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ก

คํานํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและการบริหารจัดการกองกิจการนักศึกษา ในปีงบประมาณ
2556 โดยคํานึงถึงหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งกําหนดให้ทกุ ส่วน
ราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งในแต่ละ
ปีงบประมาณส่วนราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เสนอ
ต่อมหาวิทยาลัย
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นําข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพ การรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
มาประมวลและ
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส ภาวะคุกคาม (SWOT) เพื่อพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี
พ.ศ. 2556 และดําเนินการจัดทําแผนงบประมาณประจําปี โดยการจัดทําแผนประจําปีงบประมาณฉบับนี้
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมกองกิจการนักศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม
2555 เพื่อนําแผนดังกล่าวสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การดําเนินงานของกองกิจการนักศึกษา บรรลุ
เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์และพันธกิจต่อไป

กองกิจการนักศึกษา
ตุลาคม 2555

ข

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้กําหนดทิศทางในการดําเนินงานด้านการพัฒนาและการให้บริการนักศึกษา โดยกองกิจการนักศึกษามุ่งเน้นที่จะ
เป็นหน่วยงานที่นํานวัตกรรมเพื่อบริการและพัฒนานักศึกษา รวมถึงให้นกั ศึกษาเกิดการเรียนรู้และดําเนินชีวิตอย่าง
มีความสุข เป็นที่พึงประสงค์ของสังคม
ดังนั้น กองกิจการนักศึกษาจะต้องมีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โดยสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กองกิจการนักศึกษา
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ผลการดําเนินงานใน
ปี 2555 ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ปีงบประมาณ 2556
โดยกําหนดไว้ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ เป้าประสงค์ 30 ตัวชี้วัด 38 กลยุทธ์ และ 145 กิจกรรม/โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดี ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์
18 ตัวชี้วัด 11 กลยุทธ์ และ 72 กิจกรรม/โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 1
เป้าประสงค์ 6 ตัวชี้วัด 17 กลยุทธ์ และ 60 กิจกรรม/โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริการและสวัสดิการนักศึกษาที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 6 ตัวชี้วัด 10 กลยุทธ์ และ 13
กิจกรรม/โครงการ
ใน 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ มีความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4
ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555-2558 ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนานักศึกษา
กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2556 ได้มีการระดมความคิดเห็นจาก ผู้บริหาร
เช่น รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้อํานวยการกองกิจการนักศึกษา หัวหน้างาน และ
บุคลากรกองกิจการนักศึกษาระดับปฏิบัติการ และได้มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการมาอย่างต่อเนื่องโดยมี
การระดมความคิดเห็นร่วมกับบุคลากรกองกิจการนักศึกษาเพื่อร่วมจัดทําและถ่ายทอด การจัดทําแผนในระดับผู้
ปฏิบัติ เพื่อเชื่อมโยง เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตลอดจนโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องเชื่อมโยงกัน
ภายใต้บริบทของแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555-2558 กรอบคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (IQA) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(EdPEx)
กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีงบประมาณที่ใช้ รวมทุกประเด็นยุทธศาสตร์ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวนทั้งสิ้น 29,086,800 บาท โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จํานวน
2,598,700 บาท (ร้อยละ 8.93) งบประมาณเงินรายได้ จํานวน 26,488,100 บาท (ร้อยละ
91.07) ทั้งนีง้ บประมาณทั้งหมดประกอบด้วย

งบดําเนินงาน (แผ่นดิน)

488,700 บาท แยกเป็น ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ดังนี้

งบเงินอุดหนุน
- ค่าตอบแทน 62,700 บาท
- ค่าใช้สอย
340,700 บาท
- ค่าวัสดุ
85,300 บาท
งบเงินอุดหนุน (แผ่นดิน) 2,110,000 บาท แยกเป็น
- อุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
- อุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับนักศึกษาพิการ ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
- อุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ

930,000 บาท
500,000 บาท
680,000 บาท

งบดําเนินงาน (รายได้) 2,500,000 บาท แยกเป็น ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ดังนี้
- ค่าตอบแทน
700,000 บาท
- ค่าใช้สอย
1,100,000 บาท
- ค่าวัสดุ
700,000 บาท
งบเงินอุดหนุน (รายได้) 12,988,100 บาท แยกเป็น
- เงินทุนการศึกษา
4,000,000 บาท
- เงินอุดหนุนบํารุงองค์การนักศึกษา
4,455,000 บาท
- เงินอุดหนุนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา 4,533,100 บาท
งบลงทุน (รายได้) 11,000,000 บาท แยกเป็น
- ค่าสิ่งก่อสร้าง (อาคารองค์การนักศึกษา) 11,000,000 บาท
กระบวนการติดตามประเมินผลการดําเนินงานนอกจากจะดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการรอบระยะเวลา 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือนของสํานักงาน ก.พ.ร. และ สมศ. แล้ว ยังมี
การติดตามผลการดําเนินงานโดยการรายงานผลต่อมหาวิทยาลัยทุกรอบ 6 , 9 และ 12 เดือนในระบบ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ อีกทัง้ กองกิจการนักศึกษายังมีกลไกการกํากับติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการ
จากมหาวิทยาลัย เช่น กลไกการควบคุมการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการระหว่างผู้อํานวยการกองกิจการนักศึกษา กับ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ การประชุมชี้แจงและติดตามผลการดําเนินงานเป็นระยะ รวมการสร้างระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพและเสริมสร้างเครือข่ายการทํางานและประสานงานร่วมกัน เป็นต้น
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บทที่ 2 แผนปฏิบตั ิราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กองกิจการนักศึกษา
2.1 ปณิธาน วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยม
2.2 วิสยั ทัศน์
2.3 พันธกิจ
2.4 ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์
2.5 แผนที่ยุทธศาสตร์ ( Strategies Map )
2.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
2.7 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กองกิจการนักศึกษา
2.8 สรุปงบประมาณทีใ่ ช้ตามแผนปฏิบตั ริ าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กองกิจการนักศึกษา
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1
บทที่ ๑ บทนํา
๑. การจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กองกิจการนักศึกษา
กองกิจการนักศึกษา ดําเนินการเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มีหลักการที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับกรอบแผนระยะยาว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552 – 2567 แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.
2555 – 2558 และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 – 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 – 2558 กองกิจการนักศึกษา และ แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ
๒๕๕๖ กองกิจการนักศึกษา จัดทําขึ้นเพื่อนําไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเป็นกรอบในการจัดทําคํา
ของบประมาณรายจ่ายประจําปี รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
กองกิจการนักศึกษา เป็นส่วนราชการภายใต้การกํากับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็น
ส่วนราชการที่อยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ จักต้องดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.
2555 – 2558 และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยง
และให้เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าประสงค์ และสามารถตอบสนองเป้าหมาย ผลลัพธ์ตามนโยบายแผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558
กระบวนการจัดทําแผนปฏิบตั ริ าชการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กองกิจการนักศึกษา
กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ได้มีกระบวนการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้สว่ นเสียของกองกิจการนักศึกษา ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในของกอง
กิจการนักศึกษา โดยมีกระบวนการดังนี้
1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)
2. จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรกองกิจการนักศึกษา ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้อํานวยการกองกิจการนักศึกษา หัวหน้างาน และ
บุคลากรกองกิจการนักศึกษาระดับปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 17-19 กันยายน 2555 และเมื่อวันที่
9-11 ตุลาคม 2555 เพื่อพิจารณาทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงการที่สําคัญที่ขับเคลื่อน
กองกิจการนักศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด
3. ดําเนินการสํารวจความต้องการและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานให้ดีขึ้น
4. ผู้รับผิดชอบจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
มหาวิทยาลัย เพื่อเสนอต่อที่ประชุมกองกิจการนักศึกษา
5. ที่ประชุมกองกิจการนักศึกษา ร่วมกันพิจารณางบประมาณประจําปี โดยจัดทําคําของบประมาณ
เงินรายได้และคําของบประมาณแผ่นดิน
6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
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บทที่ ๒
แผนปฏิบตั ิราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กองกิจการนักศึกษา
๒.๑ ปณิธาน วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยม
ปณิธาน
“มุ่งหวังบริการและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์”
วัฒนธรรมองค์กร
“ความสามัคคีและการตรงต่อเวลา”
ค่านิยม
“บริการและพัฒนานักศึกษาด้วยความเอื้ออาทร”

๒.๒ วิสัยทัศน์
“กองกิจการนักศึกษาเป็นหน่วยงานที่นํานวัตกรรมเพื่อบริการและพัฒนานักศึกษา”
๒.๓ พันธกิจ
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้นกั ศึกษาดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข
2. พัฒนานักศึกษาให้เป็นที่พึงประสงค์ของสังคม
3. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
๒.4 ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issues)
๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์กรที่ดี

