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ค าน า 
 

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดให้มีระบบการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ /
หน่วยงาน ซึ่งมีการส่งเสริมคุณภาพ (quality enhancement) การควบคุมคุณภาพ (quality 
control) การถ่ายทอดความรู้ การเตรียมความพร้อมส าหรับรองรับการตรวจประเมิน ทั้งจากภายใน
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ทั้งนี้ในกระบวนการด าเนินการ มหาวิทยาลัยได้ยึดเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance 
Excellence) ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่เป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยให้ทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพ่ือพัฒนาองค์การไปสู่
ความเป็นเลิศ  

กองแผนงาน เป็นหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ด าเนินการ
ตามระบบการประเมินคุณภาพภายในมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ส าหรับการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance 
Excellence)  ซึ่งส่วนหนึ่งของการด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็น
เลิศ คือ การเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmark) ดังนั้น กองแผนงาน จึงได้จัดท ารายงานเรื่อง 
“การศึกษาการพัฒนาการจัดท าแผนปฏิบัติราชการด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ 
(Benchmarking)” เพ่ือน าข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่ส าคัญ มาใช้ในการสนับสนุนการ
ตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับกลยุทธ์ และเพ่ือนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิผล มีการแลกเปลี่ยน
กระบวนการพัฒนาจัดท าแผนปฏิบัติราชการ และท าให้เกิดการปรับปรุงอย่างก้าวกระโดดในการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป 

  
 
 
 

กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 
                                                                                  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

                                                                 กรกฎาคม 2556 
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บทที่ 1 บทน า 
 
ความส าคัญและท่ีมาของการศึกษา 
 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาไทยให้ทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงได้น าเครื่องมือพัฒนาคุณภาพ     
ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาองค์การสู่ความเป็น
เลิศ คือ Education Criteria for Performance Excellence ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่สามารถน ามาเป็น
กรอบการด าเนินงานบริหารจัดการการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศได้อย่างก้าวกระโดด ดังนั้น สกอ. จึงมีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นคู่มือและแนวทาง
ในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ก้าวไปสู่ระดับสากลอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน
ต่อไป 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาภายใต้การก ากับดูแลของ สกอ. ได้ให้
ความส าคัญต่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จึงตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญในการน า
คู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance 
Excellence) มาเป็นแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในปีการศึกษา 2555 
มีการถ่ายทอดเกณฑ์สู่ระดับคณะ/หน่วยงาน เพ่ือให้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for 
Performance Excellence) ซ่ึงในรายละเอียดของเกณฑ์ ได้แบ่งออกเป็น 7 หมวด ได้แก่ หมวด 1 : 
การน าองค์กร หมวด 2 : การวางแผนเชิงกลยุทธ์ หมวด 3 : การมุ่งเน้นลุกค้า หมวด 4 : การวัดการ
วิเคราะห์ และการจัดการความรู้  หมวด 5 : การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน หมวด 6 :  การจัดการ
กระบวนการ และ หมวด 7 : ผลลัพธ์ 
 ส าหรับหมวด 4 การวัดการ วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นการตรวจประเมินว่า
หน่วยงานเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศ และทรัพย์สินเชิงความรู้
อย่างไร มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทสอย่างไร มีการทบทวนและใช้ผลการทบทวนในการ
ปรับปรุงผลการด าเนินงานอย่างไร ทั้งนี้ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ ตามค าถามข้อ 4.1 ก. 
(2) มาจากการเปรียบเทียบกับหน่วยงาน/สถาบันอ่ืนด้วยกระบวนการเทียบเคียง (Benchmark) และ
การค้นหาข้อมูลการเปรียบเทียบในเชิงแข่งขัน ซึ่ง “กระบวนการเทียบเคียง” หมายถึง การเฟ้นหา
กระบวนการและผลลัพธ์ซึ่งแสดงถึงแนวปฏิบัติและผลการด าเนินการที่เป็นเลิศในกิจกรรมที่คล้ายคลึง
กันทั้งภายในและภายนอกชุมชนวิชาการ ข้อมูลการเปรียบเทียบในเชิงแข่งขัน เป็นการเปรียบเทียบ
ผลการด าเนินการระหว่างหน่วยงานตนเองกับองค์กรอื่นๆ ที่เทียบเคียงกันได้ 
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 ดังนั้นในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือเตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีการศึกษา 2555 จึงด าเนินการรวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ            
ด้านกระบวนการพัฒนาแผนกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาใช้ในการสนับสนุน     
การตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับกลยุทธ์ ตลอดจนท าให้เกิดนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงได้ด าเนินการศึกษาและจัดท ารายงานเรื่อง “การศึกษาการพัฒนาการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ       
ด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking)”โดยการเทียบเคียง (Benchmark)         
ได้พิจารณาเลือกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานเทียบเคียง เนื่องด้วยเป็นองค์กรที่มีพันธกิจ
และภาระหน้าที่คล้ายคลึงกันกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งเป็นองค์กรที่มีความส าเร็จในการจัด
อันดับมหาวิทยาลัย จาก Quacquarelli Symonds (QS) ซึ่งในปี ค.ศ. 2013 จุฬาลงกรณ์มหา 
วิทยาลัย ได้รับการจัดอันดับที่ 48 ของเอเชีย และอันดับที่ 2 ของประเทศไทย ด้วยคะแนน (Overall 
Score) 67.00 ส าหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการจัดอันดับที่ 161-170 ของเอเชีย และอันดับที่ 
6 ของประเทศไทย ด้วยคะแนน (Overall Score) 36.60 ทั้งนี้จะเห็นว่าผลส าเร็จในการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนหนึ่งถือว่ามาจากประสิทธิภาพของกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ดังนั้นกองแผนงาน ซึ่งมีภาระหน้าที่หลักในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ย่อมมีความจ าเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
เพ่ือน าไปสู่ผลการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และเพ่ือให้มีการบริหารจัดการองค์กรให้สามารถก้าว
ไปสู่ระดับสากลอย่างก้าวกระโดดและมีความยั่งยืน นอกจากนี้ตามที่กองแผนงานได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 
ว่า “กองแผนงานเป็นหน่วยงานด้านแผนชั้นน าของสถาบันอุดมศึกษา” การศึกษาครั้งนี้ย่อมเป็น
แนวทางพัฒนากระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับ
สากลต่อไป        
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเปรียบเทียบข้อมูลผลการด าเนินงานระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  

2. เพ่ือเปรียบเทียบกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3. เพ่ือค้นหาแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ของกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/Quacquarelli_Symonds
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
  ระดับเทียบเคียง (Benchmark) หมายถึง กระบวนการและผลลัพธ์ซึ่งแสดงวิธีการ
ปฏิบัติงานและผลการด าเนินการที่เป็นเลิศของกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันภายในและภายนอกประชาคม
วิชาการ สถาบันที่ท าการเทียบเคียงก็เพ่ือให้เข้าใจการด าเนินการของสถาบันระดับโลก จากมุมมองใน
ปัจจุบัน และเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงอย่างก้าวกระโดด 
 แผนปฏิบัติการ Action Plan หมายถึง แผนการด าเนินการที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ระบุรายละเอียดของทรัพยากรที่ต้องใช้ และก าหนดเวลาที่ต้อง
ท าให้ส าเร็จ การจัดท าแผนปฏิบัติการถือว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญอย่างยิ่งในการวางแผน หลังจากที่มี
การก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าประสงค์ชัดเจนแล้ว เพ่ือให้คนทั่วทั้ งองค์กรมีความเข้าใจ
และน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล   
 
