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 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฉบับนี้ จัดท าขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550      
มาตรา 75 และมาตรา 76 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ.2546 มาตรา 13 14 16 และ 17 ซึ่งบัญญัติให้ส่วน
ราชการจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินภายใน 60 วัน  โดยต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีงบประมาณต่อไป โดยใช้แผนยุทธศาสตร์กา รบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555-2558       
ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 กรอบแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น       
พ.ศ.2552-2567 ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ี      
พ.ศ.2555-2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุมครั้ง 4/2554 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 เป็นกรอบ
แนวคิดหลักในการจัดท า 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2555 ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 7/ 2554 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554  และที่ประชุม                      
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 โดยสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2555 ประกอบด้วย     
3 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่ 1 บทน า  ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และส่วนที่ 3 ภาคผนวก 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือและกลไกส าคัญในการบริหารงาน/โครงการ
ในระดับมหาวิทยาลัย การสื่อสารและการถ่ายทอดแนวปฏิบัติงานให้แก่ คณะ/หน่วยงาน ผู้บริหาร ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ เพ่ือร่วมกันผนึกก าลังขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้บรรลุถึงซ่ึงวิสัยทัศน์ที่พึงปรารถนาร่วมกันต่อไป 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

 ตามธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 75 และมาตรา 76 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 มาตรา 13 14 16 และ 17 ซึ่งบัญญัติให้ส่วนราชการจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการสี่ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการ
แผ่นดินภายใน 60 วัน โดยต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีงบประมาณต่อไป โดยคณะรัฐมนตรีภายใต้
การน าของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 และจัดท าแผนบริหารราชการแผ่นดิน   
พ.ศ.2555-2558  เสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 6 กันยายน  2554 และวันที่ 13 กันยายน 2554 ซึ่งกรอบเวลาให้ส่วนราชการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2555 ขึ้นภายใต้หลักการและ
กรอบยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555-2558 ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 
1 มิถุนายน 2554 กรอบแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2552-2567 ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุมครั้งที่ 8/2551 
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 และแผนปฏิบัติราชการสี่ปี  พ.ศ.2555-2558  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุม  
ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 เป็นกรอบในการจัดท ากับข้อคิดเห็นจากผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก อาทิ รายผลการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตามนโยบายพันธกิจในการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ตลอดจนข้อคิดเห็นและความคาดหวังต่างๆ จากการระดมและรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาคมและทุกภาคส่วนต่างๆของมหาวิทยาลัย 
 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ก าหนดยุทธศาสตร์อยู่บนหลักการที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่มหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก โดยเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเชีย และ อันดับ 1 ใน 400 ของโลก  รวมถึงการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายที่ส าคัญ คือ    
(1) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (2) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี และ (3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพ่ึงตนเองได้ 
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 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับโลก” การแปลง
แผนสู่การปฏิบัติได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะประกอบไปด้วย เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ งาน /
โครงการ ผู้รับผิดชอบ รวมทั้งสิ้น 10 ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 เป้าประสงค์  24 กลยุทธ์ 91 มาตรการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารจัดการที่ดี ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์  24 มาตรการ 82  โครงการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิต ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์  16  มาตรการ 59 โครงการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์  8  มาตรการ 28 โครงการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวิจัย ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์  20  มาตรการ  64 โครงการ 
 ประเด็นยุทะศาสตร์ที่ 5 ด้านบริการวิชาการ ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์  5  มาตรการ 23 โครงการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์  4 มาตรการ 15 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพ  ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์  2  มาตรการ 8 โครงการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี  ประกอบด้วย 1  กลยุทธ์  2  มาตรการ 7 โครงการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านชุมชนสัมพันธ์ ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์  4  มาตรการ 12 โครงการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพ่ึงตนเองได้   ประกอบด้วย     
1 กลยุทธ์  4  มาตรการ  28 โครงการ 
 กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2555 ได้มีการระดมความคิดเห็นจากประชาคมทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และได้มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการมาอย่างต่อเนื่องโดยมีระดมความคิดเห็น ร่วมกับ  คณะ/หน่วยงานเพ่ือร่วมจัดท าและถ่ายทอดการจัดท าแผนในระดับ คณะ/
หน่วยงานเพ่ือเชื่อมโยง เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตลอดจนโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องเชื่อมโยงกันภายใต้บริบทของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ       
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)  กรอบคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรอบการประเมินคุณภาพ
ภายนอกส านักงานรับรองและประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รวมทั้งได้บูรณาการหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของส านักงาน ก.พ.ร. 
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เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยด้วย ทั้งนี้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2555 ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น         
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 
 งบประมาณท่ีใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล และงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนมหาวิทยาลัยสามารถขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินรายได้จากงบประมาณเงินทุนส ารองสะสมเข้าสนับสนุนโครงการ /กิจกรรม   
ที่ส าคัญได้ โดยมีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 9,593,844,560 ล้านบาท จ าแนกเป็น งบประมาณแผ่นดิน 3,432,013,000 ล้านบาท (ร้อยละ 35.78) งบประมาณเงินรายได้ 
6,161,831,560 ล้านบาท (ร้อยละ 64.22) 
 กระบวนการติดตามประเมินผลการด าเนินงานนอกจากจะด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการรอบระยะเวลา 6 9 และ 12 เดือน ของส านักงาน ก.พ.ร. 
และ สมศ. แล้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังมีกลไกการก ากับติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการที่สภามหาวิ ทยาลัยแต่งตั้ง มีกลไกการควบคุมการตรวจสอบภายใน       
การบริหารความเสี่ยง การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหารระดับ รองอธิการบดี คณะ/หน่วยงานกับอธิการบดี มีการประชุมชี้แจงและซักซ้อม        
ความเข้าใจเป็นระยะ มีการสร้างกลไกการประกันคุณภาพและเสริมสร้างเครือข่ายการท างานและประสานงานร่วมกันอีกด้วย 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 

1.1.กำรจัดท ำแผนปฏิบัตริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2555 
ความเป็นมา 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 75 และมาตรา 76 และพระราชกฤษีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ.2546 มาตรา 13  14  16 และ 17 บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี     
โดยจัดท าเป็นแผน 4 ปี เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนนิติบัญญัติและแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิ นตลอดระยะเวลา 4 ปี      
ของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ส่วนราชการจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินภายใน 60 วัน 
โดยต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีงบประมาณต่อไป 

รัฐบาลภายใต้การน าของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้จัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดินภายหลังจากที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเพ่ือน าไปใช้
เป็นกรอบแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดิน และทุกส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี              
โดยคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่  6 ตุลาคม 2554 เห็นชอบแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 ตามประกาศส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง      
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 วันที่ 21 กันยายน 2554  

ดังนั้น ส่วนราชการจึงต้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับ         
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 ของรัฐบาล และมีการบูรณาการเชื่อมโยงภายในกระทรวง และระหว่างกระทรวงตามมิติภารกิจ มิติพ้ืนที่และมิติวาระ 
เป็นไปตามผลผลิต ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ โดยใช้ทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
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 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดท าขึ้นภายใต้กรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2552-2567      
และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555 – 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีพ้ืนฐานหลักการที่สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ.2555-2558           
(รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยอาศัยกรอบนโยบายและพันธกิจ
ส าหรับการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.2554- 2558  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดขึ้น ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3/2553 และตามแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555- 2558 ฉบับได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2554                
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 1 การจัดท าแผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี และแผนปฏิบตัิราชการประจ าป ี

 

ภาพที่ 2 การแปลงแผนการบริหารราชการแผ่นดินสู่แผนปฏิบัตริาชการ 4  ปี  
           และแผนแผนปฏิบตัิราชการประจ าป ี
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 การเตรียมการและการประชุมระดมสมองเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการเตรียมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
สภาพแวดล้อมภายนอกอันเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้ประชุมชี้แจงและระดมความคิดเห็น ระหว่าง อธิการบดี รองอธิการบดี         
ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และบุคลากรระดับคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอก ทั้งจากภาคราชการ ภาคเอกชน สื่อมวลชน 
ภาคประชาชน โดยจัดประชุม เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 ทั้งนี้ได้ก าหนดให้คณะ/หน่วยงาน จัดส่งแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555              
คณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มายังมหาวิทยาลัยภายในเดือน ตุลาคม 2554 
 

 การเสนอแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต่อที่ประชุมคณบดี และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จากการประชุมการระดมสมองจากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ  จึงได้เสนอแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 7/ 2554 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554         
และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้จัดส่งไปยัง
ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และส านักงบประมาณ ต่อไป 
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1.2 ปณิธำน วัฒนธรรมองค์กร และค่ำนิยม 
 ปณิธำน1  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์รวมทางความคิด สติปัญญาของสังคม และเป็นศูนย์รวมการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นยึดมั่น
ในความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีความสัมพันธ์กับนานาประเทศทั่วโลกเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ใกล้ชิดกับ    
กลุ่มประเทศอินโดจีน เป็นสถาบันการศึกษาท่ีเป็นแหล่งเชื่อมโยงความรู้ทางอินโดจีนอย่างแท้จริง 

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกลไกในการพัฒนาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการทุกสาขา รวมทั้งการวางรากฐานให้เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของภูมิภาคโดยอาศัย
ความร่วมมือ  การบริหารจัดการ  ที่มีประสิทธิภาพ   
 บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น พึงเป็นผู้ที่กอปรด้วย วิทยา จริยา และปัญญา อันที่จะสามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภูมิภาคแก่ประเทศชาติและ
ขยายสู่ความเป็นสากลต่อไป 
 

วัฒนธรรมองค์กร  
“วัฒนธรรมองค์กร” ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ (1) มีความตื่นตัว กระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในกฎระเบียบ และระบบธรรมาภิบาล          

(2) ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ประนีประนอม และมีการยอมรับความคิดเห็น (3) มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน ศรัทธา จงรักภักดีต่อองค์กร ขยันอดทน ท างาน
เป็นทีม และมีจิตใจของการบริการ (4) เป็นชุมชนทางวิชาการท่ีเน้นการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กร  

 

ค่ำนิยม 
“ค่ำนิยม” ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ การน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ การให้ความส าคัญกับคณาจารย์ บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคู่ความร่วมมือ 

การมุ่งเน้นผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า การมุ่งเน้นอนาคต การเรียนรู้ขององค์กรของแต่ละบุคคล และ ความรับผิดชอบต่อสังคม  

                                                           
1 ที่มา ของปณิธาน จัดท าโดยสภามหาวิทยาลัย (ศ.ดร.ก าจร มนุญปิจุ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ในขณะนั้น) ส าหรับค่านิยม และ วัฒนธรรมองค์กร จัดท าโดยที่ประชุมคณบดีเมื่อคราว
ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหาร ณ โรงแรมจุลดิศเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 28- 30 กรกฎาคม 2549) 

 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยขอนแกน่   7 
 

 
 
 
 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ส่วนที่ 2  
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ.2555  
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2555 มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 

2.1 วิสัยทัศน์ (VISION) 
      มหาวิทยาลัยวิจัยช้ันน าระดับโลก  
  

  ค ำอธิบำยวิสัยทัศน์ 

      ภายในปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับโลกโดยเทียบเคียงจากการจัดอันดับของสถาบันภายนอกว่าเป็นอันดับ     
1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเชีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก  

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เชื่อมโยงกับการบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการแก้ไข พัฒนาในพื้นที่จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
    มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการยกย่องในระดับชาติและระดับนานาชาติว่าเป็นองค์กรที่มีคุณภาพการศึกษา การวิจัย การบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล 
ตลอดจนมีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สินและทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพ่ึงพาตนเองได้ 
บุคลากรมีความรู้ความสามารถสูง มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีในการท างาน เป็นองค์กรที่มีสุขภาวะที่ดี มีบรรยากาศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของ     
ความภักดีและผูกพันต่อองค์กร 

           

2.2 พันธกิจ 
 การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลที่มุ่งการพัฒนาชุมชน

และสังคมให้เข้มแข็ง 
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2.3 ประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์  

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 

เป้ำประสงค์ 

1.ระบบบริหารจัดการที่ด ี มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีระบบบริหารจัดการที่ดีที่สร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคล ากร  
ในองค์กร (healthy organization) ควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 
(high performance organization) 

2.การผลิตบัณฑิตที่ด ี มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบในการท างาน รวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคม ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตลอดชีวิต และมีสมรรถนะระดับสากล สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ บนพื้นฐานของความเป็นไทย 

3.ด้านการพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อ
สังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้และประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง     
ของสังคม และสามารถด ารงชีพอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพ และคุณธรรม 

4.ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการน าเอาหลักการของการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน
ประจ าและการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือน า มข.ไปสู่ “มหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา (Research 
Based University)” 

5.ด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นศูนย์กลาง      
การให้บริการทางวิชาการ โดยเป็นที่พ่ึงของสังคมโดยของประเทศ และประเทศในภูมิภาค บนพ้ืนฐานของความรู้
ทางวิชาการสู่การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อันจะน าไปสู่การชี้น าสังคมทางปัญญา การพัฒนาสังคมฐาน
รากให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 

เป้ำประสงค์ 

6. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี  เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ ส่งเสริม วิจัย และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือรักษาคุณค่าและเพ่ิมมูลค่าใน
ระดับชาติและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ตลอดจนการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของอนุภูมิภาคลุ่มน้ า โขง
ไปสู่กระบวนการการเรียนการสอนในระดับต่างๆ  

 

7. ด้านพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ 

 

เป็นสถาบันที่สนับสนุนและส่งเสริมให้การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารและด าเนินงาน    
ทุกระบบขององค์กร เพ่ือพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งคุณภาพที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล มีสมรรถนะ 
(Competency) ในการขับเคลื่อนให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์แห่งความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของชาติ ที่สามารถแข่งขัน
กับนานาชาติได้ 

8. ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี  สนับสนุนและส่งเสริมให้ศิษย์เก่าร่วมสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นก้าวไปเป็น
สถาบันการศึกษาชั้นน าของเอเซีย และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมด้วย วิทยา จริยา 
ปัญญา 
 

9. ด้านชุมชนสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชนในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาชั้นน าที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีเป็นแบบอย่างท่ีด ี
 

10.การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และ
ทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้
เกิดประโยชน์สูงสุดและพ่ึงตนเองได้ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการบริหารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อองค์กร     
ลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินและมีความม่ันคงทางด้านงบประมาณมากข้ึนจากการจัดหารายได้เป็นของตนเอง 
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2.4 แผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategies Map)  แผนที่ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลยัขอนแก่น พ.ศ.2555-2558
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2.5 ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
ค่ำเป้ำหมำย 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
1.ระบบบริหารจดัการที่ด ี 1.1 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีระบบบริหารจัดการที่ดี

ที่สร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร  ในองค์กร (healthy organization) 
ควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานการ
ท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (high performance 
organization) 

1.1.1 ระดับความส าเรจ็ของระบบบริหารจดัการทีด่ีและมีธรรมาภบิาล - 4 

  1.1.2 ระดับความส าเร็จของการเป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (high 
performance organization)* 

- 4 

2.การผลติบณัฑิตที่ด ี 2.1  มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่มุ่งผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้  ความสามารถทาง
วิชาการ    มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะและ
ความรับผิดชอบในการท างาน รวมทั้งการใช้ชีวิตใน
สังคม ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 
และมีสมรรถนะระดับสากล สามารถแข่งขันกับ
นานาชาติได้ บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
  

2.1.1 ระดับความส าเร็จของการบรรลุคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

 5 5 

  
  
  

2.1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 

81.02  82 

2.1.3 ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผูส้ าเร็จการศึกษา  82.20 82 

2.1.4 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

 4 4 

    2.1.5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

 57.47 60 

    2.1.6 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

59.93  60 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
ค่ำเป้ำหมำย 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
    2.1.7 ระดับความส าเรจ็ของระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร

สายสนบัสนุน 
5  5 

    2.1.8 ระดับความส าเรจ็ของการจดัการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา 
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

 5 5 

    2.1.9 ระดับความส าเรจ็ของระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน 5  5 
3: ด้านการพัฒนานักศึกษา  3.1 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่มุ่งเน้น   

การสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษาให้เป็นทรัพยากร
มนุษย์ท่ีมีคุณค่าต่อสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้
และประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถ
ด ารงชีพอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพ และ
คุณธรรม 

3.1.1 ระดับความส าเรจ็ที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา
อย่างมีคุณภาพและคณุธรรม 

4  4 

  3.1.2 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา 

 5 5 

4.ด้านการวิจัย 4.1 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบ
ในการน าเอาหลักการของการวิจัยไประยุกต์ ใช้ใน
การพัฒนางานประจ าและการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อ
น ามหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่ “มหาวิทยาลัยที่ใช้
การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา (Research Based 
University) 
 

4.1.1 ระดับความส าเรจ็ของมหาวทิยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐานในการ
พัฒนา (Research Based University) 

-  3 

4.1.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคต์่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า 

102,645 103,000 

4.1.3 ร้อยละของงบประมาณเพื่อการวิจัย พัฒนาและนวตักรรมของ
งบประมาณทั้งหมด 
 

5.4 8 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
ค่ำเป้ำหมำย 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
  4.1.4 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจ าทีไ่ดร้ับทุนท าวิจัยและงาน

สร้างสรรคจ์ากภายในและงานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลยัต่อ
อาจารย์และนักวิจัยท้ังหมด 

31.05 32 

4.1.5  ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ และ/
หรือ น าไปใช้ประโยชน์ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า 

27.9 30 

4.1 .6  ร้ อยละของบทความวิจั ยที่ ไ ด้ รั บการอ้ างอิ ง  (Citation)             
ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

67.44 70 

5.ด้านบริการวิชาการ 
  

5.1 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันเสริมสร้าง
ศักยภาพของมนุษย์และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการ โดยเป็นที่
พึ่งของสังคม และประเทศในภูมิภาค บนพื้นฐาน
ของความรู้ทางวิชาการสู่การพัฒนาตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง อันจะน าไปสู่การช้ีน าสังคมทาง
ปัญญา การพัฒนาสังคมฐานรากให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน   
 
 
 

5.1.1 ระดับความส าเรจ็ของการเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการ 
 

- 3 

5.1.2 ระดับความส าเรจ็ของระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สังคม 

5 5 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
ค่ำเป้ำหมำย 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
6.การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ที่ดี 
  
  
  

6.1 เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ ส่งเสริม วิจัย และ
ประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อรักษาคุณค่า
และเพิ่มมูลค่าในระดับชาติและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
ต ล อ ด จ น ก า ร เ ช่ื อ ม โ ย ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมของอนุภูมิภาคลุ่ มน้ า โขงไปสู่
กระบวนการการเรียนการสอนในระดับต่างๆ 

6.1.1 ระดับความส าเร็จในการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 4 

7.ด้านพัฒนาคุณภาพและระบบ
ประกันคณุภาพ 

7.1 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่สนับสนุน
และส่งเสริมให้การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารและด าเนินงานทุกระบบของ
องค์กร เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งคุณภาพที่ได้รับ
การยอมรับตามมาตรฐานสากล  มีสมรรถนะ 
(Competency) ในการขับเคลื่อนให้บรรลุซึ่ง
วิสัยทัศน์แห่งความเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าของชาติ 
ที่สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ 

7.1 .1  ระดับความส า เ ร็ จของระบบการประกันคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

- 4 

8.ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ด ี
  

8.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้ศิษย์เก่าร่วมสร้างความ
เข้มแข็งและขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
ก้าวไปเป็นสถาบันการศึกษาช้ันน าของเอเซีย และ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่มีความ
พร้อมด้วย วิทยา จริยา ปัญญา 

8.1.1ระดับความส าเร็จของศิษย์เก่าท่ีร่วมสร้างความเข้มแข็งและ
ขับเคลื่อนให้กับมหาวิทยาลัย 

- 5 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
ค่ำเป้ำหมำย 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
9.ด้านชุมชนสัมพันธ ์ 9.1.มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมและ

ชุมชนในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาช้ันน าที่ให้  
การสนับสนุนกิจกรรม และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมที่เป็นแบบอย่างท่ีดี 

