
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ก 

 

ค าน า 

 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดท าขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธ ศักราช 2550 มาตรา 75 และ
มาตรา 76 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 13 14 16 และ 17 ซึ่งบัญญัติให้ส่วนราชการจะต้องจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินภายใน 60 วัน โดยต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
ก่อนเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีงบประมาณต่อไป  

กรอบแนวคิดหลักในการจัดท าแผนฯ ฉบับนี้ มีหลักการที่สอดคล้องกับกรอบแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2552 - 2567 ฉบับได้รับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2551  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551  แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ .ศ.2555- 2558               
ฉบับได้รับคว ามเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2554  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554  และแผนปฏิบัติราชการ 4  ปี         
พ .ศ .2555- 2558  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับได้รับความเห็นชอบหลักการจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุมครั้ง  4/2554 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 และ
รับทราบต่อแผนฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2554  

สาระส าคัญของแผนฯ ประกอบด้วย 2 ส่วนส าคัญ คือ  
บทที่ 1 บทน า  
บทที่ 2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือและกลไกส าคัญในการบริหารงาน /โครงการ
ในระดับมหาวิทยาลัย การสื่อสารและการถ่ายทอดแนวปฏิบัติงานให้แก่ คณะ /หน่วยงาน ผู้บริหาร ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ เพ่ือร่วมกันผนึกก าลังขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้บรรลุถึงซ่ึงวิสัยทัศน์ที่พึงปรารถนาร่วมกันต่อไป 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 

ตามธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 75 และมาตรา 76 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 มาตรา 13 14 16 และ 17 ซึ่งบัญญัติให้ส่วนราชการจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการสี่ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการ
แผ่นดินประกอบการเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิก าร จึงได้จัดท าแผนปฏิบั ติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2556 ขึ้น ภายใต้หลักการ ที่
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ กรอบแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ .ศ.2552 - 2567 แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ .ศ.2555-2558 และ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  พ.ศ.2555-2558 มหาวิทยาลัยข อนแก่น รวมถึงแผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) กอปรกับ
ข้อคิดเห็น  เสนอแนะ จากผลการประเมินคุณภาพของมหา วิทยาลัยขอนแก่นจากหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนความคาดหวังต่างๆ จากการรับฟัง     
ความคิดเห็นของประชาคมและทุกภาคส่วนต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
 สาระส าคัญของแผนปฏิ บัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2556  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “มหาวิทยาลัยวิจัยช้ันน าระดับโลก ”             
ซึ่งได้ ก าหนดยุทธศาสตร์อยู่บนหลักการที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่มหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก โดย เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน 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) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน 
และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพ่ึงตนเองได้   

การแปลงแผนสู่การปฏิบัติได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลั ยโดยในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะประกอบไปด้วย เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด        
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์  โครงการ และผู้รับผิดชอบ  โดยรายละเอียดโครงการ ประกอบด้วย 2  ส่วนส าคัญ คือ 

 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ง 

 

 ส่วนที่ 1 เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกโดยจัดโครงการแยกต่างหากจาก โครงการปกติ  ซึ่งจัดหมวดหมู่เป็นด้านตามพันธกิจ        
จ านวน 21 โครงการ ดังนี้ 
  ด้านที่ 1 การผลิตบัณฑิตและการเรียนการสอน  จ านวน  11 โครงการ 
  ด้านที่ 2 การวิจัย  จ านวน 2 โครงการ 
  ด้านที่ 3 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 1 โครงการ 
  ด้านที่ 4 การบริหารจัดการองค์กร จ านวน 7 โครงการ 
 ส่วนที่ 2 เป็นโครงการปกติตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ .ศ.2555 – 2558  และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น      
พ.ศ.2555-2558 ซึ่งประกอบด้วย 24 กลยุทธ์ 91 มาตรการ และ 295 โครงการ ดังนี้  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1  ระบบบริหารจัดการที่ดี ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 24 มาตรการ  69 โครงการ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่ด ี ประกอบด้วย 4  กลยุทธ์ 16  มาตรการ  53  โครงการ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนานักศึกษา  ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 8 มาตรการ  28 โครงการ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวิจัย ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ 20 มาตรการ  55 โครงการ 
  ประเด็นยุทะศาสตร์ที่ 5 การบริการวิชาการ  ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ 5 มาตรการ  จ านวน 24 โครงการ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ด ีประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ 4 มาตรการ  16 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพ  ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ 2 มาตรการ  8 โครงการ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี  ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ 2 มาตรการ  6 โครงการ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 ชุมชนสัมพันธ์ ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ 4 มาตรการ  10 โครงการ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพ่ึงตนเองได้       
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ 6 มาตรการ  26 โครงการ  
  



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จ 

 

กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2556 ได้มีการระดมความคิดเห็นจากประชาคมทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และได้มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการมาอย่างต่อเนื่ องโดยมีระดมความคิดเห็น ร่วมกับ  คณะ /หน่วยงานเพื่อร่วมจัดท าและถ่ายทอดการจัดท าแผนในระดับ          
คณะ/หน่วยงานเพื่อเชื่อมโยง เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตลอดจนโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้อง เชื่อมโยงกันภายใต้บริบทของแผนพัฒน าเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)  กรอบคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากรอบการประเมินคุณภาพ
ภายนอกส านักงานรับรองและประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รวมทั้งได้บูรณาการหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของส านักงาน ก .พ.ร. 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยด้วย  
 งบประมาณท่ีใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล และงบประมาณเงินรายได้ท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนมหาวิทยาลัยสามารถขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินรายได้จากงบประมาณเงินทุนส ารองสะสมเข้าสนับสนุนโ ครงการ/กิจกรรม   
ที่ส าคัญได้ โดยมีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 10,477.7059 ล้านบาท จ าแนกเป็น งบประมาณแผ่นดิน 3,712.4440 ล้านบาท งบประมาณเงินรายได ้6,765.2619 ล้านบาท  
 กระบวนการติดตามประเมินผลการด าเนินงานนอกจากจะด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ของส านักงาน ก.พ.ร. แล้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังมีกลไก
การก ากับติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เช่น กลไกการควบคุมภายใน  การตรวจสอบภายใน  การบริหารความเสี่ยง  การจัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหารระดับ รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ กับอธิการบดี  การประชุมชี้แจงและ ติดตามผลการด าเนิน เป็นระยะ รวมถึง การสร้างกลไก   
การประกันคุณภาพและเสริมสร้างเครือข่ายการท างานและประสานงานร่วมกัน เป็นต้น 
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บทที่ 1 บทน า 
 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
ความเป็นมา 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 มาตรา 75 และมาตรา 76 และพระราชกฤษีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์แล ะวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ.2546 มาตรา 13  14  16 และ 17 บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี โดยจัดท า
เป็นแผน 4 ปี เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนนิติบัญญัติและแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวล า 4 ปี ของคณะรัฐมนตรี 
ทั้งนี้ส่วนราชการจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินภายใน 60 วัน โดยต้องน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีงบประมาณต่อไป 

รัฐบาลภายใต้ก ารน าของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้จัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดินภายหลังจากท่ีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเพ่ือน าไปใช้
เป็นกรอบแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดิน และทุกส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี                 
โดยคณะรัฐมนตรี  มีมติเมื่อวันที่  6 ตุลาคม 2554  เห็นชอบ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ.2555- 2558  ตามประกาศส า นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                  
เรื่อง แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 วันที่ 21 กันยายน 2554  

ดังนั้น ส่วนราชการจึงต้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 ของรัฐบาล และมีการบูรณาการเชื่อมโยงภายในกระทรวง และระหว่างกระทรวงตามมิติภารกิจ มิติพื้นท่ีและมิติวาระ รวมถึงให้เป็นไป
ตามผลผลิต ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ โดยใช้ทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
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 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดท าขึ้นภายใต้หลักการที่สอดคล้องกับแ ผนบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ.2555-2558 
(รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย ยึดกรอบนโยบายและพันธกิจส าหรับ
การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย พ .ศ.2554-  2558  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดขึ้น ตาม ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3/2553 ตลอดจนมีความ
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ กรอบ แผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ .ศ.2552- 2567   แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ .ศ.2555  – 2558  มหาวิทยาลัยขอนแก่น            
แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ .ศ. 2555- 2558 ฉบับได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 1 
มิถุนายน 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 1 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 

ภาพท่ี 2 การแปลงแผนการบริหารราชการแผ่นดินสู่แผนปฏิบัติราชการ 4  ปี  
           และแผนแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
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กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ .ศ.2556 ได้มีกระบวนการมีส่วนร่วมจาก ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยขอนแก่น          

โดยเชื่อมโยงกันภายใต้บริบทของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)  กรอบคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  กรอบการประเมิ นคุณภาพภายนอกส านักงานรับรองและประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รวมทั้งได้บูรณาการ
หลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของส านักงาน ก.พ.ร. โดยมีกระบวนการส าคัญ ดังนี้ 

 แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือรวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูล  สารสนเทศ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 
(SWOT Analysis)  

 จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูง  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 25555 ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อ านวยการ ศูนย์ /สถาบัน/
ส านัก เพ่ือพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์  โครงการส าคัญท่ีจะขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 จัดประชุมสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555  เพ่ือรับฟังความคิดเห็น สร้างการรับรู้และ        
ความเข้าใจ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่อแผนงาน/โครงการ ในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 จัดท า [ร่าง] แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 คณะท างานปรับปรุง และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ฉบับสมบูรณ์  เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 15/2555 เมื่อวันที่ 19 
ตุลาคม 2555 และทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 

 จัดท างบประมาณประจ าปี โดยจัดท าค าของบประมาณเงินรายไดแ้ละค าของบประมาณแผ่นดิน  

 คณะ /หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณปร ะจ าปีของคณะและหน่วยงาน ที่สอด คล้อง กับแผนปฏิบัติราชกา รประจ าปี              
ของมหาวิทยาลัย 

 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ   
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บทที่ 2 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ได้มีกระบวนการและข้ันตอนการวิเคราะห์ สังเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก รวมถึ งผลการประเมินต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยก าหนด               
ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 ด้าน ซึ่งในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ รวมถึง ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพ่ือชี้วัด
ความส าเร็จการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในอันท่ีจะขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามที่ก าหนดไว้ 
โดยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2556               
ซึ่งประกอบด้วยส่วนส าคัญ ได้แก่ 

 ปณิธาน วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยม 

 วิสัยทัศน์  

 ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ 

 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

 แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดระดับโครงการเพ่ือวัดความส าเร็จ
ของโครงการ  ซึ่งประกอบด้วย โครงการส าคัญ (Flagship)            
และโครงการปกติ 

การวเิคราะหปั์จจัยทาง
ยทุธศาสตร์

การก าหนดทศิทางของ
หน่วยงาน

การวเิคราะหถ์งึประเด็นส าคัญ
ทีจ่ะตอ้งมุง่เนน้/ใหค้วามส าคัญ

เพือ่ทีจ่ะบรรลวุสิยัทัศน์

การก าหนดเป้าประสงค์
ส าหรับแตล่ะประเด็น

การก าหนดตัวชีว้ัดและ
เป้าหมายของแตล่ะ

เป้าประสงค์

การก าหนดกลยทุธห์รอืสิง่ที่
จะท าเพือ่ใหบ้รรลเุป้าประสงค์

จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส ภัยคกุคาม (SWOT)

วสิัยทัศน ์(Vision) และพันธกจิ(Mission)

ประเด็นยทุธศาสตร ์(Strategic Issues)

เป้าประสงค ์(Goals)

ตัวชีว้ัด (Key Performance Indicators) 
และ เป้าหมาย (Target)

กลยทุธ ์(Strategies)

ภาพท่ี 3 กรอบคิดและกระบวนการจัดท าแผนมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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2.1 ปณิธาน วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยม  
ปณิธาน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์รวมทางความคิด สติปัญญาของสังคม และเป็นศูนย์รวมการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยึดมั่นใน   

ความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีความสัมพันธ์กับนา นาประเทศทั่วโลกเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ใกล้ชิดกับ            
กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เป็นสถาบันการศึกษาท่ีเป็นแหล่งเชื่อมโยงความรู้ทางอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างแท้จริง 

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกลไกใ นการพัฒนาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการทุกสาขา รวมทั้งการวางรากฐานให้เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของภูมิภาคโดยอาศัย    
ความร่วมมือ การบริหารจัดการ  ที่มีประสิทธิภาพ   
 บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น พึงเป็นผู้ที่กอปรด้วย วิทยา จริยา และปัญญา อันที่จะสามารถประยุกต์ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภูมิภาคแก่ประเทศชาติและ
ขยายสู่ความเป็นสากลต่อไป 

วัฒนธรรมองค์กร  
“วัฒนธรรมองค์กร” ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ (1) มีความตื่นตัว กระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในกฎระเบียบ และระบบธรรมาภิบาล (2) ค านึงถึง

ประโยชน์ส่วนรวม ประนีประนอม และ มีการยอมรับความคิดเห็น (3) มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน ศรัทธา จงรักภักดีต่อองค์กร ขยันอดทน ท างานเป็นทีม        
และมีจิตใจของการบริการ (4) เป็นชุมชนทางวิชาการท่ีเน้นการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กร  

ค่านิยม 
“ค่านิยม” ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คื อ การน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ การให้ความส าคัญกับคณาจารย์ บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคู่ความร่วมมือ         

การมุ่งเน้นผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า การมุ่งเน้นอนาคต การเรียนรู้ขององค์กรของแต่ละบุคคล และ ความรับผิดชอบต่อสังคม  

                                                           
  ท่ีมา ของปณิธาน จัดท าโดยสภามหาวิทยาลัย (ศ.ดร .ก า จร มนุญปิจุ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ในขณะน้ัน ) และปรับถ้อยค าเพ่ิมเติมจากท่ีประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้ง 15/2555                           
เมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม 2555 ส าหรับ ค่านิยม และ วัฒนธรรมองค์กร  จัดท าโดย ท่ีประชุมคณบดีเมื่อคราวประชุ มแลกเปลี่ยน  เรียนรู้ระหว่างผู้บริหาร ณ โรงแรมจุลดิศเขาใหญ่ จ .นครราชสีมา เมื่อวันท่ี 28- 30 
กรกฎาคม 2549) 
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2.2 วิสัยทัศน์ (VISION) 
      มหาวิทยาลัยวิจัยช้ันน าระดับโลก  
 
  

  ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 
ภายในปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับโลกโดยเทียบเคียงจากการจัดอันดับของสถาบันภายนอกว่าเป็นอันดับ  

1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเชีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก  
มหา วิทยาลัยขอนแก่นมีความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เชื่อมโยงกับการบริการวิชาการ การท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการแก้ไข พัฒนาในพื้นที่จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง โ ดยใช้การวิจัย
เป็นฐาน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการยกย่องในระดับชาติและระดับนานาชาติว่าเป็นองค์กรที่มีคุณภาพการศึกษา การวิจัย การบริหารจัดการที่ดี               
มีธรรมาภิบาล ตลอดจนมีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สินและทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและ
พ่ึงพาตนเองได้ บุคลากรมีความรู้ความสามารถสูง มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีในการท างาน เป็นองค์กรที่มีสุขภาวะที่ดี มีบรรยากา ศทางวิชาการ        
บนพื้นฐานของความภักดีและผูกพันต่อองค์กร 

    

 
2.3 พันธกิจ 

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลที่มุ่งการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง 
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2.4 ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค ์  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

เป้าประสงค์ 

1.ระบบบริหารจัดการที่ด ี มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีระบบบริหารจัดการที่ดีท่ีสร้าง คุณภาพชีวิตและความผาสุกในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร ใน
องค์กร (healthy organization) ควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง             
(high performance organization) 

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

3.การพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่าต่อสังคม 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้และประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ของสังคม และ
สามารถด ารงชีพอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพ และคุณธรรม 

4.การวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการน าเอาหลักการของการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานประจ า
และการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือน ามหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่ “มหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา  (Research 
Based University)” 

5.การบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นศูนย์กลาง การให้บริการ
ทางวิชาการ โดยเป็นที่พึ่งของสังคม โดยของประเทศ และประเทศในภูมิภาค บนพื้นฐานของความรู้ทางวิชาการสู่          
การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิ จพอเพียง อันจะน าไปสู่การชี้น าสังคมทางปัญญา การพัฒนาสังคมฐานรากให้เข้มแข็ง       
และยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

เป้าประสงค์ 

6. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี  เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ ส่งเสริม วิจัย และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อรักษาคุณค่าและเพ่ิมมูลค่าในระดับชาติและ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโ ขง ตลอดจนการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงไปสู่กระบวน         
การการเรียนการสอนในระดับต่างๆ  

7.การพัฒนาคุณภาพ และระบบ
ประกันคุณภาพ 

 

เป็นสถาบันที่สนับสนุนและส่งเสริมให้การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารและด าเนินงานทุก ระบบ
ขององค์กร เพ่ือพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งคุณภาพท่ีได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล มีสมรรถนะ (Competency)       
ในการขับเคลื่อนให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์แห่งความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของชาติ ที่สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ 

8.ศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี  สนับสนุนและส่งเสริ มให้ศิษย์เก่าร่วมสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นก้าวไปเป็น
สถาบันการศึกษาชั้นน าของเอเชีย และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีมีความพร้อมด้วย วิทยา จริยา ปัญญา 

9.ชุมชนสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชนในฐานะที่เป็นส ถาบันการศึกษาชั้นน าที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม      
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

10.การบริหารจัดการทรัพยากร 
ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา 
เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและพ่ึงตนเองได้ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการบริหารจัดการทรัพยากร  และทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อองค์กร            
ลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินและมีความม่ันคงทางด้านงบประมาณมากข้ึนจากการจัดหารายได้เป็นของตนเอง 
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2.5 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategies Map)  
                                     . .2555-2558
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2.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

1.ระบบบริหารจัดการที่ด ี 1.1 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีระบบบริหารจัดการที่ดี
ที่สร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร  ในองค์กร (healthy organization) 
ควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานการ
ท างานท่ีมีผลสัมฤทธ์ิสูง (high performance 
organization) 

1.1.1 ระดับความส าเร็จของระบบบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล 4 5 

  1.1.2 ระดับความส าเร็จของการเป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธ์ิสูง  
(high performance organization) 

5 5 

2.การผลิตบัณฑิตที่ด ี 2.1  มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันท่ีมุ่งผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ มี ความรู้ ความสามารถทาง
วิชาการ  มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะและ
ความรับผิดชอบในการท างาน รวมทั้งการใช้ชีวิตใน
สังคม ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 
และมีสมรรถนะระดับ สากล สามารถแข่งขันกับ
นานาชาติได้ บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
  

2.1.1 ระดับความส าเร็จของการบรรลุคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค ์

5  5 

  
  
  

2.1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 

83.91 85 

2.1.3 ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา  84.58 85 

2.1.4 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

 4 4 

    2.1.5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด  

58.58  
 

60 

    2.1.6 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

56.16 60 
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    2.1.7 ระดับความส าเร็จของระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

5  5 

    2.1.8 ระดับความส าเร็จของการจัดการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา 
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

5  5 

    2.1.9 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 5 5 
3: การพัฒนานักศึกษา  3.1 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันท่ีมุ่งเน้น   

การสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษาให้เป็นทรัพยากร
มนุษย์ท่ีมีคุณค่าต่อสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ด ีมีความรู้
และประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม  และสามารถ
ด ารงชีพอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพ และ
คุณธรรม 

3.1.1 ระดับความส าเร็จที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา
อย่างมีคุณภาพและคุณธรรม 

5 5 

  3.1.2 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา 

5  5 

4.การวิจัย 4.1 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบ
ในการน าเอาหลักการของการวิจัยไประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนางานประจ าและการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อ
น ามหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่ “มหาวิทยาลัยที่ใช้
การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา (Research Based 
University) 
 

4.1.1 ระดับความส าเร็จของมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐานในการ
พัฒนา (Research Based University) 

5 5 

4.1.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า 

207,791 220,000 
บาท/คน 

4.1.3 ร้อยละของงบประมาณเพื่อการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมของ
งบประมาณทั้งหมด 

9.20 10  
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  4.1.4 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ได้รับทุนท าวิจัยและงาน
สร้างสรรค์จากภายในและงานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัยต่อ
อาจารย์และนักวิจัยท้ังหมด 

26.62 35 

4.1.5  ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ และ/
หรือ น าไปใช้ประโยชนร์ะดบันานาชาติต่ออาจารยป์ระจ าและนักวิจัย
ประจ า 

36.61 45 

4.1.6 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation)             
ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

82.38 85 

5.การบริการวิชาการ 
  

5.1 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันเสริมสร้าง
ศักยภาพของมนุษย์และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการ โดยเป็นท่ี
พึ่งของสังคม และประเทศในภูมิภาค บนพื้นฐาน
ของความรู้ทางวิชาการสู่การพัฒนาตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง อันจะน าไปสู่การช้ีน าสังคมทาง
ปัญญา ก ารพัฒนาสังคมฐานรากให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน   
 
 

5.1.1 จ านวนความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการบริการ

วิชาการ* 

8 10 

5.1.2.ร้อยละของงบประมาณเพื่อการบริการวิชาการส าหรับหน่วยงาน

ภายในและภายนอกต่องบประมาณทั้งหมด*  

0.93 1 

5.1.3 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สังคม 

5 5 
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6.การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ที่ด ี
  
  
  

6.1 เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ ส่งเสริม วิจัย และ
ประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อรักษาคุณค่า
และเพิ่มมูลค่าในระดับชาติและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
ตลอดจนการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของอนุ ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงไปสู่
กระบวนการการเรียนการสอนในระดับต่างๆ 

6.1.1 ระดับความส าเร็จในการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 5 

6.1.2 ร้อยละของงบประมาณในการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ 

วัฒนธรรมต่องบประมาณทั้งหมด* 

 

0.36 0.5 

7.การพัฒนาคุณภาพและระบบ
ประกันคุณภาพ 

7.1 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันท่ีสนับสนุน
และส่งเสริมให้การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารและด าเนินงานทุกระบบของ
องค์กร เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งคุณภาพท่ีได้รับ
การยอมรับตามมาตรฐานสากล  มีสมรรถนะ 
(Competency) ในการขับเคลื่อนให้บรรลุซึ่ง
วิสัยทัศน์แห่งความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของชาติ 
ที่สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ 

7.1.1 ระดับความส าเร็จของระบบการประกันคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
 

5 5 

8.ศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ด ี
  

8.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้ศิษย์เก่าร่วมส ร้าง    
ความเข้มแข็งและขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ก้าวไปเป็นสถาบันการศึกษาช้ันน าของเอเซีย และ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่มี        
ความพร้อมด้วย วิทยา จริยา ปัญญา 

8.1.1 ระดับความส าเร็จของศิษย์เก่าที่ร่วมสร้างความเข้มแข็งและ
ขับเคลื่อนให้กับมหาวิทยาลัย 

4 5 

8.1.2 จ านวนเงินท่ีได้รับบริจาคจากศิษย์เก่าต่อจ านวนศิษย์เก่า* 220  
 

300  
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9.ชุมชนสัมพันธ์ 9.1.มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมและ
ชุมชนในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาช้ันน าท่ีให้  
การสนับสนุนกิจกรรม และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมที่เป็นแบบอย่างท่ีดี 

9.1.1 ระดับความส าเร็จที่ได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชน 4 5 

10 .การบริหารจัดการทรัพยากร 
ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทาง
ปัญญาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
พึ่งตนเองได ้

10.1 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการบริหารจัดการ
ทรัพยากร และทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่าต่อองค์กร ลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดิน
และมีความมั่นคงทางด้านงบประมาณมากขึ้นจาก
การจัดหารายได้เป็นของตนเอง 

10.1.1 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากร และ
ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

5 5 

10.1.2 ร้อยละของเงินรายได้ต่องบประมาณทั้งหมด* 64 65 

 
หมายเหตุ : 1. * หมายถึง ตัวช้ีวัดใหม่  
 2.  รายละเอียดค าอธิบายตัวช้ีวัดและเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานอยู่ในภาคผนวก  ช. หน้า 151 
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2.7.รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดท าขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ 

และมุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของภูมิภ าคและของโลก ทั้งนี้ ได้พิจารณาประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้อง เช่น นโยบายและ      
ทิศทาง การพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศ  นโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก (QS)  ความเป็นนานาชาติ 
มาตรการ/โครงการ ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงผลการประเมินต่างๆ เช่น  

 ผลการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี ตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ.2554 

 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 ผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากที่ประชุมต่างๆ เช่น ที่ประชุมคณบดี /สภามหาวิทยาลัย /กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น  

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จ าแนกโครงการออกเป็น 2 ส่วนส าคัญ คือ  
ส่วนที่ 1 โครงการส าคัญตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย (Flagship) โดยเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญ ซึ่งจัดหมวดหมู่เป็นด้านตามพันธกิจ  
ส่วนที่ 2 โครงการปกติที่ปรากฏในแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555 – 2558  
 
โดยมีรายละเอียดโครงการทั้ง 2 ส่วน ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1  
โครงการส าคัญตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย (Flagship) 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ส่วนที่ 1 โครงการส าคัญตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย (Flagship)  
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ที ่ โครงการ 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย /ผลผลิต /ผลลัพธ์/

รายละเอียดย่อ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก 

ความสอดคล้อง 

และเชื่อมโยง  ตลอดจน
การแก้ไขปัญหา  

การผลิตบัณฑิตและการเรียนการสอน 

1 โครงการเพิ่มจ านวนอาจารย์ให้เป็นไปตาม
สัดส่วนภาระงานสอน 

เพ่ิมจ านวนอาจารย์ให้อยู่ในเกณฑ์ FTEs 
จ านวน 50 คน 

งบประมาณแผ่นดิน
หมวดเงินอุดหนุน 

ฝ่ายวางแผนฯ 
คณะ/หน่วยงาน 

St3 
(ปัญหาภาระงานอาจารย์) 

2 โครงการเพิ่มจ านวนอาจารย์ต่างชาติ จ านวนไม่ต่ ากว่า 50 คน งบประมาณรายได้และ 
งบประมาณแผ่นดิน 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ 
คณะ/หน่วยงาน 

St3, QS, I 

3 โครงการส่งเสริมการผลิตต ารา จ านวนไม่ต่ ากว่า 20 เล่ม งบประมาณรายได้ ฝ่ายวิชาการฯ 
คณะ/หน่วยงาน 

St3, QS 

4 โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ (ผศ,รศ,ศ เพ่ิมข้ึน 40 คน ) 

งบประมาณรายได้ ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 
คณะ/หน่วยงาน 

St3  

5 โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ เพ่ิมพูนความสามารถด้านการจัดการ
เรียนการสอน ตลอดจนเสริมสร้าง
แนวคิด ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติตน 

งบประมาณรายได้ ฝ่ายวิชาการฯ 
คณะ/หน่วยงาน 

St3 

                                                           
   ความสอดคล้องและเชื่อมโยง St : ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 ประเด็นยุทธศาสตร์, S : Strengths ,W:Weaknesses ,O:Opportunities ,T:Threats ,QS:การจัดอนัดับมหาวิทยาลัยชั้นน า , I:ความเป็นนานาชาติ 
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ที ่ โครงการ 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย /ผลผลิต /ผลลัพธ์/

รายละเอียดย่อ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก 

ความสอดคล้อง 

และเชื่อมโยง  ตลอดจน
การแก้ไขปัญหา  

6 โครงการเชิดชูเกียรติอาจารย์สอนดีเด่น 
 

เชิดชูเกียรติให้แก่อาจารย์ที่สอนและ   
เป็นแบบอย่างท่ีดีในสาขาวิชาต่างๆ 

งบประมาณรายได้ ฝ่ายวิชาการฯ 
คณะ/หน่วยงาน 

St3 

7 โครงการเพ่ิมจ านวนนักศึกษานานาชาติที่ได้มา
ศึกษาต่อและแลกเปลี่ยน 

จ านวนไม่ต่ ากว่า 400 คน 
 

งบประมาณรายได้ ฝ่ายวิชาการ 
คณะ/หน่วยงาน 

St3, QS 

8 โครงการเสริมสร้างประสบการณ์นักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ต่างประเทศ  

จ านวน  400 คน งบประมาณรายได้ ฝ่ายวิชาการ 
คณะ/หน่วยงาน 

St3, QS 

9 โครงการเพิ่มจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ 
เน้นการวิจัย 

เพ่ิมจากปี 55 ไม่น้อยกว่า  15%  
 

งบประมาณรายได้ ฝ่ายวิชาการ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

St3,QS 

10 โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค ์(Ready to work)  

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านบุคลิกภาพ 
ภาษา และประสบการณ์ที่เก่ียวข้องตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

งบประมาณรายได้ ฝ่ายวิชาการฯ 
คณะ/หน่วยงาน 

St3, IQA 2554 

11  โครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติ และเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

- เตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่
ส าหรับบริการนักศึกษานานาชาติ 

- ส่งเสริมความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

- ปรับปรุงระบบและกลไกต่างๆเพ่ือ
รองรับความเป็นนานาชาติ 

งบประมาณรายได้ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
คณะ/หน่วยงาน 

St2, I 



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

29 

 

ที ่ โครงการ 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย /ผลผลิต /ผลลัพธ์/

รายละเอียดย่อ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก 

ความสอดคล้อง 

และเชื่อมโยง  ตลอดจน
การแก้ไขปัญหา  

- ส่งเสริมการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
- สอนภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือนบ้าน

ให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ 
บุคลากร 

- ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนกิจกรรม
กับมหาวิทยาลัยเป้าหมาย 

การวิจัย 

12 โครงการเพิ่มจ านวนการตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติ 

เพ่ิมข้ึนจากปี 55 ไม่น้อยกว่า 50% 
(2556 จ านวน 1,100 paper ต่อปี) 
 

งบประมาณรายได้ ฝ่ายวิจัยฯ 
คณะ/หน่วยงาน 

St4, QS 

13 โครงการละว้า 
 

การลดโรคพยาธิใบไม้ในตับ โดยบูรณากา
รสหสาขาวิชาต่างๆ เพื่อการแก้ไขปัญหาใน
พ้ืนที่แก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น  
 

งบประมาณแผ่นดิน 
งบประมาณรายได้ 

ฝ่ายวิจัยฯ 
คณะ/หน่วยงาน 

St4, 

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

14 โครงการจัดท ามาตรฐานงานวิจัยด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

มีเกณฑ์มาตรฐานงานวิจัยด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

งบประมาณรายได้ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
คณะ/หน่วยงาน 

St6,IQA 
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ที ่ โครงการ 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย /ผลผลิต /ผลลัพธ์/

รายละเอียดย่อ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก 

ความสอดคล้อง 

และเชื่อมโยง  ตลอดจน
การแก้ไขปัญหา  

การบริหารจัดการองค์กร 

15 โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถและบริการ จ านวน 2 หลัง งบประมาณรายได้ ฝ่ายพัฒนาระบบฯ St1, St10 
16 โครงการพัฒนาพ้ืนที่พาณิชย์เชิงสร้างสรรค์ 

 
มีผู้ประกอบการเข้าด าเนินการ 
จ านวน 1 แปลง 

งบประมาณรายได้ ฝ่ายพัฒนาระบบฯ St10, 

17 โครงการประหยัดทรัพยากรและพลังงาน ประหยัดทรัพยากรและพลังงาน 
ได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 

งบประมาณรายได้และ
งบประมาณแผ่นดิน 

ฝ่ายการคลังฯ 
คณะ/หน่วยงาน 

St1, 

18 โครงการพัฒนา MIS  บูรณาการระบบ MIS 4 ระบบเข้ากันได้ 
เพ่ือสนับสนุนการบริหาร 

งบประมาณรายได้ ฝ่ายวิชาการฯ 
 

St1, 

19 โครงการก่อสร้างหอพักนานาชาติและแฟลต
อาจารย์นานาชาติ 

มีหอพักและแฟลตให้แก่นักศึกษาและ
อาจารย์ 

งบประมาณรายได้ 
(10 ล้านบาท) 

ฝ่ายพัฒนาระบบฯ St1, I, 

20 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อม 
 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงสีฐาน 
- ปรับปรุงสวนสาธารณะหน้าหอ 16 
- จัดท าสวนป่า บริเวณบ่อลูกรัง 
- ปรับปรุงสวนรุกขชาติ 
- ปรับปรุงบริเวณสโมสรอาจารย์ 
- ทางเดินเท้าหลังคาคลุม 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาเขตหนองคาย 

งบประมาณรายได้ ฝ่ายพัฒนาระบบฯ 
คณะ/หน่วยงาน 

 

St1, 
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ที ่ โครงการ 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย /ผลผลิต /ผลลัพธ์/

รายละเอียดย่อ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก 

ความสอดคล้อง 

และเชื่อมโยง  ตลอดจน
การแก้ไขปัญหา  

21 โครงการมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ  
 

- จัดการขยะ ของเสียต่างๆ  
- รณรงค์เรื่องความปลอดภัย        

วินัยจราจร 
- กิจกรรมส่งเสริมความสุข 

งบประมาณรายได้ มหาวิทยาลัย 
คณะ/หน่วยงาน 

St1, 
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ส่วนที่ 2  
โครงการปกติ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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สรุปรายละเอียดกลยุทธ์ มาตรการ โครงการปกติ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ มาตรการ โครงการ 
1.ระบบบริหารจัดการที่ดี 
 

5 24 69 

2.การผลิตบัณฑิต 
 

4 16 53 

3.การพัฒนานักศึกษา 
 

3 8 28 

4.การวิจัย 
 

6 20 55 

5.การบริการวิชาการ 
 

1 5 24 

6.การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

1 4 16 

7.การพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพ 
 

1 2 8 

8.ศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี 
 

1 2 6 

9.ชุมชนสัมพันธ์ 
 

1 4 10 

10.การบริหารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้
เกิดประโยชน์สูงสุดและพ่ึงตนเองได้ 
 

1 6 26 

รวม 24 91 295 
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37

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับโครงการ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

1.1.1.1 • ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างฯ

• กองอาคารและสถานที่
• คณะ/หน่วยงาน

 • ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างฯ

 • คณะ/หน่วยงาน

1.1.2.2 • จ านวนโครงการกิจกรรมทีด่ าเนินการ ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภค  เช่น

   (1) แก้ปัญหาบริเวณทีเ่ป็นจุดอันตรายของมหาวทิยาลัย (Black-Spot Treatment)

   (2) ส ารวจและปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน มีการควบคุมความเร็วในการสัญจรทีเ่หมาะสม มีจุดเล้ียวกลับ วงเวยีน และ

สัญญาณไฟ พร้อมเคร่ืองหมายจราจร แผนที ่ป้ายชื่อถนน ป้ายประตู และป้ายบอกทางทีส่ามารถส่ือสารให้ชาวต่างชาติ

เข้าใจได้

    (3) ปรับปรุงพืน้ทีจ่อดรถและจักรยานยนต์ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ก่อสร้างอาคารจอดรถในพืน้ทีร่อบนอก 

ปรับปรุงพืน้ทีจ่อดรถเดิมให้เป็นพืน้ทีสี่เขียว ลานกิจกรรม สวนหย่อม เพือ่รองรับกิจกรรม และส่งเสริมบรรยากาศการอยู่

ร่วมกับธรรมชาติ

1.1.2.1

จัดท าผังม่บททีจ่ัดสรรและก าหนดพืน้ทีก่ารใช้สอย• มีผังแม่บททีจ่ัดสรรและก าหนดพืน้ที่

การใช้สอย

ปรับปรุงระบบขนสงมวลชนโดยเพิม่จ านวนรถสวสัดิการและจัดให้มีจุดการให้บริการ และปรับปรุงระบบขนส่งมวลชน

สวสัดิการของมหาวทิยาลัยให้มีการเดินรถทีค่รอบคลุมพืน้ทีห่ลักของมหาวทิยาลัย เพือ่ลดความแออัดของปริมาณการจราจร

บนท้องถนน และเชื่อมต่อเข้าไปยังศูนย์กลางของชุมชนเมือง ตลอดจนมีมาตรการบูรณาการการขนส่งมวลชน

• มีการปรับปรุงระบบขนส่งมวลชน

กลยุทธ์ที ่1 มีโครงสร้างพ้ืนฐานทีด่ี

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี

มาตราการที ่1 มีผังแม่บททีจ่ัดสรรและก าหนดพ้ืนทีก่ารใช้สอยต่างๆ ทีด่ี

มาตรการที ่2 จัดระบบขนส่งมวลชนและระบบจราจรปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคทีเ่พียงพอ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับโครงการ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

    (4) เพิม่เส้นทางจักรยาน และทางเดินเท้าทีม่ีหลังคา เชื่อมระหวา่งอาคารเรียน ศูนย์อาหารและบริการ โดยเน้นความ

ปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ความพึงพอใจของชุมชน

    (5) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบการส่ือสาร ระบบประปา

 ระบบโทรศัพท์ และระบบการจัดการขยะ ให้อยู่ในสภาพทีส่ามารถใช้งานได้ดี เพียงพอต่อความต้องการ และรองรับการ

เติบโตในอนาคต

• ฝ่ายศิลปวฒันธรรม

• คณะ/หน่วยงาน

1.1.3.1 • ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างฯ
• กองอาคารและสถานที่

• คณะ/หน่วยงาน

• ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างฯ

• คณะ/หน่วยงาน

• ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างฯ

• คณะเกษตรศาสตร์

1.1.3.4 • มีการด าเนินการ จัดท าโครงการน าร่อง “การท าบัญชีก๊าซเรือนกระจก (GHG Inventory)” ของชุมชนมหาวทิยาลัยเพือ่น าไปใช้เป็นข้อมูลใน

การวเิคราะห์และวางแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการประหยัดพลังงาน

• ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างฯ

1.1.2.3 • ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรของ 

มข. มีความรู้ด้านกฎหมายจราจรเพิม่ขึ้น

รณรงค์ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตสานึกในเร่ืองวนิัยจราจร และด าเนินการกวดขันวนิัยจราจรเอื้ออาทร และ

พิจารณาลงโทษผู้กระท าผิดในแบบเอื้ออาทรโดยการจัดอบรมเพิม่พูนความรู้ด้านกฎหมายจราจร/การบ าเพ็ญ

สาธารณประโยชน์

• จ านวนโครงการ/กิจกรรม

ปฏิบัติการเพือ่ลดการใช้พลังงานภายนอกพืน้ทีอ่าคาร โดยการใช้พลังงานทดแทน เช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือ

พลังงานลมขนาดเล็ก ผลิตไฟฟ้าเพือ่ทดแทนไฟแสงสวา่งของถนน ไฟแสงสวา่งในพืน้ทีร่อบอาคาร ไฟสัญญาณจราจร เป็นต้น

• จ านวนโครงการ/กิจกรรม1.1.3.2

มาตรการที ่3 มีระบบการประหยัดพลังงานทีด่ี

ก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติเพือ่ลดการใช้พลังงานภายในพืน้ทีอ่าคาร โดยมีเป้าหมายลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงอย่าง

น้อย 10% ต่อปี พร้อมด าเนินการรณรงค์ และประชาสัมพันธอ์ย่างต่อเนื่อง

การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว ์(โค ไก่ สุกร) และน าไปแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า หรือเป็นพลังงานความร้อน เพือ่ใช้ใน

ฟาร์มเพือ่ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนให้แก่ชุมชนได้

• มีการด าเนินการ1.1.3.3

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี
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• จ านวนโครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ และส่ิงแวดล้อม ให้มีความเขียวและอุดมสมบูรณ์ • ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างฯ

• กองอาคารและสถานที่

• คณะ/หน่วยงาน

    (2) ปรับปรุงภูมิสถาปัติย์ พร้อมทัง้จัดโซนนิ่งระบบบริหารจัดการการดูแลภูมิสถาปัติย์โดยรวม และพัฒนาสวนหย่อมเพือ่

ใช้เป็นสถานทีพ่ักผ่อนหย่อนใจของประชาคม มหาวทิยาลัยขอนแก่น

    (3) อนุรักษ์พืน้ทีสี่เขียวและรักษาระบบนิเวศของพืน้ทีบ่ริเวณให้สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติด้ังเดิม การส ารวจพันธุ์ไม้

เพือ่ท าทะเบียน และการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้ทีส่ าคัญด้านการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชของ มข.

โครงการจัดระบบรักษาความปลอดภัยทีม่ีประสิทธภิาพ เช่น • ฝ่ายศิลปวฒันธรรม

• ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ

• คณะ/หน่วยงาน

    (2) ขยายผลโครงการฝึกอบรมนักศึกษาอาสาสมัครสืบสวนพิเศษ (TSI) เพือ่สร้างให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิตสาธารณะ ท า

ประโยชน์เพือ่สังคม รณรงค์เมาไม่ขับ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยไร้แอลกอฮอร์

    (1) จัดท าแผนแม่บทการรักษาความปลอดภัยของมหาวทิยาลัย จัดสรรอัตราก าลังและพัฒนาศักยภาพบุคลากร มีระบบ

เตือนภัยของพืน้ทีส่ าคัญ  ระบบแจ้งเตือนภัยการบุกรุก ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หรือระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ในพืน้ทีท่ี่

ส าคัญ • ส านักงานรักษาความปลอดภัย

และการจราจร

มาตรการที ่4 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้มีความเขียวและอุดมสมบูรณ์

1.1.4.1

    (1) ส ารวจและจัดท าแผนแม่บทพืน้ทีสี่เขียวและพืน้ทีก่ิจกรรมชุมชนภายในและชุมชนรอบข้างมหาวทิยาลัย โดยจัดท า

โครงการ “Green Heart Green KKU” พร้อมจัดกิจกรรมตามแผนแม่บทพืน้ทีสี่เขียว ทีม่ีทัง้โซนต้นไม้ยืนต้น โซนต้นไม้ดอก

 โซนต้นไม้เศรษฐกิจ

1.1.5.1 • มีการด าเนินการ

มาตรการที ่5 จัดระบบรักษาความปลอดภัยทีม่ีประสิทธิภาพทีด่ี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี
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1.1.6.1 • มีการปรับปรุงและขยายศูนย์อาหาร

และบริการทัง้สองแห่ง

ปรับปรุงและขยายศูนย์อาหารและบริการทัง้สองแห่งให้สามารถรองรับการบริการนักศึกษาและบุคลากรได้ พร้อมดูแลความ

สะอาด และสุขอนามัย ตลอดจนการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างศูนย์อาหารและบริการแห่งใหม่เพิม่เติม

• ฝ่ายการคลังและทรพย์สิน

1.1.6.2 • ฝ่ายการคลังและทรพย์สิน

• คณะ/หน่วยงาน

1.1.7.1 • ฝ่ายชุมชนสัมพันธฯ์

• คณะ/หน่วยงาน

1.1.7.2 • ฝ่ายการคลังและทรพย์สิน
• ส านักงานบริหารจัดการ

ทรัพย์สินฯ

จัดระบบโซนนิ่งป้ายประชาสัมพันธใ์ห้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่บดบังทัศนียภาพทีส่วยงามของมหาวทิยาลัย ช่วยลด

อุบัติเหตุ และลดมลพิษทางสายตาของผู้สัญจรไปมา

• มีการด าเนินการ

จัดระเบียบร้านค้า แผงลอย และหาบเร่ ให้อยู่ในพืน้ทีท่ีม่หาวทิยาลัยจัดไวใ้ห้เพือ่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความ

ปลอดภัย

• ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

ร้านค้า แผงลอย และหาบเร่

รณรงค์การทิง้ขยะและการคัดแยกขยะและของเหลือใช้ภายในมหาวทิยาลัย ให้เกิดประโยชน์ในเชิงมูลค่าทางเศรษฐกิจ และ

สร้างพฤตินิสัยทีเ่หมาะสมให้แก่นักศึกษา บุคลากรและเป็นตัวอย่างของชุมชน และ “จัดต้ังศูนย์วสัดุ  รีไซเคิล”เพือ่คัดแยก

ขยะและน ากลับไปใช้ประโยชน์ รวมถึงแนวทางการก าจัดขยะอันตรายทีเ่กิดขึ้นภายใน มข.

• มีการด าเนินการ

มาตรการที ่6 มหาวิทยาลัยมีความสะอาดและสุขอนามัยทีด่ี

มาตรการที ่7 เป็นชุมชนเมืองทีม่ีความเป็นระเบียบทีด่ี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี
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1.2.1.1 • ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

• กองการเจ้าหน้าที่
• คณะ/หน่วยงาน

1.2.1.2

1.2.1.3 • ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างฯ

• ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

• ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

• กองการเจ้าหน้าที่
• คณะ/หน่วยงาน

1.2.2.1 • ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

• กองการเจ้าหน้าที่
• คณะ/หน่วยงาน

• จ านวนระเบียบทีไ่ด้รับการแก้ไข

ส่งเสริมให้บุคลากรทีม่ีปัญหาหนี้สิน เข้าสู่โครงการสร้างสัมมาชีพภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่สร้างอาชีพเสริม และ

สร้างรายได้ ภายใต้โครงการน าร่องทีจ่ัดขึ้นโดยความร่วมมือระหวา่งมหาวทิยาลัย ปราชญ์ชาวบ้าน และเครือข่ายชุมชน

• มีโครงการปรับโครงสร้างหนี้สินส าหรับ

บุคลากร

1.2.1.4

• จ านวนหลักสูตรอบรมผู้บริหาร

• จ านวนโครงการ/กิจกรรม

• มีการด าเนินการ ปรับปรุงระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลของพนักงานให้ครอบคลุมการดูแลบุคคลในครอบครัว และปรับปรุงการให้บริการ

ของศูนย์สุขภาพนักศึกษา มข. ให้บุคลากรสามารถเข้าถึงบริการได้โดยง่าย และเป็นการแบ่งเบาภาระความแออัดที่

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ปรับปรุงอาคารชุดทีพ่ักเก่าทีม่ีสภาพเส่ือมโทรม และจัดให้มีอาคารชุดทีพ่ักใหม่เพิม่เติม พร้อมปรับปรุงระเบียบการจัดสรรที่

พักให้เหมาะสม พร้อมส่งเสริมให้บุคลากร มีโอกาสมีทีอ่ยู่อาศัย หรือมีทีดิ่นเป็นของตนเองก่อนทีจ่ะเกษียณอายุราชการ

กลยุทธ์ที ่1.2.พัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

มาตรการที ่2 ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลทีด่ี (HRD System)

ปรับปรุงระบบบริหารจัดการกองทุนสวสัดิการของมหาวทิยาลัยให้มีประสิทธภิาพ มีความยืดหยุ่นทีเ่อื้อให้บุคลากรสามารถ

เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากกองทุนได้อย่างทัว่ถึง

พัฒนาทักษะด้านการบริหารให้แก่ผู้บริหารรุ่นใหม่ ผู้บริหารระดับกลาง อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้โครงการ Khon 

Kaen University Administrators Shadowing, KKUAS เป็นกลไกทีส่ าคัญในการขับเคล่ือนให้ผู้บริหารใหม่ได้รับการ

พัฒนาในประสบการณ์จริง โดยการสเรียนรู้จากมหาวทิยาลัยชั้นน าในประเทศและต่างประเทศ เป็นระยะเวลา 1-4 สัปดาห์

มาตรการที ่1 พัฒนาระบบสวัสดิการบุคลากรทีด่ี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับโครงการ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

1.2.2.2 • ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

• กองการเจ้าหน้าที่

• คณะ/หน่วยงาน

1.2.2.3

1.2.2.3 • มีการด าเนินการ

1.2.2.4

1.2.2.5 • ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

• กองบริหารงานวจิัย

• คณะ/หน่วยงาน

1.2.2.6 • จ านวนโครงการ/กิจกรรม • ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

• คณะ/หน่วยงาน

• มีการด าเนินการ

• จ านวนโครงการ/กิจกรรม

การเชิดชูเกียรติบุคลากรทีอุ่ทิศตนในการปฏิบัติหน้าทีใ่ห้กับมหาวทิยาลัยอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเหมาะสมดีงามสมควร

เป็นตัวอย่างแก่บุคลากรทัว่ไปเพือ่ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณ และมีการคัดเลือกผลงานดีเด่นของมหาวทิยาลัยเป็น

ประจ าทุกปี

• มีกิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากร

การพัฒนาความพร้อมในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการของบุคลากรสายผู้สอน โดยจัดให้มีกลไกในการสนับสนุนและส่งเสริม

ให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถพัฒนาผลงานเพือ่เตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ต าแหน่งทีสู่งขึ้น

พัฒนาศักยภาพในการพัฒนางานประจ าไปสู่การวจิัย (Routine to Research, R2R) หรือการวจิัยสถาบันให้แก่บุคลากร

สายสนับสนุน อย่างต่อเนื่อง และสร้างเครือข่ายของการจัดการความรู้ ระหวา่งหน่วยงานภายในเพือ่แบ่งปันความรู้ใน

รูปแบบต่าง ๆ

• จ านวนโครงการวจิัย R2R ต่อ

ปีงบประมาณ

ก าหนดหลักเกณฑ์การคิดภาระงานของบุคลากรสายผู้สอนให้มีความชัดเจน เหมาะสม มีความยืดหยุ่น และสอดคล้องกับ

สมรรถนะและศักยภาพทีแ่ท้จริงของบุคลากร และสนับสนุนให้บุคลากรสายผู้สอนปฏิบัติหน้าทีไ่ด้ภายใต้ภารกิจที่

หลากหลายได้

ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับทุนเพือ่ศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้นทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ทัง้นี้ต้องทีส่อดคล้อง

กับภาระงานทีรั่บผิดชอบอยู่

มีระบบการสังเคราะห์และการบริหารจัดการความรู้ โดยใช้งานวจิัยเป็นฐานไปสู่การพัฒนางานตามพันธกิจของมหาวทิยาลัย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเรียนการสอน การวจิัย มีเวทีถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น จากอาจารย์อาวโุสไปสู่อาจารย์

ใหม่ จากอาจารย์ไปสู่นักศึกษา จากศิษย์เก่าไปสู่นักศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับโครงการ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

1.2.3.1 • ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

• ฝ่ายวชิาการฯ

• คณะ/หน่วยงาน

โครงการสร้างความผาสุกในสถานทีท่ างาน เช่น • ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

    (1) ด าเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของทีท่ างานให้มีบรรยากาศของการท างานทีดี่ • ฝ่ายชุมชนสัมพันธฯ์

    (2) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการสร้างความสุขในทีท่ างาน การมีส่วนร่วมอาจจะมีหลากหลายรูปแบบ • คณะ/หน่วยงาน

1.2.5.1 • ฝ่ายชุมชนสัมพันธฯ์

• คณะ/หน่วยงาน

• ฝ่ายชุมชนสัมพันธฯ์

• คณะ/หน่วยงาน

• ร้อยละโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพือ่

สร้างความสุขในทีท่ างานต่อจ านวน

หน่วยงาน

จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะภายในชุมชนของมหาวทิยาลัย ด้วยการยกระดับคุณภาพชีวติของประชาคม มข. การตรวจ

สุขภาพ ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด และฝึกสอนกีฬาให้แก่เด็กในชุมชน

• มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะ

ภายในชุมชนของมหาวทิยาลัย

การให้ความรู้และสร้างทักษะในการดูแลสุขภาพให้กับประชาคม มข. ในการดูแลสุขภาพ การลด ละ เลิก พฤติกรรมเส่ียงที่

เป็นภัยต่อสุขภาพ หรือส่งเสริมให้มีพฤติกรรมสุขภาพทีดี่ การเลิกสูบบุหร่ี การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การสร้าง

ความสัมพันธอ์ันดีระหวา่งคนในชุมชน

1.2.5.2 • มีการด าเนินการ

1.2.4.1

มาตรการที ่5 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทีด่ีให้แก่ประชาคมของมหาวิทยาลัย

มาตรการที ่3  ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาบุคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถและสร้างแรงจูงใจเพ่ือดึงดูดผู้มีความสามารถให้มาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

มาตรการที ่4 สร้างความผาสุกในสถานทีท่ างาน (Happy Workplace)

• มีการก าหนดหลักเกณฑ์

จัดให้มีช่องทางในการคัดสรรผู้ทรงคุณวฒิุหรือผู้เชี่ยวชาญทีอ่ยู่ในภาครัฐและเอกชน รวมทัง้ผู้ทีเ่กษียณอายุทีเ่ป็นชาวไทย

และชาวต่างชาติ มาท าสัญญาเป็น Adjunct Professor หรือ Visiting Professor เพือ่พัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน

 และการวจิัยของมหาวทิยาลัย

• มีโครงสร้างเงินเดือนพิเศษ1.2.3.2

ก าหนดหลักเกณฑ์เพือ่ดึงดูดอาจารย์ทีม่ีคุณวฒิุระดับปริญญาเอกโดยเฉพาะผู้ทีก่ าลังจะส าเร็จการศึกษาทัง้ใน และ

ต่างประเทศ ด้วยมาตรการเชิงรุกทัง้ในด้านการสรรหา และการพัฒนาข้อเสนอในด้านส่ิงดึงดูดใจในการท างาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับโครงการ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

1.2.5.3 • ฝ่ายวชิาการฯ

• ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์

• คณะ/หน่วยงาน

1.3.1.1 • ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

• คณะ/หน่วยงาน

1.3.1.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการความเส่ียงอย่างเป็นรูปธรรม • ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์

• คณะ/หน่วยงาน

    (2) สร้างการรับรู้และความตระหนักในการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในให้แก่บุคลากรของมหาวทิยาลัยทุก

ภาคส่วน และสร้างมาตรฐานในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสร้างเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน

1.4.1.1 • ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ
• คณะ/หน่วยงาน

• จ านวนโครงการ/กิจกรรม ทีพ่ัฒนา

ระบบบริหารจัดการทรัพยากร

    (1) น าระบบการบริหารจัดการความเส่ียงมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการสร้างวนิัยด้านการเงิน เพือ่ให้การบริหาร

งบประมาณของมหาวทิยาลัย เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ• มีเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน

ส ารวจสถานบริการ/แหล่งอบายมุขในพืน้ทีโ่ดยรอบมหาวทิยาลัยเพือ่น าไปก าหนดแนวทางในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ ์

ปรับทัศนคติ และพฤติกรรมของเยาวชนให้อยู่ในแนวทางทีส่ร้างสรรค์และหันท ากิจกรรมทีพ่ึงประสงค์ต่อสังคมให้มากขึ้น 

พร้อมทัง้จัดต้ังอาสาสมัครจากนักศึกษาเข้ามาร่วมด าเนินการ

• มีการด าเนินการ

มาตรการที ่1 บริหารจัดการระบบงบประมาณและระบบการเงนิการคลังทีม่ีประสิทธิภาพ

• มีการจ้างอาจารย์เกษียณอายุราชการ 

ตามเกณฑ์ของ FTES

พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรทีม่ีประสิทธภิาพและรองรับการเปล่ียนแปลง ระบบการเงินและงบประมาณของ

ประเทศ สร้างความสามารถในการหารายได้จากแหล่งทุนอื่น ๆ นอกเหนือจากรัฐบาล เพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยืนและอยู่รอดได้

• ระดับความส าเร็จของการบริหารความ

เส่ียงและการควบคุมภายใน

มาตรการที ่1 มีมาตรการป้องกันปัญหาจากแหล่งอบายมุขรอบมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง

กลยุทธ์ที ่1.3 การเงนิ งบประมาณและการจัดสรร

กลยุทธ์ที ่1.4  การบริหารจัดการพ้ืนทีท่ีด่ี

ปรับปรุงคุณภาพชีวติอาจารย์ทีส่อนในรายวชิาพืน้ฐาน โดยการสนับสนุนให้อาจารย์ทีเ่กษียณอายุราชการแล้วเข้ามาช่วยสอน

ในรายวชิาพืน้ฐาน เพือ่ช่วยแบ่งเบาภาระของอาจารย์ประจ า

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับโครงการ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

1.4.1.2 • ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ

• คณะ/หน่วยงาน

• ฝ่ายชุมชนสัมพันธฯ์

• คณะ/หน่วยงาน

1.5.1.1 • อธกิารบดี/ทุกฝ่าย

• คณะ/หน่วยงาน

1.5.2.1 • อธกิารบดี/ทุกฝ่าย

• คณะ/หน่วยงาน

จัดท าโครงการน าร่องการหมุนเวยีนผู้บริหารระดับสูงของสายสนับสนุนของมหาวทิยาลัยและคณะ และประเมินผลการ

ด าเนินงาน

• มีการหมุนเวยีนผู้บริหารระดับสูงของ

สายสนับสนุน

1.5.2.2

โครงการศึกษาทบทวน ระเบียบ ข้อบังคับ ทีเ่กี่ยวข้องกับมหาวทิยาลัยทัง้หมด เพือ่น าไปยกเลิก ปรับปรุง หรือพัฒนาใหม่ให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้และสามารถน ามาปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย

• จ านวนระเบียบ ข้อบังคับและประกาศ

ต่างๆ ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย

ก าหนดให้มีการประเมินผู้บริหารมหาวทิยาลัยเชิงธรรมาภิบาลอย่างครบวงจร ต้ังแต่สภามหาวทิยาลัย ไปจนถึงผู้บริหาร

ระดับภาควชิา พร้อมตัวชี้วดัทีเ่หมาะสม

• มีการประเมินผู้บริหารเชิงธรรมาภิบาล

อย่างครบวงจร

ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายของกลุ่มนักศึกษาในลักษณะกลุ่มย่อย (กลุ่มละ 20-30 คน) เพือ่ให้ดูแลซ่ึงกันและกันและ

รวมตัวกันตามแนวทางชมรม  “To Be Number One Club” ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวฒันาพรรณวดี

• นักศึกษามีการสร้างเครือข่ายใน

ลักษณะกลุ่มย่อยเพิม่ขึ้น

จัดให้มีช่องทางเพือ่รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวการกระท าผิดทัง้หมายเลขโทรศัพท์ ต้ังตู้ ปณ. พิเศษของมหาวทิยาลัย ตู้รับเร่ือง

ร้องเรียน หรือเวบ็ไซต์สังคมต่างๆ เช่น Facebook, Twitter พร้อมจัดเจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องออกสืบสวน ตรวจ

ตราแหล่งแพร่ระบาด แหล่งจ าหน่าย ๆ ตามข้อมูลเบาะแสทีไ่ด้รับแจ้ง

• จ านวนช่องทางทีด่ าเนินการ1.4.1.3

มาตรการที 1 ปรับโครงสร้างและระบบบริหารจัดการต่างๆ ในมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน เกิดความคล่องตัวและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

มาตรการที 2 จัดระบบบริหารจัดการโดยน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้

กลยุทธ์ที ่1.5 ระบบบริหารจัดการองค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับโครงการ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

1.5.2.3 • ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์

• คณะ/หน่วยงาน

1.5.2.4 • อธกิารบดี/ทุกฝ่าย

• คณะ/หน่วยงาน

1.5.3.1 • ฝ่ายวชิาการฯ
• คณะ/หน่วยงาน

1.5.3.2 จัดท า IT เพือ่พัฒนา war room ของฝ่ายยุทธศาสตร์ • ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์

• คณะ/หน่วยงาน

1.5.3.3 ปรับปรุง/พัฒนาเวบ็ไซต์มหาวทิยาลัยขอนแก่น • ฝ่ายชุมชนสัมพันธฯ์

• ฝ่ายวเิทศสัมพันธฯ์

• ฝ่ายวชิาการฯ

• ฝ่ายชุมชนสัมพันธฯ์
• คณะ/หน่วยงาน

เพิม่ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางทีเ่ปิดเผยทีห่ลากหลายเพือ่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่ง

ข้อมูลได้โดยง่ายและมีความมั่นใจ เช่น โทรศัพท์ หรือ e-mail ตรงถึงอธกิารบดี หรือเวบ็บอร์ดสายตรงอธกิารบดี การจัดท า

กล่องรับความคิดเห็น  ศูนย์รับข้อมูล หรือ Call Center สถานีวทิยุ FM 103 ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น Face

 Book, Twitter เป็นต้น

• มีการเพิม่ช่องทางนการรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางที่

เปิดเผยทีห่ลากหลาย

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูลของมหาวทิยาลัยให้มีความสมบูรณ์เชื่อมโยงเข้ากับฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่

ผู้บริหารระดับกลางหรือระดับสูงสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจได้

• มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของมหาวทิยาลัย

• มีระบบสารสนเทศทีต่อบสนองการ

บริหารจัดการทีม่ีคุณภาพ

พัฒนาและเปิดโอกาสให้ผู้ทีม่ีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานในทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมิน โดยอาจน าเอาหลักของการ

ประเมินแบบ 360 องศา มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน และให้มีการรายงานผลไปยังผู้บริหารในแต่ละระดับ น าไป

ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

• ร้อยละของหน่วยงานทีม่ีการน าเอา

ระบบประเมินแบบ 360 องศาไปใช้

มาตรการที ่3 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทีม่ีคุณภาพ

    (2) พัฒนา website ส าหรับการส่ือสารภายในเป็นการเฉพาะ เพือ่ให้สามารถส่ือสารข้อมูลภายในเป็นการเฉพาะได้ เพือ่

ลดภาระของเวบ็ไซต์ทางการ และท าให้เวบ็ไซต์ทางการเป็นทีน่่าสนใจส าหรับกลุ่มเป้าหมายภายนอกยิ่งขึ้น

    (1) ปรับปรุงระบบเวบ็ไซต์ทางการ (Official website: http://www.kku.ac.th)  ของมหาวทิยาลัยได้มาตรฐานในการ

น าเสนอ มีข้อมูลข่าวสารทัง้ทีเ่ป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

• มีการปรับปรุง/พัฒนาเวบ็ไซต์

มหาวทิยาลัยขอนแก่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับโครงการ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

1.5.3.4 สร้างเครือข่าย หน่วยงาน กลุ่มงานพือ่รองรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ • ฝ่ายวชิาการฯ

    (1) สร้างเครือข่ายนักเทคโนโลยีสารสนเทศจากแต่ละหน่วยงานเพือ่ร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเทคโนโลยีทีเ่ปล่ียนไป 

ร่วมกันพัฒนาระบบ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

• คณะ/หน่วยงาน

    (2) สร้างหน่วยงานหรือกลุ่มงานหรือกลไกทีเ่หมาะสม เพือ่รองรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร

อย่างเป็นระบบ

1.5.3.5 • ฝ่ายวชิาการฯ

• คณะ/หน่วยงาน

1.5.3.6 • มีการพัฒนาระบบ smart card พัฒนาระบบบัตรนักศึกษาและบัตรบุคลากรให้เป็นบัตร smart card

1.5.4.1 • ทุกฝ่าย

• คณะ/หน่วยงาน

1.5.4.2 • ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

1.5.5.1 • ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างฯ

• คณะ/หน่วยงาน

การจ้างเหมาการออกแบบ และการคุมงานก่อสร้างอาคาร การดูแลภูมิสถาปัติย์ภายในมหาวทิยาลัย เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ

ในการด าเนินงาน ซ่ึงจะช่วยแก้ปัญหาความล่าช้าในการก่อสร้างและความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ

• มีการด าเนินการจ้างเหมา

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบริหารงานเช่น e-Office, e-Document เป็นต้น• มีการสร้างระบบ e-Office, 

e-Document

ปรับปรุงระบบการบริหารงานของส านักงานอธกิารบดีให้เป็นแบบแบนราบ (flat organization) ทีม่ีสายการบังคับบัญชาที่

ส้ัน มีความคล่องตัว และตอบสนองการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธภิาพ มีการกระจายอ านาจ และการตัดสินใจในด้าน

ต่างๆ ให้แก่หน่วยงานในระดับรองตามความเหมาะสม

• มีปรับปรุงระบบการบริหารงานของ

ส านักงานอธกิารบดี

พัฒนาบุคลากรให้มีส านึกในการให้บริการ มีความเข้าใจในระบบงานทีต่นเองรับผิดชอบ สามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้รับบริการ

ได้อย่างดี

มาตรการที ่4 จัดระบบบริหารจัดการให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

มาตรการที ่5 น าระบบการจ้างเหมาบริการมาใช้ในบางภารกิจ

• มีการสร้างเครือข่ายและพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับโครงการ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

1.5.5.2 • มีจ้างเหมาบริการยานพาหนะ • ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

• คณะ/หน่วยงาน

1.5.5.3

1.5.6.1 • ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

• คณะ/หน่วยงาน

1.5.6.2

1.5.7.1 • ฝ่ายชุมชนสัมพันธฯ์

• คณะ/หน่วยงาน

1.5.7.2 • ความส าเร็จของระบบ จัดระบบการส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคม (Social network) เช่น Facebook ซ่ึงอธกิารบดี / มหาวทิยาลัยสามารถใช้

ช่องทางนี้ส่ือสารไปยังบุคลากรและนักศึกษาได้โดยตรง

จัดท าจดหมายข่าว “เล่าสู่กันฟัง” โดยอธกิารบดี เพือ่ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารทีส่ าคัญของมหาวทิยาลัยให้แก่บุคลากร 

นักศึกษาและศิษย์เก่าได้รับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน อาจอยู่ในรูปของ electronics file ผ่านช่องทางของ email (รูปแบบ

นี้ใช้ได้ผลดีมากส าหรับอาจารย์และบุคลากรบางส่วน)

• จ านวนคนทีไ่ด้รับการเผยแพร่

จัดท าระบบฐานข้อมูลของทรัพยากรพืน้ฐานทีแ่ต่ละคณะ/หน่วยงานสามารถใช้ร่วมกันเพือ่ความสะดวกและรวดเร็วในการ

ประสานงาน อาทิ จ านวนและขนาดของห้องเรียน ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ  

รวมถึงข้อมูลของการใช้งานของทรัพยากรของแต่ละคณะ/หน่วยงานในแต่ละปี

• มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลของ

ทรัพยากรพืน้ฐานทีแ่ต่ละคณะ/

หน่วยงานสามารถใช้ร่วมกัน

ก าหนดแนวทางสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานภายนอกทัง้ในส่วนทีเ่ป็นสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ

 ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิเช่น ห้องประชุม

• มีการก าหนดแนวทางสนับสนุนการใช้

ทรัพยากรร่วมกัน

จ้างเหมาบริการยานพาหนะ เพือ่ให้บริการแก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวทิยาลัยในการเดินทางไปปฏิบัติงานทัง้

หน่วยงานภายในและภายนอกทีม่ีความปลอดภัย

จ้างเหมาการเช่าและซ่อมบ ารุง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษา เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายซ่ึงเป็นเคร่ืองทีต้่องสามารถ

ใช้งานได้เต็มประสิทธภิาพตลอดเวลา การบ ารุงรักษาและการซ่อมแซมแก้ไขจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง

• มีการจ้างเหมาการเช่าและซ่อมบ ารุง 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์

มาตรการที ่7 ให้มีระบบการสื่อสารองค์กรเชิงรุกอย่างทัว่ถึงและหลากหลายรูปแบบ

มาตรการที ่6 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรทุกด้านร่วมกันเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับโครงการ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

1.5.7.3 • อธกิารบดี/ทุกฝ่าย

• คณะ/หน่วยงาน

1.5.7.4 • ฝ่ายชุมชนสัมพันธฯ์

• คณะ/หน่วยงาน

1.5.28 • อธกิารบดี/ทุกฝ่าย

• คณะ/หน่วยงาน

1.5.29 • มีการด าเนินการ พัฒนาเครือข่ายภาครัฐ และเอกชนในระดับบริหารเพือ่ให้เกิดความประทับใจใน   ความร่วมมือทีดี่ของมหาวทิยาลัย 

โดยเฉพาะเร่ืองทีม่ีความช านาญเฉพาะด้าน และขยายเครือข่ายของ Brand Champion ผ่านศิษย์เก่า

1.5.30 • มีการด าเนินการ การสร้างคุณค่าขององค์ความรู้เฉพาะทางให้เป็นทีต่ระหนัก ด้วยสร้างการยอมรับความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอนุภูมิภาคให้

เกิดขึ้นในองค์กร

1.5.31 • จ านวนโครงการ/กิจกรรม ใช้ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธใ์ห้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น นักศึกษา ผู้ปกครอง ภาคเอกชน ภาครัฐ ผู้ให้ทุน องค์กร

นานาชาติ ศิษย์เก่า ต้องใช้ส่ือต่างกัน

จัดให้มีกิจกรรมการพบปะระหวา่งบุคลากรแต่ละกลุ่มกับผู้บริหารมหาวทิยาลัยในรูปแบบทีไ่ม่เป็นทางการอาจเป็นเวทีน้ าชา

ตอนบ่าย ทัง้นี้เพือ่ให้เกิดบรรยากาศของการพูดคุยทีเ่ป็นกันเอง โดยจัดให้มีการพบปะกันอย่างน้อย  ปีละ 1 คร้ัง

• มีการจัดกิจกรรมพบปะระหวา่ง

บุคลากรแต่ละกลุ่มกับผู้บริหาร

ส่งเสริมผู้มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านของอนุภูมิภาคให้เป็นทีรู้่จักทัง้ในภูมิภาคและในระดับนานาชาติ ในฐานะตัวแทน 

Brand Champion  ของมหาวทิยาลัย และขยายเครือข่ายของ Brand Champion ผ่านศิษย์เก่า

• มีการส่งเสริมผู้มีความรู้ความช านาญ

เฉพาะด้านของอนุภูมิภาคให้เป็นทีรู้่จัก

ทัง้ในภูมิภาคและในระดับนานาชาติ

เพิม่ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ สู่บุคลากร นักศึกษา ประชาชนทัว่ไป และผู้ทีม่ีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่าน

ช่องทางทีห่ลากหลาย เช่น เวบ็ไซต์มหาวทิยาลัย จดหมายข่าว ป้ายประชาสัมพันธ ์สถานีวทิยุ FM 103 หรือการแถลงข่าว

ต่อส่ือมวลชน

• จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสาร

มาตรการที ่8 มีการสร้างภาพลักษณ์ทีด่ีขององค์กร (KKU-Branding)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี
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1.5.32 • ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

• ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์

1.5.33 • มีการด าเนินการ • อธกิารบดี/ทุกฝ่าย

• คณะ/หน่วยงาน

1.5.34 • มีการด าเนินการ การเปิดหลักสูตรอบรมระยะส้ันและหรือการแลกเปล่ียนเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ทางวชิาการในสาขาต่างๆ ทีเ่ป็น

ความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเพือ่นบ้าน

1.5.35 • มีการด าเนินการ • อธกิารบดี/ทุกฝ่าย
• วทิยาเขตหนองคาย

1.5.36 • มีการด าเนินการ พัฒนาให้วทิยาเขตหนองคายเป็นหน่วยงานหลักทีท่ างานวจิัยเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศน์วทิยาและความหลากหลายทาง

ชีวภาพของลุ่มน้ าโขง การท่องเทีย่วและระบบเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

พัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาโทในสาขาทีเ่ป็นความโดดเด่นของภูมิภาค เช่น การจัดการการท่องเทีย่ว การจัด การ

ภัตตาคารและโรงแรม บริหารธรุกิจ หลักสูตรโทรคมนาคมแบบสองปริญญาร่วมกับมหาวทิยาลัยในประเทศเพือ่นบ้าน โดย

เปิดสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ เป็นต้น

พัฒนาศักยภาพนักวจิัยของวทิยาเขตหนองคายให้มีศักยภาพในการท าวจิัยทีม่ีลักษณะของการบูรณาการสหวชิาการ ทีเ่ป็น

การตอบโจทย์ของพืน้ทีเ่ป็นวทิยาเขตทีม่ีการพัฒนาโดยใช้การวจิัยเป็นฐาน (Research Based Campus)

พัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินองค์กรและผู้บริหารทุกระดับ• ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง

กระบวนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

มาตรการที ่9 มีระบบตรวจสอบและประเมินองค์กรและผู้บริหารทุกระดับ

มาตรการที ่10 พัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายเป็นประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับโครงการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ

2.1.1.1 • ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยีฯ

• คณะ/หน่วยงาน

2.1.1.2 • จ านวนหลักสูตรใหม่ทีท่ันสมัยและตอบสนองความ

ต้องการของผู้เรียนและสังคม

พัฒนาหลักสูตรใหม่ทีท่ันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและสังคม หรือเป็นหลักสูตรทีบู่รณากา

