
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ค ำน ำ 
 

    ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา (๑๓) 
(๑๔) (๑๖) และ (๑๗) ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่จะต้องเสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๓ (๑)  ให้สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ก าหนดทิศทาง 
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และวางเป้าหมาย รวมทั้งอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน   ตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และมาตรา ๓๗ (๒) ให้มหาวิทยาลัยจัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการตามระยะเวลาที่
สภามหาวิทยาลัยก าหนด รวมทั้งติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดท าขึ้นภายใต้หลักการที่
สอดคล้องกับกรอบแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.  ๒๕๕๒ – ๒๕๖๗  ฉบับได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๑ แผนยุทธศาสตร์การบริหาร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒  ฉบับได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่       
๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  
 

             แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2559 ฉบับนี้ มีสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก
คือ ส่วนที่ 1 บทน า  ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี และส่วน
ที่ 3 ภาคผนวก โดยกองกลางขอขอบคุณ กองแผนงาน ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา และ
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ค าแนะน าในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 
2559 และหวังว่า แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ฉบับนี้ จะเป็น
เครื่องมือ และกลไกส าคัญ ในการบริหารกิจกรรม โครงการ การสื่อสาร และถ่ายทอดแนวปฏิบัติ ให้แก่หน่วยงาน และ
ผู้ปฏิบัติงานภายในกองกลาง เพ่ือเป็นแนวทางในการร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจ  ต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้
ร่วมกันทุกประการ 
 

                                                                                        
 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

                                                                                      ตุลาคม  2558 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 75 และมาตรา 76 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา (๑๓) (๑๔) (๑๖) และ (๑๗)  ให้ส่วนราชการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่จะต้องเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๓ (๑) ซึ่งบัญญัติให้ส่วนราชการจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน นั้น กองกลาง ซึ่ งเป็นส่ วนราชการในสังกัด ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 โดยยึดแนวทางตามแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555-2558 ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม
ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 กรอบแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552 -2567 ฉบับที่
ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๑ แผน
ยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒  ฉบับได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานภายใน
ส านักงานอธิการบดี  ประกอบกับข้อคิดเห็นจากการรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ข้อคิดเห็นจากการส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ และข้อคิดเห็นจากการประเมินความผาสุกของบุคลากร เป็นกรอบแนวคิดหลักในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ 

 
  

 

Green and Smart Campus Excellence Academy 
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Care 
Community 
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Economy and 

Society 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์ที่ 8 ยุทธศำสตร์ที่ 10 
พัฒนาการเป็น
มหาวิทยาลยั 

สีเขียว 

เป็นอุทยานการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของสังคม 

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการ 
ผลิตบัณฑติ 

เป็นศูนย์กลางการ
ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

ศูนย์กลางของ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ของภูมิภาค 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศำสตร์ที่ 7 ยุทธศำสตร์ที่ 9 

สร้างความเป็นเลิศในการ
บริหารจดัการ 

พัฒนา ว.หนองคายเป็น
ประตสูู่อนุภูมภิาคลุ่มน้ า

โขง 
 

เป็นองค์กรที่เป็น
เลิศดา้นการวิจัย 

พัฒนาหมา
วิทยาลัยไปสู่

ความเป็นสากล 

เป็นองค์กรที่มีความ
ห่วงใยต่อสังคม 

                                  
 

   

  จากวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับโลก” ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเด็นเป้าหมายรองในการเป็น
มหาวิทยาลัยที่ใช้งานวิจัยเป็นฐาน มหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี และมหาวิทยาลัยที่พ่ึงตนเองด้าน
งบประมาณ ซึ่งขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์ 10 ด้าน ดังแสดงในภาพ “บ้านวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ข้างต้น เป็น
เป้าหมายหลักที่กองกลางยึดถือเป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์    “เป็น
หน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการ และให้บริการเพ่ือสนองตอบยุทธศาสตร์การบริหารงานาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น” 
โดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ด้วยยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ดังแสดงในภาพ บ้าน
วิสัยทัศน์กองกลาง ดังนี้ 

 มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับโลก 
1 ใน 3 ของประเทศ 1 ใน 80 ของเอเชีย 1 ใน 400 ของโลก 

วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รูปที่ 1.1 บ้านวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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  รูปที่ 1.2 บ้านวิสัยทัศน์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ก าหนดยุทธศาสตร์ภายใต้
กรอบแนวคิดสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก โดย
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ  อันดับ 1 ใน 80 ของเอเชีย และอันดับ 1 ใน 400 ของโลก รวมถึงการ
ขับเคลื่อนสู่เป้าหมายที่ส าคัญ คือ เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ มีการจัดการองค์กรที่ดี 
สามารถเป็นต้นแบบที่ดี และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา 
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ สามารถพึ่งตนเอง และเป็นที่พึ่งของสังคมได้ โดยถ่ายทอดบทบาทในการสนับสนุนการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย และบทบาทการให้บริการทุกส่วนงานที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านการปฏิบัติงานของส่วนงานใน
สังกัดทั้งสิ้น 5 งาน ได้แก่ งานสารบรรณ  งานเลขานุการผู้บริหาร งานบริการยานพาหนะ งานประสานงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และงานบริหารงานทั่วไป ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการจะเกิดขึ้นได้ จะต้องมีการก าหนดแนวทางในการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติที่ดี ซึ่งกองกลางได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานไว้ 5 ขั้นตอนดังนี้ 

1. การเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์สู่โครงการ และงบประมาณ โดยแผนปฏิบัติการนี้ได้ผ่านกระบวนการรับฟงัความคิดเห็นโดย
เน้นการมีส่วนร่วมจากส่วนงานต่าง ๆ ของกองกลาง ก่อนที่จะน าโครงการเข้าสู่ระบบการบริหารทรัพยากรของกองกลาง 
เพื่อให้สามารถตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

2. การถ่ายทอดเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดสู่ส่วนงานและผู้ปฏิบัติ โดยกองกลางได้จัดท าค ารับรองการปฏิบัติ การกับ
มหาวิทยาลัยเพื่อก าหนดเป้าหมายความรับผิดชอบ และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย และตามความต้องการของหน่วยงาน จากนั้นได้จัดท าค ารับรองการปฏิบัติการระหว่างผู้อ านวยการ
กองกลางกับส่วนงานที่รับผิดชอบเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดต่างๆ  

3. สื่อสาร และถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่บุคลากรในสังกัด เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนัก และรับรู้ถึงยุทธศาสตร์ของกองกลาง จึง
จัดให้มีกิจกรรม และช่องทางสื่อสารต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่ผู้ปฏิบัติ และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

4. การติดตามเพื่อประเมินผล เพื่อการเรียนรู้ และเพื่อปรับแผนปฏิบัติการ โดยได้มีการประชุมเปน็วาระเพื่อติดตามผลการ
ปฏิบัติราชการตามยทุธศาสตร์ของส่วนงานตา่ง ๆ เพื่อรับทราบความคืบหน้า เพื่อเรียนรู้แนวปฏิบัติ และสภาพการณ์
ต่างๆในการปฏิบัติงานร่วมกัน และเพื่อศึกษาความจ าเป็นในการปรับแผนปฏบิัติราชการให้ตอบสนองยทุธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยัยิ่งขึ้น

สร้างคุณภาพชีวิต และความ
ผาสุกในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

พัฒนากระบวนงานด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม 

สร้างสรรค์องค์ความรู้ 

จากงานประจ า 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์ที่ 3 

ระบบบริหารจัดการที่ดี 
พัฒนากระบวนงานด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
พัฒนาคุณภาพ และระบบประกัน

คุณภาพ 

เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการ 

และให้บริการเพื่อสนองตอบยุทธศาสตร์การบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

บ้านวิสัยทัศน์กองกลาง 
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โครงสร้ำงภำระงำน กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. งานสารบรรณ  

มีภาระหน้า ท่ี ในการรับ -ส่ ง  จั ด เก็ บ
หนังสือเอกสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
ตรวจสอบ ควบคุมความถูกต้องของ
หนังสือราชการ ค าสั่ง ประกาศ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์จากการประสานภารกิจ และ
รองรับการบริหารจัดการส่วนกลางของ
องค์กร ออกเลขท่ีหนังสือภายนอก  ออก
เลขท่ีค าสั่ง ประกาศ ศูนย์ผลิตเอกสาร 
และศูนย์รับส่งหนังสือกลาง  

 

2. งานเลขานุการผู้บริหาร   

มีภาระหน้าท่ี  อ านวยความสะดวกและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ซ่ึงประกอบด้วย อธิการบดี 
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีทุก
ฝ่าย โดยมีหน้าท่ีหลักได้แก่ รับส่งหนังสือ 
การเงินพัสดุ การจัดท าก าหนดนัดหมาย 
การจัดท าและจัดเก็บหนังสือหรือเอกสาร
ต่าง ๆ ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือ
หน่วยงาน ให้การรับรองแขก ร่วมเป็น
ฝ่ายต้อนรับและพิธีการในการจัดกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย และหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ี
ได้รับมอบหมาย  

 

3. งานบริการยานพาหนะ  

มีภาระหน้าท่ีในการให้บริการยานพาหนะ
แก่หน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร และ
นักศึกษา  การจดต่อทะเบียนรถยนต์  
– รถจักรยานยนต์  จัดท าประกันภัย
รถยนต ์ จัดหาน้ ามันเชื้อเพลิง 
– หล่อเลื่อน และควบคุมการเบิกจ่าย  
ควบคุมบ ารุงรักษายานพาหนะ  ควบคุม
การจ้างเหมายานพาหนะ  ข้อมูลสถิติการ
ใช้น้ ามันเชื้อเพลิง จัดท าสถิติการ
ให้บริการรถยนต์ และบริหารจัดการรถ
ขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4. งานบริหารงานทั่วไป    

