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ค ำน ำ 
  
รายงานผลการก ากับติดตาม และประเมินผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจและนโยบาย   

ในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน :  ตุลาคม  2559 - 
กันยายน 2560) จัดท าขึ้นโดยคณะกรรมการก ากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตามพันธ
กิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (ค าสั่ง มข.ที่ 2001/2560 ลงวันที่ 3 พ.ค. 60) 
เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  

โดยคณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการก ากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตาม
ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 638/2560 เรื่อง แนวทางการก ากับติดตามและประเมินผลงาน
ของอธิการบดีตามพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ.2560 – 2562)   

รายงานฉบับนี้ ประกอบไปด้วย 3 บท คือ บทที่ 1 บทน า แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการ
และเหตุผล วัตถุประสงค์ และวิธีด าเนินการก ากับติดตามและประเมินผล บทที่ 2 ผลการก ากับติดตาม  
และประเมินผลงาน แสดงบริบทการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการประเมินภายใต้     
10 ประเด็นยุทธศาสตร์ ผลส าเร็จของโครงการส าคัญ (Flagship Project) รวมถึงการบรรลุเป้าหมายรวม    
การบรรลุพันธกิจ และการบรรลุวิสัยทัศน์ ผลการประเมินคุณลักษณะของอธิการบดีด้านภาวะผู้น า      
และการส่งเสริมคุณธรรม และบทที่ 3 สรุปผลการก ากับติดตามและประเมินผลงาน และความคาดหวัง
ส าคัญจากผู้เกี่ยวข้องเสนอเพ่ือการพัฒนา 

คณะกรรมการฯ ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมกันท าให้รายงานฉบับนี้
ส าเร็จลุล่วง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสภามหาวิทยาลัยที่จะได้
รับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคในการบริหารงาน และใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนส่งเสริม 
รวมทั้งข้อเสนอแนะต่ออธิการบดีในการพัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่าง           
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

 
 

 
        (นายอ านาจ  พรหมสูตร) 

ประธานคณะกรรมการก ากับติดตามและประเมินผลงาน 
ของอธิการบดีตามพันธกิจและนโยบายการบริหาร 

 และพัฒนามหาวิทยาลัย 
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สำรบัญ 
 

ค ำน ำ ก 
สำรบัญ    ข 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร                     ค 
บทที ่1 บทน ำ                 1 
2.1 หลักการและเหตุผล                    1 
2.2 วัตถุประสงค์     2 
2.3 วิธีด าเนินการ   2 
บทที่ 2 ผลกำรก ำกับติดตำมและประเมินผลงำน   17 
2.1 บริบทการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 17 
2.2 ผลการประเมินภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 18 

2.2.1 การบรรลุผลส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น       19 
2.2.2 การไม่บรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การบริหาร

มหาวิทยาลัย               
23 

2.2.3 สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น     

23 

2.3 การบรรลุผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) และความคาดหวังส าคัญ 
จากผู้เกี่ยวช้อเสนอเพ่ือการพัฒนาในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์        

28 

2.3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  28 
2.3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2              29 
2.3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 30 
2.3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 33 
2.3.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 34 
2.3.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 36 
2.3.7 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7   38 
2.3.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 39 
2.3.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 40 
2.3.10 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 41 

2.4 สรุปผลการด าเนินงานโดยรวม 10 ประเด็นยุทธศาสตร์ 42 
2.5 สรุปผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ (Flagship Project) ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 
44 
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55 
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3.3 งานส าคัญที่อธิการบดีต้องการท าให้ส าเร็จในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 67 
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ภำคผนวก  

ภาคผนวก ก. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 638/2560 ลว 5 เม.ย. 60 75 
ภาคผนวก ข. ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 2001/2560 ลว 3 พ.ค. 60  79 
ภาคผนวก ค. ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการเก็บรวมรวมข้อมูล     

และวิเคราะห์ข้อมูลการก ากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี 
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บทสรุปผู้บริหำร 
  
การก ากับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดี ตามพันธกิจและนโยบายในการบริหารและ

พัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน 
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของอธิการบดี ทั้งในเชิงผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ 
(Impact) และใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุน ส่งเสริมและเสนอแนะอธิการบดีในการพัฒนาการ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รูปแบบการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีฯ ครั้งนี้ 
คณะกรรมการฯ ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เอกสารรายงานการประเมินตนเอง 
(Self-Appraisal Report) รายงานการติดตามงาน (Program Monitoring Report) และรายงานผล
การด าเนินงานโครงการส าคัญ (Flagship Project) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่อธิการบดี
จัดท าเสนอต่อคณะกรรมการฯ แล้วใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหน่วยงานภายนอก มีการประเมินคุณลักษณะของ
อธิการบดีด้านภาวะผู้น า และการส่งเสริมคุณธรรม ตลอดจนส ารวจข้อมูล ข้อเสนอแนะ และความ   
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของอธิการบดีจากแบบสอบถาม และบนเว็บไซต์ ข้อมูลทั้งหมดได้น ามา
วิเคราะห์แล้วประเมินผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลงาน ภายใต้ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 638/2560 เร่ือง แนวทางการก ากับติดตามและประเมินผลงานของ
อธิการบดีตามพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ.2560  – 2562)  ข้อ 7 
และข้อ 9 เกณฑ์การประเมินผล ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบท่ี 1 ผลการ
ด าเนินงานตามพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยและระบบการประเมินอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้องตามข้อ 7 มีสัดส่วน ร้อยละ 80 องค์ประกอบที่ 2 ภาวะผู้น า และการส่งเสริมคุณธรรม      
มีสัดส่วน ร้อยละ 20 โดยผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบจะต้องมีค่าคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
และผลคะแนนรวมทั้ง 2 องค์ประกอบ จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 

  
สรุปผลกำรก ำกับติดตำมและประเมินผลงำน 
1.  บริบทกำรบริหำรและพัฒนำมหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขึ้นภายใต้
หลักการที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 โดยยึดกรอบพันธกิจและนโยบายใน
การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 – 2562 (ประกาศสภา มข. ฉบับที่ 6/2557) 
ตลอดจนมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับกรอบแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2552 - 
2567 แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559-2562 และแผนพัฒนาอุดมศึกษา
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นอกจากนี้ยังได้น าข้อคิดเห็น 

รายงานผลการกำากับติดตาม และประเมินผลงานของอธิการบดีฯ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ง
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บทสรุปผู้บริหำร 
  
การก ากับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดี ตามพันธกิจและนโยบายในการบริหารและ

พัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน 
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของอธิการบดี ทั้งในเชิงผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ 
(Impact) และใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุน ส่งเสริมและเสนอแนะอธิการบดีในการพัฒนาการ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รูปแบบการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีฯ ครั้งนี้ 
คณะกรรมการฯ ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เอกสารรายงานการประเมินตนเอง 
(Self-Appraisal Report) รายงานการติดตามงาน (Program Monitoring Report) และรายงานผล
การด าเนินงานโครงการส าคัญ (Flagship Project) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่อธิการบดี
จัดท าเสนอต่อคณะกรรมการฯ แล้วใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหน่วยงานภายนอก มีการประเมินคุณลักษณะของ
อธิการบดีด้านภาวะผู้น า และการส่งเสริมคุณธรรม ตลอดจนส ารวจข้อมูล ข้อเสนอแนะ และความ   
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของอธิการบดีจากแบบสอบถาม และบนเว็บไซต์ ข้อมูลทั้งหมดได้น ามา
วิเคราะห์แล้วประเมินผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลงาน ภายใต้ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 638/2560 เร่ือง แนวทางการก ากับติดตามและประเมินผลงานของ
อธิการบดีตามพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ.2560  – 2562)  ข้อ 7 
และข้อ 9 เกณฑ์การประเมินผล ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบท่ี 1 ผลการ
ด าเนินงานตามพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยและระบบการประเมินอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้องตามข้อ 7 มีสัดส่วน ร้อยละ 80 องค์ประกอบที่ 2 ภาวะผู้น า และการส่งเสริมคุณธรรม      
มีสัดส่วน ร้อยละ 20 โดยผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบจะต้องมีค่าคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
และผลคะแนนรวมทั้ง 2 องค์ประกอบ จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 

  
สรุปผลกำรก ำกับติดตำมและประเมินผลงำน 
1.  บริบทกำรบริหำรและพัฒนำมหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขึ้นภายใต้
หลักการที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 โดยยึดกรอบพันธกิจและนโยบายใน
การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 – 2562 (ประกาศสภา มข. ฉบับที่ 6/2557) 
ตลอดจนมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับกรอบแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2552 - 
2567 แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559-2562 และแผนพัฒนาอุดมศึกษา
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นอกจากนี้ยังได้น าข้อคิดเห็น 

จ 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งภายในและภายนอก 
ความคาดหวังต่างๆ จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาคมและทุกภาคส่วนต่างๆ มาใช้ในการ
พัฒนาและปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ อธิการบดีได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวไปสู่
การพัฒนาและปรับปรุงและเกิดผลส าเร็จในหลายส่วน เช่น การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด การพัฒน า
กระบวนการ หรือกิจกรรมเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้เป็นบัณฑิตมีงานท าเพ่ิมมากขึ้น และการพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัยของคณาจารย์ที่วิทยาเขตหนองคาย รวมถึงการพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น 
 
2.  ผลงำนอธิกำรบดีภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

2.1 ผลงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและ

เป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยมีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ จ านวน 34 ตัวชี้วัด       
จากทั้งหมด 40 ตัวชี้วัด โดยมีตัวชี้วัด 6 ตัวที่ไม่ได้น ามาประเมินในครั้งนี้ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความส าเร็จของผล
การด าเนินงานตามตัวชี้วัด เท่ากับ 4.67 (ร้อยละ 93.40) อยู่ในระดับ ดีมาก และมีตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย จ านวน 9 ตัว ประกอบด้วย (1) ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่ออาจารย์
ประจ าทั้งหมด (2) ร้อยละของผลงานวิจัยเพ่ิมขึ้น (วิทยาเขตหนองคาย) (3) จ านวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้า
ศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของเป้าหมายที่ก าหนด (วิทยาเขตหนองคาย) (4) ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารง
ต าแหน่งวิชาการเพ่ิมขึ้น (วิทยาเขตหนองคาย) (5) ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี (6) ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต
ทั้งทางด้านความสามารถเชิงวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรม (7) ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ในระดับนานาชาติ ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS/ISI ต่อจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ทั้งหมด (8) ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนทุกระดับตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปที่ไปต่างประเทศและมาประเทศ
ไทยต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด (9) ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ ทั้ง Academic 
Reputation และ Employer Reputation ในระดับ World Ranking 

ในส่วนของผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการ
ก าหนดโครงการ รวมจ านวนทั้งสิ้น 125 โครงการ ค่าเฉลี่ยความส าเร็จของผลการด าเนินงาน เท่ากับ 
4.89 (ร้อยละ 97.70) อยู่ในระดับ ดีมาก โดยมีโครงการที่บรรลุตามเป้าหมาย จ านวน 121 โครงการ 
และมีโครงการที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 4 โครงการ คือ (1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์พัฒนาตัวเองเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (2)  โครงการ
ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารวิทยาเขตหนองคาย (3) โครงการปรับกระบวนการรับเข้าให้มีความ
หลากหลายเพ่ือให้สามารถรับนักศึกษาในพ้ืนที่และเชื่อมโยงไปยังประเทศเพ่ือนบ้านได้ (วิทยาเขต

รายงานผลการกำากับติดตาม และประเมินผลงานของอธิการบดีฯ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ
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หนองคาย) (4) โครงการเพ่ิมหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและจ านวนบัณฑิตศึกษาโดยเน้นหลักสูตรที่บูรณาการ
และหลักสูตรนานาชาติ และผลจากการสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
ของอธิการบดีภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้วยวิธีการแจกแบบสอบถาม ผลการประเมินอยู่ในระดับดี    
( x = 4.00 , S.D. = 0.80 จากคะแนนเต็ม 5) 
 

2.2 ผลงำนโครงกำรส ำคัญ (Flagship Project) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อธิการบดี ได้เสนอโครงการส าคัญ (Flagship Project) จ านวน 7

โครงการ ได้แก่  (1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารกลาง (KKU Central MIS)             
(2) โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยและขับขี่ตามกฎจราจร (3) โครงการพัฒนาพ้ืนที่แหล่งเรียนรู้      
ตลอดชีวิต เช่น ลานต้นไทร (4) โครงการพัฒนาหลักสูตรที่มีผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี (5)โครงการ 
วิจัย และพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และสร้างนวัตกรรมที่น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมท้องถิ่น 
และประเทศ ได้แก่ โครงการโรงงานต้นแบบผลิตวัสดุส าหรับท าขั้วไฟฟ้าในแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน
ระดับเซลล์  โครงการโรงงานต้นแบบด้านอาหาร (Food Pilot Plant) และโครงการวิจัยพืชยางนาแบบ
บูรณาการ (6) โครงการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาต่างชาติ ได้แก่ การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก          
ในต่างประเทศและการพัฒนาระบบบริหารจัดการกลางส าหรับนักศึกษานานาชาติ มข. (KKU Central 
Management System for International Students) (7) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม (Database) เช่น ข้อมูลศิลปินมรดกอีสาน ข้อมูลพระไตรรัตน์อีสาน เป็นต้น ความส าเร็จ
ของการด าเนินโครงการส าคัญทั้ง 7 โครงการ ได้ 18.86 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน 

 
2.3 กำรบรรลุเป้ำหมำยรวม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก าหนดเป้าหมายรวม 4 ด้าน มีผลงาน ดังนี้ 
1) เสาหลักที่ 1 Green and Smart Campus : เป็นองค์กรที่มีการจัดการที่ดี (Good 

Governance Organization) บนพ้ืนฐานของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีความโดดเด่น ผลการ
ด าเนินงาน : (1) ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อจัดสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย    
ร้อยละ 80.19 (เป้าหมาย ร้อยละ 80) (2) ร้อยละของพ้ืนที่สีเขียว และสวนสาธารณะเพ่ิมขึ้นทุกปีที่สามารถ
ใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้ งทางด้านนันทนาการ กีฬา อุทยานการเรียนรู้และการเรียนรู้ทางธรรมชาติ 
ศิลปวัฒนธรรม ต่อพ้ืนที่ทั้งหมด ร้อยละ 47.44 (เป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่
ทั้งหมด ภายในปี 2562) (3) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ทุกประเภท ร้อยละ 88.44 
(เป้าหมาย ร้อยละ 85) 

2) เสาหลักที่ 2 Excellence Academy : เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางศิลปวิทยาการ 
ผลการด าเนินงาน : (1) ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าทั้งในประเทศและต่างประเทศและศึกษาต่อ
ภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 88.28 (เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) (2) ร้อยละของบัณฑิตระดับ
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หนองคาย) (4) โครงการเพ่ิมหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและจ านวนบัณฑิตศึกษาโดยเน้นหลักสูตรที่บูรณาการ
และหลักสูตรนานาชาติ และผลจากการสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
ของอธิการบดีภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้วยวิธีการแจกแบบสอบถาม ผลการประเมินอยู่ในระดับดี    
( x = 4.00 , S.D. = 0.80 จากคะแนนเต็ม 5) 
 

2.2 ผลงำนโครงกำรส ำคัญ (Flagship Project) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อธิการบดี ได้เสนอโครงการส าคัญ (Flagship Project) จ านวน 7

โครงการ ได้แก่  (1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารกลาง (KKU Central MIS)             
(2) โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยและขับขี่ตามกฎจราจร (3) โครงการพัฒนาพ้ืนที่แหล่งเรียนรู้      
ตลอดชีวิต เช่น ลานต้นไทร (4) โครงการพัฒนาหลักสูตรที่มีผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี (5)โครงการ 
วิจัย และพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และสร้างนวัตกรรมที่น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมท้องถิ่น 
และประเทศ ได้แก่ โครงการโรงงานต้นแบบผลิตวัสดุส าหรับท าขั้วไฟฟ้าในแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน
ระดับเซลล์  โครงการโรงงานต้นแบบด้านอาหาร (Food Pilot Plant) และโครงการวิจัยพืชยางนาแบบ
บูรณาการ (6) โครงการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาต่างชาติ ได้แก่ การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก          
ในต่างประเทศและการพัฒนาระบบบริหารจัดการกลางส าหรับนักศึกษานานาชาติ มข. (KKU Central 
Management System for International Students) (7) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม (Database) เช่น ข้อมูลศิลปินมรดกอีสาน ข้อมูลพระไตรรัตน์อีสาน เป็นต้น ความส าเร็จ
ของการด าเนินโครงการส าคัญทั้ง 7 โครงการ ได้ 18.86 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน 

 
2.3 กำรบรรลุเป้ำหมำยรวม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก าหนดเป้าหมายรวม 4 ด้าน มีผลงาน ดังนี้ 
1) เสาหลักที่ 1 Green and Smart Campus : เป็นองค์กรที่มีการจัดการที่ดี (Good 

Governance Organization) บนพ้ืนฐานของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีความโดดเด่น ผลการ
ด าเนินงาน : (1) ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อจัดสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย    
ร้อยละ 80.19 (เป้าหมาย ร้อยละ 80) (2) ร้อยละของพ้ืนที่สีเขียว และสวนสาธารณะเพ่ิมขึ้นทุกปีที่สามารถ
ใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้ งทางด้านนันทนาการ กีฬา อุทยานการเรียนรู้และการเรียนรู้ทางธรรมชาติ 
ศิลปวัฒนธรรม ต่อพ้ืนที่ทั้งหมด ร้อยละ 47.44 (เป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่
ทั้งหมด ภายในปี 2562) (3) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ทุกประเภท ร้อยละ 88.44 
(เป้าหมาย ร้อยละ 85) 

2) เสาหลักที่ 2 Excellence Academy : เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางศิลปวิทยาการ 
ผลการด าเนินงาน : (1) ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าทั้งในประเทศและต่างประเทศและศึกษาต่อ
ภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 88.28 (เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) (2) ร้อยละของบัณฑิตระดับ
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ปริญญาตรีที่ได้งานท าในต่างประเทศหรือตลาดงานอาเซียน ร้อยละ 12.62 (เป้าหมาย ร้อยละ 10)  
(3) ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตทั้งทางด้านความสามารถเชิงวิชาชีพและคุณธรรม 
จริยธรรม ร้อยละ 86.42 (เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90) (4) ผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน
ระดับนานาชาติ ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS/ISI ต่อจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ท้ังหมด ร้อยละ 8.55 (เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10) (5) จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง 
(Citation) ใน Refereed Journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ จ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 2.41 บทความ : คน (เป้าหมาย 2.5 บทความ : คน) (6) จ านวน
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ที่เพ่ิมขึ้น (เป้าหมายไม่น้อยกว่า 500 รายการเมื่อสิ้นปี 2562 ) 
จ านวน 638 รายการ (สะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) 

3) เสาหลักท่ี 3 Culture and Care Community : ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห่วงใยและดูแลชุมชนในมิติต่างๆ ผลการด าเนินงาน : (1) จ านวนโครงการที่ใช้
ผลงานวิจัยไปแก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ 
(1.1) โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ าดี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ             
(1.2) โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
(1.3) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (1.4) โครงการแก้ไขปัญหาโรคไตใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เป้าหมาย จ านวน 4 เรื่อง)  (2) จ านวนโครงการที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้น า
ในการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะ และวัฒนธรรมอีสาน จ านวน 7 โครงการ ได้แก่  (2.1) โครงการ 
บุญสมมาบูชาน้ า (2.2) โครงการเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์  
(2.3) โครงการบุญเดือน 5 : แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส (2.4) โครงการบ าเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ  
(2.5) โครงการตักบาตรนุ่งซ่ิน วันศีลวันพระ (2.6) โครงการบุญข้าวจี่วาเลนไทน์ (2.7) โครงการการประกวด
วงโปงลางพ้ืนเมืองอีสาน (เป้าหมาย จ านวน 7 โครงการ) 

4) เสาหลักที่ 4 Creative Economy : เป็นองค์กรที่ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมจากการ
เรียนการสอนและงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคม และประเทศ ผลการด าเนินงาน : จ านวนผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับการออกแบบและ
ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากศิลปวัฒนธรรมอีสาน จ านวน 36 ผลิตภัณฑ์  (เป้าหมาย จ านวน 36 
ผลิตภัณฑ์) 
 

2.4 กำรบรรลุวิสัยทัศน์ 
จากวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับโลก” 

โดยเทียบเคียงจากการจัดอันดับของสถาบันภายนอกว่าเป็นอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 
80 ของเอเซีย และอันดับ 1 ใน 400 ของโลก ผลการด าเนินงาน เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
พบว่า 
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 อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ ผลการจัดอันดับโดย Times Higher Education World 
University Rankings 2018 ได้รับการจัดอันดับที่ 7 ของประเทศ และผลการจัดอันดับโดย 
QS University Rankings 2017/18 ได้รับการจัดอันดับที่ 6 ของประเทศ ส่วนผลการ
จัดอันดับของ Ranking Web of University 2017 ได้รับการจัดอันดับที่ 5 ของ
ประเทศ  

 อันดับ 1 ใน 80 ของเอเชีย ผลการจัดอันดับโดย QS University Rankings 2017/18   
ได้รับการจัดอันดับที่ 165 ของเอเชีย และผลการจัดอันดับโดย Ranking Web of 
University 2017 ได้รับการจัดอันดับที่ 228 ของเอเชีย 

 อันดับ 1 ใน 400 ของโลก ผลการจัดอันดับโดย Times Higher Education World 
University Rankings 2018 ได้รับการจัดอันดับที่ 800 - 1,000 ของโลก และผลการจัด
อันดับของ QS University Rankings 2017/18 ได้รับการจัดอันดับที่ 800 - 1,000 ของ
โลก ส่วนผลการจัดอันดับของ Ranking Web of University 2017 ได้รับการจัดอันดับ
ที่ 885 ของโลก (ด้านการแพทย์ (Subject Medicine) ได้อันดับที่ 401-450 ของโลก) 

 
3.  คุณลักษณะของอธิกำรบดีด้ำนภำวะผู้น ำ และกำรส่งเสริมคุณธรรม          

ผลการส ารวจความคิดเห็นด้านภาวะผู้น า และการส่งเสริมคุณธรรม ด้วยการส ารวจความ
คิดเห็นจากแบบสอบถาม เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากประชากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีรายการ
ประเมินคุณลักษณะของอธิการบดีจ านวน 9 ข้อ พบว่า ในภาพรวมทุกข้อคุณลักษณะอยู่ในระดับ
เหมาะสมมาก ช่วงค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.03 ถึง 4.26 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และภาพรวมเฉลี่ย
อยู่ในระดับเหมาะสมมาก (x  = 4.15 , S.D. = 0.79 , % =  83.00) โดยคุณลักษณะที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
3 อันดับแรก คือ (1) เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างจุดเด่นหรือเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น    
ที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอ่ืน (2) เป็นผู้อุทิศตน อุทิศเวลา (3) มีความสามารถในการสื่อสาร และสามารถ
แสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ส่วนคุณลักษณะที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่ าสุด 3 อันดับสุดท้าย คือ (1) มีการธ ารงรักษาคนดี คนเก่ง และเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาและ
บุคลากร (2) มีความโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ (3) สามารถรับรู้และลงมือปฏิบัติในการแก้ไข
ปัญหาอย่างทันท่วงที กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง 
 
4. สรุปควำมคำดหวังส ำคัญจำกผู้เกี่ยวข้องเสนอเพื่อกำรบริหำรและพัฒนำมหำวิทยำลัย 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

1) การพัฒนาระบบและโครงสร้างของหน่วยงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการขยะ      
การก าจัดน้ าเสีย และสิ่งปฏิกูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น   
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 อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ ผลการจัดอันดับโดย Times Higher Education World 
University Rankings 2018 ได้รับการจัดอันดับที่ 7 ของประเทศ และผลการจัดอันดับโดย 
QS University Rankings 2017/18 ได้รับการจัดอันดับที่ 6 ของประเทศ ส่วนผลการ
จัดอันดับของ Ranking Web of University 2017 ได้รับการจัดอันดับที่ 5 ของ
ประเทศ  

 อันดับ 1 ใน 80 ของเอเชีย ผลการจัดอันดับโดย QS University Rankings 2017/18   
ได้รับการจัดอันดับที่ 165 ของเอเชีย และผลการจัดอันดับโดย Ranking Web of 
University 2017 ได้รับการจัดอันดับที่ 228 ของเอเชีย 

 อันดับ 1 ใน 400 ของโลก ผลการจัดอันดับโดย Times Higher Education World 
University Rankings 2018 ได้รับการจัดอันดับที่ 800 - 1,000 ของโลก และผลการจัด
อันดับของ QS University Rankings 2017/18 ได้รับการจัดอันดับที่ 800 - 1,000 ของ
โลก ส่วนผลการจัดอันดับของ Ranking Web of University 2017 ได้รับการจัดอันดับ
ที่ 885 ของโลก (ด้านการแพทย์ (Subject Medicine) ได้อันดับที่ 401-450 ของโลก) 

 
3.  คุณลักษณะของอธิกำรบดีด้ำนภำวะผู้น ำ และกำรส่งเสริมคุณธรรม          

ผลการส ารวจความคิดเห็นด้านภาวะผู้น า และการส่งเสริมคุณธรรม ด้วยการส ารวจความ
คิดเห็นจากแบบสอบถาม เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากประชากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีรายการ
ประเมินคุณลักษณะของอธิการบดีจ านวน 9 ข้อ พบว่า ในภาพรวมทุกข้อคุณลักษณะอยู่ในระดับ
เหมาะสมมาก ช่วงค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.03 ถึง 4.26 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และภาพรวมเฉลี่ย
อยู่ในระดับเหมาะสมมาก (x  = 4.15 , S.D. = 0.79 , % =  83.00) โดยคุณลักษณะที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
3 อันดับแรก คือ (1) เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างจุดเด่นหรือเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น    
ที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอ่ืน (2) เป็นผู้อุทิศตน อุทิศเวลา (3) มีความสามารถในการส่ือสาร และสามารถ
แสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ส่วนคุณลักษณะที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่ าสุด 3 อันดับสุดท้าย คือ (1) มีการธ ารงรักษาคนดี คนเก่ง และเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาและ
บุคลากร (2) มีความโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ (3) สามารถรับรู้และลงมือปฏิบัติในการแก้ไข
ปัญหาอย่างทันท่วงที กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง 
 
4. สรุปควำมคำดหวังส ำคัญจำกผู้เกี่ยวข้องเสนอเพื่อกำรบริหำรและพัฒนำมหำวิทยำลัย 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

1) การพัฒนาระบบและโครงสร้างของหน่วยงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการขยะ      
การก าจัดน้ าเสีย และสิ่งปฏิกูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น   

ฌ 

 

2) การก าหนดมาตรการควบคู่กับการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ประชาคมหันมาใช้
บริการรถขนส่งสาธารณะมากขึ้น  

3) การพัฒนาและจัดระบบพ้ืนที่ที่เป็นจุดจอดรถ จุดจอดแล้วจรให้สามารถรองรับต่อปริมาณ
การใช้ได้อย่างเหมาะสม สามารถเชื่อมต่อได้กับระบบขนส่งสาธารณะ และทางเดินเท้าที่ร่มรื่นปลอดภัย  

4) การพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวให้มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น และพัฒนาให้เป็นจุดขายส าคัญที่สามารถ
เชิญชวนให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมพ้ืนที่ธรรมชาติของมหาวิทยาลัยได้  

5) มีการประกาศเกียรติคุณส าหรับหน่วยงานที่มีผลการด าเนินงานด้านการประหยัด
พลังงานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นก าลังใจในการพัฒนาและเป็นแบบอย่างที่ด ี
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม 
1) การพัฒนาลานต้นไทรให้เป็นพ้ืนที่แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง เป็นสถานพักผ่อน

หย่อนใจทางธรรมชาติที่สามารถรองรับบุคลากรทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม  
2) การก าหนดหน่วยงานหรือบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรงในงานด้าน Life Long Learning 

เพ่ือให้เกิดการประสานการท างานและเชื่อมโยงกันในเชิงบูรณาการ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น  
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเพื่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ 
1) การจัดท าระเบียบ ประกาศ รวมถึงข้อปฏิบัติต่างๆ ที่รวดเร็วยิ่งขึ้นเพ่ือให้เกิดผลต่อ

การปฏิบัติ และด าเนินงานกิจการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยยึดหลักของการมีส่วนร่วม
และรับรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

2) ผลักดันให้เกิดความต่อเนื่องของกลุ่มท างานต่างๆ  ในการทบทวนและขับเคลื่อน
ประเด็นยุทธศาสตร์ให้เกิดพลังและท้าทายพอต่อการผลักดันมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมาย  

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
1) การพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล  ให้เอ้ือต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างมี

ศักยภาพมากข้ึน เช่น การคัดเลือก ก าหนด แต่งตั้ง สับเปลี่ยน โยกย้าย หมุนเวียนต าแหน่งงาน การใช้
อัตราก าลัง ร่วมการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน  การต่ออายุการท างานหลังเกษียณ
ราชการ ที่ควรยืดหยุ่นมากข้ึน มีแนวทางและกระบวนการก ากับติดตามท่ีน าไปสู่คุณภาพของงาน และ
สร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับบุคลากรทุกระดับ 

2) การก าหนดภาระงานของบุคลากรที่ได้รับเงินเดือน/ค่าตอบแทนของข้าราชการที่
เปลี่ยนสถานภาพและบุคลากรที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มเข้าท างาน  ให้เกิดความทัดเทียม
และยุติธรรมในการก ากับติดตามและประเมินภาระงาน เพ่ือส่งผลต่อการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/การ
ก าหนดค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน  
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3) การพัฒนาช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงบุคลากรในทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง  
และต่อเนื่อง ทั้งการสื่อสารภายในทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย และระหว่างทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับ
ระดับคณะ จนถึงระดับผู้ปฏิบัติ  

ด้ำนกำรเงิน กำรคลังและพัสดุ 
1) การปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับการเงิน  การคลัง และพัสดุ ให้เกิดความสะดวก 

คล่องตัวในการด าเนินงานและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของ
ความโปร่งใส ทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิทยาเขตหนองคาย 

2) การทบทวนสัดส่วนของงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้  4 เสาหลัก 
เพ่ือให้เกิดความสมดุลในการบริหารมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึงและสมดุลกับการไปสู่เป้าหมายของ
มหาวิทยาลัยให้มากข้ึน 

ด้ำนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
1) การพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการบริหารกลาง (KKU Central MIS) ให้มีการเชื่อมต่อกัน

ในทุกภารกิจ และขยายการใช้ให้ครอบคลุมในทุกหน่วยงาน ควบคู่กับการพัฒนาระบบคลังข้อมูลกลาง
ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและเป็นปัจจุบัน  และสามารถใช้เป็นข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพและ
ประกอบการตัดสินใจในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

2) การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนาบุคลากรให้พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลง และสมดุลกับจ านวนการจ้างบุคลากรที่เหมาะสม 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1) การมีระบบของการบริหารจัดการการใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย ที่สามารถเอ้ือต่อการ

ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างคุ้มค่ามากข้ึน   
2) มีการก าหนดกรอบงบประมาณที่ชัดเจนมากขึ้นในด้านการบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเพื่อควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1) การก าหนดมาตรการที่หลากหลายและจริงจังมากขึ้นในการลดอุบัติเหตุจากการจราจร 

เช่น การเพ่ิมสัดส่วนจ านวนนักศึกษาที่สวมหมวกกันน็อค การขับขี่รถมอเตอร์ไซต์และรถยนต์ที่มี
ใบอนุญาตขับขี ่

2) การศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่ท าให้เกิดปัญหาการช ารุดทรุดโทรม
ของถนนสายต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่เกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาได้ตรงจุดและอย่างทันท่วงที 
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3) การพัฒนาช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงบุคลากรในทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง  
และต่อเนื่อง ทั้งการสื่อสารภายในทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย และระหว่างทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับ
ระดับคณะ จนถึงระดับผู้ปฏิบัติ  

ด้ำนกำรเงิน กำรคลังและพัสดุ 
1) การปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับการเงิน  การคลัง และพัสดุ ให้เกิดความสะดวก 

คล่องตัวในการด าเนินงานและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของ
ความโปร่งใส ทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิทยาเขตหนองคาย 

2) การทบทวนสัดส่วนของงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้  4 เสาหลัก 
เพ่ือให้เกิดความสมดุลในการบริหารมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึงและสมดุลกับการไปสู่เป้าหมายของ
มหาวิทยาลัยให้มากข้ึน 

ด้ำนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
1) การพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการบริหารกลาง (KKU Central MIS) ให้มีการเชื่อมต่อกัน

ในทุกภารกิจ และขยายการใช้ให้ครอบคลุมในทุกหน่วยงาน ควบคู่กับการพัฒนาระบบคลังข้อมูลกลาง
ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและเป็นปัจจุบัน  และสามารถใช้เป็นข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพและ
ประกอบการตัดสินใจในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

2) การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนาบุคลากรให้พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลง และสมดุลกับจ านวนการจ้างบุคลากรที่เหมาะสม 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1) การมีระบบของการบริหารจัดการการใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย ที่สามารถเอ้ือต่อการ

ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างคุ้มค่ามากข้ึน   
2) มีการก าหนดกรอบงบประมาณที่ชัดเจนมากขึ้นในด้านการบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเพื่อควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1) การก าหนดมาตรการที่หลากหลายและจริงจังมากขึ้นในการลดอุบัติเหตุจากการจราจร 
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ใบอนุญาตขับขี ่

2) การศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่ท าให้เกิดปัญหาการช ารุดทรุดโทรม
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แก้ปัญหาได้ตรงจุดและอย่างทันท่วงที 

 
 
 
 

ฎ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาวิทยาเขตหนองคายเป็นประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 
ด้ำนนโยบำยและทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรวิทยำเขต 
1) การพัฒนาวิทยาเขตหนองคายให้มีความเข้มแข็ง ต้องมีการก าหนดทิศทางการพัฒนา

และการตัดสินใจที่ชัดเจนในระดับบริหาร (Executive Direction & Dicision) 
2) การเปิดโอกาสให้วิทยาเขตหนองคายมีการเสนอแผนการพัฒนาตนเอง รวมถึงการ

มอบอ านาจในการบริหารงานที่มากขึ้น ให้แก่รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย เพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการมากขึ้น  

3) มีการทบทวนถึงนิยามการเป็นประตูสู่อนุภาคลุ่มน้ าโขงที่ชัดเจนและเป็นไปได้จริงซึ่ง
จะต้องมคีวามแตกต่างจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นแต่สามารถเกื้อหนุนซึ่งกันและกันได้ 

4) ควรมีการติดตามผลการด าเนินงานของวิทยาเขตหนองคายอย่างต่อเน่ือง และเข้าถึงปัญหา
อย่างแท้จริง เพ่ือให้การประเมินผลการด าเนินงานของวิทยาเขตหนองคายมีความก้าวหน้ามากขึ้นกว่าเดิม  

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในวิทยำเขต 
1) การบริหารงานวิทยาเขตหนองคายที่ควรมีการบูรณาการในการท างานร่วมกันมากข้ึน 

ตั้งแต่ในระดับมหาวิทยาลัย ระดับวิทยาเขต และระดับคณะ  
2) มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถรองรับต่อทิศทางการ

พัฒนาได้จริง ทั้งในด้านคุณภาพทางวิชาการและคุณภาพชีวิต 
ด้ำนกำรขยำยฐำนควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรของวิทยำเขต 
การพัฒนาโรงเรียนสาธิตเพ่ือเป็นสิ่งจูงใจส าคัญ ในการดึงบุคลากรที่มีความสามารถอยู่

ท างานที่วิทยาเขตหนองคาย และยังเป็นการพัฒนาคนในพ้ืนที่ให้ได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
และเป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาให้แก่ท้องถิ่น  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต 

ด้ำนกลไกกำรยกระดับคุณภำพบัณฑิต 
1) มีสภาวิชาการที่มีบทบาทส าคัญในเชิงโครงสร้างทางการบริหาร ที่จะช่วยส่งเสริมและ

สนับสนุนการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เกิดคุณภาพมากยิ่งขึ้น  
2) การควบคุมคุณภาพและการเปิดหลักสูตรที่เป็นความต้องการของตลาด เน้นการพัฒนา

คุณภาพบัณฑิตมากกว่าจ านวนบัณฑิตและจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน รวมถึงการบริหารจัดการระบบและ
กลไกในการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพที่เน้นคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล 

ด้ำนพัฒนำสิ่งแวดล้อมทำงกำรเรียนรู้ 
ส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็น

สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษา และสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้
อย่างเท่าทัน 

รายงานผลการกำากับติดตาม และประเมินผลงานของอธิการบดีฯ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฎ



ฏ 

 

ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพอำจำรย์ 
มีระบบการฝึกอบรมอาจารย์ และการ Coaching ทั้งจากอาจารย์รุ่นใหม่ รุ่นกลาง      

รุ่นอาวุโสที่มีความเข้มข้นในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นเลิศทั้งในด้านการสอนและ
การวิจัย   

ด้ำนกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อ 
มีการขยายฐานการรับนักศึกษาไปสู่ภูมิภาคอ่ืนๆ เพ่ือน าศักยภาพที่โดดเด่นในการจัดการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยไปสู่การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงในภูมิภาคต่างๆ ได้เข้า
ศึกษาต่อ   

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัย 

ด้ำนกำรพัฒนำต่อยอดผลงำนกำรวิจัย 
1) การประชาสัมพันธ์ผลงานการวิจัยสู่สังคมในวงกว้าง ผ่านสื่อต่างๆ ที่สามารถเข้าถึง

