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กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 



ค าน า 

 แผนปฏิ บั ติ ร าชก ารประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ .  2558  กองกล า ง  ส านั ก ง านอธิ ก า รบดี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับนี้ จัดท าขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 75 และ
มาตรา 76 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 13 14 16 และ 17 ซึ่งบัญญัติให้ส่วนราชการจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน โดยยึดแนวทางตามแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555-2558 ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราว
ประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 และประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1830/2555) 
เรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ฉบับนี้ มีสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประกอบด้วย 3 ส่วน
หลักคือ ส่วนที่ 1 บทน า  ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2558 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
และส่วนที่ 3 ภาคผนวก โดยกองกลางขอขอบคุณ กองแผนงาน ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา 
และผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ค าแนะน าในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 และหวังว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือ และกลไกส าคัญ ในการบริหารกิจกรรม โครงการ การสื่อสาร และถ่ายทอด
แนวปฏิบัติ ให้แก่หน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานภายในกองกลาง เพ่ือเป็นแนวทางในการร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจ  
ต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ร่วมกันทุกประการ 

 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

มิถุนายน 2557 

 



สารบัญ 

                                                                                                          หน้า   

ปก 
ค าน า                                                                                                            ก 
สารบัญ                                                                                                            ข 
บทสรุปผู้บริหาร                                                                                                   
ส่วนที่ 1 บทน า 
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

2.1 วิสัยทัศน์ 
2.2 พันธกิจ 
2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ 
2.4 แผนที่ยุทธศาสตร์ 
2.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
2.6 สรุปรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
2.7 สรุปงบประมาณท่ีใช้ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ภาคผนวก 
ก. ความเชื่อมโยงแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2558 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
ข. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์และผลผลิต คณะ/   หน่วยงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
ค. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ คณะ/หน่วยงาน (SWOT Analysis) 
ง. กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

              จ. ค าสั่งที่เก่ียวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 75 และมาตรา 76 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 14 16 และ 17 ซึ่ง
บัญญัติให้ส่วนราชการจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้สอดคล้องกับแผน
บริหารราชการแผ่นดิน นั้น กองกลาง ซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัด ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึง
ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2557 โดยยึดแนวทางตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2555-2558 ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2554 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 กรอบแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552 -2567 ฉบับที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
พ.ศ. 2555-2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราว
ประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 และประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1830/2555) 
เรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี  ประกอบกับข้อคิดเห็นจากการรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ข้อคิดเห็นจากการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และข้อคิดเห็นจากการ
ประเมินความผาสุกของบุคลากร เป็นกรอบแนวคิดหลักในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ 

 

 

 

 

                                   

  

 
  

 

 

 

รูปที่ 1.1 บ้านวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จากวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับโลก” ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเด็นเป้าหมายรองในการเป็น
มหาวิทยาลัยที่ใช้งานวิจัยเป็นฐาน มหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์ กรที่ดี และมหาวิทยาลัยที่
พ่ึ งตนเองด้านงบประมาณ ซึ่ งขับ เคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์  10 ด้าน ดังแสดงในภาพ “บ้านวิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ข้างต้น เป็นเป้าหมายหลักที่กองกลางยึดถือเป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางการ

มหาวิทยาลัย 

ที่ใช้งานวิจัยเป็นฐาน 

มหาวิทยาลัยท่ีมีสุขภาวะ และ 

การจัดการองค์กรท่ีดี 

มหาวิทยาลัยท่ีพ่ึงตนเอง 

ด้านงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ด้านการวจิัย การผลิตบัณฑิตที่ดี 
การท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมที่ดี 
ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่

ดี 
ด้านบริการวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ที่ 10 

 

ด้านการพัฒนานกัศึกษา 

ด้านพัฒนาคุณภาพ 
และระบบประกัน

คุณภาพ 

ระบบบริหารจัดการ 

ที่ด ี
ด้านชุมชนสัมพันธ ์

การบริหารจัดการทรัพยากร ทรพัย์สิน 
และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

และพึ่งตนเองได้ 

 