9.1.1 ระดับความส าเรจ็ที่ไดร้ับการยอมรับจากสังคมและชุมชน 4 4 

10 .การบรหิารจดัการทรัพยากร 
ทรัพย์สิน และทรัพยส์ินทาง
ปัญญาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลยั
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
พึ่งตนเองได ้

10.1 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการบริหารจัดการ
ทรัพยากร และทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่าต่อองค์กร ลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดิน
และมีความมั่นคงทางด้านงบประมาณมากขึ้นจาก
การจัดหารายได้เป็นของตนเอง 

10.1.1ระดับความส าเรจ็ของการบริหารจดัการทรัพยากร และทรัพย์สิน
อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

4 4 

 
หมายเหตุ : - ตัวช้ีวัดใหม่ยังไม่มผีลการด าเนินงาน 
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2.6 สรุปรำยละเอียดแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2555 มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
  

ประเด็นยุทธศำสตร์/
เป้ำประสงค์ 

กลยุทธ ์ โครงกำรที่จะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1: ระบบบริหำรจัดกำรที่ดี 
เป้ำประสงค์ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีระบบบริหารจัดการที่ดีที่สร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากร  ในองค์กร (healthy organization) ควบคู่กับการ     
สร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานการท างานท่ีมีผลสัมฤทธ์ิสูง (high performance organization) 
 1.1.มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีดี 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการผังแม่บทและจัดท าแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับผลการศึกษา
และวิจัย “โครงการศึกษาและวิจัยการจัดผังเฉพาะเพื่อวางแผนการใช้พื้นที่และการจัดการ
ระบบการจราจรในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ตามที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูล
ฐานอย่างยั่งยืนได้ท าการศึกษาไว้เมื่อ ปี พ.ศ.2551 โดยแต่งตั้งคณะท างานที่รับผิดชอบ
ดูแลการใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ี แบ่งแผนปฏิบัติงานออกเป็น 3 ระยะ คือ แผนระยะสั้น (ปีที่ 
1-5) ระยะกลาง (ปีท่ี 6-10) และระยะยาว (ปีท่ี 11-20)  

 ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานฯ 

 กองอาคารและสถานท่ี 

 คณะ/หน่วยงาน 

1.1.2 ด าเนินการแก้ปัญหาบริเวณที่เป็นจุดอันตรายของมหาวิทยาลัย (Black-Spot 
Treatment) เพื่อลดความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจรในมหาวิทยาลัย 

 ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานฯ 

 คณะ/หน่วยงาน 

1.1.3 ส ารวจและปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน มีการควบคุมความเร็วในการสัญจรที่เหมาะสม 
มีจุดเลี้ยวกลับ วงเวียน และสัญญาณไฟ พร้อมเครื่องหมายจราจร แผนที่ ป้ายช่ือถนน 
ป้ายประตู และป้ายบอกทางที่สามารถสื่อสารให้ชาวต่างชาติเข้าใจได้ 

1.1.4 ปรับปรุงพื้นที่จอดรถและจักรยานยนต์ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ก่อสร้าง

อาคารจอดรถในพ้ืนท่ีรอบนอก ปรับปรุงพื้นที่จอดรถเดิมให้เป็นพื้นที่สีเขียว ลานกิจกรรม 

สวนหย่อม เพื่อรองรับกิจกรร และส่งเสริมบรรยากาศการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์/
เป้ำประสงค์ 

กลยุทธ ์ โครงกำรที่จะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

  1.1.5 เพิ่มเส้นทางจักรยาน และทางเดินเท้าท่ีมีหลังคา เช่ือมระหว่างอาคารเรียน ศูนย์อาหาร
และบริการ โดยเน้นความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ความพึงพอใจของชุมชน 

 ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานฯ 

 คณะ/หน่วยงาน 

1.1.6 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ระบบการสื่อสาร ระบบประปา ระบบโทรศัพท์ และระบบการจัดการขยะ ให้อยู่ในสภาพ

ที่สามารถใช้งานได้ดี เพียงพอต่อความต้องการ และรองรับการเติบโตในอนาคต   

1.1.7 รณรงค์ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตสานึกในเรื่องวินัยจราจร และด าเนินการ

กวดขันวินัยจราจรเอื้ออาทร และพิจารณาลงโทษผู้กระท าผิดในแบบเอื้ออาทรโดยการจัด

อบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายจราจร/การบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์  

1.1.8 ก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อลดการใช้พลังงานภายในพื้นที่ อาคาร โดยมี

เป้าหมายลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงอย่างน้อย 10% ต่อปี พร้อมด าเนินการรณรงค์ และ

ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

1.1.9 ปฏิบัติการเพื่อลดการใช้พลังงานภายนอกพื้นที่อาคาร โดยการใช้พลังงานทดแทน เช่น 
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลมขนาดเล็ก ผลิตไฟฟ้าเพื่อทดแทนไฟแสงสว่าง
ของถนน ไฟแสงสว่างในพื้นที่รอบอาคาร ไฟสัญญาณจราจร เป็นต้น 

 ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานฯ 

 กองอาคารและสถานท่ี 

 ฝ่ายวิจัยฯ 

 คณะเกษตรศาสตร ์

 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 คณะ/หน่วยงาน 
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ประเด็นยุทธศำสตร์/
เป้ำประสงค์ 

กลยุทธ ์ โครงกำรที่จะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.10 การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ (โค ไก่ สุกร) และน าไปแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า หรือ

เป็นพลังงานความร้อน เพื่อใช้ในฟาร์มเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและเป็นศูนย์การ

เรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนให้แก่ชุมชนได้ 

 

1.1.11 จัดท าโครงการน าร่อง “การท าบัญชีก๊าซเรือนกระจก (GHG Inventory)” ของชุมชน

มหาวิทยาลัยเพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และวางแผนการลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกและการประหยัดพลังงาน 

1.1.12 ส ารวจและจัดท าแผนแม่บทพ้ืนท่ีสีเขียวและพื้นที่กิจกรรมชุมชนภายในและชุมชนรอบ

ข้างมหาวิทยาลัย โดยจัดท าโครงการ “Green Heart Green KKU” พร้อมจัดกิจกรรม

ตามแผนแม่บทพ้ืนท่ีสีเขียว ท่ีมีทั้งโซนต้นไม้ยืนต้น โซนต้นไม้ดอก โซนต้นไม้เศรษฐกิจ 

 ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานฯ 

 กองอาคารและสถานท่ี 

 คณะ/หน่วยงาน 

1.1.13 ปรับปรุงภูมิสถาปัติย์ พร้อมทั้งจัดโซนนิ่งระบบบริหารจัดการการดูแลภูมิสถาปัติย์

โดยรวม และพัฒนาสวนหย่อมเพื่อใช้เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจของประชาคม มข 

1.1.14 อนุรักษ์พื้นที่สีเขียวและรักษาระบบนิเวศของพื้นที่บริเวณให้สอดคล้องกับสภาพ

ธรรมชาติดั้งเดิม การส ารวจพันธุ์ไม้เพื่อท าทะเบียน และการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เพื่อ

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญด้านการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชของ มข. 
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ประเด็นยุทธศำสตร์/
เป้ำประสงค์ 

กลยุทธ ์ โครงกำรที่จะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

  1.1.15 จัดให้มีสถานออกก าลังกายและสถานที่ส าหรับพักผ่อน โดยส ารวจและจัดท าสถานที่

ออกก าลังกายและเพิ่มพื้นที่ลานกีฬากลางแจ้ง เส้นทางทางวิ่ง และเส้นทางจักรยานที่

สะดวกและปลอดภัย ติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับการออกก าลังกายกลางแจ้ง เพิ่มพื้นที่สนาม

เด็กเล่นและอุปกรณ์ในพื้นที่ท่ีเหมาะสม 

 ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานฯ 

 กองอาคารและสถานท่ี 

 คณะ/หน่วยงาน 

1.1.16 จัดท าแผนแม่บทการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย จัดสรรอัตราก าลังและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร มีระบบเตือนภัยของพื้นที่ส าคัญ  ระบบแจ้งเตือนภัยการบุกรุก 
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หรือระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ในพื้นทีท่ี่ส าคัญ 

 ฝ่ายโครงสร้าง 

พื้นฐานฯ 

 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 

 งานรักษาความ
ปลอดภัย  

 กองกิจการนักศึกษา 

 คณะ/หน่วยงาน 

1.1.17  จัดระบบโซนนิ่งป้ายประชาสัมพันธ์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่บดบัง
ทัศนียภาพที่สวยงามของมหาวิทยาลัย ช่วยลดอุบัติเหตุ และลดมลพิษทางสายตาของผู้
สัญจรไปมา 

1.1.18 จัดระเบียบร้านค้า แผงลอย และหาบเร่ ให้อยู่ในพ้ืนท่ีที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้เพื่อความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย 

1.2.พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ระบบสวสัดิการและสิทธิ

ประโยชน ์

1.2.1 จัดให้มีศูนย์รับข้อมูลความเดือดร้อนของบุคลากรเพื่อให้สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหา
ได้ทันท่วงที และสามารถน าไปด าเนินการจัดท าแผนรองรับการช่วยเหลือบุคลากรที่
ประสบความเดือดร้อนในระยะต่อไป 

 ฝ่ายแผนและพัฒนา
บุคลากร 

 ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน ฯ 

 กองอาคารและสถานท่ี 

 กองการเจ้าหน้าที ่
 คณะ/หน่วยงาน 
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ประเด็นยุทธศำสตร์/
เป้ำประสงค์ 

กลยุทธ ์ โครงกำรที่จะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 
 
 
 

1.2.2 ปรับปรุงสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยให้มีระยะเวลาจนครบอายุเกษียณราชการ 
โดยยังคงระบบการประเมินเชิงคุณภาพของพนักงานตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  

 ฝ่ายแผนและพัฒนา
บุคลากร 

 ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน ฯ 

 กองอาคารและสถานท่ี 

 กองการเจ้าหน้าที ่
 คณะ/หน่วยงาน 

1.2.3 ปรับปรุงระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานให้ครอบคลุมการดูแลบุคคลใน
ครอบครัว และปรับปรุงการให้บริการของศูนย์สุขภาพนักศึกษา มข. ให้บุคลากรสามารถ
เข้าถึงบริการได้โดยง่าย และเป็นการแบ่งเบาภาระความแออัดที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

1.2.4 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ       
มีความยืดหยุ่น ที่เอื้อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากกองทุนได้อย่างท่ัวถึง 

 

1.2.5 ปรับปรุงอาคารชุดท่ีพักเก่าที่มีสภาพเสื่อมโทรม และจัดให้มีอาคารชุดที่พักใหม่เพิ่มเติม 
พร้อมปรับปรุงระเบียบการจัดสรรที่พักให้เหมาะสม พร้อมส่งเสริมให้บุคลากร มีโอกาสมีที่
อยู่อาศัย หรือมีที่ดินเป็นของตนเองก่อนท่ีจะเกษียณอายุราชการ 

 

1.2.6 ส่งเสริมให้บุคลากรที่มีปัญหาหนี้สิน เข้าสู่โครงการสร้างสัมมาชีพภายใต้หลักเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อสร้างอาชีพเสริม และสร้างรายได้ ภายใต้โครงการน าร่องที่จัดขึ้นโดยความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ปราชญ์ชาวบ้าน และเครือข่ายชุมชน 

1.2.7 จัดท าแผนและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2554-2558 รวมถึง
แผนพัฒนาตนเองของบุคลากร และแผนการจัดสรรอัตราก าลังระยะยาวเพื่อรองรับการ
เกษียณอายุราชการ 

 ฝ่ายแผนและพัฒนา
บุคลากร 

 กองการเจ้าหน้าท่ี 
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ประเด็นยุทธศำสตร์/
เป้ำประสงค์ 

กลยุทธ ์ โครงกำรที่จะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

  1.2.8 พัฒนาทักษะด้านการบริหารให้แก่ผู้บริหารรุ่นใหม่ ผู้บริหารระดับกลาง อย่างต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะการใช้โครงการ Khon Kaen University Administrators Shadowing, 

KKUAS เป็นกลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนให้ผู้บริหารใหม่ได้รับการพัฒนาใน

ประสบการณ์จริง โดยการสเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยชั้นน าในประเทศและต่างประเทศ เป็น

ระยะเวลา 1-4 สัปดาห์ 

 

1.2.9 ก าหนดหลักเกณฑ์การคิดภาระงานของบุคลากรสายผู้สอนให้มีความชัดเจน เหมาะสม มี
ความยืดหยุ่น และสอดคล้องกับสมรรถนะและศักยภาพที่แท้จริงของบุคลากร และ
สนับสนุนให้บุคลากรสายผู้สอนปฏิบัติหน้าท่ีได้ภายใต้ภารกิจท่ีหลากหลายได้ 

 ฝ่ายแผนและพัฒนา
บุคลากร 

 กองการเจ้าหน้าที ่
 คณะ/หน่วยงาน 1.2.10  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ ทั้งนี้ต้องที่สอดคล้องกับภาระงานท่ีรับผิดชอบอยู่ 

 

1.2.11 การพัฒนาความพร้อมในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายผู้สอน โดยจัด
ให้มีกลไกในการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถพัฒนาผลงานเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 

 
1.2.12 การเชิดชูเกียรติบุคลากรที่อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

ประพฤติตนเหมาะสมดีงามสมควรเป็นตัวอย่างแก่บุคลากรทั่วไปเพื่อส่งเสริมและประกาศ
เกียรติคุณ และมีการคัดเลือกผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี 
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ประเด็นยุทธศำสตร์/
เป้ำประสงค์ 

กลยุทธ ์ โครงกำรที่จะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

  1.2.13 พัฒนาศักยภาพในการพัฒนางานประจ าไปสู่การวิจัย (Routine to Research, R2R) 
หรือการวิจัยสถาบันให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน อย่างต่อเนื่อง และสร้างเครือข่ายของ
การจัดการความรู้ ระหว่างหน่วยงานภายในเพื่อแบ่งปันความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ 

 ฝ่ายแผนและพัฒนา
บุคลากร 

 กองการเจ้าหน้าที ่
 คณะ/หน่วยงาน 1.2.14 มีระบบการสังเคราะห์และการบริหารจัดการความรู้ โดยใช้งานวิจัยเป็นฐานไปสู่     

การพัฒนางานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเรียนการสอน การ
วิจัย มีเวทีถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น จากอาจารย์อาวุโสไปสู่อาจารย์ใหม่ จาก
อาจารย์ไปสู่นักศึกษา จากศิษย์เก่าไปสู่นักศึกษา 

1.2.15 ก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อดึงดูดอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกโดยเฉพาะผู้ที่ก าลัง
จะส าเร็จการศึกษาท้ังใน และต่างประเทศ ด้วยมาตรการเชิงรุกทั้งในด้านการสรรหา และ
การพัฒนาข้อเสนอในด้านสิ่งดึงดูดใจในการท างาน 

 ฝ่ายแผนและพัฒนา
บุคลากร 

 ฝายวิชาการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 กองการเจ้าหน้าที ่
 คณะ/หน่วยงาน 

1.2.16 จัดให้มีช่องทางในการคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญที่อยู่ในภาครัฐและเอกชน 
รวมทั้งผู้ที่เกษียณอายุที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ มาท าสัญญาเป็น  Adjunct 
Professor หรือ Visiting Professor เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน และการ
วิจัยของมหาวิทยาลัย 

1.2.17 จัดท าโครงสร้างเงินเดือนพิเศษ ระบบการให้ผลตอบแทนท้ังในเชิงเศรษฐกิจและในเชิง
สังคมอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ หรือผู้ที่มี
ประสบการณ์สูงทั้งชาวไทยหรือต่างประเทศเข้ามาเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

1.2.18  ด าเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของที่ท างานให้มีบรรยากาศของการท างานที่ดี 
ตามแนวทางในการสร้างความสุขในที่ท างาน 8 ด้าน ประกอบด้วย สุขภาพของคน น้ าใจ
ของคน ศาสนาและคุณธรรม การผ่อนคลาย ความรู้ หนี้สิน ครอบครัว และสังคม 

 

 ฝ่ายแผนและพัฒนา
บุคลากร 

 ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานฯ 

 คณะ/หน่วยงาน 
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  1.2.19 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการสร้างความสุขในที่ท างาน การมีส่วน
ร่วมอาจจะมีหลากหลายรูปแบบ เช่น ให้พนักงานเสนอผ่านผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา
เสนอเอง หรือท าการสอบถามจากพนักงานบุคลากรโดยตรง 

 

1.2.20 จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะภายในชุมชนของมหาวิทยาลัย ด้วยการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาคม มข. การตรวจสุขภาพ ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาให้เป็น
ประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด และฝึกสอนกีฬาให้แก่เด็กในชุมชน  

 ฝ่ายแผนและพัฒนา
บุคลากร 

 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

 คณะ/หน่วยงาน 1.2.21 การให้ความรู้และสร้างทักษะในการดูแลสุขภาพให้กับประชาคม มข. ในการดูแล
สุขภาพ การลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นภัยต่อสุขภาพ หรือส่งเสริมให้มีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีดี การเลิกสูบบุหรี่ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างคนในชุมชน 

 
1.2.22 ปรับปรุงคุณภาพชีวิตอาจารย์ที่สอนในรายวิชาพื้นฐาน โดยการสนับสนุนให้อาจารย์ที่

เกษียณอายุราชการแล้วเข้ามาช่วยสอนในรายวิชาพื้นฐาน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของ
อาจารย์ประจ า 

 
1.3 การเงิน งบประมาณและ
การจัดสรร 

1.3.1  จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านการเงินของมหาวิทยาลัย พร้อมจัดท าแผนบริหาร
การเงินและงบประมาณที่ชัดเจน ปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเงินรายได้ให้มีความ
คล่องตัว สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  ภายใต้
การบริหารความเสี่ยงและหลักการบริหารจัดการองค์การที่ดี 

 ฝ่ายการคลังและ
ทรัพย์สิน 

 ฝ่ายแผนและพัฒนา
บุคลากร 

 คณะ/หน่วยงาน 1.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบดูแลระบบ KKUFMIS ที่ชัดเจน พร้อมปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ที่ผู้บริหารสามารถน าไปใช้เพื่อการบริหารจัดการ     
การพัฒนาองค์กร และใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  1.3.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ระบบการเงินและงบประมาณของประเทศ สร้างความสามารถในการหารายได้จากแหล่ง
ทุนอื่น ๆ นอกเหนือจากรัฐบาล เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนและอยู่รอดได้ 

 

 ฝ่ายการคลังและ
ทรัพย์สิน 

 ฝ่ายแผนและพัฒนา
บุคลากร 

 คณะ/หน่วยงาน 1.3.4 น าระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการสร้างวินัยด้าน
การเงิน เพื่อให้การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ       
มีการกลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณและการติดตามการใช้งบประมาณของแต่ละ
หน่วยงาน ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้อย่างต่อเนื่อง 

 
1.4  การบริหารจัดการพื้นที่ 
ที่ด ี

1.4.1 ส ารวจสถานบริการ/แหล่งอบายมุขในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยเพื่อน าไปก าหนด
แนวทางในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ปรับทัศนคติ และพฤติกรรมของเยาวชนให้อยู่ใน
แนวทางที่สร้างสรรค์และหันท ากิจกรรมที่พึงประสงค์ต่อสังคมให้มากขึ้น พร้อมทั้งจัดตั้ง
อาสาสมัครจากนักศึกษาเข้ามาร่วมด าเนินการ  

 

 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 

 คณะ/หน่วยงาน 

1.4.2 ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายของกลุ่มนักศึกษาในลักษณะกลุ่มย่อย (กลุ่มละ 20-30 
คน) เพื่อให้ดูแลซึ่งกันและกันและรวมตัวกันตามแนวทางชมรม  “To Be Number One 
Club” ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  

4.3 จัดให้มีช่องทางเพื่อรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวการกระท าผิดทั้งหมายเลขโทรศัพท์               
ตั้งตู้ ปณ. พิเศษของมหาวิทยาลัย ตู้รับเรื่องร้องเรียน หรือเว็บไซต์สังคมต่างๆ เช่น 
Facebook, Twitter พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกสืบสวน ตรวจตรา
แหล่งแพร่ระบาด แหล่งจ าหน่าย ๆ ตามข้อมูลเบาะแสที่ได้รับแจ้ง  
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 1 . 5  ระบบบริ หารจั ดการ
องค์กร 

