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นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยได้จัดท าในรูปแบบแผนกลยุทธ์ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559–2562 โดยการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) การวิเคราะห์
กรอบ ทิศทางและนโยบาย ได้ก าหนดเป้าหมาย การบริหารจัดการองค์กร มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการของระบบสนับสนุนการด าเนินงานของภารกิจต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพ่ือรองรับ
การเป็นมหาวิทยาลัยที่ทันสมัย มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล ด าเนินการปรับโครงสร้างองค์กร การพัฒนาบุคลากร 
และการบริหารจัดการทรัพย์สินเพ่ือรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เพ่ือใช้เป็นแผนในการบริหารและ
พัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 2562 ด้านการบริหารบุคคลของ
มหาวิทยาลัยใน 4 ปี โดยการพัฒนาปรับปรุงจากข้อเสนอ ทิศทางกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ พันธกิจและนโยบายใน
การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2558-2562) ตามพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2558-2562)  

โดยแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559–2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อง
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2559 2562 โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ 

เสาหลักท่ี 1 : Green and Smart Campus 
เป้าประสงค์ : เป็นองค์กรที่มีการจัดการที่ดี (Good Governance Organization) บนพ้ืนฐานของการเป็น

มหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีความโดดเด่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
เสาหลักท่ี 4 : Creative Economy 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 ศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาค 
กลยุทธ์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรบุคคลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 
โดยการน านโยบายมาจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี ประกอบด้วย

โครงการต่างๆ จ านวน ดังนี้ 
 

ล าดับ  โครงการ/กิจกรรม  
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2558  

โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์  

1 โครงการบริหารจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (U-
KM) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความส าเร็จ (Show&Share) และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข -
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ล าดับ  โครงการ/กิจกรรม  

มอ (KKU-PSU) 
โครงการประจ า  

1 อุดหนุนการจัดประชุมคณะกรรมการต่างๆ  

2 อุดหนุนกิจกรรมรางวัลศรีมอดินแดง  
3 อุดหนุนกิจกรรมมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

4 อุดหนุนกิจกรรมจัดงานชื่นชมยินดี  

5 อุดหนุนกิจกรรมฌาปนกิจศพ  
6 อุดหนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2559  
โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์  

1 อุดหนุนสวัสดิการบุคลากรที่เสียชีวิต  

2 โครงการประสานและจัดการเรื่องร้องเรียนให้เกิดความยุติธรรม  
3 โครงการบริหารจัดการความรู้ มข. : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ม. (UKM) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ

แสดงความส าเร็จ (Show&Share) และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-มอ. (KKU-PSU)  
4 โครงการเส้นทางความก้าวหน้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  

5 โครงการปรับปรุงแผนและยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานของ สนง.ประสานงานสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ 
พนง. และลูกจ้าง  

โครงการประจ า  

1 อุดหนุนกิจกรรมจัดงานเกษียณอายุราชการของบุคลากร  
2 อุดหนุนการศึกษาของบุตรบุคลากร  

3 อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านและแฟลต  

4 กิจกรรมค่าตอบแทนกรรมการสอบสวนวินัย  
5 กิจกรรมอุดหนุนการจัดประชุมคณะกรรมการต่างๆ  

6 กิจกรรมอุดหนุนกิจกรรมรางวัลศรีมอดินแดง  

7 กิจกรรมอุดหนุนกิจกรรมมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
8 กิจกรรมอุดหนุนกิจกรรมจัดงานชื่นชมยินดี  

9 กิจกรรมอุดหนุนกิจกรรมฌาปนกิจศพ (ต้นปี 80,000 + กลางปี 80,000)  

10 กิจกรรมอุดหนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ มข.  
11 กิจกรรม ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี  

12 กิจกรรม ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมศาล  
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ล าดับ  โครงการ/กิจกรรม  

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2560  
โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์  

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลางของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น(เลื่อนไป 2561)  

2 โครงการจัดท า Work SIPOC model ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ในสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

3 โครงการพัฒนากระบวนการทางานใหม่แบบบูรณาการโดยใช้ เครือ่งมือ Business Process Redesign(BPR) 
Routine to Research(R2R) และวิจัยสถาบัน (มี2โครงการย่อย a,b)  

4 โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารและประสานงานหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดี  

5 โครงการเตรียมความพร้อมบุคคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพด้าน HR  

6 โครงการสื่อสารองค์กรด้านบริหารบุคคลสู่ประชาคม  
7 โครงการส่งเสริมความผูกพันบุคลากรประจ าปี 2560  