มหาวิทยาลัยวิจัยช้ันน าระดับโลก 

บ้  า  น  วิ  สั  ย  ทั  ศ  น์  ม  ห  า  วิ  ท  ย  า  ลั  ย  ข  อ  น  แ  ก่ น 



ด าเนินงาน โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการ และให้บริการเพ่ือสนองตอบ
ยุทธศาสตร์การบริหารงานาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่
เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ด้วยยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ดังแสดงในภาพ บ้านวิสัยทัศน์กองกลาง ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  รูปที่ 1.2 บ้านวิสัยทัศน์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ก าหนด
ยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบแนวคิดสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การพัฒนา
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก โดยเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ  อันดั บ 1 ใน 80 ของ
เอเชีย และอันดับ 1 ใน 400 ของโลก รวมถึงการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายที่ส าคัญ คือ เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัย
เป็นฐาน เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ มีการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี และเป็นมหาวิทยาลัยที่มี
ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ สามารถพ่ึงตนเอง และเป็นที่พ่ึงของสังคมได้ โดยถ่ายทอดบทบาทในการสนับสนุนการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย และบทบาทการให้บริการทุกส่วนงานที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านการปฏิบัติงานของส่วนงาน ใน
สังกัดทั้งสิ้น 5 งาน ได้แก่ งานสารบรรณ  งานเลขานุการผู้บริหาร งานบริการยานพาหนะ งานประสานงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และงานบริหารงานทั่วไป ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการจะเกิดขึ้นได้ จะต้องมีการ
ก าหนดแนวทางในการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่ดี ซึ่งกองกลางได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานไว้ 5 
ขั้นตอนดังนี้ 

1. การเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์สู่โครงการ และงบประมาณ โดยแผนปฏิบัติราชการนี้ได้ผ่านกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากส่วนงานต่าง ๆ ของกองกลาง ก่อนที่จะน าโครงการเข้าสู่ระบบการ
บริหารทรัพยากรของกองกลาง เพ่ือให้สามารถตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

สร้างคณุภาพชีวิต และความ
ผาสุกในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

พัฒนากระบวนงานด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

เหมาะสม 

สร้างสรรค์องค์ความรู ้

จากงานประจ า 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ระบบบริหารจัดการที่ดี พัฒนากระบวนงานด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

พัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ 

   

เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการ 

และให้บริการเพื่อสนองตอบยุทธศาสตร์การบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

บ้  า  น  วิ  สั  ย  ทั  ศ  น์  ก  อ  ง  ก  ล  า  ง 



2. การถ่ายทอดเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดสู่ส่วนงานและผู้ปฏิบัติ โดยกองกลางได้จัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการกับมหาวิทยาลัยเพ่ือก าหนดเป้าหมายความรับผิดชอบ และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติราชการ
ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และตามความต้องการของหน่วยงาน จากนั้นได้จัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการระหว่างผู้อ านวยการกองกลางกับส่วนงานที่รับผิดชอบเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดต่างๆ  

3. สื่อสาร และถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่บุคลากรในสังกัด เพ่ือให้บุคลากรได้ตระหนัก และรับรู้ถึงยุทธศาสตร์ของ
กองกลาง จึงจัดให้มีกิจกรรม และช่องทางสื่อสารต่าง ๆ เพ่ือถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่ผู้ปฏิบัติ และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

4. การติดตามเพ่ือประเมินผล เพ่ือการเรียนรู้ และเพ่ือปรับแผนปฏิบัติราชการ โดยได้มีการประชุมเป็นวาระเพ่ือ
ติดตามผลการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ของส่วนงานต่าง ๆ เพ่ือรับทราบความคืบหน้า เพ่ือเรียนรู้แนว
ปฏิบัติ และสภาพการณ์ต่างๆในการปฏิบัติงานร่วมกัน และเพ่ือศึกษาความจ าเป็นในการปรับแผนปฏิบัติ
ราชการให้ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างภาระงาน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 

คณะกรรมการบริหารกองกลาง 

ผู้อ านวยการกองกลาง 

1. งานสารบรรณ  

มีภาระหน้าที่ ในการรับ -ส่ง จัดเก็บ
ห นั ง สื อ เ อ ก ส า ร ต่ า ง  ๆ  ข อ ง
มหาวิทยาลัย  ตรวจสอบ ควบคุม
ความถูกต้องของหนังสือราชการ ค าสั่ง 
ประกาศ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์จากการ 
ประสานภารกิจ และรองรับการบริหาร
จัดการส่วนกลางขององค์กร ออกเลขที่
หนังสือภายนอก  ออกเลขที่ค าสั่ ง 
ประกาศ ศูนย์ผลิตเอกสาร และศูนย์
รับส่งหนังสือกลาง  

