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บทท่ี 1 ประวัติความเป็นมา 
 
      

 
 เม ื ่ อป ี  พ.ศ .  2509 ได ้ม ีประกาศสำน ักนายกร ัฐมนตร ี เก ี ่ ยวก ับการแบ ่ งส ่ วนราชการของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยได้จัดตั้งสำนักงานอธิการบดี และกองกลางขึ้นพร้อมกันนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา โดยการ
แบ่งส่วนหน่วยงานย่อย แบ่งเป็นแผนกต่าง ๆ5 แผนก คือ แผนกสารบรรณ แผนกการเจ้าหน้าที่ แผนกคลัง แผนก
บริการการศึกษา แผนกอาคารและสถานที ่ ในเบื ้องต้นไม่ม ีสำนักงานเป็นการถาวร จึงใช ้อาคารคณะ
วิศวกรรมศาสตร์เป็นสำนักงานชั่วคราว จนถึงปี พ.ศ. 2510 ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 ได้ย้ายที่ทำการจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร ์ มาที ่สำน ักงานอธ ิการบดีจนถึงป ัจจ ุบ ัน และในปี พ.ศ. 2517 สำนักงานอธ ิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ครอบคลุมถึง ด้านการบริหาร ด้านวิชาการ ด้านการวางแผน
พัฒนา ด้านสวัสดิการของบุคลากร ตลอดจนสวัสดิการและกิจกรรมของนักศึกษา จึงมีการแบ่งส่วนราชการของ
สำนักงานอธิการบดีออกเป็น 5 หน่วยงาน คือ กองกลาง กองสวัสดิการ กองบริการการศึกษา กองห้องสมุด และ
ศูนย์เลี้ยงสัตว์ 
 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการขยายตัวตามแผนพัฒนาในทุกด้าน รวมถึงการ
ปรับโครงสร้างองค์การ เพื่อให้สอดคล้องต้องการเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการใน
ภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และกองกลางก็เป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหาร และ
ประสานงานอำนวยความสะดวก และสนับสนุนคณะศูนย์ สถาบัน สำนัก และหน่วยงานต่าง ๆ ให้ปฏิบัติภารกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกองกลางมีหน่วยงานในสังกัด จำนวน 5 งาน คือ งานสารบรรณงานบริหารงานทั่วไปงาน
เลขานุการผู้บริหารงานประสานงานมหาวิทยาลัยงานบริการยานพาหนะ 

  ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 เมื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของ
รัฐ และตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้าที่ 25 เล่ม 732 
ที ่ 66 ก. ลงวันที ่ 17 กรกฎาคม 2558 จึงมีการปรับเปลี ่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติ ดังนี้  

 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
การจ ัดต ั ้ ง การรวม การย ุบเล ิก การแบ่งส ่วนงาน และหน่วยงานกับหน่วยงานย ่อยของส ่วนงานใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 โดยได้กำหนดในข้อ 18 สำนักงานอธิการบดี ให้แบ่งโครงสร้างได้เป็นทั้งใน
ระดับหน่วยงาน และหน่วยงานย่อย ดังนี้ (1) กอง ซึ่งอาจแบ่งเป็นหน่วยงานย่อยคือ งานก็ได้ (2) ส ถาบันวิจัย 
สถาบันภาษา หรือ สถาบันการสอน สามารถจัดโครงสร้างภายในให้เป็นหน่วยงานย่อยได้อย่างยืดหยุ่นตามความ
เหมาะสม ซึ่งอาจตั้งชื่อให้หน่วยงานย่อยเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ และอาจตีค่างานให้เทียบเท่างาน โดยผ่านความเห็นชอบ
ของผู้บริหารหรือกรรมการบริหารสถาบันวิจัย สถาบันภาษา หรือสถาบันการสอน (3) ศูนย์ และหน่วยงานอื่น ๆ 

1.1 สถานภาพและพัฒนาการของกองกลาง สู่กองบริหารงานกลาง  
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ภายใต้สำนักงานอธิการบดี ให้มีการจัดโครงสร้างภายในได้อย่างยืดหยุ่นตามความเหมาะสม โดยผ่านความ
เห็นชอบของผู้บริหารหรือกรรมการบริหารศูนย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ  

