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ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการสรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ดังนี้ 
1. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการภารกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิต  
2. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการโรงพยาบาลศรีนครินทร์     
3. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการส านักหอสมุด  

 
1. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการภารกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นส่วนงานหลักที่ให้บริการและสนับสนุนการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยส านักฯได้ปรับปรุงโครงสร้างใหม่ตามที่ก าหนด
ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การแบ่งส่วนงาน และหน่วยงานกับหน่วยงาน
ย่อยของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2560 ประกอบด้วย 1 กองบริหารงานส านัก 4 งาน ดังนี้ (1) งานบริการ
และทะเบียนการศึกษา (2) งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา (3) งานรับเข้าและการตลาด และ (4) งานบริหารและ
สารสนเทศ โดยได้สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ จ านวนผู้มารับบริการตามงานโครงสร้างใหม่ ดังตาราง 

 
สถิติการให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1) งานบริการและทะเบียนการศึกษา 

ล ำดับ 
งำนที่ได้รับผิดชอบ ผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน (Job) 

หน่วยบริกำรเอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำ 

1 ดูแลเคาเตอร์บริการ ตอบค าถามปัญหา
ต่าง ๆ ดา้นการให้บริการ 

ให้บริการตอบค าถาม ปัญหาตา่ง ๆ ณ เคาน์เตอร์บริการ
เวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันราชการและวนัเสาร ์

เฉลี่ยวันละ 150 คน 

2 จัดท าหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา, 
รับรองคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 

ให้บริการจัดท าหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา และ
หนังสือรับรองคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ทุกระดับชั้น ณ 
เคาน์เตอร์บริการ 

5,889 ฉบับ 

3 จัดท า Transcript ฉบับสะสม ให้บริการจัดท าจัดท า Transcript ฉบับสะสม ทุก
ระดับชัน้ ณ เคาน์เตอร์บริการ 

6,745 ฉบับ 

4 จัดท าหนังสือรับรองส าเร็จการศึกษา ให้บริการจัดท าหนังสือรับรองส าเร็จการศึกษา กรณีส าเร็จ
การศึกษา ทุกระดับชั้น ณ เคาน์เตอร์บริการ 

3,245 ฉบับ 

5 จัดท าหนังสือรับรองรอสภาฯ อนุมัต ิ ให้บริการจัดท าหนังสือรับรองรอสภาฯ อนุมัติ กรณีอนุมัติ
การส าเร็จการศึกษาผา่นกรรมการคณะฯ ทุกระดับชั้น ณ 
เคาน์เตอร์บริการ 
 

73 ฉบับ 



2 

ล ำดับ 
งำนที่ได้รับผิดชอบ ผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน (Job) 

6 จัดท า Transcript ฉบับสภาอนมุัติ ให้บริการจัดท า Transcript ฉบับสภาอนุมัติ กรณีส าเร็จ
การศึกษา ทุกระดับชั้น ณ เคาน์เตอร์บริการ 

4,544 ฉบับ 

7 ใบแปลปริญญาบตัร ให้บริการจัดท าใบแปลปริญญาบัตร กรณีต้องการแปลใบ
ปริญญาบตัรที่เข้าพิธีฯ เรียบร้อยแล้ว ทุกระดับชั้น ณ 
เคาน์เตอร์บริการ 

583 ฉบับ 

8 ใบแทนปริญญาบัตร ให้บริการจัดท าใบแทนปริญญาบัตร กรณีใบปริญญาบัตร
สูญหาย ช ารุด ทุกระดับชั้น ณ เคาน์เตอร์บริการ 

57 ฉบับ 

9 หนังสือรับรองอ่ืน ๆ ให้บริการจัดท าหนังสือรับรองอ่ืน ๆ กรณีเป็นแบบฟอร์ม
พิเศษ เอกสารประกอบการสมัครสอบครูผู้ช่วย เอกสาร
ประกอบการสมัครสอบครูพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ ทุก
ระดับชัน้ ณ เคาน์เตอร์บริการ 

46 ฉบับ 

10 Reset รหัสผ่านระบบทะเบียน ให้บริการ Reset รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ 
https://reg.kku.ac.th/ ทุกระดับชัน้ ณ เคาน์เตอร์
บริการ 

73 คร้ัง 

11 จัดส่งเอกสารส าคัญทางการศึกษา
ออนไลน ์

ให้บริการออกเอกสารส าคัญทางการศึกษาผ่านทาง 
https://reg.kku.ac.th/ และช าระเงินผา่นธนาคารไทย
พาณิชย์ และท าการจัดสง่ไปรษณีย์  

10,452 ฉบับ 

12 จัดท าบตัรประจ าตัวนักศึกษา
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ให้บริการผลิตบัตรประจ าตัวนักศึกษามหาวิทยาขอนแก่น 892 ใบ 

13 จัดท าบตัรประจ าตัวนักเรียนโรงเรียน
สาธิตมหาวทิยาลัยขอนแก่น ระดับ
อนุบาล 

ให้บริการผลิตบัตรประจ าตัวนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ระดับอนุบาล ประจ าปีการศึกษา 
2562 และกรณีบัตรช ารุด และสูญหาย 

500 ใบ 

14 จัดท าบตัรประจ าตัวนักเรียนโรงเรียน
สาธิตมหาวทิยาลัยขอนแก่น ระดับ
ประถมศึกษา, ประถมศึกษานานาชาต ิ

ให้บริการผลิตบัตรประจ าตัวนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ระดับประถมศึกษา, ประถมศึกษา
นานาชาติ ประจ าปีการศึกษา 2562 และกรณีบัตรช ารุด 
และสูญหาย 

192 ใบ 

15 จัดท าบตัรประจ าตัวนักเรียนโรงเรียน
สาธิตมหาวทิยาลัยขอนแก่น ระดับ
มัธยมศึกษา 

ให้บริการผลิตบัตรประจ าตัวนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ระดับระดับมัธยมศึกษา ใน
โครงการ วมว. 

168 ใบ 

16 จัดท าหนังสือรับรองส าเร็จการศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สถาบนั
สมทบ 6 สถาบัน 

ให้บริการจัดท าหนังสือรับรองส าเร็จการศึกษาฉบับ
ภาษาไทย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สถาบนัสมทบ 
6 สถาบัน 

818 ใบ 

https://reg.kku.ac.th/
https://reg.kku.ac.th/
https://reg.kku.ac.th/
https://reg.kku.ac.th/
https://reg.kku.ac.th/
https://reg.kku.ac.th/
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ล ำดับ 
งำนที่ได้รับผิดชอบ ผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน (Job) 

17 จัดท าใบปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

จัดท าใบปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา ในปี พ.ศ. 2562 
เพื่อใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ 

1,093 ใบ 

18 ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา
แล้ว จากหน่วยงานตา่ง ๆ ที่รับบัณฑิต
มหาวิทยาลยัขอนแก่นเข้าท างานในหน่วยงาน 

1,899 ราย 

19 การจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประจ าป ีพ.ศ. 
2562 

ประสานงาน โดยเป็นคณะกรรมการด าเนินการกลาง งาน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

1 งาน 

20 การจัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์ และพิธีเปิด
อาคาร ภายในมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ประสานงานงานพิธีเปิดอาคารสถาบนัวิจัยและพัฒนา
วิชาชีพครูส าหรับอาเซียน, พิิธีเปิดอาคาร "วิทยวิภาส" 
คณะวิทยาศาสตร,์ วางศิลาฤทษ์อาคารศูนย์บริการ
ทางการแพทยเฉพาะทางชัน้เลศิ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประจ าป ีพ.ศ. 2562 

3 คร้ัง 

21 ใส่วันส าเร็จการศึกษาในฐานข้อมูล ใส่วันส าเร็จการศึกษาในฐานข้อมูลกรณีที่รายชื่อส าเร็จ
การศึกษาผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อย
แล้ว ท าให้บัณฑติสามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ 

 

หน่วยทะเบียนประวัตินักศึกษำและศิษย์เก่ำ/อุทธรณ์โทษทำงวิชำกำร 

1 การลาพักการศึกษา ระดบัปริญญาตรี 
และระดับบัณฑิตศึกษา 

ด าเนินการลาพักการศึกษา ระดบัปริญญาตรี และระดบั
บัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 

