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คํานํา 
 

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้ดําเนินการบริหารงานในรูปแบบของการจัดทําโครงการที่กําหนด
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และผลผลิต ผลลัพธ์ของโครงการ ซึ่งเป็นการดําเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559-2562  
 การจัดทํางบประมาณโครงการแบบบูรณาการและจัดทําแผนกลยุทธ์บริหารสํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดย สํานักบรหิารและพัฒนาวิชาการ ได้นําแนวทาง
ดังกล่าวมาจัดทําแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ที่จัดทําภายใต้แนวทางระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ตามยุทธศาสตร์เช่ือมโยงกับการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือให้มกีารกํากับติดตามและประเมนิผลสมัฤทธ์ิ 
(Performance) ของผลผลติและเป้าหมายตัวช้ีวัดต่าง ๆ ของหน่วยงาน การดําเนินงานตามภารกิจในแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ แบ่งความรับผิดชอบในระดับกลุ่มภารกิจเพ่ือรวบรวม
จัดทําและเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ในภาพรวม โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการให้บริการและ
สนับสนุนการจัดการการศึกษาเป็นสากล 

แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี ประจําปีงบประมาณ 2559 น้ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายได้ด้วย
ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการที่เก่ียวข้องในการดําเนินการ  
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ กําหนดทิศ

ทางการพัฒนาสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพ่ือก้าวสู่ความเป็นเลิศ โดยได้กําหนดวิสัยทัศน์ไว้ คอื “เป็น
เลศิในการใหบ้ริการและสนบัสนนุการจัดการการศึกษาเป็นสากล” 

โดยสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ น้ันประกอบ ด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ จํานวน 2 ยุทธศาสตร์ 5 กลยุทธ์ 40 
โครงการ (17 โครงการใหญ่ 23 โครงการย่อย) และ 40 ตัวช้ีวัด   ซึ่งในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะมคีวาม
เช่ือมโยง/สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน อันจะเป็นเคร่ืองมือที่สําคัญที่ใช้เป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตาม ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 7 
โครงการใหญ่ 18 โครงการย่อย 25 ตัวช้ีวัด  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เปน็องค์กรสนับสนนุการผลิตบัณฑิตเพื่อความเปน็เลิศ ประกอบด้วย 2 
กลยุทธ์ 10 โครงการใหญ่ 5 โครงการย่อย 15 ตัวช้ีวัด 
 ในการแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงาน คือ การนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
(Strategy Implementation) ซึ่งเป็นกระบวนการหน่ึงในการบริหารเชิงกลยุทธ์ สํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ มีการดําเนินการที่สําคัญคือ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ให้
สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการจะต้องกําหนด
แผนงาน โครงการ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ระยะเวลา งบประมาณ ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 สําหรับการกํากับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการและความสําเร็จขององค์กรน้ัน 
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดให้มีกลไกเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่อให้เกิดการ
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง โดยการกํากับ ติดตามและประเมินผลงาน การประเมินคุณภาพภายในประจําปี 
 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ฉบับน้ี จะเป็นเคร่ืองมือหลักสําคญัที่ช่วยให้เกิด
แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การดําเนินการในภารกิจต่างๆ บรรลุเป้าหมายตามประเด็น
ยุทธศาสตร์เกิดผลลัพธ์และผลสัมฤทธ์ิ เพ่ือการพัฒนาสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ
ต่อไป 
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บทที่ 1 บทนํา 
 
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) ใช้ช่ือใหม่เป็น “สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ” มีบทบาทหน้าที่สําคัญใน
การดําเนินงานด้านต่างๆเพ่ือสนับสนุนให้งานด้านวิชาการ หลักสูตร และการบริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตได้บรรลุผลตามที่กําหนดใน
พันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ มีสํานักงานอยู่ที่ช้ันที่ 1 และบางส่วนของ
ช้ันที่ 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  

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 โดยดําเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยหรือระเบียบที่
เก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งมีการแจ้งถึงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติต่างๆไว้อย่างชัดเจนเพ่ือให้นักศึกษาและคณะ
วิชาทราบถึงแนวทางปฏิบัติโดยผ่านการสื่อสารหลายช่องทาง  

4) การให้บริการเอกสารสําคัญทางการศึกษา สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นหน่วยงาน
ให้บริการเอกสารสําคัญทาง การศึกษาทุกประเภทแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น หนังสือรับรองทางการศึกษา 
ใบแสดงผลการเรียน เป็นต้น โดยดําเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยหรือระเบียบที่เก่ียวข้อง ผ่านหลาย
ช่องทางของการให้บริการ   
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1.3  โครงสรา้งองค์กร (Organizational Structure) 
โครงสร้างของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการในปัจจุบันมีรายละเอียดดังแสดงในแผนภาพที่ 1 โดยสรุป 

เมื่อสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ วิเคราะห์และจัดทําแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการและกิจกรรมเพ่ือจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปีแล้วเสร็จ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการจะเสนอไปยังคณะกรรมการประจําสํานัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติก่อนที่เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป เมื่อ
มหาวิทยาลัยอนุมัติการดําเนินการ ผู้อํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการจะมอบหมายงานให้รอง
ผู้อํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือกํากับ ติดตาม ดูแลในงานด้านต่างๆท่ีรับผิดชอบ เมื่อผู้
ปฏิบัตินําไปปฏิบัติหรือมีแผนการปฏิบัติในงานของตนเองแล้วจะนําเสนอและรายงานตามสายการบังคับบัญชาและ
ในที่ประชุมประจําเดือนของบุคลากรสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ จากน้ันผู้อํานวยการสํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการจะรายงานผลการดําเนินงานต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการโดยมี
อธิการบดีเป็นประธาน ซึ่งคณะกรรมการประจําสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการจะสามารถติดตาม กํากับดูแล และ
ทบทวนผลการดําเนินงานของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการได้  

 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ|   3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิการบดี 

ผู้อํานวยการ 

รองผู้อํานวยการ 
ฝ่ายบริหาร

รองผู้อํานวยการ 
ฝ่ายแผนและสารสนเทศ 

รองผู้อํานวยการ 
ฝ่ายวิชาการ

กลุ่มภารกิจ 
บริหารทั่วไป

กลุ่มภารกิจ
ประมวลผล 

กลุ่มภารกิจ 
บริการ

กลุ่มภารกิจ 
ทะเบียนเรียน

กลุ่มภารกิจ 
พัฒนาวิชาการ 

คณะกรรมการประจําสํานัก

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

เลขานุการสํานักบริหาร

แผนภาพที่ 1-1 โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure) 
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1.4 โครงสร้างกรอบอัตรากําลัง  
 สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประกอบด้วย บุคลากรผู้ปฏิบัติประจํา จํานวน 57 คน เป็น
ข้าราชการ จํานวน 20 คน ประกอบด้วย ระดับปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน 1 คน ระดับปฏิบัติการ 1 คน 
ระดับชํานาญการ 16 คน และระดับชํานาญการพิเศษ 2 คน อายุงานเฉลี่ยของข้าราชการ (ประสบการณ์
ทํางาน) เฉลี่ยโดยรวม 24.20 ปี มีพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างช่ัวคราว 
จํานวน 37 คน ประกอบด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย 23 คน พนักงานราชการ 2 คน ลูกจ้างประจํา 2 คน และ
ลูกจ้างช่ัวคราว จํานวน 10 คน อายุงานเฉล่ียของพนักงานและลูกจ้างประจํา/ช่ัวคราว (ประสบการณ์ทํางาน) 
เฉลี่ยโดยรวม 5.48 ปี ในด้านคุณวุฒิทางการศึกษา บุคลากรมีคุณวุฒิระดับ ปริญญาโท 10 คน ปริญญาตรี 42
คน ตํ่ากว่าปริญญาตรี 5 คน และ คณะผู้บริหาร ที่ได้รับการคัดเลือกมาตามวาระ จํานวน 4 คน  
 
ตารางที่ 1-1 จํานวนบุคลากรของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประกอบด้วย บุคลากรผูป้ฏิบัติประจํา 
จํานวน 57 คน ดังน้ี 

ประเภทของบคุลากร จํานวน (คน) อายุงานเฉลี่ย (ปี) 
ข้าราชการ 20 24.20 
  ระดับชํานาญการพิเศษ 2 - 
  ระดับชํานาญการ 16 - 
  ระดับปฏิบัติการ 1 - 
  ระดับปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน 1 - 
พนักงานมหาวิทยาลัย 23 5.48 
  ระดับชํานาญการ 1 - 
  ระดับปฏิบัติการ 22 - 
พนักงานราชการ 2 5.50 
ลูกจ้างประจํา 2 18.50 
ลูกจ้างชั่วคราว 10 8.40 
วุฒิการศึกษา   
  ตํ่ากว่าปริญญาตรี 5 - 
  ปริญญาตร ี 42 - 
  ปริญญาโท 10 - 
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แผนภาพที่ 1-2-1 แสดงจํานวนบุคลากรที่สังกัดสํานักบรหิารและพัฒนา
วิชาการ จําแนกตามตําแหน่ง 

แผนภาพที่ 1-2-2 แสดงจํานวนบุคลากรกลุ่มข้าราชการ จําแนกตามอายุงานเฉลี่ย 

แผนภาพที่ 1-2-3 แสดงจํานวนบุคลากรกลุ่มพนักงาน ลูกจ้างของสํานัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ จําแนกตามอายุงานเฉลี่ย 

แผนภาพที่ 1-2-4 แสดงจํานวนบุคลากรของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
จําแนกตามคุณวุฒิทางการศึกษา

   

แผนภาพที่ 1-2 แสดงจํานวนบุคลากรที่สงักัด สํานักบรหิารและพัฒนาวิชาการ
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ขรก. หมายถึง ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา   

พนง. หมายถึง พนกังานมหาวิทยาลยั ที่จ้างด้วย 

งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 

พนก. หมายถึง พนกังานราชการ 

ลช.   หมายถึง  ลกูจ้างชัว่คราว  

ลป.   หมายถึง  ลกูจ้างประจํา 

นกัวิชาการศกึษา  7  คน 

ขรก. = 5   พนง. = 2 

ผู้อํานวยการ 

รองผอ.ฝ่ายบริหาร  รองผอ.ฝ่ายวิชาการ  รองผอ.ฝ่ายแผนและสารสนเทศ 

เลขานุการฯ

นกัวิชาการพสัด ุ  2 คน  

พนง. = 2  

นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 

1 คน  พนง. = 1  

พนกังานธุรการ  2 คน  

ลป. = 1   ลช. = 1 

กลุ่มภารกจิบริหารทั่วไป 

จาํนวน 19 คน 

กลุ่มภารกจิรับเข้าศึกษา 

จาํนวน 8 คน 

กลุ่มภารกจิพฒันาวิชาการ 

จาํนวน 6 คน 

กลุ่มภารกจิทะเบียนเรียน 

จาํนวน 5 คน 

กลุ่มภารกจิบริการ 

จาํนวน 5 คน 

กลุ่มภารกจิประมวลผล 

จาํนวน 10 คน 

งานประสานงานสหกจิศึกษา 

จาํนวน 3 คน 

คนงาน   1  คน 

ลช. = 1 

พนกังานขบัรถยนต์  2 คน  

ลช. = 2 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป 5 คน 

พนง. = 3   ลช. = 2 

นกัวิชาการศกึษา  1  คน  

ขรก. = 1   

นกัวิชาการเงินและบญัชี  3 คน 

ขรก. = 1   พนง. = 1  

พนกังานการเงินและบญัชี 1 คน 

พนก. = 1 

พนกังานพมิพ์ระดบั 3   1 คน  

ลป. = 1 

พนกังานธุรการ  1 คน 

พนก. = 1 

นกัวิชาการศกึษา  5  คน  

ขรก. = 4   พนง.  = 1 

ผู้ปฏิบตัิงานบริหาร  1 คน  

ขรก. = 1 

นกัวิชาการศกึษา 4 คน  

ขรก. = 1   พนง. = 2   ลช. = 1 

นกัวิชาการศกึษา 5 คน

ขรก.= 2   พนง. = 1  ลช. = 2 

นกัวิชาการศกึษา 3 คน

ขรก. = 1  พนง. = 2   

นกัวิชาการศกึษา  3 คน  

ขรก. = 2   ลช.  = 1 

นกัสารสนเทศ  2 คน  

พนง. = 2   

นกัวิชาการคอมพวิเตอร์  3 คน  

พนง. = 3  

เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป 1 คน 

พนง. = 1

แผนภาพที่ 1-3 แสดงโครงสร้างกรอบอัตรากําลัง 

นกับญัชี  1 คน 

พนง. = 1  

นกัวิชาการโสตทศันศกึษา 2 คน 

ขรก. = 1   พนง. = 1 
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1.5  นโยบายการบริหาร 
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 (ตามภาพที่ 1-4) เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาทั้งต่อผู้เรียนเพ่ือทําให้เกิดการเรียนการสอนที่เกิด
ประสิทธิผล รวมไปถึงประสิทธิภาพการสอน การประเมินผลการจัดการหลักสูตร เป็นต้น ตลอดจนสามารถนํา
ข้อมูลไปวิเคราะห์ประสิทธิภาพการสอน ความคุ้มทุน การขอตําแหน่งทางวิชาการ กรอบอัตรากําลัง เป็นต้น 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ จึงเป็นแกนกลางสําคัญในการ
พัฒนาระบบต่างๆดังกล่าวข้างต้น ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
จะต้องมีบริการสิ่งต่างๆ เหล่าน้ีเพ่ือการใช้ประโยชน์ของข้อมูลให้สูงสุดต่อองค์กรภายใต้คุณลักษณะของข้อมูล
และบริการที่เข้าถึงได้ง่าย มีความถูกต้องเช่ือถือได้ เป็นปัจจุบัน ปลอดภัยและเป็นความลับ   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 1-4 ทิศทางการให้บริการของระบบสารสนเทศของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