๒. พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิต
ที่พึงประสงค์

๓. พัฒนาระบบบริการและ
สวัสดิการนักศึกษาที่เอื้อต่อ
คุณภาพชีวิตที่ดี

เป้าประสงค์
(Goals)
๑.๑ กองกิจการนักศึกษามีระบบบริหารจัดการที่ดีที่
สร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการปฏิบัติงานควบคู่
กับการสร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานการทํางานที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูง
๒.๑ กองกิจการนักศึกษามุ่งเน้นการสร้างสรรค์และ
พัฒนานักศึกษาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มคี ุณค่าต่อ
สังคม มีความรู้และประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจ
อันดีและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสามารถ
ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพและคุณธรรม
๓.๑ กองกิจการนักศึกษามุง่ เน้นการบริการนักศึกษา
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยความเอื้ออาทรและเสมอภาค
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2.5 แผนทีย่ ุทธศาสตร์กองกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2556 – 2559
กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่นํานวัตกรรมเพื่อบริการและพัฒนานักศึกษา
ระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดี

การพัฒนานักศึกษา

การให้บริการและสวัสดิการที่เอื้อ

ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

ต่อคุณภาพชีวติ ที่ดีของนักศึกษา

๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการ

๒ พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิต

๓ พัฒนาระบบบริการและ

องค์กรที่ดี

ที่พึงประสงค์

สวัสดิการนักศึกษาที่เอื้อต่อ

มิติประสิทธิผล
ตามยุทธศาสตร์
มิติคุณภาพ

คุณภาพชีวิตที่ดี
มิติประสิทธิภาพ
มิติพัฒนาองค์กร
และการเรียนรู้
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๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดี
กองกิจการนักศึกษาได้รับ

ผู้รับบริการ

บุคลากรมี

มิติประสิทธิผล

การยอมรับและจัดลําดับผล

ได้รับข้อมูลที่

ความผาสุก

ตามยุทธศาสตร์

การดําเนินงานตามวิสัยทัศน์

ถูกต้อง และเกิด

ที่วางไว้

ความพึงพอใจ

การทํางาน
กิจการ
นักศึกษาเกิด
ความเข้มแข็ง

มิติประสิทธิภาพ

-ผลงานการวิจัย
นําไปใช้ประโยชน์
มิติประสิทธิภาพ - องค์ความรู้ที่
สามารถเพิ่ม
ศักยภาพในการ
ทํางาน

มิติพัฒนาองค์กร
และการเรียนรู้

-พั ฒ น า
บุ ค ลากรด้ า น
การวิจัย
- การจัดการ
ความรู้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง

เครือข่าย
กิจการ
นักศึกษาที่
เข็มแข็ง

ผู้รับบริการ นักศึกษา
ได้รับความพึงพอใจต่อ
การดําเนินงาน
ของกองกิจการนักศึกษา

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการตาม
เกณฑ์ EdPEx
ในทุกงาน

บุคลากร/นักศึกษา

ผู้มาติดต่อ

ได้รับความสะดวก

ประทับใจในการ

รวดเร็ว ในการเข้าถึง

ให้บริการ

ข้อมูล

ลดระยะเวลา
กระบวนงานการ
ให้บริการด้านการเงิน

การเข้าถึง

พัฒนาระบบบริหาร
การเงินและพัสดุให้มี
ความถูกต้อง รวดเร็ว

ที่สะดวก

ระบบ
สารสนเทศ
รวดเร็ว

สร้างความรู้

พัฒนาความรู้

พัฒนาบุคลากรให้

พัฒนาระบบ

ความเข้าใจ

ความเข้าใจด้าน

มีประสิทธิภาพด้าน

สารสนเทศ

ในการสร้าง

การประกัน

การเงินและพัสดุ

เพื่อสนับสนุน

เครือข่ายให้

คุณภาพการศึกษา

บุคลากร

แก่บุคลากร

การทํางาน

สือประชาสัมพันธ์
หลายช่องทางที่
รวดเร็ว ทันต่อ
เหตุการณ์
พัฒนาระบบ
ประชาสัมพันธ์
บุคลากรมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ผลิตสื่อ
ประชาสัม
พันธ์

- บุคลากรพึงพอใจต่อ
สวัสดิการ
- บุคลากรมีความพึง
พอใจในระบบประเมิน
- ได้บุคลากรมา
ปฏิบัติงานตรงตาม
วัตถุประสงค์

ระบบที่เอื้อ
ต่อการสร้าง
ความเข้าใจ
ในการรับ
บริการด้าน
ต่างๆ
บุคลากรเข้าใจ

- ระบบสวัสดิการทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
-ทุกคนมีโอกาสในการ
สมัครเข้ามาทํางาน
-ระบบประเมินบุคลากรที่
มีธรรมาภิบาล

- การบริการด้าน

และมีแนว

สวัสดิการที่ดี

ปฏิบัติเกี่ยวกับ

-การจัดการ

ด้านการจัด
เอกสาร

สภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน
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๒. พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
นักศึกษามีความ

นักศึกษาเข้า

ภูมิใจใน

ร่วมกิจกรรม

มหาวิทยาลัย

สาธารณะ

นักศึกษาปฏิบัติ
ตามหลัก
คุณธรรม
จริยธรรม

นักศึกษาเข้าใจ
กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ของ
มหาวิทยาลัย

นักศึกษามีจิต

นักศึกษามีหลัก

สาธารณะ

ในการปฏิบัติ

ช่วยเหลือผู้อื่น

ดําเนินชีวิต

ส่งเสริมนักศึกษา

ส่งเสริมนักศึกษา

สร้างจิต

ให้มีคุณธรรม

สาธารณะ

จริยธรรม

กฎ ระเบียบ

กรอบแนวคิด

มิติพัฒนาองค์กร

ข้อบังคับของ

ด้านจิต

และการเรียนรู้

มหาวิทยาลัย

สาธารณะ

กรอบแนวคิด
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
แนวปฏิบัติที่ดี

มิติประสิทธิผล
ตามยุทธศาสตร์

มิติคุณภาพ

การสร้าง
มิติประสิทธิภาพ

เครือข่าย
ผู้ปฏิบัติงาน
กิจกรรม

นักศึกษา
สามารถสื่อสาร
ภาษา
ต่างประเทศได้

นักศึกษามี

นักศึกษาเข้าร่วม

ทักษะชีวิตที่ดี

ศิลปวัฒนธรรม

นักศึกษามีทักษะการสื่อสาร มี
ภาวะการเป็นผู้นํา ทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการ
จัดการตนเอง ทักษะทางอารมณ์
และสังคม ทักษะการคิด

นักศึกษาได้

นักศึกษาได้

เรียนรู้

เรียนรู้ด้านภาษา

ศิลปวัฒนธรรม

ต่างประเทศ

ส่งเสริมนักศึกษา
ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

ส่งเสริม พัฒนา
ศักยภาพตนเอง
ของนักศึกษา
ด้านภาษา

ศิลปวัฒนธรรม

ภาษาอังกฤษ

อีสาน

เพื่อการสื่อสาร

-พัฒนาบุคลิกภาพ
-พัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

-บุคลิกภาพ และการสื่อสาร
-ภาวะผู้นํา
-เทคโนโลยีสารสนเทศ
-การให้คําปรึกษา
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๓. พัฒนาระบบบริการและสวัสดิการนักศึกษาที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตทีด่ ี

มิติประสิทธิผล
ตามยุทธศาสตร์

มิติคุณภาพ

นักศึกษา

นักศึกษา

มีความสุข

สําเร็จการศึกษา

เกรดเฉลี่ยดีขึ้น

ตามระยะเวลา

และจบการศึกษา

ที่กําหนด

นักศึกษาพึงพอใจ
ในการใช้บริการ
ทุนการศึกษา

นักศึกษามีความ
ปลอดภัยในชีวิต
สร้างความพึงพอใจ
ด้านการเบิกจ่ายค่า
สินไหมทดแทน
นักศึกษา/ทายาท

มิติประสิทธิภาพ

การจัดสรรทุน

ได้รับเงิน

ได้ทั่วถึง

อย่างรวดเร็ว
(ประกันชีวิต)

มิติพัฒนาองค์กร
และการเรียนรู้

สร้างความรู้
ความเข้าใจแก่
คณะกรรมการทุน

เพิ่มเสถียรภาพใน
การปฏิบัติงานด้าน
ฝึกกําลังสํารอง

นักศึกษา สามารถ
ดําเนินการด้านการ
ฝึกกําลังสํารองได้
ถูกต้องทันตาม
เวลาที่กําหนด

นักศึกษาทราบ
แนวทางปฏิบัติ
ด้านฝึกกําลัง

นักศึกษา
เกิดความพึง
พอใจในการ
รับบริการ

นักศึกษาพิการ

นักศึกษาได้รับ

มีการใช้ศักยภาพ

บริการ

ในการศึกษา
ได้อย่างเต็มที่

ลดความผิดพลาด

นักศึกษาพิการได้รับ

ในการปฏิบัติงาน

สวัสดิการอย่างทั่วถึง

สํารอง

มีฐานข้อมูลของ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้าน
การฝึกกําลังสํารอง

บุคลากรทราบ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการฝึกกําลัง
สํารองสามารถ
ปฏิบัติได้ถูกต้อง
ทันตามกําหนด