410 ราย 

2 การต่อทะเบียนโดยไมล่งทะเบียนวิชา
เรียน ระดับปริญญาตร ี

ด าเนินการต่อทะเบียนโดยไมล่งทะเบียนวชิาเรียน ระดับ
ปริญญาตร ีภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 

263 ราย 

3 การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
กรณีเรียนครบหลักสูตรแล้ว ระดับ
บัณฑิตศึกษา บว.13 

ด าเนินการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษากรณีเรียน
ครบหลักสูตรแล้ว ระดับบัณฑิตศึกษา บว.13 ภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 

250 ราย 

4 การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา(กรณีรอการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์) บว. 13-1 

ด าเนินการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา(กรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงาน
วิทยานพินธ์) บว. 13-1 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2562 

164 ราย 

5 การลาออกจากการเป็นนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี ระดบับัณฑิตศึกษา 

ด าเนินการลาออกจากการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2562 
 

339 ราย 
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ล ำดับ 
งำนที่ได้รับผิดชอบ ผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน (Job) 

6 เปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล - เปลี่ยน
ค าน าหนา้ชื่อ ,ยศ 

ด าเนินการเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล - เปลี่ยนค า
น าหนา้ชื่อ ,ยศ 

52 ราย 

7 ขอแก้ไขตัวสะกดชื่อตัว หรือ ชื่อสกุล 
ภาษาอังกฤษ ช าระเงิน 50 บาท 

ด าเนินการขอแก้ไขตัวสะกดชื่อตัว หรือ ชื่อสกุล 
ภาษาอังกฤษ ช าระเงิน 50 บาท 

172 ราย 

8 แก้ไขข้อมูลประวัตินักศึกษา เชน่ ที่อยู่
ผู้ปกครอง วัน/เดือน/ปีเกิด 

ด าเนินการแก้ไขข้อมูลประวัตินกัศึกษา เช่น ที่อยู่
ผู้ปกครอง วัน/เดือน/ปีเกิด 

25 ราย 

9 การขอคืนสภาพนักศึกษา ระดบั
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศกึษา 

ด าเนินการขอคืนสภาพนักศึกษา ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา 

29 ราย 

10 นักศึกษาย้ายคณะ/เปลีย่นสาขาวิชา /
เปลี่ยนแผนการศึกษา/เลือกวิชาโท 

ด าเนินการนักศึกษาย้ายคณะ/เปลี่ยนสาขาวิชา /เปลีย่น
แผนการศึกษา/เลือกวิชาโท 

78 ราย 

11 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
ชาวไทย และชาวต่างชาติ ระดบั
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศกึษา 
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 และภาค
ต้น ปีการศึกษา 2563 

ด าเนินการรับรายงานตัวขึน้ทะเบียนเปน็นักศึกษา ชาว
ไทย และชาวต่างชาติ ระดับปรญิญาตรี และระดบั
บัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 และภาคตน้ 
ปีการศึกษา 2563 

2,754 ราย 

12 ตรวจสอบผู้คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ด าเนินการตรวจสอบผู้คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ระดบั
บัณฑิตศึกษา 

306 ราย 

13 ตรวจสอบผู้คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาตร ี

ด าเนินการตรวจสอบผู้คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ระดบั
ปริญญาตร ี

1,018 ราย 

14 แยกและจัดเก็บเอกสารระเบียนประวัติ 
ที่ตรวจส าเร็จการศึกษาแล้ว เพือ่รอ
สแกนเข้าระบบศษิย์เก่า  

ด าเนินการแยกและจัดเก็บเอกสารระเบียนประวัติ ที่ตรวจ
ส าเร็จการศึกษาแล้ว เพื่อรอสแกนเข้าระบบศิษย์เก่า  

1,324 ราย 

15 ผ่อนผันคา่ธรรมเนียมการศึกษา 
นักศึกษาใหม่แรกเข้า 

ด าเนินการพิจารณาเสนอขอผ่อนผันคา่ธรรมเนียม
การศึกษา นักศึกษาใหม่แรกเข้า เสนอผู้อ านวยการส านัก
ฯเพือ่โปรดพิจารณาอนุมตั ิ

26 ราย 

16 ขอนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมนักศึกษา
ต่างชาติในกรณีเรียนครบหลักสตูรแล้ว 

ด าเนินการพิจารณาเสนอขอนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียม
นักศึกษาต่างชาติในกรณีเรียนครบหลักสูตรแล้ว ผ่าน
ผู้อ านวยการส านักฯ เสนอรองอธิการบดีฝา่ยการศึกษา
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัต ิ

28 ราย 

17 บันทึกสถานภาพส าเร็จการศึกษาที่ผา่น
คณะกรรมการประจ าคณะ ป.ตรี และ
บัณฑิตศึกษา 

ด าเนินการบันทึกสถานภาพส าเร็จการศึกษาที่ผ่าน
คณะกรรมการประจ าคณะ ป.ตรี และบัณฑิตศึกษา 

1,324 ราย 
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ล ำดับ 
งำนที่ได้รับผิดชอบ ผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน (Job) 

18 นักศึกษาถูกลงโทษทางวิชาการ(ป.ตร)ี ด าเนินการตรวจสอบ กลั่นกรองและรวบรวมข้อเท็จจริง 
พยานหลักฐานหรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องของนักศึกษาผู้ยื่น
หนังสือขออุทธรณ์ค าสั่งลงโทษหรือร้องเรียนทางวิชาการ 

10 ราย 

19 นักศึกษาถูกลงโทษทางวินัย บันทึกฐานข้อมูลประวัตินักศึกษาและติดตามผลการ
ลงโทษทางวินัยของนักศึกษา 

1214 

20 นักศึกษาขออุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทาง
วิชาการ 

ด าเนินการตรวจสอบ กลั่นกรองและรวบรวมข้อเท็จจริง 
พยานหลักฐานหรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องของนักศึกษาผู้ยื่น
หนังสือขออุทธรณ์ค าสั่งลงโทษหรือร้องเรียนทางวิชาการ 

2 ราย 

21 นักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากผลการ
เรียนต่ ากว่าเกณฑ์ (ตกออก) ระดับ
บัณฑิตศึกษา  

ตรวจสอบผลการเรียนนักศึกษาที่ไม่ถึงเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลยัก าหนด และจัดท าประกาศพ้นสภาพ 
เนื่องจากผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ (ตกออก) ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

11 ราย 

22 นักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากไมม่ี
ความก้าวหน้าในการท าวิทยานพินธ์/โท 
ของนักศึกษา 

ด าเนินการบันทึกสถานภาพนักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจาก
ไม่มีความก้าวหนา้ในการท าวิทยานิพนธ์/โท ของนักศึกษา 

1 ราย 

23 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร
ระเบียนประวัตินักศึกษารายบุคคลที่
ส าเร็จการศึกษาแล้ว 

โครงการได้ด าเนินการไปแล้วประมาณ 50%  50% 

หน่วยประมวลผลกำรศึกษำ 

1 บันทึกข้อมูลเกรด (รวมเปลี่ยนแปลง
แก้ไข) 

ได้บนัทึกข้อมูลเกรด (รวมเปลี่ยนแปลงแกไ้ข) รวมทั้งสิ้น 220,120 เกรด(คน-
วิชา) 

- ระดับปริญญาตร ี 207,856 เกรด(คน-
วิชา) 

- ระดับบัณฑิตศึกษา 12,564 เกรด(คน-
วิชา) 

2 ตรวจสอบ GPA ผู้ที่จะส าเร็จการศึกษา ได้ตรวจสอบ GPA ผู้ที่จะส าเร็จการศึกษา รวมทั้งสิน้ 1,689 คน 

- ระดับปริญญาตร ี 1,113 คน 

- ระดับบัณฑิตศึกษา 576 คน 

3 บันทึกข้อมูลการเทียบโอนหน่วยกิต ได้บนัทึกข้อมูลการเทียบโอนหน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 90 คน 

