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สวนที่ 1
ประวัติ ความเป4นมา และพัฒนาการของกองกลาง
เมื่อป7 พ.ศ. 2509 ไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแบงสวนราชการของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยไดจัดตั้งสํานักงานอธิการบดี และกองกลางขึ้นพรอมกันนับแตบัดนั้นเปนตนมา โดยการ
แบงสวนหนวยงานยอย แบงเปนแผนกตาง ๆ 5 แผนก คือ
1. แผนกสารบรรณ
2. แผนกการเจาหนาที่
3. แผนกคลัง
4. แผนกบริการการศึกษา
5. แผนกอาคารและสถานที่
ในเบื้องตนไมมีสํานักงานเปนการถาวร จึงใชอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร!เปนสํานักงานชั่วคราว จนถึง
ป7 พ.ศ. 2510 ตอมาในป7 พ.ศ. 2511 ไดยายที่ทําการจากคณะวิศวกรรมศาสตร! มาอยูสํานักงานอธิการบดี อาคาร
1 จนถึงปBจจุบัน
ในป7 พ.ศ. 2517 สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกําหนดบทบาทหนาที่ใหครอบคลุมถึง
ดานการบริหาร ดานวิชาการ ดานการวางแผนพัฒนา ดานสวัสดิการของบุคลากร ตลอดจนสวัสดิการและกิจกรรม
ของนักศึกษา จึงมีการแบงสวนราชการของสํานักงานอธิการบดีออก เปน 5 หนวยงาน คือ กองกลาง กอง
สวัสดิการ กองบริการการศึกษา กองหองสมุด และศูนยเลี้ยงสัตว
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา มหาวิทยาลัยขอนแกนไดมีการขยายตัวตามแผนพัฒนาในทุกดาน รวมถึงการ
ปรับโครงสรางองค!การ เพื่อใหสอดคลองและเพิ่มประสิทธิภาพใหสามารถสนับสนุนการ บริหารจัดการในภารกิจ
ตาง ๆ กองกลางเปนหนวยงานกลางที่สนับสนุนการบริหารจัดการของผูบริหาร และหนวยงานของมหาวิทยาลัย
โดยในป7 2554 กองกลางมีหนวยงานในสังกัด จํานวน 7 งาน และไดเพิ่มอีก 2 หนวยงาน ประกอบดวย
1. งานสารบรรณ

2. งานประชุม
3. งานประชาสัมพันธ!
4. งานสภาอาจารย!
5. งานรักษาความปลอดภัย
6. งานประสานงานมหาวิทยาลัย

7. งานเลขานุการผูบริหาร
8. งานบริหารทั่วไป
9. งานบริหารทรัพยากรกายภาพ

พัฒนาการ
กองกลาง สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี เปนหนวยงานกลางที่ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ยิ่ ง ตอการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยขอนแกน สายการบังคับบัญชาขึ้นตรงตออธิการบดี หนาที่หลักคือการเปนสํานักงานสนับสนุน เพื่อ
รั บ คํ า สั่ ง จากอธิ ก ารบดี คณะผู บริ ห ารระดั บ สู ง มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแกน ในการสั่ ง ราชการการบริ ก าร
มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมถึงทําหนาที่รับการติดตอประสานงานจากหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ภารกิจใหม
หรือภารกิจใด หากไมใชภารกิจที่อยูภายใตอํานาจหนาที่ของคณะหรือหนวยงานใด ภารกิจนั้นจะถูกมอบหมายให
เปนสวนของการปฏิบัติ กํากับ ดูแล และรับผิดชอบโดยกองกลางทั้งหมด ดังนั้น บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
กองกลางจึงครอบคลุมในวงกวางหลากหลายในภารกิจ กระจายไปถึงการใหการบริการระดับฐานรากอยางทั่ว
ถึงกับทุกสวนราชการภายในสังกัด จากนโยบายการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาล จึงเปนโอกาสสําคัญของ
กองกลางตองปรับเปลี่ยนและปรับปรุงระบบ วิธีการ การปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมาย โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
ที่มีคุณภาพเปนสิ่งสําคัญ การสรางเสริม ความเขมแข็ง ความคลองตัว และการปรับกระบวนทัศน!ที่สรางสรรค!
คุณประโยชน!ตอการบริหาร ตลอดจนการพัฒนาองค!ความรู การใชเทคโนโลยีเพื่อบริการขอมูลขาวสารอยาง
กวางขวาง รวมเร็ว และ เทาเทียม พัฒนาทักษะวิชาชีพของบุคลากรใหมีการทบทวนบทบาท และการสรางทีมงาน
คุณภาพ ภายใต แนวคิด ผลงานดี ยอมเกิดจากบุคคลในองค!กรมีคุณภาพการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน การใช
ทรัพยากร รวมกัน การยอมรับกระบวนการปรับเปลี่ยนในทิศทางที่สรางความเจริญงอกงามแกสวนรวม การปรับ
โครงสรางการบริหารภายในใหกระชับเหมาะสมกับสถานการณ! สามารถตอบสนองตอการบริการตาม นโยบาย ซึ่ง
ความชัดเจน รวมเร็ว สมบูรณ! ถูกตองและตอเนื่อง ไดกําหนดเปนเป$าหมายหลักของการปฏิบัติ อีกทั้งยังเปนการ
สอดประสานกั บ นโยบายและแผนตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ขอนแกนกํ า หนด เพื่ อ เปนแนว ทางการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยภาพรวม อันเปนไปตามเจตนารมณ!ตรงตามวัตถุประสงค!ของ การจัดตั้งกองกลาง โดยให
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนตัวกลางระหวางผูบริหารระดับนโยบายกับผูปฏิบัติ และผูรับการบริการสรางความรูสึกที่ดี
ตอกัน และสามารถประสานความเขาใจอันดีตอระบบการบริหาร จัดการของคณะผูบริหารดวยความสะดวก
ราบรื่น ตลอดจนมีคุณสมบัติการเปนองค!กรที่มีหนาที่ในการ บริการอยางครบถวน ภายใตกฎหมาย ระเบียบ และ
ขอบังคับของการบริหารราชการแผนดิน เนนพัฒนา คุณภาพของบุคลากรใหมีทัศนคติที่เอื้อตอการบริการ ใหมี
ความยืดหยุน โปรงใส และตรวจสอบได
การปรับปรุงโครงสรางองค!กร และการปรับเปลี่ยนเสริมสรางกลไกและขั้นตอนของการปฏิบัติ ตาง ๆ
วัตถุประสงค!เพื่อใหกาวทันกับกระแสความเปลี่ยนแปลงในยุคของการแขงขันของประชาคมโลก และเปนเหตุผล
สําคัญที่ตองจัดระเบียบปฏิบัติภายในกองกลางใหเปนหนวยงานที่ควรคาการมอบหมาย ภารกิจใหดวยความเชื่อมั่น
และไววางใจจากผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้น ในขณะที่ตองสรางความเขาใจ และสัมพันธ!ศรัทธาจากผูรับบริการ
โดยทั่วไปพรอม ๆ กัน นั่นหมายถึง การเพิ่มขีดความสามารถและสราง ประสิทธิภาพโดยรวมของหนวยงาน ให

สามารถนําบริการที่ดีตอองค!ประกอบดวยการจัดระบบการทํางาน โดยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลเทาเทียมมาตรฐานสากล ความสําเร็จที่พิสูจน!ไดจากการตอบสนอง
ในทิศทางที่ดีของพันธมิตร สนับสนุนความรวมมือจากทุกหนวยงานใหเจริญเติบโต และเพื่อเปน
กําลังสําคัญในการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งความโปรงใสจะเปนประตูชัยของการติดตอประสานงาน การปฏิบัติ
หนาที่สวนใหญของกองกลางจะอยูภายใตกรอบและนโยบายของผูบริหาร ที่เล็งเห็นผลประโยชน!ที่จะเกิดขึ้นในการ
บริ ห ารจั ด การองค! ก รในอนาคต สวนหนึ่ ง ที่ ยัง คงรั ก ษาภาระหนาที่ สํ า คั ญ อยางไมเปลี่ ย นแปลงคื อ การเปน
หนวยงานกลางที่สนับสนุนการบริหารของอธิการบดี และคณะผูบริหารอยูเชนเดิม บทบาทหนาที่ของกองกลางที่
พัฒนาขึ้นมั่นใจไดวาจะสามารถพิสูจน!ถึงความมีศักยภาพ ควบคูไปกับการเปHดแนวปฏิบัติการเชิงรุกที่ประสิทธิภาพ
เพี ยงพอ เหมาะสมในการทํ า หนาที่ เปนศูนย! -กลางบั ญชากร การบริ ห ารจั ดการมหาวิ ทยาลั ยขอนแกนโดย
อธิการบดีและคณะผูบริหารอยางแทจริง ที่สําคัญคือ เพื่อเกิดความเจริญกาวหนาของมหาวิทยาลัยขอนแกนและ
เพื่อประโยชน!แกทุกหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน

สวนที่ 2
วิสัยทัศน? พันธกิจ เปAาประสงค? วัฒนธรรมองค?กร และคานิยม

วิสัยทัศน?
กองกลาง จะเปนหนวยงานสนับสนุนการบริหารจัดการ และบริการเชิงรุก สนองตอบ
นโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อใหการดําเนินงานในทุกภารกิจเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

พันธกิจ
พัฒนา สงเสริม สนับสนุนการบริหารงาน และการใหบริการ เพื่อผลสัมฤทธิ์สูงสุดในทุก
ภารกิจของมหาวิทยาลัยขอนแกน

เปAาประสงค?
ผูรับบริการทุกระดับ พึงพอใจในงานบริการที่ไดรับ ดวยการทํางานอยางเปนระบบ

วัฒนธรรมองค?กร
สรางความเชื่อมั่นและไววางใจใหผูบังคับบัญชา สรางความศรัทธาแกผูรับบริการ

คานิยม READY TO GROW
Relevancy
Efficiency
Accountability
Democracy
Yield
Trust
Obligation
Growth
Realistic
Ownership
Well being

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

รูทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม
มุงเนนประสิทธิภาพ
รับผิดชอบตอผลงาน ตอสังคม
มีความเปนประชาธิปไตย การมีสวนรวม โปรงใส
มีผลงาน มุงเนนผลงาน
ความไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน
ปฏิบัติตามขอกําหนด
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ความเปนปBจจุบัน
ความเปนเจาของรวมกัน
ความอยูดีมีสุขของบุคลากร

โครงสรางการบริหาร

ขอมูลบุคลากร กองกลาง
แผนภาพแสดงจํานวนบุคลากร สังกัด กองกลาง
10.28%
5.61%

28.50%

6.07%
3.74%

45.80%

ข้ าราชการ
พนักงานงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานเงินรายได้
พนักงานราชการ
ลูกจ้ างประจํา

ขาราชการ สังกัด กองกลาง : ขอมล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2554
สายงานอายุ
ระดับ / จํานวน
ปฏิบัติการ ชํานาญงาน ชํานาญการ
ตําแหนง
ผูอํานวยการกอง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
2
12
นักประชาสัมพันธ!
3
นักวิชาการเงินและบัญชี
1
ผูปฏิบัติงานบริหาร
1
2
รวม
3
2
16
วุฒิการศึกษา
1. ต่ํากวา ป.ตรี
1
1
2. ป.ตรี
2
1
5
3. ป.โท
11
4. ป.เอก
รวม
3
2
16
อายุ
1. อายุเฉลี่ย (ป7)
49.33
56
48.31
2. อายุราชการเฉลี่ย(ป7)
17.33
29
23.06

รวม
คน

รอยละ

1

1
14
3
1
3
22

4.55
63.64
13.63
4.55
13.63
100

1

2
8
12

9.09
36.36
54.55

1

22

100

ผูบริหาร
1

44
24

อายุเฉลี่ยโดยรวม
48.95
22.86

พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ/ลูกจาง สังกัด กองกลาง : ขอมล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2554
สายงาน/อายุ/วุฒิการศึกษา

ตําแหนง
นักประชาสัมพันธ!
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นิติกร
พนักงานธุรการ
พนักงานโสตทัศนศึกษา
นายชางเทคนิค
พนักงานการเงิน บัญชี
พนักงานพิมพ!ดีด
พนักงานอัดสําเนา
พนักงานขับรถยนต!
พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย
ชางฝ7มือทั่วไป

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานเงินรายได

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

3
1
11

20
6.67
73.33

1
5
13
1

5
25
65
5

พนักงานราชการ
จํานวน

รอยละ

ลูกจางประจํา
จํานวน

2
4

57.15

2
1

27.57
14.29

รอยละ

ลูกจางชั่วคราว
จํานวน

รอยละ

4

7.02

3
1
2

5.26
1.75
3.51

1
44

1.76
77.19

2

1
11
74
2

1
11
74
2

8

8

ผูดูแลหมวดสถานที่
คนงาน
แมบาน
รวม
วุฒิการศึกษา
1. ต่ํากวาป.ตรี
2. ป.ตรี
3. ป.โท
4. ป.เอก
รวม
อายุ
1. อายุตัวเฉลี่ย
2. อายุราชการเฉลี่ย