ประชาชน รวมถึงกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาต่อยอดในอนาคต  
2) การส่งเสริมพัฒนางานวิจัยที่มีการพิจารณาให้เกิดความสมดุลของการผลิตผลงานวิจัย

ที่ให้เป็นไปตามกติกาของการจัดอันดับคุณภาพมหาวิทยาลัยควบคู่กับการตอบโจทย์ปัญหาการวิจัยที่
ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี 

ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรวิจัยท่ีเป็นเลิศ 
มีแนวทางอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนในการน ากลุ่มนักวิจัยจากโครงการวิจัยต่างๆ  ที่มี

ประสบการณ์ มาช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการท างานวิจัย  และร่วมผลักดันงานวิจัยจนประสบ
ผลส าเร็จ ให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ในทุกสาขา 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล 

ด้ำนกำรเป็นศูนย์กลำงของกลุ่มประเทศ CLMV 
1) การพัฒนาให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของโลก ในการเชื่อมต่อเข้าสู่ประเทศใน

กลุ่ม CLMV (KKU Global Connection)   
2) การขยายฐานจ านวนของกลุ่มนักศึกษาต่างชาติที่นอกเหนือจากกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน 

ไปยังกลุ่มประเทศอ่ืนๆ ที่มีศักยภาพสูง รวมถึงการเพิ่มจ านวนสาขาวิชาที่สามารถรับนักศึกษาต่างชาติ
เข้าศึกษาต่อให้มีจ านวนมากขึ้น  

ด้ำนกำรส่งเสริมบรรยำกำศควำมเป็นสำกล 
1) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ือลดช่องว่างของโอกาส ในการเข้าสู่ตลาดงานใน

ระดับนานาชาติ โดยการผลักดันให้อาจารย์ได้รับประสบการณ์ของการแข่งขันที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่

รายงานผลการกำากับติดตาม และประเมินผลงานของอธิการบดีฯ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ฏ
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ฐ 

 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในระดับนานาชาติไปพร้อมกัน ทั้งการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาและ
ทักษะทางวิชาชีพ   

2) การส่งเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยได้เข้าไป   
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับนักศึกษาต่างชาติให้มากขึ้น 

3) การก าหนดสถานภาพในการปฏิบัติงานของอาจารย์ชาวต่างชาติ ที่ช่วยสร้างแรงจูงใจ
ให้อาจารย์ที่มีศักยภาพต้องการท างานกับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และใช้ประโยชน์จากอาจารย์
ต่างชาติในการสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติในมิติต่างๆ ที่หลากหลายมากขึ้น 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 เป็นศูนย์กลางการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 

มุ่งเน้นและส่งเสริมการขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรมบนฐานการวิจัย รวมถึงการเป็น
ศูนย์กลางของแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ของงานด้านนี้ให้แก่ชุมชนและประเทศ ตลอดจนการน าเสนอ
ผลงานในด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายในมิติต่างๆ มากขึ้น  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม 

1) การพัฒนาระบบการให้ทุนและติดตามการใช้ทุนของนักศึกษา เพ่ือให้การมอบทุน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตรงกลุ่มนักศึกษาที่มีความต้องการจ าเป็นมากข้ึน   

2) การทบทวนถึงหลักการและเป้าหมายของการก่อตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น     
ที่ควรค านึงถึงผลกระทบต่างๆ อย่างรอบด้าน 

3) การเข้าถึงชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือทราบถึงปัญหาและความต้องการจ าเป็น ที่จะให้
มหาวิทยาลัยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง รวมทั้ง
การลดช่องว่างระหว่างมหาวิทยาลัยกับกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆ  ให้สามารถเข้าถึงการได้รับความ
ช่วยเหลือภายใต้บทบาทและศักยภาพของมหาวิทยาลัยได้มากข้ึน  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 ศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาค 

มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้นในการให้คณะต่างๆ  เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์   
 
สรุปผลกำรประเมิน 

ภายใต้เกณฑ์การประเมินผลตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 638/2560 เรื่อง    
แนวทางการก ากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจและนโยบายในการบริหารและ
พัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2560 – 2562) ซึ่งประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ  
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 องค์ประกอบที่ 1 ผลการด าเนินงานตามพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัยและระบบการประเมินอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องตามข้อ 7 มีสัดส่วน ร้อยละ 80  

 องค์ประกอบที่ 2 ภาวะผู้น า และการส่งเสริมคุณธรรม มีสัดส่วน ร้อยละ 20  
โดยผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบจะต้องมีค่าคะแนนไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ง และผลคะแนน

รวมทั้ง 2 องค์ประกอบ จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ผลกำรประเมินพบว่ำ  
 องค์ประกอบที่ 1 ได้ 75.17 คะแนน จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน มากกว่ากึ่งหนึ่ง 
 องค์ประกอบที่ 2 ได้ 16.60 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน มากกว่ากึ่งหนึ่ง 
เมื่อพิจารณาทั้ง 2 องค์ประกอบร่วมกัน ผลคะแนน เท่ากับ ร้อยละ 91.77 มากกว่าร้อยละ 80 

คณะกรรมการฯ จึงสรุปว่าผลการประเมินการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ในรอบ 12 เดือน (ระหว่าง ตุลาคม 2559 –กันยายน 2560) ของอธิการบดี ผ่ำนกำร
ประเมิน  
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 องค์ประกอบที่ 1 ผลการด าเนินงานตามพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัยและระบบการประเมินอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องตามข้อ 7 มีสัดส่วน ร้อยละ 80  

 องค์ประกอบที่ 2 ภาวะผู้น า และการส่งเสริมคุณธรรม มีสัดส่วน ร้อยละ 20  
โดยผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบจะต้องมีค่าคะแนนไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ง และผลคะแนน

รวมทั้ง 2 องค์ประกอบ จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ผลกำรประเมินพบว่ำ  
 องค์ประกอบที่ 1 ได้ 75.17 คะแนน จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน มากกว่ากึ่งหนึ่ง 
 องค์ประกอบที่ 2 ได้ 16.60 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน มากกว่ากึ่งหนึ่ง 
เมื่อพิจารณาทั้ง 2 องค์ประกอบร่วมกัน ผลคะแนน เท่ากับ ร้อยละ 91.77 มากกว่าร้อยละ 80 

คณะกรรมการฯ จึงสรุปว่าผลการประเมินการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ในรอบ 12 เดือน (ระหว่าง ตุลาคม 2559 –กันยายน 2560) ของอธิการบดี ผ่ำนกำร
ประเมิน  
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รายงานผลการก ากับติดตาม และประเมินผลงานของอธิการบดีฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

บทที่ 1 
บทน ำ 

  
1.1 หลักกำรและเหตุผล 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 638/2560 เรื่อง แนวทางการก ากับติดตามและ
ประเมินผลงานของอธิการบดี ตามพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2560 
– 2562) ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ แนวทางการก ากับติดตาม และประเมินผลงานของอธิการบดี เพ่ือให้
สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ สามารถก ากับติดตาม และประเมินผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจ   
และนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตาม และประเมินผล
งานของอธิการบดีตามพันธกิจและนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (ค าสั่ง มข.ที่ 
2001/2560 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560) โดยให้มีหน้าที่ในการวิเคราะห์และสรุปผลตามรายงานที่
อธิการบดีเสนอแล้วรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย 

การก ากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี ตามพันธกิจและนโยบายในการบริหาร   
และพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน 
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของอธิการบดี ทั้งในเชิงผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ 
(Impact) และใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุน ส่งเสริม และเสนอแนะอธิการบดีในการพัฒนาการบริหารงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยรูปแบบการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีฯ ใช้กรอบแนวทาง
ตามนัยของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 638/2560 เรื่อง แนวทางการก ากับติดตามและ
ประเมินผลงานของอธิการบดี ตามพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2560 
– 2562) ซึ่งได้ก าหนดให้มีการประเมินผลงานของอธิการบดีอย่างน้อยปีงบประมาณละ 1 ครั้ง และได้
ก าหนดเกณฑ์การประเมินผล ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ 

องค์ประกอบที่ 1 ผลการด าเนินงานตามพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัยและระบบการประเมินอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องตามข้อ 71 มีสัดส่วน ร้อยละ 80  

องค์ประกอบที่ 2  ภาวะผู้น า และการส่งเสริมคุณธรรม มีสัดส่วน ร้อยละ 20  
โดยผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบจะต้องมีค่าคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งและผลคะแนน

รวมทั้ง 2 องค์ประกอบจะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินประกอบกับ
มติที่ประชุมคณะกรรมการก ากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจและนโยบาย
การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2560 เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 2560  

                                                
1 ข้อ 7 การติดตามและประเมินผล ให้มีการประเมินผลงานอย่างน้อยปีงบประมาณละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการด าเนินการติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการหรือตัวชี้วัดส าคัญที่อธิการบดีเสนอในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (ประกาศ มข. ฉบับที่ 638/2560 ลงวันที่  5 
เมษายน 2560) 
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ได้เห็นชอบกรอบแนวทางการก ากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจและนโยบาย
ในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ดังนั้น คณะกรรมการก ากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจและ
นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย จึงได้ด าเนินการก ากับติดตามและประเมินผลงานของ
อธิการบดี ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 
เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคในการบริหารงาน และสามารถ
ใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุน ส่งเสริม  และเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
  
1.2 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดีตามพันธกิจและนโยบาย
ในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ.2560-2562) เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานและผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการบริหารงาน 

2) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุน ส่งเสริมและเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการบริหารงาน
ของอธิการบดีและคณะผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) เพ่ือประเมินผลลัพธ์ (Outcomes) ผลกระทบ (Impacts) ที่เกิดขึ้น จากการด าเนินการ
ตามพันธกิจและนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   
1.3 วิธีด ำเนินกำร 

เพ่ือให้การก ากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีบรรลุตามวัตถุประสงค์ตาม
ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่  638/2560 เรื่อง แนวทางการก ากับติดตามและ
ประเมินผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย       
(พ.ศ. 2560 – 2562) คณะกรรมการก ากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจและ
นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการติดตามและประเมินผล           
ซึ่งประกอบด้วย รูปแบบและกรอบการติดตามและประเมินผล ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
กลุ่มเป้าหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสารที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลและระยะเวลาใน
การติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
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ได้เห็นชอบกรอบแนวทางการก ากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจและนโยบาย
ในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ดังนั้น คณะกรรมการก ากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจและ
นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย จึงได้ด าเนินการก ากับติดตามและประเมินผลงานของ
อธิการบดี ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 
เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคในการบริหารงาน และสามารถ
ใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุน ส่งเสริม  และเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
  
1.2 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดีตามพันธกิจและนโยบาย
ในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ.2560-2562) เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานและผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการบริหารงาน 

2) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุน ส่งเสริมและเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการบริหารงาน
ของอธิการบดีและคณะผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) เพ่ือประเมินผลลัพธ์ (Outcomes) ผลกระทบ (Impacts) ที่เกิดขึ้น จากการด าเนินการ
ตามพันธกิจและนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   
1.3 วิธีด ำเนินกำร 

เพ่ือให้การก ากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีบรรลุตามวัตถุประสงค์ตาม
ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่  638/2560 เรื่อง แนวทางการก ากับติดตามและ
ประเมินผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย       
(พ.ศ. 2560 – 2562) คณะกรรมการก ากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจและ
นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการติดตามและประเมินผล           
ซึ่งประกอบด้วย รูปแบบและกรอบการติดตามและประเมินผล ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
กลุ่มเป้าหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสารที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลและระยะเวลาใน
การติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
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1.3.1 รูปแบบกำรก ำกับติดตำมและประเมินผล 

รูปแบบการก ากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีฯ ครั้งนี้ คณะกรรมการฯ 
ได้ประยุกต์ และผสมผสานแนวคิดทางการประเมิน ต่อไปนี้ (1) การก ากับติดตามและประเมินโดยใช้
ผลลัพธ์เป็นฐาน (Results based Monitoring and Evaluation; Kuzek and Rist, 2004) (2) การประเมิน
แบบมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ (Utilization-Focused Evaluation -UFE) ; Patton , 2008) และ     
(3) การประเมินเพ่ือตัดสินใจโดยใช้ CIPP Model (Stufflebeam and Coryn,2014) ใช้การรวบรวม
ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเพ่ือประเมินความก้าวหน้า (Formative) ประเมินผลสรุปรวม 
(Summative) ประเมินผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยได้น าแนวคิดดังกล่าวมา
ออกแบบขั้นตอนประเมิน ดังนี้ 

1) วางแผนการก ากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี 
2) วิเคราะห์ประเมินบริบท และผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยในรายงานการประเมินตนเอง (Self-Appraisal Report) และรายงานการติดตามงาน 
(Program Monitoring Report)   

3) คัดเลือกโครงการส าคัญ (Flagship) และตัวชี้วัดผลการด าเนินงานส าคัญ (Key 
Performance Indicator-KPI) เพ่ือใช้ในการก ากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี  

4) ก าหนดข้อมูลเส้นฐาน (Baseline) และค่าผลลัพธ์เป้าหมาย (Results targets) 
ของตัวชี้วัดผลการด าเนินงานส าคัญที่เก่ียวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ และโครงการส าคัญ  

5) ก ากับติดตามความก้าวหน้าของโครงการส าคัญตามช่วงเวลาที่เหมาะสม  
6) เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ

ส าคัญ และตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
7) วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลงานเทียบกับเกณฑ์การตัดสิน 
8) สรุปและจัดท ารายงานการก ากับติดตามและประเมิน 
9) น าเสนอผลการก ากับติดตามและประเมินให้ผู้บริหารรับทราบ และปรับปรุงรายงาน 
10) รับรองผลการก ากับติดตามและประเมินโดยสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้ความ

เห็นชอบในการน าผลการก ากับติดตามและประเมินไปใช้ในปีงบประมาณถัดไป 
  

1.3.2 กรอบกำรก ำกับติดตำมและประเมินผล มีรายละเอียด ดังนี้ 
1) บริบทการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ความสอดคล้องของผลการด าเนินงานของอธิการบดี โดยพิจารณาจากแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 – 2562 ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 และการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติภายใต้
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจเพ่ือรองรับการประเมินมหาวิทยาลัยโดยหน่วยงานภายนอก และการพัฒนามหาวิทยาลัยตาม
เกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

2) ผลการด าเนินงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ผลการด าเนินงานภายใต้ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 10 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาวิทยาเขต
หนองคายเป็นประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิต
บัณฑิต ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 เป็นศูนย์กลางการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 ศูนย์กลาง
ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาค โดยด าเนินการภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

 2.1) การประเมินผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) 
 2.2) การบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและเป้าหมาย

รวม ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งจุดเด่น จุดควรพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 

 2.3) ประเมินระดับความส าเร็จต่อผลการด าเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
และผลการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการยืนยันผลการประเมินตามข้อ 2.1) และ 2.2) 

 2.4) ข้อเสนอแนะเพ่ือการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณต่อไป 
3) ผลการด าเนินงานของโครงการส าคัญ (Flagship Project) ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2560 ซึ่งประกอบด้วย 7 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
กลาง (KKU Central MIS) (2) โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยและขับขี่ตามกฎจราจร (3) โครงการ
พัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น ลานต้นไทร (4) โครงการพัฒนาหลักสูตรที่มีผลการประเมินต่ า
กว่าระดับดี (5) โครงการวิจัย และพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และสร้างนวัตกรรมที่น าไปสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมท้องถิ่น และประเทศ ได้แก่  โครงการโรงงานต้นแบบผลิตวัสดุส าหรับท า
ขั้วไฟฟ้าในแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนระดับเซลล์  โครงการโรงงานต้นแบบด้านอาหาร (Food Pilot 
Plant) และโครงการวิจัยพืชยางนาแบบบูรณาการ (6) โครงการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาต่างชาติ ได้แก่ 
การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกในต่างประเทศ และการพัฒนาระบบบริหารจัดการกลางส าหรับ
นักศึกษานานาชาติ มข. (KKU Central Management System for International Students)    
(7) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรม (Database) เช่น ข้อมูลศิลปินมรดกอีสาน 
ข้อมูลพระไตรรัตน์อีสาน เป็นต้น 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจเพ่ือรองรับการประเมินมหาวิทยาลัยโดยหน่วยงานภายนอก และการพัฒนามหาวิทยาลัยตาม
เกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

2) ผลการด าเนินงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ผลการด าเนินงานภายใต้ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 10 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาวิทยาเขต
หนองคายเป็นประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิต
บัณฑิต ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 เป็นศูนย์กลางการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 ศูนย์กลาง
ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาค โดยด าเนินการภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

 2.1) การประเมินผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) 
 2.2) การบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและเป้าหมาย

รวม ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งจุดเด่น จุดควรพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 

 2.3) ประเมินระดับความส าเร็จต่อผลการด าเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
และผลการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการยืนยันผลการประเมินตามข้อ 2.1) และ 2.2) 

 2.4) ข้อเสนอแนะเพ่ือการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณต่อไป 
3) ผลการด าเนินงานของโครงการส าคัญ (Flagship Project) ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2560 ซึ่งประกอบด้วย 7 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
กลาง (KKU Central MIS) (2) โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยและขับขี่ตามกฎจราจร (3) โครงการ
พัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น ลานต้นไทร (4) โครงการพัฒนาหลักสูตรที่มีผลการประเมินต่ า
กว่าระดับดี (5) โครงการวิจัย และพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และสร้างนวัตกรรมที่น าไปสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมท้องถิ่น และประเทศ ได้แก่  โครงการโรงงานต้นแบบผลิตวัสดุส าหรับท า
ขั้วไฟฟ้าในแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนระดับเซลล์  โครงการโรงงานต้นแบบด้านอาหาร (Food Pilot 
Plant) และโครงการวิจัยพืชยางนาแบบบูรณาการ (6) โครงการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาต่างชาติ ได้แก่ 
การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกในต่างประเทศ และการพัฒนาระบบบริหารจัดการกลางส าหรับ
นักศึกษานานาชาติ มข. (KKU Central Management System for International Students)    
(7) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรม (Database) เช่น ข้อมูลศิลปินมรดกอีสาน 
ข้อมูลพระไตรรัตน์อีสาน เป็นต้น 
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4) คุณลักษณะของอธิการบดี ประเมินคุณลักษณะของอธิการบดีด้านภาวะผู้น า  
และการส่งเสริมคุณธรรม จากบุคลากรกลุ่มต่างๆ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5) ความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานของอธิการบดี ความคิดเห็นที่มีต่อผลการ
ด าเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และผลการบริหารงานและพัฒนามหาวิทยาลัยของอธิการบดี โดยการ
ส ารวจความคิดเห็นจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมหาวิทยาลัย จากแบบ
ส ารวจบนเว็บไซต์ และจากแบบส ารวจที่ส่งไปยังคณะ/หน่วยงานต่างๆ 
  

1.3.3 ขั้นตอนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการติดตามและประเมินผลงาน

ของอธิการบดี โดยยึดข้อมูลและสารสนเทศในเอกสารที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลที่อธิการบดี
จัดส่งให้คณะกรรมการก ากับติดตามและประเมินผลฯ ประกอบด้วย 

 รายงานการประเมินตนเอง (Self-Appraisal Report) ประกอบการก ากับติดตามและ
ประเมินผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2558 - 
2562) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)  

 รายงานการติดตามงาน (Program Monitoring Report) ตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 รายงานผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ (Flagship Project) ประกอบการ
ก ากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อมูลจากรายงานทั้ง 3 ฉบับ เป็นส าคัญ แล้วท าการ
ยืนยันข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม และติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของ
โครงการส าคัญเป็นระยะๆ ในส่วนของความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และความคาดหวังต่างๆ ได้ด าเนินการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของอธิการบดีด้านภาวะผู้น า 
และการส่งเสริมคุณธรรม จากแบบส ารวจ ตลอดจนการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านทางเว็บไซต์และจากแบบสอบถาม รวมทั้งการน ารายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลงานของอธิการบดีฯ เสนอต่ออธิการบดีและรองอธิการบดีทุกฝ่ายเพ่ือร่วมรับฟังผลการประเมิน
และให้ข้อมูลเพ่ิมเติมตามขั้นตอน ดังนี้ 

1) การศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร 
2) การติดตามความก้าวหน้าโครงการส าคัญ  
3) การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม 
4) การประเมินคุณลักษณะของอธิการบดีด้านภาวะผู้น า และการส่งเสริมคุณธรรม 

ด้วยการส ารวจความคิดเห็นจากแบบสอบถาม 
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5) การให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นบน
เว็บไซต์ และการส ารวจความคิดเห็นจากแบบสอบถาม 

6) การให้อธิการบดีและรองอธิการบดีทุกฝ่ายรับฟังสรุปผลการประเมินและให้
ข้อมูลเพ่ิมเติม 

โดยแต่ละข้ันตอนมีรายละเอียดส าคัญดังต่อไปนี้ 
  

1) กำรศึกษำและวิเครำะห์เอกสำร 
1.1) เอกสำรที่ใช้ในกำรประเมิน 

 คณะกรรมการฯ จะใช้เอกสารในการประเมินซึ่งประกอบด้วยเอกสารที่
อธิการบดีจัดท าส่งให้คณะกรรมการฯ (ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 638/2560) 
โดยมีรายละเอียดของเอกสาร ดังนี้ 

 1.1.1) รายงานการประเมินตนเอง (Self – Appraisal Report) 
ประกอบการก ากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี ตามพันธกิจและนโยบายในการบริหาร
และพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2558 - 2562) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน 
(ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) ประกอบไปด้วย (1) สรุปรายงานผลการด าเนินงานของอธิการบดีตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายรวม ประเด็นยุทธศาสตร์ตามยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2559-2562 รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (2) ผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัด ในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วย 1) ระดับความส าเร็จของตัวชี้วัด 2) ระดับความส าเร็จของ
โครงการแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 3) ค่าความส าเร็จในระดับประเด็ นยุทธศาสตร์ 4) ผลการ
ด าเนินงานที่โดดเด่นและผลกระทบที่เกิดขึ้น (3) การประเมินตนเองเพ่ือการวางแผนการพัฒนา 
ประกอบด้วยการน าเสนอผลการประเมินตนเอง ตามประเด็นส าคัญ คือ (3.1) ในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ท่านท าหน้าที่หรืองานอะไรที่ไม่ประสบความส าเร็จตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 
พร้อมระบุปัจจัยที่เป็นสาเหตุ (3.2) งานส าคัญที่ท่านต้องการท าให้ส าเร็จอย่างเร่งด่วน (3.3) ท่านต้องการ
พัฒนาตนเองอย่างไร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล (Effectiveness) ของงานต่อจากนี้ไป (3.4) ท่านต้องการให้
สภามหาวิทยาลัยสนับสนุนหรือช่วยเหลือเรื่องใดเพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผล 

 1.1.2) รายงานการติดตามงาน (Program Monitoring Report) ตามแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดของเอกสาร คือ (1) บทสรุป
ผู้บริหาร (2) สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน รายตัวชี้วัด (3) สรุปผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์การประเมินรายโครงการ (4) รายละเอียดผลการด าเนินงานในแต่ละตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
และโครงการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และผลงานตามค่าเป้าหมาย 
 
 

รายงานผลการกำากับติดตาม และประเมินผลงานของอธิการบดีฯ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 25606



6 

รายงานผลการก ากับติดตาม และประเมินผลงานของอธิการบดีฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

5) การให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นบน
เว็บไซต์ และการส ารวจความคิดเห็นจากแบบสอบถาม 

6) การให้อธิการบดีและรองอธิการบดีทุกฝ่ายรับฟังสรุปผลการประเมินและให้
ข้อมูลเพ่ิมเติม 

โดยแต่ละข้ันตอนมีรายละเอียดส าคัญดังต่อไปนี้ 
  

1) กำรศึกษำและวิเครำะห์เอกสำร 
1.1) เอกสำรที่ใช้ในกำรประเมิน 

 คณะกรรมการฯ จะใช้เอกสารในการประเมินซึ่งประกอบด้วยเอกสารที่
อธิการบดีจัดท าส่งให้คณะกรรมการฯ (ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 638/2560) 
โดยมีรายละเอียดของเอกสาร ดังนี้ 

 1.1.1) รายงานการประเมินตนเอง (Self – Appraisal Report) 
ประกอบการก ากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี ตามพันธกิจและนโยบายในการบริหาร
และพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2558 - 2562) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน 
(ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) ประกอบไปด้วย (1) สรุปรายงานผลการด าเนินงานของอธิการบดีตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายรวม ประเด็นยุทธศาสตร์ตามยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2559-2562 รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (2) ผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัด ในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วย 1) ระดับความส าเร็จของตัวชี้วัด 2) ระดับความส าเร็จของ
โครงการแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 3) ค่าความส าเร็จในระดับประเด็ นยุทธศาสตร์ 4) ผลการ
ด าเนินงานที่โดดเด่นและผลกระทบที่เกิดขึ้น (3) การประเมินตนเองเพ่ือการวางแผนการพัฒนา 
ประกอบด้วยการน าเสนอผลการประเมินตนเอง ตามประเด็นส าคัญ คือ (3.1) ในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ท่านท าหน้าที่หรืองานอะไรที่ไม่ประสบความส าเร็จตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 
พร้อมระบุปัจจัยที่เป็นสาเหตุ (3.2) งานส าคัญที่ท่านต้องการท าให้ส าเร็จอย่างเร่งด่วน (3.3) ท่านต้องการ
พัฒนาตนเองอย่างไร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล (Effectiveness) ของงานต่อจากนี้ไป (3.4) ท่านต้องการให้
สภามหาวิทยาลัยสนับสนุนหรือช่วยเหลือเรื่องใดเพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผล 

 1.1.2) รายงานการติดตามงาน (Program Monitoring Report) ตามแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดของเอกสาร คือ (1) บทสรุป
ผู้บริหาร (2) สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน รายตัวชี้วัด (3) สรุปผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์การประเมินรายโครงการ (4) รายละเอียดผลการด าเนินงานในแต่ละตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
และโครงการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และผลงานตามค่าเป้าหมาย 
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1.2) วิธีกำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูล 
 เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบเพ่ือให้ได้ข้อสรุปตาม

ประเด็นค าถามการประเมินที่ได้ก าหนดไว้ในกรอบการติดตามและประเมินผล 
 

2) กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำรส ำคัญ 
คณะกรรมการฯ ได้ก าหนดแบบฟอร์มการก ากับติดตามเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบ

โครงการส าคัญรายงานความก้าวหน้าซ่ึงมีการติดตามความก้าวหน้า 3 คร้ัง คือ ผลงานของเดือน
กรกฎาคม เดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน รายละเอียดประกอบด้วย (1) ผลการด าเนินงานตาม
เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ก าหนด และรายละเอียดขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน (2) ผลลัพธ์/ผลกระทบที่
เกิดขึ้น (3) ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ (4) ภาพประกอบ/หลักฐานเชิงประจักษ์ ในส่วนโครงการ
ส าคัญที่มีลักษณะเป็นกระบวนการเชิงเทคนิค คือ โครงการโรงงานต้นแบบผลิตวัสดุส าหรับขั้วไฟฟ้าใน
แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนระดับเซลล์ คณะกรรมการฯ ผู้ท าหน้าที่ประเมินได้ลงพ้ืนที่ติดตาม
ความก้าวหน้า ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการได้น าเสนอข้อมูลที่ส าคัญ และรายงานความก้าวหน้าต่อคณะ
กรรมการฯ  
 

3) กำรสัมภำษณ์เชิงลึกและกำรสนทนำกลุ่ม 
3.1) ผู้ให้ข้อมูลและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้จากการก ากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี
จากผู้เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ เป็นข้อมูลที่เป็นตัวแทนอย่างแท้จริง จึงได้ก าหนดผู้ให้ข้อมูลและกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลซึ่งต้องเป็นบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงานกับอธิการบดี ประกอบไปด้วย 

3.1.1) ผู้ให้ข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ ได้แก่ 
(1) อธิการบดี 
(2) รองอธิการบดีทุกฝ่ายที่ด ารงต าแหน่งในช่วงปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 จ านวน 11 คน 
(3) ผู้บริหารในระดับคณะ/หน่วยงาน โดยคณะกรรมการฯ ได้

ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาตัวแทนผู้ให้ข้อมูล คือ (1) ระยะเวลาของการบริหารงานไม่น้อยกว่า 1 ปี 
และอยู่ในช่วงเวลาที่อธิการบดีด ารงต าแหน่ง (2) ผลการประเมินคุณภาพและการปฏิบัติราชการปี
ล่าสุดอยู่ในระดับปานกลาง ไม่สูงหรือต่ าเกินไป (3) ยังไม่เคยให้ข้อมูลเมื่อพิจารณา 3 ปีย้อนหลัง      
ซึ่งได้แก่ คณบดีจ านวน 7 ราย จาก 3 กลุ่มสาขาวิชา คือ 1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชา
ละ 2 ราย และคณบดีจากวิทยาเขตหนองคาย 1 ราย รวมถึงผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก จ านวน 1 ราย 

รายงานผลการกำากับติดตาม และประเมินผลงานของอธิการบดีฯ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 7
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(4) ผู้รับผิดชอบโครงการส าคัญ (Flagship Project) และผู้เกี่ยวข้อง
กับโครงการ  

3.1.2) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยวิธีการสนทนากลุ่ม ได้แก่ 
(1) ตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ราย 
(2) ตัวแทนคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย จ านวน 2 ราย 
(3) ตัวแทนสภาพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 5 คน               
(4) ตัวแทนนักศึกษา ได้แก่ ตัวแทนจากสภานักศึกษา จ านวน 2 คน 

และตัวแทนจากสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 3 คน 
(5) ตัวแทนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย 

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น สถานีต ารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่ น 
หอการค้าจังหวัดขอนแก่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  และสมาคมศิษย์ เก่า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3.2) วิธีกำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูล 
 ได้ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุ่มผู้เกี่ยวข้องต่างๆ โดย

ก่อนการสัมภาษณ์/สนทนากลุ่ม ได้ขอให้ผู้เข้าสัมภาษณ์/สนทนากลุ่มที่ให้ข้อมูล ศึกษาข้อมูลจากการ
อ่านสรุปรายงานผลการด าเนินงานของอธิการบดีตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่คณะกรรมการฯ จัดส่งให้ล่วงหน้าแล้วขอให้ผู้รับการสัมภาษณ์ และ
การสนทนากลุ่ม ได้ยืนยันผลการด าเนินงานของอธิการบดี และให้ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขความส าเร็จ/
ไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย ผลกระทบที่เกิดขึ้นและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาต่อไปตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ประเด็น เพ่ือประโยชน์ในการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น        
ให้เกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายหลังสิ้นสุดการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนา
กลุ่มได้ด าเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์และค าสนทนากลุ่ม เพ่ือให้ได้ข้อสรุปและความ
คาดหวังต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานของอธิการบดีตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

4) กำรประเมินคุณลักษณะของอธิกำรบดี 
เป็นการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะของอธิการบดีในด้านภาวะผู้น า

และการส่งเสริมคุณธรรม ด้วยชุดข้อความ จ านวน 9 ข้อ มีความเที่ยง (Reliability) แบบสอดคล้อง
ภายใน (Internal Consistency) ในด้านภาวะผู้น า (5 ข้อ) เท่ากับ 0.89 ในด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
(4 ข้อ)  เท่ากับ 0.94 เป็นเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถใช้วัดคุณลักษณะของ
อธิการบดีได้  ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นกับกลุ่มตัวอย่างจากประชากรของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งหมด จ านวน 51,270 คน (ข้อมูลจากสถิติมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 

รายงานผลการกำากับติดตาม และประเมินผลงานของอธิการบดีฯ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 25608
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(4) ผู้รับผิดชอบโครงการส าคัญ (Flagship Project) และผู้เกี่ยวข้อง
กับโครงการ  

3.1.2) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยวิธีการสนทนากลุ่ม ได้แก่ 
(1) ตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ราย 
(2) ตัวแทนคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย จ านวน 2 ราย 
(3) ตัวแทนสภาพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 5 คน               
(4) ตัวแทนนักศึกษา ได้แก่ ตัวแทนจากสภานักศึกษา จ านวน 2 คน 

และตัวแทนจากสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 3 คน 
(5) ตัวแทนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย 

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น สถานีต ารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่ น 
หอการค้าจังหวัดขอนแก่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  และสมาคมศิษย์ เก่า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3.2) วิธีกำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูล 
 ได้ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุ่มผู้เกี่ยวข้องต่างๆ โดย

ก่อนการสัมภาษณ์/สนทนากลุ่ม ได้ขอให้ผู้เข้าสัมภาษณ์/สนทนากลุ่มที่ให้ข้อมูล ศึกษาข้อมูลจากการ
อ่านสรุปรายงานผลการด าเนินงานของอธิการบดีตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่คณะกรรมการฯ จัดส่งให้ล่วงหน้าแล้วขอให้ผู้รับการสัมภาษณ์ และ
การสนทนากลุ่ม ได้ยืนยันผลการด าเนินงานของอธิการบดี และให้ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขความส าเร็จ/
ไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย ผลกระทบที่เกิดขึ้นและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาต่อไปตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ประเด็น เพ่ือประโยชน์ในการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น        
ให้เกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายหลังสิ้นสุดการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนา
กลุ่มได้ด าเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์และค าสนทนากลุ่ม เพ่ือให้ได้ข้อสรุปและความ
คาดหวังต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานของอธิการบดีตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

4) กำรประเมินคุณลักษณะของอธิกำรบดี 
เป็นการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะของอธิการบดีในด้านภาวะผู้น า

และการส่งเสริมคุณธรรม ด้วยชุดข้อความ จ านวน 9 ข้อ มีความเที่ยง (Reliability) แบบสอดคล้อง
ภายใน (Internal Consistency) ในด้านภาวะผู้น า (5 ข้อ) เท่ากับ 0.89 ในด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
(4 ข้อ)  เท่ากับ 0.94 เป็นเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถใช้วัดคุณลักษณะของ
อธิการบดีได้  ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นกับกลุ่มตัวอย่างจากประชากรของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งหมด จ านวน 51,270 คน (ข้อมูลจากสถิติมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 
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รายงานผลการก ากับติดตาม และประเมินผลงานของอธิการบดีฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2559) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยใช้สูตรค านวณ
ขนาดตัวอย่าง ความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 และความคลาดเคลื่อนที่ร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
3,577 คน จ าแนกเป็นกลุ่มนักศึกษา จ านวน 1 ,762 คน กลุ่มบุคลากร จ านวน 1,815 คน แบ่งตาม
ประเภทของบุคลากร คือ สายวิชาการ 898 คน สายสนับสนุน 917 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยจัดส่ง
แบบสอบถามไปทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 1,828 
คน คิดเป็นร้อยละ 51.10 ของจ านวนตัวอย่างทั้งหมด  

4.1) ลักษณะของผู้ ให้ข้อมูล จากการประมวลสถานภาพของผู้ ให้ข้อมูลโดย
แบบสอบถาม ดังรายละเอียดในตารางที่ 1  

 

ตำรำงท่ี 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามการประเมินคุณลักษณะของอธิการบดี 
ผู้ตอบแบบส ำรวจ จ ำนวน ร้อยละ 

สถำนภำพผู้ให้ข้อมูล (n=1,828 คน)   
- บุคลากรสายวิชาการ 417 22.81 
- บุคลากรสายสนับสนุน 476 26.04 
- นักศึกษา 935 51.15 

เพศ (n=1,828 คน)   
- ชาย 711 38.89 
- หญิง 1,117 61.11 

อำยุ (n=1,828 คน)   
- 15-25 ปี 836 45.73 
- 26-35 ปี 327 17.88 
- 36-45 ปี 288 15.75 
- 46 ปี ขึ้นไป 377 20.62 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร (สำยวิชำกำร) (n= 417 คน)   
- ศาสตราจารย์ 10 2.40 
- รองศาสตราจารย์ 108 25.90 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 167 40.05 
- อาจารย์ 132 31.65 

ต ำแหน่งทำงกำรบริหำร (n=893 คน)   
- ผู้ช่วยอธิการบดี 4 0.45 
- คณบดี 12 1.34 
- รองคณบดี 48 5.38 

รายงานผลการกำากับติดตาม และประเมินผลงานของอธิการบดีฯ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 9
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รายงานผลการก ากับติดตาม และประเมินผลงานของอธิการบดีฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ผู้ตอบแบบส ำรวจ จ ำนวน ร้อยละ 
- ผู้ช่วยคณบดี 28 3.14 
- ผู้อ านวยการ 17 1.90 
- หัวหน้าส านักงาน 11 1.23 
- หัวหน้ากลุ่มงาน 13 1.46 
- หัวหน้างาน 44 4.93 
- หัวหน้าหน่วย 88 9.85 
- ไม่มี 501 56.10 
- อ่ืนๆ 127 14.22 

ระดับต ำแหน่ง (สำยสนับสนุน) (n=476 คน)   
- เชี่ยวชาญ   11 2.31 
- ช านาญการพิเศษ 86 18.07 
- ช านาญการ 85 17.86 
- ปฏิบัติการ   294 61.76 

ระยะเวลำปฏิบัติงำน (n=893 คน)   
- น้อยกว่า 1 ปี 21 1.1 
- 1-5 ปี 169 9.2 
- 6-10 ปี 159 8.7 
- 11-15 ปี 95 5.2 
- 16-20 ปี 100 5.5 
- มากกว่า 20 ปี 349 19.1 

ระดับกำรศึกษำ  (n=1,828 คน)   
บุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน   