 

2. งานเลขานุการผู้บริหาร   

มีภาระหน้าที่   อ านวยความสะดวกและ
สนับสนุนการปฏิบั ติ ง านของผู้ บริ หาร
มหาวิทยาลัย ซ่ึงประกอบด้วย อธิการบดี 
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีทกฝ่าย 
โดยมีหน้าที่หลักได้แก่ รับส่งหนังสือ การเงิน
พัสดุ การจัดท าก าหนดนัดหมาย การจัดท า
และจัดเก็บหนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ ติดต่อ
ประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงาน ให้การ
รับรองแขก ร่วมเป็นฝ่ายต้อนรับและพิธีการ
ในการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และ
หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

3. งานบริการยานพาหนะ  

 มีภาระหน้าที่ในการให้บริการยานพาหนะ
แก่ หน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร และ
นักศึกษา  การจดต่อทะเบียนรถยนต์ – 
จักรยานยนต์ จัดท าประกันภัยรถยนต์ จัดหา
น้ ามันเช้ือเพลิง– หล่อเล่ือน และควบคุมการ
เบิกจ่าย ควบคุมบ ารุงรักษายานพาหนะ 
ควบคุมการจ้างเหมายานพาหนะ ข้อมูลสถิติ
การใช้น้ ามัน เชื้ อ เพลิ ง  จั ดท าสถิติการ
ให้บริการรถยนต์ และบริหารจัดการรถขนส่ง
มวลชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4. งานบริหารงานทั่วไป    

 มีภาระหน้ าที่  ด้ านการสนับสนุนการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การ
อ านวยการด้านต่างๆ ให้ทุกฝ่ายสามารถ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนและเป้าหมายที่
ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด าเนินงาน
ด้านงบประมาณ ด้านการพัสดุ การจัดท า
แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ การติดตามและประเมินผลการ
ด า เนินงาน การบริหารงานบุคคล การ
ประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง การ
ควบคุมภายใน บริหารจัดการห้องประชุม
อาคารสิริคุณากร และดูแลความสะอาด
เรี ยบร้อยอาคารสิ ริ คุณากรส านั กงาน
อธิการบดีอาคาร 2 และบริเวณรอบอาคาร 
รวมพื้นที่ใช้สอย 16,805 ตารางเมตร รวมทั้ง
การแจ้งซ่อมแซม บ ารุงรักษา และดูแล
ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริ เวณอาคารสิ ริ
คุณากร  

 

5. งานประสานงานมหาวิทยาลัย   

มีภาระหน้าที่  สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร การประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน ทั้ งภาครัฐและเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัย เตรียมการ
และอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมพิธี
ก า ร แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ  ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะ
ผู้แทนมหาวิทยาลัยในบางกรณี อ านวยความ
สะดวกและสนับสนุนการจัดท าหนังสือ
เดินทางของบุคลากรมหาวิทยาลัย และ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 



โครงสร้างอัตราก าลัง กองกลาง 

 

อัตราก าลัง กองกลาง ปัจจุบัน ขอ้มูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 

1.  ข้าราชการ             9 อัตรา 

2.  ลูกจ้างประจ า          16 อัตรา 

3.  พนักงานราชการ              5  อัตรา 

4.  พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน   12  อัตรา 

5.  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้             9  อัตรา 

6.  ลูกจ้างช่ัวคราว           14  อัตรา 

7. ลูกจ้างโครงการ                2  อัตรา 

   รวมอัตราก าลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทั้งสิ้น  67 คน 

 

1. ผู้อ านวยการกองกลาง  เป็นประธานกรรมการ                                                
2. หัวหน้างานสารบรรณ  เป็นกรรมการ                                             
3. หัวหน้างานเลขานุการผู้บริหาร เป็นกรรมการ                                     
4. หัวหน้างานบริการยานพาหนะ เป็นกรรมการ                                        
5. หัวหน้างานประสานงานมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ                                    
6. หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป เป็นกรรมการและเลขานุการ                    
7. นางรัชนีวรรณ  มหินทรเทพ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ        
8. นางณัฐรดา  เวทีวุฒาจารย์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 
 

