  ก าหนดการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรไว้ในแผนการปฏิบัติราชการโดยบุคลากร ร้อยละ 100 ต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาให้มี
สมรรถนะที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร และประสิทธิภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการ  ด้าน
สภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่ส านักฯ วางแผนเพื่อให้บุคลากรท างานได้บรรลุผลนั้นจะเน้นการให้บุคลากรมีส่วนร่วมและตระหนัก
ถึงความเป็นเจ้าของร่วมกัน  โดยบุคลากรมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจที่ส าคั ญ ผู้บริหารมอบหมายให้รับผิดชอบ
บริหารจัดการและตัดสินใจงานที่รับผิดชอบได้ ด้วยตนเอง (ส านักฯ เชื่อม่ันว่าบุคลากรส านักฯ เป็นสมรรถนะหลักของ
ส านักฯ ที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญสูงในงานที่มอบหมาย ) มีระบบติดตาม ผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมบุคลากร
ส านักฯ เป็นประจ าทุกเดือ น เว้นแต่มีกิจกรรม ที่จ าเป็น ซึ่งก่อนเร่ิมด าเนินงานของปีงบประมาณผู้บริหารส านักฯ           
จะถ่ายทอดกลยุทธ์ แผนงานการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดให้แก่ผู้รับผิดชอบและบุคลากรเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนหรือซักถามให้เข้าใจตรงกันในแนวปฏิบัติก่อนด าเนินการ  

การได้รับการมอบหมายงานส าคัญ การให้เพิ่มพูนประสบการณ์และเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงานสม่ าเสมอ จะ
สร้างความมั่นใจแก่บุคลากร จะเพิ่มพูนสมรรถนะหลักขององค์กร และ เป็นโอกาสเตรียมผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบรุ่นต่อ
รุ่น โดยในช่วงก ารสิ้นสุดการปฏิบัติงาน ส านักฯ  ก าหนดให้มีการสรุปผลการด าเนินการรายงานผู้รับผิดชอบหลัก เพื่อ
ประมวลเป็นข้อมูลพิจารณาปีการศึกษาต่อไป  ด้านการเปลี่ยนแปลงบุคลากร ที่จะเกษียณอายุราชการ หรือการหมุนเวียน
บุคลากรตามนโยบายมหาวิทยาลัย ในกรณีที่บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงจากการเ กษียณอายุราชการนั้นส านักฯ  ได้
วางแผนเพื่อจัดเตรียมบุคลากรไว้ปฏิบัติงานทดแทนได้ ซึ่งส านักฯ ได้สนับสนุนให้บุคลากรมีการถ่ายทอดประสบการณ์งาน
ระหว่างกัน หรือเรียนรู้จากการปฏิบัติงานข้ามกลุ่ม มีระบบงานหลัก งานรอง เพื่อทดแทนกันและกันเมื่อจ าเป็น หรือ
ส านักฯอาจมี การจ้างผู้ช่วยงาน เป็นคร้ังคราวได้ หากเป็นกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการหมุนเวียนบุคลากร ของ
มหาวิทยาลัย  ส านักฯจะประเมินความเหมาะสมด้านขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากร เพื่อให้ปฏิบัติงานใน
ส่วนที่เหมาะสมต่อไป  ส่วนการก าหนดก าลังคนที่ส านักฯต้องมีในแต่ละระดับนั้น อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อน าไป
วิเคราะห์และความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติจากมหาวิทยาลัย  
  
 ข. บรรยากาศการท างานของบุคลากร (Workforce Climate)    
 ส านักฯมีสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานของบุคลากรทั้งด้านสถานที่ท างาน อุปกรณ์อ านวยความ สะดวกและ
อุปกรณ์จ าเป็น สถาน ที่ท างาน เป็นเขตปลอดบุหร่ี ระบบเสียงตามสาย เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  ระบบ
โทรศัพท์ ระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย สนับสนุนการปฏิบัติงานที่ เชื่อมโยง กัน สิ่ง อ านวยความสะดวก ใน
ส่วนกลางที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ห้องประชุมขนาดต่างๆ พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกครบ ยานพาหนะ การรักษา
ความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในส านักฯ การประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจเพื่อการน าข้อมูล
ย้อนกลับมาพิจารณาปรับปรุงระบบการท างานต่อไป ด้านนโยบายการบริการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรแบ่งได้เป็น 
สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามสิทธิ์ สวัสดิการ ของบุคลากรตามแต่ละกลุ่มตามระเบียบราชการ  เช่น ประกันสังคม ค่า
รักษาพยาบาล ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน สิทธิ์การลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน ลาคลอด ลาบวช ส านักฯด าเนินการ รักษา
สิทธิประโยชน์ตามสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามสิทธ์ของบุคลากรตามแต่ละกลุ่มตาม ระเบียบราชการ  และสิทธิประโยชน์
อื่นนอกเหนือจาก สิทธิ์สวัสดิการของบุคลากรตามกฎระเบียบการบริหารงานบุคคลแล้ว ส านักฯ ให้ความส าคัญเพื่อ สร้าง
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แรงจูงใจ ในการปฏิบัติงาน  เช่น การจัดสถานที่และอุปกรณ์ การออกก าลังกาย การศึกษาดูงาน  การสนับสนุนทุนวิจัย
สถาบัน  เป็นต้น การสนับสนุนการ สร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานและส่งเสริมการสร้างความผูกพันในกลุ่ม บุคลากร
อย่างไม่เป็นทางการ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติต่อกันฉันพี่น้องและเพื่อนร่วมงาน ที่ดี ซึ่งส านักฯให้ความส าคัญอย่างมากใน
ด้านการมีส่วนร่วม ของบุคลากรในการจัดสภาพแวดล้อมและสิทธิประโยชน์ที่มีความเป็นธรรมสอด คล้องกับผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการ 
 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 
 ก. ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (Workforce Performance) 
          (1)  องค์ประกอบของความผูกพัน (Elements of Engagement)  
 แนวทางการก าหนดปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรสรุปดังตารางที่ 14 
ตารางที ่14 ประเภทกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน วิธีการส ารวจความต้องการ ข้อมูลพื้นฐานที่ค านึง แนวทางก าหนดความผูกพัน 

