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บทท่ี 1 ประวัติความเปนมา 
 

      

 

 เ ม่ื อป  พ .ศ .  2509 ได มีประกาศสํ านั กนายกรั ฐ มนตรี เ ก่ี ย ว กับการแบ งส ว นร าชกา รขอ ง

มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยไดจัดตั้งสํานักงานอธิการบดี และกองกลางข้ึนพรอมกันนับแตบัดนั้นเปนตนมา โดยการ

แบงสวนหนวยงานยอย แบงเปนแผนกตาง ๆ5 แผนก คือ แผนกสารบรรณ แผนกการเจาหนาท่ี แผนกคลัง แผนก

บริการการศึกษา แผนกอาคารและสถานท่ีในเบื้องตนไม มีสํานักงานเปนการถาวร จึงใชอาคารคณะ

วิศวกรรมศาสตรเปนสํานักงานชั่วคราว จนถึงป พ.ศ. 2510 ตอมาในป พ.ศ. 2511 ไดยายท่ีทําการจากคณะ

วิศวกรรมศาสตร  มาท่ีสํานักงานอธิการบดีจนถึงปจจุบัน และในป พ.ศ. 2517 สํานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกําหนดบทบาทหนาท่ีครอบคลุมถึง ดานการบริหาร ดานวิชาการ ดานการวางแผน

พัฒนา ดานสวัสดิการของบุคลากร ตลอดจนสวัสดิการและกิจกรรมของนักศึกษา จึงมีการแบงสวนราชการของ

สํานักงานอธิการบดีออกเปน 5 หนวยงาน คือ กองกลาง กองสวัสดิการ กองบริการการศึกษา กองหองสมุด และ

ศูนยเลี้ยงสัตว 

 ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา มหาวิทยาลัยขอนแกนไดมีการขยายตัวตามแผนพัฒนาในทุกดาน รวมถึงการ

ปรับโครงสรางองคการ เพ่ือใหสอดคลองตองการเพ่ิมประสิทธิภาพใหสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการใน

ภารกิจตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย และกองกลางก็เปนหนวยงานกลางท่ีสนับสนุนการบริหารงานของผูบริหาร และ

ประสานงานอํานวยความสะดวก และสนับสนุนคณะศูนย สถาบัน สํานัก และหนวยงานตาง ๆ ใหปฏิบัติภารกิจได

อยางมีประสิทธิภาพ โดยกองกลางมีหนวยงานในสังกัด จํานวน 5 งาน คือ งานสารบรรณงานบริหารงานท่ัวไปงาน

เลขานุการผูบริหารงานประสานงานมหาวิทยาลัยงานบริการยานพาหนะ 

  ตอมาในป พ.ศ. 2558 เม่ือมหาวิทยาลัยขอนแกนไดปรับเปลี่ยนสถานภาพ เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของ

รัฐ และตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หนาท่ี 25 เลม 732 

ท่ี 66 ก. ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม 2558 จึงมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารจัดการใหสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติ ดังนี้  

 เม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 2560 สภามหาวิทยาลัยขอนแกนไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 

การจัด ต้ัง การรวม การยุบเลิก การแบงสวนงาน และหนวยงานกับหนวยงานยอยของสวนงานใน

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560 โดยไดกําหนดในขอ 18 สํานักงานอธิการบดี ใหแบงโครงสรางไดเปนท้ังใน

ระดับหนวยงาน และหนวยงานยอย ดังนี้ (1) กอง ซ่ึงอาจแบงเปนหนวยงานยอยคือ งานก็ได (2) สถาบันวิจัย 

สถาบันภาษา หรือ สถาบันการสอน สามารถจัดโครงสรางภายในใหเปนหนวยงานยอยไดอยางยืดหยุนตามความ

เหมาะสม ซ่ึงอาจตั้งชื่อใหหนวยงานยอยเปนอยางอ่ืนก็ได และอาจตีคางานใหเทียบเทางาน โดยผานความเห็นชอบ

ของผูบริหารหรือกรรมการบริหารสถาบันวิจัย สถาบันภาษา หรือสถาบันการสอน (3) ศูนย และหนวยงานอ่ืน ๆ 

1.1 สถานภาพและพัฒนาการของกองกลาง สูกองบริหารงานกลาง  
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ภายใตสํานักงานอธิการบดี ใหมีการจัดโครงสรางภายในไดอยางยืดหยุนตามความเหมาะสม โดยผานความ

