
 

ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
ฉบับท่ี   3 /2553 

เรื่อง  พันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ.2554-2558) 
------------------------------------------ 

  เพื่อใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน สามารถบริหารมหาวิทยาลัยใหเปนสถานศึกษา
และวิจัยตามวัตถุประสงคที่มีกฎหมายกําหนด  
  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 (14) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน พ.ศ.2541 และขอ 5 วรรคทายแหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2549 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวการประชุมวาระ
พิเศษ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553   สภามหาวิทยาลัยขอนแกนจึงกําหนดพันธกิจและนโยบายในการ
บริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อใหอธิการบดีนําไปใชประกอบเปนแนวทางในการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม  
 

หลักการและเหตุผล 
 การกําหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน มีหลักการและ
เหตุผลสําคัญ คือ เพื่อใหมหาวิทยาลัยขอนแกน มีพัฒนาการที่ดีอยางตอเนื่องเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนด จําเปนตองพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสามารถแกไข
ปญหาและจุดออนที่สําคัญของมหาวิทยาลัย เพื่อรักษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ไดภายในเวลา 4 ป (พ.ศ. 2554-2558)  
 
เปาหมาย 
 “เปนมหาวิทยาลัยช้ันนําของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของ
เอเชีย อันดับ 1 ใน 400  ของโลก”  
 มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีอัตลักษณ มีคุณภาพ มาตรฐาน ความเปนเลิศ มี
บทบาทในการชี้นํา ตอบสนองความตองการและเตือนสติของสังคม เปนที่ยอมรับของสังคมในระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  
 
ประเด็นยุทธศาสตร 

1. เปนมหาวิทยาลัยท่ีใชการวิจัยเปนฐาน 
  มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนมหาวิทยาลัยที่ใชการวิจัยเปนฐาน (Research Based 
University) บริหารการวิจัยและผลของการวิจัย ใหมีความเชื่อมโยงและบูรณาการกับพันธกิจทุกดานของ
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางยิ่งดาน การเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต ตลอดจนการแกไขปญหาในพื้นที่จริง  
 

2. เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีสุขภาวะ และการจัดการองคกรที่ดี สามารถเปนตนแบบท่ีดี 
   มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนชุมชนมหาวิทยาลัยตนแบบที่ดีแกสังคมในทุกดาน   เชน   
ดานสุขภาวะ  ไดแก ความสะอาด ความเปนระเบียบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ดานโครงสราง
พื้นฐาน ไดแก ถนน ไฟฟา ประปา  การสื่อสาร ขยะมูลฝอย ระบบการจราจรขนสง  และดานอนุรักษ
ธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  พื้นที่สีเขียวและการจัดพื้นที่ ที่เหมาะสม  เปนตน โดยใชหลักธรรมาภบิาล 
(Good Governance)   สงผลใหประชาคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความผาสุก 
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3. เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพยสิน และ
ทรัพยสินทางปญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชนสูงสุดและพึ่งตนเองได 

  มหาวิทยาลัยขอนแกนมีการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพยสิน และทรัพยสินทางปญญา 
ใหเกิดคุณคาและมูลคาเพิ่ม มีความสามารถในการจัดหารายไดเพิ่มเติมดวยระบบและกลไกที่
หลากหลายอยางตอเนื่อง เพื่อนํามาพัฒนามหาวิทยาลัย ใหสามารถปฏิบัติพันธกิจและนโยบายใหเกิด
ประโยชนสูงสุดไดอยางยั่งยืน  
 
ขอเสนอแนะจากประชาคมเพื่อใชประกอบเปนแนวทางในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 
 ขอเสนอแนะประมวลจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อใช
ประกอบเปนแนวทางในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน สรุปไดจํานวน 9 ประเด็น รวม 110  ขอ 
ดังนี้ 
1.  ดานการบริหาร 
 1.1 โครงสรางพื้นฐาน    

