
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแกน

(รอบ 12 เดือน ระหวาง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน พ.ศ. 2559)



วิสัยทัศน

(ระบุจํานวน)

จํานวน

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

ตัวชี้วัด 19 18 94.74 - - 1* 5.26

กลยุทธ 6 5 83.33 - - 1* 16.67

โครงการ 13 12 92.31 - - 1* 7.69

ตัวชี้วัด 15 14 93.33 - - 1* 6.67

กลยุทธ 4 3 75.00 - - 1* 25

โครงการ 10 9 90.00 - - 1* 10

ตัวชี้วัด 3 3 100 - - - -

กลยุทธ 1 1 100 - - - -

โครงการ 2 2 100 - - - -

ตัวชี้วัด 1 1 100 - - - -

กลยุทธ 1 1 100 - - - -

โครงการ 1 1 100 - - - -
หมายเหต ุ* เน่ืองจากโครงการสัมมนาพัฒนาทักษะผูปฏิบัติงานศูนยรับ-สง หนังสือกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ

สรุปขอมูลผลการดําเนินการตามวิสัยทัศน ตัวชี้วัด กลยุทธ โครงการ 

ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2559 กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน

ประเด็นยุทธศาสตร

ดําเนินการแลวเปนไปตามแผนและเปาหมาย เริ่มดําเนินการแลวแตยังไมบรรลุเปาหมาย ยังไมไดดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

“เปนหนวยงานสนับสนุนการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร ของมหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อใหการดําเนินงานในทุกภารกิจเกิดประสิทธิภาพสูงสุด”

รวมทุกประเด็นยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนากระบวนงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ



ประเด็นยุทธศาสตร เปาหมายป 2559 ผลการดําเนนิงานป 2559

1.โครงการแปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข ป 5
      ตัวชี้วัดท่ี 1 บุคลากรในมหาวิทยาลัยและเครือขายเศรษฐกิจพอเพียง เขารวมไมรอยกวา 100 คน

 
100 คน

 
116 คน

2.โครงการฝกอบรมทักษะดานการปองกันและระงับอัคคีภัยเบื้องตน
      ตัวชี้วัดท่ี 1 บุคลากรที่เขารวมโครงการตามหนวยงาน เปาหมายไมนอยกวารอยละ 80 ของหนวยงานในอาคารสิริคุณากร

 
รอยละ 80

 
รอยละ 100

      ตัวชี้วัดท่ี 2 ความพึงพอใจของบุคลากรที่เขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 รอยละ 80 94.40

3.กิจกรรมประหยัดพลังงาน
      ตัวชี้วัดท่ี 1 ระดับความสําเร็จในการประหยัดพลังงาน

 
ระดับ 5

 
ระดับ 5

4.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สูการพัฒนา
      ตัวชี้วัดท่ี 1 บุคลากรที่เขารวมโครงการไมนอยกวา  รอยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด

 
รอยละ 80

 
รอยละ 100

      ตัวชี้วัดท่ี 2 ความพึงพอใจของบุคลากรที่เขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 89.20

5.โครงการการพัฒนาทักษะของเลขานุการผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนสูเลขานุการมืออาชีพ
      ตัวชี้วัดท่ี 1 เลขานุการผูบริหารเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80

 
รอยละ 80

 
รอยละ 88.46

      ตัวชี้วัดท่ี 2 มีคูมือทักษะพื้นฐานการปฏิบัติงาน สําหรับเลขานุการผูบริหาร มีคูมือทักษะพื้นฐาน 1 เลม 1 เลม

สรุปขอมูลผลการดําเนนิการตามตัวชี้วัด และเปาหมาย

ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2559 กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธที่ 1.1  โครงสรางพ้ืนฐานที่ดี

กลยุทธที่ 1.2 การทบทวนทิศทางองคกร

กลยุทธที่ 1.3 การพัฒนาบุคลากร



ประเด็นยุทธศาสตร เปาหมายป 2559 ผลการดําเนนิงานป 2559

สรุปขอมูลผลการดําเนนิการตามตัวชี้วัด และเปาหมาย

ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2559 กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน

6.โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการในการปฏิบัติงานกับงานประสานงานมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาคที่มีที่ตั้ง ณ กรุงเทพมหานคร
      ตัวชี้วัดท่ี 1  มีการปรับปรุงกระบวนงาน เพ่ือลดขั้นตอนหรือลดระยะเวลาในการปฏิบัติโดยมีกระบวนงานที่ลดขั้นตอน หรือลดระยะเวลาไดไมนอยกวา
รอยละ 30 ของจํานวนกระบวนงานทั้งหมด

 
ไมนอยกวารอยละ 30

จากการดําเนินโครงการพบวา งาน

ประสานงานมหาวิทยาลัยตางๆ ที่ได

แลกเปลี่ยนเรียนรู มีขั้นตอนการทํางานใน

กระบวนงานตางๆ มากวาของงาน

ประสานงานมหาวิทยาลัยขอนแกน ในทุก

กระบวนงาน ซึ่งไดศึกษาในรายละเอียดแลว 

พบวามีการรัดกุม และจะนําไปสูงการปองกัน

ความเสี่ยงในการดําเนินงานได จึงไดนํา

รายละเอียดการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

ตาง ๆ มาพัฒนากระบวนงานใหม ซึ่งมิไดลด

ขั้นตอน หรอืระยะเวลาลง แตชวยใหการ

ทํางานมีประสิทธิภาพและสามารถลดความ

เสี่ยงในทุกกระบวนงานได

      ตัวชี้วัดท่ี 2 มีการจัดทําคูมือสําหรับผูใชบริการอยางนอยรอยละ 50 ของกระบวนงานทั้งหมด รอยละ 50 รอยละ 100

7.โครงการสัมมนาพัฒนาทักษะผูปฏิบัติงานศูนยรับ-สง หนังสือกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
      ตัวชี้วัดท่ี 1 เจาหนาที่รับ-สงหนังสือ ไดรวมรับทราบแนวปฏิบัติและแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติรวมกันไมนอยกวารอยละ 80 ของสมาชิกทั้งหมด
 โดยมีการจัดทําเปนคูมือมาตรฐานการทํางาน

 
ไมนอยกวารอยละ 80

 
ไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ



ประเด็นยุทธศาสตร เปาหมายป 2559 ผลการดําเนนิงานป 2559

สรุปขอมูลผลการดําเนนิการตามตัวชี้วัด และเปาหมาย

ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2559 กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน

8.โครงการสัมมนาพัฒนาคุณคางานบริการสําหรับงานบริการยานพาหนะ
      ตัวชี้วัดท่ี 1 ผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 ของกลุมเปาหมาย

 
ไมนอยกวารอยละ 80

 
รอยละ 100

9.โครงการผลิตและเผยแพรสื่อการเรียนรูเพื่อคุณภาพชีวิต สูสังคม ผานรายการวิทยุ
      ตัวชี้วัดท่ี 1 มีการเผยแพรผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และสาระความรู ขอความของมหาวิทยาลัยขอนแกน  สูชุมชนในวงกวาง ผานสถานี
วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน F.M. 103 Mhz. ไมนอยกวา 150 เรื่อง

 
ไมนอยกวา 150 เรื่อง

 
173 เรื่อง

10.โครงการแผนการจัดการความรู (Knowledge management : KM ) กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน
      ตัวชี้วัดท่ี 1 จํานวนเรื่องท่ีบุคลากรถายทอดองคความรู ไมนอยกวา 20 เรื่อง

 
ไมนอยกวา 20 เรื่อง

 
จํานวน 45 เรื่อง

      ตัวชี้วัดท่ี 2 มีฐานขอมูลในรูปแบบของการรวมเลมการถายทอดองคความรูไมนอยกวา 1 ชุดความรู 1 ชุดความรู 1 ชุดความรู