เห็นชอบของผูบริหารหรือกรรมการบริหารศูนย หรือหนวยงานอ่ืน ๆ  

 3 ตุลาคม 2560 ณ หองสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร ทานอธิการบดี ไดมอบนโยบายการบริหาร

ระบบงานและโครงสรางสํานักงานอธิการบดี ใหทุกหนวยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีปรับโครงสรางและระบบ

บริหารจัดการใหสอดคลองกับนโยบาย และการเปลี่ยนแปลงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทุก

หนวยงาน โดยจัดแบงออกเปน 5 กลุม คือ (อยูระหวางการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกนเพ่ืออนุมัติ) 

1. กลุมบริหารจัดการของสํานักงานอธิการบดี อยูภายในการกํากับดูแลของผูอํานวยการสํานักงาน

อธิการบดี 

2. กลุมบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย สนับสนุนการดําเนินงานของสวนงาน/หนวยงานตางๆ ให

ภารกิจหลักประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ อยูภายใตการกํากับดูแลของผูอํานวยการ

สํานักงานอธิการบดี 

3. กลุมสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจหลัก อยูภายใตการกํากับดูแลของอธิการบดี 

4. กลุมสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจเฉพาะ อยูภายใตการกํากับดูแลของอธิการบดี 

5. กลุมสนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรและพันธกิจ อยูภายใตการกํากับดูแลของ

อธิการบดี 

 

  เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2561 มหาวิทยาลัยขอนแกนไดออกประกาศ ฉบับท่ี 312/2561 วาดวย การแบง

หนวยงานสํานักงานอธิการบดี โดยไดกําหนดในขอ 5 ใหแบงหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี ดังนี้  

  5.1 หนวยงานบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 17 หนวยงาน คือ                    

(1) กองตรวจสอบภายใน....  

(10) กองบริหารงานกลาง.....  

(17) กองอาคารและสถานท่ี  

 5.2  หนวยงานสนับสนนุภารกิจและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 20 หนวยงาน คือ  

(1) สถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป....  

(20) ศูนยอาเซียนศึกษา 

 5.3  หนวยงานสนับสนุนยุทธศาสตรดานวิสาหกิจ ประกอบดวย 6 หนวยงาน คือ  

(1) พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา....  

(6) อุทยานวิทยาศาสตร 

 

  เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2561 มหาวิทยาลัยขอนแกนไดออกประกาศ ฉบับท่ี 313/2561 วาดวย การแบง

หนวยงานยอยของหนวยงาน สํานักงานอธิการบดี ตามเอกสารแนบทายประกาศ ฉบับท่ี 313/2561 เรื่อง การ
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แบงหนวยงานยอยของหนวยงานสํานักงานอธิการบดี วาดวย หนาท่ีสํานักงานอธิการบดีและหนวยงาน สํานักงาน

อธิการบดี  

(1) สํานักงานอธิการบดี  

(2) กลุมท่ี 1 หนวยงานกลุมบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัยและสํานักงานอธิการบดี ดังนี ้

(1) กองตรวจสอบภายใน....  

   (10) กองบริหารงานกลาง      

   มีบทบาทหนาท่ีรับผิดชอบบริหารจัดการระบบสารบรรณและระบบเอกสารของมหาวิทยาลัย  

บริการผลิตเอกสารของสํานักงานอธิการบดี บริการระบบไปรษณียของสํานักงานอธิการบดี  บริหารจัดการการ

ดําเนินงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร  บริหารจัดการการบริการอาคารสถานท่ีของสํานักงานอธิการบดี 

สรางเสริมวัฒนธรรมองคกร และสงเสริมสนับสนุนจรรยาบรรณของบุคลากร สํานกังานอธิการบดี สนับสนุนระบบ

สารสนเทศดานการบริหารและบริการของสํานักงานอธิการบดี  สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยและภารกิจ

ผูบริหาร ณ กรุงเทพมหานคร  สนับสนุนกิจการสภาพนักงาน  บริหารจัดการการจัดกิจกรรมและพิธีการของ

มหาวิทยาลัย  บริหารจัดการระบบบริการยานพาหนะ และบริหารจัดการระบบขนสงมวลชนของมหาวิทยาลัย 

ตลอดจนการตรวจสอบ การติดตาม และการบํารุงรักษายานพาหนะของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(17) กองอาคารและสถานท่ี  

กลุมท่ี 2 หนวยงานกลุมสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ดังนี ้

(1) สถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป....  

(20) ศูนยอาเซียนศึกษา 

กลุมท่ี 3 หนวยงานสนับสนุนยุทธศาสตรดานวิสาหกิจ ดังนี ้

(1) พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา....  

