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ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร ได้ด ำเนินกำรบริหำรงำนในรูปแบบของกำรจัดท ำโครงกำรที่ก ำหนด

เป้ำหมำย ตัวชี้วัด และผลผลิต ผลลัพธ์ของโครงกำร ซึ่งเป็นกำรด ำเนินกำรภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำร
มหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ.2563-2566  
 กำรจัดท ำงบประมำณโครงกำรแบบบูรณำกำรและจัดท ำแผนกลยุทธ์บริหำรส ำนักบริหำรและพัฒนำ
วิชำกำร เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย โดยส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำรได้น ำแนวทำง
ดังกล่ำวมำจัดท ำแผนงบประมำณเชิงยุทธศำสตร์ ที่จัดท ำภำยใต้แนวทำงระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำน
ตำมยุทธศำสตร์เชื่อมโยงกับกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน เพ่ือให้มีกำรก ำกับติดตำมและประเมินผลสัมฤทธิ์ 
(Performance) ของผลผลิตและเป้ำหมำยตัวชี้วัดต่ำง ๆ ของหน่วยงำน กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจในแต่ละ
โครงกำร/กิจกรรม ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำรแบ่งควำมรับผิดชอบตำมส่วนงำน 4 ส่วนงำน เพ่ือรวบรวม
จัดท ำและเป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรมในภำพรวม โดยมุ่งเน้นกำรเป็นองค์กรชั้นน ำด้ำนกำรบริกำรระบบ
ทะเบียนและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 

แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2565 นี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำยได้ด้วยควำม
ร่วมมือร่วมใจของบุคลำกรในส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำรท่ีเกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำร  
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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 เผยแพร่ข้อมูลสหกิจศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน
ร่วมกับคณะสาขาวิชาและสถานประกอบการ ถ่ายทอดความรู้ การปฐมนิเทศและการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษา การคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา การจัดอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา การจัด
โครงการประกวดและแสดงผลงานสหกิจศึกษาระดับเครือข่าย การประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเพ่ือรับนโยบายถ่ายทอดไปยังเครือข่าย การจัดท าคู่มือสหกิจศึกษา การประสานโครงการ
ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษให้นักศึกษาสหกิจศึกษา การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและ
ประสานงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น การสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ และการประสาน
เครือข่ายสหกิจศึกษาของสถาบันการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 

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 20 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 37.74  4) พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงิน
รายได้) จ านวน 5 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 9.43 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 18 อัตรา 2) ระดับปริญญาตรี จ านวน 29 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 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 
ได้รับต าแหน่งช านาญการ จ านวน 5 อัตรา จาก จ านวน 20 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณ
เงินรายได้) ได้รับต าแหน่งช านาญการ จ านวน 1 อัตรา จาก จ านวน 5 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 57 57 57 29 29 29 - 1 - - - 

พนักงานมหาวิทยาลัย
เปลี่ยนสถานภาพ 

16 30.19 46 60 48 23 36 25 1 7 8 1 12 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(งบแผ่นดิน) 

20 37.74 25 54 39 1 16 10 - 13 7 - 5 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(เงินรายได้) 

5 9.43 27 45 39 2 12 13 - 3 2 - 1 

ลูกจ้างประจ า 1 1.89 53 53 53 26 26 26 1 - - - - 

ลูกจ้างช่ัวคราว 10 18.87 30 58 40 2 25 10 4 5 1 - - 

รวม 53 100  6 29 18 1 18 
คิดเป็นร้อยละ 11.32 54.72 33.96 1.89 33.96 

ที่มา :  หน่วยทรัพยากรบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
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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 
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1.5 กระบวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

 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 าโดยการประชุมระดมความคิดของผู้ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือท 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 2565
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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1.6 กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และภำวะคุกคำมของส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร  
(SWOT Analysis) 
จุดแข็ง (Strengths) 

1) ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย และส านักฯมีเครือข่ายทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย  
2) เป็นองค์กรหลักในการสนับสนุนด้านการให้บริการและการจัดการศึกษา และเป็นศูนย์กลางของ

ฐานข้อมูลด้านการศึกษาขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัย  

3) ประสบการณ์และความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
4) ยึดมั่นการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

5) มีช่องทางบริการหลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการแก่ผู้มาใช้บริการ เช่น Facebook, 
Line Official, E-mail 

6) มีการพัฒนาและขยายขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดนวัตกรรมด้าน Digital 
technology เพ่ือตอบสนองผู้ต้องการใช้ทุกงานทุกประเภท 

7) มีการปรับกระบวนงาน ขั้นตอนในการให้บริการ ให้ทันตามสถานการณ์ 
จุดอ่อน (Weaknesses) 

1) ขาดทักษะที่จ าเป็นในการท างานและให้บริการยุคดิจิทัล เช่น ทักษะด้านภาษา ทักษะด้านดิจิทัล  เป็น

ต้น 

2) ขาดแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่รองรับการเปลี่ยนแปลง 

3) ขาดบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านประชาสัมพันธ์ในการท าการตลาดเชิงรุก 

4) วัฒนธรรมองค์กรไม่เอ้ือต่อการสร้างเสริมผลลัพธ์ที่ดี  

5) ความตระหนักในการให้บริการลูกค้า (Service Mind) ยังมีน้อย 

6) การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรยังไม่มีประสิทธิภาพ  

7) กระบวนงานยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการได้เต็ม

ประสิทธิภาพ  

8) โครงสร้างพื้นฐานในการรองรับการปรับเปลี่ยนสถานการณ์ใหม่ๆยังไม่เพียงพอ  

9) การปรับระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติ เปลี่ยนแปลงไม่ทันการปรับเปลี่ยนเชิงนโยบาย 

โอกำส (Opportunities) 
1) การเปลี่ยนด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ระดับประเทศ  

2) การเปลี่ยนแปลงนโยบายมหาวิทยาลัย ระเบียบ ประกาศ เช่น นโยบาย Education 

Transformation, Digital Transformation เป็นต้น 

3) ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารแบบก้าวกระโดด (Disruptive technology) 

ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างฉับพลัน ท าให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆอย่างรวดเร็ว 
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4) การมีระเบียบ/ข้อปฏิบัติใหม่ ท าให้มีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนางาน 

5) การสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายใหม่ตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย 

ภำวะคุกคำม (Threats) 
1) การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.ส่วนบุคคล 

2) การแข่งขันการรับนักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาสูงขึ้น มีแนวโน้มท าให้จ านวนนักศึกษาลดลง 

3) ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าท าให้อัตราการรับเข้านักศึกษาลดลงทุกระดับ  

4) โครงสร้างประชากรที่ผู้มีอายุในวัยมัธยมศึกษาแนวโน้มลดลง 

5) ภัยคุกคามด้านโรคระบาด โรคติดต่อ ด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและ

องค์กร 

6) การจ ากัดกรอบอัตราในแผนอัตราก าลัง 4 ปี ของมหาวิทยาลัย 

1.7 บริบทเชิงกลยุทธ์  (ด้าน: พันธกิจ ปฏิบัติการ บุคลากร สังคม) 
 
ตำรำงท่ี 1.3 บริบทเชิงกลยุทธ์ 

ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ 
(SC : Strategic Challenge) 

ควำมได้เปรียบยุทธศำสตร์ 
(SA : Strategic Advantages) 

โอกำสเชิงยุทธศำสตร์ 
(SO : Strategic Opportunity) 

SC1. การพัฒนาและส่งเสริมการรบับุคคลเข้า

ศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีประสิทธิภาพ 

SC2. การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่และสารสนเทศ

เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

SC3. การบริหารจดัการองค์กรใหต้อบสนอง

ต่อความท้าทายและการเปลีย่นแปลง 

SC4. การพัฒนาระบบการท างานและการ

ให้บริการแบบไรร้อยต่อ (Seamless 

Process and Service) ด้วยเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

SC5. การพัฒนาศักยภาพและยกระดับขดี

ความสามารถในการท างานของบคุลากร เพื่อ

สร้างผลสมัฤทธ์ิที่ดีต่อองค์กร  

SC6. การพัฒนาการให้บริการแบบมืออาชีพ

เพื่อตอบสนองความต้องการของผูร้ับบริการ

เป็นศูนย์กลาง (Customer-centric 

Service) 

SA1. บุคลากรมีความยดืหยุ่นในการ

ปฏิบัติงานและตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลง ท าให้มีทักษะในด้าน

