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ค ำน ำ 
แผนยุทธศาสตร์การบริหารส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2563-2566 ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้

เป็นแผนในการบริหารและพัฒนา เพ่ือขับเคลื่อนส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ใน 4 ปีข้างหน้า โดยพัฒนา
ปรับปรุงจากข้อเสนอ ทิศทางกลยุทธ์ และนโยบายจากมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดท าโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
และบุคลากรส านักฯ ในการก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม 
(SWOT Analysis) ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักฯ  และที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ ตามล าดับ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าส านักฯ ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 

แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาส าคัญ 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 กรอบแนวคิดการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.
2563-2566 และส่วนที่ 3 การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2563-2566 ส านัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ จะได้จัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ตลอดจนจะเป็นเครื่องมือส าหรับการบูรณาการแปลงแผนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การด าเนินการใน
ภารกิจต่างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าประสงค์ และวิสัยทัศน์ของส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  สามารถ
ตอบสนองเป้าหมายและผลลัพธ์ตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ภายใต้แผนการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป 

ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ จะเป็นเสมือนเข็มทิศ
ชี้แนวทางท่ีชัดเจนที่จะรวมพลังน าไปสู่การพัฒนาและขับเคลื่อนให้บรรลุถึงเป้าหมายที่พึงปรารถนาต่อไป 
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 ส่วนที่ 1 
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ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร  เป็นหน่วยงำนส ำคัญที่ท ำหน้ำที่ในกำรเป็นศูนย์กลำงด้ำนฐำนข้อมูลด้ำน
หลักสูตร กำรจัดกำรศึกษำและกำรผลิตบัณฑิต  กำรสนับสนุนและกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น โดยมีบทบำทในกำรประสำนงำนและด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรสนับสนุนด้ำนกำร
บริหำรและพัฒนำหลักสูตร กำรก ำกับดูแลเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรและรำยวิชำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำหรือสภำมหำวิทยำลัยก ำหนด กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำ 
กำรให้บริกำรด้ำนกำรขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ กำรลงทะเบียนวิชำเรียน กำรประมวลผลกำรศึกษำ กำร
ตรวจสอบและรับรองกำรส ำเร็จกำรศึกษำของนักศึกษำ ภำยใต้แนวทำงกำรด ำเนินกำรที่ยึดหลักควำมถูกต้อง 
โปร่งใส รวดเร็ว เป็นระบบและได้มำตรฐำน นอกจำกนี้ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำรยังมีบทบำทหน้ำที่ใน
กำรสนับสนุนงำนบริกำรทำงกำรศึกษำอ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกมหำวิทยำลัย เช่น สหกิจศึกษำ 
เครือข่ำยอุดมศึกษำ เป็นต้น  
1.1  ลักษณะองค์กร (Organizational Description)  

ส ำนักทะเบียนและประมวลผลมหำวิทยำลัยขอนแก่น จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชกฤษฎีกำเมื่อวันที่  18 
มีนำคม 2537 ต่อมำ พ.ศ.2548 มีกำรรวมส ำนักทะเบียนและประมวลผลและกองบริกำรกำรศึกษำเข้ำด้วยกัน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนและรองรับภำรกิจที่เพ่ิมขึ้น  และเมื่อปี พ.ศ.2558 มีพระรำชกฤษฎีกำ
จัดตั้งส่วนรำชกำร ในมหำวิทยำลัยขอนแก่น ตำมพระรำชบัญญัติ มหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 โดยให้
ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ใช้ชื่อว่ำ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นส่วนงำนเทียบเท่ำคณะโดยมี
ภำระหน้ำที่เพ่ือให้บริกำรและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยขอนแก่น   และจำกประกำศ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2736/2561) เรื่อง กำรแบ่งหน่วยงำนและหน่วยงำนย่อยภำยใน ส ำนักบริหำร
และพัฒนำวิชำกำร ประกำศ ณ วันที่ 3 ตุลำคม 2561 โดยให้กองบริหำรงำนส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 
ประกอบด้วย (1) งำนบริกำรและทะเบียนกำรศึกษำ (2) งำนบริหำรและสำรสนเทศ (3) งำนรับเข้ำและ
กำรตลำด และ (4) งำนหลักสูตรและสหกิจศึกษำ  
1.2 กระบวนการหลักของส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

ส ำนักเป็นส่วนงำนหลักที่ให้บริกำรและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น โดยมีกระบวนงำนที่ส ำคัญ 4 ด้ำน คือ 

1. การสนับสนุนด้านการบริหารหลักสูตร ส ำนักฯ ให้บริกำรและสนับสนุนด้ำนบริหำรหลักสูตรโดย
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของหลักสูตรที่เสนอจำกคณะวิชำตำมระเบียบที่เกี่ยวข้องด้ำนมำตรฐำนหลักสูตร 
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรวิชำกำรพิจำรณำ และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนจนถึงกำรได้รับอนุมติจำกสภำ
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มหำวิทยำลัยและกำรรับทรำบของคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ส ำนักจึงเป็นศูนย์กลำงด้ำนกำรจัดกำร
ฐำนข้อมูลหลักสูตรของมหำวิทยำลัย รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลและสำรสนเทศด้ำนกำรตรวจประเมินหลักสูตร 

2. การสนับสนุนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส ำนักฯ 
ด ำเนินกำรสนับสนุนกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำตำมนโยบำยที่มหำวิทยำลัยก ำหนดทุกขั้นตอนของกระบวนกำร 
นอกจำกนี้ยังสนับสนุนกิจกรรม ข้อมูลและสำรสนเทศด้ำนกำรรับเข้ำศึกษำแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

3. การให้บริการด้านระบบทะเบียนนักศึกษา ส ำนักฯ ด ำเนินกำรให้บริกำรด้ำนระบบทะเบียน
นักศึกษำ  เช่น ประวัตินักศึกษำ ตำรำงสอนตำรำงสอบ กำรลงทะเบียน กำรขอเอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำ 
กำรประมวลผลกำรศึกษำ ให้แก่ผู้รับบริกำรทั้งศิษย์เก่ำ ศิษย์ปัจจุบัน อำจำรย์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. การสนับสนุนการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน ส ำนักฯ เป็นศูนย์กลำงกำรด ำเนินงำน
ด้ำนสหกิจศึกษำอำเซียนของมหำวิทยำลัยและเครือข่ำยสหกิจศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
1.3 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  
(SWOT Analysis) 
จุดแข็ง (Strengths) 

1) ควำมมีชื่อเสียงของมหำวิทยำลัย และส ำนักฯมีเครือข่ำยทั้งในและนอกมหำวิทยำลัย  
2) เป็นองค์กรหลักในกำรสนับสนุนด้ำนกำรให้บริกำรและกำรจัดกำรศึกษำ และเป็นศูนย์กลำงของ

ฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำขนำดใหญ่ของมหำวิทยำลัย  

3) ประสบกำรณ์และควำมยืดหยุ่นในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร  
4) ยึดมั่นกำรปฏิบัติตำมระเบียบ กฎเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

5) มีช่องทำงบริกำรหลำกหลำยสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรแก่ผู้มำใช้บริกำร เช่น Facebook, 
Line Official, E-mail 

6) มีกำรพัฒนำและขยำยขีดควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้เกิดนวัตกรรมด้ำน Digital 
technology เพ่ือตอบสนองผู้ต้องกำรใช้ทุกงำนทุกประเภท 

7) มีกำรปรับกระบวนงำน ขั้นตอนในกำรให้บริกำร ให้ทันตำมสถำนกำรณ์ 
จุดอ่อน (Weaknesses) 

1) ขำดทักษะที่จ ำเป็นในกำรท ำงำนและให้บริกำรยุคดิจิทัล เช่น ทักษะด้ำนภำษำ ทักษะด้ำนดิจิทัล  เป็น

ต้น 

2) ขำดแผนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลที่รองรับกำรเปลี่ยนแปลง 

3) ขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนประชำสัมพันธ์ในกำรท ำกำรตลำดเชิงรุก 

4) วัฒนธรรมองค์กรไม่เอ้ือต่อกำรสร้ำงเสริมผลลัพธ์ที่ดี  

5) ควำมตระหนักในกำรให้บริกำรลูกค้ำ (Service Mind) ยังมีน้อย 
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6) กำรสื่อสำร ประชำสัมพันธ์ ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรยังไม่มีประสิทธิภำพ  

7) กระบวนงำนยังไม่สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรได้เต็ม

ประสิทธิภำพ  

8) โครงสร้ำงพื้นฐำนในกำรรองรับกำรปรับเปลี่ยนสถำนกำรณ์ใหม่ๆยังไม่เพียงพอ  

9) กำรปรับระเบียบ ประกำศ แนวปฏิบัติ เปลี่ยนแปลงไม่ทันกำรปรับเปลี่ยนเชิงนโยบำย 

โอกาส (Opportunities) 
1) กำรเปลี่ยนด้ำนนโยบำย ยุทธศำสตร์ระดับประเทศ  

2) กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยมหำวิทยำลัย ระเบียบ ประกำศ เช่น นโยบำย Education 

Transformation, Digital Transformation เป็นต้น 

3) ควำมก้ำวหน้ำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรแบบก้ำวกระโดด (Disruptive technology) 

ได้ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่ำงฉับพลัน ท ำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆอย่ำงรวดเร็ว 

4) กำรมีระเบียบ/ข้อปฏิบัติใหม่ ท ำให้มีโอกำสในกำรเรียนรู้และพัฒนำงำน 

5) กำรสร้ำงควำมร่วมมือและสร้ำงเครือข่ำยใหม่ตำมทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงของนโยบำย 

ภาวะคุกคาม (Threats) 
1) กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยของรัฐบำลและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.ส่วนบุคคล 

2) กำรแข่งขันกำรรับนักศึกษำระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำสูงขึ้น มีแนวโน้มท ำให้จ ำนวนนักศึกษำลดลง 

3) ภำวะเศรษฐกิจตกต่ ำท ำให้อัตรำกำรรับเข้ำนักศึกษำลดลงทุกระดับ  

4) โครงสร้ำงประชำกรที่ผู้มีอำยุในวัยมัธยมศึกษำแนวโน้มลดลง 

5) ภัยคุกคำมด้ำนโรคระบำด โรคติดต่อ ด้ำนเทคโนโลยีและควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและ

องค์กร 

6) กำรจ ำกัดกรอบอัตรำในแผนอัตรำก ำลัง 4 ปี ของมหำวิทยำลัย 
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1.4 บริบทเชิงกลยุทธ์  (ด้ำน: พันธกิจ ปฏิบัติกำร บุคลำกร สังคม) 
 