บริการ นักศึกษา

นักศึกษา/

ด้านเงินยืม

มหาวิทยาลัย

ฉุกเฉิน ได้อย่าง

ได้รับการโอนเงิน

รวดเร็ว

อย่างรวดเร็ว
สืบค้นข้อมูล

มีฐานข้อมูล

ประวัติการกู้ยืมเงิน

นักศึกษาพิการ

นักศึกษา ได้อย่าง
ถูกต้อง
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๒.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

๑.๑ กองกิจการนักศึกษามีระบบ
๑.พัฒนาระบบ
บริหารจัดการองค์กร บริหารจัดการที่ดีที่สร้างคุณภาพชีวิต
และความผาสุกในการปฏิบัติงาน
ที่ดี
ควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาลและ
มาตรฐานการทํางานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง

ตัวชี้วดั
1.1.1 มีช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
1.1.2 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้เป็นไป
ตามแผน
1.1.3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
1.1.4 ร้อยละของการดําเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนทุกกิจกรรมที่
กําหนดในแผนการจัดการความรู้
1.1.5 ร้อยละของการดําเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนทุกกิจกรรมที่
กําหนดในแผนบริหารความเสี่ยง
1.1.6 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจเพิ่มขึ้น
1.1.7 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการกอง
กิจการนักศึกษา
1.1.8 ร้อยละความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากรไม่น้อยกว่า
1.1.9 ผลการตรวจประเมินตามตัวชี้วัดในการตรวจประเมินประกัน
คุณภาพภายใน (IQA)
1.1.10 ผลการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
1.1.11 ร้อยละความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ
1.1.12 ระดับความสําเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและ
ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรลงสู่
หน่วยงานและบุคลากร

ผลการ
ดําเนินงาน ปี
๒๕๕๕
3 ช่องทาง
79.29%

ค่าเป้าหมาย ปี
๒๕๕๖
5 ช่องทาง
80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 ระบบ
84%

4 ระบบ
80%

72%
4.39

80%
4.5

3.98
(ปี 2554)
99%

4.00

3
(ปี 2554)

100%
4
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

ผลการ
ดําเนินงาน ปี
๒๕๕๕

1.1.13 ร้อยละของการจัดประชุมคณะกรรมการตามแผน
1.1.14 ร้อยละของคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1.1.15 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานประจําปี
1.1.16 ระดับความสําเร็จของการรายงานข้อมูลทางการเงิน
1.1.17 ระดับความสําเร็จของการรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ
1.1.18 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ปีการศึกษา

100%
100%
5
5
(ปี 2554)
5

ค่าเป้าหมาย ปี
๒๕๕๖
100%
100%
5
4
5
5
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ประเด็นยุทธศาสตร์
๒. พัฒนานักศึกษา
ให้เป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

๒.๑ กองกิจการนักศึกษามุ่งเน้นการ
สร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษาให้
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคณ
ุ ค่าต่อ
สังคม มีความรู้และประสบการณ์ที่
ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมโลกได้
อย่างมีคุณภาพและคุณธรรม

2.1.1 มีโครงการวิชาการและโครงการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์
2.1.2 มีโครงการบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
2.1.3 มีโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีในการ
ดําเนินชีวิต
2.1.4 มีโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
๒.๑.5 ร้อยละของโครงการที่นักศึกษาเข้าร่วมตามเป้าหมายต่อ
จํานวนโครงการทั้งหมด
2.1.6 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรทีผ่ ่านการเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กําหนด

๓.๑ กองกิจการนักศึกษามุ่งเน้นการ
๓.พัฒนาระบบ
บริการและสวัสดิการ บริการนักศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ด้วยความเอือ้ อาทรและเสมอภาค
นักศึกษาที่เอื้อต่อ
คุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๑.๑ มีระบบฐานข้อมูลนักศึกษา
๓.๑.๒ มีการบริการนักศึกษาพิการ
3.1.3 มีการบริการนักศึกษานานาชาติ
3.1.4 มีการจ้างงานนักศึกษาเพิ่มขึ้น
3.1.5 ร้อยละของการจัดสรรเงินกู้ยืมให้กบั นักศึกษาที่มคี ุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ที่กําหนดภายในวงเงินที่รับจัดสรร
3.1.6 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับเงินยืมฉุกเฉินภายในเวลาที่กําหนด
ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร

ผลการ
ดําเนินงาน ปี
๒๕๕๕
96 โครงการ

100 โครงการ

30 โครงการ
61 โครงการ

35 โครงการ
95 โครงการ

50 โครงการ
-

55 โครงการ
๘๐%

-

100%

๒ ระบบ
100%

๔ ระบบ
1 งาน
1 งาน
50%
100%

100%

100%

ค่าเป้าหมาย ปี
๒๕๕๖
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๒.7 สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ

กิจกรรม/โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
ระดับความสําเร็จในการ 1.1.1 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการ
1.1
มี
โ
ครงสร้
า
ง
๑.พัฒนาระบบบริหาร
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน ทํางาน (Happy Workplace) ได้แก่
พื
น
้
ฐานทางกายภาพที
ด
่
ี
จัดการองค์กรที่ดี
การทํางาน
๑ ๑ ๑ ๑ กจกรรมปรบปรุ
๑.๑.๑.๑
กิจกรรมปรับปรงห้
งหองประชุ
องประชมม 2
เป้าประสงค์ กอง
กิจการนักศึกษามีระบบ
บริหารจัดการที่ดีที่
สร้างคุณภาพชีวิตและ
ความผาสุกในการ
ปฏิบัติงาน ควบคู่กับ
การสร้างธรรมาภิบาล
และมาตรฐานการ
ทํางานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง

๑.๑.๑.๒ ปรับปรุงอาคารและระบบ
สาธารณูปโภค กองกิจการนักศึกษา
ระดับความสําเร็จในการ 1.1.2 ปรับปรุงระบบกายภาพ
ปรับปรุงระบบกายภาพ สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนา
มัย

ระดับความสําเร็จของการ 1.1.3 กิจกรรมประหยัดพลังงาน
ประหยัดพลังงาน

ผู้รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง
และเชื่อมโยง*
กลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย

งบประมาณ

วรรณี เสือบัว
และคณะผู้บริหารกอง
กิจการนักศึกษา
วรรณี เสื
วรรณ
เสอบว
อบัว

10,000

1.2.4.1

50 000
50,000

1251
1.2.5.1

วรรณี เสือบัว

200,000

๑.๒.๔.๑

50,000

1.2.5.1

วรรณี เสือบัว
และคณะผู้บริหารกอง
กิจการนักศึกษา

คณะกรรมการ
ประหยัดพลังงาน

-

1.1.3.1
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ

กิจกรรม/โครงการ

๑.๒ พัฒนาทรัพยากร ระดับความสําเร็จในการ 1.2.1 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 4 ปี
บุคคล
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
1.2.2 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี

ร้อ้ ยละของบุคลากรมีี
แผนพัฒนาตนเอง
๑. ร้อยละของบุคลากรเข้า
ร่วมโครงการตามเป้าหมาย
๒. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

1.2.3 แผนพัฒนาตนเองของบุคลากร
1.2.4 จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ได้แก่

ผู้รับผิดชอบ

วรรณี เสือบัว
และคณะผู้บริหารกอง
กิจการนักศึกษา
วรรณี เสือบัว
และคณะผู้บริหารกอง
กิจการนักศึกษา
บุคลากรกองกิจการ
นักศึกษา
วรรณี เสือบัว

ความสอดคล้อง
และเชื่อมโยง*
กลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย

งบประมาณ

1.2.2.1
1.2.2.2
-

1.2.2.2
1.2.2.2

๑.๒.4.๑ โครงการอาเซียนกับการพัฒนา
นักศึกษา

วรรณี เสือบัว

3,050

1.2.2.2

๑.๒.4.๒ โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ

วรรณี เสือบัว

40,000

1.2.2.2

๑.๒.4.๓ โครงการมีความสุขกับการ
ให้บริการ

วรรณี เสือบัว

15,000

1.2.4.1

๑.๒.4.๔ โครงการอบรมเขียนคู่มือการ
ปฏิบัติงาน

วรรณี เสือบัว

3,000

1.2.2.2
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ

กิจกรรม/โครงการ

๑.๒.4.๕ โครงการพัฒนาองค์กร

จํานวนชิ้นงานที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนร้
แลกเปลยนเรยนรู

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ความสอดคล้อง
และเชื่อมโยง*
กลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย

วรรณี เสือบัว

200,000

1.2.4.1

๑.2.4.6 โครงการให้ความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพแก่บุคลากรกองกิจการ
นักศึกษา

สุวิมล บุญจันทร์

12,000

1.2.2.2

๑.๒.4.7 โครงการจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาองค์ความร้บคลากรกองกิ
พฒนาองคความรู
ุคลากรกองกจการ
จการ
นักศึกษา

