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โครงกำร/กิจกรรม ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำรแบ่งควำมรับผิดชอบตำมส่วนงำน 4 ส่วนงำน เพ่ือรวบรวม
จัดท ำและเป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรมในภำพรวม โดยมุ่งเน้นกำรเป็นองค์กรชั้นน ำด้ำนกำรบริกำรระบบ
ทะเบียนและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 

แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 นี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำยได้ด้วยควำม
ร่วมมือร่วมใจของบุคลำกรในส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำรที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำร  
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แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร ก ำหนดทิศทำงกำร
พัฒนำส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร เพ่ือก้ำวสู่ควำมเป็นเลิศ โดยได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ “องค์กรชั้นน ำ
ด้ำนกำรบริกำรระบบทะเบียนและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ” (ส ำนักฯได้รับกำรยอมรับจำกผู้ใช้บริกำรและผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับดีเยี่ยม เมื่อพิจำรณำจำกคุณภำพกำรให้บริกำร กำรส่งมอบคุณค่ำ และผลลัพธ์) 
โดยส ำนักฯ มีแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 แผนยุทธศำสตร์เพ่ือกำรบรรลุวิสัยทัศน์ มี 1 ประเด็นยุทธศำสตร์ 2 กลยุทธ์ 4 มำตรกำร 8 โครงกำร
ใหญ่ 14 โครงกำรย่อย ส่วนที่ 2 แผนยุทธศำสตร์ของงำนประจ ำตำมพันธกิจ มี 2 ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 กล
ยุทธ์ 7 มำตรกำร 11 โครงกำรใหญ่ 8 โครงกำรย่อย ซึ่งในแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์จะมีควำมเชื่อมโยง/
สอดคล้องกับแผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน อันจะเป็นเครื่องมือที่ส ำคัญที่ใช้เป็นแนวทำงในกำรขับเคลื่อนให้กำร
ด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมประเด็นยุทธศำสตร์ ซึ่งประกอบด้วย กระบวนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ของ
องค์กำร ส ำนักฯมีเป้ำหมำยสูงสุดคือกำรบรรลุวิสัยทัศน์ ให้ควำมส ำคัญต่อควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ เสริมสร้ำง
ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ โอกำสเชิงกลยุทธ์ตำมที่ระบุ และมีกำรทบทวนกระบวนกำรจัดท ำกลยุทธ์ทุกปี ซึ่ง
ผู้บริหำรและบุคลำกรได้ร่วมกันจัดท ำโดยกำรประชุมระดมควำมคิดของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือท ำกำรวิเครำะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกำส และภำวะคุกคำม (SWOT analysis) ผลกำรด ำเนินงำนของปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 
ข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัยและส ำนักฯ กำรวิเครำะห์ทิศทำงและนโยบำยของ
มหำวิทยำลัยตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย พ.ศ.2559-2562 กำรเป็นองค์กรที่มีควำมเป็นเลิศทำงศิลปะ
วิทยำกำร (Excellence academy) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมเพ่ือน ำไปสู่มหำวิทยำลัยอัจฉริยะ กำรรับฟังควำม
คิดเห็นของผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือคู่ควำมร่วมมือ และบุคลำกรในส ำนักฯ เพ่ือน ำข้อมูลไปวิเครำะห์
และจัดท 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.2562 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือหลักส ำคัญที่ช่วยให้เกิด
แนวทำงกำรปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้กำรด ำเนินกำรในภำรกิจต่ำงๆ บรรลุเป้ำหมำยตำมประเด็น
ยุทธศำสตร์เกิดผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ เพ่ือกำรพัฒนำส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร ให้ก้ำวสู่กำรเป็นองค์กร
ชั้นน ำต่อไป 
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ส่วนที่ 1  
บทน ำ 

 
1. ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร (Bureau of Academic Administration and Development)  

1.1 ควำมเป็นมำ  
  ส ำนักทะเบียนและประมวลผลจัดตั้งขึ้นตำมพระรำชกฤษฎีกำเมื่อวันที่  18 มีนำคม 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 เป็นส่วนงำนเทียบเท่ำคณะโดยมีภำระหน้ำที่เพ่ือ
ให้บริกำรและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยขอนแก่น  และจำกประกำศมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่ 2736/2561) เรื่อง กำรแบ่งหน่วยงำนและหน่วยงำนย่อยภำยใน ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 
ประกำศ ณ วันที่ 3 ตุลำคม 2561 โดยให้กองบริหำรงำนส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร ประกอบด้วย (1) 
งำนบริกำรและทะเบียนกำรศึกษำ (2) งำนบริหำรและสำรสนเทศ (3) งำนรับเข้ำและกำรตลำด และ (4) งำน
หลักสูตรและสหกจิศึกษำ ดังแสดงในภำพที่ 1.1 

1.2 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 

ส ำนักเป็นส่วนงำนหลักท่ีให้บริกำรและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น โดยมีกระบวนงำนที่ส ำคัญ 4 ด้ำน คือ 

1. กำรสนับสนุนด้ำนกำรบริหำรหลักสูตร ส ำนักฯ ให้บริกำรและสนับสนุนด้ำนบริหำรหลักสูตรโดย

กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของหลักสูตรที่เสนอจำกคณะวิชำตำมระเบียบที่เก่ียวข้องด้ำนมำตรฐำนหลักสูตร 

เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรวิชำกำรพิจำรณำ และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนจนถึงกำรได้รับอนุมติจำกสภำ

มหำวิทยำลัยและกำรรับทรำบของคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ส ำนักจึงเป็นศูนย์กลำงด้ำนกำรจัดกำร

ฐำนข้อมูลหลักสูตรของมหำวิทยำลัย รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลและสำรสนเทศด้ำนกำรตรวจประเมินหลักสูตร 

2. กำรสนับสนุนกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำในระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยขอนแก่น ส ำนักฯ 
ด ำเนินกำรสนับสนุนกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำตำมนโยบำยที่มหำวิทยำลัยก ำหนดทุกข้ันตอนของกระบวนกำร 
นอกจำกนี้ยังสนับสนุนกิจกรรม ข้อมูลและสำรสนเทศด้ำนกำรรับเข้ำศึกษำแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

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

4. กำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำสหกิจศึกษำอำเซียน ส ำนักฯ เป็นศูนย์กลำงกำรด ำเนินงำน
ด้ำนสหกิจศึกษำอำเซียนของมหำวิทยำลัยและเครือข่ำยสหกิจศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 



 
2 แผนปฏิบตักิาร ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

1.3 โครงสร้ำงองค์กร 
 1.3.1 โครงสร้ำงส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภำพที่ 1.1 โครงสร้ำงส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 

งำนรับเข้ำและกำรตลำด งำนหลักสูตรและสหกจิศึกษำ งำนบริกำรและทะเบียนกำรศกึษำ งำนบริหำรและสำรสนเทศ 

ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 

กองบริหำรงำนส ำนกับริหำรและพัฒนำวิชำกำร 

มหำวิทยำลัยขอนแก่น 



 
3 แผนปฏิบตักิาร ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 

 

 

1.3.2 โครงสร้ำงภำระงำนส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 

ภำพที่ 1.2 แสดงโครงสร้ำงภำระงำนส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 

1.งำนบริกำรและทะเบยีนกำรศึกษำ  3.งำนรับเข้ำและกำรตลำด  

ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 

2.งำนบริหำรและสำรสนเทศ  4.งำนหลักสูตรและสหกิจศึกษำ  

2.2 หน่วยบริหำรและธุรกำร 
คุณภำพ - จัดกำรด้ำนงำนสำรบรรณและเอกสำร  
- กำรจัดกำรประชุม  
- งำนเลขำนุกำรผู้บริหำร  
- กำรบริกำรยำนพำหนะและอำคำรสถำนที่ 
- ประสำนควำมร่วมมือกับคณะ/ส่วนงำน 
2.3 หน่วยทรัพยำกรบุคคล 

1.1  
คุณภำพ 

- กำรด ำเนินงำนเพื่อสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร 
- กำรจัดเตรียมข้อมูลด้ำนบุคคลเพื่อใช้ในกำรบริหำรงำน เช่น กำร

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน สวัสดิกำร และกำรฝึกอบรม  
- กำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรทรัพยำกรบุคลำกร   

 2.4 หน่วยคลังและพัสด ุ

1.2  
คุณภำพ 

- จัดกำรเงินและบัญชี 
- กำรจัดกำรพัสดุ 
- ประสำนควำมร่วมมือกับคณะ/ส่วนงำน 

 

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

กพร ,ควบคุ มภำย ใน , ร ำยงำนประจ ำปี ,  QS University 
Rankings)        

- ประสำนงำนสหกิจศึกษำภำยในประเทศและ 
สหกิจศึกษำอำเซียน 

- สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของแม่ข่ำยสหกิจศึกษำ 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

- ประสำนงำนกับสถำนประกอบกำร 
- กำรคัดเลือกนักศึกษำสหกิจศึกษำ กำรเตรียมควำม

พร้อมนักศึกษำสหกิจศึกษำ กำรนิเทศนักศึกษำ  
กำรน ำเสนอผลงำนของนักศึกษำ และกำรบริหำร
โครงกำร  

- กำรจัดอบรมอำจำรย์นิเทศ 
- ประสำนควำมร่วมมือกับคณะ/ส่วนงำน 
 

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

 1.2 หน่วยตรวจสอบและติดตำมผลกำรศึกษำ 
คุณภำพ - ประมวลผล GPA นักศึกษำ 
- ตรวจสอบผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
- กำรบันทึกเกรดนักศึกษำ 
- ส่งผลกำรเรียนให้ผู้ปกครองนักศึกษำ 
- กำรเทียบโอนนักศึกษำ 
- ประสำนควำมร่วมมือกับคณะ/ส่วนงำน 
 1.3 หนว่ยอุทธรณ์โทษทำงวิชำกำร 

และบริหำรจัดกำรข้อร้องเรียน 

3.2  
คุณภำพ 

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

- ออกเอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำ 
- จัดท ำบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ 
- ตรวจสอบคุณวุฒิกำรศึกษำ 
- งำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 
- กำรให้บริกำรนักศึกษำ อำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่แบบเบ็ดเสร็จ  
 ณ จุดเดียว 

- บริกำร/ประสำนงำนบุคคลภำยนอก 

 

3.1 หน่วยรับบุคคลเข้ำศึกษำ 
คุณภำพ - กำรจัดท ำแผนกำรรับนักศึกษำ  
- กำรด ำเนินกำรรับสมัครกำรประกำศผลคะแนน กำรจัดสอบ

สัมภำษณ์ กำรประกำศผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ และกำรรำยงำนตัว  
- กำรประสำนงำนเพื่อด ำเนินกำรสนับสนุนกำรจัดสอบ GAT/PAT, 

O-NET, วิชำสำมัญ 9 วิชำ  
- ประสำนควำมร่วมมือกับคณะ/ส่วนงำน 

 3.2 หน่วยสำรสนเทศกำรรับเข้ำศกึษำ 
คุณภำพ - กำรศึกษำ รวบรวม วิเครำะห์ จัดท ำสถิติด้ำนกำรรับเข้ำศึกษำ  
- กำรจัดท ำฐำนข้อมูลโรงเรียนและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง  
- กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรรับเข้ำศึกษำ  