11.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบเอกสาร มหาวิทยาลัยขอนแกน ระยะที่ 1
      ตัวชี้วัดท่ี 1 มีสวนงานในมหาวิทยาลัยรวมใชระบบบริหารจัดการเอกสารไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนสวนงานทั้งหมด

 
รอยละ 80 

 
รอยละ 100

12.โครงการอบรมโปรแกรมการจัดการจดหมายและพัสดุ GAD Past Office (GPO)
       ตัวช้ีวัดที่ 1 มีโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการในการฝากสงจดหมายและพัสดุ

 
1 โปรแกรม

1 โปรแกรม

https://igad.kku.ac.th/postoffice/

       ตัวช้ีวัดที่ 2 มีการจัดอบรมเครือขายผูใชงานฝากสงจดหมายและพัสดุโดยมีผูเขารวมอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของสมาชิกทั้งหมด รอยละ 80 รอยละ 100

13.โครงการคุณภาพสัญจร
      ตัวชี้วัดท่ี 1 มีกิจกรรมในการใหผูบริหารระดับสูงและหัวหนางาน รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็นดานการประกันคุณภาพ ตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพมหาวิทยาลัย และถายทอดสูการปฏิบัติระดับบุคคล โดยมีบุคลการเขารวมไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนบุคลากรทั้งหมด

 
รอยละ 80

 
รอยละ 100

กลยุทธที่ 3.1  สรางวัฒนธรรมองคกรเชิงคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคณุภาพ และระบบประกันคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนากระบวนงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธที่ 1.4 การพัฒนาสูองคกรแหงการเรียนรู

กลยุทธที่ 2.1 เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการองคกร



เปาประสงค 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

( รอบ 12 เดือน ระหวาง 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)

1

1) บุคลากรในมหาวิทยาลัยและเครือขายเศรษฐกิจ

พอเพียง เขารวมไมรอยกวา 100 คน

คน 100 116             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 ไดจัดกิจกรรม รับฟงการเสวนาเรียนรู

วถิีพอเพียง หัวขอเร่ือง “แคพอเพียง ก็เพียงพอ” ณ ลานสนามหญาหนาอาคารสิริ

คุณากร เวลา 09.00 - 12.00 น. วทิยาการโดย คุณมารติน วีลเลอร บัณฑิตเคมบริดจ 

ผูพบคุณคาของทองนาอีสาน และในวันดังกลาวมีผูสนใจเขารวมโครงการจํานวน 116 

คน จากกลุมเปาหมาย 100 คนและความพึงพอใจอยูที่รอยละ 89.20 งบประมาณที่ใช

ในการดําเนินการ 9,100 บาท

นายดนัย

เอ่ียมหงษเหม

2

1) บุคลากรที่เขารวมโครงการตามหนวยงาน เปาหมาย

ไมนอยกวารอยละ 80 ของหนวยงานในอาคารสิริ

คุณากร

2) ความพึงพอใจของบุคลากรที่เขารวมโครงการไม

นอยกวารอยละ 80

รอยละ 

รอยละ 

80

80

100

94.40

        โครงการฝกอบรมทักษะดานการปองกันและระงับอัคคีภัยเบ้ืองตนเปนโครงการ

ตอเนื่องระหวางป 2559 ถึง 2560 และเม่ือวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ไดมีการจัดอบรม

การจัดทําแผนปองกันอัคคีภัย อาคารสิริคุณากร ประจําป 2559 ณ หองประชุม

กัลปพฤกษ 7 และมีผูสนใจเขารวมจัดทําแผนรอยละ 100 ซึ่งเปนผูแทนของแตละ

หนวยงาน  และในป พ.ศ. 2560 จะมีกําหนดการซอมแผนอพยพและการลําเลี้ยง

ผูประสบภัย และแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน เพ่ือดําเนินการ 

         รอยลุความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ อยูที่ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยที่ 

4.72 หรือคดิเปนรอยละ 94.40

นางสาวผองศรี 

บุญสามารถ

     เนื่องจากเปนโครงการ

ตอเนื่อง ระหวางปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 ถึง ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