- ต่ ากว่าปริญญาตรี 42 2.29 
- ปริญญาตรี 264 14.44 
- ปริญญาโท 271 14.82 
- ปริญญาเอก 316 17.28 

นักศึกษำ   
- นักศึกษาก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี 750 41.03 
- นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 185 10.12 

ระดับชั้นปีของนักศึกษำ  (n=935 คน)   
- ชั้นปีที่ 1 64 6.84 

รายงานผลการกำากับติดตาม และประเมินผลงานของอธิการบดีฯ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 256010
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รายงานผลการก ากับติดตาม และประเมินผลงานของอธิการบดีฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ผู้ตอบแบบส ำรวจ จ ำนวน ร้อยละ 
- ผู้ช่วยคณบดี 28 3.14 
- ผู้อ านวยการ 17 1.90 
- หัวหน้าส านักงาน 11 1.23 
- หัวหน้ากลุ่มงาน 13 1.46 
- หัวหน้างาน 44 4.93 
- หัวหน้าหน่วย 88 9.85 
- ไม่มี 501 56.10 
- อ่ืนๆ 127 14.22 

ระดับต ำแหน่ง (สำยสนับสนุน) (n=476 คน)   
- เชี่ยวชาญ   11 2.31 
- ช านาญการพิเศษ 86 18.07 
- ช านาญการ 85 17.86 
- ปฏิบัติการ   294 61.76 

ระยะเวลำปฏิบัติงำน (n=893 คน)   
- น้อยกว่า 1 ปี 21 1.1 
- 1-5 ปี 169 9.2 
- 6-10 ปี 159 8.7 
- 11-15 ปี 95 5.2 
- 16-20 ปี 100 5.5 
- มากกว่า 20 ปี 349 19.1 

ระดับกำรศึกษำ  (n=1,828 คน)   
บุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน   

- ต่ ากว่าปริญญาตรี 42 2.29 
- ปริญญาตรี 264 14.44 
- ปริญญาโท 271 14.82 
- ปริญญาเอก 316 17.28 

นักศึกษำ   
- นักศึกษาก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี 750 41.03 
- นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 185 10.12 

ระดับชั้นปีของนักศึกษำ  (n=935 คน)   
- ชั้นปีที่ 1 64 6.84 
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รายงานผลการก ากับติดตาม และประเมินผลงานของอธิการบดีฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ผู้ตอบแบบส ำรวจ จ ำนวน ร้อยละ 
- ชั้นปีที่ 2 324 34.65 
- ชั้นปีที่ 3 520 55.61 
- ชั้นปีที่ 4 22 2.35 
- ชั้นปีที่ 5 2 0.21 
- ชั้นปีที่ 6 3 0.32 

กำรรับรู้ผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย   
- น้อยที่สุด 32 1.80 
- น้อย 124 6.80 
- ปานกลาง 275 15.00 
- มาก 881 48.20 
- มากที่สุด 516 28.20 

กำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรบริหำรและด ำเนินกำร   
- น้อยที่สุด 92 5.00 
- น้อย 193 10.60 
- ปานกลาง 209 11.40 
- มาก 802 43.90 
- มากที่สุด 532 29.10 

 
4.2) วิธีกำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูล 

                             ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินตามข้อคุณลักษณะของอธิการบดี ด้านภาวะผู้น า 
และการส่งเสริมคุณธรรม จะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะเป็นมาตราประมาณค่า (Rating 
Scale) แบบ 5 ระดับ และจะน ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติพ้ืนฐาน 
  

5) กำรส ำรวจข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนมหำวิทยำลัยขอนแก่น        
บนทำงเว็บไซต์ และกำรส ำรวจควำมคิดเห็นจำกแบบสอบถำม 

เป็นการส ารวจข้อมูลเพ่ือยืนยันผลการประเมิน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นของอธิการบดี ในช่วงของการบริหารงาน ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2559 ถึง
กันยายน 2560 จากประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในรอบการประเมิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ด าเนินการส ารวจ 2 วิธี คือ 

5.1) วิธีกำรส ำรวจผ่ำนทำงเว็บไซต์ : ใช้แบบสอบถามที่ก าหนดไว้ วางบน website 
โดยประชาสัมพันธ์ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (pop mail) ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ และมี

รายงานผลการกำากับติดตาม และประเมินผลงานของอธิการบดีฯ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 11
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รายงานผลการก ากับติดตาม และประเมินผลงานของอธิการบดีฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

การประชาสัมพันธ์บนหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ตลอดช่วงเวลาของการให้ข้อมูล ซึ่งเปิดโอกาสให้
แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ ระหว่างวันที่  15 กรกฎาคม – 10 กันยายน 2560 ซึ่งมี
ประเด็นการส ารวจ ได้แก่ (1) สถานภาพทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล (2) ประเด็นค าถามปลายเปิดเพ่ือให้
แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 
ด้าน ตลอดจนความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะของอธิการบดี ทั้งนี้  ได้น ามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
(Content Analysis) เพ่ือให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดเด่น จุดควรพัฒนา และความคาดหวังเพ่ือการ
บริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นของอธิการบดี 

5.2) วิธีกำรส ำรวจจำกแบบสอบถำม : โดยส่งไปพร้อมกับแบบสอบถามความ
คิดเห็นด้านภาวะผู้น า และการส่งเสริมคุณธรรม ด าเนินการส ารวจระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 15 
สิงหาคม 2560 โดยการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง และวิธีการรวบรวมข้อมูล ใช้แนวทางเดียวกับการส ารวจ
ความคิดเห็นด้านภาวะผู้น า และการส่งเสริมคุณธรรม ดังนั้น ลักษณะของผู้ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ
ด้วยแบบสอบถาม มีรายละเอียดเช่นเดียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามการประเมิน
คุณลักษณะของอธิการบดี ในส่วนของประเด็นค าถามเพ่ือแสดงระดับผลของการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัยของอธิการบดี ด้วยมาตรประมาณค่า (Rating Scale) แบบ 5 ระดับ โดยได้น ามาวิเคราะห์
ด้วยสถิติพ้ืนฐาน  

ทั้งนี้ ลักษณะของผู้ให้ข้อมูล และข้อเสนอแนะผ่านทางเว็บไซต์ มีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 2 
 

ตำรำงท่ี 2 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์   
 

รำยกำร จ ำนวน 
(31 คน) 

ร้อยละ 

สถำนภำพ   
- ศิษย์เก่า 1 3.23 
- สายผู้สอน 16 51.61 
- สายสนับสนุน 14 45.16 
- นักศึกษา - - 

กำรรับรู้ผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย   
- น้อยที่สุด 4 12.90 
- น้อย 2 6.45 
- ปานกลาง 13 41.94 
- มาก 6 19.35 
- มากที่สุด 6 19.35 

รายงานผลการกำากับติดตาม และประเมินผลงานของอธิการบดีฯ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 256012
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รายงานผลการก ากับติดตาม และประเมินผลงานของอธิการบดีฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

การประชาสัมพันธ์บนหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ตลอดช่วงเวลาของการให้ข้อมูล ซึ่งเปิดโอกาสให้
แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ ระหว่างวันที่  15 กรกฎาคม – 10 กันยายน 2560 ซึ่งมี
ประเด็นการส ารวจ ได้แก่ (1) สถานภาพทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล (2) ประเด็นค าถามปลายเปิดเพ่ือให้
แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 
ด้าน ตลอดจนความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะของอธิการบดี ทั้งนี้  ได้น ามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
(Content Analysis) เพ่ือให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดเด่น จุดควรพัฒนา และความคาดหวังเพ่ือการ
บริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นของอธิการบดี 

5.2) วิธีกำรส ำรวจจำกแบบสอบถำม : โดยส่งไปพร้อมกับแบบสอบถามความ
คิดเห็นด้านภาวะผู้น า และการส่งเสริมคุณธรรม ด าเนินการส ารวจระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 15 
สิงหาคม 2560 โดยการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง และวิธีการรวบรวมข้อมูล ใช้แนวทางเดียวกับการส ารวจ
ความคิดเห็นด้านภาวะผู้น า และการส่งเสริมคุณธรรม ดังนั้น ลักษณะของผู้ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ
ด้วยแบบสอบถาม มีรายละเอียดเช่นเดียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามการประเมิน
คุณลักษณะของอธิการบดี ในส่วนของประเด็นค าถามเพ่ือแสดงระดับผลของการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัยของอธิการบดี ด้วยมาตรประมาณค่า (Rating Scale) แบบ 5 ระดับ โดยได้น ามาวิเคราะห์
ด้วยสถิติพ้ืนฐาน  

ทั้งนี้ ลักษณะของผู้ให้ข้อมูล และข้อเสนอแนะผ่านทางเว็บไซต์ มีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 2 
 

ตำรำงท่ี 2 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์   
 

รำยกำร จ ำนวน 
(31 คน) 

ร้อยละ 

สถำนภำพ   
- ศิษย์เก่า 1 3.23 
- สายผู้สอน 16 51.61 
- สายสนับสนุน 14 45.16 
- นักศึกษา - - 

กำรรับรู้ผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย   
- น้อยที่สุด 4 12.90 
- น้อย 2 6.45 
- ปานกลาง 13 41.94 
- มาก 6 19.35 
- มากที่สุด 6 19.35 
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รำยกำร จ ำนวน 
(31 คน) 

ร้อยละ 

กำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรบริหำรและด ำเนินกำร   
- น้อยที่สุด 10 32.26 
- น้อย 5 16.13 
- ปานกลาง 13 41.94 
- มาก - - 
- มากที่สุด 3 9.68 

 
6)  กำรให้อธิกำรบดีและรองอธิกำรบดีทุกฝ่ำยรับฟังสรุปผลกำรประเมิน และให้

ข้อมูลเพิ่มเติม 
 ภายหลังการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลจากทุกแหล่งแล้ว คณะกรรมการฯ   

ได้จัดท าสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีฯ และให้อธิการบดีและรอง
อธิการบดีทุกฝ่ายร่วมรับฟังและตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศที่ได้จากการก ากับติดตามและ
ประเมินผลงานอธิการบดีฯ ก่อนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือให้ความเห็นชอบ และ
เผยแพร่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามล าดับ 
 

1.3.4  เกณฑ์กำรประเมิน 
  การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากทุกวิธีการเก็บข้อมูลดังกล่าว ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพโดยเทียบเคียงผลการด าเนินงานกับค่าเป้าหมายปี 2559 และระดับความส าเร็จ/ความพึง
พอใจ ด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) ตามล าดับ ทั้งนี้เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วยเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

 

1)  กำรประเมินระดับควำมส ำเร็จของตัวช้ีวัดภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ 
ค่าคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับตัวชี้วัด       ระดับความส าเร็จ    ผลการปฏิบัติงาน 

5                                        5                     ดีมาก 
                  4                                        4                       ดี 
                  3                                        3                     พอใช้ 
                  2                                        2                    ปรับปรุง 
                  1                                        1           ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 
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2)  กำรประเมินระดับควำมส ำเร็จของโครงกำรในแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์  
 

ร้อยละของจ านวนโครงการทั้งหมดที่มีผลการด าเนินงาน   ระดับความส าเร็จ    ผลการปฏิบัติงาน 
                ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

90.00 - 100.00 5     ดีมาก 
70.00 - 89.99                               4               ดี 
50.00 - 69.99                                3               พอใช้ 
30.00 - 49.99                     2                ปรับปรุง 
 1.00 - 29.99           1          ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 

  
3)  ค่ำควำมส ำเร็จในระดับประเด็นยุทธศำสตร์ เป็นค่าเฉลี่ยของผลการประเมิน

ระดับความส าเร็จของตัวชี้วัดและโครงการของประเด็นยุทธศาสตร์ ค านวณได้จาก  
  
 
 
 
 
 
 

ค่าความส าเร็จที่ได้จะน ามาเทียบกับเกณฑ์ประเมินความส าเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์
โดยอาศัยขอบเขตของคะแนน 1, 2, 3, 4, 5 แล้วแปลความหมายตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง  ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง  ดี 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  พอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง  ปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง  ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 

  
4)  กำรประเมินควำมส ำเร็จของโครงกำรส ำคัญ คะแนนเต็ม 5 คะแนน ดังนี้ 

ระดับ 5  หมายถึง  โครงการได้ด าเนินการได้ก้าวหน้า/ดีกว่าแผนที่ก าหนดไว้ 
ระดับ 4   หมายถึง  โครงการได้ด าเนินการได้ตามแผน 
ระดับ 3 หมายถึง  โครงการได้ด าเนินการได้บางส่วน/ช้ากว่าแผนเล็กน้อย 
ระดับ 2 หมายถึง  โครงการได้เริ่มด าเนินการ/ช้ากว่าแผนมาก 
ระดับ 1   หมายถึง  โครงการไม่ได้ด าเนินการ 

ค่าความส าเร็จ 
ในระดับประเด็น

ยุทธศาสตร ์

ผลรวมของระดับความส าเรจ็ของตัวช้ีวัด 
ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร ์

จ านวนตัวช้ีวัดภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร ์

ค่าระดบัความส าเรจ็ของ 
โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
2 

+ 
= 
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2)  กำรประเมินระดับควำมส ำเร็จของโครงกำรในแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์  
 

ร้อยละของจ านวนโครงการทั้งหมดที่มีผลการด าเนินงาน   ระดับความส าเร็จ    ผลการปฏิบัติงาน 
                ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

90.00 - 100.00 5     ดีมาก 
70.00 - 89.99                               4               ดี 
50.00 - 69.99                                3               พอใช้ 
30.00 - 49.99                     2                ปรับปรุง 
 1.00 - 29.99           1          ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 

  
3)  ค่ำควำมส ำเร็จในระดับประเด็นยุทธศำสตร์ เป็นค่าเฉลี่ยของผลการประเมิน

ระดับความส าเร็จของตัวชี้วัดและโครงการของประเด็นยุทธศาสตร์ ค านวณได้จาก  
  
 
 
 
 
 
 

ค่าความส าเร็จที่ได้จะน ามาเทียบกับเกณฑ์ประเมินความส าเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์
โดยอาศัยขอบเขตของคะแนน 1, 2, 3, 4, 5 แล้วแปลความหมายตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง  ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง  ดี 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  พอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง  ปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง  ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 

  
4)  กำรประเมินควำมส ำเร็จของโครงกำรส ำคัญ คะแนนเต็ม 5 คะแนน ดังนี้ 

ระดับ 5  หมายถึง  โครงการได้ด าเนินการได้ก้าวหน้า/ดีกว่าแผนที่ก าหนดไว้ 
ระดับ 4   หมายถึง  โครงการได้ด าเนินการได้ตามแผน 
ระดับ 3 หมายถึง  โครงการได้ด าเนินการได้บางส่วน/ช้ากว่าแผนเล็กน้อย 
ระดับ 2 หมายถึง  โครงการได้เริ่มด าเนินการ/ช้ากว่าแผนมาก 
ระดับ 1   หมายถึง  โครงการไม่ได้ด าเนินการ 

ค่าความส าเร็จ 
ในระดับประเด็น

ยุทธศาสตร ์

ผลรวมของระดับความส าเรจ็ของตัวช้ีวัด 
ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร ์

จ านวนตัวช้ีวัดภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร ์

ค่าระดบัความส าเรจ็ของ 
โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
2 

+ 
= 
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5)  เกณฑ์ประเมินกำรส ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับผลกำรบริหำรงำนของ
อธิกำรบดีโดยแบบสอบถำม คะแนนเต็ม 5 คะแนน แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ 5    หมายถึง     มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก 
ระดับ 4    หมายถึง     มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี 
ระดับ 3    หมายถึง     มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับพอใช้ 
ระดับ 2    หมายถึง     มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปรับปรุง 
ระดับ 1    หมายถึง     มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 
การแปลความหมายของข้อมูลพิจารณาตามเกณฑ์การแปลผลเช่นเดียวกับ 

1.3.4 ข้อ 3) 
  

6)  เกณฑ์ประเมินคุณลักษณะของอธิกำรบดี 
เป็นเกณฑ์ที่ใช้ประเมินคุณลักษณะของอธิการบดีด้านภาวะผู้น ามนุษยสัมพันธ์ 

และความซื่อสัตย์สุจริต โดยการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างของประชากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คะแนนเต็ม 5คะแนน แบ่งคุณภาพเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ 5  หมายถึง    คุณลักษณะเหมาะสมมากที่สุด 
ระดับ 4  หมายถึง    คุณลักษณะเหมาะสมมาก 
ระดับ 3  หมายถึง    คุณลักษณะเหมาะสมปานกลาง 
ระดับ 2  หมายถึง    คุณลักษณะเหมาะสมน้อย 
ระดับ 1  หมายถึง    คุณลักษณะเหมาะสมน้อยที่สุด 

 
การแปลความหมายของคะแนน พิจารณาตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00   หมายถึง   มีคุณลักษณะเหมาะสมมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50    หมายถึง   มีคุณลักษณะเหมาะสมมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50   หมายถึง   มีคุณลักษณะเหมาะสมปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50    หมายถึง   มีคุณลักษณะเหมาะสมน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50   หมายถึง   มีคุณลักษณะเหมาะสมน้อยที่สุด 

  
7)  เกณฑ์กำรประเมินผลงำนของอธิกำรบดี 

พิจารณาตามเกณฑ์การประเมินผลงานที่ระบุไว้ในประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฉบับที่ 638/2560 เรื่อง แนวทางการก ากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจและ
นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2560 – 2562) ลงวันที่ 5 เมษายน 2560 ข้อ 9 
เกณฑ์การประเมินผล ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ  
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องค์ประกอบที่ 1 ผลการด าเนินงานตามพันธกิจและนโยบายในการบริหาร
และพัฒนามหาวิทยาลัยและระบบการประเมินอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องตามข้อ 7 มีสัดส่วน ร้อยละ 80  

องค์ประกอบที่ 2 ภาวะผู้น า และการส่งเสริมคุณธรรม มีสัดส่วน ร้อยละ 20  
โดยผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบจะต้องมีค่าคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

และผลคะแนนรวมทั้ง 2 องค์ประกอบ จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ทั้งนี้ จะได้พิจารณาผลการประเมินตามสัดส่วนขององค์ประกอบ ดังตารางที่ 3 

 

ตำรำงท่ี 3 : องค์ประกอบและสัดส่วนคะแนนในการประเมินผลงานของอธิการบดี 

องค์ประกอบของกำรประเมิน สัดส่วนคะแนน ประเด็นกำรประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 
ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ 

และนโยบายในการบริหาร 
และพัฒนามหาวิทยาลัย 

และระบบการประเมินอ่ืนๆ 

80% 50% ความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2560 
(Program Monitoring Report) 
(Self - Appraisal Report) 

20% ความส าเร็จการด าเนินงานของโครงการส าคัญ 
(Flagship Project)ที่อธิการบดีเสนอ  
( 7 โครงการ) 

10% ความพึงพอใจของบุคลากร/นักศึกษาท่ีมีต่อ 
การบริหารงานของอธิการบดี  
10 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

องค์ประกอบที่ 2 
ภาวะผู้น า  

และการส่งเสริมคุณธรรม 

20% คุณลักษณะของอธิการบดีด้านภาวะผู้น า 
และการส่งเสริมคุณธรรม 
 

รวม 100%  
 

หมำยเหตุ  : การส ารวจความคดิเห็นท่ีมีต่อการบริหารงาน และคณุลักษณะของอธิการบดีผ่านทางเวบ็ไซต์ เพื่อรับฟัง
ข้อคิดเห็น และความคาดหวังต่างๆ นั้นมิได้น ามาคิดค่าคะแนน แต่น าความเห็นและความคาดหวังมา
รวมกับข้อสรุปในด้านต่างๆ ที่เกีย่วข้อง 
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องค์ประกอบที่ 1 ผลการด าเนินงานตามพันธกิจและนโยบายในการบริหาร
และพัฒนามหาวิทยาลัยและระบบการประเมินอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องตามข้อ 7 มีสัดส่วน ร้อยละ 80  

องค์ประกอบที่ 2 ภาวะผู้น า และการส่งเสริมคุณธรรม มีสัดส่วน ร้อยละ 20  
โดยผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบจะต้องมีค่าคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

และผลคะแนนรวมทั้ง 2 องค์ประกอบ จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ทั้งนี้ จะได้พิจารณาผลการประเมินตามสัดส่วนขององค์ประกอบ ดังตารางที่ 3 

 

ตำรำงท่ี 3 : องค์ประกอบและสัดส่วนคะแนนในการประเมินผลงานของอธิการบดี 

องค์ประกอบของกำรประเมิน สัดส่วนคะแนน ประเด็นกำรประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 
ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ 

และนโยบายในการบริหาร 
และพัฒนามหาวิทยาลัย 

และระบบการประเมินอ่ืนๆ 

80% 50% ความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2560 
(Program Monitoring Report) 
(Self - Appraisal Report) 

20% ความส าเร็จการด าเนินงานของโครงการส าคัญ 
(Flagship Project)ที่อธิการบดีเสนอ  
( 7 โครงการ) 

10% ความพึงพอใจของบุคลากร/นักศึกษาท่ีมีต่อ 
การบริหารงานของอธิการบดี  
10 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

องค์ประกอบที่ 2 
ภาวะผู้น า  

และการส่งเสริมคุณธรรม 

20% คุณลักษณะของอธิการบดีด้านภาวะผู้น า 
และการส่งเสริมคุณธรรม 
 

รวม 100%  
 

หมำยเหตุ  : การส ารวจความคดิเห็นท่ีมีต่อการบริหารงาน และคณุลักษณะของอธิการบดีผ่านทางเวบ็ไซต์ เพื่อรับฟัง
ข้อคิดเห็น และความคาดหวังต่างๆ นั้นมิได้น ามาคิดค่าคะแนน แต่น าความเห็นและความคาดหวังมา
รวมกับข้อสรุปในด้านต่างๆ ที่เกีย่วข้อง 
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บทที่ 2 
ผลการก ากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี 

  
ผลการก ากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เป็นผลจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของอธิการบดี ตามพันธกิจ
และนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย จากแหล่งข้อมูลส าคัญ 5 ส่วน คือ 1) การศึกษา
และวิเคราะห์เอกสารส าหรับใช้ในการติดตามและประเมินผล ได้แก่ รายงานการประเมินตนเอง (Self 
– Appraisal Report) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานการติดตามงาน (Program Monitoring 
Report) ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงาน
การด าเนินงานของโครงการส าคัญ (Flagship project) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตลอดจน
เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 2) การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มผู้เกี่ยวข้อง 3) การส ารวจความ
คิดเห็นคุณลักษณะของอธิการบดี ด้านภาวะผู้น า และการส่งเสริมคุณธรรม 4) การให้ข้อมูลและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่านทางเว็บไซต์และจากแบบสอบถาม      
5) การให้อธิการบดีและรองอธิการบดีทุกฝ่ายรับฟังสรุปผลการประเมินและให้ข้อมูลเพ่ิมเติม 
  
2.1  บริบทการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดท าขึ้น
ภายใต้หลักการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
และได้วิเคราะห์ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา และสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของ
มหาวิทยาลัย โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์กรอบทิศทางการ
เปลี่ยนแปลง และแนวโน้มด้านต่างๆ ของโลก อาทิ การเพ่ิมขึ้นของประชากรโลกที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภาวะวิกฤตทางด้านน้ า อาหาร พลังงาน 
ซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงทางด้านน้ า อาหาร พลังงานของโลก การรวมกลุ่มของประเทศอาเซียนซึ่ง
หมายถึงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน การค้าเสรี เป็นต้น ซึ่งประเด็น
ส าคัญเหล่านี้มีความส าคัญในการก าหนดทิศทางการศึกษาและการพัฒนาก าลังคนของประเทศ 
ส าหรับสภาพแวดล้อมภายในประเทศนั้นได้วิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-
2565) ทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
รวมถึงกรอบนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2558 - 2562) ที่ก าหนดขึ้นโดย
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 
2557) ตลอดจนมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับกรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552 
– 2567 แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 – 2562 ฉบับได้รับความ

รายงานผลการกำากับติดตาม และประเมินผลงานของอธิการบดีฯ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 17
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รายงานผลการก ากับติดตาม และประเมินผลงานของอธิการบดีฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 
ซึ่งได้รับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน จ านวน 6 กลุ่ ม 
ประกอบด้วย (1) กลุ่มผู้บริหารคณะ วิชา ศูนย์ สถาบัน ส านัก (2) กลุ่มผู้อ านวยการ/เลขานุการคณะ 
ศูนย์ สถาบัน ส านัก (3) กลุ่มสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง และชมรมพนักงาน
มหาวิทยาลัย (4) กลุ่มภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป (5) กลุ่มนักศึกษา และ (6) กลุ่มวิทยา
เขตหนองคาย 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดเป้าหมาย
เป็น “มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับโลก” และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มาตรฐาน 
ความเป็นเลิศ มีบทบาทในการชี้น า ตอบสนองความต้องการและเตือนสติของสังคม เป็นที่ยอมรับของ
สังคมในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับชาติ และนานาชาติ “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า อันดับ 1 
ใน 80 ของเอเชีย และ 1 ใน 400 ของโลก” ภายใต้เสาหลัก (Strategic Pillar) 4 เสาหลัก คือ (1) Green 
and Smart Campus : เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดที่ค านึงถึงผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม (2) Excellence Academy : เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางศิลปะวิทยาการ 
(3) Culture and Care Community : เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยและดูแลชุมชน รวมทั้งส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม (4) Creative Economy and Society : เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ตามพันธกิจ
สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 10 ประเด็นยุทธศาสตร์ 40 กลยุทธ์ และ 
125 โครงการ 

และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องจากได้มีการปรับปรุงแนวทางการก ากับติดตาม และ
ประเมินผลงานของอธิการบดี ตามพันธกิจและนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย         
(พ.ศ. 2560 - 2562) ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 638/2560  ซึ่งก าหนดให้มีการ
ประเมินผลงานอย่างน้อยปีงบประมาณละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการด าเนินการติดตามความก้าวหน้า
โครงการ หรือตัวชี้วัดส าคัญที่อธิการบดีเสนอในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งอธิการบดีได้เสนอ
โครงการส าคัญ (Flagship Project) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 7 โครงการ เพ่ือให้
คณะกรรมการฯ สามารถติดตามความก้าวหน้าได้เป็นระยะๆ 
 
2.2  ผลการประเมินภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ภายใต้บริบทการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ซึ่งน ามาสู่การก าหนดปัจจัย กระบวนการ และผลผลิตที่เกิดขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารและ
พัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน 10 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นเลิศในการบริหาร
จัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาวิทยาเขตหนองคายเป็นประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ประเด็น

รายงานผลการกำากับติดตาม และประเมินผลงานของอธิการบดีฯ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 256018
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เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 
ซึ่งได้รับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน จ านวน 6 กลุ่ ม 
ประกอบด้วย (1) กลุ่มผู้บริหารคณะ วิชา ศูนย์ สถาบัน ส านัก (2) กลุ่มผู้อ านวยการ/เลขานุการคณะ 
ศูนย์ สถาบัน ส านัก (3) กลุ่มสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง และชมรมพนักงาน
มหาวิทยาลัย (4) กลุ่มภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป (5) กลุ่มนักศึกษา และ (6) กลุ่มวิทยา
เขตหนองคาย 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดเป้าหมาย
เป็น “มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับโลก” และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มาตรฐาน 
ความเป็นเลิศ มีบทบาทในการชี้น า ตอบสนองความต้องการและเตือนสติของสังคม เป็นที่ยอมรับของ
สังคมในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับชาติ และนานาชาติ “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า อันดับ 1 
ใน 80 ของเอเชีย และ 1 ใน 400 ของโลก” ภายใต้เสาหลัก (Strategic Pillar) 4 เสาหลัก คือ (1) Green 
and Smart Campus : เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดที่ค านึงถึงผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม (2) Excellence Academy : เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางศิลปะวิทยาการ 
(3) Culture and Care Community : เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยและดูแลชุมชน รวมทั้งส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม (4) Creative Economy and Society : เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ตามพันธกิจ
สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 10 ประเด็นยุทธศาสตร์ 40 กลยุทธ์ และ 
125 โครงการ 

และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องจากได้มีการปรับปรุงแนวทางการก ากับติดตาม และ
ประเมินผลงานของอธิการบดี ตามพันธกิจและนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย         
(พ.ศ. 2560 - 2562) ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 638/2560  ซึ่งก าหนดให้มีการ
ประเมินผลงานอย่างน้อยปีงบประมาณละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการด าเนินการติดตามความก้าวหน้า
โครงการ หรือตัวชี้วัดส าคัญที่อธิการบดีเสนอในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ซ่ึงอธิการบดีได้เสนอ
โครงการส าคัญ (Flagship Project) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 7 โครงการ เพ่ือให้
คณะกรรมการฯ สามารถติดตามความก้าวหน้าได้เป็นระยะๆ 
 
2.2  ผลการประเมินภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ภายใต้บริบทการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ซึ่งน ามาสู่การก าหนดปัจจัย กระบวนการ และผลผลิตที่เกิดขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารและ
พัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน 10 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นเลิศในการบริหาร
จัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาวิทยาเขตหนองคายเป็นประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ประเด็น
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เป็นองค์กรที่เป็น
เลิศด้านการวิจัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
8 เป็นศูนย์กลางการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อ
สังคม และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 ศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาค 

จากการพิจารณาสรุปรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เอกสาร
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง การส ารวจความคิดเห็น รวมถึงการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม สามารถสรุป
รายละเอียดผลการด าเนินงานตามกรอบก ากับติดตามและประเมินผลในภาพรวม และแยกตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ปรากฏผล ดังนี้ 
  

2.2.1 การบรรลุผลส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
การบรรลุผลส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559 

– 2562 ตามรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยมีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ จ านวน 34 ตัวชี้วัด 
จากทั้งหมด 40 ตัวชี้วัด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความส าเร็จของผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด เท่ากับ 4.67 (ร้อยละ 
93.40) อยู่ในระดับ ดีมาก โดยมีตัวชี้วัด 6 ตัวที่ไม่ได้น ามาประเมินครั้งนี้ คือ  

1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จ านวน 2 ตัว คือ (1) ตัวชี้วัดที่ 2 : ปริมาณไฟฟ้ารวมที่
ใช้ในปี 2560 ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับการใช้ไฟฟ้ารวมในปี 2559 เนื่องจากการเก็บข้อมูลยังไม่
ครบตามปีงบประมาณ  และ (2) ตัวชี้วัดที่ 3 : ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแก่นในแต่ละ
วันได้รับการจัดการทั้งหมด และของเสียที่น ากลับมาใช้ใหม่ เนื่องจากการเก็บข้อมูลยังไม่ครบตาม
ปีงบประมาณ 

2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 จ านวน 2 ตัว คือ (1) ตัวชี้วัดที่ 14 : มีการพัฒนา
วิสาหกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือมีรายได้เพ่ิมขึ้น เนื่องจากยังไม่ปิดบัญชี และยังไม่ได้รับรองรายงาน
ทางการเงิน และ (2) ตัวชี้วัดที่ 15 : มีรายได้จากการลงทุน การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน 
และทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมข้ึน เนื่องจากยังไม่ปิดบัญชี และยังไม่ได้รับรองรายงานทางการเงิน 

3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 จ านวน 1 ตัว คือ ตัวชี้วัดที่ 23 : จ านวนผลงานวิจัยที่
น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงการแก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่ คือ ด้านสาธารณสุข สุขภาพ ด้านการแก้ปัญหาความ
ยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา เนื่องจากอยู่ระหว่างการติดตามข้อมูลจากบางคณะ 

4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 จ านวน 1 ตัว คือ ตัวชี้วัดที่ 33 : ผลการประเมินในระดับ
สาขาวิชาที่ได้รับการจัดอันดับในระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 5 สาขาวิชาที่ติด 1 ใน 400 ของโลก เนื่องจาก
อยู่ระหว่างการติดตามข้อมูล 

ในส่วนของตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด มีจ านวน 25 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่ยัง
ไม่บรรลุตามเป้าหมาย จ านวน 9 ตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย คือ 

รายงานผลการกำากับติดตาม และประเมินผลงานของอธิการบดีฯ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 19
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1) ตัวชี้วัดที่ 11 : ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด 
2) ตัวชี้วัดที่ 16 : ร้อยละของผลงานวิจัยเพิ่มข้ึน (วิทยาเขตหนองคาย) 
3) ตัวชี้วัดที่  17 : จ านวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้าศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของ

เป้าหมายที่ก าหนด (วิทยาเขตหนองคาย) 
4) ตัวชี้วัดที่ 18 : ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งวิชาการเพ่ิมขึ้น (วิทยาเขตหนองคาย) 
5) ตัวชี้วัดที่ 20 : ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าทั้งในประเทศและต่างประเทศ และศึกษา

ต่อภายในระยะเวลา 1 ปี 
6) ตัวชี้วัดที่ 22 : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตทั้งทางด้าน

ความสามารถเชิงวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรม 
7) ตัวชี้วัดที่ 26 : ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติในวารสาร

ที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS/ISI ต่อจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งหมด 
8) ตัวชี้วัดที่ 29 : ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนทุกระดับตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นที่ไป

ต่างประเทศและมาประเทศไทยต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
9) ตัวชี้วัดที่ 30 : ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ ทั้ง Academic 

Reputation และ Employer Reputation ในระดับ World Ranking 
ผลการด าเนิ น งานตามโครงการ/กิ จกรรมในแผนยุ ทธศาสต ร์การบ ริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 – 2562  ตามรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการก าหนดโครงการ 
รวมจ านวนทั้งสิ้น 125 โครงการ ค่าเฉลี่ยความส าเร็จของผลการด าเนินงาน เท่ากับ 4.89 (ร้อยละ 
97.70) อยู่ในระดบั  ดีมาก โดยมีโครงการที่บรรลุตามเป้าหมาย จ านวน 121 โครงการ และมีโครงการ
ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 4 โครงการ คือ 

1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาตัวเองเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
และเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

2) โครงการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารวิทยาเขตหนองคาย 
3) โครงการปรับกระบวนการรับเข้าให้มีความหลากหลายเพ่ือให้สามารถรับนักศึกษาใน

พ้ืนทีแ่ละเชื่อมโยงไปยังประเทศเพ่ือนบ้านได้ (วิทยาเขตหนองคาย) 
4) โครงการเพิ่มหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและจ านวนบัณฑิตศึกษาโดยเน้นหลักสูตรที่

บูรณาการและหลักสูตรนานาชาติ 
นอกจากนี้  จากการพิจารณาเอกสารรายงานผลการด าเนินงานของอธิการบดี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้มีการสรุปการด าเนินงานในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาที่ด าเนินการ
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยได้ดีที่สุด มีดังนี้ 
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1) ตัวชี้วัดที่ 11 : ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด 
2) ตัวชี้วัดที่ 16 : ร้อยละของผลงานวิจัยเพิ่มข้ึน (วิทยาเขตหนองคาย) 
3) ตัวชี้วัดที่  17 : จ านวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้าศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของ

เป้าหมายที่ก าหนด (วิทยาเขตหนองคาย) 
4) ตัวชี้วัดที่ 18 : ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งวิชาการเพ่ิมขึ้น (วิทยาเขตหนองคาย) 
5) ตัวชี้วัดที่ 20 : ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าทั้งในประเทศและต่างประเทศ และศึกษา

ต่อภายในระยะเวลา 1 ปี 
6) ตัวชี้วัดที่ 22 : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตทั้งทางด้าน

ความสามารถเชิงวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรม 
7) ตัวชี้วัดที่ 26 : ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติในวารสาร

ที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS/ISI ต่อจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งหมด 
8) ตัวชี้วัดที่ 29 : ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนทุกระดับตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นที่ไป

ต่างประเทศและมาประเทศไทยต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
9) ตัวชี้วัดที่ 30 : ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ ทั้ง Academic 

Reputation และ Employer Reputation ในระดับ World Ranking 
ผลการด าเนิ น งานตามโครงการ/กิ จกรรมในแผนยุ ทธศาสตร์ การบ ริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 – 2562  ตามรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการก าหนดโครงการ 
รวมจ านวนทั้งสิ้น 125 โครงการ ค่าเฉลี่ยความส าเร็จของผลการด าเนินงาน เท่ากับ 4.89 (ร้อยละ 
97.70) อยู่ในระดบั  ดีมาก โดยมีโครงการที่บรรลุตามเป้าหมาย จ านวน 121 โครงการ และมีโครงการ
ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 4 โครงการ คือ 

1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาตัวเองเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
และเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

2) โครงการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารวิทยาเขตหนองคาย 
3) โครงการปรับกระบวนการรับเข้าให้มีความหลากหลายเพ่ือให้สามารถรับนักศึกษาใน

พ้ืนทีแ่ละเชื่อมโยงไปยังประเทศเพ่ือนบ้านได้ (วิทยาเขตหนองคาย) 
4) โครงการเพิ่มหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและจ านวนบัณฑิตศึกษาโดยเน้นหลักสูตรที่

บูรณาการและหลักสูตรนานาชาติ 
นอกจากนี้  จากการพิจารณาเอกสารรายงานผลการด าเนินงานของอธิการบดี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้มีการสรุปการด าเนินงานในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาที่ด าเนินการ
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยได้ดีที่สุด มีดังนี้ 
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1) การน าผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปใช้แก้ปัญญาให้ชุมชนและสังคม        
คือ โครงการการแก้ปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคมประกอบด้วย 3 โครงการ คือ 

