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คํานํา 
แผนยุทธศาสตร์การบริหารสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2559-2562 ฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือใช้

เป็นแผนในการบริหารและพัฒนา เพ่ือขับเคลื่อนสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ใน 4 ปีข้างหน้า โดยพัฒนา
ปรับปรุงจากข้อเสนอ ทิศทางกลยุทธ์ และนโยบายจากมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดทําโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
และบุคลากรสํานักฯ ในการกําหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม 
(SWOT Analysis) ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก่อนนําเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสํานักฯ  และที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ ตามลําดับ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําสํานักฯ ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 

แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับน้ี ประกอบด้วยเนื้อหาสําคัญ 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 กรอบแนวคิดการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2559-2562 และส่วนที่ 3 การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ ทั้งน้ีแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2559-2562 
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ จะได้จัดทําเป็นแผนปฏิบัติราชการประจําปีและแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ตลอดจนจะเป็นเคร่ืองมือสําหรับการบูรณาการแปลงแผนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การ
ดําเนินการในภารกิจต่างๆ โดยทุกกลุ่มภารกิจของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุ
เป้าประสงค์ และวิสัยทัศน์ของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ สามารถตอบสนองเป้าหมายและผลลัพธ์ตาม
ยุทธศาสตร์ต่างๆ ภายใต้แผนการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ หวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับน้ี จะเป็นเสมือนเข็มทิศ
ช้ีแนวทางที่ชัดเจนที่จะรวมพลังนําไปสู่การพัฒนาและขับเคลื่อนให้บรรลุถึงเป้าหมายที่พึงปรารถนาต่อไป 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2559-2562 ได้จัดทําขึ้นบน
พ้ืนฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลตามภารกิจของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) การวิเคราะห์กรอบ ทิศทางและนโยบาย
มหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ เช่น (1) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพ่ือสร้างศักยภาพด้านการแข่งขัน (2) การวิจัย 
(3) การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากลให้มากข้ึน (4) การบริหารจัดการองค์กร (5) การบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
 แผนยุทธศาสตร์การบริหารสาํนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2559-2562 ได้กําหนดวิสัยทัศน์
เป็น “เป็นเลศิด้านการบริการและสนับสนนุการจัดการศกึษาเปน็สากล” โดยมุ่งมั่นบริหารการศึกษาด้วย
ความถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส รวดเร็วและเป็นสากล พัฒนาการบริหารทรัพยากรให้เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สามารถสนับสนุนการบริการการศึกษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมยั พัฒนา
ระบบประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก 

ซึ่งได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์รวมท้ังสิ้น ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 กลยุทธ์ โดยมุ่งเน้น
ประเด็นสําคัญด้านต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สนับสนนุการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ : เป็นองค์กรสนับสนุนการให้บริการการจัดการการศึกษาที่มปีระสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการพัฒนาระบบ ICT เพ่ือสนับสนุนระบบจัดการเรียนการสอนในทุกรูปแบบ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ : เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี บริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว สร้างคุณภาพชีวิต
และความผาสกุในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร (Service Mind) 

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่ดีและได้มาตรฐานสากล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เปน็องค์กรทีเ่ปน็เลศิด้านการผลิตบัณฑิต 
เป้าประสงค์ : เป็นองค์กรสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ มี
คุณธรรมและจริยธรรม บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตออกไปเป็นผู้นําของสังคม 
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสําหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการพัฒนาระบบการรับเข้าที่มีความหลากหลาย 
กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการพัฒนานักศึกษาอย่างสร้างสรรค์ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พฒันาองค์กรไปสู่ความเป็นสากล 
เป้าประสงค์  : เป็นองค์กรที่พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถระดับสากล ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
ความเป็นนานาชาติ 
กลยุทธ์ที่ 1 เตรียมความพร้อมของบุคลากรเพ่ือเข้าสู่อาเซียนและสากล 
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นสากล 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : สนับสนนุการเป็นศนูย์กลางการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 เป้าประสงค์  :  เป็นองค์กรที่มีการอนุรักษ ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนยีม ประเพณี 

กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุภูมิภาค
ลุ่มนํ้าโขง 
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 ส่วนที่ 1 
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P 

 

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  เป็นหน่วยงานสําคัญที่ทําหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางด้านฐานข้อมูลด้าน
หลักสูตร  การจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิต  การสนับสนุนและการให้บริการทางการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีบทบาทในการประสานงานและดําเนินการที่เก่ียวข้องกับการสนับสนุนด้านการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตร การกํากับดูแลเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและรายวิชาให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ี
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือสภามหาวิทยาลัยกําหนด การดําเนินงานด้านการรับบุคคลเข้าศึกษา 
การให้บริการด้านการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา การลงทะเบียนวิชาเรียน การประมวลผลการศึกษา การ
ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ภายใต้แนวทางการดําเนินการที่ยึดหลักความถูกต้อง 
โปร่งใส รวดเร็ว เป็นระบบและได้มาตรฐาน นอกจากน้ีสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการยังมีบทบาทหน้าที่ใน
การสนับสนุนงานบริการทางการศึกษาอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย เช่น สหกิจศึกษา 
เครือข่ายอุดมศึกษา เป็นต้น  
 
1.1  ลักษณะองค์กร (Organizational Description)  

  เมื่อปี พ.ศ. 2537 มีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ในวันที่ 18 มีนาคม 2537 ต่อมามีการปรับปรุงการแบ่งงานส่วนงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับภารกิจที่
เพ่ิมขึ้น จึงมีการรวมสํานักทะเบียนและประมวลผลและกองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี เข้าด้วยกัน 
และขอเปลี่ยนช่ือเป็น “สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ” ในปี พ.ศ. 2548 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2558 จึงพระ
ราชกฤษฎีกา จัดต้ังส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 โดยให้สํานักทะเบียนและประมวลผล 
(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ใช้ช่ือใหม่ว่า “สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ” มีบทบาทหน้าที่สําคัญใน
การดําเนินงานด้านต่างๆเพ่ือสนับสนุนให้งานด้านวิชาการ หลักสูตร และการบริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตได้บรรลุผลตามที่กําหนดใน
พันธกิจของมหาวิทยาลัย สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ มีสํานักงานอยู่ที่ช้ันที่ 1 และบางส่วนของช้ันที่ 2 
อาคารพิมล กลกิจ 

 
1.2 กระบวนการหลักของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
กระบวนการหลักของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประกอบด้วย 4 กระบวนการหลัก ดังน้ี 

1) การสนับสนุนด้านการบริหารหลักสูตร สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นหน่วยงานหลักในการ
สนับสนุนด้านการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย การสนับสนุนในการดําเนินการของการอนุมัติเพ่ือเปิด ปรับปรุง 
หรือปิดหลักสูตร การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเรื่องต่างๆ ในหลักสูตร โดยสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ จะให้ความ
ร่วมมือกับคณะวิชาและคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในการดําเนินการให้มีความถูกต้องและเป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง นอกจากน้ีสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ยังสนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินการของ
คณะวิชาในด้านการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และการประกันคุณภาพหลักสูตร  
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2) การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง  สํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ ได้ดําเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง  ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการ
เริ่มต้ังแต่นักเรียนสมัครสอบและเลือกคณะ การดําเนินงานเพ่ือจัดหาสถานที่และห้องสอบ การสอบ การ
ประกาศผลคะแนน การสัมภาษณ์ การประกาศผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา การชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา และ
รายงานตัวเป็นนักศึกษา ขั้นตอนส่วนใหญ่ข้างต้นจะดําเนินการผ่านเว็บไซต์และการชําระค่าธรรมเนียมผ่าน
ธนาคาร ไปรษณีย์ไทย หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส   

