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ส�วนท่ี 1 

ประวัติ ความเป4นมา และพัฒนาการของกองกลาง 
 

 เมื่อป7   พ.ศ.  2509    ได
มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแบ�งส�วนราชการของ 
มหาวิทยาลัยขอนแก�นโดยได
จัดต้ังสํานักงานอธิการบดี และกองกลางขึ้นพร
อมกันนับแต�บัดน้ันเป�นต
นมา โดยการ
แบ�งส�วนหน�วยงานย�อย แบ�งเป�นแผนกต�าง ๆ 5 แผนก คือ 

1. แผนกสารบรรณ 

2. แผนกการเจ
าหน
าท่ี 

3. แผนกคลัง 

4. แผนกบริการการศึกษา 

5. แผนกอาคารและสถานท่ี 

 ในเบ้ืองต
นไม�มีสํานักงานเป�นการถาวร จึงใช
อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร!เป�นสํานักงานช่ัวคราว จนถึง
ป7 พ.ศ. 2510 ต�อมาในป7 พ.ศ. 2511 ได
ย
ายท่ีทําการจากคณะวิศวกรรมศาสตร! มาอยู�สํานักงานอธิการบดี อาคาร 
1  จนถึงปBจจุบัน 
 ในป7 พ.ศ. 2517 สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก�น ได
กําหนดบทบาทหน
าท่ีให
ครอบคลุมถึง 
ด
านการบริหาร ด
านวิชาการ ด
านการวางแผนพัฒนา ด
านสวัสดิการของบุคลากร ตลอดจนสวัสดิการและกิจกรรม
ของนักศึกษา จึงมีการแบ�งส�วนราชการของสํานักงานอธิการบดีออก เป�น 5 หน�วยงาน คือ กองกลาง กอง
สวัสดิการ กองบริการการศึกษา กองห�องสมุด และศูนย�เล้ียงสัตว� 
 ตลอดระยะเวลาท่ีผ�านมา มหาวิทยาลัยขอนแก�นได
มีการขยายตัวตามแผนพัฒนาในทุกด
าน รวมถึงการ
ปรับโครงสร
างองค!การ เพื่อให
สอดคล
องและเพิ่มประสิทธิภาพให
สามารถสนับสนุนการ บริหารจัดการในภารกิจ
ต�าง ๆ กองกลางเป�นหน�วยงานกลางท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการของผู
บริหาร และหน�วยงานของมหาวิทยาลัย 
โดยในป7 2554 กองกลางมีหน�วยงานในสังกัด จํานวน 7 งาน และได
เพิ่มอีก 2 หน�วยงาน ประกอบด
วย 

1. งานสารบรรณ 

2. งานประชุม 

3. งานประชาสัมพันธ! 

4. งานสภาอาจารย! 

5. งานรักษาความปลอดภัย 

6. งานประสานงานมหาวิทยาลัย 



 

7. งานเลขานุการผู
บริหาร 

8. งานบริหารท่ัวไป 

9. งานบริหารทรัพยากรกายภาพ 

พัฒนาการ 
 กองกลาง สํา นักงานอธิการบดี เป�นหน�วยงานกลาง ท่ีมีบทบาทสําคัญ ย่ิงต�อการบริหาร  
มหาวิทยาลัยขอนแก�น สายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต�ออธิการบดี หน
าท่ีหลักคือการเป�นสํานักงานสนับสนุน เพื่อ
รับคํา ส่ังจากอธิการบดี คณะผู
บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยขอนแก�น ในการส่ังราชการการบริการ
มหาวิทยาลัยขอนแก�น รวมถึงทําหน
าท่ีรับการติดต�อประสานงานจากหน�วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชน ภารกิจใหม�
หรือภารกิจใด หากไม�ใช�ภารกิจท่ีอยู�ภายใต
อํานาจหน
าท่ีของคณะหรือหน�วยงานใด ภารกิจน้ันจะถูกมอบหมายให

เป�นส�วนของการปฏิบัติ กํากับ ดูแล และรับผิดชอบโดยกองกลางท้ังหมด ดังน้ัน บทบาทหน
าท่ีความรับผิดชอบ
กองกลางจึงครอบคลุมในวงกว
างหลากหลายในภารกิจ กระจายไปถึงการให
การบริการระดับฐานรากอย�างท่ัว
ถึงกับทุกส�วนราชการภายในสังกัด จากนโยบายการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาล จึงเป�นโอกาสสําคัญของ
กองกลางต
องปรับเปล่ียนและปรับปรุงระบบ วิธีการ การปฏิบัติภารกิจท่ีได
รับมอบหมาย โดยมุ�งผลสัมฤทธ์ิของงาน
ท่ีมีคุณภาพเป�นส่ิงสําคัญ การสร
างเสริม ความเข
มแข็ง ความคล�องตัว และการปรับกระบวนทัศน!ท่ีสร
างสรรค!
คุณประโยชน!ต�อการบริหาร ตลอดจนการพัฒนาองค!ความรู
 การใช
เทคโนโลยีเพื่อบริการข
อมูลข�าวสารอย�าง
กว
างขวาง รวมเร็ว และ เท�าเทียม พัฒนาทักษะวิชาชีพของบุคลากรให
มีการทบทวนบทบาท และการสร
างทีมงาน
คุณภาพ ภายใต
 แนวคิด ผลงานดี ย�อมเกิดจากบุคคลในองค!กรมีคุณภาพการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน การใช

ทรัพยากร ร�วมกัน การยอมรับกระบวนการปรับเปล่ียนในทิศทางท่ีสร
างความเจริญงอกงามแก�ส�วนรวม การปรับ
โครงสร
างการบริหารภายในให
กระชับเหมาะสมกับสถานการณ! สามารถตอบสนองต�อการบริการตาม นโยบาย ซึ่ง
ความชัดเจน รวมเร็ว สมบูรณ! ถูกต
องและต�อเน่ือง ได
กําหนดเป�นเป$าหมายหลักของการปฏิบัติ อีกท้ังยังเป�นการ
สอดประสานกับนโยบายและแผนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยขอนแก�นกําหนด เพื่อเป�นแนว ทางการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก�นโดยภาพรวม อันเป�นไปตามเจตนารมณ!ตรงตามวัตถุประสงค!ของ การจัดต้ังกองกลาง โดยให

ปฏิบัติหน
าท่ีในฐานะเป�นตัวกลางระหว�างผู
บริหารระดับนโยบายกับผู
ปฏิบัติ และผู
รับการบริการสร
างความรู
สึกท่ีดี
ต�อกัน และสามารถประสานความเข
าใจอันดีต�อระบบการบริหาร จัดการของคณะผู
บริหารด
วยความสะดวก 
ราบรื่น ตลอดจนมีคุณสมบัติการเป�นองค!กรท่ีมีหน
าท่ีในการ บริการอย�างครบถ
วน ภายใต
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข
อบังคับของการบริหารราชการแผ�นดิน เน
นพัฒนา คุณภาพของบุคลากรให
มีทัศนคติท่ีเอ้ือต�อการบริการ ให
มี
ความยืดหยุ�น โปร�งใส และตรวจสอบได
 
 การปรับปรุงโครงสร
างองค!กร และการปรับเปล่ียนเสริมสร
างกลไกและขั้นตอนของการปฏิบัติ ต�าง ๆ 
วัตถุประสงค!เพื่อให
ก
าวทันกับกระแสความเปล่ียนแปลงในยุคของการแข�งขันของประชาคมโลก และเป�นเหตุผล
สําคัญท่ีต
องจัดระเบียบปฏิบัติภายในกองกลางให
เป�นหน�วยงานท่ีควรค�าการมอบหมาย ภารกิจให
ด
วยความเช่ือมั่น 
และไว
วางใจจากผู
บังคับบัญชาทุกระดับช้ัน ในขณะท่ีต
องสร
างความเข
าใจ และสัมพันธ!ศรัทธาจากผู
รับบริการ
โดยท่ัวไปพร
อม ๆ กัน น่ันหมายถึง การเพิ่มขีดความสามารถและสร
าง ประสิทธิภาพโดยรวมของหน�วยงาน ให




 

สามารถนําบริการท่ีดีต�อองค!ประกอบด
วยการจัดระบบการทํางาน โดยบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลเท�าเทียมมาตรฐานสากล ความสําเร็จท่ีพิสูจน!ได
จากการตอบสนอง 
                                ในทิศทางท่ีดีของพันธมิตร สนับสนุนความร�วมมือจากทุกหน�วยงานให
เจริญเติบโต และเพื่อเป�น
กําลังสําคัญในการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งความโปร�งใสจะเป�นประตูชัยของการติดต�อประสานงาน การปฏิบัติ
หน
าท่ีส�วนใหญ�ของกองกลางจะอยู�ภายใต
กรอบและนโยบายของผู
บริหาร ท่ีเล็งเห็นผลประโยชน!ท่ีจะเกิดขึ้นในการ
บริหารจัดการองค!กรในอนาคต ส�วนหน่ึงท่ียังคงรักษาภาระหน
าท่ีสําคัญอย�างไม�เปล่ียนแปลงคือ การเป�น
หน�วยงานกลางท่ีสนับสนุนการบริหารของอธิการบดี และคณะผู
บริหารอยู�เช�นเดิม บทบาทหน
าท่ีของกองกลางท่ี
พัฒนาขึ้นมั่นใจได
ว�าจะสามารถพิสูจน!ถึงความมีศักยภาพ ควบคู�ไปกับการเปHดแนวปฏิบัติการเชิงรุกท่ีประสิทธิภาพ
เพียงพอ เหมาะสมในการทําหน
าท่ี เป�นศูนย!-กลางบัญชากร  การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก�นโดย
อธิการบดีและคณะผู
บริหารอย�างแท
จริง ท่ีสําคัญคือ เพื่อเกิดความเจริญก
าวหน
าของมหาวิทยาลัยขอนแก�นและ
เพื่อประโยชน!แก�ทุกหน�วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก�น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส�วนท่ี 2 
วิสัยทัศน? พันธกิจ เปAาประสงค? วัฒนธรรมองค?กร และค�านิยม 

 

วิสัยทัศน?  
กองกลาง จะเป�นหน�วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการ และบริการเชิงรุก สนองตอบ

นโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก�น เพ่ือให
การดําเนินงานในทุกภารกิจเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

พันธกิจ  
พัฒนา ส�งเสริม สนับสนุนการบริหารงาน และการให
บริการ เพ่ือผลสัมฤทธ์ิสูงสุดในทุก

ภารกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก�น 

เปAาประสงค?  
ผู
รับบริการทุกระดับ พึงพอใจในงานบริการท่ีได
รับ ด
วยการทํางานอย�างเป�นระบบ 

วัฒนธรรมองค?กร 
สร
างความเช่ือม่ันและไว
วางใจให
ผู
บังคับบัญชา สร
างความศรัทธาแก�ผู
รับบริการ 

 
ค�านิยม READY TO GROW 
         Relevancy       :   รู
ทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม 

Efficiency         :   มุ�งเน
นประสิทธิภาพ 
    Accountability :   รับผิดชอบต�อผลงาน ต�อสังคม 
    Democracy       :   มีความเป�นประชาธิปไตย การมีส�วนร�วม โปร�งใส 
    Yield                 :   มีผลงาน มุ�งเน
นผลงาน 
    Trust                :   ความไว
เน้ือเช่ือใจซึ่งกันและกัน 
    Obligation        :   ปฏิบัติตามข
อกําหนด 
    Growth             :   พัฒนาตนเองอย�างต�อเน่ือง 
    Realistic           :   ความเป�นปBจจุบัน 

             Ownership      :   ความเป�นเจ
าของร�วมกัน 
    Well being        :   ความอยู�ดีมีสุขของบุคลากร 

 
 

 



 

ข�อมูลบุคลากร  กองกลาง 

28.50%

แผนภาพแสดงจาํนวนบุคลากร สังกัด กองกลาง

โครงสร�างการบริหาร 

10.28%

5.61%

6.07%

3.74%

45.80%

แผนภาพแสดงจาํนวนบุคลากร สังกัด กองกลาง

 

 

ข้าราชการ

พนกังานงบประมาณแผน่ดิน

พนกังานเงินรายได้

พนกังานราชการ

ลกูจ้างประจํา



 

           ข
าราชการ สังกัด กองกลาง :  ข
อมล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 

สายงานอายุ  ระดับ / จํานวน    รวม ร
อยละ 

ปฏิบัติการ ชํานาญงาน ชํานาญการ ผู
บริหาร คน 

ตําแหน�ง       

ผู
อํานวยการกอง    1 1 4.55 

เจ
าหน
าที่บริหารงานทั่วไป 2  12  14 63.64 

นักประชาสัมพันธ!   3  3 13.63 

นักวิชาการเงินและบัญชี   1  1 4.55 

ผู
ปฏิบัติงานบริหาร 1 2   3 13.63 

รวม 3 2 16 1 22 100 

วุฒิการศึกษา             

1. ต่ํากว�า ป.ตรี 1 1   2 9.09 

2. ป.ตรี 2 1 5  8 36.36 

3. ป.โท   11 1 12 54.55 

4. ป.เอก       

รวม 3 2 16 1 22 100 

อายุ         อายุเฉลี่ยโดยรวม 

1. อายุเฉลี่ย (ป7) 49.33 56 48.31 44 48.95 

2. อายุราชการเฉลี่ย(ป7) 17.33 29 23.06 24 22.86 

 
     



 

 
พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ/ลูกจ
าง  สังกัด กองกลาง  :  ข
อมล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 
 

สายงาน/อายุ/วุฒิการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได
 พนักงานราชการ ลูกจ
างประจํา 
 

ลูกจ
างชั่วคราว 

จํานวน ร
อยละ จํานวน ร
อยละ จํานวน ร
อยละ จํานวน ร
อยละ จํานวน ร
อยละ 

ตําแหน�ง           

นักประชาสัมพันธ! 3 20  1  5         

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 6.67 5 25       

เจ
าหน
าที่บริหารงานทั่วไป 11 73.33 13 65     4 7.02 

นิติกร   1 5   2 2   

พนักงานธุรการ     4 57.15   3 5.26 

พนักงานโสตทัศนศึกษา         1 1.75 

นายช�างเทคนิค     2 27.57   2 3.51 

พนักงานการเงิน บัญชี     1 14.29     

พนักงานพิมพ!ดีด       1 1   

พนักงานอัดสําเนา       11 11   

พนักงานขับรถยนต!       74 74 1 1.76 

พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย 

      2 2 44 77.19 

ช�างฝ7มือทั่วไป       8 8   



 

 
 
 
 
 
 

ผู
ดูแลหมวดสถานที่       1 1   

คนงาน         2 3.51 

แม�บ
าน       1 1   

รวม 15 100 20 100 7  100 100 57 100 

วุฒิการศึกษา 

1. ต่ํากว�าป.ตรี       95 95 53 92.98 

2. ป.ตรี 11 73.33 19 95 7 100 5 5 4 7.02 

3. ป.โท 4 26.67 1 5       

4. ป.เอก               

รวม 15 100 20 100 7  100 100 57 100 

อายุ          

1. อายุตัวเฉลี่ย 31.46 27.45 33.29 47.75 31.14 

2. อายุราชการเฉลี่ย 2.33 1.28 1.25 20.77 1.96 



 

ส�วนที่ 3 
ประเด็นยุทธศาสตร? เปAาประสงค? และกลยุทธ? 