ตารางท่ี 1.1 บริบทเชิงกลยุทธ์   
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 

(SC : Strategic Challenge) 
ความได้เปรียบยุทธศาสตร์ 

(SA : Strategic Advantages) 
โอกาสเชิงยุทธศาสตร์ 

(SO : Strategic Opportunity) 

SC1. กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรรบับุคคลเข้ำ

ศึกษำระดับปริญญำตรีที่มีประสิทธิภำพ 

SC2. กำรใช้ข้อมูลขนำดใหญ่และสำรสนเทศ

เพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 

SC3. กำรบริหำรจดักำรองค์กรใหต้อบสนอง

ต่อควำมท้ำทำยและกำรเปลีย่นแปลง 

SC4. กำรพัฒนำระบบกำรท ำงำนและกำร

ให้บริกำรแบบไรร้อยต่อ (Seamless 

Process and Service) ด้วยเทคโนโลยี

ดจิิทัล 

SC5. กำรพัฒนำศักยภำพและยกระดับขดี

ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของบคุลำกร เพื่อ

สร้ำงผลสมัฤทธ์ิที่ดีต่อองค์กร  

SC6. กำรพัฒนำกำรให้บริกำรแบบมืออำชีพ

เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผูร้ับบริกำร

เป็นศูนย์กลำง (Customer-centric 

Service) 

 

SA1. บุคลำกรมีควำมยดืหยุ่นในกำร

ปฏิบัติงำนและตอบสนองต่อกำร

เปลี่ยนแปลง ท ำให้มีทักษะในด้ำน

ดิจิทัลมำกขึ้น 

SA2. เครือข่ำยควำมร่วมมือทั้ง

หน่วยงำนภำยในและภำยนอก

มหำวิทยำลยั 

 

SO1. กำรพัฒนำและขยำยขีด

ควำมสำมำรถดำ้นเทคโนโลยี

สำรสนเทศให้เกดินวัตกรรม 

SO2. กำรเป็นศูนย์ทดสอบควำมฉลำด
ทำงกำรเรียนรู้กลำงในภูมภิำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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1.5 ทิศทางการบริหารส านักบริการและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในอีก 4 ปีข้างหน้า 

แนวคิดและแนวทางการบริหารงานส านักบริหารและพัฒนาการวิชาการ 
พันธกิจส ำคัญของส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร คือกำรให้บริกำรและสนับสนุนทำงวิชำกำร

ของมหำวิทยำลัย ด้วยแนวทำงกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยมีควำมชัดเจนในด้ำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ด ำเนินงำนและลดขั้นตอนที่ไม่จ ำเป็นของระบบงำน ส ำนักฯจึงน ำแนวทำงนี้ในกำรก ำหนดทิศทำงในกำร
บริหำรงำนส ำนักฯ ซึ่งเป็นหน่วยงำนสนับสนุนหลักของมหำวิทยำลัยโดยเริ่มจำกกำรวิเครำะห์ ระบบงำนเพ่ือ
กำรปรับปรุงและพัฒนำประสิทธิภำพที่สำมำรถลดขั้นตอนหรือระยะเวลำได้ภำยใต้แนวคิดที่ต้องให้ผู้รับบริกำร
สำมำรถเข้ำถึงได้ทุกที่ทุกเวลำและมีควำมถูกต้อง โดยน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำสนับสนุนในทุก
กระบวนงำนกำรให้บริกำร ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีและสำรเทศของส ำนักฯมีควำมสำมำรถรองรับกำรใช้งำน
ของระบบทะเบียนและประมวลผล แต่ยังขำดกำรเชื่อมต่อกันทั้งภำยในหน่วยและไปยังหน่วยงำนอ่ืนใน
มหำวิทยำลัย ท ำให้ประสิทธิภำพกำรใช้งำนข้อมูลเพ่ือกำรให้บริกำรและสนับสนุนด้ำนวิชำกำรยังไม่เต็ม
ประสิทธิภำพมำกนัก เช่น กำรตรวจจบกำรศึกษำของนักศึกษำ กำรประเมินหรือพัฒนำหลักสูตร และกำร
ลงทะเบียน แนวโน้มในอนำคตที่ข้อมูลเหล่ำนี้มีควำมจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของผู้สอนและ
คณะวิชำจึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องเชื่อมต่อข้อมูลต่ำงๆเข้ำด้วยกัน บนฐำนกำรท ำงำนแบบเชื่อมต่อเป็น
หนึ่งเดียวทั้งระบบ (ตำมแผนภำพที่ 1) เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำทั้งต่อผู้เรียนเพ่ือท ำให้เกิดกำรเรียนกำรสอนที่เกิด
ประสิทธิผล รวมไปถึงประสิทธิภำพกำรสอน กำรประเมินผลกำรจัดกำรหลักสูตร เป็นต้น ตลอดจนสำมำรถน ำ
ข้อมูลไปวิเครำะห์ประสิทธิภำพกำรสอน ควำมคุ้มทุน กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร กรอบอัตรำก ำลัง เป็นต้ น 
กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศของส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร จึงเป็นแกนกลำงส ำคัญในกำร
พัฒนำระบบต่ำงๆดังกล่ำวข้ำงต้น ระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศของส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 
จะต้องมีบริกำรสิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้เพ่ือกำรใช้ประโยชน์ของข้อมูลให้สูงสุดต่อองค์กรภำยใต้คุณลักษณะของข้อมูล
และบริกำรที่เข้ำถึงได้ง่ำย มีควำมถูกต้องเชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน ปลอดภัยและเป็นควำมลับ 

  กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยโดยวิธีรับตรง (โควตำภำค) เป็นภำรกิจส ำคัญ
ประกำรหนึ่งของส ำนักฯ นอกจำกส ำนักฯต้องด ำเนินกำรรับสมัครและสอบคัดเลือกให้มีควำมน่ำเชื่อถือ ถูกต้อง
และโปร่งใสเพ่ือรักษำไว้ซึ่งชื่อเสียงแห่งมหำวิทยำลัยขอนแก่นแล้ว ยังต้องศึกษำวิเครำะห์ระบบกำรรับสมัคร
และสอบคัดเลือกเข้ำของคณะวิชำต่ำงๆในมหำวิทยำลัยขอนแก่นและมหำวิทยำลัยในประเทศไทยซึ่งมีควำม
หลำกหลำยและมีเป้ำหมำยคล้ำยคลึงกันคือต้องกำรนักศึกษำที่คุณภำพและได้จ ำนวนที่เหมำะสมในกำรบริหำร
ของคณะวิชำ ส ำนักฯจึงต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบที่มีประสิทธิภำพตลอดกระบวนกำร ตั้งแต่
กำรประชำสัมพันธ์หลักสูตร คณะ มหำวิทยำลัย กำรจัดสอบ จนถึงกำรรำยตัวเป็นนักศึกษำ เพ่ือรักษำไว้ซึ่ง
จ ำนวนและคุณภำพของผู้ที่จะเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่นให้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส ำนักฯจะ
ด ำเนินกำรในเชิงบูรณำกำรกับทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดควำมมั่นคงและยั่งยืน 
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1.6 กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

 1) กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ (Strategy Development Process) 

 ส ำนักฯได้ก ำหนดกระบวนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ขององค์กำรเป็น 6 ขั้นตอนตำมตำรำงที่ 1 โดยมี
เป้ำหมำยสูงสุดคือกำรบรรลุวิสัยทัศน์ ส ำนักฯให้ควำมส ำคัญต่อควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ เสริมสร้ำงควำม
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ โอกำสเชิงกลยุทธ์ตำมที่ระบุ และมีกำรทบทวนกระบวนกำรจัดท ำกลยุทธ์ทุกปี ซึ่ง
ผู้บริหำรและบุคลำกรได้ร่วมกันจัดท ำโดยกำรประชุมระดมควำมคิดของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือท ำกำรวิเครำะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกำส และภำวะคุกคำม (SWOT analysis) ผลกำรด ำเนินงำนของปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 
ข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัยและส ำนักฯ กำรวิเครำะห์ทิศทำงและนโยบำยของ
มหำวิทยำลัย ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรมหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ.2563–2566 แผนปฏิบัติกำร 4 ปี 
พ.ศ. 2563–2566 มหำวิทยำลัยขอนแก่น กรอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี 2563 ของ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น กรอบแนวทำงกำรบริหำรส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 4 ปี พ.ศ.2563-2566 และ
กำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือคู่ควำมร่วมมือ และบุคลำกรในส ำนักฯ เพ่ือน ำ
ข้อมูลไปวิเครำะห์และจัดท ำแผนกลยุทธ์  
 
ตารางท่ี 1.2 กระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ 

ขั้นตอน รายละเอียด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบหลัก 
1. กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกำส และภำวะคุกคำม 
(SWOT Analysis) 
สภำพแวดล้อมท่ีมผีลกระทบต่อ
องค์กร ผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำน
มำ ทิศทำงและนโบยำย
มหำวิทยำลยั และอื่นๆ 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินกำรของส ำนักฯ ทั้ง
จำกภำยนอกและภำยใน 
รวมถึงผลงำนของส ำนักฯ 

ม.ค.-มี.ค. 
 

- คณะผู้บริหำรส ำนัก 
- คณะกรรมกำรด้ำนแผน

ยุทธศำสตร์และประกันคณุภำพ
ของส ำนักฯ  
- บุคลำกรส ำนักฯ 

ภาพที่ 1.1 ทิศทางการให้บริการของระบบสารสนเทศของส านกับริหารและพัฒนาวิชาการ 

•  รายวิชา 
 หลกัสตูร 

พัฒนาหลักสูตร 

•  รหสันกัศกึษา 

•  บตัรนกัศกึษา 

รับเข้า 

•  รายวิชา 
•  ลงทะเบียน 

ทะเบียนเรียน 

•  เกรด 
•  หลกัสตูร 

ประมวลผล 

•  ออกใบส าคญั 

• ตรวจสอบ
สถานะ 

บริการ 
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ขั้นตอน รายละเอียด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบหลัก 

2. กำรรับฟังเสียงและวิเครำะห์
ข้อมูลสำรสนเทศ 

จ ำนวน 3 กลุ่ม คือ  
1.ผู้รับบริกำร  
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
3.คู่ควำมร่วมมือหรือ
พันธมิตร 

ก.พ.- เม.ย. 
 