ส่วนที่ 1 บทน า 
1.1 ความเป็นมา 
 เมื่อปี  พ.ศ.2509 ได้มีประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยได้จัดตั้งส านักงานอธิการบดี และกองกลางขึ้นพร้อมกันนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา โดยการ
แบ่งส่วนหน่วยงานย่อย แบ่งเป็นแผนกต่าง ๆ 5 แผนก คือ แผนกสารบรรณ แผนกการเจ้าหน้าที่ แผนกคลัง แผนก
บริการการศึกษา แผนกอาคารและสถานที่ 

 ในเบื้องต้นไม่มีส านักงานเป็นการถาวร จึงใช้อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นส านักงานชั่วคราว จนถึงปี 
พ.ศ. 2510 ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 ได้ย้ายที่ท าการจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาอยู่ส านักงานอธิการบดี จนถึง
ปัจจุบัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ให้ครอบคลุม
ถึง ด้านการบริหาร ด้านวิชาการ ด้านการวางแผนพัฒนา ด้านสวัสดิการของบุคลากร ตลอดจนสวัสดิการและ
กิจกรรมของนักศึกษา จึงมีการแบ่งส่วนราชการของส านักงานอธิการบดีออก เป็น 5 หน่วยงาน คือ กองกลาง กอง
สวัสดิการ กองบริการการศึกษา กองห้องสมุด และศูนย์เลี้ยงสัตว์ 

 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการขยายตัวตามแผนพัฒนาในทุกด้าน รวมถึงการ
ปรับโครงสร้างองค์การ เพ่ือให้สอดคล้องและเพ่ิมประสิทธิภาพให้สามารถสนับสนุนการ บริหารจัดการในภารกิจ
ต่าง ๆ กองกลางเป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุนการบริหารจัดการของผู้บริหาร และหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
โดยในปี 2558 กองกลางมีหน่วยงานในสังกัด จ านวน 5 งาน ประกอบด้วย 

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

1.2  การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 แผนปฏิ บั ติ ร าชก ารประจ า ปี งบประมาณ พ .ศ .  255 8 กองกลา ง  ส านั ก ง านอธิ ก า รบดี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับนี้ จัดท าขึ้น โดยยึดแนวทางตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2555-2558 ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2554 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 กรอบแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552 -2567 ฉบับที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 และแผนปฏิบัติราชการ 
4 ปี พ.ศ. 2555-2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราว
ประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554  ประกอบกับได้น าข้อคิดเห็นจากการรับการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ข้อคิดเห็นจากการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และข้อคิดเห็นจากการประเมินความผาสุก
ของบุคลากร เป็นกรอบแนวคิดหลักในการจัดท า โดยแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ได้ผ่านกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากส่วนงานต่างๆ ก่อนที่จะน าโครงการเข้าสู่ระบบการบริหารทรัพยากรขอ ง
กองกลาง เพ่ือให้สามารถตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานของโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 
 

   



 
 

 
ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
 

2.1 วิสัยทัศน์ 

“กองกลาง เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการ 

ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เพื่อให้การด าเนินงานในทุกภารกิจเกิดประสิทธิภาพสูงสุด” 

 

ปณิธาน วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยม 

ปณิธาน 
มุ่งพัฒนา ระบบงานและบุคลากร 

มุ่งสนอง  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

มุ่งน า  เทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนงาน 

มุ่งเน้น  การประสาน สนับสนุน และร่วมมือ 

มุ่งยกระดับ สู่หน่วยงานคุณภาพ 

 

วัฒนธรรมองค์กร 
เราสร้างความพึงพอใจในทุกบริการ 

ค่านิยม  HEALTHY 
        Human resource comes first :   ให้ความส าคัญแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 

 Efficiency          :   มุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

       Accountability   :   รับผิดชอบต่อสังคม 

       Learning organization       :   มุ่งเน้นการเรียนรู้ 

      Trust                  :   มีความเชื่อใจซึ่งกันและกัน 

      Happiness         :   ท างานอย่างมีความสุข 

         Yield               :   มุ่งเน้นผลลัพธ์ 
 
 
 
