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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 75 และมาตรา 76 และพระราชกฤษฎีกาว่า

ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา 9 และ 16  ให้ส่วนราชการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยในแต่ละปีงบประมาณให้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอต่อรัฐมนตรี
เพ่ือให้ความเห็นชอบ และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ประกอบกับมาตรา 23 (1) ให้สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ก าหนด
ทิศทางเป้าหมายของมหาวิทยาลัย และวางเป้าหมาย รวมทั้งอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และมาตรา 37 (2) ให้มหาวิทยาลัยจัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ
การตามระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด รวมทั้งติดตามและประเมินผลการ ด าเนินงานด้านต่างๆ               
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 
22 สิงหาคม 2559 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 
ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกรอบแนวคิดหลักในการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ 

 
 

  

 

Green and Smart Campus Excellent Academy 
Culture and 

Care 
Community 

Creative 
Economy  

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์ที่ 8 ยุทธศำสตร์ที่ 10 
พัฒนาสู่การเป็น

มหาวิทยาลยัสีเขยีว 
เป็นอุทยานการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของสังคม 

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการ 
ผลิตบัณฑติ 

เป็นศูนย์กลางการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ศูนย์กลางของ
เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ของ
ภูมิภาค 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศำสตร์ที่ 7 ยุทธศำสตร์ที่ 9 
สร้างความเป็นเลิศในการ

บริหารจดัการ 
พัฒนาวิทยาเขต

หนองคายเป็นประตูสู่
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 

เป็นองค์กรที่เป็น
เลิศดา้นการวิจัย 

พัฒนา
มหาวิทยาลยัไปสู่
ความเป็นสากล 

เป็นองค์กรที่มีความ
ห่วงใยต่อสังคม 

                                  
 

   

  จากวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับโลก” ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเด็นเป้าหมายรองในการ
เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้งานวิจัยเป็นฐาน มหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี และมหาวิทยาลัยที่
พ่ึ งตนเองด้ านงบประมาณ ซึ่ งขับ เคลื่ อนด้วยยุทธศาสตร์  10 ด้ าน  ดั งแสดงในภาพ “บ้านวิสั ยทัศน์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ข้างต้น เป็นเป้าหมายหลักท่ีกองกลางยึดถือเป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน 
โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์  “เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยนวัตกรรมบริการที่
ทันสมัย” โดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ด้วยยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ดังแสดง
ในภาพ บ้านวิสัยทัศน์กองกลาง ดังนี้ 
 

 

 มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับโลก 
1 ใน 80 ของเอเชีย 1 ใน 400 ของโลก 

วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รูปที่ 1.1 บ้านวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



๓ 

 

 

 

 

 

  รูปที่ 1.2 บ้านวิสัยทัศน์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ก าหนดยุทธศาสตร์
ภายใต้กรอบแนวคิดสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า
ระดับโลก โดยเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าอันดับ 1 ใน 80 ของเอเชีย และอันดับ 1 ใน 400 ของโลก รวมถึงการขับเคลื่อนสู่
เป้าหมายที่ส าคัญ คือ เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ มีการจัดการองค์กรที่ดี สามารถ
เป็นต้นแบบที่ดี และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา 
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ สามารถพึ่งตนเอง และเป็นที่พึ่งของสังคมได้ โดยถ่ายทอดบทบาทในการสนับสนุน
การบริหารงานของมหาวิทยาลัย และบทบาทการให้บริการทุกส่วนงานที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านการปฏิบัติงานของส่วน
งานในสังกัดทั้งสิ้น 5 งาน ได้แก่ งานสารบรรณ  งานเลขานุการผู้บริหาร งานบริการยานพาหนะ งานประสานงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และงานบริหารงานทั่วไป ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการจะเกิดขึ้นได้ จะต้องมีการก าหนดแนวทาง
ในการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่ดี ซึ่งกองกลางได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานไว้ 4 ขั้นตอนดังนี้ 