และกำรน ำเสนอสำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจให้กับผู้บริหำร 
- ประสำนควำมร่วมมือกับคณะ/ส่วนงำน 

 3.3 หน่วยกำรตลำด 
คุณภำพ 

มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

กองบริหำรงำนส ำนักฯ 

- ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลทำงด้ำนกำรตลำด 
- จัดท ำแผนงำนโครงกำร/กิจกรรมเพื่อกำรประชำสัมพันธ์และ

สร้ำงควำมผูกพันกับลูกค้ำตำมกลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
- กำรวิจัยตลำดร่วมกับคณะวิชำและกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับ

ลูกค้ำ ลูกค้ำในอนำคต หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
- ประสำนควำมร่วมมือกับคณะ/ส่วนงำน 

 3.4 หน่วยเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยำกรข้อมูล 
คุณภำพ - กำรจัดกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนของระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศ และระบบเครือข่ำยของระบบทะเบยีน 
- กำรสร้ำงนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
- กำรปรับปรุงและบ ำรุงรักษำโปรแกรมและฐำนข้อมูลทะเบียน  
- กำรพัฒนำและให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนระบบทะเบียน  
- กำรบริกำรจัดท ำสื่อ กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของ

องค์กร  
- กำรดูแลรักษำด้ำนโสตทัศนูปกรณ์ กำรพัฒนำและดูแลเว็บไซต์  
- ประสำนควำมร่วมมือกับคณะ/ส่วนงำน 

 

4.1 หน่วยหลักสูตร 
คุณภำพ - กำรขออนุมัติเปิด/ปิดหลักสูตร 
- กำรขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 
- กำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
- กำรจัดท ำฐำนข้อมูล/ทะเบียนหลักสูตร 
- กำรจัดท ำโปรแกรม TQF 
- ประสำนควำมร่วมมือกับคณะ/ส่วนงำน 

 4.2 หน่วยทะเบียนเรียน 
คุณภำพ - กำรจัดกำรด้ำนกำรลงทะเบียนของนักศึกษำ 
- จัดท ำปฏิทินกำรศึกษำ 
- จัดท ำตำรำงสอน/ตำรำงสอบ 
- กำรจัดกำรศึกษำภำคกำรศึกษำพิเศษ  
- กำรตัดยอดหนี้ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
- กำรจัดกำรเรื่องกำรขอผ่อนผันค่ำช ำระค่ำธรรมเนียม 
- ประสำนควำมร่วมมือกับคณะ/ส่วนงำน 
 4.3 หน่วยสภำวิชำกำร 

1.3  
คุณภำพ 

- งำนเลขำนุกำรสภำวิชำกำร 
- ร่ำงระเบียบ/ประกำศ 
 4.4 หน่วยสหกจิศึกษำ 

1.4  
คุณภำพ 
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1.4 โครงสร้ำงอัตรำก ำลัง 
 ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร มีผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนส ำนัก และบุคลำกร ทั้งสิ้น

จ ำนวน 57 อัตรำ จ ำแนกตำมประเภทต ำแหน่ง ดังนี้ 1) ผู้บริหำร 1 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 1.75  2) ข้ำรำชกำร
เปลี่ยนสถำนภำพ จ ำนวน 19 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 35.09  3) ลูกจ้ำงประจ ำ 1 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 1.75  4)  
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบประมำณแผ่นดิน) จ ำนวน 10 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 17.54  5) พนักงำน
มหำวิทยำลัย (งบประมำณเงินรำยได้) จ ำนวน 16 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 26.32 และ 6) ลูกจ้ำงชั่วครำว จ ำนวน 
10 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 17.54 จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ ได้ดังนี้ 1) ระดับปริญญำโท จ ำนวน 17 อัตรำ 2) 
ระดับปริญญำตรี จ ำนวน 35 อัตรำ และ 3) ต่ ำกว่ำระดับปริญญำตรี จ ำนวน 5 อัตรำ และในส่วนของ
ข้ำรำชกำรเปลี่ยนสถำนภำพที่ได้รับต ำแหน่งช ำนำญกำรพิเศษ จ ำนวน 2 อัตรำ จำกจ ำนวน 20 อัตรำ ดังแสดง
ในตำรำงที่ 1.1 

 
ตารางท่ี 1.1 จ ำนวนบุคลำกร ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร จ ำแนกตำมอำยุตัว อำยุรำชกำร วุฒิกำรศึกษำ 
และต ำแหน่งระดับช ำนำญกำรพิเศษ  

สำยสนับสนุน จ ำนวน 
(คน) ร้อ

ยล
ะ อำยุตัว (ปี) อำยุรำชกำร (ปี) วุฒิกำรศึกษำ 

ช ำ
นำ

ญก
ำร

พิเ
ศษ

 

ต่ ำสุด สูงสุด เฉลี่ย ต่ ำสุด สูงสุด เฉลี่ย 
ต่ ำกว่ำ 
ป.ตรี ป.ตรี ป.โท 

ผู้บริหำร 1 1.75 54 54 54 26 26 26 - 1 -  
2 

ข้ำรำชกำรเปลี่ยนสถำนภำพ 19 35.09 43 59 52 20 38 27 1 9 10 

ลูกจ้ำงประจ ำ 1 1.75 50 50 50 23 23 23 1 - - - 
พนักงำนมหำวทิยำลัย 
(งบแผ่นดิน) 10 17.54 30 59 41 0 13 10 - 6 4 - 

พนักงำนมหำวทิยำลัย 
(เงินรายได้) 15 26.32 26 50 35 0 10 7 - 13 2 - 

ลูกจ้ำงชัว่ครำว 10 17.54 25 55 38 1 22 9 3 6 1 - 
รวม 57 100  5 35 17 2 

คิดเป็นร้อยละ 8.77 61.40 29.82 10.00 

ที่มำ :  หน่วยทรัพยำกรบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกรำคม 2562 
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1.4.1 โครงสร้ำงอัตรำก ำลัง
 

อธิกำรบดี 

ผู้อ ำนวยกำร 

ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 

งำนบริหำรและสำรสนเทศ  งำนหลักสูตรและสหกิจศึกษำ  งำนบริกำรและทะเบียนกำรศึกษำ งำนรับเข้ำและกำรตลำด  

1. นักวชิำกำรศึกษำ ช ำนำญกำร (1) 

2. นักวชิำกำรเงนิและบญัชี ช ำนำญกำร (1) 

3. พนักงำนพิมพ์ (ลกูจ้ำงประจ ำ) (1) 

4. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ปฏิบัติกำร (3)  

5. นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน ปฏิบัตกิำร (1)  

6. นักวชิำกำรเงนิและบญัชี ปฏิบัติกำร (1) 

7. พนักงำนกำรเงนิและบัญชี ปฏิบัติกำร (1) 

8. นักบัญช ีปฏิบัติกำร (1) 

9. นักวชิำกำรพัสดุ ปฏิบัตกิำร (2) 

10. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป (2) 

11. พนักงำนธุรกำร (1) 

12. พนักงำนขับรถยนต์ (2) 

13. คนงำน (1) 

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

 

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

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

 

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัฯ 

รองผู้อ ำนวยกำร 

ฝ่ำยวิชำกำร 

รองผู้อ ำนวยกำร 

ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนส ำนักฯ 1 

รองผู้อ ำนวยกำร 

ฝ่ำยบริหำรและยุทธศำสตร์ 

1 1 1 

60

9 
1 

18 14 11 12 

 

    หมำยเหต ุ ตัวเลขใน      (   )   หมำยถึง จ ำนวนอัตรำก ำลังของต ำแหน่ง 

  ตัวเลขใน                หมำยถึง จ ำนวนอัตรำก ำลังรวมของแต่ละหน่วยงำน 

   

ภำพที่ 1.3 แสดงโครงสร้ำงอัตรำก ำลัง 
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2. กระบวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

 1) กระบวนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ (Strategy Development Process) 

 ส ำนักฯได้ก ำหนดกระบวนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ขององค์กำรเป็น 6 ขั้นตอนตำม ตำรำงที่ 1.2 โดยมี
เป้ำหมำยสูงสุดคือกำรบรรลุวิสัยทัศน์ ส ำนักฯให้ควำมส ำคัญต่อควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ เสริมสร้ำงควำม
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ โอกำสเชิงกลยุทธ์ตำมที่ระบุ และมีกำรทบทวนกระบวนกำรจัดท ำกลยุทธ์ทุกปี ซึ่ง
ผู้บริหำรและบุคลำกรได้ร่วมกันจัดท ำโดยกำรประชุมระดมควำมคิดของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือท ำกำรวิเครำะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกำส และภำวะคุกคำม (SWOT analysis) ผลกำรด ำเนินงำนของปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 
ข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัยและส ำนักฯ กำรวิเครำะห์ทิศทำงและนโยบำยของ
มหำวิทยำลัย ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรมหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ.2559–2562 แผนปฏิบัติกำร 4 ปี 
พ.ศ. 2559–2562 มหำวิทยำลัยขอนแก่น กรอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี 2562 ของ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น กรอบแนวทำงกำรบริหำรส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร แผนปฏิบัติกำร 4 ปี พ.ศ.
2559-2562 ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร  และกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือคู่ควำมร่วมมือ และบุคลำกรในส ำนักฯ เพ่ือน ำข้อมูลไปวิเครำะห์และจัดท ำแผนกลยุทธ์  

 
ตำรำงท่ี 1.2 กระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ 

ขั้นตอน รำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบหลัก 

1. กำรวิเครำะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกำส และภำวะ
คุกคำม (SWOT analysis) 
สภำพแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อองค์กร ผล
กำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
ทิศทำงและนโบยำย
มหำวิทยำลัย และอ่ืนๆ 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
กำรด ำเนินกำรของ
ส ำนักฯ ทั้งจำก
ภำยนอกและภำยใน 
รวมถึงผลงำนของ
ส ำนักฯ 

ม.ค.-มี.ค. 
 

- คณะผู้บริหำรส ำนัก 
- คณะกรรมกำรด้ำนแผน

ยุทธศำสตร์และประกัน
คุณภำพของส ำนักฯ  

- บุคลำกรส ำนักฯ 

2. กำรรับฟังเสียงและ
วิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศ 

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

ก.พ.- เม.ย. 
 

