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ภาพรวมภารกิจกองกลาง 
 
 กองกลาง เปนหนวยงานที่กอต้ังข้ึนพรอมกับสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อครั้งเริ่ม
กอต้ังมหาวิทยาลัยคือในป พ.ศ. 2507 และหากศึกษาถึงเหตุปจจัยของการจัดต้ังกองกลางจากอดีตจนถึงปจจุบัน
แลวพบวา มหาวิทยาลัยคาดหวังใหกองกลางเปนสวนงานที่มีหนาที่หลักในการประสานงานในระดับหนวยงาน
สนับสนุน ใหเกิดความคลองตัวของการบริหารจัดการทั้ งภายในและภายนอกองคกร  ดวยในปจจุบัน
มหาวิทยาลัยขอนแกน มีภารกิจที่กวางขวางข้ึน มีการขยายกลุมผูมีสวนไดสวนเสียเพิ่มข้ึน กองกลาง จึงมีการ
กําหนดบทบาทที่ชัดเจน ใหสามารถปรับตัวรองรับภารกิจใหม เปนแหลงอางอิงขอมูลทางกฎระเบียบ หรือตัวบท
ทางราชการ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหาร อํานวยความสะดวกแกสายงานบริหารในสํานักงาน
อธิการบดี อํานวยการความปลอดภัยภายในองคกร รวมถึงเผยแพรผลงาน และเสริมสรางภาพลักษณขององคกร 
ควบคูไปดวย 
 เพื่อขับเคลื่อนภารกิจดานการบริหารจัดการขอมูลขาวสาร เพื่อเปดชองทางในการรับเรื่องราวรองทุกข
ของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน และเพื่อขยายผลการดําเนินงานในการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับสังคม และ
ชุมชน มหาวิทยาลัย จึงไดมอบหมายใหกองกลางรับผิดชอบงานสําคัญอีก 3 สวนงาน อันไดแก 
 

1. สํานักงานขอมูลขาวสาร 
2. สํานักงานประสานและจัดการเรื่องรองเรียน 
3. สํานักงานชุมชนสัมพันธ 
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บทที่ 1 
ประวัต ิความเปนมา และพัฒนาการของกองกลาง 
 
 เมื่อป   พ.ศ.  2509    ไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเก่ียวกับการแบงสวนราชการของ 
มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยไดจัดต้ังสํานักงานอธิการบดี และกองกลางขึ้นพรอมกันนับแตบัดน้ันเปนตนมา โดยการ
แบงสวนหนวยงานยอย แบงเปนแผนกตาง ๆ 5 แผนก คือ 

1. แผนกสารบรรณ 
2. แผนกการเจาหนาที ่
3. แผนกคลัง 
4. แผนกบริการการศึกษา 
5. แผนกอาคารและสถานที ่

 

 ในเบื้องตนไมมีสํานักงานเปนการถาวร จึงใชอาคารคณะวิศวกรรมศาสตรเปนสํานักงานชั่วคราว จนถึงป 
พ.ศ. 2510 ตอมาในป พ.ศ. 2511 ไดยายที่ทําการจากคณะวิศวกรรมศาสตร มาอยูสํานักงานอธิการบดี อาคาร 1  
จนถึงปจจุบัน 
 ในป พ.ศ. 2517 สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกําหนดบทบาทหนาที่ใหครอบคลุมถึง 
ดานการบริหาร ดานวิชาการ ดานการวางแผนพัฒนา ดานสวัสดิการของบุคลากร ตลอดจนสวัสดิการและกิจกรรม
ของนักศึกษา จึงมีการแบงสวนราชการของสํานักงานอธิการบดีออก เปน 5 หนวยงาน คือ กองกลาง กองสวัสดิการ 
กองบริการการศึกษา กองหองสมุด และศูนยเลี้ยงสัตว 
 ตลอดระยะเวลาที่ผานมา มหาวิทยาลัยขอนแกนไดมีการขยายตัวตามแผนพัฒนาในทุกดาน รวมถึงการ
ปรับโครงสรางองคการ เพื่อใหสอดคลองและเพิ่มประสิทธิภาพใหสามารถสนับสนุนการ บริหารจัดการในภารกิจตาง 
ๆ กองกลางเปนหนวยงานกลางที่สนับสนุนการบริหารจัดการของผูบริหาร และหนวยงานของมหาวิทยาลัย โดย
ปจจุบันกองกลางมีหนวยงานในสังกัด จํานวน 7 งาน ประกอบดวย 

1. งานสารบรรณ 
2. งานประชุม 
3. งานประชาสัมพันธ 
4. งานสภาอาจารย 
5. งานรักษาความปลอดภัย 
6. งานประสานงานมหาวิทยาลัย 
7. งานเลขานุการผูบริหาร 

 
พัฒนาการ 
 กองกลา ง สํ า นักงานอธิก ารบ ดี เปนหนวยงานกลา งที่ มี บทบาทสําคัญ ย่ิ งตอกา รบริ หา ร  
มหาวิทยาลัยขอนแกน สายการบังคับบัญชาขึ้นตรงตออธิการบดี หนาที่หลักคือการเปนสํานักงานสนับสนุน เพื่อ
รับคํ าสั่ งจากอธิการบดี คณะผูบริหารระดับสู งมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการสั่ งราชการการบริการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมถึงทําหนาที่รับการติดตอประสานงานจากหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ภารกิจใหม
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หรือภารกิจใด หากไมใชภารกิจที่อยูภายใตอํานาจหนาที่ของคณะหรือหนวยงานใด ภารกิจน้ันจะถูกมอบหมายให
เปนสวนของการปฏิบัติ กํากับ ดูแล และรับผิดชอบโดยกองกลางทั้งหมด ดังน้ัน บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
กองกลางจึงครอบคลุมในวงกวางหลากหลายในภารกิจ กระจายไปถึงการใหการบริการระดับฐานรากอยางทั่วถึงกับ
ทุกสวนราชการภายในสังกัด จากนโยบายการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาล จึงเปนโอกาสสําคัญของกองกลางตอง
ปรับเปลี่ยนและปรับปรุงระบบ วิธีการ การปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมาย โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานที่มีคุณภาพเปน
สิ่งสําคัญ การสรางเสริม ความเขมแข็ง ความคลองตัว และการปรับกระบวนทัศนที่สรางสรรคคุณประโยชนตอการ
บริหาร ตลอดจนการพัฒนาองคความรู การใชเทคโนโลยีเพื่อบริการขอมลูขาวสารอยางกวางขวาง รวมเร็ว และ เทา
เทียม พัฒนาทักษะวิชาชีพของบุคลากรใหมีการทบทวนบทบาท และการสรางทีมงานคุณภาพ ภายใต แนวคิด 
ผลงานดี ยอมเกิดจากบุคคลในองคกรมีคุณภาพการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน การใชทรัพยากร รวมกัน การ
ยอมรับกระบวนการปรับเปลี่ยนในทิศทางที่สรางความเจริญงอกงามแกสวนรวม การปรับโครงสรางการบริหาร
ภายในใหกระชับเหมาะสมกับสถานการณ สามารถตอบสนองตอการบริการตาม นโยบาย ซึ่งความชัดเจน รวมเร็ว 
สมบูรณ ถูกตองและตอเน่ือง ไดกําหนดเปนเปาหมายหลักของการปฏิบัติ อีกทั้งยังเปนการสอดประสานกับนโยบาย
และแผนตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนด เพื่อเปนแนว ทางการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยภาพรวม 
อันเปนไปตามเจตนารมณตรงตามวัตถุประสงคของ การจัดต้ังกองกลาง โดยใหปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนตัวกลาง
ระหวางผูบริหารระดับนโยบายกับผูปฏิบัติ และผูรับการบริการสรางความรูสึกที่ดีตอกัน และสามารถประสานความ
เขาใจอันดีตอระบบการบริหาร จัดการของคณะผูบริหารดวยความสะดวก ราบรื่น ตลอดจนมีคุณสมบัติการเปน
องคกรที่มีหนาที่ในการ บริการอยางครบถวน ภายใตกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของการบริหารราชการแผนดิน 
เนนพัฒนา คุณภาพของบุคลากรใหมีทัศนคติที่เอ้ือตอการบริการ ใหมีความยืดหยุน โปรงใส และตรวจสอบได 
 การปรับปรุงโครงสรางองคกร และการปรับเปลี่ยนเสริมสรางกลไกและขั้นตอนของการปฏิบัติ ตาง ๆ 
วัตถุประสงคเพื่อใหกาวทันกับกระแสความเปลี่ยนแปลงในยุคของการแขงขันของประชาคมโลก และเปนเหตุผล
สําคัญที่ตองจัดระเบียบปฏิบัติภายในกองกลางใหเปนหนวยงานที่ควรคาการมอบหมาย ภารกิจใหดวยความเชื่อมั่น 
และไววางใจจากผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้น ในขณะที่ตองสรางความเขาใจ และสัมพันธศรัทธาจากผูรับบริการ
โดยทั่วไปพรอม ๆ กัน น่ันหมายถึง การเพิ่มขีดความสามารถและสราง ประสิทธิภาพโดยรวมของหนวยงาน ให
สามารถนําบริการที่ดีตอองคประกอบดวยการจัดระบบการทํางาน โดยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลเทาเทียมมาตรฐานสากล ความสําเร็จที่พิสูจนไดจากการตอบสนอง 
ในทิศทางที่ดีของพันธมิตร สนับสนุนความรวมมือจากทุกหนวยงานใหเจริญเติบโต และเพื่อเปนกําลังสําคัญในการ
บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งความโปรงใสจะเปนประตูชัยของการติดตอประสานงาน การปฏิบัติหนาที่สวนใหญของ
กองกลางจะอยูภายใตกรอบและนโยบายของผูบริหาร ที่เล็งเห็นผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นในการบริหารจัดการองคกร
ในอนาคต สวนหน่ึงที่ยังคงรักษาภาระหนาที่สําคัญอยางไมเปลี่ยนแปลงคือ การเปนหนวยงานกลางที่สนับสนุนการ
บริหารของอธิการบดี และคณะผู บริหารอยูเชนเดิม บทบาทหนาที่ของกองกลางที่พัฒนาขึ้นมั่นใจไดวาจะสามารถ
พิสูจนถึงความมีศักยภาพ ควบคูไปกับการเปดแนวปฏิบัติการเชิงรุกที่ประสิทธิภาพเพียงพอ เหมาะสมในการทํา
หนาที่ เปนศูนย-กลางบัญชากร  การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยอธิการบดีและคณะผูบริหารอยาง
แทจริง ที่สําคัญคือ เพื่อเกิดความเจริญกาวหนาของมหาวิทยาลัยขอนแกนและเพื่อประโยชนแกทุกหนวยงานใน
สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน  
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บทที่ 2 

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัฒนธรรมองคกร และคานิยม 
 

 

วิสัยทัศน  
กองกลาง จะเปนหนวยงานสนับสนุนการบริหารจัดการ และบริการเชิงรุก สนองตอบนโยบายของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อใหการดําเนินงานในทุกภารกิจเกิดประสทิธิภาพสูงสุด 

พันธกิจ  
พัฒนา สงเสริม สนับสนุนการบริหารงาน และการใหบริการ เพื่อผลสัมฤทธ์ิสูงสุดในทุกภารกิจของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

เปาประสงค  
ผูรับบริการทุกระดับ พึงพอใจในงานบริการท่ีไดรับ ดวยการทํางานอยางเปนระบบ 

วัฒนธรรมองคกร 
สรางความเช่ือมั่นและไววางใจใหผูบังคับบัญชา สรางความศรัทธาแกผูรับบริการ 

คานิยม READY  TO GROW 
 
        Relevancy         :   รูทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม 

             Efficiency         :   มุงเนนประสิทธิภาพ 
    Accountability :   รับผิดชอบตอผลงาน ตอสังคม 
    Democracy       :   มีความเปนประชาธิปไตย การมีสวนรวม โปรงใส 
    Yield                 :   มีผลงาน มุงเนนผลงาน 
    Trust                :   ความไวเน้ือเช่ือใจซึ่งกันและกัน 
    Obligation        :   ปฏิบัติตามขอกําหนด 
    Growth             :   พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
    Realistic           :   ความเปนปจจุบัน 

             Ownership      :   ความเปนเจาของรวมกัน 
    Well being        :   ความอยูดีมีสุขของบุคลากร 
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บทที่ 3 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ    

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ 
ของกองกลาง สํานักงานอธิการบดี (พ.ศ. 2551-2554) 

   

 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 :  การพัฒนากระบวนงาน และ - มีแผนปฏิบัติการโดยมุงผลสัมฤทธ์ิ 1. การปรับโครงสรางการบริหาร 
วิธีการเพ่ือประสิทธิผลขององคกร  2. ปรับลดหรือเพ่ิมหนวยงานเฉพาะกิจรองรับ 
      นโยบายและแผนยุทธศาสตรองคกร 
 - ระบบงานมีประสิทธิภาพสูง 3. กําหนดเปาหมายในการเพ่ิมประสิทธิผลขององคกร 
  4. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 - มีฐานขอมูลประกอบการบริหาร 5. พัฒนาและปรับปรุงระบบงาน โดยใช IT 
   
 - จัดใหมีการทบทวนแผนเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดใน 1.5 ทบทวนแผนปฏิบัติสมํ่าเสมอเพ่ือใหสอดคลองกับ 
   การบริหาร       วัฒนธรรม วิสัยทัศนและพันธกิจ องคกร 
 - ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผน  
 - ใหสามารถยืดหยุนเพ่ือประโยชนตอการบริการประชาชน  
 - ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามา 1.6  การรับฟงความคิดเห็นหรือเปดโอกาสใหประชาชน 
    มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและติดตามตรวจ-        หรือผูมีสวนไดเสีย มีสวนรวมโครงการ กําหนด 
    สอบผลการดําเนินงาน        วัตถุประสงค เปาหมายและตัวชี้วัด 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 
 - ใหมีการบริหารราชการใสสะอาดและการปองกันการ  
    ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  
 -  สะทอนความรวมมือกับประชาชนและผูมีสวนไดเสีย  
    รวมถึงศิษยเกาในการรวมมือเปนกรรมการ  
 -  ศึกษาผลกระทบและแนวทางการแกไข กฎ ระเบียบ 1.7  ปรับปรุง กฎ ระเบียบและขั้นตอนการบริการ 
    เพ่ือความคลองตัวในการบริหาร  
 -  พิจารณาลดขั้นตอนในการอนุมัติหรืออนุญาต  
 -  ใชเทคโนโลยีเขาสนับสนุนการบริหารแบบ One Stop  
     Service   
 -  สรางเกณฑมาตรฐานในการประเมิน 1.8  เปดโอกาสใหภาคเอกชนเขารวมแขงขันการบริการ 
 -  กระบวนการประเมินมีความนาเชื่อถือ        ในรูปแบบสาธารณะ 
 -  มีความเสมอภาคและเปนธรรมตรงภารกิจ  
 -  พัฒนาระบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริหาร 1.9  จัดทําคูมือการบริการ 
    ความเสี่ยง  
 -  พัฒนาระบบการคลัง งบประมาณและการบริหารระบบ  
    การบริการการเงินท่ีมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ  
 -  มีกระบวนการควบคุมและตรวจสอบภายในท่ีมี  
    ประสิทธิภาพ  
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 :  การสรางคุณภาพและ  2.1 กลไกประสานภารกิจ มุงเนนโครงสรางการบริหาร 
ประสิทธิภาพของบริหารองคกร         เชิงบูรณาการ 
 -  มีการประสานรวมพิจารณาถึงความจําเปนและภารกิจ 2.2 กลไกประสานการกําหนดและมอบหมายภารกิจ 
    เฉพาะดานเพ่ือมอบหมายตามความถนัด        เชิงบูรณาการ 
 -  การใชแผนพัฒนาเชิงรุกในการสรางเอกลักษณเพ่ือ  
    บริการประชาชน  
 -  มีกระบวนการทบทวนภารกิจและพิจารณาองคประกอบ  
    พ้ืนฐานใหสามารถทดแทนหรือรวมกันได  
 -  มีการปรับปรุงแนวรวมพันธกิจในการบริการ  
 -  สรางระบบฐานขอมูลการปฏิบัติงานขององคกรท้ังดาน 2.3  ทบทวนสมรรถนะองคกรเพ่ือพัฒนารูปแบบการ 
    บุคคลและผลงาน        บริหาร 
 -  ศึกษาเปรียบเทียบและสํารวจปญหา อุปสรรคในการ  
    บริการ  
 -  สํารวจศักยภาพและสมรรถนะบุคลากร  
 -  พัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น 2.4  พัฒนาระบบบริหารบุคคลใหสอดคลองกับการจัด 
 -  สรางแรงจูงใจ        รูปแบบโครงสรางใหม 
 -  ความม่ันคงและสนุกกับงาน  
 -  ใหคาตอบแทนและสวัสดิการ  
 -  พัฒนาระบบคุณภาพและรักษามาตรฐานการบริการ 

