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 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดท าขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 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 าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ
ก่อนเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีงบประมาณต่อไป  

กรอบแนวคิดหลักในการจัดท าแผนปฎิบัติราชการ ฯ ฉบับนี้ มีหลักการที่สอดคล้องกับกรอบแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ .ศ.2552 - 2567             
ฉบับได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ.2555-2558 ฉบับได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในคราวประชุมครั้งที่  4/2554 เมื่อวันที่  1 มิถุนายน 2554 และแผนปฏิบัติ
ราชการ 4  ปี พ .ศ . 2555 -2558  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับได้รับความเห็นชอบหลักการจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุมครั้ง 4/2554 เมื่อวันที่          
1 มิถุนายน 2554 และรับทราบต่อแผนฯ 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.2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 โครงการส าคัญ (Flagship) ตามนโยบาย             

สภามหาวิทยาลัย และส่วนที่ 2 โครงการปกติในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือและกลไกส าคัญในการบริหารงาน/โครงการ
ในระดับมหาวิทยาลัย การสื่อสารและการถ่ายทอดแนวปฏิบัติงานให้แก่ คณะ/หน่วยงาน ผู้บริหาร ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ เพ่ือร่วมกันผนึกก าลังขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้บรรลุถึงซ่ึงวิสัยทัศน์ที่พึงปรารถนาร่วมกันต่อไป 
 

มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
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ตามธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 75 และมาตรา 76 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 มาตรา 13 14 16 และ 17 ซึ่งบัญญัติให้ส่วนราชการจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการสี่ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการ
แผ่นดินประกอบการเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2556 ขึ้น ภายใต้หลักการที่
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับกรอบแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ .ศ.2552 - 2567 แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ .ศ.2555-2558 และ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  พ.ศ.2555-2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงแผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) กอปรกับ
ข้อคิดเห็น เสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนความคาดหวังต่างๆ จากการรับฟัง    
ความคิดเห็นของประชาคมและทุกภาคส่วนต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “มหำวิทยำลัยวิจัยชั้นน ำระดับโลก”             
ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์อยู่บนหลักการที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่มหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก โดยเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศ อันดั บ 1 ใน 3         
ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเชีย และ อันดับ 1 ใน 400 ของโลก  รวมถึงการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายที่ส าคัญ คือ (1) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน              
(2) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะและการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี และ (3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน 
และทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพ่ึงตนเองได้   

การแปลงแผนสู่การปฏิบัติได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย โดยในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะประกอบไปด้วย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด        
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์  โครงการ และผู้รับผิดชอบ โดยรายละเอียดโครงการ ประกอบด้วย 2 ส่วนส าคัญ คือ 
 ส่วนที่ 1 เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรก เพ่ือแก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัยและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า
ระดับโลก จ านวน 18  โครงการ ภายใต้กรอบ 3 ประเด็นหลัก คือ ประเด็นที่ 1) Green and Smart  Campus  ประเด็นที่ 2) Culture and Care Community 
และประเด็นที่ 3) Toward Excellent Academy    
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 ส่วนที่ 2 เป็นโครงการปกติในแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ .ศ.2555 – 2558  และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น      
พ.ศ.2555-2558 ซึ่งประกอบด้วย 24 กลยุทธ์ 150 โครงการ ดังนี้ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ระบบบริหารจัดการที่ดี ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 28 โครงการ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่ด ี ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์  25  โครงการ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนานักศึกษา  ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 9 โครงการ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวิจัย ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ 29 โครงการ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริการวิชาการ ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ 12 โครงการ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ด ีประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ 18 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพ ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ 7 โครงการ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี  ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ 6 โครงการ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 ชุมชนสัมพันธ์ ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ 8 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพ่ึงตนเองได้       
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ 8 โครงการ  

กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2557 ได้มีการระดมความคิดเห็นจากประชาคมทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และได้มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการมาอย่างต่อเนื่องโดยมีระดมความคิดเห็น ร่วมกับ คณะ /หน่วยงานเพ่ือร่วมจัดท าและถ่ายทอดการจัดท าแผนในระดับ          
คณะ/หน่วยงานเพื่อเชื่อมโยง เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตลอดจนโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้อง เชื่อมโยงกันภายใต้บริบทของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)  กรอบคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรอบการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน.) เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยด้วย  
 งบประมาณท่ีใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล และงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนมหาวิทยาลัยสามารถขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินรายได้จากงบประมาณเงินทุนส ารองสะสมเข้าสนับสนุนโครงการ /กิจกรรม   
ที่ส าคัญได้ โดยมีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 11,712.3621 ล้านบาท จ าแนกเป็น งบประมาณแผ่นดิน 4,043.9986 ล้านบาท งบประมาณเงินรายได้ 7,668.3635 ล้านบาท  
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 กระบวนการติดตามประเมินผลการด าเนินงานนอกจากจะด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ของส านักงาน ก.พ.ร. แล้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังมีกลไก
การก ากับติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เช่น กลไกการควบคุมภายใน  การตรวจสอบภายใน  การบริหารความเสี่ยง  การจัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหารระดับ รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการกับอธิการบดี การประชุมชี้แจงและติดตามผลการด าเนินเป็นระยะ รวมถึง การสร้างกลไก  
การประกันคุณภาพและเสริมสร้างเครือข่ายการท างานและประสานงานร่วมกัน เป็นต้น 
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บทที่ 1 บทน ำ 
 

1.กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
ความเป็นมา 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 75 และมาตรา 76 และพระราชกฤษีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ.2546 มาตรา 13  14  16 และ 17 บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรีโดยจัดท า
เป็นแผน 4 ปี เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนนิติบัญญัติและแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลา 4 ปี ของคณะรัฐมนตรี 
ทั้งน้ีส่วนราชการจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินภายใน 60 วัน โดยต้องน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีงบประมาณต่อไป 

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

ดังนั้น ส่วนราชการจึงต้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 ของรัฐบาล และมีการบูรณาการเชื่อมโยงภายในกระทรวง และระหว่างกระทรวงตามมิติภารกิจ มิติพ้ืนที่และมิติวาระ รวมถึงให้เป็นไป
ตามผลผลิต ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ โดยใช้ทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
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 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดท าขึ้นภายใต้หลักการที่สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ.2555-2558 
(รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยยึดกรอบนโยบายและพันธกิจส าหรับ
การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.2554- 2558  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดขึ้น ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3/2553 ตลอดจนมีความ
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับกรอบแผนระยะยาว 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 
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ภาพท่ี 2 การแปลงแผนการบริหารราชการแผ่นดินสู่แผนปฏิบัตริาชการ 4  ปี  
           และแผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี
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กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ .ศ.2557 ได้มีกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยขอนแก่น          

โดยเชื่อมโยงกันภายใต้บริบทของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) กรอบคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรอบการประเมินคุณภาพภายนอก ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)   
โดยมีกระบวนการส าคัญ ดังนี้ 

 รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูล สารสนเทศ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)  
 จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อ านวยการ ศูนย์/สถาบัน/

ส านัก เพ่ือพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์  โครงการส าคัญท่ีจะขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 จัดประชุมสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เพ่ือรับฟังความคิดเห็น สร้างการรับรู้และ    

ความเข้าใจ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่อแผนงาน/โครงการ ในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 จัดท า [ร่าง] แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 คณะท างานปรับปรุง และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และจัดท างบประมาณที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ฉบับสมบูรณ์ เพ่ือเสนอต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2556 วันที่ 13 กันยายน 2556 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราว
ประชุมครั้งที่ 8/2556 วันที่ 2 ตุลาคม 2556 

 คณะ/หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณประจ าปีของคณะและหน่วยงาน ฉบับสมบูรณ์ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี              
ของมหาวิทยาลัย 

 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ   
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บทที่ 2  
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีกระบวนการและขั้นตอนการวิเคราะห์ สังเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก รวมถึงผลการประเมินต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 10 ด้าน ซึ่งในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
มาตรการ แผนงาน/โครงการ รวมถึง ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพ่ือชี้วัดความส าเร็จการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในอันที่จะขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามที่ก าหนดไว้ 
ซึ่งประกอบด้วยส่วนส าคัญ ได้แก่ 

 ปณิธาน วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยม 

 วิสัยทัศน์  
 พันธกิจ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดระดับโครงการเพื่อวัดความส าเร็จของโครงการ ซึ่งประกอบด้วย โครงการส าคัญ (Flagship) และโครงการปกติ 
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2.1 ปณิธำน วัฒนธรรมองค์กร และค่ำนิยม1 

ปณิธำน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์รวมทางความคิด สติปัญญาของสังคม และเป็นศูนย์รวมการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นยึดมั่นใน   

ความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีความสัมพันธ์กับนานาประเทศทั่วโลกเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีที่ตั้งทางภู มิศาสตร์ใกล้ชิดกับ           
กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เป็นสถาบันการศึกษาท่ีเป็นแหล่งเชื่อมโยงความรู้ทางอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างแท้จริง 

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

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

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

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

การมุ่งเน้นผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า การมุ่งเน้นอนาคต การเรียนรู้ขององค์กรของแต่ละบุคคล และ ความรับผิดชอบต่อสังคม  

 

                                                           
1 ที่มา ของปณิธาน จัดท าโดยสภามหาวิทยาลัย (ศ.ดร.ก าจร มนุญปิจุ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ในขณะนั้น) และปรับถ้อยค าเพิ่มเติมจากที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมคร้ัง 15/2555 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555          
ส าหรับ ค่านิยม และ วัฒนธรรมองค์กร จัดท าโดย ที่ประชุมคณบดีเมื่อคราวประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างผู้บริหาร ณ โรงแรมจุลดิศเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 28- 30 กรกฎาคม 2549) 
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2.2 วิสัยทัศน์ 

      มหาวิทยาลัยวิจัยช้ันน าระดับโลก  
  

  ค ำอธิบำยวิสัยทัศน์ 
ภายในปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับโลกโดยเทียบเคียงจากการจัดอันดับของสถาบันภายนอกว่าเป็นอันดับ  

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

ศิลปวัฒนธรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการแก้ไข พัฒนาในพ้ืนที่จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง โ ดยใช้การวิจัย
เป็นฐาน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการยกย่องในระดับชาติและระดับนานาชาติว่าเป็นองค์กรที่มีคุณภาพการศึกษา การวิจัย การบริหารจัดการที่ดี               
มีธรรมาภิบาล ตลอดจนมีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สินและทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สู งสุดและ
พ่ึงพาตนเองได้ บุคลากรมีความรู้ความสามารถสูง มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีในการท างาน เป็นองค์กรที่มีสุขภาวะที่ดี มีบรรยากาศทางวิชาการ        
บนพื้นฐานของความภักดีและผูกพันต่อองค์กร 

 

2.3 พันธกิจ 

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลที่มุ่งการพัฒนาชุมชนและสังคม
ให้เข้มแข็ง 

 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7
 แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น |  6 

 

2.2 วิสัยทัศน์ 

      มหาวิทยาลัยวิจัยช้ันน าระดับโลก  
  

  ค ำอธิบำยวิสัยทัศน์ 
ภายในปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับโลกโดยเทียบเคียงจากการจัดอันดับของสถาบันภายนอกว่าเป็นอันดับ  

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

ศิลปวัฒนธรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการแก้ไข พัฒนาในพ้ืนที่จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง โ ดยใช้การวิจัย
เป็นฐาน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการยกย่องในระดับชาติและระดับนานาชาติว่าเป็นองค์กรที่มีคุณภาพการศึกษา การวิจัย การบริหารจัดการที่ดี               
มีธรรมาภิบาล ตลอดจนมีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สินและทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สู งสุดและ
พ่ึงพาตนเองได้ บุคลากรมีความรู้ความสามารถสูง มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีในการท างาน เป็นองค์กรที่มีสุขภาวะที่ดี มีบรรยากาศทางวิชาการ        
บนพื้นฐานของความภักดีและผูกพันต่อองค์กร 

 

2.3 พันธกิจ 

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลที่มุ่งการพัฒนาชุมชนและสังคม
ให้เข้มแข็ง 

 
 
 
 
 
 
 

 แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น |  7 
 

2.4 ประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 

เป้ำประสงค์ 

1.ระบบบริหารจัดการที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีระบบบริหารจัดการที่ดีที่สร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากร              
ในองค์กร (healthy organization) ควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง                                
(high performance organization) 

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

3.การพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคม 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้และประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และ
สามารถด ารงชีพอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพ และคุณธรรม 

4.การวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการน าเอาหลักการของการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานประจ าและการพัฒนาองค์
ความรู้เพ่ือน ามหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่ “มหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา (Research Based University) 

5.การบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการทางวิชาการ โดยเป็นที่พึ่งของสังคมโดยของประเทศ และประเทศในภูมิภาคบนพ้ืนฐานของความรู้ทางวิชาการ
สู่การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อันจะน าไปสู่การชี้น าสังคมทางปัญญา การพัฒนาสังคมฐานรากให้เข้มแข็ง       
และยั่งยืน 
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เป้ำประสงค์ 

6. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี  เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ ส่งเสริม วิจัย และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือรักษาคุณค่าและเพ่ิมมูลค่าในระดับชาติ
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ตลอดจนการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงไปสู่กระบวน         
การการเรียนการสอนในระดับต่างๆ  

7.การพัฒนาคุณภาพ และระบบประกัน
คุณภาพ 
 

เป็นสถาบันที่สนับสนุนและส่งเสริมให้การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารและด าเนินงานทุกระบบ
ขององค์กร เพ่ือพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งคุณภาพที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล มีสมรรถนะ (Competency)       
ในการขับเคลื่อนให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์แห่งความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของชาติ ที่สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ 

8.ศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี  สนับสนุนและส่งเสริมให้ศิษย์เก่าร่วมสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นก้าวไปเป็น
สถาบันการศึกษาชั้นน าของเอเชีย และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีมีความพร้อมด้วย วิทยา จริยา ปัญญา 

9.ชุมชนสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชนในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาชั้นน าที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม      
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

10.การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน 
และทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
พ่ึงตนเองได้ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการบริหารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อองค์กร            
ลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินและมีความม่ันคงทางด้านงบประมาณมากข้ึนจากการจัดหารายได้เป็นของตนเอง 
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2.5 แผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategies Map) 
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2.6 ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 

ค่ำเป้ำหมำย 
2555 2556 2557 

1.ระบบบริหารจดัการที่ด ี 1.1 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีระบบบริหารจัดการที่ดี     
ที่สร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในองค์กร (healthy organization) ควบคู่
กับการสร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานการท างานที่มี
ผลสัมฤทธ์ิสูง (high performance organization) 

1.1.1 ระดับความส าเรจ็ของระบบบริหารจดัการทีด่ีและ      
มีธรรมาภิบาล 

4 5 5 

  1.1.2 ระดับความส าเรจ็ของการเป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธ์ิสูง  
        (high performance organization) 

5 5 5 

2.การผลติบณัฑิตที่ด ี 2.1  มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่มุ่งผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ มีความรู้  ความสามารถทางวิชาการ          
มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบ
ในการท างาน รวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคม ใฝ่รู้และ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และมีสมรรถนะ
ระดับสากล สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ บนพื้นฐาน
ของความเป็นไทย 
  

2.1.1 ระดับความส าเรจ็ของการบรรลคุุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค ์

5 5  5 

  
  
  

2.1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศึกษาต่อ
ภายในระยะเวลา 1 ปี 

84 91 85 

2.1.3 ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผูส้ าเร็จ
การศึกษา 

85 87 85 

2.1.4 ระดับความส าเรจ็ของระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสตูร 

4  2 5 

    2.1.5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  

60 64 65 

    2.1.6 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

56 55 65 
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    2.1.7 ระดับความส าเรจ็ของระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

5 5  5 

    2.1.8 ระดับความส าเรจ็ของการจดัการห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

5 5  5 

    2.1.9 ระดับความส าเรจ็ของระบบและกลไกการจัดการเรยีน
การสอน 

5 5 5 

3: การพัฒนานักศึกษา  3.1 มหาวิทยาลั ยขอนแก่นเป็นสถาบันที่มุ่ ง เน้น       
การสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษาให้เป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้
และประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและ    
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถด ารง
ชีพอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพ และคุณธรรม 

3.1.1 ระดับความส าเรจ็ที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนา
นักศึกษาอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม 

5 5 5 

  3.1.2 ระดับความส าเรจ็ของระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา 

5 5  5 

4.การวิจัย 4.1 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบใน
การน าเอาหลักการของการวิจัยไประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนางานประจ าและการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อน า
มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่ “มหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัย
เป็นฐานในการพัฒนา (Research Based University) 
 

4.1.1 ระดับความส าเรจ็ของมหาวทิยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน
ในการพัฒนา (Research Based University) 

 

5 3 5 

4.1.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคต์่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

 

207,791 516,227 220,000 
บาท/คน 

4.1.3 ร้อยละของงบประมาณเพื่อการวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรมของงบประมาณทั้งหมด 

 

9 10 10  
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  4.1.4 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ได้รับทุนวิจัย
และงานสร้างสรรค์จากภายในและจากภายนอกต่อ
อาจารย์และนักวิจัยท้ังหมด 

 

48 43 45 

4.1.5  ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ์เผยแพร่ 
และ/หรือ น าไปใช้ประโยชน์ระดบันานาชาติต่ออาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า 

38 53 45 

4.1.6 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation)             
ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยั
ประจ า 

80 135 85 

5.การบริการวิชาการ 
  

5.1 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันเสริมสร้าง
ศักยภาพของมนุษย์และพัฒนาชุมชนอย่างยั่ งยืน        
เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการ โดยเป็นที่พึ่ง
ของสังคม และประเทศในภูมิภาค บนพื้นฐานของ
ความรู้ทางวิชาการสู่การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง อันจะน าไปสู่การ ช้ีน าสังคมทางปัญญา       
การพัฒนาสังคมฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน   

5.1.1 จ านวนความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการ
บริการวิชาการ 

8 11 10 

5.1.2.ร้อยละของงบประมาณเพื่อการบริการวิชาการส าหรับ
หน่วยงานภายในและภายนอกต่องบประมาณทั้งหมด 

0.93 0.7 1 

5.1.3 ระดับความส าเรจ็ของระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

5 5 5 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 

ค่ำเป้ำหมำย 
2555 2556 2557 

6.การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ด ี
  
  
  

6.1 เป็นผู้ น า ในการอนุ รั กษ์  ส่ ง เสริ ม  วิจั ย  และ
ประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อรักษาคุณค่าและ
เพิ่มมูลค่าในระดับชาติและอนุภูมิภาคลุ่มน้ า โขง 
ตลอดจนการเช่ือมโยงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงไปสู่กระบวนการการเรียน    
การสอนในระดับต่างๆ 

6.1.1 ระดับความส าเรจ็ในการอนรุักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะ
และวัฒนธรรม 

5 5 5 

6.1.2 ร้อยละของงบประมาณในการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรมต่องบประมาณทั้งหมด 

0.36 0.2 0.5 

7.การพัฒนาคุณภาพและ
ระบบประกันคณุภาพ 

7.1 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่ งของ
กระบวนการบริหารและด าเนินงานทุกระบบขององค์กร 
เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ
ตามมาตรฐานสากล  มีสมรรถนะ (Competency) ใน
การขับเคลื่อนให้บรรลุซึ่ งวิสัยทัศน์แห่ งความเป็น
มหาวิทยาลัยช้ันน าของชาติ  ที่สามารถแข่งขันกับ
นานาชาติได้ 

7.1.1 ระดับความส าเรจ็ของระบบการประกันคณุภาพตาม
มาตรฐานสากล 

 

5 5 5 

8.ศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ด ี
  

8.1  สนับสนุนและส่ ง เสริ ม ให้ ศิษย์ เ ก่ า ร่ วมส ร้ า ง        
ความเข้มแข็งและขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ก้าวไปเป็นสถาบันการศึกษาช้ันน าของเอเซีย และพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมด้วย 
วิทยา จริยา ปัญญา 

8.1.1 ระดับความส าเรจ็ของศิษย์เก่าท่ีร่วมสร้างความเข้มแข็ง
และขับเคลื่อนให้กับมหาวิทยาลัย 

4 5 5 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 

ค่ำเป้ำหมำย 
2555 2556 2557 

9.ชุมชนสัมพันธ์ 9.1.มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชน
ในฐานะทีเ่ป็นสถาบันการศึกษาช้ันน าที่ให้การสนับสนุน 
กิจกรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นแบบอย่าง
ที่ดี 

9.1.1 ระดับความส าเรจ็ที่ไดร้ับการยอมรับจากสังคมและ
ชุมชน 

4 5 5 

10 .การบรหิารจดัการ
ทรัพยากร ทรัพยส์ิน และ
ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อ
พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้กิด
ประโยชนส์ูงสุดและ
พึ่งตนเองได ้

10.1 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการบริหารจัดการ
ทรัพยากร และทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่าต่อองค์กร ลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินและ   
มีความมั่นคงทางด้านงบประมาณมากขึ้นจากการจัดหา
รายได้เป็นของตนเอง 

10.1.1 ระดับความส าเร็จของการบริหารจดัการทรัพยากร 
และทรัพยส์ินอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

5 5 5 

10.1.2 ร้อยละของเงินรายได้ต่องบประมาณทั้งหมด 64 65 65 
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2.7 รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 
ในแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2557 

มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
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ส่วนที่ 1  
โครงการส าคัญตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย (Flagship)  

ในแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2557  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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โครงการส าคัญตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย (Flagship) ในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม 4 ต าแหน่ง 

ที่ โครงการส าคัญ (Flagship) 
งบประมาณ 

(แผ่นดิน/รายได้) 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

ประเด็นที่ 1 Green and Smart Campus  
1 โครงการก าจัดขยะครบวงจร 

 
20.0000  ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
2 โครงการก่อสร้างทางเดินที่มีหลังคาเชื่อมอาคารต่างๆ ทั้งมหาวิทยาลัย 

 
25.0000  ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

3 โครงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุด้านการจราจร  
- ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนภายในมหาวิทยาลัย 
- ปรับปรุง เพ่ิมวงเวียนบริเวณส าคัญของมหาวิทยาลัย  

 
20.0000 
30.0000 

 ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

4 โครงการขนส่งมวลชน 
- ปรับปรุง เพิ่มเติมรถ-ระบบขนส่งมวลชน 

 

15.0000  ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์/สวนหย่อมตามจุดส าคัญๆ ของมหาวิทยาลัย  
- บริเวณบึงสีฐานทั้งสองฝั่ง ทางเดินหน้าหอศิลป์  
- บริเวณถนนสายหลัก ประตูหลักของมหาวิทยาลัยและจุดส าคัญต่างๆ 

 

 
15.0000 
30.0000 

 ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

หมายเหตุ  :  โครงการทีไ่ม่มีงบประมาณ หมายถึง โครงการที่มีอยูแ่ล้วในงานประจ า 
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   หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม 4 ต าแหน่ง 

ที่ โครงการส าคัญ (Flagship) 
งบประมาณ 

(แผ่นดิน/รายได้) 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

6 โครงการ Smart campus  
- เพ่ิมประสิทธิภาพ Wi-Fi ทั้ง campus  
- พัฒนาระบบ e-Learning  
- พัฒนาระบบ e-Admin เช่น รวมซื้อกระจายส่ง ตารางสอนอัจฉริยะ การเปิดโอกาส

ให้ชุมชนติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย (e-Access) 
 

-  ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 คณะ/หน่วยงาน 
 

7 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน  
- ส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
- ส่งเสริมการใช้พลังงานลมเพ่ือผลิตไฟฟ้าในอาคารหรือที่สาธารณะ 
- ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนให้กับชุมชนรอบข้าง 

 

 
20.0000 
5.0000 
1.0000 

 ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 คณะ/หน่วยงาน 
 

8 โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ 2 หลัง 
- บริเวณหน้าอาคารพิมลกลกิจ 
- บริเวณข้างอาคารคณะเทคนิคการแพทย์ 

 
 

 
67.4000 
260.0000 

 ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 

หมายเหตุ  :  โครงการทีไ่ม่มีงบประมาณ หมายถึง โครงการที่มีอยูแ่ล้วในงานประจ า 
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   หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม 4 ต าแหน่ง 

ที ่ โครงการส าคัญ (Flagship) 
งบประมาณ 

(แผ่นดิน/รายได้) 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

6 โครงการ Smart campus  
- เพ่ิมประสิทธิภาพ Wi-Fi ทั้ง campus  
- พัฒนาระบบ e-Learning  
- พัฒนาระบบ e-Admin เช่น รวมซื้อกระจายส่ง ตารางสอนอัจฉริยะ การเปิดโอกาส

ให้ชุมชนติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย (e-Access) 
 

-  ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 คณะ/หน่วยงาน 
 

7 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน  
- ส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
- ส่งเสริมการใช้พลังงานลมเพ่ือผลิตไฟฟ้าในอาคารหรือที่สาธารณะ 
- ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนให้กับชุมชนรอบข้าง 

 

 
20.0000 
5.0000 
1.0000 

 ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 คณะ/หน่วยงาน 
 

8 โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ 2 หลัง 
- บริเวณหน้าอาคารพิมลกลกิจ 
- บริเวณข้างอาคารคณะเทคนิคการแพทย์ 

 
 

 
67.4000 
260.0000 

 ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 

หมายเหตุ  :  โครงการทีไ่ม่มีงบประมาณ หมายถึง โครงการที่มีอยูแ่ล้วในงานประจ า 
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   หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม 4 ต าแหน่ง 

ที่ โครงการส าคัญ (Flagship) 
งบประมาณ 

(แผ่นดิน/รายได้) 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

ประเด็นที่ 2 Cultured and Care Community  
1 โครงการโนนม่วง Model and Urbanization 

 
1.0000  ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

 ศูนย์บริการวิชาการ 
 

2 โครงการอ าเภอ มข. พัฒนา 
 

5.0000  ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 ศูนย์บริการวิชาการ 
 คณะ/หน่วยงาน 

 
3 โครงการละว้า 

 
5.0000  ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

4 โครงการคลินิกพิเศษส าหรับบุคลากร (Staff Primary Care Unit,PCU) -  คณะแพทยศาสตร์ 
 ฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมุนษย์ 

5 โครงการส่งเสริมภาษาไทยให้กับชุมชน 
 

-  ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 

6 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขงให้กับชุมชน 
 

-  ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
 ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

หมายเหตุ  :  โครงการทีไ่ม่มีงบประมาณ หมายถึง โครงการที่มีอยูแ่ล้วในงานประจ า 
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   หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม 4 ต าแหน่ง 

ที่ โครงการส าคัญ (Flagship) 
งบประมาณ 

(แผ่นดิน/รายได้) 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

ประเด็นที่ 3 Towards Excellent Academy  
1 โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยสุขภาพลุ่มน้ าโขง เป็นสถาบันวิจัยระดับโลก 

 
-  ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 
2 โครงการ Creative Thinking Contest ร่วมกับ Thailand Creative and Design Center 

(TCDC) 
-  ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 
3 โครงการรวบรวมผลงานวิจัย นวัตกรรมและโครงการบริการวิชาการเด่นของมหาวิทยาลัย 

“50 KKU Social Devotion Project” 
-  ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 คณะ/หน่วยงาน 
4 โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยให้กับกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
-  ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 คณะ/หน่วยงาน 
 

หมายเหตุ  :  โครงการทีไ่ม่มีงบประมาณ หมายถึง โครงการที่มีอยูแ่ล้วในงานประจ า 
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   หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม 4 ต าแหน่ง 

ที ่ โครงการส าคัญ (Flagship) 
งบประมาณ 

(แผ่นดิน/รายได้) 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

ประเด็นที่ 3 Towards Excellent Academy  
1 โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยสุขภาพลุ่มน้ าโขง เป็นสถาบันวิจัยระดับโลก 

 
-  ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 
2 โครงการ Creative Thinking Contest ร่วมกับ Thailand Creative and Design Center 

(TCDC) 
-  ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 
3 โครงการรวบรวมผลงานวิจัย นวัตกรรมและโครงการบริการวิชาการเด่นของมหาวิทยาลัย 

“50 KKU Social Devotion Project” 
-  ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 คณะ/หน่วยงาน 
4 โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยให้กับกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
-  ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 คณะ/หน่วยงาน 
 

หมายเหตุ  :  โครงการทีไ่ม่มีงบประมาณ หมายถึง โครงการที่มีอยูแ่ล้วในงานประจ า 
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ส่วนที่ 2 
โครงการปกติในแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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สรุปรายละเอียดกลยุทธ์ และโครงการปกติตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ โครงการ 
1. ระบบบริหารจัดการที่ดี 
 

5 28 

2. การผลิตบัณฑิตที่ดี 
 

4 25 

3. การพัฒนานักศึกษา 
 

3 9 

4. การวิจัย 
 

6 29 

5. การบริการวิชาการ 
 

1 12 

6. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ด ี
 

1 18 

7. การพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพ 
 

1 7 

8. ศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี 
 

1 6 

9. ชุมชนสัมพันธ์ 
 

1 8 

10.การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพ่ึงตนเองได้ 
 

1 8 

รวม 24 150 
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ปรเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจดัการที่ดี

 

ตวัชี้วดั
1. ระดบัความส าเร็จของระบบบริหารจดัการที่ดแีละมีธรรมาภิบาล

กลยทุธ์
กลยทุธ์

1. มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี

2. พัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์

3. การเงินงบประมาณและการจดัสรร

4. การบริหารจดัการพ้ืนที่ที่ดี

5. ระบบบริหารจดัการองค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์ 

ตวัชี้วดั

มีแผนแม่บทการใช้พ้ืนที่ แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การจราจรและการคุ้มครองชีวติและทรัพยส์นิที่สง่เสริมคุณาภาพชีวติ
ของประชากรที่เป็นรูปธรรม

ร้อยละของบุคลากรที่มีความเชื่อมมั่น มีความสขุ มีขวญัและก าลงัใจในการท างาน

มีกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการเงินของมหาวทิยาลยัและมีระบบฐานข้อมูลที่ดเีพ่ือใช้ประกอบการตดัสนิใจของผู้บริหาร

มีเครือข่ายนักศึกษาร่วมรณรงค์และปกป้องให้นักศึกษาปลอดจากอบายมขุและยาเสพตดิ

ระดบัความส าเร็จของระบบบริหารจดัการองค์กรที่ดแีละมีธรรมาภิบาล

มหาวทิยาลยัมีระบบบริหารจดัการที่ดทีี่สร้างคุณภาพชีวติและความผาสกุในการปฏิบัตงิานของบุคลากรในองค์กร (healthy organization) ควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานการท างานที่มีผลสมัฤทธิ์สงู (high 
performance organization)

2. ระดบัความส าเร็จของการเป็นองค์กรที่มีผลสมัฤทธิ์สงู (high performance organization)

23
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ปรเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจดัการที่ดี

ยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ ความสอดคล้องกับ

ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัขอนแก่น นโยบายงบประมาณ

กลยทุธ/์โครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.1.1 • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 5700300

• ฝ่ายศิลปวฒันธรรม
• คณะ/หน่วยงาน

1.1.2 กอ่สร้างระบบประปา มหาวทิยาลัยขอนแกน่ • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 5720700

1.1.3 • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 5700300
• กองอาคารและสถานที่
• คณะ/หน่วยงาน

1.1.4 • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 5720700
• กองอาคารและสถานที่
• คณะ/หน่วยงาน

1.1.5 • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายศิลปวฒันธรรม 5720700
• ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์กา่สัมพันธ์
• คณะ/หน่วยงาน
• ส านักงานรักษาความปลอดภัยฯ

1.1.6 • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายการคลังและทรพยสิ์น 5720700

• คณะ/หน่วยงาน

ล าดับ

กลยทุธท์ี่ 1 มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี

ตวัชี้วดัโครงการ

ยทุธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวติ และความเท่าเทียมกันในสงัคม
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจดัการที่ดี

จดัระบบขนส่งมวลชนและระบบจราจร ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอ

จดัให้มรีะบบการประหยดัพลังงานที่ดี

จดัระบบรักษาความปลอดภัยที่มปีระสิทธภิาพที่ดี

ปรับปรุงสภาพภูมทิัศน์และส่ิงแวดล้อมให้มคีวามเขยีวและอดุมสมบูรณ์

ปรับปรุงและพัฒนามหาวทิยาลัยให้มคีวามสะอาดและสุขอนามยัที่ดี เชน่ การปรับปรุงและขยายศูนย์
อาหารและบริการให้มคีวามสะอาดและสุขอนามยั รณรงค์การทิ้งขยะและคัดแยกขยะ เป็นต้น

ผู้รับผิดชอบ

24
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ปรเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจดัการที่ดี

ยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ ความสอดคล้องกับ

ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัขอนแก่น นโยบายงบประมาณ

กลยทุธ/์โครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ล าดับ ตวัชี้วดัโครงการ ผู้รับผิดชอบ

1.2.1 พัฒนาระบบสวสัดิการบุคลากรที่ดี • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 5720700

• ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

1.2.2 กอ่สร้างหอพักบุคลากร (วทิยาเขตหนองคาย) • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายวทิยาเขตหนองคาย 5720700

• ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1.2.3 พัฒนาระบบการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลที่ดี (HRD System) • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 5720300

• กองการเจา้หน้าที่

• คณะ/หน่วยงาน

1.2.4 • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 5720200
• ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ

1.2.5 สร้างความผาสุกในสถานที่ท างาน (Happy Workplace) • ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 5720700

• ฝ่ายชมุชนสัมพันธแ์ละส่ือสารองค์กร
• คณะ/หน่วยงาน

1.2.6 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีติที่ดีให้แกป่ระชาคมของมหาวทิยาลัย • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายชมุชนสัมพันธแ์ละส่ือสารองค์กร 5720700
• คณะ/หน่วยงาน

1.2.7 พัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อรองรับ AEC • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 5720300
• คณะ/หน่วยงาน

1.3.1 • ฝ่ายการคลังและทรัพยสิ์น 5720100
• ฝ่ายวางแผนยทุธศาสตร์
• คณะ/หน่วยงาน

กลยทุธท์ี่ 1.2.พัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์

ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาบุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถและสร้างแรงจงูใจเพื่อดึงดูดผู้มี
ความสามารถให้มาปฏิบัติงานในมหาวทิยาลัย

• ร้อยละโครงการส่งเสริมกจิกรรมเพื่อสร้าง
ความสุขในที่ท างานต่อจ านวนหน่วยงาน

บริหารจดัการระบบงบประมาณและระบบการเงินการคลังที่มปีระสิทธภิาพ • จ านวนโครงการ/กจิกรรม ที่พัฒนาระบบ
บริหารจดัการทรัพยากร

กลยทุธท์ี่ 1.3 การเงิน งบประมาณและการจดัสรร
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ปรเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจดัการที่ดี

ยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ ความสอดคล้องกับ

ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัขอนแก่น นโยบายงบประมาณ

กลยทุธ/์โครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ล าดับ ตวัชี้วดัโครงการ ผู้รับผิดชอบ

1.2.1 พัฒนาระบบสวสัดิการบุคลากรที่ดี • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 5720700

• ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

1.2.2 กอ่สร้างหอพักบุคลากร (วทิยาเขตหนองคาย) • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายวทิยาเขตหนองคาย 5720700

• ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1.2.3 พัฒนาระบบการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลที่ดี (HRD System) • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 5720300

• กองการเจา้หน้าที่

• คณะ/หน่วยงาน

1.2.4 • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 5720200
• ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ

1.2.5 สร้างความผาสุกในสถานที่ท างาน (Happy Workplace) • ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 5720700

• ฝ่ายชมุชนสัมพันธแ์ละส่ือสารองค์กร
• คณะ/หน่วยงาน

1.2.6 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีติที่ดีให้แกป่ระชาคมของมหาวทิยาลัย • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายชมุชนสัมพันธแ์ละส่ือสารองค์กร 5720700
• คณะ/หน่วยงาน

1.2.7 พัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อรองรับ AEC • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 5720300
• คณะ/หน่วยงาน

1.3.1 • ฝ่ายการคลังและทรัพยสิ์น 5720100
• ฝ่ายวางแผนยทุธศาสตร์
• คณะ/หน่วยงาน

กลยทุธท์ี่ 1.2.พัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์

ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาบุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถและสร้างแรงจงูใจเพื่อดึงดูดผู้มี
ความสามารถให้มาปฏิบัติงานในมหาวทิยาลัย

• ร้อยละโครงการส่งเสริมกจิกรรมเพื่อสร้าง
ความสุขในที่ท างานต่อจ านวนหน่วยงาน

บริหารจดัการระบบงบประมาณและระบบการเงินการคลังที่มปีระสิทธภิาพ • จ านวนโครงการ/กจิกรรม ที่พัฒนาระบบ
บริหารจดัการทรัพยากร

กลยทุธท์ี่ 1.3 การเงิน งบประมาณและการจดัสรร
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ปรเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจดัการที่ดี

ยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ ความสอดคล้องกับ

ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัขอนแก่น นโยบายงบประมาณ

กลยทุธ/์โครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ล าดับ ตวัชี้วดัโครงการ ผู้รับผิดชอบ

1.3.2 • ฝ่ายการคลังและทรัพยสิ์น 5720100
• คณะ/หน่วยงาน

1.3.3 พัฒนาระบบบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งเป็นรูปธรรม • ฝ่ายวางแผนยทุธศาสตร์ 5700200

• คณะ/หน่วยงาน

1.4.1 • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 5720700
• คณะ/หน่วยงาน

1.5.1 • มกีารด าเนินการ • อธกิารบดี/รองอธกิารบดีทุกฝ่าย 5700200
• ส านักบริหารและพัฒนาวชิาการ
• คณะ/หน่วยงาน

1.5.2 ปรับปรุงระบบบริการนักศึกษาเพื่อรองรับความเป็นนานาชาติ • มกีารด าเนินการ  ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 5720500

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์กา่สัมพันธ์
ส านักบริหารและพัฒนาวชิาการ

1.5.3 จดัระบบบริหารจดัการโดยน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ • มกีารด าเนินการ • อธกิารบดี/รองอธกิารบดีทุกฝ่าย 5700200

• คณะ/หน่วยงาน

1.5.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการที่มคุีณภาพ • ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 5700200

• ฝ่ายชมุชนสัมพันธแ์ละส่ือสารองค์กร

• ฝ่ายวเิทศสัมพันธฯ์

• คณะ/หน่วยงาน

กลยทุธท์ี่ 1.5 ระบบบริหารจดัการองค์กร

กลยทุธท์ี่ 1.4  การบริหารจดัการพ้ืนที่ที่ดี

เร่งรัดการเบิกจา่ยงบประมาณและบริหารการยมืเงินให้มปีระสิทธภิาพเพื่อให้มกีารเบิกจา่ยงบประมาณ
เป็นไปตามแผนที่ก าหนดและมกีารบริหารการยมืเงินอยา่งมปีระสิทธภิาพ

• ร้อยละของการเบิกจา่ยงบประมาณเป็นไป
ตามแผน

• มกีารพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ
มหาวทิยาลัย

• ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ

ก าหนดมาตรการป้องกนัปัญหาจากแหล่งอบายมขุรอบมหาวทิยาลัยอยา่งจริงจงั

ปรับโครงสร้างและระบบบริหารจดัการต่างๆ ในมหาวทิยาลัยให้ชดัเจน เกดิความคล่องตัวและเป็น
มาตรฐานเดียวกนั

26



แผนปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น32

ปรเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจดัการที่ดี

ยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ ความสอดคล้องกับ

ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัขอนแก่น นโยบายงบประมาณ

กลยทุธ/์โครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ล าดับ ตวัชี้วดัโครงการ ผู้รับผิดชอบ

1.5.5 จดัระบบบริหารจดัการให้มคีวามคล่องตัวและมปีระสิทธภิาพ • รองอธกิารบดีทุกฝ่าย 5700200
• ผู้อ านวยการส านักงานอธกิารบดี
• คณะ/หน่วยงาน

1.5.6 • มกีารด าเนินการจา้งเหมา • ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 5700300

• ฝ่ายการคลังและทรัพยสิ์น
• คณะ/หน่วยงาน

1.5.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการใชท้รัพยากรทุกด้านร่วมกนัเพื่อให้เกดิความคุ้มค่า • ฝ่ายการคลังและทรัพยสิ์น 5700300
• คณะ/หน่วยงาน

1.5.8 จดัให้มรีะบบการส่ือสารองค์กรเชงิรุกอยา่งทั่วถงึและหลากหลายรูปแบบ • จ านวนชอ่งทางที่เผยแพร่ • ฝ่ายชมุชนสัมพันธแ์ละส่ือสารองค์กร 5700200
• คณะ/หน่วยงาน

1.5.9 การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร (KKU-Branding) • มกีารด าเนินการ • อธกิารบดี/รองอธกิารบดีทุกฝ่าย 5720300
• คณะ/หน่วยงาน

1.5.10 จดัให้มรีะบบตรวจสอบและประเมนิองค์กรและผู้บริหารทุกระดับ • ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 5700200
• ฝ่ายวางแผนยทุธศาสตร์

• ฝ่ายวทิยาเขตหนองคาย

1.5.11 พัฒนามหาวทิยาลัยขอนแกน่ วทิยาเขตหนองคายเป็นประตูสู่อนุภูมภิาคลุ่มน้ าโขง • มกีารด าเนินการ • อธกิารบดี 5720500

• ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ

• ฝ่ายวทิยาเขตหนองคาย

• วทิยาเขตหนองคาย

• คณะ/หน่วยงาน

• ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

• มกีารก าหนดแนวทางสนับสนุนการใช้
ทรัพยากรร่วมกนั

• ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง
กระบวนการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน

จดัให้มกีารจา้งเหมาบริการมาใชใ้นบางภารกจิ เชน่ การจา้งเหมาออกแบบ  การจา้งเหมาบริการ
ยานพาหนะ และการจา้งเหมาเชา่และซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์
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แผนปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 33

ปรเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจดัการที่ดี

ยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ ความสอดคล้องกับ

ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัขอนแก่น นโยบายงบประมาณ

กลยทุธ/์โครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ล าดับ ตวัชี้วดัโครงการ ผู้รับผิดชอบ

1.5.5 จดัระบบบริหารจดัการให้มคีวามคล่องตัวและมปีระสิทธภิาพ • รองอธกิารบดีทุกฝ่าย 5700200
• ผู้อ านวยการส านักงานอธกิารบดี
• คณะ/หน่วยงาน

1.5.6 • มกีารด าเนินการจา้งเหมา • ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 5700300

• ฝ่ายการคลังและทรัพยสิ์น
• คณะ/หน่วยงาน

1.5.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการใชท้รัพยากรทุกด้านร่วมกนัเพื่อให้เกดิความคุ้มค่า • ฝ่ายการคลังและทรัพยสิ์น 5700300
• คณะ/หน่วยงาน

1.5.8 จดัให้มรีะบบการส่ือสารองค์กรเชงิรุกอยา่งทั่วถงึและหลากหลายรูปแบบ • จ านวนชอ่งทางที่เผยแพร่ • ฝ่ายชมุชนสัมพันธแ์ละส่ือสารองค์กร 5700200
• คณะ/หน่วยงาน

1.5.9 การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร (KKU-Branding) • มกีารด าเนินการ • อธกิารบดี/รองอธกิารบดีทุกฝ่าย 5720300
• คณะ/หน่วยงาน

