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(Performance) ของผลผลิตและเป้ำหมำยตัวชี้วัดต่ำง ๆ ของหน่วยงำน กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจในแต่ละ
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ส่วนที่ 1  
บทน ำ 

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

1.1 ควำมเป็นมำ  
  ส านักทะเบียนและประมวลผลจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่  18 มีนาคม 2537 ต่อมา 

พ.ศ.2548 มีการรวมส านักทะเบียนและประมวลผลและกองบริการการศึกษาเข้าด้วยกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การด าเนินงานและรองรับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น และเมื่อปี พ.ศ.2558 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการ ใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 โดยให้ส านักทะเบียนและ
ประมวลผล ใช้ชื่อว่า ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร เป็นส่วนงานเทียบเท่าคณะโดยมีภาระหน้าที่เพ่ือให้
บริการและสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และจากประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่ 2736/2561) เรื่อง การแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายใน ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561 โดยให้กองบริหารงานส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประกอบด้วย (1) 
งานบริการและทะเบียนการศึกษา (2) งานบริหารและสารสนเทศ (3) งานรับเข้าและการตลาด และ (4) งาน
หลักสูตรและสหกิจศึกษา ดังแสดงในภาพที่ 1.1 

1.2 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 

หน่วยงานภายในส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ มีดังนี้                                                     
กองบริหารงานส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
1.2.1 งำนบริกำรและทะเบียนกำรศึกษำ  (Education Service and Registration Division) 

1) ด้านทะเบียนประวัตินักศึกษาและศิษย์เก่า  
 มีภารกิจและหน้าที่ในการออกรหัสประจ าตัวนักศึกษาและนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น การด าเนินการเพ่ือรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา การขอย้ายคณะหรือสาขาวิชาหรือโอนย้ายสถาบัน การตรวจสอบการพ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา และการรายงานสถานภาพ
นักศึกษา  

2) การตรวจสอบและติดตามข้อมูลผลการศึกษา  
 มีภารกิจและหน้าที่ในการประมวลผลและตรวจสอบความถูกต้องของค่าคะแนนเฉลี่ย 

สะสมของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา/ปีการศึกษา การจัดการด้านเอกสารหลักฐานผลการศึกษา การให้บริการ
ด้านข้อมูลผลการศึกษาและรายงานสรุปข้อมูลสถิติผลการศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น นักศึกษา อาจารย์ผู้ส อน 
ผู้ปกครอง ผู้บริหาร การตรวจสอบความถูกต้องของค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาก่อนเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติปริญญา การตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ -สกุล คณะ สาขาวิชา ของผู้ขอส าเร็จ
การศึกษา 
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3) การอุทธรณ์โทษทางวิชาการและบริหารจัดการข้อร้องเรียน  
มีภารกิจและหน้าที่ในการด าเนินการด้านการขออุทธรณ์ลงโทษทางวิชาการของ 

นักศึกษาตามค าสั่งลงโทษของมหาวิทยาลัย และการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของส านัก ฯ  
4) การให้บริการทางการศึกษา  
 มีภารกิจและหน้าที่ในการให้บริการนักศึกษาด้านออกเอกสารส าคัญทางการศึกษาให้ 

นักศึกษาและศิษย์เก่า การจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา การประสานงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร การ
ตรวจสอบคุณวุฒิ การให้บริการและประสานงานกับบุคคลภายนอกท างานในลักษณะบริการแบบเบ็ดเสร็จ  ณ 
จุดเดียว (One Stop Service) 

1.2.2 งำนบริหำรและสำรสนเทศ (Administration and Information Division) 
มีภารกิจและหน้าที่ ดังนี้ 
1) ด้านแผนยุทธศาสตร์และการประกันคุณภาพ  

   ด้านแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลหรือปัจจัยต่างๆ เพ่ือการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการทั้งในระยะสั้นและระยาวขององค์กร ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูล
จากงานการเงินเพ่ือจัดท างบประมาณ แผนอัตราก าลัง แผนกลยุทธ์และโครงการ การรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
ติดตามและการประเมินผลโครงการและการด าเนินงานตามกลยุทธ์ การจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารจัดการองค์กรที่ดี การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (ITA) รายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน การจัดท า
การควบคุมภายในและรายงานผลควบคุมภายใน การจัดท าแผนพัฒนาองค์กร และรานงานผลอ่ืนๆ ตามที่
นโยบายก าหนด  
   ด้านการประคุณภาพ ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การติดตามการ
ด าเนินงานตามข้อก าหนดต่าง ๆ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติและเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด การ
บริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดการข้อร้องเรียน การประเมินความพึงพอใจและรับฟังเสียงของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดท ารายงานการประเมินและประกันคุณภาพ เช่น การประกันคุณภาพภายใน
รายงานการประเมินตนเอง รานงานผลการด าเนินงานประจ าปี การจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือใช้ในการรายงานด้าน 
QS University Rankings การจัดการความรู้ รวมถึงการสนับสนุนการด าเนินงานด้านการวิจัยสถาบันของ
ส านัก ฯ  

2) ด้านการบริหารและธุรการ  
 มีภารกิจและหน้าที่ด าเนินงานจัดการด้านงานสารบรรณและเอกสาร การจัดการประชุม  

งานเลขานุการผู้บริหาร การประสานงานทั่วไประหว่างส านัก ฯ กับหน่วยงานทั้งภายในภายนอก การจัด
กิจกรรมทั่วไป การบริการยานพาหนะและอาคารสถานที่   

3) ด้านทรัพยากรบุคคล  
 มีภารกิจและหน้าที่ด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล เช่น การด าเนินงานเพื่อสรรหาและ 
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คัดเลือกบุคลากร การจัดเตรียมข้อมูลด้านบุคคลเพ่ือใช้ในการบริหารงาน เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
สวัสดิการ และการฝึกอบรม การสนับสนุนการจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการทรัพยากรบุคลากร   

4) ด้านคลังและพัสดุ 
 มีภารกิจและหน้าที่ด้านการจัดการเงินและบัญชีตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด เช่น การ 

ตรวจสอบเพ่ือการขออนุมัติใช้เงินและเบิกจ่ายเงิน การรับช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าเอกสารทาง
การศึกษา การน าส่งเงิน การควบคุมใบเสร็จรับเงิน การจัดการด้านการเงินทุนการศึกษา กยศ/กรอ.
ทุนการศึกษาอ่ืน จัดท างบการเงิน การบันทึกบัญชี การจัดชุดเอกสารเบิกจ่ายเงินส่งกองคลัง การขอเงินคืน
นักศึกษา การจัดท าสรุปและน าส่งเงินกองคลัง การจัดท าบัญชีแยกประเภท การจัดท ารายงานงบการเงินและ
การท าบัญชี และการจัดท ารายงานการเงินประจ าเดือน การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ด าเนินการจัดสรร
ค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น ค่าลงทะเบียน ตามเกณฑ์การจัดสรรที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือเสนอ
มหาวิทยาลัยและคณะให้ตรวจสอบและเพ่ือการขออนุมัติตัดโอนงบประมาณต่อไป โดยจัดสรรภาคการศึกษา
ละ 2 ครั้ง  

 ด้านพัสด ุมีภารกิจและหน้าที่ด าเนินงานด้านการจัดซื้อ การจัดจ้างพัสดุ การบริหาร 
จัดการด้านพัสดุ การให้บริการและควบคุมการเบิกใช้วัสดุ การจัดท าทะเบียนและการจ าหน่าย/บริจาคครุภัณฑ์ 
การบ ารุงซ่อมแซมรักษาพัสดุ/ครุภัณฑ์ การรายงานพัสดุคงเหลือประจ าปี การจัดการสาธารณูปโภคได้แก่
ระบบไฟฟ้า ประปา ลิฟต์ เครื่องปรับอากาศ  

1.2.3 งำนรับเข้ำและกำรตลำด (Admission and Marketing Division) 
1) การรับบุคคลเข้าศึกษา  
 ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับปริญญาตรี มีภารกิจและหน้าที่ในการสนับสนุนการรับ 

บุคคลเข้าศึกษา การจัดท าแผนการรับนักศึกษา การด าเนินการรับสมัคร การประกาศผลคะแนน การจัดสอบ
สัมภาษณ์ การประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และการรายงานตัวของผู้สิทธิ์เข้าศึกษา และการประสานงานเพ่ือ
ด าเนินการสนับสนุนการจัดสอบ GAT/PAT, O-NET, วิชาสามัญ 9 วิชา  

2) ด้านสารสนเทศการรับเข้าศึกษา  
 มีภารกิจในการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ จัดท าสถิติด้านการรับเข้าศึกษา การจัดท า 

ฐานข้อมูลโรงเรียนและข้อมูลอ่ืนที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง การจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการรับเข้าศึกษา และ
การน าเสนอสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร  

3) การตลาด  
 มีภารกิจในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องส าหรับการรับเข้า 

ศึกษาในระดับปริญญาตรี การจัดท าแผนงานโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ์และสร้างความ
ผูกพันกับลูกค้าตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด ตลอดจนการวิจัยตลาดร่วมกับคณะวิชา และการสร้างความ
ร่วมมือกับลูกค้า ลูกค้าในอนาคต หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ครูแนะแนว ผู้ปกครอง โรงเรียน เป็นต้น    

4) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล   
มีภารกิจและหน้าที่ในการจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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และระบบเครือข่ายของระบบทะเบียน การสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการและ
บริหารงานองค์กร การปรับปรุงและบ ารุงรักษาโปรแกรมและฐานข้อมูลทะเบียนนักศึกษา การพัฒนาและ
ให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านระบบทะเบียนนักศึกษา การบริการจัดท าสื่อ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์กร การดูแลรักษาด้านโสตทัศนูปกรณ์ การพัฒนาและดูแลเว็บไซต์ การจัดอบรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการให้บริการและให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การลงโปรแกรมระบบ Back 
office ให้คณะ/หน่วยงาน ระบบโทรศัพท์ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบสแกนลายนิ้วมือ คีย์การ์ด เป็นต้น     

1.2.4 งำนหลักสูตรและสหกิจศึกษำ (Curriculums  and  Co-operative Education Division) 
1) สนับสนุนการบริหารหลักสูตร  
 มีภารกิจและหน้าที่ในการสนับสนุนการด าเนินการของการขออนุมัติเพ่ือเปิด ปรับปรุง หรือ 

ปิดหลักสูตร/รายวิชา การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเรื่องต่าง ๆ ในหลักสูตร  สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินการของ
คณะวิชาในการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพหลักสูตร  การ
ตรวจสอบเพ่ือเสนอขออนุมัติเทียบเท่าหรือเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตร การประสานงานเสนอหลักสูตรต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร/ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตลอดจนการแจ้งมติและจัดท าสรุปมติที่ประชุมให้
ค าแนะน าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่คณาจารย์/เจ้าหน้าที่คณะในการจัดท าหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  การ
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร การจัดท าคู่มือนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (มข.5) การจัดท าฐานข้อมูลทะเบียนหลักสูตรและรายวิชา จัดท าโปรแกรมฐานข้อมูลหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา ฯ (TQF)  

2) ด้านทะเบียนนักศึกษา  
 มีภารกิจและหน้าที่ในการจัดการด้านการลงทะเบียนของนักศึกษา การขอลงทะเบียน 

กรณีพิเศษ การตรวจสอบการเทียบโอนรายวิชา การขอลงทะเบียนมากกว่าหรือน้อยกว่าก าหนด การขอถอน
รายวิชา การจัดท าปฏิทินการศึกษา การจัดท าตารางสอนตารางสอบ การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ 
การตัดยอดหนี้ค่าธรรมเนียมการศึกษา การจัดการเรื่องการขอผ่อนผันค่าช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมครึ่งราคา การประสานงานกับคณะวิชาด้านการจัดการวิชาการพ้ืนฐานและเรียนร่วม การ
ประสานงานเครือข่ายระบบทะเบียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านระบบทะเบียน 

3) ด้านสนับสนุนการจัดการศึกษา  
 มีภารกิจและหน้าที่ด าเนินการสนับสนุนกระบวนงานการจัดการประชุมคณะกรรมการ 

สภาวิชาการ เช่น การท าปฏิทินการประชุม การติดต่อประสานงานคณะกรรมการ การจัดเตรียมและจัดท า
เอกสารประกอบการประชุม การบันทึกและการรายงานผลการประชุม การแจ้งมติที่ประชุม การประสานงาน
คณะวิชา ตลอดจนการจัดการด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาวิชาวิชาการ การเตรียมร่างและระเบียบว่าด้วย
การศึกษา 
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4) การด าเนินงานด้านสหกิจศึกษา  
 มีภารกิจและหน้าที่ในการด าเนินงานด้านกระบวนงานสหกิจศึกษาอาเซียน เช่น การ 

จัดท าแผนงานเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ การให้ค าปรึกษา เผยแพร่ข้อมูลสหกิจศึกษาสหกิจศึกษา
อาเซียนร่วมกับคณะสาขาวิชาและสถานประกอบการ ถ่ายทอดความรู้ การปฐมนิเทศและการเตรียม
ความพร้อมของนักศึกษา การคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา การจัดอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสห
กิจศึกษา การจัดโครงการประกวดและแสดงผลงานสหกิจศึกษาระดับเครือข่าย การประสานงานกับ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับนโยบายถ่ายทอดไปยังเครือข่าย การจัดท าคู่มือสหกิจ
ศึกษา การประสานโครงการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษให้นักศึกษาสหกิจศึกษา การจัด
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น การสร้างความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ และการประสานเครือข่ายสหกิจศึกษาของสถาบันการศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 
1.3 โครงสร้ำงองค์กร 