1. การเช่ือมโยงจากยุทธศาสตร์สู่โครงการ และงบประมาณ โดยแผนปฏิบัติการนี้ได้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นโดย
เน้นการมีส่วนร่วมจากส่วนงานต่าง ๆ ของกองกลาง ก่อนที่จะน าโครงการเข้าสู่ระบบการบริหารทรัพยากรของกองกลาง 
เพื่อให้สามารถตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

2. การถ่ายทอดเป้าประสงค์ และตัวช้ีวัดสู่ส่วนงานและผู้ปฏิบัติ โดยกองกลางได้จัดท าค ารับรองการปฏิบัติการกับ
มหาวิทยาลัยเพื่อก าหนดเป้าหมายความรับผิดชอบ และตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย และตามความต้องการของหน่วยงาน จากนั้นได้จัดท าค ารับรองการปฏิบัติการระหว่างผู้อ านวยการกองกลาง
กับส่วนงานท่ีรับผิดชอบเป้าประสงค์ และตัวช้ีวัดต่างๆ  

3. สื่อสาร และถ่ายทอดยุทธศาสตร์สูบุ่คลากรในสังกัด เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนัก และรับรู้ถึงยุทธศาสตร์ของกองกลาง จึงจัด
ให้มีกิจกรรม และช่องทางสื่อสารต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่ผู้ปฏิบัติ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

4. การติดตามเพื่อประเมินผล เพื่อการเรียนรู้ และเพื่อปรับแผนปฏิบัติการ โดยได้มีการประชุมเป็นวาระเพื่อติดตามผลการ
ปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ของส่วนงานต่าง ๆ เพื่อรับทราบความคืบหน้า เพื่อเรียนรู้แนวปฏิบัติ และสภาพการณ์ต่างๆ
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน และเพื่อศึกษาความจ าเป็นในการปรับแผนปฏิบัติราชการให้ตอบสนองยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยยิ่งข้ึน 

มหาวิทยาลยัขอนแก่นมี
บรรยากาศที่ร่มรื่น เปน็ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ดีเกื้อหนุนให้เกิด
การเรียนรู้การพัฒนาองค์ความรู้ 
และการท างานที่มีประสิทธิภาพ 

 

มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล มบีุคลากรที่มี

คุณภาพ มีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่
ทันสมัยที่เชื่อมโยงทุกภารกิจของ

มหาวิทยาลยั 
 

เป็นผู้น าดา้นบริการวิชาการแก่สังคม ด้วย
วัฒนธรรมขององค์กรที่กอปรด้วยความ
ห่วงใย ความใส่ใจ และการดูแลชุมชน 

และสังคม 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์ที่ 3 

พัฒนำสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว สร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำร เป็นองค์กรที่มีควำมห่วงใยต่อสังคม 

เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ด้วยนวัตกรรมบริกำรที่ทันสมัย 

บ้านวิสัยทัศน์กองกลาง 



๔ 

 

โครงสร้ำงภำระงำน กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. งานสารบรรณ  

มีภาระหน้าท่ีในการรับ -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
ประสานภารกิ จ  และรองรับการ
บริหารจัดการส่วนกลางขององค์กร 
ออกเลขท่ีหนังสือภายนอก  ออกเลขท่ี
ค าสั่ง ประกาศ ศูนย์ผลิตเอกสาร และ
ศูนย์รับส่งหนังสือกลาง  

 

2. งานเลขานุการผู้บริหาร   

มีภาระหน้าท่ี  อ านวยความสะดวก
และสนับสนุนการปฏิบัติ ง านของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซ่ึงประกอบด้วย 
อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วย
อธิการบดีทุกฝ่าย โดยมีหน้าท่ีหลัก
ได้แก่ รับส่งหนังสือ การเงินพัสดุ การ
จัดท าก าหนดนัดหมาย การจัดท าและ
จัดเก็บหนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ 
ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือ
หน่วยงาน ให้การรับรองแขก ร่วมเป็น
ฝ่ายต้อนรับและพิธีการในการจัด
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย และหน้าท่ี
อื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  