ประเภทของบุคลากร 
วิธีการได้มาซึ่งองค์ประกอบท่ีส าคัญ 

ที่ส่งผลต่อความผูกพัน 
องค์ประกอบส าคัญท่ีส่งผลต่อความผูกพัน 

1. ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า - ส ารวจจากแบบสอบถาม ความพึงพอใจ ของ
บุคลากร 

- จัดสัมมนาบุคลากรเป็นประจ าต่อเนื่องทุกปี ให้
บุคลากรทุกกลุ่มของส านักฯ ได้มีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นและเสนอแนะข้อมูล 

- รับฟังจากคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องของส านักฯ 
- เปรียบเทียบกับประโยชน์ท่ีบุคลากรขององค์ก ร

อื่นๆ ท่ีมีภารกิจใกล้เคียงกัน 
 

- เพื่อนร่วมงาน 
- อัตราเงินเดือน 
- ค่าตอบแทน/รางวัล/การยกย่องชมเชย/ต าแหน่ง

หน้าท่ีท่ีเหมาะสมกับทักษะความรู้ความสามารถ  
- สวัสดิการ 
- ความขัดแย้ง/การขาดงาน/การลาออก/การขอ

ย้าย 
- สภาพแวดล้อมการท างานแนวโน้มการ

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างงาน 
2. พนักงานมหาวิทยาลัย - เพื่อนร่วมงาน 

- อัตราเงินเดือน 
- ค่าตอบแทน/รางวัล/การยกย่องชมเชย/ต าแหน่ง

หน้าท่ีท่ีเหมาะสมกับทักษะความรู้ความสามารถ  
- สวัสดิการ 
- ความขัดแย้ง/การขาดงาน/การลาออก/การขอ

ย้าย 
- การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนขั้น

เงินเดือน/โบนัส 
3. พนักงานราชการ/ 

ลูกจ้างชั่วคราว 
- เพื่อนร่วมงาน 
- อัตราเงินเดือน 
- ค่าตอบแทน/รางวัล/การยกย่องชมเชย/ต าแหน่ง

หน้าท่ีท่ีเหมาะสมกับทักษะความรู้ความสามารถ  
- สวัสดิการ 
- ความขัดแย้ง/การขาดงาน/การลาออก/การขอ

ย้าย 
- ความมั่นคงในงาน (การต่อสัญญาจ้าง) 

 
          (2)  วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)  

 ส านักฯให้ความส าคัญ ต่อการสร้างวัฒนธรรม การท างานแบบมีส่วนร่วม และวัฒนธรรมที่เน้นคุณภาพท างาน  
เพื่อให้บุคลากรมีความสุขและได้ ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณค่าเพื่อส่งมอบให้ ลูกค้า ภายใต้การสื่อสารหลายช่องทางให้บุคลากร
ตระหนักและปฏิบัติตามค่า นิยมองค์กร  คือ การมุ่งมั่นให้บริการที่ดียิ่งขึ้น ด้วยใจและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  การมุ่งมั่นเพื่อ
ความส าเร็จและเป็นเลิศ ความสามารถในการปรับตัวอย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น และถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นสุข 
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 การจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ส านักฯ  ด าเนินการ ตามกฎระเบียบ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด มีการจัดท า ข้อตกลงภาระงาน (TOR) การประเมินผลตามเกณฑ์และระยะเวลาที่ก าหนด  มีการ
ชมเชยบุคลากรหรือผู้รับผิดชอบกิจกรรมที่มีผลการด าเนินการที่โดดเด่น สร้างชื่อเสียง หรือคุณปะโยชน์ ให้แก่ส านักฯ เช่น  
การชื่นชมในที่ประชุมบุคลากรประจ าส านักฯ เป็นต้น 

 
ข.  การประเมินความผูกพันของบุคลากร (Assessment of Workforce Engagement) 
ส านักฯ ไม่ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินการวัดความผูกพันที่เป็นทางการ แตส่ านักฯ ประเมินทางอ้อมได้เบื้องต้น

จากการร่วมมือปฏิบัติงานทั้งที่เป็นความรับผิดชอบโดยตรงหรือการขอความร่วมมือและความช่วยเหลือ เช่น การเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆที่ส านักฯ  จัดขึ้น รวมทั้งในปัจจุบันยังไม่พบว่ามีบุ คลากรท่านใดที่แจ้งความประสงค์ จะขอย้ายจากส านักฯ
เพื่อไปปฏิบัติราชการที่ส่วนงานอื่นของมหาวิทยาลัย ดังนั้นส านักฯ จึงพยายามรักษาความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อส านักฯ  
ด้วยการสนับสนุนให้มี ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายด าเนินงาน การจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อ พัฒนาประสิทธิภาพ
และศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมและสิทธิประโยชน์ เพื่อให้บุคลากรมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการ
ของส านักฯ   
 

ค. การพัฒนาบุคลากรและผู้น า (Workforce and Leader Development) 
         ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Development System) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และ
การพัฒนา (Effectiveness of Learning and Development) และความก้าวหน้าในอาชีพการงาน (Career 
Progression) 

จากการที่ส านักฯ จัดโครงการการจัดการองค์ความรู้และการเรียนรู้ระดับองค์กรจะท าให้บุคลากรทราบ ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ของทุกกระบวนงานในส านักฯ  ซึ่งทุกข้ันตอนของกระบวนงานในการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการมีความ
เก่ียวเนื่องกัน ดังนั้น  ระบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงองค์กรจึงต้องเป็นการเรียนรู้ร่วมกันของทั้งส านักฯ โดย
ขั้นตอนต่างๆ ที่ส าคัญในกระบวนงานต้องสามารถระบุได้อย่างชัดเจนและสามารถท าซ้ าได้  นอกจากนี้ยังมี มอบหมายให้   
ผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละกระบวนงานศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการสร้างนวัตกรรมในกระบวนงานนั้นๆ ซึ่ง
สามารถน าไปสู่การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของส านักฯ  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้  ด้านการ
ประเมินประสิทธิผลการเรียนรู้และการพัฒนา ส านักฯ  ประเมินจากความสามารถในการด าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์และ
การบริการที่ท าซ้ าและทดแทนกันได้ของบุคลากรส านักฯ  อย่างมีประสิทธิภาพ และจ านวนนวัตกรรมที่สามารถผลิตได้ 
ด้านความก้าวหน้า ในอาชีพการนั้น ส านักฯ  ได้วางบทบาทผู้รับผิดชอบหลั กและผู้รับผิดชอบ รองในแต่ละกิจกรรม  เพื่อ
เตรียมให้บุคลากรได้ เรียนรู้ ระบบงานและ มีโอกาสก้าวหน้าในสายงาน ทดแทนต าแหน่ง เดิม ในปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ระหว่างการปรับปรุงระเบียบการบริหารงานบุคคลและการวิเคราะห์อัตราต าแหน่งต่างๆ ที่แต่ละ
ส่วนงานควรจะมี อย่างไรก็ตามส านักฯสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ที่จ าเป็นบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เช่น 
ทักษะภาษาอังกฤษ ด้านเทคโน โลยีสารสนเทศ ทุนวิจัยสถาบัน เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมในโอกาสความก้าวหน้า
ด้านอาชีพ   
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      หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ (Operations Focus)  
 