 1.3.1 โครงสร้ำงส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภำพที่ 1.1 โครงสร้างส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

งานรับเข้าและการตลาด งานบริการและทะเบียนการศึกษา 

ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

กองบริหารงานส านกับริหารและพัฒนาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา งานบริหารและสารสนเทศ 

หน่วยทะเบียนประวัตนิักศกึษา
และศิษย์เก่า 

การศกึษา 
หน่วยตรวจสอบและติดตามผล

การศกึษา 

หน่วยอุทธรณโ์ทษทางวิชาการ 

 

หน่วยบริการทางการศกึษา  

(One Stop Service) 
 

หน่วยแผนยุทธศาสตรแ์ละประกนั
คุณภาพ  
 
หน่วยบริหารและธุรการ 

หน่วยทรัพยากรบุคคล 
 

การศกึษา 
หน่วยคลังและพัสด ุ

 

หน่วยรับบุคคลเข้าศกึษา 
 

หน่วยสารสนเทศการรับเขา้ศึกษา 
 

หน่วยการตลาด 

 

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
วิทยากรข้อมูล 

หน่วยหลักสูตร 
 

หน่วยทะเบียนเรียน 
 

หน่วยสภาวิชาการ 
 

หน่วยสหกิจศกึษา 
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1.3.2 โครงสร้ำงภำระงำนส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 

ภำพที่ 1.2 แสดงโครงสร้างภาระงานส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

1.งำนบริกำรและทะเบยีนกำรศึกษำ  3.งำนรับเข้ำและกำรตลำด  

ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 

2.งำนบริหำรและสำรสนเทศ  4.งำนหลักสูตรและสหกิจศึกษำ  

2.2 หน่วยบริหำรและธุรกำร 
คุณภำพ - จัดการด้านงานสารบรรณและเอกสาร  
- การจัดการประชุม  
- งานเลขานุการผู้บริหาร  
- การบริการยานพาหนะและอาคารสถานที่ 
- ประสานความร่วมมือกับคณะ/ส่วนงาน 
2.3 หน่วยทรัพยำกรบุคคล 

1.1  
คุณภำพ 

- การด าเนินงานเพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
- การจัดเตรียมข้อมูลด้านบุคคลเพื่อใช้ในการบริหารงาน เช่น การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน สวัสดิการ และการฝึกอบรม  
- การสนับสนุนการจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการทรัพยากรบุคลากร   

 2.4 หน่วยคลังและพัสด ุ

1.2  
คุณภำพ 

- จัดการเงินและบัญชี 
- การจัดการพัสดุ 

- ประสานความร่วมมือกับคณะ/ส่วนงาน 
 

2.1 หน่วยแผนยุทธศำสตร์และประกนัคุณภำพ  
คุณภำพ - จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- จัดท าค าของบประมาณประจ าปี  
- จัดท าแผนอัตราก าลัง  
- การบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดการข้อร้องเรียน 
- ด้านการประกันและพัฒนาคุณภาพ 
- การจัดท ารายงานฯ (ความเสี่ยง , ITA, Good Governance, 

กพร ,ควบคุ มภาย ใน , ร ายงานประจ าปี ,  QS University 
Rankings)        

- ประสานงานสหกิจศึกษาภายในประเทศและ 
สหกิจศึกษาอาเซียน 

- สนับสนุนการด าเนินงานของแม่ข่ายสหกิจศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

- ประสานงานกับสถานประกอบการ 
- การคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา การเตรียมความ

พร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา การนิเทศนักศึกษา  
การน าเสนอผลงานของนักศึกษา และการบริหาร
โครงการ  

- การจัดอบรมอาจารย์นิเทศ 
- ประสานความร่วมมือกับคณะ/ส่วนงาน 
 

1.2 หน่วยทะเบียนประวัตินักศึกษำและศิษย์เก่ำ 
คุณภำพ - ออกรหัสนักศึกษา 
- การรายงานตัวนักศึกษาและข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
- การย้ายคณะ/สาขาวิชา/โอนย้ายสถาบัน 
- การพ้นสภาพนักศึกษา 
- ตรวจสอบผู้ส าเร็จการศึกษา 
- ตรวจสอบคุณวุฒินักเรียน 
- บันทึกสภาพการเป็นนักศึกษา 
- ประสานความร่วมมือกับคณะ/ส่วนงาน 

 1.2 หน่วยตรวจสอบและติดตำมผลกำรศึกษำ 
คุณภำพ - ประมวลผล GPA นักศึกษา 
- ตรวจสอบผู้ส าเร็จการศึกษา 
- การบันทึกเกรดนักศึกษา 
- ส่งผลการเรียนให้ผู้ปกครองนักศึกษา 
- การเทียบโอนนักศึกษา 
- ประสานความร่วมมือกับคณะ/ส่วนงาน 
 1.3 หนว่ยอุทธรณ์โทษทำงวิชำกำร 

และบริหำรจัดกำรข้อร้องเรียน 

3.2  
คุณภำพ 

- ประมวลผล GPA นักศึกษา 
- ตรวจสอบผู้ส าเร็จการศึกษา 
- การบันทึกเกรดนักศึกษา 
- ส่งผลการเรียนให้ผู้ปกครองนักศึกษา 
- การเทียบโอนนักศึกษา 
- ประสานความร่วมมือกับคณะ/ส่วนงาน 
 
1.4 หนว่ยบริกำรทำงกำรศึกษำ (One Stop Service) 

- ออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา 
- จัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
- ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา 
- งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
- การให้บริการนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่แบบเบ็ดเสร็จ  
 ณ จุดเดียว 
- บริการ/ประสานงานบุคคลภายนอก 

 

3.1 หน่วยรับบุคคลเข้ำศึกษำ 
คุณภำพ - การจัดท าแผนการรับนักศึกษา  
- การด าเนินการรับสมัครการประกาศผลคะแนน การจัดสอบ

สัมภาษณ์ การประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และการรายงานตัว  
- การประสานงานเพื่อด าเนินการสนับสนุนการจัดสอบ GAT/PAT, 

O-NET, วิชาสามัญ 9 วิชา  
- ประสานความร่วมมือกับคณะ/ส่วนงาน 

 3.2 หน่วยสำรสนเทศกำรรับเข้ำศกึษำ 
คุณภำพ - การศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ จัดท าสถิติด้านการรับเข้าศึกษา  
- การจัดท าฐานข้อมูลโรงเรียนและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง  
- การจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการรับเข้าศึกษา  

และการน าเสนอสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร 
- ประสานความร่วมมือกับคณะ/ส่วนงาน 

 3.3 หน่วยกำรตลำด 
คุณภำพ 

มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

กองบริหำรงำนส ำนักฯ 

- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการตลาด 
- จัดท าแผนงานโครงการ/กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์และ

สร้างความผูกพันกับลูกค้าตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
- การวิจัยตลาดร่วมกับคณะวิชาและการสร้างความร่วมมือกับ

ลูกค้า ลูกค้าในอนาคต หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
- ประสานความร่วมมือกับคณะ/ส่วนงาน 

 3.4 หน่วยเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยำกรข้อมูล 
คุณภำพ - การจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และระบบเครือข่ายของระบบทะเบยีน 
- การสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การปรับปรุงและบ ารุงรักษาโปรแกรมและฐานข้อมูลทะเบียน  
- การพัฒนาและให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านระบบทะเบียน  
- การบริการจัดท าสื่อ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ

องค์กร  
- การดูแลรักษาด้านโสตทัศนูปกรณ์ การพัฒนาและดูแลเว็บไซต์  
- ประสานความร่วมมือกับคณะ/ส่วนงาน 

 

4.1 หน่วยหลักสูตร 
คุณภำพ - การขออนุมัติเปิด/ปิดหลักสูตร 
- การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 
- การประกันคุณภาพหลักสูตร 
- การจัดท าฐานข้อมูล/ทะเบียนหลักสูตร 
- การจัดท าโปรแกรม TQF 
- ประสานความร่วมมือกับคณะ/ส่วนงาน 

 4.2 หน่วยทะเบียนเรียน 
คุณภำพ - การจัดการด้านการลงทะเบียนของนักศึกษา 
- จัดท าปฏิทินการศึกษา 
- จัดท าตารางสอน/ตารางสอบ 
- การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ  
- การตัดยอดหนี้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
- การจัดการเรื่องการขอผ่อนผันค่าช าระค่าธรรมเนียม 
- ประสานความร่วมมือกับคณะ/ส่วนงาน 
 4.3 หน่วยสภำวิชำกำร 

1.3  
คุณภำพ 

- งานเลขานุการสภาวิชาการ 
- ร่างระเบียบ/ประกาศ 
 4.4 หน่วยสหกจิศึกษำ 

1.4  
คุณภำพ 
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1.4 โครงสร้ำงอัตรำก ำลัง 
 ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ มีผู้อ านวยการกองบริหารงานส านัก และบุคลากร ทั้งสิ้น

จ านวน 53 อัตรา จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง ดังนี้ 1) ผู้บริหาร จ านวน 1 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 1.89 2) 
พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ จ านวน 16 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 30.19 3) พนักงานมหาวิทยาลัย 
(งบประมาณแผ่นดิน) จ านวน 17 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 32.08  4) พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงิน
รายได้) จ านวน 8 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 15.09 5) ลูกจ้างประจ า 1 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 1.89 และ 6) ลูกจ้าง
ชั่วคราว จ านวน 10 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 18.87 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ได้ดังนี้ 1) ระดับปริญญาโท 
จ านวน 17 อัตรา 2) ระดับปริญญาตรี จ านวน 30 อัตรา และ 3) ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 6 อัตรา ใน
ส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพได้รับต าแหน่งช านาญการพิเศษ จ านวน 1 อัตรา ได้รับ
ต าแหน่งช านาญการ จ านวน 12 อัตรา จากจ านวน 16 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 
ได้รับต าแหน่งช านาญการ จ านวน 5 อัตรา จาก จ านวน 17 อัตรา ดังแสดงในตารางที่ 1.1 

 
ตำรำงท่ี 1.1 จ านวนบุคลากร ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ จ าแนกตามอายุตัว อายุราชการ วุฒิการศึกษา 
และระดับต าแหน่ง  

สายสนบัสนุน 
จ านวน 
(คน) ร้อ

ยล
ะ 

อายุตัว (ปี) อายุราชการ (ปี) วุฒิการศึกษา 

ช า
นา

ญก
าร

พิเ
ศษ

 

ช า
นา

ญก
าร

 

ต่ าสุด สูงสุด เฉลี่ย ต่ าสุด สูงสุด เฉลี่ย 
ต่ ากว่า 
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท 

ผู้บริหาร 1 1.89 56 56 56 28 28 28 - 1 - - - 

พนักงานมหาวิทยาลัย
เปลี่ยนสถานภาพ 

16 30.19 22 35 27 45 59 53 1 7 8 1 12 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(งบแผ่นดิน) 

17 32.08 0 15 10 25 54 39 - 10 7 - 5 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(เงินรายได้) 

8 15.09 1 11 7 26 44 38 - 7 1 - - 

ลูกจ้างประจ า 1 1.89 25 25 25 52 52 52 1 - - - - 

ลูกจ้างช่ัวคราว 10 18.87 1 24 9 29 57 39 4 5 1 - - 
รวม 53 100  6 30 17 1 17 

คิดเป็นร้อยละ      

ที่มา :  หน่วยทรัพยากรบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 
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1.4.1 โครงสร้ำงอัตรำก ำลัง
 

อธิกำรบดี 

ผู้อ านวยการ 

ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

งำนบริหำรและสำรสนเทศ  งำนหลักสูตรและสหกิจศึกษำ  งำนบริกำรและทะเบียนกำรศึกษำ งำนรับเข้ำและกำรตลำด  

1. นักวชิาการศึกษา ช านาญการ (1) 

2. นักวชิาการเงนิและบญัชี ช านาญการ (1) 

3. พนักงานพิมพ์ (ลกูจ้างประจ า) (1) 

4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ (3)  

5. นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัตกิาร (1)  

6. นักวชิาการเงนิและบญัชี ปฏิบัติการ (1) 

7. นักบัญช ีปฏิบัติการ (1) 

8. นักวชิาการพัสดุ ปฏิบัตกิาร (1) 

9. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2) 

10. พนักงานขับรถยนต์ (2) 

11. คนงาน (1) 

1. นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ (1) 
2. นักวิชาการศึกษา ช านาญการ (4) 
3. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ช านาญงาน (1) 
4. พนักงานธุรการ ช านาญงาน (1) 
5. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ (4) 
6. นักวชิาการศึกษา (2) 

 

1. นักวิชาการศึกษา ช านาญการ (6) 
2. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ (2) 
3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ (1) 
4. นักวิชาการศึกษา (2) 
 

1. นักวิชาการศึกษา ช านาญการ (1) 
2. นักวิชาการคอมพวิเตอร์ ช านาญการ (1) 
3. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ (2) 
4. นักวิชาการคอมพวิเตอร์ ปฏบิัติการ (3) 
5. นักสารสนเทศ ปฏิบัติการ (2) 
6. นักวิชาการสถิติ ปฏิบัติการ (1) 
7. นักวชิาการโสตทัศนศึกษา ปฏบิัติการ (2)  