 
 
 
 
 
 
 

 



  1010

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 
 -  มีกระบวนการถายทอดองคความรู  
 -  มีแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
 -  สรางบรรยากาศแหงการเรียนรู  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 :  การปรับระบบการเงินและ -  เสนอแกไข กฎ ระเบียบหรือขั้นตอนในการใหบริการ มาตรการ 
งบประมาณ    เพ่ือสะดวกแกผูใชบริการ 3.1  ปรับปรุงระบบบริหารการเงิน การคลัง การพัสด ุ
 -  จัดใหมีระบบการตรวจสอบอยางรัดกุม        และงบประมาณ 
 -  จัดสภาพแวดลอมในหนวยงานภายใตบรรยากาศท่ี  
     อํานวยตอการใหบริการ  
 -  ใชเทคโนโลยีในการสนับสนุนภารกิจ  
 -  ดูแล เอาใจใส และสภาวะทางจิตของผูปฏิบัติ ลดความ  
    เครียดในการบริการ  
 -  จัดใหมีหนวยงานท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการจัดซ้ือจัดจาง 3.2  สรางกลไกเพ่ือพัฒนาระบบบริหารมุงเนน 
    โดยเฉพาะ        ประสิทธิภาพ 
 -  จัดระบบใหคําปรึกษาแกผูปฏิบัติและผูใชบริการ  
 -  จัดชองทางการบริการแบบอิเล็กทรอนิกส  
 -  ลดขั้นตอนการบริการ  
 -  มอบอํานาจในการอนุมัติและตัดสินใจในการบริหาร 3.3  ทางเลือกในการตัดสินใจของผูมีอํานาจหนาท่ีใน 
    จัดการปกต ิ        ระบบการเงิน การคลัง 
 -  จัดตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาพิจารณาผลการปฏิบัติงาน  
    ประจําป  
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 
 -  ศึกษาความเปนไปไดในการอํานวยความสะดวกในการ 3.4  ขอตกลงในการอํานวยความสะดวกในการจัด 
    ใชจายงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน        กิจกรรมของหนวยงาน 
 -  ทําความตกลงใหสามารถเก็บเงินเหลือจายไวใชในการ  
    พัฒนาองคกรหรือฝกอบรม  
 -  พิจารณาระบบการคืนเงินยืม  
 -  ใหมีการรายงานผลการปฏิบัติงานกับภารกิจประจําและ 3.5  ปรับปรุงระบบการตรวจสอบ 
    ภารกิจเรงดวนในการใชจาย  
 -  กําหนดใหแตละหนวยงานจัดทําแผนการใชจายเงิน  
    เปนรายเดือน รวมท้ังจัดทํางบดุลและการรายงานทาง  
    การเงิน เพ่ือประโยชนในการโอนเงินทางระบบ  
    อิเลคทรอนิกส   
 -  เสนอแนวทางในการเปดโอกาสใหทุกหนวยงาน  
    สามารถดําเนินกิจกรรมเพ่ือหารายไดของตนเองเพ่ือใช  
    ประโยชนในการพัฒนาองคกรในรูปสวัสดิการ  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 :  การสรางระบบบริหารงาน -  กําหนดเปาหมายเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมี มาตรการ 
บุคคลและสวัสดิการคาตอบแทน    ประสิทธิภาพเพียงพอในการบริหาร 4.1  คุณสมบัติและดัชนีการสรรหาผูมีความสามารถ หรือ 
 -  กําหนดวิธีการและเกณฑคาตอบแทนผลงานท่ีคุมคา        ผูนําการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคกร 
 -  จัดสวัสดิการท่ีเหมาะสมแกการดํารงชีพและสรางแรง-  
    จูงใจและความผูกพันกับองคกร   
 

 

 

 

 

 

 



  1212

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 
 -  มีกฎเกณฑและกติกาในการเขาสูตําแหนงผูบริหารท่ี 4.2  การดํารงตําแหนงของผูบริหาร 
    สําคัญ กรณีผลงานและระยะเวลาวาระการดํารงตําแหนง  
 -  สะทอนระบบประเมินผลงานดวยหลักความเปนธรรม  
    และเพียงพอ  
 -  พัฒนาบุคลากรใหมีโอกาสแสดงภูมิความรู ความ-  
    สามารถในการท่ีจะกาวขึ้นเปนผูบริหาร  
 -  ปรับปรุงคาตอบแทนและประโยชนเก้ือกูลกัน 4.3  คาตอบแทนท่ีเหมาะสม 
 -  ตรวจสอบและกําหนดแผนการปฏิบัติภารกิจหลกั   
    ภารกิจรองและผลงานเชิงพัฒนาและการปฏิบัติหนาท่ี  
    พิเศษ  
 -  การจัดสวัสดิการกองทุน  
 -  เกณฑคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความยากงายของ  
    ภารกิจ  
 -  จัดใหมีระบบการทดสอบสมรรถนะและศักยภาพของ 4.4  ศักยภาพและสมรรถนะขีดความสามารถของบุคลากร 
    บุคลากรทุกระดับชั้น  
 -  ทดสอบความรู ความเขาใจในการแสดงออกถึงสภาวะ  
    ความเปนผูนํา  
 -  พัฒนาและใหความรูแกบุคลากรในสังคมแหงการเรียนรู  
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 
 -  ทุกหนวยงานจัดทําแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4.5  แผนพัฒนาบุคลากรเชิงยุทธศาสตร 
    อยางเปนรูปธรรม  
 -  กําหนดเปาหมายและทิศทางการพัฒนาองคความรู  4.6  กระบวนการปกปองระบบคุณธรรมในวงราชการ 
    เพ่ิมพูนทักษะแกบุคลากร  
 -  โครงสรางการบริหารและระบบบริการตามแนวทาง  
    การบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี  
 -  สรางวินัยในการใหและรับบริการดวยประสิทธิภาพ  
 -  จัดระบบคํารับรองและมอบหมายภารกิจ  
 -  สงเสริมคนดีและพัฒนาคนดอย  
 -  สงเสริมระบบการประเมินบุคลากร  
 -  สรางความเปนสากลกับทุกภารกิจ  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 :  การปรับเปล่ียน กระบวนทัศน -  ทุกหนวยงานมีคํานิยมและประกาศใหทราบท่ัวกัน 5.1  คํานิยม 
วัฒนธรรมและคานิยม -  ไดรับการยอมรับและเชื่อมม่ันในคํานิยม  
 -  บุคลากรทุกคนตองเคารพและปฏิบัติการรักษาสาระ-  
    สําคัญของคํานิยมองคกรไว  
 -  ศึกษาสถานการณบานเมืองท่ีมี 5.2  การแสวงหาความรู วิธีสอดคลอง เพ่ือจัดกระบวน- 
 -  ศึกษาเหตุผลและความจําเปนในการสรางคานิยม        ทัศน วัฒนธรรม คานิยม สนับสนุนยุทธศาสตร 
 -  การปรับเปลี่ยนสถานภาพขององคกรท่ีมีผลตอวัฒนธรรม  
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 
 -  สํารวจความพึงพอใจในการบริการ 5.3  จัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอกระบวนการแลกเปลี่ยน 
 -  ขอจํากัดของการบริการ        เรียนรูและการบริการอยางมีประสิทธิภาพ 
 -  สภาพพ้ืนท่ีและความสะดวกในการพัฒนาสภาพแวดลอม  
 -  ความพรอมและองคประกอบอ่ืนในการสงเสริมสนับสนุน     
    บรรยากาศในการบริการ  
 -  เชื่อมโยงสัมพันธภาพของทรัพยากร   
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 :  ระบบราชการแนวใหม -  จัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีทันสมัยเขาสนับสนุนการ มาตรการ 
    บริการ 6.1  พัฒนาหนวยงานโดยใชกระบวนการเทคโนโลย ี
 -  พัฒนาคนใหกาวทันและสามารถควบคุมการทํางานของ        ท่ีทันสมัย 
    ระบบ  
 -  พัฒนาฐานขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ  
 -  เผยแพรตอสาธารณะชน   
 -  กําหนดกระบวนการการรับการติดตอสื่อสารทาง 6.2  ใหมีชองทางในการติดตอสื่อสารภารกิจ (One Line) 
    อิเลคทรอนิกสอยางตอเน่ือง  
 -  ขอมูลตองเปนปจจุบัน  
 -  ทักษะการปฏิเสธ (Never say No)  
 -  เครือขายสารสนเทศ  
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 
 -  พัฒนาความสามารถในการบริการแบบ อิเลคทรอนิกส 6.3  บริการ E-Service 
    ในภารกิจท่ีเปนความสนใจของผูใชบริการ  
 -  สํารวจความพรอมของระบบเครือขายอุปกรณ  
 -  พัฒนาโปรแกรมการบริการ  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 :  การมีสวนรวมของ
ประชาชน 

-  สรางหลักเกณฑและชองทางความรวมมือในการบริหาร มาตรการ 

    จัดการ 7.1  บทบาทการมีสวนรวมของประชาชนผูมีสวนได 
 -  ฐานขอมูลศิษยเกา        สวนเสียและศิษยเกา 
 -  ทบทวนหนวยงานผูปฏิบัติเปนการเฉพาะ  
 -  เปดเผยขอมูลและทํา Website   
 -  สรางเกณฑและระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัต ิ 7.2  ความสําเร็จในความรวมมือกําหนดเปนตัวชี้วัด 
    ความรวมมือ  
 -  วัดคาผลสัมฤทธ์ิและกําหนดเปนตัวชี้วัดในกิจกรรม  
 -  ประกาศคุณงามความด ี  
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นายธัญญา  ภักดี 
ผูอํานวยการกองกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

    

นางพิสมัย  พวงคํา 

 หัวหน้างานสภาอาจารย์ 

นางเกษศินี  ประภาศิริ 

หัวหน้างานเลขานุการผู ้บริหาร 

  
นายชุมพร  พารา 

 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

  นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ 

หัวหน้างานประชุม 

  นายชินโชติ  นาไพรวัน 

 หัวหน้างานประสานงาน 

นายนักสิทธิ  ศรีกุลชา 

หัวหน้างานสารบรรณ 

  
นายอภิชาติ  พัฒนจักร 

 หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย 

 

โครงสร้างการบริหารงาน 
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บทที่ 5 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
 
 

อาคารสถานท่ี 
 กองกลาง มีสํานักงานต้ังอยูในอาคารสํานักงานอธิการบดี รวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ และมีงาน สารบรรณ 
งานประชาสัมพันธ งานเลขานุการผูบริหาร อยูในอาคารสํานักงานอธิการบดี อาคาร 1 ดวย โดยมีงานสารบรรณ 
เปนหนวยงานที่ต้ังของสํานักงานกองกลาง สําหรับงานรักษาความปลอดภัยมีอาคารสํานักงานของตนเอง งานสภา
อาจารย ต้ังอยูที่อาคารแกนกัลปพฤกษ รวมกับหนวยงานอ่ืน งานประชุม ต้ังอยูที่อาคารศูนยวิชาการรวมกับ
หนวยงานอ่ืน และงานประสานงานมหาวิทยาลัยต้ังอยูที่อาคารสํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
กรุงเทพมหานคร รวมกับหนวยงานอ่ืน ทําใหสภาพทางกายภาพของ กองกลางมีลักษณะไมเปนเอกภาพ เปน
อุปสรรคตอการบริหารจัดการบุคลากร การประสานงานภายใน หนวยงาน รวมทั้งการใชวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณ
สํานักงาน 
 

อัตรากําลังปงบประมาณ 2554 
 

บุคลากรกองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
รวมท้ังสิ้น 209 คน 

 
  

ตําแหนง ระดับตําแหนง / จํานวน 
 

รวม (คน) 
ไมระบ ุ 1-3 4-6 7-8 9 10 

1. ขาราชการ 2 - 16 4 - - 22 
2. ลูกจางประจํา 108 - - - - - 108 
3. พนักงาน (แผนดิน) 7 - - - - - 7 
4. พนักงาน (รายได) 11 - - - - - 11 
5. ลูกจางชั่วคราว 11 - - - - - 11 
6. ลูกจางชั่วคราว 50 - - - - - 50 
    (โครงการ รปภ.)        

รวม 189 - 16 4 - - 209 
 
 
                                                          รายงานประจําปี 2553 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

  

ตําแหนง 
อายุเฉลี่ย 

ตํ่ากวา 20 ป 21-30 ป 31-40 ป 41-50 ป 51-60 ป 
1.  ขาราชการ - - 3 12 7 
2.  ลูกจางประจํา - - 17 56 35 
3.  พนักงาน (แผนดิน) - 4 3 - - 
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4.  พนักงาน (รายได) - 7 4 - - 
5.  ลูกจางชั่วคราว - 4 5 2 - 
6.  ลูกจางชั่วคราว 
     โครงการ 

50 - - - - 

รวม 50 15 32 70 42 
 

  

ตําแหนง 
วุฒิการศึกษา 

ตํ่ากวา ป.ตรี ป. ตรี ป. โท ป. เอก 
1.  ขาราชการ 1 12 9 - 
2.  ลูกจางประจํา 105 3 - - 
3.  พนักงาน (แผนดิน) - 7 - - 
4.  พนักงาน (รายได) - 11 - - 
5.  ลูกจางชั่วคราว 2 8 - - 
6.  ลูกจางชั่วคราว 
     โครงการ 

50 - - - 

รวม 158 42 9 - 

 
 

ตําแหนง 
ปเกษียณ 

2552 2553 2554 รวม 
1.  ขาราชการ 1 - - 1 
2.  ลูกจางประจํา 4 3 4 11 
3.  พนักงาน (แผนดิน) - - - - 
4.  พนักงาน (รายได) - - - - 
5.  ลูกจางชั่วคราว - - - - 
6.  ลูกจางชั่วคราว 
     โครงการ 

- - - - 

รวม 5 3 4 12 
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บทที่ 6 
งบประมาณ 
 
 ดานงบประมาณประจําป พ.ศ. 2554 (ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554) กองกลางไดรับจัดสรร 
งบประมาณจากมหาวิทยาลัย  2 หมวด คือ งบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได ดังตารางแสดง
แผนการใชจายงบประมาณ ดังน้ี 
 

เปรียบเทียบเงินงบประมาณแผนดิน และการจัดสรรหมวดเงิน ประจําป 2553 และ 2554 
 

 
หมวดเงิน 

งบประมาณที่ไดรับ  
ปงบประมาณ 2553 

(บาท) 

งบประมาณที่ไดรับ  
ปงบประมาณ 2554 

(บาท) 

 
ผลตางงบประมาณ 

คาตอบแทน 139,900 231,1 00 +91,200 
คาใชสอย 143,100 226,600 +83,500 
คาวัสดุ 167,000 142,300 -24,700 
     รวม 450,000 600,000 +150,000 