- คณะกรรมกำรด้ำนแผน
ยุทธศำสตร์และประกันคณุภำพ
ของส ำนักฯ  
 

3. ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่ำนิยม ปรับปรุงเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด 
จัดท ำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
กำร 

ทิศทำงกลยุทธ์ เป้ำหมำย
และแผนปฏิบัติกำร 
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
- ประเด็นกลยุทธ์ 
- รำยละเอียดโครงกำรและ
ตัวช้ีวัด 

พ.ค.-มิ.ย. - คณะผู้บริหำร 
- คณะกรรมกำรบรหิำร 
- คณะกรรมกำรด้ำนแผน

ยุทธศำสตร์และประกันคณุภำพ
ของส ำนักฯ  
 

4. เสนอควำมเห็นชอบ - เสนอควำมเห็นชอบต่อ
คณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนัก 
- คณะกรรมกำรบรหิำร

มหำวิทยำลยัและสภำ
มหำวิทยำลยัให้ควำม
เห็นชอบและอนุมตัิ
แผนปฏิบัติกำร 

มิ.ย.-ก.ย. - ผู้อ ำนวยกำร 

5. กำรถ่ำยทอดแผนสู่กำรปฏิบัติ  - กำรถ่ำยทอดแผนและ 
ตัวช้ีวัดให้แก่กลุ่มงำน
และบุคลำกร 
- ผู้รับผิดชอบโครงกำร

น ำไปด ำเนินงำน 

ต.ค. - ผู้อ ำนวยกำร 
- คณะกรรมกำรด้ำนแผน

ยุทธศำสตร์และประกันคณุภำพ
ของส ำนักฯ  

6. กำรติดตำมและประเมินผล - ประเมินผลกำรด ำเนินงำน ทุก 3 เดือน
และรำยงำนผล
ตำมที่
มหำวิทยำลยั
ก ำหนด 

- คณะผู้บริหำร 
- คณะกรรมกำรบรหิำร 
- คณะกรรมกำรด้ำนแผน

ยุทธศำสตร์และประกันคณุภำพ
ของส ำนักฯ  
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2) การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation)  
 (1) การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan Development) กำรน ำกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติโดยผู้

ที่ได้รับมอบหมำยจะต้องไปจัดท ำรำยละเอียดของโครงกำรหรือกิจกรรมพร้อมงบประมำณ และบรรจุในแผนปฏิบัติ
รำชกำรตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนด เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นในทิศทำงเดียวกันและสอดคล้องกัน  

(2) การน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ (Action Plan Implementation) กำรถ่ำยทอดเป้ำประสงค์ 
ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์และกลยุทธ์สู่บุคลำกร  

(3) การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร ยังได้มีกำร
จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรรำยบุคคลในมิติของประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรด ำเนินโครงกำรและ
กิจกรรม เพ่ือเป็นกลไกในกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกลยุทธ์ของส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร รวมทั้งกำร
ติดตำมและประเมินผลอย่ำงต่อเนื่องทั้งกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร ผลสัมฤทธิ์ของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
และกำรทบทวนแผนปฏิบัติกำร  
  (4) แผนด้านบุคลากร (Workforce Plans) ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร ให้ควำมส ำคัญต่อกำร
มีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรก ำหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ โครงกำร กิจกรรม และอ่ืนๆ ตลอดจนกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถและศักยภำพของบุคลำกรไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี รวมทั้ง
กำรวิเครำะห์อัตรำก ำลังทั้งในระยะสั้นและระยำวตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด  

(5) ตัววัดผลการด าเนินการ (Performance Measures) ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำรก ำหนด
ตัวชี้วัดส ำคัญที่ชี้บ่งกำรด ำเนินกำรของส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร ประกอบด้วย ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร
และข้อตกกำรปฏิบัติรำชกำรที่มหำวิทยำลัยก ำหนด เพ่ือใช้ตรวจประเมินผลกำรด ำเนินกำรของส ำนักบริหำร
และพัฒนำวิชำกำร กำรติดตำมผลควำมคืบหน้ำของแผนปฏิบัติกำร และข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร ทุก
ตัวชี้วัดที่มหำวิทยำลัยก ำหนดใช้ประเมินผลกำรด ำเนินกำร และมุ่งมั่นที่จะพัฒนำผลกำรด ำเนินกำรไปสู่เกณฑ์
รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ (TQA)  

(6) การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ (Action Plan Modification) ในกรณีสถำนกำรณ์บังคับให้ต้อง
เปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติกำร ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร มีระบบในกำรพิจำรณำปรับเปลี่ยนตำม
สถำนกำรณ์ โดยพิจำรณำเป็น 2 ทำงเลือก คือ 

1. เลือกพิจำรณำปรับแผน/พัฒนาแผน เพ่ือปรับเปลี่ยนเลือกแนวทำงปฏิบัติที่เป็นไปได้หรือแนวทำง
ที่เหมำะสมกว่ำแนวทำงเดิม เพ่ือพัฒนำให้ดีและเหมำะสมยิ่งขึ้น หรือ 

2. เลือกยุติแผน กรณีแนวทำงปฏิบัตินั้นมีข้อจ ำกัดท่ีไม่อำจด ำเนินกำรต่อได้ หำกต้องมีกำรเปลี่ยนแปลง 
กำรแก้ไขจะค ำนึงถึง ผลกระทบที่เกิดกับลูกค้ำ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นระยะเวลำ ค่ำใช้จ่ำย (ควำมคุ้มค่ำ) โดย
ยึดหลักกำรด ำเนินกำรที่โปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้เสมอ ดังภำพที่ 2 
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Plan 

Do 

Check 

Action ถือปฏิบัตใินระบบงาน 

7. ติดตามตรวจสอบ 

6. น าสู่การปฏิบตัิตามแผน/โครงการ 

5. จัดท าแผนปฏบิัติการ/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์ 
พร้อมกับพิจารณาการสนับสนุนปัจจัยด้านงบประมาณ 

4. จัดท าแผนกลยุทธข์องส านักฯ 

3. ก าหนดเป้าหมายกลยุทธข์องส านักฯ 

2. วิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ทบทวนและ
ประเมินการประกันคุณภาพ และ OFI 

1. ทบทวน วิสยัทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วฒันธรรม 
และแผนคุณภาพของส านักฯ 

สอดคล้องตามทิศทางของแผน 
ไม่สอดคล้องตามทิศทางของแผน 

น าสู่การปรบัปรุงแผน/หรือยุตแิผน 

นโยบายส านัก 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธแ์ละ
ความท้าทาย 

นโยบายมหาวิทยาลัย 

เสียงจากบุคลากร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วน
ได้ส่วยเสยี OFI 

ยุติแผน 

ภาพที่ 1.2 แสดงกระบวนการ ขั้นตอนการวางแผน ของส านักบรหิารและพัฒนาวิชาการ 
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ส่วนที่ 2 
แผนยุทธศาสตรก์ารบรหิาร พ.ศ.2563-2566  

  ส านกับรหิารและพฒันาวชิาการ 
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ส่วนที่ 2 
แผนยุทธศาสตร์การบรหิาร พ.ศ.2563-2566 

ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  
 

 

P 

 

2.1 แผนยุทธศาสตร์การบริหาร ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2563-2566 
2.1.1 วิสัยทัศน์ (Vision)   

 

“องค์กรช้ันน ำด้ำนกำรบริกำรระบบทะเบียนและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ” 

 
 
 
 
 
 

2.1.2 พันธกิจ (Mission)   
1. กำรให้บริกำรด้ำนระบบทะเบียนและเอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำแบบมืออำชีพโดยใช้กระบวนงำน

และระบบเทคโนโลยีที่ชำญฉลำด 
2. กำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยขอนแก่น ประกอบด้วย ด้ำนกำรบริหำรหลักสูตร  

กำรรับเข้ำศึกษำ และสหกิจศึกษำนำนำชำติ อย่ำงมีคุณภำพ    
 

2.1.3 ปณิธาน (Determination) 
ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำรยึดมั่นในควำมถูกต้อง ชอบธรรม กำรให้บริกำรด้วยใจ และเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย เพ่ือส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีมีคุณค่ำอยู่เสมอ และเพ่ือส่งเสริมให้มหำวิทยำลัยมีควำมเป็นเลิศด้ำนศิลปะ
วิทยำกำร 

 
2.1.4 วัฒนธรรมองค์กร (Culture) 

กำรให้บริกำรที่มุ่งเน้นคุณภำพ คุณธรรม และสร้ำงสุขร่วมกันจำกควำมส ำเร็จ  
 

2.1.5 เจตจ านง (Purpose) 
1. เพ่ือควำมเป็นเลิศในกำรให้บริกำรกำรศึกษำ 
2. เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ 

ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 
(กำรยอมรับจำกผู้รับบริกำรในระดับดีมำกด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำรและกำรส่งมอบคุณค่ำ  

(ร้อยละควำมพึงพอใจไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85) และกำรขอรับรำงวัลรำงวัลกำรบริหำรสู่ควำมเป็นเลิศ 
(Thailand Quality Class : TQC ในปี 2566)   
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2.1.6 สมรรถนะหลัก (Core Competencies) 
  ควำมเชี่ยวชำญและทักษะด้ำนสนับสนุนกระบวนงำนจัดกำรศึกษำและกำรให้บริกำรระบบ
ทะเบียนที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 

 
2.1.7 ค่านิยม (Values) 

 

 
ภาพที่ 1.3 แสดงค่ำนิยมองค์กร 

 
2.1.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2563-2566 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(Ecosystem For Supporting Education Transformation) 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนำระบบนิเวศกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรีที่มีประสิทธิภำพ  
แผนงำนที่ 1.1.1 ส่งมอบคุณค่ำให้ลูกค้ำในอนำคต   
แผนงำนที่ 1.1.2 สร้ำงเครือข่ำยและควำมร่วมมือกำรรับเข้ำศึกษำ 
แผนงำนที่ 1.1.3 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและบุคลำกรเพ่ือรองรับระบบนิเวศกำรรับบุคคล

เข้ำศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนำระบบนิเวศกำรสนับสนุนกำรบริหำรหลักสูตรที่มีประสิทธิภำพ 

แผนงำนที่ 1.2.1 กำรพัฒนำและจัดกำรระบบคลังหน่วยกิต 
แผนงำนที่ 1.2.2 กำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรด ำเนินงำนด้ำนหลักสูตรของมหำวิทยำลัย