1) มีผังแมบทที่จัดสรรและกําหนดพื้นที่การใชสอยตางๆ ที่ดี 
2) ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอ 
3) มีระบบการประหยัดพลังงาน  
4) จัดระบบขนสงมวลชนและระบบจราจร  
5) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน และสิ่งแวดลอม ใหมีความเขียวและอุดมสมบูรณ  
6) จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 
7) ใหพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมีความสะอาดและสุขอนามัยที่ดี 
8) จัดใหมีสถานออกกําลังกายและสถานที่สําหรับพักผอน เพื่อสงเสริมการรักษา

สุขภาพ และการแขงขันกีฬา 
9) เปนชุมชนเมืองที่มีความเปนระเบียบ 

1.2 ทรัพยากรบุคคล ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน 
1) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ระบบสวัสดิการ สิทธิประโยชนของ

บุคลากรใหเพยีงพอและเหมาะสม 
2) สงเสริมและสนับสนุนการรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ และสรางแรงจูงใจ

เพื่อดึงดูดผูมคีวามสามารถใหมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
3) จัดทําโครงสรางเงินเดือนใหเหมาะสมกับกลุมวิชาการ วิชาชีพตางๆ 
4) จัดระบบสิ่งอํานวยความสะดวกที่เพียงพอแกบุคลากร 
5) สงเสริมใหบุคลากรเปนผูมีใจรักในงานบริการ (Service Mind) มุงการทํางานเพื่อ

องคกรเปนหลักมีการทํางานรวมกันเปนทีม  
6) จัดเสนทางความกาวหนาของบุคลากรทุกสายงานใหชัดเจนและสามารถเปนไปไดจรงิ 
7) มีแผนพัฒนาบุคลากร/แผนพัฒนาผูบริหาร ที่สอดคลองกับภาระงาน 
8) มีการสงเสริมบุคลากรดานการศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
9) นําระบบการจัดการความรู (KM) มาเปนเครื่องมือในการพัฒนาองคกร และบุคลากร

ผูปฏิบัติงาน 
10) ใหมีการหมุนเวียนผูบริหารระดับเลขานุการคณะ ผูอํานวยการกอง  
11) จัดใหมีระบบการประเมินบุคลากรที่เหมาะสม 
12) สงเสริมคุณภาพชีวิตและสรางความผาสุกในสถานที่ทํางาน (Happy Workplace) 

1.3 การเงิน งบประมาณและการจัดสรร 
1) ปรับปรุงระบบงบประมาณ ระบบการเงินการคลังใหตอบสนองตอยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย  อยางมีประสิทธิภาพ คลองตัว ถูกตอง และรวดเรว็ ตลอดจนสราง
นวัตกรรมใหมดานการเงินการคลัง 

2) ดําเนินการเชิงรุกเพื่อแสวงหารายไดจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
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1.4 การบริหารจัดการพื้นท่ี 
1) จัดระบบการใชพื้นที่ในมหาวิทยาลัย โดยแบงเขตการศึกษา เขตพื้นที่เชิงพาณิชย

และเขตพื้นที่พักอาศัยของบุคลากร และหอพักนักศึกษา 
2) จัดใหมีพื้นที่สําหรับการจัดกจิกรรมนักศึกษา และการแสดงออกถึงความสามารถ

ของนักศึกษาในเชิงสรางสรรคอยางเพียงพอ 
3) มีมาตรการควบคุมแหลงอบายมุขรอบมหาวิทยาลัยอยางจริงจัง 

1.5 ระบบบริหารจัดการองคกร  
1) ปรับโครงสรางและระบบบริหารจัดการตางๆ ในมหาวิทยาลัยใหชัดเจน เกิดความ

คลองตัว และเปนมาตรฐานเดียวกัน 
2) จัดระบบบริหารจัดการโดยนําหลักธรรมาภิบาลมาใชอยางจริงจัง 
3) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
4) จัดระบบบริหารจัดการใหมคีวามคลองตัว อิสระ และมีประสิทธิภาพ ตอบสนองตอ

ความตองการของผูรับบริการ  
5) นําระบบการจางเหมาบริการมาใชในบางภารกิจ 
6) สงเสริมและสนับสนุนการใชทรัพยากรทุกดานรวมกันเพื่อใหเกิดความคุมคา 
7) กําหนดแผนพัฒนาวิทยาเขตหนองคายใหเปนสถาบันอุดมศึกษาที่นําไปสูการ

พัฒนาอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง โดยมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความ
คลองตัว และพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน หอพัก สาธารณูปโภค ระบบการเรียนรู 
และเทคโนโลยีอยางเต็มรูปแบบ   

8) ใหมีระบบการสื่อสารองคกรเชิงรุกอยางทั่วถึงและหลากหลายรูปแบบ  
9) มีการสรางภาพลักษณที่ดีขององคกร (KKU-Branding) 
10) จัดใหมีการพบปะระหวางผูบริหารและบุคลากรอยางสม่ําเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยน

ความคิดเหน็และขอเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
11) ใหมีระบบตรวจสอบและประเมินองคกร และผูบริหารทุกระดับ 

 
2.  ดานผลิตบัณฑิต 

2.1 หลักสูตร 
1) จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเชิงบูรณาการที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากล 

หลากหลายและสอดคลองตอความตองการของผูใชบัณฑิตและตลาดแรงงาน 
2) เพิ่มหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรปริญญาเอก เพื่อมุงสูความเปนสากล และรองรับ

การเปลี่ยนแปลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
3) พิจารณาเพิ่มคณะวิชา และปรับลดหลักสูตรเดิม เพิ่มหลักสูตรใหมใหสอดคลองกับ

ความตองการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาของประเทศในอนาคต 
4) ยุบรวมหรือปดหลักสูตรที่มีความซ้ําซอน และหลักสูตรที่ไมไดจัดการเรียนการสอนแลว 
5) วางระบบและกลไกการเปดหลักสูตรการเรียนการสอนภาคพิเศษใหเหมาะสม 
6) พิจารณาลดหรือปรับคาธรรมเนียมการศึกษาใหเหมาะสมและสอดคลองกับคุณภาพ             

การจัดการศึกษา 
7) สงเสริมความรวมมือทางการศึกษากับสถาบันและองคกรตางๆ ทั้งในและตางประเทศ 

2.2 การจัดการเรียนการสอน 
1) มุงผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพมากกวาการเพิ่มบัณฑิตในเชิงปรมิาณ 
2) สรางระบบและกลไกเพื่อจูงใจคนดีและคนเกงใหเขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย 
3) ปรับปรุงระบบการลงทะเบียนสําหรับนักศึกษาและระบบการตรวจสอบนักศึกษาที่จะ

สําเร็จการศึกษา โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 
4) จัดใหมีส่ือการเรียนการสอน ทรัพยากรการเรียนรู และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการเรียนรูที่เพียงพอและทันสมัย 
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5) ขยายและเพิ่มเวลาใหบริการของหอสมุดกลางเปนการใหบริการทุกวัน ไมเวน
วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ 

6) มีศูนยจําหนายหนังสือ และมีหนังสือหลากหลายภาษาเพิ่มขึ้น 
7) จัดใหมีทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาที่ยากจน นักศึกษาจากประเทศเพื่อนบาน 

ผูดอยโอกาสและผูพิการ 
8) มีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียน และสังคมเปนศูนยกลาง 
9) สงเสริมการใชภาษาตางประเทศควบคูกับภาษาไทย เพื่อความเปนนานาชาติ 
10) สงเสริมใหมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และทักษะการใชชีวิตที่ดีในสังคม  

ในกระบวนการเรียนการสอน 
11) สงเสริมการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติและสหกิจศึกษาใหครอบคลุมทุกสาขา 

วิชา 
12) มีการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาสามารถคิด

วิเคราะหเชิงระบบ 
13) สรางบรรยากาศความเปนวิชาการภายในมหาวิทยาลัย 

2.3 แผนการผลิตบัณฑิต 
1) มีแผนการรับนักศึกษาที่เหมาะสมและสอดคลองกับศักยภาพการผลิตบัณฑิตของ

มหาวิทยาลัย  
2) มีระบบการรับเขานักศึกษาที่เปดโอกาสใหผูดอยโอกาสและผูพิการที่มีศักยภาพสูง

เขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย 
3) มีระบบและกลไกการรับเขานักศึกษาที่หลากหลายและเปดโอกาสใหประชาชน

ทั่วไปไดเขามาศึกษาตอทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
2.4 การพัฒนาคณาจารย 