3) การให้บริการด้านระบบทะเบียนนักศึกษา สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ให้บริการด้าน
ระบบทะเบียนแก่นักศึกษาทุกระดับ เช่น ประวัตินักศึกษา ตารางสอนตารางสอบ การลงทะเบียน การ
ประมวลผลการศึกษา สหกิจศึกษา เป็นต้น โดยดําเนินการภายใต้ระเบียบต่างๆท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด พร้อม
ทั้งมีการแจ้งขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติต่างๆเพ่ือให้นักศึกษาและคณะวิชาทราบถึงแนวทางปฏิบัติโดย
ผ่านการสื่อสารหลายช่องทาง  

4) การให้บริการเอกสารสําคัญทางการศึกษา สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นหน่วยงาน
ให้บริการเอกสารสําคัญทาง การศึกษาทุกประเภทแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น หนังสือรับรองทางการศึกษา 
ใบแสดงผลการเรียน เป็นต้น โดยดําเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยหรือระเบียบที่เก่ียวข้อง ผ่าน
หลากหลายช่องทางของการให้บริการ   
 
1.3 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคกุคามของสํานักบริหารและพัฒนา

วิชาการ (SWOT Analysis) 
จุดแข็ง (Strengths) 
1. ด้านองค์กรและการบริหาร 

1.1 การเป็นองค์กรหลักสนับสนุนด้านฐานข้อมูลหลักสูตร การให้บริการและการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

1.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ 
1.3 บุคลากรมีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางการพัฒนาสํานักฯ 
1.4 การมีสภาพแวดล้อมในการทาํงานที่ดี 
1.5 การมีแผนและเป้าหมายในการดําเนินงานที่ชัดเจน 

2. ด้านบคุลากร 
2.1 บุคลากรมีความสามัคค ีร่วมแรงร่วมใจ และเน้นการทํางานเป็นทีม 
2.2 บุคลากรที่มีความพร้อม มีศักยภาพ มีความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ในการทํางาน  
2.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่สม่าํเสมอ  
2.4 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง เช่น การอบรม/สัมมนา การศึกษาต่อ เป็นต้น 
2.5 บุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบ แนวปฏิบัติ และเกณฑ์ที่สามารถอ้างอิงได้ 

3. ด้านการให้บรกิาร 
3.1 การมีระบบบริการที่รวดเร็วทันใจ บุคลากรมีจิตบริการ และแนวทางการพัฒนาการให้บริการที่ดี

ย่ิงขึ้น  
3.2 การมีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา เช่น 

เคาน์เตอร์เซอร์วิส ธนาคาร ไปรษณีย์ เป็นต้น 
3.3 การปรับปรุงกระบวนงานอย่างสมํ่าเสมอตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.1 ระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล และเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีที่เพียงพอต่อการให้บริการ

และสนับสนุนการดําเนินงาน รวมถึงการเป็นศูนย์กลางด้านสารสนเทศในการบริการด้านข้อมูลที่
เก่ียวข้องกับหลักสูตร รายวิชา ระบบทะเบียน และอ่ืนๆที่เก่ียวข้องแก่หน่วยงานต่างๆ  

4.2 ระบบทะเบียนและประมวลผลแบบเต็มระบบที่สามารถให้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

4.3 การพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเน่ือง เพ่ือรองรับการให้บริการ เช่น การพัฒนา REG 
APP KKU บนมือถือ การนําเสนอข้อมูลด้านระบบทะเบียนผ่าน REGMIS แบบเสมือนจริงที่
สามารถใช้ได้กับกับอุปกรณ์ทั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือ เป็นต้น  

4.4 การพัฒนาระบบ TQF เพ่ือให้ดําเนินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
5. ด้านความร่วมมือและเครือขา่ย 

5.1 การมีเครือข่ายการทํางานทั้งภายในและภายนอกเป็นจํานวนมาก เช่น ศูนย์ประสานงานหลัก
ของ สทศ. ศูนย์ประสานงานด้านสหกิจ ของมหาวิทยาลัย และเครือข่ายสหกิจของภาคอีสาน
ตอนบน และมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆในการเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาต่อให้นักเรียน
และผู้สนใจผ่านการจัดงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา เป็นต้น 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ด้านบคุลากร 

1.1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ยังมีจํานวนจํากัด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาและสนับสนุน
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนนักศึกษา 

1.2 การขาดแคลนบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และวิเทศสมัพันธ์  
1.3 บุคลากรบางส่วน ยังไม่มีความชํานาญด้านภาษาต่างประเทศ ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน  
1.4 บุคลากรขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง 
1.5 การพัฒนาบุคลากรขาดเป้าหมายตามตัวช้ีวัด 

2. ด้านการให้บรกิาร 
2.1 สถานที่จอดรถไม่เอ้ือต่อการให้บริการของบุคลากร และผูม้าติดต่อราชการ 
2.2 การประชาสัมพันธ์การดําเนินงานหรือการให้บริการยังไม่มีความต่อเน่ืองและชัดเจน 
2.3 ระบบงานการให้บริการมีหลายขั้นตอน  

3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.1 การเช่ือมโยงข้อมูลและสารสนเทศต่างๆท้ังระหว่างหน่วยงานอ่ืนและภายในหน่วยงานยังไม่เต็ม

ประสิทธิภาพ 
4. ด้านงบประมาณ  

4.1 งบประมาณด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีจํากัดเมื่อเทียบกับความต้องการในการ
ขยายการให้บริการ 
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โอกาส (Opportunities) 
1. การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เปิดโอกาสในการรับเข้านักศึกษาต่างชาติ เพ่ิมโอกาสในการ

ผลิตบัณฑิต พัฒนาแสวงหาความร่วมมือและเครือข่ายต่างๆในอาเซียน ตลอดจนโอกาสในการ
พัฒนาบุคคลากรในด้านต่างๆเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2. นโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัยที่เอ้ือต่อการกําหนดแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานเกิดความ
เป็นเลิศด้านศิลปวิทยาการ 

3. ระบบทะเบียนและประมวลผลเป็นระบบอิเลกทรอนิกส์ที่ให้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
สามารถเพิ่มโอกาสในการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากขึ้น 

4. การเป็นศูนย์กลางโปรแกรมระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF ของประเทศไทย 
5. การมีภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
6. รูปแบบความต้องการในการใช้บริการด้านการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ที่ต้องการความรวดเร็ว สามารถเขา้ถึงได้ทุกที่ ทกุเวลา ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หรือแอพพลิเคช่ันต่างๆ  

ภาวะคุกคาม (Threats) 
1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเมืองในระดับประเทศ ภาวะเศรษฐกิจโลก อาจทําให้เกิดผลกระทบต่อ

การดําเนินงานในปัจจุบัน เช่น นโยบายการเงิน การคลัง และการศึกษา เป็นต้น 
2. การแข่งขันกันระหว่างสถาบันการศึกษาทางด้าน การรับนักศึกษาเข้า การบริการการศึกษา และ

ด้านอ่ืนๆ มีมากขึ้น 
3. การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็ว อาจส่งผลกระทบต่อโปรแกรมพ้ืนฐานและการสนับสนุน

ด้านระบบทะเบียน 
4. โครงสร้างประชากรของประเทศที่เป็นเด็กและนักเรียนมีแนวโน้มลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการรับ

นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  
5. การได้รับการสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลางทั้งรัฐบาลและมหาวิทยาลัยมีแนวโน้ม

