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คํานํา 
 

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ไดดําเนินการบริหารงานในรูปแบบของการจัดทําโครงการที่กําหนด
เปาหมาย ตัวชี้วัด และผลผลิต ผลลัพธของโครงการ ซึ่งเปนการดําเนินการภายใตแผนยุทธศาสตรการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2563-2566  
 การจัดทํางบประมาณโครงการแบบบูรณาการและจัดทําแผนกลยุทธบริหารสํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย โดยสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการไดนําแนวทาง
ดังกลาวมาจัดทําแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร ที่จัดทําภายใตแนวทางระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
ตามยุทธศาสตรเชื่อมโยงกับการบริหารราชการแผนดิน เพ่ือใหมีการกํากับติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 
(Performance) ของผลผลิตและเปาหมายตัวชี้วัดตาง ๆ ของหนวยงาน การดําเนินงานตามภารกิจในแตละ
โครงการ/กิจกรรม สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการแบงความรับผิดชอบตามสวนงาน 4 สวนงาน เพ่ือรวบรวม
จัดทําและเปนผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมในภาพรวม โดยมุงเนนการเปนองคกรชั้นนําดานการบริการระบบ
ทะเบียนและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2563 นี้จะบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายไดดวยความ
รวมมือรวมใจของบุคลากรในสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการที่เกี่ยวของในการดําเนินการ  
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ กําหนดทิศทางการ
พัฒนาสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพ่ือกาวสูความเปนเลิศ โดยไดกําหนดวิสัยทัศนไว คือ “องคกรชั้นนํา

ดานการบริการระบบทะเบียนและสนับสนุนการจัดการศกึษา” (สํานักฯไดรับการยอมรับจากผูใชบริการและ

ผูมีสวนไดสวนเสียในระดับดีเยี่ยม เมื่อพิจารณาจากคุณภาพการใหบริการ การสงมอบคุณคา และผลลัพธ) 

โดยสํานักฯ มีแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563 ประกอบดวย 2 สวน คือ สวนที่ 1 แผน
ยุทธศาสตรเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน มี 1 ประเด็นยุทธศาสตร 2 กลยุทธ 4 มาตรการ 7 โครงการใหญ 28 
โครงการยอย สวนที่ 2 แผนยุทธศาสตรของงานประจําตามพันธกิจ มี 2 ประเด็นยุทธศาสตร 3 กลยุทธ 7 
มาตรการ 16 โครงการใหญ 13 โครงการยอย ซึ่งในแตละประเด็นยุทธศาสตรจะมีความเชื่อมโยง/สอดคลอง
กับแผนบริหารราชการแผนดิน อันจะเปนเครื่องมือที่สําคัญที่ใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนใหการดําเนินงาน
บรรลุเปาหมายตามประเด็นยุทธศาสตร ซึ่งประกอบดวย กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธขององคการ สํานักฯมี
เปาหมายสูงสุดคือการบรรลุวิสัยทัศน ใหความสําคัญตอความทาทายเชิงกลยุทธ เสริมสรางความไดเปรียบ
เชิงกลยุทธ โอกาสเชิงกลยุทธตามที่ระบุ และมีการทบทวนกระบวนการจัดทํากลยุทธทุกป ซึ่งผูบริหารและ
บุคลากรไดรวมกันจัดทําโดยการประชุมระดมความคิดของผูที่เก่ียวของเพื่อทําการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน 
โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT analysis) ผลการดําเนินงานของปงบประมาณที่ผานมา ขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการระหวางมหาวิทยาลัยและสํานักฯ การวิเคราะหทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัยตามแผน
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563-2566 การเปนองคกรที่มีความเปนเลิศทางศิลปะวิทยาการ (Excellence 
academy) การสรางสภาพแวดลอมเพื่อนําไปสูมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ การรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการ 
ผูมีสวนไดสวนเสียหรือคูความรวมมือ และบุคลากรในสํานักฯ เพ่ือนําขอมูลไปวิเคราะหและจัดทําแผนกลยุทธ  

 สํานักฯ จัดทําแผนปฏิบัติการและนําไปสูการปฏิบัติทั่วทั้งองคกร โดยไดมอบหมายใหรองผูอํานวยการ 
รวมกับหัวหนากลุมภารกิจ/งาน และคณะกรรมการแผนยุทธศาสตรและประกันคุณภาพจัดทําแผนปฏิบัติการ
ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ และจัดสรรทรัพยากรใหเกิดความสมดุลและมีประสิทธิภาพ แลวจึงนํา
แผนสูการปฏิบัติตามกระบวนการ PDCA 

 สําหรับการกํากับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการและความสําเร็จขององคกรนั้น 
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดใหมีกลไกเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ และกอใหเกิดการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง โดยการกํากับ ติดตามและประเมินผลงาน การประเมินคุณภาพภายในประจําป 

 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับนี้ จะเปนเครื่องมือหลักสําคัญที่ชวยใหเกิด

แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันใหการดําเนินการในภารกิจตางๆ บรรลุเปาหมายตามประเด็น

ยุทธศาสตรเกิดผลลัพธและผลสัมฤทธิ์ เพ่ือการพัฒนาสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ใหกาวสูการเปนองคกร

ชั้นนําตอไป 
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สวนที่ 1  

บทนํา 

 

1. สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ (Bureau of Academic Administration and Development)  

1.1 ความเปนมา  

  สํานักทะเบียนและประมวลผลจัดตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2537 ตอมา 

พ.ศ.2548 มีการรวมสํานักทะเบียนและประมวลผลและกองบริการการศึกษาเขาดวยกันเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ

การดําเนินงานและรองรับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น และเม่ือป พ.ศ.2558 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสวนราชการ ใน

มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2558 โดยใหสํานักทะเบียนและ

ประมวลผล ใชชื่อวา สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เปนสวนงานเทียบเทาคณะโดยมีภาระหนาที่เพ่ือให

บริการและสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน  และจากประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ฉบับที่ 2736/2561) เรื่อง การแบงหนวยงานและหนวยงานยอยภายใน สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561 โดยใหกองบริหารงานสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประกอบดวย (1) 

งานบริการและทะเบียนการศึกษา (2) งานบริหารและสารสนเทศ (3) งานรับเขาและการตลาด และ (4) งาน

หลักสูตรและสหกิจศึกษา ดังแสดงในภาพที่ 1.1 

1.2 หนาที่ความรับผิดชอบของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

สํานักเปนสวนงานหลักที่ใหบริการและสนับสนุนการดําเนินงานที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีกระบวนงานที่สําคัญ 4 ดาน คือ 

1. การสนับสนุนดานการบริหารหลักสูตร สํานักฯ ใหบริการและสนับสนุนดานบริหารหลักสูตรโดย

การตรวจสอบความถูกตองของหลักสูตรที่เสนอจากคณะวิชาตามระเบียบที่เก่ียวของดานมาตรฐานหลักสูตร 

เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา และสนับสนุนการดําเนินงานจนถึงการไดรับอนุมติจากสภา

มหาวิทยาลัยและการรับทราบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักจึงเปนศูนยกลางดานการจัดการ

ฐานขอมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสนับสนุนขอมูลและสารสนเทศดานการตรวจประเมินหลักสูตร 

2. การสนับสนุนการรับบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน สํานักฯ 

ดําเนินการสนับสนุนการรับบุคคลเขาศึกษาตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกําหนดทุกขั้นตอนของกระบวนการ 

นอกจากนี้ยังสนับสนุนกิจกรรม ขอมูลและสารสนเทศดานการรับเขาศึกษาแกผูท่ีเกี่ยวของ 

3. การใหบริการดานระบบทะเบียนนักศึกษา สํานักฯ ดําเนินการใหบริการดานระบบทะเบียน

นักศึกษา  เชน ประวัตินักศึกษา ตารางสอนตารางสอบ การลงทะเบียน การขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา 

การประมวลผลการศึกษา ใหแกผูรับบริการทั้งศษิยเกา ศิษยปจจุบัน อาจารย และผูมีสวนไดสวนเสีย 

4. การสนับสนุนการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน สํานักฯ เปนศนูยกลางการดําเนินงาน

ดานสหกิจศึกษาอาเซียนของมหาวิทยาลัยและเครือขายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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1.3 โครงสรางองคกร 

 1.3.1 โครงสรางสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 1.1 โครงสรางสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

งานรับเขาและการตลาด งานหลักสูตรและสหกจิศึกษา งานบริการและทะเบียนการศึกษา งานบริหารและสารสนเทศ 

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

กองบริหารงานสํานกับริหารและพัฒนาวิชาการ 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 
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1.3.2 โครงสรางภาระงานสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

ภาพท่ี 1.2 แสดงโครงสรางภาระงานสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

1.งานบริการและทะเบียนการศึกษา  3.งานรับเขาและการตลาด  

สํานักบริหารและพฒันาวิชาการ 

2.งานบริหารและสารสนเทศ  4.งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา  

2.2 หนวยบริหารและธุรการ 
- จัดการดานงานสารบรรณและเอกสาร  
- การจัดการประชุม  
- งานเลขานุการผูบริหาร  
- การบริการยานพาหนะและอาคารสถานที ่
- ประสานความรวมมือกับคณะ/สวนงาน 

2.3 หนวยทรัพยากรบุคคล 
- การดําเนินงานเพ่ือสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
- การจัดเตรียมขอมูลดานบุคคลเพ่ือใชในการบริหารงาน เชน การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน สวัสดิการ และการฝกอบรม  
- การสนับสนุนการจัดทําแผนกลยุทธดานการทรัพยากรบุคลากร   

 2.4 หนวยคลังและพัสดุ 

- จัดการเงนิและบัญช ี

- การจัดการพัสดุ 

- ประสานความรวมมือกับคณะ/สวนงาน 

 

2.1 หนวยแผนยุทธศาสตรและประกนัคุณภาพ  

คณุภาพ - จัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป 
- จัดทําคําของบประมาณประจําป  
- จัดทําแผนอัตรากําลัง  
- การบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดการขอรองเรียน 
- ดานการประกันและพัฒนาคุณภาพ 
- การจัดทํารายงานฯ (ความเสี่ยง, ITA, Good Governance, 

กพร ,ควบคุ มภาย ใน , ร ายง านประ จําป ,  QS University 
Rankings)        

- ประสานงานสหกิจศึกษาภายในประเทศและ 
สหกิจศึกษาอาเซียน 

- สนับสนุนการดาํเนินงานของแมขายสหกิจศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

- ประสานงานกับสถานประกอบการ 
- การคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา การเตรียมความ

พรอมนักศึกษาสหกิจศึกษา การนิเทศนักศึกษา  
การนําเสนอผลงานของนักศึกษา และการบริหาร
โครงการ  

- การจัดอบรมอาจารยนิเทศ 
- ประสานความรวมมือกับคณะ/สวนงาน 
 

1.1 หนวยทะเบียนประวัตินักศึกษาและศิษยเกา 

คณุภาพ - ออกรหัสนักศึกษา 
- การรายงานตัวนักศึกษาและข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม 
- การยายคณะ/สาขาวิชา/โอนยายสถาบัน 
- การพนสภาพนักศึกษา 
- ตรวจสอบผูสําเร็จการศึกษา 
- ตรวจสอบคุณวุฒินักเรียน 
- บันทึกสภาพการเปนนักศึกษา 
- ประสานความรวมมือกับคณะ/สวนงาน 

 1.2 หนวยตรวจสอบและติดตามผลการศึกษา 
- ประมวลผล GPA นักศึกษา 
- ตรวจสอบผูสําเร็จการศึกษา 
- การบันทึกเกรดนักศึกษา 
- สงผลการเรียนใหผูปกครองนักศึกษา 
- การเทียบโอนนักศึกษา 
- ประสานความรวมมือกับคณะ/สวนงาน 
 1.3 หนวยอุทธรณโทษทางวิชาการ 
- ประมวลผล GPA นักศึกษา 
- ตรวจสอบผูสําเร็จการศึกษา 
- การบันทึกเกรดนักศึกษา 
- สงผลการเรียนใหผูปกครองนักศึกษา 
- การเทียบโอนนักศึกษา 
- ประสานความรวมมือกับคณะ/สวนงาน 
 
1.4 หนวยบริการทางการศึกษา (One Stop Service) 

- ออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา 
- จัดทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 
- ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา 
- งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
- การใหบริการนักศึกษา อาจารยและเจาหนาที่แบบเบ็ดเสร็จ  
 ณ จุดเดียว 

- บริการ/ประสานงานบุคคลภายนอก 

3.1 หนวยรับบุคคลเขาศึกษา 

คณุภาพ - การจัดทําแผนการรับนักศึกษา  
- การดําเนินการรับสมัครการประกาศผลคะแนน การจัดสอบ

สัมภาษณ การประกาศผูมีสิทธิ์เขาศึกษา และการรายงานตัว  
- การประสานงานเพ่ือดําเนินการสนับสนุนการจัดสอบ GAT/PAT, 

O-NET, วิชาสามัญ 9 วิชา  
- ประสานความรวมมือกับคณะ/สวนงาน 

 3.2 หนวยสารสนเทศการรับเขาศกึษา 

คณุภาพ - การศึกษา รวบรวม วิเคราะห จัดทําสถิติดานการรับเขาศึกษา  
- การจัดทําฐานขอมูลโรงเรียนและขอมูลอ่ืนที่เก่ียวของ  
- การจัดทําขอมูลสารสนเทศดานการรับเขาศึกษา  

และการนําเสนอสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจใหกับผูบริหาร 
- ประสานความรวมมือกับคณะ/สวนงาน 

 3.3 หนวยการตลาด 

คณุภาพ 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

กองบริหารงานสํานักฯ 

- ศึกษาและวิเคราะหขอมูลทางดานการตลาด 
- จัดทําแผนงานโครงการ/กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธและ

สรางความผูกพันกับลูกคาตามกลุมเปาหมายที่กําหนด 
- การวิจัยตลาดรวมกับคณะวิชาและการสรางความรวมมือกับ

ลูกคา ลูกคาในอนาคต หรือผูมีสวนไดสวนเสีย  
- ประสานความรวมมือกับคณะ/สวนงาน 

 3.4 หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยากรขอมูล 

คณุภาพ - การจัดการดานโครงสรางพื้นฐานของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบเครือขายของระบบทะเบยีน 

- การสรางนวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การปรับปรุงและบํารุงรักษาโปรแกรมและฐานขอมูลทะเบียน  
- การพัฒนาและใหบริการขอมูลสารสนเทศดานระบบทะเบียน  
- การบริการจัดทําสื่อ การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ

องคกร  
- การดูแลรักษาดานโสตทัศนูปกรณ การพัฒนาและดแูลเว็บไซต  
- ประสานความรวมมือกับคณะ/สวนงาน 

 