1

100

15

100

20

3.51

7

1
100

57

100

95
5

95
5

53
4

92.98
7.02

100

100

57

100

73.33
26.67

19
1

95
5

7

15

100

20

100

7

27.45
1.28

2
1
100

11
4

31.46
2.33

1

100

33.29
1.25

47.75
20.77

31.14
1.96

สวนที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตร? เปAาประสงค? และกลยุทธ?
ประเด็นยุทธศาสตร? เปAาประสงค? และกลยุทธ?
ของกองกลาง สํานักงานอธิการบดี (พ.ศ. 2551-2554)
ประเด็นยุทธศาสตร!
เป$าประสงค!
ประเด็นยุทธศาสตร!ที่ 1 : การบริหารจัดการองค!กร 1.1. มีแผนปฏิบัติการโดยมุงผลสัมฤทธิ์
อยางมีประสิทธิภาพ
1.2. มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพสูง
1.3. มีฐานขอมูลประกอบการบริหาร
ประเด็นยุทธศาสตร!ที่ 2 : การสรางคานิยมและ
วัฒนธรรมองค!กร

ประเด็นยุทธศาสตร!ที่ 3 : พัฒนาและสงเสริม
ทรัพยากรบุคคล

2.1. มีกิจกรรมสงเสริมและสรางภาพลักษณ!องค!กร
2.2. การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการติดตอ
ราชการและการปฏิบัติงาน
3.1. มีระบบประเมินบุคลากรทุกประเภทและระดับ
3.2. มีแผนงานดานการถายทอดองค!ความรู

กลยุทธ!
1.1.1 การปรับโครงสรางการบริหารภายใน
1.1.2 การพัฒนากระบวนงาน
1.2.1 กําหนดเป$าหมายในการเพิ่มประสิทธิผลขององค!กร
1.2.2 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.3.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบงาน โดยใช IT
2.1.1. การจัดกิจกรรมตามเทศกาล/ประเพณี/วัฒนธรรม
2.1.2 การจัดทําสื่อเผยแพร
2.2.1 การจัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน!
3.1.1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ทุก 6 เดือน
3.2.1 การจัดปฐมนิเทศบุคลากร
3.2.2 การจัดอบรมภายใน

ประเด็นยุทธศาสตร!

ประเด็นยุทธศาสตร!ที่ 4 : การมีสวนรวมของ
ประชาชน

เป$าประสงค!
3.3. มีแผนงานดานการพัฒนาบุคลากร

กลยุทธ!
3.3.1 บุคลากรเขารับการอบรม สัมมนา

3.4. มีรางวัลตอบแทนและการเชิดชูเกียรติ

3.4.1 การจัดโครงการประกาศเกียรติคุณประจําป7

4.1 การมีสวนรวมในกิจกรรมโครงการของประชาชน
หรือผูมีสวนไดเสียมีสวนรวม
4.2 มีการแสดงความคิดเห็นและติดตามตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานโดยประชาชนหรือผูมีสวนไดเสีย

4.1.1 จัดกิจกรรม/โครงการรวมกับประชาชนหรือผูมีสวน
ไดเสีย
4.2.1 การเปHดชองทางใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียมี
สวนเสนอขอมูล และขอเสนอแนะแกองค!กร

4.เปAาประสงค? และตัวชี้วัด
ของกองกลาง สํานักงานอธิการบดี

ป$าประสงค!
1. มีแผนปฏิบัติการโดยมุงผลสัมฤทธิ์
2. ระบบงานมีประสิทธิภาพสูง
3. เปนฐานขอมูลประกอบการบริหาร

4. มีระบบควบคุมคุณภาพภายใน
5. มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยง

6. มีระบบประเมินการใหบริการ
7. มีแผนงานดานการถายทอดองค!ความรู

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการรายงานผล
การปฏิบัติราชการประจําป7
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการประจําป7
จํานวนผูสืบคนเอกสาร งานดานสาร
บรรณ
ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักของอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณ
รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

ขอมูลพื้นฐาน
48
49
50

51

เป$าหมาย
52
53

54

NA

NA

NA

5

5

5

5

NA

NA

NA

90

90

100

100

NA

NA

NA

NA

NA

NA

4

4

5

5

NA

NA

NA

4

5

5

6

NA

NA

NA

80

85

90

95

NA

NA

NA

4

4

4

5

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

ป$าประสงค!
8. มีแผนพัฒนาบุคลากร

9. มีการตอบแทนและเชิดชูเกียรติ
10. มีกิจกรรมสรางภาพลักษณ!องค!กร

11. การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน
12. มีการแสดงความคิดเห็นและติดตามตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานโดยประชาชนหรือผูมีสวนไดเสีย

ตัวชี้วัด
กระบวนงานการใหบริการ
รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่
ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะทั้ง
ดานวิชาการและวิชาชีพ
ระดับความของการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร
รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชใน
การอนุรักษ! พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ! ศิลปะและวัฒนธรรมตอ
งบดําเนินการ
ระดับความสําเร็จของการใชทรัพยากร
ภายในและภายนอกองค!กรรวมกัน
ระดับความสําเร็จของการจัดการขอ
รองเรียนของมหาวิทยาลัย

ขอมูลพื้นฐาน
48
49
50

51

เป$าหมาย
52
53

54

NA

NA

NA

90

90

95

95

NA

NA

NA

4

5

5

5

NA

NA

NA

0.6

0.8

0.9

1

NA

NA

NA

4

5

5

5

NA

NA

NA

4

4

4

5

5. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

กลยุทธ!
ก. กลุมงานปกติ
ก.1 กลยุทธ!การ
บริหารงานทั่วไป
ข. กลุมพัฒนางานปกติ
ข.1 การปรับโครงสราง
การบริหารภายใน

งาน/โครงการ/กิจกรรม
ก.1.1 งานบริหารงาน

ข.1.2 โครงการสัมมนา
การปรับโครงสรางกองกลาง สู
สํานักบริหารกลาง การบริหาร
จัดการภายใตระบบ PMQA การ
บริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายในกองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน
ข.1.3โครงการประชุมกองกลาง
สัญจร
ข.2 พัฒนาและปรับปรุง ข.2.1 โครงการ e- office และ
ระบบงาน โดยใช IT
ปรับปรุงระบบงานสารบรรณ
ข.2.2 โครงการจัดระเบียบวาระ

ผูรับผิดชอบ
ทุกงาน

งานสารบรรณ

งานสารบรรณ
งานสารบรรณ
งานประชุม

งบประมาณที่ไดรับจัดสรรป7 งบประมาณ พ.ศ.2554
เงินรายได
รวม
เงินแผนดิน (บาท)
2,500,000 บาท
(บาท)
บาท

บาท

บาท

กลยุทธ!

งาน/โครงการ/กิจกรรม

การประชุมดวยระบบ IT
ข.2.3 โครงการอบรมทักษะ IT
และสารสนเทศ
ค. กลุมโครงการตาม
ค.1.1 โครงการอบรมการ
แผนกลยุทธ!
ปฏิบัติงานดานสารบรรณ สําหรับ
ค.1 กําหนดเป$าหมายใน เครือขายงานสารบรรณ
การเพิ่มประสิทธิผลของ มหาวิทยาลัยขอนแกน
องค!กร
ค.1.2 โครงการสัมมนาเพิ่มพูน
ทักษะการเขียนขาวขั้นสูงและสาน
สัมพันธ!กับสื่อมวลชน สําหรับ
เครือขายประชาสัมพันธ!
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ค.1.3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน!
การปฏิบัติงาน 5 ส.
ค.1.4 การจัดกิจกรรมแสดง
นิทรรศการ และนําเสนอผลงานใน
งานเทศกาลไหมและประเพณีผูก

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณที่ไดรับจัดสรรป7 งบประมาณ พ.ศ.2554
เงินรายได
รวม
เงินแผนดิน (บาท)
2,500,000 บาท
(บาท)

งานรักษาความปลอดภัย
งานสารบรรณ

งานประชาสัมพันธ!

งานรักษาความปลอดภัย
งานประชาสัมพันธ!

(เงินรายไดสวนกลาง)

กลยุทธ!

งาน/โครงการ/กิจกรรม

เสี่ยว ประจําป7 2553
ค.1.5 โครงการฟุตบอล 4 เสา
(ที่เกี่ยวกับงาน รปภ.)
ค.1.6 โครงการฝ^กอบรมเพิ่มทักษะ
การปฏิบัติงานดาน รปภ.
ค.4 การจัดอบรมภายใน ค.4.1 โครงการฝ^กอบรมเทคนิค
วิธีการทําหนาที่ครูฝ^ก
ค.4.2 โครงการอบรม/ซอมแผน
ระงับอัคคีภัย
ค.4.3 โครงการอบรมเรื่องระเบียบ
วินัยจราจร
ค.4.4 โครงการฝ^กอบรมรวม
เจาหนาที่ รปภ. กับตํารวจ
ค.4.5 โครงการสัมมนาการปรับ
กระบวนทัศน!สูการประชาสัมพันธ!
เชิงรุก สําหรับเครือขาย
ประชาสัมพันธ!
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ผูรับผิดชอบ

งานรักษาความปลอดภัย
งานรักษาความปลอดภัย
งานรักษาความปลอดภัย
งานรักษาความปลอดภัย
งานรักษาความปลอดภัย
งานรักษาความปลอดภัย
งานประชาสัมพันธ!

งบประมาณที่ไดรับจัดสรรป7 งบประมาณ พ.ศ.2554
เงินรายได
รวม
เงินแผนดิน (บาท)
2,500,000 บาท
(บาท)

กลยุทธ!

งาน/โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

ค.4.6 โครงการสัมมนาเพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู ดาน รปภ.
(สัมมนานอกสถานที่ 2 รุน)
ค.4.7 โครงการบริการดาน รปภ.
กับชุมชน(สรางเครือขาย อบต.
หมูบาน ที่เกี่ยวของกับ มข.)
ค4.8 โครงการอบรมอาสาสมัคร
แจงเหตุฯ
ค.4.9โครงการฝ^กอบรมนักศึกษา
อาสาสมัครป$องกันอาชญากรรม (2
รุน)

งานรักษาความปลอดภัย

งานรักษาความปลอดภัย

งานรักษาความปลอดภัย
งานรักษาความปลอดภัย

งบประมาณที่ไดรับจัดสรรป7 งบประมาณ พ.ศ.2554
เงินรายได
รวม
เงินแผนดิน (บาท)
2,500,000 บาท
(บาท)

สวนที่ 5
งบประมาณ
ในป7งบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554) กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
ไดรับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,100,000 บาท แยกเปนงบประมาณแผนดิน 600,000 บาท
และงบประมาณเงินรายได 2,500,000 บาท ภายใตโครงการพัฒนาระบบงาน และการใหบริการ
ตามภารกิจ
เปรียบเทียบเงินงบประมาณแผนดิน และการจัดสรรหมวดเงิน ประจําป7 2553 และ 2554 พรอม
ผลการเบิกจายเงิน ป7 2554

หมวดเงิน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
รวม

งบประมาณที่
ไดรับ
ป7งบประมาณ
2553 (บาท)
139,900
143,100
167,000
450,000

งบประมาณที่ไดรับ
ป7งบประมาณ
2554 (บาท)
231,1 00
226,600
142,300
600,000

ผลตาง
งบประมาณ
+91,200
+83,500
-24,700
+150,000

เบิกจาย
231,100
226,600
142,300
600,000

เปรียบเทียบเงินงบประมาณเงินรายได และการจัดสรรหมวดเงิน ประจําป7 2553 และ 2554พรอม
ผลการเบิกจายเงิน ป7 2554
หมวดเงิน งบประมาณที่ไดรับ งบประมาณที่ไดรับ
ผลตาง
เบิกจาย
ป7งบประมาณ
ป7งบประมาณ
งบประมาณ
2553 (บาท)
2554 (บาท)
คาตอบแทน
200,000
600,000
600,000
+400,000
คาใชสอย
900,000
1,000,000
+100,000
630,000
คาวัสดุ
900,000
900,000
0
800,000
รวม
2,000,000
2,500,000
+500,000
2,030,000
หมายเหตุ กันไวfเบิกจายเหลื่อมป 470,000 บาท