- ระดับปริญญาตร ี 78 คน 

- ระดับบัณฑิตศึกษา 12 คน 
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ล ำดับ 
งำนที่ได้รับผิดชอบ ผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน (Job) 

4 บันทึกข้อมูลผลการสอบวิทยานพินธ์ ได้บนัทึกข้อมูลผลการสอบวิทยานิพนธ์ 445 คน 

5 แจ้งผลการตรวจสอบความถูกตอ้ง
ข้อมูลผู้ที่จะส าเร็จการศึกษาให้แก่คณะ 

ได้แจ้งผลการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลผู้ที่จะส าเร็จ
การศึกษาให้แก่คณะ รวมทั้งสิ้น 

329 เร่ือง 

- ระดับปริญญาตร ี 128 เร่ือง 

- ระดับบัณฑิตศึกษา 201 เร่ือง 

6 โครงการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบงานโปรแกรมประมวลผล
การศึกษา 

ได้ด าเนนิการไปแล้ว 80 % 80 % 

7 โครงการย่อย ในโครงการพัฒนา
ระบบงานแบบไร้กระดาษ 

ได้พัฒนาระบบแจง้เกรดนักศึกษาถึงผูป้กครองทางเว็บไซต์ 
แล้วเสร็จ 100 % 

100 % 

 
2) งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา 

ล ำดับ งำนที่ได้รับผิดชอบ ผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน (Job) 

หน่วยทะเบียนเรียน 

1 จัดท าปฏทิินการศึกษาของ
มหาวิทยาลยัและตรวจสอบปฏทิิน
การศึกษาของคณะที่เก่ียวข้อง  

1. มีปฏิทนิการศึกษาของมหาวทิยาลัยระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา 

จ านวน 9 ฉบับ  

2.มกีารตรวจสอบปฏิทินการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ 
แพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย ์บริหารธุรกิจและการ
บัญช ีวิทยาลยับัณฑิตศึกษาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ 

3. ให้ค าแนะน าในการจัดท าปฏทิินการศึกษา 

2 จัดตารางสอนตารางสอบ มข.30  1. มีการจัดท าตารางสอนตารางสอบ มข.30 ปีการศึกษา 
2563 ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 

 

- ระดับปริญญาตร ี จ านวน 4,840 วิชา 
จ านวน 9,216 กลุ่ม 

- ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 4,898 วิชา 
จ านวน 9,316 กลุ่ม 

2. มีการจัดท าตารางสอนตารางสอบ มข.30 ภาค
การศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2562  

จ านวน 138 วิชา 
จ านวน 249 กลุ่ม  

3 การแก้ไขตารางสอนตารางสอบประจ า
ภาคการศึกษา 

มีการแก้ไขตารางสอนตารางสอบ ภาคการศึกษาปลาย ปี
การศึกษา 2562 และท าประกาศแก้ไขตารางสอนตาราง

จ านวน 1,350 วิขา 
จ านวน 2,056 กลุ่ม 
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ล ำดับ งำนที่ได้รับผิดชอบ ผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน (Job) 

สอบภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 

4 การลงทะเบียนวชิาเรียน 1.การแจ้งความประสงค์ของนักศึกษาลงทะเบียน 24,558 คน 

2.ลงทะเบียนปกติ/ลงทะเบยีนเพิ่ม/ลงทะเบียนช้า 29,193 คน 

3.ลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษ 3,217 ราย 

4.การตัดยอดค่าธรรมเนียมการศึกษา  24,816 รายการ 

5.นักศึกษาขอผ่อนผนัค่าธรรมเนียมการศึกษา และ
นักศึกษาทุน 

892 ราย 

6.ยกเลิกผลการลงทะเบียนของนักศึกษาที่ขอผ่อนผนั
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

258 คน 

7.การตัดยอดค่าธรรมเนียมการศึกษา ครึ่งหนึ่งของ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

1,582 ราย 

8.การตรวจสอบคืนเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีตัด
ค่าธรรมเนียมครึ่งราคา 

80 รายการ 

9.การตรวจสอบผูส้ าเร็จการศึกษาทั้งระดบัปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา 

2,437 ราย 

10.การปรับจ านวนหน่วยกิตในการลงทะเบียนน้อยกวา่/
มากกว่า 

2,986 ราย 

11.ลงรับหนังสือของงานหลักสตูรและสหกิจศึกษา 1,868 ราย  

12.ตอบปัญหาและแก้ไขปัญหานอกราชการ (ผา่นเพจ 
REG Facbook line ) 

เฉลี่ย 10 คร้ัง / วัน 

หน่วยหลักสูตร 

1 ด้านระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ระบบ 
TQF 

1. ตรวจสอบการบันทึก มคอ.2  28 หลักสูตร 

2. ตรวจสอบการบันทึก มคอ.3  1,743 วิชา 

3. ตรวจสอบการบันทึก มคอ.4  119 วิชา 

4. ตรวจสอบการบันทึก มคอ.5  664 วิชา 

5. ตรวจสอบการบันทึก มคอ.6  82 วิชา 

6. ให้ค าแนะน าการใช้งานระบบ และคอยแก้ปัญหา 
ผู้รับบริการ 

เฉลี่ย 5 คร้ัง/วัน 

7. ตอบปัญหาการใช้งานแม้เวลานอกราชการ (ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ) 

เฉลี่ย 5 คร้ัง/วัน 
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ล ำดับ งำนที่ได้รับผิดชอบ ผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน (Job) 

2 ระบบ AVS ระบบรหัสหลักสูตรและ
ฐานข้อมูล 

1. มีการบันทึกข้อมูลรายวิชาในระบบ AVS 9,933 คร้ัง 

- รายวิชาเปิดใหม่  

- เปลี่ยนแปลงชื่อวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

- เปลี่ยนแปลงค าอธบิายรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

- เปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิต 

2. มีการก าหนดรหัสหลักสูตร 26 หลักสูตร 

3. มีสรุปผลการด าเนินงานของหลักสูตร ในโปรแกรม 
Excel 

1 ระบบ 

4. ด าเนนิการจัดการไฟล์ในระบบ  
https://apply.kku.ac.th/curriculum/main/index.p
hp?page=mainmenu" 

3 ระบบฐานข้อมูล CHECO 1. ประสานงาน สกอ.เพื่อออกรหัสหลักสูตรส าหรับ 
การบันทึกข้อมูลในระบบ Checo 

25 หลักสูตร 

2. ออกรหัสการเข้าสู่ระบบ Checo ตามที่คณะร้องขอ 20 รหัส (แยกย่อยราย
สาขา) 

3. ปรับปรุงสถานะการบันทึกขอ้มูลในระบบ Checo  
ในโปรแกรม Excel 

เดือนละ 1 คร้ัง 

4 ระบบสารบัญหนว่ยหลักสูตร 1. เสนอหนังสือเพื่อลงนาม-ติดตามหนังสือเสนออนุมัตลิง
นาม 

เฉลี่ย 3 คร้ัง/วัน 

2. จ่ายหนงัสือให้บุคลากรในหนว่ย เฉลี่ย 8 ฉบับ/วัน 

3. ประสานงานทางด้านระบบสารบัญหน่วย 

5 ด้านหลักสูตรและรายวชิา ระบบ
พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร 

1. ตรวจวิเคราะห์การเสนอขออนุมัติเปิด – ปรับปรุง - ปิด
หลักสูตร 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

40 หลักสูตร 

2. ตรวจวิเคราะห์การเสนอขออนุมัติเปิด – ปิดรายวิชา 30 รายวิชา 

3. ตรวจวิเคราะห์การขออนุมัติเทียบเท่ารายวิชา 20 รายวิชา 

4. ตรวจวิเคราะห์การจัดการศึกษาระบบชุดวิชา 4 หลักสูตร 

5. ตรวจวิเคราะห์การเสนอหลักสูตรต่อกรรมการสภา
วิชาการ 

35 หลักสูตร 

6. ตรวจวิเคราะห์การเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 33 หลักสูตร 
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ล ำดับ งำนที่ได้รับผิดชอบ ผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน (Job) 