1.5.1 โครงการศึกษาทบทวน ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยทั้งหมด เพื่อน าไป
ยกเลิก ปรับปรุง หรือพัฒนาใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้และสามารถน ามา
ปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย 

 อธิการบด ี

 รองอธิการบดีทุกฝ่าย 

 คณะ/หน่วยงาน 

1.5.2 ด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับและ
ระบบการท างาน ลดความซ้ าซ้อน ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ 

1.5.3 จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ า โดยให้ประชาคม มข.        
ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน เพื่อให้แผนพัฒนาดังกล่าวได้รับการ
ยอมรับจากทุกภาคส่วน พร้อมก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

1.5.4 ก าหนดให้มีการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชิงธรรมาภิบาลอย่างครบวงจร  ตั้งแต่     
สภามหาวิทยาลัย ไปจนถึงผู้บริหารระดับภาควิชา พร้อมตัวช้ีวัดที่เหมาะสม 

1.5.5 เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ สู่บุคลากร นักศึกษา ประชาชนทั่วไป 
และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์มหาวิทยาลัย จดหมาย
ข่าว ป้ายประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุ FM 103 หรือการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน 

1.5.6 เพิ่มช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางที่เปิดเผยที่หลากหลาย
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งข้อมูลได้โดยง่ายและมีความมั่นใจ เช่น โทรศัพท์ หรือ    
e-mail ตรงถึงอธิการบดี หรือเว็บบอร์ดสายตรงอธิการบดี การจัดท ากล่องรับความ
คิดเห็น  ศูนย์รับข้อมูล หรือ Call Center สถานีวิทยุ FM 103 สื่อสังคมออนไลน์ (Social 
Media) เช่น Face Book, Twitter เป็นต้น 

1.5.7 จัดท าโครงการน าร่องการหมุนเวียนผู้บริหารระดับสูงของสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
และคณะ และประเมินผลการด าเนินงาน 
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  1.5.8 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูลของมหาวิทยาลัยให้มีความสมบูรณ์เชื่อมโยงเข้า
กับฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่ผู้บริหารระดับกลางหรือระดับสูงสามารถใช้ประกอบ       
การตัดสินใจได้  

 ฝ่ายวิชาการละ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 คณะ/หน่วยงาน 

1.5.9 จัดท า IT เพื่อพัฒนา war room ของฝ่ายยุทธศาสตร์  ฝ่ายขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ฯ 

  คณะ/หน่วยงาน 
1.5.10 ปรับปรุงระบบเว็บไซต์ทางการ (Official website: http://www.kku.ac.th)  ของ

มหาวิทยาลัยได้มาตรฐานในการน าเสนอ มีข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

 ฝ่ายวิชาการละ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ฝ่ายชุมชนสัมพันธฯ์ 

1.5.11  พัฒนา website ส าหรับการสื่อสารภายในเป็นการเฉพาะ เพื่อให้สามารถสื่อสาร
ข้อมูลภายในเป็นการเฉพาะได้ เพื่อลดภาระของเว็บไซต์ทางการ และท าให้เว็บไซต์
ทางการเป็นท่ีน่าสนใจส าหรับกลุ่มเป้าหมายภายนอกยิ่งข้ึน 

 ฝ่ายวิชาการละ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 คณะ/หน่วยงาน 

 1.5.12 สร้างเครือข่ายนักเทคโนโลยีสารสนเทศจากแต่ละหน่วยงานเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ร่วมกันพัฒนาระบบ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1.5.13  สร้างหน่วยงานหรือกลุ่มงานหรือกลไกที่เหมาะสม เพื่อรองรับการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารอย่างเป็นระบบ 

1.5.14 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบริหารงานเช่น e-Office, e-Document     
เป็นต้น 

1.5.15 พัฒนาระบบบัตรนักศึกษาและบัตรบุคลากรให้เป็นบัตร smart card 
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  1.5.16 ปรับปรุงระบบการบริหารงานของส านักงานอธิการบดีให้เป็นแบบแบนราบ               
(flat organization) ที่มีสายการบังคับบัญชาที่สั้น มีความคล่องตัว และตอบสนองการ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกระจายอ านาจ และการตัดสินใจในด้านต่างๆ 
ให้แก่หน่วยงานในระดับรองตามความเหมาะสม  

 รองอธิการบดีทุกฝ่าย 

 คณะ/หน่วยงาน 

1.5.17 พัฒนาบุคลากรให้มีส านึกในการให้บริการ มีความเข้าใจในระบบงานที่ตนเอง
รับผิดชอบ สามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้รับบริการได้อย่างดี  

1.5.18 การจ้างเหมาการออกแบบ และการคุมงานก่อสร้างอาคาร การดูแลภูมิสถาปัติย์ภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาความล่าช้าใน
การก่อสร้างและความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ  

 ฝายการคลังและ
ทรัพย์สิน 

 คณะ/หน่วยงาน 

 
 

1.5.19 จ้างเหมาบริการยานพาหนะ เพื่อให้บริการแก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ในการเดินทางไปปฏิบัติงานท้ังหน่วยงานภายในและภายนอกท่ีมีความปลอดภัย 

 
1.5.20 จ้างเหมาการเช่าและซ่อมบ ารุง เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษา                 

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายซึ่งเป็นเครื่องท่ีต้องสามารถใช้งานได้เตม็ประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา การบ ารุงรักษาและการซ่อมแซมแกไ้ขจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 

 
1.5.21 แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลและวิเคราะห์การใช้ทรัพยากร เพื่อก าหนดแนวทางการ

สนับสนุนการใช้หรือการจัดหาทรัพยากรร่วมกันของคณะ/หน่วยงาน ส ารวจและรวบรวม
ความต้องการอุปกรณ์ประจ าส านักงานจากแต่ละคณะ/หน่วยงาน เพื่อน าไปจัดหาร่วมกัน 
ซึ่งจะช่วยให้เกิดการประหยัดงบประมาณของมหาวิทยาลัยได้ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์/
เป้ำประสงค์ 

กลยุทธ ์ โครงกำรที่จะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

  1.5.22 จัดท าจดหมายข่าว “เล่ำสู่กันฟัง” โดยอธิการบดี เพื่อถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ
ของมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่าได้รับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน 
อาจอยู่ในรูปของ electronics file ผ่านช่องทางของ email (รูปแบบนี้ใช้ได้ผลดีมาก
ส าหรับอาจารย์และบุคลากรบางส่วน)  

 ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน
และสื่อสารองค์กร 

 คณะ/หน่วยงาน 

1.5.23 จัดระบบการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคม (Social network) เช่น Facebook          
ซึ่งอธิการบดี / มหาวิทยาลัยสามารถใช้ช่องทางนี้สื่อสารไปยังบุคลากรและนักศึกษาได้
โดยตรง  

 

1.5.24 จัดให้มีกิจกรรมการพบปะระหว่างบุคลากรแต่ละกลุ่มกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยใน
รูปแบบที่ไม่เป็นทางการอาจเป็นเวทีน้ าชาตอนบ่าย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดบรรยากาศของการ
พูดคุยที่เป็นกันเอง โดยจัดให้มีการพบปะกันอย่างน้อย  ปีละ 1 ครั้ง    

1.5.25 สร้างการรับรู้และความตระหนักในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้แก่
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วน และสร้างมาตรฐานในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนการสร้ าง เครือข่ ายผู้ ตรวจสอบภายในเพื่ อพัฒนาระบบงานให้ เข้ าสู่
มาตรฐานสากล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาคม มข. 

 ฝ่ายแผนและพัฒนา
บุคลากร 

 คณะ/หน่วยงาน 

1.5.26 พัฒนา และเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานในทุกระดับมีส่วนร่วมใน
การประเมิน โดยอาจน าเอาหลักของการประเมินแบบ 360 องศา มาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินงาน และให้มีการรายงานผลไปยังผู้บริหารในแต่ละระดับ น าไปปรับปรุงและพัฒนา
ต่อไป 
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ประเด็นยุทธศำสตร์/
เป้ำประสงค์ 

กลยุทธ ์ โครงกำรที่จะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

  1.5.27  ส่งเสริมผู้มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านของอนุภูมิภาคให้เป็นที่รู้จักทั้งในภูมิภาค
และในระดับนานาชาติ ในฐานะตัวแทน Brand Champion  ของมหาวิทยาลัย และขยาย
เครือข่ายของ Brand Champion ผ่านศิษย์เก่า 

 

 อธิการบด ี

 รองอธิการบดีทุกฝ่าย 

 คณะ/หน่วยงาน 

1.5.28 พัฒนาเครือข่ายภาครัฐ และเอกชนในระดับบริหารเพื่อให้เกิดความประทับใจใน   
ความร่วมมือที่ดีของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเรื่องที่มีความช านาญเฉพาะด้าน และขยาย
เครือข่ายของ Brand Champion ผ่านศิษย์เก่า 

1.5.29  การสร้างคุณค่าขององค์ความรู้เฉพาะทางให้เป็นที่ตระหนัก ด้วยสร้างการยอมรับ
ความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอนุภูมิภาคให้เกิดขึ้นในองค์กร   

1.5.30 ใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น นักศึกษา ผู้ปกครอง 
ภาคเอกชน ภาครัฐ ผู้ให้ทุน องค์กรนานาชาติ ศิษย์เก่า ต้องใช้สื่อต่างกัน 

1.5.31  พัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินองค์กรและผู้บรหิารทุกระดับ  ฝ่ายขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ์

 คณะ/หน่วยงาน 

1.5.32 พัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาโท ในสาขาที่เป็นความโดดเด่นของภูมิภาค เช่น    
การจัดการการท่องเที่ยว การจัดการภัตตาคารและโรงแรม บริหารธุรกิจ หลักสูตร
โทรคมนาคมแบบสองปริญญาร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อนบ้าน โดยเปิดสอนเป็น
หลักสูตรนานาชาติ เป็นต้น 

 อธิการบด ี

 คณะ/หน่วยงาน 

 
 

 
1.5.33 การเปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้น และหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายทอด

ความรู้ทางวิชาการในสาขาต่างๆ ที่เป็นความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศเพื่อนบ้าน 
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ประเด็นยุทธศำสตร์/
เป้ำประสงค์ 

กลยุทธ ์ โครงกำรที่จะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

  1.5.34 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยของวิทยาเขตหนองคายให้มีศักยภาพในการท าวิจัยที่มีลักษณะ
ของการ บูรณาการสหวิชาการ ท่ีเป็นการตอบโจทย์ของพื้นที่ เป็นวิทยาเขตที่มีการพัฒนา
โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research Based Campus) 

 อธิการบด ี

 คณะ/หน่วยงาน 

 
 

 1.5.35 พัฒนาให้วิทยาเขตหนองคายเป็นหน่วยงานหลักที่ท างานวิจัยเกี่ยวข้องกับระบบ
นิเวศน์วิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพของลุ่มน้ าโขง  การท่องเที่ยวและระบบ
เศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
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ประเด็นยุทธศำสตร์/
เป้ำประสงค์ 

กลยุทธ ์ โครงกำรที่จะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรผลิตบัณฑิตที่ดี 

เป้าประสงค ์: มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบ
ในการท างาน รวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคม ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และมีสมรรถนะระดับสากล สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ บนพ้ืนฐานของ    
ความเป็นไทย 
 2.1.มีหลักสตูรที่ด ี 2.1.1 พัฒนาหลักสูตรนานาชาติที่เป็นองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่แสดงความโดดเด่น   

ด้านวิชาการของพื้นที่หรืออนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงเพื่อสนองนโยบายรัฐ  Education Hub  
 ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 คณะ/หน่วยงาน 2.1.2 พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและสังคม หรือเป็น
หลักสูตรที่บูรณาการสหวิชาการ หรือหลักสูตรที่ให้ความรู้ตั้งแต่สองศาสตร์ขึ้นไปและได้รับปริญญา 
2 ปริญญา  

2.1.3 พัฒนาหลักสูตรส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต หลักสูตรการศึกษาทางไกล (Distance 
Education) เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
และสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตเพื่อขอรับปริญญาบัตรได้  

 
2.1.4 จัดให้มีโครงการ Honors Cooperative Program ซึ่งจะเป็นการร่วมมือกับภาคธุรกิจ และ

หน่วยงานของรัฐ ในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
หรือการอบรมตามหลักสูตรที่คณะ/มหาวิทยาลัยจัดท าขึ้น ซึ่งสามารถเก็บสะสมรายวิชาต่างๆ และ
สามารถขอรับปริญญาได้เมื่อเรียนครบหลักสูตร 
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ประเด็นยุทธศำสตร์/
เป้ำประสงค์ 

กลยุทธ ์ โครงกำรที่จะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

  2.1.5 เปิดหลักสูตรใหม่จะเน้นหลักสูตรที่เกิดจากความต้องการของภาคการผลิตจริงเป็นหลักสูตรที่
บูรณาการระหว่างศาสตร์ ข้ามศาสตร์ ร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ พัฒนาหลักสูตร
ที่รองรับความต้องการของนักศึกษาจากอาเซียน รวมทั้งพิจารณาปรับลด-บูรณาการหลักสูตรด้วย 

 

 ฝ่ายวิชาการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ 

 คณะ/หน่วยงาน 

2.1.6 ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือ TQF หรือปิดหลักสูตรที่
ไม่ได้เปิดท าการรับนักศึกษามาต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี หรือยุบรวมหลักสูตรที่มีเนื้อหาซ้ าซ้อนกัน 
หรือคล้ายคลึงกันให้เป็นหลักสูตรเดียวกัน 

2.1.7 ศึกษาความเป็นไปได้และจัดท าแผนธุรกิจ โครงการจัดตั้งคณะวิชาใหม่ เช่น คณะรัฐศาสตร์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ หรือคณะวิชาที่เป็นศาสตร์ใหม่ๆ เป็นต้นรวมทั้งพิจารณาการลด-รวมคณะวิชา
ด้วย 

 
2.1.8 ทบทวนความร่วมมือที่มหาวิทยาลัยได้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันไว้รวมทั้งสิ้น 

172 รายการ จาก 30 ประเทศ และมีหลายรายการที่หมดอายุแล้ว พร้อมทั้งก ากับติดตามเพื่อให้
ข้อตกลงต่างๆ มีการด าเนินกิจกรรมตามที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลง 

 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ 

 คณะ/หน่วยงาน 

 

2.1.9 ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรในประเทศในการจัดการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ เปิดโอกาสให้นักศึกษาเทียบโอน หน่วยกิตข้าม
มหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิต 

2.1.10 สนับสนุนให้ทุกคณะมีการเชิญอาจารย์ชาวต่างชาติมาสอนและวิจัยให้กับนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาเพื่อสร้างความเป็นสากลอย่างน้อยปีละ 2 คนในแต่ละคณะวิชา  
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 2.2 การจดัการเรียนการสอน
ที่ดี (Learning 
Management System) 

2.2.1 จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชนโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนจากทั่วประเทศ
เข้าศึกษาต่อและได้รับทุนการศึกษาจาก มข. ภายใต้โครงการต่างๆ เช่น โครงการเรียนดี โครงการ
พัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นในด้านความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้านกีฬา           
ด้านศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 

 ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 คณะ/หน่วยงาน 

2.2.2 การประชาสัมพันธ์ผ่าน social network ที่เป็นที่นิยม หรือประชาสัมพันธ์สัญจรไปยังโรงเรียน
ทัง้ในภาคอีสานและภูมิภาคอื่น โดยร่วมมือกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กิจกรรม 
Open House ค่ายวิชาการภาคฤดูร้อน  หรือค่ายอาสาพัฒนา 

2.2.3 ส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนดี นักเรียนที่ยากจน ผู้พิการ มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในช่องทางการ
รับเข้าท่ีหลากหลาย พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษา โดยยึดนโยบายที่จะดูแลนักศึกษาไม่ให้มีปัญหา
ด้านการเงินเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของนักศึกษา และจะไม่มีนักศึกษาต้องออกจากการศึกษา
เนื่องจากปัญหาทางด้านการเงิน 

 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 

 คณะ/หน่วยงาน 

2.2.4 ประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและส่วนราชการของไทยรวมทั้งทุนของ
มหาวิทยาลัยในการให้การสนับสนุนทุนให้แก่นักศึกษาจากประเทศที่ก าลังพัฒนามาศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2.2.5 ศึกษาความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี ภาคปกติ   
พ.ศ. 2552 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1688/2552 และด าเนินการปรับปรุงให้
เหมาะสม โดยเฉพาะกรณีค่าเล่าเรียนในภาคฤดูร้อน และในกรณีที่เหลือหน่วยกิตน้อยในภาคปกติ 

 

 ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 คณะ/หน่วยงาน 

2.2.6 ปรับปรุงระบบทะเบียนของนักศึกษาวิทยาเขตหนองคาย ให้มคีวามสมบรูณ์มากขึ้น เช่น การขอ
เอกสารใบส าคัญทางการศึกษา เพือ่ลดการเดินทางของนักศึกษามายงั มข.  
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  2.2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีทรัพยากรออนไลน์เพิ่มขึ้น และการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง
ที่เป็นวารสาร หนังสือ และสื่อความรู้อื่นๆ ที่ครอบคลุมหลากหลายศาสตร์/สาขาวิชาเพื่อการศึกษา
ตามอัธยาศัยของนักศึกษา 

 ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 คณะ/หน่วยงาน 
2.2.8 พัฒนาบุคลากรสายผู้สอนในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดท า

เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน ต ารา สไลด์ประกอบการสอน สื่อออนไลน์ e-Book      
e-Document หรือe-Learning   

2.2.9 พัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้งานได้ทั้งกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เคลื่อนที่ไร้สาย  

2.2.10 ขยายและเพิ่มเวลาให้บริการของหอสมุดกลางเป็นการให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ อย่างไรก็ตามผู้รับบริการสามารถใช้บริการบางประเภทได้ตลอดเวลา ผ่าน
ระบบห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ได้ที่ ฐานข้อมูล e-Book  

2.2.11 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตโดยพัฒนาทักษะครูและนักเรียนให้สามารถใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
2.2.12 อบรมและสร้างความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยการ

น าเอาการบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัยเข้าไว้ด้วยกันผ่านกระบวนการเรียนการสอนโดย
ใช้การวิจัยเป็นฐาน หรือการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

2.2.13 ส่งเสริมให้มีการน าเอาโจทย์หรือปัญหาของสังคมมาใช้ในการเรียนการสอน ในรายวิชาเช่น 
วิชาสัมมนา วิชาที่เป็นการศึกษาอิสระ วิชาโครงงานนักศึกษา เป็นต้น 
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  2.2.14 ปรับโครงสร้างของการบริหารจัดการสหกิจศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เช่น มีองค์กรบริหารงานสหกิจศึกษาในระดับสถาบัน 
คณะกรรมการส่งเสริมสหกิจศึกษา แต่งตั้งโดยสภาสถาบันอุดมศึกษามีการบริหารงานสหกิจศึกษา
ในระดับคณะ ประกอบด้วย อาจารย์ผู้ประสานงาน อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา การคัดเลือก
องค์กรผู้ใช้บัณฑิต การนิเทศ เป็นต้น  

 

 ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 คณะ/หน่วยงาน 

2.2.15  การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา
ให้แก่คณะต่าง ๆ และการถ่ายทอดแนวปฏิบัติสหกิจศึกษาที่ดี (Good Practices) ให้ผู้รับผิดชอบ
ของแต่ละคณะ และสนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีโอกาสได้ท าวิจัยผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ในวิชาสหกิจศึกษา หรือโครงงานนักศึกษา 

2.2.16 การสร้างบรรยากาศทางวิชาการให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่ มีช่ือเสียง
ด้านวิชาการมาบรรยายให้นักศึกษา และการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมรับฟังการประชุม /
สัมมนาวิชาการที่มหาวิทยาลัย/คณะจัดขึ้น 

2.2.17 ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ค้นพบคุณธรรม จริยธรรมจากประสบการณ์ตรงจากเนื้อหาของกิจกรรม
หรือตัวบุคคลต้นแบบ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ การน านักศึกษาไปศึกษาและปฏิบัตินอกสถานที่
ที่สอดคล้องกับรายวิชา และการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม การเชิญบุคคลต้นแบบทาง
คุณธรรม จริยธรรมมาให้ข้อคิดกับนักศึกษาในช้ันเรียน หรือการศึกษาจากบุคคลตัวอย่างที่มาจาก
หลากหลายอาชีพ  