สวนที่ 6
ลักษณะขอบขายภาระหนาที่
กองกลางสํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินงานดานธุรการ เพื่อสนับสนุน
ใหการบริหารมหาวิทยาลั ยขอนแกนเปนไปดวยความคลองตัว ภารกิจของกองกลาง คือ การใหบริการแก
ผูที่มาติดตอและขอรับบริการโดยมีขอบขายภาระหนาที่ของแตละงานในกองกลาง ดังนี้
1. งานสารบรรณ
งานสารบรรณ มี บ ทบาทหนาที่ ในการั บ -สง จั ด เก็ บ หนั งสื อ เอกสารตาง ๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแกน ตรวจสอบ ควบคุ มความถูกตองของหนั งสื อราชการ คํา สั่ ง ประกาศ โดยมุ งผลสั มฤทธิ์ จากการ
ประสานภารกิจ และรองรับการบริหารจัดการสวนกลางขององค!กร อีกทั้งมีบทบาทในการสรางผลงานที่มี
คุณภาพ สรางความพึงพอใจและเชื่อมั่นแกผูรับบริการ จัดระบบการบริการแบงมุงใหผูรับบริการเปนศูนย!กลาง รวดเร็ว คลองตัว และยืดหยุน มีความชัดเจน โปรงใส และครบถวนภายใตขอกฎหมาย และระเบียบ
ปฏิบัติ สามารถเชื่ อมโยงภารกิจ กับหนวยงานที่เกี่ ยวของและเปนหนวยงานที่ มีกลไก สามารถปรับเปลี่ย น
ขั้นตอนและวิธีการทํางานเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ และสามารถตั ด สิ น ใจและปฏิ บั ติ ง านไดสิ้ น สุ ด ในตนเองตาม
ศักยภาพและความพรอมที่โปรงใส ตรวจสอบได โดยผูบริหารรับทราบและเห็นชอบรวมกัน
ภาระหนาที่
กลุมงานดานอํานวยการและระบบเอกสาร
1. ควบคุมการรับหนังสือราชการ หนังสือเอกชน เอกสารตาง ๆ จากภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อ
เสนออธิการบดีพิจารณาและสงตอหนวยงานที่เกี่ยวของตามบัญชา
2. ควบคุมการรับหนังสือราชการ เอกสารตาง ๆ จากภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเสนออธิการบดี
พิจารณา และสงตอหนวยงานที่เกี่ยวของตามบัญชา
3. ควบคุมการรับหนังสือราชการ เอกสารตาง ๆ จากภายในมหาวิทยาลัย เสนอผูอํานวยกองกลางพิจารณา และสงตอหนวยงานที่เกี่ยวของตามบัญชา
4. ควบคุมเลขทะเบียนหนังสือสงออกภายนอก
5. บริหารจัดการระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส!
6. ตรวจสอบหนังสือคําสั่ง ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับกอนเสนออธิการบดีลงนาม

กลุมงานดานฐานขอมูล
1. จัดทําฐานขอมูล คําสั่ง ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับมหาวิทยาลัย นิติกรรม พันธสัญญา ขอตกลง
2. เปนหนวยงานกลางในการใหบริการจัดเก็บ และทําลายเอกสารตาง ๆ ของทุกหนวยงานใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
กลุมงานดานแผนและงบประมาณ
1. บริหารจัดการระบบงานบุคคล
2. บริหารจัดการระบบงบประมาณและการเงิน
3. ดําเนินการจัดทําระบบประกันคุณภาพ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
4. ดําเนินการจัดทํารายงานประจําป7 และคํารับรองการปฏิบัติราชการ
5. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง จัดหาครุภัณฑ!
6. ควบคุม ตรวจสอบและรายงานครุภัณฑ!
2. งานรักษาความปลอดภัย
ภาระหนาที่ของงานรักษาความปลอดภัย
1. ใหการพิทักษ!รักษาและคุมครองปกป$องทรัพย!สินของทางราชการ
2. ใหการพิทักษ!รักษาและคุมครองป$องกันทรัพย!สินสวนบุคคล ที่ศึกษาปฏิบัติราชการหรือ พัก
อาศัยในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัย
3. ตรวจตรา ตรวจสอบ บุคคล ยานพาหนะที่ผานเขาออกมหาวิทยาลัย
4. กํากับ ดูแล และควบคุมการจราจรภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย
5. ตรวจตรา ดูแล รักษาความสงบเรียบรอยโดยทั่วไปในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัย
6. ปฏิบัติการการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ
7. ประสานงานและกํากับ ดูแล การเดินรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัย
8. ประสานงานและเชื่ อ มโยงการรั กษาความปลอดภั ย กั บ สวนราชการที่ เ กี่ ย วของและชุ มชน
ขางเคียง
9. ประสานงานการรักษาความมั่นคงแหงชาติในทุกระดับ

10. ศึกษา วิเคราะห! วิจัย และพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยใหทันตอสถานการณ! สังคม
เทคโนโลยีตลอดจนสิ่งแวดลอมที่เปนพัลวัตร
11. ใหบริการดานการรักษาความปลอดภัยแกชุมชนตามคํารองขอ
12. ปฏิบัติการดานมวลชนสัมพันธ!
3. งานประชาสัมพันธ!
ภาระหนาที่
กลุมภารกิจบริหารจัดการ การอํานวยการและบรรณาธิการ การเงิน พัสดุ ธุรการ การติดตั้ง และ
เผยแพรสื่อประชาสัมพันธ! งานพัฒนาภารกิจขาว การบริหารเครือขายประชาสัมพันธ!
กลุมภารกิจขาว ขาวประจําวัน วารสารขาวรายเดือน ขาวออนไลน! ขาวผานสื่อมวลชน
กลุมภารกิจสงเสริมภาพลักษณ!และองค!กรสัมพันธ! งานแถลงขาว มวลชนสัมพันธ! งานนิทรรศการ
กิจกรรมพิเศษ เครือขายองค!กรสัมพันธ!
กลุมภาคกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารเว็บไซด! คลังขอมูลขาวสาร คลังขอมูลภาพ วิดีทัศน!
เสียง การสงขาวผานสื่อมวลชน KKU Channel งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ!
4. งานประชุม
งานประชุม เปนงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ ในการสนับสนุนการจัดประชุมของสภามหาวิทยาลัย และการประชุม
คณบดี โดยสนับสนุน
ภาระหนาที่
งานประชุม กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน แบงหนาที่และความ
รับผิดชอบออกเปน 2 หนวยดังนี้
หนวยการประชุม
งานการจัดระเบียบวาระการประชุม มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- บันทึกเสนอความเห็นเรื่องที่จะนําเสนอเปนวาระการประชุมตอเลขานุการที่ประชุม
- ตรวจสอบและติดตามขอขอมูลเพิ่มเติมจากเจาของเรื่อง
- รวบรวมเรื่องที่คณะ/หนวยงานเสนอ จัดทําวาระการประชุม
- ทําบันทึกยอสรุปเรื่องแนบวาระการประชุมแตละเรื่อง
- เสนอระเบียบวาระการประชุมตอเลขานุการที่ประชุม
- ติดตอประสานงานกับคณะ/หนวยงานเพื่อใหไดเอกสารเขาแฟ$มวาระการประชุม และสงออกให

กรรมการไดรับทราบลวงหนา (กรณีการประชุมสภามหาวิทยาลัยอยางนอย 7 วัน)
- ทําแฟ$มระเบียบวาระการประชุม
- ตรวจสอบ ดูแลการจัดเอกสาร วาระการะประชุมเขาแฟ$มวาระการประชุมใหเรียบรอยกอนการ
สงออก
- เตรียมระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของไวใชอางอิงในวันประชุม
งานการจัดทํารายงานการประชุม มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- บันทึกการประชุมในระหวางการประชุม
- จัดทํารายงานการประชุมเสนอเลขานุการที่ประชุม
- จัดพิมพ!ตรวจทานรายงานการประชุม
- ติดตามผลตามมติที่ประชุมเพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
- แจงมติที่ประชุมใหหนวยงานเจาของเรื่องพรอมสําเนาใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
- ดําเนินการตามมติที่ประชุมในเรื่องซึ่งไมอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานใดหรือตามที่
ผูบริหารมอบหมาย เชน การจัดทําประกาศสภาฯ คําสั่งสภาฯ ตางๆ ตามมติที่ประชุมเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
- ติดตามประสานงานกับหนวยงานในเรื่องที่ยังไมสิ้นสุดเพื่อเนินการใหเปนไปตามมติที่ประชุม
- แกไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ไดรับรองแลว เสนอเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
ลงนามสงเรื่องถึงนายกสภาฯ ลงนามรับรองรายงานการประชุม เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานทาง
ราชการ
- รวบรวมมติการประชุม และรายงานการประชุม เพื่อรวบรวมเปนรายงานสรุป
งานการเชิญประชุมและติดตอประสานงาน มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- จัดทําหนังสือเชิญประชุม เสนอเลขานุการที่ประชุมลงนาม (ในกรณีเชิญประชุมกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย) สงหนังสือเชิญพรอมแนบแบบสอบถามเรื่องการเดินทางตรวจสอบความเรียบรอย
กอนสง
- ติดตอจองตั๋วการเดินทางใหกรรมการไวลวงหนา (เฉพาะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ที่อยู กรุงเทพมหานคร)
- รวบรวมแบบตอบรับการเดินทางที่กรรมการสงคืนมาเพื่อจัดทําบัญชีผูมาและไมมาประชุม
พรอมรายละเอียดการเดินทางแตละครั้ง เสนอเลขานุการที่ประชุมและผูเกี่ยวของ
- ติดตอประสานเรื่องการจองที่พัก (เฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ที่อยู
กรุงเทพมหานคร)
- ยืนยัน และจัดซื้อตั๋ว หรือยกเลิกการจองตั๋ว ตามขอมูลที่ไดรับการแจง
- สงตั๋วเครื่องบินไปใหงานประสานงานฯที่ทบวง สงตอใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิพรอมแฟ$ม

ระเบียบวาระ สําหรับทานที่แจงตอบรับการประชุม
- จัดเตรียมประสานเรื่องการใชรถรับ –สง อํานวยความสะดวกแกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ
- จัดทํากําหนดการเดินทางของนายกสภามหาวิทยาลัย แจงผูเกี่ยวของทราบ
- ทําหนังสือขอความรวมมือประสานงานในการจัดการประชุม เชน การขอใชหองรับรองพิเศษที่
สนามบิน ในวันที่นายกสภามหาวิทยาลัยเดินทางขอความอนุเคราะห!รถนําขบวน
- ประสานขอความรวมมือเรื่องเจาหนาที่ชวยใหการตอนรับ
- รวมใหการตอนรับกรรมการสภาฯ ในวันประชุม
- ดําเนินการจัดทําบัญชีการลงทะเบียนผูมาประชุม
งานเสนอขออนุมัติปริญญา มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- รวบรวมเรื่องการเสนอขออนุมัติปริญญาของคณะวิชาตางๆ ตรวจสอบความถูกตอง สรุปเปนแบบ
เสนอขออนุมัติในภาพรวมตอสภามหาวิทยาลัย เดือนละ 2 ครั้ง คือ รอบการเสนอขออนุมัติในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย และรอบการเวียนหนังสือขออนุมัติ
- ทําหนังสือเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาแกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
- แจงมติการขออนุมัติแกคณะที่เกี่ยวของ
หนวยการเงิน
- ขออนุมัติใชจายเงิน และยืมเงินคาใชจายในการประชุม ไดแก คาเดินทาง คาเบี้ยประชุม คาเลี้ยง
รับรองอื่นๆ
- จัดทําในสําคัญรับเงินคาเบี้ยประชุมเพื่อเตรียมจายคาเบี้ยประชุม
- จัดเตรียมคาใชจายคาเดินทางใสซองใหกรรมการสภาฯแตละทาน
- เตรียมเอกสารการเบิกจายเงินทั้งหมดใหกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิลงนามเบิกจายเงิน
- รวบรวมในสําคัญและหลักฐานการจายเงินเพื่อทําเอกสารการเบิกจายเงิน
- รวบรวมจัดทําเอกสารการเบิกจายเงิน ตรวจสอบความถูกตองกอนสงเบิก
5. งานสภาอาจารย!
งานสภาอาจารย! มีหนาที่บริการอํานวยความสะดวกและติดตอประสานงานภารกิจ ใหกับสภาคณาจารย! และสภาขาราชการและลูกจาง ตามขอบังคับที่กําหนดไว อาทิเชน การเผยแพรขอมูล ขาวสาร
สงเสริมและประสานความสัมพันธ!อันดีระหวาง คณาจารย! ขาราชการและลูกจางภายใน รวมถึงองค!กร
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ การจัดประชุม ปอมท. ปขมท. และประชุมสัมมนาวิชาการประจําป7 การจัดกิจกรรมที่
ไดรับมอบหมายจากที่ประชุมและที่ผูบริหารมอบหมาย การดําเนินการจัดประชุมของทั้ง 2 องค!กร การบริหาร
การเงิน พัสดุและธุรการประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย!และกรรมการสภาขาราชการและ
ลูกจาง ตลอดอํานวยความสะดวกดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานของ องค!กรบรรลุวัตถุประสงค!

