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โครงรางองคกร 
P.1 ลักษณะองคกร 

สํานักทะเบียนและประมวลผลจัดต้ังข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2537 ตอมา พ.ศ. 2548 
มีการรวมสํานักทะเบียนและประมวลผลและกองบริการการศึกษาเขาดวยกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานและ
รองรับภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึน และเมื่อป พ.ศ. 2558 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสวนราชการ ในมหาวิทยาลัยขอนแกน ตาม
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 โดยใหสํานักทะเบียนและประมวลผล ใชชื่อวา สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ เปนสวนงานเทียบเทาคณะโดยมีภาระหนาที่เพื่อใหบริการและสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลยัขอนแกน  

 

ก. สภาพแวดลอมขององคกร 
          (1)  สํานักฯเปนสวนงานหลักที่ใหบริการและสนับสนุนการดําเนินงานที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีกระบวนงานที่สําคัญ 4 ดาน (ตาราง OP-1ก) คือ   

 

ตาราง OP-1ก กระบวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สําคัญ 

การบริการท่ีสําคัญ 
แนวทางการใหบริการและสนับสนุน

การจัดการศึกษา 
ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวน

เสีย/คูความรวมมือ 
สงมอบคุณคา 

การสนับสนุนดานการ
บริหารหลักสูตร  
 

สาํนักฯใหบริการและสนับสนุนดาน
บริหารหลักสูตรโดยการตรวจสอบ
ความถูกตองของหลักสูตรที่เสนอจาก
คณะวิชาตามระเบียบท่ีเก่ียวของดาน
มาตรฐานหลักสูตร เพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการวิชาการพิจารณา และ
สนับสนุนการดําเนินงานจนถึงการ
ไดรับอนุมติจากสภามหาวิทยาลัยและ
การรับทราบของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สํานักจึงเปนศูนยกลาง
ดานการจัดการฐานขอมูลหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสนับสนุน
ขอมูลและสารสนเทศดานการตรวจ
ประเมินหลักสูตร 

- หลักสูตร (อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารยประจําหลักสูตร/
อาจารยผูสอน) 

- ผูบริหารมหาวิทยาลัยหรือ
สวนงาน 

- สกอ. 

- มีกระบวนการหรือสารสนเทศที่
สําคญั เชน ขอมูลดานตลาด 
ดานพฤติกรรมหรือความ
ตองการของผูเรียนในอนาคต
และระบบท่ีเอ้ือให
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
ทํางานสะดวกและงาย 

- ระบบสารสนเทศดานขอมูล
(บูรณาการกับหนวยประกัน
คุณภาพ) ที่เอ้ือตอการติดตาม
คุณภาพของหลักสูตร การ
บริหาร การทวนสอบและการ
ตรวจประเมินในมาตรฐาน 
สกอ./AUNQA เปนตน 

การสนับสนุนการรับบุคคล
เขาศึกษาในระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

สาํนักฯ ดําเนินการสนับสนุนการรับ
บุคคลเขาศึกษาตามนโยบายที่
มหาวิทยาลัยกําหนดทุกข้ันตอนของ
กระบวนการ นอกจากนี้ยังสนับสนุน
กิจกรรม ขอมูลและสารสนเทศดาน
การรับเขาศึกษาแกผูที่เก่ียวของ 

- นักเรียน ม.6 หรือ ปวช.3 
- ผูปกครอง 
- ผูบริหารมหาวิทยาลัยหรือ

สวนงาน 
- หลักสูตร 
- สทศ. 
- ธนาคาร/ไปรษณีย/

เคานเตอรเซอรวิส 

- มีกระบวนการหรือสารสนเทศที่
สําคญัเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของบุคคลที่ประสงคจะ
เขาศึกษา ที่เอ้ือตอการไดรับ
ขอมูลครบถวนและเขาถึงได
สะดวก 

- ขอมูลดานพฤติกรรมหรือความ
ตองการของผูเรียน ที่สามารถ
จัดเก็บหรือสรางความประทับใจ
ในชวงเรียน เชน Pop Up 
Happy Birth Day เปนตน และ
เปนฐานขอมูลตอยอดเมื่อสําเร็จ
การศึกษา (เพ่ือสราง
ความสัมพันธกับ Alumni) 

การใหบริการดานระบบ
ทะเบียนนักศึกษา 

สาํนักฯ ดําเนินการใหบริการดาน
ระบบทะเบียนนักศึกษา  เชน ประวัติ
นักศึกษา ตารางสอนตารางสอบ การ
ลงทะเบียน การขอเอกสารสําคัญทาง

- นักศึกษา 
- อาจารยผูสอน 
- ผูบริหารมหาวิทยาลัยหรือ
สวนงาน 

- การบูรณาการใหเปนแฟมผลงาน 
(Folio) ตามคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคของบัณฑิตแหง
มหาวิทยาลัยขอนแกน  
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การบริการท่ีสําคัญ 
แนวทางการใหบริการและสนับสนุน

การจัดการศึกษา 
ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวน

เสีย/คูความรวมมือ 
สงมอบคุณคา 

การศึกษา การประมวลผลการศึกษา 
ใหแกผูรับบริการทั้งศษิยเกา ศษิย
ปจจุบัน อาจารย และผูมีสวนได    
สวนเสีย 

- ศิษยเกา 
- ผูปกครอง 
- สาํนักหอสมุด 
- สาํนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- กองกิจการนักศึกษา 
- งานบริการการศึกษา 
- ผูประกอบการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ธนาคาร/ไปรษณยี/
เคานเตอรเซอรวิส 

- การใชประโยชนจากแฟมผลงาน
เพ่ือจับคู (Matching) กับความ
ตองการของตลาดงานในอนาคต 

การสนับสนุนการจัด
การศึกษาสหกิจศึกษา
อาเซียน 

สาํนักฯ เปนศูนยกลางการดําเนินงาน
ดานสหกิจศึกษาอาเซียนของ
มหาวิทยาลัยและเครือขายสหกิจ
ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

- นักศึกษา 
- อาจารยนิเทศ 
- ผูบริหารมหาวิทยาลัยหรือ
สวนงาน 
- สถานประกอบการ 

- ใชประโยชนจากการฝกสหกิจ
ศึกษาเพ่ือ จับคู (Matching) กับ
การมีงานทําหรือตลาดงานใน
อนาคต 

     
(2) วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และสมรรถนะหลักของสํานักฯ คือ  
วิสัยทัศน องคกรช้ันนําดานการบริการระบบทะเบียนและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
(“สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการไดรับการยอมรับจากหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจคลายคลึง

กันในอันดับท่ี 1 ใน 3 เมื่อพิจารณาจากคุณภาพการใหบริการ การสงมอบคณุคาและผลลัพธ”) 
พันธกิจ การบริการและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพของงานสู

มาตรฐานสากล 
คานยิม SMART REG 

  S = มุงมั่นใหบรกิารท่ีดียิ่งข้ึนดวยใจและเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Smart Service) 
  M = การบรหิารจัดการโดยใชขอมูลจริง (Management by Fact) 

 A = ความสามารถในการปรับตัวอยางรวดเร็วและยืดหยุน (Agility) 
  R = ถูกตอง โปรงใส เปนธรรม และเสมอภาค (Rule of Law and Equity)  
  T = การทํางานเปนทีมและเรียนรูรวมกัน (Teamwork and Learning Together) 
  R = รับผิดชอบตอสังคม (Responsibility)  
  E = การมีสวนรวมและความสุขในความสาํเร็จขององคกร (Engagement) 
  G = หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  
 สมรรถนะหลัก เปนองคกรท่ีมีความเช่ียวชาญดานการใหบริการและสนับสนุนกระบวนการจัดการศึกษาท่ี
ตอบสนองความตองการของลูกคาทุกกลุม 

(3) สํานักฯมีบุคลากร 2 กลุม คือ ผูบริหารและสายสนับสนุน (ตามตารางที่ OP-1ก (3-1)) และมีปจจัยหลัก
ที่ทําใหบุคลากรมีความมุงมั่นตอการปฏิบัติภารกิจ ตามตารางที่ OP-1ก (3-2) สวนขอกําหนดพิเศษดานสุขภาพและ
ความปลอดภัยกําหนดใหมีการซอมอัคคีภัยในอาคารอยางนอยปละ 1 คร้ัง  
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ตาราง OP-1ก (3-1) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
วุฒิการศึกษา สายสนับสนุน ความกาวหนาทางวิชาชีพ 

ต่ํากวาปริญญาตรี 5 ตําแหนงความกาวหนาของสายสนับสนุน 
ชํานาญการพิเศษ = 2   ชํานาญการ = 16 
ปฏิบัติการ = 23         ปฏิบัติงานชํานาญงาน = 1 
ชํานาญงาน = 1         พนกังานราชการ = 2 
ลูกจางชั่วคราว = 9  

ปริญญาตรี 38 
ปริญญาโท 11 
ปริญญาเอก - 
รวม 54 
อายุคนเฉลี่ย (ป) 42.15 
อายุงานเฉล่ีย (ป) 13.74 

 
ตามตารางท่ี OP-1ก (3-2) ปจจัยหลักท่ีทําใหบุคลากรมีความมุงม่ันตอการปฏิบัติภารกิจ  

ปจจัยหลัก ผูบริหาร ผูปฏิบัติการ 
1 ไดทํางานที่ทาทายความสามารถ √ √ 
2 การไดรับการยอมรับในความสามารถ  √ 
3 ความภูมิใจที่ไดในการปฏิบัติงานในหนวยงานสนับสนุนหลักของมหาวิทยาลัย √ √ 
4 การมีโอกาสปฏิบัติงานสําคัญในระดับมหาวิทยาลัย √ √ 
5 ความพรอมดานสิ่งแวดลอม งบประมาณท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติงานและขวัญกําลังใจ √ √ 

 
 

 (4) สํานักฯต้ังอยูท่ีช้ัน 1 และบางสวนของช้ันที่ 2 อาคารพิมล กลกิจ มีสินทรัพยที่สนับสนุนการดําเนินงาน 
ตามตารางท่ี OP-1ก (4)  

 

ตาราง OP-1ก (4) เทคโนโลยี อุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวก 
รายการ รายละเอียด  

เทคโนโลยีและอุปกรณ 1. ระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Computer Network) เครื่องแมขายแบบ Cluster 
Database Server 1 ระบบ และแมขายแบบ Web Server แบบ Load Balance 1 
ระบบ พรอมระบบรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเช่ือมตอกับเครือขาย
หลักของมหาวิทยาลัย ที่สามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Management  Information  
Systems) เพ่ือการใหบริการการจัดการงานตามมาตรฐาน ฐานขอมูลหลักสูตร 
รายวิชา ผลการศึกษา การบริการดานระบบทะเบียน การใหบริการเอกสารสําคัญทาง
การศึกษา และฐานขอมูลดานการรับบุคคลเขาศึกษา  

3. ระบบเทคโนโลยีดานซอฟแวร และระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูล และมี
ระบบสํารองขอมูลที่แยกเปนอิสระแกกัน 3 สวน เพ่ือความม่ันคงของขอมูล 

4. อุปกรณเครือขายคอมพิวเตอร ท่ีเปนเคร่ืองสวิทซสลับสัญญาณ (Network Switch) 
และการสํารองในกรณีมีอุปกรณในระบบชํารุดหรือเสียหาย จํานวน 10 ชองสัญญาณ 
ซึ่งเพียงพอตอความม่ันคงปลอดภัย และการใหบริการทุกประเภท 

5. คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ โสตทัศนูปกรณและอุปกรณอ่ืนๆที่เพียงพอตอการใหบริการ
และการบริหารจัดการองคกร  

6. เครื่องสํารองไฟฟา 
สิ่งอํานวยความสะดวก 1. สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูปฏิบัติงานและผูรับบริการ เชน ชุดเกาอ้ีสําหรับผูรอรับ

บริการ น้ําดื่ม จอแสดงผลขอมูลการขอรับบริการ และ หองนํ้าสําหรับผูพิการ เปนตน  
 

(5) สาํนักฯดําเนินภารกิจตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีสําคญัตามตารางท่ี OP-1ก (5) 
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ตารางท่ี OP-1ก (5) กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่สาํคัญ 
กฎระเบียบขอบังคับ สาระสําคัญ 

1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
พ.ศ. 2558 

ขอกําหนดดานหลักสตูรเพื่อใหเปนไปตามเกณฑที่ สกอ. กําหนด 

2) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญา
ตร ีพ.ศ.2555 

วาดวยระบบการศึกษา การรับเขาศึกษา การขึ้นและตอทะเบียน 
การลงทะเบียนเรียน การเพิ่มและถอนรายวิชา การศึกษาแบบรวม
เรียน ระดับคะแนน การวัดและประเมินผล การอนุมัติหรือ
อนุปริญญา การยายโอนนักศึกษา การลา การพนสภาพและการคืน
สภาพนักศึกษา และการกําหนดโทษ   

3) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดการเรียนการ
สอนภาคการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557 

การกําหนดแนวทาง หลักการและแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการ
สอนภาคการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรี 

4) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 963/2555) เรื่อง 
คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี ภาค
ปกต ิพ.ศ. 2555 

การกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกต ิ

5) ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 308/2557) เรื่อง 
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบ
ปกต ิพ.ศ. 2557 

การกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

6) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1802/2552) เรื่อง 
คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ 

การกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ 
 

7) ระเบียบฯวาดวยการจัดการศึกษาเพ่ือขออนุมัติสองปริญญา 
พ.ศ. 2546 

การกําหนดหลักการและแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาเพื่อขออนุมัติ
สองปริญญา 
 

8) ระเบียบฯ วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบ
ตามหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 

การกําหนดหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนจาก
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาใน
ระบบตามหลักสตูรของมหาวิทยาลัยขอนแกน  

9) ระเบียบฯวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบ
กาวหนา พ.ศ. 2555 

การกําหนดหลักการและแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรีแบบกาวหนา 

10) ประกาศฯ (ฉบับท่ี 777/2542) เรื่อง การจัดการศึกษา
ระบบชุดวิชา 

การกําหนดแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาแบบชุดวิชา 

11) ประกาศฯ (ฉบับที่ 1523/2555) เรื่อง หลักเกณฑและแนว
ปฏิบัติในการพิจารณาปดหลักสูตร 

การกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการปดหลักสูตร 

12) ประกาศฯ (ฉบับที่ 664/2541) เรื่อง การรับนักศึกษาชาว
ตางประเทศเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

การกําหนดหลักเกณฑ และแนวปฏิบั ติการรับนักศึกษาชาว
ตางประเทศเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

13) ระเบียบวาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาขั้นปริญญาตรี
สําหรับนักศกึษาชาวตางประเทศ พ.ศ. 2547 

การกําหนดคาธรรมเนียม 

14) ประกาศฯ (ฉบับที่ 709/2545) เรื่อง การเก็บคาธรรมเนียม 
การขอเปลี่ยนช่ือหรือสกุลภาษาอังกฤษ การขอเปลี่ยนแปลง
รายการลงทะเบียนวิชาเรียนและการขอตรวจสอบรหัสผานเขา
ระบบของนักศึกษา 

การกําหนดคาธรรมเนียมการใชบริการ 

15) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพ่ิมเติม 

ขอกําหนดการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐาน 

16) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 และกฎ 
ระเบียบ ขอบังคบัที่เก่ียวเนื่อง 

การบริหารบุคคล การเงนิการคลังและพัสดุ  

 

ข. ความสัมพันธระดับองคกร 
(1) ปจจุบันสํานักฯมีผูอํานวยการสํานักฯเปนผูนําสูงสุด ทําหนาท่ีเปนกรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการ

ประจําสํานักฯ ซ่ึงประกอบดวยอธิการบดี รองอธิการบดีฝายวิชาการและสื่อสารองคกร ตัวแทนคณบดี 3 คน และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ 3 คน มีบทบาทหนาท่ี กําหนดนโยบายและกํากับติดตามผลการดําเนินงานในองครวม โดยสํานักฯ 
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คณะกรรมการบริหารประกอบดวยผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ หัวหนากลุมภารกิจและ
งานท่ีเก่ียวของ รวมจํานวน 14 คน ทําหนาที่กํากับติดตามและนํานโยบายการดําเนินงานมาปฏิบัติใหเกิดผลดีตอองคกร
และนําเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานักฯ โดยมีการประชุมอยางนอย 3 ครั้งตอปเพ่ือควบคุม ปรับปรุง และติดตามผล
การดําเนินงาน และในสวนที่ผูอํานวยการสํานักฯจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตออธิการบดีนั้น ตองรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตออธิการบดีปละ 2 คร้ัง (รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน) และมีการประเมินผลการดําเนินงานของรอง
ผูอํานวยการและบุคลากรตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด รวมทั้งสํานักฯตองรับการตรวจประเมินทั้งจากภายในและจาก
ภายนอกตามรอบระยะเวลา     

(2) ผูรับบริการ หรือลูกคา และผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งความตองการและความคาดหวัง สํานักฯไดจัดแบง
ไดตามตารางท่ี OP-1ข (2)  

 

ตารางท่ี OP-1ข (2) ประเภทผูรับบริการ ลูกคากลุมอ่ืน ผูมีสวนไดสวนเสีย และความคาดหวัง/ตองการ 
ลูกคา บริการท่ีสําคัญ ความตองการและความคาดหวัง 

ผูรับบริการ 
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6   
หรือ ปวช 3.  

การรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยโดย
วิธีโควตา 

1) ขอมูลหลักสูตร การเรียนการสอน และขอมูลท่ีเก่ียวของกับ
การสอบ  
2) ขอมูลทุนสนับสนุนการสอบและทุนการศึกษา 

นักศกึษา 
(นักศึกษาปจจุบันทุก
ระดบั) 

การใหบริการการออกเอกสารสําคัญทาง
การศึกษา 

1) ความสะดวกและรวดเร็วในการใชบริการ  
2) การบริการแบบมืออาชีพ  
3) การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (one-stop service)  
4) สิ่งแวดลอมหรือสิ่งอํานวยความสะดวกที่ดี  
5) ลงทะเบียนเรียนไดตามตองการโดยไมมีการสุม  
6) การเพิ่มสถานประกอบการในประเทศท่ีพัฒนาแลว  
7) การสงมอบผลงานการใหบริการท่ีมีคุณภาพ  
8) การบริการที่รองรับความเปนนานาชาติ 

บริการดานระบบทะเบียนนักศึกษา 
(ลงทะเบียน ทะเบียนประวัติ และ
ประมวลผล) 
สนับสนุนการดําเนินงานสหกิจศึกษา
อาเซยีน 

อาจารยผูสอน/
อาจารยประจํา
หลักสูตร/อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

การสนับสนุนการบริหารหลักสูตร  1) ความสะดวกและรวดเร็วในการใชบริการ และตรวจสอบได  
2) การบริการแบบมืออาชีพ  
3) การสงมอบผลงานที่มีคุณภาพ 

บริการดานระบบทะเบียนนักศึกษา  

อาจารยนเิทศ สนับสนุนการดําเนินงานสหกิจศึกษา
อาเซยีน 

1) ความสะดวกและรวดเร็วในการใชบริการ 
2) การบริการแบบมืออาชีพ 3) การสงเสริมการเรียนรูและ
บูรณาการการปฏิบัติงานรวมกัน 

ศิษยเกา การใหบริการการออกเอกสารสําคัญทาง
การศึกษา 

1) ความสะดวกและรวดเร็วในการใชบริการ  
2) การบริการแบบมืออาชีพ  
3) การบรกิารแบบเบ็ดเสร็จ (one-stop service)  
4) การสงมอบผลงานการใหบริการท่ีมีคุณภาพ 

ลูกคากลุมอื่น 
ผูบริหาร กระบวนการตามพันธกิจหลัก 1) สารสนเทศเพื่อการบริหารทางวิชาการและเพื่อการตัดสินใจ

ท่ีมีประสิทธิภาพ  
2) การสงมอบผลงานที่มีคุณภาพ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ผูปกครอง การรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 1) ขอมูลขาวสารที่เก่ียวของกับบุตรธิดาที่กําลังศึกษา 

บริการดานระบบทะเบียนนักศึกษา 
กองกิจการนักศึกษา บริการดานระบบทะเบียนนักศึกษา 1) การสงเสริมการบูรณาการการปฏิบัติงานรวมกันและติดตาม

ผลได 
สํานักหอสมุด กระบวนการสนับสนุนการดําเนินการ 1) ความสะดวกและรวดเร็วในการใชบริการ  

2) การบูรณาการการปฏิบัติรวมกัน 
สํ า นั ก เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 

บริการดานระบบเครือขายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) ความสะดวกและรวดเร็วในการใชบริการ  
2) การบูรณาการการปฏิบัติรวมกัน 
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 (3) สํานักฯ มีผูสงมอบ พันธมิตรและคูความรวมมือที่สําคัญ สรุปดังตารางท่ี OP-1ข (3) 
 

ตารางที่ OP-1ข (3) ผูสงมอบ พันธมิตรและคูความรวมมือที่สําคัญและบทบาท ขอกําหนดในการปฏิบัติ 

ผูสงมอบ พันธมิตร
และคูความรวมมือ 

บทบาทที่เกี่ยวของ 
ขอกําหนดในการ
ปฏิบัติงานรวมกัน 

ชองทางการสื่อสาร 
กระบวนการ 

การสงเสริมขีด
ความสามารถ 

สถานประกอบการ
ดานสหกิจศึกษา 

กระบวนการสนับสนุน
การดําเนินงานสหกิจ
ศึกษา 

พัฒนาวิธีการจัดการ
เรียนการสอน 

- สถานประกอบการ
ตองประเมินนักศึกษา
และใหขอเสนอแนะ
ตามท่ีกําหนด 

- การนิเทศและติดตาม
การฝกอยางนอย 1 
ครั้ง 

หนังสือราชการ โทรศัพท 
โทรสาร อีเมล และการ
ประชุม 

งานบริการการศึกษา 
 

- กระบวนการสนับสนุน
การบริหารหลักสูตร 

- กระบวนการบริการ
ระบบทะเบียน 

- กระบวนการสนับสนุน
การรับเขาศึกษา 

- กระบวนการสนับสนุน
การดําเนินงานสหกิจ
ศึกษา 

- กระบวนการการ
สนับสนุนการ
ดําเนินงาน 

การปรับปรุงและพัฒนา
ขั้นตอนการดําเนินงาน
รวมกัน (เชน การสง
มอบผลงานท่ีมีคุณภาพ
ความสะดวกรวดเร็ว
และตรวจสอบไดในการ
บริการการสงเสริมการ
เรียนรูและการบูรณา
การการทํางาน และ
การบริการแบบมือ
อาชีพ) 

- มีการประชุม
คณะกรรมการ
ประสานงานระบบ
ทะเบียน และ
คณะกรรมการอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของ อยางนอยป
ละไมนอยกวา 2 ครั้ง 

- งานบริการการศึกษา
ตองตรวจสอบขอมูล
ใหถูกตองตาม
ระเบียบกอนสงเรื่อง
มายังสํานักฯ 

หนังสือราชการ โทรศัพท 
โทรสาร อีเมล สื่อ
ออนไลน การประชุม และ
การสัมมนา 

สํานักทดสอบการศึกษา
แหงชาติ (สทศ.) 

กระบวนการสนับสนุน
การรับเขาศึกษา 

การปรับปรุงและพัฒนา
ขัน้ตอนการดําเนินงาน
รวมกัน 
 

- ตองปฏิบัติใหเปนไป
ตามระเบียบที่
เก่ียวของกับการจัด
สอบ 

-  มีการประชุมกับ
เจาหนาที่ผู
ประสานงาน
เครือขาย สทศ. ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
อยางสม่ําเสมอ 

หนังสือราชการ โทรศัพท 
โทรสาร อีเมล และการ
ประชุม 

ธนาคาร/ไปรษณีย/
เคานเตอรเซอรวิส 
 

กระบวนการการ
สนับสนุนการดําเนินงาน
ดานการเงิน 

การดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและเปน
ธรรม 

การจัดการดานสัญญา
ความรวมมือใหถูกตอง
และเปนธรรม 

หนังสือราชการ โทรศัพท 
โทรสาร  

ผูประกอบการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กระบวนการสนับสนุน
การดําเนินงานดานการ
จัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-  ระบบฐานขอมูลมี
ความปลอดภัย 

-  การปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความทันสมัยและ
รองรับความตองการ
การใชงานปจจุบัน 

- การทําสัญญาอยาง
เปนทางการ 

- การสงมอบตรงเวลา 
ถูกตองและครบถวน
ตามกําหนด 

หนังสือราชการ โทรศัพท 
โทรสาร อีเมล และการ
ประชุม 

คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 

กระบวนการสนับสนุน
การบริหารหลักสูตร 

การปรับปรุงและพัฒนา
ขั้นตอนการดําเนินงาน

- ตองปฏิบัติใหเปนไป
ตามระเบียบที่

หนังสือราชการ โทรศัพท 
โทรสาร และการประชุม 
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ผูสงมอบ พันธมิตร
และคูความรวมมือ 

บทบาทที่เกี่ยวของ 
ขอกําหนดในการ
ปฏิบัติงานรวมกัน 

ชองทางการสื่อสาร 
กระบวนการ 

การสงเสริมขีด
ความสามารถ 

รวมกัน เก่ียวของ 
- มีการประชุมรวมกัน 

 

P2. สภาวการณขององคกร  
 ก. สภาพดานการแขงขัน  

(1) เน่ืองจากยังไมเคยมีการจัดลําดับในการแขงขันดานการบริการระบบทะเบียนและสนับสนุนการจัดการ
การศกึษา โดยเบ้ืองตนจึงกําหนดคูเทียบกับสํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลยัเชียงใหม  
           (2) การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่มีผลกระทบตอสถานการณการแขงขัน คือ 1) นโยบายการรับบุคลเขาศึกษา
ในระดับปริญญาตรี 2) นโยบายภายหลังจากการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของสํานักฯ  

(3) แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบท่ีสําคัญ ไดแก ขอมูลจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม แตยังมีขอจํากัดของการ
เขาถึงและความสมบูรณของขอมูล     

 
ข. บริบทเชิงกลยุทธ   

ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธที่สําคัญของสํานักฯ แสดงดังตารางท่ี OP-2ข 
 

ตารางที่ OP-2ข ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธ  

ความทาทายเชิงกลยุทธ ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 

SC1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารวิชาการ 
SC2. การใหบริการแบบมืออาชีพ 
SC3. การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
SC4. การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีผลสัมฤทธิ์ตอองคกร 
SC5. การบริหารสหกิจศึกษา (ท้ังในและตางประเทศ) ที่มี
ประสิทธิภาพ 
SC6. การพัฒนาและขยายขีดความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือตอบสนองผูตองการใชทุกงานทุกประเภท 

SA1. บุคลากรมีทักษะและศักยภาพสูง 
SA2. การมีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการสหกิจ
ศึกษาที่เขมแข็ง 
SA3. โครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีท่ีมีศักยภาพสูงที่สามารถ
รองรบัการขยายตัวดานการใชงานทุกรูปแบบ 
SA4. การไดรับการยอมรับดานระบบฐานขอมูลหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน (KKU-TQF-MIS) 

 
ค.   ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 

         สํานักฯใชวงจร PDCA เพ่ือปรับปรุงผลการดําเนินการ และใชเกณฑ TQA/EdPEx ในการขับเคลื่อนองคกร 
การใชขอมูลปอนกลับท่ีไดจากการประเมินคุณภาพ เพื่อนําไปใชปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของสํานักฯ  
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        หมวด 1 การนําองคกร (Leadership)  
 
1.1 การนําองคกรโดยผูนําระดับสูง (Senior Leadership)  
           ก. วิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจ (Vision, Values, and Mission) 

(1) วิสัยทัศนและคานิยม (Vison and Values)  
แผนยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการและกิจกรรม วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมขององคกร ไดจัดทําข้ึนบนพ้ืนฐานของการ
วิเคราะหขอมูลตามภารกิจของสํานักฯ ผลการดําเนินงานท่ีผานมา การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก 
(SWOT) ขอตกลงการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยที่มอบหมายใหสํานักฯ การวิเคราะหทิศทางและนโยบายของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนในดานตางๆ เชน แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559-2562 การเปนองคกรท่ีมีความเปนเลิศ
ทางศิลปวิทยาการ (Excellence academy) การสรางสภาพแวดลอมเพ่ือนําไปสู Smart campus ทักษะนักศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 ตลอดจนการรับฟงความคิดเห็นของลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสียหรือพันธมิตร และการมีสวนรวมของบุคลากร
ในสํานักฯในการกําหนดวิสัยทัศน “องคกรช้ันนําดานการบริการระบบทะเบียนและสนับสนุนการจัดการศึกษา” ภายใต
พันธกิจท่ีสําคัญ คือ การบริการและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพของงานสู
มาตรฐานสากล ซึ่งการที่สํานักฯ จะดําเนินการไดบรรลุตามวิสัยทัศนและพันธกิจ ดังกลาว จําเปนที่บุคลากรของสํานักฯ 
ตองมีคาท่ีนิยมรวมกัน คือ SMART REG ไดแก S = มุงมั่นใหบริการท่ีดีย่ิงข้ึนดวยใจและเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Smart 
Service) M = การบริหารจัดการโดยใชขอมูลจริง (Management by Fact) A = ความสามารถในการปรับตัวอยาง
รวดเร็วและยืดหยุน (Agility) R = ถูกตอง โปรงใส เปนธรรม และเสมอภาค (Rule of Law and Equity) T = การ
ทํางานเปนทีมและเรียนรูรวมกัน (Teamwork and Learning Together) R = รับผิดชอบตอสังคม (Responsibility) E 
= การมีสวนรวมและความสุขในความสําเร็จขององคกร (Engagement) G = หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
ซึ่งไดมาจากการใชอักษรนําช่ือภาษาอังกฤษของสํานักฯ (Bureau of Academic Administration and Development) 
เพ่ือใหงายและสะดวกในการจดจํา วิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจ จะถูกถายทอดผานการประชุมบุคลากรประจําเดือน 
การประชุมรวมกันของผูมีสวนไดเสียหรือพันธมิตร บอรดประชาสัมพันธ วงสนทนาอิเล็กทรอนิกส และเว็บไซต รวมทั้ง
นําไปใชในขอตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคลในมิติของประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินโครงการและกิจกรรม                 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักฯ จึงมีแผนปฏิบัติราชการ ประกอบดวย ประเด็นยุทธศาสตร 2 ยุทธศาสตร จํานวน      
กลยุทธ 5 กลยุทธ โดยจัดเปนโครงการ จํานวน 27 โครงการ (แบงเปน10 โครงการใหญ และ 17 โครงการยอย) และ     
ตัววัดผลการดําเนินการ จํานวน 33 ตัวชี้วัด 

(2) การสงเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม (Promoting 
Legal and Ethical Behavior)  
การดําเนินงานตางๆของสํานักฯ มีระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง ของมหาวิทยาลัย และตามเกณฑมาตรฐาน

ที่หนวยงานท่ีเก่ียวของกําหนด เชน ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ.2555 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดการ
เรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 963/2555) เร่ือง 
คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาข้ันปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2555 ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 
308/2557) เรื่ อง อัตราค าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณ ฑิ ต ศึกษา ในระบบปกติ  พ .ศ . 2557 ประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1802/2552) เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระเบียบฯวา
ดวยการจัดการศึกษาเพ่ือขออนุมัติสองปริญญา พ.ศ. 2546 ระเบียบฯ วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบตามหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 ระเบียบฯ
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา พ.ศ. 2555 ประกาศฯ (ฉบับที่ 777/2542) เรื่อง การจัดการศึกษา
ระบบชุดวิชา ประกาศฯ (ฉบับท่ี 1523/2555) เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการพิจารณาปดหลักสูตร ประกาศฯ 
(ฉบับที่  664/2541) เรื่อง การรับนักศึกษาชาวตางประเทศเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ระเบียบวาดวย
คาธรรมเนียมการศึกษาข้ันปริญญาตรีสําหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ พ.ศ. 2547 ประกาศฯ (ฉบับที่ 709/2545) เรื่อง 
การเก็บคาธรรมเนียม การขอเปลี่ยนช่ือหรือสกุลภาษาอังกฤษ การขอเปลี่ยนแปลงรายการลงทะเบียนวิชาเรียนและการ
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ขอตรวจสอบรหัสผานเขาระบบของนักศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม และ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 และกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เก่ียวเน่ือง 

(3) การสรางองคกรที่ย่ังยืน (Creating a Sustainable Organization)  
เพื่อสรางความย่ังยืนของสํานักฯมีการพิจารณาปจจัยภายนอกและภายในที่มีผลกระทบตอความย่ังยืนของ

องคกรท้ังในปจจุบันและอนาคต เชน อัตรากําลังและขีดความสามารถของบุคลากร ความพรอมดานเทคโนโลยี ระบบงาน
และงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงของกลุมลูกคา ตลาด ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนนโยบายหรือ
กฎระเบียบตางๆ เพ่ือนํามาใชเปนขอมูลประกอบการวิเคราะหเพ่ือกําหนดกลยุทธและกําหนดแผนการดําเนินงาน สํานักฯ
ใชขอมูลการประเมินจากลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสียและพันธมิตร จํานวนนวัตกรรม ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (เชน 
การลดข้ันตอนหรือเวลาการปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติและการเผยแพร) บุคลากรท่ีไดรับสงเสริมและพัฒนาเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพและการปรับปรุงการดําเนินการของสํานักฯ โดยผานกระบวนการตัดสินใจแบบมีสวนรวมผานการประชุม
คณะกรรมการฝายตางๆท่ีเก่ียวของ การส่ือสารและแลกเปลี่ยนกับบุคลากรในประเด็นความคาดหวังและการปรับปรุงผลการ
ดําเนินการใหสูง ตลอดจนการเรียนรูในทุกระดับขององคกรผานการจัดกิจกรรมหรือโครงการ เชน การจัดการความรู (KM) 

 
ข. การสื่อสารและผลการดําเนินการขององคกร (Communication and Organizational Performance) 
(1) การสื่อสาร (Communication)  
เพ่ือใหบุคลากรไดตระหนักและรับรูถึงแผนยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการและกิจกรรม วิสัยทัศน พันธกิจ และ