      ในป 2560 จะดําเนินการ

ซอมแผนอพยพและการลําเลี้ยง

ผูประสบภัย ตามแผนที่ได

กําหนดไว

โครงการแปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข ป 5

โครงการฝกอบรมทักษะดานการปองกันและระงับอคัคีภัยเบื้องตน

ผูรับผิดชอบ

รายละเอียดตวัชี้วดั

กลยุทธท่ี 1.1  โครงสรางพื้นฐานท่ีดี

รายละเอียดตวัชี้วดั

รายละเอียดผลการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร

   คา

เปาหมาย

ผลการ

ดําเนินงาน
กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ ปญหาอุปสรรค

มีระบบบริหารจัดการที่สรางคุณภาพชีวิต และความผาสุกในการปฏิบัตงิานของบุคลากรในหนวยงาน (Healthy organization) ควบคูกับการสรางธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1 ระบบบริหารจัดการที่ดี



รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

( รอบ 12 เดือน ระหวาง 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
ผูรับผิดชอบ

   คา

เปาหมาย

ผลการ

ดําเนินงาน
กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ ปญหาอุปสรรค

3

1)  ระดับความสําเร็จในการประหยัดพลังงาน 

    1.จัดกิจกรรมรณรงคสรางความรวมมือจาก

หนวยงานและบุคลากรในสังกัด สํานักงานอธิการบดี 

และผูใชบรกิารอาคารสิริคุณากร 

   2.ติดปายรณรงคตามจุดตาง ๆ รวมถึงเปดไฟแสง

สวางเทาที่จําเปน ปดเครื่องใชไฟฟาหากไมจําเปน 

   3.จัดสายตรวจพลังงานเพื่อติดตามการร่ัวไหลของ

น้ําประปาและปดไฟที่ไมจําเปน

   4.รายงานผลการปฏิบัติงานของสายตรวจพลังงาน    

   5.มีคูมือประหยัดพลังงานสําหรับอาคารสิริคุณากร 

พรอมทั้งเผยแพรใหทุกหนวยงานในอาคาร

ระดับ 5 5    - ไดมัการจัดกิจกรรมรณรงคสรางความรวมมือจากหนวยงานและบุคลากรในสังกัด 

สํานักงานอธิการบดี และผูใชบริการอาคารสิริคุณากร ในการชวยดูแลและคอยเปนหู

เปนตา

   - ไดติดปายรณรงคประหยัดพลังงาน และแจงซอมออนไลนในลิฟต จํานวน 4 ตัว 

ภายในอาคารสิริคุณากร

   - ไดติดปายขอความรวมมือ ชวยกันประหยัดการใชกระดาษชําระเพ่ือลดขยะ และ

ลดการใชพลังงานไฟฟา  จํานวน 99 ปาย ตามจํานวนหองน้ําทั้งหมดในอาคารสิริ

คุณากร ตามสวติชไฟและอางลางจาน

    - มีการจัดสายตรวจพลังงานเพ่ือติดตามการร่ัวไหลของน้ําประปาและปดไฟที่ไม

จําเปน และรายงานผลการปฏิบัติงานของสายตรวจพลังงาน และไดจัดทําคูมือการ

ประหยัดพลังงาน อาคารสิริคณุากร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน

นายดนัย

เอ่ียมหงษเหม

4

1) บุคลากรที่เขารวมโครงการไมนอยกวา  รอยละ 80 

ของบุคลากรกลุมเปาหมาย

2) ความพึงพอใจของบุคลากรที่เขารวมโครงการไม

นอยกวารอยละ 80

รอยละ

รอยละ

80 

80

100

89.20

         เมื่อระหวางวันที่ 6-7 สิงหาคม 2559 กองกลาง สํานักงานอธกิารบดี ไดจัด

กิจกรรมสัมมาเชิงปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 หัวขอเรื่อง "เรียนรูตน 