คงที่และลดลง 
6. อัตราค่าครองชีพที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ภาระหน้ีสินและอ่ืนๆ อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร  
7. การเปลี่ยนแปลงและจํานวนเกณฑ์วัดผลทีม่ีจํานวนมาก เช่น กพร. สมศ. IQA EdPex TQF เป็นต้น  

 

1.4 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายบริหารราชการแผ่นดินต่อสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดยมีนโยบายในเร่ืองต่างๆ จําแนกเป็น 11 ด้าน รัฐบาลได้
นํายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วย “การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักสําคัญ ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้นความพอดี พอสมควร
แก่ฐานะ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
11 แนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมีเน้ือหาของนโยบายโดยสรุปในด้านต่างๆ ดังน้ี 
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  1. การปกป้องและเชิดชสูถาบันพระมหากษัตริย์ 
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นองค์ประกอบที่สําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตาม

ประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่สําคัญย่ิงยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันน้ีไว้ด้วยความ
จงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา 
และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพร่ความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริง
เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้ เข้าใจหลักการ
ทรงงาน สามารถนําหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์
พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด 

 
  2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 

1) รัฐบาลให้ความสําคัญต่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมการเมืองและความม่ันคง
อาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้ใจกับประเทศเพ่ือนบ้านและการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการ
ทางการทหารร่วมกันของอาเซียน เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน  

2) เร่งแก้ปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนํายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง 
และพัฒนา  มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  

3) พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมใน
การรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกัน
ประเทศ การวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือนําไปสู่การพ่ึงพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์  

4) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศ   เป็น
ส่วนประกอบสําคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา 
วัฒนธรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล 

 
  3. การลดความเหลื่อมล้าํของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบรกิารของรัฐ 

1) เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน   
2) ป้องกันการแก้ปัญหาค้ามนุษย์  
3) พัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม ระบบการออม และสวัสดิการชุมชน   
4) เตรียมพร้อมเข้าสู่สังคม ผู้สูงวัย  
5) เตรียมความพร้อมสู่สังคมหลากหลายจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
6) จัดระเบียบสังคม  สร้างมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลแก่เจ้าหน้าที่รัฐและ

ประชาชนทั่วไปตามค่านิยมหลัก 12 ประการตามนโยบายของ คสช.  
7) แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ําเขตป่าสงวน 
 

  4. การศึกษาและเรียนรู้ การทาํนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
1) จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยให้ความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบ และ

การศึกษาทางเลือกไปพร้อมๆ กัน  
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2) ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความจําเป็นของผู้เรียนและ
ลักษณะพ้ืนที่การศึกษา และปรับปรุง บูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ  

3) สนับสนุนให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน มีส่วน
ร่วมจัดการการศึกษา  

4) พัฒนาคนทุกช่วงวัย  
5) ส่งเสริมอาชีวศึกษา  
6) พัฒนาครูให้มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู  
7) ทํานุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ  
8) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูเผยแพร่มรดกทาง วัฒธรรม  
9) สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
10) ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี 
 
5. การยกระดับคุณภาพการบริการด้านสาธารณสขุ และสุขภาพของประชาชน  
1) วางรากฐานระบบหลักประกันสุขภาพไม่ให้มีความเหลื่อมล้ําของคุณภาพบริการในแต่ละ

ระบบ บูรณาการข้อมูลในแต่ละระบบ  
2) พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค ให้เอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการจ้าง

บุคคลากร ส่งเสริมการร่วมลงทุนและใช้ทรัพยากรร่วมกัน  
3) เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด  
4) ป้องกัน แก้ไข ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในจราจร  
5) ส่งเสริมการกีฬา  
6) ประสานการทํางานกับภาคส่วนต่างๆ เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น และ

ปัญหาด้านการแพทย์ และจริยธรรมของการอุ้มบุญ  
7) พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
 
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
1) เร่งจ่ายงบลงทุนของปี ๒๕๕๗ ที่ยังค้างอยู่ และสานต่อนโยบายเศรษฐกิจที่ คสช. จัดทําไว้ 2) 
สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจของ คสช. ที่จัดทําไว้  
3) กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ และนําโครงการการ
ลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานประเภทที่มีผลตอบแทนดี  
4) ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม และใช้กลไกลการตลาดดูแลราคาสินค้าการเกษตร  
5) ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว  
6) ชักจูงให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
7) ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน  
8) แก้ปัญหานํ้าท่วมในฤดูฝน และแก้ปัญหาภัยแล้ง เร่งดําเนินการจัดสร้างแหล่งนํ้าขนาดเล็กให้

ครอบคลุมพ้ืนที่เพราะปลูก  
9) ปฏิรูปโครงสร้างราคาเช้ือเพลิง  
10) ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้ได้อย่างครบถ้วน ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีการค้า และ

ขยายฐานการจัดเก็บภาษาประเภทใหม่  
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11) บริหารจัดการหน้ีภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา  
12) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งคมนาคมทางบก ด้านคมนาคมทางอากาศ และพัฒนาการ

ขนส่งทางสินค้าทางนํ้า  
13) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง  
14) พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส และ

ตรวจสอบได้  
15) ปรับปรุงโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการและสนับสนุนให้

สหกรณ์เพ่ิมบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผล เพ่ือให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่รายหน่ึง  
16) ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ  
17) เพ่ิมขีดความสามารถของ SME ให้เข้มเข็งและแข่งขันได้ และการเข้าถึงแหล่งทุนและบริการ

ทางการเงิน  
18) ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิตอล 
 
7. ส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
1) ส่งเสริมความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาค  
2) พัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ  
3) พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
4) เชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง และภูมิภาค

อาเซียน  
5) ต่อเชื ่อมเส้นทางการคมนาคมขนส่งจากฐานการผลิตในชุมชน สู ่แหล่งแปรรูปและ

เช่ือมโยงกับอาเซียน  
6) พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี การวิจัย และพฒันา

และนวัตกรรม  
1) เพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาประเทศให้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละหน่ึงของรายได้ประชาชาติ 

และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70  
2) เสริมสร้างสังคมนวัตกรรม ส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เช่ือมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM)  
3) ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนํางานวิจัยไปต่อยอด  
4) ส่งเสริมให้การลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จากการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ

นวัตกรรมของไทย  
5) ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการวิจัยและการพัฒนา 

และด้านนวัตกรรม 
 
9. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสรา้งสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์ กับการ

ใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน  
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รัฐบาลมีนโยบายรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยสร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน ดังน้ี  

1) เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  
2) ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทาง

ชีวภาพอย่างย่ังยืน  
3) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน แก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนวพระราชดําริที่ให้

ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้  
4) บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ  
5) เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ําเสียที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค  
 
10. ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และป้องกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ   
1) ปรับปรุงระบบราชการ ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอํานาจหน้าที่ซ้ําซ้อน

หรือลักลั่น ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  
2) กระจายอํานาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้รวดเร็ว วางมาตรการทาง

กฎหมาย กําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน กําหนดขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการที่รวดเร็ว มีระบบอุทธรณ์ที่
เป็นธรรม  

3) ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานรัฐให้มีประสิทธิภาพ  
4) เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งต้ังและโยกย้าย  
5) ใช้มาตรการทางกฎหมายการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษา

ศักด์ิศรีในความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต  
6) ปรับปรุง และจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยถือ

เป็นวาระสําคัญเร่งด่วนแห่งชาติ  
7) ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์การภาคเอกชนที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริต 
 
11. ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
1) ปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ  
2) เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทํากฎหมายให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว  
3) จัดต้ังองค์กรปฏิรูปกระบวนยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ   
4) นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เร่งดําเนินทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว

และเป็นธรรม  
5) ปรับปรุงการช่วยเหลือทางกฎหมาย  
6) นํามาตรการทางภาษีและป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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1.5  ทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยในอีก 4 ปีข้างหน้า 
แนวคดิและแนวทางการบริหารงานสาํนักบริหารและพัฒนาการวิชาการ 
พันธกิจสําคัญของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ คือการให้บริการและสนับสนุนทางวิชาการของ

มหาวิทยาลัย ด้วยแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความชัดเจนในด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานและลดขั้นตอนที่ไม่จําเป็นของระบบงาน สํานักฯจึงนําแนวทางนี้ในการกําหนดทิศทางในการ
บริหารงานสํานักฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนหลักของมหาวิทยาลัยโดยเริ่มจากการวิเคราะห์ระบบงานเพ่ือ
การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพที่สามารถลดขั้นตอนหรือระยะเวลาได้ภายใต้แนวคิดที่ต้องให้ผู้รับบริการ
สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาและมีความถูกต้อง โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนในทุก
กระบวนงานการให้บริการ ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีและสารเทศของสํานักฯมีความสามารถรองรับการใช้งาน
ของระบบทะเบียนและประมวลผล แต่ยังขาดการเช่ือมต่อกันทั้งภายในหน่วยและไปยังหน่วยงานอ่ืนใน
มหาวิทยาลัย ทําให้ประสิทธิภาพการใช้งานข้อมูลเพ่ือการให้บริการและสนับสนุนด้านวิชาการยังไม่เต็ม
ประสิทธิภาพมากนัก เช่น การตรวจจบการศึกษาของนักศึกษา การประเมินหรือพัฒนาหลักสูตร และการ
ลงทะเบียน แนวโน้มในอนาคตที่ข้อมูลเหล่าน้ีมีความจําเป็นต่อการพัฒนาการเรียนการสอนของผู้สอนและ
คณะวิชาจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องเช่ือมต่อข้อมูลต่างๆเข้าด้วยกัน บนฐานการทํางานแบบเช่ือมต่อเป็น
หน่ึงเดียวทั้งระบบ (ตามแผนภาพที่ 1) เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาทั้งต่อผู้เรียนเพ่ือทําให้เกิดการเรียนการสอนที่เกิด
ประสิทธิผล รวมไปถึงประสิทธิภาพการสอน การประเมินผลการจัดการหลักสูตร เป็นต้น ตลอดจนสามารถนํา
ข้อมูลไปวิเคราะห์ประสิทธิภาพการสอน ความคุ้มทุน การขอตําแหน่งทางวิชาการ กรอบอัตรากําลัง เป็นต้น 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ จึงเป็นแกนกลางสําคัญในการ
พัฒนาระบบต่างๆดังกล่าวข้างต้น ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
จะต้องมีบริการสิ่งต่างๆ เหล่าน้ีเพ่ือการใช้ประโยชน์ของข้อมูลให้สูงสุดต่อองค์กรภายใต้คุณลักษณะของข้อมูล
และบริการ ท่ี เข้ าถึ ง ไ ด้ ง่ าย  มีความถูก ต้อง เ ช่ือถือ ไ ด้  เ ป็นปัจจุ บัน  ปลอดภัยและเ ป็นความลับ   
       การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยวิธีรับตรง (โควตาภาค) เป็นภารกิจสําคัญประการหน่ึง
ของสํานักฯ นอกจากสํานักฯต้องดําเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกให้มีความน่าเช่ือถือ ถูกต้องและโปร่งใส
เพ่ือรักษาไว้ซึ่งช่ือเสียงแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว ยังต้องศึกษาวิเคราะห์ระบบการรับสมัครและสอบ
คัดเลือกเข้าของคณะวิชาต่างๆในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยในประเทศไทยซึ่งมีความหลากหลาย
และมีเป้าหมายคล้ายคลึงกันคือต้องการนักศึกษาที่คุณภาพและได้จํานวนที่เหมาะสมในการบริหารของคณะ
วิชา สํานักฯจึงต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพตลอดกระบวนการ ต้ังแต่การ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย การจัดสอบ จนถึงการรายตัวเป็นนักศึกษา เพ่ือรักษาไว้ซึ่งจํานวน
และคุณภาพของผู้ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสํานักฯจะดําเนินการ
ในเชิงบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดความม่ันคงและย่ังยืน 
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ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2559-2562 ที่กําหนดให้เสาหลักในยุทธศาสตร์ประการ

หน่ึง คือ การเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางศิลปวิทยาการ (Excellence academy) โดยมีการสร้าง
สภาพแวดล้อมเพ่ือนําไปสู่ Smart campus และสอดคล้องกับบริบทของนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
กอปรกับการกําหนดข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างมหาวิทยาลัยและสํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ ที่ระบุให้สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ต้องสร้างนวัตกรรม ลดขั้นตอนและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่เก้ือหนุนให้สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการมีโอกาสเชิงกลยุทธ์
และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ได้ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ จึงวิเคราะห์และทําผังกระบวนการ การ
ใช้เครื่องมือปรับปรุงคุณภาพ เช่น PDCA  เพ่ือการตัดสินใจและดําเนินงานในการสร้างนวัตกรรมโดยเน้น
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนภายใต้กรอบการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
หลักสูตร ระบบทะเบียนนักศึกษา และเอกสารสําคัญทางการศึกษาแบบหน้าต่างเดียว (single portal 
system) การพัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษาและเอกสารสําคัญทางการศึกษาที่สามารถรองรับความ
ต้องการของนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา และการสนับสนุนและ
พัฒนาระบบรับเข้าศึกษา และหลักสูตร ที่มีพลวัตสูง เพ่ือรองรับโอกาสต่างๆ ในอนาคตสําหรับการเข้า
ศึกษาที่มีความหลากหลายทั้งในประเทศ กลุ่มอาเซียน และทั่วโลก ดังแผนภาพที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 ทิศทางการให้บริการของระบบสารสนเทศของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

  รายวชิา 
 หลกัสตูร 

พฒันาหลักสูตร 

  รหสันกัศึกษา 

  บตัรนกัศกึษา 

รับเข้า 

  รายวชิา 
  ลงทะเบียน 

ทะเบียนเรียน

  เกรด 
  หลกัสตูร 

ประมวลผล 

  ออกใบสําคญั 

 ตรวจสอบ
สถานะ 

บริการ



     แผนยุทธศาสตร์การบริหาร พ.ศ. 2559-2562 
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

12 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2 แผนที่นําทางกลยุทธ์ การพัฒนาเทคโนโลยีสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ (BAAD Technology Roadmap) 



     แผนยุทธศาสตร์การบริหาร พ.ศ. 2559-2562 
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ส่วนท่ี 2 

แผนยทุธศาสตรก์ารบรหิาร พ.ศ. 2559-2562  

  สาํนกับรหิารและพฒันาวชิาการ 
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ส่วนที่ 2 
แผนยุทธศาสตร์การบริหาร  

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2559-2562 
 

P 

 

ตามมติคณะกรรมการประจําสํานักฯ ในคราวการประชุมครั้งที ่2/2558 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 สํานกั
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้กําหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และพันธกิจด้านต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

 
2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)   

“เป็นเลศิในการให้บริการและสนับสนุนการจัดการการศึกษาเป็นสากล” 
เป็นเลิศด้านการบริการ หมายถึง สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการมีการจัดการด้านการให้บริการของ