3. งานบริการยานพาหนะ  

มีภาระหน้าท่ีในการให้บริการ
ยานพาหนะแก่หน่วยงาน ผู้บริหาร 
บุคลากร และนักศึกษา  การจดต่อ
ทะเบียนรถยนต์  
– รถจักรยานยนต์  จัดท าประกันภัย
รถยนต์  จัดหาน้ ามันเชื้อเพลิง 
– หล่อเลื่อน และควบคุมการเบิกจ่าย  
ควบคุมบ ารุงรักษายานพาหนะ  
ควบคุมการจ้างเหมายานพาหนะ  
ข้อมูลสถิติการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง จัดท า
สถิติการให้บริการรถยนต์ และบริหาร
จัดการรถขนส่งมวลชน

4. งานบริหารงานทั่วไป    

มี ภ า ระหน้ าที่  ด้ า นก า รสนั บสนุ นก า ร
ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การ
อ านวยการด้านต่างๆ ให้ทุกฝ่ายสามารถ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนและเป้าหมายที่
ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด าเนินงาน
ด้านงบประมาณ ด้านการพัสดุ การจัดท า
แผนปฏิ บัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน การบริหารงานบุคคล การประกัน
คุณภาพ การบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน สนับสนุนจัดการด้านการพัสดุงาน
เลขานุการผู้บริหาร และบริหารจัดการห้อง
ประชุมอาคารสิริคุณากร และดูแลความ
สะอาดเรียบร้อยอาคารสิริคุณากรส านักงาน
อธิการบดีอาคาร 2 และบริเวณรอบอาคาร 
รวมพื้นที่ ใช้สอย 23,071.20 ตารางเมตร 
รวมทั้งการแจง้ซ่อมแซม บ ารุงรักษา และดูแล

5. งานประสานงานมหาวิทยาลัย   

มี ภ า ร ะ ห น้ า ท่ี   ส นั บ ส นุ น ก า ร
ปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร การประสานงาน
ระหว่างหน่วยงาน ท้ังภาครัฐและ
เอกชนในเขตกรุง เทพมหานครกับ
มหาวิทยาลัย เตรียมการและอ านวย
ความสะดวกในการเข้าร่วมพิธีการและ
กิจกรรมต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ป ฏิ บั ติ ห น้ า ท่ี ใ น ฐ า น ะ ผู้ แ ท น
มหาวิทยาลัยในบางกรณี อ านวยความ
สะดวกและสนับสนุนการจัดท าหนังสือ
เดินทางของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ง า น อื่ น  ๆ  ท่ี ไ ด้ รั บ

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 
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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 จนถึง
ปัจจุบัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ให้ครอบคลุมถึง 
ด้านการบริหาร ด้านวิชาการ ด้านการวางแผนพัฒนา ด้านสวัสดิการของบุคลากร ตลอดจนสวัสดิการและกิจกรรมของ
นักศึกษา จึงมีการแบ่งส่วนราชการของส านักงานอธิการบดีออก เป็น 5 หน่วยงาน คือ กองกลาง กองสวัสดิการ กอง
บริการการศึกษา กองห้องสมุด และศูนย์เลี้ยงสัตว์ 

   ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการขยายตัวตามแผนพัฒนาในทุกด้าน รวมถึงการปรับ
โครงสร้างองค์การ 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 ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 
กรอบแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.  2552 -2567 ฉบับที่ ได้ รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๑ แผนยุทธศาสตร์การบริหาร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒  ฉบับได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้ง
ที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ประกอบกับได้น าข้อคิดเห็นจากการรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ข้อคิดเห็นจากการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และข้อคิดเห็นจากการประเมินความผาสุกของบุคลากร เป็น
กรอบแนวคิดหลักในการจัดท า โดยแผนปฏิบัติการฉบับนี้ได้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นโดยเน้นการมีส่วนร่วม
จากส่วนงานต่างๆ ในที่ประชุมกองกลาง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 และมีการแก้ไขเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16  
มีนาคม  2559 ก่อนที่จะน าโครงการเข้าสู่ระบบการบริหารทรัพยากรของกองกลาง เพ่ือให้สามารถตรวจสอบและ
ติดตามการด าเนินงานของโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ส่วนที่ 2  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 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   :  สร้ำงควำมเชื่อม่ัน และไว้วำงใจให้กับผู้ใช้บริกำร  
            โดยบริการด้วยความเต็มใจ สะดวก รวดเร็ว ยืดหยุ่นผ่อนปรน  
              ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และรับฟังเสียงจากผู้ใช้บริการ 