และมำตรฐำนหลักสูตร 
แผนงำนที่ 1.2.3 กำรสนับสนุนและพัฒนำกระบวนงำนด้ำนระบบทะเบียนเพื่อเพ่ิมผลิตภำพ

และรองรับกำรจัดกำรศึกษำหลำยรูปแบบ 
แผนงำนที่ 1.2.4 กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรด้ำนสหกิจศึกษำนำนำชำติ 

ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและ
เสมอภาค การบริหารจัดการ

ด้วยข้อมูลจริง และสร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกัน 

การมุ่งเน้นให้บริการด้วย
ความสะดวก รวดเรว็ ดว้ย

กระบวนงานและเทคโนโลยีที่
ชาญฉลาด การปรบัตัวอยา่ง

รวดเร็วและยดืหยุ่น 

การให้บริการด้วยใจ และการ
มีความสุขที่มีส่วนร่วมใน

ความส าเร็จและก้าวหนา้ของ
ส านักฯ 

รวดเร็ว บริการด้วยใจ ถูกต้อง สวย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) 
กลยุทธที่ 2.1 เพ่ิมผลิตภำพกระบวนงำนและองค์กรด้วยดิจิทัลและนวัตกรรม  

แผนงำนที่ 2.1.1 สร้ำงนวัตกรรมกำรให้บริกำรกำรศึกษำ 
แผนงำนที่ 2.1.2 กำรพัฒนำระบบงำนและกระบวนกำรท ำงำนโดยอำศัยเทคโนโลยีดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือช่วยในกำรตัดสินใจและตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ผู้รับบริกำร  

แผนงำนที่ 2.2.1 สนับสนุนกำรใช้สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร (Management Transformation) 
กลยุทธ์ที่ 3.1 ยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของบุคลำกรเพ่ือสร้ำงผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อ

องค์กร  
แผนงำนที ่3.1.1 กำรพัฒนำทักษะของบุคลำกรให้มีควำมพร้อมส ำหรับกำรท ำงำนยุคใหม่ 
แผนงำนที่ 3.1.2 กำรพัฒนำและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณภำพและกำรเรียนรู้ 

กลยุทธที่ 3.2 พัฒนำองค์กรสู่กำรจัดกำรองค์กรสมัยใหม่  
แผนงำนที่ 3.2.1 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภำพ 
แผนงำนที่ 3.2.2 กำรน ำหลักกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรของ

หน่วยงำนภำครัฐมำใช้ในกำรบริหำรงำนในองค์กร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 

2.2.9  แผนภาพยุทธศาสตร์การบริหารส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
กำรบริหำรงำนและกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำร ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ใน 4 ปี ข้ำงหน้ำ ดังโครงสร้ำงเชิงยุทธศำสตร์ ดังแผนภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภาพที่ 1.4 แผนผังยุทธศำสตร์ ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร  

 
  
 

 

พันธกิจ (Mission) 
1. กำรให้บริกำรดำ้นระบบทะเบยีนและเอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำแบบมืออำชีพโดยใช้กระบวนงำนและระบบเทคโนโลยทีี่ชำญฉลำด 
2. กำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลยัขอนแก่น ประกอบด้วย ด้ำนกำรบริหำรหลักสูตร กำรรับเข้ำศึกษำ และสหกิจศึกษำ

นำนำชำติ อยำ่งมีคุณภำพ    
 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“องค์กรชั้นน าด้านการบริการระบบทะเบียนและสนับสนุนการจัดการศึกษา” 
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2.2.10  IT Strategy Roadmap ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

 
 

ภาพที่ 1.5 IT Strategy Roadmap ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร  
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2.2.11 โครงสร้างการบริหารงานส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

ภาพที่ 1.6 แสดงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 

1.งานบริการและทะเบียนการศึกษา  3.งานรับเข้าและการตลาด  

ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

2.งานบริหารและสารสนเทศ  4.งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา  

2.2 หน่วยบริหารและธุรการ 

คุณภาพ - จัดกำรด้ำนงำนสำรบรรณและเอกสำร  
- กำรจัดกำรประชุม  
- งำนเลขำนุกำรผู้บริหำร  
- กำรบริกำรยำนพำหนะและอำคำรสถำนที่ 
- ประสำนควำมร่วมมือกับคณะ/ส่วนงำน 

2.3 หน่วยทรัพยากรบุคคล 

1.1  
คุณภาพ 

- กำรด ำเนินงำนเพื่อสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร 
- กำรจัดเตรียมข้อมูลด้ำนบุคคลเพื่อใช้ในกำรบริหำรงำน เช่น กำร

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน สวัสดิกำร และกำรฝึกอบรม  
- กำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรทรัพยำกรบุคลำกร   

 
2.4 หน่วยคลังและพัสด ุ

1.2  
คุณภาพ 

- จัดกำรเงินและบัญชี 
- กำรจัดกำรพัสดุ 

- ประสำนควำมร่วมมือกับคณะ/ส่วนงำน 
 

2.1 หน่วยแผนยุทธศาสตร์และประกนัคุณภำพ  

คุณภาพ - จัดท ำแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
- จัดท ำค ำของบประมำณประจ ำปี  
- จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง  
- กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและกำรจัดกำรข้อร้องเรียน 
- ด้ำนกำรประกันและพัฒนำคุณภำพ 
- กำรจัดท ำรำยงำนฯ (ควำมเสี่ยง, ITA, Good Governance, 

กพร,ควบคุมภำยใน,รำยงำนประจ ำปี, QS University 
Rankings)        

- ประสำนงำนสหกิจศึกษำภำยในประเทศและ 
สหกิจศึกษำอำเซียน 

- สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของแม่ข่ำยสหกิจศึกษำ 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

- ประสำนงำนกับสถำนประกอบกำร 
- กำรคัดเลือกนักศึกษำสหกิจศึกษำ กำรเตรียมควำม

พร้อมนักศึกษำสหกิจศึกษำ กำรนิเทศนักศึกษำ  
กำรน ำเสนอผลงำนของนักศึกษำ และกำรบริหำร
โครงกำร  

- กำรจัดอบรมอำจำรย์นิเทศ 
- ประสำนควำมร่วมมือกับคณะ/ส่วนงำน 
 

1.1 หน่วยทะเบียนประวัตินักศึกษาและศิษย์
เก่า 

คุณภาพ 

- ออกรหัสนักศึกษำ 
- กำรรำยงำนตัวนักศึกษำและข้ึนทะเบียนนักศึกษำใหม่ 
- กำรย้ำยคณะ/สำขำวิชำ/โอนย้ำยสถำบัน 
- กำรพ้นสภำพนักศึกษำ 
- ตรวจสอบผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
- ตรวจสอบคุณวุฒินักเรียน 
- บันทึกสภำพกำรเป็นนักศึกษำ 
- ประสำนควำมร่วมมือกับคณะ/ส่วนงำน 

 1.2 หน่วยตรวจสอบและติดตามผลการศึกษา 

คุณภาพ 
- ประมวลผล GPA นักศึกษำ 
- ตรวจสอบผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
- กำรบันทึกเกรดนักศึกษำ 
- ส่งผลกำรเรียนให้ผู้ปกครองนักศึกษำ 
- กำรเทียบโอนนักศึกษำ 
- ประสำนควำมร่วมมือกับคณะ/ส่วนงำน 
 1.3 หน่วยอุทธรณ์โทษทางวิชาการ 

และบริหารจัดการข้อร้องเรียน 

3.2  
คุณภาพ 

- ประมวลผล GPA นักศึกษำ 
- ตรวจสอบผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
- กำรบันทึกเกรดนักศึกษำ 
- ส่งผลกำรเรียนให้ผู้ปกครองนักศึกษำ 
- กำรเทียบโอนนักศึกษำ 
- ประสำนควำมร่วมมือกับคณะ/ส่วนงำน 
 
1.4 หน่วยบริการทางการศึกษา (One Stop 

Service) - ออกเอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำ 
- จัดท ำบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ 
- ตรวจสอบคุณวุฒิกำรศึกษำ 
- งำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 
- กำรให้บริกำรนักศึกษำ อำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่แบบเบ็ดเสร็จ  
 ณ จุดเดียว 
- บริกำร/ประสำนงำนบุคคลภำยนอก 

 

3.1 หน่วยรับบุคคลเข้าศึกษา 

คุณภาพ 
- กำรจัดท ำแผนกำรรับนักศึกษำ  
- กำรด ำเนินกำรรับสมัครกำรประกำศผลคะแนน กำรจัดสอบ

สัมภำษณ์ กำรประกำศผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ และกำรรำยงำนตัว  
- กำรประสำนงำนเพื่อด ำเนินกำรสนับสนุนกำรจัดสอบ GAT/PAT, 

O-NET, วิชำสำมัญ 9 วิชำ  
- ประสำนควำมร่วมมือกับคณะ/ส่วนงำน 

 3.2 หน่วยสารสนเทศการรับเข้าศึกษา 

คุณภาพ - กำรศึกษำ รวบรวม วิเครำะห์ จัดท ำสถิติด้ำนกำรรับเข้ำศึกษำ  
- กำรจัดท ำฐำนข้อมูลโรงเรียนและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง  
- กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรรับเข้ำศึกษำ  

และกำรน ำเสนอสำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจให้กับผู้บริหำร 
- ประสำนควำมร่วมมือกับคณะ/ส่วนงำน 

 3.3 หน่วยการตลาด 

คุณภาพ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กองบริหารงานส านักฯ 

- ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลทำงด้ำนกำรตลำด 
- จัดท ำแผนงำนโครงกำร/กิจกรรมเพื่อกำรประชำสัมพันธ์และ

สร้ำงควำมผูกพันกับลูกค้ำตำมกลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
- กำรวิจัยตลำดร่วมกับคณะวิชำและกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับ

ลูกค้ำ ลูกค้ำในอนำคต หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
- ประสำนควำมร่วมมือกับคณะ/ส่วนงำน 

 3.4 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยากร
ข้อมูล 

คุณภาพ 

- กำรจัดกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนของระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และระบบเครือข่ำยของระบบทะเบยีน 

- กำรสร้ำงนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
- กำรปรับปรุงและบ ำรุงรักษำโปรแกรมและฐำนข้อมูลทะเบียน  
- กำรพัฒนำและให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนระบบทะเบียน  
- กำรบริกำรจัดท ำสื่อ กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของ

องค์กร  
- กำรดูแลรักษำด้ำนโสตทัศนูปกรณ์ กำรพัฒนำและดูแลเว็บไซต์  
- ประสำนควำมร่วมมือกับคณะ/ส่วนงำน 