 

คณะกรรมการประจ าส านกัฯ 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานส านักฯ 1 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ 

1 1 1 

57

9 
1 

15 13 11 12 

ภำพที่ 1.3 แสดงโครงสร้างอัตราก าลัง 



แผนปฏิบัติการ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
9 

1.5 กระบวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

 1) กระบวนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ (Strategy Development Process) 

 ส านักฯได้ก าหนดกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ขององค์การเป็น 6 ขั้นตอนตามตารางที่ 1.2 โดยมี
เป้าหมายสูงสุดคือการบรรลุวิสัยทัศน์ ส านักฯให้ความส าคัญต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์ เสริมสร้างความ
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ โอกาสเชิงกลยุทธ์ตามที่ระบุ และมีการทบทวนกระบวนการจัดท ากลยุทธ์ทุกปี ซึ่ง
ผู้บริหารและบุคลากรได้ร่วมกันจัดท าโดยการประชุมระดมความคิดของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือท าการวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT analysis) ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างมหาวิทยาลัยและส านักฯ การวิเคราะห์ทิศทางและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2563–2566 แผนปฏิบัติการ 4 ปี 
พ.ศ. 2563–2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรอบแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กรอบแนวทางการบริหารส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ แผนปฏิบัติการ 4 ปี 
พ.ศ.2563-2566 ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ และการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียหรือคู่ความร่วมมือ และบุคลากรในส านักฯ เพ่ือน าข้อมูลไปวิเคราะห์และจัดท าแผนกลยุทธ์  

 
ตำรำงท่ี 1.2 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 

ขั้นตอน รำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบหลัก 

1. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และภาวะคุกคาม 
(SWOT analysis) 
สภาพแวดล้อมท่ีมผีลกระทบ
ต่อองค์กร ผลการด าเนินงานท่ี
ผ่านมา ทิศทางและนโบยาย
มหาวิทยาลยั และอื่นๆ 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินการของส านักฯ ทั้งจาก
ภายนอกและภายใน รวมถึง
ผลงานของส านักฯ 

ม.ค.-มี.ค. 
 

- คณะผู้บริหารส านัก 
- คณะกรรมการบรหิารส านักฯ  
- บุคลากรส านักฯ 

2. การรับฟังเสียงและวิเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศ 

จ านวน 3 กลุ่ม คือ  
1. ผู้รับบริการ  
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
3. คู่ความร่วมมือหรือพันธมิตร 

ก.พ.- เม.ย. 
 

- คณะกรรมการบรหิารความ
เสี่ยง การควบคมุภายใน 
และการจัดการข้อร้องเรียน  

3. ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยม ปรับปรุงเป้าหมายตัวช้ีวัด 
จัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การ 

ทิศทางกลยุทธ์ เป้าหมายและ
แผนปฏิบัติการ 
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
- ประเด็นกลยุทธ์ 
- รายละเอียดโครงการและตัวช้ีวัด 

พ.ค.-มิ.ย. - คณะผู้บริหารส านัก 
- คณะกรรมการบรหิารส านักฯ  

บุคลากรส านักฯ 

4. เสนอความเห็นชอบ - เสนอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการประจ าส านักฯ 

มิ.ย.-ก.ย. - ผู้อ านวยการ 
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ขั้นตอน รำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบหลัก 

- คณะกรรมการบรหิาร
มหาวิทยาลยัและสภา
มหาวิทยาลยัให้ความเห็นชอบ
และอนุมัติแผนปฏิบัติการ 

5. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ  - การถ่ายทอดแผนและตัวช้ีวัด
ให้แก่กลุ่มงานและบุคลากร 

- ผู้รับผิดชอบโครงการน าไป
ด าเนินงาน 

ต.ค. - ผู้อ านวยการ 
- รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร

และยุทธศาสตร์  

6. การติดตามและประเมินผล - ประเมินผลการด าเนินงาน ทุก 3 เดือน
และรายงาน
ผลตามที่
มหาวิทยาลยั
ก าหนด 

- คณะผู้บริหาร 
- คณะกรรมการบรหิารส านักฯ 
- เจ้าหน้าท่ีงานแผนละประกัน

คุณภาพ 
 

 
2) กำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation)  

กำรจัดท ำแผนปฏิบัติ กำรและกำรถ่ ำยทอดสู่ กำรปฏิบัติ  (Action Plan Development and 
Deployment) 

(1) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร (Action Plan Development) การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติโดยผู้ที่
ได้รับมอบหมายจะต้องไปจัดท ารายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมพร้อมงบประมาณ และบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน  

(2) กำรน ำแผนปฏิบัติกำรไปปฏิบัติ (Action Plan Implementation) การถ่ายทอดเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์สู่บุคลากร  

(3) กำรจัดสรรทรัพยำกร (Resource Allocation) ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ยังได้มีการ
จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคลในมิติของประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินโครงการและ
กิจกรรม เพ่ือเป็นกลไกในการด าเนินงานให้สอดคล้องกลยุทธ์ของส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ รวมทั้งการ
ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
และการทบทวนแผนปฏิบัติการ  
  (4) แผนด้ำนบุคลำกร (Workforce Plans) ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ให้ความส าคัญต่อการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรในการก าหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และอ่ืนๆ ตลอดจนการ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากรไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี รวมทั้ง
การวิเคราะหอั์ตราก าลังทั้งในระยะสั้นและระยาวตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
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(5) ตัววัดผลกำรด ำเนินกำร (Performance Measures) ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการก าหนด
ตัวชี้วัดส าคัญที่ชี้บ่งการด าเนินการของส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประกอบด้วย ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
และข้อตกการปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือใช้ตรวจประเมินผลการด าเนินการของส านักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ การติดตามผลความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการ และข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ทุก
ตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยก าหนดใช้ประเมินผลการด าเนินการ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลการด าเนินการไปสู่เกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)  

(6) กำรปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติกำร (Action Plan Modification) ในกรณีสถานการณ์บังคับให้ต้อง
เปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ มีระบบในการพิจารณาปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ์ โดยพิจารณาเป็น 2 ทางเลือก คือ 

1. เลือกพิจารณาปรับแผน/พัฒนำแผน เพ่ือปรับเปลี่ยนเลือกแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปได้หรือแนวทาง
ที่เหมาะสมกว่าแนวทางเดิม เพ่ือพัฒนาให้ดีและเหมาะสมยิ่งขึ้น หรือ 

2. เลือกยุติแผน กรณีแนวทางปฏิบัตินั้นมีข้อจ ากัดท่ีไม่อาจด าเนินการต่อได้ หากต้องมีการเปลี่ยนแปลง 
การแก้ไขจะค านึงถึง ผลกระทบที่เกิดกับลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นระยะเวลา ค่าใช้จ่าย (ความคุ้มค่า) โดยยึด
หลักการด าเนินการที่โปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้เสมอ ดังภาพที่ 1.3 
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ภำพที่ 1.4 แสดงกระบวนการ ขั้นตอนการวางแผน ของส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

 
 
 
 
 

Plan 

Do 

Check 

Action ถือปฏิบัติในระบบงาน 

7. ติดตามตรวจสอบ 

6. น าสู่การปฏิบัติตามแผน/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 วิสยัทัศน์ พันธกจิ ค่านิยม วฒันธรรม และแผน
คุณภาพของส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ         

สอดคล้องตามทิศทางของแผน 
ไม่สอดคล้องตามทิศทางของแผน 

น าสู่การปรบัปรุงแผน/หรือยุตแิผน 

นโยบายส านัก 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธแ์ละ
ความท้าทาย 

นโยบายมหาวิทยาลยั 

เสียงจากบุคลากร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วน
ได้ส่วยเสยี OFI 

ยุติแผน 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

 
2.1 ปณิธำน วัฒนธรรมองค์กร และค่ำนิยมองค์กร 

ปณิธำน  
ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม การให้บริการด้วยใจ และเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยเพ่ือส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีมีคุณค่าอยู่เสมอ และเพ่ือส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศด้านศิลปะ
วิทยาการ 

 
วัฒนธรรมองค์กร  
การให้บริการที่มุ่งเน้นคุณภาพ คุณธรรม และสร้างสุขร่วมกันจากความส าเร็จ  
 
ค่ำนิยมองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถูกต้อง โปร่งใส เป็น
ธรรมและเสมอภาค การ
บริหารจดัการด้วยข้อมูล
จริง และสร้างวัฒนธรรม

การเรยีนรู้ร่วมกัน 

การมุ่งเน้นให้บริการด้วย
ความสะดวกรวดเร็ว 

ด้วยกระบวนงาน และ
เทคโนโลยีที่ชาญฉลาด 
การปรับตัวอยา่งรวดเร็ว

และยดืหยุ่น 

การให้บริการด้วยใจ และ
การมีความสุขท่ีมสี่วน
ร่วมในความส าเรจ็และ
ก้าวหน้าของส านักฯ 

รวดเร็ว บริการด้วยใจ ถูกต้อง สวย

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

 
 

 
 
 
2.3 พันธกิจ (Mission) 

1. การให้บริการด้านระบบทะเบียนและเอกสารส าคัญทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
แบบชาญฉลาดและมืออาชีพ 

2. การสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วยการสนับสนุนด้านการ
บริหารหลักสูตร การรับเข้าศึกษา และสหกิจศึกษาอาเซียน อย่างมีคุณภาพและคุณค่า    

 
2.4 ประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์ 

ตำรำงท่ี 2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ 

(Strategic Issues) (Goals) 

ส่วนที่ 1 แผนยุทธศำสตร์เพ่ือกำรบรรลุวิสัยทัศน์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพด้านระบบ
ทะเบียนและการให้บริการด้านสนบัสนุนการศึกษาสู่การ
เป็นช้ันน า  

1 พัฒนาคุณภาพดา้นระบบทะเบียนและการให้บริการตาม
พันธกิจขององค์กรอยู่ในระดับดีเยีย่ม เพื่อส่งมอบและ
สร้างผลลัพธ์ที่มคีุณค่าและยกระดบัสู่มาตรฐานสากล 
รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อให้สร้างผลงานท่ีมี
มาตรฐานสูง 

ส่วนที่ 2 แผนยุทธศำสตร์ของงำนประจ ำตำมพันธกิจ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 การสนับสนุนการปรับเปลี่ยน
การจัดการศึกษา  

1 สร้างผลการด าเนินงานและความพึงพอใจจากการ
ให้บริการเพื่อสนับสนุนการผลิตบณัฑิตในระดับดีเยี่ยม 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรที่ด ี 2 สร้างระบบการบริหารจัดการเพื่อเป็นองค์กรที่มีการ
บริหารจดัการทีด่ี เพื่อสร้างผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ มี
ความสุขในการปฏิบัติงานควบคู่กบัหลักธรรมาภิบาล 

 
 
 
 

ค ำอธิบำยวิสัยทัศน์ 
“ส านักฯได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับดีเยี่ยม 

เมื่อพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการ การส่งมอบคุณค่า และผลลัพธ์” 
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2.5 แผนที่ยุทธศำสตร์  (Strategies Map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับรองคุณภำพโดยส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ หรือ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

 

องค์กรชั้นน าด้านการบริการระบบทะเบียนและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
(“ส านักฯได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับดีเย่ียม 

เมื่อพจิารณาจากคณุภาพการให้บริการ การส่งมอบคุณค่า และผลลัพธ์”) 
ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการได้รับการประเมนิจากผูร้ับบริการและผู้มีส่วนได้ทกุเสียในระดับดเีย่ียม 

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 แผนที่ยุทธศาสตร์ 
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2.6 สรุปรำยละเอียดแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ส่วนที่ 1 แผนยุทธศำสตร์เพื่อกำรบรรลุวิสัยทัศน์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพด้ำนระบบทะเบียนและกำรให้บริกำรด้ำนสนับสนุนกำรศึกษำสู่กำรเป็นชั้นน ำ 
กลยุทธ์ที ่1 การพัฒนาและขยายขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนและสนับสนุนวิชาการ   

มำตรกำรที่ 1 การพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนและบริการการศึกษาที่รองรับการจัดการศึกษาได้ทุกรูปแบบ 
มำตรกำรที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการบริหารวิชาการ  

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อมเพ่ือรองรับการจัดการศึกษาและให้บริการตามกระบวนทัศน์ใหม่ 
มำตรกำรที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรแบบต่อเนื่องเพ่ือความพร้อมในอนาคต 
มำตรกำรที่ 2 การพัฒนาไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรคุณภาพและการเรียนรู้ร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
17 

ตำรำงท่ี 2.2 สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการ ส่วนที่ 1 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ 

กลยุทธ์/
มำตรกำร 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ควำมสอดคล้องกับ 

แผ่นดิน รำยได้ รวม แผนยุทธศำสตร์ มข. 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพด้ำนระบบทะเบียนและกำรให้บริกำรด้ำนสนับสนนุกำรศึกษำสู่กำรเป็นชัน้น ำ 

กลยุทธ์ที่ 1 กำรพัฒนำและขยำยขีดควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศระบบทะเบียนและสนบัสนุนวชิำกำร   

มำตรกำรที่ 1 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศระบบทะเบียนและบริกำรกำรศกึษำที่รองรับกำรจัดกำรศึกษำได้ทุกรูปแบบ 

