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คานา
แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 – 2558 นี้ จัดทาขึ้นเพื่อใช้
เป็นแผนแม่บทในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่นใน 4 ปีข้างหน้า โดยพัฒนาปรับปรุงแก้ไข
จากแบบเสนอทิศทางกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระพิเศษ เมื่อ
วันที่ 22 กรกฎาคม 2553 เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
ผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในขณะนั้น ซึ่งแผนดังกล่าวนี้ได้จัดทาบนพื้นฐาน
ของข้อมูลจากการประมวลสภาพปัจจุบันและการประเมินมหาวิทยาลัย และการวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม(SWOT) โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฉบับที่ 3/2553 เรื่อง นโยบายและพันธกิจในการบริหารมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2554 - 2558)
แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้จัดทาขึ้นโดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ
ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหารได้แก่ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีและรองคณบดี ผู้อานวยการ
ศู น ย์ สถาบั น ส านั ก และกองต่ า งๆ กลุ่ ม ผู้ แ ทนส่ ว นราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
กลุ่มผู้บริหารศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย กลุ่มสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ
และลูกจ้าง ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัย คณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่าย กลุ่มผู้นาองค์การนักศึกษา
นายกสโมสรนั ก ศึ ก ษา และชมรมนั ก ศึ ก ษาต่ า งๆ เพื่ อ น าเสนอและรั บ ฟั ง ข้ อ คิ ด เห็ น ตลอดจน
ข้อเสนอแนะในการจัดทาและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน
มีนาคม ก่อนนาเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณบดี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2554 และ
สภามหาวิทยาลัย เมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2554 ตามลาดับ
แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาสาคัญ คือ
บทที่ 1 กรอบแนวคิ ดการจั ด ทาแผนยุท ธศาสตร์ การบริห ารมหาวิทยาลั ยขอนแก่ น
พ.ศ. 2555 – 2558
บทที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก
บทที่ 3 แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555-2558
บทที่ 4 รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ โครงการการดาเนินงาน
บทที่ 5 การนาแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
บทที่ 6 ความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กับแผนต่างๆ และ ภาคผนวก
เนื่ องจากปี พ.ศ.2554 นั้น คณะผู้บริหารชุดใหม่ รับหน้าที่ในช่ว งกลางปีงบประมาณ
จึงยังคงสานต่อแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น ที่ทีมผู้บริหารเดิมได้จัดทาขึ้น เพื่อให้เกิด
ความต่ อ เนื่ อ งทางการปฏิ บั ติ ง าน จึ ง ใช้ ชื่ อ แผนยุ ท ธศาสตร์ ดั ง กล่ า วในปี พ.ศ.2555-2558
ก

อย่างไรก็ตามแผนดังกล่าวได้คานึงถึงความสอดคล้องในประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ 3/2553
ซึ่งระบุระยะเวลาไว้ในปี พ.ศ.2554-2558 ทั้งนี้อาจจาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ
ตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2554 ในช่วงการขอปรับงบประมาณกลางปี บ้าง
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 – 2558
ฉบับนี้ จะเป็นเสมือนเข็มทิศชี้แนวทางที่ชัดเจนสาหรับประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในอันที่จะ
รวมพลังนาไปสู่การพัฒนาให้บรรลุถึงเป้าหมายที่พึงปรารถนาต่อไป

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พฤษภาคม 2554

ข

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
สภามหาวิ ท ยาลั ย ในคราวการประชุ ม วาระพิ เ ศษ เมื่ อ วั น ที่ 22 กรกฎาคม 2553
ได้กาหนดทิศทางกลยุทธ์ (Strategic Direction) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในอีก 4 ปีข้างหน้า
และประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3 /2553 เรื่อง พันธกิจและนโยบายในการบริหาร
และพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ.2554-2558) เพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพัฒนาการที่ดีอย่าง
ต่อเนื่องเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด จาเป็นต้องพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาและจุดอ่อนที่สาคัญของมหาวิทยาลัย เพื่อรักษาและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ภายในเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2554-2558) ดังต่อไปนี้
“เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ
อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย และ อันดับ 1 ใน 400 ของโลก”
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น น าที่ มี อั ต ลั ก ษณ์ มี คุ ณ ภาพ มาตรฐาน
ความเป็นเลิศ มีบทบาทในการชี้นา ตอบสนองความต้องการและเตือนสติของสังคม เป็นที่ยอมรับ
ของสั ง คมในระดั บ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ระดั บ ชาติ และระดั บ นานาชาติ ขณะเดี ย วกั น
เพื่อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อนมหาวิทยาลั ย ไปสู่ เป้า หมายดัง กล่ า ว มหาวิ ทยาลั ยจะต้อ งคานึงถึ งประเด็ น
เป้าหมายรองที่สาคัญและเกี่ยวข้องอีก 3 ประเด็นประกอบด้วย
1.เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน
2.เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
3.เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ค วามสามารถในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร
ทรั พ ย์ สิ น
และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
การบริ ห ารงานในสี่ ปี ข้ า งหน้ า จากเป้ า หมายของสภามหาวิ ท ยาลั ย นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่นโดยภาพรวมแล้วมีศักยภาพที่จะดาเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายได้ ซึ่งต้องมีการกาหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่เหมาะสม ควบคู่กับการใช้ศักยภาพของคณะผู้บริหาร
ในระดับต่างๆ การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากร การปรับเปลี่ยนกระบวนการดาเนินงาน
ให้ มี ค วามคล่ อ งตั ว และประสิ ท ธิ ภ าพ การปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บ การประสานงานความร่ ว มมื อ
จากภายในและภายนอกตลอดจนการดาเนินงานที่ใช้หลักธรรมาภิบาล เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ให้บรรลุถึงเป้าหมายที่สภากาหนดไว้ได้
แผนยุ ท ธศาสตร์ ดังกล่ าวประกอบด้ว ย วิสั ยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ จานวน
10 ประเด็นยุทธศาสตร์ 24 กลยุทธ์ 91 มาตรการ 315 โครงการตัวอย่าง ที่ได้จัดทาขึ้น จะเป็น
เครื่ อ งมื อ ที่ ส าคั ญ ที่ ใ ช้ เ ป็ น แนวทางในการขั บ เคลื่ อ นให้ ก ารด าเนิ น งานบรรลุ เ ป้ า หมายของสภา
มหาวิทยาลัยกาหนด ยุทธศาสตร์ทุกยุทธศาสตร์ที่นาเสนอมีความสาคัญที่เท่าเทียมกัน แต่ปัจจัยที่
ค

สาคัญมากปัจจัยหนึ่ง คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยประมาณหนึ่งหมื่นคน ทั้ง อาจารย์ ข้าราชการ
พนักงาน และลูกจ้างทุกประเภท ที่อยู่ร่วมกันในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ หากบุคลากรทั้งหมดมีความสุข
ก็เชื่อได้ว่า ผลงานที่เกิดขึ้น แต่ละภารกิจก็จะออกมาดี มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ดังนั้น ในทิศทางยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฉบับนี้ จึงได้ให้ความสาคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลในรูปแบบต่าง ๆ ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี และยุทธศาสตร์ที่ 2
การผลิตบัณฑิตที่ดี มีการส่งเสริมให้นาเอางานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานประจาเต็มรูปแบบ
ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวิจัย นอกจากการมีทรัพยากรบุคคลที่ดี การมีวัตถุดิบที่ดี หรือมีนักเรียนที่
ดีเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และโปรแกรม
หลั ง ปริ ญญาเอก ก็ จ ะช่ว ยให้ การทางานของอาจารย์ และบุค ลากรง่ ายขึ้น ซึ่ง ในยุ ทธศาสตร์ ที่ 2
การผลิตบัณฑิตที่ดี และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนานักศึกษา ได้นาเสนอรายละเอียดในการที่จะมี
กลไกในการรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นดี เรี ย นเก่ ง เข้ า มาศึ ก ษาต่ อ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น การสร้ า ง
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่มีความร่มรื่นและบรรยากาศของการเรียนรู้ที่ ดีภายในมหาวิทยาลั ย
การพัฒ นาให้ มหาวิ ทยาลั ย เป็ น บ้านแห่ งที่ส อง ตลอดจนความอบอุ่นที่ไ ด้รั บจากรุ่นพี่ อาจารย์
และบุคลากรทุกส่ วน จะช่วยให้นั กศึกษาคลายความคิดถึงบ้าน สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ได้มีการกาหนด
รายละเอียดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้
ประเด็น ยุทธศาสตร์ เพื่อน าไปสู่ เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้นาเสนอประกอบด้ว ย
ยุทธศาสตร์ 10 ยุทธศาสตร์ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ระบบบริหารจัดการที่ดี
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีระบบบริหารจัดการที่ดีที่สร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุก
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร (healthy* organization) ควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาล
และมาตรฐานการทางานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (high performance organization)
ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ คือ
1) มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี
2) พัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
3) การเงิน งบประมาณและการจัดสรร
4) การบริหารจัดการพื้นที่ที่ดี
5) ระบบบริหารจัดการองค์กร
Healthy หมายถึง สุขภาวะที่สมบูรณ์ ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญา
ง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตบัณฑิตที่ดี
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ
ทางวิชาการ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบในการทางาน รวมทั้งการใช้ชีวิต
ในสังคม ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และมีสมรรถนะระดับสากล สามารถแข่งขันกับ
นานาชาติได้ บนพื้นฐานของความเป็นไทย
ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ คือ
1) มีหลักสูตรที่ดี
2) การจัดการเรียนการสอนที่ดี (Learning Management System)
3) การผลิตบัณฑิต
4) การพัฒนาคณาจารย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนานักศึกษา
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา ให้เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้ และประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความ
เข้าใจอันดีและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถดารงชีพอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมี
คุณภาพ และคุณธรรม
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ
1) สนับสนุนการทากิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม
ส่งเสริมด้านจริยธรรมและคุณธรรม
2) มีหอพักนักศึกษาและสถานที่รองรับการทากิจกรรมที่ดี
3) ระบบการบริหารกิจการนักศึกษาที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการวิจัย
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการนาเอาหลักการของการวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒ นางานประจาและการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปสู่
“มหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา (Research Based University)”
ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ คือ
1) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนาของโลก
2) การสร้างบรรยากาศการวิจัยที่เอื้อต่อนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
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3) การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
4) การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอย่างยั่งยืน
5) สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ สถานประกอบการ
ภาคธุรกิจ และชุมชน เพื่อนาผลการวิจัยไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างยั่งยืน
6) การขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านบริการวิชาการ
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์และพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการ โดยเป็นที่พึ่งของสังคมโดยของประเทศ และประเทศ
ในภูมิภาค บนพื้นฐานของความรู้ทางวิชาการสู่การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อันจะนาไปสู่
การชี้นาสังคมทางปัญญา การพัฒนาสังคมฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ คือ
1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี
เป้าประสงค์ : เป็นผู้นาในการอนุรักษ์ ส่งเสริม วิ จัย และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อรักษา
คุณค่าและเพิ่มมูลค่าในระดับชาติและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ตลอดจนการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงไปสู่กระบวนการการเรียนการสอนในระดับต่างๆ
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ คือ
1) เป็ น ศู น ย์ กลางด้า นการอนุรัก ษ์และส่ งเสริมศิล ปวัฒ นธรรมอีส านและภู มิปัญญา
ท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : ด้านพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่สนับสนุนและส่งเสริมให้การประกันคุณภาพเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารและดาเนินงานทุกระบบขององค์กร เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่ ง
คุณภาพที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล มีสมรรถนะ (Competency) ในการขับเคลื่อนให้
บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์แห่งความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของชาติ ที่สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ คือ
1) สร้างวัฒนธรรมขององค์กรเชิงคุณภาพและองค์กรแห่งการเรียนรู้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 : ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี
เป้ า ประสงค์ : สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ร่ ว มสร้ า งความเข้ ม แข็ ง และขั บ เคลื่ อ นให้
มหาวิทยาลัยขอนแก่นก้าวไปเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาของเอเซีย และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้
เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมด้วย วิทยา จริยา ปัญญา
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ คือ
1) การพัฒนาความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 : ด้านชุมชนสัมพันธ์
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชนในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาชั้น
นาที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นแบบอย่างที่ดี
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ คือ
1) ชุมชนสัมพันธ์ที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 : การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
เป้า ประสงค์ : มหาวิทยาลั ย ขอนแก่นมีการบริห ารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สิ นได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและคุ้ม ค่ าต่ อ องค์ กร ลดการพึ่ งพางบประมาณแผ่ น ดิ นและมี ค วามมั่น คงทางด้ า น
งบประมาณมากขึ้นจากการจัดหารายได้เป็นของตนเอง
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ คือ
1) การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
ความสาเร็จดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ จะต้องมีการกาหนดแนวทางในการนายุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติที่ดีด้วย ซึ่งในแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ได้กาหนดแนวทางการดาเนินงานไว้ 5 ขั้นตอนดังนี้
1) การเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์สู่โครงการและงบประมาณ ก่อนที่จะมีการนาเอาแผน
ยุทธศาสตร์ นี้ จ ะถูกน าไปผ่ านกระบวนการรับฟังความคิดเห็ นอย่างมีส่ วนร่ว มจากประชาคมของ
มหาวิทยาลัย ก่อน หลังจากนั้น นาโครงการเข้าสู่ระบบบริหารทรัพยากรขององค์กร (Enterprise
Resource Planning) เพื่อให้สามารถตรวจสอบและติดตามการดาเนินงานของโครงการต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
2) การถ่ า ยทอดเป้ า ประสงค์แ ละตั ว ชี้ วั ด จากระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย สู่ ร ะดั บ หน่ ว ยงาน
โดยการจัดทาคารับรองการปฏิบัติรายการะหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานระดับคณะหรือเทียบเท่า
และคารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างคณะหรือเทียบเท่ากับหน่วยงานภายในขององค์กร
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3) การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่ประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้
บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักและรับรู้ถึงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จึงจะจัด
ให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บุ คลากรและนักศึกษา
ได้รับรู้และเข้าใจ ทั้งในการทาประชาสัมพั นธ์และการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ที่มหาวิทยาลัย
จัดเตรียมไว้
4) การติดตามเพื่อให้เกิดการประเมินผล การเรียนรู้ และการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์
จัดทาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบ
และกลไกของการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้บริหารได้มีระบบในการติดตามข้อมูล
ความคืบหน้าและสามารถปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ต่างๆ
ที่เกิดขึ้น
5) บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ต่อการนายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ การดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนั้น จะไม่มีทางประสบความสาเร็จได้โดยทีมผู้บริหารที่ประกอบไป
ด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการ และผู้ช่วยอธิการบดี เท่านั้น แต่จะต้องอาศัยกลุ่ม
บุคคลต่าง ๆ ในการส่งเสริม สนับสนุน และเข้ามามีส่วนร่วมในการขั บเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย นับตั้งแต่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่มีบทบาทสาคัญในการกาหนดทิศทาง ให้ความ
เห็นชอบต่อรายละเอียดของโครงการต่างๆ รวมทั้งออกกฎระเบียบและแนวปฏิบัติที่เอื้อต่อการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ทั้งหลาย
งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นตลอดสี่ปี วงเงินทั้งสิ้น 46,159.7233 ล้านบาท แยกเป็นงบประมาณ
แผ่นดินร้อยละ 37.39 งบประมาณรายได้ร้อยละ 62.61 โดยเป็นงบดาเนินการร้อยละ 51.34
งบลงทุนร้อยละ 20.93 และงบเงินอุดหนุนร้อยละ 27.73
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บทที่ 1 กรอบแนวคิดการจัดทาแผนยุทธศาสตร์บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2555 - 2558

บทที่ 2

1.1 จุดมุ่งหมายและปณิธานของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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1.2 พัฒนาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก
2.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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(SWOT Analysis)
บทที่ 3

2.2 สถานการณ์และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555-2558
3.1 ที่มา
3.2 กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.3 ปณิธาน
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 พันธกิจ
3.6 ค่านิยม (Values)
3.7 วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)
3.8 ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555-2558
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บทที่ 1
กรอบแนวคิดการทาแผนยุทธศาสตร์
การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 - 2558
การจั ดทาแผนยุ ทธศาสตร์ การบริห ารมหาวิทยาลั ยขอนแก่น พ.ศ.2555-2558 ฉบับนี้
จัดทาขึ้นโดยการวิเคราะห์ และประมวลผลบนพื้นฐานของข้อมูล จากประกาศสภามหาวิทยาลั ย
ขอนแก่น ฉบั บ ที่ 3/2553 เรื่ อง พัน ธกิ จ และนโยบายในการบริ ห ารและพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย
(พ.ศ.2554-2558 ) ซี่งผ่านกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมทั้ง 7 กลุ่ม คือ
(1)คณะ/ศูนย์/สถาบัน/สานัก (2) สภาคณาจารย์/คณาจารย์ทั่วไป (3) สภาข้าราชการ พนักงานและ
ลูกจ้าง/บุคลากรสายสนับสนุน (4) นักศึกษา (5) ศิษย์เก่า (6) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ภาครัฐ ธุรกิจ
เอกชน ประชาคม (7) ผู้บริหารและอดีตผู้บริหาร และข้อมูล สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
ข้อ มู ล การทบทวนและวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อน โอกาส ภาวะคุ ก คาม (SWOT) ในการพั ฒ นา
มหาวิท ยาลั ย จากองค์ ก รภายนอก เช่ น ส านัก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) รวมถึงข้อมูลจากแผน
ยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ.2552-2554 แผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) และ
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)
1.1 จุดมุ่งหมายและปณิธานของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2507 ตามนโยบายการขยายการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสู่ส่วนภูมิภาค ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 ของประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังกระแสพระราชดารัสแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชในวันเสด็จพระราชดาเนินมาทรงเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม
2510 ซึ่งมีใจความตอนหนึ่งว่า
“การตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่งนั้นเป็นคุณอย่างยิ่ง
เพราะทาให้การศึกษาชั้นสูงขยายออกไปถึงภูมิภาคที่สาคัญที่สุดส่วนหนึ่งของประเทศ
ซึ่งต่อไปจะเป็นผลดีแก่การพัฒนา ยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคนี้
เป็นอย่างยิ่ง ความสาเร็จในการตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จึงเป็นความสาเร็จที่ทุกคนควรจะยินดี”
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1.2 พัฒนาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีพัฒนาการมาโดยลาดับตั้งแต่วันที่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ในที่นี้แบ่ง
พัฒนาการตามผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัยได้ 3 ยุคดังนี้
ยุคที่หนึ่ง : ทศวรรษที่หนึ่งและสอง มหาวิทยาลัยแห่งแรกและชั้นนาของภูมิภาคของ
ประเทศ
พัฒนาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นในยุคที่หนึ่ง ในทศวรรษที่หนึ่งและสอง (พ.ศ. 2507-2526)
เป็นยุคแห่งการก่อตั้งและขยายตัวมหาวิทยาลัย
ทศวรรษที่หนึ่ง (พ.ศ. 2507-2516) ทศวรรษของการก่อตั้ง
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ในยุ ค เริ่ ม ก่ อ ตั้ ง มี 3 คณะวิ ช า คื อ คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่วนคณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์ ทาหน้าที่สอนในรายวิชาพื้นฐานยังไม่ได้
รับนักศึกษา ในปีแรก มีจานวนทั้งสิ้น 107 คน ทั้งนี้ ในทศวรรษแรกมหาวิทยาลัยขอนแก่นผลิต
บัณฑิตระดับปริญญาตรีรุ่นแรกในปีการศึกษา 2510 จานวน 59 คน ระยะต่อมาได้ขยายไปสู่การ
จัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2517-2526) ทศวรรษของการขยายตัว
ในช่วงทศวรรษที่สอง มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการขยายการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพอย่างต่อเนื่อง มีการจัดตั้ง คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และจัดตั้งหน่วยงานรองรับ
ภารกิจสนับสนุนของมหาวิทยาลัย เช่น สานักวิทยบริการ สถาบันวิจัยและพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย
ยุคที่สอง : ทศวรรษที่สามและสี่ มหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ
พัฒนาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นในยุคที่สอง ทศวรรษที่สามและสี่ (พ.ศ. 2527-2546)
เป็นยุคแห่งการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย
ทศวรรษที่สาม (พ.ศ. 2527-2536) ทศวรรษของการขยายตัวต่อเนื่อง
ในตอนต้นของช่วงทศวรรษที่สามนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการจัดตั้งคณะ/หน่วยงาน
ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการ
จัดการ นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้ง ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง และศูนย์หัวใจสิริกิติ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ยังได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดาเนินการจัดตั้งวิ ทยาลัย
อุบ ลราชธานี และวิท ยาลั ย สุ ร นารี ต่อมาได้แ ยกตั ว ออกเป็น มหาวิท ยาลั ยอุ บลราชธานี และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามลาดับ
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ทศวรรษที่ 4 (ปี พ.ศ. 2537-2546) : มหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ (Comprehensive
University)
ในทศวรรษนี้นับว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีคณะและสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ค่อนข้างครอบคลุม
และจัดว่าเป็น Comprehensive University ที่สาคัญของภูมิภาค มีการจัดตั้ง วิทยาเขตหนองคาย
คณะศิล ปกรรมศาสตร์ วิทยาลัย บัณฑิตศึกษาการจัดการ และมีการจัดตั้งหน่ว ยงานสนับสนุน
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น เช่น สานักทะเบียนและประมวลผล สถาบันความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้าโขง สถาบันสันติศึกษา (เป็นหน่วยงานในกากับของมหาวิทยาลัย)
ยุคที่สาม : ทศวรรษที่ห้า (พ.ศ. 2547-2552) : ก้าวย่างสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ
การวิจัย และมหาวิทยาลัยชั้นนาของภูมิภาคอาเซียน
ในยุคที่สาม เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง จากภาวะโลกาภิวัตน์ซึ่งมีความเจริญก้าวหน้า
ทางวิช าการและเทคโนโลยี แบบก้าวกระโดด ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ ) ดร.สุ มนต์ สกลไชย
อธิการบดี ในขณะนั้น ได้กาหนดวิสัยทัศน์ให้ มหาวิทยาขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย และ
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของภูมิภาคอาเซียน บนพื้นฐานของความรับผิดชอบในการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ที่ใช้ในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ในทศวรรษที่ห้า (พ.ศ.2547-2552) มหาวิทยาลัยขอนแก่นเริ่มมีความเข้มแข็งด้านการวิจัย
ต่อเนื่องมาจากท้ายทศวรรษที่สี่ที่มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางขึ้ นมา 15 ศูนย์วิจัย และเป็นช่วง
ที่มหาวิทยาลัยเข้าสู่การประเมินอย่างเข้มข้นโดยองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและหน่วยงานอิสระ
จากภายนอก การประเมินโดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สานักงาน
ประเมินและรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) องค์การมหาชน สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ตลอดจนการเข้าสู่การประเมินในระดับนานาชาติจากการจัดอันดับ ของนิตยสาร
Asia week (ASIA’S BEST UNIVERSITIES 2000) และการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดยนิตยสาร
Times (World University Ranking 2006)
ในช่ ว งนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น พั ฒ นาตนเองเข้ า สู่ อ งค์ ก รแห่ ง คุ ณ ภาพมากขึ้ น มี ก าร
ดาเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรโดยการยุบรวมภาควิชาใน 8 คณะ (คงเหลือ 74 ภาควิชาจาก
เดิม 112 ภาควิชา) ยุบกองบริการการศึกษา มีการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
โครงการจั ด ตั้ ง คณะรั ฐ ประศาสนศาสตร์
ส านั ก งานโครงการความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรมส่งเสริมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สานักงานนวัตกรรมการ
เรียนการสอน สานักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันภาษา สถาบันขงจื้อ สานักบริหารการวิจัย สานักงาน
ประเมินและประกันคุณภาพ สานักงานประสานและจัดการเรื่องร้องเรียน สานักงานกฎหมาย
ตลอดจนหน่ ว ยงานที่เป็ น องค์กรในกากับ ได้แก่ ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ สานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอาคารขวัญมอ เพื่อร่วมพัฒนาและ
ผลักดันให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นก้าวไปสู่ มหาวิทยาลัย อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80
ของเอเชีย และ อันดับ 1 ใน 400 ของโลก
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บทที่ 2
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกใช้หลักการบนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้จากการประเมิน
ตนเองและโดยองค์กรต่างๆ เช่น จุดเด่นและโอกาสพัฒนา รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัย วิเคราะห์ทิศทาง สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
และประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3/2553 เรื่อง พันธกิจและนโยบายในการบริหาร
และพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ.2554-2558 )
2.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( SWOT Analysis)*
จุดแข็ง(Strengths)
1) การมีศูนย์ให้บริการวิชาการในระดับชาติและระดับภูมิภาค ได้แก่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ โรงพยาบาลทันตกรรม และโรงพยาบาลสัตว์ นอกจากจะเป็นที่พึ่งของประชาชนใน
ด้านสุขภาพแล้ว ยังช่วยส่งเสริมและยกระดับการผลิตบัณฑิตและการวิจัยได้เป็นอย่างดี
2) ที่ตั้งมหาวิทยาลัยได้สร้างศักยภาพในด้านต่าง ๆ โดยเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค
จึงเป็นที่ตั้งของศูนย์ภูมิภาคหรือเครือข่ายภูมิภาคต่างๆ จานวนมาก
3) มีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ร่มรื่นมีสถานที่เพื่อการออกกาลังกายมากกว่า 11
กิโลเมตร ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากรและนักศึกษา
4) ผลงานที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่ยอมรับของสังคมและโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5) มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่ตั้งมานาน มีความพร้อมอยู่ใน 5 อันดับแรกของ
ประเทศ และมากกว่าสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ในภูมิภาค
6) มีพื้นที่กว้างขวาง ขนาดใหญ่โดยมีพื้นที่ ณ จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ประมาณ 5,500 ไร่
จังหวัดชัยภูมิ 70 ไร่ จังหวัดร้อยเอ็ด 1,170 ไร่ จังหวัดเลย 2,106 ไร่ วิทยาเขตหนองคาย 3,413ไร่
จังหวัด หนองคาย รวมพื้นที่ ทั้งหมดประมาณ 12,259 ไร่

*ที่มา : สรุปผลการสารวจความคิดเห็นจากที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 18
มีนาคม พ.ศ.2554 ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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7) การกาหนดนโยบายทิศทางและนโยบายเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย ” นั้น เป็นความ
ชัดเจนของเปูาหมายที่จะเป็นประโยชน์ในการกาหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ การพัฒนากลไก
พื้น ฐานด้านวิจั ย และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง กลุ่ มวิ จัย
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ TLO ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คลินิกเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น มีส่วนสาคัญที่จะผลักดันและ
ส่งเสริมให้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประสบความสาเร็จในการเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยได้ ง่ายขึ้น
เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาระดับนานาชาติ(world class)
8) คุณภาพบัณฑิต เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต และมีอัตราการมีงานทาและศึกษาต่อ
มากกว่า ร้อยละเฉลี่ย 80 บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีคุณภาพจัดอยู่ในมาตรฐานที่สูงโดยได้การ
ประเมินในความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสูงมากกว่าร้อยละ 80
9) การมีกองทุน 40 ปี เพื่อการพัฒนาบุคลากร (วงเงิน 100 ล้านบาท) กองทุนวิจัย 40 ปี
(วงเงิน 100 ล้านบาท) กองทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี กองทุน
เพื่อการขยายโอกาสแก่นักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนา
บุคลากร ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา และนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยได้ง่ายขึ้น
จุดอ่อน(Weaknesses)
1) บัณฑิตปริญญาตรียังมีจุดอ่อนในด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ความมั่นใจ และ
ความสามารถในการแก้ปัญหา ส่วนบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก มีจุดอ่อนในเรื่องผลงานวิทยานิพนธ์
ยังไม่โดดเด่นและยังไม่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้มากเท่าที่ควรจะเป็น ซึ่งเห็นได้จากผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์มีน้อย
2) หลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนใหญ่พัฒนาขึ้นภายใต้การริเริ่มของภาควิชาจึงมี
ลักษณะแคบและขาดการบูรณาการของสาขาวิช าอื่นนอกภาควิชาหรือนอกคณะโดยเฉพาะขาดการ
นาความต้องการจริงของผู้ใช้บัณฑิตมาใช้ในการกาหนดหลักสูตรอย่างจริงจัง การกาหนดวิชาที่มีใน
หลักสูตรอยู่ในพื้นฐานของความเชี่ยวชาญ/ความต้องการของอาจารย์ในภาควิชานั้นๆ ดังนั้น การเกิด
หลักสูตรที่มีลักษณะบูรณาการหลายสาขาวิชาในคณะหนึ่งๆ จึงเกิดยากมาก ส่วนการเกิดหลักสูตรใน
ระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการระหว่างคณะไม่มีเลยและในระดับบัณฑิตศึกษามีค่อนข้างน้อย
3) คณาจารย์ที่เป็นนักวิจัยศักยภาพสูงระดับนานาชาติยังมีน้อย การวิจัยร่วมกับนักวิจัยจาก
ต่างประเทศของอาจารย์ยังมีน้อย
4) ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มี Impact factor สูงและผลงานที่ได้รับ
การอ้างอิงมีจานวนน้อยมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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5) ระบบบริหารงานบุคคลไม่เอื้อให้มหาวิทยาลัยสามารถดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงมาเป็นอาจารย์
และรักษาทรัพยากรบุคคลที่มี คุณค่าเอาไว้ได้ มหาวิทยาลัยยังขาดระบบการเตรียมบุคคลที่เข้าสู่
ตาแหน่งบริหารอย่างเป็นรูปธรรม
6) การนา มข. สู่การจัดอันดับในระดับนานาชาติ มข. ยังมีจุดอ่อนเรื่อง ศักยภาพและความ
พร้อมในการเปิดหลักสูตรนานาชาติ จานวนอาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ และโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบบริการในมหาวิทยาลัยซึ่งจะต้องกาหนดกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาศักยภาพอย่างจริงจัง
โอกาส(Opportunities)
1) นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสู่ระดับโลก (World Class
University) เป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะกาหนดทิศทาง นโยบาย และการผลักดันสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยได้ง่ายขึ้นและมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณหรือการสนับสนุน
ในรูปแบบอื่น
2) นโยบายด้ า นต่า งประเทศของส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษาเปิ ด โอกาสให้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถสร้างความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนกับ
ประเทศอื่น ส่งผลให้เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา และการจัดการหลักสูตรร่วม และ
ที่สาคัญสร้างโอกาสให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่รู้จักกว้างขึ้นในเวทีโลก
3) การจั ดอัน ดับ ของมหาวิทยาลั ยไทยโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มีผลกระทบในวงกว้างต่อภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของสถาบันจึงเป็นปัจจัยเชิงบวกหากได้รับการจัด
อันดับที่ดีและเป็นปัจจัยเชิงลบหากได้รับการจัดอันดับต่าแต่เป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะได้ปรับปรุง
และพัฒนาให้ได้ค่าคะแนนที่ขึ้นตามตัวชี้วัด การที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม
ดีเลิศด้านการเรียนการสอนและในกลุ่มดีเยี่ยมด้านการวิจัยเป็นโอกาสที่สาคัญที่จะส่งผลต่อความ
เชื่อถือของผู้เรียน และจะส่งผลต่อจานวนนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย
4) การประเมิ น และรั บ รองโดย สมศ. เป็ น กลไกที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ห น่ ว ยงานต่ า งๆ
ในมหาวิทยาลัย ได้รับทราบข้อดีและข้อด้อย กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวที่จะไปสู่การพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลง การประเมินโดยจาแนกเป็นกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ เอื้อให้มีโอกาสให้คณะต่างๆในกลุ่ม
สาขาวิชาเดียวกันช่วยเหลือกันได้มากขึ้น
5) รัฐบาลจัดสรรงบประมาณตามการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มคือกลุ่มมหาวิทยาลัย
วิจั ย และบั ณ ฑิ ตศึ ก ษา กลุ่ ม มหาวิท ยาลั ย สมบู ร ณ์แ บบ กลุ่ ม มหาวิ ทยาลั ย ศิ ล ปศาสตร์ และกลุ่ ม
มหาวิทยาลัยชุมชน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยสามารถสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการได้ตาม พันธกิจของ
ตนเอง
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6) นโยบายของรัฐบาลในการบริหารงานแบบบูรณาการเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยมีบทบาท
ในการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากยิ่งขึ้น
7) นโยบายรัฐบาลในการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น การกระจายอานาจตัดสินใจ การกระจาย
ภารกิ จ และทรั พ ยากรให้ แ ก่ ท้ อ งถิ่ น เปิ ด โอกาสให้ ม หาวิ ท ยาลั ย มี บ ทบาทในการพั ฒ นาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมากยิ่งขึ้น
8) การประเมินตามคารับรองการปฏิบัติ ราชการโดย กพร. เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยได้
พัฒนาองค์กรและพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของ outside in และมิติ
ของการมีส่วนร่วมของประชาชนรวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับเงินรางวัลอัน
เป็นผลจากการผ่านการประเมิน
9) ความต้องการในการศึกษาระดับอุดมศึกษามีมากขึ้นทั้งจากจานวนผู้สาเร็จการศึกษาในชั้น
มัธยมเพิ่มสูงขึ้น จากบุคลากรในวัยทางานที่ต้องการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มวุฒิและจากความต้องการของ
ส่วนราชการที่ต้องการพัฒนาบุคลากรของตนเป็นการเฉพาะ ทาให้การผลิตบัณฑิตและการบริการ
วิชาการในมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังขยายตัวได้
ภาวะคุกคาม(Threats)
1) แนวโน้ ม การเปิ ด เสรี ท างการค้ า และบริ ก ารโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ด้ า นการศึ ก ษา
การสาธารณสุขและ ด้านอื่นๆ ระหว่างประเทศไทยและต่างประเทศ อาจส่งผลให้มีมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศมาตั้งในประเทศไทย ทาให้การแข่งขันรุนแรงยิ่งขึ้น
2) สภาวะความไม่แน่นอนของการปรับสถานะภาพไปสู่ มหาวิทยาลัยในกากับ เนื่องจาก
ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ในขั้นตอนของนิติบัญญัติทาให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องบริหารภายใต้ระบบ
ราชการเดิม ซึ่งยั งคงไม่คล่ องตัว และระบบการบริห ารงานบุคคลยังมีบุคลากรหลายประเภท
ซึ่งมีส ถานะและสิ ทธิแตกต่ างกัน เป็นสภาวะที่เป็นข้อจากัดอย่างมากในปัจจุบันและถือเป็น
ภาวะคุกคามอย่างหนึ่ง
3) การปฏิรูประบบการเงินอุดมศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกติดกับรายได้ในอนาคตมี
แนวโน้ มที่ อาจทาให้ มหาวิทยาลั ยต้องพึ่งตนเองมากขึ้นและอาจส่ งผลกระทบต่อภารกิจของ
มหาวิทยาลัยได้
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2.2 สถานการณ์และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในการขับ เคลื่ อนมหาวิทยาลั ยขอนแก่นให้ ก้าวไปข้างหน้าและบรรลุ ตามเปูาหมาย
ที่ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ ก าหนดไว้ ไ ด้ นั้ น จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น
ผลกระทบต่อการบริหารจัดการของอธิการบดีคนต่อไป ดังมีรายละเอียดของปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
2.2.1 นโยบายรัฐบาล
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้ขึ้นแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา เมื่อ วัน
จันทร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2551 โดยรัฐบาลจะบริหารราชการแผ่นดินโดยน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการใช้คุณธรรมนา ความรู้ โดยแบ่งการดาเนินการเป็น 2 ระยะ คือ แผน
เร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก (พ.ศ.2551-2552) (ซึ่งการดาเนินงานในช่วงดังกล่าวได้ผ่านพ้นไป
แล้วจึงไม่นาเสนอรายละเอียดไว้ในที่นี้) และแผนปกติหรือแผนปฏิบัติราชการ ระยะเวลา 3 ปี (25512554) ได้กาหนดนโยบายในการบริหารประเทศไว้ 7 ด้าน ประกอบด้วย นโยบายความมั่นคงของรัฐ
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายเศรษฐกิจ นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ และนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งในที่นี้จะพูดถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานของมหาวิทยาลัย เช่น
1) นโยบายความมั่นคงของรัฐ จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยใน
ส่วนของการปกปูองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มีความมั่นคงในการเป็นศูนย์รวมจิตใจและ
ความรักสามัคคีของคนในชาติ
2) นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
 นโยบายการศึกษา รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาทั้ง
ระบบ การพั ฒ นาระบบการคัด เลื อ กเข้าสู่ มหาวิทยาลั ย การยกระดั บคุณ ภาพ
มาตรฐานการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาไปสู่ ค วามเป็ น เลิ ศโดยการจั ด กลุ่ ม
สถาบันการศึกษาตามศักยภาพ การส่งเสริมความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยไปสู่
การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและวิจัยพัฒนาในภูมิภาค
 นโยบายด้านสาธารณสุข การลงทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุ ขเพิ่ม การปรับ ปรุ งกฎหมายที่เ กี่ย วข้ องกับ การประกอบอาชีพ ด้ า น
การแพทย์ การขั บ เคลื่ อ นให้ ป ระเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางด้ า นสุ ข ภาพและการ
รักษาพยาบาลในระดับนานาชาติ
 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้ง
ความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทยทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม
และความเป็นไทยเพื่อการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่สู่สังคมโลก
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3) นโยบายเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร การพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาและระบบ
โลจิ สติกส์ทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุน ส่ งเสริมการวิจัยและพัฒ นามาตรฐานการผลิ ตและความ
ปลอดภัย ด้านสิน ค้าเกษตรและอาหารตามมาตรฐานสากล ส่ งเสริมการแปรรูปสิ นค้าเกษตรที่ไ ด้
คุณภาพและมาตรฐานสากล
4) นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุน
โครงการวิจัยตามแนวพระราชดาริการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งงานวิจัยขั้น
พื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต์ เร่งรัดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความสาคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในอนาคต อาทิ เทคโนโลยีสาหรับผู้พิการ เทคโนโลยี
อวกาศ เทคโนโลยีพลังงานทดแทน และเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคง
เร่งรัดผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบุคลากรด้านการวิจัยให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของภาคการผลิต ส่งเสริมให้มีหน่วยงานวิจัยที่สามารถรองรับบุคลากรได้
อย่างเพียงพอ เช่น ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ และ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น
ปฏิรูประบบการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพิ่มงบประมาณด้านการวิจัยของประเทศ ให้
มีโครงการวิจัยที่ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปธรรม เช่น ยา เคมีภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
และสินค้าเกษตร โดยเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชน สถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัย ตลอดจนเครือข่าย
วิสาหกิจ
2.2.2 การปฏิรูปการศึกษา
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง มีวิสัยทัศน์เป็น “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ” ซึ่งการปฏิรูปครั้งนี้จะเกิดจากความร่วมมือของทุกคน ทุกฝุาย ภาคการเมือง ภาคราชการ
ภาคประชาสังคม ท้องถิ่น องค์กรศาสนา และภาคธุรกิจเอกชน สนับสนุนการปฏิรูปการศึกษารอบ
ที่ส องที่ต้องทาให้ คนไทยทุก คนสามารถแข่งขั นเท่ าทัน และยื นหยัด อยู่ภ ายใต้ ส ถานการณ์ ความ
เปลี่ยนแปลงของโลกทุกขณะได้อย่างสง่างาม อีกทั้งเพื่อตอบสนองการพัฒนาชาติที่ยั่งยืนในอนาคต
และเพื่ออนาคตลูกหลานไทย ในปี 2561 ต้องมีการศึกษาทั้งในและนอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยที่มีคุณภาพ คนไทยทุกคนมีโอกาสการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่ว ถึงทุกภาคส่วนมีบทบาทและ
มีส่ ว นร่ ว มในการจั ดการศึ กษาอย่ างเป็น รูป ธรรม เพื่อ น าไปสู่ คุ ณภาพคนไทยยุ คใหม่ ครู ยุ คใหม่
สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และการบริหารจัดการยุคใหม่ สาหรับเรื่องสาคัญเร่งด่วนที่ต้อง
ทาในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง มี 3 เรื่อง คือ กาหนดเปูาหมายตัวชี้วัดผลการปฏิรูป
ให้ชัดเจน เพื่อประเมินผลการทางาน สร้างขวัญกาลังใจให้ครูและบุคลากร จะเกิดแผนกาลังคน
ด้านการศึกษาระดับชาติ โดยมีเปูาหมายหลัก 3 ประการ คือ
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 คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย
 เพิม่ โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา
2.2.3 การประเมินสถาบันอุดมศึกษาจากหน่วยงานภายนอก
ปั จ จุ บั น มหาวิทยาลั ย ของรัฐ ทุกแห่ งถูกประเมินโดยองค์กรภายนอกอย่างเป็นทางการ
3 หน่วยงานประกอบด้วย สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) สานักงานประเมิน
และรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งสาม
หน่วยงานมีภาระหน้าที่ในการประเมินมหาวิทยาลัยเหมือนกันเพียงแต่มีเกณฑ์การประเมินที่แตกต่าง
กันไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ สกอ. กาหนด ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สมศ. กาหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกในรอบ 5 ปี และ ก.พ.ร. กาหนดเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
1) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ในการประเมินคุณภาพรอบสาม สกอ. ได้นาเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เ พื่อ
การจัดเก็บข้อมูล การประเมินคุณภาพออนไลน์ และการจัดทารายงานการประเมินคุณภาพทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) หรือที่รู้จักกันในชื่อฐานข้อมูล CHE QA Online ของ สกอ.และได้มีการปรับ
ลดตัวบ่งชี้ลงไปเป็น 22 ตัวชี้วัด โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างปัจจัยนาเข้าและกระบวนการที่ดี เพื่อ
นาไปสู่ผลผลิตและผลลัพธ์ที่มีคุณภาพตามความเชี่ยวชาญของแต่ละกลุ่มสถาบันและสามารถรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินใหม่ ยังคงมี 9
องค์ประกอบ มีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 22 ตัว (ซึ่งจานวนตัวบ่งชี้ลดจากเดิมราว 50%) โดยแต่ล ะ
องค์ประกอบมีชื่อตัวบ่งชี้ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
องค์ประกอบที่ 2
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2.2 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
2.3 ระบบและกลไกการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
2.4 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2.5 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
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องค์ประกอบที่ 3
3.1 การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
3.2 การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4.2 ระบบและกลไกจัดการความรู้
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
องค์ประกอบที่ 5
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
5.2 ประโยชน์ของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 6
6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7
7.1 ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล
7.4 ความเพียงพอและเหมาะสมของอาคารและพื้นที่ใช้สอย
7.5 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
7.6 ระบบบริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบที่ 8
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2)สานักงานประเมินและรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.)
ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ. จึงได้แบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาใหม่ให้
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยเพิ่มประเภทย่อยภายใต้กลุ่มสถาบันบางกลุ่ม เพื่อให้ตรง
กับพันธกิจของสถาบันมากขึ้น จะให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถเลือกกลุ่มสถาบันได้ตรงกับจุดเน้นที่มี
ความแตกต่างหลากหลาย เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทุกกลุ่ม สามารถมีความเป็นเลิศได้ตามจุดเน้น
และศักยภาพของตนเอง ซึ่งจะทาให้สถาบันอุดมศึกษามีความงดงามที่แตกต่างหลากหลาย สมศ.
จึงแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 6 กลุ่ม
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การประเมิน สมศ. รอบสามนี้จะมีการประเมินมาตรฐาน 6 มาตรฐาน ประกอบด้วย
ด้านคุณภาพบัณฑิต งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน ด้านการประกันและพัฒนาคุณภาพ
ภายใน รวมจานวนตัวชี้วัดทั้งหมด 28 ตัวชี้วัด
2.2.4 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
การจัดลาดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมของโลกทากันหลายสานัก สานักที่มีชื่อเสียงมากสานัก
หนึ่ง คือ The Times Higher Education Supplement (THES) ซึ่งได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
และได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก มหาวิทยาลัยขอนแก่นเองก็ได้ถูกจัดเข้าสู่อันดับโลก
มาอย่างต่อเนื่องทุกปีนับแต่ปี พ.ศ.2548 (ค.ศ.2005) ดังนี้
อันดับของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับโลก
ระดับเอเชีย
ระดับประเทศ

อันดับของมหาวิทยาลัยไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2005

2006

2007

2008

2009

2010

486
n.a.
5

475
n.a.
7

531
n.a.
7

500+
n.a.
7

500+
113
7

550+
122
6

2009
โลก
เอเชีย
138
30
220
35
401-500 81
401-500 85
501-600 109
501-600 108
501-600 113
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2010
โลก
180
228
401-450
451-550
501-550
551-600
551-600

เอเชีย
28
44
79
91
101
126
122

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยแห่งเอเชีย
ใช้เกณฑ์ในการจัดอันดับ 4 ด้าน โดยมีตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการจัดอันดับ 9 ตัวบ่งชี้
QS Quacquarelli Symonds ได้จัดอันดับ Asian University Rankings นับเป็นปีที่ 2
ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่ามีมาตรฐานระดับโลก เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับมี 4 ด้าน และค่าน้าหนักคือ
1) คุณภาพของงานวิจัย (Research Quality) 60%
2) คุณภาพของการสอน (Teaching Quality) 20%
3) ภาวะการณ์ได้งานทาของบัณฑิต (Graduate Employability) 10%
4) ความเป็นนานาชาติ (Internationalization) 10%
การจัดอันดับ Asian University Rankings ก็มีการกาหนดตัวบ่งชี้ และค่าน้าหนักที่
แตกต่างจาก World University Rankings จึงมีผลทาให้บางมหาวิทยาลัยอันดับใน World
Rankings และ Asian Rankings ต่างกัน
Criteria
Research Quality

Teaching Quality
Graduate
Employability
Internationalization

World University Rankings
Asian University Rankings
Indicator
Weight
Indicator
Weight
Global Academic Peer
40% Asian Academic Peer
30%
Review
Review
Citation per Faculty
20% Paper per Faculty
15%
Citation per Paper
15%
Student Faculty Ratio
20% Student Faculty Ratio
20%
Global Employer Review
10% Asian Employer Review
10%
International Faculty
International Students

5%
5%

International Faculty
International Students
Inbound Exchange
Students
Outbound Exchange
Students

2.5%
2.5%
2.5%
2.5%

2.2.5 มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัย 1 ใน 9 แห่งที่ได้รับการคัดเลือกจากสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นมหาวิทยาลั ยแห่ งการวิจัย ซึ่งเป็นโครงการที่ สกอ.
มุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยทั้ง 9 แห่ง เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงานวิจัยของประเทศไปสู่ความเป็น
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เลิศในระดับโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นาเสนอโครงการวิจัยมุ่งเปูาไปจานวนทั้งสิ้น 6 คลัสเตอร์
วิจัยที่จะสามารถก้าวไปสู่การผลิตผลงานวิจัยในระดับชาติและระดับโลก ประกอบด้วย
1) คลัสเตอร์วิจัยสุขภาพจาเพาะของประชากรในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
2) คลัสเตอร์วิจัยสินค้าอาหารและอาหารสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3) คลัสเตอร์วิจัยการจัดการลุ่มน้าแบบองค์รวม
4) คลัสเตอร์วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5) คลัสเตอร์วิจัยและพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6) คลัสเตอร์วิจัยวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง
การบริหารจัดการด้านงบประมาณสาหรับโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติจะพิจารณา
จากผลงานต่าง ๆ ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
1) สูตรการคิดงบประมาณสาหรับแต่ละมหาวิทยาลัยในส่วนของ 30%
A ผลผลิตด้านการวิจัยและนวัตกรรม รวม 60.0%

B คุณภาพการเรียนการสอน รวม 20.0%

A1 10.0% จานวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
A2
5.0% จานวนผลงานตีพิมพ์/จานวนอาจารย์ทั้งหมด
A2.1 5.0% จานวนอาจารย์ทั้งหมด

B1
B2
B2.1

A3

B3

5.0% จานวนผลงานที่อาจารย์ที่เป็นนักวิจัยหลัก

A3.1

5.0% จานวนผลงานที่อาจารย์ที่เป็นนักวิจัยหลัก/
จานวนอาจารย์ทั้งหมด
A4 10.0% จานวนครั้งของการถูกอ้างอิง/จานวนผลงาน
ทั้งหมด
A4.1 10.0% จานวนครั้งของการถูกอ้างอิง
A5
2.5% ค่าเฉลี่ย Journal Impact Factor
A5.1 2.5% ผลรวม Journal Impact Factor
A6
5.0% จานวนสิทธิบัตรที่ได้รับแล้ว
D ความเป็นนานาชาติ รวม 10.0%
D1
2.5% จานวนนักศึกษาต่างชาติ/จานวนนักศึกษา
ทั้งหมด
D2
2.5% จานวนนักศึกษาต่างชาติ

B3.1
B4
B4.1

5.0% จานวนนักศึกษา/อาจารย์
2.5% จานวนอาจารย์ปริญญาเอก
2.5% จานวนอาจารย์ปริญญาเอก/จานวน
อาจารย์ทั้งหมด
2.5% จานวนศาสตราจารย์/จานวนอาจารย์
ทั้งหมด
2.5% จานวนศาสตราจารย์
2.5% จานวนบัณฑิตศึกษา/จานวนนักศึกษา
ทั้งหมด
2.5% จานวนบัณฑิตศึกษา

C อันดับใน THE-QS รวม 10.0%
C1
2.5% ระดับของมหาวิทยาลัย
C2
7.5% ระดับสาขา
D2.1
D3
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2.5% จานวนบุคลากร อาจารย์ นักวิจัย
ต่างชาติ/จานวนอาจารย์ทั้งหมด
2.5% จานวนบุคลากร อาจารย์ นักวิจัยต่างชาติ

2) สูตรการคิดงบประมาณสาหรับแต่ละมหาวิทยาลัยในส่วนของ 70%
E การสร้างบุคลากรวิจัยระดับสูง รวม 60%
E1 5.0% จานวนนักศึกษาปริญญาโทที่ผลิต
E2 5.0% จานวนนักศึกษาปริญญาเอกที่ผลิต
E3 5.0% จานวนนักศึกษาหลังปริญญาเอก
E4 5.0% จานวนทุนอาจารย์รุ่นใหม่
E5 5.0% จานวนทุนอาจารย์รุ่นกลาง
E6 5.0% จานวนทุนอาจารย์กลุ่มวิจัย

F การสร้าง Champion Products และความร่วมมือ R&D ในวาระ
แห่งชาติ รวม 40%
F1
8.0% จานวน Champion products
F2
8.0% ผลกระทบต่อสังคม
F3
8.0% ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
F4
8.0% ผลกระทบต่อการวิจัยและบริการวิชาการ
F5
8.0% ผลกระทบต่อวาระแห่งชาติ

2.2.6 บทสรุป
การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายในปี 2558 (ค.ศ.2015) ที่จะทาให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายของการค้า การลงทุน การเคลื่อนย้ายของแรงงาน รวมถึงการเคลื่อนย้ายของนักเรียน นักศึกษาจากประเทศสมาชิก ปัญหาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรของประเทศที่ กาลังมี
สัดส่วนของประชากรผู้สูงวัยเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ประชากรวัยเด็กลดลง ประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้จะมี
ผลกระทบโดยตรงต่ อ การด าเนิ น กิ จ กรรมของมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด อาทิ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ตลอดชี วิต
หลักสูตรการศึกษาทางไกล หลักสูตรสาหรับผู้สูงวัย หรือการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตรเฉพาะด้านเพื่อ
รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาระบบงานด้านการวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ด้ า นนโยบายภาครั ฐ ยั ง มุ่ ง เน้ น ให้ ส ถาบั น การศึ ก ษาสร้ า งความมี ส่ ว นร่ ว มกั บ ชุ ม ชน
อุตสาหกรรม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น พร้อมกันนี้ การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยยังต้องเน้น
ผลสั มฤทธิ์ ในการด าเนิ น งานและถู กประเมิ นจากหน่ว ยงานภายนอกทั้ง สมศ. สกอ. และ กพร.
และมี ม าตรฐานการศึ ก ษาที่ ชั ด เจน เช่ น ระบบมาตรฐาน TQF เป็ น ต้ น ปั จ จั ย เหล่ า นี้ ท าให้
มหาวิทยาลัยต้องปรับโครงสร้างในการบริหารจัดการภายในมากขึ้น
ด้านการแข่งขัน ปัจจุบันจานวนมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีจานวนมากขึ้น นอกจากการ
แข่งขันกับมหาวิทยาลัยภายในประเทศเองแล้ว ก็ยังมีมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศเข้ามาเปิดตลาดใน
ไทยเป็นจานวนมาก และทุก ๆ แห่งก็พยายามสร้างจุดแข็งของตนให้มีเอกลักษณ์โดดเด่น เพื่อดึงดูด
นักศึกษาที่มีความสามารถและแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุน
ด้านการหารายได้ ในอนาคตมหาวิทยาลัยจะต้องคานึงถึงการพึ่งพาตนเองด้านงบประมาณ
มากขึ้น เนื่องจากมีมหาวิทยาลัยใหม่เกิดขึ้นมากขณะที่งบประมาณของรัฐบาลมีจากัด รวมถึงการ
แข่งขันเพื่อได้มาซึ่งงบประมาณสนับสนุนหรือเงินทุนการศึกษา ทุนวิจัย ทุนเพื่อการบริการวิชาการ
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องวางแผนงานและนาเอาทรัพยากรที่มีอยู่มาสร้างรายได้อย่างเหมาะสม
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ เครือข่ายกับภาคธุรกิจ
และอุ ต สาหกรรม เครื อ ข่ า ยกั บ ชุ ม ชนและสั ง คมรอบข้ า ง องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
สถาบั น การศึ ก ษาในพื้ น ที่ จะต้อ งได้ รั บ การพัฒ นาและปรั บ ปรุง และสร้ า งความไว้ ว างใจที่ มี ต่ อ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จากภาวะดังกล่าว มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องหันมามองดูประชาคม มข. (อาจารย์ เจ้าหน้าที่
สนับสนุน นักศึกษา และชุมชนรอบข้าง) ว่ามีความพร้อมที่จะเผชิญกับภาระที่หนักข้างหน้าหรือไม่
อย่างไร ประชาคม มข. มีความสุขมากน้อยเพียงใด มีองค์ความรู้มากน้อยเพียงใด การเตรียมความ
พร้ อ มในส่ ว นนี้ จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย จะต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ การปรั บ บทบาทของ
การทางานของมหาวิทยาลั ย จะต้องมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น การสร้า งระบบลูก ค้า สัม พัน ธ์
(ของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น นักศึกษา ศิษย์เก่า ภาคเอกชน ชุมชน ภาครัฐ แหล่งทุน เครือข่ายหน่ วยงาน
ร่วม) เป็นเรื่องที่จะต้องดาเนินการโดยเร่งด่วน การพัฒนาองค์กรจะต้องได้รับการสนับสนุนให้มีการ
น าเอาเทคโนโลยี และหลั ก การวิจั ยไปประยุกต์ เพื่อ พัฒ นาระบบงานประจ าในทุกระบบ เพื่อให้
ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานดี ขึ้ น สร้ า งความพึ ง พอใจต่ อ ผู้ รั บ บริ ก ารมากยิ่ ง ขึ้ น ขณะเดี ย วกั น
มหาวิทยาลัยจะต้องไม่ละเลยบทบาทที่สาคัญในฐานะผู้ให้แก่สังคมและชุมชน ภาระหน้าที่ดังกล่าว
แม้จะเป็นภารกิจที่ท้าทาย แต่ก็มีความเป็นไปได้และหากทุกฝุายทางานอย่างประสานกัน ภายใต้
แผนการทางานร่วมกันที่ชัดเจน ซึ่งจะได้นาเสนอต่อไป
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บทที่ 3
แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 -2558
3.1 ที่มา
สภามหาวิทยาลัยในคราวการประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 ได้กาหนด
ทิศทางกลยุทธ์ (Strategic Direction) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในอีก 4 ปีข้างหน้า และประกาศ
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3 /2553 เรื่อง พันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2554-2558) เพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่องเป็นไป
ตามเปูาหมายที่กาหนด จาเป็นต้องพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาและจุดอ่อนที่สาคั ญของมหาวิทยาลัย เพื่อรักษาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ภายในเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) ดังต่อไปนี้
“เป็น มหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อัน ดับ 1 ใน 80
ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก”
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น น าที่ มี อั ต ลั ก ษณ์ มี คุ ณ ภาพ มาตรฐาน
ความเป็นเลิศ มีบทบาทในการชี้นา ตอบสนองความต้องการและเตือนสติของสังคม เป็นที่ยอมรับ
ของสังคมในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ขณะเดียวกัน เพื่อให้
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่เปูาหมายดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะต้องคานึงถึงประเด็นเปูาหมายรอง
ที่สาคัญและเกี่ยวข้องอีก 3 ประเด็นประกอบด้วย
1.เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน
2.เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
3.เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และ
ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
3.2 กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555-2558 มีกระบวนการ
จัดทาแผนโดยยึดแนวทางตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2553 พ.ศ.2554-2558
โดยอธิ ก ารบดี ไ ด้ น าเสนอทิ ศ ทางกลยุ ท ธ์ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นมหาวิ ท ยาลั ย ต่ อ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น และมี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากประชาคม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
และหน่วยงานภายนอก จานวน 6 ครั้ง เพื่อนาข้อมูลมาปรับทิศทางและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ซึ่งเสนอต่อที่ประชุมคณบดี และสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
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จากนั้นจะได้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และจัดประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์การบริหารฯ
ทุกคณะ/หน่ ว ยงาน ในมหาวิทยาลั ยขอนแก่น เพื่อเป็นกรอบการจัดทาแผนยุ ทธศาสตร์ของคณะ/
หน่วยงานต่อไป
กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555-2558
นโยบายสภา

4 สิงหาคม 2553

ข้อเสนอทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ ารเพื่อ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับ ังความคิดเห็น
จากประชาคม จานวน 6 ครั้ง

3 พฤศจิกายน 2553

7-25 กุมภาพันธ์ 2554

สรุป ปรับปรุง
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์

10 มีนาคม 2554

เสนอต่อทีป่ ระชุมคณบดี
เพือ่ พิจารณา

18 มีนาคม 2554

เสนอต่อทีป่ ระชุมสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1 มิถุนายน 2554

กระบวนการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และ
ถ่ายทอดแผน

มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป

รูปที่ 3.1 กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ.2555-2558
จากข้อมูลสถานภาพและปัจจัยที่มีผ ลต่อการเปลี่ยนแปลงที่ได้กล่ าวไว้แล้ ว จึงนามาซึ่ง
แผนยุทธศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์ ดังจะนาเสนอต่อไป
ทั้งนี้ ส าหรั บ ปี พ.ศ.2554 นั้ น ทีม ผู้ บริ ห ารชุดใหม่ยัง คงสานต่ อแผนปฏิบั ติราชการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ทีมผู้บริหารเดิม ได้จัดทาขึ้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องทางการปฏิบัติงาน
อย่างไรก็ตามได้มีการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี 2554 ในช่วงการขอปรับงบประมาณกลางปี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย
เมื่ อ แผนยุ ท ธศาสตร์ ไ ด้ รั บความเห็ น ชอบจากสภามหาวิ ท ยาลั ย เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จะเป็ น
เครื่องมือสาคัญในการถ่ายทอด เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้แก่ภาคส่วนโดยทั่วไป และเป็นเอกสาร
หลักในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปีในระดับมหาวิทยาลัย
ในการถ่ายทอดไปยังคณะและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี ตามลาดับต่อไป
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3.3 ปณิธาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์รวมทางความคิด สติปัญญาของสังคม และเป็นศูนย์รวม
การศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นยึดมั่นในความเป็นเลิศทางวิชาการ
มีความสัมพันธ์กับนานาประเทศทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ใกล้ ชิดกับ กลุ่ มประเทศอินโดจีน เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นแหล่งเชื่อมโยง
ความรู้ทางอินโดจีนอย่างแท้จริง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกลไกในการพัฒนาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการทุกสาขา รวมทั้ง
การวางรากฐานให้เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของภูมิภาคโดยอาศัยความร่วมมือ การบริ หารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ
บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น พึงเป็นผู้ที่กอปรด้วย วิทยา จริยา และปัญญา อันทีจ่ ะ
สามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภูมิภาคแก่ประเทศชาติและขยายสู่ความเป็นสากลต่อไป
3.4 วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนาระดับโลก
คาอธิบายวิสัยทัศน์
ภายในปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนาระดับโลก
โดยเทียบเคียงจากการจัดอันดับของสถาบันภายนอกว่าเป็นอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ
อันดับ 1 ใน 80 ของเอเชีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก
มหาวิท ยาลั ย ขอนแก่ นมีค วามเป็น เลิ ศ ด้า นการเรีย นการสอน การวิจัย พัฒ นาและ
นวั ต กรรม เชื่ อ มโยงกั บ การบริ ก ารวิ ช าการ การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ถ่ า ยทอด
เทคโนโลยี และการแก้ไข พัฒนาในพื้นที่จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการยกย่องในระดับชาติและระดับนานาชาติว่าเป็นองค์กร
ที่ มี คุ ณ ภาพการศึ ก ษา การวิ จั ย การบริ ห ารจั ด การที่ ดี มี ธ รรมาภิ บ าล ตลอดจนมี
ความสามารถในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร ทรั พ ย์ สิ น และทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
เพื่ อ พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด และพึ่ ง พาตนเองได้ บุ ค ลากรมี ค วามรู้
ความสามารถสูง มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทางาน เป็นองค์กรที่มีสุขภาวะที่ดี
มีบรรยากาศทางวิชาการบนพื้นฐานของความภักดีและผูกพันต่อองค์กร
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3.5 พันธกิจ
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลที่มุ่งการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง
3.6 ค่านิยม (Values)
“ค่านิยม” ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ การนาองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ การให้ความสาคัญ
กับคณาจารย์ บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคู่ความร่วมมือ การมุ่งเน้นผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า
การมุ่งเน้นอนาคต การเรียนรู้ขององค์กรของแต่ละบุคคล และ ความรับผิดชอบต่อสังคม
3.7 วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)
“วัฒนธรรมองค์กร” ของมหาวิทยาลั ยขอนแก่น คือ (1) มีความตื่นตัว กระตือรือร้นต่อ
การเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในกฎระเบียบ และระบบธรรมาภิบาล (2) คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
ประนีประนอม และมีการยอมรับความคิดเห็น (3) มีความคิดสร้างสรรค์ในการทางาน ศรัทธา
จงรักภักดีต่อองค์กร ขยันอดทน ทางานเป็นทีม และมีจิตใจของการบริการ (4) เป็นชุมชนทาง
วิชาการที่เน้นการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กร
(ที่มา ของปณิธาน จัดทาโดยสภามหาวิทยาลัย (ศ.ดร.กาจร มนุญปิจุ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ในขณะนั้น ) สาหรับค่านิยม และ วัฒนธรรมองค์กร จัดทาโดยที่ประชุมคณบดีเมื่อคราวประชุม
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร ะหว่างผู้ บ ริ ห าร ณ โรงแรมจุล ดิศเขาใหญ่ จ.นครราชสี มา วันที่ 28- 30
กรกฎาคม 2549)
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3.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555-2558

ประกอบด้วย 10 ประเด็นยุทธศาสตร์ (24 กลยุทธ์ 91 มาตรการ 315 โครงการ) โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
3.8.1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1:ระบบบริหารจัดการที่ดี
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีระบบบริหารจัดการที่ดีที่สร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุก
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร (Healthy organization) ควบคู่กับการสร้าง
ธรรมาภิ บ าลและมาตรฐานการท างานที่ มี ผ ลสั มฤทธิ์ สู ง (high performance
organization)
ตัวชี้วัด*
1) ระดับความสาเร็จของระบบบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล
2) ระดับความสาเร็จของการเป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (high performance organization)
กลยุทธ์ที่ 1 มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี
มาตรการ
1) มีผังแม่บทที่จัดสรรและกาหนดพื้นที่การใช้สอยต่างๆที่ดี
2) จัดระบบขนส่งมวลชนและระบบจราจร ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค
ที่เพียงพอ
3) มีระบบการประหยัดพลังงาน ( Clean Energy)
4) ปรับปรุงสภาพภูมิสถาปัตย์ และสิ่งแวดล้อม มีความเขียว ที่สร้างเสริมสุขภาพให้กับ
ประชาคม มข. (Greenery and Healthy Environment)
5) จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ( Security System)
6) มหาวิทยาลัยมีความสะอาดและสุขอนามัยที่ดี (Clean and Healthy)
7) เป็นชุมชนเมืองที่มีความเป็นระเบียบ

*ตัวชี้วัดของเปูาประสงค์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะพิจารณาสร้างและกาหนดค่าเปูาหมายให้
เหมาะสมต่อไปอีกครั้ง
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
มาตรการ
1) พัฒนาระบบสวัสดิการบุคลากรที่ดี
2) ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดี ( HRD System)
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและสร้างแรงจูงใจเพื่อ
ดึงดูดผู้มีความสามารถให้มาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
4) สร้างความผาสุกในสถานที่ทางาน (Happy Workplace)
5) การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาคมของมหาวิทยาลัย(บุคลากรและ
ครอบครัว นักศึกษา และประชาชนในชุมชนรอบข้าง)
กลยุทธ์ที่ 3 การเงิน งบประมาณและการจัดสรร
มาตรการ
1) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการงบประมาณ และระบบการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 การบริหารจัดการพื้นที่ที่ดี
มาตรการ
1) มีมาตรการปูองกันปัญหาจากควบคุมแหล่งอบายมุขรอบมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง
กลยุทธ์ที่ 5 ระบบบริหารจัดการองค์กร
มาตรการ
1) ปรับโครงสร้างและระบบบริหารจัดการต่างๆ ในมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน เกิดความ
คล่องตัว และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
2) จัดระบบบริหารจัดการโดยนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ ( Good Governance)
3) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ( ICT System)
4) จัดระบบบริหารจัดการให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ( Management System)
5) นาระบบการจ้างเหมาบริการมาใช้ในบางภารกิจ ( Outsourcing System)
6) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรทุกด้านร่วมกันเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า
7) ให้มีระบบการสื่ อสารองค์กรเชิงรุกอย่างทั่วถึ งและหลากหลายรูปแบบ( Communication
System)
8) มีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร (KKU-Branding)
9) มีระบบตรวจสอบและประเมินองค์กร และผู้บริหารทุกระดับ
10) พัฒ นามหาวิทยาลั ย ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เป็นประตูสู่อนุภูมิภ าคลุ่ มน้าโขง
( Remote Campus)
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3.8.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตบัณฑิตที่ดี
เป้าประสงค์ : มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น เป็ น สถาบั น ที่ มุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ มี ค วามรู้
ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบ
ในการทางาน รวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคม ใฝุรู้และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอด
ชีวิต และมีสมรรถนะระดับสากล สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย
ตัวชี้วัด
1) ระดับความสาเร็จของการบรรลุคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 1 มีหลักสูตรที่ดี
มาตรการ
1) จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเชิงบูรณาการที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากลหลากหลายและ
สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงาน
2) พิจารณาเพิ่ม-ลด-รวม คณะวิชา และปรับปรุง ปรับลดหลักสูตรเดิมตลอดจนพิจารณา
เพิ่ม/ลดบูรณาการหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและทิศ
ทางการพัฒนาของประเทศในอนาคต
3) ส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบันและองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่ดี ( Learning Management System)
มาตรการ
1) สร้างระบบและกลไกเพื่อจูงใจคนดีและคนเก่งให้เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
2) จั ด ให้ มี ทุ น การศึ ก ษาให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาที่ ย ากจน นั ก ศึ ก ษาจากประเทศเพื่ อ นบ้ า น
ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ
3) พัฒนาระบบการลงทะเบียนสาหรับนักศึกษาที่ดี
4) จัดให้มีสื่อการเรียนการสอน ทรัพยากรการเรียนรู้ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู้ที่เพียงพอและทันสมัย
5) มีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียน และสังคมเป็นศูนย์กลาง
6) ส่งเสริมให้มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ทักษะการใช้ชีวิต และทักษะในการใช้
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่ดี
7) สร้างบรรยากาศความเป็นวิชาการภายในมหาวิทยาลัย
8) มีศูนย์จาหน่ายหนังสือ และมีหนังสือหลากหลายภาษาเพิ่มขึ้น
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กลยุทธ์ที่ 3 การผลิตบัณฑิต
มาตรการ
1) มีแผนการรับนักศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพการผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย
2) มีระบบและกลไกการรับเข้านักศึกษาที่หลากหลายและเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้
เข้ามาศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
3) มีระบบการรับเข้านักศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการที่มีศักยภาพสูงเข้ามา
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาคณาจารย์
มาตรการ
1) มีแผนการพัฒนาคณาจารย์ให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณและจิตวิญญาณของความเป็นครู
2) ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ทั้งด้านการสอนและ
ด้านการวิจัย
3.8.3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนานักศึกษา
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา
ให้ เ ป็ น ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่มี คุ ณ ค่ า ต่ อ สั ง คม มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี มี ค วามรู้ แ ละ
ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และสามารถดารงชีพอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพ และคุณธรรม
ตัวชี้วัด
1) ระดับความสาเร็จที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษาอย่างมีคุณภาพและ
คุณธรรม
กลยุทธ์ที่ 1