 

เปรียบเทียบเงินงบประมาณเงินรายได และการจัดสรรหมวดเงิน ประจําป 2553 และ 2554 
 

 
หมวดเงิน 

งบประมาณที่ไดรับ  
ปงบประมาณ 2553 

(บาท) 

งบประมาณที่ไดรับ  
ปงบประมาณ 2554 

(บาท) 

 
ผลตางงบประมาณ 

คาตอบแทน 200,000 600,000       
+40,000 

คาใชสอย 900,000 1,000,000 +100,000 
คาวัสดุ 900,000 900,000 0 
     รวม 2,000,000 2,500,000 +50,000 
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สรุปคาใชจายเงินงบประมาณเงินรายได 2553 
(ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553) 

กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี

เงินที่ไดรับจัดสรร 1,900,000 บาท         1)  คาตอบแทน     200,000   บาท              2)  คาใชสอย   800,000   บาท             3)  คาวัสดุ   900,000   บาท 

   
 

หมวดรายจาย 
งานสารบรรณ งานประชุม งานประชาสัมพันธ งานสภาอาจารย งานประสานงาน งานเลขานุการฯ  

รวมเงิน ไตรมาส 
1-3 

ไตรมาส 
4 

ไตรมาส 
1-3 

ไตรมาส 
4 

ไตรมาส 
1-3 

ไตรมาส 
4 

ไตรมาส 
1-3 

ไตรมาส 
4 

ไตรมาส 
1-3 

ไตรมาส 
4 

ไตรมาส 
1-3 

ไตรมาส 
4 

คาวัสดุ 140,158.5
5 

220,017.00 - 17,000.0
0 

106,940.2
5 

52,365.00 27,986.6
0 

- 56,540.00 20,670.01 - - 641,677.41 

คาใชสอย 328,125.5
9 

411,406.05 83,740.0
0 

30,580.0
0 

- 3,282.00 16,760.0
0 

12,710.00 61,398.00 40,104.00 21,575.00 - 1,009,630.00 

คาตอบแทน 60,920.00 30,050.00 13,440.0
0 

2,340.00 22,320.00 53,720.00 -  2,130.00 26,650.00 20,390.00 - - 231,960.00 

รวม 529,204.1
4 

661,473.0
5 

97,180.0
0 

49,920.0
0 

129,260.
25 

109,367.
00 

44,696.6
0 

14,840.00 144,588.0
0 

81,164.01 21,575.00 -  

รวม ทั้งป 1,190,677.19 147,100 238,627.25 59,536.60 225,752.01 21,575.00 1,883,268.05 

 
 
 

หมวดรายจาย งบประมาณที่จัดสรร การใชจาย ผลตางงบประมาณที่จัดสรร กับการใชจาย 
คาวัสดุ 900,000.00              641,677.41                 +258,322.59 
คาใชสอย 800,000.00           1,009,630.64 -209,630.64 
คาตอบแทน 200,000.00              231,960.00                 -31,960.00 

สรุปงบประมาณเหลือจาย 16,731.95 
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สรุปคาใชจายเงินงบประมาณแผนดิน ป 2553 
( ตุลาคม 2552  –  30 กันยายน 2553) 

กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี

เงินที่ไดรับจัดสรร 554,000 บาท         1)  คาตอบแทน     49,000   บาท              2)  คาใชสอย   90,000   บาท             3)  คาวัสดุ   415,000   บาท 

   
 

หมวดรายจาย 
งานสารบรรณ งานประชุม งานประชาสัมพันธ งานสภาอาจารย งานประสานงาน งานเลขานุการฯ  

รวมเงิน ไตรมาส 
1-2 

ไตรมาส 
3-4 

ไตรมาส 
1-2 

ไตรมาส 
3-4 

ไตรมาส 
1-2 

ไตรมาส 
3-4 

ไตรมาส 
1-2 

ไตรมาส 
3-4 

ไตรมาส 
1-2 

ไตรมาส 
3-4 

ไตรมาส 
1-2 

ไตรมาส 
3-4 

คาวัสดุ 28,274.7
7 

- 115,665.2
8 

34,416.65 313,600.4
2 

- 14,162.0
5 

- 10,501.83 - - - 641,677.41 

คาใชสอย 4,600.00 - - - - - - - 32,779.00 - - - 1,009,630.00 

คาตอบแทน - - - - - - - - - - - - 231,960.00 

รวม 32,874.7
7 

- 115,665.2
8 

34,416.65 313,600.
42 

- 14,162.0
5 

- 43,280.83 - - -  

รวม ทั้งป 32,874.77 150,081.93 313,600.42 
14,162.05 43,280.83 

                    - 554,000.0
0 

 
 

หมวดรายจาย งบประมาณที่จัดสรร การใชจาย ผลตางงบประมาณที่จัดสรร กับการใชจาย 
คาวัสดุ 415,000.00              516,621.00                 -101,621.00 
คาใชสอย 90,000.00               37,379.00 +52,621.00 
คาตอบแทน 49,000.00               -                 +49,000.00 

สรุปงบประมาณเหลือจาย 0 
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บทที่ 7 

ลักษณะขอบขายภาระหนาที ่
 

 กองกลางสํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงานที่จัดต้ังขึ้นเพื่อดําเนินงานดานธุรการ เพื่อสนับสนุน 
ใหการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนไปดวยความคลองตัว ภารกิจของกองกลาง คือ การใหบริการแก ผูที่มา
ติดตอและขอรับบริการโดยมีขอบขายภาระหนาที่ของแตละงานในกองกลาง ดังน้ี 
 

1. งานสารบรรณ 
 งานสารบรรณ มีบทบาทหนาที่ในการับ-สง จัดเก็บหนังสือเอกสารตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย- ขอนแกน 
ตรวจสอบ ควบคุมความถูกตองของหนังสือราชการ คําสั่ง ประกาศ โดยมุงผลสัมฤทธิ์จากการ ประสานภารกิจ และ
รองรับการบริหารจัดการสวนกลางขององคกร อีกทั้งมีบทบาทในการสรางผลงานที่มี คุณภาพ สรางความพึงพอใจ
และเชื่อมั่นแกผูรับบริการ จดัระบบการบริการแบงมุงใหผูรับบริการเปนศูนย- กลาง รวดเร็ว คลองตัว และยืดหยุน มี
ความชัดเจน โปรงใส และครบถวนภายใตขอกฎหมาย และระเบียบ ปฏิบัติ สามารถเชื่อมโยงภารกิจกับหนวยงานที่
เก่ียวของและเปนหนวยงานที่มีกลไก สามารถปรับเปลี่ยนขั้นตอนและวิธีการทํางานเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ และสามารถ
ตัดสินใจและปฏิบัติงานไดสิ้นสุดในตนเองตาม ศักยภาพและความพรอมที่โปรงใส ตรวจสอบได โดยผูบริหาร
รับทราบและเห็นชอบรวมกัน 
 

ภาระหนาท่ี 
 กลุมงานดานอํานวยการและระบบเอกสาร 

1. ควบคุมการรับหนังสือราชการ หนังสือเอกชน เอกสารตาง ๆ จากภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอ
อธิการบดีพิจารณาและสงตอหนวยงานที่เก่ียวของตามบัญชา 

2. ควบคุมการรับหนังสือราชการ เอกสารตาง ๆ จากภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเสนออธิการบดี พิจารณา 
และสงตอหนวยงานที่เก่ียวของตามบัญชา 

3. ควบคุมการรับหนังสือราชการ เอกสารตาง ๆ จากภายในมหาวทิยาลัย เสนอผูอํานวยกอง- กลาง
พิจารณา และสงตอหนวยงานที่เก่ียวของตามบัญชา 

4. ควบคุมเลขทะเบียนหนังสือสงออกภายนอก 
5. บริหารจัดการระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส 
6. ตรวจสอบหนังสือคําสั่ง ประกา ระเบียบ ขอบังคับกอนเสนออธิการบดีลงนาม 
7. กํากับดูแลหองประชุม 1  หองประชุม 2  และหองรับรองแขกพิเศษ 

                           กลุมงานดานฐานขอมูล 
1. จัดทําฐานขอมูล คําสั่ง ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับมหาวิทยาลัย นิติกรรม พันธสัญญา ขอตกลง 
2. เปนหนวยงานกลางในการใหบริการจัดเก็บ และทําลายเอกสารตาง ๆ ของทุกหนวยงานใน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 กลุมงานดานแผนและงบประมาณ 
1. บริหารจัดการระบบงานบุคคล 
2. บริหารจัดการระบบงบประมาณและการเงิน 
3. ดําเนินการจัดทําระบบประกันคุณภาพ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 
4. ดําเนินการจัดทํารายงานประจําป และคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
5. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง จัดหาครุภัณฑ 
6. ควบคุม ตรวจสอบและรายงานครุภัณฑ 
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2. งานประชุม 
งานประชุม เปนงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ ในการสนับสนุนการจัดประชุมของสภามหาวิทยาลัย และการประชุม

คณบดี โดยสนับสนุน 

 ภาระหนาท่ี  
                 งานประชุม กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  แบงหนาที่และความรับผิดชอบ
ออกเปน 2  หนวยดังน้ี  

 หนวยการประชุม  
งานการจัดระเบียบวาระการประชุม มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี  
- บันทึกเสนอความเห็นเรื่องที่จะนําเสนอเปนวาระการประชุมตอเลขานุการที่ประชุม  
- ตรวจสอบและติดตามขอขอมูลเพิ่มเติมจากเจาของเรื่อง  
- รวบรวมเรื่องที่คณะ/หนวยงานเสนอ จัดทําวาระการประชุม  
- ทําบันทึกยอสรุปเรื่องแนบวาระการประชุมแตละเรื่อง  
- เสนอระเบียบวาระการประชุมตอเลขานุการที่ประชุม  
- ติดตอประสานงานกับคณะ/หนวยงานเพื่อใหไดเอกสารเขาแฟมวาระการประชุม และสงออกให 

                กรรมการไดรับทราบลวงหนา (กรณีการประชุมสภามหาวิทยาลัยอยางนอย 7 วัน) 
- ทําแฟมระเบียบวาระการประชุม  
- ตรวจสอบ ดูแลการจัดเอกสาร วาระการะประชุมเขาแฟมวาระการประชุมใหเรียบรอยกอนการ 

                สงออก 
- เตรียมระเบียบ ขอบังคับที่เก่ียวของไวใชอางอิงในวันประชุม 
งานการจัดทํารายงานการประชุม  มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

  - บันทึกการประชุมในระหวางการประชุม 
- จัดทํารายงานการประชุมเสนอเลขานุการที่ประชุม 
- จัดพิมพตรวจทานรายงานการประชุม 
- ติดตามผลตามมติที่ประชุมเพื่อดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 
- แจงมติที่ประชุมใหหนวยงานเจาของเรื่องพรอมสําเนาใหหนวยงานที่เก่ียวของ  
- ดําเนินการตามมติที่ประชุมในเรื่องซึ่งไมอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานใดหรือตามที่   

          ผูบริหารมอบหมาย เชน การจัดทําประกาศสภาฯ คําสั่งสภาฯ ตาง  ๆตามมติที่ประชุมเสนอ 

    นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 
- ติดตามประสานงานกับหนวยงานในเรื่องที่ยังไมสิ้นสุดเพื่อเนินการใหเปนไปตามมติที่ประชุม 
- แกไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ไดรับรองแลว เสนอเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเพื่อ 

            ลงนามสงเรื่องถึงนายกสภาฯ ลงนามรับรองรายงานการประชุม เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานทาง 

            ราชการ 
- รวบรวมมติการประชุม และรายงานการประชุม เพื่อรวบรวมเปนรายงานสรุป 
   งานการเชิญประชุมและติดตอประสานงาน มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 
- จัดทําหนังสือเชิญประชุม เสนอเลขานุการที่ประชุมลงนาม (ในกรณีเชิญประชุมกรรมการสภา 

            มหาวิทยาลัย) สงหนังสือเชิญพรอมแนบแบบสอบถามเรื่องการเดินทางตรวจสอบความเรียบรอย   กอนสง  
- ติดตอจองต๋ัวการเดินทางใหกรรมการไวลวงหนา (เฉพาะกรรมการสภา 
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            มหาวิทยาลัย    ผูทรงคุณวุฒิ ที่อยู กรุงเทพมหานคร) 
- รวบรวมแบบตอบรับการเดินทางที่กรรมการสงคืนมาเพื่อจัดทําบัญชีผูมาและไมมาประชุม 

                พรอมรายละเอียดการเดินทางแตละครั้ง เสนอเลขานุการที่ประชุมและผูเก่ียวของ 
- ติดตอประสานเรื่องการจองที่พัก  (เฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ที่อยู  

                กรุงเทพมหานคร) 
- ยืนยัน และจัดซื้อต๋ัว หรือยกเลิกการจองต๋ัว ตามขอมูลที่ไดรับการแจง    
- สงต๋ัวเครื่องบินไปใหงานประสานงานฯที่ทบวง สงตอใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิพรอมแฟม 

                ระเบียบวาระ สําหรับทานที่แจงตอบรับการประชุม  
- จัดเตรียมประสานเรื่องการใชรถรับ –สง อํานวยความสะดวกแกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

                 ผูทรงคุณวุฒ ิ

  - จัดทํากําหนดการเดินทางของนายกสภามหาวิทยาลัย แจงผูเก่ียวของทราบ  
- ทําหนังสือขอความรวมมือประสานงานในการจัดการประชุม เชน การขอใชหองรับรองพิเศษที ่

                สนามบิน ในวันที่นายกสภามหาวิทยาลัยเดินทางขอความอนุเคราะหรถนําขบวน 
- ประสานขอความรวมมือเรื่องเจาหนาที่ชวยใหการตอนรับ  
- รวมใหการตอนรับกรรมการสภาฯ ในวันประชุม  
- ดําเนินการจัดทําบัญชีการลงทะเบียนผูมาประชุม 

 
งานเสนอขออนุมัติปริญญา มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 
- รวบรวมเรื่องการเสนอขออนุมัติปริญญาของคณะวิชาตางๆ ตรวจสอบความถูกตอง สรุปเปนแบบเสนอขอ
อนุมัติในภาพรวมตอสภามหาวิทยาลัย เดือนละ 2 ครั้ง คือ รอบการเสนอขออนุมัติในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย และรอบการเวียนหนังสือขออนุมัติ  
- ทําหนังสือเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาแกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
- แจงมติการขออนุมัติแกคณะที่เก่ียวของ  

 หนวยการเงิน  
- ขออนุมัติใชจายเงิน และยืมเงินคาใชจายในการประชุม ไดแก คาเดินทาง คาเบี้ยประชุม คาเลี้ยง 

                รับรองอ่ืนๆ  
- จัดทําในสําคัญรับเงินคาเบี้ยประชุมเพื่อเตรียมจายคาเบี้ยประชุม  
- จัดเตรียมคาใชจายคาเดินทางใสซองใหกรรมการสภาฯแตละทาน  
- เตรียมเอกสารการเบิกจายเงินทั้งหมดใหกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิลงนามเบิกจายเงิน 
- รวบรวมในสําคัญและหลักฐานการจายเงินเพื่อทําเอกสารการเบิกจายเงิน  
- รวบรวมจัดทําเอกสารการเบิกจายเงิน ตรวจสอบความถูกตองกอนสงเบิก 

