
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กองบริหารงานกลาง สํานักงานอธิการบดี



วิสัยทัศน ์  :  

(ระบุจํานวน)

จํานวน

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

ตัวชี้วัด 18 18 100 0 0 0 0

กลยุทธ์ 5 5 100 0 0 0 0

โครงการ 11 11 100 0 0 0 0

ตัวชี้วัด 6 6 100 0 0 0 0

กลยุทธ์ 2 2 100 0 0 0 0

โครงการ 4 4 100 0 0 0 0

ตัวชี้วัด 11 11 100 0 0 0 0

กลยุทธ์ 2 2 100 0 0 0 0

โครงการ 6 6 100 0 0 0 0

ตัวชี้วัด 1 1 100 0 0 0 0

กลยุทธ์ 1 1 100 0 0 0 0

โครงการ 1 1 100 0 0 0 0

หมายเหต ุ: ให้คณะ/หน่วยงาน สรุปจำนวนตัวช้ีวัด จำนวนกลยุทธ์ และจำนวนโครงการ เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนฯ

สรุปข้อมูลผลการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 กองบริหารงานกลาง

ประเด็นยุทธศาสตร์ ดำเนินการแล้วเป็นไปตามแผนและเป้าหมาย เริ่มดำเนินการแล้วแต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ยังไม่ได้ดำเนินการ

ผลการดําเนินการ

เป็นหน่วยงานให้บริการกลางด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนางานบริการสู่มาตรฐานคุณภาพ

รวมทุกประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขยีว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม

หนา 2



ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายปี 2561 ผลการดำเนินงานปี 2561

ตัวชี้วัดที่ 1. บุคลากรในมหาวิทยาลัยและเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80 คน ไม่น้อยกว่า 80 คน 141 คน

ตัวชี้วัดที่ 2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 91

ตัวชี้วัดที่ 1. บุคลากรกองบริหารงานกลาง มีส่วนร่วมกิจกรรม 7 ส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ร้อยละ 94.34

ตัวชี้วัดที่ 2. บุคลากรกองบริหารงานกลาง มีทัศนคติที่ดีและมีระเบียบวินัยในการทํางาน มีบรรยากาศที่ทํางานที่ดีข้ึน มีบรรยากาศที่ทํางานที่ดีขึ้น มีบรรยากาศที่ทํางานที่ดีขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 1. ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 93.4

ตัวชี้วัดที่ 1. ร้อยละความพึงพอใจผู้ใช้บริการรถขนส่งมวลชน (KST) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ร้อยละ 84

กลยุทธ์ที่ 3.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตงิาน กองบริหารงานกลางสู่องค์กรแห่งการบริหารงานยุคใหม่ 

สรุปข้อมูลผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด และเป้าหมาย

ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 กองบริหารงานกลาง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขยีว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมให้เป็นแคมปัสที่เขียวและสะอาด (Green and Clean Campus)

1.โครงการแปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข ปี 7

2.โครงการ Big cleaning day

3.โครงการ KST มีลุ้น

4.โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการรถขนส่งมวลชน (KST) ประจำปี 2561

กลยุทธ์ที่ 1.2  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้สมบูรณ์

หนา 3



ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายปี 2561 ผลการดำเนินงานปี 2561

ตัวชี้วัดที่ 1.  มีร่างระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2561 ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ.2558  เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย และสามารถประกาศใช้ได้ใน ปีงบประมาณ 2561

มีร่างระเบียบว่าด้วยงานสาร

บรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พ.ศ. 2561

มีระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ มหาวิทยาลัย

ขอน แก่น พ.ศ. 2561

 ตัวชี้วัดที่ 2. กองบริหารงานกลางมีกระบวนงานที่ปรับปรงุ และพัฒนาขึ้นใหม่เพ่ือให้สามารถลดข้ันตอนลดระยะเวลาการ

ดำเนินการและลดการสูญเสียทรัพยากร อย่างน้อย 2 กระบวนงาน

กระบวนงานที่ปรับปรงุ และ

พัฒนาขึ้นอย่างน้อย 2 

กระบวนงาน

มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนงาน 4 

กระบวนงาน

ตัวชี้วัดที่ 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 100

ตัวชี้วัดที่ 2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 85.4

ตัวชี้วัดที่ 3. มีคู่มือสำหรับการบริการยานพาหนะ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เกิดจากการนำความรู้ และประสบการณ์ของ

