
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองบริหารงานกลาง สํานักงานอธิการบดี



(ระบุจํานวน)

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

ตัวชี้วัด 18 18 100 0 0 0 0

กลยุทธ 5 5 100 0 0 0 0

โครงการ 14 14 100 0 0 0 0

ตัวชี้วัด 2 2 100 0 0 0 0

กลยุทธ 1 1 100 0 0 0 0
โครงการ 1 1 100 0 0 0 0

ตัวชี้วัด 9 9 100 0 0 0 0

กลยุทธ 3 3 100 0 0 0 0

โครงการ 7 7 100 0 0 0 0

ตัวชี้วัด 7 7 100 0 0 0 0

กลยุทธ 1 1 100 0 0 0 0

โครงการ 6 6 100 0 0 0 0

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สรางความเปนเลิศในการบริหารจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 ปรับเปลี่ยนองคกรใหกาวเขาสูยุคดิจิทัล

หมายเหตุ : ใหคณะ/หนวยงาน สรุปจํานวนตัวชี้วัด จํานวนกลยุทธ และจํานวนโครงการ เพ่ือรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนฯ

ประเด็นยุทธศาสตร

ผลการดําเนินการ

จํานวน

ดําเนินการแลวเปนไปตามแผนและ

เปาหมาย

เริ่มดําเนินการแลวแตยังไมบรรลุ

เปาหมาย
ยังไมไดดําเนินการ

รวมทุกประเด็นยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 สรางมหาวิทยาลัยขอนแกนใหเปนที่นาทํางาน



ประเด็นยุทธศาสตร เปาหมายป 2563 ผลการดําเนินงานป 2563

ตัวชี้วัดท่ี 1. มีผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 100

ตัวชี้วัดท่ี 2. บคุลากรไดฝกปฏิบัติในการเขียนผลงานวิชาการ และมีผลงานประกอบการขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการได

บุคลากรไดฝกปฏิบัติและมี

ผลงานทางวิชาการ

บุคลากรมีทักษะในการเขียน

ผลงาน

ตัวชี้วัดท่ี 1. บุคลากรในมหาวิทยาลัยและเครือขายเศรษฐกิจพอเพียง เขารวมโครงการไมนอยกวา 80 คน จํานวน 80 คน จํานวน 98 คน

ตัวชี้วัดท่ี 2. รอยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเขารวมโครงการไมนอยกวา รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 93

3.โครงการเสริมสรางความสุขในที่ทํางาน Happy Workplace Project

สรุปขอมูลผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด และเปาหมาย

ตามแผนปฏิบตัิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2563 กองบริหารงานกลาง

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารการจัดการทรัพยากรบุคคล

กลยุทธที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการทํางานของบุคลากร

1.โครงการการเตรียมความพรอมในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรกองบริหารงานกลาง

กลยุทธที่ 1 สรางมหาวิทยาลัยสีเขียวดวยนโยบาย 5G (Green campus initiative)

กลยุทธที่ 3 การสรางความผูกพันกับบุคลากรอยางเปนระบบ

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 สรางมหาวิทยาลัยขอนแกนใหเปนท่ีนาทํางาน

2.โครงการแปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข ป 9



ประเด็นยุทธศาสตร เปาหมายป 2563 ผลการดําเนินงานป 2563

ตัวชี้วัดท่ี 1. บุคลากรเกิดความผอนคลายจากการทํางาน สรางความสุข สรางความผูกพันของบุคลากร ที่

มีตอกันและรวมถึงความผูกพันที่มีตอองคกร

 บุคลากรมีความผอนคลายจาก

การทํางาน มีความผูกพันที่มี

ตอองคกร

 บุคลากรมีความผอนคลายจาก

การทํางาน มีความผูกพันที่มีตอ

องคกร

ตัวชี้วัดท่ี 2. การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุผลตามวัตถุประสงคและเปาหมาย (OKRs) ที่กําหนด บรรลุผลตามวัตถุประสงคและ