 



 
 

 
2.2 พันธกิจ 
1. บริหารจัดการระบบรบั ส่ง เอกสาร บริหารจัดการหนังสือราชการและผลิตเอกสารราชการ 
2. สนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
3. การให้บริการยานพาหนะ และบริหารจัดการรถขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4. สนับสนุนการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองกลาง การบริหารจัดการอาคารสิริคุณากร และดูแล
ความสะอาดเรียบร้อยอาคาร 2 ส านักงานอธิการบดี และบริการข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
5. อ านวยความสะดวก และสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ณ กรุงเทพมหานคร 

 

2.3   ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

1. ระบบบริหารจัดการที่ดี มีระบบบริหารจัดการที่สร้างคุณภาพชีวิต 
และความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในหน่วยงาน (Healthy organization) ควบคู่
กับการสร้างธรรมาภิบาล  

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และมีธรรมาภิ
บาล 

2. พัฒนากระบวนงานด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา
กระบวนงานให้มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของ
กิจกรรม/โครงการที่น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา
กระบวนงาน 

3. พัฒนาคุณภาพ และระบบ
ประกันคุณภาพ 

พัฒนากระบวนการท างานเพ่ือน าไปสู่องค์กร
แห่งคุณภาพ 

ระดับความส าเร็จด้านการประกัน
คุณภาพ 

 

 
 

 



 
 

2.4 แผนที่ยุทธศาสตร์  (Strategies Map) 
 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการ และให้บริการเพื่อสนองตอบยุทธศาสตร์การบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

                

               เป้าหมาย :   1. สร้างคุณภาพชีวิต และความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากร  

                                   2. พัฒนากระบวนงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม  

                  3. พัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ 

 

 มิติที่ 1  ประสิทธิผล 

 

 

 

 มิติที่ 2  คุณภาพการให้บริการ 

 

 

 

 มิติที่ 3  ประสิทธิภาพ 

 

 

 มิติที่ 4  พัฒนาองค์กร และการเรียนรู้  

ผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

ทบทวน และพัฒนากระบวนงาน สร้างเครือข่าย การติดตามประเมินผลงาน 

พัฒนาบุคลากร จัดการการเรียนรู้ การควบคุมภายใน และ
บริหารความเสี่ยง 

การประกันคุณภาพ 
และประเมินคุณภาพ 



 
 

2.5  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

1. ระบบบริหารจัดการที่ดี มีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพสร้างคุณภาพชีวิตที่
ดี และมีธรรมาภิบาล 

ร้อยละของการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ สร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดี และมี
ธรรมาภิบาล 

  81.82 90.00 

2. พัฒนากระบวนงานด้วย 
   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การพัฒนากระบวนงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของการบรรลุ
เป้าหมายของกิจกรรม/ 
โครงการที่น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการ
พัฒนากระบวนงาน 

 90.00 

3.  พัฒนาคุณภาพ และ
ระบบประกันคุณภาพ 

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้าน
ประกันคุณภาพ 

ระดับความส าเร็จด้าน
การประกันคุณภาพ 

 4 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี 
เป้าประสงค์ : มีระบบบริหารจัดการที่สร้างคุณภาพชีวิต และความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน (Healthy organization) ควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาล 

 

กลยุทธ์/
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ความสอดคล้อง 

และเชื่อมโยงกับกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัย 

แผ่นดิน รายได้ อื่นๆ รวม 

กลยุทธ์ที่ 1.1 โครงสร้างพื้นฐานที่ดี 
1.1.1 โครงการแปลงผักปลอดภัย มหาวิทยาลัยมี

สุข ปี 4 
ร้อยละของบุคลากรทุกหน่วยงาน
ในอาคารสิริคุณากร ได้ทานผัก
ปลอดสารพษิจากแปลงผัก
ปลอดภัยมหาวิทยาลัยมสีุข 

- 40,000 - 40,000 ดนัย เอ่ียมหงษ์
เหม 

 1.2.5.1 

1.1.2 โครงการฝึกอบรมทักษะด้านการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 

ร้อยละของบุคลากรสามารถน า
ความรู้ที่ไดไ้ปใชป้ระโยชน์ในการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 