1.5.10 จดัให้มรีะบบตรวจสอบและประเมนิองค์กรและผู้บริหารทุกระดับ • ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 5700200
• ฝ่ายวางแผนยทุธศาสตร์

• ฝ่ายวทิยาเขตหนองคาย

1.5.11 พัฒนามหาวทิยาลัยขอนแกน่ วทิยาเขตหนองคายเป็นประตูสู่อนุภูมภิาคลุ่มน้ าโขง • มกีารด าเนินการ • อธกิารบดี 5720500

• ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ

• ฝ่ายวทิยาเขตหนองคาย

• วทิยาเขตหนองคาย

• คณะ/หน่วยงาน

• ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

• มกีารก าหนดแนวทางสนับสนุนการใช้
ทรัพยากรร่วมกนั

• ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง
กระบวนการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน

จดัให้มกีารจา้งเหมาบริการมาใชใ้นบางภารกจิ เชน่ การจา้งเหมาออกแบบ  การจา้งเหมาบริการ
ยานพาหนะ และการจา้งเหมาเชา่และซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่ดี

ตวัชี้วดั
1. ระดบัความส าเร็จของการบรรลคุุณลกัษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

3. ร้อยละความพึงพอใจของนายจา้งที่มีตอ่ผู้ส าเร็จการศึกษา

4. ระดบัความส าเร็จของระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลกัสตูร

9. ระดบัความส าเร็จของระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน

กลยทุธ์
กลยทุธ์

1. มีหลกัสตูรที่ดี

2. การจดัการเรียนการสอนที่ดี

3. การผลติบัณฑิตที่ดี

4. การพัฒนาคณาจารย์

ตวัชี้วดั

สดัสว่นของหลกัสตูรที่ไดม้าตรฐานตามเกณฑ์

ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา

จ านวนหลกัสตูรใหม่ที่เพ่ิมขึ้น

จ านวนโครงการวจิยัที่เพ่ิมขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตบณัฑิตที่ดี

เป้าประสงค์
มหาวทิยาลยัขอนแก่นเป็นสถาบันที่มุ่งผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถทางวชิาการ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบในการท างาน รวมทั้งการใช้ชีวติในสงัคม ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง
ตลอดชีวติ และมีสมรรถนะระดบัสากล สามารถแข่งขันกับนานาชาตไิด ้บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย

5. ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่มีคุณวฒิุปริญญาเอกตอ่จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด

6. ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการตอ่จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด

8. ระดบัความส าเร็จของการจดัการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้

2. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาไดง้านท าหรือศึกษาตอ่ภายในระยะเวลา 1 ปี

7. ระดบัความส าเร็จของระบบการพัฒนาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน

28



แผนปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น34



แผนปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 35

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่ดี

ยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ ความสอดคลอ้งกับ
ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัขอนแก่น นโยบายงบประมาณ

กลยทุธ/์โครงการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น

2.1.1 • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 5720500

• คณะ/หน่วยงาน

• ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 5720500

• คณะ/หน่วยงาน

2.1.3 • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายวเิทศสัมพันธฯ์ 5720500

• คณะ/หน่วยงาน

• ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 5720500
• คณะ/หน่วยงาน

• ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์กา่สัมพันธ์ 5720500
• คณะ/หน่วยงาน

• มกีารด าเนินการ • ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 5720500
• ฝ่ายวเิทศสัมพันธฯ์
• คณะ/หน่วยงาน

2.2.4 • ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 5700500
• คณะ/หน่วยงาน

พัฒนาระบบการลงทะเบียนและระบบทะเบียนนักศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ดี2.2.3

กลยทุธท์ี่ 2.2 การจดัการเรียนการสอนที่ด ี(Learning Management System)

• จ านวนทรัพยากรออนไลน์ 
ฐานขอ้มลูอเิล็กทรอนิกส์ทั้งที่เป็น
วารสาร หนังสือ และส่ือความรู้อื่นๆ 
ของส านักวทิยบริการ

จดัให้มส่ืีอการเรียนการสอน ทรัพยากรการเรียนรู้และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ที่เพียงพอและทันสมยั

• มกีารด าเนินการ2.1.2

• มกีารด าเนินการ

2.2.2 จดัให้มทีุนการศึกษาให้แกน่ักศึกษาที่ยากจน นักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้านผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ • มกีารจดัสรรทุน

กลยทุธท์ี่ 2.1 มีหลกัสตูรที่ดี
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 2  การผลติบัณฑิตที่ดี
ยทุธศาสตร์ที่ 1 เร่งรัดการพัฒนาประเทศและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเชียน

ตวัชี้วดัโครงการล าดบั

จดัหลักสูตรการเรียนการสอนเชงิบูรณาการที่มคุีณภาพ มมีาตรฐานสากลหลากหลายและสอดคล้องต่อความต้องการของ
ผู้ใชบ้ัณฑิตและตลาดแรงงาน

เพิ่ม-ลด-รวม คณะวชิา และปรับปรุง ปรับลดหลักสูตรเดิมตลอดจนพิจารณาเพิ่ม/ลด บูรณาการหลักสูตรใหมใ่ห้สอดคล้อง
กบัความต้องการของตลาดแรงงาน และทิศทางการพัฒนาของประเทศในอนาคต

2.2.1 สร้างระบบและกลไกเพื่อจงูใจคนดีและคนเกง่ให้เขา้มาศึกษาต่อในมหาวทิยาลัย

 ส่งเสริมความร่วมมอืทางการศึกษากบัสถาบันและองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

ผู้รับผิดชอบ
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่ดี

ยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ ความสอดคลอ้งกับ
ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัขอนแก่น นโยบายงบประมาณ

กลยทุธ/์โครงการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น
ตวัชี้วดัโครงการล าดบั ผู้รับผิดชอบ

2.2.5 • คณะศึกษาศาสตร์

• มกีารด าเนินการ • ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 5720500
• คณะ/หน่วยงาน

2.2.7 • ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 5710100
• คณะ/หน่วยงาน

2.2.8 • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 5720500
• ฝ่ายวเิทศสัมพันธฯ์
• คณะ/หน่วยงาน

2.2.9 จดัต้ังส านักพิมพ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่ เพื่อส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายต าราของบุคลากรของมหาวทิยาลัย • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายการคลังและทรัพยสิ์น 5700200

2.2.10 สร้างบรรยากาศความเป็นวชิาการภายในมหาวทิยาลัย • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 5720500
• ฝ่ายวจิยัและการถา่ยทอดเทคโนโลยี
• คณะ/หน่วยงาน

2.2.11 • จ านวน 20 เล่ม • ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 5720500

• คณะ/หน่วยงาน

2.2.12 • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 5720500

• ส านักวทิยบริการ
2.2.13 กอ่สร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวทิยาศาสตร์ • อาคารจ านวน 1 หลัง • ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 5720500

• คณะวทิยาศาสตร์

สนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จดัการเรียนการสอนที่ยดึผู้เรียนและสังคมเป็นศูนยก์ลาง

ส่งเสริมให้มกีารสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ทักษะการใชช้วีติและทักษะในการใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศที่ดี

2.2.6

• จ านวนนักเรียนที่ได้รับการ
สนับสนุนตามโครงการ

ส่งเสริมการผลิตต าราโดยส่งเสริมในลักษณะที่เป็นกลุ่มเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในเชงิบูรณาการและสหสาขาวชิา

ปรับปรุงส านักหอสมดุและทรัพยากรการเรียนรู้ โดยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยตนเอง

สนับสนุนการจดัการเรียนการสอนโรงเรียนสาธติโดยพัฒนาทักษะครูและนักเรียนให้สามารถใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
ในจดัการเรียนการสอนได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ

• จ านวนนักเรียนที่ได้รับการ
สนับสนุนตามโครงการ
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่ดี

ยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ ความสอดคลอ้งกับ
ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัขอนแก่น นโยบายงบประมาณ

กลยทุธ/์โครงการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น
ตวัชี้วดัโครงการล าดบั ผู้รับผิดชอบ

2.2.14 กอ่สร้างอาคารเรียนรวม 50 ปี คณะวศิวกรรมศาสตร์ • อาคารจ านวน 1 หลัง • ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 5720500

• คณะวศิวกรรมศาสตร์

2.2.15 ปรับปรุงหอพักนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ • หอพักจ านวน 1 หน่วย • ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้า'งพื้นฐาน 5720500

• คณะทันตแพทยศาสตร์

2.1.16 กอ่สร้างอาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ • อาคารจ านวน 1 หลัง • ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้า'งพื้นฐาน 5720500

• คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2.3.1 การผลิตบัณฑิตตามแผนพัฒนาอดุมศึกษาของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ • จ านวนนักศึกษาทั้งหมด • ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 5720500
   (1) จดัการเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี • คณะ/หน่วยงาน

   (2) จดัการเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ

   (3) จดัการเรียนการสอนตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวชิาที่ขาดแคลน

   (4) จดัการเรียนการสอนตามโครงการผลิตแพทยแ์ละพยาบาลเพิ่ม

   (5) จดัการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

2.3.2 การแตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน • จ านวนนักศึกษา อาจารยแ์ละ
บุคลากร

• ฝ่ายวเิทศสัมพันธฯ์ 5720500

2.3.4 • ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 5720500
• ฝ่ายวเิทศสัมพันธฯ์
• คณะ/หน่วยงาน

2.3.5 • ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 5720500

• คณะ/หน่วยงาน

• มรีะบบการสอบคัดเลือกบุคคลที่
สนับสนุนการเขา้ศึกษาของผู้พิการ

มรีะบบการรับเขา้นักศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการที่มศัีกยภาพสูงเขา้มาศึกษาต่อในมหาวทิยาลัย

จดัให้มรีะบบและกลไกการรับเขา้นักศึกษาที่หลากหลายและเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เขา้มาศึกษาต่อทั้งในระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

กลยทุธท์ี่ 2.3 การผลติบัณฑิต

• จ านวนวธิกีารรับเขา้นักศึกษาเขา้
เรียนด้วยวธิกีารที่หลากหลาย
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่ดี

ยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ ความสอดคลอ้งกับ
ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัขอนแก่น นโยบายงบประมาณ

กลยทุธ/์โครงการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น
ตวัชี้วดัโครงการล าดบั ผู้รับผิดชอบ

2.4.1 • ร้อยละของอาจารยท์ี่เขา้ร่วม
โครงการ

• ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 5720300
• คณะ/หน่วยงาน

2.4.2 • ฝ่ายวจิยัและการถา่ยทอดเทคโนโลยี 5720300
• ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ
• ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
• คณะ/หน่วยงาน

พัฒนาคณาจารยใ์ห้เป็นผู้มจีรรยาบรรณและจติวญิญาณของความเป็นครู

ส่งเสริมความกา้วหน้าทางวชิาการและพัฒนาศักยภาพของคณาจารยท์ั้งด้านการสอนและด้านการวจิยั • จ านวนผลงานด้านวชิาการและ
วจิยัที่กอ่ประโยชน์ต่อมหาวทิยาลัย

กลยทุธท์ี่ 2.4 การพัฒนาคณาจารย์
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนานักศึกษา

ตวัชี้วดั

2. ระดบัความส าเร็จของระบบและกลไกการสง่เสริมกิจกรรมนักศึกษา

กลยทุธ์

กลยทุธ์

1. สนับสนุนการท ากิจกรรมเสริมหลกัสตูร กิจกรรมสง่เสริมการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมสง่เสริมดา้นจริยธรรมและ
คุณธรรม

2. มีหอพักที่น่าอยู่ และสถานที่ท ากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาอยา่งเพียงพอ

3. ระบบการบริหารกิจการนักศึกษาที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนานักศึกษา

1. ระดบัความส าเร็จที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษาอยา่งมีคุณภาพและคุณธรรม

เป้าประสงค์
มหาวทิยาลยัขอนแก่นเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา ให้เป็นทรัพยากรมนุษยท์ี่มีคุณค่าตอ่สงัคม มีคุณภาพชีวติที่ด ีมีความรู้และประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดแีละรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสงัคม
 และสามารถด ารงชีพอยู่ในสงัคมโลกไดอ้ยา่งมีคุณภาพ และคุณธรรม

ตวัชี้วดั

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละของความพึงพอใจตอ่สภาพแวดลอ้มของหอพักและสถานที่ท ากิจกรรม

ร้อยละของความพึงพอใจตอ่ระบบการบริหารกิจกรรมนักศึกษา
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนานักศึกษา

ยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ ความสอดคลอ้งกับ
ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัขอนแก่น นโยบายงบประมาณ

กลยทุธ์/โครงการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น

3.1.1 • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์กา่สัมพันธ์ 5720500

• ฝ่ายชมุชนสัมพันธแ์ละส่ือสารองค์กร
• คณะ/หน่วยงาน

3.1.2 • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์กา่สัมพันธ์ 5720500
• กองกจิการนักศึกษา

• คณะ/หน่วยงาน

3.1.3 • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์กา่สัมพันธ์
• กองกจิการนักศึกษาฯ

5720500
• กองกจิการนักศึกษา
• คณะ/หน่วยงาน

3.1.4 • จ านวนคร้ังในการจดักจิกรรม • ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์กา่สัมพันธ์ 5720500
• ฝ่ายศิลปวฒันธรรม
• คณะ/หน่วยงาน

3.1.5 • จ านวนคร้ังในการจดักจิกรรม • ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์กา่สัมพันธ์ 5720500

• คณะ/หน่วยงาน

3.2.1 • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์กา่สัมพันธ์ 5720700
• ส านักงานบริหารจดัการหอพักนักศึกษา

สนับสนุนและส่งเสริมกจิกรรมด้านการสร้างเสริมจติสาธารณะการธ ารงไวซ่ึ้งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์และ
ประชาคมโลก

กลยทุธท์ี่ 3.1 สนับสนุนการท ากิจกรรมเสริมหลกัสตูร กิจกรรมสง่เสริมการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมสง่เสริมดา้นจริยธรรมและคุณธรรม

ล าดบั ผู้รับผิดชอบตวัชี้วดัโครงการ

ยทุธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวติ และความเท่าเทียมกันในสงัคม
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนานักศึกษา

สนับสนุนและส่งเสริมกจิกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง

ส่งเสริมให้นักศึกษามสุีขภาพอนามยัที่ดี ปลอดจากส่ิงเสพติดและอบายมขุ

สนับสนุนและส่งเสริมกจิกรรมด้านศิลปะ และวฒันธรรมไทย และภูมปิัญญาท้องถิ่น

จดัให้มหีอพักนักศึกษาที่เพียงพอต่อความต้องการ

สนับสนุนและส่งเสริมกจิกรรมด้านการสร้างเสริมจติส านึกและความภาคภูมใิจในความเป็นมหาวทิยาลัยขอนแกน่

กลยทุธท์ี่ 3.2 มีหอพักที่น่าอยู่ และสถานที่ท ากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาอยา่งเพียงพอ
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนานักศึกษา

ยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ ความสอดคลอ้งกับ
ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัขอนแก่น นโยบายงบประมาณ

กลยทุธ์/โครงการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น
ล าดบั ผู้รับผิดชอบตวัชี้วดัโครงการ

3.2.2 • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์กา่สัมพันธ์ 5720700
• ส านักงานบริหารจดัการหอพักนักศึกษา

3.3.1 ปรับปรุงระบบบริหารจดัการการพัฒนานักศึกษา • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์กา่สัมพันธ์ 5720500
• คณะ/หน่วยงาน

3.3.2 • มศูีนยบ์ริการนักศึกษานานาชาติ • ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์กา่สัมพันธ์ 5720500
• ฝ่ายวเิทศสัมพันธฯ์
• คณะ/หน่วยงาน

กลยทุธท์ี่ 3.3 ระบบการบริหารกิจการนักศึกษาที่ดี

จดัต้ัง “ศูนยบ์ริการนักศึกษานานาชาติ” โดยอยู่ในการก ากบัดูแลของกองกจิการนักศึกษา

ปรับปรุงลานกจิกรรมอเนกประสงค์ สนามกฬีา และสวนหยอ่ม
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 การวจิยั

ตวัชี้วดั

กลยทุธ์
กลยทุธ์

1. การพัฒนาระบบบริหารจดัการงานวจิยัของมหาวทิยาลยัให้มีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นมหาวทิยาลยัวจิยัชั้น
น าของภูมิภาค

2. การสร้างบรรยากาศการวจิยัที่เอ้ือตอ่นักวจิยัให้สามารถผลติผลงานที่มีคุณภาพ

3. การพัฒนาบุคลากรดา้นการวจิยั

4 การใช้ประโยชน์จากงานวจิยัเพ่ือการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอยา่งยั่งยนื

5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือดา้นการวจิยักับหน่วยงานภาครัฐ สถานประกอบการ ภาคธรุกิจ และชุมชน เพ่ือน า
ผลการวจิยัไปสร้างมูลค่าเพ่ิมไดอ้ยา่งยั่งยนื

6 การขับเคลื่อนโครงการมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การวิจัย

เป้าประสงค์
มหาวทิยาลยัขอนแก่นเป็นมหาวทิยาลยัตน้แบบในการน าเอาหลกัการของการวจิยัไปประยกุตใ์ช้ในการพัฒนางานประจ าและการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือน ามหาวทิยาลยัขอนแก่นไปสู่ “มหาวทิยาลยัที่ใช้การวจิยัเป็นฐานในการ
พัฒนา (Research Based University)

1. ระดบัความส าเร็จของมหาวทิยาลยัที่ใช้การวจิยัเป็นฐานในการพัฒนา (Research Based University)
2. เงินสนับสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ตอ่จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิยัประจ า
3. ร้อยละของงบประมาณเพ่ือการวจิยั พัฒนาและนวตักรรมของงบประมาณทั้งหมด

5.  ร้อยละของงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ที่ตพิีมพ์เผยแพร่ และ/หรือ น าไปใช้ประโยชน์ระดบันานาชาตติอ่อาจารยป์ระจ าและนักวจิยัประจ า
4. ร้อยละของอาจารยแ์ละนักวจิยัประจ าที่ไดร้ับทุนวจิยัและงานสร้างสรรค์จากภายในและจากภายนอกตอ่อาจารยแ์ละนักวจิยัทั้งหมด

6. ร้อยละของบทความวจิยัที่ไดร้ับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดบัชาตหิรือระดบันานาชาต ิตอ่จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิยัประจ า

ตวัชี้วดั

ร้อยละความพึงพอใจของการพัฒนาระบบบริหารจดัการงานวจิยัของมหาวทิยาลยั

จ านวนผลงานที่ไดร้ับการเผยแพร่ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติ

ร้อยละของบุคลากรที่มีผลงานวจิยัเพ่ิมขึ้น

รายไดท้ี่เกิดจากการให้บริการผลงานวจิยัและนวตักรรม

เครือข่ายความร่วมมือที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและตา่งประเทศ

ระดบัความส าเร็จของโครงการมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 การวจิยั

ยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ ความสอดคลอ้งกับ
ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัขอนแก่น นโยบายงบประมาณ

กลยทุธ์/โครงการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น

4.1.1 ก าหนดทิศทาง เป้าหมายและการบริหารยทุธศาสตร์การวจิยัของมหาวทิยาลัย • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายวจิยัและการถา่ยทอดเทคโนโลยี 5720200
4.1.2 • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายวจิยัและการถา่ยทอดเทคโนโลยี 5720200

• คณะ/หน่วยงาน 5720500
4.1.3 • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายวจิยัและการถา่ยทอดเทคโนโลยี 5720200

• คณะ/หน่วยงาน 5720500
4.1.4 • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายวจิยัและการถา่ยทอดเทคโนโลยี 5720200

5720500

4.2.1 • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายวจิยัและการถา่ยทอดเทคโนโลยี 5720200
• คณะ/หน่วยงาน 5720500

4.2.2 • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายวจิยัและการถา่ยทอดเทคโนโลยี 5720200
• คณะ/หน่วยงาน 5720500

4.2.3 • ฝ่ายวจิยัและการถา่ยทอดเทคโนโลยี 5720200
• คณะ/หน่วยงาน 5720500

4.2.4 • ฝ่ายวจิยัและการถา่ยทอดเทคโนโลยี 5720200
• คณะ/หน่วยงาน 5720500

4.2.5 • ฝ่ายวจิยัและการถา่ยทอดเทคโนโลยี 5720200
5720500

4.2.6 • ฝ่ายวจิยัและการถา่ยทอดเทคโนโลยี 5720200
• คณะ/หน่วยงาน 5720500

4.2.7 • ฝ่ายวจิยัและการถา่ยทอดเทคโนโลยี 5720200
• คณะ/หน่วยงาน 5720500

• จ านวนนักวจิยัหลักปริญญาเอก
เพิ่มขึ้น

พัฒนาวารสารวจิยัของมหาวทิยาลัยให้ได้มาตรฐานในระดับสากล • มกีารด าเนินการ

พัฒนาระบบนักวจิยัหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Program)

พัฒนาส านักงานนวตักรรมเพื่อการวจิยั (Research Innovation Office)

• ม ีPuboication Clinic ทั้งในระดับ
คณะและระดับมหาวทิยาลัย

• มกีารด าเนินการ

จดัต้ังหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาบทความทางวชิาการ(Publication Clinic)

• มมีาตรฐานของงานด้านจริยธรรม
การวจิยัในมนุษย์

ปรับปรุงระบบและหน่วยงานบริหารจดัการงานวจิยั มหาวทิยาลัยขอนแกน่

พัฒนาศูนยเ์คร่ืองมอืวทิยาศาสตร์กลาง และห้องปฏิบัติการวจิยั

กลยทุธท์ี่ 4.2 การสร้างบรรยากาศการวจิยัที่เอ้ือตอ่นักวจิยัให้สามารถผลติผลงานที่มีคุณภาพ

พัฒนาการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในมนุษยแ์ละศูนยสั์ตวท์ดลองให้ได้มาตรฐานสากล

ตวัชี้วดัโครงการ

จดัให้มกีลไกในการสรรหานักวจิยัศักยภาพสูง โดยแสวงหาผู้เชี่ยวชาญด้านการวจิยัจากทั้งในและต่างประเทศมาร่วม
ด าเนินการวจิยัและ/หรือการวจิยัเชงิบูรณาการ

ยทุธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการวจิยัและนวตักรรม
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 4 การวจิยั

พัฒนาให้มรีะบบ “การประกนัคุณภาพการวจิยั (KKU-RQA)” ให้สอดคล้องและสามารถใชค้วบคู่ไปกบัระบบประกนัคุณภาพ
ของมหาวทิยาลัย

การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับงานวจิยั เพื่อสนับสนุนให้การท าวจิยัของบุคลากรและนักศึกษาสามารถด าเนิน
ไปได้และบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด

ผู้รับผิดชอบ

กลยทุธท์ี่ 4.1. การพัฒนาระบบบริหารจดัการงานวจิยัของมหาวทิยาลยัให้มีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นมหาวทิยาลยัวจิยัชั้นน าของภูมิภาค

ล าดบั
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 การวจิยั

ยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ ความสอดคลอ้งกับ
ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัขอนแก่น นโยบายงบประมาณ

กลยทุธ์/โครงการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น
ตวัชี้วดัโครงการ ผู้รับผิดชอบล าดบั

4.3.1 • จ านวนงานวจิยัที่เพิ่มขึ้น • ฝ่ายวจิยัและการถา่ยทอดเทคโนโลยี 5720200
• ร้อยละบุคลากรที่ท าวจิยัเพิ่มขึ้น • คณะ/หน่วยงาน 5720500

4.3.2 • ฝ่ายวจิยัและการถา่ยทอดเทคโนโลยี 5720200
• คณะ/หน่วยงาน 5720500

4.3.3 • ฝ่ายวจิยัและการถา่ยทอดเทคโนโลยี 5720200
• ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 5720500
• คณะ/หน่วยงาน

4.3.4 • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายวจิยัและการถา่ยทอดเทคโนโลยี 5720200

• คณะ/หน่วยงาน 5720500
4.3.5 • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายวจิยัและการถา่ยทอดเทคโนโลยี 5720200

• คณะ/หน่วยงาน 5720500
4.3.6 • จ านวนบุคลากรที่ได้รับรางวลั • ฝ่ายวจิยัและการถา่ยทอดเทคโนโลยี 5720200

• ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 5720500
• คณะ/หน่วยงาน

4.4.1 สนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวจิยัของบุคลากรที่หลากหลายในเวทีระดับชาติและนานาชาติ • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายวจิยัและการถา่ยทอดเทคโนโลยี 5720200

• ฝ่ายวเิทศสัมพันธฯ์ 5720500
• คณะ/หน่วยงาน

4.4.2 วจิยัเพื่อถา่ยทอดเทคโนโลยทีี่น าไปใชป้ระโยชน์เชงิพาณิขย ์ นโยบายสาธารณะ • ฝ่ายวจิยัและการถา่ยทอดเทคโนโลยี 5720200
• คณะ/หน่วยงาน 5720500

4.4.3 วจิยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม ่ประเด็นร้อนเร่งด่วน • ฝ่ายวจิยัและการถา่ยทอดเทคโนโลยี 5720200
• คณะ/หน่วยงาน 5720500

ส่งเสริมการวจิยัสถาบัน (Institutional Research)เพื่อพัฒนาหน่วยงาน/องค์กร • จ านวนโครงการวจิยัสถาบันที่ได้
ด าเนินการ

พัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนให้มคีวามเขา้ใจในการพัฒนางานประจ าโดยใชง้านวจิยัเป็นฐาน

การสร้างแรงจงูใจ การเชดิชเูกยีรตินักวจิยัที่สร้างชื่อเสียงให้กบัมหาวทิยาลัย

• จ านวนโครงการวจิยัเพื่อถา่ยทอด
เทคโนโลยี
• จ านวนโครงการวจิยัสร้างองค์ความรู้

จดัต้ังสถาบันวจิยั/สถานวจิยั (Research Institute) ที่เกดิจากการรวมกลุ่มกนัของศูนยว์จิยัเฉพาะทางต้ังแต่ 3 ศูนยข์ึ้นไป 
หรือเกดิจากการพัฒนาคลัสเตอร์วจิยั (Research Cluster) ภายใต้โครงการมหาวทิยาลัยวจิยัแห่งชาติ

กลยทุธท์ี่ 4.4 การใช้ประโยชน์จากงานวจิยัเพ่ือการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอยา่งยั่งยนื

• มกีารพัฒนาบุคลากรให้มคีวาม
เขา้ใจแนวคิดการพัฒนางานโดยใช้
การวจิยัเป็นฐาน

กลยทุธท์ี่ 4.3.การพัฒนาบุคลากรดา้นการวจิยั

จดัต้ังศูนยว์จิยัเฉพาะทางใหม ่(Center of Excellence) โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของกลุ่มวจิยั/การรวมตัวกลุ่ม
วจิยัขึ้นมาท าหน้าที่เป็นศูนยว์จิยั

 การพัฒนาบุคลากรให้มศัีกยภาพด้านการวจิยัอยา่งต่อเนื่อง
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 การวจิยั

ยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ ความสอดคลอ้งกับ
ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัขอนแก่น นโยบายงบประมาณ

กลยทุธ์/โครงการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น
ตวัชี้วดัโครงการ ผู้รับผิดชอบล าดบั

4.4.4 • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายวจิยัและการถา่ยทอดเทคโนโลยี 5720500
• คณะ/หน่วยงาน

4.4.5 • ฝ่ายวจิยัและการถา่ยทอดเทคโนโลยี 5720200
• คณะ/หน่วยงาน 5720500

4.4.6 • ฝ่ายวจิยัและการถา่ยทอดเทคโนโลยี 5720200
• คณะ/หน่วยงาน 5720500

4.5.1 โครงการพัฒนาความร่วมมอืเครือขา่ยงานวจิยั • ฝ่ายวจิยัและการถา่ยทอดเทคโนโลยี 5720200
• ฝ่ายวเิทศสัมพันธฯ์ 5720500
• คณะ/หน่วยงาน

4.5.2 • ฝ่ายวจิยัและการถา่ยทอดเทคโนโลยี 5720200

• ฝ่ายวเิทศสัมพันธฯ์ 5720500

• คณะ/หน่วยงาน
4.5.3 • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายวจิยัและการถา่ยทอดเทคโนโลยี 5720200

• ฝ่ายวเิทศสัมพันธฯ์ 5720500

• คณะ/หน่วยงาน

4.6.1 • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายวจิยัและการถา่ยทอดเทคโนโลยี 5720200

• ฝ่ายวเิทศสัมพันธฯ์

• คณะ/หน่วยงาน

4.6.2 • ฝ่ายวจิยัและการถา่ยทอดเทคโนโลยี 5720200
• คณะ/หน่วยงาน

4.6.3 • ฝ่ายวจิยัและการถา่ยทอดเทคโนโลยี 5720200
• คณะ/หน่วยงาน 5720500

พัฒนาระบบบริหารจดัการเพื่อสนับสนุนและขบัเคล่ือนโครงการมหาวทิยาลัยวจิยัแห่งชาติ • มกีารด าเนินการ

 ส่งเสริมและพัฒนาการใชป้ระโยชน์จากผลงานวจิยัในเชงิพานิชยแ์ละการพัฒนาอตุสาหกรรม • มกีารด าเนินการ

พัฒนาระบบและกลไกเพื่อน าผลงานวจิยัไปสู่การพัฒนาประเทศและภูมภิาค • มปีระเด็นวจิยัเพื่อแกไ้ขปัญหา
ชมุชน/ท้องถิ่น

กลยทุธท์ี่ 4.6 การขับเคลื่อนโครงการมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ

จดัต้ังหน่วยงานที่เรียกชื่อวา่ โฮล์ดด้ิงคอมปานี (KKU Holding  Company) เพื่อท าหน้าที่เป็นหน่วยร่วมลงทุน พัฒนาผลงาน
 วจิยัและทรัพยสิ์นทางปัญญาให้เป็นผลิตภัณฑ์และน าไปสู่เชงิพาณิชย์

• มเีครือขา่ยความร่วมมอืที่เกดิขึ้นทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ

พัฒนาระบบบริหารจดัการโครงการมหาวทิยาลัยวจิยัแห่งชาติ

ขบัเคล่ือนโครงการมหาวทิยาลัยวจิยัแห่งชาติให้สอดคล้องกบัแนวทางการจดัสรรงบประมาณตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอดุมศึกษาก าหนดและงบประมาณเงินรายได้มหาวทิยาลัย

• มกีารขบัเคล่ือนมหาวทิยาลัยวจิยั

จดัเวที/เสวนาเพื่อแลกเปล่ียนองค์ความรู้กบัมหาวทิยาลัยคู่สัญญา (MOU) มาใชใ้ห้เกดิประโยชน์ ซ่ึงแนวทางดังกล่าวจะชว่ย
เสริมสร้างศักยภาพงานวจิยัให้เพิ่มมากขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายของมหาวทิยาลัยแห่งการวจิยั

กลยทุธท์ี่ 4.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือดา้นการวจิยักับหน่วยงานภาครัฐ สถานประกอบการ ภาคธรุกิจ และชุมชน เพ่ือน าผลการวจิยัไปสร้างมูลค่าเพ่ิมไดอ้ยา่งยั่งยนื

• มคีวามร่วมมอืกบัประเทศเพื่อบ้าน
หรือประเทศก าลังพัฒนา

การสร้างความร่วมมอืกบัประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศที่ก าลังพัฒนาในการจดัท าขอ้เสนอโครงการวจิยัและพัฒนาที่เป็น
ความต้องการของประเทศเพื่อนบ้านและเป็นความเชี่ยวชาญของ มข. เพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนในต่างประเทศ
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 การบริการวชิาการ

ตวัชี้วดั

กลยทุธ์
กลยทุธ์

1.  พัฒนามหาวทิยาลยัให้เป็นศูนยก์ลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท์ี่ใหญ่ที่สดุในภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือและในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริการวิชาการ

เป้าประสงค์
มหาวทิยาลยัขอนแก่นเป็นสถาบันเสริมสร้างศักยภาพของมนุษยแ์ละพัฒนาชุมชนอยา่งยั่งยนื เป็นศูนยก์ลางการให้บริการทางวชิาการ โดยเป็นที่พ่ึงของสงัคมโดยของประเทศ และประเทศในภูมิภาคบนพ้ืนฐานของความรู้ทาง
วชิาการสู่การพัฒนาตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง อันจะน้าไปสู่การชี้น้าสงัคมทางปัญญา การพัฒนาสงัคมฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยนื

2. ร้อยละของงบประมาณเพ่ือการบริการวชิาการส้าหรับหน่วยงานภายในและภายนอกตอ่งบประมาณทั้งหมด

ตวัชี้วดั
จ้านวนองค์ความรู้จากผลงานวจิยัที่ไดร้ับการเผยแพร่

1. จ้านวนความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือการบริการวชิาการ

3. ระดบัความส้าเร็จของระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่สงัคม
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 การบริการวชิาการ

ยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ ความสอดคลอ้งกับ
ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัขอนแก่น นโยบายงบประมาณ

กลยทุธ/์โครงการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น

5.1.1 • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายวจิยัและการถา่ยทอดเทคโนโลยี 5720500
• คณะ/หน่วยงาน

5.1.2 • ฝ่ายวจิยัและการถา่ยทอดเทคโนโลยี 5720500
• ส านักงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ
• คณะ/หน่วยงาน

5.1.3 • ฝ่ายวจิยัและการถา่ยทอดเทคโนโลยี 5720500
• คณะ/หน่วยงาน

5.1.4 • ฝ่ายวจิยัและการถา่ยทอดเทคโนโลยี 5710200
• คณะ/หน่วยงาน

5.1.5 การให้บริการวชิาการมหาวทิยาลัยขอนแกน่ • จ านวนโครงการบริการวชิาการ • ฝ่ายวจิยัและการถา่ยทอดเทคโนโลยี 5710500

• คณะ/หน่วยงาน

5.1.6 การให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวจิยั • จ านวนผู้ป่วยที่เขา้รับบริการ • ฝ่ายวจิยัและการถา่ยทอดเทคโนโลยี 5710500
• คณะ/หน่วยงาน

5.1.7 • ฝ่ายชมุชนุสัมพันธแ์ละส่ือสารองค์กร 5720600
• คณะ/หน่วยงาน

5.1.8 • ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 5710500
• คณะ/หน่วยงาน

การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับศูนยบ์ริการด้านการแพทย ์(Medical Hub) โดยด าเนินการ ปรับระบบ
โครงสร้างการบริหาร ยา้ยอาคารส านักงานทรัพยากรน้ าบาดาลเขต 4 ขอนแกน่ และจดัท าประเมนิผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม (EIA)

• มกีารด าเนินการ

บูรณาการการให้บริการวชิาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวทิยาลัยให้มเีอกภาพเพื่อเผยแพร่สู่ชมุชน • มแีนวทางในการให้บริการที่ชดัเจน

จดัให้มรีะบบการประชาสัมพันธก์ารให้บริการวชิาการอยา่งทั่วถงึ และตอบสนองต่อความต้องการของชมุชน 
สังคมทุกระดับ

• มกีารด าเนินการ

 สร้างเครือขา่ยความร่วมมอืด้านบริการวชิาการเพื่อการถา่ยทอดองค์ความรู้และเทคโนโลย ีสู่ชมุชน สังคม 
ประเทศชาติ อนุภูมภิาคลุ่มน้ าโขงและนานาชาติ

• ร้อยละของหน่วยงาน/เครือขา่ยที่เพิ่มขึ้น

ผู้รับผิดชอบล้าดบั

ยทุธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวติ และความเท่าเทียมกันในสงัคม
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 5  การบริการวชิาการ

ส่งเสริมและพัฒนาให้มหาวทิยาลัยขอนแกน่เป็นศูนยก์ลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละการพัฒนาสังคมที่
ส าคัญของประเทศและอนุภูมภิาคลุ่มน้ าโขง

ตวัชี้วดัโครงการ

พัฒนาเครือขา่ยความร่วมมอืกบัหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวสิาหกจิ และเอกชน ภายใต้โครงการอนัเนื่องมาจาก
พระราชด าริ

• โครงการวจิยัและพัฒนาที่เกดิขึ้นภายใต้
โครงการพระราชด าริ

กลยทุธท์ี่ 5.1 พัฒนามหาวทิยาลยัให้เป็นศูนยก์ลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท์ี่ใหญ่ที่สดุในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือและในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 การบริการวชิาการ

ยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ ความสอดคลอ้งกับ
ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัขอนแก่น นโยบายงบประมาณ

กลยทุธ/์โครงการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบล้าดบั ตวัชี้วดัโครงการ

5.1.9 การแกไ้ขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายวจิยัและการถา่ยทอดเทคโนโลยี 5710100
 (1) แกไ้ขปัญหาโรคพยาธใิบไมตั้บและมะเร็งท่อน้ าดี • คณะ/หน่วยงาน
 (2) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
 (3) การเสริมไอโอดีนเสริมไอคิว

 (4) การแกไ้ขปัญหาความยากจน
5.1.10 • มกีารด าเนินการ • รองอธกิารบดีทุกฝ่าย 5720800

• คณะ/หน่วยงาน

5.1.11 • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายวจิยัและการถา่ยทอดเทคโนโลยี 5710100
• ส านักงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ

5.1.12 • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 5710100
• คณะ/หน่วยงาน

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 50 ปี เพื่อสังคมเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 50 ปี

กอ่สร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวทิยา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งวจิยัด้านธรรมชาติศึกษาแกช่มุชน และเป็น
แหล่งวจิยัด้านธรรมชาติศึกษาของนักวจิยัทั้งภายในและภายนอกประเทศ

กอ่สร้างอาคารกลัยาณิวฒันานุสรณ์
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมที่ดี

ตวัชี้วดั
1. ระดับความส าเร็จในการอนุรักษ์และประยกุต์ใชศิ้ลปะและวฒันธรรม

กลยทุธ์
กลยทุธ์

1. เป็นศูนยก์ลางดา้นการอนุรักษ์และสง่เสริมศิลปวฒันธรรมอีสานและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี

เป้าประสงค์
เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ ส่งเสริม วจิยั และประยกุต์ใชศิ้ลปะและวฒันธรรมเพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่มมลูค่าในระดับชาติและอนุภูมภิาคลุ่มน  าโขง ตลอดจนการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรมของอนุภูมภิาคลุ่มน  าโขงไปสู่กระบวนการการ
เรียนการสอนในระดับต่างๆ

2. ร้อยละของงบประมาณในการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวฒันธรรมต่องบประมาณทั งหมด

ตวัชี้วดั
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่พัฒนา/รวบรวมขึ้น
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมที่ดี

ยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ ความสอดคลอ้งกับ
ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัขอนแก่น นโยบายงบประมาณ

กลยทุธ์/โครงการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น

6.1.1 • ฝ่ายศิลปวฒันธรรม 5720500

• คณะ/หน่วยงาน

6.1.2 • ฝ่ายศิลปวฒันธรรม 5720500

6.1.3 • ฝ่ายศิลปวฒันธรรม 5720500
• คณะ/หน่วยงาน

6.1.4 • มกีารวจิยัและพัฒนาหลักสูตร • ฝ่ายศิลปวฒันธรรม 5720500
• คณะ/หน่วยงาน

6.1.5 • ฝ่ายศิลปวฒันธรรม 5720500

6.1.6 ปรับปรุงและพัฒนาฐานขอ้มลูรองรับการค้นควา้และจดัตั งศูนยว์จิยัเฉพาะทางด้านวฒันธรรมศึกษา (Cultural Study) เพื่อ
ศึกษาวจิยัความหมายทางสังคมของศิลปวฒันธรรมและภูมปิัญญาอสีาน พร้อมสร้างและแสวงหาชอ่งทางเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านศิลปวฒันธรรม ภูมปิัญญาอสีานที่หลากหลาย

• มกีารด าเนินการ • ฝ่ายศิลปวฒันธรรม 5720500

6.1.7 • ฝ่ายศิลปวฒันธรรม 5720500
• คณะ/หน่วยงาน

การดูแล รักษา และพัฒนาสถานที่ทรงคุณค่าทางศิลปวฒันธรรม และสถานที่ส าคัญทางประวติัศาสตร์ของมหาวทิยาลัยให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญของนักศึกษา บุคลากร ชมุชน และเยาวชนรุ่นหลัง

• มกีารพัฒนา ดูแลรักษาและปรับปรุงพื นที่

วจิยัและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของการศึกษาในระดับต่างๆ โดยการพัฒนาศิลปะวฒันธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น   ให้
เป็นองค์ความรู้ที่มคุีณค่าและมมีลูค่าเพิ่ม เสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กบัชมุชนด้วยฐานการวจิยัเชงิสหวทิยา

สนับสนุนให้มกีารท าวจิยัศิลปวฒันธรรมในเชงิสหวทิยาเพื่ออธบิายความหมายทางสังคมอยา่งลุ่มลึก รอบด้าน และเชื่อมโยง
กบัมติิเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) เพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มและพัฒนาความเป็นอยู่ของสังคมไทยให้มคีวามยั่งยนื

• มกีารสนับสนุนให้มกีารวจิยั

ยทุธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวติ และความเท่าเทียมกันในสงัคม

สนับสนุนและส่งเสริมให้มกีารน าศิลปะและวฒันธรรมมาใชใ้นการขบัเคล่ือนเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative economy) 
โดยจดัตั ง “ศูนยค์วามเป็นเลิศด้านเศรษฐกจิสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม” และเชื่อมโยงขอ้มลูเชงิลึกกบัศูนย์
วฒันธรรมศึกษา (Cultural Study)

• มกีารจดัตั งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์
วทิยาศาสตร์ บริเวณหอศิลปวฒันธรรม

• จ านวนโครงการด้านส่งเสริมการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 6  การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมที่ดี
กลยทุธท์ี่ 6.1  เป็นศูนยก์ลางดา้นการอนุรักษ์และสง่เสริมศิลปวฒันธรรมอีสานและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

จดักจิกรรมมอบรางวลัเชดิชเูกยีรติให้แกศิ่ลปิน นักคิด นักเขยีน นักแต่งเพลง นักร้อง นักแสดงที่อยู่ในพื นที่ โดยเน้นบุคคลที่
ท าคุณประโยชน์ เผยแพร่ ส่งเสริม ศิลปวฒันธรรมท้องถิ่นอสีานให้เป็นที่ประจกัษ์ทั งแกช่าวไทยและชาวโลกในงานวนั 
“มรดกอสีาน” ซ่ึงจดัขึ นในวนัที่ 2 เมษายน ของทุกปี

• จ านวนศิลปินที่ได้รับรางวลัเชดิชเูกยีรติ 
"มรดกอสีาน"

ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ผู้รับผิดชอบล าดบั ตวัชี้วดัโครงการ
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมที่ดี

ยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ ความสอดคลอ้งกับ
ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัขอนแก่น นโยบายงบประมาณ

กลยทุธ์/โครงการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น
ผู้รับผิดชอบล าดบั ตวัชี้วดัโครงการ

6.1.8 • ฝ่ายศิลปวฒันธรรม 5720500

6.1.9 • ฝ่ายศิลปวฒันธรรม 5720500

6.1.10 ปรับปรุงและพัฒนาฐานขอ้มลูรองรับการค้นควา้และจดัตั งศูนยว์จิยัเฉพาะทางด้านวฒันธรรมศึกษา (Cultural Study) เพื่อ
ศึกษาวจิยัความหมายทางสังคมของศิลปวฒันธรรมและภูมปิัญญาอสีาน พร้อมสร้างและแสวงหาชอ่งทางเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านศิลปวฒันธรรม ภูมปิัญญาอสีานที่หลากหลาย

