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ประวัติความเป็นมา

เมื่อปี พ.ศ. 2509 ได้มีประกาศส านักนายกรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยได้จัดตั้ง
ส านักงานอธิการบดีและกองกลางขึ้นพร้อมกันนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
โดยการแบ่งส่วนหน่วยงานย่อย แบ่งเป็นแผนกต่าง ๆ 5 แผนก คือ 1) 
แผนกสารบรรณ 2) แผนกการเจ้าหน้าที่ 3) แผนกคลัง 4) แผนก
บริการการศึกษา 5) แผนกอาคารและสถานที่

ในเบื้องต้นไม่มี
ส านักงานเป็นการถาวร 
จึงใช้อาคารคณะวิศวกรรม
ศาสตรเ์ป็นส านักงาน
ชั่วคราว จนถึงปี พ.ศ. 2510
ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 
ได้ย้ายที่ท าการจาก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาที่ส านักงานอธิการบดี
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ประวัติความเป็นมา

จนถึงปัจจุบัน และในปี พ.ศ. 2517 ส านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ครอบคลุมถึง ด้านการ
บริหาร ด้านวิชาการ ด้านการวางแผนพัฒนา ด้านสวัสดิการของ
บุคลากร ตลอดจนสวัสดิการและกิจกรรมของนักศึกษา จึงมีการแบ่ง
ส่วนราชการของส านักงานอธิการบดีออกเป็น 5 หน่วยงาน คือ 

1. กองกลาง 
2. กองสวัสดิการ 
3. กองบริการการศึกษา 
4. กองห้องสมุด 
5. ศูนย์เลี้ยงสัตว์
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ประวัติความเป็นมา

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการ
ขยายตัวตามแผนพัฒนาในทุกด้าน รวมถึงการปรับโครงสร้างองค์การ 
เพื่อให้สอดคล้องต้องการเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถสนับสนุนการ
บริหารจัดการในภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และกองกลางก็เป็น
หน่วยงานกลางที่สนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหาร และ
ประสานงาน อ านวยความสะดวก และสนับสนุนคณะศูนย์ สถาบัน 
ส านัก และหน่วยงานต่าง ๆ ให้ปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยกองกลางมีหน่วยงานในสังกัด จ านวน 5 งาน ประกอบด้วย

1. งานสารบรรณ
2. งานบริหารงานทั่วไป
3. งานเลขานุการผู้บริหาร
4. งานประสานงานมหาวิทยาลัย
5. งานบริการยานพาหนะ

อาคารสิริคุณากร
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ประวัติความเป็นมา

เจตจ านง (Purpose)
“บริหารจัดการระบบสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

อย่างมีประสิทธิภาพ”

วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ด้วยนวัตกรรมบริการที่ทันสมัย”

ค่านิยม (Values)
TEAM
Trust  : สร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจให้กับผู้ใช้บริการ โดยบริการด้วย

ความ เต็มใจ สะดวก รวดเร็ว ยืดหยุ่นผ่อนปรน ปฏิบัตอิย่าง
เป็นธรรม และเท่าเทียม 

Efficiency : มุ่งปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็ม   ความสามารถ 
ด้วยความตั้งใจให้เกิดผลในทางที่ดีกว่าเสมอ โดยมุ่งเน้นลด
การสูญเสียของทรัพยากรในทุกๆ ด้าน 

Attitude   : มีทัศนคติที่ดีต่อการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย และพร้อมที่จะร่วมขับเคลือ่นพันธกิจในความ
รับผิดชอบให้บรรลุเป้าประสงค์ที่มหาวิทยาลัยต้ังไว้ 

Manpower  : ให้ความส าคัญต่อคุณค่าของบุคลากร โดยยึดมั่นว่าทรัพยากร
มนุษย์เป็นสมบัติที่มีค่าที่สดุ จัดสรรให้ปฏิบัติงานตามความรู้
ความสามารถ จัดให้ได้รับการฝึกฝน พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เอาใจใส่ดูแลด้วยสวัสดิการ และผลตอบแทนที่เหมาะสม
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ประวัติความเป็นมา

พันธกิจ (Mission)

1. บริหารจัดการระบบรับส่งเอกสาร บริการรับส่งไปรษณียภัณฑ์ และบริการ
ผลิตเอกสาร ของหน่วยงาน สังกัดส านักงานอธิการบดี

2. สนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย
บริหารจัดการการให้บริการยานพาหนะกลาง และบริหารจัดการ การ
ให้บริการรถขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. บริหารจัดการอาคารส านักงานอธิการบดี และให้บริการห้องประชุมอาคาร
สิริคุณากร

4. ประสานงาน อ านวยความสะดวก และสนับสนุนการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ณ กรุงเทพมหานคร
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โครงสร้างการบริหารองค์กร
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โครงสร้างของบุคลากร
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ขอบเขตและบทบาทหน้าที่

สังกัดงาน บทบาทหน้าที่

1. งานสารบรรณ มีภาระหน้าที่ในการรับ-ส่ง จัดเก็บหนังสือเอกสารตา่ง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบ ควบคุมความถูกตอ้งของ
หนังสือราชการ ค าสั่ง ประกาศ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์จากการ
ประสานภารกิจ และรองรับการบรหิารจัดการส่วนกลาง
ขององค์กร ออกเลขที่หนังสือภายนอก  ออกเลขที่ค าสั่ง 
ประกาศ ศูนย์ผลิตเอกสาร และศูนย์รับส่งหนงัสือกลาง 

2. งานเลขานุการผู้บริหาร มีภาระหน้าที่อ านวยความสะดวกและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย 
อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝ่าย 
โดยมีหน้าที่หลักได้แก่ รับส่งหนังสือ การเงินพัสดุ การ
จัดท าก าหนดนัดหมาย การจัดท าและจัดเก็บหนังสือหรือ
เอกสารต่าง ๆ ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือ
หน่วยงาน ให้การรับรองแขก ร่วมเป็นฝ่ายต้อนรับและพิธี
การในการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และหน้าที่อื่น ๆ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

3. งานบริการยานพาหนะ มีภาระหน้าที่ในการให้บริการยานพาหนะแกห่นว่ยงาน 
ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา  การจดต่อทะเบียน
รถยนต์ – รถจักรยานยนต ์ จัดท าประกันภัยรถยนต ์ 
จัดหาน้ ามันเชื้อเพลิง– หล่อเลื่อน และควบคุมการ
เบิกจ่าย  ควบคุมบ ารุงรักษายานพาหนะ  ควบคุมการจา้ง
เหมายานพาหนะ  ข้อมูลสถิติการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
จัดท าสถิติการให้บริการรถยนต ์และบริหารจัดการรถ
ขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน่
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ขอบเขตและบทบาทหน้าที่

สังกัดงาน บทบาทหน้าที่

4. งานบริหารงานทั่วไป มีภาระหน้าที่ด้านการสนับสนุนการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการ การอ านวยการด้านต่าง ๆ ให้ทุกฝ่ายสามารถ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด าเนินงานด้านงบประมาณ ด้านการพัสดุ การ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน การบริหารงาน
บุคคล การประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง การ
ควบคุมภายใน สนับสนุนจัดการด้านการพัสดุงานเลขานุการ
ผู้บริหาร และบริหารจัดการห้องประชุมอาคารสิริคุณากร 
และดูแลความสะอาดเรียบร้อยอาคารสิริคุณากรส านักงาน
อธิการบดีอาคาร 2 และบริเวณรอบอาคาร รวมพ้ืนที่ใช้สอย 
23,071.20 ตารางเมตร รวมทั้งการแจ้งซ่อมแซม บ ารุงรักษา 
และดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณอาคารสิริคุณากร 

5. งานประสานงาน
มหาวิทยาลัย

มีภาระหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและ
บุคลากรในเขตกรุงเทพมหานคร การประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครกับ
มหาวิทยาลัย เตรียมการและอ านวยความสะดวกในการเข้า
ร่วมพิธีการและกิจกรรมต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัยในบางกรณี อ านวยความ
สะดวกและสนับสนุนการจัดท าหนังสือเดินทางของบุคลากร
มหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
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ประเดน็ยทุธศาสตร์

ผลการด าเนินการ
(ระบุ
จ านวน)