ชํานาญ บัวทวน

10,000

1.2.2.2

ชํานาญ บัวทวน

23,400

1.2.2.5

วรรณี เสือบัว

2,050

1.2.2.2

จํานวนชิ้นงานวิจัย

๑.๒.4.8 โครงการปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรกองกิจการนักศึกษาสู่งานวิจัย
สถาบัน
1. ร้อยละของบุคลากรที่ ๑.๒.๔.๙ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผ่านการอบรม
2. หลักการเขียนข่าว
ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๑.๒.๔.๑๐ กิจกรรมอบรมเทคนิคการ
ถ่ายภาพ

วรรณี เสือบัว

-

1.2.2.2
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ

กิจกรรม/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1. ร้อยละของบุคลากรที่
ผ่านการอบรม
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

๑.๒.๔.๑๑ โครงการอบรมผลิตสื่อผ่านทาง
internet

วรรณี เสือบัว

2,050

1.2.2.2

1. ร้อยละของบุคลากรที่
ผานการอบรม
่

๑.๒.๔.๑๒ โครงการอบรม Photoshop
และออกแบบไวนล
ไ ิ

วรรณี เสือบัว

2,050

1.5.7.3

2.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

๑.๒.๔.๑๓ โครงการอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากรด้านการเงินและพัสดุ

อนงนาฎ ธรรมบูรณ
วิทย์

2,500

1.5.30

ระดับความสําเร็จของ
การศึกษาดูงาน

1.2.4.14 ศึกษาดูงาน/อบรมหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับด้านการฝึกกําลังสํารอง

สุดารัตน์ ภูต้องใจ

10,000

3.3.1.3

1.3 พัฒนาระบบ
ระดับความสําเร็จในการ
บริหารจัดการองค์กร จัดทําแผน

1.3.1 จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ได้แก่

งบประมาณ

ความสอดคล้อง
และเชื่อมโยง*
กลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย

นภาพร ไอรารัตน์
และคณะผู้บริหาร

1.5.2.1

๑.๓.๑.๑ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
๑.๓.๑.๒ แผนปฏิบัติราชการประจําปี

1.5.2.1
200,000

1.5.2.1
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ

กิจกรรม/โครงการ

๑.๓.๑.๓ แผนงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

อนงนาฎ ธรรมบูรณ
วิทย์

ความสอดคล้อง
และเชื่อมโยง*
กลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย

งบประมาณ

-

1.3

ระดับความสําเร็จในการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

๑.๓.๑.๔ การถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย คณะผู้บริหารกอง
ลงสู่ระดับงาน
กิจการนักศึกษา

-

1.5.2.1

ระดับความสําเร็จในการ
จัดทําคํารับรองปฏิบัติ
ราชการ

1.3.1.5 การจัดทําคํารับรองการปฏิฏบัติ
ราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

นภาพร ไอรารัตน์
และคณะผู้บริหาร

-

1.5.2.1

ระดับความสําเร็จในการ
บริหารความเสี่ยง

1.3.1.6 บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน

นภาพร ไอรารัตน์

ระดับความสําเร็จของการ ๑.๓.2 โครงการประเมินผลสําเร็จการ
ประเมินโครงการ
ประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

ชํานาญ บัวทวน

ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ

เนตรนภา โสดาดี

1.3.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ ได้แก่

1.3.1.2
35,500

-

1.5

3.3.1.1
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ

กิจกรรม/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง
และเชื่อมโยง*
กลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย

งบประมาณ

๑.๓.3.1 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ
ข้อมูลบุคลากร

เนตรนภา โสดาดี

-

3.3.1.1

๑.๓.3.2 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ
การประชุมออนไลน์ (E-Meeting)

เนตรนภา โสดาดี

-

3.3.1.1

๑.๓.3.3 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดเก็บเอกสารเบิกจ่ายทางการเงิน
เพอการจดเกบเอกสารเบกจายทางการเงน

เนตรนภา โสดาดี

375

3.3.1.1

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ ๑.๓.3.4 กิจกรรมการอบรมการใช้งาน
เข้าอบรมระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากร

เนตรนภา โสดาดี

375

3.3.1.1

๑.๓.3.5 กิจกรรมการอบรมการใช้งาน
ระบบสารสนเทศประชุมออนไลน์
(E-Meeting)

เนตรนภา โสดาดี

375

3.3.1.1

ร้อยละความพึงพอใจของ ๑.3.3.6 โครงการจัดทําฐานข้อมูลและ
ผู้ใช้บริการ
Application ในการปฏิบัติงานและ
ให้บริการเงินยืมฉุกเฉิน

กฤษณชัย แก้วสกุล
ธรรม

30,000

3.3.1.1
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ

กิจกรรม/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง
และเชื่อมโยง*
กลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย

งบประมาณ

ร้อยละความพึงพอใจของ 1.3.3.7 โครงการจัดทําฐานข้อมูลและ
ผู้ใช้บริการ
Application ในการปฏิบัติงานและ
ให้บริการ กยศ. และ กรอ.

กฤษณชัย แก้วสกุล
ธรรม

100,000

3.3.1.1

ระดับความสําเร็จในการ 1.3.3.8 โครงการนําระบบ Smart Card
นําระบบ Smart Card มา มาใช้ในการบันทึกข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา
ใช้ในการบันทึกข้อมูล

งานระเบียนกิจกรรม

200,000

3.3.1.1

ระดับความสําเร็จในการ
จัดทําข้อมูลการเข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษา

1.3.3.9 กิจกรรมบันทึกข้อมูลและ
รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทุกงาน

ระดับความสําเร็จในการ
กู้ยืมเงินนักศึกษา

1.3.3.10 กิจกรรมบันทึกข้อมูลนักศึกษา
กู้ยืมเงิน กยศ. กรอ. ในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กฤษณชัย แก้วสกุล
ธรรม

๑.๔ พัฒนาระบบ
ระดับความสําเร็จในการ ๑.๔.๑ โครงการจัดทําวิดิทัศน์กองฯระบบ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก จัดทําวิดิทัศน์กองฯระบบ ภาษาไทย-อังกฤษ
ภาษาไทย-อังกฤษ
ระดับความสําเร็จในการ
จัดทําป้ายไวนิล

๑.๔.๒ กิจกรรมจัดทําป้ายไวนิลเพื่อปชส.
เรื่องการแต่งกาย ILP ตรงต่อเวลา อาเซียน
ฯ

-

3.3.1.1

-

3.3.1.1

วรรณี เสือบัว

30,000

1.5.3.0

วรรณี เสือบัว

22,000

1.5.3.1
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ

ระดับความสําเร็จในการ
จัดทําบอร์ด

กิจกรรม/โครงการ

๑.๔.๓ กิจกรรมจัดทําบอร์ดแสดงความ
ยินดีกับบัณฑิต

ระดับความสําเร็จของระบบ ๑.๔.๔ จัดระบบสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคม
เช่น Facebook

๑.๕ พัฒนาความ
ผาสุกของบุคลากร

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ความสอดคล้อง
และเชื่อมโยง*
กลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย

วรรณี เสือบัว

7,000

1.5.7.3

ทุกงาน

-

1.5.7.๒

จํานวนช่องทางในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

๑.๔.๕ เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารสู่บุคลากร นักศึกษา ประชาชน
ทั่วไป ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางที่
หลากหลาย

ผู้บริหารกองกิจการ
นักศึกษา

-

1.5.7.3

ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ

1.4.6 โครงการพัฒนาระบบการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก (SMS)

กฤษณชัย แก้วสกุล
ธรรม

10,000

3.3.1.3

1. ร้อยละของบุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรมตาม
เป้าหมาย
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

๑.๕.๑ โครงการตรวจสุขภาพประจําปี

9,000

1.2.5.1

วรรณี เสือบัว
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ

กิจกรรม/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ความสอดคล้อง
และเชื่อมโยง*
กลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย

1. ร้อยละของบุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรมตาม
เป้าหมาย
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

๑.๕.๒ โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

วรรณี เสือบัว

20,000

1.2.5.1

1. ร้อยละของบุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรมตาม
เขารวมกจกรรมตาม
เป้าหมาย 2.ร้อยละ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

๑.๕.๓ โครงการเพลงเที่ยงวัน

วรรณี เสือบัว

10,000

1.2.5.1

งานธุรการ

10,000

1.2.5.1

ร้อยละความพึงพอใจของ 1.5.4 กิจกรรม Happy Corner
บุคลากร
ระดับความสําเร็จในการ
สํารวจความผาสุกของ
บุคลากรกองกิจการ
นักศึกษา

1.5.5 กิจกรรมการสํารวจความผาสุกของ
บุคลากรกองกิจการนักศึกษา

นภาพร ไอรารัตน์

-

1.2.5.1
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ

๑.๖ พัฒนาการสร้าง ระดับความสําเร็จในการ
คุณค่าของกองกิจการ จัดทําหนังสือสรรค์สร้าง
นักศึกษา
กิจกรรม
๑.๗ สร้างวัฒนธรรม
ขององค์กรคุณภาพ
และองค์กรแห่งการ
และองคกรแหงการ
เรียนรู้

กิจกรรม/โครงการ

๑.๖.๑ โครงการจัดทําหนังสือสรรค์สร้าง
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

