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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี 

ตามนโยบายและ พันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน 
 (ประจําปงบประมาณ 2551 รอบ 12 เดือน : ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551 ) 

 
คณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตามนโยบายและพันธกิจ

ในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (คําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 23/2550 และ

35/2551) ไดดําเนินการตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 5/2549 เร่ืองแนวทางการ

ติดตามและประเมินผลงานอธิการบดี ตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนา

มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2550-2554) และฉบับที่ 4/2551 เรื่อง แนวทางการติดตามและประเมินผล

งานอธิการบดีตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.2550 – 2554 

(เพิ่มเติม) เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบผลการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคในการบริหารงาน 

และสามารถใชเปนขอมูลในการสนับสนุนสงเสริมและเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการบริหารงานได

อยางมีประสิทธิภาพ โดยไดกําหนดรูปแบบและกรอบการติดตามและประเมินผลที่ประยุกตใช 

CIPP Evaluation Model (Stufflebeam, 2003) และ Responsive Evaluation Model (Stake, 

2004) และมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ ดังนี้  

1   การวิเคราะหเอกสาร คณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลฯ ไดวิเคราะห

เอกสารที่ใชในการประเมิน โดยเปนเอกสารที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแกนตองจัดทําเปนประจําทุกป

อยูแลว ไดแก 1) รายงานสรุปผลการดําเนินงานมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2551 

2) รายงานการติดตามและประเมินผลงานของผูบริหารระดับหัวหนาหนวยงาน 3) รายงานผลการ

ปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(สํานักงาน ก.พ.ร.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และ 2551 4) รายงานผลการตรวจประเมิน

คุณภาพภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2550 โดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และในป 2551 นี้ มีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับ

อุมศึกษารอบสอง มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องคการมหาชน) ทั้งนี้ มีเอกสารที่อธิการบดีตองจัดทําเพิ่มเติมใหแกคณะกรรมการ

กํากับติดตามฯ คือ 5) รายงานการประเมินตนเอง (Self-appraisal report) นอกจากนี้ อธิการบดี

ยังไดสงเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ คือ 6) รายงานการติดตามงาน (Program monitoring report)  

 2   การสัมภาษณเชิงลึก อธิการบดี รองอธิการบดี ตัวแทนคณบดี  ตัวแทนผูอํานวยการ

ศูนย/สถาบัน/สํานัก ตัวแทนคณาจารย  และการสนทนากลุม สภาคณาจารย สภาขาราชการและ

ลูกจาง   สภานักศึกษา  องคการนักศึกษา   เปนการเก็บขอมูลเพื่อยืนยันผลการวิเคราะหที่ไดจาก
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เอกสารและหาขอมูลเพิ่มเติม โดยเฉพาะดานปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอ

การพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกนใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการฯ 

กําหนดใหอานสรุปรายงานผลการดําเนินงานของอธิการบดี ตามวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร และเปาหมายหลัก ตามแผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

พ.ศ. 2550-2553 (ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2551) กอนใหขอมูล 

 3  สํารวจขอมูล ขอเสนอแนะ และความพึงพอใจ  ของประชาคมมหาวิทยาลัย 

เกี่ยวกับการบริหารงานมหาวิทยาลัยขอนแกนของอธิการบดี ผานทางเว็บไซต ที่ออกแบบใหผูให

ขอมูลและขอเสนอแนะตามการรับรูในสภาพจริงและจากการอานรายงานการติดตามงานและ

รายงานการประเมินตนเองของอธิการบดี ที่ปรากฏอยูในเมนูของเว็บไซต   

ในการวิเคราะหขอมูลที่ไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเทียบเคียงผลการ

ดําเนินงานกับเปาหมายป 2551 และระดับความสําเร็จ/ความพึงพอใจ ดวยการแจกแจงความถี่ 

รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหาตามลําดับ แลวประเมินผล

การดําเนินงานเปน 3 ระดับ ตามเกณฑที่คณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลงานของ

อธิการบดีกําหนด คือ สําเร็จตามเปาหมายอยางดี (ระดับ 3 คะแนน) สําเร็จตามเปาหมายแต

ตองการปรับปรุงพัฒนา (ระดับ 2 คะแนน) และไมสําเร็จตามเปาหมาย (ระดับ 1 คะแนน) แลว

จัดทําสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีฯ นําเสนอตออธิการบดีและรอง