2.2.18 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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  2.2.19 สนับสนุนให้ทุกหลักสูตร เพิ่มสัดส่วนรายวิชา ภาษาต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างทักษะด้าน

ภาษาและการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษา ตลอดจนการฝึกงานในต่างประเทศ     

ซึ่งจะช่วยเพิ่มทางเลือกและโอกาสในการท างานให้กับนักศึกษาในอนาคต 

 ฝ่ายวิชาการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

 คณะ/หน่วยงาน 

2.2.20 เพิ่มจ านวนนักศึกษาต่างชาติทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท  ปริญญาเอก และนักศึกษา
หลังปริญญาเอก ตลอดจนจัดโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อาคารเรียน พื้นที่กลางร่วมกันของทุกคณะ 
เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย 

2.2.21 จัดให้มีศูนย์การเรียนรูภ้าษาอังกฤษด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก ่
นักศึกษาและลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาได้รวมทั้งอาจพิจารณาการจดั
ให้มีระบบ Exit  Exam 

2.2.22 จัดให้มีพื้นท่ีกลางรวมทั้งสภาพแวดล้อมท่ีดีเพื่อให้เกิดการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม
อาจารย์ผู้สอนวิชาต่างๆ ให้เรียนรู้ และสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมได้อย่างกว้างขวาง 

2.2.23 จัดตั้งส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายต าราของบุคลากร

ของมหาวิทยาลัย  

 ฝ่ายวิชาการฯ 

 ฝ่ายการคลังและทรัพยส์ิน 

 คณะ/หน่วยงาน 

2.2.24 ปรับปรุงศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีความหลากหลายในการจ าหน่ายหนังสือท้ังที่
เป็นหนังสือเรยีน ต ารา หนังสืออ่านประกอบ ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และให้มี
ขยายการให้บริการไปยังวิทยาเขตหนองคาย  
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  2.2.25 ส่งเสริมให้มีการบรรยายวิชาการ การบรรยายพิเศษ / การเสวนาในประเด็นปัญหาต่างๆ      
ที่เป็นประเด็นท่ีก าลังเป็นท่ีสนใจของประชาคม มข. หรือประชาชนทั่วไป โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
และมีชื่อเสียง  

 ฝ่ายวิชาการฯ 
 ฝ่ายวิจัยฯ 
 ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานฯ 
 วิทยาเขตหนองคาย 
 ศูนย์บริการวิชาการ 
 หอศิลปวัฒนธรรม 
 คณะ/หน่วยงาน 
 ส านักงานโครงการอัน
เนื่องมาจากโครงการ
พระราชด าริ    
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2.2.26 การจัดกิจกรรมทางวิชาการ นิทรรศการ การอบรม การแข่งขัน/การประกวดผลงานทาง
วิชาการ อย่างสม่ าเสมอตลอดทั้งปี 1 

2.2.27 พัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณหอศิลปวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้บูรณาการ สหวิชาการของภูมิภาคที่
ประกอบด้วย แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านธรรมชาติ และด้านศิลปวัฒนธรรม 
อาทิเช่น โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ โครงการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย  

2.2.28 ส่งเสริมและพัฒนา “ศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนพลังงำนทดแทนและกำรอนุรักษ์พลังงำน”          
ที่ส าคัญของภูมิภาคและครบวงจร เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ก๊าซชีวภาพ ไบโอดีเซล เอ
ทานอล หรือพลังงานจากชีวมวล เทคนิค วิธีการ และอุปกรณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงแหล่ง
เรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.2.29  พัฒนาและปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์น้ าจืดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนการพัฒนาให้เป็นศูนย์วิจัยสัตว์
น้ าลุ่มน้ าโขง 

2.2.30 การสร้างชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน

และนักศึกษา และสามารถทดลองลงมือปฏิบัติได้จริง 
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ประเด็นยุทธศำสตร์/
เป้ำประสงค์ 

กลยุทธ ์ โครงกำรที่จะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

  2.2.31  ร่วมมือกับปราชญ์ ชุมชน และท้องถิ่น พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยส าหรับ
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่น ามาใช้ได้จริง  มีกระบวนการพัฒนาความรู้ 
การค้นหาองค์ความรู้จากสิ่งท่ีมีอยู่ในชุมชน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น “แหล่งเรียนรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง” ของชุมชนบ้านค าปลาหลาย ต าบลบ้านดุง อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
เป็นต้น 

 

2.3 การผลิตบณัฑติ 2.3.1 พิจารณาขนาดของจ านวนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เหมาะสมกับแผนพัฒนาต่างๆ    
โดยการทบทวนแผนการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ขอนแก่น และวิทยาเขต
หนองคายให้สอดคล้องกับทรัพยากรของมหาวิทยาลัยตลอดจนพิจารณาสัดส่วนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้เหมาะสม 

 

 ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คณะ/หน่วยงาน 

2.3.2 ก าหนดนโยบายให้แต่ละสาขาวิชาหรือแต่ละหลักสูตรมีโครงการความร่วมมือกับภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมเพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานและสนองความต้องการของตลาดแรงงานและ
เป็นการระดมทรัพยากรจากภาคผู้ใช้บัณฑิตให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในกระบวนการผลิต 

 
2.3.3 จัดการเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
2.3.4 จัดการเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
2.3.5จัดการเรยีนการสอนตามโครงการเร่งรัดผลิตบณัฑติสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
2.3.6 จัดการเรียนการสอนตามโครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิม่ 
2.3.7 จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร ์
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ประเด็นยุทธศำสตร์/
เป้ำประสงค์ 

กลยุทธ ์ โครงกำรที่จะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

  2.3.8  มหาวิทยาลยัจะมีกลไกการรับเข้าโดยวิธีการรับตรงนักเรียนหรือประชาชนท่ัวไป ในภาคอสีาน
และทั่วประเทศเข้าศึกษาในมหาวทิยาลัยในหลายรูปแบบ เช่น  

 การรับนักเรียนผลการเรยีนดีเข้าศกึษาโดยไม่ต้องสอบข้อเขียน  
 การสอบคดัเลือกตรงในโควตาภาคอีสานและนักเรยีนจากท่ัวประเทศ 
 การรับผ่านโควตานักกีฬา นักเรียนด้อยโอกาส ผู้พิการ   
 การรับผ่านโครงการพิเศษของคณะและของมหาวิทยาลัย  
 การรับเข้าผ่านระบบ Admission กลาง 

 ฝ่ายวิชาการฯ 

 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ 

 คณะ/หน่วยงาน 

 ส านักทะเบียนฯ 

 

2.3.9  สร้างกลไกพิเศษในการแนะน าหลักสูตรส าหรับนักศึกษาต่างชาติ ๆ ทั้งหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี บัณฑิตศึกษา และโปรแกรมหลังปริญญาเอก ผ่านเครือข่ายสถาบันการศึกษาคู่สญัญาใน
ต่างประเทศ และองค์กรผู้ให้ทุนระหว่างประเทศ 

2.3.10 จัดให้มีโควต้าในการรับนักศึกษาผู้ด้อยและผู้พิการเข้าศึกษาต่อภายใต้โครงการ 
 โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท และโครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมืองเป็นโครงการที่

การกระจายโอกาสทางการศึกษา ให้ผู้ที่อยู่ในครอบครัวท่ีมีรายได้น้อย 
 โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีจากภูมิภาคอื่น  
 โครงการนักศึกษาผู้พิการ เพื่อให้โอกาสแก่ผู้พิการจากทุกภูมิภาคของประเทศ 

 

 ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 คณะ/หน่วยงาน 

2.3.11 ด าเนินการจัดตั้งศูนยบ์ริการนักศึกษาพิการอย่างเป็นทางการ และจดัหาอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา พร้อมดูแลให้ค าปรึกษาดา้นการเรยีน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
อย่างใกล้ชิด สนับสนุนให้เพื่อนนักศึกษาร่วมเป็นบดัดี้ เพื่อนช่วยเพื่อน ทั้งเวลาเรียนและท ากิจกรรม 
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ประเด็นยุทธศำสตร์/
เป้ำประสงค์ 

กลยุทธ ์ โครงกำรที่จะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

 2.4.การพัฒนาคณาจารย ์ 2.4.1 ด าเนินการส่งเสริมและก ากับดูแลให้คณาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ตามประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) และตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
มีการประเมินการด าเนินงานตามจรรยาบรรณ และวางแผนป้องกันการกระท าผิดจรรยาบรรณ 
รวมทั้งการทบทวนจรรยาบรรณให้เหมาะสมทันสมัยยิ่งขึ้น ตลอดจนพิจารณาจัดโครงสร้างเพื่อ
รับผิดชอบและบูรณาการในเรื่องการบริหารจัดการด้านการพัฒนาคณาจารย์อย่างครบวงจร 

 

 ฝ่ายแผนและการพัฒนา
บุคลากร 

 คณะ/หน่วยงาน 

2.4.2 คัดเลือกอาจารย์ผู้ปฏิบัติด้านส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมในมหาวิทยาลัยได้รับการเชิดชูเกียรติ
อย่างเหมาะสมเพื่อให้เป็นแบบอย่างท่ีดี 
 
2.4.3 สร้างเครือข่ายอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความร่วมมือและเครือข่ายการพัฒนางานด้าน

วิชาการและงานวิจัยผ่านโครงการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดท าข้ึน 

 ฝ่ายวิจัยฯ 

 ฝ่ายแผนและพัฒนา
บุคลากร 

 คณะ/หน่วยงาน 

2.4.4  จัดให้มีระบบอาจารย์พี่เลี้ยง พร้อมท้ังทีมอาจารย์ที่สามารถสอนข้ามสายงานได้  ฝ่ายวิชาการฯ 

 คณะ/หน่วยงาน 
2.4.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าพัฒนาเทคนิควิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น 

การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน หรือการเรียนที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน หัวข้อวิชาสัมมนา หรือโครงงาน

นักศึกษา 

 

 ฝ่ายวิชาการฯ 

 คณะ/หน่วยงาน 
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ประเด็นยุทธศำสตร์/
เป้ำประสงค์ 

กลยุทธ ์ โครงกำรที่จะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

  2.4.6 จัดให้มีทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และโปรแกรมหลังปริญญาเอกอย่างเพียงพอ โดยขยาย

วงเงินของกองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรองรับความต้องการของ

อาจารย์ที่จะไปศึกษาต่อ หรือไปท าวิจัยในต่างประเทศ 

 ฝ่ายวิจัยฯ 

 ฝ่ายแผนและพัฒนา
บุคลากร 

 คณะ/หน่วยงาน 

2.4.7 สนับสนุนทุนโครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกส าหรับนักวิจัยชาวต่างชาติและชาวไทย  

เพือ่ร่วมมือกับนักวิจัยพี่เลี่ยงของ มข. พัฒนางานวิจัยและผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยขอนแกน่   44 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์/
เป้ำประสงค์ 

กลยุทธ ์ โครงกำรที่จะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  ด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำ 

เป้ำประสงค์ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถด ารงชีพอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพและคุณธรรม 

 

3.1 สนับสนุนการท ากิจกรรม
เสริมหลักสูตร กิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น 
กิจกรรมส่งเสริมด้านจริยธรรม
และคุณธรรม 

3.1.1 การให้ความส าคัญกับกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงมีของนักศึกษา ผ่านการท างาน
ร่วมกันระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา ระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา ระหว่างนักศึกษากับศิษย์เก่ า 
และระหว่างนักศึกษากับสังคมภายนอก เพื่อให้บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นมี Academic 
transcript และ Activity transcript เมื่อส าเร็จการศึกษา 

 

 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 

 กองกิจการนักศึกษา 

 คณะ/หน่วยงาน 

 

3.1.2 การสร้างอุดมการณ์ จิตส านึก และความภาคภูมิใจในความเป็น มข.ให้มีความเป็นรูปธรรมมาก
ยิ่งข้ึน โดยการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในนโยบายที่จะมีผลกระทบ
ต่อการใช้ชีวิตของนักศึกษา เช่น การออกแบบและสร้าง Landmark ของมหาวิทยาลัย 

 
3.1.3 ร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าในการเข้ามาสนับสนุนและร่วมด าเนินกิจกรรมนักศึกษาและเผยแพร่

ความโดดเด่นของศิษย์เก่า ตลอดจนภาพลักษณ์และช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย ในด้านต่าง ๆ เช่น 
ด้านเอกลักษณ์แห่งมหาวิทยาลัย ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้าน
บริการชุมชน และด้านบทบาทความเป็นผู้น าในภูมิภาค ให้มีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
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3.1.4 จัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ เพื่อเป็นแบบอย่าง 

เป็นแนวปฏิบัติที่ดี และสร้างค่านิยมให้แก่นักศึกษาทั่วไป ให้มีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 

 กองกิจการนักศึกษา 

 คณะ/หน่วยงาน 

 3.1.5 สร้าง “จิตวิญญาณ มข.” ให้กับนักศึกษาทุกคน โดยความร่วมมือกับศิษย์เก่าผู้ทรงคุณวุฒิ

ร่วมกับการด าเนินกิจกรรมกับนักศึกษา ผ่านการบรรยายพิเศษและกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็น

ประจ าทุกปี ก่อนท่ีนักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา ให้มีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

3.1.6  สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาและบ าเพ็ญประโยชน์ หรือ
กิจกรรมโครงการเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชน โดยร่วมกับนักศึกษาภายในสถาบันหรือนักศึกษา
ต่างสถาบัน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง รู้จักและเข้าใจสภาพความ
เป็นอยู่ท่ีแท้จริงของชนบท ได้เรียนรู้วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม และประเพณีท้องถิ่น 

 
3.1.7 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพื่อเทิดทูนและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ

ปกครองด้วยประชาธิปไตย ตลอดจนการมีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารมหาวิทยาลัย 

 
3.1.8 การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่ในการเรียนและการใช้ชีวิต ในมหาวิทยาลัยผ่านโครงการ 

How to live and learn on campus 
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3.1.9 จัดให้มีสถานท่ีส าหรับการท ากิจกรรมทางศาสนาของนักศึกษาทุกศาสนา สนับสนุนและส่งเสริม
ให้นักศึกษาด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา 

 

 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 

 กองกิจการนักศึกษาฯ 

 คณะ/หน่วยงาน 

 

 

3.1.10  พัฒนากลไกท่ีช่วยให้นักศึกษาสามารถประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพของตนเองในด้านต่าง ๆ 
ได้ด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอ โดยความร่วมมือกับคณะ/สาขาวิชา และเครือข่ายศิษย์เก่า จัดท าการ
อบรม และแบบทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต ในวิชาชีพ ทั้งทางตรงหรือผ่านทางอินเตอร์เน็ตใน
ลักษณะ “E-Assessment” 

 
3.1.11 จัดกิจกรรม “มัชฌิมนิเทศ” เป็นโครงการที่ศิษย์เก่ามาถ่ายทอดประสบการณ์ในการท างาน 

ให้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 2 หรือ 3 มีความมั่นใจศักยภาพของ มข. และช่วยเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาก่อนที่จะส าเร็จออกสู่ตลาดงาน 

 
3.1.12 จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ บุคลิกภาพและความเป็นผู้น าให้แก่นักศึกษา ทักษะทางด้าน

ภาษาต่างประเทศภาษาที่สองและที่สาม ทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทักษะการ
สื่อสาร การพูด การฟัง การพัฒนาบุคลิกภาพทักษะการมีภาวะผู้น า เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
เป็น Internationalization, AEC (ASEAN Economic community) โดยให้มีการพัฒนาหลักสูตร
ในคณะให้มีการสอนภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับนักศึกษามากยิ่งขึ้น 
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3.1.13 โครงการส่งเสริมกิจกรรมศลิปะและดนตรี ประเพณไีทย ศิลปวัฒนธรรมของไทยและสากลที่
ดีงาม อาทิ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง หรือวันสงกรานต์ โครงการแสดงดนตรไีทย ดนตรี
อีสาน กิจกรรมการแสดง “ศิลปวฒันธรรมนานาชาติ” เพื่อให้นักศึกษาจากทุกชาติใน มข.  ได้มี 
โอกาสน าเสนอศิลปวัฒนธรรมทีโ่ดดเด่นของชาต ิ

 

 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 

 กองกิจการักศึกษา 

 คณะ/หน่วยงาน 

3.1.14 สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีมุ่งเน้นการฝึกทักษะและประสบการณ์  การมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาโดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
3.1.15 ร่วมมือกับคณะสาธารณสุขศาสตร์จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า และเฝ้าระวัง

เรื่องสุขอนามัยและโภชนาการของศูนย์อาหารและบริการ รวมถึง  โรงอาหารที่กระจายอยู่ตามคณะ
วิชาต่างๆ 

 

 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 

 คณะ/หน่วยงาน 

3.1.16 จัดให้มีการดูแล รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพ การประสานการตรวจสุขภาพประจ าปี    
และการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพแก่นักศึกษา 

 
3.1.17 ส่งเสริมส่งเสริมและรณรงค์ให้นักศึกษาออกก าลังกาย และแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในรายการต่างๆ 
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 3.2 มีหอพักที่น่าอยู่ และ
ส ถ า น ที่ ท า กิ จ ก ร ร ม เ ชิ ง
สร้างสรรค์ของนักศึกษาอย่าง
เพียงพอ 

3.2.1 พัฒนาหอพักให้เป็น Living Learning and Caring Center หรือการพัฒนาหอพักนักศึกษาให้
เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ การอยู่อาศัย และความเอื้ออาทร 

 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 

 คณะ/หน่วยงาน 

3.2.2 ปรับปรุงหอพักและพัฒนาภูมิสถาปัติย์และพื้นที่โดยรอบบริเวณหอพักให้ มีความสะอาด 
สวยงาม ร่มรื่น เย็นสบาย และปลอดภัย ให้มีรั้วรอบขอบชิดเพื่อความสะดวกในการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
3.2.3 จัดให้มีกิจกรรมหอพักสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้แก่นักศึกษาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีวิต เช่น   

การฝึกอบรมบุคลิกภาพ การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพอิสระ การจัด “กิจกรรมหอพักสัมพันธ์”  

3.2.4 เพิ่มจ านวนหอพักของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับความต้องการของนักศึกษา  จัดท าโครงการ 
“หอพักเครือข่าย” มข. ร่วมกับหอพักเอกชน ให้สามารถส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา และ
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการจัดระเบียบสังคมของ
ทางราชการ  

3.2.5 จัดหาสถานที่และสร้างอาคารที่ท าการองค์การนักศึกษาและชมรมนักศึกษา  หาสถานที่     
สร้างลานกิจกรรมอเนกประสงค์ พร้อมจัดสร้าง Land Mark ของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นสถานที่       
ท ากิจกรรมของนักศึกษา 

3.2.6 ปรับปรุงสถานที่ออกก าลังกาย พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ออกก าลังกายในพื้นที่บริเวณรอบหอพัก 
และปรับปรุงสนามกีฬาเดิมที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.3 ระบบการบรหิารกิจการ
นักศึกษาท่ีดี 

3.3.1 จัดท าระบบฐานข้อมูลรวมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษาที่ครบถ้วน มีส่วนข้อมูลของ
นักศึกษา ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลทุนการศึกษา เป็นต้น 

 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 

 คณะ/หน่วยงาน 

 
3.3.2 จัดตั้ง “ศูนย์บริการนักศึกษานานาชาติ” โดยอยู่ในการก ากับดูแลของกองกิจการนักศึกษา  

3.3.3 ปรับปรุงระบบการดูแล กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงแหล่งทุนได้
อย่างทั่วถึงและได้รับอย่างรวดเร็ว 

3.3.4 สนับสนุนโครงการจ้างงานนอกเวลาเรียน เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในการท างาน 
และเป็นการสร้างรายได้ให้แก่นักศึกษา 

3.3.5 จัดให้มีช่องทาง “สายด่วน” เพื่อให้นักศึกษาสามารถติดต่อประสานงาน เมื่อประสบความ
เดือดร้อน  
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ประเด็น
ยุทธศำสตร์/
เป้ำประสงค์ 