- คณะกรรมกำรด้ำนแผน
ยุทธศำสตร์และประกัน
คุณภำพของส ำนักฯ  
 

3. ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่ำนิยม ปรับปรุงเป้ำหมำย 

ทิศทำงกลยุทธ์ 
เป้ำหมำยและ
แผนปฏิบัติกำร 

พ.ค.-มิ.ย. - คณะผู้บริหำร 
- คณะกรรมกำรบริหำร 



 
7 แผนปฏิบตักิาร ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ขั้นตอน รำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบหลัก 

ตัวชี้วัด จัดท ำแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติกำร 

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
- ประเด็นกลยุทธ์ 
- รำยละเอียดโครงกำร
และตัวชี้วัด 

- คณะกรรมกำรด้ำนแผน
ยุทธศำสตร์และประกัน
คุณภำพของส ำนักฯ  
 

4. เสนอควำมเห็นชอบ - เสนอควำมเห็นชอบ
ต่อคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนัก 

- คณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัย
และสภำ
มหำวิทยำลัยให้
ควำมเห็นชอบและ
อนุมัติแผนปฏิบัติ
กำร 

มิ.ย.-ก.ย. - ผู้อ ำนวยกำร 

5. กำรถ่ำยทอดแผนสู่กำร
ปฏิบัติ  

- กำรถ่ำยทอดแผน
และ ตัวชี้วัดให้แก่
กลุ่มงำนและ
บุคลำกร 

- ผู้รับผิดชอบโครงกำร
น ำไปด ำเนินงำน 

ต.ค. - ผู้อ ำนวยกำร 
- คณะกรรมกำรด้ำนแผน

ยุทธศำสตร์และประกัน
คุณภำพของส ำนักฯ  

6. กำรติดตำมและ
ประเมินผล 

- ประเมินผลกำร
ด ำเนินงำน 

ทุก 3 เดือน
และรำยงำน
ผลตำมท่ี
มหำวิทยำลัย
ก ำหนด 

- คณะผู้บริหำร 
- คณะกรรมกำรบริหำร 
- คณะกรรมกำรด้ำนแผน

ยุทธศำสตร์และประกัน
คุณภำพของส ำนักฯ  
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2) กำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation)  
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติ กำรและกำรถ่ ำยทอดสู่ กำรปฏิบัติ  (Action Plan Development and 

Deployment) 
(1) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร (Action Plan Development) กำรน ำกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติโดยผู้ที่

ได้รับมอบหมำยจะต้องไปจัดท ำรำยละเอียดของโครงกำรหรือกิจกรรมพร้อมงบประมำณ และบรรจุในแผนปฏิบัติ
รำชกำรตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนด เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นในทิศทำงเดียวกันและสอดคล้องกัน  

(2) กำรน ำแผนปฏิบัติกำรไปปฏิบัติ (Action Plan Implementation) กำรถ่ำยทอดเป้ำประสงค์ 
ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์และกลยุทธ์สู่บุคลำกร  

(3) กำรจัดสรรทรัพยำกร (Resource Allocation) ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร ยังได้มีกำร
จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรรำยบุคคลในมิติของประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรด ำเนินโครงกำรและ
กิจกรรม เพ่ือเป็นกลไกในกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกลยุทธ์ของส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร รวมทั้งกำร
ติดตำมและประเมินผลอย่ำงต่อเนื่องทั้งกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร ผลสัมฤทธิ์ของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
และกำรทบทวนแผนปฏิบัติกำร  
  (4) แผนด้ำนบุคลำกร (Workforce Plans) ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร ให้ควำมส ำคัญต่อกำร
มีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรก ำหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ โครงกำร กิจกรรม และอ่ืนๆ ตลอดจนกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถและศักยภำพของบุคลำกรไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี พ.ศ.
2558 รวมทั้งกำรวิเครำะห์อัตรำก ำลังทั้งในระยะสั้นและระยำวตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด  

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

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

1. เลือกพิจำรณำปรับแผน/พัฒนำแผน เพ่ือปรับเปลี่ยนเลือกแนวทำงปฏิบัติที่เป็นไปได้หรือแนวทำง
ที่เหมำะสมกว่ำแนวทำงเดิม เพ่ือพัฒนำให้ดีและเหมำะสมยิ่งขึ้น หรือ 

2. เลือกยุติแผน กรณีแนวทำงปฏิบัตินั้นมีข้อจ ำกัดท่ีไม่อำจด ำเนินกำรต่อได้ หำกต้องมีกำรเปลี่ยนแปลง 
กำรแก้ไขจะค ำนึงถึง ผลกระทบที่เกิดกับลูกค้ำ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นระยะเวลำ ค่ำใช้จ่ำย (ควำมคุ้มค่ำ) โดยยึด
หลักกำรด ำเนินกำรที่โปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้เสมอ ดังภำพที ่1.3 
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ภำพที่ 1.3 แสดงกระบวนกำร ขั้นตอนกำรวำงแผน ของส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 

 
 
 

Plan 

Do 

Check 

Action ถือปฏิบัติในระบบงาน 

7. ติดตามตรวจสอบ 

6. น าสูก่ารปฏิบัติตามแผน/โครงการ 

5. จัดท าแผนปฏิบัติการ/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์ พร้อม
กับพิจารณาการสนับสนุนปัจจัยด้านงบประมาณ 

4. จัดท าแผนกลยุทธ์ของส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

3. ก าหนดเป้าหมายกลยุทธ์ของส านกับรหิารและพัฒนาวิชาการ 

2. วิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ทบทวนและ

ประเมินการประกันคุณภาพ และ OFI 

1. ทบทวน วสิยัทัศน์ พันธกจิ ค่านิยม วฒันธรรม และแผน
คุณภาพของส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ         

สอดคล้องตามทิศทางของแผน 
ไม่สอดคล้องตามทิศทางของแผน 

น าสู่การปรบัปรุงแผน/หรือยุตแิผน 

ยุติแผน 

นโยบายส านัก 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธแ์ละ
ความท้าทาย 

นโยบายมหาวิทยาลยั 

เสียงจากบุคลากร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วน
ได้ส่วยเสยี OFI 

ยุติแผน 



 
10 แผนปฏิบตักิาร ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

 
2.1 ปณิธำน วัฒนธรรมองค์กร และค่ำนิยมองค์กร 

ปณิธำน  
ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำรยึดมั่นในควำมถูกต้อง ชอบธรรม กำรให้บริกำรด้วยใจ และเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยเพ่ือส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีมีคุณค่ำอยู่เสมอ และเพ่ือส่งเสริมให้มหำวิทยำลัยมีควำมเป็นเลิศด้ำนศิลปะ
วิทยำกำร 

 
วัฒนธรรมองค์กร  
กำรให้บริกำรที่มุ่งเน้นคุณภำพ คุณธรรม และสร้ำงสุขร่วมกันจำกควำมส ำเร็จ  
 
ค่ำนิยมองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม
และเสมอภาค การบริหาร
จัดการด้วยข้อมูลจรงิ และ
สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้

ร่วมกัน 

การมุ่งเน้นให้บริการด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว 
ด้วยกระบวนงานและ
เทคโนโลยีที่ชาญฉลาด 
การปรับตัวอย่างรวดเร็ว

และยืดหยุ่น 

การให้บริการด้วยใจ และ
การมีความสขุที่มีส่วนร่วม

ในความส าเร็จและ
ก้าวหน้าของส านักฯ 

รวดเร็ว บริการด้วยใจ ถูกต้อง สวย

ภาพที่ 2.1 ค่ำนิยมองค์กร 
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2.2 วิสัยทัศน์ (Vision) 
“องค์กรชั้นน ำด้ำนกำรบริกำรระบบทะเบียนและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ” 

 
 

 
 
 
2.3 พันธกิจ (Mission) 

1. กำรให้บริกำรด้ำนระบบทะเบียนและเอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยขอนแก่น
แบบชำญฉลำดและมืออำชีพ 

2. กำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยขอนแก่น ประกอบด้วยกำรสนับสนุนด้ำนกำร
บริหำรหลักสูตร กำรรับเข้ำศึกษำ และสหกิจศึกษำอำเซียน อย่ำงมีคุณภำพและคุณค่ำ    

 
2.4 ประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์ 

ตำรำงท่ี 2.1 ประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ 

( Strategic Issues) ( Goals) 

ส่วนที่ 1 แผนยุทธศำสตร์เพือ่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1.1  
คุณภำพด้ำนระบบทะเบียนและกำรให้บริกำรด้ำน
สนับสนุนกำรศึกษำระดับชั้นน ำ 

1 พัฒนำคุณภำพด้ำนระบบทะเบียนและกำร
ให้บริกำรตำมพันธกิจขององค์กรอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
เพ่ือส่งมอบและสร้ำงผลลัพธ์ที่มีคุณค่ำและ
ยกระดับสู่มำตรฐำนสำกล รวมทั้งกำรพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรเพ่ือให้สร้ำงผลงำนที่มีมำตรฐำน
สูง 

ส่วนที่ 2 แผนยุทธศำสตร์ของงำนประจ ำตำมพันธกิจ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2.1 สนับสนุนกำรผลิต
บัณฑิตที่ดี 
 

1 สร้ำงผลกำรด ำเนินงำนและควำมพึงพอใจจำกกำร
ให้บริกำรเพื่อสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตในระดับดี
เยี่ยม 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2.2 กำรบริหำรจัดกำร
องค์กรที่ดี 

2 สร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือเป็นองค์กรที่มี
กำรบริหำรจัดกำรที่ดี เพื่อสร้ำงผลงำนที่มี
ประสิทธิภำพ มีควำมสุขในกำรปฏิบัติงำนควบคู่กับ
หลักธรรมำภิบำล. 

ค ำอธิบำยวิสัยทัศน์ 
“ส ำนักฯได้รับกำรยอมรับจำกผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับดีเยี่ยม 

เมื่อพิจำรณำจำกคุณภำพกำรให้บริกำร กำรส่งมอบคุณค่ำ และผลลัพธ์” 
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2.5 แผนที่ยุทธศำสตร์  (Strategies Map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับรองคุณภำพโดยส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ หรือ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

 

องค์กรชั้นน าด้านการบริการระบบทะเบียนและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
(“ส ำนักฯได้รับกำรยอมรับจำกผู้ใช้บรกิำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับดีเย่ียม 

เมื่อพจิำรณำจำกคณุภำพกำรให้บริกำร กำรส่งมอบคุณค่ำ และผลลัพธ์”) 
ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำรได้รับกำรประเมนิจำกผูร้ับบริกำรและผู้มีส่วนได้ทกุเสียในระดับดเีย่ียม 

องค์กรที่มีกำรบริหำรจัดกำรทีดแีละเปน็องค์กร
คุณภำพ 

องค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่สำมำรถเพิม่ศักยภำพดำ้น
ประสิทธิผลและกำรแข่งขัน 

เป็นแหล่งรวมฐำนข้อมูลหลักสูตรของ
มหำวิทยำลยัและสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรหรือ
สำรสนเทศเพ่ือกำรตัดสินใจด้ำนวิชำกำรของ
มหำวิทยำลยั   

พัฒนำระบบทะเบียน
เรียนและกำรให้บริกำรท่ีมี
ตอบสนองควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ 

สนับสนุนกำรพัฒนำ
หลักสูตรท่ีมีประสิทธิภำพ
และมำตรฐำน 

พัฒนำระบบสนับสนุน
กำรรับเข้ำศึกษำและ 
สหกิจศึกษำท่ีมี
ประสิทธิภำพ 

พัฒนำระบบ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศแบบ
บูรณำกำรและมี
ประสิทธิภำพ 

กำรพัฒนำ
ศักยภำพ
บุคลำกรและ
วัฒนธรรมกำร
มีส่วนร่วม 

กำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งทำง
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรจัดกำร
ควำมรู้องค์กร 

กำรสร้ำง
นวัตกรรม  
ท่ีสนับสนุนกำร
ให้บริกำรและ
สนับสนุนด้ำน
วิชำกำร 

กำรพัฒนำกล
ยุทธ์กำร
บริหำรและ
ระบบประกัน
คุณภำพ 

มิต ิ
ประสิทธิผล 
ตำมกลยุทธ ์

มิต ิ
คุณภำพ 

มิต ิ
ประสิทธภิำพ 

มิต ิ
พัฒนำองค์กร 
และกำรเรยีนรู้ 

กำรพัฒนำระบบ
กำรบริหำร
จัดกำรควำม
เสี่ยงและกำรรับ
ฟังเสียงของผู้มำ
รับบริกำร 

มีชื่อเสียงในระดับช้ันน ำ
ของประเทศในด้ำนท่ี

เกี่ยวข้อง 

กำรส่งมอบผลลัพธ์และ
คุณค่ำกำรให้บริกำรท่ีด ี

ภาพที่ 2.2 แผนที่ยุทธศำสตร์ 
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2.6 ประเด็นยุทธศำสตร์  เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 