 (1) โครงการแก้ปัญญาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดี ซึ่งมีพ้ืนที่ปฏิบัติการทุก
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ภาคเหนือ 10 จังหวัด และภาคกลาง 3 จังหวัด โดย
โครงการดังกล่าวได้รับการก าหนดให้เป็นนโยบายแห่งรัฐจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 
มิถุนายน 2559 โดยอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษก าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี ปี 
2559 - 2568 และสนับสนุนงบประมาณการขับเคลื่อนตามมาตรการของแผนยุทธศาสตร์เพ่ือให้
สามารถด าเนินการก าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความ
ยั่งยืนในอนาคต ตลอดจนได้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ าดี (Cholangiocarcinoma 
Excellent Center) ศูนย์กลางที่มีความเป็นเลิศทางการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ าดีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ าดีสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันวิจัยมะเร็ง
ท่อน้ าดี โดยศูนย์ความเป็นเลิศที่ก่อตั้งขึ้นจะท าหน้าที่ศูนย์กลางที่มีความเป็นเลิศทางการรักษา
โรคมะเร็งท่อน้ าดีที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยจัดให้มีหอผู้ป่วยขนาด 19 เตียง มีห้องผ่าตัด 1 ห้อง มีเตียง 
ICU 2 เตียง  พร้อมบุคลากรและเครื่องมือเพ่ือส าหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ าดีโดยเฉพาะ และ
เป็นศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี และเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของ
โลกที่มีห้องผ่าตัดและหอผู้ป่วยส าหรับโรคมะเร็งท่อน้ าดีโดยเฉพาะ และในอนาคตก็จะเปิดแผนกผู้ป่วย
นอกเฉพาะส าหรับผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีอีกด้วย ซึ่งทั้งหมดจะเป็นการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง
ท่อน้ าดีอย่างครบวงจรมากท่ีสุด พร้อมสร้างเครือข่ายบริหารจัดการโรคมะเร็งท่อน้ าดี คือ โรงพยาบาล
ศูนย์และโรงพยาบาลประจ าจังหวัดกว่า 10 แห่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมบูรณาการการรักษา
โรคมะเร็งท่อน้ าดี ทั้งแบบให้หายขาด และการรักษาแบบประคับประคอง มุ่งเน้นลดอัตราการตาย 
การเจ็บป่วยจากการผ่าตัด ผลของการด าเนินการจะท าให้ประชาชนสามารถเข้าสู่การรักษาโรคมะเร็ง
ท่อน้ าดีอย่างท่ัวถึงและในมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันในทุกพ้ืนที่ 

(2) โครงการพัฒนาการคิดขั นสูงทางคณิตศาสตร์ มีพ้ืนที่ปฏิบัติการ 20 จังหวัดใน
ภาคอีสานและ 4 จังหวัดในภาคเหนือโดยด าเนินโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน     
ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการฯ นี้ขยายผลจากโครงการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์   
ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ที่ศูนย์วิจัย
คณิตศาสตร์ศึกษาได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 โดยครอบคลุมทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รวมทั้งสิ้น 24 จังหวัด 45 เขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในโครงการฯ จ านวน 60 โรงเรียนและได้ถูก
คัดเลือกให้เป็นโครงการหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในอนาคต 

(3) โครงการแก้ปัญหาความยากจนเพ่ือมุ่งแก้ไขปัญหาและพัฒนาชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนในพื นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือลดความเหลื่อมล  าของสังคม  โดยอาศัย
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ อันเกิดจากความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ และประชาชนในพ้ืนที่โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม การวิเคราะห์พ้ืนที่ และการแสวงหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาร่วมกัน เพ่ือให้
ประชาชนสามารถ ด ารงชีวิต มีทัศนคติการพ่ึงตนเอง โดยด าเนินการในพื้นที่ 4 จังหวัด 16 อ าเภอ 20 
ต าบล 50 หมู่บ้าน 

2) วิจัยท่ีสร้างนวัตกรรมน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ประเทศ มีดังนี ้
(1) โครงการวิจัยโรงงานต้นแบบทางด้านแบตเตอร่ี : เพ่ือทดลองผลิตวัสดุนาโน

ทางด้านแบตเตอรี่และการผลิตแบตเตอรี่เซลล์ต้นแบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเชิงอุตสาหกรรมที่เป็น
การพัฒนาต่อยอดจากงานวิจัยของนักวิจัย โดยงานวิจัยโรงงานต้นแบบจะท าการขยายงานวิจัยใน
ระดับห้องปฏิบัติการ (Lab Scale) ไปสู่ระดับอุตสาหกรรม (Industrial Scale) ผลผลิตที่ได้จาก
โรงงานต้นแบบสามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ 

(2) โครงการวิจัยเพาะเลี ยงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมป่าเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม : เพ่ือศึกษาวิจัย
แมลงส าคัญทางเศรษฐกิจ พัฒนา การเพาะเลี้ยงและการสร้างผลิตภัณฑ์จากไหมป่าของประเทศไทย
ในเชิงพาณิชย์และให้สามารถเพ่ิมมูลค่า ส าหรับเป็นแนวทางสร้างงาน และเสริมรายได้   ซึ่งจะช่วย
แก้ปัญหาความยากจนให้กับเกษตรกรได้ ซึ่งได้ด าเนินการตามแผนงานหลัก 3 ด้าน คือ (1) ด้านการเพาะเลี้ยง
และพัฒนาการผลิตเส้นใยไหมป่าและแมลงส าคัญทางเศรษฐกิจ (2) ด้านการแปรรูป และผลิตภัณฑ์อาหาร 
สิ่งทอ เครื่องจักร และการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ไหมป่า และแมลงส าคัญทางเศรษฐกิจ  
(3) ด้านการจัดการและการตลาดไหมป่า และแมลงส าคัญทางเศรษฐกิจ 

(3) โครงการวิจัยดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  : เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ 
ฐานข้อมูล และเครื่องมือส าหรับการวางแผนตัดสินใจเพื่อการจัดการและใช้ประโยชน์พื้นที่ดินที่มี
ปัญหาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับคุณลักษณะทาง
นิเวศวิทยาของพ้ืนที่และสภาพเศรษฐกิจ สังคมของชุมชน 

(4) โครงการวิจัยโคนมทนร้อน : เพ่ือศึกษาวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์โคนมที่มี
พันธุกรรมให้ผลผลิต และความสมบูรณ์พันธุ์ดี มีความทนต่อโรคเขตร้อน 

(5) โครงการวิจัยข้าวทนเค็ม : เพ่ือศึกษาวิจัย ปรับปรุงพันธุ์ข้าวทนเค็ม และทนแล้ง 
แก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม การใช้ปุ๋ยนาดินเค็ม การใช้วัสดุปรับปรุงดิน การใช้สาร
ปรับปรุงคุณภาพดิน การปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่ทนทานต่อดินเค็ม และมีคุณภาพเมล็ด 

(6) โครงการวิจัยพัฒนายางนา : เพ่ือศึกษาและใช้ประโยชน์จากยางนาในเชิงวิชาการ
แบบบูรณาการโดยเริ่มตั้งแต่ต้นน้ าจนปลายน้ า คือ ตั้งแต่การเพาะพันธุ์จนถึงผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากต้นยางนา 
เช่น ยา สบู่ น้ ามันดีเซล เป็นต้น 
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ อันเกิดจากความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ และประชาชนในพ้ืนที่โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม การวิเคราะห์พ้ืนที่ และการแสวงหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาร่วมกัน เพ่ือให้
ประชาชนสามารถ ด ารงชีวิต มีทัศนคติการพ่ึงตนเอง โดยด าเนินการในพื้นที่ 4 จังหวัด 16 อ าเภอ 20 
ต าบล 50 หมู่บ้าน 

2) วิจัยท่ีสร้างนวัตกรรมน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ประเทศ มีดังนี ้
(1) โครงการวิจัยโรงงานต้นแบบทางด้านแบตเตอรี่ : เพ่ือทดลองผลิตวัสดุนาโน

ทางด้านแบตเตอรี่และการผลิตแบตเตอรี่เซลล์ต้นแบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเชิงอุตสาหกรรมที่เป็น
การพัฒนาต่อยอดจากงานวิจัยของนักวิจัย โดยงานวิจัยโรงงานต้นแบบจะท าการขยายงานวิจัยใน
ระดับห้องปฏิบัติการ (Lab Scale) ไปสู่ระดับอุตสาหกรรม (Industrial Scale) ผลผลิตที่ได้จาก
โรงงานต้นแบบสามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ 

(2) โครงการวิจัยเพาะเลี ยงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมป่าเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม : เพ่ือศึกษาวิจัย
แมลงส าคัญทางเศรษฐกิจ พัฒนา การเพาะเลี้ยงและการสร้างผลิตภัณฑ์จากไหมป่าของประเทศไทย
ในเชิงพาณิชย์และให้สามารถเพ่ิมมูลค่า ส าหรับเป็นแนวทางสร้างงาน และเสริมรายได้   ซึ่งจะช่วย
แก้ปัญหาความยากจนให้กับเกษตรกรได้ ซึ่งได้ด าเนินการตามแผนงานหลัก 3 ด้าน คือ (1) ด้านการเพาะเลี้ยง
และพัฒนาการผลิตเส้นใยไหมป่าและแมลงส าคัญทางเศรษฐกิจ (2) ด้านการแปรรูป และผลิตภัณฑ์อาหาร 
สิ่งทอ เครื่องจักร และการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ไหมป่า และแมลงส าคัญทางเศรษฐกิจ  
(3) ด้านการจัดการและการตลาดไหมป่า และแมลงส าคัญทางเศรษฐกิจ 

(3) โครงการวิจัยดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  : เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ 
ฐานข้อมูล และเครื่องมือส าหรับการวางแผนตัดสินใจเพื่อการจัดการและใช้ประโยชน์พื้นที่ดินที่มี
ปัญหาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับคุณลักษณะทาง
นิเวศวิทยาของพ้ืนที่และสภาพเศรษฐกิจ สังคมของชุมชน 

(4) โครงการวิจัยโคนมทนร้อน : เพ่ือศึกษาวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์โคนมที่มี
พันธุกรรมให้ผลผลิต และความสมบูรณ์พันธุ์ดี มีความทนต่อโรคเขตร้อน 

(5) โครงการวิจัยข้าวทนเค็ม : เพ่ือศึกษาวิจัย ปรับปรุงพันธุ์ข้าวทนเค็ม และทนแล้ง 
แก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม การใช้ปุ๋ยนาดินเค็ม การใช้วัสดุปรับปรุงดิน การใช้สาร
ปรับปรุงคุณภาพดิน การปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่ทนทานต่อดินเค็ม และมีคุณภาพเมล็ด 

(6) โครงการวิจัยพัฒนายางนา : เพ่ือศึกษาและใช้ประโยชน์จากยางนาในเชิงวิชาการ
แบบบูรณาการโดยเริ่มตั้งแต่ต้นน้ าจนปลายน้ า คือ ตั้งแต่การเพาะพันธุ์จนถึงผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากต้นยางนา 
เช่น ยา สบู่ น้ ามันดีเซล เป็นต้น 
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2.2.2 การไม่บรรลุผลส าเร็จตามท่ีก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือนที่ผ่านมา มีผลงานที่ยังไม่บรรลุผลส าเร็จ

ตามที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอธิการบดีได้วิเคราะห์สาเหตุ
สิ่งที่ได้ด าเนินการไปแล้ว และแนวทางการพัฒนา ไว้ดังนี้ 

1) การประกันคุณภาพหลักสูตร และการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 5 ปี ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการโครงการเพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว แต่ยังพบว่ายังมีบางหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพหลักสูตร ซึ่งประเด็นปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาทางเทคนิค คือ จ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ท่ี สกอ. ก าหนด 

2) ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ในบางสาขายังอยู่ในระดับต่ า ยังต้องมีการพัฒนา
กระบวนการ หรือกิจกรรม เพ่ือให้บัณฑิตมีงานท าเพ่ิมมากข้ึน เช่น การสร้างความร่วมมือกับแหล่งฝึก
ประสบการณ์/ท างาน เป็นต้น 

3) การพัฒนาวิทยาเขตหนองคายในด้านการท าผลงานวิจัยและการพัฒนาอาจารย์
ให้ได้รับต าแหน่งทางวิชาการยังไม่บรรลุเป้าหมาย ซึ่งทางฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอด เทคโนโลยี  
และฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้จัดกิจกรรมเพ่ิมเติมให้แก่บุคลากรที่วิทยาเขตหนองคายเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษ 

4) การพัฒนาอาจารย์ให้ได้รับต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ยังไม่บรรลุ
เป้าหมาย ถึงแม้ว่าจะมีการสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ (ค่ายต าราสู่ต าแหน่ง ผศ.ค่ายต าราสู่
ต าแหน่ง รศ.) แต่ยังไม่ทันต่อการทดแทนการเกษียณอายุราชการของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการได้ทัน  

5) มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
คือ ร้อยละ 5 ต่อปี ถึงแม้ว่าจะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตส านึกในการประหยัดการใช้พลังงาน
อย่างต่อเนื่องทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและคณะวิชาต่างๆ ทั้งนี้ เนื่องจากจ านวนนักศึกษา บุคลากร 
และผู้มาใช้บริการจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการก่อสร้างอาคาร/สิ่งก่อสร้างหลายแห่ง
ภายในมหาวิทยาลัย 
              

2.2.3 สรุปผลการด าเนินงานตัวชี้ วัดภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีการก าหนดตัวชี้วัด รวมจ านวนทั้งสิ้น 40 ตัว (ไม่น ามาประเมิน 6 ตัว) 
ค่าเฉลี่ยความส าเร็จของผลการด าเนินงาน เท่ากับ 4.67 อยู่ในระดับ ดีมาก โดยผลการด าเนินงาน
ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ประเด็น ปรากฏดังตารางที่ 4  
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ตารางท่ี 4 : สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ภายใต้แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เสาหลัก/ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การประเมิน ผลการ 

 ด าเนินงาน 
คะแนน 

ที่ได้ 1 2 3 4 5 
เสาหลักท่ี 1 : Green and Smart Campus 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว   5.00 
1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อจัด

สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย  
60% 65% 70% 75% 80% 80.19% 5.00 

2. ปริมาณไฟฟ้ารวมท่ีใช้ในปี 2560 ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบ
กับการใช้ไฟฟ้ารวมในปี 2559 
 

ลดลง 
1% 

ลดลง 
2% 

ลดลง 
3% 

ลดลง 
4% 

ลดลง 
5% 

ไม่ประเมิน 
เนื่องจากเก็บข้อมูลยังไม่ 
ครบตามปีงบประมาณ 

3. ปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแก่นในแต่     
ละวันได้รับการจัดการท้ังหมด และของเสียท่ีน ากลับมา     
ใช้ใหม ่

30% 40% 50% 60% 70% ไม่ประเมิน 
เนื่องจากเก็บข้อมูลยังไม่ 
ครบตามปีงบประมาณ 

4. ร้อยละของพื้นท่ีสีเขียว และสวนสาธารณะเพิ่มขึ้นทุกปี   
ท่ีสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันท้ังทางด้านนันทนาการ 
กีฬา อุทยานการเรียนรู้ และการเรียนรู้ทางธรรมชาติ 
ศิลปวัฒนธรรม ต่อพื้นท่ีท้ังหมด 

20% 25% 30% 35% >40% 47.44% 5.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม   5.00 
5. นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถเรียนรู้ผ่านระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศได้ในทุกพื้นท่ีในมหาวิทยาลัย (ท่ีพัก
อาศัย แหล่งเรียนรู้ และอาคารเรียน และพื้นท่ีหรืออาคาร
สาธารณะท่ีให้บริการและท ากิจกรรมร่วมกันของบุคลากร 

 

มีแผน 
พัฒนาฯ 

ส ารวจ
พื้นท่ี

บริการ 

จุด
บริการ 
2 พื้นท่ี 

จุด
บริการ 
3 พื้นท่ี 

จุด 
บริการ  
4 พื้นท่ี 

ครอบ 
คลุมทุก
พื้นท่ี 

5.00 

6. มีแหล่งเรียนรู้ ท่ีสามารถให้บริการท้ังบุคคลภายใน     
และภายนอกได้ 

 

1 แห่ง 2 แห่ง 3 แห่ง 4 แห่ง 5 แห่ง 5 แห่ง 5.00 

7. จ านวนผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 8  
แสน 
คน 

8.5 
แสน 
คน 

9  
แสน 
คน 

9.5 
แสน 
คน 

1  
ล้าน 
คน 

 2,113,394 
คน 

5.00 

8. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ทุกประเภท 
 

65% 70% 75% 80% 85% 88.44% 5.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ   4.80 
9. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในกระบวนการ

ท างานในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
ไม่มีการ
พัฒนา
ระบบ 

อยู่ใน
ระหว่าง
พัฒนา
ระบบ
ใหม่ 1 
ระบบ 

อยู่ใน
ระหว่าง
พัฒนา
ระบบ
ใหม่ 2 
ระบบ 

มีระบบ
ใหม่ 1 
ระบบ 

มีระบบ
ใหม่ 2 
ระบบ 

10 
ระบบ 

5.00 

รายงานผลการกำากับติดตาม และประเมินผลงานของอธิการบดีฯ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 256024



24 
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ตารางท่ี 4 : สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ภายใต้แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เสาหลัก/ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การประเมิน ผลการ 

 ด าเนินงาน 
คะแนน 

ที่ได้ 1 2 3 4 5 
เสาหลักท่ี 1 : Green and Smart Campus 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว   5.00 
1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อจัด

สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย  
60% 65% 70% 75% 80% 80.19% 5.00 

2. ปริมาณไฟฟ้ารวมท่ีใช้ในปี 2560 ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบ
กับการใช้ไฟฟ้ารวมในปี 2559 
 

ลดลง 
1% 

ลดลง 
2% 

ลดลง 
3% 

ลดลง 
4% 

ลดลง 
5% 

ไม่ประเมิน 
เนื่องจากเก็บข้อมูลยังไม่ 
ครบตามปีงบประมาณ 

3. ปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแก่นในแต่     
ละวันได้รับการจัดการท้ังหมด และของเสียท่ีน ากลับมา     
ใช้ใหม ่

30% 40% 50% 60% 70% ไม่ประเมิน 
เนื่องจากเก็บข้อมูลยังไม่ 
ครบตามปีงบประมาณ 

4. ร้อยละของพื้นท่ีสีเขียว และสวนสาธารณะเพิ่มขึ้นทุกปี   
ท่ีสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันท้ังทางด้านนันทนาการ 
กีฬา อุทยานการเรียนรู้ และการเรียนรู้ทางธรรมชาติ 
ศิลปวัฒนธรรม ต่อพื้นท่ีท้ังหมด 

20% 25% 30% 35% >40% 47.44% 5.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม   5.00 
5. นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถเรียนรู้ผ่านระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศได้ในทุกพื้นท่ีในมหาวิทยาลัย (ท่ีพัก
อาศัย แหล่งเรียนรู้ และอาคารเรียน และพื้นท่ีหรืออาคาร
สาธารณะท่ีให้บริการและท ากิจกรรมร่วมกันของบุคลากร 

 

มีแผน 
พัฒนาฯ 

ส ารวจ
พื้นท่ี

บริการ 

จุด
บริการ 
2 พื้นท่ี 

จุด
บริการ 
3 พื้นท่ี 

จุด 
บริการ  
4 พื้นท่ี 

ครอบ 
คลุมทุก
พื้นท่ี 

5.00 

6. มีแหล่งเรียนรู้ ท่ีสามารถให้บริการท้ังบุคคลภายใน     
และภายนอกได้ 

 

1 แห่ง 2 แห่ง 3 แห่ง 4 แห่ง 5 แห่ง 5 แห่ง 5.00 

7. จ านวนผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 8  
แสน 
คน 

8.5 
แสน 
คน 

9  
แสน 
คน 

9.5 
แสน 
คน 

1  
ล้าน 
คน 

 2,113,394 
คน 

5.00 

8. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ทุกประเภท 
 

65% 70% 75% 80% 85% 88.44% 5.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ   4.80 
9. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในกระบวนการ

ท างานในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
ไม่มีการ
พัฒนา
ระบบ 

อยู่ใน
ระหว่าง
พัฒนา
ระบบ
ใหม่ 1 
ระบบ 

อยู่ใน
ระหว่าง
พัฒนา
ระบบ
ใหม่ 2 
ระบบ 

มีระบบ
ใหม่ 1 
ระบบ 

มีระบบ
ใหม่ 2 
ระบบ 

10 
ระบบ 

5.00 
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เสาหลัก/ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การประเมิน ผลการ 

 ด าเนินงาน 
คะแนน 

ที่ได้ 1 2 3 4 5 
10. กระบวนการท างานในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 

ขอนแก่นในแต่ละภารกิจมีประสิทธิภาพ  
อยู่ใน    

 ระหวา่ง
การ

ปรับปรุง
ใหม่ 1 

กระบวน 
งาน 

อยู่ใน
ระหว่าง

การ
ปรับปรุง
ใหม่ 2 

กระบวน 
งาน 

มีการ 
ปรับปรุง
กระบวน 
งานใหม่  

1  
กระบวน 

งาน 

มีการ 
ปรับปรุง
กระบวน 
งานใหม่  

2  
กระบวน  

งาน 

มีการ
ปรับปรุง
กระบวน 
งานใหม่  

3  
กระบวน  

งาน 

ปรับปรุง 
 4  

กระบวน 
งาน 

5.00 

11. ร้อยละของอาจารย์ ท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ        
ต่ออาจารย์ประจ าท้ังหมด 

51% 54% 57% 60% 63% 59.7% 4.00 

12. ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกต่ออาจารย์
ประจ าท้ังหมด 

 

65% 66% 67% 68% 69% 69.90% 5.00 

13. จ านวนบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูงและผู้ เชี่ยวชาญ      
ชาวต่างประเทศเข้ามาท างานในมหาวิทยาลัย  

 

5 คน 10 คน 15 คน 20 คน 25 คน 97 คน 5.00 

14. มีการพัฒนาวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อมีรายได้
เพิ่มขึ้น (โรงพิมพ์/อาคารขวัญมอ/ศูนย์สื่อการเรียนรู้/
ศูนย์บริการสู่ชุมชน) 

เพิ่มขึ้น 
1% 

เพิ่มขึ้น 
2% 

เพิ่มขึ้น 
3% 

เพิ่มขึ้น 
4% 

เพิ่ม 
ขึ้น 
5% 

ไม่ประเมิน 
เนื่องจากยังไม ่

ปิดบัญชี 
15. มีรายได้จากการลงทุน การบริหารจัดการทรัพยากร 

ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น (จากปี 2557) 
(1) รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ 
(2) รายได้จากดอกเบี้ยและการลงทุน 
(3) รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา 

เพิ่มขึ้น 
1.0% 

เพิ่มขึ้น 
1.5% 

เพิ่มขึ้น 
2.0% 

เพิ่มขึ้น 
2.5% 

เพิ่ม 
ขึ้น 

3.0% 

ไม่ประเมิน 
เนื่องจากยังไม ่

ปิดบัญชี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาวิทยาเขตหนองคายเป็นประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง   3.28 
16. ร้อยละของผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น - เพิ่มขึ้น 

5% 
เพิ่มขึ้น 
10% 

เพิ่มขึ้น 
15% 

เพิ่มขึ้น 
20% 

ลดลง 
29.03 

1.00 

17. จ านวนนัก ศึกษาใหม่ ท่ี รับ เข้ าศึกษาไม่ น้อยกว่า         
ร้อยละ 95 ของเป้าหมายท่ีก าหนด 

700 
คน 

800 
คน 

900 
คน 

1000 
คน 

1,100 
คน 

1,050 
คน 

4.50 

18. ร้อยละของอาจารย์ท่ีด ารงต าแหน่งวิชาการเพิ่มขึ้น  - เพิ่มขึ้น 
5% 

เพิ่มขึ้น 
10% 

เพิ่มขึ้น 
15% 

 เพิ่มขึ้น 
20% 

เพิ่มขึ้น 
8.10% 

2.62 

19. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าใน
ต่างประเทศหรือตลาดงานอาเซียน 

3% 3.5% 4.0% 4.5% 5.0% 11.71% 5.00 

เสาหลักท่ี 2 : Excellence Academy 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต   4.65 
2 0 .ร้ อ ย ล ะ ข อ งบั ณ ฑิ ต ท่ี มี ง าน ท า ท้ั ง ใน ป ระ เท ศ            

และต่างประเทศ และศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี 
70% 75% 80% 85% ≥90% 88.28% 4.66 

21.ร้อยละของบัณ ฑิ ตระดับปริญ ญาตรี ท่ี ได้ งานท า         
ในต่างประเทศหรือตลาดงานอาเซียน 

2% 4% 6% 8% 10% 12.62% 5.00 

รายงานผลการกำากับติดตาม และประเมินผลงานของอธิการบดีฯ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 25
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เสาหลัก/ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การประเมิน ผลการ 

 ด าเนินงาน 
คะแนน 

ที่ได้ 1 2 3 4 5 
22. ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิต   

ท้ังทางด้านความสามารถเชิงวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรม  
70% 75% 80% 85% ≥90% 86.42% 4.28 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัย   4.82 
23. จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงการแก้ปัญหา

เชิงพื้นท่ี คือ ด้านสาธารณสุข สุขภาพ ด้านการแก้ปัญหา
ความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา 

120  
เรื่อง 

130  
เรื่อง 

140  
เรื่อง 

150  
เรื่อง 

160  
เรื่อง 

ไม่ประเมิน 
 เนื่องจากอยู่ระหว่างการ

ติดตามข้อมูล 
จากบางคณะ 

24. จ านวนโครงการท่ีใช้ผลงานวิจัยไปแก้ปัญหาเชิงพื้นท่ี
อย่างเป็นรูปธรรม ท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับประเทศ 

- 1  
โครง 
การ 

2  
โครง 
การ 

3 
โครง 
การ 

4  
โครง 
การ 

4 
โครง 
การ 

5.00 

25. จ านวนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ท่ีเพิ่มขึ้น 
(ไม่น้อยกว่า 500 รายการ เมื่อสิ้นปี 2562) 

200  
รายการ 

250 
รายการ 

300 
รายการ 

350  
รายการ 

>400
รายการ 

638 
รายการ 

5.00 

26. ร้อยละของผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติ ในวารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS/ISI       
ต่อจ านวนผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ท้ังหมด 

2% 4% 6% 8% 10% 8.55% 4.28 

27. จ านวนบทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง (Citation)       
ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า 

0.5 
บท 

ความ 
ต่อคน 

1.0 
บท 

ความ 
ต่อคน 

1.5 
บท 

ความ 
ต่อคน 

2.0 
บท 

ความ 
ต่อคน 

2.5 
บท 

ความ 
ต่อคน 

2.41 
บท 

ความ 
ต่อคน 

5.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล   4.69 
28 .จ านวน นัก ศึกษาต่ างชาติ ระดับปริญ ญ าตรีและ

บัณฑิตศึกษา 
420 
คน 

440 
คน 

460 
คน 

480 
คน 

≥500
คน 

641 
คน 

5.00 

29. ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนทุกระดับตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นท่ี
ไปต่างประเทศและมาประเทศไทยต่อจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 

1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 2.8% 4.60 

30. ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติท้ัง 
Academic Reputation และ Employer Reputation 
ในระดับ World Ranking 

            3.85 

 - Academic Reputation 12% 14% 16% 18% 20% 18.50% 4.25 
 - Employer Reputation 2% 4% 6% 8% 10% 6.90% 3.45 

31. ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ 
KEPT (KEPT, Khon Kaen University English 
Proficiency Test)  

60% 65% 70% 75% 80% 89.25% 5.00 

32. มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสี่ยง 200 
อันดับแรกของโลก  

2  
แห่ง 

4  
แห่ง 

6  
แห่ง 

8  
แห่ง 

10 
แห่ง 

28  
แห่ง 

5.00 

33. ผลการประเมินในระดับสาขาวิชาท่ีได้รับการจัดอันดับใน
ระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 5 สาขาวิชาท่ีติด 1 ใน 400 ของโลก 

1 สาขา 2 
สาขา 

3 
สาขา 

4  
สาขา 

≥5 
สาขา 

ไม่ประเมิน 
เนื่องจากอยู่ระหว่าง
การติดตามข้อมูล 
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รายงานผลการก ากับติดตาม และประเมินผลงานของอธิการบดีฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เสาหลัก/ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การประเมิน ผลการ 

 ด าเนินงาน 
คะแนน 

ที่ได้ 1 2 3 4 5 
22. ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิต   

ท้ังทางด้านความสามารถเชิงวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรม  
70% 75% 80% 85% ≥90% 86.42% 4.28 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัย   4.82 
23. จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงการแก้ปัญหา

เชิงพื้นท่ี คือ ด้านสาธารณสุข สุขภาพ ด้านการแก้ปัญหา
ความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา 

120  
เรื่อง 

130  
เรื่อง 

140  
เรื่อง 

150  
เรื่อง 

160  
เรื่อง 

ไม่ประเมิน 
 เนื่องจากอยู่ระหว่างการ

ติดตามข้อมูล 
จากบางคณะ 

24. จ านวนโครงการท่ีใช้ผลงานวิจัยไปแก้ปัญหาเชิงพื้นท่ี
อย่างเป็นรูปธรรม ท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับประเทศ 

- 1  
โครง 
การ 

2  
โครง 
การ 

3 
โครง 
การ 

4  
โครง 
การ 

4 
โครง 
การ 

5.00 

25. จ านวนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ท่ีเพิ่มขึ้น 
(ไม่น้อยกว่า 500 รายการ เมื่อสิ้นปี 2562) 

200  
รายการ 

250 
รายการ 

300 
รายการ 

350  
รายการ 

>400
รายการ 

638 
รายการ 

5.00 

26. ร้อยละของผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติ ในวารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS/ISI       
ต่อจ านวนผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ท้ังหมด 

2% 4% 6% 8% 10% 8.55% 4.28 

27. จ านวนบทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง (Citation)       
ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า 

0.5 
บท 

ความ 
ต่อคน 

1.0 
บท 

ความ 
ต่อคน 

1.5 
บท 

ความ 
ต่อคน 

2.0 
บท 

ความ 
ต่อคน 

2.5 
บท 

ความ 
ต่อคน 

2.41 
บท 

ความ 
ต่อคน 

5.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล   4.69 
28 .จ านวน นัก ศึกษาต่ างชาติ ระดับปริญ ญ าตรีและ

บัณฑิตศึกษา 
420 
คน 

440 
คน 

460 
คน 

480 
คน 

≥500
คน 

641 
คน 

5.00 

29. ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนทุกระดับตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นท่ี
ไปต่างประเทศและมาประเทศไทยต่อจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 

1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 2.8% 4.60 

30. ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติท้ัง 
Academic Reputation และ Employer Reputation 
ในระดับ World Ranking 

            3.85 

 - Academic Reputation 12% 14% 16% 18% 20% 18.50% 4.25 
 - Employer Reputation 2% 4% 6% 8% 10% 6.90% 3.45 

31. ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ 
KEPT (KEPT, Khon Kaen University English 
Proficiency Test)  

60% 65% 70% 75% 80% 89.25% 5.00 

32. มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสี่ยง 200 
อันดับแรกของโลก  

2  
แห่ง 

4  
แห่ง 

6  
แห่ง 

8  
แห่ง 

10 
แห่ง 

28  
แห่ง 

5.00 

33. ผลการประเมินในระดับสาขาวิชาท่ีได้รับการจัดอันดับใน
ระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 5 สาขาวิชาท่ีติด 1 ใน 400 ของโลก 

1 สาขา 2 
สาขา 

3 
สาขา 

4  
สาขา 

≥5 
สาขา 

ไม่ประเมิน 
เนื่องจากอยู่ระหว่าง
การติดตามข้อมูล 
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เสาหลัก/ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การประเมิน ผลการ 

 ด าเนินงาน 
คะแนน 

ที่ได้ 1 2 3 4 5 
เสาหลักที่ 3 : Culture and Care Community 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 : เป็นศูนย์กลางการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   5.00 
34. จ านวนงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเพิ่มขึ้น   

และจ านวนบทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ท้ังใน
ระดับชาติและนานชาติ  จากฐานงานวิจัย ท้ั งหมด         
ของมหาวิทยาลัย 

 

1% 2% 3% 4% 5% 9% 5.00 

35. จ านวนโครงการที่ได้รับการยอมรับว่า เป็นผู ้น า    
ในการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

3   
โครง 
การ 

4  
โครง 
การ 

5  
โครง 
การ 

6 
โครง 
การ 

7  
โครง 
การ 

7 
โครง 
การ 

5.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 : เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม   5.00 
36. จ านวนชุมชนท่ีได้รับการบริการจากมหาวิทยาลัย 

ขอนแก่นอย่างบูรณาการสาขาวิชาต่างๆ  
 

2 
ชุมชน 

4 
ชุมชน 

6 
ชุมชน 

8 
ชุมชน 

10 
ชุมชน 

10 
ชุมชน 

5.00 

37. จ านวนหน่วยงานท่ีได้รับบริการพัฒนาทรัพยากรมุนษย์
ท้ังในแง่ของการฝึกอบรมและให้ค าปรึกษา 

2 
หน่วย 
งาน 

4 
หน่วย 
งาน 

6 
หน่วย 
งาน 

8 
หน่วย 
งาน 

10 
หน่วย 
งาน 

10 
หน่วย 
งาน 

5.00 

เสาหลักที่ 4 : Creative Economy 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 ศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาค   5.00 
38. มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีพื้นท่ีจะน าเอาศิลปวัฒนธรรม 

ความรู้ และภูมิปัญญาอีสานมาเรียนรู้และสร้างสรรค์    
ให้ เกิ ดมูล ค่าเพิ่ ม  (พื้ น ท่ีสร้างสรรค์ หมายถึ งพื้ น ท่ี 
สิ่งแวดล้อมทางด้านแลกเปลี่ยน เรียนรู้และกิจกรรม
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม)  

 

- - มีแผน 1 แห่ง 2 แห่ง 3 แห่ง 5.00 

39. จ านวนผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีได้รับการออกแบบ    
และส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากศิลปวัฒนธรรมอีสาน 

10 
ผลิต 
ภัณฑ์ 

15 
ผลิต 
ภัณฑ์ 

20 
ผลิต 
ภัณฑ์ 

25 
ผลิต 
ภัณฑ์ 

30 
ผลิต 
ภัณฑ์ 

36 
ผลิต 
ภัณฑ์ 

5.00 

40. จ านวนแหล่งท่องเท่ียวทางด้านวัฒนธรรมในภูมิภาค
อีสานท่ีได้รับการพัฒนา 

 

1 แห่ง 2 แห่ง 3 แห่ง 4 แห่ง 5 แห่ง 6 แห่ง 5.00 
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2.3 การบรรลุผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) และความคาดหวังส าคัญจากผู้เกี่ยวข้องเสนอ
เพื่อการพัฒนาในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 

การบรรลุผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) และความคาดหวังส าคัญเพ่ือการพัฒนา
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 - 2562 
จากการวิเคราะห์เอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม คณะกรรมการฯ 
ได้สรุปสาระส าคัญโดยจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      
(1) ผลลัพธ์ส าคัญที่เกิดขึ้นภายใต้เป้าประสงค์ (2) ผลกระทบส าคัญที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน  
(3) ความคาดหวังส าคัญเพ่ือการพัฒนา โดยเป็นความคาดหวังส าคัญที่คณะกรรมการฯ เสนอต่ออธิการบดี
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

2.3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
มีการก าหนดเป้าประสงค์ คือ “มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีบรรยากาศที่ร่มรื่น เป็น

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่เกื้อหนุนให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ และการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ” ประกอบด้วย ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ 4 ตัวชี้วัด 3 กลยุทธ์ 12 โครงการ ผลการด าเนินงาน
ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า ความส าเร็จของตัวชี้วัด เท่ากับ 
5.00  อยู่ในระดับดีมาก และความส าเร็จของโครงการ เท่ากับ 5.00 อยู่ ในระดับ ดีมาก ภาพรวม
ความส าเร็จในระดับประเด็นยุทธศาสตร์ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก ส่วนผลจากแบบสอบถาม พบว่า 
อยู่ในระดับดี (x  = 4.15 , S.D. = 0.78) 

จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่แสดงถึง
ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) และความคาดหวังส าคัญจากผู้เกี่ยวข้องเสนอเพ่ือการพัฒนา
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ดังนี้ 

ผลลัพธ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นภายใต้เป้าประสงค์ 
1) สามารถลดปริมาณการผลิตก๊าซคาร์บอนลงร้อยละ 30 
2) มีพ้ืนที่ป่าเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5                      

ผลกระทบส าคัญท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
ประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีการใช้พลังงานลดลง 

ความคาดหวังส าคัญจากผู้เกี่ยวข้องเสนอเพื่อการพัฒนา 
1) การพัฒนาระบบและโครงสร้างของหน่วยงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการ

ขยะ การก าจัดน้ าเสียและสิ่งปฏิกูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควบคู่กับการรณรงค์และปลูกฝังให้
ประชาคมมีความรู้และตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม  

2) การก าหนดมาตรการควบคู่กับการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ประชาคมหัน
มาใช้บริการรถขนส่งสาธารณะมากขึ้น 
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2.3 การบรรลุผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) และความคาดหวังส าคัญจากผู้เกี่ยวข้องเสนอ
เพื่อการพัฒนาในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 

การบรรลุผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) และความคาดหวังส าคัญเพ่ือการพัฒนา
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 - 2562 
จากการวิเคราะห์เอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม คณะกรรมการฯ 
ได้สรุปสาระส าคัญโดยจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      
(1) ผลลัพธ์ส าคัญที่เกิดขึ้นภายใต้เป้าประสงค์ (2) ผลกระทบส าคัญที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน  
(3) ความคาดหวังส าคัญเพ่ือการพัฒนา โดยเป็นความคาดหวังส าคัญที่คณะกรรมการฯ เสนอต่ออธิการบดี
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

2.3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
มีการก าหนดเป้าประสงค์ คือ “มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีบรรยากาศที่ร่มรื่น เป็น