  

ประเด็นยุทธศาสตร? เปAาประสงค? และกลยุทธ? 
ของกองกลาง สํานักงานอธิการบดี (พ.ศ. 2551-2554) 

   

 
ประเด็นยุทธศาสตร! เป$าประสงค! กลยุทธ! 

ประเด็นยุทธศาสตร!ที่ 1  : การบริหารจัดการองค!กร
อย�างมีประสิทธิภาพ 

1.1. มีแผนปฏิบัติการโดยมุ�งผลสัมฤทธิ์ 1.1.1 การปรับโครงสร
างการบริหารภายใน 
1.1.2 การพัฒนากระบวนงาน 

 1.2. มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพสูง 1.2.1 กําหนดเป$าหมายในการเพิ่มประสิทธิผลขององค!กร 
1.2.2 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 1.3. มีฐานข
อมูลประกอบการบริหาร 1.3.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบงาน โดยใช
 IT 

ประเด็นยุทธศาสตร!ที่ 2  : การสร
างค�านิยมและ
วัฒนธรรมองค!กร 

2.1. มีกิจกรรมส�งเสริมและสร
างภาพลักษณ!องค!กร 2.1.1. การจัดกิจกรรมตามเทศกาล/ประเพณี/วัฒนธรรม 
2.1.2 การจัดทําสื่อเผยแพร� 

 2.2. การจัดสภาพแวดล
อมที่เอื้อต�อการติดต�อ
ราชการและการปฏิบัติงาน 

2.2.1 การจัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน! 

ประเด็นยุทธศาสตร!ที่ 3  : พัฒนาและส�งเสริม
ทรัพยากรบุคคล 

3.1. มีระบบประเมินบุคลากรทุกประเภทและระดับ 3.1.1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ทุก 6 เดือน 

 3.2. มีแผนงานด
านการถ�ายทอดองค!ความรู
 3.2.1 การจัดปฐมนิเทศบุคลากร 
3.2.2 การจัดอบรมภายใน 



 

ประเด็นยุทธศาสตร! เป$าประสงค! กลยุทธ! 
 3.3. มีแผนงานด
านการพัฒนาบุคลากร 3.3.1 บุคลากรเข
ารับการอบรม สัมมนา 

 3.4. มีรางวัลตอบแทนและการเชิดชูเกียรติ 3.4.1 การจัดโครงการประกาศเกียรติคุณประจําป7 

ประเด็นยุทธศาสตร!ที่ 4  : การมีส�วนร�วมของ
ประชาชน 

4.1 การมีส�วนร�วมในกิจกรรมโครงการของประชาชน
หรือผู
มีส�วนได
เสียมีส�วนร�วม 

4.1.1 จัดกิจกรรม/โครงการร�วมกับประชาชนหรือผู
มีส�วน
ได
เสีย 

 4.2 มีการแสดงความคิดเห็นและติดตามตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานโดยประชาชนหรือผู
มีส�วนได
เสีย 

4.2.1 การเปHดช�องทางให
ประชาชนหรือผู
มีส�วนได
เสียมี
ส�วนเสนอข
อมูล และข
อเสนอแนะแก�องค!กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

ป$าประสงค! ตัวชี้วัด 
ข
อมูลพื้นฐาน เป$าหมาย 

48 49 50 51 52 53 54 
1. มีแผนปฏิบัติการโดยมุ�งผลสัมฤทธิ์ ระดับความสําเร็จของการรายงานผล

การปฏิบัติราชการประจําป7 
NA NA NA 5 5 5 5 

2. ระบบงานมีประสิทธิภาพสูง 
 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน 
NA NA NA 90 90 100 100 

3. เป�นฐานข
อมูลประกอบการบริหาร ตามแผนงาน/โครงการประจําป7 
จํานวนผู
สืบค
นเอกสาร งานด
านสาร
บรรณ 

NA NA NA 4,500 5,000 6,000 7,000 

4. มีระบบควบคุมคุณภาพภายใน ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน NA NA NA 4 4 5 5 
5. มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับความสําเร็จของร
อยละเฉลี่ยถ�วง

น้ําหนักของอัตราการเบิกจ�ายเงิน
งบประมาณ 

NA NA NA 4 5 5 6 

6. มีระบบประเมินการให
บริการ ร
อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู
รับบริการ 

NA NA NA 80 85 90 95 

7. มีแผนงานด
านการถ�ายทอดองค!ความรู
 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา NA NA NA 4 4 4 5 

4.เปAาประสงค? และตัวชี้วัด  
ของกองกลาง สํานักงานอธิการบด ี



 

ป$าประสงค! ตัวชี้วัด 
ข
อมูลพื้นฐาน เป$าหมาย 

48 49 50 51 52 53 54 
กระบวนงานการให
บริการ 

8. มีแผนพัฒนาบุคลากร ร
อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่
ได
รับการพัฒนาความรู
และทักษะทั้ง
ด
านวิชาการและวิชาชีพ 

NA NA NA 90 90 95 95 

9. มีการตอบแทนและเชิดชูเกียรติ ระดับความของการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร 

NA NA NA 4 5 5 5 

10. มีกิจกรรมสร
างภาพลักษณ!องค!กร ร
อยละของค�าใช
จ�ายและมูลค�าที่ใช
ใน
การอนุรักษ! พัฒนาและสร
างเสริม
เอกลักษณ! ศิลปะและวัฒนธรรมต�อ
งบดําเนินการ 

NA NA NA 0.6 0.8 0.9 1 

11. การจัดสภาพแวดล
อมที่เอื้อต�อการปฏิบัติงาน ระดับความสําเร็จของการใช
ทรัพยากร
ภายในและภายนอกองค!กรร�วมกัน 

NA NA NA 4 5 5 5 

12. มีการแสดงความคิดเห็นและติดตามตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานโดยประชาชนหรือผู
มีส�วนได
เสีย 

ระดับความสําเร็จของการจัดการข
อ
ร
องเรียนของมหาวิทยาลัย 

NA NA NA 4 4 4 5 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

กลยุทธ! งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู
รับผิดชอบ 
งบประมาณที่ได
รับจัดสรรป7 งบประมาณ พ.ศ.2554 

เงินแผ�นดิน  (บาท) เงินรายได
 
2,500,000 บาท 

รวม 

(บาท) 
ก. กลุ�มงานปกติ 
ก.1 กลยุทธ!การ
บริหารงานทั่วไป 

ก.1.1 งานบริหารงาน ทุกงาน บาท บาท บาท 

ข. กลุ�มพัฒนางานปกติ 
ข.1 การปรับโครงสร
าง
การบริหารภายใน 

ข.1.2 โครงการสัมมนา 
การปรับโครงสร
างกองกลาง สู�
สํานักบริหารกลาง การบริหาร
จัดการภายใต
ระบบ PMQA การ
บริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายในกองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

งานสารบรรณ    

 ข.1.3โครงการประชุมกองกลาง 
สัญจร 

งานสารบรรณ    

ข.2 พัฒนาและปรับปรุง
ระบบงาน โดยใช
 IT 

ข.2.1 โครงการ e- office และ
ปรับปรุงระบบงานสารบรรณ 

งานสารบรรณ    

 ข.2.2 โครงการจัดระเบียบวาระ งานประชุม    

5. แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2554 



 

กลยุทธ! งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู
รับผิดชอบ 
งบประมาณที่ได
รับจัดสรรป7 งบประมาณ พ.ศ.2554 

เงินแผ�นดิน  (บาท) เงินรายได
 
2,500,000 บาท 

รวม 

(บาท) 
การประชุมด
วยระบบ IT 

 ข.2.3 โครงการอบรมทักษะ IT 
และสารสนเทศ 

งานรักษาความปลอดภัย    

ค. กลุ�มโครงการตาม
แผนกลยุทธ! 
ค.1 กําหนดเป$าหมายใน
การเพิ่มประสิทธิผลของ
องค!กร 

ค.1.1 โครงการอบรมการ
ปฏิบัติงานด
านสารบรรณ สําหรับ
เครือข�ายงานสารบรรณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

งานสารบรรณ    

 ค.1.2 โครงการสัมมนาเพิ่มพูน
ทักษะการเขียนข�าวขั้นสูงและสาน
สัมพันธ!กับสื่อมวลชน สําหรับ
เครือข�ายประชาสัมพันธ!
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

งานประชาสัมพันธ!    

 ค.1.3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน!
การปฏิบัติงาน  5 ส. 

งานรักษาความปลอดภัย    

 ค.1.4 การจัดกิจกรรมแสดง
นิทรรศการ และนําเสนอผลงานใน
งานเทศกาลไหมและประเพณีผูก

งานประชาสัมพันธ!  (เงินรายได
ส�วนกลาง)  



 

กลยุทธ! งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู
รับผิดชอบ 
งบประมาณที่ได
รับจัดสรรป7 งบประมาณ พ.ศ.2554 

เงินแผ�นดิน  (บาท) เงินรายได
 
2,500,000 บาท 

รวม 

(บาท) 
เสี่ยว ประจําป7 2553 

 ค.1.5 โครงการฟุตบอล 4 เส
า  
(ที่เกี่ยวกับงาน รปภ.) 

งานรักษาความปลอดภัย    

 ค.1.6 โครงการฝ^กอบรมเพิ่มทักษะ
การปฏิบัติงานด
าน รปภ. 

งานรักษาความปลอดภัย    

ค.4 การจัดอบรมภายใน ค.4.1 โครงการฝ^กอบรมเทคนิค
วิธีการทําหน
าที่ครูฝ^ก 

งานรักษาความปลอดภัย    

 ค.4.2 โครงการอบรม/ซ
อมแผน
ระงับอัคคีภัย 

งานรักษาความปลอดภัย    

 ค.4.3 โครงการอบรมเรื่องระเบียบ
วินัยจราจร 

งานรักษาความปลอดภัย    

 ค.4.4 โครงการฝ^กอบรมร�วม
เจ
าหน
าที่ รปภ. กับตํารวจ 

งานรักษาความปลอดภัย    

 ค.4.5 โครงการสัมมนาการปรับ
กระบวนทัศน!สู�การประชาสัมพันธ!
เชิงรุก สําหรับเครือข�าย
ประชาสัมพันธ! 
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

งานประชาสัมพันธ!    



 

กลยุทธ! งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู
รับผิดชอบ 
งบประมาณที่ได
รับจัดสรรป7 งบประมาณ พ.ศ.2554 

เงินแผ�นดิน  (บาท) เงินรายได
 
2,500,000 บาท 

รวม 

(บาท) 
 ค.4.6 โครงการสัมมนาเพื่อ

แลกเปลี่ยนความรู
 ด
าน รปภ. 
(สัมมนานอกสถานที่ 2 รุ�น) 

งานรักษาความปลอดภัย    

 ค.4.7 โครงการบริการด
าน รปภ. 
กับชุมชน(สร
างเครือข�าย อบต.
หมู�บ
าน ที่เกี่ยวข
องกับ มข.) 

งานรักษาความปลอดภัย    

 ค4.8 โครงการอบรมอาสาสมัคร
แจ
งเหตุฯ 

งานรักษาความปลอดภัย    

 ค.4.9โครงการฝ^กอบรมนักศึกษา
อาสาสมัครป$องกันอาชญากรรม (2 
รุ�น) 

งานรักษาความปลอดภัย    



 

ส�วนท่ี 5 
งบประมาณ   

 ในป7งบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554) กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
ได
รับจัดสรรงบประมาณรวมท้ังส้ิน 3,100,000 บาท แยกเป�นงบประมาณแผ�นดิน 600,000 บาท 
และงบประมาณเงินรายได
 2,500,000 บาท ภายใต
โครงการพัฒนาระบบงาน และการให
บริการ
ตามภารกิจ  
เปรียบเทียบเงินงบประมาณแผ�นดิน และการจัดสรรหมวดเงิน ประจําป7 2553 และ 2554 พร
อม
ผลการเบิกจ�ายเงิน ป7 2554 
 

 
หมวดเงิน 

งบประมาณท่ี
ได
รับ 

ป7งบประมาณ 
2553 (บาท) 

งบประมาณท่ีได
รับ 
ป7งบประมาณ 
2554 (บาท) 

ผลต�าง
งบประมาณ 

เบิกจ�าย 

ค�าตอบแทน 139,900 231,1 00 +91,200 231,100 
ค�าใช
สอย 143,100 226,600 +83,500 226,600 
ค�าวัสดุ 167,000 142,300 -24,700 142,300 
     รวม 450,000 600,000 +150,000 600,000 

 

เปรียบเทียบเงินงบประมาณเงินรายได
 และการจัดสรรหมวดเงิน ประจําป7 2553 และ 2554พร
อม
ผลการเบิกจ�ายเงิน ป7 2554 

หมวดเงิน งบประมาณท่ีได
รับ  
ป7งบประมาณ 
2553 (บาท) 

งบประมาณท่ีได
รับ  
ป7งบประมาณ 
2554 (บาท) 

ผลต�าง
งบประมาณ 

เบิกจ�าย 

ค�าตอบแทน 200,000 600,000       
+400,000 

600,000 

ค�าใช
สอย 900,000 1,000,000 +100,000 630,000 
ค�าวัสดุ 900,000 900,000 0 800,000 
     รวม 2,000,000 2,500,000 +500,000 2,030,000 

 
 หมายเหตุ  กันไวfเบิกจ�ายเหลื่อมป�  470,000 บาท 



 

ส�วนที่ 6 
ลักษณะขอบข�ายภาระหน
าที่ 

 

 กองกลางสํานักงานอธิการบดี เป�นหน�วยงานท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือดําเนินงานด
านธุรการ เพ่ือสนับสนุน 
ให
การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก�นเป�นไปด
วยความคล�องตัว ภารกิจของกองกลาง คือ การให
บริการแก�         
ผู
ท่ีมาติดต�อและขอรับบริการโดยมีขอบข�ายภาระหน
าท่ีของแต�ละงานในกองกลาง ดังนี้ 
 
1. งานสารบรรณ 
 งานสารบรรณ มีบทบาทหน
าท่ีในการับ-ส�ง จัดเก็บหนังสือเอกสารต�าง ๆ ของมหาวิทยาลัย- 
ขอนแก�น ตรวจสอบ ควบคุมความถูกต
องของหนังสือราชการ คําสั่ง ประกาศ โดยมุ�งผลสัมฤทธิ์จากการ 
ประสานภารกิจ และรองรับการบริหารจัดการส�วนกลางขององค!กร อีกท้ังมีบทบาทในการสร
างผลงานท่ีมี 
คุณภาพ สร
างความพึงพอใจและเชื่อม่ันแก�ผู
รับบริการ จัดระบบการบริการแบ�งมุ�งให
ผู
รับบริการเป�นศูนย!- 
กลาง รวดเร็ว คล�องตัว และยืดหยุ�น มีความชัดเจน โปร�งใส และครบถ
วนภายใต
ข
อกฎหมาย และระเบียบ 
ปฏิบัติ สามารถเชื่อมโยงภารกิจกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข
องและเป�นหน�วยงานท่ีมีกลไก สามารถปรับเปลี่ยน
ข้ันตอนและวิธีการทํางานเพ่ือมุ�งผลสัมฤทธิ์ และสามารถตัดสินใจและปฏิบัติงานได
สิ้นสุดในตนเองตาม 
ศักยภาพและความพร
อมท่ีโปร�งใส ตรวจสอบได
 โดยผู
บริหารรับทราบและเห็นชอบร�วมกัน 
 
ภาระหน
าท่ี 
 กลุ�มงานด
านอํานวยการและระบบเอกสาร 

1. ควบคุมการรับหนังสือราชการ หนังสือเอกชน เอกสารต�าง ๆ จากภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือ

เสนออธิการบดีพิจารณาและส�งต�อหน�วยงานท่ีเก่ียวข
องตามบัญชา 

2. ควบคุมการรับหนังสือราชการ เอกสารต�าง ๆ จากภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนออธิการบดี 

พิจารณา และส�งต�อหน�วยงานท่ีเก่ียวข
องตามบัญชา 

3. ควบคุมการรับหนังสือราชการ เอกสารต�าง ๆ จากภายในมหาวิทยาลัย เสนอผู
อํานวยกอง- 

กลางพิจารณา และส�งต�อหน�วยงานท่ีเก่ียวข
องตามบัญชา 

4. ควบคุมเลขทะเบียนหนังสือส�งออกภายนอก 

5. บริหารจัดการระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส! 

6. ตรวจสอบหนังสือคําสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข
อบังคับก�อนเสนออธิการบดีลงนาม 

                        



 

 กลุ�มงานด
านฐานข
อมูล 
1. จัดทําฐานข
อมูล คําสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข
อบังคับมหาวิทยาลัย นิติกรรม พันธสัญญา ข
อตกลง 

2. เป�นหน�วยงานกลางในการให
บริการจัดเก็บ และทําลายเอกสารต�าง ๆ ของทุกหน�วยงานใน 

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 กลุ�มงานด
านแผนและงบประมาณ 
1. บริหารจัดการระบบงานบุคคล 

2. บริหารจัดการระบบงบประมาณและการเงิน 

3. ดําเนินการจัดทําระบบประกันคุณภาพ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 

4. ดําเนินการจัดทํารายงานประจําป7 และคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

5. ดําเนินการจัดซ้ือ จัดจ
าง จัดหาครุภัณฑ! 

6. ควบคุม ตรวจสอบและรายงานครุภัณฑ! 

2. งานรักษาความปลอดภัย 
 ภาระหน
าท่ีของงานรักษาความปลอดภัย 

1. ให
การพิทักษ!รักษาและคุ
มครองปกป$องทรัพย!สินของทางราชการ 

2. ให
การพิทักษ!รักษาและคุ
มครองป$องกันทรัพย!สินส�วนบุคคล ท่ีศึกษาปฏิบัติราชการหรือ พัก
อาศัยในเขตพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย 

3. ตรวจตรา ตรวจสอบ บุคคล ยานพาหนะท่ีผ�านเข
าออกมหาวิทยาลัย 

4. กํากับ ดูแล และควบคุมการจราจรภายในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย 

5. ตรวจตรา ดูแล รักษาความสงบเรียบร
อยโดยท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย 

6. ปฏิบัติการการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ 

7. ประสานงานและกํากับ ดูแล การเดินรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัย 

8. ประสานงานและเชื่อมโยงการรักษาความปลอดภัยกับส�วนราชการท่ีเก่ียวข
องและชุมชน 
ข
างเคียง 

9. ประสานงานการรักษาความม่ันคงแห�งชาติในทุกระดับ 



 

10. ศึกษา วิเคราะห! วิจัย และพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยให
ทันต�อสถานการณ! สังคม 

เทคโนโลยีตลอดจนสิ่งแวดล
อมท่ีเป�นพัลวัตร 

11. ให
บริการด
านการรักษาความปลอดภัยแก�ชุมชนตามคําร
องขอ 

12. ปฏิบัติการด
านมวลชนสัมพันธ! 

 
3. งานประชาสัมพันธ! 
       ภาระหน
าท่ี 

กลุ�มภารกิจบริหารจัดการ  การอํานวยการและบรรณาธิการ  การเงิน  พัสดุ  ธุรการ การติดต้ัง และ
เผยแพร�สื่อประชาสัมพันธ!  งานพัฒนาภารกิจข�าว  การบริหารเครือข�ายประชาสัมพันธ! 
กลุ�มภารกิจข�าว  ข�าวประจําวัน  วารสารข�าวรายเดือน  ข�าวออนไลน!  ข�าวผ�านสื่อมวลชน 
กลุ�มภารกิจส�งเสริมภาพลักษณ!และองค!กรสัมพันธ!  งานแถลงข�าว มวลชนสัมพันธ! งานนิทรรศการ 
กิจกรรมพิเศษ เครือข�ายองค!กรสัมพันธ! 
กลุ�มภาคกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ  การบริหารเว็บไซด! คลังข
อมูลข�าวสาร คลังข
อมูลภาพ วิดีทัศน! 
เสียง การส�งข�าวผ�านสื่อมวลชน KKU Channel งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ! 

 
       4. งานประชุม 
งานประชุม เป�นงานท่ีมีหน
าท่ีรับผิดชอบ ในการสนับสนุนการจัดประชุมของสภามหาวิทยาลัย และการประชุม

คณบดี โดยสนับสนุน 

 ภาระหน
าท่ี  
                 งานประชุม กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น  แบ�งหน
าท่ีและความ
รับผิดชอบออกเป�น 2 หน�วยดังนี้  

 หน�วยการประชุม  
งานการจัดระเบียบวาระการประชุม มีหน
าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้  
- บันทึกเสนอความเห็นเรื่องท่ีจะนําเสนอเป�นวาระการประชุมต�อเลขานุการท่ีประชุม  
- ตรวจสอบและติดตามขอข
อมูลเพ่ิมเติมจากเจ
าของเรื่อง  
- รวบรวมเรื่องท่ีคณะ/หน�วยงานเสนอ จัดทําวาระการประชุม  
- ทําบันทึกย�อสรุปเรื่องแนบวาระการประชุมแต�ละเรื่อง  
- เสนอระเบียบวาระการประชุมต�อเลขานุการท่ีประชุม  
- ติดต�อประสานงานกับคณะ/หน�วยงานเพ่ือให
ได
เอกสารเข
าแฟ$มวาระการประชุม และส�งออกให
 



 

                กรรมการได
รับทราบล�วงหน
า (กรณีการประชุมสภามหาวิทยาลัยอย�างน
อย 7 วัน) 
- ทําแฟ$มระเบียบวาระการประชุม  
- ตรวจสอบ ดูแลการจัดเอกสาร วาระการะประชุมเข
าแฟ$มวาระการประชุมให
เรียบร
อยก�อนการ 

                ส�งออก                                                             

  - เตรียมระเบียบ ข
อบังคับท่ีเก่ียวข
องไว
ใช
อ
างอิงในวันประชุม 
งานการจัดทํารายงานการประชุม  มีหน
าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  - บันทึกการประชุมในระหว�างการประชุม 
- จัดทํารายงานการประชุมเสนอเลขานุการท่ีประชุม 
- จัดพิมพ!ตรวจทานรายงานการประชุม 
- ติดตามผลตามมติท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการในส�วนท่ีเก่ียวข
องต�อไป 
- แจ
งมติท่ีประชุมให
หน�วยงานเจ
าของเรื่องพร
อมสําเนาให
หน�วยงานท่ีเก่ียวข
อง  
- ดําเนินการตามมติท่ีประชุมในเรื่องซ่ึงไม�อยู�ในความรับผิดชอบของหน�วยงานใดหรือตามท่ี   

          ผู
บริหารมอบหมาย เช�น การจัดทําประกาศสภาฯ คําสั่งสภาฯ ต�างๆ ตามมติท่ีประชุมเสนอ 

    นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 
- ติดตามประสานงานกับหน�วยงานในเรื่องท่ียังไม�สิ้นสุดเพ่ือเนินการให
เป�นไปตามมติท่ีประชุม 
- แก
ไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยท่ีได
รับรองแล
ว เสนอเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ 

            ลงนามส�งเรื่องถึงนายกสภาฯ ลงนามรับรองรายงานการประชุม เพ่ือเก็บไว
เป�นหลักฐานทาง 

            ราชการ 
- รวบรวมมติการประชุม และรายงานการประชุม เพ่ือรวบรวมเป�นรายงานสรุป 
   งานการเชิญประชุมและติดต�อประสานงาน มีหน
าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
- จัดทําหนังสือเชิญประชุม เสนอเลขานุการท่ีประชุมลงนาม (ในกรณีเชิญประชุมกรรมการสภา 

            มหาวิทยาลัย) ส�งหนังสือเชิญพร
อมแนบแบบสอบถามเรื่องการเดินทางตรวจสอบความเรียบร
อย   
ก�อนส�ง  
- ติดต�อจองต๋ัวการเดินทางให
กรรมการไว
ล�วงหน
า (เฉพาะกรรมการสภา 

            มหาวิทยาลัย    ผู
ทรงคุณวุฒิ ท่ีอยู� กรุงเทพมหานคร) 
- รวบรวมแบบตอบรับการเดินทางท่ีกรรมการส�งคืนมาเพ่ือจัดทําบัญชีผู
มาและไม�มาประชุม 

                พร
อมรายละเอียดการเดินทางแต�ละครั้ง เสนอเลขานุการท่ีประชุมและผู
เก่ียวข
อง 
- ติดต�อประสานเรื่องการจองท่ีพัก  (เฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู
ทรงคุณวุฒิ ท่ีอยู�  

                กรุงเทพมหานคร) 
- ยืนยัน และจัดซ้ือต๋ัว หรือยกเลิกการจองต๋ัว ตามข
อมูลท่ีได
รับการแจ
ง    
- ส�งต๋ัวเครื่องบินไปให
งานประสานงานฯท่ีทบวง ส�งต�อให
กรรมการผู
ทรงคุณวุฒิพร
อมแฟ$ม 



 

                ระเบียบวาระ สําหรับท�านท่ีแจ
งตอบรับการประชุม  
- จัดเตรียมประสานเรื่องการใช
รถรับ –ส�ง อํานวยความสะดวกแก�กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

                 ผู
ทรงคุณวุฒิ                                  

  - จัดทํากําหนดการเดินทางของนายกสภามหาวิทยาลัย แจ
งผู
เก่ียวข
องทราบ  
- ทําหนังสือขอความร�วมมือประสานงานในการจัดการประชุม เช�น การขอใช
ห
องรับรองพิเศษท่ี 

                สนามบิน ในวันท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยเดินทางขอความอนุเคราะห!รถนําขบวน 
- ประสานขอความร�วมมือเรื่องเจ
าหน
าท่ีช�วยให
การต
อนรับ  
- ร�วมให
การต
อนรับกรรมการสภาฯ ในวันประชุม  
- ดําเนินการจัดทําบัญชีการลงทะเบียนผู
มาประชุม 

 
งานเสนอขออนุมัติปริญญา มีหน�าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
- รวบรวมเรื่องการเสนอขออนุมัติปริญญาของคณะวิชาต�างๆ ตรวจสอบความถูกต
อง สรุปเป�นแบบ
เสนอขออนุมัติในภาพรวมต�อสภามหาวิทยาลัย เดือนละ 2 ครั้ง คือ รอบการเสนอขออนุมัติในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย และรอบการเวียนหนังสือขออนุมัติ  
- ทําหนังสือเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาแก�กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
- แจ
งมติการขออนุมัติแก�คณะท่ีเก่ียวข
อง  

 หน�วยการเงิน  
- ขออนุมัติใช
จ�ายเงิน และยืมเงินค�าใช
จ�ายในการประชุม ได
แก� ค�าเดินทาง ค�าเบ้ียประชุม ค�าเลี้ยง 

                รับรองอ่ืนๆ  
- จัดทําในสําคัญรับเงินค�าเบ้ียประชุมเพ่ือเตรียมจ�ายค�าเบ้ียประชุม  
- จัดเตรียมค�าใช
จ�ายค�าเดินทางใส�ซองให
กรรมการสภาฯแต�ละท�าน  
- เตรียมเอกสารการเบิกจ�ายเงินท้ังหมดให
กรรมการสภาผู
ทรงคุณวุฒิลงนามเบิกจ�ายเงิน 
- รวบรวมในสําคัญและหลักฐานการจ�ายเงินเพ่ือทําเอกสารการเบิกจ�ายเงิน  
- รวบรวมจัดทําเอกสารการเบิกจ�ายเงิน ตรวจสอบความถูกต
องก�อนส�งเบิก 

                                                          
5. งานสภาอาจารย! 
 งานสภาอาจารย! มีหน
าท่ีบริการอํานวยความสะดวกและติดต�อประสานงานภารกิจ ให
กับสภา- 
คณาจารย! และสภาข
าราชการและลูกจ
าง ตามข
อบังคับท่ีกําหนดไว
 อาทิเช�น การเผยแพร�ข
อมูล ข�าวสาร 
ส�งเสริมและประสานความสัมพันธ!อันดีระหว�าง  คณาจารย!  ข
าราชการและลูกจ
างภายใน    รวมถึงองค!กร  
มหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ การจัดประชุม ปอมท. ปขมท. และประชุมสัมมนาวิชาการประจําป7 การจัดกิจกรรมท่ี
ได
รับมอบหมายจากท่ีประชุมและท่ีผู
บริหารมอบหมาย การดําเนินการจัดประชุมของท้ัง 2 องค!กร การบริหาร
การเงิน พัสดุและธุรการประสานงานการเลือกต้ังสมาชิกสภาคณาจารย!และกรรมการสภาข
าราชการและ
ลูกจ
าง ตลอดอํานวยความสะดวกด
านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข
อง เพ่ือให
การดําเนินงานของ องค!กรบรรลุวัตถุประสงค! 