ขอบเขตการศึกษา 

1. การศึกษาครั้งนี้ เป็นการเทียบเคียงสมรรถนะ ประเภท Process Benchmarking         
เพ่ือเปรียบเทียบกระบวนการท างานหรือวิธีการปฏิบัติงานด้านการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 1.1 (สกอ.) : กระบวนการพัฒนาแผน จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ประจ าปีการศึกษา 2554 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

2. ศึกษาผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2554      
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

3. ศึกษาผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2550-2554 
โดย สกอ. ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบระยะห่างของผลการด าเนินงานระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสถาบันที่มีผลการ
ด าเนินงานที่ดีกว่า  

2. มีข้อมูลและสารสนเทศด้านกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ประสบ
ความส าเร็จยิ่งขึ้น 

3.  กองแผนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีแนวทางพัฒนาศักยภาพให้สามารถก้าวไปเป็น
หน่วยงานด้านแผนชั้นน าของสถาบันอุดมศึกษา ดังตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ 
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บทที่ 2 วธิีการศึกษา 
 
1. ขั้นตอนการวางแผน 

1.1 การก าหนดหัวข้อการเทียบเคียง (Benchmark) 
  จากวิสัยทัศน์ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดว่า “กองแผนงาน     
เป็นหน่วยงานด้านแผนชั้นน าของสถาบันอุดมศึกษา” เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ดังกล่าว เห็นสมควร
เฟ้นหากระบวนการและผลลัพธ์ที่แสดงถึงแนวปฏิบัติและผลการด าเนินการที่เป็นเลิศของกระบวนการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการกับหน่วยงานอื่นๆ ที่มีผลการด าเนินการที่ดีกว่า ในการศึกษาครั้งนี้ได้มุ่งเน้น
ที่จะยกระดับคุณภาพจัดท าแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นภาระหน้าที่หลัก  
ของกองงแผนงาน จึงก าหนดหัวข้อการเทียบเคียง (Benchmark) ด้านกระบวนการพัฒนาการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 

1.2 การก าหนดหน่วยงานเปรียบเทียบ 
 จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Quacquarelli Symonds (QS) ประจ าปี 

ค.ศ. 2013 พบว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการจัดอันดับที่ 48 ของเอเชีย และอันดับที่  2     
ของประเทศไทย ด้วยคะแนน (Overall Score) 67.00 ส าหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการจัด
อันดับที่ 161-170 ของเอเชีย และอันดับที่ 6 ของประเทศไทย ด้วยคะแนน (Overall Score) 36.60      
จะเห็นได้ว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับผลส าเร็จในการด าเนินงานที่ดีกว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ทั้งนี้ประการหนึ่งของผลส าเร็จในการด าเนินงานถือว่ามาจากประสิทธิภาพของกระบวนการจัดท า
แผนปฏิ บั ติ ร า ชก า ร  ดั ง นั้ น เ พ่ื อ ยกร ะดั บ คุณภาพกา รก าร จั ดท า แผนปฏิ บั ติ ร า ชก า ร                     
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองแผนงาน จึงด าเนินการศึกษาและจัดท ารายงานเรื่อง “การศึกษา
การพัฒนาการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking)” 
โดย พิจารณาเลือกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานเทียบเคียง 

1.3 การก าหนดประเภทการเทียบเคียง (Benchmark) 
 วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ เพ่ือเปรียบเทียบข้อมูลผลการด าเนินงาน และหา

กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ดังนั้นในการเทียบเคียง (Benchmark) จึงก าหนดประเภท         
การเทียบเคียงเป็นการเปรียบเทียบกระบวนการท างานหรือวิธีการปฏิบัติงานด้านการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1) ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบในการเทียบเคียง (Benchmark) เป็นการ

เก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 1.1 (สกอ.) : กระบวนการพัฒนาแผน จากรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2554 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  

http://th.wikipedia.org/wiki/Quacquarelli_Symonds
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2) ข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กร เก็บรวบรวมข้อมูลจากผลการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2554 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  

3) ข้อมูลแนวโน้มผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เก็บรวบรวมข้อมูล
จากผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2550-2554 มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น  
 
2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เป็นการเปรียบเทียบข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับผลการด าเนินงานตามผลการด าเนินงาน
ตามผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2554 และกระบวนการปฏิบัติงาน
ด้านแผนปฏิบัติราชการ ตามตัวบ่งชี้ที่ 1.1 (สกอ.) ปีการศึกษา 2554 ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เป็นคู่เทียบเคียง 
 
3. สรุปผลการศึกษา 
 จากการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการเทียบเคียง ได้น าผลลัพธ์มาเรียบเรียงสรุปผล   
เ พ่ือแสดงให้ เห็นถึงขั้นตอน วิธีปฏิบัติ  และกระบวนการในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ         
ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ าแนกกลุ่มหรือความแตกต่าง       
ของกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการน ามาประยุกต์ปรับใช้ใน
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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บทที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการเทียบเคียง (Benchmark) กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬาฯ) รวมทั้งวิเคราะห์         
หาต าแหน่งผลการด าเนินงานของ ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2554 เปรียบเทียบกับคู่เทียบเคียง     
และวิเคราะห์แนวโน้มผลการด าเนินงานของ ม.ขอนแก่น ในช่วงปีการศึกษา 2550 – 2554 จากผล
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1. การเทียบเคียง (Benchmark) กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระหว่าง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จากการเปรียบเทียบข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการจัดท าแผนปฏิบัติราชการจากตัวบ่งชี้ 
1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน ตามเกณฑ์การประเมิน จ านวน 8 ข้อ ประจ าปีการศึกษา 2554 พบว่า 
มข. มีคะแนนการประเมินตนเอง (SAR) ได้ระดับ 5 โดยระบุผลการด าเนินงาน 8 ข้อ แต่คะแนน    
ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ไดร้ะดับ 4 เนื่องจากยังไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนของการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ข้อ 8 เรื่องการปรับแผนยุทธศาสตร์จากค าแนะน าของสภาฯ ทั้งนี้อาจเป็นด้วยเงื่อนเวลา 
ในการประเมิน ดังนั้นกระบวนการพัฒนาแผนจึงยังไม่บรรลุเป้าหมาย ส ำหรับจุฬาฯ มีคะแนน      

การประเมินตนเอง (SAR) ได้ระดับ 5 มีผลการด าเนินงานครบ 8 ข้อ คะแนนผลการประเมิน       
จากคณะกรรมการ ได้ระดับ 5 และบรรลุเป้ำหมำย โดยมีรำยละเอียดกระบวนการพัฒนาแผน         
ตามเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 1.1 ดังแสดงตามตารางที่ 1 

2. การวิเคราะห์หาต าแหน่งผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผลการด าเนินงานของ มข. จากผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 

2554 มีคะแนนรวม 4.55 ผลการด าเนินงานระดับดีมาก เมื่อเปรียบเทียบกับจุฬาฯ (คู่เทียบเคียง)       
ที่มีคะแนนรวม 4.73 และผลการด าเนินงานระดับดีมาก ท าให้ มข.มีระยะห่างระหว่างคะแนนรวม 
หรือต าแหน่งผลการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับคู่เทียบเคียงเท่ากับ 0.18 คะแนน ตามรายละเอียด 
ดังแสดงในตารางที่ 2 

3. การวิเคราะห์แนวโน้มผลการด าเนินงาน ม.ขอนแก่น ในช่วงปีการศึกษา 2550 – 2554 
เพ่ือทราบทิศทางและอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลการด าเนินงานของ มข. โดยพิจารณาจาก

ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ในช่วงประจ าปีการศึกษา 2550-2554 ซึ่งผลการด าเนินงาน
นับเป็นอีกส่วนหนึ่งที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ โดยพบว่า ม.ข. มีผลการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ช่วงปีการศึกษา 2550-2554 เท่ากับ 2.59, 2.7, 2.76, 4.47 และ 4.55 
ตามล าดับ โดยปีการศึกษา 2550-2552 ประเมินที่ระดับคะแนน 1-3 และปีการศึกษา 2553-2554 
ประเมินที่ระดับคะแนน 1-5 จากผลการประเมินดังกล่าวพบว่าผลการด าเนินงานของ มข. มีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนทุกปี รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 1 กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ตามเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554  
ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬาฯ) จากผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน 

 

เกณฑ์การประเมิน 
รายละเอียดกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬาฯ) 
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของ
สภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน 
และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่
เ ช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติ
สถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551 
– 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดม ศึกษา ฉบับ
ที ่10 (พ.ศ.2551 – 2554) 

มข. โดยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประกาศพันธกิจและ
นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ.2554-
2558) เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ต้อง
พัฒนาระบบการบริ หารจั ดการองค์ กร ให้ทั นต่ อการ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาและจุดอ่อนท่ีส าคัญของ
มหาวิทยาลัย เพื่อรักษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ภายในเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2554-2555) โดยก าหนด
เป้าหมาย คือ 

“เป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าของประเทศอันดับ 1 ใน 3 ของ
ประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเชีย อันดับ 1 ใน 400 ของ
โลก”   

มีประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 1) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัย
เป็นฐาน 2) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการ
องค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี 3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มี
ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และ
ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์

 มหาวิทยาลัยมีที่มาและกระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยเป็นยุทธศาสตร์ เพื่อการ
ด าเนินการของมหาวิทยาลัยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2551 –
 2555 โดยมีขั้นตอนการพัฒนาเพื่อให้ได้แผน  จากการน า
ข้ อ มู ล จ า ก น โ ย บ า ย ข อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี ที่ เ ส น อ ต่ อ ส ภ า
มหาวิทยาลัย โครงการยุทธศาสตร์ส าคัญที่ต่อเนื่อง วิสัยทัศน์
แ ล ะ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย  เ มื่ อ
ครบ 100 ปี ความท้าทายต่อมหาวิทยาลัยทั้งจากภายในและ
ภายนอกพระ ร าชบัญญั ติ จุ ฬ าล งกรณ์ มหา วิ ทย าลั ย
พ . ศ .  2551 แ ล ะ แ ผ น บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร แ ผ่ น ดิ น ข อ ง
รัฐบาล พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นองค์ประกอบในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 – 2555 (ร่าง
ที ่1) จากนั้นจึงน าเข้าสัมมนาร่วมกับคณบดี และผู้อ านวยการ
สถาบัน เมื่อวันที่ 30 เม.ย. – 2 พ.ค. 2551 จากนั้น จึงจัดท า
เป็นยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2551 –
 2555 (ร่างที่ 2) และน ามาก าหนดค่าตัวช้ีวัด และก าหนดค่า
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เกณฑ์การประเมิน 
รายละเอียดกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬาฯ) 
สูงสุดและพึ่งตนเองได้   

มข. ได้น านโยบายสภามหาวิทยาลัย กรอบแผนระยะยาว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552-25567 ซึ่งครอบคลุมถึง
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-
2556) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2551-2554) การปฏิรูปการศึกษา การประเมินสถาบัน 
อุดมศึกษาจากหน่วยงานภายนอก การจัดอันดับมหาวิทยาลัย
โลก มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย มาพิจารณาถึงความสอดคล้อง
และความเช่ือมโยงกับปรัชญาและแผนด้านต่างๆ และได้
ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 ยุทธศาสตร์ 24 กล
ยุทธ์ 91 มาตรการ และ 315 โครงการเพื่อเป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ซึ่งแผนฯ ได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้ งที่  4/2554 เมื่อวันที่  1 
มิถุนายน 2554 
 ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตอบสนองปณิธานของ
มหาวิทยาลัยคือ เป็นศูนย์รวมทางความคิด สติปัญญาของ
สั ง ค ม  แ ล ะ เ ป็ น ศู น ย์ ร ว ม ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ยึดมั่นในความเป็นเลิศทางวิชาการ มี
ความสัมพันธ์กันนานาประเทศทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เป้าหมายในแต่ละตัวช้ีวัด เพื่อสื่อสารและกระจายเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด สู่คณะ/สถาบัน โดยเข้าที่ประชุม คณบดี ที่ประชุม
ภายในผู้บริหาร รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ร่างที่ 2 ได้น าเสนอให้
ประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในภาคส่วนต่างๆ  ได้มีส่วน
ร่ วมระดมความคิด  จ านวน  5 ครั้ ง  ประกอบด้ วย  ครั้ ง
ที่  1 ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ า ค ณ ะ / ส ถ า บั น   ค รั้ ง ที่  2 ส ภ า
คณาจารย์ ครั้งที่ 3 สมาคมนิสิตเก่า ครั้งที่ 4  บุคลากรสาย
บ ริ ห า ร แ ล ะ ส า ย ส นั บ ส นุ น  แ ล ะ ค รั้ ง ที  5 ตั ว แ ท น
นิสิต ปัจจุบัน  หลังจากนั้น จึงจัดท ายุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (ร่างที่ 3) เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยา 
ลัย เมื่อครั้งที่ 700  วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2551 โดย
อธิการบดี เป็นผู้ น า เสนอความเห็นของที่ ประ ชุมสภา
มหาวิทยาลัย ได้ช่ืนชมที่คณะผู้บริหารจัดท าแผนยุทธศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 – 2555 ที่มีเนื้อหาและ
แนวทางการด าเนินงานที่ครอบคลุมหลายด้าน และเป็นแผน
ยุทธศาสตร์ที่ให้บุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีส่วน
ร่วมในการระดมความคิดเห็น อีกทั้งได้มีข้อเสนอแนะอีกหลาย
ประการ เพื่อให้มหาวิทยาลัยน าไปปรับปรุงให้เหมาะสมและ
รอบคอบ เพื่อให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิ 
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬาฯ) 
และเทคโนโลยีมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ใกล้ชิดกับกลุ่มประเทศอิน
โดจีน เป็นสถาบันศึกษาที่เป็นแหล่งเช่ือมโยงความรู้ทางอินโด
จีนอย่างแท้จริง เป็นกลไกการพัฒนาให้มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการทุกสาขา รวมทั้งการวางรากฐานให้เป็นศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศของภูมิภาคโดยอาศัยความร่วมมือ การบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ บัณฑิต มข. พึงเป็นผู้ที่กอปรด้วย วิทยา 
จริยา และปัญญา อันจะสามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ภูมิภาค แก่ประเทศชาติ และขยายความเป็นสากล 

ภาพยิ่งขึ้น และมติที่ประชุมสภามหาวิทยา ลัย เห็นชอบกับ
แผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา ลัย พ.ศ. 2551 –
 2555 และเห็นควรให้ด าเนินการตามความเห็นที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อประกอบแผนยุทธศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2551 – 2555 และให้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยน าข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ไปพิจารณา
ทบทวนอีกครั้งหนึ่งหากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมประการใดให้
เสนอฝ่ายบริหารเพื่อด าเนินการต่อไป 
      จากกระบวนการพัฒนาข้างต้น อันได้มาซึ่งแผนยุทธ 
ศาสตร์จุฬาฯ พ.ศ. 2551 – 2555  ให้สอดคล้องกันและกัน
และสอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่อ้างอิงระบุไว้
ในพระราชบัญญัติจุฬาฯ พ.ศ. 2551 มาตรา 7 ประกอบด้วย
พันธกิจ 5 ประการ อีกทั้งมหาวิทยาลัยได้น าแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน และ
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้แต่ละส่วนงานในคราวการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และการจัดท างบประมาณของ
จุฬาฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้สามารถกล่าว 
โ ด ย ส รุ ป ดั ง ภ า พ ก า ร ว า ง แ ผ น แ ล ะ ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น
ระบบงาน CO – FM    
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬาฯ) 
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุก
หน่วยงานภายใน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติทุกคณะ/หน่วยงาน โดย 