จ านวน
ด าเนินการแล้ว

เป็นไปตามแผนและ
เปา้หมาย

เร่ิมด าเนินการ
แล้วแตย่งัไมบ่รรลุ

เปา้หมาย
ยงัไมไ่ด้ด าเนินการ

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ
รวมทกุประเดน็ยทุธศาสตร์

ตวัชีว้ดั 21 19 90.48 0 0 2 9.52
กลยทุธ์ 6 5 83.33 0 0 1 16.67
โครงการ 13 12 92.31 0 0 1 7.69

ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาสูก่ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว
ตวัชีว้ดั 4 4 100 0 0 0 0
กลยทุธ์ 2 2 100 0 0 0 0
โครงการ 3 3 100 0 0 0 0

ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 2 สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจดัการ
ตวัชีว้ดั 16 14 87.5 0 0 2 12.5
กลยทุธ์ 3 2 66.67 0 0 1 33.33
โครงการ 9 8 88.89 0 0 1 11.11

ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 3 เป็นองค์กรท่ีมีความหว่งใยตอ่สงัคม
ตวัชีว้ดั 1 1 100 0 0 0 0
กลยทุธ์ 1 1 100 0 0 0 0
โครงการ 1 1 100 0 0 0 0
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสเีขียว

เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีบรรยากาศที่ร่มรื่น เป็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
ดีเกื้อหนุนให้เกิดการเรียนรู้การพัฒนาองค์ความรู้ และการท างานที่มีประสทิธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อมให้เป็นแคมปัสทีเ่ขียวและสะอาด (Green and 
Clean Campus)

ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
แปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข ปี 6 
การเสวนาเรียนรู้วิถีพอเพียง หัวข้อเรื่อง 
"พลิกชีวิต...ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง" ใน
วันศุกร์ 23 มิถุนายน 2560 ณ แปลงผัก 
ทางทิศตะวันตกของอาคารสิริคุณากร 
โดยใช้งบประมาณท้ังสิ้น 30,000 บาท  
มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 83 คน  
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ เข้ าร่ วม
กิจกรรมอยู่ท่ี 4.46 หรือคิดเป็นร้อยละ 
89.20

1. โครงการแปลงผักปลอดภยัมหาวิทยาลยัมีสุข ปี 6
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้สมบูรณ์

2. โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการรถขนส่งมวลชน (KST) 

จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถขนส่งมวลชน KST เริ่มมีการส ารวจ
ความพึงพอใจตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2559 จนถึงเดือน กันยายน 2560 ปัจจุบันร้อยละ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถขนส่งมวลชน KST อยู่ท่ี 4.30 หรือคิดเป็นร้อยละ 86
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3. โครงการ KST มีลุ้น 

มีการด าเนินการมอบทุนการศึกษา พ.ศ. 2560 จ านวน 36,000 บาท เพื่อส่งเสริม
การใช้บริการรถขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น KST : KKU Smart Transit 
(ทุนการศึกษาสนับสนุนโดยผู้ประกอบการ) จัดมอบทุนการศึกษาทุกเดือน เดือนละ 
3,000 บาท ทุนการศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภท เช่นเดิม คือ  ส าหรับนักศึกษาผู้ใช้บริการ
ขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น KST มากท่ี 3 ล าดับ จ านวน 3 ทุน ๆ ละ 500 บาท 
และประเภทสุ่มเลือกจากนักศึกษาผู้ใช้บริการขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จ านวน 5 ทุน ๆ ละ 300 บาท จ านวนผู้ใช้บริการในปี 2560 (มกราคม -กันยายน 2560) 
มีจ านวนผู้ใช้บริการท้ังสิ้น 1,862,611 ครั้ง เฉลี่ย 206,957 ครั้ง/เดือน เฉลี่ย 6,899 ครั้ง/
วัน

และได้มีการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียน/นักศึกษา ท่ีใช้
บริการ KST ผลส ารวจอยู่ท่ี 4.57 หรือคิดเป็นร้อยละ 91.40
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ

เป้าประสงค์ : มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลมีบุคลากรที่มี
คุณภาพ มีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยที่เชื่อมโยงทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ

1. โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรับ ส่งเอกสารกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มีการออกแบบแอปพลิเคชั่น(Android) 
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีรับ-ส่งเอกสารใช้ในการบันทึกการ
รับส่งเอกสารแทนการลงลายมือชื่อในกระดาษ 
หรือรับทราบเอกสารเวียนท่ีมีแต่ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น 
และเช่ือข้อมูลกับระบบบริการจัดการเอกสาร
(KKU Document Management System) รุ่นท่ีใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน 
รายละเอียดการตรวจรับงานงวดท่ี 1 และ 2

1) ออกแบบแอปพลิเคชั่น(Android) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีรับ-ส่งเอกสารใช้ในการบันทึก
การรับส่งเอกสารแทนการลงลายมือชื่อในกระดาษ หรือรับทราบเอกสารเวียนท่ีมีแต่ไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และเชื่อมข้อมูลกับระบบบริหารจัดการเอกสาร (KKU Document 
Management System) รุ่นท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน

2) ใช้ระบบการยืนยันตัวบุคคลเพียงครั้งเดียว (Single Sign-On) ในการเข้าสู่ระบบ
3) สิทธิการใช้งานของผู้ใช้ 1 คน สามารถใช้งานได้หลายหน่วยงาน และในแต่ละ

หน่วยงานสามารถมีเจ้าหน้าท่ีรับ-ส่งเอกสารได้หลายคน (ฟังก์ชั่นการสลับโหมด)
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4) เจ้าหน้าท่ีรับ-ส่งเอกสาร สามารถท าการตรวจสอบเอกสารจากเจ้าหน้าท่ีสาร
บรรณก่อนน าส่งเอกสาร โดยสามารถเลือกรับบางเรื่องหรือท้ังหมดได้จากหน้าจอ (สถานะ 
รับ/เตรียมน าส่ง โดยเก็บข้อมูลวันเวลาของเจ้าหน้าท่ีรับ-ส่งเอกสารไว้ในระบบฯ ด้วย) 
แสดงข้อมูลเอกสารในแต่ละวัน ชื่อเจ้าหน้าท่ีสารบรรณ วันเวลาท่ีท าการคลิกส่งเอกสาร
จากระบบ KKU DMS

5)เจ้าหน้าท่ีรับ-ส่งเอกสารสามารถเลือกส่งบางเรื่องหรือท้ังหมดได้จากหน้าจอ 
เมื่อท าการรับหรือส่งเอกสารแล้ว (สถานะ ส่งแล้ว/รับแล้ว โดยเก็บข้อมูลวันเวลาด้วย

6) เจ้าหน้าท่ีรับ-ส่งเอกสารสามารถตรวจสอบข้อมูลการรับ-ส่งเอกสารจาก
หน้าจอได้ทันที โดยแสดงข้อมูลเอกสาร ชื่อผู้รับ-ส่ง รวมถึงวันเวลาท่ีท าการรับ-ส่ง

ร้อยละของการลดกระดาษในการลงลายมือชื่อรับ-ส่งเอกสาร พบว่าสามารถลด
กระดาษได้ร้อยละ 100 จากการทดสอบระบบในการตรวจรับงานงวดสุดท้าย 
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2. โครงการปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีการสนับสนนุระบบงานบริหารจัดการเอกสาร

มีเมนู และฟังก์ชั่นการใช้งาน และสามารถลดกระดาษได้ร้อยละ 100 จากการ
ทดสอบระบบในการตรวจรับงาน 
รายละเอียดการตรวจรับงานงวดท่ี 1 และ 2

1 เพ่ิมการจัดการในส่วนผู้ดูแลระบบให้ลบเลขหนังสือท่ีจองเกินได้
2 เพ่ิมเมนูสืบค้นหนังสือเวียนท่ีมีการเลือกส่งต่อทุกคณะหน่วยงานได้
3 เพิ่มเมนูให้สามารถสืบค้นหนังสือหรือเอกสารจากหน้าแรกได้โดยไม่ต้องออกจาก

ระบบ
4 สามารถก าหนดสิทธิเจ้าหน้าท่ีรับ ส่งเอกสาร ส าหรับผู้ดูแลระบบ
5 สามารถก าหนดงานให้เจ้าหน้าท่ีรับ ส่งเอกสาร จากระบบ KKU DMS ไปยังแอป

พลิเคชันเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกัน  สามารถเลือกเอกสารหลายฉบับพร้อมกันได้  ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีสารบรรณ 