126314 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูคลังหน่วยกิต
และระบบการจัดการศึกษาล่วงหน้า (Next 
Project) เพื่อสนับสนุนการเรียนรูต้ลอดชีวิต 
ระยะที่ 2   

1. ระบบคลังหน่วยกติมหาวิทยาลยั
ขอนแก่น (KKU-Credit Bank) 
(จ านวน 1 ระบบ) 
2. แพลตฟอร์มการจัดการศึกษา
ล่วงหน้า (Next Project) ที่มี
รายวิชาที่สอดคล้องกับการประเมนิ
สมรรถนะในการรับบุคคลเข้าศึกษา 
ระดับปริญญาตรี จ านวนอย่างน้อย 
3 วิชา และมีผู้เรียนใน Next 
project (ไม่น้อยกว่า 500 คน)   
3. รูปแบบการแนะน าการศึกษา
อย่างชาญฉลาด (AI 
recommendation) จ านวน 1 
ฟังก์ชัน และมีนกัเรียนเข้าใช้งาน 
1000 คน  
 
 

- 1,100,000 1,100,000 รอง

ผู้อ านวยการ

ฝ่ายวิชาการ 

รอง

ผู้อ านวยการ

ฝ่ายบรหิารฯฯ 

(E)8 



แผนปฏิบัติการ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
18 

กลยุทธ์/
มำตรกำร 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ควำมสอดคล้องกับ 

แผ่นดิน รำยได้ รวม แผนยุทธศำสตร์ มข. 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพด้ำนระบบทะเบียนและกำรให้บริกำรด้ำนสนับสนนุกำรศึกษำสู่กำรเป็นชัน้น ำ 

มำตรกำรที่ 2 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรสนับสนนุกำรบริหำรวิชำกำร 

125499 โครงการปรับปรุงกระบวนงานเพือ่เพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล  

 

จ านวนนวัตกรรมที่พัฒนาหรือ
ปรับปรุงเพื่อเพ่ิมประสิทธิผลหรือ
ประสิทธิภาพ (5 ระบบ) 

- 1,100,000.00      1,100,000.00 หน่วยเทคโนโลยี

และสารสนเทศ 
(E)8 

125499-1 โครงการพัฒนาระบบ Mobile Application 

การบริการของส านักบริหารและพฒันาวิชาการ 

 

จ านวนระบบท่ีได้รับการพัฒนา  

(1 ระบบ) 

-         

300,000.00  

 หน่วยเทคโนโลยี

และสารสนเทศ 

 (E)8  

125499-2 โครงการการพัฒนาระบบยื่นค าร้องออนไลน์ 

(ระยะที่ 2)  

จ านวนระบบท่ีได้รับการพัฒนา  

(1 ระบบ) 

-         

250,000.00  

 หน่วยทะเบียน

เรียน 

 (E)8  

125499-3 โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัด

แบ่งกลุ่มศักยภาพและคณุภาพของหลักสูตร 

(Curriculum division) ระดับปรญิญาตรี   

จ านวนระบบท่ีได้รับการพัฒนา  

(1 ระบบ) 

-         

200,000.00  

 หน่วยหลักสูตร  (E)8  

125499-4 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูและระบบ

ประเมินทักษะและสมรรถนะออนไลน์ (KKU E-

CWIE สหกจิอาเซียน)    

จ านวนระบบท่ีได้รับการพัฒนา  

(1 ระบบ) 

-         

300,000.00  

 หน่วยสหกิจศึกษา  (E)8  

125499-5 โครงการพัฒนาระบบออกเอกสารส าคัญทาง

การศึกษา 

 

จ านวนระบบท่ีได้รับการพัฒนา  

(1 ระบบ) 

-          

50,000.00  

 หน่วยบรกิาร  (E)8  
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กลยุทธ์/
มำตรกำร 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ควำมสอดคล้องกับ 

แผ่นดิน รำยได้ รวม แผนยุทธศำสตร์ มข. 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพด้ำนระบบทะเบียนและกำรให้บริกำรด้ำนสนับสนนุกำรศึกษำสู่กำรเป็นชัน้น ำ 

กลยุทธ์ที่ 2 กำรพัฒนำศักยภำพทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมพร้อมเพ่ือรองรับกำรจัดกำรศึกษำและให้บริกำรตำมกระบวนทัศน์ใหม่ 

มำตรกำรที่ 1 กำรพัฒนำและส่งเสริมขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรแบบต่อเนื่องเพ่ือควำมพร้อมในอนำคต 

125498 โครงการพัฒนาทักษะของบุคลากรให้พร้อม
ส าหรับการท างานในอนาคต (Future skill 
Development) 

 ร้อยละระดับทักษะด้านสารสนเทศ

ของบุคลากร (ร้อยละ 60) 

- 2,190,000.00 2,190,000.00 งานบริหารและ

สารสนเทศ 

(P)3 

125498-1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรูค้วามสามารถ

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร  

 

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการ

อบรมและพัฒนา (ร้อยละ 60) 

- 650,000.00  มณัษนันท์ (P)3 

125498-2 กิจกรรมพัฒนาทักษะบุคลากรด้าน

ภาษาต่างประเทศ 

บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้

หรือทักษะด้านการใช้

ภาษาต่างประเทศเพิ่มข้ึน  

(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25) 

- 50,000.00  ขวัญแก้ว (P)3 

125498-3 กิจกรรมพัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทัล ร้อยละระดับทักษะด้านดิจิทัลของ

บุคลากร (ร้อยละ 60) 

 

- 50,000.00  ไข่มุก (P)3 

125498-4 กิจกรรมพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการให้บริการ ร้อยละระดับทักษะด้านการ

ให้บริการของบุคลากร (ร้อยละ 60) 

 

- 50,000.00  ไข่มุก (P)3 
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กลยุทธ์/
มำตรกำร 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ควำมสอดคล้องกับ 

แผ่นดิน รำยได้ รวม แผนยุทธศำสตร์ มข. 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพด้ำนระบบทะเบียนและกำรให้บริกำรด้ำนสนับสนนุกำรศึกษำสู่กำรเป็นชัน้น ำ 

125498-5 กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมความก้าวหน้าทาง

วิชาชีพบุคลากร 

ร้อยละของบุคลากรที่มตี าแหน่งท่ี

สูงขึ้น (ไม่น้อยกว่า 5 คน) 

- 50,000.00  มณัษนันท์ (P)3 

125498-6 กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าทางการศึกษาของ

บุคลากร 

จ านวนบุคลากรที่ศึกษาต่อในระดบัท่ี

สูงขึ้นจากคุณวุฒิที่ใช้บรรจุ (ไม่น้อย

กว่า 2 คน) 

- 100,000.00  ฤทัยรัตน ์ (P)3 

125498-7 กิจกรรมการจัดประชุมบุคลากร จ านวนการจัดประชุมตามแผน  

(จ านวน 12 ครั้ง) 

 

- 70,000.00  มณัษนันท์ (P)3 

125498-8 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรู้ปแบบ Lunch Talk  จ านวนการใช้ประโยชน์จากการ

แลกเปลีย่นเรยีนรู้ (1 เรื่อง) 

 

- 70,000.00  สุวาร ี (P)3 

125498-9 กิจกรรมการจัดการความรแูชทบอท (Chatbot 

KM) 

จ านวนการใช้ประโยชน์จากการ

จัดการความรู้ (1 เรื่อง) 

 

- 50,000.00  นัฏฐา ทองดา (P)3 

125498-10 โครงการบริหารจัดการองค์กรโดยปราศจากการ

สูญเปล่าด้วยแนวคิดแบบ LEAN 

จ านวนกระบวนงานท่ีลดขั้นตอน

หรือเวลาการปฏิบตัิ  

(1 กระบวนงาน) 

- 200,000.00  สุวาร ี (P)3 
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กลยุทธ์/
มำตรกำร 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ควำมสอดคล้องกับ 

แผ่นดิน รำยได้ รวม แผนยุทธศำสตร์ มข. 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพด้ำนระบบทะเบียนและกำรให้บริกำรด้ำนสนับสนนุกำรศึกษำสู่กำรเป็นชัน้น ำ 

125498-11 โครงการสัมมนาและประเมินผลการรับบุคคลเข้า

ศึกษาและการจัดสอบ  

กระบวนการด าเนินงานด้านรับ

บุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี 

ส าเรจ็ตามเป้าหมาย (ระดับ 5) 

- 350,000.00  นุชนาถ (P)3 

125498-13 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และสุขภาวะของ

บุคลากร Happy Work Place  

ร้อยละของระดับความผาสุกของ

บุคลากร (ร้อยละ 80) 

- 150,000.00  ชลธิชา (P)3 

มำตรกำรที่ 2 กำรพัฒนำไปสู่กำรเป็นวัฒนธรรมองค์กรคุณภำพและกำรเรียนรู้ร่วมกัน 

124420 โครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และ

จรรยาบรรณของบุคลากร  

จ านวนกิจกรรมท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมประเพณี   

(6 กิจกรรม) 

 

- 500,000.00 500,000.00  งานบริหารและ

สารสนเทศ  

 (P)3  

124420-1 กิจกรรมสานสัมพันธ์วันปีใหม่ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 

 

ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วม

โครงการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

-          

60,000.00  

  ศุรินทร์ธร     (P)3  

124420-2 กิจกรรมท าบญุคลา้ยวันสถาปนาส านักบริหาร

และพัฒนาวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2564  

ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วม

โครงการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

-          

60,000.00  

  สุภาภรณ์        (P)3  

124420-3 กิจกรรมส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 

ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วม

โครงการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

-         

200,000.00  

  ฤทัยรัตน์     (P)3  
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กลยุทธ์/
มำตรกำร 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ควำมสอดคล้องกับ 

แผ่นดิน รำยได้ รวม แผนยุทธศำสตร์ มข. 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพด้ำนระบบทะเบียนและกำรให้บริกำรด้ำนสนับสนนุกำรศึกษำสู่กำรเป็นชัน้น ำ 

124420-4 กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแกผู่้เกษียณอายุราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วม

โครงการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

 

-          

60,000.00  

  จันทร์เพ็ญ      (P)3  

124420-5 กิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณการปฏิบัติงาน - จ านวนข้อร้องเรียนด้านจริยธรรม

และจรรยาบรรณบุคลากร (0 คน) 

- จ านวนบุคลากรที่ท าผิด

จรรยาบรรณฯ (0 คน) 

-          

60,000.00  

  มณัษนันท์     (P)3  

124420-6 กิจกรรมชื่นชมยินดีคนดีศรีส านัก  ร้อยละของระดับความผาสุกของ

บุคลากร (ร้อยละ 80) 

-          

60,000.00  

  มณัษนันท์     (P)3  
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ส่วนที่ 2 แผนยุทธศำสตร์ของงำนประจ ำตำมพันธกิจ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสนับสนุนกำรปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรศึกษำ 

กลยุทธ์ที่ 1 การสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาทีร่องรับการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ 
  มำตรกำรที่ 1 การสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินการด้านหลักสูตรให้ได้มาตรฐานและรองรับนโยบายมหาวิทยาลัย 
  มำตรกำรที่ 2 การสนับสนุนและพัฒนากระบวนงานด้านระบบทะเบียนที่มีคุณภาพและรองรับการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ 

มำตรกำรที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการด้านสหกิจศึกษาอาเซียนที่มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีประสิทธิภาพ 

 มำตรกำรที่ 1 การสนับสนุนการด าเนินการด้านรับบุคคลเข้าศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

 มำตรกำรที่ 2 การสนับสนุนและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการรับบุคคลเข้าศึกษาและการประชาสัมพันธ์ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่ดี 

กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ  
มำตรกำรที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรและแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ 
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ตำรำงท่ี 2.3 สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการ ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ของงานประจ าตามพันธกิจ 

กลยุทธ์/
มำตรกำร 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ควำมสอดคล้องกับ 

แผ่นดิน รำยได้ รวม แผนยุทธศำสตร์ 
มข. 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสนับสนุนกำรปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 1 กำรสนับสนุนกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรศึกษำท่ีรองรับกำรจัดกำรศึกษำรูปแบบใหม่ 

มำตรกำรที่ 1 กำรสนับสนนุและส่งเสริมกำรด ำเนินกำรด้ำนหลักสูตรให้ได้มำตรฐำนและรองรับนโยบำยมหำวิทยำลัย 

126313 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูการด าเนินงาน

หลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ 

ระดับอุดมศึกษา ตามรูปแบบและแนวทางใหม่ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น     

1. ระบบฐานข้อมูลออนไลน์

ส าหรับการด าเนินงาน

หลักสตูรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาตาม

รูปแบบและแนวทางใหม่ 

(จ านวน 1 งาน) 

2. ระบบระบบฐานข้อมูล

ออนไลน์การรายงานการ

ประเมินตนเองของหลักสตูร 

(จ านวน 1 งาน) 

3. การถ่ายทอดเทคโนโลยี

และการใช้งานโปรแกรมที่

พัฒนาสู่ผู้ปฏบิัติงานของคณะ 

วิทยาลัย (จ านวน 200 คน) 

- 438,000.00 438,000.00 งานหลักสูตร

และสหกิจ

ศึกษา 

(P)1 

การผลิตบณัฑิต 
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กลยุทธ์/
มำตรกำร 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ควำมสอดคล้องกับ 

แผ่นดิน รำยได้ รวม แผนยุทธศำสตร์ 
มข. 

