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หนา ก 

 
คํานํา 

 
  แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2552–2555 มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับนี้ จัดทําขึ้นตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 75 และมาตรา 76 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 14 16 และ 17 ซึ่งบัญญัติใหสวนราชการจะตองจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการสี่ป และแผนปฏิบัติราชการประจําปใหสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดินภายใน 60 วัน 
โดยตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบกอนเสนอคําของบประมาณรายจายประจําปของปงบประมาณ
ตอไป  
  แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2552–2555 มหาวิทยาลัยขอนแกน มีสาระสําคัญบนพ้ืนฐานหลักการ                 
ที่สอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552-2554 รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี                 
ซึ่งเสนอคณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2552 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2551-2554
ของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรอบนโยบายและพันธกิจสําหรับการบริหาร
และพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550-2554  ของสภามหาวิทยาลัยขอนแกน แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยขอนแกน 
พ.ศ. 2550-2553 ตามแผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2550-2553 ฉบับไดรับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2550  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 
พ.ศ. 2551-2554 มหาวิทยาลัยขอนแกน (รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี) เปนกรอบหลักในการจัดทํา 
ประกอบกับขอมูลผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยโดยหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ 
การประเมินผลงานอธิการบดีโดยคณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี ครั้งที่ 2 ประจําป
งบประมาณ 2551 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2550 – กันยายน 2551) ผลการประเมินคุณภาพจากสํานักงาน สมศ. 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. รวมท้ังผลการระดมและรับฟงความคิดเห็น
ของประชาคมและทุกภาคสวนตางๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยเตรียมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ            
พ.ศ.2552-2555 โดยเสนอแผนฯ ฉบับรางตอที่ประชุมคณบดี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 และปรับปรุงแผนฉบับ
สมบูรณเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนอีกครั้ง ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2552 
  สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2552–2555 มหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบดวย 6 
สวน คือ สวนที่ 1 บทนํา สวนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2552–2555 มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามแบบฟอรม
ของสํานักงาน ก.พ.ร. และตามแบบฟอรมของสํานักงบประมาณ สวนที่ 3 การแปลงแผนปฏิบัติราชการสูการปฏิบัติ 
สวนที่ 4 การกํากับติดตามประเมินผล สวนที่ 5 ความสัมพันธและเชื่อมโยงกับแผนตางๆ และสวนที่ 6 ภาคผนวก  
   ทั้งนี้แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2552–2555 มหาวิทยาลัยขอนแกน จะไดจัดทําเปนแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปและการจัดทําแผนงบประมาณรายจายประจําป ตลอดจนจะเปนเครื่องมือสําหรับการบูรณาการ
แปลงแผนสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันใหการดําเนินการในภารกิจตางๆ โดยทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัยให
เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเปาประสงคและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย สามารถตอบสนองเปาหมายและผลลัพธตาม
ยุทธศาสตรตางๆ ภายใตแผนการบริหารราชการแผนดินไดอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน อันจะกอใหเกิดความมั่นคง
และความยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตอไป 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มีนาคม  2552 
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หนา ข 

 
สารบัญ 

 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร  
สวนท่ี   1     บทนํา   1 
 ความเปนมา  1 
 สรุปนโยบายของรัฐบาลในแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2552 – 2554 4 
 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2552–2555 มหาวิทยาลัยขอนแกน 7 
สวนท่ี   2     แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2552–2555 มหาวิทยาลัยขอนแกน 10 
 2.1   แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2552–2555 มหาวิทยาลัยขอนแกน 
(ตามแบบฟอรมของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) 

12 

 วิสัยทัศน    พันธกิจ    
 ประเด็นยุทธศาสตร   
 ความเชื่อมโยง/สอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน  
 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  
 ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย    
 กลยุทธ  โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม และผูรับผิดชอบ  
 กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2551-2554  
 2.2  แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2552–2555 มหาวิทยาลัยขอนแกน 
(ตามแบบฟอรมของสํานักงบประมาณ) 

53 

 แบบ ผปร01 : วิสัยทัศน พันธกิจ ความเชื่อมโยงแผนการบริหารราชการแผนดิน             
พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง 
ยุทธศาสตรกระทรวง ผลผลิต และโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

 แบบ ผปร02 : เปาหมายเชิงนโยบาย - กลยุทธ วิธีการที่กําหนดในแผนการบริหารราชการ
แผนดิน / เปาหมายการใหบริการกระทรวง-มหาวิทยาลัยขอนแกน / คาเปาหมายของตัวชี้วัด /
ผลผลิต โครงการ – กิจกรรม / ปงบประมาณ – แหลงเงิน / ผูรับผิดชอบ 

 

สวนท่ี  3   การแปลงแผนปฏิบัติราชการสูการปฏิบัติ   65 
สวนท่ี  4 การกํากับติดตามประเมินผล  70 
สวนท่ี  5       ความสัมพันธและเชื่อมโยงกับแผนตางๆ 86 
สวนท่ี  6 ภาคผนวก 90 
 นโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน (พ.ศ.2550-2554)   
 ปฏิทินการดําเนินการ / คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  
บรรณานุกรม  104 
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หนา ค 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

  แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2552–2555 มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดวางกรอบการ
กําหนดยุทธศาสตรอยูบนหลักการที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน จากมหาวิทยาลัยชั้นนําของ
ประเทศและภูมิภาคไปสูมหาวิทยาลัยชั้นนําของภูมิภาคอาเซียน และการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยใน
ระดับดีเลิศของประเทศ  โดยไดกําหนดวิสัยทัศนไว  คือ  “มหาวิทยาลัยขอนแกน  เปน
สถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของภูมิภาคอาเซียนโดยเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู 
มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย มหาวิทยาลัยแหงคุณภาพ มหาวิทยาลัยแหงการพัฒนาชุมชนและ
ประเทศชาติ และเปนมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี”  
 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552-2555
มหาวิทยาลัยขอนแกน

วิสัยทัศนวิสัยทัศน

มหาวิทยาลัยขอนแกน
เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา

ของภูมิภาคอาเซียน 
โดยเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู 

มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย  
มหาวิทยาลัยแหงคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยแหงการพัฒนาชุมชนและ
ประเทศชาติ 

และเปนมหาวิทยาลัยท่ีมีการบริหาร
จัดการท่ีดี

ประเด็นยุทธศาสตรที ่1

การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษา

ที่มุงสงเสริมศักยภาพ

ใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค

ประเด็นยุทธศาสตรที ่2
การวิจัย และพัฒนาที่สราง
องคความรูใหเพ่ิมศักยภาพ
และขีดความสามารถ
ในการแขงขัน

ประเด็นยุทธศาสตรที ่5
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตรที ่3
การบริการวิชาการ

ที่เสริมสรางการพัฒนา
ท่ียั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4
การอนุรักษ พัฒนา 
ถายทอดและฟนฟู

ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 
 

  สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2552-2555 มหาวิทยาลัยขอนแกน              
ไดกําหนดวิสัยทัศนไว คือ “มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของภูมิภาค
อาเซียนโดยเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย มหาวิทยาลัยแหง
คุณภาพ มหาวิทยาลัยแหงการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ และเปนมหาวิทยาลัยที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี” ประกอบไปดวย วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร ซ่ึงในแตละประเด็น
ยุทธศาสตรจะมีรายละเอียด คือ ความเชื่อมโยง/สอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย พ.ศ. 2552 - 2555 กลยุทธ โครงการ ผลผลิต/
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หนา ง 

กิจกรรม และผูรับผิดชอบ รวมทั้งสิ้น 5 ประเด็นยุทธศาสตร 17 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 53 
ตัวชี้วัด 37 กลยุทธ 93 โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม โดยที่มีการปรับปรุงคาเปาหมายตัวชี้วัดบาง
เพ่ือใหสอดคลองกับคามาตรฐานขั้นต่ําที่ควรดําเนินการและสอดคลองกับผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น
จริงในป พ.ศ. 2551 ไดแก 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุงสงเสริมศักยภาพให
เปนบัณฑิตที่พึงประสงค ประกอบดวย 4 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 18 ตัวชี้วัด 8 กลยุทธ                
21 โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม  
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาที่สรางองคความรูใหเพิ่มศักยภาพและ          
ขีดความสามารถในการแขงขัน ประกอบดวย 3 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 8 ตัวชี้วัด 6 กลยุทธ  
8 โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม  
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การบริการวิชาการที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบดวย 
3 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  6 ตัวชี้วัด  6 กลยุทธ 19 โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษ พัฒนา ถายทอด และฟนฟูขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และวัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย 1 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  
7 ตัวชี้วัด 5 กลยุทธ 10 โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย           
6 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  14 ตัวชี้วัด 12 กลยุทธ 35 โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม 
 ทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตรมีความเชื่อมโยง/สอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2552-2554 ในนโยบายที่ 3 สังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
การวิจัยและนวัตกรรม และนโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี  
 มหาวิทยาลัยขอนแกนมีกรอบงบประมาณรายจายลวงหนารวมในทุกประเด็นยุทธศาสตร
จํานวนทั้งสิ้น 34,868.7447 ลานบาท คิดเปนงบประมาณแผนดินรอยละ 41.53 งบประมาณ                   
เงินรายไดรอยละ 58.47 สําหรับงบประมาณจําแนกในรายประเด็นยุทธศาสตร คือ ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่ มุงสงเสริมศักยภาพใหเปนบัณฑิตที่                
พึงประสงค 13,060.8979 ลานบาท (รอยละ 37.46) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาที่
สรางองคความรูใหเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน 1,873.4903 ลานบาท (รอยละ 
5.37) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การบริการวิชาการที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน 12,876.7642             
ลานบาท (รอยละ 36.93) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษ พัฒนา ถายทอดและฟนฟู
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 91.4071 ลานบาท (รอยละ 0.26) 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 6,966.1852 ลานบาท (รอยละ 
19.98) 
  ในสวนของการแปลงแผนปฏิบัติราชการสูการปฏิบัติระดับคณะ/หนวยงาน คือ การนํา
ยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ (Strategy Implementation) ซ่ึงเปนกระบวนการหนึ่งในการบริหารเชิง        
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กลยุทธ มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการที่สําคัญ คือ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน
ที่สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ซ่ึงคณะหนวยงานจะตองกําหนดแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ระยะเวลา งบประมาณ และผูรับผิดชอบในพันธกิจหลัก คือ การผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและบริการรักษาพยาบาล การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ   
การบริหารจัดการ รวมถึงความตองการทรัพยากรดานบุคลากร ดานครุภัณฑ และดานสิ่งกอสราง             
ซ่ึงทั้งหมดนี้จะตองสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรทั้ง 5 ดานของ
มหาวิทยาลัย   
  สําหรับการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของงาน/โครงการและความสําเร็จของ
องคกรนั้น มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีกลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ และกอใหเกิดการ
ปรับปรุงอยางตอเน่ือง โดยมหาวิทยาลัยไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหนวยงานตางๆ ทั้ง
ภายในมหาวิทยาลัย ไดแก การกํากับ ติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีโดยสภา
มหาวิทยาลัยขอนแกน  การประเมินคุณภาพภายในประจําปของมหาวิทยาลัย และภายนอก
มหาวิทยาลัย ไดแก การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจาย
งบประมาณ (PART) ของสํานักงบประมาณ การประเมินผลการประกันคุณภาพ โดยสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 
(World University Ranking) โดยสถาบัน/องคกรภายนอกประเทศ  
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   สวนที่ 1 บทนํา จะกลาวถึงความเปนมาของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป สรุปนโยบายของ
รัฐบาลในแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2552-2554 และกระบวนการในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 
พ.ศ.2552-2555 มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1.  ความเปนมา 
 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 75 และมาตรา 76 และพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13  14  16 และ 17 บัญญัติให
คณะรัฐมนตรีตองจัดใหมีแผนการบริหารราชการแผนดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรีโดย
จัดทําเปนแผน 4 ปเพ่ือเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนนิติบัญญัติและแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งใชในการ
บริหารราชการแผนดินตลอดระยะเวลา 4 ปของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้สวนราชการจะตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
และแผนปฏิบัติราชการประจําปใหสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดินภายใน 60 วัน  โดยตองนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบกอนเสนอคําของบประมาณรายจายประจําปของปงบประมาณตอไป 
 องคประกอบของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปและแผนปฏิบัติราชการประจําปอยางนอยจะประกอบดวย 

1) นโยบายในการปฏิบัติราชการ 
2) กําหนดเปาหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน  ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
3) ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณที่ตองใชในการดําเนินการแตละขั้นตอน 
4) ประมาณการรายได รายจาย และทรัพยากรอื่นที่ตองใช 

 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

มาตรา 75  บทบัญญัติในหมวดนี้เปนเจตจํานงใหรัฐดําเนินการตรากฎหมายและกําหนดนโยบายในการ
บริหารราชการแผนดิน 
 ในการแถลงนโยบายตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการแผนดินตองชี้แจงตอ
รัฐสภาใหชัดแจงวาจะดําเนินการใด ในระยะเวลาใด เพ่ือบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และตองจัดทํารายงานผลการดําเนินการ รวมท้ังปญหาและอุปสรรค
เสนอตอรัฐสภาปละหน่ึงครั้ง 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
มาตรา 76  คณะรัฐมนตรีตองจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน เพ่ือแสดงมาตรการและรายละเอียด

ของแนวทางในการปฏิบัติราชการในแตละปของการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งจะตองสอดคลองกับ
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
 ในการบริหารราชการแผนดิน คณะรัฐมนตรีตองจัดใหมีแผนการตรากฎหมายที่จําเปนตอ
การดําเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผนดิน 
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พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 13  ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีแผนการบริหารราชการแผนดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการ

ของคณะรัฐมนตรี 
 เมื่อคณะรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาแลว ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และสํานักงบประมาณรวมกันจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอรัฐสภา 
 เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบในแผนการบริหารราชการแผนดินตามวรรคหนึ่งแลว  
ใหมีผลผูกพันคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีและสวนราชการ ที่จะตองดําเนินการจัดทําภารกิจใหเปนไป
ตามแผนการบริหารราชการแผนดินนั้น 

มาตรา 14  ในการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินตามมาตรา 13 ใหจัดทําเปนแผนส่ีปโดยนํา
นโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภามาพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและแผนพัฒนาประเทศดานตางๆ  
ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ อยางนอยจะตองมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
งาน สวนราชการหรือบุคคลที่จะรับผิดชอบในแตละภารกิจ ประมาณการรายไดและรายจาย และ
ทรัพยากรตางๆ ที่จะตองใชระยะเวลาการดําเนินการ และการติดตามประเมินผล 

มาตรา 16  ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทําเปนแผนส่ีป  
ซึ่งจะตองสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินตามมาตรา 13  
 ในแตละปงบประมาณ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหระบุ
สาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รวมทั้งประมาณรายไดและรายจายและทรัพยากรอื่นที่จะตองใชเสนอตอรัฐมนตรีเพ่ือให  
ความเห็นชอบ 
 เมื่อรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการใดตามวรรคสองแลว  
ใหสํานักงานงบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จในแตละ
ภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกลาว 
 ในกรณีที่สวนราชการมิไดเสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไมไดรับ  
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจนั้น 
 เมื่อส้ินปงบประมาณใหสวนราชการจัดทํารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี  

มาตรา 17  ในกรณีที่กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ กําหนดใหสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการเพื่อขอรับงบประมาณ ใหสํานักงบประมาณและ ก.พ.ร. รวมกันกําหนดแนวทางการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 ใหสามารถใชไดกับแผนปฏิบัติราชการที่ตองจัดทําตามกฎหมาย
วาดวยวิธีการงบประมาณ ทั้งนี้ เพ่ือมใิหเพ่ิมภาระงานในการจัดทําแผนจนเกินสมควร 

 
 รัฐบาลภายใตการนําของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ไดจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน
ภายหลังจากที่แถลงนโยบายตอรัฐสภาเพ่ือนําไปใชเปนกรอบแนวทางในการบริหารราชการแผนดิน และทุกสวน
ราชการใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปและแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยคณะรัฐมนตรีไดมี
มติเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552 เห็นชอบแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 – 2554 ตามประกาศสํานัก
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เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 – 2554 วันที่ 26 มกราคม 2552 และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 126 ตอนพิเศษ 12 ง วันที่ 27 มกราคม  2552 

 

  
 

   สวนราชการจึงตองดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําปตาม
ภารกิจที่ไดรับมอบหมายใหสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552–2554 ของรัฐบาล และ                    
มีการบูรณาการเชื่อมโยงภายในกระทรวง และระหวางกระทรวงตามมิติภารกิจ มิติพ้ืนที่และมิติวาระใหเปนไปตาม
ผลผลิต ผลลัพธที่พึงประสงค โดยใชทรัพยากรจากแหลงตางๆ อยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ   
 

   

   ดังที่กลาวไปแลวขางตน ตามนัยแหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กําหนดใหทุกกระทรวงและสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ใหสอดคลองกับ
แผนการบริหารราชการแผนดินและในแตละปงบประมาณสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปให
สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปเสนอตอรัฐมนตรีใหความเห็นชอบและใชเปนแนวทางสําหรับสํานัก
งบประมาณจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จในแตละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ
ดังกลาว สําหรับมหาวิทยาลัยขอนแกนซึ่งเปนสวนราชการภายใตกระทรวงศึกษาธิการ ไดดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปและแผนปฏิบัติราชการประจําปมาอยางตอเนื่อง คือ แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2548-
2551 แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 – 2553 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2551-2554 (ตาม
แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2551-2554 รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี) และแผนปฏิบัติ
ราชการมหาวิทยาลัยขอนแกนประจําปงบประมาณ  พ .ศ .  2548  2549  2550 และ  2551 โดยสภา
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดใหความเห็นชอบมาเปนลําดับ  
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2.  สรุปนโยบายของรัฐบาลในแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 – 2554 
 
 นโยบายของรัฐบาลในแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 – 2554 (รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี) ประกอบดวย นโยบายเรงดวนที่จะดําเนินการในปแรกและนโยบายที่จะดําเนินการใน 4 ป ดังนี้ 

1. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก  
2. นโยบายความมั่นคงของรัฐ 
3. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต   
4. นโยบายเศรษฐกิจ  
5. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
6. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 
7. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
8. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี  

จากคําแถลงนโยบายดังกลาว มหาวิทยาลัยขอนแกนจะมีภารกิจเกี่ยวของกับนโยบาย ขอ 3 นโยบายสังคม
และคุณภาพชีวิต ขอ 5 นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม และขอ 8 นโยบายการบริหาร
จัดการที่ดี ดังนี้ 

 
นโยบายรัฐบาลที่  3  สังคมและคุณภาพชีวิต    
 ขอ  3.1  นโยบายการศึกษา 

  3.1.1 ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยปฏิรูปโครงสรางและการบริหารจัดการ ปรับปรุง กฎหมายให
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญ และระดมทรัพยากรเพื่อการปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษาตั้งแตระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา พัฒนาครู พัฒนาระบบการคัดเลือกเขาสูมหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตร รวมทั้งปรับ
หลักสูตรวิชาแกนหลัก รวมถึงวิชาประวัติศาสตร ปรับปรุงส่ือการเรียนการสอน พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะหปรับ
บทบาทการศึกษานอกโรงเรียนเปนสํานักงานการศึกษาตลอดชีวิต และจัดใหมีศูนยการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือการ
เรียนรูที่เหมาะสมในแตละพ้ืนที่ ตลอดจนสงเสริมการกระจายอํานาจใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
เพ่ือนําไปสูเปาหมายคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูที่มุงเนนคุณธรรมนําความรูอยางแทจริง 
  3.1.2 สงเสริมใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ โดยมุงเนนในระดับ
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพ่ือใหสนองตอบความตองการดานบุคลากรของภาคเศรษฐกิจ 
  3.1.4 จัดใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาฟรี 15 ป ต้ังแตระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษา       
ตอนปลายพรอมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหเกิดความเสมอภาคและความเปนธรรมในโอกาสทาง
การศึกษาแกประชากรในกลุ มผู ด อยโอกาสทั้งผู ยากไร ผู พิการหรือทุพพลภาพ ผูอยูในสภาวะยากลําบาก                      
ผูบกพรองทางรางกายและสติปญญาและชนตางวัฒนธรรม รวมท้ังยกระดับการพัฒนาศูนยเด็กเล็กในชุมชน 
  3.1.5 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาไปสูความเปนเลิศโดย
การจัดกลุมสถาบันการศึกษาตามศักยภาพ ปรับเงินเดือนคาตอบแทนของผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาให
สูงขึ้น โดยภาครัฐเปนผูนําและเปนแบบอยางของการใชทักษะอาชีวศึกษาเปนเกณฑกําหนดคาตอบแทนและความ 
กาวหนาในงานควบคูกับการพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดวยการเพิ่มขดีความสามารถดานการวิจัยและพัฒนา 
  3.1.6 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ใหมีการประนอมและไกลเกล่ีย
หนี้รวมทั้งขยายกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเพิ่มขึ้นเพ่ือใหประชาชนมีโอกาสในการเขาถึงการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาและปริญญาตรีเพ่ิมขึ้น 
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  3.1.7 สงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชนใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสรางสรรค  
อยางชาญฉลาด เพ่ือเสริมสรางการเรียนรู 
  3.1.8  เรงรัดการลงทุนดานการศึกษาและการเรียนรูอยางบูรณาการในทุกระดับการศึกษาและ      
ในชุมชน โดยใชพ้ืนที่และโรงเรียนเปนฐานในการบูรณาการทุกมิติและยึดเกณฑการประเมินของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเปนหลักในการยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน และ           
สงเสริมความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยไปสูการเปนศูนยกลางทางการศึกษาและวิจัยพัฒนาในภูมิภาค รวมทั้ง    
เสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู อยางตอเนื่องตลอดชีวิตในชุมชน โดยเชื่อมโยงบทบาทสถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา และสถาบันทางศาสนา 

 

 ขอ  3.3  นโยบายดานสาธารณสุข 
  3.3.1 สนับสนุนการดําเนินการตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแหงชาติ โดยเรงดําเนินมาตรการ
สรางเสริมสุขภาพและลดปจจัยเส่ียงที่มีผลตอสุขภาพและการเจ็บปวยเรื้อรัง โดยประสานความรวมมือและ                 
การมีสวนรวมจากภาคี พัฒนาในสาขาตางๆ ตลอดจนภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน และ
อาสาสมัครสาธารณสุข รวมสรางความรู ความเขาใจ สรางแรงจูงใจรณรงค ใหเกิดการพัฒนาและปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพอนามัย รวมทั้งสงเสริมบทบาทองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีสวนรวมในการผลิตและพัฒนา
บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข โดยจัดสรรทุนใหเพ่ือกลับมาทํางานในทองถ่ิน 
  3.3.3 ปรับปรุงระบบบริการดานสาธารณสุข โดยลงทุนพัฒนาระบบบริการสุขภาพของภาครัฐใน   
ทุกระดับใหไดมาตรฐานยกระดับสถานีอนามัยเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล และพัฒนาระบบ             
เครือขายการสงตอในทุกระดับใหมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกันทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อใหระบบหลักประกัน
สุขภาพมีคุณภาพอยางเพียงพอ ทั่วถึง มีทางเลือกหลากหลายรูปแบบ และครอบคลุมไดถึงการรักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลเอกชนที่เขารวมโครงการ 
  3.3.4 ลงทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ควบคูกับการสรางขวัญกําลังใจ
ใหมีความกาวหนาในอาชีพ มีการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือใหมีรายได จากเงินเดือนและคาตอบแทนอื่นๆ              
ที่เหมาะสมเปนธรรม รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพดานการแพทย มีการกระจาย
บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขอยางสอดคลองกับความตองการของพื้นที่ ตลอดจนการลงทุนพัฒนาและ
เชื่อมโยงระบบขอมูลเทคโนโลยี สารสนเทศดานสุขภาพใหทันสมัย มีมาตรฐาน สามารถใชประโยชนรวมกัน       
ไดอยางคุมคา 
  3.3.5 ผลักดันการขับเคล่ือนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางดานสุขภาพและการรักษาพยาบาลในระดับ
นานาชาติ โดยมียุทธศาสตรการบริหารจัดการอยางมีสวนรวม มีการประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนที่               
เกี่ยวของ มีการใชทรัพยากรทางการแพทยรวมกันระหวางภาครัฐและเอกชน รวมท้ังปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
 

 ขอ  3.4  นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
  3.4.1 สงเสริมการทํานุบํารุงและรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยทุกดาน รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินและ
ภูมิปญญาไทยใหมีความกาวหนา มีการคนควา วิจัย ฟนฟู และพัฒนา พรอมทั้งฟนฟูตอยอดแหลงเรียนรูทาง
วัฒนธรรม เพ่ือสงเสริมการเรียนรูของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 
  3.4.2  เสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวรวมกับสถาบันทางศาสนา สถาบัน การศึกษา และ
สถาบันทางสังคมอื่นๆ ในการปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกที่ดี และการเฝาระวังทางวัฒนธรรมที่มีผลกระทบ          
ตอการเบี่ยงเบนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน รวมท้ังสนับสนุนการผลิตส่ือสรางสรรค สรางกระแสเชิงบวกใหแก           
สังคม และเปดพ้ืนที่สาธารณะที่ดีใหแกเด็กและเยาวชน 
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นโยบายรัฐบาลที่  6  สังคมและคุณภาพชีวิต    
  6.1 สงเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนวพระราชดําริ การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทั้งงานวิจัยขั้นพ้ืนฐาน และงานวิจัยประยุกต เพ่ือนําไปใชประโยชน ในเชิงพาณิชย และพัฒนา
อุตสาหกรรม รวมทั้งเรงรัดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ที่มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนา
อุตสาหกรรมขนาดใหญในอนาคต อาทิ เทคโนโลยีสําหรับผูพิการเทคโนโลยีอวกาศ เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
และเทคโนโลยีเพ่ือความมั่นคง 
  6.2 เรงรัดผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและบุคลากรดานการวิจัยใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของภาคการผลิต โดยพัฒนาเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ และมีหนวยงานวิจัย               
ที่สามารถรองรับบุคลากรไดอยางเพียงพอ เชน ศูนยบมเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ศูนยแหงความ            
เปนเลิศ และอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน 
  6.3 ปฏิรูประบบการวิจัยและพัฒนาของประเทศ โดยจัดใหมีกองทุนวิจัยรวมภาครัฐและเอกชนที่รัฐ
ลงทุนรอยละ 50 และจัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําใหกับภาคเอกชนที่เขารวมงานวิจัย เพ่ิมเติมงบประมาณดานการวิจัย
ของประเทศ ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของงานวิจัยพ้ืนฐาน และการวิจัยและพัฒนาแบบครบวงจรที่ให
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ รายไดและการจางงาน และการเพ่ิมมูลคาสินคา ทั้งนี้ใหมีโครงการวิจัยที่กอใหเกิด             
ผลิตภัณฑที่เปนรูปธรรม เชน ยา เคมีภัณฑ วัสดุอุปกรณทางการแพทย และสินคาเกษตร โดยเชื่อมโยงระหวาง
ภาคเอกชน สถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัยตลอดจนเครือขายวิสาหกิจ 
 

นโยบายรัฐบาลที่  8  การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 ขอ  8.1  ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน 

  8.1.6 สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใหแก ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ 
พรอมทั้งพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือใหเปนที่เชื่อถือ ไววางใจของประชาชน            
ดวยกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน รวมถึงการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตลอดจนสนับสนุนการสรางคานิยมของสังคมใหยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริตและถูกตองชอบธรรม และสงเสริม
เสรีภาพในการรวมกลุมของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 
  8.1.7 จัดระบบงานใหมีความยืดหยุนคลองตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถตรวจสอบได 
และสงเสริมพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางตอเนื่อง         
เพ่ือใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการสงมอบบริการสาธารณะ พรอมทั้งการพัฒนาขาราชการ โดยเฉพาะ          
ขาราชการรุนใหมที่จะตองเปนกําลังสําคัญของภาคราชการในอนาคต 
  8.1.8 ปรับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน และสิทธิประโยชนของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐให
เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพของผูปฏบัิติงานในลักษณะที่อาจแตกตางกันตามพ้ืนที่ ตามการแขงขัน
ของการจางงานในแตละสายอาชีพที่เหมาะสม และตามความจําเปนเพ่ือรักษาคนเกงคนดีไวในราชการ รวมท้ังการ
สรางความสมดุลของคุณภาพชีวิตขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหดีขึ้น เพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรี 
มีขวัญกําลังใจท่ีจะปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
 

  ขอ  8.3 สื่อและการรับรูขอมูลขาวสาร 
  8.3.1 สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารสาธารณะจากทางราชการ และ  
ส่ือสาธารณะอื่นไดอยางกวางขวาง เปนธรรม และรวดเร็ว รวมท้ังใหกลไกภาครัฐเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
ในทุกมิติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
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3.   การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  4  ป พ.ศ. 2552– 2555 มหาวิทยาลัยขอนแกน 
   
  แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552 – 2555 มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดทําขึ้นบนพ้ืนฐานหลักการ              
ที่สอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552-2554 (รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี) 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยอาศัยกรอบ
นโยบายและพันธกิจสําหรับการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2550 – 2554 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดกําหนด
ขึ้น ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฉบับที่ 3/2549 แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 – 2553 ตาม
แผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 – 2553 ฉบับไดรับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550  แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 
2551-2554 มหาวิทยาลัยขอนแกน (รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี) ผลการประเมินคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนจาก สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงาน สมศ. ผลการประเมินอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน    
ของคณะกรรมการกํากับติดตามและประเมนิผลงานของอธิการบดี ตลอดจนผลการระดมและรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาคมและภาคสวนตางๆ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

 3.1 การเตรียมการและการประชุมระดมสมองเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 
2552-2555 และแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
  มหาวิทยาลัยขอนแกนไดมีการเตรียมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552-2555 และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 โดยเริ่มตนจากการรวมรับฟง สํานักงาน ก.พ.ร. ชี้แจง                    
รางกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เมื่อ
วันที่ 27 สิงหาคม 2551 จากนั้นมหาวิทยาลัยจึงไดประชุมชี้แจงใหแกคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่             
29 สิงหาคม 2551 เพ่ือชี้แจงและซักซอมความเขาใจในประเด็นรางกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม          
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 แกคณะ/หนวยงาน และแบบฟอรมการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะ/หนวยงาน มหาวิทยาลัยขอนแกนและไดกําหนดใหคณะ/
หนวยงาน จัดสงแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะ/หนวยงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน มายัง
มหาวิทยาลัยในวันที่ 10 กันยายน 2551 
  การประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดทําแผนปฏบัิติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552-2555 และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2551 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทุกภาคสวนของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมีสวนรวมรับรู และสรางความเขาใจรวมกันในการกําหนดนโยบายการพัฒนาและการ
บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแกน ผูเขารวมการสัมมนาประกอบดวย 2 ภาคสวนหลัก คือ สวนที่ 1 ผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายในมหาวิทยาลัย ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี/รองคณบดี ผูอํานวยการ/รอง
ผูอํานวยการ ศูนย  สถาบัน  สํานัก กอง  หัวหนาหนวยงาน  บุคลากรสายผูสอน บุคลากรสายสนับสนุน ทุกระดับ 
และทุกสายงาน ตลอดจนตัวแทนนักศึกษา และสวนที่ 2 ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกมหาวิทยาลัย ไดแก กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน คณะกรรมการภาคประชาชนเพื่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน ผูทรงคุณวุฒิจากภาครัฐบาล ภาคประชาสังคม ไดแก ผูแทนประชาชน ผูแทน
เอกชน องคกรพัฒนาเอกชน ส่ือมวลชน ผูปกครอง ศิษยเกา และประชาชน ประเด็นการสัมมนาจะประกอบดวย 
การทบทวนวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงค การพิจารณาตัวชี้วัด/คาเปาหมาย และกําหนดกลยุทธ
หลัก การกําหนดแผนงาน /โครงการ ผลผลิต ผลลัพธ ทรัพยากรที่จะใช ซึ่งปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม                      
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การมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ ความคาดหวังตอมหาวิทยาลัยตามประเด็นยุทธศาสตรทั้ง 5 ดาน ซึ่งผลการ
สัมมนาทั้งหมด คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการจะไดนําไปวิเคราะหเพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติราชการตอไป  
 
 3.2 การแถลงนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการจัดทําแผนการบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 รัฐบาลนายสมชาย  วงศสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี 
  รัฐบาลนายสมชาย วงศสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 
7 ตุลาคม  2551 และไดมีการประชุมชี้แจงนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการจัดทําแผนการบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2551 เพ่ือใหสวนราชการสามารถนํานโยบายไปแปลงสูการปฏิบัติ
ผานการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินไดอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และแผนการบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 คณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551 และประกาศใน                
ราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนพิเศษ 175 ง ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 โดยในระหวางนั้น              
สํานักงบประมาณไดแจงเรื่องการเตรียมการจัดทํางบประมาณและการกําหนดปฏิทินงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 (ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว 329 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2551) 
ซึ่งกําหนดใหสวนราชการตางๆ จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปและแผนปฏิบัติราชการประจําปและเสนอตอรัฐมนตรี
เจาสังกัดพิจารณาใหความเห็นชอบในระหวางวนัที่ 29 ตุลาคม 2551 -  12 มกราคม 2552 
 