 3 ตุลาคม 2560 ณ ห้องสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร ท่านอธิการบดี ได้มอบนโยบายการบริหาร
ระบบงานและโครงสร้างสำนักงานอธิการบดี ให้ทุกหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดีปรับโครงสร้างและระบบ
บริหารจัดการให้สอดคล้องกับนโยบาย และการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทุก
หน่วยงาน โดยจัดแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ (อยู่ระหว่างการนำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ืออนุมัติ) 

1. กลุ่มบริหารจัดการของสำนักงานอธิการบดี อยู่ภายในการกำกับดูแลของผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบดี 

2. กลุ่มบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย สนับสนุนการดำเนินงานของส่วนงาน/หน่วยงานต่างๆ ให้
ภารกิจหลักประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการ
สำนักงานอธิการบดี 

3. กลุ่มสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจหลัก อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอธิการบดี 
4. กลุ่มสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจเฉพาะ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอธิการบดี 
5. กลุ ่มสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และพันธกิจ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ

อธิการบดี 
 
  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกประกาศ ฉบับที่ 312/2561 ว่าด้วย การแบ่ง
หน่วยงานสำนักงานอธิการบดี โดยได้กำหนดในข้อ 5 ให้แบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี ดังนี้  
  5.1 หน่วยงานบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 17 หน่วยงาน คือ                    

(1) กองตรวจสอบภายใน....  
(10) กองบริหารงานกลาง.....  
(17) กองอาคารและสถานที่  

 5.2  หน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 20 หน่วยงาน คือ  
(1) สถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป....  
(20) ศูนย์อาเซียนศึกษา 

 5.3  หน่วยงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านวิสาหกิจ ประกอบด้วย 6 หน่วยงาน คือ  
(1) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา....  
(6) อุทยานวิทยาศาสตร์ 

 
  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกประกาศ ฉบับที่ 313/2561 ว่าด้วย การแบ่ง
หน่วยงานย่อยของหน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ฉบับที่ 313/2561 เรื่อง การ
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แบ่งหน่วยงานย่อยของหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี ว่าด้วย หน้าที่สำนักงานอธิการบดีและหน่วยงาน สำนักงาน
อธิการบดี  

(1) สำนักงานอธิการบดี  
(2) กลุ่มท่ี 1 หน่วยงานกลุ่มบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัยและสำนักงานอธิการบดี ดังนี้ 

(1) กองตรวจสอบภายใน....  
   (10) กองบริหารงานกลาง      
   มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการระบบสารบรรณและระบบเอกสารของมหาวิทยาลัย  
บริการผลิตเอกสารของสำนักงานอธิการบดี บริการระบบไปรษณีย์ของสำนักงานอธิการบดี  บริหารจัดการการ
ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  บริหารจัดการการบริการอาคารสถานที่ของสำนักงานอธิการบดี 
สร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร และส่งเสริมสนับสนุนจรรยาบรรณของบุคลากร สำนักงานอธิการบดี สนับสนุนระบบ
สารสนเทศด้านการบริหารและบริการของสำนักงานอธิการบดี  สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยและภารกิจ
ผู้บริหาร ณ กรุงเทพมหานคร  สนับสนุนกิจการสภาพนักงาน  บริหารจัดการการจัดกิจกรรมและพิธีการของ
มหาวิทยาลัย  บริหารจัดการระบบบริการยานพาหนะ และบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนของมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนการตรวจสอบ การติดตาม และการบำรุงรักษายานพาหนะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(17) กองอาคารและสถานที่  
กลุ่มท่ี 2 หน่วยงานกลุ่มสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

(1) สถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป....  
(20) ศูนย์อาเซียนศึกษา 

กลุ่มท่ี 3 หน่วยงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านวิสาหกิจ ดังนี้ 
(1) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา....  
(6) อุทยานวิทยาศาสตร์ 