Efficiency :  มุ่งปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ  
                       ด้วยความตั้งใจ ให้เกิดผลในทางที่ดีกว่าเสมอ  โดยมุ่งเน้น 
                        ลดการสูญเสียทรัพยากรในทุกๆ ด้าน 

Attitude :  มีทัศนคติที่ดีต่อกำรบริหำรงำนตำมยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย                     
                        โดยพร้อมที่จะร่วมขับเคลื่อนพันธกิจในความรับผิดชอบให้บรรลุ 

เป้าประสงค์ที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้ 
Manpower :  ให้ควำมส ำคัญต่อคุณค่ำของบุคลำกร  

                       โดยยึดมั่นว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสมบัติที่มีค่าที่สุด จัดสรรให้ 
                        ปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ จัดให้ได้รับการฝึกฝน พัฒนา 
                        อย่างต่อเนื่อง เอาใจใส่ดูแลด้วยสวัสดิการ และผลตอบแทนที่เหมาะสม 

2.2 วิสัยทัศน์ 
“เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ด้วยนวัตกรรมบริการที่ทันสมัย” 
2.3 พันธกิจ (Mission) 

    1. บริหารจัดการระบบรับส่งเอกสาร บริการรับส่งไปรษณียภัณฑ์ และบริการผลิตเอกสาร 
           ของหน่วยงาน สังกัดส านักงานอธิการบดี 
   2. สนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
   3. บริหารจัดการการให้บริการยานพาหนะกลาง และบริหารจัดการการให้บริการรถขนส่ง 
               มวลชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   4. บริหารจัดอาคารส านักงานอธิการบดี และให้บริการห้องประชุมอาคารสิริคุณากร 
   5. ประสานงาน อ านวยความสะดวก และสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
           ณ กรุงเทพมหานคร 
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2.4 แผนที่ยุทธศำสตร์  (Strategies Map) 
 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ : “เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ด้วยนวัตกรรมบริการที่ทันสมัย” 

 

                                เป้ำหมำย :   1. พัฒนำสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว 

                                                  2. สร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำร 

                                  3. เป็นองค์กรที่มีควำมห่วงใยต่อสังคม 

 

   มิติที่ 1  ประสิทธิผล 

 

 

  

   มิติที่ 2  คุณภำพกำรให้บริกำร 

 

 

  

   มิติที่ 3  ประสิทธิภำพ 

 

 

  

   มิติที่ 4  พัฒนำองค์กร และกำรเรียนรู้ 

 

 

ผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

ทบทวน และพัฒนากระบวนงาน สร้างเครือข่าย การติดตามประเมินผลงาน 

พัฒนาบุคลากร จัดการการเรียนรู้ การควบคุมภายใน และ
บริหารความเสี่ยง 

การประกันคุณภาพ 
และประเมินคุณภาพ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว 
เป้ำประสงค์ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีบรรยากาศที่ร่มรื่น เป็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีเก้ือหนุนให้เกิดการเรียนรู้การพัฒนาองค์ความรู้ และการท างานทีม่ีประสิทธิภาพ 

 

กลยุทธ์/
มำตรกำร 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

และผู้ร่วมรับผิดชอบ 

ควำมสอดคล้อง 
และเชื่อมโยงกับกล

ยุทธ์ของ
มหำวิทยำลัย 

แผ่นดิน รำยได้ อื่นๆ รวม 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำพื้นที่และสิ่งแวดล้อมให้เป็นแคมปัสที่เขียวและสะอำด (Green and Clean Campus) 
1.1 1.โครงการแปลงผักปลอดภัย

มหาวิทยาลยัมีสุข ปี 6 
1. บุคลากรในมหาวิทยาลยัและเครือข่ายเศรษฐกิจ

พอเพียง เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 80 คน 
2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วม

โครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 

- 30,000 - 30,000 
 

(งบประมาณ มข.) 