รสหวชิาการ หรือหลักสูตรทีใ่ห้ความรู้ต้ังแต่สองศาสตร์ขึ้นไปและได้รับปริญญา 2 ปริญญา

2.1.1.3 • จ านวนรายวชิา หรือหลักสูตรฝึกอบรมทีส่่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ

• จ านวนหลักสูตร/การฝึกอบรมทีจ่ัดการศึกษา

ทางไกลหรือแบบผสมผสาน

2.1.1.4 • จ านวนหลักสูตร หรือการฝึกอบรมทีมุ่่งพัฒนา

บุคลากรหรือความร่วมมือกับองค์กรภายนอก

จัดให้มีโครงการ Honors Cooperative Program ซ่ึงจะเป็นการร่วมมือกับภาคธรุกิจ และหน่วยงานของรัฐ 

ในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น หรือการอบรมตามหลักสูตรที่

คณะ/มหาวทิยาลัยจัดท าขึ้น ซ่ึงสามารถเก็บสะสมรายวชิาต่างๆ และสามารถขอรับปริญญาได้เมื่อเรียนครบ

หลักสูตร

กลยุทธ์ที ่2.1 มีหลักสูตรทีด่ี

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตบัณฑิตที่ดี

มาตรการที ่1 จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเชิงบูรณาการทีม่ีคุณภาพ มีมาตรฐานสากลหลากหลายและสอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงาน

พัฒนาหลักสูตรส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวติ หลักสูตรการศึกษาทางไกล (Distance Education) เพือ่

ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มทีส่ามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และสามารถเก็บสะสมหน่วย

กิตเพือ่ขอรับปริญญาบัตรได้

พัฒนาหลักสูตรนานาชาติทีเ่ป็นองค์ความรู้ของมหาวทิยาลัยขอนแก่น ทีแ่สดงความโดดเด่นด้านวชิาการของ

พืน้ทีห่รืออนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงเพือ่สนองนโยบายรัฐ  Education Hub

• จ านวนหลักสูตรนานาชาติทีเ่ป็นองค์ความรู้ของ

มหาวทิยาลัยขอนแก่น ทีแ่สดงความโดดเด่น ด้าน

วชิาการของพืน้ทีห่รืออนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 การผลิตบัณฑิตทีดี่
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับโครงการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ

• ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยีฯ

• ฝ่ายวเิทศสัมพันธฯ์

• จ านวนหลักสูตรทีเ่ป็นความร่วมมือกับองค์กรภายนอก • คณะ/หน่วยงาน

• จ านวนหลักสูตรทีป่รับปรุงตามกรอบมาตรฐาน

คุณวฒิุอุดมศึกษา

• มีประกาศ กฏเกณฑ์ทีช่ัดเจนในการพิจารณาปิด

หลักสูตร

• มีการจัดท าการศึกษาความเป็นไปได้ในทุกมิติ กรณีมี

การจัดต้ังคณะวขิาใหม่

• จ านวนคณะวชิาใหม่

2.1.3.1 • ฝ่ายวเิทศสัมพันธฯ์

• คณะ/หน่วยงาน

2.1.3.2 • มีการด าเนิกการ ร่วมมือกับมหาวทิยาลัยทีเ่ป็นพันธมิตรในประเทศในการจัดการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตให้มีความ

เข้มแข็งสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ เปิดโอกาสให้นักศึกษาเทียบโอน หน่วยกิตข้ามมหาวทิยาลัยเพือ่ให้

เกิดประสิทธภิาพในการผลิต

มาตรการที ่2  พิจารณาเพ่ิม-ลด-รวม คณะวิชา และปรับปรุง ปรับลดหลักสูตรเดิมตลอดจนพิจารณาเพ่ิม/ลด บูรณาการหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และทิศทางการ

พัฒนาของประเทศในอนาคต  

2.1.2.3 ศึกษาความเป็นไปได้และจัดท าแผนธรุกิจ โครงการจัดต้ังคณะวชิาใหม่ เช่น คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

 หรือคณะวชิาทีเ่ป็นศาสตร์ใหม่ๆ เป็นต้นรวมทัง้พิจารณาการลด-รวมคณะวชิาด้วย

2.1.2.1 เปิดหลักสูตรใหม่ทีเ่น้นหลักสูตรทีเ่กิดจากความต้องการของภาคการผลิตจริงเป็นหลักสูตรทีบู่รณาการระหวา่ง

ศาสตร์ ข้ามศาสตร์ ร่วมมือกับองค์กรทัง้ภายในและต่างประเทศ พัฒนาหลักสูตรทีร่องรับความต้องการของ

นักศึกษาจากอาเซียน รวมทัง้พิจารณาปรับลด-บูรณาการหลักสูตรด้วย

ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือ TQF หรือปิดหลักสูตรทีไ่ม่ได้เปิดท า

การรับนักศึกษามาต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี หรือยุบรวมหลักสูตรทีม่ีเนื้อหาซ้ าซ้อนกัน หรือคล้ายคลึงกันให้

เป็นหลักสูตรเดียวกัน

2.1.2.2

• จ านวนหลักสูตรทีเ่กิดจากการปรับลดหรือบูรณาการ

หลักสูตรเดิมเข้าด้วยกัน

มาตรการที ่3 ส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบันและองค์กรต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ

ทบทวนความร่วมมือทีม่หาวทิยาลัยได้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันไวร้วมทัง้ส้ิน 172 รายการ 

จาก 30 ประเทศ และมีหลายรายการทีห่มดอายุแล้ว พร้อมทัง้ก ากับติดตามเพือ่ให้ข้อตกลงต่างๆ มีการ

ด าเนินกิจกรรมตามทีร่ะบุไวใ้นบันทึกข้อตกลง

• จ านวนข้อตกลงทีไ่ด้มีการทบทวน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 การผลิตบัณฑิตทีดี่
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2.1.3.3 • ฝ่ายวเิทศสัมพันธฯ์

• คณะ/หน่วยงาน

2.2.1.1 • ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยีฯ

• คณะ/หน่วยงาน

2.2.1.2 • จ านวนกิจกรรมประชาสัมพันธม์หาวทิยาลัย การประชาสัมพันธผ่์าน social network ทีเ่ป็นทีน่ิยม หรือประชาสัมพันธสั์ญจรไปยังโรงเรียนทัง้ในภาค

อีสานและภูมิภาคอื่น โดยร่วมมือกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลัย กิจกรรม Open House ค่าย

วชิาการภาคฤดูร้อน  หรือค่ายอาสาพัฒนา

2.2.2.1 • ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ

• คณะ/หน่วยงาน

2.2.2.2 • มีการประสานความร่วมและและจ านวนทุนทีไ่ด้รับ ประสานความร่วมมือกับองค์กรระหวา่งประเทศและส่วนราชการของไทยรวมทัง้ทุนของมหาวทิยาลัยในการ

ให้การสนับสนุนทุนให้แก่นักศึกษาจากประเทศทีก่ าลังพัฒนามาศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้นใน

มหาวทิยาลัยขอนแก่น

กลยุทธ์ที ่2.2 การจัดการเรียนการสอนทีด่ี (Learning Management System)

ส่งเสริมให้นักเรียนทีเ่รียนดี นักเรียนทีย่ากจน ผู้พิการ มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในช่องทางการรับเข้าทีห่ลากหลาย

 พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษา โดยยึดนโยบายทีจ่ะดูแลนักศึกษาไม่ให้มีปัญหาด้านการเงินเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษาของนักศึกษา และจะไม่มีนักศึกษาต้องออกจากการศึกษาเนื่องจากปัญหาทางด้านการเงิน

• มีการส่งเสริมให้ทุนนักเรียนทีเ่รียนดี นักเรียนที่

ยากจน ผู้พิการ มีโอกาสเข้าศึกษาต่อใน

มหาวทิยาลัยขอนแก่น

มาตรการที ่1 สร้างระบบและกลไกเพ่ือจูงใจคนดีและคนเก่งให้เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

มาตรการที ่2 จัดให้มีทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาทีย่ากจน นักศึกษาจากประเทศเพ่ือนบ้านผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ

จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชนโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนจากทัว่ประเทศเข้าศึกษาต่อและ

ได้รับทุนการศึกษาจาก มข. ภายใต้โครงการต่างๆ เช่น โครงการเรียนดี โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชน

ดีเด่นในด้านความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้านกีฬา ด้านศิลปวฒันธรรม คุณธรรมและ

จริยธรรม เป็นต้น

• จ านวนนักศึกษาใหม่ทีรั่บเข้าโดยวธิพีิเศษผ่าน

โครงการต่างๆ ทีส่่งเสริมความสามารถพิเศษ และ

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

สนับสนุนให้ทุกคณะมีการเชิญอาจารย์ชาวต่างชาติมาสอนและวจิัยให้กับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเพือ่

สร้างความเป็นสากลอย่างน้อยปีละ 2 คนในแต่ละคณะวชิา

• จ านวนผู้เชี่ยวชาญ หรืออาจารย์ชาวต่างชาติทีม่าสอน

 วจิัยให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพือ่สร้างความเป็น

สากลในปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 การผลิตบัณฑิตทีดี่
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2.2.3.1 • ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยีฯ

• คณะ/หน่วยงาน

2.2.3.2 • ปรับปรุงระบบทะเบียนนักศึกษาให้เป็นระบบ

เดียวกัน และลดขั้นตอนการท างาน

ปรับปรุงระบบทะเบียนของนักศึกษาวทิยาเขตหนองคาย ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น เช่น การขอเอกสาร

ใบส าคัญทางการศึกษา เพือ่ลดการเดินทางของนักศึกษามายัง มข.

• ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยีฯ

• คณะ/หน่วยงาน

• จ านวนอาจารย์ผู้สอนทีพ่ัฒนาส่ือการสอนออนไลน์

2.2.4.3

• จ านวนวนัในการให้บริการของห้องสมุดส านักวทิย

บริการ

2.4.4.5 • จ านวนนักเรียนทีไ่ด้รับการสนับสนุนตามโครงการ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธติโดยพัฒนาทักษะครูและนักเรียนให้สามารถใช้เคร่ือง

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธภิาพ

มาตรการที ่4 จัดให้มีสื่อการเรียนการสอน ทรัพยากรการเรียนรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ทีเ่พียงพอและทันสมัย

มาตรการที ่3 พัฒนาระบบการลงทะเบียนและระบบทะเบียนนักศึกษาส าหรับนักศึกษาทีด่ี

2.2.4.4 ขยายและเพิม่เวลาให้บริการของหอสมุดกลางเป็นการให้บริการทุกวนั ไม่เวน้วนัหยุดราชการและวนัหยุด

นักขัตฤกษ์ อย่างไรก็ตามผู้รับบริการสามารถใช้บริการบางประเภทได้ตลอดเวลา ผ่านระบบห้องสมุด

อิเลคทรอนิกส์ได้ที ่ฐานข้อมูล e-Book

ศึกษาความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี ภาคปกติ   พ.ศ. 2552 ตาม

ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแก่น ฉบับที ่1688/2552 และด าเนินการปรับปรุงให้เหมาะสม โดยเฉพาะกรณีค่า

เล่าเรียนในภาคฤดูร้อน และในกรณีทีเ่หลือหน่วยกิตน้อยในภาคปกติ

•  มีการปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษาให้สอดคล้อง

กับสภาวการณ์ปัจจุบัน

• จ านวนทรัพยากรออนไลน์ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ทัง้ทีเ่ป็นวารสาร หนังสือ และส่ือความรู้อื่นๆ ของ

ส านักวทิยบริการ

พัฒนาส่ือการสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทีส่ามารถใช้งานได้ทัง้กับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคล่ือนทีไ่ร้สาย• มีระบบน าส่งส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ทีส่ามารถใช้งานได้ทัง้กับคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์เคล่ือนทีไ่ร้สาย

2.2.4.1

• จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาอาจารย์ด้านการ

พัฒนาส่ือการเรียนการสอน

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีทรัพยากรออนไลน์เพิม่ขึ้น และการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทัง้ทีเ่ป็นวารสาร 

หนังสือ และส่ือความรู้อื่นๆ ทีค่รอบคลุมหลากหลายศาสตร์/สาขาวชิาเพือ่การศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษา

2.2.4.2 พัฒนาบุคลากรสายผู้สอนในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดท าเอกสาร

ประกอบการสอน เอกสารค าสอน ต ารา สไลด์ประกอบการสอน ส่ือออนไลน์ e-Book  e-Document หรือ 

e-Learning

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 การผลิตบัณฑิตทีดี่
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• จ านวนหลักสูตรพัฒนากระบวนการเรียนการสอน • ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยีฯ

• คณะ/หน่วยงาน

2.2.5.2 • จ านวนหลักสูตรอบรมพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียน

การสอนทีน่ าโจทย์ปัญหาทางสังคึมมาใช้ในการเรียน

การสอน

ส่งเสริมให้มีการน าเอาโจทย์หรือปัญหาของสังคมมาใช้ในการเรียนการสอน ในรายวชิาเช่น วชิาสัมมนา วชิาที่

เป็นการศึกษาอิสระ วชิาโครงงานนักศึกษา เป็นต้น

2.2.5.4 • จ านวนโครงการฝึกอบรมด้านสหกิจศึกษา การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาให้แก่คณะต่าง ๆ 

และการถ่ายทอดแนวปฏิบัติสหกิจศึกษาทีดี่ (Good Practices) ให้ผู้รับผิดชอบของแต่ละคณะ และสนับสนุน

ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีโอกาสได้ท าวจิัยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในวชิาสหกิจศึกษา หรือโครงงาน

นักศึกษา

2.2.5.5 • จ านวนโครงการสัมมนา ฝึกอบรมทีเ่ชิญผู้ทรงคุณวฒิุ

จากภายนอกมาบรรยายให้กับนักศึกษา

การสร้างบรรยากาศทางวชิาการให้เกิดขึ้นในมหาวทิยาลัย การเชิญผู้ทรงคุณวฒิุที ่มีชื่อเสียงด้านวชิาการมา

บรรยายให้นักศึกษา และการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมรับฟังการประชุม/สัมมนาวชิาการที่

มหาวทิยาลัย/คณะจัดขึ้น

• มีหน่วยงานทีดู่แล ประสานงานการจัดการสหกิจ

ศึกษาระดับมหาวทิยาลัย

2.2.5.1

มาตรการที ่5 มีการจัดการเรียนการสอนทีย่ึดผู้เรียนและสังคมเป็นศูนย์กลาง

อบรมและสร้างความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยการน าเอาการบูรณา

การการเรียนการสอนและการวจิัยเข้าไวด้้วยกันผ่านกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้การวจิัยเป็นฐาน หรือ

การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

2.2.5.3 ปรับโครงสร้างของการบริหารจัดการสหกิจศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที ่ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) เช่น มีองค์กรบริหารงานสหกิจศึกษาในระดับสถาบัน คณะกรรมการส่งเสริมสหกิจศึกษา 

แต่งต้ังโดยสภาสถาบันอุดมศึกษามีการบริหารงานสหกิจศึกษาในระดับคณะ ประกอบด้วย อาจารย์ผู้

ประสานงาน อาจารย์ทีป่รึกษาสหกิจศึกษา การคัดเลือกองค์กรผู้ใช้บัณฑิต การนิเทศ เป็นต้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 การผลิตบัณฑิตทีดี่
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2.2.5.6 • ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยีฯ

• คณะ/หน่วยงาน

2.2.5.7 •  จ านวนนักเรียนทีไ่ด้รับการสนับสนุนตามโครงการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

• ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยีฯ

• ฝ่ายวเิทศสัมพันธฯ์

•  จ านวนอาจารย์ทีไ่ด้รับการฝึกอบรมการจัดการเรียน

การสอนทีส่่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศเป็นส่ือ

• คณะ/หน่วยงาน

• ร้อยละจ านวนนักศึกษาต่างชาติทีเ่พิม่ขึ้นในแต่ละปี

• มีหอพักนานานักศึกษานานาชาติ

• มีศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (CILL)

• จ านวนนักศึกษาทีเ่ข้าใช้ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ด้วยตนเอง (CILL)

• มีการจัดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน

ของอาจารย์ผู้สอน

• จ านวนอาจารย์ทีเ่ข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการ

เรียนการสอน

•  มีนโยบายส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทีใ่ช้

ภาษาต่างประเทศเป็นส่ือ

2.2.6.1 สนับสนุนให้ทุกหลักสูตร เพิม่สัดส่วนรายวชิา ภาษาต่างประเทศ เพือ่เสริมสร้างทักษะด้านภาษาและการ

ส่ือสารด้วยภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษา ตลอดจนการฝึกงานในต่างประเทศ  ซ่ึงจะช่วยเพิม่ทางเลือกและ

โอกาสในการท างานให้กับนักศึกษาในอนาคต

มาตรการที ่6  ส่งเสริมให้มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ทักษะการใช้ชีวิตและทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทีด่ี

2.2.6.2 เพิม่จ านวนนักศึกษาต่างชาติทัง้ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท  ปริญญาเอก และนักศึกษาหลังปริญญาเอก 

ตลอดจนจัดโครงสร้างพืน้ฐาน เช่น อาคารเรียน พืน้ทีก่ลางร่วมกันของทุกคณะ เพือ่สร้างส่ิงแวดล้อมความ

เป็นสากลของมหาวทิยาลัย

จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพือ่พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่ นักศึกษาและลด

ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาได้รวมทัง้อาจพิจารณาการจัดให้มีระบบ Exit  Exam

จัดให้มีพืน้ทีก่ลางรวมทัง้สภาพแวดล้อมทีดี่เพือ่ให้เกิดการเสวนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่มอาจารย์ผู้สอน

วชิาต่างๆ ให้เรียนรู้ และสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมได้อย่างกวา้งขวาง

2.2.6.3

2.2.6.4

ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ค้นพบคุณธรรม จริยธรรมจากประสบการณ์ตรงจากเนื้อหาของกิจกรรมหรือตัวบุคคล

ต้นแบบ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ การน านักศึกษาไปศึกษาและปฏิบัตินอกสถานทีท่ีส่อดคล้องกับรายวชิา

 และการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม การเชิญบุคคลต้นแบบทางคุณธรรม จริยธรรมมาให้ข้อคิดกับ

นักศึกษาในชั้นเรียน หรือการศึกษาจากบุคคลตัวอย่างทีม่าจากหลากหลายอาชีพ

•  จ านวนโครงการหรือกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 การผลิตบัณฑิตทีดี่
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• ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยีฯ

• ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

• มีการพัฒนากระบวนการผลิตต ารา ม.ขอนแก่น เพือ่

รองรับการพัฒนาสู่การเป็นส านักพิมพิ์

2.2.7.2 • ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

• ศูนย์หนังสือ มข.

• ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยีฯ

• ฝ่ายวจิัยฯ

• คณะ/หน่วยงาน

• จ านวนคร้ังทีจ่ัดกิจกรรมบรรยายพิเศษฯ

2.2.8.3 • มีการด าเนินการ • ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างฯ

• คณะ/หน่วยงาน

การจัดกิจกรรมทางวชิาการ นิทรรศการ การอบรม การแข่งขัน/การประกวดผลงานทางวชิาการ อย่าง

สม่ าเสมอตลอดทัง้ปี 1

2.2.8.2

ปรับปรุงศูนย์หนังสือมหาวทิยาลัยขอนแก่น ให้มีความหลากหลายในการจ าหน่ายหนังสือทัง้ทีเ่ป็นหนังสือเรียน

 ต ารา หนังสืออ่านประกอบ ทัง้ทีเ่ป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และให้มีขยายการให้บริการไปยังวทิยา

เขตหนองคาย

2.2.8.1

• ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังส านักพิมพิ์

มหาวทิยาลัยขอนแก่น

จัดต้ังส านักพิมพ์มหาวทิยาลัยขอนแก่น เพือ่ส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายต าราของบุคลากรของมหาวทิยาลัย2.2.7.1

มาตรการที ่7 มีศูนย์จ าหน่ายหนังสือและมีหนังสือหลากหลายภาษาเพ่ิมขึ้น

• มีการด าเนินการปรับปรุงศูนย์หนังสือ

ส่งเสริมให้มีการบรรยายวชิาการ การบรรยายพิเศษ / การเสวนาในประเด็นปัญหาต่างๆ ทีเ่ป็นประเด็นทีก่ าลัง

เป็นทีส่นใจของประชาคม มข. หรือประชาชนทัว่ไป  โดยวทิยากรผู้ทรงคุณวฒิุและมีชื่อเสียง

• จ านวนคร้ังทีจ่ัดกิจกรรมบรรยายพิเศษฯ

พัฒนาพืน้ทีบ่ริเวณหอศิลปวฒันธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้บูรณาการ สหวชิาการของภูมิภาคทีป่ระกอบด้วย 

แหล่งเรียนรู้ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านธรรมชาติ และด้านศิลปวฒันธรรม อาทิเช่น โครงการจัดต้ัง

พิพิธภัณฑ์วทิยาศาสตร์ โครงการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ โครงการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย

มาตรการที ่8 สร้างบรรยากาศความเป็นวิชาการภายในมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 การผลิตบัณฑิตทีดี่
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2.2.8.4 • มีการส่งเสริมและพัฒนา • ฝ่ายวจิัยฯ

• คณะ/หน่วยงาน

2.2.8.5 •ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างฯ

•คณะ/หน่วยงาน

2.2.8.6 • ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ

• ศูนย์บริการวชิาการ

2.2.8.7 • มีร่วมมือเพือ่พัฒนาแหล่งเรียนรู้ • ฝ่ายวจิัยฯ

• คณะ/หน่วยงาน

2.3.1.1 • ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยีฯ

• คณะ/หน่วยงาน

กลยุทธ์ที ่2.3 การผลิตบัณฑิต

ร่วมมือกับปราชญ์ ชุมชน และท้องถิ่น พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทีอ่ยู่ภายนอกมหาวทิยาลัยส าหรับนักศึกษา และ

ประชาชนทัว่ไป ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทีน่ ามาใช้ได้จริง  มีกระบวนการพัฒนาความรู้ การค้นหาองค์ความรู้จาก

ส่ิงทีม่ีอยู่ในชุมชน เพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติ เช่น “แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง” ของชุมชนบ้าน

ค าปลาหลาย ต าบลบ้านดุง อ าเภออุบลรัตน์ จังหวดัขอนแก่น เป็นต้น

ก าหนดนโยบายให้แต่ละสาขาวชิาหรือแต่ละหลักสูตรมีโครงการความร่วมมือกับภาคธรุกิจอุตสาหกรรมเพือ่ให้

บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานและสนองความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นการระดมทรัพยากรจาก

ภาคผู้ใช้บัณฑิตให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในกระบวนการผลิต

• จ านวนกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมการพัฒนา

สาขาวชิา หรือหลักสูตร หรือการจัดการเรียนการสอน

ทีร่่วมมือกับองค์กรภายนอก

มาตรการที ่1 มีแผนการรับนักศึกษาทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย

ส่งเสริมและพัฒนา “ศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน”  ทีส่ าคัญของภูมิภาคและ

ครบวงจร เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ก๊าซชีวภาพ ไบโอดีเซล เอทานอล หรือพลังงานจากชีวมวล 

เทคนิค วธิกีาร และอุปกรณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนจากภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

พัฒนาและปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สัตวน์้ า มหาวทิยาลัยขอนแก่น วทิยาเขตหนองคาย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน

สัตวน์้ าจืดของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตลอดจนการพัฒนาให้เป็นศูนย์วจิัยสัตวน์้ าลุ่มน้ าโขง

• มีการพัฒนาและปรับรุง

การสร้างชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและนักศึกษา 

และสามารถทดลองลงมือปฏิบัติได้จริง

• จ านวนชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 การผลิตบัณฑิตทีดี่
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2.3.1.2 • จ านวนนักศึกษาทัง้หมด การผลิตบัณฑิตตามแผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวทิยาลัยขอนแก่น • ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยีฯ

   (1) จัดการเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี • คณะ/หน่วยงาน

   (2) จัดการเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ

   (3) จัดการเรียนการสอนตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวชิาทีข่าดแคลน

   (4) จัดการเรียนการสอนตามโครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิม่