  รายวชิา 
  หลกัสตูร 

พฒันาหลักสูตร 

  รหสันกัศึกษา 

  บตัรนกัศกึษา 

รับเข้า 

  รายวชิา 
  ลงทะเบียน 

ทะเบียนเรียน

  เกรด 

  หลกัสตูร 

ประมวลผล 

  ออกใบสําคญั 

 ตรวจสอบ
สถานะ 

บริการ
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การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยวิธีรับตรง (โควตาภาค) เป็นภารกิจสําคัญประการ
หน่ึงของสํานักฯ นอกจากสํานักฯต้องดําเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกให้มีความน่าเช่ือถือ ถูกต้องและ
โปร่งใสเพ่ือรักษาไว้ซึ่งช่ือเสียงแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว ยังต้องศึกษาวิเคราะห์ระบบการรับสมัครและ
สอบคัดเลือกเข้าของคณะวิชาต่างๆในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยในประเทศไทยซึ่งมีความ
หลากหลายและมีเป้าหมายคล้ายคลึงกันคือต้องการนักศึกษาที่คุณภาพและได้จํานวนที่เหมาะสมในการบริหาร
ของคณะวิชา สํานักฯจึงต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพตลอดกระบวนการ ต้ังแต่
การประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย การจัดสอบ จนถึงการรายตัวเป็นนักศึกษา เพ่ือรักษาไว้ซึ่ง
จํานวนและคุณภาพของผู้ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสํานักฯจะ
ดําเนินการในเชิงบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดความม่ันคงและย่ังยืน 
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บทที่ 2  
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

 
2.1 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
       แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ กําหนดทิศทางการ
พัฒนาสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการเพ่ือก้าวสู่ความเป็นเลิศ โดยได้กําหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ “เป็นเลิศด้านการ
บริการและสนับสนุนการจัดการการศึกษาเป็นสากล” 
 
ก. กระบวนการจัดทํากลยุทธ์ (Strategy Development Process) 
(1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (Strategy Development Process)  

การจัดทําแผนกลยุทธ์ได้จัดทําขึ้นบนพ้ืนฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลตามภารกิจของสํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) 
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยที่มอบหมายให้สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ การวิเคราะห์
ทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในด้านต่างๆ เช่น แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2559-
2562 การเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางศิลปวิทยาการ (Excellence academy) การสร้างสภาพแวดล้อม
เพ่ือนําไปสู่ Smart campus ทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือพันธมิตร และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพ่ือนํามา
ปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับสารสนเทศที่ได้วิเคราะห์และประเมินแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ จึงมีแผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ 5 กลยุทธ์ 40 โครงการ
(17 โครงการใหญ่ 23 โครงการย่อย) และ 40 ตัวช้ีวัด    

 
ตารางที่ 2-1 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 

ขั้นตอน ผู้เก่ียวข้องที่สาํคัญ กรอบเวลา เหตุผลในการกําหนด 
 การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ กล
ยุ ท ธ์  แ ล ะ น โ ย บ า ย
มหาวิทยาลัย การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก (SWOT) และผลการ
ดําเนินงานที่ผ่านมา  

- คณะผู้บริหารสํานักฯ 
- คณะกรรมการฝ่ายแผน
ฯและประกันคณุภาพ
ประจําสํานักฯ 

- ตามกรอบ
เวลาที่
มหาวิทยาลัย
กําหนด 
 

- เพ่ือให้สอดคลอ้งกับ
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย และพันธกิจ 
วิสัยทัศน์ของสาํนักฯ 

 

 ทบทวนวิสัยทศัน์ พันธกิจ 
ค่านิยม วัฒนธรรม และ แผน
กลยุทธ์ของสํานักฯให้
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์
ในขั้นตอนที่ 1 

- คณะผู้บริหารสํานักฯ 
- คณะกรรมการฝ่ายแผน
ฯและประกันคณุภาพ
ประจําสํานักฯ 

- บุคลากรสํานักฯ 

- ประมาณ
เดือน ม.ค. –
มี.ค. ของทุก
ปี 

- เพ่ือปรับเปลี่ยนและ
กําหนดกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ค่านิยม และ
วัฒนธรรมองค์กรสํานักฯ 
ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
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ขั้นตอน ผู้เก่ียวข้องที่สาํคัญ กรอบเวลา เหตุผลในการกําหนด 
 กําหนดเป้าหมายกลยุทธ์ของ
สํานักฯ 

- คณะผู้บริหารสํานักฯ 
- คณะกรรมการฝ่ายแผน
ฯและประกันคณุภาพ
ประจําสํานักฯ 

- บุคลากรสํานักฯ 

- ประมาณ
เดือน ม.ค. –
มี.ค. ของทุก
ปี 

- เพ่ือกําหนดเป้าหมายและ
ตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญ 
เพ่ือนําไปสู่การบรรลุผล
การดําเนินงานที่เป็นเลิศ 
และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

 จัดทําแผนเชิงกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการของโครงการ
และกิจกรรมของสํานักฯ 

- คณะผู้บริหารสํานักฯ 
- คณะกรรมการบริหาร
สํานักฯ 

- คณะกรรมการฝ่ายแผน
ฯและประกันคณุภาพ
ประจําสํานักฯ 

- กลุ่มภารกิจ หน่วยงาน 
และบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ
และกิจกรรม 

- ประมาณ
เดือน มี.ค. –
พ.ค. ของทุก
ปี 

- เพ่ือกําหนดโครงการและ
กิจกรรมทีส่ามารถตอบ
ตัวช้ีวัดหรือเป้าหมายตาม
กลยุทธ์ที่กําหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 การอนุมัติแผนและทรัพยากร
การดําเนินการ 

- คณะกรรมการประจํา
สํานักฯ 

- คณะกรรมการบริหาร
สํานักฯ 

- ตามกรอบ
เวลาที่
มหาวิทยาลัย
กําหนด 

- เพ่ือให้สอดคลอ้งกับแผนฯ
โดยรวมของมหาวิทยาลัย 
 

 การถ่ายทอด และการนําสู่การ
ปฏิบัติตามแผนฯผ่านโครงการ
และกิจกรรม  

- คณะผู้บริหารสํานักฯ 
- คณะกรรมการแผน
และสารสนเทศ 

- ผู้รับผิดชอบโครงการ
และกิจกรรม 

- บุคลากรสํานักฯ 

- ประมาณ
เดือน ต.ค. 
ของทุกปี 

- เพ่ือถ่ายทอดเป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด และคา่เป้าหมาย
ตามกลยุทธ์ โครงการและ
กิจกรรมสู่บุคลากร 

- ผู้รับผิดชอบและบุคลากร 
ให้มีความเข้าใจและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 

  การติดตาม ตรวจสอบ และ
ทบทวนแผนการดําเนินงาน 

- คณะกรรมการบริหาร
สํานักฯ 

- คณะกรรมการฝ่าย
แผนฯ 

- ผู้รับผิดชอบโครงการ
และกิจกรรม 

- บุคลากรสํานักฯ 

- การรายงาน
ผลรายไตร
มาส และ
ตามท่ี
มหาวิทยาลัย
กําหนด 

- เพ่ือเป็นกลไกในการ
ดําเนินงานให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ของสํานักฯ รวมทั้ง
การติดตามและ
ประเมินผลผลสัมฤทธ์ิของ
โครงการและผลสัมฤทธ์ิ
ของการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
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(2) นวัตกรรม (Innovation)  
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2559-2562 ที่กําหนดให้เสาหลักในยุทธศาสตร์ประการหนึ่ง 

คือ การเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางศิลปวิทยาการ (Excellence academy) โดยมีการสร้าง
สภาพแวดล้อมเพ่ือนําไปสู่ Smart campus และสอดคล้องกับบริบทของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 กอปรกับ
การกําหนดข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างมหาวิทยาลัยและสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ที่ระบุให้
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ต้องสร้างนวัตกรรม ลดขั้นตอนและเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ซึ่งเป็น
สภาพแวดล้อมที่เก้ือหนุนให้สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการมีโอกาสเชิงกลยุทธ์และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ได้ 
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ จึงวิเคราะห์และทําผังกระบวนการ การใช้เครื่องมือปรับปรุงคุณภาพ (PDCA) 
เพ่ือการตัดสินใจและดําเนินงานในการสร้างนวัตกรรมโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุน
ภายใต้กรอบการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านหลักสูตร ระบบทะเบียนนักศึกษา และเอกสารสําคัญ
ทางการศึกษาแบบหน้าต่างเดียว (single portal system) การพัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษาและเอกสาร
สําคัญทางการศึกษาที่สามารถรองรับความต้องการของนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่
ทุกเวลา และการสนับสนุนและพัฒนาระบบรับเข้าศึกษา และหลักสูตร ที่มีพลวัตสูง เพ่ือรองรับโอกาสต่างๆ 
ในอนาคตสําหรับการเข้าศึกษาที่มีความหลากหลายทั้งในประเทศ กลุ่มอาเซียน และทั่วโลก ตารางที่ 2-2 
 
ตารางที่ 2-2 การกําหนดโอกาสและความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญ 

โอกาสและความท้าทายเชิงกล
ยุทธ์ทีส่ําคัญ 

วิธีการกําหนด 
สภาพแวดล้อมที่สนบัสนุนการ

สร้างนวัตกรรม 
ก า ร ส ร้ า ง น วั ต ก ร ร ม เ พื่ อ ก า ร
สนับสนุนการบริการการศึกษาและ
ด้านวิชาการแบบหน้าต่างเ ดียว 
(single portal system) ที่สามารถ
เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ทุ ก ที่ ทุ ก เ ว ล า แ ล ะ
ตอบสนอ งคว าม ต้ อ งก า รขอ ง
นักศึกษาในศตวรรษที่ 21 

การวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย การวิเคราะห์
สภ าพแวด ล้ อมภาย ใ นและ
ภายนอก (SWOT) ผลการ
ดําเนินงานที่ผ่านมา การรับฟัง
เสียงของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและพันธมิตร 

- ยุทธศาสตร์และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

- งบประมาณ ขีดความสามารถ
ของบุคลากร และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก า ร พัฒน า ร ะ บ บ รั บ เ ข้ า แ ล ะ
หลักสูตรที่มีพลวัตสูงเพ่ือรองรับ
โอกาสการรับนักศึกษาที่มีความ
หลากหลายทั้ งในประเทศ กลุ่ม
อาเซียน และทั่วโลก 

การวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย การวิเคราะห์
สภ าพแวด ล้ อมภาย ใ นและ
ภายนอก  (SWOT) การรับฟัง
เสียงของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและพันธมิตร 

- ยุทธศาสตร์และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

- งบประมาณ ขีดความสามารถ
ของบุคลากร และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- เครือข่ายสถาบันการศึกษาและ
ผู้ประกอบการสหกิจศึกษา   ณ 
ต่างประเทศ 
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(3) การวิเคราะห์และกําหนดกลยุทธ์ (Strategy Considerations)  
 สัญญาณบ่งช้ีความเส่ียงที่อาจจะทําให้สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ สูญเสียศักยภาพในการแข่งขัน
ตามสมรรถนะหลักขององค์กรในด้านการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง คือ การ
กําหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เก่ียวข้องกับการรับ
นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการได้วิเคราะห์และประเมินผล
กระทบที่อาจจะเกิดขึ้นไว้เป็นการเบ้ืองต้นแล้ว และสื่อสารกับบุคลากรให้เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆในอนาคต 
 