7. ตรวจวิเคราะห์การเสนอหลักสูตรในระบบ (CHECO) 235 หลักสูตร 

8. ตรวจวิเคราะห์การเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

136 หลักสูตร 

9. ตรวจวิเคราะห์การเสนอค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนา/ปรบัปรุงหลักสูตร 

35 หลักสูตร 

10. ตรวจวิเคราะห์การเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตร
โครงการพิเศษ 

3 หลักสูตร 

11. อบรมการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ Checo 12 คร้ัง 

12. การให้บริการคณะวิชา ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับ 
หลักสูตรการศึกษา รายวิชา 

เฉลี่ยกลุ่มสาขาวชิาละ 
5 คร้ัง / วัน / คน 

13. ให้ค าแนะน าคณะวชิาดา้นการบันทึกข้อมูลหลักสูตร 
ในระบบ (CHECO) 

เฉลี่ยกลุ่มสาขาวชิาละ 
4 คร้ัง / วัน / คน 

6 ด้านการจัดประชุม 1. จัดประชุมคณะกรรมการกลัน่กรองหลักสูตร 5 คร้ัง 

2. จัดประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 4 คร้ัง 

3. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางดา้น
การศึกษา 

2 คร้ัง 

4. จัดประชุมคณะกรรมการโครงการพิเศษ 2 คร้ัง 

5. จัดประชุมคณะกรรมการระเบียบที่เก่ียวข้องทางด้าน
การศึกษา 

2 คร้ัง 

7 ด้านระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง
ทางดา้นการศึกษา 

1. จัดท าประกาศคา่ธรรมเนียมหลักสูตรโครงการพิเศษ 2 ฉบับ 

2. จัดท าประกาศการจัดการศึกษาแบบก้าวหนา้ 1 ฉบับ 

หน่วยสหกิจศึกษำ 

งำนสหกิจศึกษำอำเซียน 

1 ประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมและประสำนงำนสหกิจศึกษำ  

-เพื่อเตรียมด าเนินการประสานรวบรวม
ข้อมูลนักศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน 

- มีนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการโครงการสหกิจศึกษา
อาเซียน 

เทอมต้น ปีการศึกษา
2562 60 คน 

-เพื่อด าเนินการจัดท าอนุมัติโครงการ 
ประกาศทุน และเบิกจา่ยทุนสหกิจ
ศึกษาอาเซียน 
 

เทอมปลาย ปี
การศึกษา2562 263 
คน 
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ล ำดับ งำนที่ได้รับผิดชอบ ผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน (Job) 

2 ประสำนสถำนประกอบกำรในกลุ่มประเทศอำเซียน ปีกำรศึกษำ 2562 พงสะหวันกรุ๊ป 20 คน 

โดยส่วนงานหน่วยสหกิจศึกษารับเป็น
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลยัในการประสานงานอาทิ 
กลุ่มบริษัท พงสะหวัน กรุ๊ป 

- สถานประกอบการได้รับนักศึกษาฝึกปฏิบตัิสหกิจศึกษา
อาเซียน ตรงตามกลุ่มเปา้หมาย 

ปีการศึกษา 2562 
เครือเบทาโกร 7 คน 

เครือเบทาโกร ภุมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ,บริษัท เทียนเฟื้อค เวียดนาม 
จ ากัด 

- นักศึกษาไดส้ถานประกอบการในการฝึกปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาอาเซียน 

ปีการศึกษา 2562 
เทียนเฟื้อค เวียดนาม 
28 คน 

3 ติดตำมนักศึกษำและบริหำรระบบข้อมูลนักศึกษำสหกิจศึกษำ 

- จัดท าช่องทางตดิต่อสื่อสารกลาง 
ระหว่างผู้บริหารโครงการ นักศึกษา
โครงการ  

- มีช่องทางตดิต่อประสานงานแก่ผู้เกี่ยวข้องครบถ้วน 
ผ่าน ข้อมูลกลางจากเวปไซต์งานสหกิจศึกษา 

(1 กลุ่ม Facebook 
โครงการ ),(1 เวปไซต์
กลางของส่วนงาน
หน่วยสหกิจศึกษา
ส านัก) 

เจ้าหน้าทีป่ระสานงานคณะ และ
คณาจารย์ทีป่รึกษาและคณาจารย์
นิเทศ 

ที่ให้นักศึกษาลงทะเบียนไว้เพื่อเป็นช่องทางตดิต่อ
ประสานงาน ID Line ของนักศึกษา กลุ่มFacebook 

1 กลุ่มinboxผู้
ประสานงานสหกิจ
ส่วนกลางและคณะ 

4 นศ.โครงกำร กลุ่มประสำนงำนเจ้ำหน้ำที่คณะและคณำจำรย์ 

- ข้อมูลการเตรียมความพร้อมในด้าน
ต่างๆ ที่เก่ียวกับการฝึกปฏิบัตสิหกิจ
ศึกษาอาเซียน 

- น าเสนอข้อมูลในการเตรียมความพร้อมต่างๆให้
นักศึกษา ในรูปแบบข้อมูลออนไลน์ให้ นักศึกษาครบถ้วน 

ครบถ้วน ต้น 2562 
60 คน ,ปลาย 2562 
263 คน 

- แบบฟอร์มรายงาน รายงาน
ความก้าวหน้าในการปฏบิัติงานสหกิจ
ศึกษาอาเซียน ต่างๆ 

- นักศึกษามีผลงานรายงานความคืบหน้าตา่งๆ ในระบบ
เวปไซต์สหกิจศึกษา 

ครบถ้วน ต้น 2562 
60 คน ,ปลาย 2562 
263 คน 

- บริหารช่องทางส่วนกลางในการติดต่อ
สอบถาม ช่วยในการประสานงาน
แก้ปัญหา  

- บริการข้อมูลต่างๆแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และ
สามารถจัดการปัญหาต่างๆ ตามข้อมูลที่ได้รับในการ
ประสานงานครบถ้วน 

ตามจ านวนเร่ืองจาก
คณะหรือข้อความ นศ
สอบถาม เฉลี่ย 10 
เร่ือง / สัปดาห ์

5 ประสำนงำนด้ำนข้อมูลเพิ่มเตมิ แก่ นักศึกษำ คณะ และคณำจำรย์ 

- การสรุปผลงานของนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาอาเซียน ทั้งในรปูแบบ บทคัดย่อ
สรุปผลงาน และ การรายงานน าเสนอ

- มีผลงานของนักศึกษาในโครงการครบถ้วน ตามรูปแบบ
ที่ส่วนกลางก าหนด 

ครบถ้วน ต้น 2562 
60 คน ,ปลาย 2562 
(แผนการด าเนินงาน
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ล ำดับ งำนที่ได้รับผิดชอบ ผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน (Job) 

ผลงาน  ช่วง 

ปลายเดือน เมษายน - 
ต้นเดือน พฤษภาคม 
2563) 

6 โครงกำรประกวดผลงำนสหกิจศึกษำอำเซียน 

-รวบรวม poster สหกิจศึกษาอาเซียน 
และ ไฟล์การน าเสนอผลงาน (Oral 
Presentation)สหกิจศึกษาอาเซียน 

- นักศึกษาทั้งหมดของโครงการน าเสนอได้ครบถ้วนทุกคน 
และมีผลงานที่ได้รบัรางวลัชนะเลิศ 

เทอมต้น ปีการศึกษา
2562 60 คน 

-ด าเนินการจัดโครงการฯตามระเบียบ  เพื่อเป็นตัวแทนผลงานมหาวิทยาลัย ในการประกวด
ผลงานระดบัชาติต่อไป 

เทอมปลาย ปี
การศึกษา2562 
(แผนการด าเนินงาน
ช่วง 

-ประสานงานคณะกรรมการคัดเลือก
และตัดสนิผลงานนักศึกษา 

 ปลายเดือน เมษายน - 
ต้นเดือน พฤษภาคม 
2563) 263 คน 

7 กำรด ำเนินงำนเครือข่ำยสหกิจศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

เขียนข้อเสนอโครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกำรเรียนรู้กับกำรท ำงำน 