6 น าข้อมูลการรับ ส่งเอกสารจากแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มาแสดงในหน้าการ
ติดตามของระบบ KKU DMS 

7 มีเมนูหรือเพิ่มไอคอนในหน้ารอรับหนังสือ ให้แสดงสถานะว่าหนังสือดังกล่าวมีการ
รับหนังสือโดยเจ้าหน้าท่ีรับส่งเอกสารแล้ว เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าท่ีสารบรรณใน
การลงรับเอกสารในระบบ



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

รายงานประจ าปี 2560 กองกลาง 15

3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ ติดตาม ก ากับ ทบทวน การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัตกิาร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ไม่ได้ด าเนินโครงการจัดสัมมนา เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ จึงได้ปรับ
การด าเนินการโดยผนวกกิจกรรมหลักของโครงการเข้ารวมกับโครงการท่ี 7 ในประเด็นยุ
ทศาสตร์ที่ 2 คือ โครงการคุณภาพสัญจร 
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4. โครงการถอดบทเรียนเปลี่ยนมมุคิดเพ่ือสร้างความประทับใจในบริการ 

ได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ความพร้อมของรถนั้นส าคัญไฉน” 
เมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม 2560 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง รุ่นพี่มีเรื่องเล่า” เมื่อวันท่ี 
13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 6

มีการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการ ภาพรวมอยู่ท่ี 4.29 คิด
เป็นร้อยละ85.80

- หัวข้อ ความพร้อมของรถนั้น ส าคัญไฉน ความพึงพอใจอยู่ท่ี 4.28
- หัวข้อ รุ่นพี่มีเรื่องเล่า ความพึงพอใจอยู่ท่ี 4.31

และมีคู่มือการบริการด้วยใจท่ีสกัดเนื้อหาจากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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5. โครงการบริหารจัดการศูนย์รับ ส่ง หนังสือกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองกลาง งานสารบรรณ ร่วมกับ ศูนย์รับ-ส่งหนังสือกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จัดโครงการสัมมาเพื่ อพัฒนากระบวนงานของบุคลากรศูนย์รับ -ส่ งหนังสือกลาง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันท่ี  5-6 พฤษภาคม 2560 ณ เมาเทนพาร์คสวิสเซอร์แลนด์ 
แอนรีสอร์ท อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้จ านวน 73 คน 
และใช้งบประมาณท้ังสิ้น 95,140 บาท

ประ โ ยชน์ ท่ี ไ ด้ รั บ จ ากการปรับปรุ ง ก ระบวนงานรั บ - ส่ งหนั ง สื อ กลา ง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- มีจ านวนเครือข่ายเจ้าหน้าท่ีรับ-ส่งหนังสือกลางเพ่ิมมากขึ้น
- มีการสร้างแนวปฏิบัติในกระบวนงานรับ-ส่งหนังสือกลาง
- การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรับ-ส่งหนังสือกลาง
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าท่ีรับ-ส่ง

หนังสือกลาง
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6. โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับเลขานุการผู้บริหาร

ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่   เมื่อวันศุกร์ท่ี 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ชั้น 7 ส านักนวัตกรรมการเรียนการสอน อาคารศูนย์สารสนเทศ ใช้
งบประมาณไปท้ังสิ้น 11,690 บาท มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 94.74 
มีการส ารวจความพึงพอใจท่ีค่าเฉลี่ย 4.09 หรือคิดเป็นร้อยละ 81.80 และมีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ 2 กระบวนงานหลัก ดังนี้

1. กระบวนการใช้ Google Apps ได้แก่ Google Doc, Google Sheet, 
Google Drive เป็นต้น

2. กระบวนการใช้ Smart Phone ได้แก่ การลงนัดหมายให้กับผู้บริหาร 
และจักการปฏิทิน ของผู้บริหารใน Google Calendar รวมถึงการอัพโหลดข้อมูลไฟล์ต่าง 
ๆ ลงบน Google Drive
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กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพที่ดแีละไดม้าตรฐานสากล