(4) ระบบงานและสมรรถนะหลักขององค์กร (Work Systems and Core Competencies) 
 สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ มีกระบวนการหลัก 4 ด้าน คือ (1) การสนับสนุนด้านการบริหารหลักสูตร 
(2) การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง (3) การให้บริการด้านระบบทะเบียนนักศึกษา 
และ (4) การให้บริการเอกสารสําคัญทางการศึกษา ซึ่งสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการได้จัดเป็นสมรรถนะหลัก 3 
สมรรถนะหลัก คือ (1) การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง (2) การจัดการฐานหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ (3) การให้บริการด้านระบบทะเบียนนักศึกษา เมื่อพิจารณาจากกระบวนการหลัก
และสมรรถนะหลักสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการได้จัดระบบงานที่สําคัญ 3 ระบบงานประกอบด้วย (1) 
ระบบงานด้านการผลิตกระบวนการหลัก (2) ระบบงานด้านการบริการ และ (3) ระบบงานด้านสนับสนุนการผลิต
กระบวนการหลักและการบริการ ภายใต้แต่ละระบบงานหลัก จะมีหลายกระบวนการทํางานเป็นองค์ประกอบ 
ตารางที่ 2-3  

แผนภาพที่ 2-1  แผนท่ีนาํทางกลยุทธ์ การพัฒนาเทคโนโลยสีํานักบรหิารและพัฒนาวิชาการ 
(BAAD Technology Roadmap) 
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ตารางที่ 2-3 ระบบงานและกระบวนการทํางาน 

ระบบงานหลกั 
กระบวนการ

ทํางาน 
ผู้ส่งมอบและ
พันธมิตร 

บทบาทในด้านการสนับสนนุระบบงานและ 
สมรรถนะองคก์ร 

1. ระบบงานด้าน
การผลิต
กระบวนการ
หลัก 

1. การสนับสนุน
ด้านการ
บริหาร
หลักสูตร  

- งานบริการ
การศึกษา 
ของแต่ละคณะ
วิชา 

- อาจารย์และ
ผู้บริหารที่
เก่ียวข้องกับ
หลักสูตร 

- สํานักฯ กําหนดบางส่วนในระบบงานให้คณะ
วิชาทั้งอาจารย์และงานบริการการศึกษาเป็น
ผู้ดําเนินการตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับ
ต่างๆท่ีเ ก่ียวข้อง โดยสํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการมีมาตรการส่ง เสริมและ
สนับสนุนให้มีการส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพ
ระหว่างกัน 
 

 

2. การรับบุคคล
เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่นโดยวิธี
รับตรง   

 

- โรงเรียน 
- สกอ./สทศ./สอท.
สถาบันอุดมศึกษา
ที่ร่วมโครงการรับ
สมัครสอบ
คัดเลือกผู้เข้า
ศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ผ่าน
โครงการรับตรง 

- ธนาคาร/
ไปรษณีย์/
เคาน์เตอร์เซอร์วิส 

- กองคลัง 

- สํานักฯ กําหนดบางส่วนในระบบงานให้
พันธมิตรในการสนับสนุนการดําเนินการด้าน
การรับสมัครสอบและการคัดเลือกเข้าศึกษา
โดยวิธีรับตรง ซึ่งมีความร่วมมืออย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการที่มีศักยภาพใน
การส่งมอบงานที่มีคุณภาพให้กับสํานัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ 

- การชําระค่าสมัครและธรรมเนียม ซึ่งสํานักฯ
โอนการดําเนินงานให้พันธมิตร ซึ่งมีความ
น่าเช่ือถือ ถูกต้อง และดําเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้การทําสัญญาตาม
กฎหมาย 

2. ระบบงานด้าน
การบริการ 

1.การให้บริการ
ด้านระบบ
ทะเบียน
นักศึกษา  
 

- งานบริการ
การศึกษา 
ของแต่ละคณะ
วิชา 

- อาจารย์ผู้สอน 
และผู้บริหาร
หลักสูตร 

- สถาน
ประกอบการ สห
กิจศึกษา 

- ผู้ประกอบการ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

- สํานักฯ กําหนดบางส่วนในระบบงานให้คณะ
วิชาทั้งอาจารย์และงานบริการการศึกษาเป็น
ผู้ดําเนินการตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับ
ต่างๆท่ีเ ก่ียวข้อง โดยสํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการมีมาตรการส่ง เสริมและ
สนับสนุนให้มีการส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพ
ระหว่างกัน 

- สํานักฯ กําหนดบางส่วนในระบบงานให้
สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศ เป็นผู้
ดําเนินผู้ ดําเนินการตามกฎระเบียบหรือ
ข้อบังคับต่างๆท่ีเก่ียวข้อง โดยสํานักบริหาร
และพัฒนาวิชาการมีมาตรการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพ
ระหว่างกัน 
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ระบบงานหลกั 
กระบวนการ

ทํางาน 
ผู้ส่งมอบและ
พันธมิตร 

บทบาทในด้านการสนับสนนุระบบงานและ 
สมรรถนะองคก์ร 

- สํานักฯ กําหนดบางส่วนในระบบงานให้
ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ดําเนินการถูกต้องตามกฎหมายและมีลิขสิทธ์ิ
เป็นผู้ดําเนินการ ภายใต้การทําสัญญาอย่าง
เป็นทางการ  

2.การให้บริการ
เอกสารสําคัญ
ทางการศึกษา 

- ธนาคาร/
ไปรษณีย์/ 
เคาน์เตอร์เซอร์วิส 

- กองคลัง 

- สํานักฯ กําหนดบางส่วนในระบบงานให้
พันธมิตรในการสนับสนุนการดําเนินการ
ดําเนินการด้านการชําระค่าบริการ ซึ่งมี
ความน่าเช่ือถือ ถูกต้อง และดําเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การทําสัญญา
ตามกฎหมายและระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

3. ระบบงานด้าน
สนับสนุนการ
ผลิต
กระบวนการ
หลักและการ
บริการ 

1.งานสารบรรณ 
2. งานการเงินและ
พัสดุ 

3. งานแผนและงาน
ประกันคุณภาพ 

- กองคลัง 
- กองแผนงาน 

- สํานักฯ กําหนดบางส่วนในระบบงานให้
พันธมิตรในการสนับสนุนการดําเนินการ
ดํา เ นินการด้านการเ งินและพัสดุ  ตาม
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกําหนด  

- การรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ ติดตาม 
ทบทวนและรายงานผลการดําเนินงานตามท่ี
กําหนด 

 
ข. วัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ์ (Strategic Objectives) 

การพิจารณาและกําหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สําคัญได้จัดทําขึ้นบนพ้ืนฐานของการวิเคราะห์
ข้อมูลตามภารกิจของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยที่มอบหมายให้
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ และการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือนํามากําหนด
วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการจึงมีแผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ 5 กลยุทธ์ 40 
โครงการ (17 โครงการใหญ่ 23 โครงการย่อย) และ 40 ตัวช้ีวัด    

 
ตารางที่ 2-4 วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ทีส่าํคัญ (Key Strategic Objectives)  

เป้าประสงค์ทีส่ําคัญ ตัววัดผลการดําเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงทีส่่งผลต่อ

กระบวนการหลัก ลูกค้า ตลาด และผู้
ส่งมอบและพนัธมิตร 

1. เป็นหน่วยงานท่ีมีการบริหาร
จัดการที่ดีบริการด้วยความ
ถูกต้อง รวดเร็ว สร้างคุณภาพ

- ความสําเร็จของระบบ
บริหารจัดการองค์กรอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

- การส่งมอบกระบวนการหลักที่มี
คุณภาพตรงเวลา และความถูกต้อง  

- การเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานของ
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เป้าประสงค์ทีส่ําคัญ ตัววัดผลการดําเนนิงาน 
การเปลี่ยนแปลงทีส่่งผลต่อ

กระบวนการหลัก ลูกค้า ตลาด และผู้
ส่งมอบและพนัธมิตร 

ชีวิตและความผาสุกในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองคก์ร 

- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาให้
มีสมรรถนะที่สงูขึ้น 

- ร้อยละความพึงพอใจและ
ความผาสุกของบุคลากร 

บุคลากรและประสิทธิภาพในการ
ผลิตกระบวนการหลักและบรกิาร 

2. เป็นหน่วยงานสนับสนุนการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพมีความรู้
ความสามารถทางวิชาการ มี
คุณธรรมและจริยธรรม บน
พ้ืนฐานของความเป็นไทย 

- ความสําเร็จของการ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่
ดี 

- การสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
ตามเป้าประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3. เป็นหน่วยงานสนับสนุนการ
ให้บริการการจดัการการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ 
 

- จํานวนกิจกรรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
พัฒนาเพ่ือปรับปรุง
ฐานข้อมูล 

- ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

- ความมั่นคงและปลอดภัยของ
กระบวนการหลัก ความคล่องตัว
ในการดําเนินงานผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้บริการ
ด้านต่างๆของสํานักฯ การได้รับ
บริการที่ดี และกระบวนการหลัก
ที่มีคุณภาพ 

4. เป็นหน่วยงานสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้การประกันคุณภาพ
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารและดําเนินงานทุกระบบ
ขององค์ กร  เ พ่ื อพัฒนาไปสู่
องค์กรแห่งการเป็นเลิศในการ
ให้บริการ และสนับสนุนการ
จัดการการศึกษาเป็นสากล 

- ระดับความสําเร็จของ
ระบบการประกันคุณภาพ 

- กระบวนการหลักและบริการที่
มีคุณภาพ 

5. เป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุนการ
พั ฒน า ร ะ บบ รั บ เ ข้ า ศึ ก ษ า ที่
หลากหลาย 

- จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ 

- จํานวนนักเรียนต่างภูมิภาค
ที่สมัครเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย
วิธีรับตรง 

- จํานวนนักศึกษาต่างภูมิภาคเพ่ิมขึ้น
ซึ่งจะส่งเสริมความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย 
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2.2 การนํากลยุทธ์ไปปฏบิัติ (Strategy Implementation)  
การจัดทําแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (Action Plan Development and Deployment) 

(1) การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan Development) การนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติโดยผู้ที่
ได้รับมอบหมายจะต้องไปจัดทํารายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมพร้อมงบประมาณ และบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน  

(2) การนําแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ   (Action Plan Implementation) การถ่ายทอดเป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์สู่บุคลากร  

(3) การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ยังได้มีการ
จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคลในมิติของประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินโครงการและ
กิจกรรม เพ่ือเป็นกลไกในการดําเนินงานให้สอดคล้องกลยุทธ์ของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ รวมท้ังการ
ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเน่ืองทั้งการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ ผลสัมฤทธ์ิของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
และการทบทวนแผนปฏิบัติการ  
  (4) แผนด้านบุคลากร (Workforce Plans) สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ให้ความสําคัญต่อการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในการกําหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และอื่นๆ ตลอดจนการ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากรไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ.
2558 รวมทั้งการวิเคราะห์อัตรากําลังทั้งในระยะสั้นและระยาวตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

(5) ตัววัดผลการดําเนินการ (Performance Measures) สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการกําหนด
ตัวช้ีวัดสําคัญที่ช้ีบ่งการดําเนินการของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประกอบด้วย ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการ
และข้อตกการปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือใช้ตรวจประเมินผลการดําเนินการของสํานักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ การติดตามผลความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการ และข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ทุก
ตัวช้ีวัดที่มหาวิทยาลัยกําหนดใช้ประเมินผลการดําเนินการ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลการดําเนินการไปสู่เกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)  

(6) การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ (Action Plan Modification) ในกรณีสถานการณ์บังคับให้ต้อง
เปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ มีระบบในการพิจารณาปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ์ โดยพิจารณาเป็น 2 ทางเลือก คือ 

1. เลือกพิจารณาปรับแผน/พัฒนาแผน เพ่ือปรับเปลี่ยนเลือกแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปได้หรือแนวทาง
ที่เหมาะสมกว่าแนวทางเดิม เพ่ือพัฒนาให้ดีและเหมาะสมย่ิงขึ้น หรือ 

2. เลือกยุติแผน กรณีแนวทางปฏิบัติน้ันมีข้อจํากัดที่ไม่อาจดําเนินการต่อได้ หากต้องมีการเปลี่ยนแปลง 
การแก้ไขจะคํานึงถึง ผลกระทบที่เกิดกับลูกคา้ และผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเป็นระยะเวลา ค่าใช้จ่าย (ความคุ้มค่า) โดย
ยึดหลักการดําเนินการที่โปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้เสมอ ดังแผนภาพ 2-2 
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แผนภาพที่ 2-2 แสดงกระบวนการ ขั้นตอนการวางแผน ของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan 