-เขียนโครงการ เพื่อของบประมาณใน
การบริหารจัดการสหกิจศึกษาเครือข่าย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ปีงบประมาณ 2563 

-เสนอโครงการและงบประมาณไปยังกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพิจารณา
และอนุมัติ ให้ด าเนินการในปีงบประมาณ 2563 

จ านวน 2 โครงการ 
ได้รับเงินงบประมาณ 
จ านวน 200,000 บาท 

-เขียนข้อเสนอโครงการส่งเสริมการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับ
การท างาน เรื่องแนวทางการพฒันา
บัณฑิตคุณภาพผ่านการศึกษาเชิงบูรณา
การการเรียนรู้กับการท างาน 
ปีงบประมาณ 2563 

-สรุปโครงการการด าเนินงานเครือข่าย
สหกิจศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ปีงบประมาณ 2562 
 
 

-สรุปโครงการที่การด าเนินงานเครือข่ายสหกิจศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปงีบประมาณ 2562 

สรุปผลการด าเนนิงาน 
ปีงบประมาณ 2562  
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ล ำดับ งำนที่ได้รับผิดชอบ ผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน (Job) 

8 ประสำนงำนคณะอนุกรรมกำรเครือข่ำยสหกิจศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

-จัดท าหนังสือเพื่อส ารวจรายชื่อ
คณะอนุกรรมการฯ ไปยังสถาบนัใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

-สถาบนัในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รับหนงัสือ
ผ่าน E-mail และไปรษณีย ์

ส่งหนังสือไปยัง 19 
สถาบนั 

-รวบรวมรายชื่อคณะอนุกรรมการฯ
และจัดท าค าสัง่ เพื่อสร้างฐานขอ้มูล 

 ได้รับการตอบรับเข้า
ร่วมเป็นอนุกรรมการฯ 
จ านวน 31 คน 

9 จัดประชุมคณะอนุกรรมกำรเครือข่ำยสหกิจศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

-ด าเนินการจัดประชุมตามวาระ -อนุกรรมการฯเดินทางเข้าร่วมประชุมตามหนังสือเชิญ
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายสหกิจศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 1/2563 

จ านวน 1 คร้ัง 

-ด าเนินการจัดท าการเบิกจา่ยการ
เดินทางไปราชการตามระเบียบฯ 

-จัดท าและรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายการเดินทางเข้าร่วม
ประชุมของอนุกรรมการฯ ตามระเบียบ 

จ านวน 22 คน 

10 ประสำนงำนด้ำนสหกิจศึกษำรว่มกับกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

-ประสานข้อมูลด้านสหกิจศึกษา
เครือข่ายสหกิจศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

-ประสานงานกับเจา้หน้าที่ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านช่องทางของ Line 
และ E-mail 

จ านวน 6 คร้ัง 

-เข้าร่วมประชุมด้านสหกิจศึกษา
ร่วมกับประธานเครือข่ายทุกเครือข่าย 

-รวบรวมข้อมูลจาก 19 สถาบัน ส่งให้กับ กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

-จัดท าเร่ืองเดินทางไปราชการตามระเบียบ 
 

3) งานรับเข้าและการตลาด 

ล ำดับ งำนที่ได้รับผิดชอบ ข้อ ผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน (Job) 

หน่วยรับเข้ำศึกษำ 

1 สรุปจ านวนรบับุคคลเข้าศึกษาฯ ในรอบ
ที่ 1 (Portfolio) 

1  ตามเอกสารแนบ 

2 สรุปจ านวนรบับุคคลศึกษาฯ ในรอบที่ 
2 (2/1) โควตาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือการรับบุคคลเข้า
ศึกษาฯ ในรอบที่ 2 (2/2)  

1 อยู่ในระหว่างด าเนนิการซึ่งจะด าเนินการเสร็จสิน้
ในวันที่ 17 เมษายน 2563 และต้องส่งรายชื่อผู้
ผ่านการคัดเลือกฯ ในรอบที่ 2/1 และ 2/2 ให้ที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในวันที่ 18 

ตามเอกสารแนบ 



13 

ล ำดับ งำนที่ได้รับผิดชอบ ข้อ ผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน (Job) 

เมษายน 2563 เพื่อท าการยืนยนัสิทธิผ์่านระบบ
เคลียริ่งเฮ้าส์ ในระหวา่งวันที่ 22-23 เมษายน 
2563 นี้ 

4 ด าเนินการจัดการทดสอบวชิาความ
ถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาความถนัด
ทางวิขาการและวชิาชีพ (PAT) 
ประจ าปีการศึกษา 2563  

1 ได้ด าเนนิการจัดการทดสอบวชิาความถนัดทั่วไป 
(GAT) และวิชาความถนดัทางวขิาการและวิชาชพี 
(PAT) ประจ าปีการศึกษา 2563ระหว่างวันที่ 22 – 
25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีจ านวนสนามสอบ 
ทั้งสิ้น 16 สนามสอบ 

752 ห้องสอบ 

5 ด าเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)ชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 
2562  

1 ได้ด าเนนิการจัดการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 40 สนามสอบ  

1204 ห้อง 

6 ได้ด าเนนิการจัดการทดสอบวชิาสามัญ 
9 วิชา ประจ าปีการศึกษา 2563  

1 ได้ด าเนนิการจัดการทดสอบวชิาสามัญ 9 วิชา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 14 สนามสอบ  

563 ห้องสอบ 

หน่วยสำรสนเทศและกำรตลำด 

1 เข้าร่วมการจัดงานตลาดนัดหลกัสูตร
อุดมศึกษาคร้ังที่ 24 

1 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 1 คร้ัง 

2 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม. 1 คร้ัง 

2 เป็นเจ้าภาพจดังานตลาดนดัอุดมศึกษา
คร้ังที่ 24 

1 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 คร้ัง 

3 จัดงานแนะแนวสัญจร (KKU Road 
Show) 

1 รอบที่ 1 6 จังหวัด/โรงเรียน 

2 รอบที่ 2 14 จังหวัด/โรงเรียน 

3 รอบที่ 3 6 จังหวัด/โรงเรียน 

4 การจัดท ารายงานด้วยโปรแกรม 
Power BI/Power Query 

1 รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาต้น และ 
ภาคการศึกษาปลาย 

2 คร้ัง 

2 รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาต้น และ 
ภาคการศึกษาต้น 

1 คร้ัง 

3 รายงานผลการข้ึนทะเบียนบณัฑิตเพื่อเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 
2561 

1 คร้ัง 
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ล ำดับ งำนที่ได้รับผิดชอบ ข้อ ผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน (Job) 

4 รายงานผลข้อมูลการสมัครของนักเรียนในการสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับ
ปริญญาตรี รอบ Portfolio ประจ าปีการศึกษา 
2563  

1 คร้ัง 

5 รายงานผลการวิเคราะห์การตลาดและพฒันา
ระบบการรับบุคคลเข้าศึกษา ใน
มหาวิทยาลยัขอนแก่น วันศุกรท์ี่ 26 กรกฎาคม 
2562 ณ ห้องศรีจันทร์ บอลรูม โรงแรมเจริญธานี 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มนักเรียนชัน้ ม. 
ปลาย 

1 คร้ัง 

6 การวิเคราะห์การตลาดและพัฒนาระบบการรับ
บุคคลเข้าศึกษาในมหาวทิยาลัยขอนแก่น วันเสาร์
ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุม
อเนกประสงค์กาญจนาภิเษก 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
กลุ่มผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม. ปลาย โรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน 

1 คร้ัง 

7 รายงานผลการส ารวจความต้องการเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ของนักเรียนที่เข้าร่วมงาน
แนะแนวสัญจร ประจ าปีการศึกษา 2563 

20 คร้ัง 

8 รายงานผลการประเมินการจัดงานแนะแนวสัญจร 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ของครูแนะแนว และ 
นักเรียนที่เข้าร่วมงาน 