8 สัมมนาเชิงปฏิบัติการกองบริหารทรัพยากรบุคคล  

9 โครงการค่ายต าราสู่ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์,รองศาสตราจารย์  
10 โครงการติดตามเส้นทางความก้าวหน้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

11 โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณส าหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
12 โครงการประสานและจัดการเรื่องร้องเรียนให้เกิดความยุติธรรม  

13 กิจกรรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (3โครงการย่อย a.มข.มอาจารย์มช/ b.UKM / c.Show and Share)  

 a โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข. (มข. มอ.มช.)  
 b โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย KKU SHOW and SHARE  

 c โครงการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย UKM (เฉลี่ย 3 ครั้ง/ปี)  

14 กิจกรรมจัดงานเกษียณอายุราชการของบุคลากร  
15 การศึกษาบุตรบุคลากร  

16 กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านและแฟลต  
17 โครงการเตรียมความพร้อมกิจกรรมผู้เกษียณอายุราชการ  

18 เครือข่ายกองบริหารทรัพยากรบุคคล  

19 ซ่อมแซมบ้านพักมหาวิทยาลัย  
20 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในกองบริหารทรัพยากรบุคคล  

21 โครงการนันทนาการผู้เกษียณ  

22 โครงการชื่นชมยินดีด้วยไมตรีและขอบคุณ  
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ล าดับ  โครงการ/กิจกรรม  

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2561  
โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์  

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลางของ มข.  

2 โครงการพัฒนากระบวนการทางานใหม่แบบบูรณาการโดยใช้เครื่องมือ Busines Process Redesing (BPR) 
Routine to Research (R2R) และวิจัยสถาบัน  

3 โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพด้าน HR ฉบับต่อยอด 
รุ่นที่ 1 และ 2  

4 โครงการการขับเคลื่อนเข้าสู่ต าแหน่ง ผศ./รศ.  

5 กิจกรรมภาวะผู้น าการบริหาร (ชื่อเดิม โครงการประสานและจัดการเรื่องร้องเรียนให้เกิดความยุติธรรม)  
6 กิจกรรมอบรมสัมมนา กิจกรรมโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณ  

7 กิจกรรมโครงการติดตามความก้าวหน้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการบุคลากร มข.  
8 กิจกรรมโครงการขยายผลเพ่ือขับเคลื่อนระบบประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะระบบใหม่  

9 กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข. (มข. มอ.มช.)  

10 โครงการ “2018 KKU WOW (The 8 th KKU SHOW and SHARE)”  
11 โครงการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย UKM (เฉลี่ย 3 ครั้ง/ปี)  

12 โครงการศึกษาดูงานการก าหนดอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการบุคลากร  

13 โครงการสร้างความสุขในองค์กร Buddy day  
14 โครงการศึกษาดูงาน บมจ.ฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ อ.น้าพอง จ.ขอนแก่น  

15 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Power Bl เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล  
16 โครงการเพิ่มสัดส่วนผู้ดารงต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ได้ 65%  

17 แผนการดาเนินงาน หมุนเวียน และจัดสรรทรัพยากรบุคคลให้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน คณะต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

18 โครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมการสร้างค่านิยมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

19 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประเภทประเภทสนับสนุน (Gen Y)  
20 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ สาหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ด าเนินการอบรม

โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่นละ 15 คน เน้นคุณภาพ  

21 โครงการ “ก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษา”สาหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
โครงการประจ า  

22 โครงการจัดงานชื่นชมยินดีด้วยไมตรีและขอบคุณ  
23 โครงการพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

24 กิจกรรมจัดสอบบุคคลเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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ล าดับ  โครงการ/กิจกรรม  

25 โครงการชมรมผู้สูงอายุ  
26 โครงการศรีมอดินแดง+รางวลักัลปพฤกษ์ทองค า  

27 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ  

28 โครงการเกษียณอายุราชการของบุคลากร  
29 โครงการทุนการศึกษาบุตรบุคลากร  

30 โครงการสัมมนาเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
(หลักเกณฑ์ใหม่) ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ผศ. รศ. ศ. ของ กพอ. 2560  

31 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับโครงสร้างงานและการจัดภาระงานตามโครงสร้างใหม่ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ณ มข. และจังหวัดจันทบุรี  

32 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพและก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล มข. ณ มข. และ อ.เชียงคาน จ.เลย  

33 กิจกรรมประชุมเครือข่ายบริหารงานบุคลากร มข.  

34 โครงการจัดท าจดหมายข่าว ชมรมบุลากรอาวุโส กรณีพิเศษ ในการท าจดหมายข่าวเดือน เมย.-สค. 2560  

 
ดังมีรายละเอียดตามแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559–2562  

 

https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ita2562/O25.1.pdf

