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ก 

ค ำน ำ 
 

ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร ได้ด ำเนินกำรบริหำรงำนในรูปแบบของกำรจัดท ำโครงกำรที่ก ำหนด
เป้ำหมำย ตัวชี้วัด และผลผลิต ผลลัพธ์ของโครงกำร ซึ่งเป็นกำรด ำเนินกำรภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำร
มหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ.2559-2562  
 กำรจัดท ำงบประมำณโครงกำรแบบบูรณำกำรและจัดท ำแผนกลยุทธ์บริหำรส ำนักบริหำรและพัฒนำ
วิชำกำร เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย โดยส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำรได้น ำแนวทำง
ดังกล่ำวมำจัดท ำแผนงบประมำณเชิงยุทธศำสตร์ ที่จัดท ำภำยใต้แนวทำงระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำน
ตำมยุทธศำสตร์เชื่อมโยงกับกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน เพ่ือให้มีกำรก ำกับติดตำมและประเมินผลสัมฤทธิ์ 
(Performance) ของผลผลิตและเป้ำหมำยตัวชี้วัดต่ำง ๆ ของหน่วยงำน กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจในแต่ละ
โครงกำร/กิจกรรม ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำรแบ่งควำมรับผิดชอบตำมคณะกรรมกำร 6 ฝ่ำยตำมภำรกิจ
ของส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร เพ่ือรวบรวมจัดท ำและเป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรมในภำพรวม 
โดยมุ่งเน้นกำรเป็นองค์กรชั้นน ำด้ำนกำรบริกำรระบบทะเบียนและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 

แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 นี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำยได้ด้วยควำม
ร่วมมือร่วมใจของบุคลำกรในส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำรที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำร  
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2.1 ปณิธำน วัฒนธรรมองค์กร และค่ำนิยม 6 
2.2 วิสัยทัศน์ 6 
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- ส่วนที่ 1 แผนยุทธศำสตร์เพ่ือกำรบรรลุวิสัยทัศน์ 9 
- ส่วนที่ 2 แผนยุทธศำสตร์ของงำนประจ ำตำมพันธกิจ 11 
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ค 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร ก ำหนดทิศทำงกำร
พัฒนำส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร เพ่ือก้ำวสู่ควำมเป็นเลิศ โดยได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ “องค์กรชั้นน ำ
ด้ำนกำรบริกำรระบบทะเบียนและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ” (ส ำนักฯได้รับกำรยอมรับจำกผู้ใช้บริกำรและผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับดีเยี่ยม เมื่อพิจำรณำจำกคุณภำพกำรให้บริกำร กำรส่งมอบคุณค่ำ และผลลัพธ์) 
โดยส ำนักฯ มีแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 แผนยุทธศำสตร์เพ่ือกำรบรรลุวิสัยทัศน์ มี 1 ประเด็นยุทธศำสตร์ 2 กลยุทธ์ 4 มำตรกำร 13 โครงกำร 
ส่วนที่ 2 แผนยุทธศำสตร์ของงำนประจ ำตำมพันธกิจ มี 2 ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 กลยุทธ์ 7 มำตรกำร 15 
โครงกำร ซึ่งในแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์จะมีควำมเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน อันจะ
เป็นเครื่องมือที่ส ำคัญที่ใช้เป็นแนวทำงในกำรขับเคลื่อนให้กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมประเด็น
ยุทธศำสตร์ ซึ่งประกอบด้วย กระบวนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ขององค์กำร ส ำนักฯมีเป้ำหมำยสูงสุดคือกำรบรรลุ
วิสัยทัศน์ ให้ควำมส ำคัญต่อควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ เสริมสร้ำงควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ โอกำสเชิงกลยุทธ์
ตำมที่ระบุ และมีกำรทบทวนกระบวนกำรจัดท ำกลยุทธ์ทุกปี ซึ่งผู้บริหำรและบุคลำกรได้ร่วมกันจัดท ำโดยกำร
ประชุมระดมควำมคิดของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือท ำกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และภำวะคุกคำม (SWOT 
analysis) ผลกำรด ำเนินงำนของปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ ข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัยและ
ส ำนักฯ กำรวิเครำะห์ทิศทำงและนโยบำยของมหำวิทยำลัยตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย พ.ศ.2559-2562 
กำรเป็นองค์กรที่มีควำมเป็นเลิศทำงศิลปะวิทยำกำร (Excellence academy) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมเพ่ือ
น ำไปสู่มหำวิทยำลัยอัจฉริยะ กำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือคู่ควำมร่วมมือ 
และบุคลำกรในส ำนักฯ เพ่ือน ำข้อมูลไปวิเครำะห์และจัดท ำแผนกลยุทธ์  
 ส ำนักฯ จัดท ำแผนปฏิบัติกำรและน ำไปสู่กำรปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร โดยได้มอบหมำยให้รองผู้อ ำนวยกำร 
ร่วมกับหัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ/งำน และคณะกรรมกำรแผนยุทธศำสตร์และประกันคุณภำพจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และจัดสรรทรัพยำกรให้เกิดควำมสมดุลและมีประสิทธิภำพ แล้วจึงน ำ
แผนสู่กำรปฏิบัติตำมกระบวนกำร PDCA 

 ส ำหรับกำรก ำกับติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน/โครงกำรและควำมส ำเร็จขององค์กรนั้น 
ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร จัดให้มีกลไกเพ่ือควบคุมกำรปฏิบัติงำนตำมกลยุทธ์ และก่อให้เกิดกำร
ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรก ำกับ ติดตำมและประเมินผลงำน กำรประเมินคุณภำพภำยในประจ ำปี 
 แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือหลักส ำคัญที่ช่วยให้เกิด
แนวทำงกำรปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้กำรด ำเนินกำรในภำรกิจต่ำงๆ บรรลุเป้ำหมำยตำมประเด็น
ยุทธศำสตร์เกิดผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ เพ่ือกำรพัฒนำส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร ให้ก้ำวสู่กำรเป็นองค์กร
ชั้นน ำต่อไป 
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ส่วนที่ 1  
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำ 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผลจัดตั้งขึ้นตำมพระรำชกฤษฎีกำเมื่อวันที่  18 มีนำคม พ.ศ.2537 ต่อมำ 
พ.ศ.2548 มีกำรรวมส ำนักทะเบียนและประมวลผลและกองบริกำรกำรศึกษำเข้ำด้วยกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรด ำเนินงำนและรองรับภำรกิจที่เพ่ิมขึ้น และเมื่อปี พ.ศ.2558 มีพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส่วนรำชกำร ใน
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ตำมพระรำชบัญญัติ มหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 โดยให้ส ำนักทะเบียนและ
ประมวลผล ใช้ชื่อว่ำ ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร เป็นส่วนงำนเทียบเท่ำคณะโดยมีภำระหน้ำที่เพ่ือให้
บริกำรและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยขอนแก่น  

 
1.2  กระบวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรฯ ของส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 
 ส ำนักฯ  ได้ก ำหนดกระบวนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ขององค์กำรเป็น 6 ขั้นตอนตำม ตำรำงที่ 1.1 โดยมี
เป้ำหมำยสูงสุด คือ กำรบรรลุวิสัยทัศน์ “องค์กรชั้นน ำด้ำนกำรบริกำรระบบทะเบียนและสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำ” ส ำนักฯ ให้ควำมส ำคัญต่อควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ เสริมสร้ำงควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ โอกำส
เชิงกลยุทธ์ตำมที่ระบุ และมีกำรทบทวนกระบวนกำรจัดท ำกลยุทธ์ทุกปี  

ปัจจุบันส ำนักฯ มีผู้อ ำนวยกำรเป็นผู้น ำสูงสุด โดยมีคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ ซึ่งประกอบด้วย
อธิกำรบดี รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและสื่อสำรองค์กร ตัวแทนคณบดีหรือผู้อ ำนวยกำร 3 คน และกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน มีบทบำทหน้ำที่ก ำหนดนโยบำยและก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนในองค์รวม โดยส ำนักฯมี
คณะกรรมกำรบริหำรประกอบด้วยผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำกลุ่ม
ภำรกิจ และงำนที่เกี่ยวข้อง รวมจ ำนวน 14 คน ท ำหน้ำที่ก ำกับติดตำมและน ำนโยบำยกำรด ำเนินงำนมำปฏิบัติให้
เกิดผลดีต่อองค์กร และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ โดยมีกำรประชุมอย่ำงน้อย 3 ครั้งต่อปี เพ่ือ
ควบคุม ปรับปรุง และติดตำมผลกำรด ำเนินงำน โดยผู้อ ำนวยกำรต้องรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่ออธิกำรบดี ปีละ 
2 ครั้ง ตำมที่ได้ท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรกับอธิกำรบดี และมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของรอง
ผู้อ ำนวยกำรและบุคลำกรตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด รวมทั้งส ำนักฯ ต้องรับกำรตรวจประเมินทั้งจำกภำยในและ
จำกภำยนอกตำมรอบระยะเวลำ     

 
ตำรำงท่ี 1.1 กระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ 
 

ขั้นตอน รำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบหลัก 
1. กำรวิเครำะห์จุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกำส และภำวะ
คุกคำม (SWOT analysis) 
สภำพแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อองค์กร ผลกำร
ด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ทิศทำง
และนโยบำยมหำวิทยำลัย 
และอ่ืนๆ 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
กำรด ำเนินกำรของ 
ส ำนักฯ ทั้งจำก
ภำยนอกและภำยใน 
รวมถึงผลงำนของ
ส ำนักฯ 

ม.ค.-มี.ค. 
 

- คณะผู้บริหำรส ำนักฯ 
- คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ 
- คณะกรรมกำรด้ำนแผน
ยุทธศำสตร์และประกัน
คุณภำพ 
- บุคลำกรส ำนักฯ 
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ขั้นตอน รำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบหลัก 
2. กำรรับฟังเสียงและวิเครำะห์

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

ก.พ.- เม.ย. 
 

- คณะกรรมกำรด้ำนแผน
ยุทธศำสตร์และประกัน
คุณภำพ 

 

3. ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่ำนิยม ปรับปรุงเป้ำหมำย 
ตัวชี้วัด จัดท ำแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติกำร 

ทิศทำงกลยุทธ์ 
เป้ำหมำยและ
แผนปฏิบัติกำร 
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
- ประเด็นกลยุทธ์ 
- รำยละเอียดโครงกำร
และตัวชี้วัด 

พ.ค.-มิ.ย. - คณะผู้บริหำรส ำนักฯ 
- คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ 
- คณะกรรมกำรด้ำนแผน
ยุทธศำสตร์และประกัน
คุณภำพ 

 

4. เสนอควำมเห็นชอบ - เสนอควำมเห็นชอบ
ต่อคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนักฯ 

- คณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัย
และสภำ
มหำวิทยำลัยให้
ควำมเห็นชอบและ
อนุมัติแผนปฏิบัติ
กำร 

มิ.ย.-ก.ย. - ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ 

5. กำรถ่ำยทอดแผนสู่กำร
ปฏิบัติ  

- กำรถ่ำยทอดแผน
และตัวชี้วัดให้แก่
บุคลำกร 

- ผู้รับผิดชอบ
โครงกำรน ำไป
ด ำเนินงำน 

ต.ค. - คณะผู้บริหำรส ำนักฯ 
- คณะกรรมกำรด้ำนแผน
ยุทธศำสตร์และประกัน
คุณภำพ 
 

6. กำรติดตำมและประเมินผล - ประเมินผลกำร
ด ำเนินงำน 

ทุก 3 เดือน
และรำยงำน
ผลตำมท่ี
มหำวิทยำลัย
ก ำหนด 

- รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 
- คณะกรรมกำรด้ำนแผน
ยุทธศำสตร์และประกัน
คุณภำพ 
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1.3 โครงสร้ำงองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภำพที่ 1-1 โครงสร้ำงองค์กร (Organizational Structure) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิการบด ี

ผู้อ านวยการ 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยบริหำร 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยแผนและสำรสนเทศ 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยวิชำกำร 

กลุ่มภำรกิจ 
บริหำรทัว่ไป 

กลุ่มภำรกิจประมวลผล กลุ่มภำรกิจ 
บริกำร 

กลุ่มภำรกิจ 
ทะเบียนเรยีน 

กลุ่มภำรกิจ 
พัฒนำวิชำกำร 

คณะกรรมการประจ าส านกั

กลุ่มภำรกิจ 
รับเขำ้ศึกษำ 

บริหำรและธุรกำร 
คลังและพัสด ุ
กำรเจ้ำหนำ้ที ่
อำคำร สถำนที ่และ

ยำนพำหนะ 

 ประมวลผลกำรศึกษำ 
 พัฒนำและบ ำรุงรักษำ

โปรแกรมและฐำนข้อมูล 
 บ ำรุงรักษำระบบ

คอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำย 

 บริกำรเอกสำรส ำคัญทำง
กำรศึกษำ 

 ตรวจสอบคุณวุฒ ิ
 บัตรประจ ำตัวนกัศึกษำ 
 พิธีพระรำชทำนปริญญำ

บัตร 

 

 ปฏิทินกำรศึกษำ 
 ตำรำงสอน ตำรำงสอบ 
 กำรลงทะเบียนวิชำเรียน 

 

 ขออนุมัติหลักสูตรและ
รำยวิชำ 

 ฐำนข้อมูลหลักสูตรและ
รำยวิชำ 

 มำตรฐำนกำรศึกษำ 

 

 ประชำสัมพันธแ์ละ 
กำรตลำด 

 แผนและประกันคุณภำพ 

สำรสนเทศและข้อมูล
ข่ำวสำร 
 

 รับสมัครและสอบคัดเลือก
โดยวธิีรับตรง 

  รำยงำนตัวเข้ำศึกษำ 
 ทะเบียนประวัตินกัศึกษำ 

 

 สนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ด้ำนสหกิจศึกษำ 
 

 

งำนประสำนงำน 
สหกิจศึกษำ 

 

รักษำกำรหัวหน้ำส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร 

แผนภำพที่ 1.1 โครงสร้ำงส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 
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1.4 โครงสร้ำงอัตรำก ำลัง  
ส ำนักฯ มีบุคลำกร จ ำนวน 54 คน รำยละเอียดในตำรำงที่ 1.2 โดยมีคณะผู้บริหำรที่ได้รับกำรคัดเลือก

มำตำมวำระ จ ำนวน 4 คน และหัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร จ ำนวน 1 คน ดังแผนภำพที่ 1-2 แสดง
โครงสร้ำงอัตรำก ำลังบุคลำกร 
 

ตำรำงท่ี 1.2 ลักษณะโดยรวมของบุคลำกรและวุฒิกำรศึกษำ  
วุฒิกำรศึกษำ สำยบริหำร สำยสนับสนุน ควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพ 

  ต่ ำกว่ำปริญญำตรี - 5 ต ำแหน่งควำมก้ำวหน้ำของสำยสนับสนุน (คน) 
สำยบริหำร = 1              ช ำนำญกำรพิเศษ = 2  
ช ำนำญกำร = 15            ปฏิบัติกำร = 22   
ปฏิบัติงำน = 1               ช ำนำญงำน = 2   
พนักงำนรำชกำร = 1        ลกูจ้ำงประจ ำ = 1   
ลูกจ้ำงชั่วครำว = 10  
อำยุต่ ำสุด = 24 ปี มำกท่ีสุด 57 ปี 
อำยุรำชกำรน้อยสุด = 2 เดือน มำกที่สุด 36 ปี 