นายดนัย 
เอ่ียมหงษ์เหม 

 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนของมหำวิทยำลัยขอนแก่นให้สมบูรณ์ 
2.1 2.โครงการส ารวจความพงึพอใจ

ผู้ใช้บริการรถขนส่งมวลชน (KST)  
1. ร้อยละความพึงพอใจผู้ใชบ้ริการรถขนส่งมวลชน 

(KST) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ของกลุ่มเป้าหมาย 
 

- - - - น.ส.วิริยาแซ่ลี ้  

2.2 3.โครงการ KST มีลุ้น  
 
 

1. ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- - - - น.ส.วิริยาแซ่ลี ้  

 

 

 

 

 

 



๑๐ 

 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2. สร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำร 

เป้ำประสงค์ : มีระบบบริหารจดัการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มธีรรมาภิบาลมบีุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย 
ที่เชื่อมโยงทุกภารกิจของมหาวทิยาลัย 

 

กลยุทธ์/
มำตรกำร 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
และผู้ร่วมรับผิดชอบ 

ควำมสอดคล้อง 
และเชื่อมโยงกับกล

ยุทธ์ของมหำวิทยำลัย 
แผ่นดิน รำยได้ อื่นๆ รวม 

 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนำระบบบรหิำรจัดกำรองค์กรที่เป็นเลิศ 
1.1 1.โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธภิาพ

กระบวนการรับ ส่งเอกสารกลาง 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

1. มีแอนดรอยแอพพลิเคชั่น เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการรับ ส่งเอกสาร 

2. ร้อยละของการลดกระดาษในการลงลายมือชื่อ
รับ ส่งเอกสาร ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80  

- 
 

100,000 - 100,000 
 

(งบประมาณ มข.) 

งานสารบรรณ 
(นางจุฑารัตน์   

ค าหวาน)    

 

1.2 
 

2. โครงการปรับปรุง และพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีการสนบัสนุน
ระบบงานบริหารจัดการเอกสาร 

1. มีเมนู และฟังก์ชัน่การใช้งานเพือ่การลด
กระดาษไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 

 

- 100,000 - 100,000 
 

(งบประมาณ มข.) 

งานสารบรรณ 
(นางจุฑารัตน ์

ค าหวาน) 

 

1.3 3.โครงการสัมมนาเชงิปฏิบตัิการ 
ติดตาม ก ากับ ทบทวน การ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

1. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการไมน่อ้ยกว่า ร้อยละ 
80 ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 

2. ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 

- - - ใช้งบประมาณ
ด าเนินการของ

กองกลาง 

น.ส.ผ่องศร ี
บุญสามารถ , 
น.ส.กรรณิการ์ 
สุจิตรประเสริฐ 

 

1.4 4. โครงการถอดบทเรียนเปลี่ยนมุม
คิดเพื่อสร้างความประทับใจในบริการ  
 

1. ร้อยละของบุคลากรเข้าร่วมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 
80 ของบุคลากรทั้งหมด 

1. 2. มีคู่มือการบริการด้วยใจที่สกัดเนื้อหาจากการ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

- - - ใช้งบประมาณ
ด าเนินการ

ของกองกลาง 
 

น.ส.วิริยาแซ่ลี ้  

1.5 5.โครงการบริหารจัดการศูนย์รับ ส่ง 
หนังสือกลาง มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

2. มีการปรับปรุงกระบวนงานการรับ ส่ง หนังสือ
กลาง ที่สามารถแสดงการลดขั้นตอน หรือลด
ความเสี่ยงต่อการสูญหาย 

- 200,000 
 

- 200,000 
(งบประมาณ มข.) 