ภาระหนาที่
หนวยงานประชุม
การจัดประชุมและสรุปรายงานผลประจําป7
หนวยงานธุรการ
รับ-สงเอกสารภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน ลงทะเบียนรับ-สงเอกสาร- ราชการ
รางโตตอบหนังสือราชการ จัดพิมพ!เอกสารราชการ จัดเก็บเอกสารเขาแฟ$ม รับ-สงเอกสารทาง โทรสาร และ
ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยในสํานักงาน
หนวยงานการเงินและพัสดุ
ดําเนินการจัดทําเรื่องไปราชการ ดําเนินการจัดทําคาเลี้ยงรับรองที่ประชุม ดําเนินการจัด ซื้อ
จัดจางวัสดุ ครุภัณฑ! คุมยอดเงินงบประมาณแผนดินและเงินนอกงบประมาณ ตรวจรับจางเหมาะ ทําความ
สะอาดอาคารแกนกั ล ปพฤกษ! สรุ ป รายรั บ -รายจาย งบประมาณเสนอผู เกี่ ย วของ จั ด ทํ า ประมาณการ
งบประมาณแผนดิน และจัดทําประมาณการงบประมาเงินรายได
หนวยดําเนินการเลือกตั้งสภาคณาจารย!และสภาขาราชการและลูกจาง
ทําหนังสือถึงผูบริหาร แจงการหมดวาระของสมาชิก จัดทําประกาศฯ แตงตั้งคณะกรรม- การ
เชิญประชุมคณะกรรมการ เพื่อกําหนดวิธีการเลือกตั้ง พรอมทั้งปฏิทินการเลือกตั้ง จัดทําประกาศฯ หลักเกณฑ!
และวิธีการเลือกตั้ง สงใหคณะ/หนวยงานดําเนินการ การจัดทําบัตรเลือกตั้ง การลงคะแนน จัดทําประกาศฯ
แตงตั้ง เสนอผูบริหารลงนาม จัดสงประกาศฯ ใหคณะและหนวยงานตาง ๆ ทราบ และแจงผูเกี่ยวของ และ
เชิญประชุมเพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารสภาฯ
6. งานเลขานุการผูบริหาร
ภาระหนาที่ อํ า นวยความสะดวกและสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของผู บริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง
ประกอบดวย อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดีทกฝcาย โดยมีหนาที่หลักไดแก การจัดทํากําหนด
นัดหมาย การจัดทําและจัดเก็บหนังสือหรือเอกสารตาง ๆ ติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานใหการ
รับรองแขก และหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
7. งานประสานงานมหาวิทยาลัย
งานประสานงานมหาวิทยาลัย กองกลาง เปนหนวยงานภายใตสังกัด กองกลาง มีบทบาทหนาที่
ภาระหนาที่
1. อํานวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูบริหารและบุคลากรในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. อํานวยความสะดวกและสนับสนุนการประสานงานระหวางหนวยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัย เตรียมการและอํานวยความสะดวกใน
3. การเขารวมพิธีการและกิจกรรมตางๆ ในเขตกรุงเทพมหานครของหนวยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ
และเอกชน

4. ปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูแทนมหาวิทยาลัยในบางกรณี
5. อํานวยความสะดวกและสนับสนุนการจัดทําหนังสือเดินทางของบุคลากรมหาวิทยาลัย และ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
8. งานบริหารทั่วไป
มีหนาที่รับผิดชอบดานการสนับสนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การอํานวยการดาน
ตางๆ ใหทุกฝcายสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุตามแผนและเป$าหมายที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการ
ดําเนินงานดานงบประมาณ การจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ การติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน การบริหารงานบุคคล การประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายใน
9 งานบริหารทรัพยากรกายภาพ
มีหนาที่รับผิดชอบบริหารจัดการ ดูแลความเรียบรอยอาคารสิริคุณากรสํานักงานอธิการบดีอาคาร 2
และบริเวณรอบอาคาร รวมพื้นที่ใชสอย 16,805 ตารางเมตร รวมทั้งดารซอมแซม บํารุงรักษา และดูแล
ปรับปรุงภูมิทัศน!รอบอาคารสิริคุณากร

สวนที่ 7
ผลการดําเนินงาน
ในรอบป7งบประมาณ 2554 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มีผลการดําเนินงานโดยจําแนกเปนผลการดําเนินงาน
ของงานตาง ๆ ดังนี้

งานสารบรรณ
การรับสงเอกสาร
ภายนอก
ภายใน
ออกหนังสือภายนอก
ออกหนังสือภายใน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

9,636
5,979
15,949
3,269

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

สรุปผลการดําเนินงาน ศูนย?ผลิตเอกสาร ประจําป 2554
ศูนย!ผลิตเอกสาร งานสารบรรณ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน รับผิดชอบการผลิต
เอกสารในลักษณะการจัดทําสําเนา เขารวมทั้งรูปแบบเย็บมุม สันกาว และสันหวง รวมทั้งการจัดทําปก สีและ
ขาวดํา โดยเครื่องมือและอุปกรณ! ที่เปนครุภัณฑ!ของราชการ และการเชาจากบริษัทเอกชน สําหรับการ
ดําเนินงาน ศูนย!ผลิตเอกสาร อยูภายใตการกํากับนโยบายโดยคณะกรรมการประสานงานการบริการศูนย!ผลิต
เอกสาร โดยมีงานสารบรรณ กองกลางเปนหนวยงานรับผิดชอบการบริหารจัดการ ซึ่งมีเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 3
คน ประกอบดวย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 1 คน พนักงานบริการเอกสาร 2 คน และเมื่อเดือนตุลาคม 2553
ศูนย!ผลิตเอกสาร ไดยายสํานักงานไปยังอาคารสิริคุณากร
สนองตอยุทธศาสตร?ที่ 5 การบริหารจัดการองค!กรอยางมีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย
งบประมาณดําเนินการ ในป7งบประมาณ 2554 ศูนย!ผลิตเอกสาร สํานักงานอธิการบดี ไดรับการจัดสรร
งบประมาณ ทั้งสิ้น 1,500,000 บาท เพื่อจัดสรรเปนวงเงินการใชงานใหแกหนวยงานทั้งสิ้น 15 หนวยงาน โดย
มีหนวยงานเพิ่มใหม จํานวน 2 หนวยงาน ไดแก สํานักงานบริหารกิจการศิษย!เกา และศูนย!ปฏิบัติการออก
กําลังกาย ซึ่งการจัดสรรเปนดังนี้
หนวยงาน
วงเงินที่ไดfรับการจัดสรร (รfอยละ)
1. กองกลาง
24
2. กองการเจาหนาที่
12
3. กองอาคารและสถานที่
12

หนวยงาน

วงเงินที่ไดfรับการจัดสรร (รfอยละ)
4. กองคลัง
5
5. กองแผนงาน
18
6. กองกิจการนักศึกษา
15
7. สนง.ตรวจสอบภายใน
1
8. สนง.ประเมิ
ประเมินและประกันคุณภาพ
5
9. สนง.บริ
บริหารจัดการทรัพย!สิน
1
10. ศูนย!ปฏิบัติออกกําลังกาย
1
11. สนง.ผูผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
1
12. สํานักวัฒนธรรม
1
13. สนง. ม.ในกํากับ
1
14. สนง.กฏหมาย
1
15. สนง.บริ
บริหารกิจการศิษย!เกา
1
จากผลการดําเนินงาน ป7งบประมาณ 2554 หนวยงานตางๆ มีคาใชจายการผลิตเอกสาร คิดเปนเงิน
รวมทั้งสิ้น 1,815,626.99 บาท (หนึ
หนึ่งลานแปดแสนหนึ่งหมื่นหาพันหกรอยยี่สิบหกบาทเกาสิบสตางค!) มีสวน
ตาง เปนเงิน 315,626.99 บาท (สามแสนหนึ
สามแสนหนึ่งหมื่นหาพันหกรอยยี่สิบหกบาทเกาสิ
เกาสิบสตางค!)
นอกจากนั้น ศูนย!ผลิตเอกสารไดมีการปรับปรุงสํานักงานไดแก การจัดหาเครื
ดหาเครื่องสําเนาเอกสาร (Copy
print) เพิ่มเติม จํานวน 2 เครื่อง เพื่อชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานใหรวดเร็ว การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
จํานวน 2 เครื่อง (ยายจากสํ
ยายจากสํานักงานเดิม) การติดตั้งมานปรับแสง เพื่อชวยอํานวยความสะดวก เพื่อชวยอํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน และจัดทํ
ดทําทางลาดสําหรับขนยายวัสดุ รวมทั้งไดติดตั้งกันสาดบริเวณหนาตาง
และประตูเพื่อแกปBญหาน้ําฝนซึมเขาภายในสํานักงาน จนเปนเหตุใหน้ําเจิงนอง ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหาย
ตอวัสดุ และอุปกรณ!
อยางไรก็ตาม ในป7งบประมาณ 2555 ศูนย!ผลิตเอกสาร มีแผนการพัฒนาการใหบริการ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน รวมทั้งการใหบริการใหมๆ โดยเนนการใชวัสดุอยางคุมคา และการใชทรัพยากร
รวมกัน
ภาพประกอบการดําเนินการ

สรุ ปจํานวนค่ าใช้ จ่ายในการผลิตเอกสารทุกหน่ วยงาน 4 ปี ย้ อนหลัง (บาท)
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ผลการประเมินผู้ใช้ บริการศูนย์ ผลิตเอกสาร ปี 2554 (ร้ร้ อยละ)
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โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผูfปฏิบัติงานสนับสนุนดfานเอกสาร และพัฒนาระบบ
บริการ รับ-สง เอกสารกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน
งานสารบรรณ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ไดรับอนุมัติใหจัดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูปฏิบัติงานสนับสนุนดานเอกสารและพัฒนาระบบการรับ-สงเอกสารในระบบ Post Office
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของระบบรับ-สงเอกสารภาย และการใชทรัพยากรรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพ ระหวางวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2554 ณ ฟ$าทะลายโจรรีสอร!ท อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ! โดยมีวัตถุประสงค! เพื่อใหผูเขารวมการอบรมสามารถกําหนดบทบาทและหนาที่ที่เหมาะสมใน
ฐานะที่เป ผูรับผิดชอบ และเพื่อใหบุคลากรผูปฏิบัติหนาที่ในดานเอกสารของแตละคณะ/ศูนย!/สถาบัน/สํานัก/
หนวยงาน สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกนไดมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ! ในงานการ
รับสงหนังสือ อันจะเกิดประโยชนตอความรวมมือ ประสานงานและการรับ-สงเอกสารใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
สนองตอยุทธศาสตร?ที่ 1 การบริหารจัดการองค!กรอยางมีประสิทธิภาพของกองกลางและประเด็นยุทธศาสตร!
ที่ 5 การบริหารจัดการองค!กรอยางมีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย
งบประมาณดําเนินการ 124,500 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันหfารfอยบาทถfวน) โดยไดรับสนับสนุน
งบประมาณจาก สํานักงานผูอํานวยสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน
จากผลการดําเนิ นการ การจัดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานสนับสนุนดานเอกสารและ
พัฒนาระบบการรับ-สงเอกสารในระบบ Post Office มหาวิทยาลัยขอนแกน มีผูสนใจเขารวมโครงการรวม
ทั้งหมด จํานวน74 คน โดยไดรับความรวมมืออยางดีจากทุกหนวยงาน ทําใหการจัดโครงการดังกลาวเปนไป
ดวยความราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค! อีกทั้งยังไดขอมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูและขอเสนอแนะของ
ผูปฏิบัติงานสนับสนุนดานเอกสาร ซึ่งไดนํามาปรับปรุงและพัฒนาระบบรับ-สงเอกสารใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ภาพประกอบการดําเนินการ

ผลการประเมินความพึงพอใจ
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานสนับสนุนดานเอกสารและพัฒนาระบบการรับ-สง
เอกสารในระบบ Post Office มหาวิทยาลัยขอนแกน
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จุดแข็งและ จุดอ่อนศูนย์รับส่ งหนังสื อกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
ลําดับที่
จุดแข็ง
จุดออน
1
กําหนดระยะเวลาการรับสงที่ชัดเจนคือ
1. เจfาหนfาที่มาสงไมตรวจสอบเรื่องที่จะสงกอน
เชfา 10.00-10.30 น
สงออก และสงผิดทําใหfการปฏิบัติของเจfาหนfาที่
บาย 14.00 – 14.30 น
ผิดไปดfวย
2
มีจุดรับสงเอกสารและบุคลากรที่ชัดเจน
2. บางหนวยงานอยูไกลจากสวนกลางในการรับสง
หนังสือ
3
ผูfรับสงเอกสารมียานพาหนะจากคณะ
3. หนวยงานบางที่ไมมียานพาหนะในการมารับสง
หนวยงานมาสงเอกสารที่สะดวก รวดเร็ว
หนังสือ
4
สามารถฝากหนวยงาน คณะที่อยูบริเวณใกลf ๆ
กันไดf
5
มีความสัมพันธ?ดีมากและอยากใหfมากยิ่งขึ้น
6
เจfาหนfาที่มีความสามัคคีกันดีและใหfความ
เคารพตอกัน ชวยเหลือกัน และตอบปqญหาใน
สวนที่ปฏิบัติถูกตfอง ถfาหากทางคณะ
หนวยงาน แนะนําเจfาหนfาทีผ่ ูfมาสงโดยตรงมี
การอบรมทางดfานงานสารบรรณ
7
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส?ใหม ไมยึดติดกับ
ใครเพราะเป4นของสวนกลาง
ข้อเสนอแนะ
1. ควรจะใหบุคลากรรับ-สงหนังสือเวลาภาคเชา 10.00-10.45 น และภาคบาย 14.00-14.45 น.
2. อยากใหมีป$ายชื่อคณะ หนวยงาน วางประจําบนโตqะรับสงหนังสือเปนจุดประจําในแตละวัน
3. ควรทําโปสเตอร!รูปชื่อหนวยงานที่เปนตัวแทนมารับ-สงเอกสาร
4. เจาหนาที่รับสงเอกสารบางทานควรอยูในระเบียบของทางราชการ เชน แตงตัวสุภาพ และพูดจา
ใหสุภาพ
5. ขอชุดคอมพิวเตอร! และปริ้นเตอร!ไวที่ศูนย!รับสงหนังสือเพื่อใชในการเช็คขอมูลของหนวยงาน
6. ควรมีหนังรับสงหนังสือเฉพาะที่
7. ควรใหแตละคณะนั่งประจําจุดเฉพาะของหนวยงานตัวเอง
8. อยากใหจัดทําผังรายชื่อ รูปบุคลากรผูมารับ สงหนังสือในแตละหนวยงาน
9. ควรมีชองสําหรับเก็บเอกสารแตละหนวยงาน (กรณีไมตองเซ็นรับเอกสาร)
10. สําหรับหนวยงานที่อยูไกลควรมารับสงเอกสารกอนเวลา หรือควรมาอยางนอยวันละ 1 รอบ
11. ควรมีรถสวนกลางในการรับสงหนังสือ