วรรณี เสือบัว

ระดับความสําเร็จของการ ๑.๗ ประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่
ตรวจประเมินคุณภาพ

๑.๗.๑ การตรวจประเมินคุณภาพภายใน
กองกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2555

สุวิมล บุญจันทร์

๑.๗.๒ การปรับปรุงผลการดําเนินงานตาม
ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปี
การศึกษา 2554

สุวิมล บุญจันทร์

1.7.3 รายงานการประเมินตนเอง(SAR)
กองกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2555
1.7.4 การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
องค์กรตามผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน

สุวิมล บุญจันทร์
สุวิมล บุญจันทร์

งบประมาณ

ความสอดคล้อง
และเชื่อมโยง*
กลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย

40,000

1.2.5.2

-

1.5.3.2

-

1.5.3.2
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ

กิจกรรม/โครงการ

๑.๗.5 จัดทํารายงานประจําปี
๑.๗.6 การศึกษาสถาบันเทียบเคียง

ผู้รับผิดชอบ

สุวิมล บุญจันทร์

งบประมาณ

ความสอดคล้อง
และเชื่อมโยง*
กลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย

40,000

1.5.3.2

ผู้บริหารกองกิจการ
นักศึกษา

-

1.5.3.2

ระดับความสําเร็จของการ
ระดมสมองเชิงนโยบาย
ผูผ้บรหารกองกจการ
ริหารกองกิจการ
นักศึกษา

๑.๗.7 โครงการระดมสมองเชิงนโยบาย
ผู้บริหารกองกิจการนักศึกษาในการ
ดําเนินงานตามเกณฑ์คณ
ดาเนนงานตามเกณฑคุ
ณภาพการศึ
ภาพการศกษา
กษา
เพื่อการดําเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx

สุวิมล บุญจันทร์

8,680

1.5.3.2

1. ร้อยละของบุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรมตาม
เป้าหมาย
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

๑.๗.8 โครงการสํารวจความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกองกิจการนักศึกษา

สุวิมล บุญจันทร์

20,000

1.5.4.2

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการตามเป้าหมาย

๑.๗.9 โครงการประชุมร่วมผู้บริหารกอง
กิจการนักศึกษาและผู้นําชุมชนรอบรั้ว
มหาวิทยาลัย

สุวิมล บุญจันทร์

20,000

1.5.2.4
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ

กิจกรรม/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ระดับความสําเร็จในการ ๑.๗.10 กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของ
สํารวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกอง
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ กิจการนักศึกษา
ส่วนเสีย

สุวิมล บุญจันทร์

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมตามเป้าหมาย

สุวิมล บุญจันทร์

๑.๗.๑1 กิจกรรมสํารวจความคิดเห็นของ
บุคลากรเกี่ยวกับการรับรู้และเข้าใจทิศทาง
องค์กรและระดับความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิ
องคกรและระดบความเชอมนดานธรรมาภ
บาลของผู้บริหารกองกิจการนักศึกษา

งบประมาณ

-

ความสอดคล้อง
และเชื่อมโยง*
กลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย

1.5.4.2

-

20,000

1.5.2.1

ร้อยละความพึงพอใจของ ๑.๗.๑2 โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน
ผู้เข้าร่วมโครงการ

สุวิมล บุญจันทร์

1.5.2.4

ระดับความสําเร็จในการ ๑.๗.๑3 กิจกรรมการจัดการความรู้
ดําเนินการตามแผนการ
จัดการความรู้
ระดับความสําเร็จในการ ๑.๗.๑4 กิจกรรมการพัฒนาองค์กรสู่
พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการ องค์กรแห่งการเรียนรู้
เรียนรู้

ชํานาญ บัวทวน

-

1.2.2.6

ชํานาญ บัวทวน

-

1.2.2.6
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ

กิจกรรม/โครงการ

๑.๘ พัฒนาการวิจัย

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
๑.๘.๑ กิจกรรม R๒R เพื่อพัฒนางาน
โครงการมีความรู้ความ
เข้าใจใน R๒R
1.9 สร้างภาพลักษณ์ ร้อยละของบุคลากรที่สวม 1.9.1 กิจกรรมสวมผ้าไทยวันศุกร์
ที่ดีขององค์กร
ผ้าไทยตามเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ชํานาญ บัวทวน

1.11 ประหยัด
พลังงาน

ระดับความสําเร็จใน
มาตรการรักษาความ
ปลอดภัย
ร้อยละของบุคลากรที่เข้า
รับการอบรม

38,000

๑.๒.๒.๕

บุคลากรกองกิจการ
นักศึกษา

-

1.5.3.0

ทุกงาน

-

1.5.3.1

1.10.1 กิจกรรมมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยในอาคาร

งานธุรการ

-

1.1.5.1

1.10.2 กิจกรรมการอบรมอัคคีภัย

งานธุรการ

10,000

1.1.5.1

-

1.1.3.1

ระดับความสําเร็จของการ 1.9.2 กิจกรรมการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้
ใช้สื่อ
เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย
1.10 สร้างความ
ปลอดภัยในอาคาร
ทรัพย์สิน บุคลากร

งบประมาณ

ความสอดคล้อง
และเชื่อมโยง*
กลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย

ร้อยละของการใช้กระดาษ 1.11.1 กิจกรรมการประหยัดกระดาษ
ลดลงเมื่อเทียบจากปีที่
ผ่านมา
ร้อยละของการใช้ไฟฟ้า 1.11.2 กิจกรรมการประหยัดไฟฟ้า
ลดลงเมื่อเทียบจากปีที่
ผ่านมา

ทุกงาน

ทุกงาน

- 1.1.3.1
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ

กิจกรรม/โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
๒.๑ ส่งเสริมให้ 1. ร้อยละของนักศึกษาที่ ๒.๑.๑ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
๒ พัฒนานักศึกษาให้ ความรู้แก่ผู้นํานักศึกษา เข้าร่วมโครงการตาม
นักศึกษาโดยใช้กระบวนการคุณภาพ
เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
เป้าหมาย 2.ร้อยละ
PDCA แก่ผู้นํานักศึกษา
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
เป้าประสงค์
กองกิจการ
กองกจการ
นักศึกษามุ่งเน้นการ
สร้างสรรค์และพัฒนา
นักศึกษาให้เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณค่าต่อสังคม มี
ความรู้และ
ประสบการณ์ที่
ก่อให้เกิดความเข้าใจ
อันดีและรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
และสามารถดํารงชีวิต
อยู่ในสังคมโลกได้อย่าง
มีคุณภาพและคุณธรรม

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ 2.1.2 กิจกรรมให้ความรู้ผู้นํานักศึกษา
เข้าร่วมโครงการตาม
เขารวมโครงการตาม
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
เกยวกบประชาคมอาเซยน
เป้าหมาย 2.ร้อยละ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

สุวิมล

บุญจันทร์

ภาคภูมิ ทิทา

งบประมาณ

25,000

-

ความสอดคล้อง
และเชื่อมโยง*
กลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย

3.1.2.3

3.1.3.3
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

๒.๒ พัฒนานักศึกษา
ให้มีทักษะชีวิต

ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ

กิจกรรม/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ความสอดคล้อง
และเชื่อมโยง*
กลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ ๒.๒.๑โครงการแนวคิดชีวิตสู่ความสําเร็จ
เข้าร่วมโครงการตาม
เป้าหมาย
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

นิตยา พลศักดิ์

25,000

3.1.3.3

1. รอยละของนกศกษาท
ร้อยละของนักศึกษาที่ ๒.๒.๒ โครงการวยรุ
โครงการวัยร่น วยรก
วัยรัก
เข้าร่วมโครงการตาม
เป้าหมาย
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

นิตยา พลศกด
นตยา
พลศักดิ์

18,000

3.1.2.3

ร้อยละความพึงพอใจของ ๒.๒.๓ โครงการให้คําปรึกษาแบบกลุ่ม
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

นิตยา พลศักดิ์

11,000

3.1.2.3

นิตยา พลศักดิ์

27,000

3.1.2.3

๒.๓ ส่งเสริมและ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่ ๒.๓.๑ โครงการปรับแนวคิด ชีวิตเป็นสุข
พัฒนาเพื่อสุขภาพจิต เข้าร่วมโครงการตาม
สนุกกับการเรียน
ที่ดี
เป้าหมาย
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ

กิจกรรม/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ความสอดคล้อง
และเชื่อมโยง*
กลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ 2.3.2 โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน
เข้าร่วมโครงการตาม
เป้าหมาย
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

นิตยา พลศักดิ์

ร้อยละความพึงพอใจของ 2.3.3 กิจกรรมให้คําปรึกษา
ผู้ใชบริ
้ กิ าร

นิตยา พลศักดิ์

-

3.1.2.3

เจษฎาพร ศรีรัตนป
ระพันธ์

-

๓.๓.๑.๓

เจษฎาพร ศรีรัตนป
ระพันธ์

-

๓.๓.๑.๓

เจษฎาพร ศรีรัตนป
ระพันธ์

-

๓.๓.๑.๓

ศศิกร เสือแก้ว

-

3.3.1.1

๒.๔ พัฒนาระบบการ จํานวนครั้งในการติดตาม ๒.๔.๑ กิจกรรมติดตามการให้บริการข้อมูล
ให้บริการสนเทศ
ข้อมูล
ร้อยละของระยะเวลาการ ๒.๔.๒ กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์และระบบ
การสมัครงาน
ให้บริการที่ลดลง
ร้อยละความพึงพอใจใน
การใช้บริการ