ดิจิทัลมากขึ้น 

SA2. เครือข่ายความร่วมมือทั้ง

หน่วยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลยั 

 

SO1. การพัฒนาและขยายขีด

ความสามารถดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศให้เกดินวัตกรรม 

SO2. การเป็นศูนย์ทดสอบความฉลาด
ทางการเรียนรู้กลางในภูมภิาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

 
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 าคัญทางการศึกษาแบบมืออาชีพโดยใช้
กระบวนงานและระบบเทคโนโลยีที่ชาญฉลาด 

2. การสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย ด้านการบริหารหลักสูตร 
การรับเข้าศึกษา และสหกิจศึกษานานาชาติ อย่างมีคุณภาพ    

 
2.4 ประเด็นยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสร้ำงระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
(Ecosystem For Supporting Education Transformation) 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบนิเวศการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบนิเวศการสนับสนุนการบริหารหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้ำวเข้ำสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) 
กลยุทธที่ 2.1 เพ่ิมผลิตภาพกระบวนงานและองค์กรด้วยดิจิทัลและนวัตกรรม  
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือช่วยในการตัดสินใจและตอบสนองต่อความต้องการ
ผู้รับบริการ  

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร (Management Transformation) 

กลยุทธ์ที่ 3.1 ยกระดับขีดความสามารถในการท างานของบุคลากรเพ่ือสร้างผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อองค์กร  
กลยุทธที่ 3.2 พัฒนาองค์กรสู่การจัดการองค์กรสมัยใหม่  

 
 
 
 

ค ำอธิบำยวิสัยทัศน์ 
(การยอมรับจากผู้รับบริการในระดับดีมากด้านคุณภาพการให้บริการและการส่งมอบคุณค่า  

(ร้อยละความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) และการขอรับรางวัลรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
(Thailand Quality Class : TQC ในปี 2566)   
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2.5 แผนที่ยุทธศำสตร์  (Strategies Map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2 แผนผังยุทธศาสตร์ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 

 

พันธกิจ (Mission) 
1. การให้บริการดา้นระบบทะเบยีนและเอกสารส าคัญทางการศึกษาแบบมืออาชีพโดยใช้กระบวนงานและระบบเทคโนโลยทีี่ชาญฉลาด 
2. การสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลยัขอนแก่น ประกอบด้วย ด้านการบริหารหลักสูตร การรับเข้าศึกษา และสหกิจศึกษา

นานาชาติ อยา่งมีคุณภาพ    
 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

“องค์กรช้ันน ำด้ำนกำรบริกำรระบบทะเบียนและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ” 
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2.6 IT Strategy Roadmap ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 
 

ภำพที่ 2.3 IT Strategy Roadmap ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  
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2.7 สรุปรำยละเอียดแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรสร้ำงระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยขอนแก่น  
(Ecosystem For Supporting Education Transformation) 

 
กลยุทธ์และเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนำระบบนิเวศกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรีที่มีประสิทธิภำพ  
แผนงานที่ 1.1.1 ส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้าในอนาคต   
แผนงานที่ 1.1.2 สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการรับเข้าศึกษา 
แผนงานที่ 1.1.3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากรเพ่ือรองรับระบบนิเวศการรับบุคคล
เข้าศึกษา 

1) จ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือได้ตามเป้าหมาย  

2) มีเครือข่ายและความร่วมมือในการพัฒนาองค์กรเพ่ือให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งต่อ
นักเรียน องค์กร และสังคม  

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนำระบบนิเวศกำรสนับสนุนกำรบริหำรหลักสูตรที่มีประสิทธิภำพ 
แผนงานที่ 1.2.1 การพัฒนาและจัดการระบบคลังหน่วยกิต 
แผนงานที่ 1.2.2 การสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้านหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
และมาตรฐานหลักสูตร 
แผนงานที่ 1.2.3 การสนับสนุนและพัฒนากระบวนงานด้านระบบทะเบียนเพื่อเพ่ิมผลิต
ภาพและรองรับการจัดการศึกษาหลายรูปแบบ 
แผนงานที่ 1.2.4 การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการด้านสหกิจศึกษานานาชาติ 

1) การบริหารจัดการระบบคลังหน่วยกิตท่ีมีประสิทธิภาพรองรับการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัย    

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตหลักสูตรของคณะ วิทยาลัย ให้เป็นไปตามกระบวน
ทัศน์ใหม่ทางการศึกษาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

3) สนับสนุนและพัฒนากระบวนงานด้านระบบทะเบียนเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและรองรับ
การจัดการศึกษาหลายรูปแบบ 

4) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการด้านสหกิจศึกษาบูรณาการการท างาน 
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ตำรำงท่ี 2.1 สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศำสตร์/

กลยุทธ์/
แผนงำน 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ควำมสอดคล้อง

กับแผน
ยุทธศำสตร์ มข. แผ่นดิน รำยได้ รวม 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสร้ำงระบบนิเวศเพ่ือสนับสนนุกำรจดักำรศึกษำของมหำวิทยำลัยขอนแก่น (Ecosystem For Supporting Education Transformation) 
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนำระบบนิเวศกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรีที่มีประสิทธิภำพ (SC1, SA2, SO2) 

แผนงำนที่ 1.1.1 ส่งมอบคุณค่ำให้ลูกค้ำในอนำคต   

126668 โครงการด าเนินการทดสอบความฉลาดในการ

เรียนรูภ้าคตะวันออกเฉียงเหนือ (NET-SAT) 

จ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายของโรงเรียนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีเข้ารับการ

ทดสอบ  

30,000 คน - 15,600,000 15,600,000 ศูนย์ NET-SAT 

 

P (1) 

125506 โครงการด าเนินการการจดัสอบวิชาความถนัด

ทั่วไป (GAT) และวิชาความถนดัทางวิชาการ

และวิชาชีพ (PAT) 

ร้อยละความส าเรจ็ของการ

ด าเนินการความข้อตกลงร่วมกัน

ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กบั

สถาบันทดสอบทางการศึกษา

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ร้อยละ 100 - 5,200,000 5,200,000 นุชนาถ P (1) 

126667 โครงการด าเนินการจัดสอบวิชาสามัญ ร้อยละความส าเรจ็ของการ

ด าเนินการความข้อตกลงร่วมกัน

ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กบั

สถาบันทดสอบทางการศึกษา

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ร้อยละ 100 - 4,000,000 4,000,000 จุไรรัตน ์ P (1) 
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ยุทธศำสตร์/
กลยุทธ์/
แผนงำน 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ควำมสอดคล้อง

กับแผน
ยุทธศำสตร์ มข. แผ่นดิน รำยได้ รวม 

126771 โครงการสนับสนุนนักเรียนที่ขาดแคลนทุน

ทรัพย์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาใน

มหาวิทยาลยัขอนแก่น รอบที่ 2 (โควตาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจ าปีการศึกษา 2565 

จ านวนเงินทุนสนับสนุนนักเรียนขาด

แคลนทุนทรัพย์ส าหรับการสอบเข้า

ศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

300,000 บาท - 300,000 300,000 จุไรรัตน ์ P (1) 

126765 โครงการสนับสนุนการรับบคุคลเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ระดับปริญญาตรี  

ประจ าปีการศึกษา 2565 

จ านวนนักเรียนเลือกสมัครเข้าศึกษา

ในคณะสาขาวิชา

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ระดับ

ปริญญาตรี  

30,000 คน - 2,600,000 2,600,000 นุชนาถ P (1) 

120457 โครงการประชาสมัพันธ์และการตลาดเชิงรุก

  

1) จ านวนนักเรียนท่ีสมัครเข้าศึกษา

ระดับปริญญาตรี รอบโควตาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  

30,000 คน 
 

-  1,500,000 หทัยรัตน ์ P (1) 

2) จ านวนนักเรียนท่ีเลือกสมัครใน

สาขาของคณะหรือวิทยาลยัในการ

รับเข้าศึกษาระดับปริญญาตร ี

10,000 ครั้ง 

120457-1 โครงการจดัท าสื่อประชาสมัพันธ์และของที่

ระลึกมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์

เพื่อสนับสนุนการรับบุคคลเข้าศึกษา

ที่ปรับปรุงหรือพัฒนา  

 

2 งาน - 500,000  นวรัตน ์ P (1) 
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ยุทธศำสตร์/
กลยุทธ์/
แผนงำน 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ควำมสอดคล้อง

