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           แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 75 และ
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 พ.ศ. 2551-2554 มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกนในคราวประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2551 
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            มหาวิทยาลัยขอนแกนซึ่งเปนสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ขึ้นภายใต
หลักการและกรอบยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550-2553  ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกนในคราวประชุมครั้งที่
 1/2550 วันที่  7 มีนาคม 2550 แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550-2553  แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2551-2554 มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ฉบับไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกนในคราวประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2551 คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 (หนังสือสํานักงาน ก.พ.ร.ที่ นร 1201/5637 ลว 29 ธันวาคม 2551) เปนกรอบในการจัดทําประกอบกับ
ขอคิดเห็นเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยจากหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภานอกอาทิ การติดตามและประเมินผลงานของอธิการ
ตามนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 การประเมินผลการปฏิบัตริาชการ ตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตลอดจนขอคิดเห็นและความคาดหวังตางๆ จากการระดมและรับฟงความคิดเห็นของประชาคม
และทุกภาคสวนตางๆ ของมหาวิทยาลัย

           ตามที่คณะรัฐมนตรีภายใตการนําของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 
2551 และจัดทําแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 – 2554 เสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552
 ซึ่งกรอบเวลาใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัตริาชการ 4 ปและแผนปฏิบัติราชการประจําป ภายใน 60 วันหลังจากเสนอแผนบริหารราชการแผนดินตอ
คณะรัฐมนตรี กอปรกับสํานักงบประมาณไดแจงกําหนดการเตรียมการจัดทํางบประมาณและการกําหนดปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
 2553 กําหนดใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปและแผนปฏิบัติราชการประจําปใหสอดคลองกับแผนบริหารราชการ
แผนดินและบูรณาการงบประมาณในมิติพื้นที่ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจาสังกัดพิจารณาใหความเห็นชอบภาย
ในชวงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ  2552
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            ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุงสงเสริมศักยภาพใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค ประกอบดวย 1 เปาประสงค 18 
ตัวชี้วัด 10 กลยุทธ 23 งาน/โครงการ

            ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 1 เปาประสงค 14 ตัวชี้วัด 12 กลยุทธ 31 งาน/โครงการ

            ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาที่สรางองคความรูใหเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน ประกอบดวย 1 เปาประสงค 8 
ตัวชี้วัด 6 กลยุทธ 8 งาน/โครงการ
            ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การบริการวิชาการที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบดวย 1 เปาประสงค 6 ตัวชี้วัด 6 กลยุทธ 16 งาน/โครงการ
            ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษ พัฒนา ถายทอด และฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย  
    1 เปาประสงค 7 ตัวชี้วัด 5 กลยุทธ 10 งาน/โครงการ

            แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กําหนดยุทธศาสตรอยูบนหลักการที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน จากมหาวิทยาลัยชั้นนํา
ของประเทศและภูมิภาคไปสูมหาวิทยาลัยชั้นนําของภูมิภาคอาเซียน และการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยในระดับดีเลิศของประเทศ เปาหมายหลักของการบริหาร
จัดการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยถูกกําหนดใน 3 ประเด็นหลัก ซึ่งถือเปนตัวชี้วัดสําคัญที่จะบงชี้วามหาวิทยาลัยขอนแกนเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของ
ภูมิภาคอาเซียนการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยในระดับดีเลิศของประเทศ และเปนมหาวิทยาลัยแหงคณุภาพ คือ ไดรับการรับรองคุณภาพและการจัดอันดับใน
ระดับชาติและระดับสากล (Accreditation & ranking) มีภาพลักษณที่ดีและชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ (Image & reputation) และ
เปนองคกรที่บริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good governance)

            สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกําหนดวิสัยทัศนไว คือ “มหาวิทยาลัยขอนแกน 
เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของภูมิภาคอาเซียนโดยเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู มหาวิทยาลัยแหงการวจิัย มหาวิทยาลัยแหงคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยแหงการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ และเปนมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี” การแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติไดกําหนด
ประเด็นยุทธศาสตรตามยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ในแตละประเด็นยุทธศาสตรจะประกอบไปดวย เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กล
ยุทธ งาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ รวมทั้งสิ้น 5 ประเด็นยุทธศาสตร 5 เปาประสงค 53 ตัวชี้วัด 39 กลยุทธ  88 งาน/โครงการ
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            กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2552  ไดมีการระดมความคิดเห็นจากประชาคมทุกภาคสวนและผูมีสวนไดสวนเสียของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2551 และไดมีการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการมาอยางตอเนื่องโดยมีที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนผูพิจารณากลั่นกรองใหความเห็นชอบในเบื้องตน เปนคณะผูจัดทํารางแผนปฏิบัติราชการ ประชุมและระดมความ
คิดเห็นรวมกับ คณะ/หนวยงานเพื่อรวมจัดทําและถายทอดการจัดทําแผนปฏิบัตกิารในระดับคณะ/หนวยงานเพื่อเชื่อมโยงเปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ 

             งบประมาณที่ใชในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ประกอบดวย งบประมาณแผนดินที่ไดรับจัดสรรจากรัฐบาล และงบประมาณเงินรายไดที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  ในกรณีจําเปนเรงดวนมหาวิทยาลัยสามารถขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินรายไดจากงบประมาณเงินทุนสํารองสะสมเขา
สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่สําคัญได โดยมีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 8,912.6616 ลานบาท จําแนกเปนงบประมาณแผนดิน 3,240.9125 ลานบาท (รอยละ 
36.36) งบประมาณเงินรายได 5,671.7491 ลานบาท (รอยละ 63.64)
             กระบวนการติดตามประเมินผลการดําเนินงานนอกจากจะดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการรอบระยะเวลา 6,9 และ 12  เดือน ของ
สํานักงาน ก.พ.ร. และ สมศ.แลว  มหาวิทยาลัยยังมีกลไกการกํากับติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง  มีกลไกการควบคุมการ
ตรวจสอบภายใน  การบริหารความเสี่ยง  การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระหวางผูบริหารคณะ/หนวยงานกับอธิการบดี  มีการประชุมชี้แจงและ
ซักซอมความเขาใจเปนระยะ  มีการสรางกลไกการประกันคุณภาพและเสริมสรางเครือขายการทํางานและประสานงานรวมกันอีกดวย

โครงการ/กิจกรรมใหสอดคลองเชื่อมโยงกันภายใตบริบทของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10  (พ.ศ. 2550-2554)  กรอบคูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรอบการประเมินคุณภาพภายนอกสํานักงานรับรองและ
ประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รวมทั้งไดบูรณาการหลักเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยดวย ทั้งนี้ที่ประชุมคณบดีมีมติใหความเห็นชอบตอแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2552 ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2552 
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนพิจารณาและมีมติใหความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 
2552

หนา 3



1.  บทนํา



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน

ความเปนมา

            รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 75 และมาตรา 76 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 13  14  16 และ 17 บัญญัติใหคณะรัฐมนตรีตองจัดใหมีแผนการบริหารราชการแผนดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรีโดยจัดทําเปนแผน 4 ปเพื่อเปน
กรอบแนวทางในการจัดทําแผนนิติบัญญัติและแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งใชในการบริหารราชการแผนดินตลอดระยะเวลา 4 ปของคณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้สวนราชการจะตองจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปและแผนปฏิบัติราชการประจําปใหสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดินภายใน 60 วัน  โดยตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบกอนเสนอคําขอ
งบประมาณรายจายประจําปของปงบประมาณตอไป

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

รัฐบาลภายใตการนําของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ไดจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินภายหลังจากที่
แถลงนโยบายตอรัฐสภาเพื่อนําไปใชเปนกรอบแนวทางในการบริหารราชการแผนดิน และทุกสวนราชการใชเปนแนวทาง
ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปและแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 13 มกราคม 
2552เห็นชอบแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 – 2554 ตามประกาศสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง 
แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 – 2554 วันที่ 26 มกราคม 2552 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 
126 ตอนพิเศษ 12 ง วันที่ 27 มกราคม  2552

ดังนั้น สวนราชการจึงตองดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําปตามภารกิจที่
ไดรับมอบหมายใหสอดคลองกับแผนการบริหารราชการ
แผนดิน    พ.ศ. 2552–2554 ของรัฐบาล  และมีการบูรณา
การเชื่อมโยงภายในกระทรวง และระหวางกระทรวงตามมิติ
ภารกิจ  มิติพื้นที่และมิติวาระ  เปนไปตามผลผลิต ผลลัพธที่
พึงประสงค โดยใชทรัพยากรจากแหลงตางๆ อยางคุมคา
และมีประสิทธิภาพ
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน

การเตรียมการและการประชุมระดมสมองเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
                แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดทําขึ้นภายใตแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552 – 2555มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งมี
พื้นฐานหลักการที่สอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552-2554 (รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี) แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของกระทรวงศึกษาธิการและ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยอาศัยกรอบนโยบายและพันธกิจสําหรับการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2550 – 2554 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดกําหนดขึ้น ตาม
ประกาศสภามหาวิทยาลัยฉบับที่ 3/2549 แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 – 2553 ตามแผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 – 2553 ฉบับ
ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550  แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2551-2554 มหาวิทยาลัยขอนแกน 
(รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี) ผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแกนจาก สํานักงาน ก.พ.ร. สมศ. ผลการประเมินอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน ของ
คณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี และการระดมและรับฟงความคิดเห็นของประชาคมและภาคสวนตางๆ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

               มหาวิทยาลัยขอนแกนไดมีการเตรียมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยเริ่มตนจากการรวมรับฟง สํานักงาน ก.พ.ร. ชี้แจงรางกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 จากนั้นมหาวิทยาลัยจึงไดประชุมชี้แจงใหแกคณะ/
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551 เพื่อชี้แจงและซักซอมความเขาใจในประเด็นรางกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 แกคณะ/หนวยงาน และแบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะ/หนวยงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน  และได
กําหนดใหคณะ/หนวยงาน จัดสงแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะ/หนวยงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน มายังมหาวิทยาลัยในวันที่ 10 กันยายน 2551

                การประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2551 โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมีสวนรวมรับรู และสรางความเขาใจรวมกันในการกําหนดนโยบายการพัฒนาและการบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแกน ผูเขารวมการ
สัมมนาประกอบดวย 2 ภาคสวนหลัก คือ สวนที่ 1 ผูมีสวนไดสวนเสียภายในมหาวิทยาลัย ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี/รองคณบดี  ผูอํานวยการ/รอง
ผูอํานวยการ ศูนย  สถาบัน  สํานัก กอง  หัวหนาหนวยงาน  บุคลากรสายผูสอน คณาจารย  บุคลากรสายสนับสนุน เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทุกระดับ และทุกสายงาน ตลอดจนตัวแทน
นักศึกษา และสวนที่ 2 ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกมหาวิทยาลัย ไดแก กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน  คณะกรรมการภาค
ประชาชนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน   ผูทรงคุณวุฒิจากภาครัฐบาล ภาคประชาสังคม ไดแก ผูแทนประชาชน ผูแทนเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน ผูปกครอง
ศิษยเกา และประชาชน ประเด็นการสัมมนาจะประกอบดวย การทบทวนวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงค  การพิจารณาตัวชี้วัด /คาเปาหมายและกําหนดกลยุทธหลัก  
การกําหนดแผนงาน/โครงการ ผลผลิต ผลลัพธ ทรัพยากรที่จะใช ซึ่งปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม การมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ ความคาดหวังตอมหาวิทยาลัยตามประเด็น
ยุทธศาสตรทั้ง 5 ดาน ซึ่งผลการสัมมนาทั้งหมด คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการจะไดนําไปวิเคราะหเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการตอไป
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน

 การจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2551 เพื่อใหสวนราชการสามารถนํานโยบายไปแปลงสูการปฏิบัติผานการจัดทําแผนการบริหาร
แผนดินไดอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 คณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551 และประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนพิเศษ 175 ง ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 โดยในระหวางนั้นสํานักงบประมาณไดแจงเรื่องการเตรียมการจัดทํางบประมาณและการกําหนด
ปฏิทินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว 329 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2551 ซึ่งกําหนดใหสวนราชการตางๆ 
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปและแผนปฏิบัติราชการประจําปและเสนอตอรัฐมนตรีเจาสังกัดพิจารณาใหความเห็นชอบในระหวางวันที่ 29 ตุลาคม 2551 -  12 มกราคม 2552