คานิยมขององคกรจึงจัดใหมี กิจกรรมตางๆเพ่ือส่ือสารและถายทอดใหบุคลากรไดรับรูและเขาใจ ท้ังในการทํา
ประชาสัมพันธและการส่ือสารผานชองตางๆท่ีสํานักฯจัดเตรียมไว เชน การประชุม สื่อสังคมออนไลน เปนตน ซึ่งสามารถ
สื่อสารและแลกเปลี่ยนระหวางกันได ตลอดจนจัดชองทางส่ือสารไวสําหรับลูกคา และผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ   

(2) การทําใหเกิดการปฏิบัติการอยางจริงจัง (Focus on Action)  
ในการนําแผนยุทธศาสตรและกลยุทธไปสูการปฏิบัติ ผูท่ีไดรับมอบหมายจะตองไปจัดทํารายละเอียดของ

โครงการหรือกิจกรรมพรอมงบประมาณ และบรรจุในแผนปฏิบัติราชการตามกรอบระยะเวลาที่ กําหนด เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน จึงมีการถายทอดเปาประสงค ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายตาม
ยุทธศาสตรและกลยุทธสูบุคลากร นอกจากนี้สํานักฯ ยังไดมีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคลในมิติของ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินโครงการและกิจกรรม เพ่ือเปนกลไกในการดําเนินงานใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตร กลยุทธ วิสัยทัศน และพันธกิจของสํานักฯ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่องท้ังการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการและผลสัมฤทธ์ิของการเบิกจายงบประมาณ  

 
1.2 การกํากับดูแลองคกรและความรับผิดชอบตอสังคมในวงกวาง (Governance and Societal Responsibilities)  

ก. การกํากับดูแลองคกร (Organizational Governance) 
ตามโครงสรางการบริหารสํานักฯ การจัดทําและดําเนินงานตามยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการและกิจกรรมจะ

เสนอตอคณะกรรมการประจําสํานักฯ ซ่ึงมีอธิการบดีเปนประธานคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาและอนุมัติ ตลอดจนการ
กํากับติดตามดูแลสํานักฯเพ่ือใหเกิดความโปรงใส มีผลสัมฤทธ์ิของโครงการและผลสัมฤทธ์ิของการเบิกจายงบประมาณ
ตามท่ีกําหนด เพ่ือนําไปสูการบรรลุผลตามวิสัยทัศนและพันธกิจของสํานักฯ ตลอดจนการสรางความมั่นใจวามีการ
ดําเนินการอยางถูกตองตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม สํานักฯจะรายงานการประเมินผลการ
ดําเนินการตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เชน รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รายงานผลการ
ดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ซ่ึงรายงานนี้ตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานักฯ กอนที่
จะเสนอมหาวิทยาลัยตอไป และผลการประเมินจากมหาวิทยาลัยจะถูกแจงกลับมายังผูนําองคกรและสํานักฯ เพ่ือใหนําไป
พัฒนาและปรบัปรุงประสทิธิผลการนําองคกรตอไป    
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ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม (Legal and Ethical Behavior) 
การดําเนินงานตางๆของสํานักฯมีระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง ของมหาวิทยาลัย และตามเกณฑมาตรฐาน

ที่หนวยงานท่ีเก่ียวของกําหนด สํานักฯกําหนดใหมีการเปดชองทางการรองเรียนท่ีเก่ียวของไวหลายชองทางในการ
ประเมินผลการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม รวมทั้งมีคณะกรรมการจริยธรรมและจรรยาบรรณประจํา
สาํนักฯ เพ่ือรับเร่ืองรองเรียนและพิจารณาเรื่องรองเรียนน้ันตามวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด     

 
ค. ความรับผิดชอบตอสังคมในวงกวาง และการสนับสนุนชุมชนท่ีสําคัญ (Societal Responsibilities 
and Support of Key Communities) 
สาํนักฯ มีหนาที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตท่ีมีคณุภาพของมหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือใหเกิดความเขาใจรวมกันกับ

ผูที่เก่ียวของทุกภาค ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย จึงเสนอจัดทําโครงการช้ีแจงทําความเขาใจระบบการคัดเลือกบุคคล
เขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใน 4 ภูมิภาค โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ช้ีแจงทําความเขาใจในระบบการคัดเลือกแบบใหม ในข้ันตอนและวิธีปฏิบัติ รับทราบขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นของผูมีสวน
เก่ียวของ เพ่ือการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานตอไป รวบรวมประเด็นคําถามจากผูมีสวนเก่ียวของ นํามารวบรวมเปนคําถามที่
พบบอย จัดเผยแพรใน website  และเพ่ือรับทราบนโยบายการรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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                      หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ (Strategic Planning)  
 
       แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 สํานักฯ กําหนดทิศทางการพัฒนาสํานักฯ เพ่ือกาวสูความเปนช้ันนํา 
โดยไดกําหนดวิสัยทัศนไว คือ “องคกรช้ันนําดานการบริการระบบทะเบียนและสนับสนุนการจัดการศึกษา” 
2.1 การจัดทํากลยุทธ (Strategy Development)  

ก. กระบวนการจัดทํากลยุทธ (Strategy Development Process) 
(1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ (Strategy Development Process)  
การจัดทําแผนกลยุทธไดจัดทําขึ้นบนพ้ืนฐานของการวิเคราะหขอมูลตามภารกิจของสํานักฯ ผลการดําเนินงานที่

ผานมา การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT) ขอตกลงการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยท่ี
มอบหมายใหสํานักฯ การวิเคราะหทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแกนในดานตางๆ เชน แผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2559-2562 การเปนองคกรที่มีความเปนเลิศทางศิลปวิทยาการ (Excellence academy) การสราง
สภาพแวดลอมเพ่ือนําไปสู Smart campus ทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนการรับฟงความคิดเห็นของลูกคา 
ผูมีสวนไดสวนเสียหรือพันธมิตร และการมีสวนรวมของบุคลากรในสํานักฯ เพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนาใหสอดคลองกับ
สารสนเทศที่ไดวิเคราะหและประเมินแลว ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 สํานักฯ จึงมีแผนปฏิบัติราชการ ประกอบดวย 2  
ยุทธศาสตร จํานวนกลยุทธ 5 กลยุทธ โดยจัดเปนโครงการ จํานวน 27 โครงการ (แบงเปน10 โครงการใหญ และ 17 
โครงการยอย) และตัววัดผลการดาํเนินการ จํานวน 33 ตัวช้ีวัด 
ตารางท่ี 2.1ก-(1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ 

ข้ันตอน ผูรับผิดชอบหลัก ระยะเวลา รายละเอียด 
1. การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส 

และภาวะคุกคาม (SWOT 
analysis) สภาพแวดลอมท่ีมี
ผลกระทบตอองคกร ผลการ
ดําเนินงานที่ผานมา ทิศทางและ  
นโบยายมหาวิทยาลัย และอ่ืนๆ 

- คณะผูบริหารสํานัก 
- คณะกรรมการฝายแผนฯ

และประกันคุณภาพ 
- บุคลากรสํานักฯ 

ม.ค.-ม.ีค. 
 

ปจจัยที่มีผลกระทบตอการดาํเนินการ
ของสํานักฯ ทั้งจากภายนอกและ
ภายใน รวมถึงผลงานของสํานักฯ 

2. การรับฟงเสยีงและวิเคราะหขอมูล
สารสนเทศ 

- คณะกรรมการฝายแผนฯ
และประกันคุณภาพ 
 

ก.พ.- เม.ย. 
 

จํานวน 3 กลุม คือ 1.ผูรับบริการ 2. 
ผูมีสวนไดสวนเสีย และ 3.คูความ
รวมมือหรือพันธมิตร 

3. ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 
ปรับปรุงเปาหมาย ตัวชี้วัด จัดทํา
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ 

- คณะผูบริหาร 
- คณะกรรมการบริหาร 
- คณะกรรมการฝายแผนฯ

และประกันคุณภาพ 
 

พ.ค.-มิ.ย. ทศิทางกลยุทธ เปาหมายและ
แผนปฏิบัติการ 
- วิสัยทัศน พันธกิจ 
- ประเด็นกลยุทธ 
- รายละเอียดโครงการและตัวชี้วัด 

4. เสนอความเห็นชอบ - ผูอํานวยการ มิ.ย.-ก.ย. - เสนอความเห็นชอบตอ
คณะกรรมการประจําสํานัก 

- คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยและสภา
มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
และอนุมัติแผนปฏิบัติการ 

5. การถายทอดแผนสูการปฏิบัติ - ผูอํานวยการ 
- คณะกรรมการฝายแผนฯ

และประกันคุณภาพ 

ต.ค. - การถายทอดแผนและ ตัวชี้วัด
ใหแกกลุมงานและบุคลากร 

- ผูรับผิดชอบโครงการนําไปปฏิบัติ 
6. การติดตามและประเมินผล - คณะผูบริหาร 

- คณะกรรมการบริหาร 
- คณะกรรมการฝายแผนฯ

และประกันคุณภาพ 

ทุก 3 เดือนและรายงาน
ผลตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 
 

- ประเมินผลการดําเนินงาน 
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 (2) นวัตกรรม (Innovation)  
ตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559-2562 ท่ีกําหนดใหเสาหลักในยุทธศาสตรประการหนึ่ง คือ การเปน

องคกรที่มีความเปนเลิศทางศิลปวิทยาการ (Excellence academy) โดยมีการสรางสภาพแวดลอมเพื่อนําไปสู Smart 
campus และสอดคลองกับบริบทของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 กอปรกับการกําหนดขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวาง
มหาวิทยาลัยและสํานักฯ ที่ระบุใหสํานักฯ ตองสรางนวัตกรรม ลดข้ันตอนและเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ซึ่งเปน
สภาพแวดลอมที่เก้ือหนุนใหสํานักฯมีโอกาสเชิงกลยุทธและความทาทายเชิงกลยุทธได สํานักฯ จึงวิเคราะหและทําผัง
กระบวนการ การใชเครื่องมือปรับปรุงคุณภาพ (PDCA) เพ่ือการตัดสินใจและดําเนินงานในการสรางนวัตกรรมโดยเนน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาสนับสนุนภายใตกรอบการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานหลักสูตร ระบบ
ทะเบียนนักศึกษา และเอกสารสําคัญทางการศึกษาแบบหนาตางเดียว (single portal system) การพัฒนาระบบ
ทะเบียนนักศึกษาและเอกสารสําคัญทางการศึกษาที่สามารถรองรับความตองการของนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสียที่
สามารถเขาถึงไดทุกท่ีทุกเวลา และการสนับสนุนและพัฒนาระบบรับเขาศึกษา และหลักสูตร ที่มีพลวัตสูง เพ่ือรองรับ
โอกาสตางๆ ในอนาคตสําหรับการเขาศึกษาที่มีความหลากหลายทั้งในประเทศ กลุมอาเซียน และทั่วโลก  
 
ตารางที่ 2.1ก-(2) การกําหนดโอกาสและความทาทายเชิงกลยุทธท่ีสําคัญ 

โอกาสและความทาทายเชิงกลยุทธที่สําคัญ วิธีการกําหนด 
สภาพแวดลอมที่สนับสนุนการสราง

นวัตกรรม 
1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารวิชาการ 
2. การใหบริการแบบมืออาชีพ 
3. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
4. การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีผลสัมฤทธ์ิ

ตอองคกร 
5. การบ ริห ารสห กิจศึ กษา  (ท้ั งใน และ

ตางประเทศ) ที่มีประสิทธิภาพ 

6. การพัฒนาและขยายขีดความสามารถดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือตอบสนอง        
ผูตองการใชทุกงานทุกประเภท 

การวิ เค ร าะห แ ผ น ยุท ธ ศาส ตร ข อ ง
มหาวิทยาลัย การวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายในและภายนอก (SWOT) ผลการ
ดําเนินงานที่ผานมา การรับฟงเสียงของ
ลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสยีและพันธมิตร 

- ยุทธศาสตรและนโยบายของมหาวิทยาลัย 
- งบประมาณ ขีดความสามารถของ

บุคลากร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ภาพท่ี 2.1 : แผนท่ีนําทางกลยุทธ การพัฒนาเทคโนโลยีสํานักฯ (BAAD Technology Roadmap) 
 
 (3) การวิเคราะหและกําหนดกลยุทธ (Strategy Considerations)  
 สัญญาณบงช้ีความเส่ียงท่ีอาจจะทําใหสํานักฯ สูญเสียศักยภาพในการแขงขันตามสมรรถนะหลักขององคกรใน
ดานการรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแกนโดยวิธีรับตรง คือ การกําหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแกนและ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีเก่ียวของกับการรับนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงสํานักฯได
วิเคราะหและประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนไวเปนการเบ้ืองตนแลว และสื่อสารกับบุคลากรใหเตรียมพรอมกับการ
เปลี่ยนแปลงตางๆในอนาคต 
 (4) ระบบงานและสมรรถนะหลักขององคกร (Work Systems and Core Competencies) 
 สํานักฯ มีระบบงานหลัก 2 ระบบงาน คือ (1) สนับสนุนการผลิตบัณฑิตเพ่ือความเปนเลิศ และ (2) การสรางความ
เปนเลิศในการบริหารจัดการ กระบวนการทํางาน มี 4 กระบวนงาน คือ (1) การสนับสนุนดานการบริหารหลักสูตร (2) 
การสนับสนุนการรับบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน (3) การใหบริการดานระบบทะเบียน
นักศึกษา และ(4) การสนับสนุนการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน ซ่ึงสํานักฯ ไดจัดเปนสมรรถนะหลัก คือ เปนองคกรที่มี
ความเชี่ยวชาญดานการใหบริการและสนับสนุนกระบวนการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความตองการของลูกคาทุกกลุม เมื่อ
พิจารณาจากระบบงานและสมรรถนะหลักขององคกร จะมีกระบวนการทํางานเปนองคประกอบหลัก ดังตารางที่ 2.1ก-(4) 
 
ตารางท่ี 2.1ก-(4) ระบบงานและกระบวนการทํางาน 

ระบบงานหลัก กระบวนการทํางาน ผูสงมอบและพันธมิตร 
บทบาทในดานการสนับสนุนระบบงานและ 

สมรรถนะองคกร 
1. สนับสนุนการผลิต

บัณฑิตเพื่อความ
เปนเลิศ 

1. การสนับสนุน
ดานการบริหาร
หลักสูตร  

- งานบริการการศึกษา 
ของแตละคณะวิชา 

- อาจารยและผูบริหาร
ที่เก่ียวของกับ
หลักสูตร 

- สํานักฯกําหนดบางสวนในระบบงานใหคณะท้ังอาจารย
และงานบริการการศึกษาเปนผูดําเนินการตาม
กฎระเบียบหรือขอบังคับตางๆที่เก่ียวของ โดยสํานักฯมี
มาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการสงมอบงานที่มี
คุณภาพระหวางกัน 
 

ตารางท่ี 21ก-(4) ระบบงานและกระบวนการทํางาน (ตอ) 
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ระบบงานหลัก กระบวนการทํางาน ผูสงมอบและพันธมิตร 
บทบาทในดานการสนับสนุนระบบงานและ 

สมรรถนะองคกร 

 

2. การสนับสนุนการ
รับบุคคลเขาศึกษา
ในระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน 

- โรงเรียน 
- สกอ./สทศ./สอท.