อธิการบดีทุกฝายเพื่อใหรับฟงผลการประเมินและใหขอมูลยอนกลับ จากนั้นไดจัดทํารายงานผลการ

ติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีฯ ฉบับสมบูรณเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

 
ผลการติดตามและประเมินผลงานอธิการบดีฯ 

ผลการติดตามและประเมินผลงานอธิการบดีฯ ตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและ

พัฒนามหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ.2551 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2550-กันยายน 2551)   

โดยสรุปมีดังนี้ 
1. บริบทการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  
จากการวิเคราะหรายงานสรุปผลการดําเนินงานมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป

งบประมาณ 2551 ไดระบุถึงการนําผลการติดตามและประเมินผลงานอธิการบดีตามนโยบายและ

พันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน ในรอบปงบประมาณ 2550 มาใชในการ

พัฒนาและปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่คณะกรรมการกํากับติดตามและการ

ประเมินผลฯ ไดระบุงานสําคัญที่อธิการบดีตองดําเนินการใหแลวเสร็จใน 9 เร่ือง  โดยขอเสนอทั้ง 9 

เร่ือง ไดถูกนําไปสูการวางแผนเพื่อใชในการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อพิจารณา

ตามประเด็นยุทธศาสตร พบวา อธิการบดีไดนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการกํากับติดตามฯ มาใช
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เปนแนวทางในการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัย ต้ังแตการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2551 ซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากผลการประเมินในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่

พบวา ไมมีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการระดับรายป ในระดับของยุทธศาสตรการบริหาร

มหาวิทยาลัย พบวา อธิการบดีมีการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยตามขอเสนอแนะ

ในทุกประเด็นยุทธศาสตร นอกจากนั้นแลว ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2551 มี

การเชื่อมโยงเปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ ตลอดจนโครงการ/กิจกรรมใหสอดคลองเชื่อมโยงกัน

ภายใตบริบทของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) กรอบคูมือ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา กรอบการประเมินคุณภาพภายนอกสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษาฯ (สมศ.) รวมทั้งไดบูรณาการหลักเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) ของสํานักงาน ก.พ.ร. การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก การจัดทําตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการของ สํานักงาน ก.พ.ร. และจากการวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวาง แผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ 2551 กับ 1) ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 3/2549  เร่ือง 

นโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 – 2554 2) แผนกลยุทธ

และแผนปฏิบัติงานตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน  โดย               

รศ. ดร. สุมนต สกลไชย เสนอตอ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับวันที่ 

22 กันยายน 2549 3) แผนยุทธศาสตรการบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550-2553 ฉบับ

ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมคร้ังที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 7 

มีนาคม 2550 4) แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550-2553 ตามแผนยุทธศาสตร

การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550-2553 ฉบับไดรับความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมคร้ังที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550 พบวา มีความ

เชื่อมโยงและสอดคลองกันในแตละองคประกอบ   
 

  2. สรุปผลการประเมินภายใตประเด็นยุทธศาสตร  
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุงสงเสริมศักยภาพ
ใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค ไดดําเนินการเปนไปตามแผนและบรรลุเปาหมาย จํานวน 13 ตัวชี้วัด 

จากทั้งหมด 16 ตัวชี้วัด ที่ประกอบดวยจํานวนโครงการทั้งหมด 23 โครงการ โดยมีผลการประเมินใน

ระดับ 2 คะแนน (สําเร็จตามเปาหมายแตตองการปรับปรุงพัฒนา) และผลการใหขอมูลจากผูให

ขอมูลทางเว็ปไซต พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X = 3.75, S.D. = 1.13) 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาที่สรางองคความรูใหเพิ่มศักยภาพและ
ขีดความสามารถในการแขงขัน ไดดําเนินการเปนไปตามแผนและบรรลุเปาหมาย จํานวน 7 

ตัวชี้วัดทั้งหมด ซึ่งมีจํานวนโครงการทั้งหมด 8 โครงการ โดยมีผลการประเมินในระดับ 3 คะแนน
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(สําเร็จตามเปาหมายอยางดี) และผลการใหขอมูลจากผูใหขอมูลทางเว็ปไซต พบวา มีความพึง

พอใจอยูในระดับมาก ( X = 3.78, S.D. = 1.22) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การบริการวิชาการที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน ได

ดําเนินการเปนไปตามแผนและบรรลุเปาหมาย จํานวน 5 ตัวชี้วัดทั้งหมด ซึ่งมีจํานวนโครงการทั้งหมด 

16 โครงการ   โดยผลการประเมินอยูในระดับ 3 คะแนน (สําเร็จตามเปาหมายเปนอยางดี) และผล

การใหขอมูลจากผูใหขอมูลทางเว็ปไซต พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X = 3.62, S.D. 