ตำรำงท่ี 2.2 ประเด็นยุทธศำสตร์  เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

 ค่ำเป้ำหมำย 

ปีที่ผ่ำนมำ ปีปัจจุบนั 

ส่วนที่ 1 แผนยุทธศำสตร์เพ่ือกำรบรรลุวิสัยทัศน์ 

1 คุณภำพด้ำน
ระบบทะเบยีน
และกำรให้บริกำร
ด้ำนสนับสนุน
กำรศึกษำ
ระดับชั้นน ำ 

1.1 พัฒนำคุณภำพดำ้นระบบ
ทะเบียนและกำรให้บริกำรตำม
พันธกิจขององค์กรอยู่ในระดับดี
เยี่ยม เพื่อส่งมอบและสร้ำง
ผลลัพธ์ที่มีคุณค่ำและยกระดับสู่
มำตรฐำนสำกล รวมทั้งกำร
พัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพื่อให้
สร้ำงผลงำนท่ีมีมำตรฐำนสูง 

1.1 
 

1.2 
 
 
 

1.3 
 
 

1.4 
 
 
 

1.5 
 

 
1.6 
 

ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร  
(ร้อยละ) 
จ ำนวนนวัตกรรมที่พัฒนำขึ้น 
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีหรือก ำรบริหำรจัดกำร 
(จ ำนวน)  
ควำมมั่นคงและปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(ระดับ)  
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรด้ำนวิชำกำรและ
สนับสนุนกำรผลิตบณัฑิตทีม่ี
กำรปรับปรุงหรือพัฒนำ (งำน) 
ร้อยละของบุคลำกรทีไ่ด้รับกำร
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนำให้มี
สมรรถนะที่สูงขึ้น (ร้อยละ) 
ระดับควำมผูกพันของบุคลำกร 
(ระดับ)  

ร้อยละ 77.03 
 

3 จ ำนวน 
 
 
 

ระดับ 3 
 

 
1 งำน 

 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 78 
 

ร้อยละ 85 
 

3 จ ำนวน 
 
 
 

ระดับ 3 
 
 

1 งำน 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 85 

ส่วนที่ 2 แผนยุทธศำสตร์ของงำนประจ ำตำมพันธกิจ 

1  สนับสนุนกำร
ผลิตบัณฑติที่ด ี

 2.1  สร้ำงผลกำรด ำเนินงำนและ
ควำมพึงพอใจจำกกำรให้บริกำร
เพื่อสนับสนุนกำรผลิตบณัฑิตใน
ระดับดีเยี่ยม 

2.1 
 
 

2.2 
 

 
2.3 
 
2.4 
 

ประสิทธิภำพกระบวนกำร
ท ำงำนของระบบทะเบียน
นักศึกษำ(ระดับ) 
กระบวนงำนท่ีไดร้ับกำร
ปรับปรุงจำกกำรรับฟังเสยีงจำก
เครือข่ำยฯ 
จ ำนวนนักศึกษำเข้ำร่วมสหกิจ
ศึกษำในต่ำงประเทศ 
จ ำนวนนักเรียนท่ีสมัครเพื่อเข้ำ
ศึกษำต่อในระดับปริญญำตรี 

ระดับ 5 
 
 

1กระบวนงำน 
 
 

190 คน 
 
47,726 คน 

 

ระดับ 5 
 
 

1กระบวนงำน 
 
 

291 คน 
 
50,000 คน 
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2.6 ประเด็นยุทธศำสตร์  เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 

ตำรำงท่ี 2.2 ประเด็นยุทธศำสตร์  เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

 ค่ำเป้ำหมำย 

ปีที่ผ่ำนมำ ปีปัจจุบนั 

 
 

2.5 

มหำวิทยำลยัขอนแก่น 
(จ ำนวน) 
สำรสนเทศและกำร 
ประชำสมัพันธ์เพื่อสนับสนุน
กำรรับบุคคลเข้ำศึกษำท่ี
ปรับปรุงหรือพัฒนำ (งำน) 

 
 

2 งำน 

 
 

2 งำน 

2 กำรบริหำรจัดกำร
องค์กรที่ดี 

2.2 สร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรเพื่อ
เป็นองค์กรที่มีกำรบริหำรจัดกำร
ที่ดี เพ่ือสร้ำงผลงำนท่ีมี
ประสิทธิภำพ มีควำมสุขในกำร
ปฏิบัติงำนควบคู่กับหลักธรรมำภิ
บำล 

2.1 
 
 

2.2 
 
 

2.3 

ระดับควำมส ำเร็จของระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำร 
ระดับควำมส ำเร็จของกำร
บริหำรจดักำรควำมเสี่ยงและ
ข้อร้องเรียน 
ระดับควำมส ำเร็จของกำร
พัฒนำแผนกลยุทธ์เพื่อกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพของ
องค์กร 

ระดับ 5 
 
 

ระดับ 5 
 
 

ระดับ 5 
 

ระดับ 5 
 
 

ระดับ 5 
 
 

ระดับ 5 
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2.7 สรุปรำยละเอียดแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ส่วนที่ 1 แผนยุทธศำสตร์เพือ่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1.1 คุณภำพด้ำนระบบทะเบียนและกำรให้บริกำรด้ำนสนับสนุนกำรศึกษำระดับชั้นน ำ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ พัฒนำคุณภำพด้ำนระบบทะเบียนและกำรให้บริกำรตำมพันธกิจขององค์กรอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม เพ่ือส่งมอบและสร้ำงผลลัพธ์ที่มีคุณค่ำและยกระดับสู่มำตรฐำนสำกล รวมทั้งกำรพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรเพ่ือให้สร้ำงผลงำนที่มีมำตรฐำนสูง 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำและขยำยขีดควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศระบบทะเบียนและ
สนับสนุนวิชำกำร   

มำตรกำรที่ 1 พัฒนำและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศระบบทะเบียนและบริกำร
กำรศึกษำท่ีตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรทุกประเภท   

มำตรกำรที่ 2 พัฒนำระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศเพ่ือกำรสนับสนุนกำรบริหำรวิชำกำร
และกำรตัดสินใจ  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำศักยภำพด้ำนทรัพยำกรบุคคลให้เป็นเลิศ 
มำตรกำรที่ 1 พัฒนำและส่งเสริมขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรแบบต่อเนื่อง  
มำตรกำรที่ 2 พัฒนำไปสู่กำรเป็นวัฒนธรรมองค์กรคุณภำพและกำรเรียนรู้ร่วมกัน  
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ตำรำงท่ี 2.3 สรุปรำยละเอียดแผนปฏิบัติกำร ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1.1 

กลยุทธ์/
มำตรกำร 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ควำมสอดคล้องกับ 

แผ่นดิน รำยได้ รวม แผนยุทธศำสตร์ มข. 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำและขยำยขีดควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศระบบทะเบียนและสนับสนุนวิชำกำร   

มำตรกำรที่ 1 พัฒนำและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศระบบทะเบียนและบริกำรกำรศึกษำท่ีตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรทุกประเภท    

62-124407 โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระบบทะเบยีน  

ควำมมั่นคงและปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ระดับ 4) 

 - 1,100,000.00 1,100,000.00 รองไอทีฯ เสำหลักท่ี 1 
ยุทธศำสตรที่ 3 

62-124864 โครงกำรเตรยีมควำมพร้อมเพื่อพฒันำสู่กำร
รับรองมำตรฐำนด้ำนควำมมั่นคงและปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ ระยะที่ 1 

กำรลดข้อผิดพลำดที่เกดิซ้ ำในกำร
ปฏิบัติงำน (0 ครั้ง) 

 - 50,000.00 50,000.00 ภรฑิพย์ และ
คณะ 

เสำหลักท่ี 1 
ยุทธศำสตรที่ 3 

มำตรกำรที่ 2 พัฒนำระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศเพ่ือกำรสนบัสนุนกำรบริหำรวิชำกำรและกำรตัดสินใจ  
62-124863 โครงกำรพัฒนำและปรบัปรุงสำรสนเทศเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภำพกำรบริหำรวิชำกำรและองค์กร  
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรดำ้น
วิชำกำรและสนับสนุนกำรผลิต
บัณฑิตที่มีกำรปรบัปรุงหรือพัฒนำ 
(1 งำน) 

 - 50,000.00 50,000.00 รองไอทีฯ เสำหลักท่ี 1 
ยุทธศำสตรที่ 3 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำศักยภำพด้ำนทรัพยำกรบุคคลให้เป็นเลิศ 

มำตรกำรที่ 1 พัฒนำและส่งเสรมิขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรแบบต่อเนื่อง  
62-124401 โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมประสทิธิภำพกำร

ปฏิบัติงำนบุคลำกร  
ร้อยละของบุคลำกรทีไ่ด้รับกำร
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนำให้มีสมรรถนะที่
สูงขึ้น (ร้อยละ 100) 

 - 1,650,000.00 1,650,000.00 นันธิดำ (เพื่อขอ
อนุมัติโครงกำร
ใหญ่) 

เสำหลักท่ี 1 
ยุทธศำสตรที่ 3 

62-124401-1 การส่งเสริมกจิกรรมสมัพันธ์และสขุภาวะของ
บุคลากร happy work place 

ระดับความผูกพันของบุคลากร 
(ระดับ 80) 

 - 100,000.00   สุรศักดิ ์และ
คณะ 

เสำหลักท่ี 1 
ยุทธศำสตรที่ 3 



 
17 แผนปฏิบตักิาร ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

กลยุทธ์/
มำตรกำร 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ควำมสอดคล้องกับ 

แผ่นดิน รำยได้ รวม แผนยุทธศำสตร์ มข. 
62-124401-2 การส่งเสริมความก้าวหน้าทางการศึกษาของ

บุคลากร 
จ านวนบุคลากรที่มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น  
(1 จ านวน) 

 - 150,000.00   มณัษนันท์ และ
คณะ 

เสำหลักท่ี 1 
ยุทธศำสตรที่ 3 

62-124401-3 การสนับสนุนและส่งเสริมความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพบุคลากร  

บุคลากรที่มคีวามก้าวหน้าตามสาย
งาน (3 คน) 

 - 200,000.00   มณัษนันท์ และ
คณะ 

เสำหลักท่ี 1 
ยุทธศำสตรที่ 3 

62-124401-4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
ภาษาต่างประเทศ  

ร้อยละ 50 ของบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 50) 

 - 100,000.00   เจียระไน และ
คณะ 

เสำหลักท่ี 1 
ยุทธศำสตรที่ 3 

62-124401-5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

บุคลากรทีไ่ด้รบัการพัฒนาศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80) 

 - 50,000.00   สุภำพ และ
คณะ 

เสำหลักท่ี 1 
ยุทธศำสตรที่ 3 

62-124401-6 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการที่
ด ี 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร 
(ร้อยละ 80) 

 - 100,000.00   มณัษนันท์ และ
คณะ 

เสำหลักท่ี 1 
ยุทธศำสตรที่ 3 

62-124401-7 การส่งเสริมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของ
บุคลากร  

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถให้มี
สมรรถนะที่สูงขึ้น (ร้อยละ 100) 

 - 300,000.00   มณัษนันท์ และ
คณะ 

เสำหลักท่ี 1 
ยุทธศำสตรที่ 3 

62-124401-8 การศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของ
บุคลากรและองค์กร  

จ านวนผลงานท่ีเกดิขึ้นจาก
การศึกษาดูงานของบุคลากร  
(1 ผลงาน) 

 - 400,000.00   มณัษนันท์ และ
คณะ 

เสำหลักท่ี 1 
ยุทธศำสตรที่ 3 

62-124401-9 การส่งเสริมกระบวนงานทีมและพลังสร้างสรรค ์ ระดับความผูกพันของบุคลากร (รอ้ย
ละ 80) 

 - 250,000.00   นันธิดำ และ
คณะ 

เสำหลักท่ี 1 
ยุทธศำสตรที่ 3 

62-124867 โครงกำรวิเครำะห์และจัดท ำแผนเพื่อกำรพัฒนำ
ระบบบรหิำรทรัพยำกรบุคคล  

รำนงำยผลกำรศึกษำ  (1 ผลงำน)  - 50,000.00 50,000.00 สุรศักดิ์ และ
คณะ 

เสำหลักท่ี 1 
ยุทธศำสตรที่ 3 
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กลยุทธ์/
มำตรกำร 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ควำมสอดคล้องกับ 

แผ่นดิน รำยได้ รวม แผนยุทธศำสตร์ มข. 