๒.๔.๓ กิจกรรมการพัฒนาช่องทางการ
สื่อสาร

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแหล่ง ๒.๔.๔ กิจกรรมสํารวจแหล่งงานเพื่อเพิ่ม
งาน
งานพิเศษ

80,000

3.1.2.3
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ

กิจกรรม/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ความสอดคล้อง
และเชื่อมโยง*
กลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ ๒.๔.๕ โครงการเคล็ดไม่ลับกับการศึกษา
เข้าร่วมโครงการตาม
ต่อต่างประเทศ
เป้าหมาย
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

เจษฎาพร ศรีรัตนป
ระพันธ์

20,000

3.1.3.3

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ ๒.๔.๖ โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
ฤ
เข้าร่วมโครงการตาม
เป้าหมาย
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

ฎ ศรีรัตนป
เจษฎาพร
ระพันธ์

220,000

3.1.3.3

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ ๒.๔.๗ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
เข้าร่วมโครงการตาม
เป้าหมาย
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

ณัฐวสา ดลประสิทธิ์

650,000

3.1.2.3
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ

กิจกรรม/โครงการ

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ ๒.๔.๘ โครงการมัชฌิมนิเทศ
เข้าร่วมโครงการตาม
เป้าหมาย
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
๒.๔.9 โครงการเรียนรู้ ไอที ใช้เทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรค์
2.4.10 กิจกรรมให้บริการและแปลผล
แบบทดสอบทางจิตวิทยา
๒.๕ พัฒนา
บุคลิกภาพนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ความสอดคล้อง
และเชื่อมโยง*
กลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย

เจษฎาพร ศรีรัตนป
ระพันธ์

100,000

3.1.3.2

เจษฎาพร ศรีรัตนป
ระพันธ์

10,000

3.1.3.3

นิตยา พลศักดิ์

-

3.1.2.3

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ ๒.๕.๑ โครงการพัฒนาภาวะการเป็นผู้นํา
เข้าร่วมโครงการตาม
เป้าหมาย
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

ณัฐวสา ดลประสิทธิ์

50,000

3.1.3.3

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ ๒.๕.๒ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลป
เข้าร่วมโครงการตาม
การพูด
เป้าหมาย
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

ณัฐวสา ดลประสิทธิ์

45,000

3.1.3.3
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ

กิจกรรม/โครงการ

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ ๒.๕.๓ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพในการ
เข้าร่วมโครงการตาม
สมัครงานและเทคนิคการแต่งหน้า
เป้าหมาย
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ความสอดคล้อง
และเชื่อมโยง*
กลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย

ศศิกร เสือแก้ว

15,000

3.1.3.3

๒.๖ ส่งเสริมนักศึกษา ร้อยละความพึงพอใจของ ๒.๖.๑ โครงการจ้างงานนักศึกษาให้มี
ด้า้ นการทํางานและ นักศึกษาทีเี่ ข้า้ ร่วมโครงการ
โ
รายได้
ไ ้พเิ ศษระหว่างเรียี น
รายได้เสริม

ศศิกร เสือแก้ว

1,000,000

3.3.1.4

ร้อยละความพึงพอใจของ ๒.๖.๒ โครงการจ้างงานนักศึกษาเพื่อ
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ บรรเทาภาวะวิกฤติทางด้านการเงิน

ศศิกร เสือแก้ว

100,000

3.3.1.4

ร้อยละความพึงพอใจของ 2.6.3 กิจกรรมหางานพิเศษให้นักศึกษา
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างประสบการณ์ทํางาน

ศศิกร เสือแก้ว

-

3.3.1.4
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ

กิจกรรม/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ความสอดคล้อง
และเชื่อมโยง*
กลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย

๒.๗ พัฒนานักศึกษา 1. ร้อยละของนักศึกษาที่ ๒.๗.๑ โครงการ KKU Leader to One
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน เข้าร่วมโครงการตาม
Asean
เป้าหมาย
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

ณัฐวสา ดลประสิทธิ์

220,000

3.1.3.3

๒.๘ ส่งเสริมการมี
งานทําของนักศึกษา
งานทาของนกศกษา
ชั้นปีสุดท้าย

ณัฐวสา ดลประสิทธิ์

170,000

3.1.1.5

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการตามเป้าหมาย
โครงการตามเปาหมาย
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

๒.๘.๑ โครงการนัดพบตลาดงาน
2.8.2 กิจกรรมจัดหางานให้นักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย

๒.๙ เสริมสร้าง
ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า ๒.๙.๑ โครงการต้นแบบคนทําดี
ปลูกฝังคุณธรรม
ร่วมกิจกรรม/โครงการ
จริยธรรมแก่นักศึกษา ตามเป้าหมาย
1. ร้อยละของนักศึกษาที่ ๒.๙.๒ กิจกรรมตักบาตรประจําสัปดาห์
เข้าร่วมโครงการตาม
เป้าหมาย
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

ศศิกร เสือแก้ว

-

3.3.1.4

ลัดดาวัลย์ อุปนันท์

5,000

3.1.2.4

ลัดดาวัลย์ อุปนันท์

-

3.1.2.4
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ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ

กิจกรรม/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ความสอดคล้อง
และเชื่อมโยง*
กลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย

๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วม 2.9.3 กิจกรรมอบรมคุณธรรมแก่บุคลากร
โครงการตามเป้าหมาย
และนักศึกษา
๒. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

ลัดดาวัลย์ อุปนันท์

10,000

3.1.2.4

๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วม 2.9.4 โครงการส่งเสริมจริยธรรมในวัน
ไหว้ครู
โครงการตามเป้าหมาย
๒. ร้อ้ ยละความพึงึ พอใจ
ใ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

ลัดดาวัลย์ อุปนันท์

10,000

3.1.2.4

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ 2.9.5 โครงการนักศึกษาต้นแบบ
เข้าร่วมโครงการตาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามนโยบาย ๓ D
เป้าหมาย
(KKU 3D MODEL)
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

ภาคภูมิ ทิทา

10,000

3.1.2.2

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า 2.9.6 โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติ
ร่วมกิจกรรม/โครงการ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตามเป้าหมาย

ภาสกร เตือประโคน

97,500

3.1.1.4
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ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ

กิจกรรม/โครงการ

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า 2.9.7 โครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษา
ร่วมกิจกรรม/โครงการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น “รางวัลศรี
ตามเป้าหมาย
กัลปพฤกษ์”
1. ร้อยละของนักศึกษาที่ 2.9.8 โครงการไหว้ครู
เข้าร่วมโครงการตาม
เป้าหมาย
2 ร้อยละความพึงพอใจ
2.รอยละความพงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
๒.๑๐ ส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมจิตอาสาและ
บําเพ็ญประโยชน์

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ ๒.๑๐.๑ โครงการค่ายบําเพ็ญประโยชน์
เข้าร่วมโครงการตาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป้าหมาย
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่ ๒.๑๐.๒ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการตาม
จากหน่วยงานภายนอก (สกอ. เป็นต้น)
เป้าหมาย
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ความสอดคล้อง
และเชื่อมโยง*
กลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย

ภาคภูมิ ทิทา

70,000

3.1.1.4

ภาสกร เตือประโคน

30,000

3.1.4.1

อนุชิต ปัสสาสุ

90,000

3.1.2.1

ลัดดาวัลย์ อุปนันท์

-

3.1.2.1
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๒.๑๑. ส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษา

2.12ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
นักศึกษา

ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ

กิจกรรม/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ ๒.๑๑.๑ โครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานและ
เข้าร่วมโครงการตาม
การวางแผนกิจกรรมของนักศึกษา
เป้าหมาย
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

งานกิจกรรมนักศึกษา

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ ๒.๑๑.๒ โครงการค่ายเตรียมความพร้อม
เข้าร่วมโครงการตาม
นักศึกษาใหม่
เป้าหมาย
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

งบประมาณ

ความสอดคล้อง
และเชื่อมโยง*
กลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย

687,000

3.1.1.5

อนุชิต ปัสสาสุ

2,560,000

3.1.2.3

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า ๒.๑๑.๓ โครงการประเมินและคัดเลือก
ร่วมกิจกรรม/โครงการ
นักศึกษาเพือ่ รับทุนนักกิจกรรม
ตามเป้าหมาย

อนุชิต ปัสสาสุ

115,000

3.1.1.4

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ ๒.๑2.๑ โครงการบายศรีสู่ขวัญนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการตาม
ใหม่
เป้าหมาย
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

ภาคภูมิ ทิทา

110,000

3.1.4.1
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ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ

ระดับความสําเร็จในการ
จัดขบวนเข้าร่วมงาน
ระดับความสําเร็จในการ
จัดขบวนเข้าร่วมงาน

กิจกรรม/โครงการ

2.12.2 กิจกรรมจัดขบวนเข้าร่วมงาน
เทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงาน
กาชาดจังหวัดขอนแก่น
2.12.3 กิจกรรมจัดขบวนเข้าร่วมงาน
ประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาล
ดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว

๒.๑๓ ส่งเสริม
1. ร้อยละของนักศึกษาที่ ๒.๑๓.๑ ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
กิจกรรมซึ่งธํารงไว้ซึ่ง เข้าร่วมโครงการตาม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน
สถาบันกษัตริย์
เป้าหมาย
วโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่ ๒.๑๓.๒ ร่วมกิจกรรมการเทิดพระเกียรติ
เข้าร่วมโครงการตาม
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เนื่องในวโรกาสวัน
เป้าหมาย
เฉลิมพระชนม์พรรษา
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

ความสอดคล้อง
และเชื่อมโยง*
กลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

งานกิจกรรมนักศึกษา

250,000

3.1.4.1

งานกิจกรรมนักศึกษา

-

3.1.4.1

ภาคภูมิ ทิทา

ภาคภูมิ ทิทา

80,000

-

3.1.4.1

3.1.4.1
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๒.๑๔ ส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมความเป็น
ผู้นําและผู้ตามที่ดี

ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ

กิจกรรม/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ความสอดคล้อง
และเชื่อมโยง*
กลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ ๒.๑๔.๑ โครงการอบรมผู้นําและพี่เลี้ยง
เข้าร่วมโครงการตาม
น้องใหม่
เป้าหมาย
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

ภาสกร เตือประโคน

90,000

3.1.2.3

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ ๒.๑๔.๒ โครงการเปิดโลกทัศน์นักศึกษา
เข้าร่วมโครงการตาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นสากล
เป้าหมาย
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

ภาสกร เตือประโคน

218,500

3.1.4.1

อนุชิต ปัสสาสุ

563,500

3.1.1.3

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า ๒.๑๔.๓ โครงการเปิดโลกทัศน์ผู้นํา
ร่วมกิจกรรม/โครงการ
นักศึกษาและนักศึกษาสร้างชื่อเสียงสู่ความ
ตามเป้าหมาย
เป็นสากล
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ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ

กิจกรรม/โครงการ

๒.๑๕ ส่งเสริม
ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า ๒.๑๕.๑ โครงการเชิดชูนักศึกษา
สนับสนุนรณรงค์การ ร่วมกิจกรรม/โครงการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นแต่งกายถูกระเบียบ
แต่งกายนักศึกษา
ตามเป้าหมาย
ถูกต้องตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งบประมาณ

สุดารัตน์ ดีสุรกุล

20,000

3.1.1.4

สุสดารั
ดารตน
ตน์ ดีดสุสรกล
รกุล

15 000
15,000

3133
3.1.3.3

ระดับความสําเร็จของ
๒.๑๖.๑ โครงการกํากับดูแลการจัด
โครงการกํากับดูแลการจัด กิจกรรมนักศึกษาและเฝ้าระวัง
กิจกรรมนักศึกษาและเฝ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU WATCH)
ระวังมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มงคล พรมอ่อน

50,000

1.4.1.1

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ ๒.๑๖.๒ โครงการอบรมอาสาสมัคร ( KKU
WATCH )
เข้าร่วมโครงการตาม
เป้าหมาย
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

มงคล พรมอ่อน

150,000

1.4.1.1

ระดบความสาเรจของ
ระดั
บความสําเร็จของ
โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์
๒.๑๖ ส่งเสริม
สนับสนุน รณรงค์ให้
นักศึกษาปฏิบัติตาม
ข้อบังคับว่าด้วยวินัย
นักศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง
และเชื่อมโยง*
กลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย

๒๒.๑๕.๒
๑๕ ๒ โครงการรณรงคการแตงกาย
โครงการรณรงค์การแต่งกาย
นักศึกษาถูกระเบียบ
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ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ

กิจกรรม/โครงการ

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ ๒.๑๖.๓ โครงการอบรมแนวทางการ
เข้าร่วมโครงการตาม
ปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษาและเทคนิค
เป้าหมาย
การสอบสวนวินัยนักศึกษา
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ความสอดคล้อง
และเชื่อมโยง*
กลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย

มงคล พรมอ่อน

50,000

3.1.1.1

วรรณภา ปรีสัน

5,000

1.5.7.3

ระดับความสําเร็จในการ ๒.๑๗.๒ โครงการผลิตสื่อผ่านทางเอกสาร
พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ internet วีดิทัศน์
ทางเอกสาร internet วีดิ
ทัศน์

ณัฐพล พวงคต

50,000

1.5.7.3

ร้อยละของผู้ผ่านการอบรม ๒.๑๗.๓ โครงการอบรมระบบทะเบียน
กิจกรรม

วรินทร ภาคภูมิ

20,000

3.1.1.1

๒.๑๗ ส่งเสริมการเข้า 1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
ร่วมกิจกรรมนักศึกษา โครงการตามเปาหมาย
รวมกจกรรมนกศกษา
โครงการตามเป้าหมาย
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

๒.๑๗.๑ โครงการระเบียนกิจกรรม
นักศึกษาสัญจร
นกศกษาสญจร
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ

๑.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
๒.ระดับความสําเร็จใน
การศึกษาดูงาน

กิจกรรม/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ความสอดคล้อง
และเชื่อมโยง*
กลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย

๒.๑๗.๔ โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน
ระบบทะเบียนกิจกรรม

ณัฐพล พวงคต

300,000

3.1.1.1

ร้อยละความพึงพอใจของ 2.17.5 โครงการประชุมติดตามและ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเมินผลแผนพัฒนานักศึกษาตาม
ข้อกําหนดงบประมาณองค์การนักศึกษา ปี
การศึกษา 2555

อนุชิต ปัสสาสุ

25,000

3.1.1.1

ร้อยละความพึงพอใจของ 2.17.6 โครงการประชุมเครือข่ายพัฒนา
ผู้เข้าร่วมโครงการ
คุณภาพกิจกรรมของนักศึกษา ปีการศึกษา
2555

ภาคภูมิ ทิทา

25,000

3.1.1.1

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า 2.17.7 โครงการวันนักกิจกรรม
ร่วมโครงการตามเป้าหมาย

ภาคภูมิ ทิทา

200,000

3.1.1.4

38

ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑ จัดให้มีสื่อ
3 พัฒนาระบบบริการ ประชาสัมพันธ์ด้าน
การให้บริการ
และสวัสดิการ
นักศึกษาที่เอื้อต่อ
คุณภาพชีวิตที่ดี

เป้าประสงค์
กองกิจการ
นักศึกษามุ่งเน้นการ
บริการนักศึกษาเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดี ด้วย
ความเอื้ออาทรและ
เสมอภาค

3.2 จัดสรร
ทุนการศึกษาด้วย
ความเอื้ออาทรและ
เสมอภาค

ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ

ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําคู่มือ

ร้อยละของนักศึกษาที่
ได้รับทุนการศึกษาตาม
เป้าหมาย

๓.๓ สร้างเครือข่ายใน ระดับความสําเร็จในการ
การดําเนินงานด้าน จัดประชุม
การประกันชีวิตและ
อุบัติเหตุ

งบประมาณ

ความสอดคล้อง
และเชื่อมโยง*
กลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย

กิจกรรม/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

๓.๑.๑ กิจกรรมจัดทําคู่มือผู้ใช้บริการ

ทุกงาน

-

3.3.1.3

3.2.1 กิจกรรมจัดสรรทุนการศึกษา

ลักษณา ไกรสรกุล

-

3.3.1.3

๓.๓.๑ กิจกรรมจัดประชุมคณะทํางาน
(เครือข่าย) ในการดําเนินงานด้านการ
ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ

ปริยากร สบาย

5,000

3.3.1.3
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ

กิจกรรม/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ความสอดคล้อง
และเชื่อมโยง*
กลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย

๓.๔ สร้างเครือข่ายใน ระดับความสําเร็จในการ
การดูแลและอํานวย จัดประชุม
ความสะดวกแก่
นักศึกษาพิการ

๓.๔.๑ กิจกรรมจัดประชุมคณะทํางาน
(เครือข่าย) ในการดูแลและอํานวยความ
สะดวกแก่นักศึกษาพิการ

ปริยากร สบาย

5,000

3.3.1.3

๓.๕ เสริมสร้างความรู้ ๑.ร้อยละของบุคลากรที่
ความเข้าใจการ
เข้าร่วมโครงการตาม
จัดสรรทุน
เป้าหมาย ๒.ร้อยละ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

๓.๕.๑ โครงการสัมมนาคณะกรรมการ
ทุนการศึกษา

ลักษณา ไกรสรกุล

50,000

3.3.1.3

๓.๖ ตรวจเยี่ยมบ้าน
นักศึกษาทุน

ร้อยละของนักศึกษาทุนที่ ๓.๖.๑ โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษาทุน
เยี่ยมบ้านตามเป้าหมาย

ลักษณา ไกรสรกุล

-

3.3.1.3

3.7 จัดสรรเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ร้อยละของนักศึกษาที่
ได้รับการจัดสรรตาม
เป้าหมาย

งานบริการเงินยืมเพื่อ
การศึกษา

-

3.3.1.3

งานบริการเงินยืมเพื่อ
การศึกษา

-

3.3.1.3

3.7.1 กิจกรรมจัดสรรเงินกองทุนให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษาและกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต

3.7.2 กิจกรรมให้บริการเงินยืมฉุกเฉิน
ร้อยละของนักศึกษาที่
ได้รับเงินยืมตามเป้าหมาย เพื่อการศึกษา
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ

กิจกรรม/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

๓.8.๑ โครงการจ้างผู้ปฏิบัติงาน กยศ. และ
กรอ.