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่เกื้อหนุนให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ และการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ” ประกอบด้วย ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ 4 ตัวชี้วัด 3 กลยุทธ์ 12 โครงการ ผลการด าเนินงาน
ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า ความส าเร็จของตัวชี้วัด เท่ากับ 
5.00  อยู่ในระดับดีมาก และความส าเร็จของโครงการ เท่ากับ 5.00 อยู่ ในระดับ ดีมาก ภาพรวม
ความส าเร็จในระดับประเด็นยุทธศาสตร์ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก ส่วนผลจากแบบสอบถาม พบว่า 
อยู่ในระดับดี (x  = 4.15 , S.D. = 0.78) 

จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่แสดงถึง
ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) และความคาดหวังส าคัญจากผู้เกี่ยวข้องเสนอเพ่ือการพัฒนา
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ดังนี้ 

ผลลัพธ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นภายใต้เป้าประสงค์ 
1) สามารถลดปริมาณการผลิตก๊าซคาร์บอนลงร้อยละ 30 
2) มีพ้ืนที่ป่าเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5                      

ผลกระทบส าคัญท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
ประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีการใช้พลังงานลดลง 

ความคาดหวังส าคัญจากผู้เกี่ยวข้องเสนอเพื่อการพัฒนา 
1) การพัฒนาระบบและโครงสร้างของหน่วยงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการ

ขยะ การก าจัดน้ าเสียและสิ่งปฏิกูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควบคู่กับการรณรงค์และปลูกฝังให้
ประชาคมมีความรู้และตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม  

2) การก าหนดมาตรการควบคู่กับการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ประชาคมหัน
มาใช้บริการรถขนส่งสาธารณะมากขึ้น 
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3) การพัฒนาและจัดระบบพ้ืนที่ที่เป็นจุดจอดรถ รวมถึงบริเวณที่เป็นจุดจอด
แล้วจร ให้สามารถรองรับต่อปริมาณการใช้ได้อย่างเหมาะสม สามารถเชื่อมต่อได้กับระบบขนส่ง
สาธารณะ และทางเดินเท้าที่ร่มรื่นปลอดภัย  

4) การพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวให้มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น และพัฒนาให้เป็นจุดขาย
ส าคัญที่สามารถเชิญชวนให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมพ้ืนที่ธรรมชาติของ
มหาวิทยาลัยได้  

5) มีการประกาศเกียรติคุณส าหรับหน่วยงานที่มีผลการด าเนินงานด้านการ
ประหยัดพลังได้ตามเป้าหมาย เพ่ือเป็นก าลังใจในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างส าหรับ
หน่วยงานอื่นๆ  
 

2.3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม 
 มีการก าหนดเป้าประสงค์ คือ “มหาวิทยาลัยเป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สร้าง

แรงบันดาลใจในการที่จะเรียนรู้และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนและสังคม” ประกอบด้วย 
ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ 4 ตัวชี้วัด 7 กลยุทธ์ 14 โครงการ ผลการด าเนินงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า ความส าเร็จของตัวชี้วัด เท่ากับ 5.00 อยู่ ในระดับดีมาก           
และความส าเร็จของโครงการ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก ภาพรวมความส าเร็จในระดับประเด็น
ยุทธศาสตร์ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก ส่วนผลการส ารวจความคิดเห็นจากแบบสอบถาม พบว่า      
อยู่ในระดับดี (x = 4.17 , S.D. = 0.76) 

 จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่แสดงถึง
ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) และความคาดหวังส าคัญจากผู้เกี่ยวข้องเสนอเพ่ือการพัฒนา
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม ดังนี้ 

 ผลลัพธ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นภายใต้เป้าประสงค์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแหล่งเรียนรู้ส าคัญส าหรับชาวมหาวิทยาลัยและ

ประชาชนทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดโอกาสให้ทั้งอาจารย์ นักศึกษา และหน่วยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการสร้างความร่วมมือในการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ        
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ร่วมกัน เช่น การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา การพัฒนาอุทยาน
การเกษตร (Agro Park)            

 ผลกระทบส าคัญท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
ประชาชนสามารถเข้ามาใช้สถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ต่างๆ ได้ตลอดเวลา ท าให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ส าคัญที่ประชาชนมีความภาคภูมิใจ และใช้
เป็นพ้ืนที่ส าคัญในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของชาวขอนแก่น  ทั้งยังสร้างความประทับใจให้กับ
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นั ก เรียนที่ ได้ มี โอกาส เข้ ามาเรียนรู้ จน เกิ ด เป็ นแรงบั นดาล ใจที่ จ ะได้ เข้ ามาศึ กษ าต่ อ ใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ความคาดหวังส าคัญจากผู้เกี่ยวข้องเสนอเพื่อการพัฒนา 
1) การพัฒนาลานต้นไทรให้เป็นพ้ืนที่แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องเป็น

สถานพักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติที่สามารถรองรับบุคลากรทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยได้อย่าง
เหมาะสม  

2) การก าหนดหน่วยงานหรือบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรงในงานด้าน  Life 
Long Learning เพ่ือให้เกิดการประสานการท างานและเชื่อมโยงกันในเชิงบูรณาการ  และเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น  

3) มีการวิเคราะห์ถึงกลุ่มเป้าหมายของผู้ที่ เข้ามาใช้บริการสถานที่  คณะ      
และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ เพ่ือน ามาสู่การวางแผนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ได้ตรงกับความต้องการและเข้าถึงกลุ่มคนต่างๆ ได้อย่างชัดเจน และเข้าถึงปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนมากขึ้น 

 
2.3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 

 มีการก าหนดเป้าประสงค์ คือ “มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิ
บาล มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มี เทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยที่ เชื่อมโยงทุกภารกิจของ
มหาวิทยาลัย และมีแนวทาง วิธีการหารายได้เพ่ือการพ่ึงตนเอง” ประกอบด้วย ตัวชี้วัดของ
ยุทธศาสตร์ 5 ตัวชี้วัด 7 กลยุทธ์ 21 โครงการ ผลการด าเนินงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า ความส าเร็จของตัวชี้วัด เท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับดีมาก และ
ความส าเร็จของโครงการ เท่ากับ 4.90 อยู่ในระดับดีมาก ภาพรวมความส าเร็จในระดับประเด็น
ยุทธศาสตร์ เท่ากับ 4.85 อยู่ในระดับดีมาก ส่วนผลการส ารวจความคิดเห็นจากแบบสอบถาม พบว่า 
อยู่ในระดับดี ( x = 3.84, S.D. = 0.88) 

 จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่แสดงถึง
ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) และความคาดหวังส าคัญจากผู้เกี่ยวข้องเสนอเพ่ือการพัฒนา   
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ดังนี้ 

 ผลลัพธ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นภายใต้เป้าประสงค์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย  ลดขั้นตอนการ

ด าเนินงาน ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
 ผลกระทบส าคัญท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

                         มีความพึงพอใจในการใช้ระบบ ประหยัดค่าใช้จ่าย มีความปลอดภัยและถูกต้อง         
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นั ก เรียนที่ ได้ มี โอกาส เข้ ามาเรียนรู้ จน เกิ ด เป็ นแรงบั นดาล ใจที่ จ ะได้ เข้ ามาศึ กษ าต่ อ ใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ความคาดหวังส าคัญจากผู้เกี่ยวข้องเสนอเพื่อการพัฒนา 
1) การพัฒนาลานต้นไทรให้เป็นพ้ืนที่แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องเป็น

สถานพักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติที่สามารถรองรับบุคลากรทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยได้อย่าง
เหมาะสม  

2) การก าหนดหน่วยงานหรือบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรงในงานด้าน  Life 
Long Learning เพ่ือให้เกิดการประสานการท างานและเชื่อมโยงกันในเชิงบูรณาการ  และเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น  

3) มีการวิเคราะห์ถึงกลุ่มเป้าหมายของผู้ที่ เข้ามาใช้บริการสถานที่  คณะ      
และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ เพ่ือน ามาสู่การวางแผนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ได้ตรงกับความต้องการและเข้าถึงกลุ่มคนต่างๆ ได้อย่างชัดเจน และเข้าถึงปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนมากขึ้น 

 
2.3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 

 มีการก าหนดเป้าประสงค์ คือ “มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิ
บาล มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มี เทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยที่ เชื่อมโยงทุกภารกิจของ
มหาวิทยาลัย และมีแนวทาง วิธีการหารายได้เพ่ือการพ่ึงตนเอง” ประกอบด้วย ตัวชี้วัดของ
ยุทธศาสตร์ 5 ตัวชี้วัด 7 กลยุทธ์ 21 โครงการ ผลการด าเนินงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า ความส าเร็จของตัวชี้วัด เท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับดีมาก และ
ความส าเร็จของโครงการ เท่ากับ 4.90 อยู่ในระดับดีมาก ภาพรวมความส าเร็จในระดับประเด็น
ยุทธศาสตร์ เท่ากับ 4.85 อยู่ในระดับดีมาก ส่วนผลการส ารวจความคิดเห็นจากแบบสอบถาม พบว่า 
อยู่ในระดับดี ( x = 3.84, S.D. = 0.88) 

 จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่แสดงถึง
ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) และความคาดหวังส าคัญจากผู้เกี่ยวข้องเสนอเพ่ือการพัฒนา   
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ดังนี้ 

 ผลลัพธ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นภายใต้เป้าประสงค์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย  ลดขั้นตอนการ

ด าเนินงาน ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
 ผลกระทบส าคัญท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

                         มีความพึงพอใจในการใช้ระบบ ประหยัดค่าใช้จ่าย มีความปลอดภัยและถูกต้อง         
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 ความคาดหวังส าคัญจากผู้เกี่ยวข้องเสนอเพื่อการพัฒนา 

 ด้านการบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
 1) การจัดท าระเบียบ ประกาศ รวมถึงข้อปฏิบัติต่างๆ ที่รวดเร็วยิ่งขึ้นเพ่ือให้

เกิดผลต่อการปฏิบัติ และด าเนินงานกิจการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยยึดหลักของการ
มีส่วนร่วมและรับรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนประกาศใช้อย่างเป็นทางการ  

 2) ผลักดันให้เกิดความต่อเนื่องของกลุ่มท างาน เพ่ือให้เกิดการทบทวนประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่มีพลังมากพอในการผลักดันไปสู่เป้าหมาย ควบคู่กับการทบทวนถึงตัวชี้วัดที่มีความท้า
ทายมากขึ้น รวมถึงแผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เป็น Key 
Mandates ให้สามารถน าไปสู่การพัฒนาผลการด าเนินงานที่มีผลการประเมินที่สูงขึ้น  และส่งผลต่อ
เป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน  

 3) มีการพัฒนาความร่วมมือจากคณะต่างๆ ในลักษณะของการร่วมคิดร่วมท า 
เพ่ือการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายที่เข้มข้นมากข้ึน 

 ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 1) การพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล ให้เอ้ือต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างมี

ศักยภาพมากข้ึน เช่น การคัดเลือก ก าหนด แต่งตั้ง สับเปลี่ยน โยกย้าย หมุนเวียนต าแหน่งงาน การใช้
อัตราก าลังร่วม การก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน การต่ออายุการท างานหลังเกษียณราชการ ที่ควร
ยืดหยุ่นมากขึ้น มีแนวทางและกระบวนการก ากับติดตามที่น าไปสู่คุณภาพของงาน และสร้างแรงจูงใจในการ
ท างานให้กับบุคลากร ทั้งในระดับบริหารจนถึงปฏิบัติการ  

 2) การก าหนดภาระงานของบุคลากรที่ได้รับเงินเดือน/ค่าตอบแทนที่เพ่ิมขึ้น
จากการปรับเปล่ียนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ระหว่างข้าราชการที่เปลี่ยน
สถานภาพและบุคลากรที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มเข้าท างาน ให้เกิดความทัดเทียมและ
ยุติธรรมในการก ากับติดตามและประเมินภาระงาน เพ่ือส่งผลต่อการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/การ
ก าหนดค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน  

 3) การประเมินบุคลากรที่เป็นผู้บริหารในระดับคณะของวิทยาเขตหนองคาย   
ที่ควรให้รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตหนองคายมีส่วนร่วมในการประเมิน  

 4) การพัฒนาช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงบุคลากรในทุกภาคส่วนอย่าง
ทั่วถึงและต่อเนื่อง ทั้งการสื่อสารภายในทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย  และระหว่างทีมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยกับระดับคณะ จนถึงระดับผู้ปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับ
ทิศทาง นโยบาย และแนวปฏิบัติเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย และอาจลดปัญหาข้อฟ้องร้องต่างๆที่เกิด
จากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากการสื่อสาร  
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 ด้านการเงิน การคลังและพัสดุ 
 1) การปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และพัสดุ ให้เกิดความ

สะดวก คล่องตัวในการด าเนินงานและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  แต่ต้องอยู่บน
พ้ืนฐานของความโปร่งใส ทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิทยาเขตหนองคาย 

 2) การทบทวนสัดส่วนของงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้ 4 เสาหลัก 
เพ่ือให้เกิดความสมดุลในการบริหารมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึงมากขึ้น 

 ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 1) การพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการบริหารกลาง (KKU Central MIS) ให้มีการ

เชื่อมต่อกันในทุกภารกิจ และขยายการใช้ให้ครอบคลุมในทุกหน่วยงาน ควบคู่กับการพัฒนาระบบ
คลังข้อมูลกลางที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและเป็นปัจจุบัน และสามารถใช้เป็นข้อมูลเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงใช้เป็นข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดท ารายงานการ
ประเมินและการประกันคุณภาพท่ีครอบคลุมทุกหน่วยงาน 

 2) การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนาบุคลากรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
ควบคู่ไปด้วย รวมถึงสัดส่วนของการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกน ามาใช้ในการบริหารจัดการงาน
ด้านต่างๆที่เพ่ิมมากข้ึน ต้องสมดุลกับจ านวนการจ้างบุคลากรที่เหมาะสม 

 ด้านการบริหารจัดการพื้นที่และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1) การมีระบบของการบริหารจัดการการใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย  ที่สามารถ

เอ้ือต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้น ซึ่งในบางพ้ืนที่สามารถท าได้ดีและควรมีการท า
อย่างต่อเนื่อง เช่น บริเวณรอบบึงสีฐาน หรือการปรับปรุงอาคารเก่าให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ ซึ่งจะ
สามารถประหยัดงบประมาณท่ีจะต้องน าไปใช้ในการสร้างอาคารใหม่ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่
ในเชิงพาณิชย์ที่ควรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 2) การบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานถือเป็นงานส าคัญที่มหาวิทยาลัยควร
ก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของงานประจ า นอกเหนือจากงานด้านการซ่อมแซม โดยอาจมีการก าหนดกรอบ
งบประมาณด้านการบ ารุงรักษาโดยน าค่าเสื่อมราคามาเป็นกรอบงบประมาณในการด าเนินงานด้านนี้ 

 ด้านการบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 1) การก าหนดมาตรการที่หลากหลายและจริงจังมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมสัดส่วน

จ านวนนักศึกษาที่สวมหมวกกันน็อคในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ เช่น การก าหนดเป็นเงื่อนไขส าหรับ
นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา การรักษาสิทธิ์ในการพักอาศัยหอพักของมหาวิทยาลัย เป็นต้น  

 2) การร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน ในการจัดโครงการอบรมนักศึกษาให้
ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถมอเตอร์ไซต์และรถยนต์อย่างต่อเนื่อง 
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 ด้านการเงิน การคลังและพัสดุ 
 1) การปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และพัสดุ ให้เกิดความ

สะดวก คล่องตัวในการด าเนินงานและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  แต่ต้องอยู่บน
พ้ืนฐานของความโปร่งใส ทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิทยาเขตหนองคาย 

 2) การทบทวนสัดส่วนของงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้ 4 เสาหลัก 
เพ่ือให้เกิดความสมดุลในการบริหารมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึงมากขึ้น 

 ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 1) การพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการบริหารกลาง (KKU Central MIS) ให้มีการ

เชื่อมต่อกันในทุกภารกิจ และขยายการใช้ให้ครอบคลุมในทุกหน่วยงาน ควบคู่กับการพัฒนาระบบ
คลังข้อมูลกลางที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและเป็นปัจจุบัน และสามารถใช้เป็นข้อมูลเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงใช้เป็นข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดท ารายงานการ
ประเมินและการประกันคุณภาพท่ีครอบคลุมทุกหน่วยงาน 

 2) การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนาบุคลากรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
ควบคู่ไปด้วย รวมถึงสัดส่วนของการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกน ามาใช้ในการบริหารจัดการงาน
ด้านต่างๆที่เพ่ิมมากข้ึน ต้องสมดุลกับจ านวนการจ้างบุคลากรที่เหมาะสม 

 ด้านการบริหารจัดการพื้นที่และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1) การมีระบบของการบริหารจัดการการใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย  ที่สามารถ

เอ้ือต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้น ซึ่งในบางพ้ืนที่สามารถท าได้ดีและควรมีการท า
อย่างต่อเนื่อง เช่น บริเวณรอบบึงสีฐาน หรือการปรับปรุงอาคารเก่าให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ ซึ่งจะ
สามารถประหยัดงบประมาณท่ีจะต้องน าไปใช้ในการสร้างอาคารใหม่ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่
ในเชิงพาณิชย์ที่ควรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 2) การบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานถือเป็นงานส าคัญที่มหาวิทยาลัยควร
ก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของงานประจ า นอกเหนือจากงานด้านการซ่อมแซม โดยอาจมีการก าหนดกรอบ
งบประมาณด้านการบ ารุงรักษาโดยน าค่าเสื่อมราคามาเป็นกรอบงบประมาณในการด าเนินงานด้านนี้ 

 ด้านการบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 1) การก าหนดมาตรการที่หลากหลายและจริงจังมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมสัดส่วน

จ านวนนักศึกษาที่สวมหมวกกันน็อคในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ เช่น การก าหนดเป็นเงื่อนไขส าหรับ
นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา การรักษาสิทธิ์ในการพักอาศัยหอพักของมหาวิทยาลัย เป็นต้น  

 2) การร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน ในการจัดโครงการอบรมนักศึกษาให้
ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถมอเตอร์ไซต์และรถยนต์อย่างต่อเนื่อง 

  33 

รายงานผลการก ากับติดตาม และประเมินผลงานของอธิการบดีฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 3) โครงสร้างการบริหารงานด้านการรักษาความปลอดภัย ควรมีรองอธิการบดี
ที่รับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรง เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและสามารถเข้าถึงข้อมูลใน
ระดับนโยบายได้อย่างทันท่วงที  

 4) การศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่ท าให้เกิดปัญหาการช ารุด
ทรุดโทรมของถนนสายต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาและแก้ปัญหาได้ตรงจุดอย่างทันท่วงที 

 
2.3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาวิทยาเขตหนองคายเป็นประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

มีการก าหนดเป้าประสงค์ คือ “วิทยาเขตหนองคายมีความเข้มแข็งทั้งด้านวิชาการ 
วิจัย และบริหารจัดการ พร้อมที่จะเป็นประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น”
ประกอบด้วย ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ 4 ตัวชี้วัด 3 กลยุทธ์ 8 โครงการ ผลการด าเนินงานภายใต้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า ความส าเร็จของตัวชี้วัด เท่ากับ 3.28 
อยู่ในระดับดี และความส าเร็จของโครงการ เท่ากับ 4.56 อยู่ในระดับดีมาก ภาพรวมความส าเร็จใน
ระดับประเด็นยุทธศาสตร์ เท่ากับ 3.92  อยู่ ในระดับดี ส่วนผลการส ารวจความคิดเห็นจาก
แบบสอบถาม พบว่า อยู่ในระดับดี ( x = 3.77 , S.D. = 0.90)       

จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่แสดงถึง
ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) และความคาดหวังส าคัญจากผู้เกี่ยวข้องเสนอเพ่ือการพัฒนา
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาวิทยาเขตหนองคายเป็นประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ดังนี้ 

ผลลัพธ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นภายใต้เป้าประสงค์ 
วิทยาเขตหนองคายมีแนวโน้มของการพัฒนาที่ดีขึ้นในหลายเรื่อง เช่น การเปิด

หลักสูตรใหม่ การเผยแพร่ผลงานวิจัย การพัฒนาห้องปฏิบัติการกลาง แผนการเปิดโรงเรียนสาธิต 
จ านวนนักศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

ผลกระทบส าคัญท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
เยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้รับโอกาสมากข้ึนในการเข้าศึกษา

ต่อในมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อการเตรียมคนให้กลับเข้ามาพัฒนาพ้ืนที่ของ
ตนเองในระยะยาว 

ความคาดหวังส าคัญจากผู้เกี่ยวข้องเสนอเพื่อการพัฒนา 
 ด้านนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการวิทยาเขต 
 1) การพัฒนาวิทยาเขตหนองคายให้มีความเข้มแข็ง ต้องมีการก าหนดทิศทาง    

การพัฒนาและการตัดสินใจที่ชัดเจนในระดับบริหาร (Executive Direction & Dicision) 
 2) การเปิดโอกาสให้วิทยาเขตหนองคายมีการเสนอแผนการพัฒนา โดยได้รับ

การสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยในลักษณะของการกู้ยืมที่ต้องมีแผนของการใช้เงินคืนที่
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ชัดเจน รวมถึงการมอบอ านาจในการบริหารงานที่มากขึ้น ให้แก่รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการที่คล่องตัวมากข้ึน  

 3) มีการทบทวนถึงนิยามการเป็นประตูสู่อนุภาคลุ่มน้ าโขงที่ชัดเจนและเป็นไป
ได้จริง การพิจารณาถึงกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นเป้าหมายส าคัญ การก าหนดจุดขายเพ่ือแสดงถึง
การเป็น Gateway ที่สามารถดึงดูดความสนใจจากประเทศต่างๆ เป็นรายประเทศ ซึ่งจะต้องมีความ
แตกต่ างจากมหาวิทยาลั ยขอนแก่น  เพ่ื อไม่ ให้ เกิดภ าวะของการแข่ งขันกัน เองระหว่าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับวิทยาเขตหนองคาย  

 4) ควรมีการติดตามผลการด าเนินงานของวิทยาเขตหนองคายอย่างต่อเนื่อง 
และเข้าถึงปัญหาอย่างแท้จริง เพ่ือให้การประเมินผลการด าเนินงานของวิทยาเขตหนองคายมีความก้าวหน้า
มากขึ้นกว่าเดิม  

ด้านการบริหารจัดการภายในวิทยาเขต 
 1) การบริหารงานวิทยาเขตหนองคายที่ควรมีการบูรณาการในการท างาน

ร่วมกันมากขึ้น ตั้งแต่ในระดับมหาวิทยาลัย ระดับวิทยาเขต และระดับคณะ  
 2) มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถรองรับต่อทิศทาง  

การพัฒนาได้จริง ทั้งในด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การพัฒนางานวิจัย และคุณภาพชีวิต
ของชาววิทยาเขตหนองคาย  

 ด้านการขยายฐานความเข้มแข็งทางวิชาการของวิทยาเขต 
 การพัฒนาโรงเรียนสาธิตภายใต้แนวคิด Smart Learning ควบคู่กับการเปิด

หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางด้านการศึกษาปฐมวัย และการประถมศึกษา เพราะการมีโรงเรียนสาธิต    
จะเป็นสิ่งจูงใจส าคัญให้ในการดึงบุคลากรที่มีความสามารถอยู่ท างานที่วิทยาเขตหนองคาย และยังเป็น  
การพัฒนาคนในพ้ืนที่ให้ได้รับการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และเป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาให้แก่
ท้องถิ่น 

 
2.3.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต 

มีการก าหนดเป้าประสงค์ คือ “บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพ ผู้ที่มีคุณธรรม มีจริยธรรม  มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่ “พร้อมท างาน” 
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ในสังคมอย่างมีความสุข และพร้อมก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21” ประกอบด้วย ตัวชี้วัด
ของยุทธศาสตร์ 3 ตัวชี้วัด 5 กลยุทธ์ 22 โครงการ ผลการด าเนินงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า ความส าเร็จของตัวชี้วัด เท่ากับ 4.65 อยู่ในระดับดีมาก และ
ความส าเร็จของโครงการ เท่ากับ 4.91 อยู่ ในระดับดีมาก ภาพรวมความส าเร็จในระดับประเด็น
ยุทธศาสตร์ เท่ากับ 4.78 อยู่ในระดับดีมาก ส่วนผลการส ารวจความคิดเห็นจากแบบสอบถาม พบว่า 
อยู่ในระดับดี ( x  = 4.75 , S.D. = 0.75) 
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ชัดเจน รวมถึงการมอบอ านาจในการบริหารงานที่มากขึ้น ให้แก่รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการที่คล่องตัวมากข้ึน  

 3) มีการทบทวนถึงนิยามการเป็นประตูสู่อนุภาคลุ่มน้ าโขงที่ชัดเจนและเป็นไป
ได้จริง การพิจารณาถึงกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นเป้าหมายส าคัญ การก าหนดจุดขายเพ่ือแสดงถึง
การเป็น Gateway ที่สามารถดึงดูดความสนใจจากประเทศต่างๆ เป็นรายประเทศ ซึ่งจะต้องมีความ
แตกต่ างจากมหาวิทยาลั ยขอนแก่น  เพ่ื อไม่ ให้ เกิดภ าวะของการแข่ งขันกัน เองระหว่าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับวิทยาเขตหนองคาย  

 4) ควรมีการติดตามผลการด าเนินงานของวิทยาเขตหนองคายอย่างต่อเนื่อง 
และเข้าถึงปัญหาอย่างแท้จริง เพ่ือให้การประเมินผลการด าเนินงานของวิทยาเขตหนองคายมีความก้าวหน้า
มากขึ้นกว่าเดิม  

ด้านการบริหารจัดการภายในวิทยาเขต 
 1) การบริหารงานวิทยาเขตหนองคายที่ควรมีการบูรณาการในการท างาน

ร่วมกันมากขึ้น ตั้งแต่ในระดับมหาวิทยาลัย ระดับวิทยาเขต และระดับคณะ  
 2) มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถรองรับต่อทิศทาง  

การพัฒนาได้จริง ทั้งในด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การพัฒนางานวิจัย และคุณภาพชีวิต
ของชาววิทยาเขตหนองคาย  

 ด้านการขยายฐานความเข้มแข็งทางวิชาการของวิทยาเขต 
 การพัฒนาโรงเรียนสาธิตภายใต้แนวคิด Smart Learning ควบคู่กับการเปิด

หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางด้านการศึกษาปฐมวัย และการประถมศึกษา เพราะการมีโรงเรียนสาธิต    
จะเป็นสิ่งจูงใจส าคัญให้ในการดึงบุคลากรที่มีความสามารถอยู่ท างานที่วิทยาเขตหนองคาย และยังเป็น  
การพัฒนาคนในพ้ืนที่ให้ได้รับการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และเป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาให้แก่
ท้องถิ่น 

 
2.3.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต 

มีการก าหนดเป้าประสงค์ คือ “บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพ ผู้ที่มีคุณธรรม มีจริยธรรม  มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่ “พร้อมท างาน” 
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ในสังคมอย่างมีความสุข และพร้อมก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21” ประกอบด้วย ตัวชี้วัด
ของยุทธศาสตร์ 3 ตัวชี้วัด 5 กลยุทธ์ 22 โครงการ ผลการด าเนินงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า ความส าเร็จของตัวชี้วัด เท่ากับ 4.65 อยู่ในระดับดีมาก และ
ความส าเร็จของโครงการ เท่ากับ 4.91 อยู่ ในระดับดีมาก ภาพรวมความส าเร็จในระดับประเด็น
ยุทธศาสตร์ เท่ากับ 4.78 อยู่ในระดับดีมาก ส่วนผลการส ารวจความคิดเห็นจากแบบสอบถาม พบว่า 
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จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่แสดงถึง
ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) และความคาดหวังส าคัญจากผู้เกี่ยวข้องเสนอเพ่ือการพัฒนา
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต ดังนี้ 

ผลลัพธ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นภายใต้เป้าประสงค์ 
นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพในมิติต่างๆ จนได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้

บัณฑิตสูง มีอัตราการได้งานท าในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 88 และยังสามารถพัฒนาบัสร้างโอกาสที่ดี
ในการได้งานท ากับหน่วยงานชั้นน าทั้งในและต่างประเทศ                     

ผลกระทบส าคัญท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
1) บัณฑิตได้รับการยอมรับจากตลาดงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ท าให้

ได้รับโอกาสในการท างานที่ดี และสามารถเข้าสู่ตลาดงานที่มีคุณภาพ 
2) มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีอัตราการแข่งขันที่มีสัดส่วนที่สูงเพิ่มขึ้น            

ความคาดหวังส าคัญจากผู้เกี่ยวข้องเสนอเพื่อการพัฒนา 
        ด้านกลไกการยกระดับคุณภาพบัณฑิต 

1) มีสภาวิชาการที่มีบทบาทส าคัญในเชิงโครงสร้างทางการบริหาร  ที่จะช่วย
ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เกิดคุณภาพมากยิ่งข้ึน  

2) การควบคุมคุณภาพหลักสูตรที่เน้นในเชิงคุณภาพบัณฑิตมากกว่าจ านวน
หลักสูตรที่เปิดสอน เช่น การปรับหลักสูตรในสาขาวิชาที่มีทั้งหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรปกติให้
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ด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ 
1) ส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มาใช้เป็นสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษา และสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือใน
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2) ส่งเสริมการเรียนรู้แบบสหสาขาวิชาแก่นักศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา
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ด้านการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ 
มีระบบการฝึกอบรมอาจารย์รุ่นใหม่ รุ่นกลาง รุ่นอาวุโส ที่มีความเข้มข้นในการ

เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นเลิศท้ังในด้านการสอนและการวิจัย โดยต้องมีความต่อเนื่อง
และครอบคลุมอาจารย์ทุกคน รวมถึงการมีระบบ Coaching ที่จะช่วยพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่ให้มีความ
เป็นมืออาชีพโดยเรียนรู้ร่วมกันกับอาจารย์อาวุโส  

ด้านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ 
นอกจากกลุ่มนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักใน

การให้โอกาสทางการศึกษา ซึ่งถือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นอีสานในอนาคตแล้ว มหาวิทยาลัย
ควรมีการขยายฐานการรับนักศึกษาไปสู่ภูมิภาคอ่ืนๆ เพ่ือน าศักยภาพที่โดดเด่นในการจัดการศึกษาไปสู่
ภูมิภาคอ่ืนๆ เพ่ิมมากขึ้น โดยให้โอกาสกับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงได้เข้าศึกษาต่อ โดยเฉพาะที่อยู่ในกลุ่ม
จังหวัดต่างๆ ที่ไม่มีมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของตนเอง 

           
2.3.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัย 

มีการก าหนดเป้าประสงค์ คือ “ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ และมีศักยภาพในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
ชุมชนและวัฒนธรรม” ประกอบด้วย ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ 4 ตัวชี้วัด 4 กลยุทธ์ 17 โครงการ       
ผลการด าเนินงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า ความส าเร็จ
ของตัวชี้วัด เท่ากับ 4.82 อยู่ในระดับดีมาก และความส าเร็จของโครงการ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดี
มาก ภาพรวมความส าเร็จในระดับประเด็นยุทธศาสตร์ เท่ากับ 4.91 อยู่ในระดับดีมาก ส่วนผลการ
ส ารวจความคิดเห็นจากแบบสอบถาม พบว่า อยู่ในระดับดี ( x  = 4.05 , S.D. = 0.75)   

จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่แสดงถึง
ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) และความคาดหวังส าคัญจากผู้เกี่ยวข้องเสนอเพ่ือการพัฒนา
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัย ดังนี้ 

ผลลัพธ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นภายใต้เป้าประสงค์ 
        โครงการวิจัยส าคัญ  5 โครงการหลัก  มีผลงานที่ ได้รับการยอมรับทั้ งใน

ระดับประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โครงการแก้ไข
ปัญหาโรคไตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วย
นวัตกรรม KKU IITL                
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ผลกระทบส าคัญท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
 1) พ้ืนที่การวิจัยของ 5 โครงการวิจัยหลัก ถูกใช้เป็นสนามการวิจัยส าหรับ

คณาจารย์และนักศึกษาจากหลายภาคส่วน  จนท าให้เกิดการวิจัยแบบสหวิทยาการที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้มากขึ้น อีกทั้งยังมีจ านวนผลงานวิจัยเป็นจ านวนมากที่สามารถ
พัฒนาสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล  ความส าเร็จที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับประเทศนี้ ยังน าไปสู่การได้รับเงินนอกงบประมาณทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานวิจัยที่เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อน้ าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 2) ประชาชนในพ้ืนที่วิจัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น               

ความคาดหวังส าคัญจากผู้เกี่ยวข้องเสนอเพื่อการพัฒนา 
 ด้านการพัฒนาต่อยอดผลงานการวิจัย 
 1) มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีผลงานและนวัตกรรมทางการวิจัยเป็นจ านวนมาก 

หลายผลงานถือว่ามีความศักยภาพสูงในการพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์  รวมถึงการมีฐานความรู้      
ที่เข้มแข็งในการน าผลผลิตของชุมชนสู่การพัฒนาให้เกิดมูลค่าด้วยกระบวนการวิจัย  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ควร
ได้รับการประชาสัมพันธ์สู่สังคมในวงกว้าง  ผ่านสื่อต่างๆ  ที่สามารถเข้าถึงประชาชนรวมถึง
กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาต่อยอดในอนาคต  

 2) การส่งเสริมพัฒนางานวิจัยให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมที่มีความ
ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากข้ึน ที่ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดโจทย์ปัญหาของการวิจัยที่มาจาก
ความต้องการของภาคประชาชน และในขณะเดียวกันก็ต้องพิจารณาให้เกิดความสมดุลของการผลิต
ผลงานวิจัยที่ให้เป็นไปตามกติกาของการจัดอันดับคุณภาพมหาวิทยาลัยควบคู่กันไป 

 ด้านการสร้างโอกาสทางการวิจัยท่ีเป็นเลิศ 
 1) การส่งเสริมและผลักดันในเชิงยุทธศาสตร์  เพ่ือให้การพัฒนางานวิจัย

สามารถกระจายโอกาสไปสู่โครงการวิจัยในกลุ่มสาขาต่างๆ อย่างทั่วถึงมากขึ้น  
 2) มีแนวทางอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนในการน านักวิจัยที่มีประสบการณ์ มาช่วย

สร้างแรงบันดาลใจในการท างานวิจัย ร่วมผลักดันงานวิจัยจนประสบผลส าเร็จ ให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ 
 3) มีศึกษาและถอดบทเรียนให้เห็นถึงรูปแบบการวิจัยที่ประสบผลส าเร็จ ทั้งใน

เชิงประโยชน์ที่ ให้กับสังคมและมีการตีพิมพ์เผยแพร่จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  เช่น 
โครงการวิจัยแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี  เพ่ือเป็นแบบอย่างในการด าเนินงาน
ให้กับโครงการวิจัยอ่ืนๆ 
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2.3.7 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล 
มีการก าหนดเป้าประสงค์ คือ “มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการยอมรับ เป็นที่รู้จักใน

ความเป็นเลิศด้านวิชาการ และการวิจัย บุคลากรและนักศึกษามีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ” 
ประกอบด้วย ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ 5 ตัวชี้วัด 3 กลยุทธ์ 12 โครงการ ผลการด าเนินงานภายใต้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า ความส าเร็จของตัวชี้วัด เท่ากับ 4.69 
อยู่ในระดับดีมาก และความส าเร็จของโครงการ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก ภาพรวมความส าเร็จ
ในระดับประเด็นยุทธศาสตร์ เท่ากับ 4.85 อยู่ในระดับดีมาก ส่วนผลการส ารวจความคิดเห็นจาก
แบบสอบถาม พบว่า อยู่ในระดับดี ( x  = 3.99, S.D. = 0.77) 

จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมทั้งให้ข้อมูลที่แสดงถึง
ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) และความคาดหวังส าคัญจากผู้เกี่ยวข้องเสนอเพ่ือการพัฒนา
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล ดังนี้ 

ผลลัพธ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นภายใต้เป้าประสงค์ 
1) เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศมากขึ้น  
2) จ านวนนักศึกษาต่างชาติเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

ผลกระทบส าคัญท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
นโยบายด้านการต่างประเทศที่ให้สามารถจัดท า MOU ได้ในระดับคณะ ท าให้

เกิดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศเป็นจ านวนมาก รวมทั้งงบประมาณด้านการวิจัย
จากองค์กรระหว่างประเทศที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในสายตาของชาวต่างชาติเพิ่มมากข้ึน 

ความคาดหวังส าคัญจากผู้เกี่ยวข้องเสนอเพื่อการพัฒนา 
 ด้านการเป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศ CLMV 
 1) การพัฒนาให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของโลก ในการเชื่อมต่อ

เข้าสู่ประเทศในกลุ่ม CLMV (KKU Global Connection) ซึ่งจะท าให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับ
ความสนใจจากแหล่งทุนต่างประเทศในการร่วมวิจัยที่ต้องการเชื่อมโยงสู่กลุ่มประเทศ CLMV 

 2) การขยายฐานจ านวนของกลุ่มนักศึกษาต่างชาติที่นอกเหนือจากกลุ่ม
ประเทศเพ่ือนบ้าน ไปยังกลุ่มประเทศอ่ืนๆ ที่มีศักยภาพสูง รวมถึงการเพ่ิมจ านวนสาขาวิชาที่สามารถ
รับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาต่อให้มีจ านวนมากขึ้น  

 3) มีการด าเนินงานเชิงรุกอย่างต่อเนื่องและมีเป้าหมายที่ชัดเจน เพ่ือสร้างโอกาส
จากการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานในต่างประเทศที่มากขึ้น  