มำตรกำรที่ 2 สร้ำงเสริมวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณภำพและกำรเรียนรู้ร่วมกัน  
62-124403 โครงกำรสนับสนุนด้ำนกำรวิจยัสถำบัน จ ำนวนผลงำนวิจัยท่ีขอรบักำร

สนับสนุน (5 เรื่อง) 
 -      150,000.00       150,000.00  สุวำร ี เสำหลักท่ี 1 

ยุทธศำสตรที่ 3 
62-124420 โครงกำรส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และ

จรรยำบรรณของบุคลำกร 
ร้อยละของกำรเข้ำร่วมและกำรรับรู้
ประเพณีวัฒนธรรมและจรรยำบรรณ 
(ร้อยละ 80)  

 -      300,000.00       300,000.00  นันธิดำ (เพื่อขอ
อนุมัติโครงกำร
ใหญ่) 

เสำหลักท่ี 1 
ยุทธศำสตรที่ 3 

62-124420-1 กิจกรรมสานสัมพันธ์วันปีใหม ่ประจ าปี พ.ศ.
2562  

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ (ร้อยละ 80) 

 - 60,000.00   ฤทัยรัตน์ และ
คณะ 

เสำหลักท่ี 1 
ยุทธศำสตรที่ 3 

62-124420-2 กิจกรรมท าบญุคลา้ยวันสถาปนาส านักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ ประจ าปี พ.ศ.2562  

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ (ร้อยละ 80) 

 - 50,000.00   ฤทัยรัตน์ และ
คณะ 

เสำหลักท่ี 1 
ยุทธศำสตรที่ 3 

62-124420-3 กิจกรรมส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต ์ประจ าปี 
พ.ศ.2562 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ (ร้อยละ 80) 

 - 30,000.00   ฤทัยรัตน์ และ
คณะ 

เสำหลักท่ี 1 
ยุทธศำสตรที่ 3 

62-124420-4 กิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณการปฏิบัติราชการ จ านวนบุคลากรที่ท าผิดจรรยาบรรณ
ฯ (ร้อยละ 0) 

 - 60,000.00   มณัษนันท์ และ
คณะ 

เสำหลักท่ี 1 
ยุทธศำสตรที่ 3 

62-124420-5 กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแกผู่้เกษียณอายุราชการ  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ (ร้อยละ 80) 

 - 100,000.00   มณัษนันท์ และ
คณะ 

เสำหลักท่ี 1 
ยุทธศำสตรที่ 3 

62-124865 โครงกำรเพิม่ประสิทธิภำพกำรจัดกำรองค์ควำมรู้
เพื่อพัฒนำองค์กร  

จ ำนวนนวัตกรรมที่เกิดจำกกำร
จัดกำรควำมรู ้(อย่ำงน้อย 1 ผลงำน
ต่อปี) 

 - 100,000.00 100,000.00 ประสิทธ์ิ และ
คณะ 

เสำหลักท่ี 1 
ยุทธศำสตรที่ 3 
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ส่วนที่ 2 แผนยุทธศำสตร์ของงำนประจ ำตำมพันธกิจ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2.1 สนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตที่ดี 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ สร้ำงผลกำรด ำเนินงำนและควำมพึงพอใจจำกกำรให้บริกำรเพ่ือสนับสนุนกำรผลิต
บัณฑิตในระดับดีเยี่ยม 
 กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนที่สำมำรถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ 

มำตรกำรที่ 1 กำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรด ำเนินกำรด้ำนหลักสูตรให้ได้มำตรฐำน 
มำตรกำรที่ 2 กำรสนับสนุนกระบวนงำนด้ำนระบบทะเบียนที่มีคุณภำพ 
มำตรกำรที่ 3 กำรด ำเนินกำรด้ำนสหกิจศึกษำอำเซียนที่มีประสิทธิภำพ 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำในระดับปริญญำตรีที่มีประสิทธิภำพ  
มำตรกำรที่ 1 สนับสนุนกำรด ำเนินกำรด้ำนรับบุคคลเข้ำศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 
มำตรกำรที่ 2 พัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำ กำรตลำดและกำร

ประชำสัมพันธ์ที่มีควำมหลำกหลำย 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2.2 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่ดี 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ สร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือเป็นองค์กรที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี เพื่อสร้ำง
ผลงำนที่มีประสิทธิภำพ มีควำมสุขในกำรปฏิบัติงำนควบคู่กับหลักธรรมำภิบำล 

กลยุทธ์ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่มีประสิทธิภำพ  
มำตรกำรที่ 1 กำรปรับปรุงสิ่งแวดล้อม โครงสร้ำงพื้นฐำน และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ีดี 
มำตรกำรที่ 2 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรและแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภำพ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2.1 : สนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตที่ดี 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : สร้ำงผลกำรด ำเนินงำนและควำมพึงพอใจจำกกำรให้บริกำรเพื่อสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตในระดับดีเยี่ยม  

 

  

ตำรำงท่ี 2.4 สรุปรำยละเอียดแผนปฏิบัติกำร ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2.1  

กลยุทธ์/
มำตรกำร 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ควำมสอดคล้องกับ 

แผ่นดิน รำยได้ รวม แผนยุทธศำสตร์ มข. 

กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนที่สำมำรถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ 

มำตรกำรที่ 1 สนับสนนุและส่งเสริมกำรด ำเนินกำรด้ำนหลักสูตรให้ได้มำตรฐำน 

มำตรกำรที่ 2 สนับสนนุกระบวนงำนด้ำนระบบทะเบียนที่มีคุณภำพ 
62-124866 โครงกำรเพิม่ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนร่วมกับ

เครือข่ำยส ำนักฯ 
ประสิทธิภำพกระบวนกำรท ำงำน
ของระบบทะเบียนนักศึกษำ  
(ระดับ 4) 
 

 - 500,000.00 500,000.00 งำนบริหำรและ
พัฒนำหลักสตูร 

เสำหลักท่ี 1 
ยุทธศำสตรที่ 3 

มำตรกำรที่ 3 กำรด ำเนินกำรด้ำนสหกจิศึกษำอำเซียนที่มีประสิทธิภำพ 

62-124409 โครงกำรพัฒนำคณำจำรย์นิเทศสหกิจศึกษำ 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น 
 
 

จ ำนวนคณำจำรย์นิเทศสหกิจศึกษำ 
(30 คน) 

 - 160,000.00 160,000.00 ภรณ์ทิพย์ และ
คณะ 

เสำหลักท่ี 2 
ยุทธศำสตรที่ 5 

62-124870 โครงกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยสหกิจศึกษำภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 
 

จ ำนวนนักศึกษำเข้ำร่วมสหกิจ
ศึกษำในต่ำงประเทศ (190 คน) 

 - 200,000.00 200,000.00 ภรณ์ทิพย์ และ
คณะ 

เสำหลักท่ี 2 
ยุทธศำสตรที่ 5 
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กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนนุกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำในระดับปริญญำตรีที่มีประสิทธิภำพ 

มำตรกำรที่ 1 สนับสนนุกำรด ำเนินกำรด้ำนรับบุคคลเข้ำศึกษำท่ีมีประสิทธิภำพ 
62-124411 โครงกำรสนับสนุนกำรจัดสอบวิชำควำมถนัด

ทั่วไป (GAT) และวิชำควำมถนดัทำงวิชำกำร 
(PAT)  

ระดับควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำน (ระดบั 5) 

 -  6,000,000.00 6,000,000.00 จุไรรัตน ์และ
คณะ 

เสำหลักท่ี 2 
ยุทธศำสตรที่ 5 

62-124412 โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (o-net) 

ระดับควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำน (ระดบั 5) 

 - 7,500,000.00 7,500,000.00 นุชนำถ และ
คณะ 

เสำหลักท่ี 2 
ยุทธศำสตรที่ 5 

62-124413 โครงกำรสนับสนุนกำรจัดสอบวิชำสำมัญ 9 วิชำ ระดับควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำน (ระดบั 5) 

 - 4,500,000.00 4,500,000.00 นุชนำถ และ
คณะ 

เสำหลักท่ี 2 
ยุทธศำสตรที่ 5 

62-124414 โครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์เครือขำ่ย สทศ. 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

ระดับควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำน (ระดบั 5) 

 - 180,000.00 180,000.00 เจ้ำหน้ำท่ี สทศ. เสำหลักท่ี 2 
ยุทธศำสตรที่ 5 

62-124868 โครงกำรสนับสนุนนักเรียนที่ขำดแคลนทุนทรัพย์
ในกำรสอบโควตำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

จ ำนวนทุนสนับสนุนค่ำสมคัรฯ
ส ำหรับนักเรียนขำดทุนทรัพย ์ 
(50 ทุน) 
 

 - 500,000.00 500,000.00 จุไรรัตน์ และ
คณะ 

เสำหลักท่ี 2 
ยุทธศำสตรที่ 5 

62-124869 โครงกำรสนับสนุนกำรรับบคุคลเข้ำศึกษำใน
มหำวิทยำลยัขอนแก่น ระดับปริญญำตรี ปี
กำรศึกษำ 2562  

จ ำนวนนักเรียนท่ีสมัครเพื่อเข้ำ
ศึกษำต่อในระดับปริญญำตร ี
มหำวิทยำลยัขอนแก่น (50,000คน) 
 

 -   3,300,000.00  3,300,000.00  นุชนำถ และ
คณะ 

เสำหลักท่ี 2 
ยุทธศำสตรที่ 5 

มำตรกำรที่ 2 พัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำ กำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์ที่มีควำมหลำกหลำย 
62-120938 โครงกำรประชำสมัพันธ์และพัฒนำกำรสื่อสำร

เพื่อกำรรับเข้ำศึกษำ ระดบัปริญญำตร ี
จ ำนวนนักเรียนท่ีสมัครเพื่อเข้ำ
ศึกษำต่อในระดับปริญญำตร ี
มหำวิทยำลยัขอนแก่น (50,000คน) 