7. โครงการคุณภาพสัญจร

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการ
คุณภาพสัญจร เพื่อพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพ
ของกองกลางให้ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็น
เวทีให้ผู้อ านวยการกองกลาง และบุคลากรในสังกัด
กองกลาง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นด้านการ
ประกันคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ช่วงระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง 
กรกฎาคม 2560 มีบุคลากรเข้าร่วมจ านวน 55 คน หรือคิด
เป็นร้อยละ 83.33 ของกลุ่มเป้าหมายจ านวน 66 คน 

มีเอกสารแสดงการถ่ายทอดตัวชี้วัด ท่ีสะท้อน
คุณภาพองค์กร สู่บุคลากรรายบุคคล  1 ชุด จ านวน 3
เร่ือง รายละเอียดการถ่ายทอด มีดังนี้

1. โครงร่างองค์กร และการับรู้ทิศทาง
ขององค์การ

2. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม
ท่ีพึงประสงค์ของบุคลากรกองกลาง

3. การทบทวนค่านิยมขององค์กร
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8. โครงการพัฒนาตน พัฒนางาน ด้วยมาตรฐาน TQA 

เมื่อวันจันทร์ท่ี 31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคาร
สิริคุณากร ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กองกลาง ได้จัดโครงการพัฒนา
ตน พัฒนางาน ด้วยมาตรฐาน TQA มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้น เพื่อสร้างความเข้าใจ ใน
บทบาทหน้าท่ี และการตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารตนเองและงาน เพื่อให้เกิด
ความพร้อมในการน าศักยภาพของตนเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มท่ี อันจะก่อให้เกิด 
ประสิทธิภาพในการท างาน และสร้างความส าเร็จให้กับการท างาน มีบุคลากรกองกลาง 
สนใจเข้าร่วมโครงการ จ านวน 58 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 87.88 ของกลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 66 คน งบประมาณท่ีใช้ไปท้ังสิ้น 10,500 บาท

- มีคู่มือและแนวปฏิบัติตามเกณฑ์ TQA ฉบับกองกลาง  จ านวน 70 เล่ม และ
ได้มีการส่งมอบคู่มือให้กับบุคลากรกองกลางไปแล้วจ านวน 66 เล่ม 

- ความพึงพอใจของบุคลากรต่อคู่มือและแนวปฏิบัติตามเกณฑ์ TQAฉบับ
กองกลาง หลังจากท่ีมีการส่งมอบคู่มือ TQA แล้วนั้น ผลส ารวจความพึงพอใจอยู่ท่ีระดับ 
มาก ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.31 หรือคิดเป็นร้อยละ 86.20



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

รายงานประจ าปี 2560 กองกลาง 19

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบรักษาความปลอดภยัที่มปีระสิทธิภาพ

9. โครงการฝึกอบรมแผนอพยพหนีไฟอาคารสูง อาคารสิริคุณากร

เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องกัลปพฤกษ์ 7 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
ร่วมกับส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดท า
โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยแผนล าเลี้ยงผู้ประสบภัยฯ มี
จ านวนหน่วยงานภายในอาคารสิริคุณากรจ านวน 11 หน่วยงาน และมีผู้ดูแลในแต่ละชั้น 
แต่ละหน่วยงานเป็นตัวแทนหนว่ยงานละ 2-3 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมเป็น
ผู้แทนในการดูแลแต่ละชั้น  ซึ่งจะมีการจัดโครงการต่อเนื่องไปถึงปี 2561 จึงยังไม่สามารถ
ส ารวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการได้   

ชั้นใต้ดิน มีบุคลากร 3 คน
ชั้น 1 กองกลาง  บุคลากรมี 22 คน  กองคลัง บุคลากรมี

72 คน  ส านักงานประสานและจัดการเร่ืองเรียน
บุคลากรมี 2 คน ONE STOP SERVICE กองการ
เจ้าหน้าท่ี บุคลากรมี 3 คน  STUDIO กองสื่อสาร
องค์กร  บุคลากรมี 3 คน

ชั้น 2 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย บุคลากรมี 8 คน
เจ้าหน้าท่ีดูแลห้องประชุม (กองกลาง) บุคลากรมี
2 คน

ชั้น 3 กองการเจ้าหน้าท่ี  บุคลากรมี 61 คน ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน บุคลากรมี 11 คน ส านักงาน
ประเมินและประกันคุณภาพ  บุคลากรมี 11 คน