12. ใหคณะสงบุคลากรจํานวน 2 คน เพื่อเขาอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส! เพื่อจะไดใชงาน
แบบไมสับสน
งานรักษาความปลอดภัย

โครงการ จัดทําปAายจัดระเบียบ บริเวณประตูกังสดาลถึงวงเวียนเทคนิคการแพทย?
วัตถุประสงค?
1 เพื่อเปนการจัดการระเบียบจราจรบริเวณจาก ประตูกังสดาลถึงวงเวียนเทคนิคการแพทย!
.2 เพื่อพัฒนาระบบการจราจรที่ดีและการมีมารยาทการใชรถใชถนนรวมกัน ภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
3 เพื่อเปนการมุงเนนการรณรงค!การขับขี่ปลอดภัยสําหรับนักศึกษาใหม 2554
สอดคลfองประเด็นกับนโยบายการบริหารและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
( พ.ศ. 2550 – 2554 )ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกนใหfความเห็นชอบ
ขf อ ที่ 1 ดf า นการบริ หาร มี ก ารบริ ห ารจั ด การระบบรั ก ษาความปลอดภั ย และระบบการจราจรภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแกนที่เขมแข็งและจริงจัง สามารถคุมครองชีวิตและทรัพย!สินของมหาวิทยาลัยและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาวัฒนธรรมการมีวินัยในการอยูรวมกันทั่วทั้งองค!กร
และยุทธศาสตร?มหาวิทยาลัยขอนแกน องค?กรที่มีการจัดการที่ดี ที่สรfางคุณภาพชีวิตและความผาสุก
ยุทธศาสตร?ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี กลยุทธ! : มีโครงสรางพื้นฐานที่ดี 7 มาตรการ
มาตรการที่ 5 จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ (Healthy Security System)
งบประมาณดําเนินการ 7,620 บาท (เจ็ดพันหกรfอยยี่สิบบาทถfวน)
ผลการดําเนินการ
สามารถลดปBญหาจากสภาพการจราจรบริเวณประตูทางเขfา – ออก กังสดาล ในชวงเวลา
ชั่วโมงเรงดวน ที่มีความหนาแนนมาก จึงจําเปนตองแกไขอยางเรงดวน และสามารถเปนการจัดการระเบียบ
จราจรบริเวณจาก ประตูกังสดาลถึงวงเวียนเทคนิคการแพทย! ใหเกิดความคลองตัว โดยไมทําใหบดบังวิสัยทัศน!
ในการขับขี่และภูมิทัศน!โดยรอบ
ภาพประกอบการดําเนินการ

โครงการตั้งจุดตรวจตามประตูยามวิกาล ปAองปรามเหตุอาชญากรรม
วัตถุประสงค?
1. เพื่อเปนการป$องกันเหตุอาชญากรรมตาง ๆ และเพิ่มมาตรการตรวจเขมที่ 4 ประตูหลัก ไดแก 1.
ประตูเขา – ออก (มอดินแดง) 2. ประตูเขา – ออก หมูบานหนองแวง (กังสดาล) 3. ประตูเขา – ออก (ยูเซนเตอร!) 4. ประตูเขา- ออก สีฐาน
2. เพื่อตรวจสอบบุคคลยานพาหนะ สิ& งผิดกฎหมายทัว& ไป ตลอดจนการตรวจสอบการพกพาอาวุธ
เขามาภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแกน
สอดคลfองประเด็นกับนโยบายการบริหารและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
( พ.ศ. 2550 – 2554 )ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกนใหfความเห็นชอบ
ขf อ ที่ 1 ดf า นการบริ หาร มี ก ารบริ ห ารจั ด การระบบรั ก ษาความปลอดภั ย และระบบการจราจรภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแกนที่เขมแข็งและจริงจัง สามารถคุมครองชีวิตและทรัพย!สินของมหาวิทยาลัยและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาวัฒนธรรมการมีวินัยในการอยูรวมกันทั่วทั้งองค!กร
และยุทธศาสตร?มหาวิทยาลัยขอนแกน องค?กรที่มีการจัดการที่ดี ที่สรfางคุณภาพชีวิตและความผาสุก
ยุทธศาสตร?ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี กลยุทธ! : มีโครงสรางพื้นฐานที่ดี 7 มาตรการ
มาตรการที่ 5 จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ (Healthy Security System)
งบประมาณดําเนินการ 73,800 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันแปดรfอยบาทถfวน)
ผลการดําเนินการ
สามารถสร้างความเชื&อมัน& ด้านการรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจน
เป็ นการป้ องปรามเหตุอาชญากรรมที&อาจเกิดขึ2นภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย
ภาพประกอบการดําเนินการ

โครงการฝvกอบรมนักศึกษาอาสาสมัครสืบสวนพิเศษ รุนที่ 6 มหาวิทยาลัยขอนแกน
วัตถุประสงค?
1. เพื่อใหนักศึกษาที่เขารับการฝ^กอบรม มีความรูและทักษะงานดานการสืบสวนหาขาว งานดาน
การรักษาความปลอดภัย และงานดานการป$องกันปราบปรามอาชญากรรมในรูปแบบตาง ๆ เบื้องตน
2. เพื่อเปนการฝ^กใหนักศึกษามีการทํางานรวมกันเปนกลุมสามารถนําความรูและประสบการณ!ที่
ไดรับจากการฝ^กอบรมไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันไดและเสริมสรางความสัมพันธ!อันดีระหวาง
อาสาสมัครที่เขารวมอบรมกับเจาหนาที่ตํารวจและเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแกนและ
เพื่อเพิ่มศักยภาพดานการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน
3.
เพื่อสรางเสริมและพัฒนาประสบการณ!ใหกับนักศึกษาในการแกปBญหาสังคมและเปนผูมีจิต
สาธารณะบําเพ็ญประโยชน!เพื่อสังคม
สอดคลfองกับที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกนใหfความเห็นชอบ กําหนดนโยบายการบริหารและพันธกิจในการ
บริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2550 – 2554) เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม
พ.ศ. 2549 และประกาศสภา มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 3/2549 ลงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ดfานการ
ผลิตบัณฑิต นโยบาย เปนสถาบันที่มุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรูความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรม
และ จริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบในการทํางาน รวมทั้งการใชชีวิตในสังคม ใฝcรูและสามารถเรียนรู
ดวยตนเองตลอดชีวิต และมีสมรรถนะระดับสากลบนพื้นฐานของความเปนไทยดfานการพัฒนานักศึกษา
นโยบาย เปนสถาบันที่มุงเนนการสรางสรรค!และพัฒนานักศึกษา ใหเปนทรัพยากรมนุษย!ที่มีคุณคาตอสังคมมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรูและประสบการณ!ที่กอใหเกิดความเขาใจอันดีและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก และยุ ทธศาสตร? กองกลาง สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ประเด็ น ยุ ทธศาสตร? ที่ 4 การมี ส วนรวมของ
ประชาชน เป$าประสงค! การมีสวนรวมในกิจกรรม โครงการของประชาชน
งบประมาณดําเนินการ 83,271 บาท (แปดหมื่นสามพันสองรอยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถวน)
ผลการดําเนินการ
การจัดโครงการดังกลาวสงผลดีตอการพัฒนาความรูความสามารถของนักศึกษาในการดําเนินชีวิตและการ
ทํางานรวมกับผูอื่นตลอดจนเกิดความรวมมือดานการรักษาความปลอดภัย จากนักศึกษาในแตละรุนที่ผานการ

ฝ^กอบรม ดังจะเห็นไดจากการมีเครือขายนักศึกษาอาสาสมัครสืบสวนพิเศษ มีสวนรวมในภารกิจงานกิจกรรม
ตางๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน เชน งานพระราชทานปริญญาบัตร งานขอนแกนมาราธอนนานาชาติ งาน
ประเพณีลอยกระทง งานสัปดาห!วิทยาศาสตร!แหงชาติ งานเกษตรภาคอีสาน เปนตน
ภาพประกอบการดําเนินการ

โครงการฝากบfานเทศกาลปใหม 2554
วัตถุประสงค?
1 เพื่อเปนการเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัย
2 เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับบุคลากรที่มีบานพักในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแกน
สอดคลfองประเด็นกับนโยบายการบริหารและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
( พ.ศ. 2550 – 2554 )ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกนใหfความเห็นชอบ
ขf อ ที่ 1 ดf า นการบริ หาร มี ก ารบริ ห ารจั ด การระบบรั ก ษาความปลอดภั ย และระบบการจราจรภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแกนที่เขมแข็งและจริงจัง สามารถคุมครองชีวิตและทรัพย!สินของมหาวิทยาลัยและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาวัฒนธรรมการมีวินัยในการอยูรวมกันทั่วทั้งองค!กร
และยุทธศาสตร?มหาวิทยาลัยขอนแกน องค?กรที่มีการจัดการที่ดี ที่สรfางคุณภาพชีวิตและความผาสุก
ยุทธศาสตร?ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี กลยุทธ! : มีโครงสรางพื้นฐานที่ดี 7 มาตรการ
มาตรการที่ 5 จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ (Healthy Security System)
งบประมาณดําเนินการ ไมขออนุมัติงบประมาณ
ผลการดําเนินการ
สามารถเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยทรัพย!สินบานพัก อาคาร สถานที่ของบุคลากรและ
ดูแลยานพาหนะรถจักรยานยนต!ของนักศึกษาและบุคลากรในชวงวันหยุดยาวใหเกิดความมั่นใจในการดูแล
ทรัพย!สินเมื่อกลับภูมิลําเนาหรือเดินทางไปตางจังหวัด

ภาพประกอบการดําเนินการ

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและคุณคาการบริการตอผูfรับบริการของเจfาหนfาที่หนวยจราจร
และเจfาหนfาที่ตามประตู มหาวิทยาลัยขอนแกน
วัตถุประสงค?
1 เพื่อสรางเสริมบุคลิกภาพ ทัศนคติตอการบริการศิลปะถอยคําและภาษา
2 เพื่อสรางเสริมความรูความเขาใจ และการประยุกต!ใชคุณคาการบริการตอผูรับบริการของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
3 เพื่อสรางเสริมความรวมมือความสามัคคี การประสานงานที่ดี ภายในหนวยงาน
(Relationships)
สอดคลfองประเด็นนโยบายการบริหารและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
( พ.ศ. 2550 – 2554 )ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกนใหfความเห็นชอบ
ขf อ ที่ 1 ดf า นการบริ หาร มี ก ารบริ ห ารจั ด การระบบรั ก ษาความปลอดภั ย และระบบการจราจรภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแกนที่เขมแข็งและจริงจัง สามารถคุมครองชีวิตและทรัพย!สินของมหาวิทยาลัยและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาวัฒนธรรมการมีวินัยในการอยูรวมกันทั่วทั้งองค!กรและ
ยุทธศาสตร?มหาวิทยาลัยขอนแกน องค?กรที่มีการจัดการที่ดี ที่สรfางคุณภาพชีวิตและความผาสุก
ยุทธศาสตร?ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี กลยุทธ! : มีโครงสรางพื้นฐานที่ดี 7 มาตรการ
มาตรการที่ 5 จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ (Healthy Security System)
และยุทธศาสตร? กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ประเด็นยุทธศาสตร!ที่ 4 การมีสวนรวมของประชาชน
เป$าประสงค! การมีสวนรวมในกิจกรรม โครงการของประชาชน
งบประมาณดําเนินการ 72,800 บาท ( เจ็ดหมื่นสองพันแปดรfอยบาทถfวน )
ผลการดําเนินการ
สามารถสงเสริ ม และพั ฒ นา การปฏิ บั ติ ห นาที่ ข องเจาหนาที่ รั ก ษาความปลอดภั ย มี
ลักษณะเฉพาะคือ ตองมีระเบียบวินัย และความเขมแข็ง ทําใหควรสงเสริมและพัฒนาการปฏิบัติหนาที่ใหเปนผู
มีทัศนคติการบริการ บุคลิกภาพ ศิลปะถอยคําที่ดีตอผูมาติดตอราชการและประชาชนทั่วไป เพราะเปนเหมือน
ดานแรกตามประตูเขา-ออก และจากการปฏิบัติหนาที่จราจรตามถนน จึงมีความใกลชิดและพบเห็นไดงายมี
โอกาสสื่อสารกับบุคลทั่วไปที่เขามาภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่สามารถสะทอนภาพลักษณ!และคุณภาพ
ชีวิตและความผาสุกของมหาวิทยาลัยขอนแกนได
ภาพประกอบการดําเนินการ