- การจัดสัมมนาผู้บริหารพบประชาคม (Public Voice) 
เพื่อถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปสู่ภาคส่วนต่างๆ จ านวน 8 ภาคส่วน 
ประกอบด้วย 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมสาร

สิน อาคารสิริคุณากร ส านักงานอธิการบดี 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มรองคณบดี ผู้อ านวยการศูนย์ สถาบัน ส านัก 
กองในสังกัดส านักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
2554 ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร ส านักงาน
อธิการบดี 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มประชาคมภายนอก หัวหน้าส่วนราชการ 
ทหาร ต ารวจ ผู้พิพากษา ผู้บริหารท้องถิ่น สภาอุตสาหกรรม 
หอการค้า นักธุรกิจ สื่อมวลชน ผู้แทนภาคประชาชน  เมื่อ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัด
ขอนแก่น 

กลุ่มที่ 4 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ส านัก

 ดังที่กล่าวในข้อ 1 กล่าวคือมหาวิทยาลัยมีกระบวนการ
จัดท ายุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีส่วนร่วมระดม
ความคิดจากทุกส่วนของมหาวิทยาลัย เมื่อด าเนินงานจัดท า
แผนยุทธศาสตร์เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยได้มีการถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์ไปสู่หน่วยงานภายใน ใน 2  ลักษณะ คือ 
 1. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่อการก าหนดค่าเป้าหมาย
ของส่วนงานตามเป้าประสงค์และตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัยที่มี
การถ่ายทอดสู่ส่วนงานต่างๆ โดยมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือ
ราชการเป็นบันทึกข้อความที่  ศ  0512.2/สผค.ผค.ผส/
1986/2552 วันที่ 29 ตุลาคม 2552 เรื่องขอให้ก าหนดค่า
เป้ าหมายของส่ วนงานตามประ เด็นยุ ทธศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัย 
    2. ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี (แผนงบประมาณ
เงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลและงบประมาณเงิน
รายได้) แต่ละส่วนงานในมหาวิทยาลัยจะต้องพิจารณาแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปเ ช่ือมโยงกับแผนของ
หน่วยงาน  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหน่วยงาน
ก าหนด  วิสัยทัศน์  พันธกิจ และความเช่ือมโยงประเด็น
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ ก ล ยุ ท ธ์ ข อ ง แ ต่ ล ะ
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬาฯ) 
บริหารการวิจัย นักวิจัย ผู้แทนศูนย์วิจัยเฉพาะทาง กรรมการ
วิจัย นักวิจัยที่ได้รับรางวัล  เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2554  

กลุ่มที่ 5 พบกับประธาน สภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ
และลูกจ้าง ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัย  และ ชมรม
ลูกจ้างประจ า เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2554 

กลุ่มที่ 6 คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา สภา
นักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ เมื่อวันที่  25 
กุมภาพันธ์ 2554   

กลุ่ มที่  7 กลุ่ มบุคลากรวิทยาเขตหนองคาย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษา/นายกสโมสรนักศึกษา เมื่อ
วันท่ี 27 เมษายน 2554 

- น าเสนอแผนกลยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.
2555-2558 ที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อคราว
ประชุม  ครั้งที่ 5/2554 ในวันท่ี 18 มีนาคม 2554 

- น าเสนอแผนกลยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่
ประชุม พ.ศ.2555-2558 ต่อที่ประชุมสภามหา วิทยาลัย เมื่อ
คราวประชุมครั้งที่ 4/2554 ในวันท่ี 1 มิถุนายา 2554 

- แจ้ งบันทึกข้อความ ไปยั งทุกคณะ/หน่วยงานให้
ด าเนินการจัดท าแผนให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน  

หน่วยงาน เพื่อให้ทราบถึงทิศทางของหน่วยงาน พันธะความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน และกลยุทธ์ของหน่วยงานที่จะท าให้
บรรลุตามพันธกิจ และน าไปสู่วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน โดยเป็น
การเ ช่ือมโยงไปถึงการสนองตอบแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย  
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เกณฑ์การประเมิน 
รายละเอียดกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬาฯ) 
- ประชาสมัพันธ์บนเว็บไชต ์www.plankku.ac.th 
- จัดท าโปสเตอร์ แผ่นพับ สติ๊กเกอร์ เพื่อประชา สัมพันธ์

และให้ทราบโดยทั่วทั้งองค์กร 
 จากการน าแผนไปสู่การปฏิบัติคณะ/หน่วยงาน ได้
ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน  การ
วิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพันธกิจ 4 ด้าน คือ ด้านการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ดังนั้น ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยจึงด าเนินการเพื่อตอบสนองพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 
เพื่อให้บรรลุตามตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ กิจกรรม และ
มอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งการ
จัดท าจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2554ภายใต้หลักการและกรอบแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550-2553 โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสภา มข. ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 
1 กันยายน 2553 และได้ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ในช่วงกลางปีงบประมาณ 2554 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 
คือ  

 จุฬาฯ  ได้ ก าหนด ชัด เจน ในระ เบี ยบจุฬาล งกรณ์
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการเงินและการงบประมาณเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 หมวด 2 การงบประมาณ ข้อ 8
ก าหนดไว้ว่า “งบประมาณที่จัดท าให้แยกประเภทประมาณ
การรายรับและประมาณการรายจ่าย ตามโครงสร้างแผนงานที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  ในระบบงบประมาณตามหลักการ
การงบประมาณแบบวางแผน-แผนงาน โดยมีแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็ น
แผนงานหลัก ประกอบการอนุมัติและจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปี” 
    มหาวิทยาลัยได้มีกระบวนการจัดท าแผนประจ าปีและแผน
งบประมาณดังตารางสรุป ทั้งในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและ
ในแต่ละส่วนงานของมหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการตาม

http://www.plankku.ac.th/


17 
 

เกณฑ์การประเมิน 
รายละเอียดกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬาฯ) 
1) การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุ่งส่งเสริม

ศักยภาพให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
2) การวิจัยและพัฒนาที่สร้างองค์ความรู้ ให้ เพิ่ม

ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3) การบริการวิชาการีที่เสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน 
4) การอนุรักษ์พัฒนา ถ่ายทอดและฟื้นฟูขนบ ธรรม

เนียมประเพณีและวัฒนธรรม ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ 
5) การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิ ภาพ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มข. ได้ก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555- 2558 และ
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2555 ตามประกาศพันธกิจ
และนโยบายสภามหาวิทยาลัย โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 10 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ครอบ คลุมทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ดังนี ้
1.พันธกิจด้านการเรียนการสอน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนานักศึกษา 

2.พันธกิจด้านการวิจัย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวิจัย 

แผนงาน อันประกอบด้วยแผนงานตามพันธกิจหลักดังน้ี 
    1. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 
    2. แผนงานวิจัย 
    3. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 
    4. แผนงาน ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
และเพื่อให้สอดคล้องต่อการด า เนินงานด้านอื่นๆ  ของ
มหาวิทยาลัย จึงได้มีการก าหนดเพิ่มเติมอีก 3 แผนงาน คือ 
    5. แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส ์
    6. แผนงานจัดการทรัพย์สินและอื่นๆ 
    7. แผนงานส ารอง       
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เกณฑ์การประเมิน 
รายละเอียดกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬาฯ) 
3.พันธกิจด้านการบริการทางวิชาการ   

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริการวิชาการ 
4.พันธกิจด้านการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมที่ดี 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการ

บริหารจัดการทีดี่ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านชุมชนสัมพันธ์ท่ีดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และ
ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและพึ่งตนเองได้ 

4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปีและ
ค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ีเพื่อวัดความส าเร็จ ของการ
ด าเนิน งานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

มีการก าหนดค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ตามกรอบของแผน
ระยะยาว มข. 2552-2567 ดังนี ้
1) แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 
2555-2558  จ านวน  11 ตัวช้ีวัด 
2)  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555- 2558 จ านวน 23 
ตัวช้ีวัด 

          ม ห า วิ ท ย า ลั ย ไ ด้ ก า ห น ด ตั ว บ่ ง ช้ี ข อ ง แ ผ น
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยมีจ านวนตัวช้ีวัดตาม
ข้อตกลงประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 ประกอบด้วย 
     1. ตัว ช้ีวัดความส า เร็จของการปฏิบัติ งานตามแผน
ยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีจ านวน  33 ตัวช้ีวัด 
     2. ตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
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เกณฑ์การประเมิน 
รายละเอียดกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬาฯ) 
3) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554จ านวน 
52 ตัวช้ีวัด 
 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ านวน 
26 ตัวช้ีวัด 

งบประมาณ พ.ศ. 2554 แบ่งเป็น 
        2.1 ร ะ ดั บ เ ป้ า ห ม า ย ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ห น่ ว ย ง า น 
จ านวน 17 ตัวช้ีวัด 
        2.2 ระดับผลผลิต/โครงการ จ านวน  55  ตัวช้ีวัด     

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 
พันธกิจ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สภามหาวิทยาลัยได้มีนโยบาย
ติดตาม ประเมินผลการด า เนินงานของอธิการบดีตาม
แผนปฏิบั ติ ร าชการประจ าปี งบประมาณ พ .ศ .2554  
มหาวิทยาลัย โดยอธิการบดี ได้รายงานผลการด าเนินงาน 
ตามของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ดังนี้   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิต และการพัฒนา
นักศึกษาที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์    

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีผลสัมฤทธ์ิ คือ 
จ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในปี 2554 จ านวน 23 โครงการ ได้
ด าเนินการครบท้ัง 23 โครงการ (ร้อยละ 100) โดยส าเร็จตาม
เป้าหมาย ระดับ 3: ด าเนินการแล้วเป็นไปตามแผนและบรรลุ
เป้าหมาย จ านวน 23 โครงการ (ร้อยละ 100)  

 

 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการครบทุกพันธกิจ 5 ประการ
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันได้แก่ 
   ประการที่หนึ่ง บุกเบิกองค์ความรู้ใหม่และบูรณาการองค์
ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคมไทย 
   ประการที่สอง สร้างปัญญาและถ่ายโอนองค์ความรู้กับ
สาธารณะเพื่อช่วยพัฒนาสังคมไทยไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่าง
ยั่งยืนในประชาคมโลก 
   ประการที่สาม สร้างบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะที่ได้
มาตรฐานในระดับนานาชาติและเหมาะสมกับสังคม 
   ประการที่สี่ เสริมสร้างนิสิตให้เป็นบัณฑิตที่สามารถครอบ
ตนอย่างมีคุณธรรมและเป็นผู้น าสังคมได้ 
   ประกา รที่ ห้ า  สื บส านท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ปวัฒนธร ร ม 
 เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ คือ การเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าไป
ระดับโลก เป็นปัญญาแห่งแผ่นดิน เป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบ
การบริหารจัดการที่คล่องตัว กระชับ และรวดเร็ว และเป็น
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เกณฑ์การประเมิน 
รายละเอียดกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬาฯ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาที่สร้างองค์

ความรู้ให้เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน   
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีผลสัมฤทธ์ิ คือ 
จ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ใน 
 ปี 2554 จ านวน 13 โครงการ ได้ด าเนินการครบทั้ง 13 
โครงการ (ร้อยละ 100) โดยส าเร็จตามเป้าหมายระดับ 3 
ด าเนินการแล้วเป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมาย จ านวน 13 
โครงการ (ร้อยละ 100)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการที่เสริมสร้าง
การพัฒนาที่ย่ังยืน   

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีผลสัมฤทธ์ิ คือ 
จ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในปี 2554 จ านวน 13 โครงการ ได้
ด าเนินการครบทั้ง 13 โครงการ (ร้อยละ 100) โดยส าเร็จตาม
เป้าหมาย ระดับ 3: ด าเนินการแล้วเป็นไปตามแผนและบรรลุ
เป้าหมาย จ านวน 13 โครงการ (ร้อยละ 100)  

 
 

บ้านอันอบอุ่นของคนดีและเก่ง  โดยแบ่งการด าเนินงาน
เป็น  การด า เนินงานตามยุทธศาสตร์  ซึ่ งมี ผลสัมฤทธิ์
ดั งนี้  1. มหาวิ ทยาลั ย ช้ันน า ระดั บ โลก  2. ปัญญาแห่ ง
แผ่นดิน 3. ระบบบริหารจัดการที่คล่องตัว 4. บ้านอันอบอุ่น
ของคนดีและเก่ง และการด าเนินงานในลักษณะงานประจ า  
ซึ่งมีภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ดังนี ้ 
 1. ผลิตบัณฑิต  
 2. วิจัย  
 3. บริการวิชาการ  
 4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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เกณฑ์การประเมิน 
รายละเอียดกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬาฯ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอด 

และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ   

ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มี
ผลสัมฤทธ์ิ คือ จ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในปี 2554จ านวน 
10 โครงการ ได้ด าเนินการครบทั้ง 10 โครงการ (ร้อยละ 100) 
โดยส าเร็จตามเป้าหมาย ระดับ 3: ด าเนินการแล้วเป็นไปตาม
แผนและบรรลุเป้าหมาย จ านวน 10 โครงการ (ร้อยละ 100)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ    
 ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีผลสัมฤทธ์ิ คือ 
จ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในปี 2554จ านวน 34 โครงการ ได้
ด าเนินการครบท้ัง 34 โครงการ (ร้อยละ 100) โดยส าเร็จตาม
เป้าหมาย ระดับ 3: ด าเนินการแล้วเป็นไปตามแผนและบรรลุ
เป้าหมาย จ านวน 34 โครงการ (ร้อยละ 100) 

6. มีการติดตามผลการด า เนินงานตามตัวบ่ง ช้ีของ
แผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสภามหาวิทยาลัยได้ประกาศแนว
ทางการก ากับติดตามนโยบายติดตาม ประเมินผลการ

 ส าหรับการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ 2 ภารกิจ 
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เกณฑ์การประเมิน 
รายละเอียดกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬาฯ) 
รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา ด าเนินงานของอธิการบดีตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัย โดยอธิการบดี ได้
รายงานผลการด าเนินงาน ตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