 

 ภาระหน
าท่ี 
  หน�วยงานประชุม 
  การจัดประชุมและสรุปรายงานผลประจําป7 
  หน�วยงานธุรการ 
  รับ-ส�งเอกสารภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก�น ลงทะเบียนรับ-ส�งเอกสาร- ราชการ
ร�างโต
ตอบหนังสือราชการ จัดพิมพ!เอกสารราชการ จัดเก็บเอกสารเข
าแฟ$ม รับ-ส�งเอกสารทาง โทรสาร และ
ดูแลความเป�นระเบียบเรียบร
อยในสํานักงาน 
  หน�วยงานการเงินและพัสดุ 
  ดําเนินการจัดทําเรื่องไปราชการ ดําเนินการจัดทําค�าเลี้ยงรับรองท่ีประชุม ดําเนินการจัด ซ้ือ 
จัดจ
างวัสดุ ครุภัณฑ! คุมยอดเงินงบประมาณแผ�นดินและเงินนอกงบประมาณ ตรวจรับจ
างเหมาะ ทําความ
สะอาดอาคารแก�นกัลปพฤกษ! สรุปรายรับ-รายจ�าย งบประมาณเสนอผู
 เก่ียวข
อง จัดทําประมาณการ 
งบประมาณแผ�นดิน และจัดทําประมาณการงบประมาเงินรายได
 
  หน�วยดําเนินการเลือกต้ังสภาคณาจารย!และสภาข
าราชการและลูกจ
าง 
  ทําหนังสือถึงผู
บริหาร แจ
งการหมดวาระของสมาชิก จัดทําประกาศฯ แต�งต้ังคณะกรรม- การ 
เชิญประชุมคณะกรรมการ เพ่ือกําหนดวิธีการเลือกต้ัง พร
อมท้ังปฏิทินการเลือกต้ัง จัดทําประกาศฯ หลักเกณฑ! 
และวิธีการเลือกต้ัง  ส�งให
คณะ/หน�วยงานดําเนินการ การจัดทําบัตรเลือกต้ัง การลงคะแนน จัดทําประกาศฯ 
แต�งต้ัง เสนอผู
บริหารลงนาม จัดส�งประกาศฯ ให
คณะและหน�วยงานต�าง ๆ ทราบ และแจ
งผู
เก่ียวข
อง และ
เชิญประชุมเพ่ือเลือกคณะกรรมการบริหารสภาฯ 
 
6. งานเลขานุการผู
บริหาร 
 ภาระหน
าท่ี  อํานวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู
บริหารมหาวิทยาลัย ซ่ึง
ประกอบด
วย อธิการบดี รองอธิการบดี และผู
ช�วยอธิการบดีทกฝcาย โดยมีหน
าท่ีหลักได
แก� การจัดทํากําหนด
นัดหมาย การจัดทําและจัดเก็บหนังสือหรือเอกสารต�าง ๆ ติดต�อประสานงานกับบุคคลหรือหน�วยงานให
การ
รับรองแขก และหน
าท่ีอ่ืน ๆ ท่ีได
รับมอบหมาย 
 7. งานประสานงานมหาวิทยาลัย 
 งานประสานงานมหาวิทยาลัย กองกลาง เป�นหน�วยงานภายใต
สังกัด กองกลาง มีบทบาทหน
าท่ี 
 ภาระหน
าท่ี 

1. อํานวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู
บริหารและบุคลากรในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. อํานวยความสะดวกและสนับสนุนการประสานงานระหว�างหน�วยงาน ท้ังภาครัฐและเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัย เตรียมการและอํานวยความสะดวกใน 

3. การเข
าร�วมพิธีการและกิจกรรมต�างๆ ในเขตกรุงเทพมหานครของหน�วยงานภายนอก ท้ังภาครัฐ
และเอกชน  



 

4. ปฏิบัติหน
าท่ีในฐานะผู
แทนมหาวิทยาลัยในบางกรณี 

5. อํานวยความสะดวกและสนับสนุนการจัดทําหนังสือเดินทางของบุคลากรมหาวิทยาลัย และ
ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีได
รับมอบหมาย 

 
8.  งานบริหารท่ัวไป 
 มีหน
าท่ีรับผิดชอบด
านการสนับสนุนการดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารจัดการ การอํานวยการด
าน
ต�างๆ  ให
ทุกฝcายสามารถปฏิบัติงานให
บรรลุตามแผนและเป$าหมายท่ีกําหนดได
อย�างมีประสิทธิภาพ  ในการ
ดําเนินงานด
านงบประมาณ  การจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช
จ�ายงบประมาณ  การติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน  การบริหารงานบุคคล การประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายใน  
 
9  งานบริหารทรัพยากรกายภาพ 
            มีหน
าท่ีรับผิดชอบบริหารจัดการ ดูแลความเรียบร
อยอาคารสิริคุณากรสํานักงานอธิการบดีอาคาร 2 
และบริเวณรอบอาคาร รวมพ้ืนท่ีใช
สอย 16,805 ตารางเมตร รวมท้ังดารซ�อมแซม บํารุงรักษา และดูแล
ปรับปรุงภูมิทัศน!รอบอาคารสิริคุณากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส�วนท่ี 7 
ผลการดําเนินงาน 

 
ในรอบป7งบประมาณ 2554 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มีผลการดําเนินงานโดยจําแนกเป�นผลการดําเนินงาน
ของงานต�าง ๆ ดังน้ี 
 
 

งานสารบรรณ  
 การรับส�งเอกสาร 
  ภายนอก จํานวน   9,636 ฉบับ 
  ภายใน จํานวน   5,979 ฉบับ 
  ออกหนังสือภายนอก จํานวน 15,949 ฉบับ 
  ออกหนังสือภายใน จํานวน   3,269 ฉบับ 

  
สรุปผลการดําเนินงาน ศูนย?ผลิตเอกสาร ประจําป� 2554 

 ศูนย!ผลิตเอกสาร งานสารบรรณ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น รับผิดชอบการผลิต
เอกสารในลักษณะการจัดทําสําเนา เข
าร�วมท้ังรูปแบบเย็บมุม สันกาว และสันห�วง รวมท้ังการจัดทําปก สีและ
ขาวดํา โดยเครื่องมือและอุปกรณ! ท่ีเป�นครุภัณฑ!ของราชการ และการเช�าจากบริษัทเอกชน สําหรับการ
ดําเนินงาน ศูนย!ผลิตเอกสาร อยู�ภายใต
การกํากับนโยบายโดยคณะกรรมการประสานงานการบริการศูนย!ผลิต
เอกสาร โดยมีงานสารบรรณ กองกลางเป�นหน�วยงานรับผิดชอบการบริหารจัดการ ซ่ึงมีเจ
าหน
าท่ีปฏิบัติงาน 3 
คน ประกอบด
วย เจ
าหน
าท่ีบริหารงานท่ัวไป 1 คน พนักงานบริการเอกสาร 2 คน และเม่ือเดือนตุลาคม 2553 
ศูนย!ผลิตเอกสาร ได
ย
ายสํานักงานไปยังอาคารสิริคุณากร 
  
สนองต�อยุทธศาสตร?ท่ี 5 การบริหารจัดการองค!กรอย�างมีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย 
 
งบประมาณดําเนินการ  ในป7งบประมาณ 2554 ศูนย!ผลิตเอกสาร สํานักงานอธิการบดี ได
รับการจัดสรร
งบประมาณ ท้ังสิ้น 1,500,000 บาท เพ่ือจัดสรรเป�นวงเงินการใช
งานให
แก�หน�วยงานท้ังสิ้น 15 หน�วยงาน โดย
มีหน�วยงานเพ่ิมใหม� จํานวน 2 หน�วยงาน ได
แก� สํานักงานบริหารกิจการศิษย!เก�า และศูนย!ปฏิบัติการออก
กําลังกาย ซ่ึงการจัดสรรเป�นดังนี้ 

หน�วยงาน วงเงินท่ีไดfรับการจัดสรร  (รfอยละ) 
1. กองกลาง 24 
2. กองการเจ
าหน
าท่ี 12 
3. กองอาคารและสถานท่ี 12 



 

หน�วยงาน 
4. กองคลัง 
5. กองแผนงาน 
6. กองกิจการนักศึกษา 
7. สนง.ตรวจสอบภายใน 
8. สนง.ประเมินและประกันคุณภาพ
9. สนง.บริหารจัดการทรัพย!สิน
10. ศูนย!ปฏิบัติออกกําลังกาย 
11. สนง.ผู
อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
12. สํานักวัฒนธรรม 
13. สนง. ม.ในกํากับ 
14. สนง.กฏหมาย 
15. สนง.บริหารกิจการศิษย!เก�า

จากผลการดําเนินงาน ป7งบประมาณ 
รวมท้ังสิ้น 1,815,626.99 บาท (หนึ่งล
านแปดแสนหนึ่งหม่ืนห
าพันหกร
อยยี่สิบหกบาทเก
าสิบสตางค!
ต�าง เป�นเงิน 315,626.99 บาท (สามแสนหนึ่งหม่ืนห
าพันหกร
อยยี่สิบ

นอกจากนั้น ศูนย!ผลิตเอกสารได
มีการปรับปรุงสํานักงานได
แก� การจั
print) เพ่ิมเติม จํานวน 2 เครื่อง เพ่ือช�วยสนับสนุนการปฏิบัติงานให
รวดเร็ว การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ
จํานวน 2 เครื่อง (ย
ายจากสํานักงานเดิม
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน และจั
และประตูเพ่ือแก
ปBญหาน้ําฝนซึมเข
าภายในสํานักงาน จนเป�นเหตุให
น้ําเจิงนอง ซ่ึงอาจก�อให
เกิดความเสียหาย
ต�อวัสดุ และอุปกรณ! 

อย�างไรก็ตาม ในป7งบประมาณ 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน รวมท้ังการให
บริการใหม�ๆ โดยเน
นการใช
วัสดุอย�างคุ
มค�า และการใช
ทรัพยากร
ร�วมกัน 

วงเงินท่ีไดfรับการจัดสรร
5 
18 
15 
1 

ประเมินและประกันคุณภาพ 5 
บริหารจัดการทรัพย!สิน 1 

 1 
ผู
อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 1 

1 
1 
1 

บริหารกิจการศิษย!เก�า 1 
ป7งบประมาณ 2554 หน�วยงานต�างๆ มีค�าใช
จ�ายการผลิตเอกสาร 
หนึ่งล
านแปดแสนหนึ่งหม่ืนห
าพันหกร
อยยี่สิบหกบาทเก
าสิบสตางค!
สามแสนหนึ่งหม่ืนห
าพันหกร
อยยี่สิบหกบาทเก
าสิบสตางค!

นอกจากนั้น ศูนย!ผลิตเอกสารได
มีการปรับปรุงสํานักงานได
แก� การจัดหาเครื่องสําเนาเอกสาร 
เพ่ือช�วยสนับสนุนการปฏิบัติงานให
รวดเร็ว การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ

ย
ายจากสํานักงานเดิม) การติดต้ังม�านปรับแสง เพ่ือช�วยอํานวยความสะดวก เพ่ือช�วยอํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน และจัดทําทางลาดสําหรับขนย
ายวัสดุ รวมท้ังได
ติดต้ังกันสาดบริเวณหน
าต�าง 
และประตูเพ่ือแก
ปBญหาน้ําฝนซึมเข
าภายในสํานักงาน จนเป�นเหตุให
น้ําเจิงนอง ซ่ึงอาจก�อให
เกิดความเสียหาย

อย�างไรก็ตาม ในป7งบประมาณ 2555 ศูนย!ผลิตเอกสาร มีแผนการพัฒนาการให
บริการ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน รวมท้ังการให
บริการใหม�ๆ โดยเน
นการใช
วัสดุอย�างคุ
มค�า และการใช
ทรัพยากร

ภาพประกอบการดําเนินการ 

 

วงเงินท่ีไดfรับการจัดสรร  (รfอยละ) 

หน�วยงานต�างๆ มีค�าใช
จ�ายการผลิตเอกสาร คิดเป�นเงิน
หนึ่งล
านแปดแสนหนึ่งหม่ืนห
าพันหกร
อยยี่สิบหกบาทเก
าสิบสตางค!) มีส�วน

เก
าสิบสตางค!) 
ดหาเครื่องสําเนาเอกสาร (Copy 

เพ่ือช�วยสนับสนุนการปฏิบัติงานให
รวดเร็ว การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ
การติดต้ังม�านปรับแสง เพ่ือช�วยอํานวยความสะดวก เพ่ือช�วยอํานวย

ดทําทางลาดสําหรับขนย
ายวัสดุ รวมท้ังได
ติดต้ังกันสาดบริเวณหน
าต�าง 
และประตูเพ่ือแก
ปBญหาน้ําฝนซึมเข
าภายในสํานักงาน จนเป�นเหตุให
น้ําเจิงนอง ซ่ึงอาจก�อให
เกิดความเสียหาย

ศูนย!ผลิตเอกสาร มีแผนการพัฒนาการให
บริการ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน รวมท้ังการให
บริการใหม�ๆ โดยเน
นการใช
วัสดุอย�างคุ
มค�า และการใช
ทรัพยากร
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สรุปจาํนวนค่าใช้จ่ายในการผลิตเอกสารทุกหน่วยงาน 
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ผลการประเมินผู้ใช้บริการศูนย์ผลิตเอกสาร ปี 
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823,528.55

1,143,456.45

1,305

ปี 2552 ปี 2553 ปี 

สรุปจาํนวนค่าใช้จ่ายในการผลิตเอกสารทุกหน่วยงาน 4 ปีย้อนหลัง 

65.58

88.79

ด้านปริมาณ ด้านสมรรถนะ

ผลการประเมินผู้ใช้บริการศูนย์ผลิตเอกสาร ปี 2554 (ร้อยละ

 

 

305,626.59

ปี 2554

ปีย้อนหลัง (บาท)
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ปี 2554
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โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ผูfปฏิบัติงานสนับสนุนดfานเอกสาร และพัฒนาระบบ
บริการ รับ-ส�ง เอกสารกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 
 งานสารบรรณ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ได
รับอนุมัติให
จัดโครงการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู
ปฏิบัติงานสนับสนุนด
านเอกสารและพัฒนาระบบการรับ-ส�งเอกสารในระบบ Post Office 
มหาวิทยาลัยขอนแก�น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของระบบรับ-ส�งเอกสารภาย และการใช
ทรัพยากรร�วมกันอย�างมี
ประสิทธิภาพ ระหว�างวันท่ี 12-15 พฤษภาคม 2554  ณ  ฟ$าทะลายโจรรีสอร!ท อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ! โดยมีวัตถุประสงค! เพ่ือให
ผู
เข
าร�วมการอบรมสามารถกําหนดบทบาทและหน
าท่ีท่ีเหมาะสมใน
ฐานะท่ีเป ผู
รับผิดชอบ และเพ่ือให
บุคลากรผู
ปฏิบัติหน
าท่ีในด
านเอกสารของแต�ละคณะ/ศูนย!/สถาบัน/สํานัก/
หน�วยงาน สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก�นได
มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ! ในงานการ
รับส�งหนังสือ อันจะเกิดประโยชนต�อความร�วมมือ ประสานงานและการรับ-ส�งเอกสารให
มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 
สนองต�อยุทธศาสตร?ท่ี 1 การบริหารจัดการองค!กรอย�างมีประสิทธิภาพของกองกลางและประเด็นยุทธศาสตร!
ท่ี 5 การบริหารจัดการองค!กรอย�างมีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย 
งบประมาณดําเนินการ  124,500 บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนส่ีพันหfารfอยบาทถfวน) โดยได
รับสนับสนุน
งบประมาณจาก สํานักงานผู
อํานวยสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
 

จากผลการดาํเนินการ การจัดโครงการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู
ปฏิบัติงานสนับสนุนด
านเอกสารและ
พัฒนาระบบการรับ-ส�งเอกสารในระบบ Post Office มหาวิทยาลัยขอนแก�น มีผู
สนใจเข
าร�วมโครงการรวม
ท้ังหมด จํานวน74 คน โดยได
รับความร�วมมืออย�างดีจากทุกหน�วยงาน ทําให
การจัดโครงการดังกล�าวเป�นไป
ด
วยความราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค! อีกท้ังยังได
ข
อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู
และข
อเสนอแนะของ
ผู
ปฏิบัติงานสนับสนุนด
านเอกสาร ซ่ึงได
นํามาปรับปรุงและพัฒนาระบบรับ-ส�งเอกสารให
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ภาพประกอบการดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู
ปฏิบัติงานสนับสนุนด
านเอกสารและพัฒนาระบบการรับ
เอกสารในระบบ 

84.6
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ผลการประเมินความพึงพอใจ 
โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู
ปฏิบัติงานสนับสนุนด
านเอกสารและพัฒนาระบบการรับ

เอกสารในระบบ Post Office มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

89.7

82.4

โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู
ปฏิบัติงานสนับสนุนด
านเอกสารและพัฒนาระบบการรับ-ส�ง

 

85.24



 

จุดแขง็และ จุดอ่อนศูนยรั์บส่งหนงัสือกลางมหาวทิยาลยัขอนแก่น จากผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
ลําดับท่ี จุดแข็ง จุดอ�อน 