                รัฐบาลนายสมชาย วงศสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม  2551 และไดมีการประชุมชี้แจงนโยบายของรัฐบาลและ

การแถลงนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 รัฐบาลนายสมชาย  วงศสวัสดิ์ 
นายกรัฐมนตรี

การเตรียมเสนอแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552-2555 และแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยขอนแกน

              ภายหลังจากที่รัฐบาลประกาศแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 (รัฐบาลนายสมชาย  วงศสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี) มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ พ.ศ. 2552 - 2554 และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่สอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดินดังกลาว และในระหวางนั้นสํานักงาน ก.พ.ร. จัดสงคํา
ปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1201/5637  ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2551 มหาวิทยาลัยจึงไดปรับปรุง
แผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับรายละเอียดตางๆ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อเตรียมเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนตอไป

การแถลงนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี

ราชการแผนดินไดอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 คณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552 และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 126 ตอนพิเศษ 12 ง ณ วันที่  27 มกราคม 2552 ซึ่งสวนราชการตางๆ จะตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปและแผนปฏิบัติราชการประจําปใหแลว
เสร็จภายใน 60 วัน คือในวันที่ 27 มีนาคม 2552

 แนวทางการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 ในวันที่ 6 มกราคม 2552 เพื่อใหสวนราชการสามารถนํานโยบายไปแปลงสูการปฏิบัติผานการจัดทําแผนการ
                รัฐบาลนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 และไดมีการประชุมชี้แจงนโยบายของรัฐบาลและ
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน

การเสนอแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตอที่ประชุมคณบดี และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

(รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี) ไปใชในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปและแผนปฏิบัติราชการประจําป และจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
เพื่อประกอบการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและจัดสงใหสํานักงบประมาณ เพื่อประกอบการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปโดยไดจัดสงแบบฟอรมการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป มาเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการโดยสวนราชการสามารถจัดทําขอมูลแผนปฏิบัติราชการ 4 ปและแผนปฏิบัติราชการประจําป ในระบบ e-Budgeting ของ
สํานักงบประมาณได

               จากการประชุม การระดมสมองจากทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัยขอนแกน การวิเคราะห สังเคราะหขอมูลสารสนเทศตางๆ ของคณะกรรมการจัดทําแผนฯ การชี้แจง      
แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป โดยหนวยงานตางๆ คือ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานงบประมาณ สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จึงไดรับการปรับปรุงใหเปนแผนฉบับสมบูรณและที่ประชุมคณบดีใหความเห็นชอบในคราวประชุม
ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนมีมติใหความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2552 โดย
มหาวิทยาลัยขอนแกนจะเสนอตอสํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงบประมาณ ตอไป

การแจงแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4  ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป สําหรับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น
ของรัฐ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงบประมาณ

               ภายหลังจากที่รัฐบาลประกาศแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 (รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี) มหาวิทยาลัยไดรับการแจงแนวทางการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปและแผนปฏิบัติราชการประจําป สําหรับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ จากหนวยงานตางๆ คือ สํานักงบประมาณ ตามหนังสือดวน
ที่สุดที่ นร 0718/ว 39 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2552 เรื่อง แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปและแผนปฏิบัติราชการประจําป และสํานักงาน ก.พ.ร. ตามหนังสือดวนมากที่ นร 
1200 / ว 2 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2552 เรื่อง แจงแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป สรุปความวาสวนราชการจะตองนําแผนการบริหาร ราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 – 2554
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน

ปณิธาน

วัฒนธรรมองคกร (จากที่ประชุมผูบริหารระดับสูง 28-30 กรกฎาคม 2549)

1. มีความตื่นตัว กระตือรือรนตอการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในกฎระเบียบ และระบบธรรมาภิบาล

2. คํานึงถึงประโยชนสวนรวม ประนีประนอม และมีการยอมรับความคิดเห็น

3. มีความคิดสรางสรรคในการทํางาน ศรัทธา จงรักภักดีตอองคกร ขยันอดทน ทํางานเปนทีม และมีจิตใจของการบริการ

4. เปนชุมชนทางวิชาการที่เนนการถายทอดความรู และแลกเปลี่ยนความรูในองคกร

คานิยม (จากที่ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี Organizational Governance : OG มหาวิทยาลัยขอนแกน 25 พฤศจิกายน  2551)
1. การนําองคการอยางมีวิสัยทัศนตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี 4. การเรียนรูของบุคคลและองคการ
2. ความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม 5. การใหความสําคัญกับผูรับบริการ
3. การใหความสําคัญกับบุคลากรและคูความรวมมือ

ปณิธาน  วัฒนธรรมองคกร  และคานิยม

           มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนศูนยรวมทางความคิด สติปญญาของสังคม และเปนศูนยรวมการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกนยึดมั่นในความเปนเลิศ
ทางวิชาการ มีความสัมพันธกับนานาประเทศทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกนมีที่ตั้งทางภูมิศาสตรใกลชิดกับกลุมประเทศอินโดจีน จึงเปน
สถาบันการศึกษาที่เปนแหลงเชื่อมโยงความรูทางอินโดจีนอยางแทจริง
           พันธกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยขอนแกน จึงครอบคลุม การบุกเบิกแสวงหาและถายทอดวิทยาการในดานตางๆ ที่เปนประโยชนตอสังคม ดวยวิธีการวิจัยและวิเคราะหอยาง
รอบคอบเพื่อเพิ่มโอกาสและเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนใหอยูดี มีชีวิตที่สมบูรณโดยคํานึงถึง การประยุกตความรูความคิดใหมๆ ใหผสมผสานกับภูมิปญญาอีสาน เพื่อเอื้ออํานวย
ใหสามารถเผชิญสภาวะวิกฤตและพัฒนาไปไดอยางตอเนื่อง ใหมีความเปนอยูทางดานวัตถุและจิตใจดียิ่งขึ้นดวยความสมดุลและยั่งยืน
           มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงเปนกลไกในการพัฒนาใหมีความเปนเลิศทางวิชาการทุกสาขารวมทั้งการวางรากฐานใหเปนศูนยเอกสาร และสารสนเทศของภูมิภาคโดยอาศัยความ
รวมมือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ บัณฑิตแหงมหาวิทยาลัยขอนแกน พึงเปนผูที่กอปรดวย วิทยา จริยา และปญญา อันที่จะสามารถประยุกตใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภูมิภาค
แกประเทศชาติ และขยายสูความเปนสากลตอไป
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2.  แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

มหาวิทยาลัยขอนแกน



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน

วิสัยทัศน (Vision)

               มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของภูมิภาคอาเซียน
โดยเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย มหาวิทยาลัยแหง
คุณภาพ มหาวิทยาลัยแหงการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ และเปนมหาวิทยาลัยที่
มีการบริหารจัดการที่ดี
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน

พันธกิจ (Mission)

             การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ใหเปนที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลที่มุงการพัฒนาชุมชนและ
สังคมใหเขมแข็ง
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน

1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุงสงเสริมศักยภาพให
เปนบัณฑิตที่พึงประสงค

1.1 บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงคและตรงตามความตองการของ
ประเทศ

2 การวิจัยและพัฒนาที่สรางองคความรูใหเพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแขงขัน

2.1 แหลงสรางและพัฒนาองคความรูที่ตอบสนองตอการเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขันของประเทศ

3 การบริการวิชาการที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน 3.1 มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนศูนยกลางการบริการวิชาการที่
สนับสนุนการพัฒนาสังคม ชุมชนและประเทศ

4 การอนุรักษ พัฒนา ถายทอดและฟนฟูขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และวัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4.1 เปนแหลงอนุรักษ  พัฒนา ถายทอดและฟนฟูภูมิปญญา 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีอีสานเพื่อมุงเนนการพัฒนาชุมชนและ
สังคม

5 การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 5.1 มหาวิทยาลัยขอนแกนมีการบริหารจัดการตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงค

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค
( Strategic Issues) ( Goals)
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน

แผนที่ยุทธศาสตร  (Strategies Map)
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน

1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุงสงเสริมศักยภาพใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค 
1.1 บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงคและตรงตามความตองการของประเทศ

1.1 ระดับความสําเร็จของการมีคุณลักษณะเฉพาะของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแกน

3 สภา มข. 1.1 1.1.1 โครงการทบทวนแผนผลิตการบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

1 ฝายวิชาการและวิเทศ
สัมพันธ

1.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวน และ
สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค

5 สกอ. 1.1.2 โครงการผลิตบัณฑิตตามความตองการ
ของชุมชน สังคมและประเทศ

2 คณะวิชาและหนวยงานที่
เกี่ยวของ

1.3 รอยละที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด
(จากฐาน ป 2549)

10 สภา มข. 1.1.2.1 จัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี**

1.4 รอยละที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ทั้งหมด(จากฐาน ป 2549)

30 สภา มข. 1.1.2.2 จัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร
สุขภาพ**

1.5* ระดับความสําเร็จของการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

4 มข. - สมศ. 1.1.2.3 จัดการเรียนการสอนสาขาสาขาวิชาที่ขาด
แคลน**

1.6 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 85 สมศ 1.1.2.4 จัดการเรียนการสอนสาขาสังคมศาสตร**

1.7* ระดับความสําเร็จของการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน
สูความเปนนานาชาติ

5 มข. - สมศ. 1.1.2.5 เรงรัดจัดการเรียนการสอนสาขา
แพทยศาสตรและสาขาพยาบาลศาสตร**

1.7.1 จํานวนหลักสูตรนานาชาติ 43 1.2 1.2.1 1
1.7.2 จํานวนนักศึกษานานาชาติ 230

1.7.3 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปตางประเทศ 250 1.2.2 โครงการใหทุนการศึกษา 2

1.7.4 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากตางประเทศ 210 1.2.3

1.8 รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 54 สกอ.

1.9 รอยละของอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ 64 สกอ.

1.10 ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
(Student Centered Learning)

4 สกอ.

1.11 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร 
และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา

10,000 สกอ.

ที่มาตัวชี้วัด
 คา

เปาหมาย ป
 52

จัดทําแผนผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา โดยกําหนดเปาหมาย
และทิศทางการผลิตบัณฑิตในระยะยาวให
สอดคลองกับปจจัยทรัพยากร ลักษณะของ
สาขาหรือศาสตร ความตองการกําลังคน
และความคาดหวังของสังคม

สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

ประเด็น
ยุทธศาสตร /
 เปาประสงค

ตัวชี้วัด งาน / โครงการกลยุทธ ผูรับผิดชอบ

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

ฝายวิชาการและวิเทศ
สัมพันธ

คณะวิชาและหนวยงานที่
เกี่ยวของ

โครงการรับเขานักศึกษาใหมีความ
หลากหลาย

โครงการประชาสัมพันธและการตลาดเชิง
รุกดานการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  หนา  15



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน

1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุงสงเสริมศักยภาพใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค 
1.1 บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงคและตรงตามความตองการของประเทศ

ที่มาตัวชี้วัด
 คา

เปาหมาย ป
 52

ประเด็น
ยุทธศาสตร /
 เปาประสงค

ตัวชี้วัด งาน / โครงการกลยุทธ ผูรับผิดชอบ

1.12* ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตและบทบาทของ
สถาบันอุดมศึกษา

สมศ 1.3 1.3.1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 1 ฝายวิชาการและวิเทศ
สัมพันธ

1.12.1 รอยละของระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใช
บัณฑิต

4 สมศ 2

1.12.2 รอยละของระดับความพึงพอใจตอสถาบันอุดมศึกษา
ของนิสิตนักศึกษา

4 สมศ

1.13* รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและ
ประกอบอาชีพอิสระ ในระยะเวลา 1 ป

85 สมศ

1.14* รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรง
สาขาที่สําเร็จการศึกษา

90 สมศ 1.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนให
เขมแข็ง

1.4.1 1 ฝายวิชาการและวิเทศ
สัมพันธ

1.15* รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพในรอบ 3 ปที่ผานมา
ตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด

80 สมศ 2 คณะวิชาและหนวยงานที่
เกี่ยวของ

1.16* 82.5 สมศ 1.5 พัฒนาทักษะและศักยภาพของนักศึกษาที่
มุงสงเสริมใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค

1.5.1 โครงการสงเสริมและพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

1 ฝายวิชาการและวิเทศ
สัมพันธ

1.5.2 2 ฝายพัฒนานักศึกษา

1.17 180 สกอ. 3 คณะวิชาและหนวยงานที่
เกี่ยวของ

1.5.3

1.18 85 สงป

1.5.4 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและ
สิ่งแวดลอมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ
นักศึกษา ( 4 งาน/โครงการยอย)