 - 1,100,000.00 1,100,000.00 ภำรดี และคณะ เสำหลักท่ี 2 
ยุทธศำสตรที่ 5 
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กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนนุกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำในระดับปริญญำตรีที่มีประสิทธิภำพ 

มำตรกำรที่ 1 สนับสนนุกำรด ำเนินกำรด้ำนรับบุคคลเข้ำศึกษำท่ีมีประสิทธิภำพ 
62-120938-1 โครงกำรจดัท ำสื่อประชำสมัพันธ์

มหำวิทยำลยัขอนแก่น  
สำรสนเทศและกำรประชำสัมพันธ์
เพื่อสนับสนุนกำรรับบุคคลเข้ำ
ศึกษำที่ปรับปรุงหรือพัฒนำ (2งำน) 

 - 400,000.00   สุภำพ ภำรดี 
วิญญ ์

เสำหลักท่ี 2 
ยุทธศำสตรที่ 5 

62-120938-2 สนับสนุนกำรเข้ำร่วมจัดนิทรรศกำรตลำดนัด
หลักสตูรอุดมศึกษำ ที่มหำวิทยำลยัอื่นเป็น
เจ้ำภำพ 

จ ำนวนครู นักเรยีน เข้ำร่วมชม
นิทรรศกำร (20,000 คน) 
 

 - 200,000.00   สุภำพ /ธญัวลัย/
ภำรด ี

เสำหลักท่ี 2 
ยุทธศำสตรที่ 5 

62-120938-3 โครงกำรประชำสมัพันธ์และแนะแนวกำรศึกษำ
เพื่อมุ่งเน้นกลุ่มเป้ำหมำย 

จ ำนวนนักเรียนท่ีสมัครเพื่อเข้ำ
ศึกษำต่อในระดับปริญญำตรี
มหำวิทยำลยัขอนแก่น (50,000คน) 

 -      500,000.00    สุภำพ/จูน/
วิทวัส  /ภำรด ี

เสำหลักท่ี 2 
ยุทธศำสตรที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
23 แผนปฏิบตักิาร ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2.2 : กำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่ดี 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : สร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรเพื่อเป็นองค์กรที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี เพื่อสร้ำงผลงำนที่มีประสิทธิภำพ มีควำมสุขในกำรปฏิบัติงำนควบคู่กับ 
หลักธรรมำภิบำล 
 
ตำรำงท่ี 2.5 สรุปรำยละเอียดแผนปฏิบัติกำร ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2.2 

กลยุทธ์/
มำตรกำร 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ควำมสอดคล้องกับ 

แผ่นดิน รำยได้ รวม แผนยุทธศำสตร์ มข. 
กลยุทธ์ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่มีประสิทธิภำพ 

มำตรกำรที่ 1 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม โครงสร้ำงพ้ืนฐำน และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่ดี 

62-124422 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำประสทิธิภำพกำร
ด ำเนินงำนส ำนักฯ  

ร้อยละของกำรบรรลุเป้ำหมำยของ
โครงกำร (ร้อยละ 90) 

 - 2,050,000.00 2,050,000.00 นันธิดำ 
(ขออนุมัติ
โครงกำรใหญ่) 

เสำหลักท่ี 1 
ยุทธศำสตรที่ 3 

62-124422-1 การทบทวนเพ่ือการพัฒนาขั้นตอนและ
กระบวนงานให้มีประสิทธิภาพ 

มีการทบทวนเพื่อการพัฒนา
ขั้นตอนและกระบวนงาน (อย่าง
น้อย 1 กระบวนงาน) 

 - 300,000.00   ภรณ์ทิพย์ 
และคณะ 

เสำหลักท่ี 1 
ยุทธศำสตรที่ 3 

62-124422-2 การพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยเีพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพกระบวนงาน  

จ านวนของระบบงานท่ีปรับปรุง
ใหม่มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น (จ านวนอย่าง
น้อย 3 งาน) 

 - 800,000.00   รองไอทีฯ เสำหลักท่ี 1 
ยุทธศำสตรที่ 3 

มำตรกำรที่ 2 บริหำรจัดกำรองค์กรและแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภำพ 
62-124422-3 การบริหารจัดการความเสี่ยงและข้อร้องเรียน ข้อร้องเรียนที่มีความเสีย่งสูงไมเ่กนิ 

2 เรื่องต่อปี (2 เรื่อง) 
 

 - 50,000.00   สมโภชน์ และ
คณะ 

เสำหลักท่ี 1 
ยุทธศำสตรที่ 3 



 
24 แผนปฏิบตักิาร ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

กลยุทธ์/
มำตรกำร 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ควำมสอดคล้องกับ 
แผนยุทธศำสตร์ มข. แผ่นดิน รำยได้ รวม 

62-124422-4 การพัฒนาแผนปฏบิัติการและประกันคุณภาพ
ตามยุทธศาสตร์องค์กร  

ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
แผนกลยุทธ์เพื่อการปรับปรุง
ประสิทธิภาพขององค์กร (ระดับ 5)  

 - 300,000.00   นันธิดำ และ
คณะ 

เสำหลักท่ี 1 
ยุทธศำสตรที่ 3 

62-124422-5 การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร  จ านวนกิจกรรมการเพิม่
ประสิทธิภาพขององค์กร (2 
กิจกรรม) 

 - 600,000.00   รองผูอ้ ำนวยกำร 
พิจำรณำตำม
ควำมจ ำเปน็ของ
โครงกำร/กิจกรรม 

เสำหลักท่ี 1 
ยุทธศำสตรที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
25 แผนปฏิบตักิาร ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

2.7 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
2.7.1 งบประมำณเงินรำยจ่ำยจำกเงินผลประโยชน์ของส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 

 

ตำรำงท่ี 2.6 งบประมำณเงินรำยจ่ำยจำกเงินผลประโยชน์ของส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 

  แผนงำน/งำนแผนงำนย่อย/ ประเภทค่ำใช้จ่ำยจ่ำย 
   กิจกรรม(โครงกำร) ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน ค่ำใช้จ่ำยลงทุน เงินอุดหนุนด ำเนินงำน ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน รวมทั้งสิ้น 

  รวม 7,668,700.00 8,956,100.00 8,595,500.00 31,421,100.00 2,981,100.00 59,622,500.00 

1 งบบุคลำกร 7,668,700.00           

  1.1 ค่ำจ้ำงชั่วครำว 1,549,800.00           
  1.2 ค่ำจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้ 5,463,600.00           

  1.3 เงินสมทบประกันสังคม 221,500.00           

  1.4 เงินสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 210,400.00           
  1.5 สมทบกองทุนเงินชดเชยกรณีเลิกจ้ำง 223,400.00           

2 งบด ำเนินงำน   8,956,100.00         
  2.1 ค่ำตอบแทน   500,000.00         

  2.2 ค่ำใช้สอย   2,805,000.00         

  2.3 ค่ำวัสดุ   2,500,000.00         
  2.4 ค่ำสำธำรณูปโภค    170,000.00         

  2.5 สมทบจ่ำยค่ำสำธำรณูปโภคและพัฒนำระบบ
กำยภำพ 5% 
 

  2,981,100.00         



 
26 แผนปฏิบตักิาร ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

  แผนงำน/งำนแผนงำนย่อย/ ประเภทค่ำใช้จ่ำยจ่ำย 

   กิจกรรม(โครงกำร) ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน ค่ำใช้จ่ำยลงทุน เงินอุดหนุนด ำเนินงำน ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน รวมทั้งสิ้น 

  รวม 7,668,700.00 8,956,100.00 8,595,500.00 31,421,100.00 2,981,100.00 59,622,500.00 

3  งบลงทุน     8,595,500.00       
  3.1 ครุภัณฑ์     4,995,500.00       

  3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     2,406,000.00       

  3.1.1.1 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ      250,000.00       
  3.1.1.2 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ     35,000.00       

  3.1.1.3 ปริ้นเตอร์ Epson LQ-590     21,000.00       

  3.1.1.4 อุปกรณ์สวิตช์เครือข่ำย Core Switch     600,000.00       
  3.1.1.5 ระบบกล้องวงจรปิด      600,000.00       

  3.1.1.6 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล San Storage     900,000.00       

  3.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ     2,500,000.00       
  3.1.2.1 ระบบเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ Generator     2,500,000.00       

  3.1.3 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน     89,500.00       
  3.1.3.1 เก้ำอ้ีส ำนักงำน     25,000.00       

  3.1.3.2 ตู้เหล็ก     32,000.00       

  3.1.3.3 พัดลมดูดอำกำศ     14,000.00       
  3.1.3.4 โต๊ะท ำงำนพร้อมเก้ำอ้ีแบบมีล้อเลื่อน     12,000.00       

  3.1.3.5  เครื่องท ำน้ ำร้อนเย็น     6,500.00       



 
27 แผนปฏิบตักิาร ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

  แผนงำน/งำนแผนงำนย่อย/ ประเภทค่ำใช้จ่ำยจ่ำย 

   กิจกรรม(โครงกำร) ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน ค่ำใช้จ่ำยลงทุน เงินอุดหนุนด ำเนินงำน ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน รวมทั้งสิ้น 

  รวม 7,668,700.00 8,956,100.00 8,595,500.00 31,421,100.00 2,981,100.00 59,622,500.00 

  3.2 สิ่งก่อสร้ำง     3,600,000.00       
  3.2.1 ปรับปรุงส ำนักงำนเพ่ือกำรให้บริกำร

นักศึกษำ ระยะที่ 1 
    3,000,000.00       

  3.2.2 เงินประกันที่เก็บจำกบุคคลภำยนอก(20%)     600,000.00       
4 งบเงินอุดหนุน       31,421,100.00     

  4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป        31,421,100.00     
  4.1.1 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำประสิทธิภำพ

กำรด ำเนินงำนส ำนักฯ    
    2,050,000.00      

  4.1.2 โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงสำรสนเทศ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรวิชำกำรและ
องค์กร 

      50,000.00      

  4.1.3 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือพัฒนำสู่
กำรรับรองมำตรฐำนด้ำนควำมม่ันคงและ
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ระยะที่ 1  

      50,000.00      

  4.1.4 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรองค์
ควำมรู้เพื่อพัฒนำองค์กร 

      100,000.00      



 
28 แผนปฏิบตักิาร ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

  แผนงำน/งำนแผนงำนย่อย/ ประเภทค่ำใช้จ่ำยจ่ำย 

   กิจกรรม(โครงกำร) ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน ค่ำใช้จ่ำยลงทุน เงินอุดหนุนด ำเนินงำน ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน รวมทั้งสิ้น 

  รวม 7,668,700.00 8,956,100.00 8,595,500.00 31,421,100.00 2,981,100.00 59,622,500.00 

   4.1.5 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน
ร่วมกับเครือข่ำยส ำนักฯ  

      500,000.00      

   4.1.6 โครงกำรวิเครำะห์และจัดท ำแผนเพื่อกำร
พัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล  

      50,000.00      

   4.1.7 โครงกำรสนับสนุนนักเรียนที่ขำดแคลน
ทุนทรัพย์ในกำรสอบโควตำภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

      500,000.00      

  4.1.8 โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติงำนบุคคลำกร 

      1,650,000.00      

  4.1.9 โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศระบบทะเบียน 

      1,100,000.00      

  4.1.10 โครงกำรสนับสนุนกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำ
ในมหำวิทยำลัยขอนแก่น ระดับปริญญำตรี ปี
กำรศึกษำ 2562 