   (5) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

• ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยีฯ

• ฝ่ายวเิทศสัมพันธฯ์
• คณะ/หน่วยงาน

จัดให้มีโควต้าในการรับนักศึกษาผู้ด้อยและผู้พิการเข้าศึกษาต่อภายใต้โครงการ • ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยีฯ

• โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท และโครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมืองเป็นโครงการทีก่ารกระจาย

โอกาสทางการศึกษา ให้ผู้ทีอ่ยู่ในครอบครัวทีม่ีรายได้น้อย

• คณะ/หน่วยงาน

• จ านวนนักศึกษาพิการ • โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีจากภูมิภาคอื่น
• โครงการนักศึกษาผู้พิการ เพือ่ให้โอกาสแก่ผู้พิการจากทุกภูมิภาคของประเทศ

2.3.3.2 • มีศูนย์บริการนักศึกษาพิการ ด าเนินการจัดต้ังศูนย์บริการนักศึกษาพิการอย่างเป็นทางการ และจัดหาอุปกรณ์อ านวยความสะดวกเพือ่

ให้บริการแก่นักศึกษา พร้อมดูแลให้ค าปรึกษาด้านการเรียน การใช้ชีวติในมหาวทิยาลัยอย่างใกล้ชิด สนับสนุน

ให้เพือ่นนักศึกษาร่วมเป็นบัดด้ี เพือ่นช่วยเพือ่น ทัง้เวลาเรียนและท ากิจกรรม

สร้างกลไกพิเศษในการแนะน าหลักสูตรส าหรับนักศึกษาต่างชาติ ๆ ทัง้หลักสูตรระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา

 และโปรแกรมหลังปริญญาเอก ผ่านเครือข่ายสถาบันการศึกษาคู่สัญญาในต่างประเทศ และองค์กรผู้ให้ทุน

ระหวา่งประเทศ

• มีการเผยแพร่หรือแนะน าหลักสูตรนานาชาติ 

โปรแกรมการศึกษาให้กับเครือข่ายสถาบันการศึกษา

คู่สัญญาในต่างประเทศและองค์กรผู้ให้ทุน (คิดจากฐาน

 172 ข้อตกลง)

2.3.2.2

• มีระบบการสอบคัดเลือกบุคคลทีส่นับสนุนการเข้า

ศึกษาของผู้พิการ

2.3.3.1

มาตรการที ่3 มีระบบการรับเข้านักศึกษาทีเ่ปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการทีม่ีศักยภาพสูงเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

มาตรการที ่2  มีระบบและกลไกการรับเข้านักศึกษาทีห่ลากหลายและเปิดโอกาสให้ประชาชนทัว่ไปได้เข้ามาศึกษาต่อทัง้ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

2.3.2.1 มหาวทิยาลัยจะมีกลไกการรับเข้าโดยวธิกีารรับตรงนักเรียนหรือประชาชนทัว่ไป ในภาคอีสานและทัว่ประเทศ

เข้าศึกษาในมหาวทิยาลัยในหลายรูปแบบ

• จ านวนวธิกีารรับเข้านักศึกษาเข้าเรียนด้วยวธิกีารที่

หลากหลาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 การผลิตบัณฑิตทีดี่
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2.4.1.1 • ร้อยละของอาจารย์ทีเ่ข้าร่วมโครงการ • ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

• คณะ/หน่วยงาน

2.4.1.2 • มีการเชิดชูเกียรติประจ าปี คัดเลือกอาจารย์ผู้ปฏิบัติด้านส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมในมหาวทิยาลัยได้รับการเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม

เพือ่ให้เป็นแบบอย่างทีดี่

2.4.2.1 • ฝ่ายวจิัยฯ

• ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยีฯ

• ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

• คณะ/หน่วยงาน

2.4.2.2 จัดให้มีระบบอาจารย์พีเ่ล้ียง พร้อมทัง้ทีมอาจารย์ทีส่ามารถสอนข้ามสายงานได้ • ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยีฯ

• คณะ/หน่วยงาน

กลยุทธ์ที ่2.4 การพัฒนาคณาจารย์

มาตรการที ่2 ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ทัง้ด้านการสอนและด้านการวิจัย

มาตรการที ่1 มีแผนการพัฒนาคณาจารย์ให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณและจิตวิญญาณของความเป็นครู

โครงการขับเคล่ือนเครือข่ายความร่วมมือสร้างผลงานทางด้านวชิาการและวจิัยของมหาวทิยาลัยให้มีการ

ท างานแบบบูรณาการและก่อประโยชน์สูงสุดต่อมหาวทิยาลัย

• จ านวนผลงานด้านวชิาการและวจิัยทีก่่อประโยชน์ต่อ

มหาวทิยาลัย

• จ านวนกิจกรรมหรือโครงการด้านพีเ่ล้ียงทางการ

เรียนการสอน

ด าเนินการส่งเสริมและก ากับดูแลให้คณาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) และตามทีม่หาวทิยาลัยก าหนด   มีการประเมินการด าเนินงานตาม

จรรยาบรรณ และวางแผนป้องกันการกระท าผิดจรรยาบรรณ รวมทัง้การทบทวนจรรยาบรรณให้เหมาะสม

ทันสมัยยิ่งขึ้น ตลอดจนพิจารณาจัดโครงสร้างเพือ่รับผิดชอบและบูรณาการในเร่ืองการบริหารจัดการด้านการ

พัฒนาคณาจารย์อย่างครบวงจร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 การผลิตบัณฑิตทีดี่
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับโครงการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ

• ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยีฯ

• คณะ/หน่วยงาน

• จ านวนอาจารย์ทีผ่่านการฝึกอบรมพัฒนาอาจารย์

ด้านการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

2.4.2.4 • ร้อยละจ านวนวงเงินทีจ่ัดสรรเพิม่ขึ้น • ฝ่ายวจิัยฯ

• ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

• คณะ/หน่วยงาน

• มีการสนับสนุนทุนวจิัย2.4.2.5 สนับสนุนทุนโครงการทุนวจิัยระดับหลังปริญญาเอกส าหรับนักวจิัยชาวต่างชาติและชาวไทย เพือ่ร่วมมือกับ

นักวจิัยพีเ่ล่ียงของ มข. พัฒนางานวจิัยและผลงานวจิัยอย่างต่อเนื่อง

สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าพัฒนาเทคนิควธิกีารสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น การสอนแบบใช้

ปัญหาเป็นฐาน หรือการเรียนทีใ่ช้การวจิัยเป็นฐาน หัวข้อวชิาสัมมนา หรือโครงงานนักศึกษา

จัดให้มีทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และโปรแกรมหลังปริญญาเอกอย่างเพียงพอ โดยขยายวงเงินของ

กองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากรมหาวทิยาลัยขอนแก่น เพือ่รองรับความต้องการของอาจารย์ทีจ่ะไปศึกษาต่อ 

หรือไปท าวจิัยในต่างประเทศ

• จ านวนกิจกรรมหรือโครงการฝึกอบรมพัฒนา

อาจารย์ด้านการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

2.4.2.3

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 การผลิตบัณฑิตทีดี่
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับโครงการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ

3.1.1.1 •ฝุายพัฒนานักศึกษาฯ

•คณะ/หน่วยงาน

3.1.1.2 • มีการด าเนินการ •ฝุายชุมชนสัมพันธฯ์

•คณะ/หน่วยงาน

3.1.1.3 •ฝุายพัฒนานักศึกษาฯ

•คณะ/หน่วยงาน

3.1.1.4

3.1.1.5 • มีการด าเนินการ สร้าง “จิตวญิญาณ มข.” ให้กับนักศึกษาทุกคน ตลอดจนเตรียมความพร้อมมห้นักศึกษาก่อนออกสู่ตลาดงาน โดย

ความร่วมมือกับศิษย์เก่าผู้ทรงคุณวฒิุร่วมกับการด าเนินกิจกรรมกับนักศึกษา ผ่านการบรรยายพิเศษและกิจกรรม

อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ก่อนทีน่ักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา ให้มีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

• มีระบบประมวลผลและรายงานผลการเข้าร่วม

กิจกรรม และสามารถออกActivity transcriptได้

การสร้างอุดมการณ์ จิตส านึก และความภาคภูมิใจในความเป็น มข.ให้มีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยการเปิด

โอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในนโยบายทีจ่ะมีผลกระทบต่อการใช้ชีวติของนักศึกษา เช่น 

การออกแบบและสร้าง Landmark ของมหาวทิยาลัย

ร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าในการเข้ามาสนับสนุนและร่วมด าเนินกิจกรรมนักศึกษาและเผยแพร่ความโดดเด่นของ

ศิษย์เก่า ตลอดจนภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวทิยาลัย ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเอกลักษณ์แห่งมหาวทิยาลัย 

ด้านอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม ด้านความเป็นเลิศทางวชิาการ ด้านบริการชุมชน และด้านบทบาทความเป็นผู้น าใน

ภูมิภาค ให้มีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

• จ านวนโครงการ/กิจกรรมทีด่ าเนินการ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนานักศึกษา

กลยุทธ์ที ่3.1 สนับสนุนการท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมส่งเสริมด้านจริยธรรมและคุณธรรม

มาตรการที ่1 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการสร้างเสริมจิตส านึกและความภาคภูมิในความเป็นมหาวิทยาลัย ขอนแก่

การให้ความส าคัญกับกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะทีพ่ึงมีของนักศึกษา ผ่านการท างานร่วมกันระหวา่งอาจารย์

กับนักศึกษา ระหวา่งนักศึกษากับนักศึกษา ระหวา่งนักศึกษากับศิษย์เก่า และระหวา่งนักศึกษากับสังคมภายนอก 

เพือ่ให้บัณฑิตมหาวทิยาลัยขอนแก่นมี Academic transcript และ Activity transcript เมื่อส าเร็จการศึกษา

จัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรตินักศึกษาทีม่ีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ เพือ่เป็นแบบอย่าง เป็นแนวปฏิบัติทีดี่ 

และสร้างค่านิยมให้แก่นักศึกษาทัว่ไป ให้มีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

• จ านวนโครงการ/กิจกรรมทีด่ าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนานักศึกษา
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับโครงการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ

3.1.2.1 •ฝุายพัฒนานักศึกษาฯ

•กองกิจการนักศึกษาฯ

•คณะ/หน่วยงาน

3.1.2.2 • มีการด าเนินการ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพือ่เทิดทูนและธ ารงไวซ่ึ้งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองด้วย

ประชาธปิไตย ตลอดจนการมีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็นทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการบริหารมหาวทิยาลัย

3.1.2.3 • มีการด าเนินการ การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่ในการเรียนและการใช้ชีวติ ในมหาวทิยาลัยผ่านโครงการ How to live 

and learn on campus

3.1.2.4 • มีการปรับปรุงสถานทีส่ าหรับการท ากิจกรรม

ทางศาสนาของนักศึกษา สนับสนุนและส่งเสริม

ให้นักศึกษาด าเนินกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับศาสนา

เพิม่ขึ้น

จัดให้มีสถานทีส่ าหรับการท ากิจกรรมทางศาสนาของนักศึกษาทุกศาสนา สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาด าเนิน

กิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับศาสนา

มาตรการที ่2 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการสร้างเสริมจิตสาธารณะ การธ ารงไว้ซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาคมโลก

สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาและบ าเพ็ญประโยชน์ หรือกิจกรรมโครงการเรียนรู้

ร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชน โดยร่วมกับนักศึกษาภายในสถาบันหรือนักศึกษาต่างสถาบัน เพือ่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้

ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง รู้จักและเข้าใจสภาพความเป็นอยู่ทีแ่ท้จริงของชนบท ได้เรียนรู้วฒันธรรม

ขนบธรรมเนียม และประเพณีท้องถิ่น

• มีการด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนานักศึกษา
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับโครงการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ

3.1.3.1 •ฝุายพัฒนานักศึกษาฯ

•กองกิจการนักศึกษาฯ•กองกิจการนักศึกษาฯ

•คณะ/หน่วยงาน

3.1.3.2 • จ านวนคร้ังในการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม “มัชฌิมนิเทศ” เป็นโครงการทีศิ่ษย์เก่ามาถ่ายทอดประสบการณ์ในการท างาน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที ่

2 หรือ 3 มีความมั่นใจศักยภาพของ มข. และช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนทีจ่ะส าเร็จออกสู่ตลาดงาน

3.1.3.3 •ฝุายพัฒนานักศึกษาฯ

•ฝุายวชิาการฯ

•คณะ/หน่วยงาน

3.1.4.1 • จ านวนคร้ังในการจัดกิจกรรม •ฝุายพัฒนานักศึกษาฯ

•ฝุายศิลปวฒันธรรม

•คณะ/หน่วยงาน

3.1.4.2 •ฝุายพัฒนานักศึกษาฯ

•คณะ/หน่วยงาน

จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ บุคลิกภาพและความเป็นผู้น าให้แก่นักศึกษา ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศภาษา

ทีส่องและทีส่าม ทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการส่ือสาร การพูด การฟัง การพัฒนา

บุคลิกภาพทักษะการมีภาวะผู้น า เพือ่เตรียมความพร้อมในการเป็น Internationalization, AEC (ASEAN 

Economic community)

• จ านวนคร้ังในการจัดกิจกรรม

โครงการส่งเสริมกิจกรรมศิลปะและดนตรี ประเพณีไทย ศิลปวฒันธรรมของไทยและสากลทีดี่งาม อาทิ โครงการ

สืบสานประเพณีลอยกระทง หรือวนัสงกรานต์ โครงการแสดงดนตรีไทย ดนตรีอีสาน กิจกรรมการแสดง 

“ศิลปวฒันธรรมนานาชาติ” เพือ่ให้นักศึกษาจากทุกชาติใน มข.  ได้มี โอกาสน าเสนอศิลปวฒันธรรมทีโ่ดดเด่น

ของชาติ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทีมุ่่งเน้นการฝึกทักษะและประสบการณ์  การมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

• จ านวนคร้ังในการจัดกิจกรรม

มาตรการที ่3 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง

มาตรการที ่4 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะ และวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

พัฒนากลไกทีช่่วยให้นักศึกษาสามารถประเมินสมรรถนะทางวชิาชีพของตนเองในด้านต่างๆ ได้ด้วยตนเองอย่าง

สม่ าเสมอ โดยความร่วมมือกับคณะ/สาขาวชิา และเครือข่ายศิษย์เก่า จัดท าการอบรม และแบบทดสอบเพือ่ขอรับ

ใบอนุญาต ในวชิาชีพ ทัง้ทางตรงหรือผ่านทางอินเตอร์เน็ตในลักษณะ “e-Assessment”

• มีการพัฒนากลไกการประเมินสมรรถนะทาง

วชิาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนานักศึกษา
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับโครงการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ

3.1.5.1 • จ านวนคร้ังในการจัดกิจกรรม •ฝุายพัฒนานักศึกษาฯ

•คณะ/หน่วยงาน

3.1.5.2 • ร้อยละของนักศึกษาทีไ่ด้รับการตรวจสุขภาพ

ประจ าปีและการให้ค าปรึกษาทีม่ีประสิทธภิาพ

เพิม่ขึ้น

จัดให้มีการดูแล รักษาพยาบาล และฟืน้ฟูสุขภาพ การประสานการตรวจสุขภาพประจ าปี และการให้ค าปรึกษา

เกี่ยวกับสุขภาพทีม่ีประสิทธภิาพแก่นักศึกษา

3.1.5.3 • จ านวนคร้ังในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมส่งเสริมและรณรงค์ให้นักศึกษาออกก าลังกาย และแข่งขันกีฬาเพือ่ความเป็นเลิศสนับสนุนนักศึกษาเข้า

ร่วมแข่งขันกีฬาในรายการต่างๆ

3.2.1.1 •ฝุายพัฒนานักศึกษาฯ

•คณะ/หน่วยงาน

3.2.1.2 • จ านวนหอพักทีไ่ด้รับการพัฒนา ปรับปรุงหอพักและพัฒนาภูมิสถาปัติย์และพืน้ทีโ่ดยรอบบริเวณหอพักให้ มีความสะอาด สวยงาม ร่มร่ืน เย็นสบาย

 และปลอดภัย ให้มีร้ัวรอบขอบชิดเพือ่ความสะดวกในการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน

3.2.1.3 • จ านวนกิจกรรมหอพักสัมพันธ ์เพือ่ส่งเสริม

ให้แก่นักศึกษาทัง้ด้านวชิาการและวชิาชีวติ

จัดให้มีกิจกรรมหอพักสัมพันธ ์เพือ่ส่งเสริมให้แก่นักศึกษาทัง้ด้านวชิาการและวชิาชีวติ เช่น   การฝึกอบรม

บุคลิกภาพ การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพอิสระ การจัด “กิจกรรมหอพักสัมพันธ”์

ร่วมมือกับคณะสาธารณสุขศาสตร์จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า และเฝูาระวงัเร่ืองสุขอนามัยและ

โภชนาการของศูนย์อาหารและบริการ รวมถึง  โรงอาหารทีก่ระจายอยู่ตามคณะวชิาต่างๆ

พัฒนาหอพักให้เป็น Living Learning and Caring Center หรือการพัฒนาหอพักนักศึกษาให้เป็นศูนย์กลางของ

การเรียนรู้ การอยู่อาศัย และความเอื้ออาทร

• มีการด าเนินการ

กลยุทธ์ที ่3.2 มีหอพักทีน่่าอยู่ และสถานทีท่ ากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาอย่างเพียงพอ

มาตรการที ่5 ส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพอนามัย ทีด่ี ปลอดจากสิ่งเสพติดและอบายมุข

มาตรการที ่1 จัดให้มีหอพักนักศึกษาทีเ่พียงพอต่อความต้องการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนานักศึกษา



67
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3.2.1.4 •ฝุายพัฒนานักศึกษาฯ

•คณะ/หน่วยงาน

3.2.2.1 • มีการด าเนินการ ฝุายพัฒนานักศึกษาฯ

•คณะ/หน่วยงาน

3.2.2.2 • มีจุดออกก าลังกายพร้อมอุปกรณ์บริเวณหอพัก

หรือสถานทีท่ ากิจกรรม

ปรับปรุงสถานทีอ่อกก าลังกาย พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ออกก าลังกายในพืน้ทีบ่ริเวณรอบหอพัก และปรับปรุงสนาม

กีฬาเดิมทีม่ีอยู่ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธภิาพ

3.3.1.1 •ฝุายพัฒนานักศึกษาฯ

•คณะ/หน่วยงาน

3.3.1.2 • มีศูนย์บริการนักศึกษานานาชาติ •ฝุายพัฒนานักศึกษาฯ

•ฝุายวเิทศสัมพันธฯ์

•คณะ/หน่วยงาน

3.3.1.3 •ฝุายพัฒนานักศึกษาฯ

•คณะ/หน่วยงาน
3.3.1.4 • มีโครงการจ้างงานนอกเวลาเรียนเพิม่ขึ้น สนับสนุนโครงการจ้างงานนอกเวลาเรียน เพือ่เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในการท างาน และเป็นการสร้าง

รายได้ให้แก่นักศึกษา

3.3.1.5 • มีช่องทางสายด่วนเพิม่ขึ้น จัดให้มีช่องทาง “สายด่วน” เพือ่ให้นักศึกษาสามารถติดต่อประสานงาน เมื่อประสบความเดือดร้อน

จัดต้ัง “ศูนย์บริการนักศึกษานานาชาติ” โดยอยู่ในการก ากับดูแลของกองกิจการนักศึกษา

มาตรการที ่2 ปรับปรุงลานกิจกรรมอเนกประสงค์ สนามกีฬา และสวนหย่อม

มาตรการที ่1 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการการพัฒนานักศึกษา

กลยุทธ์ที ่3.3 ระบบการบริหารกิจการนักศึกษาทีด่ี

ปรับปรุงระบบการดูแล กองทุนให้กู้ยืมเพือ่การศึกษา (กยศ.) เพือ่ให้นักศึกษาเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างทัว่ถึงและ

ได้รับอย่างรวดเร็ว

• มีระบบขั้นตอนเพือ่ให้นักศึกษาเข้าถึงข้อมูล

อย่างรวดเร็ว

เพิม่จ านวนหอพักของมหาวทิยาลัย เพือ่รองรับความต้องการของนักศึกษา จัดท าโครงการ “หอพักเครือข่าย” มข.

 ร่วมกับหอพักเอกชน ให้สามารถส่งเสริมคุณภาพชีวติของนักศึกษา และเพือ่ให้สอดคล้องกับนโยบายการปูองกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด และการจัดระเบียบสังคมของทางราชการ

• เพิม่จ านวนหอพักของมหาวทิยาลัยเพือ่รองรับ

ความต้องการของนักศึกษา

จัดหาสถานทีแ่ละสร้างอาคารทีท่ าการองค์การนักศึกษาและชมรมนักศึกษา หาสถานทีส่ร้างลานกิจกรรม

อเนกประสงค์ พร้อมจัดสร้าง Land Mark ของมหาวทิยาลัย เพือ่ใช้เป็นสถานทีท่ ากิจกรรมของนักศึกษา

จัดท าระบบฐานข้อมูลรวมทีเ่กี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษาทีค่รบถ้วน มีส่วนข้อมูลของนักศึกษา ข้อมูลการเข้า

ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลทุนการศึกษา เป็นต้น

• มีระบบฐานข้อมูลของนักศึกษา การเข้าร่วม

กิจกรรม ข้อมูลสุขภาพและข้อมูลทุนการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนานักศึกษา
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4.1.1.1 • มีคณะกรรมการขับเคล่ือนงานวจิัยทีช่ัดเจน โครงการก าหนดนโยบาย ทิศทาง และการก าหนดค่านิยมหลักด้านการวจิัยของมหาวทิยาลัย ดังนี้ • ฝ่ายวจิัยฯ

• มีแผนทีง่านวจิัย และแผนทีค่วามรู้     (1) แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนงานวจิัยของมหาวทิยาลัย • คณะ/หน่วยงาน

    (2) ก าหนดค่านิยมและแนวทางในการขับเคล่ือนไปสู่การเป็น “มหาวทิยาลัยทีใ่ช้การวจิัยเป็นฐานในการพัฒนา 

(Research Based University)” โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

    (3) การจัดท าแผนทีง่านวจิัย (Research Mapping)  และการสร้างแผนทีค่วามรู้ (Knowledge Mapping) 

ของมหาวทิยาลัย เพือ่น าไปก าหนดเป็นนโยบายและทิศทางการวจิัยของมหาวทิยาลัยต่อไป

4.1.1.2 • มีการด าเนินการ จัดให้มีกลไกในการสรรหานักวจิัยศักยภาพสูง โดยแสวงหาผู้เชี่ยวชาญด้านการวจิัยจากทัง้ในและต่างประเทศ

มาร่วมด าเนินการวจิัยและ/หรือการวจิัยเชิงบูรณาการ

4.1.1.3 • มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทฯส าหรับ

งานวจิัย

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงานวจิัย เพือ่สนับสนุนให้การท าวจิัยของบุคลากรและนักศึกษา

สามารถด าเนินไปได้และบรรลุตามเป้าหมายทีก่ าหนด

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4  การวิจัย

กลยุทธ์ที ่4.1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมทีจ่ะก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าของภูมิภาค

มาตรการที ่1 การก าหนดนโยบาย ทิศทาง และการก าหนดค่านิยมหลักด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 การวจิัย
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับโครงการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ

4.1.2.1 • ฝ่ายวจิัยฯ

• คณะ/หน่วยงาน

4.1.2.2 • มีการด าเนินการ จัดให้มีหน่วยงานหรือผู้ทีรั่บผิดชอบการท างานเชิงรุกด้านการจัดหาแหล่งทุนการสร้างความเชื่อมโยงกับแหล่งทุน

ทัง้ภายในและภายนอก

4.1.2.3 • คุณภาพงานวจิัย พัฒนาให้มีระบบ “การประกันคุณภาพการวจิัย (KKU-RQA)” ให้สอดคล้องและสามารถใช้ควบคู่ไปกับระบบ

ประกันคุณภาพของมหาวทิยาลัย

4.2.1.1 • มีการด าเนินการ • ฝ่ายวจิัยฯ

• คณะ/หน่วยงาน

4.2.1.2 • มีการด าเนินการ จัดท าแผนการด าเนินการของกองทุนวจิัย 40 ปี มหาวทิยาลัยขอนแก่น ในแต่ละปีเพือ่สนับสนุนและขับเคล่ือน