กลยุทธ ์ โครงกำรที่จะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรวิจัย 
เป้ำประสงค์ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการน าเอาหลักการของการวิจัยไประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานประจ าและการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อน า
มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่ “มหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา (Research Based University)” 
 4.1. ก า รพัฒนา ระบบ

บริหารจัดการงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัย ให้มี
ความพร้อมที่จะก้าวไปสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
ช้ันน าของภูมิภาค 

4.1.1 การก าหนดค่านิยมและแนวทางในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐานใน
การพัฒนา (Research Based University)” โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 

 

 ฝ่ายวิจัยฯ 

 คณะ/หน่วยงาน 

4.1.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อรับผิดชอบการด าเนินงานในแต่ละ
ระดับ เช่น คณะกรรมการก ากับทิศทางการวิจัย คณะกรรมการที่ปรึกษางานวิจัย เป็นต้น 

 
4.1.3 จัดให้มีกลไกในการสรรหานักวิจัยศักยภาพสูง โดยแสวงหาผู้เช่ียวชาญด้านการวิจัยจากทั้งในและ

ต่างประเทศมาร่วมด าเนินการวิจัยและ/หรือการวิจัยเชิงบูรณาการ 
 
4.1.4 การจัดท าแผนที่งานวิจัย (Research Mapping)  และการสร้างแผนที่ความรู้ (Knowledge 

Mapping) ของมหาวิทยาลัย เพื่อน าไปก าหนดเป็นนโยบายและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
4.1.5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงานวิจัย เพื่อสนับสนุนให้การท าวิจัยของบุคลากรและ

นักศึกษาสามารถด าเนินไปได้และบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด  
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 4.1.6 จัดให้มีหน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลท าหน้าที่สังเคราะห์องค์วามรู้จากผลงานวิจัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ใน
การบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อไป 

 ฝ่ายวิจัยฯ 

 คณะ/หน่วยงาน 
4.1.7  ปรับปรุงโครงสรา้งของหน่วยงานสนับสนุนท่ีรับผิดชอบด้านการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มี

ความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ลดความซ้ าซ้อน สามารถปฏิบัติภารกิจได้ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
4.1.8  จัดให้มีหน่วยงานหรือผู้ที่รบัผิดชอบการท างานเชิงรุกด้านการจัดหาแหล่งทุนการสร้างความเชื่อมโยง

กับแหล่งทุนท้ังภายในและภายนอก  
 
4.1.9  พัฒนาให้มีระบบ “การประกันคุณภาพการวิจัย (KKU-RQA)” ให้สอดคล้องและสามารถใช้ควบคู่ไป

กับระบบประกันคณุภาพของมหาวิทยาลัย 
 

4.2 การสร้างบรรยากาศ
การวิจัยที่เอื้อต่อนักวิจัย
ให้สามารถผลิตผลงานที่มี
คุณภาพ 

4.2.1  จัดหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่มีความยืดหยุ่นสามารถท างานเชิงรุกที่ท าหน้าท่ีก าหนดประเด็นวิจัย 
หรือโจทย์วิจัยท่ีจะตอบค าถามเรื่องหรือประเด็นร้อนที่ก าลังเป็นท่ีกลา่วขวัญถึงอยู่ในขณะนั้น 

 
4.2.2 จัดท าแผนการด าเนินการของกองทุนวิจัย 40 ปี มหาวิทยาลยัขอนแก่น ในแต่ละปีเพื่อสนับสนนุและ

ขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลยัทั้งระบบ  และสนับสนุนการท าวจิัยที่เป็นเรื่องเร่งด่วนและต้องตอบ
ค าถามให้กับสังคม 

 
4.2.3 จัดท าเกณฑ์การก าหนดสัดส่วนภาระงานด้านการสอนและด้านการวิจัยของอาจารย์ใหม้ีความเหมาะสม 
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4.2.4 มีการจัดสรรบุคลากรในคณะ/หน่วยงาน ช่วยตรวจสอบ กลั่นกรองเอกสารผลงานทางวิชาการทีไ่ด้รับ
การตีพิมพ์ (Publication) 

 
4.2.5 จัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง เพื่อจัดหาและให้บริการเครื่องมือวิจัยที่มี    ราคาแพง            

มีความซับซ้อน และใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ประกอบด้วย 
 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ศูนย์เครื่องมือมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

4.2.6 จัดท าแผนการจัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และการจัดจ้างนักวิทยาศาสตร์ ประจ าเครื่องมือแต่ละช้ิน 
เพื่อท าหน้าที่ควบคุมการท างานของเครื่องมือ ดูแล และบ ารุงรักษาเครื่องมือให้อยู่ในสภาพดี ตลอดจน
จัดท ารายงานการใช้เครื่องมือ 

 
4.2.7 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรวมถึงระบบ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพที่แสดงถึง ต าแหน่งที่ตั้งของเครื่องมือ ค่าใช้จ่าย การจองเวลา การติดตาม
ตรวจสอบผลการวิเคราะห์ เป็นต้น 

4.2.8 การพัฒนาห้องปฏิบัติการทางเคมีและเภสัชให้ได้มาตรห้องปฏิบัติการที่ดี (Good Laboratory 
Practice, GLP) เพื่อสนับสนุนการผลิตเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อการส่งออกในระดับ
ภูมิภาค 

4.2.9 จัดตั้งกองทุนพัฒนานวัตกรรม (Innovation Development Fund, IDF) เพื่อพัฒนางานด้าน
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยที่จะน าไปสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนาออกสู่เชิงพาณิชย์ได้ 
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4.2.10 จัดตั้งส านักงานนวัตกรรมเพื่อการวิจัย (Research Innovation Office) เพื่อท าหน้าที่เป็นหน่วยงาน
ที่สนับสนุนการออกแบบ การสร้าง ปรับปรุงเครื่องมือ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

 

 ฝ่ายวิจัยฯ 

 คณะ/หน่วยงาน 

4.2.11 จัดตั้ง Publication Clinic เพื่อท าหน้าที่สนับสนุนให้บุคลากรเตรียมต้นฉบับบทความที่มีคุณภาพ 
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิช่วยพิจารณาเนื้อหา และมีผู้เช่ียวชาญที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักช่วยตรวจสอบ
แก้ไขภาษา ก่อนส่งตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมากขึ้นและมีค่า impact factor ที่
สูงขึ้น 

 

4.2.12  ประสานกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญชาวไทย/ชาวตา่งชาติด้านการวิจัยให้
มาช่วยพัฒนางานวิจัยและผลงานวิจัยเพื่อน าไปถ่ายทอดในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในกลุ่มสาขาวิชาด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันยังมีการเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติน้อยอยู ่

 

4.2.13 พัฒนาการด าเนินงานของส านักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และศูนย์สัตว์ทดลอง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือให้มีความทันสมัย น าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการที่ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพในระดับสากล 

 

4.2.14  ปรับปรุงข้อก าหนดจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ.2550 ให้มีความยืดหยุ่น สามารถตอบสนองการ
ท างานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การสรรหาคณะกรรมการที่เหมาะสมเข้ามาท าหน้าที่ 
และการพิจารณาผลงานวิจัยของบุคลากรที่มีความรวดเร็ว และถูกต้อง 
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4.2.15 วิเคราะห์การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียดเพื่อหาแนวทางในการลดระยะเวลาในการ
ด าเนินงานลง อันจะน าไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้แก่นักวิจัยที่มาใช้บริการ 

 

 ฝ่ายวิจัยฯ 

 คณะ/หน่วยงาน 

4.2.16 การพัฒนาระบบนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post  Doctoral  Program) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกแล้วได้มีโอกาสเข้ามาร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยต่อเนื่องทั้งที่เป็นชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ 

 

4.2.17  ปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 234/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์      การจัดการ
ฝึกอบรมหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Training) เพื่อให้มีความคล่องตัวในการสรรหาการคัดสรร/
คัดเลือกนักศึกษาหลังปริญญาเอก 

 

4.2.18 จัดตั้งส านักงานวารสารวิจัย มข. ให้เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ภายใต้การก ากับดูแล
ของรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีภาระงานในการ
ตรวจสอบการรับรองคุณภาพวารสารของคณะ  เพื่อช่วยให้ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ง่ายขึ้น ให้เป็น
มาตรฐาน 
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4.2.19 พัฒนาวารสารวิจัย มข. ให้ได้มาตรฐานในระดับชาติ มีบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร  ถูกน าไปอ้างอิง 
(Citation) เพิ่มมากข้ึน แยกวารสารออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 

 วารสารวิจัย มข. ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 วารสารวิจัย มข. ฉบับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 วารสารวิจัย มข. ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

และเพิ่มจ านวนการตีพิมพ์เพิ่มขึ้นจากเดิมปีละ 12 ฉบับให้เป็น 15-20 ฉบับต่อปี 

 ฝ่ายวิจัยฯ 

 คณะ/หน่วยงาน 

4.2.20 จัดท าวารสารนานาชาติ “International Journal of Sustainable Community Development” 
ซึ่งเป็นวารสารที่น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้รับชอบใน
การบริหารจัดการวารสารฉบับน้ี 

4.3.การพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัย 

4.3.1  พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยให้มีความเข้าใจแนวคิดการพัฒนางานโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research 
based) และสนับสนุนกิจกรรมและงบประมาณอย่างต่อเนื่องโดยก าหนดให้การท าวิจัยเป็นเกณฑ์หนึ่งใน
การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ/ช านาญการ การคงต าแหน่งทางวิชาการ/ช านาญเป็นการส่งเสริม
ความก้าวหน้าบุคลากรในด้านการวิจัย 

 ฝ่ายวิจัยฯ 

 ฝ่ายวิชาการฯ 

 ฝ่ายแผนและพัฒนา
บุคลากร 

 คณะ/หน่วยงาน 

 
4.3.2  สร้างเครือข่ายบุคลากรที่ท างานในต าแหน่งเดียวกันภายในหน่วยงาน ด าเนินการอบรมและสร้างความ

เข้าใจหลักการด าเนินงานเกี่ยวกับ R2R ซึ่งเป็นการพัฒนางานประจ าไปสู่การวิจัย ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อ
แก้ปัญหา หรือปรับปรุงการท างานขององค์กร มีการเปิดเวทีให้แสดงความคิดเห็น 
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  4.3.3  ส่งเสริมให้อาจารย์น าเอากระบวนการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนมาพัฒนาการเรียนการสอน         
โดยการจัดให้มีการอบรมกระบวนการวิจัยในช้ันเรียนให้แก่อาจารย์ และการสร้างเครือข่ายผู้ท าวิจัยในช้ัน
เรียนเพื่อเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 

 ฝ่ายวิจัยฯ 

 คณะ/หน่วยงาน 

 

4.3.4  ก าหนดให้การวิจัยสถาบันเป็นนโยบายที่ส าคัญที่ทุกคณะ/หน่วยงานจะต้องด าเนินการโดยเริ่มต้นจาก 

 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน 

 การประเมินสภาพปัจจุบัน/ปัญหา หรือความต้องการจ าเป็น 

 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ 

 การประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ 

การวิจัย/ การติดตามและประเมินผลกระทบต่างๆ 

4.3.5 ด าเนินการอบรมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสถาบันให้แก่ผู้รับผิดชอบหรือผู้บริหารของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อน าไปสู่การพัฒนาหน่วยงานอย่างเป็นระบบ 

4.3.6 พัฒนานักวิจัยใหม่หรือบุคคลที่เคยมีประสบการณ์วิจัยมาก่อนและต้องการเริ่มต้นท าวิจัยใหม่ ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในข้ันตอน กรรมวิธีและกระบวนการในการพัฒนาข้อเสนอโครงการและการท าวิจัยที่ดี 
และสนับสนุนทุนเริ่มต้นการวิจัยเมื่อผ่านการอบรม 

 

4.3.7  ด าเนินโครงการบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อให้นักวิจัยที่ผ่านการอบรมนักวิจัยใหม่แล้วสามารถสร้าง
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติได้ 
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4.3.8  โครงการพัฒนากลุ่มวิจัย (นักวิจัยรุ่นกลาง) เป็นการพัฒนานักวิจัยที่ต่อเนื่องมาจากการอบรมนักวิจัย
ใหม่และโครงการบ่มเพาะนักวิจัย โดยก าหนดให้นักวิจัยรุ่นกลางไม่น้อยกว่า 3 คนขึ้นไปรวมกันจัดตั้งกลุ่ม
วิจัย (Frontier Research Group) โดยมีนักวิจัยอาวุโสท าหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มหรือพ่ีเลี้ยงกลุ่ม 

 ฝ่ายวิจัยฯ 

 คณะ/หน่วยงาน 

 

4.3.9 สนับสนุนให้ศูนย์วิจัยเฉพาะทางรับนักวิจัยใหม่/นักวิจัยรุ่นกลางเข้าเป็นสมาชิกเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
โดยก าหนดให้เป็นตัวช้ีวัดที่ส าคัญในการด าเนินงานของศูนย์วิจัย 

4.3.10  จัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางใหม่ (Center of Excellence) โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของ
กลุ่มวิจัย/การรวมตัวกลุ่มวิจัยขึ้นมาท าหน้าท่ีเป็นศูนย์วิจัย 

4.3.11  จัดตั้งสถาบันวิจัย/สถานวิจัย (Research Institute) ที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันของศูนย์วิจัยเฉพาะ
ทางตั้งแต่ 3 ศูนย์ขึ้นไป หรือเกิดจากการพัฒนาคลัสเตอร์วิจัย (Research Cluster) ภายใต้โครงการ
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

4.3.12 โครงการพัฒนานักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) เพื่อท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับนักวิจัยใหม่สามารถพัฒนา
ศักยภาพและก้าวไปเป็นนักวิจัยที่ดีต่อไป 

4.3.13 จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติ และมอบรางวัลให้แก่นักวิจัย/หน่วยงานที่มีผลงานวิจัยดีเด่นเป็น
ประจ าทุกปี 

4.3.14 ก าหนดหลักเกณฑ์การคิดภาระงานของบุคลากรสายผู้สอนให้มีความชัดเจน เหมาะสม มีความ
ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับสมรรถนะและศักยภาพที่แท้จริงของบุคลากร และสนับสนุนให้บุคลากรสาย
ผู้สอนปฏิบัติหน้าท่ีได้ภายใต้ภารกิจท่ีหลากหลายได้ 
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  4.3.15  การเชิดชูเกียรติและมอบรำงวัลนักวิจัยดีเด่น (Excellent Researcher Award) ที่มีผลงานตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ  
 รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน (Silver Medal Researcher Award) มีผลงานวิจัยสะสมอย่างน้อย 25 

ผลงาน 
 รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญทอง (Gold Medal Researcher Award) มีผลงานวิจัยสะสมอย่างน้อย 50 

ผลงาน 
 รางวัลนักวิจัยระดับเพชร (Diamond Researcher Award) มีผลงานวิจัยสะสมอย่างน้อย 75 ผลงาน 

     รำงวัลนักวิจัยเกียรติคุณสำรสิน (Sarasin Honorable Researcher Award) มีผลงานวิจัยสะสม
อย่างน้อย 100 ผลงาน และผลงานวิจัยท่ีเสนอนี้ ต้องมีการถูกอ้างอิง (Cited) จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
ของจ านวนผลงานวิจัยท่ีเสนอทั้งหมด 

 ฝ่ายวิจัยฯ 

 ฝ่ายแผนและพัฒนา
บุคลากร 

 คณะ/หน่วยงาน 

4.4 การใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศและภมูิภาคอย่าง
ยั่งยืน 

4.4.1  ยกระดับการประชุมวิชาการ“The Conference on Sustainable Community Development, 
CSCD” ให้เป็นการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และมีการจัดประชุมเป็นประจ าทุกปี 

 

 ฝ่ายวิจัยฯ 
 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ 

 คณะ/หน่วยงาน 
4.4.2 ปรับปรุงกลไกส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยไปเผยแพร่ผลงานวิจัยในเวที  การประชุมระดับ

นานาชาติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งต่อคน พร้อมท าหน้าที่เป็นทูตแนะน ามหาวิทยาลัยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนารู้จัก 
มข. 

4.4.3  ด าเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลย ี

 

4.4.4  ด าเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยขอนแกน่   59 
 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์/
เป้ำประสงค์ 

กลยุทธ ์ โครงกำรที่จะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

  

4.4.5 ปรับปรุงระบบการด าเนินงานของส านักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้มีความคล่องตัว ให้
ความรู้ใหด้้านทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่บุคลากร และพิทักษ์สิทธ์ิของบุคลากรได้  

 

 ฝ่ายวิจัยฯ 
 คณะ/หน่วยงาน 

4.4.6 การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ การเจรจาต่อรอง และการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ
มหาวิทยาลัย ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 

 
4.4.7 การจัดตั้งหน่วยงานที่เรียกช่ือว่า โฮล์ดดิ้งคอมปานี (KKU Holding  Company) เพื่อท าหน้าที่เป็น

หน่วยร่วมลงทุน พัฒนาผลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นผลิตภัณฑ์และน าไปสู่เชิงพานิชย์  
 
4.4.8  พัฒนากลไกในการน าผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมผ่านหน่วยงานที่เป็น

องค์กรในก ากับของมหาวิทยาลัย เช่น  
 ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มข.  
 ศูนย์ประสานงานเขตอตุสาหกรรมภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  
 ส านักงานท่ีปรึกษาวิชาการ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

 
4.4.9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผู้ประกอบการใหม่ผ่าน โรงงานต้นแบบของส านักงานอุทยาน

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4.4.10 จัดเวทีเสวนาร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรวบรวมและแนวทางการแก้ปัญหาของชุมชน 

การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย เพื่อน าไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น /ชุมชน ผ่าน
หน่วยงานมหาวิทยาลัย หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานภาครัฐ 
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 4.5 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการวิจัยกับ
ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ      
สถานประกอบการ ภาค
ธุรกิจ และชุมชน เพื่อน า
ผ ล ก า ร วิ จั ย ไ ป ส ร้ า ง
มูลค่าเพิ่มได้อย่างยั่งยืน 

4.5.1  การพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรทั้งระดับชาติและนานาชาติที่ให้การสนับสนุนการวิจัย โดย
การส่งข้อมูลความเชี่ยวชาญที่เป็นเรื่องโดดเด่นของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการลงนามใน MOU ที่จะร่วมมือ
กันพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อนบ้าน หรือร่วมกันพัฒนางานวิจัยใน
ประเทศ หรือการสมทบทุนวิจัย (Matching Fund) เพิ่มเติม  

 

 ฝ่ายวิจัยฯ 
 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ 
 คณะ/หน่วยงาน 

4.5.2 การพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
และแก้ปัญหาที่ส าคัญที่ต้องการองค์ความรู้ด้านวิชาการให้กับพื้นที่ หรือ  ประสาน เพื่อน าเอาโจทย์ปัญหา
ในพื้นที่ไปท าการศึกษาไปท าการศึกษาและวิจัยต่อไปโดยการสนับสนุนทุนจากหน่วยงานดังกล่าว โดยเน้น
การวิจัยในภูมิภาคอีสานให้มากข้ึน พร้อมท้ังช่วยเหลือสังคมจากผลงานวิจัย และสามารถตอบปัญหาสังคม  

4.5.3 การพัฒนาเครือข่ายความรว่มมือกับหน่วยงานภาคธรุกิจและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ SME ที่ตอ้งการ
องค์ความรู้ด้านการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม แตไ่มส่ามารถท่ีจะตั้งหน่วยวิจัยของตนเองขึ้นมาได้ จึง
ต้องอาศัยการสนับสนุนจากมหาวทิยาลัย โดย SME หรือภาคธุรกิจเป็นผู้สนับสนุนด้านงบประมาณวิจยั 
หรือขอการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐร่วมกัน 

4.5.4  การสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศที่ก าลังพัฒนาในการจัดท าข้อเสนอ
โครงการวิจัยและพัฒนาที่เป็นความต้องการของประเทศเพื่อนบ้านและเป็นความเช่ียวชาญของ มข. เพื่อ
ขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนในต่างประเทศ 

4.5.5 จัดเวที/เสวนาเพื่อแลกเปลีย่นองค์ความรู้กับมหาวิทยาลัยคู่สญัญา (MOU) มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่ง
แนวทางดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพงานวิจัยให้เพิ่มมากขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายของมหาวทิยาลัย
แห่งการวิจัย 
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 4 . 6 ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น
โครงการมหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติ 