6.1 กระบวนการท างาน (Work Processes)  
 ก. การออกแบบกระบวนการท างาน (Product and Process Design) 
 (1) แนวคิดในการออกแบบ (Design Concepts)  

ส านักฯ มีผลิตภัณฑ์หลัก 4 ผลิตภัณฑ์ คือ (1) การสนับสนุนด้านการบริหารหลักสูตร (2) การรับบุคคลเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง (3) การให้บริการด้านระบบทะเบียนนักศึกษา และ (4) การให้บริการเอกสาร
ส าคัญทางการศึกษา ซึ่งส านักฯได้จัดเป็นสมรรถนะหลัก 3 สมรรถนะหลัก คือ (1) การรับบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธี รับตรง (2) การจัดการฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ (3) การให้บริการด้าน
ระบบทะเบียนนักศึกษา เม่ือพิจารณาจากผลิตภัณฑ์และสมรรถนะหลักส านักฯได้จัดระบบงานที่ส าคัญ 3 ระบบงาน
ประกอบด้วย (1) ระบบงานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ (2) ระบบงานด้านการบริการ และ (3) ระบบงานด้านสนับสนุนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์และการบริการ ส านักฯจึงได้น าสารสนเทศข้างต้นมาเป็นแนวคิดในการออกแบบ กระบวนการท างาน  การ
จัดการ การปรับปรุงกระบวนการท างาน เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่สร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า 
 (2) ข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์และกระบวนการท างาน (Product and Process Requirements) 
ตารางที่ 15 ข้อก าหนดผลิตภัณฑ์และกระบวนการท างาน 

ข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการท างาน 
- การส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่ีพึงประสงค์ของลูกค้า 

เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความถูกต้อง 
การส่งมอบในเวลาท่ีก าหนด เป็นต้น  

- การมีผลงานด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  

การสนับสนุนด้านการบริหารหลักสูตร - การบริการเพื่อประสานงาน /ตรวจสอบ /
กลั่นกรอง การขออนุมัติเปิด /ปรับปรุง /
ปิดหลักสูตรและรายวิชาของทุกคณะวิชา 

- การบริการฐานข้อมูลประวัติหลักสูตร /
รายวิชา  และข้อมูลสารสนเทศ ท่ี
เกี่ยวข้อง  

- การติดตามและสนับสนุนการด าเนินการ
ตาม กรอบเกณฑ์ คุณวุฒิการศึกษา
แห่งชาติ (KKU TQF MIS) 

- กระบวนการท างานด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนด้านการบริหาร
หลักสูตร 

การบริหารจัดการให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ ความถูกต้อง โปร่งใส และ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยเคร่งครัดเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นสูงสุดแก่กลุ่มลูกค้าและตลาด 

การรับบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง 

- การประชาสัมพันธ์และสื่อสารกับกลุ่ม
ลูกค้าและตลาด 

- กระบวนการท างานด้านการรับสมัคร
และสอบคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพ  

- การส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่ีพึงประสงค์ของลูกค้า 
เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความถูกต้อง 
การส่งมอบในเวลาท่ีก าหนด เป็นต้น  

- การมีผลงานด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 

การให้บริการด้านระบบทะเบียนนักศึกษา - การขึ้นทะเบียน /ต่อทะเบียนนักศึกษา 
การลงทะเบียน-เพิ่ม-ถอนวิชาเรียน 

- กระบวนการท างานด้านทะเบียนประวัติ 
- การบริการด้านการลงทะเบียนเรียน  เช่น

การจัดท าตารางสอน-ตารางสอบ  
- กระบวนการท างานด้านประมวลผล

การศึกษา 
- กระบวนการท างานด้านสหกิจศึกษา 

- การส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่ีพึงประสงค์ของลูกค้า 
เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความถูกต้อง 
การส่งมอบในเวลาท่ีก าหนด เป็นต้น 

- การมีผลงานด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 

การให้บริการเอกสารส าคัญทางการศึกษา - การบริการด้านการออกเอกสาร ส าคัญ
ทางการศึกษา  

- การตรวจสอบคุณวุฒิและเอกสารส าคัญ
ทางการศึกษา 
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 ข. การจัดการกระบวนการ (Process Management) 
 (1) การน ากระบวนการไปปฏิบัติ (Process Implementation)  

 เพื่อให้การน ากระบวนการไปปฏิบัติได้สอดคล้องกับข้อก าหนดของผลิตภั ณฑ์และตัวชี้วัดส าคัญของการ
ด าเนินงาน ส านักฯ  จะมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรม และกลุ่มภารกิจหรือกลุ่มงาน 
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และรายงานผลการด าเนินงานที่รับผิดชอบต่อผู้บริหารและบุคลากรในการประชุมประจ าเดือน
ของส านักฯ โดยวัดจากผลสัมฤทธิ์ ของการด าเนินงาน ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ โครงการหรือกิจกรรม  ผลสัมฤทธิ์ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวนข้อร้องเรียนที่เก่ียวข้อง และจ านวนนวัตกรรม 
 (2) กระบวนการสนับสนุน (Support Processes)  

ส านักฯ มีระบบงานด้านสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์และการบริการ ที่ส าคัญ คือ กระบ วนการด้านการ เงินและ
พัสดุ งานสารบรรณ  งานแผนงานและประกันคุณภาพ  ซึ่งส านักฯจะก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติไว้อย่าง
ชัดเจน เพื่อสนับสนุนการด าเนินการของระบบงานหลักให้มีประสิทธิภาพ   
 (3) การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการ (Product and Process Improvement)  