งานวจิัยของมหาวทิยาลัยทัง้ระบบ  และสนับสนุนการท าวจิัยทีเ่ป็นเร่ืองเร่งด่วนและต้องตอบค าถามให้กับสังคม

4.2.1.3 • มีการด าเนินการ จัดท าเกณฑ์การก าหนดสัดส่วนภาระงานด้านการสอนและด้านการวจิัยของอาจารย์ให้มีความเหมาะสม

4.2.1.4 • มีคณะกรรมการกล่ันกรองเอกสารผลงานการ

ตีพิมพ์

มีการจัดสรรบุคลากรในคณะ/หน่วยงาน ช่วยตรวจสอบ กล่ันกรองเอกสารผลงานทางวชิาการทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ 

(Publication)

มาตรการที ่2 ปรับปรุงโครงสร้างส านักบริหารงานวิจัยให้มีความพร้อมในการสนับสนุนงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการที ่1 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลยุทธ์ที ่4.2 การสร้างบรรยากาศการวิจัยทีเ่อ้ือต่อนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานทีม่ีคุณภาพ

ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานสนับสนุนทีรั่บผิดชอบด้านการบริหารงานวจิัยของมหาวทิยาลัยให้มีความเข้มแข็ง

 มีประสิทธภิาพ ลดความซ้ าซ้อน สามารถปฏิบัติภารกิจได้ตามทีม่หาวทิยาลัยก าหนด

• มีการด าเนินการ

จัดหน่วยงานหรือคณะกรรมการทีม่ีความยืดหยุ่นสามารถท างานเชิงรุกทีท่ าหน้าทีก่ าหนดประเด็นวจิัย หรือโจทย์

วจิัยทีจ่ะตอบค าถามเร่ืองหรือประเด็นร้อนทีก่ าลังเป็นทีก่ล่าวขวญัถึงอยู่ในขณะนั้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 การวจิัย
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับโครงการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ

4.2.2.1 • จ านวนผู้เข้ามาใช้บริการ • ฝ่ายวจิัยฯ

• คณะ/หน่วยงาน

4.2.2.2 • มีแผนการจัดหาเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ จัดท าแผนการจัดหาเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ และการจัดจ้างนักวทิยาศาสตร์ ประจ าเคร่ืองมือแต่ละชิ้น เพือ่ท า

หน้าทีค่วบคุมการท างานของเคร่ืองมือ ดูแล และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือให้อยู่ในสภาพดี ตลอดจนจัดท ารายงานการ

ใช้เคร่ืองมือ

4.2.2.3 • มีการด าเนินการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของข้อมูลเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ของมหาวทิยาลัยรวมถึงระบบบริหารจัดการที่

มีประสิทธภิาพทีแ่สดงถึง ต าแหน่งทีต้ั่งของเคร่ืองมือ ค่าใช้จ่าย การจองเวลา การติดตามตรวจสอบผลการ

วเิคราะห์ เป็นต้น

4.2.2.4 • มีการด าเนินการ การพัฒนาห้องปฏิบัติการทางเคมีและเภสัชให้ได้มาตรฐานห้องปฏิบัติการทีดี่ (Good Laboratory Practice, 

GLP) เพือ่สนับสนุนการผลิตเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เพือ่การส่งออกในระดับภูมิภาค

มาตรการที ่2 จัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง และห้องปฏิบัติการวิจัย

จัดต้ังศูนย์เคร่ืองมือวทิยาศาสตร์กลาง เพือ่จัดหาและให้บริการเคร่ืองมือวจิัยทีม่ีราคาแพง  มีความซับซ้อน และใช้

เทคโนโลยีชั้นสูง ประกอบด้วย

• ศูนย์เคร่ืองมือวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

• ศูนย์เคร่ืองมือวทิยาศาสตร์สุขภาพ

• ศูนย์เคร่ืองมือมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 การวจิัย
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับโครงการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ

4.2.3.1 • รายได้จากนวตักรรม • ฝ่ายวจิัยฯ

• คณะ/หน่วยงาน

4.2.3.2 • จ านวนนวตักรรมทีเ่กิดจากการด าเนินงาน จัดต้ังส านักงานนวตักรรมเพือ่การวจิัย (Research Innovation Office) เพือ่ท าหน้าทีเ่ป็นหน่วยงานทีส่นับสนุน

การออกแบบ การสร้าง ปรับปรุงเคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์วทิยาศาสตร์

4.2.4.1 • ฝ่ายวจิัยฯ

• คณะ/หน่วยงาน

4.2.4.2 • มีการด าเนินการ ประสานกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาวชิาต่าง ๆ ทีม่ีความเชี่ยวชาญชาวไทย/ชาวต่างชาติด้านการวจิัยให้มาช่วยพัฒนา

งานวจิัยและผลงานวจิัยเพือ่น าไปถ่ายทอดในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในกลุ่มสาขาวชิาด้านมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ซ่ึงปัจจุบันยังมีการเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติน้อยอยู่

มาตรการที ่3 จัดตั้งส านักงานนวัตกรรมเพ่ือการวิจัย (Research Innovation Office)

จัดต้ังกองทุนพัฒนานวตักรรม (Innovation Development Fund, IDF) เพือ่พัฒนางานด้านนวตักรรมของ

มหาวทิยาลัยทีจ่ะน าไปสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนาออกสู่เชิงพาณิชย์ได้

จัดต้ัง Publication Clinic เพือ่ท าหน้าทีส่นับสนุนให้บุคลากรเตรียมต้นฉบับบทความทีม่ีคุณภาพ โดยมี

ผู้ทรงคุณวฒิุช่วยพิจารณาเนื้อหา และมีผู้เชี่ยวชาญทีใ่ช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักช่วยตรวจสอบแก้ไขภาษา 

ก่อนส่งตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติมากขึ้นและมีค่า impact factor ทีสู่งขึ้น

• มี Puboication Clinic ทัง้ในระดับคณะและ

ระดับมหาวทิยาลัย

มาตรการที ่4 การจัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาบทความทางวิชาการ(Publication Clinic)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 การวจิัย
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับโครงการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ

4.2.5.1 • ฝ่ายวจิัยฯ

• คณะ/หน่วยงาน

4.2.5.2 • มีการปรับปรุง ปรับปรุงข้อก าหนดจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ พ.ศ.2550 ให้มีความยืดหยุ่น สามารถตอบสนองการท างานของ

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ การสรรหาคณะกรรมการทีเ่หมาะสมเข้ามาท าหน้าที ่และการพิจารณา

ผลงานวจิัยของบุคลากรทีม่ีความรวดเร็ว และถูกต้อง

4.2.5.3 • มีการประชุมวเิคราะห์การด าเนินงาน วเิคราะห์การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียดเพือ่หาแนวทางในการลดระยะเวลาในการด าเนินงานลง อัน

จะน าไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้แก่นักวจิัยทีม่าใช้บริการ

4.2.6.1 • จ านวนนักวจิัยหลักปริญญาเอกเพิม่ขึ้น • ฝ่ายวจิัยฯ

• คณะ/หน่วยงาน

4.2.6.2 • มีการปรับปรุง ปรับปรุงประกาศมหาวทิยาลัยขอนแก่น ฉบับที ่234/2549 เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดการฝึกอบรมหลังปริญญาเอก 

(Post Doctoral Training) เพือ่ให้มีความคล่องตัวในการสรรหาการคัดสรร/คัดเลือกนักศึกษาหลังปริญญาเอก

• มีมาตรฐานของงานด้านจริยธรรมการวจิัยใน

มนุษย์

การพัฒนาระบบนักวจิัยหลังปริญญาเอก (Post  Doctoral  Program) เพือ่เปิดโอกาสให้ผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาใน

ระดับปริญญาเอกแล้วได้มีโอกาสเข้ามาร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการวจิัยต่อเนื่องทัง้ทีเ่ป็นชาวไทยและชาว

ต่างประเทศ

มาตรการที ่6 พัฒนาระบบนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Program)

พัฒนาการด าเนินงานของส านักงานจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ และศูนย์สัตวท์ดลอง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือให้

มีความทันสมัย น าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการทีไ่ด้มาตรฐานและมีคุณภาพในระดับสากล

มาตรการที ่5 ปรับปรุงด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และศูนย์สัตว์ทดลองให้ได้มาตรฐานสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 การวจิัย
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับโครงการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ

4.2.7.1 • มีการด าเนินการ • ฝ่ายวจิัยฯ

• คณะ/หน่วยงาน

4.2.7.2 • จ านวนบทความวจิัยทีเ่ผยแพร่เพิม่ขึ้นในวารสาร พัฒนาวารสารวจิัย มข. ให้ได้มาตรฐานในระดับชาติ มีบทความทีตี่พิมพ์ในวารสาร  ถูกน าไปอ้างอิง (Citation) 

เพิม่มากขึ้น แยกวารสารออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย

     • วารสารวจิัย มข. ฉบับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     • วารสารวจิัย มข. ฉบับวทิยาศาสตร์สุขภาพ

     • วารสารวจิัย มข. ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และเพิม่จ านวนการตีพิมพ์เพิม่ขึ้นจากเดิมปีละ 12 ฉบับ

ให้เป็น 15-20 ฉบับต่อปี

4.2.7.3 • มีการด าเนินการ จัดท าวารสารนานาชาติ “International Journal of Sustainable Community Development” ซ่ึงเป็น

วารสารทีน่ าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาชนบททีย่ั่งยืน โดยมหาวทิยาลัยขอนแก่นเป็นผู้รับชอบในการบริหาร

จัดการวารสารฉบับนี้

4.3.1.1 • ฝ่ายวจิัยฯ

• ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

• คณะ/หน่วยงาน

จัดต้ังส านักงานวารสารวจิัย มข. ให้เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธกิารบดี ภายใต้การก ากับดูแลของรอง

อธกิารบดีทีรั่บผิดชอบงานด้านการวจิัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีภาระงานในการตรวจสอบการรับรอง

คุณภาพวารสารของคณะ  เพือ่ช่วยให้ผลงานวจิัยได้รับการเผยแพร่ง่ายขึ้น ให้เป็นมาตรฐาน

มาตรการที ่7 พัฒนาวารสารวิจัยของมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานในระดับสากล

มาตรการที ่1 พัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนให้มีความเข้าใจในการพัฒนางานประจ าโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน

กลยุทธ์ที ่4.3.การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย

• มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจแนวคิด

การพัฒนางานโดยใช้การวจิัยเป็นฐาน

พัฒนาบุคลากรด้านการวจิัยให้มีความเข้าใจแนวคิดการพัฒนางานโดยใช้การวจิัยเป็นฐาน (Research based) 

และสนับสนุนกิจกรรมและงบประมาณอย่างต่อเนื่องโดยก าหนดให้การท าวจิัยเป็นเกณฑ์หนึ่งในการเข้าสู่ต าแหน่ง

ทางวชิาการ/ช านาญการ การคงต าแหน่งทางวชิาการ/ช านาญเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรในด้านการ

วจิัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 การวจิัย
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับโครงการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ

• ฝ่ายวจิัยฯ

• ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

• คณะ/หน่วยงาน

4.3.1.3 • มีการด าเนินการ • ฝ่ายวจิัยฯ

• คณะ/หน่วยงาน

4.3.2.1 • จ านวนโครงการวจิัยสถาบันทีไ่ด้ด าเนินการ ก าหนดให้การวจิัยสถาบันเป็นนโยบายทีส่ าคัญทีทุ่กคณะ/หน่วยงานจะต้องด าเนินการโดยเร่ิมต้นจาก • ฝ่ายวจิัยฯ

• พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน • คณะ/หน่วยงาน

• การประเมินสภาพปัจจุบัน/ปัญหา หรือความต้องการจ าเป็น

• การวจิัยและพัฒนานวตักรรมต่างๆ

• การประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของนโยบาย แผนงาน หรือโครงการการวจิัย/ การติดตามและ

ประเมินผลกระทบต่างๆ

4.3.2.2 • มีการอบรมการวจิัยสถาบันให้แก่หน่วยงานใน

ระดับคณะ/หน่วยงาน

ด าเนินการอบรมและพัฒนาศักยภาพด้านการวจิัยสถาบันให้แก่ผู้รับผิดชอบหรือผู้บริหารของหน่วยงานต่าง ๆ ของ

มหาวทิยาลัยเพือ่น าไปสู่การพัฒนาหน่วยงานอย่างเป็นระบบ

มาตรการที ่2  ส่งเสริมการวิจัยสถาบัน (Institutional Research)เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน/องค์กร

4.3.1.2 • มีเครือข่ายบุคลากรทีท่ างานในต าแหน่งเดียวกัน สร้างเครือข่ายบุคลากรทีท่ างานในต าแหน่งเดียวกันภายในหน่วยงาน ด าเนินการอบรมและสร้างความเข้าใจ

หลักการด าเนินงานเกี่ยวกับ R2R ซ่ึงเป็นการพัฒนางานประจ าไปสู่การวจิัย ทัง้นี้มีเป้าหมายเพือ่แก้ปัญหา หรือ

ปรับปรุงการท างานขององค์กร มีการเปิดเวทีให้แสดงความคิดเห็น

ส่งเสริมให้อาจารย์น าเอากระบวนการวจิัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมาพัฒนาการเรียนการสอน โดยการจัดให้มีการ

อบรมกระบวนการวจิัยในชั้นเรียนให้แก่อาจารย์ และการสร้างเครือข่ายผู้ท าวจิัยในชั้นเรียนเพือ่เป็นศูนย์กลางของ

การแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 การวจิัย
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับโครงการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ

4.3.3.1 • ร้อยละบุคลากรทีท่ าวจิัยเพิม่ขึ้น โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวจิัย • ฝ่ายวจิัยฯ

• จ านวนงานวจิัยทีเ่พิม่ขึ้น     (1) พัฒนานักวจิัยใหม่หรือบุคคลทีเ่คยมีประสบการณ์วจิัยมาก่อนและต้องการเร่ิมต้นท าวจิัยใหม่ ให้มีความรู้ 

ความเข้าใจในขั้นตอน กรรมวธิแีละกระบวนการในการพัฒนาข้อเสนอโครงการและการท าวจิัยทีดี่ และสนับสนุน

ทุนเร่ิมต้นการวจิัยเมื่อผ่านการอบรม

• คณะ/หน่วยงาน

    (2) บ่มเพาะนักวจิัยเพือ่ให้นักวจิัยทีผ่่านการอบรมนักวจิัยใหม่แล้วสามารถสร้างผลงานวจิัยในระดับนานาชาติได้

    (3) พัฒนากลุ่มวจิัย (นักวจิัยรุ่นกลาง) เป็นการพัฒนานักวจิัยทีต่่อเนื่องมาจากการอบรมนักวจิัยใหม่และ

โครงการบ่มเพาะนักวจิัย โดยก าหนดให้นักวจิัยรุ่นกลางไม่น้อยกวา่ 3 คนขึ้นไปรวมกันจัดต้ังกลุ่มวจิัย (Frontier 

Research Group) โดยมีนักวจิัยอาวโุสท าหน้าทีเ่ป็นหัวหน้ากลุ่มหรือพีเ่ล้ียงกลุ่ม

    (4) พัฒนานักวจิัยพีเ่ล้ียง (Mentor) เพือ่ท าหน้าทีเ่ป็นพีเ่ล้ียงให้กับนักวจิัยใหม่สามารถพัฒนาศักยภาพและก้าว

ไปเป็นนักวจิัยทีดี่ต่อไป

4.3.3.2 • มีการด าเนินการ สนับสนุนให้ศูนย์วจิัยเฉพาะทางรับนักวจิัยใหม/่นักวจิัยรุ่นกลางเข้าเป็นสมาชิกเพือ่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย

ก าหนดให้เป็นตัวชี้วดัทีส่ าคัญในการด าเนินงานของศูนย์วจิัย

4.3.3.3 • มีการด าเนินการ จัดต้ังศูนย์วจิัยเฉพาะทางใหม่ (Center of Excellence) โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของกลุ่มวจิัย/การ

รวมตัวกลุ่มวจิัยขึ้นมาท าหน้าทีเ่ป็นศูนย์วจิัย

4.3.3.4 • มีการด าเนินการ จัดต้ังสถาบันวจิัย/สถานวจิัย (Research Institute) ทีเ่กิดจากการรวมกลุ่มกันของศูนย์วจิัยเฉพาะทางต้ังแต่ 3 

ศูนย์ขึ้นไป หรือเกิดจากการพัฒนาคลัสเตอร์วจิัย (Research Cluster) ภายใต้โครงการมหาวทิยาลัยวจิัยแห่งชาติ

มาตรการที ่3 การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการวิจัยอย่างต่อเน่ือง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 การวจิัย
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4.3.4.1 • จ านวนบุคลากรทีไ่ด้รับรางวลั โครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และมอบรางวลัให้แก่นักวจิัย/หน่วยงานทีม่ีผลงานวจิัยดีเด่น • ฝ่ายวจิัยฯ

• ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

• คณะ/หน่วยงาน

    (2) การเชิดชูเกียรติและมอบรางวลันักวจิัยดีเด่น (Excellent Researcher Award) ทีม่ีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

ในวารสารระดับนานาชาติ 

        • รางวลันักวจิัยระดับเหรียญเงิน (Silver Medal Researcher Award) มีผลงานวจิัยสะสมอย่างน้อย 25 

ผลงาน

        • รางวลันักวจิัยระดับเหรียญทอง (Gold Medal Researcher Award) มีผลงานวจิัยสะสมอย่างน้อย 50 

ผลงาน

        • รางวลันักวจิัยระดับเพชร (Diamond Researcher Award) มีผลงานวจิัยสะสมอย่างน้อย 75 ผลงาน

        • รางวลันักวจิัยเกียรติคุณสารสิน (Sarasin Honorable Researcher Award) มีผลงานวจิัยสะสมอย่าง

น้อย 100 ผลงาน และผลงานวจิัยทีเ่สนอนี้ ต้องมีการถูกอ้างอิง (Cited) จ านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 20 ของจ านวน

ผลงานวจิัยทีเ่สนอทัง้หมด

• มีการก าหนดหลักเกณฑ์การคิดภาระงานที่

ชัดเจน เหมาะสม

    (1) จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติ และมอบรางวลัให้แก่นักวจิัย/หน่วยงานทีม่ีผลงานวจิัยดีเด่นเป็นประจ าทุกปี

4.3.4.2 ก าหนดหลักเกณฑ์การคิดภาระงานของบุคลากรสายผู้สอนให้มีความชัดเจน เหมาะสม มีความยืดหยุ่น และ

สอดคล้องกับสมรรถนะและศักยภาพทีแ่ท้จริงของบุคลากร และสนับสนุนให้บุคลากรสายผู้สอนปฏิบัติหน้าทีไ่ด้

ภายใต้ภารกิจทีห่ลากหลายได้

มาตรการที ่4 การสร้างแรงจูงใจ การเชิดชูเกียรตินักวิจัยทีส่ร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 การวจิัย
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• ฝ่ายวจิัยฯ

• ฝ่ายวเิทศสัมพันธฯ์

4.4.1.2 • มีการส่งเสริมและสนับสนุน • คณะ/หน่วยงาน

4.4.1.3 • จ านวนโครงการวจิัยเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการวจิัยเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี • ฝ่ายวจิัยฯ

4.4.1.4 • จ านวนโครงการวจิัยสร้างองค์ความรู้ โครงการวจิัยสร้างองค์ความรู้ • คณะ/หน่วยงาน

4.4.2.1 • มีการปรับปรุง • ฝ่ายวจิัยฯ

• คณะ/หน่วยงาน
4.4.2.2 • มีการด าเนินการ การจัดกิจกรรมเพือ่เผยแพร่ การเจรจาต่อรอง และการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวทิยาลัย 

ไปยังกลุ่มเป้าหมาย

4.4.2.3 • มีการด าเนินการ การจัดต้ังหน่วยงานทีเ่รียกชื่อวา่ โฮล์ดด้ิงคอมปานี (KKU Holding  Company) เพือ่ท าหน้าทีเ่ป็นหน่วยร่วมลงทุน

 พัฒนาผลงานวจิัยและทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นผลิตภัณฑ์และน าไปสู่เชิงพาณิชย์

4.4.2.4 พัฒนากลไกในการน าผลงานวจิัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมผ่านหน่วยงานทีเ่ป็นองค์กรใน

ก ากับของมหาวทิยาลัย เช่น   • ส านักงานอุทยานวทิยาศาสตร์ มข.

  • ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

  • ส านักงานทีป่รึกษาวชิาการ มหาวทิยาลัยขอนแก่น

4.4.2.5 • มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของ

ผู้ประกอบการใหม่

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผู้ประกอบการใหม่ผ่าน โรงงานต้นแบบของส านักงานอุทยานวทิยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น

ปรับปรุงกลไกส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวทิยาลัยไปเผยแพร่ผลงานวจิัยในเวที การประชุมระดับนานาชาติอย่าง

น้อยปีละ 1 คร้ังต่อคน พร้อมท าหน้าทีเ่ป็นทูตแนะน ามหาวทิยาลัยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนารู้จัก มข.