รอยละของจํานวนบทความวิทยานิพนธปริญญาโท/เอก
 ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท/เอกทั้งหมด โครงการสงเสริมและพัฒนากระบวนการ

เรียนการสอนที่มุงพัฒนาทักษะการเรียนรู
และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ( 13 งาน/โครงการ

จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศ
เกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นที่
เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิต ในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ

โครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพของ
นักศึกษาที่มุงสงเสริมใหเปนบัณฑิตที่พึง
ประสงค ( 20 งาน/โครงการยอย)รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายผลผลิต

ของมหาวิทยาลัยตามเอกสารงบประมาณรายจาย
ประจําปในสวนของ ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษา

โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียน
การสอนใหเขมแข็ง ( 7 งาน/โครงการยอย)

คณะวิชาและหนวยงานที่
เกี่ยวของ

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพที่
สะทอนคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
มหาวิทยาลัย ขอนแกน โดยทบทวนและ
ประเมินผลการจัดการหลักสูตรโดยเนน
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร 
(Result-Based) และนําผลการประเมินมา
ใชในการตัดสินใจเชิงนโยบายในการ
พัฒนา/ปรับเปลี่ยน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  หนา  16



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน

1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุงสงเสริมศักยภาพใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค 
1.1 บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงคและตรงตามความตองการของประเทศ

ที่มาตัวชี้วัด
 คา

เปาหมาย ป
 52

ประเด็น
ยุทธศาสตร /
 เปาประสงค

ตัวชี้วัด งาน / โครงการกลยุทธ ผูรับผิดชอบ

1.6 1.6.1 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
นานาชาติ ( 6 งาน/โครงการยอย)

1 ฝายวิชาการและวิเทศ
สัมพันธ

1.6.2 2

1.7 พัฒนาบัณฑิตศึกษาสูความเปนนานาชาติ 1.7.1 โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาสูความเปน
นานาชาติ ( 13 งาน/โครงการยอย)

1 ฝายวิชาการและวิเทศ
สัมพันธ

1.7.2 2 บัณฑิตวิทยาลัย
3 คณะวิชาและหนวยงานที่

เกี่ยวของ
1.8 1.8.1 1 ฝายวิชาการและวิเทศ

สัมพันธ
2 คณะวิชาและหนวยงานที่

เกี่ยวของ
1.9 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย 1.9.1 1 ฝายวิชาการและวิเทศ

สัมพันธ
2 ฝายทรัพยากรบุคคล

3 คณะวิชาและหนวยงานที่
เกี่ยวของ

1.9.2 โครงการใหทุนหรือสงเสริมใหอาจารย
ไดรับทุนเพื่อศึกษาตอระดับปริญญาเอกทั้ง
ในและตางประเทศ

1.9.3 โครงการสงเสริม ผลักดันและจัดระบบกลไก
เพื่อสนับสนุนการเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการของอาจารยอยางเปนรูปธรรม ( 3 

/โ  )1.9.4 โครงการสรางกลไกในการสงเสริม กํากับ
ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของอาจารย และยกยองเชิดชูอาจารยที่
เปนแบบอยางที่ดี ( 2 งาน/โครงการยอย)

สงเสริมและสนับสนุนการเปดหลักสูตร
นานาชาติเพื่อเปดตลาดการศึกษาสูระดับ
สากล

สงเสริมและสนับสนุนการสรางความ
รวมมือกับตางประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย

โครงการสงเสริมและพัฒนาอาจารยเพื่อ
เพิ่มศักยภาพดานการใชภาษาอังกฤษ
สําหรับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
นานาชาติ และการเผยแพรผลงานในระดับ
นานาชาติ

โครงการสงเสริมและสนับสนุนความ
รวมมือทางวิชาการและวิจัยกับตางประเทศ
ในสาขาวิชาที่มีศักยภาพหรือสาขาวิชาที่
ตองการพัฒนา (4 งาน/โครงการยอย)

โครงการสงเสริมและสนับสนุนใหมีอาจารย
หรือผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศรวมในการ
เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตร
นานาชาติ ( 15 งาน/โครงการยอย)

คณะวิชาและหนวยงานที่
เกี่ยวของ
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน

1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุงสงเสริมศักยภาพใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค 
1.1 บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงคและตรงตามความตองการของประเทศ

ที่มาตัวชี้วัด
 คา

เปาหมาย ป
 52

ประเด็น
ยุทธศาสตร /
 เปาประสงค

ตัวชี้วัด งาน / โครงการกลยุทธ ผูรับผิดชอบ

1.9.5 โครงการพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติและ
ศักยภาพในการสอนและใหคําปรึกษา
วิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา ( 2 งาน/
โครงการยอย)1.10 1.10.1 1 ฝายวิชาการและวิเทศ

สัมพันธ
2 คณะวิชาและหนวยงานที่

เกี่ยวของ
1.10.2 โครงการ Cyber College เพื่อจัดการเรียน

การสอนตามหลักสูตรปริญญาหรือจัด
การศึกษาตอเนื่อง โดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส
ทางการศึกษา

*  หมายถึง   ตัวชี้วัดตามคํารับรองและการประเมินผลการการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

**  หมายถึง  กิจกรรมหลัก ภายใตเอกสารงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กระทรวงศึกษาธิการ  มหาวิทยาลัยขอนแกน

พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนใน
ระบบ  e-Learning เพื่อการขยายโอกาส
ทางการศึกษาสูกลุมเปาหมายที่หลากหลาย

โครงการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ
สอนในระบบ  e-Learning เพื่อการขยาย
โอกาสทางการศึกษาสูกลุมเปาหมายที่
หลากหลาย  ( 4 งาน/โครงการยอย)
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2 การวิจัยและพัฒนาที่สรางองคความรูใหเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน
2.1 แหลงสรางและพัฒนาองคความรูที่ตอบสนองตอการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ

2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการของศูนยวิจัย
เฉพาะทางในการสรางและถายทอดองคความรู

5 สภา มข. 2.1 2.1.1 โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการการ
วิจัย   ( 11 งาน/โครงการยอย)

1 ฝายวิจัยและการถายทอด
เทคโนโลยี

2.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายใน และภายนอกตอจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา

200,000 สกอ. 2 คณะวิชาและหนวยงานที่
เกี่ยวของ

2.3 48 สกอ. 2.2 สรางและพัฒนานักวิจัยใหมีศักยภาพสูง
อยางตอเนื่อง

2.2.1 โครงการสรางและพัฒนานักวิจัยใหมี
ศักยภาพสูง ( 7 งาน/โครงการยอย)

1 ฝายวิจัยและการถายทอด
เทคโนโลยี

2

2.4*
2.3 พัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการ

วิจัย
2.3.1 โครงการพัฒนาระบบและกลไกในการ

สนับสนุนการวิจัย  ( 6 งาน/โครงการยอย)
1 ฝายวิจัยและการถายทอด
เทคโนโลยี

2.5* 34 สมศ. 2.3.2 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการ
วิจัยและความเชี่ยวชาญของบุคลากร

2 คณะวิชาและหนวยงานที่
เกี่ยวของ

2.4 2.4.1 1
2.6* 10 สมศ.

2 คณะวิชาและหนวยงานที่
เกี่ยวของ

2.7* 80 สมศ. 2.5 พัฒนาระบบการสงเสริมการเผยแพรการ
วิจัย และการใชประโยชนจากการวิจัย

2.5.1 1 ฝายวิจัยและการถายทอด
เทคโนโลยี

2 คณะวิชาและหนวยงานที่
เกี่ยวของ

2.8 85 สงป. 2.6 พัฒนาระบบการถายทอดเทคโนโลยีและ
การบริการวิชาการ

2.6.1 โครงการพัฒนาระบบการถายทอด
เทคโนโลยีและการบริการวิชาการ ( 12 

1 ฝายวิจัยและการถายทอด
เทคโนโลยี

2.6.2 2 ฝายทรัพยสิน
3 คณะวิชาและหนวยงานที่
เกี่ยวของ

รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
ผลผลิตของมหาวิทยาลัยตามเอกสารงบประมาณ
รายจายประจําปในสวนของผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อ
สรางองคความรูและ ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี

สมศ.

 คา
เปาหมาย ป

 52
ที่มาตัวชี้วัด

จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร

รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุน
ทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร
 และ/หรือ นําไปใชประโยชน ทั้งในระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) 
ใน refereed  journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ และ/
หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือไดตอ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา

ประเด็น
ยุทธศาสตร /
 เปาประสงค

ตัวชี้วัด งาน / โครงการกลยุทธ ผูรับผิดชอบ

พัฒนาโครงสราง ระบบบริหารจัดการการ
วิจัย  เพื่อสรางและพัฒนาผลงานวิจัย 
นวัตกรรมที่นําไปใชประโยชน

โครงการการพัฒนาระบบการสงเสริมการ
เผยแพรการวิจัย และการใชประโยชนจาก
การวิจัย  ( 7 งาน/โครงการยอย)

พัฒนาเครือขายและพันธมิตรความรวมมือ
กับหนวยงานภายนอก

โครงการสรางและพัฒนาความเขมแข็ง
เครือขายความรวมมือดานการวิจัยกับ
ภาครัฐและเอกชน ทั้งในและตางประเทศ

ดําเนินการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี และ
เพื่อสรางองคความรู**

คณะวิชาและหนวยงานที่
เกี่ยวของ30

ฝายวิจัยและการถายทอด
เทคโนโลยี
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3 การบริการวิชาการที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน

3.1 มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนศูนยกลางการบริการวิชาการที่สนับสนุนการพัฒนาสังคม ชุมชนและประเทศ
3.1 50 สกอ. 3.1 พัฒนาระบบการจัดการงานบริการวิชาการ 3.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการงานบริการ

วิชาการ ( 7 งาน/โครงการยอย)
1 ฝายวิจัยและการถายทอด

เทคโนโลยี
3.1.2 2 ศูนยบริการวิชาการ

3
3.2 37 สกอ. 3.1.3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ

ฐานขอมูลแหลงโครงการและกิจกรรมการ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

3.1.4
3.3 5 สภา มข.

3.1.5 จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือ
ปฏิบัติการ**

3.4 10 สภา มข. 3.1.6 ดําเนินการชันสูตรพลิกศพ**
3.1.7 จัดใหมีการรักษาพยาบาลเพื่อการ

3.5 85 สงป 3.1.8 ปองกันและตรวจวินิจฉัยโรคเปาหมาย**

3.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการและ
การใหคําปรึกษาแกประชาชนในดานตางๆ

3.2.1 1 ฝายวิจัยและการถายทอด
เทคโนโลยี

3.6 85 สงป 2 ศูนยบริการวิชาการ

3.2.2 โครงการใหคําปรึกษาแกประชาชนในดาน
ตางๆ ตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร ( 2

3 คณะวิชาและหนวยงานที่
เกี่ยวของ

3.3 3.3.1 โครงการชุมชนตนแบบในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

1 ฝายวิจัยและการถายทอด
เทคโนโลยี

2 ศูนยบริการวิชาการ

3 คณะวิชาและหนวยงานที่
เกี่ยวของ

โครงการผลักดันใหเกิดการสรางผลงาน
ดานการใหบริการวิชาการแกสังคมระดับความสําเร็จในการดําเนินการของชุมชนตนแบบที่

ใหบริการวิชาการแบบบูรณาการตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
จํานวนผลงานการบริการวิชาการที่เกิดจากความ
รวมมือของชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน

โครงการพัฒนาระบบการใหบริการดาน
การตรวจวิเคราะหคุณภาพของผลิตภัณฑ
ของชุมชน/หนวยงาน

รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายผลผลิต
ของมหาวิทยาลัยตามเอกสารงบประมาณรายจาย :
ผลผลิตการใหบริการวิชาการ

รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
ผลผลิตของมหาวิทยาลัยตามเอกสารงบประมาณ
รายจาย :ผลผลิตการใหบริการรักษาพยาบาลและ
สงเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัย ดําเนินการโครงการชุมชนตนแบบในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมหาวิทยาลัย
รวมกับชุมชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและการบูรณาการสาขาวิชา
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รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ
นานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ
และกรรมการวิชาชีพใน ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตออาจารยประจํา

คณะวิชาและหนวยงานที่
เกี่ยวของ

ประเด็น
ยุทธศาสตร /
 เปาประสงค

ตัวชี้วัด งาน / โครงการกลยุทธ ผูรับผิดชอบ

โครงการสรางความเขมแข็งของหนวยงาน
บริการวิชาการในมหาวิทยาลัย ( 2 งาน/
โ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  หนา  20