4.1 หนวยหลักสูตร 

คณุภาพ - การขออนุมัติเปด/ปดหลักสูตร 
- การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 
- การประกันคุณภาพหลักสูตร 
- การจัดทําฐานขอมูล/ทะเบียนหลักสูตร 
- การจัดทําโปรแกรม TQF 
- ประสานความรวมมือกับคณะ/สวนงาน 

 4.2 หนวยทะเบียนเรียน 
- การจัดการดานการลงทะเบียนของนักศึกษา 
- จัดทําปฏิทินการศึกษา 
- จัดทําตารางสอน/ตารางสอบ 
- การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ  
- การตัดยอดหนี้คาธรรมเนียมการศึกษา 
- การจัดการเรื่องการขอผอนผันคาชําระคาธรรมเนียม 
- ประสานความรวมมือกับคณะ/สวนงาน 
 4.3 หนวยสภาวิชาการ 

1.3  - งานเลขานุการสภาวิชาการ 
- รางระเบียบ/ประกาศ 
 4.4 หนวยสหกจิศึกษา 
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1.4 โครงสรางอัตรากําลัง 

 สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ มีผูอํานวยการกองบริหารงานสํานัก และบุคลากร ทั้งสิ้น
จํานวน 52 อัตรา จําแนกตามประเภทตําแหนง ดังนี้ 1) ขาราชการเปลี่ยนสถานภาพ จํานวน 18 อัตรา คิด
เปนรอยละ 34.62  2) ลูกจางประจํา 1 อัตรา คิดเปนรอยละ 1.92 3)  พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณ
แผนดิน) จํานวน 13 อัตรา คิดเปนรอยละ 26.92  4) พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได) จํานวน 
11 อัตรา คิดเปนรอยละ 21.15 และ 5) ลูกจางชั่วคราว จํานวน 9 อัตรา คิดเปนรอยละ 19.23 จําแนกตาม
วุฒิการศึกษา ไดดังนี้ 1) ระดับปริญญาโท จํานวน 15 อัตรา 2) ระดับปริญญาตรี จํานวน 32 อัตรา และ 3) 
ต่ํากวาระดับปริญญาตรี จํานวน 5 อัตรา และในสวนของขาราชการเปลี่ยนสถานภาพที่ไดรับตําแหนงชํานาญ
การพิเศษ จํานวน 1 อัตรา จากจํานวน 18 อัตรา ดังแสดงในตารางที่ 1.1 

 
ตารางที่ 1.1 จํานวนบุคลากร สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ จําแนกตามอายุตัว อายุราชการ วุฒิการศึกษา 
และตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ  

สายสนับสนุน จํานวน 
(คน) รอ

ยล
ะ อายุตัว (ป) อายุราชการ (ป) วุฒกิารศึกษา 

ชํา
นา

ญ
กา

ร
พิเ

ศษ
 

ต่ําสุด สูงสุด เฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด เฉลี่ย 
ต่ํากวา 
ป.ตรี ป.ตรี ป.โท 

ขาราชการเปลี่ยน

สถานภาพ 
18 34.62 44 59 53 21 34 27 1 9 8 1 

ลูกจางประจาํ 1 1.92 52 52 52 24 24 24 1 - - - 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

(งบแผนดิน) 
13 26.92 31 51 41 1 14 10 0 9 4 - 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

(เงนิรายได) 
11 21.15 25 43 35 

10 

เดือน 
11 6 0 9 2 - 

ลูกจางชั่วคราว 9 19.23 28 57 39 
4 

เดือน 
23 9 3 5 1 - 

รวม 52 100  5 32 15 1 

คิดเปนรอยละ     

ที่มา :  หนวยทรัพยากรบุคคล ขอมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 
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1.4.1 โครงสรางอตัรากําลัง
 

อธิการบดี 

ผูอํานวยการ 

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

งานบริหารและสารสนเทศ  งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา  งานบริการและทะเบียนการศึกษา งานรับเขาและการตลาด  

1. นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ (1) 

2. นักวิชาการเงินและบญัชี ชาํนาญการ (1) 

3. พนักงานพิมพ (ลูกจางประจาํ) (1) 

4. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ปฏบิัติการ (3)  

5. นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ (1)  

6. นักวิชาการเงินและบญัชี ปฏิบัติการ (1) 

7. นักบัญช ีปฏิบัติการ (1) 

8. นักวิชาการพสัดุ ปฏิบัติการ (1) 

9. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (2) 

10. พนักงานขับรถยนต (2) 

11. คนงาน (1) 

1. นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ (1) 

2. นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ (4) 

3. ผูปฏิบัติงานบริหาร ชํานาญงาน (1) 

4. พนักงานธุรการ ชาํนาญงาน (1) 

5. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ (4) 

6. นักวชิาการศึกษา (2) 

 

1. นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ (6) 

2. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ (2) 

3. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ (1) 

4. นักวิชาการศึกษา (2) 

 

1. นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ (1) 

2. นักวิชาการคอมพวิเตอร ชํานาญการ (1) 

3. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ (2) 

4. นักวิชาการคอมพวิเตอร ปฏบิัติการ (3) 

5. นักสารสนเทศ ปฏิบัติการ (2) 

6. นักวิชาการสถิติ ปฏิบัติการ (1) 

7. นักวชิาการโสตทัศนศึกษา ปฏบิัติการ (2)  

 

คณะกรรมการประจําสํานกัฯ 

รองผูอํานวยการ 

ฝายวิชาการ 

รองผูอํานวยการ 

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูอํานวยการกองบริหารงานสํานักฯ 1 

รองผูอํานวยการ 

ฝายบริหารและยุทธศาสตร 

1 1 1 

56

1 

15 13 11 12 

 

    หมายเหต ุ ตัวเลขใน      (   )   หมายถึง จํานวนอัตรากําลังของตําแหนง 

  ตัวเลขใน                หมายถึง จํานวนอัตรากําลังรวมของแตละหนวยงาน 

   

ภาพท่ี 1.3 แสดงโครงสรางอัตรากําลัง 
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2. กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 1) กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ (Strategy Development Process) 

 สํานักฯไดกําหนดกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธขององคการเปน 6 ขั้นตอนตาม ตารางที่ 1.2 โดยมี

เปาหมายสูงสุดคือการบรรลุวิสัยทัศน สํานักฯใหความสําคัญตอความทาทายเชิงกลยุทธ เสริมสรางความ

ไดเปรียบเชิงกลยุทธ โอกาสเชิงกลยุทธตามที่ระบุ และมีการทบทวนกระบวนการจัดทํากลยุทธทุกป ซึ่ง

ผูบริหารและบุคลากรไดรวมกันจัดทําโดยการประชุมระดมความคิดของผูท่ีเก่ียวของเพื่อทําการวิเคราะหจุด

แข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT analysis) ผลการดําเนินงานของปงบประมาณที่ผานมา 

ขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางมหาวิทยาลัยและสํานักฯ การวิเคราะหทิศทางและนโยบายของ

มหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2563–2566 แผนปฏิบัติการ 4 ป 

พ.ศ. 2563–2566 มหาวิทยาลัยขอนแกน กรอบแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป 2563 ของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน กรอบแนวทางการบริหารสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ แผนปฏิบัติการ 4 ป พ.ศ.

2563-2566 สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  และการรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย

หรือคูความรวมมือ และบุคลากรในสํานักฯ เพื่อนําขอมูลไปวิเคราะหและจัดทําแผนกลยุทธ  

 

ตารางที่ 1.2 กระบวนการวางแผนกลยุทธ 

ขั้นตอน รายละเอียด ระยะเวลา ผูรับผดิชอบหลัก 

1. การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน 

โอกาส และภาวะคุกคาม 

(SWOT analysis) 

สภาพแวดลอมที่มผีลกระทบตอ

องคกร ผลการดําเนินงานทีผ่าน

มา ทิศทางและนโบยาย

มหาวิทยาลยั และอื่นๆ 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอ

การดําเนินการของสํานัก

ฯ ทั้งจากภายนอกและ

ภายใน รวมถึงผลงานของ

สํานักฯ 

ม.ค.-มี.ค. 

 

- คณะผูบริหารสาํนัก 

- คณะกรรมการดานแผน

ยุทธศาสตรและประกัน

คุณภาพของสํานักฯ  

- บุคลากรสํานักฯ 

2. การรับฟงเสียงและวิเคราะห

ขอมูลสารสนเทศ 

จํานวน 3 กลุม คือ  

1.ผูรับบริการ  

2. ผูมีสวนไดสวนเสีย  

3.คูความรวมมือหรือ

พันธมิตร 

ก.พ.- เม.ย. 

 

- คณะกรรมการดานแผน

ยุทธศาสตรและประกัน

คุณภาพของสํานักฯ  

 

3. ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ 

คานิยม ปรับปรุงเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด จัดทําแผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัติการ 

ทิศทางกลยุทธ เปาหมาย

และแผนปฏิบัติการ 

- วิสัยทัศน พันธกิจ 

- ประเด็นกลยุทธ 

- รายละเอียดโครงการและ

ตัวช้ีวัด 

พ.ค.-มิ.ย. - คณะผูบริหาร 

- คณะกรรมการบรหิาร 

- คณะกรรมการดานแผน

ยุทธศาสตรและประกัน

คุณภาพของสํานักฯ  
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ขั้นตอน รายละเอียด ระยะเวลา ผูรับผดิชอบหลัก 

4. เสนอความเห็นชอบ - เสนอความเห็นชอบตอ

คณะกรรมการประจํา

สํานัก 

- คณะกรรมการบรหิาร

มหาวิทยาลยัและสภา

มหาวิทยาลยัใหความ

เห็นชอบและอนุมัติ

แผนปฏิบัติการ 

มิ.ย.-ก.ย. - ผูอํานวยการ 

5. การถายทอดแผนสูการปฏิบัติ  - การถายทอดแผนและ 

ตัวช้ีวัดใหแกกลุมงาน

และบุคลากร 

- ผูรับผิดชอบโครงการ

นําไปดําเนินงาน 

ต.ค. - ผูอํานวยการ 

- คณะกรรมการดานแผน

ยุทธศาสตรและประกัน

คุณภาพของสํานักฯ  

6. การติดตามและประเมินผล - ประเมินผลการ

ดําเนินงาน 

ทุก 3 เดือน

และรายงาน

ผลตามที่

มหาวิทยาลยั

กําหนด 

- คณะผูบริหาร 

- คณะกรรมการบรหิาร 

- คณะกรรมการดานแผน

ยุทธศาสตรและประกัน

คุณภาพของสํานักฯ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบตัิการ สํานกับริหารและพฒันาวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  
8 

2) การนํากลยุทธไปปฏิบตัิ (Strategy Implementation)  

การจัดทํ าแผนปฏิบัติ การและการถ ายทอดสู การปฏิบัติ  (Action Plan Development and 

Deployment) 

(1) การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan Development) การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติโดยผูที่

ไดรับมอบหมายจะตองไปจัดทํารายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมพรอมงบประมาณ และบรรจุในแผนปฏิบัติ

ราชการตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด เพ่ือใหการดําเนินงานเปนในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน  

(2) การนําแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ (Action Plan Implementation) การถายทอดเปาประสงค 

ตัวชี้วัด และคาเปาหมายตามยุทธศาสตรและกลยุทธสูบุคลากร  

(3) การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ยังไดมีการ

จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคลในมิติของประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินโครงการและ

กิจกรรม เพ่ือเปนกลไกในการดําเนินงานใหสอดคลองกลยุทธของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ รวมทั้งการ

ติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่องทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของการเบิกจายงบประมาณ 

และการทบทวนแผนปฏิบัติการ  

  (4) แผนดานบุคลากร (Workforce Plans) สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ใหความสําคัญตอการ

มีสวนรวมของบุคลากรในการกําหนดพันธกิจ วิสัยทัศน กลยุทธ โครงการ กิจกรรม และอ่ืนๆ ตลอดจนการ

สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากรไวในแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.

2558 รวมท้ังการวิเคราะหอัตรากําลงัทั้งในระยะสั้นและระยาวตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

(5) ตัววัดผลการดําเนินการ (Performance Measures) สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการกําหนด

ตัวชี้วัดสําคัญที่ชี้บงการดําเนินการของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประกอบดวย ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ

และขอตกการปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือใชตรวจประเมินผลการดําเนินการของสํานักบริหาร

และพัฒนาวิชาการ การติดตามผลความคืบหนาของแผนปฏิบัติการ และขอตกลงการปฏิบัติราชการ ทุก

ตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกําหนดใชประเมินผลการดําเนินการ และมุงมั่นที่จะพัฒนาผลการดําเนินการไปสูเกณฑ

รางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA)  

(6) การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ (Action Plan Modification) ในกรณีสถานการณบังคับใหตอง

เปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ มีระบบในการพิจารณาปรับเปลี่ยนตาม

สถานการณ โดยพิจารณาเปน 2 ทางเลือก คอื 

1. เลือกพิจารณาปรับแผน/พัฒนาแผน เพ่ือปรับเปลี่ยนเลือกแนวทางปฏิบัติที่เปนไปไดหรือแนวทาง

ที่เหมาะสมกวาแนวทางเดิม เพ่ือพัฒนาใหดีและเหมาะสมยิ่งข้ึน หรือ 

2. เลือกยุติแผน กรณีแนวทางปฏิบัตินั้นมีขอจํากัดที่ไมอาจดําเนินการตอได หากตองมีการเปลี่ยนแปลง 

การแกไขจะคํานึงถึง ผลกระทบท่ีเกิดกับลูกคา และผูมีสวนไดสวนเสียเปนระยะเวลา คาใชจาย (ความคุมคา) โดยยึด

หลักการดําเนินการที่โปรงใสเปนธรรมตรวจสอบไดเสมอ ดังภาพที่ 1.3 
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ภาพที่ 1.4 แสดงกระบวนการ ขั้นตอนการวางแผน ของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

 

 

 

Plan 

Do 

Check 

Action ถือปฏิบัติในระบบงาน 

7. ติดตามตรวจสอบ 

6. นาํสูการปฏิบัตติามแผน/โครงการ 

5. จัดทําแผนปฏิบัติการ/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร พรอม

กับพิจารณาการสนับสนนุปจจัยดานงบประมาณ 

4. จัดทําแผนกลยุทธของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

3. กําหนดเปาหมายกลยุทธของสํานักบรหิารและพัฒนาวิชาการ 

2. วิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) ทบทวนและ

ประเมินการประกันคณุภาพ และ OFI 

1. ทบทวน วิสยัทัศน พันธกจิ คานิยม วฒันธรรม และแผน

คุณภาพของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ         

สอดคลองตามทิศทางของแผน 
ไมสอดคลองตามทิศทางของแผน 

นําสูการปรบัปรุงแผน/หรือยุตแิผน 

นโยบายสาํนัก 

ความไดเปรียบเชิงกลยุทธและ

ความทาทาย 

นโยบายมหาวิทยาลยั 

เสียงจากบุคลากร ผูรับบริการ ผูมีสวน

ไดสวยเสยี OFI 

ยุติแผน 
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สวนที่ 2 

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563 

 