 3.3 การเตรียมเสนอแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552-2555 และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
    ภายหลังจากที่รัฐบาลประกาศแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 (รัฐบาล                    
นายสมชาย วงศสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี) มหาวิทยาลัยขอนแกนจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552 - 
2554 และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่สอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดินดังกลาว 
และในระหวางนั้นสํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดสงคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 (ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1201/5637 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2551) มหาวิทยาลัย
จึงไดปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับรายละเอียดตางๆ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือเตรียมเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนตอไป 
 
 3.4 การแถลงนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการจัดทําแผนการบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 รัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี 
  รัฐบาลนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 
29 ธันวาคม 2551 และไดมีการประชุมชี้แจงนโยบายของรัฐบาลและราชการแผนดินไดอยางชัดเจนและ                   
มีประสิทธิภาพ และแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 คณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบเมื่อ
วันที่ 13 มกราคม 2552 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 126 ตอนพิเศษ 12 ง ณ วันที่  27 มกราคม 2552 
ซึ่งสวนราชการตางๆ จะตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปและแผนปฏิบัติราชการประจําปใหแลวเสร็จภายใน                
60 วัน คือในวันที่ 27 มีนาคม 2552 
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 3.5 การแจงแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4  ป และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป สําหรับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. และ
สํานักงบประมาณ 
  ภายหลังจากที่รัฐบาลประกาศแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 (รัฐบาล                       
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี) มหาวิทยาลัยไดรับการแจงแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปและ
แผนปฏิบัติราชการประจําป สําหรับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ จากหนวยงานตางๆ คือ 
สํานักงบประมาณ ตามหนังสือดวนที่สุดที่ นร 0718/ว 39 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2552 เรื่อง แนวทางการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปและแผนปฏิบัติราชการประจําป และสํานักงาน ก.พ.ร. ตามหนังสือดวนมากที่ นร 1200 /            
ว 2 ลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2552 เรื่อง แจงแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป สรุปความวาสวนราชการ
จะตองนําแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 – 2554 (รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี) ไปใช
ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปและแผนปฏิบัติราชการประจําป และจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ เพ่ือประกอบการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและจัดสงใหสํานักงบประมาณ เพ่ือประกอบการ
จัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปโดยไดจัดสงแบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป มาเพ่ือเปน
แนวทางในการดําเนินการโดยสวนราชการสามารถจัดทําขอมูลแผนปฏิบัติราชการ 4 ปและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป ในระบบ e-Budgeting ของสํานักงบประมาณได 
 
 3.6 การเสนอแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552-2555 และ แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตอที่ประชุมคณบดี และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
  จากการประชุม การระดมสมองจากทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัยขอนแกน การวิเคราะห สังเคราะห
ขอมูลสารสนเทศตางๆ ของคณะกรรมการจัดทําแผนฯ การชี้แจงแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป โดย
หนวยงานตางๆ คือ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานงบประมาณ สํานักงาน 
ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552 – 2554 และแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงไดรับการปรับปรุงใหเปนแผนฉบับสมบูรณและ                   
ที่ประชุมคณบดีมีมติใหความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 และที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยขอนแกนมีมติใหความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2552                 
โดยมหาวิทยาลัยขอนแกนจะเสนอตอสํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานัก
งบประมาณตอไป 
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 สําหรับสวนที่ 2  คือแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552 - 2555 มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยจัดทําใน
แบบฟอรม 2  แบบฟอรมคือ 
  สวนที่ 2.1  แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552 - 2555 มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามแบบฟอรมของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) จากหนังสือดวนมากที่ นร 1200 / ว 2 ลงวันที่ 10 
กุมภาพันธ 2552 เรื่อง แจงแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ซึ่งจะประกอบไปดวย  

• วิสัยทัศน  คานิยมองคการ พันธกิจ   
• ประเด็นยุทธศาสตร 
• ความเชื่อมโยง/สอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน 
• เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
• ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย   
• กลยุทธ  โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม และผูรับผิดชอบ 
• กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2551-

2554 
  สวนท่ี 2.2  แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552 – 2554 มหาวิทยาลัยขอนแกนตามแบบฟอรมของ
สํานักงบประมาณ จากหนังสือสํานักงบประมาณที่ นร 0718/ว 39 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2552 เรื่อง แนวทางการ
จดัทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ ประจําป ซึ่งจะประกอบไปดวย  

• แบบ ผปร01 : วิสัยทัศน พันธกิจ ความเชื่อมโยงแผนการบริหารราชการแผนดิน             
พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง 
ยุทธศาสตรกระทรวง ผลผลิต และโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

• แบบ ผปร02 : เปาหมายเชิงนโยบาย - กลยุทธ วิธีการที่กําหนดในแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน /  เปาหมายการใหบริการกระทรวง -มหาวิทยาลัยขอนแกน /                      
คาเปาหมายของตัวชี้วัด /ผลผลิต โครงการ – กิจกรรม / ปงบประมาณ – แหลงเงิน / 
ผูรับผิดชอบ 
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  ในสวนที่ 2.1 คือ แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552 – 2555 ตามแบบฟอรมของสํานักงาน ก.พ.ร. 
ประกอบไปดวย วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร  ความเชื่อมโยง/สอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน  
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย  กลยุทธ  โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม และผูรับผิดชอบ             
กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2551-2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1.   วิสัยทัศน 
  มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของภูมิภาคอาเซียนโดยเปนมหาวิทยาลัยแหงการ
เรียนรู มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย มหาวิทยาลัยแหงคุณภาพ มหาวิทยาลัยแหงการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ 
และเปนมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี 

 

2.  พันธกิจ 
  การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหเปนที่ยอมรับใน
ระดับมาตรฐานสากลที่มุงการพัฒนาชุมชนและสังคมใหเขมแข็ง  
 

3.  คานิยมองคการ 
 ตามนโยบายการกํากับองคการที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกําหนดคานิยมองคการไวคือ 

1. การนําองคการอยางมีวิสัยทัศนตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี 
2. ความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอม 
3. การใหความสําคัญกับบุคลากรและคูความรวมมือ 
4. การเรียนรูของบุคคลและองคการ 
5. การใหความสําคัญกับผูรับบริการ 

 

4.  ประเด็นยุทธศาสตร 
1. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาท่ีมุงสงเสริมศักยภาพใหเปนบัณฑิตที่   

พึงประสงค   
2. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาที่สรางองคความรูใหเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถ    

ในการแขงขัน   
3. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การบริการวิชาการที่เสริมสรางการพัฒนาที่ย่ังยืน  
4. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษ พัฒนา ถายทอด และฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและ

วัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
5. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ  
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษา 

ที่มุงสงเสรมิศักยภาพใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค 
 

ความเชื่อมโยง/สอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน 
 
นโยบายรัฐบาลที่ 3.  สังคมและคุณภาพชีวิต                 

3.1  นโยบายการศึกษา 
 
เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
1 .  คน ไทยทุ ก ก ลุ  ม  ทุ ก วั ย  ไ ด  รั บ
การศึกษาที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล 
ต้ั ง แต  ร ะดั บปฐมวั ย  จนตลอดชี วิ ต  
มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบ
อาชีพ และเสริมสรางขีดความสามารถ
ของประ เทศในการ เป น ศูนย กลาง
การศึกษา ฝกอบรม การวิจัยและพัฒนา
ในระดับภูมิภาค รวมท้ังเสริมสร าง 
สังคมแหงการเรียนรู 

• ประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษา 15 ปโดยไมเสียคาใชจาย 
• ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสูงขึ้นอีก 

รอยละ 20 ใน 3 ป 
• สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาตอสายสามัญเปน 50 : 50 
• สัดสวนของผูเรียนสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสายสังคมเปน 

40 : 60 
• มีระบบการรับรองสมรรถนะในการประกอบอาชีพที่ได มาตรฐานสากล 

มีเกณฑกําหนดคาตอบแทนและความกาวหนาในการทํางาน 
• ประชาชนเขาถึงการศึกษานอกระบบและการฝกอบรมอยางตอเนื่อง

ตลอดชีวิตเพ่ิมมากขึ้น 
 
กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบายเรื่อง กลยุทธ/วิธีการ 
1. ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยปฏิรูปโครงสรางและการ
บริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ 
และระดมทรัพยากรเพื่อการปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษา
ต้ังแตระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา พัฒนา
ครู พัฒนาระบบการคัดเลือกเขาสูมหาวิทยาลัย พัฒนา
หลักสูตร รวมท้ังปรับหลักสูตรวิชาแกนหลัก รวมถึงวิชา
ประวัติศาสตร ปรับปรุงส่ือการเรียนการสอน พัฒนาทักษะใน
การคิดวิเคราะหปรับบทบาทการศึกษานอกโรงเรียนเปน
สํานักงานการศึกษาตลอดชีวิต และจัดใหมีศูนยการศึกษา
ตลอดชีวิตเพ่ือการเรียนรูที่เหมาะสมในแตละพ้ืนที่ ตลอดจน  
สงเสริมการกระจายอํานาจใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาเพื่อนําไปสูเปาหมายคุณภาพการศึกษาและการ

• ปฏิรูปคุณภาพการศึกษาทั้ งระบบ  รวมถึง
การศึกษาตลอดชีวิต ปฏิรูปกระบวนการผลิต
และพัฒนาครู ระบบการคัดเลือกผู ที่จะเขาสู
อาชีพครู พรอมทั้งสรางกระบวนการเรียนรู
ปลูกฝงจิตสํานึก คานิยม คุณธรรมตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  โดยความร วมมือของ
เครือขาย บาน สถาบันศาสนา สถานศึกษา 
ชุมชนและส่ือ 

• ปรับระบบการคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับอุดม  
ศึกษาใหมีความเปนธรรมสามารถศึกษาตอ  
ไดตามความตองการและความถนัดอยางแทจริง 
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นโยบายเรื่อง กลยุทธ/วิธีการ 
เรียนรูที่มุงเนนคุณธรรมนําความรูอยางแทจริง 
2. สงเสริมใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาทั้ง
ระบบ โดยมุงเนนในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพ่ือให
สนองตอบความตองการดานบุคลากรของภาคเศรษฐกิจ 

• เรงสงเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
และสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาโดยความ 
ร ว ม มื อ ร ะ ห ว า ง ส ถ า น ศึ ก ษ า กั บ ส ถ า น
ประกอบการ/ภาคธุรกิจเอกชนตามศักยภาพและ
ความพรอมในการผลิตกําลังคนใหสอดคลอง  
กั บค ว ามต  อ ง ก า ร แ ร ง ง า นขอ งป ร ะ เ ทศ 
โดยเฉพาะในกลุ มอุตสาหกรรมเปาหมายและ
สาขาที่มีความจําเปนในการพัฒนาประเทศ 

• สงเสริมความรวมมือของภาคเอกชนในการ  
ฝกปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษาการพัฒนา
หลักสูตร การวิจัย รวมท้ังการรวมลงทุนในการ
ผลิตและพัฒนากําลังคนที่เปนความตองการ 

4. จัดใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาฟรี 15 ป ต้ังแตระดับ
อนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายพร อมทั้ ง เ พ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหเกิดความเสมอภาคและ
ความเปนธรรมในโอกาสทางการศึกษาแกประชากรในกลุม  
ผูดอยโอกาสทั้งผู ยากไร ผู พิการหรือทุพพลภาพ ผูอยูใน
สภาวะยากลําบาก ผูบกพรองทางรางกายและสติปญญาและ
ชนตางวัฒนธรรม รวมทั้งยกระดับการพัฒนาศูนยเด็กเล็กใน
ชุมชน 

• สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมรวมท้ัง
เพ่ิมโอกาสเขาถึงบริการการศึกษาโดยจัดบริการ
ทางการศึกษาใหครอบคลุมทั่วถึงทุกระดับ /
ประเภทในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสม 

• จัดทําส่ือและนวัตกรรมดานการศึกษาสําหรับ  
ผูพิการหรือผูทุพพลภาพ รวมทั้งผูบกพรองทาง  
รางกายและสติป ญญา และพัฒนาเครือขาย  
ความรวมมือในการใหบริการชวยเหลือ รวมทั้ง 
สงเสริมและสนับสนุนส่ือทางการศึกษาใหกับ  
ผู  ย ากไร  และผู  ด  อย โอกาส  ผู  พิ ก ารหรื อ  
ผูทุพพลภาพรวมทั้งผูบกพรองทางรางกายและ
สติปญญา และชนตางวัฒนธรรม 

5. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
แล ะ อุ ดมศึ กษา ไปสู  ค ว าม เป น เ ลิ ศ โ ดยกา ร จั ด ก ลุ ม
สถาบันการศึกษาตามศักยภาพ ปรับเงินเดือนคาตอบแทน
ของผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาใหสูงขึ้น โดยภาครัฐ
เปนผู นําและเปนแบบอยางของการใชทักษะอาชีวศึกษา  
เปนเกณฑกําหนดคาตอบแทนและความกาวหนาในงานควบคู
กับการพัฒนาองคความรู  และนวัตกรรมด วยการเพิ่ม  
ขีดความสามารถดานการวิจัยและพัฒนา 

• พัฒนา ร ะบบบริ ห า ร จั ด ก า ร ขอ งสถ าบั น  
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาใหมีความคลองตัว
เอื้อตอการจัดกลุมสถาบันการศึกษาเพ่ือรวมมือ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาร วมกับ
ภาคเอกชน 

• สงเสริมใหการวิจัยและพัฒนาเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู ที่เหมาะสมกับผู เรียนและ
บริบทของสถานศึกษา โดยมุงใหมีการเรียนการ
สอนดวยกระบวนการ วิจัยอยางเขมขน ตลอด
จนสงเสริมใหมีการวิจัยในประเด็นที่สําคัญของ
ประเทศ 
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นโยบายเรื่อง กลยุทธ/วิธีการ 
6. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการกองทุนให กู  ยืมเพ่ือ
การศึกษา ใหมีการประนอมและไกลเกล่ียหนี้รวมทั้งขยาย
กองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเพิ่มขึ้นเพ่ือใหประชาชนมีโอกาส
ในการเขาถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรี
เพ่ิมขึ้น 

• สรางโอกาสการมีงานทําใหแกผู กู  โดยสราง  
เครือขายความรวมมือระหวางกระทรวงแรงงาน
ในการจัดหาแหลงงานรองรับทั้งในหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

• เร งผลักดัน ร าง พ.ร .บ.กองทุนเงินให กู  ยืม  
เพ่ือการศึกษา พ.ศ. .... มาใชในการปฏิบัติ 

7. สงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชนใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสรางสรรคอยางชาญฉลาด เพ่ือ  
เสริมสรางการเรียนรู 

• สรางความรู  ความเขาใจใหเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีความตระหนัก รู จักคิดและกรอง  
ในการเลือก  รับชม  และใช  เทคโนโลยี ใน  
เชิงสรางสรรค โดยเฉพาะการสรางเสริมการ
เรียนรู ใหกับตนเองเพิ่มขึ้น 

• เสริมสรางกระบวนการคิดที่เปนระบบใหแกเด็ก 
เยาวชน และประชาชนสามารถนําขอมูลที่ไดรับ
มาใชประโยชน ในการพัฒนาองคความรู ให  
กับตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ รวมท้ังการ  
เผยแพร ประชาสัมพันธ แบบอยางของการ
ประพฤติที่ดีและเหมาะสม 

• สงเสริมและพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหสามารถ  
เขาถึงแหลงขอมูลที่หลากหลายและใชประโยชน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

8. เรงรัดการลงทุนดานการศึกษาและการเรียนรูอย าง  
บูรณาการในทุกระดับการศึกษาและในชุมชน โดยใชพ้ืนที่และ
โรงเรียนเปนฐานในการบูรณาการทุกมิติและยึดเกณฑการ
ประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาเปนหลักในการยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ตํ่ากวา
เกณฑมาตรฐาน และสงเสริมความเปนเลิศของมหาวิทยาลัย
ไปสู การเปนศูนยกลางทางการศึกษาและวิจัยพัฒนาใน
ภูมิภาค รวมทั้งเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิตในชุมชน โดยเชื่อมโยงบทบาทสถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา และสถาบันทางศาสนา 

• พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางปญญา โดยการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับ
อ าชี ว ศึ กษ า  อุ ด มศึ กษ า แล ะ ก า รพั ฒน า  
องค  ความรู  นวัตกรรมมุ งเน นการเพิ่มขีด
ความสามารถดานการวิจัยและพัฒนาสงเสริม
การสร างนักวิจัยมืออาชีพและสนับสนุนการ
ดําเนินการวิจัยในลักษณะ Research Program 
ในประเด็นสําคัญๆ ของประเทศ 

• สรางความเข มแข็งใหแก สถาบันการศึกษา
และศูนยการศึกษาวิจัย โดยสงเสริมใหมีการ  
จั ดกลุ  ม สถาบั นการศึ กษาตามศั กยภาพ  
ความเชี่ยวชาญ และบทบาทของกลุมพ้ืนที่ อาทิ 
กลุมสรางองคความรูและสรางสรรคนวัตกรรมที่
หลากหลายเชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการ
ควบคูกับการพัฒนาและเชื่อมโยงการดําเนินงาน
ของศูนยความเปนเลิศในสาขาที่มีศักยภาพ 
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นโยบายเรื่อง กลยุทธ/วิธีการ 
• พัฒนาโครงสร  าง พ้ืนฐานระบบและป จจัย

สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดย
การลงทุนดานบุคลากรทั้งการผลิตและพัฒนา
นักวิจัย ตลอดจนพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ 

หมายเหตุ : นโยบายเรื่องที่  3 ไมเกี่ยวของกับสถาบันอุดมศึกษา 
 
นโยบายรัฐบาลที่ 6.  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 

6.2  เรงรัดผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและบุคลากรดานการ
วิจัยใหสามารถตอบสนองความตองการของภาคการผลิต 

 
เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชงินโยบาย ตัวชีว้ัด 
1. เร งผลิตบุคลากรวิจัยและพัฒนาใหสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของภาคการผลิต 

• บุคลากรวิจัยและพัฒนา 10 คนตอประชากร 10,000 คน 
• จํานวนบุคลากรที่มีความรูความชํานาญและสามารถในการ

ดําเนินงานดานการบริหารจัดการวิจัยของประเทศที่เพ่ิมขึ้น 
 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 
นโยบายเรื่อง กลยุทธ/วิธีการ 

1. เรงรัดผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีและ
บุคลากรดานการวิจัยใหสามารถตอบสนองความตองการ
ของภาคการผลิต โดยพัฒนาเสนทางความกาวหนาใน  
สายอาชีพ และมีหนวยงานวิจัยที่สามารถรองรับบุคลากรได  
อยางเพียงพอ เชน ศูนยบมเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมศูนยแหงความเปนเลิศ และอุทยานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เปนตน 

• ผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน
ทุกระดับ โดยเฉพาะนักวิจัยระดับปริญญาเอก และ
สรางความเขมแข็งใหแกบัณฑิตศึกษาในประเทศ
ใหได มาตรฐานโลกรวมทั้งสร างความร วมมือ  
ระหวางนักวิจัยและสถาบันวิจัยทั้งในและตาง
ประเทศ 

 



แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552-2555  มหาวิทยาลัยขอนแกน  
 

หนา  17 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
 

 1. มีบัณฑิตมีคุณลักษณะเฉพาะ โดดเดน ที่เปนเอกลักษณของ มข. ตรงกับความตองการของสังคม 
(Graduate’s identity)   
 2. มีหลักสูตรที่สงเสริมการวิจัยระดับปริญญาเอก และความเปนนานาชาติ (Study Programs Enhancing 
Research and International)  
 3. มีอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการ และมีศักยภาพสูงดานการสอนและวิจัย                
(High Competencies & Qualified Faculty Staff)  
 4. การจัดการศึกษาสูกลุมเปาหมายที่หลากหลาย (Education for all) 
 
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน

คาเปาหมาย 
 ตัวชี้วัด 

51 52 53 54 55 52-55 
1.1 ระดับความสําเร็จของการมีคุณลักษณะ

เฉพาะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 
กําหนด

คุณลักษณะ
เฉพาะฯ แลว 

3 4 5 5 5 

1.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวน 
และสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค 

4 5 5 5 5 5 

1.3 รอยละที่เพ่ิมขึ้นของนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีทั้งหมด(จากฐาน ป 2549) 

33.33 10  10 

1.4 รอยละที่เพ่ิมขึ้นของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาทั้งหมด(จากฐาน ป 2549) 

67.52 30 30 

1.5* ระดับความสําเร็จของการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

na 4 4 4 4 4 

1.6 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอ
หลักสูตรทั้งหมด 

82.58 85 87.5 90 95 95 

1.7* ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแกนสูความเปนนานาชาติ 

5 5 5 5 5 5 

1.7.1 จํานวนหลักสูตรนานาชาติ  42 43 44 45 46 46 
1.7.2 จํานวนนักศึกษานานาชาติ  223 230 240 250 260 980 
1.7.3 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปตางประเทศ 233 250 275 300 325 1,150 
1.7.4 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากตางประเทศ 200 210 220 230 240 900 

1.8 รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 

52.86 54 56 58 60 60 



แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552-2555  มหาวิทยาลัยขอนแกน  
 

หนา  18 

ผลการ
ดําเนินงาน คาเปาหมาย 

 ตัวชี้วัด 
51 52 53 54 55 52-55 

1.9 รอยละของอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ 63.28 64 66 68 70 70 
1.10 ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ (Student Centered Learning)  
4 4 4 5 5 5 

1.11 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด 
คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอ
นักศึกษา 

10,941 10,000 10,500 11,000 11,500 11,500 

1.12* ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตและบทบาท
ของสถาบันอุดมศึกษา  

            

1.12.1 รอยละของระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของ
ผูใชบัณฑิต  

4.31 4 4 4 4 4 

1.12.2 รอยละของระดับความพึงพอใจตอ
สถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา 

4.31 4 4 4 4 4 

1.13* รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงาน
ทําและประกอบอาชีพอิสระ ในระยะเวลา 1 ป  

86.86 85 85 85 85 85 

1.14* รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงาน
ทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา   

94.44 90 90 90 90 90 

1.15* รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ในรอบ 3 ปที่ผานมาตอจํานวนผูเขาสอบ
ทั้งหมด 

87.75 85 85 85 85 85 

1.16* รอยละของจํานวนบทความวิทยานิพนธ
ปริญญาโท/เอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาโท/เอกทั้งหมด  

82.45 85 85 85 85 85 

1.17 จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทาง
วิชาการหรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพ
บัณฑิต ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

174 180 200 220 250 850 

1.18 รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายผลผลิตของมหาวิทยาลัยตาม
เอกสารงบประมาณรายจายประจําปในสวน
ของ ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษา  

95.69 85 85 85 85 85 

   หมายเหตุ   1. * ตัวช้ีวัดตามคํารับรองและการประเมินผลการการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
  2. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย สามารถปรับเพิ่ม ปรับปรุงไดตามแผนปฏบิัติราชการประจําป ตามความเหมาะสม 



แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552-2555  มหาวิทยาลัยขอนแกน  
 

หนา  19 

กลยุทธ   โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม  และผูรับผิดชอบ 
 

กลยุทธ โครงการ  ผลผลิต/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

1.1 1.1.1 โครงการทบทวนแผนการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  

1 ฝายวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ 

  1.1.2 โครงการผลิตบัณฑิตตามความตองการ
ของประเทศ  

2 

  (1) จัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี* 

  

ทุกคณะวิชาและ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ  

  

จัดทําแผนผลิตบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษา โดยกําหนด
เปาหมายและทิศทางการผลิตบัณฑิต
ในระยะยาวใหสอดคลองกับปจจัย
ทรัพยากร ลักษณะของสาขาหรือ
ศาสตร ความตองการกําลังคนและ
ความคาดหวังของสังคม 

(2) จัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร
สุขภาพ* 

    

    (3) จัดการเรียนการสอนสาขาสาขาวิชาที่
ขาดแคลน* 

    

    (4) จัดการเรียนการสอนสาขาสังคมศาสตร*     

    (5) เรงรัดจัดการเรียนการสอนสาขา
แพทยศาสตรและสาขาพยาบาลศาสตร* 

    

1.2 1.2.1 โครงการรับเขานักศึกษาใหมีความ
หลากหลาย 

1 ฝายวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ 

  1.2.2 โครงการใหทุนการศึกษา 2 

  

พัฒนาระบบรับเขาศึกษาใหมีความ
หลากหลายเพ่ือไดนักเรียนผูมี
ความสามารถพิเศษ ผูมีศักยภาพสูง 
ผูดอยโอกาสโดยเชื่อมโยงกับการจัด
โครงการ/กิจกรรม การใหทุน การ
ประชาสัมพันธ และการตลาดเชิงรุก 
 

1.2.3 โครงการประชาสัมพันธและการตลาดเชิง
รุกดานการศึกษา 

  

คณะวิชาและ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 
  

1.3 1.3.1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  1 ฝายวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ 

  1.3.2 โครงการประเมินและติดตามผลการ
จัดการหลักสูตร 

2 คณะวิชาและ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

        

  

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่มี
คุณภาพที่สะทอนคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของมหาวิทยาลัย ขอนแกน 
โดยทบทวนและประเมินผลการ
จัดการหลักสูตรโดยเนนการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร (Result-
Based) และนําผลการประเมินมาใช
ในการตัดสินใจเชิงนโยบายในการ
พัฒนา/ปรับเปล่ียน 
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กลยุทธ โครงการ  ผลผลิต/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

1.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการ
สอนใหเขมแข็ง 

1.4.1 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียน
การสอนใหเขมแข็ง  

1 ฝายวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ 

    1.4.2 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน* 2 คณะวิชาและ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

1.5 1.5.1 1 ฝายวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ 

  

พัฒนาทักษะและศักยภาพของ
นักศึกษาที่มุงสงเสริมใหเปนบัณฑิตที่
พึงประสงค   

โครงการทบทวนและกําหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2 ฝายพัฒนา

นักศึกษา 
    1.5.2 โครงการสงเสริมและพัฒนากระบวนการ

เรียนการสอนที่มุงพัฒนาทักษะการ
เรียนรูและคุณลักษณะบัณฑิตที่          
พึงประสงคของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

3 คณะวิชาและ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

    1.5.3 โครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพของ
นักศึกษาที่มุงสงเสริมใหเปนบัณฑิตที่  
พึงประสงค 

   

    1.5.4 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและ
ส่ิงแวดลอมเพ่ือสงเสริมการเรียนรูของ
นักศึกษา 

    

1.6 1.6.1 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
นานาชาติ (จัดตั้งวิทยาลยันานาชาติแลว) 

1 ฝายวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ 

  1.6.2 โครงการสรางระบบและกลไกการ
สนับสนุนการพัฒนาและบริหารจัดการ
หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรรวมกับ
มหาวิทยาลัยตางประเทศ 

2 คณะวิชาและ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

  1.6.3     

  

สงเสริมและสนับสนุนการเปด
หลักสูตรนานาชาติเพ่ือเปดตลาด
การศึกษาสูระดับสากล 
  

  

โครงการสงเสริมและสนับสนุนความ
รวมมือทางวิชาการและวิจัยกับ
ตางประเทศในสาขาวิชาที่มีศักยภาพ
หรือสาขาวิชาที่ตองการพัฒนา  

    

1.7 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
คณาจารย 

1.7.1 1 ฝายวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ 

     

โครงการสงเสริมและพัฒนาอาจารยเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพดานการใชภาษาอังกฤษ
สําหรับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
นานาชาติ และการเผยแพรผลงานใน
ระดับนานาชาติ  

2 ฝายทรัพยากร
บุคคล 
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กลยุทธ โครงการ  ผลผลิต/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

    1.7.2 โครงการใหทุนหรือสงเสริมใหอาจารย
ไดรับทุนเพ่ือศึกษาตอระดับปริญญาเอก
ทั้งในและตางประเทศ   

3 คณะวิชาและ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

    1.7.3 โครงการสงเสริม ผลักดันและจัดระบบ
กลไกเพื่อสนับสนุนการเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการของอาจารยอยางเปน
รูปธรรม 

    

1.8 
  

1.8.1 1 ฝายวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ 

 

พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ในระบบ  e-Learning เพ่ือการขยาย
โอกาสทางการศึกษาสูกลุมเปาหมาย
ที่หลากหลาย 

 

โครงการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนในระบบ e-Learning เพ่ือการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาสู
กลุมเปาหมายที่หลากหลาย 

2 คณะวิชาและ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

    1.8.2 โครงการ Cyber College เพ่ือจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรปริญญาหรือ
จัดการศึกษาตอเนื่อง โดยใชส่ือ
อิเล็กทรอนิกสทางการศึกษา 

  

หมายเหตุ  1. *  หมายถึง  กิจกรรมหลัก ภายใตเอกสารงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กระทรวงศึกษาธิการ  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 2. โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม อาจมีโครงการผลผลิตกิจกรรมยอยและสามารถปรับเพิ่ม ปรับปรุงไดตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ตามความเหมาะสม 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  
การวิจัยและพัฒนาที่สรางองคความรู 

ใหเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน   
 

ความเชื่อมโยง/สอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน 
 
นโยบายรัฐบาลที่ 6.  วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  การวิจัยและนวัตกรรม 

6.1  สงเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนวพระราชดําริ การวิจัยและพัฒนา
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งงานวิจัยขั้นพ้ืนฐาน และงานวิจัยประยุกต 

 
เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชงินโยบาย ตัวชีว้ัด 
1. ผลงานวิจัยทุกระดับสามารถนําไปประยุกตใชใน
ภาคการผลิต บริการ และการยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

• จํานวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนําไป  
ประยุกตใชในภาคการผลิตบริการ และการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตเพ่ิมขึ้น 

• จํานวนผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนําไปยื่น
ขอจดสิทธิบัตรไมนอยกวา 450 เรื่อง 
 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบายเรื่อง กลยุทธ/วิธีการ 
1. สงเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนว
พระราชดําริ การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีทั้ งงานวิจัยขั้น พ้ืนฐาน  และ
งานวิจัยประยุกต เพ่ือนําไปใชประโยชน ในเชิง
พาณิชย และพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งเรงรัด
การวิจัยและ 
พัฒนาเทคโนโลยี ที่มีความสําคัญตอการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ  
ในอนาคต อาทิ เทคโนโลยีสําหรับผูพิการ
เทคโนโลยีอวกาศ เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
และเทคโนโลยีเพ่ือความมั่นคง 

• เร งรัดการส งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนา
เทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอมในทุกระดับโดยการรวมมืออยาง
ใกลชิดระหวางผูผลิตผลงานและผูมีสวนไดสวนเสีย 

• สรางชองทางการแลกเปลี่ยนองคความรูระหวางผูมีสวนได  
สวนเสีย ผานกระบวนเครือขายและการจัดเวทีแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น 

• นําองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มาพัฒนา  
ตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน 

• สนั บสนุ นสถาบั นด  านองค ค ว ามรู  ใ นกา รพัฒนาขี ด
ความสามารถดานวิจัยและนวัตกรรม 

• พัฒนากลไกและสิ่งอํานวยความสะดวกในการให บริการ
เชื่อมตอระหวางประโยชนและผูสนับสนุน 
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นโยบายรัฐบาลที่ 6.  วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  การวิจัยและนวัตกรรม 

6.2  เรงรัดผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและบุคลากรดานการ
วิจัยใหสามารถตอบสนองความตองการของภาคการผลิต 

 
เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชงินโยบาย ตัวชีว้ัด 
1. เร งผลิตบุคลากรวิจัยและพัฒนาใหสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของภาคการผลิต 

• บุคลากรวิจัยและพัฒนา 10 คนตอประชากร 10,000 คน 
• จํ านวนบุคลากรที่มีความรูความชํานาญและสามารถในการ

ดําเนินงานดานการบริหารจัดการวิจัยของประเทศที่เพ่ิมขึ้น 
 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 
นโยบายเรื่อง กลยุทธ/วิธีการ 

1. เร งรัดผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตร  และ
เทคโนโลยีและบุคลากรดานการวิจัยใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของภาคการผลิต โดย
พัฒนาเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ และมี 
หนวยงานวิจัยที่ สามารถรองรับบุคลากรได  
อยางเพียงพอ เชน ศูนยบมเพาะวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมศูนยแหงความเปนเลิศ และ
อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน 
 

• จัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร ในทุกภาคใหแลวเสร็จ และ
ติดตามประเมินผล 

• พัฒนาศูนยแหงความเปนเลิศเพ่ือรองรับเทคโนโลยีอุบัติใหม 
และเทคโนโลยีที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ 

• พัฒนาเทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศและอวกาศเพื่อ
ส นั บ ส นุ น ก า ร พั ฒ น า ป ร ะ เ ท ศ โ ด ย เ ฉ พ า ะ ด า น
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม 

• เพ่ิมขีดความสามารถดานโครงสรางพ้ืนฐานทางปญญาของ
ประเทศพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย สรางนักวิจัยอาชีพ  
สรางผลงานวิจัยที่นําไปพัฒนาตอยอดและประยุกตใชใน 
เชิงพาณิชยและเชิงนโยบายสาธารณะ 