 
3. งานประชาสัมพันธ 
       ภาระหนาท่ี 

กลุมภารกิจบริหารจัดการ  การอํานวยการและบรรณาธิการ  การเงิน  พัสดุ  ธุรการ การติดต้ัง และ
เผยแพรสื่อประชาสัมพันธ  งานพัฒนาภารกิจขาว  การบริหารเครือขายประชาสัมพันธ 
กลุมภารกิจขาว  ขาวประจําวัน  วารสารขาวรายเดือน  ขาวออนไลน  ขาวผานสื่อมวลชน 
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กลุมภารกิจสงเสริมภาพลักษณและองคกรสัมพันธ  งานแถลงขาว มวลชนสัมพันธ งานนิทรรศการ 
กิจกรรมพิเศษ เครือขายองคกรสัมพันธ 
กลุมภาคกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ  การบริหารเว็บไซด คลังขอมูลขาวสาร คลังขอมูลภาพ วิดีทัศน เสียง 
การสงขาวผานสื่อมวลชน KKU Channel งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ 

 
4. งานสภาอาจารย 
 งานสภาอาจารย มีหนาที่บริการอํานวยความสะดวกและติดตอประสานงานภารกิจ ใหกับสภา- 
คณาจารย และสภาขาราชการและลูกจาง ตามขอบังคับที่กําหนดไว อาทิเชน การเผยแพรขอมูล ขาวสาร สงเสริม
และประสานความสัมพันธอันดีระหวาง  คณาจารย  ขาราชการและลูกจางภายใน    รวมถึงองคกร  
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ การจัดประชุม ปอมท. ปขมท. และประชุมสัมมนาวิชาการประจําป การจัดกิจกรรมที่ไดรับ
มอบหมายจากที่ประชุมและที่ผูบริหารมอบหมาย การดําเนินการจัดประชุมของทั้ง 2 องคกร การบริหารการเงิน 
พัสดุและธุรการประสานงานการเลือกต้ังสมาชิกสภาคณาจารยและกรรมการสภาขาราชการและลูกจาง ตลอด
อํานวยความสะดวกดานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ เพื่อใหการดําเนินงานของ องคกรบรรลุวัตถุประสงค 
 ภาระหนาท่ี 
  หนวยงานประชุม 
  การจัดประชุมและสรุปรายงานผลประจําป 
  หนวยงานธุรการ 
  รับ-สงเอกสารภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน ลงทะเบียนรับ-สงเอกสาร- ราชการราง
โตตอบหนังสือราชการ จัดพิมพเอกสารราชการ จัดเก็บเอกสารเขาแฟม รับ-สงเอกสารทาง โทรสาร และดูแลความ
เปนระเบียบเรยีบรอยในสํานักงาน 
  หนวยงานการเงินและพัสดุ 
  ดําเนินการจัดทําเรื่องไปราชการ ดําเนินการจัดทําคาเลี้ยงรับรองที่ประชุม ดําเนินการจัด ซื้อ จัดจาง
วัสดุ ครุภัณฑ คุมยอดเงินงบประมาณแผนดินและเงินนอกงบประมาณ ตรวจรับจางเหมาะ ทําความสะอาดอาคาร
แกนกัลปพฤกษ สรุปรายรับ-รายจาย งบประมาณเสนอผูเก่ียวของ จัดทําประมาณการ งบประมาณแผนดิน และ
จัดทําประมาณการงบประมาเงินรายได 
  หนวยดําเนินการเลือกต้ังสภาคณาจารยและสภาขาราชการและลูกจาง 
  ทําหนังสือถึงผูบริหาร แจงการหมดวาระของสมาชิก จัดทําประกาศฯ แตงต้ังคณะกรรม- การ เชิญ
ประชุมคณะกรรมการ เพื่อกําหนดวิธีการเลือกต้ัง พรอมทั้งปฏิทินการเลือกต้ัง จัดทําประกาศฯ หลักเกณฑ และ
วิธีการเลือกต้ัง  สงใหคณะ/หนวยงานดําเนินการ การจัดทําบัตรเลือกต้ัง การลงคะแนน จัดทําประกาศฯ แตงต้ัง 
เสนอผูบริหารลงนาม จัดสงประกาศฯ ใหคณะและหนวยงานตาง ๆ ทราบ และแจงผูเก่ียวของ และเชิญประชุมเพื่อ
เลือกคณะกรรมการบริหารสภาฯ 
 
5. งานเลขานุการผูบริหาร 
 ภาระหนาที่  อํานวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวย 
อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดีทกฝาย โดยมีหนาที่หลักไดแก การจัดทํากําหนดนัดหมาย การจัดทํา
และจัดเก็บหนังสือหรือเอกสารตาง ๆ ติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานใหการรับรองแขก และหนาที่อ่ืน ๆ 
ที่ไดรับมอบหมาย 
 
6. งานรักษาความปลอดภัย 
 ภาระหนาท่ีของงานรักษาความปลอดภัย 
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1. ใหการพิทักษรักษาและคุมครองปกปองทรัพยสินของทางราชการ 
2. ใหการพิทักษรักษาและคุมครองปองกันทรัพยสินสวนบุคคล ที่ศึกษาปฏิบัติราชการหรือ พักอาศัยใน

เขตพื้นที่มหาวิทยาลัย 
3. ตรวจตรา ตรวจสอบ บุคคล ยานพาหนะที่ผานเขาออกมหาวิทยาลัย 
4. กํากับ ดูแล และควบคุมการจราจรภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย 
5. ตรวจตรา ดูแล รักษาความสงบเรียบรอยโดยทั่วไปในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัย 
6. ปฏิบัติการการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ 
7. ประสานงานและกํากับ ดูแล การเดินรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัย 
8. ประสานงานและเชื่อมโยงการรักษาความปลอดภัยกับสวนราชการที่เก่ียวของและชุมชน ขางเคียง 
9. ประสานงานการรักษาความมั่นคงแหงชาติในทุกระดับ 
10. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยใหทันตอสถานการณ สังคม 

เทคโนโลยีตลอดจนสิ่งแวดลอมที่เปนพัลวัตร 
11. ใหบริการดานการรักษาความปลอดภัยแกชุมชนตามคํารองขอ 
12. ปฏิบัติการดานมวลชนสัมพันธ 
 

7. งานประสานงานมหาวิทยาลัย 
 งานประสานงานมหาวิทยาลัย กองกลาง เปนหนวยงานภายใตสังกัด กองกลาง มีบทบาทหนาที ่
 ภาระหนาที ่

1. อํานวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูบริหารและบุคลากรในเขตกรุงเทพ มหานคร 
2. อํานวยความสะดวกและสนับสนุนการประสานงานระหวางหนวยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัย เตรียมการและอํานวยความสะดวกใน 
3. การเขารวมพิธีการและกิจกรรมตาง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครของหนวยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ

และเอกชน  
4. ปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูแทนมหาวิทยาลัยในบางกรณี 
5. อํานวยความสะดวกและสนับสนุนการจัดทําหนังสือเดินทางของบุคลากรมหาวิทยาลัย  และ

ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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บทท่ี  8 
ผลการดําเนินงาน 
 
 ในรอบปงบประมาณ 2552 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มีผลการดําเนินงานโดยจําแนกเปนผลการ
ดําเนินงานของงานตาง ๆ ดังน้ี 
 

1. งานสารบรรณ 
 การดําเนินการตามภารกิจ 
 การรับสงเอกสาร 
  ภายนอก จํานวน   9,938 ฉบับ 
  ภายใน จํานวน   4,625 ฉบับ 
  ออกหนังสือภายนอก จํานวน 12,006 ฉบับ 
  ออกหนังสือภายใน จํานวน   2,124 ฉบับ 
 การใหหนวยงานทบทวนและแกไขหนังสือเสนอผูบริหารลงนาม 
  หนังสือ จํานวน       42 ฉบับ 
  คําสั่ง จํานวน       47 ฉบับ 
  ประกาศ จํานวน       15 ฉบับ 
 การจัดการตอนรับคณะศึกษาดูงาน จํานวน       10 ครั้ง 
 การดําเนินงานดานพัสดุ 
  จัดซื้อวัสดุ จํานวน      248 ครั้ง 
  จัดซื้อครุภัณฑ จํานวน        55 ครั้ง 
  ซอมทรัพยสิน จํานวน        40 ครั้ง 
  จางเหมาบริการ จํานวน      160 ครั้ง 
 การดําเนินงานดานชุมชนสัมพันธ 
  รวมงานบําเพ็ญกุศลศพ จํานวน        40 ครั้ง 
  รวมกิจกรรมสังคมในงานพิธ ี จํานวน             18 ครั้ง 
  และวันสําคัญ 
 

2. งานประชุม 
  
 
การดําเนินการตามภารกิจ  
  จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย จํานวน       13 ครั้ง 
  จัดประชุมคณบดี จํานวน       25 ครั้ง  
 การประสานจัดทําเอกสารตามความเห็นชอบสภามหาวิทยาลัย 
  คําสั่งสภามหาวิทยาลัย จํานวน       58 ฉบับ 
  ระเบียบมหาวิทยาลัย จํานวน       12 ฉบับ 
  ขอบังคับมหาวิทยาลัย จํานวน         9 ฉบับ 
  ประกาศสภามหาวิทยาลัย จํานวน         4 ฉบับ 
  จัดทําและเผยแพรสรุปมติสภามหาวิทยาลัย ชุดที่ 22 (14 ก.พ. 50- 12 ม.ีค. 52) 
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 การดําเนินงานดานสารบรรณ 
               หนังสือสงออก 
  ภายนอก 34 เรื่อง  
  สําเนาเพิ่ม       502 ฉบับ 
  ภายใน                                        888 เรื่อง  
                     สําเนาเพิ่ม                                    2,114 ฉบับ 
  แจงมติสภามหาวิทยาลัย                     520 เรื่อง   
                     สําเนาเพิ่ม                                      121 ฉบับ 
  แจงมติคณบดี                                  367 เรื่อง 
                     สําเนาเพิ่ม                                        70 ฉบับ 
 การจัดการตอนรับคณะศึกษาดูงาน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร)ี    จํานวน        1       ครั้ง 
 

3. งานสภาอาจารย 
 งานสภาอาจารย 
  ประชุมงานสภาอาจารย จํานวน       10 ครั้ง 
  เลขหนังสือออก จํานวน      362 เรื่อง 
  เลขหนังสือรับ จํานวน      416 เรื่อง  
 สภาคณาจารย 
  จัดประชุมสภาคณาจารย จํานวน        16 ครั้ง 
  เลขหนังสือออก จํานวน      190 เรื่อง 
  เลขหนังสือรับ จํานวน      456 เรื่อง 
 สภาขาราชการ พนักงานและลูกจาง 
  จัดประชุมสภาขาราชการ พนักงาน จํานวน        24 ครั้ง 
  และลูกจาง  
  เลขหนังสือออก จํานวน      239 เรือ่ง 
  เลขหนังสือรับ จํานวน      491 เรื่อง 
 การดําเนินงานดานการเงิน-พัสดุ 
  ขออนุติและเบิกจายการเดินทางไปราชการ                    18 ครั้ง 
  ขออนุติและเบิกจายคาลงทะเบียน                           1 ครั้ง 
  ขออนุติและเบิกจายคาเบี้ยประชุม                           30 ครั้ง 
  ขออนุติและเบิกจายคาเลี้ยงรับรอง                           49 ครั้ง 
  เบิกจายวัสดุ                        18 ครั้ง 
  จัดซื้อจัดจาง          3 ครั้ง 
  เบิกจายคาโทรศัพท                           36 ครั้ง 
4. งานประชาสัมพันธ 
  เลขหนังสือออก จํานวน      1,006 ครั้ง 
  เลขหนังสือเขา จํานวน           3,024 ครั้ง 
 
 1.  บริการออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ จํานวน 202 ครั้ง 
 2.  การจัดอบรมความรูดานการประชาสัมพันธ จํานวน 6 ครั้ง 
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 3.  สัมมนาเครือขายประชาสัมพันธ จํานวน 2 ครั้ง 
 4.  ขาว มข. รายวัน จํานวน 917 ฉบับ 
 5.  ขาว มข. รายเดือน จํานวน 12 ฉบับ 
 6.  ขาว มข. เผยแพรทางหนังสือพิมพ สวนกลาง จํานวน 402 ครั้ง 
 7.  ขาว มข. เผยแพรทางหนังสือพิมพ สวนภูมิภาค จํานวน 398 ครั้ง 
 8.  การตอนรับคณะเย่ียมชม จํานวน 10 ครั้ง 
 9.  การจัดแถลงขาวนักวิจัยพบสื่อมวลชน จํานวน 12 ครั้ง 
10. การขออนุญาตติดต้ัง และเผยแพรสื่อประชาสัมพันธ จํานวน 316 ครั้ง 
11. สื่อ CD สรุปขาวและกิจกรรมประจําเดือนสงที่ประชุมคณบดี จํานวน 12 ครั้ง 
12. สื่อ CD สรุปขาวและกิจกรรมประจําเดือนสงที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย จํานวน 12 ครั้ง 
13. บริการยืมคืนโสตทัศนูปกรณ จํานวน 32 ครั้ง 
14. ผลิตรายการพิเศษนําเสนอผลงานวิจัยตอสื่อมวลชน จํานวน 12 ครั้ง 
15. วางแผนดําเนินการจัดงานพิธีการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย จํานวน 12 ครั้ง 
16. สงขาวสื่อมวลชน จํานวน 407 ครั้ง 
17. ถายภาพประกอบขาว จํานวน 2,021 ครั้ง 
18. ถายวีดิทัศนประกอบการทํารายการ จํานวน 320 ครั้ง 
19. ออกแบบผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสประกอบเว็บไซด จํานวน 506 ครั้ง 
20. จัดทําขาวเดน มข. ผานสื่อมวลชน จํานวน 207 ครั้ง 
21. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ pop up ทางเว็บไซด มข. จํานวน 86 ครั้ง 
22. พัฒนาขอมูลขาวเดน มข. ผานหนังสือพิมพ จํานวน 512 ครั้ง 
23. พัฒนาเว็บไซดประชาสัมพันธเฉพาะสําหรับกิจกรรมของหนายงาน จํานวน 42 ครั้ง 
      ตาง ๆ     
24. จัดกิจกรรมสงเสริมการประชาสัมพันธและสรางเสริมภาพลักษณ มข. จํานวน 6 ครั้ง 
25. ผลิตรายการโทรทศันเพื่อการประชาสัมพันธและสรางเสริมภาพลักษณ มข. จํานวน 43 ครั้ง 
26. ผลิตสารคดีเสียงเพื่อการประชาสัมพันธและเสริมสรางภาพลักษณ มข. จํานวน 96 ครั้ง 
27. จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ จํานวน 14 ครั้ง 
28. ออกแบบผลิตสื่อสิ่งพิมพเพื่อประชาสัมพันธและสรางเสริมภาพลักษณมข. จํานวน 61 ครั้ง 
29. ผลิตสื่อสปอตวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธกิจกรรม จํานวน 52 ครั้ง 
30. ประสานงานและดําเนินการสัมภาษณสดทางสถานีวิทยุเครือขาย จํานวน 17 ครั้ง 
      สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสงเสริมภาพลักษณ และประชาสัมพันธองคกร    
31. เขียนขาวประชาสัมพันธกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 1,206 ครั้ง 
32. เผยแพรประชาสัมพันธผลงานและสรางเสริมภาพลักษณผานรายการ จํานวน 4 ครั้ง 
      เวทีชุมชนทางสถานีโทรทัศน NBT    
33. เผยแพรประชาสัมพันธผลงานและสรางเสริมภาพลักษณผานรายการ จํานวน 16 ครั้ง 
      อีสานวันน้ีทางสถานีโทรทัศน NBT    
 
5. งานรักษาความปลอดภัย 
 การรับสงเอกสาร 
  ภายนอก  จํานวน   1,759 ฉบับ 
  ภายใน  จํานวน   1,170 ฉบับ 
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  ออกหนังสือออก  จํานวน   1,805 ฉบับ 
 การใหหนวยงานทบทวนและแกไขหนังสือเสนอผูบริหารลงนาม 
  คําสั่ง  จํานวน       20 ฉบับ 
  ประกาศ  จํานวน       14 ฉบับ 
 