กับแผน
ยุทธศำสตร์ มข. แผ่นดิน รำยได้ รวม 

120457-2 โครงการประชาสมัพันธ์และแนะแนวการศึกษา

เชิงรุกเพื่อมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย 

1) ร้อยละความพึงพอใจของครูแนะ

แนวต่อการจัดกิจกรรมของส านักฯ  

ร้อยละ 90 
 

- 1,000,000  หทัยรัตน ์ P (1) 

  2) ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้ปกครองต่อการจัดกิจกรรมของ

ส านักฯ 

ร้อยละ 90 

แผนงำนที่ 1.1.2 สร้ำงเครือข่ำยและควำมร่วมมือกำรรับเข้ำศึกษำ 

126675 โครงการทดสอบและประเมินสมรรถนะทาง

วิชาชีพครู (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ร้อยละความส าเรจ็ของการ

ด าเนินการความข้อตกลงร่วมกัน

ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กบั

สถาบันทดสอบทางการศึกษา

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ร้อยละ 100 - 650,000 650,000 ภารด ี P (1) 

124414 โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือขา่ย สทศ. 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงาน

ของเครือข่าย สทศ. 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ได้ครบถ้วน

ตามข้อตกลงความร่วมมือ 

ร้อยละ 100 - 80,000 80,000 เจ้าหน้าท่ี สทศ. P (1) 

แผนงำนที่ 1.1.3 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและบุคลำกรเพ่ือรองรับระบบนิเวศกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำ 

126674 โครงการเตรยีมความพร้อมเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงการรบับุคคลเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลยัขอนแก่นในอนาคต 

จ านวนครั้งในการทบทวนแผนการ

รับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปรญิญา

ตร ี

1 ครั้ง - 200,000 200,000 นุชนาถ 

 

P (1) 
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ยุทธศำสตร์/
กลยุทธ์/
แผนงำน 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ควำมสอดคล้อง

กับแผน
ยุทธศำสตร์ มข. แผ่นดิน รำยได้ รวม 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนำระบบนิเวศกำรสนับสนุนกำรบริหำรหลักสูตรที่มีประสิทธิภำพ (SC4, SA2) 

แผนงำนที่ 1.2.1 กำรพัฒนำและจัดกำรระบบคลังหน่วยกิต 

126717 โครงการพัฒนาและปรบัปรุงฐานข้อมูลคลัง

หน่วยกิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี

งบประมาณ 2565  

ระบบฐานข้อมลูคลังหน่วยกติมหา

วิทยาลัยขอนแก่น (KKU-Credit 

Bank)  

1 งาน - 400,000 400,000 หน่วยหลักสูตร 
 

P (1) 

แผนงำนที่ 1.2.2 กำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรด ำเนินงำนด้ำนหลักสูตรของมหำวิทยำลัยและมำตรฐำนหลักสูตร 

126762 โครงการสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนา

หลักสตูรตามกระบวนทัศน์ใหม่ ปกีารศึกษา 

2565  

ร้อยละของหลักสูตร ได้รับอนุมตัิจาก

สภามหาวิทยาลยัตามก าหนดและ

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร

ระดับอุดมศึกษา 

ร้อยละ 100 -       300,000        300,000  หน่วยหลักสูตร 
 

P (1) 

126627 โครงการพัฒนาและปรบัปรุงโปรแกรม KKU-QF 

ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรใหมแ่ละกระบวน

ทัศน์ใหม่ (KKU New curriculum quality 

framework)  

โปรแกรม KKU-QF ที่เป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิหลักสูตรทีม่ี

การปรับปรุงใหม่ และระเบยีบ

การศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่

มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

1 งาน -       400,000        400,000  หน่วยหลักสูตร 
 

P (1) 

126685 โครงการปรับปรุงโปรแกรมส่วนเช่ือมต่อเว็บไซต์

เพื่อสนับสนุนสารสนเทศดา้นการศึกษา (KKU 

Educational page) ปีงบประมาณ 2565  

การปรับปรุงส่วนเช่ือมต่อเว็บไซต์ 

(iframe) ส าหรับสร้างข้อมูลด้าน

หลักสตูรและรับเข้าศึกษาของคณะ 

วิทยาลัยที่เช่ือมโยงกับ KKU 

 1 งาน -       150,000  

 

      150,000  

 

หน่วยหลักสูตร 
 

P (1) 
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ยุทธศำสตร์/
กลยุทธ์/
แผนงำน 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ควำมสอดคล้อง

กับแผน
ยุทธศำสตร์ มข. แผ่นดิน รำยได้ รวม 

Educational page ที่มี

ประสิทธิภาพตามข้อก าหนด  

แผนงำนที่ 1.2.3 กำรสนับสนุนและพัฒนำกระบวนงำนด้ำนระบบทะเบียนเพ่ือเพ่ิมผลิตภำพและรองรับกำรจัดกำรศึกษำหลำยรูปแบบ 

125399 โครงการสัมมนาเครือข่ายส านักฯและงาน

บริการการศึกษา  

 

 

 

ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วม

โครงการ  

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

       350,000       350,000 ฤทัยรัตน ์ P (1) 

แผนงำนที่ 1.2.4 กำรส่งเสริมและสนับสนนุกำรด ำเนินกำรด้ำนสหกิจศึกษำนำนำชำติ 

126778 โครงการสหกิจศึกษาเครือข่ายฯ (สป.อว.) 1. จ านวนโครงการและกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาความรู้หรือประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานด้านสหกิจศึกษาบรูณา

การท างาน (CWIE) ของ

สถาบันการศึกษาเครือข่ายฯ  

1 งาน   
 

       200,000       200,000 หน่วยสหกิจ

ศึกษา 

P (1) 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

ด้านสหกิจศึกษาบูรณาการท างาน 

(CWIE)   

ไม่น้อยกว่า 8 
สถาบันการศึกษา   
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้ำวเข้ำสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) 
 

กลยุทธ์และเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธที่ 2.1 เพ่ิมผลิตภาพกระบวนงานและองค์กรด้วยดิจิทัลและนวัตกรรม  
แผนงานที่ 2.1.1 สร้างนวัตกรรมการให้บริการการศึกษา 
แผนงานที่ 2.1.2 การพัฒนาระบบงานและกระบวนการท างานโดยอาศัย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

1) พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการให้บริการด้วยดิจิทัล  
2) กระบวนงานที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศหรือดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือช่วยในการตัดสินใจและตอบสนองต่อ
ความต้องการผู้รับบริการ  

แผนงานที่ 2.2.1 สนับสนุนการใช้สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ

ตัดสินใจ 

1) สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับองค์กรและมหาวิทยาลัย 
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ตำรำงท่ี 2.2 สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศำสตร์/

กลยุทธ์/
แผนงำน 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ควำมสอดคล้อง

กับแผน
ยุทธศำสตร์ มข. แผ่นดิน รำยได้ รวม 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้ำวเข้ำสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) 
กลยุทธที่ 2.1 เพ่ิมผลิตภำพกระบวนงำนและองค์กรด้วยดิจิทัลและนวัตกรรม (SC4, SO1) 

แผนงำนที่ 2.1.1 สร้ำงนวัตกรรมกำรให้บริกำรกำรศึกษำ 

125499 โครงการปรับปรุงกระบวนงานเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานในยุคดิจิทลั 

1) จ านวนนวัตกรรมดา้น 

Digital technology 

3 ระบบ 
 

  1,350,000 หน่วยเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
วิทยากรข้อมูล 

E (8) 

2) จ านวนกระบวนงานท่ี

ได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนา

เป็นดิจิทัลหรือเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3 ระบบ 

125499-1 โครงการพัฒนาระบบ Cashless + Smart Q มีระบบคิวการรับบริการ  

การรับช าระเงินผ่าน QR 

Code Tag30  

1 ระบบ  260,000  กฤษณพล E (8) 

125499-2 โครงการพัฒนาระบบสนทนาอัตโนมัติ ส าหรับบริการบน 

Line Application (Line Chatbot) 

มีระบบสนทนาอัตโนมัติ 

Chatbot บน Line 

Application  

1 ระบบ  30,000  นัฏฐา ทองดา E (8) 

125499-3 โครงการพัฒนาระบบ Welcome new student ปี

การศึกษา 2565 

 