 ด้านการส่งเสริมบรรยากาศความเป็นสากล 
 1) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ือลดช่องว่างของโอกาส ในการเข้าสู่ตลาด

งานในระดับนานาชาติ โดยการผลักดันให้อาจารย์ได้รับประสบการณ์ของการแข่งขันที่สามารถ
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2.3.7 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล 
มีการก าหนดเป้าประสงค์ คือ “มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการยอมรับ เป็นที่รู้จักใน

ความเป็นเลิศด้านวิชาการ และการวิจัย บุคลากรและนักศึกษามีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ” 
ประกอบด้วย ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ 5 ตัวชี้วัด 3 กลยุทธ์ 12 โครงการ ผลการด าเนินงานภายใต้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า ความส าเร็จของตัวชี้วัด เท่ากับ 4.69 
อยู่ในระดับดีมาก และความส าเร็จของโครงการ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก ภาพรวมความส าเร็จ
ในระดับประเด็นยุทธศาสตร์ เท่ากับ 4.85 อยู่ในระดับดีมาก ส่วนผลการส ารวจความคิดเห็นจาก
แบบสอบถาม พบว่า อยู่ในระดับดี ( x  = 3.99, S.D. = 0.77) 

จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมทั้งให้ข้อมูลที่แสดงถึง
ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) และความคาดหวังส าคัญจากผู้เกี่ยวข้องเสนอเพ่ือการพัฒนา
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล ดังนี้ 

ผลลัพธ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นภายใต้เป้าประสงค์ 
1) เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศมากขึ้น  
2) จ านวนนักศึกษาต่างชาติเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

ผลกระทบส าคัญท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
นโยบายด้านการต่างประเทศที่ให้สามารถจัดท า MOU ได้ในระดับคณะ ท าให้

เกิดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศเป็นจ านวนมาก รวมทั้งงบประมาณด้านการวิจัย
จากองค์กรระหว่างประเทศที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในสายตาของชาวต่างชาติเพิ่มมากข้ึน 

ความคาดหวังส าคัญจากผู้เกี่ยวข้องเสนอเพื่อการพัฒนา 
 ด้านการเป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศ CLMV 
 1) การพัฒนาให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของโลก ในการเชื่อมต่อ

เข้าสู่ประเทศในกลุ่ม CLMV (KKU Global Connection) ซึ่งจะท าให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับ
ความสนใจจากแหล่งทุนต่างประเทศในการร่วมวิจัยที่ต้องการเชื่อมโยงสู่กลุ่มประเทศ CLMV 

 2) การขยายฐานจ านวนของกลุ่มนักศึกษาต่างชาติที่นอกเหนือจากกลุ่ม
ประเทศเพ่ือนบ้าน ไปยังกลุ่มประเทศอ่ืนๆ ที่มีศักยภาพสูง รวมถึงการเพ่ิมจ านวนสาขาวิชาที่สามารถ
รับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาต่อให้มีจ านวนมากขึ้น  

 3) มีการด าเนินงานเชิงรุกอย่างต่อเนื่องและมีเป้าหมายที่ชัดเจน เพ่ือสร้างโอกาส
จากการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานในต่างประเทศที่มากขึ้น  

 ด้านการส่งเสริมบรรยากาศความเป็นสากล 
 1) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ือลดช่องว่างของโอกาส ในการเข้าสู่ตลาด

งานในระดับนานาชาติ โดยการผลักดันให้อาจารย์ได้รับประสบการณ์ของการแข่งขันที่สามารถ
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เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในระดับนานาชาติไปพร้อมกัน  ทั้งการพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านภาษาและทักษะทางวิชาชีพ โดยเริ่มจากสาขาท่ีมีความพร้อมแล้วขยายฐานไปสู่สาขาวิชาอ่ืนๆ 
ต่อไป ทั้งในเชิงบูรณาการในการท างานร่วมกันหรือการศึกษาแนวทางจากผู้ประสบผลส าเร็จ  

 2) การส่งเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทย
ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับนักศึกษาต่างชาติให้มากขึ้น 

 3) การก าหนดสถานภาพในการปฏิบัติงานของอาจารย์ชาวต่างชาติ ที่ช่วยสร้าง
แรงจูงใจให้อาจารย์ที่มีศักยภาพต้องการท างานกับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และใช้ประโยชน์จาก
อาจารย์ต่างชาติในการสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติในมิติต่างๆ ที่หลากหลายมากขึ้น 
 

2.3.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 เป็นศูนย์กลางการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
มีการก าหนดเป้าประสงค์ คือ “เป็นผู้น าในการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะและ

วัฒนธรรมไทยเพ่ือรักษาคุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นและเผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ” ประกอบด้วย ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ 2 ตัวชี้วัด 2 กลยุทธ์ 5 
โครงการ ผลการด าเนินงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า 
ความส าเร็จของตัวชี้วัด เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก และความส าเร็จของโครงการ เท่ากับ 5.00 
อยู่ในระดับดีมาก ภาพรวมความส าเร็จในระดับประเด็นยุทธศาสตร์ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 
ส่วนผลการส ารวจความคิดเห็นจากจากแบบสอบถาม พบว่า อยู่ในระดับดี ( x  = 3.97, S.D. = 0.79) 

จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่แสดงถึง
ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) และความคาดหวังส าคัญจากผู้เกี่ยวข้องเสนอเพ่ือการพัฒนา   
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 เป็นศูนย์กลางการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 

ผลลัพธ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นภายใต้เป้าประสงค์ 
1) มีการพัฒนาเครือข่ายการท างานด้านศิลปวัฒนธรรม ที่ร่วมกันระหว่างส านัก

วัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ที่สามารถให้บริการงานด้านนี้กับหน่วยงานภายนอกได้  

2) บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจ และเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นจ านวนมากในทุกกิจกรรม                      

ผลกระทบส าคัญท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
 1) กิจกรรม “บุญสมมา บูชาน้ า” ได้รับการบรรจุให้เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว

ส าคัญของประเทศ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
 2) กิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินอีสาน ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ   
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ความคาดหวังส าคัญจากผู้เกี่ยวข้องเสนอเพื่อการพัฒนา 
 1) มุ่งเน้นและส่งเสริมการขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรมบนฐานการวิจัย 

รวมถึงการเป็นศูนย์กลางของแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ของงานด้านนี้ให้แก่ชุมชนและประเทศ ซึ่งถือเป็น
การท างานภายใต้บทบาทและหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา ให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

 2) มีการน าเสนอผลงานในด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายมากขึ้น
นอกเหนือจากงานรื่นเริง เช่น วิถีชีวิตชาวอีสาน การประกอบสัมมาอาชีพ เป็นต้น  
 

2.3.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม 
มีการก าหนดเป้าประสงค์ คือ “เป็นผู้น าด้านบริการวิชาการแก่สังคม ด้วยวัฒนธรรม

ขององค์กรที่กอปรด้วยความห่วงใย ความใส่ใจ และการดูแลชุมชนและสังคม” ประกอบด้วย ตัวชี้วัด
ของยุทธศาสตร์ 2 ตัวชี้วัด 3 กลยุทธ์ 8 โครงการ ผลการด าเนินงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9    
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า ความส าเร็จของตัวชี้วัด เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก     
และความส าเร็จของโครงการ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก ภาพรวมความส าเร็จในระดับประเด็น
ยุทธศาสตร์ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก ส่วนผลการส ารวจความคิดเห็นจากแบบสอบถาม พบว่ า 
อยู่ในระดับดี ( x = 4.02, S.D. = 0.82)     

จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่แสดงถึง
ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) และความคาดหวังส าคัญจากผู้เกี่ยวข้องเสนอเพ่ือการพัฒนา
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม ดังนี้ 

ผลลัพธ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นภายใต้เป้าประสงค์ 
 มหาวิทยาลัยสามารถเป็นที่ปรึกษา ช่วยเหลือ และให้การสนับสนุนกับหน่วยงานต่าง  ๆ

ทั้งภาครัฐและเอกชนให้แก่ชุมชนโดยรอบ    
ผลกระทบส าคัญท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

ประชาชนที่ได้รับโอกาสในการร่วมกิจกรรมต่างๆ กับทางมหาวิทยาลัยได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ท าให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับและมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของ
ประชาชนทั่วไป          

ความคาดหวังส าคัญจากผู้เกี่ยวข้องเสนอเพื่อการพัฒนา 
 1) การพัฒนาระบบการให้ทุนการศึกษา และติดตามการใช้ทุนการศึกษาของ

นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การมอบทุนกับนักศึกษามีความเหมาะสม และมีการใช้จ่ายทุนที่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ โดยกลุ่มนักศึกษาที่ด้อยโอกาสและมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ  ถือเป็นกลุ่มที่
มหาวิทยาลัยต้องมีวิธีการเข้าถึงเพ่ือมอบโอกาสทางการศึกษาที่เหมาะสม  

 2) การทบทวนถึงหลักการและเป้าหมายของการก่อตั้ งโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ต้องสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการเป็นสวัสดิการทางการศึกษาส าหรับ

รายงานผลการกำากับติดตาม และประเมินผลงานของอธิการบดีฯ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 256040



40 
 

รายงานผลการก ากับติดตาม และประเมินผลงานของอธิการบดีฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ความคาดหวังส าคัญจากผู้เกี่ยวข้องเสนอเพื่อการพัฒนา 
 1) มุ่งเน้นและส่งเสริมการขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรมบนฐานการวิจัย 

รวมถึงการเป็นศูนย์กลางของแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ของงานด้านนี้ให้แก่ชุมชนและประเทศ ซึ่งถือเป็น
การท างานภายใต้บทบาทและหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา ให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

 2) มีการน าเสนอผลงานในด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายมากขึ้น
นอกเหนือจากงานรื่นเริง เช่น วิถีชีวิตชาวอีสาน การประกอบสัมมาอาชีพ เป็นต้น  
 

2.3.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม 
มีการก าหนดเป้าประสงค์ คือ “เป็นผู้น าด้านบริการวิชาการแก่สังคม ด้วยวัฒนธรรม

ขององค์กรที่กอปรด้วยความห่วงใย ความใส่ใจ และการดูแลชุมชนและสังคม” ประกอบด้วย ตัวชี้วัด
ของยุทธศาสตร์ 2 ตัวชี้วัด 3 กลยุทธ์ 8 โครงการ ผลการด าเนินงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9    
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า ความส าเร็จของตัวชี้วัด เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก     
และความส าเร็จของโครงการ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก ภาพรวมความส าเร็จในระดับประเด็น
ยุทธศาสตร์ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก ส่วนผลการส ารวจความคิดเห็นจากแบบสอบถาม พบว่ า 
อยู่ในระดับดี ( x = 4.02, S.D. = 0.82)     

จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่แสดงถึง
ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) และความคาดหวังส าคัญจากผู้เกี่ยวข้องเสนอเพ่ือการพัฒนา
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม ดังนี้ 

ผลลัพธ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นภายใต้เป้าประสงค์ 
 มหาวิทยาลัยสามารถเป็นที่ปรึกษา ช่วยเหลือ และให้การสนับสนุนกับหน่วยงานต่าง  ๆ

ทั้งภาครัฐและเอกชนให้แก่ชุมชนโดยรอบ    
ผลกระทบส าคัญท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

ประชาชนที่ได้รับโอกาสในการร่วมกิจกรรมต่างๆ กับทางมหาวิทยาลัยได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ท าให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับและมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของ
ประชาชนทั่วไป          

ความคาดหวังส าคัญจากผู้เกี่ยวข้องเสนอเพื่อการพัฒนา 
 1) การพัฒนาระบบการให้ทุนการศึกษา และติดตามการใช้ทุนการศึกษาของ

นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การมอบทุนกับนักศึกษามีความเหมาะสม และมีการใช้จ่ายทุนที่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ โดยกลุ่มนักศึกษาที่ด้อยโอกาสและมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ  ถือเป็นกลุ่มที่
มหาวิทยาลัยต้องมีวิธีการเข้าถึงเพ่ือมอบโอกาสทางการศึกษาที่เหมาะสม  

 2) การทบทวนถึงหลักการและเป้าหมายของการก่อตั้ งโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ต้องสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการเป็นสวัสดิการทางการศึกษาส าหรับ
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บุตรหลานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และการให้บริการทางการศึกษาส าหรับ
บุคคลภายนอก รวมถึงการเป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาให้แก่ชุมชนสังคม  การตัดสินใจใดๆ 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตฯ จึงควรค านึงถึงผลกระทบต่างๆ อย่างรอบด้าน  

 3) การเข้าถึงชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือทราบถึงปัญหาและความต้องการจ าเป็น 
ที่จะให้มหาวิทยาลัยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง 
รวมทั้งการลดช่องว่างระหว่างมหาวิทยาลัยกับกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงการได้รับความ
ช่วยเหลือภายใต้บทบาทและศักยภาพของมหาวิทยาลัยได้มากข้ึน 
                      

2.3.10 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 ศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาค 
มีการก าหนดเป้าประสงค์ คือ “มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์ที่ผสมผสานกับศิลปะ และวัฒนธรรมของภูมิภาค” ประกอบด้วย ตัวชี้วัดของ
ยุทธศาสตร์ 3 ตัวชี้วัด 3 กลยุทธ์ 6 โครงการ ผลการด าเนินงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า ความส าเร็จของตัวชี้วัด เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก และ
ความส าเร็จของโครงการ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก ภาพรวมความส าเร็จในระดับประเด็น
ยุทธศาสตร์ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก ส่วนผลการส ารวจความคิดเห็นจากแบบสอบถาม พบว่า 
อยู่ในระดับดี ( x = 3.91, S.D. = 0.82) 

จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่แสดง
ถึงผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) และความคาดหวังส าคัญจากผู้เกี่ยวข้องเสนอเพ่ือการพัฒนา
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 ศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาค ดังนี้ 

ผลลัพธ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นภายใต้เป้าประสงค์ 
1) การก่อตั้ ง Thailand Creative & Design Center (TCDC) ที่ จะเป็น

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สู่การพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในหลากหลายมิติ
ทั้งต่อผู้ประกอบการ นักสร้างสรรค์ นักออกแบบ และนักศึกษา  

 2) ประชาชนในพ้ืนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์มากขึ้น 
ผลกระทบส าคัญท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้รับการออกแบบและปรับปรุงให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
ความคาดหวังส าคัญจากผู้เกี่ยวข้องเสนอเพื่อการพัฒนา 

1) มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้นในการให้คณะต่างๆ เข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์  เช่น การจัดตั้ง 
KKU Mart เพ่ือเป็นตลาดจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของแต่ละคณะและหน่วยงาน  ที่ด าเนินการ
อย่างเป็นระบบและครบวงจร 
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 2) การก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสัดส่วนของผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
เจ้าของผลงานกับมหาวิทยาลัย ที่มีความชัดเจน เป็นธรรม และจูงใจให้บุคลากรน าผลการวิจัยหรือ
ผลงานสร้างสรรค์สู่การพัฒนาให้สามารถสร้างมูลค่าได้ในทางเศรษฐกิจ 

 3) การสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยน าความรู้และนวัตกรรมที่มีอยู่มาใช้เพ่ือ
การพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการขนาดย่อม ที่เน้นการพัฒนาธุรกิจเพ่ือสังคม โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการท าธุรกิจนั้น โดยผลประกอบการที่ได้ส่วนหนึ่งต้องน าไปใช้เพื่อการช่วยเหลือสังคม และคืนให้แก่
มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการบ่มเพาะแนวคิดและฝึกการท างานภาคธุรกิจที่โยงใยสู่การสร้างจิตส านึกใน
การพัฒนาสังคมร่วมกัน 
 
2.4 สรุปผลการด าเนินงานโดยรวมของ 10 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

จากการพิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 10 
ประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า  

1) การด าเนินงานตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมจ านวนทั้งสิ้น 40 ตัวชี้วัด (ไม่น ามาประเมิน 6 ตัวชี้วัด) ค่าเฉลี่ย
ความส าเร็จของผลการด าเนินงาน เท่ากับ 4.67 อยู่ในระดับดีมาก  

2) การด าเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมจ านวนทั้งสิ้น 125 โครงการ ค่าเฉลี่ยความส าเร็จของผลการด าเนินงาน 
เท่ากับ 4.94 อยู่ในระดับดีมาก   
          ส่วนผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานของอธิการบดีในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามแหล่งของการให้ข้อมูล คือ จากแบบสอบถามความคิดเห็น 
สรุปผลได้ดังตารางที่ 5  
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 3) การสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยน าความรู้และนวัตกรรมที่มีอยู่มาใช้เพ่ือ
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ตารางที่ 5 : สรุปคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละและระดับความพึงพอใจต่อการบริหารงาน
ของอธิการบดีในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากการส ารวจ
ความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม (n=1,828) 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความพึงพอใจ 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

ไม่ 
ทราบ 

ค่าเฉลี่ย/
ร้อยละ 

SD ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 

1 พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสเีขยีว 10 40 257 872 642 7 4.15 
(83.00) 
 

0.78 มาก 

0.55 2.19 14.06 47.70 35.12 0.38 

2 เป็นอุทยานการเรียนรูต้ลอดชีวิตของ
สังคม 
  

6 37 260 850 667 8 4.17 
(83.40) 

0.76 มาก 

0.33 2.02 14.22 46.50 36.49 0.44 

3 สร้างความเป็นเลิศในการบริหาร
จัดการ 

12 76 501 837 392 10 3.84 
(76.80) 

0.83 มาก 

0.66 4.16 27.41 45.79 21.44 0.55 

4 พัฒนาวิทยาเขตหนองคายเป็นประตู
สู่อนุภูมภิาคลุม่น้ าโขง 

29 103 541 728 354 73 3.73 
(74.60) 

0.90 มาก 

1.59 5.63 29.60 39.82 19.37 3.99 

5 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิต
บัณฑิต 

3 34 315 889 582 5 4.10 
(82.00) 

0.75 มาก 

0.16 1.86 17.23 48.63 31.84 0.27 

6 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัย 
  

4 31 359 896 521 17 4.05 
(81.00) 

0.75 มาก 

0.22 1.70 19.64 49.02 28.50 0.93 

7 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็น
สากล 

4 45 400 878 487 14 3.99 
(79.80) 

0.77 มาก 

0.22 2.46 21.88 48.03 26.64 0.77 

8 เป็นศูนย์กลางการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
  
 
 

2 27 503 754 513 29 3.97 
(79.40) 

0.79 มาก 

0.11 1.48 27.52 41.25 28.06 1.59 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความพึงพอใจ 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

ไม่ 
ทราบ 

ค่าเฉลี่ย/
ร้อยละ 

SD ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 

9 เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม 
  

2 51 428 751 580 16 4.02 
(80.04) 

0.82 มาก 

0.11 2.79 23.41 41.08 31.73 0.88 

10 ศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของภูมิภาค 
  

3 68 476 788 455 38 3.91 
(78.20) 

0.82 มาก 

0.16 3.72 26.04 43.11 24.89 2.08 

รวม       4.00 
(80.00) 

 มาก 

 
 
2.5 สรุปผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ (Flagship Project) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ผลการด าเนินงานของโครงการส าคัญ (Flagship Project) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ประกอบด้วย 7 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารกลาง (KKU Central 
MIS) (2) โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยและขับขี่ตามกฎจราจร (3) โครงการพัฒนาพ้ืนที่แหล่งเรียนรู้
ตลอดชี วิต เช่น ลานต้นไทร (4) โครงการพัฒนาหลักสู ตรที่ มี ผลการประเมินต่ ากว่ าระดับดี                   
(5) โครงการวิจัย และพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และสร้างนวัตกรรมที่น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคมท้องถิ่น และประเทศ ได้แก่ โครงการโรงงานต้นแบบผลิตวัสดุส าหรับท าขั้วไฟฟ้าในแบตเตอรี่ชนิด
ลิเทียมไอออนระดับเซลล์  โครงการโรงงานต้นแบบด้านอาหาร (Food Pilot Plant) และโครงการวิจัยพืช
ยางนาแบบบูรณาการ (6) โครงการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาต่างชาติ ได้แก่ การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิง
รุกในต่างประเทศ  และการพัฒนาระบบบริหารจัดการกลางส าหรับนักศึกษานานาชาติ มข. (KKU Central 
Management System for International Students) (7) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม (Database) เช่น ข้อมูลศิลปินมรดกอีสาน ข้อมูลพระไตรรัตน์อีสาน เป็นต้น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลส าเร็จของการด าเนินงาน เท่ากับ 4.71 ได้ 18.86 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
20 คะแนน โดยสรุปผลได้ดังตารางที่ 6 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ความพึงพอใจ 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

ไม่ 
ทราบ 

ค่าเฉลี่ย/
ร้อยละ 

SD ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 

9 เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม 
  

2 51 428 751 580 16 4.02 
(80.04) 

0.82 มาก 

0.11 2.79 23.41 41.08 31.73 0.88 

10 ศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของภูมิภาค 
  

3 68 476 788 455 38 3.91 
(78.20) 

0.82 มาก 

0.16 3.72 26.04 43.11 24.89 2.08 

รวม       4.00 
(80.00) 

 มาก 

 
 
2.5 สรุปผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ (Flagship Project) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ผลการด าเนินงานของโครงการส าคัญ (Flagship Project) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ประกอบด้วย 7 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารกลาง (KKU Central 
MIS) (2) โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยและขับขี่ตามกฎจราจร (3) โครงการพัฒนาพ้ืนที่แหล่งเรียนรู้
ตลอดชี วิต เช่น ลานต้นไทร (4) โครงการพัฒนาหลักสู ตรที่ มี ผลการประเมินต่ ากว่ าระดับดี                   
(5) โครงการวิจัย และพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และสร้างนวัตกรรมที่น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคมท้องถิ่น และประเทศ ได้แก่ โครงการโรงงานต้นแบบผลิตวัสดุส าหรับท าขั้วไฟฟ้าในแบตเตอรี่ชนิด
ลิเทียมไอออนระดับเซลล์  โครงการโรงงานต้นแบบด้านอาหาร (Food Pilot Plant) และโครงการวิจัยพืช
ยางนาแบบบูรณาการ (6) โครงการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาต่างชาติ ได้แก่ การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิง
รุกในต่างประเทศ  และการพัฒนาระบบบริหารจัดการกลางส าหรับนักศึกษานานาชาติ มข. (KKU Central 
Management System for International Students) (7) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม (Database) เช่น ข้อมูลศิลปินมรดกอีสาน ข้อมูลพระไตรรัตน์อีสาน เป็นต้น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลส าเร็จของการด าเนินงาน เท่ากับ 4.71 ได้ 18.86 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
20 คะแนน โดยสรุปผลได้ดังตารางที่ 6 
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ตารางท่ี 6 : สรุปผลการประเมินโครงการส าคัญ (Flagship Project) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

โครงการส าคัญ  
(Flagship Project) 

ผลการประเมิน 
จากผู้รับผิดชอบ 

และยืนยนัโดยคณะกรรมการ 

1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารกลาง  
(KKU Central MIS) 

5 คะแนน 

2 โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยและขับข่ีตามกฎจราจร 5 คะแนน 

3 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น ลานต้นไทร 5 คะแนน 

4 โครงการพัฒนาหลักสูตรที่มีผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี 4 คะแนน 

5 โครงการวิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และสร้างนวัตกรรมที่
น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมท้องถิ่น และประเทศ เช่น 
(1) โรงงานต้นแบบผลิตวสัดสุ าหรับท าขั้วไฟฟ้าในแบตเตอรี่ชนดิลิเทียม

ไอออนระดับเซลล์  
(2) โรงงานต้นแบบด้านอาหาร (Food Pilot Plant)  
(3) วิจัยพืชยางนาแบบบูรณาการ  

5 คะแนน 
 
 
 

6 โครงการเพิ่มจ านวนนักศึกษาต่างชาติ  เช่น  
(1) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกในต่างประเทศ  
(2) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกลางส าหรับนักศึกษานานาชาติ มข.   
(KKU Central Management System for International Students) 

4 คะแนน 
 

7 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรม (Database) ได้แก่  
(1) การพัฒนาฐานข้อมูลพระไตรรัตน์อีสาน 
(2) การพัฒนาฐานข้อมูลศิลปินมรดกอีสาน 

5 คะแนน 

คะแนนประเมนิตนเอง 33 คะแนน 

คะแนนเต็ม 35 คะแนน 

ถ่วงน้ าหนักร้อยละ 20 18.86 คะแนน 
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2.6 การบรรลุเป้าหมายรวม 
มหาวิทยาลัย ได้ก าหนดเป้าหมายรวมตามเสาหลักของยุทธศาสตร์ 4 ด้าน โดยมีผลงาน ดังนี้           
1) เสาหลักที่ 1 Green and Smart Campus : เป็นองค์กรที่มีการจัดการที่ดี (Good 

Governance Organization) บนพื้นฐานของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีความโดดเด่น 
ผลการด าเนินงาน : (1) ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อจัดการสภาพแวดล้อม

ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 80.19 (2) ร้อยละของพ้ืนที่สีเขียว และสวนสาธารณะเพ่ิมข้ึนทุกปีที่สามารถ
ใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งทางด้านนันทนาการ กีฬา อุทยานการเรียนรู้และการเรียนรู้ทางธรรมชาติ 
ศิลปวัฒนธรรม ต่อพ้ืนที่ทั้งหมด ร้อยละ 47.44 (เป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของ
พื นที่ทั งหมด ภายในปี 2562) (3) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ทุกประเภท ร้อยละ 88.44 

2) เสาหลักท่ี 2 Excellence Academy : เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางศิลปวิทยาการ 
ผลการด าเนินงาน : (1) ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าทั้งในประเทศและต่างประเทศและ

ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 88.28 (2) ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าใน
ต่างประเทศหรือตลาดงานอาเซียน ร้อยละ 12.62 (3) ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตทั้ง
ทางด้านความสามารถ เชิงวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 86.42 (4) ผลงานวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิงในระดับนานาชาติ ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS/ISI ต่อจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ทั้งหมด ร้อยละ 8.55 (5) จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed 
Journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า 2.41 บทความ : คน (6) จ านวนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ที่เพ่ิมข้ึน (เป้าหมายไม่น้อย
กว่า 500 รายการเมื่อสิ นปี 2562) จ านวน 638 รายการ (สะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) 

3) เสาหลักที่ 3 Culture and Care Community : ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห่วงใยและดูแลชุมชนในมิติต่างๆ 

ผลการด าเนินงาน : (1) จ านวนโครงการที่ใช้ผลงานวิจัยไปแก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่อย่างเป็น
รูปธรรม เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ (1.1) โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิ
ใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (1.2) โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (1.3) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (1.4) โครงการแก้ไขปัญหาโรคไตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ           
(2) จ านวนโครงการที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะ และวัฒนธรรม
อีสาน จ านวน 7 โครงการ ได้แก่ (2.1) โครงการบุญสมมาบูชาน้ า  (2.2) โครงการเชิดชูเกียรติศิลปิน
มรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ (2.3) โครงการบุญเดือน 5 : แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส 
(2.4) โครงการบ าเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ (2.5) โครงการตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ  
(2.6) โครงการบุญข้าวจี่วาเลนไทน์ (2.7) โครงการการประกวดวงโปงลางพื้นเมืองอีสาน  
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2.6 การบรรลุเป้าหมายรวม 
มหาวิทยาลัย ได้ก าหนดเป้าหมายรวมตามเสาหลักของยุทธศาสตร์ 4 ด้าน โดยมีผลงาน ดังนี้           
1) เสาหลักที่ 1 Green and Smart Campus : เป็นองค์กรที่มีการจัดการที่ดี (Good 

Governance Organization) บนพื้นฐานของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีความโดดเด่น 
ผลการด าเนินงาน : (1) ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อจัดการสภาพแวดล้อม

ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 80.19 (2) ร้อยละของพ้ืนที่สีเขียว และสวนสาธารณะเพ่ิมข้ึนทุกปีที่สามารถ
ใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งทางด้านนันทนาการ กีฬา อุทยานการเรียนรู้และการเรียนรู้ทางธรรมชาติ 
ศิลปวัฒนธรรม ต่อพ้ืนที่ทั้งหมด ร้อยละ 47.44 (เป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของ
พื นที่ทั งหมด ภายในปี 2562) (3) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ทุกประเภท ร้อยละ 88.44 

2) เสาหลักท่ี 2 Excellence Academy : เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางศิลปวิทยาการ 
ผลการด าเนินงาน : (1) ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าทั้งในประเทศและต่างประเทศและ

ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 88.28 (2) ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าใน
ต่างประเทศหรือตลาดงานอาเซียน ร้อยละ 12.62 (3) ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตทั้ง
ทางด้านความสามารถ เชิงวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 86.42 (4) ผลงานวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิงในระดับนานาชาติ ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS/ISI ต่อจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ทั้งหมด ร้อยละ 8.55 (5) จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed 
Journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า 2.41 บทความ : คน (6) จ านวนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ที่เพ่ิมข้ึน (เป้าหมายไม่น้อย
กว่า 500 รายการเมื่อสิ นปี 2562) จ านวน 638 รายการ (สะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) 

3) เสาหลักที่ 3 Culture and Care Community : ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห่วงใยและดูแลชุมชนในมิติต่างๆ 

ผลการด าเนินงาน : (1) จ านวนโครงการที่ใช้ผลงานวิจัยไปแก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่อย่างเป็น
รูปธรรม เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ (1.1) โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิ
ใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (1.2) โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (1.3) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (1.4) โครงการแก้ไขปัญหาโรคไตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ           
(2) จ านวนโครงการที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะ และวัฒนธรรม
อีสาน จ านวน 7 โครงการ ได้แก่ (2.1) โครงการบุญสมมาบูชาน้ า  (2.2) โครงการเชิดชูเกียรติศิลปิน
มรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ (2.3) โครงการบุญเดือน 5 : แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส 
(2.4) โครงการบ าเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ (2.5) โครงการตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ  
(2.6) โครงการบุญข้าวจี่วาเลนไทน์ (2.7) โครงการการประกวดวงโปงลางพื้นเมืองอีสาน  
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4) เสาหลักที่ 4 Creative Economy : เป็นองค์กรที่ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมจากการ
เรียนการสอนและงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคม และประเทศ 

ผลการด าเนินงาน : จ านวนผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับการออกแบบและส่งเสริมการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากศิลปวัฒนธรรมอีสาน จ านวน 36 ผลิตภัณฑ์ 

  
2.7 การบรรลุวิสัยทัศน์ 

มหาวิทยาลัยแก่นได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัย
ชั้นน าระดับโลก” โดยเทียบเคียงจากการจัดอันดับของสถาบันภายนอกว่าเป็นอันดับ 1 ใน 3 ของ
ประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย และอันดับ 1 ใน 400 ของโลก ผลการด าเนินงาน เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า  

 อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ ผลการจัดอันดับโดย Times Higher Education World 
University Rankings 2018 ได้รับการจัดอันดับที่ 7 ของประเทศ และผลการจัดอันดับโดย 
QS University Rankings 2017/18 ได้รับการจัดอันดับที่ 6 ของประเทศ ส่วนผลการ
จัดอันดับของ Ranking Web of University 2017 ได้รับการจัดอันดับที่ 5 ของ
ประเทศ  

 อันดับ 1 ใน 80 ของเอเชีย ผลการจัดอันดับโดย QS University Rankings 2017/18   
ได้รับการจัดอันดับที่ 165 ของเอเชีย และผลการจัดอันดับโดย Ranking Web of 
University 2017 ได้รับการจัดอันดับที่ 228 ของเอเชีย 

 อันดับ 1 ใน 400 ของโลก ผลการจัดอันดับโดย Times Higher Education World 
University Rankings 2018 ได้รับการจัดอันดับที่ 800 - 1,000 ของโลก และผลการจัด
อันดับของ QS University Rankings 2017/18 ได้รับการจัดอันดับที่ 800 - 1,000 ของ
โลก ส่วนผลการจัดอันดับของ Ranking Web of University 2017 ได้รับการจัดอันดับ
ที่ 885 ของโลก (ด้านการแพทย์ (Subject Medicine) ได้อันดับที่ 401-450 ของโลก) 

 
2.8  สรุปผลการด าเนินงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามวิสัยทัศน์ เป้าหมายรวม และรายประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
จากผลการประเมินภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถสรุป    

ผลการด าเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายรวม และรายประเด็นยุทธศาสตร์ได้ดังตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7  : สรุปผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายรวม 
และรายประเด็นยุทธศาสตร์ 

การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน า 
ระดับโลก 
  

การจัดอันดับของมหาวิทยาลัย 
 อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการจัดอันดับโดย Times Higher 
Education World University Rankings 
2018 ได้รับการจัดอันดับที่ 7 ของประเทศ 
และผลการจัดอันดับโดย QS University 
Rankings 2017/18 ได้รับการจัดอันดับที่ 6 
ของประเทศ ส่วนผลการจัดอันดับของ 
Ranking Web of University 2017 ได้รับ
การจัดอันดับที่ 5 ของประเทศ 

 อันดับ 1 ใน 80 ของเอเชีย 
 
 
 
 

ผลการจัดอันดับโดย QS University 
Rankings 2017/18   ได้รับการจดัอันดับที ่
165 ของเอเชีย และผลการจดัอันดับโดย 
Ranking Web of University 2017 ได้รับ
การจัดอันดับที่ 228 ของเอเชีย  

 อันดับ 1 ใน 400 ของโลก 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการจัดอันดับโดย Times Higher 
Education World University Rankings 
2018 ได้รับการจัดอันดับที่ 800 - 1,000 
ของโลก และผลการจัดอันดับของ QS 
University Rankings 2017/18 ได้รับการ
จัดอันดับที ่800 - 1,000 ของโลก ส่วนผล
การจัดอันดับของ Ranking Web of 
University 2017 ได้รับการจัดอนัดับที่ 885 
ของโลก (ด้านการแพทย์ (Subject 
Medicine) ได้อันดับที่ 401-450 ของโลก) 
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ตารางที่ 7  : สรุปผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายรวม 
และรายประเด็นยุทธศาสตร์ 

การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน า 
ระดับโลก 
  

การจัดอันดับของมหาวิทยาลัย 
 อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการจัดอันดับโดย Times Higher 
Education World University Rankings 
2018 ได้รับการจัดอันดับที่ 7 ของประเทศ 
และผลการจัดอันดับโดย QS University 
Rankings 2017/18 ได้รับการจัดอันดับที่ 6 
ของประเทศ ส่วนผลการจัดอันดับของ 
Ranking Web of University 2017 ได้รับ
การจัดอันดับที่ 5 ของประเทศ 

 อันดับ 1 ใน 80 ของเอเชีย 
 
 
 
 

ผลการจัดอันดับโดย QS University 
Rankings 2017/18   ได้รับการจดัอันดับที ่
165 ของเอเชีย และผลการจดัอันดับโดย 
Ranking Web of University 2017 ได้รับ
การจัดอันดับที่ 228 ของเอเชีย  

 อันดับ 1 ใน 400 ของโลก 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการจัดอันดับโดย Times Higher 
Education World University Rankings 
2018 ได้รับการจัดอันดับที่ 800 - 1,000 
ของโลก และผลการจัดอันดับของ QS 
University Rankings 2017/18 ได้รับการ
จัดอันดับที ่800 - 1,000 ของโลก ส่วนผล
การจัดอันดับของ Ranking Web of 
University 2017 ได้รับการจัดอนัดับที่ 885 
ของโลก (ด้านการแพทย์ (Subject 
Medicine) ได้อันดับที่ 401-450 ของโลก) 
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การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

เป้าหมายรวม 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

เสาหลักที่ 1  
G reen  and  Sm art 
Campus 
: เป็นองค์กรที่มีการ
จัดการที่ดี (Good  
Governance 
Organization) บน
พื้นฐานของการเป็น
มหาวิทยาลยัสีเขยีวท่ีมี
ความโดดเด่น 
 
 
 

1) ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อจัดสภาพแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัย ร้อยละ 80.19 (เป้าหมาย ร้อยละ 80)  

2) ร้อยละของพื้นที่สีเขียว และสวนสาธารณะเพิ่มขึ้นทุกปีที่สามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกันทั้งทางด้านนันทนาการ กีฬา อุทยานการเรียนรู้และการ
เรียนรู้ทางธรรมชาติ  ศิลปวัฒนธรรม  ต่อพื้นที่ทั้ งหมด  ร้อยละ  47.44 
(เป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด ภายในปี 
2562)  

3) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ทุกประเภท  ร้อยละ 88.44 
(เป้าหมาย ร้อยละ 85) 

เสาหลักที่ 2  
Excellence Academy  
: เป็นองค์กรที่มีความ
เป็นเลิศทางศิลป 
วิทยาการ 
  

1) ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าทั้งในประเทศและต่างประเทศและศึกษาต่อ
ภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 88.28 (เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)  

2) ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าในต่างประเทศหรือตลาด
งานอาเซียน ร้อยละ 12.62 (เป้าหมาย ร้อยละ 10)   

3) ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตทั้งทางด้านความสามารถเชิง
วิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 86.42 (เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
90)  

4) ผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในระดับนานาชาติ  ในวารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล SCOPUS/ISI ต่อจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งหมด ร้อย
ละ 8.55 (เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10)  

5) จ านวนบทความวิจัยที่ ได้ รับการอ้างอิง  (Citation) ใน  Refereed 
Journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ จ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า 2.41 บทความ : คน (เป้าหมาย 2.5 บทความ : 
คน)  

6) จ านวนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ท่ีเพิ่มขึ น (เป้าหมายไม่น้อยกว่า 
500 รายการเมื่อสิ นปี 2562) จ านวน 638 รายการ (สะสมตั งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559) 
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การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