1 กําหนดระยะเวลาการรับส�งท่ีชัดเจนคือ  
เชfา  10.00-10.30 น 
บ�าย  14.00 – 14.30 น 

1. เจfาหนfาท่ีมาส�งไม�ตรวจสอบเรื่องท่ีจะส�งก�อน
ส�งออก และส�งผิดทําใหfการปฏิบัติของเจfาหนfาท่ี
ผิดไปดfวย 

2 มีจุดรับส�งเอกสารและบุคลากรท่ีชัดเจน 2. บางหน�วยงานอยู�ไกลจากส�วนกลางในการรับส�ง
หนังสือ 

3 ผูfรับส�งเอกสารมียานพาหนะจากคณะ 
หน�วยงานมาส�งเอกสารท่ีสะดวก รวดเร็ว 

3. หน�วยงานบางท่ีไม�มียานพาหนะในการมารับส�ง
หนังสือ 

4 สามารถฝากหน�วยงาน คณะท่ีอยู�บริเวณใกลf ๆ 
กันไดf 

 

5 มีความสัมพันธ?ดีมากและอยากใหfมากย่ิงข้ึน  
6 เจfาหนfาท่ีมีความสามัคคีกันดีและใหfความ

เคารพต�อกัน ช�วยเหลือกัน และตอบปqญหาใน
ส�วนท่ีปฏิบัติถูกตfอง ถfาหากทางคณะ 
หน�วยงาน แนะนําเจfาหนfาท่ีผูfมาส�งโดยตรงมี
การอบรมทางดfานงานสารบรรณ 

 

7 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส?ใหม� ไม�ยึดติดกับ
ใครเพราะเป4นของส�วนกลาง 

 

 
ขอ้เสนอแนะ 

1. ควรจะให
บุคลากรรับ-ส�งหนังสือเวลาภาคเช
า 10.00-10.45 น และภาคบ�าย 14.00-14.45 น. 
2. อยากให
มีป$ายชื่อคณะ หน�วยงาน วางประจําบนโตqะรับส�งหนังสือเป�นจุดประจําในแต�ละวัน 
3. ควรทําโปสเตอร!รูปชื่อหน�วยงานท่ีเป�นตัวแทนมารับ-ส�งเอกสาร 
4. เจ
าหน
าท่ีรับส�งเอกสารบางท�านควรอยู�ในระเบียบของทางราชการ เช�น แต�งตัวสุภาพ และพูดจา

ให
สุภาพ 
5. ขอชุดคอมพิวเตอร! และปริ้นเตอร!ไว
ท่ีศูนย!รับส�งหนังสือเพ่ือใช
ในการเช็คข
อมูลของหน�วยงาน 
6. ควรมีหนังรับส�งหนังสือเฉพาะท่ี 
7. ควรให
แต�ละคณะนั่งประจําจุดเฉพาะของหน�วยงานตัวเอง 
8. อยากให
จัดทําผังรายชื่อ รูปบุคลากรผู
มารับ ส�งหนังสือในแต�ละหน�วยงาน 
9. ควรมีช�องสําหรับเก็บเอกสารแต�ละหน�วยงาน (กรณีไม�ต
องเซ็นรับเอกสาร) 
10. สําหรับหน�วยงานท่ีอยู�ไกลควรมารับส�งเอกสารก�อนเวลา หรือควรมาอย�างน
อยวันละ 1 รอบ 
11. ควรมีรถส�วนกลางในการรับส�งหนังสือ 



 

12. ให
คณะส�งบุคลากรจํานวน 2 คน เพ่ือเข
าอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส! เพ่ือจะได
ใช
งาน
แบบไม�สับสน 

 
งานรักษาความปลอดภัย 
 

โครงการ จัดทําปAายจัดระเบียบ บริเวณประตูกังสดาลถึงวงเวียนเทคนิคการแพทย? 
วัตถุประสงค? 

1  เพ่ือเป�นการจัดการระเบียบจราจรบริเวณจาก ประตูกังสดาลถึงวงเวียนเทคนิคการแพทย! 
          .2  เพ่ือพัฒนาระบบการจราจรท่ีดีและการมีมารยาทการใช
รถใช
ถนนร�วมกัน  ภายใน   
                มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
           3 เพ่ือเป�นการมุ�งเน
นการรณรงค!การขับข่ีปลอดภัยสําหรับนักศึกษาใหม� 2554 

 
สอดคลfองประเด็นกับนโยบายการบริหารและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย     
( พ.ศ. 2550 – 2554 )ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยขอนแก�นใหfความเห็นชอบ  
ขfอท่ี 1  ดfานการบริหาร  มีการบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยและระบบการจราจรภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก�นท่ีเข
มแข็งและจริงจัง  สามารถคุ
มครองชีวิตและทรัพย!สินของมหาวิทยาลัยและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยอย�างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงพัฒนาวัฒนธรรมการมีวินัยในการอยู�ร�วมกันท่ัวท้ังองค!กร 
และยุทธศาสตร?มหาวิทยาลัยขอนแก�น  องค?กรท่ีมีการจัดการท่ีดี ท่ีสรfางคุณภาพชีวิตและความผาสุก 
ยุทธศาสตร?ท่ี 1 ระบบบริหารจัดการท่ีดี  กลยุทธ! : มีโครงสร
างพ้ืนฐานท่ีดี 7 มาตรการ 
มาตรการท่ี 5 จัดระบบรักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ  (Healthy Security System) 
งบประมาณดําเนินการ 7,620 บาท (เจ็ดพันหกรfอยย่ีสิบบาทถfวน) 
 
ผลการดําเนินการ  
                    สามารถลดปBญหาจากสภาพการจราจรบริเวณประตูทางเขfา – ออก กังสดาล ในช�วงเวลา
ชั่วโมงเร�งด�วน ท่ีมีความหนาแน�นมาก จึงจําเป�นต
องแก
ไขอย�างเร�งด�วน และสามารถเป�นการจัดการระเบียบ
จราจรบริเวณจาก ประตูกังสดาลถึงวงเวียนเทคนิคการแพทย! ให
เกิดความคล�องตัว โดยไม�ทําให
บดบังวิสัยทัศน!
ในการขับข่ีและภูมิทัศน!โดยรอบ 
 

ภาพประกอบการดําเนินการ 
 
 
 
 
  

 



 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการตั้งจุดตรวจตามประตูยามวิกาล ปAองปรามเหตุอาชญากรรม 
วัตถุประสงค? 
          1.  เพ่ือเป�นการป$องกันเหตุอาชญากรรมต�าง ๆ และเพ่ิมมาตรการตรวจเข
มท่ี 4  ประตูหลัก ได
แก�    1. 
ประตูเข
า – ออก (มอดินแดง) 2. ประตูเข
า – ออก หมู�บ
านหนองแวง (กังสดาล) 3. ประตูเข
า – ออก     (ยู-
เซนเตอร!) 4. ประตูเข
า- ออก สีฐาน   

         2.  เพ่ือตรวจสอบบุคคลยานพาหนะ  สิ&งผดิกฎหมายทั&วไป  ตลอดจนการตรวจสอบการพกพาอาวธุ 
เข
ามาภายในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 

สอดคลfองประเด็นกับนโยบายการบริหารและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย     
( พ.ศ. 2550 – 2554 )ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยขอนแก�นใหfความเห็นชอบ  
ขfอท่ี 1  ดfานการบริหาร  มีการบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยและระบบการจราจรภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก�นท่ีเข
มแข็งและจริงจัง  สามารถคุ
มครองชีวิตและทรัพย!สินของมหาวิทยาลัยและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยอย�างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงพัฒนาวัฒนธรรมการมีวินัยในการอยู�ร�วมกันท่ัวท้ังองค!กร 
และยุทธศาสตร?มหาวิทยาลัยขอนแก�น  องค?กรท่ีมีการจัดการท่ีดี ท่ีสรfางคุณภาพชีวิตและความผาสุก 
ยุทธศาสตร?ท่ี 1 ระบบบริหารจัดการท่ีดี  กลยุทธ! : มีโครงสร
างพ้ืนฐานท่ีดี 7 มาตรการ 
มาตรการท่ี 5 จัดระบบรักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ  (Healthy Security System) 
งบประมาณดําเนินการ 73,800 บาท (เจ็ดหม่ืนสามพันแปดรfอยบาทถfวน) 
 

ผลการดําเนินการ  

                    สามารถสร้างความเชื&อมั&นดา้นการรักษาความปลอดภยั ภายในมหาวทิยาลยัขอนแก่น  ตลอดจน

เป็นการป้องปรามเหตุอาชญากรรมที&อาจเกิดขึ2นภายในมหาวทิยาลยัขอนแก่นดว้ย 
 

ภาพประกอบการดําเนินการ 
 
 
 
 

  
 
 
 



 

 
โครงการฝvกอบรมนักศึกษาอาสาสมัครสืบสวนพิเศษ  รุ�นที่ 6  มหาวิทยาลยัขอนแก�น 

วัตถุประสงค? 
1. เพ่ือให
นักศึกษาท่ีเข
ารับการฝ^กอบรม มีความรู
และทักษะงานด
านการสืบสวนหาข�าว งานด
าน

การรักษาความปลอดภัย และงานด
านการป$องกันปราบปรามอาชญากรรมในรูปแบบต�าง ๆ เบ้ืองต
น 
2. เพ่ือเป�นการฝ^กให
นักศึกษามีการทํางานร�วมกันเป�นกลุ�มสามารถนําความรู
และประสบการณ!ท่ี

ได
รับจากการฝ^กอบรมไปใช
ในการดําเนินชีวิตประจําวันได
และเสริมสร
างความสัมพันธ!อันดีระหว�าง
อาสาสมัครท่ีเข
าร�วมอบรมกับเจ
าหน
าท่ีตํารวจและเจ
าหน
าท่ีรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก�นและ
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด
านการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแก�น 

            3.   เพ่ือสร
างเสริมและพัฒนาประสบการณ!ให
กับนักศึกษาในการแก
ปBญหาสังคมและเป�นผู
มีจิต
สาธารณะบําเพ็ญประโยชน!เพ่ือสังคม 
สอดคลfองกับท่ีสภามหาวิทยาลัยขอนแก�นใหfความเห็นชอบ กําหนดนโยบายการบริหารและพันธกิจในการ
บริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2550 – 2554) เม่ือคราวประชุม ครั้งท่ี 7/2549 เม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 
พ.ศ. 2549 และประกาศสภา มหาวิทยาลัยขอนแก�น ฉบับท่ี 3/2549 ลงวันท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ดfานการ
ผลิตบัณฑิต นโยบาย เป�นสถาบันท่ีมุ�งผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความรู
ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรม
และ จริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบในการทํางาน รวมท้ังการใช
ชีวิตในสังคม ใฝcรู
และสามารถเรียนรู

ด
วยตนเองตลอดชีวิต และมีสมรรถนะระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป�นไทยดfานการพัฒนานักศึกษา 
นโยบาย เป�นสถาบันท่ีมุ�งเน
นการสร
างสรรค!และพัฒนานักศึกษา ให
เป�นทรัพยากรมนุษย!ท่ีมีคุณค�าต�อสังคมมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี มีความรู
และประสบการณ!ท่ีก�อให
เกิดความเข
าใจอันดีและรู
เท�าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก  และยุทธศาสตร?  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี ประเด็นยุทธศาสตร? ท่ี 4  การมีส�วนร�วมของ
ประชาชน  เป$าประสงค!  การมีส�วนร�วมในกิจกรรม  โครงการของประชาชน 
งบประมาณดําเนินการ 83,271 บาท (แปดหม่ืนสามพันสองร
อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ
วน) 
 
ผลการดําเนินการ  
    การจัดโครงการดังกล�าวส�งผลดีต�อการพัฒนาความรู
ความสามารถของนักศึกษาในการดําเนินชีวิตและการ
ทํางานร�วมกับผู
อ่ืนตลอดจนเกิดความร�วมมือด
านการรักษาความปลอดภัย จากนักศึกษาในแต�ละรุ�นท่ีผ�านการ



 

ฝ^กอบรม  ดังจะเห็นได
จากการมีเครือข�ายนักศึกษาอาสาสมัครสืบสวนพิเศษ มีส�วนร�วมในภารกิจงานกิจกรรม
ต�างๆ  ของมหาวิทยาลัยขอนแก�น เช�น  งานพระราชทานปริญญาบัตร งานขอนแก�นมาราธอนนานาชาติ  งาน
ประเพณีลอยกระทง  งานสัปดาห!วิทยาศาสตร!แห�งชาติ  งานเกษตรภาคอีสาน  เป�นต
น  

ภาพประกอบการดําเนินการ 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการฝากบfานเทศกาลป�ใหม� 2554 
วัตถุประสงค? 
         1  เพ่ือเป�นการเพ่ิมมาตรการในการรักษาความปลอดภัย          
        2  เพ่ือสร
างความเชื่อม่ันให
กับบุคลากรท่ีมีบ
านพักในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก�น 
สอดคลfองประเด็นกับนโยบายการบริหารและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย     
( พ.ศ. 2550 – 2554 )ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยขอนแก�นใหfความเห็นชอบ  
ขfอท่ี 1  ดfานการบริหาร  มีการบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยและระบบการจราจรภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก�นท่ีเข
มแข็งและจริงจัง  สามารถคุ
มครองชีวิตและทรัพย!สินของมหาวิทยาลัยและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยอย�างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงพัฒนาวัฒนธรรมการมีวินัยในการอยู�ร�วมกันท่ัวท้ังองค!กร 
และยุทธศาสตร?มหาวิทยาลัยขอนแก�น  องค?กรท่ีมีการจัดการท่ีดี ท่ีสรfางคุณภาพชีวิตและความผาสุก 
ยุทธศาสตร?ท่ี 1 ระบบบริหารจัดการท่ีดี  กลยุทธ! : มีโครงสร
างพ้ืนฐานท่ีดี 7 มาตรการ 
มาตรการท่ี 5 จัดระบบรักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ  (Healthy Security System) 
งบประมาณดําเนินการ  ไม�ขออนุมัติงบประมาณ 

 

ผลการดําเนินการ  

                    สามารถเพ่ิมมาตรการดูแลความปลอดภัยทรัพย!สินบ
านพัก อาคาร สถานท่ีของบุคลากรและ
ดูแลยานพาหนะรถจักรยานยนต!ของนักศึกษาและบุคลากรในช�วงวันหยุดยาวให
เกิดความม่ันใจในการดูแล
ทรัพย!สินเม่ือกลับภูมิลําเนาหรือเดินทางไปต�างจังหวัด 

 

ภาพประกอบการดําเนินการ 

 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 



 

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและคุณค�าการบริการต�อผูfรับบริการของเจfาหนfาที่หน�วยจราจร 
และเจfาหนfาที่ตามประตู มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