(6) อุทยานวิทยาศาสตร 

  เพ่ือใหการดําเนินของกองกลางสอดคลองและรองรับนโยบายดังกลาวของผูบริหาร กองกลางจึงได

ปรับเปลี่ยนโครงสรางและระบบบริหารงานตลอดจนปรับเปลี่ยนชื่อใหสอดคลองกับภารกิจเปน “กองบริหารงาน

กลาง” ประกอบดวย 3 งาน ดังนี ้

  1. งานสารบรรณ 

  2. งานบริการกลาง 

  3. งานบริการยานพาหนะ 

 โดยท้ัง 3 งาน อยูภายใตการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน ของผูบริหารกองบริหารงานกลาง ซ่ึงมีหนาท่ี 

สนับสนุนการดําเนินงานของกองบริหารงานกลาง และการดําเนินการท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย ประกอบดวย การ

รวบรวมวิเคราะห จัดทําแผนยุทธศาสตรของกองบริหารงานกลาง การจัดทําแผนเตรียมความพรอมของ            

กองบริหารงานกลางเพ่ือรองรับนโยบายของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการติดตามประเมินผล ตามยุทธศาสตรท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด ใหคําปรึกษาถายทอดรูปแบบ และการเพ่ิมประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากรกอง
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บริหารงานกลาง เพ่ือสรางและพัฒนางานประจําสูการวิจัย Routine to Research (R2R) และการวิจัยสถาบัน 

(Institutional Research) ตามโครงการแบงปนสานฝน รวมกัน พัฒนา กองบริหารงานกลาง 

  ตามประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 58/2562 เรื่อง การแบงหนวยงานของสํานักงานอธิการบดี 

พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันท่ี 8 มกราคม 2562 ใหการบริหารงานท่ัวไปของผูบริหาร ข้ึนตรงตอ กองบริหารงาน

กลาง      

 กองบริหารงานกลาง จึงเปนหนวยงานหนึ่งในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ท่ีมีผูบังคับบัญชาชั้นตนคือ

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี สายการบังคับบัญชาข้ึนตรงกับรองอธิการบดีฝายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล กอง

บริหารงานกลาง มีวิสัยทัศน พันธกิจ และกําหนดภารงานใหกับหนวยงานยอย เพ่ือรองรับนโยบายของผูบริหาร

มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 

 

 
 
 

“เปนหนวยงานใหบริการกลางดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนางานบริการสูมาตรฐานคุณภาพ” 

 

คานิยม (Values)  

TEAM 

Trust   :  สรางความเชื่อม่ัน และไววางใจใหกับผูใชบริการ  

                      โดยบริการดวยความเต็มใจ สะดวก รวดเร็ว ยืดหยุนผอนปรน ปฏิบัติอยางเปนธรรม  

เทาเทียม และรับฟงเสียงจากผูใชบริการ 

Efficiency : มุงปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอยางเต็มความสามารถ  

                       ดวยความตั้งใจ ใหเกิดผลในทางท่ีดีกวาเสมอ โดยมุงเนนลดการสูญเสียทรัพยากรใน 

   ทุกๆ ดาน 

Attitude : มีทัศนคติท่ีดีตอการบริหารงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย                     

                       โดยพรอมท่ีจะรวมขับเคลื่อนพันธกิจในความรับผิดชอบใหบรรลุเปาประสงค 

ท่ีมหาวิทยาลัยตั้งไว 

Manpower : ใหความสําคัญตอคุณคาของบุคลากร  

                      โดยยึดม่ันวาทรัพยากรมนุษยเปนสมบัติท่ีมีคาท่ีสุด จัดสรรใหปฏิบัติงานตามความรู 

   ความสามารถ จัดใหไดรับการฝกฝน พัฒนาอยางตอเนื่อง เอาใจใสดูแลดวยสวัสดิการ  

และผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

 

 

 

1.2 วิสัยทัศน (Vision) 
 

http://www.r2rthailand.org/
http://planning.pn.psu.ac.th/Research/content/praaorn.pdf
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1. บริหารจัดการระบบสารบรรณและระบบเอกสารของมหาวิทยาลัย   

2. บริการผลิตเอกสารของสํานักงานอธิการบดี  

3. บริการระบบไปรษณียของสํานักงานอธิการบดี   

4. บริหารจัดการการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร   

5. บริหารจัดการการบริการอาคารสถานท่ีของสํานักงานอธิการบดี  

6. สรางเสริมวัฒนธรรมองคกร และสงเสริมสนับสนุนจรรยาบรรณของบุคลากร สํานักงานอธิการบดี  