  เพื่อให้การดำเนินของกองกลางสอดคล้องและรองรับนโยบายดังกล่าวของผู ้บริหาร กองกลางจึงได้
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างและระบบบริหารงานตลอดจนปรับเปลี่ยนชื่อให้สอดคล้องกับภารกิจเป็น “กองบริหารงาน
กลาง” ประกอบด้วย 3 งาน ดังนี้ 
  1. งานสารบรรณ 
  2. งานบริการกลาง 
  3. งานบริการยานพาหนะ 
 โดยทั้ง 3 งาน อยู่ภายใต้การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารกองบริหารงานกลาง ซึ่งมีหน้าที่ 
สนับสนุนการดำเนินงานของกองบริหารงานกลาง และการดำเนินการที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ประกอบด้วย การ
รวบรวมวิเคราะห์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกองบริหารงานกลาง การจัดทำแผนเตรียมความพร้อมของ            
กองบริหารงานกลางเพื่อรองรับนโยบายของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการติดตามประเมินผล ตามยุทธศาสตร์ที่
มหาวิทยาลัยกำหนด ให้คำปรึกษาถ่ายทอดรูปแบบ และการเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติง านของบุคลากรกอง
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บริหารงานกลาง เพื่อสร้างและพัฒนางานประจำสู่การวิจัย Routine to Research (R2R) และการวิจัยสถาบัน 
(Institutional Research) ตามโครงการแบ่งปันสานฝัน ร่วมกัน พัฒนา กองบริหารงานกลาง 
  ตามประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 275/2563 เรื ่อง  การแบ่งหน่วยงานย่อยของหน่อยงาน 
สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ให้ยกเลิกข้อความใน 
7.1(9) ของข้อ 7 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 120/2562) เรื่อง การแบ่งหน่วยงานของสำนักงาน
อธิการบดี พ.ศ. 2562 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ข้อ 7 หน่วยงานมีการแบ่งหน่วยงานย่อย ดังนี้ 
 7.1 หน่วยงานบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
  (9) กองบริหารงานกลาง แบ่งหน่วยงานย่อย (1) งานบริการกลาง (2) งานบริการยานพาหนะ   
(3) งานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร (4) งานสารบรรณ 

“กองบริหารงานกลาง” หรือ กองกลาง (ชื่อเดิม) ในระยะแรกก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้ใช้อาคาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสำนักงานที่ทำการชั่วคราว จนปี พ.ศ. 2511 ได้ย้ายที่ทำงาน

มาย ังอาคารสำน ักงานอธ ิการบด ี 1 และในป ี  พ.ศ.  2553 ได ้ย ้ายมาทำการ ณ อาคารส ิร ิค ุณากร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จนถึงปัจจุบัน ได้บริหารงานเพื่อสนับสนุนงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น มากกว่า 50 ปี โดยมี

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปัจจุบันกอง

บริหารงานกลาง มีวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้  

 
 

 
 

“เป็นหน่วยงานให้บริการกลางด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนางานบริการสู่มาตรฐานคุณภาพ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

http://www.r2rthailand.org/
http://planning.pn.psu.ac.th/Research/content/praaorn.pdf
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ค่านิยม (Values)  
TEAM 

Trust   :  สร้างความเชื่อม่ัน และไว้วางใจให้กับผู้ใช้บริการ  
                      โดยบริการด้วยความเต็มใจ สะดวก รวดเร็ว ยืดหยุ่นผ่อนปรน ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม  

เท่าเทียม และรับฟังเสียงจากผู้ใช้บริการ 
Efficiency : มุ่งปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มความสามารถ  

                       ด้วยความตั้งใจ ให้เกิดผลในทางท่ีดีกว่าเสมอ โดยมุ่งเน้นลดการสูญเสียทรัพยากรใน 
   ทุกๆ ด้าน 

Attitude : มีทัศนคติที่ดีต่อการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย                     
                       โดยพร้อมที่จะร่วมขับเคลื่อนพันธกิจในความรับผิดชอบให้บรรลุเป้าประสงค์ 

ทีม่หาวิทยาลัยตั้งไว้ 
Manpower : ให้ความสำคัญต่อคุณค่าของบุคลากร  

                      โดยยึดมั่นว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสมบัติที่มีค่าที่สุด จัดสรรให้ปฏิบัติงานตามความรู้ 
   ความสามารถ จัดให้ได้รับการฝึกฝน พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เอาใจใส่ดูแลด้วยสวัสดิการ  

และผลตอบแทนทีเ่หมาะสม 
 
 