2.1 ปณิธาน วัฒนธรรมองคกร และคานิยมองคกร 

ปณิธาน  

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการยึดม่ันในความถูกตอง ชอบธรรม การใหบริการดวยใจ และเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยเพื่อสงมอบผลลัพธท่ีดีมีคุณคาอยูเสมอ และเพ่ือสงเสริมใหมหาวิทยาลัยมีความเปนเลิศดานศิลปะ

วิทยาการ 

 

วัฒนธรรมองคกร  

การใหบริการที่มุงเนนคุณภาพ คุณธรรม และสรางสุขรวมกันจากความสําเร็จ  

 

คานิยมองคกร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถูกตอง โปรงใส เปนธรรม
และเสมอภาค การบริหาร
จัดการดวยขอมูลจรงิ และ
สรางวัฒนธรรมการเรียนรู

รวมกัน 

การมุงเนนใหบริการดวย
ความสะดวก รวดเร็ว 
ดวยกระบวนงานและ
เทคโนโลยีที่ชาญฉลาด 
การปรับตัวอยางรวดเร็ว

และยืดหยุน 

การใหบริการดวยใจ และ
การมีความสขุที่มีสวนรวม

ในความสําเร็จและ
กาวหนาของสํานักฯ 

รวดเร็ว บริการด้วยใจ ถูกต้อง สวย

ภาพท่ี 2.1 คานิยมองคกร 
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2.2 วิสัยทัศน (Vision) 

“องคกรชั้นนําดานการบริการระบบทะเบียนและสนับสนุนการจัดการศึกษา” 

 

 

 

 

 

2.3 พันธกิจ (Mission) 

1. การใหบริการดานระบบทะเบียนและเอกสารสําคัญทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน

แบบชาญฉลาดและมืออาชีพ 

2. การสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบดวยการสนับสนุนดานการ

บริหารหลักสูตร การรับเขาศึกษา และสหกิจศึกษาอาเซียน อยางมีคุณภาพและคุณคา    

 

2.4 ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงค 

ตารางที่ 2.1 ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงค 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 

(Strategic Issues) (Goals) 

สวนที่ 1 แผนยุทธศาสตรเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพดาน

ระบบทะเบียนและการใหบริการดานสนับสนุน

การศกึษาสูการเปนชั้นนํา 
 

1 พัฒนาคุณภาพดานระบบทะเบียนและการ

ใหบริการตามพันธกิจขององคกรอยูในระดับดีเยี่ยม 

เพ่ือสงมอบและสรางผลลัพธท่ีมีคุณคาและ

ยกระดับสูมาตรฐานสากล รวมท้ังการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรเพื่อใหสรางผลงานท่ีมีมาตรฐาน

สูง 

สวนที่ 2 แผนยุทธศาสตรของงานประจําตามพันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสนับสนุนการ

ปรับเปลี่ยนการจัดการศกึษา  

1 สรางผลการดําเนินงานและความพึงพอใจจากการ

ใหบริการเพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิตในระดับดี

เยี่ยม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการ

องคกรที่ดี  

2 สรางระบบการบริหารจัดการเพ่ือเปนองคกรท่ีมี

การบริหารจัดการที่ดี เพ่ือสรางผลงานที่มี

ประสิทธิภาพ มีความสุขในการปฏิบัติงานควบคูกับ

หลักธรรมาภิบาล. 

คําอธิบายวิสัยทัศน 

“สํานักฯไดรับการยอมรับจากผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในระดับดีเยี่ยม 

เมื่อพิจารณาจากคุณภาพการใหบริการ การสงมอบคุณคา และผลลัพธ” 
 



แผนปฏิบตัิการ สํานกับริหารและพฒันาวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  
12 

2.5 แผนที่ยุทธศาสตร  (Strategies Map) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับรองคุณภาพโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ 

สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

 

องคกรช้ันนําดานการบริการระบบทะเบียนและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
(“สํานักฯไดรับการยอมรับจากผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในระดับดเีย่ียม 

เมื่อพจิารณาจากคุณภาพการใหบริการ การสงมอบคุณคา และผลลัพธ”) 

องคกรที่มีการบริหารจัดการทีดแีละเปนองคกร

คุณภาพ 

องคความรูและนวัตกรรมที่สามารถเพ่ิมศักยภาพดาน

ประสิทธิผลและการแขงขัน 

เปนแหลงรวมฐานขอมูลหลักสูตรของ

มหาวิทยาลยัและสารสนเทศเพ่ือการบรหิารหรือ

สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจดานวิชาการของ

มหาวิทยาลยั   

พัฒนาระบบทะเบียน

เรียนและการใหบริการท่ีมี

ตอบสนองความตองการ

ของลูกคา 

สนับสนุนการพัฒนา

หลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพ

และมาตรฐาน 

พัฒนาระบบสนับสนุน

การรับเขาศึกษาและ 

สหกิจศึกษาท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศแบบ

บรูณาการและมี

ประสิทธิภาพ 

การพัฒนา

ศักยภาพ

บุคลากรและ

วัฒนธรรมการ

มีสวนรวม 

การสรางความ

เขมแข็งทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการจัดการ

ความรูองคกร 

การสราง

นวตักรรม  

ที่สนับสนุนการ

ใหบริการและ

สนับสนุนดาน

วิชาการ 

การพัฒนากล

ยุทธการ

บริหารและ

ระบบประกนั

คุณภาพ 

มิต ิ

ประสิทธิผล 

ตามกลยุทธ 

มิต ิ

คุณภาพ 

มิต ิ

ประสิทธภิาพ 

มิต ิ

พัฒนาองคกร 

และการเรยีนรู 

การพัฒนาระบบ

การบริหาร

จัดการความ

เสี่ยงและการรับ

ฟงเสียงของผูมา

รับบริการ 

มีชื่อเสียงในระดับช้ันนํา

ของประเทศในดานที่

เก่ียวของ 

การสงมอบผลลัพธและ

คุณคาการใหบริการท่ีดี 

ภาพท่ี 2.2 แผนที่ยุทธศาสตร 
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2.7 สรุปรายละเอียดแผนปฏิบตัิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สวนที่ 1 แผนยุทธศาสตรเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพดานระบบทะเบียนและการใหบริการดานสนับสนุน

การศึกษาสูการเปนชั้นนํา 

กลยุทธที่ 1 การพัฒนาและขยายขีดความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนและ

สนับสนุนวิชาการ   

มาตรการท่ี 1 การพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนและบริการ

การศกึษาที่รองรับการจัดการศกึษาไดทุกรูปแบบ 

มาตรการท่ี 2 การพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการ

บริหารวิชาการ  

กลยุทธที่ 2 การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลใหมีความพรอมเพ่ือรองรับการจัดการศึกษาและ

ใหบริการตามกระบวนทัศนใหม 

มาตรการท่ี 1 การพัฒนาและสงเสริมขีดความสามารถของบุคลากรแบบตอเนื่องเพ่ือความ

พรอมในอนาคต 

มาตรการท่ี 2 การพัฒนาไปสูการเปนวัฒนธรรมองคกรคุณภาพและการเรียนรูรวมกัน 
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ตารางที่ 2.2 สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการ สวนที่ 1 แผนยุทธศาสตรเพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน 

กลยุทธ/

มาตรการ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

ความสอดคลองกับ 

แผนดิน รายได รวม แผนยุทธศาสตร มข. 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพดานระบบทะเบียนและการใหบริการดานสนับสนนุการศึกษาสูการเปนชัน้นํา 

กลยุทธที่ 1 การพัฒนาและขยายขีดความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนและสนับสนุนวิชาการ   

มาตรการท่ี 1 การพัฒนาและปรบัปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบยีนและบริการการศึกษาที่รองรับการจัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ 

63-124407 โครงการบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบทะเบยีน 

การบํารุงรักษาระบบฐานขอมลูและ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (จํานวน 

1 งาน) 

 1,200,000.00  1,200,000.00  อติศานต/ธัญวลยั 8 (E) 

63-125401 

 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการและการวางแผนการตลาด  

จํานวนระบบสารสนเทศท่ีไดรับการ

พัฒนาดานรับเขาศึกษา  

(จํานวน 1 ระบบ) 

     400,000.00  

 

    400,000.00  

 

สุภาพ/นฎัฐา/

กฤษณพล/ณัฐฌา/

ภรฑพิย/สุนทร 

8 (E) 

63-125406 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน

การบริหารจัดการการเรียนรูตลอดชีวิต 

จํานวนระบบเทคโนโลยีและ

สารสนเทศท่ีพัฒนาและปรับปรุง  

(2 ระบบ) 

   1,100,000.00 ณัฐฌา/นุชนาถ/

สมโภชน 
8 (E) 

 

63-125406-1 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมลูนกัเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือรองรับการจัดการ

การศึกษารูปแบบใหม (Next Project) 

จํานวนระบบฐานขอมลูนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือรองรับ

การจัดการการศึกษารูปแบบใหม 

(Next Project) (1 ระบบ) 

      300,000.00   มานิตย/สุภาพ/

ณัฐฌา 
8 (E) 

63-125406-2 โครงการพัฒนาระบบทะเบียนเพ่ือรองรับการจดั

การศึกษารูปแบบใหมและการเรียนรูตลอดชีวิต 

(Credit Bank) 

จํานวนระบบทะเบียนเพื่อรองรับการ

จัดการศึกษารูปแบบใหมและการ

เรียนรูตลอดชีวิต (Credit Bank) 

(1 ระบบ) 

      800,000.00   นัฎฐา/กฤษณพล/

นัฎฐา/ณัฐฌา 
8 (E) 
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กลยุทธ/

มาตรการ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

ความสอดคลองกับ 

แผนดิน รายได รวม แผนยุทธศาสตร มข. 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพดานระบบทะเบียนและการใหบริการดานสนับสนนุการศึกษาสูการเปนชัน้นํา 

มาตรการท่ี 2 การพัฒนาและปรบัปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบรหิารวิชาการ 

63-125402 

 

โครงการพัฒนาและปรบัปรุงระบบเทคโนโลยี

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนงาน  

จํานวนระบบเทคโนโลยีและ

สารสนเทศท่ีพัฒนาและปรับปรุง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของ

องคกร (จํานวน 6 งาน) 

  1,700,000.00 

 

อติศานต/ธัญวลยั/

หทัยรัตน/ณฐัฌา/

นัฎฐา 

8 (E) 

 

63-125402-1 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Back 

Office เพ่ือสอดคลองกับการใชงานในสภาพ

ปจจุบัน 

จํานวนระบบ Back Office ที่ได

พัฒนาและปรับปรุง (1 ระบบ) 

     400,000.00   อติศานต/ธัญวลยั/

นัฎฐา 
8 (E) 

63-125402-2 โครงการพัฒนาระบบงานแบบไรกระดาษ  จํานวนระบบงานแบบไรกระดาษที่มี

การพัฒนาขึ้นใหม (อยางนอย2งาน) 

     300,000.00   หทัยรัตน/อติ

ศานต/ณัฐวดี 
8 (E) 

63-125402-3 โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา (Reg) 

ระยะที ่3 

จํานวนระบบบริการการศึกษาที่

สามารถรองรับการใชงานในทุก

รูปแบบ (1 ระบบ) 

     200,000.00   อติศานต/กฤษณ

พล/ธัญวลยั/มานะ

ศักดิ์ 

8 (E) 

63-125402-4 โครงการพัฒนาระบบอัจฉรยิะเพื่อการใหบริการ

ทางการศึกษาและการรับเขาศึกษา 

จํานวนระบบการใหบริการทาง

การศึกษาและการรับเขาศึกษาที่

สอดคลองกับสภาวะปจจุบัน  

(1 ระบบ) 

     100,000.00   นัฎฐา/อติศานต/

นัฎฐา/นุชนาถ 
8 (E) 

63-125402-5 โครงการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพระบบงาน

โปรแกรมประมวลผลการศึกษา 

จํานวนระบบงานโปรแกรม

ประมวลผลการศึกษา (1 ระบบ) 

     200,000.00   ณัฐวดี/แผง/มานะ

ศักดิ์ 
8 (E) 
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กลยุทธ/

มาตรการ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

ความสอดคลองกับ 

แผนดิน รายได รวม แผนยุทธศาสตร มข. 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพดานระบบทะเบียนและการใหบริการดานสนับสนนุการศึกษาสูการเปนชัน้นํา 

63-125402-6 โครงการพัฒนาระบบจดัเก็บเอกสารระเบียน

ประวัตินักศึกษารายบุคคลที่สําเรจ็การศึกษาแลว 

รอยละของจํานวนเอกสารระเบยีน

ประวัตินักศึกษาทีสํ่าเรจ็การศึกษา 

(รอยละ 80) 

     150,000.00   พิมนพัท/หทัยรัตน 8 (E) 

63-125402-7 โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบออกเอกสารสําคัญ

ทางการศึกษา 

รอยละความพึงพอใจในการใช

บริการ (รอยละ 80) 

      90,000.00   จิรภา/จารุวรรณ/

หทัยรัตน 

8 (E) 

63-125402-8 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดปฏิทิน 

ตารางสอนตารางสอบและบริการการลงทะเบยีน 

จํานวนกระบวนงานที่พัฒนา

ปรับปรุงรวมกัน (1 งาน) 

      60,000.00   เนตรนภา/นัฎฐา/

ยอดชาย/

สมโภชน/อภินันท 

8 (E) 

63-125402-9 โครงการพัฒนาระบบการติดตามและรายงานผล

การปรับปรุงหลักสูตรแบบออนไลน  

รอยละความพึงพอใจในกระบวนงาน  

(ไมนอยกวารอยละ 80) 

     200,000.00   อรนุช/สุนทร 8 (E) 

กลยุทธที่ 2 การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลใหมีความพรอมเพ่ือรองรับการจัดการศึกษาและใหบริการตามกระบวนทัศนใหม 

มาตรการท่ี 1 การพัฒนาและสงเสริมขดีความสามารถของบุคลากรแบบตอเนื่องเพ่ือความพรอมในอนาคต 

63-125390 โครงการพัฒนาทักษะและสงเสริมประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานบุคลากร  

จํานวนโครงการท่ีพัฒนาทักษะและ

สงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร (จํานวน 4 โครงการ) 

  800,000.00 

 

สุรศกัดิ์/ฤทัยรัตน 3 (P) 

 

63-125390-1 โครงการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร  

รอยละบคุลากรที่เขารวมโครงการ 

(ไมนอยกวารอยละ 80) 

     650,000.00   มณัษนันท/จันทร

เพ็ญ/ศุรินทรธร 
3 (P) 

63-125390-2 โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรดาน

ภาษาตางประเทศ 

รอยละบคุลากรที่เขารวมโครงการ 

(ไมนอยกวารอยละ 80) 