- 60,000 - 60,000 ผ่องศรี บุญ
สามารถ 

1.1.5.2 

1.1.3 กิจกรรมประหยัดพลังงาน ระดับความส าเร็จในการประหยดั
พลังงาน 

- - - - ดนัย เอ่ียมหงษ์
เหม 

1.1.3.1 

1.1.4 โครงการการวางระบบบริหารจัดการการ
ท าลายเอกสารกลาง 

ระดับความส าเร็จในการวางระบบ
บริหารจัดการการท าลายเอกสาร
กลาง 
 

- 80,000 - 80,000 วิลัยวัลย์ เรือง
ธรรม 

1.1.1.6 

กลยุทธ์ที่ 1.2  การทบทวนทิศทางองค์กร 
1.2.1 โครงการสัมมนาเสริมสร้างสมรรถนะ

ผู้ปฏิบัตงิานสายสนบัสนุนเพื่อรองรับการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

1. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความเข้าใจใน
ทิศทางองค์กร และแผนปฏบิัติ
ราชการ  
2. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการตามเป้าหมาย 

- 250,000 - 250,000 ผ่องศรี  บุญ
สามารถ 

1.1.2.7 
 



 
 

กลยุทธ์/
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ความสอดคล้อง 

และเชื่อมโยงกับกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัย 

แผ่นดิน รายได้ อื่นๆ รวม 

1.2.2 จัดท ารายงานประจ าป ี ระดับความส าเร็จในการจัดท า
รายงานประจ าป ี

- - - - ณัฐรดา 
เวทีวุฒาจารย ์

1.5.3.2 

1.2.3 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับความส าเร็จการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน 

- - - - ณัฐรดา 
เวทีวุฒาจารย ์

1.1.3.3 

1.2.4 
 

จัดท ารายงานทางการเงิน ระดับความส าเร็จการรายงาน
ข้อมูลทางการเงินต่อทีป่ระชุมกอง
ครบทุกไตรมาศ 

- - - - ผ่องศรี บุญ
สามารถ 

1.3.1.1 

กลยุทธ์ที่ 1.3  การพัฒนาบุคลากร 
1.3.1 โครงการเพิ่มพูนศักยภาพและทกัษะ

ผู้รับผิดชอบงานดา้นสารบรรณ (อบรมการ
ใช้งานโปรแกรม KKU Document 
management) 

ร้อยละของจ านวนคณะ/หน่วยงาน
ในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เข้าร่วมอบรม โปรแกรม KKU 
Document management 

- 250,000 - 250,000 จุฑารัตน์ ค า
หวาน 

1.1.2.7 

1.3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ส าหรับเลขานุการผู้บริหาร เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสู่เวทโีลก 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
ระบบงานเลขานุการผูบ้ริหาร 

- 100,000 - 100,000 ปริยา โทณะ
พงษ ์

1.1.2.7 

1.3.3 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ส าหรับ
เลขานุการผูบ้ริหาร 

ร้อยละของบุคลากรงานเลขานกุาร
ผู้บริหารเข้าร่วมโครงการ 
 

- 50,000 - 50,000 ปริยา โทณะ
พงษ ์

1.1.2.3 

1.3.4 โครงการพัฒนาระบบการบริการรับ-ส่ง 
เอกสารกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
ตามเป้าหมาย 

- 200,000 - 200,000 อรรถพล ศรีมา
รัตน์ 

1.1.2.7 

กลยุทธ์ที่ 1.4  การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
1.4.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสนอแนว

ปฏิบัติที่ดีตามนโยบายการก ากบัดูแล
องค์กรที่ดี 

จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
ตามเป้าหมาย 

- 50,000 - 50,000 ปริยา โทณะ
พงษ ์

7.7.1.3 



 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนากระบวนงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป้าประสงค์ : น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนากระบวนงานให้มีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์/
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 
และเชื่อมโยงกับ

กลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย 

แผ่นดิน รายได้ อื่นๆ รวม 

 กลยุทธ์ที่ 2.1  เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการองค์กร 
2.1.1 โครงการปรับปรุงและพฒันาระบบ

เทคโนโลยีในการสนับสนุนระบบงาน
บริหารจัดการเอกสาร 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ
ปรับปรุงระบบตามข้อเสนอแนะผู้ใช้งาน 