• มีการพัฒนากลไกการน างานวจิัยไปสู่การใช้

ประโยชน์

4.4.1.1
มาตรการที ่1 การใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ

• มีการด าเนินการ

ปรับปรุงระบบการด าเนินงานของส านักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้มีความคล่องตัว ให้ความรู้ให้

ด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่บุคลากร และพิทักษ์สิทธิ์ของบุคลากรได้

ยกระดับการประชุมวชิาการ“The Conference on Sustainable Community Development, CSCD” ให้

เป็นการประชุมวชิาการระดับนานาชาติ และมีการจัดประชุมเป็นประจ าทุกปี

มาตรการที ่2 การใช้ประโยชน์ในเชิงพานิชย์และการพัฒนาอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ที ่4.4 การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอย่างยั่งยืน
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4.4.3.1 • มีประเด็นวจิัยเพือ่แก้ไขปัญหาชุมชน • ฝ่ายวจิัยฯ

• คณะ/หน่วยงาน

4.5.1.1 โครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายงานวจิัย เช่น • ฝ่ายวจิัยฯ

• ฝ่ายวเิทศสัมพันธฯ์

• คณะ/หน่วยงาน

     (2) การพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและ

แก้ปัญหาทีส่ าคัญทีต้่องการองค์ความรู้ด้านวชิาการให้กับพืน้ที ่หรือ  ประสาน เพือ่น าเอาโจทย์ปัญหาในพืน้ทีไ่ป

ท าการศึกษาไปท าการศึกษาและวจิัยต่อไปโดยการสนับสนุนทุนจากหน่วยงานดังกล่าว โดยเน้นการวจิัยในภูมิภาค

อีสานให้มากขึ้น พร้อมทัง้ช่วยเหลือสังคมจากผลงานวจิัย และสามารถตอบปัญหาสังคม

     (3) การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาคธรุกิจและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ SME ทีต้่องการองค์

ความรู้ด้านการวจิัยไปใช้เพือ่พัฒนาอุตสาหกรรม แต่ไม่สามารถทีจ่ะต้ังหน่วยวจิัยของตนเองขึ้นมาได้ จึงต้องอาศัย

การสนับสนุนจากมหาวทิยาลัย โดย SME หรือภาคธรุกิจเป็นผู้สนับสนุนด้านงบประมาณวจิัย หรือขอการ

สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐร่วมกัน

• มีเครือข่ายความร่วมมือทีเ่กิดขึ้นทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ      (1) การพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรทัง้ระดับชาติและนานาชาติทีใ่ห้การสนับสนุนการวจิัย โดยการ

ส่งข้อมูลความเชี่ยวชาญทีเ่ป็นเร่ืองโดดเด่นของมหาวทิยาลัย ตลอดจนการลงนามใน MOU ทีจ่ะร่วมมือกันพัฒนา

ศักยภาพด้านการวจิัยให้กับมหาวทิยาลัยในประเทศเพือ่นบ้าน หรือร่วมกันพัฒนางานวจิัยในประเทศ หรือการ

สมทบทุนวจิัย (Matching Fund) เพิม่เติม

กลยุทธ์ที ่4.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ สถานประกอบการ ภาคธุรกิจ และชุมชน เพ่ือน าผลการวิจัยไปสร้างมูลค่าเพ่ิมได้อย่างยั่งยืน

มาตรการที ่1 การสร้างเครือข่ายงานวิจัยทัง้ผู้สนับสนุนทุนวิจัยและผู้น าเอาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

จัดเวทีเสวนาร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพือ่รวบรวมและแนวทางการแก้ปัญหาของชุมชน การ

สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวจิัย เพือ่น าไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น/ชุมชน ผ่านหน่วยงาน

มหาวทิยาลัย หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานภาครัฐ

มาตรการที ่3 พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือน าผลงานวิจัยไปสู่การพัฒนาประเทศและภูมิภาค
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4.5.1.2 • ฝ่ายวจิัยฯ

• ฝ่ายวเิทศสัมพันธฯ์

• คณะ/หน่วยงาน

4.5.1.3 • มีการด าเนินการ

4.6.1.1 • มีการด าเนินการ • ฝ่ายวจิัยฯ

• ฝ่ายวเิทศสัมพันธฯ์

• คณะ/หน่วยงาน

4.6.1.2 • มีการด าเนินการ

4.6.2.1 • มีการขับเคล่ือนมหาวทิยาลัยวจิัย • ฝ่ายวจิัยฯ

• คณะ/หน่วยงาน

มาตรการที ่1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

การสร้างความร่วมมือกับประเทศเพือ่นบ้านหรือประเทศทีก่ าลังพัฒนาในการจัดท าข้อเสนอโครงการวจิัยและ

พัฒนาทีเ่ป็นความต้องการของประเทศเพือ่นบ้านและเป็นความเชี่ยวชาญของ มข. เพือ่ขอรับการสนับสนุนจาก

แหล่งทุนในต่างประเทศ

จัดเวท/ีเสวนาเพือ่แลกเปล่ียนองค์ความรู้กับมหาวทิยาลัยคู่สัญญา (MOU) มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซ่ึงแนวทาง

ดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพงานวจิัยให้เพิม่มากขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายของมหาวทิยาลัยแห่งการวจิัย

กลยุทธ์ที ่4.6 การขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

• มีความร่วมมือกับประเทศเพือ่บ้านหรือประเทศ

ก าลังพัฒนา

ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคล่ือนโครงการมหาวทิยาลัยวจิัยแห่งชาติให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดสรร

งบประมาณตามที ่สกอ. ก าหนด และงบประมาณเงินรายได้มหาวทิยาลัย

มาตรการที ่2 การขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามทีส่ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดและงบประมาณเงนิรายได้มหาวิทยาลัย

จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการมหาวทิยาลัยวจิัย คณะกรรมการ ทีป่รึกษานานาชาติ 

(International Advisory Board) อย่างน้อยทุก ๆ 3 เดือน เพือ่ขับเคล่ือนกลไกต่าง ๆ ทีจ่ะผลักดันให้ มข. ก้าว

ไปสู่การเป็นมหาวทิยาลัยวจิัยระดับโลก

จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบการประสานงานโครงการมหาวทิยาลัยแห่งการวจิัยและมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ

ขับเคล่ือนคลัสเตอร์ รวมถึงมีการประชุมอย่างน้อย ทุกๆ 3 เดือน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 การวจิัย
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4.6.3.1 • ความส าเร็จของโครงการ • ฝ่ายวจิัยฯ

• คณะ/หน่วยงาน

4.6.3.2 • ร้อยละของงบประมาณทีเ่บิกจ่าย การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี พ.ศ. 2554 ให้มีประสิทธภิาพ 

และมีการก ากับการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละส่วนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

วางแผนการด าเนินงานของคลัสเตอร์วจิัยทัง้ 6 ทีม่หาวทิยาลัยเสนอภายใต้โครงการมหาวทิยาลัยวจิัยแห่งชาติ 

เพือ่ให้ได้ผลการด าเนินงานทีส่นับสนุนและสอดคล้องกับกรอบการจัดสรรงบประมาณที ่สกอ. ก าหนด

มาตรการที ่3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 การวจิัย
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5.1.1.1 • ฝ่ายวจิัยฯ

• คณะ/หน่วยงาน

5.1.1.2 • มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่

เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญหรือความช านาญการ

ของบุคลากร

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่กี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญหรือความช านาญการของบุคลากรของ

มหาวทิยาลัย ให้สามารถสืบค้น ติดต่อและประสานงานจากภายนอกได้โดยง่าย รวมถึงฐานข้อมูลความต้องการ

ของผู้ใช้บริการ

5.1.1.3 • ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์

• คณะ/หน่วยงาน

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริการวิชาการ

กลยุทธ์ที ่5.1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง

มาตรการที ่1 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมทีส่้าคัญของประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง

จัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านการบริการวชิาการแก่สังคม ของมหาวทิยาลัยขอนแก่น ทัง้ระยะส้ันและ

ระยะยาว และการด าเนินการตามแผน พร้อมทัง้ปรับปรุงโครงสร้างศูนย์บริการวชิาการเพือ่ให้มีความพร้อมในการ

ท าหน้าทีใ่นบทบาทสนับสนุนโครงการการศึกษาตลอดชีวติ หรือการให้บริการการศึกษาในระบบทางไกล  เตรียม

ความพร้อมในระบบคลังข้อมูลและองค์ความรู้ ระบบบริหารจัดการทีส่ามารถให้บริการทัง้ในพืน้ที ่นอกพืน้ที่

• มีแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านการบริการ

วชิาการแก่สังคม

ร่วมมือกับจังหวดัต่าง ๆ เพือ่จัดท าแผนพัฒนาจังหวดัเชิงบูรณาการ โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคส่วน

ต่าง ๆ ศึกษาและวจิัยเชิงปฏิบัติการในพืน้ที ่การสังเคราะห์จัดท าแผนพัฒนาและส่งมอบให้จังหวดั เพือ่น าไป

จัดท าค าของบประมาณเพือ่พัฒนาจังหวดัต่อไป เนื่องจากปัจจุบัน จังหวดัเป็นหน่วยงานทีต้่องจัดท าค าขอ

งบประมาณเพือ่การพัฒนาเองได้

• จ านวนจังหวดัทีร่่วมจัดท าแผน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5  การบริการวชิาการ
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5.1.1.4 • จ านวนโครงการทีด่ าเนินการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานวจิัยและบริการวชิาการของมหาวทิยาลัย ออกมามีบทบาทต่อสังคมในการให้

ความรู้ทางวชิาการเมื่อเกิดมีปัญหา หรือเหตุการณ์ส าคัญทีเ่กิดขึ้นในพืน้ที ่หรือภูมิภาค     ในการสร้าง

หลักประกันและความเชื่อมั่นให้กับสังคม

•ฝ่ายวจิัยฯ

5.1.1.5 • จ านวน CSR และ USR ทีด่ าเนินการ • ฝ่ายวจิัยฯ

• คณะ/หน่วยงาน

5.1.1.6 • จ านวนผู้เข้ารับบริการ จัดต้ังศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา และการบัดรักษาผู้ป่วยเร้ือรังเชิงบูรณาการสหวชิาการ เพือ่

รองรับการพัฒนาศักยภาพของครูสอนคณิตศาสตร์ และด้านอื่น ๆ ทีเ่ป็นความเชี่ยวชาญของมหาวทิยาลัย

5.1.1.7 • องค์ความรู้จากผลงานวจิัยทีไ่ด้รับการเผยแพร่ ด าเนินการสังเคราะห์ความรู้ทีเ่กิดจากผลงานวจิัยของมหาวทิยาลัย และเผยแพร่ความรู้และจัดท าส่ือการเรียนรู้ 

(Open Courseware) ในด้านต่าง ๆ ทัง้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และส่ืออื่นๆ เพือ่แสดงศักยภาพทางวชิาการทีน่ าไปสู่

การได้รับการยอมรับ

5.1.2.1 •ฝ่ายวจิัยฯ/

•ส านักงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ

5.1.2.2 • มีการด าเนินการวจิัยและพัฒนา ด าเนินการวจิัยและพัฒนาโครงการพัฒนาทีดิ่นมูลนิธชิัยพัฒนาฯ ภายใต้ความร่วมมือกับมูลนิธชิัยพัฒนาและบริษัท

 โฆษะกรุ๊ป จ ากัด

• คณะ/หน่วยงาน

5.1.2.3 • มีการด าเนินการ ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธพ์ัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและรวบรวมข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพือ่แสดงต าแหน่งทีต้ั่ง

ของโครงการ พร้อมน าเผยแพร่บนเครือเวบ็ไซต์ของส านักงาน

ด าเนินงานวจิัยภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในพืน้ทีท่ี่

รับผิดชอบ อาทิ โคกภูตากา และเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวดัขอนแก่น เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวดัชัยภูมิ

• โครงการวจิัยและพัฒนาทีเ่กิดขึ้นภายใต้

โครงการพระราชด าริ

มาตรการที ่2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ภายใต้โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ

การจัดท าโครงการ “การด าเนินธรุกิจทีม่ีความรับผิดชอบต่อสังคม (Cooperate Social Responsibility, CSR)” 

โดยใช้องค์ความรู้ของมหาวทิยาลัยเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานบริการวชิาการให้แก่สังคมชุมชนร่วมกับภาค

ธรุกิจเอกชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5  การบริการวชิาการ
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5.1.2.4 • ฝ่ายวจิัยฯ

• คณะ/หน่วยงาน

5.1.2.5 • จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ และด าเนินกิจกรรมการ

พัฒนาประเทศเพือ่นบ้านผ่านโครงการของคณะ ศูนย์บริการวชิาการ ศูนย์วจิัยเฉพาะทาง ส านักงานอุทยาน

วทิยาศาสตร์

5.1.3.1 • ฝ่ายวจิัยฯ

• คณะ/หน่วยงาน

5.1.3.2 • ร้อยละของหน่วยงาน/เครือข่ายทีเ่พิม่ขึ้น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดย

การด าเนินงานของศูนย์บริการวชิาการ

ขยายเครือข่ายความร่วมมือการประชุมวชิาการ “การพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน” หรือ “Conference on 

Sustainable Community Development” ให้เป็นเวทีการน าเสนอผลงานวชิาการประจ าปีในระดับชาติและ

นานาชาติ รวมทัง้ใช้เป็นเวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้

• ร้อยละของหน่วยงาน/เครือข่ายทีเ่พิม่ขึ้น

มาตรการที ่3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี สู่ชุมชน สังคม ประเทศชาติ อนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงและนานาชาติ

ศูนย์บริการวชิาการมีแผนการด าเนินโครงการบริการวชิาการเพือ่สร้างรายได้ ซ่ึงเป็นโครงการเสริมสร้าง

ประสิทธภิาพการท างานกับหน่วยงานภายนอก อาทิ สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย สานักงาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  เป็นต้น

• มีแผนการบริการวชิาการเพือ่สร้างรายได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5  การบริการวชิาการ
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5.1.3.3 • จ านวนชุมชนต้นแบบทีเ่พิม่ขึ้น จัดท าโครงการ “ชุมชนต้นแบบหลักเศรษฐกิจพอเพียง” พัฒนาคุณภาพชีวติของชุมชนโดยรอบทีต้ั่งของ

มหาวทิยาลัยในทุกพืน้ทีท่ัง้ขอนแก่น หนองคาย ร้อยเอ็ด และจังหวดัเลย โดยการด าเนินงานของศูนย์บริการ

วชิาการและส านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มหาวทิยาลัยขอนแก่น

5.1.4.1 • ฝ่ายวจิัยฯ

• คณะ/หน่วยงาน

5.1.4.2 •มีหลักเกณฑ์และมาตรการ ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในการรายงานผลงานด้านการบริการวชิาการของหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่ให้

มหาวทิยาลัยสามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างครบถ้วน

5.1.4.3 • จ านวนโครงการบริการวชิาการ โครงการบริการวชิาการมหาวทิยาลัยขอนแก่น

5.1.4.4 • จ านวนผู้เป่วยทีเ่ข้ารับบริการ โครงการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพือ่การศึกษาและวจิัย

5.1.5.1 • จ านวนส่ือมวลชนเข้าร่วมเป็นเครือข่าย • ฝ่ายชุมชุนสัมพันธฯ์

• คณะ/หน่วยงาน

ก าหนดบทบาททีช่ัดเจนในการให้บริการวชิาการ ลดความซ้ าซ้อน ของให้หน่วยงานทีท่ าหน้าทีบ่ริการวชิาการเช่น

 ศูนย์บริการวชิาการ สถาบันยุทธศาสตร์ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ส านักงานอุทยานวทิยาศาสตร์ คณะวชิา หรือ

สถาบันวจิัยและพัฒนา

• มีแนวทางในการให้บริการทีช่ัดเจน

สร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธก์ับส่ือมวลชนระดับชาติและระดับท้องถิ่นในการเผยแพร่กิจกรรมและโครงการ

บริการวชิาการทีม่หาวทิยาลัยด าเนินการตลอดจนการประชาสัมพันธผ่์าน Social Network

มาตรการที ่5 มีระบบการประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการอย่างทัว่ถึง และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคมทุกระดับ

มาตรการที ่4 บูรณาการการให้บริการวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีเอกภาพเพ่ือเผยแพร่สู่ชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5  การบริการวชิาการ
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5.1.5.2 • มีการด าเนินการ • ฝ่ายชุมชุนสัมพันธฯ์

• คณะ/หน่วยงาน

5.1.5.3 • มีการด าเนินการ จัดให้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ในเวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลัยและช่องทางอื่นๆ พร้อมทัง้ควรมีช่องทางอื่นๆ ในการ

น าเสนอผลงานทางวชิาการ และทัง้เชิญหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องมาร่วมประชาวจิารณ์ เพือ่น าไปสู่การปฏิบัติต่อชุมชน

5.1.5.4 • มีการจัดต้ังศูนย์ฯ • ฝ่ายวเิทศสัมพันธฯ์

• คณะ/หน่วยงาน

5.1.5.5 • มีการจัดต้ังศูนย์บริการ ด าเนินการจัดต้ังศูนย์บริการ มหาวทิยาลัยขอนแก่นเพือ่ให้บริการแก่ชุมชนภายนอกมหาวทิยาลัย • ฝ่ายการคลังฯ

• คณะ/หน่วยงาน

จัดต้ังศูนย์บริการวชิาการด้าน AEC ศูนย์บริการด้านข้อมูลข่าวสาร  ศูนย์บริการ SME  ศูนย์ศึกษาเอเซียน

การส ารวจความต้องการด้านบริการวชิาการของชุมชนและสังคม โดยมอบหมายให้ ศูนย์วจิัยธรุกิจและเศรษฐกิจ

อีสาน คณะวทิยาการจัดการ เป็นท าหน้าทีส่ ารวจและวเิคราะห์ความส าคัญเพือ่น าไปให้บริการวชิาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5  การบริการวชิาการ
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6.1.1.1 • ฝ่ายศิลปวฒันธรรม

• คณะ/หน่วยงาน

6.1.1.2 • จ านวนศิลปินทีไ่ด้รับรางวลัเชิดชูเกียรติ "มรดก

อีสาน"

จัดกิจกรรมมอบรางวลัเชิดชูเกียรติให้แก่ศิลปิน นักคิด นักเขียน นักแต่งเพลง นักร้อง นักแสดงทีอ่ยู่ในพืน้ที ่โดย

เน้นบุคคลทีท่ าคุณประโยชน์ เผยแพร่ ส่งเสริม ศิลปวฒันธรรมท้องถิ่นอีสานให้เป็นทีป่ระจักษ์ทัง้แก่ชาวไทยและ

ชาวโลกในงานวนั “มรดกอีสาน” ซ่ึงจัดขึ้นในวนัที ่2 เมษายน ของทุกปี

6.1.1.3 • มีจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์

วทิยาศาสตร์ บริเวณหอศิลปวฒันธรรม

สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการน าศิลปะและวฒันธรรมมาใช้ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 

economy) โดยจัดต้ัง “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม” และเชื่อมโยง

ข้อมูลเชิงลึกกับศูนย์วฒันธรรมศึกษา (Cultural Study)

• ฝ่ายศิลปวฒันธรรม

• ส านักงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ

6.1.1.5 • ฝ่ายศิลปวฒันธรรม

• คณะ/หน่วยงาน

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 6  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี

มาตรการที ่1 ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

6.1.1.4 • มีการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์

วทิยาศาสตร์ บริเวณหอศิลปวฒันธรรม

พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางด้านประเพณี ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ท้องถิ่น

ของภาคอีสาน เพือ่พัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางศิลปะ และวฒันธรรมของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงเพือ่

ส่งเสริมการวจิัยด้านวฒันธรรมศึกษาและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

• มีแผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 

ภูมิปัญญา และองค์ความรู้ท้องถิ่นอีสาน

โครงการส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม• จ านวนโครงการด้านส่งเสริมการท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม

จัดต้ังพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์วทิยาศาสตร์ บริเวณหอศิลปวฒันธรรม

กลยุทธ์ที ่6.1  เป็นศูนย์กลางด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอีสานและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6  การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมทีดี่
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6.1.1.6 • มีแผนบริหารส านักวฒันธรรม พัฒนาส านักวฒันธรรมเพือ่ให้เป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนกลยุทธ ์ด้านการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมอีสานอย่าง

เป็นรูปธรรม

• ฝ่ายศิลปวฒันธรรม

6.1.2.1 • มีการวจิัยและพัฒนาหลักสูตร • ฝ่ายศิลปวฒันธรรม

• คณะ/หน่วยงาน

6.1.2.2 • มีการพัฒนาดูแลรักษณาและปรับปรุงพืน้ที่ การดูแล รักษา และพัฒนาสถานทีท่รงคุณค่าทางศิลปวฒันธรรม และสถานทีส่ าคัญทางประวติัศาสตร์ของ

มหาวทิยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทีส่ าคัญของนักศึกษา บุคลากร ชุมชน และเยาวชนรุ่นหลัง

• ฝ่ายศิลปวฒันธรรม

6.1.2.3 • มีการปรับปรุงฐานข้อมูลรองรับการค้นควา้

ด้านศิลปวฒันธรรม

ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลรองรับการค้นควา้และจัดต้ังศูนย์วจิัยเฉพาะทางด้านวฒันธรรมศึกษา (Cultural 

Study) เพือ่ศึกษาวจิัยความหมายทางสังคมของศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาอีสาน พร้อมสร้างและแสวงหา

ช่องทางเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาอีสานทีห่ลากหลาย

• ฝ่ายศิลปวฒันธรรม

6.1.2.4 • ฝ่ายศิลปวฒันธรรม

• คณะ/หน่วยงาน

6.1.3.1 • มีการเผยแพร่บันทึกส่ือศิลปะและดนตรีทัง้ไทย

และสากล

การเผยแพร่บันทึกส่ือศิลปะและดนตรีทัง้ไทยและสากล ทีเ่ป็นผลงานของบุคลากรและนักศึกษามหาวทิยาลัยเพือ่

เป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธท์างด้านศิลปะและวฒันธรรมของมหาวทิยาลัย

• ฝ่ายศิลปวฒันธรรม

6.1.3.2 • มีการด าเนินการ ปรับปรุงส านักงานอธกิารบดีหลังเดิมให้เป็นหอจดหมายเหตุ หรือพิพิธภัณฑ์ของมหาวทิยาลัย และสนับสนุนการ

จัดกิจกรรมและนิทรรศการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

• ฝ่ายศิลปวฒันธรรม

มาตรการที ่2 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการบูรณาการด้านการเรียนการสอน

มาตรการที ่3 สร้างค่านิยมและเอกลักษณ์ความเป็นไทย

วจิัยและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของการศึกษาในระดับต่างๆ โดยการพัฒนาศิลปะ วฒันธรรม และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นให้เป็นองค์ความรู้ทีม่ีคุณค่าและมีมูลค่าเพิม่ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยฐานการวจิัยเชิงสห

วทิยา

สนับสนุนให้มีการท าวจิัยศิลปวฒันธรรมในเชิงสหวทิยาเพือ่อธบิายความหมายทางสังคมอย่างลุ่มลึก รอบด้าน และ

เชื่อมโยงกับมิติเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่และพัฒนาความเป็นอยู่ของ

สังคมไทยให้มีความยั่งยืน

• มีการวจิัยด้านศิลปวฒันธรรมในประเด็น

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6  การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมทีดี่
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6.1.4.1 • มีการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลรองรับการค้นควา้และจัดต้ังศูนย์วจิัยเฉพาะทางด้านวฒันธรรมศึกษา (Cultural 

Study) เพือ่ศึกษาวจิัยความหมายทางสังคมของศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาอีสาน พร้อมสร้างและแสวงหา

ช่องทางเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาอีสานทีห่ลากหลาย

• ฝ่ายศิลปวฒันธรรม

6.1.4.2 • มีเครือข่ายและความร่วมมือศิลปินพืน้บ้าน 

ปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชนและหน่วยงานอื่น

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับศิลปินพืน้บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชนและหน่วยงานอื่นและเครือข่ายนักวจิัยใน

ด้านศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาอีสานกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ

มหาวทิยาลัยและชุมชนทีเ่กี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรม

• ฝ่ายศิลปวฒันธรรม

6.1.4.3 • ฝ่ายศิลปวฒันธรรม

• คณะ/หน่วยงาน

6.1.4.4 • มีการด าเนินการสร้างหอภาพยนตร์ โครงการหอภาพยนตร์อีสาน • ฝ่ายศิลปวฒันธรรม

พัฒนาและเชื่อมโยงศิลปวฒันธรรมท้องถิ่นอีสานกับท้องถิ่นอื่นภายใน ประเทศ และเชื่อมโยงกับศิลปวฒันธรรม

ของประเทศเพือ่นบ้านและนานาชาติ ผ่านการจัดกิจกรรม “ศิลปวฒันธรรมนานาชาติ”และการวจิัยเพือ่พัฒนา

• มีการพัฒนาและเชื่อมโยงศิลปวฒันธรรม

ท้องถิ่นอีสานกับท้องถิ่นอื่น

มาตรการที ่4 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6  การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมทีดี่
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7.1.1.1 • ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์

• คณะ/หน่วยงาน

7.1.1.2 • ร้อยละของจ านวนคณะและหน่วยงานทีม่ีผล

การประเมิน 3.51 ขึ้นไป

• ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทีผ่่านเกณฑ์

การประเมินการฝึกอบรม

7.1.1.3 • จ านวนผลงานแนวปฏิบัติทีท่ีไ่ด้รับการคัดเลือก

และเผยแพร่ผลงาน

จัดให้มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ ท าการคัดเลือก Best Practice และจัดท าฐานข้อมูล Best 

Practice และเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากร/หน่วยงานทีป่ระสบความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ

7.1.1.4 • ระดับคุณภาพของการพัฒนาตัวชี้วดัการตรวจ

ประเมินคุณภาพภายใน

ปรับปรุงตัวดัชนี และเกณฑ์คุณภาพทีส่อดคล้องกับมาตรฐาน การศึกษาชาติ มาตรฐานอุดมศึกษา กรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) และกรอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร.