20 คร้ัง 

9 รายงานผลส ารวจความพึงพอใจต่อการสมัครของ
นักเรียนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ระดับปรญิญาตรี รอบ 
Portfolio ประจ าปีการศึกษา 2563 ส่งออก
จ านวน 12,230 ราย ทั่วประเทศ ตอบกลับจ านวน 
3,289 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.89  

1 คร้ัง 

10 รายงานผลการส ารวจความต้องการเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ของนักเรียนที่เข้าร่วมงาน
ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ทีม่หาวิทยาลยัอื่น
เป็นเจ้าภาพ ประจ าปีการศึกษา 2563 

3 คร้ัง 
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ล ำดับ งำนที่ได้รับผิดชอบ ข้อ ผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน (Job) 

11 รายงานผลการส ารวจความต้องการเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ของนักเรียนที่เข้าร่วมงาน
ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ที่
มหาวิทยาลยัขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ ประจ าปี
การศึกษา 2563 

1 คร้ัง 

12 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของครูและ
นักเรียนที่เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา 
ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจา้ภาพ ประจ าปี
การศึกษา 2563 

1 คร้ัง 

5 การจัดท ารายงานการจัดสรร
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

1 จัดท ารายงานฯ ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 
ต้น ครั้งที่ 1 

1 คร้ัง 

2 จัดท ารายงานฯ ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 
ต้น ครั้งที่ 2 

1 คร้ัง 

3 จัดท ารายงานฯ ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา
ปลาย ครั้งที่ 1 

2 คร้ัง 

6 จัดท าการประชาสัมพนัธ์การตลาด
ออนไลน ์

1 ส่ง Email และ SMS เพื่อประชาสัมพันธ์การเข้า
ร่วมงานแนะแนวสัญจรให้กับครูแนะแนวผ่าน
ระบบฐานข้อมูลครูผู้ประสานงาน จ านวน 1,073 
Emails 

1 คร้ัง 

2 ส่ง Email และ SMS เพื่อประชาสัมพันธ์การ
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในมหาวทิยาลัยขอนแก่นใน
รอบ Portfolio ประจ าปีการศึกษา 2563 ไปยัง
นักเรียนที่ได้แจ้งความจ านงในการรับข้อมูล
ข่าวสารจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในช่วงการออก
แนะแนวสัญจร การออกงานตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา โดยแยกส่งตามสาขาที่นักเรียนแจ้งไว้
ว่าสนใจจะเรียนต่อในสาขานัน้ๆ เพื่อให้ตรงกับ
ความต้องการของนักเรียนจริงๆ โดยแยกได้จ านวน 
24 คณะ 

24 คร้ัง 

3 ส่ง Email และ SMS เพื่อเชิญชวนให้นักเรียน
ผู้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่นในรอบ 
Portfolio ประจ าปีการศึกษา 2563 ประเมิน

12 คร้ัง 
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ล ำดับ งำนที่ได้รับผิดชอบ ข้อ ผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน (Job) 

ความพึงพอใจต่อระบบการสมัครออนไลน์ การ
ช าระเงิน การส่งเอกสาร และความสะดวกในการ
ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทาง
โทรศัพท์ Email หรือการสอบถามผ่านเพจ จ านวน 
12,230 Emails โดยแยกส่งเปน็รายจังหวัด เพื่อให้
สามารถติดตาม บริหารจัดการได้สะดวก 

4 ส่ง Email และ SMS เพื่อประชาสัมพันธ์การเข้า
ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาให้กับครูแนะ
แนวผ่านระบบฐานข้อมูลครูผู้ประสานงาน จ านวน 
1,073 Emails 

2 คร้ัง 

5 ส่ง Email และ SMS เพื่อเชิญชวนให้นักเรียนที่เข้า
ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 เพื่อประเมินผลการจัดงานฯ 
จ านวน 1,174 Emails 

2 คร้ัง 

6 ส่ง Email และ SMS เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
นักเรียนที่สอบผา่นสัมภาษณ์ มสีิทธิ์เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลยัขอนแก่น แต่ยังไมไ่ด้ยืนยนัออนไลน์ 
จ านวน 1,209 Emails 

1 คร้ัง 

7 ส่ง SMS แจ้งการเปิดค่าย KKBS Camp ปี 2562 
จ านวน 65 เบอร์ 

1 คร้ัง 

8 ส่ง Email แจ้งข่าวการเปิดค่ายส่งเสริมนักเรียน
เรียนดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 107 
Emails 

1 คร้ัง 

9 ส่ง Email แจ้งการเปิดค่าย KKBS Camp ปี 2562 
จ านวน 226 Email 

1 คร้ัง 

10 สง Email แจ้งข่าวค่ายสานฝันสู่เส้นทางสิงห์ 
จ านวน 320 Emails 

1 คร้ัง 

หน่วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ 1 พัฒนาระบบรีเซทรหัสผ่าน 1 ระบบ 

2 พัฒนาระบบส าเนาผลการเรียน 1 ระบบ 

3 ปรับแก้การรายงานตัวนักศึกษาต่างชาติ 1 ระบบ 
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ล ำดับ งำนที่ได้รับผิดชอบ ข้อ ผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน (Job) 

4 วางแบบระบบเครือข่ายส าหรับระบบกล้องวงจร
ปิด 

1 ระบบ 

5 พัฒนาระบบ remote terminal รองรับการใช้
งาน work from home 

1 ระบบ 

6 พัฒนาระบบแจ้งเกรดผู้ปกครอง 1 ระบบ 

7 พัฒนาระบบตรวจจบเชื่อมโยงผลสอบภาษา และ
หนี้สิน 

1 ระบบ 

8 พัฒนาระบบบริหารจัดการหนีส้นินักศึกษา (ส่วน
เจ้าหน้าที่) 

1 ระบบ 

9 พัฒนาระบบเจ้าหนี้ผดิเงื่อนไข 1 ระบบ 

10 พัฒนาระบบบริหารจัดการค่าธรรมเนียมการศึกษา 1 ระบบ 

11 พัฒนาระบบตู้ออกเอกสาร (online) 1 ระบบ 

12 พัฒนาเว็บไซตป์ระชาสัมพันธ์การรับเข้าศึกษา 
ระดับปริญญาตร ีปีการศึกษา 2563 

1 ระบบ 

13 พัฒนาโปรแกรมค้นหาข้อมูลห้องสอบ โควตาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มข ปีการศึกษา 2563 

1 ระบบ 

14 ปรับปรุงระบบเช็คเอกสารรอบ Portfolio ส าหรับ
คณะ 

1 ระบบ 

15 ปรับปรุงระบบขึน้ทะเบียนบณัฑิต 1 ระบบ 

16 ปรับปรุงระบบรายงานข้อมูลการสั่งชุดครุย 1 ระบบ 

17 ปรับปรุงระบบน าเข้าข้อมูลคะแนนภาษาอังกฤษ
เพื่อใช้ในการจบการศึกษาของนกัศึกษา 

1 ระบบ 

18 พัฒนาระบบบนัทึกข้อมูลการรับเข้าศึกษาส าหรับ
คณะ เพื่อให้สอดคล้องกับการรับปี 2563 

1 ระบบ 

19 ประสานงานรับส่งข้อมูล การรบัปีการศึกษา 2563 
กับ ทปอ 

10 คร้ัง 

20 พัฒนาระบบการรับสมัครเข้าศกึษา 1 ระบบ 

21 พัฒนาโมดูลการช าระเงินผา่นระบบ 
paymenthub ส าหรับการรับเข้า 
 

1 ระบบ 
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ล ำดับ งำนที่ได้รับผิดชอบ ข้อ ผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน (Job) 

22 ปรับปรุงระบบจดัการข้อมูลการรับเข้าส่วนคณะ
ของการรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563 

1 ระบบ 

23 พัฒนาระบบออกใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษา
ให้รองรับ digital signature และเป็นมาตรฐาน 
สพธอ. 