องค์กรอย่างบูรณาการเพื่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่พึงประสงค์ของลูกค้าและมีคุณค่าที่ดีขึ้นอยู่เสมอให้แก่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สว่นเสีย รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิผลและขีดความสามารถขององค์กรโดยรวม  

การสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นสากล หมายถึง สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการใช้ระบบประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารโดยมีเป้าหมาย คือ การบริหารจัดการด้านคุณภาพของการสนับสนุนการจัด
การศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกประเทศ และการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้สนับสนุนด้านการบริการและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของทักษะนักศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 

 
2.2 พันธกิจ (Mission)   

1. มุ่งมั่นบริการการศึกษาด้วยความถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส รวดเร็วและเป็นสากล 
2. พัฒนาการบริหารทรัพยากรให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สามารถสนับสนุนการบริการการศึกษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมยั    
4.  พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก 
 

2.3 ปณิธาน (Determination) 
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ จะยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม การให้บริการด้วยใจ

และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณค่าอยู่เสมอ  
 

2.4 วัฒนธรรมองค์กร (Culture) 
 การให้บริการที่มุ่งเน้นคุณภาพและการมีส่วนร่วมในความสําเร็จ   

 
2.5 ค่านิยม (Values) 

1. B = Better Service  : มุ่งมัน่ให้บริการที่ดีย่ิงขึ้น ด้วยใจและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
2. A = Accomplishment มุ่งมั่นเพ่ือความสําเร็จและเป็นเลิศ     
3. A = Agility : ความสามารถในการปรับตัวอย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น  
4. D = Decencies and Delight : ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นสขุ 
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2.6 เจตจํานง (Purpose) 
1. เพ่ือความเป็นเลิศในการให้บริการการศึกษา 
2. เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
 

2.7 สมรรถนะหลัก (Core Competencies) 
1. การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง 
2. การจัดการฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3. การให้บริการด้านระบบทะเบียนนักศึกษา 
 

2.8 ประเด็นยุทธศาสตร์สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2559-2562  

ประกอบด้วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 กลยุทธ์ ดังน้ี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ : มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มี

เทคโนโลยีและสารสนเทศทีท่นัสมัยและเช่ือมโยงกัน 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการองค์กรเพ่ือความเป็นเลิศ 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุนความเป็นเลิศขององค์กร 

กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมระบบประกันคุณภาพที่ดีตามมาตรฐานสากล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เปน็องค์กรสนับสนุนการผลิตบณัฑิตเพื่อความเป็นเลศิ  
เป้าประสงค์ : สนับสนุนการผลิตบัณฑิตทีมคีุณภาพและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามเป้าประสงค์ของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 กลยุทธ์ที่ 1 การสนับสนุนการพัฒนาหลักสตูรและการเรียนการสอนท่ีสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
และพึงประสงค์ของสังคม 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาระบบรับเข้าศึกษาที่หลากหลาย 
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2.9  แผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategies Map) 

วิสัยทัศน ์

เป็นเลิศในการให้บริการ และสนบัสนุนการจัดการการศึกษาเป็นสากล 
 

มหาวิทยาลยัวิจยัชั้นนาํระดบัโลก 

เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําระดับโลกโดยเทียบเคียงจากการจัดอันดับของสถาบันภายนอกว่าเป็นอันดับ 
1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเชีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก    

การดําเนินการสนบัสนุนงานด้านวิชาการ
และการจัดการศึกษาได้ตามเป้าหมายและ

มีประสิทธิผล 

การบริหารจัดการหน่วยงาน
ที่ได้มาตรฐาน 

ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่ได้
มาตรฐานเพ่ือรองรบัด้านบริหาร
วิชาการของหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คุณภาพการให้บริการ การสนับสนุนวิชาการและการจัด
การศึกษาอยู่ในระดับดีมาก 

การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

ระบบทะเบียนเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ 

ระบบบริหารมาตรฐาน
หลักสูตรที่มีประสทิธิภาพ 

ระบบรับเข้าศึกษาที่มี  
พลวัตร 

ระบบบริการที่มี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาบุคลากร
ให้มีศักยภาพ

และ
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการและการ
จัดการองค์ความรู้แบบ

บูรณาการ 

พัฒนานวัตกรรม  
ที่สนับสนุนการ
ให้บริการด้าน

วิชาการและการใช้
บริการต่างๆ 

ระบบประกัน
คุณภาพที่ได้
มาตรฐาน 

มิติ 
ประสิทธิผล 
ตามกลยุทธ์ 

มิติ 
คุณภาพ 

มิติ 
ประสิทธิภาพ 

มิติ 
พัฒนาองค์กร 
และการเรียนรู้ 

ระบบการ
บริหารจัดการ
ความเส่ียง 
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2.10 โครงสร้างการบริหารงานสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิการบดี 

ผู้อํานวยการ 

รองผู้อํานวยการ 
ฝ่ายบริหาร 

รองผู้อํานวยการ 
ฝ่ายแผนและสารสนเทศ 

รองผู้อํานวยการ 
ฝ่ายวิชาการ

กลุ่มภารกิจ 
บริหารทั่วไป

กลุ่มภารกิจ
ประมวลผล 

กลุ่มภารกิจ 
บริการ

กลุ่มภารกิจ 
ทะเบียนเรียน

กลุ่มภารกิจ 
พัฒนาวิชาการ 

คณะกรรมการประจําสํานักฯ 

กลุ่มภารกิจ 
รับเข้าศึกษา

 บริหารและธุรการ 
 คลังและพัสดุ 
 การเจ้าหน้าที ่
 อาคาร สถานที่ และ
ยานพาหนะ 

 ประมวลผลการศึกษา 
 พัฒนาและบํารุงรกัษา
โปรแกรมและ
ฐานข้อมูล 
 บํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

 บริการเอกสารสําคัญ
ทางการศึกษา 
 ตรวจสอบคุณวฒุิ 
 บัตรประจําตัว
นักศึกษา 
 พิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร 
 

 ปฏิทินการศึกษา 
 ตารางสอน ตาราง
สอบ 
 การลงทะเบียนวิชา
เรียน 

 ขออนุมัตหิลักสูตรและ
รายวิชา 
 ฐานข้อมูลหลักสูตร
และรายวิชา 
 มาตรฐานการศึกษา 

 ประชาสัมพันธแ์ละ 
การตลาด 

 แผนและประกัน
คุณภาพ 

 สารสนเทศและ
ข้อมูลข่าวสาร

 รับสมัครและสอบ
คัดเลือกโดยวธิรีับตรง 
 รายงานตัวเข้าศึกษา 
 ทะเบียนประวตัิ
นักศึกษา 

 สนับสนุนการ
ดําเนินงานด้านสหกิจ
ศึกษา 
 

งานประสานงาน 
สหกจิศึกษา 

เลขานุการสํานักฯ 
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รายละเอียดแผน 
ยุทธศาสตร์การบริหาร 

สํานกับริหารและพัฒนาวชิาการ  
พ.ศ. 2559-2562 
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2.11 กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมในแผนยทุธศาสตร์การบริหารสํานกับริหารและพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2559-2562 

 

 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างความเป็นเลศิในการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ : มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยและเชื่อมโยงกัน 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ตัวชี้วัด พันธกิจที ่ ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ 
1. การบริหารจดัการองค์กรเพือ่ความมั่นคงและการ
พัฒนาองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ 

        1) ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความ
มั่นคง ปลอดภัย และ
ใช้งานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา 
2) ปรับปรงุและพัฒนา
ความสามารถด้าน
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างน้อย 
2 ความสามารถต่อป ี