สถาบันอุดมศึกษา 
ที่รวมโครงการรับ
สมัครสอบคัดเลือก    
ผูเขาศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ผาน
โครงการรับตรง 

- ธนาคาร/ไปรษณีย/

เคานเตอรเซอรวิส 

- กองคลัง 

- สํานักฯกําหนดบางสวนในระบบงานใหพันธมิตรในการ
สนับสนุนการดําเนินการดานการรับสมัครสอบและการ
คัดเลือกเขาศึกษาโดยวิธีรับตรง ซึ่งมีความรวมมืออยาง
เปนทางการและไมเปนทางการท่ีมีศักยภาพในการสง
มอบงานที่มีคุณภาพใหกับสํานักฯ 

- การชําระคาสมัครและธรรมเนียม ซึ่งสํานักฯถายโอน
การดําเนินงานใหพันธมิตร ซ่ึงมีความนาเชื่อถือ ถูกตอง 
และดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตการทํา
สัญญาตามกฎหมาย 

2. การสรางความเปน
เลิศในการบริหาร
จัดการ 

1. การสนับสนุนการจัด
การศึกษาสหกิจ
ศึกษาอาเซียน 

2. การใหบริการดาน
ระบบทะเบียน
นักศึกษา  
- ระบบการ

ลงทะเบียน 
- ระบบประมวลผล

การศึกษา (เกรด) 
- ฐานขอมูล

ทะเบียนประวัติ 
 
 
 

- การใหบริการ
เอกสารสําคัญทาง
การศึกษา 

 
 

- งานสารบรรณ 
- งานการเงินและ

พัสดุ 
- งานแผนและงาน

ประกันคุณภาพ 

- สถานประกอบการ 
สหกิจศึกษา 

 
 
 
 
- งานบริการการศึกษา 

ของแตละคณะวิชา 
- อาจารยผูสอน และ

ผูบริหารหลักสูตร 
- ผูประกอบการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
- ธนาคาร/ไปรษณีย/

เคานเตอรเซอรวิส 
 
 
 
- กองคลัง 
- กองแผนงาน 

 

- สํานักฯกําหนดบางสวนในระบบงานใหสถาน
ประกอบการ อาจารยนิเทศก เปนผูดําเนินการตาม
กฎระเบียบหรือขอบังคับตางๆที่เก่ียวของ โดยสํานักฯมี
มาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการสงมอบงานที่มี
คุณภาพระหวางกัน 
 

- สํานักฯกําหนดบางสวนในระบบงานใหคณะทั้งอาจารย
และงานบริการการศึกษาเปนผูดําเนินการตาม
กฎระเบียบหรือขอบังคับตางๆที่เก่ียวของ โดยสํานักฯมี
มาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการสงมอบงานที่มี
คุณภาพระหวางกัน 

- สํานักฯกําหนดบางสวนในระบบงานใหผูประกอบการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดําเนินการถูกตองตาม
กฎหมายและมีลิขสิทธิ์เปนผูดําเนินการ ภายใตการทํา
สัญญาอยางเปนทางการ  

- สํานักฯกําหนดบางสวนในระบบงานใหพันธมิตรในการ
สนับสนุนการดําเนินการดําเนินการดานการชําระ
คาบริการ ซึ่งมีความนาเชื่อถือ ถูกตอง และดําเนินงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตการทําสญัญาตาม
กฎหมายและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 

- สํานักฯกําหนดบางสวนในระบบงานใหพันธมิตรในการ
สนับสนุนการดําเนินการดําเนินการดานการเงนิและ
พัสดุ ตามกฎระเบียบที่เก่ียวของกําหนด  

- การรวบรวมขอมูลเพื่อการวิเคราะห ติดตาม ทบทวน
และรายงานผลการดําเนินงานตามท่ีกําหนด 

 
ข. วัตถปุระสงคเชิงกลยุทธ (Strategic Objectives) 
การพิจารณาและกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่สําคัญไดจัดทําขึ้นบนพ้ืนฐานของการวิเคราะหขอมูลตาม

ภารกิจของสํานักฯ ผลการดําเนินงานท่ีผานมา การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT) ขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยท่ีมอบหมายใหสํานักฯ และการตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือนํามา
กําหนดวัตถุประสงคและตัวช้ีวัด ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 สํานักฯ จึงมีแผนปฏิบัติราชการ 2  ยุทธศาสตร จํานวน     
กลยุทธ 5 กลยุทธ โดยจัดเปนโครงการ จํานวน 27 โครงการ (แบงเปน10 โครงการใหญ และ 17 โครงการยอย) และ    
ตัววัดผลการดําเนินการ จํานวน 33 ตัวชี้วัด 
ตารางที่ 2.1ข วัตถุประสงคเชิงกลยุทธท่ีสําคัญ (Key Strategic Objectives)  
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เปาประสงคที่สําคัญ ตัววัดผลการดําเนินงาน 
การเปล่ียนแปลงท่ีสงผลตอผลิตภัณฑ ลูกคา 

ตลาด และผูสงมอบและพันธมิตร 

1. เปนหนวยงานท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี 
บริการดวยความถูกตอง รวดเร็ว สราง
คุณภาพชีวิตและความผาสุกในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร 

- ความสําเร็จของระบบบริหาร
จัดการองคกรอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- รอยละของบุคลากรที่ไดรับการ
ฝกอบรมเพ่ือพัฒนาใหมีสมรรถนะ
ที่สูงขึ้น 

- รอยละความพึงพอใจและความ
ผาสุกของบุคลากร 

- การสงมอบผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพตรงเวลา 
และความถูกตอง  

- การเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
และประสิทธิภาพในการผลติผลิตภัณฑและ
บริการ 

2. เปนหนวยงานสนับสนุนการผลิตบัณฑิตท่ี
มีคุณภาพมีความรูความสามารถทาง
วิชาการ มีคุณธรรมและจริยธรรม        
บนพ้ืนฐานของความเปนไทย 

- ความสําเร็จของการสนับสนุนการ
ผลิตบัณฑิตที่ดี 

การสนับสนุนการผลิตบัณฑิตตามเปาประสงค
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

3. เปนหนวยงานสนับสนุนการใหบริการ
การจัดการการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

- จํานวนกิจกรรมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีพัฒนาเพ่ือปรับปรุง
ฐานขอมูล 

ความมั่นคงและปลอดภัยของผลิตภัณฑ ความ
คลองตัวในการดําเนินงานผานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

เพ่ิมประสิทธิภาพการใชบริการดานตางๆของ
สํานักฯ การไดรับบริการท่ีด ี และผลิตภัณฑท่ีมี
คุณภาพ 

4. เปนหนวยงานสนับสนุนการทําวิจัย
สถาบันที่สามารถนําไปประยุกตใชใน
การพัฒนางานประจํา และการพัฒนา
องคความรู เพ่ือนําไปใชใหเกิดประโยชน 

- จํานวนผลงานวิจัยสถาบัน การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑท่ีมีคุณคาที่ดี
ขึ้น  

5. เปนหนวยงานสนับสนุนการอนุรักษ 
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม 
ประเพณี 

- จํานวนกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี    

การสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ใหดาํเนินการไดตามเปาหมาย 

6. เปนหนวยงานสนับสนุนและสงเสริมให
การประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารและดําเนินงานทุก
ระบบขององคกร เพื่อพัฒนาไปสูองคกร
แหงการเปนเลิศในการใหบริการ และ
สนับสนุนการจัดการการศึกษาเปนสากล 

- ระดบัความสําเร็จของระบบการ
ประกันคุณภาพ 

ผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพ 

 
2.2 การนํากลยุทธไปปฏิบัติ (Strategy Implementation)  

ก. การจัดทําแผนปฏิบัติการและการถายทอดสูการปฏิบัติ (Action Plan Development and Deployment) 
(1) การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan Development) การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติโดยผู ท่ีไดรับ

มอบหมายจะตองไปจัดทํารายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมพรอมงบประมาณ และบรรจุในแผนปฏิบัติราชการตามกรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือใหการดําเนินงานเปนในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน  

(2) การนําแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ   (Action Plan Implementation) การถายทอดเปาประสงค ตัวช้ีวัด 
และคาเปาหมายตามยุทธศาสตรและกลยุทธสูบุคลากร  

(3) การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) สํานักฯ ยังไดมีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ
รายบุคคลในมิติของประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินโครงการและกิจกรรม เพื่อเปนกลไกในการดําเนินงานใหสอดคลอง
กลยุทธของสํานักฯ รวมท้ังการติดตามและประเมินผลอยางตอเน่ืองทั้งการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของการ
เบิกจายงบประมาณ และการทบทวนแผนปฏิบัติการ 
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ภาพท่ี 2.2 : ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan Development)  
  
 (4) แผนดานบุคลากร (Workforce Plans) สํานักฯ ใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของบุคลากรในการกําหนด
พันธกิจ วิสัยทัศน กลยุทธ โครงการ กิจกรรม และอื่นๆ ตลอดจนการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถและ
ศักยภาพของบุคลากรไวในแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.2560 รวมทั้งการวิเคราะหอัตรากําลังทั้งในระยะสั้นและระยาว
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

(5) ตัววัดผลการดําเนินการ (Performance Measures) สํานักฯกําหนดตัวช้ีวัดสําคัญที่ช้ีบงการดําเนินการของ
สํานักฯ ประกอบดวย ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการและขอตกการปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือใชตรวจประเมินผล
การดําเนินการของสํานักฯ การติดตามผลความคืบหนาของแผนปฏิบัติการ และขอตกลงการปฏิบัติราชการ ทุกตัวช้ีวัดที่
มหาวิทยาลัยกําหนดใชประเมินผลการดําเนินการ และมุงมั่นท่ีจะพัฒนาผลการดําเนินการไปสูเกณฑรางวัลคุณภาพ
แหงชาต ิ(TQA)  

(6) การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ (Action Plan Modification) ในกรณีสถานการณบังคับใหตองเปล่ียนแปลง
แผนปฏิบัติการ สํานักฯ มีระบบในการพิจารณาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ โดยพิจารณาเปน 2 ทางเลือก คือ 

1. เลือกพิจารณาปรับแผน/พัฒนาแผน เพ่ือปรับเปลี่ยนเลือกแนวทางปฏิบัติที่เปนไปไดหรือแนวทางที่เหมาะสม
กวาแนวทางเดิม เพ่ือพัฒนาใหดีและเหมาะสมย่ิงข้ึน หรือ 

2. เลือกยุติแผน กรณีแนวทางปฏิบัตินั้นมีขอจํากัดที่ไมอาจดําเนินการตอได หากตองมีการเปลี่ยนแปลง การแกไข
จะคํานึงถึง ผลกระทบท่ีเกิดกับลูกคา และผูมีสวนไดสวนเสียเปนระยะเวลา คาใชจาย (ความคุมคา) โดยยึดหลักการดําเนินการ
ที่โปรงใสเปนธรรมตรวจสอบไดเสมอ 

 
ข. การคาดการณผลการดําเนินการ (Performance Projections) 

 สํานักฯ คาดการณวาหากสามารถดําเนินงานไดตามช้ีวัดผลการดําเนินการท่ีสําคัญ จะสามารถเปนผูสงมอบ
ผลิตภัณฑที่พึงประสงคของลูกคา และสามารถเปนผูนําในการสรางนวัตกรรมดานการบริการการศึกษาและดานการ
สนับสนุนดานวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 สํานักฯ อยูระหวางการทํา
ขอตกลงตัวช้ีวัดกลาง จํานวน 2 ตัวชี้วัด คือ (1) รอยละความถูกตองของการประกาศผลการศึกษา (2) รอยละความสําเร็จ
ในการดําเนินการการใหบริการใบรับรองทางการศึกษา กับสํานักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งจะ
รายงานในลําดับตอไปเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้น 
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                                              หมวด 3 การมุงเนนลูกคา (Customer Focus)  
 
3.1 เสียงของลูกคา (Voice of the Customer)  
         ก. การรับฟงลูกคา (Customer Listening) 
         (1) การรับฟงลูกคาในปจจุบัน (Listening to Current Customers)  
 
ตารางที่ 3.1ก-(1) การรับฟงลูกคาในปจจุบัน 

กลุมลูกคาปจจุบัน 
วิธีการรับฟงเสียงของลูกคาและการ

สังเกตลูกคา 
ขอมูลท่ีไดรับการรับฟงจากลูกคา 

การนําขอมูลสารสนเทศไปใช
ประโยชน 

- นักเรียน 
มัธยมศึกษาปที่ 6 

- ปวช.3 
 

- การสํารวจความคิดเห็นโดยใช
แบบสอบถามและการสมัภาษณ 

- การรับฟงเสียงของลูกคาจากการ
จัดการประชุม /ออกไปรับฟงเสียง
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) คณะ
ตางๆในการแกไขปญหา/อุปสรรค
ในการดําเนินงานใหสอดคลอง
ตรงกัน 

- การติดตอสอบถามผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส เชน เฟสบุค 
เว็บไซต อีเมล หรือโทรศัพท  

- มหาวิทยาลัยควรมีการจัดการแนะ
แนวการศึกษาเปนประจําทุกป
โดยตรง ณ สถานศึกษา (โรงเรียน)
และภายในมหาวิทยาลัย 

- มหาวิทยาลัยตองมีความชัดเจนดาน
นโยบายในการรับบุคคลเขาศึกษา
โดยวิธีรับตรง 

- มหาวิทยาลัยควรมีวิธีการรับบุคคล
เขาศึกษาโดยวิธีรับตรงท่ีมีความ
หลากหลายกวาในปจจุบัน โดยไม
เปนภาระดานการสอบและ
คาใชจายมากเกินไป 

- การปรับปรุงการแนะแนว
การศึกษาหลากหลายรูปแบบมาก
ยิ่งขึ้นเพื่อสนองความตองการของ
ลูกคาอยางตอเนื่อง 

- การศึกษาและวิเคราะหเพ่ือเสนอ
แนวทางและวิธีการรับนักเรียนเขา
ศึกษาตอในมหาวิทยาลัย โดยวิธี
รับตรงแกผูบริหารเพื่อการ
ตัดสินใจ 

- การศึกษาเพื่อวิเคราะหรูปแบบ
และวิธีการรับบุคคลเขาศึกษาโดย
วิธีรับตรงเพ่ือเพิ่มความ
หลากหลาย 

- นักศึกษาปจจุบัน
ทุกระดับและศิษย
เกา 
 

- การสํารวจความคิดเห็นโดยใช
แบบสอบถามและการสมัภาษณ 

- การรับฟงเสียงของลูกคาจากการ
จัดการประชุม เชน การประชุม
คณะกรรมการประสานงานระบบ
ทะเบียนนักศึกษา 

- การติดตอสอบถามผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส เชน เฟสบุค 
เว็บไซต อีเมล หรือโทรศัพท  

- การรับฟง ณ จุดรับบริการ 
 

- กระบวนการ และขั้นตอนในการ
ใหบริการไมเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 

- การเพ่ิ มช องทางการ ให บ ริก าร 
โดยเฉพาะวิทยาเขตหนองคาย และ
ศิษยเกา  

- การจัดสิ่ งอํ านวยความสะดวกที่
สามารถใชรวมกันได เชน หองนํ้า  

- ควรใหบริการตามรูปแบบผูมีหัวใจ
การใหบริการในทุกงานที่เก่ียวของ 

- การพัฒนาเพ่ือนําการใชลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสมาใชกับการออก
เอกสารสําคญัทางการศึกษา   

- การจัดหาตูออกเอกสารสําคัญทาง
การศึกษาอัตโนมัต ิ

- การปรับปรุง พัฒนา และบริหาร
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และ
การใหบริการเพ่ือความความพึง
พอใจของผูใชบริการ 

- การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมชอง
ทางการใหบริการที่หลากหลาย
มากย่ิงข้ึน 

- อาจารยผูสอน 
- อาจารยนิเทศ 

- การสํารวจความคิดเห็นโดยใช
แบบสอบถามและการสมัภาษณ 

- การรับฟงเสียงของลูกคาจากการ
จัดการประชุม เชน การประชุม
คณะกรรมการประสานงานระบบ
ทะเบียนนักศึกษา 

- การติดตอสอบถามผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส เชน เฟสบุค 
เว็บไซต อีเมล หรือโทรศัพท  

- ความไมเสถียรของโปรแกรม TQF 
ไมสามารถเช่ือมโยงในแตละหมวด
ใหสะดวกตอการใชงาน และไม
เช่ือมตอกับระบบประมลผลเกรด
แบบอัตโนมัต ิ 

- ขอจํากัดของโปรแกรมการบันทึก
และพิมพผลการเรียน 

- ปรับปรุงโปรแกรม TQF  
- ปรับปรุงโปรแกรมการบันทึกและ

พิมพผลการเรียนใหมีความรวดเร็ว
มากย่ิงขึ้น 
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         (2) การรับฟงลูกคาในอนาคต (Listening to Potential Customers)  
ตารางที่ 3.1ก-(2) การรับฟงลูกคาในอนาคต 

กลุมลูกคาในอนาคต การรับฟงเสียงของ 
ลูกคาในอดีต 

ขอมูลท่ีไดรับการรับฟงจาก
ลูกคา 

การนําขอมูลสารสนเทศไปใช
ประโยชน 

-  นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 
- ปวช.3 

 

- การสํารวจความคิดเห็นโดยใช
แบบสอบถามและการสัมภาษณ 

- การรับฟงเสียงของลูกคาจาก
การจัดการประชุม  

- การติดตอสอบถามผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส เชน เฟสบุค 
เว็บไซต อีเมล หรือโทรศัพท  

- มหาวิทยาลัยควรมีการจัดการ
แนะแนวการศึกษาเปนประจํา
ทุกปโดยตรง ณ สถานศกึษา 
(โรงเรียน) และภายใน
มหาวิทยาลัย 

- มหาวิทยาลัยตองมีความ
ชดัเจนดานนโยบายในการรับ
บุคคลเขาศึกษาโดยวิธีรับตรง 

- มหาวิทยาลัยควรมีวิธีการรับ
บุคคลเขาศึกษาโดยวิธีรับ
ตรงท่ีมีความหลากหลายกวา
ในปจจุบัน โดยไมเปนภาระ
ดานการสอบและคาใชจาย
มากเกินไป 

- การปรับปรุงการแนะแนว
การศึกษาหลากหลายรูปแบบ
มากยิ่งข้ึนเพ่ือสนองความ
ตองการของลูกคาอยาง
ตอเน่ือง 

- การศึกษาและวิเคราะหเพ่ือ
เสนอแนวทางและวิธีการรับ
นักเรียนเขาศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง
แกผูบริหารเพ่ือการตัดสินใจ 

- การศึกษาเพื่อวิเคราะห
รูปแบบและวิธีการรับบุคคล
เขาศึกษาโดยวิธีรับตรงเพ่ือ
เพ่ิมความหลากหลาย 

 
ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของลูกคา (Determination of Customer Satisfaction and 
Engagement) 
(1) ความพึงพอใจและความผูกพัน (Satisfaction and Engagement)  
สํานักฯ มีการดําเนินการสํารวจความพึงพอใจความไมพึงพอใจ โดยกําหนดเปนแผนปฏิบัติงานประจําปทุกป 