4. ร้อยละความพึงพอใจต่อ

ประสิทธิภาพของโปรแกรม

และความพึงพอใจด้านการ

ปรับปรุงกระบวนงาน (ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80) 

 

125502 โครงการปรับปรุงหลักสตูรที่ครบรอบระยะเวลา

ในปีการศึกษา 2564 และต้องใช้หลักสูตร

ปรับปรุงในปีการศึกษา 2565  

ร้อยละการด าเนินการ

สนับสนุนการเสนอหลักสูตร

ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

(ร้อยละ 100) 

 

- 300,000.00 

 

300,000.00  งานหลักสูตร

และสหกิจ

ศึกษา  

(P)1 

การผลิตบณัฑิต 

 

มำตรกำรที่ 2 กำรสนับสนนุและพัฒนำกระบวนงำนด้ำนระบบทะเบียนที่มีคุณภำพและรองรับกำรจัดกำรศึกษำรูปแบบใหม่ 
125498-12 โครงการสัมมนาเครือข่ายส านักฯและงาน

บริการการศึกษา 

1. จ านวนกระบวนงานท่ี

ปรับปรุงหรือพัฒนาร่วมกัน 

(จ านวน 1 กระบวนงาน) 

2. ร้อยละความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานร่วมกัน

ระหว่างเครือข่าย (ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80) 

- 350,000.00  จันทร์เพ็ญ (P)1 

การผลิตบณัฑิต 

โครงการย่อยของ

โครงการรหัส

125498 
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กลยุทธ์/
มำตรกำร 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ควำมสอดคล้องกับ 

แผ่นดิน รำยได้ รวม แผนยุทธศำสตร์ 
มข. 

 

มำตรกำรที่ 3 กำรส่งเสริมและสนับสนนุกำรด ำเนินกำรด้ำนสหกจิศึกษำอำเซียนที่มีประสิทธภิำพ 

124870 โครงการการบริหารจัดการเครือขา่ยสหกิจ

ศึกษา ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน  

จ านวนโครงการและกิจกรรม
เพื่อพัฒนาความรู้หรือ
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ด้านสหกิจศึกษาบูรณาการ 
ท างาน (CWIE) ของ
สถาบันการศึกษาเครือข่ายฯ 
(8 สถาบัน) 
2. จ านวนนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมด้านสหกิจศึกษา
บูรณาการท างาน (CWIE) 
(จ านวนไม่น้อยกว่า 8 
สถาบันการศึกษา) 

- 160,000.00 160,000.00  ภรณฑ์ิพย์  (P)1 

การผลิตบณัฑิต 

 

กลยุทธ์ที่ 2 กำรส่งเสริมและสนบัสนุนกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำในระดับปริญญำตรีที่มีประสิทธิภำพ  

มำตรกำรที ่1 กำรสนับสนนุกำรด ำเนินกำรด้ำนรับบุคคลเข้ำศึกษำท่ีมีประสิทธิภำพ 

125504 โครงการด าเนินการจัดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ความส าเร็จของการ

ด าเนินงานตามข้อตกลงความ

ร่วมมือ (ร้อยละ 100) 

- 7,200,000.00 7,200,000.00 ภารด ี (P)1 

การผลิตบณัฑิต 
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กลยุทธ์/
มำตรกำร 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ควำมสอดคล้องกับ 

แผ่นดิน รำยได้ รวม แผนยุทธศำสตร์ 
มข. 

125505 โครงการด าเนินการจัดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา  ความส าเร็จของการ

ด าเนินงานตามข้อตกลงความ

ร่วมมือ (ร้อยละ 100) 

- 4,200,000.00 4,200,000.00 จุไรรัตน ์ (P)1 

การผลิตบณัฑิต 

125506 โครงการด าเนินการจัดสอบวิชาความถนัดทั่วไป 

(GAT) และวิชาความถนัดทางวิชาการและ

วิชาชีพ (PAT)  

ความส าเร็จของการ

ด าเนินงานตามข้อตกลงความ

ร่วมมือ (ร้อยละ 100) 

- 5,200,000.00 5,200,000.00 นุชนาถ (P)1 

การผลิตบณัฑิต 

125500 โครงการด าเนินการจัดประเมินสมรรถนะ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

ความส าเร็จของกระบวนการ

สนับสนุนการรับบุคคลเข้า

ศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อย

ละ100) 

 

- 9,200,000.00 9,200,000.00 นุชนาถ (P)1 

การผลิตบณัฑิต 

125501 โครงการสนับสนุนนักเรียนที่ขาดแคลนทุน

ทรัพย ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาใน

มหาวิทยาลยัขอนแก่น รอบที่ 2 (โควตาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจ าปีการศึกษา 2564  

จ านวนเงินทุนสนับสนุน

นักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์

ส าหรับการสอบเข้าศึกษา

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น (สาม

แสนบาท) 

 

 

- 300,000.00 300,000.00 จุไรรัตน ์ (P)1 

การผลิตบณัฑิต 
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กลยุทธ์/
มำตรกำร 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ควำมสอดคล้องกับ 

แผ่นดิน รำยได้ รวม แผนยุทธศำสตร์ 
มข. 

124414 โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือขา่ย สทศ. 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

ความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ี

ประจ าศูนย์เครือข่าย สทศ. 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ต่อ

การส่งเสริมและสนับสนุน

การด าเนินงาน (ร้อยละ 80) 

 

 

- 80,000.00 80,000.00 เจ้าหน้าท่ี 

สทศ. 

(P)1 

การผลิตบณัฑิต 

มำตรกำรที่ 2 กำรสนับสนนุและพัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำและกำรประชำสัมพันธ์ 

125397 โครงการประชาสมัพันธ์และพัฒนาการสื่อสาร

เพื่อการรับเข้าศึกษาระดับปรญิญาตรี  

จ านวนนักเรียนท่ีสมัครเข้า

ศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ

โควตาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

(30,000 คน) 

- 2,500,000.00 2,500,000.00  สุภาพ  (P)1 

การผลิตบณัฑิต 

125397-1 โครงการนิทรรศการตลาดนัดอดุมศึกษาครั้งที่ 

25 (มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจา้ภาพ) 

จ านวนครู นักเรยีน เข้าร่วม

ชมนิทรรศการ (20,000 คน) 

-         

800,000.00  

  สุภาพ  (P)1 

การผลิตบณัฑิต 

125397-2 โครงการสนับสนุนเข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาด

นัดหลักสูตรอดุมศึกษา (มหาวิทยาลัยอื่นเป็น

เจ้าภาพ) 

ร้อยละของนักเรียนต่าง

ภูมิภาคทีส่มัครเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ร้อย

ละ20) 

-         

200,000.00  

  สุภาพ  (P)1 

การผลิตบณัฑิต 
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กลยุทธ์/
มำตรกำร 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ควำมสอดคล้องกับ 

แผ่นดิน รำยได้ รวม แผนยุทธศำสตร์ 
มข. 

125397-3 โครงการจดัท าสื่อประชาสมัพันธ์และของที่

ระลึกมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สารสนเทศและการ

ประชาสมัพันธ์เพื่อสนับสนุน

การรับบุคคลเข้าศึกษาท่ี

ปรับปรุงหรือพัฒนา (2 งาน) 

-         

700,000.00  

  ธัญวลัย  (P)1 

การผลิตบณัฑิต 

125397-4 โครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุก ร้อยละผูส้นใจและสมัครเข้า

ศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลยัขอนแก่นเพิ่ม

มากขึ้น (ร้อยละ 10) 

-         

800,000.00  

  ธัญวลัย  (P)1 

การผลิตบณัฑิต 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรท่ีดี 

กลยุทธ์ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่มีประสิทธิภำพ  

มำตรกำรที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรและแผนกลยุทธ์ที่มีประสทิธิภำพ 

124418 โครงการพัฒนาแผนปฏิบตัิการและประกัน

คุณภาพตามยุทธศาสตร์องค์กร  

ร้อยละความส าเรจ็ของ

ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิการ 

(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 

 

-    350,000.00     350,000.00  งานบริหาร

และ

สารสนเทศ  

 การบริหารจัดการ

องค์กร  

124418-1 โครงการสัมมนาแผนปฏิบัติการและประกัน

คุณภาพตามยุทธศาสตร์องค์กร 

ร้อยละความส าเรจ็ของ

ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิการ 

(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 

 

-         

300,000.00  

  นันธิดา    การบริหารจัดการ

องค์กร  
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กลยุทธ์/
มำตรกำร 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ควำมสอดคล้องกับ 

แผ่นดิน รำยได้ รวม แผนยุทธศำสตร์ 
มข. 

124418-2 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการข้อร้องเรียน

และรับฟังเสียงผู้ใช้บริการ 

ข้อร้องเรียนที่มีความเสีย่ง

สูงไม่เกิน (2 เรื่อง/ปี) 

 

- 50,000.00  สุวาร ี การบริหารจัดการ

องค์กร 

124407 โครงการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบทะเบยีน  

ระบบฐานข้อมลู และระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ัง

ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 

และเครือข่ายสญัญาณมี

ความปลอดภัยและพร้อม

ใช้งานได้ 100% 

- 1,200,000.00 1,200,000.00 อติศานต ์ การบริหารจัดการ

องค์กร 

125407 โครงการสนับสนุนการบรหิารการเปลี่ยนแปลง

ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  

ร้อยละการลดขั้นตอนและ

เวลาในกระบวนงาน (ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 25) 

 500,000.00 500,000.00  งานบริหาร

และ

สารสนเทศ  

การบริหารจัดการ

องค์กร 

125503 โครงการจดัหาวัสดุเพื่อจัดท าเอกสารส าคัญทาง

การศึกษา 

จ านวนวัสดุเพียงพอต่อการ
ให้บริการ 

- 1,000,000.00 1,000,000.00  หทัยรัตน ์ การบริหารจัดการ

องค์กร 

125403 โครงการเช่าคอมพิวเตอร์  1. ความพึงพอใจของการ

จัดสิ่งสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานประเภท

คอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 80) 

- 984,000.00 984,000.00  วิญญ์  การบริหารจัดการ

องค์กร 
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กลยุทธ์/
มำตรกำร 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ควำมสอดคล้องกับ 

แผ่นดิน รำยได้ รวม แผนยุทธศำสตร์ 
มข. 

2. ประสิทธิด้านการลด

ระยะเวลาซ่อมบ ารุงหรือ

จัดหา ลดลงไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 เทียบกับการ

ด าเนินงานในข้ันตอนปกติ

ที่ไม่ใช้ระบบการเช่า 

124862 อุดหนุนเงินทุนสวัสดิการด้านการศึกษาบุตรของ

ผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จ านวนเงินทุนสวัสดิการ

ด้านการศึกษาบตุร (16 

ทุน) 

- 112,000.00 112,000.00  งานบริหาร

และ

สารสนเทศ 

การบริหารจัดการ

องค์กร 
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2.7 แผนกำรด ำเนนิงำนโครงกำร/กิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
ตำรำงท่ี 2.4 แผนการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

รหัสโครงกำร แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบหลัก/รอง 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 โครงกำร/แผนงำน 

งบประมำณเงินรำยได้ส ำนักฯ 

125498 
โครงกำรพัฒนำทักษะของบุคลำกรให้พร้อมส ำหรับกำรท ำงำนใน
อนำคต (Future skill Development) 

2,190,000.00 304,800.00 393,200.00 1,365,000.00 127,000.00 งานบริหารและสารสนเทศ 

125498-1 
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรูค้วามสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของบุคลากร 

650,000.00 50,000.00 50,000.00 500,000.00 50,000.00 มณัษนันท์ 

125498-2 กิจกรรมพัฒนาทักษะบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศ 50,000.00 50,000.00 - - - ขวัญแก้ว 

125498-3 กิจกรรมพัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทัล 50,000.00 50,000.00 - - - ไข่มุก 

125498-4 กิจกรรมพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการให้บริการ 50,000.00 - 50,000.00 - - ไข่มุก 

125498-5 กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพบุคลากร 50,000.00 - 25,000.00 25,000.00 - มณัษนันท์ 

125498-6 กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าทางการศึกษาของบุคลากร 100,000.00 - 50,000.00 50,000.00 - ฤทัยรัตน ์

125498-7 กิจกรรมการจัดประชุมบุคลากร 70,000.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 มณัษนันท์ 
125498-8 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรู้ปแบบ Lunch Talk 70,000.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 สุวาร ี

125498-9 กิจกรรมการจัดการความรู้แชทบอท (Chatbot KM) 50,000.00 - 25,000.00 25,000.00 - ธัญวลัย 

125498-10 
โครงการบริหารจัดการองค์กรโดยปราศจากการสญูเปลา่ด้วยแนวคดิ
แบบ LEAN 

200,000.00 110,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 สุวาร ี

125498-11 โครงการสัมมนาและประเมินผลการรับบุคคลเข้าศึกษาและการจัดสอบ 350,000.00 - - 350,000.00 - นุชนาถ 

125498-12 โครงการสัมมนาเครือข่ายส านักฯและงานบริการการศึกษา 350,000.00 - - 350,000.00 - จันทร์เพ็ญ 
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รหัสโครงกำร แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบหลัก/รอง 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 โครงกำร/แผนงำน 

125498-13 
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และสุขภาวะของบุคลากร Happy Work 
Place 

150,000.00 9,800.00 128,200.00 - 12,000.00 ชลธิชา 

124420 โครงกำรส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และจรรยำบรรณของบุคลำกร 500,000.00 25,000.00 160,000.00 255,000.00 60,000.00 งานบริหารและสารสนเทศ 