วัตถุประสงค? 
             1   เพ่ือสร
างเสริมบุคลิกภาพ  ทัศนคติต�อการบริการศิลปะถ
อยคําและภาษา 
           2   เพ่ือสร
างเสริมความรู
ความเข
าใจ และการประยุกต!ใช
คุณค�าการบริการต�อผู
รับบริการของ 
                  มหาวิทยาลัยขอนแก�น     
           3   เพ่ือสร
างเสริมความร�วมมือความสามัคคี  การประสานงานท่ีดี ภายในหน�วยงาน  
                  (Relationships)    
สอดคลfองประเด็นนโยบายการบริหารและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย  
( พ.ศ. 2550 – 2554 )ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยขอนแก�นใหfความเห็นชอบ  
ขfอท่ี 1  ดfานการบริหาร  มีการบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยและระบบการจราจรภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก�นท่ีเข
มแข็งและจริงจัง  สามารถคุ
มครองชีวิตและทรัพย!สินของมหาวิทยาลัยและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยอย�างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงพัฒนาวัฒนธรรมการมีวินัยในการอยู�ร�วมกันท่ัวท้ังองค!กรและ
ยุทธศาสตร?มหาวิทยาลัยขอนแก�น  องค?กรท่ีมีการจัดการท่ีดี ท่ีสรfางคุณภาพชีวิตและความผาสุก 
ยุทธศาสตร?ท่ี 1 ระบบบริหารจัดการท่ีดี  กลยุทธ! : มีโครงสร
างพ้ืนฐานท่ีดี 7 มาตรการ 
มาตรการท่ี 5 จัดระบบรักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ  (Healthy Security System) 
และยุทธศาสตร?  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  ประเด็นยุทธศาสตร!ท่ี 4 การมีส�วนร�วมของประชาชน  
เป$าประสงค!  การมีส�วนร�วมในกิจกรรม  โครงการของประชาชน 
งบประมาณดําเนินการ 72,800  บาท ( เจ็ดหม่ืนสองพันแปดรfอยบาทถfวน ) 
ผลการดําเนินการ  
                    สามารถส�งเสริมและพัฒนา การปฏิบัติหน
า ท่ีของเจ
าหน
า ท่ีรักษาความปลอดภัย มี
ลักษณะเฉพาะคือ ต
องมีระเบียบวินัย และความเข
มแข็ง ทําให
ควรส�งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติหน
าท่ีให
เป�นผู

มีทัศนคติการบริการ บุคลิกภาพ ศิลปะถ
อยคําท่ีดีต�อผู
มาติดต�อราชการและประชาชนท่ัวไป เพราะเป�นเหมือน
ด�านแรกตามประตูเข
า-ออก และจากการปฏิบัติหน
าท่ีจราจรตามถนน จึงมีความใกล
ชิดและพบเห็นได
ง�ายมี
โอกาสสื่อสารกับบุคลท่ัวไปท่ีเข
ามาภายในมหาวิทยาลัยขอนแก�น ท่ีสามารถสะท
อนภาพลักษณ!และคุณภาพ
ชีวิตและความผาสุกของมหาวิทยาลัยขอนแก�นได
 
  

ภาพประกอบการดําเนินการ 
 
 
  

 
 
 



 

 



 

โครงการสัมมนาเร่ืองการจัดการองค?กรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสําหรับบุคลากรระดับผูfนํา
หน�วยของงานรักษาความปลอดภัย 

วัตถุประสงค?เพ่ือใหfบุคลากรสังกัดงานรักษาความปลอดภัย  กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
1. เพ่ือสร
างเสริมความรู
  ความเข
าใจ  ในเรื่องการจัดการองค!กรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
       ให
กับบุคลากรระดับผู
นําหน�วยเพ่ือให
สามารถถ�ายทอดความรู
ไปสู�ผู
ใต
บังคับบัญชาภายใน 
       หน�วยย�อยของตน              
2. เพ่ือมีส�วนร�วมในการกําหนดแผนงานและกิจกรรมของหน�วยงาน การพัฒนาคุณภาพของงาน  
      การจัดการด
านทรัพยากรมนุษย!ท่ีเหมาะสมกับงานและในแต�ละหน�วยย�อยของงาน   

          3.   เพ่ือสร
างเสริมความร�วมมือความสามัคคี  การประสานงานท่ีดี ภายในหน�วยงาน  
(Relationships) 
สอดคลfองตามท่ีสภามหาวิทยาลัยขอนแก�นใหfความเห็นชอบกําหนดนโยบายการบริหารและพันธกิจในการ
บริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2550 – 2554) เม่ือคราวประชุม ครั้งท่ี 7/2549 เม่ือวันท่ี 2 
สิงหาคม พ.ศ. 2549 และประกาศสภา มหาวิทยาลัยขอนแก�น ฉบับท่ี 3/2549 ลงวันท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 2549   
ขfอท่ี 7 ดfานการจัดการการเปล่ียนแปลง การปรับปรุงและพัฒนาโครงสร
างองค!กรและวัฒนธรรมการทํางาน
ของบุคลากรให
สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงและแผนยุทธศาสตร?  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  
ประเด็นยุทธศาสตร!ท่ี 1.  การบริหารจัดการองค!กรอย�างมีประสิทธิภาพ  เป$าประสงค! มีแผนปฏิบัติการโดยมุ�ง
ผลสัมฤทธิ์  กลยุทธ!  การปรับโครงสร
างการบริหารภายใน  การพัฒนากระบวนงาน 
งบประมาณดําเนินการ 41,130  บาท ( ส่ีหม่ืนหนึ่งพันหนึ่งรfอยสามสิบบาทถfวน ) 
 
ผลการดําเนินการ  
       สืบเนื่องจากคณะผู
บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก�น ชุดเก�าได
ดํารงตําแหน�งครบวาระและมีการเปลี่ยนแปลง
คณะผู
บริหารชุดใหม� เพ่ือเป�นการสร
างความเข
าใจและเตรียมความพร
อมเจ
าหน
าท่ีระดับผู
นําหน�วยภายในงาน
รักษาความปลอดภัย  ในการท่ีจะรองรับการเปลี่ยนแปลงด
านการปฏิบัติงานให
สอดคล
องและสนับสนุน
ยุทธศาสตร!ของมหาวิทยาลัยขอนแก�น 
 

ภาพประกอบการดําเนินการ 



 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการอบรมและสอบใบอนุญาตขับข่ีรถจักรยานยนต? 
วัตถุประสงค? 
        1  เพ่ือให
ผู
เข
าร�วมโครงการมีพ้ืนฐานความรู
และความสามารถในการสอบเพ่ือขอใบอนุญาตขับข่ี   
        2  เพ่ือเสริมสร
างความเข
าใจสร
างจิตสํานึกเก่ียวกับมารยาทในการใช
รถใช
ถนนร�วมกัน 
   3  เพ่ือสร
างเสริมประสบการณ!ตรงให
กับนักศึกษา  บุคลากร  ในการขับข่ีและปฏิบัติตามกฎหมาย 
        4  เพ่ือรณรงค!ส�งเสริมมาตรการขับข่ีปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก�น 
สอดคลfองกับนโยบายการบริหารและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย( พ.ศ.2550 – 2554 ) 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยขอนแก�นใหfความเห็นชอบ ขfอท่ี 1 ดfานการบริหาร  มีการบริหารจัดการระบบรักษา
ความปลอดภัยและระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก�นท่ีเข
มแข็งและจริงจัง  สามารถคุ
มครองชีวิต
และทรัพย!สินของมหาวิทยาลัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย�างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงพัฒนาวัฒนธรรม
การมีวินัยในการอยู�ร�วมกันท่ัวท้ังองค!กรและยุทธศาสตร?มหาวิทยาลัยขอนแก�น  องค?กรท่ีมีการจัดการท่ีดี ท่ี
สรfางคุณภาพชีวิตและความผาสุก  ยุทธศาสตร?ท่ี 1 ระบบบริหารจัดการท่ีดี กลยุทธ!             : มีโครงสร
าง
พ้ืนฐานท่ีดี 7 มาตรการ  มาตรการท่ี 5 จัดระบบรักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ  (Healthy Security 
System)  และยุทธศาสตร?  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  ประเด็นยุทธศาสตร!ท่ี 4 การมีส�วนร�วมของ
ประชาชน เป$าประสงค! การมีส�วนร�วมในกิจกรรม โครงการของประชาชน 
งบประมาณดําเนินการ 4,700 บาท (ส่ีพันเจ็ดรfอยบาทถfวน)   
 

ผลการดําเนินการ  
                    สามารถลดปBญหาและหาแนวทางมาตรการในการแก
ไขปBญหาการจราจรโดยจัดทําโครงการท่ี
เหมาะสมเพ่ือสร
างความรู
ความเข
าใจท่ีถูกต
อง ให
แก�นักเรียน  นักศึกษา  บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก�น     
มีวินัยจราจรและมารยาทในการขับข่ียานพาหนะ   ลดความสูญเสียและความรุนแรงอันเกิดจากอุบัติเหตุ  

ภาพประกอบการดําเนินการ 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 



 

โครงการ  “อบรมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูfประสบการณ?การปฏิบัติงานดfานการรักษา
ความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

1. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณ! การปฏิบัติงานประจําป7 2553 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการทํางานของเจ
าหน
าท่ีรักษาความปลอดภัย 
3. เพ่ือกําหนดแนวทางการปฏิบัติหน
าท่ีให
เป�นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือตอบสนองนโยบายของ

มหาวิทยาลัยขอนแก�นได
อย�างมีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือสร
างเสริมความรู
  ความเข
าใจ  การปฏิบัติงานด
านการบริการด
านการรักษาความปลอดภัย 
5. เพ่ือให
เกิดความสามัคคีของเจ
าหน
าท่ีรักษาความปลอดภัยและการประสานงานท่ีดี ภายใน

หน�วยงาน   
สอดคลอ้งตามที&สภามหาวทิยาลยัขอนแก่นใหค้วามเห็นชอบกาํหนดนโยบายการบริหารและพนัธกิจในการบริหารและ
พฒันา มหาวทิยาลยั (พ.ศ. 2550 – 2554) เมื&อคราวประชุม ครั2 งที& 7/2549 เมื&อวนัที& 2 สิงหาคม พ.ศ. 2549 และ
ประกาศสภา มหาวทิยาลยัขอนแก่น ฉบบัที& 3/2549 ลงวนัที& 4 สิงหาคม พ.ศ. 2549   ขอ้ที& 7 ดา้นการจดัการการ
เปลี&ยนแปลง การปรับปรุงและพฒันาโครงสร้างองคก์รและวฒันธรรมการทาํงานของบุคลากรใหส้ามารถปรับตวัรองรับการ
เปลี&ยนแปลงและแผนยทุธศาสตร์  กองกลาง  สาํนกังานอธิการบดี  ประเดน็ยทุธศาสตร์ที& 1.  การบริหารจดัการองคก์รอยา่ง
มีประสิทธิภาพ  เป้าประสงค ์มีแผนปฏิบติัการโดยมุ่งผลสมัฤทธิ<   กลยทุธ์  การปรับโครงสร้างการบริหารภายใน  การพฒันา
กระบวนงาน 

งบประมาณดําเนินการ 136,615  บาท  (หนึ่งแสนสามหม่ืนหกพันหกรfอยสิบหfาบาทถfวน) 
 
ผลการดําเนินการ 
          สามารถเพ่ือเป4นการสรุปผลการปฏิบัติงานและแลกเปล่ียนเรียนรูfทักษะความรูf ความชํานาญใน
การปฏิบัติงานใหfเกิดความชํานาญย่ิงข้ึน อีกท้ังสืบเนื่องจากคณะผู
บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก�น ชุดเก�าได

ดํารงตําแหน�งครบวาระและมีการเปลี่ยนแปลงคณะผู
บริหารชุดใหม� เพ่ือเป�นการสร
างความเข
าใจและเตรียม
ความพร
อมเจ
าหน
าท่ีระดับปฏิบัติการ ภายในงานรักษาความปลอดภัย  ในการท่ีจะรองรับการเปลี่ยนแปลง
ด
านการปฏิบัติงานให
สอดคล
องและสนับสนุนยุทธศาสตร!ของมหาวิทยาลัยขอนแก�นจึงเห็นควรจัดการอบรม
สัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณ!การปฏิบัติงานด
านการรักษาความปลอดภัย 
 

ภาพประกอบการดําเนินการ 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      



 

งานประชาสัมพันธ  
 

รายงานผลการดําเนินการพัฒนาเว็บไซด?มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
 กองกลางโดยงานประชาสัมพันธ! เป�นหน�วยงานกลางในการประชาสัมพันธ!ข
อมูลข�าวสารและ
ผลงานของมหาวิทยาลัยขอนแก�น เพ่ือการสื่อสารองค!กรท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ยังมี
หน
าท่ีเสริมสร
างภาพลักษณ!ท่ีดีของมหาวิทยาลัยผ�านสื่อประชาสัมพันธ!ในรูปแบบต�างๆ ปBจจุบันงาน
ประชาสัมพันธ!กองกลางได
พัฒนาเว็บไซด!กลางมหาวิทยาลัยขอนแก�น (www.kku.ac.th)  ซ่ึงบริหารงานใน
รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือกับทุกคณะ/หน�วยงานภายในมหาวิทยาลัย ความสําเร็จของตัวชี้วัดนี้สามารถวัด
ได
จากจํานวนผู
เข
าชมหรือหน�วยวัดทางคอมพิวเตอร!คือ จํานวน IP (Internet Protocol) นั้นเอง   
 

 จากผลการดําเนินการเปรียบเทียบจํานวนผู
ใช
บริการสืบค
นข
อมูลข�าวสารผ�านเว็บไซด!
กลางมหาวิทยาลัยขอนแก�น ข
อมูลย
อนหลัง 3 ป7 จะเห็นได
ว�ามีปริมาณสูงขึ้นอย�างต�อเน่ืองและยัง
สามารถบอกได
ถึงประสิทธิภาพของส่ือการประชาสัมพันธ!เว็บไซด!มหาวิทยาลัยขอนแก�นได
เป�น
อย�างดี 

 
 
 



 

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต�อรายการโทรทัศน? 

หลักสูตร  การตัดต�อวดีิทศัน?และไฟล?เสียงสําหรับละครเวทีนักศึกษา 
ระหว�างวันที่ 30 - 31 ตลุาคม 2553 

 
วัตถุประสงค? 

 เพื&อใหน้กัศึกษาไดเ้พิ&มพนูทกัษะดา้นการตดัต่อ และเรียนรู้งานคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื&อการตดัต่อวีดิทศัน์  
โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป Adobe Premiere Pro CS3   เพื&อใหส้ามารถตดัต่อวีดิทศัน์ผลงานการแสดงละครเวทีของ
คณะ โดยผลิตเป็นรายการโทรทศัน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และส่งเสริมภาพลกัษณ์องคก์าร 
สนองประเด็นยุทธศาสตร?กองกลาง 
 ประเด็นยุทธศาสตร!ท่ี 1 : การพัฒนากระบวนงานและวิธีการเพ่ือประสิทธิผลขององค!กร 
สนองกลยุทธ? 