      3,300,000.00      

  4.1.11 โครงกำรสนับสนุนกำรจัดสอบวิชำควำม
ถนัดทั่วไป (GAT) และวิชำควำมถนัดทำงวิชำกำร 
(PAT)  

      6,000,000.00      



 
29 แผนปฏิบตักิาร ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

  แผนงำน/งำนแผนงำนย่อย/ ประเภทค่ำใช้จ่ำยจ่ำย 

   กิจกรรม(โครงกำร) ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน ค่ำใช้จ่ำยลงทุน เงินอุดหนุนด ำเนินงำน ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน รวมทั้งสิ้น 

  รวม 7,668,700.00 8,956,100.00 8,595,500.00 31,421,100.00 2,981,100.00 59,622,500.00 

  4.1.12 โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (o-net) 

      7,500,000.00      

  4.1.13 โครงกำรสนับสนุนกำรจัดสอบวิชำสำมัญ 
9 วิชำ 

      4,500,000.00      

  4.1.14 โครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์เครือข่ำย 
สทศ. มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

      180,000.00      

  4.1.15 โครงกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยสหกิจ
ศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

      200,000.00      

  4.1.16 โครงกำรพัฒนำคณำจำรย์นิเทศสหกิจ
ศึกษำ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

      160,000.00      

  4.1.17 โครงกำรส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม 
และจรรยำบรรณของบุคลำกร 

      300,000.00      

  4.1.18 โครงกำรสนับสนุนด้ำนกำรวิจัยสถำบัน       150,000.00      

  4.1.19 เงินทุนสวัสดิกำรด้ำนกำรศึกษำบุตรของ
ผู้ปฏิบัติงำน มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

      100,000.00      

  4.1.20 อุดหนุนกำรบริหำรและพัฒนำ
มหำวิทยำลัย 3% 

      1,788,660.00      



 
30 แผนปฏิบตักิาร ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

  แผนงำน/งำนแผนงำนย่อย/ ประเภทค่ำใช้จ่ำยจ่ำย 

   กิจกรรม(โครงกำร) ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน ค่ำใช้จ่ำยลงทุน เงินอุดหนุนด ำเนินงำน ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน รวมทั้งสิ้น 

  รวม 7,668,700.00 8,956,100.00 8,595,500.00 31,421,100.00 2,981,100.00 59,622,500.00 

  4.1.21 กองทุนพัฒนำอำจำรย์/บุคลำกรและกำร
วิจัย ระดับมหำวิทยำลัย 1% 

      596,220.00      

  4.1.22 กองทุนพัฒนำอำจำรย์/บุคลำกรและกำร
วิจัย ระดับคณะ/หน่วยงำน 1% 

      596,220.00      

5 งบรำยจ่ำยอ่ืน         2,981,100.00   

  5.1 เงินทุนส ำรองของคณะ/หน่วยงำน 5%         2,981,100.00   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
31 แผนปฏิบตักิาร ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

2.7.2 งบประมำณเงินรำยจ่ำยท่ีได้รับจัดสรรจำกมหำวิทยำลัย 
 

ตำรำงท่ี 2.7 งบประมำณเงินรำยจ่ำยที่ได้รับจัดสรรจำกมหำวิทยำลัย 
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  

งบเงินอุดหนุน                     

อุดหนุนทั่วไป                     
โครงกำรประชำสมัพันธ์และพัฒนำกำร
สื่อสำรเพื่อกำรรบัเข้ำศึกษำ ระดับปริญญำ
ตร ี

1,100,000.00 
 

100,000.00 
 

400,000.00 
 

250,000.00 
 

350,000.00 
 

รวมเงินงบประมำณ 1,100,000.00 - 100,000.00 - 400,000.00 - 250,000.00 - 350,000.00 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
32 แผนปฏิบตักิาร ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

2.8 แผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

ตำรำงท่ี 2.8 แผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

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. 

  งบประมำณเงินรำยได้ของส ำนักฯ                          

62-124422 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำประสทิธิภำพกำรด ำเนินงำนส ำนักฯ   2,050,000.00              

62-124422-1 1) กำรทบทวนเพ่ือกำรพัฒนำขั้นตอนและกระบวนงำนให้มีประสิทธิภำพ  300,000.00              
62-124422-2 2) กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบเทคโนโลยเีพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกระบวนงำน  800,000.00              

62-124422-3 3) กำรบรหิำรจดักำรควำมเสี่ยงและข้อร้องเรยีน  50,000.00               
62-124422-4 4) กำรพัฒนำแผนปฏิบัติกำรและประกันคณุภำพตำมยุทธศำสตร์องค์กร  300,000.00               
62-124422-5 5) กำรเพิ่มประสิทธิภำพขององค์กร  600,000.00               

62-124863 โครงกำรพัฒนำและปรบัปรุงสำรสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบรหิำรวิชำกำร
และองค์กร 

 50,000.00      
 

        

62-124864 โครงกำรเตรยีมควำมพร้อมเพื่อพฒันำสู่กำรรับรองมำตรฐำนดำ้นควำมมั่นคงและ
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระยะที่ 1  

 50,000.00      
 

        

62-124865 โครงกำรเพิม่ประสิทธิภำพกำรจัดกำรองค์ควำมรู้เพื่อพัฒนำองค์กร  100,000.00               
62-124866 โครงกำรเพิม่ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนร่วมกับเครือข่ำยส ำนักฯ   500,000.00               

62-124866-1  1) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนระบบทะเบียน   300,000.00               
62-124866-2  2) กำรสนับสนุนกำรสรำ้งมำตรฐำนกำรปฏิบตัิเดยีวกันด้ำนหลักสตูรและระบบ

ทะเบียน  
 200,000.00     

 
        

62-124867 โครงกำรวิเครำะห์และจัดท ำแผนเพื่อกำรพัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล   50,000.00              



 
33 แผนปฏิบตักิาร ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

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. 

62-124868 โครงกำรสนับสนุนนักเรียนที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ในกำรสอบโควตำภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหำวิทยำลยัขอนแก่น  

 500,000.00  
 

  
         

62-124401 โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมประสทิธิภำพกำรปฏิบตัิงำนบุคลำกร  1,650,000.00              

62-124401-1 1) กำรส่งเสรมิกิจกรรมสัมพันธ์และสุขภำวะของบุคลำกร happy work place  100,000.00              
62-124401-2 2) กำรส่งเสรมิควำมก้ำวหน้ำทำงกำรศึกษำของบุคลำกร   150,000.00              

62-124401-3 3) กำรสนบัสนุนและส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพบุคลำกร   200,000.00              
62-124401-4 4) กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรดำ้นภำษำต่ำงประเทศ  100,000.00              

62-124401-5 5) กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ   50,000.00              
62-124401-6 6) กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรดำ้นกำรให้บริกำรที่ด ี  100,000.00              

62-124401-7 7) กำรส่งเสรมิเพื่อพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร (5,000 บำทต่อหัว)  300,000.00              
62-124401-8 8) กำรศึกษำดูงำนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพของบุคลำกรและองค์กร  400,000.00              

62-124401-9 9) กำรส่งเสรมิกระบวนงำนทีมและพลังสรำ้งสรรค ์  250,000.00              
62-124407 โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศระบบทะเบียน  1,100,000.00              
62-124869 โครงกำรสนับสนุนกำรรับบคุคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลยัขอนแก่น ระดับ

ปริญญำตรี ปีกำรศึกษำ 2562 
3,300,000.00  

 
 

   
 

     
62-124411 โครงกำรสนับสนุนกำรจัดสอบวิชำควำมถนัดท่ัวไป (GAT) และวิชำควำมถนัดทำง

วิชำกำร (PAT)  
 6,000,000.00   

    
 

      
62-124412 โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน(o-net)  7,500,000.00              
62-124413 โครงกำรสนับสนุนกำรจัดสอบวิชำสำมัญ 9 วิชำ  4,500,000.00               
62-124414 โครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์เครือขำ่ย สทศ. มหำวิทยำลัยขอนแก่น  180,000.00               
62-124409 โครงกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยสหกิจศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  200,000.00               



 
34 แผนปฏิบตักิาร ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

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. 

62-124870 โครงกำรพัฒนำคณำจำรย์นิเทศสหกิจศึกษำ มหำวิทยำลัยขอนแก่น  160,000.00               
62-124420 โครงกำรส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และจรรยำบรรณของบุคลำกร  300,000.00               

62-124420-1 1) กิจกรรมสำนสัมพันธ์วันปีใหม่ ประจ ำปี พ.ศ.2562  60,000.00               

62-124420-2 2) กิจกรรมท ำบุญคล้ำยวันสถำปนำส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร ประจ ำปี 
พ.ศ.2562 

 50,000.00  
  

 
 

  
 

 
  

 
 

 

62-124420-3 3) กิจกรรมส่งเสรมิประเพณีวันสงกรำนต์ ประจ ำปี พ.ศ.2562  30,000.00               

62-124420-4 4) กิจกรรมส่งเสรมิจรรยำบรรณกำรปฏิบัตริำชกำร  60,000.00               
62-124420-5 5) กิจกรรมแสดงมุทิตำจติแก่ผู้เกษียณอำยุรำชกำร  100,000.00               

62-124403 โครงกำรสนับสนุนด้ำนกำรวิจยัสถำบัน  150,000.00               
 งบประมำณเงินรำยจ่ำยท่ีได้รับจัดสรรจำกมหำวิทยำลัย              
62-120938 โครงกำรประชำสมัพันธ์และพัฒนำกำรสื่อสำรเพื่อกำรรับเข้ำศึกษำ ระดับ

ปริญญำตร ี
1,100,000.00 

  
 

         
62-120938-1 1) โครงกำรจดัท ำสื่อประชำสมัพันธ์มหำวิทยำลัยขอนแก่น  400,000.00 

  
 

         
62-120938-2 2) สนับสนุนกำรเข้ำร่วมจัดนิทรรศกำรตลำดนัดหลักสูตรอดุมศึกษำ ที่

มหำวิทยำลยัอื่นเป็นเจ้ำภำพ 
200,000.00 

            
62-120938-3 3) โครงกำรประชำสมัพันธ์และแนะแนวกำรศึกษำเพื่อมุ่งเน้นกลุม่เป้ำหมำย     500,000.00  

   
 

        

 
 
 



 
35 แผนปฏิบตักิาร ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

2.9 สรุปงบประมำณที่ใช้ในแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 
 

ตำรำงท่ี 2.9 สรุปงบประมำณท่ีใช้ในแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 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 - - 7,668,700.00 12.86 - - 7,668,700.00 12.60 

2. งบด ำเนินงำน 121,100.00 100 8,956,100.00 15.02 - - 9,077,200.00 14.92 

3. งบลงทุน - - 8,595,500.00 14.42 - - 8,595,500.00 14.13 

6. งบเงินอุดหนุนทั่วไป - - 31,421,100.00 52.70 1,100,000.00 100 32,521,100.00 53.45 

8. รำยจ่ำยอื่น  
(เงินทุนส ำรอง 5%) 

- - 2,981,100.00 5.00 - - 2,981,100.00 5.00 

รวมทั้งสิ้น 121,100.00 100.00 59,622,500.00 100.00 1,100,000.00 100.00 60,843,600.00 100.00 

 
 



 
36 แผนปฏิบตักิาร ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 

 