      50,000.00   เจียระไน/จารุ

วรรณ/มานะศักดิ์ 
3 (P) 



แผนปฏิบติัการ สํานกับริหารและพฒันาวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  
17 

กลยุทธ/

มาตรการ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

ความสอดคลองกับ 

แผนดิน รายได รวม แผนยุทธศาสตร มข. 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพดานระบบทะเบียนและการใหบริการดานสนับสนนุการศึกษาสูการเปนชัน้นํา 

63-125390-3 โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

รอยละบคุลากรที่เขารวมโครงการ 

(ไมนอยกวารอยละ 80) 

      50,000.00   สุวารี/ไขมุก 3 (P) 

63-125390-4 โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรดานการใหบริการ รอยละบคุลากรที่เขารวมโครงการ 

(ไมนอยกวารอยละ 80) 

      50,000.00   สุรพล/มานิตย/ธิติ

พร 

3 (P) 

63-125391 โครงการสงเสริมความกาวหนาในอาชีพและ

พัฒนาศักยภาพเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถของ

บุคลากร  

จํานวนโครงการเพ่ือสงเสริมการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสงเสริม

สุขภาวะ (จํานวน 4 โครงการ) 

  750,000.00 

 

สุรศกัดิ์,ฤทัยรัตน 6 (E) 

 

63-125391-1 โครงการสนับสนุนและสงเสริมความกาวหนาทาง

วิชาชีพบุคลากร 

จํานวนบุคลากรที่สงผลงานเพ่ือรับ

การประเมินใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 

(จํานวนไมนอยกวา 2 คน) 

     100,000.00   มณัษนันท/ไขมุก 6 (E) 

63-125391-2 โครงการสงเสริมความกาวหนาทางการศึกษา

ของบุคลากร 

จํานวนบุคลากรที่ศึกษาตอในระดบัที่

สูงขึ้นจากคุณวุฒิที่ใชบรรจุ  

(ไมนอยกวา 1 คน) 

     150,000.00   จันทรเพ็ญ/ถนอม

ศรี 
6 (E) 

63-125391-3 โครงการจดัการองคความรูและการเรียนรูของ

องคกร 

 

จํานวนการใชประโยชนจากการ

จัดการความรู (ไมนอยกวา 2 เรื่อง) 

     400,000.00   สุวารี/มณัษนันท/

ไขมุก 
6 (E) 

63-125391-4 โครงการสงเสริมความสัมพันธและสุขภาวะของ

บุคลากร Happy Work Place 

 

รอยละความพึงพอใจของโครงการ  

(ไมนอยกวารอยละ 80) 

     100,000.00   ชลธิชา/สุภาภรณ   6 (E) 
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กลยุทธ/

มาตรการ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

ความสอดคลองกับ 

แผนดิน รายได รวม แผนยุทธศาสตร มข. 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพดานระบบทะเบียนและการใหบริการดานสนับสนนุการศึกษาสูการเปนชัน้นํา 

มาตรการท่ี 2 การพัฒนาไปสูการเปนวัฒนธรรมองคกรคณุภาพและการเรยีนรูรวมกัน 

63-124420 โครงการสงเสริมประเพณี วัฒนธรรม และ

จรรยาบรรณของบุคลากร  

จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมประเพณ ี

วัฒนธรรมและจรรยาบรรณ  

(จํานวน 7 กิจกรรม) 

  650,000.00 

 

ฤทัยรัตน /สุรศกัดิ์ การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

63-124420-1 กิจกรรมสานสัมพันธวันปใหม ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2563  

รอยละความพึงพอใจผูเขารวม

โครงการ (ไมนอยกวารอยละ 80) 

      60,000.00   ศุรนิทรธร/นันธิดา   การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

63-124420-2 กิจกรรมทําบญุคลายวันสถาปนาสาํนักบริหาร

และพัฒนาวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2563  

รอยละความพึงพอใจผูเขารวม

โครงการ (ไมนอยกวารอยละ 80) 

      60,000.00   ชลธิชา/จันทรเพ็ญ   การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

63-124420-3 กิจกรรมสงเสริมประเพณีวันสงกรานต ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2563  

รอยละความพึงพอใจผูเขารวม

โครงการ (ไมนอยกวารอยละ 80) 

     200,000.00   ศุรนิทรธร/นันธิดา   การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

63-124420-4 กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแกผูเกษียณอายุราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

รอยละความพึงพอใจผูเขารวม

โครงการ (ไมนอยกวารอยละ 80) 

      60,000.00   สุภาภรณ/จันทร

เพ็ญ   
การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

63-124420-5 กิจกรรมสงเสริมจรรยาบรรณการปฏิบัติราชการ จํานวนบุคลากรที่ทําผิดจรรยาบรรณ 

(0 คน) 

      60,000.00   มณัษนันท/

มานิตย/ยอดชาย 
การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

63-124420-6 กิจกรรมสงเสริมภาพลักษณขององคกร รอยละความพึงพอใจของผูรับบรกิาร 

ไมนอยกวารอยละ 80 

     150,000.00   สุภาภรณ/ถนอม

ศรี 
การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

63-124420-7 กิจกรรมชื่นชมยินดีคนดีศรีสํานัก  รอยละความพึงพอใจของผูรับบรกิาร 

ไมนอยกวารอยละ 80 

      60,000.00   มณัษนันท/ศุรนิทร

ธร 
การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
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สวนที่ 2 แผนยุทธศาสตรของงานประจําตามพันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา 

กลยุทธที่ 1 การสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศกึษาทีร่องรับการจัดการศึกษารูปแบบใหม 

 มาตรการที่ 1 การสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินการดานหลักสูตรใหไดมาตรฐานและรองรับนโยบายมหาวิทยาลัย 

 มาตรการที่ 2 การสนับสนุนและพัฒนากระบวนงานดานระบบทะเบียนที่มีคุณภาพและรองรับการจัดการศึกษารูปแบบใหม 

มาตรการที่ 3 การสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการดานสหกิจศึกษาอาเซียนที่มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธที่ 2 การสงเสริมและสนับสนุนการรับบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีประสิทธิภาพ 

มาตรการที่ 1 การสนับสนุนการดําเนินการดานรับบุคคลเขาศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

มาตรการที่ 2 การสนับสนุนและพัฒนาระบบสารสนเทศดานการรับบุคคลเขาศึกษาและการประชาสัมพันธ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การบริหารจัดการองคกรที่ดี 

กลยุทธที่ 1 การบริหารจัดการองคกรที่มีประสิทธิภาพ  

มาตรการที่ 1 การปรับปรุงสิ่งแวดลอม โครงสรางพื้นฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกที่ดี 

มาตรการที่ 2 การบริหารจัดการองคกรและแผนกลยุทธที่มีประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 2.3 สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการ สวนที่ 2 แผนยุทธศาสตรของงานประจําตามพันธกิจ 

กลยุทธ/

มาตรการ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

ความสอดคลองกับ 

แผนดิน รายได รวม แผนยุทธศาสตร มข. 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการจัดการศกึษา 

กลยุทธที่ 1 การสนับสนุนการพัฒนาหลักสตูรและการจัดการศึกษาท่ีรองรับการจัดการศึกษารปูแบบใหม 

มาตรการท่ี 1 การสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินการดานหลักสูตรใหไดมาตรฐานและรองรับนโยบายมหาวิทยาลัย 

63-125398 โครงการบริหารจัดการการดาํเนินงานดาน

หลักสตูร 

ผูเขารวมโครงการยอย 3 กิจกรรม 

จํานวน 100 คน/กิจกรรม 

    150,000.00  งานหลักสูตร

และสหกิจศึกษา 

การผลิตบณัฑิต 

63-125398-1 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานการจัดทํา

หลักสตูร (มคอ 2) ตามมาตรฐานการศึกษา

แหงชาต ิ

จํานวนหลักสตูรท่ีสามารถจัดทํา

ถูกตอง (ไมนอยกวารอยละ 80) 

       50,000.00   มัทรี/เจียระไน/

ณัฐฌา  

การผลิตบณัฑิต 

63-125398-2 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานการบันทึก

ขอมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

รอยละการดําเนินการบันทึกขอมลู

ในระบบ TQF (ไมนอยกวารอยละ 

80) 

       50,000.00   นิพล/สุนทร การผลิตบณัฑิต 

63-125398-3 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่งการบันทึก

ขอมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคลอง

ของหลักสูตร (CHECO) 

รอยละการดําเนินการบันทึกขอมลู

หลักสตูรครบถวนในระบบ CHECO  

(ไมนอยกวารอยละ 80) 

       50,000.00   ณัฐฌา/นิพล การผลิตบณัฑิต 

มาตรการท่ี 2 การสนับสนุนและพัฒนากระบวนงานดานระบบทะเบียนที่มีคุณภาพและรองรับการจดัการศึกษารปูแบบใหม 

63-125399 โครงการสัมมนาเครือขายสํานักฯและงานบริการ

การศึกษา 

จํานวนผูเขารวมโครงการฯ  

(จํานวน 100 คน) 

    350,000.00 งานหลักสูตร

และสหกิจศึกษา 

การผลิตบณัฑิต 

63-125399-1 โครงการสงเสริมการสรางแนวปฏบิัติหนึ่งเดียวใน

การปฏิบัติงานดานการบริการการศึกษา 

จํานวนกระบวนงานที่ปรับปรุงหรอื

พัฒนารวมกัน (1 งาน) 

       50,000.00   นายสมโภชน ถิ่น

ปรุ 

การผลิตบณัฑิต 
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กลยุทธ/

มาตรการ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

ความสอดคลองกับ 

แผนดิน รายได รวม แผนยุทธศาสตร มข. 

63-125399-2 โครงการสัมมนาเครือขายสํานักและงานบริการ

การศึกษา 

 รอยละความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานรวมกันระหวางเครือขาย 

(ไมนอยกวารอยละ 80) 

     300,000.00   นางมัทรี วรรณชัย การผลิตบณัฑิต 

มาตรการท่ี 3 การสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการดานสหกิจศกึษาอาเซียนที่มีประสิทธิภาพ 

63-124870 โครงการบริหารจัดการเครือขายพัฒนาสหกิจ

ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

จํานวนโครงการหรือกิจกรรรม

รวมกันของสถาบันการศึกษาทีร่วม

เปนเครือขายสหกิจศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

(อยางนอย 1 กิจกรรม) 

     200,000.00  

 

200,000.00 ภรฑพิย/จีรศักดิ ์ การผลิตบณัฑิต 

กลยุทธที่ 2 การสงเสรมิและสนับสนุนการรับบุคคลเขาศึกษาในระดบัปริญญาตรีที่มีประสิทธิภาพ  

มาตรการท่ี 1 การสนับสนุนการดาํเนินการดานรับบุคคลเขาศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ 

63-125393 โครงการดําเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 

ความสําเร็จของการดาํเนินงานตาม

ขอตกลงความรวมมือ (รอยละ 100) 

 7,300,000.00 7,300,000.00 ภารดี/จุไรรัตน/นุช

นาถ  

การผลิตบณัฑิต 

63-125394 โครงการดําเนินการการจดัการทดสอบวิชาสามญั 

9 วิชา 

ความสําเร็จของการดาํเนินงานตาม

ขอตกลงความรวมมือ (รอยละ 100) 

 4,300,000.00 4,300,000.00 จุไรรตัน/นุชนาถ/

ภารดี   

การผลิตบณัฑิต 

63-125395 โครงการดําเนินการการจดัสอบวิชาความถนัด

ทั่วไป (GAT) และวิชาความถนดัทางวิชาการและ

วิชาชีพ (PAT)  

ความสําเร็จของการดาํเนินงานตาม

ขอตกลงความรวมมือ (รอยละ 100) 

  5,500,000.00  5,500,000.00 จุไรรตัน/นุชนาถ/

ภารดี   

การผลิตบณัฑิต 

63-124414 โครงการบริหารจัดการศนูยเครือขาย สทศ. 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ความพึงพอใจของเจาหนาที่ประจํา

ศูนยเครือขาย สทศ. 

      80,000.00  80,000.00 เจาหนาที่ สทศ. การผลิตบณัฑิต 
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กลยุทธ/

มาตรการ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

ความสอดคลองกับ 

แผนดิน รายได รวม แผนยุทธศาสตร มข. 

มหาวิทยาลยัขอนแกน ตอการ

สงเสริมและสนับสนุนการ

ดําเนินงาน 

63-124869 โครงการสนับสนุนการรับบคุคลเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลยัขอนแกน ระดับปริญญาตรี  

กระบวนการดําเนินงานดานรับ

บุคคลเขาศึกษาระดับปรญิญาตรี 

(จํานวน 1 งาน) 

  2,600,000.00  2,600,000.00 นุชนาถ/จุไรรัตน/

ภารดี  

การผลิตบณัฑิต 

63-125396 โครงการสัมมนาและประเมินผลการรับบุคคลเขา

ศึกษาและการจัดสอบ 

จํานวนผูเขารวมโครงการ  

(จํานวน 100 คน) 

     450,000.00  450,000.00 นุชนาถ/จุไรรัตน/

ภารดี  

การผลิตบณัฑิต 

63-124868 โครงการสนับสนุนนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย

ในการสอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

จํานวนผูเขารวมโครงการ  

(จํานวน 100 คน) 

     300,000.00  300,000.00 จุไรรตัน/นุชนาถ/

ภารดี   

การผลิตบณัฑิต 

63-125397 โครงการประชาสมัพันธและพัฒนาการสื่อสาร

เพ่ือการรับเขาศึกษาระดับปรญิญาตร ี

จํานวนนักเรียนที่เขารวมโครงการ  

(ไมนอยกวา 30,000 คน) 

   2,700,000.00 สุภาพ/ภารด ี การผลิตบณัฑิต 

63-125397-1 โครงการนิทรรศการตลาดนัดอดุมศึกษาครั้งท่ี 

24 (มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนเจาภาพ) 

รอยละผูสนใจคลิกเขาชมเว็บไซต

การเขาศึกษาตอใน

มหาวิทยาลยัขอนแกนเพ่ิมมากขึ้น 

(รอยละ 10) 

 800,000.00  สุภาพ/ธัญวลยั/

วิญญ/ภารด ี

การผลิตบณัฑิต 

63-125397-2 โครงการสนับสนุนเขารวมจัดนิทรรศการตลาด

นัดหลักสูตรอดุมศึกษาที่มหาวิทยาลัยอื่นเปน

เจาภาพ 

รอยละผูสนใจคลิกเขาชมเว็บไซต

การเขาศึกษาตอใน

 200,000.00  สุภาพ/ภารด ี การผลิตบณัฑิต 
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กลยุทธ/

มาตรการ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

ความสอดคลองกับ 

แผนดิน รายได รวม แผนยุทธศาสตร มข. 