มีภาระหน้าที่ ด้านการสนับสนุนการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การอ านวยการด้าน
ต่างๆ ให้ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
แ ผ น แ ล ะ เ ป้ า ห ม า ยที่ ก า ห น ด ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ ด าเนินงานด้านงบประมาณ ด้าน
การพัสดุ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน การบริหารงานบุคคล 
การประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง การ
ควบคุมภายใน สนับสนุนจัดการด้านการพัสดุ
งานเลขานุการผู้บริหาร และบริหารจัดการห้อง
ประชุมอาคารสิริคุณากร และดูแลความสะอาด
เรียบร้อยอาคารสิริคุณากรส านักงานอธิการบดี
อาคาร 2 และบริเวณรอบอาคาร รวมพื้นที่ใช้
สอย 23,071.20 ตารางเมตร รวมทั้งการแจ้ง
ซ่อมแซม บ ารุงรักษา และดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบบริเวณอาคารสิริคุณากร  

5. งานประสานงานมหาวิทยาลัย   

มีภาระหน้าท่ี  สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ขอ ง ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะบุ ค ล า ก ร ใ น เ ข ต
กรุ ง เทพมหานคร การประสานงาน
ระหว่างหน่วยงาน ท้ังภาครัฐและเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัย 
เตรียมการและอ านวยความสะดวกใน
การเข้าร่วมพิธีการและกิจกรรมต่างๆ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหน้าท่ีใน
ฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัยในบางกรณี 
อ านวยความสะดวกและสนับสนุนการ
จัดท าหนังสือ เดินทางของบุคลากร
มหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ี
ได้รับมอบหมาย 

 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการบริหารกองกลาง 

ผู้อ านวยการกองกลาง 

1. ผู้อ านวยการกองกลาง   เป็นประธานกรรมการ                                                
2. หัวหน้างานสารบรรณ   เป็นกรรมการ                                             
3. หัวหน้างานเลขานุการผู้บริหาร  เป็นกรรมการ                                     
4. หัวหน้างานบริการยานพาหนะ  เป็นกรรมการ                                        
5. หัวหน้างานประสานงานมหาวทิยาลัย เป็นกรรมการ                                    
6. หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป  เป็นกรรมการและเลขานุการ                    
7. นางรัชนีวรรณ  มหินทรเทพ  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร        
8. นางสาวกรรณกิาร์ สจุิตรประเสริฐ  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร - 3 - 



 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างอัตราก าลัง กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
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ส่วนท่ี ๑  บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำ 
  เมื่อปี  พ.ศ.2509 ได้มีประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยได้จัดตั้งส านักงานอธิการบดี และกองกลางขึ้นพร้อมกันนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา โดยการแบ่ง
ส่วนหน่วยงานย่อย แบ่งเป็นแผนกต่าง ๆ 5 แผนก คือ แผนกสารบรรณ แผนกการเจ้าหน้าที่ แผนกคลัง แผนกบริการ
การศึกษา แผนกอาคารและสถานที่ 

   ในเบื้องต้นไม่มีส านักงานเป็นการถาวร จึงใช้อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นส านักงานชั่วคราว จนถึงปี 
พ.ศ. 2510 ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 ได้ย้ายที่ท าการจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาอยู่ส านักงานอธิการบดี จนถึงปัจจุบัน 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ให้ครอบคลุมถึง ด้านการ
บริหาร ด้านวิชาการ ด้านการวางแผนพัฒนา ด้านสวัสดิการของบุคลากร ตลอดจนสวัสดิการและกิจกรรมของนักศึกษา 
จึงมีการแบ่งส่วนราชการของส านักงานอธิการบดีออก เป็น 5 หน่วยงาน คือ กองกลาง กองสวัสดิการ กองบริการ
การศึกษา กองห้องสมุด และศูนย์เลี้ยงสัตว์ 

   ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการขยายตัวตามแผนพัฒนาในทุกด้าน รวมถึงการ
ปรับโครงสร้างองค์การ เพ่ือให้สอดคล้องและเพ่ิมประสิทธิภาพให้สามารถสนับสนุนการ บริหารจัดการในภารกิจต่าง ๆ 
กองกลางเป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุนการบริหารจัดการของผู้บริหาร และหน่วยงานของมหาวิทยาลัย โดยในปี 2559 
กองกลางมีหน่วยงานในสังกัด จ านวน 5 งาน ประกอบด้วย 

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

 
1.2  กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
 

  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฉบับนี้ จัดท าขึ้น โดยยึดแนวทางตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555-2558 ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2554 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 กรอบแผน
ระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552-2567 ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๑ แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.๒๕๕๙ – 
๒๕๖๒  ฉบับได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  
ประกอบกับได้น าข้อคิดเห็นจากการรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ข้อคิดเห็นจากการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ และข้อคิดเห็นจากการประเมินความผาสุกของบุคลากร เป็นกรอบแนวคิดหลักในการจัดท า โดยแผนปฏิบัติการ
ฉบับนี้ได้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากส่วนงานต่างๆ ในที่ประชุมกองกลาง เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 และมีการแก้ไขเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16  มีนาคม  2559 ก่อนที่จะน าโครงการเข้าสู่ระบบ
การบริหารทรัพยากรของกองกลาง เพ่ือให้สามารถตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานของโครงการต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ส่วนที่ 2  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 