เรียนรูคน เรียนรูงาน ใหบริการดวยใจ" เพ่ือพัฒนาแนวคิดของทีมงาน ทบทวนและ

ปรับปรุงกระบวนงาน มุงเนนสรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการ และติดตามผลการ

ดําเนินงานโครงการและกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

 ณ วิชชิ่งทรี ขอนแกน รสีอรท จ.ขอนแกน โดยไดรับเกียรติจาก ผศ.ดร.จงรักษ หงษ

งาม ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล มาเปนวิทยากรบรรยายใหความรู โดยมี

งบประมาณในการดําเนินโครงการเปนจํานวนเงิน 108,800 บาท มีผูเขารวมโครงการ

จํานวน 59 คน จากกลุมเปาหมายจํานวน 50 คน หรือคดิเปนรอยละ 100

นางสาวผองศรี

บุญสามารถ

รายละเอียดตวัชี้วดั

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารติดตามแผนปฏิบัตกิาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สูการพัฒนา

กลยุทธท่ี 1.2 การทบทวนทิศทางองคกร

รายละเอียดตวัชี้วดั

กิจกรรมประหยัดพลังงาน



รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

( รอบ 12 เดือน ระหวาง 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
ผูรับผิดชอบ

   คา

เปาหมาย

ผลการ

ดําเนินงาน
กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ ปญหาอุปสรรค

5

1)  เลขานุการผูบรหิารเขารวมโครงการไมนอยกวารอย

ละ 80

2)  มีคูมือทักษะพื้นฐานการปฏิบัติงาน สําหรับ

เลขานุการผูบรหิาร

รอยละ

จํานวนคูมือ 

80

1

88.46

1

          งานเลขานุการผูบริหาร ไดดําเนินการจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนาองคกร (Organization Development: OD) ในระหวาง

วนัที่ 28-29 พฤษภาคม 2559 ณ วชิชิ่งทรี ขอนแกน รีสอรท จ.ขอนแกน โดยไดรับ

เกียรติจาก ผศ.ดร.จงรักษ หงษงาม ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล มาเปน

วทิยากรบรรยายใหความรู โดยมีบุคลากรของงานเลขานุการผูบริหารเขารวมการอบรม

 จํานวน 23 คน จากกลุมเปาหมาย 26 คน หรือคดิเปนรอยละ 88.46 จากการอบรม

ในคร้ังนี้บุคลากรไดรับความรูเพ่ือนํามาพัฒนาตนเอง รวมทั้งไดรับแนวทางการ

ดําเนินงานเพ่ือการจัดทําคูมือแนะนําเทคนิควิธกีารในการทํางานที่เปนเลิศเพื่อสราง

ความประทับใจ ซึ่งหนวยงานจะไดดําเนินการในโอกาสตอไป

นางปริยา โทณะพงษ

6

1) มีการปรับปรุงกระบวนงาน เพ่ือลดข้ันตอนหรือลด

ระยะเวลาในการปฏิบัติโดยมีกระบวนงานที่ลดขั้นตอน

 หรือลดระยะเวลาไดไมนอยกวารอยละ 30 ของ

จํานวนกระบวนงานทั้งหมด

2) มีการจัดทําคูมือสําหรับผูใชบริการอยางนอยรอยละ

 50 ของกระบวนงานทั้งหมด

รอยละ

รอยละ

30

50

มิไดลดขั้นตอน 

หรือระยะเวลาลง 

แตชวยใหการ

ทํางานมี

ประสิทธิภาพและ

สามารถลดความ

เสี่ยงในทุก

กระบวนงานได

100

             เมื่อวนัที่ 17 มิถุยายน - 19 สิงหาคม 2559 งานประสานงาน

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจัดกิจกรรมโครงการศกึษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู

กระบวนการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในงานประสานงาน

มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหมีความรู รวมถึงมุมมองใหม ๆ  