Do 

Check 

Action ถือปฏิบัติในระบบงาน 

7. ติดตามตรวจสอบ

6. นําสู่การปฏิบัติตามแผน/โครงการ

5. จัดทําแผนปฏิบัติการ/โครงการ ตามแผน
ยุทธศาสตร์ พร้อมกับพิจารณาการสนับสนุน

ปัจจัยด้านงบประมาณ

4. จัดทําแผนกลยุทธ์ของสํานักบริหารและพัฒนา

3. กําหนดเป้าหมายกลยุทธ์ของสํานักบริหารและ

2. วิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 
ทบทวนและประเมินการประกันคุณภาพ และ OFI 

1. ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรม 
และแผนคุณภาพของสํานักบริหารและพัฒนา

สอดคล้องตามทิศทางของแผน 
ไม่สอดคล้องตามทศิทางของแผน 

นําสู่การปรับปรุงแผน/หรือยุติแผน 

นโยบายสํานัก 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และ
ความท้าทาย 

นโยบายมหาวิทยาลัย 

เสียงจากบุคลากร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วน
ได้ส่วยเสีย OFI 

ยุติแผน 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้มี
กระบวนการและขั้นตอนการวิเคราะห์ สังเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก รวมถึงผลการประเมิน
ต่างๆ ของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ด้าน ซึ่งในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ รวมถึง ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย เพ่ือช้ีวัด
ความสําเร็จการดําเนินงานของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ในอันที่จะขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามที่
กําหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยส่วนสําคัญ ได้แก่  

 ปณิธาน วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม เจตจํานง และสมรรถนะหลัก 
 วิสัยทัศน์ 
 พันธกิจ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
 ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 
 แผนงาน/โครงการ และตัวช้ีวัดระดับโครงการเพ่ือวัดความสําเร็จของโครงการ  

 

2.3 ปณิธาน วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยม 

ปณิธาน (Determination) 
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ จะยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม การให้บริการด้วยใจ

และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือส่งมอบกระบวนการหลักที่ดีและมีคุณค่าอยู่เสมอ  
 
 

วัฒนธรรมองค์กร (Culture) 
 การให้บริการที่มุ่งเน้นคุณภาพและการมีส่วนร่วมในความสําเร็จ   

 
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 
 
เจตจํานง (Purpose) 
1. เพ่ือความเป็นเลิศในการให้บริการการศึกษา 
2. เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
 
สมรรถนะหลัก (Core Competencies) 
1. การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง 
2. การจัดการฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3. การให้บริการด้านระบบทะเบียนนักศึกษา 
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2.4 วิสัยทัศน ์(Vision)   
“เป็นเลศิในการให้บริการและสนับสนุนการจัดการการศึกษาเป็นสากล” 

เป็นเลิศด้านการบริการ หมายถึง สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการมีการจัดการด้านการให้บริการของ
องค์กรอย่างบูรณาการเพ่ือการส่งมอบกระบวนการหลักที่พึงประสงค์ของลูกค้าและมีคุณค่าที่ดีขึ้นอยู่เสมอให้แก่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิผลและขีดความสามารถขององค์กรโดยรวม  

การสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นสากล หมายถึง สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการใช้ระบบประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารโดยมีเป้าหมาย คือ การบริหารจัดการด้านคุณภาพของการสนับสนุนการจัด
การศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกประเทศ และการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้สนับสนุนด้านการบริการและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของทักษะนักศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 

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

 

2.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์และกลยุทธ์ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การสร้างความเป็นเลิศ
ในการบริหารจัดการ 

มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล มี
บุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีเทคโนโลยี
และสารสนเทศ ท่ีทันสมัยและ
เช่ือมโยงกัน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารและ
การจัดการองค์กรเพ่ือความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุนความเป็น
เลิศขององค์กร 
กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพที่ดีตามมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
เป็นองค์กรสนับสนนุ
การผลิตบัณฑิตเพื่อ
ความเป็นเลศิ 

ส นับส นุนก า รผ ลิ ต บัณ ฑิตที มี
คุ ณภาพและ เ ป็ น บัณ ฑิตที่ พึ ง
ประสงค์ตามเ ป้าประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กลยุทธ์ที่ 1 การสนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนที่สามารถ
ผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาระบบรับเข้าศึกษา
ที่หลากหลาย 
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2.7 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 

การบริหารจัดการที่ได้

มาตรฐาน 

ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

ด้านบริหารวิชาการ ของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คุณภาพการให้บริการ การสนับสนุนวิชาการและการจัด

การศึกษาอยู่ในระดับดีมาก 

การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส

เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

ระบบทะเบียนเรียนที่มี

ประสิทธิภาพ 

ระบบบริหารมาตรฐาน

หลักสูตรที่มีประสทิธิภาพ 

ระบบรับเข้าศึกษาที่มี  

พลวัตร 

ระบบบริการเอกสาร

ที่มีประสิทธิภาพ 

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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2.8  ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร ์
 

ผลการดําเนนิงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
2556 2557 2558 2559 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การสร้างความเป็นเลิศใน
การบริหารจัดการ 
 

1.1 มรีะบบบริหารจัดการองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล มีบุคลากรที่มี
คุณภาพ มีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่
ทันสมัยและเชื่อมโยงกัน 

ระดับความสําเร็จของระบบบริหาร
จัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพตาม
เป้าประสงค์ 
 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
เป็นองค์กรสนับสนุนการ
ผลิตบัณฑิตเพื่อความเป็น
เลิศ 

2.1 สนับสนุนการผลิตบัณฑิตทีมีคุณภาพและ
เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามเป้าประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ระดับความสําเร็จของการสนับสนุน
การผลิตบัณฑิต 
 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 
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2.9 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
  

 
เป้าประสงค ์ 

      

  มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและสารสนเทศทีท่นัสมัยและเชื่อมโยงกัน 

ตัวชี้วัด        
 ระดับความสําเร็จของระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพตามเป้าประสงค์  

กลยุทธ ์        
 กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
 กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการองค์กรเพื่อความเป็น

เลิศ 
1. ปรับปรุงกระบวนงาน (BPR) ไม่น้อยกว่า 1 กระบวนงาน 
2. มีเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ระบบบริหารจัดการ ไมน่้อยกว่า 1 
งาน  
3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

 กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนความเป็น
เลิศขององค์กร 

1. จํานวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมและพัฒนาขีดความสามารถ 
    ร้อยละ 100 
2. ร้อยละความพึงพอใจและความผาสุกไมน่้อยกว่าร้อยละ 85 

 กลยุทธ์ที่ 1.3 การส่งเสริมระบบประกันคุณภาพที่ดีตามมาตรฐานสากล 
 

1. ผลการประเมนิระดับดีมาก 
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ลําดับ 

ยุทธศาสตร ์
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ตัวชี้วัดโครงการ 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องกับ 

แผ่นดิน รายได้ รวม 

นโยบายงบประมาณ 
มข. 

กลยุทธ ์ และนโยบายด้าน
ต่างๆ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
กลยทุธท์ี่ 1.1 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ 

1 โครงการเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาด้าน
บริหารจัดการองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ    
(รหัสโครงการ 591101) 
 

ระดับความสําเร็จของ
โครงการ 

- 1,600,000.00 1,600,000.00 ทุกกลุ่มภารกิจ รหัส 590302 

 1) โครงการบํารงุรกัษาเครื่องกําเนดิ
ไฟฟ้าสํารอง 

(รหัสโครงการ 591101-1) 

มีเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
สํารองที่พรอ้มใช้งาน
และมีประสิทธิภาพ 
(สํารองไฟฟ้าไดอ้ย่าง
น้อย 10   ชั่วโมง) 

- 300,000.00 - 1.นายพงษ์พิชิต   
2. นางสาวถนอมศรี   
3. นางสาวสุภาภรณ์   
4. นายประวิทย์  
5. นายธเนศ    

รหัส 590302 

 2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สํานกั
บริหารและพัฒนาวิชาการ 

(รหัสโครงการ 591101-2) 

มีสถานที่พร้อมให้บรกิาร
แก่ผู้มารับบรกิาร 
จํานวน 2 แหง่ที่ได้รับ
การปรับปรงุ 
 

- 600,000.00 - 1.นายอภินันท์    
2.นายสุรพล    
3.นายสุนทร   
4.นายวิรัช   

รหัส 590302 

 3) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารโครงการและการ
ประเมินผลปฏิบัติราชการ 

(รหัสโครงการ 591101-3) 

มีระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารโครงการและ
การประเมินผลปฏิบัติ
ราชการ 1 ระบบ 

- 80,000.00 - 1.นางสาวมณัษนันท์  
2.นางสาวอรนุช   
3.นางสาวนันธิดา  
4.นางชลธิชา   

รหัส 590302 
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ลําดับ 

ยุทธศาสตร ์
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ตัวชี้วัดโครงการ 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องกับ 

แผ่นดิน รายได้ รวม 

นโยบายงบประมาณ 
มข. 

กลยุทธ ์ และนโยบายด้าน
ต่างๆ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
 4) โครงการสนับสนุนการพัฒนา

สิ่งแวดล้อมความเป็นนานาชาต ิ 
(รหัสโครงการ 591101-4) 

จํานวนผลงานทีส่่งเสริม
สิ่งแวดล้อมใหเ้ป็นนา
นานาชาติ 1 ผลงาน 
 

- 50,000.00 - 1.นางหทัยรัตน์  
2.นางสาวสุวรรณภา  
3.นางสาวเพราพิลาศ  

รหัส 590302 

 5) โครงการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนงานตามสายงานเพื่อการจัด
โครงสร้างของสํานักฯ 

(รหัสโครงการ 591101-5) 

มีกระบวนการทํางาน 
(BPR) ไม่น้อยกว่า 1 
กระบวนงาน 

- 300,000.00 - 1.นายสุรศักดิ์   
2.นางสาวมณัษนันท์  
3.นางสาวสุวารี   
4.นางสาวนันธิดา   

รหัส 590302 

 6) โครงการสนับสนุนด้านการบรหิารสู่
ความเป็นเลิศตามนโยบายผู้บรหิาร 

(รหัสโครงการ 591101-6) 
 

นวัตกรรม 
อย่างน้อย 2 ผลงาน 

- 270,000.00 - 1.ผู้อํานวยการ 
2.รองผู้อํานวยการทั้ง 
3 ฝ่าย 

รหัส 590302 

2 โครงการร่วมสรา้งสรรค์พัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อความ
เป็นเลิศ  
(รหัสโครงการ 591102) 

ระดับความสําเร็จของ
โครงการ 

- 300,000.00 300,000.00 1.นางสาวนันธิดา   
2.นางสาวสุวารี   
3.นางสาวศุรินทร์ธร   
4.นางสาวสุภาภรณ์   

รหัส 590303 

3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน
เพื่อความเป็นเลิศ 
(รหัสโครงการ 591103) 
 

กระบวนงานทํางานที่
ครบถ้วนสมบูรณ์ตาม
หลักเกณฑ์ TQA 

- 500,000.00 500,000.00 ทุกกลุ่มภารกิจ  รหัส 590302 
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ลําดับ 

ยุทธศาสตร ์
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ตัวชี้วัดโครงการ 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องกับ 

แผ่นดิน รายได้ รวม 

นโยบายงบประมาณ 
มข. 

กลยุทธ ์ และนโยบายด้าน
ต่างๆ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
 1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน

ปรับปรงุกระบวนการทํางานใหม่ 
(รหัสโครงการ 591103-1) 

 

บุคลากรเข้าใจหลักการ
ปรับปรงุกระบวนการ
ทํางานใหม่ ไมน่้อยกวา
ร้อยละ 85 

- 10,000.00 - 1.นายสุรศักดิ์   
2.นางสาวมณัษนันท์  

รหัส 590302 

 2) โครงการบริหารจัดการข้อร้องเรยีน
และรับฟังเสียงลูกค้า 

(รหัสโครงการ 591103-2) 

มีระบบบริหารจัดการข้อ
ร้องเรียนและรบัฟังเสียง
ลูกค้า 1 ระบบ 

- 20,000.00 - 1.นายมานิตย์  
2.นายยอดชาย   
3.นายนิพล   
4.นางสาวจารุวรรณ   
5.นายวิญญ์   
6.นางสาวสุนิษา   

รหัส 590302 

 3) โครงการจัดการความรู้ในองค์กร 
(KM)   

(รหัสโครงการ 591103-3) 

ร้อยละของบุคลากรที่
สามารถทํางานทดแทน
งานด้านการออกเอกสาร
สําคัญทางการศึกษาได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

- 50,000.00 - 1.นางสาวสุวารี   
2.นางสาวถนอมศรี   
3.นายชัยณรงค์    
4.นายปุญญพัฒน์    

รหัส 590302 

 4) โครงการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อการ
ตัดสินใจด้านการรับบุคคลเข้าศึกษา
ที่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(รหัสโครงการ 591103-4) 
 

รานงายผลการศึกษา 1   
ผลงาน 

- 10,000.00 - 1.นางสาวนุชนาถ   
2.นางฉวีวรรณ    
3.นางจุไรรัตน์    

รหัส 590302 
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ลําดับ 

ยุทธศาสตร ์
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ตัวชี้วัดโครงการ 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องกับ 

แผ่นดิน รายได้ รวม 

นโยบายงบประมาณ 
มข. 