 
1. บริหารจัดการระบบสารบรรณและระบบเอกสารของมหาวิทยาลัย   
2. บริการผลิตเอกสารของสำนักงานอธิการบดี  
3. บริการระบบไปรษณีย์ของสำนักงานอธิการบดี   
4. บริหารจัดการการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร   
5. บริหารจัดการการบริการอาคารสิริคุณากรสำนักงานอธิการบดี  
6. สร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร และส่งเสริมสนับสนุนจรรยาบรรณของบุคลากร สำนักงานอธิการบดี  
7. สนับสนุนระบบสารสนเทศด้านการบริหาร และบริการของสำนักงานอธิการบดี   
8. สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยและภารกิจผู้บริหาร ณ กรุงเทพมหานคร   
9. สนับสนุนกิจการสภาพนักงาน   
10. สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
11. บริหารจัดการการจัดกิจกรรม และพิธีการของมหาวิทยาลัย   
12. บริหารจัดการระบบบริการยานพาหนะของมหาวิทยาลัย 
13. บริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการตรวจสอบ การติดตาม และการ

บำรุงรักษายานพาหนะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

1.3 พันธกิจ (Mission) 
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           มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการระบบสารบรรณและระบบเอกสารของมหาวิทยาลัย บริการผลิต
เอกสารของสำนักงานอธิการบดี บริการระบบไปรษณีย์ของสำนักงานอธิการบดี  บริหารจัดการการดำเนินงานตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  บริหารจัดการการบริการอาคารสิริคุณากรสำนักงานอธิการบดี สร้างเสริม
วัฒนธรรมองค์กร และส่งเสริมสนับสนุนจรรยาบรรณของบุคลากร สำนักงานอธิการบดี สนับสนุนระบบสารสนเทศ
ด้านการบริหารและบริการของสำนักงานอธิการบดี  สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยและภารกิจผู้บริหาร ณ 
กรุงเทพมหานคร  สนับสนุนกิจการสภาพนักงาน  บริหารจัดการการจัดกิจกรรมและพิธีการของมหาวิทยาลัย  
บริหารจัดการระบบบริการยานพาหนะ และบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการ
ตรวจสอบ การติดตาม และการบำรุงรักษายานพาหนะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กลุ่มท่ี 2 หน่วยงานกลุ่มสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
กลุ่มท่ี 3 หน่วยงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านวิสาหกิจ  

  เพื่อให้การดำเนินของกองกลางสอดคล้องและรองรับนโยบายดังกล่าวของผู ้บริหาร กองกลางจึงได้
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างและระบบบริหารงานตลอดจนปรับเปลี่ยนชื่อให้สอดคล้องกับภารกิจเป็น “กองบริหารงาน
กลาง” ประกอบด้วย 3 งาน ดังนี้ 
  1. งานสารบรรณ 
  2. งานบริการกลาง 
  3. งานบริการยานพาหนะ 
  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ตามประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 58/2562 ว่าด้วย เรื่อง การแบ่ง
หน่วยงานของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2562 และเพ่ือให้การดำเนินการของ
กองบริหารงานกลาง สอดคล้องและรองรับนโยบายดังกล่าวของผู้บริหาร กองบริหารงานกลางจึงได้ปรับเปลี่ยน
โครงสร้าง ประกอบด้วย 4 งาน ดังนี้ 
  1. งานสารบรรณ 
  2. งานบริการกลาง 
  3. งานบริการยานพาหนะ 
  4. งานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร 
 
 

1.4 โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ 
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โครงสร้างอัตรากำลัง กองบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี 
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 เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยนวัตกรรมบรกิารที่ทันสมัย 

1. ระดมความคิดเห็นวิเคราะห์จุด

แข็ง จุดอ่อน โอกาส 

2. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ทิศทางยุทธศาสตร์ 

3. กำหนดนโยบาย ทิศทาง 
แผนงานโครงการสำคัญ 

(ก.ย. 63) 

7. จัดทำคำโครงการตาม

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี 

6. รวบรวมวิเคราะห์เสนอขอ

งบประมาณ (ม.ค.-มี.ค.) 
4. จัดทำร่างแผนปฏิบัติ

ราชการประจำปี (ก.ย. 63) 

5. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติ

ราชการประจำปี (ก.ย. 63) 

8. ดำเนินการตามแผนงาน

โครงการที่ได้รับอนุมัติ 

9. ติดตามและทบทวน

แผนการดำเนินงาน  

10. สรุปผลการดำเนินงานตาม

แผนงานโครงการ (ทุกไตรมาส)  