4.6.1 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการมหาวิทยาลัยวิจัย คณะกรรมการ ที่ปรึกษานานาชาติ 
(International Advisory Board) อย่างน้อยทุก ๆ 3 เดือน  เพื่อขับเคลื่อนกลไกต่าง ๆ ที่จะผลักดันให้ 
มข. ก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก 

 ฝ่ายวิจัยฯ 
 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ 
 คณะ/หน่วยงาน 

4.6.2 จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบการประสานงานโครงการมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนคลัสเตอร์  รวมถึงมีการประชุมอย่างน้อยทุกๆ  3 เดือน  

4.6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติให้สอดคล้องกับแนวทางการ
จัดสรรงบประมาณตามที่ สกอ. ก าหนด และงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย 

 ฝ่ายวิจัยฯ 
 คณะ/หน่วยงาน 

4.6.4 วางแผนการด าเนินงานของคลัสเตอร์วิจัยทั้ง 6 ที่มหาวิทยาลัยเสนอภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ เพื่อให้ได้ผลการด าเนินงานที่สนับสนุนและสอดคล้องกับกรอบการจัดสรรงบประมาณที่ สกอ . 
ก าหนด  

4.6.5 การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี พ.ศ. 2554 ให้มี
ประสิทธิภาพ และมีการก ากับการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละส่วนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5: ด้ำนบริกำรวิชำกำร 

เป้ำประสงค์ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการ โดยเป็นที่ พ่ึงของ
สังคม และประเทศในภูมิภาค บนพ้ืนฐานของความรู้ทางวิชาการสู่การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อันจ ะน าไปสู่การชี้น าสังคมทางปัญญา การพัฒนาสังคม     
ฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน   
 5.1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้

เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

5.1.1 จัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านการบริการ วิชาการแก่สังคม  ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และการด าเนินการตามแผน พร้อมทั้งปรับปรุง
โครงสร้างศูนย์บริการวิชาการเพื่อให้มีความพร้อมในการท าหน้าที่ในบทบาทสนับสนุนโครงการ
การศึกษาตลอดชีวิต หรือการให้บริการการศึกษาในระบบทางไกล  เตรียมความพร้อมในระบบ
คลังข้อมูลและองค์ความรู้ ระบบบริหารจัดการที่สามารถให้บริการทั้งในพื้นที่ นอกพ้ืนท่ี  

 

 ฝ่ายวิจัยฯ 
 คณะ/หน่วยงาน 

5.1.2.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับความเช่ียวชาญหรือความช านาญการของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้สามารถสืบค้น ติดต่อและประสานงานจากภายนอกได้โดยง่าย รวมถึง
ฐานข้อมูลความต้องการของผู้ใช้บริการ 
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5.1.3 ร่วมมือกับจังหวัดต่าง ๆ เพื่อจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดเชิงบูรณาการ โดยกระบวนการการมีส่วน
ร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ศึกษาและวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ การสังเคราะห์จัดท าแผนพัฒนาและ
ส่งมอบให้จังหวัด เพื่อน าไปจัดท าค าของบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัดต่อไป เนื่องจากปัจจุบัน 
จังหวัดเป็นหน่วยงานที่ต้องจัดท าค าของบประมาณเพื่อการพัฒนาเองได้  

5.1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ออกมามีบทบาท
ต่อสังคมในการให้ความรู้ทางวิชาการเมื่อเกิดมีปัญหา หรือเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่ หรือ
ภูมิภาค ในการสร้างหลักประกันและความเชื่อมั่นให้กับสังคม 

5.1.5  การจัดท าโครงการ “การด าเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Cooperate Social 
Responsibility, CSR)” โดยใช้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานบริการ
วิชาการให้แก่สังคมชุมชนร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน 

5.1.6 จัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา และการบัดรักษาผู้ป่วยเรื้อรังเชิงบูรณากา
รสหวิชาการ เพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพของครูสอนคณิตศาสตร์ และด้านอื่น ๆ ที่เป็นความ
เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 
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  5.1.7 ด าเนินการสังเคราะห์ความรู้ที่เกิดจากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และเผยแพร่ความรู้และ
จัดท าสื่อการเรียนรู้ (Open Courseware) ในด้านต่าง ๆ ทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออื่นๆ เพื่อ
แสดงศักยภาพทางวิชาการที่น าไปสู่การได้รับการยอมรับ 

 ฝ่ายวิจัยฯ 
 คณะ/หน่วยงาน 
 ส านักงานโครงการอัน
เนื่องมาจากโครงการ
พระราชด าริ    
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

5.1.8 ด าเนินงานวิจัยภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตในพ้ืนท่ีที่รับผิดชอบ อาทิ โคกภูตากา และเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เขื่อน
จุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

5.1.9 ด าเนินการวิจัยและพัฒนาโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาฯ ภายใต้ความร่วมมือกับมูลนิธิ
ชัยพัฒนาและบริษัท โฆษะกรุ๊ป จ ากัด 

5.1.10 ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและรวบรวมข้อมูล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อแสดงต าแหน่งที่ตั้งของโครงการ พร้อมน าเผยแพร่บนเครือเว็บไซต์ของ
ส านักงาน 
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  5.1.11  ศูนย์บริการวิชาการมีแผนการด าเนินโครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ ซึ่งเป็นโครงการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานกับหน่วยงานภายนอก อาทิ สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ  พลเรือน (ก.พ.)  เป็นต้น 

 

 ฝ่ายวิจัยฯ 
 คณะ/หน่วยงาน 
 ส านักงานโครงการอัน
เนื่องมาจากโครงการ
พระราชด าริ    
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

5.1.12  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ และ
ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาประเทศเพื่อนบ้านผ่านโครงการของคณะ ศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์วิจัย
เฉพาะทาง ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ 

 

5.1.13 ขยายเครือข่ายความร่วมมือการประชุมวิชาการ “การพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน” หรือ 
“Conference on Sustainable Community Development” ให้เป็นเวทีการน าเสนอผลงาน
วิชาการประจ าปีในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งใช้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

 

 ฝ่ายวิจัยฯ 

 คณะ/หน่วยงาน 

 

5.1.14 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยการด าเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ 
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  5.1.15 จัดท าโครงการ “ชุมชนต้นแบบหลักเศรษฐกิจพอเพียง” พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
โดยรอบที่ตั้งของมหาวิทยาลัยในทุกพื้นที่ทั้งขอนแก่น หนองคาย ร้อยเอ็ด และจังหวัดเลย โดยการ
ด าเนินงานของศูนย์บริการวิชาการและส านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 ฝ่ายวิจัยฯ 

 คณะ/หน่วยงาน 

 

5.1.16 ก าหนดบทบาทที่ชัดเจนในการให้บริการวิชาการ ลดความซ้ าซ้อน ของให้หน่วยงานที่ท า
หน้าที่บริการวิชาการเช่น ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันยุทธศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ คณะวิชา หรือสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

5.1.17 ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในการรายงานผลงานด้านการบริการวิชาการของหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างครบถ้วน 

 

5.1.18  โครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

5.1.19  โครงการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย 
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5.1.20 สร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนระดับชาติและระดับท้องถิ่นในการเผยแพร่
กิจกรรมและโครงการบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผ่าน 
Social Network  

 ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานฯ 

 คณะ/หน่วยงาน 

 

 

 

 

5.1.21 การส ารวจความต้องการด้านบริการวิชาการของชุมชนและสังคม โดยมอบหมายให้ ศูนย์วิจัย
ธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะวิทยาการจัดการ เป็นท าหน้าท่ีส ารวจและวิเคราะห์ความส าคัญเพื่อ
น าไปให้บริการวิชาการ 

5.1.22 จัดให้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและช่องทางอื่นๆ พร้อมทั้งควรมี
ช่องทางอื่นๆ ในการน าเสนอผลงานทางวิชาการ และทั้งเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชา
วิจารณ์ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติต่อชุมชน 

5.1.23  จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการด้าน AEC ศูนย์บริการด้านข้อมูลข่าวสาร  ศูนย์บริการ SME      
ศูนย์ศึกษาเอเซียน  

 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ              
ยุทธศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์/
เป้ำประสงค์ 

กลยุทธ ์ โครงกำรที่จะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 : กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี 
เป้ำประสงค์ : เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ ส่งเสริม วิจัย และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อรักษาคุณค่าและเพ่ิมมูลค่าในระดับชาติและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ตลอดจน
การเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงไปสู่กระบวนการการเรียนการสอนในระดับต่างๆ 
 6.1 เป็นศูนย์กลางด้านการ

อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
ศิลปวัฒนธรรมอีสานและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

6.1.1 จัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
และการด าเนินการตามแผน  

 

 ฝ่ายศลิปวัฒนธรรม 
 คณะ/หน่วยงาน 
 ส านักงานโครงอัน

เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

6.1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางด้านประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและ
องค์ความรู้ท้องถิ่นของภาคอีสาน เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางศิลปะ และ
วัฒนธรรมของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงเพื่อส่งเสริมการวิจัยด้านวัฒนธรรมศึกษาและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

 

6.1.3 จัดกิจกรรมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ศิลปิน นักคิด นักเขียน นักแต่งเพลง นักร้อง นักแสดงท่ี
อยู่ในพ้ืนท่ี โดยเน้นบุคคลที่ท าคุณประโยชน์ เผยแพร่ ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานให้เป็นท่ี
ประจักษ์ท้ังแก่ชาวไทยและชาวโลกในงานวัน “มรดกอีสาน” ซึ่งจัดขึ้นในวันท่ี 2 เมษายน ของทุกป ี
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ประเด็นยุทธศำสตร์/
เป้ำประสงค์ 

กลยุทธ ์ โครงกำรที่จะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

  6.1.4 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการน าศิลปะและวัฒนธรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Creative economy) โดยจัดตั้ง “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์        
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” และเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกกับศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (Cultural Study)  

 

 ฝ่ายศลิปวัฒนธรรม 
 คณะ/หน่วยงาน 
 ส านักงานโครงอัน

เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ6.1.5 จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ บริเวณหอศิลปวัฒนธรรม  

 
6.1.6 โครงการส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

6.1.7 พัฒนาส านักวัฒนธรรมเพื่อให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนกลยุทธ์  ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมอีสานอย่างเป็นรูปธรรม 

 ฝ่ายศลิปวัฒนธรรม 

 คณะ/หน่วยงาน 

6.1.8 วิจัยและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของการศึกษาในระดับต่างๆ โดยการพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าและมีมูลค่าเพิ่ม เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนด้วยฐานการวิจัยเชิงสหวิทยา 

6.1.9 การดูแล รักษา และพัฒนาสถานที่ทรงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม และสถานที่ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญของนักศึกษา บุคลากร ชุมชน และ
เยาวชนรุ่นหลัง 
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ประเด็นยุทธศำสตร์/
เป้ำประสงค์ 

กลยุทธ ์ โครงกำรที่จะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

  6.1.10 ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลรองรับการค้นคว้าและจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านวัฒนธรรม
ศึกษา (Cultural Study) เพื่อศึกษาวิจัยความหมายทางสังคมของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
อีสาน พร้อมสร้างและแสวงหาช่องทางเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาอีสานที่
หลากหลาย  

 

 ฝ่ายศลิปวัฒนธรรม 

 คณะ/หน่วยงาน 

6.1.11 สนับสนุนให้มีการท าวิจัยศิลปวัฒนธรรมในเชิงสหวิทยาเพื่ออธิบายความหมายทางสังคมอย่าง
ลุ่มลึก รอบด้าน และเช่ือมโยงกับมิติเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มและพัฒนาความเป็นอยู่ของสังคมไทยให้มีความยั่งยืน 

 

6.1.12 การเผยแพร่บันทึกสื่อศิลปะและดนตรีทั้งไทยและสากล  ที่เป็นผลงานของบุคลากรและ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย 

 

6.1.13 ปรับปรุงส านักงานอธิการบดีหลังเดิมให้เป็นหอจดหมายเหตุ หรือพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
และสนับสนุนการจัดกิจกรรมและนิทรรศการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
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ประเด็นยุทธศำสตร์/
เป้ำประสงค์ 

กลยุทธ ์ โครงกำรที่จะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

  6.1.14  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับศิลปินพื้นบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชนและหน่วยงานอื่น
และเครือข่ายนักวิจัยในด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาอีสานกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

 

 ฝ่ายศลิปวัฒนธรรม 

 คณะ/หน่วยงาน 

6.1.15  พัฒนาและเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานกับท้องถิ่นอื่นภายใน ประเทศ และเช่ือมโยง
กับศิลปวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติ ผ่านการจัดกิจกรรม “ศิลปวัฒนธรรม
นานาชาติ”และการวิจัยเพื่อพัฒนา 
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ประเด็นยุทธศำสตร์/
เป้ำประสงค์ 

กลยุทธ ์ โครงกำรที่จะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 7 ด้ำนพัฒนำคุณภำพ และระบบประกันคุณภำพ 
เป้ำประสงค์ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่สนับสนุนและส่งเสริมให้การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารและด าเนินงานทุกระบบของ
องค์กร เพ่ือพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งคุณภาพที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล  มีสมรรถนะ (Competency) ในการขับเคลื่อนให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์แห่งความเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นน าของชาติ ที่สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ 

 7.1 ส ร้ า ง วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง
องค์กรเชิงคุณภาพและองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

7.1.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประชาคมและหน่วยงานอื่นในด้านการประกันคุณภาพ และ   
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

 ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์

7.1.2 สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพตามแนวทางของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Ways) ที่
สร้างการรับรู้และค่านิยมในแนวคิดของการประกันคุณภาพและการสร้างมาตรฐานการท างานให้แก่
บุคลากรในทุกระดับ 

7.1.3 จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ ท าการคัดเลือก Best Practice และ
จัดท าฐานข้อมูล Best Practice และเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากร/หน่วยงานที่ประสบความส าเร็จใน
การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 

 

7.1.4 ปรับปรุงตัวดัชนี และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐาน     การศึกษาชาติ มาตรฐาน
อุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายนอก (สมศ.) และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. 
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ประเด็นยุทธศำสตร์/
เป้ำประสงค์ 

กลยุทธ ์ โครงกำรที่จะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

 7.1.5 ก าหนดนโยบายให้มีการน าเอาผลการประเมินการประกันคุณภาพไปเป็นส่วนประกอบในการ
พิจารณาเงินรางวัลประจ าปี หรือโบนัสของแต่ละหน่วยงาน 

 

 ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์

7.1.6 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีกลไกเข้าไปตรวจสอบ หาทางสนับสนุน และด าเนินการปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการของหน่วยงานท่ีมีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ต่ าหรือเกณฑ์ “รอพินิจ” เพื่อให้
ระบบประกันคุณภาพของหน่วยงานได้รับการยอมรับต่อไป 

 

7.1.7 ก าหนดนโยบายและมาตรการของการท างานโดยให้มีการน าเอากระบวนการ  PCDA มา
ประยุกต์ใช้เพื่อเป็นกลไกเช่ือมโยงการประกันคุณภาพ การประเมินผล และการน ากลับไปปรับปรุง
งานประจ าอย่างเป็นระบบ  

7.1.8 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยจะเป็นการ
เช่ือมโยงข้อมูลจากคณะวิชา / ส่วนงานต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้การรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการประกันคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์/
เป้ำประสงค์ 

กลยุทธ ์ โครงกำรที่จะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 8: ด้ำนศิษย์เก่ำสัมพันธ์ที่ดี 
เป้ำประสงค์: สนับสนุนและส่งเสริมให้ศิษย์เก่าร่วมสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัย   ขอนแก่นก้าวไปเป็นสถาบันการศึกษาชั้นน าของเอเซีย และ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตท่ีมีความพร้อมด้วย วิทยา จริยา ปัญญา 

 8.1 การพัฒนาความสัมพันธ์
กับศิษย์เก่าท่ีด ี

8.1.1 แต่งตั้งรองอธิการบดีเพื่อดูแลภารกิจที่เกี่ยวข้องกับศิษย์เก่าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถท่ีจะระดมศักยภาพของศิษย์เก่าเข้ามาสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาและมหาวิทยาลัยได้ 

  

 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
 คณะ/หน่วยงาน 

8.1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่ทันสมัย โดยประสานงานกับสมาคม
ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยและของคณะ รวมทั้งศิษย์เก่ากลุ่มต่างๆ  

 

8.1.3 พัฒนาเครือข่ายสังคม (Social Network) ของส านักงานบริหารกิจการศิษย์เก่าให้เป็นเวทีที่
ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และมหาวิทยาลัยได้มาเจอกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ update ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ 

 

8.1.4 แต่งตั้งผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถท าหน้าท่ีระดมทุนจากศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาบริจาค
เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
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ประเด็นยุทธศำสตร์/
เป้ำประสงค์ 

กลยุทธ ์ โครงกำรที่จะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

  8.1.5 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยถึงศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง ผ่านเครือข่ายสังคม (Social 
Network) เพื่อให้ศิษย์เก่าติดตามความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยได้ ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัย
ก็สามารถระดมทุนจากศิษย์เก่าผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมได้ 

 

 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
 คณะ/หน่วยงาน 

8.1.6 จัดท าวารสารศิษย์เก่า “มอดินแดงสัมพันธ์” เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศิษย์-ศิษย์
ปัจจุบัน กิจกรรมของมหาวิทยาลัย  

 

8.1.7 ประสานความร่วมมือกับศิษย์เก่าด าเนินกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ เพื่อให้นักศึกษาเห็น
ความส าคัญของศิษย์เก่า ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ มัชฌิมนิเทศ หรือปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมไหว้ครู 
กิจกรรมรับน้องใหม่ ฯลฯ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์/
เป้ำประสงค์ 

กลยุทธ ์ โครงกำรที่จะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 9: ด้ำนชุมชนสัมพันธ์ 
เป้ำประสงค์ :  มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชนในฐานะท่ีเป็นสถาบันการศึกษาชั้นน าที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่
เป็นแบบอย่างที่ดี 

 9.1 ชุมชนสัมพันธ์ที่ดี 9.1.1 จัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัย ร่วมกับผู้น าชุมชน ผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสีย บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี เสริมสร้างสุขภาวะ
ให้กับชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ 
ห่างไกลจากยาเสพติด และฝึกสอนกีฬาให้แก่เด็กในชุมชน  

 

 ฝ่ายวิชาการฯ 

 ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานฯ 

 ฝ่ายวิจัยฯ 

 คณะ/หน่วยงาน 

9.1.2 การให้ความรู้และสร้างทักษะในการดูแลสุขภาพให้กับประชาคม มข. ในการดูแลสุขภาพ การ
ลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นภัยต่อสุขภาพ หรือส่งเสริมให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี การเลิกสูบ
บุหรี่ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในชุมชน  

 

9.1.3 ร่วมกับภาคเอกชนที่ต้องการท ากิจกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคม (Cooperated Social 
Responsibility, CSR) โดยมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่มีความรู้ และภาคเอกชนมีงบประมาณ  
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ประเด็นยุทธศำสตร์/
เป้ำประสงค์ 

กลยุทธ ์ โครงกำรที่จะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

  9.1.4  เปิดให้ประชาชนภายนอกที่สนใจท าธุรกิจการค้าได้รับการเรียนภาษา  กฎหมายอาเซียน  
พร้อมท้ังมีห้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลอาเซียน และเปิดโอกาสให้คนภายนอกเข้ามาเรียนแบบสะสมผล
การศึกษา ทั้งกลุ่มแม่บ้าน  พ่อค้า  นักธุรกิจ 

 

9.1.5  ขยายการสร้างความสัมพันธ์เป็นชุมชนระดับอาเซียน  10 ประเทศ หรือระดับ Global  

9.1.6  พัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยให้มีหลายภาษามากขึ้น 

9.1.7 มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ประชาคมทั้งในจังหวัดและจากต่างจังหวัดเข้าใช้พื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การออกก าลังกาย การพักผ่อนหย่อนใจ การค้นคว้าหา
ความรู้ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ  

 

 ฝ่ายการคลังและ
ทรัพย์สิน 

 ฝ่ายพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานฯ 

  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
 คณะ/หน่วยงาน 
 
 