 
นโยบายรัฐบาลที่ 6.  วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  การวิจัยและนวัตกรรม 

6.3  ปฎิรูประบบการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
 
เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชงินโยบาย ตัวชีว้ัด 
1.พัฒนาระบบฐานขอมูลที่จะชวยในการจัดการทรัพยากรใน
การวิจัยใหมีประสิทธิภาพและใชประโยชนจากงานวิจัยรวมทั้ง
สรางเครือขายระหวางผูที่เกี่ยวของวิจัย ทั้งภายในประเทศ
และระหวางประเทศ 

• ระบบฐานขอมูลกลไกหรือโครงสรางพ้ืนฐานที่  
สงเสริมการพัฒนาภาคการผลิตและบริการของ
ไทยใหแขงขันไดในตลาดโลก 

2.สนับสนุนงานวิจัยเชิงบูรณาการใหสามารถนําผลงานวิจัย
ไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น 

• จํานวนผลงานวิจัยเชิงบูรณาการที่ได รับการ  
ตีพิมพ ในวารสารวิชาการและสามารถนําไปใช
ประโยชนในการพัฒนาประเทศ 
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กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบายเรื่อง กลยุทธ/วิธีการ 
1. ปฏิรูประบบการวิจัยและพัฒนาของประเทศโดยจัดใหมี 
กองทุนวิจัยรวมภาครัฐและเอกชนที่รัฐลงทุนรอยละ 50 
และจัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําใหกับภาคเอกชนที่เขารวม
งานวิจัย เพ่ิมเติมงบประมาณดานการวิจัยของประเทศ  
ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของงานวิจัยพ้ืนฐาน และ
การวิจัยและพัฒนาแบบครบวงจรที่ใหผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ รายไดและการจางงาน และการเพิ่มมูลคาสินคา 
ทั้งนี้ใหมีโครงการวิจัยที่กอใหเกิดผลิตภัณฑที่เปนรูปธรรม 
เชน ยา เคมีภัณฑ วัสดุอุปกรณทางการแพทย และ  
สินคาเกษตร โดยเชื่อมโยงระหวางภาคเอกชน สถาบัน  
วิจัย และมหาวิทยาลัยตลอดจนเครือขายวิสาหกิจ 
 

• สรางความรวมมือในการวิจัยทั้งในระดับประเทศและ
ในระดับภูมิภาค 

• พัฒนากลไกสิ่งอํานวยความสะดวกบุคลากร เพ่ือ
สนับสนุนการลงทุนด  านการวิ จั ยและ พัฒนา 
นวัตกรรม 

 
 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
 1. ผลงานวิจัยที่ตอบสนองปญหาของชุมชน สังคม อนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและภูมิภาคอาเซียน (Research 
impact)    
 2. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารนานาชาติที่มี impact สูงและไดรับการอางอิง (Research publications & 
citations)     
 3. ผลงานสรางสรรค ผลงานวิจัยที่สรางองคความรูใหม นวัตกรรม และนําไปสูการจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาและผลิตในเชิงพาณิชย (Innovations, intellectual property & commercialization)   
 
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
 

ผลการ
ดําเนินงาน คาเปาหมาย 

 ตัวชี้วัด 
51 52 53 54 55 52-55 

2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ของศูนยวิจัยเฉพาะทางในการสรางและ
ถายทอดองคความรู 

5 5 5 5 5 5 

2.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายใน และภายนอกตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

250,917 200,000 200,000 250,000 250,000 250,000 
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ผลการ
ดําเนินงาน คาเปาหมาย 

 ตัวชี้วัด 
51 52 53 54 55 52-55 

2.3 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอกตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

47.08 48 50 50 50 50 

2.4* รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรค
ที่ตีพิมพเผยแพร และ/หรือ นําไปใช
ประโยชน ทั้งในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา 

33.12 30 30 30 30 30 

2.5* รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการ
อางอิง (Citation) ใน refereed  journal 
หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ตออาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา 

32.23 34 35 36 37 37 

2.6* จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาหรืออนุสิทธิบัตร  

12 10 10 10 10 10 

2.7* รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจด
ลิขสิทธิ์ และ/หรือไดรับรองคุณภาพจาก
หนวยงานที่เชื่อถือไดตออาจารยประจํา
และ/หรือนักวิจัยประจํา 

- 80 80 85 85 85 

2.8 รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามผลผลิตของมหาวิทยาลัย
ตามเอกสารงบประมาณรายจาย
ประจําปในสวนของผลผลิตผลงานวิจัย
เพ่ือสรางองคความรูและ ผลงานวิจัย
เพ่ือถายทอดเทคโนโลยี 

100 85 85 85 85 85 

หมายเหตุ   1. * ตัวช้ีวัดตามคํารับรองและการประเมินผลการการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
  2. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย สามารถปรับเพิ่ม ปรับปรุงไดตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ตามความเหมาะสม 
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กลยุทธ   โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม  และผูรับผิดชอบ 
 

กลยุทธ โครงการ  ผลผลิต/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

2.1 2.1.1 โครงการปรับปรุงโครงสรางเพื่อพัฒนา 
การบริหารจัดการการวิจัย 

1 ฝายวิจัยและการ
ถายทอด
เทคโนโลย ี

  (1) จัดตั้งกองทุนวิจัยในทุกคณะ  2 

  (2) พัฒนาบุคลากรดานการสนับสนุนการ
วิจัย  

  

คณะวิชาและ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 
  

  

พัฒนาโครงสราง ระบบบริหาร
จัดการการวิจัย  เพ่ือสรางและ
พัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรมที่
นําไปใชประโยชน 

2.1.2 โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
การวิจัย    

    

    (1) กําหนดทิศทางและกรอบการวิจัยโดย
คํานึงความเปนเลิศในการวิจัยใน
สาขาวิชาที่มีความพรอมและงานวิจัยที่
แกปญหาสังคม ในบริบทของ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศ ประเทศ
ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และภูมิภาค
อาเซียน 

    

    (2) วิจัยแบบบูรณาการ      

2.2 สรางและพัฒนานักวิจัยใหมี
ศักยภาพสูงอยางตอเนื่อง 

2.2.1 โครงการสรางและพัฒนานักวิจัยใหมี
ศักยภาพสูง  

1 ฝายวิจัยและการ
ถายทอด
เทคโนโลย ี

    (1) สรรหานักวิจัยศักยภาพสูง 2 

    (2) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักวิจัย 
พ่ีเล้ียง 

  

คณะวิชาและ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 
  

2.3 พัฒนาระบบและกลไกในการ
สนับสนุนการวิจัย 

2.3.1 โครงการพัฒนาระบบและกลไกในการ
สนับสนุนการวิจัย 

1 ฝายวิจัยและการ
ถายทอด
เทคโนโลย ี

    (1) ศูนยเครื่องมือกลาง 2 

    (2) พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูล
งานวิจัย โครงการวิจัยและความ
เชี่ยวชาญของอาจารย/นักวิจัย  

  

คณะวิชาและ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 
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กลยุทธ โครงการ  ผลผลิต/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

2.4 พัฒนาเครือขายและพันธมิตรความ
รวมมือกับหนวยงานภายนอก 

2.4.1 1 ฝายวิจัยและการ
ถายทอด
เทคโนโลย ี

      

โครงการสรางและพัฒนาความเขมแข็ง
เครือขายความรวมมือดานการวิจัยกับ
ภาครัฐและเอกชน ทั้งในและตางประเทศ  

2 คณะวิชาและ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

2.5 พัฒนาระบบการสงเสริมการ
เผยแพรการวิจัย และการใช
ประโยชนจากการวิจัย 

2.5.1 โครงการการพัฒนาระบบการสงเสริม
การเผยแพรการวิจัย และการใช
ประโยชนจากการวิจัย  

1 ฝายวิจัยและการ
ถายทอด
เทคโนโลย ี

    (1) KKU Research Forum 2 คณะวิชาและ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

2.6 พัฒนาระบบการถายทอด
เทคโนโลยีและการบริการวิชาการ 

2.6.1 โครงการพัฒนาระบบการถายทอด
เทคโนโลยีและการบริการวิชาการ  

1 ฝายวิจัยและการ
ถายทอด
เทคโนโลย ี

    (1) พัฒนาศูนยวิจัยเฉพาะทาง และกลุมวิจัย 2  ฝายทรัพยสิน 

    (2) สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีจาก
งานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
ไปสูชุมชน  

3 คณะวิชาและ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 
 

    (3) สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพศูนยบม
เพาะผูประกอบการ 

   

    (4) โครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

    

    (5) โครงการเตรียมความพรอมเพ่ือจัดตั้ง
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรเพ่ือการเรียนรู 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

    

    (6) สรางตนแบบชุมชนวิจัยในพ้ืนที่นอก
มหาวิทยาลัย 

    

    (7) สรางกลไกในการพัฒนาทรัพยสินทาง
ปญญาใหเปนเชิงพาณิชย  

    

    2.6.2 ดําเนินการวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี 
และเพ่ือสรางองคความรู* 

    

หมายเหตุ  1. *  หมายถึง  กิจกรรมหลัก ภายใตเอกสารงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กระทรวงศึกษาธิการ  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 2. โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม อาจมีโครงการผลผลิตกิจกรรมยอยและสามารถปรับเพิ่ม ปรับปรุงไดตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ตามความเหมาะสม 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่  3  
การบริการวิชาการที่เสริมสรางการพัฒนาทีย่ั่งยืน 

 
ความเชื่อมโยง/สอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน 

 

นโยบายรัฐบาลที่ 3.  สังคมและคุณภาพชีวิต                 
3.1  นโยบายการศึกษา 

 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 
เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 

1. คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษาที่
มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล ทันตอการ
เปล่ียนแปลง ต้ังแตระดับปฐมวัยจนตลอด
ชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบ
อาชีพและเสริมสรางขีดความสามารถของ
ประเทศ 

• ประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษา 15 ปโดยไมเสียคาใชจาย 
• ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสูงขึ้น  

อีกรอยละ 20 ใน 3 ป 
• สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาตอสายสามัญเปน 50 : 50 
• สัดสวนของผูเรียนสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสายสังคมเปน 

40 : 60 
• มี ร ะบบการ รั บ รอ งสมร รถนะ ในการปร ะกอบอาชีพที่ ไ ด  

มาตรฐานสากล มีเกณฑกําหนดคาตอบแทนและความกาวหนาใน
การทํางาน 

• ประชาชน เข  า ถึ งการศึ กษานอกระบบและการฝ  กอบรม  
อยางตอเนื่องตลอดชีวิตเพ่ิมมากขึ้น 

 
กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบายเรื่อง กลยุทธ/วิธีการ 
8. เรงรัดการลงทุนดานการศึกษาและการเรียนรูอยาง
บูรณาการในทุกระดับการศึกษาและในชุมชน โดยใช
พ้ืนที่และโรงเรียนเปนฐานในการบูรณาการทุกมิติและ
ยึดเกณฑการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาเปนหลักในการยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนที่ตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน และสงเสริม
ความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยไปสูการเปนศูนยกลาง
ทางการศึกษาและวิจัยพัฒนาในภูมิภาค รวมท้ังเสริมสร
างสังคมแหงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตในชุมชน 
โดยเชื่ อมโยงบทบาทสถาบันครอบครัว  สถาบัน 
การศึกษา และสถาบันทางศาสนา 

• พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางปญญา โดยการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอาชีว ศึกษา 
อุดมศึกษาและการพัฒนาองค ความรู  นวัตกรรม  
มุ งเนนการเพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัยและ
พัฒนาสงเสริมการสรางนักวิจัยมืออาชีพและสนับสนุน
การดําเนินการวิจัยในลักษณะ Research Program ใน
ประเด็นสําคัญๆ ของประเทศ 

• สร างความเข มแข็งให แก สถาบันการศึกษาและ  
ศูนย  ก ารศึ กษาวิ จั ย  โดยส  ง เสริ ม ให  มี ก า รจั ด  
กลุมสถาบันการศึกษาตามศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ 
และบทบาทของกลุมพ้ืนที่ อาทิ กลุมสรางองคความรู
และสรางสรรคนวัตกรรมที่หลากหลายเชื่อมโยงกับ
ภาคการผลิตและบริการควบคู  กับการพัฒนาและ
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นโยบายเรื่อง กลยุทธ/วิธีการ 
เชื่อมโยงการดําเนินงานของศูนยความเปนเลิศใน
สาขาที่มีศักยภาพ 

• พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบและปจจัยสนับสนุนการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการลงทุนดานบุคลากร
ทั้ งการผลิตและพัฒนานักวิจัย  ตลอดจนพัฒนา
คุณภาพครูทั้งระบบ 

หมายเหตุ  นโยบายเร่ืองที่  1 – 7 อยูในประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  
 

นโยบายรัฐบาลที่ 6.  วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  การวิจัยและนวัตกรรม 
6.2  เรงรัดผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและบุคลากรดานการ
วิจัยใหสามารถตอบสนองความตองการของภาคการผลิต 

 
เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชงินโยบาย ตัวชีว้ัด 
1. เร งผลิตบุคลากรวิจัยและพัฒนาใหสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของภาคการผลิต 

• บุคลากรวิจัยและพัฒนา 10 คนตอประชากร 10,000 คน 
• จํ านวนบุคลากรที่มีความรูความชํานาญและสามารถในการ

ดําเนินงานดานการบริหารจัดการวิจัยของประเทศที่เพ่ิมขึ้น 
 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 
นโยบายเรื่อง กลยุทธ/วิธีการ 

1. เรงรัดผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
และบุคลากรดานการวิจัยใหสามารถตอบสนองความ  
ตองการของภาคการผลิต โดยพัฒนาเส นทางความ  
กาวหนาในสายอาชีพ และมีหนวยงานวิจัยที่สามารถ
รองรับบุคลากรไดอยางเพียงพอ เชน ศูนยบมเพาะ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ศูนยแหงความเปนเลิศ 
และอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน 
 

• สรางการเรียนรูและความคิ ดสรางสรรคของเยาวชน 
และเผยแพรความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สูประชาชนรวมทั้งเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงขอมูล  
ขาวสาร 
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นโยบายรัฐบาลที่ 3.  สังคมและคุณภาพชีวิต   
3.3  นโยบายดานสาธารณสุข 

 

เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 
เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 

1. ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพอยางครอบคลุม มีคุณภาพ 
และเขาถึงบริการไดอยางไมเปนอุปสรรค 

• ประชาชนทุกคนเขาถึงหลักประกันสุขภาพอยาง
ไมเปนอุปสรรค 

2. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี มีพฤติกรรมสุขภาพเหมาะสม 
สามารถควบคุม และลดปจจัยเส่ียงตอโรคเรื้อรัง 
 

• ลดอัตราการเพิ่มการเจ็บป วยดวยโรคเรื้อรัง  
5 โรค ไดแก โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง 

3 .  ประเทศไทยเป น ศูนย กลางด  านสุ ขภาพและการ
รักษาพยาบาลในระดับนานาชาติ 

• อัตราการเพิ่มขึ้นของการเขามาใชบริการสุขภาพ
และการรักษาพยาบาลของชาวตางชาติ 

 
กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบายเรื่อง กลยุทธ/วิธีการ 
1. สนับสนุนการดําเนินการตามแนวทางของกฎหมาย  
สุขภาพแหงชาติ โดยเรงดําเนินมาตรการสรางเสริมสุขภาพ
และลดปจจั ยเส่ียงที่มีผลตอสุขภาพและการเจ็บปวยเรื้อรัง 
โดยประสานความรวมมือและการมีสวนรวมจากภาคี พัฒนา
ในสาขาตางๆ ตลอดจนภาคเอกชน องคกรปกครองสวน  
ทองถ่ิน ชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข รวมสรางความรู 
ความเขาใจ สรางแรงจูงใจรณรงค ใหเกิดการพัฒนาและ  
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย รวมท้ังสงเสริมบทบาท
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีสวนรวมในการผลิตและ
พัฒนาบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข โดยจัดสรรทุน
ใหเพ่ือกลับมาทํางานในทองถ่ิน 

• สรางความรวมมือกับภาคีตางๆ ในการพัฒนา
กระบวนการนโยบายสาธารณะและยุทธศาสตร  
ด  านสุขภาพที่ เน นการมีส  วนร  วมของทุก  
ภาคส  วนอย  าง เชื่ อมโยงทั้ ง ระบบสุขภาพ 
ตลอดจนการสนับสนุนการพึ่งตนเองทางดาน  
สุขภาพของบุคคลครอบครัวและชุมชน 

• ใหมีการรณรงคสร างความรู ความเข าใจแก 
ประชาชนเกี่ยวกับปจจัยเส่ียงที่มีผลตอสุขภาพ 
และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ควบคูกับ
การสรางความรวมมือในการสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพของชุมชนและท องถ่ิน รวมถึง
สนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการ
แพทยและสาธารณสุขที่สอดคลองกับความตอง
การในพื้นที่โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3. ปรับปรุงระบบบริการดานสาธารณสุข โดยลงทุนพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพของภาครัฐในทุกระดับใหไดมาตรฐาน
ยกระดับสถานีอนามัยเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจํา
ตําบล และพัฒนาระบบเครือขายการสงตอในทุกระดับใหมี
ประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกันทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  
เพ่ือใหระบบหลักประกันสุขภาพมีคุณภาพอยางเพียงพอ 
ทั่วถึง มีทางเลือกหลากหลายรูปแบบ และครอบคลุมได  
ถึงการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชนที่เข าร วม

• พัฒนาระบบบริการสุขภาพของภาครัฐให มี
คุณภาพมาตรฐาน มีการบูรณาการ และเชื่อมโยง
ในทุกระดับ โดยเฉพาะการเสริมสรางศักยภาพ
และยกระดับระบบบริการปฐมภูมิใหมีคุณภาพ 

• พัฒนาระบบเครือข ายการส งต อให มีความ
เชื่อมโยงกันในทุกระดับบริการสุขภาพ ทั้งใน
สถานบริการสุขภาพภาครัฐและภาคเอกชน 
ตลอดจนการพัฒนาระบบการดําเนินงานบริการ
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นโยบายเรื่อง กลยุทธ/วิธีการ 
โครงการ ก า ร แพทย  ฉุ ก เ ฉิ น ใ ห  ค ร บ ว ง จ ร อ ย า ง มี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งเฝาระวังผลกระทบจาก
วิกฤตเศรษฐกิจที่สงผลตอสุขภาพของผูตกงาน 

4 .  ลงทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย และ
สาธารณสุข ควบคู กับการสร างขวัญกําลังใจใหมีความ  
กาวหนาในอาชีพ มีการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือใหมีรายได  
จากเงิน เดือนและค  าตอบแทนอื่นๆ  ที่ เหมาะสมเปน  
ธรรม รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบ
อาชีพดานการแพทย มีการกระจายบุคลากรทางการแพทย
และสาธารณสุขอยางสอดคลองกับความตองการของพื้นที่ 
ตลอดจนการลงทุนพัฒนาและเชื่อมโยงระบบขอมูลเทคโนโลยี 
สารสนเทศดานสุขภาพใหทันสมัย มีมาตรฐาน สามารถใช 
ประโยชนรวมกันไดอยางคุมคา 

• เพ่ิมการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย
และสาธารณสุข ตลอดจนการกระจายบุคลากร  
ใหเพียงพอและสอดคลองกับการใหบริการแก
ประชาชนในภูมิภาคตางๆ 

5. ผลักดันการขับเคล่ือนใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง  
ดานสุขภาพและการรักษาพยาบาลในระดับนานาชาติ โดยมี
ยุทธศาสตร การบริหารจัดการอยางมีสวนรวม มีการประสาน
ความรวมมือกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ มีการใชทรัพยากร
ทางการแพทยรวมกันระหวางภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

• สงเสริมความรวมมือในการดําเนินงานระหวาง
ภาครัฐและภาคเอกชนในการประสานการใช   
ทรัพยากรรวมกันการทํางานในเชิงวิชาการ และ
การพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย รวมทั้ง  
ดานการตลาดและประชาสัมพันธ 

หมายเหตุ  นโยบายเร่ืองที่ 2 ไมเกี่ยวของกับสถาบันอุดมศึกษา 
 
 
 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
 

 1. ผลงานการบริการวิชาการที่มีผลกระทบตอชุมชน (Impact on community) ทั้งในแงของการแกปญหา
และการพัฒนาชุมชน     
 2. ชุมชนตนแบบการพัฒนาโดยใชหลักการมีสวนรวมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง (Community model)    
 3. ผลงานการบริการวิชาการที่เกิดจากความรวมมือของชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน (Community 
participation)   
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หนา  32 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
 

ผลการ
ดําเนินงาน คาเปาหมาย 

 ตัวชี้วัด 
51 52 53 54 55 52-55 

3.1 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 
และนานาชาติตออาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา 

61.13 60 60 60 60 60 

3.2 รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปน
กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน 
เปนกรรมการวิชาการและกรรมการ
วิชาชีพใน ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตออาจารยประจํา 

36.72 37 38 39 40 40 

3.3 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการของ
ชุมชนตนแบบที่ใหบริการวิชาการแบบ
บูรณาการตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5 5 5 5 5 5 

3.4 จํานวนผลงานการบริการวิชาการที่เกิด
จากความรวมมอืของชุมชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน 

5 10 10 10 10 10 

3.5 รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายผลผลิตของมหาวิทยาลัยตาม
เอกสารงบประมาณรายจาย :ผลผลิตการ
ใหบริการวิชาการ  

85 85 85 85 85 85 

3.6 รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามผลผลิตของมหาวิทยาลัย
ตามเอกสารงบประมาณรายจาย :
ผลผลิตการใหบริการรักษาพยาบาลและ
สงเสริมสุขภาพ เพ่ือการศึกษาและวิจัย  

100 85 85 85 85 85 

หมายเหตุ  ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย สามารถปรับเพิ่ม ปรับปรุงไดตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ตามความเหมาะสม 

 



แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552-2555  มหาวิทยาลัยขอนแกน  
 

หนา  33 

กลยุทธ   โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม และผูรับผิดชอบ 
 

กลยุทธ โครงการ  ผลผลิต/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

3.1 3.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการงาน
บริการวิชาการ  

1 

  

พัฒนาระบบการจัดการงานบริการ
วิชาการและงานบริการรักษาพยบาล
และสงเสริมสุขภาพ (1) ปรับปรุงใหเกิดหนวยงานเฉพาะ 

(Business Unit) 
 

ฝายวิจัยและการ
ถายทอด
เทคโนโลย ี

   (2) KKU Information Center for Public  2 

   3.1.2 โครงการสรางความเขมแข็งของ
หนวยงานบริการวิชาการในมหาวิทยาลัย 

  

ศูนยบริการ
วิชาการ 

   (1) สรางเครือขายของหนวยงานที่ทําหนาที่
การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

3 

  3.1.3 โครงการศูนยความเปนเลิศดาน
การแพทยและสาธารณสุข 

 

คณะวิชาและ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 
  

   3.1.4 จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือ
ปฏิบัติการ* 

 

   3.1.5 ดําเนินการชันสูตรพลิกศพ*  

 

   3.1.6 จัดใหมีการรักษาพยาบาลเพื่อการ
ศึกษาวิจัย* 

    

    3.1.7 ปองกันและตรวจวินิจฉัยโรคเปาหมาย*     

   3.1.8 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูลแหลง โครงการและกิจกรรม
การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  

    

   3.1.9 โครงการผลักดันใหเกิดการสรางผลงาน
ดานการใหบริการวิชาการแกสังคม 

    

   (1) กําหนดทิศทางการบริการวิชาการที่
รองรับความตองการ พัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติและนานาชาติ 

    

   (2) สงเสริมใหบุคลากร บริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ 

    

    (3) จัดสรรงบประมาณเพื่อการสงเสริมการ
บริการวิชาการใหมากขึ้น  
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กลยุทธ โครงการ  ผลผลิต/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

3.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการ
และการใหคําปรึกษาแกประชาชนใน
ดานตางๆ  

3.2.1 โครงการพัฒนาระบบการใหบริการดาน
การตรวจวิเคราะหคุณภาพของ
ผลิตภัณฑของชุมชน/หนวยงาน 

1 ฝายวิจัยและการ
ถายทอด
เทคโนโลย ี

   3.2.2 โครงการใหคําปรึกษาแกประชาชนใน
ดานตางๆ ตามความเชี่ยวชาญของ
บุคลากร  

2 ศูนยบริการ
วิชาการ 

   3.2.3 โครงการศูนยบริการประชาชน 3 คณะวิชาและ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ  

3.3 3.3.1 โครงการนํารองชุมชนตนแบบในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

1 ฝายวิจัยและการ
ถายทอด
เทคโนโลย ี

  

ดําเนินการโครงการนํารองชุมชน
ตนแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยมหาวิทยาลัยรวมกับชุมชน โดย
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและ 
การบูรณาการสาขาวิชา 

    2 ศูนยบริการ
วิชาการ 

3.4 3.4.1 โครงการเครือขายชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียงในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1 ฝายวิจัยและการ
ถายทอด
เทคโนโลย ี

  

สรางและขยายเครือขายความรวมมือ
กับหนวยงานของรัฐ ทองถ่ิน และ
เอกชน  

3.4.2 โครงการเครือขายความรวมมือกับ
ภาครัฐ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  

2 ศูนยบริการ
วิชาการ 

  (1) Holding Company  3 ฝายทรัพยสิน 

      4 คณะวิชาและ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

3.5 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของ
หนวยงานตางๆ  

3.5.1 โครงการฝกอบรม ตามความตองการ
ของสวนราชการตางๆ 

1 ฝายวิจัยและการ
ถายทอด
เทคโนโลย ี

   3.5.2 2 ศูนยบริการ
วิชาการ 

      

โครงการสนับสนุนหรือมีสวนรวมกับ
กิจกรรมของหนวยงานอื่นๆ  

3 คณะวิชาและ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

3.6 สงเสริมกิจกรรมตามพระราชดําริและ
นโยบายรัฐบาล 

3.6.1 โครงการพระราชดําริ 1 ฝายวิจัยและการ
ถายทอด
เทคโนโลย ี

    3.6.2 โครงการเฉพาะกิจตามนโยบายรัฐบาล 2 ศูนยบริการ
วิชาการ 

      3 คณะวิชาและ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

หมายเหตุ  1. *  หมายถึง  กิจกรรมหลัก ภายใตเอกสารงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กระทรวงศึกษาธิการ  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 2. โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม อาจมีโครงการผลผลิตกิจกรรมยอยและสามารถปรับเพิ่ม ปรับปรุงไดตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ตามความเหมาะสม 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่   4  
การอนุรักษ พัฒนา ถายทอดและฟนฟู 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
 

ความเชื่อมโยง/สอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน 
 
นโยบายรัฐบาลที่ 3.  สังคมและคุณภาพชีวิต                 

3.4  นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 
เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
1. สังคมและคนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม และ  
คานิยมที่ดีงาม 
 

• จํานวนเด็ก เยาวชน และประชาชนที่มีสวนรวมในกิจกรรม  
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และทํากิจกรรม
สรางสรรคเพ่ิมขึ้น 

2. มรดกทางศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย
มีบทบาทในการเรียนรู และขับเคลื่อนการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมากขึ้น 

• รอยละความสําเร็จของการถายทอดความรู ภูมิปญญาทาง
วัฒนธรรมจากคนที่ เป นแหลงความรู ทางวัฒนธรรมใน
ระดับทองถ่ินและระดับประเทศ 

• ระดับความสําเร็จของการขยายผลการพัฒนาสินคา และ  
บริการทางวัฒนธรรมเพื่อเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ 
 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 
นโยบายเรื่อง กลยุทธ/วิธีการ 

1 .ส ง เ ส ริ ม ก า รทํ า นุ บํ า รุ ง แ ล ะ รั กษ า
ศิลปวัฒนธรรม ไทยทุ กด าน  รวมทั้ ง
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินและภูมิปญญาไทย
ใหมีความกาวหนา มีการคนคว า วิจัย  
ฟนฟู และพัฒนา พรอมทั้งฟ นฟูตอยอด
แหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม เพ่ือสงเสริมการ
เรียนรู ของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชน 

• เสริ มสร  า งความร  วมมื ออย  า ง ใกล  ชิ ดระหว  า งครอบครั ว 
สถาบันการศึกษา และศาสนสถานในการปลูกฝ งค านิยมที่ดี  
การหลอหลอมพฤติกรรมใหแกเด็กและเยาวชนรวมทั้งสงเสริม
บทบาทของสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัด ใหเปนกลไกสําคัญในการ  
เฝาระวังทางวัฒนธรรมและส่ือตางๆ ใหครอบคลุมในทุกระดับ  
ทั้งระดับนโยบายสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน 

• สรางกลไกเครือขายใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการขจัดส่ือที่เปน  
ภัยตอสังคมและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ที่ประชาชนเขาถึงไดงาย รวมท้ัง
สนับสนุนผูประกอบการองคกร สถาบันการศึกษา เด็กและเยาวชน 
ในการผลิตส่ือสรางสรรค สรางกิจกรรมเปดพ้ืนที่ดีใหแกเด็กและ
เยาวชน 

• จัดใหมีพ้ืนที่สาธารณะสําหรับแสดงออกทางวัฒนธรรม เพ่ือสราง
โอกาสใหเด็กเยาวชนและประชาชน ผูมีความรูความสามารถดาน  
วัฒนธรรมไดมีเวทีแสดงออก เผยแพร แลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง  
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นโยบายเรื่อง กลยุทธ/วิธีการ 
กลุมวัฒนธรรมตางๆ ทั้งในระดับทองถ่ินและระดับประเทศอยาง  
สรางสรรค 

2. เสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัว 
ร วมกั บสถาบั นทา งศาสนา  สถาบั น 
การศึกษา และสถาบันทางสังคมอื่นๆ ใน
การปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกที่ดี และ
การเฝาระวังทางวัฒนธรรมที่มีผลกระทบ  
ตอการเบี่ยงเบนพฤติกรรมของเด็กและ
เยาวชน  รวมทั้ งสนับสนุนการผลิต ส่ือ  
สร างสรรค  สร างกระแสเชิงบวกใหแก   
สังคม และเปดพ้ืนที่สาธารณะที่ดีใหแกเด็ก
และเยาวชน 

• ปลูกจิตสํานึกและกระตุนใหคนในชุมชนทองถ่ินเกิดความตระหนัก 
มีความตื่นตัวและเขามามีสวนรวมในการฟนฟู เผยแพรและสืบสาน
ภูมิปญญาทองถ่ิน และคุณคาความหลากหลายของศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย ทั้งที่เปนวถีิชีวิต คานิยมที่ดีงาม และความเปนไทย 

• สนับสนุนใหชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมดําเนินการ  
สืบคนภูมิปญญาทองถ่ินและศิลปวัฒนธรรมชุมชน รวมท้ังสงเสริม
ใหปราชญผูสูงอายุ กลุมแกนนําและผูรู ถายทอดความรู และภูมิป
ญญาทองถ่ินผานการเรียนรู  และการจัดการความรู ในชุมชน 
ตลอดจนรวบรวมจัดคลังขอมูลในชุมชน พัฒนาฐานขอมูลชุมชนให
เปนระบบ 

• สงเสริมการนําความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย มาพัฒนา 
ตอยอดกับองคความรูและเทคโนโลยีสมัยใหม ในการผลิตสินคาและ
บริการให มีความโดดเด น  มี เอกลักษณ  เฉพาะ  และมีการ  
แบงปนผลประโยชนใหแกผูเปนเจาของภูมิปญญาอยางเหมาะสม 
เปนธรรม 

 
 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
 

  1. ผลงานดานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินที่เกิดจากการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการ และการมีสวนรวมของผูเชี่ยวชาญของชุมชน (Community integration)   
 
 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
 

ผลการ
ดําเนินงาน คาเปาหมาย 

 ตัวชี้วัด 
51 52 53 54 55 52-55 

4.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

5 5 5 5 5 5 

4.2 ระดับความสําเร็จของการจัดตั้งศูนยวิจัย            
เฉพาะทางศิลปวัฒนธรรม  

3 4 4 5 5 5 

4.3 จํานวนผลงานหรือกิจกรรมในการอนุรักษพัฒนา
และเสริมสรางเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม 

10 10 10 10 10 40 
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ผลการ
ดําเนินงาน คาเปาหมาย 

 ตัวชี้วัด 
51 52 53 54 55 52-55 

4.4 จํานวนเครือขายและศิลปนพ้ืนบานที่เขามามี
สวนรวมในดานการเรียนการสอนและกิจกรรม
ทางดานศิลปวัฒนธรรม  

3 4 5 5 5 5 

4.5 จํานวนงานวิจัยและโครงการบริการวิชาการที่
เกี่ยวของกับงานดานศิลปวัฒนธรรม  

2 10 12 14 16 52 

4.6 จํานวนผลงานหรือโครงการทางดาน
ศิลปวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงหรือไดรับรางวัลใน
ระดับชาติ  

2 2 2 2 2 8 

4.7 รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามผลผลิตของมหาวิทยาลัยตามเอกสาร
งบประมาณรายจาย :ผลผลิตการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

100 85 85 85 85 85 

หมายเหตุ  ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย สามารถปรับเพิ่ม ปรับปรุงไดตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ตามความเหมาะสม 
 
 
 

กลยุทธ   โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม  และผูรับผิดชอบ 
 

กลยุทธ โครงการ  ผลผลิต/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

4.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรดาน
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือรองรับยุทธศาสตร
ดานศิลปวัฒนธรรม 

1 ฝายศิลปวัฒนธรรม
และศิษยเกา
สัมพันธ 

4.1 พัฒนาความเขมแข็งในระบบ
บริหารจัดการดาน
ศิลปวัฒนธรรม ใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
  

4.1.2 โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ  
ภูมิปญญาและองคความรูทองถ่ินและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

2 คณะวิชาและ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

จัดตั้งศูนยวิจัยเฉพาะทางศิลปะ
และวัฒนธรรมและภูมิปญญา
อีสาน 

4.2.1 โครงการศูนยวิจัยเฉพาะทาง
ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปญญาอีสาน 

1 ฝายศิลปวัฒนธรรม
และศิษยเกา
สัมพันธ 

4.2 
  

  4.2.2 โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
ทองถ่ินในภูมิภาคอีสาน/ภูมิภาคอื่นและ
ตางประเทศ 

2 คณะวิชาและ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 
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กลยุทธ โครงการ  ผลผลิต/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

4.3 4.3.1 โครงการนิทรรศการและการแสดงของ 
หอศิลปวัฒนธรรม 

1 ฝายศิลปวัฒนธรรม
และศิษยเกา
สัมพันธ 

  

สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาและ
เชื่อมโยง ศิลปวัฒนธรรม ใน
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย  

4.3.2 โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมใน
ประเทศและกับประเทศเพื่อนบาน 

    4.3.3 สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม* 

2 
  

คณะวิชาและ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 
  

    4.3.4 โครงการเครือขายศิลปนพ้ืนบานและ
ปราชญชาวบาน 

    

4.4 4.4.4 โครงการพัฒนาหอจดหมายเหตุ และสราง
หอประวัติ มข.  