  ปริญญำตรี 1 32 
  ปริญญำโท - 17 

รวม 1 54 
  อำยุคนเฉลี่ย  41 
  อำยุงำนเฉลี่ย  14 
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โครงสร้ำงอัตรำก ำลัง ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภำพที่ 1.2 โครงสร้ำงอัตรำก ำลัง 
 

พ.เปลี่ยนฯ หมำยถึง  ข้ำรำชกำร/ลกูจ้ำงประจ ำ ทีเ่ปลี่ยน
สถำนภำพมำเป็นพนักงำนมหำวทิยำลัย 
พนง. หมำยถึง พนักงำนมหำวิทยำลัย ทีจ่้ำงด้วย 
งบประมำณแผน่ดนิและงบประมำณเงินรำยได้ 
พนก. หมำยถึง พนกังำนรำชกำร 
ลช.   หมำยถึง  ลูกจ้ำงชั่วครำว  
ลป.   หมำยถึง  ลกูจ้ำงประจ ำ 

     

ผู้อ ำนวยกำร(1)  
รองผอ.ฝ่ำยบริหำร(1) รองผอ.ฝ่ำยวิชำกำร(1) รองผอ.ฝ่ำยแผนและสำรสนเทศ(1)  

หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร(1) 

 
กลุ่มภำรกิจพัฒนำวชิำกำร 

จ ำนวน 6 คน 
 

นักวิชำกำรศึกษำ  5  คน  
พ.เปลี่ยนฯ  = 4   พนง.  = 1 
 

ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร  1 คน  
พ.เปลี่ยนฯ = 1 

งานประสานงานสหกิจศึกษา 
จ านวน 3 คน 

นักวิชำกำรศึกษำ 3 คน  
พ.เปลี่ยนฯ = 1  พนง. = 2   

กลุ่มภำรกิจทะเบียนเรยีน 
จ ำนวน 5 คน 

นักวิชำกำรศึกษำ 5 คน  
พ.เปลี่ยนฯ = 2   พนง. = 1   
ลช. = 2 

กลุ่มภำรกิจบริกำร 
จ ำนวน 5 คน 

นักวิชำกำรศึกษำ 4 คน  
พ.เปลี่ยนฯ=1  พนง.=2  ลช=1   
 

เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 1 
คน 

กลุ่มภำรกิจประมวลผล 
จ ำนวน 10 คน 

นักวิชำกำรศึกษำ  3 คน  
พ.เปลี่ยนฯ = 2  ลช. = 1 

นักสำรสนเทศ  2 คน  
พนง. = 2   
 

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 3 คน  
พนง. = 3  
 

นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ 2 คน 
พ.เปลี่ยนฯ = 1   พนง. = 1 

กลุ่มภำรกิจบริหำรทั่วไป 
จ ำนวน 19 คน 

 

พนักงำนธุรกำร  2  คน  
พ.เปลี่ยนฯ = 1   ลช. = 1 

คนงำน   1  คน 
ลช. = 1 

พนักงำนขับรถยนต์  2 คน  
ลช. = 2 

เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 5 
คน 

นักวิชำกำรศึกษำ  1  คน  
พ.เปลี่ยนฯ = 1   

นักวิชำกำรเงินและบัญชี  2 คน 
พ.เปลี่ยนฯ = 1   พนง. = 1  

พนักงำนกำรเงินและบัญชี 1 คน 
พนก. = 1 

พนักงำนพิมพ์ระดับ 3   1 คน  
ลป. = 1 

นักบัญชี  1 คน 
พนง. = 1  

นักวิชำกำรพัสดุ   2 คน  
พนง. = 2  
 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
1 คน  พนง. = 1  

กลุ่มภำรกิจรบัเขำ้ศึกษำ 
จ ำนวน 6 คน 

นักวิชำกำรศึกษำ  6 คน 
พ.เปลี่ยนฯ  = 4   พนง. = 2 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

 
2.1 ปณิธำน วัฒนธรรมองค์กร และค่ำนิยมองค์กร 

ปณิธำน  
ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำรยึดมั่นในควำมถูกต้อง ชอบธรรม กำรให้บริกำรด้วยใจ และเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยเพ่ือส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีมีคุณค่ำอยู่เสมอ และเพ่ือส่งเสริมให้มหำวิทยำลัยมีควำมเป็นเลิศด้ำนศิลปะ
วิทยำกำร 

 
วัฒนธรรมองค์กร  
กำรให้บริกำรที่มุ่งเน้นคุณภำพ คุณธรรม และสร้ำงสุขร่วมกันจำกควำมส ำเร็จ  
 
ค่ำนิยมองค์กร 

 

 
 
 
 
 
2.2 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

“องค์กรชั้นน าด้านการบริการระบบทะเบียนและสนับสนุนการจัดการศึกษา” 
 
 
 

 
 

ถูกต้อง โปร่งใส เป็น
ธรรมและเสมอภำค 
กำรบริหำรจัดกำรด้วย
ข้อมูลจริง และสร้ำง
วัฒนธรรมกำรเรียนรู้
ร่วมกัน 

กำรมุ่งเน้นให้บริกำร
ด้วยควำมสะดวก 
รวดเร็ว ด้วย
กระบวนงำนและ
เทคโนโลยีที่ชำญฉลำด 
กำรปรับตัวอย่ำง

และ

กำรให้บริกำรด้วยใจ 
และกำรมีควำมสขุที่มี
ส่วนร่วมในควำมส ำเร็จ
และก้ำวหน้ำของส ำนักฯ 

รวดเร็ว บริการด้วยใจ ถูกต้อง สวย เร็ว

ค ำอธิบำยวิสัยทัศน์ 
“ส ำนักฯได้รับกำรยอมรับจำกผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับดีเยี่ยม 

เมื่อพิจำรณำจำกคุณภำพกำรให้บริกำร กำรส่งมอบคุณค่ำ และผลลัพธ์” 
 

แผนภำพที่ 2.1 ค่ำนิยมองค์กร 
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2.3 พันธกิจ (Mission) 
1. กำรให้บริกำรด้ำนระบบทะเบียนและเอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยขอนแก่น

แบบชำญฉลำดและมืออำชีพ 
2. กำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยขอนแก่น ประกอบด้วยกำรสนับสนุนด้ำนกำร

บริหำรหลักสูตร กำรรับเข้ำศึกษำ และสหกิจศึกษำอำเซียน อย่ำงมีคุณภำพและคุณค่ำ    
 
ส ำนักเป็นส่วนงำนหลักท่ีให้บริกำรและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำของ

มหำวิทยำลัยขอนแก่น โดยมีกระบวนงำนที่ส ำคัญ 4 ด้ำน คือ 
1. กำรสนับสนุนด้ำนกำรบริหำรหลักสูตร  

ส ำนักฯให้บริกำรและสนับสนุนด้ำนบริหำรหลักสูตรโดยกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของหลักสูตรที่
เสนอจำกคณะวิชำตำมระเบียบที่เก่ียวข้องด้ำนมำตรฐำนหลักสูตร เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรวิชำกำร
พิจำรณำ และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนจนถึงกำรได้รับอนุมติจำกสภำมหำวิทยำลัยและกำรรับทรำบของ
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ส ำนักจึงเป็นศูนย์กลำงด้ำนกำรจัดกำรฐำนข้อมูลหลักสูตรของมหำวิทยำลัย 
รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลและสำรสนเทศด้ำนกำรตรวจประเมินหลักสูตร 

2. กำรสนับสนุนกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำในระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
ส ำนักฯด ำเนินกำรสนับสนุนกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำตำมนโยบำยที่มหำวิทยำลัยก ำหนดทุกขั้นตอน

ของกระบวนกำร นอกจำกนี้ยังสนับสนุนกิจกรรม ข้อมูลและสำรสนเทศด้ำนกำรรับเข้ำศึกษำแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง 
3. กำรให้บริกำรด้ำนระบบทะเบียนนักศึกษำ 

ส ำนักฯด ำเนินกำรให้บริกำรด้ำนระบบทะเบียนนักศึกษำ  เช่น ประวัตินักศึกษำ ตำรำงสอนตำรำง
สอบ กำรลงทะเบียน กำรขอเอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำ กำรประมวลผลกำรศึกษำ ให้แก่ผู้รับบริกำรทั้งศิษย์
เก่ำ ศิษย์ปัจจุบัน อำจำรย์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. กำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำสหกิจศึกษำอำเซียน 
ส ำนักฯเป็นศูนย์กลำงกำรด ำเนินงำนด้ำนสหกิจศึกษำอำเซียนของมหำวิทยำลัยและเครือข่ำยสห

กิจศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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2.4 แผนที่ยุทธศำสตร์  (Strategies Map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับรองคุณภาพโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

องค์กรชั้นน ำด้ำนกำรบริกำรระบบทะเบียนและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 
(“ส ำนักฯได้รับกำรยอมรับจำกผู้ใช้บริกำรและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียในระดับดีเยี่ยม 

เมื่อพิจำรณำจำกคณุภำพกำรให้บริกำร กำรส่งมอบคณุค่ำ และผลลพัธ์”) 
ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำรได้รับกำรประเมินจำกผู้รับบริกำรและผูม้ีส่วนได้ทุกเสียในระดับดเียี่ยม 

องค์กรที่มีการบริหารจัดการทีดแีละเปน็องค์กร
คุณภาพ 

องค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถเพิม่ศักยภาพดา้น
ประสิทธิผลและการแข่งขัน 

เป็นแหล่งรวมฐานข้อมูลหลักสูตรของ
มหาวิทยาลยัและสารสนเทศเพ่ือการบริหารหรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจด้านวิชาการของ
มหาวิทยาลยั   

พัฒนาระบบทะเบียน
เรียนและการให้บริการท่ีมี
ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า 

สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพ
และมาตรฐาน 

พัฒนาระบบสนับสนุน
การรับเข้าศึกษาและ 
สหกิจศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศแบบ
บูรณาการและมี
ประสิทธิภาพ 

การพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรและ
วัฒนธรรมการ
มีส่วนร่วม 

การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการจัดการ
ความรู้องค์กร 

การสร้าง
นวัตกรรม  
ท่ีสนับสนุนการ
ให้บริการและ
สนับสนุนด้าน
วิชาการ 

การพัฒนากล
ยุทธ์การ
บริหารและ
ระบบประกัน
คุณภาพ 

มิต ิ
ประสิทธิผล 
ตามกลยุทธ ์

มิต ิ
คุณภาพ 

มิต ิ
ประสิทธภิาพ 

มิต ิ
พัฒนาองค์กร 
และการเรยีนรู้ 

การพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการความ
เสี่ยงและการรับ
ฟังเสียงของผู้มา
รับบริการ 

มีชื่อเสียงในระดับช้ันน า
ของประเทศในด้านท่ี

เกี่ยวข้อง 

การส่งมอบผลลัพธ์และ
คุณค่าการให้บริการท่ีด ี

แผนภำพที่ 2.2 แผนที่ยุทธศำสตร์ 
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2.5 ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ มำตรกำร และตัวชี้วัด 
 

ส่วนที่ 1 แผนยุทธศำสตร์เพือ่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 คุณภำพด้ำนระบบทะเบียนและกำรให้บริกำรด้ำนสนับสนุนกำรศึกษำระดับชั้นน ำ 

กลยุทธ์ที่ 1 กำรพัฒนำและขยำยขีดควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศระบบทะเบียนและสนับสนุนวิชำกำร   
มำตรกำรที่ 1 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศระบบทะเบียนและบริกำรกำรศึกษำ   
มำตรกำรที่ 2 กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศเพ่ือกำรสนับสนุนกำรบริหำรวิชำกำร  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำศักยภำพด้ำนทรัพยำกรบุคคลให้เป็นเลิศ 
มำตรกำรที่ 1 พัฒนำและส่งเสริมขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรแบบต่อเนื่อง  
มำตรกำรที่ 2 พัฒนำไปสู่กำรเป็นวัฒนธรรมองค์กรคุณภำพและกำรเรียนรู้ร่วมกัน  

 
ยุทธศำสตร์ กลยุทธ ์ มำตรกำร ตัวชี้วัดเชิงยุทธศำสตร์ จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ (บำท) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  
คุณภำพด้ำนระบบทะเบียน
และกำรให้บริกำรด้ำน
สนับสนุนกำรศึกษำระดับชั้น
น ำ 

กลยุทธ์ที่ 1 กำรพัฒนำ
และขยำยขดีควำมสำมำรถ
ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ
ระบบทะเบยีนและ
สนับสนุนวิชำกำร   

มำตรกำรที่ 1 กำรพัฒนำและ
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศระบบทะเบยีนและ
บริกำรกำรศึกษำ   

 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร (ร้อยละ) 
 จ ำนวนนวัตกรรมที่พัฒนำขึ้น เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำรหรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสียหรือกำร
บริหำรจดักำร (จ ำนวน) 
 ควำมมั่นคงและปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (ระดับ) 
 กำรรับรองมำตรฐำนด้ำนระบบบรหิำรจัดกำรควำม
มั่นคงปลอดภยัส ำหรับสำรสนเทศที่ได้มำตรฐำนสำกล 
(ระดับ) 

จ ำนวน 4 โครงกำร 
1.รหัสโครงกำร 124799/500,000 บำท 
2.รหัสโครงกำร 124399/50,000 บำท 
3.รหัสโครงกำร 124407/1,100,000 
บำท 
4.รหัสโครงกำร 124421/50,000 บำท 

  มำตรกำรที่ 2 กำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีและสำรสนเทศเพื่อ
กำรสนับสนุนกำรบริหำรวิชำกำร 

 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร (ร้อยละ) 
 จ ำนวนนวัตกรรมที่พัฒนำขึ้น เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำรหรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสียหรือกำร
บริหำรจดักำร (จ ำนวน) 

จ ำนวน 2 โครงกำร 
1.รหัสโครงกำร 124400/200,000 บำท 
2.รหัสโครงกำร 124798/100,000 บำท 
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ยุทธศำสตร์ กลยุทธ ์ มำตรกำร ตัวชี้วัดเชิงยุทธศำสตร์ จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ (บำท) 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำ

ศักยภำพด้ำนทรัพยำกร
บุคคลให้เป็นเลิศ 

มำตรกำรที่ 1 พัฒนำและส่งเสรมิ
ขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร
แบบต่อเนื่อง 

 ร้อยละของบุคลำกรทีไ่ด้รับกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำ
ให้มีสมรรถนะทีสู่งขึ้น (ร้อยละ) 
 ระดับควำมผูกพันของบุคลำกร (ระดับ) 
 บุคลำกรที่มคีวำมก้ำวหน้ำตำมสำยงำน (จ ำนวน) 

จ ำนวน 1 โครงกำร 
1.รหัสโครงกำร 124401/1,200,000 

บาท 
 

  มำตรกำรที่ 2 พัฒนำไปสู่กำรเป็น
วัฒนธรรมองค์กรคณุภำพและ
กำรเรยีนรู้ร่วมกัน 

 กำรพัฒนำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรูร้่วมกันและกำร
จัดกำรควำมรู้ (ระดับ) 
 กำรปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำน 