9.1.8  จัดท า University tour ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในมหาวิทยาลัย  สถานที่ส าคัญต่างๆ จึง
สนับสนุนให้มีการจัดระบบขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัย  โดยมีจุดจอดรถรับส่งภายนอก         
สู่ภายในมหาวิทยาลัย 

 

9.1.9 เพิ่มช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางที่เปิดเผยที่หลากหลายเพื่อให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งข้อมูลได้โดยง่ายและมีความมั่นใจ ดังรายละเอียดที่น าเสนอใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

 ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานฯ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์/
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กลยุทธ ์ โครงกำรที่จะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

  9.1.10 ร่วมกันพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่การบริหารระดับมหาวิทยาลัย จนถึงระดับ 
คณะและภาควิชา/สาขาวิชา 

 

 อธิการบด ี

9.1.11 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ชุมชน เพื่อใช้เป็นสถานที่ส าหรับพัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิตอุดมคติร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย 

 

9.1.12 พัฒนาความเข้มแข็งด้านวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านการบริหารวิชาการ และด้านการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันการศึกษาของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 
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ประเด็นยุทธศำสตร์/
เป้ำประสงค์ 

กลยุทธ ์ โครงกำรที่จะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 10 : กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทำงปัญญำเพื่อพัฒนำมหำวิทยำลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด และพึ่งตนเองได้ 

เป้ำประสงค์:มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการบริหารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อองค์กร ลดการพ่ึงพางบประมาณแ ผ่นดินและมี
ความมั่นคงทางด้านงบประมาณมากขึ้นจากการจัดหารายได้เป็นของตนเอง 

 10.1. ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยอย่าง
ยั่งยืน 

10.1.1 ปฏิบัติการเพื่อลดการใช้พลังงานภายในพ้ืนท่ีอาคาร โดยมีเป้าหมายลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
ของมหาวิทยาลัยลงอย่างน้อย 10% ต่อปี โดยการรณรงค์และสร้างจิตส านึก จัดท ามาตรการการ 
โครงการน าร่อง การติดตั้งอุปกรณ์หยัดพลังงาน ติดตามและประเมินผลการอนุรักษ์พลังงาน 

 

 ฝ่ายกาคลังและทรัพย์สิน 

 ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานฯ 

 กองอาคารและสถานท่ี 

 กองคลัง 

10.1.2 ปฏิบัติการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายนอกพื้นที่อาคาร โดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือ
พลังงานลมขนาดเล็กผลิตไฟฟ้าเพื่อทดแทนไฟแสงสว่างของถนน ไฟแสงสว่างในพื้นที่รอบอาคาร 
ไฟสัญญาณจราจร  

 

10.1.3 จัดท าโครงการผลิตแก๊สชีวภาพจากการหมักขยะเศษอาหาร และมูลสัตว์ต้นแบบเพื่อใช้ในการ
ผลิตไฟฟ้า และเป็นพลังงานทดแทนในฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์ และสถานีทดลองที่จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

10.1.4 การจัดซื้อและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ส านักงานที่ใช้ร่วมกัน เช่น กระดาษ อุปกรณ์เครื่องเขียน 
วัสดุ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยขอนแกน่   80 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์/
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กลยุทธ ์ โครงกำรที่จะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

  10.1.5 การพัฒนาหลักสูตรส าหรับคนท างาน หรือผู้ที่เกษียณอายุราชการที่สามารถเรียนสะสมหน่วย
กิตและขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรจากหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต หลักสูตรการอบรม
ระยะสั้น และระยะยาว หรือหลักสูตรการศึกษาทางไกล  

 ฝ่ายวิชาการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 คณะ/หน่วยงาน 

10.1.6 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยในลักษณะ “โครงการพิเศษ” เป็นการจัดหลักสูตรทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ที่มีการด าเนินกิจกรรมในภาคกลางวันหรือภาคค่ า ซึ่งปัจจุบันมีหลักสูตรของบางคณะวิชาเปิด
ให้บริการอยู่แล้ว 

10.1.7 การพัฒนาหลักสูตรในการศึกษาปกติในระดับปริญญาตรี-โท-เอก รวมถึงหลักสูตรนานาชาติ 

10.1.8 จัดตั้งโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (นานาชาติ) เพื่อรองรับความต้องการของนักเรียน
ในท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง โดยให้มีรูปแบบของการบริหารจัดการเป็นแบบองค์กรในก ากับ
ของมหาวิทยาลัย 

10.1.9 การให้บริการแก่ภาคเอกชน ผ่านการจัดกิจกรรม CSR ให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชน ที่มี
ความต้องการท าโครงการ โดยขอให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการให้ 

 

 ฝ่ายวิจัยฯ 

 คณะ/หน่วยงาน 

10.1.10 การจัดหารายได้จากการให้บริการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ ผ่านหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น 
เรียกช่ือว่า “ส านักงานที่ปรึกษาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ KKU Academic 
Consultancy Office (KKU-ACO)” 
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ประเด็นยุทธศำสตร์/
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กลยุทธ ์ โครงกำรที่จะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

10.1.11  การหารายได้จากโครงการ Medical Hub ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้ศักยภาพของ
การให้บริการของคณะแพทยศาสตร์ และคณะวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น ศูนย์การแพทย์
นานาชาติ มข. โรงพยาบาลทันตกรรม มข. โครงการจัดตั้งศูนย์รักษามะเร็งตับ การให้ค าปรึกษา
ด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาล ฯลฯ 

10.1.12 การจัดหารายได้จากท างานวิจัยและพัฒนาให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผ่านเครือข่ายงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

 ฝ่ายวิจัยฯ 

 ฝ่ายการคลังและ
ทรัพย์สิน 

 คณะ/หน่วยงาน 

 

10.1.13 การจัดหารายได้จากการด าเนินงานของส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มข. ภายใต้การ
บริการที่หลากหลาย เช่น การวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาศักยภาพในการผลิตของ
อุตสาหกรรม การให้บริการโรงงานต้นแบบด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพร การทดสอบคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ หรือการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 

10.1.14 การให้บริการทางวิชาการในรูปแบบการฝึกอบรม  หรือการวิจัยเพื่อแก้ไข ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายในกลุ่มประเทศ ASEAN โดยร่วมมือจากองค์กรระหว่างประเทศ 

10.1.15 การจัดหารายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาที่มหาวิทยาลัยรวบรวมไว้กว่า 500 รายการ โดยท า
การประชาสัมพันธ์แนะน าทรัพย์สินทางปัญญา การเจรจาต่อรอง เพื่อพิทักษ์สิทธิ์ให้แก่มหาวิทยาลัย
และนักวิจัย 
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ประเด็นยุทธศำสตร์/
เป้ำประสงค์ 

กลยุทธ ์ โครงกำรที่จะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

10.1.16 การผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพที่พัฒนาขึ้นโดยบุคลากร มข. ร่วมกับผู้ประกอบการ หรือผลิตภัณฑ์
ที่เกิดจากงานสร้างสรรค์ของบุคลากร จ าหน่ายสู่เชิงพานิชย์ ผ่านเครือข่ายผู้จ าหน่ายรายร้านค้า
สะดวกซื้อ 

 ฝ่ายวิจัยฯ 

   ฝ่ายการคลังและ
ทรัพย์สิน 

 คณะ/หน่วยงาน 

 
10.1.17 การจัดหารายได้จากการตรวจวินิจฉัย การทดสอบ การวิเคราะห์ผล จากการให้บริการโดย

ห้องปฏิบัติการมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

 

10.1.18 จัดหารายได้จากคุณค่าของความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น การ Load เพลงประจ า
มหาวิทยาลัยเป็น Ring Tone ของที่ระลึกของมหาวิทยาลัย เครื่องแต่งกายของนักศึกษา เสื้อครุย 
อุปกรณ์เครื่องเขียน 

10.1.19 จัดตั้ง “ส านักพิมพ์ มข.” (KKU Press) เพื่อท าหน้าที่ช่วยขับเคลื่อนทางวิชาการ และสร้าง
รายได้จากการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปของการจัดพิมพ์เผยแพร่ หนังสือเรียน หรือต าราเรียน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนังสือหรือต าราเรียน ส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา และหนังสือ
ส าหรับประชาชนท่ัวไป 

10.1.20 ปรับปรุงร้านหนังสือมหาวิทยาลัยให้เป็นแห่งจ าหน่ายเอกสาร ต าราทางวิชาการ หนังสือ
ทั่วไป ท่ีมีคุณภาพของภูมิภาค 
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ประเด็นยุทธศำสตร์/
เป้ำประสงค์ 

กลยุทธ ์ โครงกำรที่จะด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

10.1.21 การจัดหารายได้จากการพัฒนาพื้นที่ของสถานีทดลอง/วิทยาเขตหนองคาย หรือ
มหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้/แหล่งผลิตที่ส าคัญ เช่น 

 การพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับฟาร์มโคนม ผลิตน้ านมที่ได้มาตรฐาน ที่สถานีทดลองฯ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

 การปลูกป่าเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา ยูคาลิปตัส หรือพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ  ในพื้นที่รอยต่อระหว่าง
ชุมชนกับพื้นที่ของสถานีทดลอง โดยด าเนินกิจกรรมร่วมกับเกษตรกร และจัดสรรผลประโยชน์
ร่วมกัน  

 การพัฒนาพื้นที่ของ มข. ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีสวนหย่อมเป็นแหล่งนันทนาการ       
เป็นสถานท่ีเปิดส าหรับการจ าหน่ายสินค้า และจับจ่ายซื้อของ และพื้นท่ีส าหรับท ากิจกรรม  

   การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทั้งจัดสถานที่พักแรมให้แก่นักเรียน / 
เยาวชน ซึ่งสถานีทดลองและวิทยาเขตยังคงมีศักยภาพ ที่จะใช้หารายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยได้ 

 ฝ่ายการคลังและ
ทรัพย์สิน 

 คณะ/หน่วยงาน 

10.1.22 พัฒนาพื้นที่ในบริเวณหนองกอมเกาะ วิทยาเขตหนองคายให้เป็น “แม่โขงวัลเล่ย์ (Mekhog 
Valley Project)” ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรม ICT ในประเทศ 

10.1.23 การจัดหารายได้จากการด าเนินงานของส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มข. ภายใต้การ
บริการที่หลากหลาย เช่น การวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาศักยภาพในการผลิตของ
อุตสาหกรรม การให้บริการโรงงานต้นแบบด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพร การทดสอบคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ หรือการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 

 

 ฝ่ายวิจัยฯ 

 สนง.อุทยานวิทยาศาสตร์ 
มข. 

 คณะ/หน่วยงาน 
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  10.1 .24 การระดมทุนผ่ านการบริจาคในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ  เ งินบริจาคจากศิษย์ เก่ า 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ องค์กรเอกชน ผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ กลุ่มผู้ประกอบการที่รวมตัว
กัน และบริจาคเงินรายปีแก่มหาวิทยาลัย รวมถึงการบริจาคเป็นสิ่งปลูกสร้างเพื่อประโยชน์ใช้สอย
ของมหาวิทยาลัย เช่น อาคารเรียน ห้องสมุด เป็นต้น 

 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 

 คณะ/หน่วยงาน 

 

10.1.25 การผลักดันให้รัฐบาลมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการบริจาคเพื่อการศึกษา โดยให้สิทธิพิเศษแก่ผู้
บริจาคในของภาษี หรือโอกาสทางธุรกิจ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนหันมาบริจาคเงินเพื่อการศึกษา
เพิ่มมากข้ึน 

10.1.26 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม             
ภาควิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่เชิงพาณิชย์ งานวิจัยแบบ  
demand pull โดยมีภาครัฐท าหน้าท่ีเป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนในช่วงแรก 
ภายใต้รูปแบบของ Triple-Helix model  

 ฝ่ายวิจัยฯ 

 สนง.อุทยานวิทยาศาสตร์ 
มข. 

 คณะ/หน่วยงาน 

10.1.27 ขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเป็นตัวน าในการสร้างสรรค์งานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ ที่สามารถน าไปสู่เชิงพาณิชย์และน าไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือธุรกิจใหม่ที่สามารถสร้าง
มูลค่าให้กับมหาวิทยาลัย หรือเป็นงานวิจัยในลักษณะ technology push รูปแบบความร่วมมือใน
ลักษณะนี้ว่า University Industry Collaboration  

10.1.28 มีระบบการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดจากถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริการวิชาการ การวิจัย    
สู่ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และนักวิจัยในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นธรรมและจูงใจ 

 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยขอนแกน่   85 
 

 
2.7 สรุปงบประมำณที่ใช้ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2555 จ ำแนกตำมพันธกิจมหำวิทยำลัย* 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : * ที่มา 1. เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เล่มที่ 8 (1) กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี 

2.แผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร ์เอกสารงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555        

 

พันธกิจมหาวิทยาลยั

งปม.เงินรายได้ งปม.แผ่นดนิ งปม.เงินรายได้ งปม.แผ่นดนิ งปม.เงินรายได้ งปม.แผ่นดนิ งปม.เงินรายได้ งปม.แผ่นดนิ งปม.เงินรายได้ งปม.แผ่นดนิ งปม.เงินรายได้ งปม.แผ่นดนิ รวม

พนัธกจิ 1 : การเรียนการสอน 158,134,913 1,401,239,700  658,873,350 284,186,700 116,139,125 91,980,500 429,669,550 733,067,600 193,955,694 0 1,556,772,632 2,510,474,500 4,067,247,132

พนัธกจิ 2 : การวจิัย 1,309,000 7,936,800 6,199,500 1,283,100 52,500,000 1,917,000 540,472,751 106,105,500 23,500 0 600,504,751 117,242,400 717,747,151

พนัธกจิ 3 : การบริการวชิาการ 187,206,688 350,992,600 2,357,071,950 69,361,400 71,020,000 70,650,000 89,768,484 311,248,000 45,350,000 0 2,750,417,122 802,252,000 3,552,669,122

   3.1 บริการวชิาการแกสั่งคม 875,000 3,477,700 6,375,000 499,000 500,000 0 47,406,122 22,133,800 8,350,000 0 63,506,122 26,110,500 89,616,622

   3.2 บริการรักษาพยาบาล 186,331,688 347,514,900 2,350,696,950 68,862,400 70,520,000 70,650,000 42,362,362 289,114,200 37,000,000 0 2,686,911,000 776,141,500 3,463,052,500

พนัธกจิ 4 : การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 0 0 300,000 144,100 11,452,000 0 20,295,905 1,900,000 0 0 32,047,905 2,044,100 34,092,005

สนับสนุน : การบริหารและสนับสนุนพนัธกจิ 43,839,012 0 311,198,778 0 113,691,000 0 726,522,910 0 26,837,450 0 1,222,089,150 0 1,222,089,150

รวมทัง้สิน้ 390,489,613 1,760,169,100 3,333,643,578 354,975,300 364,802,125 164,547,500 1,806,729,600 1,152,321,100 266,166,644 0 6,161,831,560 3,432,013,000 9,593,844,560

งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ รวมทัง้สิน้งบอุดหนุน งบรายจา่ยอ่ืน
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ตำรำง สรุปงบประมำณรำยจ่ำย งบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปี พ.ศ. 2555 จ ำแนกตำมคณะ/หน่วยงำน 

 

                       งบรำยจ่ำย                                      
คณะ/หน่วยงำน 

งบบุคลำกร งบด ำเนินงำน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรำยจ่ำยอื่น รวมท้ังสิ้น 

ส านักงานอธิการบด ี 39,750,000 73,723,200 175,143,000 978,189,950 24,623,200 1,291,429,350 

คณะเกษตรศาสตร ์ 3,583,400 37,881,800 4,313,500 14,468,900 3,171,200 63,418,800 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 6,873,687 73,467,558 41,878,725 43,652,465 3,502,465 169,374,900 

คณะศึกษาศาสตร ์ 39,767,600 58,539,500 8,959,000 36,823,800 6,964,500 151,054,400 

คณะพยาบาลศาสตร ์ 12,488,168 18,041,554 1,213,400 39,299,747 5,020,131 76,063,000 

คณะวิทยาศาสตร ์ 7,055,000 25,299,900 18,529,500 70,789,800 6,398,600 128,072,800 

คณะแพทยศาสตร ์ 190,000,000 2,225,000,000 20,000,000 225,000,000 140,000,000 2,800,000,000 

คณะแพทยศาสตร์ (ศูนย์หัวใจสริกิิติ์ฯ) 34,187,638 611,550,000 60,000,000 57,262,362 37,000,000 800,000,000 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 5,210,770 13,996,930 3,820,000 52,972,300 4,000,000 80,000,000 

คณะเทคนิคการแพทย ์ 48,684 25,826,406 0 1,437,505 1,437,505 28,750,100 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 847,125 13,463,172 1,354,000 18,665,803 1,756,300 36,086,400 

คณะทันตแพทยศาสตร ์ 6,078,500 39,764,500 10,200,000 14,710,000 3,400,000 74,153,000 

คณะเภสัชศาสตร ์ 3,504,124 22,001,637 0 30,518,609 2,948,600 58,972,970 
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                       งบรำยจ่ำย                                      
คณะ/หน่วยงำน 

งบบุคลำกร งบด ำเนินงำน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรำยจ่ำยอื่น รวมท้ังสิ้น 

คณะเทคโนโลย ี 732,300 2,980,200 0 14,998,700 816,400 19,527,600 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 2,792,964 1,374,453 0 21,947,130 1,374,453 27,489,000 

คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 3,142,470 19,532,170 3,461,000 17,791,980 2,311,980 46,239,600 

คณะวิทยาการจัดการ 8,001,500 5,959,600 0 73,163,400 4,585,500 91,710,000 

คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 404,871 4,357,470 3,530,000 9,596,299 694,460 18,583,100 

คณะนติิศาสตร ์ 9,500,000 16,055,830 0 17,304,940 2,255,830 45,116,600 

บัณฑิตวิทยาลัย 1,066,400 9,575,870 1,900,000 3,787,260 845,870 17,175,400 

ส านักวิทยบริการ 452,200 1,440,000 0 210,600 110,600 2,213,400 

ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 2,466,072 8,269,928 0 27,252,000 2,002,000 39,990,000 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 60,000 363,000 0 23,500 23,500 470,000 

ศูนย์คอมพิวเตอร ์ 1,170,740 748,940 0 101,650 101,650 2,122,980 

ศูนย์บริการวิชาการ 875,000 3,535,000 500,000 25,440,000 8,350,000 38,700,000 

วิทยาเขตหนองคาย 10,430,400 20,894,960 10,000,000 11,320,900 2,471,900 55,118,160 

รวมท้ังสิ้น 390,489,613 3,333,643,578 364,802,125 1,806,729,600 266,166,644 6,161,831,560 
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ภำคผนวก ก.ควำมเชื่อมโยงแผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ.2555 - 2558  

และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2555 มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

  แผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2555 
นโยบำย ประเด็นยุทธศำสตร ์

1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก  - 

2. นโยบายนโยบายความมัน่คงของรฐั  - 

3. นโยบายเศรษฐกิจ  10. การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพ่ึงตนเองได้  

4. นโยบายสงัคมและคุณภาพชีวิต  2. การผลิตบัณฑิตที่ดี  

3. ด้านการพัฒนานักศึกษา  

4. ด้านการวิจัย  

5. ด้านบริการวิชาการ  

6. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี  

7. ด้านพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ  

8. ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี  
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แผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2555 
นโยบำย ประเด็นยุทธศำสตร ์

5. นโยบายที่ดนิทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม  - 

6.นโยบายวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีการวิจยัฯ  4. ด้านการวิจัย  

7.นโยบายการตา่งประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  - 

8.นโยบายการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี  1. ระบบบริหารจัดการที่ดี  

9.  ด้านชุมชนสัมพันธ์  
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ภำคผนวก ข.ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ ประเด็นยุทธศำสตร์และผลผลิต มหำวิทยำลัยขอนแก่น  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2555 

ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2555* 

ประเด็นยุทธศำสตร ์ ผลผลิต/โครงกำร 

1.นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการ

ในปีแรก  

แผนงาน: สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
พกพาเพ่ือการศึกษา 

-  
 
 โครงการสนบัสนุนการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา 
(Tablet) 