7. สนับสนนุระบบสารสนเทศดานการบริหาร และบริการของสํานักงานอธิการบดี   

8. สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยและภารกิจผูบริหาร ณ กรุงเทพมหานคร   

9. สนับสนนุกิจการสภาพนักงาน   

10. สนับสนุน และอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผูบริหารมหาวิทยาลัย 

11. บริหารจัดการการจัดกิจกรรม และพิธีการของมหาวิทยาลัย   

12. บริหารจัดการระบบบริการยานพาหนะของมหาวิทยาลัย 

13. บริหารจัดการระบบขนสงมวลชนของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการตรวจสอบ การติดตาม และการ

บํารุงรักษายานพาหนะของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 

 

 

           มีบทบาทหนาท่ีรับผิดชอบบริหารจัดการระบบสารบรรณและระบบเอกสารของมหาวิทยาลัย บริการผลิต

เอกสารของสํานักงานอธิการบดี บริการระบบไปรษณียของสํานักงานอธิการบดี  บริหารจัดการการดําเนินงานตาม

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร  บริหารจัดการการบริการอาคารสถานท่ีของสํานักงานอธิการบดี สรางเสริม

วัฒนธรรมองคกร และสงเสรมิสนับสนุนจรรยาบรรณของบุคลากร สํานักงานอธิการบดี สนับสนุนระบบสารสนเทศ

ดานการบริหารและบริการของสํานักงานอธิการบดี  สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยและภารกิจผูบริหาร ณ 

กรุงเทพมหานคร  สนับสนุนกิจการสภาพนักงาน  บริหารจัดการการจัดกิจกรรมและพิธีการของมหาวิทยาลัย  

บริหารจัดการระบบบริการยานพาหนะ และบริหารจัดการระบบขนสงมวลชนของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการ

ตรวจสอบ การติดตาม และการบํารุงรักษายานพาหนะของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

กลุมท่ี 2 หนวยงานกลุมสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  

กลุมท่ี 3 หนวยงานสนับสนุนยุทธศาสตรดานวิสาหกิจ  

  เพ่ือใหการดําเนินของกองกลางสอดคลองและรองรับนโยบายดังกลาวของผูบริหาร กองกลางจึงได

ปรับเปลี่ยนโครงสรางและระบบบริหารงานตลอดจนปรับเปลี่ยนชื่อใหสอดคลองกับภารกิจเปน “กองบริหารงาน

กลาง” ประกอบดวย 3 งาน ดังนี ้

1.4 โครงสรางและบทบาทหนาท่ี 

1.3 พันธกิจ (Mission) 
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  1. งานสารบรรณ 

  2. งานบริการกลาง 

  3. งานบริการยานพาหนะ 

  เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2562 ตามประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 58/2562 วาดวย เรื่อง การแบง

หนวยงานของสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันท่ี 8 มกราคม 2562 และเพ่ือใหการดําเนินของ

กองกลางสอดคลองและรองรับนโยบายดังกลาวของผูบริหาร กองบริหารงานกลางจึงไดปรับเปลี่ยนโครงสราง 

ประกอบดวย 4 งาน ดังนี้ 

  1. งานสารบรรณ 

  2. งานบริการกลาง 

  3. งานบริการยานพาหนะ 

  4. งานสนับสนุนนโยบายผูบรหิาร 
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โครงสรางอัตรากําลัง กองบริหารงานกลาง สํานักงานอธิการบดี 
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 เปนหนวยงานสนับสนุนการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยขอนแกนดวยนวัตกรรมบริการที่ทันสมัย 

1. ระดมความคิดเห็นวิเคราะหจุด

แข็ง จุดออน โอกาส 

2. กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 

ทิศทางยุทธศาสตร 

4. กําหนดนโยบาย ทิศทาง 

แผนงานโครงการสําคัญ 

(ก.ย. 62) 

7. จัดทําคําโครงการตาม

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 

6. รวบรวมวิเคราะหเสนอขอ

งบประมาณ (ม.ค.-มี.ค.) 
5. จัดทํารางแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป (ก.ย. 62) 

3. ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป (ก.ย. 62) 

8. ดําเนินการตามแผนงาน

โครงการท่ีไดรับอนุมัติ 

9. ติดตามและทบทวน

แผนการดําเนินงาน  

10. สรุปผลการดําเนินงานตาม

แผนงานโครงการ (ทุกไตรมาส)  