จ ำนวน 6 โครงกำร 
1.รหัสโครงกำร 124402/200,000 บาท 
2.รหัสโครงกำร 124403/150,000 บำท 
3.รหัสโครงกำร 124404/200,000 บำท 

4.รหัสโครงกำร 124419/300,000 บำท 

5.รหัสโครงกำร 124420/200,000 บำท 

6.รหัสโครงกำร 124422/500,000 บำท  
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ส่วนที่ 2 แผนยุทธศำสตร์ของงำนประจ ำตำมพันธกิจ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 สนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตที่ดี 
 กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนที่สำมำรถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ 

 มำตรกำรที่ 1 กำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรด ำเนินกำรด้ำนหลักสูตรให้ได้มำตรฐำน 
 มำตรกำรที่ 2 กำรสนับสนุนกระบวนงำนด้ำนระบบทะเบียนที่มีคุณภำพ 

มำตรกำรที่ 3 กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรด้ำนสหกิจศึกษำอำเซียนที่มีประสิทธิภำพ 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำในระดับปริญญำตรีที่มีประสิทธิภำพ  

มำตรกำรที่ 1 สนับสนุนกำรด ำเนินกำรด้ำนรับบุคคลเข้ำศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 
มำตรกำรที่ 2 สนับสนุนและพัฒนำสำรสนเทศด้ำนกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำและกำรประชำสัมพันธ์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่มีประสิทธิภำพ  

มำตรกำรที่ 1 กำรปรับปรุงสิ่งแวดล้อม โครงสร้ำงพื้นฐำน และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ีดี 
มำตรกำรที่ 2 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรและแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภำพ 

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ ์ มำตรกำร ตัวชี้วัด 
จ ำนวนโครงกำรและ 
งบประมำณ (บำท) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 
สนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตที่
ดี 
 

กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนกำร
พัฒนำหลักสตูรและกำร
เรียนกำรสอนที่สำมำรถ
ผลิตบัณฑติที่มีคณุภำพ 

มำตรกำรที่ 1 กำรสนับสนุนและ
ส่งเสริมกำรด ำเนินกำรด้ำน
หลักสตูรใหไ้ด้มำตรฐำน 

 ร้อยละของหลักสตูรที่ส่งใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำรับทรำบ ตำมรอบเวลำที่ก ำหนด (ร้อยละ) 
 ควำมส ำเร็จในกำรให้บริกำรด้ำนหลักสูตร (ร้อยละ) 
 

จ ำนวน 2 โครงกำร 
1.รหัสโครงกำร 124405/150,000 บาท 
2.รหัสโครงกำร 124797/100,000 บาท 

  มำตรกำรที่ 2 กำรสนับสนุน
กระบวนงำนด้ำนระบบทะเบียนท่ี
มีคุณภำพ 

 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ) จ ำนวน 2 โครงกำร 
1.รหัสโครงกำร 124406/400,000 บำท 
2.รหัสโครงกำร 124408/4,000,000 บำท 

  มำตรกำรที่ 3 กำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรด ำเนินกำรดำ้น 
สหกิจศึกษำอำเซียนที่มี
ประสิทธิภำพ 

 จ ำนวนนักศึกษำเข้ำร่วมสหกิจศึกษำในต่ำงประเทศ
(คน) 

 จ ำนวนสถำนประกอบกำรสหกิจศกึษำอำเซียน (แห่ง) 
 จ ำนวนคณำจำรย์นิเทศสหกิจศึกษำ (คน) 

จ ำนวน 2 โครงกำร 
1.รหัสโครงกำร 124409/160,000 บำท 

2.รหัสโครงกำร 124788/200,000 บำท 
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ยุทธศำสตร์ กลยุทธ ์ มำตรกำร ตัวชี้วัด 
จ ำนวนโครงกำรและ 
งบประมำณ (บำท) 

 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสรมิและ
สนับสนุนกำรรับบุคคลเข้ำ
ศึกษำในระดับปริญญำตรี
ทีม่ีประสิทธิภำพ 

มำตรกำรที่ 1 สนับสนุนกำร
ด ำเนินกำรด้ำนรับบคุคลเข้ำศึกษำ
ที่มีประสิทธิภำพ 
 

 ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร (ระดับ) จ ำนวน 5 โครงกำร 
1.รหัสโครงกำร 124410/3,720,000 บำท 

2.รหัสโครงกำร 124411/9,400,000บำท 

3.รหัสโครงกำร 124412/6,600,000บำท 

4.รหัสโครงกำร 124413/3,900,000บำท 

5.รหัสโครงกำร 124414/180,000 บำท 
  มำตรกำรที่ 2 สนับสนุนและ

พัฒนำสำรสนเทศด้ำนกำรรับ
บุคคลเข้ำศึกษำและกำร
ประชำสมัพันธ์ 

 สำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรรับบคุคลเข้ำศึกษำ 
(จ ำนวน) 

 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลและสำรสนเทศ (ร้อยละ) 
 จ ำนวนนักเรียนท่ีสมัครเพื่อเข้ำศึกษำต่อในระดับ

ปริญญำตรมีหำวิทยำลัยขอนแก่น (คน) 

จ ำนวน 1 โครงกำร 
1.รหัสโครงกำร 124796/2,000,000 บำท 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 
กำรบริหำรจัดกำรองค์กรท่ีดี 

กลยุทธ์ที่ 1 กำรบริหำร
จัดกำรองค์กรที่มี
ประสิทธิภำพ 

มำตรกำรที่ 1 กำรปรับปรุง
สิ่งแวดล้อม โครงสร้ำงพื้นฐำน 
และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่ด ี

 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ) 
 จ ำนวนข้อร้องเรียนด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก (เรื่อง) 

จ ำนวน 1 โครงกำร 
1.รหัสโครงกำร 124416/200,000 บำท 

  มำตรกำรที่ 2 กำรบริหำรจัดกำร
องค์กรและแผนกลยุทธ์ท่ีมี
ประสิทธิภำพ 

 ระบบบรหิำรจดักำรควำมเสี่ยง (ระดับ) 
 จ ำนวนข้อร้องเรียนในระดับที่มผีลกระทบสูง (ข้อ) 
 ควำมส ำเร็จของกำรจดัท ำลักษณะส ำคัญขององค์กร 

(ระดับ) 
 ควำมพึงพอใจต่อกำรน ำองค์กำรของผู้บริหำร

หน่วยงำนทุกระดับ (ระดับ) 
 ระดับกำรรับรู้เข้ำใจทิศทำงองค์กรของหน่วยงำน 

(ระดับ) 
 ร้อยละของกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 (ร้อยละ) 

จ ำนวน 2 โครงกำร 
1.รหัสโครงกำร 124417/100,000 บำท 
2.รหัสโครงกำร 124418/600,000 บำท 
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ยุทธศำสตร์ กลยุทธ ์ มำตรกำร ตัวชี้วัด 
จ ำนวนโครงกำรและ 
งบประมำณ (บำท) 

 ร้อยละของกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวช้ีวัดของ
แผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
(ร้อยละ) 

 ระบบบรหิำรจดักำรงบประมำณ กำรเงิน และกำร
พัสดุ (ระดับ) 
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2.6 ตำรำงสรุปรำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 

ส่วนที่ 1 แผนยุทธศำสตร์เพือ่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 คุณภำพด้ำนระบบทะเบียนและกำรให้บริกำรด้ำนสนับสนุนกำรศึกษำระดับชั้นน ำ 
ผู้รับผิดชอบหลัก  ผู้อ ำนวยกำร 
ผู้รับผิดชอบร่วม  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนและเทคโนโลยี 
   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ พัฒนำคุณภำพด้ำนระบบทะเบียนและกำรให้บริกำรตำมพันธกิจขององค์กรอยู่ในระดับดีเยี่ยม เพื่อส่งมอบและสร้ำงผลลัพธ์ที่มีคุณค่ำและ
ยกระดับสู่มำตรฐำนสำกล รวมทั้งกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพ่ือให้สร้ำงผลงำนที่มีมำตรฐำนสูง  
 
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศำสตร์ ค่ำเป้ำหมำย โครงกำรที่จะด ำเนินกำร งบประมำณ 

(บำท) 
เสำหลักที ่ ยุทธศำสตร์ที ่ แหล่งเงิน 

2558 2559 2560 2561 
กลยุทธ์ที่ 1 กำรพัฒนำและขยำยขีดควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศระบบทะเบียนและสนบัสนุนวชิำกำร   
มำตรกำรที่ 1 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศระบบทะเบียนและบริกำรกำรศกึษำ  (SC3, SC6, SA3) 
 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
(ร้อยละ) 

80 
(85.8) 

85 
(84.00) 

90 
(75.98) 

95 
(77.03) 

 

1. โครงกำรพัฒนำและปรบัปรุงระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรให้บริกำรแบบช้ันน ำ 
(รหัสโครงกำร 124799) 

500,000 1 3 สนับสนุนจำก
มหำวิทยำลยั 

 จ ำนวนนวัตกรรมที่พัฒนำขึ้น 
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีหรือกำรบริหำรจัดกำร 
(จ ำนวน) 

- 3 
(5) 

3 
(5) 

3 
(5) 

2. โครงกำรศึกษำและวิเครำะห์องค์กรเพื่อ
พัฒนำระบบบริหำรจดักำรควำมมัน่คง
ปลอดภัยส ำหรับสำรสนเทศท่ีได้
มำตรฐำนสำกล (รหัสโครงกำร 124399) 

50,000 1 3 เงินรำยได้ส ำนักฯ 
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ตัวชี้วัดเชิงยุทธศำสตร์ ค่ำเป้ำหมำย โครงกำรที่จะด ำเนินกำร งบประมำณ 
(บำท) 

เสำหลักที ่ ยุทธศำสตร์ที ่ แหล่งเงิน 
2558 2559 2560 2561 

 ควำมมั่นคงและปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(ระดับ) 

2 
(3) 

2 
(3) 

3 
(4) 

4 
(5) 

3. โครงกำรบ ำรุงรักษำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระบบงำนทะเบยีนนักศึกษำ 
(รหัสโครงกำร 124407) 

1,100,000 1 3 เงินรำยได้ส ำนักฯ 

 กำรรับรองมำตรฐำนด้ำน
ระบบบรหิำรจดักำรควำมมั่นคง
ปลอดภัยส ำหรับสำรสนเทศท่ีได้
มำตรฐำนสำกล (ระดับ) 

- - - 1 4. โครงกำรวิเครำะห์ต้นทุนกำรบ ำรุงรักษำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศระบบงำนทะเบียน
นักศึกษำ (รหัสโครงกำร 124421) 

50,000 1 
 

3 
 

เงินรำยได้ส ำนักฯ 

มำตรกำรที่ 2 กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศเพ่ือกำรสนับสนุนกำรบริหำรวิชำกำร (SC1, SC5, SC6, SA3, SA4) 
 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
(ร้อยละ) 

80 
(85.8) 

85 
(84.00) 

90 
(75.98) 

95 
(77.03) 

 

1. โครงกำรพัฒนำและปรบัปรุงระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรวิชำกำร 
ระยะที่ 2 (รหสัโครงกำร 124400) 

200,000 1 3 เงินรำยได้ส ำนักฯ 

 จ ำนวนนวัตกรรมที่พัฒนำขึ้น 
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีหรือกำรบริหำรจัดกำร 
(จ ำนวน) 

- 3 
(5) 

3 
(5) 

3 
(5) 

2. โครงกำรพัฒนำระบบจดักำรข้อมลูและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนนุกำร
บริหำรวิชำกำร (รหัสโครงกำร 124798) 

100,000 1 3 สนับสนุนจำก
มหำวิทยำลยั 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำศักยภำพด้ำนทรัพยำกรบุคคลให้เป็นเลิศ 
มำตรกำรที่ 1 พัฒนำและส่งเสรมิขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรแบบต่อเนื่อง (SC2, SC4) 
 ร้อยละของบุคลำกรทีไ่ด้รับ
กำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำให้มี
สมรรถนะที่สูงขึ้น (ร้อยละ) 

100 
(100) 

100 
(100) 

100 
(100) 

100 
(100) 

1. โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมประสทิธิภำพ
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร  
(รหัสโครงกำร 124401) 

1,200,000 1 3 เงินรำยได้ส ำนักฯ 

 ระดับควำมผูกพันของบุคลำกร 
(ระดับ) 

75 
(81.60) 

80 
(79.25) 

85 
(72.20) 

90 
(78.00) 

     

 บุคลำกรที่มคีวำมก้ำวหน้ำตำม
สำยงำน (จ ำนวน) 

- - - 1      
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ตัวชี้วัดเชิงยุทธศำสตร์ ค่ำเป้ำหมำย โครงกำรที่จะด ำเนินกำร งบประมำณ 
(บำท) 

เสำหลักที ่ ยุทธศำสตร์ที ่ แหล่งเงิน 
2558 2559 2560 2561 

มำตรกำรที่ 2 พัฒนำไปสู่กำรเป็นวัฒนธรรมองค์กรคุณภำพและกำรเรียนรู้ร่วมกัน (SA1, SA4, SC5) 
 กำรพัฒนำสู่องค์กรแห่งกำร
เรียนรูร้่วมกันและกำรจัดกำร
ควำมรู้ (ระดับ) 

- 
 
 

1 
(1) 
 

2 
 
 
 

3 
 
 

1. โครงกำรจดักำรฝึกอบรมใหผู้้ปฏิบตัิงำนของ
คณะวิชำและหน่วยงำนเกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำง
แนวปฏิบัติหนึ่งเดยีว  
(รหัสโครงกำร 124402) 

200,000 1 3 เงินรำยได้ส ำนักฯ 

 กำรปรับปรุงประสิทธิภำพของ
กำรปฏิบัติงำน (ระดับ) 

- 
 

- 
 

5 
(4) 

5 
(5) 

2. โครงกำรสนับสนุนด้ำนวิจัยสถำบนั 
(รหัสโครงกำร 124403) 

150,000 3 1 เงินรำยได้ส ำนักฯ 

     3. โครงกำรส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และ
สอนงำนตำมภำรกิจโครงสร้ำง (ใหม่)  
(รหัสโครงกำร 124404) 

200,000 1 3 เงินรำยได้ส ำนักฯ 

     4. โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมสัมพันธ์ (4 ส่วน
งำน) และสุขภำพอนำมัยของบุคลำกร  
(รหัสโครงกำร 124419) 

300,000 1 
 

3 
 

เงินรำยได้ส ำนักฯ 

     5. โครงกำรส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และ
จรรยำบรรณ (รหสัโครงกำร 124420)  

200,000 1 
 

3 
 

เงินรำยได้ส ำนักฯ 

     6. โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร  
(รหัสโครงกำร 124422) 

500,000 1 3 เงินรำยได้ส ำนักฯ 

 
ควำมท้ำทำยเชิงกลยทุธ ์ ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์

SC1. ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรวชิำกำรและกำรให้บรกิำร 
SC2. กำรให้บริกำรแบบมืออำชีพ 
SC3. กำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
SC4. กำรบริหำรทรัยพำกรบุคคลที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร 
SC5. กำรบริหำรสหกิจศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 
SC6. กำรพัฒนำและขยำยขีดควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อตอบสนองผู้ต้องกำรใช้ทุกงำนทุกประเภท 