 เสาหลักที่ 3  
Culture  and  Care 
Community 
: ส่งเสรมิการท านุบ ารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม         
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ห่วงใยและดูแลชุมชนใน
มิติต่างๆ 

 1) จ านวนโครงการที่ใช้ผลงานวิจัยไปแก้ปัญหาเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม 
เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1.1) โครงการแก้ไข
ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ             
1.2) โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1.3) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 1.4) โครงการแก้ไขปัญหาโรคไตในภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ (เป้าหมาย จ านวน 4 เรื่อง)   

2) จ านวนโครงการที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และ
ประยุกต์ใช้ศิลปะ และวัฒนธรรมอีสาน จ านวน 7 โครงการ ได้แก่ 2.1) 
โครงการ บุญสมมาบูชาน้ า 2.2) โครงการเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้
มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์  2.3) โครงการบุญเดือน 5 : แห่พุทธบูชา สม
มาอาวุโส 2.4) โครงการบ าเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ  2.5) โครงการตัก
บาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ 2.6) โครงการบุญข้าวจี่วาเลนไทน์ 2.7) โครงการ
การประกวดวงโปงลางพ้ืนเมืองอีสาน (เป้าหมาย จ านวน 7 โครงการ) 

 

 เสาหลักที่ 4  
Creative Economy 
: เป็นองค์กรที่ใช้องค์
ความรู้และนวัตกรรม
จากการเรียนการสอน
และงานวิจัยเชิง
สร้างสรรคเ์พื่อพัฒนาให้
เกิดการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน 
สังคม และประเทศ 
 
 
 
 

จ านวนผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับการออกแบบและส่งเสริมการสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากศิลปวัฒนธรรมอีสาน จ านวน 36 ผลิตภัณฑ์ (เป้าหมาย จ านวน 
36 ผลิตภัณฑ์) 
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การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาสู่การเป็น
มหาวิทยาลยั 
สีเขียว 

ค่าความส าเร็จระดับประเด็นยุทธศาสตร์ เท่ากับ 5.00 
- ระดับความส าเร็จของตัวช้ีวัด เท่ากับ 5.00 
- ระดับความส าเร็จของโครงการ เท่ากับ 5.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
เป็นอุทยานการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของสังคม 

ค่าความส าเร็จระดับประเด็นยุทธศาสตร์ เท่ากับ 5.00 
- ระดับความส าเร็จของตัวช้ีวัด เท่ากับ 5.00 
- ระดับความส าเร็จของโครงการ เท่ากับ 5.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
สร้างความเป็นเลิศใน
การบริหารจัดการ 

ค่าความส าเร็จระดับประเด็นยุทธศาสตร์ เท่ากับ 4.85 
- ระดับความส าเร็จของตัวช้ีวัด เท่ากับ 4.80 
- ระดับความส าเร็จของโครงการ เท่ากับ 4.90 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   
พั ฒ น า วิ ท ย า เ ข ต
หนองคายเป็นประตูสู่อนุ
ภูมิภาค 
ลุ่มน้ าโขง 

ค่าความส าเร็จระดับประเด็นยุทธศาสตร์ เท่ากับ 3.92 
- ระดับความส าเร็จของตัวช้ีวัด เท่ากับ 3.28 
- ระดับความส าเร็จของโครงการ เท่ากับ 4.56 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
เป็นองค์กรที่เป็นเลิศ 
ด้านการผลิตบัณฑิต 

ค่าความส าเร็จระดับประเด็นยุทธศาสตร์ เท่ากับ 4.78 
- ระดับความส าเร็จของตัวช้ีวัด เท่ากับ 4.65 
- ระดับความส าเร็จของโครงการ เท่ากับ 4.91 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6   
เป็นองค์กรที่เป็นเลิศ 
ด้านการวิจัย 

ค่าความส าเร็จระดับประเด็นยุทธศาสตร์ เท่ากับ 4.91 
- ระดับความส าเร็จของตัวช้ีวัด เท่ากับ 4.82 
- ระดับความส าเร็จของโครงการ เท่ากับ 5.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 
พัฒนามหาวิทยาลัย 
ไปสู่ความเป็นสากล 

ค่าความส าเร็จระดับประเด็นยุทธศาสตร์ เท่ากับ 4.85 
- ระดับความส าเร็จของตัวช้ีวัด เท่ากับ 4.69 
- ระดับความส าเร็จของโครงการ เท่ากับ 5.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 
เป็นศูนย์กลางการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ค่าความส าเร็จระดับประเด็นยุทธศาสตร์ เท่ากับ 5.00 
- ระดับความส าเร็จของตัวช้ีวัด เท่ากับ 5.00 
- ระดับความส าเร็จของโครงการ เท่ากับ 5.00 
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การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 
เป็ น อ งค์ ก รที่ มี ค วาม
ห่วงใยต่อสังคม 

ค่าความส าเร็จระดับประเด็นยุทธศาสตร์ เท่ากับ 5.00 
- ระดับความส าเร็จของตัวช้ีวัด เท่ากับ 5.00 
- ระดับความส าเร็จของโครงการ เท่ากับ 5.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
10 
ศูนย์กลางของเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของภมูิภาค 

ค่าความส าเร็จระดับประเด็นยุทธศาสตร์ เท่ากับ 5.00 
- ระดับความส าเร็จของตัวช้ีวัด เท่ากับ 5.00 
- ระดับความส าเร็จของโครงการ เท่ากับ 5.00 

 
2.9. ผลการประเมินคุณลักษณะของอธิการบดีด้านภาวะผู้น า และการส่งเสริมคุณธรรม 
       ผลการส ารวจความคิดเห็นด้านภาวะผู้น า และการส่งเสริมคุณธรรม ด้วยการส ารวจความ
คิดเห็นจากแบบสอบถาม เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากประชากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมี
รายการประเมินคุณลักษณะ จ านวนทั้งสิ้น 9 ข้อ สามารถสรุปผลได้ดังตารางท่ี 8 
 
ตารางท่ี 8 : ผลการประเมินคุณลักษณะของอธิการบดีด้านภาวะผู้น า และการส่งเสริมคุณธรรม 

 
คุณลักษณะของอธิการบดี 

(ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีคนปัจจุบัน) 

ความพึงพอใจ 
ระดับ 

1 
ระดับ 

2 
ระดับ 

3 
ระดับ 

4 
ระดับ 

5 
ค่าเฉลี่ย/
ร้อยละ 

 

SD ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 
ภาวะผู้น า 
1 เป็นผู้อุทิศตน อุทิศเวลา 

  
 

10 14 253 836 723 4.22 
(84.48) 

0.74 มาก 
0.54 0.76 13.78 45.53 39.38 

2 เป็นผู้มีความคิดริเริม่สร้างสรรค์ สร้าง
จุดเด่นหรือเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัขอนแก่นท่ีแตกต่างจาก
มหาวิทยาลยัอื่น 

6 44 176 843 759 4.26 
(85.20) 

0.75 มาก 
0.33 2.41 9.63 46.12 41.52 

3 มีความสามารถในการสื่อสาร และ
สามารถแสวงหาความร่วมมือจากภาค
ส่วนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

24 23 211 868 702 4.20 
(84.00) 

0.79 มาก 
1.31 1.26 11.54 47.48 38.40 

4 สามารถรับรู้และลงมือปฏิบตัิในการแก้ไข
ปัญหาอย่างทันท่วงที กล้าตัดสินใจในสิ่งที่
ถูกต้อง 

11 50 230 946 591 4.12 
(82.40) 

0.77 มาก 
0.60 2.74 12.58 51.75 32.33 
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เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
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- ระดับความส าเร็จของโครงการ เท่ากับ 5.00 

 
2.9. ผลการประเมินคุณลักษณะของอธิการบดีด้านภาวะผู้น า และการส่งเสริมคุณธรรม 
       ผลการส ารวจความคิดเห็นด้านภาวะผู้น า และการส่งเสริมคุณธรรม ด้วยการส ารวจความ
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ระดับ 
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ระดับ 
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ค่าเฉลี่ย/
ร้อยละ 
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(85.20) 

0.75 มาก 
0.33 2.41 9.63 46.12 41.52 

3 มีความสามารถในการสื่อสาร และ
สามารถแสวงหาความร่วมมือจากภาค
ส่วนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

24 23 211 868 702 4.20 
(84.00) 

0.79 มาก 
1.31 1.26 11.54 47.48 38.40 

4 สามารถรับรู้และลงมือปฏิบตัิในการแก้ไข
ปัญหาอย่างทันท่วงที กล้าตัดสินใจในสิ่งที่
ถูกต้อง 

11 50 230 946 591 4.12 
(82.40) 

0.77 มาก 
0.60 2.74 12.58 51.75 32.33 
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คุณลักษณะของอธิการบดี 

(ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีคนปัจจุบัน) 

ความพึงพอใจ 
ระดับ 

1 
ระดับ 

2 
ระดับ 

3 
ระดับ 

4 
ระดับ 

5 
ค่าเฉลี่ย/
ร้อยละ 

 

SD ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 
5 เป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบตัิตนตาม

หลักคุณธรรมจริยธรรม 
14 33 234 909 638 4.16 

(83.20) 
0.76 มาก 

0.77 1.81 12.80 49.73 34.90 
การส่งเสริมคุณธรรม 
6 มีความโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ 20 48 291 876 593 4.08 

(81.60) 
0.82 มาก 

1.09 2.63 15.92 47.92 32.44 
7 การถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานท่ีดี 

มีคุณธรรม และซื่อสัตยส์ุจรติ 
13 41 210 959 605 4.14 

(82.80) 
0.75 มาก 

 0.71 2.24 11.49 52.46 33.10 

8 มีการธ ารงรักษาคนดี คนเก่ง และ
เสรมิสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาและ
บุคลากร 

16 127 238 854 593 4.03 
(80.60) 

0.90 มาก 
0.88 6.95 13.02 46.72 32.44 

9 สร้างค่านิยมที่ดีให้กับนักศึกษาและ
บุคลากรในมหาวิทยาลยัขอนแก่น 

8 57 250 856 657 4.15 
(83.00) 

0.79 มาก 
0.4 3.1 13.7 46.83 35.94 

รวม 4.15 
(83.00) 

 มาก 

 
 
จากผลการประเมินคุณลักษณะของอธิการบดีทั้ง 9 ข้อ พบว่า ในภาพรวมทุกข้อคุณลักษณะ

อยู่ในระดับมาก ช่วงค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.03 ถึง 4.26 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และภาพรวมเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.15 , S.D. = 0.79 , % =  83.00) โดยคุณลักษณะที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 
อันดับแรก คือ 

1) เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างจุดเด่นหรือเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่
แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น 

2) เป็นผู้อุทิศตน อุทิศเวลา 
3) มีความสามารถในการสื่อสาร และสามารถแสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ     

ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
ส่วนคุณลักษณะที่มีคะแนนเฉลี่ย 3 อันดับสุดท้าย คือ 
1)  มีการธ ารงรักษาคนดี คนเก่ง และเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาและบุคลากร 
2) มีความโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ 
3) สามารถรับรู้และลงมือปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง 
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บทที่ 3 
สรุปผลการก ากับติดตามและประเมินผล  

และความคาดหวังส าคัญจากผู้เกี่ยวข้องเสนอเพื่อการพัฒนา 
  

การก ากับติด ตามและประเมินผลงานอธิการบดีตามพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและ
อุปสรรคในการบริหารงานของอธิการบดี ทั้งในเชิงผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้น
จากการด าเนินการตามพันธกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์การด าเนินงานตามภารกิจประจ า และใช้เป็นข้อมูล
ในการสนับสนุน ส่งเสริมและเสนอแนะอธิการบดีในการพัฒนาการบริหารงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
รูปแบบการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีฯ ครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ประยุกต์และผสมผสาน
แนวคิดทางการประเมินมาใช้ในการออกแบบขั้นตอนการประเมิน ดังนี้ (1) การก ากับติดตามและประเมินโดยใช้
ผลลัพธ์เป็นฐาน (Results based Monitoring and Evaluation; Kuzek and Rist, 2004) (2) การประเมินแบบ
มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ (Utilization-Focused Evaluation -UFE) ; Patton , 2008) และ (3) การประเมินเพ่ือ
ตัดสินใจโดยใช้ CIPP Model ((Stufflebeam and Coryn,2014)) ใช้การรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
เพ่ือประเมินความก้าวหน้า (Formative) ประเมินผลสรุปรวม (Summative) ประเมินผลลัพธ์ (Outcome)      
และผลกระทบ (Impact) โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เอกสารรายงานการประเมินตนเอง 
(Self-Appraisal Report) รายงานการติดตามงาน (Program Monitoring Report) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 และรายงานผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ (Flagship Project) ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2560 ที่อธิการบดีจัดท าเสนอต่อคณะกรรมการฯ ตลอดจนเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วใช้วิธีสัมภาษณ์
เชิงลึกอธิการบดี รองอธิการบดี ตัวแทนคณบดี ตัวแทนหัวหน้าหน่วยงาน การสนทนากลุ่ม กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และประเภทผู้แทนสายผู้สอนและผู้แทนสายสนับสนุน สภาพนักงานมหาวิทยาลัย 
สภานักศึกษา ตัวแทนสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหน่วยงานภายนอก 
การประเมินคุณลักษณะของอธิการบดี ด้านภาวะผู้น า และการส่งเสริมคุณธรรม ตลอดจนส ารวจข้อมูล 
ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานมหาวิทยาลัยผ่านทางเว็บไซต์และแบบสอบถาม  

ข้อมูลทั้ งหมดที่ได้น ามาวิเคราะห์แล้วประเมินผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลงาน      
ภายใต้ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 638/2560 เรื่อง แนวทางการก ากับติดตามและประเมินผลงาน
ของอธิการบดีตามพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ.  2560 – 2562) ข้อ 7 
การติดตามและประเมินผล ให้มีการประเมินผลงานอย่างน้อยปีงบประมาณละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการด าเนินการ
ติดตามความก้าวหน้าโครงการ หรือตัวชี้วัดส าคัญที่อธิการบดีเสนอในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และข้อ 9     
เกณฑ์การประเมินผล ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 ผลการด าเนินงานตามพันธกิจและ
นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยและระบบการประเมินอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามข้อ 7  มีสัดส่วนร้อยละ 
80 องค์ประกอบที่ 2 ภาวะผู้น า และการส่งเสริมคุณธรรม มีสัดส่วน ร้อยละ 20 โดยผลการประเมินแต่ละ

รายงานผลการกำากับติดตาม และประเมินผลงานของอธิการบดีฯ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 55



56 
 

รายงานผลการก ากับติดตาม และประเมินผลงานของอธิการบดีฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

องค์ประกอบจะต้องมีค่าคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และผลคะแนนรวมทั้ง 2 องค์ประกอบ จะต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
  
3.1 สรุปผลการก ากับติดตามและประเมินผลงาน 

3.1.1  บริบทการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้นภายใต้หลักการ   

ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 โดยยึดกรอบพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 – 2562 (ประกาศสภา มข. ฉบับที่ 6/2557) ตลอดจนมีความสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับกรอบแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2552 - 2567 แผนยุทธศาสตร์การบริหาร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559-2562 และแผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) นอกจากนี้ยังได้น าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งภายในและภายนอก ความคาดหวังต่างๆ จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาคม
และทุกภาคส่วนต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ อธิการบดีได้น า
ข้อเสนอแนะดังกล่าวไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงและเกิดผลส าเร็จในหลายส่วน และมีบางเรื่องที่ยังคงต้อง
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด การพัฒนากระบวนการ หรือกิจกรรมเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้
เป็นบัณฑิตมีงานท าเพ่ิมมากขึ้น และการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของคณาจารย์ที่วิทยาเขตหนองคาย 
รวมถึงการพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น 
 

3.1.2 ผลงานอธิการบดีภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1) ผลงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยมีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ จ านวน 34 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด   
40 ตัวชี้วัด โดยมีตัวชี้วัด 6 ตัวที่ไม่ได้น ามาประเมินครั้งนี้ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความส าเร็จของผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัด เท่ากับ 4.67 (ร้อยละ 93.40) อยู่ในระดับ ดีมาก และมีตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุตามเป้าหมาย จ านวน 9 ตัว 
ประกอบด้วย (1) ตัวชี้วัดที่ 11 : ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด    
(2) ตัวชี้วัดที่ 16 : ร้อยละของผลงานวิจัยเพ่ิมขึ้น (วิทยาเขตหนองคาย) (3) ตัวชี้วัดที่ 17 : จ านวนนักศึกษาใหม่ที่
รับเข้าศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของเป้าหมายที่ก าหนด (วิทยาเขตหนองคาย) (4) ตัวชี้วัดที่ 18 : ร้อยละของ
อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งวิชาการเพ่ิมข้ึน (วิทยาเขตหนองคาย) (5) ตัวชี้วัดที่ 20 : ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท า
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี  (6) ตัวชี้วัดที่ 22 : ร้อยละของความพึง
พอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตทั้งทางด้านความสามารถเชิงวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรม (7) ตัวชี้วัดที่ 26 : 
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องค์ประกอบจะต้องมีค่าคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และผลคะแนนรวมทั้ง 2 องค์ประกอบ จะต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
  
3.1 สรุปผลการก ากับติดตามและประเมินผลงาน 

3.1.1  บริบทการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้นภายใต้หลักการ   

ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 โดยยึดกรอบพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 – 2562 (ประกาศสภา มข. ฉบับที่ 6/2557) ตลอดจนมีความสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับกรอบแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2552 - 2567 แผนยุทธศาสตร์การบริหาร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559-2562 และแผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) นอกจากนี้ยังได้น าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งภายในและภายนอก ความคาดหวังต่างๆ จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาคม
และทุกภาคส่วนต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ อธิการบดีได้น า
ข้อเสนอแนะดังกล่าวไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงและเกิดผลส าเร็จในหลายส่วน และมีบางเรื่องที่ยังคงต้อง
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด การพัฒนากระบวนการ หรือกิจกรรมเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้
เป็นบัณฑิตมีงานท าเพ่ิมมากขึ้น และการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของคณาจารย์ที่วิทยาเขตหนองคาย 
รวมถึงการพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น 
 

3.1.2 ผลงานอธิการบดีภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1) ผลงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยมีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ จ านวน 34 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด   
40 ตัวชี้วัด โดยมีตัวชี้วัด 6 ตัวที่ไม่ได้น ามาประเมินครั้งนี้ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความส าเร็จของผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัด เท่ากับ 4.67 (ร้อยละ 93.40) อยู่ในระดับ ดีมาก และมีตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุตามเป้าหมาย จ านวน 9 ตัว 
ประกอบด้วย (1) ตัวชี้วัดที่ 11 : ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด    
(2) ตัวชี้วัดที่ 16 : ร้อยละของผลงานวิจัยเพ่ิมขึ้น (วิทยาเขตหนองคาย) (3) ตัวชี้วัดที่ 17 : จ านวนนักศึกษาใหม่ที่
รับเข้าศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของเป้าหมายที่ก าหนด (วิทยาเขตหนองคาย) (4) ตัวชี้วัดที่ 18 : ร้อยละของ
อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งวิชาการเพ่ิมข้ึน (วิทยาเขตหนองคาย) (5) ตัวชี้วัดที่ 20 : ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท า
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี  (6) ตัวชี้วัดที่ 22 : ร้อยละของความพึง
พอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตทั้งทางด้านความสามารถเชิงวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรม (7) ตัวชี้วัดที่ 26 : 
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ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS/ISI ต่อ
จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งหมด (8) ตัวชี้วัดที่ 29 : ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนทุกระดับตั้งแต่ 
3 เดือนขึ้น ที่ไปต่างประเทศและมาประเทศไทยต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด (9) ตัวชี้วัดที่ 30 : ความมีชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ ทั้ง Academic Reputation และ Employer Reputation ในระดับ 
World Ranking 

ในส่วนของผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการ
ก าหนดโครงการ รวมจ านวนทั้งสิ้น 125 โครงการ ค่าเฉลี่ยความส าเร็จของผลการด าเนินงาน เท่ากับ 4.89 
(ร้อยละ 97.70) อยู่ในระดับ ดีมาก โดยมีโครงการที่บรรลุตามเป้าหมาย จ านวน 121 โครงการ และมีโครงการ
ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 4 โครงการ คือ (1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาตัวเองเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการและเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (2) โครงการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารวิทยาเขต
หนองคาย (3) โครงการปรับกระบวนการรับเข้าให้มีความหลากหลายเพ่ือให้สามารถรับนักศึกษาในพ้ืนที่และ
เชื่อมโยงไปยังประเทศเพ่ือนบ้านได้ (วิทยาเขตหนองคาย) (4) โครงการเพ่ิมหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและจ านวน
บัณฑิตศึกษาโดยเน้นหลักสูตรที่บูรณาการและหลักสูตรนานาชาติ 

และผลจากการสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยของอธิการบดี
ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้วยวิธีการแจกแบบสอบถาม ผลการประเมินอยู่ในระดับดี (x = 4.00, S.D. = 0.80 
จากคะแนนเต็ม 5) 
 

2) ผลงานโครงการส าคัญ (Flagship Project) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อธิการบดี ได้เสนอโครงการส าคัญ (Flagship Project) จ านวน 

7 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารกลาง (KKU Central MIS) (2) โครงการ
รณรงค์สวมหมวกนิรภัยและขับขี่ตามกฎจราจร (3) โครงการพัฒนาพ้ืนที่แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น ลานต้น
ไทร (4) โครงการพัฒนาหลักสูตรที่มีผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี (5) โครงการวิจัย และพัฒนาเพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ และสร้างนวัตกรรมที่น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมท้องถิ่น และประเทศ ได้แก่ โครงการ
โรงงานต้นแบบผลิตวัสดุส าหรับท าขั้วไฟฟ้าในแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนระดับเซลล์ โครงการโรงงานต้นแบบ
ด้านอาหาร (Food Pilot Plant) และโครงการวิจัยพืชยางนาแบบบูรณาการ (6) โครงการเพ่ิมจ านวนนักศึกษา
ต่างชาติ ได้แก่ การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกในต่างประเทศ  และ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกลาง
ส าหรับนักศึกษานานาชาติ มข. (KKU Central Management System for International Students)      
(7) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรม (Database) เช่น ข้อมูลศิลปินมรดกอีสาน ข้อมูล
พระไตรรัตน์อีสาน เป็นต้น ผลงานความส าเร็จของการด าเนินโครงการส าคัญทั้ง 7 โครงการ ได้ 18.86 คะแนน      
จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน 
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3) การบรรลุเป้าหมายรวม 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก าหนดเป้าหมายรวม 4 ด้าน มีผลงาน ดังนี้ 
1) เสาหลักที่ 1 Green and Smart Campus : เป็นองค์กรที่มีการจัดการที่ดี (Good 

Governance Organization) บนพ้ืนฐานของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีความโดดเด่น ผลการด าเนินงาน 
: (1) ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อจัดการสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 80.19       
(2) ร้อยละของพ้ืนที่สีเขียว และสวนสาธารณะเพ่ิมขึ้นทุกปีที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งทางด้าน
นันทนาการ กีฬา อุทยานการเรียนรู้และการเรียนรู้ทางธรรมชาติ  ศิลปวัฒนธรรม ต่อพ้ืนที่ทั้งหมด ร้อยละ 
47.44 (เป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ภายในปี 2562) (3) ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ทุกประเภท ร้อยละ 88.44 

2) เสาหลักท่ี 2 Excellence Academy : เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางศิลปะวิทยาการ    
ผลการด าเนินงาน : (1) ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าทั้งในประเทศและต่างประเทศและศึกษาต่อภายในระยะเวลา 
1 ปี ร้อยละ 88.28 (2) ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าในต่างประเทศหรือตลาดงานอาเซียน ร้อยละ 
12.62 (3) ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตทั้งทางด้านความสามารถ เชิงวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรม 
ร้อยละ 86.42 (4) ผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในระดับนานาชาติ ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS/ISI      
ต่อจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งหมด ร้อยละ 8.55 (5) จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) 
ใน Refereed Journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า 2.41 บทความ : คน (6) จ านวนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ที่เพ่ิมข้ึน (เป้าหมายไม่น้อยกว่า 500 
รายการเมื่อสิ้นปี 2562) จ านวน 638 รายการ (สะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) 

3) เสาหลักที่  3 Culture and Care Community : ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห่วงใยและดูแลชุมชนในมิติต่างๆ ผลการด าเนินงาน : (1) จ านวนโครงการที่ใช้
ผลงานวิจัยไปแก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่     
(1.1) โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (1.2) โครงการ
พัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (1.3) โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (1.4) โครงการแก้ไขปัญหาโรคไตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                 
(2) จ านวนโครงการที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะ และวัฒนธรรมอีสาน 
จ านวน 7 โครงการ ได้แก่ (2.1) โครงการบุญสมมาบูชาน้ า(2.2) โครงการเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มี
ผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ (2.3) โครงการบุญเดือน 5 : แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส (2.4) โครงการบ าเพ็ญ
บุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ (2.5) โครงการตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ (2.6) โครงการบุญข้าวจี่วาเลนไทน์    
(2.7) โครงการการประกวดวงโปงลางพื้นเมืองอีสาน  

4) เสาหลักที่ 4 Creative Economy : เป็นองค์กรที่ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมจากการ
เรียนการสอนและงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
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3) การบรรลุเป้าหมายรวม 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก าหนดเป้าหมายรวม 4 ด้าน มีผลงาน ดังนี้ 
1) เสาหลักที่ 1 Green and Smart Campus : เป็นองค์กรที่มีการจัดการที่ดี (Good 

Governance Organization) บนพ้ืนฐานของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีความโดดเด่น ผลการด าเนินงาน 
: (1) ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อจัดการสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 80.19       
(2) ร้อยละของพ้ืนที่สีเขียว และสวนสาธารณะเพ่ิมขึ้นทุกปีที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งทางด้าน
นันทนาการ กีฬา อุทยานการเรียนรู้และการเรียนรู้ทางธรรมชาติ  ศิลปวัฒนธรรม ต่อพ้ืนที่ทั้งหมด ร้อยละ 
47.44 (เป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ภายในปี 2562) (3) ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ทุกประเภท ร้อยละ 88.44 

2) เสาหลักท่ี 2 Excellence Academy : เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางศิลปะวิทยาการ    
ผลการด าเนินงาน : (1) ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าทั้งในประเทศและต่างประเทศและศึกษาต่อภายในระยะเวลา 
1 ปี ร้อยละ 88.28 (2) ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าในต่างประเทศหรือตลาดงานอาเซียน ร้อยละ 
12.62 (3) ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตทั้งทางด้านความสามารถ เชิงวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรม 
ร้อยละ 86.42 (4) ผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในระดับนานาชาติ ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS/ISI      
ต่อจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งหมด ร้อยละ 8.55 (5) จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) 
ใน Refereed Journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า 2.41 บทความ : คน (6) จ านวนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ที่เพ่ิมข้ึน (เป้าหมายไม่น้อยกว่า 500 
รายการเม่ือสิ้นปี 2562) จ านวน 638 รายการ (สะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) 

3) เสาหลักที่  3 Culture and Care Community : ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห่วงใยและดูแลชุมชนในมิติต่างๆ ผลการด าเนินงาน : (1) จ านวนโครงการที่ใช้
ผลงานวิจัยไปแก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่     
(1.1) โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (1.2) โครงการ
พัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (1.3) โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (1.4) โครงการแก้ไขปัญหาโรคไตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                 
(2) จ านวนโครงการที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะ และวัฒนธรรมอีสาน 
จ านวน 7 โครงการ ได้แก่ (2.1) โครงการบุญสมมาบูชาน้ า(2.2) โครงการเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มี
ผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ (2.3) โครงการบุญเดือน 5 : แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส (2.4) โครงการบ าเพ็ญ
บุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ (2.5) โครงการตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ (2.6) โครงการบุญข้าวจี่วาเลนไทน์    
(2.7) โครงการการประกวดวงโปงลางพื้นเมืองอีสาน  

4) เสาหลักที่ 4 Creative Economy : เป็นองค์กรที่ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมจากการ
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สังคม และประเทศ ผลการด าเนินงาน : จ านวนผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับการออกแบบและส่งเสริมการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมจากศิลปวัฒนธรรมอีสาน จ านวน 36 ผลิตภัณฑ์ 
 

4) การบรรลุวิสัยทัศน์ 
จากวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับ

โลก” โดยเทียบเคียงจากการจัดอันดับของสถาบันภายนอกว่าเป็นอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของ
เอเซีย และอันดับ 1 ใน 400 ของโลก ผลการด าเนินงาน เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า  

 อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ ผลการจัดอันดับโดย Times Higher Education World 
University Rankings 2018 ได้รับการจัดอันดับที่ 7 ของประเทศ และผลการจัดอันดับโดย QS University 
Rankings 2017/18 ได้รับการจัดอันดับที่ 6 ของประเทศ  ส่วนผลการจัดอันดับของ Ranking Web of 
University 2017 ได้รับการจัดอันดับที่ 5 ของประเทศ  

 อันดับ 1 ใน 80 ของเอเชีย ผลการจัดอันดับโดย QS University Rankings 2017/18   
ได้รับการจัดอันดับที่ 165 ของเอเชีย และผลการจัดอันดับโดย Ranking Web of University 2017 ได้รับการ
จัดอันดับที่ 228 ของเอเชีย 

 อันดับ 1 ใน 400 ของโลก ผลการจัดอันดับโดย Times Higher Education World 
University Rankings 2018 ได้รับการจัดอันดับที่ 800 - 1,000 ของโลก และผลการจัดอันดับของ QS University 
Rankings 2017/18 ได้รับการจัดอันดับที่ 800 - 1,000 ของโลก ส่วนผลการจัดอันดับของ Ranking Web of 
University 2017 ได้รับการจัดอันดับที่ 885 ของโลก (ด้านการแพทย์ (Subject Medicine) ได้อันดับที่ 401-
450 ของโลก) 
 

3.1.3 คุณลักษณะของอธิการบดีด้านภาวะผู้น า และการส่งเสริมคุณธรรม 
ผลการส ารวจความคิดเห็นด้านภาวะผู้น า และการส่งเสริมคุณธรรม ด้วยการส ารวจความคิดเห็น

จากแบบสอบถาม เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากประชากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีรายการประเมิน
คุณลักษณะของอธิการบดีจ านวน 9 ข้อ พบว่า ในภาพรวมทุกข้อคุณลักษณะอยู่ในระดับมาก ช่วงค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 4.03 ถึง 4.26 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 4.15,S.D.=0.79, 
% = 83.00) โดยคุณลักษณะที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ (1) เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สร้างจุดเด่นหรือเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอ่ืน (2) เป็นผู้อุทิศตน อุทิศเวลา 
(3) มีความสามารถในการสื่อสาร และสามารถแสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
องค์กร ส่วนคุณลักษณะที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด 3 อันดับสุดท้าย คือ (1) มีการธ ารงรักษาคนดี คนเก่ง และ
เสริมสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาและบุคลากร (2) มีความโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ (3) สามารถรับรู้
และลงมือปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง 
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3.2 สรุปผลลัพธ์ ผลกระทบ และความคาดหวังส าคัญจากผู้เกี่ยวข้องเสนอเพื่อการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
ผลลัพธ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นภายใต้เป้าประสงค์ 
1) สามารถลดปริมาณการผลิตก๊าซคาร์บอนลงร้อยละ 30 
2) มีพ้ืนที่ป่าเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 
ผลกระทบส าคัญท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
ประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีการใช้พลังงานลดลง 
ความคาดหวังส าคัญจากผู้เกี่ยวข้องเสนอเพื่อการพัฒนา 
1) การพัฒนาระบบและโครงสร้างของหน่วยงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการขยะ  การก าจัดน้ า

เสียและสิ่งปฏิกลูที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น   
2) การก าหนดมาตรการควบคู่กับการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ประชาคมหันมาใช้บริการรถ

ขนส่งสาธารณะมากขึ้น  
3) การพัฒนาและจัดระบบพ้ืนที่ที่เป็นจุดจอดรถ จุดจอดแล้วจร ให้สามารถรองรับต่อปริมาณ

การใช้ได้อย่างเหมาะสม สามารถเชื่อมต่อได้กับระบบขนส่งสาธารณะ และทางเดินเท้าท่ีร่มรื่นปลอดภัย  
4) การพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวให้มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น และพัฒนาให้เป็นจุดขายส าคัญที่สามารถเชิญ

ชวนให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมพ้ืนที่ธรรมชาติของมหาวิทยาลัยได้  
5) มีการประกาศเกียรติคุณส าหรับหน่วยงานที่มีผลการด าเนินงานด้านการประหยัดที่มี

ประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นก าลังใจในการพัฒนาและเป็นแบบอย่างที่ดี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม 
ผลลัพธ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นภายใต้เป้าประสงค์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแหล่งเรียนรู้ส าคัญส าหรับชาวมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดโอกาสให้ทั้งอาจารย์ นักศึกษา และหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ให้การสร้างความร่วมมือในการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ร่วมกัน 
เช่น การด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา การพัฒนาอุทยานการเกษตร (Argo Park) 
 

ผลกระทบส าคัญท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
ประชาชนสามารถเข้ามาใช้สถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้

ตลอดเวลา ท าให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ส าคัญที่ประชาชนมีความภาคภูมิใจ  ทั้งยังสร้างความประทับใจ
ให้กับนักเรียนที่ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจที่จะได้เข้ามาเป็นนักศึกษาในสถานบันแห่งนี้ 
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3.2 สรุปผลลัพธ์ ผลกระทบ และความคาดหวังส าคัญจากผู้เกี่ยวข้องเสนอเพื่อการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
ผลลัพธ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นภายใต้เป้าประสงค์ 
1) สามารถลดปริมาณการผลิตก๊าซคาร์บอนลงร้อยละ 30 
2) มีพ้ืนที่ป่าเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 
ผลกระทบส าคัญท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
ประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีการใช้พลังงานลดลง 
ความคาดหวังส าคัญจากผู้เกี่ยวข้องเสนอเพื่อการพัฒนา 
1) การพัฒนาระบบและโครงสร้างของหน่วยงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการขยะ  การก าจัดน้ า

เสียและสิ่งปฏิกลูที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น   
2) การก าหนดมาตรการควบคู่กับการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ประชาคมหันมาใช้บริการรถ

ขนส่งสาธารณะมากขึ้น  
3) การพัฒนาและจัดระบบพ้ืนที่ที่เป็นจุดจอดรถ จุดจอดแล้วจร ให้สามารถรองรับต่อปริมาณ

การใช้ได้อย่างเหมาะสม สามารถเชื่อมต่อได้กับระบบขนส่งสาธารณะ และทางเดินเท้าท่ีร่มรื่นปลอดภัย  
4) การพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวให้มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น และพัฒนาให้เป็นจุดขายส าคัญที่สามารถเชิญ

ชวนให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมพ้ืนที่ธรรมชาติของมหาวิทยาลัยได้  
5) มีการประกาศเกียรติคุณส าหรับหน่วยงานที่มีผลการด าเนินงานด้านการประหยัดที่มี

ประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นก าลังใจในการพัฒนาและเป็นแบบอย่างที่ดี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม 
ผลลัพธ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นภายใต้เป้าประสงค์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแหล่งเรียนรู้ส าคัญส าหรับชาวมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดโอกาสให้ทั้งอาจารย์ นักศึกษา และหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ให้การสร้างความร่วมมือในการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ร่วมกัน 
เช่น การด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา การพัฒนาอุทยานการเกษตร (Argo Park) 
 

ผลกระทบส าคัญท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
ประชาชนสามารถเข้ามาใช้สถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้

ตลอดเวลา ท าให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ส าคัญที่ประชาชนมีความภาคภูมิใจ  ทั้งยังสร้างความประทับใจ
ให้กับนักเรียนที่ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจที่จะได้เข้ามาเป็นนักศึกษาในสถานบันแห่งนี้ 

 

61 

รายงานผลการก ากับติดตาม และประเมินผลงานของอธิการบดีฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ความคาดหวังส าคัญจากผู้เกี่ยวข้องเสนอเพื่อการพัฒนา 
1) การพัฒนาลานต้นไทรให้เป็นพ้ืนที่แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง  เป็นสถานพักผ่อน

หย่อนใจทางธรรมชาติที่สามารถรองรับบุคลากรทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม  
2) การก าหนดหน่วยงานหรือบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรงในงานด้าน  Life Long Learning 

เพ่ือให้เกิดการประสานการท างานและเชื่อมโยงกันในเชิงบูรณาการ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากข้ึน  
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
ผลลัพธ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นภายใต้เป้าประสงค์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย ลดขั้นตอนการด าเนินงาน ลดความ

เสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
ผลกระทบส าคัญท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
มีความพึงพอใจในการใช้ระบบ ประหยัดค่าใช้จ่าย มีความปลอดภัยและถูกต้อง 
ความคาดหวังส าคัญจากผู้เกี่ยวข้องเสนอเพื่อการพัฒนา 
ด้านการบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
1) การจัดท าระเบียบ ประกาศ รวมถึงข้อปฏิบัติต่างๆ ที่รวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดผลต่อการปฏิบัติ 

และด าเนินงานกิจการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยยึดหลักของการมีส่วนร่วมและรับรู้ร่วมกันของ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

2) ผลักดันให้เกิดความต่อเนื่องของกลุ่มท างานต่างๆ ในการทบทวนและขับเคลื่อนประเด็น
ยุทธศาสตร์ให้เกิดพลังและท้าทายพอต่อการผลักดันมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมาย  

ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
1) การพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล ให้เอ้ือต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างมีศักยภาพมากข้ึน 