 
6. งานประสานงานมหาวิทยาลัย 
 ลงทะเบียนรับ-สงเอกสาร  จํานวน    3,880  ฉบับ 
 บริการหนังสือเดินทาง การขอวีซากับสถานทูตตาง  ๆ จํานวน       97  ฉบับ 
 จายเช็คเงินรายไดใหกับบริษัท/หางราน และองคกรตาง ๆ จํานวน       34  ฉบับ 
 จายเช็คเงินงบประมาณใหกับบริษัท/หางราน และองคกรตาง ๆ จํานวน     425  ฉบับ 
 จายเช็คคณะแพทยศาสตรบริษัท/หางราน และองคกรตาง  ๆ จํานวน     570  ฉบับ 
 ใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการ  จํานวน       52   ครั้ง 
 ประชุมสัมมนาของคณะผูบริหาร 
 บริการรับ-สงและดูแลคณะผูบริหาร ณ กรุงเทพมหานคร จํานวน       158  ครั้ง 
 ประสานงานกับหนวยราชการและเอกชน   จํานวน       210  ครั้ง 
 ติดตอประสานงานกับผูทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยขอนแกน    จํานวน       136  ครั้ง 
 เปนผูแทนรวมกิจกรรมในนามมหาวิทยาลัย  จํานวน         6   ครั้ง 
 
7. งานเลขานุการผูบริหาร 
  การจัดกําหนดการผูบริหาร จํานวน   8,508 ครั้ง 
  ทะเบียนหนังสือรับ จํานวน 38,802 ครั้ง 
  ทะเบียนหนังสือสง จํานวน   8,009 ครั้ง 
  ทะเบียนเอกสารรับ จํานวน      925 ครั้ง 
  พิมพและตรวจทานหนังสือราชการ จํานวน   3,106 ครั้ง 
  ตามที่ผูบริหารมอบหมาย  
  ขออนุมัติหลักการและเบิกจายการ จํานวน     452 ครั้ง 
  เดินทางไปราชการของผูบริหารทั้ง 
  ในและตางประเทศ  
 การขออนุมัติหลักการและเบิกจาย 
  คาโทรศัพทสํานักงาน  คาโทรศัพท จํานวน     648 ครั้ง 
  เคลื่อนที่  เบิกจายเงินคาตอบแทนการ 
  จัดหารถประจําตําแหนง คาเลี้ยงรับรอง  
  การจัดประชุมและรับรองแขก จํานวน     119 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 



  3131

บทที่ 9  
 

ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

  

ผลการดําเนินผลการดําเนินโครงการโครงการ//กิจกรรมกิจกรรม  ประจําปงบประมาณ พประจําปงบประมาณ พ..ศศ. . 22555533  
งานสภาอาจารยงานสภาอาจารย  

  

ที่ที่  
  

โครงการโครงการ//กิจกรรมกิจกรรม  

  

ระยะเวลาระยะเวลา
ดําเนินการดําเนินการ   

  

วัตถุประสงควัตถุประสงค  
  

ผลสัมฤทธ์ิผลสัมฤทธ์ิ  
สอดคลองสอดคลอง
ยุทธศาสตรยุทธศาสตร  

  
11  

บริหารจัดการโครงการจัดตั้งบริหารจัดการโครงการจัดตั้ง
เครือขายเพื่อพัฒนาบุคลากรเขาสูเครือขายเพื่อพัฒนาบุคลากรเขาสู
ตําตําแหนงชํานาญการแหนงชํานาญการ  

  
2828--29 29 
มม..คค. . 5353  

เพื่อพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรบุคลากร  

บรรลุตามวัตถุประสงคบรรลุตามวัตถุประสงค
โครงการโครงการ  

กองกลางกองกลาง((11))  
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย((55))  

  
  
  
22  

  
  
บริหารจัดการโครงการบริหารจัดการโครงการสัมมนาทางสัมมนาทาง
วิชาการเร่ืองวิชาการเร่ือง  ““สรุป ประเมินผลสรุป ประเมินผล
และการวางแผนการดําเนินงานและการวางแผนการดําเนินงาน
ของสภาคณาจารย มขของสภาคณาจารย มข. (. (ชุด พชุด พ..ศศ..
25502550--25522552))””  

  
  
  

1166  กก..พพ..  
5533  

11..สรุสรุปผลการดําเนินงานปผลการดําเนินงาน
ของสภาคณาจารยของสภาคณาจารย  
22..วิเคราะหปญหา วิเคราะหปญหา 
อุปสรรค และอุปสรรค และ
ขอขอเสนอแนะในการเสนอแนะในการ
ดําเนินงานดําเนินงาน  
33..เพื่อการวางแผนการเพื่อการวางแผนการ
ดําเนินงานใหสอดคลองดําเนินงานใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตร มขกับยุทธศาสตร มข..  

  
  
  

บรรลุตามวัตถุประสงคบรรลุตามวัตถุประสงค
โครงการโครงการ  

  
  
  
กองกลางกองกลาง((11))  
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย((55))  

  
33  

บริหารจัดการโครงการศึกษาดูงาน บริหารจัดการโครงการศึกษาดูงาน 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของกรเพื่อพัฒนาศักยภาพของกรรมการรมการ
สภาขาราชการฯสภาขาราชการฯ  

1188--2222  
มีมี..คค..  5533  

เพื่อพัฒนาศักยภาพของเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
กรรมการสภาขาราชการกรรมการสภาขาราชการ

ฯฯ  

บรรลุตามวัตถุประสงคบรรลุตามวัตถุประสงค
โครงการโครงการ  

กองกลางกองกลาง((11))  
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย((55))  

  
  
  
44  

  
บริหารจัดการโครงการสัมมนาการบริหารจัดการโครงการสัมมนาการ
จัดทําแผนการดําเนินงานสภาจัดทําแผนการดําเนินงานสภา
คณาจารยเร่ืองยุทธศาสตรของสภาคณาจารยเร่ืองยุทธศาสตรของสภา
คณาจารย ป คณาจารย ป 25522552--25542554  

  
  
  

9 9 กก..ยย. . 5533  

เพื่เพื่อระดมความคิด อระดมความคิด 
แลกเปล่ียนขอคิดเห็น แลกเปล่ียนขอคิดเห็น 
ระหวางกรรมการสภาระหวางกรรมการสภา
คณาจารย เพื่อใหไดแนวคณาจารย เพื่อใหไดแนว
ทางการดําเนินงานของทางการดําเนินงานของ
สภาคณาจารยป สภาคณาจารยป 25522552--
25542554  

  
  

บรรลุตามวัตถุประสงคบรรลุตามวัตถุประสงค
โครงการโครงการ  

  
  
กองกลางกองกลาง((11))  
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย((55))  

  
55  

บริหารจัดการโครงการเสริมสรางบริหารจัดการโครงการเสริมสราง
วัฒนธรรมแหงความดีวัฒนธรรมแหงความดี    

  
มม..คค..--กก..ยย. . 

5533  

11..มีระบบในการติมีระบบในการติดตามดตาม
ของหายของหาย  
22..ปลูกฝงจิตสํานึกการปลูกฝงจิตสํานึกการ
รับผิดชอบตอสังคมแกรับผิดชอบตอสังคมแก
บุคลากรบุคลากร  

  
  
บรรลุตามวัตถุประสงคบรรลุตามวัตถุประสงค

โครงการโครงการ  

  
  

กองกลางกองกลาง((22))  
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย((55))  

  

  
  
  
  
  



  3232

ผลการดําเนินผลการดําเนินโครงการโครงการ//กิจกรรม ประจําปงบประมาณ พกิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ..ศศ. . 22555533  
งานประชาสัมพันธงานประชาสัมพันธ  

  

  

ที่ที่  
  

โครงการโครงการ//กิจกรรมกิจกรรม  

  

ระยะเวลาระยะเวลา
ดําเนินการดําเนินการ   

  

วัตถุประสงควัตถุประสงค  
  

ผลสัมฤทธ์ิผลสัมฤทธ์ิ  
สอดคลองสอดคลอง
ยุทธศาสตรยุทธศาสตร  

  
11  

โครงการเสริมสรางภาพลักษณ โครงการเสริมสรางภาพลักษณ 
และเผยแพรผลงานสูชุมชนผานและเผยแพรผลงานสูชุมชนผาน
รายการโทรทัศน รายการโทรทัศน ““รอบภูมิภาครอบภูมิภาค””  
ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศ
ไทย กรมประชาสัมพันธ ไทย กรมประชาสัมพันธ NNBBTT  

  
ตต..คค..5151--
กก..ยย..5533  

เสริมสรางภาพลักษณ เสริมสรางภาพลักษณ 
และเผยแพรผลงานผานและเผยแพรผลงานผาน
รายการโทรทัศน เผยแพรรายการโทรทัศน เผยแพร
ทั่วประเทศทั่วประเทศ  

มีรายกมีรายการโทรทัศนารโทรทัศน
เสริมสรางภาพลักษณ เสริมสรางภาพลักษณ 
และเผยแพรผลงานผานและเผยแพรผลงานผาน
รายการโทรทัศน เผยแพรรายการโทรทัศน เผยแพร
ทั่วประเทศทั่วประเทศ  12 12 ตอนตอน  

  
กองกลางกองกลาง((11))  
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย((55))  

  
  
22  

โครงการเผยแพรผลงานบริการโครงการเผยแพรผลงานบริการ
วิชาการสูชุมชน ผานรายการวิชาการสูชุมชน ผานรายการ
โทรทัศน โทรทัศน ““เวทีชุมชนเวทีชุมชน””  ทางสถานีทางสถานี
วิทยุ โทรทัศนแหงประเทศไทย กรมวิทยุ โทรทัศนแหงประเทศไทย กรม
ประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธ NNBBTT  

  
  

ตต..คค..5151--
กก..ยย..5353  

  

เผยแพรผลงานบริการเผยแพรผลงานบริการ
วิชาการ ผานรายการวิชาการ ผานรายการ
โทรทัศน เผยแพรทั่วโทรทัศน เผยแพรทั่ว
ประเทศประเทศ  

มีรายการโทรทัศนมีรายการโทรทัศน  
เผยแพรผลงานบริการเผยแพรผลงานบริการ
วิชา การ ผานรายการวิชา การ ผานรายการ
โทรทัศน เผยแพรทั่วโทรทัศน เผยแพรทั่ว
ประเทศประเทศ    12 12 ตอนตอน  

  
กองกลางกองกลาง((11))  
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย((55))  

  
  
33  

  
  

โครงการปรับปรุงรูปแบบเว็บไซตโครงการปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต
มหาวิทยาลัยขอนแกนมหาวิทยาลัยขอนแกน  

  
  

มม..คค..--กก..พพ..  
5533  

  

ปรับปรุงรูปแบบเว็บไซตปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต
มหาวิทยาลัยขอนแกนมหาวิทยาลัยขอนแกน  
เพื่อเพิ่มศักยภาพการเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
แขงขันในการบริการแขงขันในการบริการ
ขอมูลขาวสารขอมูลขาวสาร  

เว็บไซตมหาวิทยาลัย เว็บไซตมหาวิทยาลัย 

ขอนแกนขอนแกนไดอันดับ ไดอันดับ 160 160 
จากสถาบันการศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ท้ังหมด ท้ังหมด 88,,750 750 
สถาบัน ของ สถาบัน ของ 200 200 
ประเทศท่ัวโลกประเทศท่ัวโลก  

  
  
กองกลางกองกลาง((11))  
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย((55))  

44  โครงการพัฒนารูปแบบการแถลงโครงการพัฒนารูปแบบการแถลง
ขขาวนักวิจัย มขาวนักวิจัย มข. . พบส่ือมวลชนพบส่ือมวลชน  

ตต..คค..5151--
กก..ยย..5533  

เพื่อใหส่ือมวลชนไดรับเพื่อใหส่ือมวลชนไดรับ
ขอมูลผลงานที่ถูกตอง ขอมูลผลงานที่ถูกตอง 
รวดเร็ว และเปนขอมูลที่รวดเร็ว และเปนขอมูลที่
สมบูรณพรอมที่จะสมบูรณพรอมที่จะ
เผยแพรไดทันทีเผยแพรไดทันท ี 

จํานวนผลงานวิจัยของจํานวนผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนมหาวิทยาลัยขอนแกน
ไดรับการเผยแพรผานส่ือไดรับการเผยแพรผานส่ือ
ตางๆ ไมนอยกวา ตางๆ ไมนอยกวา 120 120 
ช้ินงานช้ินงาน  

  
  
กองกลางกองกลาง((11))  
มหาวิทยาลัมหาวิทยาลัยย((55))  

  
  
  
55  

  
  

โครงการจัดตั้งสถานีวิทยุ โทรทัศนโครงการจัดตั้งสถานีวิทยุ โทรทัศน
มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยขอนแกน KKKKUU  
CChhaannnneell    

  
  
พพ..คค. . ––มิมิ..ยย. . 

5533  

  
เพื่อเพิ่มชองทางการเพื่อเพิ่มชองทางการ
ส่ือสารในลักษณะรายการส่ือสารในลักษณะรายการ
โทรทัศนบนเครือขายโทรทัศนบนเครือขาย
อินเตอรเน็ต เผยแพรทั่วอินเตอรเน็ต เผยแพรทั่ว
โลกโลก  
  
  

เร่ิมออกอากาศรายการเร่ิมออกอากาศรายการ
โทรทัศนบนเครือขายโทรทัศนบนเครือขาย
อินเตอรเน็ต ตั้งแตวันที่ อินเตอรเน็ต ตั้งแตวันที่ 1 1 
มิมิ..ยย. . 52 52 โดยคณะโดยคณะ//
หนวยงานมีสวนรวมในหนวยงานมีสวนรวมใน
การผลิตและเผยแพรการผลิตและเผยแพร
อยางกวางขวางและอยางกวางขวางและ
ตอเนื่องตอเนื่อง  
  
  

  
  

กองกลางกองกลาง((11))  
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย((55))  
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ที่ที่  
  

โครงการโครงการ//กิจกรรมกิจกรรม  

  

ระยะเวลาระยะเวลา
ดําเนินการดําเนินการ   

  

วัตถุประสงควัตถุประสงค  
  

ผลสัมฤทธ์ิผลสัมฤทธ์ิ  
สอดคลองสอดคลอง
ยุทธศาสตรยุทธศาสตร  

  
  
  
66  

  
  
  
  

โครงการ โครงการ ““  KKKKUU  LLiivvee  
BBrrooaaddccaasstt””  

  
  
  
ตต..คค..5151--
กก..ยย..5533  

  
เพื่เพื่อสรางชองทางการอสรางชองทางการ
ส่ือสารในลักษณะส่ือสารในลักษณะ
ถายทอดสด รายงานถายทอดสด รายงาน
เหตุการณ หรือแถลงการเหตุการณ หรือแถลงการ
บนเครือขายอินเตอรเน็ต บนเครือขายอินเตอรเน็ต   

มีชองทางการส่ือสารในมีชองทางการส่ือสารใน
ลักษณะถายทอดสด ลักษณะถายทอดสด 
รายงานเหตุการณ หรือรายงานเหตุการณ หรือ
แถลงการบนเครือขายแถลงการบนเครือขาย
อินเตอรเน็ตอินเตอรเน็ต  โดยผูบริหาร โดยผูบริหาร 
คณะคณะ//หนวยงาน ไดรวมหนวยงาน ไดรวม
ใชประโยชนอยางใชประโยชนอยาง
กวางขวางกวางขวาง  

  
  
กองกลางกองกลาง((11))  
มมหาวิทยาลัยหาวิทยาลัย((55))  

  
  
  
77  

  
  
  
  

โครงการพัฒนาการสงขาวผานโครงการพัฒนาการสงขาวผาน
ระบบ ระบบ ““KKKKUU  NNEEWWSS””  

  
  
ตต..คค..5151--
กก..ยย..5533  

เพื่อเพิ่มชองทางในการเพื่อเพิ่มชองทางในการ
รับสงขอมูลขาวสาร จาก รับสงขอมูลขาวสาร จาก 
คณะคณะ//หนวยงาน โดยตรง หนวยงาน โดยตรง 
และขอมูลขาวสารไดรับและขอมูลขาวสารไดรับ
การเผยแพรโดยทันทีการเผยแพรโดยทันที  
ภายใตระบบช้ันการรักษาภายใตระบบช้ันการรักษา
ความปลอดภัยความปลอดภัยของขอมูลของขอมูล  

มีระบบ มีระบบ ““KKKKUU  NNEEWWSS””  
ที่เคที่เคร่ือขายประชาสัมพันธร่ือขายประชาสัมพันธ
จากทุกคณะจากทุกคณะ//หนวยงานหนวยงาน
สามารถสงขาวเผยแพรสามารถสงขาวเผยแพร
ผานเว็บไซตไดเอง ทําใหผานเว็บไซตไดเอง ทําให
ขาวสาร ผลงาน ของ มขขาวสาร ผลงาน ของ มข. . 
ไดรับการเผยแพรโดยไดรับการเผยแพรโดย
รวดเร็ว และกวางขวางรวดเร็ว และกวางขวาง  

  
  
  
กองกลางกองกลาง((11))  
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย((55))  

  
  
  
  
88  

  
  
  
  

โครงการ ขยายผลเพื่อนําเสนอขาว โครงการ ขยายผลเพื่อนําเสนอขาว 
มหาวิทยาลัยขอนแกนจากมหาวิทยาลัยขอนแกนจาก
หนังสือพิมพ ผาน หนังสือพิมพ ผาน IInntteerrnneett  

  
  
  
ตต..คค..5151--
กก..ยย..5533  

  
  

พื่อนําขาว มหาวิทยาลัย พื่อนําขาว มหาวิทยาลัย 
ขอนแกนที่ตีพิมพในขอนแกนที่ตีพิมพใน
หนังสือพิมพ เสนอผาน หนังสือพิมพ เสนอผาน 
IInntteerrnneett  ทางเว็บไซตหนาทางเว็บไซตหนา
แรกของ มขแรกของ มข..  