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน

3 การบริการวิชาการที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน

3.1 มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนศูนยกลางการบริการวิชาการที่สนับสนุนการพัฒนาสังคม ชุมชนและประเทศ
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ประเด็น
ยุทธศาสตร /
 เปาประสงค

ตัวชี้วัด งาน / โครงการกลยุทธ ผูรับผิดชอบ

3.4 3.4.1 โครงการเครือขายชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 1

3.4.2
2 ศูนยบริการวิชาการ

3 คณะวิชาและหนวยงานที่
เกี่ยวของ

3.5 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของ
หนวยงานตางๆ

3.5.1 โครงการฝกอบรม ตามความตองการของ
สวนราชการตางๆ

1 ฝายวิจัยและการถายทอด
เทคโนโลยี

3.5.2 2 ศูนยบริการวิชาการ

3 คณะวิชาและหนวยงานที่
เกี่ยวของ

3.6 สงเสริมกิจกรรมตามพระราชดําริและ
นโยบายรัฐบาล

3.6.1 โครงการพระราชดําริ 1 ฝายวิจัยและการถายทอด
เทคโนโลยี

2 คณะวิชาและหนวยงานที่
เกี่ยวของ

**  หมายถึง  กิจกรรมหลัก ภายใตเอกสารงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กระทรวงศึกษาธิการ  มหาวิทยาลัยขอนแกน

ฝายวิจัยและการถายทอด
เทคโนโลยีโครงการเครือขายความรวมมือกับภาค

ธุรกิจและอุตสาหกรรม ( 3 งาน/โครงการ

โครงการสนับสนุนหรือมีสวนรวมกับ
กิจกรรมของหนวยงานอื่นๆ ( 3  กิจกรรม/
โครงการยอย)

สรางและขยายเครือขายความรวมมือกับ
หนวยงานของรัฐ ทองถิ่น และเอกชน
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4 การอนุรักษ พัฒนา ถายทอดและฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.1 เปนแหลงอนุรักษ  พัฒนา ถายทอดและฟนฟูภูมิปญญา ขนบธรรมเนียม ประเพณีอีสานเพื่อมุงเนนการพัฒนาชุมชนและสังคม 

4.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 5 สกอ. 4.1 4.1.1 1
4.2 4 สภา มข.

4.1.2 2
4.3 10 สกอ.

4.2 4.2.1 1
4.4 4 สภา มข.

4.2.2 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นใน
ภูมิภาคอีสาน/ภูมิภาคอื่นและตางประเทศ

2 คณะวิชาและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

4.5 จํานวนงานวิจัยและโครงการบริการวิชาการที่เกี่ยวของ 10 สภา มข. 4.3 4.3.1 1
4.6 2 สภา มข.

4.3.2 โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในประเทศ
และกับประเทศเพื่อนบาน

2 คณะวิชาและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

4.7 85 สงป 4.3.3 สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม**

4.3.4 โครงการเครือขายศิลปนพื้นบานและปราชญ
ชาวบาน

4.4 4.4.1 โครงการพัฒนาหอจดหมายเหตุและสรางหอ
ประวัติ มข.

1 ฝายศิลปวัฒนธรรมและ
ศิษยเกาสัมพันธ

2 คณะวิชาและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

4.5 4.5.1 โครงการสงเสริมคานิยมความรักและภาคภูมิใจใน
 มข. ( 4 งาน/โครงการยอย)

1 ฝายศิลปวัฒนธรรมและ
ศิษยเกาสัมพันธ

2 คณะวิชาและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

**  หมายถึง  กิจกรรมหลัก ภายใตเอกสารงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กระทรวงศึกษาธิการ  มหาวิทยาลัยขอนแกน

ฝายศิลปวัฒนธรรมและ
ศิษยเกาสัมพันธจํานวนผลงานหรือโครงการทางดานศิลปวัฒนธรรมที่มี

ชื่อเสียงหรือไดรับรางวัลในระดับชาติ

ฝายศิลปวัฒนธรรมและ
ศิษยเกาสัมพันธระดับความสําเร็จของการจัดตั้งศูนยวิจัยเฉพาะทาง

ศิลปวัฒนธรรม โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ ภูมิปญญา
และองคความรูทองถิ่นและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะวิชาและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของจํานวนผลงานหรือกิจกรรมในการอนุรักษพัฒนาและ

เสริมสรางเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม
จัดตั้งศูนยวิจัยเฉพาะทางศิลปะและ
วัฒนธรรมและภูมิปญญาอีสาน

โครงการศูนยวิจัยเฉพาะทางศิลปะวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาอีสาน

ฝายศิลปวัฒนธรรมและ
ศิษยเกาสัมพันธจํานวนเครือขายและศิลปนพื้นบานที่เขามามีสวนรวม

ในดานการเรียนการสอนและกิจกรรมทางดาน
ศิลปวัฒนธรรม

ผูรับผิดชอบ
ประเด็น

ยุทธศาสตร /
 เปาประสงค

ตัวชี้วัด งาน / โครงการกลยุทธ
 คา

เปาหมาย ป
 52

ที่มาตัวชี้วัด

โครงการพัฒนาบุคลากรดานศิลปวัฒนธรรม เพื่อ
รองรับยุทธศาสตรดานศิลปวัฒนธรรม

พัฒนาความเขมแข็งในระบบบริหาร
จัดการดานศิลปวัฒนธรรม ใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

จัดสรางพิพิธภัณฑ หอจดหมายเหตุหรือ
หอประวัติมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อเปน
ศูนยรวมแหงประวัติศาสตรและความ
ภาคภูมิใจของ มข.
ปลูกฝงและสรางคานิยมความรักและ
ภาคภูมิใจใน มหาวิทยาลัยโดยการบูรณา
การเรื่องศิลปะ และวัฒนธรรมอีสาน และ
เอกลักษณ มข. เขาไปสอดแทรกใน
เนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอน และ
กระบวนงานตลอดจนกิจกรรมตางๆของ
มหาวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอ

โครงการนิทรรศการและการแสดงของหอ
ศิลปวัฒนธรรม

สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาและเชื่อมโยง 
ศิลปวัฒนธรรม ในกิจกรรมของ

รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
ผลผลิตของมหาวิทยาลัยตามเอกสารงบประมาณ
รายจาย :ผลผลิตการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  หนา  22



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน

5 การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
5.1 มหาวิทยาลัยขอนแกนมีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

5.1 4 สกอ. 5.1 พัฒนาระบบบริหารคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย

5.1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA)

1 ทุกฝาย

(1) โครงการประเมินตนเองตามเกณฑ PMQA 2
5.2 ระดับความสําเร็จของการปรับโครงสรางองคกรและ

ระบบบริหารที่เอื้อตอการเปลี่ยนแปลง
3 สภา มข. (2) โครงการนําผลการประเมินมาจัดทําแผนพัฒนา

องคกร มหาวิทยาลัยขอนแกน
5.3* ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA)
4 สมศ (2.1) โครงการจัดทําการดําเนินการตาม แผนพัฒนา

องคกร หมวด 1 การนําองคกร
5.4* ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่

กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
4 สมศ (2.2) โครงการจัดทําการดําเนินการตาม แผนพัฒนา

องคกร หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล
5.5* ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ

ประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา
4 สมศ (2.3) โครงการจัดทําการดําเนินการตาม แผนพัฒนา

องคกร หมวด 6 การจัดกระบวนการ
5.6* รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย

ลงทุน
2 สมศ 5.1.2

5.7* 4 สมศ
(1) โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในทั่วทั้งองคกร

5.8 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน 4 สกอ. (2)
5.9* ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 4 สมศ

5.10 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารยและบุคลากร

4 สกอ.

5.11 75 สภา มข. 5.2 5.2.1 1

5.12 4 สกอ. 2
(1) โครงการ Branding KKU

5.2.2 โครงการสื่อสาร การตลาด การประชาสัมพันธและ
การพัฒนาสื่อ

(1) โครงการ KKU Channel

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการ
รักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ

โครงการนําผลการประเมินคุณภาพทุกระบบ (ผล
การประเมินคุณภาพภายใน/ผลการประเมนิ
ภายนอก ประเมินอธิการบดี / สมศ./กพร/
PMQA/THES) มาใชในการปรับปรุงผลการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง

สภามหาวิทยาลัยขอนแกนใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันใหสามารถ
แขงขันไดในระดับสากล คณะวิชาและหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

รอยละของความพึงพอใจดานสิ่งแวดลอมและชีวิตความ
เปนอยูของประชากร มหาวิทยาลัยขอนแกน

โครงการจัดทําแผนแมบทดานการพัฒนา
ระบบสื่อสารการตลาด  ประชาสัมพันธ และการ
บริหารจัดการลูกคา

พัฒนาระบบการสื่อสารองคกรที่มี
ประสิทธิภาพ การตลาดและการบริหาร
จัดการลูกคา ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสียระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามา

มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ

ผูรับผิดชอบ
ประเด็น

ยุทธศาสตร /
 เปาประสงค

ตัวชี้วัด งาน / โครงการกลยุทธ
 คา

เปาหมาย ป
 52

ที่มาตัวชี้วัด

โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพที่
เชื่อมโยงระหวางมหาวิทยาลัย คณะ ศูนย สํานัก 
และหนวยงานที่เกี่ยวของ

ฝายสังคมและชุมชน
สัมพันธ

คณะวิชาและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  หนา  23



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน

5 การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
5.1 มหาวิทยาลัยขอนแกนมีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

ผูรับผิดชอบ
ประเด็น

ยุทธศาสตร /
 เปาประสงค

ตัวชี้วัด งาน / โครงการกลยุทธ
 คา

เปาหมาย ป
 52

ที่มาตัวชี้วัด

5.13* ระดับความสําเร็จของการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน
สูระดับสากล

5 สมศ 5.3 5.3.1 1 ฝายสังคมและชุมชน
สัมพันธ

5.14 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการ
ปฏิบัติงานทั้งหมด

90 สกอ. 2 ฝายศิลปวัฒนธรรมและ
ศิษยเกาสัมพันธ

3 สํานักวัฒนธรรม

4 คณะวิชาและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

5.4 5.4.1 โครงการปรับปรุงโครงสรางองคกรและระบบงาน
ในระดับสํานักงานอธิการบดี คณะและหนวยงาน

1 อธิการบดี / รอง
อธิการบดีทุกฝาย

5.4.2 2

5.4.3 โครงการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน ผูมี
สวนได สวนเสีย และศิษยเกา ในกิจการของ
มหาวิทยาลัย

5.4.4 โครงการ พัฒนาระบบการบริหารการเงินและ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ และพึ่งตนเองได 
มีระบบการจัดสรรและใชงบประมาณอยางเปน
ธรรมและทั่วถึง มีความโปรงใสและตรวจสอบได

5.4.5 โครงการพัฒนาแผนแมบทการบริหารสินทรัพย
และการบริหารพื้นที่  ( 2 งาน/โครงการยอย)

5.4.6 โครงการพัฒนาระบบการจัดการรายไดเพื่อ
พึ่งตนเอง (ระบบการบริหารทรัพยสิน)

5.5 พัฒนาระบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง
และการบริหารความเสี่ยง

5.5.1 โครงการจัดทําแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงและ
แผนบริหารความเสี่ยง

1 ฝายแผนและสารสนเทศ

5.5.2 โครงการบริหารการเปลี่ยนแปลง 2
5.5.3 โครงการบริหารความเสี่ยง

คณะวิชาและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

โครงการพัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัยใหมี
ความคลองตัว มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

คณะวิชาและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

ปรับปรุงและจัดโครงสรางองคกรและปรับ
ระบบบริหารงานของทั้งระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับทุกคณะ/
หนวยงานที่เกี่ยวของ

สรางวัฒนธรรมองคกรและเอกลักษณ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน

โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร วิถีชีวิต และ
เอกลักษณ มหาวิทยาลัยขอนแกน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  หนา  24



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน

5 การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
5.1 มหาวิทยาลัยขอนแกนมีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

ผูรับผิดชอบ
ประเด็น

ยุทธศาสตร /
 เปาประสงค

ตัวชี้วัด งาน / โครงการกลยุทธ
 คา

เปาหมาย ป
 52

ที่มาตัวชี้วัด

5.6 5.6.1 โครงการจัดการความรู มหาวิทยาลัยขอนแกน 1 ฝายแผนและสารสนเทศ

5.6.2 โครงการการจัดการความรูระดับคณะหนวยงาน 2 คณะวิชาและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