คือ การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตาม
ตั ว ช้ี วั ดและการด า เนิ นมาตรการ เ ร่ งรั ดการ เบิ กจ่ า ย
งบประมาณ ดังนี ้
    1. การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด มหาวิทยาลัยก าหนดให้ส่วนงาน/หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยต้องจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานประจ าทุกต้น
ปีงบประมาณ และจัดท าเป็นค ารับรองการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และลงนาม
ระหว่างอธิการบดีกับหัวหน้าส่วนงาน/หน่วยงาน เป็นรายส่วน
งาน/หน่วยงาน ซึ่งค ารับรองการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ประกอบด้วยรายการตัวช้ีวัดความส าเร็จต่างๆ พร้อม
เป้าหมายการบรรลุผลส าเร็จ  การติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีจึงเป็นการติดตามจาก
รายการตัวช้ีวัดความส าเร็จต่างๆ ตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ โดยมีเกณฑ์เปรียบเทียบผลส าเร็จตามเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
      การรายงาน มหาวิทยาลัยก าหนดให้ส่วนงาน/หน่วยงาน 
ที่ท าข้อตกลงต้องรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด
ต่ า งๆ  ผ่ านระบบการจัด เก็บและประมวลผลตั ว ช้ี วั ด
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เกณฑ์การประเมิน 
รายละเอียดกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬาฯ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ก าหนดระยะเวลาการรายงาน     
เป็นรายไตรมาส ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดจากเดือนสิ้นสุด
ไตรมาส  
      เมื่ อสิ้ นสุ ดปี งบประมาณ  มหาวิทยาลั ยจะท าการ
ประมวลผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของแต่ละส่วนงาน/
หน่ ว ย งาน  ตาม เ กณฑ์ ของ  สกอ .  เ ป็ น ร ายส่ วนง าน /
หน่วยงาน เพื่อรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของ สกอ. และแจ้งให้ส่วนงาน/
หน่วยงานเพื่อตรวจสอบ/ยืนยัน ก่อนที่มหาวิทยาลัยจะจัดท า
เป็ นร ายงานผลการด า เนิ นงานตามตั ว ช้ี วั ดประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อการอ้างอิงและเผยแพร่ต่อไป 
   2. การด าเนินมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โดย
แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมตามวาระเพื่อการเร่งรัด
โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา  คือ รายงานสถานการ
ด า เนิ น งานการจั ดซื้ อ / จั ดจ้ า ง ร ายการ งบลงทุนจาก
ระบบงาน CU-ERP เทียบกับแผนการปฏิบัติงานของแต่ละสว่น
งาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
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เกณฑ์การประเมิน 
รายละเอียดกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬาฯ) 
7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกล
ยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร
และกรรมการประจ าคณะหรือกรรมการบริหารสูงสุดเพื่อ
พิจารณา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอธิการบดีได้มีการประเมิน
ตนเอง เพือ่รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการก ากับ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดี ตามพันธ
กิจและนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2554 และคณะกรรมการฯได้รายงานผลต่อสภา
มหาวิทยาลัย มีตัวช้ีวัดจ านวน 53 ตัวช้ีวัด โดยมีผลการ
ด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิต และการพัฒนา
นักศึกษาที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์    

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีตัวช้ีวัดจ านวน 18 
ตัวช้ีวัด บรรลุเป้าหมาย 17 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 94.4  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาที่สร้างองค์
ความรู้ให้เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน   

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีตัวช้ีวัดจ านวน 8 
ตัวช้ีวัด บรรลุเป้าหมาย 8 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 

 มหาวิทยาลัยได้มีการน าเสนอผลการประเมิน และน าเสนอ
ต่อที่ประชมคณบดี และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพร้อมกันใน
คราวการจัดท างบประมาณประจ าปี โดยมีล าดับช้ันในการ
พิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงินกลั่นกรองและ
เห็นชอบให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณางบประมาณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดท าในระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ โดยมีระบบงบประมาณแบบ
วางแผนงานเป็นพื้นฐานของการด าเนินงาน เป็นงบประมาณ
แบบยอดวงเงินรวมทั้งงบประมาณเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร
จากรั ฐบาลและงบประมาณราย ได้  โ ด ยการจั ดสร ร
งบประมาณ  โดยคณะกรรมการดั งกล่ าว ได้พิ จารณา
ตั้งแต่ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัย นับ
หมายความถึงการพิจารณาความสอดคล้องระหว่างกล
ยุทธ์  แผนการด า เนินงาน  เป้ าประสงค์  เป้ าหมายกับ
ยุทธศาสตร์ พิจารณานโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามที่มหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคญั
ต่อการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ. 2554 พิจารณา
กระบวนการจัดท างบประมาณ และที่ส าคัญได้มีการพิจารณา
ค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีงปบระมาณ พ.ศ. 2554 และ



25 
 

เกณฑ์การประเมิน 
รายละเอียดกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬาฯ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการที่เสริมสร้าง

การพัฒนาที่ย่ังยืน   
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีตัวช้ีวัดจ านวน 6 
ตัวช้ีวัด บรรลุเป้าหมาย 5 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 83.33 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอด 
และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ   

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีตัวช้ีวัดจ านวน 7 
ตัวช้ีวัด บรรลุเป้าหมาย 7 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ    
 ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีตัวช้ีวัดจ านวน 14 
ตัวช้ีวัด บรรลุเป้าหมาย 13 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 92.85 

การก าหนดเป้าหมายล่วงหน้าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555-
2557 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีความคิดเห็นที่ เป็น
ป ร ะ โ ย ช น์ แ ก่ ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ดังนี ้มหาวิทยาลัยควรก ากับดูแลและเข้มงวดเรื่องวินัยทางการ
คลังเพิ่มขึ้น การเข้าสู่การจัดอันดับ (Ranking) ที่ดีขึ้น และ
รักษาไว้ซึ่งภาพลักษณ์และช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย  ให้
ประเมินผลการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณใน
ลั กษณะ เ ชิ ง ผล กระ ทบ  (Impact Evaluation) และ เ ชิ ง
ผลผลิต  (Output Evaluation) การประเมินผลการจัดท า
งบประมาณจะต้องก าหนดเป้าหมายในส่วนอื่นๆ ไว้ด้วย การ
วิเคราะห์การบริหารจัดการงบประมาณ การส ารองในระดับ
คณะ/วิทยาลัย ว่าประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้มาก
น้อยเพียงใด รวมทั้งการก าหนดเป้าหมายและประเภทวสิาหกจิ
ต่างๆ ใหชั้ดเจน  

8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ของกรรมการประจ าคณะหรือกรรมการบริหารสูงสุด    
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 ยังไม่ชัดเจนของการด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 8 เรื่องการ
ปรับแผนยุทธศาสตร์จากค าแนะน าของสภาฯ 

 มหาวิทยาลัยได้มีการน าเสนอผลการประเมินโดยจัดท าเปน็
รายงานประจ าปี และน าเสนอต่อที่ประชุมคณบดีและที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย โดยรายงานดังกล่าว ประกอบด้วยการ
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เกณฑ์การประเมิน 
รายละเอียดกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬาฯ) 
รายงานประจ าตามพันธกิจ  ทั้ง 5 ประการที่ ได้กล่าวใน
ข้อ 4 โดยรายงานในด้านต่างๆ  ดังนี้ การผลิตบัณฑิต  ใน
สาขา วิ ช าต่ า งๆ  การวิ จั ย  แยกแหล่ งทุ น  การบริ ก า ร
วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการรายงานผล
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน
ปีงบประมาณ  2554 ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ตาม
พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาตรา 32 อธิการบดี
จะต้องเสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ  ของ
มหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 
    มหาวิทยาลัยได้มีการประชุมผู้บริหารเมื่อประเมินผลการ
ท างานแล้ว และเมื่อครบรอบการด ารงต าแหน่งทุกปีอธิการบดี
ได้น าเสนอผลงานที่มีความส าคัญ ตลอดจนความก้าวหน้าใน
การด าเนินงานตามแผนฯ ที่เริ่มจากการทบทวนทิศทางและ
ยุทธศาสตร์ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2555 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (จุฬาฯ) จากผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554 

 

แสดงผลการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

คะแนนประเมิน (เฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้) 4.55 4.73 

ผลการประเมิน (เฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้) การด าเนินงานระดับดีมาก การด าเนินงานระดับดีมาก 
คะแนนประเมิน  
(ตัวบ่งชี้ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน) 

4.00 (ไม่บรรลุเป้าหมาย) 5.00 (บรรลุเป้าหมาย) 