- 100,000 - 100,000 จุฑารัตน์ ค าหวาน 1.1.5.4 

2.1.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ยานพาหนะ ระยะที่ 1 

ร้อยละความส าเร็จในการด าเนนิการ
ปรับปรุงระบบตามข้อเสนอแนะผู้ใช้งาน 
 

- - - - ภาสพันธ์  จิโนทา 1.1.5.4 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ 
เป้าประสงค์ : พัฒนากระบวนการท างานเพ่ือน าไปสู่องค์กรแห่งคุณภาพ 

 

กลยุทธ์/
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 
และเชื่อมโยงกับ

กลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย 

แผ่นดิน รายได้ อื่นๆ รวม 

กลยุทธ์ที่ 3.1  สร้างวฒันธรรมองค์กรเชิงคุณภาพ 
3.1.1 โครงการสัมมนา หัวข้อ “การสร้าง

คุณค่าให้กับงานบริการ กองกลาง” 
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับ
ความรู้ความเข้าใจและได้รับประโยชน์
จากการสัมมนาครั้งนี ้

- - - - ณัฐรดา เวทีวุฒา
จารย ์

7.7.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.7  สรุปงบประมาณที่ใช้ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์

 

งบประมาณ ที่ได้รับจดัสรร (ล้านบาท) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

เงินแผ่นดิน เงินรายได ้
งบอ่ืนๆ 

รวมทั้งสิ้น 

งบด าเนินการ งบลงทุน รวม งบด าเนินการ งบลงทุน รวม งบด าเนินการ งบลงทุน งบอ่ืนๆ รวม 

1 ระบบบริหารจัดการที่ด ี - - - 1,080,000 - 1,080,000 - 1,080,000 - - 1,080,000 

             

2 พัฒนากระบวนงานด้วย
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

- - - 100,000 - 100,000 - 100,000 - - 100,000 

             

3 พัฒนาคุณภาพ และระบบ
ประกันคุณภาพ 

- - - - - - - - - - - 

 รวม  1,180,000 บาท 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

การเชื่อมโยงแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 - 2558 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 

  

แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

นโยบาย กองกลาง 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก  - 

2. นโยบายนโยบายความม่ันคงของรัฐ  - 

3. นโยบายเศรษฐกิจ - 

4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 1. ด้านพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ 

5. นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  - 

6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยฯ  -  

7. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ  

- 

8. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  1. ระบบบริหารจัดการที่ดี  

2. พัฒนากระบวนงานด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 

 



 
 

ข.  การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์และ ผลผลิต กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557* 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ผลผลิต/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ : การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุล     
สู่สังคม 
แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพ่ือ
การศึกษา 

 1.การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 
 

1. โครงการแปลงผักปลอดภัย มหาวิทยาลัยมีสุข ปี 4 
2. โครงการป้องกันอัคคีภัยอาคารสูง 
3. กิจกรรมประหยัดพลังงาน 
4. โครงการสัมมนาศูนย์ท าลายเอกสารกลาง 
5. โครงการสัมมนาเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน

เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
6. จัดท ารายงานประจ าปี 
7. การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
8. จัดท ารายงานทางการเงิน 
9. โครงการจรรยาบรรณ 
10. โครงการเพิ่มพูนศักยภาพและทักษะผู้รับผิดชอบงานด้านสาร

บรรณ 
11. โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานส าหรับเลขานุการ

ผู้บริหาร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยสู่เวทีโลก 
12. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ส าหรับเลขานุการผู้บริหาร 
13. โครงการศึกษาดูงานเพิ่มวิสัยทัศน์และเพ่ิมพูนศักยภาพ และ

ทักษะผู้ปฏิบัติงานผลิตเอกสาร 
14. โครงการพัฒนาระบบการบริการ รับ-ส่ง เอกสารกลาง

มหาวิทยาลัย 



 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557* 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ผลผลิต/โครงการ 

15. มุมบริการสารสนเทศ 
16. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอแนวปฏิบัติที่ดีตามนโยบาย

การก ากับดูแลองค์กรที่ดี 

ยุทธศาสตร์การศึกษา : การศึกษา คุณธรรม 
จริยธรรม คูณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันใน
สังคม 
แผนงาน : สนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 
แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2. การผลิตบัณฑิตที่ดี 
3. การพัฒนานักศึกษา 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ 