2.1 ปณิธำน วัฒนธรรมองค์กร และค่ำนิยม 

  ปณิธำน 
    มุ่งพัฒนา ระบบงานและบุคลากร 
    มุ่งสนอง  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
    มุ่งน า  เทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนงาน 
    มุ่งเน้น  การประสาน สนับสนุน และร่วมมือ 
    มุ่งยกระดับ สู่หน่วยงานคุณภาพ 
 
  วัฒนธรรมองค์กร 

“ เราสร้างความพึงพอใจในทุกบริการ ” 

  ค่ำนิยม (Values) 
   TEAM 
   Trust        :  สร้างความเชื่อม่ัน ไว้วางใจให้กับผู้ใช้บริการ โดยบริการด้วยความเต็มใจ สะดวก  

รวดเร็ว ยืดหยุ่นผ่อนปรน ปฏบิัติอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียม 
Efficiency   : มุ่งปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความตั้งใจให้เกิดผลในทาง 

ที่ดีกว่าเสมอ โดยมุ่งเน้นลดการสูญเสียของทรัพยากรในทุกๆ ด้าน 
   Attitude     : มีทัศนคติที่ดีต่อการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และพร้อมที่จะร่วม 
    ขับเคลื่อนพันธกิจในความรับผิดชอบให้บรรลุเป้าประสงค์ท่ีมหาวิทยาลัยตั้งไว้ 
   Manpower  : ให้ความส าคัญต่อคุณค่าของบุคลากร โดยยึดมั่นว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสมบัติที่มีค่าที่สุด  
    จัดสรรให้ปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ จัดให้ได้รับการฝึกฝน พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
    เอาใจใส่ดูแลด้วยสวัสดิการ และผลตอบแทนที่เหมาะสม 
 

2.2 วิสัยทัศน์ 
“เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ 

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือให้การด าเนินงานในทุกภารกิจเกิดประสิทธิภาพสูงสุด” 
 
2.3 พันธกิจ (Mission) 
   1. บริหารจัดการระบบรับส่งเอกสาร บริหารจัดการหนังสือ และผลิตเอกสาร 

2. สนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
3. ประสานงาน อ านวยความสะดวก และสนับสนุนการด าเนินงานของ มหาวิทยาลัย ณ  
    กรุงเทพมหานคร 
4. บริหารจัดการการให้บริการยานพาหนะกลาง และบริหารจัดการรถขนส่งมวลชน 
     มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
5. บริหารจัดการพ้ืนที่ และส่วนอาคารของส านักงานอธิการบดี 
6. ให้บริการด้านบริหารงานทั่วไปของส านักงานอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
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2.4   ประเด็นยุทธศำสตร์ และเป้ำประสงค์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 

1. ระบบบริหารจัดการที่ดี มีระบบบริหารจัดการที่สร้างคุณภาพชีวิต และ
ความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
หน่วยงาน (Healthy organization) ควบคู่
กับการสร้างธรรมาภิบาล  

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี 
และมีธรรมาภิบาล 

2. พัฒนากระบวนงานด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา
กระบวนงานให้มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของ
กิจกรรม/โครงการที่น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา
กระบวนงาน 

3. พัฒนาคุณภาพ และระบบ
ประกันคุณภาพ 

พัฒนากระบวนการท างานเพ่ือน าไปสู่องค์กร
แห่งคุณภาพ 

ระดับความส าเร็จด้านการประกัน
คุณภาพ 
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2.5 แผนที่ยุทธศำสตร์  (Strategies Map) 
 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือให้การด าเนินงานในทุกภารกิจเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

เป้ำหมำย :   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 
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2.6  ประเด็นยุทธศำสตร์  เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
ค่ำเป้ำหมำย 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
1. ระบบบริหารจัดการที่ดี มีระบบบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพสร้างคุณภาพชีวิต
ที่ดี และมีธรรมาภิบาล 

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ สร้างคุณภาพชีวิตที่
ดี และมีธรรมาภิบาล 
 

92.86 80 

2. พัฒนากระบวนงานด้วย 
   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การพัฒนากระบวนงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย
ของกิจกรรม/โครงการที่น า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
พัฒนากระบวนงาน 
 

100 90 

3.  พัฒนาคุณภาพ และ
ระบบประกันคุณภาพ 

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านประกันคุณภาพ 

ระดับความส าเร็จด้านการประกัน
คุณภาพ 
 

5 5 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ระบบบริหำรจัดกำรที่ดี 
เป้ำประสงค์ : มีระบบบริหารจัดการที่สร้างคุณภาพชีวิต และความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน (Healthy organization) ควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาล 

 

กลยุทธ์/
มำตรกำร 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ควำมสอดคล้อง 