เปาหมาย (OKRs) ที่กําหนด

บรรลุผลตามวัตถุประสงคและ

เปาหมาย (OKRs) ที่กําหนด

ตัวชี้วัดท่ี 1 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 70 รอยละ 70 รอยละ 86

ตัวชี้วัดท่ี 1 รอยละของความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการไมต่ํากวารอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 100

ตัวชี้วัดท่ี 1 มีการนําระบบ OKRs มาใชในงานบริการกลาง มีการนําระบบ OKRs มาใชใน

งานบริการกลาง

มีการนําระบบ OKRs มาใชใน

งานบริการกลางตัวชี้วัดท่ี 2 เปนตนแบบในการจัดทํา OKRs ของหนวยงานอ่ืนในกองบริหารงานกลาง เปนตนแบบในการจัดทํา OKRs เปนตนแบบในการจัดทํา OKRs

ตัวชี้วัดท่ี 1 มีการพัฒนาระบบงานและกระบวนการทํางานใหม โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล และมีเปาหมาย

ลดการใชกระดาษไมนอยกวารอยละ 50
รอยละ 50 รอยละ 90

ตัวชี้วัดท่ี 1 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 70 รอยละ 70 รอยละ 95

กลยุทธที่ 4 การจัดการความรูและการเรียนรูขององคกร

5.โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ งานบริการกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

4.โครงการสํารวจความพึงพอใจผูใชบริการ KST ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

6.โครงการการนําระบบ OKRs มาใชในกองบริหารงานกลาง กรณีศึกษางานบริการกลาง

7.โครงการการใหบริการประสานงานจัดทําหนังสือเดินทาง

8.โครงการ KST มีลุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563



ประเด็นยุทธศาสตร เปาหมายป 2563 ผลการดําเนินงานป 2563

ตัวชี้วัดท่ี 1. มีกระบวนงานใหม ในการจัดทําหนังสือสั่งการ ไมนอยกวา 3 กระบวนงาน

3 กระบวนงาน  4 กระบวนงาน

ตัวชี้วัดท่ี 1. มีระบบการจัดการขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอรที่เปนมาตรฐานเดียวกัน มีระบบการจัดการขอมูลเปน

มาตรฐานเดียวกัน

มีระบบการจัดการขอมูลเปน

มาตรฐานเดียวกันตัวชี้วัดท่ี 2. บุคลากรสังกัดงานสารบรรณ สามารถจัดการขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอรใหเปนแนวทาง

เดียวกัน 100 %

รอยละ 100 100

ตัวชี้วัดท่ี 1. มีฟอรมอิเล็กทรอนิกส เพ่ือรองรับการทํางานแบบ Digital Platform มีฟอรมอิเล็กทรอนิกส มีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 

และDigital Platform

ตัวชี้วัดท่ี  1. รอยละของบุคลากรที่ผูเขารวมโครงการ และไดรับการถายทอดผลการดําเนินงาน ไมนอย

กวารอยละ 80
รอยละ 80 รอยละ 100

ตัวชี้วัดท่ี 1. มีการพัฒนาระบบงานและกระบวนการทํางานใหม โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล และมีเปาหมาย

ลดการใชกระดาษไมนอยกวารอยละ 50
รอยละ 50 รอยละ 100

13.โครงการพัฒนาการขอใชรถสวนกลางดวยระบบดิจิทัล

14.โครงการพัฒนาคุณภาพการใหบริการงานยานพาหนะ

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8 ปรับเปลี่ยนองคกรใหกาวเขาสูยุคดิจิทัล

กลยุทธ 4 การพัฒนาระบบการทํางานและการเรียนรูดายเทคโนโลยีดิจิทัล

9.โครงการปรับปรุงกระบวนงานการจัดทําหนังสือสั่งการ มหาวิทยาลัยขอนแกน

10.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการระบบงานสารบรรณ

12.โครงการสะทอนผลแผนปฏิบัติงานกับแผน OKRs ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

11.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส ระยะที่ 4/1 (2562-2563)