 

 

 

4. การวิจัย 

5. การบริการวิชาการ                                 
6. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี 
7. การพัฒนาคุณภาพและระบบประกัน
คุณภาพ  
8. ศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี 

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
การวิจัยและนวัตกรรม 
แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
 

9. การวิจัย  1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีในการสนับสนุน
ระบบงานบริหารจัดการเอกสาร 

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการยานพาหนะ ระยะที่ 1 

 



 
 

ค. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี (SWOT Analysis) 
จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ 
  2. มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์รองรับการบริหารจัดการภารกิจประจ าและงานเฉพาะกิจ ส่วนกลาง รวมถึงภารกิจที่ไม่เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ใดหน่วยงานหนึ่ง 
  3. ผู้น าหน่วยงานมีภาวะความเป็นผู้น า สร้างขวัญและก าลังใจแก่ทีมงาน มีความเป็นอิสระ กล้าคิด กล้าท า กล้าน าเสนอโครงการที่น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตรงตาม
เป้าประสงค์โดยรวม 
  4. เป็นศูนย์รวมข้อมูลเอกสารราชการส่วนกลางของมหาวิทยาลัยและจัดระบบความพร้อมในการสืบค้น 
  5. สามารถน าเสนอโครงการเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ และคุณภาพงานน าไปสู่การปฏิบัติ เกิดประสิทธิผลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
  6. บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจที่มอบหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผน 
 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
  1. บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ 
  2. การเข้าถึงเทคโนโลยีบางกรณียังต้องรับการพัฒนา 
 
โอกาส (Opportunities) 
  1. มีผลงานที่เกิดจากแนวคิดน าไปสู่การปฏิบัติในส่วนกลางอย่างกว้างขวาง 
  2. มีศักยภาพในการด าเนินภารกิจที่บัญชาในทุกกรณี 
  3. สามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นส านักงานอัตโนมัติ (One stop service) 
 
ภัยคุกคาม (Threats) 
  1. การจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน ประจ าปี 
  2. ความไม่ชัดเจนของล าดับขั้นตอนการบริหาร ระดับนโยบายยังครอบคลุมการบริหารภายใน 
 

 ง. กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  



 
 

 
 

  

    
 

 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

บุคลากร 

ผู้อ านวยการ
กองกลาง หัวหน้างาน 

กองกลาง 

Core 
Competency
สนับสนุนการปฏบิัติ

ภารกิจผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย 

 

1. ระดมความคิดเห็น
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส 

2. ก าหนดวิสัยทัศน์  
พันธกิจ ทิศทาง

ยุทธศาสตร์ 

4. ก าหนดนโยบาย ทิศทาง 
แผนงานโครงการส าคัญ 

7. จัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 

6. รวบรวมวิเคราะห์เสนอ
ของบประมาณ (ม.ค.-มี.ค.) 

5. จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี (ก.ย.) 

3. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติ
งานของโครงการส าคัญ 

8. ด าเนินการตามแผน             
ที่ก าหนดไว้  

9. ติดตามและทบทวน
แผนการด าเนินงาน  

10. ติดตามก ากับรายงาน
ผล   (ทุกไตรมาส)  

12. ประเมินผลประจ าปี             
(ก.ย.-ต.ค.) 

11.ประเมินการบรรลุเป้าหมาย 
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 

 

คณะกรรมการบริหารกองกลาง  



 
 

      

จ.  ค าสั่งกองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2/2557 

คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

  1. ผู้อ านวยการกองกลาง     เป็นประธานกรรมการ 

  2. หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป    เป็นกรรมการ 

  3. หัวหน้างานสารบรรณ     เป็นกรรมการ 

  4. หัวหน้างานเลขานุการผู้บริหาร    เป็นกรรมการ 

  5. หัวหน้างานประสานงานมหาวิทยาลัย   เป็นกรรมการ 

  6. หัวหน้างานบริการยานพาหนะ    เป็นกรรมการ 

7.  นางรัชนีวรรณ  มหินทรเทพ    เป็นกรรมการและเลขานุการ 

8. นางณัฐรดา เวทีวุฒาจารย์    เป็นกรรมการและเลขานุการ 