ระยะห่าง/ต าแหน่ง 
ผลด าเนินงานของ มข. VS จุฬาฯ 

4.73 – 4.55 = 0.18  

 

 
ตารางท่ี 3 แสดงผลตรวจประเมินคุณภาพภายใน ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2550 – 2554 
 

ปีการศึกษา คะแนนประเมิน ผลการประเมิน แนวโน้ม (Trends) 
2550 2.59 ระดับดีมาก + 

2551 2.76 ระดับดีมาก + 
2552 2.76 ระดับดีมาก + 
2553 4.47 การด าเนินงานระดับดี + 
2554 4.55 การด าเนินงานระดับดีมาก + 

 

 
หมายเหตุ : การแปลคะแนนผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2550 - 2553 

<=1.50  ยังไม่ได้คุณภาพ   
1.51– 2.00  ระดับพอใช้ 
2.01– 2.50  ระดับด ี    
2.51- 3.00  ระดับดีมาก 

การแปลคะแนนผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554 
0.00<=1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50  การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 
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บทที่ 4 สรุปผลการศึกษา 
 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการเทียบเคียง (Benchmark) กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ

ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬาฯ) เพ่ือเกิดแนวทางในการ
พัฒนากระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีประสิทธิภาพและได้รับ        
การยอมรับในระดับประเทศและระดับสากลต่อไป รวมทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทราบถึงต าแหน่ง
ผลการด าเนินงานของตนเองเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันอ่ืนๆ ที่มีผลการด าเนินการที่ดีกว่า ตลอดจน
ทราบแนวโน้มของผลการด าเนินงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นในระยะเวลาที่ผ่านมา ช่วงปีการศึกษา 
2550 – 2554 ซึ่งผลจากการศึกษาได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 
1. การเทียบเคียง (Benchmark) กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระหว่าง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ สกอ. ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน มีเกณฑ์การ

ประเมิน 8 ข้อ เมื่อเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านกระบวนการจัดท าแผนของ มข. 
และจุฬาฯ ตามเกณฑ์รายข้อ มีรายละเอียดดังนี้ (ข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 
2554 ในระบบ CHE Online) 

เกณฑ์ข้อ 1 มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยง        
กับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับ
อุดม ศึกษา ฉบับที ่10 (พ.ศ.2551 – 2554) 

 ข้อมูลสารสนเทศประกอบกระบวนการจัดท าแผนของ จุฬาฯ ได้แก่  
1. ข้อมูลนโยบายของอธิการบดีที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
2. โครงการยุทธศาสตร์ส าคัญท่ีต่อเนื่อง 
3. วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์จุฬาฯ เมื่อครบ 100 ปี 
4. ความท้าทายต่อมหาวิทยาลัยจากภายในและภายนอก 
5. แผนบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล พ.ศ. 2551 
6. พ.ร.บ. จุฬาฯ พ.ศ. 2551 

 ขัน้ตอน/กระบวนการจัดท าแผนของ จุฬาฯ ได้แก่ 
1. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศประกอบกระบวนการจัดท าแผน และจัดท าร่างท่ี 1 
2. น าร่างที่ 1 จัดสัมมนาร่วมกับคณบดี และผู้อ านวยการสถาบัน และจัดท าร่างท่ี 2 
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3. จัดท าตัวชี้วัด เป้าหมาย ในร่างที่ 2 แล้วถ่ายทอดสู่คณะ/สถาบัน ผ่านที่ประชุมคณบดี ที่ประชุม
ผู้บริหาร และน าร่างที่ 2 เสนอสู่ประชาคมจุฬาฯในภาคส่วนต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมระดมความคิดเห็น 
ก่อน จัดท าร่างที่ 3 โดยจัดระดมความคิดเห็น จ านวน 5 ครั้ง ได้แก ่
 -  กรรมการประจ าคณะ/สถาบัน 
 -  สภาคณาจารย์ 
 - สมาคมนิสิตเก่า 
 -  บุคลากรสายบริหารและสายสนับสนุน 
 -  ตัวแทนนิสิตปัจจุบัน 
4. อธิการบดีน าร่างที่ 3 ต่อสภามหาวิทยาลัย และได้รับความคิดชอบและข้อเสนอแนะ 
5. จัดท าแผนยุทธศาสตร์จุฬาฯ พ.ศ. 2551-2555 

 
  ข้อมูลสารสนเทศประกอบกระบวนการจัดท าแผนของ มข. ได้แก่  

1. ประกาศพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย 
2. กรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552-2567 
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2556)  
4. แผนพัฒนาอุดมศึกษาฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) 
5. ผลการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก 
6. การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก และมหาวิทยาลัยวิจัย 

  ขั้นตอน/กระบวนการจัดท าแผนของ มข. ได้แก่ 
1. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศประกอบกระบวนการจัดท าแผน และจัดท าร่างแผนฯ 
2. น าร่างแผนฯ เสนอสภามหาวิทยาลัย 
3. ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และจัดท าแผนฯ ฉบับสมบูรณ์ 
 

เกณฑ์ข้อ 2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
 ขั้นตอนและกระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของ จุฬาฯ ได้แก่  

1. มีหนังสือบันทึกข้อความส่งให้ส่วนงานต่างๆ ก าหนดค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัดตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
2. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี (แผนงบประมาณเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล และ
งบประมาณเงินรายได้) ก าหนดให้ส่วนงานต่างๆ พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย          
ไปเชื่อมโยงกับแผนของหน่วยงาน  
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  ขั้นตอนและกระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของ มข. ได้แก่  
1. จัดสัมมนาผู้บริหารพบประชาคมเพ่ือถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 1) ผู้บริหาร มข. 
 2) รองคณบดีและผู้อ านวยการศูนย์ สถาบัน ส านัก 3) ประชาคมภายนอก มข. 4) ฝ่ายวิจัย
 และศูนย์วิจัย 5) ประธานสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ ลุกจ้าง ชมรมพนักงาน 6) สโมสร
 นักศึกษา และ7) บุคลากรและนักศึกษาวิทยาเขตหนองคาย 
2. มีหนังสือบันทึกข้อความแจ้งให้คณะ/หน่วยงานจัดท าแผนให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน           
กับแผนกลยุทธ์ มข. 
3. ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ 
4. ประชาสัมพันธ์ผ่านทางโปสเตอร์ แผ่นพับ สติ๊กเกอร์ 
 

เกณฑ์ข้อ 3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ 
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 กระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี  จุฬาฯ ประกอบด้วย
แผนงาน  ตามพันธกิจหลักดังนี้ 

    1. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 
    2. แผนงานวิจัย 
    3. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 
    4. แผนงาน ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
    และเพ่ือให้สอดคล้องต่อการด าเนินงานด้านอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย จึงได้มีการก าหนด

เพ่ิมเติมอีก 3 แผนงาน คือ 
    5. แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 
    6. แผนงานจัดการทรัพย์สินและอ่ืนๆ 
    7. แผนงานส ารอง        
 
 กระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี มข. ประกอบด้วย 5 

ยุทธศาสตร์ คือ  
1. การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
2. การวิจัยและพัฒนาที่สร้างองค์ความรู้ให้เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการ

แข่งขัน 
3. การบริการวิชาการีท่ีเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
4. การอนุรักษ์พัฒนา ถ่ายทอดและฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม       

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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5. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิ ภาพ 
และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 10 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ครอบ คลุมทุกพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย ดังนี้  
1. พันธกิจด้านการเรียนการสอน : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่ดี ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนานักศึกษา 
2. พันธกิจด้านการวิจัย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวิจัย 
3. พันธกิจด้านการบริการทางวิชาการ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริการวิชาการ 
4. พันธกิจด้านการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม: ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการท านุ