 

4.1 หน่วยหลักสูตร 

คุณภาพ 
- กำรขออนุมัติเปิด/ปิดหลักสูตร 
- กำรขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 
- กำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
- กำรจัดท ำฐำนข้อมูล/ทะเบียนหลักสูตร 
- กำรจัดท ำโปรแกรม TQF 
- ประสำนควำมร่วมมือกับคณะ/ส่วนงำน 

 4.2 หน่วยทะเบียนเรียน 

คุณภาพ 
- กำรจัดกำรด้ำนกำรลงทะเบียนของนักศึกษำ 
- จัดท ำปฏิทินกำรศึกษำ 
- จัดท ำตำรำงสอน/ตำรำงสอบ 
- กำรจัดกำรศึกษำภำคกำรศึกษำพิเศษ  
- กำรตัดยอดหนี้ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
- กำรจัดกำรเรื่องกำรขอผ่อนผันค่ำช ำระค่ำธรรมเนียม 
- ประสำนควำมร่วมมือกับคณะ/ส่วนงำน 
 4.3 หน่วยสภาวิชาการ 

1.3  
คุณภาพ 

- งำนเลขำนุกำรสภำวิชำกำร 
- ร่ำงระเบียบ/ประกำศ 
 

4.4 หน่วยสหกิจศกึษา 

1.4  
คุณภาพ 
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อธิการบดี 

ผู้อ ำนวยกำร 

ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 

งานบริหารและสารสนเทศ  

 

งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา  งานบริการและทะเบียนการศึกษา งานรับเข้าและการตลาด  

 1. นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำร (1) 

2. นักวิชำกำรเงินและบัญชี ช ำนำญกำร (1) 

3. พนักงำนพิมพ ์(ลูกจำ้งประจ ำ) (1) 

4. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ปฏิบัติกำร (3)  

5. นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ปฏิบัติกำร (1)  
6. นักวิชำกำรเงินและบัญชี ปฏิบัตกิำร (1) 

7. นักบัญชี ปฏิบัติกำร (1) 

8. นักวิชำกำรพัสดุ ปฏิบัตกิำร (1) 

9. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป (2) 

10. พนักงำนขับรถยนต์ (2) 

11. คนงำน (1) 

1. นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำรพิเศษ (1) 
2. นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำร (4) 
3. ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร ช ำนำญงำน (1) 
4. พนักงำนธุรกำร ช ำนำญงำน (1) 
5. นักวิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติกำร (4) 
6. นักวชิำกำรศึกษำ (2) 

 

1. นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำร (6) 
2. นักวิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติกำร (2) 
3. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ปฏิบัติกำร (1) 
4. นักวิชำกำรศึกษำ (2) 
 

1. นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำร (1) 
2. นักวิชำกำรคอมพวิเตอร์ ช ำนำญกำร (1) 
3. นักวิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติกำร (2) 
4. นักวิชำกำรคอมพวิเตอร์ ปฏบิัติกำร (3) 
5. นักสำรสนเทศ ปฏิบัติกำร (2) 
6. นักวิชำกำรสถิติ ปฏิบัติกำร (1) 
7. นักวชิำกำรโสตทัศนศึกษำ ปฏบิัติกำร (2)  

 

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ 

รองผู้อ ำนวยกำร 

ฝ่ำยวิชำกำร 

รองผู้อ ำนวยกำร 

ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนส ำนักฯ 1 

รองผู้อ ำนวยกำร 

ฝ่ำยบริหำรและยุทธศำสตร์ 

1 1 1 

56

9 1 

15 13 11 12 

 

     

   ภาพที ่1.7 แสดงโครงสร้ำงอัตรำก ำลัง 

2.2.12 โครงสร้างอัตราก าลัง 
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รายละเอียด แผนงาน/โครงการ 
แผนยุทธศาสตร์การบริหาร  

ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  
พ.ศ. 2563-2566 
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2.2.13 กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมในแผนยุทธศาสตร์การบริหาร ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ พ.ศ.2563-2566 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างระบบนิเวศเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Ecosystem For Supporting Education Transformation) 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนำระบบนิเวศกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรีที่มีประสิทธิภำพ  
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนำระบบนิเวศกำรสนับสนุนกำรบริหำรหลักสูตรที่มีประสิทธิภำพ  
 

ตารางท่ี 2.1 กลยุทธ์และเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนำระบบนิเวศกำรรับบุคคลเข้ำ

ศึกษำระดับปริญญำตรีที่มีประสิทธิภำพ 

1) จ ำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยของ
โรงเรียนในภำคตะวันออกเฉียงเหนือได้ตำม
เป้ำหมำย  

2) มีเครือข่ำยและควำมร่วมมือในกำรพัฒนำองค์กร
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งต่อนักเรียน 
องค์กร และสังคม  

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนำระบบนิเวศกำรสนับสนุนกำร

บริหำรหลักสูตรที่มีประสิทธิภำพ 

 

1) กำรบริหำรจัดกำรระบบคลังหน่วยกิตท่ีมี
ประสิทธิภำพรองรับกำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิต
ของมหำวิทยำลัย    

2) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิตหลักสูตรของคณะ 
วิทยำลัย ให้เป็นไปตำมกระบวนทัศน์ใหม่ทำง
กำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย 

3) สนับสนุนและพัฒนำกระบวนงำนด้ำนระบบ
ทะเบียนเพ่ือเพ่ิมผลิตภำพและรองรับกำรจัด
กำรศึกษำหลำยรูปแบบ 

4) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรด้ำนสหกิจ
ศึกษำบูรณำกำรกำรท ำงำน 
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ตารางท่ี 2.2 กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรมในแผนยุทธศำสตร์ที่ 1 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์ (Key results) 
ค่าเป้าหมาย (Target) 

ผู้รับผิดชอบ 2563 
(ผล) 

2564 2565 2566 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Ecosystem 
For Supporting Education Transformation) 
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนำระบบนิเวศกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรีที่มีประสิทธิภำพ (SC1, SA2, SO2) 

แผนงำนที่ 1.1.1 ส่งมอบ

คุณค่ำให้ลูกค้ำในอนำคต   

- จ ำนวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำยของ
โรงเรียนในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้ำ
รับกำรทดสอบ (คน) 

- ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรต่อกำร
ให้บริกำรด้ำนกำรรับเข้ำ
ศึกษำ (ร้อยละ) 

- ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรต่อคุณภำพของ
ข้อมูลและสำรสนเทศ (ร้อย
ละ) 

- 
 
 
 
 
- 

 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

30000 
 
 
 
 

80 
 
 
 

80 

40000 
 
 
 
 

85 
 
 
 

85 

- ผู้รับผิดชอบหลัก: 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก

บริหำรและพัฒนำ

วิชำกำร 

 

แผนงำนที่ 1.1.2 สร้ำง

เครือข่ำยและควำมร่วมมือ

กำรรับเข้ำศึกษำ 

- จ ำนวนสถำบันเครือข่ำย
ควำมร่วมมือกำรรับเข้ำ
ศึกษำ (แห่ง) 

- - 1 2 - ผู้รับผิดชอบหลัก: 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก

บริหำรและพัฒนำ

วิชำกำร 

แผนงำนที่ 1.1.3 พัฒนำ

โครงสร้ำงพื้นฐำนและ

บุคลำกรเพ่ือรองรับระบบ

นิเวศกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำ  

- ระบบฐำนข้อมูลนิเวศใหม่
ด้ำนกำรรับบุคลเข้ำศึกษำ 
(ระบบ) 

- - 1 2 - ผู้รับผิดชอบหลัก: 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก

บริหำรและพัฒนำ

วิชำกำร 
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แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์ (Key results) 
ค่าเป้าหมาย (Target) 

ผู้รับผิดชอบ 2563 
(ผล) 

2564 2565 2566 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนำระบบนิเวศกำรสนับสนุนกำรบริหำรหลักสูตรที่มีประสิทธิภำพ (SC4, SA2) 

แผนงำนที่ 1.2.1 กำรพัฒนำ

และจัดกำรระบบคลังหน่วย

กิต 

- กำรพัฒนำหรือปรับปรุง
ระบบ KKU-Credit Bank 
(งำน) 

- 1 

 

1 

 

1 - ผู้รับผิดชอบหลัก: รอง

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 

- ผู้รับผิดชอบร่วม: รอง

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

แผนงำนที่ 1.2.2 กำร

สนับสนุนและส่งเสริมกำร

ด ำเนินงำนด้ำนหลักสูตร

ของมหำวิทยำลัยและ

มำตรฐำนหลักสูตร 

- ร้อยละควำมส ำเร็จของ
กระบวนงำนตำมเป้ำหมำย
ที่ก ำหนดด้ำนกำรใช้เวลำ 
ขั้นตอน หรือผลลัพธ์ที่
ก ำหนด (ร้อยละ) 

- จ ำนวนกระบวนงำนที่มี
กำรเพ่ิมผลิตภำพ (งำน) 

100 

 

 

1 

100 

 

 

1 

100 

 

 

1 

100 

 

 

1 

- ผู้รับผิดชอบหลัก: รอง

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 

- ผู้รับผิดชอบร่วม: รอง

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

แผนงำนที่ 1.2.3 กำร

สนับสนุนและพัฒนำ

กระบวนงำนด้ำนระบบ

ทะเบียนเพ่ือเพ่ิมผลิตภำพ

และรองรับกำรจัดกำรศึกษำ

หลำยรูปแบบ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จของ
กระบวนงำนตำมข้ันตอน
และเวลำมำตรฐำนที่แจ้ง
ผู้รับบริกำร (ร้อยละ) 

- จ ำนวนกระบวนงำนที่มี
กำรเพ่ิมผลิตภำพ (งำน) 

100 
 
 
 
1 

100 
 
 
 
1 

100 
 
 
 
1 

100 
 
 
 
1 

- ผู้รับผิดชอบหลัก: รอง

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 

- ผู้รับผิดชอบร่วม: รอง

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

แผนงำนที่ 1.2.4 กำร

ส่งเสริมและสนับสนุนกำร

ด ำเนินกำรด้ำนสหกิจศึกษำ

นำนำชำติ 

- จ ำนวนนักศึกษำที่ไปสหกิจ
ศึกษำนำนำชำติ (คน) 

- จ ำนวนสถำนประกอบกำร 
(แห่ง)  