             จากการดําเนินโครงการพบวา งานประสานงานมหาวิทยาลัยตางๆ ที่ได

แลกเปลี่ยนเรียนรู มีข้ันตอนการทํางานในกระบวนงานตางๆ มากวาของงาน

ประสานงานมหาวทิยาลัยขอนแกน ในทุกกระบวนงาน ซึ่งไดศึกษาในรายละเอียดแลว

 พบวามีการรัดกุม และจะนําไปสูงการปองกันความเสี่ยงในการดําเนินงานได จึงไดนํา

รายละเอียดการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตาง ๆ มาพัฒนากระบวนงานใหม ซึ่งมิได

ลดขั้นตอน หรือระยะเวลาลง แตชวยใหการทํางานมีประสิทธภิาพและสามารถลดความ

เส่ียงในทุกกระบวนงานได รวมถึงการจัดทําคูมือสาํหรับผูใชบริการ

นายชินโชติ

นาไพรวนั

รายละเอียดตวัชี้วดั

โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการในการปฏิบัติงานกับงานประสานงานมหาวิทยาลัยสวนภมูิภาคที่มีท่ีตั้ง ณ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดตวัชี้วดั

กลยุทธท่ี 1.3 การพัฒนาบุคลากร

โครงการการพัฒนาทักษะของเลขานุการผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนสูเลขานุการมืออาชีพ



รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

( รอบ 12 เดือน ระหวาง 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
ผูรับผิดชอบ

   คา

เปาหมาย

ผลการ

ดําเนินงาน
กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ ปญหาอุปสรรค

7

1) เจาหนาที่รบั-สงหนังสือ ไดรวมรบัทราบแนวปฏิบัติ

และแสดงความเห็นเพ่ือพัฒนาแนวปฏิบัติรวมกันไม

นอยกวารอยละ 80 ของสมาชิกทั้งหมด โดยมีการจัดทํา

เปนคูมือมาตรฐานการทํางาน

รอยละ 80 -          ไดเสนอโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากอธิการบดี 

แตไมไดรับการสนับสนุน เนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอ

นางวลัิยวลัย  

เรืองธรรม

เนื่องจาก ไมไดรับการสนับสนุน

งบประมาณ

8

1) ผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 ของ

กลุมเปาหมาย

รอยละ 80 100         เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ไดจัดกิจกรรมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาเพิ่ม

ประสิทธิภาพของบุคลากร ในหัวขอ “ขับขี่ปลอดภยัเต็มใจบริการเพ่ือนรวมทางเปน

สุข” ณ หองสิริคณุากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร โดยไดรับเกียรติจาก รอยตํารวจโท

นิกร ชมฮด รองสารวตัรจราจร สถานีตํารวจภูธรยอย มหาวิทยาลัยขอนแกน บรรยาย

ในหัวขอเรื่อง การฝกักษะดานกฎหมาย และวินัยจราจร และโดยไดรับเกียรติจาก 

Ms.Vanessa Nicole Moll จากสถานบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมบรรยาย

ในหัวขอเรื่อง ทักษะการใชภาษาอังกฤษพื้นฐาน สําหรับพนักงานขับรถ มีผูสนใจเขา

รวมกิจกรรมจํานวน 58 คน จากกลุมเปาหมายพนักงานขับรถจํานวน 50 คน หรือคดิ

เปนรอยละ 100

นายชาตรี  สิทธิ

โครงการสัมมนาพัฒนาคุณคางานบริการสําหรับงานบริการยานพาหนะ

รายละเอียดตวัชี้วดั

โครงการสัมมนาพัฒนาทักษะผูปฏบิัติงานศูนยรับ-สง หนังสือกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายละเอียดตวัชี้วดั



รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

( รอบ 12 เดือน ระหวาง 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
ผูรับผิดชอบ

   คา

เปาหมาย

ผลการ

ดําเนินงาน
กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ ปญหาอุปสรรค

9

1) มีการเผยแพรผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และสาระ

ความรู ขอความของมหาวิทยาลัยขอนแกน  สูชุมชนใน

วงกวาง ผานสถานีวทิยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยขอนแกน F.M. 103 Mhz. ไมนอยกวา 