1 ระบบ 

24 พัฒนาระบบ RESTFul API ส าหรับให้บริการกับ
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

1 ระบบ 

25 พัฒนาระบบเชื่อมต่อข้อมูล kkumail ส าหรับ
นักศึกษาระหว่างระบบส านักไอทีและระบบส านัก
ทะเบียน 

1 ระบบ 

26 ปรับปรุงระบบการเงินรับเข้า เพื่อให้รองรับการ
ช าระเงินผ่าน KKU Payment Hub 

1 ระบบ 

27 พัฒนาระบบจัดผงัที่นัง่ทดสอบประเมินสมรรถนะ 1 ระบบ 

28 พัฒนาระบบเชื่อมต่อ ticket.kku.ac.th เพื่อใช้
ส าหรับการเช็คชื่อเข้าฝึกซ้อมงานปริญญาบัตร 

1 ระบบ 

29 พัฒนาระบบเชื่อมข้อมูลส านักหอสมุด ในส่วนของ
ข้อมูลการยืมทรัพยากร 

1 ระบบ 

30 ปรับปรุง Transcript ให้รองรับส่วนของการ
แสดงผลสอบคอมฯ และปรับปรุงส่วนของคะแนน
สอบภาษาอังกฤษ 

4 คร้ัง 

31 ปรับปรุงระบบการรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนสาธิต 2 คร้ัง 

32 ปรับปรุงโปรแกรมพิมพ์บัตรนักเรียนสาธิต 3 คร้ัง 

33 ปรับปรุงระบบออกบัตรนักศึกษา ส าหรับนักศึกษา 
Resident คณะแพทยศาสตร์ และคณะทนัต
แพทยศาสตร ์

1 ระบบ 

34 พัฒนาระบบ API ส าหรับการเชือ่มต่อข้อมูล
ส าหรับระบบ SCB-iKKU 

1 ระบบ 

35 ปรับปรุง API ให้สามารถเชื่อมต่อกับ sso ของ มข 
ได ้

1 ระบบ 

36 พัฒนาระบบ API ส าหรับเชื่อตอ่ข้อมูลระบบ KTB-
UAPP 

1 ระบบ 
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ล ำดับ งำนที่ได้รับผิดชอบ ข้อ ผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน (Job) 

37 พัฒนาระบบเชื่อมต่อระบบ SCB B-Ver กับกรณี
การออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา (Transcript) 

1 ระบบ 

38 ปรับปรุงระบบออกใบปริญญาบตัร 5 คร้ัง 

39 พัฒนาระบบค้นหาข้อมูลบตัรนกัศึกษา ผ่าน UID 
ส าหรับกองกลาง 

1 ระบบ 

40 ปรับปรุงระบบการส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 
ส าหรับอาจารยป์ระสานงานโรงเรียน เพื่อใช้
ส าหรับการรับรอบโควตา 

1 ระบบ 

2 ดูแล / บ ารุงรักษาสารสนเทศ 1 แก้ไขระบบส ารองข้อมูล 3 

2 ตรวจสอบระบบเคร่ืองปรับอากาศ 2 

3 ตรวจสอบระบบทะเบยีนประจ าปี 2 

4 ตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย 2 

5 ติดตั้งอุปกรณ์ san storage เพิ่มเติม 1 

6 กู้ข้อมูลการรับสมัคร 3 

7 แก้ไขโปรแกรมและซ่อมบ ารุงสารสนเทศ 55 

8 เพิ่มประสิทธิภาพการแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 1 

9 ตรวจสอบแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบประเมินการ
เรียนการสอน 

2 คร้ัง 

10 ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา Spam บน 
registrar.kku.ac.th 

1 คร้ัง 

11 ตรวจสอบและต่ออายุ SSL ส าหรับเคร่ืองแม่ข่าย 
admissions.kku.ac.th / reg2.kku.ac.th / 
registrar.kku.ac.th / registrar-api.kku.ac.th 

5 คร้ัง 

12 แก้ไขระบบออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา 3 คร้ัง 

13 อัพเดตซอร์ฟแวร์ส าหรับ เครื่องแม่ข่าย 
admissions.kku.ac.th / reg2.kku.ac.th 

1 คร้ัง 

3 ประชาสัมพนัธ์การรับเข้าศึกษา 1 จัดท าสื่อประชาสัมพนัธ์ Banner / Infographic 17 รูป 

4 บริการข้อมูลให้แก่ กลุ่มงาน/หน่วยงาน 
ต่างๆ  

1 สรุปข้อมูลเพื่อการจัดอันดับ QS-WORLD-
RANKING 

2 

2 สรุปข้อมูลการท า FTES ระดับมหาวิทยาลยั 2 
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ล ำดับ งำนที่ได้รับผิดชอบ ข้อ ผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน (Job) 

3 น าเข้ามูลบัตรนักเรียนสาธิตฯ 1 

4 สรุปข้อมูลวิชาส าหรับ นักศึกษา ปี 1 2563 1 

5 ปรับแก้ข้อมูลการเลื่อนสอบ 1 

6 สรุปรายชื่อ นักศึกษา เพื่อตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้ง 
อน มข 

1 

7 สรุปข้อมูลจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา ขึ้นทะเบยีน
บัณฑิต และเข้ารับปริญญา ประจ าปีการศึกษา 
2562 

1 

8 สรุปข้อมูลหนี้ค้างช าระของนักศึกษาที่จบ
การศึกษา ปีการศึกษา 2562 

1 

9 สรุปข้อมูลนักศึกษาตา่งชาติ ที่เข้ารับปริญญา ปี
การศึกษา 2563 

1 

10 สรุปข้อมูลนักศึกษารีเกรด ภาคการศึกษาที่ 
3/2561 

1 

11 สรุปข้อมูลผู้สมัคร TCAS ประจ าปีการศึกษา 2561 
- 2562 

1 

12 สรุปข้อมูลผู้สมัคร รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 
2563 

1 

13 สรุปข้อมูลผู้สมัคร โครงการเด็กดีมีที่เรียน / สอวน. 
/ วมว. ปีการศึกษา 2563 

1 

14 สรุปข้อมูลผู้สมัคร โครงการทนุฟรีค่าสมัคร รอบที่ 
2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 
2563 

1 

15 สรุปข้อมูล ผู้สมัครโครงการทนุฟรีค่าสมัคร ที่มี
สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2563 

1 

16 สรุปข้อมูลผู้มีสิทธิส์ัมภาษณ์ โครงการเด็กดีมีที่
เรียน / สอวน. / วมว. ปีการศึกษา 2563 

1 

17 สรุปข้อมูลผู้สิทธิส์ัมภาษณ์ รอบที่ 2 โควตาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (เฉพาะคณะที่ตรวจร่างกาย 
ที่ รพ.ศรีนครินทร์) ปกีารศึกษา 2563 

1 
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ล ำดับ งำนที่ได้รับผิดชอบ ข้อ ผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน (Job) 

18 จัดท าข้อมูลและประสานงาน clearing house 
รอบ 1 กับ ทปอ. 

1 

19 ส่งข้อมูลนักเรียนที่ยืนยันสทิธิ์ Clearing House 
รอบที่ 1 เพื่อใช้ในการออกรหัสนักศึกษากับฝา่ยที่
เก่ียวข้อง 

1 

20 จัดท าสรปุข้อมูล Clearing House รอบที่ 1 
ส าหรับอาจารย/์เจ้าหน้าที่ประสานงานคณะ 

1 

21 สรุปข้อมูลการรับเข้าส าหรับคณะ ในรอบการรับ 
2563 

1 

22 จัดท าข้อมูล qs ranking 3 

23 จัดท ารายงานข้อมูลนักศึกษา และข้อมูลนักเรียน
ส าหรับฝา่ยพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล 

1 

24 จัดท าข้อมูลการรับเข้าศึกษา ส่งฝ่ายพฒันา
มหาวิทยาลยัดิจิทัล 

1 

 
4) งานบริหารและสารสนเทศ 

ล ำดับ งำนที่ได้รับผิดชอบ ผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน (Job) 

หน่วยแผนและประกันคุณภำพ 

1 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร KM จัดให้กลุ่มงานประชุมกลุ่มงานและสามารถถอดบทเรียน
ทั้งที่เป็นทางการ และไมไ่เปน็ทางการ ทั้ง 4 งานๆละ 1 
คร้ัง ต่อเดือน 