SA1. บุคลำกรมีทกัษะและศักยภำพสูงในด้ำนกำรให้บริกำรด้ำนหลักสูตรและระบบทะเบียน 
SA2. กำรมีควำมร่วมมอืกับสถำนประกอบกำรสหกิจศึกษำศึกษำที่เข้มแข็ง 
SA3. โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีที่มีศักยภำพสูงที่สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวด้ำนกำรใช้งำนทุกรูปแบบ 
SA4. กำรได้รับกำรยอมรับดำ้นระบบฐำนข้อมูลหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น (KKU-TQF-MIS) 
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ส่วนที่ 2 แผนยุทธศำสตร์ของงำนประจ ำตำมพันธกิจ 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 สนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตที่ดี 
ผู้รับผิดชอบหลัก  ผู้อ ำนวยกำร 
ผู้รับผิดชอบร่วม  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนและเทคโนโลยี 
   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ สร้ำงผลกำรด ำเนินงำนและควำมพึงพอใจจำกกำรให้บริกำรเพ่ือสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตในระดับดีเยี่ยม  
 

 ตัวชี้วัดเชิงยุทธศำสตร์ ค่ำเป้ำหมำย โครงกำรที่จะด ำเนินกำร งบประมำณ 
(บำท) 

เสำหลักที ่ ยุทธศำสตร์ที ่ แหล่งเงิน 
2558 2559 2560 2561 

กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนที่สำมำรถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ 
มำตรกำรที่ 1 กำรสนับสนนุและส่งเสริมกำรด ำเนินกำรด้ำนหลักสูตรให้ได้มำตรฐำน 

 ร้อยละของหลักสูตรที่ส่งให้
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำรับทรำบ ตำมรอบเวลำ
ที่ก ำหนด  

80 
(98.80) 

 

85 
(99.71) 

 

90 
(97.85) 

95 
(100) 

1. โครงกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ด้ำนหลักสูตรและพัฒนำระบบตรวจสอบ
วุฒิครูผู้ช่วย (รหัสโครงกำร 124405) 

150,000 1 

 

3 
 
 

เงินรำยได้ส ำนักฯ 

 ควำมส ำเร็จในกำรให้บริกำร
ด้ำนหลักสูตร (ร้อยละ) 

- - - 90 2. โครงกำรพัฒนำซอฟแวรเ์พื่อบริหำร
คลังข้อมูลหลักสตูร (รหสัโครงกำร124797) 

100,000 1 3 สนับสนุนจำก
มหำวิทยำลยั 

 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
(ร้อยละ) 

80 
(85.8) 

85 
(84.00) 

90 
(75.98) 

95 
(77.03) 

     

มำตรกำรที่ 2 กำรสนับสนนุกระบวนงำนด้ำนระบบทะเบียนที่มีคณุภำพ 
 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้มี

ส่วนไดส้่วนเสีย (ร้อยละ) 
95 

(85.4) 
 

95 
(84.00) 

 

95 
(72.89) 

 
 

95 
(74.38) 

 
 

1. โครงกำรสัมมนำเครือข่ำยกำรด ำเนินงำน
ด้ำนระบบทะเบียนและประมวลผลระดับ
ปริญญำตรีและบณัฑติศึกษำ  
(รหัสโครงกำร 124406) 

400,000 1 3 เงินรำยได้ส ำนักฯ 
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 ตัวชี้วัดเชิงยุทธศำสตร์ ค่ำเป้ำหมำย โครงกำรที่จะด ำเนินกำร งบประมำณ 
(บำท) 

เสำหลักที ่ ยุทธศำสตร์ที ่ แหล่งเงิน 
2558 2559 2560 2561 

 ควำมถูกต้องของกำรประกำศ
ผลกำรศึกษำ (ร้อยละ) 

100 
(100) 

100 
(100) 

100 
(100) 

100 
(100) 

2. โครงกำรพัฒนำระบบจดัเก็บทะเบยีน
ประวัติและเอกสำรส ำคญัทำงกำรศึกษำ 
(ร่วมกับหอจดหมำยเหตุ ส ำนักหอสมุด)  
(รหัสโครงกำร 124408) 

4,000,000 1 3 เงินรำยได้ส ำนักฯ 

มำตรกำรที่ 3 กำรส่งเสริมและสนับสนนุกำรด ำเนินกำรด้ำนสหกจิศึกษำอำเซียนที่มีประสิทธภิำพ 
 จ ำนวนนักศึกษำเข้ำร่วมสหกิจ
ศึกษำในต่ำงประเทศ (คน) 

140 
(160) 

150 
(152) 

160 
(222) 

190 
(291) 

 

1. โครงกำรพัฒนำคณำจำรย์นิเทศสหกิจศึกษำ  
(รหัสโครงกำร 124409) 

160,000 2 5 เงินรำยได้ส ำนักฯ 

 จ ำนวนคณำจำรย์นิเทศสหกิจ
ศึกษำ (คน) 

- - - 30 
(74) 

2. โครงกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยสหกิจ
ศึกษำ ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน
(รหัสโครงกำร 124788) 

200,000 2 5 เงินรำยได้ส ำนักฯ 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนนุกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำในระดับปริญญำตรีที่มีประสิทธิภำพ 
มำตรกำรที่ 1 สนับสนนุกำรด ำเนินกำรด้ำนรับบุคคลเข้ำศึกษำท่ีมีประสิทธิภำพ 
 ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร 

(ระดับ) 
 

5 
(5) 

5 
(5) 

5 
(5) 

 

5 
(5) 
 

1. โครงกำรสนับสนุนกำรรับบคุคลเข้ำศึกษำใน
มหำวิทยำลยัขอนแก่น ระดับปริญญำตรี ปี
กำรศึกษำ 2561 (รหัสโครงกำร 124410) 

3,720,000 2 5 เงินรำยได้ส ำนักฯ 

     2. โครงกำรสนับสนุนกำรจัดสอบวิชำควำม
ถนัดทั่วไป (GAT) และวิชำควำมถนัดทำง
วิชำกำร (PAT) (รหัสโครงกำร 124411) 

9,400,000 2 5 เงินรำยได้ส ำนักฯ 

     3. โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-Net)  
(รหัสโครงกำร 124412) 

6,600,000 2 5 เงินรำยได้ส ำนักฯ 

     4. โครงกำรสนับสนุนกำรจัดสอบวิชำสำมัญ 9
วิชำ (รหัสโครงกำร 124413) 

3,900,000 2 5 เงินรำยได้ส ำนักฯ 
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 ตัวชี้วัดเชิงยุทธศำสตร์ ค่ำเป้ำหมำย โครงกำรที่จะด ำเนินกำร งบประมำณ 
(บำท) 

เสำหลักที ่ ยุทธศำสตร์ที ่ แหล่งเงิน 
2558 2559 2560 2561 

     5. โครงกำรส่งเสริมและสนบัสนุนกำรบริหำร
จัดกำรศูนยเ์ครือข่ำย สทศ. 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น  
(รหัสโครงกำร 124414) 

180,000 2 5 เงินรำยได้ส ำนักฯ 

มำตรกำรที่ 2 สนับสนนุและพัฒนำสำรสนเทศด้ำนกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำและประชำสมัพันธ์ 
 สำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรรับ

บุคคลเข้ำศึกษำ (จ ำนวน) 
- - 

 
1 
(1) 

2 
(2) 

1. โครงกำรประชำสัมพันธ์และพฒันำกำรท ำ
ตลำดด้ำนกำรรับเข้ำศึกษำ 
(รหัสโครงกำร 124796) 
 

2,000,000 2 5 สนับสนุนจำก
มหำวิทยำลยั 

 จ ำนวนนักเรียนท่ีสมัครเพื่อเข้ำ
ศึกษำต่อในระดับปริญญำตรี
มหำวิทยำลยัขอนแก่น (คน) 

50,000 
(50,866) 

 

50,000 
(50,338) 

 

50,000 
(55,312) 

 

50,000 
(47,726) 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่ดี 
ผู้รับผิดชอบหลัก  ผู้อ ำนวยกำร 
ผู้รับผิดชอบร่วม  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนและเทคโนโลยี 
   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ สร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรเพื่อเป็นองค์กรที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี เพ่ือสร้ำงผลงำนท่ีมีประสิทธิภำพ มีควำมสุขในกำรปฏิบัติงำนควบคู่กับกำรมีธรรมำภิบำล  
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศำสตร์ ค่ำเป้ำหมำย โครงกำรที่จะด ำเนินกำร งบประมำณ 

(บำท) 
เสำหลักที ่ ยุทธศำสตร์ที ่ แหล่งเงิน 

2558 2559 2560 2561 
กลยุทธ์ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่มีประสิทธิภำพ 
มำตรกำรที่ 1 กำรปรับปรุงสิ่งแวดล้อม โครงสร้ำงพ้ืนฐำน และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่ดี 
 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร  
(ร้อยละ) 

80 
(85.80) 

85 
(84.00) 

90 
(75.98) 

90 1. โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรจดักำร (รหัสโครงกำร 124416) 

200,000 1 3 เงินรำยได้ส ำนักฯ 

 จ ำนวนข้อร้องเรียนด้ำนสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวก (เรื่อง) 

- - <10 <8      

มำตรกำรที่ 2 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรและแผนกลยุทธ์ที่มีประสทิธิภำพ 
 ระบบบรหิำรจดักำรควำมเสี่ยง 
(ระบบ) 

- 1 
(1) 

2 
(1) 

3 1. โครงกำรบริหำรจดักำรควำมเสีย่งและข้อ
ร้องเรียน (รหัสโครงกำร 124417) 

100,000 1 
 

3 
 

เงินรำยได้ส ำนักฯ 

 จ ำนวนข้อร้องเรียนในระดับที่มี
ผลกระทบสูง (ข้อ) 

- - <5 
(1) 

<4 
 

2. โครงกำรพัฒนำแผนปฏิบัติกำรและกำร
ประกันคณุภำพตำมยุทธศำสตร์องค์กร  
(รหัสโครงกำร 124418) 

600,000 1 
 

3 
 

เงินรำยได้ส ำนักฯ 

 ควำมส ำเร็จของกำรจดัท ำ
ลักษณะส ำคญัขององค์กร 
(ระดับ) 

- - 4 
(4) 

4      

 ควำมพึงพอใจต่อกำรน ำ
องค์กำรของผู้บริหำรหน่วยงำน
ทุกระดับ (ระดับ) 

- - 95 
(72.44) 

95     
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ตัวชี้วัดเชิงยุทธศำสตร์ ค่ำเป้ำหมำย โครงกำรที่จะด ำเนินกำร งบประมำณ 
(บำท) 

เสำหลักที ่ ยุทธศำสตร์ที ่ แหล่งเงิน 
2558 2559 2560 2561 

 ระดับกำรรับรู้เข้ำใจทิศทำง
องค์กรของหน่วยงำน (ระดบั) 

- - 95 
(70.64) 

95     

 ร้อยละของกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัตริำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561 (ร้อยละ) 

- 100 
(100) 

100 
(100) 

100     

 ร้อยละของกำรบรรลุเป้ำหมำย
ตำมตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2561 

- 95 
(92.05) 

95 
(96.30) 

95     

 ระบบบรหิำรจดักำรงบประมำณ 
กำรเงิน และกำรพัสดุ (ระดับ) 

1 
 

2 
(3) 

3 
(3) 

4 
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2.7 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
2.7.1 งบประมำณเงินรำยจ่ำยจำกเงินผลประโยชน์ของส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 
 

  แผนงำน/งำนแผนงำนย่อย/ 
 กิจกรรม(โครงกำร) 

ประเภทค่ำใช้จ่ำยจ่ำย 
  ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน ค่ำใช้จ่ำยลงทุน เงินอุดหนุนด ำเนินงำน ค่ำใช้จ่ำยอื่น รวมท้ังสิ้น 

  รวม 6,900,500.00 9,706,500.00 15,645,000.00 37,744,000.00 3,684,000.00 73,680,000.00 

1 งบบุคลำกร 6,900,500.00           
  1.1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 1,549,800.00           
  1.2 ค่ำจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได ้ 4,943,400.00           
  1.3 เงินสมทบประกันสังคม 212,500.00           
  1.4 เงินสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 194,800.00           
2 งบด ำเนินงำน   9,706,500.0000         
  2.1 ค่ำตอบแทน   500,000.00         
  2.2 ค่ำใช้สอย   2,852,500.00         
  2.3 ค่ำวัสด ุ   2,500,000.00         
  2.4 ค่ำสำธำรณูปโภค    170,000.00         
  2.5 เงินสมทบจำ่ยค่ำสำธำรณูปโภค 5 %   3,684,000.00         
3  งบลงทุน     15,645,000.00       
  3.1 ครุภัณฑ ์     645,000.00       
  3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์             
  3.1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊(13*25000)     325,000.00       
  3.1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ (1*30000)     30,000.00       
  3.1.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ (5*26000)     130,000.00       
  3.1.1.4 จอคอมพิวเตอรต์ั้งโต๊ะ ชนิด LCD ขนำด 24 

นิ้ว (1*7000) 
    7,000.00       

  3.1.1.5 เครื่องอ่ำนบำรโ์ค้ด (3*6000)     18,000.00       
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  แผนงำน/งำนแผนงำนย่อย/ 
 กิจกรรม(โครงกำร) 

ประเภทค่ำใช้จ่ำยจ่ำย 
  ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน ค่ำใช้จ่ำยลงทุน เงินอุดหนุนด ำเนินงำน ค่ำใช้จ่ำยอื่น รวมท้ังสิ้น 

  3.1.2 ครุภัณฑ์ส ำนกังำน             
  3.1.2.1 เครื่องปรับอำกำศ (1*35000)     35,000.00       
  3.1.2.2 เครื่องฟอกอำกำศ (2*10000)     20,000.00       
  3.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่             
  3.1.3.1 กล้องถ่ำยรูป (DSLR) แบบดิจิตอลและวดิีโอ 

พร้อมเลนส์และแฟลชภำยนอก (1*50000) 
    50,000.00       

  3.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ             
  3.1.4.1 เครื่องรับส่งโทรสำร (2*15000)     30,000.00       
  3.2 สิ่งก่อสร้ำง     15,000,000.00       
  3.2.1 โครงกำรปรับปรุงส ำนักงำนส ำนักบริหำรและ

พัฒนำวิชำกำร 
    15,000,000.00       

4 งบเงินอุดหนุน       37,744,000.00     
  4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป              
  เงินอุดหนุนเงินกองทุนรวม  5 %       3,684,000.00     
  4.1.1 โครงกำรศึกษำและวเิครำะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนำ

ระบบบรหิำรจดักำรควำมมั่นคงปลอดภัยส ำหรับ
สำรสนเทศ 

                 50,000.00      

  4.1.2 โครงกำรพัฒนำและปรับปรงุระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรวิชำกำร ระยะที่ 2 

                200,000.00      

  4.1.3 โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

              1,200,000.00      

  4.1.4 โครงกำรจัดกำรฝึกอบรมใหผู้้ปฏิบัติงำนของคณะ
วิชำและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำงแนวปฏิบตัิหนึ่ง
เดียว 

                200,000.00      

  4.1.5 โครงกำรสนับสนุนด้ำนกำรวิจัยสถำบัน                150,000.00      
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  แผนงำน/งำนแผนงำนย่อย/ 
 กิจกรรม(โครงกำร) 

ประเภทค่ำใช้จ่ำยจ่ำย 
  ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน ค่ำใช้จ่ำยลงทุน เงินอุดหนุนด ำเนินงำน ค่ำใช้จ่ำยอื่น รวมท้ังสิ้น 

  4.1.6 โครงกำรส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสอน
งำนตำมภำรกิจโครงสรำ้งใหม ่

                200,000.00      

  4.1.7 โครงกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำน
หลักสตูรและพัฒนำระบบตรวจสอบวุฒิครูผู้ช่วย 

                150,000.00      

  4.1.8 โครงกำรสัมมนำเครือข่ำยกำรด ำเนินงำนด้ำน
ระบบทะเบยีนระดับปรญิญำตรีและบณัฑิตศึกษำ 

                400,000.00      

  4.1.9 โครงกำรบ ำรุงรักษำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระบบงำนทะเบยีนนักศึกษำ 

              1,100,000.00      

  4.1.10 โครงกำรพัฒนำระบบจดัเก็บเอกสำรทะเบียน
นักศึกษำและเอกสำรส ำคญัทำงกำรศึกษำ (ร่วมกับหอ
จดหมำยเหตุ ส ำนักหอสมุด) 

              4,000,000.00      

  4.1.11 โครงกำรพัฒนำคณำจำรยน์ิเทศสหกิจศึกษำ                 160,000.00      
  4.1.12 โครงกำรสนับสนุนกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำใน

มหำวิทยำลยัขอนแก่น ระดับปริญญำตร ีปีกำรศึกษำ 
2561 

              3,720,000.00      

  4.1.13 โครงกำรสนับสนุนกำรจัดสอบวิชำควำมถนัด
ทั่วไป (GAT) และวิชำควำมถนดัทำงวิชำกำร (PAT)  

              9,400,000.00      

  4.1.14 โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (o-net) 

              6,600,000.00      

  4.1.15 โครงกำรสนับสนุนกำรจัดสอบวิชำสำมญั 9 วิชำ               3,900,000.00      
  4.1.16 โครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์เครือข่ำย สทศ. 