2 รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายแผนและ
สารสนเทศ /กลุ่ม
ภารกิจ
ประมวลผล  

    1.1  โครงการสนับสนุนและพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ (เช่น ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการ ระบบสารสนเทศ
เพื่อการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ การเชื่อมโยง
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เป็นต้น) 

√  √  √  √ 

  

1.2 โครงการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าสํารองและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

√  √ √ √ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างความเป็นเลศิในการบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ : มีระบบบรหิารจัดการองค์กรที่มีประสิทธภิาพ มีธรรมาภิบาล มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยและเชื่อมโยงกัน 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ตัวชี้วัด พันธกิจที ่ ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 

1.3 การจัดโครงสร้างองค์กรทีเ่อื้อต่อการลดความ
ซ้ําซ้อน การรวมกลุ่มให้มีความเข้มแขง็ ยืดหยุน่ 
ส่งเสริมการทํางานเป็นทีมและเครือข่าย สอดรบักับ
การดําเนินงานใหม่ๆ ตามทิศทางของมหาวทิยาลัย 

        1) การปรับปรงุ
ระเบียบ/ข้อบงัคับ/
ประกาศที่เกี่ยวข้อง 
และโครงสร้างสํานักฯ 
แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด  
2) ทุกกลุ่มภารกิจมี
แผนเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรงุกระบวนงาน
เพื่อความเปน็เลิศ 
อย่างน้อย 1 แผนงาน
ต่อป ีและดําเนินการ
ได้แล้วเสร็จ    

2 รองผู้อํานวยการ
ทุกฝ่าย /  

ทุกกลุ่มภารกิจ 

  

1.3.1 ดําเนินงานในรูปคณะกรรมการโดยแยกเป็น
กรรมการเฉพาะด้าน เช่น กรรมการเพื่อพิจารณา
ทบทวนและปรบัปรุงโครงสร้างองค์กร กรรมการ
เพื่อพิจารณาปรับปรงุกฎระเบียบและข้อปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน กรรมการเพื่อพิจารณา
ปรับปรงุกฎระเบียบและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกบั
งานหลักสูตร มกีารวเิคราะห์กฎระเบียบด้านการ
จัดการการศึกษาเพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่าย
บริหาร เป็นต้น 

√  √     

  

1.3.2 การดําเนนิการปรับปรงุกระบวนการทํางาน
ใหม่  

√ √ √ √ 

2. การปรับปรงุสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริม
บรรยากาศแก่ผู้รับบรกิาร ผู้ใชง้านและความเป็น
นานาชาติ 
 
 
 

√ √ √ √ 1) การปรับปรงุ
สิ่งแวดล้อมหรอืภูมิ
ทัศน์อย่างนอ้ย 1 
แห่ง/ปี  

2 รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหาร /  
ทุกกลุ่มภารกิจ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างความเป็นเลศิในการบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ : มีระบบบรหิารจัดการองค์กรที่มีประสิทธภิาพ มีธรรมาภิบาล มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยและเชื่อมโยงกัน 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ตัวชี้วัด พันธกิจที ่ ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนนุความเป็นเลิศขององค์กร 
1. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถระดับ
สากล ตลอดจนมีศักยภาพความเป็นพลโลก  

         
 
1) ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรได้รับการ
สนับสนุนและพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
2) จํานวนโครงการไม่
น้อยกว่า 2 เรื่องต่อปี 

2 รองผู้อํานวยการ
ทุกฝ่าย/ทกุกลุ่ม
ภารกิจ      1.1 โครงการพัฒนาประสทิธิภาพการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรสํานักฯ (เช่น ด้านภาษา ด้านเทคโนโลยี 
การศึกษาดงูาน การวจิัยสถาบนั ด้านส่งเสริมและ
พัฒนาความเชีย่วชาญ เป็นต้น) 

√ √ √ √ 

2. โครงการการจัดการความรูใ้นองค์กร √ √ √ √ 

3. โครงการส่งเสริมด้านความผูกพันต่อองค์กร และ
ส่งเสริมคุณธรรม (เช่น โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม โครงการพัฒนาทีมคุณภาพ เป็นต้น) 

√ √ √ √ 3) ความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 

  

กลยุทธ์ที่ 1.3 การส่งเสริมระบบประกันคณุภาพที่ดีและได้มาตรฐานสากล 
1. สนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารและระบบ
สารสนเทศที่เอือ้ต่อการดําเนินงานด้านประกัน
คุณภาพ  สนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล และมีข้อมูลที่เพียงพอในการ
ดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ 

         2 รองผู้อํานวยการ
ทุกฝ่าย/ทกุกลุ่ม
ภารกิจ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างความเป็นเลศิในการบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ : มีระบบบรหิารจัดการองค์กรที่มีประสิทธภิาพ มีธรรมาภิบาล มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยและเชื่อมโยงกัน 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ตัวชี้วัด พันธกิจที ่ ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 

  1.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจดัทําแผน
และระบบประกันคุณภาพการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นสากล 

√ √ √ √ 1) ผลการประเมินอยู่
ในระดับดีมาก 

 2 รองผู้อํานวยการ
ทุกฝ่าย/ทกุกลุ่ม
ภารกิจ 

  1.2 โครงการพฒันาความเป็นเลิศด้านข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนการบริหารวิชาการ 

√ √ √ √ 1) รายงานและ
เผยแพร่ขอ้มูลสําคัญ
และเปิดเผยได้อย่าง
ครบถ้วน 
2) เว็บไซต์ เอกสาร 
คู่มือ แบบฟอรม์ได้รับ
การปรับปรงุเปน็อย่าง
น้อย 2 ภาษา 
3) ระบบฐานขอ้มูล
ด้านการบริหาร
วิชาการ 1 ระบบ 

1 และ 3 รองผู้อํานวยการ
ทุกฝ่าย/ทกุกลุ่ม
ภารกิจ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เปน็องค์กรสนับสนนุการผลิตบัณฑิตเพื่อความเปน็เลิศ 
เป้าประสงค์ : สนับสนนุการผลิตบัณฑิตทมีีคุณภาพและเป็นบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ตามเป้าประสงคข์องมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ตัวชี้วัด พันธกิจที ่ ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 

กลยุทธ์ที่ 2.1 การสนับสนนุการพัฒนาหลกัสูตรและการเรียนการสอนที่สามารถผลติบัณฑิตที่มีคณุภาพและพึงประสงคข์องสงัคม 
1. สนับสนุนการพัฒนาและปรบัปรุงหลักสูตรที่เป็น
ความต้องการของประเทศ หลักสูตรนานาชาต ิและ
หลักสูตรตามทีม่หาวิทยาลัยกําหนด 

        1) มีระบบฐานข้อมูลที่
สามารถรองรับการ
พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
1) ร้อยละการรายงาน
และติดตามผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
(TQF) ได้ร้อยละ 100 ใน
ปี 2560 
2) ต้นแบบ TQF เชิง
คุณภาพอย่างน้อย 3 
สาขาวิชา 
3) จํานวนงานที่ได้รับการ
พัฒนาหรือปรับปรุงไม่
น้อยกว่า 1 ผลงานต่อปี 

1 และ 3 รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิชาการ/กลุ่ม
ภารกิจพัฒนา
วิชาการ 1.1 โครงการพฒันาระบบฐานข้อมูลของ 

หลักสูตรที่รองรบัต่อการเปลี่ยนแปลงและทันสมัย 
 

√ √ √ √ 

2. การสนับสนนุการประกันคุณภาพหรือพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรยีนรูท้ี่สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา หรือ มหาวิทยาลัยกาํหนด  