= 1.20) 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษ พัฒนา ถายทอด และฟนฟูขนบธรรมเนียม 

ประเพณี และวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดดําเนินการเปนไปตามแผนและบรรลุ

เปาหมาย จํานวน 4 ตัวชี้วัดทั้งหมด ซึ่งมีจํานวนโครงการทั้งหมด 11 โครงการ โดยมีโครงการที่

ดําเนินการเปนไปตามแผนและบรรลุเปาหมาย 9 โครงการ อีก 2 โครงการยังไมบรรลุเปาหมาย โดย

ผลการประเมินอยูในระดับ 3 คะแนน (สําเร็จตามเปาหมายเปนอยางดี) และผลการใหขอมูลจาก

ผูใหขอมูลทางเว็ปไซต พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X = 3.73, S.D. = 1.07) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ ได

ดําเนินการเปนไปตามแผนและบรรลุเปาหมาย จํานวน 15 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดทั้งหมด 16 ตัว ซึ่งมี

จํานวนโครงการทั้งหมด 29 โครงการ   โดยผลการประเมินอยูในระดับ 2 คะแนน (สําเร็จตาม

เปาหมายแตตองการปรับปรุงพัฒนา) และผลการใหขอมูลจากผูใหขอมูลทางเว็ปไซต พบวา มี

ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X = 3.62, S.D. = 1.39) 
 

3. การบรรลุเปาหมายรวม  มหาวิทยาลัยไดรับการรับรองคุณภาพและการจัดอันดับใน

ระดับชาติและระดับสากล (Accreditation and ranking) และมีภาพลักษณที่ดีและชื่อเสียงเปนที่

ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ (Image and reputation) โดยไดรับการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการตามคํารับรองปฏิบัติราชการฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ไดคาคะแนน 4.2533  

(ผลการประเมินโดย ก.พ.ร. อยางเปนทางการ) และในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ผลการประเมิน

ตนเอง ไดคาคะแนน 3.9732 (เปนผลการประเมินตนเอง ยังไมไดรับรองอยางเปนทางการ และมี

บางตัวชี้วัดที่ยังรอผลการประเมิน) และไดรับการจัดอันดับ โดยนิตยสาร Times Higher 

Education ตลอดจนบรรลุเปาหมายรวมที่กําหนดใหเปนองคกรที่บริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

โดยมีผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองปฏิบัติราชการฯ ป 2550 (ผลการประเมินโดย ก.พ.ร. อยางเปน

ทางการ)  ในมิติดานการพัฒนาองคกร มีคาคะแนนผลการประเมินตนเอง 4.025 สูงกวาคาเปาหมายที่

กําหนดไว (ไมตํ่ากวา 4.00) 
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4. การบรรลุพันธกิจ  ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองปฏิบัติราชการฯ ป 2551 ใน

มิติดานประสิทธิผลตามแผนการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 4 การบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. 

ของสถาบันอุดมศึกษาในดานคุณภาพบัณฑิต ดานการวิจัยและงานสรางสรรค ดานการบริการ

วิชาการ และดานการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม มีคาคะแนนผลการประเมินตนเอง 4.7457 สูง

กวาคาเปาหมายที่กําหนดไว (ไมตํ่ากวา 4.00) 

5. การบรรลุวิสัยทัศน ใหมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของ

ภูมิภาคอาเซียน โดยเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย มหาวิทยาลัยแหง

คุณภาพ มหาวิทยาลัยแหงการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ และเปนมหาวิทยาลัยที่มีการบริหาร

จัดการที่ดี โดยมหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับการจัดอันดับที่ 21 ของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาค

อาเซียน โดยนิตยสาร Times Higher Education ปลาสุด บรรลุเปาหมายที่กําหนด (มหาวิทยาลัย

ไดรับการจัดอันดับระดับสากล 50 อันดับแรกของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคอาเซียน) 