กลยุทธ ์ และนโยบายด้าน
ต่างๆ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
 5) การวเิคราะห์ความคุ้มค่าและ

จุดคุ้มทุนในการใช้งบประมาณที่
เกี่ยวกับการจัดสอบ (สทศ.และรับ
ตรง  

(รหัสโครงการ 591103-5) 

รานงายผลการศึกษา 1   
ผลงาน 

- 10,000.00 - 1.นางชลธิชา  
2.นางสาวศุรินทร์ธร  

รหัส 590302 

 6) โครงการสนับสนุนและพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรงุกระบวนงานระยะที่ 1 

(รหัสโครงการ 591103-6) 

จํานวนนวัตกรรม ไม่
น้อยกว่า 5 ชิ้นงาน 

- 400,000.00 - 1.รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายแผนฯ 
2.นายแผง   
3.นายกฤณพล   
4.นางสาวนัฎฐา   
5.นางสาวณัฐวดี  

รหัส 590302 

4 โครงการบํารงุรกัษาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบงานทะเบียนนักศึกษา 
(รหัสโครงการ 591204) 
 

ระดับความสําเร็จของ
โครงการ 

- 1,250,000.00 1,250,000.00 1.นายอติศานต์   
2.นายกฤณพล   
3.นางสาวณัฐวดี   

รหัส 590102 

กลยทุธท์ี่ 1.2 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศขององค์กร 
5 โครงการสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพ

การปฏิบัตงิานของสํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ  
(รหัสโครงการ 591105)   

ร้อยละของการบรรลุ

เป้าหมายของโครงการ 
- 3,4000,000.00 3,4000,000.00 ทุกกลุ่มภารกิจ รหัส 590303 
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ลําดับ 

ยุทธศาสตร ์
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ตัวชี้วัดโครงการ 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องกับ 

แผ่นดิน รายได้ รวม 

นโยบายงบประมาณ 
มข. 

กลยุทธ ์ และนโยบายด้าน
ต่างๆ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
 1) โครงการศึกษาดูงานสํานักบรหิาร

และพัฒนาวิชาการ 
(รหัสโครงการ 591105-1)   

 

ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาความรู้
ทั้งในหรอืต่างประเทศ 

- 800,000.00 - 1.นายสุรศักดิ์   
2.นางจันทร์เพ็ญ   
3.นางสาวนันธิดา   

รหัส 590303 

 2) โครงการสนับสนุนและพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากร  

(รหัสโครงการ 591105-2) 
 

จํานวนบุคลากรที่ได้รับ
การอบรมและพัฒนาขีด
ความสามารถ  
ร้อยละ 100 
 

- 600,000.00 - ทุกกลุ่มภารกิจ รหัส 590303 

 (1) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ 
(รหัสโครงการ 591105-2-1) 

จํานวนบุคลากรที่ได้รับ
การอบรมและพัฒนาขีด
ความสามารถ  
ร้อยละ 100 
 

- 200,000.00 - 1.นางเจียระไน   
2.นายสุภาพ    
3.นางสาวจารุวรรณ   

รหัส 590303 

 (2) การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงาน 
และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

(รหัสโครงการ 591105-2-2) 

จํานวนบุคลากรที่ได้รับ
การอบรมและพัฒนาขีด
ความสามารถ  
ร้อยละ 100 
 

- 400,000.00 - 1.นางสาวอรนุช   
2.นางสาวมณัษนันท์  
3.นางสาวสุทธิชา   

รหัส 590303 
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ลําดับ 

ยุทธศาสตร ์
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ตัวชี้วัดโครงการ 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องกับ 

แผ่นดิน รายได้ รวม 

นโยบายงบประมาณ 
มข. 

กลยุทธ ์ และนโยบายด้าน
ต่างๆ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
 (3) โครงการพัฒนาทีมงานคุณภาพ (ทีม 

+ เสริมสร้างสุขภาวะ) 
(รหัสโครงการ 591105-3) 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 

- 400,000.00 - 1.นางสาวศิวพร   
2.นางสาวธัญวลัย   
3.นางสาวสุวรรณภา  

รหัส 590303 

 (4) โครงการส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม 
(พัฒนาจิต/จรรยาบรรณ) 

(รหัสโครงการ 591105-4) 
 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- 50,000.00 - 1.นางสาวมณัษนันท์  
2.นางสาวสุทธิชา   
3.นายวิโรจน์   

รหัส 590302 
รหัส 590303 

 (5) โครงการสถาปนาสํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 

(รหัสโครงการ 591105-5) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารว่มโครงการ 

- 50,000.00 - 1.นางฤทัยรัตน์   
2.นางสาวอรนุช   
3.นางสาวสุภาภรณ์   

รหัส 590302 
รหัส 590303 

 (6) โครงการสนับสนุนนโยบายผู้บริหารฯ 
(รหัสโครงการ 591105-6) 

- ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- จํานวนกิจกรรมเชิง
พัฒนาไม่น้อยกว่า 2 
กิจกรรม 
- จํานวนผู้ยื่นกําหนดขอ
ตําแหน่งหรือจํานวน
บทความวิจัยสถาบัน
รวมกันไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 

- 1,500,000.00
 

- ทุกกลุ่มภารกิจ รหัส 590302 
รหัส 590303 
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ลําดับ 

ยุทธศาสตร ์
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ตัวชี้วัดโครงการ 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องกับ 

แผ่นดิน รายได้ รวม 

นโยบายงบประมาณ 
มข. 

กลยุทธ ์ และนโยบายด้าน
ต่างๆ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
กลยทุธท์ี่ 1.3 การส่งเสริมระบบประกันคุณภาพที่ดีและได้มาตรฐานสากล 

6 โครงการส่งเสรมิการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการปฏิบัติงานเพือ่มุ่งสู่ความเป็น
สากล (รหัสโครงการ 591106) 
 

ผลการประเมิน 
ระดับดีมาก 

- 350,000.00 350,000.00 1.นางสาวสุวารี   
2.นางชลธิชา   
3.นางสาวนันธิดา   

รหัส 590303 

7 โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนการบริหารวิชาการ 
(รหัสโครงการ 591107) 

- ฐานข้อมูลเพือ่การ
แสดงผลและรายงานผล
ข้อมูลสําคัญด้าน
การศึกษาและบริการ
วิชาการ  
- เว็บไซต์อย่างน้อย 2 
ภาษา 

- 200,000.00 200,000.00 1.นายสุภาพ   
2.นายวิญญ์   
3.นางสาวนัฎฐา   
4.นางสาวธัญวลัย  

รหัส 590302 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นองค์กรสนับสนุนการผลิตบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ 
                

เป้าประสงค ์  
 สนับสนุนการผลิตบัณฑิตทีมคีุณภาพและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตัวชี้วัด   
 ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 

     
 

กลยุทธ ์   
 กลยุทธ์ ตัวชีว้ัด 
 กลยุทธ์ที่ 2.1 การสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่

สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
1. การเชื่อมโยงฐานข้อมูล TQF และฐานขอ้มูลทะเบียนเรียน (AVS) 
2. มีระบบติดตามการดําเนินงานตามกรอบ TQF 
3. จํานวนนักศึกษาสหกิจอาเซียนไม่น้อยกว่า 160 คน 
4. มีบัตรนักศึกษาแบบอัจฉริยะไม่น้อยกว่า 8,000 บัตร/ปี 
5. มีเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้สนับสนุนการผลิตบัณฑิต ไม่น้อยกว่า 3 งาน  

 กลยุทธ์ที ่2.2 การพัฒนาระบบรับเข้าศึกษาที่หลากหลาย 1. นักเรียนคุณธรรมไม่น้อยกว่า 10 คน 
2. นักเรียนพิการไม่น้อยกว่า 10 คน 
3. จํานวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 40,000 คน/ปี 
4. จํานวนนักเรียนที่สมัครสอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง
ไม่น้อยกว่า 40,000 คน/ปี 
5. ร้อยละของจํานวนนักเรียนต่างภูมิภาคที่สมัครเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง 
6. จาํนวนอาจารย์แนะแนวเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 200 คน 
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ลําดับ 

ยุทธศาสตร์สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

ตัวชี้วัดโครงการ 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องกับ 

แผ่นดิน รายได้ รวม 

นโยบาย
งบประมาณ มข 

กลยุทธ ์ และนโยบายด้าน
ต่างๆ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เป็นองคก์รสนับสนุนการผลิตบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ  

กลยทุธท์ี่ 2.1 การสนับสนุนการพัฒนาหลักสตูรและการเรียนการสอนที่สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
1 โครงการประเมินและติดตามการดําเนินงาน

ตามกรอบ TQF (เพื่อสนับสนุนการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร) 
(รหัสโครงการ 592101) 

มีระบบติดตามการ
ดําเนินงานตามกรอบ 
TQF  

- 100,000.00 100,000.00 1.นายประสิทธิ์   
2.นางมัทรี   
3.นายสุนทร   
4.นางเจียระไน   
5.นายนิพล   
6.นางธันยาภัทร์  

รหัส 590302 

2 โครงการสนับสนุนเพื่อสร้างต้นแบบการ
ดําเนินงานตามกรอบ TQF เชิงคุณภาพ 
(รหัสโครงการ 592202) 

มีต้นแบบข้อมูล TQF เชิง
คุณภาพ 3 กลุ่มสาขาวิชา 

- 200,000.00 200,000.00 1.นายประสิทธิ์   
2.นางมัทรี   
4.นางเจียระไน   
5.นางธันยาภัทร์  

รหัส 590302 

3 โครงการสหกิจศึกษาอาเซียน 
(รหัสโครงการ 592203) 

จํานวนนักศึกษาสหกิจ
อาเซียน  
ไม่น้อยกว่า 160 คน 

งบจาก
มหาวิทยาลัย 

- - 1.นางมลิวรรณ    
2.นางภรณ์ฑิพย์    
3.นายจิรศักดิ์    

รหัส 590304 

4 โครงการร่วมและสนับสนุนการจัดงานพธิี
พระราชทานปรญิญาบัตร มข. 
(รหัสโครงการ 592104) 
  

ระดับความสําเร็จของการ
จัดงานพธิีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของ  มข. 