สนับสนุน การทากิจกรรมเสริมหลักสูต ร กิจกรรมส่งเสริ มการพัฒนาท้องถิ่น
กิจกรรมส่งเสริมด้านจริยธรรมและคุณธรรม
มาตรการ
1) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการสร้างเสริมจิตสานึกและความภาคภูมิในความเป็น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการสร้างเสริมจิตสาธารณะ การธารงไว้ซึ่งสถาบั นชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาคมโลก
3) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
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4) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะ และวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5) ส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลอดจากสิ่งเสพติดและอบายมุข
กลยุทธ์ที่ 2 มีหอพักนักศึกษาและสถานที่รองรับการทากิจกรรมที่ดี
มาตรการ
1) การพัฒนาหอพักให้น่าอยู่
2) ปรับปรุงลานกิจกรรมอเนกประสงค์ สนามกีฬา และสวนหย่อม
กลยุทธ์ที่ 3 ระบบการบริหารกิจการนักศึกษาที่ดี ( Student Management System)
มาตรการ
1) การปรับปรุงระบบบริหารจัดการการพัฒนานักศึกษา
3.8.4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการวิจัย
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการนาเอาหลักการของการวิจัย
ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นางานประจ าและการพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ เ พื่ อ น า
มหาวิ ทยาลั ย ขอนแก่น ไปสู่ “มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ใช้ ก ารวิ จั ย เป็น ฐานในการพั ฒ นา
(Research Based University)”
ตัวชี้วัด
1) ระดับความสาเร็จของมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา (Research Based
University)”
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมที่จะก้าว
ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนาของโลก
มาตรการ
1) การกาหนดนโยบาย ทิศทาง และการกาหนดค่านิยมหลักด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย
2) ปรับปรุงโครงสร้างสานักบริหารงานวิจัยให้มีความพร้อมในการสนับสนุนงานวิจัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างบรรยากาศการวิจัยที่เอื้อต่อนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
มาตรการ
1) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัย-ขอนแก่น
2) โครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง และห้องปฏิบัติการวิจัย
3) จัดตั้งสานักงานนวัตกรรมเพื่อการวิจัย (Research Innovation Office)
4) การจัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาบทความทางวิชาการ (Publication Clinic)
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5) ปรับปรุงดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้ได้
มาตรฐานสากล
6) พัฒนาระบบนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Program)
7) พัฒนาวารสารของมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานในระดับสากล
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
มาตรการ
1) พัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนให้มีความเข้าใจในการพัฒนางานประจาโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน
2) ส่งเสริมการวิจัยสถาบัน (Institutional Research) เพื่อพัฒนาหน่วยงาน/องค์กร
3) การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
4) การสร้างแรงจูงใจ การเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 4 การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอย่างยั่งยืน
มาตรการ
1) การใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ
2) การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการพัฒนาอุตสาหกรรม
3) พัฒนาระบบและกลไกเพื่อนาผลงานวิจัยไปสู่การพัฒนาประเทศและภูมิภาค
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ สถานประกอบการ
ภาคธุรกิจ และชุมชน เพื่อนาผลการวิจัยไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างยั่งยืน
มาตรการ
1) การสร้างเครือข่ายงานวิจัยทั้งผู้สนับสนุนทุนวิจัยและผู้นาเอาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
กลยุทธ์ที่ 6 การขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
มาตรการ
1) การพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
2) การขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดสรร
งบประมาณตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดและงบประมาณเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย
3) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
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3.8.5 ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านบริการวิชาการ
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์และพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการ โดยเป็นที่พึ่งของสังคม และ
ประเทศในภู มิ ภ าค บนพื้ น ฐานของความรู้ ท างวิ ช าการสู่ ก ารพั ฒ นาตามหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง อันจะนาไปสู่การชี้นาสังคมทางปัญญา การพัฒนาสั งคมฐาน
รากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
ตัวชี้วัด
1) ระดับความสาเร็จของเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
มาตรการ
1) มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมที่
สาคัญของประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
2) พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3) พัฒนาชุมชน และสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงผ่านเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เข้มแข็ง
4) บูรณาการการให้บริการวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีเอกภาพเพื่อ
เผยแพร่สู่ชุมชน
5) มีร ะบบการประชาสั มพัน ธ์การให้ บริ การวิ ช าการอย่า งทั่ว ถึ งและตอบสนองต่ อความ
ต้องการของชุมชน สังคมทุกระดับ
3.8.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี
เป้าประสงค์ : เป็นผู้นาในการอนุรักษ์ ส่งเสริม วิจัย และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อรักษา
คุณค่าและเพิ่มมูลค่าในระดับชาติและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ตลอดจนการเชื่อมโยงองค์
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงไปสู่กระบวนการการเรียนการสอน
ในระดับต่างๆ
ตัวชี้วัด
1) ระดับความสาเร็จในการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรม
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กลยุท ธ์ ที่ 1 เป็ น ศู น ย์ก ลางด้ า นการอนุ รั ก ษ์แ ละส่ งเสริ ม ศิ ลปวัฒ นธรรมอี สานและภู มิ ปัญ ญา
ท้องถิ่น
มาตรการ
1) ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
2) การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงอย่าง
ยั่งยืนผ่านกระบวนการบูรณาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
3) สร้างค่านิยมและเอกลักษณ์ความเป็นไทย
4) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม
3.8.7) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : ด้านพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่สนับสนุนและส่งเสริมให้การประกันคุณภาพ
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการบริ ห ารและด าเนิ น งานทุ ก ระบบขององค์ ก ร
เพื่ อ พั ฒ นาไปสู่ อ งค์ ก รแห่ ง คุ ณ ภาพที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ตามมาตรฐานสากล
มีสมรรถนะ (Competency) ในการขับเคลื่อนให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์แห่งความเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นนาของชาติ ที่สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้
ตัวชี้วัด
1) ระดับความสาเร็จของระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมขององค์กรเชิงคุณภาพและองค์กรแห่งการเรียนรู้
มาตรการ
1) สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการประกันคุณภาพของประชาคมทุกระดับ
2) บูรณาการระบบการประกันคุณภาพและการประเมินผลการปฏิบัติงานไปสู่การพัฒนางาน
ประจา
3.8.8) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 : ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี
เป้าประสงค์ : สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ร่ ว มสร้ า งความเข้ ม แข็ ง และขั บ เคลื่ อ นให้
มหาวิทยาลัยขอนแก่นก้าวไปเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาของเอเซีย และพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมด้วย วิทยา จริยา ปัญญา
ตัวชี้วัด
1) ระดับความสาเร็จของศิษย์เก่าที่ร่วมสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนให้กับมหาวิทยาลัย
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กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าที่ดี
มาตรการ
1) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย/คณะและศิษย์เก่าเพื่อ
ร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยก้าวไปเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาของเอเซีย
2) สร้างแรงจูงใจสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่า และการระดมทุนจากศิษย์เก่าเพื่อสนับสนุน
กิจการของมหาวิทยาลัย
3.8.9 ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 : ด้านชุมชนสัมพันธ์
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชนในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษา
ชั้นนาที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นแบบอย่างที่ดี
ตัวชี้วัด
1) ระดับความสาเร็จที่ได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชน
กลยุทธ์ที่ 1 ชุมชนสัมพันธ์ที่ดี
มาตรการ
1) การทา University Social Responsibility (USR)
2) เปิดพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อแบ่งปัน สงเคราะห์ เกื้อกูลให้ภาคส่วนต่างๆ ใช้ประโยชน์
3) สร้างช่องทางการรับรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยที่
เกิดผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบกับชุมชน
4) การพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาที่ดี
3.8.10) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 : การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทาง
ปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
เป้าประสงค์ : มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น มี ก ารบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร และทรั พ ย์ สิ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อองค์กร ลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินและมีความมั่นคง
ทางด้านงบประมาณมากขึ้นจากการจัดหารายได้เป็นของตนเอง
ตัวชี้วัด
1) ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
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กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
มาตรการ
1) การจัดหารายได้จากการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
2) การจัดหารายได้จากการดาเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน
3) การจัดหารายได้จากการดาเนินการด้านการวิจัยและให้คาปรึกษาทางวิชาการ
4) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินและคุณค่าของมหาวิทยาลัย
5) การรายได้จากการระดมทุนจากศิษย์เก่าและองค์กรภายนอก
6) พัฒนาให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถสร้างรายได้จากการนางานวิจัย
นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ (Entrepreneurial University)

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย จักได้จัดทารายละเอียดค่าเปูาหมายของตัว ชี้วัดและพิจารณาปรับปรุง
เพิ่มเติมให้เหมาะสมอีกครั้งในขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
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3.8.11) แผนผังยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555-2558
จากแผนยุทธศาสตร์ฯที่นาเสนอสรุปอยู่ในรูปของ “บ้านวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ.2555-2558” ดังรูปที่ 3.2 และแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ดังรูปที่ 3.3 เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือการสื่อสารแนวคิดและการปฏิบัติให้แก่ภาคส่วนต่างๆ

4

2

6

8

5

3

7

1

9

10

รูปที่ 3.2 บ้านวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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แผนที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555-2558

รูปที่ 3.3 แผนที่ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555-2558
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บทที่ 4
รายละเอียดแผนปฏิบัติการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

สาระส าคั ญ ในบทนี้ แ สดงรายละเอี ย ดแผนปฏิ บั ติ ก ารของแต่ ล ะประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์
ประกอบด้วยโครงการสาคัญหลักหรือโครงการเบื้องต้นที่นาเสนอเป็นตัวอย่างที่จะพิจารณาดาเนินการ
ในแต่ละระยะเวลาดาเนินการระหว่าง พ.ศ.2555-2558 แสดงผู้รับผิดชอบและการตอบสนองต่อ
เปูาหมายที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดไว้รวมจานวนทั้งสิ้น 315 โครงการ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวใน
ขั้นตอนปฏิบัติ อาจมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทอีกครั้ง
4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี
เป้าประสงค์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีร ะบบบริหารจัดการที่ดีที่ส ร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร (Healthy organization) ควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาลและ
มาตรฐานการทางานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (high performance organization)
ตัวชี้วัด
1 ระดับความสาเร็จของระบบบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล
2.ระดับความสาเร็จของการเป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (high performance organization)
กลยุทธ์
1 มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี
2 พัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
3 การเงิน งบประมาณและการจัดสรร
4 การบริหารจัดการพื้นที่ที่ดี
5 ระบบบริหารจัดการองค์กร
มาตรการ/โครงการ
24 มาตรการ 89 โครงการ
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ตาราง กลยุทธ์ มาตรการ/โครงการ การดาเนินงานปี 2555-2558
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ระบบบริหารจัดการที่ดี
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ
2555 2556 2557 2558

โครงการที่จะดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 1 มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี
มาตรการที่ 1 มีผังแม่บทที่จัดสรรและกาหนดพื้นที่การใช้สอยต่างๆ ที่ดี
 มีแผนปฏิบต
ั ิการที่
1) แต่งตั้งคณะกรรมการผังแม่บทและจัดทาแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ 
สอดคล้องกับแผนแม่บท
ผลการศึ ก ษาและวิ จั ย “โครงการศึ ก ษาและวิ จั ย การจั ด ผั ง เฉพาะเพื่ อ วาง
การใช้พื้นที่
แ ผ น ก า ร ใ ช้ พื้ น ที่ แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร ร ะ บ บ ก า ร จ ร า จ ร ใ น พื้ น ที่
 มีกลไกในการกากับและ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ตามที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน
ดูแลที่ชัดเจน
ได้ทาการศึกษาไว้เมื่อ ปี พ.ศ.2551 โดยแต่งตั้งคณะทางานที่รับผิดชอบดูแล
การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ แบ่งแผนปฏิบัติงานออกเป็น 3 ระยะ คือ แผนระยะ
สั้น (ปีที่ 1-5) ระยะกลาง (ปีที่ 6-10) และระยะยาว (ปีที่ 11-20)
มาตรการที่ 2 จัดระบบขนส่งมวลชนและระบบจราจร ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอ
 มีแผนแม่บทการใช้พื้นที่
1) ดาเนินการแก้ปัญหาบริเวณที่เป็นจุดอันตรายของมหาวิทยาลัย (Black-Spot 
แผนพัฒนาโครงสร้าง
Treatment) เพื่ อ ลดความสู ญ เสี ย จากปั ญ หาอุ บั ติ เ หตุ จ ากการจราจรใน
พื้นฐาน การจราจรและการ มหาวิทยาลัย
คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 2) สารวจและปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน มีการควบคุมความเร็วในการสัญจร 
ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ ที่เหมาะสม มีจุดเลี้ยวกลับ วงเวียน และสัญญาณไฟ พร้อมเครื่องหมายจราจร
ประชากรที่เป็นรูปธรรม
แผนที่ ปู า ยชื่ อ ถนน ปู า ยประตู และปู า ยบอกทางที่ ส ามารถสื่ อ สารให้
ชาวต่างชาติเข้าใจได้



ผู้รับผิดชอบ



ฝุายโครงสร้าง
พื้นฐานฯ
 กองอาคารและ
สถานที่
 คณะ/หน่วยงาน



 ฝุายโครงสร้าง



พื้นฐานฯ
 คณะ/หน่วยงาน


หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก
(2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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สนับสนุนเป้าหมายที่
(1) (2) (3) (4)





ตัวชี้วัด
 มีสถานที่จอดรถและ

อาคารจอดรถที่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย
 มีเส้นทางที่ปลอดภัย
สามารถสัญจรได้ในทุก
ฤดูกาล
 มีระบบสาธารณูปโภคที่ดี
รองรับความต้องการที่
เพิ่มขึ้นได้เพียงพอ
 ความผิดด้านวินัยจราจร
ลดลง

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2555 2556 2557 2558
3) เพิ่มจานวนรถสวัสดิการ และปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนสวัสดิก ารของ 


  ฝุายโครงสร้าง
มหาวิ ท ยาลั ย ให้ มี ก ารเดิ น รถที่ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ห ลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย
พื้นฐานฯ
เพื่อลดความแออัดของปริมาณการจราจรบนท้องถนน และเชื่อมต่อเข้าไปยัง
คณะ/หน่วยงาน
ศูนย์กลางของชุมชนเมือง
4) ปรับปรุงพื้นที่จอดรถและจักรยานยนต์ให้เกิ ดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ก่อสร้างอาคารจอดรถในพื้นที่รอบนอก ปรับปรุงพื้นที่จอดรถเดิมให้เป็นพื้นที่
สีเขียว ลานกิจกรรม สวนหย่อม เพื่อรองรับกิจกรรม และส่งเสริมบรรยากาศ
การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
5) เพิ่มเส้นทางจักรยาน และทางเดินเท้าที่มีหลังคา เชื่ อมระหว่างอาคารเรียน 



ศูนย์อาหารและบริการ โดยเน้นความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความพึงพอใจของชุมชน
6) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบไฟฟูา ระบบสุขาภิบาล ระบบ 



บาบัดน้าเสีย ระบบการสื่อสาร ระบบประปา ระบบโทรศัพท์ และระบบ
การจัดการขยะ ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดี เพียงพอต่อความต้องการ
และรองรับการเติบโตในอนาคต
7) รณรงค์ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตสานึกในเรื่องวินัยจราจร และ 



ดาเนินการกวดขันวินัยจราจรเอื้ออาทร และพิจารณาลงโทษผู้ กระทาผิดใน
แบบเอื้ออาทรโดยการจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายจราจร/การบาเพ็ญ
สาธารณประโยชน์
โครงการที่จะดาเนินการ

หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก
(2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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สนับสนุนเป้าหมายที่
(1) (2) (3) (4)












ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ
2555 2556 2557 2558

โครงการที่จะดาเนินการ

มาตรการที่ 3 มีระบบการประหยัดพลังงานที่ดี
 ปริ ม าณพลั ง งานไฟฟู า ที่ 1) กาหนดมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อลดการใช้พลังงานภายในพื้นที่อาคาร
ลดลงในแต่ละปี
โดยมีเปู าหมายลดค่า ใช้จ่ ายด้านพลังงานลงอย่างน้อ ย 10% ต่อ ปี พร้อ ม
ดาเนินการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง









2) ปฏิบัติการเพื่อลดการใช้พลังงานภายนอกพื้นที่อาคาร โดยการใช้พลังงาน
ลดลงในแต่ละปี
ทดแทน เช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลมขนาดเล็ก ผลิตไฟฟูา
 ปริ ม าณพลั ง งานไฟฟู า ที่ เพื่อทดแทนไฟแสงสว่างของถนน ไฟแสงสว่างในพื้นที่รอบอาคาร ไฟสัญญาณ
ลดลงในแต่ละปี
จราจร เป็นต้น
 บัญชีก๊าซเรือนกระจกของ
มหาวิทยาลัยที่นาไป สู่การ 3) การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ (โค ไก่ สุกร) และนาไปแปรรูปเป็นพลังงาน
ไฟฟูา หรือเป็นพลังงานความร้อน เพื่อใช้ในฟาร์มเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
ลดการใช้พลังงาน
และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนให้แก่ชุมชนได้

















4) จัดทาโครงการนาร่อง “การทาบัญชีก๊าซเรือนกระจก (GHG Inventory)”
ของชุมชนมหาวิทยาลัยเพื่อนาไปใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และวางแผนการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการประหยัดพลังงาน









 ปริ ม าณพลั ง งานไฟฟู า ที่

ผู้รับผิดชอบ



 ฝุายโครงสร้าง

พื้นฐานฯ
 กองอาคารและ
สถานที่
 ฝุายโครงสร้าง
พื้นฐานฯ
 กองอาคารและ
สถานที่
 ฝุายวิจัยฯ
 คณะเกษตรศาสตร์
 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
 คณะ/หน่วยงาน

หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก
(2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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สนับสนุนเป้าหมายที่
(1) (2) (3) (4)









ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ
2555 2556 2557 2558

โครงการที่จะดาเนินการ

มาตรการที่ 4 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเขียวและอุดมสมบูรณ์
 มี แ ผนแม่ บ ทพื้ น ที่ สี เ ขี ย ว 1) สารวจและจัดทาแผนแม่บทพื้นที่สีเขียวและพื้นที่กิจกรรมชุมชนภายในและ
และกลไกการกากับดูแล ชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัย โดยจัดทาโครงการ “Green Heart Green KKU”
 มีสถานที่พักผ่อนสาหรับ
พร้อมจัดกิจกรรมตามแผนแม่บทพื้นที่สีเขียว ที่มีทั้งโซนต้นไม้ยืนต้น โซนต้นไม้
ประชาคม มข. ที่ดี
ดอก โซนต้นไม้เศรษฐกิจ
 ศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติ
2) ปรับปรุงภูมิสถาปัติย์ พร้อมทั้งจัดโซนนิ่งระบบบริหารจัดการการดูแ ล
และด้านพฤกษศาสตร์
ภูมิสถาปัติย์โดยรวม และพัฒนาสวนหย่อมเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 นักศึกษา บุคลากรและ
ของประชาคม มข.
บุตรหลานมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ 3) อนุรักษ์พื้นที่สีเขียวและรักษาระบบนิเวศของพื้นที่บริเวณให้สอดคล้องกับ
สภาพธรรมชาติดั้งเดิม การสารวจพันธุ์ไม้เพื่อทาทะเบียน และการพัฒนาสวน
ดีขึ้น
พฤกษศาสตร์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญด้านการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชของ
มข.
4) จัดให้มีสถานออกกาลังกายและสถานที่สาหรับพักผ่อน โดยสารวจและจัดทา
สถานที่ออกกาลังกายและเพิ่มพื้นที่ลานกีฬากลางแจ้ง เส้นทางทางวิ่ง และ
เส้นทางจักรยานที่สะดวกและปลอดภัย ติดตั้งอุปกรณ์สาหรับการออกกาลังกาย
กลางแจ้ง เพิ่มพื้นที่สนามเด็กเล่นและอุปกรณ์ในพื้นที่ที่เหมาะสม







ผู้รับผิดชอบ



 ฝุายโครงสร้าง



พื้นฐานฯ
 กองอาคารและ
สถานที่
 คณะ/หน่วยงาน





















หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก
(2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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สนับสนุนเป้าหมายที่
(1) (2) (3) (4)





ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ
2555 2556 2557 2558

โครงการที่จะดาเนินการ

มาตรการที่ 5 จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพที่ดี
 มี แ ผนแม่ บ ทการรั ก ษา 1)
จั ด ท าแผนแม่ บ ทการรั ก ษาความปลอดภั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย จั ด สรร
ความปลอดภั ย มี ก ลไก อั ต ราก าลั งและพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร มี ร ะบบเตื อ นภั ย ของพื้ น ที่ ส าคั ญ
แจ้งเตือนภัย
ระบบแจ้งเตือนภัยการบุกรุก ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หรือระบบกล้องวงจรปิด
 มีอาสาสมัครเข้ามา
(CCTV) ในพื้นที่ที่สาคัญ
ช่วยงานด้าน รปภ. ของ 2) ขยายผลโครงการฝึกอบรมนักศึกษาอาสาสมัครสืบสวนพิเศษ (TSI)
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สร้ า งให้ นั ก ศึ ก ษาเป็ น ผู้ มี จิ ต สาธารณะในการท า
มหาวิทยาลัย
ประโยชน์เพื่อสังคม รณรงค์เมาไม่ขับ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์
มาตรการที่ 6 มหาวิทยาลัยมีความสะอาดและสุขอนามัยที่ดี
 รายได้ที่เพิ่มขึ้น
1) ปรับปรุงและขยายศูนย์อาหารและบริการทั้งสองแห่งให้สามารถรองรับการ
 ประชาคมมีทางเลือกใน
บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรได้ พร้อมดูแลความสะอาด และสุขอนามัย
การใช้บริการมากขึ้น
ตลอดจนการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างศูนย์อาหารและบริการแห่งใหม่
เพิม่ เติม
 สิ่งแวดล้อมดีขึ้นและ มข.
2) รณรงค์ ดาเนินการให้การคัดแยกขยะและของเหลือใช้ภายในมหาวิทยาลัย
มีรายได้เพิม่ ขึ้น
ให้เกิดประโยชน์ในเชิงมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสร้างพฤตินิสัยที่เหมาะสม
ให้แก่นักศึกษา บุคลากรและเป็นตัวอย่างของชุ มชน และ “จัดตั้งศูนย์วัสดุ
รีไซเคิล” เพื่อคัดแยกขยะและนากลับไปใช้ประโยชน์ รวมถึงแนวทางการกาจัด
ขยะอันตรายที่เกิดขึ้นภายใน มข.
หมายเหตุ







ผู้รับผิดชอบ
 ฝุายโครงสร้าง



















พื้นฐานฯ
 ฝุายพัฒนานักศึกษาฯ
 งานรักษาความ
ปลอดภัย
 กองกิจการนักศึกษา
 คณะ/หน่วยงาน

ฝุายการคลังและ
ทรัพย์สิน
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
 คณะ/หน่วยงาน


(1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก
(2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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สนับสนุนเป้าหมายที่
(1) (2) (3) (4)












ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ
2555 2556 2557 2558

โครงการที่จะดาเนินการ

มาตรการที่ 7 เป็นชุมชนเมืองที่มคี วามเป็นระเบียบที่ดี
 สร้างวินัยให้กับสังคมและ
1) การรณรงค์การทิ้งขยะในสถานที่ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ พร้อมทั้งจัดหาถังขยะ
การรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี
ให้มีจานวนที่เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการจัดงานสาคัญและมีผู้เข้าร่วมงาน
 สร้างบรรยากาศของ
จานวนมาก
สถานศึกษาที่ดี
2) จัดระบบโซนนิ่งปูายประชาสัมพันธ์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่บดบัง
 ความเป็นระเบียบของ
ทัศนีย ภาพที่สวยงามของมหาวิทยาลัย ช่วยลดอุบั ติเหตุ และลดมลพิ ษทาง
สายตาของผู้สัญจรไปมา
ร้านค้าจากภายนอก
3) จัดระเบียบร้านค้า แผงลอย และหาบเร่ ให้อยู่ในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบสวัสดิการบุคลากรที่ดี
 มีหน่วยงานรับผิดชอบการ
1) จัดให้มีศูนย์รับข้อมูลความเดือดร้อนของบุคลากรเพื่อให้สามารถดาเนินการ
รับแจ้งเรื่องความเดือดร้อน
แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที และสามารถนาไปดาเนินการจัดทาแผนรองรับการ
ของบุคลากร
ช่วยเหลือบุคลากรที่ประสบความเดือดร้อนในระยะต่อไป
 บุคลากรมีความเชื่อมั่น มี
ความสุข มีขวัญและกาลังใน 2) ปรับปรุงสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยให้มีระยะเวลาจนครบอายุ
การทางาน
เกษีย ณราชการ โดยยังคงระบบการประเมิน เชิงคุณ ภาพของพนั กงานตาม
 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
ขึ้น มีบ้านพักเป็นของตนเอง
หมายเหตุ

























ผู้รับผิดชอบ
ฝุายการคลังและ
ทรัพย์สิน
 ฝุายโครงสร้าง
พื้นฐานฯ
 กองอาคารและ
สถานที่
 สานักงานบริหาร
จัดการทรัพย์สิน มข.
 คณะ/หน่วยงาน











 ฝุายแผนและพัฒนา





บุคลากร
 ฝุายโครงสร้าง
พื้นฐาน ฯ
 กองอาคารและ
สถานที่
 กองการเจ้าหน้าที่
 คณะ/หน่วยงาน





(1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก
(2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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สนับสนุนเป้าหมายที่
(1) (2) (3) (4)



ระยะเวลาดาเนินการ
2555 2556 2557 2558
 บุ ค ลากร มี ท างเลื อ กใน 3) ปรับปรุงระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานให้ครอบคลุมการดูแล




อ า ชี พ เ ส ริ ม ที่ แ ก้ ปั ญ ห า บุคคลในครอบครัว และปรับปรุงการให้บริการของศูนย์สุขภาพนักศึกษา มข.
หนี้สินได้
ให้บุคลากรสามารถเข้าถึงบริการได้โดยง่าย และเป็นการแบ่งเบาภาระความ
 ร้อยละของอาจารย์ต่อ
แออัดที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
จานวนอาจารย์ประจา
4) ปรั บ ปรุงระบบบริ ห ารจั ดการกองทุน สวัส ดิ การของมหาวิ ทยาลัย ให้ มี 



ประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น ที่เอื้อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากกองทุนได้อย่างทั่วถึง
5) ปรับปรุงอาคารชุดที่พักเก่าที่มีสภาพเสื่อมโทรม และจัดให้มีอาคารชุด ที่พัก 



ใหม่เพิ่มเติม พร้อมปรับปรุงระเบียบการจัดสรรที่พักให้เหมาะสม พร้อมส่งเสริม
ให้ บุ ค ลากร มี โ อกาสมี ที่ อ ยู่ อ าศั ย หรื อ มี ที่ ดิ น เป็ น ของตนเองก่ อ นที่ จ ะ
เกษียณอายุราชการ
6) ส่งเสริมให้บุคลากรทีม่ ีปัญหาหนี้สิน เข้าสูโ่ ครงการสร้างสัมมาชีพภายใต้หลัก




เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างอาชีพเสริม และสร้างรายได้ ภายใต้โครงการนาร่อง
ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ปราชญ์ชาวบ้าน และเครือข่าย
ชุมชน
ตัวชี้วัด

โครงการที่จะดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
 ฝุายแผนและพัฒนา

บุคลากร
 ฝุายโครงสร้าง
พื้นฐาน ฯ
 กองอาคารและ
สถานที่
 กองการเจ้าหน้าที่
 คณะ/หน่วยงาน

หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก (2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน
(3) เป็นมหาวิทยาลัยทีม่ ีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบทีด่ ี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยทีม่ ีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้

41

สนับสนุนเป้าหมายที่
(1) (2) (3) (4)









ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ
2555 2556 2557 2558

โครงการที่จะดาเนินการ

มาตรการที่ 2 ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดี (HRD System)
 มีแผนพัฒนาบุคลากรและ
1) จัดทาแผนและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2554กลไกในการขับเคลื่อนที่ดี
2558 รวมถึงแผนพัฒนาตนเองของบุคลากร และแผนการจัดสรรอัตรากาลัง
 สัดส่วนของผู้บริหารรุ่นใหม่
ระยะยาวเพื่อรองรับการเกษียณอายุราชการ
2) พัฒนาทักษะด้านการบริหารให้แก่ผู้บริหารรุ่นใหม่ ผู้บริหารระดับกลาง
ที่มีความพร้อมเข้าสู่
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะการใช้ โ ครงการ Khon Kaen University
ตาแหน่งที่สูงขึ้น
Administrators Shadowing, KKUAS เป็นกลไกที่สาคัญในการขับเคลื่อนให้
ผู้ บ ริ ห ารใหม่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาในประสบการณ์ จ ริ ง โดยการสเรี ย นรู้ จ าก
มหาวิทยาลัยชั้นนาในประเทศและต่างประเทศ เป็นระยะเวลา 1-4 สัปดาห์
 อาจารย์ มี ค วามสุ ข ในการ 3) กาหนดหลักเกณฑ์การคิดภาระงานของบุคลากรสายผูส
้ อนให้มีความชัดเจน
ทางานบนภารกิจที่ยืดหยุ่ น เหมาะสม มีความยืดหยุ่น และสอดคล้องกับสมรรถนะและศักยภาพที่แท้จริง
และหลากหลาย
ของบุคลากร และสนับสนุนให้บุคลากรสายผู้สอนปฏิบตั ิหน้าทีไ่ ด้ภายใต้ภารกิจ
 ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ที่หลากหลายได้
คุณวุฒิระดับปริญญาเอกต่อ 4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งใน
จานวนอาจารย์ประจา
ประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ต้องที่สอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบอยู่
 สัดส่วนของบุคลากรที่มี
5) การพัฒนาความพร้อมในการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสาย
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้สอน โดยจัดให้มีกลไกในการสนับสนุนและส่งเสริมให้บคุ ลากรสายสนับสนุน
 ระดับความสาเร็จในการ
สามารถพัฒนาผลงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
ทางานที่บรรลุตามเปูาหมาย
ที่กาหนด









ผู้รับผิดชอบ
 ฝุายแผนและพัฒนา



บุคลากร
 กองการเจ้าหน้าที่


















 ฝุายแผนและพัฒนา



บุคลากร
 กองการเจ้าหน้าที่
 คณะ/หน่วยงาน




















หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก (2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน
(3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มสี ุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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สนับสนุนเป้าหมายที่
(1) (2) (3) (4)

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ
2555 2556 2557 2558
6) การเชิดชูเกียรติบุคลากรที่อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับมหาวิทยาลัย 



อย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเหมาะสมดีงามสมควรเป็นตัวอย่างแก่บุคลากรทั่วไป
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และประกาศเกี ย รติ คุ ณ และมี ก ารคั ด เลื อ กผลงานดี เ ด่ น ของ
มหาวิทยาลัยเป็นประจาทุกปี
โครงการที่จะดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
 ฝุายแผนและพัฒนา

สนับสนุนเป้าหมายที่
(1) (2) (3) (4)


บุคลากร
 กองการเจ้าหน้าที่
 คณะ/หน่วยงาน

7) พัฒ นาศั กยภาพในการพัฒ นางานประจ าไปสู่การวิจั ย (Routine to
Research, R2R) หรือการวิจัยสถาบันให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน อย่าง
ต่อเนื่อง และสร้างเครือข่ายของการจัดการความรู้ ระหว่างหน่วยงานภายใน
เพื่อแบ่งปันความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ













8) มีระบบการสังเคราะห์และการบริหารจัดการความรู้ โดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน
ไปสู่การพัฒนางานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย มีเวทีถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น จากอาจารย์
อาวุโสไปสู่อาจารย์ใหม่ จากอาจารย์ไปสู่นักศึกษา จากศิษย์เก่าไปสู่นักศึกษา













หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก (2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน
(3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มสี ุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2555 2556 2557 2558
มาตรการที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาบุคลากรที่มีความรูค้ วามสามารถ และสร้างแรงจูงใจเพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถให้มาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
 มีบรรยากาศความเป็นสากล 1) ก าหนดหลั ก เกณฑ์ เ พื่ อ ดึ ง ดู ด อาจารย์ ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาเอก



  ฝุายแผนและพัฒนา
ที่ มี ค ณาจารย์ ช าวไทยและ โดยเฉพาะผู้ที่กาลังจะสาเร็จการศึกษาทั้งใน และต่างประเทศ ด้วยมาตรการ
บุคลากร
ต่างชาติเพิ่มขึ้น
เชิงรุกทั้งในด้านการสรรหา และการพัฒนาข้อเสนอในด้านสิ่งดึงดูดใจในการ
 ฝายวิชาการและ
ทางาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 กองการเจ้าหน้าที่
2) จัดให้มีช่องทางในการคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในภาครัฐและ 


  คณะ/หน่วยงาน
เอกชน รวมทั้งผู้ที่เกษียณอายุที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ มาทาสัญญาเป็น
Adjunct Professor หรือ Visiting Professor เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการ
เรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด

 ร้อยละของอาจารย์

ชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น

โครงการที่จะดาเนินการ

3) จัดทาโครงสร้างเงินเดือนพิเศษ ระบบการให้ผลตอบแทนทั้งในเชิงเศรษฐกิจ
และในเชิงสังคมอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
หรือผู้ที่มีประสบการณ์สูงทั้งชาวไทยหรือต่างประเทศเข้ามาเป็นบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย









หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก (2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน
(3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มสี ุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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สนับสนุนเป้าหมายที่
(1) (2) (3) (4)












ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ
2555 2556 2557 2558

โครงการที่จะดาเนินการ

มาตรการที่ 4 สร้างความผาสุกในสถานที่ทางาน (Happy Workplace)
 ระดับความสาเร็จในการ
1) ดาเนินการปรับปรุ งสภาพแวดล้อ มของที่ท างานให้มี บรรยากาศของการ
ทางานที่บรรลุตามเปูาหมาย ทางานที่ดี ตามแนวทางในการสร้างความสุขในที่ทางาน 8 ด้าน ประกอบด้วย
ที่กาหนด
สุข ภาพของคน น้ าใจของคน ศาสนาและคุ ณ ธรรม การผ่ อ นคลาย ความรู้
หนี้สิน ครอบครัว และสังคม
2) สร้างกระบวนการมีส่ว นร่วมของบุคลากรในการสร้างความสุ ขในที่ทางาน
การมี ส่ ว นร่ ว มอาจจะมี ห ลากหลายรู ป แบบ เช่ น ให้ พ นั ก งานเสนอผ่ า น
ผู้ บั งคั บ บั ญ ชา ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเสนอเอง หรื อ ท าการสอบถามจากพนั ก งาน
บุคลากรโดยตรง
มาตรการที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาคมของมหาวิทยาลัย
 นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรมี 1) จั ดกิ จกรรมเสริม สร้า งสุ ขภาวะภายในชุม ชนของมหาวิท ยาลัย ด้ว ยการ
สุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาคม มข. การตรวจสุขภาพ ส่งเสริมให้เยาวชน
ดีขึ้น
ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด และฝึกสอนกีฬาให้แก่เด็กใน
ชุมชน
 นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรมี 2) การให้ความรู้และสร้างทักษะในการดูแลสุขภาพให้กับประชาคม มข. ในการ
สุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ ดูแลสุขภาพ การลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นภัยต่อสุขภาพ หรือส่งเสริม
ดีขึ้น
ให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี การเลิกสูบบุหรี่ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 ร้อยละของอาจารย์ที่ทางาน การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในชุมชน
3) ปรับปรุงคุณภาพชีวิตอาจารย์ที่สอนในรายวิชาพื้นฐาน โดยการสนับสนุนให้
วิจัย
อาจารย์ที่เกษียณอายุราชการแล้วเข้ามาช่วยสอนในรายวิชาพื้นฐาน เพื่อช่วย
แบ่งเบาภาระของอาจารย์ประจา







ผู้รับผิดชอบ



 ฝุายแผนและพัฒนา

















บุคลากร
 ฝุายโครงสร้าง
พื้นฐานฯ
 คณะ/หน่วยงาน









 ฝุายแผนและพัฒนา



บุคลากร
 ฝุายพัฒนานักศึกษา
 คณะ/หน่วยงาน
















หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก (2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน
(3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มสี ุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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สนับสนุนเป้าหมายที่
(1) (2) (3) (4)









ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ
2555 2556 2557 2558

โครงการที่จะดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 3 การเงิน งบประมาณและการจัดสรร
มาตรการที่ 1 บริหารจัดการระบบงบประมาณ และระบบการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ
 มี ก ล ไ ก ที่ ส า คั ญ ใ น ก า ร 1) จัดตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านการเงินของมหาวิทยาลัย พร้อมจัดทา
ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร เ งิ น ข อ ง แผนบริหารการเงินและงบประมาณที่ชัดเจน ปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
มหาวิ ท ยาลั ย และมี ร ะบบ เงินรายได้ให้มีความคล่องตัว สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย ภายใต้การบริหารความเสี่ยงและหลักการบริหารจัดการ
ฐ า น ข้ อ มู ล ที่ ดี เ พื่ อ ใ ช้
องค์การที่ดี
ประกอบการตั ด สิ น ใจของ
2) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบดูแลระบบ KKUFMIS ที่ชัดเจน พร้อม
ผู้บริหาร
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ที่ผู้บริหารสามารถนาไปใช้เพื่อการ
บริ ห ารจั ด การ การพั ฒ นาองค์ ก ร และใช้ ป ระกอบการตั ด สิ น ใจได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3) พัฒ นาระบบบริ ห ารจัดการทรั พยากรที่มีประสิทธิภาพและรองรับการ
เปลี่ยนแปลง ระบบการเงินและงบประมาณของประเทศ สร้างความสามารถใน
การหารายได้จากแหล่งทุนอื่น ๆ นอกเหนือจากรัฐบาล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
และอยู่รอดได้
4) นาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้อย่างเป็น รูปธรรม รวมถึงการ
สร้างวินัยด้านการเงิน เพื่อให้การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณและการติดตาม
การใช้ ง บประมาณของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน ทั้ ง เงิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น และ
งบประมาณเงินรายได้อย่างต่อเนื่อง



ผู้รับผิดชอบ

 ฝุายการคลังและ



ทรัพย์สิน
 ฝุายแผนและพัฒนา
บุคลากร
 คณะ/หน่วยงาน
























หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก (2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน
(3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มสี ุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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สนับสนุนเป้าหมายที่
(1) (2) (3) (4)



ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ
2555 2556 2557 2558

โครงการที่จะดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 4 การบริหารจัดการพื้นที่ที่ดี
มาตรการที่ 1 มีมาตรการป้องกันปัญหาจากแหล่งอบายมุขรอบมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง
 เกิดเครือข่ายนักศึกษาร่วม
1) สารวจสถานบริการ/แหล่งอบายมุขในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อนาไป
รณรงค์ และปกปูองให้
กาหนดแนวทางในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ปรับทัศนคติ และพฤติกรรมของ
นักศึกษาปลอดจากอบายมุข เยาวชนให้อยู่ในแนวทางที่สร้างสรรค์และหันทากิจกรรมที่พึงประสงค์ต่อสังคม
และยาเสพติด
ให้มากขึ้น พร้อมทั้งจัดตั้งอาสาสมัครจากนักศึกษาเข้ามาร่วมดาเนินการ









ผู้รับผิดชอบ

 ฝุายพัฒนานักศึกษาฯ

สนับสนุนเป้าหมายที่
(1) (2) (3) (4)



 คณะ/หน่วยงาน

2) ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายของกลุ่มนักศึกษาในลักษณะกลุ่มย่อย (กลุ่ม
ละ 20-30 คน) เพื่ อ ให้ ดู แ ลซึ่ งกั น และกั น และรวมตั ว กั น ตามแนวทาง
ชมรม “To Be Number One Club” ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี











3) จั ดให้ มีช่องทางเพื่อรั บข้อ มูล ข่าวสารเกี่ย วการกระท าผิด ทั้งหมายเลข
โทรศัพท์ ตั้งตู้ ปณ. พิเศษของมหาวิทยาลัย ตู้รับเรื่องร้องเรียน หรือเว็ปไซต์
สังคมต่างๆ เช่น Facebook, Twitter พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องออกสืบสวน ตรวจตราแหล่งแพร่ระบาด แหล่งจาหน่าย ๆ ตามข้อมูล
เบาะแสที่ได้รับแจ้ง











หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก (2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน
(3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มสี ุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ
2555 2556 2557 2558

โครงการที่จะดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 5 ระบบบริหารจัดการองค์กร
มาตรการที่ 1 ปรับโครงสร้างและระบบบริหารจัดการต่างๆ ในมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน เกิดความคล่องตัว และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
 ระเบียบ ข้อบังคับ และ
1) โครงการศึกษาทบทวน ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 

ประกาศต่าง ๆ ได้รับการ
ทั้งหมด เพื่อนาไปยกเลิก ปรับปรุง หรือพัฒนาใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปรับปรุงให้ทันสมัย
ปัจจุบันให้และสามารถนามาปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย
2) ด าเนิน การปรับ ปรุ งโครงสร้า งของหน่ วยงานให้มี ความเหมาะสมและ 

สอดคล้องกับและระบบการทางาน ลดความซ้าซ้อน ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า
และมีประสิทธิภาพ
มาตรการที่ 2 จัดระบบบริหารจัดการโดยนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้
 ระดับความสาเร็จของการ
1) จัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจา โดยให้ 


บริหารและการดาเนินงาน ประชาคม มข. ทุ ก ภาคส่ ว น เข้ า มามี ส่ วนร่ ว มในการด าเนิ นงาน เพื่ อ ให้
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
แผนพัฒนาดังกล่าวได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน พร้อมกาหนดแนวทางใน
 การมีส่วนร่วมของประชาชน การติดตามและประเมินผล
และผูม้ ีส่วนได้ ส่วนเสีย
2) กาหนดให้มีการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชิงธรรมาภิบาลอย่างครบ 


วงจร ตั้งแต่สภามหาวิทยาลัย ไปจนถึงผู้บริหารระดับภาควิชา พร้อมตัวชี้วัดที่
เหมาะสม
3) เพิ่ มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมู ลข่าวสารต่าง ๆ สู่บุคลากร นักศึกษา


ประชาชนทั่ ว ไป และผู้ ที่ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ผ่ า นช่ อ งทางที่ ห ลากหลาย เช่ น
เว็ปไซต์มหาวิทยาลัย จดหมายข่าว ปูายประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุ FM 103
หรือการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

ผู้รับผิดชอบ

 อธิการบดี



 รองอธิการบดีทุกฝุาย
 คณะ/หน่วยงาน





 อธิการบดี



 รองอธิการบดีทุกฝุาย
 คณะ/หน่วยงาน









หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก
(2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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สนับสนุนเป้าหมายที่
(1) (2) (3) (4)

ระยะเวลาดาเนินการ
2555 2556 2557 2558
4) เพิ่มช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางที่เปิดเผยที่ 



หลากหลายเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งข้อมูลได้โดยง่ายและมีความ
มั่นใจ เช่น โทรศัพท์ หรือ e-mail ตรงถึ งอธิการบดี หรือเว็ป บอร์ดสายตรง
อธิการบดี การจัดทากล่องรับความคิดเห็น ศูนย์รับข้อมูล หรือ Call Center
สถานีวิทยุ FM 103 สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น Face Book,
Twitter เป็นต้น
5) จัดทาโครงการนาร่องการหมุนเวียนผู้บริหารระดับสูงของสายสนับสนุนของ 



มหาวิทยาลัยและคณะ และประเมินผลการดาเนินงาน
มาตรการที่ 3 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
 มีระบบสารสนเทศที่
1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูลของมหาวิทยาลัยให้มีความสมบูรณ์ 



ตอบสนองการบริหารจัดการ เชื่ อ มโยงเข้ า กั บ ฐานข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ กลางหรื อ
ที่มีคุณภาพ
ระดับสูงสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจได้
ตัวชี้วัด

โครงการที่จะดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
 อธิการบดี
 รองอธิการบดีทุกฝุาย
 คณะ/หน่วยงาน



 ฝุายวิชาการและ





เทคโนโลยีสารสนเทศ
 คณะ/หน่วยงาน

2) จัดทา IT เพื่อพัฒนา war room ของฝุายยุทธศาสตร์











3) ปรับปรุงระบบเว็ปไซต์ทางการ(Official website: http://www.kku.ac.th)
ของมหาวิทยาลัยได้มาตรฐานในการนาเสนอ มีข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ









 ฝุายวิชาการและ



ฝุายขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์
 คณะ/หน่วยงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ฝุายชุมชนสัมพันธ์ฯ
 คณะ/หน่วยงาน

หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก (2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน
(3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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สนับสนุนเป้าหมายที่
(1) (2) (3) (4)






ตัวชี้วัด


มีระบบสารสนเทศที่
ตอบสนองการบริหาร
จัดการที่มีคณ
ุ ภาพ

 มีเครือข่ายนักสารสนเทศฯ

 มีระบบสารสนเทศสาหรับ

การบริหารงาน
 มีระบบ smart

card

ระยะเวลาดาเนินการ
2555 2556 2557 2558

โครงการที่จะดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

สนับสนุนเป้าหมายที่
(1) (2) (3) (4)

4) พัฒนา website สาหรับการสื่อสารภายในเป็นการเฉพาะ เพื่อให้สามารถ
สื่อสารข้อมูลภายในเป็นการเฉพาะได้ เพื่อลดภาระของเว็ปไซต์ทางการ และทา
ให้เว็ปไซต์ทางการเป็นที่น่าสนใจสาหรับกลุ่มเปูาหมายภายนอกยิ่งขึ้น



5) สร้างเครือข่ายนักเทคโนโลยีสารสนเทศจากแต่ละหน่วยงานเพื่อร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ร่วมกันพัฒนาระบบ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง











6) สร้างหน่วยงานหรือกลุ่มงานหรือกลไกที่เหมาะสม เพื่อรองรับการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารอย่างเป็นระบบ











7) พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศส าหรั บ บริ ห ารงานเช่ น e-Office,
e-Document เป็นต้น











8) พัฒนาระบบบัตรนักศึกษาและบัตรบุคลากรให้เป็นบัตร smart card

















 ฝุายวิชาการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
 คณะ/หน่วยงาน

หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก
(2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ
2555 2556 2557 2558

โครงการที่จะดาเนินการ

มาตรการที่ 4 จัดระบบบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ
 ระยะเวลาในการทางาน
1) ปรับปรุงระบบการบริหารงานของสานักงานอธิการบดีให้เป็นแบบแบนราบ
ลดลง ผู้รับบริการเกิดความ (flat organization) ที่มีสายการบังคับบัญชาที่สั้น มีความคล่องตัว และ
พึงใจ
ตอบสนองการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกระจายอานาจ และการ
ตัดสินใจในด้านต่างๆ ให้แก่หน่วยงานในระดับรองตามความเหมาะสม
2) พัฒนาบุคลากรให้มีสานึกในการให้บริการ มีความเข้าใจในระบบงานที่ตนเอง
รับผิดชอบ สามารถให้คาแนะนาแก่ผู้รับบริการได้อย่างดี









ผู้รับผิดชอบ
 รองอธิการบดีทุกฝุาย

สนับสนุนเป้าหมายที่
(1) (2) (3) (4)


 คณะ/หน่วยงาน































มาตรการที่ 5 นาระบบการจ้างเหมาบริการมาใช้ในบางภารกิจ
 งบประมาณรายจ่ายที่ลดลง

1) การจ้ า งเหมาการออกแบบ และการคุ ม งานก่ อ สร้า งอาคาร การดู แ ล
ภูมิสถาปัติย์ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน ซึ่งจะ
ช่ ว ยแก้ ปั ญ หาความล่ า ช้ า ในการก่ อ สร้ า งและความล่ า ช้ า ในการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณ
2) จ้างเหมาบริการยานพาหนะ เพื่อให้ บริการแก่บุคลากรและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในการเดินทางไปปฏิบัติงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกที่มี
ความปลอดภัย
3) จ้างเหมาการเช่าและซ่อมบารุง เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษา เครื่อง
คอมพิวเตอร์ แม่ ข่ายซึ่งเป็นเครื่ องที่ ต้องสามารถใช้ งานได้เ ต็ม ประสิทธิ ภาพ
ตลอดเวลา การบารุงรักษาและการซ่อมแซมแก้ไขจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง

 ฝายการคลังและ

















ทรัพย์สิน
 คณะ/หน่วยงาน

หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก
(2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ
2555 2556 2557 2558

โครงการที่จะดาเนินการ

มาตรการที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรทุกด้านร่วมกันเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า
 งบประมาณรายจ่ายที่ลดลง 1) แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลและวิเคราะห์การใช้ทรัพยากร เพื่อกาหนดแนว
ทางการสนับสนุนการใช้หรือการจัดหาทรัพยากรร่วมกันของคณะ/หน่วยงาน
 ร้อยละของทรัพยากรที่
สารวจและรวบรวมความต้องการอุปกรณ์ประจาสานักงานจากแต่ละคณะ/
ให้บริการร่วมกัน
หน่วยงาน เพื่อนาไปจัดหาร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการประหยัดงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยได้
2) จัดทาระบบฐานข้อมูลของทรัพยากรพื้นฐานที่แต่ละคณะ/หน่วยงานสามารถ
ใช้ร่วมกันเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประสานงาน อาทิ จานวนและ
ขนาดของห้องเรียน ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
ยานพาหนะ รวมถึงข้อมูลของการใช้งานของทรัพยากรของแต่ละคณะ/
หน่วยงานในแต่ละปี
3) กาหนดแนวทางสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานภายนอกทั้ง
ในส่ ว นที่ เ ป็ นสถาบั น การศึก ษา หน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน และองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิเช่น ห้องประชุม

ผู้รับผิดชอบ
 ฝุายการคลังและ































ทรัพย์สิน
 คณะ/หน่วยงาน

หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก
(2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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สนับสนุนเป้าหมายที่
(1) (2) (3) (4)

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ
2555 2556 2557 2558

โครงการที่จะดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

สนับสนุนเป้าหมายที่
(1) (2) (3) (4)

มาตรการที่ 7 ให้มีระบบการสื่อสารองค์กรเชิงรุกอย่างทั่วถึงและหลากหลายรูปแบบ
 จานวนช่องทางของการ

สื่อสาร

1) จัดทาจดหมายข่าว “เล่าสู่กัน ัง” โดยอธิการบดี เพื่อถ่ายทอดข้อมู ล
ข่า วสารที่ ส าคั ญ ของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ แก่ บุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษาและศิ ษ ย์ เ ก่ า ได้
รับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน อาจอยู่ในรูปของ electronics file ผ่านช่องทาง
ของ email (รูปแบบนี้ใช้ได้ผลดีมากสาหรับอาจารย์และบุคลากรบางส่วน)









2) จัดระบบการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคม (Social network) เช่น Facebook
ซึ่งอธิการบดี / มหาวิทยาลัยสามารถใช้ช่องทางนี้สื่อสารไปยังบุคลากรและ
นักศึกษาได้โดยตรง (รูปแบบนี้ใช้ได้ ผลดีมากสาหรั บนักศึก ษาและบุคลากร
บางส่วน)









 ฝุายโครงสร้างพื้นฐาน

และสื่อสารองค์กร
 คณะ/หน่วยงาน

3) จั ด ให้ มี กิ จ กรรมการพบปะระหว่ า งบุ ค ลากรแต่ ล ะกลุ่ ม กั บ ผู้ บ ริ ห าร 



มหาวิทยาลัยในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการอาจเป็นเวทีน้าชาตอนบ่าย ทั้งนี้เพื่อให้
เกิดบรรยากาศของการพูดคุยที่เป็นกันเอง โดยจัดให้มีการพบปะกันอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
 การพัฒนาตนเองของ
4) สร้างการรับรู้และความตระหนักในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม 


  ฝุายแผนและพัฒนา
บุคลากร
ภายในให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วน และสร้างมาตรฐานในการ
บุคลากร
 ความพึงพอใจของบุคลากร
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสร้างเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในเพื่อ
 คณะ/หน่วยงาน
พัฒนาระบบงานให้เข้าสู่มาตรฐานสากล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความ
เชื่อมั่นแก่ประชาคม มข.
หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก
(2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่จะดาเนินการ

2557 2558

ผู้รับผิดชอบ

2555

2556

5) พัฒนา และเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานในทุกระดับมีส่วน
ร่วมในการประเมิน โดยอาจนาเอาหลักของการประเมินแบบ 360 องศา มา
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินงาน และให้มีการรายงานผลไปยังผู้บริหารในแต่ละระดับ
นาไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
มาตรการที่ 8 มีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร (KKU-Branding)
 การยอมรับ Brand
1) ส่งเสริมผู้มีความรู้ความชานาญเฉพาะด้านของอนุภูมิภาคให้เป็นที่รู้จักทั้งใน
Champion จาก
ภู มิ ภ าคและในระดั บ นานาชาติ ในฐานะตั ว แทน Brand Champion
หน่วยงานภายนอก
ของมหาวิทยาลัย และขยายเครือข่ายของ Brand Champion ผ่านศิษย์เก่า









 ฝุายแผนและพัฒนา









 อธิการบดี

2) พัฒนาเครือข่ายภาครัฐ และเอกชนในระดับบริหารเพื่อให้เกิดความประทับใจ
ในความร่วมมือที่ดีของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเรื่องที่มีความชานาญเฉพาะด้าน
และขยายเครือข่ายของ Brand Champion ผ่านศิษย์เก่า







3) การสร้างคุณค่าขององค์ความรู้เฉพาะทางให้เป็นที่ตระหนัก ด้วยสร้างการ
ยอมรับความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอนุภูมิภาคให้เกิดขึ้นในองค์กร





4) ใช้สื่ อ โฆษณาประชาสัม พั น ธ์ใ ห้ เหมาะกั บ กลุ่ ม เปู า หมาย เช่ น นั กศึ ก ษา
ผู้ปกครอง ภาคเอกชน ภาครัฐ ผู้ให้ทุน องค์กรนานาชาติ ศิษย์เก่า ต้องใช้สื่อ
ต่างกัน





(1)

(2)

(3)

(4)



บุคลากร
 คณะ/หน่วยงาน































 รองอธิการบดีทุกฝุาย
 คณะ/หน่วยงาน

หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก
(2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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สนับสนุนเป้าหมายที่

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่จะดาเนินการ

2555

2556





2557 2558

ผู้รับผิดชอบ

สนับสนุนเป้าหมายที่
(1)

(2)

(3)

(4)





















มาตรการที่ 9 มีระบบตรวจสอบและประเมินองค์กรและผู้บริหารทุกระดับ
 มีระบบในการตรวจสอบ

1) พัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินองค์กรและผู้บริหารทุกระดับ

และประเมินองค์กรและ
ผู้บริหารที่ชัดเจน





 ฝุายขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์
 คณะ/หน่วยงาน

มาตรการที่ 10 : พัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เป็นประตูสู่อนุภูมภิ าคลุ่มน้าโขง
 โครงการความร่วมมือใน 1) พัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาโท ในสาขาที่เป็นความโดดเด่นของภูมิภาค




  อธิการบดี
พื้นที่
เช่น การจัดการการท่องเที่ยว การจัดการภั ตตาคารและโรงแรม บริหารธุรกิจ
 คณะ/หน่วยงาน
 สัดส่วนนักศึกษา
หลักสูตรโทรคมนาคมแบบสองปริญญาร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อนบ้าน
บัณฑิตศึกษา
โดยเปิดสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ เป็นต้น
2) การเปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้น และหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการ 




ถ่ายทอดความรู้ ทางวิ ชาการในสาขาต่า งๆ ที่ เป็ นความต้อ งการในการพั ฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเพื่อนบ้าน
3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยของวิทยาเขตหนองคายให้มศี ักยภาพในการทาวิจัยที่มี





ลักษณะของการ บูรณาการสหวิชาการ ที่เป็นการตอบโจทย์ของพื้นที่ เป็นวิทยา
เขตที่มีการพัฒนาโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research Based Campus)
4) พัฒนาให้วิทยาเขตหนองคายเป็นหน่วยงานหลักที่ทางานวิ จัยเกี่ยวข้องกับ 




ระบบนิเวศน์วิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพของลุ่มน้าโขง การท่องเที่ยว
และระบบเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
หมายเหตุ
(1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก
(2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตบัณฑิตที่ดี
เป้าประสงค์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถทาง
วิชาการ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบในการทางาน รวมทั้งการใช้ชีวิตใน
สังคม ใฝุรู้และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และมีสมรรถนะระดับสากล สามารถแข่งขันกับ
นานาชาติได้ บนพื้นฐานของความเป็นไทย
ตัวชี้วัด
1.ระดับความสาเร็จของการบรรลุคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
กลยุทธ์
1 มีหลักสูตรที่ดี
2 การจัดการเรียนการสอนที่ดี ( Learning Management System)
3 การผลิตบัณฑิต
4 การพัฒนาคณาจารย์
มาตรการ/โครงการ
16 มาตรการ 52 โครงการ
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ตาราง กลยุทธ์ มาตรการ/โครงการ การดาเนินงานปี 2555-2558
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตบัณฑิตที่ดี
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่จะดาเนินการ

2555

2556

2557 2558

ผู้รับผิดชอบ

สนับสนุนเป้าหมายที่
(1)

กลยุทธ์ที่ 1 มีหลักสูตรที่ดี
มาตรการที่ 1 จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเชิงบูรณาการที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากลหลากหลายและสอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงาน
 จานวนหลักสูตรทีไ่ ด้
1) พัฒนาหลักสูตรนานาชาติที่เป็นองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่แสดง 



  ฝุายวิชาการและ
นานาชาติ
ความโดดเด่ น ด้ า นวิ ช าการของพื้ น ที่ ห รื อ อนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้ าโขง เพื่ อ สนอง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 จานวนหลักสูตรการ
นโยบายรัฐ Education Hub
 คณะ/หน่วยงาน
เรียนรูต้ ลอดชีวิต
2) พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและ 




 จานวนผู้ประกอบการ
สังคม หรือเป็นหลักสูตรที่บูรณาการสหวิชาการ หรือหลักสูตรที่ให้ความรู้ตั้งแต่
ที่เข้าร่วมโครงการ
สองศาสตร์ขึ้นไปและได้รับปริญญา 2 ปริญญา
 สัดส่วนของรายได้ที่
3) พัฒนาหลักสูตรสาหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต หลักสูตรการศึกษาทางไกล 




เพิ่มขึ้น
(Distance Education) เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเปูาหมายทุกกลุ่ม
ที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และสามารถเก็บสะสมหน่วยกิต เพื่อขอรับปริญญา
บัตรได้
4) จัดให้มีโครงการ Honors Cooperative Program ซึ่งจะเป็นการร่วมมือกับ 



ภาคธุรกิจ และหน่วยงานของรัฐ ในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีโอกาส
ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือการอบรมตามหลักสูตรที่คณะ/มหาวิทยาลัย
จัดทาขึ้น ซึ่งสามารถเก็บสะสมรายวิชาต่ างๆ และสามารถขอรับปริญญาได้เมื่อ
เรียนครบหลักสูตร
หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก (2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน
(3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มสี ุขภาวะ และการจัดการองค์กรทีด่ ี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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(2)

(3)

(4)

















ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่จะดาเนินการ

2555

2556

2557 2558

ผู้รับผิดชอบ

สนับสนุนเป้าหมายที่
(1)

มาตรการที่ 2 พิจารณาเพิ่ม-ลด-รวม คณะวิชา และปรับปรุง ปรับลดหลักสูตรเดิมตลอดจนพิจารณา เพิ่ม/ลดบูรณาการหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
พัฒนาของประเทศในอนาคต
 สัดส่วนของหลักสูตรที่ได้ 1) เปิดหลักสูตรใหม่จะเน้นหลักสูตรที่เกิดจากความต้องการของภาคการผลิตจริงเป็น




  ฝุายวิชาการและ
มาตรฐานตามเกณฑ์
หลักสูตรที่บูรณาการระหว่างศาสตร์ ข้ามศาสตร์ ร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในและ
เทคโนโลยี
 หลักสูตรใหม่/คณะใหม่ที่ ต่างประเทศ พัฒนาหลักสูตรที่รองรับความต้องการของนักศึกษาจากอาเซียน รวมทั้ง
สารสนเทศ
เกิดขึ้น
พิจารณาปรับลด-บูรณาการหลักสูตรด้วย
 ฝุายวิเทศสัมพันธ์ฯ
 สัดส่วนของรายได้ที่
 คณะ/หน่วยงาน
เพิ่มขึ้น
2) ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือTQF หรือปิด 



หลักสูตรที่ไม่ได้เปิดทาการรับนักศึกษามาต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี หรือยุบรวมหลักสูตร
ที่มีเนื้อหาซ้าซ้อนกัน หรือคล้ายคลึงกันให้เป็นหลักสูตรเดียวกัน
3) ศึกษาความเป็นไปได้และจัดทาแผนธุรกิจ โครงการจัดตั้งคณะวิชาใหม่ เช่น คณะ
รัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ หรือคณะวิชาที่เป็นศาสตร์ใหม่ ๆ เป็นต้นรวมทั้งพิจารณา
การลด-รวมคณะวิชาด้วย









หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก (2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน
(3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มสี ุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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(2)

(3)

(4)

และทิศทางการ










ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่จะดาเนินการ

2555

2556

2557 2558

1) ทบทวนความร่วมมือที่มหาวิทยาลัยได้มีการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันไว้
รวมทั้งสิ้น 172 รายการ จาก 30 ประเทศ และมีหลายรายการที่หมดอายุแล้ว พร้อมทั้ง
กากับติดตามเพื่อให้ข้อตกลงต่างๆ มีการดาเนินกิจกรรมตามที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลง









2) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรในประเทศในการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ เปิดโอกาสให้นักศึกษา
เทียบโอนหน่วยกิตข้ามมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิต







3) สนับสนุนให้ทุกคณะมีการเชิญอาจารย์ชาวต่างชาติมาสอนและวิจัยให้กับนักศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อสร้างความเป็นสากลอย่างน้อยปีละ 2 คนในแต่ละคณะวิชา







ผู้รับผิดชอบ

สนับสนุนเป้าหมายที่
(1)

(2)

















มาตรการที่ 3 ส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบันและองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
 จานวนสถาบันการศึกษา

ที่มีความร่วมมือกัน
 สัดส่วนอาจารย์
ชาวต่างชาติ

 ฝุายวิเทศสัมพันธ์ฯ
 คณะ/หน่วยงาน

หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก (2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน
(3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มสี ุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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(3)

(4)

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่จะดาเนินการ
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กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่ดี ( Learning Management System)
มาตรการที่ 1 สร้างระบบและกลไกเพื่อจูงใจคนดีและคนเก่งให้เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
 ช่องทางของสื่อและ 1) จัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชนโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนจากทั่ว
สื่อที่ใช้ในการ
ประเทศเข้าศึกษาต่อและได้รับทุนการศึกษาจาก มข. ภายใต้โครงการต่างๆ เช่น โครงการ
ประชาสัมพันธ์
เรียนดี โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นในด้านความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น
2) การประชาสัมพันธ์ผ่าน social network ที่เป็นที่นิยม หรือประชาสัมพันธ์สัญจรไปยัง
โรงเรี ยนทั้งในภาคอีสานและภูมิ ภาคอื่น โดยร่วมมือ กับคณะกรรมการส่ งเสริม กิจการ
มหาวิทยาลัย กิจกรรม Open House ค่ายวิชาการภาคฤดูร้อน หรือค่ายอาสาพัฒนา
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ผู้รับผิดชอบ

สนับสนุนเป้าหมายที่
(1)

 ฝุายวิชาการและ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
 คณะ/หน่วยงาน

(2)

(3)

(4)





มาตรการที่ 2 จัดให้มีทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ยากจน นักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้านผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ
 จานวนทุนการศึกษา

1) ส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนดี นักเรียนที่ยากจน ผู้พิการ มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในช่อง 


  ฝุายพัฒนา
 สัดส่วนของจานวน
ทางการรั บ เข้ า ที่ ห ลากหลาย พร้ อ มสนั บ สนุ น ทุ นการศึ ก ษา โดยยึ ด นโยบายที่ จ ะดู แ ล
นักศึกษาฯ
นักศึกษาที่ด้อย
นักศึกษาไม่ให้มีปัญหาด้านการเงินเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของนักศึกษา และจะไม่มี
 คณะ/หน่วยงาน
โอกาสและผู้การ
นักศึกษาต้องออกจากการศึกษาเนื่องจากปัญหาทางด้านการเงิน
ที่ได้รับทุน
2) ประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและส่วนราชการของไทยรวมทั้งทุนของ 




มหาวิทยาลัยในการให้การสนับสนุนทุนให้แก่นักศึกษาจากประเทศที่กาลังพัฒนามาศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก (2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน
(3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มสี ุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่จะดาเนินการ

2555

2556

2557 2558

ผู้รับผิดชอบ

มาตรการที่ 3 พัฒนาระบบการลงทะเบียนสาหรับนักศึกษาที่ดี
 ความพึงพอใจของ 1) ศึกษาความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี



  ฝุายวิชาการและ
นักศึกษา
ภาคปกติ พ.ศ. 2552 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1688/2552 และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ระยะเวลาในการ
ดาเนินการปรับปรุงให้เหมาะสม โดยเฉพาะกรณีค่าเล่าเรียนในภาคฤดูร้อน และในกรณี
 คณะ/หน่วยงาน
ให้บริการลดลง
ที่เหลือหน่วยกิตน้อยในภาคปกติ
2) ปรับปรุงกระบวนการลงทะเบียนของนักศึกษาวิทยาเขตหนองคาย ให้มีความ 



สมบูรณ์และสะดวกสบายมากขึ้น และลดการเดินทางของนักศึกษามายัง มข. โดยไม่
จาเป็น
3) สนับสนุนให้แต่ละคณะ มีการนาเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ใน 



การตรวจสอบนักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาเพื่อความรวดเร็วและถูกต้อง
มาตรการที่ 4 จัดให้มีสื่อการเรียนการสอน ทรัพยากรการเรียนรู้ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ที่เพียงพอและทันสมัย
 จานวนสื่อที่ได้รับ
1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีทรัพยากรออนไลน์เพิ่มขึ้น และการเข้าถึงฐานข้อมูล 


  ฝุายวิชาการและ
การพัฒนา
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งที่เป็นวารสาร หนังสือ และสื่อความรู้อื่นๆ ที่ครอบคลุมหลากหลาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศาสตร์/สาขาวิชาเพื่อการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษา
 คณะ/หน่วยงาน
2) พัฒนาบุคลากรสายผู้สอนในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ เช่น 



การจัดทาเอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน ตารา สไลด์ประกอบการสอน สื่อ
ออนไลน์ e-Book e-Document หรือ e-Learning
หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก (2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจยั เป็นฐาน
(3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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สนับสนุนเป้าหมายที่
(1)

(2)

(3)

(4)













ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่จะดาเนินการ

 จานวนสื่อการสอนที่

3) พัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้งานได้ทั้งกับคอมพิวเตอร์
ได้รับการพัฒนา
และอุปกรณ์เคลื่อนที่ไร้สาย
 จานวนผู้ใช้บริการ
4) ขยายและเพิ่มเวลาให้บริการของหอสมุดกลางเป็นการให้บริการทุกวัน ไม่เว้น
สานักวิทยบริการ
วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ อย่างไรก็ตามผู้รับบริการสามารถใช้บริการบาง
ประเภทได้ตลอดเวลา ผ่านระบบห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ได้ที่ ฐานข้อมูล e-Book
มาตรการที่ 5 มีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียน และสังคมเป็นศูนย์กลาง
 ความสามารถในการ 1) อบรมและสร้างความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
เรียนรูด้ ้วยตนเอง
โดยการน าเอาการบู ร ณาการการเรี ย น การสอนและการวิ จั ย เข้ า ไว้ ด้ ว ยกั น
ของนักศึกษา
ผ่านกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน หรือการเรียนการสอนโดยใช้
 จานวน
ปัญหาเป็นฐาน
ผู้ประกอบการที่เข้า 2) ส่ งเสริ ม ให้ มี ก ารน าเอาโจทย์ หรื อ ปัญ หาของสังคมมาใช้ใ นการเรีย นการสอน
ร่วมโครงการ
ในรายวิชาเช่น วิชาสัมมนา วิชาที่เป็นการศึกษาอิสระ วิชาโครงงานนักศึกษา เป็นต้น
3) ปรั บ โครงสร้ างของการบริ ห ารจั ด การสหกิ จ ศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เช่น มีองค์กรบริหารงานสหกิจศึกษาใน
ระดับสถาบัน คณะกรรมการส่งเสริมสหกิจศึกษา แต่งตั้งโดยสภาสถาบันอุดมศึกษา
มี ก ารบริ ห ารงานสหกิ จ ศึ ก ษาในระดั บ คณะ ประกอบด้ ว ย อาจารย์ ผู้ ป ระสานงาน
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา การคัดเลือกองค์กรผู้ใช้บัณฑิต การนิเทศ เป็นต้น
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ผู้รับผิดชอบ
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(1)

(2)









เทคโนโลยีสารสนเทศ
 คณะ/หน่วยงาน









 ฝุายวิชาการและ

























 ฝุายวิชาการและ

(3)





เทคโนโลยีสารสนเทศ
 คณะ/หน่วยงาน

หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก (2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจยั เป็นฐาน
(3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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สนับสนุนเป้าหมายที่
(4)

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่จะดาเนินการ
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ผู้รับผิดชอบ

สนับสนุนเป้าหมายที่

2555

2556

4) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจ
ศึกษาให้แก่คณะต่าง ๆ และการถ่ายทอดแนวปฏิบัติสหกิจศึกษาที่ดี (Good Practices)
ให้ผู้รับผิดชอบของแต่ละคณะ และสนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีโอกาสได้ทา
วิจัยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในวิชาสหกิจศึกษา หรือโครงงานนักศึกษา









5) การสร้างบรรยากาศทางวิชาการให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่
มีชื่อเสียงด้านวิชาการมาบรรยายให้นักศึกษา และการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วม
รับฟังการประชุม/สัมนาวิชาการที่มหาวิทยาลัย/คณะจัดขึ้น











6) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ค้นพบคุณธรรม จริยธรรมจากประสบการณ์ตรงจากเนื้อหา
ของกิจกรรมหรือตัวบุคคลต้นแบบ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ การนานักศึกษาไป
ศึกษาและปฏิบัตินอกสถานที่ที่สอดคล้องกับรายวิชา และการสอดแทรกคุณธรรมและ
จริยธรรม การเชิญบุคคลต้นแบบทางคุณธรรม จริยธรรมมาให้ข้อคิดกับนักศึกษาในชั้น
เรียน หรือการศึกษาจากบุคคลตัวอย่างที่มาจากหลากหลายอาชีพ











 ฝุายวิชาการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
 คณะ/หน่วยงาน

หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก (2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน
(3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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(1)

(2)

(3)





(4)

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่จะดาเนินการ

2555

2556

2557 2558

ผู้รับผิดชอบ

มาตรการที่ 6 ส่งเสริมให้มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ทักษะการใช้ชีวิต และทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่ดี
 จานวนหลักสูตรที่
1) สนับสนุนให้ทุกหลักสูตร เพิ่มสัดส่วนรายวิชา ภาษาต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างทักษะ 


  ฝุายวิชาการและ
เพิ่มขึ้น
ด้านภาษาและการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษา ตลอดจนการฝึกงานใน
เทคโนโลยี
 ศักยภาพด้านภาษา
ต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มทางเลือกและโอกาสในการทางานให้กับนักศึกษาในอนาคต
สารสนเทศ
ของนักศึกษา
2) เพิ่มจานวนนักศึกษาต่างชาติทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และ 


  ฝุายวิเทศสัมพันธ์
นักศึ กษาหลั งปริญ ญาเอก ตลอดจนจัดโครงสร้ างพื้น ฐาน เช่น อาคารเรี ยน พื้น ที่ก ลาง
 คณะ/หน่วยงาน
ร่วมกันของทุกคณะ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย
3) จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 



ให้แก่ นักศึกษา และลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรผูเ้ ชี่ยวชาญด้านภาษาได้รวมทั้งอาจ
พิจารณาการจัดให้มีระบบ Exit Exam
4) จัดให้มีพื้นที่กลางรวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อให้เกิดการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 



กลุ่มอาจารย์ผู้สอนวิชาต่างๆ ให้เรียนรู้ และสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมได้อย่างกว้างขวาง
มาตรการที่ 7 มีศูนย์จาหน่ายหนังสือ และมีหนังสือหลากหลายภาษาเพิ่มขึ้น
 ตารา/เอกสารทาง
1) จัดตั้งสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อส่งเสริมการผลิตและจาหน่ายตาราของ 


  ฝุายวิชาการฯ
วิชาการของบุคลากรที่ บุคลากรของมหาวิทยาลัย
 ฝุายการคลังและ
ได้รับการจัดพิมพ์
ทรัพย์สิน
2) ปรับปรุงศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีความหลากหลายในการจาหน่ายหนังสือ 



 สัดส่วนรายได้จากการ ทั้งที่เป็นหนังสือเรียน ตารา หนังสืออ่านประกอบ ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
 คณะ/หน่วยงาน
จาหน่ายหนังสือ
และให้มีขยายการให้บริการไปยังวิทยาเขตหนองคาย
หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก (2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจยั เป็นฐาน
(3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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สนับสนุนเป้าหมายที่
(1)

(2)

(3)













(4)











ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่จะดาเนินการ

2555

2556

2557 2558

ผู้รับผิดชอบ

มาตรการที่ 8 สร้างบรรยากาศความเป็นวิชาการภายในมหาวิทยาลัย
 จานวนศูนย์การ
1) ส่งเสริมให้มีการบรรยายวิชาการ การบรรยายพิเศษ / การเสวนาในประเด็นปัญหา 


  ฝุายวิชาการและ
เรียนรู้ทเี่ กิดขึ้น
ต่างๆ ที่เป็นประเด็นที่กาลังเป็นที่สนใจของประชาคม มข. หรือประชาชนทั่วไป โดย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 จานวนผู้เข้ามาใช้
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียง
 ฝุายวิจัยฯ
บริการในศูนย์
2) การจัดกิจกรรมทางวิชาการ นิทรรศการ การอบรม การแข่งขัน/การประกวดผลงาน 


  ฝุายโครงสร้างพื้นฐานฯ
 วิทยาเขตหนองคาย
ทางวิชาการ อย่างสม่าเสมอตลอดทั้งปี
3) พัฒนาพื้นที่บริเวณหอศิลปวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้บูรณาการสหวิชาการของ 


  ศูนย์บริการวิชาการ
 หอศิลปวัฒนธรรม
ภูมิภาคที่ประกอบด้วย แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านธรรมชาติ
 คณะ/หน่วยงาน
และด้านศิลปวัฒนธรรม อาทิเช่น โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โครงการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
4) ส่ งเสริ ม และพั ฒนา “ศู น ย์ การเรีย นรู้ ด้า นพลัง งานทดแทนและการอนุ รัก ษ์ 



พลังงาน” ที่สาคัญของภูมิภาคและครบวงจร เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม
ก๊ า ซชี ว ภาพ ไบโอดี เ ซล เอทานอล หรื อ พลั งงานจากชี ว มวล เทคนิ ค วิ ธี ก าร และ
อุป กรณ์ด้ า นการอนุ รั กษ์ พลั งงาน รวมถึงแหล่ งเรีย นรู้ ด้ านพลั งงานทดแทนจากภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น
หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก (2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจยั เป็นฐาน
(3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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สนับสนุนเป้าหมายที่
(1)

(2)

(3)





(4)













ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่จะดาเนินการ

2555

2556

2557 2558

5) พัฒนาและปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สัตว์ น้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์น้าจืดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนการพัฒนาให้
เป็นศูนย์วิจัยสัตว์น้าลุ่มน้าโขง









6) การสร้างชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
ของนักเรียนและนักศึกษา และสามารถทดลองลงมือปฏิบัตไิ ด้จริง









7) ร่วมมือกับปราชญ์ ชุมชน และท้องถิ่น พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา และประชาชนทั่ ว ไป ให้ เ ป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ น ามาใช้ ไ ด้ จ ริ ง
มีกระบวนการพัฒนาความรู้ การค้นหาองค์ความรู้จากสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อเป็นแหล่ง
เรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต เช่ น “แหล่ ง เรี ย นรู้ ด้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” ของชุ ม ชนบ้ า น
คาปลาหลาย ตาบลบ้านดุง อาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น