และเชื่อมโยงกับกล
ยุทธ์ของมหำวิทยำลัย แผ่นดิน รำยได้ อื่นๆ รวม 

กลยุทธ์ที่ 1 โครงสร้ำงพื้นฐำนที่ด ี
1.1 1.โครงการแปลงผักปลอดภัย

มหาวิทยาลยัมีสุข ปี 5 
 

1.บุคลากรในมหาวิทยาลัยและเครือข่ายเศรษฐกิจ
พอเพียง เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 100 คน 
 

- 10,000 - 10,000 นายดนัย 
เอ่ียมหงษ์เหม 

5901  
(1.3) เสาหลักที่ 1 

1.2 2.โครงการฝึกอบรมทักษะด้านการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องตน้ 

1. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการตามหน่วยงาน 
เป้าหมายไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 ของหน่วยงานใน
อาคารสิริคุณากร 
2. ความพึงพอใจของบุคลากรทีเ่ข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

- 40,000 - 40,000 นางสาวผ่องศรี 
บุญสามารถ 

5901 (13) 

1.3 3.กิจกรรมประหยัดพลังงาน ระดับความส าเร็จในการประหยดัพลังงาน  
1.จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความร่วมมือจากหน่วยงาน
และบุคลากรในสังกัด ส านักงานอธิการบดี และ
ผู้ใช้บริการอาคารสิริคุณากร  
   2.ติดป้ายรณรงค์ตามจดุต่าง ๆ รวมถึงเปิดไฟแสง
สว่างเทา่ที่จ าเป็น ปิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าหากไม่จ าเป็น  
   3.จัดสายตรวจพลงังานเพื่อติดตามการรั่วไหลของ
น้ าประปาและปิดไฟที่ไม่จ าเป็น 
   4.รายงานผลการปฏบิัติงานของสายตรวจพลงังาน     
   5.มีคู่มือประหยัดพลังงานส าหรับอาคารสิรคิุณากร 
พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานในอาคาร 
 
 

- 3,000 - 3,000 นายดนัย  
เอ่ียมหงษ์เหม 

5903 (3.6) 
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กลยุทธ์/
มำตรกำร 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ควำมสอดคล้อง 

และเชื่อมโยงกับกล
ยุทธ์ของมหำวิทยำลัย แผ่นดิน รำยได้ อื่นๆ รวม 

กลยุทธ์ที่ 2  กำรทบทวนทิศทำงองค์กร 
2.1 4.โครงการสัมมนาเชงิปฏิบตัิการ 

ติดตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 สู่การ
พัฒนา 
 

1. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 
80 ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
2. ความพึงพอใจของบุคลากรทีเ่ข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

- 150,000 - 150,000 นางสาวผ่องศรี 
บุญสามารถ 

5901  
(1.3) เสาหลักที่ 2 

กลยุทธ์ที่ 3  กำรพัฒนำบุคลำกร 
3.1 5.โครงการการพัฒนาทักษะของ

เลขานุการผูบ้ริหาร
มหาวิทยาลยัขอนแก่นสู่เลขานกุาร
มืออาชีพ 

1.เลขานุการผู้บริหารเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
2.มีคู่มือทักษะพื้นฐานการปฏิบตัิงาน ส าหรับ
เลขานุการผูบ้ริหาร 
 

- 30,000 - 30,000 นางปริยา  
โทณะพงษ ์

5901  
(1.3) เสาหลักที่ 2 

3.2 6.โครงการศึกษาดูงานแลกเปลีย่น
เรียนรู้กระบวนการในการ
ปฏิบัติงานกับงานประสานงาน
มหาวิทยาลยัส่วนภูมิภาคที่มีที่ตัง้ 
ณ กรุงเทพมหานคร 

1. มีการปรับปรุงกระบวนงาน เพื่อลดขั้นตอนหรือลด
ระยะเวลาในการปฏิบัตโิดยมีกระบวนงานที่ลด
ขั้นตอน หรือลดระยะเวลาได้ไมน่้อยกว่าร้อยละ 30 
ของจ านวนกระบวนงานทั้งหมด 
2. มีการจัดท าคู่มือส าหรับผู้ใชบ้ริการอย่างน้อยร้อย
ละ 50 ของกระบวนงานทั้งหมด 

- - - - นายชินโชติ   
นาไพรวัน 

5901  
(1.3) เสาหลักที่ 2 

3.3 7.โครงการสัมมนาพฒันาทักษะ
ผู้ปฏิบัตงิานศูนย์รับ-ส่ง หนังสือกลาง 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

1.เจ้าหน้าที่รับ-ส่งหนังสือ ได้ร่วมรับทราบแนวปฏบิัติ
และแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาแนวปฏิบตัิร่วมกันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของสมาชกิทั้งหมด โดยมีการ
จัดท าเปน็คู่มือมาตรฐานการท างาน 

- 20,000 - 20,000 นางวลิัยวัลย์  
เรืองธรรม 

5901  
(1.3) เสาหลักที่ 2 

3.4 8.โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพของบุคลากร 

1.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
 

- 30,000 - 30,000 นายชาตรี  สทิธ ิ 5901  
(1.3) เสาหลักที่ 1 
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กลยุทธ์/
มำตรกำร 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ควำมสอดคล้อง 