มหาวิทยาลยัขอนแกน เพิ่มมากขึน้ 

(รอยละ 10) 

63-125397-3 โครงการจดัทําสื่อประชาสมัพันธและของที่ระลึก

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

มีสื่อสิ่งพิมพและของที่ระลึกที่

เหมาะสมสําหรบัประชาสัมพันธ

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 700,000.00  สุภาพ/ธัญวลยั/

ภารดี/วิญญ  

การผลิตบณัฑิต 

63-125397-4 โครงการประชาสมัพันธและแนะแนวการศึกษา

เชิงรุกเพื่อมุงเนนกลุมเปาหมาย 

รอยละผูสนใจและสมัครเขาศึกษา

ตอในมหาวิทยาลยัขอนแกนเพ่ิม

มากขึ้น (รอยละ 10) 

 1,000,000.00  สุภาพ/ธัญวลยั/

วิทวัส /ภารดี/

วิญญ 

การผลิตบณัฑิต 

มาตรการท่ี 2 การสนับสนุนและพัฒนาระบบสารสนเทศดานการรบับุคคลเขาศึกษาและการประชาสัมพันธ 

63-125400 โครงการประชาสมัพันธและการตลาดนานาชาต ิ มีเว็ปไซตท่ีประชาสัมพันธดวย

ภาษาตางประเทศ  

(อยางนอย 1 งาน) 

     300,000.00 สุภาพ/ธัญวลยั/

วิทวัส  

8 (E) 

63-125400-1 โครงการปรับปรุงเว็บไซตการรับเขาศึกษาเพ่ือ

รองรับนักศึกษาตางชาต ิตัวอยางเชน 

ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน 

จํานวนนักศึกษาตางชาติท่ีสนใจเขา

ศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 200,000.00  สุภาพ/นฎัฐา/

กฤษณพล/วิญญ 

8 (E) 

63-125400-2 โครงการจดัทําสื่อประชาสมัพันธเพ่ือรองรับ

นักศึกษาตางชาต ิตัวอยางเชน ภาษาอังกฤษ ,

ภาษาจีน 

จํานวนนักศึกษาตางชาติท่ีสนใจเขา

ศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 100,000.00  ธัญวลัย/วิทวัส/

หทัยรัตน/ณฐัฌา/

มานะศักดิ ์

8 (E) 
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กลยุทธ/

มาตรการ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

ความสอดคลองกับ 

แผนดิน รายได รวม แผนยุทธศาสตร มข. 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การบริหารจัดการองคกรที่ดี 

กลยุทธที่ 1 การบริหารจัดการองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ  

มาตรการท่ี 1 การปรับปรุงสิ่งแวดลอม โครงสรางพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกที่ด ี

63-125392 โครงการสํานักงานสีเขยีว (Green Bureau) จํานวนพื้นที่ท่ีมีการปรับปรุง

สภาพแวดลอม (1 พื้นท่ี) 

 100,000.00 100,000.00 ถนอมศรี/ธเนศ การบริหารจัดการ

องคกร 

63-125403 โครงการเชาคอมพิวเตอร จํานวนเชาคอมพิวเตอร (จํานวน 

40 เครื่อง) 

     984,000.00    984,000.00  วิญญ/ธเนศ/ธัญ

วลัย 

การบริหารจัดการ

องคกร 

มาตรการท่ี 2 การบริหารจัดการองคกรและแผนกลยุทธที่มีประสิทธิภาพ 

63-124418 โครงการพัฒนาแผนปฏิบัติการและประกัน

คุณภาพตามยุทธศาสตรองคกร 

คะแนนผลการประเมินของสํานักฯ 

(ไมนอยกวา 3.5 จากระดบั 5 

คะแนน) 

  300,000.00 นันธิดา/สุวาร ี  การบริหารจัดการ

องคกร 

 

63-124418-1 โครงการสัมมนาแผนปฏิบัติการและประกัน

คุณภาพตามยุทธศาสตรองคกร 

1. รอยละของการดําเนนิงานตาม

แผนปฏิบัติการ (ไมนอยกวา

รอยละ 90) 

2. รอยละของการบรรลุเปาหมาย

ตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ

การ (ไมนอยกวารอยละ 90) 

     250,000.00   นันธิดา/สุวาร ี การบริหารจัดการ

องคกร 

63-124418-2 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการขอรองเรียน

และรับฟงเสียงผูใชบริการ 

ขอรองเรียนที่มีความเสีย่งสูง 

(ไมเกิน 2 เรื่องตอป) 

      50,000.00   สุวารี/นันธิดา การบริหารจัดการ

องคกร 



แผนปฏิบติัการ สํานกับริหารและพฒันาวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  
25 

กลยุทธ/

มาตรการ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

ความสอดคลองกับ 

แผนดิน รายได รวม แผนยุทธศาสตร มข. 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การบริหารจัดการองคกรที่ดี 

กลยุทธที่ 1 การบริหารจัดการองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ  

63-125407 โครงการสนับสนุนการบรหิารการเปลี่ยนแปลง

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

จํานวนกิจกรรมการเพ่ิม

ประสิทธิภาพขององคกร  

(2 กิจกรรม) 

     600,000.00  

 

  600,000.00  

 

งานบริหารและ

สารสนเทศ 
การบริหารจัดการ

องคกร 
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2.7 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

2.7.1 งบประมาณเงินรายจายจากเงินผลประโยชนของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 

ตารางที่ 2.4 งบประมาณเงนิรายจายจากเงินผลประโยชนของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

      หนวย : บาท 

  แผนงาน/งานแผนงานยอย/ ประเภทคาใชจายจาย 

  
กิจกรรม(โครงการ) 

คาใชจาย
บุคลากร 

คาใชจาย
ดําเนินงาน 

คาใชจาย
ลงทุน 

เงินอุดหนุน
ดําเนินงาน 

คาใชจายอื่น รวมทั้งสิ้น 

  รวม 7,577,900.00 7,471,000.00 198,000.00 33,167,800.00 1,335,300.00 49,750,000.00 

1 งบบุคลากร 7,577,900.00           

  1.1 คาจางช่ัวคราว 1,591,800.00           

  1.2 คาจางพนักงานมหาวิทยาลัยเงนิรายได 5,363,500.00           

  1.3 เงนิสมทบประกันสังคม 212,500.00           

  1.4 เงนิสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 201,300.00           

  1.5 สมทบกองทุนเงนิชดเชยกรณีเลิกจาง 208,800.00           

2 งบดําเนินงาน   7,471,000.00         

  2.1 คาตอบแทน   500,000.00         

  2.2 คาใชสอย   2,900,000.00         

  2.3 คาวัสด ุ   2,500,000.00         

  2.4 คาสาธารณูปโภค    235,700.00         

  2.5 สมทบจายคาสาธารณูปโภคและพัฒนาระบบกายภาพ 5%    1,335,300.00         

3  งบลงทุน     198,000.00       

  3.1 ครุภัณฑคอมพิวเตอร     105,000.00       
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      หนวย : บาท 

  แผนงาน/งานแผนงานยอย/ ประเภทคาใชจายจาย 

  
กิจกรรม(โครงการ) 

คาใชจาย
บุคลากร 

คาใชจาย
ดําเนินงาน 

คาใชจาย
ลงทุน 

เงินอุดหนุน
ดําเนินงาน 

คาใชจายอื่น รวมทั้งสิ้น 

  รวม 7,577,900.00 7,471,000.00 198,000.00 33,167,800.00 1,335,300.00 49,750,000.00 
  3.1.1 เครื่องพิมพใบปริญญาบตัร     70,000.00       

  3.1.2 อุปกรณจัดเก็บขอมลู (13,000*2)     26,000.00       

  3.1.3 อุปกรณสวิตชเครือขาย (4,500*2)     9,000.00       

  3.2 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร     60,000.00       

  3.2.1 ชุดกลองบันทึกวิดิโอ     60,000.00       

  3.3 ครุภัณฑสํานักงาน     33,000.00       

  3.3.1 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน      33,000.00       

4 งบเงินอุดหนุน       33,167,800.00     

  4.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป        33,167,800.00     

  4.1.1 โครงการพัฒนาทักษะและสงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร        800,000.00     

          1. โครงการสงเสริมและพฒันาความรูความสามารถเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของบุคลากร  

      650,000.00     

          2. โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรดานภาษาตางประเทศ       50,000.00      

          3. โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ       50,000.00      

          4. โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรดานการใหบริการ       50,000.00      

  4.1.2 โครงการสงเสริมความกาวหนาในอาชีพและพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพิ่มขีด
ความสามารถของบุคลากร  

      750,000.00      

          1. โครงการสนับสนุนและสงเสริมความกาวหนาทางวิชาชีพบุคลากร       100,000.00      
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      หนวย : บาท 

  แผนงาน/งานแผนงานยอย/ ประเภทคาใชจายจาย 

  
กิจกรรม(โครงการ) 

คาใชจาย
บุคลากร 

คาใชจาย
ดําเนินงาน 

คาใชจาย
ลงทุน 

เงินอุดหนุน
ดําเนินงาน 

คาใชจายอื่น รวมทั้งสิ้น 

  รวม 7,577,900.00 7,471,000.00 198,000.00 33,167,800.00 1,335,300.00 49,750,000.00 
          2. โครงการสงเสริมความกาวหนาทางการศึกษาของบุคลากร       150,000.00      

          3. โครงการจัดการองคความรูและการเรียนรูขององคกร       400,000.00      

          4. โครงการสงเสริมความสมัพันธและสุขภาวะของบุคลากร Happy 
Work Place 

      100,000.00      

  4.1.3 โครงการสงเสริมประเพณี วฒันธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร        650,000.00      

          1. กิจกรรมสานสัมพันธวันปใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563          60,000.00      

          2. กิจกรรมทําบุญคลายวันสถาปนาสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

      60,000.00      

          3. กิจกรรมสงเสริมประเพณีวันสงกรานต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563  

      200,000.00      

          4. กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแกผูเกษียณอายุราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

      60,000.00      

          5. กิจกรรมสงเสริมจรรยาบรรณการปฏิบัติราชการ       60,000.00      

          6. กิจกรรมสงเสริมภาพลักษณขององคกร       150,000.00      

          7. กิจกรรมชื่นชมยินดีคนดศีรีสํานัก        60,000.00      

  4.1.4 โครงการพัฒนาแผนปฏิบัตกิารและประกันคณุภาพตามยุทธศาสตร
องคกร  

      300,000.00      

          1. โครงการสัมมนาแผนปฏิบัติการและประกันคุณภาพตามยทุธศาสตร
องคกร 

      250,000.00      
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      หนวย : บาท 

  แผนงาน/งานแผนงานยอย/ ประเภทคาใชจายจาย 

  
กิจกรรม(โครงการ) 

คาใชจาย
บุคลากร 

คาใชจาย
ดําเนินงาน 

คาใชจาย
ลงทุน 

เงินอุดหนุน
ดําเนินงาน 

คาใชจายอื่น รวมทั้งสิ้น 

  รวม 7,577,900.00 7,471,000.00 198,000.00 33,167,800.00 1,335,300.00 49,750,000.00 
          2. โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการขอรองเรยีนและรับฟงเสียง

ผูใชบริการ 
      50,000.00      

  4.1.5 โครงการสํานักงานสเีขียว (Green Bureau)        100,000.00      

  4.1.6 โครงการดําเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
(O-NET)  

      7,300,000.00      

  4.1.7 โครงการดําเนินการการจัดการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา        4,300,000.00      

  4.1.8 โครงการดําเนินการการจัดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชา
ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)  

      5,500,000.00      

  4.1.9 โครงการบริหารจัดการศูนยเครือขาย สทศ. มหาวิทยาลัยขอนแกน        80,000.00      

  4.1.10 โครงการสนับสนุนการรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแกน 
ระดับปริญญาตร ี

      2,600,000.00      

  4.1.11 โครงการสัมมนาและประเมินผลการรับบุคคลเขาศึกษาและการจัดสอบ        450,000.00      

  4.1.12 โครงการสนับสนุนนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพยเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลยัขอนแกน ระดับปริญญาตร ี

      300,000.00      

  4.1.13 โครงการประชาสมัพันธและพัฒนาการสื่อสารเพ่ือการรับเขาศึกษา
ระดับปริญญาตรี  

      2,700,000.00      

          1. โครงการนิทรรศการตลาดนัดอุดมศึกษาครั้งที่ 24 
(มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนเจาภาพ) 

      800,000.00      



แผนปฏิบติัการ สํานกับริหารและพฒันาวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  
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      หนวย : บาท 

  แผนงาน/งานแผนงานยอย/ ประเภทคาใชจายจาย 

  
กิจกรรม(โครงการ) 

คาใชจาย
บุคลากร 

คาใชจาย
ดําเนินงาน 

คาใชจาย
ลงทุน 

เงินอุดหนุน
ดําเนินงาน 

คาใชจายอื่น รวมทั้งสิ้น 

  รวม 7,577,900.00 7,471,000.00 198,000.00 33,167,800.00 1,335,300.00 49,750,000.00 
          2. โครงการสนับสนุนเขารวมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสตูรอุดมศึกษา

ที่มหาวิทยาลัยอื่นเปนเจาภาพ 
       200,000.00      

          3. โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธและของท่ีระลึก
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

      700,000.00      

          4. โครงการประชาสมัพันธและแนะแนวการศึกษาเชิงรุกเพ่ือมุงเนน
กลุมเปาหมาย 

      1,000,000.00      

  4.1.14 โครงการบริหารจัดการการดําเนินงานดานหลักสูตร        150,000.00      

          1. โครงการฝกอบรมเชิงปฏบิัติการดานการจดัทําหลักสูตร (มคอ 2) 
ตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาต ิ

      50,000.00      

          2. โครงการฝกอบรมเชิงปฏบิัติการดานการบันทึกขอมูลหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแหงชาต ิ(TQF) 

      50,000.00      

          3. โครงการฝกอบรมเชิงปฏบิัติการเรื่องการบันทึกขอมูลหลักสูตรใน
ระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตร (CHECO) 

      50,000.00      

  4.1.15 โครงการบริหารจัดการเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

      200,000.00      

  4.1.16 โครงการสัมมนาเครือขายสํานักฯและงานบริการการศึกษา        350,000.00      

          1. โครงการสงเสริมการสรางแนวปฏิบัติหนึ่งเดียวในการปฏิบัติงานดาน
การบริการการศึกษา 

         50,000.00      

          2. โครงการสัมมนาเครือขายงานบริการการศึกษา       300,000.00      
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31 

      หนวย : บาท 

  แผนงาน/งานแผนงานยอย/ ประเภทคาใชจายจาย 

  
กิจกรรม(โครงการ) 

คาใชจาย
บุคลากร 

คาใชจาย
ดําเนินงาน 

คาใชจาย
ลงทุน 

เงินอุดหนุน
ดําเนินงาน 

คาใชจายอื่น รวมทั้งสิ้น 

  รวม 7,577,900.00 7,471,000.00 198,000.00 33,167,800.00 1,335,300.00 49,750,000.00 