- 7,000,000.00 7,000,000.00 1.นางจิรภา    
2.นางสาวยุภาภรณ์    
3.นางหทัยรัตน์  
4.นางสาวจารุวรรณ    
5.นางสาวเพราพิลาศ   

รหัส 590302 
รหัส 590304 
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ลําดับ 

ยุทธศาสตร์สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

ตัวชี้วัดโครงการ 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องกับ 

แผ่นดิน รายได้ รวม 

นโยบาย
งบประมาณ มข 

กลยุทธ ์ และนโยบายด้าน
ต่างๆ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เป็นองคก์รสนับสนุนการผลิตบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ  
5 โครงการร่วมและสนับสนุนการจัดงานพธิี

พระราชทานปรญิญาบัตร สถาบันสมทบ 
(รหัสโครงการ 592105) 
 

ระดับความสําเร็จของการ
จัดงานพธิีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของ  
สถาบันสมทบ 

- 300,000.00 300,000.00 1.นางจิรภา    
2.นางสาวยุภาภรณ์    
3.นางหทัยรัตน์  
4.นางสาวจารุวรรณ    
5.นางสาวเพราพิลาศ   

รหัส 590302 
รหัส 590304 

6 โครงการสนับสนุนขั้นพื้นฐานดา้นงาน
ทะเบียนสําหรับนักศึกษาและอาจารย ์
(รหัสโครงการ 592206) 
 

จํานวนเล่มของเอกสาร 
และช่องทาง 
เข้าถงึคู่มือออนไลน์  
อย่างน้อย 1 ชอ่งทาง 

- 400,000.00 400,000.00 1.นายประสิทธิ์   
2.นางมัทรี   
3.นางธันยาภัทร์   
4.นายสมโภชน์    
5.นางเนตรนภา   

รหัส 590303 
 

7 โครงการผลิตบัตรนักศึกษาใหม่  
(รหัสโครงการ 592207) 
 

จํานวนบัตรนกัศึกษา 
ไม่น้อยกว่า 8,000 บัตร 

- 500,000.00 500,000.00 1.นางจิรภา    
2.นางสาวยุภาภรณ์    
3.นางหทัยรัตน์  
4.นางสาวจารุวรรณ    
5.นางสาวเพราพิลาศ  

รหัส 590302 
 

8 โครงการส่งเสรมิและพัฒนาเครือข่ายระบบ
ทะเบียนและสนับสนุนวิชาการ 
(รหัสโครงการ 592108) 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- 400,000.00 400,000.00 1.นายสมโภชน์    
2.นางเนตรนภา    
3.นายยอดชาย    
4.นายอภินันท์    
5.นางสาวพีรณัฐ    
 

รหัส 590302 
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ลําดับ 

ยุทธศาสตร์สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

ตัวชี้วัดโครงการ 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องกับ 

แผ่นดิน รายได้ รวม 

นโยบาย
งบประมาณ มข 

กลยุทธ ์ และนโยบายด้าน
ต่างๆ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เป็นองคก์รสนับสนุนการผลิตบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ  

กลยทุธท์ี่ 2.2 การพัฒนาระบบการรับเข้าที่มีความหลากหลาย 
9 โครงการดําเนินการรับสมัครและจัดสอบ

คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ โดยวิธีรับตรง 
(รหัสโครงการ 592109) 

- นักเรยีนคุณธรรม  
ไม่น้อยกว่า 10 คน 
- นักเรยีนพิการ  
ไม่น้อยกว่า 10 คน 
- ร้อยละของจํานวน
นักเรยีนต่างภูมภิาคที่
สมัครเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยวิธีรับตรง 
 

- 20,000,000.00 20,000,000.00 1.นางฉวีวรรณ    
2.นางจุไรรัตน์    
3.นางสาวนุชนาถ   

รหัส 590302 
 

 (1) ดําเนินการเกีย่วกับการรับบุคคลเข้า
ศึกษาฯโดยวิธีรบัตรงจํานวน 2 รอบ  

(รหัสโครงการ 592109-1) 

จํานวนนักเรียนที่สมัคร
สอบเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยวิธีรับตรง ไม่น้อยกว่า 
40,000 คน/ป ี
 
 
 

   1.นางฉวีวรรณ    
2.นางจุไรรัตน์    
3.นางสาวนุชนาถ   

รหัส 590302 
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ลําดับ 

ยุทธศาสตร์สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

ตัวชี้วัดโครงการ 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องกับ 

แผ่นดิน รายได้ รวม 

นโยบาย
งบประมาณ มข 

กลยุทธ ์ และนโยบายด้าน
ต่างๆ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เป็นองคก์รสนับสนุนการผลิตบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ  
 (2) โครงการ มข.กอ่การรู้สู่คุณครแูนะ

แนวฯ (3 วัน 2 คืน จํานวน 200 
คน ระยะที่ 1) 

(รหัสโครงการ 592109-2) 
 

จํานวนอาจารยแ์นะแนว
ที่เข้าร่วมโครงการ  
ไม่น้อยกว่า 200 คน 

   1.นายเสนีย์    
2.นางสาวศิวพร   
3.นางสาวสมศิริ    

รหัส 590302 
 

10 โครงการประชาสัมพันธ์และตลาดเชิงรุก  
(รหัสโครงการ 592210) 
     

จํานวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่
เข้ารว่มโครงการ  
ไม่น้อยกว่า 40,000 คน 
 

- 1,250,000.00 1,250,000.00 1.นายเสนีย์    
2.นางสาวศิวพร   
3.นางสาวภารดี   

รหัส 590302 

 (1) โครงการจัดนิทรรศการตลาดนัด
หลักสูตรอดุมศึกษา ครัง้ที่ 20 

(รหัสโครงการ 592210-1) 
 

จํานวนนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการตลาดนัด
หลักสูตรอดุมศึกษา  
ครั้งที่ 20  
ไม่น้อยกว่า 20,000 คน 
 

- 700,000.00 - 1.นายเสนีย์    
2.นางสาวศิวพร   
3.นางสาวภารดี   

รหัส 590302 
 

 (2) โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(รหัสโครงการ 592210-2) 

การประชาสัมพันธ์ 
อย่างน้อย 3 ช่องทาง 

- 300,000.00 - 1.นายเสนีย์    
2.นางสาวศิวพร   
3.นางสาวภารดี   

รหัส 590302 
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ลําดับ 

ยุทธศาสตร์สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

ตัวชี้วัดโครงการ 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องกับ 

แผ่นดิน รายได้ รวม 

นโยบาย
งบประมาณ มข 

กลยุทธ ์ และนโยบายด้าน
ต่างๆ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เป็นองคก์รสนับสนุนการผลิตบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ  
 (3) สนับสนุนการเขา้ร่วมจัดนิทรรศการ

ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ที่
มหาวิทยาลัยอืน่เป็นเจ้าภาพ 
(รหัสโครงการ 592210-3) 
 

จํานวนนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการจัดนทิรรศการ
ตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา ที่
มหาวิทยาลัยอืน่เป็น
เจ้าภาพ 
ไม่น้อยกว่า 20,000 คน 

- 250,000.00 - 1.นายเสนีย์    
2.นางสาวศิวพร   
3.นางสาวภารดี   

รหัส 590302 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: 59-X1-X2-X3-X4 
X1 = ประเด็นยุทธศาสตร์สํานักฯที่... 
X2 = (1) กลยุทธที่ 1  (2) กลยุทธที่ 2 
X3 = (1) เงินรายได้สํานักฯ  (2) เงินสนับสนุนจาก มข. 
X4 = ลําดับโครงการ 



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ|   37 

 

2.10 แผนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 

ลํา 
ดับที่ ชื่อโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผนการดําเนนิงาน 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
1 โครงการเพื่อความมั่นคงและ

การพัฒนาด้านบริหารจัดการ
องค์กรเพื่อความเป็นเลิศ    
(รหัสโครงการ 591101) 

ระดับความสําเร็จของ
โครงการ 

ระดับ 5 1,600,000.00 ทุกกลุ่มภารกิจ                         

 1) โครงการบํารุงรักษาเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้าสํารอง 

(รหัสโครงการ 591101-1) 

มีเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
สํารองที่พรอ้มใช้งาน
และมีประสิทธิภาพ  

สํารองไฟฟ้าไดอ้ย่าง
น้อย 10   ชั่วโมง 

300,000.00 6. นายพงษ์พิชิต   
7. นางสาวถนอมศรี  
8. นางสาวสุภาภรณ์  
9. นายประวิทย์  
10. นายธเนศ    

                        

 2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
สํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

(รหัสโครงการ 591101-2) 

มีสถานที่พร้อม
ให้บรกิารแก่ผู้มารับ
บริการ  
 

จํานวน 2 แหง่ที่
ได้รับการปรับปรุง 
 

600,000.00 1.นายอภินันท์    
2.นายสุรพล    
3.นายสุนทร   
4.นายวิรัช   

                        

 3) โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารโครงการและการ
ประเมินผลปฏิบัติราชการ 

(รหัสโครงการ 591101-3) 
 
 

มีระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารโครงการ
และการประเมนิผล
ปฏิบัติราชการ  

1 ระบบ 80,000.00 1.นางสาวมณัษนันท์  
2.นางสาวอรนุช   
3.นางสาวนันธิดา  
4.นางชลธิชา   
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ลํา 
ดับที่ ชื่อโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผนการดําเนนิงาน 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
 4) โครงการสนับสนนุการ

พัฒนาสิ่งแวดล้อมความ
เป็นนานาชาติ  

(รหัสโครงการ 591101-4) 

จํานวนผลงานที่ส่งเสริม
สิ่งแวดล้อมให้เป็นนา
นานชาติ  

1 ผลงาน 50,000.00 1.นางหทัยรัตน์  
2.นางสาวสุวรรณภา  
3.นางสาวเพรา
พิลาศ   

                        

 5) โครงการปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนงานตาม
สายงานเพื่อการจัด
โครงสร้างของสํานักฯ 

(รหัสโครงการ 591101-5) 

มีกระบวนการทํางาน 
(BPR)  

ไม่น้อยกว่า 1
กระบวนงาน 

300,000.00 1.นายสุรศักดิ์   
2.นางสาวมณัษนันท์  
3.นางสาวสุวารี   
4.นางสาวนันธิดา   

                        

 6) โครงการสนับสนนุด้าน
การบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ตามนโยบายผู้บริหาร 

(รหัสโครงการ 591101-6) 

นวัตกรรม อย่างน้อย 2 ผลงาน 270,000.00 1.ผู้อํานวยการ 
2.รองผู้อํานวยการ
ทั้ง 3 ฝ่าย 

                        

2 โครงการร่วมสร้างสรรค์พัฒนา
แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการเพื่อความเป็น
เลิศ  
(รหัสโครงการ 591102) 

ระดับความสําเร็จของ
โครงการ 

ระดับ 5 300,000.00 1.นางสาวนันธิดา   
2.นางสาวสุวารี   
3.นางสาวศุรินทร์ธร  
4.นางสาวสุภาภรณ์  

                        

3 โครงการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนงานเพื่อความเป็นเลิศ 
(รหัสโครงการ 591103) 

กระบวนงานทํางานที่
ครบถ้วนสมบูรณ์ตาม
หลัก TQA 

กระบวนงานทํางานที่
ครบถ้วนสมบูรณ์ตาม
หลัก TQA 

500,000.00 ทุกกลุ่มภารกิจ                           
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ลํา 
ดับที่ ชื่อโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผนการดําเนนิงาน 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
 1) โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการด้านปรับปรุง
กระบวนการทํางานใหม่ 

(รหัสโครงการ 591103-1) 

บุคลากรมีความเข้าใจ
หลักการปรับปรุง
กระบวนการทํางานใหม่ 

ร้อยละ 85 10,000.00 1.นายสุรศักดิ์   
2.นางสาวมณัษนันท์  

                        

 2) โครงการบริหารจัดการข้อ
ร้องเรียนและรับฟังเสียง
ลูกค้า 

(รหัสโครงการ 591103-2) 

มีระบบบริหารจัดการข้อ
ร้องเรียนและรับฟังเสียง
ลูกค้า  

1 ระบบ 20,000.00 1.นายมานิตย์  
2.นายยอดชาย   
3.นายนิพล   
4.นางสาวจารุวรรณ   
5.นายวิญญ์   
6.นางสาวสุนิษา    

                        

 3) โครงการจัดการความรู้ใน
องค์กร (KM)   

(รหัสโครงการ 591103-3) 

ร้อยละของบุคลากรที่
สามารถทํางานทดแทน
งานด้านการออก
เอกสารสําคัญทาง
การศึกษาได้ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 

50,000.00 1.นางสาวสุวารี   
2.นางสาวถนอมศรี  
3.นายชัยณรงค์    
4.นายปุญญพัฒน์    

                        

 4) โครงการศึกษาและ
วิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ
ด้านการรับบุคคลเข้า
ศึกษาที่ใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(รหัสโครงการ 591103-4) 

รายงานการศึกษา 1   ผลงาน 10,000.00 1.นางสาวนุชนาถ   
2.นางฉวีวรรณ    
3.นางจุไรรัตน์    
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ลํา 
ดับที่ ชื่อโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผนการดําเนนิงาน 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
 5) การวิเคราะห์ความคุ้มค่า

และจุดคุ้มทุนในการใช้
งบประมาณที่เกี่ยวกับการ
จัดสอบ (สทศ.และรับตรง  

(รหัสโครงการ 591103-5) 

รายงานการศึกษา 1   ผลงาน 10,000.00 1.นางชลธิชา  
2.นางสาวศุรินทร์ธร 

                        

 6) โครงการสนับสนนุและ
พัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนงาน
ระยะที่ 1 

(รหัสโครงการ 591103-6) 

จํานวนนวัตกรรม  ไม่น้อยกว่า 5 ชิ้นงาน 400,000.00 1.รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายแผนฯ 
2.นายแผง   
3.นายกฤณพล   
4.นางสาวนัฎฐา   
5.นางสาวณัฐวดี   

                        

4 โครงการบํารุงรักษาเทคโนโลยี
สารสนเทศระบบงานทะเบียน
นักศึกษา 
(รหัสโครงการ 591204) 

ระดับความสําเร็จของ
โครงการ 

ระดับ 5 1,250,000.00 1.นายอติศานต์   
2.นายกฤณพล   
3.นางสาวณัฐวดี   

                        

5 โครงการสนับสนนุและพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของสํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ  
(รหัสโครงการ 591105)   

ร้อยละของการบรรลุ

เป้าหมายของโครงการ 
ร้อยละ 90 3,4000,000.00 ทุกกลุ่มภารกิจ                         
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ลํา 
ดับที่ ชื่อโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผนการดําเนนิงาน 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
 1) โครงการศึกษาดูงาน

สํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

(รหัสโครงการ 591105-1)  

ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาความรู้
ทั้งในหรือต่างประเทศ 

ร้อยละ 90 800,000.00 1.นายสุรศักดิ์   
2.นางจันทร์เพ็ญ   
3.นางสาวนันธิดา   

                        

 2) โครงการสนับสนนุและ
พัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากร  

(รหัสโครงการ 591105-2) 

จํานวนบุคลากรที่ได้รับ
การอบรมและพัฒนาขีด
ความสามารถ  
 

ร้อยละ 100 
 

600,000.00 
 
 

ทุกกลุ่มภารกิจ                         

 (1) การฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษ 

(รหัสโครงการ 591105-2-1) 

จํานวนบุคลากรที่ได้รับ
การอบรมและพัฒนาขีด
ความสามารถ  

ร้อยละ 100 200,000.00 
 

1.นางเจียระไน   
2.นายสุภาพ    
3.นางสาวจารุวรรณ   

                        

 (2) การฝึกอบรมที่
เกี่ยวข้องกับงาน และ
ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

(รหัสโครงการ 591105-2-2) 

จํานวนบุคลากรที่ได้รับ
การอบรมและพัฒนาขีด
ความสามารถ  
 

ร้อยละ 100 400,000.00 1.นางสาวอรนุช   
2.นางสาวมณัษนันท์  
3.นางสาวสุทธิชา   

                        

 (3) โครงการพัฒนาทีมงาน
คุณภาพ  

(รหัสโครงการ 591105-3) 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 85 400,000.00 1.นางสาวศิวพร   
2.นางสาวธัญวลัย   
3.นางสาวสุวรรณภา  
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ลํา 
ดับที่ ชื่อโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผนการดําเนนิงาน 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
 (4) โครงการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม (พัฒนาจิต/
จรรยาบรรณ) 

(รหัสโครงการ 591105-4) 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารว่มโครงการ 

ร้อยละ 85 50,000.00 1.นางสาวมณัษนันท์   
2.นางสาวสุทธิชา   
3.นายวิโรจน์   

                        

 (5) โครงการสถาปนาสํานัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ 

(รหัสโครงการ 591105-5) 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารว่มโครงการ 

ร้อยละ 85 50,000.00 1.นางฤทัยรตัน์   
2.นางสาวอรนุช   
3.นางสาวสุภาภรณ์   

                        

 (6) โครงการสนับสนุนนโยบาย
ผู้บริหารฯ  

(รหัสโครงการ 591105-6) 

- ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- จํานวนกจิกรรมเชิง
พัฒนา 
- จํานวนผู้ยื่นกาํหนดขอ
ตําแหน่งหรือจาํนวน
บทความวิจัยสถาบัน
รวมกัน 

- ร้อยละ 85 
 
- ไม่น้อยกว่า 2 
กิจกรรม 
- ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 

1,500,000.00 
 

ทุกกลุ่มภารกจิ                         

6 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการปฏิบตัิงานเพื่อ
มุ่งสู่ความเป็นสากล (รหสัโครงการ
591106) 

ผลการประเมิน 
ระดับดีมาก 

ระดับดีมาก 350,000.00 1.นางสาวสวุาร ี  
2.นางชลธิชา   
3.นางสาวนันธิดา   

                        

7 โครงการพัฒนาความเป็นเลิศ
ด้านข้อมลูเพื่อสนับสนุนการ
บริหารวิชาการ 
(รหัสโครงการ 591107) 

- เว็บไซตอ์ย่างน้อย 2 
ภาษา 
- ฐานข้อมลูเพื่อการ
แสดงผลและรายงานผล
ข้อมูล 

- เว็บไซต์อย่างน้อย 2   
ภาษา 
- 1  ระบบ 

200,000.00 1.นายสุภาพ   
2.นายวิญญ์   
3.นางสาวนัฎฐา   
4.นางสาวธัญวลัย  
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ลํา 
ดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผนการดําเนินงาน 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นองค์กรสนับสนุนการผลิตบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ  
1 โครงการประเมินและติดตาม

การดําเนินงานตามกรอบ 
TQF (เพื่อสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร) 
(รหัสโครงการ 592101) 

มีระบบติดตามการ
ดําเนินงานตามกรอบ 
TQF  

1 ระบบ 100,000.00 1.นายประสิทธิ์   
2.นางมัทรี   
3.นายสุนทร   
4.นางเจียระไน   
5.นายนิพล   
6.นางธันยาภัทร์   

            

2 โครงการสนับสนนุเพื่อสร้าง
ต้นแบบการดําเนินงานตาม
กรอบ TQF เชิงคุณภาพ 
(รหัสโครงการ 592202) 

มีต้นแบบข้อมูล TQF 
เชิงคุณภาพ  

3 กลุ่มสาขาวิชา 200,000.00 1.นายประสิทธิ์   
2.นางมัทรี   
4.นางเจียระไน   
5.นางธันยาภัทร์   

            

3 โครงการสหกิจศึกษาอาเซียน 
(รหัสโครงการ 592203) 

จํานวนนักศึกษาสหกิจ
อาเซียน  
 

ไม่น้อยกว่า 160 คน งบจาก
มหาวิทยาลัย 

1.นางมลิวรรณ    
2.นางภรณ์ฑิพย์    
3.นายจิรศักดิ์    

            

4 โครงการร่วมและสนับสนุน
การจัดงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร มข. 
(รหัสโครงการ 592104) 
  

ระดับความสําเร็จของ
การจัดงานพิธี
พระราชทานปริญญา
บัตรของ  มข. 

ระดับ 5 7,000,000.00 1.นางจิรภา    
2.นางสาวยุภาภรณ์   
3.นางหทัยรัตน์  
4.นางสาวจารุวรรณ   
5.นางสาวเพราพลิาศ  

            

5 โครงการร่วมและสนับสนุน
การจัดงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร สถาบันสมทบ 
(รหัสโครงการ 592105) 

ระดับความสําเร็จของ
การจัดงานพิธี
พระราชทานปริญญา
บัตรของ  สถาบันสมทบ 

ระดับ 5 300,000.00 1.นางจิรภา    
2.นางสาวยุภาภรณ์    
3.นางหทัยรัตน์  
4.นางสาวจารุวรรณ   
5.นางสาวเพราพิลาศ  
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ลํา 
ดับที่ ชื่อโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผนการดําเนนิงาน 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
6 โครงการสนับสนนุขั้นพื้นฐาน

ด้านงานทะเบียนสําหรับ
นักศึกษาและอาจารย์ 
(รหัสโครงการ 592206) 
 

จํานวนเล่ม / ช่องทาง 
เข้าถึงคู่มือออนไลน์  
 

-อย่างน้อย 4,000 เล่ม 
-ช่องทางเผยแพร่บน
อินเตอร์เน็ตอย่างน้อย 
1   ช่องทาง 

400,000.00 1.นายประสิทธิ์   
2.นางมัทรี   
3.นางธันยาภัทร์   
4.นายสมโภชน์    
5.นางเนตรนภา    

            

7 โครงการผลิตบัตรนักศึกษา
ใหม่  
(รหัสโครงการ 592207) 
 

จํานวนบัตรนักศกึษา 
 

ไม่น้อยกว่า 8,000 
บัตร 

500,000.00 
 

1.นางจิรภา    
2.นางสาวยุภาภรณ์   
3.นางหทัยรัตน์  
4.นางสาวจารุวรรณ   
5.นางสาวเพราพิลาศ  

            

8 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายระบบทะเบียนและ
สนับสนุนวิชาการ 
(รหัสโครงการ 592108) 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 85 400,000.00 1.นายสมโภชน์    
2.นางเนตรนภา    
3.นายยอดชาย    
4.นายอภินันท์    
5.นางสาวพีรณัฐ    

            

9 โครงการดําเนินการรับสมัคร
และจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาฯ โดยวิธีรับตรง 
(รหัสโครงการ 592109) 

- นักเรียนคุณธรรม  
 -นักเรียนพิการ  
-  ร้อยละของนักเรียน
ต่างภูมิภาคที่สมัครเข้า
ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยวิธีรับตรง 

- นักเรียนคุณธรรมไม่
น้อยกว่า 10 คน 
- นักเรียนพิการไม่
น้อยกว่า 10 คน 
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
15 

20,000,000.00 1.นางฉวีวรรณ    
2.นางจุไรรัตน์    
3.นางสาวนุชนาถ   
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ลํา 
ดับที่ ชื่อโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผนการดําเนนิงาน 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
 (1) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับ

บุคคลเข้าศึกษาฯโดยวิธีรับ
ตรงจํานวน 2 รอบ  
(รหัสโครงการ 592109-1) 

- จํานวนนักเรียนที่
สมัครสอบเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยวิธีรับตรง 

ไม่น้อยกว่า 40,000 
คน/ปี 

 1.นางฉวีวรรณ    
2.นางจุไรรัตน์    
3.นางสาวนุชนาถ   

            

 (2) โครงการ มข.ก่อการรู้สู่
คุณครูแนะแนวฯ (3 วัน 2 
คืน จํานวน 200 คน 
ระยะที่ 1) 

(รหัสโครงการ 592109-2) 

จํานวนอาจารย์แนะแนว
ที่เข้าร่วมโครงการ 

ไม่น้อยกว่า 200 คน  1.นายเสนีย์    
2.นางสาวศิวพร   
3.นางสาวสมศิริ    

            

10 โครงการประชาสัมพันธ์และ
ตลาดเชิงรุก  
(รหัสโครงการ 592210) 
     

จํานวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่
เข้าร่วมโครงการ  

ไม่น้อยกว่า 40,000 
คน 

1,250,000.00 1.นายเสนีย์    
2.นางสาวศิวพร   
3.นางสาวภารดี   

            

 (1) โครงการจัดนิทรรศการ
ตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา ครั้งที่ 20 

(รหัสโครงการ 592210-1) 

จํานวนนักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการตลาดนัด
หลักสูตรอุดมศึกษา  
ครั้งที่ 20  

ไม่น้อยกว่า 20,000 
คน 

700,000.00 1.นายเสนีย์    
2.นางสาวศิวพร   
3.นางสาวภารดี   

            

 (2) โครงการจัดทําสือ่
ประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(รหัสโครงการ 592210-2) 

มีการประชาสัมพันธ์ 
 

อย่างน้อย 3 ช่องทาง 300,000.00 1.นายเสนีย์    
2.นางสาวศิวพร   
3.นางสาวภารดี   
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ลํา 
ดับที่ ชื่อโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แผนการดําเนนิงาน 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
 

 (3) สนับสนุนการเข้าร่วมจัด
นิทรรศการตลาดนัด
หลักสูตรอุดมศึกษา ที่
มหาวิทยาลัยอื่นเป็น
เจ้าภาพ 

(รหัสโครงการ 592210-3) 
 

จํานวนนักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการจัด
นิทรรศการตลาดนัด
หลักสูตรอุดมศึกษา ที่
มหาวิทยาลัยอื่นเป็น
เจ้าภาพ 

ไม่น้อยกว่า 20,000 
คน 

250,000.00 1.นายเสนีย์    
2.นางสาวศิวพร   
3.นางสาวภารดี   
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2.11 สรุปรายละเอียดกลยุทธ์ และโครงการในแผนปฏบิัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างความเป็นเลิศในการบรหิารจัดการ 3 7 โครงการใหญ่ 18 โครงการย่อย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เป็นองค์กรสนับสนุนการผลิตบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ 2 10 โครงการใหญ่ 5 โครงการย่อย 
รวม 5 17 โครงการใหญ่ 23 โครงการย่อย 

 
 
2.12 สรุปงบประมาณที่ใช้ตามแผนปฏบิัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สํานักบริหารและพัฒนาวชิาการ 
 
ประเภทงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได ้

(จากเงินผลประโยชนข์องสาํนัก
บริหารและพฒันาวิชาการ) 

งบประมาณเงินรายได ้
(ขอสนบัสนุนจาก
มหาวิทยาลัย) 

รวมงบประมาณทั้งสิน้ 

งบรายจา่ย จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1. งบบุคลากร 8,796,200.00 98.62 6,409,600.00 11.99 - - 15,205,800.00 23.05 