ข
อ 5.2 พัฒนาระบบการสื่อสารองค!กรท่ีมีประสิทธิภาพ การตลาด และบริหารจัดการลูกค
า   
             ตลอดจนผู
มีส�วนได
ส�วนเสีย  
ข
อ 5.6 พัฒนาการจัดการความรู
ของมหาวิทยาลัย 

งบประมาณดําเนินการ  16,440  บาท 
ผลการดําเนินงาน 

 นกัศึกษาผูรั้บผดิชอบงานละครของทุกคณะ/ สามารถผลิตสื&อประชาสัมพนัธ์ละครเวทีของคณะได ้และ
ตดัต่อละครเวทีเพื&อผลิตรายการโทรทศัน์สาํหรับนาํมาออกอากาศทาง KKU Channel  ได ้ ซึ& งเป็นส่วนหนึ&งใน
การเสริมสร้างภาพลกัษณ์มหาวิทยาลยัขอนแก่นสู่กลุ่มเป้าหมายภายนอก  นอกจากนี2 ยงัเป็นการส่งเสริมให้
นกัศึกษาทาํกิจกรรมเสริมหลกัสูตร  และการเตรียมพร้อมนกัศึกษาสู่โลกของอาชีพอีกดว้ย 
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จาํนวนผู้ใช้บริการสืบค้นข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซด์กลาง 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น



 

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานผลการประเมินโครงการ 

 ผูเ้ขา้ร่วมอบรมมีความคิดเห็น ดงันี2  
1.  เนื2อหาสาระที&บรรยายมีสาระตรงตามที&ตอ้งการ   

มีระดบัความคิดเห็นดว้ยมากที&สุดร้อยละ 66.66   ระดบัความคิดเห็นระดบัมาก  ร้อยละ 31.25 
2. วทิยากรมีความรู้ความสามารถตรงตามหวัขอ้   

มีระดบัความคิดเห็นดว้ยมากที&สุดร้อยละ 72.92   ระดบัความคิดเห็นระดบัมาก  ร้อยละ 27.08 
3. วทิยากรถ่ายทอดประสบการณ์ที&เป็นประโยชน์   

มีระดบัความคิดเห็นดว้ยมากที&สุดร้อยละ 70.83   ระดบัความคิดเห็นระดบัมาก  ร้อยละ  25 
4. เอกสาร/สื&อประกอบการอบรม/เครื&องมือ  มีความเหมาะสม   

มีระดบัความคิดเห็นดว้ยมากที&สุดร้อยละ  27.08  ระดบัความคิดเห็นระดบัมาก  ร้อยละ  35.42   
ระดบัความคิดเห็นดว้ยปานกลางร้อยละ  25  และระดบัความคิดเห็นดว้ยนอ้ยร้อยละ  10.42 

5. ไดรั้บความรู้ใหม่เพิ&มเติม   
มีระดบัความคิดเห็นดว้ยมากที&สุดร้อยละ 64.58  ระดบัความคิดเห็นระดบัมาก  ร้อยละ 31.25   
ระดบัความคิดเห็นดว้ยปานกลางร้อยละ  6.25 

6. สามารถนาํคามรู้ที&ไดรั้บไปปฏิบติั   
มีระดบัความคิดเห็นดว้ยมากที&สุดร้อยละ  62.5  ระดบัความคิดเห็นระดบัมาก  ร้อยละ 37.5 

7. ในภาพรวมการอบรมหวัขอ้ในวนันี2 ใหส้ารประโยชน์   
มีระดบัความคิดเห็นดว้ยมากที&สุดร้อยละ 58.33 ระดบัความคิดเห็นระดบัมาก  ร้อยละ 39.58   
ระดบัความคิดเห็นดว้ยปานกลางร้อยละ  2.08  

 
 
  



 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการแสดง (Acting) หลักสูตร การพัฒนาทักษะ
การแสดง Acting สําหรับละครเวที   อบรมเมื่อ 14-16 พฤศจิกายน 2553 

วัตถุประสงค? 

 เพื&อเพิ&มพูนทกัษะดา้นการการใชล้กัษณะ ท่าทางในการสื&อความหมาย  การถ่ายทอดความรู้สึกภายใน
เพื&อการสื&อสาร (Inner)  เทคนิคการนาํเสนอเพื&อการแสดงละครเวที  ให้นกัศึกษา ที&รับผิดชอบการแสดงละคร
เวทีของคณะ หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลยัขอนแก่น  
สนองต�อยุทธศาสตร?มหาวิทยาลัย 
สนองประเด็นยุทธศาสตร?กองกลาง 
 ประเด็นยุทธศาสตร!ท่ี 1 : การพัฒนากระบวนงานและวิธีการเพ่ือประสิทธิผลขององค!กร 
สนองกลยุทธ?  

ข
อ 5.2 พัฒนาระบบการสื่อสารองค!กรท่ีมีประสิทธิภาพ การตลาด และบริหารจัดการลูกค
า         
             ตลอดจนผู
มีส�วนได
ส�วนเสีย  
ข
อ 5.6 พัฒนาการจัดการความรู
ของมหาวิทยาลัย 

งบประมาณดําเนินการ  33,000  บาท 
ผลการดําเนินงาน 

 นกัศึกษาที&เขา้รับการอบรม ไดเ้พิ&มพูนทกัษะดา้นการใชล้กัษณะท่าทาง  ทกัษะในการสื&อความหมาย
ดว้ยท่าทาง  ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้สึกภายในเพื&อการสื&อสาร (Inner)  และพฒันาเทคนิคการนาํเสนอ
ผลงานผา่นละครเวทีของคณะ และจดักิจกรรมเพื&อการประชาสัมพนัธ์ และส่งเสริมภาพลกัษณ์องคก์รไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  นอกจากนี2 ยงัเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาทาํกิจกรรมเสริมหลกัสูตร  และการเตรียมพร้อม
นกัศึกษาสู่โลกของอาชีพอีกดว้ย 
ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

รายงานผลการประเมินโครงการ 

1. เนื2อหาสาระที&บรรยายมีสาระตรงตามที&ตอ้งการ   
มีระดบัความคิดเห็นดว้ยมากที&สุดร้อยละ58.33  ระดบัความคิดเห็นระดบัมาก  ร้อยละ 41.66 

2. วทิยากรมีความรู้ความสามารถตรงตามหวัขอ้   
มีระดบัความคิดเห็นดว้ยมากที&สุดร้อยละ 62.5  ระดบัความคิดเห็นระดบัมาก  ร้อยละ  37.5 

3. วทิยากรถ่ายทอดประสบการณ์ที&เป็นประโยชน์   
มีระดบัความคิดเห็นดว้ยมากที&สุดร้อยละ 62.5 ระดบัความคิดเห็นระดบัมาก  ร้อยละ  62.5 

4. เอกสาร/สื&อประกอบการอบรม/เครื&องมือ  มีความเหมาะสม   
มีระดบัความคิดเห็นดว้ยมากที&สุดร้อยละ 47.91   ระดบัความคิดเห็นระดบัมาก  ร้อยละ 31.25  
มีระดบัความคิดเห็นดว้ยปานกลางร้อยละ 20.83 

5. ไดรั้บความรู้ใหม่เพิ&มเติม   
มีระดบัความคิดเห็นดว้ยมากที&สุดร้อยละ  68.75  ระดบัความคิดเห็นระดบัมาก  ร้อยละ 31.25 

6. สามารถนาํความรู้ที&ไดรั้บไปปฏิบติั   
มีระดบัความคิดเห็นดว้ยมากที&สุดร้อยละ 60.41    ระดบัความคิดเห็นระดบัมาก  ร้อยละ 37.5 

7. ในภาพรวมการอบรมหวัขอ้ในวนันี2 ใหส้ารประโยชน์   
มีระดบัความคิดเห็นดว้ยมากที&สุดร้อยละ  68.75   ระดบัความคิดเห็นระดบัมาก  ร้อยละ 33.33 

 
  



 

โครงการ มข. สานสัมพันธ?สื่อมวลชน กิจกรรม “สานสัมพันธ?มั่นยืน มข.-สื่อมวลชน” 
วันที่  6  มกราคม 2554 

วัตถุประสงค? 
 
สนองต�อยุทธศาสตร?มหาวิทยาลัย 
สนองประเด็นยุทธศาสตร?มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
 ประเด็นยุทธศาสตร!ท่ี 5 : การบริหารจัดการองค!กรอย�างมีประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ?  
 ข
อ 5.2 พัฒนาระบบการสื่อสารองค!กรท่ีมีประสิทธิภาพ การตลาดและการบริหารจัดการลูกค
า  
ระดับความสําเร็จในการเปHดโอกาสให
ประชาชนเข
ามา ตลอดจนผู
มีส�วนได
ส�วนเสีย 
งบประมาณดําเนินการ  140,000  บาท 
ผลการดําเนินงาน 

เพ่ือให
ผู
บริหารมหาวิทยาลัย นักวิจัย และเครือข�ายประชาสัมพันธ! ได
พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
สานความสัมพันธ!กับสื่อมวลชน  และเพ่ือแสดงความขอบคุณ นักวิจัย สื่อมวลชน และเครือข�ายประชาสัมพันธ! 
ท่ีได
ให
ความร�วมมือ ในการเผยแพร�ผลงาน ชื่อเสียง และภาพลักษณ! ของมหาวิทยาลัยขอนแก�นด
วยดีตลอดมา 
ภาพกิจกรรม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานผลการประเมินโครงการ   ผู
เข
าร�วมงานมีความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดงานร
อยละ  85  



 

โครงการสัมมนาเครือข�ายประชาสัมพันธ?  โครงการการสรfางสรรค?สื่อสิ่งพิมพ? สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประชาสัมพันธ?และส�งเสริมภาพลักษณ?องค?กร 

วันที่ 17-20 มีนาคม 2554  ณ จังหวัดเพชรบูรณ? 
 
วัตถุประสงค? 

1. เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะผู
เข
าสัมมนาด
านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ! และเพ่ิมพูนประสิทธิภาพด
านการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศให
มากยิ่งข้ึน 

2. พัฒนางานด
านการประชาสัมพันธ!  เสริมสร
างภาพลักษณ!ท่ีดีขององค!กร  และพร
อมให
บริการ
ข
อมูลข�าวสารแก�ประชากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก�น  และสังคมภายนอก 

3. เพ่ือรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก�น และสนับสนุนยุทธศาสตร!ด
านการสื่อสารองค!กร 
สนองต�อยุทธศาสตร?มหาวิทยาลัย 
 ประเด็นยุทธศาสตร!ท่ี 5 : การบริหารจัดการองค!กรอย�างมีประสิทธิภาพ                                                           
สนองกลยุทธ? 

ข
อ 5.2 พัฒนาระบบการสื่อสารองค!กรท่ีมีประสิทธิภาพ การตลาด และบริหารจัดการลูกค
า         
             ตลอดจนผู
มีส�วนได
ส�วนเสีย  
ข
อ 5.6 พัฒนาการจัดการความรู
ของมหาวิทยาลัย 

งบประมาณดําเนินการ  172,000   บาท   
ผลการดําเนินงาน 

1. ผู
เข
าสัมมนาได
รับการเพ่ิมพูนทักษะด
านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ! และเพ่ิมพูนประสิทธิภาพด
านการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศให
มากยิ่งข้ึน 

2. ได
รับการพัฒนางานด
านการประชาสัมพันธ!  เสริมสร
างภาพลักษณ!ท่ีดีขององค!กร  และพร
อม
ให
บริการข
อมูลข�าวสารแก�ประชากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก�น  และสังคมภายนอก 

3. สามารถพัฒนาศักยภาพเพ่ือรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก�น และสนับสนุนยุทธศาสตร!
ด
านการสื่อสารองค!กร 

  



 

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานผลการประเมินโครงการ 

8. เนื้อหาสาระท่ีอบรมมีสาระตรงตามท่ีต
องการ  มีระดับความคิดเห็นด
วยมากท่ีสุดร
อยละ 39.39   
ระดับความคิดเห็นระดับมาก  ร
อยละ 42.42   และระดับความคิดเห็นด
วยปานกลาง ร
อยละ 3.03 

9. วิทยากรมีความรู
ความสามารถตรงตามหัวข
อ  มีระดับความคิดเห็นด
วยมากท่ีสุดร
อยละ 60.61   และ
ระดับความคิดเห็นระดับมาก  ร
อยละ 24.24    

10. วิทยากรถ�ายทอดประสบการณ!ท่ีเป�นประโยชน!  มีระดับความคิดเห็นด
วยมากท่ีสุดร
อยละ 57.58   
ระดับความคิดเห็นระดับมาก  ร
อยละ  24.24   และระดับความคิดเห็นด
วยปานกลาง ร
อยละ 3.03 



 

11. เอกสาร/สื่อประกอบการอบรม/เครื่องมือ  มีความเหมาะสม  มีระดับความคิดเห็นด
วยมากท่ีสุดร
อย
ละ  24.24  ระดับความคิดเห็นระดับมาก  ร
อยละ  39.39    ระดับความคิดเห็นด
วยปานกลางร
อยละ  
12.12  ระดับความคิดเห็นด
วยน
อย ร
อยละ 6.06  และระดับความคิดเห็นด
วยน
อยท่ีสุด ร
อยละ 3.03   

12. ได
รับความรู
ใหม�เพ่ิมเติม  มีระดับความคิดเห็นด
วยมากท่ีสุดร
อยละ 39.39  และระดับความคิดเห็น
ระดับมาก  ร
อยละ 45.45 

13. สามารถนําความรู
ท่ีได
รับไปปฏิบัติได
  มีระดับความคิดเห็นด
วยมากท่ีสุดร
อยละ  42.42  ระดับความ
คิดเห็นระดับมาก  ร
อยละ 39.39  และ ระดับความคิดเห็นด
วยปานกลางร
อยละ  3.03 

14. ในภาพรวมการอบรมหัวข
อในวันนี้ให
สารประโยชน!  มีระดับความคิดเห็นด
วยมากท่ีสุดร
อยละ 45.45  
ระดับความคิดเห็นระดับมาก  ร
อยละ 36.36  และ ระดับความคิดเห็นด
วยปานกลางร
อยละ  3.03 

ความคิดเห็นในประโยชน?ท่ีไดfรับจาการสัมมนาในครั้งนี้ 
8. ประสบการณ!ท่ีได
รับจาการฝ^กอบรม  มีระดับความคิดเห็นด
วยมากท่ีสุดร
อยละ  45.45  ระดับความ

คิดเห็นระดับมาก  ร
อยละ 36.36   และ มีระดับความคิดเห็นด
วยปานกลางร
อยละ  3.03 
9. ช�วงเวลาการจัดสัมมนาเหมาะสม  มีระดับความคิดเห็นด
วยมากท่ีสุดร
อยละ 33.33   ระดับความ

คิดเห็นระดับมาก  ร
อยละ 42.42 และระดับความคิดเห็นด
วยน
อย ร
อยละ 9.091 
10. สถานท่ีจัดอบรมเหมาะสม  มีระดับความคิดเห็นด
วยมากท่ีสุดร
อยละ 66.67  และ ระดับความคิดเห็น

ระดับมาก  ร
อยละ  18.18 
11. อาหาร/เครื่องด่ืมท่ีจัดบริการมีความพึงพอใจ  มีระดับความคิดเห็นด
วยมากท่ีสุดร
อยละ 45.45   

ระดับความคิดเห็นระดับมาก  ร
อยละ 27.27 และ ระดับความคิดเห็นด
วยปานกลางร
อยละ 12.12     
12. ในภาพรวมการการสัมมนาครั้งนี้มีความพึงพอใจ  มีระดับความคิดเห็นด
วยมากท่ีสุดร
อยละ  51.52  

ระดับความคิดเห็นระดับมาก  ร
อยละ 27.27 และ ระดับความคิดเห็นด
วยปานกลางร
อยละ  6.06 
 
  



 

สัมมนาบุคลากรงานประชาสัมพันธ?  โครงการสัมมนาเสริมสรfางสมรรถนะบุคลากร งาน
ประชาสัมพันธ? กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี เพ่ือรองรับ  นโยบาย  และยุทธศาสตร?  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น ระหว�างวันที่  10-12 พฤษภาคม 2554   ณ พันลfานบูทีครีสอร?ท 
จังหวัดหนองคาย 

 
วัตถุประสงค? 