ผู้รับผิดชอบ

(2)

(3)

(4)

 ฝุายวิชาการและ





เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ฝุายวิจัยฯ
 ฝุายโครงสร้างพื้นฐานฯ
 วิทยาเขตหนองคาย
 ศูนย์บริการวิชาการ
 หอศิลปวัฒนธรรม
คณะ/หน่วยงาน







หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก (2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจยั เป็นฐาน
(3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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สนับสนุนเป้าหมายที่
(1)



ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่จะดาเนินการ

2555

กลยุทธ์ที่ 3 การผลิตบัณฑิต
มาตรการที่ 1 มีแผนการรับนักศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
 จานวนหลักสูตร
1) พิจารณาขนาดของจานวนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เหมาะสมกับแผนพัฒนา
ใหม่ที่เกิดขึ้น
ต่ า งๆ โดยการทบทวนแผนการรั บ นั ก ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่น และวิทยาเขตหนองคายให้สอดคล้องกับทรัพยากรของมหาวิทยาลัยตลอดจน
พิจารณาสัดส่วนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เหมาะสม
2) กาหนดนโยบายให้แต่ละสาขาวิชาหรือแต่ละหลักสูตรมีโครงการความร่วมมือกับภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานและสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและเป็นการระดมทรัพยากรจากภาคผู้ใช้บัณฑิตให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในกระบวนการผลิต

2556

2557 2558

สนับสนุนเป้าหมายที่
(1)

(2)

 ฝุายวิชาการและ





ผู้รับผิดชอบ



เทคโนโลยีสารสนเทศ
 คณะ/หน่วยงาน






(3)





มาตรการที่ 2 มีระบบและกลไกการรับเข้านักศึกษาที่หลากหลายและเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
 สัดส่วนของ

1) มหาวิทยาลัยจะมีกลไกการรับเข้าโดยวิธีการรับตรงนักเรียนหรือประชาชนทั่วไป 


  ฝุายวิชาการฯ
นักศึกษาที่รับเข้า ในภาคอีสานและทั่วประเทศเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในหลายรูปแบบ เช่น
 ฝุายวิเทศสัมพันธ์
ภายใต้โครงการ
 คณะ/หน่วยงาน
 การรับนักเรียนผลการเรียนดีเข้าศึกษาโดยไม่ต้องสอบข้อเขียน
 สัดส่วนของ
 สานักทะเบียนฯ
 การสอบคัดเลือกตรงในโควต้าภาคอีสานและนักเรียนจากทั่วประเทศ
นักศึกษาศึกษา
 การรับผ่านโควตานักกีฬา นักเรียนด้อยโอกาส ผู้พิการ
ต่างชาติ
 การรับผ่านโครงการพิเศษของคณะและของมหาวิทยาลัย
 การรับเข้าผ่านระบบ Admission กลาง
หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก (2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจยั เป็นฐาน
(3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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(4)

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่จะดาเนินการ
2) สร้างกลไกพิเศษในการแนะนาหลักสูตรสาหรับนักศึกษาต่า งชาติ ๆ ทั้งหลักสูตร
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และโปรแกรมหลั ง ปริ ญ ญาเอก ผ่ า นเครื อ ข่ า ย
สถาบันการศึกษาคู่สัญญาในต่างประเทศ และองค์กรผู้ให้ทุนระหว่างประเทศ

2555

2556





2557 2558




ผู้รับผิดชอบ
 ฝุายวิชาการฯ
 ฝุายวิเทศสัมพันธ์

สนับสนุนเป้าหมายที่
(1)


(2)

(3)


 คณะ/หน่วยงาน
 สานักทะเบียนฯ

มาตรการที่ 3 มีระบบการรับเข้านักศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการที่มีศักยภาพสูงเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
 สัดส่วนของ

นักศึกษาผู้ด้อย
โอกาสและพิการ

1) จัดให้มีโควต้าในการรับนักศึกษาผู้ด้อยและผู้พิการเข้าศึกษาต่อภายใต้โครงการ
 โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท และโครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมืองเป็น
โครงการที่การกระจายโอกาสทางการศึกษา ให้ผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย
 โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีจากภูมิภาคอื่น
 โครงการนักศึกษาผู้พิการ เพื่อให้โอกาสแก่ผู้พิการจากทุกภูมิภาคของประเทศ









2) ดาเนินการจัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาพิการอย่างเป็นทางการ และจัดหาอุปกรณ์
อานวยความสะดวกเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา พร้อมดูแลให้คาปรึกษาด้านการเรียน
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด สนับสนุนให้เพื่อนนักศึกษาร่วมเป็นบัดดี้ เพื่อน
ช่วยเพื่อน ทั้งเวลาเรียนและทากิจกรรม









 ฝุายวิชาการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
 คณะ/หน่วยงาน

หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก (2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจยั เป็นฐาน
(3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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(4)

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่จะดาเนินการ

2555

2556

2557 2558

1) ดาเนินการส่งเสริมและกากับดูแลให้คณาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ตามประกาศ
คณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา (ก.พ.อ.) และตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด มีการประเมินการดาเนินงานตามจรรยาบรรณ และวางแผน
ปูองกัน การกระทาผิด จรรยาบรรณ รวมทั้ งการทบทวนจรรยาบรรณให้ เหมาะสม
ทันสมัยยิ่งขึ้น ตลอดจนพิจารณาจัดโครงสร้างเพื่อรับผิดชอบและบูรณาการในเรื่องการ
บริหารจัดการด้านการพัฒนาคณาจารย์อย่างครบวงจร









2) คัดเลือกอาจารย์ผู้ปฏิบัติด้านส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมในมหาวิทยาลัย ได้รับการ
เชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสมเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดี









ผู้รับผิดชอบ

สนับสนุนเป้าหมายที่
(1)

(2)

(3)

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาคณาจารย์
มาตรการที่ 1 มีแผนการพัฒนาคณาจารย์ให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณและจิตวิญญาณของความเป็นครู
 สัดส่วนของ

อาจารย์ที่เข้าร่วม
โครงการ

 ฝุายแผนและการพัฒนา

บุคลากร
 คณะ/หน่วยงาน

หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก (2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจยั เป็นฐาน
(3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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(4)

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่จะดาเนินการ

2555

2556

2557 2558

ผู้รับผิดชอบ

มาตรการที่ 2 ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ทั้งด้านการสอนและด้านการวิจัย
 จานวนโครงการวิจย
ั ที่
1) สร้างเครือข่ายอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความร่วมมือและเครือข่ายการ 


  ฝุายวิจัยฯ
เพิ่มขึ้น
พัฒนางานด้านวิชาการและงานวิจัยผ่านโครงการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดทาขึ้น
 ฝุายแผนและพัฒนา
 สัดส่วนของอาจารย์ที่เข้า
บุคลากร
ร่วมโครงการ
 คณะ/หน่วยงาน
2) สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ประจาพัฒนาเทคนิควิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 


  ฝุายวิชาการฯ
สาคัญ เช่น การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน หรือการเรียนที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน หัวข้อ
 คณะ/หน่วยงาน
วิชาสัมมนา หรือโครงงานนักศึกษา
 จานวนโครงการวิจย
ั ที่
3) จัดให้มีทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และโปรแกรมหลังปริญญาเอกอย่าง 


  ฝุายวิจัยฯ
เพิ่มขึ้น
เพียงพอ โดยขยายวงเงินของกองทุน 40 ปี พั ฒนาบุ คลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่ น
 ฝุายแผนและพัฒนา
 สัดส่วนของอาจารย์ที่เข้า เพื่อรองรับความต้องการของอาจารย์ที่จะไปศึกษาต่อ หรือไปทาวิจัยในต่างประเทศ
บุคลากร
ร่วมโครงการ
 คณะ/หน่วยงาน
4) สนับสนุนทุนโครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสาหรับนักวิจัยชาวต่างชาติและ 



ชาวไทย เพื่อร่วมมือกับนักวิจัยพี่เลี่ยงของ มข. พัฒนางานวิจัยและผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง
หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก
(2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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สนับสนุนเปูาหมายที่
(1)

(2)

(3)





















(4)

4.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนานักศึกษา
เป้าประสงค์
มหาวิท ยาลั ย ขอนแก่ น เป็ น สถาบั นที่ มุ่ งเน้ น การสร้ า งสรรค์ แ ละพั ฒ นานั กศึ ก ษา ให้ เ ป็ น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้และประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความ
เข้าใจอันดีและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถดารงชีพอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมี
คุณภาพ และคุณธรรม
ตัวชี้วัด
1.ระดับความสาเร็จที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษาอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม
กลยุทธ์
1.สนับสนุนการทากิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม
ส่งเสริมด้านจริยธรรมและคุณธรรม
2 มีหอพักนักศึกษาและสถานที่รองรับการทากิจกรรมที่ดี
3 ระบบการบริหารกิจการนักศึกษาที่ดี ( Student Management System)
มาตรการ โครงการ
8 มาตรการ 28 โครงการ
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ตาราง กลยุทธ์ มาตรการ/โครงการการดาเนินงานปี พ.ศ.2555-2558
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: ด้านการพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่จะดาเนินการ

2555

2556

2557 2558

ผู้รับผิดชอบ

สนับสนุนเป้าหมายที่
(1)

กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการทากิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมด้านจริยธรรมและคุณธรรม
มาตรการที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการสร้างเสริมจิตสานึกและความภาคภูมิในความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ร้อยละของนักศึกษาที่ 1) การให้ ค วามส าคั ญ กั บ กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง มี ข องนั ก ศึ ก ษา



  ฝุายพัฒนานักศึกษาฯ
เข้าร่วมกิจกรรม
ผ่านการทางานร่วมกันระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา ระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา
 กองกิจการนักศึกษา
 ความพึงพอใจของผู้ใช้ ระหว่ า งนั ก ศึก ษากั บ ศิ ษ ย์ เก่ า และระหว่ า งนั ก ศึ ก ษากั บ สั งคมภายนอก บั ณ ฑิ ต
 คณะ/หน่วยงาน
บัณฑิต
มหาวิทยาลัย-ขอนแก่นจะมี Academic transcript และ Activity transcript
 สัดส่วนของศิษย์เก่าที่
เมื่อสาเร็จการศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม
2) การสร้างอุดมการณ์ จิตสานึก และความภาคภูมิใจในความเป็น มข. โดยการ 



เปิ ดโอกาสให้ นัก ศึก ษาได้ เข้ ามามี ส่วนร่ วมในการตั ดสิ นใจในนโยบายที่ จะมี
ผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของนักศึกษา เช่น การออกแบบและสร้าง Landmark
ของมหาวิทยาลัย
3) ร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าในการเข้ามาสนับสนุนและร่วมดาเนินกิจกรรม 



นักศึกษาและเผยแพร่ความโดดเด่นของศิษย์เก่า ตลอดจนภาพลักษณ์และชื่อเสียง
ของมหาวิ ท ยาลั ย ในด้ า นต่ า ง ๆ เช่ น ด้ า นเอกลั ก ษณ์ แ ห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย
ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านบริการชุมชน และ
ด้านบทบาทความเป็นผู้นาในภูมิภาค
หมายเหตุ
(1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก
(2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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(2)

(3)







(4)

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่จะดาเนินการ

2555

2556

2557 2558

ผู้รับผิดชอบ

สนับสนุนเป้าหมายที่
(1)

4) จัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ 


  ฝุายพัฒนานักศึกษาฯ
เพื่อเป็นแบบอย่าง เป็นแนวปฏิบัติที่ดี และสร้างค่านิยมให้แก่นักศึกษาทั่วไป
 กองกิจการนักศึกษา
5) สร้าง “จิตวิญญาณ มข.” ให้กับนักศึกษาทุกคน โดยความร่วมมือกับศิษย์เก่า 


  คณะ/หน่วยงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกับการดาเนินกิจกรรมกับนักศึกษา ผ่านการบรรยายพิเศษและ
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี ก่อนที่นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา
มาตรการที่ 2 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการสร้างเสริมจิตสาธารณะ การธารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาคมโลก
 ร้อยละของนักศึกษาที่ 1) สนับสนุ นและส่งเสริมให้นักศึ กษาจั ดกิจ กรรมค่ายอาสาพัฒนาและบ าเพ็ ญ



  ฝุายพัฒนานักศึกษาฯ
ประโยชน์ หรื อ กิจ กรรมโครงการเรีย นรู้ร่ ว มกั น สร้ างสรรค์ ชุม ชน โดยร่ วมกั บ
 กองกิจการนักศึกษาฯ
เข้าร่วมกิจกรรม
นั ก ศึ ก ษาภายในสถาบั น หรื อ นั ก ศึ ก ษาต่ า งสถาบั น เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ย นรู้
 คณะ/หน่วยงาน
ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง รู้จักและเข้าใจสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริ งของ
ชนบท ได้เรียนรู้วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม และประเพณีท้องถิ่น
ส่ ง เสริ ม ให้ มี กิ จ กรรมเพื่ อ เทิ ด ทู น และธ ารงไว้ ซึ่ ง สถาบั น ชาติ ศาสนา 
 ร้อยละของนักศึกษาที่ 2)



พระมหากษั
ต
ริ
ย
์
และการปกครองด้
ว
ยประชาธิ
ป
ไตย
ตลอดจนการมี
ส
่
ว
นร่
ว
ม
เข้าร่วมกิจกรรม
ในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารมหาวิทยาลัย
3) การเตรี ย มความพร้ อ มให้ นั ก ศึ ก ษาใหม่ ใ นการเรี ย นและการใช้ ชี วิ ต 



ในมหาวิทยาลัยผ่านโครงการ How to live and learn on campus
4) จัดให้มีสถานที่สาหรับการทากิจกรรมทางศาสนาของนักศึกษาทุกศาสนา 



สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
หมายเหตุ
(1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก
(2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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(2)

(3)










(4)

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่จะดาเนินการ

มาตรการที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
 ร้อยละของนักศึกษาที่ 1) พัฒนากลไกที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพของตนเอง
ในด้านต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองอย่างสม่าเสมอ โดยความร่วมมือกับคณะ/สาขาวิชา
เข้าร่วมกิจกรรม
และเครือข่ายศิษย์เก่า จัดทาการอบรม และแบบทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต
ในวิชาชีพ ทั้งทางตรงหรือผ่านทางอินเตอร์เน็ตในลักษณะ “e-Assessment”

2555

2556





2557 2558




ผู้รับผิดชอบ

 ฝุายพัฒนานักศึกษาฯ
 กองกิจการนักศึกษาฯ

สนับสนุนเป้าหมายที่
(1)

(2)

(3)


 คณะ/หน่วยงาน

2) จัดกิจกรรม “มัชฌิมนิเทศ” เป็นโครงการที่ศิษย์เก่ามาถ่ายทอดประสบการณ์
ในการทางาน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หรือ 3 มีความมั่นใจศักยภาพของ มข.
และช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนที่จะสาเร็จออกสู่ตลาดงาน











3) จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ บุคลิกภาพและความเป็นผู้นาให้แก่นักศึกษา
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศภาษาที่สองและที่สาม ทักษะทางด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการสื่อสาร การพูด การฟัง การพัฒนาบุคลิกภาพ
ทักษะการมีภาวะผู้นา











หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก (2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจยั เป็นฐาน
(3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้

74

(4)

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่จะดาเนินการ

2555

2556

2557 2558

ผู้รับผิดชอบ

มาตรการที่ 4 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะ และวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ร้อยละของนักศึกษาที่ 1) โครงการส่งเสริมกิจกรรมศิลปะและดนตรี ประเพณีไทย ศิลปวัฒนธรรมของ



  ฝุายพัฒนานักศึกษาฯ
ไทยและสากลที่ดีงาม อาทิ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง หรือวัน
 กองกิจการักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม
สงกรานต์ โครงการแสดงดนตรี ไ ทย ดนตรี อี ส าน
กิ จ กรรมการแสดง
 คณะ/หน่วยงาน
“ศิ ล ปวั ฒ นธรรมนานาชาติ ” เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาจากทุ กชาติ ใ น มข. ได้ มี โ อกาส
นาเสนอศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นของชาติ
2) สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาที่ มุ่ ง เน้ น การฝึ ก ทั ก ษะและ 



ประสบการณ์ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการพัฒนาโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรการที่ 5 ส่งเสริมให้นักศึกษามีสขุ ภาพอนามัยที่ดี ปลอดจากสิ่งเสพติดและอบายมุข
1) ร่วมมือกับคณะสาธารณสุขศาสตร์จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า 
 คุณภาพชีวิตและ


  ฝุายพัฒนานักศึกษาฯ
 คณะ/หน่วยงาน
สุขภาวะของบุคลากร และเฝูาระวังเรื่องสุขอนามัยและโภชนาการของศูนย์อาหารและบริการ รวมถึง
โรงอาหารที่กระจายอยู่ตามคณะวิชาต่างๆ
2) จั ด ให้ มี ก ารดู แ ล รั กษาพยาบาล และฟื้ นฟู สุ ข ภาพ การประสานการตรวจ 



สุ ข ภาพประจ าปี และการให้ ค าปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
แก่นักศึกษา
3) ส่ งเสริม ส่งเสริ มและรณรงค์ ให้นั กศึ กษาออกกาลังกาย และแข่งขัน กี ฬ า 



เพื่อความเป็นเลิศ สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในรายการต่างๆ
หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก (2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน
(3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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สนับสนุนเป้าหมายที่
(1)

(2)

(3)










(4)

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่จะดาเนินการ

2557 2558

ผู้รับผิดชอบ

สนับสนุนเป้าหมายที่

2555

2556

(1)

(2)

(3)



















3) จัดให้มีกิจกรรมหอพักสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริ มให้แก่นักศึกษาทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีวิต เช่น การฝึกอบรมบุคลิกภาพ การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพอิสระ
การจัด “กิจกรรมหอพักสัมพันธ์”











4) เพิ่มจานวนหอพักของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับความต้องการของนักศึกษา
จัดทาโครงการ “หอพักเครือข่าย” มข. ร่วมกับหอพักเอกชน ให้สามารถส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด และการจัดระเบียบสังคมของทางราชการ









(4)

กลยุทธ์ที่ 2 มีหอพักที่น่าอยู่ และสถานที่ทากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาอย่างเพียงพอ
มาตรการที่ 1 จัดให้มีหอพักนักศึกษาที่เพียงพอต่อความต้องการ
 ร้ อ ยละของความพึ ง

1) พัฒนาหอพักให้เป็น Living Learning and Caring Center หรือการพัฒนา
หอพักนักศึกษาให้เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ การอยู่อาศัย และความเอื้ออาทร

พอใจ
 จานวนห้องพักของหอ
ภายในที่เพิ่มขึ้น
2) ปรับปรุงหอพักและพัฒนาภูมิสถาปัติย์และพื้นที่โดยรอบบริเวณหอพักให้
มีค วามสะอาด สวยงาม ร่ ม รื่ น เย็ น สบาย และปลอดภั ย ให้ มี รั้ ว รอบขอบชิ ด
เพื่อความสะดวกในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 ฝุายพัฒนานักศึกษาฯ
 คณะ/หน่วยงาน

หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก (2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจยั เป็นฐาน
(3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่จะดาเนินการ

มาตรการที่ 2 ปรับปรุงลานกิจกรรมอเนกประสงค์ สนามกีฬา และสวนหย่อม
 สุขภาวะของ
1) จัดหาสถานที่และสร้างอาคารที่ทาการองค์การนักศึกษาและชมรมนักศึกษา หาสถานที่
บุคลากร
สร้างลานกิจกรรมอเนกประสงค์ พร้อมจัดสร้าง Land Mark ของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็น
 ค่าใช้จ่ายด้านการ สถานที่ทากิจกรรมของนักศึกษา
รักษาพยาบาล
2) ปรับปรุงสถานที่ออกกาลังกาย พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ออกกาลังกายในพื้นที่บริเวณรอบ
ลดลง
หอพัก และปรับปรุงสนามกีฬาเดิมที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 ระบบการบริหารกิจการนักศึกษาที่ดี
มาตรการที่ 1 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการการพัฒนานักศึกษา
 ร้ อ ยละของความ 1) จัดทาระบบฐานข้อมูลรวมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษาที่ครบถ้วน มีส่วนข้อมูลของ
พึงพอใจ
นักศึกษา ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลทุนการศึกษา เป็นต้น
2) จัดตั้ง “ศูนย์บริการนักศึกษานานาชาติ” โดยอยู่ในการกากับดูแลของกองกิจการนักศึกษา

2555

2556

2557

2558

































ผู้รับผิดชอบ

(1)

 ฝุายพัฒนา

(2)

(3)


นักศึกษาฯ
 คณะ/หน่วยงาน



 ฝุายพัฒนา

นักศึกษาฯ
 คณะ/หน่วยงาน

3) ปรับปรุงระบบการดูแล กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงแหล่ง 



ทุนได้อย่างทั่วถึงและได้รับอย่างรวดเร็ว
4) สนับสนุนโครงการจ้างงานนอกเวลาเรียน เพื่ อเป็ นการเสริม สร้า งประสบการณ์ใ น




การทางาน และเป็นการสร้างรายได้ให้แก่นักศึกษา
5) จัดให้มีช่องทาง “สายด่วน” เพื่อให้นักศึกษาสามารถติดต่อประสานงาน เมื่อประสบ 



ความเดือดร้อน
หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก (2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน
(3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มสี ุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบทีด่ ี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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สนับสนุนเป้าหมายที่












(4)

4.4.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการวิจัย
เป้าประสงค์
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ต้ น แบบในการน าเอาหลั ก การของการวิ จั ย ไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒ นางานประจาและการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปสู่
“มหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา (Research Based University)”
ตัวชี้วัด
1.ระดับความสาเร็จของมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา (Research Based
University)”
กลยุทธ์
1.การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนาของโลก
2 การสร้างบรรยากาศการวิจัยที่เอื้อต่อนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
3 การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
4 การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอย่างยั่งยืน
5 สร้างเครื อข่ายความร่ว มมือด้านการวิจัยกับหน่ว ยงานภาครัฐ สถานประกอบการ
ภาคธุรกิจ และชุมชน เพื่อนาผลการวิจัยไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างยั่งยืน
6 การขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
มาตรการ โครงการ
20 มาตรการ 60 โครงการ
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ตาราง กลยุทธ์ มาตรการ/โครงการ การดาเนินงานปี 2555-2558
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการวิจัย
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่จะดาเนินการ

2555

2556

2557

2558

ผู้รับผิดชอบ

สนับสนุนเป้าหมายที่
(1)

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมที่จะก้าวไปสูก่ ารเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนาของภูมภิ าค
มาตรการที่ 1 การกาหนดนโยบาย ทิศทาง และการกาหนดค่านิยมหลักด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย
1) การกาหนดค่านิยมและแนวทางในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยที่ใช้ 
 ฝุายวิจัยฯ
 มีคณะกรรมการ



การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา (Research Based University)” โดยเปิดโอกาสให้
 คณะ/หน่วยงาน
ขับเคลื่อนงานวิจัยที่
ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ชัดเจน
2) การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อรับผิดชอบ 
 สัดส่วนโจทย์วิจัยจาก



การด
าเนิ
น
งานในแต่
ล
ะระดั
บ
เช่
น
คณะกรรมการก
ากั
บ
ทิ
ศ
ทางการวิ
จ
ั
ย
คณะกรรมการ
ภายนอกที่เพิ่มขึ้น
ที่ปรึกษางานวิจัย เป็นต้น
 ความเชี่ยวชาญของ
3) จัดให้มีกลไกในการสรรหานักวิจัยศักยภาพสูง โดยแสวงหาผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย 



มหาวิทยาลัยที่ชัดเจน
จากทั้งในและต่างประเทศมาร่วมดาเนินการวิจัยและ/หรือการวิจัยเชิงบูรณาการ
 สัดส่วนของรายได้ทีเกิด
4) การจัดทาแผนที่งานวิจัย (Research Mapping) และการสร้างแผนที่ความรู้ 




จากการทาวิจัย
(Knowledge Mapping) ของมหาวิทยาลัย เพื่อนาไปกาหนดเป็นนโยบายและ
ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป
5) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับงานวิจัย เพื่อสนับสนุนให้การทาวิจัย

ของบุคลากรและนักศึกษาสามารถดาเนินไปได้และบรรลุตามเปูาหมายที่กาหนด
6) จัดให้มีหน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลทาหน้าที่สังเคราะห์องค์ วามรู้จากผลงานวิจัย 



เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อไป
หมายเหตุ
(1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก
(2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพือ่ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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(2)

(3)









(4)













ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่จะดาเนินการ

2555

2556

2557

2558

ผู้รับผิดชอบ

สนับสนุนเป้าหมายที่
(1)

มาตรการที่ 2 ปรับปรุงโครงสร้างสานักบริหารงานวิจัยให้มีความพร้อมในการสนับสนุนงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ
 ร้ อ ย ล ะ ขอ งค ว า ม พึ ง 1) ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานสนับสนุนที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานวิจัยของ
 ฝุายวิจัยฯ




พอใจ
มหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ลดความซ้าซ้อน สามารถปฏิบัติภารกิ จ
 คณะ/หน่วยงาน
 คุณภาพของงานวิจัย
ได้ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
 สัดส่วนของโครงการวิจัย 2) จั ด ให้ มี ห น่ ว ยงานหรื อ ผู้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบการท างานเชิ งรุ ก ด้ า นการจั ด หาแหล่ งทุ น





และงบประมาณวิจัย
การสร้างความเชื่อมโยงกับแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก
3) พัฒนาให้มีระบบ “การประกันคุณภาพการวิจั ย (KKU-RQA)” ให้สอดคล้องและ 




สามารถใช้ควบคู่ไปกับระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างบรรยากาศการวิจัยที่เอื้อต่อนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
มาตรการที่ 1 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สัดส่วนของโครงการวิจัย 1) จัดหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่ มีความยืดหยุ่นสามารถทางานเชิงรุ กที่ทาหน้าที่
 ฝุายวิจัยฯ





และงบประมาณวิจัย
กาหนดประเด็นวิจัย หรือโจทย์วิจัยที่จะตอบคาถามเรื่องหรือประเด็นร้อนที่กาลังเป็น
 คณะ/หน่วยงาน
ที่กล่าวขวัญถึงอยู่ในขณะนั้น
2) จัดทาแผนการดาเนินการของกองทุนวิจัย 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในแต่ละปี 




เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ และสนับสนุนการทา
วิจัยที่เป็นเรื่องเร่งด่วนและต้องตอบคาถามให้กับสังคม
หมายเหตุ
(1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก
(2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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(2)

(3)

(4)















ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่จะดาเนินการ

2555

2556

2557

2558

ผู้รับผิดชอบ

สนับสนุนเป้าหมายที่
(1)

มาตรการที่ 2 โครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง และห้องปฏิบัติการวิจัย
1) จัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง เพื่อจั ดหาและให้บริการเครื่องมือวิจัยที่มี 
 ฝุายวิจัยฯ




 จานวนผลงานทีไ่ ด้รับ
ราคาแพง มีความซับซ้อน และใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ประกอบด้วย
 คณะ/หน่วยงาน
การเผยแพร่ใน
 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ
 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 จานวนผู้เข้ามาใช้บริการ
 ศูนย์เครื่องมือมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2) จัดทาแผนการจัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และการจัดจ้างนักวิทยาศาสตร์ ประจา 
 จานวนผลงานวิจัย




เครื่องมือแต่ละชิ้น เพื่อทาหน้าที่ควบคุมการทางานของเครื่องมือ ดูแล และบารุงรักษา
คุณภาพทีเกิดขึ้น
เครื่องมือให้อยู่ในสภาพดี ตลอดจนจัดทารายงานการใช้เครื่องมือ
 รายได้ที่เกิดจากการ
พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศของข้ อ มู ล เครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร์ ข อง 
ให้บริการการใช้เครื่องมือ 3)




มหาวิทยาลัยรวม ถึงระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพที่แสดงถึง ตาแหน่งที่ตั้งของ
เครื่องมือ ค่าใช้จ่าย การจองเวลา การติดตามตรวจสอบผลการวิเคราะห์ เป็นต้น
4) การพัฒนาห้องปฏิบัติการทางเคมีและเภสัชให้ได้มาตรห้ องปฏิบัติการที่ดี (Good 




Laboratory Practice, GLP) เพื่อสนับสนุนการผลิตเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ทางการ
แพทย์ เพื่อการส่งออกในระดับภูมิภาค
หมายเหตุ
(1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก
(2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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(2)

(3)

(4)

















ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่จะดาเนินการ

มาตรการที่ 3 จัดตั้งสานักงานนวัตกรรมเพื่อการวิจัย (Research Innovation Office)
 นวั ต กรรมที่ เกิ ด จากการ 1) จัดตั้งกองทุนพัฒนานวัตกรรม (Innovation Development Fund, IDF) เพื่อ
พัฒนางานด้านนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยที่จะนาไปสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ดาเนินงาน
ปัญญาและพัฒนาออกสู่เชิงพานิชย์ได้
 รายได้จากนวัตกรรม
2) จัดตั้งสานักงานนวัตกรรมเพื่อการวิจัย (Research Innovation Office) เพื่อทา
หน้าที่เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการออกแบบ การสร้าง ปรับปรุงเครื่องมือ หรืออุปกรณ์
วิทยาศาสตร์
มาตรการที่ 4 การจัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาบทความทางวิชาการ (Publication Clinic)
1) จัดตั้ง Publication Clinic เพื่อทาหน้าที่สนับสนุนให้บุคลากรเตรียมต้นฉบับ
 สัดส่วนของผลงานที่
บทความที่มีคุณภาพ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิช่วยพิจารณาเนื้อหา และมีผู้เชี่ยวชาญที่ใช้
ได้รับการเผยแพร่ใน
ภาษาอั งกฤษเป็ น ภาษาหลั ก ช่ ว ยตรวจสอบแก้ ไ ขภาษา ก่ อ นส่ งตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ใ น
วารสารวิชาการระดับ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติมากขึ้นและมีค่า impact factor ที่สูงขึ้น
นานาชาติ
2) ประสานกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญชาวไทย/ชาวต่างชาติ
ด้ า นการวิ จั ย ให้ ม าช่ ว ยพั ฒ นางานวิ จั ย และผลงานวิ จั ย เพื่ อ น าไปถ่ า ยทอดในระดั บ
นานาชาติ โดยเฉพาะในกลุ่มสาขาวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันยัง
มีการเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติน้อยอยู่
หมายเหตุ
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ผู้รับผิดชอบ

 ฝุายวิจัยฯ

สนับสนุนเป้าหมายที่
(1)

(2)







(4)



















 คณะ/หน่วยงาน

















 ฝุายวิจัยฯ
 คณะ/หน่วยงาน









(1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก
(2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้

82

(3)

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่จะดาเนินการ

2555

2556

มาตรการที่ 5 ปรับปรุงดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และศูนย์สัตว์ทดลองให้ได้มาตรฐานสากล
1) พัฒนาการดาเนินงานของสานักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และศูนย์สัตว์ทดลอง 

 มาตรฐานของสานักงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีความทันสมัย นาเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การให้บริการที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพในระดับสากล
 ระยะเวลาที่ใช้ในการ

พิจารณาข้อเสนอ
โครงการลดลง
 ร้อยละของความพึง

พอใจ
 รายได้ที่เกิดจากการ

ให้บริการ
หมายเหตุ

2557

2558





ผู้รับผิดชอบ

 ฝุายวิจัยฯ

สนับสนุนเป้าหมายที่
(1)

(2)

(3)







 คณะ/หน่วยงาน

2) ปรับปรุงข้อกาหนดจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ.2550 ให้มีความยืดหยุ่น
สามารถตอบสนองการทางานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การสรรหา
คณะกรรมการที่เหมาะสมเข้ามาทาหน้าที่ และการพิจารณาผลงานวิจัยของบุคลากรที่มี
ความรวดเร็ว และถูกต้อง















3) วิเคราะห์การดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียดเพื่อหาแนวทางในการลด
ระยะเวลาในการดาเนิน งานลง อัน จะนาไปสู่ การสร้ างความพึงพอใจให้แ ก่นัก วิ จั ย
ที่มาใช้บริการ















(1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก
(2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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ผู้รับผิดชอบ

มาตรการที่ 6 พัฒนาระบบนักวิจยั หลังปริญญาเอก (Post Doctoral Program)
1) การพัฒนาระบบนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Program) เพื่อเปิดโอกาสให้ 
 ฝุายวิจัยฯ



 สัดส่วนของนักวิจัย
 คณะ/หน่วยงาน
หลังปริญญาเอกที่เป็น ผู้ที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกแล้วได้มีโอกาสเข้ามาร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการ
วิจัยต่อเนื่องทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ชาวต่างชาติ
2) ปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 234/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการ 



ฝึกอบรมหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Training) เพื่อให้มีความคล่องตัวในการสรรหา
การคัดสรร/คัดเลือกนักศึกษาหลังปริญญาเอก
มาตรการที่ 7 พัฒนาวารสารวิจัยของมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานในระดับสากล
 ฝุายวิจัยฯ




 จานวนบทความวิจัยที่ 1) จัดตั้งสานักงานวารสารวิจัย มข. ให้เป็นหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี ภายใต้
การกากับดูแลของรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 คณะ/หน่วยงาน
เผยแพร่เพิ่มขึ้นใน
2) พัฒนาวารสารวิจัย มข. ให้ได้มาตรฐานในระดับชาติ มีบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารถูก 



วารสาร
นาไปอ้างอิง (Citation) เพิ่มมากขึ้น แยกวารสารออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
 สัดส่วนของบทความ
 วารสารวิจัย มข. ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากภายนอกที่ตีพิมพ์
 วารสารวิจัย มข. ฉบับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ในวารสาร
 วารสารวิจัย มข. ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และเพิ่มจานวนการตีพิมพ์เพิ่มขึ้นจากเดิมปีละ 12 ฉบับให้เป็น 15-20 ฉบับต่อปี
3) จัดทาวารสารนานาชาติ “International Journal of Sustainable Community 



Development” ซึ่งเป็น วารสารที่ นาเสนอเนื้ อ หาเกี่ ยวกั บการพั ฒ นาชนบทที่ยั่ งยื น
โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้รับชอบในการบริหารจัดการวารสารฉบับนี้
หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก (2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน
(3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มสี ุขภาวะ และการจัดการองค์กรทีด่ ี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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สนับสนุนเป้าหมายที่
(1)

(2)

(3)
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ผู้รับผิดชอบ

สนับสนุนเป้าหมายที่
(1)

(2)

(3)





กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
มาตรการที่ 1 พัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนให้มีความเข้าใจในการพัฒนางานประจาโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน
1) พัฒ นาบุค ลากรให้ มีค วามเข้ าใจถึ งแนวคิด การพั ฒนางานโดยใช้ก ารวิจั ยเป็น ฐาน
(Research based) สนับสนุนกิจกรรมและงบประมาณอย่างต่อเนื่องโดยกาหนดให้การทา
องค์กร
การคงต าแหน่ ง
 ร้ อ ยละของความพึ ง วิ จั ย เป็ น เกณฑ์ ห นึ่ ง ในการเข้ า สู่ ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ/ช านาญการ
ทางวิชาการ/ชานาญการ
พอใจ
 ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง

 สัดส่วนของงานประจา

ทีเ่ กิดจากการวิจัย

 ฝุายวิจัยฯ
 ฝุายแผนและ

พัฒนาบุคลากร
 คณะ/หน่วยงาน

2) สร้างเครือข่ายบุคลากรที่ทางานในตาแหน่งเดียวกันภายในหน่วยงาน ดาเนินการอบรม
และสร้างความเข้าใจหลักการดาเนินงานเกี่ยวกับ R2R ซึ่งเป็นการพัฒนางานประจาไปสู่
การวิจัย ทั้งนี้มีเปูาหมายเพื่อแก้ปัญหา หรือปรับปรุงการทางานขององค์กร













3) ส่งเสริมให้อาจารย์นาเอากระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมาพัฒนาการเรียนการ
สอน โดยการจัดให้มีการอบรมกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนให้แก่อาจารย์ และการสร้าง
เครือข่ายผู้ทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ













หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก (2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน
(3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มสี ุขภาวะ และการจัดการองค์กรทีด่ ี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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มาตรการที่ 2 ส่งเสริมการวิจัยสถาบัน (Institutional Research) เพื่อพัฒนาหน่วยงาน องค์กร
1) กาหนดให้การวิจัยสถาบันเป็นนโยบายที่สาคัญที่ทุกคณะ/หน่วยงานจะต้องดาเนินการ
 จานวนโครงการวิจย
ั
โดยเริ่มต้นจากการ
สถาบันที่เพิ่มขึ้น
 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน
 งบประมาณรายจ่ายที่
 การประเมินสภาพปัจจุบัน/ปัญหา หรือความต้องการจาเป็น
ลดลงจากากร
 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ
ดาเนินงาน
 การประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ
 การวิจัย/ การติดตามและประเมินผลกระทบต่าง ๆ
2) ดาเนินการอบรมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสถาบันให้แก่ผู้รับผิดชอบหรือผู้บริหาร
ของหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อนาไปสู่การพัฒนาหน่วยงานอย่างเป็นระบบ
มาตรการที่ 3 การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
 ร้อยละของบุคลากรที่ 1) พัฒนานักวิจัยใหม่หรือบุคคลที่เคยมีประสบการณ์วิจัยมาก่อนและต้องการเริ่มต้นทาวิจัย
ใหม่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอน กรรมวิธีและกระบวนการในการพัฒนาข้อเสนอ
ทาวิจัย
โครงการและการทาวิจัยที่ดี และสนับสนุนทุนเริ่มต้นการวิจัยเมื่อผ่านการอบรม
 สั ด ส่ ว นของทุ น วิ จั ย

2555

2556

2557

2558









ผู้รับผิดชอบ

สนับสนุนเป้าหมายที่
(1)

 ฝุายวิจัยฯ

(4)













พัฒนาบุคลากร
 คณะ/หน่วยงาน

















 ฝุายวิจัยฯ



 คณะ/หน่วยงาน

 จ านวนผลงานวิ จั ย ที่

เพิ่มขึ้น
(1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก
(2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้

86

(3)

 ฝุายแผนและ

จากภายนอก

หมายเหตุ

(2)





ตัวชี้วัด

หมายเหตุ

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่จะดาเนินการ

2555

2557

2558

สนับสนุนเป้าหมายที่
(1)

(2)

2) ดาเนินโครงการบ่มเพาะนักวิจัย เพื่อให้นักวิจัยที่ผ่านการอบรมนักวิ จัยใหม่แล้วสามารถ 
 ฝุายวิจัยฯ




สร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติได้
 คณะ/หน่วยงาน
3) โครงการพัฒนากลุ่มวิจัย (นักวิจัยรุ่นกลาง) เป็นการพัฒนานักวิจัยที่ต่อเนื่องมาจากการ 




อบรมนักวิจัยใหม่และโครงการบ่มเพาะนักวิจัย โดยกาหนดให้นักวิจัยรุ่นกลางไม่น้อยกว่า
3 คนขึ้นไปรวมกันจัดตั้งกลุ่มวิจัย (Frontier Research Group) โดยมีนักวิจัยอาวุโสทา
หน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มหรือพี่เลี้ยงกลุ่ม
4) สนับสนุนให้ศูนย์วิจัยเฉพาะทางรับนักวิจัยใหม่ /นักวิจัยรุ่นกลางเข้าเป็นสมาชิกเพื่อ 




พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดให้เป็นตัวชี้วัดที่สาคัญในการดาเนินงานของศูนย์วิจัย
5) จัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางใหม่ (Center of Excellence) โดยพิจารณาจากผลการ 




ดาเนินงานของกลุ่มวิจัย/การรวมตัวกลุ่มวิจัยขึ้นมาทาหน้าที่เป็นศูนย์วิจัย
6) จัดตั้งสถาบันวิจัย/สถานวิจัย (Research Institute) ที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันของ 




ศูนย์วิจัยเฉพาะทางตั้งแต่ 3 ศูนย์ขึ้นไป หรือเกิดจากการพัฒนาคลัสเตอร์วิจัย (Research
Cluster) ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
7) โครงการพัฒนานักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) เพื่อทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับนักวิจัยใหม่ 




สามารถพัฒนาศักยภาพและก้าวไปเป็นนักวิจัยที่ดีต่อไป
(1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก
(2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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2556

ผู้รับผิดชอบ

(3)

(4)

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่จะดาเนินการ

หมายเหตุ

(2)

(3)













3) การเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น (Excellent Researcher Award) ที่มี 




ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ
 รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน (Silver Medal Researcher Award) มีผลงานวิจัย
สะสมอย่างน้อย 25 ผลงาน
 รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญทอง (Gold Medal Researcher Award) มีผลงานวิจัย
สะสมอย่างน้อย 50 ผลงาน
 รางวัลนักวิจัยระดับเพชร (Diamond Researcher Award) มีผลงานวิจัยสะสมอย่าง
น้อย 75 ผลงาน
รางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน (Sarasin Honorable Researcher Award) มีผลงานวิจัย
สะสมอย่างน้อย 100 ผลงาน และผลงานวิจัยที่เสนอนี้ ต้องมีการถูกอ้างอิง (Cited) จานวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนผลงานวิจัยที่เสนอทั้งหมด
(1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก
(2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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2556

2557

2558









สนับสนุนเป้าหมายที่
(1)

มาตรการที่ 4 การสร้างแรงจูงใจ การเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่สร้างชือ่ เสียงให้กับมหาวิทยาลัย
1) จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติ และมอบรางวัลให้แก่นักวิจัย /หน่วยงานที่มีผลงานวิจัย
 จานวนบุคลากรที่
ดีเด่นเป็นประจาทุกปี
ได้รับรางวัล
2) กาหนดหลักเกณฑ์การคิดภาระงานของบุคลากรสายผู้สอนให้มีความชัดเจน เหมาะสม มี
ความยืดหยุ่ น และสอดคล้องกับสมรรถนะและศักยภาพที่แ ท้จริงของบุ คลากร และ
สนับสนุนให้บุคลากรสายผู้สอนปฏิบัติหน้าที่ได้ภายใต้ภารกิจที่หลากหลายได้

2555

ผู้รับผิดชอบ

 ฝุายวิจัยฯ
 ฝุายแผนและ









พัฒนาบุคลากร
 คณะ/หน่วยงาน

(4)

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่จะดาเนินการ

2555

2556

2557

2558

ผู้รับผิดชอบ

สนับสนุนเป้าหมายที่
(1)

กลยุทธ์ที่ 4 การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอย่างยั่งยืน
มาตรการที่ 1 การใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ
 ร้ อ ยละผลงานวิ จั ย ที่ 1) ยกระดับการประชุมวิชาการ“The Conference on Sustainable Community
 ฝุายวิจัยฯ





เพิ่มขึ้น
Development, CSCD” ให้เป็นการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และมีการจัดประชุม
 ฝุายวิเทศ
 ร้ อ ยละของความพึ ง เป็นประจาทุกปี
สัมพันธ์ฯ
พอใจ
 คณะ/หน่วยงาน
2) ปรับปรุงกลไกส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยไปเผยแพร่ผลงานวิจัยในเวทีการ 




ประชุ มระดั บนานาชาติ อ ย่า งน้ อยปีล ะ 1 ครั้งต่อ คน พร้อ มทาหน้ าที่ เป็ นทู ตแนะน า
มหาวิทยาลัยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนารู้จัก มข.
มาตรการที่ 2 การใช้ประโยชน์ในเชิงพานิชย์และการพัฒนาอุตสาหกรรม
 รายได้ ที เ กิ ด จากการ 1) ปรับปรุงระบบการดาเนินงานของสานักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้มี ความ
 ฝุายวิจัยฯ





ให้บริการ
คล่องตัว ให้ความรู้ให้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่บุคลากร และพิทักษ์สิทธิ์ของบุคลากร
 คณะ/หน่วยงาน
 ร้ อ ยละของความพึ ง ได้
พอใจ
2) การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ การเจรจาต่อรอง และการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในทรัพย์สิน





ทางปัญญาของมหาวิทยาลัย ไปยังกลุ่มเปูาหมาย
3) การจัดตั้งหน่วยงานที่เรียกชื่อว่า โฮล์ดดิ้งคอมปานี (KKU Holding Company) 




เพื่ อ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น หน่ ว ยร่ ว มลงทุ น พั ฒ นาผลงานวิ จั ย และทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาให้ เ ป็ น
ผลิตภัณฑ์และนาไปสู่เชิงพานิชย์
หมายเหตุ
(1) เป็นมหาวิทยาลัยชัน้ นาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก
(2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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(2)

(3)

(4)























ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่จะดาเนินการ

2555

2556

2557

2558

4) พัฒนากลไกในการนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมผ่าน
หน่วยงานที่เป็นองค์กรในกากับของมหาวิทยาลัย เช่น
 สานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มข.
 ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 สานักงานที่ปรึกษาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น









5) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผู้ประกอบการใหม่ผ่าน โรงงานต้นแบบของสานักงาน
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

















มาตรการที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อนาผลงานวิจัยไปสู่การพัฒนาประเทศและภูมิภาค
 ประเด็นวิจัย
1) จั ดเวทีเ สวนาร่ วมกับ องค์ กรปกครองส่ว นท้ องถิ่ น เพื่อ รวบรวมและแนวทางการ
 ร้อยละความพึงพอใจ
แก้ปัญหาของชุมชน การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย เพื่อนาไปสู่การใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาท้องถิ่น /ชุมชน ผ่านหน่วยงานมหาวิทยาลัย หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือหน่วยงานภาครัฐ
หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบ
 ฝุายวิจัยฯ

สนับสนุนเป้าหมายที่
(1)

(2)







(4)







 คณะ/หน่วยงาน

ฝุายวิจัยฯ
 คณะ/
หน่วยงาน


(1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก
(2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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(3)



ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่จะดาเนินการ

2555

2556

2557

2558

ผู้รับผิดชอบ

สนับสนุนเป้าหมายที่
(1)

กลยุทธ์ที่ 5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ สถานประกอบการ ภาคธุรกิจ และชุมชน เพื่อนาผลการวิจัยไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างยั่งยืน
มาตรการที่ 1 การสร้างเครือข่ายงานวิจัยทั้งผู้สนับสนุนทุนวิจัยและผู้นาเอาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1) การพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรทั้งระดับชาติและนานาชาติที่ให้การสนับสนุนการ 
 ฝุายวิจัยฯ




 งบประมาณด้าน
วิจัย โดยการส่งข้อมูลความเชี่ยวชาญที่เป็นเรื่องโดดเด่นของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการลงนาม
 ฝุายวิเทศ
การวิจัยที่ได้รับ
ใน MOU ที่จะร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อนบ้าน
สัมพันธ์ฯ
 เครือข่ายความ
 คณะ/
ร่วมมือทีเกิดขึ้นทั้ง หรือร่วมกันพัฒนางานวิจัยในประเทศ หรือการสมทบทุนวิจัย (Matching Fund) เพิ่มเติม
หน่วยงาน
2) การพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ 



ในประเทศและ
พัฒนาและแก้ปัญหาที่สาคัญที่ต้องการองค์ความรู้ ด้านวิชาการให้กับพื้นที่ หรือ ประสาน เพื่อ
ต่างประเทศ
นาเอาโจทย์ปัญหาในพื้นที่ไปทาการศึกษาไปทาการศึกษาและวิจัยต่อไปโดยการสนับสนุนทุน
จากหน่วยงานดังกล่าว
3) การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ SME 



ที่ต้องการองค์ความรู้ด้านการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม แต่ไม่สามารถที่จะตั้งหน่วยวิจัย
ของตนเองขึ้นมาได้ จึงต้องอาศัยการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย โดย SME หรือภาคธุรกิจเป็น
ผู้สนับสนุนด้านงบประมาณวิจัย หรือขอการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐร่วมกัน
4) การสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศที่กาลังพัฒนาในการจัดทาข้อเสนอ




โครงการวิจัยและพัฒนาที่เป็นความต้องการของประเทศเพื่อนบ้านและเป็นความเชี่ยวชาญของ
มข. เพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนในต่างประเทศ
5) จัดเวที/เสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา (MOU) มาใช้ให้เกิด 



ประโยชน์ ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพงานวิจัยให้เพิ่มมากขึ้นและเป็นไปตาม
เปูาหมายของมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย
หมายเหตุ
(1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก
(2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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(2)

(3)

(4)





















ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่จะดาเนินการ

2555

2556

2557

2558

ผู้รับผิดชอบ

สนับสนุนเป้าหมายที่
(1)

(2)

(3)

(4)

กลยุทธ์ที่ 6 การขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
มาตรการที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
1) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการมหาวิทยาลัยวิจัย คณะกรรมการที่ 
 ฝุายวิจัยฯ





 ความสาเร็จและ
ปรึกษานานาชาติ (International Advisory Board) อย่างน้อยทุก ๆ 3 เดือน เพื่อ
 ฝุายวิเทศสัมพันธ์ฯ
ความคืบหน้าของ
ขับเคลื่อนกลไกต่าง ๆ ที่จะผลักดันให้ มข. ก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก
 คณะ/หน่วยงาน
โครงการ
2) จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบการประสานงานโครงการมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย และ 





มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนคลัสเตอร์ รวมถึงมีการประชุมอย่างน้อยทุก ๆ 3
เดือน
มาตรการที่ 2 การขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดและงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติให้สอดคล้อง 
 ฝุายวิจัยฯ





 ความสาเร็จของ
กับแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามที่ สกอ. กาหนด และงบประมาณเงินรายได้
 คณะ/หน่วยงาน
โครงการ
มหาวิทยาลัย
มาตรการที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
1) วางแผนการดาเนินงานของคลัสเตอร์วิจัยทั้ง 6 ที่มหาวิทยาลัยเสนอภายใต้โครงการ 
 ฝุายวิจัยฯ






 ความสาเร็จของ
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เพื่ อให้ได้ผลการดาเนินงานที่สนับสนุนและสอดคล้องกับ
 คณะ/หน่วยงาน
โครงการ
กรอบการจัดสรรงบประมาณที่ สกอ. กาหนด
 ร้อยละของ
2) การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน ประจาปี พ.ศ. 






งบประมาณที่
2554 ให้มีประสิทธิภาพ และมีการกากับการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละส่วนให้เป็นไป
เบิกจ่าย
ตามหลักธรรมาภิบาล
หมายเหตุ
(1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก
(2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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4.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านบริการวิชาการ
เป้าประสงค์
มหาวิ ทยาลั ย ขอนแก่น เป็ น สถาบั นเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์ และพัฒ นาชุม ชนอย่างยั่งยื น
เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิ ชาการ โดยเป็นที่พึ่งของสังคมและประเทศในภูมิภาคบนพื้นฐานของ
ความรู้ทางวิชาการสู่การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อันจะนาไปสู่ การชี้นาสังคมทางปัญญา การ
พัฒนาสังคมฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
ตัวชี้วัด
1.ระดับความสาเร็จของเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการ
กลยุทธ์ที่
1.พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
มาตรการ โครงการ
5 มาตรการ 19 โครงการ
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ตาราง กลยุทธ์ มาตรการ/โครงการ การดาเนินงานปี พ.ศ.2555-2558
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านบริการวิชาการ
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่จะดาเนินการ

2555

2556

2557

2558

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
มาตรการที่ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมที่สาคัญของประเทศและอนุภูมภิ าคลุ่มน้าโขง
1) จัดทาแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ของ 
ฝุายวิจัยฯ



 สัดส่วนของรายได้ที่เกิด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และการดาเนินการตามแผน
คณะ/หน่วยงาน
จากการให้บริการ
พร้อมทั้งปรับปรุงโครงสร้างศูนย์บริการวิชาการเพื่อให้มีความพร้อมในการทาหน้าที่
วิชาการ
 เครื อข่ า ยความร่ วมมื อ ที่ ในบทบาทสนับสนุนโครงการการศึกษาตลอดชีวิต หรือการให้บริการการศึกษาใน
ระบบทางไกล เตรียมความพร้อมในระบบคลังข้อมูลและองค์ความรู้ ระบบบริหาร
เกิดขึ้น
จัดการที่สามารถให้บริการทั้งในพื้นที่ นอกพื้นที่
 จานวน CSR และ USR
2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญหรือความ 



ที่ดาเนินการ
ช านาญการของบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ส ามารถสื บ ค้ น ติ ด ต่ อ และ
 ร้ อ ย ล ะ ขอ งค ว า ม พึ ง
ประสานงานจากภายนอกได้โดยง่าย รวมถึงฐานข้อมูลความต้องการของผู้ใช้บริการ
พอใจ
3) ร่ วมมือ กับ จังหวั ดต่ าง ๆ เพื่อ จัด ทาแผนพั ฒนาจั งหวัด เชิ งบู รณาการ โดย 



กระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ศึกษาและวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่
การสั งเคราะห์ จั ด ท าแผนพั ฒ นาและส่ ง มอบให้ จั ง หวั ด เพื่ อ น าไปจั ด ท าค าขอ
งบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัดต่อไป เนื่องจากปัจจุบัน จังหวัดเป็นหน่วยงานที่ต้อง
จัดทาคาของบประมาณเพื่อการพัฒนาเองได้
หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก
(2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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สนับสนุนเป้าหมายที่
(1)

(2)

(3)

(4)













ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่จะดาเนินการ
4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
ออกมามี บ ทบาทต่ อ สั ง คมในการให้ ค วามรู้ ท างวิ ช าการเมื่ อ เกิ ด มี ปั ญ หา หรื อ
เหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่ หรือภูมิภาค ในการสร้างหลักประกันและความ
เชื่อมั่นให้กับสังคม
5) การจัดทาโครงการ “การดาเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Cooperate
Social Responsibility, CSR)” โดยใช้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเป็นเครื่ องมือ
ในการดาเนินงานบริการวิชาการให้แก่สังคมชุมชนร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน

2555

2556

2557

2558









ผู้รับผิดชอบ

สนับสนุนเป้าหมายที่
(1)

ฝุายวิจัยฯ
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(3)

(4)

























คณะ/หน่วยงาน









6) จัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา และการบัดรักษาผู้ปุวยเรื้อรัง 
ฝุายวิจัยฯ




เชิงบูรณาการสหวิชาการ เพื่ อรองรับการพัฒนาศักยภาพของครูสอนคณิตศาสตร์
คณะ/หน่วยงาน
ผลงานวิจัยทีไ่ ด้รบั การ
และด้านอื่น ๆ ที่เป็นความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
เผยแพร่
7) ดาเนินการสังเคราะห์ความรู้ที่เกิดจากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และเผยแพร่ 




 จานวนผู้เข้ารับบริการ
ความรู้และจัดทาสื่อการเรียนรู้ (Open Courseware) ในด้านต่าง ๆ ทั้งสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออื่นๆ เพื่อแสดงศักยภาพทางวิชาการที่นาไปสู่การได้รับการ
ยอมรับ
หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก
(2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
 องค์ความรู้จาก

(2)

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่จะดาเนินการ

2555

2556

2557

2558

ผู้รับผิดชอบ

มาตรการที่ 2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
1) ดาเนินงานวิจัยภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริร่วมกับ โครงการ 
ฝุายวิจัยฯ



 โครงวิจัยและพัฒนาที
ศูนย์บริการวิชาการ
เกิดขึ้นภายใต้โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และการไฟฟูาฝุายผลิตในพื้นที่ที่รับผิดชอบ อาทิ โคก
พระราชดาริ
ภูกะตา และเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
 สัดส่วนของจานวน



โครงการวิจัยทีส่ ามารถ 2) ดาเนินการวิจัยและพัฒนาโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาฯ ภายใต้ความ 
ร่วมมือกับมูลนิธิชัยพัฒนาและบริษัท โฆษะกรุ๊ป จากัด
นาไปใช้ประโยชน์
3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและรวบรวมข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจาก 



 ข้อมูลโครงการที่
พระราชดาริของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เกี่ยวข้อง
(GIS) เพื่อแสดงตาแหน่งที่ตั้งของโครงการ พร้อมนาเผยแพร่บนเครือเว็ปไซต์ของ
สานักงาน
4) ศูนย์บริการวิชาการมีแผนการดาเนินโครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ ซึ่ง 



เป็ น โครงการเสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพการท างานกั บ หน่ ว ยงานภายนอก อาทิ
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่ งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.) เป็นต้น
5) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและ 



ต่างประเทศ และดาเนินกิจกรรมการพัฒนาประเทศเพื่อบ้านผ่านโครงการของคณะ
ศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง สานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์
หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก
(2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยทีม่ ีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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สนับสนุนเป้าหมายที่
(1)

(2)

(3)





















(4)

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่จะดาเนินการ

2555

2556

2557

2558

ผู้รับผิดชอบ

สนับสนุนเป้าหมายที่
(1)

(2)

(3)

(4)









มาตรการที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี สู่ชุมชน สังคม ประเทศชาติ อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงและนานาชาติ
1) ขยายเครือข่ายความร่วมมือการประชุมวิชาการ “การพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน”
เครือข่ายที่เพิ่มขึ้นในแต่ หรือ “Conference on Sustainable Community Development” ให้เป็นเวที
การนาเสนอผลงานวิชาการประจาปีในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งใช้เป็นเวที
ละปี
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้



2) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนา
ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยการดาเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ











3) จัดทาโครงการ “ชุมชนต้นแบบหลักเศรษฐกิจพอเพียง” พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุมชนโดยรอบที่ตั้งของมหาวิทยาลัยในทุกพื้นที่ทั้งขอนแก่น หนองคาย ร้อยเอ็ด
และจังหวัดเลย โดยการดาเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ











 ร้ อ ยละของหน่ ว ยงาน/







 ฝุายวิจัยฯ
 คณะ/หน่วยงาน

หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก (2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน
(3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่จะดาเนินการ

2555

2556

2557

2558

ผู้รับผิดชอบ

มาตรการที่ 4 บูรณาการการให้บริการวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีเอกภาพเพื่อเผยแพร่สู่ชุมชน
 ฝุายวิจัยฯ




 แนวทางในการให้บริการ 1) ก าหนดบทบาทที่ ชัด เจนในการให้ บ ริ ก ารวิ ชาการ ลดความซ้ าซ้ อ น ของให้
หน่วยงานที่ทาหน้าที่บริการวิชาการเช่น ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันยุทธศาสตร์
วิชาการที่ชัดเจน
 คณะ/หน่วยงาน
 สั ด ส่ ว นของข้ อ มู ล ด้ า น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ คณะวิชา หรือสถาบันวิจัย
และพัฒนา
บริการที่เพิ่มขึ้น
2) กาหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในการรายงานผลงานด้านการบริการวิชาการ 



ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างครบถ้วน
มาตรการที่ 5 มีระบบการประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการอย่างทั่วถึง และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคมทุกระดับ
 ฝุายโครงสร้าง




 ช่ อ งทางในการเผยแพร่ 1) สร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนระดับชาติและระดับท้องถิ่นใน
การเผยแพร่ กิ จ กรรมและโครงการบริ ก ารวิ ช าการที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การ
ข่าวสาร
พื้นฐานฯ
ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Network
 คณะ/หน่วยงาน
2) การสารวจความต้องการด้านบริการวิชาการของชุมชนและสังคม โดยมอบหมาย 



ให้ ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะวิทยาการจัดการ เป็นทาหน้าที่สารวจ
และวิเคราะห์ความสาคัญเพื่อนาไปให้บริการวิชาการ
หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก
(2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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สนับสนุนเป้าหมายที่
(1)

(2)

(3)













(4)

5.6.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี
เป้าประสงค์
เป็นผู้นาในการอนุรักษ์ ส่งเสริม วิจัย และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อรักษา
คุ ณ ค่ า และเพิ่ ม มู ล ค่ า ในระดั บ ชาติ แ ละอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้ าโขง ตลอดจนการเชื่ อ มโยงองค์ ค วามรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมของอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงไปสู่กระบวนการการเรียนการสอนในระดับต่างๆ
ตัวชี้วัด
1.ระดับความสาเร็จในการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่
1 เป็นศูนย์กลางด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอีสานและภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาตรการ โครงการ
4 มาตรการ 13 โครงการ
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ตาราง กลยุทธ์ มาตรการ/โครงการการดาเนินงานปี พ.ศ.2555-2558
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการทีจ่ ะดาเนินการ

2555 2556 2557 2558

ผู้รับผิดชอบ

สนับสนุนเป้าหมายที่
(1) (2) (3) (4)

กลยุทธ์ที่ 1 เป็นศูนย์กลางด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอีสานและภูมิปัญญาท้องถิน่
มาตรการที่ 1 ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
 มีแผนปฏิบต
ั ิงานด้าน 1) จัดทาแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมทั้ง 


  ฝุายศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ระยะสั้นและระยะยาว และการดาเนินการตามแผน
 คณะ/หน่วยงาน
 ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางด้านประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 




สร้างสรรค์
ภูมิปัญ ญาและองค์ ความรู้ท้องถิ่นของภาคอีสาน เพื่อ พัฒนาไปสู่ก ารเป็ น
 ศิลปินที่ได้รับการเชิด ศูน ย์ก ลางการเรีย นรู้ ทางศิล ปะ และวั ฒนธรรมของอนุ ภูมิ ภาคลุ่ ม น้าโขงเพื่ อ
ชูเกียรติ
ส่งเสริมการวิจัยด้านวัฒนธรรมศึกษาและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
3) จัดกิจกรรมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ศิลปิน นักคิด นักเขียน นักแต่งเพลง 




นั ก ร้ อ ง นั ก แสดงที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ โดยเน้ น บุ ค คลที่ ท าคุ ณ ประโยชน์ เผยแพร่
ส่งเสริ ม ศิ ลปวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น อี ส านให้ เ ป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ทั้ งแก่ชาวไทยและ
ชาวโลกในงานวัน “มรดกอีสาน” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี
4) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการนาศิลปะและวัฒนธรรมมาใช้ในการขับเคลื่อน 



 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative economy) โดยจัดตั้ง “ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” และเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึก
กับศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (Cultural Study)
หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก (2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน
(3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการทีจ่ ะดาเนินการ

2555 2556 2557 2558

ผู้รับผิดชอบ

สนับสนุนเป้าหมายที่
(1) (2) (3) (4)

มาตรการที่ 2 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมภิ าคลุ่มน้าโขงอย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการบูรณาการด้านการเรียนการสอน
1) พัฒนาสานักวัฒนธรรมเพื่อให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้าน 


  ฝุายศิลปวัฒนธรรม
 ผลงานสร้างสรรค์ที่
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานอย่างเป็นรูปธรรม
พัฒนา/รวบรวมขึ้น
 คณะ/หน่วยงาน
2) วิจัยและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของการศึกษาในระดับต่าง ๆ โดยการพัฒนา 




 มีศูนย์วิจัยที่
ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ ปัญ ญาท้ องถิ่น ให้เ ป็น องค์ ความรู้ ที่มี คุณค่ าและมี
รับผิดชอบดูแลงาน
มูลค่าเพิ่ม เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยฐานการวิจัยเชิงสหวิทยา
ด้านศิลปและ
3) การดูแล รักษา และพัฒนาสถานที่ทรงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม และ 



วัฒนธรรม
สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญ
ของนักศึกษา บุคลากร ชุมชน และเยาวชนรุ่นหลัง
4) ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลรองรับการค้นคว้าและจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะ 



ทางด้านวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Study) เพื่อศึกษาวิจัยความหมายทาง
สังคมของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอีสาน พร้อมสร้างและแสวงหาช่องทาง
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาอีสานที่หลากหลาย
5) สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารท าวิ จั ย ศิ ล ปวั ฒ นธรรมในเชิ งสหวิ ท ยาเพื่ อ อธิ บ าย 



 
ความหมายทางสั งคมอย่ างลุ่มลึ ก รอบด้า น และเชื่อ มโยงกั บมิ ติ เศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ (Creative Economy) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาความเป็นอยู่
ของสังคมไทยให้มีความยั่งยืน
หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก
(2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่จะดาเนินการ

2555 2556 2557 2558

มาตรการที่ 3 สร้างค่านิยมและเอกลักษณ์ความเป็นไทย
1) การเผยแพร่บันทึกสื่อศิลปะและดนตรีทั้งไทยและสากล ที่เป็นผลงานของ
 จานวนผู้เข้าชมหอ
บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
จดหมายเหตุ
ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
2) ปรับปรุงสานักงานอธิการบดีหลังเดิมให้เป็นหอจดหมายเหตุ หรือพิพิธภัณฑ์
ของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการจัดกิจกรรมและนิทรรศการต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง
มาตรการที่ 4 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม
1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับศิลปินพื้นบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชนและ
 กิจกรรมการ
หน่วยงานอื่นและเครือข่ายนักวิจัยในด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาอีสานกับ
แลกเปลีย่ น
กลุ่ ม ประเทศอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้ าโขง และการมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมของ
ศิลปวัฒนธรรม
 ความหลากหลายของ มหาวิทยาลัยและชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
2) พัฒนาและเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานกับท้องถิ่นอื่นภายใน
ศิลปวัฒนธรรมจาก
ประเทศ และเชื่อมโยงกับศิลปวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติ
ประเทศต่างๆ
ผ่านการจัดกิจกรรม “ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ”และการวิจัยเพื่อพัฒนา









ผู้รับผิดชอบ

 ฝุายศิลปวัฒนธรรม

สนับสนุนเป้าหมายที่
(1) (2) (3) (4)


 คณะ/หน่วยงาน





















 ฝุายศิลปวัฒนธรรม
 คณะ/หน่วยงาน











หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก
(2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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4.7.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : ด้านพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ
เป้าประสงค์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่สนับสนุนและส่งเสริมให้การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริห ารและดาเนิ นงานทุกระบบขององค์กร เพื่อพัฒ นาไปสู่องค์กรแห่ งคุณภาพ
ที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล มีสมรรถนะ (Competency) ในการขับเคลื่อนให้บรรลุซึ่ง
วิสัยทัศน์แห่งความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของชาติ ที่สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้
ตัวชี้วัด
1.ระดับความสาเร็จของระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่
1.สร้างวัฒนธรรมขององค์กรเชิงคุณภาพและองค์กรแห่งการเรียนรู้
มาตรการ โครงการ
2 มาตรการ 8 โครงการ
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ตาราง กลยุทธ์ มาตรการ/โครงการการดาเนินงานปี พ.ศ.2555-2558
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : ด้านพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่จะดาเนินการ

2555

2556

2557

2558

ผู้รับผิดชอบ

สนับสนุนเป้าหมายที่
(1)

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมขององค์กรเชิงคุณภาพและองค์กรแห่งการเรียนรู้
มาตรการที่ 1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการประกันคุณภาพของประชาคมทุกระดับ



  ฝุายขับเคลื่อน
 ผลการตรวจประเมินการ 1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ ประชาคมและหน่วยงานอื่นในด้านการประกัน
ป ร ะ กั นคุ ณ ภ า พ จ า ก คุณภาพ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์
หน่วยงานต่าง ๆ
2) สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพตามแนวทางของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 



(KKU Ways) ที่สร้างการรับรู้และค่านิยมในแนวคิดของการประกันคุณภาพและ
การสร้างมาตรฐานการทางานให้แก่บุคลากรในทุกระดับ
3) จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ ทาการคัดเลือก Best 




Practice และจัดทาฐานข้อมูล Best Practice และเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากร/
หน่วยงานที่ประสบความสาเร็จในการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
4) ปรับปรุงตัวดัชนี และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ 




มาตรฐานอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของ ก.พ.ร.
หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก (2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน
(3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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(2)

(3)









(4)

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่จะดาเนินการ

มาตรการที่ 2 บูรณาการระบบการประกันคุณภาพและการประเมินผลการปฏิบัติงานไปสู่การพัฒนางานประจา
 ผลการตรวจประเมินการ 1) กาหนดนโยบายให้มี การนาเอาผลการประเมิ นการประกัน คุณภาพไปเป็ น
ป ร ะ กั นคุ ณ ภ า พ จ า ก ส่วนประกอบในการพิจารณาเงินรางวัลประจาปี หรือโบนัสของแต่ละหน่วยงาน
หน่วยงานต่าง ๆ
2) มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีกลไกเข้าไปตรวจสอบ หาทางสนับสนุน และดาเนินการ
ปรับ ปรุ งระบบบริ หารจั ดการของหน่ วยงานที่มี ผลการประเมิน คุณ ภาพอยู่ใ น
เกณฑ์ต่าหรือเกณฑ์ “รอพินิจ” เพื่อให้ระบบประกันคุณภาพของหน่วยงานได้รับ
การยอมรับต่อไป
3) กาหนดนโยบายและมาตรการของการทางานโดยให้มีการนาเอากระบวนการ
PCDA มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นกลไกเชื่อมโยงการประกันคุณภาพ การประเมินผล
และการนากลับไปปรับปรุงงานประจาอย่างเป็นระบบ
4) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษา
โดยจะเป็ น การเชื่ อมโยงข้ อมู ล จากคณะวิ ชา / ส่ วนงานต่ าง ๆ เข้ า ไว้ ด้ วยกั น
เพื่ อ ให้ ก ารรายงานข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประกั น คุ ณ ภาพเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

2555

2556

2557

2558









ผู้รับผิดชอบ

(1)

(2)

(3)


 ฝุายขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์
























หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก (2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน
(3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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สนับสนุนเป้าหมายที่







(4)

4.8.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 : ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี
เป้าประสงค์
สนั บ สนุ น และส่ งเสริ มให้ ศิษ ย์เก่าร่ ว มสร้ างความเข้ม แข็งและขับเคลื่ อนให้ มหาวิ ทยาลั ย
ขอนแก่นก้าวไปเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาของเอเซีย และพัฒนาศักยภาพนั กศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่
มีความพร้อมด้วย วิทยา จริยา ปัญญา
ตัวชี้วัด
1.ระดับความสาเร็จของศิษย์เก่าที่ร่วมสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนให้กับมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่
1.การพัฒนาความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าที่ดี
มาตรการ โครงการ
2 มาตรการ 7 โครงการ
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ตาราง กลยุทธ์ มาตรการ/โครงการการดาเนินงานปี พ.ศ.2555-2558
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 : ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่จะดาเนินการ

2555

2556

2557 2558

ผู้รับผิดชอบ

สนับสนุนเป้าหมายที่
(1)

(2)

(3)

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าที่ดี
มาตรการที่ 1 ให้ความสาคัญกับงานด้านศิษย์เก่าอย่างจริงจัง โดยใช้กระบวนการและช่องทางที่หลากหลายในการสร้างความร่วมมือกับศิษย์เก่าในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อระดมศักยภาพของศิษย์เก่าให้มา
สนับสนุนการดาเนินกิจการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย



  ฝุายพัฒนานักศึกษาฯ

 มีผู้รับผิดชอบงานศิษย์ 1) แต่งตั้งรองอธิการบดีเพื่อดูแลภารกิจที่ เกี่ยวข้องกับศิษย์เ ก่าให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถที่จะระดมศัก ยภาพของศิษ ย์เก่าเข้ามาสนับสนุนการ
เก่าที่ชัดเจน
 คณะ/หน่วยงาน
 ร้ อ ยละศิ ษ ย์ เ ก่ า ที่ เ ข้ า พัฒนานักศึกษาและมหาวิทยาลัยได้
ร่วมกิจกรรมกับ มข.

2) พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มูล และการจั ด การฐานข้ อ มู ล ศิษ ย์ เ ก่ าที่ ทั น สมัย โดย
ประสานงานกับสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยและของคณะ รวมทั้งศิษย์เก่ากลุ่ม
ต่างๆ
3) พัฒนาเครือข่ายสังคม (Social Network) ของสานักงานบริหารกิจการศิษย์เก่า
ให้เป็นเวทีที่ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และมหาวิทยาลัยได้มาเจอกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
หรือ update ข้อมูลข่าวสารต่างๆ

























หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก
(2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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(4)

ตัวชี้วดั

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่จะดาเนินการ

2555

2556

2557 2558

มาตรการที่ 2 สร้างแรงจูงใจ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่า และการระดมทุนจากศิษย์เก่าเพื่อสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย



 สัดส่วนของรายได้จาก 1) แต่งตั้งผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถทาหน้าที่ระดมทุนจากศิษย์เก่าและผู้มีจิต
ศรัทราบริจาคเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
การบริจาค



ผู้รับผิดชอบ

 ฝุายพัฒนานักศึกษาฯ

สนับสนุนเป้าหมายที่
(1)

(2)

(3)

(4)





 คณะ/หน่วยงาน

2) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยถึงศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง ผ่านเครือข่าย
สังคม (Social Network) เพื่อให้ศิษย์เก่าติดตามความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัย
ได้ ขณะเดี ย วกั น มหาวิ ท ยาลั ย ก็ ส ามารถระดมทุ น จากศิ ษ ย์ เ ก่ า ผ่ า นช่ อ งทาง
เครือข่ายสังคมได้











3) จัดทาวารสารศิษย์เก่า “มอดินแดงสัมพันธ์” เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
ศิษย์-ศิษย์ปัจจุบัน กิจกรรมของมหาวิทยาลัย











4) ประสานความร่วมมือกับศิษ ย์เก่าดาเนินกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ เพื่อให้
นักศึกษาเห็นความสาคัญของศิษย์เก่า ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ มัชฌิมนิเทศ หรือ
ปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมรับน้องใหม่ ฯลฯ
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4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 : ด้านชุมชนสัมพันธ์
เป้าประสงค์
มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชนในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนา
ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นแบบอย่างที่ดี

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสาเร็จที่ได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชน
กลยุทธ์ที่
1.ชุมชนสัมพันธ์ที่ดี
มาตรการ โครงการ
4 มาตรการ 9 โครงการ
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ตาราง กลยุทธ์ มาตรการ/โครงการการดาเนินงานปี พ.ศ.2555-2558
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 : ด้านชุมชนสัมพันธ์
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่จะดาเนินการ

2555 2556 2557 2558

กลยุทธ์ที่ 1 ชุมชนสัมพันธ์ที่ดี
มาตรการที่ 1 การทา University Social Responsibility (USR)
1) จัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัย ร่วมกับผู้นาชุมชน
 ร้อยละของความพึง
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันพัฒนาชุมชนและสังคมให้มี
พอใจ
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี เสริ ม สร้ า งสุ ข ภาวะให้ กั บ ชุ ม ชน ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
 สุขภาพโดยรวมของ
ประชาชน ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด และ
ประชาคมดีขึ้น
ฝึกสอนกีฬาให้แก่เด็กในชุมชน

หมายเหตุ









ผู้รับผิดชอบ

 ฝุายวิชาการฯ

สนับสนุนเป้าหมายที่
(1) (2) (3) (4)



 ฝุายโครงสร้าง

พื้นฐานฯ
 ฝุายวิจัยฯ
 คณะ/หน่วยงาน

(1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก
(2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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ตัวชี้วดั
 ร้อยละของความพึง

พอใจ
 สุขภาพโดยรวมของ
ประชาคมดีขึ้น

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่จะดาเนินการ

2555 2556 2557 2558

3) การให้ความรู้และสร้างทักษะในการดูแลสุขภาพให้กับประชาคม มข. ในการ
ดูแลสุขภาพ การลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นภัยต่อสุขภาพ หรือส่งเสริมให้มี
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี การเลิกสูบบุหรี่ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในชุมชน



4) ร่วมกับภาคเอกชนที่ต้องการทากิจกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคม (Cooperated
Social Responsibility, CSR) โดยมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่มีความรู้ และ
ภาคเอกชนมีงบประมาณ

















มาตรการที่ 2 เปิดพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อแบ่งปัน สงเคราะห์ เกื้อกูลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ใช้ประโยชน์
1) มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ประชาคมทั้งในจังหวัดและจากต่างจังหวัดเข้าใช้
 จานวนกิจกรรมจาก
พื้นที่ของมหาวิทยาลัยดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การออกกาลังกาย การพักผ่อน
หน่วยงานภายนอก
หย่อนใจ การค้นคว้าหาความรู้ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบ







สนับสนุนเป้าหมายที่
(1) (2) (3) (4)

 ฝุายวิชาการฯ
 ฝุายโครงสร้าง

พื้นฐานฯ
 ฝุายวิจัยฯ
 คณะ/หน่วยงาน




ฝุายการคลังและ
ทรัพย์สิน

(1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก
(2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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ระยะเวลาดาเนินการ
ตัวชี้วัด

โครงการที่จะดาเนินการ

สนับสนุนเป้าหมายที่

2555 2556 2557 2558

ผู้รับผิดชอบ

(1) (2) (3) (4)

มาตรการที่ 3 สร้างช่องทางการรับรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เกิดผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบกับชุมชน



  ฝุายโครงสร้าง
 ความหลากหลายของ 1) เพิ่มช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางที่เปิดเผยที่
หลากหลายเพื่อให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งข้อมูลได้โดยง่ายและมีความ
พื้นฐานฯ
ช่องทาง
มั่นใจ ดังรายละเอียดที่นาเสนอในยุทธศาสตร์ที่ 1
มาตรการที่ 4 การพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาที่ดี (Healthy University Network)
1) ร่ ว มกั น พั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต่ ก ารบริ ห ารระดั บ 
 ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพของ มหาวิทยาลัย จนถึงระดับ คณะและภาควิชา/สาขาวิชา
สมาชิก

 จานวนหลักสูตรที่เกิด 2) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ชุมชน เพื่อใช้เป็นสถานที่สาหรับพัฒนา
จากการพัฒนาร่วมกัน คุณลักษณะของบัณฑิตอุดมคติร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย
3) พัฒนาความเข้มแข็งด้านวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านการบริหารวิชาการ และ
ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถาบั น การศึ ก ษาของเครื อ ข่ า ยอย่ า ง
ต่อเนื่อง



































 อธิการบดี

หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก
(2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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4.10. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 : การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทาง
ปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
พึ่งตนเองได้
เป้าประสงค์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการบริหารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่าต่อองค์กร ลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินและมีความมั่นคงทางด้านงบประมาณมากขึ้น
จากการจัดหารายได้เป็นของตนเอง
ตัวชี้วัด
1.ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า
กลยุทธ์ที่
1.การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
มาตรการ โครงการ
6 มาตรการ 30 โครงการ
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ตาราง กลยุทธ์ มาตรการ/โครงการการดาเนินงานปี พ.ศ.2555-2558
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 : การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ
2555 2556 2557 2558

โครงการที่จะดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
มาตรการที่ 1 การจัดหารายได้จากการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
 ร้ อ ยละของรายจ่ า ยที่ 1) ปฏิบัติการเพื่อลดการใช้พลังงานภายในพื้นที่อาคาร โดยมีเปูาหมายลดค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานของมหาวิทยาลัยลงอย่างน้อย 10% ต่อปี โดยการรณรงค์และสร้าง
ประหยัดได้
จิตสานึก จัดทามาตรการการ โครงการนาร่อง การติดตั้งอุปกรณ์หยัดพลังงาน ติดตาม
และประเมินผลการอนุรักษ์พลังงาน
2) ปฏิบั ติก ารลดการใช้ พลั งงานไฟฟู าภายนอกพื้น ที่อ าคาร โดยการใช้พ ลังงาน
แสงอาทิต ย์หรื อพลั งงานลมขนาดเล็ กผลิ ตไฟฟูาเพื่อทดแทนไฟแสงสว่า งของถนน
ไฟแสงสว่างในพื้นที่รอบอาคาร ไฟสัญญาณจราจร
3) จัดทาโครงการผลิตแก๊สชีวภาพจากการหมักขยะเศษอาหาร และมูลสัตว์ต้ นแบบ
เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟูา และเป็นพลังงานทดแทนในฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์ และ
สถานีทดลองที่จังหวัดร้อยเอ็ด
4) การจัดซื้อและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์สานักงานที่ใช้ร่วมกัน เช่น กระดาษ อุปกรณ์
เครื่องเขียน วัสดุ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
5) โครงการ “Car Pool” เพื่อลดการใช้พลังงานในการสัญจรลง









ผู้รับผิดชอบ

 ฝุายกาคลังและทรัพย์สิน





 ฝุายโครงสร้างพื้นฐานฯ
 กองอาคารและสถานที่
 กองคลัง













































หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก
(2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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สนับสนุนเป้าหมายที่
(1) (2) (3) (4)

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ
2555 2556 2557 2558

โครงการที่จะดาเนินการ

มาตรการที่ 2 การจัดหารายได้จากการดาเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน
1) การพัฒนาหลักสูตรสาหรับคนทางาน หรือผู้ที่เกษี ยณอายุราชการที่สามารถเรียน
 ร้อยละของรายได้จาก
สะสมหน่วยกิตและขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรจากหลักสูตรการเรียนรู้ตลอด
การให้บริการทาง
ชีวิต หลักสูตรการอบรมระยะสั้น และระยะยาว หรือหลักสูตรการศึกษาทางไกล
วิชาการ
 ร้อยละของรายได้จากค่า
2) การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตของ
เล่าเรียน
มหาวิทยาลัยในลักษณะ “โครงการพิเศษ” เป็นการจัดหลักสูตรทั้งที่เป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ที่มีการดาเนินกิจกรรมในภาคกลางวันหรือภาคค่า ซึ่งปัจจุบันมีหลักสูตร
ของบางคณะวิชาเปิดให้บริการอยู่แล้ว









ผู้รับผิดชอบ

สนับสนุนเป้าหมายที่
(1) (2) (3) (4)

 ฝุายวิชาการและ



เทคโนโลยีสารสนเทศ
 คณะ/หน่วยงาน








3) การพัฒนาหลักสูตรในการศึกษาปกติในระดับปริญญาตรี -โท-เอก รวมถึงหลักสูตร
นานาชาติ













4) จัดตั้งโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (นานาชาติ) เพื่อรองรับความต้องการ
ของนักเรียนในท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง โดยให้มีรูปแบบของการบริหารจัดการ
เป็นแบบองค์กรในกากับของมหาวิทยาลัย













หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก
(2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ
2555 2556 2557 2558

โครงการที่จะดาเนินการ

มาตรการที่ 3 การจัดหารายได้จากการดาเนินการด้านการวิจัยและให้คาปรึกษาทางวิชาการ
 ร้ อ ยละของรายได้ จ าก 1) การให้ บ ริ ก ารแก่ ภ าคเอกชน ผ่ า นการจั ด กิ จ กรรม CSR ให้ กั บ ผู้ ป ระกอบการ
ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ท า ง ภาคเอกชน ที่มีความต้องการทาโครงการ โดยขอให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดาเนินการให้
2) การจัดหารายได้จากการให้บริการให้คาปรึกษาด้านวิชาการ ผ่านหน่วยงานที่จัดตั้ง
วิชาการ
ขึ้ น เรี ย กชื่ อ ว่ า “ส านั ก งานที่ ป รึ ก ษาวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น หรื อ KKU
Academic Consultancy Office (KKU-ACO)”
3) การหารายได้จากโครงการ Medical Hub ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้
ศักยภาพของการให้บริการของคณะแพทยศาสตร์ และคณะวิชา ในกลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพ เช่น ศูนย์การแพทย์นานาชาติ มข. โรงพยาบาลทันตกรรม มข. โครงการจัดตั้ง
ศูนย์รักษามะเร็งตับ การให้คาปรึกษาด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาล ฯลฯ









ผู้รับผิดชอบ
 ฝุายวิจัยฯ
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 คณะ/หน่วยงาน









































4) การจัดหารายได้จากทางานวิจัยและพัฒนาให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 


  ฝุายวิจัยฯ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผ่านเครือข่ายงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
 ฝุายการคลังและ
การให้บริการทาง
ทรัพย์สิน
5) การจัดหารายได้จากการดาเนินงานของสานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มข. ภายใต้ 



วิชาการ
 คณะ/หน่วยงาน
การบริการที่หลากหลาย เช่น การวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาศักยภาพ
ในการผลิตของอุตสาหกรรม การให้บริการโรงงานต้นแบบด้านอาหารและผลิตภัณฑ์
สมุนไพร การทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่
6) การให้บริการทางวิชาการในรูปแบบการฝึกอบรม หรือการวิจัยเพื่อแก้ไข ให้กับ 



กลุ่มเปูาหมายในกลุ่มประเทศ ASEAN โดยร่วมมือจากองค์กรระหว่างประเทศ
7) การจั ดหารายได้จากทรัพย์สินทางปัญ ญาที่มหาวิ ทยาลัยรวบรวมไว้กว่า 500 



รายการ โดยทาการประชาสัมพัน ธ์แนะนาทรัพ ย์สินทางปั ญญา การเจรจาต่ อรอง
เพื่อพิทักษ์สิทธิ์ให้แก่มหาวิทยาลัยและนักวิจัย
หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก
(2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
 ร้อยละของรายได้จาก

สนับสนุนเป้าหมายที่
(1) (2) (3) (4)

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ
2555 2556 2557 2558
8) การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพที่พัฒนาขึ้นโดยบุคลากร มข. ร่วมกับผู้ประกอบการ หรือ 



ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากงานสร้างสรรค์ของบุคลากร จาหน่ายสู่เชิงพานิชย์ ผ่านเครือข่าย
ผู้จาหน่ายรายร้านค้าสะดวกซื้อ
โครงการที่จะดาเนินการ

9) การจัดหารายได้จากการตรวจวินิจฉัย การทดสอบ การวิเคราะห์ผล จากการ
ให้บริการโดยห้องปฏิบัติการมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
มาตรการที่ 4 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินและคุณค่าของมหาวิทยาลัย
1) จัดหารายได้จากคุณค่าของความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น การ Load เพลง
 ร้อยละของรายได้จาก
ประจามหาวิทยาลัยเป็น Ring Tone ของที่ระลึกของมหาวิทยาลัย เครื่องแต่งกายของ
การจาหน่ายสินค้า
นักศึกษา เสื้อครุย อุปกรณ์เครื่องเขียน
 ร้อยละของรายได้จาก
การจาหน่ายหนังสือ
2) จัดตั้ง “สานักพิมพ์ มข.” (KKU Press) เพื่อทาหน้าที่ช่วยขับเคลื่อนทางวิชาการ
 ร้อยละของรายได้จาก
และสร้างรายได้จากการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปของการจัดพิมพ์เผยแพร่
การจาหน่ายหนังสือ
หนังสือเรียน หรือตาราเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนังสือหรือตาราเรียน
 ร้อยละของรายได้จาก
สาหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา และหนังสือสาหรับประชาชนทั่วไป
การบริหารพื้นที่
3) ปรับปรุงร้านหนังสือมหาวิทยาลัยให้เป็นแห่งจาหน่ายเอกสาร ตาราทางวิชาการ
หนังสือทั่วไป ที่มีคุณภาพของภูมิภาค

















ผู้รับผิดชอบ
ฝุายวิจัยฯ
 ฝุายการคลังและ
ทรัพย์สิน
 คณะ/หน่วยงาน








 ฝุายการคลังและ

ทรัพย์สิน
 คณะ/หน่วยงาน
















หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก
(2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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สนับสนุนเป้าหมายที่
(1) (2) (3) (4)









ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการที่จะดาเนินการ

2555 2556 2557 2558

ผู้รับผิดชอบ

4) การจัดหารายได้จากการพัฒนาพื้นที่ของสถานีทดลอง/วิทยาเขตหนองคาย หรือ 


  ฝุายการคลังและ
มหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้/แหล่งผลิตที่สาคัญ เช่น
ทรัพย์สิน
 คณะ/หน่วยงาน
 การพั ฒ นาพื้ น ที่ใ ห้ เ ป็ น แหล่ งเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกับ ฟาร์ ม โคนม ผลิ ต น้ านมที่ ไ ด้
มาตรฐาน ที่สถานีทดลองฯ จังหวัดร้อยเอ็ด
 การปลูกปุาเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา ยูคาลิปตั ส หรือพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ
ในพื้นที่รอยต่อระหว่างชุมชนกับพื้นที่ของสถานีทดลอง โดยดาเนินกิจกรรม
ร่วมกับเกษตรกร และจัดสรรผลประโยชน์ร่วมกัน
 การพั ฒ นาพื้ น ที่ ข อง มข. ให้ เ ป็ น สถานที่ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ มี ส วนหย่ อ ม
เป็นแหล่งนันทนาการ เป็นสถานที่เปิดสาหรับการจาหน่ายสินค้า และจับจ่ายซื้อ
ของ และพื้นทีส่ าหรับทากิจกรรม
 การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตร พร้อมทั้งจัดสถานที่พัก
แรมให้แก่นักเรียน / เยาวชน ซึ่งสถานีทดลองและวิทยาเขตยังคงมีศักยภาพ
ที่จะใช้หารายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยได้
5) พัฒนาพื้นที่ในบริเวณหนองกอมเกาะ วิทยาเขตหนองคายให้เป็น “แม่โขงวัลเล่ย์ 



 ร้อยละของรายได้จาก
(Mekhog Valley Project)” ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับ
การบริหารพื้นที่
การขยายตัวของอุตสาหกรรม ICT ในประเทศ
6) การจัดหารายได้จากการดาเนินงานของสานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มข. ภายใต้ 


  ฝุายวิจัยฯ
 ร้อยละของรายได้จาก
การบริการที่หลากหลาย เช่น การวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาศั กยภาพ
 สนง.อุทยาน
ผลงานวิจัยและ
ในการผลิตของอุตสาหกรรม การให้บริการโรงงานต้นแบบด้านอาหารและผลิต ภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ มข.
นวัตกรรม
สมุนไพร การทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่
 คณะ/หน่วยงาน
หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก
(2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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สนับสนุนเป้าหมายที่
(1)



(2)

(3)

(4)













ระยะเวลาดาเนินการ
ตัวชี้วัด

โครงการที่จะดาเนินการ

255
5

255
6

255
7

255
8

สนับสนุนเป้าหมายที่
ผู้รับผิดชอบ

มาตรการที่ 5 การรายได้จากการระดมทุนจากศิษย์เก่าและองค์กรภายนอก
1) การระดมทุนผ่านการบริจาคในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ เงินบริจาคจากศิษย์เก่า ภาคอุตสาหกรรม 


  ฝุายพัฒนานักศึกษา
 ร้อยละของรายได้จาก
ภาคธุรกิจ องค์กรเอกชน ผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ กลุ่มผู้ประกอบการที่รวมตัวกัน และบริจาค
 คณะ/หน่วยงาน
การบริจาค
เงิ น รายปี แ ก่ ม หาวิ ท ยาลั ย รวมถึ ง การบริ จ าคเป็ น สิ่ ง ปลู ก สร้ า งเพื่ อ ประโยชน์ ใ ช้ ส อยของ
มหาวิทยาลัย เช่น อาคารเรียน ห้องสมุด เป็นต้น
2) การผลักดันให้รัฐบาลมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการบริจาคเพื่อการศึกษา โดยให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ 



บริจาคในของภาษี หรือโอกาสทางธุรกิจ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนหันมาบริจาคเงินเพื่อการศึกษา
เพิ่มมากขึ้น
มาตรการที่ 6 พัฒนาให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถสร้างรายได้จากการนางานวิจัย นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ (Entrepreneurial University)
1) สร้ า งความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย กั บ ผู้ ป ระกอบการในภาคอุต สาหกรรม ภาค 


  ฝุายวิจัย
 ร้อยละของรายได้จาก
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่เชิงพาณิชย์ งานวิจัยแบบ demand
 สนง.อุทยาน
ผลงานวิจัยและ
pull โดยมีภาครัฐทาหน้าที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนในช่วงแรก ภายใต้
วิทยาศาสตร์ มข.
นวัตกรรม
 คณะ/หน่วยงาน
 จานวนผลิตภัณฑ์ที่เกิด รูปแบบของ Triple-Helix model
2) ขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเป็นตัวนาในการสร้างสรรค์งานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 



จากการสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ ที่สามารถนาไปสู่เชิงพาณิชย์และนาไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือธุรกิจใหม่ที่สามารถ
สร้างมูลค่าให้กับมหาวิทยาลัย หรือเป็นงานวิจัยในลักษณะ technology push รูปแบบความ
ร่วมมือในลักษณะนี้ว่า University Industry Collaboration
3) มีระบบการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดจากถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริการวิชาการ การวิจัย 



สู่ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และนักวิจัยในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นธรรมและจูงใจ
หมายเหตุ (1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก (2) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน
(3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(4) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
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4.11 กรอบวงเงินงบประมาณที่คาดว่าจะใช้
งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.25552558 จานวนทั้งสิ้น 46,159.7233 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จานวน 17,260.7288
ล้านบาท (ร้อยละ 37.39) งบประมาณเงินรายได้ จานวน 28,898.9945 ล้านบาท (ร้อยละ 62.61 )
ทั้ ง นี้ ง บประมาณทั้ ง หมด ประกอบด้ ว ย งบด าเนิ น การ จ านวน 23,697.3014 ล้ า นบาท
( ร้อยละ 51.34 ) งบลงทุน จานวน 9,663.1398 ล้านบาท(ร้อยละ 20.93 ) งบอุดหนุน จานวน
12,799.2821 ล้านบาท (ร้อยละ 27.73 ) รายละเอียดดังตารางสรุปงบประมาณและรูปที่ 4.1 และ
รูปที่ 4.2
ตารางสรุปงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 - 2558
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ประเภทงบประมาณ

ปีงบประมาณ

รวมทั้งหมด

ร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด
37.39

2555

2556

2557

2558

งบประมาณแผ่นดิน

4,082.3181

4,277.0803

4,425.7901

4,475.5403

17,260.7288

งบดาเนินการ

2,260.0963

2,280.0337

2,335.6942

2,399.5147

9,275.3389

งบลงทุน

654.5179

710.1239

801.3543

800.8500

2,065.9961

งบเงินอุดหนุน

1,167.7039

1,286.9227

1,288.7416

1,275.1756

5,018.5438

งบประมาณเงิน
รายได้

6,413.2881

6,926.3511

7,480.4592

8,078.8960

28,898.9945

งบดาเนินการ

3,551.8567

3,587.3753

3,623.2490

3,659.4815

14,421.9625

งบลงทุน

1,282.6576

1,523.7973

1,870.1148

2,019.7240

2,288.5979

งบเงินอุดหนุน

1,578.7738

1,815.1786

1,987.0954

2,399.6905

5,404.5879

รวมงบประมาณ

10,495.6062

11,203.4314

11,906.2493

12,554.4363

46,159.7233

100.00

งบดาเนินการ

5,811.9530

5,867.4090

5,958.9432

6,058.9962

23,697.3014

51.34

งบลงทุน

1,937.1755

2,233.9212

2,671.4691

2,820.5740

9,663.1398

20.93

งบเงินอุดหนุน

2,746.4777

3,102.1013

3,275.8370

3,674.8661

12,799.2821

27.73

62.61

ที่มา : ใช้ขอ้ มูลงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เป็นฐานในการคานวณ โดยคานึงถึงอัตราเพิ่มในปีที่ผ่าน
มาประกอบ
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หน่ วย : ล้ านบาท
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

6,413.2881

6,926.3511

4,082.3181

4,277.0803

4,425.7901

2555

2556

2557

8,078.8960

7,480.4592

4,475.5403

2558
งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณเงินรายได้

รูปที่ 4.1 งบประมาณรวม พ.ศ.2555-2558 จาแนกตามประเภทงบประมาณ

หน่ วย : ล้ านบาท

งปม.เงินรายได้

งปม.แผ่นดิน

28,898.9945

17,260.7288

62.61%

37.39%

รูปที่ 4.2 งบประมาณรวม พ.ศ.2555-2558 จาแนกตามประเภทงบปราณ
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ทั้งนีม้ หาวิทยาลัยคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณสนับสนุนอยู่ในรูปของโครงการ Flag ship
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สาคัญตามนโยบายของสภาฯ ในกลุ่มงบประมาณด้าน
(1) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน
(2) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
(3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และ
ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
สาหรับรายละเอียดจะได้นาเสนอตามกระบวนการต่อไป
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บทที่ 5

การนาแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
จากกลยุทธ์ที่นาเสนอในบทที่ 4 ซึ่งมีแผนยุทธศาสตร์รวมทั้งสิ้น 10 ยุทธศาสตร์ 24 กลยุทธ์
91 มาตรการ เพื่อให้การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติมีแนวทางในการดาเนินงานที่ชัดเจน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กาหนดแนวทางในการนายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในด้านต่างๆ ไว้ดังนี้
5.1 การเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์สู่โครงการและงบประมาณ
ก่อนที่จะมีการนาเอาแผนยุทธศาสตร์นี้จะถูกนาไปผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นอย่างมี
ส่วนร่วมจากประชาคมของมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นดาเนินการปรับเปลี่ยนตามข้อเสนอแนะ และ
น าเสนอเพื่ อ ขอความเห็ น ชอบต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณบดี และสภามหาวิ ท ยาลั ย ตามล าดั บ ต่ อ ไป
ในการนาแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องไปจัดทารายละเอียดของโครงการ
พร้อมงบประมาณตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด หลังจากนั้นนาโครงการเข้าสู่ระบบบริหารทรัพยากร
ขององค์กร (Enterprise Resource Planning) เพื่อให้สามารถตรวจสอบและติดตามการดาเนินงานของ
โครงการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น งบประมาณในการดาเนินโครงการ
ต่าง ๆ อาจมาจากงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ การสนับสนุนของหน่วยงานภายนอกทั้ง
ภาครั ฐ ภาคเอกชน มู ล นิ ธิ / บุ ค คล กองทุ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อาทิ เ ช่ น ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สานักงาน
คณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ (วช.) ส านั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.)
สภาอุตสาหกรรม หอการค้า สมาคมศิษย์เก่า จังหวัดหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นต้น
เนื่ องจากจ านวนโครงการต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลั ยขอนแก่น
ปี พ.ศ.2555-2558 มีจานวนมาก ดังนั้น บางโครงการที่ไม่ใช่ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยหรือเพื่อ
ประสิทธิผลของโครงการมหาวิทยาลัยอาจพิจารณามอบหมาย ให้หน่วยงานภายนอกเป็นผู้ดาเนินการ
แทน หรื อ มอบหมายให้ ผู้ ที่มี ค วามเชี่ ย วชาญภายนอกมหาวิ ทยาลั ย เข้า มาช่ ว ยเหลื อ ด าเนิ น การ
(Outsourcing)

5.2 การถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดจากระดับมหาวิทยาลัยสู่ระดับหน่วยงาน
เพื่อให้การดาเนินงานของทั้งมหาวิทยาลัยไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน จึงจะได้มี
การถ่ายทอดเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสู่คณะ ศูนย์
สถาบัน สานัก วิทยาลัย กอง/สานักงาน หรือสานักวิชาต่างๆ โดยการจัดทาคารับรองการปฏิบัติ
รายการระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานระดับคณะหรือเทียบเท่า และคารับรองการปฏิบัติราชการ
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ระหว่างคณะหรือเทียบเท่ากับหน่วยงานภายในขององค์กร โดยการกาหนดเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด และ
ค่าเปูาหมายที่สาคัญให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเพื่อเป็นกลไกเพื่อให้
การดาเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
5.3 การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่ประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักและรับรู้ถึงยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย จึงจะจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้
บุคลากรและนักศึกษาได้รับรู้และเข้าใจ ทั้งในการทาประชาสัมพันธ์และการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ
ที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ เช่น การประชุมชี้แจง การสื่อสารผ่านเว็บไซต์ Kku Chanal สถานีวิทยุ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (FM.103) แผ่นผับ โปสเตอร์
5.4 การติดตามเพื่อให้เกิดการประเมินผล การเรียนรู้ และการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์
จะมี ก ารน าข้ อ มู ล สารสนเทศเกี่ ย วกั บ ตั ว ชี้ วั ด และค่ า เปู า หมายตามยุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบและกลไกของการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้บริหารได้มีระบบ
ในการติดตามข้อมูลความคืบหน้าในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องและเป็นระยะ
ๆ โดยผู้ บ ริ ห ารของมหาวิ ท ยาลั ย จะมี ก ารติ ด ตามความคื บ หน้ า ทั้ ง ในด้ า นความคื บ หน้ า ของ
การดาเนินงานตามโครงการต่างๆ และการบรรลุค่าเปูาหมายของตัวชี้วัดต่างๆ อยู่อย่างสม่าเสมอ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์ รวมทั้งเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการ
ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
5.5 บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ต่อการนายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนั้น จะไม่มีทางประสบความสาเร็ จได้โดย
ทีมผู้บริหารที่ประกอบไปด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการ และผู้ช่วยอธิการบดี
เท่านั้ น แต่จ ะต้องอาศัย กลุ่ มบุ คคลต่างๆ ในการส่ งเสริม สนับสนุน และเข้ามามีส่ ว นร่ว มใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย นับตั้งแต่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่มี บทบาทสาคัญใน
การกาหนดทิศทาง ให้ความเห็นชอบต่อรายละเอียดของโครงการต่างๆ(รายละเอียดของโครงการ
ต่างๆ ในยุทธศาสตร์จะมีการนาเสนอเพื่อขอรับความคิดเห็นจากสภามหาวิทยาลัยในวาระต่างๆ)
รวมทั้ ง กาหนดแนวทางปฏิ บั ติ ที่ เ อื้ อ ต่ อ การบรรลุ เ ปู า หมาย และการติ ด ตามความคื บ หน้ า
การดาเนินงานตาม นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานอิสระของมหาวิทยาลัยที่เข้ามาช่วยในการกากับติดตาม
ผลการดาเนินงานของผู้บริหาร เช่น สภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง และองค์การ
นั กศึกษา ในฐานะที่เป็ น หน่ ว ยงานที่ให้ คาปรึกษาแก่ผู้ บริห าร ก็มีบทบาทสาคัญในการช่ว ยให้
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การดาเนิ น งานตามยุ ทธศาสตร์ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลกระบวนการใน
การเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัตินั้นสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 5.1

รูปที่ 5.1 ขั้นตอนการดาเนินงานการนายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
นอกเหนื อ จากขั้ น ตอนต่ า ง ๆ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ที่
จะขั บ เคลื่ อ นยุ ทธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ไปสู่ ค วามส าเร็ จตามเปูา หมายที่ ตั้ ง ไว้คื อ อธิ ก ารบดี
(ในฐานะที่ เ ป็ น ผู้ ที่ จ ะผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงในมหาวิ ท ยาลั ย ) ที่ ต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถในการประสานความร่วมมือและได้รับการยอมรับจากประชาคม มข. ทุกภาคส่วน/
ทุกระดับ
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บทที่ 6
ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับแผนต่างๆ
แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย ขอนแก่น พ.ศ.2555-2558 มีความสั มพันธ์และ
เชื่ อ มโยงกั บ แผนต่ า งๆ เช่ น แผนบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น แผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4
ปี ของ
กระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตลอดจนระบบการประเมินคุณภาพ
ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพภายนอก โดย สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.) และการประเมินคุณภาพภายใน โดยสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึก ษา (สกอ.) รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรอง การปฏิบัติราชการ
ประจาปี(ก.พ.ร) ดังรูปที่ 6.1

รูปที่ 6.1 ความเชื่อมโยงของแผนต่างๆ กับแผนยุทธศาสตร์บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ.2554-2555
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6.1 แผนยุทธศาสตร์บริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2555 -2558 กับแผนบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ.2552-2554
แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2552-2554 เป็นแผนของคณะรัฐ มาตรีในการบริหาร
ราชการแผ่นดินภายใต้การนาของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี โดยนานโยบายของรัฐบาล
ที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
มาจัดทาบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ตอบสนองตามนโยบายการบริหาร
ราชการแผ่นดิน โดยเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่ น พ.ศ.2555-2558
ดังรูปที่ 6.2

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2552-2554
นายกรัฐมนตรี : นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ

ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2554-2558
1.ระบบบริหารจัดการที่ดี

นโยบายที่ 3 สังคมและคุณภาพชีวิต

2.การผลิตบัณฑิตที่ดี
3.ด้านการพัฒนานักศึกษา

นโยบายที่ 4 เศรษฐกิจ

4.ด้านการวิจัย
5.ด้านบริการวิชาการ

นโยบายที่ 6 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและนวัตกรรม

6.การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมทีด่ ี
7.ด้านพัฒนาคุณภาพและระบบ
ประกันคุณภาพ

นโยบายที 8 การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

8.ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ทดี่ ี
9.ด้านชุมชนสัมพันธ์
10.การบริหารจัดการทรัพยากร
ทรัพย์สินและทรัพย์สินทางปัญญา
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้

รูปที่ 6.2 ความสัมพันธ์เขื่อมโยงระหว่างแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2552-2554 กับ
ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555-2558
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6.2 แผนยุทธศาสตร์บริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2555 -2558 กับเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายใน (สกอ.) และ ภายนอก (สมศ.)
แผนยุ ทธศาสตร์การบริ ห ารมหาวิทยาลั ยขอนแก่น พ.ศ.2555-2558 มีความสั มพันธ์และ
เชื่อมโยงกับ เกณฑ์การประเมิน คุณภาพภายใน ตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัว บ่งชี้ ของ สกอ.
ทั้ง 9 องค์ประกอบ รวมถึงสอดคล้องและเชื่อมโยงตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกซึ่ง
ครอบคลุมตามมาตรฐาน ของ สมศ. ดังรูปที่ 6.3
ความเชื่อมโยง ระหว่าง การประเมินคุณภาพภายนอก(สมศ. )และ การประเมินคุณภาพภายใน(สกอ.)
กับ แผนยุทธศาสตร์บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555-2558
องค์ประกอบการประเมินคุณภาพ
ภายนอก (สมศ.)
ด้านคุณภาพบัณฑิต

ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2554-2558
1.ระบบบริหารจัดการที่ดี
2.การผลิตบัณฑิตที่ดี

ด้านงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์

ด้านการบริการวิชาการ
แก่สังคม
ด้านการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
ด้านการบริหารและการ
พัฒนาสถาบัน

ด้านการพัฒนาและ
ประกันคุณภาพภายใน

3.ด้านการพัฒนานักศึกษา
4.ด้านการวิจัย
5.ด้านบริการวิชาการ

6.การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมทีด่ ี
7.ด้านพัฒนาคุณภาพและระบบ
ประกันคุณภาพ

องค์ประกอบการประเมินคุณภาพ
ภายใน (สกอ.)
1.ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และ
แผนดาเนินการ

2.การผลิตบัณฑิต
3.กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
4 การวิจยั
5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
6 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

8.ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ทดี่ ี
9.ด้านชุมชนสัมพันธ์
10.การบริหารจัดการทรัพยากร
ทรัพย์สินและทรัพย์สินทางปัญญา
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้

7.การบริหารและการจัดการ
8 การเงินและงบประมาณ
9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