  4.1.17 โครงการประชาสมัพันธและการตลาดนานาชาต ิ       300,000.00      

  
        1. โครงการปรับปรุงเว็บไซตการรับเขาศึกษาเพ่ือรองรับนักศกึษา
ตางชาติ  

  
    

100,000.00  
    

          2. โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธเพ่ือรองรับนักศึกษาตางชาติ        200,000.00      

  
4.1.18 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการ
วางแผนการตลาด  

  
    

400,000.00  
    

  
4.1.19 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ
กระบวนงาน  

  
    

1,700,000.00  
    

  

        1. โครงการปรับปรุงประสทิธิภาพระบบ Back Office เพ่ือสอดคลอง
กับการใชงานในสภาพปจจุบัน 

  

    

400,000.00 

    

          2. โครงการพัฒนาระบบงานแบบไรกระดาษ        300,000.00     

          3. โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา (Reg) ระยะที่ 3       200,000.00     

  
        4. โครงการพัฒนาระบบอัจฉริยะเพ่ือการใหบริการทางการศกึษาและ
การรับเขาศึกษา 

  
    

100,000.00 
    

  
        5. โครงการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพระบบงานโปรแกรมประมวลผล
การศึกษา 

  
    

200,000.00 
    

  

        6. โครงการพัฒนาระบบจดัเก็บเอกสารระเบียนประวัตินักศึกษา
รายบุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาแลว 

  

    

150,000.00 

    

          7. โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบออกเอกสารสําคัญทางการศกึษา       90,000.00     
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      หนวย : บาท 

  แผนงาน/งานแผนงานยอย/ ประเภทคาใชจายจาย 

  
กิจกรรม(โครงการ) 

คาใชจาย
บุคลากร 

คาใชจาย
ดําเนินงาน 

คาใชจาย
ลงทุน 

เงินอุดหนุน
ดําเนินงาน 

คาใชจายอื่น รวมทั้งสิ้น 

  รวม 7,577,900.00 7,471,000.00 198,000.00 33,167,800.00 1,335,300.00 49,750,000.00 

  

        8. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการจดัปฏิทิน ตารางสอนตารางสอบ
และบริการการลงทะเบยีน 

  

    

60,000.00 

    

  
        9. โครงการพัฒนาระบบการติดตามและรายงานผลการปรับปรุง
หลักสตูรแบบออนไลน  

  
    

200,000.00 
    

  4.1.20 โครงการบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบยีน        1,200,000.00      

  4.1.21 โครงการเชาคอมพิวเตอร        984,000.00      

  
4.1.22 โครงการสนับสนุนการบรหิารการเปลี่ยนแปลงสํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ  

  
    

600,000.00  
    

  
4.1.23 อุดหนุนเงนิทุนสวัสดิการดานการศึกษาบุตรของผูปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลยัขอนแกน  

  
    

119,000.00  
    

  4.1.24 อุดหนุนการบริหารและพฒันามหาวิทยาลัย 3%       801,000.00     

  4.1.25 กองทุนพัฒนาอาจารย/บคุลากรและการวิจัย ระดับมหาวิทยาลัย 1%        266,900.00     

  
4.1.26 กองทุนพัฒนาอาจารย/บคุลากรและการวิจัย ระดับคณะ/หนวยงาน 
1%  

  
    

266,900.00 
    

5 งบรายจายอื่น     1,335,300.00  

  5.1.1 เงนิทุนสํารองของคณะ/หนวยงาน 5%         1,335,300.00   
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2.7.2 งบประมาณเงินรายจายที่ไดรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 

 

ตารางที่ 2.5 งบประมาณเงินรายจายที่ไดรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 

โครงการ 
 งบประมาณ

ประจําป 
2563  

 ระยะเวลา  
 ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 62)  
 ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 63)  
 รวมไตรมาส 1-2  

 ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. - มิ.ย. 63)  

 ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 63)  

 รวมไตรมาส 3-4  

 แผน   ผล   แผน   ผล   แผน   ผล   แผน   ผล   แผน   ผล   แผน   ผล  
รวมทั้งสิ้น 1,100,000.00 

  
550,000.00 

 
550,000.00 

   
550,000.00 

 
550,000.00 

 

1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการการ
เรียนรูตลอดชีวิต 

1,100,000.00 
  

550,000.00 
 

550,000.00 
   

550,000.00 
 

550,000.00 
 

1.1) โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือ
รองรับการจดัการการศึกษารูปแบบ
ใหม (Next Project) 

300,000.00 - 
 

150,000.00 
 

150,000.00 
 

- 
 

150,000.00 
 

150,000.00 
 

1.2) โครงการพัฒนาระบบทะเบียน
เพ่ือรองรับการจัดการศึกษารูปแบบ
ใหมและการเรยีนรูตลอดชีวิต (Credit 
Bank) 

800,000.00 - 
 

400,000.00 
 

400,000.00 
 

- 
 

400,000.00 
 

400,000.00 
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2.8 แผนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ตารางที่ 2.6 แผนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

รหัสโครงการ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ ความสอดคลอง 

ยุทธศาสตร มข. ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 โครงการ/แผนงาน 

งบประมาณเงินรายไดสํานักฯ 

63-125390 โครงการพัฒนาทักษะและสงเสริมประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานบุคลากร 

800,000.00 150,000.00 50,000.00 550,000.00 50,000.00 สุรศักดิ/์ฤทัยรตัน 3 (P) 

63-125390-1 โครงการสงเสริมและพัฒนาความรู

ความสามารถเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ

บุคลากร (ดูงาน/5000ตอหัว) 

650,000.00 50,000.00 50,000.00 500,000.00 50,000.00 มณัษนันท/จันทรเพ็ญ/ศุ

รินทรธร 

  

63-125390-2 โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรดาน

ภาษาตางประเทศ 

50,000.00 50,000.00 - - - เจียระไน/จารุวรรณ/

มานะศักดิ ์

  

63-125390-3 โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

50,000.00 50,000.00 - - - สุวาร/ีไขมุก   

63-125390-4 โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรดานการ

ใหบริการ 

50,000.00 - - 50,000.00 - สุรพล/มานติย/ธติิพร   

63-125391 โครงการสงเสริมความกาวหนาในอาชีพและ

พัฒนาศักยภาพเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถของ

บุคลากร 

750,000.00 110,000.00 90,000.00 480,000.00 70,000.00 สุรศักดิ,์ฤทัยรัตน 6 (E) 

63-125391-1 โครงการสนับสนุนและสงเสริมความกาวหนา

ทางวิชาชีพบุคลากร 

100,000.00 50,000.00 50,000.00 - - มณัษนันท/ไขมุก   
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รหัสโครงการ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ ความสอดคลอง 

ยุทธศาสตร มข. ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 โครงการ/แผนงาน 

63-125391-2 โครงการสงเสริมความกาวหนาทางการศึกษา

ของบุคลากร 

150,000.00 - - 150,000.00 - จันทรเพ็ญ/ถนอมศร ี   

63-125391-3 โครงการจดัการองคความรูและการเรียนรูของ

องคกร 

400,000.00 30,000.00 30,000.00 300,000.00 40,000.00 สุวาร/ีมณัษนันท   

63-125391-4 โครงการสงเสริมความสัมพันธและสุขภาวะของ

บุคลากร Happy Work Place 

100,000.00 30,000.00 10,000.00 30,000.00 30,000.00 ชลธิชา/สุภาภรณ   

63-124420 โครงการสงเสริมประเพณี วัฒนธรรม และ

จรรยาบรรณของบุคลากร 

650,000.00 230,000.00 120,000.00 240,000.00 60,000.00 ฤทัยรัตน /สุรศักดิ ์ การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

63-124420-1 กิจกรรมสานสัมพันธวันปใหม ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2563 

60,000.00 - 60,000.00 - - ศุรินทรธร/นันธิดา   

63-124420-2 กิจกรรมทําบญุคลายวันสถาปนาสาํนักบริหาร

และพัฒนาวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2563 

60,000.00 - 60,000.00 - - ชลธิชา/จันทรเพ็ญ   

63-124420-3 กิจกรรมสงเสริมประเพณีวันสงกรานต ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2563 (เจาภาพ) 

200,000.00 - - 200,000.00 - ศุรินทรธร/นันธิดา   

63-124420-4 กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแกผูเกษียณอายุราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

60,000.00 - - - 60,000.00 สุภาภรณ/จันทรเพ็ญ   

63-124420-5 กิจกรรมสงเสริมจรรยาบรรณการปฏิบัติราชการ 60,000.00 20,000.00 - 40,000.00 - มณัษนันท/มานิตย/ยอด

ชาย 

  

63-124420-6 กิจกรรมสงเสริมภาพลักษณขององคกร 150,000.00 150,000.00 - - - สุภาภรณ/ถนอมศร ี   

63-124420-7 กิจกรรมชื่นชมยินดีคนดีศรีสํานัก 60,000.00 60,000.00 - - - มณัษนันท/ศริุนทรธร   
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รหัสโครงการ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ ความสอดคลอง 

ยุทธศาสตร มข. ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 โครงการ/แผนงาน 

63-124418 โครงการพัฒนาแผนปฏิบัติการและการประกัน

คุณภาพตามยุทธศาสตรองคกร 

300,000.00 - 10,000.00 275,000.00 15,000.00 นันธิดา/สุวาร ี การบริหารจัดการ

องคกร 

63-124418-1 โครงการสัมมนาแผนปฏิบัติการและประกัน

คุณภาพตามยุทธศาสตรองคกร 

250,000.00 - - 250,000.00 - นันธิดา/สุวาร ี                                                                                                                              

63-124418-2 โครงการพัฒนาคณุภาพองคกรดานการบริหาร

จัดการขอรองเรียนและรับฟงเสียงผูใชบริการ 

50,000.00 - 10,000.00 25,000.00 15,000.00 สุวาร/ีนันธิดา   

63-125392 โครงการสํานักงานสีเขยีว (Green Bureau) 100,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 ถนอมศรี/ธเนศ การบริหารจัดการ

องคกร 

63-125393 โครงการดําเนินการจัดการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

  7,300,000.00  20,000.00 7,280,000.00  - - ภารด/ีจุไรรตัน/นุชนาถ  การผลิตบณัฑิต 

63-125394 โครงการดําเนินการการจดัการทดสอบวิชา

สามัญ 9 วิชา 

  4,300,000.00  20,000.00 4,280,000.00  - - จุไรรัตน/ภารดี/นุชนาถ การผลิตบณัฑิต 

63-125395 โครงการดําเนินการการจดัสอบวิชาความถนัด

ทั่วไป (GAT) และวิชาความถนดัทางวิชาการ

และวิชาชีพ (PAT) 

 5,500,000.00  25,000.00 5,475,000.00  - - นุชนาถ/จุไรรัตน/ภารดี  การผลิตบณัฑิต 

63-124414 โครงการบริหารจัดการศนูยเครือขาย สทศ. 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

80,000.00 15,000.00 15,000.00 25,000.00 25,000.00 เจาหนาที่ สทศ. การผลิตบณัฑิต 

63-124869 โครงการสนับสนุนการรับบคุคลเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลยัขอนแกน ระดับปริญญาตร ี

2,600,000.00  500,000.00 500,000.00 900,000.00 700,000.00 นุชนาถ/จุไรรัตน/ภารดี  การผลิตบณัฑิต 

63-125396 โครงการสัมมนาและประเมินผลการรับบุคคล

เขาศึกษาและการจัดสอบ 

450,000.00 - - 450,000.00 - นุชนาถ/จุไรรัตน/ภารดี  การผลิตบณัฑิต 
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รหัสโครงการ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ ความสอดคลอง 

ยุทธศาสตร มข. ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 โครงการ/แผนงาน 

63-124868 โครงการสนับสนุนนักเรียนที่ขาดแคลนทุน

ทรัพยในการสอบโควตาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลยัขอนแกน 

300,000.00 - 300,000.00 - - จุไรรัตน/นุชนาถ/ภารดี  การผลิตบณัฑิต 

63-125397 โครงการประชาสมัพันธและพัฒนาการสื่อสาร

เพ่ือการรับเขาศึกษาระดับปรญิญาตร ี

 2,700,000.00  1,300,000.00  800,000.00 280,000.00 320,000.00 สุภาพ/ภารด ี การผลิตบณัฑิต 

63-125397-1 โครงการนิทรรศการตลาดนัดอดุมศึกษาครั้งท่ี 

24 (มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนเจาภาพ) 

800,000.00 200,000.00 600,000.00 - - สุภาพ/ธัญวลยั/วิญญ/

ภารด ี

  

63-125397-2 โครงการสนับสนุนเขารวมจัดนิทรรศการตลาด

นัดหลักสูตรอดุมศึกษาที่มหาวิทยาลัยอื่นเปน

เจาภาพ 

200,000.00 100,000.00 - 30,000.00 70,000.00 สุภาพ/ภารด ี   

63-125397-3 โครงการจดัทําสื่อประชาสมัพันธและของที่

ระลึกมหาวิทยาลัยขอนแกน 

700,000.00 700,000.00 - - - สุภาพ/ธัญวลยั/ภารด/ี

วิญญ  

  

63-125397-4 โครงการประชาสมัพันธและแนะแนวการศึกษา

เชิงรุกเพื่อมุงเนนกลุมเปาหมาย 

   1,000,000.00  300,000.00 200,000.00 250,000.00 250,000.00 สุภาพ/ธัญวลยั/วิทวัส /

ภารด/ีวิญญ 

  

63-125398 โครงการบริหารจัดการการดาํเนินงานดาน

หลักสตูร 

150,000.00 - 50,000.00 100,000.00 - งานหลักสูตรและสหกิจ

ศึกษา 

การผลิตบณัฑิต 

63-125398-1 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานการจัดทํา

หลักสตูร (มคอ 2) ตามมาตรฐานการศึกษา

แหงชาต ิ

50,000.00 - 50,000.00 - - มัทรี/เจียระไน/ณัฐฌา    
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รหัสโครงการ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ ความสอดคลอง 

ยุทธศาสตร มข. ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 โครงการ/แผนงาน 

63-125398-2 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานการบันทึก

ขอมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ(TQF) 

50,000.00 - - 50,000.00 - นิพล/สุนทร   

63-125398-3 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่งการบันทึก

ขอมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความ

สอดคลองของหลักสูตร (CHECO) 

50,000.00 - - 50,000.00 - ณัฐฌา/นิพล   

63-124870 โครงการบริหารจัดการเครือขายพัฒนาสหกิจ

ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

200,000.00 30,000.00 120,000.00 20,000.00 30,000.00 ภรฑิพย/จีรศักดิ ์ การผลิตบณัฑิต 