1) มีแผนการพัฒนาคณาจารยใหเปนผูมีจรรยาบรรณและจิตวิญญาณของความเปนครู  
2) สงเสริมความกาวหนาทางวชิาการและพัฒนาศักยภาพของคณาจารยทั้งดานการ

สอนและดานการวิจัย  
3) ใหมีทุนศึกษาตอในระดับปริญญาเอก และสูงกวาปริญญาเอก อยางเพียงพอ  

 
3.  ดานพัฒนานักศึกษา 

1) สนับสนุนการทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมสงเสริมการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรม
สงเสริมดานจริยธรรมและคณุธรรม 

2) ใหมีสถานที่รองรับการทํากิจกรรมเชิงสรางสรรคของนักศึกษาอยางเพียงพอ 
3) จัดใหมีหอพักนักศึกษาที่เพียงพอตอความตองการ 
4) สงเสริมใหนักศึกษามีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลอดจากสิ่งเสพติดและอบายมุข 

 
4.  ดานวิจัย 

1) สงเสริมการวิจัยเพื่อการแกไขปญหาและถายทอดองคความรูสูชุมชน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศชาติ และอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

2) สงเสริมงานวิจัยที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชน และสามารถนําไปใชไดจริง 
3) สงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาและสรางองคความรูใหมและสงเสริมขีดความสามารถใน

การแขงขัน 
4) สนับสนุนงานวิจัยในลักษณะที่เปนสหสาขาวิชา 
5) มีระบบสงเสริมการไปทําวิจัยในตางประเทศ 
6) มีศูนยเครื่องมือกลางที่ทันสมัย สามารถสรางนวัตกรรมและองคความรูที่ เกิด

ประโยชนตอประเทศ 
7) วางระบบการใชทรัพยากรดานการวิจัยรวมกันอยางคุมคา 
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8) สรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานภาครัฐ สถานประกอบการ ภาค
ธุรกิจ และชุมชน เพื่อนําผลการวิจัยไปสรางมูลคาเพิ่มไดอยางยั่งยืน 

9) สงเสริมใหมีการบูรณาการการวิจัยกับการบริการวิชาการอยางเปนรูปธรรม 
10) มีฐานขอมูลผลงานวิจัยที่ใหบริการแกภาคสวนภายนอก ประชาชนทั่วไป ที่สามารถ

นําไปใชประโยชนไดอยางรวดเร็ว ฉับไว 
11) วางระบบการเผยแพรงานวิจัย และการตีพมิพ 
12) ปรับปรุงเกณฑการคิดภาระงานของคณาจารย ระหวางภาระงานสอนกับงานวิจัยให

เหมาะสม 
13) สรางระบบและกลไกของการนําทรัพยสินทางปญญา เพื่อพัฒนาไปสูงานเชิง

พาณิชย 
 

5.  ดานบริการวิชาการ 
1) กําหนดบทบาทของมหาวิทยาลัยในฐานะผูชี้นํา ชี้แนะ รวมพัฒนาและแกไขปญหา

สังคมในทุกๆดาน 
2) เปนศูนยกลางดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สําคัญของประเทศ 
3) สงเสริมใหมหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางโครงการพระราชดําริฯ 
4) จัดใหมีศูนยการเรียนรูของชุมชนและทองถิ่น 
5) สรางเครือขายความรวมมือดานบริการวิชาการเพื่อการถายทอดองคความรูและ

เทคโนโลยี  สูชุมชน สังคม ประเทศชาติ อนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและนานาชาติ 
6) สรางเครือขายการใหบริการวิชาการกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
7) บูรณาการการใหบริการวิชาการจากหนวยงานตางๆของมหาวิทยาลัยใหมีเอกภาพ

เพื่อเผยแพรสูชุมชน 
8) มีระบบการประชาสัมพนัธการใหบริการวชิาการอยางทั่วถึง และตอบสนองตอความ

ตองการของชุมชน สังคมทุกระดับ 
 

6.  ดานศิลปวัฒนธรรม 
1) เปนศูนยกลางดานการอนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมอีสานและภูมิปญญา

ทองถิ่น  
2) บูรณาการศิลปวัฒนธรรมเขากับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ  
3) สงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
4) มีระบบและกลไกการขับเคลื่อนกลยุทธดานการทํานุศิลปวัฒนธรรมอีสานอยางเปน

รูปธรรม 
5) สรางคานิยมและเอกลักษณความเปนไทย 
6) พัฒนาเครือขายความรวมมือกับผูเชี่ยวชาญดานศิลปวัฒนธรรม 
7) กําหนดใหมีสถานที่สําหรับจัดกิจกรรมทางศาสนา การปฏิบัติธรรม  
 

7.  ดานพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ 
1) สรางวัฒนธรรมองคกรดานการประกันคุณภาพของประชาคมทุกระดับ 
2) เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานกับการประกันคุณภาพ 
3) บูรณาการระบบการประกันคุณภาพและการประเมินสูงานประจํา 
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8.  ดานศิษยเกา 
1) ใหความสําคัญกับงานดานศิษยเกาอยางจริงจัง โดยใชกระบวนการและชองทางที่

หลากหลายในการสรางความรวมมือกับศิษยเกาในรูปแบบตางๆ เพื่อระดมศักยภาพ
ของศิษยเกาใหมาสนับสนุนการดําเนินกิจการตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

2) รณรงคการระดมทุนจากศิษยเกาเพื่อสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย 
3) สรางแรงจูงใจและสรางความสัมพันธที่ดกีับศิษยเกา  
4) จัดทําฐานขอมูลการการสื่อสารสัมพันธกับศิษยเกาอยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ 

 
9.  ดานชุมชนสัมพันธ 
  1)  มีการทํา University Social Responsibility(USR) เชนเดียวกับที่ภาคเอกชนทํา 
       Corporate Social Responsibility(CSR) เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมภายในและ 
       ภายนอกมหาวิทยาลัยคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสังคมในระดับใกลและไกล 
       ดวยการใชทรัพยากรที่มีอยูในมหาวิทยาลัยหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ในอันที่จะทํา
       ใหเกิดการอยูรวมกันในสังคมไดอยางปกติสุข 
  2)   เปดพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อแบงปน สงเคราะห เกื้อกูลใหภาคสวนตางๆ  
          ใชประโยชน 
  3)   สรางชองทางการรับรู ความเขาใจ และมีสวนรวมในการดําเนินงานของ  
        มหาวิทยาลัยที่เกิดผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบกับชุมชน 
  4)   สนับสนุนใหผูบริหาร บุคลากร และนักศึกษาเขารวมกิจกรรมของชุมชน ทองถิ่น 
        และภูมิภาค 
  5)   มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นและชองทางการสื่อสารกับชุมชนอยางสม่ําเสมอ
  6)  สรางเครือขายความรวมมือกับผูนําชุมชน องคกรภาครัฐและเอกชน สถาน 
       ประกอบการ เพื่อรวมกันแกไขปญหาและพัฒนาสังคม   
  7)  สงเสริมการมีสวนรวมกบัประชาคมของจังหวัดขอนแกนและภาคสวนตางๆ 
  8)  สรางความรวมมือและการมีสวนรวมกบัชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 
 
  ทั้งนี้ การนําแนวทางในการบริหารและพัฒนาไปสูการปฏิบัติ ควรคํานึงถึงบริบทและ
ขอจํากัดในการปฏิบัติหนาที่ของอธิการบดีในฐานะหัวหนาสวนราชการ ขอบเขต อํานาจหนาที่ของ
สถาบันอุดมศึกษาจะสามารถกระทําได  กฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบของราชการที่มีหลายหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ  กลไกการใชอํานาจในการบริหารมหาวิทยาลัยที่มีลักษณะแตกตางจากสวนราชการอื่น   
การมีขอจํากัดในเครื่องมือเพื่อการขับเคลื่อนพันธกิจและนโยบายใหเปนไปตามเปาหมายที่มี
ประสิทธิภาพ  ตลอดจนพื้นฐานเดิมของวัฒนธรรมองคกร คานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคลใน
องคกรประกอบดวย  
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    4     สิงหาคม  พ.ศ. 2553 
 
 

 
     พลตํารวจเอก 
             (เภา  สารสิน) 
                                            นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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