• มกีารปรับปรุงและพัฒนาฐานขอ้มลู • ฝ่ายศิลปวฒันธรรม 5720500

6.1.11 • ฝ่ายศิลปวฒันธรรม 5720500

• คณะ/หน่วยงาน

6.1.12 ปรับปรุงหอศิลปวฒันธรรม • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายศิลปวฒันธรรม 5720500

6.1.13 • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายศิลปวฒันธรรม 5720500
• คณะ/หน่วยงาน

6.1.14 อนุรักษ์วฒันธรรมไทยลงแขกด านา • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายศิลปวฒันธรรม 5720500

6.1.15 • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายศิลปวฒันธรรม 5720500
• คณะ/หน่วยงาน

6.1.16 • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายศิลปวฒันธรรม 5720500
• คณะ/หน่วยงาน

6.1.17 • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายศิลปวฒันธรรม 5720500
• คณะ/หน่วยงาน

6.1.18 • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายศิลปวฒันธรรม 5720500
• คณะ/หน่วยงาน

อนุรักษ์และฟื้นฟูวฒันธรรมอสีาน

อนุรักษ์มรดกอสีาน

ส่งเสริมการประกวดดนตรีอสีาน โปงลาง หมอล า

จดักจิกรรมประเพณีลอยกระทง และประเพณีไทยตามเทศกาล

ส่งเสริมการวจิยัด้านศิลปวฒันธรรม

• มกีารพัฒนาและเชื่อมโยงศิลปวฒันธรรม
ท้องถิ่นอสีานกบัท้องถิ่นอื่น

พัฒนาและเชื่อมโยงศิลปวฒันธรรมท้องถิ่นอสีานกบัท้องถิ่นอื่นภายใน ประเทศ และเชื่อมโยงกบัศิลปวฒันธรรมของประเทศ
เพื่อนบ้านและนานาชาติ ผ่านการจดักจิกรรม “ศิลปวฒันธรรมนานาชาติ”และการวจิยัเพื่อพัฒนา

สร้างค่านิยมและเอกลักษณ์ความเป็นไทย เชน่ การเผยแพร่บันทึกส่ือศิลปะและดนตรีทั งไทยและสากล ที่เป็นผลงานของ
บุคลากรและนักศึกษามหาวทิยาลัย  รวมถงึสนับสนุนการจดักจิกรรมและนิทรรศการต่าง ๆ อยา่งต่อเนื่อง

• มกีารด าเนินการ

พัฒนาเครือขา่ยความร่วมมอืกบัผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวฒันธรรม โดยสร้างเครือขา่ยความร่วมมอืกบัศิลปินพื นบ้าน ปราชญ์
ชาวบ้าน ชมุชนและหน่วยงานอื่นและเครือขา่ยนักวจิยัในด้านศิลปวฒันธรรม ภูมปิัญญาอสีานกบักลุ่มประเทศอนุภูมภิาคลุ่ม
น  าโขง และการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมของมหาวทิยาลัยและชมุชนที่เกี่ยวขอ้งกบัการพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรม

• มเีครือขา่ยและความร่วมมอืศิลปินพื นบ้าน 
ปราชญ์ชาวบ้าน ชมุชนและหน่วยงานอื่น
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาคุณภาพและรบบประกนัคุณภาพ

ตัวชีว้ัด

1. ระดับความส าเร็จของระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล

กลยุทธ์

กลยุทธ์
1. สร้างวัฒนธรรมขององค์กรเชิงคุณภาพและองค์กรแหง่การเรียนรู้ ผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพจากหน่วยงานต่างๆ ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ

เปา้ประสงค์
เปน็สถาบนัที่สนับสนุนและส่งเสริมใหก้ารประกันคุณภาพเปน็ส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารและด าเนินงานทกุระบบขององค์กร เพ่ือพัฒนาไปสู่องค์กรแหง่คุณภาพที่ได้รับการยอมรับตาม
มาตรฐานสากล มีสมรรถนะ (Competency) ในการขับเคลื่อนใหบ้รรลุซ่ึงวิสัยทศัน์แหง่ความเปน็มหาวิทยาลัยชัน้น าของชาติ ที่สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้

ตัวชีว้ัด
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาคุณภาพและรบบประกนัคุณภาพ

ยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ ความสอดคลอ้งกับ
ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัขอนแก่น นโยบายงบประมาณ

กลยทุธ์/โครงการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น

7.1.1 • ฝ่ายวางแผนยทุธศาสตร์ 5700200
• คณะ/หน่วยงาน

7.1.2 • ฝ่ายวางแผนยทุธศาสตร์ 5700200
• คณะ/หน่วยงาน

• ร้อยละของผู้เขา้รับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์
การประเมนิการฝึกอบรม

7.1.3 • จ านวนผลงานแนวปฏิบัติที่ที่ได้รับการคัดเลือก
และเผยแพร่ผลงาน

• ฝ่ายวางแผนยทุธศาสตร์ 5700200
• คณะ/หน่วยงาน

7.1.4 • ฝ่ายวางแผนยทุธศาสตร์ 5700200
• คณะ/หน่วยงาน

7.1.5 • ฝ่ายวางแผนยทุธศาสตร์ 5700200
• คณะ/หน่วยงาน

7.1.6 • ฝ่ายวางแผนยทุธศาสตร์ 5700200
• คณะ/หน่วยงาน

7.1.7 • ฝ่ายวางแผนยทุธศาสตร์ 5700200
• คณะ/หน่วยงาน

สร้างเครือขา่ยความร่วมมอืกบัประชาคมและหน่วยงานอื่นในด้านการประกนัคุณภาพ และการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมของ
มหาวทิยาลัย

• ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือขา่ยการ
ประกนัคุณภาพกบัหน่วยงานภายนอก

ผู้รับผิดชอบ

กลยทุธท์ี่ 7.1 สร้างวฒันธรรมขององค์กรเชิงคุณภาพและองค์กรแห่งการเรียนรู้

ตวัชี้วดัโครงการล าดบั

ยทุธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวติ และความเท่าเทียมกันในสงัคม
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ

ก าหนดนโยบายให้มกีารน าเอาผลการประเมนิการประกนัคุณภาพไปเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาเงินรางวลัประจ าปี หรือ
โบนัสของแต่ละหน่วยงาน

สร้างวฒันธรรมการประกนัคุณภาพตามแนวทางของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ (KKU Ways) ที่สร้างการรับรู้และค่านิยมในแนวคิด
ของการประกนัคุณภาพและการสร้างมาตรฐานการท างานให้แกบุ่คลากรในทุกระดับ

• ระดับความส าเร็จของการน าเอาผลการประเมนิ
คุณภาพภายในไปใชใ้นการพิจารณาเงินรางวลั

• ร้อยละของจ านวนคณะและหน่วยงานที่มผีลการ
ประเมนิ 3.51 ขึ้นไป

จดัให้มเีวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกนัคุณภาพ ท าการคัดเลือก Best Practice และจดัท าฐานขอ้มลู Best Practice และ
เชดิชเูกยีรติให้แกบุ่คลากร/หน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพ

ปรับปรุงตัวดัชนี และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกบัมาตรฐาน การศึกษาชาติ มาตรฐานอดุมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวฒิุ เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการประกนัคุณภาพภายนอก (สมศ.) และกรอบการประเมนิผลการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร.

• ระดับคุณภาพของการพัฒนาตัวชี้วดัการตรวจ
ประเมนิคุณภาพภายใน

มหาวทิยาลัยจะจดัให้มกีลไกเขา้ไปตรวจสอบ หาทางสนับสนุน และด าเนินการปรับปรุงระบบบริหารจดัการของหน่วยงานที่มผีล
การประเมนิคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ต่ าหรือเกณฑ์ “รอพินิจ” เพื่อให้ระบบประกนัคุณภาพของหน่วยงานได้รับการยอมรับต่อไป

• ระดับความส าเร็จของการสนับสนุนหน่วยงานที่
มผีลการประเมนิรอพินิจ

การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใชใ้นงานประกนัคุณภาพการศึกษา โดยจะเป็นการเชื่อมโยงขอ้มลูจากคณะวชิา / ส่วน
งานต่าง ๆ เขา้ไวด้้วยกนั เพื่อให้การรายงานขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพเป็นไปอยา่งมปีระสิทธภิาพ

• มรีะบบสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหาร
จดัการที่มคุีณภาพ
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 8 ศิษยเ์กา่สัมพันธท์ี่ดี

ตัวชีว้ัด

กลยุทธ์
กลยุทธ์

1. การพัฒนาความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี

เปา้ประสงค์
สนับสนุนและส่งเสริมใหศิ้ษย์เก่าร่วมสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนใหม้หาวิทยาลัยขอนแก่นก้าวไปเปน็สถาบนัการศึกษาชัน้น าของเอเชีย และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหเ้ปน็บณัฑิตที่มีความ
พร้อมด้วย วิทยา จริยา ปญัญา

ตัวชีว้ัด
ร้อยละศิษย์เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย

1. ระดับความส าเร็จของศิษย์เก่าที่ร่วมสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนใหกั้บมหาวิทยาลัย
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 8 ศิษยเ์กา่สัมพันธท์ี่ดี

ยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ ความสอดคลอ้งกับ
ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัขอนแก่น นโยบายงบประมาณ

กลยทุธ์/โครงการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น

8.1.1 • ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์กา่สัมพันธ์ 5700200
• คณะ/หน่วยงาน

8.1.2 • ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์กา่สัมพันธ์ 5700200
• คณะ/หน่วยงาน

8.1.3 • ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 5700200
• คณะ/หน่วยงาน

8.1.4 จดัท าวารสารศิษยเ์กา่ "มอดินแดงสัมพันธ"์ เพื่อการประชาสัมพันธก์จิกรรมของศิษยเ์กา่ ศิษยป์ัจจบุัน กจิกรรมของ
มหาวทิยาลัย

• มกีารด าเนินการ • ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์กา่สัมพันธ์ 5700200

8.1.5 • ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์กา่สัมพันธ์ 5700200
• คณะ/หน่วยงาน

8.1.6 • ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์กา่สัมพันธ์ 5700200

• คณะ/หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบตวัชี้วดัโครงการล าดบั

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 8 ศิษยเ์ก่าสมัพันธท์ี่ดี
ยทุธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวติ และความเท่าเทียมกันในสงัคม

การระดมทุนผ่านการบริจาคในรูปแบบต่างๆ  อาทิ  เงินบริจาคจากศิษยเ์กา่ภาคอตุสาหกรรม  ภาคธรุกจิ  องค์กร
เอกชน  ผู้ที่มฐีานะทางเศรษฐกจิ  กลุ่มผู้ประกอบการที่รวมตัวกนั  และบริจาคเงินรายปีแกม่หาวทิยาลัย  รวมถงึการ
บริจาคเป็นส่ิงปลูกสร้างเพื่อประโยชน์ใชส้อยของมหาวทิยาลัย  เชน่  อาคารเรียน  ห้องสมดุ  เป็นต้น

• มกีารระดมทุน

สร้างแรงจงูใจ สร้างความสัมพันธท์ี่ดีกบัศิษยเ์กา่ และประสานความร่วมมอืกบัศิษยเ์กา่ด าเนินกจิกรรมนักศึกษาสัมพันธ์
เพื่อให้นักศึกษา เห็นความส าคัญของศิษยเ์กา่ ร่วมกจิกรรมปฐมนิเทศ มชัฌิมนิเทศหรือปัจฉมินิเทศ กจิกรรมไหวค้รู 
กจิกรรมรับน้องใหม ่ศิษยเ์กา่เล่าประสบการณ์ ฯลฯ

พัฒนาระบบฐานขอ้มลูและการจดัการฐานขอ้มลูศิษยเ์กา่ที่ทันสมยั โดยประสานงานกบัสมาคมศิษยเ์กา่ของ
มหาวทิยาลัยและของคณะ รวมทั้งศิษยเ์กา่กลุ่มต่างๆ

ประชาสัมพันธก์จิกรรมของมหาวทิยาลัยถงึศิษยเ์กา่อยา่งต่อเนื่อง ผ่านเครือขา่ยสังคม (Social Network) เพื่อให้ศิษย์
เกา่ติดตามความเคล่ือนไหวของมหาวทิยาลัยได้ ขณะเดียวกนั มหาวทิยาลัยกส็ามารถระดมทุนจากศิษยเ์กา่ผ่านชอ่งทาง
เครือขา่ยสังคมได้

• มรีะบบฐานขอ้มลูและการจดัการ
ฐานขอ้มลูศิษยเ์กา่ที่ทันสมยั

• มกีารด าเนินการ

• จ านวนคร้ังของการจดักจิกรรม

กลยทุธท์ี่ 8.1 การพัฒนาความสมัพันธกั์บศิษยเ์ก่าที่ดี

• มกีารด าเนินการพัฒนาเครือขา่ยสังคม (Social Network) ของส านักงานบริหารกจิการศิษยเ์กา่ให้เป็นเวทีที่ศิษยเ์กา่ ศิษยป์ัจจบุัน และ
มหาวทิยาลัยได้มาเจอกนั แลกเปล่ียนเรียนรู้ หรือ update ขอ้มลูขา่วสารต่างๆ โดยใชก้ระบวนการและชอ่งทางที่
หลากหลายในการสร้างความร่วมมอืกบัศิษยเ์กา่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อระดมศักยภาพของศิษยเ์กา่ให้มาสนับสนุนการ
ด าเนินกจิการต่างๆ ของมหาวทิยาลัย

50



แผนปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น64



แผนปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 65

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 9 ชมุชนสัมพันธ์

ตัวชีว้ัด

กลยุทธ์
กลยุทธ์

1. ชุมชนสัมพันธ์ที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 ชุมชนสัมพันธ์

เปา้ประสงค์
มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชนในฐานะที่เปน็สถาบนัการศึกษาชัน้น าที่ใหก้ารสนับสนุนกิจกรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่เปน็แบบอย่างที่ดี

1. ระดับความส าเร็จที่ได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชน

ตัวชีว้ัด
จ านวนกิจกรรมที่ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภายนอก
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 9 ชมุชนสัมพันธ์

ยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ ความสอดคลอ้งกับ
ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัขอนแก่น นโยบายงบประมาณ

กลยทุธ/์โครงการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น

9.1.1 • ฝ่ายชมุชนสัมพันธแ์ละส่ือสารองค์กร 5700200

• คณะ/หน่วยงาน

9.1.2 • ฝ่ายชมุชนสัมพันธแ์ละส่ือสารองค์กร 5700200
• คณะ/หน่วยงาน

9.1.3 • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายวเิทศสัมพันธฯ์ 5700200
• คณะ/หน่วยงาน

9.1.4 • มกีารด านินการ • ฝ่ายการคลังและทรัพยสิ์น 5700200
• คณะ/หน่วยงาน

9.1.5 • มกีารด านินการ • ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 5700200

• คณะ/หน่วยงาน

9.1.6 • ฝ่ายชมุชนสัมพันธแ์ละส่ือสารองค์กร 5700200

• คณะ/หน่วยงาน

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 9 ชุมชนสมัพันธ์

ผู้รับผิดชอบตวัชี้วดัโครงการล าดบั

ยทุธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวติ และความเท่าเทียมกันในสงัคม

กลยทุธท์ี่ 9.1 ชุมชนสมัพันธท์ี่ดี

ส่งเสริมการท า University Social Responsibility (USR) เชน่ การให้ความรู้และสร้างทักษะในการดูแลสุขภาพให้กบัประชาคม มข. 
ในการดูแลสุขภาพ การลด ละ เลิก พฤติกรรมเส่ียงที่เป็นภัยต่อสุขภาพ หรือส่งเสริมให้มพีฤติกรรมสุขภาพที่ดี การเลิกสูบบุหร่ี การ
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การสร้างความสัมพันธอ์นัดีระหวา่งคนในชมุชน

• มกีารด านินการ

• จ านวนชอ่งทางรับฟังความ
คิดเห็น

เปิดพื้นที่ภายในมหาวทิยาลัยเพื่อแบ่งปัน สงเคราะห์ เกื้อกลูให้ภาคส่วนต่าง ๆ ใชป้ระโยชน์ โดยเปิดโอกาสให้ประชาคมทั้งในจงัหวดัและ
จากต่างจงัหวดัเขา้ใชพ้ื้นที่ของมหาวทิยาลัยด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ เชน่ การออกก าลังกาย การพักผ่อนหยอ่นใจ การค้นควา้หาความรู้ 
การจดักจิกรรมต่าง ๆ

ร่วมกบัภาคเอกชนที่ต้องการท ากจิกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคม (Cooperated Social Responsibility, CSR) โดยมหาวทิยาลัยเป็น
องค์กรที่มคีวามรู้ และภาคเอกชนมงีบประมาณ

• จ านวนเอกชนที่เขา้ร่วม
โครงการ

ขยายการสร้างความสัมพันธเ์ป็นชมุชนระดับอาเซียน 10 ประเทศ หรือระดับ Global

จดัท า University tour ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในมหาวทิยาลัย  สถานที่ส าคัญต่างๆ จงึสนับสนุนให้มกีารจดัระบบขนส่งมวลชน
ภายในมหาวทิยาลัย  โดยมจีดุจอดรถรับส่งภายนอกสู่ภายในมหาวทิยาลัย

สร้างชอ่งทางการรับรู้ ความเขา้ใจ และมส่ีวนร่วมในการด าเนินงานของมหาวทิยาลัยที่เกดิผลกระทบทั้งเชงิบวกและเชงิลบกบัชมุชน
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 9 ชมุชนสัมพันธ์

ยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ ความสอดคลอ้งกับ
ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัขอนแก่น นโยบายงบประมาณ

กลยทุธ/์โครงการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น
ผู้รับผิดชอบตวัชี้วดัโครงการล าดบั

9.1.7 • มกีารด านินการ • อธกิารบดี 5700200
• คณะ/หน่วยงาน

9.1.8 • ฝ่ายวางแผนยทุธศาสตร์ 5700200
• คณะ/หน่วยงาน

พัฒนาความเขม้แขง็ด้านวชิาการ ด้านการวจิยั ด้านการบริหารวชิาการ และด้านการประกนัคุณภาพภายในของสถาบันการศึกษาของ
เครือขา่ยอยา่งต่อเนื่อง

• ระดับความส าเร็จของการ
สร้างเครือขา่ยการประกนั
คุณภาพกบัหน่วยงานภายนอก

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชวีติให้ชมุชน เพื่อใชเ้ป็นสถานที่ส าหรับพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตอดุมคติร่วมกนัระหวา่ง
สถาบันอดุมศึกษาในเครือขา่ย
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 10 การบริหารจดัการทรัพยากร ทรัพยสิ์น และทรัพยสิ์นทางปัญญาเพื่อพัฒนามหาวทิยาลัยให้เกดิประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้

ตัวชีว้ัด

2. ร้อยละของเงินรายได้ต่องบประมาณทั้งหมด

กลยุทธ์

กลยุทธ์
1.การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยัง่ยืน ร้อยละของรายได้จากการบริหารทรัพย์สิน

ตัวชีว้ัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปญัญาเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและพ่ึงตนเองได้

เปา้ประสงค์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการบริหารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อองค์กร ลดการพ่ึงพางบประมาณแผ่นดินและมีความมั่นคงทางด้านงบประมาณมากขึน้จากการจัดหา
รายได้เปน็ของตนเอง

1. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 10 การบริหารจดัการทรัพยากร ทรัพยสิ์น และทรัพยสิ์นทางปัญญาเพื่อพัฒนามหาวทิยาลัยให้เกดิประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้

ยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ ความสอดคลอ้งกับ
ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัขอนแก่น นโยบายงบประมาณ

กลยทุธ์/โครงการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น

10.1.1 • ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 5700200

• ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 5700300
• ฝ่ายการคลงัและทรัพยส์นิ
• กองอาคารและสถานที่
• คณะ/หน่วยงาน

10.1.2 • ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 5700200

• คณะ/หน่วยงาน

10.1.3 การจดัหารายไดจ้ากการด าเนินการดา้นการวจิยัและให้ค าปรึกษาทางวชิาการ เช่น • ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 5700200

   (1) ให้บริการแกภ่าคเอกชน ผ่านการจดักจิกรรม CSR • ฝ่ายการคลงัและทรัพยส์นิ
   (2) จดัหารายได้จากการให้บริการให้ค าปรึกษาด้านวชิาการ และบริการรักษาพยาบาล • คณะ/หน่วยงาน
   (3) หารายได้จากท างานวจิยัและพัฒนา

   (4) การจดัหารายได้จากการด าเนินงานของส านักงานอทุยานวทิยาศาสตร์ มข.
   (5) การให้บริการทางวชิาการในรูปแบบการฝึกอบรม
   (6) การจดัหารายได้จากทรัพยสิ์นทางปัญญา

   (7) การหารายได้จากการตรวจวนิิจฉยั การทดสอบ การวเิคราะห์ผล

   (8) การหารายได้จากการจ าหน่ายเอกสาร ต าราทางวชิาการ หนังสือทั่วไป

• รายได้ที่เกดิขึ้น

กลยทุธท์ี่ 10.1 การบริหารจดัการทรัพยากรของมหาวทิยาลยัเพ่ือพัฒนามหาวทิยาลยัอยา่งยั่งยนื

ผู้รับผิดชอบล าดบั ตวัชี้วดัโครงการ

ยทุธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวติ และความเท่าเทียมกันในสงัคม
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 10 การบริหารจดัการทรัพยากร ทรัพยส์นิ และทรัพยส์นิทางปัญญาเพ่ือพัฒนามหาวทิยาลยัให้เกิดประโยชน์สงูสดุและพ่ึงตนเองได้

• รายได้ที่เกดิจากค่าเล่าเรียนการจดัหารายได้จากการด าเนินงานด้านการจดัการเรียนการสอน เชน่ การพัฒนาหลักสูตรส าหรับคนท างาน หลักสูตรใน
การศึกษาปกติในระดับปริญญาตรี-โท-เอก หลักสูตรนานาชาติ จดัต้ังโรงเรียนสาธติ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ (นานาชาติ)

ส่งเสริมการจดัหารายได้จากการด าเนินงานที่มปีระสิทธภิาพ เชน่ การลดการใชพ้ลังงานภายในพื้นที่อาคาร ภายนอกพื้นที่อาคาร
 การผลิตแกส๊ชวีภาพ การจดัซ้ือวสัดุรวม เป็นต้น

• ร้อยละของค่าใชจ้า่ยด้านพลังงาน
ของมหาวทิยาลัยลดลงต่อปี
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 10 การบริหารจดัการทรัพยากร ทรัพยสิ์น และทรัพยสิ์นทางปัญญาเพื่อพัฒนามหาวทิยาลัยให้เกดิประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้

ยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ ความสอดคลอ้งกับ
ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัขอนแก่น นโยบายงบประมาณ

กลยทุธ์/โครงการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น
ผู้รับผิดชอบล าดบั ตวัชี้วดัโครงการ

10.1.4 • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายวทิยาเขตหนองคาย 5700200

• คณะ/หน่วยงาน
     (1) การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกบัฟาร์มโคนม ผลิตน้ านมที่ได้มาตรฐาน ที่สถานีทดลองฯ จงัหวดัร้อยเอด็
     (2) การปลูกป่าเศรษฐกจิ เชน่ ยางพารา ยคูาลิปตัส หรือพืชเศรษฐกจิอื่นๆ  ในพื้นที่รอยต่อระหวา่งชมุชนกบัพื้นที่ของสถานี
ทดลอง โดยด าเนินกจิกรรมร่วมกบัเกษตรกร และจดัสรรผลประโยชน์ร่วมกนั
     (3) การพัฒนาพื้นที่ของ มข. ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหยอ่นใจ มสีวนหยอ่มเป็นแหล่งนันทนาการ เป็นสถานที่เปิดส าหรับการ
จ าหน่ายสินค้า และจบัจา่ยซ้ือของ และพื้นที่ส าหรับท ากจิกรรม
     (4) การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชงิเกษตร พร้อมทั้งจดัสถานที่พักแรมให้แกน่ักเรียน / เยาวชน ซ่ึงสถานีทดลอง
และวทิยาเขตยงัคงมศัีกยภาพ ที่จะใชห้ารายได้ให้แกม่หาวทิยาลัยได้

10.1.5 • จ านวนรายได้จากการบริจาค • ฝ่ายพัฒนานักศึกษาศิษยเ์ก่าสมัพันธ์ 5700200

• คณะ/หน่วยงาน

10.1.6 • ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 5700200
• คณะ/หน่วยงาน

10.1.7 • มกีารด าเนินการ • ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 5700200

• คณะ/หน่วยงาน

10.1.8 • ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 5700200
• คณะ/หน่วยงาน

การจดัหารายได้จากการพัฒนาพื้นที่ของสถานีทดลอง/วทิยาเขตหนองคาย หรือมหาวทิยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้/แหล่งผลิตที่
ส าคัญ เชน่

จดัให้มรีะบบการจดัสรรผลประโยชน์ที่เกดิจากถา่ยทอดเทคโนโลยกีารบริการวชิาการ การวจิยัสู่ศูนยว์จิยั กลุ่มวจิยั และนักวจิยั
ในรูปแบบต่างๆ อยา่งเป็นธรรมและจงูใจ

• มรีะบบการจดัสรรผลประโยชน์ที่
เหมาะสม

• มกีารด าเนินการ

การระดมทุนผ่านการบริจาคในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ เงินบริจาคจากศิษยเ์กา่ ภาคอตุสาหกรรม ภาคธรุกจิ องค์กรเอกชน ผู้ที่มี
ฐานะทางเศรษฐกจิ กลุ่มผู้ประกอบการที่รวมตัวกนั และบริจาคเงินรายปีแกม่หาวทิยาลัย รวมถงึการบริจาคเป็นส่ิงปลูกสร้าง
เพื่อประโยชน์ใชส้อยของมหาวทิยาลัย เชน่ อาคารเรียน ห้องสมดุ เป็นต้น

สร้างความสัมพันธร์ะหวา่งมหาวทิยาลัยกบัผู้ประกอบการในภาคอตุสาหกรรมภาควทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพื่อ
พัฒนาตนเองไปสู่เชงิพาณิชย ์งานวจิยัแบบ demand pull โดยมภีาครัฐท าหน้าที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการ
ขบัเคล่ือนในชว่งแรก ภายใต้รูปแบบของ Triple-Helix model

ขบัเคล่ือนให้มหาวทิยาลัยเป็นตัวน าในการสร้างสรรค์งานวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม ่ที่สามารถน าไปสู่เชงิ
พาณิชยแ์ละน าไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม ่หรือธรุกจิใหมท่ี่สามารถสร้างมลูค่าให้กบัมหาวทิยาลัย หรือเป็นงานวจิยัในลักษณะ 
technology push รูปแบบความร่วมมอืในลักษณะนี้วา่ University Industry Collaboration
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                                                งบประมาณ ทีไ่ด้รับจัดสรร (ล้านบาท) ในปีงบประมาณ พ.ศ 2557 

งบด าเนินการ งบลงทุน รวม งบด าเนินการ งบลงทุน รวม งบด าเนินการ งบลงทุน งบอ่ืนๆ รวม
1 การบริหารจัดการทีดี่ 0.0000 0.0000 0.0000 486.4618 0.0000 486.4618 0.0000 486.4618 0.0000 0.0000 486.4618

2 การผลิตบัณฑิตทีดี่ 2,707.4222 268.3245 2,975.7467 2,414.4375 703.8258 3,118.2633 0.0000 5,121.8597 972.1503 0.0000 6,094.0100

3 การพัฒนานักศึกษา 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

4 การวจิัย 276.7710 0.0000 276.7710 478.2039 2.4950 480.6989 0.0000 754.9749 2.4950 0.0000 757.4699

5 การบริการวชิาการ 686.3336 103.1776 789.5112 3,307.8780 95.5000 3,403.3780 0.0000 3,994.2116 198.6776 0.0000 4,192.8892

6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมทีดี่ 1.9697 0.0000 1.9697 6.7065 0.0000 6.7065 0.0000 8.6762 0.0000 0.0000 8.6762

7 การพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพ 0.0000 0.0000 0.0000 4.6550 0.0000 4.6550 0.0000 4.6550 0.0000 0.0000 4.6550

8 ศิษยเ์ก่าสัมพันธท์ีดี่ 0.0000 0.0000 0.0000 0.3000 0.0000 0.3000 0.0000 0.3000 0.0000 0.0000 0.3000

9 ชุมชนสัมพันธ์ 0.0000 0.0000 0.0000 22.8000 0.0000 22.8000 0.0000 22.8000 0.0000 0.0000 22.8000

10 การบริหารจัดการทรัพยากรและ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาเพือ่พัฒนา
มหาวทิยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
พึง่ตนเองได้

0.0000 0.0000 0.0000 145.1000 0.0000 145.1000 0.0000 145.1000 0.0000 0.0000 145.1000

รวม 3,672.4965 371.5021 4,043.9986 6,866.5427 801.8208 7,668.3635 0.0000 10,539.0392 1,173.3229 0.0000 11,712.3621

2.8 สรุปงบประมาณที่ใช้ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวทิยาลัยขอนแก่น จ าแนกตามประเด็นยทุธศาสตร์และประเภทงบรายจ่าย

หมายเหตุ : งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อยูร่ะหวา่งการจัดท ารายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ อาจมีการเปล่ียนแปลง

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
คณะ / หน่วยงาน เงนิแผ่นดิน เงนิรายได้

งบอ่ืนๆ
รวมทัง้สิน้

(ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
รายละเอียดแนวทางการด าเนินงานโครงการปกติ

ในแผนปฏบิัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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กลยทุธ์ โครงการ/แนวทางการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

1.1.1 จดัระบบขนสง่มวลชนและระบบจราจร ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอ
• ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
• คณะ/หน่วยงาน

1.1.1.2  ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค  เชน่
    (1) เพิ่มเส้นทางจกัรยาน และทางเดินเท้าที่มหีลังคา เชื่อมระหวา่งอาคารเรียน ศูนยอ์าหารและบริการ โดยเน้นความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความเป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม ความ
พึงพอใจของชมุชน
    (2) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ได้แก ่ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบบ้าบัดน้้าเสีย ระบบการส่ือสาร ระบบประปา ระบบโทรศัพท์ และระบบการจดัการขยะ ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้
งานได้ดี เพียงพอต่อความต้องการ และรองรับการเติบโตในอนาคต

• ฝ่ายศิลปวฒันธรรม
• คณะ/หน่วยงาน

1.1.2 ก่อสร้างระบบประปา มหาวทิยาลยัขอนแก่น • ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1.3 จดัให้มีระบบการประหยดัพลงังานที่ดี

• ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
• กองอาคารและสถานที่
• คณะ/หน่วยงาน
• ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน

• คณะ/หน่วยงาน
• ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
• คณะเกษตรศาสตร์

1.1.3.4  จดัท้าโครงการน้าร่อง “การท้าบัญชกีา๊ซเรือนกระจก (GHG Inventory)” ของชมุชนมหาวทิยาลัยเพื่อน้าไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการวเิคราะห์และวางแผนการลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก
และการประหยดัพลังงาน

• ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน

กลยทุธท์ี่ 1 มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี

1.1.1.3  รณรงค์ ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจ สร้างจติสานึกในเร่ืองวนิัยจราจร และด้าเนินการกวดขนัวนิัยจราจรเอื้ออาทร และพิจารณาลงโทษผู้กระท้าผิดในแบบเอื้ออาทรโดยการจดัอบรม
เพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายจราจร/การบ้าเพ็ญสาธารณประโยชน์

1.1.3.2  ปฏิบัติการเพื่อลดการใชพ้ลังงานภายนอกพื้นที่อาคาร โดยการใชพ้ลังงานทดแทน เชน่ การใชพ้ลังงานแสงอาทิตยห์รือพลังงานลมขนาดเล็ก ผลิตไฟฟ้าเพื่อทดแทนไฟแสงสวา่งของถนน 
ไฟแสงสวา่งในพื้นที่รอบอาคาร ไฟสัญญาณจราจร เป็นต้น

1.1.1.1  ปรับปรุงระบบขนสงมวลชนโดยเพิ่มจา้นวนรถสวสัดิการและจดัให้มจีดุการให้บริการ และปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนสวสัดิการของมหาวทิยาลัยให้มกีารเดินรถที่ครอบคลุมพื้นที่หลักของ
มหาวทิยาลัย เพื่อลดความแออดัของปริมาณการจราจรบนท้องถนน และเชื่อมต่อเขา้ไปยงัศูนยก์ลางของชมุชนเมอืง ตลอดจนมมีาตรการบูรณาการการขนส่งมวลชน

1.1.3.1  กา้หนดมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อลดการใชพ้ลังงานภายในพื้นที่อาคาร โดยมเีป้าหมายลดค่าใชจ้า่ยด้านพลังงานลงอยา่งน้อย 10% ต่อปี พร้อมด้าเนินการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์
อยา่งต่อเนื่อง

1.1.3.3  การผลิตกา๊ซชวีภาพจากมลูสัตว ์(โค ไก ่สุกร) และน้าไปแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า หรือเป็นพลังงานความร้อน เพื่อใชใ้นฟาร์มเพื่อลดค่าใชจ้า่ยด้านพลังงานและเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ด้าน
พลังงานทดแทนให้แกช่มุชนได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี 60
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กลยทุธ์ โครงการ/แนวทางการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

1.1.4 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดลอ้มให้มีความเขียวและอุดมสมบูรณ์ • ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1.4.1  ปรับปรุงสภาพภูมทิัศน์ และส่ิงแวดล้อม ให้มคีวามเขยีวและอดุมสมบูรณ์ • กองอาคารและสถานที่
• คณะ/หน่วยงาน

    (2) ปรับปรุงภูมสิถาปัติย ์พร้อมทั้งจดัโซนนิ่งระบบบริหารจดัการการดูแลภูม ิสถาปัติยโ์ดยรวม และพัฒนาสวนหยอ่มเพื่อใชเ้ป็นสถานที่พักผ่อนหยอ่นใจของประชาคม มหาวทิยาลัยขอนแกน่

    (3) อนุรักษ์พื้นที่สีเขยีวและรักษาระบบนิเวศของพื้นที่บริเวณให้สอดคล้องกบัสภาพธรรมชาติด้ังเดิม การส้ารวจพันธุ์ไมเ้พื่อท้าทะเบียน และการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ส้าคัญด้านการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชของ มข.

1.1.5 จดัระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสทิธภิาพที่ดี

1.1.5.1  จดัระบบรักษาความปลอดภัยที่มปีระสิทธภิาพ • ฝ่ายศิลปวฒันธรรม
• ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์
• คณะ/หน่วยงาน
• ส านักงานรักษาความปลอดภัยฯ
• ฝ่ายวางแผนยทุธศาสตร์
• คณะ/หน่วยงาน

1.1.6 ปรับปรุงและพัฒนามหาวทิยาลยัให้มีความสะอาดและสขุอนามัยที่ดี
1.1.6.1  ปรับปรุงและขยายศูนยอ์าหารและบริการทั้งสองแห่งให้สามารถรองรับการบริการนักศึกษาและบุคลากรได้ พร้อมดูแลความสะอาด และสุขอนามยั ตลอดจนการศึกษาความเป็นไปได้ใน
การสร้างศูนยอ์าหารและบริการแห่งใหมเ่พิ่มเติม

• ฝ่ายการคลงัและทรพยส์นิ

• ฝ่ายการคลงัและทรพยส์นิ
• คณะ/หน่วยงาน

1.2.1 พัฒนาระบบสวสัดกิารบุคลากรที่ดี • ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

• กองการเจา้หน้าที่
• คณะ/หน่วยงาน

1.2.1.2  ปรับปรุงระบบบริหารจดัการกองทุนสวสัดิการของมหาวทิยาลัยให้มปีระสิทธภิาพ มคีวามยดืหยุ่นที่เอื้อให้บุคลากรสามารถเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์จากกองทุนได้อยา่งทั่วถงึ

    (1) ส้ารวจและจดัท้าแผนแมบ่ทพื้นที่สีเขยีวและพื้นที่กจิกรรมชมุชนภายในและชมุชนรอบขา้งมหาวทิยาลัย โดยจดัท้าโครงการ “Green Heart Green KKU” พร้อมจดักจิกรรมตามแผน
แมบ่ทพื้นที่สีเขยีว ที่มทีั้งโซนต้นไมย้นืต้น โซนต้นไมด้อก โซนต้นไมเ้ศรษฐกจิ

กลยทุธท์ี่ 1.2 พัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์

1.1.6.2  รณรงค์การทิ้งขยะและการคัดแยกขยะและของเหลือใชภ้ายในมหาวทิยาลัย ให้เกดิประโยชน์ในเชงิมลูค่าทางเศรษฐกจิ และสร้างพฤตินิสัยที่เหมาะสมให้แกน่ักศึกษา บุคลากรและเป็น
ตัวอยา่งของชมุชน และ “จดัต้ังศูนยว์สัดุ  รีไซเคิล”เพื่อคัดแยกขยะและน้ากลับไปใชป้ระโยชน์ รวมถงึแนวทางการกา้จดัขยะอนัตรายที่เกดิขึ้นภายใน มข.