เช่น การคัดเลือก ก าหนด แต่งตั้ง สับเปลี่ยน โยกย้าย หมุนเวียนต าแหน่งงาน การใช้อัตราก าลังร่วม          
การก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน การต่ออายุการท างานหลังเกษียณราชการ ที่ควรยืดหยุ่นมากขึ้น 
มีแนวทางและกระบวนการก ากับติดตามที่น าไปสู่คุณภาพของงาน  และสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับ
บุคลากรทุกระดับ 

2) การก าหนดภาระงานของบุคลากรที่ ได้รับเงินเดือน/ค่าตอบแทนของข้าราชการที่เปลี่ยน
สถานภาพและบุคลากรที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มเข้าท างาน  ให้เกิดความทัดเทียมและยุติธรรมใน
การก ากับติดตามและประเมินภาระงาน เพ่ือส่งผลต่อการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/การก าหนดค่าตอบแทนที่
สอดคล้องกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น  

3) การพัฒนาช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงบุคลากรในทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
ทั้งการสื่อสารภายในทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย และระหว่างทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับระดับคณะ จนถึง
ระดับผู้ปฏิบัติ  
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ด้านการเงิน การคลังและพัสดุ 
1) การปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และพัสดุ ให้เกิดความสะดวก คล่องตัวใน

การด าเนินงานและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใส ทั้งใน
ส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิทยาเขตหนองคาย 

2) การทบทวนสัดส่วนของงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้ 4 เสาหลัก เพ่ือให้เกิด
ความสมดุลในการบริหารมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึงและสมดุลกับการไปสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยให้มากข้ึน 

ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
1) การพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการบริหารกลาง (KKU Central MIS) ให้มีการเชื่อมต่อกันในทุก

ภารกิจ และขยายการใช้ให้ครอบคลุมในทุกหน่วยงาน ควบคู่กับการพัฒนาระบบคลังข้อมูลกลางที่สามารถ
เข้าถึงได้ง่ายและเป็นปัจจุบัน และสามารถใช้เป็นข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพและประกอบการตัดสินใจใน
การบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

2) การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนาบุคลากรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และ
สมดุลกับจ านวนการจ้างบุคลากรที่เหมาะสม 

ด้านการบริหารจัดการพื้นที่และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1) การมีระบบของการบริหารจัดการการใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย  ที่สามารถเอ้ือต่อการใช้

ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างคุ้มค่ามากข้ึน   
2) มีการก าหนดกรอบงบประมาณท่ีชัดเจนมากข้ึนในด้านการบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
ด้านการบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1) การก าหนดมาตรการที่หลากหลายและจริงจังมากขึ้นในการลดอุบัติเหตุจากการจราจร  เช่น 

การเพ่ิมสัดส่วนจ านวนนักศึกษาท่ีสวมหมวกกันน็อค การขับขี่รถมอเตอร์ไซต์และรถยนต์ที่มีใบอนุญาตขับขี่ 
2) การศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่ท าให้เกิดปัญหาการช ารุดทรุดโทรมของถนน

สายต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ปัญหาได้ตรง
จุดและอย่างทันท่วงท ี
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาวิทยาเขตหนองคายเป็นประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 
ผลลัพธ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นภายใต้เป้าประสงค์ 
วิทยาเขตหนองคายมีแนวโน้มของการพัฒนาที่ดีขึ้นในหลายเรื่อง เช่น การเปิดหลักสูตรใหม่   

การเผยแพร่ผลงานวิจัย การพัฒนาห้องปฏิบัติการกลาง แผนการเปิดโรงเรียนสาธิต จ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้น 
เป็นต้น  

ผลกระทบส าคัญท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
เยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ได้รับโอกาสมากขึ้นในการเข้าศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อการเตรียมคนให้กลับเข้ามาพัฒนาพื้นที่ของตนเองในระยะยาว 
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ด้านการเงิน การคลังและพัสดุ 
1) การปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และพัสดุ ให้เกิดความสะดวก คล่องตัวใน

การด าเนินงานและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใส ทั้งใน
ส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิทยาเขตหนองคาย 

2) การทบทวนสัดส่วนของงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้ 4 เสาหลัก เพ่ือให้เกิด
ความสมดุลในการบริหารมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึงและสมดุลกับการไปสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยให้มากข้ึน 

ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
1) การพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการบริหารกลาง (KKU Central MIS) ให้มีการเชื่อมต่อกันในทุก

ภารกิจ และขยายการใช้ให้ครอบคลุมในทุกหน่วยงาน ควบคู่กับการพัฒนาระบบคลังข้อมูลกลางที่สามารถ
เข้าถึงได้ง่ายและเป็นปัจจุบัน และสามารถใช้เป็นข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพและประกอบการตัดสินใจใน
การบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

2) การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนาบุคลากรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และ
สมดุลกับจ านวนการจ้างบุคลากรที่เหมาะสม 

ด้านการบริหารจัดการพื้นที่และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1) การมีระบบของการบริหารจัดการการใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย  ที่สามารถเอ้ือต่อการใช้

ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างคุ้มค่ามากข้ึน   
2) มีการก าหนดกรอบงบประมาณท่ีชัดเจนมากข้ึนในด้านการบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
ด้านการบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1) การก าหนดมาตรการที่หลากหลายและจริงจังมากขึ้นในการลดอุบัติเหตุจากการจราจร  เช่น 

การเพ่ิมสัดส่วนจ านวนนักศึกษาท่ีสวมหมวกกันน็อค การขับขี่รถมอเตอร์ไซต์และรถยนต์ที่มีใบอนุญาตขับขี่ 
2) การศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่ท าให้เกิดปัญหาการช ารุดทรุดโทรมของถนน

สายต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ปัญหาได้ตรง
จุดและอย่างทันท่วงท ี
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาวิทยาเขตหนองคายเป็นประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 
ผลลัพธ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นภายใต้เป้าประสงค์ 
วิทยาเขตหนองคายมีแนวโน้มของการพัฒนาที่ดีขึ้นในหลายเรื่อง เช่น การเปิดหลักสูตรใหม่   

การเผยแพร่ผลงานวิจัย การพัฒนาห้องปฏิบัติการกลาง แผนการเปิดโรงเรียนสาธิต จ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้น 
เป็นต้น  

ผลกระทบส าคัญท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
เยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ได้รับโอกาสมากขึ้นในการเข้าศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อการเตรียมคนให้กลับเข้ามาพัฒนาพื้นที่ของตนเองในระยะยาว 
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ความคาดหวังส าคัญจากผู้เกี่ยวข้องเสนอเพื่อการพัฒนา 
ด้านนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการวิทยาเขต 
1) การพัฒนาวิทยาเขตหนองคายให้มีความเข้มแข็ง ต้องมีการก าหนดทิศทางการพัฒนาและการ

ตัดสินใจที่ชัดเจนในระดับบริหาร (Executive Direction & Dicision) 
2) การเปิดโอกาสให้วิทยาเขตหนองคายมีการเสนอแผนการพัฒนาตนเอง รวมถึงการมอบอ านาจ

ในการบริหารงานที่มากขึ้น ให้แก่รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการมากขึ้น  

3) มีการทบทวนถึงนิยามการเป็นประตูสู่อนุภาคลุ่มน้ าโขงที่ชัดเจนและเป็นไปได้จริง ซึ่งจะต้องมี
ความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นแต่สามารถเก้ือหนุนซึ่งกันและกันได้ 

4) ควรมีการติดตามผลการด าเนินงานของวิทยาเขตหนองคายอย่างต่อเนื่อง  และเข้าถึงปัญหา
อย่างแท้จริง เพ่ือให้การประเมินผลการด าเนินงานของวิทยาเขตหนองคายมีความก้าวหน้ามากขึ้นกว่าเดิม  

ด้านการบริหารจัดการภายในวิทยาเขต 
1) การบริหารงานวิทยาเขตหนองคายที่ควรมีการบูรณาการในการท างานร่วมกันมากขึ้น  ตั้งแต่

ในระดับมหาวิทยาลัย ระดับวิทยาเขต และระดับคณะ  
2) มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถรองรับต่อทิศทางการพัฒนาได้จริง 

ทั้งในด้านคุณภาพทางวิชาการและคุณภาพชีวิต 
ด้านการขยายฐานความเข้มแข็งทางวิชาการของวิทยาเขต 
การพัฒนาโรงเรียนสาธิตเพ่ือเป็นสิ่งจูงใจส าคัญ ในการดึงบุคลากรที่มีความสามารถอยู่ท างานที่

วิทยาเขตหนองคาย และยังเป็นการพัฒนาคนในพื้นที่ให้ได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นต้นแบบใน
การจัดการศึกษาให้แก่ท้องถิ่น 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต 
ผลลัพธ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นภายใต้เป้าประสงค์ 
นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพในมิติต่างๆ จนได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิตสูง มีอัตรา

การได้งานท าท่ีดี 
ผลกระทบส าคัญท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
1) บัณฑิตได้รับการยอมรับจากตลาดงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ท าให้ได้รับโอกาสในการ

ท างานที่ดี และสามารถเข้าสู่ตลาดงานที่มีคุณภาพ 
2) มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีอัตราการแข่งขันที่มีสัดส่วนที่สูงเพิ่มข้ึน 
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ความคาดหวังส าคัญจากผู้เกี่ยวข้องเสนอเพื่อการพัฒนา 
ด้านกลไกการยกระดับคุณภาพบัณฑิต 
1) มีสภาวิชาการที่มีบทบาทส าคัญในเชิงโครงสร้างทางการบริหาร  ที่จะช่วยส่งเสริมและ

สนับสนุนการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เกิดคุณภาพมากยิ่งขึ้น  
2) การควบคุมคุณภาพและการเปิดหลักสูตรที่เป็นความต้องการของตลาด เน้นการพัฒนา

คุณภาพบัณฑิตมากกว่าจ านวนบัณฑิตแล่ะจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน  รวมถึงการบริหารจัดการระบบและ
กลไกในการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพที่เน้นคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล 

ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ 
ส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นสิ่งแวดล้อม

ทางการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษา และสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างเท่าทัน  
ด้านการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ 
มีระบบการฝึกอบรมอาจารย์ และการ Coaching ทั้งจากอาจารย์รุ่นใหม่ รุ่นกลาง รุ่นอาวุโส      

ที่มีความเข้มข้นในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่ีเป็นเลิศทั้งในด้านการสอนและการวิจัย   
ด้านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ 
มีการขยายฐานการรับนักศึกษาไปสู่ภูมิภาคอ่ืนๆ เพ่ือน าศักยภาพที่โดดเด่นในการจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยไปสู่การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงในภูมิภาคต่างๆ ได้เข้าศึกษาต่อ   
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัย 
ผลลัพธ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นภายใต้เป้าประสงค์ 
โครงการวิจัยส าคัญ มีผลงานที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ทั้งในแง่

ของการแก้ปัญหาในพ้ืนที่และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 
ผลกระทบส าคัญท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
1) ความส าเร็จของโครงการวิจัยหลัก น าไปสู่การได้รับเงินนอกงบประมาณทั้งจากภาครัฐและ

เอกชน ในการสนับสนุนการด าเนินงานวิจัยที่เพิ่มมากขึ้น    
2) ประชาชนในพ้ืนที่วิจัยได้รับโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน   
ความคาดหวังส าคัญจากผู้เกี่ยวข้องเสนอเพื่อการพัฒนา 
ด้านการพัฒนาต่อยอดผลงานการวิจัย 
1) การประชาสัมพันธ์ผลงานการวิจัยสู่สังคมในวงกว้าง ผ่านสื่อต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน 

รวมถึงกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาต่อยอดในอนาคต  
2) การส่งเสริมพัฒนางานวิจัยที่มีการพิจารณาให้เกิดความสมดุลของการผลิตผลงานวิจัยที่ให้เป็นไป

ตามกติกาของการจัดอันดับคุณภาพมหาวิทยาลัยควบคู่กับการตอบโจทย์ปัญหาการวิจัยที่ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ 
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ความคาดหวังส าคัญจากผู้เกี่ยวข้องเสนอเพื่อการพัฒนา 
ด้านกลไกการยกระดับคุณภาพบัณฑิต 
1) มีสภาวิชาการที่มีบทบาทส าคัญในเชิงโครงสร้างทางการบริหาร  ที่จะช่วยส่งเสริมและ

สนับสนุนการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เกิดคุณภาพมากยิ่งขึ้น  
2) การควบคุมคุณภาพและการเปิดหลักสูตรที่เป็นความต้องการของตลาด เน้นการพัฒนา

คุณภาพบัณฑิตมากกว่าจ านวนบัณฑิตแล่ะจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน  รวมถึงการบริหารจัดการระบบและ
กลไกในการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพที่เน้นคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล 

ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ 
ส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นสิ่งแวดล้อม

ทางการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษา และสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างเท่าทัน  
ด้านการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ 
มีระบบการฝึกอบรมอาจารย์ และการ Coaching ทั้งจากอาจารย์รุ่นใหม่ รุ่นกลาง รุ่นอาวุโส      

ที่มีความเข้มข้นในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่ีเป็นเลิศทั้งในด้านการสอนและการวิจัย   
ด้านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ 
มีการขยายฐานการรับนักศึกษาไปสู่ภูมิภาคอ่ืนๆ เพ่ือน าศักยภาพที่โดดเด่นในการจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยไปสู่การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงในภูมิภาคต่างๆ ได้เข้าศึกษาต่อ   
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัย 
ผลลัพธ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นภายใต้เป้าประสงค์ 
โครงการวิจัยส าคัญ มีผลงานที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ทั้งในแง่

ของการแก้ปัญหาในพ้ืนที่และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 
ผลกระทบส าคัญท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
1) ความส าเร็จของโครงการวิจัยหลัก น าไปสู่การได้รับเงินนอกงบประมาณทั้งจากภาครัฐและ

เอกชน ในการสนับสนุนการด าเนินงานวิจัยที่เพิ่มมากขึ้น    
2) ประชาชนในพ้ืนที่วิจัยได้รับโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน   
ความคาดหวังส าคัญจากผู้เกี่ยวข้องเสนอเพื่อการพัฒนา 
ด้านการพัฒนาต่อยอดผลงานการวิจัย 
1) การประชาสัมพันธ์ผลงานการวิจัยสู่สังคมในวงกว้าง ผ่านสื่อต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน 

รวมถึงกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาต่อยอดในอนาคต  
2) การส่งเสริมพัฒนางานวิจัยที่มีการพิจารณาให้เกิดความสมดุลของการผลิตผลงานวิจัยที่ให้เป็นไป

ตามกติกาของการจัดอันดับคุณภาพมหาวิทยาลัยควบคู่กับการตอบโจทย์ปัญหาการวิจัยที่ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ 
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ด้านการสร้างโอกาสทางการวิจัยท่ีเป็นเลิศ 
มีแนวทางอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนในการน ากลุ่มนักวิจัยจากโครงการวิจัยต่างๆ  ที่มี

ประสบการณ์ มาช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการท างานวิจัย และร่วมผลักดันงานวิจัยจนประสบผลส าเร็จ ให้กับ
นักวิจัยรุ่นใหม่ในทุกสาขา 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล 

ผลลัพธ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นภายใต้เป้าประสงค์ 
1) เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศมากขึ้น  
2) จ านวนนักศึกษาต่างชาติเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
ผลกระทบส าคัญท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
นโยบายด้านการต่างประเทศท่ีให้สามารถจัดท า MOU ได้ในระดับคณะ ท าให้เกิดกิจกรรมเพ่ือ

พัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศเป็นจ านวนมาก รวมทั้งงบประมาณด้านการวิจัยจากองค์กรระหว่าง
ประเทศที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อการรับรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่นในสายตาของชาวต่างชาติเพ่ิม
มากขึ้น 

ความคาดหวังส าคัญจากผู้เกี่ยวข้องเสนอเพื่อการพัฒนา 
ด้านการเป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศ CLMV 
1) การพัฒนาให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของโลก ในการเชื่อมต่อเข้าสู่ประเทศใน

กลุ่ม CLMV (KKU Global Connection)   
2) การขยายฐานจ านวนของกลุ่มนักศึกษาต่างชาติที่นอกเหนือจากกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน ไปยัง

กลุ่มประเทศอ่ืนๆ ที่มีศักยภาพสูง รวมถึงการเพ่ิมจ านวนสาขาวิชาที่สามารถรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาต่อ
ให้มีจ านวนมากขึ้น  

ด้านการส่งเสริมบรรยากาศความเป็นสากล 
1) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ือลดช่องว่างของโอกาส  ในการเข้าสู่ตลาดงานในระดับ

นานาชาติ โดยการผลักดันให้อาจารย์ได้รับประสบการณ์ของการแข่งขันที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาในระดับนานาชาติไปพร้อมกัน ทั้งการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาและทักษะทางวิชาชีพ   

2) การส่งเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยได้เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับนักศึกษาต่างชาติให้มากขึ้น 

3) การก าหนดสถานภาพในการปฏิบัติงานของอาจารย์ชาวต่างชาติ  ที่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้
อาจารย์ที่มีศักยภาพต้องการท างานกับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และใช้ประโยชน์จากอาจารย์ต่างชาติในการ
สร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติในมิติต่างๆ ที่หลากหลายมากขึ้น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 เป็นศูนย์กลางการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ผลลัพธ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นภายใต้เป้าประสงค์ 
1) มีการพัฒนาเครือข่ายการท างานด้านศิลปวัฒนธรรม ที่ร่วมกันระหว่างส านักวัฒนธรรม และคณะต่างๆ   
2) บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจ และเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวน

มากในทุกกิจกรรม 
ผลกระทบส าคัญท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
1) กิจกรรม “บุญสมมา บูชาน้ า” ได้รับการบรรจุให้เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวส าคัญของ

ประเทศ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
2) กิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินอีสาน ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ 
ความคาดหวังส าคัญจากผู้เกี่ยวข้องเสนอเพื่อการพัฒนา 
มุ่งเน้นและส่งเสริมการขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรมบนฐานการวิจัย  รวมถึงการเป็น

ศูนย์กลางของแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ของงานด้านนี้ให้แก่ชุมชนและประเทศ ตลอดจนการน าเสนอผลงานใน
ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายในมิติต่างๆ มากขึ้น  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม 

ผลลัพธ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นภายใต้เป้าประสงค์ 
มหาวิทยาลัยสามารถเป็นที่ปรึกษา ช่วยเหลือ และให้การสนับสนุนกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ

และเอกชนให้แก่ชุมชนโดยรอบ  
ผลกระทบส าคัญท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
ประชาชนที่ได้รับโอกาสในการร่วมกิจกรรมต่างๆ กับทางมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ท าให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับและมีภาพลักษณ์ท่ีดีในสายตาของประชาชน 
 
ความคาดหวังส าคัญจากผู้เกี่ยวข้องเสนอเพื่อการพัฒนา 
1) การพัฒนาระบบการให้ทุนและติดตามการใช้ทุนของนักศึกษา เพ่ือให้การมอบทุนเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์และตรงกลุ่มนักศึกษาท่ีมีความต้องการจ าเป็นมากขึ้น   
2) การทบทวนถึงหลักการและเป้าหมายของการก่อตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ควร

ค านึงถึงผลกระทบต่างๆ อย่างรอบด้าน 
3) การเข้าถึงชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือทราบถึงปัญหาและความต้องการจ าเป็น  ที่จะให้

มหาวิทยาลัยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง รวมทั้งการลด
ช่องว่างระหว่างมหาวิทยาลัยกับกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆ  ให้สามารถเข้าถึงการได้รับความช่วยเหลือภายใต้
บทบาทและศักยภาพของมหาวิทยาลัยได้มากข้ึน  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 เป็นศูนย์กลางการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ผลลัพธ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นภายใต้เป้าประสงค์ 
1) มีการพัฒนาเครือข่ายการท างานด้านศิลปวัฒนธรรม ที่ร่วมกันระหว่างส านักวัฒนธรรม และคณะต่างๆ   
2) บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจ และเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวน

มากในทุกกิจกรรม 
ผลกระทบส าคัญท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
1) กิจกรรม “บุญสมมา บูชาน้ า” ได้รับการบรรจุให้เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวส าคัญของ

ประเทศ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
2) กิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินอีสาน ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ 
ความคาดหวังส าคัญจากผู้เกี่ยวข้องเสนอเพื่อการพัฒนา 
มุ่งเน้นและส่งเสริมการขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรมบนฐานการวิจัย  รวมถึงการเป็น

ศูนย์กลางของแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ของงานด้านนี้ให้แก่ชุมชนและประเทศ ตลอดจนการน าเสนอผลงานใน
ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายในมิติต่างๆ มากขึ้น  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม 

ผลลัพธ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นภายใต้เป้าประสงค์ 
มหาวิทยาลัยสามารถเป็นที่ปรึกษา ช่วยเหลือ และให้การสนับสนุนกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ

และเอกชนให้แก่ชุมชนโดยรอบ  
ผลกระทบส าคัญท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
ประชาชนที่ได้รับโอกาสในการร่วมกิจกรรมต่างๆ กับทางมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ท าให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับและมีภาพลักษณ์ท่ีดีในสายตาของประชาชน 
 
ความคาดหวังส าคัญจากผู้เกี่ยวข้องเสนอเพื่อการพัฒนา 
1) การพัฒนาระบบการให้ทุนและติดตามการใช้ทุนของนักศึกษา เพ่ือให้การมอบทุนเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์และตรงกลุ่มนักศึกษาท่ีมีความต้องการจ าเป็นมากขึ้น   
2) การทบทวนถึงหลักการและเป้าหมายของการก่อตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ควร

ค านึงถึงผลกระทบต่างๆ อย่างรอบด้าน 
3) การเข้าถึงชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือทราบถึงปัญหาและความต้องการจ าเป็น  ที่จะให้

มหาวิทยาลัยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง รวมทั้งการลด
ช่องว่างระหว่างมหาวิทยาลัยกับกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆ  ให้สามารถเข้าถึงการได้รับความช่วยเหลือภายใต้
บทบาทและศักยภาพของมหาวิทยาลัยได้มากข้ึน  

 

67 

รายงานผลการก ากับติดตาม และประเมินผลงานของอธิการบดีฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 ศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาค 
ผลลัพธ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นภายใต้เป้าประสงค์ 
1) การก่อตั้ง Thailand Creative & Design Center (TCDC) ที่จะเป็นศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 

สู่การพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในหลากหลายมิติทั้งต่อผู้ประกอบการ  นักสร้างสรรค์   
นักออกแบบ และนักศึกษา  

2) ประชาชนในพื้นท่ีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์มากขึ้น 
ผลกระทบส าคัญท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้รับการออกแบบและปรับปรุงให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
ความคาดหวังส าคัญจากผู้เกี่ยวข้องเสนอเพื่อการพัฒนา 
มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้นในการให้คณะต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการ

พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์   
 
3.3 งานส าคัญท่ีอธิการบดีต้องการท าให้ส าเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 1) การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 2) การพัฒนากระบวนการ หรือกิจกรรม เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้บัณฑิตมีงานท าเพ่ิมมากข้ึน 
 3) การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของคณาจารย์ที่วิทยาเขตหนองคายและการพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่ง

ทางวิชาการของคณาจารย์ 
 
3.4 ความต้องการช่วยเหลือจากสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 1) สนับสนุนนโยบายเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในเรื่องต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 

- สนับสนุนนโยบายด้านการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ เป็นที่ต้องการของประเทศ หลักสูตร
นานาชาติ หลักสูตรบูรณาการสหสาขาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือผลิตบุคลากรออกไป
ท างานตามยุทธศาสตร์มุ่งเป้าของรัฐบาล อาทิเช่น หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
(Biomedical Engineering) หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรและวิทยาศาสตร์ (Agricultural 
Technology and Sciences) 

- สนับสนุนนโยบายด้านการพัฒนาวิทยาเขตหนองคายทั้งด้านหลักสูตรใหม่ หน่วยงานใหม่ 
รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้นักศึกษาในพ้ืนที่โดยรอบ และในอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขงเข้ามาศึกษาต่อ และต่อยอดความรู้ 

2) สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของวิทยาเขตหนองคาย อาทิ การปรับปรุง
หอพักนักศึกษา การปรับปรุงภูมินิเวศน์ให้น่าอยู่ น่าเรียน การปรับปรุงอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 2 การปรับปรุง
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ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร การปรับปรุงสนามกีฬาและไฟส่องสว่างสนามกีฬา เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา ตลอดจนการออกก าลังกายของนักศึกษาและบุคลากร 

3) สนับสนุนนโยบายในการพัฒนาให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง อาทิ 

- การจัดตั้งศูนย์เครื่องมือกลางเพ่ือสนับสนุนการวิจัยคุณภาพสูง 
- การจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง 
- โครงการพัฒนาศูนย์กลางทางการแพทย์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS Medical Hub) 
- โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยกับ University of Tsukuba 

 
3.5 สรุปผลการประเมิน 

ผลการติดตามและประเมินผลงานอธิการบดีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เม่ือพิจารณาตาม
เกณฑ์การประเมินผลงาน ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

องค์ประกอบที่ 1 ผลการด าเนินงานตามพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 
มีสัดส่วน ร้อยละ 80 โดยก าหนดสัดส่วนการประเมินจาก ผลงานตามตัวชี้วัด และโครงการในแผนปฏิบัติการฯ 
: โครงการส าคัญ : ความพึงพอใจ ในสัดส่วน 50 : 20 : 10 ผลการประเมิน เป็นดังนี้ 

(1) ผลงานตามตัวชี้วัด และโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีตัวชี้วัด
ทั้งหมด 40 ตัว โดยน ามาประเมิน จ านวน 34 ตัว และไม่น ามาประเมิน 6 ตัว ระดับความส าเร็จของผลการ
ด าเนินงาน อยู่ในระดับดีมาก ( x = 4.67)  และโครงการทั้งหมด 125 โครงการ ระดับความส าเร็จของผลการ
ด าเนินงาน อยู่ในระดับดีมาก ( x = 4.94) โดยเมื่อพิจารณาค่าความส าเร็จทั้ง 2 ส่วน คือ ระดับความส าเร็จ
ของตัวชี้วัด และระดับความส าเร็จของโครงการ เท่ากับ 4.83 ได้ค่าคะแนน 48.31 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
50 คะแนน 

(2) ผลงานของโครงการส าคัญ จ านวน 7 โครงการ ความส าเร็จของการด าเนินงาน เท่ากับ 4.71 ได้ 
18.86 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน 

(3) ความพึงพอใจต่อผลการบริหารงานของอธิการบดี ในทุกประเด็นยุทธศาสตร์ ผลจาก
แบบสอบถาม อยู่ในระดับดี ( x = 4.00) ได้ค่าคะแนน 8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10  

รวมคะแนนจากท้ังสามส่วนเท่ากับ 75.17 คะแนน จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน ประกอบกับผลจาก
ผู้ให้ข้อมูลภาคสนามที่ส่วนใหญ่เห็นว่ายืนยันในผลการประเมินตนเองในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ของอธิการบดี จึงสรุปได้ว่า ผลการประเมินในองค์ประกอบที่ 1 ได้คะแนน 75.17 จาก
คะแนนเต็ม 80 คะแนน มากกว่ากึ่งหนึ่ง 

องค์ประกอบที่ 2 ภาวะผู้น า และการส่งเสริมคุณธรรม มีสัดส่วนร้อยละ 20 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ให้
ข้อมูลจากแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงออกของอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น      
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ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร การปรับปรุงสนามกีฬาและไฟส่องสว่างสนามกีฬา เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา ตลอดจนการออกก าลังกายของนักศึกษาและบุคลากร 

3) สนับสนุนนโยบายในการพัฒนาให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง อาทิ 

- การจัดตั้งศูนย์เครื่องมือกลางเพ่ือสนับสนุนการวิจัยคุณภาพสูง 
- การจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง 
- โครงการพัฒนาศูนย์กลางทางการแพทย์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS Medical Hub) 
- โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยกับ University of Tsukuba 

 
3.5 สรุปผลการประเมิน 

ผลการติดตามและประเมินผลงานอธิการบดีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อพิจารณาตาม
เกณฑ์การประเมินผลงาน ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

องค์ประกอบที่ 1 ผลการด าเนินงานตามพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 
มีสัดส่วน ร้อยละ 80 โดยก าหนดสัดส่วนการประเมินจาก ผลงานตามตัวชี้วัด และโครงการในแผนปฏิบัติการฯ 
: โครงการส าคัญ : ความพึงพอใจ ในสัดส่วน 50 : 20 : 10 ผลการประเมิน เป็นดังนี้ 

(1) ผลงานตามตัวชี้วัด และโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีตัวชี้วัด
ทั้งหมด 40 ตัว โดยน ามาประเมิน จ านวน 34 ตัว และไม่น ามาประเมิน 6 ตัว ระดับความส าเร็จของผลการ
ด าเนินงาน อยู่ในระดับดีมาก ( x = 4.67)  และโครงการทั้งหมด 125 โครงการ ระดับความส าเร็จของผลการ
ด าเนินงาน อยู่ในระดับดีมาก ( x = 4.94) โดยเมื่อพิจารณาค่าความส าเร็จทั้ง 2 ส่วน คือ ระดับความส าเร็จ
ของตัวชี้วัด และระดับความส าเร็จของโครงการ เท่ากับ 4.83 ได้ค่าคะแนน 48.31 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
50 คะแนน 

(2) ผลงานของโครงการส าคัญ จ านวน 7 โครงการ ความส าเร็จของการด าเนินงาน เท่ากับ 4.71 ได้ 
18.86 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน 

(3) ความพึงพอใจต่อผลการบริหารงานของอธิการบดี ในทุกประเด็นยุทธศาสตร์ ผลจาก
แบบสอบถาม อยู่ในระดับดี ( x = 4.00) ได้ค่าคะแนน 8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10  

รวมคะแนนจากท้ังสามส่วนเท่ากับ 75.17 คะแนน จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน ประกอบกับผลจาก
ผู้ให้ข้อมูลภาคสนามที่ส่วนใหญ่เห็นว่ายืนยันในผลการประเมินตนเองในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ของอธิการบดี จึงสรุปได้ว่า ผลการประเมินในองค์ประกอบที่ 1 ได้คะแนน 75.17 จาก
คะแนนเต็ม 80 คะแนน มากกว่ากึ่งหนึ่ง 

องค์ประกอบที่ 2 ภาวะผู้น า และการส่งเสริมคุณธรรม มีสัดส่วนร้อยละ 20 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ให้
ข้อมูลจากแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงออกของอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น      
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ในด้านภาวะผู้น า และการส่งเสริมคุณธรรม อยู่ในระดับมาก ( x = 4.15) ได้คะแนน 16.60 จากคะแนนเต็ม 
20 คะแนน มากกว่ากึ่งหนึ่ง 

เมื่อพิจารณาจากทั้ง 2 องค์ประกอบร่วมกัน คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่าอธิการบดีมีผลการ
ประเมินแต่ละองค์ประกอบมากกว่าร้อยละ 50 และผลคะแนนรวมทั้ง 2 องค์ประกอบ เท่ากับ ร้อยละ 91.77 
มากกว่าร้อยละ 80 จึงสรุปว่าผลการประเมินการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในรอบ 12 เดือน (ระหว่างตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) ของอธิการบดีผ่านเกณฑ์
การประเมินตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 638/2560 เรื่อง แนวทางการก ากับติดตามและ
ประเมินผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2560 – 
2562) ทั้งนี ้ผลการประเมินสรุปได้ดังตารางที่ 9 
 
ตารางท่ี 9 : สรุปผลการประเมินการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2559 

 องค์ประกอบท่ี 1 (80%) 
ผลการด าเนินงานตามพันธกิจและนโยบายในการบริหาร

และพัฒนามหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบท่ี 2 
(20%) 

คุณลักษณะของ
อธิการบด ี

(  B) 
 
 

สรุปคะแนน 
ผลการประเมิน 

(100%) 
(A)+(B) 

 ผลงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ 

(KPIs+Proj.) 
(50%) 

ผลงาน
โครงการ 
ส าคัญ 
(20%) 

ความพึง
พอใจต่อ 

การบริหาร 
(10%) 

รวมคะแนน 
องค์ประกอบ

ท่ี 1 
(A) 

(80%) 

ผลลัพธ์ 4.83 4.71 4.00  4.15  

คะแนนท่ีได ้ 48.31 18.86 8.00 75.17 16.60 91.77 
  

ทั้งนี้ ในส่วนของความคิดเห็นส าคัญเพ่ือการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัย หากสภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบในความคิดเห็นดังกล่าว เห็นควรให้ทางมหาวิทยาลัยน าไปเพ่ือพิจารณาก าหนดเป้าหมายและ
แผนปฏิบัติงานตามความเป็นไปได้ แล้วเสนอให้สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก ากับ
ติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีฯ ในปีงบประมาณถัดไป 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การก ากับติดตาม และประเมินผลงานของอธิการบดีในรอบปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อธิการบดีได้เสนอโครงการส าคัญ เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยก ากับ
ติดตาม จ านวน 10 โครงการ ประกอบด้วย  

1) โครงการระบบจัดการขยะครบวงจร (ขยะพิษ) 
2) โครงการก่อสร้างลานไทรเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (โครงการต่อเนื่อง) 
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3) โครงการส่งเสริมวินัยด้านจราจรนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
สวมหมวกนิรภัย 100% (โครงการต่อเนื่อง) 

4) โครงการ Food Pilot Plant (โครงการต่อเนื่อง) 
5) โครงการเพิ่มสัดส่วนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ได้ 65% 
6) โครงการจัดท าฐานข้อมูลพระไตรรัตน์อีสาน ประจ าปี 2561 จ านวน 50 รูป (โครงการต่อเนื่อง) 
7) โครงการจัดท าฐานข้อมูลศิลปินมรดกอีสาน ประจ าปี 2561 จ านวน 30 คน (โครงการต่อเนื่อง) 
8) โครงการน าระบบ KKU-MIS กลาง ไปใช้กับคณะที่ยังไม่มีระบบให้ครบทุกคณะ 
9) โครงการเพิ่มสัดส่วนจ านวนนักศึกษาต่างชาติเชิงรุก 
10) โครงการบริการวิชาการที่ชุมชนสามารถเข้าถึงได้ โครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยาเขตหนองคาย และการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าจังหวัดหนองคาย 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการก ากับติดตามฯ ได้เสนอให้มีการก ากับติดตามในเรื่องที่มหาวิทยาลัยต้อง

ให้ความส าคัญ เนื่องจากเป็นประเด็นเร่งด่วน และมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารมหาวิทยาลัยใน
สภาวการณ์ปัจจุบัน โดยให้อธิการบดีจัดท าแผนการด าเนินงานเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  จ านวน 4 
เรื่อง ได้แก่ 

1) ควรพิจารณาปรับปรุง /ยกเลิกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ไม่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ลดลง
อย่างน้อย ร้อยละ 50  

2) การหมุนเวียน/การจัดทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และการปรับปรุงโครงสร้างใน
ระดับส่วนงานเพ่ือเป็น Multidisciplinary/Interdesciplinary ได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับระบบสวัสดิการและสุขภาพ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของ
พนักงานมหาวิทยาลัยให้มีความสมดุล และเหมาะสมให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

3) การทบทวนตัวชี้วัดภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ให้มีความท้าทายสู่การบรรลุเป้าหมายที่เข้มข้นขึ้น 
โดยให้สอดรับกับ 4 เสาหลัก วิธีการประเมินมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ และบรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน 

4) การปรับปรุงศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การญจนาภิเษก 
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3) โครงการส่งเสริมวินัยด้านจราจรนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรณรงค์ขับข่ีปลอดภัย
สวมหมวกนิรภัย 100% (โครงการต่อเนื่อง) 

4) โครงการ Food Pilot Plant (โครงการต่อเนื่อง) 
5) โครงการเพิ่มสัดส่วนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ได้ 65% 
6) โครงการจัดท าฐานข้อมูลพระไตรรัตน์อีสาน ประจ าปี 2561 จ านวน 50 รูป (โครงการต่อเนื่อง) 
7) โครงการจัดท าฐานข้อมูลศิลปินมรดกอีสาน ประจ าปี 2561 จ านวน 30 คน (โครงการต่อเนื่อง) 
8) โครงการน าระบบ KKU-MIS กลาง ไปใช้กับคณะที่ยังไม่มีระบบให้ครบทุกคณะ 
9) โครงการเพิ่มสัดส่วนจ านวนนักศึกษาต่างชาติเชิงรุก 
10) โครงการบริการวิชาการที่ชุมชนสามารถเข้าถึงได้ โครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยาเขตหนองคาย และการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าจังหวัดหนองคาย 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการก ากับติดตามฯ ได้เสนอให้มีการก ากับติดตามในเรื่องที่มหาวิทยาลัยต้อง

ให้ความส าคัญ เนื่องจากเป็นประเด็นเร่งด่วน และมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารมหาวิทยาลัยใน
สภาวการณ์ปัจจุบัน โดยให้อธิการบดีจัดท าแผนการด าเนินงานเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  จ านวน 4 
เรื่อง ได้แก่ 

1) ควรพิจารณาปรับปรุง /ยกเลิกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ไม่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ลดลง
อย่างน้อย ร้อยละ 50  

2) การหมุนเวียน/การจัดทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และการปรับปรุงโครงสร้างใน
ระดับส่วนงานเพ่ือเป็น Multidisciplinary/Interdesciplinary ได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับระบบสวัสดิการและสุขภาพ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของ
พนักงานมหาวิทยาลัยให้มีความสมดุล และเหมาะสมให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

3) การทบทวนตัวชี้วัดภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ให้มีความท้าทายสู่การบรรลุเป้าหมายที่เข้มข้นขึ้น 
โดยให้สอดรับกับ 4 เสาหลัก วิธีการประเมินมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ และบรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน 

4) การปรับปรุงศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การญจนาภิเษก 
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