        1 และ 3 รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิชาการ/กลุ่ม
ภารกิจพัฒนา
วิชาการ 

       2.1 โครงการประเมินและติดตามการ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ( TQF) 
 

√ √ √ √ 

  2.2 การพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูล TQF 
และฐานข้อมูลระบบทะเบียน (AVS)  

√ √ √ √ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เปน็องค์กรสนับสนนุการผลิตบัณฑิตเพื่อความเปน็เลิศ 
เป้าประสงค์ : สนับสนนุการผลิตบัณฑิตทมีีคุณภาพและเป็นบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ตามเป้าประสงคข์องมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ตัวชี้วัด พันธกิจที ่ ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 

  

3. การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายระบบ
ทะเบียนและสนับสนุนวิชาการที่มีประสิทธิภาพ 
 

√ √ √ √ 1) ระดับความสําเร็จ 
2 และ 3 

รองผู้อํานวยการทุก
ฝ่าย/กลุ่มภารกิจ
ทะเบียนเรียน 

3. การสนับสนนุกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์
การทํางานในวชิาชีพและทักษะที่สําคัญในศตวรรษที่ 
21 ของนักศึกษา 

        1) จํานวนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ไปสหกิจศึกษา ณ 
ต่างประเทศ 500 คน 
ในปี พ.ศ. 2562 

1 รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิชาการ/ 
งานสหกิจ 

  3.1 โครงการสหกิจศึกษาอาเซยีน √      
(200 คน) 

√       
(300 คน) 

√      
(400 คน) 

√       
(500 คน) 

  4. โครงการสนับสนุนและพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อความเป็นเลิศด้านงานทะเบียน
และสนับสนุนวิชาการ ตามแผนที่นําทางกลยทุธ์
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผนภาพที่ 
2) (เช่น การบรกิารงานทะเบียนผ่านตู้ออนไลน์ 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่
สนับสนุนวิชาการและการศึกษาแบบหน้าต่าง
เดียว เป็นต้น) 

√  √  √  √ 1) จํานวนนวัตกรรม ไม่
น้อยกว่า 3 ชิ้นงานต่อป ี

1 และ 3 รองผูอํานวยการ
ฝ่ายแผนและ
สารสนเทศ /กลุ่ม
ภารกิจประมวลผล 

 5. โครงการสนับสนุนด้านพื้นฐานงานเอกสารที่
จําเป็นในระบบทะเบียนเรียน (เช่น มข. 5 มข. 
30 บัตรประจําตัวนักศึกษา การจัดตารางเรียน 
ตารางสอบ เปน็ต้น) 

√ √ √ √ 1) จํานวนเอกสารและ
จํานวนบัตร 
2) ความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 

1 
รองผู้อํานวยการ
ทุกฝ่าย/ทกุกลุ่ม
ภารกิจ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เปน็องค์กรสนับสนนุการผลิตบัณฑิตเพื่อความเปน็เลิศ 
เป้าประสงค์ : สนับสนนุการผลิตบัณฑิตทมีีคุณภาพและเป็นบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ตามเป้าประสงคข์องมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ตัวชี้วัด พันธกิจที ่ ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 

 6. โครงการสนับสนุนการจัดงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร 

√ √ √ √  1 รองผู้อํานวยการ
ทุกฝ่าย/ทกุกลุ่ม
ภารกิจ 

กลยุทธ์ที ่2.2 การพัฒนาระบบรับเขา้ศึกษาที่หลากหลาย 
1. สนับสนุนให้นักเรยีนที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็น
คนดี เข้าศึกษาต่อ และได้รับการสนับสนุน
ทุนการศึกษาดว้ยการทําความดีใหก้ับสังคม   

        1) จํานวนนักเรยีนที่มี
คุณธรรม จริยธรรม 
และเป็นคนดีเข้าศึกษา
ไม่น้อยกว่า 10 คนต่อปี 

4 รองผู้อํานวยการ
ทุกฝ่าย/กลุ่ม
ภารกิจ 
รับเข้า 

  
1.1  โครงการดาํเนินการรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาฯโดยวิธีพเิศษ 

√ √ √ √ 

  1.2 โครงการประชาสัมพันธ์และตลาดเชิงรกุ 
(เช่น โครงการตลาดนัดหลักสูตร โครงการแนะ
แนวการศึกษา เป็นต้น) 

√ √ √ √ 

2. สนับสนุนการสร้างแรงจงูใจให้นักเรียนเรียนดีเลือก
เรียนที่ มข. และการสร้างภาพลักษณท์ี่ดีต่อ
ผู้ปกครองเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกเรยีน

        1) เกรดเฉลี่ยของ
นักเรยีนที่เข้าศึกษาตอ่ 
2) จํานวนนักเรยีน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 30,000 คน
ต่อป ี
 

4 รองผู้อํานวยการ
ทุกฝ่าย/กลุ่ม
ภารกิจ 
รับเข้า 

  
2.1  โครงการดาํเนินการรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาฯโดยวิธรีับตรง 

√ √ √ √ 

  

2.2 โครงการประชาสัมพันธ์และตลาดเชิงรกุ 
(เช่น โครงการตลาดนัดหลักสูตร โครงการแนะ
แนวการศึกษา เป็นต้น) 
 

√ √ √ √ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เปน็องค์กรสนับสนนุการผลิตบัณฑิตเพื่อความเปน็เลิศ 
เป้าประสงค์ : สนับสนนุการผลิตบัณฑิตทมีีคุณภาพและเป็นบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ตามเป้าประสงคข์องมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ตัวชี้วัด พันธกิจที ่ ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 

3. สนับสนุนการจัดสรรโควตาให้ผู้พิการเข้าศึกษาใน
สาขาวิชาที่เหมาะสม  

        1) จํานวนนักเรยีน
พิการเข้าศึกษาไม่น้อย
กว่า 10 คนต่อปี           
2) มีระบบทะเบียน
เรียนที่รองรับผู้พิการ
สายตาเลือนรางอย่าง
น้อย 1 ระบบ            

4 รองผู้อํานวยการ
ทุกฝ่าย/กลุ่ม
ภารกิจ 
รับเข้า 

3.1 โครงการพัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษาให้
รองรับผู้พิการสายตาเลือนราง 

 √ √ √ 
   

4. สนับสนุนการจัดสรรโควต้าสําหรับนักศึกษาต่าง
ภูมิภาคเข้าศึกษาที่ มข. เพื่อพฒันานักศึกษาบนความ
หลากหลายของวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

        1) จํานวนนักเรยีนต่าง
ภูมิภาคเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพิ่มขึ้น 

4 รองผู้อํานวยการ
ทุกฝ่าย/กลุ่ม
ภารกิจ 
รับเข้า 

  
4.1  โครงการดาํเนินการรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาฯโดยวิธรีับตรง 

√ √ √ √ 

  

4.2 โครงการประชาสัมพันธ์และตลาดเชิงรกุ 
(เช่น โครงการตลาดนัดหลักสูตร โครงการแนะ
แนวการศึกษา เป็นต้น) 

√ √ √ √ 
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 2.13 กรอบวงเงินงบประมาณที่ใช้ในแผนยุทธศาสตร์การบรหิาร สํานักบริหารและพฒันาวิชาการ พ.ศ. 2559-2562                                  

ประเภทงบประมาณ 
ปีงบประมาณ รวมงบประมาณ

ทั้งหมด 
ร้อยละของ
งบประมาณ 2559 2560 2561 2562 

งบประมาณแผ่นดิน 8,919,600.00 9,000,000.00 9,200,000.00 9,400,000.00 36,519,600.00 100 