5.7 5.7.1 โครงการปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรมนุษย ( 3 1 ฝายทรัพยากรบุคคล

5.7.2 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
(Competency) ( 6 งาน/โครงการยอย)

2 คณะวิชาและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

5.8 5.8.1 โครงการรณรงคปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( 3 
งาน/โครงการยอย)

1 ฝายวิจัยและการ
ถายทอดเทคโนโลยี

2 คณะวิชาและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

5.9 5.9.1 1 ฝายแผนและสารสนเทศ
2 คณะวิชาและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

5.9.2 โครงการ พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือขายขอมูล
สารสนเทศและ การสื่อสาร (Information - and 
Telecommunication Network)

5.10 5.10.1 1 ฝายพัฒนาระบบ
2

5.10.2 โครงการสงเสริมการใชทรัพยากรภายในและ
ภายนอกหนวยงานรวมกัน

5.11 5.11.1 1 ฝายพัฒนาระบบ
2

5.11.2
3

5.11.3 โครงการปรับปรุงและเพิ่มหอพักที่มีคุณภาพ
สําหรับนักศึกษาไทย และนานาชาติ

สงเสริมปลูกฝงคานิยมและแนวคิดการอยู
รวมกันบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชากรมหาวิทยาลัยขอนแกน

พัฒนาการจัดการความรูของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน

พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษยที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของ
มหาวิทยาลัย

โครงการรณรงคการประหยัดพลังงานและสราง
ความคุมคาของทรัพยากร  ( 2 งาน/โครงการยอย)

โครงการปรับปรุงแผนแมบทระบบสาธารณูปโภค
และโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ

จัดทําแผนประหยัดพลังงาน มข. 
ครอบคลุมการออกแบบอาคาร การใช
อุปกรณ การรณรงคและสงเสริมคานิยม
ดานการประหยัดพลังงาน และการใช
ทรัพยากรรวมกัน

พัฒนาและปรับปรุงระบบกายภาพและ
สิ่งแวดลอมเพื่อการสงเสริมคุณภาพชีวิต
ของนักศึกษาและบุคลากร โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบกายภาพและ

สิ่งแวดลอม

พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ

โครงการ  พัฒนาระบบขอมูลเพื่อการบริหาร (MIS)
 ใหสามารถเชื่อมโยงฐานขอมูลตางๆ ไดอยาง
ทั่วถึงในทุกหนวยงาน

ฝายสังคมและชุมชน
สัมพันธ

คณะวิชาและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

คณะวิชาและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  หนา  25



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน

5 การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
5.1 มหาวิทยาลัยขอนแกนมีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

ผูรับผิดชอบ
ประเด็น

ยุทธศาสตร /
 เปาประสงค

ตัวชี้วัด งาน / โครงการกลยุทธ
 คา

เปาหมาย ป
 52

ที่มาตัวชี้วัด

5.11.4 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบรักษา
ความปลอดภัย และระบบการจราจรภายใน

ั โ5.12 5.12.1 โครงการกีฬาเพื่อความเปนเลิศ 1 ฝายกีฬา

5.12.2 โครงการกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2
5.12.3 โครงการบําเพ็ญประโยชนตอสังคมและชุมชน
5.12.4 3 ฝายพัฒนานักศึกษา

4 คณะวิชาและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

*  หมายถึง   ตัวชี้วัดตามคํารับรองและการประเมินผลการการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

พัฒนาดานกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี 
และนันทนาการใหสอดคลองเชื่อมโยงกัน
เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตและความสุข
ของประชาคมมหาวิทยาลัย โครงการศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และนันทนาการ

ฝายสังคมและชุมชน
สัมพันธ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  หนา  26



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน

งบดําเนินการ งบลงทุน รวม งบดําเนินการ งบลงทุน รวม งบดําเนินการ งบลงทุน รวม
1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่
มุงสงเสริมศักยภาพใหเปนบัณฑิตที่พึง
ประสงค

997.3422 176.9382 1,174.2804 1,277.7176 223.1102 1,500.8278 2,275.0598 400.0484 2,675.1082

2 การวิจัยและพัฒนาที่สรางองคความรูให
เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถใน
การแขงขัน

139.6951 18.4300 158.1251 302.9695 4.7850 307.7545 442.6646 23.2150 465.8796

3 การบริการวิชาการที่เสริมสรางการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

670.3845 30.0000 700.3845 2,517.0492 425.0830 2,942.1322 3,187.4337 455.0830 3,642.5167

4 การอนุรักษ พัฒนา ถายทอดและฟนฟู
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2.0582 0.0000 2.0582 11.7900 0.0000 11.7900 13.8482 0.0000 13.8482

5 การบริหารจัดการองคกรอยางมี
ประสิทธิภาพ

1,083.9072 122.1571 1,206.0643 623.3722 285.8728 909.2450 1,707.2794 408.0299 2,115.3093

รวมทั้งสิ้น 2,893.3872 347.5253 3,240.9125 4,732.8985 938.8510 5,671.7495 7,626.2857 1,286.3763 8,912.6620

หมายเหตุ  งบดําเนินการ  หมายถึง  ผลรวมของงบบุคลากร งบดําเนินงาน  งบอุดหนุน  งบรายจายอื่น

รวมทั้งสิ้น
งบประมาณ ที่ไดรับจัดสรร (ลานบาท) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552

สรุปงบประมาณที่ใชตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร แหลงเงินและประเภทงบรายจาย

เงินแผนดินประเด็นยุทธศาสตร เงินรายได

หนา  27



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน

งบดําเนินการ งบลงทุน รวม งบดําเนินการ งบลงทุน รวม งบดําเนินการ งบลงทุน รวม
1 คณะเกษตรศาสตร                                    95.6870 1.7700 97.4570 56.3710 8.5940 64.9650 152.0580 10.3640 162.4220
2 คณะวิศวกรรมศาสตร                         82.9598 11.0000 93.9598 89.3238 17.6824 107.0062 172.2836 28.6824 200.9660
3 คณะวิทยาศาสตร                             122.1723 17.3625 139.5348 70.9461 47.4196 118.3657 193.1184 64.7821 257.9005
4 คณะเทคโนโลยี                          34.0875 6.4000 40.4875 14.4946 0.0750 14.5696 48.5821 6.4750 55.0571
5 คณะสถาปตยกรรมศาสตร             14.6596 0.7000 15.3596 33.9094 0.0000 33.9094 48.5690 0.7000 49.2690
6 คณะพยาบาลศาสตร                 76.3878 0.6250 77.0128 62.4764 14.4920 76.9684 138.8642 15.1170 153.9812
7 คณะแพทยศาสตร                  1,062.7606 107.3467 1,170.1073 2,446.3670 491.4330 2,937.8000 3,509.1276 598.7797 4,107.9073
8 คณะเทคนิคการแพทย                     42.3132 2.1880 44.5012 19.8725 0.0000 19.8725 62.1857 2.1880 64.3737
9 คณะสาธารณสุขศาสตร             26.5295 1.9510 28.4805 29.9036 1.0921 30.9957 56.4331 3.0431 59.4762
10 คณะทันตแพทยศาสตร               90.7540 2.1900 92.9440 42.5731 6.0000 48.5731 133.3271 8.1900 141.5171
11 คณะเภสัชศาสตร                         45.3432 3.0000 48.3432 52.5802 2.0000 54.5802 97.9234 5.0000 102.9234
12 คณะสัตวแพทยศาสตร                    43.0818 65.4625 108.5443 30.9401 8.9321 39.8722 74.0219 74.3946 148.4165
13 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 50.9279 0.9000 51.8279 81.9660 4.0340 86.0000 132.8939 4.9340 137.8279
14 คณะศึกษาศาสตร                            125.6633 2.6000 128.2633 129.5822 3.3100 132.8922 255.2455 5.9100 261.1555
15 คณะวิทยาการจัดการ                       12.6130 0.2850 12.8980 41.8323 24.5000 66.3323 54.4453 24.7850 79.2303
16 คณะศิลปกรรมศาสตร                       7.7404 0.3900 8.1304 3.9317 0.1000 4.0317 11.6721 0.4900 12.1621
17 คณะนิติศาสตร                      0.0000 0.0000 0.0000 23.8149 0.8500 24.6649 23.8149 0.8500 24.6649
18 วิทยาเขตหนองคาย                           12.0170 26.5000 38.5170 24.3676 8.5300 32.8976 36.3846 35.0300 71.4146
19 บัณฑิตวิทยาลัย                          11.1890 0.0000 11.1890 14.6844 0.8500 15.5344 25.8734 0.8500 26.7234
20 วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
21 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

รวมทั้งสิ้น
งบประมาณ ที่ไดรับจัดสรร (ลานบาท) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552

สรุปงบประมาณที่ใชตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามคณะ/หนวยงาน แหลงเงินและประเภทงบรายจาย

เงินแผนดินคณะ / หนวยงาน เงินรายได

หนา  28



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน

งบดําเนินการ งบลงทุน รวม งบดําเนินการ งบลงทุน รวม งบดําเนินการ งบลงทุน รวม
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ ที่ไดรับจัดสรร (ลานบาท) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552

สรุปงบประมาณที่ใชตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามคณะ/หนวยงาน แหลงเงินและประเภทงบรายจาย

เงินแผนดินคณะ / หนวยงาน เงินรายได

22 สํานักวิทยบริการ                    42.1278 0.0000 42.1278 14.8517 0.0000 14.8517 56.9795 0.0000 56.9795
23 สํานักทะเบียนและประมวลผล 7.5213 0.0000 7.5213 45.2020 3.0000 48.2020 52.7233 3.0000 55.7233
24 สถาบันวิจัยและพัฒนา                               6.9550 0.0000 6.9550 0.5662 0.0000 0.5662 7.5212 0.0000 7.5212
25 ศูนยคอมพิวเตอร                                  14.2073 6.7775 20.9848 17.1681 10.5219 27.6900 31.3754 17.2994 48.6748
26 ศูนยบริการวิชาการ                                21.8678 0.0000 21.8678 22.3933 2.5000 24.8933 44.2611 2.5000 46.7611
27 ศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 37.2967 20.0000 57.2967 636.2007 88.9500 725.1507 673.4974 108.9500 782.4474
28 สํานักงานอธิการบดี                                 806.5245 70.0771 876.6016 728.1643 192.4000 920.5643 1,534.6887 262.4771 1,797.1658

รวมทั้งสิ้น 2,893.3873 347.5253 3,240.9126 4,734.4830 937.2661 5,671.7491 7,627.8703 1,284.7914 8,912.6617

หมายเหตุ  งบดําเนินการ  หมายถึง  ผลรวมของงบบุคลากร งบดําเนินงาน  งบอุดหนุน  งบรายจายอื่น

หนา  29



3. ภาคผนวก



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน

ความเชื่อมโยงแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554* และ
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน

* หมายถึง แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 – 2554 (รฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 
126 ตอนพิเศษ 12 ง ประกาศ ณ วันที่  27 มกราคม 2552

หนา  31



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552*

ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน ผลผลิต/ โครงการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 2.ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาตามโครงการเรงรัดผลิต
บัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน
3. ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
4. โครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพิ่ม

5. การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 5. ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

3. การบริการวิชาการที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน 6. ผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ

แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน 3. การบริการวิชาการที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน 7. ผลผลิตผลงานการใหบริการรักษาพยาบาลและ
สงเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย

4. การอนุรักษ พัฒนาถายทอดและฟนฟู
ขนบธรรมเนียม

8. ผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตรและ
ผลผลิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

1. ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต

1. การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุง
สงเสริมศักยภาพใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552*

ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน ผลผลิต/ โครงการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน

9. ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี
10. ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู

แผนงาน : สนับสนุนดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

* หมายถึง ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ โดยสํานักงบประมาณ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551

2. การวิจัยและพัฒนาที่สรางองคความรูใหเพิ่ม
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน

ยุทธศาสตรที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม

หนา  33



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10
11

12

13

14

15

การมีศูนยใหบริการวิชาการในระดับชาติและระดับภูมิภาค ไดแก โรงพยาบาลศรีนครินทร ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ โรงพยาบาลทันตกรรม และโรงพยาบาลสัตว นอกจากจะเปนที่พึ่งของประชาชนในดานสุขภาพแลว ยังชวย
สงเสริมและยกระดับการผลิตบัณฑิตและการวิจัยไดเปนอยางดี
การไดรับความไววางใจ จากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการตางประเทศ และสํานักงาน ก.พ.ร.  ใหมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยสถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนอืทําหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย
ปฏิบัติการรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ROC) ซึ่งเปนการใหโอกาสในการทําวิจัย การจัดทําฐานขอมูล และการมีบทบาทชี้นําเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาคและการพัฒนาอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม  ศักยภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน
( SWOT  Analysis )