มหำวิทยำลยัขอนแก่น 
                180,000.00      

  4.1.17 โครงกำรตรวจกระดำษค ำตอบร่วมกับสถำบัน
ทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ใน
วิชำ PAT1-PAT3,PAT5-PAT7 และสำมัญ 9 วิชำ 

                500,000.00      
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  แผนงำน/งำนแผนงำนย่อย/ 
 กิจกรรม(โครงกำร) 

ประเภทค่ำใช้จ่ำยจ่ำย 
  ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน ค่ำใช้จ่ำยลงทุน เงินอุดหนุนด ำเนินงำน ค่ำใช้จ่ำยอื่น รวมท้ังสิ้น 

  4.1.18 โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรจดักำร 

                200,000.00      

  4.1.19 โครงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่งและข้อ
ร้องเรียน  

                100,000.00      

  4.1.20 โครงกำรพัฒนำแผนปฏิบตัิกำรและกำรประกัน
คุณภำพตำมยุทธศำสตร์องค์กร 

                600,000.00      

  4.1.21 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมสัมพันธ์ (4 หน่วยงำน) 
และสุขภำพอนำมัยบคุลำกร 

                300,000.00      

  4.1.22 โครงกำรส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และ
จรรยำบรรณของบุคลำกร 

                200,000.00      

  4.1.23 โครงกำรวิเครำะห์ต้นทุนกำรบ ำรุงรักษำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศระบบทะเบยีน 

                 50,000.00      

  4.1.24 โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 

                500,000.00      

5 งบรำยจ่ำยอื่น         3,684,000.00   
  5.1 เงินทุนส ำรอง 5%         3,684,000.00   
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2.7.2 งบประมำณเงินรำยจ่ำยที่ได้รับจัดสรรจำกส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ประเภทรำยจ่ำย   รวมท้ังสิ้น   ไตรมำส 1(ต.ค. -ธ.ค.)  ไตรมำส 2(ม.ค. -มี.ค.)  ไตรมำส 3(เม.ย. -มิ.ย.)  ไตรมำส 4(ก.ค. - ก.ย.)  

รำยกำร  แผน   ผล   แผน   ผล   แผน   ผล   แผน   ผล   แผน   ผล  
4. งบเงินอุดหนุน                     

อุดหนุนทั่วไป                     

1. โครงกำรประชำสัมพันธ์และพฒันำกำรท ำตลำด
ด้ำนกำรรบัเข้ำศึกษำ 

2,000,000.00  
 

  100,000.00   1,400,000.00     300,000.00     200,000.00    

2. โครงกำรพัฒนำซอฟแวร์เพื่อบรหิำรคลังข้อมลู
หลักสตูร 

   100,000.00  
 

  -       20,000.00       30,000.00       50,000.00    

3. โครงกำรพัฒนำระบบจัดกำรขอ้มูลและเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรวิชำกำร 

   100,000.00  
 

  -       40,000.00       40,000.00       20,000.00    

4. โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรให้บริกำรแบบช้ันน ำ 

   500,000.00  
 

  -      100,000.00     200,000.00     200,000.00    

รวมเงินงบประมำณ 2,700,000.00    100,000.00   1,560,000.00    570,000.00    470,000.00                     
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2.8 รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม และเกณฑ์กำรประเมินตัวชี้วัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
 

รหัส 
โครงกำร 

โครงกำร งบประมำณ ตัวชี้วดั/เกณฑ์ ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 

  เงินรำยได้ของส ำนักฯ ฿33,760,000.00       

124399 โครงกำรศึกษำและวิเครำะห์องค์กรเพื่อพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยส ำหรบัสำรสนเทศ  

฿50,000.00 ตัวช้ีวัด: ควำมมั่นคงและปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ระดับ: 1 มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือ
คณะท ำงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
ระดับ: 2 มีระบบและขั้นตอนกำรปฏิบัต ิ
ระดับ: 3 มีกำรก ำกับติดตำมและรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนต่อที่ประชุมอย่ำงสม่ ำเสมอ 
ระดับ: 4 ผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในเกณฑ์ที่มี
ควำมปลอดภัยสูง 
ระดับ: 5 ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนด้ำนควำม
มั่นคงและปลอดภยัของระบบเทคโนโลยแีละ
สำรสนเทศ 

 ระดับ 3 นำยสุรศักดิ์  

124400 โครงกำรพัฒนำและปรบัปรุงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อ
สนับสนุนกำรบริหำรวิชำกำรระยะที ่2  

฿200,000.00 ตัวช้ีวัด: จ ำนวนนวัตกรรมที่พัฒนำขึ้น เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผูร้ับบริกำรหรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียหรือกำรบริหำรจดักำร 
 

ไม่น้อยกว่ำ  
3 งำน 

นำยสุภำพ 

124400-1 โครงการพัฒนาระบบน าเสนอข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
การศึกษาระยะที ่2 (Power BI ระยะที่ 2)  
- web app ข้อมูลทะเบียน นศ. หลักสตูร, รับเข้า ส าหรับ
ผู้บริหาร จนท.คณะ จนท.ส านักทะเบียน  
- API ของข้อมูลเพื่อ จนท. คณะสามารถใช้ในการพัฒนา 
power bi ที่ต้องการ 

฿100,000.00 นายสุภาพ 
นางสาวหทัยรัตน ์
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รหัส 
โครงกำร 

โครงกำร งบประมำณ ตัวชี้วดั/เกณฑ์ ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 

124400-2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการให้บริการนักศึกษา 
ระยะที่ 2 (Student gateway, 2nd phase)  
- ได้ Mobile App ส าหรับ iOS และ Android, student 
gateway version 2 

฿100,000.00 

  

น.ส.นัฎฐา  

124401 โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมประสทิธิภำพกำรปฏิบตัิงำนของ
บุคลำกร  

฿1,200,000.00 ตัวช้ีวัด: ร้อยละของบุคลำกรทีไ่ด้รบักำร
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนำให้มีสมรรถนะที่สูงข้ึน  
สูตรค ำนวณตัวช้ีวัด 
จ ำนวนบุคลำกรที่ไดร้ับกำรฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนำให้มีสมรรถนะทีสู่งขึ้น X 100/จ ำนวน
บุคลำกรทั้งหมด 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
1. ร้อยละ 80 
 2. ร้อยละ 85 
 3. ร้อยละ 90 
 4. ร้อยละ 95 
 5. ร้อยละ 100 
  
  
  

ร้อยละ 100 
  
  
  

  

น.ส.มณัษนันท์  

124401-1 โครงการพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนทัศน์พลังสร้างสรรค ์ ฿300,000.00 นางณัฐฌา  
นางหทัยรัตน์  

124401-2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง พัฒนาทีมงานคุณภาพ 
และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์กร  

฿450,000.00 นางณัฐฌา  
น.ส.นันธิดา  

124401-3 โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการบริการ  ฿50,000.00 นายมานิตย์  
นางเจียระไน  

124401-4 โครงการอบรมและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 - Advanced Excel 
 - Security 
 - Power BI 

฿50,000.00 น.ส.สุวภัทร  
น.ส.พัชร ี  

124401-5 โครงการ Happy work place ฿35,000.00   
  

นางเจียระไน น.ส.อรนุช  
124401-6 กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าและพัฒนาบุคลากร ฿315,000.00 น.ส.อรนุช  

น.ส.มณัษนันท์  
124402 โครงกำรจดักำรฝึกอบรมใหผู้้ปฏิบตัิงำนของคณะวิชำและ

หน่วยงำนเกี่ยวข้องเพื่อสร้ำงแนวปฏิบัติหนึ่งเดยีว 
฿200,000.00 ตัวช้ีวัด: ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม

อบรม 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 1. ร้อยละ 65     2. ร้อยละ 70 
 3. ร้อยละ 75     4. ร้อยละ 80 
 5. ร้อยละ 85 

 ร้อยละ 85 นำงมัทรี   
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รหัส 
โครงกำร 

โครงกำร งบประมำณ ตัวชี้วดั/เกณฑ์ ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 

124403 โครงกำรสนับสนุนด้ำนวิจัยสถำบนั   ฿150,000.00 ตัวช้ีวัด: จ ำนวนผลงำนวิจยัที่ขอรบักำร
สนับสนุน  
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
1. จ ำนวน 1 เรื่อง 
2. จ ำนวน 2 เรื่อง 
3. จ ำนวน 3 เรื่อง 
4. จ ำนวน 4 เรื่อง 
5. จ ำนวน 5 เรื่อง 

 4 เรื่อง  น.ส.สุวำรี  

      ตัวช้ีวัด: จ ำนวนผลงำนวิจยัที่น ำมำใช้พัฒนำ
ปรับปรุงกระบวนงำน 

 อย่ำงน้อย 1 
กระบวนงำน  

  

124404 โครงกำรส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และสอนงำนตำม
ภำรกิจโครงสร้ำง (ใหม่)  

฿200,000.00 ตัวช้ีวัด: กำรพัฒนำสู่องค์กรแห่งกำรเรยีนรู้
ร่วมกันและกำรจดักำรควำมรู ้ 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
1. มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรอื
คณะท ำงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
2. มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ร่วมกัน 
3. มีกิจกรรมหรือโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
บรรลผุลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
4. มีระบบจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศและ
วิเครำะห์องค์ควำมรูส้ ำคัญขององค์กร 
5. มีระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ตำม
เกณฑ์คณุภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินกำรที่
เป็นเลิศ 

 ระดับ 3  นำยประสิทธ์ิ  
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รหัส 
โครงกำร 

โครงกำร งบประมำณ ตัวชี้วดั/เกณฑ์ ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 

124405 โครงกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำนหลักสูตรและ
พัฒนำระบบตรวจสอบวุฒิครูผู้ช่วย  

฿150,000.00 ตัวช้ีวัด:ระดับควำมส ำเร็จกำรติดตำมหลักสูตร 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
1. มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรอื
คณะท ำงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
2. มีกำรจัดท ำแผนปฏิบตัิงำน 
3. มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบตัิกำร
บรรลผุลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
ประเมินหลักสูตร 
5. มีระบบกำรตรวจสอบเพื่อรับรองคุณวุฒิ
กำรศึกษำส ำหรับครูผู้ช่วย 

 ระดับ 5  นำงณัฐฌำ  

124405-1 โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

฿100,000.00 

124405-2 โครงการปรับปรุงระบบการตรวจสอบเพื่อรับรองคณุวุฒิ
การศึกษาส าหรับครูผู้ช่วย  

฿50,000.00 

124406 โครงกำรสัมมนำเครือข่ำยกำรด ำเนินงำนด้ำนระบบทะเบียน
และประมวลผลระดับปรญิญำตรแีละบณัฑิตศึกษำ  

฿400,000.00 ตัวช้ีวัด: กระบวนงำนท่ีไดร้ับกำรปรับปรุงจำก
กำรรับฟังเสยีงจำกเครือข่ำยฯ  

 1 กระบวนงำน  นำงเนตรนภำ   

124407 โครงกำรบ ำรุงรักษำเทคโนโลยีสำรสนเทศระบบงำนทะเบียน
นักศึกษำ  

฿1,100,000.00 ตัวช้ีวัด: ระดับควำมส ำเรจ็กำรบ ำรุงรักษำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศระบบงำนทะเบียน
นักศึกษำ  
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
1. มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรอื
คณะท ำงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
2. มีกำรจัดท ำแผนปฏิบตัิกำรดำ้นกำร
บ ำรุงรักษำเทคโนโลยีสำรสนเทศระบบงำน
ทะเบียนนักศึกษำ 
3. มีกำรตรวจสอบระบบงำนทะเบยีนฯ  
4. มีกำรรวบรวมผลกำรปฏิบัติกิจกรรมและ
หลักฐำนกำรปฏิบัติงำน 

 ระดับ 5  น.ส.ณัฐวดี  
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รหัส 
โครงกำร 

โครงกำร งบประมำณ ตัวชี้วดั/เกณฑ์ ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 

5. ระบบล่มไมเ่กิน 2 ครั้ง/ป ี
124408 โครงกำรพัฒนำระบบจดัเก็บทะเบยีนประวัติและเอกสำร

ส ำคัญทำงกำรศึกษำ (ร่วมกับหอจดหมำยเหตสุ ำนักหอสมุด)  
฿4,000,000.00 ตัวช้ีวัด: ระดับควำมส ำเรจ็ของกำรพัฒนำ

ระบบจัดเก็บทะเบยีนประวตัิและเอกสำร
ส ำคัญทำงกำรศึกษำ  
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
1. มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรอื
คณะท ำงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
2. มีกำรจัดท ำแผนปฏิบตัิกำรดำ้นกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ร่วมกัน 
3. มีกิจกรรมหรือโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
บรรลผุลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
4. มีกำรจัดเก็บทะเบียนประวัติและเอกสำร
ส ำคัญทำงกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบด้วย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
5. มีกำรรำยงำนผลต่อผู้บริหำรส ำนักและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