11. จัดทำการติดตามประเมินผลงาน
ประจำปีงบประมาณ 

(1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 

คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 

การพัฒนากองบริหารงานกลาง  

1.5 กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี

บุคลากร

ผู้อ านวยการ
กองบริหารงาน

กลาง
หัวหน้างาน
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ส่วนที่ 2 แผนปฏบิัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองบริหารงานกลาง 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 แผนที่ยุทธศาสตร์  (Strategies Map) 
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เสาหลักท่ี 2 Ecological  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่าทำงาน 
 

เป้าประสงค์ :  1. พัฒนาสถานที่และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี (Good Workplace)  
  2. พัฒนาระบบการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตประสิทธิภาพสูง (Highly Effective Internet Connection)  

กลยุทธ์/
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

และผู้ร่วมรับผิดชอบ รายได้ อ่ืนๆ รวม 

กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีพร้อมสำหรับการทำงาน (Good Workplace) ของบุคลากรทุกกลุ่ม 

1 โครงการ Big Cleaning Day 1. บุคลากรกองบริหารงานกลาง มีส่วนร่วมกิจกรรม 7 ส. 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2. บุคลากรกองบริหารงานกลาง มีทัศนคติท่ีดี และมี
ระเบียบวินัยในการทำงาน มีบรรยากาศที่ ทำงานที่ดีขึ้น 

20,000 
(งบกองฯ) 

 20,000 
(งบกองฯ) 

นายดนัย 
เอ่ียมหงษ์เหม 

(ส.ค. 64) 

กลยุทธ์ที่ 4 : การจัดการความรู้และการเรียนรู้ขององค์กร 
2 โครงการสัมมนาเครือข่ายนักจัดการงาน

ทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มีเครือข่ายนักจัดการงานทั่วไป ของมหาวิทยาลัย 164,000 

(งบกองฯ) 
 164,000 

(งบกองฯ) 
นางพัชชิตา ฤทธิวงษ์ 

(ม.ค. 64) 

3 โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนากระบวนงาน 
ศูนย์รับ ส่ง หนังสือกลาง  
ภายใต้นโยบายการใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มีกระบวนงานรับ ส่งหนังสือกลาง ภายใต้นโยบายการใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย 

196,840 
(งบกองฯ) 

 196,840 
(งบกองฯ) 

นางสาวสุจิตร ประสมพืช 
(พ.ค. 64) 

 

2.2 รายละเอียดโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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กลยุทธ์/
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

และผู้ร่วมรับผิดชอบ รายได้ อ่ืนๆ รวม 

4 
กก.21/64 

โครงการส่งเสริม จรรยาบรรณของ
บุคลากร กองบริหารงานกลาง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

บุคลากรมีการครองตน ครองคน และครองงาน ถือเป็น
แบบอย่างที่ดี 

20,525 
(งบกองฯ) 

 20,525 
(งบกองฯ) 

นางพิสมัย พวงคำ 
(ส.ค. 64) 

5 โครงการติดตามและการข้ึนสู่ตำแหน่งที่
สูงขึ้นของบุคลากรกองบริหารงานกลาง 

บุคลากรส่งผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการได้ 50,000 
(งบกองฯ) 

 50,000 
(งบกองฯ) 

นางพิสมัย พวงคำ 
(ม.ค.-เม.ย. 64) 

6 โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
พนักงานขับรถยนต์ 

การเข้าร่วมพัฒนาคุณภาพของพนักงานขับรถยนต์ 50,000 
(งบกองฯ) 

 50,000 
(งบกองฯ) 

นายชาตรี สิทธิ 
(ส.ค. 64) 

7 โครงการสำรวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 10,000 
(งบกองฯ) 

 10,000 
(งบกองฯ) 

นางสาววิริยา แซ่ลี้ 
(ก.ย. 64) 

8 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน
ด้านการเงินและพัสดุสำหรับเลขานุการ
ผู้บริหาร 

มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
เลขานุการผู้บริหาร 

10,000 
(งบกองฯ) 

 10,000 
(งบกองฯ) 