ส านักฯ ใช้ผลลัพธ์ของการทบทวนผลการด าเนินการองค์กร การวิเคราะห์ผังกระบวนการ การใช้สารสนเทศจาก
ลูกค้าของกระบวนการต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร และการ ใช้เคร่ืองมือปรับปรุงคุณภาพ เช่น PDCA เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการ  และเพื่อลดความแปรปรวนของกระ บวนการโดยเฉพาะ ระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งผ่านกระบวนการวิเคราะห์และการออกแบบระบบ  พัฒนาปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ส านักฯมีแผนการส ารองข้อมูล การดูแลและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ท าหน้าที่ทดแทนกันได้ในทุกกระบวนการและสามารถปฏิบัติซ้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ (Operational Effectiveness)  
 ก. การควบคุมต้นทุน (Cost Control) 

การควบคุมต้นทุนโดยรวมของการปฏิบัติการ ส านักฯ  ได้เข้าร่วมโคร งการรวมซื้อและกระจายส่งกระดาษกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย รวมทั้งการเข้าร่วมโครงการเคร่ืองถ่ายเอกสารออนไลน์ ซึ่งจะท าให้ส านักฯ
สามารถวิเคราะห์และควบคุมต้นทุนได้ อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของบางกระบวนการนั้นอยู่ระหว่าง
การศึกษา ประกอบกับส านักฯ เป็นหน่วยงานที่มิได้มุ่งหาก าไร แต่เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการศึกษา จึงเป็นไปได้ว่า
แม้บางกิจกรรมหรือโครงการอาจไม่คุ้มค่าตามหลักการทางเศรษฐศาสตร์แต่เป็นสิ่งที่ส านักฯ ต้องด าเนินการ 
         
 ข. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply-Chain Management)  
 เพื่อความส าเร็จร่วมกันส านักฯ ได้เลือกผู้ส่งมอบและพันธมิตร ดังรายละเอียดในตารางที่ 16 
ตารางที่ 16 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน  

ผู้ส่งมอบและพันธมิตร คุณสมบัติของผู้ส่งมอบและพันธมิตร
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้า 

การวัดและการประเมินผลการด าเนินการของผู้ส่งมอบ
และพันธมิตร 

งานบริการการศึกษา 
ของแต่ละคณะวิชา 

 

- เป็นผู้ส่งมอบและพันธมิตรตามท่ี
กฎระเบียบก าหนด 

- การส่งมอบงานบางส่วนท่ีเกี่ยวเน่ืองกับผลิตภัณฑ์ของ
ส านักฯได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายในเวลาท่ี
ก าหนด อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่ได้ก าหนดการ
วัดและการประเมินผลอย่างเป็นทางการ แต่ส านักฯ
จะรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของงานบริการ
การศึกษาและคณะวิชาท่ีเป็นไปหรือไม่เป็นไปตาม
แนวทางหรือข้อก าหนดของส านักฯและมหาวิทยาลัย 
เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงานหรือการประชุมร่วมกัน
กับส านักฯ  
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ตารางที่ 16 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (ต่อ) 
ผู้ส่งมอบและพันธมิตร คุณสมบัติของผู้ส่งมอบและพันธมิตรเพื่อให้

เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้า 
การวัดและการประเมินผลการด าเนินการของผู้ส่งมอบ

และพันธมิตร 
กองคลัง  - เป็นผู้ส่งมอบและพันธมิตรตามท่ี

กฎระเบียบก าหนด 

- การส่งมอบด้านการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับส านักฯ ได้อย่าง
ถูกต้องตามกฎระเบียบและมีประสิทธิภาพ และการ
ประชุมหารือร่วมกันในการด าเนินงาน   

กองแผนงาน - เป็นผู้ส่งมอบและพันธมิตรตามท่ี
กฎระเบียบก าหนด 

- การส่งมอบงานด้านแผนงานและการพัสดุท่ีเกี่ยวข้อง
กับส านักฯได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบและมี
ประสิทธิภาพ และการประชุมหารือร่วมกันในการ
ด าเนินงาน   

สกอ./สทศ./สอท. 
 

- เป็นผู้ส่งมอบและพันธมิตรตามท่ี
กฎระเบียบก าหนด 

- ส านักฯเป็นผู้รับนโยบายเพื่อน าไปปฏิบัติ ไม่มีการวัด
และการประเมินผลท่ีเป็นทางการ แต่อาจเสนอ
ความเห็นผ่านช่องทางการประชุมและสายการบังคับ
บัญชา 

สถาบันอุดมศึกษา 
ที่ร่วมโครงการ 

รับบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย

วิธีรับตรง 

- เป็นผู้ส่งมอบและพันธมิตรตามท่ี
กฎระเบียบก าหนดและมีบันทึกความ
ร่วมกันอย่างเป็นทางการ 

- การส่งมอบนักเรียนท่ีจะเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ
และมีประสิทธิภาพ และการประชุมหารือร่วมกันใน
การด าเนินงาน    

ธนาคาร/ไปรษณีย์/
เคาน์เตอร์เซอร์วิส 

 

- เป็นผู้ส่งมอบและพันธมิตรท่ีมีศักยภาพ
สูงในการสนับสนุนการให้บริการของ
ลูกค้าส านักฯ 

- เป็นผู้ส่งมอบและพันธมิตรท่ีมีความ
ร่วมกันอย่างเป็นทางการ 

- การส่งมอบด้านการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับส านักฯได้อย่าง
ถูกต้องตามกฎระเบียบและมีประสิทธิภาพ   

ผู้ประกอบการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- เป็นผู้ส่งมอบและพันธมิตรท่ีมีศักยภาพ
สูงในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ความเสถียรทางด้านโปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตลอดระยะเวลาของสัญญา 

  
 ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและต่อภาวะฉุกเฉิน  (Safety and Emergency Preparedness) 
 ส านักฯ ได้วิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยในการด าเนินการของ
ส านักฯ  ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด มาตรการที่เก่ียวข้องกับการเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและต่อภาวะ
ฉุกเฉินที่ส าคัญของส านักฯ เช่น ภาวะฉุกเฉินที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักฯ  ก าหนดมาตรการให้มีการส ารอง
ข้อมูลไว้ต่างสถานที่กันและบนเทคโนโลยีคลาวด์ และก าหนดให้ระบบปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ
ด าเนินการได้ภายใน 24 ชั่วโมงหากเกิดกรณีฉุกเฉินต่างๆ การบ ารุงรักษาเครื่องส ารองไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง
กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 24 ชั่วโมงในกรณีที่กระแสไฟฟ้าหลักเกิดขัดข้อง เป็นต้น   
 
 ง. การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) 
 ส านักฯ ได้วิเคราะห์โอกาสเชิงกลยุทธ์ผ่านข้อมูล การวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) ผลการด าเนินงานที่ ผ่านมา การรับฟังผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและ
พันธมิตร เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมด้าน การสร้างนวัตกรรมเพื่อการสนับสนุนการบริการการศึกษาและ    
ด้านวิชาการแบบหน้าต่างเดียว (single portal system) ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาและตอบสนองความต้อ งการ
ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 การสร้างนวัตกรรมเพื่อช่วยลดขั้นตอนหรือระยะเวลาในการปฏิบัติงานในกระบวนงานที่
ส าคัญให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดในข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ภายใต้โครงการและกิจกรรมต่างๆที่ส านักฯ  ก าหนดไว้
ในแผนปฏิบัติราชการที่ผ่านการวิเคราะห์ด้านโอกาสและงบประมาณด าเนินการตามขั้นตอนแล้ว   
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              หมวด 7 ผลลัพธ ์(Results)  
7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ (Product and Process Results)  

ก. ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่มุ่งเน้นลูกค้า  (Customer Focused Product and Process 
Results) 
(1.9) การสนับสนุนด้านการบริหารหลักสูตร  

ตารางที่ 17 การบริหารหลักสูตร 

ล าดับ ตัวชี้วัด 
ผล/ระดับ (Level) 

แนวโน้ม 
(Trend) 

Comparison 
เป้าหมาย
ปี 2557 

2555 2556 2557 
องค์กร

เปรียบเทียบ 
ผลเปรียบเทียบ 

(+/-) 

1 

ร้อยละการรายงานและ
ติดตามผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.7) 
ของคณะ/หน่วยงาน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีการศึกษา 2557 

85% - - 90.64% สูงกว่า เป้าหมาย + 

2 

ร้อยละของหลักสูตร
มหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ีได้
ด าเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) 

60% 
97.31%
(325/334) 

 

99.41% 
(336/338) 

 

99.70% 
(337/338) 

 
สูงกว่า เป้าหมาย + 

3 

จ านวนของหลักสูตรที่ผ่าน
การด าเนินการของ
คณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร (สะสม) 

300 334 338 338 สูงกว่า เป้าหมาย + 

 

(1.10) การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง   
ตารางที่ 18 การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง   

ล าดับ ตัวชี้วัด 
ผล/ระดับ (Level) 

แนวโน้ม 
(Trend) 

Comparison 
เป้าหมาย
ปี 2557 

2555 2556 2557 
องค์กร

เปรียบเทียบ 
ผลเปรียบเทียบ 

(+/-) 

1 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
แนะแนวสัญจร/การศึกษา 

30,000 40,791 39,408 13,969 ต่ ากว่า เป้าหมาย - 

2 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
แนะแนวตลาดนัดหลักสูตร
อดุมศึกษา ท่ี ศูนย์ ม.
ขอนแก่น 

30,000 20,115 20,839 20,381 ต่ ากว่า เป้าหมาย - 

3 
ผู้สมัครสอบเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
วิธีรับตรง  

50,000 43,321 41,980 50,866 สูงกว่า เป้าหมาย + 

4 
เกรดเฉลี่ยผู้สอบผ่านคัดเลือก
รับตรง 

3.00 3.45 3.44 3.48 สูงกว่า เป้าหมาย + 

5 จ านวนนักเรียนสละสิทธิ์ 100 1,165 716 117 สูงกว่า เป้าหมาย + 
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(1.11) การให้บริการด้านระบบทะเบียนนักศึกษา และสหกิจศึกษา 

ตารางที่ 19 การให้บริการด้านระบบทะเบียนนักศึกษา และสหกิจศึกษา 

ล าดับ ตัวชี้วัด 
ผล/ระดับ (Level) 

แนวโน้ม 
(Trend) 

Comparison 
เป้าหมาย
ปี 2557 

2555 2556 2557 
องค์กร

เปรียบเทียบ 
ผลเปรียบเทียบ 

(+/-) 

1 
จ านวนรายวิชาท่ีเปิดสอน 
แก่นักศึกษาต่อปีการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 

>5,000 5,831 6,129 6,183 สูงกว่า เป้าหมาย + 

2 
จ านวนรายวิชาท่ีเปิดสอน 
แก่นักศึกษาต่อปีการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

>4,000 4,273 4,542 3,964 ต่ ากว่า เป้าหมาย - 

3 
จ านวนนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนต่อปีการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี 

>60,000 63,443 58,786 61,221 สูงกว่า เป้าหมาย + 

4 
จ านวนนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนต่อปีการศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

>15,000 17,476 16,915 16,244 สูงกว่า เป้าหมาย + 

5 

จ านวนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ี
ไปสหกิจศึกษา ณ 
ต่างประเทศ 

180 คน - 160 คน 160 คน ต่ ากว่า เป้าหมาย - 

 

(1.12) การให้บริการเอกสารส าคัญทางการศึกษา  
ตารางที่ 20 การให้บริการเอกสารส าคัญทางการศึกษา 

ล าดับ ตัวชี้วัด 
ผล/ระดับ (Level) 

แนวโน้ม 
(Trend) 

Comparison 
เป้าหมาย
ปี 2557 

2555 2556 2557 
องค์กร

เปรียบเทียบ 
ผลเปรียบเทีย

บ (+/-) 

1 
จ านวนเอกสารส าคัญท่ีออก
ให้ผู้รับบริการ 

>85,000 94,193 101,228 91,864 สูงกว่า เป้าหมาย + 

2 เวลาการให้บริการโดยเฉลี่ย 
10 นาที/

ฉบับ 
10 นาที/

ฉบับ 
10 นาที/

ฉบับ 
9 นาที/
ฉบับ 

สูงกว่า เป้าหมาย + 

 
          ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน (Work Process Effectiveness Results) 
          (1) ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ (Process Effectiveness and Efficiency)  
ตารางที่ 21 ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ 