124420-1 กิจกรรมสานสัมพันธ์วันปีใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 60,000.00 - 60,000.00 - - ศุรินทร์ธร 

124420-2 
กิจกรรมท าบญุคลา้ยวันสถาปนาส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

60,000.00 - 60,000.00 - - สุภาภรณ ์

124420-3 กิจกรรมส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 200,000.00 - - 200,000.00 - ฤทัยรัตน ์

124420-4 
กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแกผู่้เกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

60,000.00 - - - 60,000.00 จันทร์เพ็ญ 

124420-5 กิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณการปฏิบัติงาน 60,000.00 25,000.00 - 35,000.00 - มณัษนันท์ 

124420-6 กิจกรรมชื่นชมยินดีคนดีศรีส านัก 60,000.00 - 40,000.00 20,000.00 - มณัษนันท์ 

124418 
โครงกำรพัฒนำแผนปฏิบัติกำรและประกนัคุณภำพตำมยุทธศำสตร์
องค์กร 

350,000.00 - 10,000.00 324,000.00 16,000.00 งานบริหารและสารสนเทศ 

124418-1 
โครงการสัมมนาแผนปฏิบัติการและประกันคุณภาพตามยุทธศาสตร์
องค์กร 

300,000.00 - - 300,000.00 - นันธิดา 

124418-2 
โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการข้อร้องเรียนและรับฟังเสียง
ผู้ใช้บริการ 

50,000.00  10,000.00 24,000.00 16,000.00 สุวาร ี

125499 
โครงกำรปรับปรุงกระบวนงำนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนใน
ยุคดิจิทัล 

1,100,000.00 221,800.00 248,200.00 320,000.00 310,000.00 
หน่วยเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ 
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รหัสโครงกำร แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบหลัก/รอง 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 โครงกำร/แผนงำน 

125499-1 
โครงการพัฒนาระบบ Mobile Application การบริการของส านัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ 

300,000.00 - 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
หน่วยเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ 

125499-2 โครงการการพัฒนาระบบยื่นค าร้องออนไลน์ (ระยะที่ 2) 250,000.00 221,800.00 28,200.00 - - 
นัฏฐาและ 

บุลากรงานหลักสูตร/ทะเบียน
ประวัต ิ

125499-3 
โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดแบ่งกลุม่ศักยภาพและ
คุณภาพของหลักสูตร (Curriculum division) ระดับปริญญาตร ี

200,000.00 - - 100,000.00 100,000.00 
นิพล/อรุนชและ 

บุคลากรงานหลักสตูรฯ 

125499-4 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูและระบบประเมินทักษะและสมรรถนะ
ออนไลน์ (KKU E-CWIE สหกจิอาเซียน) 

300,000.00 - 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ภรทิพย์/จริศักดิ ์

125499-5 โครงการพัฒนาระบบออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา 50,000.00 - 20,000.00 20,000.00 10,000.00 
หน่วยเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ 

125397 
โครงกำรประชำสัมพันธ์และพัฒนำกำรสื่อสำรเพ่ือกำรรับเข้ำศึกษำ
ระดับปริญญำตรี 

2,500,000.00 1,050,000.00 1,350,000.00 50,000.00 50,000.00 สุภาพ 

125397-1 
โครงการนิทรรศการตลาดนัดอดุมศึกษาครั้งที่ 25 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ) 

800,000.00 - 800,000.00 - - สุภาพ 

125397-2 
โครงการสนับสนุนเข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสตูรอุดมศึกษา 
(มหาวิทยาลัยอื่นเป็นเจ้าภาพ) 

200,000.00 100,000.00 - 50,000.00 50,000.00 สุภาพ 

125397-3 โครงการจดัท าสื่อประชาสมัพันธ์และของที่ระลึกมหาวิทยาลัยขอนแก่น 700,000.00 350,000.00 350,000.00 - - ธัญวลัย 

125397-4 โครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุก 800,000.00 600,000.00 200,000.00 - - ธัญวลัย 
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รหัสโครงกำร แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบหลัก/รอง 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 โครงกำร/แผนงำน 

125504 
โครงกำรด ำเนินกำรจัดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-
NET) 

7,200,000.00 27,300.00 7,172,700.00 - - ภารด ี

125505 โครงกำรด ำเนินกำรจัดสอบวิชำสำมัญ 9 วิชำ 4,200,000.00 28,500.00 4,171,500.00 - - จุไรรัตน ์

125506 
โครงกำรด ำเนินกำรจัดสอบวิชำควำมถนัดทั่วไป (GAT) และวชิำ
ควำมถนัดทำงวิชำกำรและวิชำชพี (PAT) 

5,200,000.00 29,000.00 5,171,000.00 - - นุชนาถ 

125500 โครงกำรด ำเนินกำรจัดประเมินสมรรถนะ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 9,200,000.00 35,000.00 9,070,000.00 95,000.00 - นุชนาถ 

125501 
โครงกำรสนับสนุนนักเรียนที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ ในกำรคัดเลือกบุคคล
เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 2 (โควตำภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

300,000.00 - 300,000.00 - - จุไรรัตน ์

124414 โครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์เครือข่ำย สทศ. มหำวิทยำลัยขอนแกน่ 80,000.00 15,000.00 15,000.00 25,000.00 25,000.00 เจ้าหน้าท่ี สทศ. 

125502 
โครงกำรปรับปรุงหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลำในปีกำรศึกษำ 2564 
และต้องใช้หลักสูตรปรับปรุงในปีกำรศึกษำ 2565 

300,000.00 70,000.00 160,000.00 70,000.00 - มัทรี เจียระไน ณัฐฌา 

124870 
โครงกำรกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยสหกจิศึกษำ ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

160,000.00 20,000.00 60,000.00 65,000.00 15,000.00 จิรศักดิ/์ภรทิพย ์

125407 
โครงกำรสนับสนุนกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงส ำนกับริหำรและ
พัฒนำวิชำกำร 

500,000.00 500,000.00 - - - งานบริหารและสารสนเทศ 

125503 โครงกำรจัดหำวัสดุเพ่ือจัดท ำเอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำ 1,000,000.00 1,000,000.00 - - - หทัยรัตน ์
125403 โครงกำรเช่ำคอมพิวเตอร์ 984,000.00 984,000.00 - - - วิญญ ์

124407 โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศระบบทะเบียน 1,200,000.00 1,200,000.00 - - - อติศานต ์
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รหัสโครงกำร แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบหลัก/รอง 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 โครงกำร/แผนงำน 

124862 
อุดหนุนเงินทุนสวัสดิกำรด้ำนกำรศึกษำบุตรของผู้ปฏิบัติงำน
มหำวิทยำลัยขอนแกน่ 

112,000.00 112,000.00 - - - งานบริหารและสารสนเทศ 

126314 
โครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลคลังหน่วยกิตและระบบกำรจัด
กำรศึกษำล่วงหน้ำ (Next Project) เพ่ือสนับสนนุกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ระยะที่ 2 

1,100,000.00 1,100,000.00 - - - 
รองผู้อ านวยการฝ่าย

วิชาการ,รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบรหิารฯฯ 

126313 
โครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรด ำเนินงำนหลักสูตรตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษำ ตำมรูปแบบและแนวทำงใหม่ 
มหำวิทยำลัยขอนแกน่ 

438,000.00 438,000.00 - - - รองวิชาการ/ณัฐฌา 
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2.8 สรุปงบประมำณที่ใช้ในแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 
ตำรำงท่ี 2.5 สรุปงบประมาณท่ีใช้ในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

 

ประเภทงบประมำณ งบประมำณแผ่นดิน 
งบประมำณเงินรำยได้ 

(จำกเงินผลประโยชนข์องส ำนกับริหำร
และพัฒนำวิชำกำร) 

งบประมำณเงินรำยได้ 
(ขอสนับสนนุจำกมหำวิทยำลัย) 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น 

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

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร - - 6,087,265.00 9.50 - - 6,087,265.00 9.50 

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน - - 7,379,085.00 11.52 - - 7,379,085.00 11.52 

3. ค่าใช้จ่ายลงทุน - - 10,070,950.00 15.72 - - 10,070,950.00 15.72 

4. ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - - 37,653,100.00 58.76 - - 37,653,100.00 58.76 

5. รายจ่ายอื่น - - 2,886,000.00 4.50 - - 2,886,000.00 4.50 

รวมท้ังสิ้น 0.00 0.00 64,076,400.00 100.00 0.00 0.00 64,076,400.00 100.00 
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ภำคผนวก ก 
งบประมำณรำยจ่ำยเงินรำยได้ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 

ที่ได้รับจัดสรร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
<<< งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 >>>  เงิน

แผ่นดิน  
 เงินรำยได้  

2300 : ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร       64,076,400.00  

61000 : แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 
 

     6,087,265.00  

20010301 : บริกำรทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ 
 

     6,087,265.00  

1173 : ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร 
 

      5,592,265.00  

510100000 : เงินเดือน 
 

     1,468,965.00  

- กองทุนเงินทดแทน 
 

         10,800.00  

- ค่าจ้างค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินแผ่นดิน 
 

     1,458,165.00  

510300000 : ค่ำจ้ำงชั่วครำว 
 

     1,549,800.00  

510400000 : ค่ำจ้ำงพนักงำนเงินรำยได้ 
 
      2,573,500.00  

117311 : ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร(กองทุนส ำรองเพื่อผลประโยชน์และสวัสดิกำรผู้ปฎิบัติงำน
ในมหำวิทยำลัยขอนแก่น) 

 
        495,000.00  

510500000 : เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนำยจ้ำง 
 
        172,000.00  

510700000 : เงินสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพของนำยจ้ำง 
 
        162,500.00  

510800000 : เงินชดเชยกรณีเลิกจ้ำง 
 
        160,500.00  

62001 : แผนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
 

    54,526,035.00  

20010201 : บริหำรงำนมหำวิทยำลัย 
 

     4,738,000.00  

126313 : โครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรด ำเนินงำนหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษำ ตำมรูปแบบและแนวทำงใหม่ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 
        438,000.00  

541201000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่ำตอบแทน 
 
           5,000.00  

541202000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่ำใช้สอย 
 
        428,000.00  

541203000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่ำวัสดุ 
 
           5,000.00  

126314 : โครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลคลังหน่วยกิตและระบบกำรจัดกำรศึกษำ
ล่วงหน้ำ (Next Project) เพื่อสนับสนุนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ระยะที่ 2 

 
      1,100,000.00  

541201000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่ำตอบแทน 
 

         35,000.00  

541202000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่ำใช้สอย 
 
      1,035,000.00  

541203000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่ำวัสดุ 
 

         30,000.00  

126315 : ระบบเครื่องแม่ข่ำยเพ่ือรองรับกำรศึกษำตลอดชีวิต 
 

      3,200,000.00  

530100000 : ค่ำครุภัณฑ์ 
 
      3,200,000.00  

- ระบบเครื่องแม่ข่ายเพื่อรองรับการศึกษาตลอดชีวิต  1 ระบบ 
 

      3,200,000.00  

20010301 : บริกำรทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ 
 

    49,788,035.00  

1106 : กำรบริหำรงำนทั่วไป 
 

    12,712,035.00  

520100000 : ค่ำตอบแทน 
 
        650,000.00  

520200000 : ค่ำใช้สอย 
 
      2,900,000.00  
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<<< งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 >>>  เงิน
แผ่นดิน  

 เงินรำยได้  

520300000 : ค่ำวัสดุ 
 
      2,000,000.00  

520400000 : ค่ำสำธำรณูปโภค 
 
        291,085.00  

530101000 : ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
 

         10,350.00  

- เครื่องโทรศัพท์แบบไร้สาย 9 เครื่อง 
 

         10,350.00  

530102000 : ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 
 
      6,500,000.00  

- รถบัส 1 คัน 
 

      6,500,000.00  

530103000 : ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 
 

         12,000.00  

- เครื่องบันทึกเสียง 4 เครื่อง 
 

         12,000.00  

530109000 : ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 
 
           8,400.00  

- เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ทางหน้าผาก 4 เครื่อง 
 

           8,400.00  

530110000 : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 
        250,000.00  

- เครื่องพิมพ์บัตร 1 เครื่อง 
 

        250,000.00  

530112000 : ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 
 

         90,200.00  

- ตู้เย็นขนาด 5 คิว 6 เครื่อง 
 

         39,000.00  

- เครื่องท้าน ้าร้อนน ้าเย็น 8 เครื่อง 
 

         51,200.00  

124407 : โครงกำรบ ำรุงรักษำเทคโนโลยีสำรสนเทศระบบงำนทะเบียนนักศึกษำ 
 

      1,200,000.00  

541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่ำใช้จ่ำยอุดหนุน 
 
      1,200,000.00    

  

124414 : โครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์เครือข่ำย สทศ. มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 

         80,000.00  

541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่ำใช้จ่ำยอุดหนุน 
 

         80,000.00  

124418 : โครงกำรพัฒนำแผนปฏิบัติกำรและกำรประกันคุณภำพตำมยุทธศำสตร์องค์กร 
 

        350,000.00  

541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่ำใช้จ่ำยอุดหนุน 
 
        350,000.00  

124420 : โครงกำรส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และจรรยำบรรณของบุคลำกร 
 

        500,000.00  

541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่ำใช้จ่ำยอุดหนุน 
 
        500,000.00  

124862 : อุดหนุนเงินทุนสวัสดิกำรด้ำนกำรศึกษำบุตรของผู้ปฏิบัติงำน 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 
        112,000.00  