150 เร่ือง

จํานวนเร่ือง 150 173                  ไดมีการเผยแพรผลงานวจัิย ผลงานวชิาการ และสาระ ความรู ขอความ

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน  สูชุมชนในวงกวาง ไดดําเนินการเผยแพรไปแลวจํานวน 

173 เร่ือง

ในชื่อรายการ "เพลงชีวิต" ดําเนินรายการ โดย ผูอํานวยการการกองกลาง ทุกวันจันทร

 ถึง วันศกุร ระหวางเวลา 17.35 - 18.00 น. ผานสถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยขอนแกน F.M. 103 Mhz.

นายดนัย

เอ่ียมหงษเหม

10

1) จํานวนเร่ืองที่บุคลากรถายทอดองคความรู ไมนอย

กวา 20 เร่ือง

2) มีฐานขอมูลในรปูแบบของการรวมเลมการถายทอด

องคความรูไมนอยกวา 1 ชุดความรู

จํานวนเร่ือง

ชุดความรู

20

1

45

1

             - ไดมีการประชุมแนวทางการถายทอดองคความรู ใหกับบุคลากร สังกัด

กองกลาง สํานักงานอธกิารบดี เมื่อวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2559 ณ หองประชุม

กองกลาง และมีการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู (KM) ซึ่งไดรับความอนุเคราะห

คณะกรรมการจัดการความรูหอสมุด สํานักหอสมุด มารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและให

คําแนะนําในการดําเนินงานโครงการจัดการคลังความรู เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ณ 

หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารสิริคุณากร 

            - มีการจัดทําองคความรูของบุคลากร และการรวบรวมขอมูลจํานวน 45 เร่ือง

นายอุดม

โลมาอินทร

โครงการแผนการจัดการความรู (Knowledge management : KM ) กองกลาง สํานักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลัยขอนแกน

รายละเอียดตวัชี้วดั

โครงการผลิตและเผยแพรสื่อการเรียนรูเพื่อคุณภาพชีวิต สูสังคม ผานรายการวิทยุ

รายละเอียดตวัชี้วดั

กลยุทธท่ี 1.4 การพัฒนาสูองคกรแหงการเรียนรู



เปาประสงคนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนากระบวนงานใหมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
( รอบ 12 เดือน ระหวาง 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)

1

1) มีสวนงานในมหาวิทยาลัยรวมใชระบบ
บริหารจัดการเอกสารไมนอยกวารอยละ 80
 ของจํานวนสวนงานทั้งหมด

รอยละ 80 100          1.มีจํานวนสวนงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรวมใชระบบบริหารจัดการเอกสารจํานวนทั้งส้ิน 99 
หนวยงาน ขอยกเลิกภารกิจ 8 หนวยงาน ปจจุบันมีหนวยงานที่ใชระบบบริหารจัดการเอกสาร จํานวน 91 
หนวยงาน หรือคิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนสวนงาน
         2.มีการพัฒนาระบบ บริหารจัดการเอกสาร (DMS) เปนรุนที่ 2 เพ่ือใหสามารถรองรับการทํางานได
สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเริ่มใชงาน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2559 เปนตนมา และจัดใหมีการอบรมการใช
งาน เม่ือวันที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ สํานักนวตักรรม โดยมีผูเขารับการอบรม จาก
ทุกคณะ/หนวยงาน 180 คน
         3.มีการจัดทําระบบ เอกสารทางกฎหมาย KKU Office Legal Document มาสนับสนุนการจัดทํา
ฐานขอมูล คําสั่ง ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ เพ่ือใหการเผยแพร สืบคน อางอิง สะดวกรวดเรว็ และเปน
ขอมูลลาสุดโดยเริ่มใชงาน เม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 เปนตนมา