ขาวสาร ผลงาน ที่ตีพิมพขาวสาร ผลงาน ที่ตีพิมพ
ในหนังสือพิมพ ไดรับในหนังสือพิมพ ไดรับ
ความสนใจจากผูมีสวนไดความสนใจจากผูมีสวนได
สวนเสียทุกภาคสวน และสวนเสียทุกภาคสวน และ
ใชเปนฐานขอมูลในการใชเปนฐานขอมูลในการ
สืบคน อางอิงเพื่อทําสืบคน อางอิงเพื่อทํา
รายงานผลงานของบุคคล รายงานผลงานของบุคคล 
และหนวยงานไดอยางมีและหนวยงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพประสิทธิภาพ  

  
  
  
กองกลางกองกลาง((11))  
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย((55))  

  
  
99  

  
  

การพัฒนาระบบแจงขาวสารผาน การพัฒนาระบบแจงขาวสารผาน 
ee--mmaaiill  นักศึกษา และบุคลากรนักศึกษา และบุคลากร  

  
ตต..คค..5151--
กก..ยย..5533  

เพื่อใหมหาวิทยาลัยเพื่อใหมหาวิทยาลัย
สามารถแจงขาวสารผาน สามารถแจงขาวสารผาน 
ee--mmaaiill  นักศึกษา และนักศึกษา และ
บุคลากรบุคลากรไดโดยตรงไดโดยตรง  
  
  
  
  
  

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมี มี และใชและใช  
PPoopp  MMaaiill  แจงขาวสารแจงขาวสารที่ที่
เรงดวน เรงดวน ผาน ผาน ee--mmaaiill  

นักศึกษา และบุคลากรนักศึกษา และบุคลากร  
อยางมีประสิทธิภาพอยางมีประสิทธิภาพ  
  
  

  
กองกลางกองกลาง((11))  
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย((55))  

  
  
  
  
  
  
  
  



  3434

  
  

  

ที่ที่  
  

โครงการโครงการ//กิจกรรมกิจกรรม  

  

ระยะเวลาระยะเวลา
ดําเนินการดําเนินการ   

  

วัตถุประสงควัตถุประสงค  
  

ผลสัมฤทธ์ิผลสัมฤทธ์ิ  
สอดคลองสอดคลอง
ยุทธศาสตรยุทธศาสตร  

  
  
  
  

1100  

  
  
  
  

การสัมมนาเครือขายประชาสัมพันธ การสัมมนาเครือขายประชาสัมพันธ 
เพื่เพื่อเปาหมายการประชาสัมพันธอเปาหมายการประชาสัมพันธ
เชิงรุกเชิงรุก  

  
  
  
ตต..คค. . 5522  
และ พและ พ..คค. . 
5533  

  
  
  

เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพใน
การประชาสัมพันธเชิงรุกการประชาสัมพันธเชิงรุก
แกเครือขายแกเครือขาย
ประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธ   

เครือขายประชาสัมพันธเครือขายประชาสัมพันธ
จาก คณะจาก คณะ//หนวยงานหนวยงานไดได
รวรวมมพัฒนาทักษะการวางพัฒนาทักษะการวาง
แผนการผลิตรายการแผนการผลิตรายการ
โทรทัศนเพื่อการโทรทัศนเพื่อการ
ประชาสัมพันธ และการประชาสัมพันธ และการ
วางแผนงานประวางแผนงานประชาชา  
สัมพันธเชิงรุก จํานวน สัมพันธเชิงรุก จํานวน 2 2 
รุน รวมทั้งส้ิน รุน รวมทั้งส้ิน 120 120 คนคน  

  
  
  
กองกลางกองกลาง((11))  
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย((55))  

  
  
  
  
  

1111  

  
  
  
  
  

โครงการ ขยายผลเพื่อนําเสนอขาว โครงการ ขยายผลเพื่อนําเสนอขาว 
และรายการของมหาวิทยาลัยและรายการของมหาวิทยาลัย  
ขอนแกนจากโทรทัศน ผานขอนแกนจากโทรทัศน ผาน
อินเตอรเน็ตอินเตอรเน็ต  

  
  
  
  
ตต..คค..5252--
กก..ยย..5533  

  
  
  
  

เพื่อนําเสนอขาว และเพื่อนําเสนอขาว และ
รายการของมหาวิทยาลัย รายการของมหาวิทยาลัย 
ขอนแกนจาขอนแกนจากโทรทัศน กโทรทัศน 
ผานเว็บไซตหนาแรกผานเว็บไซตหนาแรกบนบน
เครือขายอินเตอรเน็ตเครือขายอินเตอรเน็ต  

มีรายการของมีรายการของ
มหาวิทยาลัย ขอนแกนมหาวิทยาลัย ขอนแกน
จากโทรทัศน นําเสนอจากโทรทัศน นําเสนอ
ผานเว็บไซตหนาแรกผานเว็บไซตหนาแรกบนบน
เครือขายอินเตอรเน็ตเครือขายอินเตอรเน็ต
ไดรับความสนใจจากผูมีไดรับความสนใจจากผูมี
สวนไดสวนเสียทุกภาคสวนไดสวนเสียทุกภาค
สวน และใชเปนสวน และใชเปน
ฐานขอมูลในการสืบคน ฐานขอมูลในการสืบคน 
อางอิงเพื่อทํารายงานอางอิงเพื่อทํารายงาน
ผลงานของบุคคล ผลงานของบุคคล และและ
หนวยงานไดอยางมีหนวยงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพประสิทธิภาพ  

  
  
  
  
กองกลางกองกลาง((11))  
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย((55))  

  
  

1122  

  
  

โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ผูปฏิบัติงานในผูปฏิบัติงานใน  KKKKUU  CChhaannnneell  ““KKKKUU  

CChhaannnneell  SScchhooooll””  

  
  
ตต..คค..5252--
กก..ยย..5533  

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และบุคลากรของคณะ และบุคลากรของคณะ 
หนวยงานเพื่อใหมีความหนวยงานเพื่อใหมีความ
พรอมในการผลิต และพรอมในการผลิต และ
รวมผลิตรายการกัรวมผลิตรายการกับบ  KKKKUU  

CChhaannnneell  

  
จัดโครงการอบรมจัดโครงการอบรม  7 7 
หลักสูตร มีผูผานการหลักสูตร มีผูผานการ
อบรมทั้งส้ิน อบรมทั้งส้ิน 224 224 คนคน  

  
กองกลางกองกลาง((11))  
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย((55))  

  
  
  

1133  

  
  
  

โครงการผลิตวีโครงการผลิตวีดีทัศนแนะนําดีทัศนแนะนํา
มหาวิทยาลัยขอนแกน ชุดมหาวิทยาลัยขอนแกน ชุด
ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ  

  
  
  
มม..คค. . 5533  

  
  

เพื่อนําเพื่อนําเสนอเสนอขอมูล ขอมูล 
ผลงานของมหาวิทยาลัยผลงานของมหาวิทยาลัย
ในรูปในรูป  แบบวีแบบวีดีทัศนดีทัศน
ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ  
  

มีวีมีวีดีทัดีทัศนแนะนําศนแนะนํา
มหาวิทยาลัย ชุดมหาวิทยาลัย ชุด

ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเผยแพรทางเผยแพรทาง
ชองทางส่ือสารของชองทางส่ือสารของ

มหาวิทยาลัย และจัดสงมหาวิทยาลัย และจัดสง
ใหคณะใหคณะ//หนวยงาน ใชหนวยงาน ใช

ประโยชนอยางกวางขวางประโยชนอยางกวางขวาง  

  
  
กองกลางกองกลาง((11))  
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย((55))  

  
  
  
  
  



  3535

  
  

  

ที่ที่  
  

โครงการโครงการ//กิจกรรมกิจกรรม  

  

ระยะเวลาระยะเวลา
ดําเนินการดําเนินการ   

  

วัตถุประสงควัตถุประสงค  
  

ผลสัมฤทธ์ิผลสัมฤทธ์ิ  
สอดคลองสอดคลอง
ยุทธศาสตรยุทธศาสตร  

  
  
  

1144  

  
  
  
  

โครงกาโครงการสรุปขาวเดน มขรสรุปขาวเดน มข..  

  
  
  
ธธ..คค. . 5522  

เพื่อรวบรวม และนําเสนอ เพื่อรวบรวม และนําเสนอ 
ขาว และผลงานเดนของขาว และผลงานเดนของ
มหาวิทยาลัยที่ตีพิมพผานมหาวิทยาลัยที่ตีพิมพผาน
หนังสือพิมพสวนกลาง หนังสือพิมพสวนกลาง 
และเผยแพรสูและเผยแพรสู
กลุมเปาหมายกลุมเปาหมาย  

มีเอกสารสรุปขาว และมีเอกสารสรุปขาว และ
ผลงานเดนของมหา ผลงานเดนของมหา 
วิทยาลัยที่ตีพิมพผานวิทยาลัยที่ตีพิมพผาน
หนังสือพิมพสวนกลางหนังสือพิมพสวนกลาง  
เผยแพรแกผูมีสวนไดสวนเผยแพรแกผูมีสวนไดสวน
เสียทุกภเสียทุกภาคสวน จํานวน าคสวน จํานวน 
1515,,000 000 ชุดชุด  

  
  
กองกลางกองกลาง((11))  
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย((55))  

1155  โครงการผลิตส่ือเผยแพร โครงการผลิตส่ือเผยแพร KKKKUU  

BBrraannddiinngg  
ตต..คค..5252--
กก..ยย..5533  

เพื่อเผยแพรอัตลักษณเพื่อเผยแพรอัตลักษณ
ของของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนมหาวิทยาลัยขอนแกน
ผานส่ือตางใหนักศึกษา ผานส่ือตางใหนักศึกษา 
บุคลากร และประชาชนบุคลากร และประชาชน
ทั่วไปไดรับทราบ และมีทั่วไปไดรับทราบ และมี
ความเขาใจความเขาใจ  

มีส่ือเผยแพรอัตลักษณมีส่ือเผยแพรอัตลักษณ
ของของ
มหาวิทยามหาวิทยาลัยขอนแกนในลัยขอนแกนใน
รูปแบบตางๆ ทั้งส่ือรูปแบบตางๆ ทั้งส่ือ
ส่ิงพิมพ ส่ือปายนิเทศ ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือปายนิเทศ ส่ือ
วิทยุ ส่ือโทรทัศน และส่ือวิทยุ ส่ือโทรทัศน และส่ือ
ทางอินเตอรเน็ต ใหทางอินเตอรเน็ต ให
นักศึกษา บุคลากร และนักศึกษา บุคลากร และ
ประชาชนทั่วไปไดรับประชาชนทั่วไปไดรับ
ทราบโดยทั่วถึงและทราบโดยทั่วถึงและ
ตอเนื่องตอเนื่อง  

  
  
  
  
กองกลางกองกลาง((11))  
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย((55))  

1166  โครงการ โครงการ KKKKUU  IInnffoorrmmaattiioonn  CCeenntteerr  พพ..คค. . 5533  เพื่อเปนศูเพื่อเปนศูนยกลางในการนยกลางในการ
บริการขอมูลขาวสารของบริการขอมูลขาวสารของ
ทุกคณะทุกคณะ//หนวยงาน แกผูหนวยงาน แกผู
มาติดตอ รวมทั้งเปนมาติดตอ รวมทั้งเปน
ศูนยกลางในการจัดศูนยกลางในการจัด
กิจกรรมเสริมสรางกิจกรรมเสริมสราง
ภาพลักษณ และเผยแพรภาพลักษณ และเผยแพร
เอกลักษณของเอกลักษณของ
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย  

มีศูนยกลางในการบริการมีศูนยกลางในการบริการ
ขอมูลขาวสารของทุกขอมูลขาวสารของทุก
คณะคณะ//หนวยงาน แกผูมาหนวยงาน แกผูมา
ติดตอ รวมทั้งเปนศูนยติดตอ รวมทั้งเปนศูนย  
กลางในการจัดกิจกกลางในการจัดกิจกรรมรรม
เสริมสรางภาพลักษณ เสริมสรางภาพลักษณ 
และเผยแพรเอกลักษณและเผยแพรเอกลักษณ
ของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย  มีมี
บุคลากรใหบริการ บุคลากรใหบริการ 3 3 คน คน 
โดยเร่ิมใหบริการตั้งแต โดยเร่ิมใหบริการตั้งแต 
มิถุนายน มิถุนายน 2552 2552 เปนตนเปนตน
มามา  

  
  
  
  
กองกลางกองกลาง((11))  
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย((55))  
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ผลการดําเนินผลการดําเนินโครงการโครงการ//กิจกรรม ประจําปงบประมาณ พกิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ..ศศ. . 22555533  
งานรักษาความปลอดภัยงานรักษาความปลอดภัย  

  
  

ที่ที่  
  

โครงการโครงการ//กิจกรรมกิจกรรม  

  

ระยะเวลาระยะเวลา
ดําเนินการดําเนินการ   

  

วัตถุประสงควัตถุประสงค  
  

ผลสัมฤทธ์ิผลสัมฤทธ์ิ  
สอดคลองสอดคลอง
ยุทธศาสตรยุทธศาสตร  

  
11  

โครงการฝกอบรมนักศึกษาโครงการฝกอบรมนักศึกษา
อาสาสมัครสืบสวนสอบสวนพิเศษ อาสาสมัครสืบสวนสอบสวนพิเศษ 
((TTSSII))  รุนที่ รุนที่ 3 3 และรุนที่ และรุนที่ 44  

2727--29 29 
มีมี..คค. . 5353  
และ และ 2121--
23 23 สส..คค. . 
5533  

เพื่อพัฒนานักศึกษาเปนเพื่อพัฒนานักศึกษาเปน
อาสาสมัคร ชวยงานดานอาสาสมัคร ชวยงานดาน
การสืบสวน และรักษาการสืบสวน และรักษา
ความปลอดความปลอดภัยภายใน ภัยภายใน 
มขมข..  