541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่ำใช้จ่ำยอุดหนุน 
 
        112,000.00  

124870 : โครงกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยสหกิจศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 

        160,000.00  

541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่ำใช้จ่ำยอุดหนุน 
 
        160,000.00  

125397 : โครงกำรประชำสัมพันธ์และพัฒนำกำรสื่อสำรเพื่อกำรรับเข้ำศึกษำระดับ
ปริญญำตรี 

 
      2,500,000.00  

541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่ำใช้จ่ำยอุดหนุน 
 
      2,500,000.00  

125403 : โครงกำรเช่ำคอมพิวเตอร์ 
 

        984,000.00  

541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่ำใช้จ่ำยอุดหนุน 
 
        984,000.00  

125407 : โครงกำรสนับสนุนกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 
 

        500,000.00  

541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่ำใช้จ่ำยอุดหนุน 
 
        500,000.00  
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<<< งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 >>>  เงิน
แผ่นดิน  

 เงินรำยได้  

125498 : โครงกำรพัฒนำทักษะของบุคลำกรให้พร้อมส ำหรับกำรท ำงำนในอนำคต 
(Future skill Development) 

 
      2,190,000.00  

541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่ำใช้จ่ำยอุดหนุน 
 
      2,190,000.00  

125499 : โครงกำรปรับปรุงกระบวนงำนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนในยุคดิจิทัล 
 

      1,100,000.00  

541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่ำใช้จ่ำยอุดหนุน 
 
      1,100,000.00  

125500 : โครงกำรด ำเนินกำรจัดประเมินสมรรถนะ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 

      9,200,000.00  

541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่ำใช้จ่ำยอุดหนุน 
 
      9,200,000.00  

125501 : โครงกำรสนับสนุนนักเรียนที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ ในกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำ
ศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบท่ี 2 (โควตำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2564 

 
        300,000.00  

541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่ำใช้จ่ำยอุดหนุน 
 
        300,000.00  

125502 : โครงกำรปรับปรุงหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลำในปีกำรศึกษำ 2564 และต้อง
ใช้หลักสูตรปรับปรุงใน 
ปีกำรศึกษำ 2565 

 
        300,000.00  

541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่ำใช้จ่ำยอุดหนุน 
 
        300,000.00  

125503 : โครงกำรจัดหำวัสดุเพื่อจัดท ำเอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำ 
 

      1,000,000.00  

541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่ำใช้จ่ำยอุดหนุน 
 
      1,000,000.00  

125504 : โครงกำรด ำเนินกำรจัดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
 

      7,200,000.00  

541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่ำใช้จ่ำยอุดหนุน 
 
      7,200,000.00  

125505 : โครงกำรด ำเนินกำรจัดสอบวิชำสำมัญ 9 วิชำ 
 

      4,200,000.00  

541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่ำใช้จ่ำยอุดหนุน 
 
      4,200,000.00  

125506 : โครงกำรด ำเนินกำรจัดสอบวิชำควำมถนัดทั่วไป (GAT) และวิชำควำมถนัด
ทำงวิชำกำรและวิชำชีพ (PAT) 

 
      5,200,000.00  

541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่ำใช้จ่ำยอุดหนุน 
 
      5,200,000.00  

62002 : แผนงำนสนับสนุนกำรด ำเนินงำนส่วนกลำงและเงินทุนส ำรอง 
 

      3,463,100.00  

20020103 : สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำบุคลำกร ระดับคณะ/หน่วยงำน 1% 
 

        577,100.00  

11903 : กองทุนพัฒนำอำจำรย์/บุคลำกรและกำรวิจัย ระดับคณะ/หน่วยงำน 1% 
 

        577,100.00  

541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่ำใช้จ่ำยอุดหนุน 
 
        577,100.00  

20020301 : ทุนส ำรองของคณะ/หน่วยงำน 5% 
 

     2,886,000.00  

1192 : เงินทุนส ำรองของคณะ/หน่วยงำน 5% 
 

     2,886,000.00  

590400000 : งบรำยจ่ำยอื่น-ค่ำใช้จ่ำยเงินอุดหนุน 
 

     2,886,000.00  
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ภำคผนวก ข 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยกับยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 

 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย (2563-2566) กับยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 

เป้ำหมำย มหำวิทยำลัย ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 
 
 

 
 
 
 

People 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรศึกษำ  
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตรเดมิสู่กระบวนทัศน์ใหม่ ส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบใหม่ (Flipped classroom) เน้นการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง (Experiential learning) 
กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างหลักสูตรใหมต่ามความต้องการของสังคมและ
มีหลักสูตรส าหรับประชาชนทุกอายุ 
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับอนาคต 
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนานักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาให้สามารถสร้าง
ผลงานวิจัย และนวัตกรรมทีม่ีคุณภาพสูง 

ส่วนที่ 2 แผนยุทธศำสตร์ของงำนประจ ำตำมพันธกิจ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสนับสนุนกำรปรับเปลี่ยนกำร
จัดกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 1 การสนับสนุนการพัฒนาหลักสตูรและการจัด
การศึกษาท่ีรองรับการจัดการศึกษารูปแบบใหม ่

 มาตรการที่ 1 การสนับสนุนและสง่เสริมการ
ด าเนินการด้านหลักสูตรให้ได้มาตรฐานและรองรับนโยบาย
มหาวิทยาลยั 

 มาตรการที่ 2 การสนับสนุนและพัฒนากระบวนงาน
ด้านระบบทะเบียนท่ีมคีุณภาพและรองรับการจัดการศึกษา
รูปแบบใหม ่

มาตรการที่ 3 การส่งเสริมและสนบัสนุนการ
ด าเนินการด้านสหกิจศึกษาอาเซยีนท่ีมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสรมิและสนับสนุนการรับบุคคลเข้าศึกษา
ในระดับปรญิญาตรีที่มปีระสิทธิภาพ  

มาตรการที่ 1 การสนับสนุนการด าเนินการด้านรับ
บุคคลเข้าศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

มาตรการที่ 2 การสนับสนุนและพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านการรับบุคคลเข้าศกึษาและการประชาสัมพันธ์ 

 
 
 

People 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนกำรท ำงำนวิจัย 
กลยุทธ์ที่ 1 : เพิ่มจ านวนนักวิจัยของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมใหเ้กิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ท างานวิจัย
เป็นทีมและท างานต่อเนื่อง (Research programs)เพื่อให้
สามารถตอบโจทย์ใหญ่ที่มีผลกระทบสูงได ้
กลยุทธ์ที่ 3 : ผลักดันงานวิจัยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือ
นวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ (Innovation and Commercialized 
Research) 
กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม (Partnership in Business Solutions) 
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People 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรบุคคล 
กลยุทธ์ที่ 1: ปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารงานบุคคล (HR 
Management transformation) ให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนาทักษะของบุคลากรให้พร้อมต่อการท างานใน
อนาคต (Future skill Development) 
กลยุทธ์ที่ 3: สร้างระบบการจ้างงานท่ีหลากหลายและยืดหยุ่น 
(Flexible Employment system) 

ส่วนที่ 1 แผนยุทธศำสตร์เพ่ือกำรบรรลุวิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพด้ำนระบบ
ทะเบียนและกำรให้บริกำรด้ำนสนับสนนุกำรศึกษำสู่กำรเป็น
ชั้นน ำ 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลให้มีความ
พร้อมเพื่อรองรับการจัดการศึกษาและให้บริการตามกระบวน
ทัศน์ใหม ่

มาตรการที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมขดี
ความสามารถของบุคลากรแบบตอ่เนื่องเพื่อความพร้อมใน
อนาคต 

มาตรการที่ 2 การพัฒนาไปสู่การเป็นวัฒนธรรม
องค์กรคุณภาพและการเรยีนรูร้่วมกัน 
ส่วนที่ 2 แผนยุทธศำสตร์ของงำนประจ ำตำมพันธกิจ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรท่ีดี 
กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

มาตรการที่ 2 การบริหารจัดการองค์กรและแผนกล
ยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 

People 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4กำรปรับเปลี่ยนกำรบริกำรวิชำกำร 
กลยุทธ์ที่ 1: ส่งเสรมิการบริการวชิาการที่มีอยู่เดมิ 
กลยุทธ์ที่ 2: ส่งเสรมิโครงการบริการวิชาการใหม่เพื่อให้
มหาวิทยาลยัเป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาของสังคม (Center 
of Social Wisdom) 
กลยุทธ์ที่ 3: ปรับเปลีย่นการบริการวิชาการ จากความรับผดิชอบ
ต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) สู่การสร้าง
คุณค่าร่วมกัน (Creating shared value : CSV) 

 

 
  
Ecological 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 ปรับเปลี่ยนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
กลยุทธ์ที่ 1: ทบทวนระเบียบที่เปน็อุปสรรคต่อการท างานเพื่อการ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 2: กระจายอ านาจบริหารจัดการ (Centralized policy, 
Decentralized operation) 
กลยุทธ์ที่ 3: ส่งเสริมให้คณะและส่วนงานใช้ความเข้มแข็ง 
(Strength) และโอกาส (Opportunity) ในการสร้างหน่วยธุรกิจ
ใหม่ๆ (New business model) 

ส่วนที่ 2 แผนยุทธศำสตร์ของงำนประจ ำตำมพันธกิจ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรท่ีดี 
กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ  

มาตรการที่ 1 การปรับปรุงสิ่งแวดล้อม โครงสร้าง
พื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีดี 

มาตรการที่ 2 การบริหารจัดการองค์กรและแผนกล
ยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ 
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Ecological 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 สร้ำงมหำวิทยำลัยขอนแกน่ให้เป็นที่น่ำ
ท ำงำน  
กลยุทธ์ที่ 1: การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีพร้อมส าหรับการท างาน 
(Good Workplace) ของบุคลากรทุกกลุ่ม 
กลยุทธ์ที่ 2: การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจดัการสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ 
กลยุทธ์ที่ 3: การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอยา่งเป็นระบบ 
กลยุทธ์ที่ 4: การจัดการความรู้และการเรียนรู้ขององค์กร 
 

ส่วนที่ 2 แผนยุทธศำสตร์ของงำนประจ ำตำมพันธกิจ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรท่ีดี 
กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ  

มาตรการที่ 1 การปรับปรุงสิ่งแวดล้อม โครงสร้าง
พื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีดี 

มาตรการที่ 2 การบริหารจัดการองค์กรและแผนกล
ยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ 

มาตรการที่ 2 พัฒนาไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กร
คุณภาพและการเรยีนรู้ร่วมกัน  

 
 
  
 
Ecological 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 7 สร้ำงมหำวิทยำลัยให้เป็นที่น่ำอยู่ 
กลยุทธ์ที่ 1: สร้างมหาวิทยาลัยสีเขียวด้วยนโยบาย 5G (Green 
campus initiative) 
กลยุทธ์ที่ 2: สร้างความหลากหลายด้านพฤกษศาสตร์ และ
สิ่งมีชีวิต ร่วมกับการฟื้นฟูสภาพปา่ และพื้นท่ีเสื่อมโทรม 
(Biodiversity & forest restoration) 
กลยุทธ์ที่ 3: การสร้างสุนทรียภาพให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย 
(Aesthetic zone) 
กลยุทธ์ที่ 4: การจัดการอาคารสถานท่ีและบ้านพักท่ีเสื่อมโทรม 
(Residential renovation) 
กลยุทธ์ที่ 5: จัดระบบรักษาความปลอดภัยทีม่ีประสิทธิภาพ โดย
น าระบบเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาใช้ (Smart security) 
กลยุทธ์ที่ 6: จัดระบบจราจรใหม่ให้มีการ Zoning โดยพยายาม
แยกถนนเพื่อการสญัจรหลักออกจากถนนแขนงย่อยเพื่อเข้าถึง
พื้นที่การศึกษา พ้ืนท่ีการบริการ 
กลยุทธ์ที่ 7: นโยบายอนรุักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 8: สร้างเสถยีรภาพระบบสาธารณูปโภค 

ส่วนที่ 2 แผนยุทธศำสตร์ของงำนประจ ำตำมพันธกิจ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรท่ีดี 
กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ  

มาตรการที่ 1 การปรับปรุงสิ่งแวดล้อม โครงสร้าง
พื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีดี 

มาตรการที่ 2 การบริหารจัดการองค์กรและแผนกล
ยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ 

 

 
 
 
 

Ecological 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 8 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้ำวเข้ำสู่ยุค
ดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 1: ยกระดับส านักเทคโนโลยสีารสนเทศให้เป็น ICT 
Research center 
กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนากลไกการบม่เพาะภายใน เพื่อให้เกิด Internal 
Start up 
กลยุทธ์ที่ 3: สร้างความร่วมมือกับ ภาครัฐ และเอกชนในการ
พัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Partnership in 
Social & business ICT solutions) 

ส่วนที่ 1 แผนยุทธศำสตร์เพ่ือกำรบรรลุวิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพด้ำนระบบ
ทะเบียนและกำรให้บริกำรด้ำนสนับสนนุกำรศึกษำสู่กำรเป็น
ชั้นน ำ 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาและขยายขีดความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบยีนและสนับสนุนวิชาการ   

มาตรการที่ 1 การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบยีนและบริการการศึกษาที่
รองรับการจดัการศึกษาได้ทุกรูปแบบ 
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กลยุทธ์ที่ 4: การพัฒนาระบบการท างานและการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 