หรือผานการประเมินในรูปแบบโครงการวิจัยสถาบัน และสนับสนุนใหทุกกลุมภารกิจ มีการสาํรวจวัดความพึงพอใจ ความ
ไมพึงพอใจในการดําเนินงานของแตละกลุมภารกิจ (กลุมภารกิจอาจรวมสํารวจวัดในโครงการวิจัยสถาบันของสํานักฯ หรือ 
แยกสํารวจวัดเฉพาะกลุมภารกิจได) นอกจากนี้ ในการดําเนินการตามโครงการตางๆ ของสํานักฯ ยังมีการประเมินผล
โครงการ ที่มีการสํารวจวัดความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจของโครงการนั้นๆ โดยสรุปสํานักฯ ทําการประเมินความ      
พึงพอใจของลูกคาโดยวิธีการการสํารวจความคิดเห็นโดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ การรับฟงเสียงของลูกคาจาก
การจัดการประชุม การออกไปรับฟงเสียงเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) คณะตางๆในการแกไขปญหา/อุปสรรคในการ
ดําเนินงานใหสอดคลองตรงกัน เชน การประชุมคณะกรรมการประสานงานระบบทะเบียนนักศึกษา การติดตอสอบถาม
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน เฟสบุค เว็บไซต อีเมล หรือโทรศัพท การรับฟงเสียง ณ จุดรับบริการ ซึ่งขอมูล การประเมิน
เหลาน้ี ซ่ึงมีทั้งวิธีที่เปนการรับฟงเสียงลูกคาท่ีเปนแบบทางเดียวและสองทาง จะนําไปวิเคราะหเพ่ือเปนสารสนเทศในการ
กํากับ ติดตาม ทบทวน การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานของสํานักฯ ตอไป     

(2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคูแขง (Satisfaction Relative to Competitors)  
 สาํนักฯ อยูระหวางการทําขอตกลงตัวชี้วัดกลาง จํานวน 2 ตัวช้ีวัด คือ (1) รอยละความถูกตองของการประกาศ
ผลการศึกษา (2) รอยละความสําเร็จในการดําเนินการการใหบริการใบรับรองทางการศึกษา กับสํานักงานทะเบียน
นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

(3) ความไมพึงพอใจ (Dissatisfaction)  
การสํารวจขอมูลดานความไมพึงพอใจ สํานักฯ ดําเนินการไปพรอมกับการสํารวจวัดความพึงพอใจ และ สํานักฯ 

ยังเปดโอกาสใหลูกคา เสนอแนะหรือเสนอความคิดเห็น ความตองการท่ีสํานักฯ    ยังบริการใหไมเปนที่พอใจ ผานทุก
ชองทางท่ีสํานักฯ เปดใหใชเพ่ือใหขอเสอนแนะหรือปรับปรุงผลการดําเนินงานตามปกติ ดังแสดงไวแลวในวิธีการรับฟง
เสียงจากลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย ใน ตาราง 3.1 ก(1)  โดยนโยบายผูอํานวยการสํานักฯ ยังเปดโอกาสใหลูกคาหรือ
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ผูใชบริการทุกระดับ สามารถติดตอโดยตรงถึงคณะผูบริหารไดทางโทรศัพท หรือ การติดตอผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน 
เฟสบุค เว็บไซต อีเมล เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงการดําเนินการตามแนวปฏิบัติ และจริยธรรมที่สํานักฯ ประกาศไว  

 
3.2 ความผูกพันของลูกคา (Customer Engagement)  
   ก. ผลิตภัณฑและการสนับสนุนลูกคา (Product Offering and Customer Support)  
  สํานักฯ มีผลิตภัณฑหลัก 4 ผลิตภัณฑหรือกระบวนการทํางาน คือ (1) การสนบัสนุนดานการบริหารหลักสูตร 
(2) การสนับสนุนการรับบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี (3) การใหบริการดานระบบทะเบียนนักศึกษา และ (4) การ
สนับสนุนการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน และจําแนกลูกคาออกในตารางท่ี 3.1ก (1) การสรางความผูกพันและ
สนับสนุนลูกคา สํานักฯ ดําเนินการ ดังน้ี    

(1) การสนับสนุนดานการบริหารหลักสูตร สํานักฯ ใหบรกิารและสนับสนุนดานบริหารหลักสูตรโดยการ 
ตรวจสอบความถูกตองของหลักสูตรที่เสนอจากคณะวิชาตามระเบียบที่เก่ียวของดานมาตรฐานหลักสูตร เพ่ือเสนอตอ
คณะกรรมการวิชาการพิจารณา และสนับสนุนการดําเนินงานจนถึงการไดรับอนุมติจากสภามหาวิทยาลัยและการ
รับทราบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักจึงเปนศูนยกลางดานการจัดการฐานขอมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
รวมท้ังสนับสนุนขอมูลและสารสนเทศดานการตรวจประเมินหลักสูตร 

(2) การสนับสนุนการรับบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี สํานักฯ ดําเนนิการสนับสนุนการรับบุคคล 
เขาศึกษาตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกําหนดทุกข้ันตอนของกระบวนการ นอกจากน้ียังสนับสนุนกิจกรรม ขอมูลและ
สารสนเทศดานการรบัเขาศึกษาแกผูที่เก่ียวของ 

(3) การใหบริการดานระบบทะเบียนนักศึกษา สํานักฯ ดําเนนิการใหบริการดานระบบทะเบียนนักศึกษา   
เชน ประวัตินักศึกษา ตารางสอนตารางสอบ การลงทะเบียน การขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา การประมวลผล
การศกึษา ใหแกผูรับบริการท้ังศิษยเกา ศิษยปจจุบัน อาจารย และผูมีสวนไดสวนเสีย 

(4) การสนับสนุนการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาอาเซยีน สํานักฯ เปนศนูยกลางการดําเนินงานดานสหกิจ 
ศึกษาอาเซียนของมหาวิทยาลัยและเครือขายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
         ข. การสรางความสัมพันธกับลูกคา ( ฺBuilding Customer Relationships)  

(1) การจัดการความสัมพันธ (Relationship Management)  
สํานักฯ มีแนวทางในการจัดการความสัมพันธกับลูกคาภายใตแนวคิดการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพและสงมอบ

ผลิตภัณฑที่พึงประสงคของลู กคา การพัฒนาและสรางผลงานดานนวัตกรรมอยางตอเนื่องเพ่ือรองรับความตองการและ
การใชบริการของลูกคา ผานกิจกรรมและโครงการตางๆของสํานักฯ เชน การจัดแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนกระบวนการทํางานดานการดานการบริหารหลักสูตรและระบบทะเบียนนักศึกษา    
เปนตน พรอมท้ังการจัดชองทางการติดตอระหวางกันผานสื่ออิเล็กทรอนิกสและโทรศัพท ตลอดจนการแสดงความ
ขอบคุณทั้งท่ีเปนทางการและไมเปนทางการในโอกาสตางๆ  

 (2) การจัดการกับขอรองเรียน (Complaint Management)  
ดานการจัดการขอรองเรียนนั้นสํานักฯ ดําเนินการโดยการกํากับ ดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง     

การควบคุมภายใน และการจัดการขอรองเรียน แตท้ังนี้อยูในความดูแลของผูบริหารองคกร ซึ่งมีอํานาจในการตัดสินใจ
อยางทันทีเมื่อมีการรองเรียนท่ีตองการการตัดสินใจกรณีเรงดวน โดยสํานักฯ ไดจัดใหมีชองทางรองเรียนท่ีหลากหลาย 
เชน เว็บไซต สายตรงผูบริหาร กลองรับความคิดเห็นและขอรองเรียน และเฟสบุค ผูท่ีเก่ียวของจะรวบรวมขอมูลการ
รองเรียนสงใหผูรับผิดชอบเพ่ือวิเคราะหและนําเสนอตอผูบริหารเพ่ือประกอบการสั่งการแกไขและดําเนนิการตางๆ ตอไป     
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       หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู  
    (Measurement, Analysis, and Knowledge Management) 
  
4.1 การวัด การวิเคราะห และการปรับปรุงผลการดําเนินการขององคกร (Measurement, Analysis, and 
Improvement of Organizational Performance)  
           ก. การวัดผลการดําเนินการ (Performance Measurement) 
           (1) ตัววัดผลการดําเนินการ (Performance Measures)  

สํานักฯ กําหนดการวัดผลการดําเนินการเพ่ือใหสอดคลองกับกลยุทธ ขอกําหนดที่สําคัญของผลิตภัณฑและ
กระบวนการทํางาน โดยกําหนดตัวช้ีวัดเพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามแผนงานผานโครงการและกิจกรรมที่จัดข้ึนใน
ปงบประมาณ ตัวชี้วัดท่ีกําหนดข้ึนประกอบดวยตัวช้ีวัดเชิงปริมาณและตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ซ่ึงผูรับผิดชอบโครงการและ
กิจกรรมจะตองรายงานความกาวหนาของการดําเนินงานและแนวโนมท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคของโครงการตอที่ประชุม
เพ่ือการติดตาม ประเมินและทบทวนการดําเนินการ  

          (2) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data)  
 ขอมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่สําคญัในลักษณะของการผลิตผลิตภัณฑและการใหบริการทางศกึษา จาก
การสืบคนทางสื่อสังคมออนไลนหรือเว็บไซตจะมีลักษณะและแนวโนมไปในทิศทางที่สอดคลองกัน คือ การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑและการใหบริการท่ีสะดวกรวดเร็วและเขาถึงไดตลอดเวลา รวมท้ังการสงมอบ
ผลิตภัณฑท่ีมีคุณคาท่ีดีขึ้นอยูเสมอแกลูกคาหรือผูใชบริการ ซึ่งเปนแนวทางเดียวกับที่สํานักฯ ดําเนินการ จึงมั่นใจไดวา
การตัดสินใจในระดับกลยุทธและระดับปฏิบัติการเพื่อกําหนดการวัด การวิเคราะห และการปรับปรุงผลการดําเนินการ
ขององคกรนั้นจะดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ   

(3) ขอมูลลูกคา (Customer Data)  
 วิธีการเลือกขอมูลของลูกคาผานการรับฟงเสียงของลูกคาดวยวิธีการตางๆ เชน การสํารวจความคิดเห็นโดยใช
แบบสอบถามและการสัมภาษณ การรับฟงเสียงของลูกคาจากการจัดการประชุม การออกไปรับฟงเสียงเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู (KM) คณะตางๆในการแกไขปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานใหสอดคลองตรงกัน การติดตอสอบถามผานสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส เชน เฟสบุค เว็บไซต อีเมล หรือโทรศัพท เปนตน เพ่ือใชเปนขอมูลและสารสนเทศในการสนับสนุนการ
ตัดสินใจในการวางแผนระดับกลยุทธและระดับปฏิบัติการนั้น สํานักฯจะนํามารวบรวม วิเคราะห และเปรียบเทียบกับ
ขอมูลยอนหลัง เพ่ือสรางความมั่นใจวาเปนขอมูลที่สอดคลองกับสถานการณจริงและเปนปจจุบัน   

          (4) ความคลองตัวของการวัดผล (Measurement Agility)  
   เพ่ือใหเกิดความคลองตัวและสามารถวัดผลการดําเนินงานไดอยางรวดเร็ว สํานักฯ มีระบบในการพิจารณา

ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ โดยพิจารณาเปน 2 ทางเลือก คือ 
1. เลอืกพิจารณาปรับแผน/พัฒนาแผน เพ่ือปรบัเปลี่ยนเลือกแนวทางปฏิบัติท่ีเปนไปไดหรือแนวทางที่ 

เหมาะสมกวาแนวทางเดิม เพ่ือพัฒนาใหดีและเหมาะสมย่ิงข้ึน หรือ 
2. เลอืกยุติแผน กรณีแนวทางปฏิบัตินั้นมีขอจํากัดที่ไมอาจดําเนินการตอไดหากตองมีการ 

เปลี่ยนแปลง การแกไขจะคํานึงถึง ผลกระทบท่ีเกิดกับลูกคา และผูมีสวนไดสวนเสียเปนระยะเวลา คาใชจาย (ความ
คุมคา) โดยยึดหลักการดําเนินการที่โปรงใสเปนธรรมตรวจสอบไดเสมอ 
 
         ข. การวิเคราะห และทบทวนผลการดําเนนิการ (Performance Analysis and Review) 
         การทบทวนผลการดําเนินการและขีดความสามารถขององคกรในการดําเนินการใหบรรลุผลตามตัวช้ีวัดใน
แผนปฏิบัติการ สํานักฯจะกําหนดใหผูรับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมรายงานความกาวหนาของการดําเนินงานทุก     
ไตรมาส จากน้ันคณะทํางานจะนําขอมูลมาวิเคราะหแนวโนมท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือเสนอผูบริหาร
สํานักฯ ประกอบการตัดสินใจและสั่งการท่ีเกี่ยวของกับโครงการนั้นๆ ท้ังผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานและผลสัมฤทธ์ิ        
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ดานงบประมาณ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงแกไขโครงการหรือกิจกรรมท่ีกระทบกับผลการดําเนินการสูง ผูบริหารสํานักฯ
จะเสนอเรื่องเขาสูที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ เพ่ือพิจารณาตอไป 
 
          ค. การปรับปรุงผลการดําเนินการ (Performance Improvement) 

(1) การแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices)  
วิธีการท่ีใชในการคนหาวิธีปฏิบัติการท่ีเปนเลิศของสํานักฯ นั้นไดมาจากการกําหนดใหกระบวนงานนั้นตองมี

ประสิทธิภาพสูงในการดําเนินงานทั้งในดานการลดขั้นตอนหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ สามารถทําซํ้าไดและมี
ผลกระทบสูง เชน ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 ไดเลือกการศึกษาปญหาการดําเนินงานดานการตรวจสอบการสําเร็จ
การศึกษา ซึ่งสํานักฯสามารถนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของกระบวนงานใหมโดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชสนับสนุน
กระบวนงานการสําเร็จการศึกษา ซึ่งกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานใหทุกคณะวิชาตองปฏิบัติกอนนําสงเรื่องการสําเร็จ
การศึกษาไปยังสํานักงานสภามหาวิทยาลัย โดยดําเนินการผานเว็บไซต http//:reg.kku.ac.th ซึ่งระบบการทํางานทําให
สามารถตรวจสอบผลลัพธการดําเนินงานดานการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาไดถูกตองแมนยํา แกปญหาการบันทึก
ขอมูลรายละเอียดผูที่สําเร็จการศึกษาซ้ําซอนกันระหวางสํานักฯ และคณะวิชา และนักศกึษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
สามารถรับทราบความคืบหนาของการดําเนินงานการสําเร็จการศึกษาไดโดยไมตองย่ืนแจงความประสงคขอสําเร็จ
การศกึษาที่คณะวิชา 

(2) ผลการดําเนินการในอนาคต (Future Performance)  
สํานักฯ คาดการณวาหากสามารถดําเนินงานไดตามตัวช้ีวัดผลการดําเนินการที่สําคัญ จะสามารถเปนผูสงมอบ

ผลิตภัณฑที่พึงประสงคของลูกคา และสามารถเปนผูนําในการสรางนวัตกรรมดานการบริการการศึกษาและดานการ
สนับสนุนดานวิชาการ การกําหนดโครงการหรือกิจกรรมท่ีสอดคลองกับกลยุทธและมีแผนปฏิบัติราชการที่มีผูรับผิดชอบท่ี
เขาใจและมีศักยภาพในการปฏิบัติจะสนับสนุนใหการปรับปรุงและพัฒนาผลการดําเนินการในอนาคตใหดีย่ิงข้ึนได เชน  
ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 สํานักฯ ไดสรางนวัตกรรม จํานวน 5 นวัตกรรม ไดแก (1) Web Service ที่ใชบริการกับตู
ออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา และตูเติมเงิน https://registrar-api.kku.ac.th/API (2) ระบบจัดการขอมูลบัตร
นักศึกษาออนไลน registrar.kku.ac.th/StdCard/  (3) โปรแกรมพิมพใบปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และ
สถาบันสมทบ พรอมระบบตรวจสอบใบปริญญาบัตร (4) ระบบนําเขาขอมูลผลการทดสอบสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ 
(https://registrar.kku.ac.th/impEnglish) และ (5) ระบบรายงานขอมูลการสั่งชุดครุย และระบบรายงานขอมูลศิษยเกา 
(https://registrar.kku.ac.th/GraduateAdmin) ซึ่งมีความทันสมัยและสะดวกย่ิงข้ึน เปนตน    

(3) การปรับปรุงอยางตอเนื่องและการสรางนวัตกรรม (Continuous Improvement and Innovation)  
สาํนักฯ ไดวิเคราะหโอกาสเชิงกลยุทธผานขอมูลการวิเคราะหแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย การวิเคราะห

สภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT) ผลการดําเนินงานที่ผานมา การรับฟงเสียงของลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสีย 
และพันธมิตร เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการสงเสรมิดานการสรางนวัตกรรมเพ่ือการสนับสนุนการบริการการศึกษาและ
ดานวิชาการแบบหนาตางเดียว (single portal system) ท่ีสามารถเขาถึงไดทุกที่ทุกเวลาและตอบสนองความตองการ
ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 การสรางนวัตกรรมเพ่ือชวยลดข้ันตอนหรือระยะเวลาในการปฏิบัติงานในกระบวนงานที่
สาํคัญใหไดตามเปาหมายที่กําหนดในขอตกลงการปฏิบัติราชการ ภายใตโครงการและกิจกรรมตางๆที่สํานักฯ กําหนดไว
ในแผนปฏิบัติราชการท่ีผานการวิเคราะหดานโอกาสและงบประมาณดําเนินการตามข้ันตอนแลว การวัดและวิเคราะหใน
ผลการดําเนินงานเพ่ือการทบทวนและปรับปรุงนั้น คณะกรรมการดานแผนยุทธศาสตรและประกันคุณภาพจะรวบรวมผล
การดําเนินงานท่ีแลวเสร็จมาวิเคราะหเพ่ือประเมินวาผลการดําเนินงานสําเร็จและบรรลุผลตามขอกําหนดในกลยุทธ      
ที่ระดับใด เชน จํานวนเทคโนโลยีหรือสารสนเทศท่ีปรับปรุงหรือพัฒนาเพ่ือรองรับความตองการผูรับบริการ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 5 กระบวนงาน ไดแก (1) โปรแกรมสําหรับสรางเอกสารหนังสือรับรองและทรานสครปิ 
(2) โปรแกรมพิมพใบเสร็จออนไลน สําหรับคณะแพทย https://registrar.kku.ac.th/receiptonline  (3) ระบบจัดการ
ลายเซ็นตท่ีใชในระบบออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา https://registrar.kku.ac.th/signature (4) โปรแกรมข้ึน
ทะเบียนบัณฑิต (ปรับปรุงใหม) (https://registrar.kku.ac.th/registerGraduate) และ (5) พัฒนาปรับปรุงเว็บไซตสํานัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ (ภาษาจีน) (https://registrar.kku.ac.th/home/language/zh/) เปนตน รวมทั้งการประเมิน
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จัดลําดับความสําคัญและโอกาสในการปรับปรุงและสรางนวัตกรรมอยางตอเน่ือง เพ่ือนําไปถายทอดใหบุคลากรและผูที่
รับผิดชอบในโครงการหรือกิจกรรมในการประชุมบุคลากรสํานักฯ ทราบตอไป เพ่ือใหผูปฏิบัติมีความเขาใจไปในทิศทาง
เดียวกัน ตลอดจนการนําไปชี้แจงแลกเปลี่ยนแนวการปฏิบัติรวมกันระหวางพันธมิตรและผูใหความรวมมือที่สําคัญของ
สาํนักฯในการจัดประชุมหรือสัมมนา   

 
4.2 การจัดการความรู สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Knowledge Management, Information and 
Information Technology) 

ก. ความรูขององคกร (Organizational Knowledge) 
(1)  การจัดการความรู (Knowledge Management)  
สาํนักฯ ไดออกไปรับฟงเสียงของลูกคาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) คณะตางๆในการแกไขปญหา/อุปสรรคใน

การดําเนินงานใหสอดคลองตรงกัน และโครงการจัดการองคความรูในองคกรเพ่ือใหผูใหความรวมมือและพันธมิตร 
บุคลากรในองคกรใหทราบอยางชัดเจน รวมทั้งการมอบหมายใหผูที่รับผิดชอบในแตละกระบวนงานท่ีทราบปญหา/
อุปสรรคและนํามาศึกษาและวิเคราะหความเปนไปไดในการสรางนวัตกรรมในกระบวนงานน้ันๆ ซึ่งสามารถนําไปสูการ
วางแผนเชิงกลยุทธของสํานักฯ เพ่ือปรับและพัฒนาไดทั้งในระยะส้ันและระยะยาวในโอกาสตอไปได     

(4) การเรียนรูระดับองคกร (Organizational Learning)  
สาํนักฯ ไดจัดโครงการการจัดการองคความรูในองคกร เพ่ือใหบุคลากรทุกคน ทุกกลุมงาน มีโอกาสนําเสนอองค

ความรู หรือ ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานซึ่งอยูภายในใตระบบงาน และกระบวนงานหลักขององคกร อยางท่ัวถึง
เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรตระหนักและเห็นภาพรวมของกระบวนงานตางๆของสํานักฯ ไดสมบูรณ ซึ่งทุกข้ันตอนของ
กระบวนงานในการปฏิบัติงานและบริการมีความเก่ียวเนื่องกัน ดังนั้น การเรียนรูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงองคกรจึงตองเปน
การเรียนรูรวมกันของทั้งสํานักฯ โดยขั้นตอนตางๆ ท่ีสําคัญในกระบวนงานตองสามารถระบุไดอยางชัดเจนและสามารถทําซ้ําได   

 
ข. ขอมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data, Information and Information Technology)      
 (1) คุณลักษณะของขอมูลและสารสนเทศ (Data and Information Properties)  
 
ตารางที่ 4.2ข-(1) คุณลักษณะของขอมูลและสารสนเทศ และวิธีการการดําเนินการ 

คุณลักษณะ วิธีการ 
ความแมนยํา - กําหนดแนวปฏิบัติในการใชขอมูลที่ตองใชรวมกันซักซอมใหเขาใจตรงกัน และใหทําการตรวจสอบความ

ถูกตองขามสายงาน (Cross Check) เพ่ือตรวจสอบวาขอมูลนั้นมีบูรณภาพหรือไม 
- กําหนดใหผูใชขอมูลไดมีสวนรวมในการกําหนดตัวขอมูล รวมถึงมาตรฐานและแนวปฏิบัติการใชงานของ

ขอ  มูลน้ันๆ 
- ระบุวาขอมูลใดบางที่เปนขอมูลสวนกลาง มาตรฐานขอมูล และกําหนดบทบาทหนาท่ีวาหนวยงานใดเปน

ผูรับผิดชอบ 
- ทําใหขอมูลตางๆ ที่อยูตามหนวยงานตางๆ คงเสนคงวา (Data Consistency) 
- ทําการบูรณาการขอมูลที่อยูตามหนวยงานตางๆ มารวมเปนฐานขอมูลมหาวิทยาลัย เพื่อใชประกอบการ

ตัดสินใจของผูบริหาร 
ความถูกตอง 

และความเช่ือถือได 

- กําหนดมาตรฐานของขอมูล 
- กําหนดผูรับผิดชอบขอมูลแตละตัวที่ชดัเจนตามภาระหนาที่ของผูปฏิบัติงาน 
- ทําการตรวจสอบขอมูล (Validation) และทําใหขอมูลนั้นมีความถูกตอง (Verification) 

ความทันกาล - ปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมใชงานและขอมูลอยางสมํ่าเสมอ  
- เฝาระวัง และเตรียมมาตรการฉุกเฉินรองรับเหตุที่ไมคาดหมายเพื่อใหสามารถใหบริการไดอยางรวดเร็ว

สม่ําเสมอ 
- กําหนดระยะเวลาท่ีแนนอนในการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย เชน รายวัน รายสัปดาห รายเดือน เปนตน 
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ตารางที่ 4.2ข-(1) คุณลักษณะของขอมูลและสารสนเทศ และวิธีการการดําเนินการ (ตอ) 
คุณลักษณะ วิธีการ 

การรักษาความปลอดภัย

และความลับ 

- กําหนดการเขาถึงขอมูลตามตําแหนงงานที่รับผิดชอบ 
- นําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชงานในการรักษาความปลอดภัยของขอมูล เชนระบบการปองกันไวรัส

คอมพิวเตอร   
- กําหนดมาตรฐานในการเขาถึงขอมูล ทั้งทางดานมาตรการดานกายภาพและมาตรการดานแนวปฏิบัติ 
- มีมาตรการสํารองขอมูลเพื่อความปลอดภัย 
- กําหนดชั้นความลับของขอมูลตามภาระหนาที่ที่เจาหนาที่แตละคนรับผิดชอบและมีรหัสผานเฉพาะ

บุคคล 

 
 (2)  ความพรอมใชงานของขอมูลและสารสนเทศ (Data and Information Availability) 

คุณลักษณะของฮารดแวรและซอฟแวร (Hardware and Software Properties) และความพรอมใชงานในภาวะ
ฉุกเฉิน (Emergency Availability)    

สํานักฯ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS: Management Information Systems) และการใหบริการ
ผานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรแบบออนไลนและเปนปจจุบันท่ีรองรับการขอใชบริการของสํานักฯ ไดอยางเพียงพอและ
มีประสิทธิภาพ ภายใตการทํางานของระบบฮารดแวรและซอฟแวรที่มีความนาเชื่อถือ ถูกตองตามกฎหมายและมีระบบ
รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง โดยเช่ือมตอกับเครือขายหลักของมหาวิทยาลยั มีการจัดการดานระบบสํารองไฟฟา
และระบบปองกันความเสียหายจากการทําลายหรือสูญเสียขอมูลท่ีใหบริการบนเครือขายคอมพิวเตอรของสํานักฯ อีกท้ัง
ยังมีระบบสํารองขอมูลที่ปลอดภัยแยกเปนอิสระแกกัน 3 สวน  
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         หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร (Workforce Focus)  
 
5.1 สภาพแวดลอมของบุคลากร (Workforce Environment)  
 ก. ขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร (Workforce Capability and Capacity) 
          (1) ขีดความสามารถและอัตรากําลัง (Capability and Capacity) 

 สํานักฯ มีการจัดทําการวิเคราะหและรายงานอัตรากําลังตามรูปแบบและวิธีปฏิบัติท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เชน 
แผนอัตรากําลัง 4 ป (พ.ศ.2559-2562) หากมหาวิทยาลัยขอนแกนอนุมัติกรอบอัตรากําลังเพ่ิมเติม สํานักฯจะดําเนินการ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหมตามระเบียบราชการท่ีโปรงใสและเปนธรรม ดานขีดความสามารถของบุคลากรนั้นสํานักฯ   
ทําการวิเคราะหผานการทํา SWOT Analysis และผลการประเมินบุคลากร โดยสํานักฯ กําหนดการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรไวในแผนการปฏิบัติราชการโดยบุคลากรรอยละ 100 ตองไดรับการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาใหมี
สมรรถนะที่สูงข้ึน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร และประสิทธิภาพในการผลิตผลิตภัณฑและบริการ ดาน
สภาพแวดลอมอ่ืนๆ ท่ีสํานักฯ วางแผนเพื่อใหบุคลากรทาํงานไดบรรลุผลนั้นจะเนนการใหบุคลากรมีสวนรวมและตระหนัก
ถึงความเปนเจาของรวมกัน  โดยบุคลากรมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจที่สําคัญ ผูบริหารมอบหมายใหรับผิดชอบ
บริหารจัดการและตัดสินใจงานท่ีรับผิดชอบไดดวยตนเอง (สํานักฯ เช่ือมั่นวาบุคลากรสํานักฯ เปนสมรรถนะหลักของ
สํานักฯ ที่มีประสบการณความเช่ียวชาญสูงในงานท่ีมอบหมาย) มีระบบติดตามผลการดําเนินงานตอที่ประชุมบุคลากร
สํานักฯ เปนประจําทุกเดือน เวนแตมีกิจกรรมท่ีจําเปน ซ่ึงกอนเริ่มดําเนินงานของปงบประมาณผูบริหารสํานักฯ          
จะถายทอดกลยุทธ แผนงานการปฏิบัติราชการ และตัวช้ีวัดใหแกผูรับผิดชอบและบุคลากรเพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกัน
และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนหรือซักถามใหเขาใจตรงกันในแนวปฏิบัติกอนดําเนินการ  

การไดรับการมอบหมายงานสําคัญ การใหเพ่ิมพูนประสบการณและเรียนรูระหวางเพ่ือนรวมงานสม่ําเสมอ จะ
สรางความมั่นใจแกบุคลากร จะเพ่ิมพูนสมรรถนะหลักขององคกร และเปนโอกาสเตรียมผูบริหารหรือผูรับผิดชอบรุนตอ
รุน โดยในชวงการสิ้นสุดการปฏิบัติงานสํานักฯ กําหนดใหมีการสรุปผลการดําเนินการรายงานผูรับผิดชอบหลัก เพ่ือ
ประมวลเปนขอมูลพิจารณาปการศึกษาตอไป ดานการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการหรือการหมุนเวียน
บุคลากรตามนโยบายมหาวิทยาลัย ในกรณีที่บุคลากรมีการเปล่ียนแปลงจากการเกษียณอายุราชการนั้นสํานักฯ ได
วางแผนเพ่ือจัดเตรียมบุคลากรไวปฏิบัติงานทดแทนได ซึ่งสํานักฯ ไดสนับสนุนใหบุคลากรมีการถายทอดประสบการณงาน
ระหวางกัน หรือเรียนรูจากการปฏิบัติงานขามกลุม มีระบบงานหลัก งานรอง เพ่ือทดแทนกันและกันเมื่อจําเปน หรือ
สํานักฯอาจมีการจางผูชวยงานเปนคร้ังคราวได หากเปนกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการหมุนเวียนบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย สํานักฯจะประเมินความเหมาะสมดานขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากร เพื่อใหปฏิบัติงานใน
สวนท่ีเหมาะสมตอไป สวนการกําหนดกําลังคนท่ีสํานักฯตองมีในแตละระดับนั้นอยูระหวางการรวบรวมขอมูลเพ่ือนําไป
วิเคราะหและความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติจากมหาวิทยาลัย  
  
 ข. บรรยากาศการทํางานของบุคลากร (Workforce Climate)    
 สํานักฯมีสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการทํางานของบุคลากรท้ังดานสถานที่ทํางาน อุปกรณอํานวยความสะดวกและ
อุปกรณจําเปน สถานท่ีทํางานเปนเขตปลอดบุหรี่ ระบบเสียงตามสายเพ่ือการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ระบบ
โทรศัพท ระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่ทันสมัยสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เช่ือมโยงกัน สิ่งอํานวยความสะดวกใน
สวนกลางที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ หองประชุมขนาดตางๆ พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกครบ ยานพาหนะ การรักษา
ความปลอดภัย อุปกรณปองกันอัคคีภัยภายในสํานักฯ การประเมินความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจเพ่ือการนําขอมูล
ยอนกลับมาพิจารณาปรับปรุงระบบการทํางานตอไป ดานนโยบายการบริการและสิทธิประโยชนของบุคลากรแบงไดเปน 
สิทธิประโยชน ท่ีพึงได รับตามสิทธ์ิสวัสดิการของบุคลากรตามแตละกลุมตามระเบียบราชการ เชน ประกันสังคม            
คารักษาพยาบาล คาตอบแทนการปฏิบัติงาน สิทธ์ิการลากิจ ลาปวย ลาพักผอน ลาคลอด ลาบวช สํานักฯดําเนินการ
รักษาสิทธิประโยชนตามสิทธิประโยชนที่พึงไดรับตามสิทธของบุคลากรตามแตละกลุมตามระเบียบราชการ และสิทธิ
ประโยชนอ่ืนนอกเหนือจากสิทธ์ิสวัสดิการของบุคลากรตามกฎระเบียบการบริหารงานบุคคลแลวสํานักฯ ใหความสําคัญ
เพ่ือสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เชน การจัดสถานที่และอุปกรณการออกกําลังกาย การศึกษาดูงาน การสนับสนุนทุน
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วิจัยสถาบัน เปนตน การสนับสนุนการสรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางานและสงเสริมการสรางความผูกพันในกลุมบุคลากร
อยางไมเปนทางการ เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติตอกันฉันพ่ีนองและเพ่ือนรวมงานท่ีดี ซึ่งสํานักฯใหความสําคัญอยางมากใน
ดานการมีสวนรวมของบุคลากรในการจัดสภาพแวดลอมและสิทธิประโยชนที่มีความเปนธรรมสอดคลองกับผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการ 
 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 
 ก. ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (Workforce Performance) 
          (1)  องคประกอบของความผูกพัน (Elements of Engagement)  
 แนวทางการกําหนดปจจัยที่สําคัญที่สงผลความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรสรปุดังตารางท่ี 5.2ก-(1) 
ตารางที่ 5.2ก-(1) ประเภทกลุมผูปฏิบัติงาน วิธีการสํารวจความตองการ ขอมูลพื้นฐานที่คํานึง แนวทางกําหนดความผูกพัน 

ประเภทของบุคลากร 
วิธีการไดมาซึ่งองคประกอบที่สําคัญ 

ท่ีสงผลตอความผูกพัน 
องคประกอบสําคัญที่สงผลตอความผกูพัน 

1. ลูกจางประจํา - สํารวจจากแบบสอบถาม ความผูกพันของ
บุคลากร 

- จัดสัมมนาบุคลากรเปนประจําตอเนื่องทุกป ให
บุคลากรทุกกลุมของสํานักฯ ไดมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นและเสนอแนะขอมูล 

- รบัฟงจากคณะกรรมการท่ีเก่ียวของของสํานักฯ 
- เปรียบเทียบกับประโยชนท่ีบุคลากรขององคกร

อ่ืนๆ ที่มีภารกิจใกลเคียงกัน 
 

- เพื่อนรวมงาน 
- อัตราเงินเดือน 
- คาตอบแทน/รางวัล/การยกยองชมเชย/ตําแหนง

หนาที่ที่เหมาะสมกับทักษะความรูความสามารถ 
- สวัสดิการ 
- ความขัดแยง/การขาดงาน/การลาออก/การขอ

ยาย 
- สภาพแวดลอมการทํางานแนวโนมการ

ปรับเปลี่ยนโครงสรางงาน 
2. พนกังานมหาวิทยาลัย - เพื่อนรวมงาน 

- อัตราเงินเดือน 
- คาตอบแทน/รางวัล/การยกยองชมเชย/ตําแหนง

หนาที่ที่เหมาะสมกับทักษะความรูความสามารถ 
- สวัสดิการ 
- ความขัดแยง/การขาดงาน/การลาออก/การขอ