มีนักศึกษาผานการอบรมมีนักศึกษาผานการอบรม
ตลอดโครงการ จํานวน ตลอดโครงการ จํานวน 

180 180 คนคน  

กองกลางกองกลาง((11  และและ
55))  
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
((เปาหมายที่เปาหมายที่11..6 6 
กลยุทธที่ กลยุทธที่ 11))  

  
  
22  

  
โครงการชุดสนับสนุนปองกันโครงการชุดสนับสนุนปองกัน
อุบัติเหตุ ซ้ําซอนอุบัติเหตุ ซ้ําซอน  
  
  

  
กก..ยย. . 5252--  
ตต..คค. . 5533  

เพื่อพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาชมรมวิทยุนักศึกษาชมรมวิทยุ
สมัครเลน ใหสามารถสมัครเลน ใหสามารถ
ชวยเหลือผูประสบชวยเหลือผูประสบเหตุเหตุ
ภายในพื้นที่ มขภายในพื้นที่ มข..  

    
มีนักศึกษาผานการอบรมมีนักศึกษาผานการอบรม
ตลอดโครงการ จํานวน ตลอดโครงการ จํานวน 

120 120 คนคน  

  
กองกลางกองกลาง((11และและ55))  
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
((เปาหมายที่เปาหมายที่11..6 6 
กลยุทธที่ กลยุทธที่ 22))  

  
  
33  

  
โครงการจัดกิจกรรมวันรักษาความโครงการจัดกิจกรรมวันรักษาความ
ปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแกนปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแกน  
((วัน รปภวัน รปภ..มขมข. . ครบรอบ ครบรอบ 20 20 ปป))  

  
15 15 พพ..คค. . 

5353  

11..เสริมสรางความสามัคคีเสริมสรางความสามัคคี
ในหนวในหนวยงานยงาน  
22..เผยแพรผลงานสูเผยแพรผลงานสู
สาธารณชนสาธารณชน  
33..สรางจิตสํานึกในสรางจิตสํานึกใน
วิชาชีพวิชาชีพ  

11..บุคลากรเขาบุคลากรเขารวมรวม
กิจกรรมทั้งส้ินกิจกรรมทั้งส้ิน7575คนคน  
22..ประชากร มขประชากร มข. . และและ
ผูสนใจทั่วไปรวมชมผูสนใจทั่วไปรวมชม
นิทรนิทรรศการแสดงผลงาน รศการแสดงผลงาน 
11,,150150คนคน  

กองกลางกองกลาง((44))  
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
((เปาหมายที่ เปาหมายที่ 55..1 1 
กลยุทธที่ กลยุทธที่ 11))  

  
  
  
  
  
44  

  
  
  
  
  
การกําหนดแผนปฏิบัติการการกําหนดแผนปฏิบัติการ  
((AAccttiioonn  PPllaann))  

  
  
  
  
ตต..คค. . 5252--  
กก..ยย. . 5533  

11..เตรียมความพรอมการเตรียมความพรอมการ
ปฏิบัติงาน ใหทันตอการปฏิบัติงาน ใหทันตอการ
เปล่ียนแปลงในทุกสภาพ เปล่ียนแปลงในทุกสภาพ 
การณการณ  
22..สรางการบูรณาการรวมสรางการบูรณาการรวม  
ระหวางการรักษาความระหวางการรักษาความ
ปลอดภัยภายใน และปลอดภัยภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัยภายนอกมหาวิทยาลัย  

11..มีแผนปฏิบัติการมีแผนปฏิบัติการ
ครอบคลุมพ้ืนที่มขครอบคลุมพ้ืนที่มข..
ทั้งหมดทั้งหมด  
22..จัดเจาหนาที่องคการจัดเจาหนาที่องคการ
สงเคราะหทหารผานศึสงเคราะหทหารผานศึกก
ปฏิบัติหนาที่เสริมประตูปฏิบัติหนาที่เสริมประตู
เขาออก เขาออก 44  ประตูหลักประตูหลัก  
33..  ประสานงานและหรือประสานงานและหรือ
ปฏิบัติการรวม เจาหนา ปฏิบัติการรวม เจาหนา 
ที่ตํารวจ สภที่ตํารวจ สภ..ยอย มขยอย มข..  
44..มีจุดเฝาระวังยับย้ัง  มีจุดเฝาระวังยับย้ัง  
ขัดขวาง  หรือปองกันขัดขวาง  หรือปองกัน
อาชญากรรมอาชญากรรม  
  
  

  
  
  
  
กองกลางกองกลาง((11และและ22))  
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
((เปาหมายที่ เปาหมายที่ 55..2 2 
กลยุทธที่ กลยุทธที่ 11))  
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ที่ที่  
  

โครงการโครงการ//กิจกรรมกิจกรรม  

  

ระยะระยะเวลาเวลา
ดําเนินการดําเนินการ   

  

วัตถุประสงควัตถุประสงค  
  

ผลสัมฤทธ์ิผลสัมฤทธ์ิ  
สอดคลองสอดคลอง
ยุทธศาสตรยุทธศาสตร  

  
  
  
  

  
  
55  

  
  
  
  
  
  
  
โครงการจัดการองคความรูองคกรโครงการจัดการองคความรูองคกร  

  
  

  
  
  
  

ตต..คค. . 5252--  
กก..ยย. . 5533  

11..  เพื่อทําความเขาใจในเพื่อทําความเขาใจใน
แนวทางการปฏิบัติงานที่แนวทางการปฏิบัติงานที่
มีเปาหมายชัดเจน เปนมีเปาหมายชัดเจน เปน
รูปธรรม รูปธรรม   
22..  เพื่อพัฒนาการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติ 
งานใหเปนไปตามงานใหเปนไปตาม
นโยบายนโยบายทีวางไว และเพิ่มทีวางไว และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานปฏิบัติงาน  
33..  เพื่อพัฒนาองคความรูเพื่อพัฒนาองคความรู
ในการปฏิบัติงานและในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาการบริหารจัดการพัฒนาการบริหารจัดการ
องคกรกับกลุมผูนําขององคกรกับกลุมผูนําของ
องคกรองคกร  

11..มีการรวมพลทุกผลัดเพื่อมีการรวมพลทุกผลัดเพื่อ
ช้ีแจง เสนอขอมูล ขาวสาร  ช้ีแจง เสนอขอมูล ขาวสาร  
ขอราชการ เพื่อแลกเปล่ียนขอราชการ เพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู  แกปญหาตางๆเรียนรู  แกปญหาตางๆ  
22..มีการประชุมหนมีการประชุมหน..หนวยทุหนวยทุกก
เดือนเดือน  
33..มีการประชุมเฉพาะกิจมีการประชุมเฉพาะกิจ
ตามสถานการณหรือตามสถานการณหรือ
เหตุการณตางๆเหตุการณตางๆ  
44..มีการสอดแทรกความรูมีการสอดแทรกความรู
ทางวิชาการในการประชุมทางวิชาการในการประชุม  

  
  

  
  
กองกลางกองกลาง((33))  
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
((เปาหมายที่ เปาหมายที่ 
55..2 2 กลยุทธที่ กลยุทธที่ 
11))  

  
  
  
  
  
  
  
  
66  

  
  
  
  
  
  
  
  
โครงการพัฒนาระบบขอมูลโครงการพัฒนาระบบขอมูล
ขาวสารเพื่อการบริหารจัดการขาวสารเพื่อการบริหารจัดการ
((MMIISS))  

  
  
  
  
  
  
  
ตต..คค. . 5522--
กก..ยย. . 5533  

11..  เพ่ือจัดการฐาน เพ่ือจัดการฐาน 
ขอมูลดานเอกสารในขอมูลดานเอกสารใน
การปฏิบัติงานดานการการปฏิบัติงานดานการ
รักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัย  
22..  เพ่ือเผยแพรความรูเพ่ือเผยแพรความรู
และประชาสัมพันธผลและประชาสัมพันธผล
การปฏิบัติงานการปฏิบัติงาน  
33..  เพ่ือเปนชองทางในเพ่ือเปนชองทางใน
การรับฟงความคิดเห็น การรับฟงความคิดเห็น 
ขอรองเรียนรองทุกข ขอรองเรียนรองทุกข 
ดานการปฏิบัติงานดานการปฏิบัติงาน
รักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัย  

11. . มีมี  WWeebb  ssiittee  
((hhttttpp::////wwwwww..sseeccuurriittyy..kk
kkuu..aacc..tt//nneewwss))  
22..  มีฐานขอมูลผูฝาฝนกฎมีฐานขอมูลผูฝาฝนกฎ
จราจร  ผูกระจราจร  ผูกระทําผิดทําผิด
กฎหมาย  ระเบียบ กฎหมาย  ระเบียบ 
ขอบังคับ ขอบังคับ ในใน  
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย  
33..  มีฐานขอมูลประวัติผูมีฐานขอมูลประวัติผู
ประกอบอาชญากรรมประกอบอาชญากรรม
ผูประกอบการรถโดยผูประกอบการรถโดย  สารสาร
ในมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัย  ขอนแกนขอนแกน  
44..  มีการดําเนินรายการมีการดําเนินรายการ
ทางสถานีวิทยุ ทางสถานีวิทยุ FFMM  110033  
MMhhzz..  
55..  มีมีขาวประชาสัมพันธขาวประชาสัมพันธ
เผเผยแพรขอมูลขาวสารทุกยแพรขอมูลขาวสารทุก
สัปดาหสัปดาห  
66. . มีระบบมีระบบสายตรวจขอมูลสายตรวจขอมูล
ขาวสารขาวสาร  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

กองกลางกองกลาง
((33,,44,,55))  
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
((เปาหมายที่ เปาหมายที่ 
55..33  
กลยุทธที่ กลยุทธที่ 11))  
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ที่ที่  
  

โครงการโครงการ//กิจกรรมกิจกรรม  

  

ระยะเวลาระยะเวลา
ดําเนินการดําเนินการ   

  

วัตถุประสงควัตถุประสงค  
  

ผลสัมฤทธ์ิผลสัมฤทธ์ิ  
สอดคลองสอดคลอง
ยุทธศาสตรยุทธศาสตร  

  
  
  
  
77  

  
  
  
  
โครงการประหยัดพลังงานไฟฟา โครงการประหยัดพลังงานไฟฟา 
และน้ํามัและน้ํามัน เช้ือเพลิงน เช้ือเพลิง  

  
  
  
  
ตต..คค. . 5522--
กก..ยย. . 5533  

  เเพ่ือสรางแนวปฏิบัติแกพ่ือสรางแนวปฏิบัติแก
บุคลากรในองคกรที่มีบุคลากรในองคกรที่มี
หนาที่ในการดูแลอาคารหนาที่ในการดูแลอาคาร
สถานที่และสถานที่และ
สาธารณูปโภคในการสาธารณูปโภคในการ
ดําเนินการดําเนินการประหยัดประหยัด
พลังงานไฟฟาอาคารพลังงานไฟฟาอาคาร
สํานักงานรักษาความสํานักงานรักษาความ
ปลอดภัย และนํ้ามัน ปลอดภัย และนํ้ามัน 
เช้ือเพลิงเช้ือเพลิง  

11..มีมาตรการการมีมาตรการการ
ตรวจสอบการเปดตรวจสอบการเปด--ปดปด
ไฟฟาเครื่องปรับอากาไฟฟาเครื่องปรับอากาศศ
ตามกําหนดเวลาตามกําหนดเวลา  
22..ปรับเปล่ียนการใชนํ้ามันปรับเปล่ียนการใชนํ้ามัน
เช้ือเพลิงยานพาหะนะ ที่มีเช้ือเพลิงยานพาหะนะ ที่มี
ตนทุนตํ่าปรับจากเบนซิน ตนทุนตํ่าปรับจากเบนซิน 
9911  เปนแกสโซฮอล เปนแกสโซฮอล 9911  
และนํ้ามันดีเซล เปนไบโอและนํ้ามันดีเซล เปนไบโอ
ดีเซลดีเซล  

  
  
  

กองกลางกองกลาง((33,,44))  
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
((เปาหมายที่ เปาหมายที่ 
55..44  

กลยุทธที่ กลยุทธที่ 11))  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
88  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการโครงการพัฒนาการบริหารจัดการ
ระบบรักษาควาระบบรักษาความปลอดภัยมปลอดภัย  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
ตต..คค. . 5522--
กก..ยย. . 5533  

11..  เพ่ือพัฒนาการเพ่ือพัฒนาการ
บริหารจัดการระบบการบริหารจัดการระบบการ
รักษาความปลอดภัยใหรักษาความปลอดภัยให
มีประสิทธิภาพ สนองมีประสิทธิภาพ สนอง
นโยบายของนโยบายของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยขอนแกน 
22..  เพ่ือเพ่ิมมาตรการเพ่ือเพ่ิมมาตรการ
ดานการรักษาความดานการรักษาความ
ปลอดภัยแกบุคลากรปลอดภัยแกบุคลากร
และสถานที่ราชการและสถานที่ราชการ  
33..  เพ่ือสรางความเพ่ือสรางความ
เช่ือม่ันและความม่ันใจเช่ือม่ันและความม่ันใจ
แกนักศึกษาแลแกนักศึกษาและะ
ผูปกครองผูปกครอง  
44..  เพ่ือสรางความเพ่ือสรางความ
รวมมือระหวางองคกรรวมมือระหวางองคกร
หุนสวนภาคีหุนสวนภาคี  

11..มีขอตกลงวาดวยความมีขอตกลงวาดวยความ
รวมมือทางวิชาการรวมมือทางวิชาการ
ระหวางสํานักงานตํารวจระหวางสํานักงานตํารวจ
แหงชาติโดยตํารวจภูธรแหงชาติโดยตํารวจภูธร
ภาคภาค44  กับมหาวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัย 
ขอนแกนขอนแกน  
22..มีการจัดต้ังสถานีมีการจัดต้ังสถานี
ตํารวจภูธรยอยภายในตํารวจภูธรยอยภายใน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย   
33..มีศูนยปฏิบัติการรักษามีศูนยปฏิบัติการรักษา
ความปลอดภัย ความปลอดภัย ((รระบบะบบ
รักษาความปลอดภัยทางรักษาความปลอดภัยทาง
กายภาพกายภาพ//กลอง กลอง IIPP  
CCAAMMEERRAA))  
44..มีระบบการปฏิบัติ งานมีระบบการปฏิบัติ งาน
รวมกับสภรวมกับสภ..ยอยมขยอยมข..  
55..มีโครงการรับฝากบานมีโครงการรับฝากบาน
ในเทศกาลตางๆที่มีในเทศกาลตางๆที่มี
วันหยุดราชการติดตอกันวันหยุดราชการติดตอกัน
หลายวัน เชน เทศกาลหลายวัน เชน เทศกาล
สงกรานต ปใหม สงกรานต ปใหม   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

กองกลางกองกลาง((22,,33))  
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
((เปาหมายที่ เปาหมายที่ 
55..44  

กลยุทธที่ กลยุทธที่ 22))  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  3939

  

ที่ที่  
  

โครงการโครงการ//กิจกรรมกิจกรรม  

  

ระยะเวลาระยะเวลา
ดําเนินการดําเนินการ   

  