12. จัดทําการติดตามประเมินผลงาน

ประจําปงบประมาณ 

(1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 

คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

การพัฒนากองบริหารงานกลาง  

1.5 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

แผนปฏิบัติการประจําป

บุคลากร

ผูอํานวยการ
กองบริหารงาน

กลาง
หัวหนางาน
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สวนที่ 2 แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองบริหารงานกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 แผนท่ียุทธศาสตร  (Strategies Map) 
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เสาหลักท่ี 1 People  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ปรับเปล่ียนการจัดการศึกษา 

เปาประสงค  :  1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของสังคม (Quality Graduates)  

  2. ผลิตบัณฑิตในศาสตรใหม ๆ ท่ีเปนท่ีตองการของสังคม 

  3. ผลิตหลักสูตรเพ่ือการจัดการศึกษาสําหรับประชาชนทุกอายุ 

4. พัฒนานักศึกษาใหมีสมรรถนะและทักษะ 

  5. พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหสรางองคความรู นวัตกรรม ในทิศทางเดียวกับนโยบาย Thailand 4.0 

 

กลยุทธ/

มาตรการ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

และผูรวมรับผิดชอบ รายได อ่ืนๆ รวม 

กลยุทธท่ี 3 พัฒนานักศึกษาใหมีสมรรถนะและทักษะท่ีจําเปนในอนาคต  

1 โครงการ KST มีลุน ประจาํป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 70 0 36,000 36,000 
(ผูประกอบการ) 

น.ส.วิริยา แซลี ้

งานบริการยานพาหนะ 

2 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการงาน

บริการกลาง 

รอยละของความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการไมต่ํากวา

รอยละ 80 

33,030 0 33,030 หน.งานบริการกลาง 

และนางพัชรีวรรณ 

3 โครงการจัดทําคูมือแผนและประกัน

คุณภาพกองบริหารงานกลาง 

มีคูมือแผนและประกันคุณภาพกองบริหารงานกลาง ฉบับ

ของกองบริหารงานกลาง 

6,000 0 6,000 น.ส.กรรณิการ สุจิตร

ประเสริฐ 

2.2 รายละเอียดโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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กลยุทธ/

มาตรการ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

และผูรวมรับผิดชอบ รายได อ่ืนๆ รวม 

4 โครงการการใหบริการประสานงาน

จัดทําหนังสือเดินทาง 

มีการพัฒนาระบบงานและกระบวนการทํางานใหม โดยใช

เทคโนโลยีดิจิทัล และมีเปาหมายลดการใชกระดาษไมนอย

กวารอยละ 50 

30,000 0 30,000 งานบริการกลาง 

5 โครงการสํารวจความพึงพอใจ

ผูใชบริการ KST ประจาํปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  

รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 70 0 0 0 น.ส.วิริยา แซลี ้

งานบริการยานพาหนะ 
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เสาหลักท่ี 1 People 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ปรับเปล่ียนการบริหารการจัดการทรัพยากรบุคคล 

เปาประสงค  :  1. พัฒนาระบบการบริหารงานบคุคลโดยดิงสมรรถนะเปนฐาน (Merit Based HRM) 

  2. สงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหสามารถตอบสนองตอการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูความเปนเลิศในระดับสากล (Qualified Personnel) 

  3. พัฒนาความรูและทักษะในการทํางานอยูเสมอ (Continuous Up skills) 

   4. พัฒนาทักษะและสรางการรูเทามันยุคดิจิทัล (Digital Literacy and Worthiness) 

  5. สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางม่ังคงและคุมคา (Job Security and Worthiness) 

  6. สนับสนุนสงเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย (Secure and Healthy Life) 

  7. ตระหนักถึงความเทาเทียมกันทางเพศและสภาพรางกาย (Gender and Disability Equality) 

 

กลยุทธ/

มาตรการ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

และผูรวมรับผิดชอบ รายได อ่ืนๆ รวม 

กลยุทธท่ี 1 สรางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเอ้ือตอการสรางผลงาน 

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมทักษะ

การจดรายงานการประชุม  

1. พัฒนาทักษะดานการเขียนรายงานการประชุมท่ีถูกตอง 

2. พัฒนาทักษะดานกระบวนการคิด การฟง และจับ

ใจความสําคัญหรือสรุปประเด็นสําคัญได 

12,000 0 12,000 เยาวลักษณ/ภูษิตา/วิสาขา 

กลยุทธท่ี 2 ยกระดับขีดความสามารถในการทํางานของบุคลากร 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขาย

เลขานุการผูบริหาร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ระยะท่ี 1) 

1. สรางเครือขายเลขานุการผูบริหาร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีเขมแข็งและมีศักยภาพ 

2. พัฒนาทักษะและสมรรถนะดานบุคลิกภาพและอารมณ 

0 300,000 300,000 

(สนอ.) 