นายนักสิทธิ์
ศรีกุลชา

2

1)  มีโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการในการ
ฝากสงจดหมายและพัสดุ
2)  มีการจัดอบรมเครือขายผูใชงานฝากสง
จดหมายและพัสดุโดยมีผูเขารวมอบรมไม
นอยกวารอยละ 80 ของสมาชิกทั้งหมด

โปรแกรม

รอยละ

1 

80

1

100

        1. มีการจัดทําโปรแกรม สงไปรษณียและพัสดุ (GAD Post Office) ซึ่งเปนระบบสนับสนุนในการฝาก
สงไปรษณียและพัสดุ ของหนวยงานภายใตการใหบริการของกองกลาง 35 หนวยงาน โดยสามารถชวยใน
การจัดทําฐานขอมูลการฝากสงไปรษณียและพัสดุ ตรวจสอบสถานะการสง ประมวลผลคาใชจาย 
https://igad.kku.ac.th/postoffice/
         2. และไดจัดอบรมการใชงานระบบ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ หอง
ประชุมสารสิน อาคารสิริคณุากร สํานักงานอธิการบดี มีผูเขาอบรม จํานวน 35 หนวยงาน หรือคิดเปนรอย
ละ 100 และมีการติดตามการใชงานผานระบบเปนระยะ ๆ

นายนักสิทธิ์
ศรีกุลชา

รายละเอียดผลการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2  พัฒนากระบวนงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ
   คา

เปาหมาย
ผลการ

ดําเนินงาน
ผูรับผดิชอบ ปญหาอุปสรรค

รายละเอียดตัวช้ีวัด

โครงการอบรมโปรแกรมการจัดการจดหมายและพัสดุ GAD Past Office (GPO)

รายละเอียดตัวช้ีวัด

กลยุทธท่ี 2.1 เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการองคกร

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบเอกสาร มหาวิทยาลัยขอนแกน ระยะท่ี 1



รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
( รอบ 12 เดือน ระหวาง 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)

1

1) มีกิจกรรมในการใหผูบริหาร
ระดับสูงและหัวหนางาน รวม
แลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็นดาน
การประกันคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย 
และถายทอดสูการปฏิบัติระดับ
บุคคล โดยมีบุคลการเขารวมไม
นอยกวารอยละ 80 ของจํานวน
บุคลากรท้ังหมด

รอยละ 80 100         ผูอํานวยการการกองกลาง ไดอธิบายความเกี่ยวกับประเด็น
คุณภาพหมวดตาง ๆ รวม 7 หมวด พรอมทั้งไดกําหนดและมอบหมาย
การรับผิดชอบในประเด็นคณุภาพ ผานขอตกลงการปฏิบัติงาน
รายบุคคล เพื่อรับผิดชอบดําเนินการและรายงานขอมูลประกอบ
ตัวชี้วัดของประเด็นคณุภาพทุกประเด็น เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559
 ไดมีการถายทอดประเด็นตาง ๆ ใหกับงานเลขานุการผูบริหาร, งาน
สารบรรณ วันที่ 21 มิถุนายน 2559 งานบริหารงานทั่วไป วันที่  7 
กรกฎาคม 2559  งานบริการยานพาหนะ และงานประสานงาน
มหาวิทยาลัยขอนแกน วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ในวันดังกลาวมี
บุคลากรสังกัดกองกลางที่สนใจเขารวมรับฟง จํานวน 65 คน หรือคิด
เปนรอยละ 100 ของจํานวนบุคลากรทั้งหมด

น.ส.กรรณิการ  
สุจิตรประเสริฐ

เปาประสงค :

รายละเอียดผลการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3 พัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ

พัฒนากระบวนการทํางานเพื่อนําไปสูองคกรแหงคุณภาพ

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม
หนวย
นับ

   คา  
เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

ผูรับผดิชอบ ปญหาอุปสรรค

กลยุทธท่ี 3.1  สรางวัฒนธรรมองคกรเชิงคุณภาพ

โครงการคุณภาพสัญจร

รายละเอียดตัวชี้วัด