วัตถุประสงควัตถุประสงค  
  

ผลสัมฤทธ์ิผลสัมฤทธ์ิ  
สอดคลองสอดคลอง
ยุทธศาสตรยุทธศาสตร  

        66..มีมาตรการเพ่ิมความมีมาตรการเพ่ิมความ
ปลอดภัยแกบุคลากรและปลอดภัยแกบุคลากรและ
สถานที่ราชการ สถานที่ราชการ   
77..มีระบบรักษาความมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยแกบุคคลสําคัญปลอดภัยแกบุคคลสําคัญ
ทุกระดับในพ้ืนที่ทุกระดับในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยขอนแกน   
88..มีนักศึกษา  บุคลากร มีนักศึกษา  บุคลากร 
ฝากรถจักรยานยนตในฝากรถจักรยานยนตใน
เทศกาล ไมนอยกวา เทศกาล ไมนอยกวา 60 60 
รายตอเทศกาลรายตอเทศกาล  

  

  
  
  
  
  
  
  
99  

  
  
  
  
  
  
  
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการโครงการพัฒนาการบริหารจัดการ
ระบบจราจร  ระบบจราจร    

  
  
  
  
  
  
ตต..คค. . 5522--
กก..ยย. . 5533  

11..  เพ่ืออํานวยความเพ่ืออํานวยความ
สะดวกดานการจราจรในสะดวกดานการจราจรใน
เขตพ้ืนที่เขตพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยขอนแกนมหาวิทยาลัยขอนแกน  
22..  เพ่ือกวดขันวินัยเพ่ือกวดขันวินัย
การจราจรแกนักศึกษา การจราจรแกนักศึกษา 
และบุคลากรและบุคลากร  
33..  เพ่ือวางแผนและเพ่ือวางแผนและ
แกไขปญหแกไขปญหาจราจรตามาจราจรตาม
สภาพปญหาที่เกิดข้ึน ณ สภาพปญหาที่เกิดข้ึน ณ 
ปจจุบันปจจุบัน  
44..  เพ่ือใหบริการจราจร เพ่ือใหบริการจราจร 
ตามที่หนวยงานตางๆ ตามที่หนวยงานตางๆ 
รองขอ และหรือ ใน รองขอ และหรือ ใน 
เทศกาลตาง ๆ เทศกาลตาง ๆ   

11..มีหนวยสายตรวจมีหนวยสายตรวจ
จราจร จราจร   
22..มีระบบจราจรในช่ัวโมงมีระบบจราจรในช่ัวโมง
เรงดวนเช่ือมตอถนนทางเรงดวนเช่ือมตอถนนทาง
หลวงชนบทหลวงชนบท  
33..มีระบบจราจรคณะมีระบบจราจรคณะ
พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร   
44..มีระบบจราจรในมีระบบจราจรใน
สัปดาหวันวิทยาศาสสัปดาหวันวิทยาศาสตรตร
แหงชาติ แหงชาติ   
55..มีระบบจราจรในงานมีระบบจราจรในงาน
ขอนแกนมาราธอนขอนแกนมาราธอน  
66..มีระบบจราจรในมีระบบจราจรใน
กิจกรรมที่นักศึกษากิจกรรมที่นักศึกษา
องคกร ตางๆ จัดข้ึน องคกร ตางๆ จัดข้ึน   
77..มีการฝกอบรมการใหมีการฝกอบรมการให
สัญญาณจราจรใหกับสัญญาณจราจรใหกับ
นักศึกษาอาสาสมัครนักศึกษาอาสาสมัคร  
88..มีระบบบริการดานการมีระบบบริการดานการ
รักษาความปลอดรักษาความปลอด  ภัยและภัยและ
การจราจรในเทศกาลการจราจรในเทศกาล
สงกรานตป สงกรานตป 5522  

  
  
  
  
  
  
  
  

กองกลางกองกลาง
((11,,22,,33))  
มหาวิทมหาวิทยาลัยยาลัย
((เปาหมายที่ เปาหมายที่ 
55..44  

กลยุทธที่ กลยุทธที่ 11))  

  
  
  



  4040

  
  

  

ที่ที่  
  

โครงการโครงการ//กิจกรรมกิจกรรม  

  

ระยะเวลาระยะเวลา
ดําเนินการดําเนินการ   

  

วัตถุประสงควัตถุประสงค  
  

ผลสัมฤทธ์ิผลสัมฤทธ์ิ  
สอคลองสอคลอง

ยุทธศาสตรยุทธศาสตร  

  
  
  
  

1100  

  
  
  
  
โครงการพัฒนาทักษะเจาหนาที่โครงการพัฒนาทักษะเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัย  

  
  
  
  
ตต..คค. . 5522--
กก..ยย. . 5533  

11..  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน ดานทักษะการปฏิบัติงาน ดานทักษะการ
บริการบริการ  
  22..  เพ่ือพัฒนาศักยภาพเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ดานกําลังกาย และดานกําลังกาย และ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน กําลังใจในการปฏิบัติงาน   
33. . เพ่ือพัฒนาบุคลากรในเพ่ือพัฒนาบุคลากรใน
ระดับผูนําหนวย และสรางระดับผูนําหนวย และสราง
ความสามัคคีในการทํางานความสามัคคีในการทํางาน
รวมกันรวมกัน  
  

11..มีการสัมมนาเพ่ือมีการสัมมนาเพ่ือ
แลกเปล่ียนเรียนรูแลกเปล่ียนเรียนรู
ประสบการณดานการประสบการณดานการ
รักษาความปลอดภัย  รักษาความปลอดภัย    
22..มีการฝกอบรมมีการฝกอบรม
เจาหนาที่รักษาความเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย ปลอดภัย ((โครงการโครงการ))  
33..มีการสัมมนาการมีการสัมมนาการ
บริหารจัดการองคกรบริหารจัดการองคกร
อยางมีประสิทธิภาพ อยางมีประสิทธิภาพ   
  

  
  
  
กองกลางกองกลาง((33))  
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
((เปาหมายที่ เปาหมายที่ 
55..44  

กลยุทธที่ กลยุทธที่ 11))  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1111  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
โครงการพัฒนาการมีสวนรวมของโครงการพัฒนาการมีสวนรวมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ตต..คค. . 5522--
กก..ยย. . 5533  

11..  ใหความรู  ความเขาใจใหความรู  ความเขาใจ
และปลูกฝงและปลูกฝงวินัยจราจรแกวินัยจราจรแก
นักศึกษา นักศึกษา บุคลากร และบุคลากร และ
ชุมชน  ชุมชน    
22..  บริการเปดสอบบริการเปดสอบ
ใบอนุญาตขับข่ีใบอนุญาตขับข่ี  
33..  สนับสนุนขอมูล ใหสนับสนุนขอมูล ให
ความรู  ความเขาใจ  และความรู  ความเขาใจ  และ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับความขอเท็จจริงเกี่ยวกับความ
รุนแรงของอุบัติรุนแรงของอุบัติ  เหตุเหตุในใน
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย  ขอนแกนขอนแกน    
44..  สรางคานิยมที่ดี  ในสรางคานิยมที่ดี  ใน
การขับข่ี  ใสใจในความการขับข่ี  ใสใจในความ
ปลอดภัยของตนเองและปลอดภัยของตนเองและ
สวนรวมสวนรวม  
55..เพ่ือกระตุนการเพ่ือกระตุนการ
ระมัดระวังรักษาทรัพยสินระมัดระวังรักษาทรัพยสิน
ของนักศึกษา บุคลากร ของนักศึกษา บุคลากร   
66..เพ่ือรณรงคความเพ่ือรณรงคความ
ปลอดภัยในการขับข่ีปลอดภัยในการขับข่ี  

11..มีเครือขายความมีเครือขายความ
รวมมือของนักศึกษา รวมมือของนักศึกษา 
บุคลากร สภานักศึกษา  บุคลากร สภานักศึกษา  
องคการนักศึกษา  และองคการนักศึกษา  และ
ชุมชน  ชุมชน  ในการสรางในการสราง
วินัยจราจรและปวินัยจราจรและปฏิฏิบัติบัติ
ตามกฎหมาย  ตามกฎหมาย    
22..มีการฝกอบรมขับข่ีมีการฝกอบรมขับข่ี
ปลอดภัยและจัปลอดภัยและจัดทําดทํา
ใบอนุญาตขับรถ ใบอนุญาตขับรถ   
33..  มีฐานขอมูล ใหมีฐานขอมูล ให
ความรู  ความเขาใจ  ความรู  ความเขาใจ  
และขอเท็จจริงเกี่ยวกับและขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ความรุนแรงของความรุนแรงของ
อุบัติเหตุ ในอุบัติเหตุ ใน
มหาวิทยาลัยขอนแกนมหาวิทยาลัยขอนแกน    
44..มีการเผยแพรมีการเผยแพรความรู  ความรู  
ความเขาใจ และขอเท็จ ความเขาใจ และขอเท็จ 
จริงเกี่ยวกับความจริงเกี่ยวกับความ
รุนแรงของอุบัติเหตุรุนแรงของอุบัติเหตุแกแก  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
กองกลางกองกลาง((44,,55))  
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
((เปาหมายที่เปาหมายที่  
55..44  

กลยุทธที่ กลยุทธที่ 11))  

  
  
  
  
  
  
  



  4141

  

ที่ที่  
  

โครงการโครงการ//กิจกรรมกิจกรรม  

  

ระยะเวลาระยะเวลา
ดําเนินการดําเนินการ   

  

วัตถุประสงควัตถุประสงค  
  

ผลสัมฤทธ์ิผลสัมฤทธ์ิ  
สอดคลองสอดคลอง
ยุทธศาสตรยุทธศาสตร  

      สัญจร และมุงเนนสัญจร และมุงเนนรณรงครณรงค
เมาไมขับเมาไมขับ  

นักศึกษาและบุคลากรนักศึกษาและบุคลากร  
55..มีกิจกรรมเพ่ือกระตุนมีกิจกรรมเพ่ือกระตุน
ใหมีความใหมีความระมัดระวังระมัดระวังในใน
การการรักษาทรัพยสินของรักษาทรัพยสินของ
นักศึกษา นักศึกษา และและบุคลากร บุคลากร   
66..มีมีกิจกรรมกิจกรรมรณรงครณรงค
ความปลอดภัยในการความปลอดภัยในการ
ขับข่ี สัญจร และมุงเนนขับข่ี สัญจร และมุงเนน
รณรงคเมาไมขับรณรงคเมาไมขับ  
  

  

  
  

ผลการดําเนินผลการดําเนินโครงการโครงการ//กิจกรรม ประจําปงบประมาณ พกิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ..ศศ. . 22555533  
งานเลขานุการผูบริหารงานเลขานุการผูบริหาร  

  
  

ที่ที่  
  

โครงการโครงการ//กิจกรรมกิจกรรม  

  

ระยะเวลาระยะเวลา
ดําเนินการดําเนินการ   

  

วัตถุประสงควัตถุประสงค  
  

ผลสัมฤทธ์ิผลสัมฤทธ์ิ  
สอดคลองสอดคลอง
ยุทธศาสตรยุทธศาสตร  

  
  
  
  
11  

  
  
โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษโครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษ
สําหรับการทํางานสําหรับการทํางาน((TThhee  
CCoommmmuunniiccaattiioonn  iinn  OOffffiiccee  uussee  
ccoouurrssee))  

  
  
  
2288  เมเม..ยย..--  
26 26 พพ..คค. . 
5533  

11..เพื่อพัฒนาและเพิ่มเพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ทักษะการใชทักษะการใชภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
สําหรับบุคลากรสําหรับบุคลากร
ผูปฏิผูปฏิบัติงานเลขานุการบัติงานเลขานุการ  
22..เพื่อเพิ่มพูนความรูเพื่อเพิ่มพูนความรู
ภาษาอังกฤษของบุคลากรภาษาอังกฤษของบุคลากร
ผูปฏิบัติงานเลขานุการ ผูปฏิบัติงานเลขานุการ 
เเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนา
งาน และพัฒนาองคกรงาน และพัฒนาองคกร  

  
  
มีมีบุคลากรผูปฏิบัติงานบุคลากรผูปฏิบัติงาน
เลขานุการผูบริหาร และเลขานุการผูบริหาร และ
บุคลากรสังกัดกองกลาง บุคลากรสังกัดกองกลาง 
ผานการอบรมผานการอบรม  
จํานวน จํานวน 2828  คนคน  

  
  
  
กองกลางกองกลาง((55))  
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย((55))  

  
หมายเหตุหมายเหตุ  
ประเด็นยุทธศาสตรกองกลางประเด็นยุทธศาสตรกองกลาง  
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 11  ::  การพัฒนากระบวนงานและวิธีการเพื่อประการพัฒนากระบวนงานและวิธีการเพื่อประสิทธิผลขององคกรสิทธิผลขององคกร  
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 22  ::  การการสรางคุณภาพและประสิทธิภาพของการบริหารองคกรการการสรางคุณภาพและประสิทธิภาพของการบริหารองคกร  
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 33  ::  การปรับปรุงระบบการเงินเละงบประมาณการปรับปรุงระบบการเงินเละงบประมาณ  
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 44  ::  การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล สวัสดิการ และคาตอบแทนการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล สวัสดิการ และคาตอบแทน  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 55  ::  กาการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยมรปรับเปล่ียนกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยม  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 66  ::  การพัฒนาสูระบบราชการแนวใหมการพัฒนาสูระบบราชการแนวใหม  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 77  ::  การการมีสวนรวมของประชาชนมีสวนรวมของประชาชน  
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ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย  
  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 11  ::  การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุงสงเสริมศักยภาพใการผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุงสงเสริมศักยภาพใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงคหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 22  ::  การวิจัยและพัฒนาที่สรางองคความรูใหเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถแขงขันการวิจัยและพัฒนาที่สรางองคความรูใหเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถแขงขัน  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 33  ::  การบริการวิชาการที่เสริมสรางการพัฒนาที่ย่ังยืนการบริการวิชาการที่เสริมสรางการพัฒนาที่ย่ังยืน  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 44  ::  การอนุรักษ พัฒนา ถายทอดและฟนฟูการอนุรักษ พัฒนา ถายทอดและฟนฟูขนบธรรมเนียมขนบธรรมเนียม  ประเพณีและ วัฒนธรรม ประเพณีและ วัฒนธรรม   

                    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 55  ::  การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ  
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ณะกรรมการจัดทํารายงานประจําป ณะกรรมการจัดทํารายงานประจําป 25532553  

กองกลาง สํานักงานอธิการบดีกองกลาง สํานักงานอธิการบดี  
  
  11..    ผูอํานวยการกองกลาง   ผูอํานวยการกองกลาง       เปนประธานกรรมการเปนประธานกรรมการ  
  22.  .  หัวหนาหนางานสารบรรณหัวหนาหนางานสารบรรณ    เปนรองประธานกรรมการเปนรองประธานกรรมการ  
  33.  .  หัวหนางานประชาสัมพันธหัวหนางานประชาสัมพันธ    เปนรองประธานกรรมการเปนรองประธานกรรมการ  
  44.  .  หัวหนางานประชุมหัวหนางานประชุม      เปนกรรมการเปนกรรมการ  
  55.  .  หัวหนางานสภาอาจารยหัวหนางานสภาอาจารย    เปนกรรมการเปนกรรมการ  
  66.  .  หัวหนางานประสานงานมหาวิทยาลัยหัวหนางานประสานงานมหาวิทยาลัย  เปนกรรมการเปนกรรมการ  
  77.  .  หัวหนางานเลขานุการผูบริหารหัวหนางานเลขานุการผูบริหาร  เปนกรรมการเปนกรรมการ  
  88.  .  หัวหนางานรักษาความปลอดภัยหัวหนางานรักษาความปลอดภัย  เปนกรรมการเปนกรรมการ  
  99.  .  นางสาวผองศรี  บุญสามารถนางสาวผองศรี  บุญสามารถ    เปนเลขานุการเปนเลขานุการ    
  
      **************************************************************  
 
 
 
 
 
 
 
 