63-125399 โครงการสัมมนาเครือขายสํานักฯและงาน

บริการการศึกษา 

350,000.00 - 55,000.00 295,000.00 - งานหลักสูตรและสหกิจ

ศึกษา 

การผลิตบณัฑิต 

63-125399-1 โครงการสงเสริมการสรางแนวปฏบิัติหนึ่งเดียว

ในการปฏิบัติงานดานการบริการการศึกษา 

50,000.00 - 40,000.00 10,000.00 - นายสมโภชน ถิ่นปรุ/

อภินันท/เนตรนภา/ยอด

ชาย/นัฎฐา 

  

63-125399-2 โครงการสัมมนาเครือขายสํานักและงานบริการ

การศึกษา 

300,000.00 - 15,000.00 285,000.00 - นางมัทรี วรรณชัย   

63-125400 โครงการประชาสมัพันธและการตลาดนานาชาต ิ 300,000.00 150,000.00 100,000.00 50,000.00 - สุภาพ/ธัญวลยั/วิทวัส 8 (E) 

63-125400-1 โครงการปรับปรุงเว็บไซตการรับเขาศึกษาเพ่ือ

รองรับนักศึกษาตางชาต ิตัวอยางเชน 

ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน 

200,000.00 150,000.00 50,000.00 - - สุภาพ/นฎัฐา/กฤษณ

พล/วิญญ 

  



แผนปฏิบติัการ สํานกับริหารและพฒันาวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  
39 

รหัสโครงการ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ ความสอดคลอง 

ยุทธศาสตร มข. ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 โครงการ/แผนงาน 

63-125400-2 โครงการจดัทําสื่อประชาสมัพันธเพ่ือรองรับ

นักศึกษาตางชาต ิตัวอยางเชน ภาษาอังกฤษ ,

ภาษาจีน 

100,000.00 - 50,000.00 50,000.00 - ธัญวลัย/วิทวัส/หทยั

รัตน/ณัฐฌา/มานะศักดิ ์

  

63-125401 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการและการวางแผนการตลาด เชน การ

รับเขาศึกษา(social sensing) (Line @ หรือ 

Line official) 

400,000.00 200,000.00 200,000.00 - - สุภาพ/นฎัฐา/กฤษณ

พล/ณัฐฌา/ภรฑิพย/

สุนทร 

8 (E) 

63-125402 โครงการพัฒนาและปรบัปรุงระบบเทคโนโลยี

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนงาน 

  1,700,000.00  242,500.00 687,500.00 732,500.00 37,500.00 อติศานต/ธัญวลัย/หทัย

รัตน/ณัฐฌา/นัฎฐา 

8 (E) 

63-125402-1 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Back 

Office เพ่ือสอดคลองกับการใชงานในสภาพ

ปจจุบัน 

400,000.00 200,000.00 100,000.00 100,000.00 - อติศานต/ธัญวลัย/นัฎฐา   

63-125402-2 โครงการพัฒนาระบบงานแบบไรกระดาษ  

1. ระบบรายงานตัวออนไลน  

2. ระบบแจงเกรดออนไลน  

3. ระบบTranscript ระบบเกาออนไลน 

300,000.00 - 150,000.00 150,000.00 - หทัยรัตน/อติศานต/ณัฐ

วด ี

  

63-125402-3 โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา (Reg) 

ระยะที่ 3 

200,000.00 - 100,000.00 100,000.00 - อติศานต/กฤษณพล/ธัญ

วลัย/มานะศักดิ ์

  

63-125402-4 โครงการพัฒนาระบบอัจฉรยิะเพื่อการใหบริการ

ทางการศึกษาและการรับเขาศึกษา  

(ChatBOT 2) 

100,000.00 7,500.00 42,500.00 42,500.00 7,500.00 นัฎฐา/อติศานต/นัฎฐา/

นุชนาถ 
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รหัสโครงการ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ ความสอดคลอง 

ยุทธศาสตร มข. ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 โครงการ/แผนงาน 

63-125402-5 โครงการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพระบบงาน

โปรแกรมประมวลผลการศึกษา 

200,000.00 - 100,000.00 100,000.00 - ณัฐวดี/แผง/มานะศักดิ ์   

63-125402-6 โครงการพัฒนาระบบจดัเก็บเอกสารระเบียน

ประวัตินักศึกษารายบุคคลที่สําเรจ็การศึกษา

แลว 

150,000.00 25,000.00 50,000.00 50,000.00 25,000.00 พิมนพัท/หทัยรัตน   

63-125402-7 โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบออกเอกสาร

สําคัญทางการศึกษา 

90,000.00 5,000.00 40,000.00 40,000.00 5,000.00 จิรภา/จารุวรรณ/หทัย

รัตน 

  

63-125402-8 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดปฏิทิน 

ตารางสอนตารางสอบและบริการการ

ลงทะเบียน 

60,000.00 5,000.00 5,000.00 50,000.00 - เนตรนภา/นฎัฐา/ยอด

ชาย/สมโภชน/อภินันท 

  

63-125402-9 โครงการพัฒนาระบบการติดตามและรายงาน

ผลการปรับปรุงหลักสูตรแบบออนไลน  

200,000.00 - 100,000.00 100,000.00 - อรนุช/สุนทร   

63-124407 โครงการบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบทะเบยีน (MA และบํารุงรักษา) 

   1,200,000.00  1,200,000.00  - - - อติศานต/ธัญวลัย 8 (E) 

63-125403 โครงการเชาคอมพิวเตอร  

(82,000*12) 

  

984,000.00 984,000.00 - - - วิญญ/ธเนศ/ธัญวลัย การบริหารจัดการ

องคกร 

63-125407 โครงการสนับสนุนการบรหิารการเปลี่ยนแปลง

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

  

600,000.00 - 300,000.00 300,000.00 - งานบริหารและ

สารสนเทศ 

การบริหารจัดการ

องคกร 
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รหัสโครงการ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ ความสอดคลอง 

ยุทธศาสตร มข. ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 โครงการ/แผนงาน 

งบประมาณสนับสนุนจากมหาวทิยาลัย 

63-125406 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน

การบริหารจัดการการเรียนรูตลอดชีวิต 

1,100,000.00 - 550,000.00 - 550,000.00 ณัฐฌา/นุชนาถ/สมโภชน 8 (E) 

63-125406-1 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมลูนกัเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือรองรับการจัดการ

การศึกษารูปแบบใหม (Next Project) 

300,000.00 - 150,000.00 - 150,000.00 มานิตย/สภุาพ/ณัฐฌา   

63-125406-2 โครงการพัฒนาระบบทะเบียนเพ่ือรองรับการจดั

การศึกษารูปแบบใหมและการเรียนรูตลอดชีวิต 

(Credit Bank) 

800,000.00 - 400,000.00 - 400,000.00 นัฎฐา/กฤษณพล/นฎัฐา/

ณัฐฌา 
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2.9 สรุปงบประมาณที่ใชในแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 

ตารางที่ 2.7 สรุปงบประมาณที่ใชในแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณแผนดิน 

งบประมาณเงินรายได 

(จากเงินผลประโยชนของสํานกับริหาร

และพฒันาวิชาการ) 

งบประมาณเงินรายได 

(ขอสนับสนนุจากมหาวิทยาลัย) 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 

งบรายจาย จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. งบบุคลากร - - 7,577,900.00 15.23 - - 7,577,900.00 14.90 

2. งบดําเนินงาน - - 7,471,000.00 15.02 - - 7,471,000.00 14.69 

3. งบลงทุน - - 198,000.00 0.40 - - 198,000.00 0.39 

4. งบเงินอุดหนุนทั่วไป - - 33,167,800.00 66.67 1,100,000.00 100 34,267,800.00 67.39 

5. รายจายอื่น  

(เงินทุนสํารอง 5%) 

- - 1,335,300.00 2.68 - - 1,335,300.00 2.63 

รวมทั้งสิ้น - - 49,750,000.00 100.00 1,100,000.00 100 50,850,000.00 100.00 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ความสัมพันธระหวางยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตรสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

 

ความสัมพันธระหวางยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย (2563-2566) กับยุทธศาสตรสํานักบริหารและพฒันาวิชาการ 

เปาหมาย มหาวิทยาลัย สาํนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

People 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ปรับเปล่ียนการจัดการศึกษา  

กลยุทธที่ 1 : พัฒนาหลักสูตรเดิมสูกระบวนทัศนใหม สงเสริมการ

เรียนรูแบบใหม (Flipped classroom) เนนการเรียนรูจากการ

ปฏิบัติจริง (Experiential learning) 

กลยุทธที่ 2 : สรางหลักสูตรใหมตามความตองการของสังคมและ

มีหลักสูตรสําหรับประชาชนทุกอาย ุ

กลยุทธที่ 3 : พัฒนานักศึกษาใหมีสมรรถนะและทักษะท่ีจําเปน

สําหรับอนาคต 

กลยุทธท่ี 4 : พัฒนานักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาใหสามารถสราง

ผลงานวิจัย และนวตักรรมที่มีคุณภาพสูง 

สวนที่ 2 แผนยุทธศาสตรของงานประจําตามพันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสนับสนุนการปรับเปล่ียนการ

จัดการศึกษา 

กลยุทธที่ 1 การสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการจัด

การศึกษาทีร่องรบัการจัดการศึกษารูปแบบใหม 

 มาตรการที่ 1 การสนับสนุนและสงเสริมการ

ดาํเนินการดานหลักสูตรใหไดมาตรฐานและรองรับนโยบาย

มหาวทิยาลัย 

 มาตรการที่ 2 การสนับสนุนและพัฒนากระบวนงาน

ดานระบบทะเบียนที่มีคุณภาพและรองรับการจดัการศึกษา

รปูแบบใหม 

มาตรการที่ 3 การสงเสริมและสนับสนุนการ

ดาํเนินการดานสหกิจศึกษาอาเซียนที่มปีระสิทธิภาพ 

กลยุทธท่ี 2 การสงเสริมและสนับสนุนการรับบุคคลเขาศึกษา

ในระดับปริญญาตรีที่มีประสิทธิภาพ  

มาตรการที่ 1 การสนับสนุนการดาํเนินการดานรบั

บุคคลเขาศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

มาตรการที่ 2 การสนับสนุนและพัฒนาระบบ

สารสนเทศดานการรบับคุคลเขาศึกษาและการประชาสัมพนัธ 

 

 

 

People 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ปรับเปล่ียนการทํางานวิจัย 

กลยุทธที่ 1 : เพ่ิมจํานวนนักวิจัยของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธที่ 2 : สงเสริมใหเกิดโครงการวิจัยขนาดใหญที่ทํางานวิจัย

เปนทีมและทํางานตอเนื่อง (Research programs)เพ่ือให

สามารถตอบโจทยใหญท่ีมีผลกระทบสูงได 

กลยุทธที่ 3 : ผลักดันงานวิจัยเพ่ือสรางผลิตภัณฑใหมหรือ

นวัตกรรมในเชิงพาณิชย (Innovation and Commercialized 

Research) 

กลยุทธที่ 4 : สรางเครือขายความรวมมือกับภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรม (Partnership in Business Solutions) 

 



แผนปฏบิตัิการ สาํนกับริหารและพฒันาวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  
45 

ความสัมพันธระหวางยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย (2563-2566) กับยุทธศาสตรสํานักบริหารและพฒันาวิชาการ 

เปาหมาย มหาวิทยาลัย สาํนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

 

 

 

People 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคล 

กลยุทธที่ 1: ปรับเปล่ียนกระบวนการบริหารงานบุคคล (HR 

Management transformation) ใหมปีระสิทธิภาพ 

กลยุทธที่ 2: พัฒนาทักษะของบุคลากรใหพรอมตอการทํางานใน

อนาคต (Future skill Development) 

กลยุทธท่ี 3: สรางระบบการจางงานท่ีหลากหลายและยืดหยุน 

(Flexible Employment system) 

สวนที่ 1 แผนยุทธศาสตรเพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพดานระบบ

ทะเบียนและการใหบริการดานสนับสนนุการศึกษาสูการเปน

ช้ันนาํ 

กลยุทธที่ 2 การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลใหมคีวาม

พรอมเพื่อรองรับการจัดการศึกษาและใหบริการตามกระบวน

ทัศนใหม 

มาตรการท่ี 1 การพัฒนาและสงเสริมขีด

ความสามารถของบุคลากรแบบตอเน่ืองเพ่ือความพรอมใน

อนาคต 

มาตรการที่ 2 การพัฒนาไปสูการเปนวฒันธรรม

องคกรคุณภาพและการเรียนรูรวมกัน 

สวนที่ 2 แผนยุทธศาสตรของงานประจําตามพันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การบริหารจัดการองคกรที่ดี 

กลยุทธที่ 1 การบริหารจัดการองคกรที่มีประสิทธิภาพ 

มาตรการที่ 2 การบริหารจดัการองคกรและแผนกล

ยุทธท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

People 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4การปรับเปล่ียนการบรกิารวิชาการ 

กลยุทธที่ 1: สงเสริมการบริการวิชาการท่ีมีอยูเดิม 

กลยุทธที่ 2: สงเสริมโครงการบริการวิชาการใหมเพ่ือให

มหาวิทยาลัยเปนแหลงเรยีนรูและภูมิปญญาของสังคม (Center 

of Social Wisdom) 

กลยุทธที่ 3: ปรับเปล่ียนการบริการวิชาการ จากความรับผิดชอบ

ตอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) สูการสราง

คุณคารวมกัน (Creating shared value : CSV) 

 

 

  

Ecological 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองคกร

  

กลยุทธที่ 1: ทบทวนระเบยีบที่เปนอุปสรรคตอการทํางานเพ่ือการ

ขับเคล่ือนกลยุทธ 

กลยุทธที่ 2: กระจายอํานาจบริหารจัดการ (Centralized policy, 

Decentralized operation) 

สวนที่ 2 แผนยุทธศาสตรของงานประจําตามพันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการองคกรที่ดี 

กลยุทธที่ 1 การบริหารจัดการองคกรที่มีประสิทธิภาพ  

มาตรการที่ 1 การปรับปรุงส่ิงแวดลอม โครงสราง

พื้นฐาน และส่ิงอํานวยความสะดวกที่ดี 

มาตรการท่ี 2 การบริหารจดัการองคกรและแผนกล

ยุทธท่ีมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธที่ 3: สงเสริมใหคณะและสวนงานใชความเขมแขง็ 

(Strength) และโอกาส (Opportunity) ในการสรางหนวยธุรกิจ

ใหมๆ (New business model) 

 

 

 

 

Ecological 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 สรางมหาวิทยาลัยขอนแกนใหเปนท่ีนา

ทํางาน  

กลยุทธที่ 1: การสรางสภาพแวดลอมที่พรอมสําหรับการทํางาน 

(Good Workplace) ของบคุลากรทุกกลุม 

กลยุทธที่ 2: การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจดัการสวัสดิการและ

สิทธิประโยชน 

กลยุทธที่ 3: การสรางความผูกพันกับบุคลากรอยางเปนระบบ 

กลยุทธที่ 4: การจัดการความรูและการเรียนรูขององคกร 

 