อริสา/ศรินยา/มิยาวดี/หทัย

รัตน/นลินี/บุษรา/พิธัญญา/

สุรศักดิ์ 
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กลยุทธ/

มาตรการ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

และผูรวมรับผิดชอบ รายได อ่ืนๆ รวม 

3. พัฒนาทักษะดานการสื่อสารองคกรท่ีดีเพ่ือเสริมสราง

ภาพลักษณผูบริหาร 

4. ศึกษาดูงานหนวยงานท่ีเปนตนแบบดานเลขานุการมือ

อาชีพ 

5. เพ่ือเปนเครือขายนํารอง สูความรวมมือในโครงการและ

เปลี่ยนเรียนรู มข.-ม.อ.-มช. ดานเลขานุการผูบริหาร 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพสุขภาพจิตและ

การฝกสมาธิ 

1. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพสุขภาพจิต ใหมีสุขภาพจิต

ท่ีดี 

2. สามารถจัดการกับภาวะความเครียดไดอยางถูกวิธี 

3. พัฒนาทักษะดานสมาธิ เพ่ือใหมีสติในการปฏิบัติงานอยู

เสมอ 

12,000 0 12,000 ดวงชีวัน/นฤมล/จารุณี/

เปรมปรีดิ์/วิลาวัลย 

9 โครงการการเตรียมความพรอมในการเขา

สูตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรกอง

บริหารงานกลาง 

1. มีผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 

2. บุคลากรมีทักษะในการเขียนผลงานในการข้ึนสูตําแหนง

ได 

66,400 0 66,400 นางพิสมัย 
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เสาหลักท่ี 2 Ecological  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 สรางมหาวิทยาลัยขอนแกนใหเปนท่ีนาทํางาน 

เปาประสงค :  1. พัฒนาสถานท่ีและสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดี (Good Workplace)  

  2. พัฒนาระบบการเขาถึงอินเทอรเน็ตประสิทธิภาพสูง (Highly Effective Internet Connection)  

 

กลยุทธ/

มาตรการ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

และผูรวมรับผิดชอบ รายได อ่ืนๆ รวม 

กลยุทธท่ี 1 สรางมหาวิทยาลัยสีเขียวดวยนโยบาย 5G (Green campus initiative) 

10 โครงการแปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัย

มีสุข ป 9 

1. บุคลากรในมหาวิทยาลัยและเครือขายเศรษฐกิจพอเพียง 

เขารวมโครงการไมนอยกวา 80 คน 

2. รอยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเขารวมโครงการไม

นอยกวา รอยละ 80 

0 30,000 
งบอาคารฯ 

30,000 

 

งานบริการกลาง 

(สมควร พิรุณสุนทร) 

 

11 โครงการ Big cleaning day บุคลากรกองบริหารงานกลาง มีสวนรวมกิจกรรม 7 ส. ไม

นอยกวารอยละ 80 

20,000 0 20,000 งานบริการกลาง 

(ดนัย เอ่ียมหงสเหม) 
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เสาหลักท่ี 2 Ecological  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8 ปรับเปล่ียนองคกรใหกาวเขาสูยุคดิจิทัล 

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

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

กลยุทธ/

มาตรการ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

และผูรวมรับผิดชอบ รายได อ่ืนๆ รวม 

กลยุทธ 4 การพัฒนาระบบการทํางานและการเรียนรูดายเทคโนโลยีดิจิทัล 

12 โครงการปรับปรุงกระบวนงานการจดัทํา

หนังสือสั่งการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มีการพัฒนาระบบงานและกระบวนการทํางานใหม โดย

ใชเทคโนโลยีดิจิทัล และมีเปาหมายลดการใชกระดาษไม

นอยกวารอยละ 50 

0 233,400 

 

233,400 งานสารบรรณ 

(วิลัยวัลย เรืองธรรม) 

13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการขอมูล

เพ่ือการบริหารจดัการระบบงานสารบรรณ 

1. มีระบบการจัดการขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอรท่ีเปน

มาตรฐานเดียวกัน 

2. บุคลากรสังกัดงานสารบรรณ สามารถจัดการขอมูล

ในเครื่องคอมพิวเตอรใหเปนแนวทางเดียวกัน 100 % 

10,200 0 10,200 งานสารบรรณ 

(สุจิตร ประสมพืช) 