หัวหน้างานสาร
บรรณ  

 

1.6 6.โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ ส าหรับ

1. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการไมน่อ้ยกว่า ร้อยละ 
100 ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 

- 
 

50,000 - 50,000 
 

งานเลขานุการ
ผู้บริหาร 

 



๑๑ 

 

กลยุทธ์/
มำตรกำร 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
และผู้ร่วมรับผิดชอบ 

ควำมสอดคล้อง 
และเชื่อมโยงกับกล

ยุทธ์ของมหำวิทยำลัย แผ่นดิน รำยได้ อื่นๆ รวม 

เลขานุการผูบ้ริหาร 2. ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 

3. มีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกต์ใชไ้ม่
น้อยกว่า 2 กระบวนงานหลัก 

 
 
 

(งบประมาณ มข.) 

 กลยุทธ์ที่ 2  กำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพที่ดีและไดม้ำตรฐำนสำกล 
2.1 1. โครงการคุณภาพสัญจร 1. ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้างาน และบุคลากรใน

แต่ละหน่วยงานร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็น
ด้านการประกันคุณภาพ ตามมาตรฐาน TQA 
โดยมีบุคลากรเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย 

2. มีเอกสารแสดงให้เห็นถึงการถ่ายทอดตัวชี้วัด     
ที่สะท้อนคุณภาพองค์กร สู่บุคลากรรายบุคคล 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- - - น.ส.กรรณิการ์  
สุจิตรประเสริฐ 

 

2.2 2. โครงการพัฒนาตน พฒันางาน 
ด้วยมาตรฐาน TQA 

1. มีคู่มือ TQA ฉบับกองกลาง เพื่อสร้างความรู้ 
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ  ส่ ง เ ส ริ ม ให้ บุ ค ลล าก ร เ ห็ น
ความส าคัญ และกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อน 

2. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อคู่มือ TQA ฉบับ
กองกลาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

- 
 
 
 
 
 

- - - 
 
 
 
 
 

น.ส.กรรณิการ์  
สุจิตรประเสริฐ 

 

 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำระบบรักษำควำมปลอดภัยที่มีประสิทธิภำพ 
3.1 1.โครงการฝึกอบรมแผนอพยพหนี

ไฟอาคารสูง อาคารสิริคุณากร 
1. บุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมไม่น้อย

กว่า ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทั้งหมดในอาคาร
สิริคุณากร 

2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

 

- 70,000 - 70,000 
 

(งบประมาณ มข.) 

น.ส.ผ่องศร ี
บุญสามารถ , 

นายดนัย 
เอ่ียมหงษ์เหม 

 

 



๑๒ 

 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 เป็นองค์กรที่มีควำมห่วงใยต่อสังคม 

เป้ำประสงค์ : เป็นผูน้ าดา้นบริการวิชาการแก่สังคม ด้วยวัฒนธรรมขององค์กรที่กอปรด้วยความห่วงใย ความใส่ใจ และการดแูลชุมชน และสังคม 
 

กลยุทธ์/
มำตรกำร 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
และผู้ร่วมรับผิดชอบ 

ควำมสอดคล้อง 
และเชื่อมโยงกับกล

ยุทธ์ของมหำวิทยำลัย แผ่นดิน รำยได้ อื่นๆ รวม 

กลยุทธ์ที่ 1  ควำมห่วงใยต่อสังคมภำยในมหำวิทยำลัยขอนแก่นและชุมชนภำยนอก 
1.1 1.โครงการผลิตและเผยแพรส่ื่อการ

เรียนรู้เพื่อคุณภาพชีวิต สู่สังคม ผ่าน
รายการวิทย ุ

1. มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ
สาระ ความรู้ข้อความของมหาวทิยาลัยขอนแก่น 
สู่ชุมชนในวงกวา้ง ผา่นสถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลยัขอนแก่น F.M. 103 Mhz. ไม่น้อย
กว่า 150 เร่ือง 

  

- - - - นายดนัย 
เอ่ียมหงษ์เหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://radio.kku.ac.th/
http://radio.kku.ac.th/


๑๓ 

 

 

 

2.5  สรุปงบประมำณที่ใช้ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ กองกลำง  ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

 
ประเด็นยุทธศำสตร ์

 

งบประมำณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้ำนบำท) ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

เงินแผ่นดิน เงินรำยได้ 
งบอ่ืนๆ 

รวมท้ังสิ้น 

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

1 
พัฒนาสู่การเปน็มหาวิทยาลัย
สีเขียว - - - 30,000 - 30,000 - 30,000 - - 30,000 

             