กฤษณชัย แก้วสกุล
ธรรม

90,000

3.3.1.3

ร้อยละของบุคลากรและ ๓.9.๑ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ใ ก้ ู้ยืม
นักั ศึึกษามีคี วามรู้ความ บุคลากรทีี่ปฏิบิ ัติงานด้า้ นกองทุนเงินิ ให้
เข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ เพื่อการศึกษา
และขั้นตอนการ
ดําเนินงาน กยศ. กรอ.
เพิ่มขึ้น

กฤษณชัย แก้วสกุล
ธรรม

5,000

3.3.1.3

ระดับความสําเร็จของการ ๓.9.๒ โครงการปฐมนิเทศผู้ขอกู้ยืมเงินจาก
ดําเนินโครงการ
กยศ.และ กรอ.

กุสุมา แก้วเหง้า

67,800

3.3.1.3

ระดับความสําเร็จของการ ๓.9.๓ โครงการเยี่ยมบ้านของนักศึกษาที่
ดําเนินโครงการ
กู้ยืมเงิน กยศ.

จุฑารัตน์ จันดก

50,000

3.3.1.3

๓.8 พัฒนาระบบการ ระดับความสําเร็จในการ
บริหารจัดการ กยศ. จ้างเหมา
และ กรอ.ให้มี
ประสิทธิภาพ
๓.9 พัฒนาบุคลากร
และนักั ศึึกษาให้
ใ ้มี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ
และขั้นตอนการ
ดําเนินงาน กยศ. และ
กรอ.

งบประมาณ

ความสอดคล้อง
และเชื่อมโยง*
กลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ

กิจกรรม/โครงการ

๓.10 ปรับปรุงระบบ ระดับความสําเร็จของการ ๓.10.1 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการ
บริหารจัดการการ
จัดตัง้ ศูนย์บริการ
นักศึกษานานาชาติและเตรียมความพร้อม
พัฒนานักศึกษา
นักศึกษานานาชาติ

ผู้รับผิดชอบ

ณัฐพล พวงคต

งบประมาณ

50,000

ความสอดคล้อง
และเชื่อมโยง*
กลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย

3.3.1.2
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๒.8 สรุปงบประมาณทีใ่ ช้ตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ และประเภทงบรายจ่าย
งบประมาณทีไ่ ด้จดั สรร (ล้านบาท) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ประเด็นยุทธศาสตร์
เงินแผ่นดิน
เงินรายได้
กองกิจการนักศึกษา
งบดําเนินงาน งบลงทุน
รวม
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
รวม
งบดําเนินงาน
๑.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการองค์กรที่ดี
291,412

-

291,412

862,607.97

140,349

33,037.20

-

33,037.20

685,677.34

22,800

708,477.34

2,390

-

2,390

92,353

-

92,353

รวมทั้งสิน้
งบลงทุน

1,002,956.97 1,154,019.97 140,349

รวม

1,294,368.97

๒.พัฒนานักศึกษาให้เป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์
718,714.54

22,800

741,514.54

-

94,743

๓.พัฒนาระบบบริการ
และสวัสดิการนักศึกษาที่
เอื้อต่อคุณภาพชีวิตที่ดี
94,743
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การเชื่อมโยงแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
และแผนปฏิบตั ิราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ กองกิจการนักศึกษา
แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
นโยบาย
๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก
๒. นโยบายความมั่นคงของรัฐ
๓. นโยบายเศรษฐกิจ
๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
๕. นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยฯ
๗. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ
๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
กองกิจการนักศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
๒. พัฒนาระบบบริการและสวัสดิการนักศึกษาที่เอื้อต่อ
คุณภาพชีวิตที่ดี
๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดี
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การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์และ
ผลผลิต กองกิจการนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖*
๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการ
ในปีแรก
๒. นโยบายความมั่นคงของรัฐ
๓. นโยบายเศรษฐกิจ
๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

ประเด็นยุทธศาสตร์
กองกิจการนักศึกษา
-

ผลผลิต / โครงการ
กองกิจการนักศึกษา

๑. พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่
พึงประสงค์

๑.นักศึกษามีความภูมิใจใน
มหาวิทยาลัย
๒.นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
สาธารณะ
๓.นักศึกษาปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม
๔.นักศึกษามีทกั ษะชีวิตที่ดี
๕.นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม
๖.นักศึกษาสามารถสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศได้

๒. พัฒนาระบบบริการและสวัสดิการ ๑.นักศึกษามีความสุข เกรดเฉลี่ยดี
นักศึกษาที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นและจบการศึกษา
๒.นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
๓.นักศึกษามีความพึงพอใจในการ
ใช้บริการ
๕. นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๖. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การ
วิจัยฯ
๗. นโยบายการต่างประเทศและ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
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ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖*
๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์
ผลผลิต / โครงการ
กองกิจการนักศึกษา
กองกิจการนักศึกษา
๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร ๑.กองกิจการนักศึกษาได้รับการ
ที่ดี
ยอมรับและเกิดนวัตกรรมตาม
วิสัยทัศน์
๒.ผู้รับบริการได้รับข้อมูลถูกต้อง
และเกิดความพึงพอใจ
๓.บุคลากรมีความผาสุก

* หมายเหตุ: ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ โดยสํานักงานงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
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ภาคผนวก ก.
สรุป ตัวชี้วัดละเป้าหมาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ประเด็นยุทธศาสตร์ / ตัวชี้วดั
๑.พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดี
1.1.1 มีช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างน้อย
1.1.2 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้เป็นไปตามแผน
1.1.3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพ
1.1.4 ร้อยละของการดําเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนทุกกิจกรรมที่กําหนดในแผนการ
จัดการความรู้
1.1.5 ร้อยละชองการดําเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนทุกกิจกรรมที่กําหนดในแผนบริหาร
ความเสี่ยง
1.1.6 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการกองกิจการนักศึกษาไม่น้อย
กว่า
1.1.7 มีระบบสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจเพิ่มขึ้น
1.1.8 ร้อยละความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากรไม่น้อยกว่า
1.1.9 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน (IQA)
1.1.10 ผลการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปี
1.1.11 ร้อยละความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ
1.1.12 ระดับความสําเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรลงสู่หน่วยงานและบุคลากร
1.1.13 ร้อยละของการจัดประชุมคณะกรรมการตามแผน
1.1.14 ร้อยละของคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1.1.15 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานประจําปี
1.1.16 ระดับความสําเร็จของการรายงานข้อมูลทางการเงิน
1.1.17 ระดับความสําเร็จของการรายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ
1.1.18 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)

๒.พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.1.1 มีโครงการวิชาการและโครงการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.1.2 มีโครงการบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
2.1.3 มีโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีในการดําเนินชีวิต
2.1.4 มีโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
๒.๑.5 ร้อยละของโครงการที่นักศึกษาเข้าร่วมตามเป้าหมายต่อจํานวนโครงการทั้งหมด
2.1.6 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรทีผ่ ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการ

เป้าหมาย
พ.ศ.๒๕๕๖
5 ช่องทาง
80%
100%
100%
100%
80%
4 ระบบ
80%
4.5
4.00
100%
4
100%
100%
5
4
5
5

100 โครงการ
35 โครงการ
95 โครงการ
55 โครงการ
๘๐%
100%
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เป้าหมาย
พ.ศ.๒๕๕๖

เรียนรู้แบบบูรณาการตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๓.พัฒนาระบบบริการและสวัสดิการนักศึกษาที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตทีด่ ี
๒.๑๓.๑.๑ มีระบบฐานข้อมูลนักศึกษา
๓.๑.๒ มีการบริการนักศึกษาพิการ
3.1.3 มีการบริการนักศึกษานานาชาติ
3.1.4 มีการจ้างงานนักศึกษาเพิ่มขึ้น
3.1.5 ร้อยละของการจัดสรรเงินกู้ยืมให้กบั นักศึกษาที่มคี ุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนด
ภายในวงเงินที่รับจัดสรร
3.1.6 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับเงินยืมฉุกเฉินภายในเวลาที่กําหนดตามวงเงินที่ได้รับ
จัดสรร
๔.ด้านการวิจยั

๔ ระบบ
1 งาน
1 งาน
50%
100%
100%
-