1.1.5.2  จดัท้าแผนส้ารองฉกุเฉนิเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ในกรณีที่เกดิสถานการณ์ฉกุเฉนิขึ้น

1.2.1.1  ปรับปรุงระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลของพนักงานให้ครอบคลุมการดูแลบุคคลในครอบครัว และปรับปรุงการให้บริการของศูนยสุ์ขภาพนักศึกษา มข. ให้บุคลากรสามารถเขา้ถงึบริการ
ได้โดยง่าย และเป็นการแบ่งเบาภาระความแออดัที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
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• ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
• ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

1.2.2 ก่อสร้างหอพักบุคลากร (วทิยาเขตหนองคาย) • ฝ่ายวทิยาเขตหนองคาย

• ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.2.3 พัฒนาระบบการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลที่ด ี(HRD System)

• ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
• กองการเจา้หน้าที่
• คณะ/หน่วยงาน

1.2.3.2  กา้หนดหลักเกณฑ์การคิดภาระงานของบุคลากรสายผู้สอนให้มคีวามชดัเจน เหมาะสม มคีวามยดืหยุ่น และสอดคล้องกบัสมรรถนะและศักยภาพที่แท้จริงของบุคลากร และสนับสนุนให้
บุคลากรสายผู้สอนปฏิบัติหน้าที่ได้ภายใต้ภารกจิที่หลากหลายได้

1.2.3.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ต้องที่สอดคล้องกบัภาระงานที่รับผิดชอบอยู่

1.2.3.4  การพัฒนาความพร้อมในการเขา้สู่ต้าแหน่งทางวชิาการของบุคลากรสายผู้สอน โดยจดัให้มกีลไกในการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถพัฒนาผลงานเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการกา้วเขา้สู่ต้าแหน่งที่สูงขึ้น

1.2.3.5  การเชดิชเูกยีรติบุคลากรที่อทุิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ให้กบัมหาวทิยาลัยอยา่งต่อเนื่อง ประพฤติตนเหมาะสมดีงามสมควรเป็นตัวอยา่งแกบุ่คลากรทั่วไปเพื่อส่งเสริมและประกาศเกยีรติ
คุณ และมกีารคัดเลือกผลงานดีเด่นของมหาวทิยาลัยเป็นประจา้ทุกปี

• ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
• ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
• กองบริหารงานวจิยั
• คณะ/หน่วยงาน
• ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

• คณะ/หน่วยงาน

1.2.3.6  พัฒนาศักยภาพในการพัฒนางานประจา้ไปสู่การวจิยั (Routine to Research, R2R) หรือการวจิยัสถาบันให้แกบุ่คลากรสายสนับสนุน อยา่งต่อเนื่อง และสร้างเครือขา่ยของการจดัการ
ความรู้ ระหวา่งหน่วยงานภายในเพื่อแบ่งปันความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ

1.2.1.3  ปรับปรุงอาคารชดุที่พักเกา่ที่มสีภาพเส่ือมโทรม และจดัให้มอีาคารชดุที่พักใหมเ่พิ่มเติม พร้อมปรับปรุงระเบียบการจดัสรรที่พักให้เหมาะสม พร้อมส่งเสริมให้บุคลากร มโีอกาสมทีี่อยู่
อาศัย หรือมทีี่ดินเป็นของตนเองกอ่นที่จะเกษียณอายรุาชการ

1.2.3.1  พัฒนาทักษะด้านการบริหารให้แกผู้่บริหารรุ่นใหม ่ผู้บริหารระดับกลาง อยา่งต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใชโ้ครงการ Khon Kaen University Administrators Shadowing, KKUAS เป็น
กลไกที่ส้าคัญในการขบัเคล่ือนให้ผู้บริหารใหมไ่ด้รับการพัฒนาในประสบการณ์จริง โดยการสเรียนรู้จากมหาวทิยาลัยชั้นน้าในประเทศและต่างประเทศ เป็นระยะเวลา 1-4 สัปดาห์

1.2.3.7  มรีะบบการสังเคราะห์และการบริหารจดัการความรู้ โดยใชง้านวจิยัเป็นฐานไปสู่การพัฒนางานตามพันธกจิของมหาวทิยาลัยโดยเฉพาะอยา่งยิ่งด้านการเรียนการสอน การวจิยั มเีวที
ถา่ยทอดประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น จากอาจารยอ์าวโุสไปสู่อาจารยใ์หม ่จากอาจารยไ์ปสู่นักศึกษา จากศิษยเ์กา่ไปสู่นักศึกษา
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1.2.4 สง่เสริมและสนับสนุนการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและสร้างแรงจงูใจเพ่ือดงึดดูผู้มีความสามารถให้มาปฏิบัตงิานในมหาวทิยาลยั

• ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
• ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยฯี

• ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ
• คณะ/หน่วยงาน

1.2.5 สร้างความผาสกุในสถานที่ท างาน (Happy Workplace) • ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

1.2.5.1  สร้างความผาสุกในสถานที่ท้างาน เชน่ • ฝ่ายชุมชนสมัพันธแ์ละสื่อสารองค์กร

    (1) ด้าเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของที่ท้างานให้มบีรรยากาศของการท้างานที่ดี • คณะ/หน่วยงาน

    (2) สร้างกระบวนการมส่ีวนร่วมของบุคลากรในการสร้างความสุขในที่ท้างาน การมส่ีวนร่วมอาจจะมหีลากหลายรูปแบบ

1.2.6 การสง่เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดใีห้แก่ประชาคมของมหาวทิยาลยั

• ฝ่ายชุมชนสมัพันธแ์ละสื่อสารองค์กร

• คณะ/หน่วยงาน

• ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ
• ฝ่ายวางแผนยทุธศาสตร์
• คณะ/หน่วยงาน

1.2.7 พัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือรองรับ AEC • ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
1.2.7.1  เพิ่มศักยภาพภาษาองักฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้านในภูมภิาคอาเซียนให้กบับุคลากร • คณะ/หน่วยงาน

1.3.1 บริหารจดัการระบบงบประมาณและระบบการเงินการคลงัที่มีประสทิธภิาพ • ฝ่ายการคลงัและทรัพยส์นิ

• คณะ/หน่วยงาน

1.3.2 • ฝ่ายการคลงัและทรัพยส์นิ
• คณะ/หน่วยงาน

1.2.4.2  จดัให้มชีอ่งทางในการคัดสรรผู้ทรงคุณวฒิุหรือผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้ที่เกษียณอายทุี่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ มาท้าสัญญาเป็น Adjunct Professor หรือ 
Visiting Professor เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน และการวจิยัของมหาวทิยาลัย

กลยทุธท์ี่ 1.3 การเงิน งบประมาณและการจดัสรร

1.2.6.2 ปรับปรุงคุณภาพชวีติอาจารยท์ี่สอนในรายวชิาพื้นฐาน โดยการสนับสนุนให้อาจารยท์ี่เกษียณอายรุาชการแล้วเขา้มาชว่ยสอนในรายวชิาพื้นฐาน เพื่อชว่ยแบ่งเบาภาระของอาจารยป์ระจา้

การเร่งรัดการเบิกจา่ยงบประมาณและบริหารการยมืเงินให้มีประสทิธภิาพเพ่ือให้มีการเบิกจา่ยงบประมาณเป็นไปตามแผนที่ก าหนดและมีการบริหารการยมืเงินอยา่งมีประสทิธภิาพ

1.3.1.1  พัฒนาระบบบริหารจดัการทรัพยากรที่มปีระสิทธภิาพและรองรับการเปล่ียนแปลง ระบบการเงินและงบประมาณของประเทศ สร้างความสามารถในการหารายได้จากแหล่งทุนอื่น ๆ 
นอกเหนือจากรัฐบาล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนืและอยู่รอดได้

1.2.6.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีติที่ดีให้แกป่ระชาคมของ มข. เชน่ การจดักจิกรรมเสริมสร้างสุขภาวะของชมุชน มข. การให้ความรู้และสร้างทักษะในการดูแลสุขภาพ การลด ละ เลิก 
พฤติกรรมที่ส่ียงต่อสุขภาพ เป็นต้น

1.2.4.1  กา้หนดหลักเกณฑ์เพื่อดึงดูดอาจารยท์ี่มคุีณวฒิุระดับปริญญาเอกโดยเฉพาะผู้ที่กา้ลังจะส้าเร็จการศึกษาทั้งใน และต่างประเทศ ด้วยมาตรการเชงิรุกทั้งในด้านการสรรหา และการพัฒนา
ขอ้เสนอในด้านส่ิงดึงดูดใจในการท้างาน
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1.3.3 พัฒนาระบบบริหารจดัการความเสี่ยงอยา่งเป็นรูปธรรม • ฝ่ายวางแผนยทุธศาสตร์

    (1) น้าระบบการบริหารจดัการความเส่ียงมาใชอ้ยา่งเป็นรูปธรรม รวมถงึการสร้างวนิัยด้านการเงิน เพื่อให้การบริหารงบประมาณของมหาวทิยาลัย เป็นไปอยา่งมปีระสิทธภิาพ • คณะ/หน่วยงาน
    (2) สร้างการรับรู้และความตระหนักในการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในให้แกบุ่คลากรของมหาวทิยาลัยทุกภาคส่วน และสร้างมาตรฐานในการด้าเนินงานอยา่งต่อเนื่อง ตลอดจน
การสร้างเครือขา่ยผู้ตรวจสอบภายใน

1.4.1 ก าหนดมาตรการป้องกันปัญหาจากแหลง่อบายมุขรอบมหาวทิยาลยัอยา่งจริงจงั • ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์

• คณะ/หน่วยงาน

1.4.1.2  ส่งเสริมให้มกีารสร้างเครือขา่ยของกลุ่มนักศึกษาในลักษณะกลุ่มยอ่ย (กลุ่มละ 20-30 คน) เพื่อให้ดูแลซ่ึงกนัและกนัและรวมตัวกนัตามแนวทางชมรม  “To Be Number One Club” 
ในทูลกระหมอ่มหญิงอบุลรัตน์ราชกญัญาสิริวฒันาพรรณวดี

1.5.1 ปรับโครงสร้างและระบบบริหารจดัการตา่งๆ ในมหาวทิยาลยัให้ชัดเจน เกิดความคลอ่งตวัและเป็นมาตรฐานเดยีวกัน • อธกิารบดี/รองอธกิารบดทีุกฝ่าย

• คณะ/หน่วยงาน

1.5.2 ปรับปรุงระบบบริการนักศึกษาเพ่ือรองรับความเป็นนานาชาติ  ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์

ส านับริหารและพัฒนาวชิาการ

1.5.3 จดัระบบบริหารจดัการโดยน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้

• อธกิารบดี/รองอธกิารบดทีุกฝ่าย
• คณะ/หน่วยงาน
• ฝ่ายวางแผนยทุธศาสตร์
• คณะ/หน่วยงาน
• อธกิารบดี/รองอธกิารบดทีุกฝ่าย
• กองสื่อสารองค์กร
• คณะ/หน่วยงาน

1.5.3.1  กา้หนดให้มกีารประเมนิผู้บริหารมหาวทิยาลัยเชงิธรรมาภิบาลอยา่งครบวงจร ต้ังแต่สภามหาวทิยาลัย ไปจนถงึผู้บริหารระดับภาควชิา พร้อมตัวชี้วดัที่เหมาะสม

กลยทุธท์ี่ 1.5 ระบบบริหารจดัการองค์กร

1.5.3.3  เพิ่มชอ่งทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านชอ่งทางที่เปิดเผยที่หลากหลายเพื่อให้ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียสามารถส่งขอ้มลูได้โดยง่ายและมคีวามมั่นใจ เชน่ โทรศัพท์ หรือ e-mail
 ตรงถงึอธกิารบดี หรือเวบ็บอร์ดสายตรงอธกิารบดี การจดัท้ากล่องรับความคิดเห็น  ศูนยรั์บขอ้มลู หรือ Call Center สถานีวทิย ุFM 103 ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) เชน่ Face Book, 
Twitter เป็นต้น

1.5.3.2  พัฒนาและเปิดโอกาสให้ผู้ที่มส่ีวนได้ส่วนเสียของหน่วยงานในทุกระดับมส่ีวนร่วมในการประเมนิ โดยอาจน้าเอาหลักของการประเมนิแบบ 360 องศา มาประยกุต์ใชใ้นการด้าเนินงาน และ
ให้มกีารรายงานผลไปยงัผู้บริหารในแต่ละระดับ น้าไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

1.5.1.1  โครงการศึกษาทบทวน ระเบียบ ขอ้บังคับ ที่เกี่ยวขอ้งกบัมหาวทิยาลัยทั้งหมด เพื่อน้าไปยกเลิก ปรับปรุง หรือพัฒนาใหมใ่ห้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุันและสามารถน้ามาปฏิบัติได้
จริงตามกฎหมาย

กลยทุธท์ี่ 1.4  การบริหารจดัการพ้ืนที่ที่ดี

1.4.1.1  ส้ารวจสถานบริการ/แหล่งอบายมขุในพื้นที่โดยรอบมหาวทิยาลัยเพื่อน้าไปกา้หนดแนวทางในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ ์ปรับทัศนคติ และพฤติกรรมของเยาวชนให้อยู่ในแนวทางที่
สร้างสรรค์และร่วมท้ากจิกรรมที่พึงประสงค์ต่อสังคมให้มากขึ้น พร้อมทั้งจดัต้ังอาสาสมคัรจากนักศึกษาเขา้มาร่วมด้าเนินการ
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1.5.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการที่มีคุณภาพ

• ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ
• คณะ/หน่วยงาน

1.5.4.2  พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศส้าหรับบริหารงานเชน่ e-Office, e-Document เป็นต้น
1.5.3.3  พัฒนาระบบบัตรนักศึกษาและบัตรบุคลากรให้เป็นบัตร smart card • ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ

• ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

• ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ
• ศูนยค์อมพิวเตอร์

1.5.5 จดัระบบบริหารจดัการให้มีความคลอ่งตวัและมีประสทิธภิาพ • รองอธกิารบดทีุกฝ่าย

• ผู้อ านวยการส านักงานอธกิารบดี
• คณะ/หน่วยงาน

1.5.4.2  พัฒนาบุคลากรให้มส้ีานึกในการให้บริการ มคีวามเขา้ใจในระบบงานที่ตนเองรับผิดชอบ สามารถให้ค้าแนะน้าแกผู้่รับบริการได้อยา่งดี

1.5.6 จดัให้มีการจา้งเหมาบริการมาใช้ในบางภารกิจ เช่น การจา้งเหมาออกแบบ  การจา้งเหมาบริการยานพาหนะ และการจา้งเหมาเช่าและซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์

• ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
• คณะ/หน่วยงาน

• ฝ่ายการคลงัและทรัพยส์นิ
• คณะ/หน่วยงาน

1.5.7 สง่เสริมและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรทุกดา้นร่วมกันเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า • ฝ่ายการคลงัและทรัพยส์นิ

• คณะ/หน่วยงาน

1.5.5.1 ปรับปรุงระบบการบริหารงานของส้านักงานอธกิารบดีให้เป็นแบบแบนราบ (flat organization) ที่มสีายการบังคับบัญชาที่ส้ัน มคีวามคล่องตัว และตอบสนองการด้าเนินงานได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ มกีารกระจายอา้นาจ และการตัดสินใจในด้านต่างๆ ให้แกห่น่วยงานในระดับรองตามความเหมาะสม

1.5.6.1  กา้หนดแนวทางสนับสนุนการใชท้รัพยากรร่วมกนักบัหน่วยงานภายนอกทั้งในส่วนที่เป็นสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิเชน่ ห้อง
ประชมุ

1.5.6.1  การจา้งเหมาการออกแบบ และการคุมงานกอ่สร้างอาคาร การดูแลภูมสิถาปัติยภ์ายในมหาวทิยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการด้าเนินงาน ซ่ึงจะชว่ยแกป้ัญหาความล่าชา้ในการกอ่สร้าง
และความล่าชา้ในการเบิกจา่ยงบประมาณ

1.5.6.2  จา้งเหมาบริการยานพาหนะ เพื่อให้บริการแกบุ่คลากรและนักศึกษาของมหาวทิยาลัยในการเดินทางไปปฏิบัติงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกที่มคีวามปลอดภัย

1.5.3.4  ป้องกนัความปลอดภัยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยด้าเนินการป้องกนัการเจาะเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อโจรกรรมขอ้มลู รวมถงึการแกไ้ขปัญหาระบบเครือขา่ยอนิเตอร์เน็ตล่ม

1.5.6.3  จา้งเหมาการเชา่และซ่อมบ้ารุง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส้าหรับนักศึกษา เคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่า่ยซ่ึงเป็นเคร่ืองที่ต้องสามารถใชง้านได้เต็มประสิทธภิาพตลอดเวลา การบ้ารุงรักษาและการ
ซ่อมแซมแกไ้ขจงึมคีวามจา้เป็นอยา่งยิ่ง

1.5.4.1  พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขอ้มลูของมหาวทิยาลัยให้มคีวามสมบูรณ์เชื่อมโยงเขา้กบัฐานขอ้มลูของหน่วยงานต่างๆ ที่ผู้บริหารระดับกลางหรือระดับสูงสามารถใชป้ระกอบการ
ตัดสินใจได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี 65



แผนปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 85

กลยทุธ์ โครงการ/แนวทางการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

1.5.8 จดัให้มีระบบการสื่อสารองค์กรเชิงรุกอยา่งทั่วถึงและหลากหลายรูปแบบ

1.5.8.1 ส่ือสารองค์กรเชงิรุก โดยเพิ่มชอ่งทางการส่ือสารองค์กรที่หลากหลายเพื่อเน้นจดุเด่นและจดุขายของมหาวทิยาลัยและคณะ สาขาวชิา • ฝ่ายชุมชนสมัพันธแ์ละสื่อสารองค์กร
• คณะ/หน่วยงาน

• ฝ่ายชุมชนสมัพันธแ์ละสื่อสารองค์กร

• ฝ่ายชุมชนสมัพันธแ์ละสื่อสารองค์กร
• คณะ/หน่วยงาน

1.5.9 สร้างภาพลกัษณ์ที่ดขีององค์กร (KKU-Branding) • อธกิารบดี/รองอธกิารบดทีุกฝ่าย
• คณะ/หน่วยงาน

1.5.10 จดัให้มีระบบตรวจสอบและประเมินองค์กรและผู้บริหารทุกระดบั • ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
1.5.10.1 พัฒนาระบบตรวจสอบและประเมนิองค์กรและผู้บริหารทุกระดับ • ฝ่ายวางแผนยทุธศาสตร์

• ฝ่ายวทิยาเขตหนองคาย

1.5.11 พัฒนามหาวทิยาลยัขอนแก่น วทิยาเขตหนองคายเป็นประตสูู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

• อธกิารบดี
• ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ
• ฝ่ายวทิยาเขตหนองคาย

• อธกิารบดี
• ฝ่ายวทิยาเขตหนองคาย

• ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
• วทิยาเขตหนองคาย

1.5.11.2  การเปิดหลักสูตรอบรมระยะส้ันและหรือการแลกเปล่ียนเรียนรู้และการถา่ยทอดความรู้ทางวชิาการในสาขาต่างๆ ที่เป็นความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยข์องประเทศเพื่อน
บ้าน

1.5.10.4  พัฒนาให้วทิยาเขตหนองคายเป็นหน่วยงานหลักที่ท้างานวจิยัเกี่ยวขอ้งกบัระบบนิเวศน์วทิยาและความหลากหลายทางชวีภาพของลุ่มน้้าโขง การท่องเที่ยวและระบบเศรษฐกจิของอนุ
ภูมภิาคลุ่มน้้าโขง

1.5.8.2 จดัท้าจดหมายขา่ว “เล่าสู่กนัฟัง” โดยอธกิารบดี เพื่อถา่ยทอดขอ้มลูขา่วสารที่ส้าคัญของมหาวทิยาลัยให้แกบุ่คลากร นักศึกษาและศิษยเ์กา่ได้รับทราบโดยพร้อมเพรียงกนั อาจอยู่ในรูป
ของ electronics file ผ่านชอ่งทางของ email

1.5.9.2  พัฒนาเครือขา่ยภาครัฐ และเอกชนในระดับบริหารเพื่อให้เกดิความประทับใจใน   ความร่วมมอืที่ดีของมหาวทิยาลัย โดยเฉพาะเร่ืองที่มคีวามชา้นาญเฉพาะด้าน และขยายเครือขา่ยของ 
Brand Champion ผ่านศิษยเ์กา่

1.5.11.1  พัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาโทในสาขาที่เป็นความโดดเด่นของภูมภิาค เชน่ การจดัการการท่องเที่ยว การจดั การภัตตาคารและโรงแรม บริหารธรุกจิ หลักสูตรโทรคมนาคมแบบ
สองปริญญาร่วมกบัมหาวทิยาลัยในประเทศเพื่อนบ้าน โดยเปิดสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ เป็นต้น

1.5.11.3  พัฒนาศักยภาพนักวจิยัของวทิยาเขตหนองคายให้มศัีกยภาพในการท้าวจิยัที่มลัีกษณะของการบูรณาการสหวชิาการ ที่เป็นการตอบโจทยข์องพื้นที่เป็นวทิยาเขตที่มกีารพัฒนาโดยใชก้าร
วจิยัเป็นฐาน (Research Based Campus)

1.5.8.3 จดัให้มกีจิกรรมการพบปะระหวา่งบุคลากรแต่ละกลุ่มกบัผู้บริหารมหาวทิยาลัยในรูปแบบที่ไมเ่ป็นทางการอาจเป็นเวทีน้้าชาตอนบ่ายทั้งนี้เพื่อให้เกดิบรรยากาศ ของการพูดคุยที่เป็นกนัเอง
 โดยจดัให้มกีารพบปะกนัอยา่งน้อย  ปีละ 1 คร้ัง

1.5.9.1  ส่งเสริมผู้มคีวามรู้ความชา้นาญเฉพาะด้านของอนุภูมภิาคให้เป็นที่รู้จกัทั้งในภูมภิาคและในระดับนานาชาติ ในฐานะตัวแทน Brand Champion  ของมหาวทิยาลัย และขยายเครือขา่ย
ของ Brand Champion ผ่านศิษยเ์กา่
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2.1.1 จดัหลกัสตูรการเรียนการสอนเชิงบูรณาการที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากลหลากหลายและสอดคลอ้งตอ่ความตอ้งการของผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงาน • ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ

2.1.1.1 พัฒนาหลักสูตรนานาชาติที่เป็นองค์ความรู้ของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ที่แสดงความโดดเด่นด้านวชิาการของพื้นที่หรืออนุภูมภิาคลุ่มน้้าโขงเพื่อสนองนโยบายรัฐEducation Hub • คณะ/หน่วยงาน

2.1.1.2 พัฒนาหลักสูตรใหมท่ี่ทันสมยัและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและสังคม หรือเป็นหลักสูตรที่บูรณาการสหวชิาการ หรือหลักสูตรที่ให้ความรู้ต้ังแต่สองศาสตร์ขึ้นไปและได้รับปริญญา
 2 ปริญญา

2.1.1.3 พัฒนาหลักสูตรส้าหรับการเรียนรู้ตลอดชวีติ หลักสูตรการศึกษาทางไกล (Distance Education) เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
และสามารถเกบ็สะสมหน่วยกติเพื่อขอรับปริญญาบัตรได้

2.1.1.4 จดัให้มโีครงการ Honors Cooperative Program ซ่ึงจะเป็นการร่วมมอืกบัภาคธรุกจิ และหน่วยงานของรัฐ ในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มโีอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น หรือการอบรมตามหลักสูตรที่คณะ/มหาวทิยาลัยจดัท้าขึ้น ซ่ึงสามารถเกบ็สะสมรายวชิาต่างๆ และสามารถขอรับปริญญาได้เมื่อเรียนครบหลักสูตร

2.1.2 • ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ
• ฝ่ายวเิทศสมัพันธฯ์
• คณะ/หน่วยงาน

เพ่ิม-ลด-รวม คณะวชิา และปรับปรุง ปรับลดหลกัสตูรเดมิตลอดจนพิจารณาเพ่ิม/ลด บูรณาการหลกัสตูรใหม่ให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาดแรงงาน และทิศทางการพัฒนาของ
ประเทศในอนาคต  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตบณัฑิตที่ดี

กลยทุธท์ี่ 2.1 มีหลกัสตูรที่ดี

2.1.2.2 ด้าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือ TQF หรือปิดหลักสูตรที่ไมไ่ด้เปิดท้าการรับนักศึกษามาต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี หรือยบุรวมหลักสูตรที่มเีนื้อหา
ซ้้าซ้อนกนั หรือคล้ายคลึงกนัให้เป็นหลักสูตรเดียวกนั

2.1.2.1 เปิดหลักสูตรใหมท่ี่เน้นหลักสูตรที่เกดิจากความต้องการของภาคการผลิตจริงเป็นหลักสูตรที่บูรณาการระหวา่งศาสตร์ ขา้มศาสตร์ ร่วมมอืกบัองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ พัฒนา
หลักสูตรที่รองรับความต้องการของนักศึกษาจากอาเซียน รวมทั้งพิจารณาปรับลด-บูรณาการหลักสูตรด้วย

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่ดี 67

กลยทุธ์ โครงการ/แนวทางการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

2.1.3 สง่เสริมความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบันและองค์กรตา่งๆ ทั้งในและตา่งประเทศ • ฝ่ายวเิทศสมัพันธฯ์

2.1.3.1 ทบทวนความร่วมมอืที่มหาวทิยาลัยได้มกีารจดัท้าบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมอืกนัไวร้วมทั้งส้ิน 172 รายการ จาก 30 ประเทศ และมหีลายรายการที่หมดอายแุล้ว พร้อมทั้งกา้กบัติดตาม
เพื่อให้ขอ้ตกลงต่างๆ มกีารด้าเนินกจิกรรมตามที่ระบุไวใ้นบันทึกขอ้ตกลง

• คณะ/หน่วยงาน

2.1.3.2 ร่วมมอืกบัมหาวทิยาลัยที่เป็นพันธมติรในประเทศในการจดัการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตให้มคีวามเขม้แขง็สามารถแขง่ขนักบัต่างประเทศได้ เปิดโอกาสให้นักศึกษาเทียบโอน 
หน่วยกติขา้มมหาวทิยาลัยเพื่อให้เกดิประสิทธภิาพในการผลิต

2.1.3.3 สนับสนุนให้ทุกคณะมกีารเชญิอาจารยช์าวต่างชาติมาสอนและวจิยัให้กบันักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อสร้างความเป็นสากลอยา่งน้อยปีละ 2 คนในแต่ละคณะวชิา

2.2.1 สร้างระบบและกลไกเพ่ือจงูใจคนดแีละคนเก่งให้เข้ามาศึกษาตอ่ในมหาวทิยาลยั • ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ

• คณะ/หน่วยงาน

2.2.2 จดัให้มีทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ยากจน นักศึกษาจากประเทศเพ่ือนบ้านผู้ดอ้ยโอกาสและผู้พิการ • ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์

2.2.2.1 ส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนดี นักเรียนที่ยากจน ผู้พิการ มโีอกาสเขา้ศึกษาต่อในชอ่งทางการรับเขา้ที่หลากหลาย พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษา โดยยดึนโยบายที่จะดูแลนักศึกษาไมใ่ห้มี
ปัญหาด้านการเงินเป็นอปุสรรคต่อการศึกษาของนักศึกษา และจะไมม่นีักศึกษาต้องออกจากการศึกษาเนื่องจากปัญหาทางด้านการเงิน

• คณะ/หน่วยงาน

2.2.2.2 ประสานความร่วมมอืกบัองค์กรระหวา่งประเทศและส่วนราชการของไทยรวมทั้งทุนของมหาวทิยาลัยในการให้การสนับสนุนทุนให้แกน่ักศึกษาจากประเทศที่กา้ลังพัฒนามาศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้นในมหาวทิยาลัยขอนแกน่

2.2.3 พัฒนาระบบการลงทะเบียนและระบบทะเบียนนักศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ดี • ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ

• คณะ/หน่วยงาน

กลยทุธท์ี่ 2.2 การจดัการเรียนการสอนที่ด ี(Learning Management System)

2.2.1.1 จดัท้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชมุชนโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนจากทั่วประเทศเขา้ศึกษาต่อและได้รับทุนการศึกษาจาก มข. ภายใต้โครงการต่างๆ เชน่ โครงการเรียนดี 
โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นในด้านความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ด้านกฬีา ด้านศิลปวฒันธรรม คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น

2.2.1.2 การประชาสัมพันธผ่์าน social network ที่เป็นที่นิยม หรือประชาสัมพันธสั์ญจรไปยงัโรงเรียนทั้งในภาคอสีานและภูมภิาคอื่น โดยร่วมมอืกบัคณะกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวทิยาลัย 
กจิกรรม Open House ค่ายวชิาการภาคฤดูร้อน  หรือค่ายอาสาพัฒนา

2.2.3.1 ปรับปรุงระบบทะเบียนของนักศึกษาวทิยาเขตหนองคาย ให้มคีวามสมบูรณ์มากขึ้น เชน่ การขอเอกสารใบส้าคัญทางการศึกษา เพื่อลดการเดินทางของนักศึกษามายงั มข.

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่ดี 68
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กลยทุธ์ โครงการ/แนวทางการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

2.1.3 สง่เสริมความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบันและองค์กรตา่งๆ ทั้งในและตา่งประเทศ • ฝ่ายวเิทศสมัพันธฯ์

2.1.3.1 ทบทวนความร่วมมอืที่มหาวทิยาลัยได้มกีารจดัท้าบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมอืกนัไวร้วมทั้งส้ิน 172 รายการ จาก 30 ประเทศ และมหีลายรายการที่หมดอายแุล้ว พร้อมทั้งกา้กบัติดตาม
เพื่อให้ขอ้ตกลงต่างๆ มกีารด้าเนินกจิกรรมตามที่ระบุไวใ้นบันทึกขอ้ตกลง

• คณะ/หน่วยงาน

2.1.3.2 ร่วมมอืกบัมหาวทิยาลัยที่เป็นพันธมติรในประเทศในการจดัการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตให้มคีวามเขม้แขง็สามารถแขง่ขนักบัต่างประเทศได้ เปิดโอกาสให้นักศึกษาเทียบโอน 
หน่วยกติขา้มมหาวทิยาลัยเพื่อให้เกดิประสิทธภิาพในการผลิต

2.1.3.3 สนับสนุนให้ทุกคณะมกีารเชญิอาจารยช์าวต่างชาติมาสอนและวจิยัให้กบันักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อสร้างความเป็นสากลอยา่งน้อยปีละ 2 คนในแต่ละคณะวชิา

2.2.1 สร้างระบบและกลไกเพ่ือจงูใจคนดแีละคนเก่งให้เข้ามาศึกษาตอ่ในมหาวทิยาลยั • ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ

• คณะ/หน่วยงาน

2.2.2 จดัให้มีทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ยากจน นักศึกษาจากประเทศเพ่ือนบ้านผู้ดอ้ยโอกาสและผู้พิการ • ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์

2.2.2.1 ส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนดี นักเรียนที่ยากจน ผู้พิการ มโีอกาสเขา้ศึกษาต่อในชอ่งทางการรับเขา้ที่หลากหลาย พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษา โดยยดึนโยบายที่จะดูแลนักศึกษาไมใ่ห้มี
ปัญหาด้านการเงินเป็นอปุสรรคต่อการศึกษาของนักศึกษา และจะไมม่นีักศึกษาต้องออกจากการศึกษาเนื่องจากปัญหาทางด้านการเงิน

• คณะ/หน่วยงาน

2.2.2.2 ประสานความร่วมมอืกบัองค์กรระหวา่งประเทศและส่วนราชการของไทยรวมทั้งทุนของมหาวทิยาลัยในการให้การสนับสนุนทุนให้แกน่ักศึกษาจากประเทศที่กา้ลังพัฒนามาศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้นในมหาวทิยาลัยขอนแกน่

2.2.3 พัฒนาระบบการลงทะเบียนและระบบทะเบียนนักศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ดี • ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ

• คณะ/หน่วยงาน

กลยทุธท์ี่ 2.2 การจดัการเรียนการสอนที่ด ี(Learning Management System)

2.2.1.1 จดัท้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชมุชนโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนจากทั่วประเทศเขา้ศึกษาต่อและได้รับทุนการศึกษาจาก มข. ภายใต้โครงการต่างๆ เชน่ โครงการเรียนดี 
โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นในด้านความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ด้านกฬีา ด้านศิลปวฒันธรรม คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น

2.2.1.2 การประชาสัมพันธผ่์าน social network ที่เป็นที่นิยม หรือประชาสัมพันธสั์ญจรไปยงัโรงเรียนทั้งในภาคอสีานและภูมภิาคอื่น โดยร่วมมอืกบัคณะกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวทิยาลัย 
กจิกรรม Open House ค่ายวชิาการภาคฤดูร้อน  หรือค่ายอาสาพัฒนา

2.2.3.1 ปรับปรุงระบบทะเบียนของนักศึกษาวทิยาเขตหนองคาย ให้มคีวามสมบูรณ์มากขึ้น เชน่ การขอเอกสารใบส้าคัญทางการศึกษา เพื่อลดการเดินทางของนักศึกษามายงั มข.
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2.2.4 จดัให้มีสื่อการเรียนการสอน ทรัพยากรการเรียนรู้และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ที่เพียงพอและทันสมัย

• ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ
• คณะ/หน่วยงาน

2.2.4.3 พัฒนาส่ือการสอนในรูปแบบอเิล็กทรอนิกส์ที่สามารถใชง้านได้ทั้งกบัคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์เคล่ือนที่ไร้สาย

2.2.5 • ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ
• คณะศึกษาศาสตร์

2.2.6 จดัการเรียนการสอนที่ยดึผู้เรียนและสงัคมเป็นศูนยก์ลาง • ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ

• คณะ/หน่วยงาน

2.2.6.2 ส่งเสริมให้มกีารน้าเอาโจทยห์รือปัญหาของสังคมมาใชใ้นการเรียนการสอน ในรายวชิาเชน่ วชิาสัมมนา วชิาที่เป็นการศึกษาอสิระ วชิาโครงงานนักศึกษา เป็นต้น
2.2.6.3 ปรับโครงสร้างของการบริหารจดัการสหกจิศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ ส้านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) เชน่ มอีงค์กรบริหารงานสหกจิศึกษาในระดับสถาบัน 
คณะกรรมการส่งเสริมสหกจิศึกษา แต่งต้ังโดยสภาสถาบันอดุมศึกษามกีารบริหารงานสหกจิศึกษาในระดับคณะ ประกอบด้วย อาจารยผู้์ประสานงาน อาจารยท์ี่ปรึกษาสหกจิศึกษา การคัดเลือก
องค์กรผู้ใชบ้ัณฑิต การนิเทศ เป็นต้น

2.2.4.4 ขยายและเพิ่มเวลาให้บริการของหอสมดุกลางเป็นการให้บริการทุกวนั ไมเ่วน้วนัหยดุราชการและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ อยา่งไรกต็ามผู้รับบริการสามารถใชบ้ริการบางประเภทได้ตลอดเวลา 
ผ่านระบบห้องสมดุอเิลคทรอนิกส์ได้ที่ ฐานขอ้มลู e-Book

2.2.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มทีรัพยากรออนไลน์เพิ่มขึ้น และการเขา้ถงึฐานขอ้มลูอเิล็กทรอนิกส์ทั้งที่เป็นวารสาร หนังสือ และส่ือความรู้อื่นๆ ที่ครอบคลุมหลากหลายศาสตร์/สาขาวชิาเพื่อ
การศึกษาตามอธัยาศัยของนักศึกษา

2.2.4.2 พัฒนาบุคลากรสายผู้สอนในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ เชน่ การจดัท้าเอกสารประกอบการสอน เอกสารค้าสอน ต้ารา สไลด์ประกอบการสอน ส่ือออนไลน์ e-Book  
e-Document หรือ e-Learning

2.2.6.4 การเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัสหกจิศึกษา การอบรมเชงิปฏิบัติการสหกจิศึกษาให้แกค่ณะต่าง ๆ และการถา่ยทอดแนวปฏิบัติสหกจิศึกษาที่ดี (Good Practices) ให้
ผู้รับผิดชอบของแต่ละคณะ และสนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีมโีอกาสได้ท้าวจิยัผ่านกระบวนการเรียนรู้ในวชิาสหกจิศึกษา หรือโครงงานนักศึกษา

สนับสนุนการจดัการเรียนการสอนโรงเรียนสาธติโดยพัฒนาทักษะครูและนักเรียนให้สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเลต็ในจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพ

2.2.6.1 อบรมและสร้างความเขา้ใจในกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนยก์ลางโดยการน้าเอาการบูรณาการการเรียนการสอนและการวจิยัเขา้ไวด้้วยกนัผ่านกระบวนการเรียนการสอน
โดยใชก้ารวจิยัเป็นฐาน หรือการเรียนการสอนโดยใชป้ัญหาเป็นฐาน

2.2.6.5 การสร้างบรรยากาศทางวชิาการให้เกดิขึ้นในมหาวทิยาลัย การเชญิผู้ทรงคุณวฒิุที่ มชีื่อเสียงด้านวชิาการมาบรรยายให้นักศึกษา และการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เขา้ร่วมรับฟังการ
ประชมุ/สัมมนาวชิาการที่มหาวทิยาลัย/คณะจดัขึ้น

2.2.6.6 ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ค้นพบคุณธรรม จริยธรรมจากประสบการณ์ตรงจากเนื้อหาของกจิกรรมหรือตัวบุคคลต้นแบบ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ การน้านักศึกษาไปศึกษาและปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ที่สอดคล้องกบัรายวชิา และการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม การเชญิบุคคลต้นแบบทางคุณธรรม จริยธรรมมาให้ขอ้คิดกบันักศึกษาในชั้นเรียน หรือการศึกษาจากบุคคลตัวอยา่ง
ที่มาจากหลากหลายอาชพี
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2.2.7 สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาตั้งแตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน • ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ

• คณะ/หน่วยงาน

2.2.8 สง่เสริมให้มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ทักษะการใช้ชีวติและทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศที่ดี • ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ

• ฝ่ายวเิทศสมัพันธฯ์
• คณะ/หน่วยงาน

2.2.8.2 เพิ่มจา้นวนนักศึกษาต่างชาติทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท  ปริญญาเอก และนักศึกษาหลังปริญญาเอก ตลอดจนจดัโครงสร้างพื้นฐาน เชน่ อาคารเรียน พื้นที่กลางร่วมกนัของทุกคณะ
 เพื่อสร้างส่ิงแวดล้อมความเป็นสากลของมหาวทิยาลัย

2.2.8.3 จดัให้มศูีนยก์ารเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะการใชภ้าษาองักฤษให้แก ่นักศึกษาและลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาได้รวมทั้งอาจพิจารณาการ
จดัให้มรีะบบ Exit  Exam

2.2.8.4 จดัให้มพีื้นที่กลางรวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อให้เกดิการเสวนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่มอาจารยผู้์สอนวชิาต่างๆ ให้เรียนรู้ และสามารถประยกุต์ใชเ้ทคนิคการสอนสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมได้อยา่งกวา้งขวาง

2.2.9 จดัตั้งส านักพิมพ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น เพ่ือสง่เสริมการผลติและจ าหน่ายต าราของบุคลากรของมหาวทิยาลยั • ฝ่ายการคลงัและทรัพยส์นิ

2.2.10 สร้างบรรยากาศความเป็นวชิาการภายในมหาวทิยาลยั • ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ

• ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
• คณะ/หน่วยงาน

2.2.10.2 การจดักจิกรรมทางวชิาการ นิทรรศการ การอบรม การแขง่ขนั/การประกวดผลงานทางวชิาการ อยา่งสม่้าเสมอตลอดทั้งปี

• ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
• คณะ/หน่วยงาน

• ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
• คณะ/หน่วยงาน

•ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
•คณะ/หน่วยงาน

2.2.10.4 ส่งเสริมและพัฒนา “ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน”  ที่ส้าคัญของภูมภิาคและครบวงจร เชน่ พลังงานแสงอาทิตย ์พลังงานลม กา๊ซชวีภาพ ไบโอดีเซล เอ
ทานอล หรือพลังงานจากชวีมวล เทคนิค วธิกีาร และอปุกรณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน รวมถงึแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนจากภูมปิัญญาท้องถิ่น

2.2.10.5 พัฒนาและปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สัตวน์้้า มหาวทิยาลัยขอนแกน่ วทิยาเขตหนองคาย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตวน์้้าจดืของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ตลอดจนการพัฒนาให้เป็นศูนยว์จิยั
สัตวน์้้าลุ่มน้้าโขง

2.2.10.1 ส่งเสริมให้มกีารบรรยายวชิาการ การบรรยายพิเศษ / การเสวนาในประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เป็นประเด็นที่กา้ลังเป็นที่สนใจของประชาคม มข. หรือประชาชนทั่วไป  โดยวทิยากร
ผู้ทรงคุณวฒิุและมชีื่อเสียง

2.2.10.3 พัฒนาพื้นที่บริเวณหอศิลปวฒันธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้บูรณาการ สหวชิาการของภูมภิาคที่ประกอบด้วย แหล่งเรียนรู้ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีด้านธรรมชาติ และด้าน
ศิลปวฒันธรรม อาทิเชน่ โครงการจดัต้ังพิพิธภัณฑ์วทิยาศาสตร์ โครงการจดัต้ังพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ โครงการจดัต้ังพิพิธภัณฑ์ภูมปิัญญาไทย

2.2.8.1 สนับสนุนให้ทุกหลักสูตร เพิ่มสัดส่วนรายวชิา ภาษาต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านภาษาและการส่ือสารด้วยภาษาต่างประเทศให้กบันักศึกษา ตลอดจนการฝึกงานในต่างประเทศ  
ซ่ึงจะชว่ยเพิ่มทางเลือกและโอกาสในการท้างานให้กบันักศึกษาในอนาคต
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2.2.7 สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาตั้งแตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน • ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ

• คณะ/หน่วยงาน

2.2.8 สง่เสริมให้มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ทักษะการใช้ชีวติและทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศที่ดี • ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ

• ฝ่ายวเิทศสมัพันธฯ์
• คณะ/หน่วยงาน

2.2.8.2 เพิ่มจา้นวนนักศึกษาต่างชาติทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท  ปริญญาเอก และนักศึกษาหลังปริญญาเอก ตลอดจนจดัโครงสร้างพื้นฐาน เชน่ อาคารเรียน พื้นที่กลางร่วมกนัของทุกคณะ
 เพื่อสร้างส่ิงแวดล้อมความเป็นสากลของมหาวทิยาลัย

2.2.8.3 จดัให้มศูีนยก์ารเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะการใชภ้าษาองักฤษให้แก ่นักศึกษาและลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาได้รวมทั้งอาจพิจารณาการ
จดัให้มรีะบบ Exit  Exam

2.2.8.4 จดัให้มพีื้นที่กลางรวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อให้เกดิการเสวนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่มอาจารยผู้์สอนวชิาต่างๆ ให้เรียนรู้ และสามารถประยกุต์ใชเ้ทคนิคการสอนสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมได้อยา่งกวา้งขวาง

2.2.9 จดัตั้งส านักพิมพ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น เพ่ือสง่เสริมการผลติและจ าหน่ายต าราของบุคลากรของมหาวทิยาลยั • ฝ่ายการคลงัและทรัพยส์นิ

2.2.10 สร้างบรรยากาศความเป็นวชิาการภายในมหาวทิยาลยั • ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ

• ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
• คณะ/หน่วยงาน

2.2.10.2 การจดักจิกรรมทางวชิาการ นิทรรศการ การอบรม การแขง่ขนั/การประกวดผลงานทางวชิาการ อยา่งสม่้าเสมอตลอดทั้งปี

• ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
• คณะ/หน่วยงาน

• ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
• คณะ/หน่วยงาน

•ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
•คณะ/หน่วยงาน

2.2.10.4 ส่งเสริมและพัฒนา “ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน”  ที่ส้าคัญของภูมภิาคและครบวงจร เชน่ พลังงานแสงอาทิตย ์พลังงานลม กา๊ซชวีภาพ ไบโอดีเซล เอ
ทานอล หรือพลังงานจากชวีมวล เทคนิค วธิกีาร และอปุกรณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน รวมถงึแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนจากภูมปิัญญาท้องถิ่น

2.2.10.5 พัฒนาและปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สัตวน์้้า มหาวทิยาลัยขอนแกน่ วทิยาเขตหนองคาย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตวน์้้าจดืของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ตลอดจนการพัฒนาให้เป็นศูนยว์จิยั
สัตวน์้้าลุ่มน้้าโขง

2.2.10.1 ส่งเสริมให้มกีารบรรยายวชิาการ การบรรยายพิเศษ / การเสวนาในประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เป็นประเด็นที่กา้ลังเป็นที่สนใจของประชาคม มข. หรือประชาชนทั่วไป  โดยวทิยากร
ผู้ทรงคุณวฒิุและมชีื่อเสียง

2.2.10.3 พัฒนาพื้นที่บริเวณหอศิลปวฒันธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้บูรณาการ สหวชิาการของภูมภิาคที่ประกอบด้วย แหล่งเรียนรู้ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีด้านธรรมชาติ และด้าน
ศิลปวฒันธรรม อาทิเชน่ โครงการจดัต้ังพิพิธภัณฑ์วทิยาศาสตร์ โครงการจดัต้ังพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ โครงการจดัต้ังพิพิธภัณฑ์ภูมปิัญญาไทย

2.2.8.1 สนับสนุนให้ทุกหลักสูตร เพิ่มสัดส่วนรายวชิา ภาษาต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านภาษาและการส่ือสารด้วยภาษาต่างประเทศให้กบันักศึกษา ตลอดจนการฝึกงานในต่างประเทศ  
ซ่ึงจะชว่ยเพิ่มทางเลือกและโอกาสในการท้างานให้กบันักศึกษาในอนาคต
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• ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์
• ศูนยบ์ริการวชิาการ
• ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
• คณะ/หน่วยงาน

2.2.11 สง่เสริมการผลติต าราโดยสง่เสริมในลกัษณะที่เป็นกลุ่มเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงบูรณาการและสหสาขาวชิา • ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ

• คณะ/หน่วยงาน

2.2.12 ปรับปรุงส านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ โดยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ดว้ยตนเอง • ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ

• ส านักวทิยบริการ

2.2.13 ก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัตกิาร คณะวทิยาศาสตร์ • ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
• คณะวทิยาศาสตร์

2.2.14 ก่อสร้างอาคารเรียนรวม 50 ปี คณะวศิวกรรมศาสตร์ • ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน

• คณะวทิยาศาสตร์

2.2.15 ปรับปรุงหอพักนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ • ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้า'งพ้ืนฐาน

• คณะทันตแพทยศาสตร์

2.2.16 ก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ • ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้า'งพ้ืนฐาน

• คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

2.3.1. การผลติบัณฑิตตามแผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวทิยาลยัขอนแก่น • ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ
   (1) จดัการเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี • คณะ/หน่วยงาน

   (2) จดัการเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ

   (3) จดัการเรียนการสอนตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวชิาที่ขาดแคลน

   (4) จดัการเรียนการสอนตามโครงการผลิตแพทยแ์ละพยาบาลเพิ่ม

   (5) จดัการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

2.2.10.6 การสร้างชมุชนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง เพื่อใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและนักศึกษา และสามารถทดลองลงมอืปฏิบัติได้จริง

กลยทุธท์ี่ 2.3 การผลติบัณฑิต

2.2.10.7 ร่วมมอืกบัปราชญ์ ชมุชน และท้องถิ่น พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายนอกมหาวทิยาลัยส้าหรับนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่น้ามาใชไ้ด้จริง  มกีระบวนการพัฒนา
ความรู้ การค้นหาองค์ความรู้จากส่ิงที่มอียู่ในชมุชน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชวีติ เชน่ “แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกจิพอเพียง” ของชมุชนบ้านค้าปลาหลาย ต้าบลบ้านดุง อา้เภออบุลรัตน์ จงัหวดั
ขอนแกน่ เป็นต้น
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2.3.2 การแตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน • ฝ่ายวเิทศสมัพันธฯ์

2.3.2.1 สนับสนุนฟื้นฟูความสัมพันธแ์ละพัฒนาความร่วมมอืกบัประเทศในภูมภิาค • คณะ/หน่วยงาน

2.3.2.2 เพิ่มศักยภาพภาษาองักฤษและภาษาเพื่อนบ้านให้กบันักศึกษาเพื่อรองรับ AEC

2.3.3 จดัระบบและกลไกการรับเข้านักศึกษาที่หลากหลายและเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปไดเ้ข้ามาศึกษาตอ่ทั้งในระดบัปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา • ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ

2.3.3.1 มหาวทิยาลัยจะมกีลไกการรับเขา้โดยวธิกีารรับตรงนักเรียนหรือประชาชนทั่วไป ในภาคอสีานและทั่วประเทศเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลัยในหลายรูปแบบ • ฝ่ายวเิทศสมัพันธฯ์

2.3.3.2 สร้างกลไกพิเศษในการแนะน้าหลักสูตรส้าหรับนักศึกษาต่างชาติ ๆ ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และโปรแกรมหลังปริญญาเอก ผ่านเครือขา่ยสถาบันการศึกษาคู่สัญญาใน
ต่างประเทศ และองค์กรผู้ให้ทุนระหวา่งประเทศ

• คณะ/หน่วยงาน

2.3.4 จดัให้มีระบบการรับเข้านักศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้ดอ้ยโอกาสและผู้พิการที่มีศักยภาพสงูเข้ามาศึกษาตอ่ในมหาวทิยาลยั • ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ

2.3.4.1 จดัให้มโีควต้าในการรับนักศึกษาผู้ด้อยและผู้พิการเขา้ศึกษาต่อภายใต้โครงการ • คณะ/หน่วยงาน