250 
 

190 

250 
 

190 

280 
 

195 

280 
 

195 

- ผู้รับผิดชอบหลัก: รอง

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) 
กลยุทธที่ 2.1 เพ่ิมผลิตภำพกระบวนงำนและองค์กรด้วยดิจิทัลและนวัตกรรม  
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือช่วยในกำรตัดสินใจและตอบสนองต่อควำมต้องกำร

ผู้รับบริกำร  
 

ตารางท่ี 2.3 กลยุทธ์และเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธที่ 2.1 เพิ่มผลิตภำพกระบวนงำนและองค์กร

ด้วยดิจิทัลและนวัตกรรม 

1) พัฒนำนวัตกรรมเพ่ือกำรให้บริกำรด้วยดิจิทัล  
2) กระบวนงำนที่ได้รับกำรพัฒนำและปรับปรุง

กระบวนงำนเพ่ือเพ่ิมผลิตภำพด้วยเทคโนโลยี
สำรสนเทศหรือดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือช่วยใน

กำรตัดสินใจและตอบสนองต่อควำมต้องกำร

ผู้รับบริกำร 

1) สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจทั้งใน
ระดับองค์กรและมหำวิทยำลัย 
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ตารางท่ี 2.4 กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรมในแผนยุทธศำสตร์ที่ 2 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์ (Key results) 
ค่าเป้าหมาย (Target) 

ผู้รับผิดชอบ 2563 
(ผล) 

2564 2565 2566 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนกระบวนงานการบริการดิจิทัล (Digitalized Service) 

กลยุทธที่ 2.1 เพ่ิมผลิตภำพกระบวนงำนและองค์กรด้วยดิจิทัลและนวัตกรรม (SC4, SO1) 

แผนงำนที่ 2.1.1 สร้ำง

นวัตกรรมกำรให้บริกำร

กำรศึกษำ 

- จ ำนวนนวัตกรรมด้ำน 
Digital technology 
(งำน) 

2 3 3 3 - ผู้รับผิดชอบหลัก: รอง
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
- ผู้รับผิดชอบร่วม: รอง
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
บริหำรและยุทธศำสตร์ 

แผนงำนที่ 2.1.2 กำร

พัฒนำระบบงำนและ

กระบวนกำรท ำงำนโดย

อำศัยเทคโนโลยีดิจิทัล 

- จ ำนวนกระบวนงำนที่ได้รับ
กำรปรับปรุงหรือพัฒนำ
เป็นดิจิทัลหรือเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (งำน) 

3 3 3 3 - ผู้รับผิดชอบหลัก: รอง
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

- ผู้รับผิดชอบร่วม: รอง
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
วิชำกำร รอง
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
บริหำรและยุทธศำสตร์ 

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรตัดสินใจและตอบสนองต่อควำมต้องกำรผู้รับบริกำร (SC2) 

แผนงำนที่ 2.2.1 สนับสนุน

กำรใช้สำรสนเทศเพ่ือกำร

บริหำรและกำรตัดสินใจ 

 

- จ ำนวนข้อมูลหรือชุดข้อมูล
ที่ปรับเปลี่ยนเป็น BI 
(จ ำนวนชุดข้อมูล) 

- ร้อยละควำมพอใจของ
ผู้รับบริกำรด้ำนข้อมูลและ
สำรสนเทศเพ่ือสนับสนุน
กำรบริหำรวิชำกำร (ร้อย
ละ) 

- 
 
 

76 

2 
 
 

78 

2 
 
 

80 

2 
 
 

82 

- ผู้รับผิดชอบหลัก: รอง

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

- ผู้รับผิดชอบร่วม: รอง
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
บริหำรและยุทธศำสตร์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร (Management 
Transformation) 

กลยุทธ์ที่ 3.1 ยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของบุคลำกรเพ่ือสร้ำงผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อองค์กร  
กลยุทธที่ 3.2 พัฒนำองค์กรสู่งกำรจัดกำรองค์กรสมัยใหม่ 

 
ตารางท่ี 2.5 กลยุทธ์และเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ ยุทธศำสตร์ที่ 3 

กลยุทธ์ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 3.1 ยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำร

ท ำงำนของบุคลำกรเพ่ือสร้ำงผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อองค์กร 

1) บุคลำกรทุกคนมีควำมพร้อมส ำหรับกำร
เปลี่ยนแปลง และมีทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำร
ท ำงำนในอนำคต 

2) กำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณภำพ กำรเรียนรู้ 
และบุคลำกรมีควำมผูกพันต่อองค์กร 

กลยุทธที่ 3.2 พัฒนำองค์กรสู่กำรจัดกำรองค์กร

สมัยใหม่ 

 

 

1) ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของกำรขับเคลื่อน
มหำวิทยำลัยสู่กำรเปลี่ยนแปลง 

2) พัฒนำองค์กรสู่กำรจัดกำรองค์กรสมัยใหม่ 
3) เป็นหน่วยงำนที่ได้รับกำรยกย่องในด้ำนกำร

เปิดเผย โปร่งใสและเป็นธรรม 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

26 

ตารางท่ี 2.6 กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรมในแผนยุทธศำสตร์ที่ 3 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์ (Key results) 
ค่าเป้าหมาย (Target) 

ผู้รับผิดชอบ 2563 
(ผล) 

2564 2565 2566 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร (Management Transformation) 

กลยุทธ์ที่ 3.1 ยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของบุคลำกรเพ่ือสร้ำงผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อองค์กร (SC5, SC6, SA1) 

แผนงำนที ่3.1.1 กำรพัฒนำ
ทักษะของบุคลำกรให้มี
ควำมพร้อมส ำหรับกำร
ท ำงำนยุคใหม่  

- ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับ
กำรพัฒนำเพ่ือยกระดับขีด
ควำมสำมำรถในกำรท ำงำน
ของบุคลำกรให้พร้อม
ส ำหรับกำรท ำงำนใน
อนำคต (ร้อยละ) 

- - 30 50 - ผู้รับผิดชอบหลัก: รอง
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร
และยุทธศำสตร์ 
- ผู้รับผิดชอบร่วม: 
ผู้อ ำนวยกำรกอง
บริหำรงำนส ำนัก 
 

แผนงำนที่ 3.1.2 กำรพัฒนำ
และส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กรแห่งคุณภำพและกำร
เรียนรู้ 

- กำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือกำร
ใช้ประโยชน์ หรือผลงำน
เพ่ือกำรพัฒนำงำนตำม
แนวทำงเกณฑ์ TQA 
(จ ำนวนเรื่อง) 

- ร้อยละของระดับควำม
ผูกพันของบุคลำกร  
(ร้อยละ) 

- จ ำนวนบุคลำกรที่ท ำผิด
จรรยำบรรณฯ (ครั้ง) 
 

- 
 
 
 
 

82.53 
 
 
0 

- 
 
 
 
 

85 
 
 
0 

2 
 
 
 
 

85 
 
 
0 

4 
 
 
 
 

85 
 
 
0 

- ผู้รับผิดชอบหลัก: รอง
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร
และยุทธศำสตร์ 
- ผู้รับผิดชอบร่วม: 
ผู้อ ำนวยกำรกอง
บริหำรงำนส ำนัก 

กลยุทธที่ 3.2 พัฒนำองค์กรสู่กำรจัดกำรองค์กรสมัยใหม่ (SC3) 

แผนงำนที่ 3.2.1 กำรพัฒนำ
ระบบบริหำรจัดกำรและ
แผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภำพ 

- ร้อยละควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินกำรตำมแผน 
(ร้อยละ) 

- ร้อยละควำมส ำเร็จตำม
ข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนสู่
ควำมเป็นเลิศ (OKRs) 
(ร้อยละ) 

70 
 
 

70 

75 
 
 

75 

85 
 
 

80 

90 
 
 

85 
 

- ผู้รับผิดชอบหลัก: รอง
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร
และยุทธศำสตร์ 
- ผู้รับผิดชอบร่วม: 
ผู้อ ำนวยกำรกอง
บริหำรงำนส ำนัก 
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แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์ (Key results) 
ค่าเป้าหมาย (Target) 

ผู้รับผิดชอบ 2563 
(ผล) 

2564 2565 2566 

 

แผนงำนที่ 3.2.2 กำรน ำ
หลักกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินกำรของหน่วยงำน
ภำครัฐมำใช้ในกำร
บริหำรงำนในองค์กร 

- ร้อยละผลกำรประเมินตำม
หลักกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำร
ท ำงำนภำครัฐมำใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรองค์กร 
(ITA) (ร้อยละ) 

82 89 90 91 - ผู้รับผิดชอบหลัก: รอง
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร
และยุทธศำสตร์ 
- ผู้รับผิดชอบร่วม: 
ผู้อ ำนวยกำรกอง
บริหำรงำนส ำนัก 
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 2.2.14 กรอบวงเงินงบประมาณที่ใช้ในแผนยุทธศาสตร์การบริหาร ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2563-2566     

     ตารางที่ 2.7 กรอบวงเงินงบประมำณท่ีใช้ในแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำร 

ประเด็นยุทธศาสตร์  ปีงบประมาณ พ.ศ. รวมงบประมาณ
ทั้งหมด 2563 2564 2565 2566 

People : ด าเนินการให้ ประชาคม หรือ ผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย      
S1 : กำรสร้ำงระบบนิเวศเพื่อสนบัสนุนกำรจดักำรศึกษำของ
มหำวิทยำลยัขอนแก่น (Ecosystem For Supporting Education 
Transformation) 

30,000,000.00 30,000,000.00 31,000,000.00 32,000,000.00 123,000,000.00 

Ecological : ด าเนินการให้ระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย           

S2 : ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้ำวเขำ้สู่ยุคดจิิทัล (Digital Transformation) 2,200,000.00 2,400,000.00 2,600,000.00 2,800,000.00 10,000,000.00 

S3 : ปรับเปลี่ยนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร (Management 
Transformation) 

10,000,000.00 11,000,000.00 12,000,000.00 13,000,000.00 46,000,000.00 

Spiritual : ด าเนินการปลูกฝังจติวิญญาณความเป็น
มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

          

S3 : ปรับเปลี่ยนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร (Management 
Transformation)  

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 400,000.00 

รวมงบประมาณทั้งหมด 42,300,000.00 43,500,000.00 45,700,000.00 47,900,000.00 179,400,000.00 
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ส่วนที่ 3 

การน าแผนยทุธศาสตรไ์ปสูป่ฏบิตัิ 

 
 ส านกับรหิารและพฒันาวชิาการ 
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนยุทธศาสตรไ์ปสู่การปฏิบัติ  

ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 

P 

 

แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร พ.ศ.2563-2566 เป็นแผนที่ใช้เพ่ือ
ผลักดันวิสัยทัศน์และพันธกิจของส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรและด ำเนินงำนด้ำน
วิชำกำร กำรจัดกำรศึกษำ และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยขอนแก่น ให้เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยได้ก ำหนดแผนยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และแผนงำน ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศำสตร์ 6 กล
ยุทธ์ 14 แผนงำน ทั้งนี้ เพ่ือให้บรรลุควำมส ำเร็จของกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ฯ สู่กำรปฏิบัติ ส ำนัก
บริหำรและพัฒนำวิชำกำร ได้มีกำรสร้ำงควำมชัดเจนของแผนยุทธศำสตร์ฯ และกำรบริหำรจัดกำรแผน
ยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ โดยสร้ำงควำมรับรู้ ควำมเข้ำใจ ตระหนักถึงภำรกิจ และควำมรับผิดชอบร่วมกันของ
ทุกกลุ่มภำรกิจในกำรพัฒนำองค์กร เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภำพยิ่งขึ้น กำรบริหำรจัดกำรแผน
ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ สู่กำรปฏิบัติ มีแนวทำงดังนี้    
3.1 การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ได้จัดท ำขึ้นบนพ้ืนฐำนของกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมภำรกิจของส ำนักฯ ผลกำร
ด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก ข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนสู่ควำมเป็นเลิศ 
Objective & Key Result (OKRs) กับมหำวิทยำลัยที่มอบหมำยให้ส ำนักฯ กำรวิเครำะห์ทิศทำงและนโยบำย
ของมหำวิทยำลัยขอนแก่นในด้ำนต่ำงๆ เช่น แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย พ.ศ.2563-2566 กำรเป็นองค์กรที่
มีควำมเป็นเลิศทำงศิลปวิทยำกำร (Excellence academy) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมเพ่ือน ำไปสู่ Smart 
campus ทักษะนักศึกษำในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของลูกค้ำ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ
พันธมิตร และกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในส ำนักฯ เพ่ือน ำมำปรับปรุงและพัฒนำให้สอดคล้องกับสำรสนเทศ
ที่ได้วิเครำะห์และประเมินแล้ว ตลอดจนจัดให้มีกิจกรรมประชุมสัมมนำ เพ่ือทบทวนแผน ทบทวนคุณภำพ 
ทบทวนวิสัยทัศน์ ค่ำนิยม จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และ ภำวะคุกคำม เป็นประจ ำทุกปี โดยกำรสัมมนำระดม
สมองวิเครำะห์สถำนกำรณ์ ผ่ำนกระบวนกำร SWOT Analysis ที่จะช่วยให้เห็น จุดแข็ง ควำมได้เปรียบเชิงกล
ยุทธ์ จุดอ่อน หรือจุดบอด แนวทำงแก้ไข หรือ ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ ที่ได้จำกกำรสัมมนำแผนยุทธศำสตร์
และแผนปฏิบัติกำร และสรุปน ำเข้ำสู่กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรฝ่ำยแผนฯของส ำนักฯ ต่อไป 
3.2 การเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์สู่การจัดท าโครงการและแผนงบประมาณ 

ในกำรน ำแผนยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติ ผู้ที่ได้รับมอบหมำยจะต้องไปจัดท ำรำยละเอียด
ของโครงกำรหรือกิจกรรมพร้อมงบประมำณ และบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนด 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นในทิศทำงเดียวกันและสอดคล้องกัน จึงมีกำรถ่ำยทอดเป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด และค่ำ
เป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์และกลยุทธ์สู่บุคลำกร นอกจำกนี้ส ำนักฯ ยังได้มีกำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติ
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รำชกำรรำยบุคคลในมิติของประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรด ำเนินโครงกำรและกิจกรรม เพ่ือเป็นกลไกใน
กำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของส ำนักฯ รวมทั้งกำรติดตำมและ
ประเมินผลอย่ำงต่อเนื่องทั้งกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรและผลสัมฤทธิ์ของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
3.3 การถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดจากระดับมหาวิทยาลัยสู่ระดับหน่วยงาน 

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร ไปในทิศทำงเดียวกันและสอดคล้องกัน
กับมหำวิทยำลัย จึงจะได้มีกำรถ่ำยทอดเป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ของส ำนัก
บริหำรและพัฒนำวิชำกำร  โดยกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับหน่วยงำน โดย
กำรก ำหนดเป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำยที่ส ำคัญ ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย อีกท้ัง
ยังเป็นกลไกเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ได้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 
3.4 การติดตามและประเมินผล  

กำรติดตำมและประเมินผลจะมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องทั้งกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร
และผลสัมฤทธิ์ของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ โดยแบ่งช่วงระยะเวลำในกำรติดตำมออกเป็นรำยไตรมำส คือ  
รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน  
3.5 การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่บุคลากร 

เพ่ือให้บุคลำกร ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ตระหนักและรับรู้ถึงยุทธศำสตร์ของส ำนัก
บริหำรและพัฒนำวิชำกำร  จึงมีกำรประชำสัมพันธ์ เพ่ือสื่อสำรและถ่ำยทอดยุทธศำสตร์ของส ำนักบริหำรและ
พัฒนำวิชำกำร ให้บุคลำกร ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับรู้และเข้ำใจ ทั้งในกำรประชำสัมพันธ์ และ
กำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ  
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ภาคผนวก 
 
ภำคผนวก ก ประกำศมหำวิทยำลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1689/2561  

                ภำคผนวก ข ค ำสั่งแต่งคั้งคณะท ำงำนจัดท ำ (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำร 
                                 ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร ที่ 46/2563 

ภำคผนวก ค ปฏิทินกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรมหำวิทยำลัยขอนแก่น  

 ภำคผนวก ง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยกับยุทธศำสตร์ 

    ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร พ.ศ. 2563-2566 
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ภาคผนวก ก 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1689/2561 
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ภาคผนวก ข 

ค าสั่งส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ที่ 46/2563 
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ภาคผนวก ค 

ปฏิทินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
พ.ศ. 2563-2566 

 
ปฏิทินกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 2566 

 

วัน เดือน ป ี กิจกรรม 
กุมภาพันธ์ 2562 แต่งต้ังคณะกรรมการ/จัดทีมเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มีนาคม 2562 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ถ่ายทอดนโยบาย แผนงานการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน่ และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
จากประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 กลุ่ม ดังนี ้

ว/ด/ป เวลา สถานที ่ กลุ่มประชาคม 

20 มี.ค. 62 10.00 - 14.00 น. วปท. o กลุ่มผู้บริหารส่วนงาน  
15.00 - 16.30 น. ห้องสิริคุณากร 3 o กลุ่มสภาพนักงาน และบุคลากร มข. 

21 มี.ค. 62 10.00 - 14.00 น. ห้องสิริคุณากร 3 o กลุ่มผู้อ านวยการหน่วยงาน 
(กอง/ศูนย์/สถาบัน)  

15.00 - 16.30 น. กองพัฒนา นศ. o กลุ่มนักศึกษา  
22 มี.ค. 62 10.00 - 12.00 น. วปท. o กลุ่มภาครัฐ/เอกชน และประชาชน

ทั่วไป 

26 มี.ค. 62 09.00 - 12.00 น. ว.หนองคาย o กลุ่มวิทยาเขตหนองคาย   
เมษายน 2562 จัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่ พ.ศ. 2563 – 2566 

 
18 เมษายน 2562 ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่  พ.ศ. 2563 – 2566 

 

22 เมษายน 2562 
 
 

เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 2566  
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

27 เมษายน 2562 
 
 

เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 2566  
ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ณ จังหวัดภูเก็ต) 
 

พฤษภาคม 2562 
 

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติ 
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ภาคผนวก ง 

ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์ 
ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2563-2566 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ ยุทธศาสตร์ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
เป้าหมาย มหาวิทยาลัยขอนแกน่ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

People 
 
 
 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา 
กลยุทธที่ 1 : พัฒนำหลักสูตรเดิมสกูระบวนทัศนใหม 
(Learning paradigm) 
กลยุทธที่ 2 : กำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิต (Lifelong 
Education) 
กลยุทธที่ 3 : พัฒนำหลักสูตรใหม ่(New Curriculum) เพื่อ
สร้ำงอำชีพใหม่ตำมควำมต้องกำรของสังคม 
กลยุทธที่ 4 : กำรจัดตั้งระบบกำรจัดกำรศึกษำรูปแบบใหม่ ที่
รองรับกำรจดักำรเรียนกำรสอนในรูปแบบดิจิทลั (KKU 
Academy) 
กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนำระบบศึกษำระดับบณัฑิตศึกษำใหส้ำมำรถ
สร้ำงผลงำนวิจัย และนวัตกรรมทีม่ีคุณภำพสูง 
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนำนักศึกษำให้มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 
21 (21st Century skills) 
กลยุทธ์ที่ 7 : ส่งเสรมิให้นักศึกษำเกิดมุมมอง และขีด
ควำมสำมำรถในกำรเป็นพลเมืองโลก (Global Perspective 
& Capability) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างระบบนิเวศเพ่ือสนับสนนุ
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลยัขอนแกน่ (Ecosystem 
For Supporting Education Transformation) 
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนำระบบนิเวศกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำระดับ
ปริญญำตรีที่มปีระสิทธิภำพ  
แผนงำนที่ 1.1.1 ส่งมอบคุณค่ำใหลู้กค้ำในอนำคต   
แผนงำนที่ 1.1.2 สร้ำงเครือข่ำยและควำมร่วมมือกำรรับเข้ำ
ศึกษำ 
แผนงำนที่ 1.1.3 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและบุคลำกรเพื่อ
รองรับระบบนเิวศกำรรับบุคคลเขำ้ศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนำระบบนิเวศกำรสนับสนุนกำรบริหำร
หลักสตูรที่มีประสิทธิภำพ  
แผนงำนท่ี 1.2.1 กำรพัฒนำและจดักำรระบบคลังหน่วยกิต 
แผนงำนท่ี 1.2.2 กำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรด ำเนินงำน
ด้ำนหลักสูตรของมหำวิทยำลยัและมำตรฐำนหลักสูตร 
แผนงำนท่ี 1.2.3 กำรสนับสนุนและพัฒนำกระบวนงำนด้ำน
ระบบทะเบยีนเพื่อเพ่ิมผลติภำพและรองรับกำรจัดกำรศึกษำ
หลำยรูปแบบ 
แผนงำนท่ี 1.2.4 กำรส่งเสรมิและสนับสนุนกำรด ำเนินกำร
ด้ำนสหกิจศึกษำนำนำชำต ิ

People ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ปรับเปลี่ยนการท างานวิจัย 
กลยุทธ์ที่ 1 : ลงทุนสร้ำงแพลตฟอร์มกำรวิจัยใหม่ (Invest 
New Research Infrastructure Platform) 
กลยุทธ์ที่ 2 : สนับสนุนให้เกิดโครงกำรวิจัยขนำดใหญ่ที่ท ำงำน
วิจัยเป็นทีมและท ำงำนต่อเนื่อง (Research 
programs/clusters) 
กลยุทธ์ที่ 3 : สร้ำงระบบนเิวศของกำรวิจัย (Research 
Ecosystem) 
กลยุทธ์ที่ 4 : สร้ำงระบบนเิวศส ำหรับกำรสร้ำงนวัตกรรม 
(Innovation Ecosystem) 
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กลยุทธ์ที่ 5 : เพิ่มจ ำนวนผู้ประกอบกำร หรือลงทุน หรือร่วม
ลงทุน (startup/ venture capital) 

People ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 
กลยุทธ์ที่ 1 : วำงระบบบริหำรทรพัยำกรบุคคลที่เอื้อต่อกำร
สร้ำงผลงำน 
กลยุทธ์ที่ 2 : ยกระดับขดีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของ
บุคลำกร 
กลยุทธ์ที่ 3 : สร้ำงระบบกำรจ้ำงงำนท่ีหลำกหลำยและยืดหยุ่น 
(Flexible Employment system) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ
องค์กร (Management Transformation) 
กลยุทธ์ที่ 3.1 ยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของ
บุคลำกรเพื่อสร้ำงผลสัมฤทธ์ิที่ดีตอ่องค์กร  
แผนงำนท่ี 3.1.1 กำรพัฒนำทักษะของบุคลำกรให้มีควำม
พร้อมส ำหรับกำรท ำงำนยคุใหม ่

People ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 1 : สร้ำงโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่เน้นกำรสร้ำง
คุณค่ำร่วมด้ำนเศรษฐกิจและสังคม เช่น U2T บ้ำนโต้นโมเดล 
มข. แก้จน 
กลยุทธ์ที่ 2 : กำรสร้ำงโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ใช้ควำมรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (SDG) 

 

Ecological ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค
กร 
กลยุทธ์ที่ 1 : วำงระบบบริหำรจัดกำรเพื่อควำมเป็นเลิศทั่วทั้ง
องค์กร เน้นกำรกระจำยอ ำนำจ (Excellence execution by 
Centralized policy, Decentralized operation) 
กลยุทธ์ที่ 2 : มุ่งกำรขับเคลื่อนองค์กรเชิงกลยุทธ์และปรับปรุง
กฏระเบียบที่ล้ำสมัย (Strategic lead, Regulation follow) 
กลยุทธ์ที่ 3 : น ำระบบสำรสนเทศมำใช้ให้ครอบคลุม (Digital 
and Automation process management) 
กลยุทธ์ที่ 4 : บริหำรสินทรัพย์อยำ่งมีประสิทธิภำพเพื่อควำม
ยั่งยืน (Efficiently asset management) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ
องค์กร (Management Transformation) 
กลยุทธที่ 3.2 พัฒนำองค์กรสู่กำรจัดกำรองค์กรสมัยใหม่  
แผนงำนท่ี 3.2.1 กำรพัฒนำระบบบริหำรจดักำรและแผนกล
ยุทธ์ที่มีประสิทธิภำพ 
 

Ecological ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 สรางมหาวิทยาลัยขอนแกนใหเป
นที่นาท างาน 
กลยุทธ์ที่ 1 : กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมท่ีพร้อมส ำหรับกำร
ท ำงำน (Good Workplace) ของบุคลำกรทุกกลุ่ม 
กลยุทธ์ที่ 2 : กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบกำรจดักำรสวัสดิกำร
และสิทธิประโยชน์ 
กลยุทธ์ที่ 3 : กำรสร้ำงควำมผูกพันกับบุคลำกรอยำ่งเป็น
ระบบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ
องค์กร (Management Transformation) 
กลยุทธ์ที่ 3.1 ยกระดับขดีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของ
บุคลำกรเพื่อสร้ำงผลสัมฤทธ์ิที่ดีตอ่องค์กร  
แผนงำนที่ 3.1.2 กำรพัฒนำและสง่เสริมวัฒนธรรมองค์กรแห่ง
คุณภำพและกำรเรยีนรู ้
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Ecological ประเด็นยุทธศาสตรที ่7 สรางมหาวิทยาลัยใหเปนที่นาอย ู
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนำมหำวิทยำลัยให้ประชำคมอยูด่ีมีควำมสุข 
(Well-Being University) 
กลยุทธ์ที่ 2 : สร้ำงมหำวิทยำลัยให้เป็นชุมชนสีเขียว (Green 
Society) 
กลยุทธ์ที่ 3 : สร้ำงสุนทรียภำพใหเ้กิดขึ้นในมหำวิทยำลัย 
(Aesthetic Environment) 
กลยุทธ์ที่ 4 : กำรจัดกำรอำคำรสถำนท่ีและบ้ำนพักท่ีเสื่อม
โทรม (Building Renovation) 
กลยุทธ์ที่ 5 : กำรสร้ำงมหำวิทยำลัยให้เป็นเมืองสัญจร
อัจฉริยะ (Smart Mobility) 
กลยุทธ์ที่ 6 : จัดระบบรักษำควำมปลอดภัยทีม่ีประสิทธิภำพ 
โดยน ำระบบเทคโนโลยีแห่งอนำคตมำใช้ (Smart security) 
กลยุทธ์ที่ 7 : จัดระบบจรำจรใหมใ่ห้มี Zoning โดยพยำยำม
แยกถนนเพื่อกำรสญัจรหลักออกจำกถนนแขนงย่อยที่เข้ำสู่
พื้นที่กำรศึกษำ และพื้นท่ีกำรบริกำร  

 

Ecological ประเด็นยุทธศาสตรที ่8 ปรับเปลี่ยนองคกรใหกาวเขาสูยุค
ดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 1 : กำรบริกำรเชิงลึกด้ำนเทคโนโลยีดิจิทลั 
กลยุทธ์ที่ 2 : สร้ำงระบบนเิวศด้ำนกำรสร้ำงนวัตกรรมดิจิทลั 
กลยุทธ์ที่ 3 : กำรพัฒนำระบบกำรท ำงำนและกำรเรยีนรู้ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุค
ดิจิทัล (Digital Transformation) 
กลยุทธที่ 2.1 เพิ่มผลิตภำพกระบวนงำนและองค์กรด้วย
ดิจิทัลและนวัตกรรม  
แผนงำนที่ 2.1.1 สร้ำงนวัตกรรมกำรให้บริกำรกำรศึกษำ 
แผนงำนที่ 2.1.2 กำรพัฒนำระบบงำนและกระบวนกำรท ำงำน
โดยอำศัยเทคโนโลยดีิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อช่วยในกำรตัดสินใจ
และตอบสนองต่อควำมต้องกำรผูร้ับบริกำร  
แผนงำนที่ 2.2.1 สนับสนุนกำรใช้สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
และกำรตัดสินใจ 

 
 

Ecological 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9 การน ามหาวิทยาลัยสูความเปนนา
นาชาติ 
กลยุทธ์ที่ 1 : สนับสนุนและส่งเสรมิกำรมสี่วนร่วมของ global 
learners, global alumni, and global staff 
กลยุทธ์ที่ 2 : สนับสนุนและส่งเสรมิเครือข่ำยคณุภำพระดับ
โลกและระบบนิเวศน์ (Global Quality Network & 
Ecosystem) 
กลยุทธ์ที่ 3 : สนับสนุนกลยุทธ์เพื่อกำรจัดอันดับ World 

 



 

 

42 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ ยุทธศาสตร์ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
เป้าหมาย มหาวิทยาลัยขอนแกน่ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

University Ranking ทีสู่งขึ้น 
กลยุทธ์ที่ 4 : สร้ำงควำมเป็นนำนำชำติทั้งด้ำนอำจำรย์ 
บุคลำกร นักศึกษำ และสภำพแวดล้อม (International 
environment) 

Spiritual ประเด็นยุทธศาสตรที่ 10 การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิ
บาล 
กลยุทธที่ 1 : วำงระบบกำรบรหิำรจัดกำรดวยหลักธรรมำภิ
บำล ใหเกิดทั่วท้ังมหำวิทยำลัย (Good Governance for all 
Units) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ
องค์กร (Management Transformation) 
กลยุทธที่ 3.2 พัฒนำองค์กรสู่กำรจัดกำรองค์กรสมัยใหม่  
แผนงำนท่ี 3.2.2 กำรน ำหลักกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐมำใช้ในกำร
บริหำรงำนในองค์กร 

 
Spiritual 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 11 เสริมสรางความรวมมือเพ่ือการ
พัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1 : จัดท ำโครงกำรขนำดใหญ่ร่วมกันระหว่ำงคณะ 
ในกลุ่มวิทยำศำสตรส์ุขภำพ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และ
กลุ่มสังคมศำสตรต์ลอดจนพัฒนำควำมร่วมมือกับสถำบันใน
ลุ่มน้ ำโขง 
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คณะผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา 

รองศำสตรำจำรยประพันธศกัดิ์  ฉวีรำช  ผูอ ำนวยกำรส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 
ผูชวยศำสตรำจำรยดำรณี  หอมดี   รองผูอ ำนวยกำรฝำยบริหำรและยุทธศำสตร 
ผูชวยศำสตรำจำรยปยวัฒน  สำยพันธุ  รองผูอ ำนวยกำรฝำยวิชำกำร 
ผูชวยศำสตรำจำรยวรำรัตน  สงฆแปน  รองผูอ ำนวยกำรฝำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
นำยเสนีย  จันทรลุน    ผูอ ำนวยกำรกองบริหำรงำนส ำนัก 
นำยสุรศักดิ์  แกวคำํแสน    หัวหนำงำนบริหำรและสำรสนเทศ 

 
จัดท า/รวบรวม/วิเคราะห์/เรียบเรียง 

 นำงสำวนันธิดำ  น้อยสุข  นักวิชำกำรแผนและสำรสนเทศ 
 
สนับสนุนข้อมูลจาก 

บุคลำกร ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 
 