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ

กลยุทธ์ที ่7.1 สร้างวัฒนธรรมขององค์กรเชิงคุณภาพและองค์กรแห่งการเรียนรู้

มาตรการที ่1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการประกันคุณภาพของประชาคมทุกระดับ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประชาคมและหน่วยงานอื่นในด้านการประกันคุณภาพ และการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมของมหาวทิยาลัย

• ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายการ

ประกันคุณภาพกับหน่วยงานภายนอก

สร้างวฒันธรรมการประกันคุณภาพตามแนวทางของมหาวทิยาลัยขอนแก่น (KKU Ways) ทีส่ร้างการรับรู้และ

ค่านิยมในแนวคิดของการประกันคุณภาพและการสร้างมาตรฐานการท างานให้แก่บุคลากรในทุกระดับ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่7  การพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับโครงการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ

7.1.2.1 • ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์

• คณะ/หน่วยงาน

7.1.2.2 • ระดับความส าเร็จของการสนับสนุนหน่วยงานที่

มีผลการประเมินรอพินิจ

มหาวทิยาลัยจะจัดให้มีกลไกเข้าไปตรวจสอบ หาทางสนับสนุน และด าเนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการของ

หน่วยงานทีม่ีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ต่ าหรือเกณฑ์ “รอพินิจ” เพือ่ให้ระบบประกันคุณภาพของ

หน่วยงานได้รับการยอมรับต่อไป

7.1.2.3 • ร้อยละของคณะและหน่วยงานทีน่ าเอาผลการ

ประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงผลการด าเนินงาน

ตามกระบวนการ PDCA

ก าหนดนโยบายและมาตรการของการท างานโดยให้มีการน าเอากระบวนการ PCDA มาประยุกต์ใช้เพือ่เป็นกลไก

เชื่อมโยงการประกันคุณภาพ การประเมินผล และการน ากลับไปปรับปรุงงานประจ าอย่างเป็นระบบ

7.1.2.4 • มีระบบสารสนเทศทีต่อบสนองการบริหาร

จัดการทีม่ีคุณภาพ

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยจะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจาก

คณะวชิา / ส่วนงานต่าง ๆ เข้าไวด้้วยกัน เพือ่ให้การรายงานข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพเป็นไปอย่าง

มีประสิทธภิาพ

ก าหนดนโยบายให้มีการน าเอาผลการประเมินการประกันคุณภาพไปเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาเงินรางวลั

ประจ าปี หรือโบนัสของแต่ละหน่วยงาน

• ระดับความส าเร็จของการน าเอาผลการประเมิน

คุณภาพภายในไปใช้ในการพิจารณาเงินรางวลั

มาตรการที ่2 บูรณาการระบบการประกันคุณภาพและการประเมินผลการปฏิบัติงานไปสู่การพัฒนางานประจ า

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่7  การพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับโครงการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ

8.1.1.1 • ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ

• คณะ/หน่วยงาน

8.1.1.2 • ร้อยละของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและ

มหาวทิยาลัยใช้เครือข่ายสังคม  (Social 

Network)   ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพิม่ขึ้น

พัฒนาเครือข่ายสังคม (Social Network) ของส านักงานบริหารกิจการศิษย์เก่าให้เป็นเวทีทีศิ่ษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน

 และมหาวทิยาลัยได้มาเจอกัน แลกเปล่ียนเรียนรู้ หรือ update ข้อมูลข่าวสารต่างๆ

8.1.2.1 • ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ

• คณะ/หน่วยงาน

8.1.2.2 • ร้อยละของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ได้รับการ

ประชาสัมพันธก์ิจกรรมเพิม่ขึ้น

จัดท าวารสารศิษย์เก่า "มอดินแดงสัมพันธ"์ เพือ่การประชาสัมพันธก์ิจกรรมของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน กิจกรรม

ของมหาวทิยาลัย

• ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ

มาตรการที ่1 ให้ความส าคัญกับงานด้านศิษย์เก่าอย่างจริงจัง โดยใช้กระบวนการและช่องทางทีห่ลากหลายในการสร้างความร่วมมือกับศิษย์เก่าในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือระดมศักยภาพของศิษย์เก่าให้มา

สนับสนุนการด าเนินกิจการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

มาตรการที ่2 สร้างแรงจูงใจ สร้างความสัมพันธ์ทีด่ีกับศิษย์เก่า และการระดมทุนจากศิษย์เก่าเพ่ือสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 8 ศิษย์เก่าสัมพันธท์ี่ดี

กลยุทธ์ที ่8.1 การพัฒนาความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าทีด่ี

พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูลศิษย์เก่าทีท่ันสมัย โดยประสานงานกับสมาคมศิษย์เก่าของ

มหาวทิยาลัยและของคณะ รวมทัง้ศิษย์เก่ากลุ่มต่างๆ

• มีระบบฐานข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูลศิษย์

เก่าทีท่ันสมัย

ประชาสัมพันธก์ิจกรรมของมหาวทิยาลัยถึงศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง ผ่านเครือข่ายสังคม (Social Network) เพือ่ให้

ศิษย์เก่าติดตามความเคล่ือนไหวของมหาวทิยาลัยได้ ขณะเดียวกัน มหาวทิยาลัยก็สามารถระดมทุนจากศิษย์เก่า

ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมได้

• ร้อยละของศิษย์เก่าติดตามความเคล่ือนไหวของ

มหาวทิยาลัยผ่านเครือข่ายสังคม  (Social 

Network) เพิม่ขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่8   ศิษย์เก่าสัมพันธท์ีดี่
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับโครงการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ

8.1.2.3 • ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ

• คณะ/หน่วยงาน

8.1.2.4 ร้อยละของทุนผ่านการบริจาคในรูปแบบต่างๆ 

เพิม่ขึ้น

การระดมทุนผ่านการบริจาคในรูปแบบต่างๆ  อาทิ  เงินบริจาคจากศิษย์เก่าภาคอุตสาหกรรม  ภาคธรุกิจ  องค์กร

เอกชน  ผู้ทีม่ีฐานะทางเศรษฐกิจ  กลุ่มผู้ประกอบการทีร่วมตัวกัน  และบริจาคเงินรายปีแก่มหาวทิยาลัย  รวมถึง

การบริจาคเป็นส่ิงปลูกสร้างเพือ่ประโยชน์ใช้สอยของมหาวทิยาลัย  เช่น  อาคารเรียน  ห้องสมุด  เป็นต้น

ประสานความร่วมมือกับศิษย์เก่าด าเนินกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ ์เพือ่ให้นักศึกษาเห็นความส าคัญของศิษย์เก่า 

ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ มัชฌิมนิเทศ หรือปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมไหวค้รู กิจกรรมรับน้องใหม่ ศิษย์เก่าเล่า

ประสบการณ์ ฯลฯ

• จ านวนคร้ังของการจัดกิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่8   ศิษย์เก่าสัมพันธท์ีดี่
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับโครงการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ

9.1.1.1 • ฝ่ายชุมชนสัมพันธฯ์

• คณะ/หน่วยงาน

9.1.1.2 • มีการด านินการ การให้ความรู้และสร้างทักษะในการดูแลสุขภาพให้กับประชาคม มข. ในการดูแลสุขภาพ การลด ละ เลิก 

พฤติกรรมเส่ียงทีเ่ป็นภัยต่อสุขภาพ หรือส่งเสริมให้มีพฤติกรรมสุขภาพทีดี่ การเลิกสูบบุหร่ี การบริโภคเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ การสร้างความสัมพันธอ์ันดีระหวา่งคนในชุมชน

9.1.1.3 • จ านวนเอกชนทีเ่ข้าร่วมโครงการ ร่วมกับภาคเอกชนทีต้่องการท ากิจกรรมทีรั่บผิดชอบต่อสังคม (Cooperated Social Responsibility, CSR) โดย

มหาวทิยาลัยเป็นองค์กรทีม่ีความรู้ และภาคเอกชนมีงบประมาณ

9.1.1.4 • มีการด าเนินการ ขยายการสร้างความสัมพันธเ์ป็นชุมชนระดับอาเซียน  10 ประเทศ หรือระดับ Global • ฝ่ายวเิทศสัมพันธฯ์

• คณะ/หน่วยงาน

9.1.2.1 • มีการด านินการ • ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างฯ

• คณะ/หน่วยงาน

9.1.2.2 • มีการด านินการ จัดท า University tour ส่งเสริมการท่องเทีย่วภายในมหาวทิยาลัย  สถานทีส่ าคัญต่างๆ จึงสนับสนุนให้มีการ

จัดระบบขนส่งมวลชนภายในมหาวทิยาลัย  โดยมีจุดจอดรถรับส่งภายนอกสู่ภายในมหาวทิยาลัย

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 9 ชมุชนสัมพันธ์

กลยุทธ์ที ่9.1 ชุมชนสัมพันธ์ทีด่ี

มาตรการที ่1 การท า University Social Responsibility (USR)

มาตรการที ่2 เปิดพ้ืนทีภ่ายในมหาวิทยาลัยเพ่ือแบ่งปัน สงเคราะห์ เก้ือกูลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ใช้ประโยชน์

จัดท าแผนปฏิบัติการเพือ่พัฒนาชุมชนรอบข้างมหาวทิยาลัย ร่วมกับผู้น าชุมชน ผู้ทีม่ีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร และ

นักศึกษา ร่วมกันพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีส่ิงแวดล้อมทีดี่ เสริมสร้างสุขภาวะให้กับชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวติ

ของประชาชน ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด และฝึกสอนกีฬาให้แก่เด็กใน

ชุมชน

• มีแผนปฏิบัติการเพือ่พัฒนาชุมชนรอบ

ข้างมหาวทิยาลัย

มหาวทิยาลัยเปิดโอกาสให้ประชาคมทัง้ในจังหวดัและจากต่างจังหวดัเข้าใช้พืน้ทีข่องมหาวทิยาลัยด าเนินกิจกรรม

ต่าง ๆ เช่น การออกก าลังกาย การพักผ่อนหย่อนใจ การค้นควา้หาความรู้ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่9  ชุมชนสัมพันธ์
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับโครงการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ

9.1.3.1 • จ านวนช่องทางรับฟังความคิดเห็น • ฝ่ายชุมชนสัมพันธฯ์

• คณะ/หน่วยงาน

9.1.4.1 • มีการด าเนินการ • อธกิารบดี

• คณะ/หน่วยงาน

9.1.4.2 • มีการด านินการ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติให้ชุมชน เพือ่ใช้เป็นสถานทีส่ าหรับพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตอุดมคติร่วมกัน

ระหวา่งสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย

9.1.4.3 • ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์

• คณะ/หน่วยงาน

ร่วมกันพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทุกระดับต้ังแต่การบริหารระดับมหาวทิยาลัย จนถึงระดับ คณะและภาควชิา/

สาขาวชิา

พัฒนาความเข้มแข็งด้านวชิาการ ด้านการวจิัย ด้านการบริหารวชิาการ และด้านการประกันคุณภาพภายในของ

สถาบันการศึกษาของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

• ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่าย

การประกันคุณภาพกับหน่วยงานภายนอก

มาตรการที ่4 การพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทีด่ี (Healthy  University Network)

มาตรการที ่3 สร้างช่องทางการรับรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยทีเ่กิดผลกระทบทัง้เชิงบวกและเชิงลบกับชุมชน

เพิม่ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางทีเ่ปิดเผยทีห่ลากหลายเพือ่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สามารถส่งข้อมูลได้โดยง่ายและมีความมั่นใจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่9  ชุมชนสัมพันธ์
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10.1.1.1 • ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างฯ

• กองอาคารและสถานที่

• คณะ/หน่วยงาน

10.1.1.2 • มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลม ปฏิบัติการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายนอกพืน้ทีอ่าคาร โดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลมขนาดเล็ก

ผลิตไฟฟ้าเพือ่ทดแทนไฟแสงสวา่งของถนน ไฟแสงสวา่งในพืน้ทีร่อบอาคาร ไฟสัญญาณจราจร

• ฝ่ายวจิัยฯ

• ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างฯ

• คณะ/หน่วยงาน

10.1.1.4 • ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

• คณะ/หน่วยงาน

• ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
• ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างฯ
• คณะ/หน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่10 การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพ่ึงตนเองได้

กลยุทธ์ที ่10.1.การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

มาตรการที ่1 การจัดหารายได้จากการด าเนินงานทีม่ีประสิทธิภาพ

ปฏิบัติการเพือ่ลดการใช้พลังงานภายในพืน้ทีอ่าคาร โดยมีเป้าหมายลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของมหาวทิยาลัยลง

อย่างน้อย 10% ต่อปี โดยการรณรงค์และสร้างจิตส านึก จัดท ามาตรการการ โครงการน าร่อง การติดต้ังอุปกรณ์

หยัดพลังงาน ติดตามและประเมินผลการอนุรักษ์พลังงาน

• ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของ

มหาวทิยาลัยลดลงต่อปี

การจัดซ้ือและจัดหาวสัดุ อุปกรณ์ส านักงานทีใ่ช้ร่วมกัน เช่น กระดาษ อุปกรณ์เคร่ืองเขียน วสัดุ คอมพิวเตอร์ เป็น

ต้น

• มีการด าเนินการจัดซ้ือและจัดหาวสัดุรวม 

และมีระบบการส่ังซ้ือทาง Website

10.1.1.3 • มีการผลิตแก๊สชีวภาพจากการหมักขยะเศษ

อาหาร และมูลสัตวต้์นแบบเพือ่ใช้ในการผลิต

ไฟฟ้า และเป็นพลังงานทดแทน

จัดท าโครงการผลิตแก๊สชีวภาพจากการหมักขยะเศษอาหาร และมูลสัตวต้์นแบบเพือ่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า และเป็น

พลังงานทดแทนในฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์ และสถานีทดลองทีจ่ังหวดัร้อยเอ็ด

10.1.1.5 • มีการด าเนินการ โครงการ "Car pool" เพือ่ลดการใช้พลังงานในการสัญจรลง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่10  การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สินและทรัพย์สินทางปัญญาเพือ่พัฒนามหาวทิยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึง่ตนเองได้
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10.1.2.1 • ร้อยละของรายได้ทีเ่กิดจากค่าเล่าเรียน • ฝ่ายวชิาการฯ

• คณะ/หน่วยงาน

10.1.2.2 • ร้อยละของรายได้ทีเ่กิดจากค่าเล่าเรียน การพัฒนาหลักสูตรในการศึกษาปกติในระดับปริญญาตรี-โท-เอก รวมถึงหลักสูตรนานาชาติ

10.1.2.3 • ระดับความส าเร็จของการพัฒนาโรงเรียน

สาธติสู่ความเป็นนานาชาติ

จัดต้ังโรงเรียนสาธติ มหาวทิยาลัยขอนแก่น (นานาชาติ) เพือ่รองรับความต้องการของนักเรียนในท้องถิ่นและอนุ

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง โดยให้มีรูปแบบของการบริหารจัดการเป็นแบบองค์กรในก ากับของมหาวทิยาลัย

10.1.3.1 • ฝ่ายวจิัยฯ

• คณะ/หน่วยงาน

10.1.3.2 • รายได้จากการให้บริการวชิาการ การจัดหารายได้จากการให้บริการให้ค าปรึกษาด้านวชิาการ ผ่านหน่วยงานทีจ่ัดต้ังขึ้น เรียกชื่อวา่ “ส านักงานที่

ปรึกษาวชิาการ มหาวทิยาลัยขอนแก่น หรือ KKU Academic Consultancy Office (KKU-ACO)”

10.1.3.3 • มีการด าเนินการ การหารายได้จากโครงการ Medical Hub ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้ศักยภาพของการให้บริการของคณะ

แพทยศาสตร์ และคณะวชิาในกลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ เช่น ศูนย์การแพทย์นานาชาติ มข. โรงพยาบาลทันตกรรม

 มข. โครงการจัดต้ังศูนย์รักษามะเร็งตับ การให้ค าปรึกษาด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาล ฯลฯ

มาตรการที ่2 การจัดหารายได้จากการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน

มาตรการที ่3 การจัดหารายได้จากการด าเนินการด้านการวิจัยและให้ค าปรึกษาทางวิชาการ

การพัฒนาหลักสูตรส าหรับคนท างาน หรือผู้ทีเ่กษียณอายุราชการทีส่ามารถเรียนสะสมหน่วยกิตและขอรับ

ปริญญาหรือประกาศนียบัตรจากหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวติ หลักสูตรการอบรมระยะส้ัน และระยะยาว หรือ

หลักสูตรการศึกษาทางไกล

การให้บริการแก่ภาคเอกชน ผ่านการจัดกิจกรรม CSR ให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชน ทีม่ีความต้องการท า

โครงการ โดยขอให้มหาวทิยาลัยเป็นผู้ด าเนินการให้

• รายได้จากการให้บริการวชิาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่10  การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สินและทรัพย์สินทางปัญญาเพือ่พัฒนามหาวทิยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึง่ตนเองได้
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10.1.3.4 • ฝ่ายวจิัยฯ

• ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

10.1.3.5 • มีการด าเนินการ การจัดหารายได้จากการด าเนินงานของส านักงานอุทยานวทิยาศาสตร์ มข. ภายใต้การบริการทีห่ลากหลาย เช่น 

การวจิัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาศักยภาพในการผลิตของอุตสาหกรรม การให้บริการโรงงานต้นแบบ

ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพร การทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่

• คณะ/หน่วยงาน

10.1.3.6 • จ านวนโครงการ/กิจกรรม การให้บริการทางวชิาการในรูปแบบการฝึกอบรม หรือการวจิัยเพือ่แก้ไข ให้กับกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มประเทศ 

ASEAN โดยร่วมมือจากองค์กรระหวา่งประเทศ

10.1.3.7 • ร้อยละของรายได้จากการให้บริการวชิาการ การจัดหารายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาทีม่หาวทิยาลัยรวบรวมไวก้วา่ 500 รายการ โดยท าการประชาสัมพันธ์

แนะน าทรัพย์สินทางปัญญา การเจรจาต่อรอง เพือ่พิทักษ์สิทธิ์ให้แก่มหาวทิยาลัยและนักวจิัย

10.1.3.8 • ร้อยละของรายได้จากการให้บริการวชิาการ การผลิตสินค้าทีม่ีคุณภาพทีพ่ัฒนาขึ้นโดยบุคลากร มข. ร่วมกับผู้ประกอบการ หรือผลิตภัณฑ์ทีเ่กิดจากงาน

สร้างสรรค์ของบุคลากร จ าหน่ายสู่เชิงพานิชย์ ผ่านเครือข่ายผู้จ าหน่ายรายร้านค้าสะดวกซ้ือ

10.1.3.9 • ร้อยละของรายได้จากการให้บริการวชิาการ การจัดหารายได้จากการตรวจวนิิจฉัย การทดสอบ การวเิคราะห์ผล จากการให้บริการโดยห้องปฏิบัติการ

มาตรฐานของมหาวทิยาลัย

การจัดหารายได้จากท างานวจิัยและพัฒนาให้แก่หน่วยงานทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยผ่านเครือข่ายงานวจิัยของมหาวทิยาลัย

• มีการด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่10  การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สินและทรัพย์สินทางปัญญาเพือ่พัฒนามหาวทิยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึง่ตนเองได้
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10.1.4.1 • จ านวนของทีร่ะลึกทีอ่อกแบบ • ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

• คณะ/หน่วยงาน

10.1.4.2 • มีการด าเนินการ จัดต้ัง “ส านักพิมพ์ มข.” (KKU Press) เพือ่ท าหน้าทีช่่วยขับเคล่ือนทางวชิาการ และสร้างรายได้จากการเผยแพร่

ผลงานทางวชิาการในรูปของการจัดพิมพ์เผยแพร่ หนังสือเรียน หรือต าราเรียนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

หนังสือหรือต าราเรียน ส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา และหนังสือส าหรับประชาชนทัว่ไป

10.1.4.3 • ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์

หนังสือ

ปรับปรุงร้านหนังสือมหาวทิยาลัยให้เป็นแหล่งจ าหน่ายเอกสาร ต าราทางวชิาการ หนังสือทัว่ไป ทีม่ีคุณภาพของ

ภูมิภาค

10.1.4.4 • รายได้จากการบริหารจัดการพืน้ที่ • ฝ่ายวทิยาเขตหนองคาย

• ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

     (1) การพัฒนาพืน้ทีใ่ห้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับฟาร์มโคนม ผลิตน้ านมทีไ่ด้มาตรฐาน ทีส่ถานีทดลองฯ จังหวดั

ร้อยเอ็ด

• คณะ/หน่วยงาน

     (2) การปลูกป่าเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา ยูคาลิปตัส หรือพืชเศรษฐกิจอื่นๆ  ในพืน้ทีร่อยต่อระหวา่งชุมชนกับ

พืน้ทีข่องสถานีทดลอง โดยด าเนินกิจกรรมร่วมกับเกษตรกร และจัดสรรผลประโยชน์ร่วมกัน

     (3) การพัฒนาพืน้ทีข่อง มข. ให้เป็นสถานทีพ่ักผ่อนหย่อนใจ มีสวนหย่อมเป็นแหล่งนันทนาการ เป็นสถานที่

เปิดส าหรับการจ าหน่ายสินค้า และจับจ่ายซ้ือของ และพืน้ทีส่ าหรับท ากิจกรรม

     (4) การพัฒนาพืน้ทีใ่ห้เป็นแหล่งท่องเทีย่ว เชิงเกษตร พร้อมทัง้จัดสถานทีพ่ักแรมให้แก่นักเรียน / เยาวชน ซ่ึง

สถานีทดลองและวทิยาเขตยังคงมีศักยภาพ ทีจ่ะใช้หารายได้ให้แก่มหาวทิยาลัยได้

จัดหารายได้จากคุณค่าของความเป็นมหาวทิยาลัยขอนแก่น เช่น การ Load เพลงประจ ามหาวทิยาลัยเป็น Ring 

Tone ของทีร่ะลึกของมหาวทิยาลัย เคร่ืองแต่งกายของนักศึกษา เส้ือครุย อุปกรณ์เคร่ืองเขียน

การจัดหารายได้จากการพัฒนาพืน้ทีข่องสถานีทดลอง/วทิยาเขตหนองคาย หรือมหาวทิยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้/

แหล่งผลิตทีส่ าคัญ เช่น

มาตรการที ่4 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินและคุณค่าของมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่10  การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สินและทรัพย์สินทางปัญญาเพือ่พัฒนามหาวทิยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึง่ตนเองได้
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับโครงการ โครงการ ผู้รับผิดชอบ

10.1.5.1 • จ านวนรายได้จากการบริจาค • ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ

• คณะ/หน่วยงาน

10.1.5.2 • จ านวนรายได้จากการบริจาค การผลักดันให้รัฐบาลมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการบริจาคเพือ่การศึกษา โดยให้สิทธพิิเศษแก่ผู้บริจาคในของภาษี 

หรือโอกาสทางธรุกิจ เพือ่สร้างแรงจูงใจให้คนหันมาบริจาคเงินเพือ่การศึกษาเพิม่มากขึ้น

10.1.6.1 • ฝ่ายวจิัยฯ

• คณะ/หน่วยงาน

10.1.6.2 • มีการด าเนินการ ขับเคล่ือนให้มหาวทิยาลัยเป็นตัวน าในการสร้างสรรค์งานวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ ทีส่ามารถ

น าไปสู่เชิงพาณิชย์และน าไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือธรุกิจใหม่ทีส่ามารถสร้างมูลค่าให้กับมหาวทิยาลัย หรือเป็น

งานวจิัยในลักษณะ technology push รูปแบบความร่วมมือในลักษณะนี้วา่ University Industry Collaboration

10.1.6.3 • มีระบบการจัดสรรผลประโยชน์ทีเ่หมาะสม มีระบบการจัดสรรผลประโยชน์ทีเ่กิดจากถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริการวชิาการ การวจิัยสู่ศูนย์วจิัย กลุ่มวจิัย 

และนักวจิัยในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นธรรมและจูงใจ

• มีการด าเนินการ

การระดมทุนผ่านการบริจาคในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ เงินบริจาคจากศิษย์เก่า ภาคอุตสาหกรรม ภาคธรุกิจ องค์กร

เอกชน ผู้ทีม่ีฐานะทางเศรษฐกิจ กลุ่มผู้ประกอบการทีร่วมตัวกัน และบริจาคเงินรายปีแก่มหาวทิยาลัย รวมถึงการ

บริจาคเป็นส่ิงปลูกสร้างเพือ่ประโยชน์ใช้สอยของมหาวทิยาลัย เช่น อาคารเรียน ห้องสมุด เป็นต้น

สร้างความสัมพันธร์ะหวา่งมหาวทิยาลัยกับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมภาควทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวตักรรมเพือ่พัฒนาตนเองไปสู่เชิงพาณิชย์ งานวจิัยแบบ demand pull โดยมีภาครัฐท าหน้าทีเ่ป็นผู้ให้การ

สนับสนุนงบประมาณในการขับเคล่ือนในช่วงแรก ภายใต้รูปแบบของ Triple-Helix model

มาตรการที ่5 การรายได้จากการระดมทุนจากศิษย์เก่าและองค์กรภายนอก

มาตรการที ่6 พัฒนาให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยทีส่ามารถสร้างรายได้จากการน างานวิจัย นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ (Entrepreneurial University)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่10  การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สินและทรัพย์สินทางปัญญาเพือ่พัฒนามหาวทิยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึง่ตนเองได้



 