ยาย 
- การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้น

เงินเดือน 
3. พนกังานราชการ/ 

ลูกจางมหาวิทยาลัย 
- เพื่อนรวมงาน 
- อัตราเงินเดือน 
- คาตอบแทน/รางวัล/การยกยองชมเชย/ตําแหนง

หนาที่ที่เหมาะสมกับทักษะความรูความสามารถ 
- สวัสดิการ 
- ความขัดแยง/การขาดงาน/การลาออก/การขอ

ยาย 
- ความมั่นคงในงาน (การตอสัญญาจาง) 

 
          (2)  วัฒนธรรมองคกร (Organizational Culture)  

 สํานักฯใหความสําคัญตอการสรางวัฒนธรรมการทํางานแบบมีสวนรวมและวัฒนธรรมท่ีเนนคุณภาพทํางาน 
เพ่ือใหบุคลากรมีความสุขและไดผลิตภัณฑท่ีดีมีคุณคาเพ่ือสงมอบใหลูกคา ภายใตการสื่อสารหลายชองทางใหบุคลากร
ตระหนักและปฏิบัติตามคานิยมองคกร คือ การมุงมั่นใหบริการที่ดีย่ิงข้ึน ดวยใจและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การมุงมั่นเพ่ือ
ความสําเร็จและเปนเลิศ ความสามารถในการปรับตัวอยางรวดเร็วและยืดหยุน และถูกตอง โปรงใส เปนธรรม และเปนสุข 
 การจัดการผลการปฏิ บั ติงาน (Performance Management) สํานั กฯ ดํ าเนิ นการตามกฎระเบี ยบ ท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด มีการจัดทําขอตกลงภาระงาน (TOR) การประเมินผลตามเกณฑและระยะเวลาที่กําหนด มีการ
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ชมเชยบุคลากรหรือผูรับผิดชอบกิจกรรมที่มีผลการดําเนินการท่ีโดดเดน สรางช่ือเสียงหรือคุณปะโยชนใหแกสํานักฯ เชน 
การช่ืนชมในท่ีประชุมบุคลากรประจําสํานักฯ เปนตน 

 
ข.  การประเมินความผูกพนัของบุคลากร (Assessment of Workforce Engagement) 
สาํนักฯ ไมไดกําหนดเกณฑการประเมินการวัดความผูกพันที่เปนทางการ แตสํานักฯ ประเมินทางออมไดเบ้ืองตน

จากการรวมมือปฏิบัติงานท้ังที่เปนความรับผิดชอบโดยตรงหรือการขอความรวมมือและความชวยเหลือ เชน การเขารวม
กิจกรรมตางๆที่สํานักฯ จัดข้ึน รวมทั้งในปจจุบันยังไมพบวามีบุคลากรทานใดท่ีแจงความประสงคจะขอยายจากสํานักฯ
เพ่ือไปปฏิบัติราชการท่ีสวนงานอื่นของมหาวิทยาลัย ดังน้ันสํานักฯ จึงพยายามรักษาความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอสํานักฯ  
ดวยการสนับสนุนใหมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายดําเนินงาน การจัดโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
และศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนการจัดสภาพแวดลอมและสิทธิประโยชน เพ่ือใหบุคลากรมุงม่ันในการปฏิบัติราชการ
ของสํานักฯ   
 

ค. การพัฒนาบุคลากรและผูนํา (Workforce and Leader Development) 
         ระบบการเรียนรูและการพัฒนา (Learning and Development System) ประสิทธิผลของการเรียนรูและ
การพัฒนา (Effectiveness of Learning and Development) และความกาวหนาในอาชีพการงาน (Career 

Progression) 
จากการท่ีสํานักฯ จัดโครงการการจัดการองคความรูในองคกร เพ่ือใหบุคลากรทุกคน ทุกกลุมงาน มีโอกาส

นําเสนอองคความรู หรือ ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานซึ่งอยูภายในใตระบบงาน และกระบวนงานหลักขององคกร 
อยางทั่วถึงเพ่ือสงเสริมใหบุคลากรตระหนักและเห็นภาพรวมของกระบวนงานตางๆของสํานักฯ ไดสมบูรณ ซึ่งทุกข้ันตอน
ของกระบวนงานในการปฏิบัติงานและบริการมีความเก่ียวเนื่องกัน ดังน้ัน การเรียนรูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงองคกรจึง
ตองเปนการเรียนรูรวมกันของทั้งสํานักฯ โดยข้ันตอนตางๆที่สําคัญในกระบวนงานตองสามารถระบุไดอยางชัดเจนและ
สามารถทําซ้ําได นอกจากนี้ยังมอบหมายใหผูท่ีรับผิดชอบในแตละกระบวนงานท่ีทราบปญหา/อุปสรรคและนํามาศึกษา
และวิเคราะหความเปนไปไดในการสรางนวัตกรรมในกระบวนงานนั้นๆ ซึ่งสามารถนําไปสูการวางแผนเชิงกลยุทธของสํานักฯ 
เพ่ือปรับและพัฒนาไดท้ังในระยะสั้นและระยะยาวได ดานการประเมินประสิทธิผลการเรียนรูและการพัฒนา สํานักฯ 
ประเมินจากความสามารถในการดําเนินการผลิตผลิตภัณฑและการบริการท่ีทําซ้ําและทดแทนกันไดของบุคลากรอยางมี
ประสิทธิภาพ และจํานวนนวัตกรรมท่ีสามารถผลิตได ดานความกาวหนาในอาชีพนั้น สํานักฯ ไดวางบทบาทผูรับผิดชอบ
หลักและผูรับผิดชอบรองในแตละกิจกรรม เพื่อเตรียมใหบุคลากรไดเรียนรูกระบวนการทํางานและมีโอกาสกาวหนาใน
สายงานทดแทนตําแหนงเดิม ในปจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแกนอยูระหวางการปรับปรุงระเบียบการบริหารงานบุคคลและ
การวิเคราะหอัตราตําแหนงตางๆ ท่ีแตละสวนงานควรจะมี อยางไรก็ตามสํานักฯสนับสนุนการเพ่ิมพูนทักษะและ
ประสบการณที่จําเปนบุคลากรอยางตอเนื่อง เชน ดานทักษะภาษาอังกฤษ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานวิจัยสถาบัน 
เปนตน เพ่ือเตรยีมความพรอมในโอกาสความกาวหนาดานอาชีพ   
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      หมวด 6 การมุงเนนการปฏิบัติการ (Operations Focus)  
 
6.1 กระบวนการทํางาน (Work Processes)  
 ก. การออกแบบกระบวนการทํางาน (Product and Process Design) 
 (1) แนวคดิในการออกแบบ (Design Concepts)  

สํานักฯ มีระบบงานหลัก 2 ระบบงาน คือ (1) สนับสนุนการผลิตบัณฑิตเพ่ือความเปนเลิศ และ (2) การสรางความ
เปนเลิศในการบริหารจัดการ กระบวนการทํางาน มี 4 กระบวนงาน คือ (1) การสนับสนุนดานการบริหารหลักสูตร (2) 
การสนับสนุนการรับบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน (3) การใหบริการดานระบบทะเบียน
นักศึกษา และ(4) การสนับสนุนการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน สํานักฯ จึงไดนําสารสนเทศขางตนมาเปนแนวคิดใน
การออกแบบกระบวนการทํางาน การจัดการ การปรับปรุงกระบวนการทํางาน เพ่ือสงมอบผลิตภัณฑที่สรางคุณคาใหแก
ลกูคา 
 (2) ขอกําหนดของผลิตภัณฑและกระบวนการทํางาน (Product and Process Requirements) 
ตารางที่ 6.1ก-(1) ขอกําหนดผลิตภัณฑและกระบวนการทํางาน 

ขอกําหนดของผลิตภัณฑ กระบวนการทํางาน 
- มีกระบวนการหรือสารสนเทศท่ีสําคัญ เชน ขอมูลดานตลาด ดานพฤติกรรมหรือความตองการของ

ผูเรียนในอนาคตและระบบท่ีเอื้อใหกระบวนการพัฒนาหลักสตูร ทํางานสะดวกและงาย 
- ระบบสารสนเทศดานขอมูล(บูรณาการกับหนวยประกันคุณภาพ) ที่เอ้ือตอการติดตามคุณภาพของ

หลักสูตร การบริหาร การทวนสอบและการตรวจประเมินในมาตรฐาน สกอ./AUNQA เปนตน 

การสนับสนุนดานการบริหาร
หลักสูตร 

- มีกระบวนการหรือสารสนเทศท่ีสําคัญเพ่ือตอบสนองความตองการของบุคคลที่ประสงคจะเขาศึกษา ที่
เอ้ือตอการไดรับขอมูลครบถวนและเขาถึงไดสะดวก 

- ขอมูลดานพฤติกรรมหรือความตองการของผูเรียน ที่สามารถจัดเก็บหรือสรางความประทับใจในชวง
เรียน เชน Pop Up Happy Birth Day เปนตน และเปนฐานขอมูลตอยอดเมื่อสําเร็จการศึกษา (เพ่ือ
สรางความสัมพันธกับ Alumni) 

การสนับสนุนการรับบุคคลเขา
ศึกษาในระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

- การบูรณาการใหเปนแฟมผลงาน(Folio) ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของบัณฑิตแหง

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

- การใชประโยชนจากแฟมผลงานเพ่ือจับคู (Matching) กับความตองการของตลาดงานในอนาคต  

การใหบริการดานระบบ
ทะเบียนนักศึกษา 

- ใชประโยชนจากการฝกสหกิจศึกษาเพื่อ จับคู (Matching) กับการมีงานทําหรือตลาดงานในอนาคต การสนับสนุนการจัดการศึกษา
สหกิจศึกษาอาเซียน 

  
ข. การจัดการกระบวนการ (Process Management) 
 (1) การนํากระบวนการไปปฏิบัติ (Process Implementation)  

 เพื่อใหการนํากระบวนการไปปฏิบัติไดสอดคลองกับขอกําหนดของผลิตภัณฑและตัวช้ีวัดสําคัญของการ
ดําเนินงาน สํานักฯ จะมอบหมายใหผูปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรม และกลุมภารกิจหรือกลุมงาน 
รวบรวมขอมูล วิเคราะหและรายงานผลการดําเนินงานที่รับผิดชอบตอผูบริหารและบุคลากรในการประชุมประจําเดือน
ของสํานักฯ โดยวัดจากผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานตามหนาที่ที่รับผิดชอบ โครงการหรือกิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ของการ
เบิกจายงบประมาณ จํานวนขอรองเรียนที่เก่ียวของ และจํานวนนวัตกรรม 
 (2) กระบวนการสนับสนุน (Support Processes)  

สํานักฯ มีระบบงานดานสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑและการบริการที่สําคัญ คือ กระบวนการดานการเงินและ
พัสดุ งานสารบรรณ งานแผนงานและประกันคุณภาพ ซึ่งสํานักฯจะกําหนดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติไวอยาง
ชัดเจน เพ่ือสนับสนุนการดาํเนินการของระบบงานหลักใหมีประสิทธิภาพ   
 (3) การปรับปรุงผลิตภัณฑและกระบวนการ (Product and Process Improvement)  

สํานักฯ ใชผลลัพธของการทบทวนผลการดําเนินการองคกร การวิเคราะหผังกระบวนการ การใชสารสนเทศจาก
ลูกคาของกระบวนการตางๆทั้งภายในและภายนอกองคกร และการใชเครื่องมือปรับปรุงคุณภาพ เชน PDCA เพ่ือเปน
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แนวทางในการปรับปรุงผลิตภัณฑและกระบวนการ และเพื่อลดความแปรปรวนของกระบวนการโดยเฉพาะระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอรซึ่งผานกระบวนการวิเคราะหและการออกแบบระบบ พัฒนาปรับปรุงมาอยางตอเนื่องยาวนาน
อยางมีประสิทธิภาพ สํานักฯมีแผนการสํารองขอมูล การดูแลและปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ บุคลากรผูปฏิบัติงานสามารถ
ทําหนาที่ทดแทนกันไดในทุกกระบวนการและสามารถปฏิบัติซํ้าไดอยางมีประสิทธิภาพ  

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

การควบคุมตนทุนโดยรวมของการปฏิบัติการ สํานักฯ ไดเขารวมโครงการรวมซื้อและกระจายสงกระดาษกับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือลดตนทุนคาใชจาย รวมทั้งการเขารวมโครงการเคร่ืองถายเอกสารออนไลน ซึ่งจะทําใหสํานักฯ
สามารถวิเคราะหและควบคุมตนทุนได อยางไรก็ตามการวิเคราะหความคุมคาของบางกระบวนการน้ันอยูระหวาง
การศึกษา ประกอบกับสํานักฯ เปนหนวยงานที่มิไดมุงหากําไร แตเปนหนวยงานท่ีสนับสนุนดานการศึกษา จึงเปนไปไดวา
แมบางกิจกรรมหรือโครงการอาจไมคุมคาตามหลักการทางเศรษฐศาสตรแตเปนส่ิงท่ีสํานักฯ ตองดําเนินการ 
         
 ข. การจัดการหวงโซอุปทาน (Supply-Chain Management)  
 เพ่ือความสาํเร็จรวมกันสํานักฯ ไดเลือกผูสงมอบและพันธมิตร ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 6.2ข 
ตารางท่ี 6.2ข การจัดการหวงโซอุปทาน  

ผูสงมอบและพันธมิตร 
คุณสมบัติของผูสงมอบและพันธมิตร 
เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกลูกคา 

การวัดและการประเมินผลการดําเนินการ 
ของผูสงมอบและพันธมิตร 

สถานประกอบการ
ดานสหกิจศึกษา 

- พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน - สถานประกอบการตองประเมินนักศึกษาและให
ขอเสนอแนะตามท่ีกําหนด 

- การนิเทศและติดตามการฝกอยางนอย 1 ครั้ง 

งานบริการการศึกษา 

 

 

- การปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนการ
ดําเนินงานรวมกัน (เชน การสงมอบ
ผลงานท่ีมีคุณภาพความสะดวกรวดเร็ว
และตรวจสอบไดในการบริการการ
สงเสริมการเรียนรูและการบูรณาการการ
ทํางาน และการบริการแบบมืออาชีพ) 

- มีการประชุมคณะกรรมการประสานงานระบบทะเบียน 
และคณะกรรมการอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ อยางนอยปละไม
นอยกวา 2 ครั้ง 

- งานบริการการศึกษาตองตรวจสอบขอมูลใหถูกตองตาม
ระเบียบกอนสงเรื่องมายังสํานักฯ 

 
สํานักทดสอบการศึกษา

แหงชาติ (สทศ.) 

- การปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนการ

ดําเนินงานรวมกัน 

- ตองปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของกับการจัด
สอบ 

- มีการประชุมกับเจาหนาที่ผูประสานงานเครือขาย สทศ. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางสมํ่าเสมอ 

ธนาคาร/ไปรษณีย/

เคานเตอรเซอรวิส 

- การดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและเปน
ธรรม 

- การจัดการดานสัญญาความรวมมือใหถูกตองและเปน
ธรรม 

ผูประกอบการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ระบบฐานขอมูลมีความปลอดภัย 
- การปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ มีความทันสมัยและรองรับ
ความตองการการใชงานปจจุบัน 

- การทําสัญญาอยางเปนทางการ 
- การสงมอบตรงเวลา ถูกตองและครบถวนตามกําหนด 

คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 

- การปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอน 
การดําเนินงานรวมกัน 

- ตองปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 
- มีการประชุมรวมกัน 

  
 
 ค. การเตรียมพรอมดานความปลอดภัยและตอภาวะฉุกเฉิน (Safety and Emergency Preparedness) 
 สํานักฯ ไดวิเคราะห ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยในการดําเนินการของ
สํานักฯ ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด มาตรการที่เก่ียวของกับการเตรียมพรอมดานความปลอดภัยและตอภาวะ
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ฉุกเฉินท่ีสําคัญของสํานักฯ เชน ภาวะฉุกเฉินที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักฯ กําหนดมาตรการใหมีการสํารอง
ขอมูลไวตางสถานที่กันและบนเทคโนโลยีคลาวด และกําหนดใหระบบปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ
ดําเนินการไดภายใน 24 ช่ัวโมงหากเกิดกรณีฉุกเฉินตางๆ การบํารุงรักษาเครื่องสํารองไฟฟาใหสามารถใชงานไดตอเน่ือง
กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางนอย 24 ช่ัวโมงในกรณีที่กระแสไฟฟาหลักเกิดขัดของ เปนตน   
 
 ง. การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) 
 สํานักฯ ไดวิเคราะหโอกาสเชิงกลยุทธผานขอมูลการวิเคราะหแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย การวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT) ผลการดําเนินงานที่ผานมา การรับฟงเสียงผูใชบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย
และพันธมิตรเพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการสงเสริมดานการสรางนวัตกรรมเพ่ือการสนับสนุนการบริการการศึกษาและ   
ดานวิชาการแบบหนาตางเดียว (single portal system) ที่สามารถเขาถึงไดทุกท่ีทุกเวลาและตอบสนองความตองการ
ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 การสรางนวัตกรรมเพ่ือชวยลดขั้นตอนหรือระยะเวลาในการปฏิบัติงานในกระบวนงานที่
สําคัญใหไดตามเปาหมายท่ีกําหนดในขอตกลงการปฏิบัติราชการ ภายใตโครงการและกิจกรรมตางๆที่สํานักฯ กําหนดไว
ในแผนปฏิบัติราชการท่ีผานการวิเคราะหดานโอกาสและงบประมาณดําเนินการตามข้ันตอนแลว   
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              หมวด 7 ผลลัพธ (Results)  
7.1 ผลลัพธดานผลิตภัณฑและกระบวนการ (Product and Process Results)  

ก. ผลลัพธดานผลิตภัณฑและกระบวนการท่ีมุงเนนลูกคา (Customer Focused Product and Process 
Results) 

ตารางท่ี 7.1ก การใหบริการดานระบบทะเบียนนักศึกษา การใหบริการดานการออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา 

ลําดับ ตัวช้ีวัด 
ผล/ระดับ (Level) 

แนวโนม 
(Trend) 

Comparison 
เปาหมาย
ป 2559 

2557 2558 2559 
องคกร

เปรียบเทียบ 
ผลเปรียบเทียบ 

(+/-) 

1 
จํานวนรายวิชาที่เปดสอน 
แกนักศึกษาตอปการศึกษา 
ระดับปริญญาตร ี

5,000 
ราย 

6,183 6,333 5,948  สูงกวา เปาหมาย + 

2 
จํานวนรายวิชาที่เปดสอน 
แกนักศึกษาตอปการศึกษา
ระดับบัณฑิตศกึษา 

4,000 
ราย 

3,964 4,046 3,871 ต่ํากวา เปาหมาย - 

3 
จํานวนนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนตอปการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี 

60,000 
ราย 

61,221 63,421 66,086 สูงกวา เปาหมาย + 

4 
จํานวนนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนตอปการศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

15,000 
ราย 

16,244 15,531 13,386 สูงกวา เปาหมาย + 

5 
จํานวนเอกสารสําคัญท่ีออก
ใหผูรับบริการ 

85,000 
ฉบับ 

91,864 94,439 90,840 สูงกวา เปาหมาย + 

 
          ข. ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน (Work Process Effectiveness Results) 
          (1) ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ (Process Effectiveness and Efficiency)  
ตารางที่ 7.1ข-(1) ประสิทธิผลของกระบวนการดานการจัดการศึกษา 

ลําดับ ตัวช้ีวัด 
ผล/ระดับ (Level) 

แนวโนม 
(Trend) 

Comparison 
เปาหมาย
ป 2559 

2557 2558 2559 
องคกร

เปรียบเทียบ 
ผลเปรียบเทียบ 

(+/-) 
จํานวนหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษาแหงชาติ 

1 
กลุมสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

100 คน 122 129 139 สูงกวา เปาหมาย + 

2 
กลุมสาขาวิทยาศาสตร
สขุภาพ 

100 คน 118 111 111 สูงกวา เปาหมาย + 

3 
กลุมสาขามนุษยศาสตรและ
สงัคมศาสตร 

90 คน 90 96 97 สูงกวา เปาหมาย + 

รอยละนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด 

4 
กลุมสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

70.00 % 65.09 76.82 81.98 สูงกวา เปาหมาย + 

5 
กลุมสาขาวิทยาศาสตร
สขุภาพ 

70.00 % 88.11 90.43 80.16 สูงกวา เปาหมาย + 

6 
กลุมสาขามนุษยศาสตรและ
สงัคมศาสตร 

70.00 % 71.21 75.84 82.80 สูงกวา เปาหมาย + 

7 
อัตราการคงอยูของนักศึกษา
ปริญญาตรีป 2 

80.00 % 83.89 84.81 82.56 สูงกวา เปาหมาย + 
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ตารางที่ 7.1ข-(1) ประสิทธิผลของกระบวนการดานการจัดการศกึษา (ตอ) 

ลําดับ ตัวช้ีวัด 
ผล/ระดับ (Level) 

แนวโนม 
(Trend) 

Comparison 
เปาหมาย
ป 2559 

2557 2558 2559 
องคกร

เปรียบเทียบ 
ผลเปรียบเทียบ 

(+/-) 

8 
อัตราการคงอยูของนักศึกษา
ปริญญาตรีปสุดทาย 

70.00 % 84.23 72.88 75.76 สูงกวา เปาหมาย + 

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีพนสภาพนักศึกษา 

9 
กลุมสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

700 คน 127 150 713 สูงกวา เปาหมาย + 

10 
กลุมสาขาวิทยาศาสตร
สขุภาพ 

100 คน 2 1 115 สูงกวา เปาหมาย + 

11 
กลุมสาขามนุษยศาสตรและ
สงัคมศาสตร 

600 คน 81 150 623 สูงกวา เปาหมาย + 

          
  (2) การเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน (Emergency Preparedness) 
ตารางที่ 7.1ข-(2)  การเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน 

ลําดับ ตัวช้ีวัด 
ผล/ระดับ (Level) 

แนวโนม 
(Trend) 

Comparison 
เปาหมาย
ป 2557 

2557 2558 2559 
องคกร

เปรียบเทียบ 
ผลเปรียบเทียบ 

(+/-) 
1 ระบบ Computer 

Network เครื่องแมขายแบบ 
Cluster Database Server   

1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ ตามเปา เปาหมาย + 

2 ระบบแมขายแบบ Web 
Server แบบ Load 
Balance 

1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ ตามเปา เปาหมาย + 

3 เครื่องสวิทซสลับสัญญาณ 
(Network Switch) และการ
สาํรองในกรณีมีอุปกรณใน
ระบบชํารุดหรือเสียหาย 

10 ชอง 
สัญญาณ 

10 ชอง 
สัญญาณ 

10 ชอง 
สญัญาณ 

10 ชอง 
สญัญาณ 

ตามเปา เปาหมาย + 

4 เครื่องสํารองไฟฟา 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง ตามเปา เปาหมาย + 

 
 ค. ผลลัพธดานการจัดการหวงโซอุปทาน (Supply-Chain Management Results) 
ตารางที่ 7.1ค การจัดการหวงโซอุปทาน 

ลําดับ ตัวช้ีวัด 
ผล/ระดับ (Level) 

แนวโนม 
(Trend) 

Comparison 
เปาหมาย
ป 2559 

2557 2558 2559 
องคกร

เปรียบเทียบ 
ผลเปรียบเทียบ 

(+/-) 
1 จํานวนนักศึกษาที่เขารวม

โครงการสหกิจศึกษา    
160 คน 160 187 222 สูงกวา เปาหมาย + 

2 จํานวนสถานประกอบการที่
เขารวมโครงการสหกิจศึกษา
กับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

120 แหง 88 125 175 สูงกวา เปาหมาย + 
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7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา (Customer Focused Results)  
        ก. ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา(Customer-Focused Results) 
         ความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 
ตารางที่ 7.2ก ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ลําดับ ตัวช้ีวัด 
ผล/ระดับ (Level) 

แนวโนม 
(Trend) 

Comparison 
เปาหมาย
ป 2559 

2557 2558 2559 
องคกร

เปรียบเทียบ 
ผลเปรียบเทียบ 

(+/-) 
1 ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 
85 % 85.80 84.00 75.98 ต่ํากวา เปาหมาย - 

2 ความพึงพอใจของผูมีสวนได
สวนเสีย 

85 % 85.40 84.00 72.89 ต่ํากวา เปาหมาย - 

 
7.3 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร (Workforce-Focused Results) 
           ก. ผลลัพธดานบุคลากร (Workforce Results) 
           (1) ขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร (Workforce Capability and Capacity) 
ตารางท่ี 7.3ก-(1) ความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร 

ลําดับ ตัวช้ีวัด 
ผล/ระดับ (Level) 

แนวโนม 
(Trend) 

Comparison 
เปาหมาย
ป 2559 

2557 2558 2559 
องคกร

เปรียบเทียบ 
ผลเปรียบเทียบ 

(+/-) 
1 จํานวนบุคลากรเขาสู

ตําแหนงงานที่สูงขึ้น 
1 คน 1  0 0 ต่ํากวา เปาหมาย - 

2 จํานวนอัตรากําลัง 54 คน 55 55 54 ตามเปา เปาหมาย + 

 
           (2) บรรยากาศการทํางาน (Workforce Climate)  
 สํานักฯ มีสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการทํางานของบุคลากรท้ังดานสถานที่ทํางาน อุปกรณอํานวยความสะดวกและ
อุปกรณจําเปน สถานท่ีทํางานเปนเขตปลอดบุหรี่ ระบบเสียงตามสายเพ่ือการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ระบบ
โทรศัพท ระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่ทันสมัยสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เช่ือมโยงกัน สิ่งอํานวยความสะดวกใน
สวนกลางท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ หองประชุมขนาดตางๆ พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกครบถวร ยานพาหนะ     
การรักษาความปลอดภัย อุปกรณปองกันอัคคีภัยภายใน สํานักฯ ใหความสําคัญเพ่ือสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เชน 
การจัดสถานท่ีและอุปกรณการออกกําลังกาย การศึกษาดูงาน การสนับสนุนทุนวิจัยสถาบัน เปนตน การสนับสนุนการ
สรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานและสงเสริมการสรางความผูกพันในกลุมบุคลากรอยางไมเปนทางการ เพ่ือใหบุคลากร
ปฏิบัติตอกันฉันพ่ีนองและเพื่อนรวมงานที่ดี ซึ่งสํานักฯใหความสําคัญอยางมากในดานการมีสวนรวมของบุคลากรใน    
การจัดสภาพแวดลอมและสิทธิประโยชนท่ีมีความเปนธรรมสอดคลองกับผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
           (3) การทําใหบุคลากรมีความผูกพัน (Workforce Engagement) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 
ตารางที่ 7.3ก-(3) ความผูกพันของบุคลากร 

ลําดับ ตัวช้ีวัด 
ผล/ระดับ (Level) 

แนวโนม 
(Trend) 

Comparison 
เปาหมาย
ป 2559 

2557 2558 2559 
องคกร

เปรียบเทียบ 
ผลเปรียบเทีย

บ (+/-) 
1 ระดับความผูกพันของ

บุคลากร 
ระดับ 4 4.08 

(81.60) 
3.96 

(79.25) 
3.22 

(72.20) 
ต่ํากวา เปาหมาย - 

 ผลลัพธดานความผูกพันของบุคลากร สํานักฯสนับสนุนใหจัดทําวิจัยสถาบัน เพ่ือติดตามศึกษาตรวจประเมิน
ความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลกร (สายสนับสนุน) ผลจากการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบวา        
ความพึงพอใจ และความผาสุกในภาพรวมเปน รอยะละ 72.20 ถือวาอยูในระดับที่นาพึงพอใจมาก (ระดับ 3.22)  
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           (4) การพัฒนาบุคลากร (Workforce Development)  
สํานักฯ สนับสนุนการเพ่ิมพูนทักษะและประสบการณท่ีจําเปนบุคลากรอยางตอเน่ือง เชน ทักษะภาษาอังกฤษ 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุนวิจัยสถาบัน เปนตน เพ่ือเตรียมความพรอมในโอกาสความกาวหนาดานอาชีพ   
ตารางท่ี 7.3ก-(4) การพัฒนาบุคลากร  

ลําดับ ตัวช้ีวัด 
ผล/ระดับ (Level) 

แนวโนม 
(Trend) 

Comparison 
เปาหมาย
ป 2557 

2557 2558 2559 
องคกร

เปรียบเทียบ 
ผลเปรียบเทีย

บ (+/-) 
1 รอยละของบุคลากรที่ไดรับ

การฝกอบรมเพ่ือพัฒนาใหมี
สมรรถนะที่สูงข้ึน 

100 % 100 100 100 ตามเปา เปาหมาย + 

 
7.4 ผลลัพธดานการนําองคกรและการกํากับดูแลองคกร (Leadership and Governance Results)  
         ก. ผลลัพธดานการนําองคกร การกํากับดูแลองคกร และความรับผิดชอบตอสังคมในวงกวาง (Leadership, 
Governance and Societal Responsibility Results) 
 (1) การนําองคกร (Leadership)  

 แผนยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการและกิจกรรม วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมขององคกร ไดจัดทําข้ึนบน
พ้ืนฐานของการวิเคราะหขอมูลตามภารกิจของสํานักฯ ผลการดําเนินงานท่ีผานมา การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
และภายนอก (SWOT) ขอตกลงการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยที่มอบหมายใหสํานักฯ การวิเคราะหทิศทางและ
นโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแกนในดานตางๆ  
ตารางที่ 7.4ก-(1) ความพึงพอใจตอการนําองคการของผูบริหารหนวยงานทุกระดับ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ ตัวช้ีวัด 
ผล/ระดับ (Level) 

แนวโนม 
(Trend) 

Comparison 
เปาหมาย
ป 2559 

2557 2558 2559 
องคกร

เปรียบเทียบ 
ผลเปรียบเทีย

บ (+/-) 

1 
ความพึงพอใจตอการนํา
องคการของผูบริหาร
หนวยงานทุกระดับ 

85 % NA NA 72.44 ต่ํากวา เปาหมาย - 

 
           (2) การกํากับดูแลองคกร (Governance)  

ตามโครงสรางการบริหารสํานักฯ การจัดทําและดําเนินงานตามยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการและกิจกรรมจะ
เสนอตอคณะกรรมการประจําสํานักฯ เชน รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รายงานผลการดําเนินงาน
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งรายงานนี้ตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานักฯ กอนท่ีจะเสนอ
มหาวิทยาลัยตอไป และผลการประเมินจากมหาวิทยาลัยจะถูกแจงกลับมายังผูนําองคกรและสํานักฯ เพ่ือใหนําไปพัฒนา
และปรบัปรุงประสิทธิผลการนําองคกรตอไป  

 
ตารางท่ี 7.4ก-(4) การประชุมคณะกรรมการ ประจําป พ.ศ. 2560 

ลําดับ ตัวช้ีวัด 
ผล/ระดับ (Level) 

แนวโนม 
(Trend) 

Comparison 
เปาหมาย
ป 2559 

2557 2558 2559 
องคกร

เปรียบเทียบ 
ผลเปรียบเทีย

บ (+/-) 

1 
การประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักฯ 

3 ครั้ง 3  2 3 ตามเปา เปาหมาย + 

2 
การประชุมคณะกรรมการ
บริหารสํานักฯ 

7 ครั้ง 7  9 8 สูงกวา เปาหมาย + 
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ข. ผลลัพธดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ (Strategy Implementation Results) 
การถายทอดเปาประสงค ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายตามยุทธศาสตรและกลยุทธสูบุคลากร เพ่ือใหเกิดนวัตกรรมใหม

พัฒนาองคกร 
ตารางท่ี 7.4ข ผลลัพธดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (นวัตกรรมใหม) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ ตัวช้ีวัด 
ผล/ระดับ (Level) 

แนวโนม 
(Trend) 

Comparison 
เปาหมาย
ป 2559 

2557 2558 2559 
องคกร

เปรียบเทียบ 
ผลเปรียบเทีย

บ (+/-) 
1 
 
 

Web Service ที่ใชบริการกับตู

ออกเอกสารสําคัญทาง

การศึกษา และตูเติมเงิน  

http://registrar-
api.kku.ac.th/API 

1 ระบบ NA NA 1 ระบบ ตามเปา เปาหมาย + 

2 ระบบจัดการขอมลูบุตร

นักศึกษาออนไลน 

registrar.kku.ac.th/StdCard/ 

1 ระบบ NA NA 1 ระบบ ตามเปา เปาหมาย + 

3 โปรแกรมพิมพใบปริญญาบัตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน และ
สถาบันสมทบ พรอมระบบ
ตรวจสอบใบปริญญาบัตร 

1 ระบบ NA NA 1 ระบบ ตามเปา เปาหมาย + 

4 ระบบนําเขาขอมูลผลการ
ทดสอบสมรรถนะทาง
ภาษาอังกฤษ 
(https://registrar.kku.ac.th/  
imp English) 

1 ระบบ NA NA 1 ระบบ ตามเปา เปาหมาย + 

5 ระบบรายงานขอมูลการส่ังชุด
ครุย และระบบรายงานขอมูล
ศิษยเกา 
(https://registrar.kku.ac.th/
GraduateAdmin) 

1 ระบบ NA NA 1 ระบบ ตามเปา เปาหมาย + 

 
7.5 ผลลัพธดานการเงินและตลาด (Financial and Market Results)  
          ก. ผลลัพธดานการเงินและตลาด 
          ผลการดําเนินการดานการเงิน (Financial Performance)  
ตารางที่ 7.5ก การรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา 2559 

ลําดับ ตัวช้ีวัด 
ผล/ระดับ (Level) 

แนวโนม 
(Trend) 

Comparison 
เปาหมาย
ป 2559 

2557 2558 2559 
องคกร

เปรียบเทียบ 
ผลเปรียบเทียบ 

(+/-) 

1 
จํานวนนักเรียนท่ีสมัครเขา
ศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 

50,000 

คน 

50,866 50,338 50,447 สงูกวา เปาหมาย + 

2 

เกรดเฉลี่ยนักเรียนท่ีสอบผาน
การคัดเลือกเขาศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกนแบบรับ
ตรง (โควตา) 

3.00 3.48 3.44 3.21 สงูกวา เปาหมาย - 

 