และเชื่อมโยงกับกล
ยุทธ์ของมหำวิทยำลัย แผ่นดิน รำยได้ อื่นๆ รวม 

กลยุทธ์ที่ 4  กำรพัฒนำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
4.1 9.โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อการ

เรียนรู้เพื่อคุณภาพชีวิต สู่สังคม ผ่าน
รายการวิทย ุ

1.มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวชิาการ และสาระ 
ความรูข้้อความของมหาวิทยาลยัขอนแก่น สู่ชุมชนใน
วงกว้าง ผา่นสถานวีิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลยัขอนแก่น F.M. 103 Mhz. ไม่น้อยกว่า 
150 เร่ือง 
 

- - - - นายดนัย 
เอ่ียมหงษ์เหม 

5901  
(1.3) เสาหลักที่ 2 

4.2 10.โครงการแผนการจัดการความรู้ 
(Knowledge management : KM ) 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

1.จ านวนเร่ืองที่บุคลากรถ่ายทอดองค์ความรู้ ไม่น้อย
กว่า 20 เรื่อง 
2.มีฐานข้อมูลในรูปแบบของการรวมเล่มการถ่ายทอด
องค์ความรู้ไม่น้อยกว่า 1 ชดุความรู้ 

- - - - นายอุดม   
โลมาอินทร์ 

5901  
(1.3) เสาหลักที่ 2 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2. พัฒนำกระบวนงำนด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
เป้ำประสงค์ : น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนากระบวนงานให้มีประสิทธิภาพ 

 

กลยุทธ์/
มำตรกำร 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ควำมสอดคล้อง 

และเชื่อมโยงกับกล
ยุทธ์ของมหำวิทยำลัย แผ่นดิน รำยได้ อื่นๆ รวม 

 กลยุทธ์ที่ 1  เทคโนโลยีเพื่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
1.1 1.โครงการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการระบบเอกสาร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ระยะที่ 1 
 

1. มีส่วนงานในมหาวทิยาลัยร่วมใช้ระบบบริหาร
จัดการเอกสารไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนส่วน
งานทัง้หมด 

- 284,000 
 

- 284,000 
 

นายนักสิทธิ์   
ศรีกุลชา 

5901 
 (1.3) เสาหลักที่ 4 

1.2 
 

2.โครงการอบรมโปรแกรมการจัดการ
จดหมายและพสัดุ GAD Past Office 
(GPO)  
 
 

1.มีโปรแกรมส าหรับบริหารจัดการในการฝากส่ง
จดหมายและพสัด ุ
2.มีการจัดอบรมเครือข่ายผู้ใช้งานฝากส่งจดหมายและ
พัสดุโดยมผีู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
สมาชิกทัง้หมด 

- 10,000 - 10,000 นายนักสิทธิ์   
ศรีกุลชา 

5901 
 (1.3) เสาหลักที่ 2 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำคุณภำพ และระบบประกันคุณภำพ 
เป้ำประสงค์ : พัฒนากระบวนการท างานเพ่ือน าไปสู่องค์กรแห่งคุณภาพ 

 

กลยุทธ์/
มำตรกำร 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ควำมสอดคล้อง 

และเชื่อมโยงกับกล
ยุทธ์ของมหำวิทยำลัย แผ่นดิน รำยได้ อื่นๆ รวม 

กลยุทธ์ที่ 1  สร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงคุณภาพ 
1.1 1. โครงการคุณภาพสัญจร 1. มีกิจกรรมในการให้ผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้า

งาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นด้านการประกัน
คุณภาพ  ตามมาต รฐ านการป ระกั นคุณภาพ
มหาวิทยาลัย และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติระดับบุคคล 
โดยมีบุคลากรเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนบุคลากรทั้งหมด 
 

- - - - น.ส.กรรณิการ์  
สุจิตรประเสริฐ 

5901 (1.2)  
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2.8  สรุปงบประมำณที่ใช้ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ กองกลำง  ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

 
ประเด็นยุทธศำสตร ์

 

งบประมำณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้ำนบำท) ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

เงินแผ่นดิน เงินรำยได้ 
งบอ่ืนๆ 

รวมท้ังสิ้น 

งบด ำเนินกำร งบลงทุน รวม งบด ำเนินกำร งบลงทุน รวม งบด ำเนินกำร งบลงทุน งบอ่ืนๆ รวม 

1 ระบบบริหารจัดการที่ด ี - - - 283,000 - 283,000 - 283,000 - - 283,000 

             

2 
พัฒนากระบวนงานด้วย
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

- - - 294,000 - 294,000 - 294,000 - - 294,000 

             

3 
พัฒนาคุณภาพ และระบบ
ประกันคุณภาพ 

- - - - - - - - - - - 

 รวม   577,000    บำท 
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ภำคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ก.  กำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ ประเด็นยุทธศำสตร์ และผลผลิต 
กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

 

ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

ประเด็นยุทธศำสตร์ ผลผลิต/โครงกำร 

ยุทธศำสตร์ : การสร้างรากฐานการ
พัฒนาที่สมดุล  
สู่สังคม 
แผนงำน : สนับสนุนเครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพาเพ่ือการศึกษา 

 

 1. การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 
 

1. โครงการแปลงผักปลอดภัย มหาวิทยาลัยมี
สุข ปี 4 

2. โครงการป้องกันอัคคีภัยอาคารสูง 
3. กิจกรรมประหยัดพลังงาน 
4. โครงการวางระบบบริหารจัดการการท าลาย

เอกสารกลาง 
5. โครงการสัมมนาเสริมสร้างสมรรถนะ

ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนเพื่อรองรับการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

6. จัดท ารายงานประจ าปี 
7. การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
8. จัดท ารายงานทางการเงิน 
9. โครงการเพ่ิมพูนศักยภาพและทักษะ

ผู้รับผิดชอบงานด้านสารบรรณ (อบรมการใช้
งานโปรแกรม KKU Document 
management) 

10. โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ส าหรับเลขานุการผู้บริหาร เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสู่เวทีโลก 

11. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ส าหรับเลขานุการ
ผู้บริหาร  

12. โครงการพัฒนาระบบการบริการรับ-ส่ง 
เอกสารกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

13. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสนอแนว
ปฏิบัติที่ดีตามนโยบายการก ากับดูแลองค์กร
ที่ด ี
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ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

ประเด็นยุทธศำสตร์ ผลผลิต/โครงกำร 

ยุทธศำสตร์กำรศึกษำ : การศึกษา 
คุณธรรม จริยธรรม คูณภาพชีวิตและ
ความเท่าเทียมกันในสังคม 
แผนงาน : สนับสนุนการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา
การศึกษา 
แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 
แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

2. การผลิตบัณฑิตท่ีดี 
3. การพัฒนานักศึกษา 
4. การวิจัย 
5. การบริการวิชาการ                                 
6. การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ดี 
7. การพัฒนาคุณภาพและ
ระบบประกันคุณภาพ  
8. ศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี 

1. โครงการสัมมนา หัวข้อ “การสร้างคุณค่า
ให้กับงานบริการ กองกลาง” 

 

 

ยุทธศำสตร์ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 
แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ
วิจัย 
 

9. การวิจัย  1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ในการสนับสนุนระบบงานบริหารจัดการ
เอกสาร 

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการยานพาหนะ ระยะ
ที่ 1 
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กำรเชื่อมโยงแผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2559 - 2562 
และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  กองกลำง  ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

  

แผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2559-2562 
นโยบาย 

แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก  - 

2. นโยบายความม่ันคงของรัฐ  - 

3. นโยบายเศรษฐกิจ - 

4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 1. ด้านพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ 

5. นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  - 

6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยฯ  -  

7. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  - 

8. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  1. ระบบบริหารจัดการที่ดี  

2. พัฒนากระบวนงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ข. ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม ศักยภำพ กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี (SWOT Analysis) 
 
จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ 
  2. มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์รองรับการบริหารจัดการภารกิจประจ าและงานเฉพาะกิจ ส่วนกลาง 
รวมถึงภารกิจที่ไม่เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 
  3. ผู้น าหน่วยงานมีภาวะความเป็นผู้น า สร้างขวัญและก าลังใจแก่ทีมงาน มีความเป็นอิสระ กล้าคิด กล้าท า กล้า
น าเสนอโครงการที่น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าประสงค์โดยรวม 
  4. เป็นศูนย์รวมข้อมูลเอกสารราชการส่วนกลางของมหาวิทยาลัยและจัดระบบความพร้อมในการสืบค้น 
  5. สามารถน าเสนอโครงการเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ และคุณภาพงานน าไปสู่การปฏิบัติ เกิดประสิทธิผลใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
  6. บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจที่มอบหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผน 
 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
  1. บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ 
  2. การเข้าถึงเทคโนโลยีบางกรณียังต้องรับการพัฒนา 
 
โอกำส (Opportunities) 
  1. มีผลงานที่เกิดจากแนวคิดน าไปสู่การปฏิบัติในส่วนกลางอย่างกว้างขวาง 
  2. มีศักยภาพในการด าเนินภารกิจที่บัญชาในทุกกรณี 
  3. สามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นส านักงานอัตโนมัติ (One stop service) 
 

ภัยคุกคำม (Threats) 
  1. การจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน ประจ าปี 
  2. ความไม่ชัดเจนของล าดับขั้นตอนการบริหาร ระดับนโยบายยังครอบคลุมการบริหารภายใน 
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       กระบวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  
 

 
 

  

    
 

 
 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

บุคลากร 

ผู้อ านวยการ
กองกลาง หัวหน้างาน 

กองกลาง 

Core  Competency สนับสนุนการ
ปฏิบตัิภารกิจผู้บริหารมหาวิทยาลัย  

 