1 ฝายศิลปวัฒนธรรม
และศิษยเกา
สัมพันธ 

  

จัดสรางพิพิธภัณฑ หอจดหมาย
เหตุหรือหอประวัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือเปน
ศูนยรวมแหงประวัติศาสตรและ
ความภาคภูมิใจของ มข. 

    2 คณะวิชาและ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

4.5 4.5.1 โครงการสงเสริมคานิยมความรกัและ
ภาคภูมิใจใน มข.  

1 ฝายศิลปวัฒนธรรม
และศิษยเกา
สัมพันธ 

  

ปลูกฝงและสรางคานิยมความ
รักและภาคภูมิใจใน 
มหาวิทยาลัยโดยการบูรณาการ
เรื่องศิลปะ และวัฒนธรรมอีสาน 
และเอกลักษณ มข. เขาไป
สอดแทรกในเนื้อหาหลักสูตร
การเรียนการสอน และ
กระบวนงานตลอดจนกิจกรรม
ตางๆของมหาวิทยาลัยอยาง
สม่ําเสมอ 

  2 คณะวิชาและ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

หมายเหตุ  1. *  หมายถึง  กิจกรรมหลัก ภายใตเอกสารงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กระทรวงศึกษาธิการ  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 2. โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม อาจมีโครงการผลผลิตกิจกรรมยอยและสามารถปรับเพิ่ม ปรับปรุงไดตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ตามความเหมาะสม 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่   5  
การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 

 
ความเชื่อมโยง/สอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน 

 
นโยบายรัฐบาลที่ 8  การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

8.1  ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน 
 
เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
4. ระบบการบริหารงานภาครัฐ สามารถอํานวย
ความสะดวกและใหบริการแกประชาชน รวมท้ัง
ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และธรรมาภิบาลเปนที่
ยอมรับของประชาชน 

• ประชาชนไมนอยกวารอยละ 80 มีความพึงพอใจในคุณภาพ
การใหบริการและการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ 

• หนวยงานของรัฐไมนอยกวารอยละ 80 สามารถยกระดับ  
คุณภาพ มาตรฐาน และธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  
ไดตามเปาหมาย 

5. การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลใหทันสมัยและเสริมสราง
บุคลากรภาครัฐใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมือ
อาชีพเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน 
 

• ส  วนราชการไม น  อยกว  า ร  อยละ  80  สามารถเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและความคล องตัวในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 

• บุคลากรภาครัฐไมนอยกวารอยละ 70 มีความเปนมืออาชีพ 
มีความรูคูคุณธรรม 

6. ระบบราชการมีความโปรงใส ปญหาเรื่องการ
ทุจริตคอรรัปชั่นลดลง 

• อัตราการเปลี่ยนแปลงของคดีทุจริตประพฤติมิชอบในระบบ
ราชการลดลง 

หมายเหตุ  เปาหมายนโยบายเรื่องที่ 1-3 ไมเกี่ยวของกับสถาบันอุดมศึกษา 
 

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 
นโยบายเรื่อง กลยุทธ/วิธีการ 

6. สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใหแก 
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ พรอมทั้งพัฒนาความโปรงใสใน
การปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือใหเปนที่เชื่อถือ  
ไว วางใจของประชาชน ดวยกระบวนการมีสวนรวมของภาค
ประชาชน รวมถึงการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสรางคานิยมของสังคมให
ยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริตและถูกตองชอบธรรม และสงเสริม
เสรีภาพในการรวมกลุ มของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 
 
 

• พัฒนามาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรมของ  
ขาราชการ 

• สนับสนุนและส  ง เสริ มการประสานการ  
ดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิ ชอบของข า ราชการและ  
เจาหนาที่ของรัฐ 
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นโยบายเรื่อง กลยุทธ/วิธีการ 
7. จัดระบบงานใหมีความยืดหยุ นคลองตัว รวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและสงเสริม  
พัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะของขาราชการและ  
เจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางตอเนื่อง เพ่ือใหมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลในการส งมอบบริการสาธารณะ พรอมทั้งการ
พัฒนาขาราชการ โดยเฉพาะขาราชการรุนใหมที่จะตองเปน  
กําลังสําคัญของภาคราชการในอนาคต 

• พัฒนาศักยภาพของหน วยงานภาครัฐให   
มีขีดความสามารถและความยืดหยุน คลองตัว
ตอบสนองตอการปฏิบัติราชการและการสง 
มอบบริการสาธารณะ 

• วางมาตรการ /ระบบในการประเมินผลการ  
ปฏิบัติงาน รวมทั้งการจายคาตอบแทนที่เปน 
ธรรม สอดคลองกับผลการปฏิบัติงานเพื่อให
เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาผลงาน 

• พัฒนาขาราชการในตําแหนงที่มีความสําคัญ 
เชิงยุทธศาสตรและสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง
ในระบบราชการ เพ่ือใหรองรั บกับสถานการณ
ของโลกที่เปล่ียนแปลงไป 

8. ปรับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน และสิทธิประโยชนของ  
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหเหมาะสมกับความสามารถ 
และประสิทธิภาพของผูปฏิบัติงานในลักษณะที่อาจแตกตางกัน
ตามพื้นที่ ตามการแขงขันของการจางงานในแตละสายอาชีพ  
ที่เหมาะสม และตามความจําเปนเพ่ือรักษา คนเกง คนดี ไวใน
ราชการ  รวมทั้ งการสร างความสมดุลของคุณภาพชี วิต  
ขาราชการและเจ าหนาที่ของรั ฐใหดีขึ้น เพ่ือใหสามารถ
ดํารงชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรี มีขวัญกําลังใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน 

• พั ฒ น า ร ะ บ บ แ ร ง จู ง ใ จ เ งิ น เ ดื อ น  
คาตอบแทน รวมทั้งคุณภาพชีวิตการทํางาน  
ใหสามารถจูงใจคนเกง คนดีเขาสูระบบราชการ
และรักษาไวในระบบราชการ 

• สงเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ขาราชการ เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

• สรางคนเกงคนดี ผูมีความรูความสามารถใน  
สวนราชการ 

หมายเหตุ  นโยบายเร่ืองที่ 1-5 ไมเกี่ยวของกับสถาบันอุดมศึกษา 

 
นโยบายรัฐบาลที่ 8  การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

8.3  ส่ือและการรับรูขอมูลขาวสาร 
 
เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด 

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 
1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานข อมูล  
ขาวสารภาครัฐ สามารถขยายโอกาสในการรับรู   
ขอมูลขาวสารของประชาชนใหถูกตอง เปนธรรม 
และรวดเร็ว 

• หนวยงานของรัฐไมนอยกวารอยละ 70 สามารถบรรลุผล
ตามเกณฑมาตรฐานตัวชี้วัดภายใตพระราชบัญญัติขอมูล  
ขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

2. ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง • ประชาชนรอยละ 80 ไดรับขอมูลขาวสารจากภาครัฐ 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552-2555  มหาวิทยาลัยขอนแกน  
 

หนา  41 

 
กลยุทธ/วิธีดําเนินการ 

นโยบายเรื่อง กลยุทธ/วิธีการ 
1.สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรู และเขาถึงขอมูล  
ขาวสารสาธารณะจากทางราชการ และส่ือสาธารณะอื่นได
อยาง กวางขวาง เปนธรรม และรวดเร็ว รวมทั้งใหกลไก
ภาครัฐเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในทุกมิติตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

• เสริ มสร  า งความรู  ค วาม เข  า ใ จ เกี่ ย วกับการ  
เขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการพรอมกับขยาย
โอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชน 

• ปรับปรุงระบบฐานข อมูลรูปแบบกลไกการให 
บริการข อมูลข าวสารแก หน วยงานภาครัฐและ  
ภาคประชาชน 

• เผยแพรขอมูลขาวสาร ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับ
นโยบายการบริหารการพั ฒนาประเทศและผลการ
พัฒนาประเทศตอสาธารณะ 

• จัดทําโครงการศูนย บริการข อมูลภาครั ฐ เ พ่ือ
ประชาชน 

 
 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
 

 1. มีโครงสรางองคกรและระบบบริหารที่เอ้ือตอการเปลี่ยนแปลง (Flexible & adaptive structure & systems 
to change)   
 2. เปนองคกรแหงการเรียนรูที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง (Learning organization)  
 3. มีบุคลากรที่มีศักยภาพ ความสามารถในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง (Human capital 
competency)   
 4. มีวัฒนธรรมการอยูรวมกันแบบเอื้ออาทร มีภูมิคุมกันโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
economy-based immunity)   
 5. มีสารสนเทศที่มีคุณภาพ ใชในการตัดสินใจและประเมินสถานการณเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
(Information for decision support and forecasting)  
 6. มีสภาพแวดลอมที่สงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี (Energizing environments) 
 
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน คาเปาหมาย 

  

ตัวชี้วัด 51 52 53 54 55 52-55 
5.1 สภามหาวิทยาลัยขอนแกนใชหลักธรรมาภิบาลใน

การบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันให
สามารถแขงขันไดในระดับสากล 

4.99 4 4 4 4 4 
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ผลการ
ดําเนินงาน คาเปาหมาย 

  

ตัวชี้วัด 51 52 53 54 55 52-55 
5.2 ระดับความสําเร็จของการปรับโครงสรางองคกรและ

ระบบบริหารท่ีเอื้อตอการเปลี่ยนแปลง 
2 3 4 4 4 4 

5.3* ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) 

4 4 4 4 4 4 

5.4* ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่
กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  

4 4 4 4 4 4 

5.5* ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 

4 4 4 4 4 4 

5.6* รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ลงทุน 

1 2 2 3 3 3 

5.7* ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการ
รักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 

4 4 4 4 4 4 

5.8 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบัน
รวมกัน  

4 4 4 5 5 5 

5.9* ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิต 

4 4 4 4 4 4 

5.10 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารยและบุคลากร 

4 4 4 4 4 4 

5.11 รอยละของความพึงพอใจดานสิ่งแวดลอมและชีวิต
ความเปนอยูของประชากร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

72 75 75 80 80 80 

5.12 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวม
ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ  

4 4 4 4 4 4 

5.13* ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแกนสูระดับสากล 

5 5 5 5 5 5 

5.14 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการ
ปฏิบัติงานทั้งหมด 

91.66 90 90 90 90 90 

หมายเหตุ   1. * ตัวช้ีวัดตามคํารับรองและการประเมินผลการการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
  2. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย สามารถปรับเพิ่ม ปรับปรุงไดตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ตามความเหมาะสม 
  3. ตัวช้ีวัดในประเด็นคุณภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมอยูใน ตัวช้ีวัด 5.3  
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กลยุทธ   โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม  และผูรับผิดชอบ 
 

กลยุทธ โครงการ  ผลผลิต/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

5.1 พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย 

5.1.1 โครงการพัฒนากระบวนการและกลไกการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตาม
มาตรฐานระบบงาน 

1 ทุกฝาย 

    5.1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA และ TQA) 

2 

  5.1.3 
 

โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 

 

คณะวิชาและ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

    5.1.4 โครงการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)  

    

5.2.1 โครงการจัดทําแผนแมบทดานการพัฒนา
ระบบสื่อสารการตลาด  ประชาสัมพันธ และการ
บริหารจัดการลูกคา  

1 ฝายสังคมและ
ชุมชนสัมพันธ 

5.2 
  

พัฒนาระบบการสื่อสาร
องคกรที่มีประสิทธิภาพ 
การตลาดและการบริหาร
จัดการลูกคา ตลอดจนผูมี
สวนไดสวนเสีย 
  

5.2.2 โครงการสื่อสารการตลาด  
การประชาสัมพันธและการพัฒนาสื่อทุกรูปแบบ 
และสถานีวิทยุ มข.กับภาคสวนตางๆ   

2 คณะวิชาและ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

1 
 
2 

ฝายสังคมและ
ชุมชนสัมพันธ  
ฝาย
ศิลปวัฒนธรรม
และศิษยเกา
สัมพันธ 

5.3 
  

สรางวัฒนธรรมองคกรและ
เอกลักษณ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

5.3.1 
  

โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร วิถีชีวิต 
และเอกลักษณ มหาวิทยาลัยขอนแกนดวย
วิธีการตางๆ  

3 คณะวิชาและ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

5.4 5.4.1 1 ฝายบริหาร 

   
โครงการปรับปรุงโครงสรางองคกรและ
ระบบงานในระดับสํานักงานอธิการบดี คณะและ
หนวยงานตางๆ  

2 
 

ฝายแผนและ
สารสนเทศ 

  

ปรับปรุงและจัดโครงสราง
องคกรและปรับระบบ
บริหารงานของทั้งระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับทุก
คณะ/หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
  

5.4.2 โครงการพัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัย
ใหมีความคลองตัว มีประสิทธิภาพ และมีธรร
มาภิบาล 

3 
 
 

ฝายสังคมและ
ชุมชนสัมพันธ 
 

    5.4.3 โครงการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน  
ผูมีสวนได สวนเสีย และศิษยเกา ในกิจการของ
มหาวิทยาลัย 

 4  ฝายทรัพยสิน 
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กลยุทธ โครงการ  ผลผลิต/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

    5.4.4 โครงการ พัฒนาระบบการบริหารการเงินและ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ และพ่ึงตนเอง
ได มีระบบการจัดสรรและใชงบประมาณอยาง
เปนธรรมและทั่วถึง มีความโปรงใสและ
ตรวจสอบได  

5 คณะวิชาและ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

    5.4.5 โครงการพัฒนาแผนแมบทการบริหารสินทรัพย
และการบริหารพ้ืนที่   

    

    5.4.6 โครงการพัฒนาระบบการจัดการรายไดเพ่ือ
พ่ึงตนเอง (ระบบการบริหารทรัพยสิน) 

    

5.5 5.5.1 โครงการบริหารการเปลี่ยนแปลง 1 ฝายบริหาร 

  5.5.2 โครงการบริหารความเสี่ยง 2 ฝายแผนและ
สารสนเทศ 

 

พัฒนาระบบการบริหารการ
เปล่ียนแปลงและการบริหาร
ความเสี่ยง 
    3 คณะวิชาและ

หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

5.6 พัฒนาการจัดการความรูของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

5.6.1 โครงการการจัดการความรู 1 ฝายแผนและ
สารสนเทศ 

    5.6.2 โครงการ UKM : การจัดการความรูระหวาง
มหาวิทยาลัย  

2 คณะวิชาและ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

5.7 5.7.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย  1 ฝายทรัพยากร
บุคคล 

 5.7.2 โครงการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย 2 

  5.7.3 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร   

  

พัฒนาและปรับปรุงระบบ
บริหารทรัพยากรมนุษยที่
มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของ
มหาวิทยาลัย 

5.7.4 โครงการพัฒนาและสงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ 
คุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากร 

  

คณะวิชาและ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ  

    5.7.5 โครงการเสริมสรางและพัฒนาส่ิงแวดลอมในการ
ทํางานที่เปนสุข 

    

5.8 5.8.1 1 ฝายทรัพยากร
บุคคล 

  

สงเสริมปลูกฝงคานิยมและ
แนวคิดการอยูรวมกันบน
พ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง
ของประชากร
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  

โครงการสงเสริมและปลูกฝงการดําเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชากร
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  

2 คณะวิชาและ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

5.9 พัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการบริหารจัดการ 

5.9.1 โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแกน  

1 ฝายแผนและ
สารสนเทศ 
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กลยุทธ โครงการ  ผลผลิต/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

  5.9.2 โครงการพัฒนาระบบขอมูลเพ่ือการบริหาร 
(MIS) ใหสามารถเชื่อมโยงฐานขอมูลตางๆ ได
อยางทั่วถึงในทุกหนวยงาน   

2 คณะวิชาและ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

    5.9.3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือขาย
ขอมูลสารสนเทศและ การสื่อสาร (Information - 
and Telecommunication Network)  

  

5.10 5.10.1 1 ฝายบริหาร 

  
โครงการรณรงคการประหยัดพลังงานและสราง
ความคุมคาของทรัพยากร 2 ฝายพัฒนาระบบ

กายภาพ 
  5.10.2 โครงการสงเสริมการใชทรัพยากรรวม  
  

จัดทําแผนประหยัดพลังงาน 
มข. ครอบคลุมการออกแบบ
อาคาร การใชอุปกรณ การ
รณรงคและสงเสริมคานิยม
ดานการประหยัดพลังงาน 
และการใชทรัพยากรรวมกัน  

5.10.3 โครงการรณรงคและสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับ
ภาวะโลกรอน 

3 
  

คณะวิชาและ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 
  

5.11 5.11.1 1 ฝายพัฒนาระบบ
กายภาพ 

   

โครงการปรับปรุงแผนแมบทระบบ
สาธารณูปโภค โครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพ 
และระบบขนสงมวลชน 2 ฝายสังคมและ

ชุมชนสัมพันธ 
  

พัฒนาและปรับปรุงระบบ
กายภาพและส่ิงแวดลอมเพ่ือ
การสงเสริมคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษาและบุคลากร 
  

5.11.2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบกายภาพและ
ส่ิงแวดลอม  

3 

    5.11.3 โครงการปรับปรุงและเพ่ิมหอพักที่มีคุณภาพ
สําหรับนักศึกษาไทย และนานาชาติ 

  

คณะวิชาและ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 
  

    5.11.4 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบรักษา
ความปลอดภัย และระบบการจราจรภายใน
มหาวิทยาลัย  

    

5.12 5.12.1 โครงการพัฒนาดานกีฬา 1 ฝายกีฬา 

  5.12.2 โครงการบําเพ็ญประโยชนตอสังคมและชุมชน  2 ฝายสังคมและ
ชุมชนสัมพันธ 

  5.12.3 โครงการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี 
และนันทนาการ 

3 ฝายพัฒนา
นักศึกษา 

  

พัฒนาดานกีฬา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ดนตรี และ
นันทนาการใหสอดคลอง
เชื่อมโยงกันเพ่ือสงเสริม
คุณภาพชีวิตและความสุข
ของประชาคมมหาวิทยาลัย 
  

    4 คณะวิชาและ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

หมายเหตุ  1. *  หมายถึง  กิจกรรมหลัก ภายใตเอกสารงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กระทรวงศึกษาธิการ  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 2. โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม อาจมีโครงการผลผลิตกิจกรรมยอยและสามารถปรับเพิ่ม ปรับปรุงไดตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ตามความเหมาะสม 
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คําอธิบายตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  
 สําหรับตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552 – 2555 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่กลาวรายละเอียดไปในขางตนนั้น ประกอบดวยตัวชี้วัดในหลายลักษณะ 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  1.   ลักษณะของตัวชี้วัด/ชนิดของตัวชี้วัดที่นํามาประเมินผล 
   1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เชน จํานวน รอยละ ใชผลการดําเนินงาน 3 ปที่ผานมาของ
มหาวิทยาลัยเปนฐานในการกําหนดคาเปาหมาย หรือเกณฑมาตรฐานคุณภาพของชาติ หรือเกณฑมาตรฐาน
อ่ืน ตามที่เห็นสมควร   
   2) ตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดําเนินงาน (Milestone) แนวทางในการประเมินจะ
กําหนดระดับคะแนนในแตละขั้นตอนการดําเนินงาน และผลการประเมินจะเปนไปตามผลการ
ดําเนินงานที่ครบถวนและสมบูรณในขั้นตอนนั้น เชน  
 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนผานความเห็นชอบจากที่ประชุมของหนวยงาน เชน  
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

2 สามารถดําเนินการตามแผนปฎิบัติการได อยางนอยรอยละ 75 
3 สามารถดําเนินการตามแผนปฏิบัติการไดอยางครบถวน 
4 มีการกํากับ ติดตามและประเมินผลความสําเร็จตอที่ประชุมของหนวยงาน 
5 มีการนําผลการประเมินไปใชในรอบตอไป 

  
ทั้งน้ีรายละเอียดตัวชี้วัดจะเปนไปตามคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

มหาวิทยาลัยในแตละป โดยหนวยงานตางๆ เชน  การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปโดย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การประเมินผลการประกันคุณภาพโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

 
 2.   การตั้งคาเปาหมายตัวชี้วัด 
  สําหรับคาเปาหมายของตัวชี้วัด จําแนกคาเปนรายป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2552 -
2555 โดยคาเปาหมายกําหนดตามแผนปฏิบัติราชการประจําป คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 
และเกณฑมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซ่ึงเปน                     
คาเปาหมายขั้นต่ํา โดยในทางปฏิบัติมหาวิทยาลัยจะดําเนินการใหไดผลการปฏิบัติงานที่สูงกวา               
คาเปาหมายที่กําหนดไว ทั้งน้ีคาเปาหมายอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม และตามผลการ
ดําเนินงานในแตละปงบประมาณ 
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5.  กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางมหาวิทยาลัยขอนแกน  
 พ.ศ. 2551 - 2554 
 
 งบประมาณเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการและการแปลงกลยุทธไปสูการปฏิบัติในทุกระดับ
หนวยงาน โดยตองมีความสอดคลองกับพันธกิจและภารกิจของมหาวิทยาลัยและของหนวยงาน 
ตลอดจนเพื่อใหมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ (Performance) ของผลผลิตและ
เปาหมายตัวชี้วัดตางๆ ของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน อันจะนําไปสูประสิทธิภาพ (Efficiency) และ
ประสิทธิผล (Effectiveness) ของการจัดสรรและการใชทรัพยากรเพื่อการดําเนินงานตามพันธกิจและ
ภารกิจที่มหาวิทยาลัยไดรับมอบหมาย 
  สําหรับความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2553 ของสํานักงบประมาณ และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยน้ัน สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดจัดทํา (ราง) ความเชื่อมโยงแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552-2554 
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ยุทธศาสตรกระทรวง ผลผลิต
และโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดและในกํากับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ตามหนังสือที่ ศธ 0503(4) / ว 203 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2552)           
โดยมีความสอดคลองใน 1 ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ และ 6 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
รายละเอียดดังแสดงในตารางตอไปน้ี 
 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ป 2553 (ราง) เปาหมาย และยุทธศาสตรระดับกระทรวง* 
ภาพรวม
อุดมศึกษา 

ยุทธศาสตรการจัดสรรฯ/ แผนงาน/
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 

นโยบายการจัดสรร
งบประมาณ 

เปาหมายการใหบรกิาร
กระทรวง/ตัวชี้วดั 

ยุทธศาสตรกระทรวง 
 

(ผลผลิต/
โครงการ) 

 
3. ยุทธศาสตรการพฒันาสังคมและคณุภาพชวีิต        

3.1 การขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา       

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : นโยบายการจัดสรรงบฯ :   เปาหมายฯ : ยุทธศาสตรฯ :   
คนไทยทุกกลุม ทุกวัยไดรับ
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
อยางทั่วถึง 

สงเสริมสถาบันการศึกษา
จัดบริการวิชาการแกชุมชน 
สังคม 

ตัวชี้วดั :    
 - รอยละของประชากรวัยเรียน

ไดรับการศึกษา 15 ป โดยไมเสีย
คาใชจาย (ภาคบังคบั รอยละ 100 
และ ม.ปลาย รอยละ 83) 

 

1) ผลผลิต : 
ผลงานการ
ใหบริการ
วิชาการ  
(ม./ส.) 

 - คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับ
การศึกษาที่มีคณุภาพ ไดมาตรฐานสากล 
ตั้งแตระดับปฐมวัยจนตลอดชีวิต  
มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบ
อาชีพ และเสริมสรางขีดความสามารถของ
ประเทศในการเปนศูนยกลางการศึกษา 
ฝกอบรมการวิจัยและพัฒนาในระดับ
ภูมิภาค รวมทั้งเสริมสรางสังคมแหงการ
เรียนรู   
ตัวชี้วดั : 

 - จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของ
คนไทย (10 ป)     

 - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
หลักระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานสูงขึน้อีก
รอยละ 20 ใน 3 ป 

    

 - สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาตอ
สายสามัญ เปน 50 : 50 

 3.1.4 สรางความเสมอภาค
และความเปนธรรม รวมทั้ง
เพิ่มโอกาสเขาถึงบริการ
การศึกษา โดยจัดบริการทาง
การศึกษาใหครอบคลมุทั่วถึง
ทุกระดับ/ประเภทในรปูแบบ
ที่หลากหลายและเหมาะสม 
จัดทําสื่อ และนวัตกรรมดาน
การศึกษาสาหรับผูพิการหรือ
ผูทุพพลภาพ รวมทั้ง   
ผูบกพรองทางรางกายและ
สติปญญา และพัฒนา
เครือขายความรวมมือในการ
ใหบริการ ชวยเหลือรวมทั้ง
สงเสริมและสนับสนนุส่ือทาง

- รอยละของกําลังแรงงานมี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ขึ้นไป มีความรูและทักษะที่จําเปน
ในการประกอบอาชีพ (รอยละ 60) 
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ภาพรวม
อุดมศึกษา 

ยุทธศาสตรการจัดสรรฯ/ แผนงาน/
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ยุทธศาสตรกระทรวง 
 

(ผลผลิต/
โครงการ) 

 
   

- สัดสวนของผูเรียนสาย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสายสังคม
เปน 40 : 60 

     

 - มีระบบการรับรองสมรรถนะใน
การประกอบอาชพีที่ไดมาตรฐานสากล มี
เกณฑกาหนดคาตอบแทนและ
ความกาวหนาในการทํางาน 

การศึกษา ใหกับผูยากไรและ
ผูดอยโอกาส ผูพิการหรือ 
ผูทุพพลภาพ รวมทั้ง 
ผูบกพรองทางรางกายและ
สติปญญาและชนตาง
วัฒนธรรม และยกระดับการ
พัฒนาศนูยเด็กเล็กในชุมชน  

     

นโยบายการจัดสรรงบฯ :   เปาหมายฯ : ยุทธศาสตรฯ :   - ประชาชนเขาถึงการศึกษานอก
ระบบและการฝกอบรมอยางตอเนือ่งตลอด
ชีวิตเพิ่มมากขึน้ 

  

ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน และมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น 

  ตัวชี้วดั (เฉพาะที่เกีย่วกบัการ
อุดมศึกษา) :   

พัฒนาครู คณาจารย 
บุคลากรทางการศึกษาและ
แกปญหา ขาดแคลนครู 
คณาจารย บุคลากร
ทางการศึกษา 

   - รอยละของผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาหลักระดับ
การศึกษาขัน้พืน้ฐานจากการ
ประเมินระดับชาติเพิ่มขึ้น  
(รอยละ 2 ตอป) 

 

1)  ผลผลิต : 
ผูไดรับทุนตาม
โครงการ
พัฒนาอาจารย 
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
(มทร.) 
  

   - รอยละของผูเรียนมี
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ    
(รอยละ 80) 

    

  เปาหมายฯ :  ยุทธศาสตรฯ :    
 

3.1.5 ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษาและอุดมศกึษา
ไปสูความเปนเลิศ โดยการ
จัดกลุมสถาบนัการศึกษา
ตามศักยภาพ ปรับเงินเดือน
คาตอบแทนของผูสาเร็จ
การศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ใหสูงขึ้น โดยภาครัฐเปนผูนํา
และเปนแบบอยางของการใช
ทักษะอาชีวศึกษา เปน
เกณฑกาหนดคาตอบแทน
และความกาวหนาในงาน 
ควบคูกบัการพัฒนา 
องคความรูและนวัตกรรม
ดวยการเพิ่มขีด
ความสามารถดานการวิจัย
และพัฒนา 

คนไทยไดรับการพัฒนาใหมี
ศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบ
อาชีพและเสริมสรางการแขงขันของ
ประเทศ 

    ตัวชี้วดั (เฉพาะที่เกีย่วกบัการ
อุดมศึกษา) :   

เรงผลิตและพัฒนากําลังคน
ทั้งระดับกลางและระดับสูง
ดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี แพทย 
พยาบาล และสาขาทีข่าด
แคลน 

1) ผลผลิต : 
ผูสําเร็จ
การศึกษาดาน
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
(ม./ส.) 

         - สัดสวนของผูเรียนสาย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสาย
สังคมศาสตรในสถาบนัอุดมศึกษา 
ประเภทจํากัดรับระดับอนุปริญญา
ถึงปริญญาตรี (40 ตอ 60) 

 2) ผลผลิต : 
ผูสําเร็จ
การศึกษาดาน
วิทยาศาสตร
สุขภาพ (ม./ส.) 

    

      

3) ผลผลิต : 
ผูสําเร็จ
การศึกษาดาน
สังคมศาสตร 
(ม./ส.) 

    

 

  4) ผลผลิต : 
ผูสําเร็จ
การศึกษาตาม
โครงการเรงรัด
ผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาที่
ขาดแคลน  
(ม./ส.) 
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(ผลผลิต/
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5) โครงการ : 
โครงการผลิต
แพทยและ
พยาบาลเพิ่ม  
(ม./ส.) 

 นโยบายการจัดสรรงบฯ :   เปาหมายฯ : ยุทธศาสตรฯ :   

  
เสริมสรางโอกาสการศึกษา
และการเรียนรูตลอดชีวิต 

  

ประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่
ชายแดนภาคใตมีโอกาสไดรับ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต  

  ตัวชี้วดั :     
  - รอยละของผูรับบริการการศึกษา

ในจังหวัดชายแดนภาคใตที่เพิ่มขึ้น 
(รอยละ 15) 

  

  - รอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานของนักเรียนในเขตพืน้ที่
ชายแดนภาคใตเพิ่มขึน้ (รอยละ 2 
ตอป) 

  

1) โครงการ : 
โครงการ
พัฒนา
การศึกษาใน
เขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัด
ชายแดน
ภาคใต 
  
  

  

3.1.8 จัดทําแผนการลงทุน
เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรูทั้ง
ระบบอยางบูรณาการ โดย
ยึดพื้นที่และยึดประเด็น
สาคัญของการพัฒนาเพื่อ
สรางสังคมแหงการเรียนรูคู
คุณธรรมใหกับคนทุกชวงวัย 
และตอเนื่องตลอดชีวติ 
รวมทั้งเรงยกระดับคุณภาพ
ของโรงเรียน สถานศึกษา
ที่ตากวาเกณฑมาตรฐานใหมี
คุณภาพมาตรฐานตาม
เกณฑการประเมินของ
สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพ
การศึกษา      

 นโยบายการจัดสรรงบฯ :   เปาหมายฯ : ยุทธศาสตรฯ :   
  มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ไดรับ

การเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน
เพิ่มขึ้น 

สงเสริม และสนับสนนุการ
วิจัยและพัฒนาถายทอด
องคความรู และเทคโนโลย ี 

1) ผลผลิต : 
ผลงานวิจัย
เพื่อสรางองค
ความรู (ม./ส.) 

  
ตัวชี้วดั (เฉพาะที่เกีย่วกบัการ
อุดมศึกษา) :     

  

3.1.9 พัฒนาองคความรู 
นวัตกรรม ที่มุงเนนการเพิ่ม
ขีดความสามารถดานการ
วิจัยและพัฒนา สงเสริมการ
สรางนักวิจัยมืออาชีพ และ
สรางความเขมแข็งใหแก
สถาบนัการศึกษาและศูนย
การศึกษาวิจัย 

  - จํานวนผลงานวิจัยที่มีการ
เผยแพรในวารสารหรือนําไปใช
อางอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ
หรือนําไปใชงาน ( เร่ือง) 

 

2) ผลผลิต : 
ผลงานวิจัย
เพื่อถายทอด
เทคโนโลยี 
(ม./ส.) 