1.  เพื&อปรับโครงสร้างการดาํเนินงานใหพ้ร้อมรองรับยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัขอนแก่น  และ
เอื2อต่อการพฒันาสู่องคก์รที&ทนัสมยั  

2. เพื&อเสริมสร้างสมรรถนะผูป้ฏิบติังานสายสนบัสนุน ใหพ้ร้อมรองรับการเปลี&ยนแปลงและร่วม
ขบัเคลื&อนพฒันาการของงานประชาสัมพนัธ์  กองกลาง  สาํนกังานอธิการบดี 

 2. เพื&อเป็นการกระตุน้ ปลูกจิตสาํนึกรักองคก์รแก่บุคลากร 
 3. สร้างกระบวนการแลกเปลี&ยนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากร 

สนองต�อยุทธศาสตร?มหาวิทยาลัย 
 ประเด็นยุทธศาสตร?ท่ี 5 : การบริหารจัดการองค!กรอย�างมีประสิทธิภาพ                                                                               
สอดคลfองกับนโยบายและแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร? สํานักงานอธิการบดี 
     เปAาประสงค?เชิงกลยุทธ?   สํานักงานอธิการบดีมีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการ บ
านเมืองท่ีดี  
งบประมาณดําเนินการ  90,000  บาท 
ผลการดําเนินงาน 

1. บุคลากร งานประชาสัมพันธ์  กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มีความพร้อมในการปรับตัว  
เพื&อรองรับการเปลี&ยนแปลง  และ ร่วมขบัเคลื&อนพฒันาการของ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

2.  บุคลากร งานประชาสัมพนัธ์  กองกลาง  สาํนกังานอธิการบดี  มีจิตสาํนึกรักองคก์ร 
3.  เกิดกระบวนการแลกเปลี&ยนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากร ของงานประชาสัมพนัธ์  กองกลาง และสาํนกังาน

ชุมชนสัมพนัธ์  สาํนกังานอธิการบดี  



 

 
ภาพกิจกรรม 

    

    

 
 
รายงานผลการประเมินโครงการ 

 ผลของการระดมความคิดเห็นจากการเปิดใจในประเด็นต่างๆ  ทาํใหไ้ดรั้บทราบถึงสภาพปัญหา/
อุปสรรคในการดาํเนินงานของบุคลากรแต่ละคนที&รับผดิชอบในหนา้ที&  และขอ้เสนอแนะแนวทางในการ
แกไ้ขในสิ&งที&อยากจะใหเ้กิดขึ2นในการทาํงาน 
 
 



 

การอบรมเครือข�ายดfานการตfอนรับ โครงการพัฒนาทักษะดfานการตfอนรับแก�ผูfปฏิบัตงิาน 
ดfานการตfอนรับผูfติดต�อราชการและคณะศึกษาดูงาน 

ระหว�างเดือน เมษายน - กันยายน 2554 
วัตถุประสงค? 

1. เพื&อพฒันาทกัษะด้านการต้อนรับและการสื&อสารอย่างมืออาชีพแก่บุคลากรที&ปฏิบติังานด้านการ
ตอ้นรับของมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

2. เพื&อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ที&ดีของมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
     3. เพื&อสร้างความประทบัใจแก่ผูที้&ติดต่อราชการ/คณะเยี&ยมชม 
สนองต�อยุทธศาสตร?มหาวิทยาลัย 

2.1 ประเด็นยุทธศาสตร?ท่ี 1  การบริหารจัดการท่ีดี 
กลยุทธ? มาตรการ 

 
กลยุทธ?ท่ี 5 ระบบบริหารจัดการองค!กร 

มาตรการท่ี 7 จัดให
มีระบบสื่อสารองค!กรเชิงรุกอย�างท่ัวถึงและ
หลากหลายรูปแบบ 
มาตรการท่ี 8 การสร
างภาพลักษณ!ท่ีดีขององค!กร 

2.2 ประเด็นยุทธศาสตร?ท่ี 9  ดfานชุมชนสัมพันธ? 
กลยุทธ? มาตรการ 

 
กลยุทธ?ท่ี 1 ชุมชนสัมพันธ!ท่ีดี 

มาตรการท่ี 3 สร
างช�องทางการรับรู
 ความเข
าใจ และการมีส�วนร�วมในการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยท่ีเกิดผลกระทบท้ังเชิงบวกและเชิงลบต�อชุมชน 

 
งบประมาณ  223,000  บาท        โดยดําเนินการดังนี้      

ครั้งท่ี 1 อบรมภาคบรรยาย  ในวันศุกร!ท่ี 17 มิถุนายน 2554    
ครั้งท่ี 2  อบรมเชิงปฏิบัติการ  ในวันศุกร!ท่ี  5  สิงหาคม  2554   
ครั้งท่ี 3  ศึกษาดูงาน ท่ีกรุงเทพมหานคร และจ.ประจวบคีรีขันธ! ระหว�างวันท่ี 31 สิงหาคม-3 กันยายน 2554 

ผลการดําเนินงาน 

1. บุคลากรที&ปฏิบติังานดา้นการตอ้นรับของมหาวิทยาลยัขอนแก่นไดรั้บพฒันาทกัษะดา้นการตอ้นรับ
และการสื&อสารอยา่งมืออาชีพ 

2. เป็นการเสริมสร้างภาพลกัษณ์ที&ดีของมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
     3. สามารถสร้างความประทบัใจแก่ผูที้&ติดต่อราชการ/คณะเยี&ยมชม 
 
 
 
 



 

ภาพกิจกรรม 

 

 
รายงานผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 
ความคิดเห็นในการอบรม “โครงการพัฒนาทักษะดfานการตfอนรับ แก�ผูfปฏิบัติงานดfานการตfอนรับผูfติดต�อ
ราชการและคณะศึกษาดูงาน” 
 ผู
เข
าร�วมอบรม เป�นเพศชายร
อยละ  9.09   เป�นเพศหญิง  90.9  มีความคิดเห็น ดังนี้ 

15.  เนื้อหาสาระท่ีอบรมมีสาระตรงตามท่ีต
องการ  มีระดับความคิดเห็นด
วยมากท่ีสุดร
อยละ 39.39   
ระดับความคิดเห็นระดับมาก  ร
อยละ 42.42   และระดับความคิดเห็นด
วยปานกลาง ร
อยละ 3.03 

16. วิทยากรมีความรู
ความสามารถตรงตามหัวข
อ  มีระดับความคิดเห็นด
วยมากท่ีสุดร
อยละ 60.61   และ
ระดับความคิดเห็นระดับมาก  ร
อยละ 24.24    

17. วิทยากรถ�ายทอดประสบการณ!ท่ีเป�นประโยชน!  มีระดับความคิดเห็นด
วยมากท่ีสุดร
อยละ 57.58   
ระดับความคิดเห็นระดับมาก  ร
อยละ  24.24   และระดับความคิดเห็นด
วยปานกลาง ร
อยละ 3.03 

18. เอกสาร/สื่อประกอบการอบรม/เครื่องมือ  มีความเหมาะสม  มีระดับความคิดเห็นด
วยมากท่ีสุดร
อย
ละ  24.24  ระดับความคิดเห็นระดับมาก  ร
อยละ  39.39    ระดับความคิดเห็นด
วยปานกลางร
อยละ  
12.12  ระดับความคิดเห็นด
วยน
อย ร
อยละ 6.06  และระดับความคิดเห็นด
วยน
อยท่ีสุด ร
อยละ 3.03   

19. ได
รับความรู
ใหม�เพ่ิมเติม  มีระดับความคิดเห็นด
วยมากท่ีสุดร
อยละ 39.39  และระดับความคิดเห็น
ระดับมาก  ร
อยละ 45.45 



 

20. สามารถนําความรู
ท่ีได
รับไปปฏิบัติได
  มีระดับความคิดเห็นด
วยมากท่ีสุดร
อยละ  42.42  ระดับความ
คิดเห็นระดับมาก  ร
อยละ 39.39  และ ระดับความคิดเห็นด
วยปานกลางร
อยละ  3.03 

21. ในภาพรวมการอบรมหัวข
อในวันนี้ให
สารประโยชน!  มีระดับความคิดเห็นด
วยมากท่ีสุดร
อยละ 45.45  
ระดับความคิดเห็นระดับมาก  ร
อยละ 36.36  และ ระดับความคิดเห็นด
วยปานกลางร
อยละ  3.03 

ความคิดเห็นในประโยชน?ท่ีไดfรับจาการสัมมนา 
13. ประสบการณ!ท่ีได
รับจาการฝ^กอบรม  มีระดับความคิดเห็นด
วยมากท่ีสุดร
อยละ  45.45  ระดับความ

คิดเห็นระดับมาก  ร
อยละ 36.36   และ มีระดับความคิดเห็นด
วยปานกลางร
อยละ  3.03 
14. ช�วงเวลาการจัดสัมมนาเหมาะสม  มีระดับความคิดเห็นด
วยมากท่ีสุดร
อยละ 33.33   ระดับความ

คิดเห็นระดับมาก  ร
อยละ 42.42 และระดับความคิดเห็นด
วยน
อย ร
อยละ 9.091 
15. สถานท่ีจัดอบรมเหมาะสม  มีระดับความคิดเห็นด
วยมากท่ีสุดร
อยละ 66.67  และ ระดับความคิดเห็น

ระดับมาก  ร
อยละ  18.18 
16. อาหาร/เครื่องด่ืมท่ีจัดบริการมีความพึงพอใจ  มีระดับความคิดเห็นด
วยมากท่ีสุดร
อยละ 45.45   

ระดับความคิดเห็นระดับมาก  ร
อยละ 27.27 และ ระดับความคิดเห็นด
วยปานกลางร
อยละ 12.12     
17. ในภาพรวมการการสัมมนาครั้งนี้มีความพึงพอใจ  มีระดับความคิดเห็นด
วยมากท่ีสุดร
อยละ  51.52  

ระดับความคิดเห็นระดับมาก  ร
อยละ 27.27 และ ระดับความคิดเห็นด
วยปานกลางร
อยละ  6.06 
 
 
โครงการนักวิจัยพบส่ือมวลชน 
(คุณชุตินันท?จะส�งมาภายหลัง) 
โครงการเผยแพร�อัตลักษณ?มข.ผ�านส่ือ KKU Channel 
จะส�งภายหลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

งานบริหารทั่วไป 
 

โครงการ พัฒนาบุคลากรสํานักงานอธิการบดี  ประจําป7งบประมาณ 2554  
“เทคนิคการเขียน การร�างโต
ตอบ หนังสือราชการ และบันทึกรายงานการประชุม” 

 งานบริหารท่ัวไป กองกลางได
จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสํานักงานอธิการบดี เรื่อง เทคนิคการเขียน 
การร�างโต
ตอบ หนังสือราชการ และบันทึกรายงานการประชุม ข้ึนในวันท่ี 28-29 เมษายน 2554 โดยมี
วัตถุประสงค!เพ่ือให
ผู
เข
าร�วมอบรมทราบถึงเทคนิค หลักการ การใช
ภาษาท่ีถูกต
อง ส�งเสริมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด
านการใช
ภาษาราชการ การร�างโต
ตอบ และจดบันทึกรายงานการประชุม อีกท้ังยังช�วยให
เกิด
ทักษะ และการฝ^กปฏิบัติจริง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหว�างผู
เข
าร�วมโครงการเพ่ือการสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
 สนองต�อยุทธศาสตร? ระบบการบริหารจัดการท่ีดี   
 งบประมาณดําเนินการ จํานวน 22,800 บาท (สองหม่ืนสองพันแปดรfอยบาทถfวน) 
 จากผลการดําเนินงาน ในการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสํานักงานอธิการบดี เรื่อง เทคนิคการเขียน 
การร�างโต
ตอบ หนังสือราชการ และบันทึกรายงานการประชุม ได
ตั้งเป$าหมายผู
เข
าร�วมอบรมไว
ท่ี 40 คน แต�
ผลปรากฏว�ามีผู
สนใจเข
าร�วมโครงการถึง 88 คน ซ่ึงเกินกว�าท่ีได
ตั้งเป$าหมายไว
ถือได
ว�าการจัดโครงการดังกล�าว 
บรรลุวัตถุประสงค! และประสบผลสําเร็จ  
  

ภาพประกอบการดําเนินการ 

 
 



 

 นอกจากนี้กองกลางยังได
จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจในการเข
าร�วมกิจกรรม โดยแบ�งประเด็นการ
ประเมินออกเป�น 4 ประเด็น ได
แก� 1. ด
านการจัดการฝ^กอบรม 2.ด
านเนื้อหา 3.ด
านวิทยากร 4. ด
านความพึง
พอใจในภาพรวม  
 

 
 
ขfอเสนอแนะในการปรับปรุงจัดกิจกรรมครั้งต�อไป 

1. อยากให
อบรมเก่ียวกับงานสารบรรณมากๆ 
2. อยากให
มีเวลาในการอบรมมากกว�านี้ 
3. ควรจัดให
ทุกคนเข
าร�วมอบรมเพ่ือการปฏิบัติงานท่ีถูกต
อง เป�นมาตรฐานเดียวกัน และเป�นภาพลักษณ!

ขององค!กร 
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ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม "เทคนิคการเขียน การร่าง

โต้ตอบ หนังสือราชการ และการบันทกึรายงานการประชุม"



 

 งานในสังกัดกองกลาง  
งานสารบรรณ 
หัวหนfางาน : นายนักสิทธิ์  ศรีสกุลชา
หมายเลขโทรศัพท?ภายใน : 40164

งานรักษาความปลอดภัย 
หัวหนfางาน : นายอภิชาติ พัฒนจักร
หมายเลขโทรศัพท?ภายใน : 12189

งานประชาสัมพันธ? 
หัวหนfางาน : นายชุมพร   พารา 
หมายเลขโทรศัพท?ภายใน : 40169

งานเลขานุการผูfบริหาร 
หัวหนfางาน : นางเกษศินี ประภาศิริ
หมายเลขโทรศัพท?ภายใน : 40061

งานประชุม 
หัวหนfางาน : นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสด์ิ
หมายเลขโทรศัพท? : 40121 

งานสภาอาจารย? 
หัวหนfางาน : นางพิสมัย   พวงคํา 
หมายเลขโทรศัพท?ภายใน : 11902

งานบริหารทั่วไป 
หัวหนfางาน : นางสาวผ�องศรี  บุญสามารถ
หมายเลขโทรศัพท?ภายใน : 40164

งานบริหารทรัพยากรกายภาพ 
หัวหนfางาน : นางโพธิ์ศรี  ดลผาด 
หมายเลขโทรศัพท?ภายใน : 42373
งานประสานงานมหาวิทยาลัย 

หัวหนfางาน : นายชินโชติ นาไพรวัน

หมายเลขโทรศัพท?ภายใน : 46020

        
 
 

งานในสังกัดกองกลาง   

นายนักสิทธิ์  ศรีสกุลชา 
40164 

นายอภิชาติ พัฒนจักร 
12189 

40169 

เกษศินี ประภาศิริ 
40061 

นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสด์ิ 

 
11902 

สาวผ�องศรี  บุญสามารถ 
40164 

 
 

42373 
 

นายชินโชติ นาไพรวัน 

6020 

                                                                                                                                                                                                                                                          