มีระบบบริการนักศึกษาเพื่อ

การรายงานตัวแบบเบ็ดเสร็จ 

1 ระบบ  200,000  อติศานต ์ E (8) 
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ยุทธศำสตร์/
กลยุทธ์/
แผนงำน 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ควำมสอดคล้อง

กับแผน
ยุทธศำสตร์ มข. แผ่นดิน รำยได้ รวม 

แผนงำนที่ 2.1.2 กำรพัฒนำระบบงำนและกระบวนกำรท ำงำนโดยอำศัยเทคโนโลยีดิจิทัล 

125499-4 โครงการพัฒนาระบบประมวลผลการศึกษาเพื่อรองรับ

การศึกษาใหม ่

มีระบบประมวลผลการศึกษา 1 ระบบ  450,000  งานบริการฯ E (8) 

125499-.5 โครงการพัฒนาระบบยมื-คืนครุภณัฑ์ ส านักบริหารและ

พัฒนาวิชาการ 

มีระบบยมื-คืนครภุัณฑ ์ 1 ระบบ         10,000   วิญญ ์ E (8) 

125499-6 โครงการพัฒนาระบบออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา  มีระบบออกเอกสารส าคัญ

ทางการศึกษา 

1 ระบบ        160,000  หน่วยบริการทาง

การศึกษา  

E (8) 

125499-7 โครงการปรับปรุงการยื่นค าร้องด้านทะเบียนออนไลน์ 

(KKU-REQ 3) ประจ าปีงบประมาณ 2565 

มีระบบ KKU-REQ 1 ระบบ        240,000   หน่วยทะเบียน

เรียน 

E (8) 

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรตัดสินใจและตอบสนองต่อควำมต้องกำรผู้รับบริกำร (SC2) 

แผนงำนที่ 2.2.1 สนับสนุนกำรใช้สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 

126716 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการตัดสินใจ 

ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

จ านวนข้อมูลหรือชุดข้อมลูที่

ปรับเปลีย่นเป็น BI  

2 ระบบ   76,000             หน่วยสารสนเทศ
การรับเข้าศึกษา 

E (8) 

126716-1 พัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารด้านการรบัเข้าศึกษา BI ข้อมูลด้านรับเขา้ 1 ระบบ  30,000         วิทวัส E (8) 

126716-2 พัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารด้านหลักสูตรและ

ทะเบียนเรียน  

BI ข้อมูลด้านหลักสูตร 1 ระบบ  30,000         หน่วยหลักสูตร E (8) 

126716-3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการฐานข้อมลูการ

รับเข้าศึกษา  

BI ข้อมูลด้านรับเขา้ 1 ระบบ  16,000  สุนทร E (8) 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร (Management Transformation) 
 

กลยุทธ์และเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 3.1 ยกระดับขีดความสามารถในการท างานของบุคลากรเพ่ือสร้าง
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อองค์กร  

แผนงานที่ 3.1.1 การพัฒนาทักษะของบุคลากรให้มีความพร้อมส าหรับ
การท างานยุคใหม่ 
แผนงานที่ 3.1.2 การพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณภาพ
และการเรียนรู้ 

1) บุคลากรทุกคนมีความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลง และมีทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับการท างานในอนาคต 

2) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณภาพ การเรียนรู้ และบุคลากรมีความผูกพัน
ต่อองค์กร 

กลยุทธที่ 3.2 พัฒนาองค์กรสู่การจัดการองค์กรสมัยใหม่  
แผนงานที่ 3.2.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและแผนกลยุทธ์ที่มี
ประสิทธิภาพ 
แผนงานที่ 3.2.2 การน าหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐมาใช้ในการบริหารงานในองค์กร 

1) ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเปลี่ยนแปลง 
2) พัฒนาองค์กรสู่การจัดการองค์กรสมัยใหม่ 
3) เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยกย่องในด้านการเปิดเผย โปร่งใสและเป็นธรรม 
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ตำรำงท่ี 2.3 สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศำสตร์/

กลยุทธ์/
แผนงำน 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ควำมสอดคล้อง

กับแผน
ยุทธศำสตร์ มข. แผ่นดิน รำยได้ รวม 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร (Management Transformation) 
กลยุทธ์ที่ 3.1 ยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของบุคลำกรเพ่ือสร้ำงผลสัมฤทธิ์ท่ีดีต่อองค์กร (SC5, SC6, SA1) 

แผนงำนที่ 3.1.1 กำรพัฒนำทักษะของบุคลำกรให้มีควำมพร้อมส ำหรับกำรท ำงำนยุคใหม่ 

125498 โครงการพัฒนาทักษะของบุคลากรให้พร้อมส าหรับการ

ท างานในอนาคต 

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการ

พัฒนาเพื่อยกระดับขดี

ความสามารถในการท างานของ

บุคลากรให้พร้อมส าหรับการ

ท างานในอนาคต  

 

ร้อยละ 30   1,200,000         งานบริหารและ

สารสนเทศ 

P (3) 

125498-1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ

เพื่อความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของบุคลากร ตามเกณฑ์ 

TQA หมวด 3 และหมวด 5 

 

ร้อยละของบุคลากรทีส่อบผ่าน

ทักษะด้านดิจิทัล  

ร้อยละ 50  1,000,000   มนัษนันท ์ P (3) 

125498-2 โครงการจดัการองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge 

Management) 

การจัดการความรู้เพื่อการใช้

ประโยชน์ หรือผลงานเพื่อการ

พัฒนางานตามแนวทางเกณฑ์ 

TQA  

 

2 เรื่อง      200,000   สุวาร ี P (3) 
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ยุทธศำสตร์/
กลยุทธ์/
แผนงำน 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ควำมสอดคล้อง

กับแผน
ยุทธศำสตร์ มข. แผ่นดิน รำยได้ รวม 

แผนงำนที่ 3.1.2 กำรพัฒนำและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณภำพและกำรเรียนรู้ 

124420 โครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และจรรยาบรรณ
ของบุคลากร 

ระดับความผูกพันของบุคลากร  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80   

    600,000  งานบริหารและ
สารสนเทศ 

S (11) 

124420-1 กิจกรรมสานสัมพันธ์วันปีใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2565 

ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วม

โครงการ  

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

 60,000         ศุรินทร์ธร S (11) 

124420-2 กิจกรรมท าบญุคลา้ยวันสถาปนาส านักบริหารและพัฒนา

วิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วม

โครงการ  

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

 60,000         จันทร์เพ็ญ S (11) 

124420-3 กิจกรรมส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 (เจ้าภาพ) 

ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วม

โครงการ  

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

 200,000        ศุรินทร์ธร S (11) 

124420-4 กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแกผู่้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 

ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วม

โครงการ  

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

 60,000         ชลธิชา S (11) 

124420-5 กิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณการปฏิบัติราชการ 1) จ านวนข้อร้องเรียนด้าน
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
บุคลากร 

0 ครั้ง  60,000         มนัษนันท ์ S (10) 

2) จ านวนบุคลากรที่ท าผดิ
จรรยาบรรณ  

0 ครั้ง 

124420-6 กิจกรรมชื่นชมยินดีคนดีศรีส านัก ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วม

โครงการ  

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

 60,000         ขวัญแก้ว E (6) 

124420-7 กิจกรรมส่งเสริมความผาสุกในการท างานของบุคลากร 

(Best place to work)  

ระดับความผูกพันของบุคลากร  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80   

 100,000        ถนอมศร ี E (6) 
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ยุทธศำสตร์/
กลยุทธ์/
แผนงำน 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ควำมสอดคล้อง

กับแผน
ยุทธศำสตร์ มข. แผ่นดิน รำยได้ รวม 

กลยุทธที่ 3.2 พัฒนำองค์กรสู่กำรจัดกำรองค์กรสมัยใหม่ (SC3)       

แผนงำนที่ 3.2.1 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและแผนกลยุทธท์ี่มีประสิทธิภำพ 

124418 โครงการพัฒนาแผนปฏิบตัิการและการประกันคุณภาพ

ตามยุทธศาสตร์องค์กร 

1) ร้อยละของการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ  

ร้อยละ 80 
 

   300,000    300,000  นันธิดา E (5) 

2) ร้อยละการรับรู้และเขา้ใจ
ทิศทางองค์กร   

ร้อยละ 80 

125503 โครงการจดัหาวัสดุเพื่อจัดท าเอกสารส าคัญทางการศึกษา มีวัสดุในการให้บริการเพียงพอ

ต่อความต้องการของผูม้าใช้

บริการ  

ร้อยละ100   800,000   800,000  หน่วยบริการ E (5) 