         6. ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของตอผลการบริหารงานมหาวิทยาลัย ผลการใหขอมูล

ของบุคลากร นักศึกษา ศิษยเกา และบุคคลทั่วไป ผานทางเว็ปไซตของมหาวิทยาลัยขอนแกนที่

เกี่ยวกับความพึงพอในการบริหารงานมหาวิทยาลัยในดานตางๆ พบวา การบริหารและพัฒนา

มหาวิทยาลัยขอนแกนของอธิการบดีในภาพรวมอยูในระดับมาก( X = 3.79  , S.D. = 1.22 ) และ

ในทุกรายการประเมินมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (มีคาเฉลี่ยของความพึงพอใจตั้งแต 3.53 

- 4.10)   

         7. ภาวะผูนําของผูบริหารมหาวิทยาลัย(อธิการบดี) ผลจากการใหขอมูลของบุคลากร 

นักศึกษา ศิษยเกา และบุคคลทั่วไป ผานทางเว็ปไซตของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในดานภาวะผูนํา

ของอธิการบดี มีระดับความพึงพอใจในระดับมากทุกรายการ โดยมีคาเฉลี่ยของความพึงพอใจใน

แตละรายการตั้งแต 3.60-4.15   
 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 จากภาพรวมของผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2551 ที่บรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ประเด็นยุทธศาสตร และเปาหมายหลัก ตามแผน

ยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550-2553 มีเพียง 3 ตัวชี้วัดในประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 1 และ 1 ตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ที่ยังไมบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ตัวชี้วัดที่ยังไมบรรลุเปาหมายดังกลาวถือเปนประเด็นที่ควรไดรับ

ความสนใจและเอาใจใส กลาวคือ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่

มุงสงเสริมศักยภาพใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค เปาหมายหลักที่ 1.1 มีบัณฑิตมีคุณลักษณะเฉพาะ

โดดเดนที่เปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัยขอนแกนตรงกับความตองการของสังคม (Graduate’s 
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identity) ไมบรรลุตัวชี้วัด “รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพ

อิสระภายในระยะเวลา 1 ป” (เปาหมายรอยละ 90 แตผลการดําเนินงานไดรอยละ 86.86) 

เปาหมายหลัก 1.2 มีหลักสูตรที่สงเสริมการวิจัยระดับปริญญาเอกและความเปนนานาชาติ (Study 

programs enhancing research and international) ไมบรรลุตัวชี้วัด “รอยละของหลักสูตรที่ได

มาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด” (เปาหมายรอยละ 100 แตผลการดําเนินงานไดรอยละ 82.581) 

เปาหมายหลัก 1.3 มีอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการ และมีศักยภาพสูงดาน

การสอนและวิจัย (High competencies and qualified faculty staff) ไมบรรลุตัวชี้วัด “รอยละ

ของอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ” (เปาหมายรอยละ 67 แตผลการดําเนินงานไดรอยละ 

63.28) สวนในประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 เปาหมายหลัก 5.1 มีโครงสรางองคกรและระบบบริหารที่

เอื้อตอการเปลี่ยนแปลง (Flexible and adaptive structure and system to change) ไมบรรลุ

ตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ

รายจายลงทุน” โดยสรุปผลการดําเนินงานของอธิการบดีไดระดับ 3 คะแนน(สําเร็จตามเปาหมาย

เปนอยางดี) ทั้งนี้ มีประเด็นหลักที่มหาวิทยาลัยตองใหความสําคัญเชิงการพัฒนามากขึ้น มี

ดังตอไปนี้ 
 

 2.1 คุณภาพของบัณฑิต 
       2.1 . 1  คุณลั กษณะ เฉพาะที่ มี ค วาม โดด เด น ( Differentiation)  ของบัณฑิ ต

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

                            ค ว ร กํ า ห น ด คุ ณ ลั ก ษณ ะ เ ฉ พ า ะ ที่ มี ค ว า ม โ ด ด เ ด น ข อ ง บั ณฑิ ต

มหาวิทยาลัยขอนแกนที่เปนรูปธรรม ชัดเจน ที่เปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตรงกับ

ความตองการของสังคมและตลาดแรงงานที่กําลังเปลี่ยนแปลง เชน  มีทักษะการสื่อสาร มี

ความสามารถทางภาษาในภูมิภาคอินโดจีน อยางนอย 1 ภาษา (เชน ภาษาเวียดนาม) มีความ

ขยัน  ความรับผิดชอบ อดทน สามารถทํางานภายใตภาวะการกดดันสูง 

      2.1.2 กํากับ ควบคุม ดูแล ใหทุกหลักสูตรมีการปรับปรุงตามระยะเวลาที่กําหนดใน

เกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

               ควรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร ตามกําหนดระยะเวลาของ

หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. สอดคลองกับตลาดแรงงานและความตองการ

ของสังคม ตลอดจนสอดคลองกับการพัฒนาของวิชาการ 

              ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร นอกจากคํานึงโครงสรางของหลักสูตร  

รายวิชาและจํานวนหนวยกิตแลว   ตองยึดวัตถุประสงคของหลักสูตรเปนสําคัญแลวสรางสาระของ

รายวิชาตาง ๆ   วิธีการเรียนการสอน และ การประเมินผล ที่มีความสัมพันธกันและตอบสนอง

วัตถุประสงคของหลักสูตร  รวมทั้งการสงเสริมสนับสนุนการทุมเทของอาจารยเพื่อผลิตบัณฑิต
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เปนไปตามเปาหมายของหลักสูตร โดยเฉพาะจุดโดดเดนของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแกนที่กลาว

ในขอ 2.1.1 

      2.1.3 การจัดการเรียนรูและประสบการณเรียนที่สอดคลองกัน 

                          กระบวนการจัดการเรียนรู ตองเนนทั้งการใหความรูทางวิชาการควบคูการ

ปฏิบัติงานในพื้นที่จริงในวิชาชีพ ภายใตการกํากับ ดูแล และใหคําปรึกษาอยางใกลชิดจาก

อาจารย 

      2.1.4 การสงเสริมอาจารยที่มีผลงานและชื่อเสียงใหเปนที่รูจักอยางกวางขวาง 

                         การสงเสริมสนับสนุนอาจารยที่มีผลงานสอน/ผลงานวิจัย ดีเดน ไดรับรางวัลหรือ

มีชื่อเสียง ใหเปนที่รูจักในวงกวางทั่วไป เพื่อจูงใจใหคนเกงมาศึกษาและเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ มี

โอกาสไดงานทําสูง 

      2.1.5 มาตรการสนับสนุนการหางานของบัณฑิต 

               1) ควรทําวิจัยสถาบันเกี่ยวกับการสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิต เปน

ประจําทุกปอยางตอเนื่อง เพื่อไดขอมูลและสารสนเทศรอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงาน

ทําภายในระยะเวลา 1 ปที่แทจริง สําหรับวางแผนการผลิตบัณฑิตใหตรงกับความตองการของแหลง

ใชบัณฑิต  ไมควรสํารวจเฉพาะในวันที่บัณฑิตมารับปริญญาเทานั้น เพราะไดขอมูลที่บัณฑิตไดงาน

ทําภายใน 8 เดือนเทานั้น และเพียงภายใน 2 เดือนสําหรับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 3 ปคร่ึง 

                         2)  การสงนักศึกษาไปฝกงานในพื้นที่จริง/สถานประกอบการ นอกจากนักศึกษา

จะไดประสบการณแลว ยังเปนการสรางโอกาสใหบัณฑิตไดงานทํา จึงควรใหความสําคัญในการ

ติดตามและประเมินผล โดยเฉพาะประโยชนจริง ที่จะเกิดขึ้นแกนักศึกษา 
 

      2.2 คุณภาพของบุคลากร 
      2.2.1 ตําแหนงทางวิชาการ 

               1)  งานวิจัยและพัฒนาที่ส ง เสริมองคความรู  ให เพิ่ม ศักยภาพและขีด

ความสามารถในการแขงขัน   ตองมียุทธศาสตรการบริหารเครือขายและการทํางานเปนทีม ทั้งใน

สาขาวิชาและระหวางสาขาวิชา ทั้งภายในและภายนอกคณะ เชน งานวิจัยรวมระหวางอาจารย

คณะแพทยศาสตร และ คณะวิศวกรรมศาสตร เปนตน เพื่อใหพัฒนางานวิจัยไดในระดับสูง และ

สรางบุคลากรใหมีคุณภาพ 

              2) ผลงานวิจัยมีเฉพาะบางดาน/สาขาวิชา ในเฉพาะบางกลุมอาจารยที่มี

ศักยภาพหรือสมรรถนะในการทําวิจัยเทานั้น เชน ในศูนยวิจัยเฉพาะทางตาง ๆ ควรมีระบบและ

กลไกที่เปดโอกาสใหอาจารยที่สนใจมารวมทําวิจัยและไดเรียนรูพัฒนาศักยภาพ 
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             3) ใหความสําคัญกับผลงานดานการเรียนการสอน  