โครงการสัมมนาเรื่องการจัดการองค?กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสําหรับบุคลากรระดับผูfนํา
หนวยของงานรักษาความปลอดภัย
วัตถุประสงค?เพื่อใหfบุคลากรสังกัดงานรักษาความปลอดภัย กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
1. เพื่อสรางเสริมความรู ความเขาใจ ในเรื่องการจัดการองค!กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ใหกับบุคลากรระดับผูนําหนวยเพื่อใหสามารถถายทอดความรูไปสูผูใตบังคับบัญชาภายใน
หนวยยอยของตน
2. เพื่อมีสวนรวมในการกําหนดแผนงานและกิจกรรมของหนวยงาน การพัฒนาคุณภาพของงาน
การจัดการดานทรัพยากรมนุษย!ที่เหมาะสมกับงานและในแตละหนวยยอยของงาน
3. เพื่อสรางเสริมความรวมมือความสามัคคี การประสานงานที่ดี ภายในหนวยงาน
(Relationships)
สอดคลfองตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกนใหfความเห็นชอบกําหนดนโยบายการบริหารและพันธกิจในการ
บริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2550 – 2554) เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 2
สิงหาคม พ.ศ. 2549 และประกาศสภา มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 3/2549 ลงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2549
ขfอที่ 7 ดfานการจัดการการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางองค!กรและวัฒนธรรมการทํางาน
ของบุคลากรใหสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงและแผนยุทธศาสตร? กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
ประเด็นยุทธศาสตร!ที่ 1. การบริหารจัดการองค!กรอยางมีประสิทธิภาพ เป$าประสงค! มีแผนปฏิบัติการโดยมุง
ผลสัมฤทธิ์ กลยุทธ! การปรับโครงสรางการบริหารภายใน การพัฒนากระบวนงาน
งบประมาณดําเนินการ 41,130 บาท ( สี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งรfอยสามสิบบาทถfวน )
ผลการดําเนินการ
สืบเนื่องจากคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ชุดเกาไดดํารงตําแหนงครบวาระและมีการเปลี่ยนแปลง
คณะผูบริหารชุดใหม เพื่อเปนการสรางความเขาใจและเตรียมความพรอมเจาหนาที่ระดับผูนําหนวยภายในงาน
รักษาความปลอดภั ย ในการที่ จ ะรองรั บ การเปลี่ ยนแปลงดานการปฏิ บั ติ งานใหสอดคลองและสนั บ สนุ น
ยุทธศาสตร!ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ภาพประกอบการดําเนินการ

โครงการอบรมและสอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต?
วัตถุประสงค?
1 เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีพื้นฐานความรูและความสามารถในการสอบเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่
2 เพื่อเสริมสรางความเขาใจสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับมารยาทในการใชรถใชถนนรวมกัน
3 เพื่อสรางเสริมประสบการณ!ตรงใหกับนักศึกษา บุคลากร ในการขับขี่และปฏิบัติตามกฎหมาย
4 เพื่อรณรงค!สงเสริมมาตรการขับขี่ปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน
สอดคลfองกับนโยบายการบริหารและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย( พ.ศ.2550 – 2554 )
ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกนใหfความเห็นชอบ ขfอที่ 1 ดfานการบริหาร มีการบริหารจัดการระบบรักษา
ความปลอดภัยและระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยขอนแกนที่เขมแข็งและจริงจัง สามารถคุมครองชีวิต
และทรัพย!สินของมหาวิทยาลัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาวัฒนธรรม
การมีวินัยในการอยูรวมกันทั่วทั้งองค!กรและยุทธศาสตร?มหาวิทยาลัยขอนแกน องค?กรที่มีการจัดการที่ดี ที่
สรfางคุณภาพชีวิตและความผาสุก ยุทธศาสตร?ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี กลยุทธ!
: มีโครงสราง
พื้นฐานที่ดี 7 มาตรการ มาตรการที่ 5 จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ (Healthy Security
System) และยุทธศาสตร? กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ประเด็นยุทธศาสตร!ที่ 4 การมีสวนรวมของ
ประชาชน เป$าประสงค! การมีสวนรวมในกิจกรรม โครงการของประชาชน
งบประมาณดําเนินการ 4,700 บาท (สี่พันเจ็ดรfอยบาทถfวน)
ผลการดําเนินการ
สามารถลดปBญหาและหาแนวทางมาตรการในการแกไขปBญหาการจราจรโดยจัดทําโครงการที่
เหมาะสมเพื่อสรางความรูความเขาใจที่ถูกตอง ใหแกนักเรียน นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน
มีวินัยจราจรและมารยาทในการขับขี่ยานพาหนะ ลดความสูญเสียและความรุนแรงอันเกิดจากอุบัติเหตุ
ภาพประกอบการดําเนินการ

โครงการ “อบรมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูfประสบการณ?การปฏิบัติงานดfานการรักษา
ความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแกน
1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ! การปฏิบัติงานประจําป7 2553
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทํางานของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
3. เพื่ อกํ า หนดแนวทางการปฏิ บั ติ ห นาที่ ใ หเปนไปในทิ ศทางเดี ย วกั น เพื่ อตอบสนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อสรางเสริมความรู ความเขาใจ การปฏิบัติงานดานการบริการดานการรักษาความปลอดภัย
5. เพื่ อ ใหเกิ ด ความสามั ค คี ข องเจาหนาที่ รั ก ษาความปลอดภั ย และการประสานงานที่ ดี ภายใน
หนวยงาน
สอดคล้องตามที&สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ความเห็นชอบกําหนดนโยบายการบริ หารและพันธกิจในการบริ หารและ
พัฒนา มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2550 – 2554) เมื&อคราวประชุม ครั2งที& 7/2549 เมื&อวันที& 2 สิ งหาคม พ.ศ. 2549 และ
ประกาศสภา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที& 3/2549 ลงวันที& 4 สิ งหาคม พ.ศ. 2549 ข้อที& 7 ด้านการจัดการการ
เปลี&ยนแปลง การปรับปรุ งและพัฒนาโครงสร้างองค์กรและวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากรให้สามารถปรับตัวรองรับการ
เปลี&ยนแปลงและแผนยุทธศาสตร์ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ประเด็นยุทธศาสตร์ที& 1. การบริ หารจัดการองค์กรอย่าง
มีประสิ ทธิภาพ เป้ าประสงค์ มีแผนปฏิบตั ิการโดยมุง่ ผลสัมฤทธิ< กลยุทธ์ การปรับโครงสร้างการบริ หารภายใน การพัฒนา
กระบวนงาน

งบประมาณดําเนินการ 136,615 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันหกรfอยสิบหfาบาทถfวน)
ผลการดําเนินการ
สามารถเพื่อเป4นการสรุปผลการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูfทักษะความรูf ความชํานาญใน
การปฏิบัติงานใหfเกิดความชํานาญยิ่งขึ้น อีกทั้งสืบเนื่องจากคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ชุดเกาได
ดํารงตําแหนงครบวาระและมีการเปลี่ยนแปลงคณะผูบริหารชุดใหม เพื่อเปนการสรางความเขาใจและเตรียม
ความพรอมเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ ภายในงานรักษาความปลอดภัย ในการที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลง
ดานการปฏิบัติงานใหสอดคลองและสนับสนุนยุทธศาสตร!ของมหาวิทยาลัยขอนแกนจึงเห็นควรจัดการอบรม
สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ!การปฏิบัติงานดานการรักษาความปลอดภัย
ภาพประกอบการดําเนินการ

งานประชาสัมพันธ
รายงานผลการดําเนินการพัฒนาเว็บไซด?มหาวิทยาลัยขอนแกน
กองกลางโดยงานประชาสัมพันธ! เปนหนวยงานกลางในการประชาสัมพันธ!ขอมูลขาวสารและ
ผลงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อการสื่อสารองค!กรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมี
หนาที่ เ สริ ม สรางภาพลั ก ษณ! ที่ ดี ข องมหาวิ ท ยาลั ย ผานสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ! ใ นรู ป แบบตางๆ ปB จ จุ บั น งาน
ประชาสัมพันธ!กองกลางไดพัฒนาเว็บไซด!กลางมหาวิทยาลัยขอนแกน (www.kku.ac.th) ซึ่งบริหารงานใน
รูปแบบเครือขายความรวมมือกับทุกคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ความสําเร็จของตัวชี้วัดนี้สามารถวัด
ไดจากจํานวนผูเขาชมหรือหนวยวัดทางคอมพิวเตอร!คือ จํานวน IP (Internet Protocol) นั้นเอง

จากผลการดําเนินการเปรียบเทียบจํานวนผูใชบริการสืบคนขอมูลขาวสารผานเว็บไซด!
กลางมหาวิทยาลัยขอนแกน ขอมูลยอนหลัง 3 ป7 จะเห็นไดวามีปริมาณสูงขึ้นอยางตอเนื่องและยัง
สามารถบอกไดถึงประสิทธิภาพของสื่อการประชาสัมพันธ!เว็บไซด!มหาวิทยาลัยขอนแกนไดเปน
อยางดี

จํานวนผู้ใช้ บริการสืบค้ นข้ อมูลข่ าวสารผ่ านเว็บไซด์ กลาง
มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดตอรายการโทรทัศน?
หลักสูตร การตัดตอวีดิทศั น?และไฟล?เสียงสําหรับละครเวทีนักศึกษา
ระหวางวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2553
วัตถุประสงค?
เพื&อให้นกั ศึกษาได้เพิ&มพูนทักษะด้านการตัดต่อ และเรี ยนรู ้งานคอมพิวเตอร์ กราฟิ กเพื&อการตัดต่อวีดิทศั น์
โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป Adobe Premiere Pro CS3 เพื&อให้สามารถตัดต่อวีดิทศั น์ผลงานการแสดงละครเวทีของ
คณะ โดยผลิตเป็ นรายการโทรทัศน์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และส่ งเสริ มภาพลักษณ์องค์การ
สนองประเด็นยุทธศาสตร?กองกลาง
ประเด็นยุทธศาสตร!ที่ 1 : การพัฒนากระบวนงานและวิธีการเพื่อประสิทธิผลขององค!กร
สนองกลยุทธ?
ขอ 5.2 พัฒนาระบบการสื่อสารองค!กรที่มีประสิทธิภาพ การตลาด และบริหารจัดการลูกคา
ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสีย
ขอ 5.6 พัฒนาการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย
งบประมาณดําเนินการ 16,440 บาท
ผลการดําเนินงาน
นักศึกษาผูร้ ับผิดชอบงานละครของทุกคณะ/ สามารถผลิตสื& อประชาสัมพันธ์ละครเวทีของคณะได้ และ
ตัดต่อละครเวทีเพื&อผลิตรายการโทรทัศน์สาํ หรับนํามาออกอากาศทาง KKU Channel ได้ ซึ& งเป็ นส่ วนหนึ& งใน
การเสริ มสร้ างภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ นสู่ กลุ่ มเป้ าหมายภายนอก นอกจากนี2 ยงั เป็ นการส่ งเสริ มให้
นักศึกษาทํากิจกรรมเสริ มหลักสู ตร และการเตรี ยมพร้อมนักศึกษาสู่ โลกของอาชีพอีกด้วย