ผลงานที่ผานมาของมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนที่ยอมรับของสังคมและโดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คุณภาพบัณฑิต เปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิต และมีอัตราการมีงานทําและศึกษาตอมากกวา รอยละเฉลี่ย 80 บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแกนมีคุณภาพจัดอยูในมาตรฐานที่สูงโดยไดการประเมินในความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตสูงมากกวารอยละ 80
มหาวิทยาลัยขอนแกนสามารถรวมความรวมมือ ของชาวขอนแกนและชาวอีสานเพื่อกิจกรรมระดับนานาชาติ คือ ขอนแกนมาราธอนนานาชาติ ซึ่งแสดงถึงศักยภาพของ มหาวิทยาลัยขอนแกนในการไดรับการสนับสนนุ 
และรวมมือจากชุมชนในภูมิภาค นอกจากการมีศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก มีสวนสําคัญในการพัฒนาจังหวัดขอนแกน
การมีกองทุน 40  ป  เพื่อการพัฒนาบุคลากร (วงเงิน 100 ลานบาท) กองทุนวิจัย 40 ป(วงเงิน 100 ลานบาท) กองทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี กองทุนเพื่อการขยายโอกาสแกนักเรียน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะชวยใหมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาบุคลากร ชวยเหลือนักเรียน นักศึกษา และนําไปสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัยไดงายขึ้น

มหาวิทยาลัยขอนแกนมีความพรอม ดานอาคารเรียน หองปฏิบัติการ เครื่องมือและครุภัณฑการศึกษาและการวิจัยที่คอนขางพรอม มีการผลิตบัณฑิตในสาขาตางๆที่หลากหลายและคอนขางครบถวน
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยปจจุบันมีเครือขายใยแกวนําแสงที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแกนและระยะยาวมากที่สุดในประเทศไทย

จุดแข็ง ( Strengths )

มีระบบสวัสดิการ ดานที่พักอาศัย ดานการศึกษาบุตร และดานการรักษาพยาบาลที่ดีตอบุคลากรของมหาวิทยาลัย

มีระบบบริหารงานแบบมีสวนรวม โดยผูบริหารรวมกับผูแทนของบุคลากรและผูแทนหนวยงานในรูปคณะกรรมการตาง ๆ อาทิ สภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมคณบดี คณะกรรมการประจําคณะ
การกําหนดนโยบายทิศทางและนโยบายเปน “มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย” นั้น เปนความชัดเจนของเปาหมายที่จะเปนประโยชนในการกําหนดยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ การพัฒนากลไกพื้นฐานดานวิจัยและการ
ถายทอดเทคโนโลยี ไดแก การจัดตั้งศูนยวิจัยเฉพาะทาง กลุมวิจัย ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ TLO ศูนยประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟแวรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คลินิกเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เปนตน มีสวนสําคัญที่จะผลักดันและสงเสริมให มหาวิทยาลัยขอนแกนประสบความสําเร็จในการเขาสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยไดงายขึ้น เพื่อการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําระดับนานาชาติ(world class

มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนสถาบันที่ตั้งมานาน มีความพรอมในระดับอยูในประมาณ 5 อันดับแรกของประเทศ และมากกวาสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ในภูมิภาค
ที่ตั้งมหาวิทยาลัยไดสรางศักยภาพในดานตางๆ โดยเอื้อตอการเปนศูนยกลางของภูมิภาคจึงเปนที่ตั้งของศูนยภูมิภาคหรือเครือขายภูมิภาคตางๆ จํานวนมาก
มีพื้นที่กวางขวาง ขนาดใหญโดยมีพื้นที่ ณ จังหวัดขอนแกน เนื้อที่ประมาณ 5,500 ไรจังหวัดชัยภูมิ 70 ไร จังหวัดรอยเอ็ด 1,170 ไร จังหวัดเลย 2,106 ไร วิทยาเขตหนองคาย 3,413ไร จังหวัด หนองคาย รวมพื้นที่
ทั้งหมดประมาณ 12,259 ไร
มีสภาพแวดลอมที่เปนธรรมชาติ รมรื่นมีสถานที่เพื่อการออกกําลังกายมากกวา 11 กิโลเมตร ชวยเสริมสรางคุณภาพชีวิตของบุคลากรและนักศึกษา
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ระบบการบริหารบุคคลที่มุงผลสัมฤทธิ์ของผลงาน(Performance based management) ยังไมเชื่อมโยงภารกิจระดับบุคคลไปสูเปาหมายของมหาวิทยาลัย
บุคลากรทั้งสายผูสอนและสายสนับสนุนสวนใหญยังมีศักยภาพไมพรอมในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และยังยึดติดในกระบวนทัศนการทํางานแบบเดิม

ผลงานดานบริการวิชาการขึ้นกับโครงสรางและภารกิจของหนวยงานในมหาวิทยาลัยที่มีภารกิจโดยตรง อาทิ โรงพยาบาล สามารถสรางผลงานบริการวิชาการไดตามวัตถุประสงคและเปาหมาย  หนวยงานที่มีหนาที่ผลิต
บัณฑิต (เชน คณะ) มีขอจํากัดในการสรางผลงานบริการวิชาการ เนื่องจากตองใหความสําคัญกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัยเปนภารกิจหลักกอนประกอบกับระยะเวลาการใหบริการ งบประมาณและกลไกสนับสนุนยังไม
เอื้อและจูงใจตอการใหบริการวิชาการ
การใหบริการดานสุขภาพของมหาวิทยาลัยขอนแกนมีหนวยงานรับผิดชอบหลายหนวยงานซึ่งมีจุดออนในดานความเชื่อมโยงและความซ้ําซอนของการใหบริการ สงผลตอภาระงบประมาณและปญหาของการจัดสรร
ทรัพยากร คุณภาพของการใหบริการ และความสับสนของผูมารับบริการ ซึ่งสงผลตอภาพลักษณและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยยังขาดการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นเขาไปในกระบวนการเรียนการสอน การวิจัยและกิจกรรมการบริการวิชาการ
การดําเนินกิจกรรมดานศิลปะวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถิ่นของมหาวิทยาลัยยังมี การแสวงหาการมีสวนรวม และการใชประโยชนจากภูมิปญญาทองถิ่น นอย และ มหาวิทยาลัยยังมีบทบาทหรือผลงานในการอนุรักษและ
พัฒนางานดานศิลปะวัฒนธรรม/ภูมิปญญาพื้นบานนอย

ผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม สามารถสรางนวัตกรรมใหมที่นําไปสูการจดทะเบยีนทรัพยสินทางปญญา และนําไปสูการผลิตเปนสินคาหรือบริการในเชิงพาณิชยยังมีนอย
ขาดกลไกในการจัดการเครื่องมือและอุปกรณดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีราคาแพงที่ใชในการทําวิจัยรวมกัน
การดําเนินกิจกรรมบริการวิชาการในมหาวิทยาลัยมีมากและกระจัดกระจาย แตยังไมสะทอนผลกระทบที่เกิดผลในเชิงพัฒนาสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามปณิธานของมหาวิทยาลัยขอนแกน
การจัดบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยยังมีจุดออนในกระบวนการใหชุมชนมีสวนรวมและการทํางานเชิงรุกเพื่อเขาถึงชุมชน

มหาวิทยาลัยยังขาดกลไก การศึกษาปญหาและประเดน็การวิจัยที่เปนปญหาและความตองการของชุมชนจึงสงผลใหผลงานวิจัยที่ตอบสนองปญหาของชุมชน สังคม และประเทศชาติยังมีไมมากนักสวนใหญเปนการวิจัยที่
อยูบนพื้นฐานความเชี่ยวชาญของอาจารย
คณาจารยที่เปนนักวิจัยศักยภาพสูงระดับนานาชาติยังมีนอย การวิจัยรวมกับนักวิจัยจากตางประเทศของอาจารยยังมีนอย
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่มี Impact factor สูงและผลงานที่ไดรับการอางอิงมีจํานวนนอยมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ความเขาใจและความสามารถในการบูรณาการภารกิจ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหผสมผสานเปนกิจกรรมเดียวกันยังมีนอย

จุดออน  ( Weaknesses )
บัณฑิตปริญญาตรียังมีจุดออนในดานภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)ความมั่นใจ และความสามารถในการแกปญหา สวนบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก มีจุดออนในเรื่องผลงานวิทยานิพนธยังไมโดดเดนและยังไม
สามารถนําไปใชประโยชนไดมากเทาที่ควรจะเปนซึ่งจะเห็นไดจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพมีนอย
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน สวนใหญพัฒนาขึ้นภายใตการริเริ่มของภาควิชาจึงมีลักษณะแคบและขาดการบูรณาการของสาขาวิชาอื่นนอกภาควิชาหรือนอกคณะโดยเฉพาะขาดการนําความตองการจริงของผูใช
บัณฑิตมาใชในการกําหนดหลักสูตรอยางจรงิจัง  การกําหนดวิชาที่มีในหลักสูตรอยูในพื้นฐานของความเชี่ยวชาญ/ความตองการของอาจารยในภาควิชานั้นๆ ดังนั้น การเกิดหลักสูตรที่มีลักษณะบูรณาการหลายสาขาวิชา
ในคณะหนึ่งๆ จึงเกิดยากมาก สวนการเกิดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการระหวางคณะไมมีเลยและในระดับบัณฑิตศึกษามีคอนขางนอย
คณะตางๆในมหาวิทยาลัยรวม 17 คณะ มีศักยภาพแตกตางกันคอนขางมากจากผลของการประเมินโดย สมศ. กพร. และ สกอ. สะทอนความแตกตางอยางมีนัยสําคัญจึงเปนเรื่องที่มหาวิทยาลัยตองแกปญหาอยางเรงดวน
การนํา มข.สูการจัดอันดับในระดับนานาชาติ มข.ยังมีจุดออนเรื่อง ศักยภาพและความพรอมในการเปดหลักสูตรนานาชาติ จํานวนอาจารยและนักศึกษาตางชาติ และโครงสรางพื้นฐานและระบบบริการในมหาวิทยาลัยซึ่ง
จะตองกําหนดกลยุทธเพื่อการพัฒนาศักยภาพอยางจริงจัง
การเปด/ขยายโอกาสการศึกษาใหแกกลุมเปาหมายที่อยูนอกระบบและการเชื่อมโยงหลักสูตรนอกระบบกับในระบบยังมีนอย
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การจัดอันดับของมหาวิทยาลัยไทยโดย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีผลกระทบในวงกวางตอภาพลักษณและชื่อเสียงของสถาบันจึงเปนปจจัยเชิงบวกหากไดรับการจัดอันดับที่ดีและเปนปจจัยเชิงลบหากไดรับ
การจัดอันดับต่ําแตเปนโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะไดปรับปรุงและพัฒนาใหไดคาคะแนนที่ดีขึ้นตามตัวชี้วัด การที่มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับการจัดอันดับในกลุมดีเลิศดานการเรียนการสอนและในกลุมดีเยี่ยมดานการวิจัย
เปนโอกาสที่สําคัญที่จะสงผลตอความเชื่อถือของผูเรียน และจะสงผลตอจํานวนนักศึกษาที่จะเขาศึกษาใมมหาวิทยาลัยขอนแกน ดวย

ความตองการในการศึกษาระดับอุดมศึกษามีมากขึ้นทั้งจากจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมเพิ่มสูงขึ้น จากบุคลากรในวัยทํางานที่ตองการศึกษาตอเพื่อเพิ่มวุฒิและจากความตองการของสวนราชการที่ตองการพัฒนา
บุคลากรของตนเปนการเฉพาะ ทําใหการผลิตบัณฑิตและการบริการวิชาการในมหาวิทยาลัยขอนแกนยังขยายตัวได