                            ควรพัฒนาระบบตําแหนงทางวิชาการดานการสอน (Teaching professor) 

เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหกําลังใจแก อาจารยที่สอนดี  ทุมเทการสอน แตไมมีเวลาทําวิจัยหรือไม

ถนัดในการทําวิจัย  ไดมีที่ยืน อยางมีเกียรติ    

                           สรางโครงสราง(Structure) รองรับกลุมอาจารยวิจัย และกลุมอาจารยสอน   

                           สรางระบบสนับสนุนใหอาจารยพัฒนาตําแหนงทางวิชาการและระบบสนับสนุน

ใหอาจารยพัฒนาการสอน   

                           มีระบบจูงใจ (Incentive) อาจารยวิจัยและระบบจูงใจอาจารยสอน 

      2.2.2 บุคลากรสายสนับสนุน 

              1) พัฒนาสมรรถนะ คุณภาพชีวิต และความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน 

โดยเฉพาะ ความแมนยําเรื่องระเบียบ กฎเกณฑ และการปฏิบัติตามอยางสม่ําเสมอ  

            2) สงเสริมระบบการหมุนเวียนของบุคลากร อยางเปนธรรมและเสมอภาค 
 

  2.3 การบริหาร 
      เปาหมายการบริหารควรเนนที่การบริหารเชิงยุทธศาสตร มากกวาการบริหารงาน

ประจํา ในประเด็นตอไปนี้ 

       2.3.1 การนํายุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ตองมีความสอดคลองโดยแปลงยุทธศาสตรสู

แผนปฏิบัติการใหถึงหนวยปฏิบัติและการจัดทรัพยากรของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตร  

                  2.3.2  การถายทอดความเขาใจ จากระดับสภามหาวิทยาลัย สูระดับมหาวิทยาลัย ระดับ

คณะ/สถาบัน/สํานัก/ศูนย  ระดับบุคลากรอาจารย เจาหนาที่ และ นักศึกษา ตามลําดับ เพื่อให 

นโยบาย แผน ระเบียบ คําสั่ง ตลอดจนการรายงานผลครบวงจร โดยใชกลไกของการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย  การประชุมคณบดี  การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ/สถาบัน และการประชุม

คณาจารยและบุคลากร  นักศึกษา ในการสรางความเขาใจ  ความตระหนักถึงความสําคัญ  การ

กํากับ ติดตาม การดําเนินงาน และการรายงานผลการดําเนินงาน เพื่อใหการบริหารมีประสิทธิภาพ  

และกอใหเกิดความรวมมือมากยิ่งขึ้น เชน  มหาวิทยาลัยติดตามการใชเงินงบประมาณตามแผน ใน

ที่ประชุมคณบดี เปนประจําทุก ๆ เดือน แลวรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

      2.3.3 การจัดสรรงบประมาณเงินรายได ตองสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 

                          การจัดสรรงบประมาณเงินรายได ตองสอดคลองกับแผน ที่คํานึงทั้งเปนไปตาม

ยุทธศาสตรและความเปนธรรม  ภายใตการบริหารที่ทําใหเกิดความรูสึกที่ดี และบรรยากาศความ

ไววางใจและเชื่อมั่นตอกัน 
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     2.3.4 ระบบตรวจสอบภายใน 

    หนวยงานสวนใหญยังไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของระบบการตรวจสอบภายใน 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรสรางระบบใหหนวยงานตระหนักถึงความสําคัญและความรับผิดชอบใน

การจัดทํารายงาน และสงรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และสภามหาวิทยาลัย 

ตลอดจนการใชรายงานการตรวจสอบภายในใหเปนประโยชนตอการบริหารอยางจริงจัง และใช

เปนกลไกในการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลตอไป 

         2.3.5 ผูบริหารทั้งอธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี ควรทํางานเปนทีม