 ๓๗ แผนปฏิบตักิาร ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ภำคผนวก ก 
ควำมเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 

ควำมเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

    
ประเด็นยุทธศำสตร์  ประเด็นยุทธศำสตร์  

มหำวิทยำลัยขอนแก่น ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 

 เสำหลักที่ 1 : Green and Smart Campus     

1 พัฒนำสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว   
2 เป็นอุทยำนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม     

3 สร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำร ยุทธศำสตร์ที่ 1.1 คุณภำพด้ำนระบบทะเบียนและ
กำรให้บริกำรด้ำนสนับสนุนกำรศึกษำระดับชั้นน ำ  
ยุทธศำสตร์ที่ 2.2 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่ดี 

4 พัฒนำวิทยำเขตหนองคำยเป็นประตูสู่อนุภูมิภำค
ลุ่มน้ ำโขง 

    

 เสำหลักที่ 2 : Excellence Academy   
5 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้ำนกำรผลิตบัณฑิต ยุทธศำสตร์ที่ 2.1 สนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตที่ดี 

6 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้ำนกำรวิจัย     
7 พัฒนำมหำวิทยำลัยไปสู่ควำมเป็นสำกล     

 เสำหลักที่ 3 : Culture and Care Community   

8 เป็นศูนย์กลำงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม     
9 เป็นองค์กรที่มีควำมห่วงใยต่อสังคม     

 เสำหลักที่ 4 : Creative Economy   

10 ศูนย์กลำงของเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ของภูมิภำค     
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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 
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จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ด้ำนบุคลำกร 

1.1 นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอ ส่งผลต่อกำรสนับสนุนงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศระบบ
ทะเบียนนักศึกษำ 

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

รองรับหรือให้บริกำร 
7. มีกำรประเมินหน่วยงำนมำกครั้งเกินไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๑ แผนปฏิบตักิาร ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ภำคผนวก ค 
ค ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
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ภำคผนวก ง 
วิสัยทัศน์ เสำหลักของยุทธศำสตร์ ค่ำนิยม และวัฒนธรรมองค์กร มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “มหำวิทยำลัยวิจัยช้ันน ำระดับโลก” 
 “มหำวิทยำลัยวิจัยช้ันน ำระดับโลก”หมำยรวมถึง กำรที่มหำวิทยำลัยขอนแก่นได้รับกำรยอมรับจำก
สถำบันอุดมศึกษำและองค์กรระหว่ำงประเทศ ตลอดจนมีผลกำรจัดอันดับของมหำวิทยำลัยอยู่ในล ำดับ    ที่สูง 
คือ อันดับ ๑ ใน ๘๐ ของเอเซีย และอันดับ ๑ ใน ๔๐๐ ของโลก เมื่อพิจำรณำจำกผลงำนทำงด้ำนกำร
ผลิตบัณฑิต คุณภำพงำนวิจัย ควำมเป็นนำนำชำติ และควำมมีชื่อเสียงของมหำวิทยำลัย ทั้งนี้ จำกกำรจัด
อันดับจำกองค์กรประเมินคุณภำพทั้งภำยในประเทศและนำนำชำติ  
 มหำวิทยำลัยขอนแก่นเป็นองค์กรทำงด้ำนกำรศึกษำ มีหน้ำที่ในกำรผลิตก ำลังคนท่ีมีคุณภำพเพ่ือกำร
พัฒนำประเทศ ในขณะเดียวกันก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคมด้วย ดังนั้น ในส่วนของวิสัยทัศน์ของ
มหำวิทยำลัยจึงรวมถึงกำรพัฒนำตนเองให้เป็นมหำวิทยำลัยแห่งกำรเรียนรู้ มหำวิทยำลัยวิจัยชั้นน ำ 
มหำวิทยำลัยที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี มหำวิทยำลัยคุณภำพ มหำวิทยำลัยของชุมชนด้วย 
 มหำวิทยำลัยวิจัย หมำยถึง กำรมีบรรยำกำศท่ีส่งเสริมกำรท ำวิจัย มีคณำจำรย์ที่มีควำมสำมำรถสูงใน
กำรท ำวิจัย มีกระบวนกำรผลิตบัณฑิตที่เน้นกระบวนกำรคิด วิเครำะห์ และสำมำรถเผชิญกับปัญหำและ
หำแนวทำงแก้ไขได้อย่ำงเป็นระบบ ทิศทำงกำรวิจัยของมหำวิทยำลัยเน้นกำรวิเครำะห์โจทย์ปัญหำกำรวิจัยจำก
สภำพปัญหำจริงในพ้ืนที่ทั้งของชุมชน ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และปัญหำของประเทศชำติ และเชื่อมโยงถึง
ประเทศในภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง เพ่ือผลิตผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพ มีชื่อเสียง สำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่เป็นที่
ยอมรับได้รับกำรอ้ำงอิงและตีพิมพ์ในวำรสำรในระดับนำนำชำติ และสำมำรถน ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน
กำรพัฒนำประเทศท้ังทำงด้ำนกำรแก้ปัญหำเชิงพ้ืนที่ (อำทิ ปัญหำด้ำนควำมยำกจน ปัญหำด้ำนสำธำรณสุข 
และคุณภำพกำรศึกษำ) กำรพัฒนำเศรษฐกิจ อุตสำหกรรม และกำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์เพื่อสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมให้กับองค์กร 

มหำวิทยำลัยแห่งกำรเรียนรู้ หมำยถึง มหำวิทยำลัยพัฒนำตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของทั้งบุคลำกร

ภำยในและภำยนอก โดยกำรสร้ำงให้มหำวิทยำลัยเป็นอุทยำนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชำชนทุกช่วงวัย 

เปิดช่องทำงกำรเรียนรู้ของบุคคลในหลำยรูปแบบโดยใช้ ICT เป็นโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ส ำคัญ รวมทั้งกำรสร้ำง

พ้ืนที่กำรเรียนรู้ส ำหรับประชำชนที่ทุกคนสำมำรถเรียนรู้ได้ตลอดเวลำ เน้นกำรพัฒนำ แหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ 

ภำยในมหำวิทยำลัย อำทิ พิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชำติวิทยำ อุทยำนวิทยำศำสตร์ อุทยำน

ศิลปวัฒนธรรม อุทยำนกำรเกษตร อุทยำนกำรกีฬำ เป็นต้น 
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มหำวิทยำลัยแห่งคุณภำพ หมำยถึง มหำวิทยำลัยที่ใช้ระบบประกันคุณภำพเป็นส่วนหนึ่งของกำร

บริหำรโดยมีเป้ำหมำย คือ เป็นองค์กรที่มีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนคุณภำพที่ได้รับกำรรับรองจำกหน่วยงำน

รับรองคุณภำพจำกหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ 

มหำวิทยำลัยของชุมชน หมำยถึงกำรที่มหำวิทยำลัยสำมำรถให้บริกำรและช่วยเหลือชุมชนโดยกำรน ำ
ควำมรู้ ผลงำนวิจัยไปชว่ยพัฒนำและแก้ปัญหำให้ชุมชน เพ่ือให้เกิดควำมเข้มแข็งและสำมำรถบูรณำกำรกำรแก้ปัญหำ
เหล่ำนั้นกับกำรเรียนกำรสอน รวมทั้งกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน สังคม ชี้น ำสังคม
ทำงปัญญำและพัฒนำสังคมฐำนรำกด้วยควำมห่วงใย ควำมใส่ใจ และกำรดูแลชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน      

มหำวิทยำลัยที่มีกำรบริหำรจดักำรที่ดีหมำยถึง มหำวิทยำลัยที่บริหำรจัดกำรโดยใชห้ลักธรรมำภิบำลทั้ง
ทำงด้ำนนิติธรรม คุณธรรม ควำมโปร่งใส กำรมีส่วนร่วม ควำมรบัผิดชอบ ควำมคุ้มค่ำ มุ่งเน้นกำรพัฒนำศักยภำพ
และสมรรถนะของบุคลำกร กระบวนกำรท ำงำนที่มีประสิทธภิำพ และน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศที่ทันสมัยเข้ำมำใช้ใน
กำรบริหำรจัดกำร กำรหำรำยได้เพ่ือพ่ึงตนเอง รวมถึงกำรปรับโครงสร้ำงและระบบงำนเพ่ือเข้ำสู่กำรเป็นมหำวิทยลัย
ในก ำกับของรัฐ และกำรเป็นมหำวิทยำลยัชั้นน ำของโลกโดยมีเป้ำหมำยหลักของกำรบริหำร คือ  

๑. กำรได้รับรองคุณภำพและกำรจัดอันดับในระดับชำติและระดับสำกล (Accreditation & Ranking) 
(คุณภำพงำนวิจัย (กำรตีพิมพ์และอ้ำงอิง), คุณภำพกำรสอน, คุณภำพของบัณฑิตที่ได้งำนท ำ,และ
ควำมเป็นนำนำชำติ) 

๒. กำรได้รับกำรยอมรับในเรื่องของกำรใช้ประโยชน์จำกกำรใช้ผลงำนวิจัยเพ่ือพัฒนำประเทศและ
แก้ปัญหำเชิงพ้ืนที่เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำอย่ำงเป็นรูปธรรม 

๓. ควำมมีชื่อเสียงของสถำบันในระดับชำติและระดับนำนำชำติ (Employer Reputation and 
Academic Reputation) 

๔. กำรเป็นองค์กรที่บริหำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล กำรประหยัดพลังงำน และกำรบริหำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมให้เป็นสีเขียว  

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 Economyand Society 
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ค าอธิบาย : เป็นองค์กรที่สร้ำงองค์ควำมรู้ตำมพันธกิจสู่กำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมเชิงสร้ำงสรรค 

ประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ เป็นอุทยำนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ สร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำร 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนำวิทยำเขตหนองคำยเป็นประตูสู่อนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๖ เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้ำนกำรวิจัย 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๗ พัฒนำมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นสำกล 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๘ เป็นศูนย์กลำงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๙ เป็นองค์กรที่มีควำมห่วงใยสังคม 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑๐ ศูนย์กลำงของเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ของภูมิภำค 

 
ค่ำนิยม (Value)  

“ค่ำนิยม”ของ มหำวิทยำลัยขอนแก่น คือ กำรน ำองค์กรอย่ำงมีวิสัยทัศน์ กำรให้ควำมส ำคัญกับ
คณำจำรย์ บุคลำกร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคู่ควำมร่วมมือ กำรมุ่งเน้นผลลัพธ์และกำรสร้ำงคุณค่ำกำรมุ่งเน้น
อนำคต กำรเรียนรู้ขององค์กรของแต่ละบุคคล และควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
 
วัฒนธรรมองค์กร (Organization Cuture) 

“วัฒนธรรมองค์กร”ของมหำวิทยำลัยขอนแก่น คือ  
(๑) มีควำมตื่นตัว กระตือรือร้นต่อกำรเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในกฎระเบียบ และระบบธรรมำภิบำล  
(๒) ค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ประนีประนอม และมีกำรยอมรับควำมคิดเห็น  
(๓) มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรท ำงำน ศรัทธำ จงรักภักดีต่อองค์กร ขยันอดทน  

ท ำงำนเป็นทีม และมีจิตใจของกำรบริกำร  
(๔) เป็นชุมชนทำงวิชำกำรท่ีเน้นกำรถ่ำยทอดควำมรู้ และแลกเปลี่ยนควำมรู้ในองค์กร
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