(1) นักศึกษาเรียนดีจากชนบท และโครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมอืงเป็นโครงการที่การกระจายโอกาสทางการศึกษา ให้ผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่มรีายได้น้อย

(2) ส่งเสริมนักเรียนเรียนดีจากภูมภิาคอื่น

(3) นักศึกษาผู้พิการ เพื่อให้โอกาสแกผู้่พิการจากทุกภูมภิาคของประเทศ

2.3.4.2 ด้าเนินการจดัต้ังศูนยบ์ริการนักศึกษาพิการอยา่งเป็นทางการ และจดัหาอปุกรณ์อา้นวยความสะดวกเพื่อให้บริการแกน่ักศึกษา พร้อมดูแลให้ค้าปรึกษาด้านการเรียน การใชช้วีติใน
มหาวทิยาลัยอยา่งใกล้ชดิ สนับสนุนให้เพื่อนนักศึกษาร่วมเป็นบัดด้ี เพื่อนชว่ยเพื่อน ทั้งเวลาเรียนและท้ากจิกรรม

2.4.1 พัฒนาคณาจารยใ์ห้เป็นผู้มีจรรยาบรรณและจติวญิญาณของความเป็นครู • ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

2.4.1.1 ด้าเนินการส่งเสริมและกา้กบัดูแลให้คณาจารยป์ฏิบัติตามจรรยาบรรณ ตามประกาศคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา (ก.พ.อ.) และตามที่มหาวทิยาลัยกา้หนด   มี
การประเมนิการด้าเนินงานตามจรรยาบรรณ และวางแผนป้องกนัการกระท้าผิดจรรยาบรรณ รวมทั้งการทบทวนจรรยาบรรณให้เหมาะสมทันสมยัยิ่งขึ้น ตลอดจนพิจารณาจดัโครงสร้างเพื่อ
รับผิดชอบและบูรณาการในเร่ืองการบริหารจดัการด้านการพัฒนาคณาจารยอ์ยา่งครบวงจร

• คณะ/หน่วยงาน

2.4.1.2 คัดเลือกอาจารยผู้์ปฏิบัติด้านส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมในมหาวทิยาลัยได้รับการเชดิชเูกยีรติอยา่งเหมาะสมเพื่อให้เป็นแบบอยา่งที่ดี

กลยทุธท์ี่ 2.4 การพัฒนาคณาจารย์
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2.3.2 การแตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน • ฝ่ายวเิทศสมัพันธฯ์

2.3.2.1 สนับสนุนฟื้นฟูความสัมพันธแ์ละพัฒนาความร่วมมอืกบัประเทศในภูมภิาค • คณะ/หน่วยงาน

2.3.2.2 เพิ่มศักยภาพภาษาองักฤษและภาษาเพื่อนบ้านให้กบันักศึกษาเพื่อรองรับ AEC

2.3.3 จดัระบบและกลไกการรับเข้านักศึกษาที่หลากหลายและเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปไดเ้ข้ามาศึกษาตอ่ทั้งในระดบัปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา • ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ

2.3.3.1 มหาวทิยาลัยจะมกีลไกการรับเขา้โดยวธิกีารรับตรงนักเรียนหรือประชาชนทั่วไป ในภาคอสีานและทั่วประเทศเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลัยในหลายรูปแบบ • ฝ่ายวเิทศสมัพันธฯ์

2.3.3.2 สร้างกลไกพิเศษในการแนะน้าหลักสูตรส้าหรับนักศึกษาต่างชาติ ๆ ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และโปรแกรมหลังปริญญาเอก ผ่านเครือขา่ยสถาบันการศึกษาคู่สัญญาใน
ต่างประเทศ และองค์กรผู้ให้ทุนระหวา่งประเทศ

• คณะ/หน่วยงาน

2.3.4 จดัให้มีระบบการรับเข้านักศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้ดอ้ยโอกาสและผู้พิการที่มีศักยภาพสงูเข้ามาศึกษาตอ่ในมหาวทิยาลยั • ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ

2.3.4.1 จดัให้มโีควต้าในการรับนักศึกษาผู้ด้อยและผู้พิการเขา้ศึกษาต่อภายใต้โครงการ • คณะ/หน่วยงาน

(1) นักศึกษาเรียนดีจากชนบท และโครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมอืงเป็นโครงการที่การกระจายโอกาสทางการศึกษา ให้ผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่มรีายได้น้อย

(2) ส่งเสริมนักเรียนเรียนดีจากภูมภิาคอื่น

(3) นักศึกษาผู้พิการ เพื่อให้โอกาสแกผู้่พิการจากทุกภูมภิาคของประเทศ

2.3.4.2 ด้าเนินการจดัต้ังศูนยบ์ริการนักศึกษาพิการอยา่งเป็นทางการ และจดัหาอปุกรณ์อา้นวยความสะดวกเพื่อให้บริการแกน่ักศึกษา พร้อมดูแลให้ค้าปรึกษาด้านการเรียน การใชช้วีติใน
มหาวทิยาลัยอยา่งใกล้ชดิ สนับสนุนให้เพื่อนนักศึกษาร่วมเป็นบัดด้ี เพื่อนชว่ยเพื่อน ทั้งเวลาเรียนและท้ากจิกรรม

2.4.1 พัฒนาคณาจารยใ์ห้เป็นผู้มีจรรยาบรรณและจติวญิญาณของความเป็นครู • ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

2.4.1.1 ด้าเนินการส่งเสริมและกา้กบัดูแลให้คณาจารยป์ฏิบัติตามจรรยาบรรณ ตามประกาศคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา (ก.พ.อ.) และตามที่มหาวทิยาลัยกา้หนด   มี
การประเมนิการด้าเนินงานตามจรรยาบรรณ และวางแผนป้องกนัการกระท้าผิดจรรยาบรรณ รวมทั้งการทบทวนจรรยาบรรณให้เหมาะสมทันสมยัยิ่งขึ้น ตลอดจนพิจารณาจดัโครงสร้างเพื่อ
รับผิดชอบและบูรณาการในเร่ืองการบริหารจดัการด้านการพัฒนาคณาจารยอ์ยา่งครบวงจร

• คณะ/หน่วยงาน

2.4.1.2 คัดเลือกอาจารยผู้์ปฏิบัติด้านส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมในมหาวทิยาลัยได้รับการเชดิชเูกยีรติอยา่งเหมาะสมเพื่อให้เป็นแบบอยา่งที่ดี

กลยทุธท์ี่ 2.4 การพัฒนาคณาจารย์
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2.4.2 สง่เสริมความก้าวหน้าทางวชิาการและพัฒนาศักยภาพของคณาจารยท์ั้งดา้นการสอนและดา้นการวจิยั

• ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
• ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ
• ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
• คณะ/หน่วยงาน

2.4.2.2 จดัให้มรีะบบอาจารยพ์ี่เล้ียง พร้อมทั้งทีมอาจารยท์ี่สามารถสอนขา้มสายงานได้ • ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ
• คณะ/หน่วยงาน

• ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

• ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
2.4.2.5 สนับสนุนทุนโครงการทุนวจิยัระดับหลังปริญญาเอกส้าหรับนักวจิยัชาวต่างชาติและชาวไทย เพื่อร่วมมอืกบันักวจิยัพี่เล้ียงของ มข. พัฒนางานวจิยัและผลงานวจิยัอยา่งต่อเนื่อง • คณะ/หน่วยงาน

2.4.2.1 ขบัเคล่ือนเครือขา่ยความร่วมมอืสร้างผลงานทางด้านวชิาการและวจิยัของมหาวทิยาลัยให้มกีารท้างานแบบบูรณาการและกอ่ประโยชน์สูงสุดต่อมหาวทิยาลัย

2.4.2.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารยป์ระจา้พัฒนาเทคนิควธิกีารสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ เชน่ การสอนแบบใชป้ัญหาเป็นฐาน หรือการเรียนที่ใชก้ารวจิยัเป็นฐาน หัวขอ้วชิาสัมมนา หรือ
โครงงานนักศึกษา เป็นต้น

2.4.2.4 จดัให้มทีุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และโปรแกรมหลังปริญญาเอกอยา่งเพียงพอ โดยขยายวงเงินของกองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากรมหาวทิยาลัยขอนแกน่ เพื่อรองรับความต้องการ
ของอาจารยท์ี่จะไปศึกษาต่อ หรือไปท้าวจิยัในต่างประเทศ
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3.1.1 สนับสนุนและสง่เสริมกิจกรรมดา้นการสร้างเสริมจติส านึกและความภาคภูมิใจในความเป็นมหาวทิยาลยัขอนแก่น • ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์
3.1.1.1 การให้ความส าคัญกบักจิกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงมขีองนักศึกษา ผ่านการท างานร่วมกนัระหวา่งอาจารยก์บันักศึกษา ระหวา่งนักศึกษากบันักศึกษา ระหวา่งนักศึกษากบัศิษยเ์กา่ 
และระหวา่งนักศึกษากบัสังคมภายนอก เพื่อให้บัณฑิตมหาวทิยาลัยขอนแกน่ม ีAcademic transcript และ Activity transcript เมื่อส าเร็จการศึกษา

• คณะ/หน่วยงาน

3.1.1.2 การสร้างอดุมการณ์ จติส านึก และความภาคภูมใิจในความเป็น มข.ให้มคีวามเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เขา้มามส่ีวนร่วมในการตัดสินใจในนโยบายที่จะมี
ผลกระทบต่อการใชช้วีติของนักศึกษา เชน่ การออกแบบและสร้าง Landmark ของมหาวทิยาลัย

3.1.1.3 ร่วมมอืกบัสมาคมศิษยเ์กา่ในการเขา้มาสนับสนุนและร่วมด าเนินกจิกรรมนักศึกษาและเผยแพร่ความโดดเด่นของศิษยเ์กา่ ตลอดจนภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวทิยาลัย ในด้านต่าง ๆ 
เชน่ ด้านเอกลักษณ์แห่งมหาวทิยาลัย ด้านอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม ด้านความเป็นเลิศทางวชิาการ ด้านบริการชมุชน และด้านบทบาทความเป็นผู้น าในภูมภิาค ให้มคีวามเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

3.1.1.4 จดักจิกรรมยกยอ่งและเชดิชเูกยีรตินักศึกษาที่มผีลงานดีเด่นในด้านต่างๆ เพื่อเป็นแบบอยา่ง เป็นแนวปฏิบัติที่ดี และสร้างค่านิยมให้แกน่ักศึกษาทั่วไป ให้มคีวามเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

3.1.1.5 สร้าง “จติวญิญาณ มข.” ให้กบันักศึกษาทุกคน ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้นักศึกษากอ่นออกสู่ตลาดงาน โดยความร่วมมอืกบัศิษยเ์กา่ผู้ทรงคุณวฒิุร่วมกบัการด าเนินกจิกรรมกบั
นักศึกษา ผ่านการบรรยายพิเศษและกจิกรรมอยา่งต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี กอ่นที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา ให้มคีวามเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

3.1.2 สนับสนุนและสง่เสริมกิจกรรมดา้นการสร้างเสริมจติสาธารณะ การธ ารงไวซ่ึ้งสถาบันชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย ์และประชาคมโลก • ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์
• กองกิจการนักศึกษา
• คณะ/หน่วยงาน

3.1.2.2 ส่งเสริมให้มกีจิกรรมเพื่อเทิดทูนและธ ารงไวซ่ึ้งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์และการปกครองด้วยประชาธปิไตย ตลอดจนการมส่ีวนร่วม ในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
ต่อการบริหารมหาวทิยาลัย

3.1.2.3 การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหมใ่นการเรียนและการใชช้วีติ ในมหาวทิยาลัยผ่านโครงการ How to live and learn on campus

3.1.2.4 จดัให้มสีถานที่ส าหรับการท ากจิกรรมทางศาสนาของนักศึกษาทุกศาสนา สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาด าเนินกจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัศาสนา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนานักศึกษา

กลยทุธท์ี่ 3.1 สนับสนุนการท ากิจกรรมเสริมหลกัสตูร กิจกรรมสง่เสริมการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมสง่เสริมดา้นจริยธรรมและคุณธรรม

3.1.2.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาจดักจิกรรมค่ายอาสาพัฒนาและบ าเพ็ญประโยชน์ หรือกจิกรรมโครงการเรียนรู้ร่วมกนัสร้างสรรค์ชมุชน โดยร่วมกบันักศึกษาภายในสถาบันหรือนักศึกษา
ต่างสถาบันเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง รู้จกัและเขา้ใจสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชนบท ได้เรียนรู้วฒันธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถิ่น
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3.1.3 สนับสนุนและสง่เสริมกิจกรรมดา้นการพัฒนาศักยภาพตนเอง • ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์
• กองกิจการนักศึกษาฯ• กองกิจการนักศึกษา
• คณะ/หน่วยงาน

3.1.3.2 จดักจิกรรม “มชัฌิมนิเทศ” เป็นโครงการที่ศิษยเ์กา่มาถา่ยทอดประสบการณ์ในการท างาน ให้กบันักศึกษาชั้นปีที่ 2 หรือ 3 มคีวามมั่นใจศักยภาพของ มข. และชว่ยเตรียมความพร้อม
ให้กบันักศึกษากอ่นที่จะส าเร็จออกสู่ตลาดงาน

• ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์
• ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ
• คณะ/หน่วยงาน

3.1.4 สนับสนุนและสง่เสริมกิจกรรมดา้นศิลปะ และวฒันธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถ่ิน • ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์
• ฝ่ายศิลปวฒันธรรม
• คณะ/หน่วยงาน
• ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์
• คณะ/หน่วยงาน

3.1.5 สง่เสริมให้นักศึกษามีสขุภาพอนามัย ที่ด ีปลอดจากสิ่งเสพตดิและอบายมุข • ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์

3.1.5.1 ร่วมมอืกบัคณะสาธารณสุขศาสตร์จดัอบรมให้ความรู้แกผู้่ประกอบการร้านค้า และเฝ้าระวงัเร่ืองสุขอนามยัและโภชนาการของศูนยอ์าหารและบริการ รวมถงึ  โรงอาหารที่กระจายอยู่ตาม
คณะวชิาต่างๆ

• คณะ/หน่วยงาน

3.1.5.2 จดัให้มกีารดูแล รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพ การประสานการตรวจสุขภาพประจ าปี และการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกบัสุขภาพที่มปีระสิทธภิาพแกน่ักศึกษา

3.1.5.3 ส่งเสริมและรณรงค์ให้นักศึกษาออกก าลังกาย และแขง่ขนักฬีาเพื่อความเป็นเลิศสนับสนุนนักศึกษาเขา้ร่วมแขง่ขนักฬีาในรายการต่างๆ

3.2.1 จดัให้มีหอพักนักศึกษาที่เพียงพอตอ่ความตอ้งการ • ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์

3.2.1.1 พัฒนาหอพักให้เป็น Living Learning and Caring Center หรือการพัฒนาหอพักนักศึกษาให้เป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ การอยู่อาศัย และความเอื้ออาทร • คณะ/หน่วยงาน

3.2.1.2 ปรับปรุงหอพักและพัฒนาภูมสิถาปัตยแ์ละพื้นที่โดยรอบบริเวณหอพักให้ มคีวามสะอาด สวยงาม ร่มร่ืน เยน็สบาย และปลอดภัย ให้มร้ัีวรอบขอบชดิเพื่อความสะดวกในการรักษาความ
ปลอดภัยในชวีติและทรัพยสิ์น

3.1.3.1 พัฒนากลไกที่ชว่ยให้นักศึกษาสามารถประเมนิสมรรถนะทางวชิาชพีของตนเองในด้านต่างๆ ได้ด้วยตนเองอยา่งสม่ าเสมอ โดยความร่วมมอืกบัคณะ/สาขาวชิา และเครือขา่ยศิษยเ์กา่ จดัท า
การอบรม และแบบทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต ในวชิาชพี ทั้งทางตรงหรือผ่านทางอนิเตอร์เน็ตในลักษณะ “e-Assessment”

กลยทุธท์ี่ 3.2 มีหอพักที่น่าอยู่ และสถานที่ท ากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาอยา่งเพียงพอ

3.1.3.3 จดักจิกรรมเสริมสร้างทักษะ บุคลิกภาพและความเป็นผู้น าให้แกน่ักศึกษาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศภาษาที่สองและที่สาม ทักษะทางด้านการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ทักษะการ
ส่ือสาร การพูด การฟัง การพัฒนาบุคลิกภาพทักษะการมภีาวะผู้น า เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็น Internationalization, AEC (ASEAN Economic community)

3.1.4.1 ส่งเสริมกจิกรรมศิลปะและดนตรี ประเพณีไทย ศิลปวฒันธรรมของไทยและสากลที่ดีงาม อาทิ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง หรือวนัสงกรานต์ โครงการแสดงดนตรีไทย ดนตรีอสีาน
 กจิกรรมการแสดง “ศิลปวฒันธรรมนานาชาติ” เพื่อให้นักศึกษาจากทุกชาติใน มข.  ได้ม ีโอกาสน าเสนอศิลปวฒันธรรมที่โดดเด่นของชาติ
3.1.4.2 สนับสนุนการจดักจิกรรมพัฒนานักศึกษาที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะและประสบการณ์ การมส่ีวนร่วมในการพัฒนาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการพัฒนาโดยใชห้ลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง
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• ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์
• คณะ/หน่วยงาน

3.2.1.4 เพิ่มจ านวนหอพักของมหาวทิยาลัย เพื่อรองรับความต้องการของนักศึกษา จดัท าโครงการ “หอพักเครือขา่ย” มข. ร่วมกบัหอพักเอกชน ให้สามารถส่งเสริมคุณภาพชวีติของนักศึกษา และ
เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด และการจดัระเบียบสังคมของทางราชการ

3.2.2 ปรับปรุงลานกิจกรรมอเนกประสงค์ สนามกีฬา และสวนหยอ่ม • ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์
3.2.2.1 จดัหาสถานที่และสร้างอาคารที่ท าการองค์การนักศึกษาและชมรมนักศึกษา หาสถานที่สร้างลานกจิกรรมอเนกประสงค์ พร้อมจดัสร้าง Land Mark ของมหาวทิยาลัย เพื่อใชเ้ป็นสถานที่ท า
กจิกรรมของนักศึกษา

• คณะ/หน่วยงาน

3.2.2.2 ปรับปรุงสถานที่ออกก าลังกาย พร้อมติดต้ังอปุกรณ์ออกก าลังกายในพื้นที่บริเวณรอบหอพัก และปรับปรุงสนามกฬีาเดิมที่มอียู่ให้สามารถใชง้านได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ

3.3.1 ปรับปรุงระบบบริหารจดัการการพัฒนานักศึกษา • ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์
3.3.1.1 จดัท าระบบฐานขอ้มลูรวมที่เกี่ยวขอ้งกบัการพัฒนานักศึกษาที่ครบถว้น มส่ีวนขอ้มลูของนักศึกษา ขอ้มลูการเขา้ร่วมกจิกรรมของนักศึกษา ขอ้มลูสุขภาพ ขอ้มลูทุนการศึกษา เป็นต้น • คณะ/หน่วยงาน

3.3.1.2 ปรับปรุงระบบการดูแล กองทุนให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อให้นักศึกษาเขา้ถงึแหล่งทุนได้อยา่งทั่วถงึและได้รับอยา่งรวดเร็ว

3.3.1.3 สนับสนุนโครงการจา้งงานนอกเวลาเรียน เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในการท างาน และเป็นการสร้างรายได้ให้แกน่ักศึกษา

3.3.1.4 จดัให้มชีอ่งทาง “สายด่วน” เพื่อให้นักศึกษาสามารถติดต่อประสานงาน เมื่อประสบความเดือดร้อน

3.3.2 จดัตั้ง “ศูนยบ์ริการนักศึกษานานาชาติ” โดยอยู่ในการก ากับดแูลของกองกิจการนักศึกษา • ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์

3.2.1.3 จดัให้มกีจิกรรมหอพักสัมพันธ ์เพื่อส่งเสริมให้แกน่ักศึกษาทั้งด้านวชิาการและวชิาชวีติ เชน่   การฝึกอบรมบุคลิกภาพ การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชพีอสิระ การจดั “กจิกรรมหอพัก
สัมพันธ”์

กลยทุธท์ี่ 3.3 ระบบการบริหารกิจการนักศึกษาที่ดี

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนานักศึกษา 76



แผนปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น96

กลยทุธ์ โครงการ/แนวทางการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

4.1.1 ก าหนดทิศทาง เป้าหมายและการบริหารยทุธศาสตร์การวจิยัของมหาวทิยาลยั • ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

4.1.2 • ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
• คณะ/หน่วยงาน

4.1.3 • ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

• คณะ/หน่วยงาน

4.1.4 • ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
• คณะ/หน่วยงาน

4.2.1 ปรับปรุงระบบและหน่วยงานบริหารจดัการงานวจิยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น • ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
• คณะ/หน่วยงาน

4.2.1.3 จดัท ำเกณฑ์กำรก ำหนดสัดส่วนภำระงำนด้ำนกำรสอนและด้ำนกำรวจิยัของอำจำรยใ์ห้มคีวำมเหมำะสม
4.2.1.4 มกีำรจดัสรรบุคลำกรในคณะ/หน่วยงำน ชว่ยตรวจสอบ กล่ันกรองเอกสำรผลงำนทำงวชิำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์ (Publication)

4.2.2 พัฒนาศูนยเ์ครื่องมือวทิยาศาสตร์กลาง และห้องปฏิบัตกิารวจิยั • ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

4.2.2.1 พัฒนำศูนยเ์คร่ืองมอืวทิยำศำสตร์กลำง เพื่อจดัหำและให้บริกำรเคร่ืองมอืวจิยัที่มรีำคำแพง มคีวำมซับซ้อน และใชเ้ทคโนโลยชีั้นสูง ประกอบด้วย • คณะ/หน่วยงาน
(1) ศูนยเ์คร่ืองมอืวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี

(2) ศูนยเ์คร่ืองมอืวทิยำศำสตร์สุขภำพ

(3) ศูนยเ์คร่ืองมอืมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การวิจัย

กลยทุธท์ี่ 4.1. การพัฒนาระบบบริหารจดัการงานวจิยัของมหาวทิยาลยัให้มีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นมหาวทิยาลยัวจิยัชั้นน าของภูมิภาค

จดัให้มีกลไกในการสรรหานักวจิยัศักยภาพสงู โดยแสวงหาผู้เชี่ยวชาญดา้นการวจิยัจากทั้งในและตา่งประเทศมาร่วมด าเนินการวจิยัและ/หรือการวจิยัเชิงบูรณาการ

4.2.1.1 จดัหน่วยงำนหรือคณะกรรมกำรที่มคีวำมยดืหยุ่นสำมำรถท ำงำนเชงิรุกที่ท ำหน้ำที่ก ำหนดประเด็นวจิยั หรือโจทยว์จิยัที่จะตอบค ำถำมเร่ืองหรือประเด็นร้อนที่ก ำลังเป็นที่กล่ำวขวญัถงึอยู่
ในขณะนั้น

4.2.1.2 จดัท ำแผนกำรด ำเนินกำรของกองทุนวจิยั 40 ปี มหำวทิยำลัยขอนแกน่ ในแต่ละปีเพื่อสนับสนุนและขบัเคล่ือนงำนวจิยัของมหำวทิยำลัยทั้งระบบ  และสนับสนุนกำรท ำวจิยัที่เป็นเร่ือง
เร่งด่วนและต้องตอบค ำถำมให้กบัสังคม

พัฒนาให้มีระบบ “การประกันคุณภาพการวจิยั (KKU-RQA)” ให้สอดคลอ้งและสามารถใช้ควบคู่ไปกับระบบประกันคุณภาพของมหาวทิยาลยั

การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับงานวจิยั เพ่ือสนับสนุนให้การท าวจิยัของบุคลากรและนักศึกษาสามารถด าเนินไปไดแ้ละบรรลตุามเป้าหมายที่ก าหนด

กลยทุธท์ี่ 4.2 การสร้างบรรยากาศการวจิยัที่เอ้ือตอ่นักวจิยัให้สามารถผลติผลงานที่มีคุณภาพ
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4.2.3 พัฒนาส านักงานนวตักรรมเพ่ือการวจิยั (Research Innovation Office) • ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

• คณะ/หน่วยงาน

4.2.4 จดัตั้งหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาบทความทางวชิาการ(Publication Clinic) • ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
• คณะ/หน่วยงาน

4.2.5 พัฒนาการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในมนุษยแ์ละศูนยส์ตัวท์ดลองให้ไดม้าตรฐานสากล

• ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

• ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

• ส านักงานจริยธรรมการวจิยัในมนุษย์

• ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
• คณะ/หน่วยงาน

4.2.2.2 จดัท ำแผนกำรจดัหำเคร่ืองมอืวทิยำศำสตร์ และกำรจดัจำ้งนักวทิยำศำสตร์ ประจ ำเคร่ืองมอืแต่ละชิ้น เพื่อท ำหน้ำที่ควบคุมกำรท ำงำนของเคร่ืองมอื ดูแล และบ ำรุงรักษำเคร่ืองมอืให้อยู่
ในสภำพดี ตลอดจนจดัท ำรำยงำนกำรใชเ้คร่ืองมอื

4.2.2.3 พัฒนำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศของขอ้มลูเคร่ืองมอืวทิยำศำสตร์ของมหำวทิยำลัยรวมถงึระบบบริหำรจดักำรที่มปีระสิทธภิำพที่แสดงถงึ ต ำแหน่งที่ต้ังของเคร่ืองมอื ค่ำใชจ้ำ่ย กำรจอง
เวลำ กำรติดตำมตรวจสอบผลกำรวเิครำะห์ เป็นต้น

4.2.2.4 กำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรทำงเคมแีละเภสัชให้ได้มำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรที่ดี (Good Laboratory Practice, GLP) เพื่อสนับสนุนกำรผลิตเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย ์เพื่อ
กำรส่งออกในระดับภูมภิำค

4.2.3.2 จดัต้ังส ำนักงำนนวตักรรมเพื่อกำรวจิยั (Research Innovation Office) เพื่อท ำหน้ำที่เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรออกแบบ กำรสร้ำง ปรับปรุงเคร่ืองมอื หรืออปุกรณ์วทิยำศำสตร์

4.2.3.1 จดัต้ังกองทุนพัฒนำนวตักรรม (Innovation Development Fund, IDF) เพื่อพัฒนำงำนด้ำนนวตักรรมของมหำวทิยำลัยที่จะน ำไปสู่กำรจดทะเบียนทรัพยสิ์นทำงปัญญำและพัฒนำออกสู่
เชงิพำณิชยไ์ด้

4.2.5.3 วเิครำะห์กำรด ำเนินงำนในแต่ละขั้นตอนอยำ่งละเอยีดเพื่อหำแนวทำงในกำรลดระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนลง อนัจะน ำไปสู่กำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้แกน่ักวจิยัที่มำใชบ้ริกำร

4.2.4.2 ประสำนกบัผู้เชี่ยวชำญในสำขำวชิำต่ำง ๆ ที่มคีวำมเชี่ยวชำญชำวไทย/ชำวต่ำงชำติด้ำนกำรวจิยัให้มำชว่ยพัฒนำงำนวจิยัและผลงำนวจิยัเพื่อน ำไปถำ่ยทอดในระดับนำนำชำติ โดยเฉพำะ
ในกลุ่มสำขำวชิำด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ซ่ึงปัจจบุันยงัมกีำรเผยแพร่ผลงำนในระดับนำนำชำติน้อยอยู่

4.2.5.1 พัฒนำกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนจริยธรรมกำรวจิยัในมนุษย ์และศูนยสั์ตวท์ดลอง ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนือให้มคีวำมทันสมยั น ำเอำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใชใ้นกำรให้บริกำรที่
ได้มำตรฐำนและมคุีณภำพในระดับสำกล

4.2.5.2 ปรับปรุงขอ้ก ำหนดจริยธรรมกำรวจิยัในมนุษย ์พ.ศ.2550 ให้มคีวำมยดืหยุ่น สำมำรถตอบสนองกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวจิยัในมนุษย ์กำรสรรหำคณะกรรมกำรที่
เหมำะสมเขำ้มำท ำหน้ำที่ และกำรพิจำรณำผลงำนวจิยัของบุคลำกรที่มคีวำมรวดเร็ว และถกูต้อง

4.2.4.1 จดัต้ัง Publication Clinic เพื่อท ำหน้ำที่สนับสนุนให้บุคลำกรเตรียมต้นฉบับบทควำมที่มคุีณภำพ โดยมผู้ีทรงคุณวฒิุชว่ยพิจำรณำเนื้อหำ และมผู้ีเชี่ยวชำญที่ใชภ้ำษำองักฤษเป็นภำษำ
หลักชว่ยตรวจสอบแกไ้ขภำษำ กอ่นส่งตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรวชิำกำรระดับนำนำชำติมำกขึ้นและมค่ีำ impact factor ที่สูงขึ้น
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4.2.6 พัฒนาระบบนักวจิยัหลงัปริญญาเอก (Post Doctoral Program) • ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

• คณะ/หน่วยงาน

4.2.7 พัฒนาวารสารวจิยัของมหาวทิยาลยัให้ไดม้าตรฐานในระดบัสากล • ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

• คณะ/หน่วยงาน

4.2.7.2 พัฒนำวำรสำรวจิยั มข. ให้ได้มำตรฐำนในระดับชำติ มบีทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรถกูน ำไปอำ้งองิ (Citation) เพิ่มมำกขึ้น แยกวำรสำรออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
   (1) วำรสำรวจิยั มข. ฉบับวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี

(2) วำรสำรวจิยั มข. ฉบับวทิยำศำสตร์สุขภำพ
(3) วำรสำรวจิยั มข. ฉบับมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ และเพิ่มจ ำนวนกำรตีพิมพ์เพิ่มขึ้นจำกเดิมปีละ 12 ฉบับให้เป็น 15-20 ฉบับต่อปี

4.3.1 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพดา้นการวจิยัอยา่งตอ่เน่ือง • ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

4.3.3.1 พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวจิยั • คณะ/หน่วยงาน

         (1)  พัฒนำนักวจิยัใหมห่รือบุคคลที่เคยมปีระสบกำรณ์วจิยัมำกอ่นและต้องกำรเร่ิมต้นท ำวจิยัใหม ่ให้มคีวำมรู้ ควำมเขำ้ใจในขั้นตอน กรรมวธิแีละกระบวนกำรในกำรพัฒนำขอ้เสนอ
โครงกำรและกำรท ำวจิยัที่ดี และสนับสนุนทุนเร่ิมต้นกำรวจิยัเมื่อผ่ำนกำรอบรม

         (2)  บ่มเพำะนักวจิยัเพื่อให้นักวจิยัที่ผ่ำนกำรอบรมนักวจิยัใหมแ่ล้วสำมำรถสร้ำงผลงำนวจิยัในระดับนำนำชำติได้

         (3)  พัฒนำกลุ่มวจิยั (นักวจิยัรุ่นกลำง) เป็นกำรพัฒนำนักวจิยัที่ต่อเนื่องมำจำกกำรอบรมนักวจิยัใหมแ่ละโครงกำรบ่มเพำะนักวจิยั โดยก ำหนดให้นักวจิยัรุ่นกลำงไมน่้อยกวำ่ 3 คนขึ้นไป
รวมกนัจดัต้ังกลุ่มวจิยั (Frontier Research Group) โดยมนีักวจิยัอำวโุสท ำหน้ำที่เป็นหัวหน้ำกลุ่มหรือพี่เล้ียงกลุ่ม

         (4)  พัฒนำนักวจิยัพี่เล้ียง (Mentor) เพื่อท ำหน้ำที่เป็นพี่เล้ียงให้กบันักวจิยัใหมส่ำมำรถพัฒนำศักยภำพและกำ้วไปเป็นนักวจิยัที่ดีต่อไป

4.3.3.2 สนับสนุนให้ศูนยว์จิยัเฉพำะทำงรับนักวจิยัใหม่/นักวจิยัรุ่นกลำงเขำ้เป็นสมำชกิเพื่อพัฒนำอยำ่งต่อเนื่อง โดยก ำหนดให้เป็นตัวชี้วดัที่ส ำคัญในกำรด ำเนินงำนของศูนยว์จิยั

4.2.6.1 กำรพัฒนำระบบนักวจิยัหลังปริญญำเอก (Post  Doctoral  Program) เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกแล้วได้มโีอกำสเขำ้มำร่วมพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวจิยั
ต่อเนื่องทั้งที่เป็นชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ

4.2.7.1 จดัต้ังส ำนักงำนวำรสำรวจิยั มข. ให้เป็นหน่วยงำนในสังกดัส ำนักงำนอธกิำรบดี ภำยใต้กำรก ำกบัดูแลของรองอธกิำรบดีที่รับผิดชอบงำนด้ำนกำรวจิยัและกำรถำ่ยทอดเทคโนโลย ีโดยมี
ภำระงำนในกำรตรวจสอบกำรรับรองคุณภำพวำรสำรของคณะ  เพื่อชว่ยให้ผลงำนวจิยัได้รับกำรเผยแพร่ง่ำยขึ้น ให้เป็นมำตรฐำน

4.2.7.3  จดัท ำวำรสำรนำนำชำติ “International Journal of Sustainable Community Development” ซ่ึงเป็นวำรสำรที่น ำเสนอเนื้อหำเกี่ยวกบักำรพัฒนำชนบทที่ยั่งยนื โดย
มหำวทิยำลัยขอนแกน่เป็นผู้รับชอบในกำรบริหำรจดักำรวำรสำรฉบับนี้

4.2.6.2 ปรับปรุงประกำศมหำวทิยำลัยขอนแกน่ ฉบับที่ 234/2549 เร่ือง หลักเกณฑ์กำรจดักำรฝึกอบรมหลังปริญญำเอก (Post Doctoral Training) เพื่อให้มคีวำมคล่องตัวในกำรสรรหำกำรคัด
สรร/คัดเลือกนักศึกษำหลังปริญญำเอก

กลยทุธท์ี่ 4.3.การพัฒนาบุคลากรดา้นการวจิยั
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4.3.2 สง่เสริมการวจิยัสถาบัน (Institutional Research)เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน/องค์กร • ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

4.3.2.1 ก ำหนดให้กำรวจิยัสถำบันเป็นนโยบำยที่ส ำคัญที่ทุกคณะ/หน่วยงำนจะต้องด ำเนินกำรโดยเร่ิมต้นจำก • คณะ/หน่วยงาน

(1)  พัฒนำระบบขอ้มลูสำรสนเทศของหน่วยงำน

(2)  กำรประเมนิสภำพปัจจบุัน/ปัญหำ หรือควำมต้องกำรจ ำเป็น

(3)  กำรวจิยัและพัฒนำนวตักรรมต่ำงๆ

(4)  กำรประเมนิควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได้ของนโยบำย แผนงำน หรือโครงกำรกำรวจิยั/ กำรติดตำมและประเมนิผลกระทบต่ำงๆ

4.3.2.2 ด ำเนินกำรอบรมและพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวจิยัสถำบันให้แกผู้่รับผิดชอบหรือผู้บริหำรของหน่วยงำนต่ำง ๆ ของมหำวทิยำลัยเพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำหน่วยงำนอยำ่งเป็นระบบ

4.3.3 พัฒนาบุคลากรทุกภาคสว่นให้มีความเข้าใจในการพัฒนางานประจ าโดยใช้งานวจิยัเป็นฐาน • ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

• ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
• คณะ/หน่วยงาน

• ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
• คณะ/หน่วยงาน

4.3.4 • ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
• คณะ/หน่วยงาน

4.3.5 • ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
• คณะ/หน่วยงาน

4.3.1.2 สร้ำงเครือขำ่ยบุคลำกรที่ท ำงำนในต ำแหน่งเดียวกนัภำยในหน่วยงำน ด ำเนินกำรอบรมและสร้ำงควำมเขำ้ใจหลักกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกบั R2R ซ่ึงเป็นกำรพัฒนำงำนประจ ำไปสู่กำรวจิยั 
ทั้งนี้มเีป้ำหมำยเพื่อแกป้ัญหำ หรือปรับปรุงกำรท ำงำนขององค์กร มกีำรเปิดเวทีให้แสดงควำมคิดเห็น

4.3.1.3 ส่งเสริมให้อำจำรยน์ ำเอำกระบวนกำรวจิยัปฏิบัติกำรในชั้นเรียนมำพัฒนำกำรเรียนกำรสอน โดยกำรจดัให้มกีำรอบรมกระบวนกำรวจิยัในชั้นเรียนให้แกอ่ำจำรย ์และกำรสร้ำงเครือขำ่ย
ผู้ท ำวจิยัในชั้นเรียนเพื่อเป็นศูนยก์ลำงของกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้อยำ่งสม่ ำเสมอ

จดัตั้งสถาบันวจิยั/สถานวจิยั (Research Institute) ที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันของศูนยว์จิยัเฉพาะทางตั้งแต ่3 ศูนยข์ึ้นไป หรือเกิดจากการพัฒนาคลสัเตอร์วจิยั (Research Cluster) 
ภายใตโ้ครงการมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ

จดัตั้งศูนยว์จิยัเฉพาะทางใหม่ (Center of Excellence) โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของกลุ่มวจิยั/การรวมตวักลุ่มวจิยัขึ้นมาท าหน้าที่เป็นศูนยว์จิยั

4.3.1.1 พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวจิยัให้มคีวำมเขำ้ใจแนวคิดกำรพัฒนำงำนโดยใชก้ำรวจิยัเป็นฐำน (Research based) และสนับสนุนกจิกรรมและงบประมำณอยำ่งต่อเนื่องโดยก ำหนดให้กำรท ำ
วจิยัเป็นเกณฑ์หนึ่งในกำรเขำ้สู่ต ำแหน่งทำงวชิำกำร/ช ำนำญกำร กำรคงต ำแหน่งทำงวชิำกำร/ช ำนำญเป็นกำรส่งเสริมควำมกำ้วหน้ำบุคลำกรในด้ำนกำรวจิยั
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4.3.6 สร้างแรงจงูใจ การเชิดชูเกียรตนัิกวจิยัที่สร้างชื่อเสยีงให้กับมหาวทิยาลยั • ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

4.3.6.1 ยกยอ่ง เชดิชเูกยีรติ และมอบรำงวลัให้แกน่ักวจิยั/หน่วยงำนที่มผีลงำนวจิยัดีเด่น • ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
(1) จดักจิกรรมยกยอ่ง เชดิชเูกยีรติ และมอบรำงวลัให้แกน่ักวจิยั/หน่วยงำนที่มผีลงำนวจิยัดีเด่นเป็นประจ ำทุกปี • คณะ/หน่วยงาน
(2) กำรเชดิชเูกยีรติและมอบรำงวลันักวจิยัดีเด่น (Excellent Researcher Award) ที่มผีลงำนตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรระดับนำนำชำติ 

        • รำงวลันักวจิยัระดับเหรียญเงิน (Silver Medal Researcher Award) มผีลงำนวจิยัสะสมอยำ่งน้อย 25 ผลงำน

        • รำงวลันักวจิยัระดับเหรียญทอง (Gold Medal Researcher Award) มผีลงำนวจิยัสะสมอยำ่งน้อย 50 ผลงำน

        • รำงวลันักวจิยัระดับเพชร (Diamond Researcher Award) มผีลงำนวจิยัสะสมอยำ่งน้อย 75 ผลงำน

        • รำงวลันักวจิยัเกยีรติคุณสำรสิน (Sarasin Honorable Researcher Award) มผีลงำนวจิยัสะสมอยำ่งน้อย 100 ผลงำน และผลงำนวจิยัที่เสนอนี้ ต้องมกีำรถกูอำ้งองิ              
(Cited) จ ำนวนไมน่้อยกวำ่ร้อยละ 20 ของจ ำนวนผลงำนวจิยัที่เสนอทั้งหมด

4.4.1 สนับสนุนและสง่เสริมการเผยแพร่ผลงานวจิยัของบุคลากรที่หลากหลายในเวทีระดบัชาตแิละนานาชาติ • ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

• ฝ่ายวเิทศสมัพันธฯ์
• คณะ/หน่วยงาน

4.4.1.2 ปรับปรุงกลไกส่งเสริมให้บุคลำกรของมหำวทิยำลัยไปเผยแพร่ผลงำนวจิยัในเวที กำรประชมุระดับนำนำชำติอยำ่งน้อยปีละ 1 คร้ังต่อคน พร้อมท ำหน้ำที่เป็นทูตแนะน ำมหำวทิยำลัยให้
ผู้เขำ้ร่วมสัมมนำรู้จกั มข.