 ระดับ 5  น.ส.พิมนพัท  

124409 โครงกำรพัฒนำคณำจำรย์นิเทศสหกิจศึกษำ  ฿160,000.00 ตัวช้ีวัด: จ ำนวนคณำจำรย์นเิทศสหกิจศึกษำ  
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
1. 10 คน 
2. 15 คน 
3. 20 คน 
4. 25 คน 
5. 30 คน 
 

 ไม่น้อยกว่ำ  
30 คน  

นำงมลิวรรณ  
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รหัส 
โครงกำร 

โครงกำร งบประมำณ ตัวชี้วดั/เกณฑ์ ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 

124410 โครงกำรสนับสนุนกำรรับบคุคลเข้ำศึกษำใน
มหำวิทยำลยัขอนแก่น ระดับปริญญำตรี ปีกำรศึกษำ 2561 

฿3,720,000.00 ตัวช้ีวัด: จ ำนวนนักเรียนท่ีสมัครเพือ่เข้ำศึกษำ
ต่อในระดับปริญญำตรีมหำวิทยำลยัขอนแก่น 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
1. 30,000 คน 
2. 35,000 คน 
3. 40,000 คน 
4. 45,000 คน 
5. 50,000 คน 

 50,000 คน  นำงจุไรรตัน ์  

124410-1 โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีแบบโควตา
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

฿3,000,000.00 

124410-2 โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีแบบ 
รับตรงร่วมกันท่ัวประเทศ  

฿520,000.00 

124410-3 โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีแบบ 
แอดมิชช่ัน  

฿200,000.00 

124411 โครงกำรสนับสนุนกำรจัดสอบวิชำควำมถนัดท่ัวไป (GAT) และ
วิชำควำมถนัดทำงวิชำกำร (PAT)  

฿9,400,000.00 ตัวช้ีวัด: ระดับควำมส ำเรจ็ของกำรด ำเนินงำน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
1. มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรอื
คณะท ำงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
2. มีกำรจัดท ำแผนปฏิบตัิงำน 
3. มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบตัิกำร
บรรลผุลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บริหำร
ส ำนักฯ และ สทศ. 
5. มีกำรวิเครำะห์ เปรียบเทียบผลกำร
ด ำเนินงำนจำกปีท่ีผำ่นมำ มีประสทิธิภำพกำร
ด ำเนินงำนท่ีสูงขึ้น 

 ระดับ 5  นำงจุไรรตัน ์  

124412 โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ขั้นพื้นฐำน (O-Net)  

฿6,600,000.00 ตัวช้ีวัด: ระดับควำมส ำเรจ็ของกำรด ำเนินงำน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
1. มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรอื
คณะท ำงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
2. มีกำรจัดท ำแผนปฏิบตัิงำน 

 ระดับ 5  น.ส.นุชนำถ   
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รหัส 
โครงกำร 
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3. มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบตัิกำร
บรรลผุลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บริหำร
ส ำนักฯ และ สทศ. 
5. มีกำรวิเครำะห์ เปรียบเทียบผลกำร
ด ำเนินงำนจำกปีท่ีผำ่นมำ มีประสทิธิภำพกำร
ด ำเนินงำนท่ีสูงขึ้น 

124413 โครงกำรสนับสนุนกำรจัดสอบวิชำสำมัญ 9 วิชำ ฿3,900,000.00 ตัวช้ีวัด: ระดับควำมส ำเรจ็ของกำรด ำเนินงำน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
1. มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรอื
คณะท ำงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
2. มีกำรจัดท ำแผนปฏิบตัิงำน 
3. มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบตัิกำร
บรรลผุลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บริหำร
ส ำนักฯ และ สทศ. 
5. มีกำรวิเครำะห์ เปรียบเทียบผลกำร
ด ำเนินงำนจำกปีท่ีผำ่นมำ มีประสทิธิภำพกำร
ด ำเนินงำนท่ีสูงขึ้น 

 ระดับ 5  น.ส.นุชนำถ   

124414 โครงกำรส่งเสริมและสนบัสนุนกำรบริหำรจัดกำรศูนย์
เครือข่ำย สทศ. มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

฿180,000.00 ตัวช้ีวัด: ระดับควำมส ำเรจ็ของกำรด ำเนินงำน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
1. มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรอื
คณะท ำงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
2. มีกำรจัดท ำแผนปฏิบตัิงำน 

 ระดับ 5  เจ้ำหน้ำท่ี สทศ  
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รหัส 
โครงกำร 

โครงกำร งบประมำณ ตัวชี้วดั/เกณฑ์ ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 

3. มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบตัิกำร
บรรลผุลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บริหำร
ส ำนักฯ และ สทศ. 
5. มีกำรวิเครำะห์ เปรียบเทียบผลกำร
ด ำเนินงำนจำกปีท่ีผำ่นมำ มีประสทิธิภำพกำร
ด ำเนินงำนท่ีสูงขึ้น 

124416 โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร  ฿200,000.00 ตัวช้ีวัด: ระดับควำมส ำเรจ็ของระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร   
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
1. มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรอื
คณะท ำงำนท่ีด ำเนินกำร 
2. มีกำรวิเครำะห์กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
และกำรด ำเนินกำร 
3. มีกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ด้ำน
กำรบริหำรจัดกำร 2 ระบบ 
4. ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจข้อมูลและ
สำรสนเทศไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 
5. สำรสนเทศถูกน ำไปใช้ประโยชน์ในกำร
วำงแผนด้ำนบริหำรจดักำร 
 
 

 ระดับ 5  นำยสุภำพ  
124416-1 โครงการการพัฒนาเทคโนโลยเีพื่อใช้แจ้งการตรวจสอบ 

บ ารุงรักษาและซ่อมแซมด้านกายภาพของส านักฯ 
฿30,000.00 

124416-2 โครงการพัฒนาระบบเพื่อการควบคุมและอนมุัติการใช้
ยานพาหนะ 

฿20,000.00 

124416-3 โครงการพัฒนาระบบเพื่อท ารายงานทางการเงิน ฿37,000.00 
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รหัส 
โครงกำร 

โครงกำร งบประมำณ ตัวชี้วดั/เกณฑ์ ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 

124417 โครงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและข้อร้องเรยีน  ฿100,000.00 ตัวช้ีวัด: ระดับควำมส ำเรจ็ของกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสีย่งและข้อร้องเรียน  
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
1. มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรอื
คณะท ำงำนท่ีมีอ ำนำจในกำรตัดสนิใจทั้ง
สภำวะกำรณ์ฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน 
2. มีกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ
จัดกำรข้อร้องเรียน 
3. มีกำรด ำเนินกำรก ำจดัควำมเสีย่ง และไกล่
เกลี่ยข้อร้องเรียนอย่ำงเหมำะสมและเป็น
ระบบ 
4. จัดเก็บควำมเสี่ยงท่ียังมีอยู่ด้วยกำรควบคุม
ภำยในในปีถัดไป 
5. จ ำนวนข้อร้องเรียนลดลง อย่ำงน้อย 1 
เรื่อง/ป ี

 ระดับ 5  น.ส.สุวำรี  

124418 โครงกำรพัฒนำแผนปฏิบตัิกำรและกำรประกันคุณภำพตำม
ยุทธศำสตร์องค์กร 

฿600,000.00 ตัวช้ีวัด: ระดับควำมส ำเรจ็ของกำรพัฒนำแผน
กลยุทธ์เพื่อกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของ
องค์กร  
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
1. มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรอื
คณะท ำงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
2. มีกำรจัดท ำแผน และสื่อสำร ถำ่ยทอดค่ำ
เป้ำหมำย 
3. มีกำรติดตำมแผน/ผลกำรปฏิบตัิงำนตำม
แผน 

 ระดับ 5  น.ส.นันธิดำ  

124418-1 การถ่ายทอดการบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

฿50,000.00   

124418-2 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561  

฿50,000.00   

124418-3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการ 
 

฿50,000.00   

124418-4 สัมมนาแผนปฏิบตัิการและการประกันคุณภาพตาม
ยุทธศาสตร์องค์กร  

฿250,000.00   
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รหัส 
โครงกำร 

โครงกำร งบประมำณ ตัวชี้วดั/เกณฑ์ ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 

124418-5 วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจต่อการน าองค์การของผู้บริหารส านัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561" 

฿15,000.00 4. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบตัิรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 (ร้อยละ 100) 
5. โครงกำรหรือกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำร
บรรลผุลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด (ร้อยละ 95) 
 

 

124418-6 วิจัยเรื่อง “ระดับการรบัรู้เข้าใจทศิทางองค์กรของหน่วยงาน” ฿15,000.00 น.ส.สุวาร ี

124418-7 โครงการเตรยีมความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน  ฿150,000.00 สมโภชน,์มณัษนันท์  

124419 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมสัมพันธ์ (4 ส่วนงำน) และสุขภำพ
อนำมัยของบุคลำกร  

฿300,000.00 ตัวช้ีวัด: ระดับควำมส ำเรจ็ของโครงกำร  
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
1. ร้อยละ 50 
2. ร้อยละ 60 
3. ร้อยละ 70 
4. ร้อยละ 80 
5. ร้อยละ 90 

 ระดับ 5  นำยสุภำพ  

124420 โครงกำรส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และจรรยำบรรณ ฿200,000.00 ตัวช้ีวัด: ร้อยละของกำรเข้ำร่วมและกำรรับรู้
ประเพณีวัฒนธรรมและจรรยำบรรณ  
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
1. ร้อยละ 80 
2. ร้อยละ 85 
3. ร้อยละ 90 
4. ร้อยละ 95 
5. ร้อยละ 100 

 ร้อยละ 90  นำงฤทัยรัตน ์  

124420-1 โครงการสานสมัพันธ์วันปีใหม่ ประจ าปี พ.ศ.2561  ฿60,000.00 

124420-2 โครงการท าบญุคล้ายวันสถาปนาส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ ประจ าป ีพ.ศ.2561   

฿50,000.00 

124420-3 โครงการวันสงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ.2561  ฿30,000.00 

124420-4 โครงการจรรยาบรรณ  ฿60,000.00 

124421 โครงกำรวิเครำะห์ต้นทุนกำรบ ำรุงรักษำเทคโนโลยสีำรสนเทศ
ระบบงำนทะเบยีนนักศึกษำ  

฿50,000.00 ตัวช้ีวัด: ระดับควำมส ำเรจ็ของกำรด ำเนินงำน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
1. มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรอื
คณะท ำงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
2. มีกำรจัดท ำแผนปฏิบตัิงำน 

 ระดับ 5  น.ส.ศุรินทร์ธร  
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รหัส 
โครงกำร 

โครงกำร งบประมำณ ตัวชี้วดั/เกณฑ์ ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 

3. มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบตัิกำร
บรรลผุลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
4. มีกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพและควำม
คุ้มค่ำด้ำนกำรบ ำรุงรักษำเทคโนโลยีฯ 
5. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บริหำร
ส ำนักฯ 

124422 โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของส ำนักบริหำร
และพัฒนำวิชำกำร  

฿500,000.00 ตัวช้ีวัด: ร้อยละของกำรบรรลุเปำ้หมำยตำม
ตัวช้ีวัดโครงกำร  
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
1. ร้อยละ 80 
2. ร้อยละ 85 
3. ร้อยละ 90 
4. ร้อยละ 95 
5. ร้อยละ 100 

 ร้อยละ 90  
  
  
  

น.ส.นันธิดำ  

124422-1 โครงการตามนโยบายผู้บริหาร ฿410,000.00  ทุกคณะกรรมการ  
124422-2 โครงการทบทวนและร่วมสร้างข้อก าหนดของขั้นตอนต่างๆ ใน

กระบวนงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ในส่วนส านัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ) 

฿40,000.00  นายสุรศักดิ์  

124788 โครงกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยสหกิจศึกษำ  
ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน 

฿200,000.00 ตัวช้ีวัด: จ ำนวนนักศึกษำเข้ำร่วมสหกิจศึกษำ
ในต่ำงประเทศ 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ระดับ 1 150 คน     ระดับ 2 160 คน  
ระดับ 3 170 คน     ระดับ 4 180 คน  
ระดับ 5 190 คน 

 170 คน  นำงมลิวรรณ  

  เงินขอสนับสนุนจำกมหำวิทยำลยั ฿2,700,000.00       

124796  โครงกำรประชำสัมพันธ์และพัฒนำกำรท ำตลำดดำ้นกำร
รับเข้ำศึกษำ 
 

฿2,000,000.00 ตัวช้ีวัด: สำรสนเทศและกำรประชำสัมพันธ์
เพื่อสนับสนุนกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำท่ี
ปรับปรุงหรือพัฒนำ  

2 งำน นำยสุภำพ  
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รหัส 
โครงกำร 

โครงกำร งบประมำณ ตัวชี้วดั/เกณฑ์ ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 

 124796-1   โครงการจดันิทรรศการตลาดนดัหลักสตูรอุดมศึกษาครั้งท่ี 22  ฿700,000.00 ตัวช้ีวัด: กำรประชำสัมพันธ์อย่ำงน้อย 3 
ช่องทำง    

3 ช่องทำง 

124796-2   โครงการจดัท าสื่อประชาสัมพันธม์หาวิทยาลยัขอนแก่น   ฿200,000.00   

 124796-3   โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาเพื่อมุ่งเน้น
กลุ่มเป้าหมาย   

฿1,100,000.00   

124797 โครงกำรพัฒนำซอฟแวรเ์พื่อบริหำรคลังข้อมูลหลักสูตรและ
กำรเช่ือมต่อฐำนข้อมลู - โปรแกรมบริหำรคลังข้อมลูหลักสูตร  

฿100,000.00 ตัวช้ีวัด: ระบบสำรสนเทศเพื่อบรหิำร
คลังข้อมูลหลักสตูร 

1 งำน นำยนิพล  

124798 โครงกำรพัฒนำระบบจดักำรข้อมลูและเทคโนโลยสีำรสนเทศ
เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรวิชำกำร  
- เพื่อพัฒนำซอฟแวร์เพื่อกำรรำยงำนตัวเป็นนักศึกษำส ำหรับ
หลักสตูรนำนำชำต ิ 

฿100,000.00 ตัวช้ีวัด: ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรด้ำน
วิชำกำรและสนับสนุนกำรผลิตบณัฑิตที่มีกำร
ปรับปรุงหรือพัฒนำ 

1 งำน นำยอติศำนต ์ 

124799 โครงกำรพัฒนำและปรบัปรุงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อ
กำรให้บริกำรแบบช้ันน ำ  

฿500,000.00 ตัวช้ีวัด: จ ำนวนนวัตกรรมที่พัฒนำขึ้น เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผูร้ับบริกำรหรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียหรือกำรบริหำรจดักำร 
  
  
  
  
  
  

3 จ ำนวน 
  
  
  
  
  
  
  

ผศ.ภัทรวิทย ์ พลพินิจ  

124799-1  โครงการพัฒนาระบบสืบค้นนักศึกษาและเพิ่มความปลอดภัย
ของเอกสารส าคัญทางการศึกษา เพื่อรองรับระบบเอกสาร
ดิจิตอล - mobile app ส าหรับการตรวจสอบ transcript 
- digital signature 

฿100,000.00 หทัยรัตน์ ,กฤษณพล 

124799-2  โครงการสร้างสื่อเพื่อการประชาสมัพันธ์การให้บริการระบบ
ทะเบียนและบริการการศึกษา 
- เพื่อการประชาสมัพันธ์และการแนะน าการให้บริการ 

฿150,000.00 ฌัฐฌา, หทัยรัตน,์ภารด ี

124799-3  โครงการศึกษาการย้ายเพื่อรวบรวมผลการเรียนของนักศึกษา
จากคณะ 
- ข้อมูลนักศึกษาจากคณะเพื่อให้สามารถออก transcript ที่
ส านักได ้ 
- เอาขอ้มูลออกมาจาก Foxbase 

฿50,000.00 หทัยรัตน์ ,ธัญวลัย 
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รหัส 
โครงกำร 

โครงกำร งบประมำณ ตัวชี้วดั/เกณฑ์ ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 

124799-4  โครงการพัฒนาระบบรายงานตัวนกัศึกษาแรกเข้า ฿50,000.00 พิมนพัท ,อติศานต์ ,
ภารด ี

124799-5  โครงการพัฒนาและปรบัปรุงระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบทะเบียนและกองการเจา้หน้าท่ี 

฿100,000.00 
ณัฐวดี , อติศานต ์
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2.9 แผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
 

รหัส 
โครงกำร 

โครงกำร งบประมำณ 
ไตรมำส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมำส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมำส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมำส 4 (ก.ค.-ก.ย.) 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  เงินรำยได้ของส ำนักฯ ฿33,760,000.00                         

124399 โครงกำรศึกษำและวิเครำะห์องค์กรเพื่อพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรควำม
มั่นคงปลอดภยัส ำหรับสำรสนเทศ  

฿50,000.00      มี.ค.       