และมีเอกภาพทางการบริหารใหมากขึ้น โดยใชกลไกการประชุมทีมผูบริหารเปนประจําอยาง

ตอเนื่อง และไมใหมีงานซอนงานในระหวางรองอธิการบดี ที่ทําใหขาดเจาภาพและผูรับผิดชอบที่

แทจริง 
 

2.4 การสรางบรรยากาศการบริหารมหาวิทยาลัย 
             มหาวิทยาลัยขอนแกนควรสงเสริมบรรยากาศการบริหารมหาวิทยาลัย  ใน

ขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

             2.4.1 สรางกระบวนการมีสวนรวมในการบริหารระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ กอน

การตัดสินใจในประเด็นยุทธศาสตร เชน การใหขอมูล การรับฟงความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ หรือ

ผูมีสวนไดสวนเสีย  

             2.4.2 การบริหารและการปฏิบัติงานที่มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได เชน การ

รายงานผลที่ไดรับจากการใชงบประมาณการเดินทางไปตางประเทศของบุคลากรทุกระดับ  

             2.4.3 การจัดสรรงบประมาณตองมีความเปนธรรม ทั้งนี้ การจัดสรรงบประมาณ 

นอกจากคํานึงถึงแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยแลว ควรคํานึงถึงหลักความเปนธรรมที่จะ

ใหแกคณะ/สํานัก/หนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยดวย  

                  2.4.4 สรางบรรยากาศความไววางใจระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติ 

                     เสริมสรางบรรยากาศใหมีความไววางใจระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติ ที่ใหมีทาที

ตอกันเชิงบวก ไมใชการจับผิด ควรใชระบบการจูงใจมากกวาระบบการบังคับ เชน การปฏิบัติให

เปนไปตามระเบียบขอบังคับวาดวยภาระงานขั้นต่ํา ควรใชมาตรการเชิงบวกมากกวาการบังคับ 

            2.4.5 ลดความเปนเจาของในทุกระดับ(คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา) ใหมีความรักและ

เปนเจาของมหาวิทยาลัยเปนสําคัญ 
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2.5 กลไกการปฏิบัติยุทธศาสตร 
                  ใหความสําคัญกับการสรางระบบสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย โดยการประชุม รวมคิด รวมทํา รวมเปนเจาภาพ แลวรายงาน และการตรวจสอบ 
2.6 ประเด็นยุทธศาสตรที่มหาวิทยาลัยตองพิจารณา 

                  2.6.1 สัดสวนนักศึกษากลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ตอกลุมสาขา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกําหนดจํานวนนักศึกษาที่เหมาะสม ใหทบทวนสัดสวนที่

เหมาะสมระหวางภาคปกติกับภาคพิเศษ/โครงการพิเศษ และจุดที่เหมาะสมระหวางปริมาณกับ

คุณภาพ ที่มหาวิทยาลัยขอนแกน จะพัฒนาไดอยางยั่งยืน 

             2.6.2 การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อการแกไขปญหาหรือ

พัฒนาพื้นที่จริง เพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนเสาหลักของการพัฒนาประเทศอยางเปนจริง 

                 2.6.3 การสรางความรักและความผูกพันของประชากรในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ

อาจารย บุคลากร นักศึกษา ตอมหาวิทยาลัยขอนแกน 

     2.6.4 ระบบการบริหารงบประมาณที่ไดรับจากรัฐและเงินรายได ตลอดจนทรัพยสิน 

เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถพึ่งตนเองไดอยางมั่นคง และยั่งยืน  

                 2.6.5 หนวยงาน/ภารกิจใดควรรวมศูนยอํานาจไวที่สวนกลาง หรือกระจายศูนย 

อํานาจ หนาที่ความรับผิดชอบไปยังหนวยปฏิบัติ และตลอดจนโครงสรางองคกร ที่ควรมีการยุบ

รวมหรือแบงเปนสวนยอย ทั้งนี้ การจัดระบบการบริหารจัดการและการตรวจสอบ ใหสัมพันธกับ

การกระจายอํานาจและโครงสรางที่ไดเลือกแลว 

  ทั้งนี้  หากสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและบริหาร

มหาวิทยาลัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ดังกลาวขางตน เห็นควรใหทางมหาวิทยาลัยนําไป

กําหนดเปาหมายและแผนปฏิบัติตามความเปนไปได แลวเสนอใหสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ เพื่อ

ใชเปนเกณฑในการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีฯ ในปงบประมาณถัดไป  