ภาพกิจกรรม

รายงานผลการประเมินโครงการ
ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมมีความคิดเห็น ดังนี2
1. เนื2อหาสาระที&บรรยายมีสาระตรงตามที&ตอ้ งการ
มีระดับความคิดเห็นด้วยมากที&สุดร้อยละ 66.66 ระดับความคิดเห็นระดับมาก ร้อยละ 31.25
2. วิทยากรมีความรู ้ความสามารถตรงตามหัวข้อ
มีระดับความคิดเห็นด้วยมากที&สุดร้อยละ 72.92 ระดับความคิดเห็นระดับมาก ร้อยละ 27.08
3. วิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ที&เป็ นประโยชน์
มีระดับความคิดเห็นด้วยมากที&สุดร้อยละ 70.83 ระดับความคิดเห็นระดับมาก ร้อยละ 25
4. เอกสาร/สื& อประกอบการอบรม/เครื& องมือ มีความเหมาะสม
มีระดับความคิดเห็นด้วยมากที&สุดร้อยละ 27.08 ระดับความคิดเห็นระดับมาก ร้อยละ 35.42
ระดับความคิดเห็นด้วยปานกลางร้อยละ 25 และระดับความคิดเห็นด้วยน้อยร้อยละ 10.42
5. ได้รับความรู ้ใหม่เพิ&มเติม
มีระดับความคิดเห็นด้วยมากที&สุดร้อยละ 64.58 ระดับความคิดเห็นระดับมาก ร้อยละ 31.25
ระดับความคิดเห็นด้วยปานกลางร้อยละ 6.25
6. สามารถนําคามรู ้ที&ได้รับไปปฏิบตั ิ
มีระดับความคิดเห็นด้วยมากที&สุดร้อยละ 62.5 ระดับความคิดเห็นระดับมาก ร้อยละ 37.5
7. ในภาพรวมการอบรมหัวข้อในวันนี2ให้สารประโยชน์
มีระดับความคิดเห็นด้วยมากที&สุดร้อยละ 58.33 ระดับความคิดเห็นระดับมาก ร้อยละ 39.58
ระดับความคิดเห็นด้วยปานกลางร้อยละ 2.08

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการแสดง (Acting) หลักสูตร การพัฒนาทักษะ
การแสดง Acting สําหรับละครเวที อบรมเมื่อ 14-16 พฤศจิกายน 2553
วัตถุประสงค?
เพื&อเพิ&มพูนทักษะด้านการการใช้ลกั ษณะ ท่าทางในการสื& อความหมาย การถ่ายทอดความรู ้สึกภายใน
เพื&อการสื& อสาร (Inner) เทคนิ คการนําเสนอเพื&อการแสดงละครเวที ให้นกั ศึกษา ที&รับผิดชอบการแสดงละคร
เวทีของคณะ หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนองตอยุทธศาสตร?มหาวิทยาลัย
สนองประเด็นยุทธศาสตร?กองกลาง
ประเด็นยุทธศาสตร!ที่ 1 : การพัฒนากระบวนงานและวิธีการเพื่อประสิทธิผลขององค!กร
สนองกลยุทธ?
ขอ 5.2 พัฒนาระบบการสื่อสารองค!กรที่มีประสิทธิภาพ การตลาด และบริหารจัดการลูกคา
ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสีย
ขอ 5.6 พัฒนาการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย
งบประมาณดําเนินการ 33,000 บาท
ผลการดําเนินงาน
นักศึกษาที&เข้ารั บการอบรม ได้เพิ&มพูนทักษะด้านการใช้ลกั ษณะท่าทาง ทักษะในการสื& อความหมาย
ด้วยท่าทาง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู ้สึกภายในเพื&อการสื& อสาร (Inner) และพัฒนาเทคนิ คการนําเสนอ
ผลงานผ่านละครเวทีของคณะ และจัดกิจกรรมเพื&อการประชาสัมพันธ์ และส่ งเสริ มภาพลักษณ์องค์กรได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี2 ยัง เป็ นการส่ งเสริ มให้นัก ศึ กษาทํากิ จกรรมเสริ มหลัก สู ต ร และการเตรี ยมพร้ อ ม
นักศึกษาสู่ โลกของอาชีพอีกด้วย
ภาพกิจกรรม

รายงานผลการประเมินโครงการ
1. เนื2อหาสาระที&บรรยายมีสาระตรงตามที&ตอ้ งการ
มีระดับความคิดเห็นด้วยมากที&สุดร้อยละ58.33 ระดับความคิดเห็นระดับมาก ร้อยละ 41.66
2. วิทยากรมีความรู ้ความสามารถตรงตามหัวข้อ
มีระดับความคิดเห็นด้วยมากที&สุดร้อยละ 62.5 ระดับความคิดเห็นระดับมาก ร้อยละ 37.5
3. วิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ที&เป็ นประโยชน์
มีระดับความคิดเห็นด้วยมากที&สุดร้อยละ 62.5 ระดับความคิดเห็นระดับมาก ร้อยละ 62.5
4. เอกสาร/สื& อประกอบการอบรม/เครื& องมือ มีความเหมาะสม
มีระดับความคิดเห็นด้วยมากที&สุดร้อยละ 47.91 ระดับความคิดเห็นระดับมาก ร้อยละ 31.25
มีระดับความคิดเห็นด้วยปานกลางร้อยละ 20.83
5. ได้รับความรู ้ใหม่เพิ&มเติม
มีระดับความคิดเห็นด้วยมากที&สุดร้อยละ 68.75 ระดับความคิดเห็นระดับมาก ร้อยละ 31.25
6. สามารถนําความรู ้ที&ได้รับไปปฏิบตั ิ
มีระดับความคิดเห็นด้วยมากที&สุดร้อยละ 60.41 ระดับความคิดเห็นระดับมาก ร้อยละ 37.5
7. ในภาพรวมการอบรมหัวข้อในวันนี2ให้สารประโยชน์
มีระดับความคิดเห็นด้วยมากที&สุดร้อยละ 68.75 ระดับความคิดเห็นระดับมาก ร้อยละ 33.33

โครงการ มข. สานสัมพันธ?สื่อมวลชน กิจกรรม “สานสัมพันธ?มั่นยืน มข.-สื่อมวลชน”
วันที่ 6 มกราคม 2554
วัตถุประสงค?
สนองตอยุทธศาสตร?มหาวิทยาลัย
สนองประเด็นยุทธศาสตร?มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประเด็นยุทธศาสตร!ที่ 5 : การบริหารจัดการองค!กรอยางมีประสิทธิภาพ
สนองกลยุทธ?
ขอ 5.2 พัฒนาระบบการสื่อสารองค!กรที่มีประสิทธิภาพ การตลาดและการบริหารจัดการลูกคา
ระดับความสําเร็จในการเปHดโอกาสใหประชาชนเขามา ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสีย
งบประมาณดําเนินการ 140,000 บาท
ผลการดําเนินงาน
เพื่อใหผูบริหารมหาวิทยาลัย นักวิจัย และเครือขายประชาสัมพันธ! ไดพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
สานความสัมพันธ!กับสื่อมวลชน และเพื่อแสดงความขอบคุณ นักวิจัย สื่อมวลชน และเครือขายประชาสัมพันธ!
ที่ไดใหความรวมมือ ในการเผยแพรผลงาน ชื่อเสียง และภาพลักษณ! ของมหาวิทยาลัยขอนแกนดวยดีตลอดมา
ภาพกิจกรรม

รายงานผลการประเมินโครงการ ผูเขารวมงานมีความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดงานรอยละ 85

โครงการสัมมนาเครือขายประชาสัมพันธ? โครงการการสรfางสรรค?สื่อสิ่งพิมพ? สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ?และสงเสริมภาพลักษณ?องค?กร
วันที่ 17-20 มีนาคม 2554 ณ จังหวัดเพชรบูรณ?
วัตถุประสงค?
1. เพื่อเพิ่มพูนทักษะผูเขาสัมมนาดานการผลิตสื่อสิ่งพิมพ! และเพิ่มพูนประสิทธิภาพดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศใหมากยิ่งขึ้น
2. พัฒนางานดานการประชาสัมพันธ! เสริมสรางภาพลักษณ!ที่ดีขององค!กร และพรอมใหบริการ
ขอมูลขาวสารแกประชากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน และสังคมภายนอก
3. เพื่อรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยขอนแกน และสนับสนุนยุทธศาสตร!ดานการสื่อสารองค!กร
สนองตอยุทธศาสตร?มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร!ที่ 5 : การบริหารจัดการองค!กรอยางมีประสิทธิภาพ
สนองกลยุทธ?
ขอ 5.2 พัฒนาระบบการสื่อสารองค!กรที่มีประสิทธิภาพ การตลาด และบริหารจัดการลูกคา
ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสีย
ขอ 5.6 พัฒนาการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย
งบประมาณดําเนินการ 172,000 บาท
ผลการดําเนินงาน
1. ผูเขาสัมมนาไดรับการเพิ่มพูนทักษะดานการผลิตสื่อสิ่งพิมพ! และเพิ่มพูนประสิทธิภาพดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศใหมากยิ่งขึ้น
2. ไดรับการพัฒนางานดานการประชาสัมพันธ! เสริมสรางภาพลักษณ!ที่ดีขององค!กร และพรอม
ใหบริการขอมูลขาวสารแกประชากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน และสังคมภายนอก
3. สามารถพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยขอนแกน และสนับสนุนยุทธศาสตร!
ดานการสื่อสารองค!กร

ภาพกิจกรรม

รายงานผลการประเมินโครงการ
8. เนื้อหาสาระที่อบรมมีสาระตรงตามที่ตองการ มีระดับความคิดเห็นดวยมากที่สุดรอยละ 39.39
ระดับความคิดเห็นระดับมาก รอยละ 42.42 และระดับความคิดเห็นดวยปานกลาง รอยละ 3.03
9. วิทยากรมีความรูความสามารถตรงตามหัวขอ มีระดับความคิดเห็นดวยมากที่สุดรอยละ 60.61 และ
ระดับความคิดเห็นระดับมาก รอยละ 24.24
10. วิทยากรถายทอดประสบการณ!ที่เปนประโยชน! มีระดับความคิดเห็นดวยมากที่สุดรอยละ 57.58
ระดับความคิดเห็นระดับมาก รอยละ 24.24 และระดับความคิดเห็นดวยปานกลาง รอยละ 3.03

11. เอกสาร/สื่อประกอบการอบรม/เครื่องมือ มีความเหมาะสม มีระดับความคิดเห็นดวยมากที่สุดรอย
ละ 24.24 ระดับความคิดเห็นระดับมาก รอยละ 39.39 ระดับความคิดเห็นดวยปานกลางรอยละ
12.12 ระดับความคิดเห็นดวยนอย รอยละ 6.06 และระดับความคิดเห็นดวยนอยที่สุด รอยละ 3.03
12. ไดรับความรูใหมเพิ่มเติม มีระดับความคิดเห็นดวยมากที่สุดรอยละ 39.39 และระดับความคิดเห็น
ระดับมาก รอยละ 45.45
13. สามารถนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติได มีระดับความคิดเห็นดวยมากที่สุดรอยละ 42.42 ระดับความ
คิดเห็นระดับมาก รอยละ 39.39 และ ระดับความคิดเห็นดวยปานกลางรอยละ 3.03
14. ในภาพรวมการอบรมหัวขอในวันนี้ใหสารประโยชน! มีระดับความคิดเห็นดวยมากที่สุดรอยละ 45.45
ระดับความคิดเห็นระดับมาก รอยละ 36.36 และ ระดับความคิดเห็นดวยปานกลางรอยละ 3.03
ความคิดเห็นในประโยชน?ที่ไดfรับจาการสัมมนาในครั้งนี้
8. ประสบการณ!ที่ไดรับจาการฝ^กอบรม มีระดับความคิดเห็นดวยมากที่สุดรอยละ 45.45 ระดับความ
คิดเห็นระดับมาก รอยละ 36.36 และ มีระดับความคิดเห็นดวยปานกลางรอยละ 3.03
9. ชวงเวลาการจัดสัมมนาเหมาะสม มีระดับความคิดเห็นดวยมากที่สุดรอยละ 33.33 ระดับความ
คิดเห็นระดับมาก รอยละ 42.42 และระดับความคิดเห็นดวยนอย รอยละ 9.091
10. สถานที่จัดอบรมเหมาะสม มีระดับความคิดเห็นดวยมากที่สุดรอยละ 66.67 และ ระดับความคิดเห็น
ระดับมาก รอยละ 18.18
11. อาหาร/เครื่องดื่มที่จัดบริการมีความพึงพอใจ มีระดับความคิดเห็นดวยมากที่สุดรอยละ 45.45
ระดับความคิดเห็นระดับมาก รอยละ 27.27 และ ระดับความคิดเห็นดวยปานกลางรอยละ 12.12
12. ในภาพรวมการการสัมมนาครั้งนี้มีความพึงพอใจ มีระดับความคิดเห็นดวยมากที่สุดรอยละ 51.52
ระดับความคิดเห็นระดับมาก รอยละ 27.27 และ ระดับความคิดเห็นดวยปานกลางรอยละ 6.06