อริสา จิรธชานนท์ 
วิลาวัลย์ นันทสำอางค์ 

ศรินยา ศรีสุข นลินี ยังสีนาถ 
(ม.ค. 64) 

9 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน
ด้านการบริหารจัดการเอกสารผู้บริหาร 
(งานสารบรรณ และ งานสนับสนุน
นโยบายผู้บริหาร) 

มีมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านระบบบริหารจัดการเอกสาร
ร่วมกันระหว่างงานสารบรรณและงานสนับสนุนนโยบาย
ผู้บริหาร 

10,000 
(งบกองฯ) 

 10,000 
(งบกองฯ) 

อริสา จิรธชานนท์ 
วิลาวัลย์ นันทสำอางค์ 

ศรินยา ศรีสุข นลินี ยังสีนาถ 
(มี.ค. 64) 
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กลยุทธ์/
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

และผู้ร่วมรับผิดชอบ รายได้ อ่ืนๆ รวม 

10 ประชุมสะท้อนผลการปฏิบัติงาน และ
พัฒนาทักษะของบุคลากรให้พร้อมต่อการ
ทำงานในอนาคต 

มีมาตรฐานการทำงานเลขานุการผู้บริหารให้พร้อมต่อการ
ทำงานในอนาคต 

5,000 
(งบกองฯ) 

 5,000 
(งบกองฯ) 

อริสา จิรธชานนท์  
วิลาวัลย์ นันทสำอางค์  

ศรินยา ศรีสุข นลินี ยังสีนาถ 
(มิ.ย. 64) 

11 โครงการสัมมนาเครือข่ายเลขานุการ
ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1. มีเครือข่ายเลขานุการผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2. มีองค์ความรู้ที่สำคัญ และทักษะเฉพาะด้านสำหรับการ
ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหาร ในรูปแบบเครือข่าย เพ่ือให้
เกิดแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ 

40,000 
(งบกองฯ) 

 40,000 
(งบกองฯ) 

อริสา จิรธชานนท์ 
วิลาวัลย์ นันทสำอางค์ 

ศรินยา ศรีสุข นลินี ยังสีนาถ 
(ก.ค. 64) 

12 
กก.12/64 

โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการของงาน
บริการกลาง กองบริหารงานกลาง 
ประจำปี 2564 

มีแผนปฏิบัติงานของงานบริการกลาง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

96,480 
(งบกองฯ) 

 96,480 
(งบกองฯ) 

นางพิสมัย พวงคำ 
(ธ.ค. 63 - ก.ย. 64) 
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เสาหลักท่ี 2 Ecological  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ (Great place to Live) 

 
เป้าประสงค์ :  1. รักษาสิ่งแวดล้อม และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Environment and Energy Friendly)  
  2. ใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า (Responsible Consumption) 
  3. รักษ์วัฒนธรรมไทย และมีสุนทรียะ (Thai Culture and Aesthetics)  

กลยุทธ์/
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

และผู้ร่วมรับผิดชอบ รายได้ อ่ืนๆ รวม 

กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างมหาวิทยาลัยสีเขียวด้วยนโยบาย 5G 

1 
อค.3/64 

โครงการแปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมี
สุข ปี 10 

1.มีส่วนร่วมในการสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียว 
2.ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 

 35,000 
(งบบริหาร

อาคาร) 

35,000 
(งบบริหาร

อาคาร) 

นางสมควร พิรุณ
สุนทร 

(พ.ย. 63 - ก.ย. 64) 

กลยุทธ์ที่ 3 : การสร้างสุนทรียภาพให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย (Aesthetic Zone) 

2 
กก.16/64 

โครงการสานสัมพันธ์วันปีใหม่ กอง
บริหารงานกลาง ประจำปี พ.ศ. 2564 

ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 30,500 
(งบกอง) 

 30,500 
(งบกอง) 

นางสมควร พิรุณ
สุนทร 

(29 ธ.ค. 64) 
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เสาหลักท่ี 2 Ecological  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

 
เป้าประสงค์ :  1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้พร้อมต่อการใช้งานทั้ง โปรแกรม และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Highly effective internet connection)  
  2. พัฒนาความทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี (Tech-savvy Work and Living Places)  
 

กลยุทธ์/
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

และผู้ร่วมรับผิดชอบ รายได้ อ่ืนๆ รวม 

กลยุทธ์ที่ 4 : การพัฒนาระบบการทำงานและการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  