การอบรมโดยจัดทำและเผยแพร่ภายในเดือน กันยายน 2561

มีคู่มือสำหรับการบริการ

ยานพาหนะ
มีคู่มือสำหรับการบริการยานพาหนะ

3.โครงการสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้พัฒนากระบวนงานรองรับการปรับโครงสร้างใหม่

ตัวชี้วัดที่ 1.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรต่างสถานบัน ไม่น้อยกว่า 1 สถาบัน ไม่น้อยกว่า 1 สถาบัน 2 สถาบัน

ตัวชี้วัดที่ 2. มีบุคลากรเข้าร่วมรับฟังสรุปการถอดบทเรยีนจากการศึกษาดูงานต่างสถาบัน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของ

บุคลากรทั้งหมด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 84.91

4. โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรกองบริหารงานกลาง

ตัวชี้วัดที่ 1. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 80

ตัวชี้วัดที่ 2. มีผู้ยื่นขอรับการพิจารณาเพ่ือเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 100

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการยานพาหนะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “ขับขี่ปลอดภยัด้วยใจบริการ”

กลยุทธ์ที่ 3.2  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพที่ดีและไดม้าตรฐานสากล

5. โครงการพนักงานขบัรถยุคใหม่ ใส่ใจคุณภาพบริการ

หนา 4



ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายปี 2561 ผลการดำเนินงานปี 2561

ตัวชี้วัดที่ 1. มีการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับเครือข่ายพนักงานขับรถยนต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากส่วนงานต่าง ๆ 

จำนวนไม่น้อยกว่า 60 คน มีความรู้ในด้านกฎหมาย เพื่อการขับขี่ปลอดภยั การดูแลรักษาและซ่อมบำรุง Google Map 

Google Search ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะการบริหารเพื่อสรา้งความประทับใจและทักษะการดูแลสุขภาพสำหรับพนักงานขับ

รถยนต์

จำนวนไม่น้อยกว่า 60 คน 70 คน

ตัวชี้วัดที่ 1. มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพกระบวนงานหลักของทุกหน่วยงาน

ย่อย ไม่น้อยกว่า 3 ระบบ หรือ 3 กระบวนงาน

 ไม่น้อยกว่า 3 ระบบ 

หรือ 3 กระบวนงาน
3 กระบวนงาน

ตัวชี้วัดที่ 1. มีรายการวิทยุสร้างเสริมสุขภาวะของประชาคมมหาวิทยาลัย และชุมชนไม่น้อยกว่า 200 เรื่อง ไม่น้อยกว่า 200 เรื่อง 435 เรื่อง 

6. โครงการยกระดับคุณภาพบริการด้ายเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสม

กลยุทธ์ที่ 9.1  ความห่วงใยต่อสังคมภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชนภายนอก

1. โครงการ “เพลงชีวิต”

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม

หนา 5



1 งานบริการกลาง

1. บุคลากรใน

มหาวิทยาลัยและเครือข่าย

เศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วม

โครงการไม่น้อยกว่า 80 คน
จํานวนคน 80 คน 141 คน

2. ร้อยละความพึงพอใจ

ของบุคลากรที่เข้าร่วม

โครงการไม่น้อยกว่า ร้อย

ละ 80

ร้อยละ 80 91

2 งานบริการกลาง

1. บุคลากรกอง

บริหารงานกลาง มีสว่น

ร่วมกิจกรรม 7 ส. ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80

ร้อยละ 80 94.34

สรุปรายละเอียดผลการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร์

   ค่า  

เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

กล

ยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ ปัญหาอุปสรรครายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าประสงค ์:   มหาวิทยาลัยขอนแกน่มีบรรยากาศท่ีร่มรื่น เป็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีเกื้อหนุนให้เกิดการเรียนรู้การพัฒนาองค์ความรู้ และการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาพื้นท่ีและสิ่งแวดล้อมให้เป็นแคมปัสที่เขียวและสะอาด (Green and Clean Campus)

โครงการแปลงผักปลอดภยัมหาวิทยาลัยมีสุข ปี 7

โครงการ Big cleaning day

ตัวชี้วัด

          เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 กองบริหารงานกลาง ได้จัดกิจกรรมจัดเสวนาโครงการ

แปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข ปี 7 ซึ่งเป็นกิจกรรม ให้ความรู้ ในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยในปีนี้ จัดข้ึนในหัวข้อ "ทำเกษตรแบบง่ายๆ เสริมรายได้คนทำงานประจำ" นําโดย ผศ.ชัย

รัตน์ สิทธิโชค แห่ง "บ้านสวนผศ.ชัยรัตน"์ ได้มอบความรู้และแนวคิดในการจัดการเวลาของ 

มนุษยเ์งินเดือน สู่การทำเกษตร วิถีพอเพียงที่ยั่งยืน พร้อมทั้งสินค้าเกษตร จากกลุ่มโครงการ

แก้ปัญหาความยากจน ด้วยบรรยากาศสบายๆ กับดนตรีในสวนสวย ณ ลานสนามหญ้าหน้า

อาคารสิริคุณากร โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 141 คน และผลสํารวจความพึงพอใจ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ อยู่ที่ร้อยละ 91

            ขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติงบประมาณในการจัดโครงการ Big cleaning day

 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4325/2561 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 แต่งตั้ง

คณะกรรมการโครงการ  Big cleaning day นั้น เพ่ือให้การจัดกิจกรรมโครงการ Big 

cleaning day  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติจัดโครงการ Big cleaning day  ใน

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติงานกองบริหารงานกลาง มีบุคลากรกอง

หนา 6



   ค่า  

เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน

กล

ยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ ปัญหาอุปสรรครายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้รับผิดชอบ

2. บุคลากรกอง

บริหารงานกลาง มี

ทัศนคติที่ดีและมีระเบียบ

วินัยในการทํางาน มี

บรรยากาศที่ทํางานที่ดีขึ้น

มี

บรรยากาศ

ที่ทํางานที่

ดีขึ้น

มี

บรรยากาศ

ที่ทํางานที่

ดีขึ้น

มีบรรยากาศที่

ทํางานที่ดีขึ้น

3 งานบริการยานพาหนะ

1. ร้อยละความพึงพอใจ

ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้า

ร่วมโครงการไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80
ร้อยละ 80 93.4

จากการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของระบบขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

KST ของนักศึกษาผู้ใช้บริการที่ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการ KST มีลุ้น การสำรวจความ

พึงพอใจในการในการให้บริการครั้งนี้ พบว่า มีผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 49 ฉบับ จากการ

สำรวจความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.67 หรือคิดเป็นร้อยละ 

93.40

4 งานบริการยานพาหนะ

1. ร้อยละความพึงพอใจ

ผู้ใช้บริการรถขนส่งมวลชน

 (KST) ไม่น้อยกว่าร้อยละ

 80 ของกลุ่มเป้าหมาย1) ร้อยละ 80 84

        มีการดำเนินการติดตั้งกล่องรับแบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการขนส่งมวลชน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  KST : KKU Smart Teansit บริเวณประตูทางลง จํานวน ละ 1 กล่อง

 บนรถที่ให้บริการทุกคัน  โดยได้เริ่มเก็บแบบสำรวจตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 

61 และจากการสํารวจ/วิเคราะห์ผลข้อมูลความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KST) อยู่ที่ร้อยละ 84

ตัวชี้วัด

กลยุทธที่ 1.2 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้สมบูรณ์

ตัวชี้วัด

โครงการ KST มีลุ้น

โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการรถขนส่งมวลชน (KST) ประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติงานกองบริหารงานกลาง มีบุคลากรกอง

บริหารงานกลาง มีสว่นร่วมกิจกรรม 7 ส. ร้อยละ 94.34 ของจํานวนบุคลากรทั้ง 53 คนและ

ขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ โดยใช้งบประมาณดำเนินการของกอง

บริหารงานกลาง  เป็นจำนวนเงิน 1,855 บาท (-หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน-)           

    และ จากการสัมภาษณ์ผู้มาติดต่อ/ใช้บริการ ถึงบรรยากาศสถานที่ทำงานผลปารถนาว่ามี

บรรยากาศที่ดีขึ้น
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   ค่า  

เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน

กล

ยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ ปัญหาอุปสรรครายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้รับผิดชอบ
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1 งานสารบรรณ

1. มีร่างระเบียบว่าด้วย

งานสารบรรณ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พ.ศ. 2561 ที่สอดคล้อง

กับพระราชบัญญัติของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ.2558  

เพ่ือเสนอต่อมหาวิทยาลัย 

และสามารถประกาศใช้ได้

ใน ปีงบประมาณ 2561

มีร่าง

ระเบียบว่า

ด้วยงาน

สารบรรณ 

มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น 

พ.ศ. 2561

 

มีร่าง

ระเบียบว่า

ด้วยงานสาร

บรรณ 

มหาวิทยาลัยข

อนแก่น พ.ศ.

 2561

 

มีระเบียบว่าด้วย

งานสารบรรณ 

มหาวิทยาลัยขอน

แก่น พ.ศ. 2561

 

กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรท่ีเป็นเลิศ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิตังิาน กองบริหารงานกลางสู่องค์กรแห่งการบริหารงานยุคใหม่

ตัวชี้วัด

            เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร

 สํานักงานอธิการบดี อาคาร 2 กองบริหารงานกลาง สํานักงานอธิการบดี  จัดโครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองบริหารงานกลาง สู่องค์กรแห่งการบริหารงานยคุใหม่ โดยมี

นายธัญญา  ภักดี ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง พร้อมด้วยคณะทำงานร่วมกิจกรรมใน

การนี้มีบุคลากรสังกัดกองบริหารงานกลางร่วมกิจกรรมจำนวน  40 คน ณ ห้องประชุมกอง

สื่อสารองคก์ร สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2

            หลังจากที่ได้ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงร่างองค์กรและลักษณะสำคัญของ

องค์กร ให้กับบุคลากรกองบริหารงานกลาง  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ไปแล้ว กอง

บริหารงานกลางได้มีการจัดสัมมนานอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 

สรุปรายละเอียดผลการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ

กล

ยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ

   ค่า  

เป้าหมาย

ผลการ

ดําเนินงาน
รายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้รับผิดชอบ ปัญหาอุปสรรค

เป้าประสงค ์:  มีระบบบริหารจัดการองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีทันสมัย ที่เชื่อมโยงทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมท่ีดีเกื้อหนุนให้เกิดการเรียนรู้

                   การพัฒนาองค์ความรู้ และการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ

หนา 8



กล

ยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ

   ค่า  

เป้าหมาย

ผลการ

ดําเนินงาน
รายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้รับผิดชอบ ปัญหาอุปสรรค

2. กองบริหารงานกลางมี

กระบวนงานที่ปรับปรุง 

และพัฒนาขึ้นใหม่เพ่ือให้

สามารถลดขั้นตอนลด

ระยะเวลาการดําเนินการ

และลดการสูญเสีย

ทรัพยากร อย่างน้อย 2 

กระบวนงาน

กระบวนงาน

ที่ปรับปรุง 

และ

พัฒนาขึ้น

อย่างน้อย 2

 ระบวนงาน

กระบวนงาน

ที่ปรับปรุง 

และ

พัฒนาขึ้น

อย่างน้อย 2

 กระบวนงาน

มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนงาน 4 

กระบวนงาน

2 งานบริการยานพาหนะ

1. จำนวนผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
ร้อยละ 80 100

2. ผลการประเมินความ

พึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 80

ร้อยละ 80 85.4

บริหารงานกลางได้มีการจัดสัมมนานอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 

2561 ณ โรแมนติกรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดนครราชสีมาเพ่ือเป็นการทบทวนกระบวนงาน

หลักและพัฒนาให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างสำนักงานอธิการบดีโดยเน้นการเช่ือมโยง

กับหน่วยงานคู่ความร่วมมือ เพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานการบริการที่ตอบสนองความต้องการ

ของผู้ใช้บริการด้วยระบบงานที่ทันสมัย เพ่ือจัดทำร่างระเบียบงานสารบรรณ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2561 และเพื่อการปรับปรุงพัฒนากระบวนงาน ดังนี้

            1. แบบใบปะหนังสือมอบอํานาจ  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)

            2. กำหนดเวลาในการฝากสง่จดหมาย และพัสดุ  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)

            3. แนวปฏิบัติการจัดทําหนังสือเสนออธิการบดี  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)

            4. การนําเทคโนโลยสีารสนเทศ QR code  (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการยานพาหนะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “ขบัขี่ปลอดภัยดว้ยใจบริการ”

ตัวชี้วัด

           เมื่อวัน 24-25 เมษายน 2561 ได้จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ

ให้บริการยานพาหนะ มข. หัวข้อ“ขับขี่ปลอดภัยด้วยใจบริการ” มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

จํานวน 70 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 60 คน และจากการสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 4.27 คิดเป็นร้อยละ 85.40 หลักจากการจัดกิจกรรม/โครงการที่

เกิดจากการนำความรู้ และประสบการณ์นำมาสกัดเป็นคู่มือสำหรับการบริการยานพาหนะ
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กล

ยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ

   ค่า  

เป้าหมาย

ผลการ

ดําเนินงาน
รายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้รับผิดชอบ ปัญหาอุปสรรค

3. มีคู่มือสำหรับการ

บริการยานพาหนะ ของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่

เกิดจากการนำความรู้ 

และประสบการณ์ของการ

อบรมโดยจัดทําและ

เผยแพร่ภายในเดือน 

กันยายน 2561

มีคู่มือ

สําหรับการ

บริการ

ยานพาหนะ

มีคู่มือ

สําหรับการ

บริการ

ยานพาหนะ

มีคู่มือสำหรับการ

บริการยานพาหนะ

3

งานบริการกลาง

1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กระบวนการทํางาน

ร่วมกันระหว่างบุคลากร

ต่างสถานบัน ไม่น้อยกว่า 

1 สถาบัน

สถาบัน 1 สถาบัน 2 สถาบัน

2. มีบุคลากรเข้าร่วมรับ

ฟังสรุปการถอดบทเรียน

จากการศึกษาดูงานต่าง

สถาบัน ไม่น้อยกว่า ร้อย

ละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด

ร้อยละ 80 84.91

4

งานบริการกลาง

1. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80

ร้อยละ 80 80          1. กองบริหารงานกลาง ได้จัดโครงการข้ึนสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร กอง

บริหารงานกลาง ระหว่างวันที่ 17-18 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 7 มีการจัด

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยได้รับ

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนากระบวนงานรองรับการปรับโครงสร้างใหม่

ตัวชี้วัด

        1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรต่างสถานบัน คือ

  ศูนย์บริหารงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และกองกลาง มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา จังหวัดนครปฐม

         2.  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เข้าร่วมกิจการการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ

พัฒนากระบวนงานรองรับการปรับโครงสร้างใหม่ ณ ห้องสารสิน เวลา 11.00 น.  เพ่ือ

ถ่ายทอดประเด็นที่ได้ไปศึกษาเรียนรู้มา ณ กองบริหารงานกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

กรุงเทพมหานคร และ กองบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

จังหวัดนครปฐมในระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 และมีบุคลากรเข้าร่วมรับฟังสรุปการ

ถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงานต่างสถาบัน จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 84.91 ของ

บุคลากรทั้งหมด 53 คน

 โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งท่ีสูงขึ้นของบุคลากรกองบริหารงานกลาง

ตัวชี้วัด

หนา 10



กล

ยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ

   ค่า  

เป้าหมาย

ผลการ

ดําเนินงาน
รายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้รับผิดชอบ ปัญหาอุปสรรค

2. มีผู้ยื่นขอรับการ

พิจารณาเพ่ือเข้าสู่

ตำแหน่งทางวิชาการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80

ร้อยละ 80 100

5 งานบริการยานพาหนะ

1. มีการพัฒนาทักษะที่

จำเป็นสำหรับเครือข่าย

พนักงานขับรถยนต์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จากส่วนงานต่าง ๆ 

จำนวนไม่น้อยกว่า 60 คน

 มีความรู้ในด้านกฎหมาย 

เพ่ือการขับขี่ปลอดภัย 

การดูแลรักษาและซ่อม

บํารุง Google Map 

Google Search ทักษะ

ภาษาอังกฤษ ทักษะการ

บริหารเพ่ือสร้างความ

ประทับใจและทักษะการ

ดูแลสุขภาพสําหรับ

พนักงานขับรถยนต์

จํานวนคน 60 คน 70 คน

           เมื่อวันพุธที่ 24-25 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร โดยเครือข่าย

พนักงานขับรถมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการพนักงานขับรถยุคใหม่ ใส่ใจคุณภาพ

บริการ  เป็นการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับเครือข่ายพนักงานขับรถยนต์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากส่วนงานต่าง ๆ เพื่อให้มีความรู้ในด้านกฎหมาย เพ่ือการขับขี่

ปลอดภัย การดูแลรักษาและซ่อมบำรุง Google Map Google Search ทักษะภาษาอังกฤษ 

ทักษะการบริหารเพื่อสร้างความประทับใจและทักษะการดูแลสุขภาพสำหรับพนักงานขับ

รถยนต์  โดยมีเครือข่ายพนักงานขับรถมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น  70 คน 

และจากการสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 4.27 คิดเป็น

ร้อยละ 85.40 หลักจากการจัดกิจกรรม/โครงการที่เกิดจากการนำความรู้ และประสบการณ์

นำมาสกัดเป็นคู่มือสำหรับการบริการยานพาหนะ

6 งานบริการกลาง

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยได้รับ

เกียรติจาก นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 16 คน จาก

กลุ่มเป้าหมาย 20 คน คิดเป็นร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม

         2. มีผู้ยื่นขอรับการพิจารณาเพ่ือเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 16  คน 

ประกอบด้วย ตำแหน่งระดับชำนาญงาน 1 คน ระดับชํานาญการ 8 คน ระดับชํานาญการ

พิเศษ 5 คน และระดับเชี่ยวชาญ 2 คน มีผู้ยื่นขอรับการพิจารณาฯ จำนวน 16 คน

โครงการยกระดับคณุภาพบริการด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีเหมาะสม

ตัวชี้วัด

โครงการพนักงานขบัรถยุคใหม่ ใส่ใจคุณภาพบริการ

ตัวชี้วัด

กลยุทธที่ 3.2 การพฒันาระบบการประกันคณุภาพท่ีดีและได้มาตรฐานสากล
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กล

ยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ

   ค่า  

เป้าหมาย

ผลการ

ดําเนินงาน
รายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้รับผิดชอบ ปัญหาอุปสรรค

1. มีการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ และ/หรือ

นวัตกรรม เพ่ือยกระดับ

คุณภาพกระบวนงานหลัก

ของทุกหน่วยงานย่อย ไม่

น้อยกว่า 3 ระบบ หรือ 3 

กระบวนงาน

กระ

บวนงาน

3 กระ

บวนงาน

3 กระ

บวนงาน

        กองบริหารงานกลางได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือนวัตกรรม เพื่อ

ยกระดับคุณภาพกระบวนงานหลักของทุกหน่วยงานย่อย อย่างน้อย 3 ระบบ หรือ 3 

กระบวนงาน ดังนี้

         1. ระบบรับ-ส่งไปรษณียภณัฑ์ GPO (GAD Post Office)  

         2. ระบบแจ้งซอ่มออนไลน์ อาคารสิริคุรณากร

         3. การส่งเสริมการใช้บริการรถขนส่งมวลชน มข. KST มีลุ้น
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1 งานบริการกลาง

1. มีรายการวิทยุสร้าง

เสริมสุขภาวะของ

ประชาคมมหาวิทยาลัย 

และชุมชนไม่น้อยกว่า 200

 เรื่อง

เรื่อง 200 เรื่อง 435 เรื่อง

               มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และสาระความรู้ ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่ชุมชนในวงกว้าง ผ่านสถานวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น F.M. 103 Mhz. จํานวน 435 เรื่อง เริ่มเผยแพร่ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560

 ถึง 30 กันยายน 2561

 

กลยุทธที่ 9.1 ความห่วงใยต่อสังคมภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชนภายนอก

โครงการ “เพลงชีวิต”

ตัวชี้วัด

สรุปรายละเอียดผลการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 เป็นองค์กรท่ีมีความห่วงใยต่อสังคม

กล

ยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ

   ค่า  

เป้าหมาย

ผลการ

ดําเนินงาน
รายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้รับผิดชอบ ปัญหาอุปสรรค

เป้าประสงค ์:   เป็นผู้นำด้านบริการวิชาการแก่สังคม ด้วยวัฒนธรรมขององค์กรท่ีกอปรด้วยความห่วงใย ความใส่ใจ และการดูแล
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