ล าดับ ตัวชี้วัด 
ผล/ระดับ (Level) 

แนวโน้ม 
(Trend) 

Comparison 
เป้าหมาย
ปี 2557 

2555 2556 2557 
องค์กร

เปรียบเทียบ 
ผลเปรียบเทียบ 

(+/-) 
1 กระบวนการรับบุคคลเข้า

ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
โดยวิธีรับตรง 

50 
วัน/ครั้ง 

 
- 
 

- 
50 

วัน/ครั้ง 
สูงกว่า เป้าหมาย + 

2 กระบวนการให้บริการ
ลงทะเบียนช้ากรณีพิเศษ 

90 
นาที/
ฉบับ 

- - 
90 

นาที/
ฉบับ 

สูงกว่า เป้าหมาย + 
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ตารางที่ 21 ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ (ต่อ) 

ล าดับ ตัวชี้วัด 
ผล/ระดับ (Level) 

แนวโน้ม 
(Trend) 

Comparison 
เป้าหมาย
ปี 2557 

2555 2556 2557 
องค์กร

เปรียบเทียบ 
ผลเปรียบเทียบ 

(+/-) 
3 กระบวนการพิมพ์บัตร

ประจ าตัวนักศึกษาเข้าใหม่
ระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา (UID) 

5 
ขั้นตอน 

- - 

5 
ขั้นตอน 

สูงกว่า เป้าหมาย + 

4 กระบวนการขออนุมัติเปิด
หลักสูตร 

135  
นาที/
เรื่อง 

- - 
135  
นาที/
เรื่อง 

สูงกว่า เป้าหมาย + 

5 กระบวนการให้บริการเอกสาร
ส าคัญทางการศึกษา 

10 นาที/
ฉบับ 

10 
นาที/
ฉบับ 

10 
นาที/
ฉบับ 

9 นาที/
ฉบับ สูงกว่า เป้าหมาย + 

 

           (2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน (Emergency Preparedness) 
 

ตารางที่ 22  การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 

ล าดับ ตัวชี้วัด 
ผล/ระดับ (Level) 

แนวโน้ม 
(Trend) 

Comparison 
เป้าหมาย
ปี 2557 

2555 2556 2557 
องค์กร

เปรียบเทียบ 
ผลเปรียบเทียบ 

(+/-) 
1 ระบบ Computer 

Network เครื่องแม่ข่ายแบบ 
Cluster Database Server   

1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ ตามเป้า เป้าหมาย + 

2 ระบบแม่ข่ายแบบ Web 
Server แบบ Load 
Balance 

1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ ตามเป้า เป้าหมาย + 

3 เครื่องสวิทซ์สลับสัญญาณ 
(Network Switch) และการ
ส ารองในกรณีมีอุปกรณ์ใน
ระบบช ารุดหรือเสียหาย 

10 ช่อง 
สัญญาณ 

10 ช่อง 
สัญญาณ 

10 ช่อง 
สัญญาณ 

10 ช่อง 
สัญญาณ 

ตามเป้า เป้าหมาย + 

4 เครื่องส ารองไฟฟ้า 
 

1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง ตามเป้า เป้าหมาย + 

          

  ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply-Chain Management Results) 
ตารางที่ 23 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

ล าดับ ตัวชี้วัด 
ผล/ระดับ (Level) 

แนวโน้ม 
(Trend) 

Comparison 
เป้าหมาย
ปี 2557 

2555 2556 2557 
องค์กร

เปรียบเทียบ 
ผลเปรียบเทียบ 

(+/-) 
1 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขระดับ

คะแนนรายวิชาสังกัดคณะ
ระดับปริญญาตรี  
(การเปลี่ยนแปลงเกรด) 

1,000 905 1,462 1,258 สูงกว่า เป้าหมาย + 

2 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขระดับ
คะแนนรายวิชาสังกัดคณะ
ระดับปริญญาตรี  
(การแก้ I) 

1,000 4,327 3,818 2,808 สูงกว่า เป้าหมาย + 
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ตารางที่ 23 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (ต่อ) 

ล าดับ ตัวชี้วัด 
ผล/ระดับ (Level) 

แนวโน้ม 
(Trend) 

Comparison 
เป้าหมาย
ปี 2557 

2555 2556 2557 
องค์กร

เปรียบเทียบ 
ผลเปรียบเทียบ 

(+/-) 
3 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขระดับ

คะแนนรายวิชาสังกัดคณะ
ระดับบัณฑิตศึกษา  
(การเปลี่ยนแปลงเกรด) 

200 622 87 298 สูงกว่า เป้าหมาย + 

4 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขระดับ
คะแนนรายวิชาสังกัดคณะ
ระดับบัณฑิตศึกษา 
(การแก้ I) 

200 1,814 578 322 สูงกว่า เป้าหมาย + 

 
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Focused Results)  
        ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า(Customer-Focused Results) 
          (1) ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 
ตารางที่ 24 ความพึงพอใจ 

ล าดับ ตัวชี้วัด 
ผล/ระดับ (Level) 

แนวโน้ม 
(Trend) 

Comparison 
เป้าหมาย
ปี 2557 

2555 2556 2557 
องค์กร

เปรียบเทียบ 
ผลเปรียบเทียบ 

(+/-) 
1 ความพึงพอใจภาพรวม >85.00% 86.40% 86.52% 85.45% สูงกว่า เป้าหมาย + 
2 กลุ่มภารกิจบริหารท่ัวไป >85.00% 86.04% 82.19% 85.33% สูงกว่า เป้าหมาย + 
3 กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ >85.00% 88.09% 86.42% 85.41% สูงกว่า เป้าหมาย + 
4 กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน >85.00% 86.02% 87.78% 87.36% สูงกว่า เป้าหมาย + 
5 กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา >85.00% 86.92% 88.59% 84.24% ต่ ากว่า เป้าหมาย - 
6 กลุ่มภารกิจประมวลผล >85.00% 85.25% 87.08% 84.08% ต่ ากว่า เป้าหมาย - 
7 กลุ่มภารกิจบริการ >85.00% 83.89% 85.77% 84.14% ต่ ากว่า เป้าหมาย - 
8 งานประสานงานสหกิจศึกษา >85.00% - 86.42% 82.20% ต่ ากว่า เป้าหมาย - 