14 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส ระยะท่ี 1 (2562-2563) 

มีฟอรมอิเล็กทรอนิกส เพ่ือรองรับการทํางานแบบ 

Digital Platform 

0 400,000 400,000 

(ฝายดิจิทัล) 

งานสารบรรณ 

(จุฑารัตน คําหวาน) 

15 โครงการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ

กองบริหารงานกลางสูระบบดิจิทัล 

มีการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการปฏิบัติงานได 0 300,000 300,000 

(สนอ.) 

  งานบริการกลาง 

16 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุ

ดวยระบบดิจิทัล 

มีระบบการเบิกจายวัสดุแบบออนไลนภายในกอง 5,240 0 5,240 นางสมควร พิรุณสุนทร 
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กลยุทธ/

มาตรการ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

และผูรวมรับผิดชอบ รายได อ่ืนๆ รวม 

17 โครงการพัฒนาการขอใชรถสวนกลางดวย

ระบบดิจิทัล  

มีการพัฒนาระบบงานและกระบวนการทํางานใหม โดย

ใชเทคโนโลยีดิจิทัล และมีเปาหมายลดการใชกระดาษไม

นอยกวารอยละ 50 

40,000 0 40,000 งานบริการยานพาหนะ 

และงานบริการกลาง 

18 โครงการพัฒนาคุณภาพการใหบริการงาน

ยานพาหนะ 

รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวา

รอยละ 70 

50,000  50,000 งานบริการยานพาหนะ 
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ประเด็นยุทธศาสตร 

 

งบประมาณ ท่ีไดรับจัดสรร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

งบดําเนินการท้ังส้ิน 
รวม 

เงินรายได งบอ่ืนๆ 

 เสาหลักท่ี 1 People 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา 69,030 36,000 105,030 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารการจัดการทรัพยากรบุคคล 90,400 300,000 390,400 

 เสาหลักท่ี 2 Ecological     

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 สรางมหาวิทยาลัยขอนแกนใหเปนท่ีนาทํางาน 20,000 30,000 50,000 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8 ปรับเปลี่ยนองคกรใหกาวเขาสูยุคดิจิทัล 105,440 933,400 1,038,840 

รวมท้ังส้ิน 284,870 1,299,400 1,584,270 

 

 

 

 

2.3 สรุปงบประมาณท่ีใชในแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก 
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ก.  การเช่ือมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร และผลผลิต 

กองบริหารงานกลาง สํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ประเด็นยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประเด็นยุทธศาสตร กองบริหารงานกลาง 

 เสาหลักท่ี 1 People : ดานการสงมอบคุณคาแกประชาคม  เสาหลักท่ี 1 People 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ปรับเปลี่ยนการจัด

การศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ปรับเปลี่ยนการทํางานวิจัย ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ปรับเปลี่ยนการบริหาร

การจดัการทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารจดัการทรัพยากร

บุคคล 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ  

 เสาหลักท่ี 2 Ecological : ดานการรักษาระบบนิเวศ   เสาหลักท่ี 2 Ecological 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 ปรับเปลี่ยนการบริหารจดัการองคกร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 สราง

มหาวิทยาลัยขอนแกนใหเปนท่ีนาทํางาน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 สรางมหาวิทยาลัยขอนแกนใหเปนท่ีนา

ทํางาน  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8 ปรับเปลี่ยนองคกรใหกาว

เขาสูยุคดิจิทัล 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 สรางมหาวิทยาลัยใหเปนท่ีนาอยู  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8 ปรับเปลี่ยนองคกรใหกาวเขาสูยุคดิจิทัล  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 9 การนํามหาวิทยาลัยสูความเปนนานาชาติ  

 เสาหลักท่ี 3 Spiritual : ดานการปลูกฝงจิตวิญญาณความเปน

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 10 การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 11 เสริมสรางความรวมมือเพ่ือการพัฒนา   
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ข. ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม ศักยภาพ กองบริหารงานกลาง สํานักงานอธิการบดี (SWOT Analysis) 

 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. บุคลากรมีการทํางานเปนทีม 

2. บุคลากรมีความรู ความสามารถและประสบการณรองรับการบริหารจัดการภารกิจประจําและงาน

เฉพาะกิจ สวนกลางรวมถึงภารกิจท่ีไมเปนความรับผิดชอบของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง 