ชั้น 4 กองแผนงาน  บุคลากรมี 25 คน ส านักงานกฎหมาย บุคลากรมี 12 คน  
ส านักงานผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรมี 1 คน KKU FMS บุคลากรมี 5 คน

ชั้น 5 บุคลากรมี 25 คน   ชั้น 6 บุคลากรมี 18 คน
รวมทั้งสิ้นมีบุคลากรภายในอาคารสิริคุณากร จ านวนทั้งสิ้น 284 คน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม

เป้าประสงค์ :  เป็นผู้น าด้านบริการวิชาการแก่สังคม ด้วยวัฒนธรรมขององค์กรที่กอปร
ด้วยความห่วงใย ความใส่ใจ และการดูแลชุมชน และสังคม

กลยุทธ์ที่ 1 ความห่วงใยต่อสังคมภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชนภายนอก

1.โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้เพ่ือคุณภาพชีวิต สู่สังคม ผ่านรายการวิทยุ 

มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และสาระความรู้ ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  สู่ ชุมชนในวงกว้ าง  ผ่ านสถาน
วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น F.M. 103 Mhz. จ านวน 300 เรื่อง เริ่ม
เผยแพร่ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวช้ีวัด
หน่วย

นับ

น้ า

หนัก

เกณฑ์การให้คะแนน ประเมินตนเอง

1 2 3 4 5
ผลการ

ด าเนิน

งาน

ค่า

คะแนน

คะแนน

ถ่วง

น้ าหนัก

ส่วนที่ 1 ตัวช้ีวัดภาพรวมทุก

หน่วยงาน
ร้อยละ 70

1 ความส าเร็จของการจัดท า

ลักษณะส าคัญขององค์กร

ระดับ 10 1 2 3 4 5 5 5 0.50

2 ความพึงพอใจต่อการน า

องค์การของผู้บริหาร

หน่วยงานทุกระดับ

ร้อยละ 10 75 80 85 90 95 90.80 4.16 0.416

3 ระดับการรับรู้เข้าใจทิศทาง

องค์กรของหน่วยงาน

ร้อยละ 10 75 80 85 90 95 90.20 4.04 0.404

4 ร้อยละของการด าเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2560

ร้อยละ 5 60 70 80 90 100 100 5 0.25

5 ร้อยละของการบรรลุ

เป้าหมายตามตัวชี้วัดของ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2560

ร้อยละ 5 75 80 85 90 95 100 5 0.25

6 ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการของหน่วยงาน

ร้อยละ 5 75 80 85 90 95 91.60 4.32 0.216

7 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย

ร้อยละ 5 75 80 85 90 95 98.40 5 0.25

8 ระดับความผูกพันของ

บุคลากร

ร้อยละ 5 50 60 70 80 90 87.80 4.78 0.239
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ตัวช้ีวัด
หน่วย

นับ

น้ า

หนัก

เกณฑ์การให้คะแนน ประเมินตนเอง

1 2 3 4 5
ผลการ

ด าเนิน

งาน

ค่า

คะแนน

คะแนน

ถ่วง

น้ าหนัก

ส่วนที่ 1 ตัวช้ีวัดภาพรวมทุก

หน่วยงาน
ร้อยละ 70

9 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ

การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาให้มี

สมรรถนะที่สูงข้ึน

ร้อยละ 5 80 85 90 95 100 100 5 0.25

10 จ านวนนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น 

เพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียหรือการบริหาร

จัดการ

จ านวน 5 1 2 3 3 5 0.25

11 การปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของการปฏิบัติงาน

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5 0.25
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวช้ีวัด
หน่วย

นับ

น้ า

หนัก

เกณฑ์การให้คะแนน ประเมินตนเอง

1 2 3 4 5
ผลการ

ด าเนิน

งาน

ค่า

คะแนน

คะแนน

ถ่วง

น้ าหนัก

ส่วนที่ 2 ตัวช้ีวัดที่หน่วยงาน

น าเสนอ ร้อยละ
30

1 ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการรถขนส่งมวลชน 

KST

ร้อยละ 10 60 65 70 75 80 86 5 0.50

2 ร้อยละความพึงพอใจในการ

ใช้งานระบบ KKUDMS  

(KKU Document 

Management System)