4.4.2 วจิยัเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยทีี่น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิขย ์ นโยบาย สาธารณะ • ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
• คณะ/หน่วยงาน

4.4.3 วจิยัเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ประเดน็ร้อนเร่งดว่น • ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
• คณะ/หน่วยงาน

4.4.4 • ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

• คณะ/หน่วยงาน

กลยทุธท์ี่ 4.4 การใช้ประโยชน์จากงานวจิยัเพ่ือการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอยา่งยั่งยนื

4.4.1.1 ยกระดับกำรประชมุวชิำกำร“The Conference on Sustainable Community Development, CSCD” ให้เป็นกำรประชมุวชิำกำรระดับนำนำชำติ และมกีำรจดัประชมุเป็นประจ ำ
ทุกปี

จดัตั้งหน่วยงานที่เรียกชื่อวา่ โฮลด์ดิ้งคอมปานี (KKU Holding  Company) เพ่ือท าหน้าที่เป็นหน่วยร่วมลงทุน พัฒนาผลงานวจิยัและทรัพยส์นิทางปัญญาให้เป็นผลติภัณฑ์และน าไปสู่
เชิงพาณิชย์
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4.4.5 สง่เสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากผลงานวจิยัในเชิงพานิชยแ์ละการพัฒนาอุตสาหกรรม • ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

• คณะ/หน่วยงาน

4.4.2.2 กำรจดักจิกรรมเพื่อเผยแพร่ กำรเจรจำต่อรอง และกำรอนุญำตให้ใชสิ้ทธิ์ในทรัพยสิ์นทำงปัญญำของมหำวทิยำลัย ไปยงักลุ่มเป้ำหมำย
4.4.2.4) พัฒนำกลไกในกำรน ำผลงำนวจิยัไปสู่กำรใชป้ระโยชน์ในกำรพัฒนำอตุสำหกรรมผ่ำนหน่วยงำนที่เป็นองค์กรในก ำกบัของมหำวทิยำลัย เชน่ 
   • ส ำนักงำนอทุยำนวทิยำศำสตร์ มหำวทิยำลัยขอนแกน่

  • ศูนยป์ระสำนงำนเขตอตุสำหกรรมภำคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
  • ส ำนักงำนที่ปรึกษำวชิำกำร มหำวทิยำลัยขอนแกน่

4.4.2.5 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผู้ประกอบกำรใหมผ่่ำน โรงงำนต้นแบบของส ำนักงำนอทุยำนวทิยำศำสตร์ มหำวทิยำลัยขอนแกน่

4.4.6 พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือน าผลงานวจิยัไปสู่การพัฒนาประเทศและภูมิภาค • ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
• คณะ/หน่วยงาน

4.5.1 พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายงานวจิยั เช่น • ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
• ฝ่ายวเิทศสมัพันธฯ์
• คณะ/หน่วยงาน

     (2) กำรพัฒนำควำมร่วมมอืกบัเครือขำ่ยหน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรพัฒนำและแกป้ัญหำที่ส ำคัญที่ต้องกำรองค์ควำมรู้ด้ำนวชิำกำรให้กบัพื้นที่ หรือ  ประสำน 
เพื่อน ำเอำโจทยป์ัญหำในพื้นที่ไปท ำกำรศึกษำไปท ำกำรศึกษำและวจิยัต่อไปโดยกำรสนับสนุนทุนจำกหน่วยงำนดังกล่ำว โดยเน้นกำรวจิยัในภูมภิำคอสีำนให้มำกขึ้น พร้อมทั้งชว่ยเหลือสังคมจำก
ผลงำนวจิยั และสำมำรถตอบปัญหำสังคม

     (3) กำรพัฒนำเครือขำ่ยควำมร่วมมอืกบัหน่วยงำนภำคธรุกจิและอตุสำหกรรม โดยเฉพำะ SME ที่ต้องกำรองค์ควำมรู้ด้ำนกำรวจิยัไปใชเ้พื่อพัฒนำอตุสำหกรรม แต่ไมส่ำมำรถที่จะต้ังหน่วย
วจิยัของตนเองขึ้นมำได้ จงึต้องอำศัยกำรสนับสนุนจำกมหำวทิยำลัย โดย SME หรือภำคธรุกจิเป็นผู้สนับสนุนด้ำนงบประมำณวจิยั หรือขอกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำครัฐร่วมกนั

     (1) กำรพัฒนำควำมร่วมมอืกบัเครือขำ่ยองค์กรทั้งระดับชำติและนำนำชำติที่ให้กำรสนับสนุนกำรวจิยั โดยกำรส่งขอ้มลูควำมเชี่ยวชำญที่เป็นเร่ืองโดดเด่นของมหำวทิยำลัย ตลอดจนกำรลงนำม
ใน MOU ที่จะร่วมมอืกนัพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวจิยัให้กบัมหำวทิยำลัยในประเทศเพื่อนบ้ำน หรือร่วมกนัพัฒนำงำนวจิยัในประเทศ หรือกำรสมทบทุนวจิยั (Matching Fund) เพิ่มเติม

กลยทุธท์ี่ 4.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือดา้นการวจิยักับหน่วยงานภาครัฐ สถานประกอบการ ภาคธรุกิจ และชุมชน เพ่ือน าผลการวจิยัไปสร้างมูลค่าเพ่ิมไดอ้ยา่งยั่งยนื

4.4.3.1 จดัเวทีเสวนำร่วมกบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรวบรวมและแนวทำงกำรแกป้ัญหำของชมุชน กำรสังเครำะห์องค์ควำมรู้จำกงำนวจิยั เพื่อน ำไปสู่กำรใชป้ระโยชน์ในกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น/ชมุชน ผ่ำนหน่วยงำนมหำวทิยำลัย หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงำนภำครัฐ

4.4.2.1 ปรับปรุงระบบกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนบริหำรจดักำรทรัพยสิ์นทำงปัญญำให้มคีวำมคล่องตัว ให้ควำมรู้ให้ด้ำนทรัพยสิ์นทำงปัญญำให้แกบุ่คลำกร และพิทักษ์สิทธิ์ของบุคลำกรได้
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4.5.2 • ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

• ฝ่ายวเิทศสมัพันธฯ์

• คณะ/หน่วยงาน

4.5.3 • ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
• ฝ่ายวเิทศสมัพันธฯ์
• คณะ/หน่วยงาน

4.6.1 พัฒนาระบบบริหารจดัการโครงการมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ • ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

• ฝ่ายวเิทศสมัพันธฯ์

• คณะ/หน่วยงาน
4.6.1.2 จดัให้มหีน่วยงำนรับผิดชอบกำรประสำนงำนโครงกำรมหำวทิยำลัยแห่งกำรวจิยัและมกีำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรขบัเคล่ือนคลัสเตอร์ รวมถงึมกีำรประชมุอยำ่งน้อย ทุกๆ 3 เดือน

4.6.2 • ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
• คณะ/หน่วยงาน

4.6.3 พัฒนาระบบบริหารจดัการเพ่ือสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ • ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

4.6.3.1 วำงแผนกำรด ำเนินงำนของคลัสเตอร์วจิยัทั้ง 6 ที่มหำวทิยำลัยเสนอภำยใต้โครงกำรมหำวทิยำลัยวจิยัแห่งชำติ เพื่อให้ได้ผลกำรด ำเนินงำนที่สนับสนุนและสอดคล้องกบักรอบกำรจดัสรร
งบประมำณที่ สกอ. ก ำหนด

• คณะ/หน่วยงาน

4.6.3.2 กำรวำงแผนกำรใชจ้ำ่ยงบประมำณเงินรำยได้และงบประมำณแผ่นดินประจ ำปีงบประมำณ  ให้มปีระสิทธภิำพ และมกีำรก ำกบักำรใชจ้ำ่ยงบประมำณของแต่ละส่วนให้เป็นไปตำมหลักธรร
มำภิบำล

4.6.2.1)  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรขบัเคล่ือนโครงกำรมหำวทิยำลัยวจิยัแห่งชำติให้สอดคล้องกบัแนวทำงกำรจดัสรรงบประมำณตำมที่ สกอ. ก ำหนด และงบประมำณเงินรำยได้มหำวทิยำลัย

4.6.1.1 จดัให้มกีำรประชมุคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรมหำวทิยำลัยวจิยั คณะกรรมกำร ที่ปรึกษำนำนำชำติ (International Advisory Board) อยำ่งน้อยทุก ๆ 3 เดือน เพื่อขบัเคล่ือนกลไก
ต่ำง ๆ ที่จะผลักดันให้ มข. กำ้วไปสู่กำรเป็นมหำวทิยำลัยวจิยัระดับโลก

กลยทุธท์ี่ 4.6 การขับเคลื่อนโครงการมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ

การสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านหรือประเทศที่ก าลงัพัฒนาในการจดัท าข้อเสนอโครงการวจิยัและพัฒนาที่เป็นความตอ้งการของประเทศเพ่ือนบ้านและเป็นความเชี่ยวชาญของ
 มข. เพ่ือขอรับการสนับสนุนจากแหลง่ทุนในตา่งประเทศ

จดัเวที/เสวนาเพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับมหาวทิยาลยัคู่สญัญา (MOU) มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซ่ึงแนวทางดงักลา่วจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพงานวจิยัให้เพ่ิมมากขึ้นและเป็นไปตาม
เป้าหมายของมหาวทิยาลยัแห่งการวจิยั

ขับเคลื่อนโครงการมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาตใิห้สอดคลอ้งกับแนวทางการจดัสรรงบประมาณตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดและงบประมาณเงินรายไดม้หาวทิยาลยั
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5.1.1 สง่เสริมและพัฒนาให้มหาวทิยาลยัขอนแก่นเป็นศูนยก์ลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละการพัฒนาสงัคมที่ส าคัญของประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง
• ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
• คณะ/หน่วยงาน

• ฝ่ายวางแผนยทุธศาสตร์
• คณะ/หน่วยงาน

5.1.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานวจิยัและบริการวชิาการของมหาวทิยาลัย ออกมามบีทบาทต่อสังคมในการให้ความรู้ทางวชิาการเมื่อเกดิมปีัญหา หรือเหตุการณ์ส าคัญที่เกดิขึ้นในพื้นที่ 
หรือภูมภิาคในการสร้างหลักประกนัและความเชื่อมั่นให้กบัสังคม

•ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

• ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
• คณะ/หน่วยงาน

5.1.2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวสิาหกิจ และเอกชน ภายใตโ้ครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ • ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

5.1.2.2 ด าเนินการวจิยัและพัฒนาโครงการพัฒนาที่ดินมลูนิธชิยัพัฒนาฯ ภายใต้ความร่วมมอืกบัมลูนิธชิยัพัฒนาและบริษัท โฆษะกรุ๊ป จ ากดั • คณะ/หน่วยงาน

5.1.2.3 ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธพ์ัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและรวบรวมขอ้มลูโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ และพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมศิาสตร์ (GIS) เพื่อแสดงต าแหน่งที่ต้ังของโครงการ พร้อมน าเผยแพร่บนเครือเวบ็ไซต์ของส านักงาน

5.1.1.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัความเชี่ยวชาญหรือความช านาญการของบุคลากรของมหาวทิยาลัย ให้สามารถสืบค้น ติดต่อและประสานงานจากภายนอกได้โดยง่าย 
รวมถงึฐานขอ้มลูความต้องการของผู้ใชบ้ริการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริการวิชาการ

กลยทุธท์ี่ 5.1 พัฒนามหาวทิยาลยัให้เป็นศูนยก์ลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท์ี่ใหญ่ที่สดุในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือและในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง

5.1.1.2 ร่วมมอืกบัจงัหวดัต่าง ๆ เพื่อจดัท าแผนพัฒนาจงัหวดัเชงิบูรณาการ โดยกระบวนการการมส่ีวนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ศึกษาและวจิยัเชงิปฏิบัติการในพื้นที่ การสังเคราะห์จดัท า 
แผนพัฒนาและส่งมอบให้จงัหวดั เพื่อน าไปจดัท าค าของบประมาณเพื่อพัฒนาจงัหวดัต่อไป เนื่องจากปัจจบุัน จงัหวดัเป็นหน่วยงานที่ต้องจดัท าค าของบประมาณเพื่อการพัฒนาเองได้

5.1.2.1 ด าเนินงานวจิยัภายใต้โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริร่วมกบัโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี (อพ.สธ.) 
และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในพื้นที่ที่รับผิดชอบ อาทิ โคกภูตากา และเขื่อนอบุลรัตน์ จงัหวดัขอนแกน่ เขื่อนจฬุาภรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ

5.1.1.4 การจดัท าโครงการ “การด าเนินธรุกจิที่มคีวามรับผิดชอบต่อสังคม (Cooperate Social Responsibility, CSR)” โดยใชอ้งค์ความรู้ของมหาวทิยาลัยเป็นเคร่ืองมอืในการด าเนินงานบริการ
วชิาการให้แกสั่งคมชมุชนร่วมกบัภาคธรุกจิเอกชน

5.1.1.5 จดัต้ังศูนยพ์ัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา และการบ าบัดรักษาผู้ป่วยเร้ือรังเชงิบูรณาการสหวชิาการ เพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพของครูสอนคณิตศาสตร์ และด้านอื่น ๆ ที่เป็น
ความเชี่ยวชาญของมหาวทิยาลัย

5.1.1.6 ด าเนินการสังเคราะห์ความรู้ที่เกดิจากผลงานวจิยัของมหาวทิยาลัย และเผยแพร่ความรู้และจดัท าส่ือการเรียนรู้ (Open Courseware) ในด้านต่าง ๆ ทั้งส่ืออเิล็กทรอนิกส์ และส่ืออื่นๆ 
เพื่อแสดงศักยภาพทางวชิาการที่น าไปสู่การได้รับการยอมรับ

• ส านักงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ
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กลยทุธ์ โครงการ/แนวทางการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

• ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
• คณะ/หน่วยงาน

5.1.2.5 สร้างเครือขา่ยความร่วมมอืกบัสถาบันการศึกษาหรือองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ และด าเนินกจิกรรมการพัฒนาประเทศเพื่อนบ้านผ่านโครงการของคณะ ศูนยบ์ริการวชิาการ 
ศูนยว์จิยัเฉพาะทาง ส านักงานอทุยานวทิยาศาสตร์

5.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือดา้นบริการวชิาการเพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลย ีสู่ชุมชน สงัคม ประเทศชาต ิอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขงและนานาชาติ • ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

5.1.3.1 ขยายเครือขา่ยความร่วมมอืการประชมุวชิาการ “การพัฒนาชนบทอยา่งยั่งยนื” หรือ “Conference on Sustainable Community Development” ให้เป็นเวทีการน าเสนอผลงาน
วชิาการประจ าปีในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งใชเ้ป็นเวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้

• คณะ/หน่วยงาน

5.1.3.2 การสร้างเครือขา่ยความร่วมมอืกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาชมุชนอยา่งต่อเนื่องและยั่งยนื โดยการด าเนินงานของศูนยบ์ริการวชิาการ

5.1.3.3 จดัท าโครงการ “ชมุชนต้นแบบหลักเศรษฐกจิพอเพียง” พัฒนาคุณภาพชวีติของชมุชนโดยรอบที่ต้ังของมหาวทิยาลัยในทุกพื้นที่ทั้งขอนแกน่ หนองคาย ร้อยเอด็ และจงัหวดัเลย โดยการ
ด าเนินงานของศูนยบ์ริการวชิาการและส านักงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ มหาวทิยาลัยขอนแกน่

5.1.4 บูรณาการการให้บริการวชิาการจากหน่วยงานของมหาวทิยาลยัให้มีเอกภาพเพ่ือเผยแพร่สู่ชุมชน • ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
5.1.4.1 ก าหนดบทบาทที่ชดัเจนในการให้บริการวชิาการ ลดความซ้ าซ้อน ของให้หน่วยงานที่ท าหน้าที่บริการวชิาการเชน่ ศูนยบ์ริการวชิาการ สถาบันยทุธศาสตร์ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 
ส านักงานอทุยานวทิยาศาสตร์ คณะวชิา หรือสถาบันวจิยัและพัฒนา

• คณะ/หน่วยงาน

5.1.4.2 ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในการรายงานผลงานด้านการบริการวชิาการของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้มหาวทิยาลัยสามารถรวบรวมขอ้มลูได้อยา่งครบถว้น

5.1.5 การให้บริการวชิาการมหาวทิยาลยัขอนแก่น • ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
• คณะ/หน่วยงาน

5.1.6 การให้บริการรักษาพยาบาลและสง่เสริมสขุภาพเพ่ือการศึกษาและวจิยั • ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
• คณะ/หน่วยงาน

5.1.7 จดัให้มีระบบการประชาสมัพันธก์ารให้บริการวชิาการอยา่งทั่วถึง และตอบสนองตอ่ความตอ้งการของชุมชน สงัคมทุกระดบั • ฝ่ายชุมชุนสมัพันธแ์ละสื่อสารองค์กร
5.1.7.1 สร้างเครือขา่ยการประชาสัมพันธก์บัส่ือมวลชนระดับชาติและระดับท้องถิ่นในการเผยแพร่กจิกรรมและโครงการบริการวชิาการที่มหาวทิยาลัยด าเนินการตลอดจนการประชาสัมพันธผ่์าน 
Social Network

• คณะ/หน่วยงาน

5.1.7.2 การส ารวจความต้องการด้านบริการวชิาการของชมุชนและสังคม โดยมอบหมายให้ ศูนยว์จิยัธรุกจิและเศรษฐกจิอสีาน คณะวทิยาการจดัการ เป็นท าหน้าที่ส ารวจและวเิคราะห์ความส าคัญ
เพื่อน าไปให้บริการวชิาการ

5.1.2.4 ศูนยบ์ริการวชิาการมแีผนการด าเนินโครงการบริการวชิาการเพื่อสร้างรายได้ ซ่ึงเป็นโครงการเสริมสร้างประสิทธภิาพการท างานกบัหน่วยงานภายนอก อาทิ สมาคมขา้ราชการพลเรือน
แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.)  เป็นต้น
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5.1.7.3 จดัให้มกีารเผยแพร่องค์ความรู้ในเวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลัยและชอ่งทางอื่นๆ พร้อมทั้งควรมชีอ่งทางอื่นๆ ในการน าเสนอผลงานทางวชิาการ และเชญิหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งมาร่วมประชา
วจิารณ์ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติต่อชมุชน

5.1.8 การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับศูนยบ์ริการดา้นการแพทย ์(Medical Hub) • ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐาน
5.1.8.1 ปรับระบบโครงสร้างการบริหาร ยา้ยอาคารส านักงานทรัพยากรน้ าบาดาลเขต 4 ขอนแกน่ และจดัท าประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) • คณะแพทยศาสตร์

5.1.9 การแก้ไขปัญหาสาธารณสขุและการศึกษาในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ • ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 (1) แกไ้ขปัญหาโรคพยาธใิบไมตั้บและมะเร็งท่อน้ าดี • คณะ/หน่วยงาน
 (2) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
 (3) การเสริมไอโอดีนเสริมไอคิว
 (4) การแกไ้ขปัญหาความยากจน

5.1.12 มหาวทิยาลยัขอนแก่น 50 ปี เพ่ือสงัคม เพ่ือเฉลมิฉลองการครบรอบ 50 ปี • รองอธกิารบดทีุกฝ่าย
• คณะ/หน่วยงาน

5.1.13 • ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
• ส านักงานโครงการอันเน่ืองมาจาก     
พระราชด าริ

5.1.14 ก่อสร้างอาคารกัลยาณิวฒันานุสรณ์ • ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐาน

• คณะ/หน่วยงาน

ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาตวิทิยา เพ่ือเป็นแหลง่เรียนรู้และแหลง่วจิยัดา้นธรรมชาตศึิกษาแก่ชุมชน และเป็นแหลง่วจิยัดา้นธรรมชาตศึิกษาของนักวจิยัทั งภายในและภายนอกประเทศ
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6.1.1 • ฝ่ายศิลปวฒันธรรม
• คณะ/หน่วยงาน

6.1.2 • ฝ่ายศิลปวฒันธรรม

6.1.3 • ฝ่ายศิลปวฒันธรรม
• คณะ/หน่วยงาน

6.1.4 • ฝ่ายศิลปวฒันธรรม
• คณะ/หน่วยงาน

6.1.5 การดแูล รักษา และพัฒนาสถานที่ทรงคุณค่าทางศิลปวฒันธรรม และสถานที่ส าคัญทางประวตัศิาสตร์ของมหาวทิยาลยัให้เป็นแหลง่เรียนรู้ที่ส าคัญของนักศึกษา บุคลากร ชุมชน และเยาวชนรุ่นหลงั • ฝ่ายศิลปวฒันธรรม

6.1.6 ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลรองรับการค้นควา้และจดัตั้งศูนยว์จิยัเฉพาะทางดา้นวฒันธรรมศึกษา (Cultural Study) เพ่ือศึกษาวจิยัความหมายทางสงัคมของศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาอีสาน พร้อม
สร้างและแสวงหาช่องทางเผยแพร่องค์ความรู้ดา้นศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาอีสานที่หลากหลาย

• ฝ่ายศิลปวฒันธรรม

6.1.7 • ฝ่ายศิลปวฒันธรรม
• คณะ/หน่วยงาน

6.1.8 สร้างค่านิยมและเอกลกัษณ์ความเป็นไทย เช่น การเผยแพร่บันทึกสื่อศิลปะและดนตรีทั้งไทยและสากล ที่เป็นผลงานของบุคลากรและนักศึกษามหาวทิยาลยั  รวมถึงสนับสนุนการจดักิจกรรมและนิทรรศการ
ตา่ง ๆ อยา่งตอ่เน่ือง

• ฝ่ายศิลปวฒันธรรม

6.1.9 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญดา้นศิลปวฒันธรรม โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับศิลปินพ้ืนบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชนและหน่วยงานอ่ืนและเครือข่ายนักวจิยัในดา้นศิลปวฒันธรรม    
ภูมิปัญญาอีสานกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และการมีสว่นร่วมในกิจกรรมของมหาวทิยาลยัและชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้ดา้นศิลปวฒันธรรม

• ฝ่ายศิลปวฒันธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี

โครงการ/แนวทางการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบกลยทุธ์

สนับสนุนและสง่เสริมให้มีการน าศิลปะและวฒันธรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative economy) โดยจดัตั้ง “ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรม” และเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลกึกับศูนยว์ฒันธรรมศึกษา (Cultural Study)

จดักิจกรรมมอบรางวลัเชิดชูเกียรตใิห้แก่ศิลปิน นักคิด นักเขียน นักแตง่เพลง นักร้อง นักแสดงที่อยู่ในพ้ืนที่ โดยเน้นบุคคลที่ท าคุณประโยชน์ เผยแพร่ สง่เสริม ศิลปวฒันธรรมท้องถ่ินอีสานให้เป็นที่ประจกัษ์
ทั้งแก่ชาวไทยและชาวโลกในงานวนั “มรดกอีสาน” ซ่ึงจดัขึ้นในวนัที่ 2 เมษายน ของทุกปี

กลยทุธท์ี่ 6.1  เป็นศูนยก์ลางดา้นการอนุรักษ์และสง่เสริมศิลปวฒันธรรมอีสานและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

สง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

วจิยัและพัฒนาหลกัสตูรท้องถ่ินของการศึกษาในระดบัตา่งๆ โดยการพัฒนาศิลปะ วฒันธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าและมีมูลค่าเพ่ิม เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนดว้ย
ฐานการวจิยัเชิงสหวทิยา

สนับสนุนให้มีการท าวจิยัศิลปวฒันธรรมในเชิงสหวทิยาเพ่ืออธบิายความหมายทางสงัคมอยา่งลุ่มลกึ รอบดา้น และเชื่อมโยงกับมิตเิศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและ
พัฒนาความเป็นอยู่ของสงัคมไทยให้มีความยั่งยนื
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โครงการ/แนวทางการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบกลยทุธ์

6.1.10 ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลรองรับการค้นควา้และจดัตั้งศูนยว์จิยัเฉพาะทางดา้นวฒันธรรมศึกษา (Cultural Study) เพ่ือศึกษาวจิยัความหมายทางสงัคมของศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาอีสาน พร้อม
สร้างและแสวงหาช่องทางเผยแพร่องค์ความรู้ดา้นศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาอีสานที่หลากหลาย

• ฝ่ายศิลปวฒันธรรม

6.1.11 • ฝ่ายศิลปวฒันธรรม
• คณะ/หน่วยงาน

6.1.12 ปรับปรุงหอศิลปวฒันธรรม • ฝ่ายศิลปวฒันธรรม

6.1.13 • ฝ่ายศิลปวฒันธรรม
• คณะ/หน่วยงาน

6.1.14 อนุรักษ์วฒันธรรมไทยลงแขกด านา • ฝ่ายศิลปวฒันธรรม
6.1.15 • ฝ่ายศิลปวฒันธรรม

• คณะ/หน่วยงาน
6.1.16 • ฝ่ายศิลปวฒันธรรม

• คณะ/หน่วยงาน
6.1.17 • ฝ่ายศิลปวฒันธรรม

• คณะ/หน่วยงาน
6.1.18 • ฝ่ายศิลปวฒันธรรม

• คณะ/หน่วยงาน

อนุรักษ์มรดกอีสาน

สง่เสริมการประกวดดนตรีอีสาน โปงลาง หมอล า

จดักิจกรรมประเพณีลอยกระทง และประเพณีไทยตามเทศกาล

อนุรักษ์และฟ้ืนฟูวฒันธรรมอีสาน

สง่เสริมการวจิยัดา้นศิลปวฒันธรรม

พัฒนาและเชื่อมโยงศิลปวฒันธรรมท้องถ่ินอีสานกับท้องถ่ินอ่ืนภายใน ประเทศ และเชื่อมโยงกับศิลปวฒันธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและนานาชาต ิผ่านการจดักิจกรรม “ศิลปวฒันธรรมนานาชาติ”และ
การวจิยัเพ่ือพัฒนา

�
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 6  การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมที่ดี 88
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8.1.1 • ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์
• คณะ/หน่วยงาน

8.1.2 • ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์
• คณะ/หน่วยงาน

8.1.3 • ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์
• คณะ/หน่วยงาน

8.1.4 จดัท าวารสารศิษยเ์ก่า "มอดนิแดงสมัพันธ์" เพ่ือการประชาสมัพันธกิ์จกรรมของศิษยเ์ก่า ศิษยป์ัจจบุัน กิจกรรมของมหาวทิยาลยั • ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์

8.1.5 • ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์
• คณะ/หน่วยงาน

8.1.6 • ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์
• คณะ/หน่วยงาน

พัฒนาเครือข่ายสงัคม (Social Network) ของส านักงานบริหารกิจการศิษยเ์ก่าให้เป็นเวทีที่ศิษยเ์ก่า ศิษยป์ัจจบุัน และมหาวทิยาลยัไดม้าเจอกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ 
update ข้อมูลข่าวสารตา่งๆ

การระดมทุนผ่านการบริจาคในรูปแบบตา่งๆ  อาทิ  เงินบริจาคจากศิษยเ์ก่าภาคอุตสาหกรรม  ภาคธรุกิจ  องค์กรเอกชน  ผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ  กลุ่มผู้ประกอบการที่
รวมตวักัน  และบริจาคเงินรายปีแก่มหาวทิยาลยั  รวมถึงการบริจาคเป็นสิ่งปลกูสร้างเพ่ือประโยชน์ใช้สอยของมหาวทิยาลยั  เช่น  อาคารเรียน ห้องสมุด  เป็นตน้

ประสานความร่วมมือกับศิษยเ์ก่าด าเนินกิจกรรมนักศึกษาสมัพันธเ์พ่ือให้นักศึกษา เห็นความส าคัญของศิษยเ์ก่า ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ มัชฌิมนิเทศหรือปัจฉมินิเทศ กิจกรรม
ไหวค้รู กิจกรรมรับน้องใหม่ ศิษยเ์ก่าเลา่ประสบการณ์ ฯลฯ

พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจดัการฐานข้อมูลศิษยเ์ก่าที่ทันสมัย โดยประสานงานกับสมาคมศิษยเ์ก่าของมหาวทิยาลยัและของคณะ รวมทั้งศิษยเ์ก่ากลุ่มตา่งๆ

ประชาสมัพันธกิ์จกรรมของมหาวทิยาลยัถึงศิษยเ์ก่าอยา่งตอ่เน่ือง ผ่านเครือข่ายสงัคม (Social Network) เพ่ือให้ศิษยเ์ก่าตดิตามความเคลื่อนไหวของมหาวทิยาลยัได ้
ขณะเดยีวกัน มหาวทิยาลยัก็สามารถระดมทุนจากศิษยเ์ก่าผ่านช่องทางเครือข่ายสงัคมได้

ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี

โครงการ/แนวทางการด าเนินงาน

กลยทุธท์ี่ 8.1 การพัฒนาความสมัพันธกั์บศิษยเ์ก่าที่ดี

กลยทุธ์

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 8   ศิษยเ์กา่สัมพันธท์ี่ดี 90
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กลยทุธ์ โครงการ/แนวทางการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

9.1.1 สง่เสริมการท า University Social Responsibility (USR) • ฝ่ายชุมชนสมัพันธแ์ละสื่อสารองค์กร

• คณะ/หน่วยงาน

9.1.2 • ฝ่ายชุมชนสมัพันธแ์ละสื่อสารองค์กร
• คณะ/หน่วยงาน

9.1.3 • ฝ่ายวเิทศสมัพันธฯ์
• คณะ/หน่วยงาน

9.1.4 • ฝ่ายการคลงัและทรัพยส์นิ
• คณะ/หน่วยงาน

9.1.5 • ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
• คณะ/หน่วยงาน

9.1.6 สร้างช่องทางการรับรู้ ความเข้าใจ และมีสว่นร่วมในการด าเนินงานของมหาวทิยาลยัที่เกิดผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบกับชุมชน • ฝ่ายชุมชนสมัพันธแ์ละสื่อสารองค์กร

9.1.3.1 เพิ่มชอ่งทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านชอ่งทางที่เปิดเผยที่หลากหลายเพื่อให้ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียสามารถส่งขอ้มลูได้โดยง่ายและมคีวามมั่นใจ • คณะ/หน่วยงาน

9.1.5 • อธกิารบดี
• คณะ/หน่วยงาน

9.1.8 • ฝ่ายวางแผนยทุธศาสตร์
• คณะ/หน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 ชุมชนสัมพันธ์

กลยทุธท์ี่ 9.1 ชุมชนสมัพันธท์ี่ดี

9.1.1.2  การให้ความรู้และสร้างทักษะในการดูแลสุขภาพให้กบัประชาคม มข. ในการดูแลสุขภาพ การลด ละ เลิก พฤติกรรมเส่ียงที่เป็นภัยต่อสุขภาพ หรือส่งเสริมให้มพีฤติกรรมสุขภาพที่ดี 
การเลิกสูบบุหร่ี การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การสร้างความสัมพันธอ์นัดีระหวา่งคนในชมุชน

พัฒนาความเข้มแข็งดา้นวชิาการ ดา้นการวจิยั ดา้นการบริหารวชิาการ และดา้นการประกันคุณภาพภายในของสถาบันการศึกษาของเครือข่ายอยา่งตอ่เน่ือง

9.1.1.1  จดัท าแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาชมุชนรอบขา้งมหาวทิยาลัย ร่วมกบัผู้น าชมุชน ผู้ที่มส่ีวนได้ส่วนเสีย บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกนัพัฒนาชมุชนและสังคมให้มส่ิีงแวดล้อมที่ดี 
เสริมสร้างสุขภาวะให้กบัชมุชน ยกระดับคุณภาพชวีติของประชาชน ส่งเสริมให้เยาวชนใชเ้วลาให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด และฝึกสอนกฬีาให้แกเ่ด็กในชมุชน

การพัฒนาแหลง่เรียนรู้ตลอดชีวติให้ชุมชน เพ่ือใช้เป็นสถานที่ส าหรับพัฒนาคุณลกัษณะของบัณฑิตอุดมคตริ่วมกันระหวา่งสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย

ร่วมกับภาคเอกชนที่ตอ้งการท ากิจกรรมที่รับผิดชอบตอ่สงัคม (Cooperated Social Responsibility, CSR) โดยมหาวทิยาลยัเป็นองค์กรที่มีความรู้ และภาคเอกชนมีงบประมาณ

ขยายการสร้างความสมัพันธเ์ป็นชุมชนระดบัอาเซียน  10 ประเทศ หรือระดบั Global

จดัท า University tour สง่เสริมการท่องเที่ยวภายในมหาวทิยาลยั  สถานที่ส าคัญตา่งๆ จงึสนับสนุนให้มีการจดัระบบขนสง่มวลชนภายในมหาวทิยาลยั  โดยมีจดุจอดรถรับสง่
ภายนอกสู่ภายในมหาวทิยาลยั

เปิดพ้ืนที่ภายในมหาวทิยาลยัเพ่ือแบ่งปัน สงเคราะห์ เก้ือกูลให้ภาคสว่นตา่ง ๆ ใช้ประโยชน์ โดยเปิดโอกาสให้ประชาคมทั้งในจงัหวดัและจากตา่งจงัหวดัเข้าใช้พ้ืนที่ของมหาวทิยาลยั
ด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ เช่น การออกก าลงักาย การพักผ่อนหยอ่นใจ การค้นควา้หาความรู้ การจดักิจกรรมตา่ง ๆ

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 9  ชมุชนสัมพันธ์ 91
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10.1.1 จดัหารายไดจ้ากการด าเนินงานที่มีประสทิธภิาพ • ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน

• กองอาคารและสถานที่
• คณะ/หน่วยงาน

• ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

• ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน

• คณะ/หน่วยงาน

10.1.1.4 การจดัซ้ือและจดัหาวสัดุ อปุกรณ์ส านักงานที่ใชร่้วมกนั เชน่ กระดาษ อปุกรณ์เคร่ืองเขยีน วสัดุ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น • ฝ่ายการคลงัและทรัพยส์นิ
• คณะ/หน่วยงาน

10.1.2 จดัหารายไดจ้ากการด าเนินงานดา้นการจดัการเรียนการสอน • ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ

• คณะ/หน่วยงาน

10.1.2.2 การพัฒนาหลักสูตรในการศึกษาปกติในระดับปริญญาตรี-โท-เอก รวมถงึหลักสูตรนานาชาติ

• ฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ

• คณะศึกษาศาสตร์ (รร.สาธติฯ)

10.1.2.1 การพัฒนาหลักสูตรส าหรับคนท างาน หรือผู้ที่เกษียณอายรุาชการที่สามารถเรียนสะสมหน่วยกติและขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรจากหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชวีติ หลักสูตร
การอบรมระยะส้ัน และระยะยาว หรือหลักสูตรการศึกษาทางไกล

10.1.2.3 จดัต้ังโรงเรียนสาธติ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ (นานาชาติ) เพื่อรองรับความต้องการของนักเรียนในท้องถิ่นและอนุภูมภิาคลุ่มน้ าโขง โดยให้มรูีปแบบของการบริหารจดัการเป็นแบบ
องค์กรในก ากบัของมหาวทิยาลัย

10.1.1.3 จดัท าโครงการผลิตแกส๊ชวีภาพจากการหมกัขยะเศษอาหาร และมลูสัตวต้์นแบบเพื่อใชใ้นการผลิตไฟฟ้า และเป็นพลังงานทดแทนในฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์ และสถานีทดลองที่
จงัหวดัร้อยเอด็

กลยทุธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปญัญาเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและพ่ึงตนเองได้

10.1.1.1 ปฏิบัติการเพื่อลดการใชพ้ลังงานภายในพื้นที่อาคาร โดยมเีป้าหมายลดค่าใชจ้า่ยด้านพลังงานของมหาวทิยาลัยลงอยา่งน้อย 10% ต่อปี โดยการรณรงค์และสร้างจติส านึก จดัท า
มาตรการการ โครงการน าร่อง การติดต้ังอปุกรณ์หยดัพลังงาน ติดตามและประเมนิผลการอนุรักษ์พลังงาน

กลยทุธท์ี่ 10.1.การบริหารจดัการทรัพยากรของมหาวทิยาลยัเพ่ือพัฒนามหาวทิยาลยัอยา่งยั่งยนื

10.1.1.2 ปฏิบัติการลดการใชพ้ลังงานไฟฟ้าภายนอกพื้นที่อาคาร โดยการใชพ้ลังงานแสงอาทิตยห์รือพลังงานลมขนาดเล็กผลิตไฟฟ้าเพื่อทดแทนไฟแสงสวา่งของถนน ไฟแสงสวา่งในพื้นที่
รอบอาคาร ไฟสัญญาณจราจร

โครงการ/แนวทางการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 10  การบริหารจดัการทรัพยากร ทรัพยสิ์นและทรัพยสิ์นทางปัญญาเพื่อพัฒนามหาวทิยาลัยให้เกดิประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้ 92
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10.1.3 การจดัหารายไดจ้ากการด าเนินการดา้นการวจิยัและให้ค าปรึกษาทางวชิาการ

10.1.3.1 การให้บริการแกภ่าคเอกชน ผ่านการจดักจิกรรม CSR ให้กบัผู้ประกอบการภาค เอกชน ที่มคีวามต้องการท าโครงการ โดยขอให้มหาวทิยาลัยเป็นผู้ด าเนินการให้ • ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

• คณะ/หน่วยงาน

10.1.3.3 การจดัหารายได้จากท างานวจิยัและพัฒนาให้แกห่น่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผ่านเครือขา่ยงานวจิยัของมหาวทิยาลัย • ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

• ฝ่ายการคลงัและทรัพยส์นิ

• คณะ/หน่วยงาน

10.1.3.5 การให้บริการทางวชิาการในรูปแบบการฝึกอบรม หรือการวจิยัเพื่อแกไ้ข ให้กบักลุ่มเป้าหมายในกลุ่มประเทศ ASEAN โดยร่วมมอืจากองค์กรระหวา่งประเทศ

10.1.3.6 การจดัหารายได้จากทรัพยสิ์นทางปัญญาที่มหาวทิยาลัยรวบรวมไวก้วา่ 500 รายการ โดยท าการประชาสัมพันธแ์นะน าทรัพยสิ์นทางปัญญา การเจรจาต่อรอง เพื่อพิทักษ์สิทธิ์ให้แก่
มหาวทิยาลัยและนักวจิยั

10.1.3.7 การจดัหารายได้จากการตรวจวนิิจฉยั การทดสอบ การวเิคราะห์ผล จากการให้บริการโดยห้องปฏิบัติการมาตรฐานของมหาวทิยาลัย

• ฝ่ายการคลงัและทรัพยส์นิ
• คณะ/หน่วยงาน

10.1.4 การจดัหารายไดจ้ากการพัฒนาพ้ืนที่ของสถานีทดลอง/วทิยาเขตหนองคาย หรือมหาวทิยาลยัให้เป็นแหลง่เรียนรู้/แหลง่ผลติที่ส าคัญ เช่น • ฝ่ายวทิยาเขตหนองคาย
(1) การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกบัฟาร์มโคนม ผลิตน้ านมที่ได้มาตรฐาน ที่สถานีทดลองฯ จงัหวดัร้อยเอด็ • คณะ/หน่วยงาน
(2) การปลูกป่าเศรษฐกจิ เชน่ ยางพารา ยคูาลิปตัส หรือพืชเศรษฐกจิอื่นๆ  ในพื้นที่รอยต่อระหวา่งชมุชนกบัพื้นที่ของสถานีทดลอง โดยด าเนินกจิกรรมร่วมกบัเกษตรกร และจดัสรร
ผลประโยชน์ร่วมกนั

(3) การพัฒนาพื้นที่ของ มข. ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหยอ่นใจ มสีวนหยอ่มเป็นแหล่งนันทนาการ เป็นสถานที่เปิดส าหรับการจ าหน่ายสินค้า และจบัจา่ยซ้ือของ และพื้นที่ส าหรับท ากจิกรรม

(4) การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชงิเกษตร พร้อมทั้งจดัสถานที่พักแรมให้แกน่ักเรียน / เยาวชน ซ่ึงสถานีทดลองและวทิยาเขตยงัคงมศัีกยภาพ ที่จะใชห้ารายได้ให้แกม่หาวทิยาลัย
ได้

10.1.5 • ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์
• คณะ/หน่วยงาน

10.1.3.4 การจดัหารายได้จากการด าเนินงานของส านักงานอทุยานวทิยาศาสตร์ มข. ภายใต้การบริการที่หลากหลาย เชน่ การวจิยัและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาศักยภาพในการผลิต
ของอตุสาหกรรม การให้บริการโรงงานต้นแบบด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สมนุไพร การทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่

10.1.3.8 ปรับปรุงร้านหนังสือมหาวทิยาลัยให้เป็นแหล่งจ าหน่ายเอกสาร ต าราทางวชิาการ หนังสือทั่วไปที่มคุีณภาพของภูมภิาค

การระดมทุนผ่านการบริจาคในรูปแบบตา่ง ๆ อาทิ เงินบริจาคจากศิษยเ์ก่า ภาคอุตสาหกรรม ภาคธรุกิจ องค์กรเอกชน ผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ กลุ่มผู้ประกอบการที่รวมตวักัน และ
บริจาคเงินรายปีแก่มหาวทิยาลยั รวมถึงการบริจาคเป็นสิ่งปลกูสร้างเพ่ือประโยชน์ใช้สอยของมหาวทิยาลยั เช่น อาคารเรียน ห้องสมุด เป็นตน้

10.1.3.2 การจดัหารายได้จากการให้บริการให้ค าปรึกษาด้านวชิาการ ผ่านหน่วยงานที่จดัต้ังขึ้น เรียกชื่อวา่ “ส านักงานที่ปรึกษาวชิาการ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ หรือ KKU Academic 
Consultancy Office (KKU-ACO)”

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 10  การบริหารจดัการทรัพยากร ทรัพยสิ์นและทรัพยสิ์นทางปัญญาเพื่อพัฒนามหาวทิยาลัยให้เกดิประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้ 93
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10.1.6 • ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
• คณะ/หน่วยงาน

10.1.7 • ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

• คณะ/หน่วยงาน

10.1.8 • ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
• คณะ/หน่วยงาน

ขับเคลื่อนให้มหาวทิยาลยัเป็นตวัน าในการสร้างสรรค์งานวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ ที่สามารถน าไปสู่เชิงพาณิชยแ์ละน าไปสู่ผลติภัณฑ์ใหม่ หรือธรุกิจใหม่ที่สามารถ
สร้างมูลค่าให้กับมหาวทิยาลยั หรือเป็นงานวจิยัในลกัษณะ technology push รูปแบบความร่วมมือในลกัษณะน้ีวา่ University Industry Collaboration

มีระบบการจดัสรรผลประโยชน์ที่เกิดจากถ่ายทอดเทคโนโลยกีารบริการวชิาการ การวจิยัสู่ศูนยว์จิยั กลุ่มวจิยั และนักวจิยัในรูปแบบตา่งๆ อยา่งเป็นธรรมและจงูใจ

สร้างความสมัพันธร์ะหวา่งมหาวทิยาลยักับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมภาควทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพ่ือพัฒนาตนเองไปสู่เชิงพาณิชย ์งานวจิยัแบบ demand 
pull โดยมีภาครัฐท าหน้าที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนในช่วงแรก ภายใตรู้ปแบบของ Triple-Helix model

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 10  การบริหารจดัการทรัพยากร ทรัพยสิ์นและทรัพยสิ์นทางปัญญาเพื่อพัฒนามหาวทิยาลัยให้เกดิประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้ 94
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10.1.6 • ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
• คณะ/หน่วยงาน

10.1.7 • ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

• คณะ/หน่วยงาน

10.1.8 • ฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
• คณะ/หน่วยงาน

ขับเคลื่อนให้มหาวทิยาลยัเป็นตวัน าในการสร้างสรรค์งานวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ ที่สามารถน าไปสู่เชิงพาณิชยแ์ละน าไปสู่ผลติภัณฑ์ใหม่ หรือธรุกิจใหม่ที่สามารถ
สร้างมูลค่าให้กับมหาวทิยาลยั หรือเป็นงานวจิยัในลกัษณะ technology push รูปแบบความร่วมมือในลกัษณะน้ีวา่ University Industry Collaboration

มีระบบการจดัสรรผลประโยชน์ที่เกิดจากถ่ายทอดเทคโนโลยกีารบริการวชิาการ การวจิยัสู่ศูนยว์จิยั กลุ่มวจิยั และนักวจิยัในรูปแบบตา่งๆ อยา่งเป็นธรรมและจงูใจ

สร้างความสมัพันธร์ะหวา่งมหาวทิยาลยักับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมภาควทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพ่ือพัฒนาตนเองไปสู่เชิงพาณิชย ์งานวจิยัแบบ demand 
pull โดยมีภาครัฐท าหน้าที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนในช่วงแรก ภายใตรู้ปแบบของ Triple-Helix model

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 10  การบริหารจดัการทรัพยากร ทรัพยสิ์นและทรัพยสิ์นทางปัญญาเพื่อพัฒนามหาวทิยาลัยให้เกดิประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้ 94
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ภาคผนวก ข 
กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
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 ภาคผนวก ข. กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
 

 ตามนัยแห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 ก าหนดให้ทุกกระทรวงและส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี ให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินและในแต่ละปีงบประมาณส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนปฏิบั ติ
ราชการ 4 ปีเสนอต่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและใช้เป็นแนวทางส าหรับส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจ
ตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว ส าหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นส่วนราชการภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีมาอย่างต่อเนื่อง คือ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2548-2551 แผนปฏิบัติการ 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550 – 2553 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
พ.ศ.2552-2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2548 2549 2550 2551 2552 2553  2554  และ 
2555   โดยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้ความเห็นชอบมาเป็นล าดับ 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 นี้ จัดท าขึ้นภายใต้แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดท าขึ้นโดยใช้
กรอบค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 และแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558  ซึ่งเสนอนายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 คณะรัฐมนตรีภายใต้การน าของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ซึ่งกรอบเวลาให้ส่วนราชการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ภายใน 60 วัน หลังจากเสนอแผนบริหารราชการแผ่นดินต่อคณะรัฐมนตรี กอปรกับส านักงบประมาณได้
แจ้งก าหนดการเตรียมการจัดท างบประมาณและการก าหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ก าหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ื นจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินและบูรณาการงบประมาณในมิติพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัดเสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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กระบวนการจัดท าแผน 
 

ผู้เกี่ยวข้องที่ส าคัญ 

1. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือรวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลและ สารสนเทศ ในเบื้องต้นเพ่ือ
เสนอต่อผู้บริหาร โดยคณะท างานมีหน้าที่วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) โดยใช้ข้อมูล
ดังต่อไปนี้ 