 
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (Workforce-Focused Results) 
           ก. ผลลัพธ์ด้านบุคลากร (Workforce Results) 
           (1) ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร (Workforce Capability and Capacity) 
ตารางที่ 25 ความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร 

ล าดับ ตัวชี้วัด 
ผล/ระดับ (Level) 

แนวโน้ม 
(Trend) 

Comparison 
เป้าหมาย
ปี 2557 

2555 2556 2557 
องค์กร

เปรียบเทียบ 
ผลเปรียบเทียบ 

(+/-) 
1 บุคลากรเข้าสู้ต าแหน่งงานท่ี

สูงขึ้น 
1 คน 1 คน - 1 คน สูงกว่า เป้าหมาย + 

 
           (2) บรรยากาศการท างาน (Workforce Climate)  
 ส านักฯ มีสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานของบุคลากรทั้งด้านสถานที่ท างาน อุปกรณ์อ านวยความ สะดวกและ
อุปกรณ์จ าเป็น สถานที่ท างาน เป็นเขตปลอดบุหร่ี ระบบเสียงตามสาย เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  ระบบ
โทรศัพท์  ระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย สนับสนุนการปฏิบัติงานที่ เชื่อมโยง กัน สิ่ง อ านวยความสะดวก ใน
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ส่วนกลางที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ห้องประชุมขนาดต่างๆ พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกครบ ยานพาหนะ การรักษา
ความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายใน  

   
ส านักฯ ให้ความส าคัญเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น การจัดสถานที่และอุปกรณ์การออกก าลังกาย การศึกษาดู
งาน การสนับสนุนทุนวิจัยสถาบัน เป็นต้น การสนับสนุนการสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานและส่งเสริมการสร้างความ
ผูกพันในกลุ่ม บุคลากร อย่างไม่เป็นทางการ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติต่อกันฉันพี่น้องและเพื่อนร่วมงาน ที่ดี ซึ่ง ส านักฯ ให้
ความส าคัญอย่างมากในด้าน การมีส่วนร่วม ของบุคลากรในการจัดสภาพแวดล้อมและสิทธิประโยชน์ที่มีความเป็นธรรม
สอดคล้องกับผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
           (3) การท าให้บุคลากรมีความผูกพัน (Workforce Engagement)  

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 7.1 : ความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากร  
 ผลลัพธ์ด้านความผูกพันของบุคลากรกับส านักฯ ส านักฯ สนับสนุนให้จัดท าวิจัยสถาบัน เพื่อติดตามศึกษาตรวจ
ประเมินความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลกร (สายสนับสนุน) เร่ิมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ .ศ. 2552 ที่ผ่านมา  ผลจาก
การศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พบว่า ความพึงพอใจ และความผาสุกในภาพรวมเป็น 80.98% ถือว่าอยู่ในระดับที่
น่าพึงพอใจมาก  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่าไม่แตกต่างกันนัก  (มีค่าสูงกว่าเดิมเพียงเล็กน้อย ) เมื่อ
พิจารณาในประเด็นหลัก 5 ประเด็น พบว่า ด้านที่มีค่าการประเมินที่สูงขึ้น คือ ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านผู้น า ด้าน
หน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านสวัสดิการ /สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กรยังคง
ใกล้เคียงเดิม สะท้อนความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาผู้น า และการสร้างจิตส า นึกในความรับผิดชอบในงาน
ที่ตนได้รับมอบหมาย  เป็นสมรรถนะหลักที่เป็นข้อได้เปรียบของส านักฯ กล่าวคือ บุคลากรมีความรับผิดชอบในการ
ท างานสูง และเป็นความสุขความพึงพอใจของบุคลากรด้วย กับทั้ง บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถที่
เพิ่มพูนขึ้น เป็นสิ่งที่ท าให้ ส านักฯมั่นใจได้ว่า ส านักฯจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้น และมีความยั่งยืน เพราะประสิทธิภาพและ
ความรับผิดชอบที่สูงของบุคลากร ดังแสดงในภาพที่ 7.1 
 
           (4) การพัฒนาบุคลากร (Workforce Development)  

ส านักฯ สนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ที่จ าเป็นบุคลากรอย่า งต่อเนื่อง เช่น ทักษะภาษาอังกฤษ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุนวิจัยสถาบัน เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมในโอกาสความก้าวหน้าด้านอาชีพ   
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ตารางที่ 26 การพัฒนาบุคลากร  

ล าดับ ตัวชี้วัด 
ผล/ระดับ (Level) 

แนวโน้ม 
(Trend) 

Comparison 
เป้าหมาย
ปี 2557 

2555 2556 2557 
องค์กร

เปรียบเทียบ 
ผลเปรียบเทีย

บ (+/-) 
1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ

การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาให้มี
สมรรถนะที่สูงขึ้น 

100% 100% 100% 100% สูงกว่า เป้าหมาย + 

2 ส่งเสริมการท าวิจัยสถาบัน
เพื่อพัฒนางาน 

5 เรื่อง 3 เรื่อง 7 เรื่อง 6 เรื่อง สูงกว่า เป้าหมาย + 

3 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ 

1 
กิจกรรม 

1 
กิจกรรม 

- 
1 

กิจกรรม 
 

สูงกว่า เป้าหมาย + 

4 โครงการจัดการความรู้ใน
องค์กร (KM) 

7 
กิจกรรม 

1 
กิจกรรม 

1 
กิจกรรม 

7 
กิจกรรม 

สูงกว่า เป้าหมาย + 

 
7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร (Leadership and Governance Results)  
         ก. ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร การก ากับดูแลองค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง (Leadership, 
Governance and Societal Responsibility Results) 
 (1) การน าองค์กร (Leadership)  

 แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการและกิจกรรม วิสัยทัศน์ พันธกิจ แ ละค่านิยมขององค์กร ได้จัดท าขึ้นบน
พื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลตามภารกิจของส านักฯ ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอก (SWOT) ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยที่มอบหมายให้ส านักฯ การวิเคราะห์ทิศทางและ
นโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในด้านต่างๆ  
 
ตารางที่ 27 การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

ล าดับ ตัวชี้วัด 
ผล/ระดับ (Level) 