24 คร้ัง 

2 จัดท ารายงาน SAR-KKU เพื่อการ
ประเมินระดับสถาบัน 

รายงานผลหมวด 7 (ผลลัพธ์) ตามเกณฑ์ EdPEx 17 ตัวชี้วัด 

3 จัิดท ารายงานประจ าปี พ.ศ. 2562 รายงานประจ าปี พ.ศ. 2562 1 ฉบับ 

4 จัดท าแผนพัฒนา ตามเกณฑ์ TQA รายงานแผนพฒันา ตามเกณฑ์ TQA 3 แผน 

5 จัดท าข้อมูลรายงาน ITA ข้อมูล O14-O16 และ O33  4 ตัวชี้วัด 

หน่วยกำรเงิน 

6 การรับและน าส่งเงนิรายได ้ รับช าระและน าสง่เงินณ เคาน์เตอร์บริการ 18645 ราย 

รับช าระและน าสง่เงินค่าเอกสารทางการศึกษาออนไลน์ 2115 ราย 
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ล ำดับ งำนที่ได้รับผิดชอบ ผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน (Job) 

รับช าระและน าสง่เงินค่าขึน้ทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ 2071 ราย 

รับช าระและน าสง่เงินค่าสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ
ใน ม.ขอนแก่น รอบที่1 

7285 ราย 

รับช าระและน าสง่เงินค่าสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ
ใน ม.ขอนแก่น รอบที่2 

20164 ราย 

รับช าระและน าสง่เงินค่าสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ
ใน ม.ขอนแก่น รอบที่2.2 

8366 ราย 

รับช าระและน าสง่เงินค่าธรรมเนียมการศึกษานศ.ทนุ กย
ศ. กรอ. 

4629 ราย 

รับช าระและน าสง่เงินค่าธรรมเนียมการศึกษานศ.ทีไ่ด้รับ
ทุนการศึกษาจากภายนอกและภายในคณะตา่งๆ 

388 ราย 

7 การตรวจสอบเอกสารด้านการเงินและ
การพัสด ุ

ตรวจสอบเอกสารด้านการเงินและการพัสดุให้สอดคล้อง
กับระเบียบที่เก่ียวข้อง 

819 รายการ 

8 การบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายดา้น
การเงินและการพัสด ุ

บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายดา้นการเงินและการพัสดุ 819 รายการ 

9 การจัดท ารายงานทางการเงิน รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจ าเดือนต่อผู้บริหาร 6 ฉบับ 

รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่ายคงค้าง ประจ าเดือนต่อ
ผู้บริหารและกองตรวจสอบภายใน 

6 ฉบับ 

รายงานทางการเงินเสนอต่อทีป่ระชุมกรรมการประจ า
ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

1 ฉบับ 

รายงานทางการเงินเสนอต่อทีป่ระชุมกรรมการแผน 1 ฉบับ 

10 ประสานงานดา้นคา่ธรรมเนียม
การศึกษา ม.ขอนแก่น 

จัดท ารายงานและส่งข้อมูลการช าระเงินคา่ธรรมเนียม
การศึกษาผ่านธนาคารเพื่อบันทกึบัญชีในระบบ
งบประมาณ KKUFMIS 

19 ฉบับ 

จัดท าเอกสารการคืนเงินคา่ธรรมเนียมนักศึกษาทุก
ประเภท 

97 ราย 

จัดส่งข้อมูลลูกหนี้ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อบันทึกบัญชี
ในระบบงบประมาณ KKUFMIS 

3 ฉบับ 

จัดส่งข้อมูลจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อบันทึกบัญชี
ในระบบงบประมาณ KKUFMIS 
 

5 ฉบับ 
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ล ำดับ งำนที่ได้รับผิดชอบ ผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน (Job) 

หน่วยพัสดุ 

11 การจัดซื้อจัดจ้าง รับเอกสารใบขอให้จัดหา (วัสดุ ครุภัณฑ์ จ้างเหมางาน 
จ้างซ่อม)  

194 เร่ือง 

จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง (วัสดุ ครุภัณฑ์ จ้างเหมางาน 
จ้างซ่อม) 

194 ชุด 

สืบราคาซื้อวสัดุ ครุภัณฑ์ จ้างเหมา จ้างซ่อม 194 เร่ือง 

จัดท าใบสั่งซื้อสั่งจา้ง (วสัดุ ครุภัณฑ์ จ้างเหมางาน จา้ง
ซ่อม) 

76 ชุด 

จัดท าเอกสารการตรวจรับและเบิกจ่ายพัสดุ (วัสดุ 
ครุภัณฑ์ จ้างเหมางาน จ้างซ่อม) 

194 ชุด 

12 บันทึกบญัชีรับ-จ่ายพสัด ุ บันทึกบญัชีการรับ-จ่ายวสัดุ ครุภัณฑ์  369 รายการ 

13 ตรวจนับวสัดุคงเหลือประจ าปี
งบประมาณ  

ตรวจนับวสัดุคงเหลือประจ าปีงบประมาณ 2562 61 รายการ 

14 ตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือประจ าปี
งบประมาณ 

ตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือประจ าปีงบประมาณ 2562 694 รายการ 

หน่วยสำรบรรณ 

15 งานดา้นบริหารงานธุรการ 1. ตรวจสอบและควบคุมการบนัทึกข้อมูลหนังสือรับเข้า 10686 ฉบับ 

2. ด าเนนิการ ตรวจสอบ และควบคุมการบันทึกข้อมูล
หนังสือส่งออก 

2970 ฉบับ 

3. พิจารณาเกษียนหนังสือราชการเพื่อเสนอผู้บริหารและ
งานที่เก่ียวข้อง 

10686 ฉบับ 

16 งานดา้นบริการยานพาหนะ ประสานงานและบริหารจัดการด้านงานยานพาหนะของ
ส่วนงาน  

654 คร้ัง 

หน่วยทรัพยำกรบุคคล 

17 สนับสนนุและส่งเสริมความก้าวหน้า
ทางอาชีพของบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

จัดอบรมให้ความรู้ แนวปฏิบัติการเตรียมเอกสารทาง
วิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น จ านวน 11 คร้ัง ซึ่ง
มีบุคลากรที่เข้าเกณฑ์เตรียมความพร้อมเข้าสุ่ต าแหน่ง
สูงขึ้น จ านวน 20 คน  

11 คร้ัง 

18 สนับสนนุและส่งเสริมความก้าวหน้า
ทางอาชีพของบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

บุคลากรที่ยืน่ขอก าหนดต าแหนง่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ได้รับการอนุมัติให้ก าหนดต าแหนง่สูงขึ้น 
ระดับช านาญการ 

3 คน 
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ล ำดับ งำนที่ได้รับผิดชอบ ผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน (Job) 

19 การชื่นชมยินดีคนดีศรีส านักฯ  บุคลากรได้รบัรางวลัชืน่ชมยนิดฯี  10 คน 

20 การส่งเสริมและพฒันาความรู้
ความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพของ
บุคลากร 

ส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ของบุคลกรด้านต่างๆให้มีทักษะใน
การปฏิบัติงานให้ดีขึ้น เชน่ การเข้าร่วมอบรมหลักสูตร
เทคโนโลยสีารสนเทศ และ การเข้าร่วมประชุมวิชาการ  

12 คน 
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2. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการโรงพยาบาลศรีนครินทร์     
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มีการสรุปข้อมูลการให้บริการ ในช่วงปี 2560 – 2562 ดังนี้     

การให้บริการ 2560 2561 2562 

ผู้ป่วยนอก 955,320 1,001,930 1,036,882 

ผู้ป่วยรับไว้ 44,996 44,853 46,898 

ผู้ป่วยจ าหน่าย 45,050 44,850 46,898 

อัตราการครองเตียง 74.97 72.48 70.17 
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3. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการส านักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยส านักหอสมุดมีระบบ Smart Services for all ให้บริการกับนักศึกษา อาจารย์ 

นักวิจัย และบุคคลภายนอก ซึ่งมีการเก็บสถิติการใช้บริการแสดงผล real time ดังภาพ 

 
Link ข้อมูล : https://libapps.kku.ac.th/app/#  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://libapps.kku.ac.th/app/