 วิเคราะห์ผลการด าเนินงานในอดีตของมหาวิทยาลัย 
 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย ตลอดจนข้อคิดเห็นเสนอแนะต่างๆ โดยองค์กรต่างๆ ทั้งภายใน

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

 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการประกันคุณภาพ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผน 
 ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

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

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัย ขอนแก่น  
 พิจารณาปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และก าหนดกลยุทธ์หลักในการมุ่งไปสู่ทิศทางที่ก าหนด 

 อธิการบดี 
 รองอธิการบดี 
 ผู้ช่วยอธิการบดี 
 คณบดี 
 ผู้อ านวยการ ศูนย ์/สถาบัน/ส านัก/กอง 
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กระบวนการจัดท าแผน 
 

ผู้เกี่ยวข้องที่ส าคัญ 

3. จัดประชุมสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วย
อธิการบดี คณบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากรสายผู้สอน บุคลากรสายสนับสนุน ตัวแทนนักศึกษา 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการภาคประชาชนเพื่อการพัฒนา  

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

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

 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการประกันคุณภาพ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผน 
 ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

4. คณะท างานร่วมกัน  
 จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map)  
 จัดท า [ร่าง] แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 

 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผน 
 ผู้อ านวยการกองแผนงาน 

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

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
 

 อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ชว่ยอธิการบดี 
 คณบดี/รองคณบดี 
 ผู้อ านวยการ/รอง ศูนย์ /สถาบัน/ส านัก 
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
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กระบวนการจัดท าแผน 
 

ผู้เกี่ยวข้องที่ส าคัญ 

6. คณะท างานปรับปรุง และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ฉบับสมบูรณ์ 
 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 เสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงบประมาณและส านักงาน ก.พ.ร. 
 เผยแพร่เอกสารบนเว็ปไซต์ 

 ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 
 

7. จัดท างบประมาณประจ าปี  
 จัดท าค าของบประมาณแผ่นดิน  
 จัดท าค าของบประมาณเงินรายได้  

 

 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผน 
 ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

8. คณะ/หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณประจ าปีของคณะและหน่วยงาน ที่สอดรับกับแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ของมหาวิทยาลัย 

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

9.คณะและหน่วยงานจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
 คณะ/หน่วยงานส่งเอกสารประกอบการจัดท าข้อตกลงฯ คือ แผนยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน และรายละเอียด 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
 เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน  
 อธิการบดีและผู้บริหารคณะหน่วยงานลงนามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

 

 อธิการบดี / รองอธิการบดี / 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

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

ผู้เกี่ยวข้องที่ส าคัญ 

10. ตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 คณะหน่วยงานจัดท า SAR รอบ 6 9 เดือน และรอบ 12 เดือน เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 คณะหน่วยงานมีการประเมินคุณภาพภายในตามระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  
 คณะและหน่วยงานรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  

 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ 
 ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
 ผู้อ านวยการส านักงานประเมินและ

ประกันคุณภาพ 
 

11. จัดประชุมสัมมนาผู้บริหาร 
 ก าหนดนโยบายและแนวทางในการผลักดันให้ด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  
 คณะและหน่วยงานปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้สอดรับกับนโยบายและแนวทางในการผลักดันให้ด าเนินการเป็นไป

ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ชว่ยอธิการบดี 
 คณบดี/รองคณบดี 
 ผู้อ านวยการ/รอง ศูนย์ /สถาบัน/ส านัก 
 ผู้อ านวยการกอง 
 

12. คณะท างานรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ โดย  
 รวบรวมข้อมูลจากผลการประเมินภายในและภายนอกโดยองค์กรต่างๆ เช่น สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น สมศ. ก.พ.ร.   
 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
 รวบรวมข้อมูลเอกสารเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการในรอบปีถัดไป  

 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผน 
 ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
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กระบวนการ กิจกรรม ช่วงเวลา 

1.การทบทวนการจัดท า
แผนและงบประมาณ 

 มหาวิทยาลัยทบทวนแผน/ผล การด าเนินการปี 2555 ปรับปรุงเป้าหมาย ผลผลิต พ.ศ.2557  
 น าเสนอ (ร่าง) นโยบายการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ฯ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ต.ค.-พ.ย.2555 

2.การวางแผนปฏิบัติ
ราชการและแผน
งบประมาณ 

 เตรียมความพร้อมการจัดท าโครงการยุทธศาสตร์รัฐบาลและกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557  (งบประมาณแผ่นดิน) พ.ย.- ธ.ค.2555 

 คณะ/หน่วยงาน และกองแผนงานจัดท ากรอบงบประมาณแผ่นดินในรายจ่ายประจ าขั้นต่ า (ค่าเช่าบ้าน เงินเดือน ฯลฯ ) และโครงการเชิง
ยุทธศาสตร์ 

ม.ค. – 
ม.ีค.2556 

 มหาวิทยาลัยและ คณะ/หน่วยงาน ด าเนินการตามแนวทางดังนี้ 
- วิเคราะห์ SWOT ของหน่วยงาน 
- (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
- วิเคราะห์แผนการบริหารความเสี่ยง  

ม.ีค. - 
พ.ค.2556 

 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายแผน ระดับ คณะ/หน่วยงาน 
 ช้ีแจงแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 หน่วยงานในก ากับ 

เม.ย.2556 

 จัดท ารายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2557 ตามโครงการกิจกรรมใน (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 

พ.ค.2556 

 คณะ/หน่วยงาน ส่งค าของบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
 คณะ/หน่วยงาน บันทึกงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ในระบบ e- budget 

ม.ิย.2556 

  มหาวิทยาลัย น า (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะ/หน่วยงาน วิเคราะห์จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย ก.ค.2556 
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กระบวนการ กิจกรรม ช่วงเวลา 

3. การอนุมัติแผนปฏบิัติ
ราชการและงบประมาณ 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นพิจารณารายละเอียดงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 

ส.ค.2556 

 สภามหาวิทยาลัย พิจารณารายละเอียดงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
 

ก.ย.2556 

4.การจัดท า/ปรับปรุง
แผนปฏิบัติราชการ 

 จ าท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงิน  
 จัดท ารายละเอียดแผนงบประมาณ พ.ศ.2557 ส่งให้คณะ/หน่วยงาน 
 มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ที่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  
 จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2557 

 

ก.ย.2556 

5.การติดตามประเมินผล  มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2557 รอบ 6   9  และ 12 เดือน 
 มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รอบ 6  9  และ 12 เดือน 

 

ม.ีค.2557 

ม.ิย.2557 

ก.ย.2557 
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ภาพที่ 1 - 4 ความสัมพันธ์และเช่ือมโยงระหว่างนโยบายระดับประเทศและมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2556-2558 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ม.ขอนแก่น 
นโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร ์

5. นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  - 
6.นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยฯ  4. การวิจัย  
7.นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  - 

8.นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  1. ระบบบริหารจัดการที่ดี  
9. ชุมชนสัมพันธ์  
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ภาคผนวก ง ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
และผลผลิต มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

 

 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557* 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ผลผลิต/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ : การสร้างรากฐานการพัฒนาที่
สมดุลสูส่ังคม 
แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อ
การศึกษา 

1.การบริหารจัดการองค์กรที่ด ี
2. การผลติบัณฑิตที่ด ี

โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา 
(Tablet) 

ยุทธศาสตร์การศึกษา : การศึกษา คุณธรรม 
จริยธรรม คูณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกัน
ในสังคม 
แผนงาน : สนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 
แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2. การผลติบัณฑิตที่ด ี  ผลผลิตผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. การพัฒนานักศึกษา   ผลผลิตผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

4. การวิจัย   ผลผลิตผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

5. การบริการวิชาการ   ผลผลิตผู้ส าเรจ็การศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบณัฑิตสาขาวิชาทีข่าดแคลน 

6. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทีด่ี   โครงการผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ 

7. การพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคณุภาพ  
8. ศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ด ี 
 
 

 ผลผลิตผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการ 
ศึกษาวิจัย 
 

 

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
การวิจัยและนวัตกรรม 
แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

4. การวิจัย  ผลผลติผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลย ี
ผลผลติผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้
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ภาคผนวก จ  
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

(SWOT Analysis) 
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ภาคผนวก จ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (SWOT Analysis)1 
 

 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกใช้หลักการบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ได้จากการประเมินตนเองและโดยองค์กรต่างๆ เช่น จุดเด่นและโอกาสพัฒ นา       

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัย วิเคราะห์ทิศทาง สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง และประกาศ                 
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่  3/2553 เรื่อง พันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ.2554 – 2558) 
 
2.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strengths)  
S1. การมีศูนย์ให้บริการวิชาการในระดับชาติและระดับภูมิภาค ได้แก่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ โรงพยาบาลทันตกรรม และโรงพยาบาลสัตว์ 

นอกจากจะเป็นที่พ่ึงของประชาชนในด้านสุขภาพแล้ว ยังช่วยส่งเสริมและยกระดับการผลิตบัณฑิตและการวิจัยได้เป็นอย่างดี 
S2. ที่ตั้งมหาวิทยาลัยได้สร้างศักยภาพในด้านต่าง ๆ โดยเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคจึงเป็นที่ตั้งของศูนย์ภูมิภาคหรือเครือข่ายภูมิภาคต่างๆ จ านวนมาก 
S3. มีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ร่มรื่นมีสถานที่เพ่ือการออกก าลังกายมากกว่า 11 ตารางกิโลเมตร ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากรและนักศึกษา 
S4. ผลงานที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่ยอมรับของสังคมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
S5. มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่ตั้งมานาน มีความพร้อมอยู่ใน 5 อันดับแรกของประเทศ และมากกว่าสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ ในภูมิภาค 
S6. มีพ้ืนที่กว้างขวางขนาดใหญ่โดยมีพ้ืนที่ ณ จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ประมาณ 5,500 ไร่จังหวัดชัยภูมิ 70 ไร่ จังหวัดร้อยเอ็ด 1,170 ไร่ จังหวัดเลย 2,106 ไร่ 

วิทยาเขตหนองคาย 3,413ไร่ จังหวัดหนองคาย รวมพ้ืนที่ ทั้งหมดประมาณ 12,259 ไร่ 
 
 

                                                           
1
 ที่มา : ได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2554  เมื่อวันท่ี 10  มิถุนายน พ.ศ.2554   
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S7. การก าหนดนโยบายทิศทางและนโยบายเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย” นั้น เป็นความชัดเจนของเป้าหมายที่จะเป็นประโยชน์ในการก าหนดยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ การพัฒนากลไกพ้ืนฐานด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  ได้แก่  การจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง  กลุ่มวิจัย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ TLO ศูนย์
ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คลินิกเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น มีส่วนส าคัญที่จะผลักดันและ
ส่งเสริมให้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประสบความส าเร็จในการเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยได้ง่ายข้ึน เพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับนานาชาติ (World class) 

S8. คุณภาพบัณฑิต เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต และมีอัตราการมีงานท าและศึกษาต่อมากกว่า ร้อยละเฉลี่ย 80 บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีคุณภาพจัดอยู่ใน
มาตรฐานที่สูงโดยได้การประเมินในความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสูงมากกว่าร้อยละ 80 

S9. การมีกองทุน 40 ปี เพ่ือการพัฒนาบุคลากร (วงเงิน 100 ล้านบาท) กองทุนวิจัย 40 ปี (วงเงิน 100 ล้านบาท) กองทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี กองทุนเพ่ือการขยายโอกาสแก่นักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาบุคลากร ช่วยเหลือนักเรียน 
นักศึกษา และน าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยได้ง่ายข้ึน 
 

จุดอ่อน (Weaknesses)  
W1. บัณฑิตปริญญาตรียังมีจุดอ่อนในด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ความมั่นใจ และความสามารถในการแก้ปัญหา ส่วนบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก     

มีจุดอ่อนในเรื่องผลงานวิทยานิพนธ์ยังไม่โดดเด่นและยังไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มากเท่าที่ควรจะเป็นซึ่งเห็นได้จากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์มีน้อย 
W2. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนใหญ่พัฒนาขึ้นภายใต้การริเริ่มของภาควิชาจึงมีลักษณะแคบและขาดการบูรณาการของสาขาวิชาอ่ืนนอกภาควิชา

หรือนอกคณะโดยเฉพาะขาดการน าความต้องการจริงของผู้ใช้บัณฑิตมาใช้ในการก าหนดหลักสูตรอย่างจริงจัง  การก าหนดวิชาที่มีในหลักสูตรอยู่ในพ้ืนฐานของความ
เชี่ยวชาญ/ความต้องการของอาจารย์ในภาควิชานั้นๆ ดังนั้น การเกิดหลักสูตรที่มีลักษณะบูรณาการหลายสาขาวิชาในคณะหนึ่งๆ จึงเกิดยากมาก ส่วนการเกิดหลักสูตรใน
ระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการระหว่างคณะไม่มีเลยและในระดับบัณฑิตศึกษามีค่อนข้างน้อย 

W3. คณาจารย์ที่เป็นนักวิจัยศักยภาพสูงระดับนานาชาติยังมีน้อย การวิจัยร่วมกับนักวิจัยจาก ต่างประเทศของอาจารย์ยังมีน้อย 
W4. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มี Impact factor สูงและผลงานที่ได้รับการอ้างอิงมีจ านวนน้อยมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน                 

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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W5. ระบบบริหารงานบุคคลไม่เอ้ือให้มหาวิทยาลัยสามารถดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงมาเป็นอาจารย์และรักษาทรัพยากรบุคคลที่มี คุณค่าเอาไว้ได้ มหาวิทยาลัยยังขาด
ระบบการเตรียมบุคคลที่เข้าสู่ต าแหน่งบริหารอย่างเป็นรูปธรรม 

W6. การน า มข. สู่การจัดอันดับในระดับนานาชาติ มข. ยังมีจุดอ่อนเรื่อง ศักยภาพและความพร้อมในการเปิดหลักสูตรนานาชาติ จ านวนอาจารย์และนักศึกษา
ต่างชาติ และโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริการในมหาวิทยาลัยซึ่งจะต้องก าหนดกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาศักยภาพอย่างจริงจัง 
 

โอกาส (Opportunities)  
O1. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสู่ระดับโลก (World Class University) เป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะก าหนดทิศทาง นโยบาย 

และการผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยได้ง่ายข้ึนและมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณหรือการสนับสนุนในรูปแบบอื่น 
O2. นโยบายด้านต่างประเทศของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สามารถสร้างความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมกับ

ประเทศในภูมิภาคอาเซียนกับประเทศอ่ืน ส่งผลให้เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา  และการจัดการหลักสูตรร่วม และที่ส าคัญสร้างโอกาสให้
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่รู้จักกว้างข้ึนในเวทีโลก 

O3. การจัดอันดับของมหาวิทยาลัยไทยโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีผลกระทบในวงกว้างต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสถาบันจึงเป็นปัจจัย   
เชิงบวกหากได้รับการจัดอันดับที่ดีและเป็นปัจจัยเชิงลบหากได้รับการจัดอันดับต่ าแต่เป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะได้ปรับปรุงและพัฒนาให้ ได้ค่าคะแนนที่ขึ้นตามตัวชี้วัด      
การที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม  ดีเลิศด้านการเรียนการสอนและในกลุ่มดีเยี่ยมด้านการวิจัยเป็นโอกาสที่ส าคัญที่จะส่งผลต่อความเชื่อถือของผู้เรียน 
และจะส่งผลต่อจ านวนนักศึกษาท่ีจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย 

O4. การประเมินและรับรองโดย สมศ. เป็นกลไกที่เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย ได้รับทราบข้อดีและข้อด้อย กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวที่จะไปสู่  
การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง การประเมินโดยจ าแนกเป็นกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ เอ้ือให้มีโอกาสให้คณะต่างๆในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันช่วยเหลือกันได้มากขึ้น 

O5. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณตามการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มคือกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยและบัณฑิตศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ              
กลุ่มมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์ และกลุ่มมหาวิทยาลัยชุมชน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยสามารถสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการได้ตาม พันธกิจของตนเอง 

O6. นโยบายของรัฐบาลในการบริหารงานแบบบูรณาการเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากยิ่งขึ้น 
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O7. นโยบายรัฐบาลในการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น  การกระจายอ านาจตัดสินใจ การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น เปิดโอกาสให้มหาวิทยา ลัยมี
บทบาทในการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากยิ่งขึ้น 

O8. การประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการโดย กพร. เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยได้พัฒนาองค์กรและพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรโดยเฉพาะอย่างย่ิง
ในมิติของ Outside in และมิติของการมีส่วนร่วมของประชาชนรวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับเงินรางวัลอันเป็นผลจากการผ่านการประเมิน 

O9. ความต้องการในการศึกษาระดับอุดมศึกษามีมากขึ้นทั้งจากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมเพ่ิมสูงขึ้น  จากบุคลากรในวัยท างานที่ต้องการศึกษาต่อ     
เพ่ือเพ่ิมวุฒิและจากความต้องการของส่วนราชการที่ต้องการพัฒนาบุคลากรของตนเป็นการเฉพาะ ท าให้การผลิตบัณฑิตและการบริการวิชาการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ยังขยายตัวได้ 
 

ภาวะคุกคาม (Threats)  
T1. แนวโน้มการเปิดเสรีทางการค้าและบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา การสาธารณสุขและ ด้านอื่นๆ ระหว่างประเทศไทยและต่างประเทศ อาจส่งผลให้

มีมหาวิทยาลัยต่างประเทศมาตั้งในประเทศไทย ท าให้การแข่งขันรุนแรงยิ่งขึ้น 
T2. สภาวะความไม่แน่นอนของการปรับสถานะภาพไปสู่  มหาวิทยาลัยในก ากับ เนื่องจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ในขั้นตอนของนิติบัญญัติท าให้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องบริหารภายใต้ระบบราชการเดิม ซึ่งยังคงไม่คล่องตัวและระบบการบริหารงานบุคคลยังมีบุคลากรหลายประเภทซึ่งมีสถานะและสิทธิแตกต่างกัน 
เป็นสภาวะที่เป็นข้อจ ากัดอย่างมากในปัจจุบันและถือเป็นภาวะคุกคามอย่างหนึ่ง 

T3. การปฏิรูประบบการเงินอุดมศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกติดกับรายได้ในอนาคตมีแนวโน้มที่  อาจท าให้มหาวิทยาลัยต้องพ่ึงตนเองมากขึ้นและอาจส่ง  
ผลกระทบต่อภารกิจของมหาวิทยาลัยได้ 
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ภาคผนวก ฉ 
ผลการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
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ภาคผนวก ฉ  ผลการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี  ตามนโยบายและพันธกิจใน
การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2555 (รอบ 12 เดือน :  ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555) ซึ่งจัดท าขึ้นโดยคณะกรรมการก ากับ
ติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  3/2556   
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 โดยมีสาระส าคัญ  

1. งานส าคัญท่ีอธิการบดีต้องการท าให้ส าเร็จในอีก 12 เดือนข้างหน้า 
1.1  ด้านบุคลากร 

1) การด าเนินการเพ่ือจัดท ากองทุนประกันสุขภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้เพ่ือให้ระบบสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย           
มีความครบถ้วนมากขึ้น 

2) โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
3) โครงการเพิ่มจ านวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
4) การใช้หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างเข้มงวด   
5) การก าหนดสัดส่วนอาจารย์กับนักศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทของคณะ   

1.2 ด้านคุณภาพบัณฑิต 
1) ให้มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิชาการฯ และหรือบัณฑิตวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพพิจารณาการเปิดหลักสูตรร่วมสหสาขาวิชาในรูปแบบต่างๆ  
2) ก าหนดวิธีการควบคุมจ านวนรับนักศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ตลอดจน

เป้าหมายจ านวนรับตามแผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 11 
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3) จัดสรรทุนให้นักศึกษาต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม(CLMV) รวมถึงกลุ่มประเทศความร่วมมือทางเศรษฐกิจ      
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง(GMS) เพ่ือเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่ต่ ากว่าปีละ 50 ทุน รวมทั้งการเสาะแสวงหานักศึกษาต่างชาติแบบเชิงรุก  

4) ทบทวนและปรับระบบการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป และในกลุ่มวิชาอ่ืนๆ ของแต่ละหลักสูตร เพ่ือสร้างคุณลักษณะบัณฑิต        
ที่พึงประสงค์ (คุณลักษณะบัณฑิตส าหรับศตวรรษที่ 21) และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Ready to Work) 

5) ส่งเสริมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ้านอย่างจริงจัง   
1.3  ด้านการวิจัย  

1) การยกระดับศูนย์วิจัยเฉพาะทางท่ีมีศักยภาพสูงขึ้นเป็นศูนย์วิจัยระดับโลก   
2) การเพ่ิมจ านวนนักวิจัยหน้าใหม่และกลุ่มวิจัยใหม่ 
3) การเพ่ิมสัดส่วนการตีพิมพ์ต่อจ านวนอาจารย์ให้สูงขึ้น 
4) การน าผลงานวิจัยและการบริการวิชาการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  ไปสู่เครือข่ายท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้จริงและ          

มีส่วนร่วม รวมถึงการผลิตองค์ความรู้จากผลงานการวิจัย 
1.4 ด้านการบริหารจัดการ  

1) การก าหนดขนาดและการใช้ก าลังคนที่เหมาะสมกับศักยภาพ ขีดความสามารถ ตามความส าคัญและความจ าเป็นตามภารกิจที่ส าคัญ   
2) การปฏิรูประบบงบประมาณ การเงิน การคลังในระดับมหาวิทยาลัยและคณะเพ่ือให้อธิการบดีและคณบดีสามารถบริหารได้ตามที่ได้รับมอบหมาย

จากสภามหาวิทยาลัย   
3) การสื่อสารองค์กรเชงิรุกเพ่ือเน้นจุดเด่นและจุดขายของมหาวิทยาลัยตลอดจนคณะและสาขาวชิา    
4) ปรับปรุงระบบและกลไกการประเมินประเภทต่างๆ (องค์กร บุคลากร ผู้บริหาร) ให้มีความกะทัดรัด ลดความซับซ้อน เกิดความคล่องตัว เพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด    
5) โครงการพัฒนาระบบ MIS                                                                                    
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1.5 ด้านโครงสร้างทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
1) การปรับปรุงการให้บริการระบบขนส่งมวลชน หรือรถสวัสดิการ โดยการจัดท า TOR ฉบับใหม่เพ่ือหาผู้ประกอบการเข้ามาด าเนินการให้สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค ์
2) การแก้ปัญหาบริเวณท่ีเป็นจุดอันตรายของมหาวิทยาลัย เพื่อลดความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจรในมหาวิทยาลัย 
3) การปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน มีการควบคุมความเร็วในการสัญจรที่เหมาะสม มีจุดเลี้ยวกลับ วงเวียน และสัญญาณไฟ พร้อมเครื่องหมายจราจร 

แผนที่ ป้ายชื่อถนน ป้ายประตู และป้ายบอกทางที่สามารถสื่อสารให้ชาวต่างชาติเข้าใจได้ 
4) การรณรงค์เพ่ือสร้างจิตส านึกให้กับนักศึกษาและบุคลากรในเรื่องต่างๆ เช่น วินัยจราจร การบริโภคเครื่องดื่มมึนเมา การรักษาความสะอาด        

การประหยัดพลังงาน เป็นต้น 
5) โครงการจัดตั้งส านักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นส่วนงานภายในของส านักงานอธิการบดี เพ่ือแก้ปัญหาด้านขยะ สิ่งแวดล้อม            

และงานสาธารณสุขของมหาวิทยาลัยแบบครบวงจร 
6) การปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่ภายใน และการเตรียมการเพื่อเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติ ครั้งที่ 41 
7) เริ่มด าเนินการโครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถและบริการ จ านวน 2      
8) เริ่มต้นด าเนินการโครงการพัฒนาพ้ืนที่เชิงพาณิชย์เชิงสร้างสรรค์ 

 
1.6 ด้านกลไกการขับเคลื่อน  

1) มีการติดตามความคืบหน้าของมาตรการและแนวทางดังกล่าวทุก 3 เดือนโดยการใช้การประชุมในลักษณะ Dean forum   
2) มีกลไกการขับเคลื่อนโครงการในลักษณะการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง และประสานการท างานร่วมกันในทุกภาคส่วน 
3) มีการสื่อสารผลงานและมาตรการเหล่านี้ไปสู่บุคลากรทั้งภายในมหาวิทยาลัยและออกไปสู่ชุมชนภายนอกด้วย  โดยเฉพาะการน ายุทธศาสตร์ต่างๆ      

ไปก าหนดให้เกิดการปฏิบัติ (Action Plan) ได้อย่างเป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 
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2. ความต้องการช่วยเหลือจากสภามหาวิทยาลัยในอีก 12 เดือนข้างหน้า 
     2.1  สนับสนุนนโยบายในการหารายได้จากทรัพย์สินและทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย โดยการจัดตั้งหน่วยงานที่เรียกชื่อว่า Holding Company    

จะน าเอาทรัพย์สินทางปัญญาไปสู่เชิงพาณิชย์ด้วยตนเอง เนื่องจากทรัพย์สินทางปัญญามีศักยภาพแต่ผู้ประกอบการต้องการให้มหาวิทยาลัย เข้าไปเป็นหุ้นส่วนในช่วงแรก
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ัน หรือกรณีที่ทรัพย์สินที่มีศักยภาพสูงมหาวิทยาลัยอาจด าเนินการเองโดยผ่าน Holding Company ได้ 

    2.2 สภามหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายการผลักดันให้นักศึกษาของแต่ละคณะวิชามีโอกาสออกไปฝึกฝนประสบการณ์ร่วมกันกับเพ่ือนๆ ต่ างวิชาชีพ            
ในภาคสนามเช่นเดียวกันกับโครงการฝึกภาคสนามร่วมของกลุ่มคณะวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยการก าหนดให้เป็นนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและขอใ ห้ทุกคณะวิชา
ให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง ทั้งนี้จะเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีความพร้อมที่จะออกไปท างานได้ 

    2.3 สนับสนุนนโยบายเกี่ยวกับทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาท่ียากจนให้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 
    2.4 การสนับสนุนนโยบายการขับเคลื่อนและยกระดับมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันและการพัฒนาศักยภาพให้กับ

มหาวิทยาลัยและชุมชน 
    2.5 การก าหนดนโยบาย มาตรการ และส่งเสริมให้คณาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการมีการป้องกันต าแหน่งของอาจารย์ ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

 
3.ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัย   

การบรรลุวิสัยทัศน์  “มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับโลก” ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ .ศ. 2555 - 2558 มหาวิทยาลัยต้องมี
ความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ตามที่ก าหนดไว้ได้ ทั้งนี้ ประเด็นหลักที่มหาวิทยาลัยต้ องให้ความส าคัญเชิงการพัฒนา   
มากขึ้น มีดังต่อไปนี้  
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3.1 ด้านการบริหาร 
3.1.1 การบริหารจัดการภายในวิทยาเขตหนองคาย 

(1) มหาวิทยาลัยควรร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยกับวิทยาเขตหนองคายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาศักยภาพ         
ในการท าวิจัยที่มีลักษณะบูรณาการสหวิทยาการที่เป็นการตอบโจทย์ของพื้นที่ การจัดตั้งกลุ่มวิจัยหลากหลายทางชีวภาพของลุ่มน้ าโขง รวมทั้ งจัดท า    
ระบบการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยโดยมีพี่เลี้ยง (Mentor) เป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นกลไกให้ร่วมด าเนินงานที่มีวาระเป็นเรื่องของการวิจัยชัดเจน
มากขึ้น โดยควรมุ่งเน้นการวิจัยระดับภูมิภาค เพื่อการรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

  

 

 

(2) วิทยาเขตหนองคายประสบปัญหาการบริหารจัดการหลักสูตรในด้านการขาดแคลนอัตราก าลังอาจารย์ผู้สอน  และวิธีการคัดเลือก
อาจารย์เข้ามาสอน ส่งผลต่อการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนอัตราก าลังอาจารย์ผู้สอน และเง่ือนไขเกณฑ์   
การรับต าแหน่งอาจารย์ที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อสถาบัน 

  

(3) เนื่องจากปัญหาในด้านกายภาพของพื้นที่วิทยาเขตส่งผลให้ขาดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ขาดความมีชีวิตชีวาภายในมหาวิทยาลัย 
ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับเรื่องการพัฒนาพ้ืนท่ีเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์  เช่น การพัฒนา Hub ด้านสุขภาพ Hub ด้านการศึกษา เป็นต้น 

  

 

3.1.2  การบริหารเงินรายได้  
มหาวิทยาลยัควรมีการทบทวนนโยบายด้านการบริหารเงินรายได้ โดยยึดตามหลักธรรมาภบิาลและสนองต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตรข์อง

มหาวิทยาลยั  

  

 

3.1.3 การบริหารการเงินและพัสดุ 
(1) การบริหารการเงินและพัสดุยังพบปัญหาความล่าช้าในการด าเนินงานเบิกจ่าย ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาระบบการบริหารการเงินและ

พัสดุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
 

 

(2) มหาวิทยาลัยควรมีการศึกษาเชิงวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายในเรื่องต่างๆ ต่อผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึ้นว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด   
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มหาวิทยาลยัควรมีการศึกษาเชิงวเิคราะห์เกี่ยวกับการติดตามการใช้งบประมาณเพื่อให้เกิดผลติภาพ (productivity)    
3.1.4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมรอบมหาวิทยาลัย 

(1) มหาวิทยาลัยต้องก าหนดมาตรการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ในการท าหน้าที่ร่วมเป็นหูเป็นตาดูแล
ความสงบเรียบร้อย ร่วมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักศึกษา  

 
 
 

 

(2) มหาวิทยาลัยต้องเพิ่มมาตรการด้านวินัยและจิตสาธารณะ (service mind) ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมากขึ้น   
(3) มหาวิทยาลัยต้องเร่งขับเคลื่อนโครงการศึกษาและวิจัยการจัดผังเฉพาะเพื่อวางแผนการใช้พื้นที่และการจัดการระบบการจราจรในพื้นที่

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อลดปัญหาจราจรในมหาวิทยาลัย 
  

3.2 การพัฒนานักศึกษา 
(1) มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาอย่างจริงจังในทุกมิติ  ทั้งในด้านความรู้ ความคิด และพฤติกรรมที่          

พึงประสงค์ ตลอดจนการสร้างค่านิยมและจิตส านึกท่ีดีให้กับนักศึกษา 

 
 
 

 

(2) มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาอย่างเพียงพอ และอ านวยความสะดวกกิจกรรมของนักศึกษา    
อย่างเหมาะสมเพื่อน าไปสู่การผลิตบัณฑิตที่ดี  

  
 

(3) มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ภาษาในการสื่อสารส าหรับนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดประชาคม
อาเซียนที่ใกล้มาถึง 

 
 

 

3.2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
(1) มหาวิทยาลัยต้องมีแนวทางการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนที่น าเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับอาจารย์ให้น าไปสู่      

การปฏิบัติในช้ันเรียนได้อย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 
 
 

 

(2) มหาวิทยาลัยควรมีการส่งเสริมการเขียนต าราในลักษณะที่เป็นกลุ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงบูรณาการและ    
สหสาขาวิชามากขึ้น 
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(3) มหาวิทยาลัยควรศึกษาแนวทางและก าหนดแผนการจัดตั้งส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายต ารา   
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และปรับปรุงศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีความหลากหลายในการจ าหน่ายหนังสือทั้งที่เป็นหนังสือเรียน 
ต ารา หนังสืออ่านประกอบ ท้ังที่เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และให้มีการขยายการให้บริการไปยังวิทยาเขตหนองคาย รวมทั้งควรเน้นการบริการ
ของศูนย์หนังสือในลักษณะออนไลน์ ที่เข้าถึงได้ง่าย หลากหลาย และรวดเร็ว 

  
 

3.4 การบริหารจัดการหลักสูตร  
(1)    มหาวิทยาลัยควรมีกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงการให้ความส าคัญกับ   

การควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มหลักสูตรภาคสมทบ ภาคพิเศษ 

 
 
 

 

3.5 การพัฒนาบุคลากร 
(1) มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรสายผู้สอนให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามเส้นทาง

วิชาชีพ พร้อมท้ังมีระบบการติดตามที่ชัดเจน 

 
 
 

 

(2) มหาวิทยาลัยควรมีระบบการประเมินบุคลากรทั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่เข้มข้นมากขึ้นตามงานที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาท่ีก าหนดไว้ในบทพรรณนางาน (Job Description) ที่มีความชัดเจน และผลประเมินมีผลต่อการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรอย่างเหมาะสม
และยุติธรรม  

 
 

 

(3) มหาวิทยาลัยควรมีหน่วยงานหลักในการดูแลประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร 4 งาน ได้แก่ (1) การวางแผนก าลังคน (2) การพัฒนา
บุคลากร (3) การพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีความสามารถทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน และ (4) การจัดท าระบบสารสนเทศของบุคลากร ให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
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3.6 การพัฒนางานวิจัย 
จากวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ว่าเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัยช้ันน าระดับโลก โดยจัดอันดับ 1 ใน 3 ประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเชีย และอันดับ 1 ใน 400    

ของโลก” นั้น ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (University Ranking) ในปี 2012 มีอันดับต่ าลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากการจัดอันดับ        
ได้น าหลายมิติมาใช้ในการประเมิน อีกทั้งมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการจัดอันดับมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะมิติด้านงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์   
ในฐานข้อมูล ISI และ SCOPUS นั้น ถือว่ามหาวิทยาลัยมีพัฒนาการที่ดีขึ้น โดยในปี 2012 มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในอันดับที่ 4 ของประเทศ เมื่อเทียบกับ     
ปี 2011 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 6 ส าหรับข้อเสนอแนะในด้านการวิจัยที่ส าคัญมีดังนี ้

(1) มหาวิทยาลยัควรมีการทบทวนโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยและต้องก าหนดโครงการหลักของยุทธศาสตร์ที่จะมผีลกระทบต่อการพัฒนา
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยใหม้ีทิศทางที่ชัดเจนและแสดงให้เห็นถึงจุดเน้นของประเด็นการวิจยัอย่างเด่นชัด 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

(2) มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธ์ให้คณะวิชาต่างๆ ได้น าระบบการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ Visiting Scholar ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น ไปใช้เป็นกลไกของ
การเชิญชวนให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยเหลือด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยมากขึ้น 

  
 

(3) มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนเกี่ยวกับการจัดท าวารสารนานาชาติ “International Journal of Sustainable Community 
Development” ซึ่งเป็นวารสารที่น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการวารสาร
ฉบับน้ี 

 
 

 

(4) มหาวิทยาลยัควรตรวจสอบดูภาพรวมทั้งหมดของหน่วยงานท่ีท างานวิจัยมาอย่างต่อเนื่องว่าได้ท างานวิจัยด้านใดไปแล้วบ้าง เพื่อผลักดนัให้เกิด
การตีพิมพ์ผลงานวิจัย  

 
 

 

(5)    มหาวิทยาลัยควรทบทวนแนวทางของการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยตรงกับนักศกึษาในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน   
(6) มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานโฮล์ดิ้งคอมปานี (KKU Holding Company)เพื่อท าหน้าที่เป็นหน่วยร่วมลงทุน

พัฒนาผลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นผลิตภัณฑ์และน าไปสู่เชิงพาณิชย์ 
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(7) เนื่องจากผลงานที่เกิดขึ้นจากการพัฒนางานวิจัยมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้คือ การเป็นมหาวิทยาลัย
วิจัยช้ันน าระดับโลก ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญถึงการขับเคลื่อนด้านการพัฒนางานวิจัย โดยถือเป็นงานส าคัญที่อธิการบดีควรให้ความส าคัญใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยในอีก 12               

  
 

3.7 ด้านการบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยควรพัฒนาโครงการปรับโครงสร้างศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความพร้อม หรือมีนโยบายใน

ทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดการร่วมมือด้านบุคลากร งบประมาณ และวัสดุอปุกรณ์ และให้บริการได้อย่างตรงตามความต้องการของคนในพื้นที ่ 

 
 

 
 

3.8 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี  
มหาวิทยาลัยควรมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย ในรูปแบบองค์กรในก ากับ มีความเป็นมืออาชีพ 

และมีอิสระในการบริหารจัดการเพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต มีการเคลื่อนไหวของกิจกรรมตลอดปี  

  
 
 

3.9 การพัฒนาคุณภาพและระบบการประกันคุณภาพ  
(1) มหาวิทยาลัยต้องมีการทบทวนเกี่ยวกับการจัดท าระบบฐานข้อมูลที่มีการบูรณาการมากยิ่งขึ้นเพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลที่มี    

การกระจายมากเกินไป เช่น ฐานข้อมูลของนักศึกษา ฐานข้อมูลวิจัย ฐานข้อมูลบุคลากร ฐานข้อมูลการเงิน ส่งผลให้ขาดความเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงาน 
ไม่สามารถน าข้อมูลสารสนเทศมาตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพได้ในภาพรวมของสถาบัน 

 
 
 

 

3.10 ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์  
(1) มหาวิทยาลัยต้องมีการสร้างความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันมากขึ้นระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน โดยเพิ่มเป้าหมายในการสร้างความสัมพันธ์

กับกลุ่มศิษย์เก่า ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น เงินบริจาค จ านวนศิษย์เก่า การจัดท าระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงการแลกเปลี่ยน
ความรู้โดยผ่านช่องทางการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน มีพื้นที่ส าหรับศิษย์เก่าได้เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ตลอดจนการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติกับศิษย์เก่าท่ีเปิดกว้างมากขึ้น 
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3.11 ด้านชุมชนสมัพันธ ์
(1) มหาวิทยาลยัควรมีระบบการผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังชุมชนและร่วมพัฒนาให้เกดิประสิทธภิาพและประสทิธิผลที่ยั่งยืน 

 
 

 
 

(2) มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการการให้บริการวิชาการกับชุมชนในเชิงรุกมากข้ึน เช่น การส ารวจความต้องการของชุมชน หน่วยงาน ทั้งใน          
ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวิจัย การพัฒนาพ้ืนท่ีท้องถิ่นโดยรอบ เป็นต้น 

  

(3) มหาวิทยาลัยควรพัฒนาความร่วมมือแบบหุ้นส่วนท่ีได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายมากยิ่งขึ้น เช่น ความร่วมมือในการท าวิจัย การท างานระหว่าง
เรียนของนักศึกษากับภาครัฐ/ภาคเอกชน เป็นต้น 

  
 

(4) มหาวิทยาลัยควรเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจของชุมชน เช่น สินค้า OTOP ภายในเมืองขอนแก่น โดยช่วยเหลือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภาพมากกว่าเดิมโดยใช้องค์ความรู้ที่ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนา 

  
 

 3.12 การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการพ่ึงตนเองได้ 
(1)    การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น นานาชาติ มหาวิทยาลัยควรมีการส ารวจความคิดเห็นของผู้ปกครอง นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ เกี่ยวกับรูปแบบและการบริหารจัดการหลักสูตรที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น และอยู่บ นฐานของ     
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมทั้งควรมีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันที่มีช่ือเสียงในระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิด
การยอมรับเกี่ยวกับมาตรฐานและการจัดการหลักสูตรจากผู้ปกครองและนักเรียนในท้องถิ่นและระดับ ASEAN ได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน 

  
 
 

(2)    มหาวิทยาลัยควรมีโครงการที่สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญมาท างานภายใต้โครงการ Medical Hub และพัฒนารูปแบบ     
การบริการให้เป็นนานาชาติที่แท้จริง 
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ภาคผนวก ช 

ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ภาคผนวก ช 

ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ด าเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ โดยได้พัฒนาระบบการประเมินและประกันคุณภาพตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การตรวจประเมิน
ตามภารกิจและบริบทของหน่วยงานท่ีเข้าตรวจประเมิน รวมถึงได้ถ่ายทอดไปยังคณะ /หน่วยงาน ซึ่งได้พัฒนให้มีความสอดคล้อง บูรณาการตัวชี้วัดจากหน่วยงานต่างๆ     
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการตรวจประเมินคุณภาพจากหน่วยงานต่างๆ โดยมีผลการประเมิน ดังนี้  

 

พ.ศ. ผลการปฎิบัติราชการ (ก.พ.ร.) คุณภาพภายใน (สกอ.) คุณภาพภายนอก (สมศ.) 
2548 4.5877 - รอบ 2 (2549 – 2553) 

4.62 (ดีมาก) 2549 4.6638 - 
2550 4.2533 2.58 
2551 4.3626 2.76 
2552 4.5216 2.76 
2553 4.5270 4.72 
2554 4.3507 4.71 รอบ 3  (2554 – 2558)  

 4.57 (ดีมาก) 2555 4.3931 4.58 
 
 

หมายเหตุ : ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 กรรมการแจ้งผลการประเมินโดยวาจา 
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 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) มหาวิทยาลัยขอนแก่น       
 

 การประเมินคุณภาพภายนอก  โดย ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
แรก (พ.ศ.2544 – 2548) โดยไม่มีการตัดสินผลการประเมิน แต่เป็นการประเมินเพ่ือยืนยันสภาพจริงของสถานศึกษา ส าหรับการประเมินคุณภาพรอบสอง (พ.ศ.2549 – 
2553) เป็นการประเมินตามวัตถุประสงค์ของ สมศ. และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 – 2558) เป็นการประเมินเพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษา 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการประเมินในระดับ ดีมาก โดยมีเงื่อนไข การรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษารอบสาม ระดับอุดมศึกษา พิจารณาข้อมูลจาก
การประเมินระดับตัวบ่งชี้ 18 ตัวบ่งชี้ และก าหนดให้ตัวบ่งชี้แต่ละตัวมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ใช้ค่าคะแนนตั้งแต่ 0-5 พิจารณาการรับรองคุณภาพ 2 ระดับ คือ ระดับคณะ
วิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่าและระดับสถาบัน  

การผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพผลการประเมินต้องมีคะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ที่ 1-11 ได้คะแนน 3.51 ขึ้นไป และคะแนนภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ได้ 3.51 ขึ้นไป ทั้งนี้     
ผลการประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น สรุปได้ ดังนี้ 

1)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีจ านวนคณะที่รับการประเมินจ านวน 22 คณะ และการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่เป็นส่วนหนึ่งของคณะจ านวน 3 แห่ง   
2) ผลการประเมินควรได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจ านวน 21 คณะ ผลไม่เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของ สมศ. จ านวน 1 คณะ  
3)  ผลประเมินระดับสถาบัน ได้รับคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินตัวบ่งชี้พันธกิจหลักที่ 1 – 11 เท่ากับ 4.52 และได้คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 18 ตัวบ่งชี้ 

เท่ากับ 4.55 ระดับคุณภาพดีมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์ที่ สมศ.ก าหนด  
 

ข้อเสนอแนะระดับสถาบัน 
คณะผู้ประเมินได้เสนอแนะแนวทางการพัฒนา 5 ด้าน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของสถาบัน และมีความยั่งยืน ดังนี้ 

1)  ด้านคุณภาพบัณฑิต 
- ควรสนับสนุนนักศึกษาในการเพิ่มทักษะด้านต่างประเทศท่ีหลากหลาย เช่น  อังกฤษ  จีน  ญี่ปุ่น หรือภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นต้น เพ่ือเตรียมความ