1. ระดมความคิดเห็นวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส 

2. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ทิศทางยุทธศาสตร์ 

4. ก าหนดนโยบาย ทิศทาง 
แผนงานโครงการส าคัญ 

7. จัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ 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 ากับรายงานผล   
(ทุกไตรมาส)  

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

11.ประเมินการบรรลุเป้าหมาย 
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 

 

คณะกรรมการบริหารกองกลาง  
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นโยบำยกำรจัดท ำงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
(ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยขอนแก่นในครำวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 มกรำคม 2558) 

นโยบำยงบประมำณ รหัสงบประมำณ 

1) นโยบำยทั่วไป (รหัส 5901)   
1.1 สอดคล้องกับนโยบายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และนโยบายลักษณะแบบบูรณาการ ทั้งมิตินโยบายส าคัญของรัฐบาลและ
มิติของพ้ืนที่ คือ  
     (1) การเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
     (2) การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
     (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ  
     (4) การบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
     (5) การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
     (6) การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์  
     (7) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
     (8) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา  
     (9) การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ  
     (10) การสร้างความปรองดอง 
     (11) การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  
     (12) การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  
     (13) การฟ้ืนฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ  
     (14) การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
     (15) การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
     (16) การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน  
     (17) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินท ากิน 
     (18) การจัดระเบียบการค้าในที่สาธารณะ 

(รหัส 590101) 

1.2 สนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และนโยบาย การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย  
(พ.ศ.2558-2562) ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 6/2557 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 

(รหัส 590102) 
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1.3 ให้ความส าคัญกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 เสาหลักยุทธศาสตร์ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 6/2557 ลงวันที่ 
2 กรกฎาคม 2557 
       เสาหลักที่ 1.Green and Smart Campus : พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม พัฒนาพื้นทีข่องคณะ/
หน่วยงาน พ้ืนที่ระหว่างคณะ/หน่วยงาน การสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ และ
พัฒนาวิทยาเขตหนองคายให้พร้อมต่อการเป็นประตูสู่ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
       เสาหลักที่ 2.Excellent Academy : เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การ 
พัฒนาบุคลากร มุ่งสู่ความเป็นสากลและเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ 
       เสาหลักที่ 3.Cultured and Care Community : เป็นองค์กรที่ห่วงใยต่อสังคม ดูแล พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และน าผลงานวิจัยที่
สร้างสรรค์สู่สังคม รวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือให้มีการบูรณาการท่ียั่งยืน 
        เสาหลักที่ 4.Creative Economy and Society : เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาค น านวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้จาก
ศาสตร์ต่างๆของมหาวิทยาลัยมาบูรณาการ พัฒนา สร้างความแตกต่างและเกิดมูลค่าเพ่ิมสินค้าและบริการของชุมชน สังคม โดยร่วมมือกับหน่วยงาน
อ่ืนๆให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน สังคม               

(รหัส 590103) 
  
  

2) นโยบำยงบประมำณแผ่นดิน (รหัส 5902)   

2.1 สนับสนุนผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (รหัส 590201) 

2.2 ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย  (รหัส 590202) 

2.3 ให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและความเป็นนานาชาติ  (รหัส 590203) 

2.4 ให้ความส าคัญกับการตั้งศูนย์กลางบริการสุขภาพชั้นเลิศ (Medical Hub) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (พ.ศ. 2558-
2561)  

(รหัส 590204) 

2.5 ให้ความส าคัญกับโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  (รหัส 590205) 

2.6 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ การสร้างความ
ปรองดอง การส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากรและนักศึกษา 
 
 
 

 (รหัส 590206) 
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3) นโยบำยงบประมำณเงินรำยได้ (รหัส 5903)   

3.1 สนับสนุนการปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาวะ ตลอดจน
การปรับปรุงระบบขนส่งมวลชน  

(รหัส 590301) 

3.2 สนับสนุน ส่งเสริม การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการรักษาพยาบาล การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการใช้องค์ความรู้
จากการเรียนการสอนการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่อย่างมีส่วนร่วมกับประชาคมต่างๆ 

 (รหัส 590302) 

3.3 สนับสนุนการเสาะแสวงหาอาจารย์เพื่อมาบรรจุใหม่ และส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ บุคลากร เพื่อเพ่ิมสมรรถนะ ศักยภาพ ให้ปฏิบัติพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยให้ได้ตามมาตรฐานสากล รองรับความเป็นนานาชาติและประชาคมอาเซียน 

 (รหัส 590303)  

3.4 ส่งเสริม และสนับสนุนทุนนักศึกษา การพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ สอดคล้องกับการพัฒนาสังคม ประเทศ และรองรับ
ประชาคมอาเซียน  

(รหัส 590304) 

3.5 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย และพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ  (รหัส 590305) 

3.6 ส่งเสริมมาตรการประหยัดพลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน  (รหัส 590306) 

3.7 สนับสนุนโครงการกิจกรรมที่สร้างรายได้และผลตอบแทนที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  (รหัส 590307) 

3.8 สนับสนุน การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือเชื่อมโยงกับทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยในทุกๆด้าน  (รหัส 590308) 
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