125407 โครงการสนับสนุนการบรหิารการเปลี่ยนแปลงส านัก

บริหารและพัฒนาวิชาการ 

ปรับปรุงระบบและกระบวนการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ ลด
ขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็น  

1 
กระบวนงาน 

   500,000    500,000  งานบริหารและ

สารสนเทศ 

E (5) 

124862 อุดหนุนเงินทุนสวัสดิการด้านการศึกษาบุตรของ

ผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จ านวนเงินทุนสวัสดิการด้าน

การศึกษาบุตรของผู้ปฏิบัติงาน 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

100,000 
บาท 

   100,000    100,000  งานบริหารและ

สารสนเทศ 

E (5) 

124407 โครงการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบ

ทะเบียน 

ร้อยละความส าเรจ็ของการ

ด าเนินงานเพื่อรับรองมาตรฐาน

ความมั่นคงและปลอดภัยดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ร้อยละ 100  1,200,000  1,200,000  อติศานต ์ E (5) 
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ยุทธศำสตร์/
กลยุทธ์/
แผนงำน 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ควำมสอดคล้อง

กับแผน
ยุทธศำสตร์ มข. แผ่นดิน รำยได้ รวม 

125403 โครงการเช่าคอมพิวเตอร ์ ประสิทธิด้านการลดระยะเวลา

ซ่อมบ ารุงหรือจดัหา ลดลงไม่

น้อยกว่าร้อยละ 50 เทียบกับ

การด าเนินงานในข้ันตอนปกติที่

ไม่ใช้ระบบการเช่า 

ระยะเวลา
ซ่อมบ ารุง
หรือจัดหา

ลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 

50 

   984,000    984,000 วิญญ ์ E (5) 

แผนงำนที่ 3.2.2 กำรน ำหลักกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐมำใช้ในกำรบริหำรงำนในองค์กร 

126700 โครงการพัฒนาคณุภาพองค์กรด้านการบริหารจัดการข้อ

ร้องเรียนและรับฟังเสียงผู้ใช้บริการ 

ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ  

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

 50,000 50,000 สุวาร ี S (10) 
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2.8 แผนกำรด ำเนนิงำนโครงกำร/กิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
ตำรำงท่ี 2.4 แผนการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

รหัส
โครงกำร 

แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ เป้ำหมำย / ตัวชี้วัด 
แผนกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ

หลัก ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที ่4 
งบประมำณเงินรำยได้ส ำนักฯ 

125506 โครงการด าเนินการการจดัสอบวิชาความถนัด
ทั่วไป (GAT) และวิชาความถนดัทางวิชาการและ
วิชาชีพ (PAT)  

  5,200,000.00  ความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
ข้อตกลงความร่วมมือ (ร้อยละ 100) 

29,000.00 5,146,000.00 25,000.00 0.00 นุชนาถ 

126667 โครงการด าเนินการจัดสอบวิชาสามัญ    4,000,000.00  ความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
ข้อตกลงความร่วมมือ (ร้อยละ 100) 

29,000.00 3,946,000.00 25,000.00 0.00 จุไรรัตน ์

126771 โครงการสนับสนุนนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลยัขอนแก่น รอบที่ 2 (โควตาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจ าปีการศึกษา 2565 

    300,000.00  จ านวนเงินทุนสนับสนุนนักเรียนขาด
แคลนทุนทรัพย์ส าหรับการสอบเข้า
ศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (แสนบาท)  

0.00 300,000.00 0.00 0.00 จุไรรัตน ์

126668 โครงการด าเนินการทดสอบความฉลาดในการ
เรียนรูภ้าคตะวันออกเฉียงเหนือ (NET-SAT) 

15,600,000.00  1. จ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายของโรงเรียนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีเข้ารับการ
ทดสอบ (30,000 คน) 
2. จ านวนสถาบันเครือข่ายความ
ร่วมมือการรับเข้าศึกษา (3 แห่ง) 

6,300,000.00 1,000,000.00 7,400,000.00 900,000.00 สุภาพ 
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รหัส
โครงกำร 

แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ เป้ำหมำย / ตัวชี้วัด 
แผนกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ

หลัก ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที ่4 
126765 โครงการสนับสนุนการรับบคุคลเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

  2,600,000.00  จ านวนนักเรียนเลือกสมัครเข้าศึกษา
ในคณะสาขาวิชา
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ระดับปริญญา
ตรี (จ านวน 30,000 คน) 

300,000.00 1,400,000.00 800,000.00 100,000.00 นุชนาถ 

126675 โครงการทดสอบและประเมินสมรรถนะทาง
วิชาชีพครู (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

    650,000.00  ร้อยละความส าเรจ็ของการ
ด าเนินการความข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กบั
สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
(ร้อยละ 100) 

290,000.00 340,000.00 20,000.00 0.00 ภารด ี

126674 โครงการเตรยีมความพร้อมเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงการรบับุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลยัขอนแก่นในอนาคต 

    200,000.00  จ านวนครั้งในการทบทวนแผนการรับ
บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
(1 ครั้ง) 

0.00 0.00 0.00 200,000.00 นุชนาถ 

120457 โครงกำรประชำสัมพันธ์และกำรตลำดเชิงรุก  1,500,000.00  1. จ ำนวนนักเรียนที่สมัครเข้ำศึกษำ
ระดับปริญญำตรี รอบโควตำภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (30,000 คน) 
2. จ ำนวนนักเรียนที่เลือกสมัครใน
สำขำของคณะหรือวิทยำลัยในกำร
รับเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี 
(10,000 คร้ัง) 

650,000.00 450,000.00 200,000.00 200,000.00 หน่วยกำรตลำด 
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รหัส
โครงกำร 

แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ เป้ำหมำย / ตัวชี้วัด 
แผนกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ

หลัก ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที ่4 
120457-1 โครงการจดัท าสื่อประชาสมัพันธ์และของที่ระลึก

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
500,000.00 สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์

เพื่อสนับสนุนการรับบุคคลเข้าศึกษา
ที่ปรับปรุงหรือพัฒนา  
(2 งาน) 

250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 นวรัตน ์

120457-2 โครงการประชาสมัพันธ์และแนะแนวการศึกษา
เชิงรุกเพื่อมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย 

1,000,000.00 1) ร้อยละความพึงพอใจของครูแนะ
แนวต่อการจัดกิจกรรมของส านักฯ 
(ร้อยละ 90) 
2) ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองต่อการจัดกิจกรรมของ
ส านักฯ (ร้อยละ 90) 

400,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 หทัยรัตน ์

125499 โครงกำรปรับปรุงกระบวนงำนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนในยคุดิจิทัล  

 1,350,000.00  1) จ ำนวนนวัตกรรมด้ำน Digital 
technology (3 งำน) 
2) จ ำนวนกระบวนงำนที่ได้รับกำร
ปรับปรุงหรือพัฒนำเป็นดิจิทัลหรือ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (3 งำน) 

461,000.00 239,800.00 414,700.00 234,500.00 หน่วย IT 

125499-1 โครงการพัฒนาระบบ Cashless + Smart Q 260,000.00 1. ระบบคิวการรับบริการ (1 ระบบ) 
2. ระบบการรับช าระเงินผ่าน QR 
Code Tag30 จ านวน (1 ระบบ) 

2,000.00 3,000.00 250,000.00 5,000.00 กฤษณพล 

125499-2 โครงการพัฒนาระบบสนทนาอัตโนมัติ ส าหรับ
บริการบน Line Application (Line Chatbot) 

30,000.00 ระบบสนทนาอัตโนมตัิ Chatbot บน 
Line Application (1 ระบบ) 

0.00 9,000.00 0.00 21,000.00 นัฏฐา ทองดา 
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รหัส
โครงกำร 

แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ เป้ำหมำย / ตัวชี้วัด 
แผนกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ

หลัก ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที ่4 
125499-3 โครงการพัฒนาระบบ Welcome new 

student ปีการศึกษา 2565 
200,000.00 ระบบบริการนักศึกษาเพื่อการ

รายงานตัวแบบเบด็เสร็จ (1 ระบบ) 
0.00 200,000.00 0.00 0.00 อติศานต ์

125499-4 โครงการพัฒนาระบบประมวลผลการศึกษาเพื่อ
รองรับการศึกษาใหม ่
    - ระบบรายงานการตรวจสอบจบ 
    - ระบบตรวจสอบการตกออก 
    - ระบบการประมวลผลเกียรตนิิยม 