บ ารุงศิลปะวัฒนธรรมที่ดี 
รวมทั้งได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านชุมชนสัมพันธ์ที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือ

พัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพ่ึงตนเองได้ 
 
เกณฑ์ข้อ 4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัว

บ่งชี้เพ่ือวัดความส าเร็จ ของการด าเนิน งานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปีและค่าเป้าหมาย  ของจุฬาฯ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ประกอบด้วย 
1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์จุฬาฯ จ านวน 33 ตัวชี้วัด 
2. ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แบ่งเป็น 

2.1 ระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จ านวน 17 ตัวชี้วัด 
2.2 ระดับผลผลิต/โครงการ จ านวน 55 ตัวชี้วัด 
 

 ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปีและค่าเป้าหมายของมข. ตามกรอบ
แผนระยะยาว มข. 2552-2567 ประกอบด้วย 

1. แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555-2558 จ านวน 11 ตัวชี้วัด 
2. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555- 2558 จ านวน 23 ตัวชี้วัด 
3. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554จ านวน 52 ตัวชี้วัด 
4. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ านวน 26 ตัวชี้วัด 
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เกณฑ์ข้อ 5 มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 
 การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของจุฬาฯ ครบทุกพันธกิจ 5 ประการ 

โดยแบ่งการด าเนินงานเป็น การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ดังนี้  
1. มหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก  
2. ปัญญาแห่งแผ่นดิน  
3. ระบบบริหารจัดการที่คล่องตัว  
4. บ้านอันอบอุ่นของคนดีและเก่ง  
5. การด าเนินงานในลักษณะงานประจ า ซึ่งเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 1. ผลิต

บัณฑิต 2. วิจัย 3. บริการวิชาการ 4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 ของ มข. โดยการประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดีตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์ข้อ 6 มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี      

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของจุฬาฯ        

ได้ด าเนินการ 2 ภารกิจ คือ  
1. การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

- ก าหนดให้ส่วนงาน/หน่วยงานภายในจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดเป็นรายไตรมาส 

- สรุปประมวลผลรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดจากรายไตรมาส เพ่ือเตรียมรับ
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน จาก สกอ. 

2. การด าเนินมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  
 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ของ มข.          

ได้ด าเนินการตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย ด้านการก ากับติดตาม และประเมินผลงานของอธิการบดี
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2554  

 
 เกณฑ์ข้อ 7 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์  อย่างน้อย          
ปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและกรรมการประจ าคณะหรือกรรมการบริหารสูงสุด       
เพ่ือพิจารณา 

 การน าเสนอผลการประเมินของจุฬาฯ ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารสูงสุด 
ดังนี้ 
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1. น าเสนอต่อที่ประชุมคณบดี  
2. น าเสนอต่อคระกรรมการนโยบายการเงิน 
3. น าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 การน าเสนอผลการประเมินของ มข. ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารสูงสุด 

ดังนี้ 
1. อธิการบดีจัดท ารายงานการประเมินตนเอง/การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   
2. อธิการบดีเสนอรายงานการประเมินตนเอง ต่อคณะกรรมการก ากับติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดี 
3. คณะกรรมการฯ เสนอ คณะกรรมการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน    

ของอธิการบดีต่อสภามหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์ข้อ 8 มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของกรรมการประจ า 
คณะหรือกรรมการบริหารสูงสุด ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 การน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของกรรมการประจ าคณะหรือ
กรรมการบริหารสูงสุด ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี ของจุฬาฯ ด้วยการ
น าเสนอผลการประเมินโดยจัดท าเป็นรายงานประจ าปี และน าเสนอต่อที่ประชุมคณบดีและที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ ปีงบประมาณ 2554 ต่อที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีการประชุมผู้บริหารเมื่อประเมินผลการท างานแล้ว และเมื่อครบรอบ    
การด ารงต าแหน่งทุกปีอธิการบดี ซึงได้น าเสนอผลงานที่มีความส าคัญ และความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานตามแผนฯ เพ่ือเริ่มการทบทวนทิศทางและยุทธศาสตร์ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2555 

 การน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของกรรมการประจ าคณะหรือ
กรรมการบริหารสูงสุด ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี ของ มข. ยังไม่มีความ
ชัดเจนเกี่ยวกับการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์จากค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัย 

 
จากเปรียบเทียบกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพของ สกอ. ตัวบ่งชี้ 1.1 : กระบวนการพัฒนา
แผน พบว่า จุฬาฯ มีกระบวนการจัดท าแผนครอบคลุมทั้ง 8 ข้อตามเกณฑ์การประเมิน ส าหรับ มข. 
ยังไม่มีความชัดเจน หรือขาดกระบวนการด าเนินงานพัฒนาแผน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 6 : มีการติดตามผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารเพ่ือพิจารณา พบว่า มข. ได้ด าเนินการปีละ 1 ครั้ง และ ข้อ 8 : มีการน าผลการพิจารณา 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของกรรมการประจ า คณะหรือกรรมการบริหารสูงสุด ไปปรับปรุง    
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แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี มข. ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการปรับปรุง              
แผนยุทธศาสตร์จากค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัย 

 
2. การวิเคราะห์หาต าแหน่งผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 จากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของ ม.ขอนแก่น ตามผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ปีการศึกษา 2554 เปรียบเทียบกับจุฬา ฯ ที่เป็นคู่เทียบเคียง พบว่าต าแหน่งหรือระยะห่าง
ของผลการด าเนินงาน เท่ากับ 0.18 คะแนน (4.73 – 4.55) ซึ่งมีความแตกต่างหรือระยะห่างของ
คะแนนผลการประเมินตามรายองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ผลการประเมินตามองค์ประกอบ 9 องค์ประกอบ พบว่า มข. มีคะแนนผลการตรวจประเมิน 
น้อยกว่าคะแนนผลการตรวจประเมินของจุฬาฯ จ านวน 4 องค์ประกอบ (ระยะห่าง 2.83 คะแนน)    
มีคะแนนเท่ากัน จ านวน 3 องค์ประกอบ (คะแนนที่เท่ากันรวม 14 คะแนน) และ มข. มีคะแนนสูง
กว่า จ านวน 2 องค์ประกอบ (ระยะห่าง 0.10 คะแนน) 

ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ ทั้งหมด 38 ตัวบ่งชี้ พบว่า มข. มีคะแนนผลการตรวจประเมิน 
น้อยกว่าคะแนนผลการตรวจประเมินของจุฬาฯ จ านวน 11 ตัวบ่งชี้ (ระยะห่าง 7.45 คะแนน)        
มีคะแนนเท่ากัน จ านวน 23 ตัวบ่งชี้ (คะแนนที่เท่ากันรวม 112 คะแนน) และ มข. มีคะแนนสูงกว่า 
จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ (ระยะห่าง 3.77 คะแนน) 
 

3. การวิเคราะห์แนวโน้มผลการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างปีการศึกษา 
2550 – 2554 

 ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน และได้รับ
การตรวจประเมินคุณภาพเป็นประจ าทุกปี พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงผลการด าเนินงานในทิศทางที่ดีขึ้น
ทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาได้จากผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในจากระยะเวลา 5 ปี        
ที่ผ่านมาระหว่างปีการศึกษา 2550 - 2554 มีแนวโน้มของผลลัพธ์หรือค่าคะแนนเพ่ิมขึ้นทุกปี ดังนี้ 
คะแนนการประเมินตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 – 2554 เท่ากับ 2.59, 2.76, 2.76, 4.47 และ 4.55 
ตามล าดับ (ปีการศึกษา 2550 – 2552 ประเมินที่คะแนนระดับ 1-3 และปีการศึกษา 2553 – 2554 
ประเมินทีค่ะแนนระดับ 1-5) 
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