3. ผูนําหนวยงานมีภาวะความเปนผูนํา สรางขวัญและกําลังใจแกทีมงาน มีความเปนอิสระ กลาคิด  

กลาทํา กลานําเสนอโครงการท่ีนําไปสูผลสัมฤทธิ์ตรงตามเปาประสงคโดยรวม 

4. เปนศูนยรวมขอมูลเอกสารราชการสวนกลางของมหาวิทยาลัย และจัดระบบความพรอมในการ

สืบคน 

5. บุคลากรสามารถนําเสนอโครงการเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ และคุณภาพงานนําไปสูการปฏิบัติ เกิด

ประสิทธิผลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

6. บุคลากรบางสวนมุงเนนประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจท่ีมอบหมายเพ่ือปฏิบัติงานใหบรรลุ

วัตถุประสงคตามแผน 

7. บุคลากรมีความรู ความชํานาญในการปฏิบัติงาน 

8. บุคลากรบางสวนมีความมุงม่ัน ตั้งใจในการปฏิบัติงาน 

9. ลักษณะงานสวนใหญสอดคลองใกลเคียงกัน ผูปฏิบัติสามารถทดแทนกันได 

10. บุคลากรมีความสามารถเรียนรูการเปลี่ยนแปลงในภารกิจท่ีไดรับมอบหมายตามนโยบาย 

11. มีระบบการบริหารจัดการภายในงานท่ีดี และตรวจสอบได 

12. มีครุภัณฑและระบบเทคโนโลยีท่ีอํานวยความสะดวกรับรองในการปฏิบัติงาน 

จุดออน (Weaknesses) 

1. บุคลากรยังขาดความรูความเขาใจดานการประกันคุณภาพ 

2. บุคลากรบางสวนยังตองไดรับการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยี 

3. กระบวนงานบางงานไมชัดเจน และบุคลากรยังขาดการมีสวนรวมในการกําหนดกระบวนงาน 

4. ภารกิจหลักท่ีรับผิดชอบของแตละงานมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของผูบริหารในแตละยุค 

5. บุคลากรบางสวนขาดแรงจูงใจในการพัฒนา 

6. อุปกรณสนับสนุนการปฏิบัติงานไมเพียงพอ 

7. สถานท่ีทํางานไมเปนสัดสวนกระจายอยูหลายแหง  คือ  1) อาคารสิริคุณากร ชั้น 1   

         2) อาคารสิริคุณากร ชั้น 2   

         3) อาคารสิริคุณากร ชั้น 4   

4) อาคารสิริคุณากร ชั้น 5   

5) อาคารสิริคุณากร ชั้น 6   

6) อาคารแกนกาลพฤกษ  

         7) หนวยประสานงานกรุงเทพ 

       8) อาคารบริการยานพาหนะสวนกลาง 
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โอกาส (Opportunities) 

1. มีผลงานท่ีเกิดจากแนวคิดนําไปสูการปฏิบัติในสวนกลางอยางกวางขวาง 

2. มีศักยภาพในการดําเนินภารกิจท่ีไดรับมอบหมายของมหาวิทยาลัยในทุกกรณี 

3. สามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการสูการเปนสํานักงานอัตโนมัติ (One stop service) 

4. มีระบบเครือขายสารสนเทศพรอมสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

5. ผูบริหารระดับสูงใหการสนับสนุน 

6. มหาวิทยาลัยสามารถออกกฎ ระเบียบงานเอกสารเองได 

7. สรางความเขมแข็งในงานทําใหการเรียนรูงานไดหลายดาน 

 

ภัยคุกคาม (Threats) 

1. การจัดสรรงบประมาณไมสอดคลองกับแผนปฏิบัติงาน ประจําป 

2. ความไมชัดเจนของลําดับข้ันตอนการบริหาร ในชวงระหวางการปรับโครงสราง 

3. กฎระเบียบท่ีถือปฏิบัติท่ีลาสมัย ไมทันกับการเปลี่ยนแปลง 

4. มีขอจํากัดดานกายภาพในการรับ สงเอกสาร 

5. มีหนวยงานท่ีเก่ียวของในกระบวนงานจํานวนมาก 

6. พ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบดานอาคาร สถานท่ีสวนกลาง มีท่ีตั้งหางจากสํานักงานและกระจายท้ังมหาวิทยาลัย 

ทําใหการดูแลไมท่ัวถึงบุคลากรในแตละงานมีสถานท่ีกระจัดกระจายยากตอการมอบหมายงาน และ

กํากับดูแล 
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