งบบุคลากร 8,796,200.00 8,800,000.00 8,900,000.00 9,000,000.00 35,496,200.00 97.20 

งบดําเนินงาน - - - - - - 

งบลงทุน - - - - - - 

งบเงินอุดหนุน 123,400.00 200,000.00 300,000.00 400,000.00 1,023,400.00 2.80 

งบรายจ่ายอื่น - - - - - - 

งบประมาณเงินรายได ้ 58,730,000.00 58,992,500.00 59,002,500.00 59,325,000.00 236,050,000.00 100.00 

งบบุคลากร 6,409,584.00 6,730,000.00 7,066,000.00 7,420,000.00 27,625,584.00 11.70 

งบดําเนินงาน 9,297,416.00 9,300,000.00 9,400,000.00 9,500,000.00 37,497,416.00 15.89 

งบลงทุน 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 12,000,000.00 5.08 

งบเงินอุดหนุน 37,086,500.00 37,012,875.00 36,586,375.00 36,438,750.00 147,124,500.00 62.33 

งบรายจ่ายอื่น 2,936,500.00 2,949,625.00 2,950,125.00 2,966,250.00 11,802,500.00 5.00 

รวมงบประมาณทั้งหมด 58,730,000.00 58,992,500.00 59,002,500.00 59,325,000.00 236,050,000.00 100.00 

หมายเหตุ : ไม่รวมงบประมาณเงินรายได้กลางปี 
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ส่วนท่ี 3 

การนําแผนยทุธศาสตรไ์ปสูป่ฏบิตั ิ

  สาํนกับรหิารและพฒันาวชิาการ 
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ส่วนที่ 3 
การนําแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 

P 

 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2559-2562 เป็นแผนที่ใช้เพ่ือ
ผลักดันวิสัยทัศน์และพันธกิจของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพ่ือสนับสนุนการบริหารและดําเนินงานด้าน
วิชาการ การจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
5 กลยุทธ์ ทั้งน้ี เพ่ือให้บรรลุความสําเร็จของการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติ สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ ได้มีการสร้างความชัดเจนของแผนยุทธศาสตร์ฯ และการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติ โดยสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงภารกิจ และความรับผิดชอบร่วมกันของทุกกลุ่มภารกิจใน
การพัฒนาองค์กร เพ่ือให้การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สู่
การปฏิบัติ มีแนวทางดังน้ี    

 
3.1 การรับฟงัความคิดเหน็จากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

การจัดทําแผนกลยุทธ์ได้จัดทําขึ้นบนพ้ืนฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลตามภารกิจของสํานักฯ ผลการ
ดําเนินงานที่ผ่านมา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยที่มอบหมายให้สํานักฯ การวิเคราะห์ทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในด้านต่างๆ 
เช่น แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2559-2562 การเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางศิลปวิทยาการ 
(Excellence academy) การสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือนําไปสู่ Smart campus ทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 
21 ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือพันธมิตร และการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในสํานักฯ เพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับสารสนเทศท่ีได้วิเคราะห์และประเมินแล้ว ตลอดจน
จัดให้มีกิจกรรมประชุมสัมมนา เพ่ือทบทวนแผน ทบทวนคุณภาพ ทบทวนวิสัยทัศน์ ค่านิยม จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และ ภาวะคุกคาม เป็นประจําทุกปี โดยการสัมมนาระดมสมองวิเคราะห์สถานการณ์ ผ่านกระบวนการ 
SWOT Analysis ที่จะช่วยให้เห็น จุดแข็ง ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ จุดอ่อน หรือจุดบอด แนวทางแก้ไข หรือ 
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ที่ได้จากการสัมมนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ และสรุปนําเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะกรรมการฝ่ายแผนฯของสํานักฯ ต่อไป 

3.2 การเชื่อมโยงจากยุทธศาสตรส์ู่การจัดทาํโครงการและแผนงบประมาณ 
ในการนําแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องไปจัดทํารายละเอียด

ของโครงการหรือกิจกรรมพร้อมงบประมาณ และบรรจุในแผนปฏิบัติราชการตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด 
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน จึงมีการถ่ายทอดเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และค่า
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์สู่บุคลากร นอกจากน้ีสํานักฯ ยังได้มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการรายบุคคลในมิติของประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินโครงการและกิจกรรม เพ่ือเป็นกลไกใน
การดําเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสํานักฯ รวมทั้งการติดตามและ
ประเมินผลอย่างต่อเน่ืองทั้งการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการและผลสัมฤทธ์ิของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
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3.3 การถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดจากระดับมหาวิทยาลัยสู่ระดับหน่วยงาน 
เพ่ือให้การดําเนินงานของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน

กับมหาวิทยาลัย จึงจะได้มีการถ่ายทอดเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของสํานัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ  โดยการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน โดย
การกําหนดเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายที่สําคัญ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย อีกทั้ง
ยังเป็นกลไกเพ่ือให้การดําเนินงานของหน่วยงาน ได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 
3.4 การติดตามและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลจะมีการดําเนินการอย่างต่อเน่ืองทั้งการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ
และผลสัมฤทธิ์ของการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยแบ่งช่วงระยะเวลาในการติดตามออกเป็นรายไตรมาส คือ  
รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน  

 
3.5 การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตรส์ู่ประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เพ่ือให้บุคลากร ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ตระหนักและรับรู้ถึงยุทธศาสตร์ของสํานัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ  จึงมีการประชาสัมพันธ์ เพ่ือสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของสํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ ให้บุคลากร ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับรู้และเข้าใจ ทั้งในการประชาสัมพันธ์ และ
การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแผนและสารสนเทศ 

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
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ภาคผนวก ข 
ปฏิทินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

พ.ศ. 2559-2562 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม 
๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สภามหาวิทยาลัยกําหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ข้อเสนอ ทิศทางกลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 

มกราคม ๒๕๕๘ จัดทํา (ร่าง) แผนยุทธศาสตรก์ารบริหาร มหาวทิยาลัยขอนแกน่  
พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เสนอปฏิทินการรับฟงัความคิดเห็นฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๑๑ กุมภาพันธ์ –  
๓ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 

รับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาคม ๖ กลุ่ม 
(๑) กลุ่มผู้บริหารคณะวิชา ศูนย์ สถาบัน สํานัก  

วันพุธที่ ๑๑ ก.พ. ๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องสารสิน 
(๒) กลุ่มผู้อํานวยการกอง/เลขานุการคณะ ศูนย์ สถาบัน สํานัก 

วันจันทร์ที่ ๑๖ ก.พ. ๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องสารสิน 
(๓) กลุ่มสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง และชมรมพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
วันพุธที่ ๑๘ ก.พ. ๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องสารสิน 

(๔) กลุ่มภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป 
วันศุกรท์ี่ ๒๗ ก.พ. ๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมเจริญธานี 

(๕) กลุ่มนักศึกษา  
วันเสาร์ที่ ๒๘ ก.พ. ๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๑ กองกิจการนักศึกษา 

(๖) กลุ่มวิทยาเขตหนองคาย 
วันจันทร์ที่ ๒ ม.ีค.๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ วิทยาเขตหนองคาย 

๗ เมษายน ๒๕๕๘ เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตรก์ารบริหาร มหาวทิยาลัยขอนแกน่  
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตรก์ารบริหาร มหาวทิยาลัยขอนแกน่  
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

มิถุนายน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดแผนยทุธศาสตร์ฯ เพือ่นําไปปฏิบัติสู่  
คณะ/หน่วยงาน 

 
 
 
 