แนวโน้ม 
(Trend) 

Comparison 
เป้าหมาย
ปี 2557 

2555 2556 2557 
องค์กร

เปรียบเทียบ 
ผลเปรียบเทีย

บ (+/-) 

1 

ร้อยละของการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 

85% - - 100% สูงกว่า เป้าหมาย + 

2 

ร้อยละของการบรรลุ
เป้าหมายตามตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 

85% - - 96.97% สูงกว่า เป้าหมาย + 

 
           (2) การก ากับดูแลองค์กร (Governance)  

ตามโครงสร้างการบริหารส านักฯ การจัดท าและด าเนินงานตาม ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการและกิจกรรมจะ
เสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักฯ เช่น รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รายงานผลการด าเนินงาน
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งรายงานนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักฯ ก่อนที่จะเสนอ
มหาวิทยาลัยต่อไป และผลการประเมินจากมหาวิทยาลัยจะถูกแจ้งกลับมายังผู้น าองค์กรและส านักฯ เพื่อให้น า ไปพัฒนา
และปรับปรุงประสิทธิผลการน าองค์กรต่อไป  
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ตารางที่ 27  การประชุมคณะกรรมการ  

ล าดับ ตัวชี้วัด 
ผล/ระดับ (Level) 

แนวโน้ม 
(Trend) 

Comparison 
เป้าหมาย
ปี 2557 

2555 2556 2557 
องค์กร

เปรียบเทียบ 
ผลเปรียบเทีย

บ (+/-) 

1 
การประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักฯ 

6 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 3 ครั้ง ต่ ากว่า เป้าหมาย - 

2 
การประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักฯ 

6 ครั้ง 6 ครั้ง 6 ครั้ง 7 ครั้ง สูงกว่า เป้าหมาย + 

 
ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation Results) 
การถ่ายทอดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์สู่บุคลากร เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่

พัฒนาองค์กร 
 
ตารางที่ 28 ผลลัพธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล าดับ ตัวชี้วัด 
ผล/ระดับ (Level) 

แนวโน้ม 
(Trend) 

Comparison 
เป้าหมาย
ปี 2557 

2555 2556 2557 
องค์กร

เปรียบเทียบ 
ผลเปรียบเทีย

บ (+/-) 
1 ระบบ Prospective KKU 

Student Document 
Uploading System เพื่อ
การอัพโหลดรูปประจ าตัว
เพื่อจัดท าบัตรประจ าตัว
นักศึกษา 

5,000 
คน 

- - 
6,260 
คน 

สูงกว่า เป้าหมาย + 

2 ระบบ
dashboard.kku.ac.th 

1  
บริการ 

- - 
3 

บริการ 
สูงกว่า เป้าหมาย + 

3 REG KKU Line Official 500 คน - - 799 คน สูงกว่า เป้าหมาย + 
4 จัดท ารูปแบบการรายงานผล

การเรียนนักศึกษาแจ้ง
ผู้ปกครองใหม่ 

1 เรื่อง - - 1 เรื่อง ตามเป้า เป้าหมาย + 

5 กระบวนการพิมพ์บัตร
ประจ าตัวนักศึกษาเข้าใหม่
ระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา (UID) 

5 
ขั้นตอน 

- - 
5 

ขั้นตอน 
สูงกว่า เป้าหมาย + 

หมายเหตุ ข้อ (2) มีบริการจากส านักบริหารและพัฒนาวิชาการที่อยู่บนระบบ Dashboard.kku.ac.th จ านวน 
ได้แก ่1. ข่าวส านักฯ 2. ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี 3.ข้อมูลพื้นฐานนักศึกษา 
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7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด (Financial and Market Results)  
          ก. ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด 
          (1) ผลการด าเนินการด้านการเงิน (Financial Performance)  
 
 
 
            
 
 
 
 
ภาพที่ 7.2 : ผลการด าเนินการด้านการเงิน 
 ผลลัพธ์การด าเนินการด้านงบประมาณการเงินของส านักฯ  การควบคุมต้นทุน   ความเข้มแข็งด้านการเงิน    
ส านักฯ มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส านักฯ และสามารถด าเนินการได้ครบถ้วนตาม
แผนปฏิบัติการ มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได ้
 
(2) ผลการด าเนินการด้านตลาด (Marketplace Performance) 

ด้านการตลาด สามารถพิจารณาผลลัพธ์ในการด าเนินการได้จากผลของการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการรับบุคคลเข้า
ศึกษาของต่างสถาบัน มหาวิทยาลัยสนับสนุนเชิงนโยบายขยายสัดส่วนจ านวนรับจากต่างภูมิภาคเพิ่มขึ้นในระบบการรับตรง 

ผลการด าเนนิการด้านการตลาด ส านักฯ ได้ขยายตลาดการให้บริการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยวิธีรับตรง ระดับปริญญาตรี จากเดิมให้บริการนักเรียนเฉาะในจังหวัดต่างๆ ทุกจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
เป็นการขยายบริการสู่ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ  ส่วนหนึ่ง และ  การขยายตลาดความร่วมมือในโครงการรับตรง ที่เปิด
ให้ต่างสถาบันอุดมศึกษาในต่างภูมิภาคเข้าร่วมกระบวนการรับสมัครสอบคัดเลือกด้วย การขยายตลาดนี้ เป็นโครงการ
ความร่วมมือระหว่างสถาบัน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  เป็นความร่วมมือที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับสมัครนักเรียน
ให้กับต่างสถาบนั และ ละต่างฝ่ายต่างรับสมัครให้แลกเปลี่ยนกัน ในช่วงปีการศึกษา 2557 มีต่างสถาบันเข้าร่วม
เครือข่ายจ านวน 9 สถาบัน ได้แก่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยพายัพ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุร ี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ      
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

ความร่วมมือนี้ เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งความร่วมมือ
ดังกล่าวเร่ิมขยายตลาดความสนใจจากต่างสถาบันเพิ่มข้ึน ปัจจุบนัมีสถาบันติดต่อขอเข้าร่วมโครงการ แต่เป็นช่วงเวลาที่
ล่าช้ากว่าปฏิทินด าเนินการปกติ ท าให้ต้องรอไว้ในปีการศึกษาถัดไป นโยบายนี้ เป็นนโยบายการสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชนประการหนึ่งด้วย 
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