1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
การบริหารจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ของมหาวิทยาลัย 

มีระบบมาตรฐานกลาง การบริหารจัดการหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย 

357,500 
(งบกองฯ) 

 357,500 
(งบกองฯ) 

นางจุฑารัตน์ คำหวาน 
(ก.ค. 64) 

2 โครงการยกระดับคุณธรรมความโปร่งใส
และภาพลักษณ์ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานให้สูงขึ้น 

มีการพัฒนาหระบวนการทำงาน อย่างน้อย 1 กระบวน หรือ
มีการลดขั้นตอนการให้บริการ  

300,000 
(งบกองฯ) 

 300,000 
(งบกองฯ) 

นางพิสมัย พวงคำ 
(ก.พ. 64) 

3 
กก 6/64 

โครงการจัดทำระบบจองและบริหาร
จัดการยานพาหนะ หน่วยประสานงาน
มหาวิทยาลัย 

มีระบบการจองและบริห 
ารจัดการยานพาหนะ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัย 

15,000 
(งบกองฯ) 

 15,000 
(งบกองฯ) 

นางสาวพลอยปภัส  
ภูชัยสินธุ ์

(ต.ค. 63 - ม.ค. 64) 
4 

กก 6/64 
โครงการจัดทำระบบจองและบริหาร
จัดการห้องประชุม หน่วยประสานงาน
มหาวิทยาลัย 

มีระบบจองและบริหารจัดการห้องประชุม หน่วย
ประสานงานมหาวิทยาลัย 

4,500 
(งบกองฯ) 

 4,500 
(งบกองฯ) 

นางสาวพลอยปภัส  
ภูชัยสินธุ ์

(ต.ค. 63 - ก.ย. 64) 
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กลยุทธ์/
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

และผู้ร่วมรับผิดชอบ รายได้ อ่ืนๆ รวม 

5 
กก.17/64 

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการวัสดุด้วย
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

มีโปรแกรมใช้งานการเบิกจ่ายวัสดุกองบริหารงานกลางและ
อาคารสิริคุณากร 

20,000 
(งบกอง) 

 20,000 
(งบกอง) 

นางสมควร พิรุณ
สุนทร 

(พ.ย. 63- มิ.ย 64) 

6 
อค.18/64 

โครงการพัฒนาอุปกรณ์บริการ KKU wifi 
account 

1.ระบบแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 
2.อปุกรณ์บริการ KKU wifi account ถูกติดตั้ง 
3.สามารถให้บริการ KKU wifi account 
4.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการใช้ห้อง
ประชุม 

 10,000 
(งบอาคารฯ) 

10,000 
(งบอาคารฯ) 

นายภาสพันธ์ จิโนทา
(ก.พ.-มี.ค. 64) 

8 
กก.18/64 

โครงการพัฒนาเว็บไซต์กองบริหารงาน
กลางเพ่ือการบริการและบริหารจัดการ
องค์กรในยุคดิจิทัล 

มีเว็บไซต์ของกองบริหารงานกลางเพ่ือการบริการและบริหาร
จัดการองค์กรในยุคดิจิทัล ที่รองรับการแสดงผลและเข้าถึงได้
ทุกอุปกรณ์ 

36,520 
(งบกอง) 

 36,520 
(งบกอง) 

นางจุฑารัตน์ คำหวาน 
(ม.ค. - เม.ย. 64) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

งบดำเนินการทั้งสิ้น 
รวม 

เงินรายได้ งบอ่ืนๆ 

 เสาหลักท่ี 2 Ecological     

         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่าทำงาน 672,845  672,845 
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ (Great place to Live) 30,500 35,000 65,500 

         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล 733,520 10,000 743,520 
รวมทั้งสิ้น 1,436,865 45,000 1,481,865 

 

 

 

 

2.3 สรุปงบประมาณท่ีใช้ในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก 
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ก.  การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์ และผลผลิต 
กองบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเด็นยุทธศาสตร์ กองบริหารงานกลาง 

 เสาหลักท่ี 1 People : ด้านการส่งมอบคุณค่าแก่ประชาคม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนการทำงานวิจัย  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ  

 เสาหลักท่ี 2 Ecological : ด้านการรักษาระบบนิเวศ   เสาหลักท่ี 2 Ecological 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้าง

มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่าทำงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่า
ทำงาน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็น
ที่นา่อยู่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าว
เข้าสู่ยุคดิจิทัล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การนำมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ  

 เสาหลักท่ี 3 Spiritual : ด้านการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 11 เสริมสร้างความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา   
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ข. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ กองบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี (SWOT Analysis) 
 
จุดแข็ง (Strengths) 

1. บุคลากรมีการทำงานเป็นทีม 
2. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์รองรับการบริหารจัดการภารกิจประจำและงาน

เฉพาะกิจ ส่วนกลางรวมถึงภารกิจที่ไม่เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 
3. ผู้นำหน่วยงานมีภาวะความเป็นผู้นำ สร้างขวัญและกำลังใจแก่ทีมงาน มีความเป็นอิสระ กล้าคิด  

กล้าทำ กล้านำเสนอโครงการที่นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าประสงค์โดยรวม 
4. เป็นศูนย์รวมข้อมูลเอกสารราชการส่วนกลางของมหาวิทยาลัย และจัดระบบความพร้อมในการ

สืบค้น 
5. บุคลากรสามารถนำเสนอโครงการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และคุณภาพงานนำไปสู่การปฏิบัติ เกิด

ประสิทธิผลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
6. บุคลากรบางส่วนมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจที่มอบหมายเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามแผน 
7. บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน 
8. บุคลากรบางส่วนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติงาน 
9. ลักษณะงานส่วนใหญ่สอดคล้องใกล้เคียงกัน ผู้ปฏิบัติสามารถทดแทนกันได้ 
10. บุคลากรมีความสามารถเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงในภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามนโยบาย 

11. มีระบบการบริหารจัดการภายในงานที่ดี และตรวจสอบได้ 

12. มีครุภัณฑ์และระบบเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกรับรองในการปฏิบัติงาน 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ 
2. บุคลากรบางส่วนยังต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยี 
3. กระบวนงานบางงานไม่ชัดเจน และบุคลากรยังขาดการมีส่วนร่วมในการกำหนดกระบวนงาน 
4. ภารกิจหลักท่ีรับผิดชอบของแต่ละงานมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของผู้บริหารในแต่ละยุค 
5. บุคลากรบางส่วนขาดแรงจูงใจในการพัฒนา 
6. อุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 
7. สถานที่ทำงานไม่เป็นสัดส่วนกระจายอยู่หลายแห่ง  คือ  1) อาคารสิริคุณากร ชั้น 1   

         2) อาคารสิริคุณากร ชั้น 2   
         3) อาคารสิริคุณากร ชั้น 5   

4) อาคารสิริคุณากร ชั้น 6   
5) อาคารแก่นกาลพฤกษ์ 
6) อาคารบริการยานพาหนะส่วนกลาง 

         7) หน่วยประสานงานกรุงเทพ 
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โอกาส (Opportunities) 
1. มีผลงานที่เกิดจากแนวคิดนำไปสู่การปฏิบัติในส่วนกลางอย่างกว้างขวาง 
2. มีศักยภาพในการดำเนินภารกิจที่ได้รับมอบหมายของมหาวิทยาลัยในทุกกรณี 
3. สามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นสำนักงานอัตโนมัติ (One stop service) 
4. มีระบบเครือข่ายสารสนเทศพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
5. ผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุน 
6. มหาวิทยาลัยสามารถออกกฎ ระเบียบงานเอกสารเองได้ 
7. สร้างความเข้มแข็งในงานทำให้การเรียนรู้งานได้หลายด้าน 

 
ภัยคุกคาม (Threats) 

1. การจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 
2. ความไม่ชัดเจนของลำดับขั้นตอนการบริหาร ในช่วงระหว่างการปรับโครงสร้าง 
3. กฎระเบียบที่ถือปฏิบัติที่ล้าสมัย ไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง 
4. มีข้อจำกัดด้านกายภาพในการรับ ส่งเอกสาร 
5. มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนงานจำนวนมาก 
6. หน่วยงานในสังกัด มีที่ตั้งห่างจากสำนักงานและกระจายทำให้การดูแลไม่ทั่วถึง ยากต่อการ

มอบหมายงาน และกำกับดูแล 
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