3.3 การพัฒนาดานสาธารณสขุ         
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : นโยบายการจัดสรรงบฯ :   เปาหมายฯ : ยุทธศาสตรฯ :   

 - ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ
อยางครอบคลุม มีคุณภาพ และเขาถึง
บริการไดอยางไมเปนอุปสรรค 

 - ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี  
มีพฤติกรรม สุขภาพเหมาะสม สามารถ
ควบคุมและลดปจจัยเส่ียงตอโรคเรื้อรัง 

มีผลงานการศึกษาและวิจัยเพื่อ
บริการรักษาพยาบาลและสงเสริม
สุขภาพ 
  

การศึกษาและวิจัยเพือ่
พัฒนามาตรฐานบริการ
รักษาพยาบาลและสงเสริม
สุขภาพ 
  

 - ประเทศไทยเปนศูนยกลางดาน
สุขภาพและการรักษาพยาบาลในระดับ
นานาชาต ิ

3.3.4 พัฒนาระบบบรกิาร
สุขภาพของภาครัฐใหมี
คุณภาพมาตรฐาน มีการ 
บูรณาการ และเช่ือมโยงใน
ทุกระดับ โดยเฉพาะการ
เสริมสรางศักยภาพและ
ยกระดับระบบบริการปฐมภูมิ
ใหมีคุณภาพ 
  
  

    

1) ผลผลิต : 
ผลงาน
ใหบริการ
รักษาพยาบาล
และสงเสริม
สุขภาพเพื่อ
การศึกษาและ
วิจัย (ม./ส.) 
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ป 2553 (ราง) เปาหมาย และยุทธศาสตรระดับกระทรวง* 
ภาพรวม
อุดมศึกษา 

ยุทธศาสตรการจัดสรรฯ/ แผนงาน/
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 

นโยบายการจัดสรร
งบประมาณ 

เปาหมายการใหบรกิาร
กระทรวง/ตัวชี้วดั 

ยุทธศาสตรกระทรวง 
 

(ผลผลิต/
โครงการ) 

 
ตัวชี้วดั : 

  
 

ตัวชี้วดั (เฉพาะที่เกีย่วกบัการ
อุดมศึกษา) :   

 - ประชาชนทุกคนเขาถึงหลักประกัน
สุขภาพอยางไมเปนอปุสรรค   

 
     - จํานวนผูปวยที่ไดรับการ
รักษาพยาบาล (ราย)    - ลดอัตราการเพิ่มการเจ็บปวยดวย

โรคเร้ือรัง 5 โรค ไดแก โรคหัวใจ 
เบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง โรคหลอด
เลือดสมอง และโรคมะเร็ง    

2) โครงการ : 
โครงการ
พัฒนาศิริราชสู
สถาบนั
การแพทยช้ัน
เลิศในเอเชีย
อาคเนย (ม.
มหิดล) 

- อัตราการเพิ่มขึ้นของการเขามาใช
บริการสุขภาพและการรักษาพยาบาลของ
ชาวตางชาต ิ

  

- จํานวนผลงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ
กับการรักษาพยาบาลและสงเสริม
สุขภาพ (เร่ือง) 

  3) โครงการ : 
โครงการศูนย
การแพทย 
ปญญานนัท
ภิกขุ 
ชลประทาน 
(มศว.) 

3.4 การสงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม        
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : นโยบายการจัดสรรงบฯ :   เปาหมายฯ : ยุทธศาสตรฯ :   

 - สังคมและคนไทยมคีุณธรรม 
จริยธรรมและคานิยมที่ดีงาม  

ประชาชนไดรับความรู ความเขาใจ 
และเห็นความสําคญัของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

การศึกษา และวิจัยเพือ่
ทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย 

ตัวชี้วดั (เฉพาะที่เกีย่วกบัการ
อุดมศึกษา) :     

 - มรดกทางศิลปะ วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาไทยมีบทบาทในการเรียนรูและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศมากขึ้น   

1)  ผลผลิต : 
ผลงานทํานุ
บํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
(ม./ส.)   

ตัวชี้วดั :     
 - จํานวนเด็ก เยาวชน และ

ประชาชนที่มี สวนรวมในกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และ
ทากิจกรรมสรางสรรคเพิ่มขึ้น 

3.4.6 ปลูกจิตสานึกและ
กระตุนใหคนในชุมชน
ทองถ่ินเกิดความตระหนัก  
มีความตืน่ตัวและเขามามี
สวนรวมในการฟนฟู 
เผยแพร และสืบสานภมิู
ปญญาทองถ่ินและคุณคา
ความหลากหลายของศิลปะ
และวัฒนธรรมไทยทั้งที่เปน
วิถีชีวิต คานิยมที่ดีงาม และ
ความเปนไทย 
  

      - จํานวนผูไดรับความรูจาก
การเขารวมโครงการ/กิจกรรมการ
เผยแพรความรูดานทาํนุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรม (คน) 

    
 - รอยละความสาเร็จของการ

ถายทอดความรูภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 
จากคนที่เปนแหลงความรูทางวัฒนธรรม 
ในระดับทองถ่ินและระดับประเทศ         

- ระดับความสาเร็จของการขยาย
ผลการพัฒนาสินคาและบริการทาง
วัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ     

         

 
   

 ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2551-2554 มหาวิทยาลัยขอนแกนมีกรอบงบประมาณรายจาย
ลวงหนารวมในทุกประเด็นยุทธศาสตรจํานวนทั้งสิ้น 34,868.7447 ลานบาท คิดเปนงบประมาณ
แผนดินรอยละ 41.53  งบประมาณเงินรายไดรอยละ 58.47 
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กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง  มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2551 - 2554 
 จําแนกตามประเภทงบประมาณ

  14,480.4498 , 
[41.53%],งบประมาณ

แผนดิน

20,388.2949 , 
[58.47%],งบประมาณ

เงินรายได  
 
 
  สําหรับงบประมาณจําแนกในรายประเด็นยุทธศาสตร คือ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิต
บัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุงสงเสริมศักยภาพใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค 13,060.8979 ลานบาท          
(รอยละ 37.46) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาที่สรางองคความรูใหเพิ่มศักยภาพและ  
ขีดความสามารถในการแขงขัน 1,873.4903 ลานบาท (รอยละ 5.37) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3            
การบริการวิชาการที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน 12,876.7642 ลานบาท (รอยละ 36.93) ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษ พัฒนา ถายทอดและฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม           
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 91.4071 ลานบาท (รอยละ 0.26) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การบริหาร
จัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 6,966.1852 ลานบาท (รอยละ 19.98) 
 

13,060.8979 ,[37.46%]

1,873.4903 ,[5.37%]

12,876.7642 ,[36.93%]

91.4071 ,[0.26%]

6,966.1852 ,[19.98%]
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ประเด็นยุทธศาสตร 1 ประเด็นยุทธศาสตร 2 ประเด็นยุทธศาสตร 3 ประเด็นยุทธศาสตร 4 ประเด็นยุทธศาสตร 5 

กรอบงบประมาณรายจายลวงเหนาระยะปานกลาง  มหาวิทยาลัยขอนแกน             
  พ.ศ. 2551-2554 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร
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ตารางสรุปกรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง 
มหาวิทยาลยัขอนแกน  พ.ศ. 2551 -2554 

จําแนกตามประเภทงบประมาณและตามประเด็นยุทธศาสตร 
 

งบประมาณตาม
ประเด็นยุทธศาสตร

 - รวมงบประมาณ 7,746.0848          8,912.6620          8,928.8081          9,281.1898              34,868.7447        
 - งบประมาณแผนดิน 3,210.5241        3,240.9125        3,955.6759        4,073.3373            14,480.4498      
 - งบประมาณเงินรายได 4,535.5607        5,671.7495        4,973.1322        5,207.8525            20,388.2949      

 - รวมงบประมาณ 2,966.2584          2,675.1082          3,639.3750          3,780.1563              13,060.8979        
 - งบประมาณแผนดิน 1,533.1455        1,174.2804        2,059.3681        2,121.1491            6,887.9431        
 - งบประมาณเงินรายได 1,433.1129        1,500.8278        1,580.0069        1,659.0072            6,172.9548        

 - รวมงบประมาณ 431.7658             465.8796             476.0219             499.8230                 1,873.4903          
 - งบประมาณแผนดิน 133.2808           158.1251           146.9421           154.2892              592.6372           
 - งบประมาณเงินรายได 298.4850           307.7545           329.0798           345.5338              1,280.8531        

 - รวมงบประมาณ 2,819.2776          3,642.5167          3,129.2536          3,285.7163              12,876.7642        
 - งบประมาณแผนดิน 672.1311           700.3845           762.0246           800.1258              2,934.6660        
 - งบประมาณเงินรายได 2,147.1465        2,942.1322        2,367.2290        2,485.5905            9,942.0982        

 - รวมงบประมาณ 8.0182                 13.8482               34.2565               35.2842                   91.4071               
 - งบประมาณแผนดิน 2.0582              2.0582              27.9335            28.7715                60.8214            
 - งบประมาณเงินรายได 5.9600              11.7900            6.3230              6.5127                 30.5857            

 - รวมงบประมาณ 1,520.7648          2,115.3093          1,649.9011          1,680.2100              6,966.1852          
 - งบประมาณแผนดิน 869.9085           1,206.0643        959.4076           969.0017              4,004.3821        
 - งบประมาณเงินรายได 650.8563           909.2450           690.4935           711.2083              2,961.8031        

หนวย : ลานบาท ( ทศนิยม 4 ตําแหนง )

2551 2552 2553 2554 2551-2554

ประเด็นยุทธศาสตร 5 การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุงสงเสริมศักยภาพใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค

ประเด็นยุทธศาสตร 2 การวิจัยและพัฒนาท่ีสรางองคความรูใหเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน

ประเด็นยุทธศาสตร 3 การบริการวิชาการที่เสริมสรางการพัฒนาที่ย่ังยืน

ประเด็นยุทธศาสตร 4 การอนุรักษ พัฒนา ถายทอดและฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม    ภาคตะวันออกเฉียงเหนื

 

ท่ีมา : แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2551 – 2554 มหาวิทยาลยัขอนแกน และแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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  ในสวนที่ 2.2 คือ แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552 – 2554 ตามแบบฟอรมของสํานักงบประมาณ 
ประกอบไปดวย 2 แบบฟอรมยอย คือ แบบ ผปร01 : วิสัยทัศน พันธกิจ ความเชื่อมโยงแผนการบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ยุทธศาสตร
กระทรวง ผลผลิต และโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ แบบ ผปร02 : เปาหมายเชิงนโยบาย - กลยุทธ 
วิธีการที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผนดิน / เปาหมายการใหบริการกระทรวง-มหาวิทยาลัยขอนแกน /                      
คาเปาหมายของตัวชี้วัด /ผลผลิต โครงการ – กิจกรรม / ปงบประมาณ – แหลงเงิน / ผูรับผิดชอบ โดยมี
รายละเอียดดังนี ้



พันธกิจ

             การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหเปนที่
ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลที่มุงการพัฒนาชุมชนและสังคมใหเขมแข็ง

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552 - 2554
มหาวิทยาลัยขอนแกน

วิสัยทัศน

               มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของภูมิภาคอาเซียนโดยเปนมหาวิทยาลัยแหงการ
เรียนรู มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย มหาวิทยาลัยแหงคุณภาพมหาวิทยาลัยแหงการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ 
และเปนมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี

(แบบ ผปร. 01)



แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 (รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ป 2553 (ราง) เปาหมาย และยุทธศาสตรระดับกระทรวง* ภาพรวมอุดมศึกษา
แนวทางการบริหารราชการแผนดิน/ กลยุทธ/วิธีดําเนินการ ยุทธศาสตรการจัดสรรฯ/ นโยบายการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ตัวชี้วัด ยุทธศาสตรกระทรวง (ผลผลิต/โครงการ)

นโยบาย/เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด แผนงาน/เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคม 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต และคุณภาพชีวิต
3.1 นโยบายการศึกษา 3.1 การขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

เปาหมายเชิงนโยบาย : กลยุทธ/วิธีดําเนินการ : นโยบาย 8. เรงรัด เปาหมายเชิงยุทธศาสตร :
1. คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษาที่มี การลงทุนดานการศึกษาและการเรียนรู  - คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษา

คุณภาพ ไดมาตรฐานสากล ตั้งแตระดับ อยางบูรณาการในทุกระดับการศึกษาและ ที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล ตั้งแต

ปฐมวัย จนตลอดชีวิต มีศักยภาพ ในชุมชน โดยใชพื้นที่และโรงเรียนเปนฐาน ระดับปฐมวัยจนตลอดชีวิต มีศักยภาพ

ในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสราง ในการบูรณาการทุกมิติและยึดเกณฑ ในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพ และ

ขีดความสามารถของประเทศในการเปน การประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐาน เสริมสรางขีดความสามารถของประเทศ

ศูนยกลางการศึกษา ฝกอบรม การวิจัยและ และประเมินคุณภาพการศึกษาเปนหลัก ในการเปนศูนยกลางการศึกษา ฝกอบรม 

พัฒนาในระดับภูมิภาค รวมทั้งเสริมสราง ในการยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ต่ํากวา การวิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาค 

สังคมแหงการเรียนรู เกณฑมาตรฐาน และสงเสริมความเปนเลิศ รวมทั้งเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู

ตัวชี้วัด : ของมหาวิทยาลัยไปสูการเปนศูนยกลาง ตัวชี้วัด :

 - ประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษา 15 ป ทางการศึกษาและวิจัยพัฒนาในภูมิภาค  - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก

โดยไมเสียคาใชจาย รวมทั้งเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสูงขึ้น

 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับ อยางตอเนื่องตลอดชีวิตในชุมชน โดยเชื่อมโยง อีกรอยละ 20 ใน 3 ป

การศึกษาขั้นพื้นฐานสูงขึ้นอีกรอยละ 20 บทบาทสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา  - สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาตอ

ใน 3 ป และสถาบันทางศาสนา สายสามัญ เปน 50 : 50

 - สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาตอสายสามัญ กลยุทธ/วิธีการ :  - สัดสวนของผูเรียนสายวิทยาศาสตร นโยบายการจัดสรรงบฯ : เปาหมายฯ : คนไทยทุกกลุม ทุกวัยไดรับ ยุทธศาสตรฯ : สงเสริมสถาบันการศึกษา 1) ผลผลิต : ผลงานการใหบริการ

เปน 50 : 50  - จัดทาํแผนการลงทุนเพื่อยกระดับคุณภาพ และเทคโนโลยีตอสายสังคมเปน 40 : 60 3.1.4 สรางความเสมอภาคและความเปนธรรม การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางทั่วถึง จัดบริการวิชาการแกชุมชน สังคม วิชาการ (ม./ส.)

 - สัดสวนของผูเรียนสายวิทยาศาสตรและ การศึกษาและการเรียนรูทั้งระบบอยาง  - มีระบบการรับรองสมรรถนะ รวมทั้งเพิ่มโอกาสเขาถึงบริการการศึกษา โดยจัด ตัวชี้วัด :  
เทคโนโลยีตอสายสังคมเปน 40 : 60 บูรณาการ โดยยึดพื้นที่และยึดประเด็น ในการประกอบอาชีพที่ไดมาตรฐานสากล บริการทางการศึกษาใหครอบคลุมทั่วถึงทุกระดับ/ประเภท  - รอยละของประชากรวัยเรียนไดรับ

 - มีระบบการรับรองสมรรถนะ สําคัญของการพัฒนาเพื่อสรางสังคมแหง มีเกณฑกาหนดคาตอบแทนและ ในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสม จัดทําสื่อ และ การศึกษา 15 ป โดยไมเสียคาใชจาย

ในการประกอบอาชีพที่ไดมาตรฐานสากล การเรียนรูคูคุณธรรมใหกับคนทุกชวงวัย ความกาวหนาในการทํางาน นวัตกรรมดานการศึกษาสาหรับผูพิการหรือผูทุพพลภาพ (ภาคบังคับ รอยละ 100 และ ม. ปลาย รอยละ 83)

มีเกณฑกําหนดคาตอบแทน และความกาวหนา และตอเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเรงยกระดับ  - ประชาชนเขาถึงการศึกษานอกระบบ รวมทั้งผูบกพรองทางรางกายและสติปญญา และพัฒนา  - จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย

ในการทํางาน คุณภาพของโรงเรียน สถานศึกษาที่ต่ํากวา และการฝกอบรมอยางตอเนื่องตลอดชีวิต เครือขายความรวมมือในการใหบริการ ชวยเหลือ (10 ป)

 - ประชาชนเขาถึงการศึกษานอกระบบและ เกณฑมาตรฐานใหมีคุณภาพมาตรฐาน เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนสื่อทางการศึกษา  - รอยละของกําลังแรงงานมีการศึกษาระดับ

การฝกอบรมอยางตอเนื่องตลอดชีวิตเพิ่ม ตามเกณฑการประเมินของสํานักงาน ใหกับผูยากไรและผูดอยโอกาส ผูพิการหรือผูทุพพลภาพ มัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไป มีความรูและทักษะ

มากขึ้น รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ รวมทั้งผูบกพรองทางรางกายและสติปญญา ที่จําเปนในการประกอบอาชีพ (รอยละ 60)

การศึกษา และชนตางวัฒนธรรม และยกระดับการพัฒนา

ศูนยเด็กเล็กในชุมชน



แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 (รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ป 2553 (ราง) เปาหมาย และยุทธศาสตรระดับกระทรวง* ภาพรวมอุดมศึกษา
แนวทางการบริหารราชการแผนดิน/ กลยุทธ/วิธีดําเนินการ ยุทธศาสตรการจัดสรรฯ/ นโยบายการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ตัวชี้วัด ยุทธศาสตรกระทรวง (ผลผลิต/โครงการ)

นโยบาย/เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด แผนงาน/เปาหมายเชิงยุทธศาสตร

กลยุทธ/วิธีการ : นโยบายการจัดสรรงบฯ : เปาหมายฯ : ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ยุทธศาสตรฯ : พัฒนาครู คณาจารย 1)  ผลผลิต : ผูไดรับทุนตามโครงการ

 - พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบและปจจัย 3.1.5 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา มาตรฐาน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น บุคลากรทางการศึกษาและแกปญหา พัฒนาอาจารย และบุคลากร

สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาไปสูความเปนเลิศ ตัวชี้วัด (เฉพาะที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา) :  ขาดแคลนครู คณาจารย บุคลากร ทางการศึกษา (มทร.)

โดยการลงทุนดานบุคลากร ทั้งการผลิต โดยการจัดกลุมสถาบันการศึกษาตามศักยภาพ  - รอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก ทางการศึกษา

และพัฒนานักวิจัย ตลอดจนพัฒนา ปรับเงินเดือนคาตอบแทนของผูสาเร็จการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการประเมิน

คุณภาพครูทั้งระบบ ระดับอาชีวศึกษาใหสูงขึ้น โดยภาครัฐเปนผูนํา ระดับชาติเพิ่มขึ้น (รอยละ 2 ตอป)

และเปนแบบอยางของการใชทักษะอาชีวศึกษา  - รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค

เปนเกณฑกาหนดคาตอบแทนและความกาวหนา ตามมาตรฐานการศกึษาของชาติ (รอยละ 80)

ในงาน ควบคูกับการพัฒนาองคความรูและนวัตกรรม

ดวยการเพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัยและพัฒนา

กลยุทธ/วิธีการ : เปาหมายฯ : คนไทยไดรับการพัฒนา ยุทธศาสตรฯ :  เรงผลิตและพัฒนา 1) ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษา

 - สรางความเขมแข็งใหแกสถาบันการศึกษา ใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพ กําลังคนทั้งระดับกลางและระดับสูง ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ม./ส.)

และศูนยการศึกษาวิจัย โดยสงเสริมใหมี และเสริมสรางการแขงขันของประเทศ ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี แพทย 2) ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษา

การจัดกลุมสถาบันการศึกษาตามศักยภาพ ตัวชี้วัด (เฉพาะที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา) :  พยาบาล และสาขาที่ขาดแคลน ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ (ม./ส.)

ความเชี่ยวชาญ และบทบาทของกลุมพื้นที่  - สัดสวนของผูเรียนสายวิทยาศาสตรและ 3) ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษา

อาทิ กลุมสรางองคความรูและสรางสรรค เทคโนโลยีตอสายสังคมศาสตรในสถาบัน ดานสังคมศาสตร (ม./ส.)

นวัตกรรมที่หลากหลายเชื่อมโยงกับ อุดมศึกษา ประเภทจํากัดรับระดับอนุปริญญา 4) ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษา

ภาคการผลิตและบริการควบคูกับการพัฒนา ถึงปริญญาตรี (40 ตอ 60) ตามโครงการเรงรัดผลิตบัณฑิต

และเชื่อมโยงการดําเนินงานของ สาขาวิชาที่ขาดแคลน (ม./ส.)

ศูนยความเปนเลิศในสาขาที่มีศักยภาพ 5) โครงการ : โครงการผลิตแพทย

และพยาบาลเพิ่ม (ม./ส.)

นโยบายการจัดสรรงบฯ : เปาหมายฯ : ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ ยุทธศาสตรฯ : เสริมสรางโอกาส 1) โครงการ : โครงการพัฒนา

3.1.8 จดัทําแผนการลงทุนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ชายแดนภาคใตมีโอกาสไดรับการศึกษา การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ

และการเรียนรูทั้งระบบอยางบูรณาการ โดยยึดพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต

และยึดประเด็นสาคัญของการพัฒนาเพื่อสรางสังคม ตัวชี้วัด :  
แหงการเรียนรูคูคุณธรรมใหกับคนทุกชวงวัย และ  - รอยละของผูรับบริการการศึกษาในจังหวัด

ตอเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเรงยกระดับคุณภาพของ ชายแดนภาคใตที่เพิ่มขึ้น (รอยละ 15)

โรงเรียน สถานศึกษาที่ตากวาเกณฑมาตรฐาน  - รอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก

ใหมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑการประเมิน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียน

ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ ในเขตพื้นที่ชายแดนภาคใตเพิ่มขึ้น 

การศึกษา (รอยละ 2 ตอป)



แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 (รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ป 2553 (ราง) เปาหมาย และยุทธศาสตรระดับกระทรวง* ภาพรวมอุดมศึกษา
แนวทางการบริหารราชการแผนดิน/ กลยุทธ/วิธีดําเนินการ ยุทธศาสตรการจัดสรรฯ/ นโยบายการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ตัวชี้วัด ยุทธศาสตรกระทรวง (ผลผลิต/โครงการ)

นโยบาย/เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด แผนงาน/เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
กลยุทธ/วิธีการ : นโยบายการจัดสรรงบฯ : เปาหมายฯ : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตรฯ : สงเสริม และสนับสนุน 1) ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสราง

 - พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางปญญา 3.1.9 พัฒนาองคความรู นวัตกรรม ที่มุงเนนการเพิ่ม ที่ไดรับการเผยแพรหรือนําไปใช การวิจัยและพัฒนาถายทอดองคความรู องคความรู (ม./ส.)

โดยการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ขีดความสามารถดานการวิจัยและพัฒนา สงเสริม ประโยชนเพิ่มขึ้น และเทคโนโลยี 2) ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถายทอด

ระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา และการพัฒนา การสรางนักวิจัยมืออาชีพ และสรางความเขมแข็ง ตัวชี้วัด (เฉพาะที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา) :  เทคโนโลยี (ม./ส.)

องคความรู นวัตกรรม มุงเนนการเพิ่ม ใหแกสถาบันการศึกษาและศูนยการศึกษาวิจัย  - จํานวนผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร

ขีดความสามารถดานการวิจัยและพัฒนา ในวารสารหรือนําไปใชอางอิงในระดับชาติ

สงเสริมการสรางนักวิจัยมืออาชีพและ หรือนานาชาติหรือนําไปใชงาน ( เรื่อง)

สนับสนุนการดําเนินการวิจัยในลักษณะ 

Research Program ในประเด็นสําคัญๆ 

ของประเทศ

3.3 นโยบายการดานสาธารณสุข 3.3 การพัฒนาดานสาธารณสุข
เปาหมายเชิงนโยบาย : กลยุทธ/วิธีดําเนินการ : นโยบาย 3. เปาหมายเชิงยุทธศาสตร :
 2. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี มีพฤติกรรม ปรับปรุงระบบบริการดานสาธารณสุข  - ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ
สุขภาพเหมาะสม สามารถควบคุม และลด โดยลงทุนพัฒนาระบบบริการสุขภาพของ อยางครอบคลุม มีคุณภาพ และเขาถึง
ปจจัยเสี่ยงตอโรคเรื้อรัง ภาครัฐในทุกระดับใหไดมาตรฐาน ยกระดับ บริการไดอยางไมเปนอุปสรรค
ตัวชี้วัด : สถานีอนามัยเปนโรงพยาบาลสงเสริม  - ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี มีพฤติกรรม
 - ลดอัตราการเพิ่มการเจ็บปวยดวยโรค สุขภาพประจําตําบล และพัฒนาระบบ สุขภาพเหมาะสม สามารถควบคุมและ
เรื้อรัง 5 โรค ไดแก โรคหัวใจ เบาหวาน เครือขายการสงตอในทุกระดับใหมี ลดปจจัยเสี่ยงตอโรคเรื้อรัง
โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือด ประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกันทั้งในภาครัฐและ  - ประเทศไทยเปนศูนยกลางดานสุขภาพ
สมอง และโรคมะเร็ง ภาคเอกชน เพื่อใหระบบหลักประกัน และการรักษาพยาบาลในระดับนานาชาติ

สุขภาพมีคุณภาพอยางเพียงพอ ทั่วถึง ตัวชี้วัด : นโยบายการจัดสรรงบฯ : เปาหมายฯ :  มีผลงานการศึกษาและ ยุทธศาสตรฯ : การศึกษาและวิจัย 1) ผลผลิต : ผลงานใหบริการรักษา
มีทางเ ลือกหลากหลายรูปแบบ แล ะ  - ประชาชนทุกคนเขาถึงหลักประกันสุขภาพ 3.3.4 พัฒนาระบบบริการสุขภาพของภาครัฐ วิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและ เพื่อพัฒนามาตรฐานบริการรักษาพยาบาล พยาบาลและสงเสริมสุขภาพ
ครอบคลุมไดถึงการรักษาพยาบาลใน อยางไมเปนอุปสรรค ใหมีคุณภาพมาตรฐาน มีการบูรณาการ และ สงเสริมสุขภาพ และสงเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัย (ม./ส.)
สถานพยาบาลเอกชนที่เขารวมโครงการ  - ลดอัตราการเพิ่มการเจ็บปวย เชื่อมโยงในทุกระดับ โดยเฉพาะการเสริมสราง ตัวชี้วัด (เฉพาะที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา) :  2) โครงการ : โครงการพัฒนาศิริราช
กลยุทธ/วิธีการ : ดวยโรคเรื้อรัง 5 โรค ไดแก โรคหัวใจ ศักยภาพและยกระดับระบบบริการปฐมภูมิ  - จํานวนผูปวยที่ไดรับการรักษา สูสถาบันการแพทยชั้นเลิศใน

 - พัฒนาระบบบริการสุขภาพของภาครัฐ เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ใหมีคุณภาพ พยาบาล (ราย) เอเชียอาคเนย (ม.มหิดล)
ใหมีคุณภาพมาตรฐาน มีการบูรณาการ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง  - จํานวนผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ 3) โครงการ : โครงการศูนยการแพทย
และเชื่อมโยงในทุกระดับ โดยเฉพาะ  - อัตราการเพิ่มขึ้นของการเขามาใชบริการ การรักษาพยาบาลและสงเสริม  ปญญานันทภิกขุ ชลประทาน (มศว.)
การเสริมสรางศักยภาพและยกระดับ สุขภาพและการรักษาพยาบาลของ สุขภาพ (เรื่อง)
ระบบบริการปฐมภูมิใหมีคุณภาพ ชาวตางชาติ



แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 (รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ป 2553 (ราง) เปาหมาย และยุทธศาสตรระดับกระทรวง* ภาพรวมอุดมศึกษา
แนวทางการบริหารราชการแผนดิน/ กลยุทธ/วิธีดําเนินการ ยุทธศาสตรการจัดสรรฯ/ นโยบายการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ตัวชี้วัด ยุทธศาสตรกระทรวง (ผลผลิต/โครงการ)

นโยบาย/เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด แผนงาน/เปาหมายเชิงยุทธศาสตร

3.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ 3.4 การสงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม และวัฒนธรรม
เปาหมายเชิงนโยบาย : กลยุทธ/วิธีดําเนินการ : นโยบาย 2. เสริมสราง เปาหมายเชิงยุทธศาสตร :

1. สังคมและคนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม บทบาทของสถาบันครอบครัวรวมกับสถาบัน  - สังคมและคนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 

และคานิยมที่ดีงาม ทางศาสนา สถาบันการศึกษา และสถาบัน และคานิยมที่ดีงาม

ตัวชี้วัด : ทางสังคมอื่น ๆ ในการปลูกฝงคานิยม  - มรดกทางศิลปะ วัฒนธรรม และ

 - จํานวนเด็ก เยาวชน และประชาชนที่ และจิตสํานึกที่ดีและการเฝาระวังทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทยมีบทบาทในการเรียนรู

มีสวนรวมในกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม ที่มีผลกระทบตอการเบี่ยงเบนพฤติกรรม และขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และทํากิจกรรม ของเด็กและเยาวชน รวมทั้งสนับสนุน และสังคมของประเทศมากขึ้น

สรางสรรคเพิ่มขึ้น การผลิตสื่อสรางสรรค สรางกระแสเชิงบวก ตัวชี้วัด :

ใหแกสังคม และเปดพื้นที่สาธารณะที่ดี  - จํานวนเด็ก เยาวชน และประชาชนที่มี

ใหแกเด็กและเยาวชน สวนรวมในกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 
กลยุทธ/วิธีการ : จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และทากิจกรรม นโยบายการจัดสรรงบฯ : เปาหมายฯ : ประชาชนไดรับความรู ยุทธศาสตรฯ : การศึกษา และวิจัย 1)  ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุง
 - ปลูกจิตสํานึก และกระตุนใหคนในชุมชน สรางสรรคเพิ่มขึ้น 3.4.6 ปลูกจิตสานึกและกระตุนใหคนในชุมชนทองถิ่น ความเขาใจ และเห็นความสําคัญของ เพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ศิลปวัฒนธรรม (ม./ส.)
ทองถิ่นเกิดความตระหนัก มีความตื่นตัว  - รอยละความสาเร็จของการถายทอด เกิดความตระหนัก มี ความตื่นตัวและเขามามีสวนรวม ศิลปวัฒนธรรมไทย
และเขามามีสวนรวมในการฟนฟู เผยแพร ความรูภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ในการฟนฟู เผยแพร และสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น ตัวชี้วัด (เฉพาะที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา) :  
และสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น และคุณคา  จากคนที่เปนแหลงความรูทางวัฒนธรรม และคุณคาความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย  - จํานวนผูไดรับความรูจากการเขารวม
ความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรม ในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ ทั้งที่เปนวิถีชีวิต คานิยมที่ดีงาม และความเปนไทย โครงการ/กิจกรรมการเผยแพรความรู
ไทย ทั้งที่เปนวิถีชีวิต คานิยมที่ดีงาม และ  - ระดับความสาเร็จของการขยายผล ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (คน)
ความเปนไทย การพัฒนาสินคาและบริการทางวัฒนธรรม 

เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ

หมายเหตุ : ความเชื่อมโยงฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากการประชุมหารือรวมระหวาง 5 องคกรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ และการประสานกับสํานักงบประมาณไดขอยุติเปนประการใด จะแจงใหทราบอีกครั้ง

ที่มา : ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักนโยบายและแผนฯ ที่ ศธ 0503(4)/ว 203 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2552 เรื่อง ขอความรวมมือในการกรอกแบบ ม-ส 53-1 ถึง ม-ส 53-6



นโยบายที่ 3 สังคมและคุณภาพชีวิต
ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา
ประเด็นนโยบายที่ 3.3 นโยบายดานสาธารณสุข

หนวยนับ 2552 2553 2554 รวม งปม. นอก งปม. รวม งปม. นอก งปม. รวม งปม. นอก งปม. รวม งปม. นอก งปม. รวม

รวมทั้งสิ้น 3,240.9125 5,671.7491 8,912.6616 3,955.6759 4,973.1322 8,928.8081 4,073.3373 5,207.8525 9,281.1898 11,269.9257 15,852.7338 27,122.6595

นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
3.1 นโยบายการศึกษา

เปาหมายเชิงนโยบาย : กลยุทธ/วิธีดําเนินการ : เปาหมายการใหบริการกระทรวง : 

1. คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษาที่มี นโยบาย 8. เรงรัดการลงทุนดานการศึกษาและ คนไทยทุกกลุม ทุกวัยไดรับ

คุณภาพ ไดมาตรฐานสากล ตั้งแตระดับ การเรียนรูอยางบูรณาการในทุกระดับการศึกษา การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางทั่วถึง

ปฐมวัย จนตลอดชีวิต มีศักยภาพ และในชุมชน โดยใชพื้นที่และโรงเรียนเปนฐาน เปาหมายการใหบริการมหาวิทยาลัยขอนแกน : 

ในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสราง ในการบูรณาการทุกมิติและยึดเกณฑ เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน / ประชาชน

ขีดความสามารถของประเทศในการเปน การประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐาน ในชุมชนและสังคม  ใหมีความรู ความสามารถ 