ประเด็นยุทธศาสตร เปาหมายป 2563 ผลการดําเนินงานป 2563

ตัวชี้วัดท่ี 1. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 70 รอยละ 70 รอยละ 94



โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน
รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผูรับผิดชอบ ปญหาอุปสรรคกลยุทธ

กลยุทธที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการทํางานของบคุลากร

สรุปรายละเอียดผลการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารการจัดการทรัพยากรบคุคล

เปาประสงค  :       1. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลโดยดิงสมรรถนะเปนฐาน (Merit Based HRM)

                         2. สงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหสามารถตอบสนองตอการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูความเปนเลิศในระดับสากล (Qualified Personnel)

                         3. พัฒนาความรูและทักษะในการทํางานอยูเสมอ (Continuous Up skills)

                         4. พัฒนาทักษะและสรางการรูเทามันยุคดิจิทัล (Digital Literacy and Worthiness)

                         5. สามารถปฏบิัติหนาที่ไดอยางมั่งคงและคุมคา (Job Security and Worthiness)

                         6. สนับสนุนสงเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภยั (Secure and Healthy Life)

                         7. ตระหนักถึงความเทาเทียมกันทางเพศและสภาพรางกาย (Gender and Disability Equality)



1

1. มีผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 รอยละ 80

2. บุคลากรมีทักษะในการเขียนผลงานในการ

ขึ้นสูตําแหนงได

บุคลากรมี

ทักษะในการ

เขียนผลงาน

บุคลากรมี

ทักษะใน

การเขียน

ผลงาน

บุคลากรมีทักษะใน

การเขียนผลงาน

ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว

      งานบริการกลาง กองบริหารงานกลาง ไดจัด

โครงการเตรียมความพรอมในการเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการของบุคลากรกองบริหารงานกลาง ใน

ระหวางวันที่ 29-31กรกฎาคม 2563 และวันที่ 5 ,

19 ,26 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

เปนการบรรยายและฝกปฏิบัติหลักการเขียน

ความสําคัญและปญหาของการศกึษา การทบทวน

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของ การเขียน

ขอบเขตของการศกึษา และขอเสนอแนะ  โดย คุณ

พัชรีวรรณ ดิฐสถาพรเจริญ เปนวิทยากร จากผล

การดําเนินงานในครั้งนี้ มีผูสงผลงานการวิเคราะห/

คูมือ จํานวน 7 คน โดยไดมีการนําเสนอหัวขอใน

การศึกษา ตอผูบริหารของกองบริหารงานกลาง เมื่อ

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ หองกาลพฤกษ 2 ชั้น 2 

อาคารสิริคณุากร

นางพิสมัย  พวงคํา

โครงการการเตรียมความพรอมในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรกองบริหารงานกลาง



โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผูรับผิดชอบ ปญหาอุปสรรค

2

1. บุคลากรในมหาวิทยาลัยและเครือขาย

เศรษฐกิจพอเพียง เขารวมโครงการไมนอยกวา 

80 คน

จํานวนคน 80 98 คน

กลยุทธท่ี 1 สรางมหาวิทยาลัยสีเขียวดวยนโยบาย 5G (Green campus initiative)

โครงการแปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข ป 9

ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว

        มีการสรางเครือขายโครงการแปลงผักปลอดภัย

มหาวิทยาลัยมีสุข ป 63 จากหนวยงานตาง ๆ จํานวน 98

 คน โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้

     1. กิจกรรมปลูกผักตามฤดูกาล

         ไดดําเนินการจัดกิจกรรมปลูกผัก ในชวงเดือน

ตุลาคม 2562  ณ แปลงผักพอเพียง อาคารสิริคุณากร 

     2. กิจกรรมเก็บเก่ียวผักตามฤดูกาล

         เปนกิจกรรมเก็บเก่ียวผลผลิตที่ไดทําการปลูก

ตามฤดูกาล และแบงปนใหกับเครือขาย

     3. กิจกรรมพัฒนาความสัมพันธระหวางหนวยงาน

         ไดดําเนินการการจัดกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ

ระหวางหนวยงาน จํานวน 3 ครั้ง ตามลําดับดังนี้

          -  กิจกรรม "ผักจากแปลงลงจาน ที่บานสิริ

คุณากร" เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 

          -  กิจกรรมเก็บเก่ียวถ่ัวลิสง และจัดทํากิจกรรม 

งานบริการกลาง

(สมควร พิรุณสุนทร)

สรุปรายละเอียดผลการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 สรางมหาวิทยาลัยขอนแกนใหเปนท่ีนาทํางาน

เปาประสงค  :   1. พัฒนาสถานที่และสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี (Good Workplace) 

                     2. พัฒนาระบบการเขาถึงอินเทอรเน็ตประสิทธิภาพสูง (Highly Effective Internet Connection)

กลยุทธ



2. รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่เขารวม

โครงการไมนอยกวา รอยละ 80

รอยละ 80 93

          -  กิจกรรมเก็บเก่ียวถ่ัวลิสง และจัดทํากิจกรรม 

"ตูปนสุข" ในชวงวกิฤติการแพรระบาดของโรคโควคิ-19 

ระหวางวันที่ 4-5 มิถุนายน 2563 

          -  กิจกรรมศึกษาดูงานภายใตโครงการแกไข

ปญหาความยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

“โครงการ มข. แกจน”    เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

 ณ บานฮองฮี ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ 

       มีการสํารวจความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ

อยูในระดับ มากที่สุด คาเฉลี่ยที่ 4.65 หรือคิดเปนรอย

ละ 93
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บุคลากรเกิดความผอนคลายจากการทํางาน 

สรางความสุข สรางความผูกพันของบุคลากร ที่

มีตอกันและรวมถึงความผูกพันที่มีตอองคกร

 บุคลากรมีความ

ผอนคลายจาก

การทํางาน มี

ความผูกพันที่มี

ตอองคกร

 บุคลากรมี

ความผอนคลาย

จากการทํางาน 

มีความผูกพันที่

มีตอองคกร

 บุคลากรมีความผอนคลาย

จากการทํางาน มีความ

ผูกพันที่มีตอองคกร

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุผลตาม

วัตถุประสงคและเปาหมาย (OKRs) ที่กําหนด

บรรลุผลตาม

วัตถุประสงคและ

เปาหมาย (OKRs)

 ที่กําหนด

บรรลุผลตาม

วัตถุประสงค

และเปาหมาย 

(OKRs) ที่กําหนด

บรรลุผลตามวัตถุประสงค

และเปาหมาย (OKRs) ที่

กําหนด

4

1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ

 70

รอยละ 70 86 ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว

    มีการดําเนินการตั้งกลองรับแบบสํารวจความพึงพอใจ

ในการใชบริการระบบขนสงมวลชน

มหาวิทยาลัยขอนแกน  KST : KKU Smart Transit 

บริเวณประตูทางลงของรถที่ใหบริการ จํานวน 21 คัน 

โดยเริ่มเก็บแบบสํารวจตั้งแตเดือนมิถุนายน 2562 ถึง

เดือนพฤษภาคม 2563  ผลการวิเคราะหขอมูลความพึง

พอใจในการใชบริการระบบขนสงมวลชน

มหาวิทยาลัยขอนแกน (KST) คิดเปนรอยละ 86

น.ส.วิริยา แซลี้

งานบริการยานพาหนะ

ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว

       ไดดําเนินการจัดบริเวณพื้นที่กลางของบริเวณชั้น 1

 ชั้น 3 ชั้น 4 และชั้น 5 อาคารสิริคุณากร สํานักงาน

อธิการบดี เปนมุมพักผอนและบริการเครื่องดื่มสวัสดิการ

 เพ่ือใหบุคลากรใชเปนพ้ืนที่สําหรับพักอิริยาบถระหวาง

เวลาปฏิบัติงาน โดยทานอธิการบดีไดใหเกียรติมอบพื้นที่

สุขภาวะ Healthy Space แกบุคลากร เมื่อวันที่ 16 

กันยายน 2563

งานบริการกลาง

นางปริยา โทณะพงษ

โครงการสํารวจความพึงพอใจผูใชบริการ KST ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลยุทธท่ี 4 การจัดการความรูและการเรียนรูขององคกร

กลยุทธท่ี 3 การสรางความผูกพันกับบคุลากรอยางเปนระบบ

โครงการเสริมสรางความสุขในที่ทํางาน Happy Workplace Project
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100

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ งานบริการกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หัวหนางานบริการกลาง

และนางพัชรีวรรณ

รอยละของความสําเร็จในการดําเนินงาน

โครงการไมต่ํากวารอยละ 80

รอยละ 80 ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว

    กองบริหารงานกลางมีนโยบายนําระบบ OKRs มาใช

ในการบริหารจัดการงานภายใน เพื่อรองรับภารกิจที่

มหาวิทยาลัยกําหนด และเพ่ือใหการปฏิบัติงานของ

บุคลากรงานบริการกลาง มีประสิทธิภาพตามบทบาท

หนาที่ จึงไดจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

 งานบริการกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใน

ระหวางวันที่ 8-15 กรกฎาคม 2563 ณ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน และหนวยประสานงาน

มหาวิทยาลัยขอนแกน กรุงเทพฯ โดยไดดําเนินการดังนี้

1. การบริหารจัดการและความตองการของงานบริการ

กลาง ที่ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประกอบดวย

    1.1 การมอบหมายภาระงานรายบุคคล

    1.2 การมอบหมายงานเชิงพัฒนารายบุคคล

    1.3 การเสนอความตองการพัฒนางาน

2. วิเคราะหภาระงานและความตองการของหนวย

ประสานงานมหาวิทยาลัยขอนแกน ณ กทม. 

3. การมอบหมายใหมีหัวหนาหนวยในการกํากับ ดูแล 

และตัดสินใจ ประจําหนวยตาง ๆ ของงานบริการกลาง 
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มีการนําระบบ OKRs มาใชในงานบริการกลาง จํานวน 15 15 ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว

       ไดทําการศึกษาหลักการวิธกีารนําระบบ OKRs มา

ใชในกองบริหารงานกลาง กรณีศึกษางานบริการกลาง 

โดยการดําเนินการในครั้งนี้จะสามารถใชเปนตนแบบใน

การจัดทํา OKRs ของหนวยงานอ่ืน ๆ ในกองบริหารงาน

กลาง ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอผูปฏิบัติงาน ทําให

ไดรับทราบหลักการและวิธีการ ตลอดจนสามารถ

จําแนกภาระงานที่รับผิดชอบหลัก/รองของบุคลากร 

ควรจะปฏิบัติงานอยางไร เมื่อไหร กับใคร เพ่ือใหมีความ

สอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมาย

ขององคกร

น.ส.กรรณิการ สุจิตรประเสริฐ

7

รอยละ 50

โครงการการนําระบบ OKRs มาใชในกองบริหารงานกลาง กรณีศึกษางานบริการกลาง

โครงการการใหบริการประสานงานจัดทําหนังสือเดินทาง

90      หนวยประสานงาน  ไดพัฒนากระบวนงานใหม โดย

มีฐานขอมูลของแตละประเทศ ที่สามารถสืบคนได มีกฎ

กติการและเงื่อนไขของแตละประเทศ ประกอบมีวธิกีาร

ข้ันตอนในการดําเนินการโดยเฉพาะจะมีระบบติดตาม

ผลการยื่นขอเอกสาร การยื่นขอวีซา ซึ่งจะสามารถ

ตรวจสอบไดดวยตนเอง โดยปจจุบันนําระบบดิจิทัลมา

ใชแลวรอยละ 90 ของการปฏิบัติงาน

งานบริการกลางมีการพัฒนาระบบงานและกระบวนการทํางาน

ใหม โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล และมีเปาหมายลด

การใชกระดาษไมนอยกวารอยละ 50
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รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 70 รอยละ 70 95 ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว

       ไดทําการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่

ไดรับทุนการศึกษาจากโครงการ KST มีลุน ตอการ

ใหบริการของระบบขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผลการสํารวจ พบวา มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูที่

ระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ  95 โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 

4.75

น.ส.วิริยา แซลี้

งานบริการยานพาหนะ

โครงการ KST มีลุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563



หนวยนับ คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน
รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563
ผูรับผิดชอบ ปญหาอุปสรรค

9

สรุปรายละเอียดผลการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 ปรับเปล่ียนองคกรใหกาวเขาสูยุคดิจิทัล

เปาประสงค  :  1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัลใหพรอมตอการใชงานทั้ง โปรแกรม และโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Highly effective internet connection) 

                     2. พัฒนาความทันสมัย กาวทันเทคโนโลยี (Tech-savvy Work and Living Places)

กลยุทธ 4 การพัฒนาระบบการทํางานและการเรียนรูดายเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการปรับปรุงกระบวนงานการจัดทําหนังสือสั่งการ มหาวิทยาลัยขอนแกน

กลยุทธ

มีกระบวนงานใหม ในการจัดทําหนังสือสั่งการ กระบวนงาน 3 4       ปจจุบันการจัดทําหนังสือสั่งการ ของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ยังใชรูปแบบการจัดทําจาก

โปรแกรม Microsoft Word เสนอลงนามในรูปแบบ

กระดาษ จัดเก็บโดยไหล PDF และสืบคนดวยคําคนที่มี

ขอจํากัด รวมทั้งการไมทราบถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

กับตนเอง หรือถูกยกเลิก กระบวนการในการจัดทํามีความ

ลาชา ดังน้ัน การจัดทําหนังสือสั่งการของมหาวิทยาลัย จึง

ไดพัฒนากระบวนงาน ในรูปแบบใหม ดังน้ี

    1. การเสนอลงนามหนังสือสั่งการ อธิการบดี ลงนาม

    2. การเสนอลงนามหนังสือสั่งการ รองอธิการบดี ลง

งานสารบรรณ

(วิลัยวัลย เรืองธรรม)
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1. มีระบบการจัดการขอมูลในเครื่อง

คอมพิวเตอรที่เปนมาตรฐานเดียวกัน

มีระบบการ

จัดการขอมูล

เปน

มาตรฐาน

เดียวกัน

มีระบบการ

จัดการขอมูล

เปนมาตรฐาน

เดียวกัน

มีระบบการจัดการ

ขอมูลเปนมาตรฐาน

เดียวกัน

2. บุคลากรสังกัดงานสารบรรณ สามารถจัดการ

ขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอรใหเปนแนวทาง

เดียวกัน 90 %

รอยละ 90 100

    2. การเสนอลงนามหนังสือสั่งการ รองอธิการบดี ลง

นามปฏิบัติการแทนอธิการบดี

     3. การเสนอลงนามโดยหัวหนาสวนงาน หรือรอง

หัวหนาสวนงาน ตามคําส่ังมอบอํานาจ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 636/2561 เฉพาะดานพัสดุ 

      4. การเสนอลงนามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกนกอง

ทรัพยากรบุคคล

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการขอมูลเพื่อการบริหารจัดการระบบงานสารบรรณ

ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว

        งานสารบรรณ ไดจัดโครงการฯ เม่ือวันที่ 14  

มีนาคม 2563 เพื่อใหมีระบบการจัดการขอมูลในเครื่อง

คอมพิวเตอรที่เปนมาตรฐานเดียวกัน และบุคลากรสังกัด

งานสารบรรณ สามารถจัดการขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอร

ใหเปนแนวทางเดยีวกัน 100 %

งานสารบรรณ

(สุจิตร ประสมพืช)
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มีฟอรมอิเล็กทรอนิกส เพื่อรองรับการทํางาน