มาตรการที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหาร
วิชาการ  

 
 
 
 
 
Ecological 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 9 กำรน ำมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็น
นำนำชำติ  
กลยุทธ์ที่ 1: การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันใน
ต่างประเทศเพื่อยกระดับด้านกลการศึกษา วิจัย และบริการ 
(International networking) 
กลยุทธ์ที่ 2: การด าเนินการเพื่อการจัดอันดับ World University 
Ranking ที่สูงข้ึน 
กลยุทธ์ที่ 3: สร้างความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกับประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน ทั้งด้านการเรยีนการสอน การวิจยั การบริการ
วิชาการ รวมถึงการร่วมสรา้งนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 4: สร้างความเป็นนานาชาติทั้งด้านบุคลากร นักศึกษา 
และสภาพแวดล้อม (International environment) 
 

ส่วนที่ 2 แผนยุทธศำสตร์ของงำนประจ ำตำมพันธกิจ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสนับสนุนกำรปรับเปลี่ยนกำร
จัดกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 1 การสนับสนุนการพัฒนาหลักสตูรและการจัด
การศึกษาท่ีรองรับการจัดการศึกษารูปแบบใหม ่

มาตรการที่ 3 การส่งเสริมและสนบัสนุนการ
ด าเนินการด้านสหกิจศึกษาอาเซยีนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

 
 
Spiritual 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 10 กำรบริหำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 
กลยุทธ์ที่ 1: วางระบบการบรหิารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้
เกิดทั่วท้ังมหาวิทยาลัย (Good Governance for all Units) 

ส่วนที่ 2 แผนยุทธศำสตร์ของงำนประจ ำตำมพันธกิจ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรท่ีดี 
กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

มาตรการที่ 2 การบริหารจัดการองค์กรและแผนกล
ยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ 

 
Spiritual 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 11 เสริมสร้ำงควำมร่วมมือเพ่ือกำร
พัฒนำ  
กลยุทธ์ที่ 1 : จัดท าโครงการขนาดใหญ่ร่วมกันระหว่างคณะใน
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุม่
สังคมศาสตร ์
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ภำคผนวก ค 
ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม  (SWOT Analysis) 

ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 
จุดแข็ง (Strengths) 
1. ด้ำนองค์กรและกำรบริหำร 

1.1 เป็นองค์กรหลักในการสนับสนุนด้านการให้บริการและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
1.2 การจัดการวางแผนกลยุทธ์มีความชัดเจน 
1.3 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มองการณ์ไกล 
1.4 มีการสอนงานผ่านกระบวนงาน KM มีข้อตกลงร่วมกัน และการสร้างความเข้าใจที่ดี มีการ

บริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายขององค์กร  
2. ด้ำนบุคลำกร 

2.1 บุคลากรมีความสามัคคี มีการท างานเป็นทีม ในรูปแบบของคณะท างาน คณะกรรมการที่
หลากหลาย 

2.2 บุคลากรมีความพร้อม มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการท างานสูง 
2.3 บุคลากรได้รับการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
2.4 บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ในการปฏิบัติงานตามพันธกิจ และมีความมุ่งมั่นในการ

พัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ าเสมอ 
2.5 บุคลากรมีความรู้ด้านสารสนเทศ และสามารถถ่ายทอดให้หน่วยงานภายในและภายนอกได้ 

3. ด้ำนกำรให้บริกำร 
3.1 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส ธนาคาร ไปรษณีย์ Line official,  

E-mail, Facebook เป็นต้น 
3.2 มีการรักษาและขยายฐานลูกค้าในอนาคตเพ่ือเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี   

4. ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
4.1 เป็นศูนย์รวมแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย และสามารถเชื่อมโยงข้อมูล

สารสนเทศให้กับหน่วยงานอ่ืน ๆ  
4.2 ระบบสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีการให้บริการเพื่อความรวดเร็วอยู่เสมอ  
4.3 มีการพัฒนาและขยายขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือตอบสนองผู้ต้องการใช้งาน

ทุกประเภท 
4.4 โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงที่สามารถรองรับการขยายตัวด้านการใช้งานทุก

รูปแบบ 
5. ด้ำนงบประมำณ  

5.1 มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
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6. ด้ำนสถำนที่ 
6.1 มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี 
6.2 มีอาคาร ท าเล ที่ตั้งที่ดี อยู่ในศูนย์กลางของคณะต่าง ๆ 

7. ด้ำนควำมร่วมมือและเครือข่ำย 
7.1 มีเครือข่ายการด าเนินงานด้านหลักสูตร การรับเข้าศึกษา และระบบทะเบียน ทั้งหน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก เช่น สทศ. สกอ. มหาวิทยาลัยต่างภูมิภาค โรงเรียน 
ครูแนะแนว เครือข่ายระบบทะเบียน เป็นต้น 

7.2 มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการสหกิจศึกษาอาเซียนจ านวนมากเพียงพอกับ
จ านวนนักศึกษา 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ด้ำนบุคลำกร 

1.1 ขาดบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ /วิเทศน์สัมพันธ์ 
1.2 บุคลากรบางส่วนยังไม่มีความช านาญด้านภาษาต่างประเทศ  
1.3 บุคลกรขาดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  และขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและความมั่นคง

ในหน้าที่ 
1.4 บุคลากรบางส่วนยังปรับตัวไม่ทันกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายภายในองค์กร 
1.5 ความสามัคคีในหน่วยงานมีน้อย และมีการแบ่งแยก 

2. ด้ำนกำรให้บริกำร 
2.1 ขาดการประสานงาน และยังไม่ทั่วถึง 
2.2 ขาดการประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค์กร และไม่ต่อเนื่อง ไม่ครอบคลุมถึงนักศึกษาต่างชาติ 
2.3 ขาดความต่อเนื่อง/คล่องตัว ด้านครุภัณฑ์ในการพิมพ์เอกสารด้านการให้บริการนักศึกษา 
2.4 โทรศัพท์ภายนอกยังใช้การไม่ได้ 

3. ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3.1 พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าลังจะมีผลบังคับใช้ แต่ยังไม่ชัดเจนในเรื่องแนวปฏิบัติ 
3.2 การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เต็มประสิทธิภาพ 
3.3 ฐานข้อมูลมีความหลากหลาย แตก่ารเชื่อมโยงข้อมูลยังไม่มีประสิทธิภาพ 

4. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
4.1 ส านักฯ มีหลายโครงการ/กิจกรรม ส่งผลต่อการปฏิบัติงานประจ าและงานเชิงยุทธศาสตร์ 
4.2 มี พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท าให้ต้องมีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

โอกำส (Opportunities) 
1. เป็นศูนย์กลางด้านการสนับสนุนการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรอบความร่วมมือ

โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง   
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2. เพ่ิมการพัฒนาและขยายขีด  ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับความต้องการใช้ที่
หลากหลาย  

3. สร้างนวัตกรรมในการให้บริการ และการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เช่น การออกเอกสารส าคัญทาง
การศึกษา การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

4. การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการให้บริการข้อมูลสารสนเทศจากนโยบายของรัฐ 
5. สนับสนุนการจัดการการศึกษา เช่น การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) 
6. ไดร้ับการสนับสนุนด้านการบริหารหลักสูตรตามทิศทางของอุตสาหกรรม 4.0 นโยบายของ

กระทรวงฯ และมหาวิทยาลัย  
7. ได้รับการยอมรับด้านระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU-TQF-MIS) 
8. ลดค่าใช้จ่ายด้านการใช้ทรัพยากร เช่น กระดาษ เครื่องถ่ายเอกสาร 

ภำวะคุกคำม (Threats) 
1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเมืองในระดับประเทศอาจท าให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานใน

ปัจจุบัน เช่น นโยบายการศึกษา ท าให้มีผลกระทบต่อการรับเข้าศึกษา 
2. การแข่งขันกันที่สูงระหว่างสถาบันการศึกษาด้านการรับเข้าศึกษาและแนวโน้มนักเรียนที่ลดลง ไม่

เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
3. การปรับเปลี่ยนการท างานตามสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 มีผลกระทบต่อเป้าหมายด้าน

เศรษฐกิจ 
4. พฤติกรรมทางสังคมในการด ารงชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้การวางแผนด้านต่าง ๆ 

ไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
5. นโยบายการท างานผ่านระบบออนไลน์มีการเปลี่ยนแปลงและน ามาปรับใช้อย่างรวดเร็ว (เหตุผล

หลักมามาจากการรองรับสถานการณ์โรคระบาด Covid-19) ท าให้บุคลากรบางคนตามไม่ทัน 
6. นโยบายของมหาวิทยาลัยในการผ่อนผันปีการศึกษา 2563 นักศึกษาและคณะ ยังไม่ทราบชัดเจนว่า

จะด าเนินการอย่างไร 
7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของ อว. มีผลต่อการท างาน (ด้านหลักสูตร) 
8. คณะปรับตัวไม่ทันตามนโยบายของส านักบริหารและพัฒนาวิชาการท่ีเปลี่ยนแปลงท าให้การ

ประสานงานผิดพลาด 
9. ระเบียบ มข.และระเบียบส านักฯ บางตัวยังไม่ทันสมัย ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายในการรับบุคคลเข้าศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย อาจท าให้ผู้สมัครเกิด

ความสับสน ไม่เข้าใจ 

 
 



แผนปฏิบัติการ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
49 

ภำคผนวก ง 
ค ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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ภำคผนวก จ 
ปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
วัน เดือน ป ี ขั้นตอนและกจิกรรม 

1. กระบวนกำรทบทวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและแผนงบประมำณ 

ตุลาคม 2562 1) คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 (งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ)  

1-13 ตุลาคม 2562 2) จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย และเงินนอกงบประมาณ  รวมทั้งผลการ
ปฏิบัติงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งส านักงบประมาณ 

3) ร่วมกับส านักงบประมาณพิจารณาทบทวนและปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายรับและ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ส่งส านักงบประมาณ 

4) พิจารณาทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัดผลสาเร็จ 
ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยรับงบประมาณ       
ส่งส านักงบประมาณ 

พฤศจิกายน 2562 1) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

8 พฤศจิกายน 2562 2) กองยุทธศาสตร์ ประชุมชี้แจงการจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย(งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1 ตุลาคม -13 ธันวาคม 
2562 

กองยุทธศาสตร์ จัดท ารายละเอียดข้อเสนอเบื้องต้นงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564  
(งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ) เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายตามข้อ
ผูกพัน (ลักษณะรายจ่ายประจ าและรายจ่ายลงทุน) ส่งส านักงบประมาณ 

ธันวาคม 2562- 24 
มกราคม 2563 

กองยุทธศาสตร์ จัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ) ที่แสดงวัตถุประสงค์แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ    
ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และนโยบายงบประมาณวงเงินโครงสร้างงบประมาณ 
โดยบูรณาการงบประมาณในมิติของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพื้นที่และน าข้อเสนอ
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ รวมทั้งรายงานเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณเพื่อใช้ประกอบการจัดท า
รายละเอียดค าของบประมาณเสนอคณะรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และส่งส านักงบประมาณผ่านระบบ e-budgeting 

กุมภาพันธ์ 2563 กองยุทธศาสตร์ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นในช่วงปี 2564 

5 - 7 มีนาคม 2563 จัดประชุมสัมมนาการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
(กลุ่มผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับส่วนงาน) 
  



แผนปฏิบัติการ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
52 

วัน เดือน ป ี ขั้นตอนและกจิกรรม 

2. กระบวนกำรวำงแผนปฏิบัติกำร และแผนงบประมำณประจ ำปี 

เมษายน 2563 1) กองยุทธศาสตร์ ขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์ แนวทาง และปฏิทินการจัดท างบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2) กองยุทธศาสตร์ เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

8 พฤษภาคม 2563 กองยุทธศาสตร์ เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น           
ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติ 

พฤษภาคม 2563 1) ส่วนงาน/หน่วยงาน จัดท า แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ให้เสร็จก่อนการ
จัดท าแผนงบประมาณ) และจัดส่งกองยุทธศาสตร์ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2563  

2) ประชุมช้ีแจงการจัดท าแผนงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3) หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี หรือส่วนงำนที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ           
จากส่วนกลาง จัดส่งค าของบประมาณ ภำยในวันที่ 29 พฤษภำคม 2563 

มิถุนายน 2563 ส่วนงำน จัดท ารายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ตามโครงการ/กิจกรรมใน แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และส่งค าของบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภำยใน
วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 

มิถุนายน- กรกฎาคม 
2563 

กองยุทธศาสตร์ วิเคราะห์และจดัสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

3. กระบวนกำรอนุมัติแผนงบประมำณประจ ำปี 

สิงหาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กันยายน 2563 1) สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติแผนงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2) บันทึกการอนุมัติงบประมาณในระบบ KKUFMIS 

4. กระบวนกำรก ำกับติดตำม และประเมินผล 

มีนาคม – กันยายน 
2564 

คณะ/หน่วยงาน รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 3 6 9 และ 12 เดือน และรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตักิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
o ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563) รายงานผลภายในวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 
o ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2564) รายงานผลภายในวันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 
o ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2564) รายงานผลภายในวันท่ี 1 สิงหาคม 2564 
o ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2564) รายงานผลภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 

 

 