124400 โครงกำรพัฒนำและปรบัปรุงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำร
บริหำรวิชำกำรระยะที ่2  

฿200,000.00   ธ.ค.          

124400-1 โครงการพัฒนาระบบน าเสนอข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการการศึกษาระยะที่ 
2 (Power BI ระยะที่ 2)  
- web app ข้อมูลทะเบียน นศ. หลักสตูร, รับเข้า ส าหรับผูบ้ริหาร จนท.
คณะ จนท.ส านักทะเบียน  
- API ของข้อมูลเพื่อ จนท. คณะสามารถใช้ในการพัฒนา power bi ที่
ต้องการ 

฿100,000.00   ธ.ค.          

124400-2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการให้บริการนักศึกษา ระยะที ่2 
(Student gateway, 2nd phase)  
- ได้ Mobile App ส าหรับ iOS และ Android, student gateway 
version 2 

฿100,000.00 

    

ธ.ค. 

            

  

    
124401 โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมประสทิธิภำพกำรปฏิบตัิงำนของบุคลำกร  ฿1,200,000.00     พ.ย.                   

124401-1 โครงการพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนทัศน์พลังสร้างสรรค ์ ฿300,000.00          มี.ค.             

124401-2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง พัฒนาทีมงานคุณภาพ และศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาองค์กร  

฿450,000.00       

  

  มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.   

124401-3 โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการบริการ  ฿50,000.00               พ.ค.         

124401-4 โครงการอบรมและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 - Advanced Excel, Security, Power BI 

฿50,000.00       

  

        มิ.ย.       
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รหัส 
โครงกำร 

โครงกำร งบประมำณ 
ไตรมำส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมำส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมำส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมำส 4 (ก.ค.-ก.ย.) 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

124401-5 โครงการ Happy work place ฿35,000.00           มี.ค.             

124401-6 กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าและพัฒนาบุคลากร ฿315,000.00           มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.   

124402 โครงกำรจดักำรฝึกอบรมใหผู้้ปฏิบตัิงำนของคณะวิชำและหน่วยงำน
เกี่ยวข้องเพื่อสร้ำงแนวปฏิบตัิหนึ่งเดียว 

฿200,000.00    

 

   พ.ค.     

124403 โครงกำรสนับสนุนด้ำนวิจัยสถำบนั   ฿150,000.00    ธ.ค.                   
124404 โครงกำรส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และสอนงำนตำมภำรกิจโครงสร้ำง 

(ใหม่)  
฿200,000.00 

 

  ธ.ค. 

                  
124405 โครงกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำนหลักสูตรและพัฒนำระบบ

ตรวจสอบวุฒิครูผู้ช่วย  
฿150,000.00 

      

ม.ค. 

    

  

          
124405-1 โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตร 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
฿100,000.00 

      

ม.ค. 

    

  

          
124405-2 โครงการปรับปรุงระบบการตรวจสอบเพื่อรับรองคณุวุฒิการศึกษาส าหรับครู

ผู้ช่วย  
฿50,000.00 

      

  

    

  

    

ก.ค. 

    
124406 โครงกำรสัมมนำเครือข่ำยกำรด ำเนินงำนด้ำนระบบทะเบียนและประมวลผล

ระดับปริญญำตรีและบัณฑติศึกษำ  
฿400,000.00 

              

  

  

ก.ค. 

    
124407 โครงกำรบ ำรุงรักษำเทคโนโลยีสำรสนเทศระบบงำนทะเบียนนักศึกษำ  ฿1,100,000.00 ต.ค.                      
124408 โครงกำรพัฒนำระบบจดัเก็บทะเบยีนประวัติและเอกสำรส ำคญัทำง

กำรศึกษำ (ร่วมกับหอจดหมำยเหตุส ำนักหอสมุด)  
฿4,000,000.00  

 

ธ.ค. 

         
124409 โครงกำรพัฒนำคณำจำรย์นิเทศสหกิจศึกษำ  ฿160,000.00         ก.พ.               
124410 โครงกำรสนับสนุนกำรรับบคุคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลยัขอนแก่น ระดับ

ปริญญำตรี ปีกำรศึกษำ 2561 
฿3,720,000.00 ต.ค. 

 

  

     

  

          
124410-1 โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีแบบโควตาพื้นที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
฿3,000,000.00 ต.ค. 

  

  

      

  

          
124410-2 โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีแบบ 

รับตรงร่วมกันท่ัวประเทศ  
฿520,000.00 ต.ค. 
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รหัส 
โครงกำร 

โครงกำร งบประมำณ 
ไตรมำส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมำส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมำส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมำส 4 (ก.ค.-ก.ย.) 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

124410-3 โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีแบบ 
แอดมิชช่ัน  

฿200,000.00 ต.ค. 

  

  

      

  

          
124411 โครงกำรสนับสนุนกำรจัดสอบวิชำควำมถนัดท่ัวไป (GAT) และวิชำควำม

ถนัดทำงวิชำกำร (PAT)  
฿9,400,000.00 ต.ค. 

 

 

   

 

     
124412 โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 

(O-Net)  
฿6,600,000.00 ต.ค. 

      

  

              
124413 โครงกำรสนับสนุนกำรจัดสอบวิชำสำมัญ 9 วิชำ ฿3,900,000.00 ต.ค.                       
124414 โครงกำรส่งเสริมและสนบัสนุนกำรบริหำรจัดกำรศูนย์เครือข่ำย สทศ. 

มหำวิทยำลยัขอนแก่น  
฿180,000.00 ต.ค. 

                      
124416 โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร  ฿200,000.00       ม.ค.                 

124416-1 โครงการการพัฒนาเทคโนโลยเีพื่อใช้แจ้งการตรวจสอบ บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมด้านกายภาพของส านักฯ 

฿30,000.00   

    

  

    มี.ค             
124416-2 โครงการพัฒนาระบบเพื่อการควบคุมและอนมุัติการใช้ยานพาหนะ ฿20,000.00            มี.ค             
124416-3 โครงการพัฒนาระบบเพื่อท ารายงานทางการเงิน ฿37,000.00            มี.ค             

124417 โครงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและข้อร้องเรยีน  ฿100,000.00       ม.ค.                 
124418 โครงกำรพัฒนำแผนปฏิบตัิกำรและกำรประกันคุณภำพตำมยุทธศำสตร์

องค์กร 
฿600,000.00 

  

พ.ย. 

  

    

              
124418-1 การถ่ายทอดการบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561  
฿50,000.00 

  

พ.ย. 

  

    

  

  

    

  

  

  

124418-2 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561  

฿50,000.00 
  

  

  

ม.ค.   

  

เม.ย 

    

ก.ค. 

  

ก.ย. 

124418-3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการ ฿50,000.00         กพ.               
124418-4 สัมมนาแผนปฏิบตัิการและการประกันคุณภาพตามยุทธศาสตร์องคก์ร  ฿250,000.00             เม.ย           
124418-5 วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจต่อการน าองค์การของผู้บริหารส านักบริหารและ

พัฒนาวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561" 
฿15,000.00 

  

  

  

  ก.พ. 
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รหัส 
โครงกำร 

โครงกำร งบประมำณ 
ไตรมำส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมำส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมำส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมำส 4 (ก.ค.-ก.ย.) 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

124418-6 วิจัยเรื่อง “ระดับการรบัรู้เข้าใจทศิทางองค์กรของหน่วยงาน” ฿15,000.00             
124418-7 โครงการเตรยีมความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน  ฿150,000.00             

124419 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมสัมพันธ์ (4 ส่วนงำน) และสุขภำพอนำมยัของ
บุคลำกร  

฿300,000.00 
  

พ.ย. 

  

  

                
124420 โครงกำรส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และจรรยำบรรณ ฿200,000.00       ม.ค.                 

124420-1 โครงการสานสมัพันธ์วันปีใหม่ ประจ าปี พ.ศ.2561  ฿60,000.00       ม.ค.                 

124420-2 โครงการท าบญุคล้ายวันสถาปนาส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจ าป ี
พ.ศ.2561  

฿50,000.00 
    

      มี.ค     

      

  

124420-3 โครงการวันสงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ.2561  ฿30,000.00             เม.ย           

124420-4 โครงการจรรยาบรรณ  ฿60,000.00                       ก.ย. 

124421 โครงกำรวิเครำะห์ต้นทุนกำรบ ำรุงรักษำเทคโนโลยสีำรสนเทศระบบงำน
ทะเบียนนักศึกษำ  

฿50,000.00 
      

ม.ค. 

                
124422 โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของส ำนักบริหำรและพฒันำ

วิชำกำร  
฿500,000.00 

   

ม.ค. 

        
124422-1 โครงการตามนโยบายผู้บริหาร ฿410,000.00         ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.   
124422-2 โครงการทบทวนและร่วมสร้างข้อก าหนดของขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนงาน

พิธีพระราชทานปรญิญาบตัร (ในส่วนส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
฿40,000.00 

    

  

      

เม.ย 

          
124788 โครงกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยสหกิจศึกษำ  

ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน 
฿200,000.00 

    

  

    

มี.ค. 

           

  เงินขอสนับสนุนจำกมหำวิทยำลยั ฿2,700,000.00                         
124796  โครงกำรประชำสัมพันธ์และพัฒนำกำรท ำตลำดดำ้นกำรรับเข้ำศึกษำ ฿2,000,000.00     ธ.ค.                   

 124796-1   โครงการจดันิทรรศการตลาดนดัหลักสตูรอุดมศึกษาครั้งท่ี 22  ฿700,000.00     ธ.ค.                   
124796-2   โครงการจดัท าสื่อประชาสัมพันธม์หาวิทยาลยัขอนแก่น   ฿200,000.00       ม.ค.                 
 124796-3   โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นกลุม่เป้าหมาย   ฿1,100,000.00       ม.ค.                 
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รหัส 
โครงกำร 

โครงกำร งบประมำณ 
ไตรมำส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมำส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมำส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมำส 4 (ก.ค.-ก.ย.) 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

124797  โครงกำรพัฒนำซอฟแวร์เพื่อบริหำรคลังข้อมลูหลักสูตรและกำรเชื่อมต่อ
ฐำนข้อมูล - โปรแกรมบริหำรคลังข้อมูลหลักสูตร  

฿100,000.00 
      

ม.ค. 

                
124798  โครงกำรพัฒนำระบบจัดกำรข้อมลูและเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อสนับสนุน

กำรบริหำรวิชำกำร  
- เพื่อพัฒนำซอฟแวร์เพื่อกำรรำยงำนตัวเป็นนักศึกษำส ำหรับหลักสตูร
นำนำชำติ  

฿100,000.00 

      

ม.ค. 

                
124799 โครงกำรพัฒนำและปรบัปรุงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรใหบ้ริกำร

แบบช้ันน ำ  
฿500,000.00 

   

ม.ค. 

        
124799-1  โครงการพัฒนาระบบสืบค้นนักศึกษาและเพิ่มความปลอดภัยของเอกสาร

ส าคัญทางการศึกษา เพื่อรองรับระบบเอกสารดิจติอล 
- mobile app ส าหรบัการตรวจสอบ transcript 
- digital signature 

฿100,000.00 

      

  

    

 

    ก.ค.     
124799-2  โครงการสร้างสื่อเพื่อการประชาสมัพันธ์การให้บริการระบบทะเบียนและ

บริการการศึกษา 
- เพื่อการประชาสมัพันธ์และการแนะน าการให้บริการ 

฿150,000.00 

      

 

     เม.ย     

  

    
124799-3  โครงการศึกษาการย้ายเพื่อรวบรวมผลการเรียนของนักศึกษาจากคณะ 

- ข้อมูลนักศึกษาจากคณะเพื่อให้สามารถออก transcript ที่ส านักได ้ 
- เอาข้อมูลออกมาจาก Foxbase 

฿50,000.00 

      

  

    

 

    

ก.ค. 