2. นโยบายนโยบายความมัน่คงของรฐั  -   

3. นโยบายเศรษฐกิจ  10. การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และ
ทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและพ่ึงตนเองได้  

 - 

4. นโยบายสงัคมและคุณภาพชีวิต 

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา
การศึกษา  

2. การผลิตบัณฑิตที่ดี   ผลผลิตผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. ด้านการพัฒนานักศึกษา   ผลผลิตผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

4. ด้านการวิจัย   ผลผลิตผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

5. ด้านบริการวิชาการ   ผลผลิตผู้ส าเรจ็การศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบณัฑิตสาขาวิชาทีข่าดแคลน 

6. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี   โครงการผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ 

7. ด้านพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ  
8. ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี  

 ผลผลิตผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการ
ศึกษาวิจัย 



 แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 94 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2555* 

ประเด็นยุทธศำสตร ์ ผลผลิต/โครงกำร 

5. นโยบายที่ดินทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม  

- - 

6.นโยบายวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ี

การวิจยัฯ  

4. ด้านการวิจัย  ผลผลติผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลย ี
ผลผลติผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้

7.นโยบายการตา่งประเทศและ

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ  

- 

  

8.นโยบายการบริหารกิจการบา้นเมือง

ที่ดี  

1. ระบบบริหารจัดการที่ดี    

9.  ด้านชุมชนสัมพันธ์    
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ภำคผนวก ค  ผลกำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อม ศักยภำพ มหำวิทยำลัยขอนแก่น (SWOT Analysis)2 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกใช้หลักการบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ได้จากการประเมินตนเองและโดยองค์กรต่างๆ เช่น จุดเด่นและโอกาสพัฒ นา รายงาน
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ข้อเสนอแนะเ พ่ือการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัย  วิ เคราะห์ ทิศทาง สถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลง และประกาศ                         
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่  3/2553 เรื่อง พันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ.2554-2558 ) 
 
2.1 ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม ศักยภำพ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ( SWOT Analysis)* 

จุดแข็ง(Strengths)  
1) การมีศูนย์ให้บริการวิชาการในระดับชาติและระดับภูมิภาค ได้แก่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ โรงพยาบาลทันตกรรม และโรงพยาบาลสัตว์ 

นอกจากจะเป็นที่พ่ึงของประชาชนในด้านสุขภาพแล้ว ยังช่วยส่งเสริมและยกระดับการผลิตบัณฑิตและการวิจัยได้เป็นอย่างดี 
2) ที่ตั้งมหาวิทยาลัยได้สร้างศักยภาพในด้านต่าง ๆ โดยเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคจึงเป็นที่ตั้งของศูนย์ภูมิภาคหรือเครือข่ายภูมิภาคต่างๆ จ านวนมาก 
3) มีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ร่มรื่นมีสถานที่เพ่ือการออกก าลังกายมากกว่า 11 กิโลเมตร ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากรและนักศึกษา 
4)  ผลงานที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่ยอมรับของสังคมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
5) มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่ตั้งมานาน มีความพร้อมอยู่ใน 5 อันดับแรกของประเทศ และมากกว่าสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ ในภูมิภาค 
6) มีพ้ืนที่กว้างขวาง ขนาดใหญ่โดยมีพ้ืนที่ ณ จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ประมาณ 5,500 ไร่จังหวัดชัยภูมิ 70 ไร่ จังหวัดร้อยเอ็ด 1,170 ไร่ จังหวัดเลย 2,106 ไร่ 

วิทยาเขตหนองคาย 3,413ไร่ จังหวัด หนองคาย รวมพ้ืนที่ ทั้งหมดประมาณ 12,259 ไร่ 
 
 

                                                           
2 ที่มา : สรุปผลการส ารวจความคดิเห็นจากท่ีประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ.2554 ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคณุากร มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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7) การก าหนดนโยบายทิศทางและนโยบายเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย” นั้น เป็นความชัดเจนของเป้าหมายที่จะเป็นประโยชน์ในการก าหนดยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ การพัฒนากลไกพ้ืนฐานด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  ได้แก่  การจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง  กลุ่มวิจัย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ TLO ศูนย์
ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คลินิกเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น มีส่วนส าคัญที่จะผลักดันและ
ส่งเสริมให้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประสบความส าเร็จในการเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยได้ง่ายข้ึน เพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับนานาชาติ(world class) 

8) คุณภาพบัณฑิต เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต และมีอัตราการมีงานท าและศึกษาต่อมากกว่า ร้อยละเฉลี่ย 80 บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีคุณภาพจัดอยู่ใน
มาตรฐานที่สูงโดยได้การประเมินในความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสูงมากกว่าร้อยละ 80 

9) การมีกองทุน 40 ปี เพ่ือการพัฒนาบุคลากร (วงเงิน 100 ล้านบาท) กองทุนวิจัย 40 ปี(วงเงิน 100 ล้านบาท) กองทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี กองทุนเพ่ือการขยายโอกาสแก่นักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาบุคลากร ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา และ
น าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยได้ง่ายข้ึน 
 

จุดอ่อน(Weaknesses)  
1) บัณฑิตปริญญาตรียังมีจุดอ่อนในด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ความมั่นใจ และความสามารถในการแก้ปัญหา ส่วนบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก มี

จุดอ่อนในเรื่องผลงานวิทยานิพนธ์ยังไม่โดดเด่นและยังไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มากเท่าที่ควรจะเป็นซึ่งเห็นได้จากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์มีน้อย 
2) หลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนใหญ่พัฒนาขึ้นภายใต้การริเริ่มของภาควิชาจึงมีลักษณะแคบและขาดการบูรณาการของสาขาวิชาอ่ืนนอกภาควิชาหรือ

นอกคณะโดยเฉพาะขาดการน าความต้องการจริงของผู้ใช้บัณฑิตมาใช้ในการก าหนดหลักสูตรอย่างจริงจัง การก าหนดวิชาที่มีในหลักสูตรอยู่ในพ้ืนฐานของความเชี่ยวชาญ/
ความต้องการของอาจารย์ในภาควิชานั้นๆ ดังนั้น การเกิดหลักสูตรที่มีลักษณะบูรณาการหลายสาขาวิชาในคณะหนึ่งๆ จึงเกิดยากมาก ส่วนการเกิดหลักสูตรในระดับ
ปริญญาตรีที่มีการบูรณาการระหว่างคณะไม่มีเลยและในระดับบัณฑิตศึกษามีค่อนข้างน้อย 

3) คณาจารย์ที่เป็นนักวิจัยศักยภาพสูงระดับนานาชาติยังมีน้อย การวิจัยร่วมกับนักวิจัยจาก ต่างประเทศของอาจารย์ยังมีน้อย 
4) ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มี Impact factor สูงและผลงานที่ได้รับการอ้างอิงมีจ านวนน้อยมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขามนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 
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5) ระบบบริหารงานบุคคลไม่เอ้ือให้มหาวิทยาลัยสามารถดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงมาเป็นอาจารย์และรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าเอาไว้ได้ มหาวิทยาลัยยังขาด
ระบบการเตรียมบุคคลที่เข้าสู่ต าแหน่งบริหารอย่างเป็นรูปธรรม 

6) การน า มข. สู่การจัดอันดับในระดับนานาชาติ มข. ยังมีจุดอ่อนเรื่อง ศักยภาพและความพร้อมในการเปิดหลักสูตรนานาชาติ จ านวนอาจารย์และนักศึกษา
ต่างชาติ และโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริการในมหาวิทยาลัยซึ่งจะต้องก าหนดกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาศักยภาพอย่างจริงจัง 
 

โอกำส(Opportunities)  
1) นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสู่ระดับโลก (World Class University) เป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะก าหนดทิศทาง นโยบาย 

และการผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยได้ง่ายข้ึนและมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณหรือการสนับสนุนในรูปแบบอื่น 
2) นโยบายด้านต่างประเทศของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สามารถสร้างความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมกับ

ประเทศในภูมิภาคอาเซียนกับประเทศอ่ืน ส่งผลให้เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา  และการจัดการหลักสูตรร่วม และที่ส าคัญสร้างโอกาสให้
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่รู้จักกว้างข้ึนในเวทีโลก 

3) การจัดอันดับของมหาวิทยาลัยไทยโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีผลกระทบในวงกว้างต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสถาบันจึงเป็นปัจจัยเชิง
บวกหากได้รับการจัดอันดับที่ดีและเป็นปัจจัยเชิงลบหากได้รับการจัดอันดับต่ าแต่เป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะได้ปรับปรุงและพัฒนาให้ได้ ค่าคะแนนที่ขึ้นตามตัวชี้วัด      
การที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม  ดีเลิศด้านการเรียนการสอนและในกลุ่มดีเยี่ยมด้านการวิจัยเป็นโอกาสที่ส าคัญที่จะส่งผลต่อความเชื่อถือของผู้เรียน 
และจะส่งผลต่อจ านวนนักศึกษาท่ีจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย 

4) การประเมินและรับรองโดย สมศ. เป็นกลไกที่เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย ได้รับทราบข้อดีและข้อด้อย กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวที่จะไปสู่การ
พัฒนาและการเปลี่ยนแปลง การประเมินโดยจ าแนกเป็นกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ เอ้ือให้มีโอกาสให้คณะต่างๆในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันช่วยเหลือกันได้มากข้ึน 

5) รัฐบาลจัดสรรงบประมาณตามการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มคือกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยและบัณฑิตศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ กลุ่ม
มหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์ และกลุ่มมหาวิทยาลัยชุมชน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยสามารถสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการได้ตาม พันธกิจของตนเอง 

6) นโยบายของรัฐบาลในการบริหารงานแบบบูรณาการเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากยิ่งขึ้น 
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7) นโยบายรัฐบาลในการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น  การกระจายอ านาจตัดสินใจ การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น เปิดโอกาสให้มหาวิทยา ลัยมี
บทบาทในการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากยิ่งขึ้น 

8) การประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการโดย กพร. เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยได้พัฒนาองค์กรและพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
มิติของ outside in และมิติของการมีส่วนร่วมของประชาชนรวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับเงินรางวัลอันเป็นผลจากการผ่านการประเมิน 

9) ความต้องการในการศึกษาระดับอุดมศึกษามีมากข้ึนทั้งจากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมเพ่ิมสูงขึ้น จากบุคลากรในวัยท างานที่ต้องการศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิม
วุฒิและจากความต้องการของส่วนราชการที่ต้องการพัฒนาบุคลากรของตนเป็นการเฉพาะ  ท าให้การผลิตบัณฑิตและการบริการวิชาการในมหาวิทยาลัยขอนแก่นยัง
ขยายตัวได้ 
 

ภำวะคุกคำม(Threats)  
1) แนวโน้มการเปิดเสรีทางการค้าและบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา การสาธารณสุขและ ด้านอื่นๆ ระหว่างประเทศไทยและต่างประเทศ อาจส่งผลให้มี

มหาวิทยาลัยต่างประเทศมาตั้งในประเทศไทย ท าให้การแข่งขันรุนแรงยิ่งขึ้น 
2) สภาวะความไม่แน่นอนของการปรับสถานะภาพไปสู่ มหาวิทยาลัยในก ากับ เนื่องจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ในขั้นตอนของนิติบัญญัติท าให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ต้องบริหารภายใต้ระบบราชการเดิม ซึ่งยังคงไม่คล่องตัวและระบบการบริหารงานบุคคลยังมีบุคลากรหลายประเภทซึ่งมีสถานะและสิทธิแตกต่างกัน เป็นสภาวะที่เป็น
ข้อจ ากัดอย่างมากในปัจจุบันและถือเป็นภาวะคุกคามอย่างหนึ่ง 

3) การปฏิรูประบบการเงินอุดมศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกติดกับรายได้ในอนาคตมีแนวโน้มที่  อาจท าให้มหาวิทยาลัยต้องพ่ึงตนเองมากขึ้นและอาจส่งผล
กระทบต่อภารกิจของมหาวิทยาลัยได้ 
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ภำคผนวก ง. กระบวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2555 
 

 ตามนัยแห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 ก าหนดให้ทุกกระทรวงและส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี ให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินและในแต่ละปีงบประมาณส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนปฏิบั ติ
ราชการ 4 ปีเสนอต่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและใช้เป็นแนวทางส าหรับส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจ
ตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว ส าหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นส่วนราชการภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีมาอย่างต่อเนื่อง คือ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2548-2551 แผนปฏิบัติการ 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550 – 2553 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
พ.ศ.2552-2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 2549 2550 2551 2552 2553 และ 2554     
โดยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้ความเห็นชอบมาเป็นล าดับ 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นี้ จัดท าขึ้นภายใต้แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดท าขึ้นโดยใช้
กรอบค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 และแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 ซึ่งเสนอนายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 คณะรัฐมนตรีภายใต้การน าของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ซึ่งกรอบเวลาให้ส่วนราชการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ภายใน 60 วัน หลังจากเสนอแผนบริหารราชการแผ่นดินต่อคณะรัฐมนตรี กอปรกับส านักงบประมาณได้
แจ้งก าหนดการเตรียมการจัดท างบประมาณและการก าหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ก าหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ื นจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินและบูรณาการงบประมาณในมิติพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัดเสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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กระบวนกำรจัดท ำแผน 
 

ผู้เกี่ยวข้องที่ส ำคัญ 

1. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือรวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลและ สารสนเทศ ในเบื้องต้น
เพ่ือเสนอต่อผู้บริหาร โดยคณะท างานมีหน้าที่วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) โดยใช้
ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 วิเคราะห์ผลการด าเนินงานในอดีตของมหาวิทยาลัย 
 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย ตลอดจนข้อคิดเห็นเสนอแนะต่างๆ โดยองค์กรต่างๆ ทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 วิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 
 วิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 วิเคราะห์คู่แข่งขันและสภาพการแข่งขัน 
 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 ประเมินความเสี่ยงในด้านการเงิน สังคม จริยธรรม กฎหมาย ข้อบังคับ 

 รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
บุคลากร 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผน 
 ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

2.จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงเพ่ือร่วมกัน  
 ทบทวนยุทธศาสตร์ (Strategy Review) ของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากข้อมูลจากการวิเคราะห์ SWOT  
 พิจารณาความเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กระทรวงศึกษาธิการ  
 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น  
 พิจารณาปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และก าหนดกลยุทธ์หลักในการมุ่งไปสู่ทิศทางที่ก าหนด 

 อธิการบดี 
 รองอธิการบดี 
 ผู้ช่วยอธิการบดี 
 คณบดี 
 ผู้อ านวยการ ศูนย ์/สถาบัน/ส านัก/กอง 
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
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3. จัดประชุมสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วย
อธิการบดี คณบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากรสายผู้สอน บุคลากรสายสนับสนุน ตัวแทนนักศึกษา 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการภาคประชาชนเพื่อการพัฒนา  

 ทบทวนยุทธศาสตร์ (Strategy Review) ของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากข้อมูลจากการวิเคราะห์ SWOT 
 พิจารณาความเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กระทรวงศึกษาธิการ  

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 ทบทวนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และ เป้าประสงค์ 
 พิจารณาปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และก าหนดกลยุทธ์หลักในการมุ่งไปสู่ทิศทางที่ก าหนด 

 รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
บุคลากร 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผน 
 ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 
4. คณะท างานร่วมกัน  

 จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map)  
 จัดท า [ร่าง] แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 

 รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
บุคลากร 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผน 
 ผู้อ านวยการกองแผนงาน 

5.จัดประชุมสัมมนาระหว่างผู้บริหารระดับสูงและระดับคณะหน่วยงาน  
 พิจารณา แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map) เพ่ือสร้างความเข้าใจในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
 พิจารณา [ร่าง] แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
 ก าหนดแผนงาน/โครงการ ผลผลิต ผลลัพธ ์ทรัพยากรที่จะใช้ซึ่งปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม - ผู้อ านวยการกอง/

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ  

 อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ชว่ยอธิการบดี 
 คณบดี/รองคณบดี 
 ผู้อ านวยการ/รอง ศูนย์ /สถาบัน/ส านัก 
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
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6. คณะท างานปรับปรุง และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ฉบับสมบูรณ์ 
 เสนอต่อที่ประชุมคณบดี  
 เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 เสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงบประมาณและส านักงาน ก.พ.ร. 
 เผยแพร่เอกสารบนเว็ปไซต์ 

 ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 
 
 

7. จัดท างบประมาณประจ าปี  
 จัดท าค าของบประมาณแผ่นดิน  
 จัดท าค าของบประมาณเงินรายได้  

 

 รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
บุคลากร 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผน 
 ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
8. คณะ/หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณประจ าปีของคณะและหน่วยงาน  ที่สอดรับกับ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของมหาวิทยาลัย 

 คณบดี/รองคณบดี 
 ผู้อ านวยการ/รอง ศูนย์ /สถาบัน/ส านัก 
 ผู้อ านวยการกอง 
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
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9.คณะและหน่วยงานจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
 คณะ/หน่วยงานส่งเอกสารประกอบการจัดท าค ารับรองฯ คือ แผนยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน และ

รายละเอียด ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
 เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน  
 อธิการบดีและผู้บริหารคณะหน่วยงานลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

 อธิการบดี / รองอธิการบดี / ผู้ช่วย
อธิการบดี 

 คณบดี/รองคณบดี 
 ผู้อ านวยการ/รอง ศูนย์ /สถาบัน/ส านัก 
 ผู้อ านวยการกอง  

10. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 คณะหน่วยงานจัดท า SAR รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 คณะหน่วยงานมีการประเมินคุณภาพภายในตามระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  
 คณะและหน่วยงานรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  

 รองอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
 รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา

บุคลากร 
 ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
 ผู้อ านวยการส านักงานประเมินและ

ประกันคุณภาพ 
 

11. จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารเพื่อร่วมกัน  
 ก าหนดนโยบายและแนวทางในการผลักดันให้ด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  
 คณะและหน่วยงานปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้สอดรับกับนโยบายและแนวทางในการผลักดันให้ด าเนินการเป็นไป

ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 

 อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ชว่ยอธิการบดี 
 คณบดี/รองคณบดี 
 ผู้อ านวยการ/รอง ศูนย์ /สถาบัน/ส านัก 
 ผู้อ านวยการกอง 
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12. คณะท างานรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ โดย  
 รวบรวมข้อมูลจากผลการประเมินภายในและภายนอกโดยองค์กรต่างๆ เช่น สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น สมศ. 

ก.พ.ร.   
 วิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศจากผู้บริหารในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมคณบดี  
 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
 รวบรวมข้อมูลเอกสารเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการในรอบปีถัดไป  

 รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
บุคลากร 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผน 
 ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
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ระยะเวลำ กิจกรรม 

มิถุนายน 2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2554 

24 สิงหาคม 2554 คณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินต่อรัฐสภา 

สิงหาคม-กันยายน 2554 รัฐบาลจัดท าแผนการบริหารราชการเผ่นดิน พ.ศ. 2555-25558  

สิงหาคม มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-25558 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2555 

1 กันยายน 2554 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดสัมมนาประชาคมระดมความคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555-2558 และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ประกอบด้วย คณบดี/ผู้อ านวยการศูนย์/สถาบัน/ส านัก ส านักงานอธิการบดี/
คณะกรรมการภาคประชาชนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

6 กันยายน 2554  

และวันท่ี 13 กันยายน 2554 

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 
ตอนพิเศษ 109 ง ประกาศ ณ วันท่ี 21 กันยายน 2554 

7 กันยายน 2554 เสนอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-25558 ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กันยายน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้สอดคล้องกับ
แผนบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2555 ของรัฐบาล 

 
 



 แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 109 
 

 
 
 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2555 มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 
 พิมพ์ครั้งที่ 1 
 มกรำคม 2555 
 จ ำนวน 300 เล่ม 
 
 จัดพิมพ์โดย 
 กองแผนงำน ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 ฝ่ำยแผนและพัฒนำบุคลำกร มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 ถนนมิตรภำพ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 
 โทรศัพท์ 0-4320-3672 โทรสำร 0-4320-2337 
 
 จัดพิมพ์ที่ 
 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 ถนนมิตรภำพ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 
 โทรศัพท์/โทรสำร 0-4334-2789 



 