450,000.00 ระบบประมวลผลการศึกษาเพื่อ
รองรับการศึกษาใหม่ (1 ระบบ) 

450,000.00 0.00 0.00 0.00 งานบริการฯ 

125499-5 โครงการพัฒนาระบบยมื-คืนครุภณัฑ์ ส านัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ 

10,000.00 ระบบยืม-คืนครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
และโสตทัศนูปกรณ์ออนไลน์  
(1 ระบบ) 

4,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 วิญญ ์

125499-6 โครงการพัฒนาระบบออกเอกสารส าคัญทาง
การศึกษา  

160,000.00 ระบบออกเอกสารส าคัญทาง
การศึกษา (1 ระบบ) 

5,000.00 5,000.00 150,000.00 0.00 งานบริการฯ 

125499-7 โครงการปรับปรุงการยื่นค าร้องด้านทะเบียน
ออนไลน์ (KKU-REQ 3) ประจ าปงีบประมาณ 
2565 

240,000.00 ระบบ KKU-REQ 3 (1 ระบบ) 0.00 20,800.00 12,700.00 206,500.00 นัฏฐา  
พุทธาวันดี 

126717 โครงการพัฒนาและปรบัปรุงฐานข้อมูลคลังหน่วย
กิต มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 
2565  

    400,000.00  ระบบฐานข้อมลูคลังหน่วยกติมหา
วิทยาลัยขอนแก่น (KKU-Credit 
Bank) (จ านวน 1 งาน) 

3,000.00 152,000.00 235,000.00 10,000.00 งานหลักสูตร 

126762 โครงการสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสตูรตามกระบวนทัศน์ใหม่ ปกีารศึกษา 
2565  

    300,000.00  ร้อยละของหลักสูตร ได้รับอนุมตัิจาก
สภามหาวิทยาลยัตามก าหนดและ

46,000.00 184,000.00 70,000.00 0.00 งานหลักสูตร 
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รหัส
โครงกำร 

แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ เป้ำหมำย / ตัวชี้วัด 
แผนกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ

หลัก ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที ่4 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร
ระดับอุดมศึกษา (ร้อยละ 100) 

126627 โครงการพัฒนาและปรบัปรุงโปรแกรม KKU-QF 
ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรใหมแ่ละกระบวน
ทัศน์ใหม่ (KKU New curriculum quality 
framework)  

    400,000.00  โปรแกรม KKU-QF ที่เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิหลักสูตรทีม่ี
การปรับปรุงใหม่ และระเบยีบ
การศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (จ านวน 1 
งาน) 

3,000.00 105,000.00 275,000.00 17,000.00 งานหลักสูตร 

126685 โครงการปรับปรุงโปรแกรมส่วนเช่ือมต่อเว็บไซต์
เพื่อสนับสนุนสารสนเทศดา้นการศึกษา (KKU 
Educational page) ปีงบประมาณ 2565  

    150,000.00  การปรับปรุงส่วนเช่ือมต่อเว็บไซต์ 
(iframe) ส าหรับสร้างข้อมูลด้าน
หลักสตูรและรับเข้าศึกษาของคณะ 
วิทยาลัยที่เช่ือมโยงกับ KKU 
Educational page ที่มีประสิทธิภาพ
ตามข้อก าหนด (จ านวน 1 งาน) 

0.00 38,000.00 112,000.00 0.00 งานหลักสูตร 

126716 โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือช่วยใน
กำรตัดสินใจ ส ำนักบริหำรและพฒันำวิชำกำร 

    76,000.00  สำรสนเทศด้ำนกำรบริหำรงำนของ
ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร ที่
สำมำรถแสดงผลบนผ่ำน Power BI 
(จ ำนวน 3 งำน) 

27,000.00 19,500.00 17,500.00 12,000.00 หน่วย
สำรสนเทศ 

126716-1 พัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารด้านการรบัเข้า
ศึกษา 

      30,000.00  สารสนเทศด้านการรับเข้าศึกษา  
(1 งาน) 

25,000.00 5,000.00     วิทวัส 

126716-2 พัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารด้านหลักสูตร
และทะเบยีนเรยีน  

      30,000.00  สารสนเทศด้านหลักสูตรและทะเบียน
เรียนและสหกิจศึกษา (1 งาน) 

2,000.00 13,500.00 12,500.00 2,000.00 งานหลักสูตร 
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รหัส
โครงกำร 

แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ เป้ำหมำย / ตัวชี้วัด 
แผนกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ

หลัก ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที ่4 
126716-3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการ

รับเข้าศึกษา (MIS Admission) 
     16,000.00  สารสนเทศเพื่อจดัการข้อมลูรับเขา้

ศึกษา (1 ระบบ) 
  1,000.00 5,000.00 10,000.00 สุนทร 

124407 โครงการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบทะเบยีน 

  1,200,000.00  ร้อยละความส าเรจ็ของการ
ด าเนินงานเพื่อรับรองมาตรฐานความ
มั่นคงและปลอดภยัด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ร้อยละ 100) 

1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 อติศานต ์

125403 โครงการเช่าคอมพิวเตอร์      984,000.00  ประสิทธิด้านการลดระยะเวลาซ่อม
บ ารุงหรือจัดหา ลดลงไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 เทียบกับการด าเนินงานใน
ขั้นตอนปกติที่ไม่ใช้ระบบการเช่า 

984,000.00 0.00 0.00 0.00 วิญญ ์

125498 โครงกำรพัฒนำทักษะของบุคลำกรให้พร้อม
ส ำหรับกำรท ำงำนในอนำคต  

1,200,000.00  ร้อยละของบุคลำกรท่ีได้รับกำร
พัฒนำเพ่ือยกระดับขีด
ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของ
บุคลำกรให้พร้อมส ำหรับกำรท ำงำน
ในอนำคต (ร้อยละ 30) 

124,500.00 476,500.00 571,500.00 27,500.00 งำนบริหำรฯ 

125498-1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถเพื่อความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของ
บุคลากร ตามเกณฑ์ TQA หมวด 3 และหมวด 5 
 - ทักษะด้านดิจิทัล 
 - ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
 - ทักษะด้านบริการ 

 1,000,000.00  ร้อยละของบุคลากรทีส่อบผ่านทักษะ
ดา้นดิจิทัล (ร้อยละ 50) 

92,000.00 424,000.00 484,000.00 0.00 มนัษนันท ์



แผนปฏิบัติการ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
39 

รหัส
โครงกำร 

แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ เป้ำหมำย / ตัวชี้วัด 
แผนกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ

หลัก ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที ่4 
 - ทักษะเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 - ศึกษาดูงาน+การท างานเป็นทีม  

125498-2 โครงการจดัการองค์ความรู้ในองค์กร 
(Knowledge Management) 
 - โครงการการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์ TQA หมวด 6 
 - โครงการเพิ่มผลติภาพกระบวนงานด้วย
กระบวนการโค้ช (Coaching) 
 - โครงการสร้างความรู้และความเข้าใจเพื่อแนว
ปฏิบัติหนึ่งเดยีว 

   200,000.00  การจัดการความรู้เพื่อการใช้
ประโยชน์ หรือผลงานเพื่อการพัฒนา
งานตามแนวทางเกณฑ์ TQA 
(กระบวนงานท่ีลดรอบระยะเวลา  
ไม่น้อยกว่า 2 กระบวนงาน) 

32,500.00 52,500.00 87,500.00 27,500.00 สุวาร ี

124420 โครงกำรส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และ
จรรยำบรรณของบุคลำกร 

    600,000.00  ระดับควำมผูกพันของบุคลำกร (ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 80) 

20,000.00 180,000.00 340,000.00 60,000.00 งำนบริหำรฯ 

124420-1 กิจกรรมสานสัมพันธ์วันปีใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

      60,000.00  ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

0.00 60,000.00 0.00 0.00 ศุรินทร์ธร   

124420-2 กิจกรรมท าบญุคลา้ยวันสถาปนาส านักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 

      60,000.00  ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

0.00 60,000.00 0.00 0.00 จันทร์เพ็ญ 

124420-3 กิจกรรมส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 (เจ้าภาพ) 

    200,000.00  ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

0.00 0.00 200,000.00   ศุรินทร์ธร   

124420-4 กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแกผู่้เกษียณอายุราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

      60,000.00  ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

0.00 0.00 0.00 60,000.00 ชลธิชา 
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รหัส
โครงกำร 

แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ เป้ำหมำย / ตัวชี้วัด 
แผนกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ

หลัก ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที ่4 
124420-5 กิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณการปฏิบัติราชการ       60,000.00  1) จ านวนข้อร้องเรียนด้านจรยิธรรม

และจรรยาบรรณบุคลากร (0 ครั้ง) 
2) จ านวนบุคลากรที่ท าผดิ
จรรยาบรรณ (0 ครั้ง) 

20,000.00 0.00 40,000.00 0.00 มนัษนันท ์

124420-6 กิจกรรมชื่นชมยินดีคนดีศรีส านัก       60,000.00  ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

0.00 60,000.00 0.00 0.00 ขวัญแก้ว 

124420-7 กิจกรรมส่งเสริมความผาสุกในการท างานของ
บุคลากร (Best place to work)  
- การสร้างความผูกพันกับบุคลากร 
- การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีพร้อมส าหรับการ
ท างาน (Good Workplace) 

    100,000.00  ระดับความผูกพันของบุคลากร  
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

0.00 0.00 100,000.00 0.00 ถนอมศร ี

124418 โครงการพัฒนาแผนปฏิบตัิการและการประกัน
คุณภาพตามยุทธศาสตร์องค์กร 

    300,000.00  1) ร้อยละของการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ  (ร้อยละ 80)   
2) ร้อยละการรับรู้และเขา้ใจทิศทาง
องค์กร (ร้อยละ 80)   

22,500.00 22,500.00 252,500.00 2,500.00 นันธิดา 

126700 โครงการพัฒนาคณุภาพองค์กรด้านการบริหาร
จัดการข้อร้องเรียนและรับฟังเสียงผู้ใช้บริการ 

      50,000.00  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร 
(ร้อยละ85)  

0.00 10,000.00 24,000.00 16,000.00 สุวาร ี

125503 โครงการจดัหาวัสดุเพื่อจัดท าเอกสารส าคัญทาง
การศึกษา 

    800,000.00  มีวัสดุในการให้บริการเพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้มาใช้บริการ  
(ร้อยละ100) 

800,000.00 0.00 0.00 0.00 งานบริการฯ 
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รหัส
โครงกำร 

แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ เป้ำหมำย / ตัวชี้วัด 
แผนกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ

หลัก ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที ่4 
125407 โครงการสนับสนุนการบรหิารการเปลี่ยนแปลง

ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  
    500,000.00  ปรับปรุงระบบและกระบวนการ

ท างานให้มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน
ที่ไม่จ าเป็น (1 กระบวนการ) 

500,000.00 0.00 0.00 0.00 ฤทัยรัตน ์

124862 อุดหนุนเงินทุนสวัสดิการด้านการศึกษาบุตรของ
ผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

    100,000.00  จ านวนเงินทุนสวัสดิการด้าน
การศึกษาบุตรของผู้ปฏิบัติงาน 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (1 แสนบาท) 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 มนัษนันท ์

125399 โครงการสัมมนาเครือข่ายส านักฯและงานบริการ
การศึกษา 

    350,000.00  ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ (ร้อยละ 80) 

0.00 0.00 0.00 350,000.00 ฤทัยรัตน ์

126778 โครงการสหกิจศึกษาเครือข่ายฯ (สป.อว.)     200,000.00  1. จ านวนโครงการและกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาความรู้หรือประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานด้านสหกิจศึกษาบรูณาการ
ท างาน (CWIE) ของสถาบันการศกึษา
เครือข่ายฯ (1 งาน) 
2. จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านสหกิจศึกษาบูรณาการท างาน 
(CWIE) (ไม่น้อยกว่า 8 
สถาบันการศึกษา) 

10,000.00 10,000.00 170,000.00 10,000.00 ภรณ์ทิพย ์

124414 โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือขา่ย สทศ. 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

      80,000.00  สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงาน
ของเครือข่าย สทศ. 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ได้ครบถ้วน
ตามข้อตกลงความร่วมมือ  
(ร้อยละ 100) 

15,000.00 15,000.00 25,000.00 25,000.00 สทศ. 
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 2.9 สรุปงบประมำณที่ใช้ในแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 
ตำรำงท่ี 2.5 สรุปงบประมาณท่ีใช้ในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 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 - - 5,661,350.00 9.35 - - 5,661,350.00 9.35 

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน - - 6,332,350.00 10.46 - - 6,332,350.00 10.46 

3. ค่าใช้จ่ายลงทุน - - 435,100.00 0.72 - - 435,100.00 0.72 

4. ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - - 45,109,400.00 74.50 - - 45,109,400.00 74.50 

5. รายจ่ายอื่น - - 3,009,800.00 4.97 - - 3,009,800.00 4.97 

รวมท้ังสิ้น 0.00 0.00 60,548,000.00 100.00 0.00 0.00 60,548,000.00 100.00 
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ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยขอนแก่น กับ ยุทธศำสตร์ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 
เป้ำหมำย มหำวิทยำลัยขอนแกน่ ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 
People 

 
 
 
 

 

ประเด็นยุทธศำสตรที่ 1 ปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรศึกษำ 
กลยุทธที่ 1 : พัฒนาหลักสูตรเดิมสกูระบวนทัศนใหม 
(Learning paradigm) 
กลยุทธที่ 2 : การจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong 
Education) 
กลยุทธที่ 3 : พัฒนาหลักสูตรใหม ่(New Curriculum) เพื่อ
สร้างอาชีพใหม่ตามความต้องการของสังคม 
กลยุทธที่ 4 : การจัดตั้งระบบการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ที่
รองรับการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบดิจิทลั (KKU 
Academy) 
กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาระบบศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาใหส้ามารถ
สร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรมทีม่ีคุณภาพสูง 
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 (21st Century skills) 
กลยุทธ์ที่ 7 : ส่งเสรมิให้นักศึกษาเกิดมุมมอง และขีด
ความสามารถในการเป็นพลเมืองโลก (Global Perspective 
& Capability) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสร้ำงระบบนิเวศเพ่ือสนับสนนุ
กำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลยัขอนแกน่ (Ecosystem 
For Supporting Education Transformation) 
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบนิเวศการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่มปีระสิทธิภาพ  
แผนงานท่ี 1.1.1 ส่งมอบคุณค่าใหลู้กค้าในอนาคต   
แผนงานท่ี 1.1.2 สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการรับเข้า
ศึกษา 
แผนงานท่ี 1.1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรเพื่อ
รองรับระบบนเิวศการรับบุคคลเขา้ศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบนิเวศการสนับสนุนการบริหาร
หลักสตูรที่มีประสิทธิภาพ  
แผนงานท่ี 1.2.1 การพัฒนาและจดัการระบบคลังหน่วยกิต 
แผนงานท่ี 1.2.2 การสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงาน
ด้านหลักสูตรของมหาวิทยาลยัและมาตรฐานหลักสูตร 
แผนงานท่ี 1.2.3 การสนับสนุนและพัฒนากระบวนงานด้าน
ระบบทะเบยีนเพื่อเพ่ิมผลติภาพและรองรับการจัดการศึกษา
หลายรูปแบบ 
แผนงานท่ี 1.2.4 การส่งเสรมิและสนับสนุนการด าเนินการ
ด้านสหกิจศึกษานานาชาต ิ

People ประเด็นยุทธศำสตรที่ 2 ปรับเปลี่ยนกำรท ำงำนวิจัย 
กลยุทธ์ที่ 1 : ลงทุนสร้างแพลตฟอร์มการวิจัยใหม่ (Invest 
New Research Infrastructure Platform) 
กลยุทธ์ที่ 2 : สนับสนุนให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ท างาน
วิจัยเป็นทีมและท างานต่อเนื่อง (Research 
programs/clusters) 
กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างระบบนเิวศของการวิจัย (Research 
Ecosystem) 
กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างระบบนเิวศส าหรับการสร้างนวัตกรรม 
(Innovation Ecosystem) 
กลยุทธ์ที่ 5 : เพิ่มจ านวนผู้ประกอบการ หรือลงทุน หรือร่วม
ลงทุน (startup/ venture capital) 
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ทรัพยำกรบุคคล 
กลยุทธ์ที่ 1 : วางระบบบริหารทรพัยากรบุคคลที่เอื้อต่อการ
สร้างผลงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 : ยกระดับขดีความสามารถในการท างานของ
บุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างระบบการจ้างงานท่ีหลากหลายและยืดหยุ่น 
(Flexible Employment system) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนกำรบริหำรจัดกำร
องค์กร (Management Transformation) 
กลยุทธ์ที่ 3.1 ยกระดับขีดความสามารถในการท างานของ
บุคลากรเพื่อสร้างผลสัมฤทธ์ิที่ดีตอ่องค์กร  
แผนงานท่ี 3.1.1 การพัฒนาทักษะของบุคลากรให้มีความ
พร้อมส าหรับการท างานยคุใหม ่