    
124799-4  โครงการพัฒนาระบบรายงานตัวนกัศึกษาแรกเข้า ฿50,000.00             เม.ย           
124799-5  โครงการพัฒนาและปรบัปรุงระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเช่ือมโยง

ฐานข้อมูลระบบทะเบียนและกองการเจ้าหน้าที ่
฿100,000.00 

      

ม.ค.
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2.10 สรุปงบประมำณที่ใช้ในแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 
 

 

ประเภทงบประมำณ งบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได้ 
(จำกเงินผลประโยชน์ของส ำนัก

บริหำรและพัฒนำวิชำกำร) 

งบประมำณเงินรำยได้ 
(ขอสนับสนุนจำก

มหำวิทยำลัย) 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น 

งบรำยจ่ำย จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

1. งบบุคลำกร - - 6,900,500 9.37 - - 6,900,500 9.03 

2. งบด ำเนินงำน 121,100.00 100 9,706,500 13.17 - - 9,706,500 12.71 

3. งบลงทุน - - 15,645,000 21.23 - - 15,645,000 20.48 

6. งบเงินอุดหนุนทั่วไป - - 37,744,000 51.23 2,700,000 100 40,444,000 52.95 
8. รำยจ่ำยอื่น  
(เงินทุนส ำรอง 5%) 

- - 3,684,000 5.00 - - 3,684,000 4.82 

รวมทั้งสิ้น 121,100.00 100.00 73,680,000 100.00 2,700,000 100.00 76,380,000 100.00 
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก ก 
ควำมเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 

ควำมเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

    
ประเด็นยุทธศำสตร์  ประเด็นยุทธศำสตร์  

มหำวิทยำลัยขอนแก่น คณะ / หน่วยงำน 
1 พัฒนำสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว     

2 เป็นอุทยำนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม     

3 สร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำร ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 คุณภำพ
ด้ำนระบบทะเบียนและกำร
ให้บริกำรด้ำนสนับสนุนกำรศึกษำ
ระดับชั้นน ำ(ยุทธศำสตร์) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำร
บริหำรจัดกำรองค์กรที่ดี(พันธกิจ) 

4 พัฒนำวิทยำเขตหนองคำยเป็นประตูสู่อนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง     

5 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้ำนกำรผลิตบัณฑิต ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 
สนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตที่ดี
(พันธกิจ) 

6 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้ำนกำรวิจัย     

7 พัฒนำมหำวิทยำลัยไปสู่ควำมเป็นสำกล     

8 เป็นศูนย์กลำงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม     

9 เป็นองค์กรที่มีควำมห่วงใยต่อสังคม     

10 ศูนย์กลำงของเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ของภูมิภำค     

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบตักิาร ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 48  

 
ภำคผนวก ข 

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม  (SWOT Analysis) 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. ด้ำนองค์กรและกำรบริหำร 

1.1 เป็นองค์กรหลักสนับสนุนด้ำนกำรให้บริกำรและกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 
1.2 ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญต่อกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร 
1.3 มีสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ดี 
1.4 มีแนวทำงในกำรวำงแผนและเป้ำหมำยในกำรพัฒนำองค์กร 
1.5 มีควำมเข้มแข็งด้ำนทุนส ำรองสะสม  

2. ด้ำนบุคลำกร 
2.1 บุคลำกรมีควำมสำมัคคี ร่วมแรงร่วมใจ และเน้นกำรท ำงำนเป็นทีม 
2.2 มีบุคลำกรที่มีควำมพร้อม มีศักยภำพ มีควำมเชี่ยวชำญ มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนสูงในงำน

ด้ำนหลักสูตรและระบบทะเบียน 
2.3 มีกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรอบรม/สัมมนำ กำรศึกษำต่อ 
2.4 บุคลำกรยึดมั่นในกำรปฏิบัติงำนตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

3. ด้ำนกำรให้บริกำร 
3.1 มีกำรพัฒนำระบบสนับสนุนกำรให้บริกำรเพ่ือควำมรวดเร็วอยู่เสมอ  
3.2 มีช่องทำงกำรให้บริกำรที่หลำกหลำย เช่น เคำน์เตอร์เซอร์วิส ธนำคำร ไปรษณีย์ 
3.3 มีแนวทำงกำรปรับปรุงขั้นตอนกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ  
3.4 มีข้อมูลหลักสูตรและรำยวิชำที่สนับสนุนกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ 

4. ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
4.1 มีระบบปฏิบัติกำรและเทคโนโลยีที่มีศักยภำพสูงที่สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวด้ำนกำรใช้งำนทุก

รูปแบบ 
4.2 มีแผนผังยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ เช่น กำรพัฒนำ REG APP KKU บน

มือถือ กำรพัฒนำเพ่ือเชื่อมต่อฐำนข้อมูลระบบทะเบียนและบริกำรกำรศึกษำ เป็นต้น  
4.3 เป็นศูนย์กลำงข้อมูลสำรสนเทศ เช่น กำรให้บริกำรข้อมูล MIS  กำรให้บริกำรข้อมูลแบบ API ที่

สำมำรถเชื่อมโยงสำรสนเทศให้กับหน่วยงำนอื่นๆ ได้ใช้ประโยชน์ได้โดยต้องไม่ขัดต่อข้อกฎหมำย  
4.4 ฐำนข้อมูลระบบ TQF เพ่ือด ำเนินตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

5. ด้ำนควำมร่วมมือและเครือข่ำย 
5.1 มีเครือข่ำยกำรด ำเนินงำนด้ำนหลักสูตร กำรรับเข้ำศึกษำ และระบบทะเบียน เช่น สทศ. สกอ. 

มหำวิทยำลัยต่ำงภูมิภำค โรงเรียน ครูแนะแนว เครือข่ำยระบบทะเบียน เป็นต้น 
5.2 เป็นศูนย์ประสำนงำนด้ำนสหกิจของมหำวิทยำลัย และเครือข่ำยสหกิจของภำคอีสำนตอนบน 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ด้ำนบุคลำกร 

1.1 นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอ ส่งผลต่อกำรสนับสนุนงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศระบบ
ทะเบียนนักศึกษำ 
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1.2 ขำดบุคลำกรด้ำนวิเทศสัมพันธ์ที่จะต้องท ำกำรประชำสัมพันธ์และให้บริกำรด้ำนกำรศึกษำแก่
นักศึกษำต่ำงชำติ 

1.3 บุคลำกรบำงส่วนยังไม่มีควำมช ำนำญด้ำนภำษำต่ำงประเทศ และทักษะที่จ ำเป็นด้ำนเทคโนโลยี 
1.4 บุคลำกรขำดแรงจูงใจในกำรพัฒนำตนเองและควำมมั่นคงในหน้ำที่ 
1.5 ระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลยังขำดควำมชัดเจน 

2. ด้ำนกำรให้บริกำร 
2.1 สถำนที่จอดรถไม่เอื้อต่อกำรให้บริกำรของบุคลำกรและผู้มำติดต่อรำชกำร 
2.2 กำรประชำสัมพันธ์ภำรกิจขององค์กรยังไม่ต่อเนื่องและไม่ครอบคลุมถึงนักศึกษำต่ำงชำติ 
2.3 บุคลำกรควรได้รับกำรส่งเสริมด้ำนกำรบริกำรให้เป็นมืออำชีพ 
2.4 ข้อมูลและสำรสนเทศที่เก่ียวข้องไม่ถูกน ำมำพัฒนำให้เกิดประโยชน์ต่อกำรบริหำรจัดกำร 

3. ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3.1 กำรใช้เทคโนโลยียังไม่เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงำนอื่นและภำยในองค์กร 
3.2 กำรใช้งำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศไม่เต็มประสิทธิภำพ 

4. ด้ำนงบประมำณ  
4.1 งบประมำณด้ำนบ ำรุงรักษำระบบกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรบริกำรนักศึกษำ และ

กำรบริกำรข้อมูลให้กับหน่วยงำนและบุคคลทั่วไป ไม่เพียงพอ 
โอกำส (Opportunities) 

1. เป็นศูนย์กลำงด้ำนกำรสนับสนุนกำรศึกษำของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรอบควำมร่วมมือ
โครงกำรพัฒนำควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง   

2. โอกำสในกำรรับเข้ำนักศึกษำต่ำงชำติจำกกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน และพัฒนำควำม
ร่วมมือและเครือข่ำยต่ำงประเทศ  

3.  ควำมต้องกำรใช้เทคโนโลยีของผู้รับบริกำรที่สูงขึ้น ท ำให้มีโอกำสกำรพัฒนำและขยำยขีด  
ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือรองรับควำมต้องกำรใช้ที่หลำกหลำย  

4. กำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพและสัมฤทธิ์ผลต่อองค์กร 
ภำวะคุกคำม (Threats) 

1. กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรเมืองในระดับประเทศอำจท ำให้เกิดผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนใน
ปัจจุบัน เช่น นโยบำยกำรศึกษำ และกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุน 

2. กำรแข่งขันกันที่สูงระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำด้ำนกำรรับเข้ำศึกษำและแนวโน้มนักเรียนที่ลดลง 
3. กำรสนับสนุนงบประมำณของมหำวิทยำลัยไม่เพียงพอหรือมีแนวโน้มลดลง 
4. ค่ำครองชีพสูงขึ้นแต่กำรปรับอัตรำเงินเดือนไม่สอดคล้องกัน 
5. กำรเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับ 
6. นักศึกษำมีมำกขึ้นท ำให้สภำพแวดล้อม กำรจรำจร และระบบสำธำรณูปโภคอำจไม่เพียงพอที่จะ

รองรับหรือให้บริกำร 
7. มีกำรประเมินหน่วยงำนมำกครั้งเกินไป  
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ภำคผนวก ค 
ค ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
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แผนปฏิบตักิาร ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 52  

ภำคผนวก ง 
เสำหลักของยุทธศำสตร์ และประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 
เสำหลักของยุทธศำสตร์ (Strategic Pillar)  

เสำหลักท่ี ๑ : Green and Smart Campus 
ค าอธิบาย : เป็นองค์กรที่มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงชำญฉลำด ที่ค ำนึงถึงผลกระทบ

ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
เสำหลักท่ี ๒ : Excellence Academy 
ค าอธิบาย : เป็นองค์กรที่มีควำมเป็นเลิศทำงศิลปวิทยำกำร 
เสำหลักท่ี ๓ : Culture and Care Community 
ค าอธิบาย : เป็นองค์กรที่ห่วงใยและดูแลชุมชน รวมทั้งส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
เสำหลักท่ี ๔ : Creative Economy and Society 
ค าอธิบาย : เป็นองค์กรที่สร้ำงองค์ควำมรู้ตำมพันธกิจสู่กำรพัฒนำเศรษฐกิจและ

สังคมเชิงสร้ำงสรรค์ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Plan) 
แผนยุทธศำสตร์เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยในปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ ตำมท่ีสภำมหำวิทยำลัย

ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ เสำหลักยุทธศำสตร์ และพันธกิจด้ำนต่ำงๆ จะมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 
เสำหลักท่ี ๑ : Green and Smart Campus 
เป้ำประสงค์  : เป็นองค์กรที่มีกำรจัดกำรที่ดี (Good Governance Organization) บนพื้นฐำน
ของกำรเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียวที่มีควำมโดดเด่น 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ : พัฒนำสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว  
กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนำพื้นที่และสิ่งแวดล้อมให้เป็นแคมปัสที่เขียวและสะอำด  

(Green and Clean Campus) 
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนำและส่งเสริมกำรใช้พลังงำนสะอำด (Clean Energy) 
กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของมหำวิทยำลัยให้สมบูรณ์ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ : เป็นอุทยำนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม 
กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน ICT ให้มีประสิทธิภำพ มีควำมม่ันคง และปลอดภัย 
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนำแหล่งเรียนรู้และกำรพักอำศัยที่น ำสมัย (Learning and Living Smart) 
กลยุทธ์ที่ ๓  กำรพัฒนำหอสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต (Living Library) 
กลยุทธ์ที่ ๔  กำรพัฒนำอุทยำนศิลปวัฒนธรรม (Cultural Park) 
กลยุทธ์ที่ ๕  กำรพัฒนำอุทยำนกำรเกษตร (Agro Park) 
กลยุทธ์ที่ ๖  กำรพัฒนำอุทยำนกำรกีฬำ (Sport Park) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ : สร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำร  
กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรที่เป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลที่สนับสนุนกำรขับเคลื่อนไปสู่มหำวิทยำลัยวิจัยชั้น

น ำระดับโลก 
กลยุทธ์ที่ ๓  กำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพท่ีดีและได้มำตรฐำนสำกล 
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กลยุทธ์ที่ ๔  กำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรด้ำนชุมชนสัมพันธ์และกำรสื่อสำรองค์กร 
กลยุทธ์ที่ ๕  จัดหำรำยได้จำกกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทำงปัญญำ 
กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศิษย์เก่ำสัมพันธ์ 
กลยุทธ์ที่ ๗  พัฒนำระบบรักษำควำมปลอดภัยที่มีประสิทธิภำพ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ : พัฒนำวิทยำเขตหนองคำยเป็นประตูสู่อนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 
กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบบริหำรจัดกำร 
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้มีศักยภำพด้ำนวิชำกำรและวิจัย 
กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอน กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ  

และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในด้ำนกำรเรียนกำรสอน 
เสำหลักท่ี ๒ : Excellence Academy 
เป้าประสงค์  : เป็นองค์กรที่เป็นเลิศทำงศิลปวิทยำกำร 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ : เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้ำนกำรผลิตบัณฑิต  
กลยุทธ์ที่ ๑  กำรพัฒนำหลักสูตรที่สำมำรถผลิตบัณฑิตออกไปเป็นผู้น ำของสังคม 
กลยุทธ์ที่ ๒  กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่ส ำหรับกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนำระบบกำรรับเข้ำที่มีควำมหลำกหลำย 
กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนำนักศึกษำอย่ำงสร้ำงสรรค์ให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของสังคม 
กลยุทธ์ที่ ๕  กำรพัฒนำกำรเป็นผู้ประกอบกำรใหม่ให้แก่นักศึกษำ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๖ : เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้ำนวิจัย 
กลยุทธ์ที่ ๑  สร้ำงควำมเข้มแข็งในงำนวิจัยที่เป็นควำมโดดเด่นของ มข. ไปสู่ระดับสำกล 
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนำศักยภำพนักวิจัยให้สำมำรถผลิตผลงำนที่มีคุณภำพ 
กลยุทธ์ที่ ๓  ปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรวิจัยและสร้ำงบรรยำกำศกำรวิจัยที่เอื้อต่อ 

กำรผลิตผลงำนที่มีคุณภำพ 
กลยุทธ์ที่ ๔  น ำผลงำนวิจัยและนวัตกรรมสู่กำรสร้ำงมูลค่ำและกำรใช้ประโยชน์เพื่อสังคม 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๗ : พัฒนำมหำวิทยำลัยไปสู่ควำมเป็นสำกล  
กลยุทธ์ที่ ๑  จัดสภำพแวดล้อม และโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้เป็นสำกล 
กลยุทธ์ที่ ๒  เตรียมควำมพร้อมของมหำวิทยำลัยเพื่อเข้ำสู่อำเซียนและสำกล 
กลยุทธ์ที่ ๓  เตรียมควำมพร้อมของนักศึกษำ บุคลำกร และคณำจำรย์เพ่ือเข้ำสู่อำเซียนและสำกล 
เสำหลักท่ี ๓ : Culture and Care Community 
เป้าประสงค์  : ส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น ห่วงใยและดูแลชุมชน
ในมิติต่ำงๆ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๘ : เป็นศูนย์กลำงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  
กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ ๒  กำรอนุรักษ์ สืบสำน และสร้ำงคุณค่ำศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุภูมิภำคลุ่ม

น้ ำโขง 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๙ : เป็นองค์กรที่มีควำมห่วงใยต่อสังคม  
กลยุทธ์ที่ ๑  ควำมห่วงใยต่อสังคมภำยในมหำวิทยำลัยขอนแก่นและชุมชนภำยนอก 
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นองค์กรที่น ำเสนอทำงเลือกที่ดี และมีควำมรับผิดชอบต่อ

สังคม 
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กลยุทธ์ที่ ๓  สนับสนุนให้มหำวิทยำลัยขอนแก่นเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่
ส ำคัญของอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 

เสำหลักท่ี ๔ : Creative Economy 
เป้าประสงค์  : เป็นองค์กรที่ใช้องค์ควำมรู้และนวัตกรรมจำกกำรเรียนกำรสอนและงำนวิจัยเชิง
สร้ำงสรรค์เพ่ือพัฒนำให้เกิดกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ
ประเทศ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑๐ : ศูนย์กลำงเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ของภูมิภำค  
กลยุทธ์ที่ ๑  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและทรัพยำกรบุคคลเพ่ือกำรพัฒนำเศรษฐกิจ

สร้ำงสรรค์ 
กลยุทธ์ที่ ๒  กำรพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ด้วยศิลป์และศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 
กลยุทธ์ที่ ๓ กำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนสอนที่บูรณำกำรศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม กำรออกแบบ สถำปัตยกรรม ทั้งหลักสูตรเฉพำะทำงและ
หลักสูตรระยะสั้น 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