สวนที่ 2 แผนยุทธศาสตรของงานประจําตามพันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการองคกรที่ดี 

กลยุทธที่ 1 การบริหารจัดการองคกรที่มีประสิทธิภาพ  

มาตรการที่ 1 การปรับปรุงส่ิงแวดลอม โครงสราง

พื้นฐาน และส่ิงอํานวยความสะดวกที่ดี 

มาตรการที่ 2 การบริหารจดัการองคกรและแผนกล

ยุทธท่ีมีประสิทธิภาพ 

มาตรการที่ 2 พัฒนาไปสูการเปนวัฒนธรรมองคกร

คณุภาพและการเรียนรูรวมกัน  

 

 

 

  

 

Ecological 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 สรางมหาวิทยาลัยใหเปนที่นาอยู 

กลยุทธที่ 1: สรางมหาวิทยาลัยสีเขียวดวยนโยบาย 5G (Green 

campus initiative) 

กลยุทธท่ี 2: สรางความหลากหลายดานพฤกษศาสตร และ

ส่ิงมีชีวิต รวมกับการฟนฟูสภาพปา และพ้ืนที่เส่ือมโทรม 

(Biodiversity & forest restoration) 

กลยุทธที่ 3: การสรางสุนทรียภาพใหเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย 

(Aesthetic zone) 

กลยุทธที่ 4: การจัดการอาคารสถานที่และบานพักที่เส่ือมโทรม 

(Residential renovation) 

กลยุทธท่ี 5: จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ โดย

นําระบบเทคโนโลยีแหงอนาคตมาใช (Smart security) 

กลยุทธที่ 6: จัดระบบจราจรใหมใหมีการ Zoning โดยพยายาม

แยกถนนเพื่อการสัญจรหลักออกจากถนนแขนงยอยเพื่อเขาถึง

พื้นท่ีการศกึษา พื้นท่ีการบริการ 

กลยุทธที่ 7: นโยบายอนุรักษพลังงาน และส่ิงแวดลอม 

กลยุทธที่ 8: สรางเสถียรภาพระบบสาธารณูปโภค 

 

สวนที่ 2 แผนยุทธศาสตรของงานประจําตามพันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการองคกรที่ดี 

กลยุทธที่ 1 การบริหารจัดการองคกรที่มีประสิทธิภาพ  

มาตรการที่ 1 การปรับปรุงส่ิงแวดลอม โครงสราง

พื้นฐาน และส่ิงอํานวยความสะดวกที่ดี 

มาตรการที่ 2 การบริหารจดัการองคกรและแผนกล

ยุทธท่ีมีประสิทธิภาพ 
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Ecological 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8 ปรับเปล่ียนองคกรใหกาวเขาสูยุค

ดิจิทัล 

กลยุทธที่ 1: ยกระดับสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปน ICT 

Research center 

กลยุทธท่ี 2: พัฒนากลไกการบมเพาะภายใน เพื่อใหเกิด Internal 

Start up 

กลยุทธที่ 3: สรางความรวมมือกับ ภาครัฐ และเอกชนในการ

พัฒนานวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Partnership in 

Social & business ICT solutions) 

กลยุทธที่ 4: การพัฒนาระบบการทํางานและการเรยีนรูดวย

เทคโนโลยีดิจิทัล 

สวนที่ 1 แผนยุทธศาสตรเพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพดานระบบ

ทะเบียนและการใหบริการดานสนับสนุนการศึกษาสูการเปน

ช้ันนํา 

กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาและขยายขีดความสามารถดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบยีนและสนับสนุนวิชาการ   

มาตรการที่ 1 การพัฒนาและปรับปรุงระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบยีนและบริการการศึกษาที่

รองรับการจัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ 

มาตรการที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงระบบ

เทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการบริหาร

วิชาการ  

 

 

 

 

 

Ecological 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 9 การนํามหาวิทยาลัยสูความเปน

นานาชาติ  

กลยุทธท่ี 1: การสรางเครือขายความรวมมือกบัสถาบันใน

ตางประเทศเพ่ือยกระดับดานกลการศึกษา วิจัย และบริการ 

(International networking) 

กลยุทธท่ี 2: การดําเนินการเพื่อการจัดอันดับ World University 

Ranking ที่สูงขึ้น 

กลยุทธที่ 3: สรางความรวมมือและการพัฒนารวมกับประเทศใน

ภูมภิาคอาเซียน ท้ังดานการเรียนการสอน การวิจยั การบริการ

วิชาการ รวมถึงการรวมสรางนวัตกรรม 

กลยุทธที่ 4: สรางความเปนนานาชาติทั้งดานบุคลากร นักศึกษา 

และสภาพแวดลอม (International environment) 

 

สวนที่ 2 แผนยุทธศาสตรของงานประจําตามพันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสนับสนุนการปรับเปล่ียนการ

จัดการศึกษา 

กลยุทธที่ 1 การสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการจัด

การศึกษาทีร่องรบัการจัดการศึกษารูปแบบใหม 

มาตรการที่ 3 การสงเสริมและสนับสนุนการ

ดาํเนินการดานสหกิจศึกษาอาเซียนที่มีประสิทธิภาพ 

 

 

 

Spiritual 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 10 การบรหิารโดยใชหลักธรรมาภบิาล 

กลยุทธที่ 1: วางระบบการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล ให

เกิดทั่วท้ังมหาวทิยาลัย (Good Governance for all Units) 

สวนที่ 2 แผนยุทธศาสตรของงานประจําตามพันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการองคกรที่ดี 

กลยุทธที่ 1 การบริหารจัดการองคกรที่มีประสิทธิภาพ 

มาตรการที่ 2 การบริหารจดัการองคกรและแผนกล

ยุทธท่ีมีประสิทธิภาพ 
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Spiritual 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 11 เสริมสรางความรวมมือเพ่ือการ

พัฒนา  

กลยุทธท่ี 1 : จดัทําโครงการขนาดใหญรวมกันระหวางคณะใน

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีและกลุม

สังคมศาสตร 
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ภาคผนวก ข 

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม  (SWOT Analysis) 

 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. ดานองคกรและการบริหาร 
1.1 เปนองคกรหลักสนับสนุนดานการใหบริการและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

1.2 ผูบริหารใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของบุคลากร 
1.3 มีสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดี 

1.4 มีแนวทางในการวางแผนและเปาหมายในการพฒันาองคกร 

1.5 มีความเขมแข็งดานทุนสํารองสะสม  
2. ดานบุคลากร 

2.1 บคุลากรมีความสามัคคี รวมแรงรวมใจ และเนนการทาํงานเปนทีม 

2.2 มีบุคลากรที่มีความพรอม มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณในการทํางานสูงในงานดาน

หลักสูตรและระบบทะเบียน 
2.3 มีการพัฒนาศักยภาพของบคุลากรอยางตอเน่ือง เชน การอบรม/สัมมนา การศึกษาตอ 
2.4 บคุลากรยึดม่ันในการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 

3. ดานการใหบริการ 

3.1 มีการพัฒนาระบบสนับสนุนการใหบริการเพื่อความรวดเร็วอยูเสมอ  

3.2 มีชองทางการใหบริการที่หลากหลาย เชน เคานเตอรเซอรวิส ธนาคาร ไปรษณีย 

3.3 มีแนวทางการปรับปรุงข้ันตอนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ  

3.4 มีขอมูลหลักสูตรและรายวชิาที่สนับสนุนการใหบริการทางการศึกษา 
4. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.1 มีระบบปฏิบัติการและเทคโนโลยีท่ีมีศักยภาพสูงท่ีสามารถรองรับการขยายตัวดานการใชงานทุก

รปูแบบ 
4.2 มีแผนผังยุทธศาสตรดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การพัฒนา REG APP KKU บนมือถือ 

การพัฒนาเพ่ือเชื่อมตอฐานขอมูลระบบทะเบียนและบรกิารการศึกษา เปนตน  

4.3 เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศ เชน การใหบริการขอมูล MIS  การใหบริการขอมูลแบบ API ที่

สามารถเชื่อมโยงสารสนเทศใหกับหนวยงานอ่ืนๆ ไดใชประโยชนไดโดยตองไมขัดตอขอกฎหมาย  
4.4 ฐานขอมูลระบบ TQF เพื่อดําเนินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
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5. ดานความรวมมือและเครือขาย 

5.1 มีเครือขายการดําเนินงานดานหลักสูตร การรับเขาศึกษา และระบบทะเบียน เชน สทศ. สกอ. 

มหาวิทยาลัยตางภูมิภาค โรงเรียน ครูแนะแนว เครือขายระบบทะเบียน เปนตน 

5.2 เปนศูนยประสานงานดานสหกจิของมหาวิทยาลัย และเครือขายสหกิจของภาคอีสานตอนบน 

 

จุดออน (Weaknesses) 

1. ดานบุคลากร 

1.1 นักวิชาการคอมพิวเตอรมีไมเพยีงพอ สงผลตอการสนับสนุนงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศระบบ

ทะเบียนนักศึกษา 

1.2 ขาดบุคลากรดานวิเทศสัมพันธท่ีจะตองทําการประชาสัมพันธและใหบริการดานการศึกษาแก

นักศึกษาตางชาติ 

1.3 บคุลากรบางสวนยังไมมีความชํานาญดานภาษาตางประเทศ และทกัษะท่ีจําเปนดานเทคโนโลยี 

1.4 บคุลากรขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและความมั่นคงในหนาท่ี 

1.5 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลยังขาดความชัดเจน 

2. ดานการใหบริการ 
2.1 สถานท่ีจอดรถไมเอื้อตอการใหบริการของบุคลากรและผูมาติดตอราชการ 

2.2 การประชาสัมพันธภารกิจขององคกรยังไมตอเน่ืองและไมครอบคลุมถึงนักศึกษาตางชาติ 

2.3 บคุลากรควรไดรับการสงเสริมดานการบริการใหเปนมืออาชีพ 

2.4 ขอมูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวของไมถูกนํามาพัฒนาใหเกิดประโยชนตอการบริหารจัดการ 

3. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.1 การใชเทคโนโลยียงัไมเช่ือมโยงขอมูลกับหนวยงานอ่ืนและภายในองคกร 

3.2 การใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศไมเต็มประสิทธิภาพ 

4. ดานงบประมาณ  

4.1 งบประมาณดานบํารุงรักษาระบบการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการนกัศึกษา และการ

บริการขอมูลใหกับหนวยงานและบุคคลท่ัวไป ไมเพียงพอ 

 

โอกาส (Opportunities) 

1. เปนศูนยกลางดานการสนับสนุนการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรอบความรวมมือ

โครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง   



แผนปฏบิตัิการ สาํนกับริหารและพฒันาวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  
51 

2. โอกาสในการรับเขานักศึกษาตางชาติจากการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และพัฒนาความรวมมือ

และเครือขายตางประเทศ  

3.  ความตองการใชเทคโนโลยีของผูรับบริการท่ีสูงข้ึน ทําใหมีโอกาสการพัฒนาและขยายขีด  

ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับความตองการใชท่ีหลากหลาย  

4. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผลตอองคกร 

 

ภาวะคุกคาม (Threats) 

1. การเปล่ียนแปลงนโยบายการเมืองในระดับประเทศอาจทําใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานในปจจุบัน 

เชน นโยบายการศึกษา และการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 

2. การแขงขันกันท่ีสูงระหวางสถาบันการศึกษาดานการรับเขาศึกษาและแนวโนมนักเรียนที่ลดลง 

3. การสนับสนุนงบประมาณของมหาวิทยาลัยไมเพียงพอหรือมีแนวโนมลดลง 

4. คาครองชีพสูงข้ึนแตการปรับอัตราเงินเดือนไมสอดคลองกัน 

5. การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ 

6. นักศึกษามมีากขึ้นทําใหสภาพแวดลอม การจราจร และระบบสาธารณูปโภคอาจไมเพียงพอท่ีจะรองรับ

หรือใหบริการ 

7. มีการประเมินหนวยงานมากครั้งเกินไป  
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ภาคผนวก ค 

คําส่ังท่ีเก่ียวของกับการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก ง 

กระบวนการ ข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการ/แผนงบประมาณ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

 

ท่ี วัน/เดือน/ป กิจกรรม หนวยงาน 

การวางแผนการจัดทําแผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณ 

1. ตลุาคม 2561 ประชุมชี้แจงการจัดทํางบประมาณรายจายและแผนความตองการงบ

ลงทุนเบ้ืองตน งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐประจําปงบประมาณ 2563  

กองยุทธศาสตร 

2. เมษายน – 

พฤษภาคม 2562 

รวบรวมขอมูลพื้นฐาน ผลงานที่สําคัญของมหาวิทยาลัย และวิเคราะห

สภาพแวดลอมภายในและภายนอกที่สงผลกระทบตอการบริหาร          และ

พัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกนในชวงป 2563  

กองยุทธศาสตร 

3. พฤษภาคม 2562 ขอความเห็นชอบหลักเกณฑ แนวทาง และปฏิทินการจัดทํางบประมาณ

เงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยขอนแกน  

กองยุทธศาสตร 

4. พฤษภาคม 2562 ประชุมชี้แจงการจดัทําแผนงบประมาณเงินรายได ประจาํปงบประมาณ

พ.ศ. 2563 

กองยุทธศาสตร 

การจัดทําแผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณ 

5. พฤษภาคม 2562 - 

มิถุนายน 2562 

สวนงาน/หนวยงาน จัดทําคําขอต้ังงบประมาณเงินรายได ประจําป

งบประมาณ 2563 

สวนงาน/หนวยงาน 

6. มิถุนายน – กรฎาคม 

2562 

วิเคราะห สรุปแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

กองยุทธศาสตร 

สวนงาน/หนวยงาน จัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ       

พ.ศ. 2563 สงมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 

สวนงาน/หนวยงาน 

การอนุมัตแิผนปฏิบัติการ และงบประมาณ 

7. 19 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแกน พิจารณาใหความเห็นชอบ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวทิยาลัยขอนแกน 

กองยุทธศาสตร 

8. 4 กันยายน 2562 สภามหาวิทยาลัยขอนแกนอนุมัติ แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

กองยุทธศาสตร 

การใชจายงบประมาณ 

9 1 ตุลาคม 2562  เริ่มใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สวนงาน/หนวยงาน 

การกํากับติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และการเบิกจายงบประมาณ 

10 ตุลาคม 25612 

เปนตนไป 

สวนงาน/หนวยงาน กํากับติดตาม และรายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

o รอบ 3 เดือน : เสนอตอ คณบดี/ผูอํานวยการ  

สวนงาน/หนวยงาน 
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ท่ี วัน/เดือน/ป กิจกรรม หนวยงาน 

 

 

o รอบ 6 เดือน : เสนอตอ คณบดี/ผูอํานวยการ 

o รอบ 9 เดือน : เสนอตออธิการบด ี

o รอบ 12 เดือน : เสนอตออธิการบดี 

 