People ประเด็นยุทธศำสตรที่ 4 กำรปรับเปลี่ยนกำรบริกำรวิชำกำร 
กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างโครงการบริการวิชาการที่เน้นการสร้าง
คุณค่าร่วมด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น U2T บ้านโต้นโมเดล 
มข. แก้จน 
กลยุทธ์ที่ 2 : การสร้างโครงการบริการวิชาการที่ใช้ความรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) 

 

Ecological ประเด็นยุทธศำสตรที่ 5 ปรับเปลี่ยนกำรบริหำรจัดกำรองค
กร 
กลยุทธ์ที่ 1 : วางระบบบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศทั่วทั้ง
องค์กร เน้นการกระจายอ านาจ (Excellence execution by 
Centralized policy, Decentralized operation) 
กลยุทธ์ที่ 2 : มุ่งการขับเคลื่อนองค์กรเชิงกลยุทธ์และปรับปรุง
กฏระเบียบที่ล้าสมัย (Strategic lead, Regulation follow) 
กลยุทธ์ที่ 3 : น าระบบสารสนเทศมาใช้ให้ครอบคลุม (Digital 
and Automation process management) 
กลยุทธ์ที่ 4 : บริหารสินทรัพย์อยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อความ
ยั่งยืน (Efficiently asset management) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนกำรบริหำรจัดกำร
องค์กร (Management Transformation) 
กลยุทธที่ 3.2 พัฒนาองค์กรสู่การจัดการองค์กรสมัยใหม่  
แผนงานท่ี 3.2.1 การพัฒนาระบบบริหารจดัการและแผนกล
ยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ 
 

Ecological ประเด็นยุทธศำสตรที่ 6 สรำงมหำวิทยำลัยขอนแกนใหเป
นที่นำท ำงำน 
กลยุทธ์ที่ 1 : การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีพร้อมส าหรับการ
ท างาน (Good Workplace) ของบุคลากรทุกกลุ่ม 
กลยุทธ์ที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจดัการสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ 
กลยุทธ์ที่ 3 : การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอยา่งเป็น
ระบบ 
 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนกำรบริหำรจัดกำร
องค์กร (Management Transformation) 
กลยุทธ์ที่ 3.1 ยกระดับขดีความสามารถในการท างานของ
บุคลากรเพื่อสร้างผลสัมฤทธ์ิที่ดีตอ่องค์กร  
แผนงานท่ี 3.1.2 การพัฒนาและสง่เสริมวัฒนธรรมองค์กรแห่ง
คุณภาพและการเรยีนรู ้
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Ecological ประเด็นยุทธศำสตรที่ 7 สรำงมหำวิทยำลัยใหเปนที่นำอย ู
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยให้ประชาคมอยูด่ีมีความสุข 
(Well-Being University) 
กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นชุมชนสีเขียว (Green 
Society) 
กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างสุนทรียภาพใหเ้กิดขึ้นในมหาวิทยาลัย 
(Aesthetic Environment) 
กลยุทธ์ที่ 4 : การจัดการอาคารสถานท่ีและบ้านพักท่ีเสื่อม
โทรม (Building Renovation) 
กลยุทธ์ที่ 5 : การสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นเมืองสัญจร
อัจฉริยะ (Smart Mobility) 
กลยุทธ์ที่ 6 : จัดระบบรักษาความปลอดภัยทีม่ีประสิทธิภาพ 
โดยน าระบบเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาใช้ (Smart security) 
กลยุทธ์ที่ 7 : จัดระบบจราจรใหมใ่ห้มี Zoning โดยพยายาม
แยกถนนเพื่อการสญัจรหลักออกจากถนนแขนงย่อยที่เข้าสู่
พื้นที่การศึกษา และพื้นท่ีการบริการ  

 

Ecological ประเด็นยุทธศำสตรที่ 8 ปรับเปลี่ยนองคกรใหกำวเขำสูยุค
ดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 1 : การบริการเชิงลึกด้านเทคโนโลยีดิจิทลั 
กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างระบบนเิวศด้านการสร้างนวัตกรรมดิจิทลั 
กลยุทธ์ที่ 3 : การพัฒนาระบบการท างานและการเรยีนรู้ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้ำวเข้ำสู่ยุค
ดิจิทัล (Digital Transformation) 
กลยุทธที่ 2.1 เพิ่มผลิตภาพกระบวนงานและองค์กรด้วย
ดิจิทัลและนวัตกรรม  
แผนงานท่ี 2.1.1 สร้างนวัตกรรมการให้บริการการศึกษา 
แผนงานท่ี 2.1.2 การพัฒนาระบบงานและกระบวนการท างาน
โดยอาศัยเทคโนโลยดีิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการตัดสินใจ
และตอบสนองต่อความต้องการผูร้ับบริการ  
แผนงานท่ี 2.2.1 สนับสนุนการใช้สารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ 

Ecological ประเด็นยุทธศำสตรที่ 9 กำรน ำมหำวิทยำลัยสูควำมเปนนำ
นำชำติ 
กลยุทธ์ที่ 1 : สนับสนุนและส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของ global 
learners, global alumni, and global staff 
กลยุทธ์ที่ 2 : สนับสนุนและส่งเสรมิเครือข่ายคณุภาพระดับ
โลกและระบบนิเวศน์ (Global Quality Network & 
Ecosystem) 
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กลยุทธ์ที่ 3 : สนับสนุนกลยุทธ์เพื่อการจัดอันดับ World 
University Ranking ที่สูงข้ึน 
กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างความเป็นนานาชาติทั้งด้านอาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษา และสภาพแวดล้อม (International 
environment) 

Spiritual ประเด็นยุทธศำสตรที่ 10 กำรบริหำรโดยใชหลักธรรมำภิ
บำล 
กลยุทธที่ 1 : วางระบบการบรหิารจัดการดวยหลักธรรมาภิ
บาล ใหเกิดทั่วท้ังมหาวิทยาลัย (Good Governance for all 
Units) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนกำรบริหำรจัดกำร
องค์กร (Management Transformation) 
กลยุทธที่ 3.2 พัฒนาองค์กรสู่การจัดการองค์กรสมัยใหม่  
แผนงานท่ี 3.2.2 การน าหลักการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐมาใช้ในการ
บริหารงานในองค์กร 

 
Spiritual 

ประเด็นยุทธศำสตรที่ 11 เสริมสรำงควำมรวมมือเพ่ือกำร
พัฒนำ 
กลยุทธ์ที่ 1 : จัดท าโครงการขนาดใหญ่ร่วมกันระหว่างคณะ 
ในกลุ่มวิทยาศาสตรส์ุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
กลุ่มสังคมศาสตรต์ลอดจนพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันใน
ลุ่มน้ าโขง 
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ภำคผนวก ข 
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำ (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรส ำนักฯ 
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ภำคผนวก ค 
ปฏิทินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร และแผนงบประมำณ พ.ศ. 2565 มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
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คณะผู้จัดท ำ 

 
ที่ปรึกษำ 

รองศาสตราจารยประพันธศกัดิ์  ฉวีราช  ผูอ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
ผูชวยศาสตราจารยดารณี  หอมดี   รองผูอ านวยการฝายบริหารและยุทธศาสตร 
ผูชวยศาสตราจารยปยวัฒน  สายพันธุ  รองผูอ านวยการฝายวิชาการ 
ผูชวยศาสตราจารยวรารัตน  สงฆแปน  รองผูอ านวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นายเสนีย  จันทรลุน    ผูอ านวยการกองบริหารงานส านัก 
นายสุรศักดิ์  แกวคาํแสน    หัวหนางานบริหารและสารสนเทศ 

 
จัดท ำ/รวบรวม/วิเครำะห์/เรียบเรียง 

 นางสาวนันธิดา  น้อยสุข  นักวิชาการแผนและสารสนเทศ 
 
สนับสนุนข้อมูลจำก 

บุคลากร ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 