แบบ Digital Platform

มีฟอรม

อิเล็กทรอนิกส

มีฟอรม

อิเล็กทรอนิกส

มีการลงลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส และ

Digital Platform

ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว 

         เปนซอฟตแวรที่พัฒนาสําหรับ

มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยเฉพาะ และถือเปนลิขสิทธิ์ของ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยพัฒนาตอจากระบบบริหาร

จัดการเอกสาร KKU DMS รุนปจจุบัน (V3) มีการวาง

โครงสรางการทํางานเพื่อรองรับ Digital Platform และมี

ฟงกชั่นการทํางานเทียบเทา หรือไมตํ่ากวาระบบรุน

ปจจุบัน (V3)

งานสารบรรณ

(จุฑารัตน คําหวาน)

12

รอยละของบุคลากรที่ผูเขารวมโครงการ และ

ไดรับการถายทอดผลการดําเนินงาน ไมนอยกวา

รอยละ 80

รอยละ 80 100 การจัดสัมมนาเพื่อสรุปผลงานตามภารกิจกองบริหารงาน

กลางท่ีไดรับมอบหมาย บุคลากรทุคนไดรับทราบผลการ

ดําเนินงานและไดนําเสนอแผนการปฏิบัติงานในป 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 อยางเปนรูปธรรม มีจํานวน

กิจกรรม/โครงการ โดยตอยอดในการนําระบบดิจิทัลเขา

ชวยมาในการปฏิบัติงาน เพื่อลดกระบวนการทํางาน ลด

ตนทุน ลดเวลา และมีฐานขอมูลที่สืบคนไดสะดวก รวดเร็ว

 มีผูเขาสัมมนาโครงการทั้งสิ้น 63 คน คิดเปนรอยละ 100

 ของกลุมเปาหมาย

งานบริการกลาง

โครงการสะทอนผลแผนปฏิบัติงานกับแผน OKRs ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส ระยะที่ 4/1 (2562-2563)
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มีการพัฒนาระบบงานและกระบวนการทํางาน

ใหม โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล และมีเปาหมายลด

การใชกระดาษไมนอยกวารอยละ 50

รอยละ 50 งานบริการยานพาหนะ เมื่อเขาสูสมัยใหม การปฏิบัติงาน

จึงจําเปนตองมีความรวดเร็ว และตรวจสอบขอมูลไดงาย 

พรอมทั้งการพัฒนาการบริการที่มากขึ้น ระบบบริการ

ยานพาหนะ ไดถูกพัฒนาขึ้นเขาสู เวอรชั่นที่ 2 โดย

ปรับปรุงตามเสียงของผูใชงาน จากระบบบริการ

ยานพาหนะ เวอรชั่นแรก ที่ถูกใชงานมานานกวา 3 ป 

รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี ทางระบบคอมพิวเตอร จนไป

ถึงการแพรหลายของ สมาทโฟน ทําใหผูพัฒนา ตระหนัก

ถึงการใชงานของผูใชบริการมากขึ้น ทั้งนี้จากการพัฒนา

ระบบสามารถลดการใชกระดาษไดถึงรอยละ 100

งานบริการยานพาหนะ

นายชาตรี สิทธิ

14

รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ไม

นอยกวารอยละ 70

รอยละ 70 94 ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว

         งานบริการยานพาหนะ ไดจัดโครงการฯ เม่ือวันที่ 

10-11 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมสวนเจ็ดพี่นอง อําเภอ

อุบลรัตน จังหวัดขอนแกน เพื่อเปนการเปดเวที เปดโอกาส

ใหบุคลากรไดถายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรูที่ได

จากการส่ังสมประสบการณในการทํางานและพัฒนา

ศักยภาพดานดิจิทัลสําหรับพนักงานขับรถยนต และมี

ผูเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ 100 จากกลุมเปาหมาย

จํานวน 18 คน

งานบริการยานพาหนะ

โครงการพัฒนาการขอใชรถสวนกลางดวยระบบดิจิทัล

โครงการพัฒนาคุณภาพการใหบริการงานยานพาหนะ