การประเมินและรับรองโดย สมศ. เปนกลไกที่เปดโอกาสใหหนวยงานตางๆในมหาวิทยาลัยไดรับทราบขอดีและขอดอย กระตุนใหเกิดการตื่นตัวที่จะไปสูการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง การประเมินโดยจําแนกเปนกลุม
สาขาวิชาตางๆเอื้อใหมีโอกาสใหคณะตางๆในกลุมสาขาวิชาเดียวกันชวยเหลือกันไดมากขึ้น
การประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการโดย กพร.เปดโอกาสใหมหาวิทยาลัยไดพัฒนาองคกรและพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรโดยเฉพาะอยางยิ่งในมิติของ outside in และมิติของการมีสวนรวมของประชาชน 
รวมทั้งเปดโอกาสใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับเงินรางวัลอันเปนผลจากการผานการประเมิน
นโยบายดานตางประเทศของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปดโอกาสใหมหาวิทยาลัยขอนแกน สามารถสรางความรวมมืออยางเปนรูปธรรมกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนกับประเทศอื่น สงผลใหเกิดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษา และการจัดการหลักสูตรรวม และที่สําคัญสรางโอกาสใหมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนที่รูจักกวางขึ้นในเวทีโลก

นโยบายของรัฐบาลในการบริหารงานแบบบูรณาการเปดโอกาสใหมหาวิทยาลัยมีบทบาทในการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากยิ่งขึ้น

ระบบการจัดการความปลอดภัย การจัดระเบียบสังคม และสิ่งแวดลอมรอบมหาวิทยาลัยยังมีขอจํากัด
ระบบการจัดการดานการเงินยังไมสามารถสนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร

โอกาส ( Opportunities ) 
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูระดับโลก (World Class University) เปนโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะกําหนดทิศทาง นโยบาย และการผลักดันสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัยไดงายขึ้น
และมีโอกาสที่จะไดรับการสนับสนุนงบประมาณหรือการสนับสนุนในรูปแบบอื่น

วัฒนธรรมการทํางานของบุคลากร คณะและหนวยงานยังไมมองภาพรวมของมหาวิทยาลัยเปนหลัก สวนใหญยังคงยึดติดกับผลประโยชนของตนและหนวยงาน
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แมวาในดานเครือขายคอมพิวเตอรจะไดรับการพัฒนาและสนับสนุนดีขึ้นมาก และระบบซอฟตแวรเพื่อการบริหาร  การจัดการเรียนการสอนสวนกลางจะไดรบัการพัฒนาและใชงาน
ไดแลว แตยังมีจุดออนจากการนําไปใชงาน ระบบฐานขอมูลในภาพรวมและในแตละหนวยงานมีการพัฒนาดีขึ้น แตยังมีจุดออนในดานความถูกตอง ความทันสมัย ความทันเวลาตอการใชงาน ความรวมมือของผูใหขอมูล 
และความเชื่อมโยงของฐานขอมูล
มีระบบการประเมินมหาวิทยาลัยหลากหลายระบบ ซึ่งมีผลตอภาพลักษณและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย จุดออนคือ ความเขาใจ การใหความสําคัญ และความรวมมือของทุกระดับในมหาวิทยาลัย
การสื่อสารในองคกรยังไมสามารถเขาถงึและเขาใจไดทุกระดับทั่วทั้งองคกรและระบบการประชาสัมพันธ ยังไมสามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย

ระบบบริหารงานบุคคลไมเอื้อใหมหาวิทยาลัยสามารถดึงดูดผูมีศักยภาพสูงมาเปนอาจารยและรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคาเอาไวได มหาวิทยาลัยยังขาดระบบการเตรียมบุคคลที่เขาสูตําแหนงบริหารอยางเปนรูปธรรม
โครงสรางและระบบการบริหารองคกรทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะยังไมเอื้อตอการรองรับ การเปลี่ยนแปลงที่เปนภาวะคุกคามจากสิ่งแวดลอมภายนอก
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แนวโนมการเปดเสรีทางการคาและบริการโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษา การสาธารณสุขและ ดานอื่นๆ ระหวางประเทศไทยและตางประเทศ อาจสงผลใหมีมหาวิทยาลัยตางประเทศมาตั้งในประเทศไทย ทําใหการ
แขงขันรุนแรงยิ่งขึ้น
การปฏิรูประบบการเงินอุดมศึกษาและกองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกติดกับรายไดในอนาคตมีแนวโนมที่ อาจทําใหมหาวิทยาลัยตองพึ่งตนเองมากขึ้นและอาจสงผลกระทบตอภารกิจของมหาวิทยาลัยได
สภาวะความไมแนนอนของการปรับสถานะภาพไปสู มหาวิทยาลัยในกํากับ เนื่องจากปจจัยที่ควบคุมไมไดในขั้นตอนของนิติบัญญัติทําใหมหาวิทยาลัยขอนแกน ตองบริหารภายใตระบบราชการเดิม ซึ่งยังคงไมคลองตัว
และระบบการบริหารงานบุคคลยังมีบุคลากรหลายประเภทซึ่งมีสถานะและสิทธิแตกตางกัน เปนสภาวะที่เปนขอจํากัดอยางมากในปจจุบันและถือเปนภาวะคุกคามอยางหนึ่ง
การปรับสถานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฎ 41 แหงและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง รวมทั้งมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทําใหปจจุบันมีมหาวิทยาลัยของรัฐจํานวนมาก ภายใตทรัพยากรและการสนับสนุนที่จํากัด โอกาส
ที่มหาวิทยาลัยขอนแกนจะไดรับการสนบัสนุนเหมือนเดิมจะลดลง

ภัยคุกคาม ( Threats )
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รายละเอียดกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แผนปฏิบัติราชการ กระบวนการจัดทําแผน ผูเกี่ยวของที่สําคัญ

1 ป - รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ

- ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ

   - วิเคราะหผลการดําเนินงานในอดีตของมหาวิทยาลัย - ผูชวยอธิการบดีฝายสารสนเทศ

- ผูอํานวยการกองแผนงาน

- เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

   -  วิเคราะหความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย

   - วิเคราะหความตองการ ความคาดหวังของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย

   - วิเคราะหคูแขงขันและสภาพการแขงขัน

            ตามนัยแหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  กําหนดใหทุกกระทรวงและสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ใหสอดคลองกับแผนการบริหาร
ราชการแผนดินและในแตละปงบประมาณสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปเสนอตอรัฐมนตรีใหความเห็นชอบและใชเปนแนวทางสําหรับสํานักงบประมาณจัดสรร
งบประมาณเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จในแตละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกลาว สําหรับมหาวิทยาลัยขอนแกนซึ่งเปนสวนราชการภายใตกระทรวงศึกษาธิการ ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปและแผนปฏิบัติราชการประจําปมาอยางตอเนื่อง คือ แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2548-2551 แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 – 2553 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2551-2554 และ
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแกนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548  2549  2550 และ 2551 โดยสภามหาวิทยาลัยขอนแกนไดใหความเห็นชอบมาเปนลําดับ

กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

            แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 นี้ จัดทําขึ้นภายใตแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552-2555 มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งจัดทําขึ้นโดยใชกรอบคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 และแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 – 2554 ซึ่งเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552 คณะรัฐมนตรีภายใตการนําของนาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ซึ่งกรอบเวลาใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัตริาชการ 4 ปและแผนปฏิบัติราชการประจําป ภายใน 60 วันหลังจากเสนอแผนบริหารราชการแผนดินตอคณะรัฐมนตรี กอปรกับสํานัก
งบประมาณไดแจงกําหนดการเตรียมการจัดทํางบประมาณและการกําหนดปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กําหนดใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
และแผนปฏิบัติราชการประจําปใหสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดินและบูรณาการงบประมาณในมิติพื้นที่ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจาสังกัดพิจารณาใหความ
เห็นชอบภายในชวงเดือนมกราคม - กมุภาพันธ  2552

1. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป เพื่อรวบรวม วิเคราะห ขอมูลและ สารสนเทศ ในเบื้องตนเพื่อเสนอ
ตอผูบริหาร โดยคณะทํางานมีหนาที่วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) โดยใชขอมูลดังตอไปนี้

   - วิเคราะหผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย ตลอดจนขอคิดเห็นเสนอแนะตางๆ โดยองคกรตางๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน

แผนปฏิบัติราชการ กระบวนการจัดทําแผน ผูเกี่ยวของที่สําคัญ

   - วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย เทคโนโลยีและนวัตกรรม

   - ประเมินความเสี่ยงในดานการเงิน สังคม จริยธรรม กฎหมาย ขอบังคับ

 2.จัดประชุมสัมมนาผูบริหารระดับสูงเพื่อรวมกัน - อธิการบดี

    - ทบทวนยุทธศาสตร (Strategy Review) ของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากขอมูลจากการวิเคราะห SWOT - รองอธิการบดี

    - พิจารณาความเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผนดิน 4 ป  แผนปฏิบัติราชการ 4 ป กระทรวงศึกษาธิการ - ผูชวยอธิการบดี

แผนปฏิบัตริาชการ 4 ป สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  มหาวิทยาลัยขอนแกน - คณบดี

    - ทบทวนวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร และ เปาประสงค - ผูอํานวยการ ศูนย /สถาบัน/สํานัก/กอง

    - พิจารณาปจจัยหลักแหงความสําเร็จ  ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกําหนดกลยุทธหลักในการมุงไปสูทิศทางที่กําหนด - เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

3. จัดประชุมสัมมนาผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ไดแก  อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี 
คณบดี รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน บุคลากรสายผูสอน บุคลากรสายสนับสนุน

คณะทํางาน

ตัวแทนนักศึกษา คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน คณะกรรมการภาคประชาชนเพื่อการพัฒนา - รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ

- ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ/ผูชวยอธิการบดี

ฝายสารสนเทศ
    - ทบทวนยุทธศาสตร (Strategy Review) ของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากขอมูลจากการวิเคราะห SWOT - ผูอํานวยการกองแผนงาน

    - พิจารณาความเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผนดิน 4 ป  แผนปฏิบัติราชการ 4 ป กระทรวงศึกษาธิการ - เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  มหาวิทยาลัยขอนแกน - ผูมีสวนไดสวนเสียภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

    - ทบทวนวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร และ เปาประสงค

    - พิจารณาปจจัยหลักแหงความสําเร็จ  ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกําหนดกลยุทธหลักในการมุงไปสูทิศทางที่กําหนด

4. คณะทํางานรวมกัน คณะทํางาน

    - จัดทําแผนที่ยุทธศาสตร  (Strategic Map) - รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ

    - จัดทํา [ราง] แผนปฏิบัติราชการประจําป มหาวิทยาลัยขอนแกน - ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ/ผูชวยอธิการบดี

ฝายสารสนเทศ

- ผูอํานวยการกองแผนงาน

มหาวิทยาลัยขอนแกน ผูทรงคุณวุฒิจากภาครัฐบาล ภาคประชาสังคม คือ ผูแทนประชาชน ผูแทนเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน 
สื่อมวลชน ผูปกครอง ศิษยเกา และประชาชนทั่วไป
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน

แผนปฏิบัติราชการ กระบวนการจัดทําแผน ผูเกี่ยวของที่สําคัญ

5. จัดประชุมสัมมนาระหวางผูบริหารระดับสูงและระดับคณะหนวยงาน - อธิการบดี / รองอธิการบดี / ผูชวยอธิการบดี

    - พิจารณา แผนที่ยุทธศาสตร  (Strategic Map)  เพื่อสรางความเขาใจในยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย - คณบดี/รองคณบดี

   -  พิจารณา [ราง] แผนปฏิบัติราชการประจําป - ผูอํานวยการ/รอง ศูนย /สถาบัน/สํานัก

    - กําหนดแผนงาน/โครงการ ผลผลิต ผลลัพธ ทรัพยากรที่จะใชซึ่งปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม - ผูอํานวยการกอง/หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน

    - มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ - เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

6. คณะทํางานปรับปรุง และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ฉบับสมบูรณ คณะทํางาน

    - เสนอตอที่ประชุมคณบดี - ผูอํานวยการกองแผนงาน

    - เสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน - เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

    - เสนอตอกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงบประมาณและสํานักงาน ก.พ.ร.