ร้อยละ 7 70 75 80 85 90 82.20 3.44 0.240

3 ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการรับ-ส่ง 

ไปรษณียภัณฑ์ 

ร้อยละ 7 70 75 80 85 90 82.80 3.56 0.249

4 ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการห้องประชุม

อาคารสิริคุณากร

ร้อยละ 6 30 40 50 60 70 91.20 5 0.30

รวม 100 4.565
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เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  2559 ชาวกองบริหารงานกลางร่วมแสดงความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน  2559 ร่วมกิจกรรมพลังแห่งความภักดี ถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช

ร่วมกิจกรรมออกก าลัยการทุกวันพุธ เริ่มตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน  2559
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เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 กองบริหารงานกลางร่วมกับมหาวิทยาลัยมอบรถบัสให้ 
วัดป่าแสงอรุณ เพ่ือใช้เป็นสาธารณประโยชน์

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ร่วมท าบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 53 ปีมหาวิทยาลัย 

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 กองบริหารงานกลางร่วมกิจกรรมก่อเจดีย์ทรายในวัน
สงกรานต์
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เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมการท าดอกไม้จันทน์ ร่วมกับทางอ าเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น

เข้าร่วมกิจกรรมท าดอกไม้จันทน์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อน Thailand 4.0 รับหน้าที่ดูแล
ฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก
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เข้าร่วมโครงการแปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข ปี 6 การเสวนาเรียนรู้วิถีพอเพียง 
หัวข้อเรื่อง "พลิกชีวิต...ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง" ในวันศุกร์ 23 มิถุนายน 2560 ณ แปลง

ผัก ทางทิศตะวันตกของอาคารสิริคุณากร

เข้าร่วมโครงการคุณภาพสัญจร งานบริหารงานทั่วไป วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 ณ 
ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 4 เวลา 10.00 น.

เข้าร่วมโครงการคุณภาพสัญจร งานบริการยานพาหนะ วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ 
ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 6 เวลา 08.30 น.
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เข้าร่วมโครงการคุณภาพสัญจร งานเลขานุการผู้บริหาร วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 
ณ ห้องน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ ชั้น 4 เวลา 10.00 น.

เข้าร่วมโครงการคุณภาพสัญจร งานสารบรรณ วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง
ประชุมกองบริหารงานกลาง เวลา 15.00 น.

เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 25 กรกฎาคม 2560

ณ ลานหน้าอาคารสิริคุณกร 
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เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาตน พัฒนางาน ด้วยมาตรฐาน TQA ในวันจันทร์ที่ 
31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 

ร่วมกิจกรรม “ปลูกดอกดาวเรือง” ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ณ บริเวณแปลงผักพอเพียง อาคารสิริคุณากร ส านักงานอธิการบดี  ในวันอังคารที่ 

15 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ " 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้พระบารมี เพ่ือการพัฒนาการ
เกษตรอย่างยั่งยืน " และได้ไปร่วมรับต้นกล้าดาวเรืองจากชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน ต.ศิลา 

ในวันที่ 6 กันยายน 2560
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น น าส่งมอบดอกไม้จันทน์ เพ่ือทูลเกล้าถวายในพระราชพิธี พระ
เพลิงบรมศพ จ านวน 12,999 ได้มีพิธีการส่งมอบให้กับ นายพงษศ์ักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่า

ราชการจังหวัดขอนแก่น  เมื่อเวลา ประมาณ 10.00 น. วันที่ 14 กันยายน 2560

ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ณ ชั้น 2 

อาคารสิริคุณากร



คณะผู้จัดท า

ที่ปรึกษา
นายธัญญา ภักดี    ผู้อ านวยการกองกลาง

รวบรวมและเรียบเรียง
นางสาวกรรณิการ์  สุจิตรประเสริฐ  พนักงานธุรการ

สนับสนุนข้อมูลโดย
งานสารบรรณ
งานบริหารงานทั่วไป
งานประสานงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานบริการยานพาหนะ
งานเลขานุการผู้บริหาร

ออกแบบปก
นางสาวกรรณิการ์  สุจิตรประเสริฐ  พนักงานธุรการ

ภาพถ่าย
บุคลากรกองกลาง
รูปภาพจากเพจ Facebook GADKKU
รูปภาพจากเพจ Facebook กองกลาง