สัมมนาบุคลากรงานประชาสัมพันธ? โครงการสัมมนาเสริมสรfางสมรรถนะบุคลากร งาน
ประชาสัมพันธ? กองกลาง สํานักงานอธิการบดี เพื่อรองรับ นโยบาย และยุทธศาสตร?
มหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2554 ณ พันลfานบูทีครีสอร?ท
จังหวัดหนองคาย
วัตถุประสงค?
1. เพื&อปรับโครงสร้างการดําเนินงานให้พร้อมรองรับยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
เอื2อต่อการพัฒนาสู่ องค์กรที&ทนั สมัย
2. เพื&อเสริ มสร้างสมรรถนะผูป้ ฏิบตั ิงานสายสนับสนุน ให้พร้อมรองรับการเปลี&ยนแปลงและร่ วม
ขับเคลื&อนพัฒนาการของงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สํานักงานอธิ การบดี
2. เพื&อเป็ นการกระตุน้ ปลูกจิตสํานึกรักองค์กรแก่บุคลากร
3. สร้างกระบวนการแลกเปลี&ยนเรี ยนรู ้ระหว่างบุคลากร
สนองตอยุทธศาสตร?มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร?ที่ 5 : การบริหารจัดการองค!กรอยางมีประสิทธิภาพ
สอดคลfองกับนโยบายและแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร? สํานักงานอธิการบดี
เปAาประสงค?เชิงกลยุทธ? สํานักงานอธิการบดีมีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี
งบประมาณดําเนินการ 90,000 บาท
ผลการดําเนินงาน
1. บุ ค ลากร งานประชาสั ม พัน ธ์ กองกลาง สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี มี ค วามพร้ อ มในการปรั บ ตัว
เพื&อรองรับการเปลี&ยนแปลง และ ร่ วมขับเคลื&อนพัฒนาการของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. บุคลากร งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สํานักงานอธิ การบดี มีจิตสํานึกรักองค์กร
3. เกิดกระบวนการแลกเปลี&ยนเรี ยนรู ้ระหว่างบุคลากร ของงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง และสํานักงาน
ชุมชนสัมพันธ์ สํานักงานอธิ การบดี

ภาพกิจกรรม

รายงานผลการประเมินโครงการ
ผลของการระดมความคิดเห็นจากการเปิ ดใจในประเด็นต่างๆ ทําให้ได้รับทราบถึงสภาพปั ญหา/
อุปสรรคในการดําเนินงานของบุคลากรแต่ละคนที&รับผิดชอบในหน้าที& และข้อเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขในสิ& งที&อยากจะให้เกิดขึ2นในการทํางาน

การอบรมเครือขายดfานการตfอนรับ โครงการพัฒนาทักษะดfานการตfอนรับแกผูfปฏิบัตงิ าน
ดfานการตfอนรับผูfติดตอราชการและคณะศึกษาดูงาน
ระหวางเดือน เมษายน - กันยายน 2554
วัตถุประสงค?
1. เพื& อพัฒนาทัก ษะด้า นการต้อนรั บ และการสื& อสารอย่า งมื ออาชี พ แก่ บุ ค ลากรที& ป ฏิ บ ตั ิ ง านด้า นการ
ต้อนรับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. เพื&อเสริ มสร้างภาพลักษณ์ที&ดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. เพื&อสร้างความประทับใจแก่ผทู ้ ี&ติดต่อราชการ/คณะเยีย& มชม
สนองตอยุทธศาสตร?มหาวิทยาลัย
2.1 ประเด็นยุทธศาสตร?ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธ?
มาตรการ
มาตรการที่ 7 จัดใหมีระบบสื่อสารองค!กรเชิงรุกอยางทั่วถึงและ
กลยุทธ?ที่ 5 ระบบบริหารจัดการองค!กร หลากหลายรูปแบบ
มาตรการที่ 8 การสรางภาพลักษณ!ที่ดีขององค!กร
2.2 ประเด็นยุทธศาสตร?ที่ 9 ดfานชุมชนสัมพันธ?
กลยุทธ?
มาตรการ
มาตรการที่ 3 สรางชองทางการรับรู ความเขาใจ และการมีสวนรวมในการ
กลยุทธ?ที่ 1 ชุมชนสัมพันธ!ที่ดี
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เกิดผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบตอชุมชน

งบประมาณ 223,000 บาท
โดยดําเนินการดังนี้
ครั้งที่ 1 อบรมภาคบรรยาย ในวันศุกร!ที่ 17 มิถุนายน 2554
ครั้งที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันศุกร!ที่ 5 สิงหาคม 2554
ครั้งที่ 3 ศึกษาดูงาน ที่กรุงเทพมหานคร และจ.ประจวบคีรีขันธ! ระหวางวันที่ 31 สิงหาคม-3 กันยายน 2554
ผลการดําเนินงาน
1. บุคลากรที&ปฏิ บตั ิงานด้านการต้อนรับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับพัฒนาทักษะด้านการต้อนรั บ
และการสื& อสารอย่างมืออาชีพ
2. เป็ นการเสริ มสร้างภาพลักษณ์ที&ดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. สามารถสร้างความประทับใจแก่ผทู ้ ี&ติดต่อราชการ/คณะเยีย& มชม

ภาพกิจกรรม

รายงานผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม
ความคิดเห็นในการอบรม “โครงการพัฒนาทักษะดfานการตfอนรับ แกผูfปฏิบัติงานดfานการตfอนรับผูfติดตอ
ราชการและคณะศึกษาดูงาน”
ผูเขารวมอบรม เปนเพศชายรอยละ 9.09 เปนเพศหญิง 90.9 มีความคิดเห็น ดังนี้
15. เนื้อหาสาระที่อบรมมีสาระตรงตามที่ตองการ มีระดับความคิดเห็นดวยมากที่สุดรอยละ 39.39
ระดับความคิดเห็นระดับมาก รอยละ 42.42 และระดับความคิดเห็นดวยปานกลาง รอยละ 3.03
16. วิทยากรมีความรูความสามารถตรงตามหัวขอ มีระดับความคิดเห็นดวยมากที่สุดรอยละ 60.61 และ
ระดับความคิดเห็นระดับมาก รอยละ 24.24
17. วิทยากรถายทอดประสบการณ!ที่เปนประโยชน! มีระดับความคิดเห็นดวยมากที่สุดรอยละ 57.58
ระดับความคิดเห็นระดับมาก รอยละ 24.24 และระดับความคิดเห็นดวยปานกลาง รอยละ 3.03
18. เอกสาร/สื่อประกอบการอบรม/เครื่องมือ มีความเหมาะสม มีระดับความคิดเห็นดวยมากที่สุดรอย
ละ 24.24 ระดับความคิดเห็นระดับมาก รอยละ 39.39 ระดับความคิดเห็นดวยปานกลางรอยละ
12.12 ระดับความคิดเห็นดวยนอย รอยละ 6.06 และระดับความคิดเห็นดวยนอยที่สุด รอยละ 3.03
19. ไดรับความรูใหมเพิ่มเติม มีระดับความคิดเห็นดวยมากที่สุดรอยละ 39.39 และระดับความคิดเห็น
ระดับมาก รอยละ 45.45

20. สามารถนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติได มีระดับความคิดเห็นดวยมากที่สุดรอยละ 42.42 ระดับความ
คิดเห็นระดับมาก รอยละ 39.39 และ ระดับความคิดเห็นดวยปานกลางรอยละ 3.03
21. ในภาพรวมการอบรมหัวขอในวันนี้ใหสารประโยชน! มีระดับความคิดเห็นดวยมากที่สุดรอยละ 45.45
ระดับความคิดเห็นระดับมาก รอยละ 36.36 และ ระดับความคิดเห็นดวยปานกลางรอยละ 3.03
ความคิดเห็นในประโยชน?ที่ไดfรับจาการสัมมนา
13. ประสบการณ!ที่ไดรับจาการฝ^กอบรม มีระดับความคิดเห็นดวยมากที่สุดรอยละ 45.45 ระดับความ
คิดเห็นระดับมาก รอยละ 36.36 และ มีระดับความคิดเห็นดวยปานกลางรอยละ 3.03
14. ชวงเวลาการจัดสัมมนาเหมาะสม มีระดับความคิดเห็นดวยมากที่สุดรอยละ 33.33 ระดับความ
คิดเห็นระดับมาก รอยละ 42.42 และระดับความคิดเห็นดวยนอย รอยละ 9.091
15. สถานที่จัดอบรมเหมาะสม มีระดับความคิดเห็นดวยมากที่สุดรอยละ 66.67 และ ระดับความคิดเห็น
ระดับมาก รอยละ 18.18
16. อาหาร/เครื่องดื่มที่จัดบริการมีความพึงพอใจ มีระดับความคิดเห็นดวยมากที่สุดรอยละ 45.45
ระดับความคิดเห็นระดับมาก รอยละ 27.27 และ ระดับความคิดเห็นดวยปานกลางรอยละ 12.12
17. ในภาพรวมการการสัมมนาครั้งนี้มีความพึงพอใจ มีระดับความคิดเห็นดวยมากที่สุดรอยละ 51.52
ระดับความคิดเห็นระดับมาก รอยละ 27.27 และ ระดับความคิดเห็นดวยปานกลางรอยละ 6.06

โครงการนักวิจัยพบสื่อมวลชน
(คุณชุตินันท?จะสงมาภายหลัง)
โครงการเผยแพรอัตลักษณ?มข.ผานสื่อ KKU Channel
จะสงภายหลัง

งานบริหารทั่วไป
โครงการ พัฒนาบุคลากรสํานักงานอธิการบดี ประจําป7งบประมาณ 2554
“เทคนิคการเขียน การรางโตตอบ หนังสือราชการ และบันทึกรายงานการประชุม”
งานบริหารทั่วไป กองกลางไดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสํานักงานอธิการบดี เรื่อง เทคนิคการเขียน
การรางโตตอบ หนังสือราชการ และบันทึกรายงานการประชุม ขึ้นในวันที่ 28-29 เมษายน 2554 โดยมี
วัตถุประสงค!เพื่อใหผูเขารวมอบรมทราบถึงเทคนิค หลักการ การใชภาษาที่ถูกตอง สงเสริมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานดานการใชภาษาราชการ การรางโตตอบ และจดบันทึกรายงานการประชุม อีกทั้งยังชวยใหเกิด
ทักษะ และการฝ^กปฏิบัติจริง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเขารวมโครงการเพื่อการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ
สนองตอยุทธศาสตร? ระบบการบริหารจัดการที่ดี
งบประมาณดําเนินการ จํานวน 22,800 บาท (สองหมื่นสองพันแปดรfอยบาทถfวน)
จากผลการดําเนินงาน ในการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสํานักงานอธิการบดี เรื่อง เทคนิคการเขียน
การรางโตตอบ หนังสือราชการ และบันทึกรายงานการประชุม ไดตั้งเป$าหมายผูเขารวมอบรมไวที่ 40 คน แต
ผลปรากฏวามีผูสนใจเขารวมโครงการถึง 88 คน ซึ่งเกินกวาที่ไดตั้งเป$าหมายไวถือไดวาการจัดโครงการดังกลาว
บรรลุวัตถุประสงค! และประสบผลสําเร็จ
ภาพประกอบการดําเนินการ

นอกจากนี้กองกลางยังไดจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม โดยแบงประเด็นการ
ประเมินออกเปน 4 ประเด็น ไดแก 1. ดานการจัดการฝ^กอบรม 2.ดานเนื้อหา 3.ดานวิทยากร 4. ดานความพึง
พอใจในภาพรวม
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ าร่ วมอบรม "เทคนิคการเขียน การร่ าง
โต้ ตอบ หนังสือราชการ และการบันทึกรายงานการประชุม"
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ขfอเสนอแนะในการปรับปรุงจัดกิจกรรมครั้งตอไป
1. อยากใหอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณมากๆ
2. อยากใหมีเวลาในการอบรมมากกวานี้
3. ควรจัดใหทุกคนเขารวมอบรมเพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เปนมาตรฐานเดียวกัน และเปนภาพลักษณ!
ขององค!กร

งานในสังกัดกองกลาง
งานสารบรรณ
หัวหนfางาน : นายนักสิทธิ์ ศรีสกุลชา
หมายเลขโทรศัพท?ภายใน : 40164

งานรักษาความปลอดภัย
หัวหนfางาน : นายอภิชาติ พัฒนจักร
หมายเลขโทรศัพท?ภายใน : 12189

งานประชาสัมพันธ?
หัวหนfางาน : นายชุมพร พารา
หมายเลขโทรศัพท?ภายใน : 40169

งานเลขานุการผูfบริหาร
หัวหนfางาน : นางเกษศิ
เกษศินี ประภาศิริ
หมายเลขโทรศัพท?ภายใน : 40061

งานประชุม
หัวหนfางาน : นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์
หมายเลขโทรศัพท? : 40121

งานสภาอาจารย?
หัวหนfางาน : นางพิสมัย พวงคํา
หมายเลขโทรศัพท?ภายใน : 11902

งานบริหารทั่วไป
หัวหนfางาน : นางสาวผองศรี
สาวผองศรี บุญสามารถ
หมายเลขโทรศัพท?ภายใน : 40164

งานบริหารทรัพยากรกายภาพ
หัวหนfางาน : นางโพธิ์ศรี ดลผาด
หมายเลขโทรศัพท?ภายใน : 42373

งานประสานงานมหาวิทยาลัย
หัวหนfางาน : นายชินโชติ นาไพรวัน
หมายเลขโทรศัพท?ภายใน : 46020
6020