รูปที่ 6.3 ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555-2558
กับเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) และ ภายนอก (สมศ.)
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นอกจากนี้แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555-2558 ยังสามารถเชื่อมโยงกับ
เกณฑ์ตามคารับการปฏิบัติราชการประจาปีของสานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งที่มีประเด็นการประเมินแบบ
4 มิติ ได้แก่ มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ มิติด้านคุณภาพ มิติด้านประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติราชการ และมิติด้านการพัฒนาองค์กรอีกด้วย
เมื่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเรียบร้อย
แล้ ว จะน าไปสู่ การจั ดทาแผนปฏิบั ติราชการ 4 ปี และ แผนปฏิบัติราชการประจาปี ในระดับ
มหาวิ ท ยาลั ย และระดั บ คณะ/หน่ ว ยงาน ตามล าดั บ ในปฏิ ทิ น ด าเนิ น งานของรั ฐ บาล
กระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
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ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3 2553 เรื่อง พันธกิจและ
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สรุปความคาดหวังและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่าง ๆ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ได้จัดกิจกรรม
“ผู้บริหารพบประชาคม” ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ และสะท้อนผลเพื่อนาไปสู่การกาหนด
ยุทธศาสตร์การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบการพิจารณาจัดทาแผนยุทธศาสตร์
การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555-2558 รวม 6 ครั้ง ตั้งแต่วันที 7-25 กุมภาพันธ์ 2554
ดังนี้
ครั้งที่ 1 กลุ่มผู้บริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุม สารสิน
อาคารสิริคุณกร ชั้น 2 สานักงานอธิการบดี
ครั้ งที่ 2 กลุ่มรองคณบดี ผู้อานวยการศูน ย์ สถาบัน สานัก กองในสังกัดสานักงาน
อธิการบดี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร ชั้น 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 3 กลุ่มผู้แทนส่วนราชการและภาคประชาชน สภาอุตสาหกรรม หอการค้า
นักธุรกิจ สื่อมวลชน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
ซึ่งบุคคลสาคัญในภาคส่วนต่างๆ ที่มาร่วมงาน อาทิ ผู้บัญชาการตารวจภูธร ภาค 4 ผู้บังคับการกรม
ทหารม้าที่ 6 ค่ายศรีพัชรินทร์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชชัย อธิบดีอัยการเขต
4 นายกสมาคมสื่ อ มวลชนจั งหวั ด ขอนแก่ น
ประธานกิ ตติ ม ศั ก ดิ์ห อการค้า จั ง หวั ดขอนแก่ น
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 4 กลุ่มกรรมการการวิจัย ศูนย์วิจัยฯ นักวิจัย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้อง
ประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 5 กลุ่มสภาคณาจารย์ สภาพนักงาน สภาข้าราชการและลูกจ้าง ชมรมพนักงาน
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร ชั้น 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 6 กลุ่มองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ประธานชมรม นายกสโมสรนักศึกษาและ
นักศึกษาทุกคณะ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร ชั้น 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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 สรุปข้อเสนอแนะต่อการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่ อนาไปสู่การจัดทาแผนปฏิบัติ
การ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555-2558 ในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. การจัดการเรียนการสอน
o ควรปิดหลักสูตรที่ตลาดไม่ต้องการ
o ควรผลักดันหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการให้โดดเด่นเป็นจุดขาย
o ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของชุมชนและผู้ใช้บัณฑิต
o สร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีมารยาท ,มีวินัย การแต่งกายเหมาะสม ความ
ประพฤติดี
o ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ ดี รับ ใช้ สั ง คม สร้า งประโยชน์ ให้ป ระเทศชาติ ควรคานึ งถึง คุณ ภาพของ
นักศึกษามากกว่าปริมาณ
o สร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
o ควรเปิดหลักสูตรระยะสั้น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
o ช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยในจังหวัดขอนแก่นให้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
o ให้ความสาคัญหลักสูตร Post Doc อย่างจริงจังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาและการวิจัย
o สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้มากขึ้นและมุ่งเน้นในด้านการอบรม
เพื่อพัฒนาและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
o พัฒนานักศึกษาด้านภาษาต่างประเทศให้มากขึ้น
o จัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาต่างชาติ
o ปรับปรุงการนับหน่วยกิจกรรมของนักศึกษา
2. การวิจัย
o สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นวัฒนธรรมของการวิจัย เช่น คิดอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยง
ภาพเล็กไปภาพใหญ่ เป็นต้น
o ปรับปรุง พัฒนาครุภัณฑ์ชั้นสูงทาให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง
o ควรมีการวิจัยที่บูรณาการให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์มากขึ้น
o ควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบการสร้างรายได้จากผลงานวิจัยอย่างจริงจัง
o ควรสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ทาวิจัยเพิ่มขึ้น
o เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับแนวหน้าของประเทศ
o พัฒนาระบบสนับสนุนงานวิจัยให้มีผลงานออกมาอย่างรวดเร็ว
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o แก้ปัญหาคณะที่มีงานสอนมากเกินไปเพื่อให้มีเวลาทางานวิจัยเพิ่มขึ้น
o พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ โดยนักวิจัยพี่เลี้ยง หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาบรรยาย
o จัดทาเส้นทางการวิจัยให้ชัดเจน
o ควรมีการวิจัยที่ยกระดับคุณภาพชีวิตพลเมืองในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
o สนับสนุนการร่วมประชุมนานาชาติ
o ปรับปรุงระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ โดยเฉพาะด้านการเงินให้มีความคล่องตัวขึ้น
3. การบริการวิชาการ
o ควรมี หอดูดาว เพื่อให้บริการแก่สังคม
4. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
o ควรเชื่อมพื้นที่ทางวัฒนธรรมในลุ่มน้าโขง นาศิลปะและวัฒนธรรมมาใช้นาการพั ฒนาใน
การเป็นประชาคมอาเซียน
o นาศิลปะและวัฒนธรรมมาพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
o ควรมีศูนย์วิจัยด้านศิลปะ และวัฒนธรรม และมีกลไกความร่วมมือกับประเทศเพื่อบ้าน
ทางศิลปะและวัฒนธรรม
o ควรปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมไทยอันดีให้นักศึกษา
o การสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะสีควรกาหนดให้เป็นสีเหมือนกัน
5. การบริหารจัดการ
5.1 ทรัพยากรบุคคล
o ควรปรับปรุงกระบวนรับเข้าของบุคลากร
o ควรปรับปรุงกลยุทธ์การรับเข้าคนเก่ง และรักษาคนเก่ง
o ควรปรับภาระงานไม่ให้มีความแตกต่าง
o จัดสวัสดิการให้ครอบคลุมบุคลากรทุกกลุ่ม
o ให้ความสาคัญกับสวัสดิการบุคลากรระดับล่างมากกว่าระดับสูง เช่น สวัสดิการบ้านพัก เป็นต้น
o พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพงานในปัจจุบันและอนาคต
o พัฒนาอาจารย์ นักวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ
o ควรมีระบบประเมินที่เหมือนกันทั้งมหาวิทยาลัย
o พัฒนาคุณภาพบุคลากรให้เกิดความทุ่มเทการทางานอย่างจริงจัง
o ควรมีการพิจารณาค่าตอบแทนให้ในระดับ เลขานุการ หัวหน้างาน หรือผู้รักษาราชการแทน
o ควรมีแผนรองรับอัตราที่จะเกษียณ
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o เพิ่มอัตรากาลังตาแหน่งนักวิจัย
o พัฒนาระบบสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการอย่างเข้มข้น
o ส่งเสริมให้มีระบบเครือข่ายของบุคลากรในแต่ละตาแหน่งให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ้น
o ควรกาหนดภาระงานการวิจัยเพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติให้มีความชัดเจนและ
สามารถทาให้บรรลุเปูาหมายได้
o ควรจัดกลไกและกาหนดอัตรากาลังให้มีความเหมาะสมกับสัดส่วนของจานวนนักศึกษา
และภาระงานของบุคลากร
o พัฒนา/ปรับปรุง แบบฟอร์มของพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้ IT เข้ามาช่วยให้สามารถ
นาไปใช้ได้กับทุกเรื่อง เช่น การกรอกแบบภาระงาน กรอกแบบประเมิน เป็นต้น
o ปรับ/เปลี่ยนเงื่อนไขของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ในการรับประโยชน์จากการจ่ายเงินสมทบ
จากกองทุน เช่น ครบ 5 ปีได้รับเงินสะสมคืน เป็นต้น
o ลดขั้นตอนกระบวนการประเมินในการขอตาแหน่งทางวิชาการในส่วนของมหาวิทยาลัยให้
รวดเร็วยิ่งขึ้น
o สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาให้มีได้รายพิเศษในระหว่างเรียน
5.2 การเงินงบประมาณและค่าตอบแทน
o ควรจัดกิจกรรมหารายได้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย เช่น บ้านพักชรา เป็นต้น
o พัฒนาระบบการเงินและการคลัง ให้เป็นไปตามระเบียบ และนาผลการดาเนินการที่ไม่
ประสบความสาเร็จมาวิเคราะห์ปัญหา เช่น การจัดซื้อกลาง เป็นต้น
o จัดสรรงบประมาณให้เท่าเทียมกัน
o เพิ่มงบประมาณการพัฒนาบุคลากรและงานวิจัย
o ประเมินความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ
5.3 วัสดุ ครุภัณฑ์
o ปรับปรุงการจัดสรรเครื่องมือการวิจัย
o ควรมีศูนย์เครื่องมือกลางของมหาวิทยาลัย
o มีระบบการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีสิทธิภาพ
o เพิ่มเทคโนโลยีและอุปกรณ์การเรียน การสอน ให้เพียงพอและทันสมัย
5.4 โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม
o มหาวิทยาลัยมีความร่มรื่นเป็นชุมชนทางการศึกษามากกว่าชุมชนเมือง
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o ควรมีแผนพัฒนา ปรังปรุงพื้นที่ อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ทุกพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัย
o ควรปรับปรุงอาคาร สถานที่ หอพัก สวนสาธารณะ ห้องน้าสาธารณะ ตู้น้าเย็น
o เพิ่มหอพักนักศึกษาให้เพียงพอ
o ควรปรับปรุงบรรยากาศมหาวิทยาลัยให้เป็นนานาชาติ เช่น บริเวณถนน ทางเดิน ปูาย
จราจรควรเป็นภาษาอังกฤษ
o ควรจัดระบบการจราจรให้สอดคล้องกับการจราจรภายนอก โดยเฉพาะบริเวณทางออก
กังสดาล
o ควรติดตั้งแสงสว่างทั่วถึงทั้งมหาวิทยาลัย
o อาคาร สถานที่ควรมีกระบวนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
o การแก้ ปั ญ หาที่ จ อดรถ ควรมองอย่ า งเป็ น ระบบ เช่ น การจราจร ทางเดิ น เท้ า
ทางรถจักรยาน ควรเป็นไปด้วยกันอย่างเป็นระบบ
o ลดการใช้รถส่วนตัว พัฒนาระบบสู่สาธารณะ
o ควรมีระบบการคัดแยกขยะอันตราย และลดปริมาณขยะ
o เพิ่มเส้นทางรถสาธารณะให้มากขึ้น เช่น เส้นทางไปบริเวณสีฐาน และบริเวณหน้าหอพัก เป็นต้น
o จัดทาถนนต้นแบบ
o สิ่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
o เพิ่มสนามกีฬา และพื้นที่สันทนาการ
o สร้างโรงละครมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมดนตรีและศิลปวัฒนธรรม
o ปรับปรุง/พัฒนาสโมสรนักศึกษา
o ปรับปรุงระบบรถขนส่งมวลชน จานวนรถมากขึ้น เส้นทางมากขึ้น คนขับรถสุภาพ ฯลฯ
o เพิ่มเวลาเปิด-ปิดห้องสมุดในช่วงเวลาปกติ
5.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
o ควรมีฐานข้อมูลกลางเชื่อมโยงทุกคณะ/หน่วยงาน เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
o ควรมีระบบสารสนเทศการจราจร
o ควรติดตั้งระบบ WiFi ให้ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
o การสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยควรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
o ควรมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นอย่างจริงจัง
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5.5 การบริหารจัดการที่ดี
o บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล
o ควรสร้างระบบสื่อสารกับประชากร ข้าราชการ อาจารย์ นักศึกษา ให้เกิดการยอมรับ
เข้าใจ จูงใจในการร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
o ควรสร้างทีมบริหารทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ และเสียสละมากขึ้น
o บริหารโดยการมีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม
o สร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าเพื่อการสนับสนุนมหาวิทยาลัย
o ปรับปรุงระบบความปลอดภัยในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
o ทาให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นชุมชนต้นแบบของวิทยา ปัญญา จริยา
o มีบทบาทเปลี่ยนแนวความคิด ความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง
o ควรมีการดูแลชุมชนรอบมหาวิทยาลัยไม่ให้เป็นแหล่งอบายมุข
o ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น
o การบริหารจัดการด้านการก่อสร้างค่อนข้างช้า
o ควรมีกิจกรรมร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย เช่น แข่งกีฬาปีใหม่ เป็นต้น
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สรุปสาระสาคัญที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 5 2554
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตามทีฝ่ ุายแผนและพัฒนาบุคลากร โดย รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝุายแผนและพัฒนา
บุคลากร ได้นาเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555-2558 นั้น ที่ประชุม
คณบดี คราวประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 ได้พิจารณาแล้วมีข้อสังเกต ข้อคิดเห็นและ
เสนอแนะ ดังนี้
- มหาวิทยาลัยควรนิยามคาว่า “มหาวิทยาลัยชั้นนา” ให้ชัดเจน โดยอาจระบุไว้
ในวิสัยทัศน์
- ค าว่ า healthy สื่ อ ความหมายถึ ง ค าว่ า “ที่ ดี ” มากแค่ ไ หน และมี ค วาม
เหมาะสมเพียงใด ซึ่งประธานได้ชี้แจงว่า healthy university หมายถึง
การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะที่ดีทั้งด้านปัญญา จิตใจ กายและสังคม
- หากใช้คาว่า healthy ควรพิจารณาใช้คาว่า “สุขภาวะที่ดี” แทนคาว่า “ที่ดี”
อย่างเดียว หรืออาจพิจารณาใช้คาอื่นแทน เช่น liveable เป็นต้น
- ควรให้คานิยามของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ให้มีความชัดเจนว่า มีเปูาหมาย
มุ่งเน้นในเรื่องใด เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่ซ้าซ้อนกับงานประจาที่ดาเนินการ
อยู่แล้ว
- ควรพิจารณาจัดลาดับความสาคัญของยุทธศาสตร์ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่สาคัญเพื่อเข้าสู่เปูาหมายการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของโลกต่อไป
ได้
- บทที่ 2 ข้อ 2.1 1) ปรับ คาว่า “ระดับ” เป็น “อันดับ”
- บทที่ 2 หน้า 7 จุดอ่อน 2) ในความเป็นจริงแล้ว มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรใน
ระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการระหว่างคณะฯ บ้างแล้ว เช่น วิทยาลัยการ
ปกครองท้องถิ่นได้ดาเนินการเปิดหลักสูตรแบบบูรณาการระหว่างสาขาวิชาหรือ
นอกคณะ คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต โดยเป็นความร่วมมือของ 3 คณะ คือ
รัฐประศาสนศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์
- บทที่ 3 หน้า 28 แก้ไข ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวิจัย ควรปรับกลยุทธ์ 1 “...
การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของภูมิภาค” เป็น “...การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนา
ของโลก”
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ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเสนอแนะประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี
- กลยุทธ์ที่ 1 มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี
 ควรพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานส าหรับนักศึกษาที่จะทาให้
นักศึกษาสามารถดาเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างนักศึกษา
ต่างคณะ/สาขาวิชา อย่างแท้จริง
 โครงสร้างพื้นฐานกับความสั มพันธ์กับชุมชน ปัจจุบันมีบาง
พื้นที่ เช่น สนามกีฬาที่ชุมชนเข้ามาใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัย แล้วทาให้นักศึกษาไม่
สามารถเข้าใช้พื้นที่นั้นๆ ได้ มหาวิทยาลัยควรมีการดาเนินการให้การใช้ทรัพยากร
ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน เอื้อประโยชน์ต่อกันได้
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่ดี
- กลยุทธ์ที่ 1 มีหลักสูตรที่ดี
 มาตรการที่ 1 จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเชิงบูรณาการที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐานสากลหลากหลายและสอดคล้องต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงาน ควรมีการส่งเสริม
ให้มีการบูรณาการในส่วนอาจารย์ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสาขาวิชาชีพกันด้วย
 มาตรการที่ 2 ควรพิจารณาเรื่องการควบรวมสาขาวิชา แทน
การเพิ่ ม คณะวิ ช า และเพิ่ ม จ านวนหลั ก สู ต รที่ มี บู ร ณาการ
ระหว่างสาขาต่างๆ มากขึ้น
- กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่ดี
 มาตรการที่ 5 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียน และสังคม
เป็นศูนย์กลาง ในต่างประเทศนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการเพื่อ
เสริมความรู้ที่นอกเหนือจากหลักสูตรหลัก เพื่อนาไปใช้ประกอบอาชีพหลังสาเร็จ
การศึกษา ซึ่งประธานชี้แจงว่า ในมหาวิทยาลัย อาจยังไม่ส ามารถดาเนินการโดย
อิสระเช่นนั้นได้ แต่ก็มีการดาเนินการหลักสูตรในลักษณะดังกล่าวอยู่แล้วในระดับ
หนึ่ง ในอนาคตก็อาจจะพัฒนาให้นักศึกษามีทางเลือกในการเรียนได้เต็มรูปแบบขึ้น
 มาตรการที่ 5 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียน และสังคม
เป็ น ศู น ย์ ก ลาง ในอนาคตการบริ ห ารจั ด การสหกิ จ ศึ ก ษา ควรก าหนดให้ แ ต่ ล ะ
รายวิชาต้องเป็นสหกิจศึกษา คือ สามารถเรียนและทางานได้ในระหว่างเรียนด้วย
154

ซึ่ง จะทาให้ บั ณ ฑิต ที่ส าเร็ จการศึก ษาพร้ อ มท างานอย่ างแท้ จ ริง ดั งเช่น สถาบั น
ปัญญาภิวัฒ น์ สถาบันกันตนา เป็นต้น และควรมีการมุ่งเน้นการฝึกงานให้กับ
นั กศึกษาระดับ ปริญญาตรี เพื่อ ให้ นักศึ ก ษาที่จะส าเร็จ การศึ กษาสามารถส าเร็ จ
การศึก ษาโดยพร้ อมท างานอย่างแท้ จริง โดยเฉพาะสาขาวิช าที่ ไม่มีส ภาวิช าชี พ
รับรอง
 มาตรการที่ 6 ส่งเสริมให้มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
ทักษะการใช้ชีวิต และทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่ดี “2) การเพิ่ม
จานวนนักศึกษาต่างชาติ...” ควรพิจารณาบรรจุในมาตรการอื่นที่เหมาะสม
 มาตรการที่ 6 ควรพิจารณามุ่งเน้นสิ่ งแวดล้ อมที่จะเป็นสิ่ ง
กล่ อ มเกลานั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ นั ก ศึก ษามี วิ ถี ชี วิต ที่ ดี มี ร สนิ ย มที่ ดี มี ระเบี ย บและ
รั บ ผิ ดชอบต่อสาธารณะ มหาวิทยาลั ยควรมี การเชื่ อมโยงประเด็ นต่างๆ เข้ากั บ
สิ่งแวดล้อมรอบๆ มหาวิทยาลัย เช่น การจอดรถอย่างเป็นระเบียบ การสานึกต่อ
สาธารณะ เป็นต้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จะติดตัวนักศึกษาต่อไปในอนาคต
 มาตรการที่ 6 คาว่า “ส่งเสริม/สนับสนุน” เกี่ยวกับการใช้
ภาษาอั ง กฤษ ควรพิ จ ารณาใช้ ค าที่ เ น้ น หนั ก ที่ ชั ด เจนมากขึ้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด การ
ดาเนินการที่จะช่วยให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อประกอบ
อาชีพได้อย่างแท้จริง
 มาตรการที่ 6 ควรเน้ น เรื่ อ งการใช้ ภ าษาต่ า งประเทศ
(ภาษาอั ง กฤษ) เพื่ อ ประกอบวิ ช าชี พ โดยอาจก าหนดให้ ก ารเรี ย นการสอนใน
ปีสุดท้ายที่เน้นเกี่ยวกับการประกอบอาชีพหรือการฝึกงานในต่ างประเทศ เพื่อให้
นักศึกษาสามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้จริง
 มหาวิ ท ยาลั ยควรพิ จารณาการเพิ่ ม จานวนนัก ศึ กษาระดั บ
ปริญญาตรีให้รอบคอบ โดยอาจพิจารณาเพิ่มบางสาขาที่จาเป็น และเน้นการเพิ่ม
จานวนการผลิตบัณฑิตศึกษาซึ่งเน้นการศึกษาเฉพาะทาง
- กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาคณาจารย์ ควรเพิ่ม มาตรการที่ 3) การพัฒนา
โครงสร้ า งในการการบริ ห ารจั ด การด้ า นการพั ฒ นาคณาจารย์
ประกอบด้วยการเรียนการสอน การประเมินและการประกันคุณภาพ
ของอาจารย์รวมถึงด้านจรรยาบรรณด้วย
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- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนานักศึกษา
- นอกเหนือจากการพัฒนานักศึกษาด้านคุณภาพชีวิตแล้ว ควรเพิ่มการ
พัฒนานักศึกษาด้านวิชาการเพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ ต้องการ
พัฒนาวิชาการด้านต่างๆ ซึ่งในต่างประเทศมีศูนย์วิชาการหลากหลาย
ด้า นเพื่อ ให้ ความช่ว ยเหลื อนั กศึ กษาโดยสามารถติด ต่อ ศูน ย์ ฯ เพื่ อ
ขอความช่วยเหลือ ได้ตลอดเวลาโดยอาจเป็นทางอีเมล์ ซึ่ง แต่ละศูนย์
จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญประจาศูนย์ฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือ
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ
- การรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยควรมีการดาเนินการ
ที่เป็ นรูปธรรมและชัดเจนกว่า ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ถึงแม้ว่า ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยได้มีการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ อยู่
แล้ว เช่น Show and Share แต่อาจยังไม่เป็นระบบการสั่งสมองค์
ความรู้ที่ชัดเจน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2555-2558 และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป โดยมอบให้รองอธิการบดีฝุายแผน
และพัฒนาบุคลากร รับข้อสังเกต ข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ หากมี
ข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมสามารถแจ้งที่ฝุายแผนและพัฒนาบุคลากรได้โดยตรง
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ภาคผนวก ฉ
ปฏิทินการดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555-2558
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ปฏิทินการดาเนินงานจัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555-25558
ระยะเวลา

กิจกรรม

4-ส.ค.-53

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2554-2558

3-พ.ย.-53

อธิการบดีเสนอทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

7-25 กุมภาพันธ์ 2554 รับฟังความคิดเห็น จากประชาคม จานวน 6 ครั้ง
ครั้งที่ 1 กลุ่มผู้บริหารมหาวิทยาลัย วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554
ครั้งที่ 2 กลุ่มคณบดีและรอง ผู้อานวยการศูนย์ สถาบัน สานัก กองต่างๆ
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554
ครั้งที่ 3 กลุ่มผู้แทนส่วนราชการและภาคประชาชน สภาอุตสาหกรรม หอการค้า
นักธุรกิจ สื่อมวลชน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554
ครั้งที่ 4 กลุ่มกรรมการการวิจัย ศูนย์วิจัยฯ นักวิจัย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554
ครั้งที่ 5 กลุ่มสภาคณาจารย์ สภาพนักงาน สภาข้าราชการและลูกจ้าง
ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554
ครั้งที่ 6 กลุ่มองค์การนักศึกษา/นายกสโมสรของแต่ละคณะ
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
10-มี.ค.-54
18-มี.ค.-54

ปรับแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555-2558
เสนอแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555-2558 ต่อที่
ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา

1 มิ.ย.-54

เสนอแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555-2558 ต่อที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ความเห็นชอบ

มิถุนายน 2554
เป็นต้นไป

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดแผนแก่ คณะ/หน่วยงานเพื่อนาไปปฏิบัติ
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ภาคผนวก ช
รายชื่อคณะทางานการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555-2558
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คณะผู้จัดทา
รศ.ดร.กิติชัย ไตรรัตนศิริชัย
อธิการบดี
รศ.ดร.สมหมาย ปรีเปรม
รองอธิการฝุายการคลังและทรัพย์สิน
รองอธิกรศ.ดร.เอื้อมพร ทองกระจาย
รองอธิการบดีฝุายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ
รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท
รองอธิการบดีฝุายแผนและพัฒนาบุคลากร
รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน
รองอธิการบดีฝุายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
รองอธิการบดีฝุายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผศ.ลิขิต อมาตยคง
รองอธิการบดีฝุายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี
รองอธิการบดีฝุายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธุ์
ที่ปรึกษาฝุายศิลปวัฒนธรรม
คณบดีทุกคณะ/ผู้อานวยการศูนย์ สถาบัน สานัก
ผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝุาย
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการกองแผนงาน สานักงานอธิการบดี
เลขานุการ
สานักงานอานวยการกลาง สานักงานอธิการบดี
กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี
กองกลาง สานักงานอธิการบดี
กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิการบดี
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อภิธานศัพท์
การถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ : Deployment
“การนาทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ ” หมายถึง ความครอบคลุมและทั่ วถึงของการนาแนวทางไป
ดาเนินการเพื่อตอบสนองข้อกาหนดในเกณฑ์
กระบวนการ : Process
“กระบวนการ” หมายถึง กิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเกี่ยวข้องกับการผลิต
(หรือบริการ)ให้แก่ลูกค้า (ผู้รับบริการ) ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยทั่วไป กระบวนการเป็น
ขั้น ตอนหรื อกิจ กรรมที่มีล าดับ ชัดเจน ซึ่งเกิดจากการผสมผสานระหว่างคน เครื่องจัก เครื่องมือ
เทคนิค วัสดุ และการปรับปรุงมาทางานร่วมกัน แทบจะไม่มีกระบวนการใดเลยที่สามารถดาเนินงาน
ได้โ ดยล าพัง ดังนั้น จึ งต้องพิจ ารณาความสั มพันธ์กับกระบวนการอื่นที่ส่งผลกระทบอัน ในบาง
สถานการณ์
กระบวนการอาจต้องดาเนินตามลาดับขั้นตอนที่กาหนดไว้เฉพาะเจาะจงอย่างเคร่งครัดตาม
เอกสารวิธีปฏิบัติและข้อกาหนด
ค่านิยม : Values
“ค่ า นิ ย ม” หมายถึ ง หลั ก การและพฤติ ก รรมชี้ น าที่ สื่ อ ถึ ง ความคาดหวั ง ให้ อ งค์ ก รและ
บุคลากรการตัดสิปฏิบัติค่านิยมสะท้อนและเสริมสร้างวั ฒนธรรมที่พึงประสงค์ขององค์กร ค่านิยม
สนับสนุนและชี้นาการตัดสินใจของบุคลากรทุกคน และช่วยให้องค์กรบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ด้วย
วิธีการที่เหมาะสม
ความสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน : Alignment
“ความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน” หมายถึง ความสอดคล้องของแผนงาน กระบวนการ
สารสนเทศ การตัดสิ นใจที่เกี่ยวกับทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อ
สนับสนุนเปูาประสงค์ที่สาคัญขององค์กร ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิผล
จาเป็นต้องมีความเข้าใจร่วมกันในจุดประสงค์และเปูาประสงค์ รวมทั้งต้องใช้ตัววัด และสารสนเทศที่
เสริมกันเพื่อช่วยในการวางแผน การติดตาม การวิเคราะห์ และการปรับปรุงใน 3 ระดับ คือ ระดับ
องค์กร ระดับกระบวนการที่สาคัญ และระดับหน่วยงาน
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ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ : Strategic Challenges
“ความท้าทายเชิงกลยุทธ์” หมายถึง แรงกดดันต่างๆ ที่มีผลอย่างชัด เจนต่อความสาเร็จใน
อนาคตขององค์กร ความท้าทายเหล่านี้มักเกิดจากแรงผลักดันของตาแหน่งในการแข่งขันในอนาคต
ขององค์กรเมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นที่มีผลผลิตที่คล้ายคลึงกัน
จุดประสงค์ : Purpose
“จุดประสงค์” หมายถึง เหตุผลพื้นฐานที่ทาให้องค์กรดารงอยู่ บทบาทหลักของจุดประสงค์
คือการกระตุ้นและชี้นาองค์กรในการกาหนดค่านิยม โดยปกติ จุดประสงค์มักจะกว้างและไม่ค่อย
เปลี่ยนแปลงองค์กรในธุรกิจต่างกันอาจมีจุดประสงค์คล้องคลึงกัน ในขณะที่องค์กรในธุรกิจเดียวกัน
อาจมีจุดประสงค์ต่างกัน
วิสัยทัศน์ : Vision
“วิสัยทัศน์” หมายถึง สภาวะที่องค์กรต้องการเป็นในอนาคต วิสัยทัศน์อธิบายถึงทิศทาง
ที่องค์กรจะมุ่งไป สิ่งที่องค์กรต้องการจะเป็น หรือภาพลักษณ์ที่องค์กรต้องการให้ผู้อื่นรับรู้ในอนาคต
พันธกิจ : Mission
“พันธกิจ” หมายถึง หน้าที่โดยรวมขององค์ กร พันธ เป็นการตอบคาถามว่า “องค์กร
พยายามบรรลุอะไร” พันธกิจอาจกาหนดลูกค้าหรือตลาดที่องค์กรให้บริการ ความสามารถโดดเด่น
หรือพิเศษขององค์กร หรือเทคโนโลยีที่องค์กรใช้
เป้าประสงค์ : Goals
“เป้าประสงค์” หมายถึง สภาพในอนาคตหรือระดับผลของการดาเนินการที่องค์กรต้องการ
บรรลุ เปูาประสงค์เป็นได้ทั้งระยะสั้ นและระยะยาว เปูาประสงค์เป็นจุดหมายปลายทางที่ชี้นาการ
ปฏิบัติการ
เปูาประสงค์เชิงปริมาณที่แสดงค่าเป็นจุดหรือเป็นช่วงที่เป็นตัวเลข มักเรียกว่า “เปูาหมาย”
เปูาหมายอาจเป็นการคาดการณ์จากข้อมูลเชิงเปรียบเทียบหรือข้อมูลเชิงแข่งขัน
“เปูาหมายที่ท้าทายอย่างยิ่ง (Stretch Goals) หมายถึง การปรับปรุงที่สาคัญหรือการ
ปรับปรุงอย่าง “ก้าวกระโดด” ในเรื่องที่สาคัญอย่างยิ่งต่อความสาเร็จในอนาคตขององค์กร
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ประโยชน์ของเปูาประสงค์
 การทาให้วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการมีความชัดเจน เพื่อให้สามารถ
วัดความสาเร็จได้
 การสนับสนุนการทางานเป็นทีมด้วยการมุ่งเน้นจุดหมายปลายทางร่วมกัน
 การสนับสนุนให้มีความคิดนอกกรอบ (Out-of-the-box) (นวัตกรรม) เพื่อบรรลุ
เปูาหมายที่ท้าทายอย่างยิ่ง
 การเป็นพื้นฐานสาหรับวัดความก้าวหน้าและเร่งให้บรรลุผล
ปณิธาน
“ปณิธาน” หมายถึง จุดมุ่งหมาย อุดมการณ์ เปูาหมาย ความคาดหวัง ที่เรากาหนดและ
ต้องการให้เกิดขึ้น
วัฒนธรรมองค์กร: Organization Culture
วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง ค่านิยมหลัก( Core value) ที่คนยึดถือร่วมกันอย่างมั่นคงและ
แพร่หลายทั่วไป
มาตรการ
มาตรการ หมายถึง วิธีการ ข้อกาหนด ระเบียบ หรือแนวทางที่กาหนดขึ้นที่จะนาองค์กรสู่
ผลสาเร็จตามเปูามาย
แผนปฏิบัติการ : Action Plans
“แผนปฏิบัติการ” หมายถึง แผนดาเนินการที่เฉพาะเจาะจงซึ่งตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว แผนปฏิบัติการต้องระบุรายละเอียดของทรัพยากรที่ต้องใช้และกรอบ
เวลาที่ต้องทาให้สาเร็จ การจัดทาแผนปฏิบัติการถือว่าเป็นขั้นตอนที่สาคัญอย่างยิ่งในการวางแผน
หลังจากที่มีการกาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเปูาประสงค์อย่างชัดเจนแล้ว เพื่อให้บุคลากรทั่ว
ทั้งองค์กรมีความเข้าใจและนากลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล
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แนวทาง : Approach
“แนวทาง” หมายถึง วิธีการที่องค์กรดาเนินการเพื่อตอบสนองข้อกาหนดของหัวข้อต่างๆ ใน
เกณฑ์นี้ แนวทาง หมายถึงความเหมาะสมของวิธีการต่อข้อกาหนดของหัวข้อ และสภาพแวดล้อม
การดาเนินงานขององค์กร รวมทั้งประสิทธิผลของการใช้แนวทางนั้น
ดัชนีชี้วัด : Indicators
“ดัชนีชี้วัด” หมายถึง สารสนเทศเชิงตัวเลขที่บอกจานวนปัจจัยนาเข้า ผลผลิต และผลการ
ดาเนินการของกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ โปรแกรม โครงการ บริการ และผลการดาเนินการขององค์กร
โดยรวม ตัววัดและดัชนีชี้วัดอาจเป็นแบบง่ายๆ หรือแบบหลายตัวประกอบกัน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : Strategic Objectives
“วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์” หมายถึง จุดมุ่งหมายที่ชัดเจนขององค์กร หรือการตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงที่สาคัญ ความสามารถในการแข่งขันหรือประเด็นทางสังคม และ
การได้เปรียบทางธุรกิจ
ระดับเทียบเคียง : Benchmarks
“ระดับเทียบเคียง” หมายถึง กระบวนการและผลลัพธ์ ซึ่งมีผลการดาเนินการและวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศของกิจกรรมที่คล้องคลึงกันภายในหรือภายนอกอุตสาหกรรม องค์กรเข้าร่วมการจัดระดับ
เทียบเคียงเพื่อให้เข้าใจถึงผลการดเนินการระดับโลกในปัจจุบัน และเพื่อให้บรรลุผลการเปูาปรุงอย่าง
ก้าวกระโดด
ระดับ: Levels
“ระดับ” หมายถึง สารสนเทศที่เป็นตัวเลขที่ทาให้ทราบว่าผลลัพธ์และผลการดาเนินการของ
ส่วนราชการอยู่ในตาแหน่งหรืออันดับใดในมาตรวัดที่ชัดเจน
ระดับผลการดาเนินการทาให้สามารถประเมินผลเปรียบเทียบกับผลการดาเนินการที่ผ่านมา
การคาดการณ์ เปูาประสงค์ และตัวเปรียบเทียบอื่นๆ ที่เหมาะสม
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ผลิตภาพ : Productivity
“ผลิตภาพ” หมายถึง การวัดประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร
คาว่า ผลิ ต ภาพ มั ก ใช้ กั บ ปั จ จัย ใดปั จ จัย หนึ่ง เพี ย งอย่ างเดีย ว เช่ น บุ คลากร (ผลิ ตภาพ
แรงงาน) เครื่องจักร วัสดุ พลังงาน
ผลลัพธ์ : Results
“ผลลัพธ์” หมายถึง ผลผลิตและผลลัพธ์ขององค์กรที่ได้จากการดาเนินการตามข้อกาหนด
ของหัวข้อในเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ การประเมินผลลัพธ์จะพิจารณาจากผลการดาเนินการใน
ปัจ จุ บัน ผลการดาเนิ นการเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเปรียบเทียบที่เหมาะสม รวมทั้งอัตรา ความ
ครอบคลุม และความสาคัญของการปรับปรุงผลการดาเนินการ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างตัววัด
ผลลัพธ์กับข้อกาหนดด้านผลการดาเนินเนินการที่สาคัญขององค์กร
ลูกค้า : Customer
“ลูกค้า” หมายถึง ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเป็นผู้ใช้หรือมีโอกาสมาเลือกใช้หลักสูตร
บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการการศึกษาอื่นๆ เกณฑ์ฯกล่าวถึงลูกค้าในความหมายกว้างๆ ซึ่ง
หมายถึง ลู กค้ าปั จ จุ บั น และอนาคต ตลอดจนลู กค้ าของคู่ แข่ งและของสถาบัน อื่ นๆ ที่ ใ ห้ บ ริก าร
หลักสูตร บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้และบริการการศึกษาอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : Stakeholders
“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง กลุ่มทุกกลุ่มได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบจาก
การปฏิบัติการและความสาเร็จขององค์กร ตัวอย่างของผู้มีส่ว นได้ส่วนเสียที่สาคัญ รวมถึงลูกค้า
บุคลากร คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ คู่ความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ คณะกรรมการกากับ
ดูแล ผู้ถือหุ้น ผู้ส่งมอบ ผู้เสียภาษี องค์กรที่ดูแลกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ผู้กาหนดนโยบาย ผู้ให้ทุน
ดาเนินการ และชุมนุมในท้องถิ่นและสมาคมวิชาชีพ
สุขภาวะที่ดี
“สุขภาวะที่ดี” หมายถึง สุขภาวะที่สมบูรณ์ ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญา
สุขภาวะทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย
ทางกาย ประกอบด้วย ร่างกายแข็งแรง ความปลอดสารพิษ มีความปลอดภัย ความมีปัจจัย
4 ซึ่งมาจากการมีสัมมาชีพ
ทางจิต ประกอบด้วย ความดี ความงาม หรือ สุนทรียะ ความสงบ ความมีสติ
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ทางสังคม ประกอบด้วย สังคมสัมพันธ์หรือมีความสัมพันธ์ที่ดีในทุกระดับ สังคมเข้มแข็ง
สังคมยุติธรรม สังคมสันติ
ทางปัญญา ประกอบด้วย ปัญญารู้รอบรู้เท่าทัน ปัญญาทาเป็น ปัญญาอยู่ร่วมกันเป็น ปัญญา
บรรลุอิสรภาพ

ที่มา : ประเวศ วะสี.บทความสุขภาวะทางปัญญา [อ้างเมื่อ 22 มีนาคม 2554]
จาก http://www.thaireform.in.th/multi-dimensional-reform/new-mentalsense/item/4468-2010-01-27-10-19-10.html
สานักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษาสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา.เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ 2552-2553.กรุงเทพฯ:หจก.ภาพพิมพ์
สานักงานพัฒนาระบบราชการ. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2550.กรุงเทพฯ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.TQF Criteria for Performance Excellence 2553-2554.กรุงเทพฯ:
ศิวา โกลด์ มีเดีย จากัด
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แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ.2555-2558
พิมพ์ครั้งที่ 1
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จัดพิมพ์โดย
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ฝุายแผนและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 0-4320-3672 โทรสาร 0-4320-2337
http://plan.kku.ac.th
จัดพิมพ์ที่
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64-6 ถนนรื่นรมย์ อาเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043221938,043220128
ลิขสิทธิโดย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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