พร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ และความเป็นผู้น าในด้านวิชาการระดับโลกซึ่งก าหนดไว้ในเป้าหมายหลักของ
มหาวิทยาลัย 
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- ควรก าหนดยุทธศาสตร์ในการเปิดหลักสูตรนานาชาติทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของผู้เรียนทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ เพ่ิมข้ึน  

2)  ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
- ควรก าหนดมาตรฐานของวารสารวิชาการที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใช้ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ ต้องอยู่ในฐานข้อมูล TCI ขึ้นไปเพ่ือ

ประกันคุณภาพของงานวิจัยนั้น และพัฒนาวารสารของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพระดับนานาชาติ ทุกกลุ่มวิจัยที่มหาวิทยาลัยฯจัดไว้ทั้ง 3 กลุ่ม 
- ควรแสวงหาความร่วมมือในการวิจัย และทุนวิจัยจากต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือขยายเครือข่ายความร่วมมือ และใช้ทรัพยากรต่างๆร่วมกันอ ย่างมี

ประสิทธิภาพ 
- การใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์มาวิจัยสมุนไพรไทยให้มากขึ้น เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือและยอมรับ 
- ควรสนับสนุนการวิจัยในประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่เพ่ิมขึ้น เป็นต้นว่า วิถีชีวิตหรือภาวะสุขภาพของประชาชนที่ท าการเกษตรกับ

พืชเศรษฐกิจใหม่จ าพวก ยางพารา ปาล์ม อ้อย มันส าปะหลัง หรืออ่ืนๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การวิจัยพืชที่จะเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกในอนาคตที่ไม่ส่งผล
กระทบในด้านอาหาร และด้านอ่ืนๆกับประชาชนในประเทศ การวิจัยในการบริหารจัดการน้ าที่มีประสิทธิภาพในการเกษตร อุตสาหกรรม การอุปโภค แ ละบริโภคของ
ประชาชน หมายรวมถึงการบริหารจัดการในกรณีเกิดภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ จะต้องด าเนินการเช่นไร การวิจัยภาวะสุขภาพของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน
อนาคต อันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีความเจริญของเทคโนโลยีมากขึ้น พร้อมกับความเสื่อมโทรมลงของธรรมชาติในปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบทั้งในมิติสุขภาพ
กาย และสุขภาพจิต ตลอดจนเสนอแนะวิธีการแก้ไขท่ีเหมาะสม และเป็นไปได้  

3)  ด้านบริการวิชาการแก่สังคม  
- ควรจัดท าโครงการบริการวิชาการที่น าไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิม  (Value Added) กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นโดยเฉพาะผลผลิตด้านการเกษตร ด้านการแพทย์

แผนไทยซึ่งมีภูมิปัญญาท่ีทรงคุณค่ามากมาย ให้มีการใช้สมุนไพรไทยให้มากขึ้น ทั้งในระดับชุมชน และขยายไปสู่ภาคธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนไทย และ
ประชาชนทั่วโลก ที่ต้องการบริการทางเลือกที่มีใช้ในประเทศไทย ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของสถาบันที่เป็น“มหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ: เวชศาสตร์ การเกษตร 
และสมุนไพรเขตร้อน” ได้เป็นอย่างด ี

- การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน กับบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยความร่วมมือจากหลายคณะ ประสานงานกัน เช่น โครงการ Com Med เป็นสิ่งที่
เป็นประโยชน์ต่อ-ชุมชนสอดคล้องกับการด าเนินชีวิตของประชาชน และยังจะเป็นการเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯให้โดดเด่น เป็นที่พึงทางวิชาการของชุมชน และ
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ประเทศชาติได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงควรก าหนดกลยุทธ์สนับสนุนการด าเนินการในลักษณะเช่นนี้ให้มากยิ่งข้ึน ทั้งในด้านของแผนงานสนับสนุน งบประมาณ สิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ  

4)  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
- ควรบูรณาการโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมไทยให้อยู่ในกระบวนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ เพราะจะท าให้

นักศึกษาเป็นผู้ที่มีศิลปะ มีความละเอียดอ่อน เสริมทักษะในด้านมนุษยสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้ซึ่งเป็นประโยชน์ในการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในกลุ่มนักศึกษาให้สามารถพัฒนา
ทักษะในด้านสุนทรียศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้นในทุกคณะวิชา 

- ควรส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน และนานาชาติให้มากขึ้น โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมีจุดเด่นใน
ด้านดนตรีไทย การออกแบบสร้างสรรค์งานศิลปะไทยจะเป็นสะพานแห่งมิตรภาพที่จะเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยฯกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศท่ัวโลก 

5)  ด้านการพัฒนาสถาบัน และการประกันคุณภาพ 
- ควรมีกลยุทธ์ในการพัฒนาคณาจารย์ในการเพ่ิมทักษะด้านต่างประเทศที่หลากหลาย เช่น อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น หรือภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นต้น  

เพ่ือสามารถสอน ท าวิจัย และบริการวิชาการในต่างประเทศได้และเป็นการสนับสนุนนโยบายความเป็นผู้น าในด้านวิชาการระดับโลก ที่ก าหนดไว้ใ นเป้าหมายหลักของ
มหาวิทยาลัย 

- ควรมีการสร้างระบบสนับสนุนให้กับคณาจารย์เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ อันเป็นการสร้างความเข้มแข็งด้านภูมิรู้ในกับคณาจารย์ สร้างความภูมิฐาน
ให้กับมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนการสร้างความตระหนักแก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ภาษาเพ่ือการสื่อส าร ความสามารถ
ในด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 

- ควรมีการจัดท า MOU กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ หรือองค์กรระดับนานาชาติทั่วทุกทวีปในโลก โดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น 
คณะแพทย์ศาสตร์ซึ่งมีผลงานเกี่ยวกับการวิจัยโรคมะเร็งตับและท่อน้ าดี มีการรักษาที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ เป็นอันดับ 1 ในเอเชีย และเป็นอันดับ 4 ของโลก 
เพ่ือเป็นประตูสู่การเปิดตลาดวิชา เพิ่มจ านวนนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อวงการสาธารณสุข ระบบสุขภาพของโลกแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้น าในด้านนี้ระดับโลกสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ  

- ควรมีระบบและกลไกในการช่วยขับเคลื่อนคณาจารย์ในการสร้างผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพเพียงพอทั้งในด้านบทความวิชาการ ต ารา หรือหนังสือเพ่ือเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ  
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- ควรส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมด้านการประกันคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ ก าหนดกลยุทธ์สร้างความตระหนักในความส าคัญและประโยชน์
ของการประกันคุณภาพที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงานและสังคม และความรับผิดชอบการประกันคุณภาพแก่บุคลากรทุกระดับ พร้อมทั้งสร้างกลไกให้ทุก ฝ่ายมีส่วนร่วมอย่าง
จริงจังในการประกันคุณภาพ และการก ากับติดตามการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และน าเสนอผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารทราบเป็นประจ าทุกภาคการศึกษา  

หากพิจารณาอันดับของมหาวิทยาลัยฯในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับเอเชีย พบว่าอยู่ในล าดับที่ 57 ดังนั้นคณะผู้บริหารจึงควรทบทวนการตั้งเป้าหมาย
ที่จะเป็นอันดับที่ 1 ใน 80 ประเทศของเอเชีย ให้มีความท้าทายยิ่งขึ้น  
 
  จุดเด่น 
 ผลการด าเนินงานอย่างเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยอันน าไปสู่ความส าเร็จที่น่าภาคภูมิใจของทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยฯ คณะผู้ประเมินได้มองเห็นจุดเด่นซึ่ง
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆได้ ดังนี้ 

1) ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีความสามารถในการแสวงหา และสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคลากร ชุมชนโดยรอบ องค์กรปกครองทั้งส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น  ได้รับความร่วมมือที่ดีโดยตลอด ต่อเนื่อง ยาวนาน ซึ่งในปัจจุบันนโยบายที่เป็นเข็มมุ่งคือเป็นมหาวิทยาลัย แห่งสุขภาวะ อันจะยังประโยชน์แก่
พลเมืองไทย และ พลโลกในอนาคต 
 2) มหาวิทยาลัยฯมีความโดดเด่นในการใช้วิชาการเพ่ือชี้น าสังคมและสามารถสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนถึงอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ 
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศ และเอเซีย  

3) คณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย มีผลงานทางวิชาการ งานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่เป็นประโยชน์เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ เชิงวิชาการ และเชิงพาณิชย์จ านวนมาก  
เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยของประเทศ 

4) มี Research Center of Excellence เป็นแหล่งเรียนรู้ วิจัย และมีความร่วมมือกับ WHO Collaborating Centre for Research Synthesis in 
Reproductive Health, Cochrane Collaboration in SE Asia ได้รับทุนสนับสนุนจาก National Institutes of Health, USA เป็นระยะที่ 2 ซึ่งครั้งนี้สนับสนุนเป็น
เงินทุนวิจัย 1.1 ล้านเหรียญสหรัฐ  

5) อาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้รับเชิญไปเป็นบรรณาธิการวารสารที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ได้แก่ Journal of Dental Research US และ
ได้รับการคัดเลือกเป็น“นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ” 
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6) บัณฑิตได้รับการยอมรับด้านความสามารถในด้าน Ready to Work  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม TQF ที่ส าคัญคือบัณฑิตภาคภูมิใจในสถาบันเป็นอย่างยิ่ง 
7) มีปัจจัยสนับสนุนให้นักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจได้ใช้ศึกษาหาความรู้ได้อย่างยอดเยี่ยม ได้แก่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ให้บริการ IT , ส านักวิทยบริการ และที่มี

ชื่อเสียงคือ Website ของมหาวิทยาลัยฯ มีผู้เยี่ยมชมเป็นจ านวนมากจากการส ารวจอันดับ 24 ของเอเซีย ได้อันดับ 160 ของโลก  
8) เป็น 1 ใน 8 มหาวิทยาลัยที่มีระบบการประกันคุณภาพท่ีได้มาตรฐานของ สกอ. และ สมศ. 

แบบอย่างท่ีดี 
1) กรณีที่เป็นตัวอย่างที่ดีคือการรับการสนับสนุนจาก  National Institutes of Health, USA แล้วสามารถด าเนินการวิจัยได้ผลเป็นอย่างดี ส่งผลให้ได้รับทุน

เพ่ิมข้ึนเป็นระยะท่ี 2 จ านวน 1.1 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งประสานงานโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ 
2) การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน กับบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยความร่วมมือจากหลายคณะประสานงานกัน เช่น โครงการ Com Med ท าให้นักศึกษา

มีประสบการณ์เหมือนสภาพที่ต้องปฏิบัติงานจริงร่วมกับบุคคลอ่ืน เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ-ชุมชนสอดคล้องกับการด าเนินชีวิตของประชาชน และยังจะเป็นการเสริม
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯให้โดดเด่น เป็นที่พึงทางวิชาการของชุมชน และประเทศชาติได้เป็นอย่างดี และด าเนินการได้ดีอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน 

3) คณะแพทย์ศาสตร์ซึ่งมีผลงานเกี่ยวกับการวิจัยโรคมะเร็งตับและท่อน้ าดี มีการรักษาที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ เป็นอันดับ 1 ในเอเชีย และเป็นอันดับ 
4 ของโลก ได้ให้บริการผู้ป่วย เมื่อพบว่ามีปัญหามากในตะวันออกเฉียงเหนือ อาจารย์จึงท าการวิจัย ทั้งด้านลึกและด้านกว้าง พบว่าพฤติกรรมบริโภคของชุมชนยังไม่ถูกต้อง 
ได้ลงไปในชุมชน ให้ค าแนะน าปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จนท าให้อัตราการเป็นโรคในบางชุมชนลดลง เป็นการวิจัยที่มีผลดีต่อชุมชน 

4) มหาวิทยาลัยฯได้รับรางวัล Platinum Award พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จากการร่วมแสดงผลงานในประเด็นพืช
อาหารเพื่อสุขภาพ คุณค่าเพ่ือการเพ่ิมมูลค่าในการน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 

5) นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลไบโอลาสโก้ ประเทศไทย (BioLASCO Thailand Award) ประจ าปี 2554 จากวิทยานิพนธ์ เรื่อง 
“ผลของเคอร์คูมินและเคอร์ซีตินต่อภาวะหลอดเลือดทางานผิดปกติจากสภาวะเครียดออกซิเดชันในหนูไมซ์” 

6) นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลสหกิจศึกษาในการสร้าง Inspection Sheet ของแผนกลูกหีบและสร้างแบบจ าลองของแบริ่ง 
ณ สภาวะที่เครื่องจักรก าลังท างาน เพื่อลดความเสียหายอันเนื่องมาจากกระบวนการผลิตในแผนกลูกหีบ ซึ่งช่วยลดความเสียหายเกิดขึ้นเกิดคิดเป็นมูลค่ากว่าหนึ่งแสนบาท
ต่อนาที 
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 การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2554  
 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ด าเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 ซึ่งเริ่มมีการตรวจประเมินครั้งแรกในปีการศึกษา 2540 โดย
ประเมินผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพแบบตรวจสอบรายการ (Check list) และด าเนินการตรวจประเมินขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจและบริบทของคณะ/
หน่วยงาน ที่เข้าตรวจประเมินด้วยการน าเอาเกณฑ์ และในปีการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยได้ยกระดับการประกันคุณภาพด้วยการน าเอาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) เป็นแนวทางในการประเมินองค์กรและถ่ายทอดไปยังทุกคณะ/หน่วยงาน โดยบูรณาการตัวชี้วัดของ สกอ. สมศ. และ กพร. เป็นตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ส าหรับปีการศึกษา 2554 ได้พัฒนาระบบคุณภาพสู่ความเป็นเลิศด้วยการน าเอาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาใช้
ในการประเมินตนเอง (EdPex : Education Criteria for Performance Excellence) โดยผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2555 อยู่ในระดับ ดีมาก (คะแนน 4.71) 
 
โอกาสในการพัฒนา 
 1. มหาวิทยาลัยควรมีการสร้างความเข้าใจและสื่อสาร รวมถึง ความหมาย เส้นทาง กลยุทธ์และกรอบระยะเวลาทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่มุ่งสู่คว ามส าเร็จของ
วิสัยทัศน์ของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับโลกให้มีความชัดเจน รวมถึง การน าเอกลักษณ์ ความท้าทายด้านต่างๆ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ในการก าหนดกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการน าไปใช้ในการปรับโครงสร้างการด าเนินงานของในระดับมหาวิทยาลัย  และคณะหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 
 2. มหาวิทยาลัยควรมีการสื่อสารและถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ด้าน    การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปยังคณะและหน่วยงานต่างๆ 
ผลการพัฒนาตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การติดตามความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ในระดับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
 3. ยังไม่มีการเทียบเคียงผลการด าเนินการตัวชี้วัดระดับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อแสดงถึงผลส าเร็จในการบรรลุวิสัยทัศน์ของความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยและ
ตัวชี้วัดในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
 4. ควรมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินระยะยาวที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และกรอบเวลาทั้งในระดับมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และคณะต่างๆ โดยมีการ
ประเมินการใช้ประโยชน์ ความต้องการและแหล่งที่มาของทรัพยากรที่ใช้แต่ละแผนกลยุทธ์ สร้างความสมดุลของทรัพยากรด้านต่างๆ เพ่ือผลักดั นความส าเร็จของแผนกล
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ยุทธ์และแผนปฏิบัติการของทั้งระดับมหาวิทยาลัย คณะและหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการเงินและความเสี่ยงที่ส าคัญด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ ยวข้องกับ
แผนปฏิบัติการ 
 5. มหาวิทยาลัยควรมีการก าหนดแผนด้านทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องและท ามห้บรรลุผลของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการทั้ง ระยะสั้นและระยะยาว รวมถึง 
การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนต่อความต้องการทั้งด้านความรู้ ทักษะ ขีดความสามารถและอัตราก าลังของคณาจารย์และบุคลากรที่เท่าเทียมกัน และครอบคลุมในทุกกลุ่ม 
ทุกประเภทของคณาจารย์และบุคลากร รวมถึงแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกันทั้งแผนกลยุทธ์ ด าเนินการโดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และความต้องการของ
คณะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
 6. เนื่องจากภารกิจของสถาบันการศึกษามีความหลากหลาย และมหาวิทยาลัยมีเป้าประสงค์ที่ชัดเจนถึงการเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน มหาวิทยาลัยจึง
ควรมีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณาการอย่างมีประสิทธิผลของด้านการวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ รวมถึงการออกแบบและสร้างนวัตกรรม
ของระบบงานและกระบวนการต่างๆ ที่ส าคัญทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและคณะ หน่วยงาน ให้ทั่วถึง ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและประสิท ธิผลต่อการบรรลุของ
วิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับโลก 
 7. มหาวิทยาลัยได้เริ่มน าเอาเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในในทุกคณะ/หน่วยงาน ควรวางระบบให้เป็นเครื่องมือของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย คณะและหน่วยงานสู่
ความเป็นเลิศ ใช้ในการติดตามและสนับสนุนให้เกิดผลส าเร็จของแผนกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้ 
 8. มหาวิทยาลัยควรเร่งพัฒนาระบบสารสนเทศแบบบูรณาการเพ่ือการติดตามความส าเร็จของแผนกลยุทธ์และการตัดสินใจที่ส าคัญอย่างมีประสิทธิภาพ 
 9. มหาวิทยาลัยได้มีผลงานวิจัยสถาบัน ผลงาน R2R ผลงาน KKU Sharing เป็นจ านวนมาก รวงมถึงผลการประเมินการบริการด้านต่างๆ ควรน าผลมาวิเคราะห์
จัดล าดับความส าคัญเพ่ือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและก้าวกระโดด รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กรอย่างเป็นระบบเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายของการเป็นมหาวิทยาลัย
ชั้นน าที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มาตรฐานและความเป็นเลิศ  
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ภาคผนวก ซ 

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555  ณ ห้องสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร ส านักงานอธิการบด ี
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 ภาคผนวก ซ  สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี  
 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร ส านักงานอธิการบดี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากภาคส่วนภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น          
และภาคส่วนภายนอกมหาวิทยาลัย ซ่ึงมขี้อคิดเห็น เสนอแนะ ดังนี้ 

 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
- ควรเพ่ิมการจัดการเรียนการสอนในลักษณะหลักสูตรนานาชาติ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
- ควรส่งเสริมในลักษณะสหสาขาวิชาเพ่ือให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และเตรียมพร้อมในการท างาน รวมถึงเน้นในภาคปฏิบัติและเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กับประเทศเจ้าของภาษา 
- ควรมีหลักสูตรและส่งเสริมในการพัฒนานักศึกษารวมถึงบุคลากรด้วยภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพ่ือนบ้านอย่างจริงจัง 
- พิจารณายุบ เลิก รวมบางหลักสูตรที่ไม่ทันสมัย 
- ควรจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปในรูปแบบภาษาอังกฤษเพ่ือให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
- ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บัณฑิตจบใหม่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย เนื่องจากปัจจุบันอัตราการเกษียณอายุราชการของอาจารย์อาวุโส ประกอบกับมี

เงื่อนไขการรับเข้า ส่งผลให้หน่วยงานเอกชนมีความได้เปรียบ เนื่องจากมีค่าตอบแทนที่สูงกว่า   
- ควรสนับสนุนให้นักศึกษาเรียนร่วมกับหลักสูตรในมหาวิทยาลัยต่างประเทศมากขึ้น  
- ควรสนับสนุนการเปิดหลักสูตร 2 ปริญญา เช่น หลักสูตรแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ ควบคู่กับหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ เป็นต้น 
- มหาวิทยาลัยควรเน้นกลยุทธ์ในการสร้าง Branding ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีชื่อเสียง เพ่ือการจัดอันดับที่ดีขึ้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจสร้าง     

ความร่วมด้านวิชาการโดยจัดท า MOU  กับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสี่ยงในอัน 1 - 400 ของโลก หรือสนับสนุนให้เมีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Dual Program    
เพ่ือสร้างคุณค่าด้านการเรียนการสอน 

- ควรพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ โดยวิธีการที่หลากหลาย 
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- บูรณาการหลักสูตรผู้ประกอบการ โดยผลักดันให้คนรุ่นใหม่เป็นผู้ประกอบการ โดยส่งนักศึกษาไปฝึกงานกับองค์กรหรือหน่วยงานที่มีชื่อเสี่ยง และร่วมท า
วิจัยกับบริษัทเพ่ือให้นักศึกษาได้ค้นหาความถนัดให้กับตนเอง 

- มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้นักศึกษาที่จบการศึกษาเป็นผู้ประกอบการมากว่าเป็นลูกจ้างของบริษัทเอกชน ทั้งนี้อาจปรับค่านิยม ทัศนคติ รวมถึ งการเพ่ิม
ทักษะให้ความรู้ 

- ควรส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในด้านคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับนักศึกษาเพ่ือให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาแล้วมีคุณธรรมและ
เป็นคนดีของสังคม 

- ควรจัดให้มีการให้ความรู้นักศึกษาเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ รวมถึงพิษภัยต่างๆ ของยาเสพติด และการปรับตัวด้านสังคม วัฒนธรรมเพ่ือเตรียม
ความพร้อมสู่การท างานในอนาคต 

 ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 
- ควรส่งเสริมการศึกษาว่าวิจัยเรื่อง อาหารเพ่ือสุขภาพ ด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม โดยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุด 
- ควรส่งเสริมการวิจัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้ประโยชน์สู่ชุมชน เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ให้กับบัณฑิต            

ทุกสาขาวิชา 
- เพ่ิมงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมใหม่ เพ่ือให้มีงานวิจัยที่หลากหลายและสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมได้   
- ควรสนับสนุนให้มีการวิจัยด้านสังคมศาสตร์มากข้ึน และสร้างมาตรฐานวิจัย ควบคู่กับการพัฒนาสังคมอย่างจริงจัง 
- ควรเน้นการวิจัยและพัฒนา และเผยแพร่สู่สาธารณะเพ่ือให้เกิดการรับรู้และสร้างความภาคภูมิใจให้กับมหาวิทยาลัย 
- ควรเน้นวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม โดยประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องน าผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
- ส่งเสริมงบประมาณ ทุนวิจัยและจัดสรรอัตราก าลังด้านการวิจัยให้เพิ่มขึ้น รวมถึงเพ่ิมจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
- มหาวิทยาลัยควรจัดอบรม/พัฒนาบุคลากรให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการแนวใหม่  
- ควรสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ผู้สูงอายุครบวงจร  โดยให้บริการภายนอกและต่างประเทศ เพ่ือสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 
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 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
- มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น โดยอาจเน้นโครงการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาและชุมชนในพื้นท่ี 
- ควรส่งเสริมในลักษณะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากข้ึน โดยการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมในลักษณะการสร้างความสามัคคี เช่น กีฬาระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
- ควรจัดให้มีการพื้นที่การปฏบัติในลักษณะ ศาลาธรรม ลานธรรม ภายในมหาวิทยาลัย เช่น บริเวณพ้ืนที่ป่าใกล้สระพลาสติก เป็นต้น 

 ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
- ควรก าหนดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากปัจจุบันอัตราการสูญหายของรถยนต์มีจ านวนที่มากขึ้น   
- ควรมีการจัดการขยะอย่างครบวงจร เช่น การจัดเก็บ การคัดแยกขยะ เป็นต้น เพ่ือให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นต้น 
- ควรมีมาตรการในการป้องกัน รณรงค์การลด ละ เลิก เฝ้าระวังและสร้างภูมิคุ้มกันให้นักศึกษา เนื่องจากสภาพแวดล้อมโดยรอบมหาวิทยาลัยมีแหล่ง

อบายมุขจ านวนมาก ซ่ึงเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญต่อนักศึกษา 
- ควรพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน โดยก าหนดกรอบให้แต่ละคณะไปด าเนินการในรายละเอียด 
- ควรก าหนด Road Map การด าเนินโครงการในลักษณะที่ต้องใช้ระยะเวลา โดยระบุถึงขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ  
- ควรปรับปรุงระบบงาน การบริหารงาน การก าหนดขนาดอัตราก าลังที่เหมาะสมกับภาระงานและโครงสร้างของหน่วยงาน 
- ควรใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้นเพ่ือลดขั้นตอนและเอกสารในการด า เนินงาน รวมถึงการพัฒนาระบบการสืบค้นข้อมูล เช่น รายวิชาที่เปิด

สอนให้สามารถสืบค้นได้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น 
- ควรปรับปรุง กฏ ระเบียบ เช่น ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
- ควรจัดระบบโชนนิ่งพ้ืนที่มหาวิทยาลัย เช่น เขตการศึกษาภายในห้ามน ารถเข้า รวมทั้งบริหารจัดการการใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยในลักษณะบู รณาการ 

โดยอาจจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นต้น 
- ควรมีการจัดตั้งส านักพิมพ์ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากปัจจุบันมีเอกสาร หนังสือวิชาการ เอกสารการเรียนการสอนจ านวนมาก  
- ควรมีการจัดตั้งศูนย์หรือจุดประสานงานส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
- ควรมีมาตรการในการประหยัดพลังงาน 
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ภาพที่ 1 - 6 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร ส านักงานอธิการบดี  
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ภาคผนวก ฌ 
เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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ที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน 
1 ระบบบริหารจัดการที่ดี 
 1.1 ระดับความส าเร็จของระบบ

บริหารจดัการทีด่ีและ            
มีธรรมาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้บริหารสูงสดุปฏิบตัิหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมกีารประเมินตนเองตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดล่วงหน้า 
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน ์ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยทุธ์ มีการน า
ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนามหาวิทยาลัย 
3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามทีม่อบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยไป
ยังบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย 
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในมหาวิทยาลยัมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ ให้อ านาจในการตัดสนิใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสรมิพัฒนาผูร้่วมงาน เพื่อให้สามารถทางานบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลยัเตม็ตามศักยภาพ 
6. ผู้บริหารมีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย  
7. สภามหาวิทยาลัยประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลยัและผู้บรหิารได้น าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 7 ข้อ 
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ที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน 
 1.2 ระดับความส าเร็จของการ

เป็นองค์กรที่มีผลสมัฤทธ์ิสูง 
(high performance -
organization) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. มีการจัดการยุทธศาสตร ์
2. มีการจัดการการตลาดและลูกคา้สัมพันธ์ 
3. มีการสร้างเครือข่าย 
4. มีการบริหารจัดการข้อมูล 
5. มีการบริหารทรัพยากรบุคคล 
6. มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การ 
7. มีการออกแบบองค์การและกระบวนงาน  
8. มีการบริหารจัดการด้านการเงิน 
9. มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานและน าผลมาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานให้ดีขึ้น (Improvement plan) 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 หรือ 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 หรือ 8 ข้อ 
มีการด าเนินการ  9 ข้อ 
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ที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน 
2 การผลิตบัณฑิตที่ดี 
 2.1 ระดับความส าเร็จของการ

บรรลคุุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค ์
 
 

1. มีการส ารวจคณุลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอยา่งน้อยส าหรบัทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบ
ระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร 
2. มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรยีนการสอน การวัดผลการศึกษาและสมัฤทธิผลทางการเรยีนที่ส่งเสริมทักษะ
อาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยสีารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
4. มรีะบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาเข้าร่วมกจิกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการใน
ที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือท่ีประชุมระดับชาติหรือนานาชาต ิ
5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบณัฑติศึกษาที่จัดโดยสถาบัน 
 

 
 
 
 

ที่มา : คู่มือรายละเอียดตัวช้ีวัดการประกันคณุภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2554 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ  3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ  5 ข้อ 

 2.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาได้งานท าหรือศึกษา
ต่อภายในระยะเวลา 1 ปี 
 

 
ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ ก าหนดรอ้ยละ โดย 100 เท่ากับ 5 ระดบั (ใช้ข้อมูลผลการส ารวจภาวการณ์ได้งานของบัณฑิต จากกองแผนงาน)  

 
 
 
 

ที่มา : คู่มือรายละเอียดตัวช้ีวัดการประกันคณุภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2554 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 77 ร้อยละ 79 ร้อยละ 81 ร้อยละ 83 ร้อยละ 85 
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ที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน 
 2.3 ร้อยละความพึงพอใจของ

นายจ้างท่ีมีต่อผูส้ าเร็จ
การศึกษา 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ที่มา : คู่มือรายละเอียดตัวช้ีวัดการประกันคณุภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2554 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 77 ร้อยละ 79 ร้อยละ 81 ร้อยละ 83 ร้อยละ 85 

 2.4 ระดับความส าเร็จของ
ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสตูร 
 

1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสตูรใหม่และปรับปรุงหลกัสตูรตามแนวทางปฏบิัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอดุมศึกษาและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
2. มีระบบและกลไกการปดิหลักสตูรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดบัอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(การด าเนนิงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาต ิหมายถึง ต้องมีการประเมนิผลตาม “ตัวบ่งช้ีผลการดาเนนิงานตามประกาศมาตรฐานคณุวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกนัคุณภาพ
หลักสตูรและการเรียนการสอน” กรณีทีห่ลักสตูรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคณุวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตวับ่งช้ีกลางที่ก าหนดในภาคผนวก ส าหรบัหลกัสตูรสาขา
วิชาชีพต้องได้รบัการรับรองหลกัสตูรจากสภาหรอืองค์กรวิชาชีพทีเ่กี่ยวขอ้งด้วย) 
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จดัการศึกษา และมีการ
ประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยา่งน้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรฯ กรณหีลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิจะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อย รอ้ยละ 80 ของ
ตัวบ่งช้ีที่ก าหนดในแต่ละป ีทุกหลกัสูตร 
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการ
พัฒนาหลักสตูรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณหีลักสตูรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 

 
ที่มา : คู่มือรายละเอียดตัวช้ีวัดการประกันคณุภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2554 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ  3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อตามเกณฑ์ทั่วไปและ
ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 
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ที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน 
 2.5 ร้อยละของอาจารย์ประจ า

ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
 

 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 52 ร้อยละ 54 ร้อยละ 56 ร้อยละ 58 รอ้ยละ 60 

 
ที่มา : คู่มือรายละเอียดตัวช้ีวัดการประกันคณุภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2554 

 2.6 ร้อยละของอาจารย์ประจ า
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
 

 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 52 ร้อยละ 54 ร้อยละ 56 ร้อยละ 58 ร้อยละ 60 

 
ที่มา : คู่มือรายละเอียดตัวช้ีวัดการประกันคณุภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2554 
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ที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน 
 2.7 ระดับความส าเร็จของระบบ

การพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 
 
 

1. มแีผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ี
มีการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงประจักษ ์
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
3. มีสวัสดิการเสรมิสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวดัผล
การเรยีนรู้ของนักศึกษาตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเกีย่วข้อง 
5. มีการให้ความรูด้้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏบิัติ 
6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาคณาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุน 
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 หรือ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 หรือ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 7 ข้อ 

 
ที่มา : คู่มือรายละเอียดตัวช้ีวัดการประกันคณุภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2554 
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ที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน 
 2.8 ระดับความส าเร็จของการ

จัดการห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และสภาพแวดล้อม
การเรยีนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีการจัดการหรือจดับริการให้นกัศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่ต่ ากว่า 8 FTES ต่อเครื่อง 
2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 
3. มีบริการดา้นกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรยีนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา 
และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
4. มีบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผา่นระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์การบริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจดับริการดา้นอาหารและสนามกีฬา 
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้าระบบกาจัดของเสีย การจัดการ
ขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ปอูงกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
6. มีผลการประเมินคณุภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 
7. มีการนาผลการประเมินคณุภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพฒันาการจัดบริการด้านกายภาพท่ีสนองความต้องการของผู้รบับริการ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4  หรือ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 7 ข้อ 

 
ที่มา : คู่มือรายละเอียดตัวช้ีวัดการประกันคณุภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2554 
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ที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน 
 2.9 ระดับความส าเร็จของ

ระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีระบบและกลไกการประกันคณุภาพการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญทุกหลักสตูร 
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่
ก าหนดในกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรยีนรู้ด้วยตนเองและการให้ผู้เรียนได้เรียนรูจ้ากการปฏิบตัิทั้งและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 
4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวชิาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนรว่มในกระบวนการเรียนการสอนทกุหลักสตูร 
5. มีการจัดการเรยีนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มตี่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผล
การประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรูทุ้กรายวิชาตามผลการประเมินรายวิชา 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ  2 หรือ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 7 ข้อ 

 
ที่มา : คู่มือรายละเอียดตัวช้ีวัดการประกันคณุภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2554 
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ที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน 
3 การพัฒนานักศึกษา 
 3.1 ระดับความส าเร็จที่มุ่งเน้น

การสร้างสรรค์และพัฒนา
นักศึกษาอย่างมีคุณภาพและ
คุณธรรม 
 

1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคณุธรรมจรยิธรรมสาหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคณุธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ (1) ไปยังผู้บริหาร คณาจารย ์นักศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน 
3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสรมิการพัฒนาพฤติกรรมด้านคณุธรรมจริยธรรม ตลอดจนเสริมสร้างทกัษะ บุคลิกภาพและความเป็นผู้น า รวมถึงทักษะ
ภาษาต่างประเทศ ที่ก าหนดในข้อ  
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ของนักศึกษา ตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 2 โดยมผีลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย
ร้อยละ 90 ของตัวบ่งช้ี 
5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รบัการยกย่องชมเชย ประกาศเกยีรตคิุณ  โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาต ิ(เป็นหน่วยงานท่ีไม่มี
เกี่ยวข้องใดๆ กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ  3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 

 
ที่มา : คู่มือรายละเอียดตัวช้ีวัดการประกันคณุภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2554 
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ที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน 
 3.2 ระดับความส าเร็จของ

ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. สถาบันจัดท าแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 
2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคณุภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคณุภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมทีด่ าเนินการโดยนักศึกษา อย่างน้อย 5 ประเภทสาหรับระดับ
ปริญญาตร ีและอย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับระดับบณัฑิตศึกษาจากกิจกรรมต่อไปนี ้
- กิจกรรมวิชาการทีส่่งเสริมคณุลกัษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ 
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรือรกัษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม 
4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และมีกจิกรรมร่วมกัน 
5. มีการประเมินความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของแผนการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ  3 หรือ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 

 
ที่มา : คู่มือรายละเอียดตัวช้ีวัดการประกันคณุภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2554 
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ที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน 
4 การวิจัย 
 4.1 ระดับความส าเร็จของ

มหาวิทยาลยัที่ใช้การวิจัยเป็น
ฐานในการพัฒนา (Research 
based university)   
 
 

1.มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลเุป้าหมายตามแผนการวิจัยและด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด (สกอ.4.1) 
2.มีการบูรณาการกระบวนการวิจยัเข้ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของอาจารย์ประจ าทั้งหมด  (สกอ.4.1) 
3.มีการบูรณาการกระบวนการวิจยัเข้ากับกระบวนการบริการวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของอาจารย์ประจ าทั้งหมด  (สมศ.8) 
4.มีผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชนใ์นการแก้ไขปัญหาของสังคมและชุมชนและมีการรับรองการใช้ประโยชน์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของอาจารย์
ประจ าทั้งหมด  (สมศ.6) 
5.มีผลงานวิชาการและผลงานวิจยัที่ได้รับการรับรองคุณภาพโดยไดร้บัการจดสิทธิบัตร อนสุิทธิบัตร  และลิขสิทธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของอาจารย์
ประจ าทั้งหมด  (สมศ.7) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ  3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 

 
ที่มา : คู่มือรายละเอียดตัวช้ีวัดการประกันคณุภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2554 

 4.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรคต์่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า 

 
ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดให้ร้อยละ 5 เท่ากับ 220,000 บาท 
ที่มา : คู่มือรายละเอียดตัวช้ีวัดการประกันคณุภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2554 

 4.3 ร้อยละของงบประมาณเพื่อ
การวิจัย พัฒนาและนวตักรรม
ต่องบประมาณทั้งหมด 
 
 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 2 ร้อยละ 4 ร้อยละ 6 ร้อยละ 8 ร้อยละ 10 

 
ที่มา : คู่มือรายละเอียดตัวช้ีวัดการประกันคณุภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2554 
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ที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน 
 4.4 ร้อยละของอาจารย์และ

นักวิจัยประจ าทีไ่ดร้ับทุนท าวิจัย
และงานสร้างสรรค์จากภายใน
และจากภายนอกต่ออาจารย์
และนักวิจัยทั้งหมด 
 
 

 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 27 ร้อยละ 29 ร้อยละ 31 ร้อยละ 33 ร้อยละ 35 

 
ที่มา : คู่มือรายละเอียดตัวช้ีวัดการประกันคณุภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2554 
 
 

 4.5 ร้อยละของงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ์เผยแพร่ 
และ/หรือน าไปใช้ประโยชน์
ระดับนานาชาติต่ออาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 
 

 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 37 ร้อยละ 39 ร้อยละ 41 ร้อยละ 43 ร้อยละ 45 

 
ที่มา : คู่มือรายละเอียดตัวช้ีวัดการประกันคณุภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2554 

 4.6 ร้อยละของบทความวิจัยที่
ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน 
refereed journal หรือใน
ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 
 

 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 77 ร้อยละ 79 ร้อยละ 81 ร้อยละ 83 ร้อยละ 85 

 
ที่มา : คู่มือรายละเอียดตัวช้ีวัดการประกันคณุภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2554 
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ที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน 
5 การบริการวิชาการ 
 5.1 จ านวนความร่วมมือกับ

หน่วยงานภายนอกเพื่อการ
บริการวิชาการ 
 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
จ านวน  2  โครงการ จ านวน  4  โครงการ จ านวน  6  โครงการ จ านวน  8  โครงการ จ านวน  10  โครงการ 

ที่มา : ตัวช้ีวัดใหม่ของแผนปฏิบตัริาชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 5.2 ร้อยละของงบประมาณเพื่อ
การบริการวิชาการส าหรับ
หน่วยงานภายในและภายนอก
ต่องบประมาณทั้งหมด 
 

 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 0.2 ร้อยละ 0.4 ร้อยละ 0.6 ร้อยละ 0.8 ร้อยละ 1 

 
ที่มา : ตัวช้ีวัดใหม่ของแผนปฏิบตัริาชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

 5.3 ระดับความส าเร็จของระบบ
และกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 
 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดาเนินการตามระบบที่ก าหนด 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวจิัย 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรยีนการสอนและการวิจยั 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ  3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 

 
ที่มา : คู่มือรายละเอียดตัวช้ีวัดการประกันคณุภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2554 
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ที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน 
6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี 
 6.1 ระดับความส าเร็จในการ

อนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศลิปะ
และวัฒนธรรม 
 

1. มีระบบและกลไกการอนุรักษ์และท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
2. มีการประยุกต์การงานด้านท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการดา้นการอนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการประยุกต์การงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการประยุกต์งานด้านท านบุ ารงุศิลปวัฒนธรรมกับการจดัการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา 
6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและมผีลงานเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 

ที่มา : ตัวช้ีวัดใหม่ของแผนปฏิบตัริาชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ  3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 หรือ 6 ข้อ 

 6.2 ร้อยละของงบประมาณใน
การส่งเสริมและอนรุักษ์
ศิลปวัฒนธรรมต่องบประมาณ
ทั้งหมด  
 

 
 
 
 

ที่มา : ตัวช้ีวัดใหม่ของแผนปฏิบตัริาชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 0.1 ร้อยละ 0.2 ร้อยละ 0.3 ร้อยละ 0.4 ร้อยละ 0.5 

7 การพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ 
 7.1 ระดับความส าเร็จของระบบ

ประกันคณุภาพตาม
มาตรฐานสากล 
 
 

1.มีระบบการประกันคุณภาพที่ไดม้าตรฐานระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักมาตรฐานและประเมินผล
อุดมศึกษา  (สมศ.) (สกอ.9.1) 
2.มีการพัฒนาระบบการประกันคณุภาพสู่มาตรฐานสากลโดยการน าเอาระบบคณุภาพมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กร เช่น 
TQA,TQM,PMQA,ANU,EdPEx,ISO 9000 
3.มีการบูรณาการระบบการประเมินคุณภาพให้สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพขององค์กรภายนอก  
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ที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.มีการก ากับตดิตามการน าเอาผลการประเมินคุณภาพของทุกคณะหน่วยงานมาพัฒนาและปรับปรุงผลการด าเนินงานใหเ้กิดผลดตีามกระบวนการ 
PDCA  
5.มีนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดดีา้นการประกันคุณภาพ ผลงานวิจัยด้านการประกันคณุภาพ ท่ีเป็นแบบอย่างดีและสามารถเผยแพร่ใหห้น่วยงานอ่ืนๆ
น าไปใช้ประโยชน์ได้  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ  3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 

 
ที่มา : ตัวช้ีวัดใหม่ของแผนปฏิบตัริาชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

8 ศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี  
 8.1 ระดับความส าเร็จของศิษย์

เก่าที่ร่วมสร้างความเข้มแข็ง
และขับเคลื่อนให้กับ
มหาวิทยาลยั 

1.มีการพัฒนาฐานข้อมูลและการจัดการฐานข้อมลูศิษย์เกา่ 
2.มีการพัฒนาเครือข่ายสังคม(social network)ของส านักบริหารกิจการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3.มีการให้ข้อมูลข้อมลูข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า (สกอ.3.1) 
4.มีกิจกรรมโครงการพัฒนาประสบการณด์้านวิชาการและวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า  (สกอ.3.1) 
5.มีการติดตามประเมินผลการใหบ้ริการข้อมลูข่าวสารและการพัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า  (สกอ.3.1) 
6.มีการส่งเสรมิสนับสนุนให้ศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมศิษย์เก่าและนกัศึกษาสัมพันธ์ 
7.มีการส่งเสรมิสนับสนุนให้ศิษย์เก่าถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และส่งเสรมิความเข้มแข็งให้กับสถาบัน  
 
 

ที่มา : ตัวช้ีวัดใหม่ของแผนปฏิบตัริาชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 หรือ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 หรือ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 7 ข้อ 
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ที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน 
9 ชุมชนสัมพันธ ์
 9.1 ระดับความส าเร็จทีไ่ด้รับ

การยอมรับจากสังคมและชุมชน 
 
 
 
 

1. มีแผนและกจิกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความสมัพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
2. มีช่องทางการสื่อสารข้อมลูระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความเข้าใจท่ีด ี
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 
5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์สรา้งคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

 
 
 
ที่มา : 

ตัวช้ีวัดใหม่ของแผนปฏิบัตริาชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ  3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 

10 การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้ 
 10.1 ระดับความส าเรจ็ของการ

บริหารจดัการทรัพยากร และ
ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า 
 

1. มีแผนการกลยุทธ์การจดัการทรัพยากรและทรัพยส์ิน หรือแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
3. มีรายงานทางการเงินจากการจดัการทรัพยากรและทรัพยส์ินอย่างเป็นระบบอย่างน้อยปลีะ ๑ ครั้ง 
4. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะหส์ถานะทางการเงินและความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง 
5. ผู้บริหารระดับสูงมีการตดิตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมลูจากรายงานการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตดัสินใจ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
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ที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน 
 10.2 ร้อยละของเงินรายได้ต่อ

งบประมาณทั้งหมด 
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ร้อยละ 57 ร้อยละ 59 ร้อยละ 61 ร้อยละ 63 ร้อยละ 65 
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เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนและประกนัคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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