ศูนยกลางการศึกษา ฝกอบรม การวิจัยและ และประเมินคุณภาพการศึกษาเปนหลัก ในการพัฒนาตนเอง    
พัฒนาในระดับภูมิภาค รวมทั้งเสริมสราง ในการยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ต่ํากวา ตัวชี้วัด :  ผลผลิต :  
สังคมแหงการเรียนรู เกณฑมาตรฐาน และสงเสริมความเปนเลิศ รอยละ 90 90 90 90 ผลงานการใหบริการวิชาการ 24.1678 43.0502 67.2180 37.0417 6.5726 43.6143 38.8938 6.9013 45.7951 100.1033 56.5241 156.6274 1

ตัวชี้วัด : ของมหาวิทยาลัยไปสูการเปนศูนยกลาง ตัวชี้วัด :  
 - ประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษา 15 ปโดย
ไมเสียคาใชจาย

ทางการศึกษาและวิจัยพัฒนาในภูมิภาค รวมทั้ง
เสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู

รอยละ 80 80 80 80  : จํานวนโครงการ / กิจกรรม
บริการวิชาการแกสังคม

อยางตอเนื่องตลอดชีวิตในชุมชน โดยเชื่อมโยง  : จํานวนผูเขารับบริการ 2
บทบาทสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา 
และสถาบันทางศาสนา

 : จํานวนการใหบริการชันสูตร
พลิกศพ

กลยุทธ/วิธีการ : 3
 - จัดทําแผนการลงทุนเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรูทั้งระบบอยาง

 - สัดสวนของผูเรียนสายวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีตอสายสังคมเปน 40 : 60

บูรณาการ โดยยึดพื้นที่และยึดประเด็นสําคัญ
ของการพัฒนาเพื่อสรางสังคมแหง

 : รอยละความแมนยําในการ
วินิจฉัยชันสูตรศพ

 - มีระบบการรับรองสมรรถนะในการ
ประกอบอาชีพที่ไดมาตรฐานสากล

การเรียนรูคูคุณธรรมใหกับคนทุกชวงวัยและ
ตอเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเรงยกระดับ

 : รอยละของงานบริการวิชาการ
แลวเสร็จตามแผนงาน

มีเกณฑกําหนดคาตอบแทน และ
ความกาวหนาในการทํางาน

คุณภาพของโรงเรียน สถานศึกษาที่ต่ํากวา
เกณฑมาตรฐานใหมีคุณภาพมาตรฐาน

 - ประชาชนเขาถึงการศึกษานอกระบบและ ตามเกณฑการประเมินของสํานักงาน

การฝกอบรมอยางตอเนื่องตลอดชีวิตเพิ่ม รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

มากขึ้น การศึกษา กิจกรรม

- ดําเนินการชันสูตรพลิกศพ

แบบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552-2554 ( แบบ ผปร.02)

- จัดอบรมและสัมมนาเชิง
วิชาการหรือปฏิบัติการ

 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานสูงขึ้นอีกรอยละ 20 ใน   
 3 ป

 : รอยละของความพึงพอใจของ
ผูรับบริการในกระบวนการ
ใหบริการ

 - สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาตอสายสามัญ 
เปน 50 : 50

 : ตนทุน / คาใชจายของการ
ใหบริการวิชาการตาม
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
(งบดําเนินการ)

 : รอยละของผูเขารับบริการนําความรูไปใช
ประโยชน

 : รอยละของความพึงพอใจของผูรับบรกิาร/
หนวยงาน/องคกรที่รับบริการวิชาการและ
วิชาขีพตอประโยชนจากการบริการ

ฝายวิจัยและ
การถายทอด
เทคโนโลยี

ฝายสังคมและ
ชุมชนสัมพันธ

คณะวิชาและ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ

เปาหมายการใหบริการกระทรวง/
มหาวิทยาลัยขอนแกน

กลยุทธ/วิธีดําเนินการเปาหมายเชิงนโยบาย

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 
(รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

ผูรับผิดชอบ
ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2552 - 2554

หนวย :  ลานบาท

คาเปาหมายของตัวชี้วัด
ผลผลิต โครงการ /กิจกรรม

ปงบประมาณ/แหลงเงิน
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เปาหมายการใหบริการกระทรวง/
มหาวิทยาลัยขอนแกน

กลยุทธ/วิธีดําเนินการเปาหมายเชิงนโยบาย

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 
(รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

ผูรับผิดชอบ
ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2552 - 2554

คาเปาหมายของตัวชี้วัด
ผลผลิต โครงการ /กิจกรรม

ปงบประมาณ/แหลงเงิน

กลยุทธ/วิธีการ : เปาหมายการใหบริการกระทรวง : 

 - สรางความเขมแข็งใหแกสถาบันการศึกษา  คนไทยไดรับการพัฒนา

และศูนยการศึกษาวิจัย โดยสงเสริมใหมี ใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพ 

การจัดกลุมสถาบันการศึกษาตามศักยภาพ และเสริมสรางการแขงขันของประเทศ

ความเชี่ยวชาญ และบทบาทของกลุมพื้นที่ เปาหมายการใหบริการมหาวิทยาลัยขอนแกน : 

อาทิ กลุมสรางองคความรูและสรางสรรค เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตาม

นวัตกรรมที่หลากหลายเชื่อมโยงกับ ความตองการของประเทศ
ภาคการผลิตและบริการควบคูกับการพัฒนา ตัวชี้วัด :  ผลผลิต :  

รอยละ 80 82 85 85 199.3973 304.3024 503.6997 382.7467 542.4097 925.1564 390.5425 571.5307 962.0732 972.6865 1,418.2428 2,390.9293 1
ตัวชี้วัด :  

รอยละ 80 80 80 80  : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

2

 : รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ไดงานทํา  
ใ

รอยละ 80 80 80 80

 : รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
จบการศึกษาตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
 : ตนทุน / คาใชจายการผลิต
ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
(งบดําเนินการ)

กิจกรรม

- จัดการเรียนการสอนดาน
สังคมศาสตร

เปาหมายการใหบริการมหาวิทยาลัยขอนแกน : 
เพื่อขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ
ตอบสนองตอความตองการในการพัฒนา
ประเทศ

ตัวชี้วัด :  ผลผลิต :  
 : รอยละของผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําตรง
สาขา

รอยละ 80 82 85 85
1,213.0613 1,228.0372 2,441.0985 1,404.1121 1,022.8429 2,426.9550 1,429.7841 1,055.5735 2,485.3576 4,046.9575 3,306.4536 7,353.4111

1

รอยละ 85 85 85 85 ตัวชี้วัด :  
 : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

 : รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ไดงานทํา  
ใ

รอยละ 85 85 85 85 2 ฝายบริหาร

3

 : รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
จบการศึกษาตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่กําหนด

4 ฝายทรัพยากร
บุคคล

5 ฝายพัฒนา
ระบบกายภาพ

6 ฝายทรัพยสิน

กิจกรรม 7

ผลผลิต :  
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 731.4421 930.2191 1,661.6612 1,003.1029 705.2478 1,708.3507 1,023.5342 743.1113 1,766.6455 2,758.0792 2,378.5782 5,136.6574 1

ตัวชี้วัด :  
 : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

2

 : รอยละของผูสําเร็จการศึกษา

คณะวิชาและ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ

คณะวิชาและ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ

 : ตนทุน / คาใชจายการผลิต
ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
(งบดําเนินการ)

 : ตนทุน / คาใชจายการผลิต
ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
(งบดําเนินการ)

ฝายวิชาการ
และวิเทศสัมพันธ

- จัดการเรียนการสอนดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะวิชาและ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ

 : รอยละผูสําเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร

 : รอยละผูสําเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร

ฝายวิชาการ
และวิเทศสัมพันธ

 : รอยละของความพึงพอใจของนายจางที่มีตอ
ผูสําเร็จการศึกษา

 : รอยละผูสําเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร

ฝายวิชาการ
และวิเทศสัมพันธ

ฝายแผนและ
สารสนเทศ

ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร : รอยละของผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําตรง
สาขา

และเชื่อมโยงการดําเนินงานของศูนยความเปน
เลิศในสาขาที่มีศักยภาพ

 : รอยละของความพึงพอใจของนายจางที่มีตอ
ผูสําเร็จการศึกษา
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เปาหมายการใหบริการกระทรวง/
มหาวิทยาลัยขอนแกน

กลยุทธ/วิธีดําเนินการเปาหมายเชิงนโยบาย

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 
(รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

ผูรับผิดชอบ
ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2552 - 2554

คาเปาหมายของตัวชี้วัด
ผลผลิต โครงการ /กิจกรรม

ปงบประมาณ/แหลงเงิน

กิจกรรม

ผลผลิต :  
ผูสําเร็จการศึกษาตามโครงการเรงรัดผลิต 142.1000 0.0000 142.1000 168.8000 0.0000 168.8000 181.8000 0.0000 181.8000 492.7000 0.0000 492.7000 1

บัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน 

ตัวชี้วัด :  
 : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 2

 : รอยละของผูสําเร็จการศึกษา

กิจกรรม

ผลผลิต :  
โครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพิ่ม 94.3440 0.0000 94.3440 60.0140 0.0000 60.0140 64.4900 0.0000 64.4900 218.8480 0.0000 218.8480 1

ตัวชี้วัด :  
 : จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม  
(สาขาวิชาแพทยศาตร)
 : จํานวนนักศึกษาที่คงอยู  
(สาขาวิขาแพทยศาสตร)

2

  : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา  
(สาขาวิชาแพทยศาสตร)
 : จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม  
(สาขาวิชาพยาบาลศาตร)
 : จํานวนนักศึกษาที่คงอยู  
(สาขาวิขาพยาบาลศาสตร)
  : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา  
(สาขาวิชาพยาบาลศาสตร)
 : รอยละผูสําเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
 : รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
จบการศึกษาตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
 : ตนทุน / คาใชจายการผลิต
ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
(งบดําเนินการ)

กิจกรรม

- จัดการเรียนการสอนดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ

 : รอยละผูสําเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร

- จัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
ที่ขาดแคลน

- เรงรัดจัดการเรียนการสอน
สาขาแพทยศาสตร

- เรงรัดจัดการเรียนการสอน
สาขาพยาบาลศาสตร

ฝายวิชาการ
และวิเทศสัมพันธ

คณะวิชาและ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ

 : ตนทุน / คาใชจายการผลิต
ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
(งบดําเนินการ)

ฝายวิชาการ
และวิเทศสัมพันธ

คณะวิชาและ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ
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เปาหมายการใหบริการกระทรวง/
มหาวิทยาลัยขอนแกน

กลยุทธ/วิธีดําเนินการเปาหมายเชิงนโยบาย

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 
(รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

ผูรับผิดชอบ
ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2552 - 2554

คาเปาหมายของตัวชี้วัด
ผลผลิต โครงการ /กิจกรรม

ปงบประมาณ/แหลงเงิน

กลยุทธ/วิธีการ : เปาหมายการใหบริการกระทรวง : 

 - พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางปญญา มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม

โดยการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ที่ไดรับการเผยแพรหรือนําไปใช

ระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา และการพัฒนา ประโยชนเพิ่มขึ้น

องคความรู นวัตกรรม มุงเนนการเพิ่ม เปาหมายการใหบริการมหาวิทยาลัยขอนแกน : 

ขีดความสามารถดานการวิจัยและพัฒนา เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถายทอดองคความรู

สงเสริมการสรางนักวิจัยมืออาชีพและ และสรางนวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนา

สนับสนุนการดําเนินการวิจัยในลักษณะ เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นและประเทศ

Research Program ในประเด็นสําคัญๆ ตัวชี้วัด :  ผลผลิต :  
ของประเทศ โครงการ 560 570 580 590 ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู 102.6923 307.7069 410.3992 91.3834 329.0798 420.4632 95.9525 345.5338 441.4863 290.0282 982.3205 1,272.3487 1

ตัวชี้วัด :  
 : จํานวนโครงการวิจัย

ผลงาน 10 10 10 10  : จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ 2

เรื่อง 600 610 620 630
 : จํานวนผลงานวิจัยที่แลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
 : ตนทุน / คาใชจายของ
โครงการตามงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร (งบดําเนินการ)

กิจกรรม
- ดําเนินการวิจัยเพื่อสรางองค
ความรู

ผลผลิต :  
ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี 55.4328 0.0000 55.4328 55.5587 0.0000 55.5587 58.3367 0.0000 58.3367 169.3282 0.0000 169.3282 1

ตัวชี้วัด :  
 : จํานวนโครงการวิจัย

 : จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ 2

 : จํานวนผลงานวิจัยที่แลวเสร็จ
ใ ่ : ตนทุน / คาใชจายของ

โ ่ไกิจกรรม

- ดําเนินการวิจัยเพื่อถายทอด
เทคโนโลยี

  : จํานวนผลงานวิจัยเปนไป
ตามมาตรฐานที่กําหนด

ฝายวิจัยและ
การถายทอด
เทคโนโลยี

คณะวิชาและ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ

  : จํานวนผลงานวิจัยเปนไป
ตามมาตรฐานที่กําหนด  : บทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง reference 

Journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ

ฝายวิจัยและ
การถายทอด
เทคโนโลยี

คณะวิชาและ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ

 : จํานวนของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ

:  จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร
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เปาหมายการใหบริการกระทรวง/
มหาวิทยาลัยขอนแกน

กลยุทธ/วิธีดําเนินการเปาหมายเชิงนโยบาย

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 
(รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

ผูรับผิดชอบ
ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2552 - 2554

คาเปาหมายของตัวชี้วัด
ผลผลิต โครงการ /กิจกรรม

ปงบประมาณ/แหลงเงิน

3.3 นโยบายการดานสาธารณสุข

เปาหมายเชิงนโยบาย : กลยุทธ/วิธีดําเนินการ : เปาหมายการใหบริการกระทรวง : 

 2. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี มีพฤติกรรม นโยบาย 3. ปรับปรุงระบบบริการดาน มีผลงานการศึกษาและ

สุขภาพเหมาะสม สามารถควบคุม และลด สาธารณสุข โดยลงทุนพัฒนาระบบบริการ วิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและ

ปจจัยเสี่ยงตอโรคเรื้อรัง สุขภาพของภาครัฐในทุกระดับใหไดมาตรฐาน สงเสริมสุขภาพ

ตัวชี้วัด : ยกระดับสถานีอนามัยเปนโรงพยาบาลสงเสริม เปาหมายการใหบริการมหาวิทยาลัยขอนแกน : 

 - ลดอัตราการเพิ่มการเจ็บปวยดวยโรค สุขภาพประจําตําบล และพัฒนาระบบ เพื่อใหบริการรักษาพยาบาลและสงเสริม

เรื้อรัง 5 โรค ไดแก โรคหัวใจ เบาหวาน เครือขายการสงตอในทุกระดับใหมี สุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอยางมี

โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือด ประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกันทั้งในภาครัฐและ ประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน

สมอง และโรคมะเร็ง ภาคเอกชน เพื่อใหระบบหลักประกัน ตัวชี้วัด :  ผลผลิต :  
สุขภาพมีคุณภาพอยางเพียงพอ ทั่วถึง มีทางเ 
ลือกหลากหลายรูปแบบ และครอบคลุมไดถึง

 : จํานวนผลงานวิจัยดานการรักษาพยาบาลที่
นําไปใชประโยชน

โครงการ 150 160 170 180 676.2167 2,846.6433 3,522.8600 724.9829 2,360.6564 3,085.6393 761.2320 2,478.6892 3,239.9212 2,162.4316 7,685.9889 9,848.4205
1

การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชนที่
เขารวมโครงการ

 : จํานวนการเผยแพรและการถายทอด
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาพยาบาล

ผลงาน
150 160 170 180 ตัวชี้วัด :  

กลยุทธ/วิธีการ : รอยละ 80 80 80 80  : จํานวนผูปวยนอก 2
 - พัฒนาระบบบริการสุขภาพของภาครัฐ  : จํานวนผูปวยใน

 : โรงพยาบาลไดรับการรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กําหนด

-  : จํานวนผูเขารับการศึกษา / 
ฝกปฎิบัติงาน
 : จํานวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การรักษาพยาบาล
 : จํานวนผูเขารับบริการตรวจ
วินิจฉัยการติดเชื้อเอดส
 : รอยละของความพึงพอใจ
ของผูรับบริการใน
กระบวนการใหบริการ
 : รอยละของผูเขารับการศึกษา /
 ฝกปฎิบัติงานผานเกณฑ
มาตรฐานภายในระยะเวลาที่
กําหนด
 : ตนทุน / คาใชจายของการ
ใหบริการรักษาพยาบาลและ
สงเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา
และวิจัยตามงบประมาณที่
ไดรับจัดสรร (งบดําเนินการ)

กิจกรรม

- จัดใหมีการรักษาพยาบาลเพื่อ
การศึกษาวิจัย
- ปองกันและตรวจวินิจฉัยโรค
เปาหมาย

ใหมีคุณภาพมาตรฐาน มีการบูรณาการ และ
เชื่อมโยงในทุกระดับ โดยเฉพาะการเสริมสราง
ศักยภาพและยกระดับระบบบริการปฐมภูมิให
มีคุณภาพ

ไดรับการ
รับรอง

มาตรฐาน HA

ไดรับการ
รับรอง

มาตรฐาน HA

ไดรับการ
รับรอง

มาตรฐาน HA

 : รอยละของผูสําเร็จการศึกษาดานการแพทย
ไดรับการรับรองตามมาตรฐานที่กําหนด

ผลงานการใหบริการรักษาพยาบาลและ
สงเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย

ฝายวิจัยและ
การถายทอด
เทคโนโลยี

คณะวิชาและ
หนวยงานที่
เกี่ยวของไดรับการ

รับรอง
มาตรฐาน HA
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3.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
เปาหมายเชิงนโยบาย : กลยุทธ/วิธีดําเนินการ : เปาหมายการใหบริการกระทรวง : 

1. สังคมและคนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม นโยบาย 2. เสริมสรางบทบาทของสถาบัน ประชาชนไดรับความรู

และคานิยมที่ดีงาม ครอบครัวรวมกับสถาบันทางศาสนา ความเขาใจ และเห็นความสําคัญของ

ตัวชี้วัด : สถาบันการศึกษา และสถาบันทางสังคมอื่น ๆ ศิลปวัฒนธรรมไทย

 - จํานวนเด็ก เยาวชน และประชาชนที่ ในการปลูกฝงคานิยม และจิตสํานึกที่ดีและ เปาหมายการใหบริการมหาวิทยาลัยขอนแกน : 

มีสวนรวมในกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม การเฝาระวังทางวัฒนธรรม

จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และทํากิจกรรม ที่มีผลกระทบตอการเบี่ยงเบนพฤติกรรม

สรางสรรคเพิ่มขึ้น ของเด็กและเยาวชน รวมทั้งสนับสนุน

การผลิตสื่อสรางสรรค สรางกระแสเชิงบวก

ใหแกสังคม และเปดพื้นที่สาธารณะที่ดี

ใหแกเด็กและเยาวชน ตัวชี้วัด :  ผลผลิต :  
กลยุทธ/วิธีการ : โครงการ/ 10 10 10 10 ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 2.0582 11.7900 13.8482 27.9335 6.3230 34.2565 28.7715 6.5127 35.2842 58.7632 24.6257 83.3889 1

 - ปลูกจิตสํานึก และกระตุนใหคนในชุมชน ตัวชี้วัด :  
ทองถิ่นเกิดความตระหนัก มีความตื่นตัวและ
เขามามีสวนรวมในการฟนฟู เผยแพรและสืบ
สานภูมิปญญาทองถิ่น และคุณคา

รอยละ 80 80 80 80  : จํานวนโครงการ / กิจกรรม
ศิลปะและวัฒนธรรม ที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค
 : จํานวนผูเขารวมโครงการ  / 
กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม

2

 : รอยละของโครงการที่บรรลุผล
ตามวัตถุประสงคของโครงการ
 : รอยละของโครงการ / 
กิจกรรมที่แลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
 : ตนทุน / คาใชจายของการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตาม
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
(งบดําเนินการ)

กิจกรรม

- สงเสริมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

หมายเหตุ : ความเชื่อมโยงฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากการประชุมหารือรวมระหวาง 5 องคกรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ และการประสานกับสํานักงบประมาณไดขอยุติเปนประการใด จะแจงใหทราบอีกครั้ง

ความเชื่อมโยงตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักนโยบายและแผนฯ ที่ ศธ 0503(4)/ว 203 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2552 เรื่อง ขอความรวมมือในการกรอกแบบ ม-ส 53-1 ถึง ม-ส 53-6

ความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย
 ทั้งที่เปนวิถีชีวิต คานิยมที่ดีงาม และความเปน
ไทย

ผลงานดานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิ่นที่เกิดจากการบูรณาการเรียนการสอน
จากวิจัยและบริการวิชาการและการมีสวนรวม
ของผูเชี่ยวชาญของชุมชน (Community 
intergration)

 : จํานวนผลงาน / กิจกรรมที่มีการเผยแพร
องคความรูดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

 : รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
ตอประโยชนของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ฝาย
ศิลปวัฒนธรรม
และศิษยเกา
สัมพันธ

คณะวิชาและ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552-2555 มหาวิทยาลัยขอนแกน   
 

หนา  66 

 
 

   สวนที่ 3 การแปลงแผนปฏิบัติราชการสูการปฏิบัติ หมายถึง การจัดทําแผนปฏิบัติการ การสื่อสาร 
ถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ไปสูระดับหนวยงานปฏิบัติตางๆ โดยกําหนดเปาประสงคและกลยุทธทั้งในระดับ
กระทรวง ทบวง กรม ไปจนถึงระดับบุคคลที่สามารถปฏิบัติไดจริง และมีความสอดคลองเช่ือมโยงระหวางกัน 
รวมท้ังมีความสมดุลระหวางมิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และมิติการพัฒนาองคกร โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
1.    หลักการ 
 
 การปฏิรูประบบราชการไทยเปนความพยายามในการเปลี่ยนแปลงการบริหารของภาครัฐขนานใหญ              
โดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม (New Public Management) โดยแนวคิดดังกลาวตองการ
ใหมีการปรับเปล่ียนกระบวนทัศนและวิธีการบริหารภาครัฐโดยเปล่ียนมาเนนถึงวัตถุประสงคและสัมฤทธิ์ผลของการ
ดําเนินงาน ทั้งในแงของผลผลิต (Output) และผลผลัพธ (Outcome) และความคุมคาของเงิน รวมทั้งการพัฒนา
คุณภาพและสรางความพึงพอใจใหแกประชาชนผูรับบริการ โดยนําเอาเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหมเขามา
ประยุกตใช เชน การวางแผนเชิงกลยุทธ การวัดและการประเมินผลงาน การบริหารคุณภาพโดยรวม เปนตน 
 เทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม “การบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์” หรือ RBM (Results Based 
Management) เปนการบูรณาการหรือเชื่อมโยงเรื่องของการวางแผนเชิงกลยุทธ ระบบการงบประมาณ และระบบ
การวัดผลงานเขาดวยกันอยางครบวงจร โดยกําหนดวัตถุประสงคขององคกรและเปาหมายของการปฏิบัติงานอยาง
ชัดเจนและสามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม โดยการจัดทําตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก (Key Performance 
Indicator) และเกณฑมาตรฐานไวลวงหนา รวมทั้งการใชประโยชนของขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ คุณภาพและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ในสวนของระบบการงบประมาณ       
เปนการเชื่อมโยงผลงานของหนวยงานภาครัฐในแผนระดับยุทธศาสตรกับคําของบประมาณ กลาวคือ ผลผลิตหลัก
ในแผนยุทธศาสตรกับเม็ดเงินงบประมาณจะตองสอดรับกัน เรียกวา การวางแผน “การงบประมาณที่มุงเนน
ผลงาน” หรือ PBB (Performance Based Budgeting) หนวยงานภาครัฐจะตองแสดงตนทุนกิจกรรม                 
(Activity based costing) และตนทุนตอหนวย (Unit cost) อันจะเปนประโยชนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน โดยสรุปแลวกรอบการบริหารยุทธศาสตรอยางครบวงจร มี 5 ขั้นตอนดังนี้ 
  1. การพัฒนายุทธศาสตร คือ การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร โดยอาจใช
เครื่องมือในการวิเคราะหจุดออนจุดแข็งขององคกร (SWOT Analysis) การวิเคราะหความตองการของผูมีสวนได
สวนเสีย (Stakeholder Analysis) ทั้งนี้ยุทธศาสตรตองสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินและพันธกิจของ
องคกร 
  2. การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ คือ การสื่อสาร ถายทอด และแปลงยุทธศาสตรไปสูการ
ปฏิบัติ โดยตองกําหนดเปาประสงคและกลยุทธทั้งในระดับกระทรวง ทบวง กรม ไปจนถึงระดับบุคคลที่สามารถ
ปฏิบัติไดจริง และมีความสอดคลองเช่ือมโยงระหวางกัน รวมท้ังมีความสมดุลระหวางมิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ 
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มิติประสิทธิภาพ และมิติการพัฒนาองคกรดวย ซึ่งหนวยงานอาจใช Balanced Scorecard และแผนที่ยุทธศาสตร 
(Strategy Map) ในการวางแผนและสื่อสารกลยุทธได 
  3. การปฏิบัติการ คือ การบริหารโครงการตามกลยุทธที่ไดวางไว 
  4. การติดตามและเรียนรู คือ การติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรที่ไดวางไว ซึ่งหลายๆ หนวยงานไดประยุกตใชรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report : SAR) และ War Room เปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผลได 
  5. การทดสอบและปรับยุทธศาสตร คือ การปรับยุทธศาสตรในเขากับสถานการณหรือความ
ตองการของประชาชนผูรับบริการที่เปล่ียนแปลงไป โดยตองมีการประเมินความเสี่ยงดานยุทธศาสตร (Strategic 
Risk) เพ่ือปองกันมิใหยุทธศาสตรคลาดเคลื่อนและไมตรงตอสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป 
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2.  การแปลงแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552 – 2555  มหาวิทยาลัยขอนแกนสูการปฏิบัติ 
 
   ในการแปลงแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552 – 2555 ไปสูการปฏิบัตินั้น ในที่นี้หมายถึงการนํา
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552 – 2555 ไปจัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยการถายทอดนโยบาย 
ผลผลิต ผลลัพธ และคาเปาหมายใหแกคณะ/หนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติสําหรับ
คณะ/หนวยงานตางๆ ใหเปนไปอยางสอดประสานกันทั้งในแงทิศทางและจังหวะเวลา โดยมีขั้นตอนตางๆ ดังนี้  

• การถายทอดแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552 – 2555 สูระดับฝาย/ดาน ระดับคณะ/
หนวยงานเทียบเทา ระดับสํานักงานอธิการบดี โดยการชี้แจง ทําความเขาใจ และความชัดเจนในแตละประเด็น 
จัดการสัมมนาเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป เพ่ือกําหนดคาเปาหมาย แผนงาน-งาน-โครงการ ตลอดจน
ทรัพยากรที่ตองการสําหรับจัดทํางบประมาณประจําป การกํากับผลการปฏิบัติงานตอไป 

• สนับสนุนใหระดับคณะ/หนวยงานเทียบเทาและระดับสํานักงานอธิการบดีชี้แจง ทําความ
เขาใจ และความชัดเจนในแตละประเด็นที่หนวยงานตัวเองรับผิดชอบสูระดับหนวยงานยอยและบุคลากรในสังกัดใน
รูปแบบตางๆ เชน การประชุม สัมมนา เปนตน 
 

การนํายทุธศาสตรสูการปฏิบัติ

โครงการ/กิจกรรม

วิสัยทัศน

วิสัยทัศน
ประเด็นยุทธศาสตร

/กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร
/กลยุทธ

วิสัยทัศน

โครงการ/กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร
/กลยุทธ

ระดับมหาวิทยาลัย ระดับฝาย-คณะ/เทียบเทาระดับภาควิชา/เทียบเทา

 

การถายทอดการถายทอด

ผลผลิต/ผลลัพธ• นโยบาย-ประเด็นนโยบาย
• เปาหมาย-ตัวชี้วัด
• แผนงาน/โครงการสําคญั

แผนปฏิบัติราชการระดับกระทรวง

แผนปฏิบัติราชการ
ระดับกรม จังหวัด 

มหาวิทยาลัย

ผลผลิต/ผลลัพธ

แผนปฏิบัติราชการ
ระดับตํ่ากวากรม

ผลผลิต/ผลลัพธ

แผนบริหารราชการแผนดิน

 
 

• พิจารณาสนับสนุนเพ่ือใหโครงการที่กําหนดไวสามารถดําเนินไปได ทั้งนี้มหาวิทยาลัย/
หนวยงานตองใหการสนับสนุนในดานการปรับโครงสราง การปรับระบบงานหรือระเบียบ การจัดหรือปรับบุคคลากร 
การจัดสรรหรือจัดหางบประมาณ การสนับสนุนสถานที่ วัสดุอุปกรณ 

• การสรางพลังและความรวมมือเพ่ือนําไปสูผลที่ต้ังเปาหมายไว ตามแผนงานและโครงการ 
เรื่องที่ยากที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลงและการใหบุคลากรยอมรับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นวิธีการที่จะนํามาใช
ประกอบดวย การพัฒนาศักยภาพและภาวะผูนําของผูบริหารระดับตางๆ การมีสวนรวม การทํางานเปนทีม ความ
ผูกพันและการยอมรับ การจูงใจ 

• มหาวิทยาลัยจะจัดระบบการสื่อสารองคกรอยางทั่วถึงและตอเนื่องแกสาธารณะและ
บุคลากรในทุกระดับ การวางระบบสนับสนุนตางๆ เชน การบริหารการเปล่ียนแปลง การพัฒนาบุคลากร การบริหาร
แบบมีสวนรวม เพ่ือถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจ และคาเปาหมายที่สําคัญใหแกคณะ/ หนวยงาน ตลอดจนภาคสวน
ตางๆ ที่เกี่ยวของ   
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• มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีระบบการจัดการความรูในองคกรโดยจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู
ประสบการณที่ดี (Best Practice) การสรางระบบแรงจูงใจตางๆ เพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถ ขวัญและกําลังใจ
ของบุคลากร หนวยงานและองคกรใหมีความเขมแข็งและมีระบบการวิเคราะหติดตามสถานการณ เพ่ือใหสามารถ
สนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงไดดี   

• การบริหารผลการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยจะจัดระบบการบริหารผลการดําเนินงาน ใหมี
กลไกเพ่ือเฝาระวังและตรวจสอบผลการดําเนินงานที่มีความคลาดเคลื่อนจากแผนเพื่อประกอบการตัดสินใจวา
จะตองมีการแกไขอยางไร โดยใหมีการรายงานตามลําดับขั้นของความรับผิดชอบเปนรายเดือนหรือรายไตรมาส 
ขึ้นอยูกับลักษณะงาน วิธีการติดตาม จะใชการกําหนดกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม การกําหนดตารางเวลาเริ่มตน
และส้ินสุดการจัดทํากิจกรรมเปนกลไกกํากับ  

• การประเมินผลการปฏิบัติงานของงาน/โครงการและความสําเร็จขององคกร มหาวิทยาลัยจะ
จัดใหมีกลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ และกอใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ตลอดจนการเรียนรูใน
องคกร โดยดําเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ไดจริงกับเปาหมายที่กําหนดไวทั้งในรูปผลผลิต (Output) 
และผลลัพธ (Outcome) ภายใตการบูรณาการระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของ ก.พ.ร. สมศ. และหนวยงานกลางตางๆ ใหเปนเอกภาพ  
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   สวนที่ 4 การกํากับติดตามประเมินผลมหาวิทยาลัยขอนแกนในฐานะมหาวิทยาลัยของรัฐที่เปน   
สวนราชการ ในระบบการกํากับ ติดตามและประเมินผล ของรัฐมีอยูหลายระบบจากหลายหนวยงานกลาง ซึ่งตอง
ปฏิบัติตามแนวทางและวิธีการของหนวยงานกลางที่รับผิดชอบตามปกติ ในที่นี้จะแสดงผลการกํากับติดตาม
ประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) และสํานักงบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1.  กรอบการกํากับ ติดตามและประเมินผล มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2552-2555 
 
  สําหรับกรอบการกํากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของงาน/โครงการและความสําเร็จขององคกร
นั้น มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีกลไกเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ และกอใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
ตลอดจนการเรียนรูในองคกร โดยดําเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ไดจริงกับเปาหมายที่กําหนดไวทั้งใน
รูปผลผลิต (Output) และผลลัพธ(Outcome) ทั้งนี้จะใชรูปแบบการประเมิน 3 ลักษณะ คือ (1) การประเมินเชิง
คุณลักษณะ (Qualitative Evaluation) (2) การประเมินเชิงปริมาณ(Quantitative evaluation) และ (3) การ
ตรวจสอบโดยผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders audit) นอกจากนั้นจะประเมินทั้งระหวางโครงการ (In-process 
evaluation) และเมื่อเสร็จส้ินโครงการ (Post-project evaluation) ภายใตการบูรณาการระบบการประเมินผลจาก
หนวยงานกลางตางๆ ใหเปนเอกภาพ  
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  มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย กลาวคือ การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปโดยสํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) การประเมินผลการประกันคุณภาพโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) (สมศ.) การวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ : PART 
ของสํานักงบประมาณ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีการประเมินคุณภาพจากหนวยงานอื่นๆ เชน การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)                  
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก : World University Ranking โดยสถาบัน/องคกรภายนอกประเทศ การติดตามและ
ประเมินผลงานของอธิการบดีโดยสภามหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้   