2 
สร้างความเปน็เลิศในการ
บริหารจัดการ - - - 520,000 - 520,000 - 520,000 - - 520,000 

             

3 
เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อ
สังคม 

- - - - - - - - - - - 

 รวม   550,000    บำท 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 

ก.  กำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ ประเด็นยุทธศำสตร์ และผลผลิต 
กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประเด็นยุทธศำสตร์ กองกลำง 

1. พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 1. พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
2. เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม 2. สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
3. สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 3. เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม 
4. พัฒนาวิทยาเขตหนองคายเป็นประตูสู่อนุ

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 

5. เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต  
6. เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัย  
7. พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล  
8. เป็นศูนย์กลางการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
9. เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม  
10. ศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมภาค  

 
 

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

   1. มีการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ 
  2. มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์รองรับการบริหารจัดการภารกิจประจ าและงานเฉพาะกิจ  
ส่วนกลางรวมถึงภารกิจที่ไม่เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 
  3. ผู้น าหน่วยงานมีภาวะความเป็นผู้น า สร้างขวัญและก าลังใจแก่ทีมงาน มีความเป็นอิสระ กล้าคิด  
กล้าท า กล้าน าเสนอโครงการที่น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าประสงค์โดยรวม 
  4. เป็นศูนย์รวมข้อมูลเอกสารราชการส่วนกลางของมหาวิทยาลัย และจัดระบบความพร้อมในการสืบค้น 
  5. สามารถน าเสนอโครงการเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ และคุณภาพงานน าไปสู่การปฏิบัติ เกิดประสิทธิผล 
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
  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 



๑๖ 

 

กระบวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  
 

 
 

  

    
 

 
 

 

 

 

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  



๑๗ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

 
ค ำน ำ 

 
    ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2550 มาตรา 75 
และมาตรา 76 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา 
9 และ 16  ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยในแต่ละปีงบประมาณให้จัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2558 มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ประกอบกับมาตรา 
23 (1) ให้สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ก าหนดทิศทางเป้าหมายของมหาวิทยาลัย และวางเป้าหมาย รวมทั้งอนุมัติ
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่ เกี่ยวกับการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และมาตรา 37 (2)       
ให้มหาวิทยาลัยจัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการตามระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด รวมทั้งติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 

   แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยน า
รายละเอียดแผนการด าเนินงาน และกรอบวงเงินงบประมาณภายใต้หลักการของแผนปฏิบัติการ และแผน
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 
 

             แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ มีสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก
คือ ส่วนที่ 1 บทน า  ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
และส่วนที่ 3 ภาคผนวก โดยกองกลางขอขอบคุณ กองแผนงาน ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา 
และผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ค าแนะน าในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ   พ.ศ. 2560 และหวังว่าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือ และกลไกส าคัญ ในการบริหารกิจกรรม โครงการ การสื่อสาร และถ่ายทอดแนว
ปฏิบัติ ให้แก่หน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานภายในกองกลาง เพ่ือเป็นแนวทางในการร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจ  ต่าง ๆ 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ร่วมกันทุกประการ 
 

                                                                                        
 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

                                                                                      กุมภาพันธ์  2560 
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สำรบัญ  

บทสรุปผู้บริหำร  
ส่วนที่ 1 บทน ำ   

1.1 ความเป็นมา  5 
1.2 กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ 5 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ของกองกลำง  

2.1 ปณิธาน วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยม 6 
2.2 วิสัยทัศน์ 6 
2.3 พันธกิจ 6 
2.4 แผนที่ยุทธศาสตร์ 7 
2.5 รายละเอียดโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองกลาง 8 
2.6 สรุปงบประมาณท่ีใช้ในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองกลาง 12 
  

ภำคผนวก  

ก. ความสอดคล้องและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ
คณะ/หน่วยงาน  

14 

ข. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ คณะ/หน่วยงาน (SWOT Analysis) 14 

  

 