2. งบดําเนินงาน - - 6,360,900.00 11.90 - - 6,360,900.00 9.64 

3. งบลงทุน - - 3,000,000.00 5.61 - - 3,000,000.00 4.55 
4. งบเงินอุดหนุนทั่วไป 123,400.00 1.38 34,737,300.00 65.00 3,600,000.00 100.00 38,460,700.00 58.31 

5. งบรายจ่ายอื่น - - 2,936,500.00 5.49 - - 2,936,500.00 4.45 

รวมทั้งสิน้ 8,919,600.00 100.00 53,444,300.00 100.00 3,600,000.00 100.00 65,963,900.00 100.00 
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แผนภูมิที่ 2.12 งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จําแนกตามงบรายจ่าย
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ภาคผนวก 
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การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์ และผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร ์ ผลผลิต/โครงการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

1. พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว - - 
2. เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ

สังคม 
- - 

3. สร้างความเป็นเลิศในการบรหิาร
จัดการ 

สร้างความเป็นเลิศในการบรหิารจัดการ  7 โครงการใหญ ่
18 โครงการย่อย 

4. พัฒนาวิทยาเขตหนองคายเป็นประตูสู่
อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

 
 

5. เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิต
บัณฑิต 

เป็นองค์กรสนับสนุนการผลิตบัณฑิตเพื่อความ
เป็นเลิศ 

10 โครงการใหญ ่
 5 โครงการย่อย 

6. เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัย - - 
7. พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็น

สากล 
- - 

8. เป็นศูนย์กลางการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

- - 

9. เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม - - 
10. ศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ของภูมิภาค 
- - 
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การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคกุคามของสํานักบริหารและพัฒนาวชิาการ (SWOT Analysis) 
จุดแข็ง (Strengths) 
1. ด้านองค์กรและการบริหาร 

1.1 เป็นองค์กรหลักสนับสนุนด้านการให้บริการและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
1.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ 
1.3 ผู้บริหารให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
1.4 มีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี 
1.5 มีแผนและเป้าหมายในการดําเนินงานที่ชัดเจน 
1.6 มีการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาองค์กร เป็นองค์กรแห่งสุขภาวะ 

2. ด้านบคุลากร 
2.1 บุคลากรมีความสามัคค ีร่วมแรงร่วมใจ และเน้นการทํางานเป็นทีม 
2.2 มีบุคลากรที่มคีวามพร้อม มศีักยภาพ มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการทํางานสูง และความเข้มแข็งในการทํางานที่ดี 
2.3 มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้อยู่สม่ําเสมอ  
2.4 มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรม/สัมมนา การศึกษาต่อ 
2.5 บุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบ แนวปฏิบัติ และเกณฑ์ที่สามารถอ้างอิงได้ 

3. ด้านการให้บรกิาร 
3.1 มีระบบบริการที่รวดเร็วทันใจ บุคลากรมีจิตบริการ (Service mind) 
3.2 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา 
3.3 มีการปรับปรุงกระบวนงาน เช่น การพัฒนาระบบการให้บริการแบบ Paperless มาใช้ 
3.4 นักศึกษาสามารถชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ทุกที่ ทุกเวลา เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส ธนาคาร ไปรษณีย์ 

4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.1 มีระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล และเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
4.2 มีระบบทะเบียนและประมวลผลแบบเต็มระบบที่สามารถให้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
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4.3 มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาระบบอัจฉริยะต่างๆ ตัวอย่าง เช่นการพัฒนา REG APP KKU บน mobile ระบบ MIS แบบ 
realtime ที่รองรับกับอุปกรณ์เช่น tablet หรือ mobile  ได้  

4.4 เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ เช่น การให้บริการข้อมูล MIS  การให้บริการข้อมูลแบบ API ที่สามารถเชื่อมโยงสารสนเทศให้กับหน่วยงานอื่นๆ ได้ใช้
ประโยชน์ได้โดยต้องไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย  

4.5 มีการพัฒนาระบบ TQF เพื่อให้ดําเนินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
4.6 มีข้อมูลหลักสตูรและรายวิชาที่สนับสนุนการให้บริการทางการศึกษาเพียงพอ 

5. ด้านความร่วมมือและเครือขา่ย 
5.1 มีการสร้างเครือข่ายการทํางานที่เข้มแข็งทั้งภายในและภายนอก 
5.2 มีการทํางานเชิงรุก เช่น การจัดตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา 
5.3 เป็นศูนย์ประสานงานด้านสหกิจ ของมหาวิทยาลัย และเครือข่ายสหกิจของภาคอีสานตอนบน 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ด้านบคุลากร 

1.1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอ ส่งผลต่อการสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนนักศึกษา 
1.2 ขาดบุคลากรด้านวิเทศสัมพันธ์ที่จะต้องทําการประชาสัมพันธ์และให้บริการด้านการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติ 
1.3 บุคลากรบางส่วน ยังไม่มีความชํานาญด้านภาษาต่างประเทศ ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
1.4 บุคลากรขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง 
1.5 การพัฒนาบุคลากรขาดเป้าหมายตามตัวชี้วัด 

2. ด้านการให้บรกิาร 
2.1 สถานที่จอดรถไม่เอื้อต่อการให้บริการของบุคลากร และผูม้าติดต่อราชการ 
2.2 การประชาสัมพันธ์งานสู่ภายนอกยังไม่ต่อเนื่อง 
2.3 ป้ายประชาสัมพันธ์ควรเป็นรูปแบบเดียวกัน และมหีลายภาษา 

3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.1 การใช้เทคโนโลยียังไม่เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่น/ ภายในหน่วยงาน 
3.2 การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ 
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4. ด้านงบประมาณ  
4.1 งบประมาณด้านบํารุงรักษาระบบการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการนักศึกษา และการบริการข้อมูลให้กับหน่วยงานและบุคคลทั่วไป ไม่เพียงพอ 

 
โอกาส (Opportunities) 

1. เป็นศูนย์กลางด้านการสนับสนุนการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรอบความร่วมมือโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนภุูมิภาคลุ่มแมน่้ํา
โขง (GMS)  

2. การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เปิดโอกาสในการรับเข้านักศึกษาต่างชาติ เพิ่มโอกาสในการผลิตบัณฑิต พัฒนาแสวงหาความร่วมมือและเครือข่าย
ต่างๆในอาเซียน ตลอดจนโอกาสในการพัฒนาบุคคลากรในด้านต่างๆเพื่อรองรับ AEC 

3. ระบบทะเบียนและประมวลผลเป็นระบบอิเลกทรอนิกสท์ี่ให้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถเพิ่มโอกาสในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

4. เป็นศูนย์กลางโปรแกรมระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF ของประเทศไทย 
5. มีภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
6. พัฒนารูปแบบการให้บริการการศึกษากับผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียรวดเร็ว เข้าถึงทุกที่ ทุกเวลา เป็นการพัฒนา Applications การให้บริการด้านทะเบียนนักศึกษา 

ภาวะคุกคาม (Threats) 
1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเมืองในระดับประเทศ ภาวะเศรษฐกิจโลก อาจทําให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนินงานในปัจจุบัน เช่น นโยบายการเงิน / การคลัง / 

การศึกษา 
2. การแข่งขันกันระหว่างสถาบันการศึกษาทางด้าน การรับนักศึกษาเข้า การบริการการศึกษา และด้านอื่นๆ มมีากขึ้น 
3. เทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 
4. ภาวะทางการการเมือง เศรษฐกิจ ไม่มั่นคง เปลี่ยนแปลงบ่อย อาจส่งผลกระทบถึงงบประมาณที่ได้รับ 
5. การสนับสนุนงบประมาณของมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ/ลดลง 
6. ค่าครองชีพสูงขึ้น รายได้เท่าเดิม 
7. มหาวิทยาลัยในกํากับ 
8. นักศึกษามีมากขึ้นทําให้สภาพแวดล้มแออัด รถติด สาธารณูปโภค 
9. มีเครื่องมือวัดและประเมินหน่วยงานมากเกินไป เช่น กพร. สมศ. IQA EdPex ฯลฯ 
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คําสั่งคณะกรรมการแผนและสารสนเทศ 
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นโยบายการจัดทํางบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุมครั้งที ่1/2558 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558) 

นโยบายงบประมาณ รหัสงบประมาณ 

1) นโยบายทั่วไป (รหัส 5901)   

1.1 สอดคล้องกับนโยบายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และนโยบายลักษณะแบบบูรณาการ ทั้งมิตินโยบายสําคัญของรัฐบาลและมิติของพื้นที่ คือ (1) 
การเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (2) การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้า
และบริการของประเทศ (4) การบรูณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (5) การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (6) การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์ (7) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (8) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (9) การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ (10) การสร้างความ
ปรองดอง (11) การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (12) การป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (13) การฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ (14) การ
บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (15) การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (16) การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่าง
ยั่งยืน (17) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทํากิน (18) การจัดระเบียบการค้าในที่สาธารณะ 

(รหัส 590101) 

1.2 สนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และนโยบาย การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ.2558-2562) ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 6/2557 
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 

(รหัส 590102) 

1.3 ให้ความสําคัญกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 เสาหลักยุทธศาสตร์ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 6/2557 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 (รหัส 590103) 

  เสาหลักที่ 1.Green and Smart Campus : พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม พัฒนาพื้นที่ของคณะ/หน่วยงาน พื้นที่
ระหว่างคณะ/หน่วยงาน การสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ และพัฒนาวิทยาเขตหนองคายให้
พร้อมต่อการเป็นประตูสู่ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง   
เสาหลักที่ 2.Excellent Academy : เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การพัฒนาบุคลากร มุ่งสู่ความเป็นสากลและเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ 

  

  เสาหลักที่ 3.Cultured and Care Community : เป็นองค์กรที่ห่วงใยต่อสังคม ดูแล พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และนําผลงานวิจยัที่สร้างสรรค์สู่สังคม รวมทั้งเป็น
ศูนย์กลางด้านศลิปะและวัฒนธรรม โดยความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้มีการบูรณาการที่ยั่งยืน 
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นโยบายการจัดทํางบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุมครั้งที ่1/2558 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558) 

นโยบายงบประมาณ รหัสงบประมาณ 

  เสาหลักที่ 4.Creative Economy and Society : เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาค นํานวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้จากศาสตร์ต่างๆของ
มหาวิทยาลัยมาบูรณาการ พัฒนา สร้างความแตกต่างและเกิดมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการของชุมชน สังคม โดยร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่
ชุมชน สังคม 

  

2) นโยบายงบประมาณแผ่นดิน (รหัส 5902)   

2.1 สนับสนุนผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  (รหัส 590201) 

2.2 ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย  (รหัส 590202) 

2.3 ให้ความสําคัญกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและความเป็นนานาชาติ  (รหัส 590203) 

2.4 ให้ความสําคัญกับการตั้งศูนย์กลางบริการสุขภาพชั้นเลิศ (Medical Hub) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (พ.ศ.2558-2561)  (รหัส 590204) 

2.5 ให้ความสําคัญกับโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม  (รหัส 590205) 

2.6 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ การสร้างความปรองดอง การส่งเสริม
คุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากรและนักศึกษา 

 (รหัส 590206) 

3) นโยบายงบประมาณเงินรายได้ (รหัส 5903)   

3.1 สนับสนุนการปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาวะ ตลอดจนการปรับปรุง
ระบบขนส่งมวลชน  

(รหัส 590301) 

3.2 สนับสนุน ส่งเสริม การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการรักษาพยาบาล การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการใช้องค์ความรู้จากการเรียนการ
สอนการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมกับประชาคมต่างๆ 

 (รหัส 590302) 
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นโยบายการจัดทํางบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุมครั้งที ่1/2558 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558) 

นโยบายงบประมาณ รหัสงบประมาณ 

3.3 สนับสนุนการเสาะแสวงหาอาจารย์เพื่อมาบรรจุใหม่ และส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ บุคลากร เพื่อเพิ่มสมรรถนะ ศักยภาพ ให้ปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้
ได้ตามมาตรฐานสากล รองรับความเป็นนานาชาติและประชาคมอาเซียน 

 (รหัส 590303)  

3.4 ส่งเสริม และสนับสนุนทุนนักศึกษา การพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับการพัฒนาสงัคม ประเทศ และรองรับประชาคมอาเซียน  (รหัส 590304) 

3.5 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย และพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ  (รหัส 590305) 

3.6 ส่งเสริมมาตรการประหยัดพลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน  (รหัส 590306) 

3.7 สนับสนุนโครงการกิจกรรมที่สร้างรายได้และผลตอบแทนที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  (รหัส 590307) 

3.8 สนับสนุน การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อเชื่อมโยงกับทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยในทุกๆด้าน  (รหัส 590308) 

 