 
1.1  การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปโดยสํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.)1    
 
หลักการและที่มา 
 
           1.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  มาตรา 3/1 บัญญัติวา “ในการ
ปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใช วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึง                      
ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ” 

 1.2 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 
กําหนดวาเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนด
มาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษรหรือโดยวิธีการอื่นใด                  
เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการและมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระ
ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ 
ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาที่ ก.พ.ร. 
กําหนด 
 1.3 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550 ยุทธศาสตรที่ 1 การปรับเปล่ียน
กระบวนการและวิธีการทํางาน กําหนดใหมีการปรับปรุงระบบการประเมินผลการดําเนินงานโดยจัดใหมีการเจรจา
และทําขอตกลงวาดวยผลงานประจําป ใหสอดรับกับแผนยุทธศาสตรและแผนดําเนินงานรายปกับหัวหนา              
สวนราชการไวเปนการลวงหนารวมทั้งใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามขอตกลงดังกลาวทุกส้ินปและ
ถือเปนเง่ือนไขสวนหนึ่งของการใหเงินรางวัลประจําปแกสวนราชการ 

1.4 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 มีมติเห็นชอบในหลักการและรายละเอียดของ
แนวทางและวิธีการในการสรางแรงจูงใจเพ่ือเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ 
โดยกําหนดใหทุกสวนราชการจะตองทําการพัฒนาการปฏิบัติราชการและทําขอตกลงผลงานกับผูบังคับบัญชาและ
คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล และจะไดรับส่ิงจูงใจตามระดับของผลงานตามที่ตกลงไว 

 
 
 

1 เรียบเรียงจาก : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.(2551). คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552. 
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1.5 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2549 ตัวชี้วัดที่ 19 ระดับความสําเร็จของการ
ถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคลซึ่งวัดระบบประเมินผลการดําเนินงานภายในมหาวิทยาลัย 
(Internal Performance Agreement: IPA)   โดยจะตองจัดใหมีระบบในการถายทอดเปาประสงค ตัวชี้วัด ตามพันธกิจและ
ยุทธศาสตรของวิทยาลัยไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ กําหนดเปนตัวชี้วัดผลการดําเนินงานและเปาหมายในระดับหนวยงาน
จนถึงระดับบุคคล และจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ รวมถึงจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน               
ตามเปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. 2549    

1.6 มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี กําหนดใหมีการจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามแนวทางการดําเนินการของ
สํานักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ระหวางอธิการบดีและคณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก หัวหนา
สํานักงานอธกิารบดี  
 
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เปนการประเมินผลภายใตกรอบการ
ประเมินผลใน 4 มิติ คือ  
  มิติที่ 1 : ดานประสิทธิผล แสดงถึงผลที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการที่ได
กําหนด ซึ่งสะทอนเอกลักษณและจุดเนนของสถาบันอุดมศึกษา 
  มิติที่ 2 : ดานคุณภาพ แสดงถึงการใหความสําคัญกับการใหบริการที่มีคุณภาพของสถาบัน 
อุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
  มิติที่ 3 : ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ แสดงความสามารถในการปฏิบัติราชการ ไดแก 
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน การบริหารงบประมาณ การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ และการจัดทํา
ตนทุนตอหนวย 
  มิติที่ 4 : ดานการพัฒนาสถาบัน แสดงความสามารถในการบริหารการศึกษา การเสริมสราง                
ธรรมาภิบาล การพัฒนาบุคลากร การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย คุณภาพของอาจารย การจัดการ
ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ การจัดการความรู การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน 
 

 



แผนปฏิบัติราชการ  4 ป พ.ศ. 2552-2555 มหาวิทยาลัยขอนแกน   
 

หนา  74 

ตัวอยางตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดมอบหมายใหสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) เปนผูประเมินความสําเร็จของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และไดมีการเจรจาความเหมาะสมตัวชี้วัด คาเปาหมาย และ
เกณฑการใหคะแนนเพื่อจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ภายใตกรอบการ
ประเมิน ดังนี้ 
 

 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ประเด็นการ
ประเมินผล 

 
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

 มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผล                                45 
1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย

ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
5 

2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา∗  

5 

3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายที่สะทอนเอกลักษณ จุดเนน รวมท้ัง วัตถุประสงคเฉพาะ
ตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา     

10 

 3.1  รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation)  
ใน Refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

2.5 

 3.2 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ไดรับการจดทะเบียน
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 

2.5 

 3.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสูความเปนนานาชาติ 2.5 

• ผลสําเร็จตาม 
แผนปฏิบัติราชการ 

 3.4 ระดับความสําเร็จของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2.5 
• ผลสําเร็จตาม  

พันธกิจหลัก 
4 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุ

มาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของสถาบันอุดมศึกษา  
20 

 4.1  มาตรฐานดานบัณฑิต 10 
  4.1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป  
3 

  4.1.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่
สําเร็จการศึกษา  

2 
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 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ประเด็นการ
ประเมินผล 

 
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

  4.1.3 รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผานการ
สอบใบประกอบวิชาชีพ ในรอบ 3 ปที่ผานมา ตอจํานวนผูเขาสอบ
ทั้งหมด 

3 

  4.1.4 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่
ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก 

2 

 4.2 มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 10 
  4.2.1 รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพเผยแพร  

ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและ/หรือ
นักวิจัยประจํา  

4 

  4 .2 .2 รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  ที่นํ ามาใช  
อันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน ตออาจารยประจําและ/หรือ
นักวิจัยประจํา  

3 

  4.2.3 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธและ/หรือ 
ไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได ตออาจารยประจํา
และ/หรือนักวิจัยประจํา 

3 

 5 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล 5 

มิติท่ี 2  มิติดานคุณภาพ  15 
•  คุณภาพ   
    การใหบริการ 

6 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจ
ของนิสิตนักศึกษา  

5 

  6.1 รอยละของระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต 2.5 
  6.2 รอยละของระดับความพึงพอใจตอสถาบันอุดมศึกษาของนิสิต

นักศึกษา 
2.5 

• การประกันคุณภาพ 7 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพที่กอใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

10 

  7.1 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิด
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

7 

  7.2 ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ. 3 

มิติท่ี 3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ   10 
•  ประสิทธิภาพของ

การใชพลังงาน 
8 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัด

พลังงานของสถาบันอุดมศึกษา  
2 

•  การบริหาร
งบประมาณ 

9 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 2 
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 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ประเด็นการ
ประเมินผล 

 
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

•   การรักษามาตรฐาน 
ระยะเวลาการใหบริการ 

10 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 

3 

•  การจัดทําตนทุน      
ตอหนวย 

11 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 3 

มิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน กรณีสถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินการ PMQA อยางตอเนื่อง 30 

• การจัดการองคกร 12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) 

30 

  รวม 100 
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ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
 มหาวิทยาลัยขอนแกนมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการมาอยางตอเนื่อง 
โดยเริ่มดําเนินการมาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 จนกระทั่งปจจุบันคือปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยมีคะแนน
ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการในแตละปงบประมาณดังนี้ 
 

คะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ปงบประมาณ 

มิติท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติท่ี 3 มิติท่ี 4 รวม 
2547 4.0503 3.800 4.500 4.5250 4.1186 
2548 4.7522 4.4340 3.3040 4.8333 4.5877 
2549 4.7454 4.9700 3.3330 4.8750 4.6638 
2550 4.5289 4.2666 3.0770 4.0735 4.2533 
2551* 4.1433 3.2383 3.8000 4.0250 3.9732 

*ปงบประมาณ 2551 เปนคะแนนผลการประเมินตนเองโดยยังไมรวมผลการประเมินจากผูประเมินภายนอกและหนวยงานสวนกลางอีก 4 ตัวช้ีวัด 

 
 
1.2 การวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ : Performance 
Assessment Rating Tool – PART2 

 
หลักการและเหตุผล 

 
 มหาวิทยาลัยขอนแกน มีการดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายการใหบริการของหนวยงาน กระทรวง และ
ยุทธศาสตรชาติ ซึ่งมีความจําเปนตองอาศัยทรัพยากรตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรงบประมาณ และใน
ปจจุบันมหาวิทยาลัยไดอาศัยงบประมาณ จากทั้งสวนงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได ทั้งนี้ในแตละ
รอบป มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการตามปฏิทินงบประมาณประจําป และมีการปฏิบัติตามกลไก ระเบียบตามที่
สํานักงบประมาณไดชี้แจง ในปจจุบันที่มีการนําระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic 
Performance-Based Budgeting) หรือ SPBB และมหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนที่สอดคลอง
กับการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองตามเปาหมายการใหบริการหนวยงาน แผนกลยุทธ ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม 
โดยมุงหมายเพื่อบรรลุตามยุทธศาสตรใน 3 มิติ คือ มิติตามยุทธศาสตรเฉพาะของรัฐบาล (Agenda) มิติตาม
ยุทธศาสตรของกระทรวง/กลยุทธของมหาวิทยาลัย (ระดับกรม) (Function) และมิติตามยุทธศาสตรเฉพาะพ้ืนที่
(Area)  
 
 
 
 
 

2 เรียบเรียงจาก : คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2551). คูมือการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจาก   
การใชจายงบประมาณ : Performance Assessment Rating Tool – PART. 
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 ในแตละปงบประมาณ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามกระบวนการการจัดการงบประมาณของ                  
สํานักงบประมาณ ที่ประกอบดวยการวางแผนและจัดทํางบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ การบริหารงบประมาณ 
และการติดตามผลและประเมินผล ทั้งนี้โดยปกติแลวระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร             
ในสวนการติดตามและประเมินผล มีการดําเนินงานทั้งการติดตามผล(Monitoring) ที่ทําเปนรายเดือนและ                
การประเมินผล(Evaluation) ซึ่งมีการประเมินในระยะเวลาตางๆ กัน โดยทําการประเมินประสิทธิภาพรายไตรมาส 
การประเมินประสิทธิผลรายปและการประเมินผลกระทบตั้งแต 2 ปขึ้นไป 
 ทั้งนี้เนนการติดตามความสําเร็จของการนําสงผลผลิตของหนวยงานตางๆ ซึ่งสงผลลัพธเชื่อมโยงไปยัง
เปาหมายการใหบริการกระทรวงและเปาหมายระดับชาติหรือกลาวไดวาเปนการติดตามผลที่ไดจากการใชทรัพยากร
ของหนวยงานหรือการติดตามผลผลิต และในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรนี้ มีการติดตาม
ผลเพ่ือการบริหารงบประมาณ   
 

องคประกอบที่สําคัญขององคประกอบที่สําคัญของ  SPBBSPBB

1.1. มุงเนนผลสําเร็จของงานมุงเนนผลสําเร็จของงาน
ตามผลผลติตามผลผลติ   ผลลพัธผลลพัธ
- เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
ระดับชาติ

- เปาหมายการใหบริการระดับ
กระทรวง

- ผลผลิตและตัวช้ีวัด

4.4. การมอบอํานาจการบริหารการมอบอํานาจการบริหาร
จัดการงบประมาณจัดการงบประมาณ

-- เนนใหกระทรวงมีอํานาจในการ
บริหารจัดการงบประมาณเพื่อให
บรรลุผลสําเร็จมากกวาเนน
กฎระเบียบ

6.6.  ระบบการติดตามและประเมินผลระบบการติดตามและประเมินผล
ความสําเร็จตามเปาหมายความสําเร็จตามเปาหมาย                     
เชิงยุทธศาสตรเชิงยุทธศาสตร

2.2. การเพิ่มขอบเขตการเพ่ิมขอบเขต   
ความครอบคลมุความครอบคลมุ         
ของงบประมาณของงบประมาณ

3. 3. การการจัดทําจัดทํางบประมาณงบประมาณ
รายจายลวงหนารายจายลวงหนา
ระยะปานกลางระยะปานกลาง  ( (MTEF)MTEF)

5. เนนหลกัการธรรมาภิบาล
- การแบงหนาที่และความ
รับผดิชอบในแตละระดับ

- มีระบบการติดตามประเมินผล
และการรายงานผลการ
ดําเนินงานที่โปรงใส และ
ตรวจสอบได

 
 
 แมวาในปจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแกนยังคงมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน โดยติดตามผลการ
ดําเนินงานที่ใชแบบรายงานทั้ง สงป.301 สงป.302 สงป.302/1  สงป.302/2 และ สงป.302/3 โดยมีการจัดทํา
รายงานทุกรอบเดือน และทุกไตรมาส ซึ่งเปนการรายงานผลการดําเนินงานจากผลผลิตหรือการใหบริการของ
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยไดกําหนดผลผลิตที่เชื่อมโยงกับแผนงบประมาณและเปาหมายการใหบริการของ
มหาวิทยาลัยที่ในปจจุบันมหาวิทยาลัยมีภารกิจในการนําสงผลผลิตที่สําคัญ 10 ผลผลิต ดังนี้ (1) ผลผลิตผูสําเร็จ
การศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2) ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ (3) ผลผลิต
ผูสําเร็จการศึกษาตามโครงการเรงรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน (4) ผลผลิตผลงานการสนับสนุนหลาย
ผลผลิต (5) ผลผลิตงานการใหบริการวิชาการ (6) ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร (7) ผลผลิตผลงาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (8) ผลผลิตผลงานการใหบริการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย 
(9) ผลผลิตผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี และ (10) ผลผลิตผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู ทั้งนี้การวัดผล
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การดําเนินงานวัดผลจากตัวชี้วัดที่ไดกําหนด สวนใหญแลวเปรียบเทียบกันระหวางแผนกับผลการปฏิบัติงาน และ
การใชจายงบปราณที่ไดดําเนินงานที่ไดดําเนินงานในแตเดือน/ไตรมาส นอกจากนี้แลว ต้ังแตปงบประมาณ              
พ.ศ.2548 สํานักงบประมาณไดมีการนําเครื่องมือการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจาย
งบประมาณ(Performance Assessment Rating Tool : PART) ซึ่งเปนการเริ่มดําเนินการเตรียมความพรอม และ
ดําเนินการเต็มรูปแบบในปงบประมาณ พ.ศ.2549      
 ทั้งนี้ สํานักงบประมาณไดกําหนดใหหนวยงานภาครัฐ(เฉพาะสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ที่ไดรับ
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จัดทํารายงานผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานจาการใชจายงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบและอนุมัติ ในคราวประชุมเมื่อวันที่                
4 ธันวาคม 2550 โดยสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ ถือปฏิบัติตามแนวทางและขั้นตอนที่สํานักงบประมาณกําหนด 
  รายงานผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณนี้เปนขอมูลสําคัญที่
สํานักงบประมาณจะไดใชประกอบการตัดสินใจในกระบวนการจัดการงบประมาณ และจัดทํารายงานเสนอตอ
คณะรัฐมนตรี  แตสําหรับสวนราชการและมหาวิทยาลัยสามารถนําเครื่องมือ PART นี้ในการประเมินผลการ
ดําเนินงานดวยตนเอง(Self Assessment) เพ่ือเตรียมความพรอมกอนการนํางบประมาณไปใชดําเนินงาน ตลอดจน
การตรวจสอบความสําเร็จระหวางการดําเนินงาน และสามารถนํามาใชเพ่ือการวัดผลสําเร็จหลังส้ินสุดการ
ดําเนินงาน ซึ่งทําใหมหาวิทยาลัย สํานักงบประมาณ คณะรัฐมนตรีและฝายบริหารมีขอมูลและสารสนเทศที่มาก
เพียงพอเพ่ือประกอบการจัดการงบประมาณตามกระบวนการงบประมาณของระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
ตามยุทธศาสตร  

 
เครื่องมือ   
 มหาวิทยาลัยขอนแกนซึ่งเปนสวนราชการผูรับการวิเคราะหจะตองทําการวิเคราะหการดําเนินงานในรอบ
ปงบประมาณที่ผานมาโดยใชเครื่องมือ PART และตอบคําถาม และบรรยายชี้แจงตามขอคําถามตางๆ พรอมกับ
การรวบรวมเอกสารสําหรับการตอบคําถาม PART และจัดสงรายงาน พรอมเอกสารประกอบภายในเวลาที่สํานัก
งบประมาณกําหนด ทั้งนี้เครื่องมือ PART ประกอบดวยองคประกอบในการวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน 
ที่วัดระดับความสําเร็จใน 5 มิติ 30 ประเด็นคําถาม ที่จําแนกไดเปนกลุมดังตาราง 
 

มิติ ชุดคําถาม วัตถุประสงค 
มิติจุดมุงหมายและ

รูปแบบ 
คําถามชุด ก เพ่ือตรวจสอบการกําหนดเปาหมายขององคกร วามีความ

สอดคลองกับเปาหมายระดับสูงอยางถูกตอง ตรงประเด็นหรือไม 
ตามแนวคิดการกระจายงานสูการปฏิบัติ ของระบบงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร 

มิติการวางแผนกล
ยุทธ 

คําถามชุด ข เพ่ือตรวจสอบการแปลงเปาหมายขององคกรมาเปนแผนกลยุทธ 
วามีความสอดคลองเหมาะสมและเปนไปไดในทางปฏิบัติหรือไม 

มิติการเชื่อมโยง
งบประมาณ 

คําถามชุด ค เพ่ือตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตรในระดับ
ตางๆ วามีความสัมพันธและเชื่อมโยงกันหรือไม 

มิติการบริหารจัดการ คําถามชุด ง เพ่ือตรวจสอบการนําแผนกลยุทธที่กําหนดไปปฏิบัติงานจริง วามี
การใชแผนกลยุทธเปนแนวทางในการดําเนินหรือไม อยางไร 

มิติการประเมินผลใน
ระดับผลผลิต/ผลลัพธ 

คําถามชุด จ เพ่ือวัดความสําเร็จจากการดําเนินงานวาเปนไปตามเปาหมาย
ขององคกรที่กําหนดหรือไม 
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สภาพแวดลอมภายนอก
สังคมวัฒนธรรม - เทคโนโลยี – เศรษฐกิจ -
การเมืองและกฎหมาย

(ก-3 ก-5 ก-6)

(ข-4 ข-5 ข-6 ข-7)

ยุทธศาสตรชาติยุทธศาสตรชาติ
((กก--11  กก--22  กก--4)4)

แผนกลยุทธของหนวยงาน
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค
ผลลัพธ (ข-1 ข-2 ข-3)

การเชื่อมโยงงบประมาณ
แผนปฏิบัติการของหนวยงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก – งบประมาณ

(ค-1 ค-2 ค-3 ค-4 ค-5)

การบริหารจัดการ
แผนปฏิบัติการ (ง-1) ระบบขอมูลพ้ืนฐาน (ง-2) ใชขอมูลปรับปรุงงาน (ง-3)

ใชตนทุนตอหนวย (ง-4) กระบวนการวัดผล (ง-5) ตรวจสอบภายใน (ง-6) ประเมินบุคคล (ง-7)

(จ-
1 จ-

3 จ-
5)

(จ-
2 จ-4

)

การประเมินผลผลิตและผลลัพธ

 
 
คําถามชุด  ก : จุดมุงหมายและรูปแบบ ( 6 ขอถาม)  
 ก-1 ทานมีความเขาใจเปาหมายยุทธศาสตรชาติ เปาหมายการใหบริการของกระทรวง และยุทธศาสตร
กระทรวง ที่หนวยงานของทานตองรับผิดชอบดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จหรือไม อยางไร 
 ก-2 เปาหายการใหบริการของหนวยงานที่ทานกําหนดมีความสอดคลองและเหมาะสมตอการนําสงเปาหมาย
ระดับสูงหรือไม  อยางไร 
 ก-3 หนวยงานของทานกาํหนดความตองการ ปญหาหรือเรื่องที่สนใจของกลุมเปาหมายหรือไม อยางไร 
 ก-4 ผลผลิตที่กําหนด เปนสวนสําคัญที่ตอบสนองความตองการ ปญหาหรือเรื่องที่สนใจของกลุมเปาหมาย 
และเปาหมายระดับสูงหรือไม อยางไร 
 ก-5 การกําหนดผลผลิตของหนวยงานมีการพิจารณาความซ้ําซอนของผลผลิตของหนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนหรือไม  กรณีที่หนวยงานมีความซ้ําซอนกับผลผลิตของหนวยงานอื่น สามารถจําแนกลักษณะผลผลิตที่
แตกตางกันไดหรือไม อยางไร 
 ก-6 หนวยงานไดคํานึงถึงอุปสรรคและขอจํากัด (กฎหมาย ระเบียบ โครงสรางสวนราชการ ปจจัยใน
กระบวนการปฏิบัติงาน) ที่มีตอการนําสงผลผลิตหรือไม อยางไร 
คําถามชุด ข : การวางแผนกลยุทธ ( 7 ขอถาม) 
 ข-1 หนวยงานจัดทําแผนกลยุทธที่แสดงความเชื่อมโยงและถายทอดภารกิจจากจุดมุงหมายของรัฐบาล 
(เปาประสงคของยุทธศาสตรชาติ)  มายังผลลัพธ ผลผลิตและกิจกรรมตามลําดับหรือไม อยางไร 
 ข-2 แผนกลยุทธกําหนดเปาหมายระดับผลผลิตระยะยาวหรือไม อยางไร 
 ข-3 แผนกลยุทธของหนวยงานกําหนดเปาหมายระยะยาวทีสงผลตอความสําเร็จของผลลัพธ (เปาหมายการ
ใหบรกิารของกระทรวง)  ที่ทาทาย (มีประสิทธิภาพสูงขึ้น) หรือไม อยางไร 
 ข-4 แผนกลยุทธของหนวยงานจําแนกเปาหมายผลผลิตเปนรายป หรือไม อยางไร 
 ข-5 แผนกลยุทธของหนวยงานไดกําหนดวิธีการประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนหรือไม อยางไร 



แผนปฏิบัติราชการ  4 ป พ.ศ. 2552-2555 มหาวิทยาลัยขอนแกน   
 

หนา  81 

 ข-6 แผนกลยุทธของหนวยงานกําหนดใหมีแผนการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ที่มีคุณภาพดานขอบเขต
ของเนื้อหาที่จําเปนเพ่ือการปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ โดยประเมินตนเอง และโดยผูประเมินอิสระ หรือไม  อยางไร 
 ข-7 หนวยงานกําหนดใหมีกระบวนการวิเคราะห การเปล่ียนแปลงดานยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
กระทรวง และ/หรือ ขอกฎหมายและระเบียบปฏิบัติทีเกี่ยวของ เพ่ือนํามาทบทวนกลยุทธของหนวยงาน หรือไม 
อยางไร 
คําถามชุด  ค : ความเชื่อมโยงงบประมาณ  ( 5 ขอถาม) 
 ค-1 หนวยงานกําหนดเปาหมายผลผลิตประจําป ซึ่งแสดงใหเห็นความกาวหนาในการบรรลุเปาหมาย
ผลผลิตตามแผนงบประมาณในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป หรือไม อยางไร 
 ค-2 หนวยงานกําหนดกิจกรรมหลักที่มีความเชื่อมโยงกับทรัพยากรที่ตองการ  ซึ่งสนับสนุนใหบรรลุ
เปาหมายผลผลิตประจําป หรือไม อยางไร 
 ค-3 หนวยงานกําหนดตัวชี้วัดความกาวหนา ตามระยะเวลาที่กําหนดทุกกิจกรรมหลัก หรือไม อยางไร 
 ค-4 หนวยงานกําหนดใหมีกิจกรรมเพื่อคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต หรือไม อยางไร 
 ค-5 หนวยงานมีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ผานมา เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดเปาหมายผลผลิต
ประจําปหรือไม อยางไร 
คําถามชุด  ง :  การบริหารจัดการ ( 7 ขอถาม) 
 ง-1 หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานมีการจัดทําและบริหารแผนการปฏิบัติงานแลแผนการใชจาย
งบประมาณประจําปซึ่งประกอบดวยขั้นตอนและระยะเวลาใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดของแตละผลผลิต หรือไม 
อยางไร 
 ง-2 หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานมีการจัดทําระบบรายงานขอมูลยอนกลับของแตละผลผลิตที่
เชื่อถือได และตรงตามกําหนดเวลา หรือไม อยางไร 
 ง-3 หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานมีการนําขอมูลที่รวบรวมและประมวลผลจากขอ ง-2 มาใชใน
การบริหารจัดการ และปรับปรุงการดําเนินงานใหดีขึ้น หรือไม อยางไร 
 ง-4 หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานมีการนําตนทุนตอหนวยผลผลิตไปใชประโยชนในการบริหาร
จัดการ หรือไม อยางไร 
 ง-5 หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานมีกระบวนการการจัดการที่ชวยวัดผลการดําเนินงาน และ/หรือ 
ปรับปรุงการดําเนินงาน ใหมีประสิทธิภาพ และความคุมคาหรือไม 
 ง-6 หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานมีรายงานการตรวจสอบทางการเงินที่แสดงถึงประสิทธิภาพการ
จัดการทางการเงิน และเปนไปตามกฎขอบังคับที่เกี่ยวของ หรือไม อยางไร 
 ง-7 หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานมีการประเมินบุคคลผูรับผิดชอบผลผลิตในการนําสงผลผลิตวา
มีประสิทธิภาพ หรือไม อยางไร 
คําถามชุด  จ :  การประเมินผลในระดับผลผลิต/ผลลัพธ (5 ขอถาม) 
 จ-1 โปรดแสดงความกาวหนาโดยการเปรียบเทียบผลลัพธที่ได กับเปาหมายผลลัพธระยะยาวตามตัวชี้วัดที่
กําหนดไว (ซึ่งจะมีความเชื่อมโยงกับ ขอ   ข-3) 
 จ-2 โปรดแสดงความกาวหนาโดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ได  กับเปาหมายผลผลิตประจําปตามตัวชี้วัดที่
กําหนดไวจะมีความเชื่อมโยงกับ ขอ   ข-4) 
 จ-3 ผลการดําเนินงานชองหนวยงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีความคุมคาเชิงเศรษฐกิจและ/หรือสังคม 
หรือไมอยางไร (ซึ่งจะมีความเชื่อมโยงกับ ขอ ง – 5) 
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 จ-4 หนวยงานมีการเปรียบเทียบผลผลิตและเปาหมายผลผลิตกับสวนราชการฯ  และหนวยงานเอกชนอื่นที่
มีลักษณะเหมือน/คลายคลังกัน หรือไม อยางไร 
 จ-5 ผลการประเมินจากผูประเมินอิสระ แสดงใหเห็นวาหนวยงานบรรลุผลสําเร็จในระดับผลผลิตและผลลัพธ 
หรือไม อยางไร 
 

ผลการประเมินผลการรายงานการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจาย
งบประมาณ(Performance Assessment Rating Tool : PART) 
 
 มหาวิทยาลัยขอนแกนมีการดําเนินการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจาย
งบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool : PART) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยทําการวิเคราะห
จากผลผลิตของมหาวิทยาลัยใน 10 ผลผลิต ซึ่งมีผลคะแนนเบื้องตนจากสํานักประเมินผล สํานักงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยขอนแกนมีคะแนนเฉลี่ย 82.50 โดยมีคะแนนในแตละผลผลิต ดังนี้ 
 

ผลผลิต ผลคะแนนเบื้องตน 

1. ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  83.43 

2. ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 83.43 

3. ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 83.43 

4. ผูสําเร็จการศึกษาตามโครงการเรงรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน  80.10 

5. ผูสําเร็จการศึกษาผลิตแพทยพยาบาลเพิ่ม 83.43 

6. ผลงานการใหบริการวิชาการ 80.10 

7. ผลงานการใหบริการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย 83.95 

8. ผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 83.43 

9. ผลผลิตผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี  80.10 

10. ผลผลิตผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 80.10 
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1.3 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา3 

 
หลักการและเหตุผล 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 การประกันคุณภาพภายในจะดําเนินการโดยบุคลากรของสถานศึกษารวมกับ           
หนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการกําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล         
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับ
ปริญญา ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษาแตละแหง และกฎหมายที่เกี่ยวของ สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจึงมีหนาที่รวมกับสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือสงเสริม สนับสนุนให
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามกอนมี
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ทบวงมหาวิทยาลัยก็ไดตระหนักดีถึงความสําคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยไดจัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตั้งแตป  พ.ศ.2539 เพ่ือเปนแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา ทั้งน้ีภายใตหลักการสําคัญสามประการ คือ การใหเสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) 
ความมีอิสระในการดําเนินการของสถาบัน (Institutional Autonomy) และความพรอมของสถาบันที่จะรับการ
ตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (Accountability) 

 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 จากนโยบายและแนวปฏิบัติขางตน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกแหงจําเปนตองพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาขึ้นภายในสถาบันเพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สําหรับระบบการ
ประกันคุณภาพพื้นฐาน จะพิจารณาจากตัวปอน (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) ตลอดจน
ผลลัพธและผลกระทบจากการจัดการศึกษา (Outcome and Impact) สาระสําคัญของการดําเนินการตามคุณภาพ
ใดๆ จะอยูที่การวางแผน (Plan) การสรางกลไกการควบคุมตลอดจนการปฏิบัติงานตามองคประกอบตางๆ ที่มีผล
ตอคุณภาพ (Do) ซึ่งปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากําหนดไว 9 ดาน จากนั้นจึงจัดใหมีการตรวจสอบ
และการประเมินผลการดําเนินงานของสถาบัน (Check) เพ่ือใหทราบจุดออน จุดแข็ง ที่จะนําไปสูการปรับปรุง
คุณภาพการจัดการศึกษา (Adjust/Act) อยางตอเนื่องตอไป 
 มหาวิทยาลัยขอนแกนไดดําเนินการดานการประกันคุณภาพมาตั้งแตป พ.ศ. 2541 และมีพัฒนาการอยาง
ตอเนื่อง ปจจุบันการประกันคุณภาพครอบคลุมทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัย          
ไดเริ่มนําระบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาเปนระบบการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
และพัฒนามาใชในปการศึกษา 2550 โดยคณะ/หนวยงาน จัดทํารายงานการประเมินตนเอง 7 หมวด เริ่มตั้งแต  
การนําองคกร การวางแผนยุทธศาสตร การมุงเนนผูรับบริการและตลาด การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู 
การมุงเนนทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการ และผลลัพธ โดยในหมวดที่ 7 ผลลัพธ มหาวิทยาลัยได           
บูรณาการตัวชี้วัดของระบบการประเมินตางๆ ไดแก ระบบคุณภาพการประเมินคุณภาพภายในของ สกอ. ระบบการ 
 

3 เรียบเรียงจาก : สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550). คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 
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ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. (รอบ 2) ระบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)          
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก  (THES) การจัดทําตามคํารับรองการปฏิ บั ติราชการของ  ก .พ .ร .  และ                    
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550-2553 มาเปนมาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแกน       
(KKU Quality Standard) 75 ตัวชี้วัด โดยยังคงเนื้อหาของ 9 องคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ 
สกอ. ไวอยางครบถวน  
 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

1. ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยขอนแกน 4 ดาน
2. การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES HIGHER    

EDUCATION SUPPLEMENT (THES)
3. มาตรฐานคุณภาพ 9 องคประกอบ ของ สกอ.

4. กรอบการประเมินคุณภาพการศึกษา ของ สมศ.
5. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ ก.พ.ร.

Input Process Output
Outcome

Customer
Satisfaction

 
 

นอกจากนี้การประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกยังมีความสัมพันธกันเริ่มจาก           
เมื่อมหาวิทยาลัยมีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในแลว จะตองจัดทํารายงานประจําป ซึ่งเปนผลจากการ
ประกันคุณภาพภายในหรือรายงานการประเมินตนเอง (Self-assessment Report : SAR) รายงานดังกลาว
นอกจากจะเปนการนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของแลวยังเปนเอกสารที่
ใชเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. อีกดวย 

 

ดําเนินกิจการใน
องคประกอบ
คณุภาพตาม
แผนท่ีกําหนด
และจัดทํา
รายงานการ
ประเมินตนเอง

แผน
ดําเนิน
การ

ตรวจสอบ
และ
ประเมิน
ตาม
ตวับงช้ี

ราย
งาน
ประจํา
ป

การ
ตรวจ
เย่ียม

รายงาน
ผลการ
ประเมิน

การ
ตดิ
ตาม

ขอมูลปอนกลับเพ่ือพัฒนาปรบัปรงุ

การประเมินคณุภาพภายนอก
(มาตรา 49)

ขอมูลปอนกลับ

ปรชัญา
ปณิธาน

วัตถุประสงค
เปาหมาย

การประกันคณุภาพภายใน
(มาตราที่ 48)

สถานศึกษา, ตนสงักัด สมศ., ผูประเมินภายนอก

ความสัมพันธระหวางการประกนัคณุภาพภายในและการประเมินคณุภาพภายนอก
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ในการวางแผนกลยุทธดานการประกันคุณภาพ เพ่ือนําไปปฏิบัติ ใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง เกิดการ 
บูรณาการ และเกิดประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงไดมีการกําหนดเปน “วงรอบของ
การบูรณาการระบบการประกันคุณภาพ (Integrated Cycle of Quality Assurance System)” ซึ่งประกอบดวย 
วงรอบประจําปของการวางแผนและงบประมาณ (Annual Cycle of Planning) การประกันคุณภาพ (Quality 
Assurance) และการรายงานผลและการปรับปรุง (Reporting and Improvement) 

 
 

แผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยขอนแกน

แผนกลยุทธดานการประกันคณุภาพ

คูมอืการประกันคณุภาพภายใน

คูมอืรายละเอียดตวัช้ีวัด

• รายงานการประเมินตนเองเพื่อตรวจประเมิน

คุณภาพภายใน

• รายงานการประเมินตนเองเพื่อเสนอ สกอ.

• รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ PMQA

• รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองของ

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)

• การสื่อสารวสิัยทัศน คานิยม แผนกลยุทธ และตัวชี้วดั

• การฝกอบรมดานการประกันคุณภาพ

• การฝกอบรมผูตรวจประเมิน

• การจัดการความรูและการแลกเปลี่ยนการปฏิบัติที่ดี

• การตรวจประเมินคุณภาพภายใน

• การประชุมชี้แจงตัวชี้วดั

• การสํารวจและการวจิัยสถาบัน ตามวงรอบการประเมิน

แผนกลยุทธ และ งบประมาณ

การนําไปปฏิบัติการปรับปรุง

ระบบการรายงาน/
การประเมินผลงาน การประกันคุณภาพ

ผลลัพธ

P    D

A    C

P    D

A    C

P    D

A    C

P    D

A    C

P    D

A    C

P    D

A    C

กรอบความรับผดิชอบ : วงรอบคณุภาพ (Accountability framework: quality cycle) 
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 สําหรับสวนที่ 5 นี้ จะอธิบายความสัมพันธและเชื่อมโยงระหวางแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2552-2555 
มหาวิทยาลัยขอนแกน กับแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 – 2553  ตามแผนยุทธศาสตรการ
บริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2550-2553 ฉบับไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราว
ประชุมครั้งที่1/2550 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550 และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2551-2554 มหาวิทยาลัยขอนแกน 
(รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี) ตลอดจนแผนตางๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  
1.  แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 กับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  
 พ.ศ.2552 - 2555 มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
  แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552-2554 เปนแผนของคณะรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผนดิน 
ภายใตการนําของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี โดยนํานโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภาเมื่อวันที่             
29 ธันวาคม 2551 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 และแผนพัฒนาประเทศดานตางๆ ที่เกี่ยวของมาจัดทําเปนแผนการบริหารราชการแผนดิน 4 ป                    
สวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปเปนแผนของสวนราชการซึ่งตองจัดทําใหสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน
เสนอตอรัฐมนตรีใหความเห็นชอบและจัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการประจําปตลอดจนแผนงบประมาณรายจาย
ประจําป ตามขั้นตอนตอไป   
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  เมื่อมหาวิทยาลัยขอนแกนในฐานะสวนราชการเทียบเทากรมเสนอแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ตอสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา และสงตอไปยังกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ       
ใหความเห็นชอบแลว หนวยงานในระดับฝาย/ดาน ระดับคณะ/หนวยงานตลอดจนระดับหนวยงานยอยภายใน
มหาวิทยาลัยจะไดรับการถายทอดและมอบหมายใหจัดทําแผนปฏิบัติราชการในระดับหนวยงานของตนเพื่อให              
การปฏิบัติงานเปนไปตามภารกิจ ผลผลิต ผลลัพธที่รับผิดชอบตอไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552 -2555 มหาวิทยาลัยขอนแกนกับแผนปฏิบัติการ  
 มหาวิทยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2550 -2553  
 
 ในทางปฏิบัติขณะนี้มหาวิทยาลัยขอนแกนดําเนินการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 
2550–2553 ตามแผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2550–2553  ฉบับไดรับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยขอนแกนในคราวประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550 ตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 3/2549  เรื่องนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน 
(พ.ศ.2550-2554) ซึ่งไดถายทอดและมอบหมายใหหนวยงานระดับฝาย ระดับคณะ/หนวยงาน ตลอดจน           
หนวยงานยอย จัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติของตนเองเรียบรอยแลว ดังนั้นการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  
4 ป พ.ศ. 2552-2555 ในครั้งนี้จึงใชแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 – 2553 และแผนปฏิบัติ
ราชการ  4 ปพ .ศ .  2551-2554 มหาวิทยาลัยขอนแกน (รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช  นายกรัฐมนตรี )                       
เปนเอกสารอางอิงหลักและปรับแตงใหสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน พ .ศ .2552-2554                   
(รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี) เพ่ือจัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปตอไป   
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ดังนั้นแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552-2555 มหาวิทยาลัยขอนแกน (รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี) แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2551-2554 มหาวิทยาลัยขอนแกน(รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช 
นายกรัฐมนตรี) และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2550 – 2553 (ฉบับไดรับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยขอนแกนในคราวประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550) จึงมีความเหมือนกันในเปาหมาย
ของมหาวิทยาลัยที่จะบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจที่กําหนด ขณะที่มีความคลายกันหรือแตกตางกันบางใน
กระบวนการปฏิบัติ ในการระบุตัวชี้วัด คาเปาหมาย แผนงาน/งาน – โครงการ – กิจกรรม ตลอดจนงบประมาณและ
ทรัพยากรที่ใช 
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ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
ฉบับที่ 3 /2549 

เร่ือง  นโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ.2550-2554) 
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ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
ฉบับที่ 3 /2549 

เร่ือง  นโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ.2550-2554) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 เพ่ือใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน สามารถบริหารมหาวิทยาลัยใหเปนสถานศึกษาและวิจัยตาม
วัตถุประสงคที่มีกฎหมายกําหนด ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16(4) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2541 และขอ 5 วรรคทายแหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2549 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 
7/2549 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2549 สภามหาวิทยาลัยขอนแกนจึงกําหนดนโยบายและพันธกิจในการบริหารและ
พัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือใหอธิการบดีปฏิบัติ  
 
หลักการและเหตุผล 
 การกําหนดนโยบายและพันธกิจสําหรับการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ยึดหลักการและเหตุผลสําคัญ      
คือ มหาวิทยาลัยขอนแกนใน 4 ปขางหนา ตามที่กฎหมายกําหนดขางตน จะตองมีการพัฒนาระบบการบริหาร
องคกรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง รวมท้ังแกไขปญหาและจุดออนที่สําคัญของมหาวิทยาลัยเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาและการวิจัยใหเกิดผลสัมฤทธิ์ไดภายในเวลา 4 ป (พ.ศ. 2550-2554)   
 
นโยบายและพันธกิจ 
1.  ดานการบริหาร 

1.1 นโยบาย 
เปนสถาบันที่มีระบบการบริหารองคกร โดยใชหลักธรรมาภิบาลควบคูกับหลักขององคกรแหงการเรียนรู 
และพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีสมรรถนะขับเคล่ือนใหบรรลุวิสัยทัศนแหงความเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา
ของชาติ ที่สามารถแขงขันกับนานาชาติได 

1.2 พันธกิจ 
(1) มีแผนกลยุทธการบริหารเชิงรุกเพ่ือนําไปสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัยอยางเปนระบบและ

เปนรูปธรรม 
(2) มีกระบวนการจัดการที่ใหความสําคัญกับการสื่อสารและความเชื่อมโยงระหวางกลยุทธระดับ

มหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย หนวยงานและหนวยปฏิบัติ โดยเปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับ    
มีสวนรวม และมกีารใชทรัพยากรจากทุกสวนของมหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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(3) มีกระบวนการหรือกลไกสําหรับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ          
การทบทวนแผนกลยุทธการบริหารทุกรอบป เพ่ือปรับแนวทางการบริหารงานใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป 

(4) พัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัยทุกดานใหมีความคลองตัว มีประสิทธิภาพ และ              
มีธรรมาภิบาล  

(5) มีระบบการบริหารการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ และพ่ึงตนเองได มีระบบการจัดสรร
และใชงบประมาณอยางเปนธรรมและทั่วถึง มีความโปรงใสและตรวจสอบได 

(6) มีแผนและการดําเนินการตามแผนเพื่อพัฒนาการใชพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยอยางเปนระบบและ
เปนรูปธรรม โดยคํานึงถึงการใชพ้ืนที่เพ่ือการจัดการศึกษา การใชพ้ืนที่เพ่ือการอยูอาศัย        
การใชพ้ืนที่เพ่ือการจัดกิจกรรมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และการใชพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาเชิงพาณิชย 

(7) มีแผนและการดําเนินการตามแผนเพื่อพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพที่สงเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอยางเปนระบบครบวงจร ทั้งดานแหลง
เรียนรูตางๆ หอพัก สถานที่สําหรับการเลนกีฬาและออกกําลังกาย โรงอาหาร สวนพักผอน
หยอนใจ และอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

(8) มีการบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย และระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยที่
เขมแข็งและจริงจัง สามารถคุมครองชีวิตและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาวัฒนธรรมการมีวินัยในการอยูรวมกัน          
ทั่วทั้งองคกร 

(9) มีการกําหนดแผนอัตรากําลังของหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย ทั้งระยะส้ันและระยะยาว    
โดยกําหนดขนาดกําลังคนของแตละหนวยงานที่เหมาะสมกับภาระงานที่รับผิดชอบ โดยเนน
คุณภาพมากกวาปริมาณ ตลอดจนการใชทรัพยากรบุคคลรวมกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

(10) มีระบบการพัฒนาบุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุน และระบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อเขาสู
ตําแหนงบริหารหรือตําแหนงวิชาการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตามแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการสงเสริมในดานจรรยาบรรณ คุณธรรมและ
จริยธรรม 

(11) พัฒนาระบบขอมูลเพ่ือการบริหาร (MIS) ใหสามารถเชื่อมโยงฐานขอมูลตางๆ ไดอยางทั่วถึง    
ในทุกหนวยงาน และสามารถใชในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจของผูบริหารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

(12) พัฒนาการประชาสัมพันธและปรับปรุงหนวยงานที่รับผิดชอบงานดานประชาสัมพันธของ
มหาวิทยาลัยใหมีบทบาทในเชิงรุก และมีบทบาทในการสื่อสารภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัย  
สูสังคม 

 
2.  ดานการผลิตบัณฑิต 

2.1 นโยบาย 
เปนสถาบันที่มุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรูความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรมและ จริยธรรม 
มีทักษะและความรับผิดชอบในการทํางาน รวมท้ังการใชชีวิตในสังคม ใฝรูและสามารถเรียนรูดวยตนเอง
ตลอดชีวิต และมีสมรรถนะระดับสากลบนพื้นฐานของความเปนไทย 
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2.2 พันธกิจ 
(1) จัดทําแผนผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยคํานึงถึงคุณภาพมากกวา

ปริมาณและความเปนไปไดในการรองรับปริมาณนักศึกษาตามศักยภาพสูงสุดของมหาวิทยาลัย 
(2) พัฒนาทบทวนและประเมินผลการจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย ใหสอดคลองกับ

ความตองการของสังคมและทิศทางการพัฒนาประเทศ ลดความซ้ําซอนของหลักสูตรโดย     
บูรณาการศาสตรสาขาตางๆ และใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกัน 

(3) จัดการเรียนการสอนโดยมุงเนนการพัฒนากระบวนการเรียนรู ใหมีประสบการณในการปฏิบัติ 
การศึกษาคนควาวิจัย และการเชื่อมโยงความรูกับการพัฒนาสังคมและวิชาชีพ 

(4) พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ อยางจริงจังและเปนรูปธรรม  เนนการพัฒนาการเรียนการสอน 
การพัฒนาสื่อการสอนและหองปฏิบัติการทางภาษาใหทันสมัยและเพียงพอ เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมี
สมรรถนะระดับสากล 

(5) พัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถปฏิบัติงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดํารงตนในสังคมที่มีการเปล่ียนแปลง 

(6) พัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสูระดับสากล โดยขยายการเปดหลักสูตร
นานาชาติ จัดระบบการรองรับนักศึกษานานาชาติ และสรางเครือขายความรวมมือกับ
ตางประเทศใหมากขึ้น 

(7) กําหนดมาตรการและกลไกเพื่อสรางแรงจูงใจใหไดนักศึกษาใหมที่มีคุณภาพเขามาศึกษาใน     
ทุกระดับ 

(8) พัฒนาหองสมุดใหมีความนาสนใจเปนหองสมุดที่มีชีวิต (Living Library) โดยจัดใหมีทรัพยากร
สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรและการศึกษาคนควาดวยตนเองและ
จัดบริการเชิงรุกที่เขาถึงและตรงกับความตองการของผูใชใหมากยิ่งขึ้น 

(9) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาสื่อการสอนและการจัดการเรียนการสอนดวยระบบ           
e-Learning ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
3.  ดานการพัฒนานักศึกษา 

3.1 นโยบาย 
เปนสถาบันที่มุงเนนการสรางสรรคและพัฒนานักศึกษา ใหเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาตอสังคม       
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรูและประสบการณที่กอใหเกิดความเขาใจอันดีและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก 

3.2 พันธกิจ 
(1) ใหมีแผนพัฒนานักศึกษาที่เปนรูปธรรมสามารถเชื่อมโยงกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค

ของมหาวิทยาลัย  
(2) พัฒนาระบบการแนะแนวและใหคําปรึกษาเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาใชชีวิตในมหาวิทยาลัย       

ไดอยางถูกตองเหมาะสม ทั้งในดานการเรียน สวนตัว และสังคม 
(3) สงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณทั้งดานรางกาย 

อารมณ สังคม และสติปญญา ตลอดจนเปนผูมีวินัย 
(4) สงเสริมกิจกรรมสรางเสริมประสบการณชีวิตนอกหองเรียนเพ่ือสรางประโยชนตอชนบท       

ชุมชนเมืองและสังคม โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใหมีโอกาสเรียนรูความตองการและ
ปญหาของชนบท ชุมชนเมืองและสังคม รวมท้ังเพ่ือสรางความสามัคคีในหมูคณะ 



แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552-2555 มหาวิทยาลัยขอนแกน  
 

หนา  95 

(5) สงเสริมการแลกเปล่ียนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยตางประเทศ เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถ
ของนักศึกษา  และเปนการเปดโลกทัศน ใหกับนักศึกษามีความรูความเขาใจกระแส            
ความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม 

(6) สนับสนุนการจัดใหมีเวทีการนําเสนอผลงานดานวิชาการของนักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย
ตางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ตลอดจนการ
แลกเปล่ียนวัฒนธรรมและสรางความสัมพันธไมตรีที่ดีงามระหวางประเทศตางๆ 

(7) สงเสริมกิจกรรมการสรางงานนอกเวลาเรียน เพ่ือชวยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยและ
ประสงคจะชวยเหลือตนเอง หรือนักศึกษาที่ประสงคจะหางานพิเศษ เพ่ือหาประสบการณใน   
การทํางาน และใหมีทัศนคติที่ดีในการพึ่งตนเอง 

(8) สงเสริมและสนับสนุนใหสมาคมศิษยเกามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตทุกดาน   
อยางตอเนื่อง 

 
4.  ดานการวิจัย 

4.1 นโยบาย 
เปนสถาบันชั้นนําในการวิจัย การสรางองคความรูและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอยางสมดุลและยั่งยืน  
เพ่ือตอบสนองปญหาของชุมชน สังคมและประเทศ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

4.2 พันธกิจ 
(1) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางการบริหารจัดการ พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการวิจัยที่มี

คุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดบทบาทหนาที่ของหนวยสนับสนุนการวิจัยใหชัดเจน
และกํากับติดตามใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ 

(2) สร า งความเปน เ ลิศในการวิ จั ย ในสาขาวิ ชาที่ มี ความพร อมและ ท่ีอ ยู ในบริบทของ                  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

(3) กําหนดมาตรการและกลไกในการวิจัยใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันเพ่ือประโยชนสูงสุด 
โดยเฉพาะเครื่องมือวิจัยที่ตองลงทุนสูงและมีราคาแพงหรือมีเฉพาะหนวยงาน 

(4) สนับสนุนและสงเสริมใหมีกลไกพัฒนากองทุนวิจัยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(5) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานการวิจัย ใหสามารถสรางสรรคงานวิจัยที่มีคุณภาพ  
(6) สงเสริมใหงานวิจัยมีมูลคาเพ่ิมที่สามารถนํามาเชื่อมตอกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ

ทรัพยากรมนุษยของประเทศ มีระบบการสังเคราะห และการจัดการงานวิจัยที่เปนระบบ           
มีองคความรูใหมที่กอใหเกิดการพัฒนา โดยเฉพาะแกปญหาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รวมทั้งสนับสนุนและสงเสริมใหมีการพัฒนาไปสูการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  

(7) สนับสนุนการพัฒนาการวิจัยของบัณฑิตศึกษาใหมีคุณภาพระดับนานาชาติ และหรือเปน
ประโยชนตอการแกไขปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

(8) พัฒนาและสงเสริมใหอุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนศูนยกลางของการวิจัย
และสรางมูลคาเพ่ิมที่สําคัญใหแกอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศ 

(9) กําหนดประเด็นการวิจัยโดยการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียและสรางเครือขายความรวมมือ
ดานวิจัยและพัฒนากับภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ   

(10) พัฒนาฐานขอมูลและสารสนเทศการวิจัย เพ่ือใชเปนขอมูลในการทําวิจัย และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทําวิจัยของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

(11) ใหมีกิจกรรมยกยองและเชิดชูนักวิจัยที่มีผลงานดีเดนเปนประจําทุกป  
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(12) สงเสริมใหมีการพัฒนาการตีพิมพ เผยแพรผลงานวิจัย/นวัตกรรมในสื่อตางๆ ในเชิงรุก          
จัด/พัฒนาใหมีหนวยประสานงานระหวางผูวิจัยและผูใชประโยชนจากงานวิจัย รวมท้ังสนับสนุน
ใหจัดประชุมวิชาการทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

 
5.  ดานการบริการวิชาการแกสังคม 

5.1 นโยบาย 
เปนสถาบันเสริมสรางศักยภาพของมนุษยและพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน เปนที่ พ่ึงของสังคม            
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการนําความรูทางวิชาการสูการพัฒนาบนพ้ืนฐานของหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5.2 พันธกิจ 
(1) พัฒนามหาวิทยาลัยให เปนศูนยกลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพใน            

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
(2) ใหบริการวิชาการ ถายทอดความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน

และเพ่ิมคุณภาพชีวิตใหแกคนในสังคม 
(3) ระดมทรัพยากรเพื่อสรางชุมชนแหงการพัฒนาที่เปนแบบอยางที่ดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

โดยการใหบริการวิชาการ ถายทอดความรูและเทคโนโลยีที่หลากหลาย ใหชุมชนมีสวนรวม       
มีการบูรณาการองคความรูและความเชี่ยวชาญสหสาขาวิชา และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

(4) สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของอุตสาหกรรมใหมีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสูงขึ้น มีนวัตกรรมและสามารถ
แขงขันไดกับตางประเทศ โดยการสนับสนุนความรวมมือจากหนวยงานของภาครฐั และเอกชน 

(5) สงเสริมและสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศและประเทศใน     
กลุมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

 
6.  ดานการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม 

6.1 นโยบาย 
เปนสถาบันที่มีบทบาทในการอนุรักษ พัฒนา ถายทอดและฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีงาม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

6.2 พันธกิจ 
(1) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการดานการอนุรักษ พัฒนา ถายทอดและฟนฟูศิลปะ ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี และวัฒนธรรม 
(2) เปนศูนยกลางการสงเสริม ทํานุบํารุงและเผยแพร ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมของ            

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(3) สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีสวนรวมในกิจกรรมสงเสริม 

ทํานุบํารุงและเผยแพรศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม  
(4) สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรและนักศึกษามีความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย และ            

การใชเครื่องหมายเอกลักษณของมหาวิทยาลัย 
(5) สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยพัฒนาองคความรูโดยการนําภูมิปญญา

ทองถ่ินมาผสมผสานกับองคความรูทางวิชาการ เพ่ือใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาทองถ่ิน    
อยางยั่งยืน 
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(6) สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือกับบุคคลในทองถ่ิน เพ่ือการพัฒนาถายทอดและฟนฟู
ศิลปะ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
7.  ดานการจัดการการเปลี่ยนแปลง 

7.1 นโยบาย 
เปนสถาบันที่มีความพรอมและความยืดหยุนในการบริหารองคกรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง            
ที่อาจเกิดขึ้น 

7.2 พันธกิจ 
(1) พัฒนาระบบการติดตามการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นในประเทศและสังคมโลก ที่จะมีผลกระทบตอ      

การบริหารและการพัฒนาระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
(2) วางแผนและดําเนินงานตามแผนดานการจัดการการเปลี่ยนแปลงเชิงปองกันอยางเปนรูปธรรม 
(3) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางองคกรและวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากรใหสามารถรองรับ

ภารกิจที่เปล่ียนแปลง 
(4) พัฒนาและปลูกฝงคานิยมของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงและสังคมแหงการเอื้ออาทร 
 

8.  ดานการพัฒนาคุณภาพ 
8.1 นโยบาย 

เปนสถาบันที่มุงสนับสนุนและสงเสริมใหการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารและ
ดํ า เนินงานทุกระบบขององคกร  เ พ่ือ พัฒนาไปสู องคกรแห งคุณภาพที่ ได รับการยอมรับ                 
ตามมาตรฐานสากล 

8.2 พันธกิจ 
(1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารและดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยเนนการทํางานอยางมี

คุณภาพใหเปนวัฒนธรรมขององคกร 
(2) กําหนดมาตรการและกลไกการนําผลการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับคุณภาพของงานมาสรางให

เกิดองคกรแหงการเรียนรู 
 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่   4  สิงหาคม  พ.ศ. 2549 
 

         (ลงชื่อ)  พลตํารวจเอก    เภา  สารสิน 
    ( เภา   สารสิน ) 

                                                 นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ปฏิทินการดําเนินการ/คณะกรรมการจัดทํา 

แผนปฏบิัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552 – 2555 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 (ฉบับปรั 
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ปฏิทินการดําเนินการจัดทํา 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552 – 2555 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
ระยะเวลา  กิจกรรม 

27 สิงหาคม 2551 มหาวิทยาลยัขอนแกน รวมรับฟงสํานักงาน ก.พ.ร. ชี้แจงรางกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

29 สิงหาคม 2551 มหาวิทยาลยัขอนแกนชี้แจง 
        -  รางกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 แกคณะ/หนวยงาน  
        -  แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะ/หนวยงาน 

มหาวิทยาลยัขอนแกน  
2 กันยายน 2551 มหาวิทยาลยัขอนแกนจัดประชุมประชาคมมหาวิทยาลยัขอนแกนในทุกภาคสวน นับตั้งแตทานกรรมการ

สภามหาวิทยาลยั อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก 
บุคลากรสายผูสอน บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา ศิษยเกา ผูปกครอง ผูทรงคุณวุฒิ ตลอดจนผูมีสวน
ไดสวนเสียจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน   

      - ทบทวนวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร และ เปาประสงค 
      - พิจารณาตัวชีว้ัด /คาเปาหมายและกําหนดกลยุทธหลัก 
      - กําหนดแผนงาน/โครงการ ผลผลิต ผลลัพธ ทรัพยากรที่จะใช ซ่ึงปฏบัิติไดอยางเปนรูปธรรม  
      - มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ 

10 กันยายน  2551 คณะ/หนวยงาน จัดสงแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะ/หนวยงาน 
มหาวิทยาลยัขอนแกน  

17 กันยายน 2551 มหาวิทยาลยัขอนแกนเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด นํ้าหนัก คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน
ความสําเร็จของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

7 ตุลาคม 2551 นายสมชาย วงศสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา 
16 ตุลาคม 2551 การประชุมชี้แจงนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 

2554 รัฐบาล นายสมชาย วงศสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี 
17 ตุลาคม 2551 สํานักงบประมาณแจงเร่ือง การเตรียมการจัดทํางบประมาณและการกําหนดปฏิทินงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว 329 ลงวันที่ 
17 ตุลาคม 2551 

12  พฤศจิกายน  
2551 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
เม่ือวันที่ 28 ตุลาคม 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนพิเศษ 175 ง ประกาศ ณ วันที่ 12 
พฤศจิกายน 2551 

21  พฤศจิกายน  
2551 

มหาวิทยาลยัขอนแกนเตรียมเสนอแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2552 - 2554 และแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

พฤศจิกายน  2551 มหาวิทยาลยัขอนแกน เสนอตัวชี้วัด นํ้าหนัก คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนความสําเร็จของการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 (รางเอกสารประกอบการ
เจรจา) ใหสํานักงาน ก.พ.ร. 

  คณะ/หนวยงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด นํ้าหนัก คาเปาหมาย และ
เกณฑการใหคะแนนความสําเร็จของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552 

  มหาวิทยาลยัขอนแกนสงคํารับรองการปฏิบัติราชการที่อธิการบดีลงนามแลว ใหเลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ลงนามเปนผูรับคํารับรอง 
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ระยะเวลา  กิจกรรม 

24 พฤศจิกายน 2551 สํานักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมชี้แจงคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัด
ขอนแกน) 

ธันวาคม  2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดสงคํารับรองการปฏิบัติราชการฉบับจริง 1 ชุดไปยัง
มหาวิทยาลยัขอนแกน และสําเนา 1 ชุด ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อเปนหลักฐานประกอบการประเมินผล
ความสําเร็จของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ 

  มหาวิทยาลยัขอนแกนสงรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template) ใหสํานักงาน ก.พ.ร. พรอมประเด็นการ
สํารวจความพึงพอใจตอบัณฑิตและตอบทบาทของมหาวิทยาลัยขอนแกน และขอมูลกลุมเปาหมายในการ
สํารวจ จํานวน 2 ชุด และแผนบันทึกขอมูล 1 แผน 

  คณะ/หนวยงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน สงคํารับรองการปฏิบัติราชการที่ คณบดี ผูอํานวยการ            
ลงนามแลว ใหอธิการบดีลงนามเปนผูรับคํารับรอง 

29 ธันวาคม 2551 สํานักงาน ก.พ.ร. จัดสงคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1201/5637 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2551 

29 ธันวาคม 2551 นายอภิสิทธิ ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา 
6 มกราคม 2552 การประชุมชี้แจงนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.      

2552 - 2554 รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี 
27 มกราคม 2552 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

เม่ือวันที่ 13 มกราคม 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 126 ตอนพิเศษ 12 ง ประกาศ ณ วันที่  
27 มกราคม 2552 

มกราคม 2552 สํานักงาน ก.พ.ร. สงผลการตรวจสอบรายละเอียดตัวชีว้ัด (KPI Audit) ใหสถาบันอุดมศึกษา 
5 กุมภาพันธ 2552 สํานักงบประมาณ แจงเร่ือง แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป 

ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี     ที่ นร 0718/ว 39 ลงวันที ่ 5 กุมภาพันธ 2552 

10 กุมภาพันธ 2552 สํานักงาน ก.พ.ร. แจงเร่ือง แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ 
นร 1200/ว 2 ลงวนัที่ 10 กุมภาพันธ 2552 

13 กุมภาพันธ 2552 มหาวิทยาลยัขอนแกน เสนอแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552 - 2555 มหาวิทยาลยัขอนแกน และ
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลยัขอนแกน ตอที่ประชุมคณบดี 

4 มีนาคม 2552 มหาวิทยาลยัขอนแกน เสนอแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552 - 2555 มหาวิทยาลยัขอนแกน และ
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลยัขอนแกน ตอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

มีนาคม 2552 มหาวิทยาลยัขอนแกน เสนอแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552 - 2555 มหาวิทยาลยัขอนแกน และ
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลยัขอนแกน ตอสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงบประมาณ 

 มหาวิทยาลยัขอนแกน ถายทอดแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552 - 2555 มหาวิทยาลัยขอนแกน และ
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลยัขอนแกน สูคณะ/หนวยงาน 
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คําสั่ง มหาวทิยาลัยขอนแกน  

ที่   ๙๑๐  / ๒๕๕๑ 
เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา 

แผนปฏิบัติราชการ  ๔  ป พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ มหาวิทยาลยัขอนแกน และ 
แผนปฏิบัติราชการมหาวทิยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

   เพ่ือใหไดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ และแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  ที่สอดคลองและเชื่อมโยงกับนโยบายและพันธกิจสําหรับการบริหาร
และพัฒนามหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ (ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ ๓/๒๕๔๙)  และ    
แผนบริหารราชการแผนดิน ๔ ป  
   ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตราที่ ๒๐ และมาตราที่  ๒๓(๑) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ .ศ .  ๒๕๔๑  จึงแตงตั้ งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิ บั ติราชการ  ๔   ป  พ .ศ .              
๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยขอนแกน และแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๒  มหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบดวยผูดํารงตําแหนงและผูมีรายนาม ดังตอไปนี้ 
 

๑. อธิการบดี  เปนที่ปรึกษา 
๒. รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ  เปนประธานกรรมการ 
๓. ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ  เปนรองประธานกรรมการ 
๔. ผูชวยอธิการบดีฝายสารสนเทศ  เปนรองประธานกรรมการ 
๕. รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา คณะเกษตรศาสตร เปนกรรมการ 
๖. รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร เปนกรรมการ 
๗. รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร เปนกรรมการ 
๘. รองคณบดีฝายแผนและพัฒนา คณะเทคโนโลยี เปนกรรมการ 
๙. รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา คณะสถาปตยกรรมศาสตร เปนกรรมการ 
๑๐. รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา คณะสัตวแพทยศาสตร เปนกรรมการ 
๑๑. รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร เปนกรรมการ 
๑๒. รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา คณะทันตแพทยศาสตร เปนกรรมการ 
๑๓. รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน คณะเภสัชศาสตร เปนกรรมการ 
๑๔. รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร เปนกรรมการ 
๑๕. รองคณบดีฝายบริหาร วางแผนและ 

สารสนเทศ 
คณะเทคนิคการแพทย เปนกรรมการ 

/๑๖. รองคณบดีฝาย… 
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๑๖. รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตรและ 

สังคมศาสตร 
เปนกรรมการ 

๑๗. รองคณบดีฝายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ เปนกรรมการ 
๑๘. รองคณบดีฝายวางแผนพัฒนา 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะศึกษาศาสตร เปนกรรมการ 

๑๙. รองคณบดีฝายบริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร เปนกรรมการ 
๒๐. ผูชวยคณบดีฝายบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร เปนกรรมการ 
๒๑. ประธานฝายวางแผน คณะนิติศาสตร เปนกรรมการ 
๒๒. รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย เปนกรรมการ 
๒๓. รองผูอํานวยการฝายวางแผนและ 

สารสนเทศ 
วิทยาเขตหนองคาย เปนกรรมการ 

๒๔. รองผูอํานวยการฝายวางแผนและพัฒนา สํานักวิทยบริการ เปนกรรมการ 
๒๕. รองผูอํานวยการฝายแผนและสารสนเทศ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เปนกรรมการ 
๒๖. รองผูอํานวยการ สํานักวัฒนธรรม เปนกรรมการ 
๒๗. รองผูอํานวยการฝายแผนและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนกรรมการ 
๒๘. ผูชวยผูอํานวยการฝายแผนและ 

สารสนเทศ 
ศูนยคอมพิวเตอร เปนกรรมการ 

๒๙. รองผูอํานวยการฝายวางแผนและพัฒนา ศูนยหัวใจสิริกิต์ิ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เปนกรรมการ 

๓๐. รองผูอํานวยการ ศูนยบริการวิชาการ เปนกรรมการ 
๓๑. ผูอํานวยการกองแผนงาน  เปนกรรมการและ 

เลขานุการ 
๓๒. หัวหนากลุมงานยุทธศาสตร กองแผนงาน เปนกรรมการและ 

ผูชวยเลขานุการ 
๓๓. หัวหนากลุมงานงบประมาณ กองแผนงาน เปนกรรมการและ 

ผูชวยเลขานุการ 
๓๔. หัวหนากลุมงานจัดการขอมูลสารสนเทศ กองแผนงาน เปนกรรมการและ 

ผูชวยเลขานุการ 
๓๕. นางสาวรัศมี สาโรจน กองแผนงาน เปนกรรมการและ 

ผูชวยเลขานุการ 
๓๖. นางสาวอรทัย ลุลงยศ กองแผนงาน เปนกรรมการและ 

ผูชวยเลขานุการ 
 
 

/ใหคณะกรรมการ… 
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   ใหคณะกรรมการมีหนาที่จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ และแผนปฏิบัติ
ราชการมหาวิทยาลัยขอนแกนประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  ที่สอดคลองและเชื่อมโยงกับนโยบายและพันธกิจ
สําหรับการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ (ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่     
๓/๒๕๔๙)  และแผนบริหารราชการแผนดิน ๔ ป  มีคุณภาพตามเกณฑแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สถาบันอุดมศึกษา โดยสํานักงาน ก.พ.ร.  เกณฑการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจาย
งบประมาณ โดยสํานักงบประมาณ  และมีตัวชี้วัดความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงคตามยุทธศาสตรของสถาบัน
ท่ีครบถวน สมบูรณ และสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและอัตลักษณ  รวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตาม
พระราชบัญญัติของสถาบัน (Standards- based higher education) เพ่ือเสนอความเห็นชอบตอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยขอนแกน หรือคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยขอนแกนมอบหมายตอไป 
 

  ทั้งนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป   
   
   ส่ัง ณ  วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ   พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 
 

(ลงชื่อ)             สุมนต   สกลไชย 
(รองศาสตราจารยสุมนต    สกลไชย) 
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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