    - เผยแพรเอกสารบนเว็ปไซต

7. จัดทํางบประมาณประจําป คณะทํางาน

     - จัดทําคําของบประมาณแผนดิน - รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ

     - จัดทําคําของบประมาณเงินรายได - ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ/ผูชวยอธิการบดี

ฝายสารสนเทศ

- ผูอํานวยการกองแผนงาน

- เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

- คณบดี/รองคณบดี

- ผูอํานวยการ/รอง ศูนย /สถาบัน/สํานัก

- ผูอํานวยการกอง/หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน

- เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

8. คณะและหนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณประจําปของคณะและหนวยงาน ที่สอดรับกับแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป ของมหาวิทยาลัย
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน

แผนปฏิบัติราชการ กระบวนการจัดทําแผน ผูเกี่ยวของที่สําคัญ

9. คณะและหนวยงานจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ - อธิการบดี / รองอธิการบดี / ผูชวยอธิการบดี

- คณบดี/รองคณบดี

- ผูอํานวยการ/รอง ศูนย /สถาบัน/สํานัก
    - เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน - ผูอํานวยการกอง/หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน

    - อธิการบดีและผูบริหารคณะหนวยงานลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ - เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

10. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ คณะทํางาน

   -  คณะหนวยงานจัดทํา SAR รอบ 9 เดือน  และรอบ 12 เดือน เพื่อรายงานผลการปฏิบัติราชการ - รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ

   -  คณะหนวยงานมีการประเมินคุณภาพภายในตามระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย - ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ/ผูชวยอธิการบดี

    -  คณะและหนวยงานรายงานการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ ฝายสารสนเทศ

- ผูอํานวยการกองแผนงาน

- เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

11.  จัดประชุมสัมมนาผูบริหารเพื่อรวมกัน คณะทํางาน

     -  กําหนดนโยบายและแนวทางในการผลักดันใหดําเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด - อธิการบดี / รองอธิการบดี / ผูชวยอธิการบดี

- คณบดี/รองคณบดี

- ผูอํานวยการ/รอง ศูนย /สถาบัน/สํานัก

- ผูอํานวยการกอง/หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน

- เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

12. คณะทํางานรวบรวมขอมูลและสารสนเทศเพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ โดย คณะทํางาน

   - รวบรวมขอมูลจากผลการประเมินภายในและภายนอกโดยองคกรตางๆ เชน สภามหาวิทยาลัยขอนแกน สมศ.  ก.พ.ร. - รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ

   - วิเคราะหขอมูลและสารสนเทศจากผูบริหารในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมคณบดี - ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ/ผูชวยอธิการบดี

   - วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ฝายสารสนเทศ

   - รวบรวมขอมูลเอกสารเพื่อเปนขอมูลประกอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการในรอบปถัดไป - ผูอํานวยการกองแผนงาน

- เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

    - คณะและหนวยงานสงเอกสารประกอบการจัดทําคํารับรองฯ  คือ แผนยุทธศาสตรของคณะและหนวยงาน  และรายละเอียด
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน

     -  คณะและหนวยงานปรับปรุงแผนปฏิบัติการใหสอดรับกับนโยบายและแนวทางในการผลักดันใหดําเนินการเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน

แผนภาพ (Flowchart) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

คณะทํางาน

การควบคุม กํากบัยุทธศาสตร การนํายุทธศาสตรไปสูการปฏบิัติ

การทบทวนยุทธศาสตร การวางยุทธศาสตร

คณะทํางาน

- อธิการบดี

- ผูทรงคุณวุฒิจากสภา

มหาวิทยาลัย

- รองอธิการบด,ีผูชวยอธิการบดี

- คณบดี

- ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก 

- เจาหนาที่วิเคราะหนโยบาย

และแผน

- Environmental Analysis
- EQA
- SAR
- IQA

Feed back

SWOT
สภาพแวดลอมภายนอก
- เศรษฐกิจ การเมือง 
- สังคม เทคโนโลยี
- คูแขงขัน 
- ผูมีสวนไดสวนเสีย 
- ผูรับบริการ

โอกาส & อุปสรรค

สภาพแวดลอมภายใน
- การบริการจัดการ
- ทรัพยากร
- นักศึกษา
- การวิจัย 
- การบริการวิชาการ

จุดแข็ง & จุดออน

วิเคราะห
ตรวจสอบ

สภาพแวดลอม

กําหนดตําแหนง
(Positioning)

กําหนดวิสัยทัศน
(Vision)

กําหนดพันธกิจ
(Mission)

กําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร

(Strategic Issue)

แผนยุทธศาสตร /แผนปฏิบัติราชการ 4 ป

กําหนดเปาประสงค
(Goals)

กําหนดกลยุทธ
(Strategy)

ติดตามและ
ประเมินผล

กําหนด
ปจจัยหลัก
แหงความ
สําเร็จ
(CSF)

-ตัวชี้วัด 
KPI

BSC

RBMS

- แผนงาน
- โครงการ
- กจิกรรม
- ผลผลิต
- ผลลัพธ
-ระยะเวลา
-งบประมาณ
- ผูรับผิดชอบ

จดัทําแผนที่
ยุทธศาสตร

(Strategic Map)
กรอบในการ
จัดทํา

แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติ
ราชการ
คณะ

หนวยงาน

แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป
มหาวิทยาลัย

เสนอ ศธ สกอ.
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน

      มหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนดปฏิทินและกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ และการติดตามประเมินผลการปฎิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

ระยะเวลา  กิจกรรม
27 สิงหาคม 2551 มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมรับฟง สํานักงาน ก.พ.ร. ชี้แจงรางกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2552
29 สิงหาคม 2551 มหาวิทยาลัยขอนแกนชี้แจง

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

2 กันยายน 2551 มหาวิทยาลัยขอนแกนจัดประชุมประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแกนในทุกภาคสวน นับตั้งแตทานกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รอง
อธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก บุคลากรสายผูสอน บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา ศิษยเกา ผูปกครอง 
ผูทรงคุณวุฒิ ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสียจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
     - ทบทวนวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร และ เปาประสงค
    - พิจารณาตัวชี้วัด /คาเปาหมายและกําหนดกลยุทธหลัก
     - กําหนดแผนงาน/โครงการ ผลผลิต ผลลัพธ ทรัพยากรที่จะใช ซึ่งปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม
     - มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ

10 กันยายน  2551 คณะ/หนวยงาน จัดสงแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะ/หนวยงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน 
17 กันยายน 2551 มหาวิทยาลัยขอนแกนเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ําหนัก คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนความสําเร็จของการปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
7 ตุลาคม 2551 นายสมชาย  วงศสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา
16 ตุลาคม 2551 การประชุมชี้แจง นโยบายของรัฐบาลและแนวทางการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 รัฐบาล นายสมชาย  วงศสวัสดิ์

ปฏิทินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน

ระยะเวลา  กิจกรรม
17 ตุลาคม 2551 สํานักงบประมาณ แจงเรื่อง การเตรียมการจัดทํางบประมาณและการกําหนดปฏิทินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ตาม

หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว 329 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2551
12  พฤศจิกายน  2551 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551 ประกาศใน     

ราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนพิเศษ 175 ง ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551
21  พฤศจิกายน  2551 มหาวิทยาลัยขอนแกนเตรียมเสนอแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2552 - 2554 และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตอที่ประชุม

สภามหาวิทยาลัยขอนแกน
พฤศจิกายน  2551 มหาวิทยาลัยขอนแกน เสนอตัวชี้วัด น้ําหนัก คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนความสําเร็จของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 (รางเอกสารประกอบการเจรจา) ใหสํานักงาน ก.พ.ร.
คณะ/หนวยงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ําหนัก คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนความสําเร็จของการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
มหาวิทยาลัยขอนแกนสงคํารับรองการปฏิบัติราชการที่อธิการบดีลงนามแลว ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงนามเปนผูรับคํารับรอง

24 พฤศจิกายน 2551 สํานักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมชี้แจงคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2551 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแกน)

ธันวาคม  2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดสงคํารับรองการปฏิบัติราชการฉบับจริง 1 ชุดไปยังมหาวิทยาลัยขอนแกน และสําเนา 1 ชุด ไปยัง
สํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อเปนหลักฐานประกอบการประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ
มหาวิทยาลัยขอนแกนสงรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template) ใหสํานักงาน ก.พ.ร. พรอมประเด็นการสํารวจความพึงพอใจตอบัณฑิตและตอบท
บาทของมหาวิทยาลัยขอนแกน และขอมูลกลุมเปาหมายในการสํารวจ จํานวน 2 ชุด และแผนบันทึกขอมูล 1 แผน
คณะ/หนวยงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน สงคํารับรองการปฏิบัติราชการที่ คณบดี ผูอํานวยการ ลงนามแลว ใหอธิการบดี ลงนามเปนผูรับคํารับรอง

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 นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา
6 มกราคม 2552 การประชุมชี้แจง นโยบายของรัฐบาลและแนวทางการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
27 มกราคม 2552 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2552 ประกาศใน    

   ราชกิจจานุเบกษา เลม 126 ตอนพิเศษ 12 ง ประกาศ ณ วันที่  27 มกราคม 2552
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน

ระยะเวลา  กิจกรรม
มกราคม 2552 สํานักงาน ก.พ.ร. สงผลการตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Audit) ใหสถาบันอุดมศึกษา

5 กุมภาพันธ 2552 สํานักงบประมาณ แจงเรื่อง แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
   ที่ นร 0718/ว 39 ลงวันที่  5 กุมภาพันธ 2552

10 กุมภาพันธ 2552 สํานักงาน ก.พ.ร. แจงเรื่อง แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว 2 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2552
13 กุมภาพันธ 2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน เสนอแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552 - 2555 มหาวิทยาลัยขอนแกน และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

 2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน ตอที่ประชุมคณบดี
4 มีนาคม 2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน เสนอแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552 - 2555 มหาวิทยาลัยขอนแกน และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

 2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ภายใน 31 มีนาคม 2552 สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงคจะขอปรับปรุงรายละเอียดตัวชี้วัด ตองสงคําขอฯ และเอกสารประกอบ จํานวน 2 ชุ ด ใหสํานั กงาน ก.พ.ร. พรอม

รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 12 เดือน
30 เมษายน 2552 สถาบันอุดมศึกษาสงรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2551 – 31 มีนาคม 2552) จํานวน 2 ชุด 

และแผนบันทึกขอมูล 1 แผน ใหสํานักงาน ก.พ.ร และกรอก e – SAR Card เขาระบบ ในเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร.
พฤษภาคม - มิถุนายน 2552 สํานักงาน ก.พ.ร. ติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 1 (Site visit I : Pre - 

Evaluation)
ภายในกรกฎาคม 2552 สถาบันอุดมศึกษากรอก e – SAR Card รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2551 – 30 มิถุนายน 2552) เขาระบบในเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร.

มิถุนายน – สิงหาคม 2552 ผูประเมินอิสระดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอบัณฑิตและตอบทบาทของสถาบันโดยรวม
30 ตุลาคม 2552 สถาบันอุดมศึกษาสงรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) จํานวน 2 

ชุด และแผนบันทึกขอมูล 1 แผน ใหสํานักงานก.พ.ร และกรอก e – SAR Card เขาระบบในเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร.
ก.พ.ร. ไดมีมติวาหากสถาบันอุดมศึกษาใดจัดสงรายงานการประเมินตนเองรอบ 12 เดือนลาชากวาวันที่ 31 ตุลาคม 2552 (นับวันที่สํานักงาน 
ก.พ.ร. ลงทะเบียนรับ) จะถูกปรับลดคะแนนวันละ 0.05 คะแนน จากคะแนนการประเมินผลรวมทั้งหมด
สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงคจะขอปรับปรุงรายละเอียดตัวชี้วัด ตองสงคําขอฯ และเอกสารประกอบ จํานวน 2 ชุ ด ใหสํานั กงาน ก.พ.ร. พรอม
รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 12 เดือน หากเกินระยะเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ.ร. จะสงคําขอฯ คืน

ธันวาคม  2552 - มกราคม 2553 สํานักงาน ก.พ.ร. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ณ สถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 2 (Site visit II : Post - Evaluation)
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คําสั่ง มหาวทิยาลัยขอนแกน  

ที่   ๙๑๐  / ๒๕๕๑ 
เร่ือง แตงตัง้คณะกรรมการจัดทํา 

แผนปฏิบัติราชการ  ๔  ป พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยขอนแกน และ 
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  

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

   เพ่ือใหไดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ และแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  ที่สอดคลองและเชื่อมโยงกับนโยบายและพันธกิจสําหรับการบริหาร
และพัฒนามหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ (ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 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… 



 
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… 
      
 
 



   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 

 
 
 



พิมพครั้งที่   1

มีนาคม 2552

จํานวนพิมพ   300  เลม

จัดพิมพโดย 

กองแผนงาน  สํานักงานอธิการบดี  http://plan.kku.ac.th   http://10.100.20.200

ฝายแผนและสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ถนนมิตรภาพ  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002

โทรศัพท/โทรสาร   0-4320-2337    

จัดพิมพที่ 

โรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ถนนมิตรภาพ  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002

โทรศัพท/โทรสาร   0-4334-2789   

ลิขสิทธิ์โดย

มหาวิทยาลัยขอนแกน

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน






