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คํานํา 
 
 ดวยตระหนักถึงความสําคัญของระบบการประกันคุณภาพ กอปรกับนโยบายภาครัฐตามความใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กลาวคือ ใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการการศึกษาที่มีกระบวนการนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาอยางตอเน่ืองตลอดจนใหจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด และ/
หรือหนวยงานที่เก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน ซ่ึงการดําเนินการดานการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน มีพัฒนาการอยางตอเนื่อง นับตั้งแตป พ.ศ. 2539 โดยระยะแรกของการดําเนินการ
นั้น มหาวิทยาลัยไดมุงเนนดานการสรางความเขาใจ และกระตุนใหทุกคณะ ทุกหนวยงานไดตระหนัก และ
เห็นความสําคัญของระบบการประกันคุณภาพ ตลอดจนใหการสนับสนุนปจจัยที่สําคัญในการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพตามบริบทของแตละหนวยงาน 
 สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสํานัก
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพศึกษา (สมศ.) โดยจะมีการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาทั้งระดับสถาบัน และระดับกลุมสาขาวิชานั้น มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองเพื่อรายงานผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณภาพ 7 มาตรฐาน 
ไดแก มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการ
เรียนการสอน และมาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ โดยสาระสําคัญของเนื้อหาภายใน
รายงานฉบับนี้ประกอบดวยสวนนํา หรือโครงรางองคกรของมหาวิทยาลัยซึ่งนําเสนอขอมูลเก่ียวกับลักษณะ
องคกร ความทาทายตอองคกรของมหาวิทยาลัยขอนแกนในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา การ
สรุปผล การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแกนตามรายมาตรฐานและตัวบงชี้การประเมินคุณภาพ
ภายนอกระดับอุดมศึกษา ตลอดจนการวิเคราะหจุดแข็ง และโอกาสในการพัฒนา หรือจุดที่ควรปรับปรุงบน
พื้นฐาน ของความมุงมั่นและความศรัทธาในระบบการประกันคุณภาพที่จะเปนกลไกสําคัญในการผลักดันให
มีระบบ การปรับปรุง การแกไข ตลอดจนการพัฒนาและปฏิรูปการดําเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย
ภายใตกรอบการประยุกตใชเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเกณฑรางวัล
คุณภาพแหงชาติ (TQA) มาเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ และนําองคกรสูการเปนมหาวิทยาลัยแหง
การวิจัย  ที่สามารถเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอ่ืนในระดับสากล 
 ขอขอบคุณคณะผูบริหาร คณาจารย ตลอดจนบุคลากรทุกระดับ ที่เปนแรงสําคัญในความมุงมั่น        
ในการพัฒนาระดับมาตรฐาน และรักษาไวซ่ึงคุณภาพของการจัดการศึกษาอันจะนําพามหาวิทยาลัยขอนแกน
ไปสูสังคมแหงคุณภาพ สังคมภูมิปญญาแหงการเรียนรู ตลอดจนสังคมแหง ความสมานฉันท และที่สําคัญ
การกาวไปสูสังคมของการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัยตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยดังเจตนาที่ตั้งไว
ตอไป 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มกอต้ังในป
พุทธศักราช 2484 โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกนและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2509 ซ่ึงถือเปนวันสถาปนามหาวิทยาลัย และ
ดําเนินการบนเนื้อที่ประมาณ  5,500  ไร หางจากตัวเมืองขอนแกน 4 กิโลเมตร  และมีการใชที่ดินในเขต
จังหวัดอื่นๆ อีก ไดแก จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดเลย จังหวัดมหาสารคาม รวมถึงวิทยาเขต
หนองคาย จังหวัดหนองคาย ภายใตวิสัยทัศน คือ มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของ
ประเทศ โดยเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู มหาวิทยาลัยแหงคุณภาพ และมหาวิทยาลัยแหงการ
พัฒนาชุมชน ประเทศชาติ และเปนมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีพันธกิจ คือการผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหเปนที่ยอมรับ
ในระดับมาตรฐานสากลที่มุงการพัฒนาชุมชนและสังคมใหเขมแข็ง   
 การแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัย โดยขอมูล ณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยได
แบงสวนงานออกเปนหนวยงานตามกรอบภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยแบงออกเปน 2 กลุมใหญๆ ดังนี้คือ 
กลุมที่ 1 เปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบดําเนินงานตามภารกิจหลักทั้ง 4 ดานของมหาวิทยาลัย ซ่ึง
ประกอบดวย 19  หนวยงาน (คณะ 16 คณะ หนวยงานเทียบเทาคณะ2 หนวยงาน และ1 องคกรในกํากับ) 
ซ่ึงหนวยงานดังกลาวมีการดําเนินการที่เก่ียวของในภาพรวมทั้งหมดของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวกับหลักสูตร 
จํานวน 294 หลักสูตร แยกเปน ปริญญาตรี 23 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท120 หลักสูตร หลักสูตร
ปริญญาเอก 52 หลักสูตร และหลักสูตรประกาศนียบัตร 3 หลักสูตร และดูแลนักศึกษารวมทั้งสิ้น 23,854 
คน โดยแยกเปน นักศึกษาระดับปริญญาตรี 18,422 คน และระดับบัณฑิตศึกษา 5,432 คน สําหรับกลุมที่ 
2  เปนหนวยงานที่ดําเนินงานสนับสนุนภารกิจตางๆ ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงประกอบดวยหนวยงานที่
ดําเนินงานหลักในการสนับสนุนการบริหารตามภารกิจของมหาวิทยาลัย หนวยงานที่ดําเนินงานหลักในการ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงโดยรวมแลวการแบงโครงการดังกลาว  มีอัตรากําลังของมหาวิทยาลัยในแตละสวนงาน
กวา 7,000 คน ประกอบดวยขาราชการ (3,911 คน)  พนักงานมหาวิทยาลัย (1,102 คน) ลูกจางประจํา 
(1,474 คน) ลูกจางชั่วคราว (1,401 คน)     
 ดวยตลอดระยะเวลาที่ผานมากับการบริหารตามกรอบภารกิจ มหาวิทยาลัยไดตระหนัก และให
ความสําคัญอยางยิ่งเพื่อพัฒนาคุณภาพทุกดานตามบริบทแหงมหาวิทยาลัยขอนแกนที่เปนองคกรภาครัฐ ให
เปนสถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐานสมดังวิสัยทัศนที่ตั้งไว โดยสงเสริม และพัฒนาดานระบบการประกัน
คุณภาพภายใน เพื่อใหเปนกลไกที่สําคัญของกระบวนการบริหารการศึกษา และมีการดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง สามารถสนองรับกับระบบการตรวจสอบ การประเมินที่มีประจํา และหลากหลายจากภายนอก
โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายภาครัฐที่ชัดเจนตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
กลาวคือ ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหน่ึงครั้งในทุกหาปนับตั้งแต
การประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เก่ียวของและสาธารณชน ซ่ึงในระยะเวลา
อันใกลนี้ (ระหวางวันที่ 16 -18 สิงหาคม 2549) มหาวิทยาลัยมีกําหนดรับการประเมินเพื่อรับรอง
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
โดยสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2549 มีมติเห็นชอบในการ
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กําหนดคาน้ําหนักแตละมาตรฐาน แตละดานเพ่ือรับการประเมิน ดังนี้ 1) ดานคุณภาพบัณฑิต: 35  2) ดาน
งานวิจัยและงานสรางสรรค: 35  3) ดานการบริการวิชาการ : 20  4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม: 10   5) ดานการพัฒนาองคการและบุคลากร : 20  6) ดานการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน:20 และ7) ดานการประกันคุณภาพ:20 ซ่ึงผลตามมติดังกลาว สมศ. จัดกลุมให
มหาวิทยาลัยขอนแกนอยูในกลุมสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและการวิจัย (จํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่เนน
การผลิตบัณฑิตและการวิ จั ย  ทั้ งหมด  22 สถาบัน)  ซ่ึ งขณะเ ดียวกัน  ในปการศึกษา  2548 
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ ไดจัดทําแผนกลยุทธ และคูมือการประกัน
คุณภาพภายใน พ.ศ. 2549       เพื่อเปนกรอบในการดําเนินการ และประเมินคุณภาพภายในใหสอดคลอง
กับการประเมินภายนอก        โดย สมศ. และวิสัยทัศน พันธกิจและบทบาทหนาที่ของมหาวิทยาลัย รวมถึง
ตัวชี้วัดการประเมินผล       การปฏิบัติราชการของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และนํา
กรอบการดําเนินการดังกลาวมาใชในกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2548 
(ดําเนินการประเมินเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2549) อีกทั้งนําผลการประเมินแตละคณะมาประมวล
เปนภาพรวมของกลุมสาขาวิชา  9 กลุมสาขาวิชา ไดแก 1) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  2) กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรชีวภาพ 3) กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 4) กลุมสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 5) กลุมสาขาวิชา
เกษตรศาสตร  6) กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 7) กลุมสาขาวิชาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร  8) กลุมสาขาวิชา
ศิลปกรรม/ วิจิตรศิลป/ประยุกตศิลป และ 9) กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร โดยคณะกรรมการ
ดําเนินงานประเมินตนเอง ตามกลุมสาขาวิชา (คําสั่ง มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 2455/2549  ลงวันที่  6  
กรกฎาคม 2549) และนําไปสูการประเมินตนเอง ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2548 ตาม
มาตรฐานคุณภาพ สมศ. ดังนี้ 
 มาตรฐานที่  1  ดานคุณภาพบัณฑิต     4.42 
 มาตรฐานที ่ 2  ดานงานวิจยัและสรางสรางสรรค   4.80 
 มาตรฐานที่  3  ดานการบริการวิชาการ    5.00 
 มาตรฐานที่  4  ดานการทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   4.40 
 มาตรฐานที่  5  ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร   4.65 
 มาตรฐานที่  6  ดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน   4.65 
 มาตรฐานที่  7  ดานระบบการประกันคุณภาพ    5.00 
 ผลการประเมินโดยรวม พบวา ตัวบงชี้สวนใหญ บรรลุมาตรฐาน ไดตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
และมีแนวโนมการพัฒนาการที่ดีขึ้น ซ่ึงมหาวิทยาลัยขอนแกน จะไดมีการนําคานิยมขององคกรในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการสงมอบคุณคาที่ดีเสมอใหแกนักศึกษา/ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย ทํา
ใหคุณภาพการศึกษาสูงข้ึน การปรับปรุงประสิทธิผลและความสามารถโดยรวมของมหาวิทยาลัย กลุม
สาขาวิชา คณะ สาขาวิชา และหนวยงาน รวมถึงการเรียนรูโดยรวมขององคกรและแตละบุคคล เพื่อการมุงสู
วิสัยทัศนและการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย รวมถึง นโยบายดานคุณภาพ ของการเปนสถาบันที่มุง
สนับสนุนและสงเสริมใหการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารและดําเนินงานทุกระบบ
ขององคกร เพื่อพัฒนาไปสูองคกรแหงคุณภาพที่ไดรับการยอมรับตามมาตรฐานสากล พันธกิจของการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารและดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยเนนการทํางานอยางมีคุณภาพใหเปน
วัฒนธรรมขององคกร กําหนดมาตรการและกลไกการนําผลการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับคุณภาพของงานมา 
สรางใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู ตามมติของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 
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 สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ ขอขอบพระคุณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร 
คณะกรรมการดานการประกันคุณภาพ คณาจารย บุคลากร ตลอดจนผูที่เก่ียวของ ผูมีสวนไดสวนเสียของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ทุกทาน ที่มีสวนรวมตอการดําเนินงาน และความสําเร็จของการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
 

 
 

         รองศาสตราจารย นายแพทยบวรศิลป  เชาวนชื่น 
     ผูชวยอธิการบดีฝายการประกันคุณภาพ 
           รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ 
              สิงหาคม 2549 
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สวนที่ 1  
สวนนําหรือโครงรางองคกร (Organizational Profile) 

 
 โครงรางองคกร เปนการบงบอกถึงบริบท (context) และอธิบายวิธีการปฏิบัติการขององคกร 
สภาพแวดลอมการดําเนินการ ความสัมพันธที่สําคัญในการปฏิบัติการ และความทาทายเชิงกลยุทธ ซ่ึงเปน
แนวทางที่ครอบคลุมระบบการจัดการการดําเนินการองคกรโดยรวม 
 
1.  ลักษณะองคกร (Organizational Description) 
 อธิบายถึงสภาพแวดลอมในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หนวยงาน และ
ความสัมพันธที่สําคัญกับนักศึกษา/ผูรับบริการ ผูสงมอบ คูความรวมมือ และผูมีสวนไดสวนเสีย 
ก.  สภาพแวดลอมองคกร (Organizational Environment) 

 ช่ือองคกร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 ประวัติความเปนมาขององคกร 

 

ประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ริเริ่มกอตั้งในป
พุทธศักราช 2484 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล โดยมีรัฐบาลจอมพล ป.พิบูล
สงคราม เปนนายกรัฐมนตรี ไดมีนโยบายและโครงการที่จะขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาสูสวนภูมิภาคโดยจะ
จัดตั้งมหาวิทยาลัยที่จังหวัดอุบลราชธานี แตในระหวางนั้นไดเกิดสงครามอาเซียบูรพา ซ่ึงรัฐบาลจําเปนตอง
ตั ดสิ น ใ จ เ ข า ร วมกั บญี่ ปุ นต อสู กั บพั นธมิ ตรจึ งทํ า ให ก า รจั ดตั้ ง มหาวิ ทย าลั ย ในภาคตะวั นออก 
เฉียงเหนือยุติลง จนกระทั่งในปพุทธศักราช 2503 รัฐบาลซ่ึงมี จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต เปนนายกรัฐมนตรีไดมี
การทบทวนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนี้อีกครั้งหนึ่งและในปพุทธศักราช 2505 จึงไดมีมติใหจัดตั้งสถาบันการศึกษา
ชั้นสูงดานวิศวกรรมศาสตรและเกษตรศาสตรขึ้นที่จังหวัดขอนแกนและเสนอชื่อสถาบันแหงนี้เปนภาษาอังกฤษวา 
KHONKAEN INSTITUTE OF TECHNOLOGY มีชื่อยอวา K.I.T. เนื่องจากขณะนั้นยังไมมีหนวยราชการใด
โดยเฉพาะที่จะรวบรวมความรับผิดชอบของการดําเนินการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย รัฐบาลจึงไดมีมติใหสภา
การศึกษาแหงชาติเปนผูรับผิดชอบ ในดานการหาสถานที่ จัดรางหลักสูตร ตลอดจนการติดตอชวยเหลือจาก
ตางประเทศ  และกําหนดชื่อ เปน  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในปพุทธศักราช  2506 
คณะอนุกรรมการไดตกลงเลือกบานสีฐาน ตําบลในเมือง เปนที่ตั้งมหาวิทยาลัย ในเนื้อที่ 5,500 ไร หางจากตัว
เมืองขอนแกน 4 กิโลเมตร 

ในขณะที่มหาวิทยาลัยดําเนินการกอสรางอยูนั้น สํานักงานจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพมหานคร ไดรับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรุนแรกในปการศึกษา 2507 จํานวนทั้งสิ้น 107   คน โดยแยกเปนนักศึกษา
เกษตรศาสตร 49 คน และวิศวกรรมศาสตร 58 คน โดยฝากเรียนที่คณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร (มหาวิทยาลัยมหิดลในปจจุบัน) และในปพุทธศักราช 2508 คณะรัฐมนตรีมีมติใหเปลี่ยนชื่อเปน 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในปพุทธศักราช 2509 มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2509 ซ่ึงถือเปนวันสถาปนา
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มหาวิทยาลัย และในปเดียวกันนี้ไดยายนักศึกษาที่ฝากเรียนไวที่คณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแกนในสถานที่ปจจุบัน 
 
พัฒนาการในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่  2 (2510 - 2514) 
 

ป  พ.ศ.  2510     มหาวิ ทยาลั ยขอนแกนประกอบด วย  3  คณะ วิชา  คื อ  คณะ เกษตรศาสตร  
คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะวิทยาศาสตรอักษรศาสตร ซ่ึงคณะหลังนี้  ในขณะนั้นทํา
หนาที่เปนฝายบริการทางวิชาการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ใหแก 2 
คณะแรก แตยังมิได มีนักศึกษาภายในคณะเอง 

ป  พ.ศ.  2511     ไดริเริ่มโครงการจัดตั้ง คณะศึกษาศาสตร โดยรับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา  2512 
จํานวน 96 คน 

ป  พ.ศ.  2513   จัดตั้ง คณะศึกษาศาสตร อยางเปนทางการ 
ป  พ.ศ.  2514     จัดตั้ง คณะพยาบาลศาสตร และรับนักศึกษารุนแรก จํานวน 60 คน 

 

พัฒนาการในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 3  (2515 - 2519) 
 

ป  พ.ศ.  2515 จัดตั้ง คณะแพทยศาสตร 
ป  พ.ศ.  2516 คณะวิทยาศาสตร - อักษรศาสตร เปดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

รุนแรก 
ป  พ.ศ.  2517 คณะแพทยศาสตร รับนักศึกษารุนแรก โดยรับจากคณะวิทยาศาสตรมาศึกษาในชั้นปที่  

2 จํานวน 16 คน และรับนักศึกษาใหม มาศึกษาในชั้นปที่ 1 จํานวน 44 คน 
ป  พ.ศ.  2518   เปดรับนักศึกษาเขาศึกษาใน สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร หลกัสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 

 

พัฒนาการในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 4  (2520 - 2524) 
 

ป  พ.ศ.  2521 จัดตั้ง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซ่ึงมีนักศึกษาแลวในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร 

 จัดตั้ง คณะเทคนิคการแพทย และเปดรบันักศึกษา รุนแรกในปการศึกษา 2522 จํานวน  
19 คน   

 จัดตั้ ง  คณะสาธารณสุขศาสตร  โดยรับนักศึกษารุนแรก  ในป  2523 จํานวน  
30 คน 

ป  พ.ศ.  2521 จัดตั้ง บัณฑิตวิทยาลัย และเปดรับนักศึกษาระดับปริญญาโทรุนแรก ใน ปการศึกษา  
2523 จํานวน 14 คน ใน 3 สาขาวิชา คือ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและประเมินผล
การศึกษาและวิศวกรรมโครงสราง 

ป  พ.ศ.  2522 จัดตั้ง คณะทันตแพทยศาสตร ซ่ึงเปดรับนักศึกษารุนแรกในป 2523 จาํนวน 30 คน 
ป  พ.ศ.  2523 จัดตั้ง คณะเภสัชศาสตร และรับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2525 จํานวน 30 คน   
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พัฒนาการในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 5 (2525 - 2529) 
 

ป  พ.ศ.  2527    จัดตั้ง คณะเทคโนโลยี และเปดรับนักศึกษารุนแรก จํานวน 40 คน 
ป  พ.ศ.  2529 จัดตั้ง คณะสัตวแพทยศาสตร และเปดรับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2530 จํานวน  

36 คน 
 

พัฒนาการในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 6 (2530 - 2534) 
 

ป  พ.ศ.  2530   จัดตั้ง วิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเปดรับนักศึกษารุนแรก ในปการศึกษา 2531 จํานวน 
67 คน ใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเกษตรศาสตร 38 คน และสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 29 คน 

ป  พ.ศ.  2531   จัดตั้ง คณะสถาปตยกรรมศาสตร และเปดรบันักศึกษารุนแรก จํานวน 24 คน 
ป  พ.ศ.  2533 วิทยาลัยอุบลราชธานี ไดแยกเปนอิสระจากมหาวิทยาลัยขอนแกน และจัดตั้งเปน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2533 
 

พัฒนาการในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่  7 (2535 - 2539) 
 

ป  พ.ศ.  2535 จัดตั้ง คณะวิทยาการจัดการ และเปดรับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2536 จํานวน 
69 คน 

ป  พ.ศ.  2537 จัดตั้ง คณะศิลปกรรมศาสตร และเปดรับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2537 จํานวน  
44 คน 

 โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลยัขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

พัฒนาการในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่  8 (2540 - 2544) 
 

ป  พ.ศ.  2540 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตหนองคาย โดยเปดรับนักศึกษารุนแรก ในปการศึกษา 2541  
ระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร / สาขาวิชา คือ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน จํานวน 38 คน 

ป  พ.ศ.  2542 วิทยาเขตหนองคาย รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการ
ก า ร โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว โ ด ย ฝ า ก เ รี ย น ที่ คณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ป พ.ศ. 2543 - 
2545 

ยายนักศึกษาและบุคลากรมาจัดการเรียนการสอน ณ สถานที่ตั้ง จังหวัดหนองคาย และ
เปดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร 3 สาขาวิชา คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บั ณฑิ ต  สาขาวิ ช าวิ ทยาการคอมพิ ว เตอร  ประมง  และ  เทคโนโลยี อาหาร  
วิทยาเขตหนองคายจัดการเรียนการสอนทั้งหมดเปนระดับปริญญาตรี จํานวน 3 
หลักสูตร 6 สาขาวิชา 

 
 นอกจากคณะวิชาตางๆ แลวมหาวิทยาลัยขอนแกนยังไดจัดตั้ง ศูนย สํานัก และสถาบันทางวิชาการ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการแกสังคม ไดแก 
 ป พ.ศ. 2522     จัดตั้ง สํานกัวิทยบริการ และ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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 ป พ.ศ. 2528     จัดตั้ง ศูนยคอมพิวเตอร 
 ป พ.ศ. 2532     จัดตั้ง ศูนยการศึกษาตอเนื่อง 
 ป พ.ศ. 2535     จัดตั้ง ศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
 ป พ.ศ. 2537     จัดตั้ง สํานกัทะเบียนและประมวลผล 
 ป พ.ศ. 2546     จัดตั้ง ศูนยประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
                      (ประกาศสภามหาวิทยาลยั ฉบับที่ 3/2546 ลงวันที่ 27 สงิหาคม พ.ศ. 2546)    
 ป พ.ศ. 2546     จัดตั้ง สํานกันวัตกรรมการเรียนการสอน   
             (ประกาศสภามหาวิทยาลยั ฉบับที่ 1/2546 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2546) 
 ป พ.ศ. 2546 จัดตั้ง สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลยัขอนแกน 
 (ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 2/2546 ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 
2546) 
 

ตราประจํามหาวิทยาลัย  

 

เปนรูปเทพยดากระหนาบองคพระธาตุพนมอัญเชิญมิ่งมงคล
ประทานแกสถาบัน สถิตเหนือขอนไม ซ่ึงสลักเปนชื่อ
มหาวิทยาลัยขอนแกนพื้นหลังแบงเปน 3 ชอง 
มีความหมายถึง คุณธรรมของนักศึกษา 3 ประการ  
ไดแก    วิทยา   คือ  ความรูดี 
           จริยา   คือ  ความประพฤติดี 
           ปญญา คือ  ความฉลาดเกิดแตเรยีนและคิด 

สีประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

คือ สีอิฐ (สีดินแดง) มีความหมายโยงไปถึงลักษณะ และภูมิ
นามของพื้นที่ คือมอดินแดง ซ่ึงเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัย 

ดอกไมประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน คือ ดอกกัลปพฤกษ 
          ตนกัลปพฤกษเปนตนไม   ประจํามหาวิทาลัยมีชื่อวิทยาศาสตร Cassia Bakeriana Craib ในวงศ  
Leguminosae 

   
           เปนตนไมที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูก
พระราชทาน เมื่อครั้ง เสด็จพระราชดําเนินประกอบพิธีเปดมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 
2510 
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ขอมูลกายภาพ 
 มหาวิทยาลัยขอนแกน ตั้งอยูเลขที่ 123 หมูที่ 16 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน ในเนื้อที่ประมาณ 5,500 ไร หางจากตัวเมืองขอนแกน 4 กิโลเมตร แบงเขตการใชที่ดินออกเปน 6 
เขต คือ 

 1.   เขตการศึกษา 623.56 ไร (รอยละ 11.34)   
 2.   เขตที่พักอาศัย 526.04 ไร (รอยละ 9.56)   
 3.   เขตสนามกีฬา-พักผอน 175 ไร (รอยละ  3.18)    
 4.   เขตแปลงทดลอง 2,220.00 ไร (รอยละ  40.36)     
 5.   เขตหาผลประโยชน 77.44 ไร (รอยละ  1.41)     
 6.   เขตอื่นๆ 1,877.96 ไร (รอยละ  34.14)  
 

โดยแบงตามหลักฐานดังตอไปนี้ 
    1. หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ฉบับที่ 384/2497 มีเน้ือที่ประมาณ 3,116 ไร  3 งาน 35.5ตารางวา 
    2. หนงัสือสําคัญสําหรับที่หลวง เลขที่ 6340 มเีนื้อที่ประมาณ 2,382 ไร 1 งาน 95.8 ตารางวา 
 
             นอกจากนี้มหาวิทยาลัยขอนแกนยังมีการใชที่ดินในเขตจังหวัดอ่ืนๆ อีก อันไดแก จังหวัดชัยภูมิ    
จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดเลย และจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเปนสถานที่ฝกและทดลองของนักศึกษาคณะตางๆ ดังนี้ 
คือ 

3. สถานีทดลองและฝกอบรมเขื่อนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดคณะเกษตรศาสตร พื้นที่ทั้งหมด 
70 ไร ประกอบดวย อาคารที่ทําการ พื้นที่ทําการและพื้นที่แปลงหญา ประมาณ 30 ไร แปลงปลูกพืชไมผล และ
พืชผักตางๆ จํานวน 40 ไร 

วันสถาปนามหาวิทยาลัย วันท่ี 25 มกราคม  
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน  

และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2509 จึงถือเปนวันสถาปนามหาวิทยาลัย 
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4. สถานีทดลองและฝกอบรมเกษตรกรรม จังหวัดรอยเอ็ด สังกัดคณะเกษตรศาสตร พื้นที่ทั้งหมด
ประมาณ 1,170 ไร ประกอบดวย อาคารที่ทําการ อาคารที่พักอาศัย โรงเรือนเลี้ยงสัตว เรือนเพาะชํา และแปลง
ปลูกพืชทดลอง ประมาณ 900 ไร สวนที่เหลือจะเปน เขตปาธรรมชาติและอางเก็บน้ํา 

5. สถานีฟารมฝกนักศึกษา จังหวัดเลย สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร พื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 2,106 
ไร จัดตั้งอยูในเขตตําบลหนองหญาปลอง อําเภอวังสะพุง แบงเขตการใชที่ดินออกเปน  5 เขต คือ 

5.1  พื้นที่เขตทําการและที่อยูอาศัย  120 ไร    
5.2  พื้นที่เขตโรงเรือนเลีย้งสตัว  300 ไร 
5.3  พื้นที่เขตปลูกพืชอาหารสัตว     980 ไร 
5.4  พื้นที่เขตทุงหญาปลอยสตัว  400 ไร 
5.5  พื้นที่เขตแหลงน้ํา       306 ไร 

วิทยาเขตหนองคาย  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
           ที่ตั้ง วิทยาเขตหนองคาย ตั้งอยู ณ บานเลขที่ 112 ตําบลหนองกอมเกาะ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
43000 โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 3,413 ไร โทรศัพท 0-4241-5600 โทรสาร 0-4241-5699 E-Mail address : 
nkc@kku.ac.th จังหวัดหนองคาย โดยนิตยสาร Modern Maturity (ฉบับเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2544) 
ของสหรัฐอเมริกา ใหการยอมรับวา เปน 1 ใน 7 เมืองของโลก ที่เปนเมืองอากาศดี มีศักยภาพในการเปนเมือง
แหงการทองเที่ยว คาครองชีพไมสูงเกินไป และใกลนครหลวงของประเทศ สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว 
การคมนาคมสะดวก ไดมีการพัฒนาสภาพแวดลอมในวิทยาเขต ใหเปนชุมชนทางวิชาการที่นาอยู เปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การจัดรูปแบบพิพิธภัณฑสัตวน้ําจืด ภายในอาคารปฏิบัติการประมง โดยมีพันธปลา
หลากหลายชนิดในลุมน้ําโขง เพื่อพัฒนาวิทยาเขตเปนศูนยกลางในการใหบริการแกชุมชนที่หลากหลายรูปแบบ
มากขึ้น   
แผนแมบทในการใชที่ดินแบงออกเปน 4 แปลง 

1.  การใชที่ดินที่สาธารณประโยชนโคกสูงหนองเดิ่น พื้นที่ 370 ไร จะใชเปนพื้นที่หลัก ที่จะกอสราง
อาคารบริหารวิทยาเขต อาคารบริหาร เขตการศึกษา ประกอบดวย อาคารเรียนรวม โรงอาหาร เขตหอพัก
นักศึกษา และเขตที่พักอาศัยของบุคลากร 

2.  การใชที่ดินสาธารณประโยชนหนองกอมเกาะ พื้นที่ 2,000 ไร บริเวณชวงตอนบนของหนองกอม
เกาะ พื้นที่ประมาณ 400 ไร จะใชเปนพื้นที่หลักของวิทยาเขตแหงที่สอง กอสรางอาคารเรียนทางดาน ประมง 
อาคารสัมมนา อาคารพิพิธภัณฑสัตวน้ําจืด โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬา สวนบริเวณหนองกอมเกาะชวงตอนลาง จะ
ใชสรางสถานีประมงน้ําจืดเพื่อใชเปนสถานที่ฝกงานของนักศึกษา เปนศูนยวิจัยและบริการวิชาการชุมชนดาน
ประมง 

3.  การใชที่ดินสาธารณประโยชนบานโคกหนองโพธิ์ พื้นที่ 325 ไร จะใชเปนสถานที่กอสรางสถานีฝก
นักศึกษา อุตสาหกรรมเกษตร ซ่ึงประกอบดวย แปลงทดลองดานพืชและสัตว เพื่อผลิตวัตถุดิบสําหรับการแปร
รูป อาคารโรงงานตนแบบสําหรับแปรรูปผลิตภัณฑจากพืชและสัตว หอพักนักศึกษา ที่เขามาฝกงาน และอาคารที่
พักอาศัยสําหรับบุคลากรที่เก่ียวของกับสถานีทดลองและโรงฝกงานตนแบบ    

4.  การใชที่ดินสาธารณประโยชนบานไชยา พื้นที่ 718 ไร จะใชเปนสถานที่กอสรางสถานีฝกนักศึกษา 
อุตสาหกรรมเกษตร ซ่ึงประกอบดวยแปลงทดลองดานพืชและสัตว เพื่อผลิตวัตถุดิบสําหรับการแปรรูป อาคาร
โรงงานตนแบบสําหรับแปรรูปผลิตภัณฑจากพืชและสัตว หอพักนักศึกษาสําหรับนักศึกษาที่เขามาฝกงาน และ
อาคารที่พักอาศัยสําหรับบุคลากรที่เก่ียวของกับสถานีทดลองและโรงฝกงานตนแบบ 
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ที่ตั้ง เลขที่ 123 หมูที่ 16 ถนนมิตรภาพ ต. ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแกน 40002 

 
 
 ที่ตั้งวิทยาเขตหนองคาย เลขที่ 112 ตําบลหนองกอมเกาะ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 
โทรศัพท 0-4241-5600 โทรสาร 0-4241-5699 
 

สระนํ้าธรรมชาติ

N

ผังบริเวณ
Scale 1 : 7,500

อาคารเรือนพักรับรอง

อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1

อาคารปฏิบัติการ
ประมง

อาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร

อาคารหอพักหญิง 1

อาคารหอพักหญิง 2

อาคารโรงอาหาร

เขาเมืองหนองคาย

ไป จ.อุดรธานี

ถนนมิตรภาพ

ถนนเฉลิมพระเกียรติ

ปมนํ้ามัน ปตท.

ทางไปหนองกอมเกาะ

ทางไปสะพานมิตรภาพไทย-ลาว

 
 
             เว็บไซต   วิทยาเขตหนองคาย        http://www.nkc.kku.ac.th 
  เว็บไซต   มหาวิทยาลัยขอนแกน     http://www.kku.ac.th  
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ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และวัฒนธรรมองคกร ของมหาวิทยาลัยที่ไดกําหนดไว  
 

ปณิธาน  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
 มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนศูนยรวมทางความคิด สติปญญาของสังคม และเปนศูนยรวมการศึกษาของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกนยึดมั่นในความเปนเลิศทางวิชาการ มีความสัมพันธกับนานา
ประเทศทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกนมีที่ตั้งทางภูมิศาสตรใกลชิดกับกลุม
ประเทศอินโดจีน จึงเปนสถาบันการศึกษาที่เปนแหลงเชื่อมโยงความรูทางอินโดจีน อยางแทจริง 
 พันธกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยขอนแกน จึงครอบคลุม การบุกเบิกแสวงหาและถายทอดวิทยาการใน
ดานตางๆ ที่เปนประโยชนตอสังคม ดวยวิธีการวิจัยและวิเคราะหอยางรอบคอบเพื่อเพิ่มโอกาสและเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนใหอยูดี มีชีวิตที่สมบูรณโดยคํานึงถึง การประยุกตความรูความคิดใหมๆ ใหผสมผสานกับภูมิ
ปญญาอีสาน เพื่อเอ้ืออํานวยใหสามารถเผชิญสภาวะวิกฤตและพัฒนาไปไดอยางตอเนื่อง ใหมีความเปนอยู
ทางดานวัตถุและจิตใจดียิ่งขึ้นดวยความสมดุลและยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงเปนกลไกในการพัฒนาใหมีความเปนเลิศทางวิชาการทุกสาขารวมทั้งการ
วางรากฐานใหเปนศูนยเอกสาร และสารสนเทศของภูมิภาคโดยอาศัยความรวมมือการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ บัณฑิตแหงมหาวิทยาลัยขอนแกน พึงเปนผูที่กอปรดวย วิทยา จริยา และปญญา อันที่จะสามารถ
ประยุกตใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภูมิภาคแกประเทศชาติ และขยายสูความเปนสากลตอไป 

 

วิสัยทัศน (Vision) และ พันธกิจ (Mission) มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิสัยทัศน 
           มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของประเทศ โดยเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู 
มหาวิทยาลัยแหงคุณภาพ และมหาวิทยาลัยแหงการพัฒนาชุมชน ประเทศชาติ และเปนมหาวิทยาลัยที่มีการ
บริหารจัดการที่ด ี

พันธกิจ   
           การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหเปนที่
ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลที่มุงการพัฒนาชุมชนและสังคมใหเขมแข็ง 

 
 

คานิยม (Values) และวัฒนธรรมองคกร (Organization Culture) ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ในการนําสูวิสัยทัศน และการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดคานิยมและ
วัฒนธรรมองคกรที่มีความสําคัญตอมหาวิทยาลัย ไดแก 

“คานิยม” ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
1. การนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน 
2. การใหความสําคัญกับคณาจารย บุคลากร ผูมีสวนไดสวนเสีย และคูความรวมมือ 
3. การมุงเนนผลลัพธและการสรางคุณคา 
4. การมุงเนนอนาคต 
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5. การเรยีนรูขององคกรและของแตละบุคคล 
6. ความรับผิดชอบตอสังคม 
“วัฒนธรรมองคกร” ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
1. มีความตื่นตัว กระตือรือลนตอการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในกฎระเบียบ และระบบธรรมาภิบาล 
2. คํานึงถึงประโยชนสวนรวม ประนีประนอม และมีการยอมรับความคิดเห็น 
3. มีความคิดสรางสรรคในการทํางาน ศรัทธา จงรักภักดีตอองคกร ขยันอดทน ทํางานเปนทีม และมี

จิตใจของการบริการ 
4. เปนชุมชนทางวิชาการที่เนนการถายทอดความรู และแลกเปลี่ยนความรูในองคกร 

 (ที่มา: ผลจากการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูบริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ระหวางวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2549 ณ โรงแรมจุลดิสเขาใหญ จ. นครราชสีมา) 

 
การแบงสวนราชการ และลักษณะโดยรวมของคณาจารย/บุคลากร 

 โครงสรางการแบงสวนราชการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2548 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : รวมสํานักทะเบียนและประมวลผล และกองบริการการศึกษา เปลี่ยนชื่อเปนสํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ (อยูระหวางการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 
 
 

มหาวทิยาลัยขอนแกน 

สํานักงานอธกิารบดี ศูนย/สถาบัน/สาํนัก 

• กองกลาง 
• กองการเจาหนาที ่
• กองกิจการนักศึกษา 
• กองคลัง 
• กองบริการการศึกษา 
• กองแผนงาน 
• กองอาคารและสถานที่ 
• หนวยตรวจสอบภายใน 
• สํานักวัฒนธรรม * 
• สถาบันสันติศึกษา ** 
• สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ *  
• ศูนยประสานงานเขตอุตสาหกรรมชอฟตแวรภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ ** 
• สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน * 
• สํานักบริหารการวจัิย * 
• สํานักวิชาศึกษาทั่วไป * 

• บัณฑิตวิทยาลัย     
• วิศวกรรมศาสตร 
• พยาบาลศาสตร  
• แพทยศาสตร    
• เทคนิคการแพทย   
• ทันตแพทยศาสตร        
• เทคโนโลยี   
• วิทยาการจัดการ           
• ศิลปกรรมศาสตร 

• สํานักวิทยบริการ 
• สถาบันวิจัยและพฒันา 
• ศูนยคอมพิวเตอร 
• ศูนยบริการวิชาการ 
• ศูนยหัวใจสิริกิติ์ 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
• สํานักบริหารและพฒันาวิชาการ 

คณะ

* หนวยงานภายใน 
** หนวยงานในกํากับ 

• เกษตรศาสตร  
• ศึกษาศาสตร 
• วิทยาศาสตร   
• มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
• สาธารณสุขศาสตร 
• เภสัชศาสตร   
• สัตวแพทยศาสตร 
• สถาปตยกรรมศาสตร 
• วิทยาเขตหนองคาย * 
• วิทยลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ** 
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ลักษณะโดยรวมของคณาจารยและบุคลากร แบงกลุมเปนประเภท ระดับการศึกษา ความหลากหลายของ
คณาจารยและบุคลากรและภาระงาน ขอกําหนดพิเศษดานสุขภาพ และความปลอดภัย  
 

ลักษณะโดยรวมของบุคลากร มหาวทิยาลยัขอนแกน ประเภทขาราชการ  
จําแนกโดย ระดับการศึกษา อายุ สายงาน ระดับตาํแหนง 

แหลงที่มา : ระบบฐานขอมูลบุคลากร กองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 

ระดับตําแหนง/จํานวน สายงาน/อายุ/วฒุิ
การศึกษา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

รวม
(คน) % 

สายงาน     
1 สายผูสอน - - 1 10 42 119 429 593 435 20 2 1,651 42.21 

2 สายสนับสนุน 17 25 144 394 453 896 106 219 6 - - 2,260 57.79 

รวม 17 25 145 404 495 1,015 535 812 441 20 2 3,911 100.00 

อาย ุ อายุเฉลี่ย
โดยรวม 

1 อายุตัวเฉลี่ย 31.29 35.00 38.50 41.03 40.92 41.36 43.41 46.75 51.02 53.20 53.50 43.63 

2 อายุราชการเฉลี่ย 8.59 9.32 13.90 17.92 21.27 19.41 17.83 21.76 25.30 27.05 26.50 20.16 

วุฒิการศึกษา รวม
(คน) % 

1 ต่ํากวาปริญญาตร ี 17 25 111 268 170 12 - - - - - 603 15.42 
2 ปริญญาตรี - - 33 128 279 792 150 155 7 - - 1,544 39.48 
3 ปริญญาโท - - 1 8 46 175 259 387 159 1 - 1,036 26.49 

4 ปริญญาเอก - -  - - 36 126 270 275 19 2 728 18.61 
 

ลักษณะโดยรวมของบุคลากร มหาวทิยาลยัขอนแกน ประเภทพนักงานมหาวิทยาลยั  
จําแนกโดย ระดับการศึกษา อายุ สายงาน ระดับตาํแหนง 

แหลงที่มา : ระบบฐานขอมูลบุคลากร กองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 

ระดับตําแหนง/จํานวน สายงาน/อายุ/วฒุิ
การศึกษา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

รวม
(คน) % 

สายงาน     
1 สายผูสอน - - 33 191 25 5 6 - - - - 260 23.59 
2 สายสนับสนุน 167 39 454 179 - 2 1 - - - - 842 76.41 

รวม 167 39 487 370 25 7 7 - - - - 1,102 100.00 

อาย ุ อายุเฉลี่ย
โดยรวม 

1 อายุตัวเฉลี่ย 29.76 30.64 28.84 28.86 33.32 34.57 33.86 - - - - 29.22 
2 อายุราชการเฉลี่ย 2.16 2.69 1.90 2.53 2.24 3.29 3.86 - - - - 2.21 

วุฒิการศึกษา รวม
(คน) % 

1 ต่ํากวาปริญญาตรี 156 24 5 1 - - - - - - - 186 16.89 
2 ปริญญาตรี 11 14 475 11 - - - - - - - 511 46.41 
3 ปริญญาโท - - 7 357 2 3 - - - - - 369 33.51 
4 ปริญญาเอก - - - 1 23 4 7 - - - - 35 3.18 

รวม 167 38 487 370 25 7 7 - - - - 1,101 100.00
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ลักษณะโดยรวมของบุคลากร มหาวทิยาลยัขอนแกน ประเภทลูกจางประจํา 
จําแนกโดย ระดับการศึกษา อายุ สายงาน ระดับตาํแหนง 

แหลงที่มา : ระบบฐานขอมูลบุคลากร กองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 

สายงาน/อายุ/วฒุิการศึกษา จํานวน % 

สายงาน 
1 สายผูสอน 0 0.00 
2 สายสนับสนุน 1474 100.00 

รวม 1474 100.00 
อาย ุ อายุเฉลี่ยโดยรวม 
1 อายุตัวเฉลี่ย 47.86 
2 อายุราชการเฉลี่ย 25.01 
วุฒิการศึกษา รวม(คน) % 
1 ต่ํากวาปริญญาตร ี 1,401 95.05 
2 ปริญญาตรี 73 4.95 
3 ปริญญาโท 0 0.00 
4 ปริญญาเอก 0 0.00 

รวม 1,474 100.00 
 
 

ลักษณะโดยรวมของบุคลากร มหาวทิยาลยัขอนแกน ประเภทลูกจางชั่วคราว 
จําแนกโดย ระดับการศึกษา อายุ สายงาน ระดับตาํแหนง 

แหลงที่มา : ระบบฐานขอมูลบุคลากร กองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 

สายงาน/อายุ/วฒุิการศึกษา จํานวน % 

สายงาน  
1 สายผูสอน 85 6.07 
2 สายสนับสนุน 1316 93.93 

รวม 1401 100.00 
อายุ อายุเฉลี่ยโดยรวม 
1 อายุตัวเฉลี่ย 35.47 
2 อายุราชการเฉลี่ย 11.15 
วุฒิการศึกษา รวม(คน) % 
1 ต่ํากวาปริญญาตร ี 1,000 71.38 
2 ปริญญาตรี 352 25.12 
3 ปริญญาโท 40 2.86 
4 ปริญญาเอก 9 0.64 

รวม 1,401 100.00 
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ขอกําหนดพเิศษดานสุขภาพและความปลอดภัย 
 ขอกําหนดพิเศษดานสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงดานอาชีวอนามัย เปนมาตรฐานหนึ่งของ
กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) ซ่ึงมีการดําเนินงานและไดรับการ
รับรองแลวที่ โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน นอกจากนั้น เนื่องจากในบางคณะ 
บุคลากรทั้งสายผูสอนและสายสนับสนุนสวนใหญอายุมากกวา 45 ป ทําใหเกิดภาวะเสี่ยงของสภาพรางกาย ตัวอยาง 
เชน คณะพยาบาลศาสตร ทําใหคณะฯตองเพ่ิมมาตรการในการดูแลความปลอดภัยและอาศัยความสะดวกในการจัด
รถรับ-สง รวมถึงอาจารยมีโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อและไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน รวมทั้งเจาหนาที่สาย
สนับสนุนตองปฏิบัติงานที่หนาจอคอมพิวเตอรเปนระยะเวลานาน อาจกอใหเกิดปญหาสุขภาพทางสายตา การปวด
หลัง และความเครียดได คณะฯจึงไดมีโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพอาจารยและบุคลากร จัดทําประวัติอาจารย 
ขาราชการ การออกกําลังกาย ความเครียด โดยไดรับทุนสนับสนุนจาก สสส. ในโครงการ Health Faculty นอกจากนัน้ 
คณะฯยังมีการสงเสริมสนับสนุนไดมีการออกกําลังกาย การเขารวมกิจกรรมเสริมธรรมนําชีวิต และกิจกรรมสันทนา
การอ่ืนๆของคณะฯรวมดวย  
 มหาวิทยาลัยฯ มีระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน ของหอพักนักศึกษา โดยมี
การจัดระบบดูแลความปลอดภัยบริเวณหอพักนักศึกษา มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง 
โดยเฉพาะหอพักนักศึกษาหญิง รวมถึงการจัดทําถังดับเพลิงและเครื่องสํารองไฟฉุกเฉิน การอบรมปองกันและ
ระงับอัคคีภัย ใหแกอาจารยที่ปรึกษาหอพักและเจาหนาที่ประจําหอพัก และการซอมการ อพยพ เปนตน 
 ดานสุขภาพของนักศึกษา มีการทําบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุทุกคน โดยผานระบบของมหาวิทยาลัย 
เมื่อขึ้นฝกปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตางๆ ทางคณะฯ ไดสนับสนุนอุปกรณ เครื่องใชเพื่อปองกันการติดเชื้อ และ
เพื่อความปลอดภัย เชน ถุงมือ ผาปดปาก ปดจมูก แวนตา น้ํายาฆาเชื้อโรค ผาเช็ดมือ เปนตน เพื่อใหอาจารยและ
นักศึกษานําไปใชขณะฝกปฏิบัติงาน 
 ในอาคารที่มีความสูง เชน ของโรงพยาบาลศรีนครินทร และ ของคณะพยาบาลศาสตร ไดมีการฝกซอมการ
ปองกันอัคคีภัย โดยไดรับความรวมมือจากศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ขอนแกน เปนการเตรียมความ
พรอมใหกับบุคลากรและนักศึกษาไดเห็นถึงความสําคัญ 
 มหาวิทยาลัยฯ มีระเบียบที่เก่ียวของดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ไดแก ระเบียบวาดวยการรักษา
ความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2521 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการเดินรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2533 กฎกระทรวง กําหนดความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2548 ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวา
ดวยวินัยนักศึกษา และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หามตัดตนไมบริเวณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2519   
 มหาวิทยาลัยฯ มีหนวยรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย สถานีตํารวจยอยของสถานีตํารวจภูธร
จังหวัดขอนแกน งานความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแกน มีแผนปฏิบัติการหนวยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อการดูแล
รักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัย การเดินรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัย การกําหนดความประพฤติ
ของนักเรียนและนักศึกษา วินัยนักศึกษา และการตัดตนไมในบริเวณมหาวิทยาลัย  
 นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยฯ โดยหนวยศูนยขาว (ศข.) ไดมีระบบการบันทึกแจงเหตุ การจดรายงานทาง
วิทยุคมนาคม รวมถึงโครงการติดตอสื่อสารกับสวนราชการทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย  
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หลักสูตร/การจัดการศึกษา/การวิจัย/การใหบริการหลักขององคกร 
 

 
 

 เพื่อใหการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแกนบรรลุตามปรัชญาและปณิธานที่ตั้งไว และสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน จึงดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตหลายๆดาน ประกอบดวย การสงเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของสังคมและการพัฒนาประเทศ การพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
ศึกษาทั่วไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการและเปนไปตามปรัชญาและ
วัตถุประสงคของวิชาศึกษาทั่วไป การพัฒนาหลักสูตรใหมีรายวิชาสหกิจศึกษาเพื่อสงเสริมใหนักศึกษามี
ประสบการณการทํางานในสถานประกอบการ และการพัฒนาทักษะดานตางๆ ที่จําเปนสําหรับนักศึกษา เชน ดาน
ภาษาตางประเทศ ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานการเรียนรูดวยตนเอง ตลอดจนการ
พัฒนานักศึกษาดานคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเปนคนเกง คนดี และมีความสุข  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน 

คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงคของ มข. 
 
1. ทักษะวิชาการ/วิชาชีพ (Academic/ Professional 

Skills) 
� มีความสามารถในการคิดวิเคราะหทางวิชาการ

อยางมีเหตุผล 
� สามารถประกอบวิชาชีพไดอยางมีคุณภาพและ

สอดคลองกับความตองการของผูใช 
2. ทักษะชีวิต (Life Skills)  

� มีวิจารณญาณและความสามารถในการแกปญหา 
� สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี 
� มีจริยธรรม คุณธรรม และความซื่อสัตยใน

วิชาชีพ 
� มีความรับผิดชอบตอสังคมและปฏิบัติตนเปน

แบบอยางท่ีดี 
� มีวินัยและคานิยมที่ดี 
� เสียสละ อุทิศตนและเห็นประโยชนแกสวนรวม 
� มีจิตสํานึกในการใฝศึกษาอยางตอเนื่อง 

3. ทักษะการทํางานในองคการสมัยใหม (Modern 
Organizational Work Skills) 
� สามารถใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง 
� สามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารได

อยางนอย 1 ภาษา 
� มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม 
 

หลักสูตร 
� หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (มุงพัฒนาการเรียนรู 

ความรอบรูและคุณธรรม จริยธรรม) 
� หมวดวิชาเฉพาะ 
� หมวดวิชาเลือกเสรี 

การจัดการเรียนการสอน 
� การพัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียน  
� สหกิจศึกษา 
� e-Learning  
� สอดแทรกคุณธรรม/จริยธรรม 

การพัฒนานกัศึกษาทางวิชาการ 
� ดานคอมพิวเเตอรและ IT 
� ดานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
� ดานทักษะการเรียนรู 
� ดานคุณธรรม จริยธรรม 

การพัฒนาอาจารย 
� ดานการสอน  
   (แบบมุงเนนพัฒนากระบวนการเรียนรูของ

ผูเรียน แบบบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
แบบใชระบบ e-Learning และ IT) 

� ดานศักยภาพทางวิชาการ 
(ภาษาอังกฤษ การผลิตผลงานทางวิชาการ 
การพูด การวิจัย การเขียนโครงการฯลฯ) 

� ดานการเพิ่มขีดความรูความสามารถ 
(ทุนศึกษาตอ ทุนเผยแพรผลงานในระดับ
นานาชาติ ทุนแลกเปล่ียน ทุนโครงการความ
รวมมือ ทุนทําวิจัย ณ ตางประเทศ ทุน
ฝกอบรม ทุนผลิตตํารา) 

 
  นักศึกษา 

การบริหารจัดการ 
� มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน 
� มีระเบียบ แนวปฏิบัติท่ีชัดเจน ยืดหยุน 

หลากหลายตามกลุมเปาหมาย 
� มีระบบที่ดี  
� การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

โครงสรางพื้นฐาน สภาพแวดลอม สิ่งสนบัสนุนการศึกษาในมหาวิทยาลัย 

กิจกรรมพฒันานกัศึกษานอกหลักสตูร
อ่ืนๆ 
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หลักสูตรและการจัดการศึกษา 
 ภาพรวมของหลักสูตรและการจัดการศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแกน ในปการศึกษา 2549 มีดังนี้คือ 
 

หลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  ระดับการศึกษา รวม   
เปด
สอน 

ลําดับ 
คณะ 

ปร
ะก
าศ
นีย

บัต
ร 

ปร
ิญญ

าต
รี 

ป.
บัณ

ฑิต
 

ปร
ิญญ

าโท
 

ปร
ิญญ

าเอ
ก ทั้งสิ้น 

ไม
เป
ดส

อน
 ปจจุบั

น 

1  วิทยาศาสตร  - 10 1 17 5 33 0 33 

2  เกษตรศาสตร  - 11  - 18 12 41 0 41 

3  วิศวกรรมศาสตร  - 11  - 10 7 28 0 28 

4  ศึกษาศาสตร  - 9 1 14 3 27 0 27 

5  พยาบาลศาสตร 1 1  - 8 1 11 1 10 

6  แพทยศาสตร  - 4 12 10 10 36 0 36 

7  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  - 12  - 8 3 23 0 23 

8  เทคนิคการแพทย 1 3  - 3  - 7 1 6 

9  สาธารณสุขศาสตร  - 4  - 6 - 10 1 9 

10  ทันตแพทยศาสตร 1 1 6 8 1 17 1 16 

11  เภสัชศาสตร  - 2 1 7 6 16 0 16 

12  เทคโนโลยี  - 6  - 4 2 12 2 10 

13  สัตวแพทยศาสตร  - 2 1 1  - 4 0 4 

14  สถาปตยกรรมศาสตร  - 2  - 1  - 3 0 3 

15  วิทยาการจัดการ  - 8  - 5  - 13 0 13 

16  ศิลปกรรมศาสตร  - 5  -  -  - 5 0 5 

17  บัณฑิตวิทยาลัย  -  - 1 2 3 6 0 6 

18  วิทยาลัยบัณฑิตศกึษาการจัดการ  -  -  - 1  - 1 0 1 

19  วิทยาเขตหนองคาย (นับ 1 หลักสูตร)  - 8  -  -  - 1 0 1 

  รวม 3 92 23 123 53 294 6 288 
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หลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน
จํานวน  294 หลักสูตร

ปริญญาโท
120 หลักสูตร (43%)

ป.บัณฑิต
23 หลักสูตร (9%)

ปริญญาตรี
93 หลักสูตร (32%)

ประกาศนียบัตร
3 หลักสูตร (1%)

ปริญญาเอก
52 หลักสูตร (15%)

ขอมูล ณ วันท่ี 13 ธันวาคม 2548
กลุมภารกิจพัฒนาวิชาการ

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

 
 โดยการจัดการศึกษา แบงออกเปน คณะวิชาหรือเทยีบเทา 16 คณะ/ 3 หนวยงาน และ 9 กลุมสาขาวิชา 
ประกอบดวย  
 1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดแก 1. คณะแพทยศาสตร 2. คณะสาธารณสุขศาสตร  
3. คณะเภสัชศาสตร 4. คณะทันตแพทยศาสตร 5. คณะเทคนิคการแพทย 6. คณะพยาบาลศาสตร   
7. คณะสัตวแพทยศาสตร  8. บัณฑิตวิทยาลัย 
 2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ และวิทยาศาสตรชีวภาพ ไดแก 1. คณะวิทยาศาสตร   
2. คณะเทคโนโลยี  3. สายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาเขตหนองคาย 
 3. กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ไดแก 1. คณะวิศวกรรมศาสตร 
 4. กลุมสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ไดแก 1. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 5. กลุมสาขาวิชาเกษตรศาสตร ไดแก 1. คณะเกษตรศาสตร  
 6 . กลุมสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร การบัญชี การจัดการ การทองเที่ยว และเศรษฐศาสตร 
ไดแก 1. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 2. สายบริหารและการจัดการ วิทยาเขตหนองคาย 3. คณะวิทยาการ
จัดการ   
 7. กลุมสาขาวิชาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร (การสอน) ไดแก 1. คณะศึกษาศาสตร 
 8. กลุมสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป ไดแก 1. คณะศิลปกรรมศาสตร 
 9. กลุมสาขาวิชามนุษยและสังคมศาสตร ไดแก 1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2.หลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต 3. สายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรประยุกต วิทยาเขตหนองคาย 
ระบบและกลไกการบริหารจัดการหลักสูตร 
 มหาวิทยาลยัฯ มีคณะกรรมการที่เก่ียวของกับดานวิชาการและวิเทศสัมพันธ ของมหาวิทยาลัย โดยแบง
ออกเปนระดับตางๆ ดังนี้ 
คณะกรรมการระดับสภามหาวิทยาลัย ไดแก 
 1.  คณะกรรมการดานวิชาการและวิจัย ของสภามหาวิทยาลัย 
 2.  คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
 3.  คณะกรรมการพิจารณาหลกัเกณฑและวิธีการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ชํานาญการ เชี่ยวชาญ 

4. คณะกรรมการดานการพัฒนาบุคลากรของสภามหาวิทยาลยั 
5. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของสภามหาวิทยาลัย 
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คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย 
1.  ดานหลักสูตร และวิชาการ ไดแก 

1. คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
2. คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
3. คณะกรรมการอํานวยการหลกัสูตร โครงการพิเศษ 

2. ดานพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู ไดแก คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 1.   ดานการเรยีนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
 2.   ดานการเรยีนการสอน โดยการบูรณาการคุณธรรมและจริยธรรม 
 3.   ดานการเรยีนการสอน โดย e-learning 
 4.   ดานการพฒันากระบวนการเรียนรูของผูเรียน 
3.  ดานการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
 1.   คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เพื่อการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
 2.  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและหรือจัดสรรทุน ตามโครงการสงเสริมและพัฒนาอาจารยดาน
ตางๆ ของฝายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ 

• ทุนการศึกษาตอตางประเทศ 
• ทุนวิจัยปริญญาเอก ณ ตางประเทศ 
• ทุนเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมนานาชาติ ณ ตางประเทศ 
• ทุนสนับสนุนการผลิตตําราคุณภาพ 
• ทุนฝกอบรม 

4.  ดานวิเทศสัมพันธ 
 1. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและหรือจัดสรรทุน ตามโครงการสงเสริมและพัฒนาดานวิเทศ
สัมพันธ ของฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

• ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาตางประเทศ 
• ทุนการศึกษาจากตางประเทศสําหรับอาจารยและนักศึกษา 
• ทุนโครงการความรวมมือกับตางประเทศ 
• ทุนสนับสนุนคาที่พักสาํหรับผูเชี่ยวชาญตางประเทศ 
• ทุนโครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาต ิ
มหาวิทยาลยัฯ ยังมี บัณฑิตวิทยาลยั ซ่ึงเปนหนวยงานระดับคณะ  มีหนาทีใ่นการ 
1)  กําหนดนโยบาย แผนพัฒนาระดับบัณฑิตศึกษา และกํากับติดตามการดําเนินงานของคณะ/

หนวยงาน ใหเปนไปตามนโยบาย 
2) กําหนดมาตรฐาน และรักษามาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เหมาะสม และ

สอดคลองกับสภาวะการที่เปลี่ยนแปลง 
3) สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการบริหารจัดการทุนการศึกษา  
4)  บริหารและจัดการหลักสูตรสาขาวิชารวมใหมีคุณภาพ หลากหลายรูปแบบ 

  



รายงานการประเมินตนเองและรายงานประจําป มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจาํปการศึกษา 2548 

 -17-

จํานวนหลักสูตรและจํานวนนักศึกษา ที่บัณฑิตวิทยาลัยทําหนาที่ประสานงาน (หลักสูตรสังกัดคณะ) 
 

หลักสูตรแบงตามสาขาวิชา จํานวนหลักสูตรที่ทําหนาที่ประสานงาน จํานวนนักศึกษา 
สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 108 1,367 
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 82 1,851 
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 43 2,945 

รวม 233 5,713 
 
 ชื่อหลักสูตรและจํานวนนักศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัยรับผิดชอบ 

หลักสูตร จํานวนนักศึกษา 
ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร 
1. การจัดการการพัฒนาชนบท 6 
2. ชีวเวชศาสตร 2 
ระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร 
3. ชีวเวชศาสตร 29 
4. สาธารณสุขศาสตร 38 

รวม 75 
 
คณะกรรมการระดับคณะ/หนวยงาน ไดแก 

1. คณะกรรมการประจําคณะ/หนวยงาน 
2. คณะกรรมการวิชาการ ประจําคณะ/หนวยงาน 
3. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจําคณะ 
4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาตางๆ ในคณะ/หนวยงาน 

 มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดใหมีระบบการจัดการหลักสูตรอื่นๆ เชน โครงการพิเศษ/ภาคพิเศษ เพื่อ
ตอบสนองตอความตองการของกลุมเปาหมายที่มีปจจัย และสภาวะแวดลอมแตกตางกัน ระบบการจัดการศึกษา
แบบสองปริญญา และระบบการจัดการศึกษาแบบชุดวิชา 
 มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดใหมีการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย/คณะ ที่สอดคลองกับการพัฒนา
ศักยภาพการแขงขันของประเทศ โดยไดมีการจัดทําแผนการผลิตบัณฑิตทุกระดับ ทุกกลุมสาขาวิชาที่ชัดเจน ทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ ทั้งที่เปนทิศทางรวมและเฉพาะดาน โดยจะตองสอดคลองกับความตองการของกําลังคนของ
ประเทศ และการพัฒนาประเทศ นโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งศักยภาพพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีการจัดสัมมนาเพื่อทําแผนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยทั้งระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย หลากหลาย มุงสนับสนุนการวิจัย และเอ้ือตอความ
เปนสากล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน และรองรับการพัฒนาสูความเปนนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาและ
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ประกาศใช “หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป” ที่พัฒนาขึ้นตามกรอบแนวคิดและปรัชญาของวิชาการศึกษาทั่วไป ที่มี
ลักษณะบูรณาการมากขึ้น ใหเปนหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการรวมมือกับคณะ ในการสงเสริม และผลักดัน โดยใหเกิดหลักสูตรสองปริญญา 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะปริญญาเอก เพิ่มขึ้น ในมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น ยังมีการสงเสริมและผลักดัน
ใหเพิ่มสหกิจศึกษา ในหลักสูตรคณะตางๆ พัฒนาหลักสูตร Honor Program (Elite Program) จัดทําหลักสูตร
ฝกอบรมที่สามารถเช่ือมโยงกับหลักสูตรปริญญาได และจัดหลักสูตรตอเนื่องตลอดชีวิต (Life Long Learning 
Program) นําผลวิจัยไปประยุกตใชกับการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปรับปรุงหลักสูตรใหมีรายวิชาแกน
เก่ียวของกับการวิจัย ในระดับปริญญาตรี รวมถึง โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร คณะเศรษฐศาสตร และคณะสห
วิทยาการ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่เปนภาษาอังกฤษ มากขึ้น รวมถึงการสรางเครือขาย
พันธมิตร ความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันทั้งภายในและตางประเทศ   
 นอกจากนั้น ในแผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 2549-2552 ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ยังได
กําหนดใหมีโครงการพัฒนาการเรียนลวงหนา (Advance Placement Program) และหลักสูตรเกียรตินิยมสําหรับ
ผูเรียนที่มีความรูความสามารถพิเศษ การพัฒนาวิจัยในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี การมุงเนนหลักสูตร
นานาชาติ หรือหลักสูตรที่เปนภาษาอังกฤษ โดยการพัฒนากลไกและสนับสนุนการทํา joint research ระดับ
ปริญญาเอกกับสถาบัน/มหาวิทยาลัยในตางประเทศ รวมถึงการพัฒนากลไกการสนับสนุนการสรางความรวมมือ
ทางวิชาการกับตางประเทศ 
 ในดานการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยฯ ไดปรับระบบโดยกําหนดคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค
ที่ชัดเจน ปรับระบบการศึกษาทั่วไปใหเปนระบบการจัดการเรียนการสอนเปนระบบกลางและตั้งสํานักวิชา
การศึกษาทั่วไปเพื่อรับผิดชอบ กําหนดใหมีสหกิจศึกษาเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรเพื่อใหนักศึกษาไดปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการ พัฒนาทักษะคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศใหนักศึกษา โดยการฝกอบรมและ
ทดสอบโดยการใหประกาศนียบัตร ดานการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศสําหรับนักศึกษาโดยการปรับรายวิชา
ทางภาษาอังกฤษ จัดตั้งสถาบันภาษาเพื่อฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาดานภาษาตางประเทศ จัดตั้ง
สถาบันขงจื้อภายใตการสนับสนุนของประเทศจีนเพื่อพัฒนาศักยภาพดานภาษาจีน ไดดําเนินการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู และการสอนโดยการจัดตั้งสํานักนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะการเรียนรู 
และการพัฒนานักศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม   
ระบบการรับเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี 
 กลุมภารกิจรับเขาศึกษา เปน หนวยงานสังกัดสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ มีบทบาทหนาที่โดยตรง
ในการประชาสัมพันธ การแนะแนวและการตลาดเชิงรุก การจัดระบบการสมัครคัดเลือก และการรายงานตัวเขา
ศึกษาในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเปนหนวยประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกกับหนวยงานภายนอก ไดแก 
สกอ. สทศ. โรงเรียน และสถาบันการศึกษาตางๆ แหลงทุนและโครงการตางๆ วิธีการรับเขาศึกษามี 4 วิธี คือ  
1) รับตรงในระบบโควตาสําหรับนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) รับในระบบ แอ็ดมิชชัน ผาน สกอ.   
3) รับโดยวิธีพิเศษ เพื่อใหไดบุคคลที่มีความรูความสามารถเปนพิเศษดานตางๆ เชน ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ดานศิลปะ ดานดนตรี ดานกีฬา ฯลฯ และ 4) รับเขาศึกษาในหลักสูตรโครงการพิเศษ   
ดานการจัดระบบสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
 ในดานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงคและคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยฯ โดยฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธและฝายพัฒนานักศึกษา ไดมีกลยุทธในการพัฒนาศักยภาพ
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นักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค โดยการพัฒนาแผนแมบทการพัฒนานักศึกษา และแผนพัฒนากิจกรรม
เสริมหลักสูตร โดยการจัดตั้งหนวยสงเสริมการเรียนรู มีหนาที่ใหคําปรึกษา สงเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู
ของนักศึกษา สงเสริมการทํางานระหวางการเรียน สรางเครือขายเพื่อการเรียนรูรวมกัน และกระบวนการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดทําคูมือ สื่อ และเว็บที่ใหความรูดานตางๆ แกอาจารย/คณะตางๆ นอกจากนั้น
มหาวิทยาลัยฯ โดยฝายพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา องคการนักศึกษา และชุมนุมตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย ยังไดจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางทักษะคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะ กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร กิจกรรมเสริมสรางความมุงมั่นในการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา กิจกรรมจากประสบการณตรงรวมกันในพื้นที่จริงระหวางนักศึกษาตางคณะ/สาขาวิชาเพิ่ม
มากขึ้น  

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดดําเนินการปรับปรุงองคกรและจัดตั้งหนวยงานสนับสนุนดานการผลิตบัณฑิต
ใหมีความเปนบูรณาการเพิ่มขึ้น มีความชัดเจนในบริบทและหนาที่ และเพิ่มคุณภาพของการบริการ ไดแก 
สํานักงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักนวัตกรรมการเรียนและการสอน สํานักงานวิเทศสัมพันธ สํานักวิชา
ศึกษาทั่วไป สถาบันภาษา สถาบันขงจื้อ สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เปนตน 
 มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการมุงเนนระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการหลักสูตรการจัดการศึกษา และ
การบริการของมหาวิทยาลัย โดยมีการสํารวจคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู สิ่งที่สําคัญ
อยางยิ่งของมหาวิทยาลัย คือ ไดริเริ่มรางวัล “รางวัลศรีกัลปพฤกษ” เพื่อเปนการเชิดชูเกียรติสําหรับนักศึกษาที่มี
คุณสมบัติสมบูรณทั้งในดานการเรียน การมีจิตสํานึกเสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชนสวนรวม โดยนักศึกษาที่
ไดรับการคัดสรรจะไดเขารับพระราชทานประทานรางวัลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจําป 
 มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดหาทุนเพื่อเปนทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่มีความจําเปนดานการเงิน 
ทั้งที่เปนเงินงบประมาณแผนดิน และเงินทุนจากภายนอกจากผูมีจิตศรัทธา หนวยงานภาคเอกชนและมูลนิธิตางๆ 
ซ่ึงในชวงระหวางป 2546 ถึงปจจุบัน 
 มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดใหมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา ใหเกิดประโยชนสูงสุดตาม
แนวคิดของการเปนศูนยรวมของการพักอาศัยและการเรียนรู (Living and Learning Center) โดยการจัดใหมี
ระบบอาจารยที่ปรึกษาหอพักทั้งนักศึกษา และบุคลากรในการดูแลและบริหารจัดการหอพักนักศึกษาใหเกิด
ประโยชนสูงสุด มีหองพักที่เหมาะตอการพักอาศัย และศึกษาเรียนรู ตลอดจนหองพักผอนหยอนใจ และหองติว
ตําราวิชาการประจําหอพัก ที่มุมพักผอนและบันเทิง รวมทั้งพื้นที่รอบหอพักที่รมรื่น มีการจัดกิจกรรมชาวหอ
รวมกันในหมูนักศึกษาที่พักอาศัย ทุกหอพักเปนประจําทั้งป  

มหาวิทยาลัยฯ ไดปรับปรุงและซอมแซมหอพักนักศึกษาอยางครบวงจรจํานวน 9 หลัง เปนวง
งบประมาณรวม 85 ลานบาท ไดจัดใหมีหอพักนักศึกษาสวัสดิการเพิ่มอีก จํานวน 8 หลัง โดยจะมีหองพักเพิ่มขึ้น
อีก 1,032 หนวย 

มหาวิทยาลัยฯ ยังไดดําเนินการโครงการตางๆ เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษามีสุขภาวะที่สมบูรณทั้งรางกาย
และจิตใจ ไมฝกใฝยาเสพติดและอบายมุข สรางความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งมี
จิตสํานึกเสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชนสวนรวม รวม 93 โครงการ และโครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและ
ทักษะนักศึกษา รวม 8 โครงการตอเนื่องทุกป 
 (ที่มา: ฝายพัฒนานักศึกษา งานหอพัก กองกิจการนักศึกษา และองคการนักศึกษา รายงานประจําป
มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
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การพัฒนาและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยเพิ่มศักยภาพของนักศึกษา การบริหาร การจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดความชัดเจนของการพัฒนาและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยเพิ่ม
ศักยภาพของนักศึกษา และบัณฑิตของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพขององคกรในการ
บริหาร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยไดจัดทําเปนแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยกําหนดการพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งระบบไปสู e-KKU University นอกเหนือจากการสนับสนุน
การพัฒนาและจัดหาโปรแกรมระบบเพื่อการบริหาร บริการและการเรียนการสอนแลว มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ
ในโครงการตางโดยมีผลงานที่สําคัญ ไดแก การปรับปรุงขีดความสามารถของระบบเครือขายและความมั่นคงและ
ปลอดภัยของระบบ โดยไดปรับเปลี่ยนระบบ Intranet และ Internet เปนระบบความเร็วสูงเปน Gigabit ซ่ึงมี
ความเร็วสูงถึง 1,000 Mbps ขยายเครือขายสาย Fiber Optic ใหครอบคลุมและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซ่ึง ณ 
ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีเครือขายระบบสายสงรวมความยาวมากกวา 95 กม. และมีจุดเชื่อมตอรับสัญญานกวา 
8,500 จุดที่สามารถครอบคลุมไดทั่วถึง รวมทั้งยังไดพัฒนาใหมีระบบเครือขายไรสายโดยมีจุดที่สามารถตอเชื่อม
โดยเครือขายไรสายมากกวา 100 จุดทั้งน้ีเพื่อเปนสวนขยายเพิ่มของศักยภาพและโอกาสการเขาถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมากขึ้นรวมทั้งเปนการสนับสนุน สงเสริมระบบการจัดการ
เรียนการสอนของระบบ e-Learning ใหสมบูรณและสนับสนุนการเรียนตามอัธยาศัยของผูเรียนในอนาคต ภายใน
ป 2548 ไดจัดใหมีการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มจํานวนของเครื่องคอมพิวเตอรที่มีศักยภาพรองรับความ
ตองการการใชงานของนักศึกษา บุคลากรที่เพิ่มมากขึ้น โดยไดจัดเปนระบบใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรใน
รูปแบบของ KKU e-education cluster ที่จะเปนพื้นที่ที่สามารถบูรณาการสนองตอการใชงานคอมพิวเตอรในการ
เรียนการสอนระบบหองเรียน หองเรียนเสมือน หรือการใชเฉพาะตนโดยจัดขึ้นในพื้นที่และอาคารที่นักศึกษา
สามารถเขาไปใชงานไดสะดวก มีจํานวน 27 แหง 
 กลไกการประเมินและพัฒนาหลักสูตรอยางเปนระบบ   

มหาวิทยาลัยฯ โดยฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ไดมีมาตรการ และแผนการดําเนินงาน เพื่อพัฒนา
กระบวนการผลิตบัณฑิต โดยจัดใหมีการประเมินผลการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และยังจัดใหมี ระบบ
และกลไกการบริหารหลักสูตรในระดับคณะ ภาควิชา และสาขาวิชา โดยมีคณะกรรมการประจําคณะ 
คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาตางๆ ในคณะ/
หนวยงาน เปนผูดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว 
 

ส่ิงอํานวยความสะดวกที่ใหบริการ 

การใหบริการอินเตอรเน็ต (Internet Services)  
 บุคลากร นักศึกษาทุกคนสามารถใชบริการผานระบบอินทราเน็ต (Intranet) ความเร็วสูง Gigabit 
Technology (1000 Mbps.) ที่มหาวิทยาลัยขอนแกนเปดใหบริการผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในได
อยางสะดวกสบาย และทั่วถึงในทุกพื้นที่ภายในอาคาร รวมทั้งผานระบบเครือขายไรสายดวย โดยผูใชบริการ
สามารถติดตอขอรับสิทธิ์การใชงาน ดวยชื่อผูใชและรหัสผานครั้งแรกไดที่ศูนยคอมพิวเตอร จากนั้นผูใชบริการ
สามารถใชบริการตางๆ (e-Services) ที่เปดบริการไดดังนี้ 
 - การใชอินเตอรเน็ตทั่วไป  
 - บริการชมรายการทางสถานโีทรทัศนชองตางๆ ผานระบบ Multicast 
 - บริการฟรีโฮมเพจ 
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 - บริการ KKU Web-Mail 
 - บริการระบบหองสมุดอิเลคทรอนิกส (KKU Library Integrated System Access) 
 - บริการดานระบบการทะเบียนการศึกษาและประมวลผล ไดแก การลงทะเบียนเรียน การรายงานตัวเขา
ศึกษา ผลการศึกษา ตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา อาจารยที่ปรึกษา ฯลฯ     
 - บริการโปรแกรมการเรียนการสอนรายวิชา e-Learning 
 - บริการดานอื่นๆ 
ที่พักของบุคลากร นักศึกษา บุคคลทั่วไป    
 1. แฟลตโสด แฟลตครอบครัว บานพัก เรอืนแถว สําหรบับุคลากร 
 2. หอพักชาย-หญิง สําหรับนกัศึกษา  
 3. อาคารขวัญมอ สําหรับบุคคลทั่วไปเขาพกัในระหวางที่มารวมกิจกรรมในมหาวิทยาลัยขอนแกน 
คูความรวมมือและเครือขายพันธมิตร   
 มหาวิทยาลัยฯ ไดมุงเนน การสรางเครือขายพันธมิตร และเครือขายความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง
สถาบันทั้งใน และตางประเทศ ซ่ึงในการดําเนินงานดานการวิเทศสัมพันธของมหาวิทยาลัยฯ มีสํานักงานวิเทศ
สัมพันธ เปนหนวยงานกลางในการสนับสนุนกิจกรรมที่เก่ียวของกับตางประเทศในดานตางๆ พรอมทั้งสนับสนุน
การบริหารและดําเนินการดานการตางประเทศใหบริการที่เก่ียวของกับตางประเทศแกนักศึกษา อาจารย และ
บุคลากร  และเปนหนวยสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมนานาชาติในมหาวิทยาลัย  เปนแหลงสารสนเทศดาน
วิชาการนานาชาติ และเปนศูนยประสานงานกิจการดานตางประเทศของมหาวิทยาลัยกับหนวยงานภายนอกทั้งใน
และตางประเทศ สรุปผลการดําเนินงานดังน้ี  
 รายนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน 
การศึกษาตางประเทศ ในระยะเวลา 12 เดือน (ตุลาคม 2547 – กันยายน 2548) จํานวน 33 ฉบับ ตามลําดับ
ดังนี้ 
 
ลําดับที่ มหาวิทยาลยั/สถาบัน 

ตางประเทศ 
ประเทศ วันที่ลงนาม ชื่อผูประสานงาน สาขาที่มีความ

รวมมือ 
1. The Royal Botanic 

Garden Kew 
อังกฤษ 6 ก.ย. 47 Dr. David Simpson, Herbarium วิทยาศาสตร 

2. Auckland University of 
Technology (AUT) 

นิวซีแลนด 20 ก.ย. 47 Mr. Christopher Hawley 
Director Auckland University of 
Technology New Zealand 

ทุกสาขาที่มีใน
มหาวิทยาลัย/

สถาบัน 
3. University of Arizona สหรัฐอเมริกา 8 ต.ค. 47 International Affairs The 

University of Arizona United 
States of America 

ทุกสาขาที่มีใน
มหาวิทยาลัย/

สถาบัน 
4. Case Western Reserve 

University 
สหรัฐอเมริกา 28 ต.ค. 47 Office of the President and 

Provost  
แพทยศาสตร 

5. Guangxi Traditional 
Chinese Medical 
University 

จีน 30 ต.ค. 47 Dr. Wang Naiping, President ทุกสาขาที่มีใน
มหาวิทยาลัย/

สถาบัน 
6. Hanoi University of 

Science 
เวียดนาม 4 พ.ย. 47 Prof. Dr. Nguyen Van Mau, 

Rector 
ทุกสาขาที่มีใน
มหาวิทยาลัย/

สถาบัน 
7. Dalhousie University แคนาดา 17 พ.ย. 47 Dr. Stan Kutcher, Associate Dean แพทยศาสตร 
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International Medical 
Development and Research, 
Dalhousie University, Canada  

8. Nagoya Gakuin 
University 

ญี่ปุน 1 ธ.ค. 47 Mr. Takafumi Yamauchi, 
Administrative Officer 
Center for International Exchange 
Programs, Nagoya Gakuin 
University, Japan 

ทุกสาขาที่มีใน
มหาวิทยาลัย/

สถาบัน 

9. Can Tho University  เวียดนาม 3 ธ.ค. 47 Dr. Nguyen Anh Taun, Vice 
Rector,  Vietnam 

ทุกสาขาที่มีใน
มหาวิทยาลัย/

สถาบัน 
10. University of 

Occupational and 
Environmental Health 

ญี่ปุน 13 ธ.ค. 47 Iseigaoka, Yahata-nishi-ku, 
Kitakyushu, Fukuoka,  Japan 

แพทยศาสตร 

11. Guangxi Traditional 
Chinese Medical 
University 

จีน 11 ม.ค. 48 Dr. Wang Naiping, President  ทุกสาขาที่มีใน
มหาวิทยาลัย/

สถาบัน 
12. The University of 

Queensland 
ออสเตรเลีย 9 มี.ค. 48 Mr Andrew Everett, Director 

International Education 
Directorate, The University of 
Queensland,  Australia  

ทุกสาขาที่มีใน
มหาวิทยาลัย/

สถาบัน 

13. Kyushu Tokai University  ญี่ปุน 22 มี.ค. 48 Mr. Masafumi Kato, Executive 
Director 
Office of the Chancellor, Kyushu 
Tokai University, JAPAN 

ทุกสาขาที่มีใน
มหาวิทยาลัย/

สถาบัน 

14 University of Wisconsin 
Medical School 

สหรัฐอเมริกา 23 มี.ค. 48  
 

แพทยศาสตร 

ลําดับที่ มหาวิทยาลยั/สถาบัน 
ตางประเทศ 

ประเทศ วันที่ลงนาม ชื่อ – ที่อยู หนวยประสานงาน สาขาที่มีความ
รวมมือ 

15. Northern Arizona 
University 

สหรัฐอเมริกา 4 พ.ค. 48 Northern Arizona University 
International Office 
Flagstaff, AZ  

ทุกสาขาที่มีใน
มหาวิทยาลัย/

สถาบัน 
16. Washington State 

University 
สหรัฐอเมริกา 9 พ.ค. 48 Robert J. Harder, Director 

International Programs 
Washington State University, 
USA 

ทุกสาขาที่มีใน
มหาวิทยาลัย/

สถาบัน 

17. Royal Road University แคนาดา 11 พ.ค. 48 Royal Roads University 
Canada  

มนุษยศาสตรฯ 

18. The University of 
Montana  

สหรัฐอเมริกา 13 พ.ค. 48 University Relations 
The University of Montana 
 

ทุกสาขาที่มีใน
มหาวิทยาลัย/

สถาบัน 
19. Center for Southeast 

Asian Studies, The 
University of Michigan 

สหรัฐอเมริกา 16 พ.ค. 48 Center for Southeast Asian 
Studies 
The University of Michigan, USA 

มนุษยศาสตรฯ 

20. Northern Illinois 
University 

สหรัฐอเมริกา 16 พ.ค. 48 Northern Illinois University 
Division of International 

ทุกสาขาที่มีใน
มหาวิทยาลัย/
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Programs, IL  สถาบัน 
21. Osaka University of 

Foreign Studies  
ญี่ปุน 25 พ.ค. 48 Ms. Marasri Miyamoto 

Osaka University of Foreign 
Studies Faculty of Foreign 
Languages, Japan 

ทุกสาขาที่มีใน
มหาวิทยาลัย/

สถาบัน 

22. Champasak University ลาว 24 มิ.ย. 48 Dr. Bounmy Phoncsavanh, Vice 
Rector Champasak University 

ทุกสาขาที่มีใน
มหาวิทยาลัย/

สถาบัน 
23. Mie University ญี่ปุน 30 มิ.ย. 48 Dr. Katsuhiko Ando 

Department of Medical Zoology, 
Mie University School of 
Medicine 

ทุกสาขาที่มีใน
มหาวิทยาลัย/

สถาบัน 

24. IDP Education ออสเตรเลีย 1 ก.ค. 48 IDP Education Australia Limited 
(Thailand)  

ทุกสาขาที่มีใน
มหาวิทยาลัย/

สถาบัน 
25. Taichung Healthcare and 

Management University 
จีน (ไตหวัน) 6 ก.ค. 48 Taichung Healthcare and 

Management University  
International Center, Taiwan 
R.O.C.  

ทุกสาขาที่มีใน
มหาวิทยาลัย/

สถาบัน 

26. Ministry of Culture and 
fine Arts 

กัมพูชา 8 ก.ค. 48 N° 227 Norodom 
Phnom Penh, Cambodia 

สถาปตยกรรมฯ 

27. The University of Porto โปรตุเกส 13 ก.ค. 48 Prof. Doutor Jose Novais Barbosa 
Reitoria da Universidade do 
Porto, Portugal 

ทุกสาขาที่มีใน
มหาวิทยาลัย/

สถาบัน 
 
 
 

ลําดับที่ มหาวิทยาลยั/สถาบัน 
ตางประเทศ 

ประเทศ วันที่ลงนาม ชื่อ – ที่อยู หนวยประสานงาน สาขาที่มีความ
รวมมือ 

28. University of Wollongong ออสเตรเลีย 26 ก.ค. 48 Mr. Trish Tindall, Manager 
Study Abroad and International 
Programs 
University of Wollongong, 
Australia 

ทุกสาขาที่มีใน
มหาวิทยาลัย/

สถาบัน 

29. Illinois State University สหรัฐอเมริกา 1 ส.ค. 48 Dr. Al Bowman, President 
 

ทุกสาขาที่มีใน
มหาวิทยาลัย/

สถาบัน 
30. California State 

University, Fullerton 
สหรัฐอเมริกา 4 ส.ค. 48 Dr. Robert A. Young 

Associate Vice President, 
Academic Programs 
California State University,  

ทุกสาขาที่มีใน
มหาวิทยาลัย/

สถาบัน 

31. University of Nottingham อังกฤษ 8 ส.ค. 48 Ms. Ann Davinson 
Secretary to Director, 
International Office, University 
Park, Nottingham, UK 

ทุกสาขาที่มีใน
มหาวิทยาลัย/

สถาบัน 

32. Victoria University of นิวซีแลนด 19 ส.ค. 48 Mr. Jeff Howe, Director of Staff 
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Wellington International Projects 
Victoria University of 
Wellington, NZ 

Development 

33. Shivaji University อินเดีย 29 ส.ค. 48 Prof. M.M. Salunkhe 
Vice Chancellor Shivaji 
University,  
Vidyanagar, Kolhapur  

ทุกสาขาที่มีใน
มหาวิทยาลัย/

สถาบัน 

 

 การวิจัย 
 วิสัยทัศนดานการวิจัย : 
 มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนแหลงสราง พัฒนาองคความรูและสรางนักวิจัยที่มีศักยภาพ เพื่อนําไปสูการ
พึ่งตนเอง การเพิ่มผลผลิต และการสรางมูลคาเพิ่ม  การมีความเปนอยูที่ดีพอ สังคมเขมแข็ง สิ่งแวดลอมดี และ
เพื่อการไดขอมูลศักยภาพของทองถ่ินหรือประเทศ 

 แผนการดําเนินงาน ประกอบดวย 4 กลยุทธ(แผนงานรอง) แผนงานรองที่ 1 สรางและการพัฒนา
นักวิจัยและโครงการแผนงานรองที่ 2  ปรับปรุงโครงสรางและระบบบริหารงานวิจัยแผนงานรองที่ 3 พัฒนาระบบ
และปจจัยสนับสนุนการวิจัยแผนงานรองที่ 4  การเผยแพรและการใชประโยชนผลงานวิจัยรวม 25 โครงการ  
 

  

  
  

 การบริการวิชาการเพื่อสังคม 

 วิสัยทัศนดานการบริการวิชาการแกสังคม : 
 มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนศูนยกลางการใหบริการทางวิชาการแกชุมชนตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
เพื่อตอบสนองความตองการของทองถ่ิน ภูมิภาค ประเทศ และประเทศในภูมิภาคลุมน้ําโขง อันจะนําไปสูการชี้นํา
สังคมทางปญญา การพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากใหเขมแข็ง 
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 ประกอบดวย 2 กลยุทธ กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบ  กลไก ปจจัยสนับสนุนการใหบริการวิชาการ                  
และถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน กลยุทธที่ 2  สรางและพัฒนาทิศทางวิชาการ ความรู ภูมิปญญา เทคโนโลยีที่
เหมาะสมสูการพัฒนาชุมชนทองถ่ินและประเทศชาติ  และโครงการรวม 16 โครงการ  

 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 วิสัยทัศนดานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม : 
 มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนแหลงสราง อนุรักษ  สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาของอีสาน เพื่อ
สรางความเขมแข็งและเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

 แผนการดําเนินงาน ประกอบดวย 5 กลยุทธ ไดแก กลยุทธที่ 1  การพัฒนาบัณฑิตและบุคลากรทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม กลยุทธที่ 2  การทํานุบํารุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินและชาติ กลยุทธที่ 3 การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการดานศิลปะและวัฒนธรรม กลยุทธที่ 4  การประยุกตศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ินและ กลยุทธที่ 5 การแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน รวม 12 โครงการ  

 

 
 

เทคโนโลยี  อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญของมหาวิทยาลัย 
 

เทคโนโลยีที่ใชในการปฏิบัติงานและการใหบริการ 

เทคโนโลยีดานสารสนเทศและการสื่อสาร 
1. ระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Computer Network) มหาวิทยาลัยขอนแกนไดพัฒนาระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรเพื่อรองรับการปฏิบัติงานและการใหบริการบนพื้นที่มากกวา 5,500 ไร รองรับการใชงานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรทั้งบุคลากรในการปฏิบัติงานมากกวา 8,500 คน นักศึกษาทุกระดับ 28,358 คน และ
บุคลากรที่เก่ียวของอ่ืนๆ รวมผูใชงานของระบบทั้งสิ้น 39,291 คน เทคโนโลยีที่ใชในการจัดสรางระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร มีดังนี้ 
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 1.1 เทคโนโลยีใยแกวนําแสง (Fiber Optic Technology) มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดพัฒนาเชื่อมโยง
เครือขายหลักระบบเครือขายคอมพิวเตอรดวยสายเคเบิลใยแกวนําแสงมาตั้งแต พ.ศ. 2537 ดวยชนิดของสายทั้ง
แบบ Single Mode และ Multi-Mode โดยมีการนําเทคโนโลยีแบบ FDDI, ATM, Gigabit มารวมประยุกตใช
งานตามลําดับจนถึงปจจุบัน รวมทั้งไดขยายปลายทางดวยเครือขายสายทองแดง (UTP : Unshielded Twisted  
Pair) ในระยะไมเกิน 100 เมตรตอจุด มีจํานวนจุดเชื่อมตอเครือขายกวา 8,500 จุด ที่รองรับการใชเครือขาย
ภายในมหาวิทยาลัย (Intranet) ที่ความเร็ว 10/100/1000 Mbps. ทําใหสามารถเชื่อมโยงเครือขาย
คอมพิวเตอรไปยังอาคารตางๆ กวา 124 อาคาร เปนความยาวของสายระยะทางกวา 95 กิโลเมตร มูลคาการ
ลงทุนไปแลวกวา 163.82 ลานบาท 
 1.2 เทคโนโลยีเครือขายไรสาย (Wireless Technology) มีแอกเซสพอยต (Access  Points) จํานวน 
120 เครื่องที่บริหารจัดการโดยศูนยคอมพิวเตอร และอีกกวา 100 เครื่องที่คณะ/หนวยงานตางๆ ติดตั้งใชงาน
ภายในเอง กระจายการใหบริการเสริมในพื้นที่ตางๆ ที่จุดบริการแบบสายทองแดง(UTP) ไปไมทั่วถึง   ทําให
ผูรับบริการสามารถเขาสูระบบเครือขายคอมพิวเตอรไดอยางสะดวกในทุกสถานที่ 
2. นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน (e-Learning Innovation) สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดนําเอาเทคโนโลยีทางดานระบบการจัดการสื่อการเรียนรู (LMS:Learning Management 
Systems) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มาบูรณาการดวยองคความรูใหมทางดานการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อมาใชในการสราง/ประดิษฐ พัฒนา นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนสําหรับการใช
งาน การใหบริการตางๆ ไดแก   
         2.1 สื่อตนแบบ เพื่อเปนตัวอยางนําเสนอรูปแบบของการจัดสรางสื่อการเรียนการสอนอิเลคทรอนิกส 
(Courseware) ใหแกคณาจารย บุคลากรที่สนใจในดานการผลิตสื่อการเรียนรูตางๆ จํานวนมากกวา 16 ตนแบบ 
ทําใหในปจจุบันมีคณาจารยสามารถผลิตสื่อสําเร็จรูปในรายวิชาตางๆ ไดมากกวา รายวิชา นอกจากไปจากการ
จัดทําโฮมเพจรายวิชาทั่วๆ ไปที่คณาจารยจักตองจัดทําของตนเองอยูแลวตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
           2.2 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย วิดีทัศน ไดนําเอาเทคโนโลยีดานมัลติมีเดีย คอมพิวเตอรกราฟกและแอนนิ
เมชั่น (Computer Graphic and Animation) เขามาชวยในกระบวนการผลิตสื่อ การบันทึก/การตัดตอวิดีทัศน 
ภาพยนตร ทําไดสะดวก รวดเร็วและผสมผสานเขาไปสอดแทรกในการนําเสนอผลงานวิชาการ การเรียนการสอน
ไดอยางมีประสิทธิภาพมาก รวมทั้งทําใหการเผยแพร ประชาสัมพันธทําไดสะดวก รวดเร็วและกวางขวางหลาย
ชองทางมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผูใชสามารถเรียกชมสื่อไดตามความตองการบนเครือขายคอมพิวเตอร (VDO on 
Demand)   
3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Management  Information  Systems) การพัฒนาซอฟตแวร
คอมพิวเตอรเพื่อประยุกตใชงานดานการบริหารของมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับการสงเสริม สนับสนุนมาอยาง
ตอเนื่อง ทําใหหลายหนวยงานมีซอฟตแวรการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเปนของตนเอง เชน คณะ
แพทยศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร เปนตน นอกเหนือไปจากซอฟตแวรกลางที่ใชงานรวมกัน  
เชน โปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูลดานการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  
โปรแกรมระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุนโดยเกณฑพึงรับ-พึงจายลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชี
ตนทุนรายกิจกรรม โปรแกรมระบบฐานขอมูลการพัฒนาบุคลากร โปรแกรมใหบริการยืม-คืน สืบคนสารสนเทศ
ของสํ านั ก วิทยบริการ  โปรแกรมระบบฐานขอมูลการบริหารงานด านการ วิจั ย  เปนตน  ปจจุบัน
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดจัดตั้งหนวยประมวลผลสารสนเทศ (KKU  Operation  Center) ตามแผนงาน
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ยุทธศาสตรประเทศ (e-Government) เพื่อประมวลผลสารสนเทศในระดับกรม รองรับการปฏิบัติงานดานการ
จัดการสารสนเทศ จึงไดดําเนินงานโครงการบูรณาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยขอนแกน (KKU Data 
Warehouse) สําหรับงานดานการบริหารจัดการ มาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเลคทรอนิกสตอไป    
4. เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) มหาวิทยาลัยขอนแกน เริ่มพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีการประชุมทางไกล (VDO Conference) มาประยุกตใชในการเรียนการสอนทางไกลมาตั้งแต พ.ศ.
2539 โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกล ปจจุบันใชงานสําหรับการเรียนการสอนระหวาง
วิทยาเขตขอนแกนกับวิทยาเขตหนองคาย สามารถจัดหองเรียนไดมากกวา 3 รายวิชาพรอมๆ กัน (6 หองเรียน
พรอมกัน) ทําใหนักศึกษา อาจารยผูสอนสามารถสื่อสารโตตอบแบบสองทาง (Two-way Communication) ได
เสมือนจริงในหองเดียวกันได   
5. เทคโนโลยีวอยซโอเวอรไอพี (Voice Over IP) ไดเชื่อมโยงระบบเครือขายสายโทรศัพทเดิมแบบ Analog 
(Ericsson MD110) ซ่ึงใชงานอยูเดิมเขากับระบบเครือขายโทรศัพทใหมแบบ Digital (Alcatel 4400) ที่มีอยู
กวา 116 เครื่อง (IP Phone) ทําใหสามารถลดคาใชจายดานโทรศัพทในแตละเดือนไดเปนจํานวนมาก
ติดตอสื่อสารไดอยางสะดวก รวดเร็ว และรองรับเทคโนโลยีดานเสียงในอนาคตไดเปนอยางดี 
6. เทคโนโลยีสารสนเทศการถายทอดสัญญาณ (Multicasting) สําหรับการถายทอดสัญญาณภาพวีดิทัศนของ
สถานีโทรทัศนชองตางๆ สื่อวีดีทัศนงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่มีการบันทึกไว เพื่อนํามาเผยแพร 
ประชาสัมพันธใหแกบุคลากร นักศึกษา ผูสนใจ สามารถรับชมภาพและเสียงของกิจกรรมตางๆ ไดอยางคมชัด
ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร   
7. เทคโนโลยีดานระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูล (Data Security) เพื่อปองกันความเสียหายจาก
การทําลาย/สูญเสียขอมูลที่ใหบริการบนเครือขายคอมพิวเตอรที่มหาวิทยาลัยใหบริการ จึงไดนําเทคโนโลยีดาน
การเขารหัสขอมูล (Data Encryption) การจัดตั้งดานไฟรวอลล (Firewall) การกําหนดสิทธิของผูใชงาน 
(Authentication) การปองกันและกําจัดไวรัส (Virus  Protection) มาใชเปนมาตรการตางๆ เพื่อการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบ   

 

อุปกรณ  เคร่ืองมือที่ใชในการปฏิบัติงานและการใหบริการ 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณไอที มหาวิทยาลัยขอนแกนไดใหการสนับสนุนการจัดซื้อ จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอรเพื่อนํามาใชงานทางดานตางๆ ตามพันธกิจอยางสม่ําเสมอ ทําใหมีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใช
ในการเรียนการสอนกวา 7,661 เครื่อง โดยใชสําหรับการเรียนการสอน 5,082 เครื่อง ใชสําหรับงานดานการ
บริหาร 2,579 เครื่อง   
 เครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการนักศึกษาทั่วไป (e-Cluster) กวา 17 พื้นที่การใหบริการ จํานวน 937
เครื่องคอยใหบริการ และการจัดการเรียนการสอน มีหองสําหรับใหบริการเครื่องคอมพิวเตอร 24 ชั่วโมงอีกดวย
เครื่องเซิรฟเวอร (Server) จํานวนที่มีการใชงานจริงในระบบ 203 เครื่อง แบงออกเปนหลายชนิด ไดแก DHCP, 
DNS, Cache, Mail, Web, FTP, NTP, LDAP, WINS, Anti Virus, Media, VOIP, SUS, RADIUS, Booking, 
Backup เปนตน  
 อุปกรณเครือขายคอมพิวเตอร ที่เปนเครื่องสวิทซสลับสัญญาณ (Network Switch) รองรับการ
ใหบริการและการขยายเครือขายคอมพิวเตอรในอนาคต และการสํารองในกรณีมีอุปกรณในระบบชํารุด เสียหาย
จํานวน 197 ตัว (15 Core Switches, 68 Faculty Switches, 114 Edge Switches)   
2. หองเรียน IT และหองปฏิบัติการ อุปกรณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3. หนังสือ e-book, e-journal สํานักวิทยบริการเปนหนวยงานหลักที่ใหบริการแกบุคลากร นักศึกษาและบุคคล
ทั่วไป สามารถสืบคนสารสนเทศ ยืม-คืนวัสดุสิ่งตีพิมพตางๆ เชน หนังสือ วารสาร นิตยสาร จุลสาร e-Book 
(มากกวา 1,000 เรื่อง) e-Journal, e-Thesis, e-Database, CD-ROM Online เปนตน ที่ปจจุบันผูใชบริการที่
เปนบุคลากรสามารถยืม-คืนหนังสือแบบบริการดวยตนเองได (Self Services)  
        อุปกรณการกีฬา มีบริการยืม-คืน ที่กองกิจการนักศึกษา 
        สถานกีฬาออกกําลังกาย (Fitness Room) 
4. เคร่ืองมือในงานวิจัย 
5. เคร่ืองมือ/อุปกรณดานหองปฏิบัติการ 
 นอกจากอาคารเรียน และหองปฏิบัติการตางๆ ที่ใชในการสอนและการวิจัยในมหาวิทยาลัยและคณะ
ตางๆ แลว ในบางคณะ เชน คณะเกษตรศาสตร ยังมีสถานีทดลองและฝกอบรมกลาง ซ่ึงตั้งอยูในมหาวิทยาลัย  
มีพื้นที่ 1,500 ไร ประกอบดวยหมวดงานตางๆ ทั้งดานพืชและสัตว รวมถึงอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะ
เกษตรศาสตร เปนที่ตั้งของสาขาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของศูนยควบคุมศัตรูพืช โดยชีววิธีแหงชาติ และยุง
มีพื้นที่สําหรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ และการศึกษาวิจัย นอกมหาวิทยาลัย 2 แหง คือ สถานีทดลองและ
ฝกอบรมเขื่อนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ พื้นที่ 150 ไร เนนงานดานพืชผัก ไมผลเมืองหนาว และไมประดับ และ
สถานีทดลองและฝกอบรมเกษตรกรรมรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด มีพื้นที่ 1,250 ไร ซ่ึงเนนทางดานโคนมเปนหลัก 
เปนตน  

หองสมุดและระบบสืบคนขอมูล  
 มหาวิทยาลัยฯ ไดเห็นความสําคัญในอันที่จะจัดบริการกลาง เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน จึงไดรวม
งานดานหองสมุด ดานโสตทัศนศึกษา ดานการผลิตเอกสาร และศูนยหนังสือไวดวยกัน และไดมีพระราชกฤษฎีกา 
จัดตั้ง “สํานักวิทยบริการ” เมื่อ พ.ศ. 2522 และตอมาในคราวการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 
1/2548 ไดใหความเห็นชอบในการปรับโครงสรางใหม โดยเปลี่ยนชื่อ สํานักวิทยบริการ เปน “สํานักหอสมุด
และทรัพยากรการเรียนรู (Library and Learning  Resource Center)” และแบงสวนราชการภายใน ออกเปน 
6 กลุมภารกิจ ประกอบดวยกลุมภารกิจจัดการสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ กลุมภารกิจจัดการ
สารสนเทศสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมภารกิจจัดการสารสนเทศสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กลุมภารกิจสงเสริมการเรียนรู กลุมภารกิจพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ และกลุมภารกิจสนับสนุนทั่วไป  
 มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการมุงเนนพัฒนากระบวนการสนับสนุนการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพผูเรียน โดย
การปรับกลยุทธและกระบวนการบริการหองสมุด ใหเนนการตอบสนองความตองการของผูใช (user-oriented) 
ใหมากขึ้น พัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศใหเนนความสําคัญที่สาขาวิชา และการสนับสนุนการวิจัยของ
อาจารยและนักศึกษา สงเสริมการเขาถึงแหลงเรียนรูที่มีทั้งในหองสมุดและแหลงอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบหองสมุดอิเลคทรอนิกส (e-library) รวมถึง การสรางบรรณารักษที่ปรึกษา
ในการสืบคนวิทยานิพนธ/การทําวิจัยเฉพาะทาง แยกตามสาขาวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย/
นักศึกษา  
หอพักสําหรับนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยมีหอพักนักศึกษา (หอพักสวนกลาง) ปจจุบันมีจํานวน 37 หอพัก โดยเปนหอพักชาย
จํานวน 12 หอพัก รับนักศึกษาไดทั้งสิ้น 2,066 คน และหอพักหญิง จํานวน 15 หอพัก รับนักศึกษาไดทั้งสิ้น
2,952 คน รวมรับนักศึกษาได 5,018 คน ที่มีบริการและสวัสดิการภายในหอพัก เชน โทรศัพทติดตอภายใน
โทรศัพทสาธารณะทุกหอพัก เครื่องติดตอภายใน หองดูโทรทัศน หองคอมพิวเตอร และจุดบริการ Wireless Lan
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หองอานหนังสือ หองน้ํารวม จุดบริการน้ําดื่มทุกชั้น บริการรานซักอบ รีด/รานมินิมารท บริการเครื่องซักผา
หยอดเหรียญ มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยบริการตลอด 24 ชั่วโมง (หอพักหญิง) ลานจอดรถจักรยานยนต 
สนามกีฬาภายในบริเวณหอพัก รวมถึง การใหบริการของหนวยหอพัก เชน บริการใหคําปรึกษา บริการใหยืม
กุญแจสํารอง บริการรับจาย ไปรษณียภัณฑ และบริการรับเรื่องแจงซอม เปนตน  
 ในคณะตางๆ จะมีหอพักของคณะดวย เชน หอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มี 4 อาคาร จําแนก
เปนหองพักนักศึกษา หองพักพิเศษเปดบริการบุคคลทั่วไป หองอาจารยประจําหอและหองนอนเวร  
 นอกจากนี้ ระบบการบริการอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย ยังประกอบดวย ศูนยหนังสือ ศูนยอาหาร สถานออก
กําลังกาย (Fitness House) สนามกีฬา โรงพยาบาล โรงเรียนสาธิตฯ สถานเลี้ยงเด็กกลางวัน ศูนยสาธิตการ
พัฒนาเด็ก สวัสดิการ สโมสรนักศึกษา สถานที่สําหรับนันทนาการและกีฬา ธนาคาร และปมน้ํามัน เปนตน 
 
สภาพแวดลอมดานกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับที่สําคัญของมหาวิทยาลัย กฎระเบียบขอบังคับดานอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย ขอกําหนดเกี่ยวกับการรับรองระบบงาน การรับรอง หรือ ขอกําหนดดานการ
รับรองคุณวุฒิ มาตรฐานการศึกษาที่เกี่ยวของ และกฎระเบียบขอบังคับดานสิ่งแวดลอม การเงิน หลักสูตร 
ที่บังคับใชกับมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัฯ ไดดําเนินงานบริหารองคกร บริหารงานบุคคล บริหารหลักสูตร โดยใชกฎ ระเบียบ  
และขอปฏิบัติตางๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน และกฎระเบียบของสภาวิชาชีพ ดังตอไปนี้  
 

กฎหมาย กฎระเบยีบ ขอบังคับ เน้ือหา สาระสําคญัของกฎหมาย กฎระเบียบ 
ขอบังคับ 

สวนราชการที่เปนผูออก 
หรือเจาของกฎหมาย 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ขอกําหนดในการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เกณฑมาตรฐาน สกอ. เกณฑมาตรฐานหลกัสูตร สกอ. 
กฎระเบียบของสภาวิชาชีพ เชน เกณฑมาตรฐาน
ของแพทยสภา สภาการพยาบาล  

การกําหนดหลักสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต สภาวิชาชีพ เชน แพทยสภา 
สภาการพยาบาล 

ระเบียบการวัดผลของมหาวิทยาลัยฯ และระบบ
การวัดผลของคณะ 

เกณฑคุณภาพเพ่ือการดําเนินงานใหไดมาตรฐาน
ดานการจัดการศึกษา 

สมศ. กพร. สกอ. มข. 
กสพท. 

มาตรฐาน ดัชนีและตัวบงชี้เกณฑคุณภาพของ 
สมศ. กพร. สกอ. มข. กสพท. 

การประกันคุณภาพการศึกษา สมศ. กพร. สกอ. มข. 
กสพท. 

2. มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
มาตรฐานการวิจัยของหนวยงานภาครัฐ (ราง) แนวคิดเรื่องความสามารถในการแขงขันที่มุงเนน

ใหเกิดผลโดยตรงตอหนวยงานวิจัย เนนใหมีการ
พัฒนาองคกรวิจัยในระยะยาว และเนนการพัฒนา
ศักยภาพและความกาวหนาของเจาหนาที่ใน
องคกรนั้น 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

หลักเกณฑการพิจารณาจริยธรรมของการวิจัยใน
มนุษย พ.ศ. 2540 

ขอกําหนดเพื่อใหการดําเนินการวิจัยชอบดวย
มนุษยธรรม จริยธรรมทั้งการวิจัยในคนและ
สัตวทดลอง โดยยึดแนวทางการดาํเนินการตาม 
Declaration of Helsinki, World Health 
Organization’s ICH – GCP Guidelines 

คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

หลักเกณฑการใชหองปฏิบัติการวิจัย ขอกําหนดเพื่อใหมกีารใชงานหองปฏิบัติการเพื่อ
การวิจัยตามหลักการของ Good Laboratory  
Practice 

คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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กฎหมาย กฎระเบยีบ ขอบังคับ เน้ือหา สาระสําคญัของกฎหมาย กฎระเบียบ 
ขอบังคับ 

สวนราชการที่เปนผูออก 
หรือเจาของกฎหมาย 

หลักเกณฑการเก็บวัสดุทางชีวภาพเพือ่การวิจัย เพื่อกําหนดเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการวิจัย
ทางชีววิทยา (Biological safety) 

คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

จรรยาบรรณของการวิจัยในสัตวทดลอง  ระเบียบและวิธีการขอใชสัตวทดลองในการทําวิจัย สํานักบริหารการวจัิย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

3. มาตรฐานดานการบริการวิชาการและการบริการทางการแพทย 
พรบ. วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 จรรยาแพทย กฎหมายที่เกี่ยวกับเวชปฏิบัติ วาดวย

การรักษาจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ 
 

แพทยสภา 
 

พรบ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ขอปฏิบัติเพ่ือควบคุมและดูแลใหผูประกอบวิชาชีพ
ในสถานพยาบาลปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายวาดวย
การประกอบโรคศลิปะ กฎหมายวาดวยวิชาชีพเวช
กรรม 

กระทรวงสาธารณสุข 
 

มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (hospital 
accreditation : HA)  

เกณฑคุณภาพเพ่ือการดําเนินงานใหไดมาตรฐาน
ดานการบริการทางการแพทย 

สถาบันพัฒนาและรับรอง 
คุณภาพโรงพยาบาล (พ.ร.พ.) 

มาตรฐานคุณภาพหองปฏิบัติการ เกณฑคุณภาพเพ่ือการดําเนินงานใหไดมาตรฐาน
ดานการบริการทางการแพทย 

ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย 

4. มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ระเบียบมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 วาดวยการ
บริหารสาํนักวัฒนธรรม 

 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

5. มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 
2541 

  

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

  

พระราชบัญญัติ ระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  

การบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 
2494 

  

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 

  

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
2535 และ พ.ศ. 2545  

  

พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจาํตําแหนง 
พ.ศ. 2538 

  

พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ พ.ศ. 2539 แกไขเพิม่ พ.ศ. 2549 

  

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 
2541 

  

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 

  

กฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 
2544 

  

กฎกระทรวงเกี่ยวกับการบริหารงานบคุคล   
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กฎหมาย กฎระเบยีบ ขอบังคับ เน้ือหา สาระสําคญัของกฎหมาย กฎระเบียบ 
ขอบังคับ 

สวนราชการที่เปนผูออก 
หรือเจาของกฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการฌาปนกิจ
สงเคราะหของสวนราชการ องคการรฐั และ
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2517 

  

ระเบียบวาดวยการใหขาราชการ ไปศกึษา 
ฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. 2512 
และที่แกไขเพ่ิมเตมิ 

  

ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2535  
 

 

ระเบียบวาดวยการใหขาราชการพลเรอืน ใน
มหาวิทยาลัย ไปศกึษาตอในประเทศ พ.ศ. 
2542 

  

ระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
พ.ศ. 2544 

  

ระเบียบของมหาวทิยาลัย วาดวยการให
ขาราชการ ไปปฏิบตัิงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทาง
วิชาการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2544 

  

ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนพิเศษ ของขาราชการ และ
ลูกจางประจํา ผูไดรับเงินเดือน หรือ คาจางสูง
ของตําแหนง พ.ศ. 2544 

  

ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการทําขวัญ
ขาราชการและลูกจาง พ.ศ. 2546 

  

ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี วาดวย การจัด
สวัสดิการในสวนราชการ พ.ศ. 2547 

  

หนังสือเวียน มติ ครม. สกอ. อ.ก.ม.มข. และ 
ก.บบ.มข. ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

  

ระเบียบสาํนักงบประมาณวาดวยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2545  

ระบบการควบคุมการใชจายงบประมาณโดยสํานัก
งบประมาณ เพ่ือตดิตามประเมินผลเชิง
เปรียบเทียบแผนและผลการดาํเนินการ ทั้งดาน
การใชจายงบประมาณแผนดินและเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย 

สํานักงบประมาณ 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย
การกําหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. 
2544 

ระบบการควบคุมภายในของสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดิน มีองคประกอบการควบคมุภายใน 5
องคประกอบ 

สํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน 

แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการและการ
ประเมินผลประจําปงบประมาณ ของ 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) 

ระบบประเมินการปฏิบัติราชการ ตามแนวทางการ
พัฒนาการปฏิบัติราชการและการประเมินผล
ประจําปงบประมาณ  

คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (กพร.) 

ระเบียบเงินรายได มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 
2540 

ประเภทของเงินรายได อํานาจ/ลักษณะการจัดทํา
งบประมาณเงินรายได อํานาจการใชจายเงินรายได 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
พ.ศ.2535 

กระบวนการ วิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุ การควบคุม
และการจําหนายพสัดุ 

กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 
2544 

วาดวยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
และ วาดวยวินัยและงบประมาณการคลัง 

สํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน 

6. มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
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กฎหมาย กฎระเบยีบ ขอบังคับ เน้ือหา สาระสําคญัของกฎหมาย กฎระเบียบ 
ขอบังคับ 

สวนราชการที่เปนผูออก 
หรือเจาของกฎหมาย 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ขอกําหนดในการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เกณฑมาตรฐาน สกอ. เกณฑมาตรฐานหลกัสูตร สกอ. 
กฎระเบียบของสภาวิชาชีพ เชน เกณฑมาตรฐาน
ของแพทยสภา สภาการพยาบาล  

การกําหนดหลักสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต สภาวิชาชีพ เชน แพทยสภา 
สภาการพยาบาล 

ระเบียบการวัดผลของมหาวิทยาลัยฯ และระบบ
การวัดผลของคณะ 

เกณฑคุณภาพเพ่ือการดําเนินงานใหไดมาตรฐาน
ดานการจัดการศึกษา 

สมศ. กพร. สกอ. มข. 
กสพท. 

มาตรฐาน ดัชนีและตัวบงชี้เกณฑคุณภาพของ 
สมศ. กพร. สกอ. มข. กสพท. 

การประกันคุณภาพการศึกษา สมศ. กพร. สกอ. มข. 
กสพท. 

7. มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ 

การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอดุมศึกษา แบงออกเปน 4 มิติ 7 มาตรฐาน และ 39+9 ตัว
บงชี้ 
 

สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) 

มาตรฐานสถาบันอดุมศึกษาเพื่อการประกัน
คุณภาพภายใน 

ปรับจากองคประกอบสําหรบัการตรวจสอบระบบ
และกลไกของหนวยงานระดับคณะ รวม 9 
องคประกอบ ใหมีความสอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาตแิละประเมินคุณภาพการศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

การดําเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector 
Management Quality Award –PMQA) และ
เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality 
Award - TQA) 

กรอบการดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 รวมทัง้หลักเกณฑและแนวคิดของ
รางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ไดแก Malcolm Baldrige Quality Award 
(MBNQA) และ Thailand Quality Award 
(TQA) 

สํานักงาน ก.พ.ร. และสถาบัน
เพ่ิมผลผลิตแหงชาติ 

การจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด
และในกํ ากับสํ านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  
 

การจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด
และใน กํากับสํ านักงานคณะกรรมการการ
อุ ด ม ศึ ก ษ า  โ ด ย ร ะ บ บ ฐ า น ข อ มู ล  Online 
(Ranking 2005)  
เริ่มเมื่อ  ป พ.ศ. 2548 

โดยสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
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ข. ความสัมพันธระดับองคกร (Organizational Relationship) 
 โครงสรางองคกร และระบบธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย ความสัมพันธในแงการรายงานระหวาง
คณะกรรมการธรรมาภิบาล ผูนําระดับสูง และองคกรกํากับ 

โครงสรางการบริหาร  มหาวทิยาลัยขอนแกน

สภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย  ที่ประชุมคณบดีอธิการบดี

รองอธิการบดี

หมายเหตุ : * องคกรในกํากับมหาวิทยาลัยเปนหนวยงานที่จัดต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย
ใหเปนองคกรท่ีข้ึนตรงตอมหาวิทยาลัยแตอาจอยูภายใตการดูแลของ คณะ  ศูนย สถาบัน สํานัก หรือบัณฑิตวิทยาลัย

อ.ก.ม.

ผูชวยอธิการบดี

คณบดี

คณะกรรมการประจําคณะ/
บัณฑิตวิทยาลัย

เลขานุการคณะ/
บณัฑิตวิทยาลยั

หัวหนาภาควิชา

คณบด/ีผูอํานวยการ
องคกรในกํากับ
มหาวิทยาลัย *

คณะกรรมการประจําคณะ /
คณะกรรมการอํานวยการ *

ผูอํานวยการศูนย

เลขานุการศูนย

คณะกรรมการ
ประจําศูนย

ผูอํานวยการสถาบัน

เลขานุการสถาบนั

คณะกรรมการ
ประจําสถาบัน

หัวหนาสํานกังาน
อธกิารบดี

ผูอํานวยการสํานกั

เลขานุการสํานัก

คณะกรรมการ
ประจําสํานัก

ผูอํานวยการกอง

มหาวิทยาลัยขอนแกน

12  รายงานประจําป   มหาวิทยาลัยขอนแกน   2547
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โครงสรางการจดัสายงานบริหาร  สํานักงานอธิการบดี

สภามหาวิทยาลัย

สํานักงานกฎหมาย หัวหนาสํานักงานอธิการบดี

คณะกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย  ท่ีประชุมคณบดี

อธิการบดี

รองอธิการบดี
ฝายแผนและ
สารสนเทศ

 รองอธิการบดี
ฝายวิชาการ

และวิเทศสัมพันธ

รองอธิการบดี
ฝายวิจัย

รองอธิการบดี
ฝายบริหาร

รองอธิการบดี
ฝายพัฒนา
นักศกึษา

 ฝายบริหาร

กองคลัง
กองแผนงาน 
(เฉพาะงาน
ผังแมบท)
กองอาคารและ
สถานที่
ศูนยประชุมอเนก
ประสงคกาญจนา
ภเิษก
หนวยงานอื่นๆ 
ท่ีอธิการบดี
มอบหมาย

ฝายแผนและ
สารสนเทศ
กองการเจาหนาท่ี 
(ยกเวนงานวินัยและ
นิติการ)
กองแผนงาน
(ยกเวนงานวาง
ผังแมบท
และงานวิเทศ
สัมพันธ)
ศูนยคอมพิวเตอร
สํานักงานประเมินและ
ประกันคุณภาพ 
วิทยาเขตหนองคาย
ศูนยหัวใจสิริกิต์ิฯ 

 ศูนยประสานงาน
เขตอุตสาหกรรมฯ 
สถาบันเอดส 
มหาวิทยาลัยขอนแกน
หนวยงานอื่นๆ 
ท่ีอธิการบดีมอบหมาย

 ฝายวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ
กองบริการ
การศึกษา
กองกลาง 
(งานประชุม)
สํานักทะเบียน
และประมวลผล 
บัณฑิตวิทยาลัย 
สํานักวิทยบริการ 
สถาบันสันติศึกษา 
สํานักงานวิเทศสัมพันธ 
สํานักนวัตกรรม
การเรียนการสอน 
องคกรในกํากับที่มี
หนาที่ผลิตบัณฑิต 
หนวยงานอื่นๆ  
ที่อธิการบดีมอบหมาย

ฝายวิจัย

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
สํานักบริหาร
การวิจัย
หนวยงานอื่นๆ 
ท่ีอธิการบดี 
มอบหมาย

ฝายพัฒนา
นักศกึษา
กองกิจการ
นักศึกษา
หนวยงาน
อื่นๆ 
ท่ีอธิการบดี 
มอบหมาย

หนวยตรวจสอบภายใน

รองอธิการบดี
ฝายกิจการ

พิเศษ

ฝายกิจการพิเศษ

กองกลาง 
(เฉพาะงานรักษา
ความปลอดภยั
งานประชาสัมพันธ
และสภาอาจารย)
ศูนยบริการวิชาการ
สํานักวัฒนธรรม 
รวมทั้งหอศิลปะ
วัฒนธรรม
สํานักงานชุมชน
สัมพันธ 
หนวยศิษยเกา
สัมพันธ 
หนวยงานที่มีภารกิจเฉพาะ
(สํานักงานบริหารจัดการ
ทรัพยสิน ศูนยหนังสือและ
โรงพิมพมหาวิทยาลัย)

 องคกรในกํากับท่ีไมมีหนาที่
ผลิตบัณฑิต (สถานีวิทยุ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน และ
หอพักนักศึกษา 9 หลัง)
 หนวยงานอื่นๆ 
ที่อธิการบดีมอบหมาย

(อางอิงตามแนบทายประกาศ มข. ฉบับที ่287/2547)

อ.ก.ม.

ฝายอํานวยการ

กองกลาง 
(เฉพาะงาน
สารบรรณ
งานประสานงาน
มหาวิทยาลัย และ
งานเลขานุการ
ผูบริหาร)
สํานักงานขอมูล
ขาวสาร 

 หนวยงานอื่นๆ 
ท่ีอธิการบดี
มอบหมาย

ผูชวยอธิการบดี
ฝายอํานวยการ

มหาวิทยาลัยขอนแกน

13  รายงานประจําป   มหาวิทยาลัยขอนแกน   2547

 

 



รายงานการประเมินตนเองและรายงานประจําป มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจาํปการศึกษา 2548 

 -35-

 

การบริหารจัดการ 
 ในปการศึกษา 2548  มหาวิทยาลยัขอนแกนมีการจัดแบงโครงสรางคณะ/หนวยงาน โดยสรุปคือ 
 ๏ คณะวิชาหรอืเทียบเทา 16 คณะ/ 3 หนวยงาน  (112  ภาควิชา และ 290 สาขาวิชา) 
 ๏ หนวยงานสนับสนุนวิชาการ 6 หนวยงาน (ศูนย / สถาบนั / สํานัก) 
 ๏ หนวยงานภายใน 6 หนวยงาน 
 ๏ หนวยงานในกํากับ 3 หนวยงาน 
 ๏ สถาบันสมทบ 5 แหง 
 มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ สรุปภารกิจดานบริหารจัดการ
ดังนี้ 
การพัฒนาโครงสรางการบริหารและระบบบริหารตามแนวทางบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
 ในปการศึกษา 2548  มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ โดยดําเนินการ
ปรับปรุงระบบการบริหารและระบบงานโดยมีการปรับโครงสรางองคกรของคณะวิชา หนวยงานสนับสนุนการ
บริหารและวิชาการ และยุบรวมหนวยงาน/ปรับกระบวนงานของหนวยงานระดับคณะ โดยมีการยุบรวมภาควิชา
ภายในคณะตางๆ  7 คณะ และปรับโครงสรางองคกรภายใต สํานัก ศูนย  5 หนวยงาน สรุปดังนี้  

โครงสรางการแบงสวนราชการภายในฯ ลําดับที ่ คณะ/หนวยงาน 
เดิม ใหม 

ประกาศสภา
มหาวิทยาลยั 
ขอนแกน 

1. สถาบันวิจัยและพฒันา** 
(สํานักบริหารการวจัิย) 

1) สํานักงาน  
   ผูอํานวยการ 
2)  3  ฝาย 
 

1)  4 กลุมงาน 
** ตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 3/2547 
ลงวันที่ 28 เมษายน 2547 และ 14 
กันยายน 2547 เห็นควรจัดตั้ง ”สํานัก
บริหารการวิจัย” 

ฉบับที่ 10/2547 
ลงวันที่ 15 ก.ย. 
2547 

2. สํานักวิทยบริการ** 
(สํานักหอสมดุและ
ทรัพยากรการเรียนรู) 

1)  สํานักงาน 
    ผูอํานวยการ 
2)  4 ฝาย 

1)  6  กลุมภารกิจ 
 **  มติสภามหาวทิยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 
1/2548 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2548 
ใหปรับปรุงการแบงสวนราชการของสาํนัก
วิทยบริการ และเปลี่ยนชื่อเปน 
“สํานักหอสมุดและทรัพยากรการ
เรียนรู” 

ฉบับที่ 2/2548 
ลงวันที่  28 มี.ค. 
2548 

3. สํานักทะเบียนและ 
ประมวลผล ** 
(สํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ) 

ไมมีการแบงสวน 
ราชการภายใน 

1)  6 กลุมงานภารกิจ 
** มติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 
1/2548 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2548 
ใหปรับปรุงการแบงสวนราชการ โดยให
รวมการแบงสวนราชการของสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล  และกองบรกิาร
การศึกษา  สํานักงานอธิการบดี เขา
ดวยกัน และเปลี่ยนชื่อเปน “ สํานัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ” 

ฉบับที่ 3/2548 
ลงวันที่ 28 มี.ค. 
2548 

4. ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 1)  สํานักงาน 
    ผูอํานวยการ 
2)  5 ฝาย 

1)  4 กลุมงานภารกิจ ฉบับที่ 4/2548 
ลงวันที่ 28 มี.ค. 
2548 

5. บัณฑิตวิทยาลัย 1) สํานักงานคณบดี ไมมีการแบงโครงสรางหนวยงานภายใต ฉบับที่ 5/2548 
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โครงสรางการแบงสวนราชการภายในฯ ลําดับที ่ คณะ/หนวยงาน 
เดิม ใหม 

ประกาศสภา
มหาวิทยาลยั 
ขอนแกน 

สํานักงานคณบดี แตสามารถจัดแบงเปน
งาน/กลุมงานตามยุทธศาสตรของภารกิจ
ที่หนวยงานรับผิดชอบในชวงเวลานั้นไม
เกิน 3 กลุมงาน โดยจัดทําเปนประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย 

ลงวันที่ 28 มี.ค. 
2548 

6. คณะมนุษยศาสตรฯ 1) สํานักงานคณบดี 
2) 8 ภาควิชา 

1) สํานักงานคณบดี 
2) สายวิชามนุษยศาสตรฯ 

ฉบับที่ 9/2548 
ลงวันที่ 21 ต.ค. 
2548 

7. คณะสถาปตยกรรม 
ศาสตร 

1) สํานักงานคณบดี 
2) 4 ภาควิชา 

1) สํานักงานคณบดี 
2) สายวิชาสถาปตยกรรม- 
    ศาสตร 

ฉบับที่ 10 /2548 
ลงวันที่ 21 ต.ค. 
2548 

8. คณะวิทยาการจัดการ 1) สํานักงานคณบดี  
2)  3 ภาควิชา 

 เปนการบริหารในรูปของ 
คณะกรรมการ ไมมีการแบง 
สวนราชการภายใน 

ฉบับที่ 11/2548 
ลงวันที่ 21 ต.ค. 
2548 

9. คณะเกษตรศาสตร 1) สํานักงานคณบดี 
2) 9 ภาควิชา 

1)  สํานักงานคณบด ี
2)  5 ภาควิชา 

ฉบับที่ 12/2548 
ลงวันที่ 21 ต.ค. 
2548 

 10. คณะเทคนิคการแพทย 1) สํานักงานคณบดี 
2) 5 ภาควิชา 

1)  สํานักงานคณบด ี
2)  สายวิชากายภาพบําบัด 
3)  สายวิชาเทคนิคการแพทย 
 

ฉบับที่ 13/2548 
ลงวันที่ 21 ต.ค. 
2548 

11. คณะศึกษาศาสตร 1) สํานักงานคณบดี 
2) 8 ภาควิชา 
3) โรงเรียนสาธิต 

1) สํานักงานคณบดี 
2) สํานักงานวิชาการ 
3) โรงเรียนสาธิต 

ฉบับที่  14/2548 
ลงวันที่  21 ต.ค.  
2548 

12. คณะเภสัชศาสตร 1) สํานักงานคณบดี 
2) 6 ภาควิชา 

1) สํานักงานคณบดี 
2) สํานักงานวิชาการ 

ฉบับที่ 15/2548 
ลงวันที่ 25 พ.ย. 
2548 

 
การปรับปรุงโครงสรางองคกรและการบริหารเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจ มหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการปรับปรุงโครงสรางและระบบบริหารระดับคณะและหนวยงาน โดยดําเนินการ
ปรับโครงสรางองคกรและการบริหารในระดับคณะ ดวยการปรับภาควิชาในคณะตางๆ 8 คณะ ไดแก คณะ
พยาบาลศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะ
วิทยาการจัดการ คณะศึกษาศาสตร คณะเกษตรศาสตร และคณะเทคนิคการแพทย และปรับโครงสรางสํานักงาน
คณบดีในคณะเภสัชศาสตร วิทยาการจัดการ และพยาบาลศาสตร นอกจากนั้น มีการปรับโครงสรางภายในและ
การแบงสวนราชการของสํานักงานอธิการบดี บัณฑิตวิทยาลัย สํานักวิทยบริการ สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานัก
ทะเบียนและประมวลผล และศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การจัดตั้งหนวยงานรองรับทิศทางมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร 
 ในชวงระหวางป 2546 - 2548 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดตั้งหนวยงานภายในขึ้นใหม เพื่อรองรับ
การดําเนินงานตามแผนปกติ การรองรับการขยายภารกิจและหนาที่ และรองรับการใหบริการรวมทั้งระบบการ
บริหารจัดการที่มีเปลี่ยนแปลงเพื่อใหสามารถดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหสามารถบรรลุวิสัยทัศน ดังนี้ 
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1) หนวยงานผลิตบัณฑิต ไดแก วิทยาเขตหนองคาย คณะนิติศาสตร   
2) หนวยงานสนับสนุนวิชาการและวิจัย ไดแก สํานักวัฒนธรรม สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน 

สํานักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันภาษา และสถาบันขงจื๊อ  
3) หนวยงานสนับสนุนการบริหาร ไดแก สํานักบริหารการวิจัย สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ 

สํานักงานประสานและจัดการเรื่องรองเรียน  
4) หนวยงานบริการและภารกิจเฉพาะดานของมหาวิทยาลัยโดยจัดขึ้นเปนองคกรในกํากับ ไดแก

ศูนยประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ สํานักงานอุทยาน
วิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอาคารขวัญมอ 
 
กลุมนักศึกษา/ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และตลาดที่สําคัญของมหาวิทยาลัย ความตองการ และ
ความคาดหวังที่สําคัญ ที่เกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการศึกษา การบริการ และการปฏิบัติการ ความแตกตาง
ในความตองการและความคาดหวังของแตละกลุม 
นักศึกษา 
 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด จําแนกตามคณะ ระดับการศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 
2548 มีดังตอไปนี้ 
 

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด จําแนกตามคณะ ระดับการศึกษา ปการศึกษา 2548 
ระดับการศึกษา 

ลําดับ คณะ 
 ปริญญาตรี   บัณฑิตศึกษา  

รวม 

1 คณะเกษตรศาสตร 1,486 550 2,036 
2 คณะวิศวกรรมศาสตร 2,875 256 3,131 
3 คณะศึกษาศาสตร 1,007 835 1,842 
4 คณะพยาบาลศาสตร 710 601 1,311 
5 คณะวิทยาศาสตร 1,744 470 2,214 
6 คณะแพทยศาสตร 1,106 218 1,324 
7 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1,612 478 2,090 
8 คณะเทคนิคการแพทย 567 55 622 
9 คณะสาธารณสุขศาสตร 654 281 935 
10 คณะทันตแพทยศาสตร 303 52 355 
11 คณะเภสัชศาสตร 691 203 894 
12 คณะเทคโนโลยี 505 104 609 
13 คณะสัตวแพทยศาสตร 462 11 473 
14 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 340 9 349 
15 คณะวิทยาการจัดการ 2,633 265 2,898 
16 คณะศิลปกรรมศาสตร 269 - 269 
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17 วิทยาเขตหนองคาย 1,458 - 1,458 
18 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ - 975 975 
19 บัณฑิตวิทยาลัย - 69 69 
 รวมทั้งสิ้น 18,422 5,432 23,854 

แหลงขอมูล : กลุมภารกิจประมวลผล  สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  (สํารวจวันที่  14  กรกฎาคม  2548)    
หมายเหตุ :  รวมระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก  จํานวน  84  คน  
 ไมรวมระดับต่ํากวาปริญญาตรีผูชวยทันตแพทย  จํานวน 23  คน (ชาย 4  คน, หญิง 19  คน)  
 และวุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (แพทยประจําบาน) จํานวน 107  คน (ชาย 42 คน,  
 หญิง 65 คน)         

 สวนตลาด ของมหาวิทยาลัยฯ มีการแบงกลุมนักศึกษา ตามวิธีการรับเขาศึกษามี 4 วิธี คือ 1) รับตรงใน
ระบบโควตาสําหรับนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) รับในระบบ แอ็ดมิชชัน ผาน สกอ. 3) รับโดยวิธี
พิเศษ เพื่อใหไดบุคคลที่มีความรูความสามารถเปนพิเศษดานตางๆ เชน ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดาน
ศิลปะ ดานดนตรี ดานกีฬา ฯลฯ และ 4) รับเขาศึกษาในหลักสูตรโครงการพิเศษ การจําแนกนักศึกษา แบงออก
ตามระดับการศึกษาปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา กลุมสาขาวิชา ชั้นปการศึกษา ตามความสนใจ และ
ความสามารถพิเศษ    
 นอกจากนั้น สวนตลาดในประเทศแลว มหาวิทยาลัยฯ ยังมี นักศึกษานานาชาติ และประเทศแถบลุมน้ํา
โขงและภูมิภาคอินโดจีน  
ผูรับบริการ 
 มหาวิทยาลัยฯ มีการจําแนกผูรับบริการออกเปน ผูรับบริการภายใน และผูรับบริการภายนอก 
 ผูรับบริการภายนอก ไดแก ผูรับบริการทุกภาคสวนทั้งองคกร ภาครัฐ และเอกชน จากการบริการของ
มหาวิทยาลัย การบริการวิชาการ และการบริการวิชาชีพตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 
 ผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ ของมหาวิทยาลัยฯ ไดแก นักศึกษาปจจุบัน นักศึกษาในอนาคต ผูปกครอง 
ศิษยเกา คณาจารย/บุคลากรมหาวิทยาลัยทุกระดับ นายจาง ผูประกอบการ ผูใชบัณฑิต ผูรับบริการทุกภาคสวน
ทั้งองคกรภาครัฐ และเอกชน องคกรที่กํากับดูแลมหาวิทยาลัย ชุมชนที่เก่ียวของ ทั้งชุมชนภายในมหาวิทยาลัย 
ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย และชุมชนที่อยูหางไกลตอยูในเขตบริการของมหาวิทยาลัย เชน กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและภูมิภาคอินโดจีน รวมถึง คูความรวมมือ และ
เครือขายพันธมิตรของมหาวิทยาลัยฯ เปนตน   

ผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ และวิธีการรับฟงและเรียนรู ความตองการที่สําคัญ และความคาดหวัง 
กลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ วิธีการรับฟงและเรียนรู ความตองการที่สําคัญ และความคาดหวัง 

 นักศึกษาปจจุบัน 
(ภาคปกติ/ภาคพิเศษ/ภาคสมทบ/
นักศึกษาตางประเทศ)  

1. ระบบอาจารยท่ีปรึกษาท่ีเขมแข็ง และฝายกิจการนักศึกษา 
2. ระบบสโมสรนักศึกษา 
3. การประชุมและสัมมนารวมกัน 
4. จดหมายขาว 
5. การสัมภาษณ 
6. การจัดกลุมสนทนา (Focus Group) 
7. การสํารวจความคิดเห็น 
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กลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ วิธีการรับฟงและเรียนรู ความตองการที่สําคัญ และความคาดหวัง 
 นักศึกษาในอนาคต 

(นักเรียนมัธยม/นศ. ปวส/นศ.
ตางชาติ/บุคคลทั่วไปที่ศึกษาตอ) 

1. การเยี่ยมโรงเรียน และแนวแนวในโรงเรียน  
2. การจัดนิทรรศการ และการประชาสัมพันธ โดยพิจารณาถึงกลุม

วิชาชีพเฉพาะดวย 
3. การจัดทําเอกสาร แผนพับ 
4. การสัมภาษณ 
5. การจัดกลุมสนทนา (Focus Group) 

 ผูปกครอง 
 

1. โทรศัพทสายดวน 
2. จดหมายขาว 

 ศิษยเกา 
 

1. เว็บไซตหนวยศิษยเกาสัมพันธ 
2. จดหมาย หรือ จดหมายขาว 
3. E-mail 
4. การสัมภาษณ 

 คณาจารย/บุคลากรมหาวิทยาลัยทุก
ระดับ 

(ผูบริหาร/คณาจารย/บุคลากร/
ลูกจาง/พนักงานมหาวิทยาลัย) 

1. การประชุม หรือสัมมนา 
2. หนังสือเวียน 
3. เวบไซตของมหาวิทยาลัย 
4. E-mail 
5. การสํารวจความคิดเห็น 

 นายจาง ผูประกอบการ ผูใชบัณฑิต 
 

1. การเยี่ยมชมกิจการ 
2. จดหมายติดตามผลการทํางานของบัณฑิต 
3. E-mail 
4. การสัมภาษณ 
5. การสํารวจความพึงพอใจ 

 ผูรับบริการทุกภาคสวนทั้งองคกร
ภาครัฐ และเอกชน 

 

1. แบบสอบถาม การสํารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ 
2. การประชาสัมพันธ 
3. การเชิญเขารวมกิจกรรม 
4. Road Show 

 องคกรที่กํากับดูแลมหาวิทยาลัย 1. หนังสือเวียน 
2. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
3. การประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน 
4. Road Show 

ชุมชนที่เก่ียวของท้ังภายใน
มหาวิทยาลัย ชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัย และชุมชนที่อยูหางไกล 
รวมถึง กลุมประเทศอนุภูมิภาคลุม
น้ําโขง 

1. การประชุมรวมกัน 
2. การสัมภาษณ 
3. การจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวม 
4. แบบสอบถาม การสํารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ 
5. Road Show 
6. ขาวมหาวิทยาลัย (KKU Post) 

 คูความรวมมือ และเครือขายพันธมิตร 1. เอกสารขอตกลงความรวมมือ  
2. E-mail 
3. การประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน 
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กลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ วิธีการรับฟงและเรียนรู ความตองการที่สําคัญ และความคาดหวัง 
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง นักศึกษา คณาจารย/บุคลากร และ

องคกร 
5.   กระบวนการ Benchmarking  

 (ที่มา: ผลจากการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูบริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ระหวางวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2549 ณ โรงแรมจลุดิสเขาใหญ จ. นครราชสมีา) 

 แนวทาง/กระบวนการสื่อสารกับกลุมผูเรียน/นักศึกษา/ผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียเพื่อทราบความ
ตองการและความคาดหวัง 

การรับฟงและเรียนรู ความตองการและความคาดหวัง ดานนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยฯ มีชองทางการรับฟงความตองการและความคาดหวังของนักศึกษา โดยการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาตอประสิทธิภาพการสอนของอาจารย การวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอการ
บริหารงานของผูบริหารในมหาวิทยาลัยขอนแกน ผานทางระบบอาจารยที่ปรึกษาและ hotline รวมถึงการ
ประชุมสัมมนาตางๆ ผานทางกิจกรรมตางๆของฝายพัฒนานักศึกษา ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ องคการ
นักศึกษา และชมรมตางๆ 
 จากการสัมภาษณฝายกิจการนักศึกษาและองคการนักศึกษา ไดขอคิดเห็นวา ปจจุบัน กิจกรรมนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยฯ มีความครอบคลุมทุกคณะ แตสังเกตวาจํานวนนักศึกษาที่เขาทํากิจกรรม และรวมกิจกรรม 
ลดลงกวาเดิม ซ่ึงอาจเน่ืองจากรูปแบบของกิจกรรมที่ยังไมดึงดูดใจ ปญหาเรื่องการประชาสัมพันธ กิจกรรมของ
นักศึกษาตองการกิจกรรมที่รีแลกซหรือมีความบันเทิงมากขึ้น การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมดําเนินการโดย
ฝายพัฒนานักศึกษา ควรมีการระบุวากิจกรรมหลัก เชน ดานจริยธรรม ดานวัฒนธรรม ดานกีฬา ในแตละป
นักศึกษาแตละคนจะตองเขาอบรมอยางนอย 1 ครั้ง แตละดานกิจกรรมโดยที่อาจารยโครงการเปนผูรับรอง 
อาจจะมี 1 วันในสัปดาหที่นักศึกษาวางตรงกัน ขอเสนอแนะเรื่อง การฝกภาคสนาม การจบตามกําหนดหลักสูตร
ของนักศึกษาซ่ึงมาจากประเด็นของการเลือกคณะ โดยเฉพาะปญหาของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ขึ้นศึกษาตอในชั้นปที่ 
2 (ที่มา: บทสัมภาษณ ผูชวยศาสตราจารยอนุชา นิลพันธ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา และนายปรีชา 
ลาดจําปา นักศึกษาคณะวิศวกรรมเคมี นายกองคการนักศึกษา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2547)  
การรับฟงและเรียนรู ความตองการและความคาดหวัง ดานผูปกครอง 
 มหาวิทยาลัยฯ มีชองทางการรับฟงความตองการและความคาดหวังของผูปกครองทางจดหมายขาว 
website การประชุมรวมกัน และโดยชองทางอื่นๆ 
 จากการสัมภาษณ ตัวแทนผูปกครองของนักศึกษาที่เปนศิษยเกามหาวิทยาลัยฯ ไดขอคิดเห็นวา
มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการพัฒนาทางวิชาการสูความเปนเลิศ และแกไขปญหาชุมชนได รวมถึงการประเมินความ
พอใจในวิชาชีพ วิชาการ และทักษะตางๆ (ที่มา: บทสัมภาษณ ผศ. อนันต หิรัญสาลี กรรมการสมาคมศิษยเกา 
และกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547) 
การรับฟงและการเรียนรู ความตองการและความคาดหวัง ดานศิษยเกา 
 มหาวิทยาลัยฯ มีชองทางการรับฟงความตองการและความคาดหวังของศิษยเกา โดยผานทางสมาคม
ศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน หนวยศิษยเกาสัมพันธ คณะกรรมการสงเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย การ
ประชุมสัมมนา การทํากิจกรรมรวมกัน website และจดหมายขาว  
 จากการสัมภาษณกรรมการสมาคมศิษยเกา มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดขอคิดเห็นวา ในดานศิษยเกาของ
มหาวิทยาลัยฯ พบวาในบางคณะมีการจัดตั้งกลุมไดอยางเขมแข็งเปนเวลานาน และสรางเครือขายศิษยเกาไดเปน
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อยางดี เชน คณะเกษตรศาสตร วิศวกรรมศาสตร ศึกษาศาสตร และแพทยศาสตร เปนตน โดยรวม พบวามีความ
ตองการสรางเครือขายศิษยเกาเพื่อประสานงานใหเกิดบทบาทรวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกน เชน รวมเปน
วิทยากร การคัดเลือกศิษยเกาดีเดน และการสรางกองทุนคงยอดเงินตน ศิษยเกาตองการ ไดขาวสารจากทาง
มหาวิทยาลัย เชน การสถาปนามหาวิทยาลัย จดหมายขาว การ update ของขอมูลทางสื่ออิเลคทรอนิกส เชน กับ
สํานักทะเบียนและประเมินผล เปนตน สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรวมกันจัดตั้ง “กองทุนมอดิน
แดง มหาวิทยาลัยขอนแกน” ขึ้นเมื่อ เดือนกันยายน 2543 (ที่มา: บทสัมภาษณ ผศ. อนันต หิรัญสาลี กรรมการ
สมาคมศิษยเกา และกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 และ จุลสาร
สมาคมศิษยเกา มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 1 ปที่ 1 ประจําเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2549) 
การรับฟงและเรียนรู ความตองการและความคาดหวัง ดานชุมชนและสังคมที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย 
 จากการสัมภาษณกรรมการสงเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยฯ ไดขอคิดเห็นวา มหาวิทยาลัยฯ ควรมีบทบาท
เพิ่มขึ้นในการแกไขปญหาชุมชนและภูมิภาค โดยเฉพาะดานองคความรูและวิชาการ นักศึกษามหาวิทยาลัย เปน
ตัวอยางที่ดีดานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎจราจร ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยควรมีความเขมแข็งมากขึ้น รวมถึง
กิจกรรมที่นักศึกษาทําในชุมชนที่เ ก่ียวของกับมหาวิทยาลัย โดยอาจแบงชุมชน ออกเปน ชุมชนภายใน
มหาวิทยาลัย ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย และชุมชนที่อยูหางไกลตอยูในเขตบริการของมหาวิทยาลัย 
 ความตองการของชุมชนภายในมหาวิทยาลัยฯ ไดแก การจัดชุมชนใหนาอยู ระบบจราจร ระบบโซนนิ่ง 
รวมถึงการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยที่ไมจัดใหเปนลักษณะของชุมชนเมืองเต็มรูปแบบ  
 ความตองการของชุมชนที่อยูหางไกล แตอยูในเขตบริการของมหาวิทยาลัยฯ ไดแก การเขาไปมีสวนรวม
ดวย การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภูมิภาคอินโดจีน การที่อาจารย
ในมหาวิทยาลัยรวมเปนกรรมการของจังหวัดและชุมชน รวมถึงการรวมพัฒนาบทบาทกิจกรรมของคายอาสาของ
นักศึกษาที่ออกไปสูชุมชน (ที่มา: บทสัมภาษณ ผศ. อนันต หิรัญสาลี กรรมการสมาคมศิษยเกา และกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547) 
 บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสียกับการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน ยังรวมถึงองคประกอบ
ของสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ นายกสมาคมศิษยเกา มข. ผูแทนคณบดี ผูแทน
ขาราชการ ประธานสภาคณาจารย ประธานกรรมการสงเสริมกิจการ มข. ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน เปนตน  
 คณะกรรมการสงเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย ซ่ึงประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ ศิษยเกา องคกรธุรกิจเอกชน 
รวมเปนคณะกรรมการ ซ่ึงองคประกอบของคณะกรรมการที่ครอบคลุมนี้ ไดทําใหเกิดการถายทอดแนวคิดใหมๆ
ของงาน และกอใหเกิดการพัฒนาและกิจกรรมตางๆที่เกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัยไดเปนอยางดี มหาวิทยาลัยฯ 
ยังไดมีการออกขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 
2536 เพื่อใหมีหนาที่ในการสงเสริมการพัฒนา มหาวิทยาลัย ใหคําแนะนําปรึกษาเก่ียวกับการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และดําเนินงานในกิจการตางๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัยมอบหมาย ตัวอยางของ
กิจกกรมที่ไดดําเนินการในป พ.ศ. 2548 ไดแก โครงการมาราธอนนานาชาติ โครงการ มข. สูชุมชน โครงการ
โรงเรียนนํารอง กิจกรรมการออกคายอาสาพัฒนาชนบทของมหาวิทยาลัย โครงการกอสรางทางเชื่อมระหวางคณะ 
โครงการสานฝนวันขอนแกนมาราธอน โครงการคายวิชาการ มข. สูชนบท โครงการวันศรีนครินทรมินิมาราธอน 
รวมถึงการดําเนินการประชาสัมพันธที่หลากหลายรูปแบบ โดยผานทางเครือขายศิษยเกาของมหาวิทยาลัย 
 โครงการดานชุมชนสัมพันธทีส่ําคัญของมหาวิทยาลัยไดแก 
1. “โครงการหมูบานมั่งคง” มหาวิทยาลยัดําเนินการรวมกบัจังหวัดขอนแกน ไดรับโลจากนายกรัฐมนตรี 
2. “โครงการวันวิสาขบูชา” ไดรับการชมเชยในความรวมมืออยางดีกับจังหวัดขอนแกน 
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3. การเขารวมประชุมในคณะกรรมการตาง ๆ รวมกับสวนราชการอยางสม่ําเสมอ 
4. กิจกรรม “ผาปาฉลองสิรริาชสมบัติครบรอบ 60 ป ของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว 
การรับฟงและเรียนรู ความตองการและความคาดหวัง ดานนายจาง ผูประกอบการ ผูใชบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยฯ โดยฝายวิชาการไดมุงเนนระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยการจัดทําแผนการพัฒนา
บัณฑิตทุกระดับ ทุกกลุมสาขาวิชาที่ชัดเจนทั้งปริมาณและคุณภาพ ทั้งที่เปนทิศทางรวมและเฉพาะดาน โดยจะตอง
สอดคลองกับความตองการกําลังคนของประเทศ นโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งศักยภาพพื้นฐาน
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการทําวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผล ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัย และระดับคณะ เชน คณะแพทยศาสตร ที่ไดมีการติดตามบัณฑิตที่จบการศึกษาแลวมาอยางตอเนื่อง  
 ในการสํารวจระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ ผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตในระหวางปฏิบัติ
หนาที่ มหาวิทยาลัยฯ ไดสอบถามในประเด็นที่ครอบคลุมคุณสมบัติหลักที่เก่ียวของกับการทํางานใน 3 ดาน ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 คือ     

1)  ดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน     
2)  ความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน   
3)  ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

          ผลการสํารวจในปการศึกษา 2546 พบวา นายจางผูประกอบการ ผูใชบัณฑิต มีความพึงพอใจคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตอยูในระดับมากทุกดาน โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม 3.80  
           ผลการสํารวจในปการศึกษา 2547 พบวา นายจางผูประกอบการ ผูใชบัณฑิต มีความพึงพอใจคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตอยูในระดับมากทุกดาน โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม 3.87 ซ่ึงสงูกวาในปการศึกษา 
2546   
การรับฟงและเรียนรู ความตองการและความคาดหวัง ดานผูใชบริการและความพึงพอใจของผูใชบริการ 
 ในดานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอมหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการ
สํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการ ของ มหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป และไดกําหนดใหดัชนี
ชี้วัดเรื่อง รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ เปนตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายใน ตัวอยางเชน 
ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ไดมีการกําหนดความพึงพอใจของผูรับบริการทางวิชาการ โดยการพัฒนาระบบ
การบริการดานวิชาการและวิเทศสัมพันธแกนักศึกษา อาจารย และบุคลากร   
 ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการในมิติที่ 2 มิติดานคุณภาพ
การใหบริการ : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการของมหาวิทยาลัย วิธีดําเนินการของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  นั้น กําหนดใหผูประเมินอิสระภายนอกเปนผูดําเนินการ กลาวคือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (สวนดุสิตโพล) ดําเนินการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซ่ึงเครื่องมือที่ใชใน
การสํารวจ เปนแบบสอบถามที่มหาวิทยาลัย รวมกับสวนดุสิตโพลพัฒนาขึ้น  โดยกําหนดเกณฑในการอานคา
คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ ดังน้ี 

ระดับความพึงพอใจ คาเฉลี่ย ( x )  
มากท่ีสุด 4.51 – 5.00 
มาก 3.51 – 4.50 

ปานกลาง 2.51 – 3.50 
นอย 1.51 – 2.50 

นอยที่สุด 1.00 – 1.50 
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 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอมหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ 2547 
(ดําเนินการสํารวจเดือนพฤศจิกายน  2547) 
 

งานบริการ กลุม
ตัวอยาง 

จํานวน คาเฉลี่ย 
( x ) 

รอยละ 

1. โรงพยาบาลศรนีครินทร : คณะแพทยศาสตร ผูรับบริการ 171 3.57 71.40 
2. งานบริการรักษาพยาบาลผูปวยโรคหัวใจและหลอด

เลือดขั้นสูง : ศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผูรับบริการ 121 3.67 73.40 

3. งานบริการหองสมุด : สํานักวิทยบริการ ผูรับบริการ 166 4.06 81.20 
4. งานใหบริการเครือขายคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต

การใหบริการคอมพิวเตอรแกนักศึกษา : ศูนย
คอมพิวเตอร 

ผูรับบริการ 167 4.18 83.60 

5. ศูนยบริการวิชาการ ผูรับบริการ 179 3.87 77.40 
ภาพรวม  รอยละความพึงพอใจตอการใหบริการของ “มหาวิทยาลัยขอนแกน” 77.40 

 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอมหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ 2548
ดําเนินการสํารวจระหวางเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2548 

งานบริการ กลุม
ตัวอยาง 

จํานวน คาเฉลี่ย ( 
x ) 

รอยละ 

1. การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม ผูรับบริการ 201 3.53 70.60 
2. การบริการดานการเจาหนาที ่ ผูรับบริการ 64 4.23 84.60 
3. การบริการจัดหางาน ผูรับบริการ 255 4.01 80.20 
4. งานบริการผูปวยนอก  โรงพยาบาลศรีนครินทร ผูรับบริการ 223 3.92 78.40 
5. งานบริการจายยาผูปวยนอก  ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ผูรับบริการ 61 4.23 84.60 

ภาพรวม  รอยละความพึงพอใจตอการใหบริการของ “มหาวิทยาลัยขอนแกน” 79.68 
 สําหรับการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอมหาวิทยาลัยขอนแกน  ปงบประมาณ 2549
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดมอบหมายใหสํานักวิจัยเอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปนที่ปรึกษาในการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอมหาวิทยาลัยขอนแกน  ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกงานบริการ จํานวน 3  
งาน ดังนี้ 

1) การบริการรักษาพยาบาล  ผูปวยนอก  โรงพยาบาลศรีนครินทร  คณะแพทยศาสตร * 
2) การบริการรักษาพยาบาลผูปวยนอก  ศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ * 
3) การใหบริการหองพัก  อาคารขวัญมอ  

 
หมายเหตุ   
 *   เปนงานบรกิารที่ไดรับการสํารวจความพึงพอใจ ในปงบประมาณ 2549 
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การรับฟงและเรียนรู ความตองการและความคาดหวัง ดานคณาจารย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
(เชษฐา โพธิ์ประทับ และคณะฯ, พ.ศ. 2548) 
 จากการสัมภาษณประธานสภาคณาจารย ไดขอคิดเห็นดังนี้ ในปจจุบันสิ่งที่มหาวิทยาลัยฯ กําลัง
ดําเนินการ คือ โครงการพัฒนาจรรยาบรรณอาจารย และการพัฒนาอาจารยเพื่อเขาสูตําแหนงวิชาการ แตสิ่งที่
ตองคํานึง คือ ภาพรวมวาเราจะนําการศึกษาของประเทศไปทิศทางไหน โดยเฉพาะทางดานอุดมศึกษา แลว
มหาวิทยาลัยจะผลิตบัณฑิตที่สอดคลองกันไดอยางไร ปจจัยการเปดเสรีทางการศึกษา และสภาพการแขงขัน  
 ในสวนของสภาคณาจารย มีความคาดหวังในการพัฒนาคนที่จะเขาสูระบบ การสรางเครือขายวิชาการ
เปนกลุมๆ และสรางระบบสนับสนุนวิชาการ การสรางผลงานการวิจัย ความผาสุกความพึงพอใจ โครงสรางและ
ระบบธรรมาภิบาล การถายทอดแผนกลยุทธและเปาหมายของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น (ที่มา: บท
สัมภาษณ ผูชวยศาสตราจารยพิศิษฐ โจทยก่ิง ประธานสภาคณาจารย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2547) 
การรับฟงและเรียนรู ความตองการและความคาดหวัง ดานขาราชการ และลูกจาง มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน 
 จากการสัมภาษณประธานสภาขาราชการและลูกจาง ไดขอคิดเห็นดังนี้ ในสวนของสภาขาราชการและ
ลูกจาง มีความคาดหวังตอการวางระบบงานที่ชัดเจน การบริหารอัตรากําลัง กระบวนการกระจายงานในหนวยงาน 
เพื่อใหเกิดการตัดสินใจ แนวทางความกาวหนาในสายงาน การเลื่อนตําแหนง รวมถึงบุคลากรที่เปนลูกจาประจํา 
ลูกจาชั่วคราว ระบบการประเมินการทํางานของหนวยงาน ที่ชัดเจน และเปนมาตรฐานเดี่ยวกัน และการให
ความสําคัญของระบบการประกันคุณภาพ การอบรมและเพิ่มพูนความรู โดยเฉพาะของหัวหนางาน การอบรมซึ่ง
สอดคลองกับภารกิจของหนวยงานนั้นๆ  รวมถึงการติดตามหรือประเมินผลดานทักษะ และการพัฒนางาน 
รวมถึงการสรางผูบริหารรุนใหมแทนรุนเกา การสรางขวัญและกําลังใจ ความตองการดานสวัสดิการ ดานความ
ปลอดภัยหรือความเสี่ยงในสถานที่ทํางาน ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน ดานการตรวจสุขภาพ และ
ดานสวัสดิการที่พักอาศัย คุณภาพของโรงอาหาร เปนตน รวมถึง ชองทางของการเสนอความคิดเห็น/ขอรองเรียน 
รวมถึงการมีสวนรวมของขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางตอทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (บทสัมภาษณ นาย
วิฑูรย อรามพงษพันธ ประธานสภาขาราชการและลูกจาง มหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อ 26 สิงหาคม 2547) 
  
2. ความทาทายขององคกร (Organizational Challenges) 
ก. สภาพแวดลอมดานการแขงขัน 
 ลําดับในการแขงขันของ มหาวิทยาลัย ขนาดและการเติบโต เมื่อเทียบกับสถาบัน/หนวยงานอ่ืนที่มี
ภารกิจคลายคลึงกันหรือตลาดการศึกษาเดียวกัน 
 จากมติที่ประชุมคณบดี (ประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2549) และการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2549) ไดมีมติเห็นชอบ ใหมีการเพิ่มคาน้ําหนักตามเกณฑ
การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ในมาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต และมาตรฐานดานงานวิจัยและ
งานสรางสรรค ทําใหมหาวิทยาลัยขอนแกน ถูกจัดอยูในกลุมที่ 1 คือ กลุมสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและการ
วิจัย ซ่ึงประกอบดวย มหาวิทยาลัยภาครัฐ 19 แหง ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง มหาวิทยาลัย
รามคําแหง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในป พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 
1999) มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเขารับการจัดลําดับ University ranking ในเอเชีย จัดทําโดยนิตยสาร Asia 
week ซ่ึงมหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับการจัดลําดับอยูในลําดับที่ 59 
 

ตาราง แสดงถึง University Ranking ในเอเชยี จัดทําโดยนิตยสาร Asia week ป ค.ศ.1999 
 

 
Overall Score 

(100%) 

Academic 
Reputation 
(20%) 

Student 
Selectivity 
(25%) 

Faculty 
Resources 
(25%) 

Research 
(20%) 

financial 
resources 
(10%) 

Tohoku University 73.71(1) 16.28(14) 21.76(5) 19.53(3) 9.65(6) 6.49(3) 
Kyoto University 73.10(2) 20.00(1) 19.51(12) 16.44(20) 11.95(2) 5.20(9) 
Seoul National University 71.28(3) 19.55(4) 21.79(4) 17.37(12) 8.62(11) 3.95(29) 
University of Hong Kong 70.97(4) 18.96(6) 14.73(55) 21.11(1) 9.72(5) 6.45(4) 
Chulalongkorn University 54.77(29) 16.07(16) 15.82(42) 16.27(25) 3.03(46) 3.58(37) 
Thammasat University 51.42(38) 12.82(39) 16.21(36) 16.37(24) 1.68(68) 4.34(19) 
Mahidol University 51.37(39) 12.50 (45) 14.78(53) 16.87(18) 2.30(57) 4.92 (14) 
Prince of Songkla University 50.51(44) 10.40(69) 18.01(20) 17.60(10) 1.41(71) 3.09(48) 
Chiang Mai University 44.99(66) 11.24(62) 15.78(43) 14.55(52) 1.69(67) 1.73(68) 
 
 ตาราง แสดงถึง University ranking ในเอเชีย ของมหาวิทยาลัยขอนแกน จัดทําโดยนิตยสาร Asia week 
ป ค.ศ. 2000 
 

 
Overall Score 

(100%) 

Academic 
Reputation 
(20%) 

Student 
Selectivity 
(25%) 

Faculty 
Resources 
(25%) 

Research 
(20%) 

Financial 
Resources 
(10%) 

Kyoto University 83.17 (1) 20.00 (1) 25.00 (1) 20.49 (6) 11.48 (4)  
Tohoku University 83.05 (2) 16.47 (11) 24.45 (4) 21.10 (3) 13.58 (1)  
University of Hong Kong 82.55 (3) 17.57 (9) 24.11 (7) 22.27 (1) 10.47 (7)  
Seoul National University 81.96 (4) 19.17 (2) 24.99 (3) 19.63 (7) 12.15 (2)  
Thammasat University 53.46 (51) 13.39 (29) 21.45 (42) 14.83 (51) 1.22 (73) 2.56 (52) 
Prince of Songkla University 52.26 (53) 10.14 (67) 22.42 (31) 16.68 (29) 0.88 (74) 2.14 (57) 

Khon Kaen University 50.98 (59) 9.45 (75) 22.69 (25) 15.21 (46) 1.32 (70) 2.31 (55) 

Chiang Mai University 49.17 (62) 12.02 (42) 22.54 (27) 12.20 (63) 1.32 (70) 1.10 (68) 
Kasetsart University 48.98 (63) 11.79 (46) 20.92 (50) 10.78 (68) 2.30 (62) 3.19 (46) 
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            ตาราง แสดงถึง University Ranking ในเอเชีย จัดทําโดยนิตยสาร Asia week ของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน แยกตามตัวชี้วัด (KPI) ป ค.ศ. 2000 
 

KPI Kyoto 
University 

Tohoku 
University 

University 
of Hong 
Kong 

Seoul 
National 

University 

Thammasat 
University 

Prince of 
Songkla 

University 

Khon Kaen 
University 

Chiang Mai 
University 

Kasetsart 
University 

Students per 
academic staff  

6 (11) 6 (8) 8 (17) 8 (16) 10 (39) 4 (2) 9 (25) 
(4.7 ) 

10 (34) 10 (33) 

Graduate students 
as % of total 
students 

35.32 (7) 33.39 (11) 23.77 (24) 29.16 (17) 22.80 (25) 13.18 (63) 16.49 (46) 
(21%) 

21.79 (27) 20.78 (31) 

Citations in 
international 
journals per 
teacher/researcher 

1.49 (7) 1.34 (9) 1.07 (11) 0.69 (23) 0.01 (72) 0.03 (67) 0.03 (65) 
(.44 ) 

0.04 (63) 0.02 (69) 

Internet 
bandwidth per 
student (kbps) 

14.17 (8) 11.84 (10) 2.05 (38) 17.14 (6) 0.12 (61) 0.04 (68) 0.05 (67) 0.13 (59) 5.56 (19) 

 
  
ปจจัยสําคัญที่ทําใหมหาวิทยาลัย ประสบความสําเร็จ การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่เกิดขึ้น ซ่ึงมีผลตอสภาวะ
การแขงขันของมหาวิทยาลัย  

1.  ผูบริหาร มีวิสัยทัศนกวางไกล มีนโยบายและแผนยุทธศาสตรเชิงรุก แนวปฏิบัติที่ชัดเจนและ
โปรงใสตรวจสอบได 

2.  มีระบบการบริหารที่ไวตอการเปลี่ยนแปลง รวมถึง ระบบการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง
ผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.  มีนโยบายและแผนยุทธศาสตรที่สงเสริมการมุงสูความเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัยที่ตอเนื่อง
และชัดเจน และมีระบบการสื่อสารที่ชัดเจนภายในองคกร  

4.  มีความรวมมือกับองคกรอื่นทั้งในระดับชุมชน ประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ เพื่อสนับ
ยุทธศาสตรเชิงรุกของการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย และพันธกิจที่สําคัญของมหาวิทยาลัย 

5. คณาจารย และบุคลากร มีจุดมุงหมายสูการวิจัยรวมกันทุกคน ความคิดเชิงระบบ และการทํางาน
เปนทีมแบบบูรณาการระหวางสาขาวิชา 

6.  มีระบบบริหารทรัพยากร งบประมาณ และปจจัยเก้ือหนุน ที่เอ้ือตอการแขงขันได 

7.   มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงขอมูลสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ 

 (ที่มา: ผลจากประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูบริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวาง
วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2549 ณ โรงแรมจุลดิสเขาใหญ จ. นครราชสีมา) 
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แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบ และเชิงการแขงขันที่สําคัญสําหรับการบริการที่คลายคลึงกันกับองคกรอื่น  
 เนื่องจาก มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดถูกจัดอยูในกลุมที่ 1 คือ กลุมสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและการ
วิจัย ซ่ึงประกอบดวย มหาวิทยาลัยภาครัฐ 19 แหง มหาวิทยาลัยจึงไดพิจารณาในการนําขอมูลจากมหาวิทยาลัย
ภาครัฐทั้ง 19 แหงเปนขอมูลสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ นอกจากนั้น จากการที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพ (สมศ.) ไดสังเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายนอก สถาบันอุดมศึกษา จํานวน 42 แหง 
มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงไดนําผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ปรากฎเปนตัวชี้วัด มา
สรุปและเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยตัวชี้วัดของ สมศ. ของมหาวิทยาลัยภาครัฐ 10 แหง (ที่มา: สรุปผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก สถาบันอุดมศึกษา กลุมงานจัดการประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มกราคม 2548 รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2545 
และ 2546 มหาวิทยาลัยขอนแกน ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และรายงานการประเมินตนเอง ประจําป
การศึกษา 2547 มหาวิทยาลัยขอนแกน)   
 นอกจากนี้ จากการที่มหาวิทยาลัยฯ ไดเขารวมการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐในสังกัด และใน
กํากับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยระบบฐานขอมูล Online (Ranking) โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เริ่มเมื่อป 2548 มหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงผลการดําเนินงานอยางไมเปนทางการ
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในดาน การเรียนการสอน อยูในลําดับที่ 6 และดานการวิจัย อยูในลําดับที่ 9 ของ
มหาวิทยาลัยภาครัฐ 51 แหง  
 จากการเปรียบเทียบ สถานภาพของระบบเครือขายเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐ 11 แหง 
ดังนี้ 
 แบนดวิดธออกสูระบบอินเตอรเน็ต 

 ขอมู ลสถานภาพแบนด วิดธ ในการ เชื่ อมโยงกับระบบเครื อข ายสารสนเทศอิน เตอร เน็ต 
มหาวิทยาลัยขอนแกน มีคาเฉลี่ยการใชงานเทากับ 75 Mbps ซ่ึงมากกวาคาเฉลี่ยรวม (71.82 Mbps) อยู
เล็กนอย และเมื่อพิจารณาคาดังกลาว โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย มหาวิทยาลัยขอนแกนจัดอยูในในอันดับที่ 
5 ของสถาบันอุดมศึกษา 11 แหง ที่ทําการศึกษาขอมูลเปรียบเทียบ 
 จํานวน AP 
 สําหรับจํานวน Wireless Access Point ตามโครงการเครือขายไรสายสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พบวา 
จํานวนแอกเซสพอยตที่ดําเนินการของมหาวิทยาลัยขอนแกน มี 120 แอกเซสพอยต จัดวามากเปนอันดับ 5 ของ
ทั้งหมด ซ่ึงมีคาเฉลี่ยที่ 128.55 แอกเซสพอยต โดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีคามากกวา มหาวิทยาลัยขอนแกน คือ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบุรี และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 (ที่มา: รายงานผลการดําเนินงาน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางไอที ป 2546-2549 ศูนย
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน)   
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คาเฉลี่ย Bandwidth ท่ีใชงานจริง (Mbps)

 
 

กราฟ แสดงคาเฉลี่ย Bandwidth ที่ใชงานจรงิของสถาบันอุดมศึกษา 
 (ที่มา : เว็บไซตแสดงปริมาณการใชงานระบบเครือขายของสํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาการศึกษา
www.uni.net.th เขาถึงเมื่อ 15 มิถุนายน 2549) 
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กราฟ แสดงจาํนวน Wireless Access Point 
 (ที่มา : เอกสารโครงการเครอืขายไรสายสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548) 
 

 นอกจากนั้น จากการที่มหาวิทยาลัยฯ ไดมีความชัดเจนในการทําใหบรรลุวิสัยทัศนเพื่อความเปน
มหาวิทยาลัยที่เปนเลิศ โดยการกําหนดตําแหนง (positioning) ใหแกมหาวิทยาลัย คือ “มหาวิทยาลัยแหงการ
วิจัย” ในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในของคณะตางๆ จึงสามารถมีการกําหนดขอมูลสารสนเทศ
เชิงการเปรียบเทียบในหัวขอหรือตัวชี้วัดที่เก่ียวของกับสาขาวิชาชีพไดรวมดวย ตัวอยาง เชน คณะแพทยศาสตร 
ไดมีการรายงานการเปรียบเทียบเงินทุนวิจัยภายในและภายนอกสถาบันของคณะแพทยศาสตรตางๆ เงินวิจัยรวม
จากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยของคณะแพทยศาสตร และแสดงจํานวนผลงานวิจัยทั้งหมดใน
ฐานขอมูล Pubmed ของคณะแพทยศาสตร เปรียบเทียบกับสถาบันแพทยศาสตรแหงอ่ืนๆ เปนตน 
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ขอมูลสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ นอกมหาวิทยาลัย ดานการวิจัย ของกลุมคณะแพทยศาสตร 
 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบเงินทุนวิจัยภายในและภายนอกสถาบันของคณะแพทยศาสตรตางๆ      
      

 
 

จะเห็นไดวาในป 2547 เงินทุนวิจัยของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน สูงสุดในบรรดา
โรงเรียนแพทยตางๆ ยิ่งถาพิจารณาจากเงินทุนวิจัยตออาจารย 1 ทาน จะยิ่งเห็นความแตกตางชัดขึ้น 
 

 แผนภูมิแสดงเงินวิจัยรวมจากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารย ของคณะแพทยศาสตร ระหวางป 
พ.ศ. 2541-2547 
 

 
  

 แผนภูมิแสดงจํานวนผลงานวิจัยทั้งหมดในฐานขอมูล Pubmed ของคณะแพทยศาสตร ระหวางป พ.ศ. 
2541-2547 
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 แผนภูมิ แสดงจํานวนผลงานวิจัยทั้งหมดในฐานขอมูล Pubmed ตออาจารยของคณะแพทยศาสตร ในแต
ละสถาบัน ในแตละป 
 

 
 
 นอกจากนี้ ในการดําเนินงานของหองสมุดในตางประเทศ ที่สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มุงหวังจะเทียบเคียงมาตรฐานไดแก LibQual+ ของ Teaxas A&M University และสมาคมหองสมุดวิจัย 
(Research Library Association)  
ข. ความทาทายเชิงกลยุทธ 
 ความทาทายเชงิกลยุทธของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการมุงสูมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย ไดแก 

ความทาทายดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 

ดานการวิจัย 
- การใหไดมาซึ่งนักวิจัยที่มีคุณภาพสูง 
- การกําหนดทิศทางการวิจัย เพื่อการไดมาซึ่งผลงานวิจัยแบบเพิ่มมลูคา การเชื่อมโยงงานวิจัยสู

การผลิตบัณฑิตและการบริการทางวิชาการ 
- การสรางทีมวิจยัแบบสหสาขาวิชา เพื่อการบรูณาการงานวิจยั 

ดานการผลิตบัณฑิต 
- กระบวนการคัดสรรเพื่อใหไดนักศึกษาที่มีคุณภาพ 
- หลักสูตรที่มีการบูรณาการขามสาขาที่มีความสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน/

ตลาดวิชาชีพ และการกําหนดสาขาเดนดานการวิจัย Focus Area 
- การผลิตบัณฑิตที่มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ  
- การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู มีความสามารถแขงขนัระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

สามารถปรับตวัไดดี และเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต  
ดานการบริการ 

- การใหบริการวิชาการทีส่อดคลองตอปญหาสงัคม/ชุมชนทองถ่ิน และสอดคลองกับพันธกิจ/
บทบาทหนาที่ของมหาวิทยาลยั 

ความทาทายดานปฏิบัติการและการเรียนรู และการปฏิบัติการอ่ืน ๆ 
- การบริหารจัดการที่มีประสทิธิภาพ สามารถนําแผนไปสูการปฏิบัติได มีการกําหนดความ

รับผิดชอบ และมีระบบการติดตามประเมินผลที่ดี  
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- กระบวนการใหความสําคัญกับผูมีสวนไดเสีย และการมีจิตใจของการใหบริการ 
- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย การจัดการเรียนการสอนแบบ virtual  การทํา E-Learning 

ทุกรายวิชา ใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเรียนรูแบบตลอดชีวิต 
- บุคลากรมีกระบวนการเรียนรูเปนทีม กระบวนการเรียนรูการคิดวิเคราะห สามารถทาํวิจัย อยาง

มีประสิทธิภาพ มีงานวิจัยใหเปนกลุมกอน และมีการบูรณาการ 
- การจัดโครงสรางและระบบงาน เพื่อใหมีการจัดสรรทรัพยากร การใชทรพัยากรรวมกันอยาง

คุมคา มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 
- การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ เพือ่การรายงานและปรับปรุงผลการ

ดําเนินงานขององคกร ตลอดจนการจัดลาํดับเพื่อเปรียบเทยีบกับสถาบันอ่ืน 
ความทาทายดานทรัพยากรบุคคล 

- กระบวนการสรรหาผูนําทีม่ี Good Governance รวมถึง การสรรหาผูนําการวิจัยที่มีศักยภาพสูง  
- การปรับโครงสราง ตําแหนงสายงาน การกําหนดภาระงาน และทรัพยากรดานคณาจารยและ

บุคคลากรสาขาขาดแคลน การจัดสรรบุคลากรใหเหมาะกับงานในหนาที่ตลอดจนความกาวหนา
ในสายอาชีพ 

- การเพิม่ขีดสมรรถนะบุคลากร การมอบหมายหนาที่ความรบัผิดชอบ เพื่อใหเกิดความคลองตัว
และเพิ่มคุณภาพงาน 

- ระบบการประเมิน การประกันคุณภาพ และการติดตามประเมินผลงานอยางตอเนื่อง 
- การปรับเปลีย่นพฤติกรรม และวัฒนธรรมองคกรใหตอบสนองวิสัยทัศนขององคกร รวมถึง 

ระบบการสื่อสาร การสรางแรงจูงใจ ระบบเชดิชูเกียรติยกยองผูมีความสามารถ 
- ระบบการเรยีนรูและแลกเปลีย่นเรียนรูภายในองคกรที่มีประสิทธิภาพ 

 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงาน (Performance Improvement System) 

 คณะผูบริหาร คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก และหนวยงาน มีการประชุม การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อวางแผนกลยุทธเปนประจําและตอเนื่อง เพื่อทบทวนและแปลงวิสัยทัศนและพันธกิจใหเปนแผน
ดําเนินการทั้งระยะสั้น และระยะยาว 
 พรอมดวยมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2549 
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกําหนดนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให
อธิการบดีปฏิบัติดานการพัฒนาคุณภาพ ไดแก   
           นโยบาย  
               เปนสถาบันที่มุงสนับสนุนและสงเสริมใหการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารและ
ดําเนินงานทุกระบบขององคกร เพื่อพัฒนาไปสูองคกรแหงคุณภาพที่ไดรบัการยอมรับตามมาตรฐานสากล  
             พันธกิจ  
               (1) ปรับปรุงและพฒันาระบบการบริหารและดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยเนนการทํางานอยางมี
คุณภาพใหเปนวัฒนธรรมขององคกร  
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               (2) กําหนดมาตรการและกลไกการนําผลการปฏบิัติงานที่เชื่อมโยงกับคุณภาพของงานมา สรางใหเกิด
องคกรแหงการเรียนรูก็ได  
แนวทางและวธิีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย 

- การคํานึงถึงความตองการของผูใชบริการเปนหลัก โดยใหบริการที่มีคุณภาพ 
- การเพิ่มอิสระในการบริหารโดยการลดการควบคุมจากมหาวิทาลัย เพื่อความคลองตัวในการบริหาร

จัดการ 
- ระบบการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดและใหรางวัลผลการดําเนินงานระดับ

คณะ/หนวยงาน และระดับบุคคล 
- สรางระบบสนับสนุนทั้งดานบุคลากรและเทคโนโลยี 
- กําหนดวัตถุประสงคและตัวชี้วัดผลการดําเนินงานอยางชัดเจนเปนรูปธรรม  ใหความสําคัญตอการ

รับผิดชอบตอผลงาน 
- ใหความสําคัญตอการควบคุมผลสัมฤทธิ์ และการเชื่อมโยงใหเขากับการจัดสรรทรัพยากร  และการ

ใหรางวัล 
- ปรับปรุงโครงสรางองคกรใหมีขนาดเล็ก เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน มีการจางเหมางานบางสวนออกไป 
- มีระบบใหบริการสาธารณะ เพื่อชวยปรับปรุงประสิทธิภาพใหดีขึ้น 
- ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานใหมีความทันสมัย โดยอิงแบบการบริหารของภาเอกชน 
- เสริมสรางวินัยในการใชจายเงินแผนดิน ความประหยัดและความคุมคาในกรใชทรัพยากร 

 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแกน จะแบงการปรับปรุงประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดผลการดําเนินการที่ดีและ
ตอเนื่องดวย 
 5.1 การปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหาร 

5.1.1 ปรับเปลี่ยนวิธีการทาํงานใหทันสมัย 
5.1.2 การบรหิารงานในรูปแบบเชิงธุรกิจมากขึ้น 
5.1.3 การบรหิารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ ์

 5.2 การลดขนาดและการกระจายอํานาจ 
5.2.1 เปดใหกลไกตลาดเขามาแทนภาครัฐ 
5.2.2 การจัดประเภทภารกิจงานหลักและงานรอง 
5.2.3 การเปดใหมีการทดสอบตลาด 
5.2.4 การเปดใหมีการแขงขัน 
5.2.5 การแยกผูซ้ือบริการและผูใหบริการออกจากกัน 
5.2.6 ใชระบบการทําสัญญาขอตกลง 
5.2.7 การจัดตั้งองคการบริหารงานอิสระของฝายบริหาร 

 5.3 การมุงสูความเปนเลิศ โดยใหความสําคัญเรื่องวัฒนธรรมองคกร คานิยม จรรยาบรรณ วิชาชีพ 
การบริหารความเสี่ยง 
 5.4 การใหความสําคัญตอการบริการประชาชน 

5.4.1 การมุงเนนคุณภาพการดําเนินงาน 
5.4.2 การใหความสําคัญตอความพึงพอใจของลูกคาผูรับริการ 
5.4.3 การมีสวนรวมของประชาชน 



รายงานการประเมินตนเองและรายงานประจําป มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจาํปการศึกษา 2548 

 -53-

แนวทางที่มหาวิทยาลัยรักษาระดับการมุงเนนการปรับปรุงผลการดําเนินงาน และการเรียนรูขององคกร 
วิธีการที่มหาวิทยาลัยดําเนินการ เพื่อใหมีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่สําคัญอยางเปนระบบ 
 มหาวิทยาลัยฯ ไดใหความสําคัญของการจัดการความรู และการเรียนรูขององคกร โดยมีการจัดทํา
แผนการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย การทําวิจัยสถาบันในหัวขอที่สําคัญตอการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน 
การวิเคราะหผลการดําเนินงานจากการประกันคุณภาพ เทียบกับเปาหมาย และแนวโนม การสงเสริมการสราง
นวัตกรรม จัดทําแนวการปฏิบัติที่ดี และแนวทางการปรับปรุงผลการประเมิน และมีการปรับปรุงดัชนีชี้วัดที่
สอดคลองกับแผนกลยุทธ และระบบการประเมินที่เก่ียวของอยูเสมอ  
 ในปการศึกษา 2548 และปงบประมาณ 2549 มหาวิทยาลัยฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวาระบบสนับสนุนที่
ยังมีปญหาในทางปฏิบัติตอการที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงองคกรตามยุทธศาสตร คือ ระบบการเงินบัญชีและ
พัสดุ โดยเฉพาะเรื่องของระบบการเงินและบัญชี ระบบการจัดซื้อ จัดจางและการเบิกจาย รวมถึงขึ้นตอนการ
ดําเนินงาน การเก็บหลักฐาน ซ่ึงยังมีความลาชาและสับสน ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ
และการนําเทคโนโลยีเขาใชในการจัดการ มหาวิทยาลัยจึงเลือกจัดการความรูในดานการเงิน พัสดุ การจัดซื้อ จัด
จาง ซ่ึงเปนงานที่มีผลกระทบสูงตอการปรับเปลี่ยนองคกรและบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
 ในปการศึกษา 2548 และปงบประมาณ 2549 มหาวิทยาลัยฯ ไดนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) และเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA) มาประยุกตใชกับการจัดการคุณภาพและการพัฒนา
คุณภาพของมหาวิทยาลัย 
 

 





สวนที่ 2   
ผลการประเมินการดําเนินงาน 

 
ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานและตวับงช้ี 

การประกันคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

มาตรฐานที ่1  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
 
1.1 วัตถุประสงคของมาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
 บัณฑิตเปนผูเรืองปญญา มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
มีทักษะและภูมิปญญาในงานอาชีพในฐานะนักวิชาชีพชั้นสูง  มีทักษะวิจัยในฐานะนักวิชาการชั้นสูง 
มีจิตสํานึกและภูมิธรรมในฐานะพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก 
1.2 สรุปผลการดําเนินงานโดยภาพรวมของมาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
วิสัยทัศนดานการผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษา: 
 มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนสถาบันที่ผลิตบัณฑิตใหมีลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค ทั้งดานภูมิปญญา 
จริยธรรม และพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน และประเทศ และในระดับที่
สามารถแขงขันกับนานาชาติได 
 แผนการดําเนินงาน ประกอบดวย 5 กลยุทธ(แผนงานรอง) และโครงการรวม 49 โครงการ มีผลลัพธ 
ดังนี ้

 ผลการดําเนินการ 

 จํานวน ดําเนินการแลว อยูในระหวางดําเนินการ ยังไมไดดําเนินการ 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ระดับกลยุทธ 5 5 100 - - - - 

ระดับโครงการ  49 100 - - - - 

  
กลยุทธที่ 1   การพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการศึกษา 
  ประกอบดวย 6 โครงการ  ดําเนินการแลวเสร็จทุกโครงการ 
กลยุทธที่ 2   การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
  ประกอบดวย 13 โครงการ  ดําเนินการแลวเสรจ็ทุกโครงการ 
กลยุทธที่ 3   การพัฒนานักศึกษา 
  ประกอบดวย 11 โครงการ  ดําเนินการแลวเสรจ็ทุกโครงการ 
กลยุทธที่ 4   ความเปนสากลและการเปดสูภูมิภาค 
  ประกอบดวย 16 โครงการ  ดําเนินการแลวเสรจ็ทุกโครงการ 
กลยุทธที่ 5   การพัฒนาระบบ E-Learning 
  ประกอบดวย 3 โครงการ  ดําเนินการแลวเสร็จทุกโครงการ 
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ผลงานดานการผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่สาํคัญ มีดังตอไปนี้ 

การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการจัดทําแผนการผลิตบัณฑิตทุกระดับ ทุกกลุมสาขาวิชาที่ชัดเจน ทั้งปริมาณและ
คุณภาพ ทั้งที่เปนทิศทางรวมและเฉพาะดาน โดยจะตองสอดคลองกับความตองการของการกําลังคนของประเทศ
และการพัฒนาประเทศ  นโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษา  รวมทั้ ง ศักยภาพพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีการจัดสัมมนาเพื่อทําแผนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยทั้งระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 ในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการครอบคลุมสาขาวิชาตางๆ ที่เปนความตองการของรัฐ
และสังคม โดยจัดการเรียนการสอนครบทุกระดับปริญญา มหาวิทยาลัยไดขยายการผลิตบัณฑิต จนทําใหปจจุบัน
มีหลักสูตร จํานวน 300 หลักสูตร จําแนกเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 93 หลักสูตร  ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
25 หลักสูตร ปริญญาโท 125 หลักสูตร และปริญญาเอก 57 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรนานาชาติรวม 28 
หลักสูตร  ในการรับนักศึกษาไดเพิ่มจํานวนนักศึกษาจาก 18,432 คน ปการศึกษา 2545 เปน 27,449 คนของ
ปการศึกษา 2549 หรือคิดเปนรอยละเพิ่มขึ้น 32  โดยจําแนกเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นจากจํานวน
3,413 คนในปการศึกษา 2545 เปน 6,987 คนในปการศึกษา 2549  หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 104 และในจํานวนนี้
มีนักศึกษานานาชาติเพิ่มขึ้นจาก 54 คนในปการศึกษา 2545 เปน 96 คนในปการศึกษา 2548 หรือเพิ่มขึ้นรอย
ละ 43  นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยไดขยายการผลิตบัณฑิตในสาขานิติศาสตรและจัดตั้งคณะนิติศาสตร  
รอยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีทีไ่ดงานทําและประกอบอาชีพอสิระ ภายใน 1 ป  
 ในดานคุณภาพของบัณฑิต มหาวิทยาลัยฯไดมีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในกระบวนการผลิตบัณฑิตทั้ง
ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการควบคุมและติดตามประเมินผลการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ
เปนที่ตองการของตลาด ตลอดจนบัณฑิตสามารถนําความรูทางวิชาการและวิชาชีพไปใชในการประกอบอาชีพที่สุจริต
โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ทุกปการศึกษา               
 ผลการสํารวจ พบวา ในปการศึกษา 2544 มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 3,133 คน พบวา มีงานทําแลว
รอยละ 78.12 ในปการศึกษา 2545 มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 2,757 คน พบวา มีงานทําแลวรอยละ 77.87 
ในปการศึกษา 2546 มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 2,749 คน พบวา มีงานทํารอยละ 78.50  
 ในปการศึกษา 2547 มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการวิเคราะหการหางานทําของบัณฑิต มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน รุนที่ 38 ปการศึกษา 2547 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหางานทําของบัณฑิตในดานตางๆ ดังนี้ 

1) ประเภทงานที่บณัฑิตทาํ 
2) ภูมิภาคที่บัณฑิตทํางาน 
3) ความพงึพอใจในงานที่ทาํของบัณฑิต 
4) รายไดตอเดือนที่บัณฑิตไดรบั 
5) สาเหตุของการไมมีงานทาํ 
6) ปญหาในการหางานทาํ 

โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากบัณฑิตที่มารายงานตัวเขารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที ่22 ธนัวาคม 
2548 จํานวนทั้งสิ้น 3,537 คน ซ่ึงมีผูตอบแบบสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิต จํานวน 3,134 คน คิดเปน
รอยละ 88.61 มีงานทําแลวรอยละ 78.40 ซ่ึงผลการสํารวจอยูในระดับที่คอนขางคงที่ และสามารถบรรลุเปาหมาย
ของมหาวิทยาลัยที่ รอยละ 70 (รายงานการวิเคราะห ภาวะการหางานทําของบัณฑิต รุนที่ 38 ปการศึกษา 2547 
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน)  
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 ผลที่ไดจากการสํารวจ มหาวิทยาลัยฯไดนํามาวิเคราะหอัตราการไดงานทําหลังจากสําเร็จการศึกษาภายใน
3-12 เดือน และสงรายงานผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตใหทุกกลุมสาขาไดรับทราบ  แมวาจะมีบัณฑิต
ที่ไดงานทําและศึกษาตอเปนจํานวนมาก โดยพบวา ในปการศึกษา 2545, 2546 และ 2547 มีบัณฑิตไดงานทําและ
ประกอบอาชีพอิสระรวมทั้งศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 82.00, 83.35 และ 88.97 ซ่ึงมีแนวโนมที่สูงขึ้นตามลําดับ แต
ในขณะเดียวกันก็มีบัณฑิตที่ยังหางานทําไมได อยูระหวางรองาน หรือไมประสงคจะทํางาน ซ่ึงมหาวิทยาลัย ได
ตระหนักถึงภาวะการไดงานทําของบัณฑิต จึงไดมีแนวทางและนโยบายในการชวยเหลือใหบัณฑิตไดงานทํารวมทั้ง
การประกอบอาชีพอิสระ โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการศึกษาใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ
มีศักยภาพและเปนที่ตองการของตลาดและสังคม 
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
 จากการสํารวจขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2547 (รุนที่ 38) ของมหาวิทยาลัย มีจํานวนบัณฑิต
ที่ตอบแบบสอบถามชวงวันซอมรับปริญญาทั้งหมด 3,134 คน พบวา ไดงานทําทั้งหมด 2,457 คน ไดทํางาน
ตรงสาขา จํานวน2,270 คน คิดเปนรอยละ 92.31 ซ่ึงสูงกวาเปาหมาย มหาวิทยาลัยที่รอยละ 70 และเกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ําของสมศ. ระดับ 3 ที่รอยละ 80 
รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ 
 ในปการศึกษา 2547 มหาวิทยาลัย มีบัณฑิตที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 2,457  คน ใน
จํานวนนี้ มีบัณฑิตที่ไดระบุหรือแจงเงินเดือน จํานวน 1,889 คน ไมระบุหรือแจงเงินเดือน จํานวน  658 คน ดังนั้น 
จํ านวนบัณ ฑิตที่ ไ ด ง านทํ าและ ได รั บ เ งิ น เดื อน เริ่ มต น เป น ไปตาม เกณฑ เ ริ่ มต นของปริญญาตร ี
ขั้นต่ํา  (7,630 บาท) คิดเปนรอยละ 86.65 ซ่ึงสูงกวาเปาหมายของมหาวิทยาลัยที่รอยละ 70 
ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 
 ผลงานดานคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ มีคุณภาพในระดับดี โดยดูจากตัวชี้วัดความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต ซ่ึงประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคใน 5 ดาน คือ การมีจริยธรรม คุณธรรมและความซื่อสัตยใน
วิชาชีพ การมีความรูความสามารถในการคิดวิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุมีผล การมีความรับผิดชอบตอสังคม
และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี การมีความสามารถในการประกอบอาชีพไดอยางมีคุณภาพและสอดคลองกับ
ความตองการของผูใชบัณฑิต และความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยรวม
ไดรับการประเมินอยูในระดับรอยละ 75  
 มหาวิทยาลัยฯ ยังไดสํารวจระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ  ผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใน
ระหวางปฏิบัติหนาที่ โดยไดสอบถามในประเด็นที่ครอบคลุมคุณสมบัติหลักที่เก่ียวของกับการทํางานใน  3 ดาน 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 คือ     

1)  ดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน     
2)  ความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน   
3)  ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

            อโนทัย ตรีวานิช (2546) ไดศึกษา ความพึงพอใจของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแกน รุนปการศึกษา 2544 
ที่มีตอสภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยดานตางๆ พบวาบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
โดยที่สภาพที่พอใจมากที่สุดสามอันดับแรก ไดแก เวลาที่อาจารยใหคําปรึกษาและชวยเหลือนักศึกษานอกเวลาเรียน 
เวลาใหการบริการของสํานักวิทยบริการ และความทันสมัยของเนื้อหา สวนสภาพที่พอใจนอยที่สุดสามอันดับแรก 
ไดแก เวลาใหบริการของศูนยคอมพิวเตอร ความเหมาะสม/ความทันสมัยของเครื่องคอมพิวเตอรในศูนย
คอมพิวเตอร และสภาพหองปฏิบัติการ/เครื่องมือ อุปกรณ สามอันดับแรกที่บัณฑิตใหความเห็นวาควรปรับปรุงเพือ่
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พัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไดแก วิธีสอน พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และบัณฑิตเห็นวาควรมีการปรับปรุงหลักสูตร โดยควรปรับปรุงในดานเนื้อหาที่เนน
การนําไปปฏิบัติไดจริงหรือปฏิบัติจริงมากที่สุด รองลงมา คือ การเพิ่มความสามารถดานภาษาตางประเทศ และเพิ่ม
ความทันสมัยของเนื้อหา 
         ผลการสํารวจในปการศึกษา 2546 พบวา นายจางผูประกอบการ ผูใชบัณฑิต มีความพึงพอใจคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตอยูในระดับมากทุกดาน โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม 3.80  
           ผลการสํารวจในปการศึกษา 2547 พบวา นายจางผูประกอบการ ผูใชบัณฑิต มีความพึงพอใจคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตอยูในระดับมากทุกดาน โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม 3.87 ซ่ึงสงูกวาในปการศึกษา 
2546   
จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ หรือ ดานอ่ืนทีเกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือนานาชาติ ใน
รอบ 3 ปที่ผานมา 
 ในรอบ 3 ปที่ผานมา มีนักศึกษาและศิษยเกาไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิขาการ และวิชาชีพ 
จํานวน 311 คน ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของสมศ. ระดับ 3 ที่ จํานวน 2 คน 
จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในรอบ 3 
ปที่ผานมา 
 ในรอบ 3 ปที่ผานมา มีจํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ จํานวน 98 ผลงาน ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของสมศ. ระดับ 3 ที่ จํานวน 9 คน 
รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโท ที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด 
 ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยฯ มีบทความวิทยานิพนธปริญญาโทที่ไดตีพิมพในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติ 254 บทความ มีจํานวนวิทยานิพนธทั้งหมด 464 เรื่อง คิดเปนรอยละ 54.74 สูงกวาคาเปาหมาย
ของแผนมหาวิทยาลัยและกลุมสาขาวิชาที่ตั้งไวที่รอยละ 20 และดีกวา ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545 ที่
มีผลการดําเนินงานรอยละ 39.54 (มีบทความวิทยานิพนธที่ไดรับการตีพิมพ 128 เรื่อง จากวิทยานิพนธทั้งหมด 
311 เรื่อง) 
บทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด 
 ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยฯ มีบทความวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ไดตีพิมพในวารสารระดับชาติ/
นานาชาติจํานวน 71 บทความ มีวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด 44 เรื่อง คิดเปนรอยละ 161.36 ซ่ึงสูงกวา
เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ที่กําหนดไวที่ ≥ รอยละ 75 (3 คะแนน) สูงกวาคา
เปาหมายของแผนมหาวิทยาลัยและกลุมสาขาวิชาที่ตั้งไวที่รอยละ 30 และดีกวาผลการดําเนินงานในปการศึกษา 
2545 ที่มีผลการดําเนินงาน รอยละ 33.33 (มีบทความวิทยานิพนธที่ไดรับการตีพิมพ 5 เรื่อง จากวิทยานิพนธ
ปริญญาเอก 15 เรื่อง)         
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1.3 สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 
 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตีที่ไดงานทาํและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
 

คาน้ําหนักตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย         : 2.92 
คาเปาหมายของแผนมหาวทิยาลัย         : 70% 
ผลการดําเนินงาน ในปการศกึษา 2548   : 79.70 % 

 

           จากการสํารวจขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2547  (รุนที่ 38)   มีจํานวนบัณฑิตที่ตอบ
แบบสอบถามชวงวันซอมรับปริญญาทั้งหมด  3,134   ศึกษาตอจํานวน 376  คน  ไดงานทําแลว 2,411  
คน  โดยมีบัณฑิตที่ไดงานทําอยูแลว (งานเดิม) จํานวน 213 คน  ไดงานใหมหลังจากสําเร็จการศึกษา 
จํานวน 2,198 คน ดังนี้    ดังนั้น บัณฑิตที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ  เปนดังนี้  
                           

ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (ไมนับรวมผูศึกษาตอ) 2,758 คน 
ไดงานทําทั้งหมด (ไมนับรวมผูมีงานทําอยูแลว) 2,198 คน 
คิดเปนรอยละ 79.70 % 

                                         

       ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545 :  ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ   77.78 %    
 

       เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงช้ี (รอยละ) 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

1-59 60  - 79 ≥  80 
 
 

ผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ 2 คะแนน 
ผลการประเมินอิงพัฒนาการ                                                      0 คะแนน 
ผลการประเมินการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัย           1 คะแนน 
รวมระดับคะแนนผลการประเมินตัวบงช้ี                  3 คะแนน 
 
ผูรับผิดชอบการกํากับดูแล: 
1. สภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี 
2. รองอธิการบดฝีายแผนและสารสนเทศ 
 

แหลงที่มาของขอมูล: 
1. กองแผนงาน มหาวิทยาลยัขอนแกน 
 

เอกสารที่เกี่ยวของ/ขอมูลประกอบการรายงาน : 
- ภาวะการหางานทําของบัณฑิต ปการศึกษา 2547  
- ภาวะการหางานทําของบัณฑิต ปการศึกษา 2545 
 

ผลการประเมินตนเอง  3 
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ตัวบงช้ีที่ 1.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
    

คาน้ําหนักตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย          : 2.92 
คาเปาหมายของแผนมหาวทิยาลัย            : 70% 
ผลการดําเนินงาน ในปการศกึษา 2548   : 92.31 % 

 
            จากการสาํรวจขอมลูผูสําเรจ็การศึกษา ปการศึกษา 2547  (รุนที่ 38)   มีจาํนวนบัณฑิตที่ตอบ
แบบสอบถามชวงวันซอมรับปริญญาทั้งหมด  3,134  คน  ไดงานทาํ ดงันี้  
 

ไดงานทําทั้งหมด 2,457 คน 
ไดทํางานตรงสาขา จาํนวน  2,270 คน 
คิดเปนรอยละ  92.31 % 

 
      ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545 : (อยูระหวางรวบรวมขอมูล) 
 
      เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงช้ี (รอยละ) 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
1 – 59 60  - 79 ≥  80 

         
ผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ 3 คะแนน 
ผลการประเมินอิงพัฒนาการ                                                      1 คะแนน 
ผลการประเมินการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัย           1 คะแนน 
รวมระดับคะแนนผลการประเมินตัวบงช้ี                  5 คะแนน 

 
       ผูรับผิดชอบการกํากับดูแล: 

1. สภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี 
2. รองอธิการบดฝีายแผนและสารสนเทศ 

 
แหลงที่มาของขอมูล: 
1. สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
เอกสารที่เกี่ยวของ/ขอมูลประกอบการรายงาน : 
-รายงานบัณฑิตไดงานทําตรงสาขาและไดรับเงินเดือนตามเกณฑ ปการศึกษา 2547  สํานักงาน
ประเมินและประกันคุณภาพ  
 

ผลการประเมินตนเอง  5 
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ตัวบงช้ีที่ 1.3 รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ 
   
 

คาน้ําหนักตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย          : 2.92 
คาเปาหมายของแผนมหาวทิยาลัย            : 70% 
ผลการดําเนินงาน ในปการศกึษา 2548   : 86.65 % 

 
            ในปการศึกษา 2548 มีบัณฑิตที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 2,457 คน ในจํานวนนี้  
มีบัณฑิตที่ไดระบุหรือแจงเงินเดือน จํานวน 1,889 คน ไมระบุหรือแจงเงินเดือน จํานวน 658 คน ดังนั้น 
จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําและไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑเริ่มตนของปริญญาตรีขั้นต่ํา (7,630 
บาท) ดังนี้                
 

ระบุหรือไดแจงเงินเดือน  1,889 คน 
ไดรับเงินเดือนเริ่มตนตามเกณฑ 1,637 คน 
 คิดเปนรอยละ  86.65 % 

 
       ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545  :  ไมไดรวบรวมขอมูล 
 

       เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงช้ี (รอยละ) 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
1 – 74 75  - 99 100 

        
ผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ 2 คะแนน 
ผลการประเมินอิงพัฒนาการ                                                      0 คะแนน 
ผลการประเมินการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัย           1 คะแนน 
รวมระดับคะแนนผลการประเมินตัวบงช้ี                  3 คะแนน 

 
       ผูรับผิดชอบการกํากับดูแล: 

1. สภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี 
2. รองอธิการบดฝีายแผนและสารสนเทศ 
 

แหลงที่มาของขอมูล: 
1. สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน  
 

เอกสารที่เกี่ยวของ/ขอมูลประกอบการรายงาน : 
- รายงานบัณฑิตไดงานทําตรงสาขาและไดรับเงินเดือนตามเกณฑ ปการศึกษา 2547 สาํนักงาน
ประเมินและประกันคุณภาพ  

 

ผลการประเมินตนเอง  3 
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ตัวบงช้ีที่ 1.4 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต   
          

คาน้ําหนักตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย          : 2.92 
คาเปาหมายของแผนมหาวทิยาลัย            : คาเฉลี่ย  3.00 
ผลการดําเนินงาน ในปการศกึษา 2548   : 3.87 

 
              ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลยัขอนแกน โดยสาํนักงานประเมนิและประกันคุณภาพ ได
ดําเนินการสาํรวจระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบณัฑิต โดยการออกแบบสอบถาม
ในประเด็นที่ครอบคลุมคุณสมบัติหลักทีเ่ก่ียวของกับการทํางานใน 3 ดาน ตามพระราชบญัญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 คือ     

1)  ดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน     
2)  ความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทาํงาน   
3)  ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

             ผลการสาํรวจพบวา ผูใชบัณฑิตของกลุมสาขาฯของมหาวิทยาลยัฯ มีความพึงพอใจผลการทาํงาน
ของบัณฑิตระหวางปฏิบัติงานอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลีย่ 3.87      
 

      ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545  :   คาเฉลีย่   3.80     
 
      เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงช้ี (ระดับ) 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
1 – 2.4 2.5 - 3.4 ≥ 3.5 

         
ผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ 3 คะแนน 
ผลการประเมินอิงพัฒนาการ                                                      1 คะแนน 
ผลการประเมินการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัย           1 คะแนน 
รวมระดับคะแนนผลการประเมินตัวบงช้ี                  5 คะแนน 

 

            ผูรับผิดชอบการกํากับดูแล: 
1. สภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี 
2. รองอธิการบดฝีายแผนและสารสนเทศ 
 

แหลงที่มาของขอมูล: 
1. สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

เอกสารที่เกี่ยวของ/ขอมูลประกอบการรายงาน : 
  - รายงานความพึงพอใจของนายจางผูประกอบ/ผูใชบัณฑิต ปการศึกษา  2547 
  - รายงานความพึงพอใจของนายจางผูประกอบ/ผูใชบัณฑิต ปการศึกษา 2546 
 

ผลการประเมินตนเอง  5 
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ตัวบงช้ีที่ 1.5 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ หรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับ
คุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ  หรือระดับนานาชาติ ในรอบ 3 ปที่ผานมา 

                         

คาน้ําหนักตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย         : 2.92 
คาเปาหมายของแผนมหาวทิยาลัย          : 2 คน 
ผลการดําเนินงาน ในปการศกึษา 2548   : 311  คน 

 
                ในรอบ 3 ปที่ผานมา มีนักศึกษาและศิษยเกาไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิขาการ 
      และวิชาชีพ  จํานวน   311  คน 
 
      ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545 : จํานวน 60  คน   
 
      เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงช้ี (คน) 
 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
- 1 ≥2 

        
ผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ 3 คะแนน 
ผลการประเมินอิงพัฒนาการ                                                      1 คะแนน 
ผลการประเมินการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัย           1 คะแนน 
รวมระดับคะแนนผลการประเมินตัวบงช้ี                  5 คะแนน 

 
       ผูรับผิดชอบการกํากับดูแล: 

1. สภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี 
2. รองอธิการบดฝีายพัฒนานักศึกษา 
3. คณบดี/ผูอํานวยการ 
 
แหลงที่มาของขอมูล: 
1. ทุกคณะ 
2.   กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน  
 
เอกสารที่เกี่ยวขอ/ขอมูลประกอบการรายงาน : 

       - รายชื่อนักศึกษาและศิษยเกา ชื่อรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ หนวยงานที่ให และเดอืนและปที่
ไดรับ ในรอบ 3 ป ที่ผานมา  
 

ผลการประเมินตนเอง  5 
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ตัวบงช้ีที่ 1.6 จํานวนวิทยานิพนธและงานวชิาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ ภายในรอบ 3 ปที่ผานมา 

            

คาน้ําหนักตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย          : 2.92 
คาเปาหมายของแผนมหาวทิยาลัย            : 6  ผลงาน 
ผลการดําเนินงาน ในปการศกึษา 2548   : 98 ผลงาน 

 
       ในรอบ  3 ปที่ผาน   มจีํานวนวิทยานิพนธและงานวชิาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ 
       หรือระดับนานาชาติ   จาํนวน    98   ผลงาน  
 
       ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545   :  5  ผลงาน   
 
       เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงช้ี (จํานวน) 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
1 – 5 6 – 8 ≥ 9 

          
ผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ 3 คะแนน 
ผลการประเมินอิงพัฒนาการ                                                      1 คะแนน 
ผลการประเมินการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัย           1 คะแนน 
รวมระดับคะแนนผลการประเมินตัวบงช้ี                  5 คะแนน 
 
ผูรับผิดชอบการกํากับดูแล: 
1. สภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี 
2. รองอธิการบดฝีายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
3. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
แหลงที่มาของขอมูล: 
1. บัณฑิตวิทยาลยั   มหาวิทยาลยัขอนแกน  
 
เอกสารที่เกี่ยวของ/ขอมูลประกอบการรายงาน : 

       - จํานวนวิทยานิพนธ และงานวิชาการ ของนักศึกษา ที่ไดรับรางวัล ในรอบ 3 ป ที่ผานมา  
 
ผลการประเมินตนเอง  5 
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ตัวบงช้ีที่ 1.7 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด 

            
คาน้ําหนักตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย         : 8.75  
คาเปาหมายของแผนมหาวทิยาลัย         : 20% 
ผลการดําเนินงาน ในปการศกึษา 2548   : 54.74% 

 
 

บทความวิทยานิพนธปริญญาโทที่ไดตีพิมพในวารสารระดับชาติ 
และนานาชาต ิ

254 บทค
วาม 

จํานวนวิทยานิพนธทั้งหมดในปการศึกษา 2548  464 เรื่อง 
คิดเปนรอยละ  54.74 % 

 
       ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545:   39.54  % 

       (มีบทความวิทยานิพนธที่ไดรับการตีพมิพ 128 เรื่อง จากวิทยานิพนธทั้งหมด 311 เรื่อง) 
 
       เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงช้ี (รอยละ) 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
 1 – 39 40 – 59 ≥ 60 

           
ผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ 2 คะแนน 
ผลการประเมินอิงพัฒนาการ                                                      1 คะแนน 
ผลการประเมินการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัย           1 คะแนน 
รวมระดับคะแนนผลการประเมินตัวบงช้ี                  4 คะแนน 

 
       ผูรับผิดชอบการกํากับดูแล: 

1. สภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี 
2. รองอธิการบดฝีายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
3. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
แหลงที่มาของขอมูล: 
1.    บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน  
 
เอกสารที่เกี่ยวของ/ขอมูลประกอบการรายงาน  : 

       - บทความวิทยานิพนธที่ไดรับการตีพมิพเผยแพรในระดับชาติ 
       - บทความวิทยานิพนธที่ไดรับการตีพมิพเผยแพรในระดับนานาชาติ        
 

ผลการประเมินตนเอง  4 
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ตัวบงช้ีที่ 1.8 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด 

 
คาน้ําหนักตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย          : 8.75 
คาเปาหมายของแผนมหาวทิยาลัย            : รอยละ 30  
ผลการดําเนินงาน ในปการศกึษา 2548   : รอยละ 161.36 

               

บทความวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ไดตีพิมพในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ 71 บทความ 
วิทยานิพนธปริญญาเอกท้ังหมดในปการศึกษา  2548  44 เรื่อง 
คิดเปนรอยละ 161.36 % 

 
     ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545: รอยละ 33.33 
      (มีบทความวิทยานิพนธทีไ่ดรับการตีพิมพ 5 เรื่อง จากวิทยานิพนธปรญิญาเอก 15 เรื่อง)  
 
     เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงช้ี (รอยละ) 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
1 - 49 50  - 74 ≥ 75 

 
ผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ 3 คะแนน 
ผลการประเมินอิงพัฒนาการ 1 คะแนน 
ผลการประเมินการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัย 1 คะแนน 
รวมระดับคะแนนผลการประเมินตัวบงช้ี 5 คะแนน 
 
ผูรับผิดชอบการกํากับดูแล: 
1. สภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี 
2. รองอธิการบดฝีายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
3. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
แหลงที่มาของขอมูล: 
1.   บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัขอนแกน  
 
เอกสารที่เกี่ยวของ/ขอมูลประกอบการรายงาน : 

        -  บทความวิทยานิพนธที่ไดรับการตีพมิพในระดับชาติ  ปการศึกษา 2548 

        -  บทความวิทยานิพนธที่ไดรับการตีพมิพทั้งในระดับนานาชาต ิปการศึกษา 2548 

 

ผลการประเมินตนเอง  5 
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มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
2.1 วัตถุประสงคของมาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
 ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเปนงานนวัตกรรมที่นําไปสูการสรางและพัฒนาทรัพยากรบุคคล           
ที่เชี่ยวชาญสูง การสรางและพัฒนาองคความรูใหม ซ่ึงเปนการขยายพรมแดนของความรู และทรัพยสินทาง
ปญญาที่สามารถนําไปประยุกตใชงานไดจริง เปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพและขีด
ความสามารถของคนไทย รวมทั้งการพัฒนาสูสังคมการเรียนรู สังคมความรู และสังคมแหงภูมิปญญาอัน
กอใหเกิดวัฒนธรรมการใชความรูในการกําหนดทิศทางและการพัฒนา ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของ
ประเทศ 
2.2 สรุปผลการดําเนินงานโดยภาพรวมของมาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
วิสัยทัศนดานการวิจัย : 
 มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนแหลงสราง พัฒนาองคความรูและสรางนักวิจัยที่มีศักยภาพ เพื่อนําไปสูการ
พึ่งตนเอง การเพิ่มผลผลิต และการสรางมูลคาเพิ่ม การมีความเปนอยูที่ดีพอ สังคมเขมแข็ง สิ่งแวดลอมดี และ
เพื่อการไดขอมูลศักยภาพของทองถ่ินหรือประเทศ 
 แผนการดําเนินงาน ประกอบดวย 4 กลยุทธ (แผนงานรอง) และโครงการรวม 25 โครงการ มีผลลัพธ 
ดังนี้ 

 ผลการดําเนินการ 
 จํานวน ดําเนินการแลว อยูในระหวางดําเนินการ ยังไมไดดําเนินการ 
  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ระดับกลยุทธ 4 4 100 - - - - 
ระดับโครงการ 25 25 100 - - - - 

  
แผนงานรองที่ 1  สรางและการพัฒนานักวิจัย 
  ประกอบดวย 5 โครงการ  ดําเนินการแลวเสร็จทุกโครงการ 
แผนงานรองที่ 2  ปรับปรุงโครงสรางและระบบบริหารงานวิจยั 
  ประกอบดวย 7 โครงการ  ดําเนินการแลวเสร็จทุกโครงการ 
แผนงานรองที่ 3  พัฒนาระบบและปจจัยสนบัสนุนการวิจัย 
  ประกอบดวย 8 โครงการ  ดําเนินการแลวเสร็จทุกโครงการ 
แผนงานรองที่ 4  การเผยแพรและการใชประโยชนผลงานวิจัย 
  ประกอบดวย 5 โครงการ  ดําเนินการแลวเสร็จทุกโครงการ 

  
 มหาวิทยาลัยโดยฝายวิจัย  ไดกําหนดกลยุทธการพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารจัดการการวิจัย  โดย
มีการกําหนดกรอบทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงความเปนเลิศทางวิชาการ  จุดแข็งของนักวิจัย 
และพื้นที่ประกอบ โดยการมีสวนรวมของบุคลากรผานความเห็นชอบจากคณะตางๆ และจัดตั้งสํานักบริหารการ
วิจัย เปนหนวยงานภายใน สังกัดสํานักงานอธิการบดี เพื่อรับผิดชอบตอการจัดการงานวิจัยในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย และพยายามสงเสริมใหคณะที่มีปริมาณงานวิจัยสูงมีหนวยงานที่รับผิดชอบการวิจัยโดยตรง 
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นอกจากนี้เพื่อใหเกิดการรวมกันทําวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยไดเปนแมขายของเครือขายการวิจัยใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกดวย 

ในการสนับสนุนการวิจัยเพื่อมุงสูความเปนเลิศดานการวิจัยนั้น มหาวิทยาลัยมีโครงการจัดตั้ง “กองทุน
วิจัย 40 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมงบประมาณดานการวิจัยปกติเพื่อใหครอบคลุม
เนื้องานสวนที่มีงบประมาณจากแหลงอ่ืนไมเพียงพอ เชน การสรางนักวิจัยรุนใหมซ่ึงยังไมมีประสบการณในการ
วิจัยทําใหขอทุนวิจัยภายนอกไดยาก ใหเริ่มทําวิจัยรวมกับนักวิจัยพี่เลี้ยง (mentor) การยกระดับปจจัยกระทบจาก
ผลงานตีพิมพ (impact factor) หรือการสรางกลุมวิจัย  

นอกจากการจัดสรรทุนตางๆเพื่อสงเสริมใหเกิดผลงานวิจัยตางๆแลว  มหาวิทยาลัยยังมีการกําหนดให
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรเปนสวนหนึ่งของการพิจารณาการรับการจัดสรรทุนวิจัยสําหรับปตอไปและการ
พิจารณาความกาวหนาของตําแหนงทางวิชาการ จึงทําใหอาจารยตองมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร ในสวนของ
ขอมูลซ่ึงสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยไดมีการเผยแพรขอมูลและสารสนเทศดานการวิจัยตางๆ บนเว็ปไซตของ
สํานักบริหารการวิจัย (http://ora.kku.ac.th/) ขอมูลขององคกรภายนอกที่เปนแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย รวมทั้ง
การจัดทําวารสารวิจัย มข.  ซ่ึงเปนวารสารวิจัยในระดับชาติที่เปนแหลงตีพิมพผลงานวิจัยของอาจารยและ
บุคลากร   

มหาวิทยาลัยฯไดกําหนดใหมีการดําเนินการเพิ่มศักยภาพการวิจัยในทิศทางที่ตรงกับความตองการของ
ประเทศและตรงกับศักยภาพดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยการจัดตั้งศูนยวิจัยเฉพาะทางขึ้นจํานวน 18 ศูนย 
และจากผลการดําเนินการดังกลาวทําใหมีความบูรณาการของการวิจัยระหวางสาขาวิชาทําใหมีผลงานการวิจัยที่
สูงขึ้น ดังปรากฏผลงานจากที่มีการเผยแพรในลักษณะของการตีพิมพและนวัตกรรม นอกจากนี้ ในการกําหนดให
มีการดําเนินงานจัดทําฐานขอมูลกลางเพื่อรวบรวมและเผยแพรผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย จะชวยสนับสนุนให
การวิจัย การรายงานขอมูลและประมวลผลดานการวิจัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
           นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในดานการวิจัย เชน ทุนอุดหนุนวิจัย  ทุน
วิจัยสถาบัน ทุนอุดหนุนคณาจารยเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติในตางประเทศ เปน
ตน และ ยังมีการจัดตั้งกองทุนสงเสริมสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพและเผยแพรผลงานวิจัยใน
วารสารระดับประเทศที่มีผูประเมินอิสระ (peer review)  และวารสารระดับนานาชาติ ผลงานดานการวิจัยที่สําคัญ 
มีดังตอไปนี้ 

มหาวิทยาลัยฯ ไดพัฒนานักวิจัย จัดหางบประมาณสนับสนุนการวิจัยและปจจัยสนับสนุนการวิจัยอื่นๆ 
จนทําใหมีผลงานวิจัยที่เปนรูปธรรมและเปนประโยชนชัดเจนขึ้น กลาวคือ ผลงานวิจัยที่นําไปสูการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา เพิ่มขึ้นจาก 3 เรื่องในป 2546 เปน 8 เรื่องในปปจจุบัน  มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพระดับ
นานาชาติ เพิ่มจาก 109 เรื่องในป 2546 เปน 116 เรื่องในป 2549 มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพระดับชาติ รวม ป 2546
ถึงปจจุบัน มีจํานวน 298 เรื่อง ในสวนของงบประมาณสนับสนุนการวิจัยนั้น มหาวิทยาลัยสามารถทําใหไดรับการ
จัดสรรงบประมาณในสวนงบประมาณแผนดินเพิ่มขึ้นจาก 96.550 ลานบาทในป 2546 เปนจํานวนเงิน 123.481
ลานบาทในปงบประมาณ 2549 โดยสามารถไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดินสนับสนุนการวิจัยในชวงป 2546 – 
2549 รวมเปนวงเงินถึง 444.701 ลานบาท สําหรับงบประมาณการวิจัยที่มาจากงบประมาณเงินรายไดจัดสรรใหมี
งบสนับสนุนในชวงป 2546 – 2549 รวมเปนเงิน 24.592 ลานบาท ในสวนของงบประมาณการวิจัยที่ไดรับจาก
แหลงทุนภายนอกนั้น ไดเพิ่มขึ้นจาก 88.252 ลานบาทในป 2546 เปนจํานวนเงินถึง 416.999 ลานบาทในป 2549  
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ทั้งนี้โดยสรุปในภาพรวมของงบประมาณดานการวิจัยจากทุกแหลงทุน ในรอบป 2546 ถึงปจจุบันมีจํานวนเงินรวม
ทั้งสิ้น 1,099.015 ลานบาท นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยไดจัดตั้งกองทุนวิจัย
40 ป มหาวิทยาลัยขอนแกนจากเงินรายได เปนวงเงินจํานวน 100 ลานบาท 

บัณฑิตวิทยาลัย ไดจัดหลักสูตรอบรมสําหรับนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษามีความพรอมในการศึกษาวิจัย 
โดยหลักสูตรอบรมที่จัดขึ้นในป 2548  ไดจัดขึ้นปการศึกษาละ 2 ครั้ง ทั้งในภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษา
ปลาย  มีจํานวน 11 หลักสูตร และมีนักศึกษาสนใจเขารับการอบรมจํานวน  836 คน     

บัณฑิตวิทยาลัย ไดจัดใหมีการประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิทยานิพนธ  เพื่อใหนักศึกษาและผูสําเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไดเผยแพรผลงานวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระในรูปแบบการ
ประชุมสัมมนา   ซ่ึงการนําเสนอผลงานแบงออกเปน 2 ประเภท คือแบบบรรยายและแบบโปสเตอร จัดแบงกลุม
สาขาวิชาของงานวิจัยที่นําเสนอ ออกเปน 4 กลุม คือวิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ วิทยาศาสตร
สุขภาพ  และมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ผลงานที่นําเสนอในการประชุมทุกเรื่องจะไดรับการตีพิมพในรูป
เอกสารการประชุม (Proceedings) ซ่ึงจะเปนการสงเสริมใหมีผลสัมฤทธิ์ในเรื่องการตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธ
และในการประชุมเสนอผลงานฯ ครั้งที่ 8 ปการศึกษา 2548 มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเขารวมจํานวน 110
คน และมาจากสถาบันอ่ืนจํานวน 29 คน จาก 13 สถาบันเขารวมเสนอผลงาน 

บัณฑิตวิทยาลัย ไดจัดโครงการสนับสนุนและเผยแพรผลงานวิจัยในการประชุมผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แหงชาติ ซ่ึงจัดโดยที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐ (ทคบร.) เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเขารวมประชุมการเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนความรู รับฟงขอเสนอแนะ 
ความคิดเห็นทางวิชาการจากคณาจารยและนักวิชาการ อันจะนําไปสูการพัฒนาผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาใหมี
คุณภาพ   ซ่ึงปการศึกษา 2548 ไดนํานักศึกษาจํานวน 29 คน เขารวมประชุมและเสนอผลงาน ณ หองประชุมสุธรรม อารี
กุล อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ  ในครั้งน้ีนักศึกษาที่เขารวมโครงการ ไดรับรางวัลการ
นําเสนอจํานวน 3 รางวัล คือ 1. นายเกษมศานต  ชัยศิลป ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา 
ไดรับรางวัล  นําเสนอผลงานแบบปากเปลาระดับดี กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2. นางสาวอรุณศรี ศรีชัย  
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ไดรับรางวัล  นําเสนอผลงานแบบปากเปลาระดับ
ชมเชย กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3. นางสาวสุภาพร  พิมพวาป วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีวเคมี   ไดรับรางวัล  นําเสนอผลงานแบบโปสเตอรระดับดี กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากการประชุม
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 5 

นอกจากนี้ บัณฑิตวิทยาลัยยังไดดําเนินการจัดพิมพวารสารวิจัย มข. ฉบับบัณฑิตศึกษา เพื่อสนับสนุนให
นักศึกษาไดตีพิมพผลงานวิทยานิพนธในรูปของบทความวิจัยที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

บัณฑิตวิทยาลัย ไดจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมแนวทางใหนักศึกษาสามารถเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนและ
สนับสนุน การทําวิทยานิพนธไดทั้งจากแหลงทุนภายนอกและทุนที่บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูดําเนินการ โดยบัณฑิตวิทยาลัย
ไดดําเนินการดังตอไปนี้  

1.  จัดประชุมชี้แจงการสมัครโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2.  จัดประชุมชี้แจงการสมัครโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
3.  ประชุมสัมมนา การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนและสงเสริมการทําวิทยานิพนธ ภาคการศึกษาละ 

1  ครั้ง 
4.  การเสวนา เรื่อง การเตรียมตัวเพื่อสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปศึกษาวิจัย ณ 

ตางประเทศ ป 2548 
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5.  ประชุมสัมมนาเครือขายโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เรื่องบทบาทของโครงการกาญจนาภเิษก
ในการพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

นอกจากนี้ บัณฑิตวิทยาลัยยังไดรวบรวมขอมูลแหลงทุนที่บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูดําเนินการ แหลงทุนภายใน
มหาวิทยาลัย และแหลงทุนภายนอก เผยแพรบน Website ของบัณฑิตวิทยาลัยใหนักศึกษาไดทราบขอมูลดวย 

ดานการพัฒนานักวิจัย 
ในระหวางป 2546-2548 มหาวิทยาลัยไดสรางและพัฒนานักวิจัยใหมจํานวน 196 คน และจัด

งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยและโครงการวิจัยใหม จํานวน 89 ทุน เปนเงิน  7,150,276 บาท สนับสนุนทุน
ผูชวยสอนและผูชวยวิจัย จํานวน 1,324 คน  จัดระบบที่ปรึกษางานวิจัยแกนักวิจัยใหม จํานวน 147 คน และจัด
โครงการอบรมนักวิจัยดานตางๆ กวา 20 ครั้ง โดยสํานักบริหารการวิจัยไดมีการอบรม สัมมนานักวิจัยใหม และ
ระบบ Mentor (เอกสารหมายเลข 2.4.1 ของสํานักบริหารการวิจัย)  

ดานการปรับปรุงโครงสรางและระบบบริหารการวิจัย 
 มหาวิทยาลัยขอนแกน  ได จั ดตั้ งสํ านักบริหารการวิ จั ย  สํ านั กงานสนับสนุนการวิ จั ยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จัดตั้งศูนยวิจัยเฉพาะทางเพิ่มจาก 12 ศูนย เปน 18 ศูนย และอยูระหวางการพิจารณาจัดตั้ง
กลุมวิจัยและกลุมโครงการวิจัยในลักษณะตางๆ อีก คือ ศูนยวิจัยทางสังคม ศูนยวิจัยประสาทวิทยา กลุมวิจัยการ
บริหารจัดการน้ํา กลุมวิจัยโคเนื้อ และกลุมวิจัยพัตราภรณ นอกจากนั้น ไดจัดระบบดานการบริหารงานวิจัย ทุน
วิจัย ฐานขอมูล และทะเบียนโครงการวิจัย 
 สํานักบริหารงานวิจัย ไดรับรองจัดตั้งตามประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 3/2547 ณ วันที่ 28
เมษายน 2547 ดวยความเห็นชอบจากสภา มหาวิทยาลัย ใหเปนหนวยงานกลางในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อทํา
หนาที่บริหารจัดการ และสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน (SAR สํานักบริหารการวิจัย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน) ซ่ึงสํานักบริหารการวิจัย ยังเปนหนวยประสานบริหารจัดการเครือขายวิจัย เชน เครือขาย
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และ เทคโนโลยีแห งชาติ  (สวทช . )  และ  เครือข ายการวิ จั ยและถ ายทอดเทคโนโลยีสู ชุ มชนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ดานการสงเสริมการวิจัย 
 มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดสนับสนุนและจัดงบประมาณดําเนินการโครงการวิจัยโดยมีโครงการวิจัย 
จํานวน 467 โครงการ ในป 2548 จัดกิจกรรมเพื่อกําหนดนโยบาย/โครงการวิจัย จํานวน 12 ครั้ง จัดกิจกรรม
กระตุนบรรยากาศการวิจัย 16 ครั้ง กําหนดประเด็นวิจัย 6 ครั้ง จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรตินักวิจัย จํานวน 13
ครั้ง 
 ระบบการสนับสนุนดานการวิจัย สํานักบริหารการวิจัย ไดมีการสนับสนุน ดังนี้ 
 1. สนับสนุนการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และงบประมาณดานการวิจัย 
 2. พัฒนาระบบการวิจัย โดยการปรับปรุงประกาศใหเกิดความเหมาะสมในการติดตามและประเมิน
โครงการ 
 3. ประสานในการเชื่อมโยงนักวิจัย และผูมีสวนไดสวนเสียกับแหลงทุน เชน สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.)  



รายงานการประเมินตนเองและรายงานประจําป มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจาํปการศึกษา 2548 

 -71-

 4.  ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย 

ดานการเผยแพรและใชประโยชนจากผลงานวิจัย 
 มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดสงเสริมการตีพิมพผลงานโดยสนับสนุนคาธรรมเนียมการตีพิมพในวารสาร 
จํานวน 37 เรื่อง จัดทําวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ปละ 4 ฉบับ จัดใหมีคาสมนาคุณการตีพิมพผลงานใน
วารสารระดับนานาชาติที่มี Impact Factor มีการนําเสนอและเผยแพรผลงานวิจัยในสื่อมวลชนตางๆ จํานวนมาก 
ไดจัดงานแสดงนวัตกรรมจากผลงานวิจัยเปนประจําทุกป 

สํานักบริหารการวิจัย เปนผูรวบรวม วิเคราะหและสังเคราะหงานวิจัย เพื่อประโยชนเชิงพาณิชยตอไป 
(เอกสารสํานักบริหารการวิจัย หมายเลข 2.5.1) รวมถึงการขยายผลและถายทอดองคความรูจากงานวิจัยสู
สาธารณะ ในแบบนิทรรศการ วารสาร จุลสาร (เอกสารสํานักบริหารการวิจัย หมายเลข 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3) 
รวมถึงการจัดทําฐานขอมูลการวิจัย และทําเนียบนักวิจัย 
ดานการนําผลงานการวิจัยไปสูการสรางผลผลิตและมูลคาในเชิงพาณิชยและการสงเสริมการเปน
ผูประกอบการของนักวิจัย 
 มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจัดตั้งหนวยงานเพื่อรับผิดชอบสรางกลไกผลักดันในกลยุทธดานนี้ ดังนี้ จัดตั้ง
ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ/เทคโนโลยี (UBI/TBI) จัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร จัดตั้งศูนยประสานงานอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสํานักงานบริหารทรัพยสินทางปญญา (TPMO) 
ดานการสรางเครือขายกับหนวยราชการและองคกรเพื่อสงเสริมการวิจัยและกิจกรรมที่เกี่ยวของ 
 มหาวิทยาลัย ไดรับความเชื่อถือใหเปนหนวยงานกลางของการประสานงานและดําเนินกิจการเครือขาย
ในดานการวิจัยและการบริการ ในจํานวนมาก ไดแก สํานักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
สํานักงานเครือขายพัฒนาวิชาการขอมูลสารเสพติด สํานักงานเครือขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงาน
เครือขายการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน ศูนยพัฒนาการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน โครงการพัฒนา
ศักยภาพหมูบาน โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสูอุตสาหกรรมไทย โครงการสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยี โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ OTOP และโครงการสํานักงานบริหารจัดการทรัพยสินทาง
ปญญา เปนตน 
 มหาวิทยาลัย ไดมีความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ/เอกชนภายในประเทศและตางประเทศ
ตอเน่ือง ทั้งในดานวิจัย/วิชาการ และงบประมาณ ตัวอยาง เชน ความรวมมือทางวิชาการ กับภาคเอกชน เชน 
คณะเกษตรศาสตรรวมกับ โครงการวิจัยและพัฒนาน้ํามันพืชเอทานอล-ไบโอดีเซล สโมสรเอทานอล-ไบโอดีเซล
แหงประเทศไทย บริษัทน้ําตาลราชสีมา จํากัด บริษัทน้ําตาลมิตรผล จํากัด และบริษัทในเครือธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ เปนตน รวมถึง ความรวมมือกับองคกร/แหลงทุนตางประเทศ เชน มูลนิธิ Rockefeller 
Foundation, USA, Japan International Research Center for Agricultural Science (JIRCAS) เพื่อสนับสนุน
ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแกประเทศในกลุมอินโดจีน การวิจัยรวมกับสถาบัน Institute of Recherche 
pour le Developpement ของประเทศฝรั่งเศส  
 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังไดรับการพิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหการ
สนับสนุนโครงการอุดหนุนการจัดตั้งหนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business 
Incubator)  และใหทุนการศึกษาข้ันสูงเชิงกลยุทธ เพื่อการสรางเครือขายวิจัยระดับแนวหนา (Higher Educational 
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Strategic Scholarships for Frontier Research Network) ตลอดจนการดําเนินการจัดตั้ง Technology Licensing 
Offices (TLOs) ในมหาวิทยาลัย 
ดานการสงเสริมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
 ในชวงป 2546 - 2548 มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจัดสรรงบประมาณ เปนทุนอุดหนุนและสงเสริมการทํา
วิทยานิพนธ เปนจํานวน 13,283,940 บาท สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ จํานวน 
3,699,870 บาท ทุนผูชวยสอนและผูชวยวิจัย 7,456,000 บาท ทุนสนับสนุนระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อทําวิจัย       
ณ ตางประเทศ ป 2548 จํานวน 21 ทุน เปนเงิน 1,350,000 บาท ทุนอุดหนุนการคนควาและวิจัยในการทํา
วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 2,250,000 บาท ไดจัดทําวารสารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ระดับ
บัณฑิตศึกษา ปละ 2 ฉบับ เปนประจําทุกป และไดจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี
ผลงานวิจัยที่นําเสนอโดยนักศึกษาบัณฑิตศึกษารวม 428 เรื่อง 
รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคทีต่ีพิมพเผยแพร และ/หรอืนําไปใชประโยชน ทั้งในระดับชาติ 
และระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 
 ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยฯ มีจํานวนผลงานวิจัยที่ไดตีพิมพในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ1,002 
เรื่อง มีจํานวนอาจารยประจํา (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ในปการศึกษา 2548 ) 1,507 คน คิดเปนรอยละ 
66.49 โดยผลการดําเนินงานสูงกวาคาเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัยและกลุมสาขาวิชาที่ตั้งไวที่รอยละ 10 และสูง
กวาผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ ที่ ≥ รอยละ 30 และสูงกวาผลการดําเนินงานในป
การศึกษา 2545 : 14.89  % (ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพจํานวน 279 เรื่อง)             
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ของสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 
 ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยฯ มีจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย 129,895,000 
บาท มีจํานวนอาจารยประจํา (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ในปการศึกษา 2548) 1,507 คน คิดเปนสัดสวน 
86,194.43บาทตอคน ซ่ึงสูงกวา เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ (ระดับ 3 คะแนน)ที่
กําหนดไว ≥  30,000 คน สูงกวาคาเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัยที่ตั้งไว 30,000 บาท ตอคน และดีกวา ผล
การดําเนินงานในปการศึกษา 2545 ที่มีผลการดําเนินการ 25,918.84 บาทตอคน 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค จากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 
 ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยฯ มีจํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน 240,187,641 บาท มี
จํานวนอาจารยประจํา (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ในปการศึกษา 2548 ) 1,507 คน คิดเปนสัดสวน159,381.31 
ตอคน ซ่ึงสูงกวา เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ที่กําหนดไว ≥  50,000 ตอคน (ระดับ 
3 คะแนน) สูงกวาคาเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัยและกลุมสาขาวิชา ที่ตั้งไว  50,000 บาทตอคน และสูงกวา
ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545 ที่มีผลการดําเนินงาน 37,056.55 บาทตอคน 
รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 
 ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยฯ มีจํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคภายใน
สถาบัน 558 คน จํานวนอาจารยประจํา (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ในปการศึกษา 2548) 1,507คน คิดเปน
รอยละ 37.03 ซ่ึงสูงกวาเกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ที่กําหนดไว ≥ รอยละ 50 (3 
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คะแนน) สูงกวาคาเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัยที่ตั้งไวที่รอยละ 10% และสูงกวาผลการดําเนินงานในป
การศึกษา 2545 ที่มีผลการดําเนินงานรอยละ 6.94 (ไดรับทุนทําวิจัยฯภายในสถาบัน 130 คน/1873 = 6.94%) 
รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 
 ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยฯ มีจํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรค
ภายนอกสถาบัน 453 คน มีจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปการศึกษา 2548 1,507 คน คิดเปนรอย
ละ 30.06 สูงกวาคาเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัยและกลุมสาขาวิชาที่ตั้งไวที่รอยละ 5 และดีกวาผลการ
ดําเนินงานในปการศึกษา 2545  ที่มีผลการดําเนินการรอยละ 14.70 (ไดรับทุนทําวิจัยฯภายในสถาบัน 270 คน/
1873 = 14.70%) 
รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน Refereed Journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา 
 ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยฯ มีบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน Refereed 
Journal หรือ ในฐานขอมูลระดับชาติ/นานาชาติ 584 เรื่อง มีจํานวนอาจารยทั้งหมดในปการศึกษา 2548 (นับ
รวมผูลาศึกษาตอ) 1,731 คน คิดเปนรอยละ 33.73 ซ่ึงสูงกวาเกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของ
ตัวบงชี้ที่กําหนดไว ≥ รอยละ 20 (3 คะแนน) สูงกวาคาเปาหมายของแผนมหาวิทยาลยัและกลุมสาขาวิชาที่ตั้งไวที่
รอยละ 15 และดีกวาผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545  ที่มีผลงานที่ไดรับการอางอิง 132 เรื่อง ตอ จํานวน
อาจารยประจํา 1873 คน คิดเปนรอยละ 7.04 
จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา หรือ อนุสิทธิบัตรในรอบ 5 
ปที่ผานมา 
 ผลการดําเนินงาน ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยฯ จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการ
จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา หรือ อนุสิทธิบัตรในรอบ 5 ปที่ผานมา 34  ผลงาน ซ่ึงสูงกวาเกณฑการใหคะแนน
อิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ที่กําหนดไว ≥ 3 ผลงาน (3 คะแนน) สูงกวาคาเปาหมายของแผน
มหาวิทยาลัยที่ตั้งไวที่ 3 ผลงาน และดีกวา ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545 ที่มีผลการดําเนินการ 1 ผลงาน 
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2.3 สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 
 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร และ/หรือนําไปใช
ประโยชนทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 

    

คาน้ําหนักตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย          : 3.50 
คาเปาหมายของแผนมหาวทิยาลัย            : 10 % 
ผลการดําเนินงาน ในปการศกึษา 2548   : 66.49% 

                    

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดตีพิมพในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ 1,002 เรื่อง 
จํานวนอาจารยประจํา (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ในปการศึกษา 2548 ) 1,507 คน 
คิดเปนรอยละ  66.49 % 

 
 ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545 : 14.89% (ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพมิพจํานวน 279 เรื่อง)  
 
      เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงช้ี (รอยละ) 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
 1 – 19 20 – 29 ≥ 30 

          
ผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ 3 คะแนน 
ผลการประเมินอิงพัฒนาการ 1 คะแนน 
ผลการประเมินการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัย 1 คะแนน 
รวมระดับคะแนนผลการประเมินตัวบงช้ี 5 คะแนน 

 
      ผูรับผิดชอบการกํากับดูแล: 

1.    สภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี 
2.    รองอธิการบดีฝายวิจัย 
 
แหลงที่มาของขอมูล:   
1. สํานักบริหารการวิจัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ทุกคณะ 

 
       เอกสารที่เกี่ยวของ/ขอมูลประกอบการรายงาน : 
       - ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (ระบุถึง ชื่อ เลมที่ และวัน/ 
           เดือน/ป ของวารสารที ่ตีพิมพ/ชื่อบทความ /ชื่อผูเขียน) 
 
ผลการประเมินตนเอง  5 
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ตัวบงช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคของสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา  
     

คาน้ําหนักตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย          : 3.50 
คาเปาหมายของแผนมหาวทิยาลัย            : 30,000 บาท ตอคน 
ผลการดําเนินงาน ในปการศกึษา 2548   : 86,194.43   บาทตอคน 

                               

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในมหาวิยาลัย   129,895,0
00 

บาท 

จํานวนอาจารยประจํา (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงในปการศึกษา 2548) 1,507 คน 
คิดเปนสัดสวน  86,194.43 ตอคน 

 
      ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545 :  25,918.84 บาทตอคน  
 
      เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงช้ี (จํานวนเงินตอจํานวนอาจารย) 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
1 – 19,999 20,000  -  29,999 ≥  30,000 

       
ผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ 3 คะแนน 
ผลการประเมินอิงพัฒนาการ 1 คะแนน 
ผลการประเมินการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัย 1 คะแนน 
รวมระดับคะแนนผลการประเมินตัวบงช้ี 5 คะแนน 

 
       ผูรับผิดชอบการกํากับดูแล: 

1. สภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี 
2. รองอธิการบดฝีายวิจัย 
3. คณบดี/ผูอํานวยการ 
 
แหลงที่มาของขอมูล: 
1. สํานักบริหารการวิจัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 
       เอกสารที่เกี่ยวขอ/ขอมูลประกอบการรายงาน : 
       - จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในมหาวิทยาลยั ประจําปงบประมาณ   2548 
 
ผลการประเมินตนเอง  5 
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ตัวบงช้ีที่ 2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค จากภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา  

     

คาน้ําหนักตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย          : 3.50 
คาเปาหมายของแผนมหาวทิยาลัย            : 50,000   บาทตอคน 
ผลการดําเนินงาน ในปการศกึษา 2548   : 159,381.31  บาทตอคน   

                   
จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน 240,187,641 บาท 
จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัตงิานจริงในปการศึกษา 2548 1,507 คน 
คิดเปนสัดสวน  159,381.31 ตอคน 

 
      ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545 : 37,056.55 บาทตอคน 
 
      เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงช้ี (จํานวนเงินตอจํานวนอาจารย) 

1 2 3 
1 – 34,999 35,000  -  49,999 ≥  50,000 

    
ผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ 3 คะแนน 
ผลการประเมินอิงพัฒนาการ 1 คะแนน 
ผลการประเมินการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัย 1 คะแนน 
รวมระดับคะแนนผลการประเมินตัวบงช้ี 5 คะแนน 

 
       ผูรับผิดชอบการกํากับดูแล: 

1. สภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี 
2. รองอธิการบดฝีายวิจัย 
3. คณบดี/ผูอํานวยการ 
 
แหลงที่มาของขอมูล: 
1. สํานักบริหารการวิจัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ทุกคณะ 
 
เอกสารที่เกี่ยวของ/ขอมูลประกอบการรายงาน :   

       - งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยภายนอกมหาวิทยาลยั ปงบประมาณ 2548       
          โดยระบุชื่อผูทําผลงาน ชื่องานวิจัย และงบประมาณที่ไดรับจริง 
ผลการประเมินตนเอง  5 
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ตัวบงช้ีที่ 2.4 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 

     
คาน้ําหนักตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย          : 3.50 
คาเปาหมายของแผนมหาวทิยาลัย            : 10% 
ผลการดําเนินงาน ในปการศกึษา 2548   : 37.03 %     

                                        

จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบัน 558 คน 
จํานวนอาจารยประจํา (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ในปการศึกษา 2548) 1,507 คน 
คิดเปนรอยละ 37.03 % 

 
       ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545  :  รอยละ 6.94 (ไดรับทนุทําวิจัยฯภายในสถาบัน 130  
       คน/จํานวนอาจารย 1873 คน = 6.94%) 
 

       เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงช้ี (รอยละ) 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

1 - 34 35 – 49 ≥ 50 
         

ผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ 2 คะแนน 
ผลการประเมินอิงพัฒนาการ 1 คะแนน 
ผลการประเมินการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัย 1 คะแนน 
รวมระดับคะแนนผลการประเมินตัวบงช้ี 4 คะแนน 

 
       ผูรับผิดชอบการกํากับดูแล: 

1. สภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี 
2. รองอธิการบดฝีายวิจัย 
3. คณบดี/ผูอํานวยการ 
 
แหลงที่มาของขอมูล: 
1. สํานักบริหารการวิจัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน  
2.   ทุกคณะ 
 
เอกสารที่เกี่ยวของ/ขอมูลประกอบการรายงาน : 
-  จํานวนอาจารยประจําทีไ่ดรบัทุนวิจัยและงานสรางสรรคภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง ชื่อผูทํา
ผลงาน ชื่องานวิจัย และงบประมาณที่ไดรับจริง 
 

ผลการประเมินตนเอง  4 
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ตัวบงช้ีที่ 2.5 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอก
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 

                                

คาน้ําหนักตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย          : 3.50 
คาเปาหมายของแผนมหาวทิยาลัย            : 5% 
ผลการดําเนินงาน ในปการศกึษา 2548   : 30.06%     

 
จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคภายนอกสถาบนั 453 คน 
จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัตงิานจริง ในปการศึกษา 2548 1,507 คน 
คิดเปนรอยละ 30.06  % 

       ผลการดําเนนิงานในปการศึกษา 2545 : รอยละ 14.70 (ไดรบัทุนทาํวิจัยฯภายในสถาบัน 270 คน/ 
      จํานวนอาจารย 1873 คน = 14.70%) 
 
      เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงช้ี (รอยละ) 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
1 - 24 25  - 39 ≥ 40 

          
ผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ 2 คะแนน 
ผลการประเมินอิงพัฒนาการ 1 คะแนน 
ผลการประเมินการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัย 1 คะแนน 
รวมระดับคะแนนผลการประเมินตัวบงช้ี 4 คะแนน 

 
       ผูรับผิดชอบการกํากับดูแล: 

1. สภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี 
2. รองอธิการบดฝีายวิจัย 
3. คณบดี/ผูอํานวยการ 
 
แหลงที่มาของขอมูล: 
1. ทุกคณะ 
 
เอกสารที่เกี่ยวของ/ขอมูลประกอบการรายงาน :   
- จํานวนอาจารยประจําทีไ่ดรบัทุนวิจัยและงานสรางสรรคภายนอกมหาวิทยาลยั รวมทั้งชือ่ผูทํา
ผลงาน ชื่องานวิจัย และงบประมาณที่ไดรับจริง 

 
ผลการประเมินตนเอง  4 
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ตัวบงช้ีที่ 2.6 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน Refereed Journal 
หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา 

     

คาน้ําหนักตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย          : 8.75 
คาเปาหมายของแผนมหาวทิยาลัย            : 15% 
ผลการดําเนินงาน ในปการศกึษา 2548   : 33.73 % 

                                  
ระดับชาติ/นานาชาต ิ 584 เรื่อง 
จํานวนอาจารยทั้งหมดในปการศึกษา  2548 (นับรวมผูลาศึกษาตอ) 1,731 คน 
คิดเปนรอยละ 33.73  % 

      ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545 : (ไดรับการอางอิง 132 เรือ่ง/จํานวนอาจารย 1873 คน   
      = 7.04%) 
 
      เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงช้ี (รอยละ) 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
1 – 14 15  - 19 ≥ 20 

          
ผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ 3 คะแนน 
ผลการประเมินอิงพัฒนาการ 1 คะแนน 
ผลการประเมินการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัย 1 คะแนน 
รวมระดับคะแนนผลการประเมินตัวบงช้ี 5 คะแนน 

 
       ผูรับผิดชอบการกํากับดูแล: 

1. สภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี 
2. รองอธิการบดฝีายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
3. คณบดี/ผูอํานวยการ 
 
แหลงที่มาของขอมูล: 
1. สํานักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ทุกคณะ 
 
เอกสารที่เกี่ยวของ/ขอมูลประกอบการายงาน  :    

       - บทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน Refereed Journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ  
          หรือระดับนานาชาต ิ
 
ผลการประเมินตนเอง  5 
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ตัวบงช้ีที่ 2.7 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญา หรืออนุสิทธิบัตรในรอบ 5 ปที่ผานมา 

         
คาน้ําหนักตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย          : 8.75 
คาเปาหมายของแผนมหาวทิยาลัย            : 3% 
ผลการดําเนินงาน ในปการศกึษา 2548   : 34  ผลงาน     

 
       ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545 :  1  ผลงาน  
 
       เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงช้ี (จํานวน) 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
1 2 ≥ 3 

          
ผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ 3 คะแนน 
ผลการประเมินอิงพัฒนาการ 1 คะแนน 
ผลการประเมินการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัย 1 คะแนน 
รวมระดับคะแนนผลการประเมินตัวบงช้ี 5 คะแนน 

 
 ผูรับผิดชอบการกํากับดูแล: 
1. สภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี 
2. รองอธิการบดฝีายวิจัย 
 
แหลงที่มาของขอมูล: 
1. สํานักบริหารการวิจัย 
2. ทุกคณะ 
 
เอกสารที่เกี่ยวของ/ขอมูลประกอบการายงาน  : 

       - จํานวนและรายการจะทะเบียนทรัพยสินทางปญญา สิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร จาํแนกใน 
          ประเทศหรือตางประเทศ ในรอบ 5 ป ที่ผานมา  
 
ผลการประเมินตนเอง  5 
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มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ  
3.1 วัตถุประสงคของมาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
 การใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่เปนประโยชน เปนที่พึ่งและเปนแหลงอางอิงทางวิชาการและวิชาชีพ 
เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมสอดคลอง เพื่อเสริมสรางความมั่นคงและความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ และนานาชาติ ตลอดจนการสงเสริมบทบาททางวิชาการและวิชาชีพของสถาบันการศึกษา ในการ
พัฒนาสังคมการเรียนรู และสังคมความรูโดยคํานึงถึงความรับผดิชอบตอสาธารณะ 
3.2 สรุปผลการดําเนินงานโดยภาพรวมของมาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
วิสัยทัศนดานการบริการวิชาการแกสังคม : 
 มหาวิทยาลัยฯ เปนศูนยกลางการใหบริการทางวิชาการแกชุมชนตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อ
ตอบสนองความตองการของทองถ่ิน ภูมิภาค ประเทศ และประเทศในภูมิภาคลุมน้ําโขง อันจะนําไปสูการชี้นํา
สังคมทางปญญา การพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากใหเขมแข็ง 
 มหาวิทยาลัยฯ มีกลยุทธที่ชัดเจนในการที่จะพัฒนาระบบกลไก ปจจัยสนับสนุนการใหบริการวิชาการและ
การบริการรักษาพยาบาล  ซ่ึงเปนประโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศ  ซ่ึงมีโครงการบริการวิชาการตางๆ และ
การบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการ
วิชาการ ใหแกคณะและหนวยงานเพื่อจัดกิจกรรมใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน  ซ่ึงเปนกิจกรรม/
โครงการที่ชวยพัฒนาหรือชวยเหลือสังคมและชุมชน ในรูปแบบของกิจกรรมหรือโครงการตางๆ เชน โครงการ
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ โครงการอบรมใหความรูแกทองถ่ิน เปนตน   
 จากการที่การใหบริการวิชาการ เปนพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ จึงทําใหคณะ/หนวยงานตางๆของ
มหาวิทยาลัย มีการบริการวิชาการแกประชาชนในจังหวัดขอนแกน และในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางมากมาย 
นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังมีหนวยงาน คือ ศูนยบริการวิชาการ ซ่ึงเปนหนวยงานหลักที่ในการประสานงานและ
ระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อจัดบริการใหการศึกษาและอบรมแกประชาชนระดับ
ตางๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในหัวขอวิชาการและวิชาชีพที่ผูเขารับการศึกษาและอบรมสนใจ เพื่อใหประชาชน
ไดรับความรูทักษะและคานิยมตางๆ ที่จะนําไปใชประโยชนทั้งในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแกนและนโยบายการพัฒนาประเทศ    
 ศูนยบริการวิชาการ ไดดําเนินการบริการวิชาการ เปน 4 กลุม คือ โครงการบริการวิชาการแกสังคม    
การฝกอบรมตามความตองการของชุมชน ภารกิจตามความรวมมือ (MOU) และภารกิจอ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัย
มอบหมาย โดยมีความเชื่อมโยงดานการบริการวิชาการของ ศูนยบริการวิชาการ ดังนี้ 
  

ภาระกิจประจําศูนยบริการวิชาการ (ภายนหนวยงาน) 
1.การบริการฝกอบรม  3.การบริการดานคอมพิวเตอร 
2.การบริการดานการประชาสมัพันธ 4.การบริการหองประชุม 
 2.1 ขาวรายสปัดาห   5.การบริการลขิสิทธและสิทธบิัตร 
 2.2 วารสาร 6.การบริการดานฐานขอมูล 
 2.3 สปอตโฆษณา 7.การเยี่ยมชม ดูงาน แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น 
 2.4 รายการวิทยุ   
 2.5 อินเตอรเน็ต  
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ภารกิจตามความรวมมือ MOU (ภายนอกมหาวิทยาลัย) 
1. ก.พ. 
2. พรพ. 
3. ISMED 
4. สมาคมขาราชการพลเรือนแหงประเทศไทย 
5. กรมสรรพกร 

 
ภารกิจตามนโยบาย มหาวิทยาลัย (ภายนอกหนวยงานในมหาวิทยาลัย) 

1. การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
2. การพัฒนาบุคลากร 
3. การจัดการความรู KM 
4. งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม Innovation 
5. ศูนยบริการประชาชน One Stop Service 
6. การพัฒนาวิทยากรเอนกประสงค 
7. การติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแกสงัคม 
8.ประสานโครงการบริการวิชาการแกสังคมของคณะวิชา 

 
 ศูนยบริการวิชาการ  มีขั้นตอนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ  โดยมีแผน  เปาหมาย วิธีการ  และดัชนีชี้
วัดที่ชัดเจน มีระบบการแกปญหา และปรับปรุงแผนการดําเนินงาน 
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 การบริการวิชาการและการบริการวิชาชีพดานอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ยังไดแก การบริการของ
โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร การบริการศูนยหัวใจสิริกิติ์ การบริการโรงพยาบาลทันตกรรม    
คณะทันตแพทยศาสตร การบริการโรงพยาบาลสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร การบริการโรงเรียนสาธิต
ศึกษาศาสตร และสาธิตมอดินแดง คณะศึกษาศาสตร ศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(Regional Operation Center-ROC) สถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NESI) และ Esan Software 
Park เปนตน  
 แผนการดําเนินงาน ประกอบดวย 2 กลยุทธที่สําคัญ คือ กลยุทธการพัฒนาระบบ  กลไก ปจจัย
สนับสนุนการใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน และกลยุทธสรางและพัฒนาทิศทางวิชาการ 
ความรู ภูมิปญญา เทคโนโลยีที่เหมาะสมสูการพัฒนาชุมชนทองถ่ินและประเทศชาติ  (แผนงานรอง) และ
โครงการรวม 16 โครงการ มีผลลัพธ ดังนี้ 
 

 ผลการดําเนินการ 
 จํานวน ดําเนินการแลว อยูในระหวางดําเนินการ ยังไมไดดําเนินการ 
  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ระดับกลยุทธ 2 2 100 - - - - 
ระดับโครงการ  16 100 - - - - 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบ  กลไก ปจจัยสนับสนุนการใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน 
  ประกอบดวย 3 โครงการ  ดําเนินการแลวเสร็จทุกโครงการ 

กลยุทธที่ 2  สรางและพฒันาทิศทางวิชาการ ความรู ภูมิปญญา เทคโนโลยีที่เหมาะสมสูการพัฒนาชมุชนทองถ่ิน
และประเทศชาติ   
  ประกอบดวย 13 โครงการ  ดําเนินการแลวเสร็จทุกโครงการ 

 
รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ และพัฒนา/และ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 
 ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยฯ มีจํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพฯ1,188 
กิจกรรม มีจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปการศึกษา 2548 1,507 คน คิดเปนรอยละ78.83 ซ่ึงสูง
กวาเกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ที่กําหนดไว ≥ รอยละ 30 (3 คะแนน) สูงกวาคา
เปาหมายของแผนมหาวิทยาลัยและกลุมสาขาวิชาที่ตั้งไวที่รอยละ 20 และดีกวาผลการดําเนินงานในปการศึกษา 
2545 ที่มีผลการดําเนินงานรอยละ 27.98 (จํานวนกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ  542 กิจกรรม)    
รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน กรรมการวิชาการและ
กรรมการวิชาชีพ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 
 ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลยัฯ มจีํานวนเปนกรรมการวิชาการวิชาชพีฯ 614 คน จํานวนอาจารย
ประจําที่ปฏิบัตงิานจริง 1,510 คน คิดเปนรอยละ 40.74 สูงกวาเกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา
ของตัวบงชี้ที่กําหนดไว ≥ รอยละ 25 (3 คะแนน) สูงกวาคาเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัยและกลุมสาขาวิชา
ที่ตั้งไวรอยละ 10 และดีกวาผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545 ที่มีจํานวนเปนกรรมการวิชาการวิชาชีพฯ 
239 คน  
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มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ และวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 
และการวิจัย   
 มหาวิทยาลัย ไดมีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ และวิชาชีพมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอน โดยทุกกลุมสาขาวิชาและคณะไดดําเนินการดังนี้ 

1. มีแผนในการนําความความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการเรียน
การสอนในทุกกลุมสาขาวิชาและคณะ มีแผนในการใหบริการวิชาการ มีจํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่
ตอบสนองตอความตองการและพัฒนา/และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ 
เปนจํานวนมาก และมีความหลากหลายในการใหบริการวิชาการ การใหบริการวิชาการดังกลาว เปนสวนหนึ่งของ
การจัดการเรียนการสอน โดยผูเรียนหรือนักศึกษามีสวนรวมในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ ทําใหผูเรียนได
ความรูและไดรับประสบการณตรงจากการใหบริการวิชาการ และการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการแตละ
ครั้ง จะกําหนดใหผูเรียนเขารวมกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ ซ่ึงก็เปนแผนและนโยบายในการนําความรูและ
ประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนดวย  

2. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนของ
หลายกลุมสาขาวิชาและคณะ ยกตัวอยาง เชน คณะสัตวแพทยศาสตรไดนําโครงการบริการวิชาการเรื่องการดูแล
สุขภาพสัตวเบื้องตนและโรคระบาดที่สําคัญในปศุสัตวของคณะโดยไดมีการนําองคความรูจากการแลกเปลี่ยน
ปญหากับเกษตรกรที่พบมาเปนตัวอยางในการเรียนการสอนรายวิชา 714331 วิทยาหนอนพยาธิทางสัตวแพทย 
เปนตน นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายรายวิชาที่ไดนําความรูและประสบการณมาใชในการเรียนการสอน (รายละเอียด
รายวิชาที่นําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ ตามเอกสารอางอิง) 

3. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการวิจัย เชน คณะ
พยาบาลศาสตร ไดนําโครงการบริการวิชาการแกชุมชนมาใชในการวิจัย เรื่อง การศึกษาความชุกและปจจัยเสี่ยง
ของการถูกทารุณกรรรม ทอดทิ้งและพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กในจังหวัดขอนแกน การพัฒนาศักยภาพการดูแล
ตนเองของแรงงานสตรีนอกระบบ (ทุน สกว.) การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานขามขาติตามแนวชายแดนไทย-
ลาว (ทุนมูลนิธิรอกก้ีเฟลโล) เปนตน 

4. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและ
การวิจัย ดังไดกลาวมาแลวในระดับที่ 1-3  

5. ในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนนั้น กลุมสาขาวิชาและคณะไดมีการบูรณาการ การ
เรียนการสอนและการวิจัยเขากับการบริการวิชาการและวิชาชีพ ตัวอยางเชน คณะทันตแพทยศาสตร ไดมีการบูร
ณาการการเรียนการสอนกับการใหบริการวิชาการ ในกิจกรรมคายเด็กรักษฟน โครงการรักษาฟนฟรีฯ โครงการ
ทันตกรรมโรงเรียน และโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  คณะสัตวแพทยศาสตร มีการใหบริการชันสูตรและ
วินิจฉัย หนวยพยาธิวิทยา  หองปฏิบัติการโรงพยาบาลสัตว  โดยมีการนําตัวอยางที่ไดจากการตรวจ/วินิจฉัยมา
สรางเปนสื่อและตัวอยางในการจัดการเรียนการสอนในหลายวิชา เชน 714311 พยาธิทั่วไปทางสัตวแพทย  
714331 วิทยาหนอนพยาธิทางสัตวแพทย 714341 จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย  รวมทั้งการนําไปเปนตัวอยางใน
การวิจัย เปนตน 

คาใชจาย และมูลคาของคณะในการบริการวิชาการ และวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจํา 
 ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยฯ มีคาใชจายและมูลคาในใหบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม
106,201,109.14 บาท มีจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 1,507 คน คิดเปนสัดสวน 70,471.87 บาท
ตอคน สูงกวาเกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ที่กําหนดไว ≥ 7,500 บาทตอคน (3 
คะแนน) สูงกวาคาเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัยและกลุมสาขาวิชาที่ตั้งไวที่ 7,500 บาทตอคน และดีกวาผลการ
ดําเนินงานในปการศึกษา 2545 ที่มีผลการดําเนินงาน 8,926.51 บาทตอคน 



รายงานการประเมินตนเองและรายงานประจําป มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจาํปการศึกษา 2548 

 -85-

3.3 สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 
 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการ และพัฒนา/และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ และนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 

           
คาน้ําหนักตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย          : 8.00 
คาเปาหมายของแผนมหาวทิยาลัย            : 20% 
ผลการดําเนินงาน ในปการศกึษา 2548   : 78.83% 

 

จํานวนกิจกรรม/โครงการบรกิารวิชาการและวิชาชีพฯ 1,188 กิจกรรม 
จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัตงิานจริง ในปการศึกษา 2548 1,507 คน 
คิดเปนรอยละ 78.83 % 

 

       ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545 :  27.98 %  ( จํานวนกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ   
       542 กิจกรรม)    
 

       เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงช้ี (รอยละ) 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

1 – 19 20 – 29 ≥ 30 
          

ผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ 3 คะแนน 
ผลการประเมินอิงพัฒนาการ 1 คะแนน 
ผลการประเมินการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัย 1 คะแนน 
รวมระดับคะแนนผลการประเมินตัวบงช้ี 5 คะแนน 

 

        ผูรับผิดชอบการกํากับดูแล: 
1. สภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี 
2. รองอธิการบดฝีายกิจการพเิศษ 
3. คณบดี/ผูอํานวยการ 
 

แหลงที่มาของขอมูล: 
1.   ศูนยบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
2.   ทุกคณะ 
 

เอกสารที่เกี่ยวของ/ขอมูลประกอบการายงาน :   
  -  จํานวนกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ ศูนยบริการวิชาการ 

       -  จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ จาํแนกเปนรายคณะ 
 
ผลการประเมินตนเอง  5 
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ตัวบงช้ีที่ 3.2 รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน 

เปน กรรมการ วิชาการและกรรมการวิชาชีพ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตออาจารยประจํา 

     

คาน้ําหนักตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย          : 2.00 
คาเปาหมายของแผนมหาวทิยาลัย            : 10% 
ผลการดําเนินงาน ในปการศกึษา 2548   : 40.74 % 

                         

จํานวนเปนกรรมการวิชาการวชิาชีพ ฯ   614 คน 
จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัตงิานจริง ในปการศึกษา 2548 1,510 คน 
คิดเปนรอยละ 40.74 % 

 
        ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545 :    (เปนกรรมการวิชาการวิชาชีพฯ  239  คน) 
 
        เกณฑการใหคะแนนองิเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงช้ี 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
1 – 14 15 – 24 ≥  25 

          
ผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ 3 คะแนน 
ผลการประเมินอิงพัฒนาการ 1 คะแนน 
ผลการประเมินการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัย 1 คะแนน 
รวมระดับคะแนนผลการประเมินตัวบงช้ี 5 คะแนน 
 
ผูรับผิดชอบการกํากับดูแล: 
1. สภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี 
2. รองอธิการบดฝีายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
3. คณบดี/ผูอํานวยการ 
 
แหลงที่มาของขอมูล: 
1. กองการเจาหนาที่  มหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ทุกคณะ 

 
       เอกสารที่เกี่ยวของ/ขอมูลประกอบการรายงาน :  

-  จํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบนั เปนกรรมการวิชาการ
และกรรมการวชิาชีพในระดบัชาติ หรือ ระดบันานาชาต ิ
 

ผลการประเมินตนเอง  5 
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ตัวบงช้ีที่ 3.3 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ และวิชาชีพมาใชใน
การพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย   

                             

    คาน้ําหนักตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย       : 6.00 
คาเปาหมายของแผนมหาวทิยาลัย            : ระดับ 4 
ผลการดําเนินงาน ในปการศกึษา 2548   : ระดับ  5 

 
        มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ และวิชาชีพมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอน โดยทุกกลุมสาขาวิชาและคณะ ไดมีดําเนินการดังนี้ 

1. มีแผนในการนําความความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชใน
การเรียนการสอนของทุกกลุมสาขาวิชาและคณะ มีแผนในการใหบริการวิชาการ มีจํานวน
กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองตอความตองการและพัฒนา/และเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ เปนจํานวนมาก และมีความ
หลากหลายในการใหบริการวิชาการ การใหบริการวิชาการดังกลาว เปนสวนหนึ่งของการ
จัดการเรียนการสอน โดยผูเรียนหรือนักศึกษามีสวนรวมในการใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพ   ทําใหผูเรียนไดความรูและไดรับประสบการณตรงจากการใหบริการวิชาการ และ
การจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการแตละครั้ง จะกําหนดใหผูเรียนเขารวมกิจกรรม/
โครงการบริการวิชาการ ซ่ึงก็เปนแผนและนโยบายในการนําความรูและประสบการณจาก
การบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการเรียนการสอน  

2. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการเรียนการ
สอนของหลายกลุมสาขาวิชาและคณะ ยกตัวอยางเชน คณะสัตวแพทยศาสตรไดนําโครงการ
บริการวิชาการเรื่องการดูแลสุขภาพสัตวเบื้องตนและโรคระบาดที่สําคัญในปศุสัตวของ
คณะฯ รวมถึงการนําองคความรูจากการแลกเปลี่ยนปญหากับเกษตรกรที่พบมาเปน
ตัวอยางในการเรียนการสอนรายวิชา 714331 วิทยาหนอนพยาธิทางสัตวแพทย เปนตน  
นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายรายวิชาที่ไดนําความรูและประสบการณมาใชในการเรียนการสอน  
(รายละเอียดรายวิชาที่นําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ  ตาม
เอกสารอางอิง) 

3. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการวิจัย  
ตัวอยางเชน คณะพยาบาลศาสตร ไดมีการนําโครงการบริการวิชาการแกชุมชนมาใชในการ
วิจัย เรื่อง การศึกษาความชุกและปจจัยเสี่ยงของการถูกทารุณกรรรม ทอดทิ้งและ
พฤติกรรมเสี่ยงของเด็กในจังหวัดขอนแกน การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของแรงงาน
สตรีนอกระบบ (ทุน สกว.) การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานขามขาติตามแนวชายแดนไทย-
ลาว (ทุนมูลนิธิรอกก้ีเฟลโล) เปนตน 

4. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการเรียนการ
สอนและการวิจัย ดังไดกลาวมาแลวในระดับที่ 1-3  

5. ในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนนั้น มีการบูรณาการ การเรียนการสอนและการ
วิจัยเขากับการบริการวิชาการและวิชาชีพ เชน คณะทันตแพทยศาสตร ไดมีการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการใหบริการวิชาการ ในกิจกรรมคายเด็กรักษฟน โครงการรักษาฟน
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ฟรีฯ โครงการทันตกรรมโรงเรียนและโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  เปนตน คณะสัตว
แพทยศาสตร ไดมีการใหบริการชันสูตรและวินิจฉัย หนวยพยาธิวิทยา หองปฏิบัติการของ
โรงพยาบาลสัตว  โดยมีการนําตัวอยางที่ไดจากการตรวจ/วินิจฉัยมาสรางเปนสื่อและ
ตัวอยางในการจัดการเรียนการสอนในหลายวิชา เชน 714311 พยาธิทั่วไปทางสัตวแพทย  
714331 วิทยาหนอนพยาธิทางสัตวแพทย 714341 จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย รวมทั้งการ
นําไปเปนตัวอยางในการวิจัย 

 
         ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545  :  ระดับ  3 
 
         เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงช้ี (ระดับ) 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
1 2 ≥ 3 

                      

ผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ 3 คะแนน 
ผลการประเมินอิงพัฒนาการ 1 คะแนน 
ผลการประเมินการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัย 1 คะแนน 
รวมระดับคะแนนผลการประเมินตัวบงช้ี 5 คะแนน 
 
ผูรับผิดชอบการกํากับดูแล: 
1. สภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี 
2. รองอธิการบดฝีายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
 
แหลงที่มาของขอมูล: 
1. ทุกคณะ 

 
 แหลงที่มาของขอมูล/ขอมูลประกอบการรายงาน:   

 - แผนการดําเนินงานการใหบรกิารวิชาการและวิชาชีพ 
 - รายวิชาการที่นาํการบริการวิชาการมาใชในการเรียนการสอน   

 - โครงการบริการวิชาการที่นํามาใชในการวิจัย  
 - การบูรณาการการวิจัยและการใหบริการวิชาการ   

 
ผลการประเมินตนเอง  5 
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ตัวบงช้ีที่ 3.4 คาใชจาย และมูลคาของคณะในการบริการวิชาการ และวิชาชีพเพื่อสังคมตอ
อาจารยประจํา   

      
คาน้ําหนักตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย          : 4.00 
คาเปาหมายของแผนมหาวทิยาลัย            : 7,500 บาท ตอ คน 
ผลการดําเนินงาน ในปการศกึษา 2548   : 70,471.87 

 

คาใชจายและมลูคาในใหบริการวิชาการและวชิาชีพ 
เพื่อสังคม 

106,201,109.14 บาท 

จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัตงิานจริงในปการศึกษา 2548 1,507 คน 
คิดเปนสัดสวน 70,471.87 บาท 

 
      ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545:  8,926.51  บาทตอคน  
 
       เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงช้ี (คาใชจายตออาจารย)  

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
1 – 4,999 5,000  -  7,499 ≥  7,500 

           
ผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ 3 คะแนน 
ผลการประเมินอิงพัฒนาการ 1 คะแนน 
ผลการประเมินการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัย 1 คะแนน 
รวมระดับคะแนนผลการประเมินตัวบงช้ี 5 คะแนน 

 
       ผูรับผิดชอบการกํากับดูแล: 

1. สภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี 
2. คณบดี/ผูอํานวยการ 
 
แหลงที่มาของขอมูล: 
1. ศูนยบริการวิชาการ 
2. ทุกคณะ 
 
เอกสารที่เกี่ยวของ/ขอมูลประกอบการายงาน :   

 - จํานวนกิจกรรม/โครงการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ  
 - จํานวนคาใชจายที่สถาบันใชไปในการใหบรกิารทางวิชาการและวิชาชีพ  
 

ผลการประเมินตนเอง  5 
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มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 วัตถุประสงคของมาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การอนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาทองถ่ิน
อันเปนมรดกไทย และการบูรณาการในการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการ
สรางสรรคและสงเสริมภูมิปญญาไทยใหเปนรากฐานของการพัฒนาองคความรูที่สามารถพัฒนาสูสากล 
4.2 สรุปผลการดําเนินงานโดยภาพรวมของมาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
วิสัยทัศนดานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม : มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนแหลงสราง อนุรักษ  สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาของอีสาน เพื่อสรางความเขมแข็งและเพื่อการพัฒนาชุมชน 
 แผนการดําเนินงาน ประกอบดวย 5 กลยุทธ (แผนงานรอง) และโครงการรวม 12 โครงการ มีผลลัพธดังนี้ 

 ผลการดําเนินการ 
 จํานวน ดําเนินการแลว อยูในระหวางดําเนินการ ยังไมไดดําเนินการ 
  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ระดับกลยุทธ 2 2 100 - - - - 
ระดับโครงการ  11 90.91 - - 1 9.09 

  

กลยุทธที่ 1  การพัฒนาบัณฑิตและบุคลากรทางศิลปะและวัฒนธรรม 
 ประกอบดวย 2 โครงการ  ดําเนินการแลวเสร็จทุกโครงการ 
กลยุทธที่ 2  การทาํนุบํารุงและสืบสานศิลปวฒันธรรมของทองถ่ินและชาติ 
 ประกอบดวย 4 โครงการ  ดําเนินการแลวเสร็จทุกโครงการ 
กลยุทธที่ 3  การพัฒนาระบบบริหารจัดการดานศิลปะและวัฒนธรรม 
 ประกอบดวย 1 โครงการ  ดําเนินการแลวเสร็จทุกโครงการ 
กลยุทธที่ 4  การประยุกตศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 ประกอบดวย 4 โครงการ 
  ดําเนินการแลว   3  โครงการ       ยังไมดําเนินการ  1 โครงการ 
กลยุทธที่ 5  การแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 ประกอบดวย 1 โครงการ  ดําเนินการแลวเสร็จทุกโครงการ 

 โครงการดานศิลปะและวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ดําเนินการภายในมาเปนเวลานาน โดย
เริ่มตนในป พ.ศ. 2516 จากโครงการศูนยอนุรักษศิลปะ และวัฒนธรรมอีสาน ในคณะศึกษาศาสตร และในป
พ.ศ. 2521 เปนโครงการศูนยวัฒนธรรมอีสาน เพื่อใชเปนองคกรติดตอประสานงานกับองคกรวัฒนธรรมทั้ง
ภายในประเทศ และตางประเทศ รวมถึงโครงการศูนยขอมูลลาว โครงการหอประวัติ มหาวิทยาลัย โครงการหอ
วัฒนธรรม และโครงการหองผาอีสาน  
 จากที่เห็นวา งานทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม เปนงานหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อขยายบทบาทในการ
ทํางานเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาใหเปนเลิศทางวิชาการ และเปนแหลงความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม ให
สอดคลองกับภาระงานหลัก จึงไดมีการจัดตั้ง สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2540 และในป 
พ.ศ. 2543 ไดรับอนุมัติเปลี่ยนชื่อ เปน สํานักศิลปวัฒนธรรม 
 ในป พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดปรับปรุงโครงสรางและจัดตั้ง “สํานักวัฒนธรรม” เปน
หนวยงานภายใน มหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย โดยการยุบหอศิลปวัฒนธรรมและสํานัก
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงมีวัตถุประสงค คือ  
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 1. สงเสริมการศึกษาคนควาและพัฒนาองคความรูทางวัฒนธรรม เพื่อเปนศูนยกลางวิชาการทาง 
วัฒนธรรมของอีสานและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 2. สงเสริมการวิจัยเพื่อสรางองคความรูและประยุกตภูมิปญญาอีสาน ใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาของ
ประเทศ และภูมิภาคอยางยั่งยืน โดยสรางความรวมมือในการวิจัยระหวางสถาบัน และองคกรตางๆ 
 3. เสริมสรางกิจกรรมทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และสุนทรียภาพเพื่อตอบสนองการ
ผลิตบัณฑิต ให เกง ดี มีสุข 
 4. เผยแพรงานวัฒนธรรม เพื่อสรางสํานึกความเปนไทย 
 5. แลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมสากลและวัฒนธรรมของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงเพื่อกาวสูความเปนกลาง
และผูนําการพัฒนาในอนุภูมิภาค   
 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวัฒนธรรมใหมีประสิทธิภาพสูง สอดคลองและทันตอการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐศาสตร สังคม และเทคโนโลยี 
 แนวทางการดําเนินงานเปนเชิงรุก โดยการสรางเครือขาย และแสวงหาความรวมมือจากพันธมิตรภายใน
และภายนอก มหาวิทยาลัยในลักษณะที่ไดรับประโยชนดวยกันทั้งสองฝาย โดยเนนการเสนอแนวคิด ทิศทางและ
กระบวนการทํางานทางวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย และแปลกใหม โดยเนนการใชมิติทางวัฒนธรรม ในการ
สรางความเขมแข็งทางสังคม และสอดแทรกความเขาใจวัฒนธรรมในระบบการเรียนการสอน และมีกิจกรรม
โครงการสนับสนุนดานการเรียนการสอน และการวิจัย โนโครงการสงเสริมการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน 
 ในปการศึกษา 2548 มีนิทรรศการที่หอศิลปวัฒนธรรม จํานวนมาก (SAR สํานักวัฒนธรรม)  
 มหาวิทยาลัยฯ ยังไดสงเสริมสนับสนุนและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาของทองถ่ิน โดยได
ดําเนินการจัดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยไดเนนกิจกรรมที่จรรโลงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย 
รวมถึงกิจกรรมที่ปลูกคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม สืบทอดทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยผานการสรางบัณฑิต เชน 
งานลอยกระทง งานประเพณีผูกเสี่ยว งานกฐินมหาวิทยาลัย งานดอกคูนเสียงแคน (งานสงกรานต) และการจัด
นิทรรศการดานศิลปะและวัฒนธรรมกับสิ่งแวดลอม เปนตน   
 จากการที่ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนพันธกิจของมหาวิทยาลัย จึงทําให กลุมสาขาวิชา/คณะ/
หนวยงานตางๆของมหาวิทยาลัย ไดมีการจัดกิจกรรมตางๆซ่ึงสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  นอกจากนั้น 
หนวยงานที่สําคัญ คือ สํานักวัฒนธรรม เปนหนวยงานที่ดําเนินการดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  อีกทั้งยังมี
องคกรของนักศึกษา  เชน  องคการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน  สภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน   
สโมสรนักศึกษาคณะตางๆ เปนตน ซ่ึงเปนหนวยงานที่ชวยประสานใหนักศึกษาของคณะตางๆ มาเขารวม
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นไดเปนอยางดี   
รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรมตอ
จํานวนนักศึกษา   
 ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยมีจํานวนกิจกรรมกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสราง
เอกลักษณฯ 1,512 กิจกรรม มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาระดับปริญญาตรีภาคปกติ 15,578.36 คน 
คิดเปนรอยละ 9.70 สูงกวาคาเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัยและกลุมสาขาวิชาที่ตั้งไวที่รอยละ 1 และดีกวาผล
การดําเนินงานในปการศึกษา 2545 ที่มีผลการดําเนินงาน 560 กิจกรรม  
รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและ วัฒนธรรมตอ
งบดําเนินการ 
 ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยฯ มีคาใชจายและมูลคาในกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและ
เสริมสรางเอกลักษณฯ 16,915,023.21 บาท งบดําเนินการ 1,120,972,411 บาท คิดเปนรอยละ 1.50 ซ่ึงสูง 
 กวาเกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ที่กําหนดไว  ≥ รอยละ 1 ของงบดําเนินการ (3 คะแนน) 
และสูงกวาคาเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัยและกลุมสาขาวิชาที่ตั้งไวที่รอยละ 1        
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4.3 สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 
 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสราง
เอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา   

    

      คาน้ําหนักตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย      : 2 
คาเปาหมายของแผนมหาวทิยาลัย            : 1% 
ผลการดําเนินงาน ในปการศกึษา 2548   : 9.70 % 

             

จํานวนกิจกรรมกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสราง
เอกลักษณฯ 

1,512 กิจกรรม 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาระดับปริญญาตรีภาคปกติ 15,578.36  
คิดเปนรอยละ 9.70 % 

 

          ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545 :   560   กิจกรรม  
 

          เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงช้ี (รอยละ) 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

1 – 14 15  - 19 ≥ 20 
      

ผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ 1 คะแนน 
ผลการประเมินอิงพัฒนาการ 0 คะแนน 
ผลการประเมินการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัย 1 คะแนน 
รวมระดับคะแนนผลการประเมินตัวบงช้ี 2 คะแนน 

 

ผูรับผิดชอบการกํากับดูแล: 
1. สภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี 
2. รองอธิการบดฝีายกิจการพเิศษ 
3. รองอธิการบดฝีายพัฒนานักศึกษา 
 

แหลงที่มาของขอมูล: 
1. สํานักวัฒนธรรม 
2. กองกิจการนักศึกษา 
3. ทุกคณะ 
 

เอกสารที่เกี่ยวของ/ขอมูลประกอบการรายงาน: 
- จํานวนกิจกรรมกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณฯ 

         - จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาระดับปริญญาตรีภาคปกติ  
 

ผลการประเมินตนเอง  2 
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ตัวบงช้ีที่ 4.2 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณศิลปะและ วัฒนธรรมตองบดําเนินการ 

                             

คาน้ําหนักตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย          : 8.00 
คาเปาหมายของแผนมหาวทิยาลัย            : 1% 
ผลการดําเนินงาน ในปการศกึษา 2548   : 1.50% 

 

คาใชจายและมลูคาในกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสราง
เอกลักษณฯ 

16,915,023.21 บาท 

งบดําเนินการ 1,120,972,411 บาท 
คิดเปนรอยละ 1.50 % 

      ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545 : ยังไมไดรวบรวมขอมูล 

      เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงช้ี (รอยละ)   
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

0.01-0.49% ของ
งบดําเนินการ 

0.5-0.9% ของงบดําเนินการ ≥  1% ของงบดําเนินการ 

          
ผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ 3 คะแนน 
ผลการประเมินอิงพัฒนาการ 1 คะแนน 
ผลการประเมินการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัย 1 คะแนน 
รวมระดับคะแนนผลการประเมินตัวบงช้ี 5 คะแนน 

ผูรับผิดชอบการกํากับดูแล: 
1. สภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี 
2. รองอธิการบดฝีายกิจการพเิศษ 
3. รองอธิการบดฝีายพัฒนานักศึกษา 
4. คณบดี/ผูอํานวยการ 

แหลงที่มาของขอมูล:  กองกิจการนักศึกษา กองคลัง  กองแผนงาน   สํานักวัฒนธรรม  และทุกคณะ 

เอกสารที่เกี่ยวของ/ขอมูลประกอบการรายงาน: 
       - จํานวนคาใชจายที่สถาบันใชไปในการอนุรักษ พัฒนา และเสริมสราง 
       - เอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมใหบริการทางวิชาการแกชุมชน/สังคม 
       - งบดําเนินการในงบประมาณ  2548 โดยแยกเปนงบประมาณเงินแผนดินและงบประมาณเงินรายได 
ผลการประเมินตนเอง  5 
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มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
5.1 วัตถุประสงคของมาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
 การบริหารและการจัดการการศึกษาที่ประชาคมในและนอกสถาบัน และผูเก่ียวของมีสวนรวม ตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี เนนการกระจายอํานาจ กํากับดวยนโยบาย การวางแผน ภาวะผูนําของผูบริหารการ
พัฒนาบุคลากรที่เปนระบบและดําเนินการอยางตอเนื่อง การนําระบบสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอน การ
วิจัย และการบริหาร โดยมุงสรางความเปนเลิศทางวิชาการ รวมทั้งการสรางเสถียรภาพ  ทางการเงิน การใชเงิน
อยางคุมคา มีอิสระ คลองตัว โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
5.2 สรุปผลการดําเนินงานโดยภาพรวมของมาตรฐานดานการพฒันาสถาบันและบุคลากร 
 มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยคณะผูบริหาร ไดดําเนินภารกิจการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกนตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยกําหนดเปนแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ การบริหารมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2546 – 2550 (2549) ซ่ึงไดรับความเห็นชอบและอนุมัติใหเปนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานเพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยและเปนกรอบสําหรับการประเมินมหาวิทยาลัย จากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
9/2546 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2546 ผลการดําเนินงานระหวางป 2546 ถึงปจจุบัน(ณ มิถุนายน 2549)       
มีผลลัพธสรุปได ดังนี้ 

สภาสถาบัน/กรรมการประจําคณะและผูบริหารมีวิสัยทัศนที่ขับเคลื่อนพันธกิจ และสามารถสะทอนถึง
นโยบาย วัตถุประสงค และนําไปสูเปาหมายของการบริหารจัดการที่ดี มีการบริหารแบบมีสวนรวม เนนการ 
กระจายอํานาจ โปรงใส และตรวจสอบได รวมทั้งมีความสามารถในการผลักดันสถาบันใหสามารถแขงขันได
ในระดับสากล 

 มหาวิทยาลัยฯ มีระบบการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย ไดแก 
1. การดําเนินงานตามระบบการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี (Good governance) 
 1.1 การนํามหาวิทยาลัยขอนแกนเขาสูระบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมและการจัดทําคํา
รับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 มหาวิทยาลัยไดเสนอเขารับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดีของ
รัฐบาล ที่รับผิดชอบดําเนินการโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) ซ่ึงเปนองคภายนอกตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 โดยจัดอยูในกลุมทาทาย ในการดําเนินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณเพื่อรับการประเมินของมหาวิทยาลัยนั้น ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี สภามหาวิทยาลัย 
และประชาคมของมหาวิทยาลัย อันถือไดวาเปนความสอดคลองกับวิสัยทัศนของการที่จะเปนสถาบันที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี (Good governance) ดวยการดําเนินการที่มีสวนรวม รับผิดชอบตอองคกรและตอผลสําเร็จ 
(Accountability) 

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ทั้งป 2547 และ 
2548 นั้น มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับการประเมินผานเกณฑกําหนดที่จะไดรับเงินรางวัล (คาคะแนนมากกวา 
3.5) ทั้งสองป และมีพัฒนาการของผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น กลาวคือ ในปงบประมาณ 2547 มีผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ไดคาคะแนน 4.1186 จากคะแนนเต็ม 5.0000 
และไดรับเงินรางวัลเปนเงิน 21,772,404.50 บาท และมีผลการประเมินของปงบประมาณ ไดรับคะแนน 
4.5877 โดยไดรับจัดสรรเงินรางวัลในรอบแรก เปนเงิน 28,025,020.37 บาท ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดรับการ
ประเมินในทั้ง 4 มิติการประเมินตามแนวทางของการบริหารภาครัฐแนวใหมภายใตพระราชกฤษฎีกาวาดวย
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หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยในมิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร 
องคประกอบยอยระดับความสําเร็จการบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยขอนแกนซ่ึงเปนการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยขอนแกนนั้น ไดรับการประเมินโดย 
ก.พ.ร. โดยไดรับคาคะแนนถึง 4.4074 (ป 2547) และ 4.8702 (ป 2548) โดยมีผลการประเมินทั้ง 4 มิติ 
ตามตารางขางลาง นี้ 
สรุปผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2548  

น้ําหนัก ป 2547 ป 2548 
(รอยละ) คาคะแนน คาคะแนน 

 ตัวชี้วัด 

2547 2548 SAR ก.พ.ร. SAR ก.พ.ร. 

มิติ 1 
มิติดานประสิทธิผลตาม
ยุทธศาสตร 70 65 4.1670 4.4074 3.3479 4.6786 

 

- ระดับความสําเรจ็ของรอยละ
เฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

  4.1670 4.4074 4.6702 4.8702 

 

- รอยละความสําเร็จตาม
เปาหมายผลผลิตของ
มหาวิทยาลยัขอนแกนตาม
เอกสารงบประมาณรายจาย 

   4.5272  5.0000 

มิติ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ 10 10 3.8000 3.8000 3.0000 4.4340 
มิติ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการ

ปฏิบัติราชการ 8 10 4.5000 4.5000 3.3040 3.3040 

มิติ 4 มิติดานการพฒันาองคกร 12 15 3.6667 4.5280 3.6667 4.8333 

 คาคะแนนที่ [คะแนนเต็ม 5]   100 4.1186 4.5877 
 
 1.2 การดําเนินงานกิจกรรมอื่นรองรับระบบการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
 นอกจากไดดําเนินการเขาสูระบบการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการแลว มหาวิทยาลัยยังไดดําเนินการในการปรับระบบและกระบวนงานตามแนวทางการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี (Good governance) เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย ดังนี้ โดยหลักนิติธรรม ในการออก
ขอบังคับและระเบียบตางๆ มหาวิทยาลัยดําเนินการโดยผานองคคณะผูบริหารทั้งที่ประชุมคณบดีและสภา
มหาวิทยาลัย และไดกําหนดเปนนโยบายเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรับยกรางและสามารถแสดงความคิดเห็น 
มหาวิทยาลัยไดเปดชองทางเพื่อรับฟงความคิดเห็นทั้งผานเว็บไซดหรือผานหนวยงาน ไดดานการบริหารงานและ
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การบริหารบุคคลมีกลไกในระบบการบริหารที่สามารถอุทธรณและรองทุกขได หลักคุณธรรม ไดการกําหนด
จรรยาบรรณของขาราชการและอาจารยและมีมาตรการในการดําเนินกับผูฝาฝน หลักความโปรงใส มีการเปดเผย
รายงานการประชุมขององคคณะผูบริหารและสภามหาวิทยาลัยในเว็บไซตมหาวิทยาลัย จัดระบบตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการเพื่อใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัย และมี
กระบวนการใหตรวจสอบความถูกตอง ชัดเจนได จัดตั้งศูนยราชการใสสะอาด มหาวิทยาลัยขอนแกนและ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการใสสะอาด มหาวิทยาลัยขอนแกน หลักการมีสวนรวม โดยการใหมีตัวแทนของ
บุคลากรและตัวแทนของผูนําทองถ่ิน และแทนขอผูที่มีสวนไดเสียเขามีสวนรวมในการดําเนินภารกิจของ
มหาวิทยาลัยทั้งระดับนโยบายดวยการรวมเปนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และในระดับการปฏิบัติดวยการมี
สวนรวมเปนกรรมการที่ประชุมคณบดี และเปนคณะกรรมการดานการจัดการตางๆ ของมหาวิทยาลัยและคณะ 
มหาวิทยาลัยยังไดจัดใหมีชองทางที่หลากหลาย อาทิ เวบไซต ในการเสนอความเห็นตอผูบริหารและสภา
มหาวิทยาลัย หลักความรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยไดกําหนดเปนนโยบายและกลยุทธในการแสดงความรับผิดชอบ
ตอองคกรและผลลัพธของการดําเนินงาน ทั้งโดยอํานาจหนาที่ตามกฎหมายและโดยกลไกการบริหาร 
มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการจัดทําและการลงนามรับรองคํารับรองการปฏิบัติราชการทั้งระดับมหาวทิยาลยัและ
ระดับหนวยงาน ของการปฏิบัติราชการทุกปงบประมาณ หลักความคุมคา มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัย ไดกําหนดเปนนโยบายงบประมาณโดยใหระบบงบประมาณ มหาวิทยาลัยเปนการจัดทํา
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร และไดกําหนดใหดําเนินการจัดทําตนทุนตอผลผลิต ทั้งน้ีได
กําหนดเปนดัชนีชี้วัดตัวหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
2. การกําหนดความชัดเจนของทิศทางเชิงยุทธศาสตร: มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย 
 ภายใตสภาพการณการเปลี่ยนแปลงที่สูงของประเทศและระบบราชการ อาทิ การเปลี่ยนแปลงระบบ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหมที่มุงเนนผลสัมฤทธและความคุมคาของงบประมาณโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง 
การปฏิรูประบบการเงินและการคลัง การปฏิรูประบบการงบประมาณภาครัฐโดยเฉพาะการปฏิรูประบบการเงิน
อุดมศึกษา ผลกระทบจากการเปลี่ยนโครงสรางองคกรของทบวงมหาวิทยาลัยและสถานของสถาบันอุดมศึกษา 
การประเมินมาตรฐานคุณภาพเพื่อการรับรองสถาบันอุดมศึกษา (สมศ.) เปนตน มหาวิทยาลัยขอนแกนได
ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก ทั้งศักยภาพพื้นฐานของมหาวิทยาลัยและโอกาสของ
การพัฒนาเพื่อการกําหนดยุทธศาสตรและทิศทางที่จะทําใหมหาวิทยาลัยสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขัน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการที่มีคุณคาเพิ่ม (Value Added) และสามารถสรางผลผลิตของ
มหาวิทยาลัยทีมีคุณภาพตรงตามความตองการของรัฐและสังคมทั้งในผลผลิตของการผลิตบัณฑิต วิจัยและบริการ
วิชาการ/วิชาชีพ มหาวิทยาลัยจึงไดปรับและกําหนดยุทธศาสตรที่มีความชัดเจน จะทําใหสามารถบรรลุวิสัยทัศน
เพื่อความเปนมหาวิทยาลัยที่เปนเลิศ โดยกําหนดตําแหนง (positioning) ใหแกมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัย
แหงการวิจัย พรอมทั้งไดจัดทํากรอบกลยุทธและกลไกการดําเนินงานที่มุงนํามหาวิทยาลัยขอนแกนกาวไปสู
เปาหมาย ทั้งนี้ไดรับความเห็นชอบในหลักการเบื้องตนจากที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยแลว 
3. การเตรียมการรองรับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ 
 มหาวิทยาลัยยังคงเตรียมความพรอมในการรับการเปลี่ยนแปลงไปสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรฐั 
ไดจัดทําเอกสารและชี้แจงตอหนวยงานที่เก่ียวของในการพิจารณาราง พรบ.มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมทั้งการ
จัดเตรียมกระบวนการของการจัดเตรียมระบบและกฎหมายประกอบพระราชบัญญัติ อยางไรก็ตาม แมวา
มหาวิทยาลัยไดมีการจัดเตรียมการรางขอบังคับตางๆ ในสวนของหลักการครบถวนแลว และรางพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะไดผานการพิจารณาจากทั้งสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเรียบรอยแลว 
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แตการที่เกิดปญหาดานการเมืองในขณะนี้ ทําใหพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน ยังไมสามารถผานกลไก
รัฐสภาและมีผลใชบังคับได  
4. การมีสวนในพัฒนาทองถิน่และภูมิภาคดานตางๆ  
 มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดดําเนินการและมีสวนสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ินและภูมิภาค ในชวงป 2546 
– 2549 หลายๆ โครงการ ที่สําคัญๆ มีดังน้ี 
 4.1 ดานการสนองโครงการตามพระราชดําริ ไดแก โครงการบูรณาการตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียง ชุดโครงการวิจัยอนุรักษพันธุพืชตามพระราชดําริ รวมจํานวน ณ ปจจุบันมากกวา 44 โครงการ 
 4.2 ดานสุขภาพและอนามัย ไดแก โครงการแกปญหาไขหวัดนก โครงการอาหารปลอดภัย โรคลมชัก 
ทอน้ําดีและพยาธิใบไมในตับ ทันตกรรมพระราชทานเคลื่อนที่ คายรักษาสัตว เปนตน 
 4.3 ดานการศึกษาและบริการวิชาการ ไดแก ศูนยกลางการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
ระดับพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการขยายโอกาสและใหทุนการศึกษาแกนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการศูนยวิจัยออทิสติก โครงการหองสมุดเคลื่อนที่ โครงการการพัฒนาบุคลากรของ
องคกรปกครองทองถ่ิน เปนตน 

4.4 ดานการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคม และอุตสาหกรรม ไดแก โครงพัฒนาชนบทเชิงบูรณา
การเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาคุณภาพสินคา OTOP โครงการผักปลอดสารพิษ โครงการชวยเหลือ
ผูประสบภัยสึนามิ โครงการเพาะเลี้ยงปูนา โครงการดานสิ่งแวดลอม (ปุยน้ําชีวภาพ วิจัยดินเค็ม)  การแกปญหา
น้ําเสียของจังหวัดขอนแกน (บอบําบัดน้ําเสียโดยธรรมชาติ) โครงการไบโอดีเซลและการพัฒนาพลังงานทดแทน 
การรณรงคการใชจักรยาน การออกแบบระบบกําจัดขยะ โครงการสนับสนุนการบริหารงานของผูวาราชการจังหวัด
แบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การสนับสนุนการดําเนินงาน Regional Operation Center (ROC)  
การสนับสนุนและรวมในการจัดทํายุทธศาสตรเสนทางเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic 
Corridor: EWEC) คลินิกเทคโนโลยี การพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาซอฟตแวร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การ
พัฒนาศักยภาพและบมเพาะผูประกอบการอุตสาหกรรมซอฟตแวร ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การบมเพาะ
ผูประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมและการสรางระบบและการถายทอดเทคโนโลยีรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมในภูมิภาคโดยอุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนตน 
สภามหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการกําหนดและใหความเห็นชอบแผนยทุธศาสตร/แผนกลยุทธ และให
ขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ                      
1. สภามหาวิทยาลัยไดวางนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2546-
2550 รวมทั้งใหความเห็นชอบในนโยบายและยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ที่อธิการบดีเสนอ
ใน กระบวนการสรรหาอธิการบดีเมื่อเดือนมกราคม 2546 โดยมีนโยบาย 5 ดาน ดังนี้ 

1.1 ดานการบริหาร – ปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีความคลองตัว มีประสิทธิภาพ มีการ
จัดการบริหารที่ดี 

1.2 ดานการผลิตบัณฑิต – ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ ทั้งดานภูมิปญญา จริยธรรมและคุณธรรม ตอบสนอง
ความตองการของสังคมและประเทศ ในระดับที่สามารถแขงขันกับนานาชาติได 

1.3 ดานการวิจัย – สนับสนุนและสงเสริมการวิจัยเพื่อการวิจัยขั้นพื้นฐานและการวิจัยประยุกต พัฒนา
ศักยภาพของนักวิจัย ปรับปรุงบทบาทหนาที่ของหนวยงานสนับสนุนการวิจัย 
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1.4 ดานการบริการวิชาการแกสังคม – พัฒนาระบบบริการวิชาการแกสังคมใหสอดคลองกับความตองการ
ของชุมชนและสังคม มีบทบาทในการชี้นําสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศและภูมิภาคลุมน้ํา
โขง 

1.5 ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม – พัฒนา ถายทอด ฟนฟูขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี
และวิถีชีวิตเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2. สภามหาวิทยาลัยใหความสําคัญในดานการพัฒนาวิชาการและวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยไดแตงต้ังใหมี
คณะกรรมการดานวิชาการและวิจัย มีหนาที่ในการเสนอนโยบายและทิศทางการพัฒนาวิชาการและวิจัยของ
มหาวิทยาลัย เสนอแนะและกลั่นกรองแผนการเปดหลักสูตร รวมทั้งสงเสริม สนับสนุน กํากับและติดตามการ
ดําเนินงานดานวิชาการและวิจัยของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด 
3. สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งใหมี คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย มีหนาที่ในการ
กลั่นกรองหลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคลองกับมาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการและมีเน้ือหาตามมาตรฐานสากล  
4. สภามหาวิทยาลัยทําหนาที่กลั่นกรอง ใหขอคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการและรับรองการออก
ระเบียบ/ขอบังคับตางๆ ซ่ึงเอ้ือตอการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยดังนี้ 

4.1 ดานการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิต เชน ระเบียบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ระเบียบ
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระเบียบการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ  

4.2 ดานการบริหารองคการที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษา เชน บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันภาษา สํานัก
วิชาศึกษาทั่วไป 

4.3 ดานการพัฒนานักศึกษา เชน ระเบียบเก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษา ระเบียบเก่ียวกับเครื่องแบบและ
การแตงกายของนักศึกษา ระเบียบเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา 

4.4 ดานการวิจัย เชน ระเบียบเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย โครงการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 
โครงการจัดตั้งกองทุนวิจัย 40 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน (วงเงิน 100 ลานบาท) 

4.5 ดานการบริการวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เชน ระเบียบเก่ียวกับการจัดตั้ง
สถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักวัฒนธรรม 

4.6 ดานการบริหาร เชน การปรับโครงสรางการบริหารและสวนราชการของคณะและหนวยงานตางๆ ใน
มหาวิทยาลัย โครงการจัดตั้งกองทุน 40 ป พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน (วงเงิน 100 
ลาน) 

 
สภามหาวิทยาลัยติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยอยางครบถวน มากกวา
ปละ 2 คร้ัง 
1. สภามหาวิทยาลัย มีบทบาทในการใหคําแนะนําและขอเสนอแนะเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2548 ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดนําเสนอและใชเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่ไดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการกับสํานักงาน ก.พ.ร. 
2. มหาวิทยาลัยฯไดเสนอผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจําป 2547 และ2548 ของสํานักงาน ก.พ.ร. ให
สภามหาวิทยาลัยรับทราบอยางสม่ําเสมอ และสภามหาวิทยาลัยไดมีขอสังเกตและขอเสนอในการกําหนดตัวชี้วัด
และเปาหมายที่สําคัญๆ รวมถึงกํากับติดตามใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงผลการปฏิบัติงานในบางโครงการ/กิจกรรม
ที่ยังไมเปนที่นาพอใจหลายดาน เชน รอยละของนักศึกษาที่จบการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด ระดับความพึง
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พอใจของนายจางตอคุณภาพบัณฑิต จํานวนอาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนวิจัย รอยละของงบประมาณที่
สามารถประหยัดได เปนตน 
3. สภามหาวิทยาลัย มีบทบาทในการใหคําแนะนําเก่ียวกับ แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ทั้งในการประชุมสัมมนาที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นและเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยเขา
รวม และในวาระการประชุมของสภามหาวิทยาลัย  
 
มีการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย/อธิการบดี โดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจนและตกลงกัน
ไวลวงหนา 
 สภามหาวิทยาลัย ไดกําหนดใหมีระเบียบหรือวิธีการกํากับดูแลฝายบริหารอยางมีประสิทธิผล ดังนี้ 
1. สภามหาวิทยาลัย ไดแตงตั้งใหมีคณะกรรมการดานตางๆ โดยใหมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลยั
เปนประธานกรรมการ และหรือรวมเปนกรรมการ เพื่อใหคําแนะนํา ติดตามและกํากับดูแลการบริหาร
มหาวิทยาลัย ประกอบดวย 

1.1 คณะกรรมการการเงิน 
1.2 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
1.3 คณะกรรมการพิจารณากําหนดหลักเกณฑและวิธีการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
1.4 คณะกรรมการวินัยและรักษาระบบคุณธรรม 
1.5 คณะกรรมการดานการบริหารจัดการที่ดี 
1.6 คณะกรรมการดานการประเมินมหาวิทยาลัย 
1.7 คณะกรรมการดานการพัฒนาบุคลากร 
1.8 คณะกรรมการดานวิชาการและวิจัย 
1.9 คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

2. คณะกรรมการดานการประเมินมหาวิทยาลัย มีหนาที่ในการเสนอหลักเกณฑและแนวทางในการประเมิน
มหาวิทยาลัย กํากับติดตามและประเมินความกาวหนาของการดําเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีเพื่อรายงานตอสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงในป 2547   
(ถึง ก.พ. 48) คณะกรรมการไดดําเนินการประเมินมหาวิทยาลัยและผูบริหารไปแลว 1 ครั้ง และไดให
ขอเสนอแนะและรายงานตอสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว 
 
มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย/กรรมการบริหารสูงสุด อยางต่ํารอยละ 80 ของแผน  
กรรมการสภามหาวิทยาลัย/ กรรมการบริหารสูงสุด เขาประชุมโดยเฉลี่ยอยางต่ํารอยละ 80 
           สภามหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้
เปนไปตามขอบังคับวาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยกําหนดประชุมทุกวันพุธสัปดาหแรกของแตละเดือน 
สําหรับเดือนที่ไมมีการประชุม เปนชวงที่มหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัยมีภารกิจอ่ืนที่สําคัญไมสามารถจัด
ประชุมได อยางไรก็ตาม เน่ืองจากสภามหาวิทยาลัยมีไดแตงตั้งคณะกรรมการดานตางๆ หลายชุด ซ่ึงแตละชุดก็มี
การประชุมตามบทบาทหนาที่นอกเหนือจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยดวย 
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ครั้งท่ี วัน/เดือน/ 
ปท่ีประชุม 

วัน/เดือน/ปท่ีสง
ระเบียบวาระการ

ประชุม 

คณะกรรมการ
ท้ังหมด 

จํานวนกรรมการที่
ขารวมประชุม 

คิดเปนรอยละ
ของกรรมการที่
เขาประชุม 

1 1  มิ.ย.48 26 เม.ย.48(6 วัน) 32 25 78.13 
2 6  ก.ค.48 29  มิ.ย. (8วัน) 32 26 81.25 
3 3  ส.ค.48 - - - - 
4 7 ก.ย.48 31 ส.ค.48 (7 วัน) 32 24 75.00 
5 5  ต.ค.48 28  ก.ย.48 (7วัน) 30 24 80.00 
6 2  พ.ย.48 27 ต.ค.48 (7วัน) 32 28 87.50 
7 7 ธ.ค.48 30 พ.ย.48 (8วัน) 30 21 70.00 
8 18 ม.ค.49 12 ม.ค.49(7วัน) 31 24 77.42 
9 ก.พ. 49 - - - - 
10 1  มี.ค.49 22 ก.พ.49 (11วัน) 31 25 80.65 
11 5 เม.ย.49 30 มี.ค.49(6วัน) 32 20 62.50 
12 3 พ.ค.49 27 เม.ย.49(6วัน) 31 26 83.87 
มีการประชุมตามแผน  
83.33% 

มีการสงเอกสารกอน
ประชุมโดยเฉลี่ย 7.3 

 

คณะกรรมการเขารวมประชุมโดยเฉลี่ย 77.63  

 
มีการสงเอกสารใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยกอนประชุมโดยเฉลี่ยอยางต่ํา  7.3  วนั 
 ฝายเลขานุการที่ประชุมสภาไดดําเนินการจัดสงเอกสาร  ระเบียบวาระการประชุมใหกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยกอนประชุม โดยเฉลี่ย  7.3  วัน  
 
การพัฒนาสถาบันสูการเรียนรู โดยใชผลการประเมินจากภายในและภายนอก 
 ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยฯไดดําเนินการตามเกณฑการพิจารณาในการประเมินคุณภาพภายนอก 
โดยไดมีการดาํเนินงาน ดังนี้   
 - มหาวิทยาลัยไดกําหนดเปนนโยบายสําคัญของการพัฒนาบุคคลดวยการเชื่อมโยงกระบวนการบริหาร
จัดการองคความรู (Knowledge Management ) กับทิศทางการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหสูงขึ้นและยั่งยืน 
ดวยการกําหนดใหเปนแผนดําเนินงานที่ชัดเจนจากการที่ตั้งใหมีคณะกรรมการกลางในระดับมหาวิทยาลัย: 
คณะกรรมการโครงการ “การพัฒนาระบบบริหารความรูในองคกร” (คําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 650/2548) 
และไดมีการกําหนดใหทุกภาคสวนงานดําเนินการดานบริหารจัดการองคความรูของบุคลากรในระบบงานตางๆ 
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี 
 -  นอกจากนี้ ยังไดมีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ  2548 เพื่อใหมี
ความเชื่อมโยงกันระหวางองคความรูกับสมรรถนะของบุคลากร  และองคความรูนั้นสามารถตอบสนองตอความ
ตองการของบุคลากรทุกระดับ  
 -  มีการติดตามและประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู   
 -  มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการจัดการความรู 
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กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธที่มีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 
   แผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2548 จัดทําขึ้นเพื่อเปนกรอบในการกําหนด ทิศทางการ
พัฒนาและการดําเนินงานมหาวิทยาลัยขอนแกนซ่ึงจะนําไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม  แผนการดําเนินงานใน
การจัดทําแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยไดกําหนดปฏิทินการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 
 

วัน-เดือน-ป กิจกรรม 

30 กันยายน 2547 
ประชุมคณะกรรมการวางแผนและสารสนเทศ เพื่อชี้แจงแนวทางการ
ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548-
2550 

1-14 ตุลาคม 2547 
คณะ/หนวยงานและมหาวิทยาลัย ทบทวนแผนกลยุทธ/ยุทธศาสตร 
เพื่อเตรียมเปนขอมูลประกอบการสัมมนา ใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 

16-30 ตุลาคม 2547 

มหาวิทยาลัย  ฝายแผนและสารสนเทศ เตรียมเอกสาร/และผล
ประเมินที่เก่ียวของ  จัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2548-2550 
และ (ราง) แผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2548 – 2550 

4 พฤศจิกายน 2547 มหาวิทยาลัย  ฝายแผนและสารสนเทศ สงเอกสารประกอบการ
สัมมนา ใหคณะ/หนวยงาน  

8-9 พฤศจิกายน 2547 
การสัมมนาครัง้ที่ 1 ผูบริหารระดับสูง กําหนดกรอบและทิศทางของ
มหาวิทยาลยัขอนแกน เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2548 – 
2550 

12-14 พฤศจิกายน 2547 
การสัมมนาครัง้ที่ 2 รองคณบดี รองผูอํานวยการ หัวหนาภาควิชา       
หัวหนาสาํนักงาน ผูอํานวยการกอง จัดทําแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2548-2550  

18 พฤศจิกายน 2547 

มหาวิทยาลยั ฝายแผนและสารสนเทศ แจงสรุปผลการสัมมนา ใหทุก
คณะ/หนวยงาน 
1. แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2548-2550 
2. แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2548-2550 

18-21 พฤศจิกายน 2547 

ฝายแผนและสารสนเทศ และคณะทํางาน จดัทําแผนยุทธศาสตร 
มหาวิทยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2548 และแผนปฏิบัติการ
มหาวิทยาลยัขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548 และคํา
รับรองการปฏบิัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2548  

22 พฤศจิกายน 2547 

มหาวิทยาลยัขอนแกน เสนอแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2548 และคํารับรองการปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2548  ตอสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (ส.ก.อ.) และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสนอสํานักงาน 
ก.พ.ร. 
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การทบทวนวิเคราะหสถานภาพของมหาวิทยาลัย 
 สําหรับกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2548-2550 ไดเริ่มจากการ
ทบทวนวิเคราะหสถานภาพของมหาวิทยาลัย ในอดีตและปจจุบัน วิเคราะหความพรอม และศักยภาพ ตลอดจน
โอกาสและขอจํากัดในการพัฒนาเพื่อการกําหนดภาพในอนาคต โดยตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมและปจจัยตางๆ 
ทั้งปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน ตลอดจนศักยภาพพื้นฐานมาวิเคราะหประมวลถึงผลกระทบที่สงผลตอการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยขอนแกนในอนาคต ภารกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการปรับเปลี่ยน
มหาวิทยาลัย เพื่อการพิจารณาจัดวางทิศทาง นโยบายการพัฒนาและการบริหารมหาวิทยาลัย อันจะนําไปสูการ
วางกลยุทธในการดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยใหบรรลุวิสัยทัศน และสนองนโยบายแหงรัฐไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  สภาพแวดลอมภายนอก (External Environment) ไดแก  สภาพทางเศรษฐกิจ กระแสโลกาภิวัตนและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร วาระแหงชาติ นโยบายและแนวทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล  กฎหมายที่
เก่ียวของกับการศึกษา เชน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานภาพองคกรเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  แผนพัฒนาและ
นโยบายของสวนราชการอื่นๆ เชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545-2549 แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย แผนการปฏิรูปอุดมศึกษา พ.ศ. 2546–2550  แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545 – 2549 แผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2543-2552 แผน
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2545-2549 รวมทั้งแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2546 – 2549   
 สภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment) ไดแก การบริหารและการจัดการ งบประมาณ พื้นที่
และอาคารสถานที่ บุคลากร การจัดการศึกษา หลักสูตร นักศึกษาและคุณภาพบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ   
 
การสัมมนาเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ. ศ. 2548-2550 
  การสัมมนาครั้งที่ 1 สําหรับผูบริหารระดับสูง ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี 
และผูอํานวยการ ในวันที่  8-9 พฤศจิกายน 2547 ณ โรงแรมรอยัลแมโขง จ.หนองคาย การสัมมนาครั้งที่ 2 
สําหรับรองคณบดี รองผูอํานวยการ หัวหนาภาควิชา หัวหนาสํานักงาน ผูอํานวยการกอง ในวันที่ 12-14 
พฤศจิกายน 2547 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จ.มุกดาหาร การสัมมนาทั้งสองครั้งมีวัตถุประสงคเพื่อใหทุกสวนได
เขามามีสวนรวมรับรู และรับผิดชอบรวมกันในการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยมุงใหเกิดความรับผิดชอบตอการ
ดําเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย คือ 
 1.   ไดแผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2548 – 2550 อันเปนทิศทางของการดําเนินภารกิจ
ดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย ที่มีความสอดคลองและเชื่อมโยงยุทธศาสตรและวาระแหงชาติตลอดจนทิศทางและ
เปาหมายของยุทธศาสตรอุดมศึกษา 
 2. เพื่อการนําแผนกลยุทธ ไปสูการแปลงเปนแผนปฏิบัติการ (Operation Plan) สําหรับการดําเนินการ
ของมหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมาย (Target) โดยมีแผนการประเมินผลที่ชัดเจน และเพื่อนําไปสูการทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการระหวางอธิการบดีและผูบริหารมหาวิทยาลัย 
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 3. เพื่อเปนกรอบในการเสนอแผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 สําหรับ
การทําคํารับรองการปฏิบัติราชการกับกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเสนอตอ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 
 4. เพื่อใชเปนกรอบของแผนการประเมินผลมหาวิทยาลัยขอนแกน และการประเมินอธิการบดีของสภา
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
การสัมมนาครั้งที่ 1 ผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยไดกําหนดวาระมหาวิทยาลัย ขอนแกน (KKU 
AGENDA) เปนตน “มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย” ซ่ึงมีการเสนอกลยุทธเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน 
พ.ศ.2548 ไวเปน 3 ดาน คือ ดานวิชาการและวิจัย ไดแก การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษา การ
พัฒนาการวิจัย ดานบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดานการบริหารและดานอ่ืนๆ เพื่อนํา
มหาวิทยาลัยขอนแกนสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศ 
 การสัมมนาครั้งที่ 2 ผูบริหารระดับกลางและผูปฏิบัติการ จัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2548 – 2550 โดยรวมกันพิจารณากลยุทธเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย พิจารณา
ตัวชี้วัดภายใตกลยุทธ โครงการที่สอดรับกับกลยุทธ ผูรับผิดชอบหลักและผูรับผิดชอบรวมในแตละโครงการ
นอกจากนี้ยังไดมีการเสนอแนวคิดหลัก (Core Concept) ของการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย 
[ขอมูลประกอบการรายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย และระดับกลุมสาขาวิชา เพื่อรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสองจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) แผนยุทธศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 2549] 

ผลสําเร็จของกลยุทธและแผนปฏิบัติการ 

 การพัฒนาและการบริหารภารกิจการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกนในระยะ 4 ป พ.ศ. 2546-
2549 ไดกําหนดวิสัยทัศนของยุทธศาสตร ไวดังนี้ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของประเทศ โดยเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู 
มหาวิทยาลัยแหงคุณภาพและมหาวิทยาลัยแหงการพัฒนาชุมชนประเทศชาติ และเปนมหาวิทยาลัยที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี 

 และภายใตกรอบแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ การบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546 – 2550 
(2549) ในการปฏิบัติงานตามพันธกิจนั้น มหาวิทยาลัยไดกําหนดเปนกลยุทธ 5 ดานและภายใตแตละดานได
จัดเปนแผนปฏิบัติการในลักษณะเชิงบูรณาการเปนกลยุทธ(แผนงานรอง) โครงการ/ผลผลิต เปาหมายและ
ตัวชี้วัด รวมทั้งกําหนดระยะเวลาของการดําเนินงานของโครงการตางๆ เพื่อเปนกรอบของการทํางาน ในชวง
ระยะเวลา 4 ปที่ชัดเจนเพื่อใหมีผลเปนรูปธรรม โดยมีผลสรุปของผลสําเร็จของการดําเนินงานของกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการ ดังนี้ 

1. กลยุทธดานการบริหาร 
2. กลยุทธดานผลิตบัณฑิต 
3. กลยุทธดานการวิจัย 
4. กลยุทธดานการบริการวิชาการแกสังคม 
5. กลยุทธดานการสงเสริมศิลปะและวัฒธรรม 
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 แผนการดําเนินงาน ประกอบดวย 27 กลยุทธ(แผนงานรอง) และโครงการรวม 199 โครงการ มี
ผลลัพธ ดังนี้ 

 ผลการดําเนินการ 
 จํานวน ดําเนินการแลว อยูในระหวางดําเนินการ ยังไมไดดําเนินการ 
  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ระดับกลยุทธ 27 27 100 - - - - 
ระดับโครงการ 199 188 94.47 9 4.52 2 1.01 

• มหาวิทยาลัยขอนแกนไดจัดทําแผนยุทธศาสตร เพื่อใหการบริการจัดการของมหาวิทยาลัยเปนไปใน
แนวทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตรของชาติ 

• ในการจัดทําแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยขอนแกน   ฝายแผนและสารสนเทศเปนผูไดรับมอบหมาย
และมีความรับผิดชอบในการจัดทําแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย โดยแผนกลยุทธดังกลาว ครอบคลุม
ภารกิจหลัก  4  ดาน คือ การเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการ  และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  และมีการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของชาติตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป 

• ในการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธและยุทธศาสตรของชาติ ไดมีการจัดประชุมระดมสมอง
เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป โดยที่ประชุมไดวิเคราะหความสอดคลอง
ของแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยกับแผนยุทธศาสตรของชาติ โดยการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรและ
เปาประสงคใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของชาติ แลวกําหนดเปนแผนการดําเนินงานและ
กิจกรรม     

การใชทรัพยากรภายนอกและภายในรวมกัน 
 มหาวิทยาลัยฯ  ไดมีนโยบายใหมีการใชทรัพยากรรวมกันระหวางคณะ/หนวยงาน รวมทั้งหนวยงานตางๆ 
ภายนอกมหาวิทยาลัย  เพื่อใหเกิดการบริหารทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด  

• มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัยฯ และการวิเคราะหความ
ตองการในการใชทรัพยากรนั้น   

• มีผลการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัยฯ เนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยมีทรัพยากร
ที่สําคัญและมีความหลากหลาย รวมทั้งยังเปนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย การไดมาซึ่งทรัพยากร จะตองใชงบประมาณของมหาวิทยาลัยในการจัดซื้อ ทรัพยากร
บางอยางมีราคาสูง ดังนั้น ในการจัดซื้อทรัพยากรตางๆจะตองมีการวิเคราะหความคุมคา รวมทั้งมีการใช
ทรัพยากรรวมกันเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด และเปดโอกาสใหหนวยงานตางๆที่มีความตองการใช
ทรัพยากรดังกลาว สามารถมาขอใชทรัพยากรรวมกันได   

• มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยภายในมหาวิทยาลัยนั้น มีการใช
ทรัพยากรรวมกันทั้งในระดับคณะและหนวยงานตางๆ ทรัพยากรที่ใชรวมกัน ไดแก วัสดุ อุปกรณและ
ครุภัณฑดานการวิจัย วัสดุ อุปกรณดานโสตทัศนูปกรณ เทคโนโลยีและสารสนเทศ สื่อการเรียนการสอน 
หนังสือ-ตํารา โปรแกรมคอมพิวเตอร/PC คอมพิวเตอรและโนตบุกส หองเรียน/หองประชุม/
หองปฏิบัติการ/ศูนยประชุม การใชทรัพยากรและเครื่องมือทางการแพทย การใชสถานที่รวมกัน เปนตน 
ซ่ึงในการขอใชทรัพยากรดังกลาว จะตองมีการประสานงานไปยังผูรับผิดชอบ เพื่อแจงวัตถุประสงคและ
ความตองการทรัพยากร   
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• มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย โดยหนวยงานอื่นๆภายนอกสามารถมา
ใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย โดยแจงความประสงคไปยังผูมีหนาที่รับผิดชอบ เพื่อดําเนินการจัดทําเปน
แผนการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัยกับหนวยงานตางๆภายนอกมหาวิทยาลัย 

• มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดขึ้นจากการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่น โดยในการใช
ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกรวมกันนั้น ทําใหมีผลการประหยัดงบประมาณ เกิดขึ้นเปนจํานวนมาก 
ทั้งที่สามารถคิดเปนตัวเงินไดและบางอยางก็ไมสามารถคิดมูลคาออกมาเปนตัวเงินได    ใน
มหาวิทยาลัยขอนแกนมีหลายหนวยงานที่ใชทรัพยากรรวมกันและสามารถคิดมูลคาของการประหยัด
งบประมาณจากการใชทรัพยากรรวมกัน เชน ศูนยคอมพิวเตอร สํานักวิทยบริการและคณะตางๆ เปน
ตน 

 มาโนช ภูตองใจ และคณะ (พ.ศ. 2546) ไดทําการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะหประสิทธิภาพการใช
ประโยชนอาคารเรียน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2546” เพื่อเปนขอมูล
พื้นฐานประกอบการวางแผน การตัดสินใจ ดานอาคารสถานที่ เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาใชพื้นที่ใหเกิด
ประโยชนสูงสุด และเพื่อใหการใชจายงบประมาณดานอาคารสถานที่เกิดประโยชนสูงสุด พบวา การใชอาคาร
สําหรับการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หองปฏิบัติการที่มีขนาด นอยกวา 60 
ตารางเมตร 60-121 ตารางเมตร และ 121-180 ตารางเมตร มีอัตราการใชพื้นที่หองที่สูงมาก ซ่ึง
หองปฏิบัติการดังกลาวนี้ใชสําหรับ การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน ที่มีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนเปนจํานวนมาก จึงนาจะมีการวางแผนในการจัดหาหองปฏิบัติการที่มีขนาดใหญ เพื่อใหเกิดความเหมาะสม
ในการจัดการเรียนการสอนตอไป   
 ตัวอยางของการที่มหาวิทยาลยัขอนแกน ไดมีความพยายามที่จะบริหารทรัพยากร ใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยมีการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นๆ ไดแก  
 เขตพื้นที่การบริการเรียนรูดวยตนเอง (KKU-Cluster)  
 เปนภารกิจที่ศูนยคอมพิวเตอร ไดดําเนินการเพื่อใหบริการแกนักศึกษา และบุคลากร ใหมีเครื่อง
คอมพิวเตอรเพื่อใชงานอยางทั่วถึง ครอบคลุมในทุกพื้นที่ จํานวน 16 พื้นที่บริการ ไดแก สํานักวิทยบริการ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะทันต
แพทยศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร และคณะเกษตรศาสตร กับ
อีก 11 หอพักนักศึกษา โดยมีการเปดใหบริการ ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ ซ่ึงเปนประโยชนตอ 
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน และอาจารยผูสอนรายวิชาที่ตองใชเครื่อง
คอมพิวเตอรในการเรียนการสอน 
 ระบบการรับสงหนงัสือ 
 เปนระบบเพื่อการบริหารงานสารบรรณใหมีประสิทธิภาพสูงสุดตอองคกร ทําใหคณะและหนวยงาน
ตางๆ ในมหาวิทยาลัย มีระบบจัดการเอกสารอิเลคทรอนิกสใชงาน เพื่อลดคาใชจายในการผลิตเอกสาร สามารถ
จัดเก็บเอกสารอิเลคทรอนิกสทุกรูปแบบ บริหารการรับสงเอกสารเวียนหนังสือ ลดคาใชจายในการจัดทําสําเนา 
และลดงานการจัดเอกสารดวยการเขาถึงที่งายกวา 
 
         ระบบเครือขายคอมพิวเตอรเขาสูหอพักนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดติดตั้งระบบเครือขายใยแกวนําแสง และอุปกรณดานระบบเครือขาย เพื่อ
รองรับระบบอินเตอรเนตสําหรับนักศึกษา ครอบคลุมหอพักนักศึกษาทั้งหมดในมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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 ระบบโครงสรางพื้นฐานเชิงพื้นที่ (e-Infrastructure) 
 มหาวิทยาลัยไดมีการใหบริการระบบฐานขอมูลเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ดวยระบบ GIS โดย
ใหขอมูลเชิงพื้นที่โครงสราง 6 ชั้น ไดแก การประโยชนในการใชที่ดินมหาวิทยาลัยขอนแกน ป พ.ศ. 2547 
สายไฟฟาและตําแหนงหมอแปลง  ทอเมนประปา ทอน้ําดิบ ทอน้ําเสีย และระบบเครือขายใยแกวนําแสงระยะที่ 
1 และระยะที่ 2 ใหแก ทั้งหนวยงานภายนอก เชน กรมธนารักษ และหนวยงานภายใน เชน กองอาคารและ
สถานที่ ฝายวางแผนและพัฒนา และการประชุมกรรมการผังแมบท เปนตน  
 ระบบบริการแผนที่จังหวัดขอนแกนทางเว็ป (Web Mapping) 
 มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับมอบหมายจากทางจังหวัดขอนแกน จัดทําสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 
ของจังหวัดขอนแกน เพื่อเสนอขอมูลเชิงพื้นที่ ของระบบสนับสนุนดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
จังหวัดขอนแกน ดานปองกันภัยพิบัติ ดานการแพรระบาดโรคไขหวัดนก พรอมฐานขอมูลอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงกับ
ขอมูลเชิงพื้นที่ผานอินเทอรเนต เพื่อใหหนวยงานตางๆ ในจังหวัดขอนแกนสามารถบูรณาการการแกไขปญหา
รวมกันได  
 (สรุปผลงานการดําเนินงาน ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางป 2546-2549) 
ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย 
 ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการตามเกณฑการพิจารณาในการประเมินคุณภาพภายนอก 
มีความพยายามในการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย รวมทั้งประเมิน
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล และประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล อีกทั้งมีการ
พัฒนาระบบใหมีความทันสมัยอยูเสมอ โดยไดมีการดําเนินงาน ดังนี้   

1. มีนโยบายในการจัดทําฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ   
 ตามแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการองคกรอยางประสิทธิภาพ ภายใตกลยุทธการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
มหาวิทยาลัยไดกําหนดโครงการปรับปรุงและพัฒนาเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ และภายใตกลยุทธการ
พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ (MIS) ซ่ึงสนับสนุนใหมีการจัดทําระบบฐานขอมูลตางๆเพื่อสนับสนุนการดําเนินการตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
         นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังมีมาตรการในการดําเนินการโดยกําหนดใหตัวชี้วัดระดับคุณภาพของการ
จัดการสารสนเทศของสวนราชการ เปนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการซึ่งมีการลงนามรับรองการปฏิบัติราชการ
ระหวางอธิการบดี และคณบดี ผูอํานวยการ หนวยงานในมหาวิทยาลัยเพื่อใหไดรับผลการปฏิบัติงานในระดับ
สูงสุด ในการจัดการสารสนเทศของมหาวิทยาลัยขอนแกนนั้น มหาวิทยาลัยฯ ถือเปนกลยุทธที่สําคัญอยางยิ่ง 
โดยไดจัดทําเปนแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน รวมทั้งไดกําหนดเปนนโยบายที่จะใหมีการพัฒนา
อยางตอเน่ือง โดยไดจัดสรรงบประมาณรองรับการดําเนินการตามแผนของระบบสารสนเทศดานตางๆ 
นอกจากนี้ไดดําเนินการใหมีการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการพิจารณา
อัตรากําลังเพิ่มในปริมาณที่เหมาะสม และยังไดดําเนินการปรับปรุงโครงสรางองคกรที่รองรับระบบงาน
คอมพิวเตอรและเครือขาย เพื่อใหการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมีความมั่นคงอยางตอเนื่อง  
          ดานการพัฒนาศักยภาพการใชระบบสารสนเทศนั้น มหาวิทยาลัยฯ ไดเรงดําเนินการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ เพื่อเปนระบบขอมูลกลางที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของขอมลูและการใชประโยชน
ของระบบสารสนเทศ รวมทั้งไดจัดใหมีหลักสูตรการฝกอบรมการใชโปรแกรมระบบและโปรแกรมมาตรฐาน
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ใหกับบุคลากรในระดับตางๆใหสามารถมีศักยภาพทางดาน IT สูงขึ้น ตลอดจนไดดําเนินการจัดหาอุปกรณ
คอมพิวเตอรเพิ่มขึ้นในคุณภาพที่สูงขึ้นเพื่อใหเพียงพอตอการใชงานสําหรับทั้งนักศึกษาและบุคลากร 
 

2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ ไดแก ฐานขอมูล ดังตอไปนี้ 
a. ระบบทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา 
b. ระบบฐานขอมูลหลักสูตร 
c. ระบบฐานขอมูล e-Learning 
d. ระดับขอมูล  e-Library 
e. ระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารบุคคล 
f. ระบบการเงินและการคลัง มหาวิทยาลัย เชน ระบบฐานขอมูลการเงิน ระบบฐานขอมูล

ทรัพยสิน และ ระบบฐานขอมูลเงินเดือน 
g. ระบบบริหารและบริการสุขภาพ ไดแก ระบบบริการและฐานขอมูลโรงพยาบาลศรีนครินทร 

และ ระบบบรกิารและฐานขอมูลศูนยหัวใจสริิกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
h. ระบบบริหารและฐานขอมูลการวิจัยสาํนกับรหิารการวิจัย 

 

3. มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของขอมูล  
 มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการการกํากับดูแล ตรวจสอบความปลอดภัยระบบฐานขอมูลกลางของ
มหาวิทยาลัยทุกระบบใหมีการกําหนดความรับผิดชอบและชั้นการกํากับดูแลไวเพื่อใหมีการตรวจสอบความ
ถูกตองและความปลอดภัยของขอมูลอยางสม่ําเสมอ โดยไดมีการกําหนดผูรับผิดชอบควบคุมระบบและฐานขอมูล 
(Database Administrator) ของระบบตางๆ ดังนี้ 
 

ระบบฐานขอมูล คณะ/หนวยงาน ผูรับผิดชอบควบคุมระบบ และ DBA 
ทะเบียนและประมวลผล
นักศึกษา 

สํานักทะเบียนและประมวลผล ผูอํานวยการ : ผศ.สุกิจจา จันทะชุม 
DBA :  นายแผง ขนวน 

ฐานขอมูลหลักสูตร กองบริการการศึกษา ผูอํานวยการ : ผศ.สุกิจจา จันทะชุม 
DBA :  นายสุนทร อุทธา 

ฐานขอมูล e-Learning สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน ผูอํานวยการ : รศ.นพ.ศักดา ไชกิจภิญโญ 
DBA :  นายระบิล ภักดีผล 

หองสมุดอิเล็กโทรนิกส 
(e-Library) 

สํานักวิทยบริการ ผูอํานวยการ : รศ.ดร.สมาน ลอยฟา 
DBA :  นายสมโภชน พิมพพงษตอน 

ฐานขอมูลเพ่ือการบริหารบุคคล กองการเจาหนาท่ี ผูอํานวยการ : นางสังวาลย ชางทอง 
DBA :  นายพรชัย  เอ่ียมสุนทรกุล 

ระบบฐานขอมูล คณะ/หนวยงาน ผูรับผิดชอบควบคุมระบบ และ DBA 
การเงินและการคลัง 
• ระบบฐานขอมูลการเงิน 
• ระบบฐานขอมูลทรัพยสิน 
• ระบบฐานขอมูลเงินเดือน  

กองคลัง ผูอํานวยการ : นางสุนาท บัวทวน 
DBA :  นายสฤษดิ์ เรืองธรรม 

บริหารและบริการสุขภาพ 
• ระบบบริการและฐานขอมูล

คณะแพทยศาสตร รองคณบดีฝายบริหาร  : รศ.นพ.วิฑูรย ประสงควัฒนา 
DBA :  นายพิชัย อังวราวงศ 
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Network Admin. : นายสมพงษ มานทอง โรงพยาบาลศรีนครินทร  
• ระบบบริการและฐานขอมูล

โรงพยาบาลศูนยหัวใจ
สิริกิติ์ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ศูนยหัวใจสิริกิต ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ รอง ผอ.ฝายวางแผนฯ  : รศ.นพ.เชิดชัย ตันติศิ
รินทร 
DBA :  นางวรกานต จันทนุช 

บริหารและฐานขอมูลการวิจัย สํานักบริหารการวิจัย หัวหนาสํานักงาน : นายภูมภัิกดิ์ พิทักษเข่ือนขนัธ 
DBA :  นายวันชัย ปานพิมพ 

 ซ่ึงนอกจาก การกําหนดหนาที่ในการดูแลและควบคุมระบบฐานขอมูลแลว ผูรับผิดชอบจะทําหนาที่ใน
การจัดการบริหารดานความเสี่ยงของระบบดวย   
 

4. มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ 
                มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการกําหนดและมอบหมายภายใตการกํากับของคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหคณะ/หนวยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบฐานขอมูลหลัก ได
ดําเนินการจัดทําแผนการปองกันและการฟนฟูระบบและแผนแกไขปญหาจากภัยพิบัติ โดยมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการมารับผิดชอบกําหนดวิธีการและคูมือในการปฏิบัติ และมีการประชุมเพื่อสรุปและรายงานผลการ
ดําเนินการของหนวยงานผูรับผิดชอบอยางสม่ําเสมอทุกเดือน 
      ในการปองกันความเสี่ยงของระบบสารสนเทศจากภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยไดติดตั้งระบบไฟฟาสํารอง
และระบบการจายไฟฟาสํารองเพื่อใหระบบมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพสูง ในการรักษาความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ นอกจากจะดําเนินการภายใตตัวระบบสารสนเทศเองแลว มหาวิทยาลัยไดจัดการรักษาความ
ปลอดภัยแกระบบดวยระบบการลงทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอรและติดตั้งโปรแกรมปองกันการรุกรานจากไวรัส
คอมพิวเตอร (Office Scan) กับเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายทุกเครื่องในมหาวิทยาลัย มีระบบปองกันการโจมตี
หรือการรบกวนระบบจดหมายอิเล็กโทรนิกส (spam mail) และมีการระงับการรบกวนระบบ (blocked) ของ
เครื่องลูกขายที่ติดไวรัสคอมพิวเตอร 
            การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ มีการจัดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย การกําหนดเขตหวงหาม
เฉพาะของที่ตั้งระบบตางๆ  การกําหนดสิทธิ์เขาถึงที่ตั้งของระบบสําหรับบุคลากรผูปฏิบัติงานระดับตางๆ การ
ติดตั้งระบบควบคุมการเขาออกอาคาร โดยใชบัตรแถบแมเหล็กและระบบสัมผัสโดยการตรวจสอบลายนิ้วมือ มี
ระบบการปองกันและระงับการเกิดอัคคีภัยในที่ตั้งของระบบตางๆ 
          นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังไดดําเนินการจัดทําโปรแกรมสําหรับรายงานขอมูลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชมหาวิทยาลัยขอนแกน และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 โดย 
สมศ. (URL: http://e-sar.kku.ac.th) 
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานไอที ป พ.ศ. 2546-2549 
 มหาวิทยาลัย ไดดําเนินงานทางโครงสรางดานไอที ระหวางป พ.ศ. 2546-2549 เพื่อสนับสนุนพันธกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยในดานการผลิตบัณฑิต และการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ที่สําคัญ 3 ดาน คือ 

1. การเชื่อมโยงระบบเครือขายมหาวิทยาลัยเขากับระบบอินเตอรเน็ต โดยผานทางชองทางเครือขาย
ระหวางมหาวิทยาลัยของสํานักงานบริหารเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เครือขายผูใหบริการ
อินเตอรเน็ตเอกชน (ISP) ชองทางวงจรความเร็วสูงระหวางวิทยาเขตขอนแกน และวิทยาเขตหนองคาย และ 
ชองทางวงจรความเร็วสูงระหวางวิทยาเขตขอนแกน และวิทยาเขตหนองคาย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย ยังทําหนาที่
ในการเปนโหนดแมขายใหกับสํานักบริหารเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ของสํานักงาน
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คณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ ในการใหบริการอินเตอรเน็ตกับมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนดวย 

2. ระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงประกอบดวยระบบยอย คือ ระบบ
เครือข ายใยแกวนํ าแสง  ระบบเครือข ายไรสาย  ระบบบริหารจัดการเครือข ายคอมพิว เตอร  ของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน เครื่องแมขายในการใหบริการที่เปนสาธารณะ ระบบโทรศัพท และเขตพื้นที่บริการเรียนรู
ดวยตนเอง 

3. สถานภาพเครือขายเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐ 11 แหง ในดานแบบนดวิดธออกสูระบบ
อินเตอรเน็ต และจํานวน AP 

(อางอิงจาก: รายงานผลการดําเนินงาน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานไอที ป พ.ศ. 2546-2549
ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลยัขอนแกน) 
การพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ในดานการพัฒนาระบบสื่อและทรัพยากรหองสมุด ไดจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นทั้งโดยตรงและโดยออม 
ในการจัดหาฐานวิชาการ วารสาร หนังสือรูปแบบอิเลคทรอนิกส รวมทั้งไดมีการพัฒนาหองสมุดในรูปแบบ
อิเลคทรอนิกสและหองสมุดมีชีวิตทั้งการปรับปรุงทางกายภาพและอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศโดยจะสามารถ
เพิ่มความสะดวกและมีคุณภาพการบริการใหแกบุคคลากร นักศึกษาและผูใชบริการทั่วไป 
การปรับระบบการเงินและบัญชี 
 มหาวิทยาลัย ไดแสดงใหเห็นถึงเสถียรภาพทางการเงิน และศักยภาพดานทรัพยากรการเงินของสถาบัน
ในระยะยาว 
 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับระบบการเงินและบัญชี ใหเปนไปตามมารฐานบัญชีภาครัฐ รวมทั้งการ
ปรับกระบวนงานและการปฏิบัติงานทางการเงิน การบัญชี การพัสดุและการงบประมาณเขาสูระบบเขาสูระบบ 
GFMIS และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารการเงินและงบประมาณ มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในระบบงานและไดพัฒนาระบบโปรแกรมการเงิน งบประมาณและระบบบัญชีสามมิติ
ขึ้นใชงาน โดยจะเปนระบบโปรแกรมกลางทางการเงิน งบประมาณและบัญชีที่จะตอเชื่อมกับระบบโปรแกรม
การเงินและบัญชีภาครัฐ รวมทั้งเปนระบบโปรแกรมปฏิบัติงานทางการเงิน บัญชีและการบริหารงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงจะทําใหสามารถการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การลดขั้นตอนและกระบวนงาน และที่
สําคัญอยางยิ่งคือการที่จะทําใหไดฐานขอมูลการกลางดานเงินและการคลังที่รวมขอมูล ผลการประมวลผลขอมูล
และสารสนเทศทางการเงินและงบประมาณที่สําคัญ อาทิ รายงานทางการเงิน กระแสการเงิน ทรัพยสิน ตนทุน
ผลผลิต ที่มีความเปนปจจุบันและทันเวลาของความตองการ ที่จะทําใหแกมหาวิทยาลัย ผูบริหารระดับตางๆ ใช
งานในการดําเนินงานปกติประจําวันและตัดสินใจเชิงนโยบายไดอยางเหมาะสมและบนฐานขอมูล มีเหตุผลที่
สามารถอธิบายไดและโดยความรับผิดชอบ (Accountability) 
 

สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) 
 ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลยัฯ มสีินทรัพยถาวร ดังตอไปนี้ 
  

สินทรัพยถาวร     
ครุภัณฑ 796,125,200.60 บาท 
อาคารสิ่งปลูกสราง 541,995,905.36 บาท 
สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน  33,852,614.81 บาท 
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สินทรัพยไมมีตวัตน 23,911,455.55 บาท 
อาคาร (งบอุดหนุน งปม.เงินรายได,หักคาเสื่อม) 1,954,422,906.94 บาท 

รวมสินทรัพยถาวรทั้งสิ้น 2,350,308,083.26 บาท 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  (ตร-ีโท-เอก) 28,072.93  
คิดเปนสัดสวน  119,343.01 บาทตอคน 

     ผลการดําเนินการในปการศึกษา 2548 มีสินทรัพยถาวร 119,343.01 บาทตอคน ซ่ึงสูงกวาเกณฑการ
ใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ที่กําหนดไวที่  ≥ 100,000 บาทตอคน (3 คะแนน) และสูงกวา
คาเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัยและกลุมสาขาวิชาที่ตั้งไวที่  65,000 บาทตอคน 
 
คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) 
 ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยฯ มีคาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา)    
แยกตามกลุมสาขาวิชา ดังน้ี 

 
           กลุมสาขา 

คาใชจายตอหัว 
(คาใชจายทั้งหมด+คา
เส่ือมราคา/FTES) 

 
เกณฑปกติ 

 
หางจาก 

เกณฑปกติ 

 
คิดเปน
รอยละ 

วิทยาศาสตรสุขภาพ 286,677.66 214,514.00 72,163.66 33.64 

วิทยาศาสตรกายภาพ 85,216.75 66,338.00 18,878.75 28.46 
วิศวกรรมศาสตร 92,467.06 70,312.00 22,155.06 31.51 

สถาปตยกรรมศาสตร 159,094.50 71,394.00 87,700.50 122.84 
เกษตรศาสตร 125,627.73 109,910.00 15,717.73 14.30 

บริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร 23,230.14 62,532.00 -39,301.86 -62.85 

ศึกษาศาสตร 116,133.17 90,610.00 25,523.17 28.17 
ศิลปกรรมศาสตร 287,853.24 65,494.00 222,359.24 339.51 

สังคมศาสตรฯศาสตร 22,075.67 45,587.00 -23,511.33 -51.57 
ภาพรวมมหาวิทยาลัย 53.77 

  
รอยละของเงนิเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ 
         ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยฯ มรีอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ ดังนี้  

                 เงนิเหลือจายสุทธิ 647,006.95 บาท 
เงินทุนสํารอง  241,602,861.28 บาท 

รวม 242,249,868.23 บาท  
งบดําเนินการ    
งบประมาณเงินแผนดิน 316,411,000 บาท 
งบประมาณเงินรายได  1,120,656,000 บาท 

รวม 1,120,972,411 บาท 

คิดเปนรอยละ 21.61 % 
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 โดยผลการดําเนินการ ในปการศึกษา 2548 คิดเปนรอยละ 21.61 สูงกวาเกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ที่กําหนดไวที่ รอยละ + 10 - 15 (3 คะแนน) และสูงกวาคาเปาหมายของแผน
มหาวิทยาลัยและกลุมสาขาวิชาที่ตั้งไวที่รอยละ 1   
 
การพัฒนาคณาจารยและบุคลากร   
 มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดตั้ง “กองทุน 40 ป พัฒนาบุคลากร” เพื่อเปนกลไกในการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร  โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญ คือ  

1. เพื่อดําเนินการเชิงรุกและสนับสนุนใหเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัยเร็วขึ้น ไดแก เงินทุนการศึกษา
ระดับปริญญาเอก เงินทุนสนับสนุนการวิจัย สนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อ
นําไปขอกําหนดตําแหนงวิชาการ 

2. เพื่อจัดสรรใหหนวยงานที่มีบุคลากรมีสัดสวนศักยภาพที่ไมไดตามเกณฑมาตรฐานที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และภายใน 5 ป บุคลากรตองมีศักยภาพสูงไดตามเกณฑที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กําหนด ไดแก การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น และการ
สนับสนุนการผลิตผลงานและกิจกรรมวิชาการ 

3. เพื่อจูงใจใหบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและมีขีดความสามารถสูงดานการวิจัย โดยการพัฒนาดานการ
วิจัย  การเรียนการสอน  การบริหารจัดการและพัฒนาอาจารยใหมสามารถคงอยู ได ใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน (โดยความรับผิดชอบของฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ) 

4. เพื่อเพิ่มสมรรถนะของบุคลากร ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนดดวยการ
ฝกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน และอื่นๆ (โดยความรับผิดชอบของฝายพัฒนาบุคลากร) 

(ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 859/2548 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรกองทุน 40 ป 
พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน)  

มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดใหมีระบบบุคลากรประเภทใหม คือ พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใชเงินรายได       
ซ่ึงปจจุบันมีจํานวน 204 คน และมีการจัดสรรพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผนดินแลว จํานวน 1,014 
อัตรา ไดริเริ่มระบบคาตอบแทนคาตอบแทนการปฏิบัติงานเพิ่มประจําปสําหรับลูกจางชั่วคราว (โบนัส)          
ในปงบประมาณ 2547 รวมทั้งเริ่มจัดสรรคาตอบแทนการปฏิบัติงานเพิ่มประจําปสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
(โบนัส) ไดจัดสวัสดิการประเภทตางๆ สําหรับขาราชการและขยายสิทธิใหครอบคลุมบุคลากรประเภทอื่นๆ อาทิ 
สวัสดิการเคหะสงเคราะห เงินสนับสนุนฉุกเฉิน กองทุนศึกษาตอของบุคลากรสายสนับสนุน กองทุนสนับสนุนการ
ใชไมโครคอมพิวเตอร เปนตน นอกจากนี้ ไดริเริ่มใหมีทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานและลูกจางเพื่อเปน
หลักประกันหลังจากการออกจากงานหรือเกษียณอายุราชการในอนาคต 
 นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยฯ ยังไดมีการดําเนินงานเฉพาะดาน ดังนี้ 
 การพัฒนาอาจารย 
 มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงระบบการพิจารณาการกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหลดขั้นตอนและเร็วขึ้น    
ทําใหในป 2547 - 2548 (สองปบประมาณ) มหาวิทยาลัยมีผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 284 คน
และผานการประเมินถึง 235 คน (คิดเปนรอยละ 82.75) และในปจจุบันมหาวิทยาลัยมีอาจารยที่มีตําแหนงทาง
วิชาการแลวมากกวารอยละ 60 ของบุคลากรสายสอนทั้งหมด โดยเปนศาสตราจารย 23 คน (คิดเปนรอยละ 
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1.33 ของบุคลากรสายสอนทั้งหมด)  รองศาสตราจารย 432 คน (คิดเปนรอยละ 24.96 ของบุคลากรสายสอน
ทั้งหมด)  และผูชวยศาสตราจารย (คิดเปนรอยละ 35.70 ของบุคลากรสายสอนทั้งหมด) จัดใหมีการพัฒนา
ทักษะและศักยภาพอาจารยในดานตางๆ ไดแก การพัฒนาการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ การสอน
สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม การสอนดวยระบบ e-learning  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การใหทุนทํา
วิจัย การใหทุนนําเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ การใหทุนผลิตตําราที่มีคุณภาพดี 
 
 การสงเสริมศึกษาตอและดูงาน 
 ในระหวางป 2546 - 2548 มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนการพัฒนาคุณวุฒิของบุคลากร โดยบุคลากรไดไป
ศึกษาตอในตางประเทศ มีจํานวนถึง 239 คนและไปศึกษาตอในประเทศจํานวน 387 คน มหาวิทยาลัยยังไดเพิ่ม
โอกาสโดยการจัดใหมีทุนศึกษาตอตางประเทศในทุกป ซ่ึง ณ ปจจุบัน มหาวิทยาลัยมีบุคลากรทีมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกเปนจํานวนถึง 717 คน คิดเปนรอยละ 41 ของบบุคลากรสายผูสอนทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ณ 
ปจจุบัน ในการอบรม ดูงาน ประชุมวิชาการ ทําวิจัย ณ ตางประเทศ มีจํานวน 409 คน อบรม ดูงาน ประชุม
วิชาการ ทําวิจัย ในประเทศ จํานวน 831 คน 
รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการ หรือเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
 ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยฯ มีจํานวนอาจารยที่เขารวมประชุมวิชาการและนําเสนอผลงาน 824 
คน มีจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 1,507 คน คิดเปนรอยละ 54.68 สูงกวาคาเปาหมายของแผน
มหาวิทยาลัยและกลุมสาขาวิชาที่ตั้งไวที่รอยละ 40 และดีกวาผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545 ที่มีผลการ
ดําเนินการรอยละ 37.76 
 
งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา 
 ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยฯ มีงบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศตออาจารยประจํา ดังนี ้
 

งบประมาณสําหรับพัฒนาคณาจารย (เงินรายได) 32,685,688.51 บาท 
ทุนนําเสนอผลงานในตางประเทศ  1,380,000 บาท 
ทุนพัฒนาอาจารยศึกษาตอ 2,000,000 บาท 

รวมทั้งหมด 36,065,689 บาท 
จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 1,507.00 คน 
คิดเปนสัดสวน 23,932.10 บาทตอคน  

     
 ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2548 คิดเปน 23,932.28 บาทตอคน ซ่ึงสูงกวาเกณฑการใหคะแนนอิง
เกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ที่กําหนดไวที่ ≥  15,000 บาทตอคน (3 คะแนน) สูงกวาคาเปาหมายของแผน
มหาวิทยาลัยและกลุมสาขาวิชาที่ตั้งไวที่ 15,000 บาทตอคน และดีกวาผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545 ที่
มีผลการดําเนินการ 2,601.28  บาท ตอคน 
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การอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถบุคลากร 
 มหาวิทยาลัยไดจัดหลักสูตรสําหรับผูบริหารระดับสูง จํานวน 1 รุน ผูบริหารระดับกลาง จํานวน 3 รุน 
ผูบริหารระดับตน จํานวน 1 รุน โดยมีผูเขารับการอบรมรวมจํานวนทั้งสิ้น 200 คน นอกจากนี้ ยังไดจัดหลักสูตร
สําหรับระดับปฏิบัติการจํานวน 4 รุน รวมจํานวน 240 คน การอบรมลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราวและพนักงาน 
จํานวน 3 รุน รวมจํานวน 900 คน และยังดําเนินการอบรมในเรื่องการจัดการความรู ไปแลว 6 รุน โดยมีผูเขารับ
การอบรมจํานวน 360 คน 
 
รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 
 ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยฯ มีบุคลากรไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ 2,651คน มี
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 2,900 คน คิดเปนรอยละ 91.41 ซ่ึงสูงกวาเกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑ
มาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ที่กําหนดไวที่ ≥ รอยละ 80 (3 คะแนน) และสูงกวาคาเปาหมายของแผน
มหาวิทยาลัยและกลุมสาขาวิชาที่ตั้งไวที่รอยละ 50  
 
การพัฒนาระบบกายภาพ 
 มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการแกไขปญหาการหยุดชะงักของการกอสรางสิ่งกอสรางของมหาวิทยาลัยที่
ไดัรับงบประมาณแผนดินปงบประมาณกอนๆ ในโครงการที่สําคัญ ไดแกปญหาการกอสรางอาคารขนาดใหญ 4 
อาคาร ไดแก อาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาคารศรีนครินทรานุสรณ อาคารสารสนเทศ 
อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร สําเร็จไดดวยดีทําใหสามารถดําเนินการกอสรางตอได โดยมีผลการ
แกไขปญหาและผลการกอสรางตอ ดังน้ี 1) อาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สราง (หลังจากที่
หยุดชะงักและมีปญหามานานมากกวา 10 ป) แลวเสร็จและสามารถใชงานและเปดการใหบริการรักษาพยาบาล
ผูปวยดานหัวใจและหลอดเลือดไดครบทุกพื้นที่ 2) อาคารอีก 3 หลัง สามารถแกปญหาการหยุดชะงักของการ
กอสรางไดแลวเสร็จทั้งไดดานงบประมาณและการดําเนินการกอสราง ขณะนี้ไดลงนามจางวาจางผูรับจางรายใหม
แลวในปงบประมาณนี้ และไดเขาพื้นที่เพื่อการกอสรางในบางอาคารแลว โดยคาดวาการกอสรางอาคารทั้งสาม
อาคารจะแลวเสร็จสมบูรณโดยอาคารศรีนครินทรานุสรณ จะแลวเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม 2550 อาคาร
สารสนเทศ ประมาณเดือนตุลาคม 2550 และอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร ประมาณสิ้น
ปงบประมาณ 2550 

มหาวิทยาลัยยังไดดําเนินการใหมีสิ่งกอสรางและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นในชวงระยะเวลา
ตั้งแตป 2546 เปนตนมา ดําเนินการควบคุมและกํากับ ดูแล และแกไขปญหาจนทําใหการกอสรางและการ
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคตางๆ แลวเสร็จ ไดแก อาคารเรียนคณะสาธารณสุขศาสตร ระบบบําบัดน้ําเสียระยะ
ที่ 1 - 2 หอพักนักศึกษาจํานวน 9 หลัง สนามรักบี้ อาคารกีฬาเทเบิลเทนนิส การปรับปรุงสนามกีฬากลาง การ
ปรับปรุงภูมิทัศนสนามรักบี้เดิม การจัดทําปายแสดงเสนทางและอาคารในมหาวิทยาลัย ศาลเจาพอมอดินแดง
และการปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบ ระบบเครือขายใยแกวนําแสงระยะที่ 3 ปรับปรุงระบบศักยภาพไฟฟา 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแก การกอสรางระบบสถานีไฟฟายอยและติดตั้งหมอแปลงไฟฟากําลังสูงเพื่อการเพิ่ม
ความมั่นคงของระบบไฟฟาและระบบควบคุมระบบไฟฟาของทั้งมหาวิทยาลัย การปรับปรุงระบบสายสง การ
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ปรับปรุงระบบชุมสายโทรศัพท การปรับปรุงระบบทอเมนจายน้ําประปา การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศและ
อุปกรณเพื่อการประหยัดพลังงาน 
 ดําเนินการควบคุม ดูแลการกอสรางอาคารซึ่งไดเริ่มกอสรางและยังอยูในระหวางกอสราง ไดแก  อาคาร
เรียนรวมคณะเภสัชศาสตร อาคารสัตวทดลอง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร  อาคารแปรรูป
ผลิตภัณฑอาหาร  ( วิทยาเขตหนองคาย) ทางขึ้นลงอาคารศูนยหั วใจสิริ กิติ์ ฯ  อาคารเลี้ ยงสัตวปก                
(คณะเกษตรศาสตร) อาคารอเนกประสงคสารสนเทศ (อาคารบริการและบริหารกลาง สํานักงานอธิการบดี) 

ไดจัดใหมีและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกดานกายภาพสําหรับแกบุคลากรและนักศึกษา ไดแก 
หอพักสวัสดิการนักศึกษา จํานวน 8 หลัง ณ ขอนแกน ซ่ึงจะสามารถรองรับนักศึกษาไดเพิ่มขึ้นจํานวน 2,000 
คน ขณะนี้ไดเริ่มการกอสรางแลว และจะจัดหอพักสวัสดิการนักศึกษา จํานวน 4 - 6 หลัง ณ วิทยาเขตหนองคาย 
ซ่ึงอยูระหวางการจัดหาผูที่สนใจลงทุน สรางและเพิ่มเสนทางจักรยาน สถานีบริการน้ํามันสวัสดิการ [บริษัท ปตท.
จํากัด(มหาชน)] ศูนยปฏิบัติการออกกําลังกาย มหาวิทยาลัยขอนแกน ศูนยอาหารและบริการ  หอพักสวัสดิการ
บุคลากร จํานวน 1,000 หนวย ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการจัดหาผูลงทุน 
 
5.3 สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 
 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สภาสถาบัน/กรรมการประจําคณะและผูบริหารมีวิสัยทัศนที่ขับเคลื่อนพันธ
กิจ และสามารถสะทอนถึงนโยบาย  วัตถุประสงค และนําไปสูเปาหมายของ
การบริหารจัดการที่ดี มีการบริหารแบบมีสวนรวม  เนนการ กระจายอํานาจ  
โปรงใส และตรวจสอบได  รวมทั้งมีความสามารถในการผลักดันสถาบันให
สามารถแขงขนัไดในระดับสากล 

          
คาน้ําหนักตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย       : 1.00  
คาเปาหมายของแผนมหาวทิยาลัย         : 4 ขอ 
ผลการดําเนินงาน ในปการศกึษา 2548   : 6  ขอ 
• สภามหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการกําหนดและใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร/แผนกลยุทธ และ

ใหขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ                      
1.  สภามหาวิทยาลัยไดวางนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2546-
2550  
     รวมทั้งใหความเห็นชอบในนโยบายและยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ท่ีอธิการบดีเสนอใน    
     กระบวนการสรรหาอธิการบดีเม่ือเดือนมกราคม 2546 โดยมีนโยบาย 5 ดาน ดังนี้ 

1.1 ดานการบริหาร – ปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีความคลองตัว มีประสิทธิภาพ มีการ
จัดการบริหารท่ีดี 

1.2 ดานการผลิตบัณฑิต – ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ ท้ังดานภูมิปญญา จริยธรรมและคุณธรรม ตอบสนอง
ความตองการของสังคมและประเทศ ในระดับที่สามารถแขงขันกับนานาชาติได 

1.3 ดานการวิจัย – สนับสนุนและสงเสริมการวิจัยเพ่ือการวิจัยขั้นพ้ืนฐานและการวิจัยประยุกต พัฒนา
ศักยภาพของนักวจัิย ปรับปรุงบทบาทหนาท่ีของหนวยงานสนับสนุนการวิจัย 

1.4 ดานการบริการวิชาการแกสังคม –พัฒนาระบบบริการวิชาการแกสังคมใหสอดคลองกับความตองการ   
   ของชุมชนและสังคม มีบทบาทในการชี้นําสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศและภูมิภาคลุมน้ําโขง 
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1.5 ดานการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม – พัฒนา ถายทอด ฟนฟูขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีและ
วิถีชีวิตเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.   สภามหาวิทยาลัยใหความสําคัญในดานการพัฒนาวิชาการและวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยไดแตงตั้งใหมี
คณะกรรมการดานวิชาการและวิจัย มีหนาท่ีในการเสนอนโยบายและทิศทางการพัฒนาวิชาการและวิจัยของ
มหาวิทยาลัย เสนอแนะและกลั่นกรองแผนการเปดหลักสูตร รวมทั้งสงเสริม สนับสนุน กํากับและติดตามการ
ดําเนินงานดานวิชาการและวิจัยของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด 
3.   สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งใหมี คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรเพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัย มีหนาท่ีใน
การกลั่นกรองหลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคลองกับมาตรฐานหลักสูตร  
ของกระทรวงศึกษาธิการและมีเนื้อหาตามมาตรฐานสากล  
4.  สภามหาวิทยาลัยทําหนาท่ีกลั่นกรอง ใหขอคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการและรบัรองการออก
ระเบียบ/ขอบังคับตางๆ ซึ่งเอ้ือตอการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยดังนี้ 

4.1 ดานการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิต เชน ระเบียบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ระเบียบ
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระเบียบการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ  

4.2 ดานการบริหารองคการที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษา เชน บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันภาษา สํานัก
วิชาศึกษาทั่วไป 

4.3 ดานการพัฒนานักศึกษา เชน ระเบียบเก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษา ระเบียบเกี่ยวกับเครื่องแบบและ
การแตงกายของนักศึกษา ระเบียบเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา 

4.4 ดานการวิจัย เชน ระเบียบเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย โครงการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 
โครงการจัดตั้งกองทุนวิจัย 40 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน (วงเงนิ 100 ลานบาท) 

4.5 ดานการบริการวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เชน ระเบียบเก่ียวกับการจัดตั้ง
สถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักวัฒนธรรม 

4.6 ดานการบริหาร  เชน การปรับโครงสรางการบริหารและสวนราชการของคณะและหนวยงานตางๆ 
ในมหาวิทยาลัย โครงการจัดตั้งกองทุน 40 ป พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน (วงเงิน 100 
ลาน) 

• สภามหาวิทยาลัยติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยอยางครบถวน 
มากกวาปละ 2 ครั้ง 

1. สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทในการใหคําแนะนําและขอเสนอแนะเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 ซึ่งมหาวิทยาลัยไดนําเสนอและใชเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการเพื่อให
บรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่ไดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการกับสํานักงาน ก.พ.ร. 

2. มหาวิทยาลัยไดเสนอผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจําป 2547 และ2548 ของสํานักงาน 
ก.พ.ร. ใหสภามหาวิทยาลัยรบัทราบอยางสมํ่าเสมอ และสภามหาวิทยาลัยไดมีขอสังเกตและขอเสนอใน
การกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายที่สําคัญๆ รวมถึงกํากับติดตามใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงานในบางโครงการ/กิจกรรมที่ยังไมเปนที่นาพอใจหลายดาน เชน รอยละของนักศึกษาที่จบ
การศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด ระดับความพึงพอใจของนายจางตอคุณภาพบัณฑิต จํานวนอาจารย
และบุคลากรที่ไดรับทุนวิจัย รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได เปนตน 

3. สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทในการใหคําแนะนําเก่ียวกับ แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย เม่ือเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ท้ังในการประชุมสัมมนาที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นและเชิญกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเขารวม และในวาระการประชุมของสภามหาวิทยาลัย  

• มีการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย/อธิการบดี โดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจนและ
ตกลงกันไวลวงหนา 
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สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีระเบียบหรือวิธีการกํากับดูแลฝายบริหารอยางมีประสิทธิผล ดังนี้ 
1.   สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งใหมีคณะกรรมการดานตางๆ โดยใหมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิของสภา
มหาวิทยาลัยเปนประธานกรรมการ และหรือรวมเปนกรรมการ เพ่ือใหคําแนะนํา ติดตามและกํากับดูแลการ
บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 

1.1    คณะกรรมการการเงิน 
1.2    คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
1.3    คณะกรรมการพิจารณากําหนดหลกัเกณฑและวิธีการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
1.4    คณะกรรมการวินัยและรักษาระบบคุณธรรม 
1.5   คณะกรรมการดานการบริหารจัดการที่ดี 
1.6   คณะกรรมการดานการประเมินมหาวิทยาลัย 
1.7   คณะกรรมการดานการพัฒนาบุคลากร 
1.8   คณะกรรมการดานวิชาการและวิจัย 
1.9  คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรเพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

2.   คณะกรรมการดานการประเมินมหาวิทยาลัย มีหนาท่ีในการเสนอหลักเกณฑและแนวทางในการประเมิน
มหาวิทยาลัย กํากับติดตามและประเมินความกาวหนาของการดําเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงประเมนิผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีเพ่ือรายงานตอสภามหาวิทยาลัย ซึ่งในป 2547 (ถึง 
ก.พ. 48) คณะกรรมการไดดําเนินการประเมินมหาวิทยาลัยและผูบริหารไปแลว 1 ครั้ง และไดใหขอเสนอแนะ
และรายงานตอสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว 

• มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย/กรรมการบริหารสูงสุด อยางต่ํารอยละ 80 ของแผน  
• กรรมการสภามหาวิทยาลัย/ กรรมการบริหารสูงสุด เขาประชุมโดยเฉลี่ยอยางต่ํารอยละ 80 

           สภามหาวิทยาลยัขอนแกน กําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง ท้ังนี้
เปนไปตามขอบังคับวาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยกําหนดประชุมทุกวันพุธสัปดาหแรกของแตละเดือน 
สําหรับเดือนที่ไมมีการประชุม เปนชวงที่มหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัยมีภารกิจอ่ืนที่สําคัญไมสามารถจัด
ประชุมได อยางไรก็ตาม เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยมีไดแตงตั้งคณะกรรมการดานตางๆ หลายชุด ซึ่งแตละชุดก็มี
การประชุมตามบทบาทหนาท่ีนอกเหนือจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยดวย 
 
ครั้ง
ท่ี 

วัน/เดือน/ 
ปท่ีประชุม 

วัน/เดือน/ปท่ีสง
ระเบียบวาระการ

ประชุม 

คณะกรรมการ
ท้ังหมด 

จํานวนกรรมการที่
ขารวมประชุม 

คิดเปนรอยละของ
กรรมการที่เขา
ประชุม 

1 1  มิ.ย.48 26 เม.ย.48(6 วัน) 32 25 78.13 
2 6  ก.ค.48 29  มิ.ย. (8วัน) 32 26 81.25 
3 3  ส.ค.48 - - - - 
4 7 ก.ย.48 31 ส.ค.48 (7 วัน) 32 24 75.00 
5 5  ต.ค.48 28  ก.ย.48 (7วัน) 30 24 80.00 
6 2  พ.ย.48 27 ต.ค.48 (7วัน) 32 28 87.50 
7 7 ธ.ค.48 30 พ.ย.48 (8วัน) 30 21 70.00 
8 18 ม.ค.49 12 ม.ค.49(7วัน) 31 24 77.42 
9 ก.พ. 49 - - - - 
10 1  มี.ค.49 22 ก.พ.49 (11วัน) 31 25 80.65 
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11 5 เม.ย.49 30 มี.ค.49(6วัน) 32 20 62.50 
12 3 พ.ค.49 27 เม.ย.49(6วัน) 31 26 83.87 
มีการประชุมตามแผน  
83.33% 

มีการสงเอกสารกอน
ประชุมโดยเฉลี่ย 7.3 

 

คณะกรรมการเขารวมประชุมโดยเฉลี่ย 77.63 

• มีการสงเอกสารใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยกอนประชุมโดยเฉลี่ยอยางต่ํา  7.3  วัน 
ฝายเลขานุการที่ประชุมสภาไดดําเนินการจัดสงเอกสาร  ระเบียบวาระการประชุมใหกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยกอนประชุม โดยเฉลี่ย  7.3  วัน  

       ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545  : 6 ขอ 
       เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงช้ี (จํานวนขอ) 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
1 -  3 ขอ 4 ขอ ≥ 5 ขอ 

          
ผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ 3 คะแนน 
ผลการประเมินอิงพัฒนาการ 1 คะแนน 
ผลการประเมินการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัย 1 คะแนน 
รวมระดับคะแนนผลการประเมินตัวบงช้ี 5 คะแนน 

 
ผูรับผิดชอบการกํากับดูแล: 
1. สภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี 
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
3. หัวหนาสํานักงานอธิการบดี 
 
แหลงที่มาของขอมูล: 

1. งานประชุม กองกลาง  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
2.  

เอกสารที่เกี่ยวของ/ ขอมูลประกอบการรายงาน :  
รายงานการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
หลักฐานที่แสดงถึงการเปดโอกาสใหตรวจสอบสภามหาวิทยาลัย/
กรรมการบริหารสูงสุด เชนรายงานทาง 
รายงานการติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย อยางครบถวน   
แผนการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
จํานวนครั้งในการประชุมจริงของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
หลักฐานจํานวนวันที่สงเอกสารใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผลการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย/อธิการบดี 
หลักเกณฑการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย/อธิการบดี  

ผลการประเมินตนเอง  5 
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ตัวบงช้ีที่ 5.2 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู โดยอาศัยผลการประเมินจากภายใน
และภายนอก 

                             

คาน้ําหนักตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย       : 2.00  
คาเปาหมายของแผนมหาวทิยาลัย         : ระดับ 4 
ผลการดําเนินงาน ในปการศกึษา 2548   : ระดับ 4 

             ในปการศึกษา  2548 มหาวิทยาลยัฯ ไดดําเนนิการตามเกณฑการพจิารณาในการประเมนิคุณภาพ
ภายนอก โดยไดมีการดาํเนนิงาน ดังนี้   
 -มหาวิทยาลัยฯไดกําหนดเปนนโยบายสําคัญของการพัฒนาบุคคลดวยการเชื่อมโยงกระบวนการ
บริหารจัดการองคความรู (Knowledge Management ) กับทิศทางการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให
สูงข้ึนและยั่งยืน ดวยการกําหนดใหเปนแผนดําเนินงานที่ชัดเจนจากการที่ตั้งใหมีคณะกรรมการกลางใน
ระดับมหาวิทยาลัย : คณะกรรมการโครงการ “การพัฒนาระบบบริหารความรูในองคกร” (คําส่ัง
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 650/2548) และไดมีการกําหนดใหทุกภาคสวนงานดําเนินการดานบริหารจัดการ
องคความรูของบุคลากรในระบบงานตางๆ  โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี 
 - นอกจากนี้ ยังไดมีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ  2548 
เพื่อใหมีความเชื่อมโยงกันระหวางองคความรูกับสมรรถนะของบุคลากร และองคความรูนั้นสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของบุคลากรทุกระดับ  
 - มีการติดตามและประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู   
 - มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการจัดการความรู 

     ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545:  ระดับ 3 
     เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงช้ี (ขอ) 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
1 – 2 ขอ 3 ขอ ≥4 ขอ 

          

ผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ 3 คะแนน 
ผลการประเมินอิงพัฒนาการ 1 คะแนน 
ผลการประเมินการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัย 1 คะแนน 
รวมระดับคะแนนผลการประเมินตัวบงช้ี 5 คะแนน 
ผูรับผิดชอบการกํากับดูแล: 1. สภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี 2.รองอธิการบดีฝายพฒันาบุคลากร 
แหลงที่มาของขอมูล: 1.ศูนยบริการวิชาการ 2. กองการเจาหนาที่  
                           3. สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ    4. ทุกคณะ/ทุกหนวยงาน 

      เอกสารที่เกี่ยวของ/ขอมูลประกอบการรายงาน:  
แผนการจัดการความรู  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ปงบประมาณ  2548 
ผลการดําเนินงาน/ ความสําเรจ็จากการจัดความรู 
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หลักฐานการนาํผลการประเมนิไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการความรู  

ผลการประเมินตนเอง  5 
 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติ   
             

คาน้ําหนักตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย       : 2.00  
คาเปาหมายของแผนมหาวทิยาลัย            : ระดับ 4 
ผลการดําเนินงาน ในปการศกึษา 2548   : ระดับ 5 
• มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดทําแผนยุทธศาสตร เพื่อใหการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเปนไปใน

แนวทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตรของชาติ 
• ในการจัดทําแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายแผนและสารสนเทศเปนผูไดรับมอบหมาย

และมีความรับผิดชอบในการจัดทําแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย โดยแผนกลยุทธดังกลาว 
ครอบคลุมภารกิจหลัก 4 ดาน คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และมีการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของชาติ ตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไป 

• ในการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธและยุทธศาสตรของชาติ ไดมีการจัดประชุมระดม
สมองเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป โดยที่ประชุมไดวิเคราะหความ
สอดคลองของแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยกับแผนยุทธศาสตรของชาติ โดยการกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตรและเปาประสงคใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของชาติ แลวกําหนดเปนแผนการ
ดําเนินงานและกิจกรรม     

          ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545: ยังไมไดมีการรายงานผลการดําเนินการ  
          เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงช้ี (ระดับ) 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
ระดับ 1 – 2  ระดับ 3 ระดับ ≥4 

          

ผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ 3 คะแนน 
ผลการประเมินอิงพัฒนาการ 1 คะแนน 
ผลการประเมินการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัย 1 คะแนน 
รวมระดับคะแนนผลการประเมินตัวบงชี้ 5 คะแนน 

      ผูรับผิดชอบการกํากับดูแล: 
1. สภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี 
2. รองอธิการบดฝีายแผนและสารสนเทศ 
3. รองอธิการบดฝีายพัฒนาบุคลากร 
แหลงที่มาของขอมูล: 1. สถาบันยุทธศาสตร  2. กองแผนงาน 

      เอกสารที่เกี่ยวของ/ขอมูลประกอบการรายงาน 
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       -คณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 
       -แผนยุทธศาสตร/แผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
       -ผลการวิเคราะหความสอดคลองของแผนยุทธศาสตร/แผนกลยุทธกับยุทธศาสตรชาติ/แผนกล
ยุทธการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย 
ผลการประเมินตนเอง  5 

 
 

ตัวบงช้ีที่ 5.4 การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน   
        

คาน้ําหนักตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย       : 1.00  
คาเปาหมายของแผนมหาวทิยาลัย         : ระดับ 4 
ผลการดําเนินงาน ในปการศกึษา 2548   : ระดับ 5 

          มหาวิทยาลัยฯ  ไดมีนโยบายใหมีการใชทรัพยากรรวมกันระหวางคณะ/หนวยงาน รวมทั้งหนวยงาน
ตางๆภายนอกมหาวิทยาลัย    เพื่อใหเกิดการบริหารทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด  

• มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีการวิเคราะห
ความตองการในการใชทรัพยากรนั้น   

• มีผลการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรที่สําคัญ
และมีความหลากหลาย รวมทั้งยังเปนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย การไดมาซ่ึงทรัพยากร จะตองใชงบประมาณของมหาวิทยาลัยในการจัดซื้อ  
ทรัพยากรบางอยางมีราคาสูง ดังนั้น ในการจัดซื้อทรัพยากรตางๆจะตองมีการวิเคราะหความ
คุมคา รวมทั้งมีการใชทรัพยากรรวมกันเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด และเปดโอกาสใหหนวยงาน
ตางๆที่มี่ความตองการใชทรัพยากรดังกลาว สามารถมาขอใชทรัพยากรรวมกันได   

• มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ภายในมหาวิทยาลัยนั้น มีการใช
ทรัพยากรรวมกันทั้งในระดับคณะและหนวยงานตางๆ ทรัพยากรที่ใชรวมกัน ไดแก วัสดุ-
อุปกรณและครุภัณฑดานการวิจัย วัสดุ-อุปกรณดานโสตทัศนูปกรณ  เทคโนโลยีและสารสนเทศ  
สื่อการเรียนการสอน หนังสือ-ตํารา โปรแกรมคอมพิวเตอร/PC คอมพิวเตอรและโนตบุกส 
หองเรียน/หองประชุม/หองปฏิบัติการ/ศูนยประชุม การใชทรัพยากรและเครื่องมือทางการ
แพทย และการใชสถานที่ เปนตน 
         ในการขอใชทรัพยากรดังกลาว จะตองมีการประสานงานไปยังผูรับผิดชอบ เพื่อแจง
วัตถุประสงคและความตองการทรัพยากรรวมดวย   

• มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย โดยหนวยงานอื่นๆภายนอก
สามารถมาใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย โดยแจงความประสงคไปยังผูมีหนาที่รับผิดชอบ เพื่อ
ดําเนินการจัดทําเปนแผนการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัยกับหนวยงานตางๆภายนอก
มหาวิทยาลัย 

• มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดขึ้นจากการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่น ตัวอยาง เชน  
ในการใชทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกรวมกันนั้น  ทําใหมีผลการประหยัดงบประมาณ
เกิดขึ้นเปนจํานวนมาก ทั้งที่สามารถคิดเปนตัวเงินไดและบางอยางก็ไมสามารถคิดมูลคาออกมา
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เปนตัวเงินได ในมหาวิทยาลัยขอนแกนมีหลายหนวยงานที่ใชทรัพยากรรวมกันและสามารถคิด
มูลคาของการประหยัดงบประมาณจากการใชทรัพยากรรวมกัน   เชน  ศูนยคอมพิวเตอร  
สํานักวิทยบริการและคณะตางๆ เปนตน 

       ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545: ยังไมไดดําเนินการ 
 
 
 
       เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงช้ี 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
ระดับที่ 1 – 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ ≥ 4 

           
ผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ 3 คะแนน 
ผลการประเมินอิงพัฒนาการ 1 คะแนน 
ผลการประเมินการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัย 1 คะแนน 
รวมระดับคะแนนผลการประเมินตัวบงช้ี 5 คะแนน 

       ผูรับผิดชอบการกํากับดูแล: 
1. สภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี 
2. รองอธิการบดฝีายบริหาร/ผูชวยอธิการบดีฝายการคลังและพัสดุ 
3. คณบดี/ผูอํานวยการ 
แหลงที่มาของขอมูล: 
1. สํานักวิทยบริการ 
2. ศูนยคอมพิวเตอร 
3. ศูนยบริการวิชาการ 
4. กองอาคารและสถานที ่
5. กองกิจการนักศึกษา 
6. ทุกคณะ 

       เอกสารที่เกี่ยวของขอมูลประกอบการรายงาน:  
ทรัพยากรที่ใชรวมกัน 
แผนการใชทรพัยากรทีใ่ชรวมกัน 
รายงานผลการดําเนินงาน /ผลการประหยัดงบประมาณทีเ่กิดจากการใชทรัพยากรรวมกัน        

                                     
ผลการประเมินตนเอง  5 
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ตัวบงช้ีที่ 5.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการ

วิจัย  
     

คาน้ําหนักตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย       : 2.00  
คาเปาหมายของแผนมหาวทิยาลัย            : ระดับ  3 
ผลการดําเนินงาน ในปการศกึษา 2548   : ระดับ 3 

              ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลยัฯไดดําเนนิการตามเกณฑการพจิารณาในการประเมนิคุณภาพ
ภายนอก โดยไดมีการดาํเนนิงาน   ดงันี้   

3. มีนโยบายในการจัดทาํฐานขอมูลเพื่อการตดัสินใจ   
           ตามแผนยุทธศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการกําหนด
ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการองคกรอยางประสิทธิภาพ ภายใตกลยุทธการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานมหาวิทยาลัยไดกําหนดโครงการปรับปรุงและพัฒนาเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ และภายใตกล
ยุทธการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ (MIS)  ซ่ึงสนับสนุนใหมีการจัดทําระบบฐานขอมูลตางๆเพื่อสนับสนุนการดําเนินการ
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
           นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังมีมาตรการในการดําเนินการโดยกําหนดใหตัวชี้วัดระดับคุณภาพของ
การจัดการสารสนเทศของสวนราชการ เปนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการซึ่งมีการลงนามรับรองการปฏิบัติ
ราชการระหวางอธิการบดี และคณบดี  ผูอํานวยการ  หนวยงานในมหาวิทยาลัยเพื่อใหไดรับผลการ
ปฏิบัติงานในระดับสูงสุด  ในการจัดการสารสนเทศของมหาวิทยาลัยขอนแกนนั้น มหาวิทยาลัยถือเปนกล
ยุทธที่สําคัญอยางยิ่ง โดยไดจัดทําเปนแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน รวมทั้งไดกําหนดเปน
นโยบายที่จะใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง  โดยไดจัดสรรงบประมาณรองรับการดําเนินการตามแผนของ
ระบบสารสนเทศดานตางๆ นอกจากนี้ไดดําเนินการใหมีการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งมีการพิจารณาอัตรากําลังเพิ่มในปริมาณที่เหมาะสม และยังไดดําเนินการปรับปรุงโครงสราง
องคกรที่รองรับระบบงานคอมพิวเตอรและเครือขาย เพื่อใหการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมี
ความมั่นคงอยางตอเนื่อง  
              ดานการพัฒนาศักยภาพการใชระบบสารสนเทศนั้น มหาวิทยาลัยฯไดเรงดําเนินการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ เพื่อเปนระบบขอมูลกลางที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของขอมูลและการใช
ประโยชนของระบบสารสนเทศ รวมทั้งไดจัดใหมีหลักสูตรการฝกอบรมการใชโปรแกรมระบบและโปรแกรม
มาตรฐานใหกับบุคลากรในระดับตางๆใหสามารถมีศักยภาพทางดาน  IT  สูงข้ึน ตลอดจนไดดําเนินการ
จัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรเพิ่มขึ้นในคุณภาพที่สูงข้ึนเพื่อใหเพียงพอตอการใชงานสําหรับทั้งนักศึกษาและ
บุคลากร 

4. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  ไดแกฐานขอมูล 
1.1 ระบบทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา 
1.2 ระบบฐานขอมูลหลักสูตร 
1.3 ระบบฐานขอมูล e-Learning 
1.4 ระบบขอมูล  e-Library 
1.5 ระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารบุคคล 
1.6 ระบบการเงนิและการคลัง มหาวิทยาลัย  
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- ระบบฐานขอมูลการเงิน 
-ระบบฐานขอมูลทรัพยสิน 
-ระบบฐานขอมูลเงินเดือน 

1.7 ระบบบริหารและบริการสุขภาพ 
- ระบบบริการและฐานขอมูลโรงพยาบาลศรีนครินทร 
-ระบบบริการและฐานขอมูลศนูยหวัใจสิริกิตติภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

1.8 ระบบบริหารและฐานขอมูลการวิจัยสํานักบรหิารการวิจัย 
2. มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของขอมูล  โดยไดดาํเนินการ  

การกํากับแลตรวจสอบความปลอดภัยระบบฐานขอมูลกลางของมหาวิทยาลัยทุกระบบใหมีการกําหนดความ
รับผิดชอบและชั้นการกํากับดูแลไวเพื่อใหมีการตรวจสอบความถูกตองและความปลอดภัยของขอมูลอยาง
สม่ําเสมอ มีผูรับผิดชอบควบคุมระบบและฐานขอมูล (Database Administrator) ของระบบตางๆ ดังนี้ 

ระบบฐานขอมูล คณะ/หนวยงาน ผูรับผิดชอบควบคุมระบบ และ DBA 
ทะเบียนและประมวลผล
นักศึกษา 

สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

ผูอํานวยการ : ผศ.สุกิจจา จนัทะชมุ 
DBA :  นายแผง ขนวน 

ฐานขอมูลหลักสตูร กองบรกิารการศกึษา ผูอํานวยการ : ผศ.สุกิจจา จนัทะชมุ 
DBA :  นายสุนทร อุทธา 

ฐานขอมูล e-Learning สํานักนวัตกรรมการเรียน
การสอน 

ผูอํานวยการ : รศ.นพ.ศักดา ไชกจิภิญโญ 
DBA :  นายระบิล ภักดีผล 

หองสมุดอิเล็กโทรนิกส 
(e-Library) 

สํานักวิทยบริการ ผูอํานวยการ : รศ.ดร.สมาน ลอยฟา 
DBA :  นายสมโภชน พิมพพงษตอน 

ฐานขอมูลเพ่ือการบริหารบุคคล กองการเจาหนาท่ี ผูอํานวยการ : นางสงัวาลย ชางทอง 
DBA :  นายพรชยั  เอี่ยมสุนทรกุล 

ระบบฐานขอมูล คณะ/หนวยงาน ผูรับผิดชอบควบคุมระบบ และ DBA 
การเงนิและการคลัง 
• ระบบฐานขอมูลการเงิน 
• ระบบฐานขอมูลทรัพยสิน 
• ระบบฐานขอมูลเงินเดือน  

กองคลงั ผูอํานวยการ : นางสนุาท บัวทวน 
DBA :  นายสฤษดิ์ เรืองธรรม 

คณะแพทยศาสตร รองคณบดีฝายบริหาร  : รศ.นพ.วิฑูรย ประสงค
วัฒนา 
DBA :  นายพิชยั อังวราวงศ 
Network Admin. : นายสมพงษ มานทอง 

บริหารและบริการสุขภาพ 
• ร ะบบบริ ก า รและฐ าน 

ข อ มู ล โ ร ง พ ย า บ า ล 
ศรีนครินทร  

• ระบบบริการและฐาน 
ขอมูลโรงพยาบาลศูนย
หัวใจสริิกิติ์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ศูนยหัวใจสริิกิต ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

รอง ผอ.ฝายวางแผนฯ  : รศ.นพ.เชิดชัย ตนัติศิ
รินทร 
DBA :  นางวรกานต จันทนุช 

บริหารและฐานขอมูลการวิจัย สํานักบรหิารการวิจัย หัวหนาสํานักงาน: นายภูมิภักดิ ์พิทักษเขื่อนขันธ 
DBA :  นายวันชยั ปานพิมพ 

 ซ่ึงนอกจากผูรับผิดชอบ จะมีหนาที่ในการดูแลและควบคุมระบบฐานขอมูลแลว ยังจะทําหนาที่ใน
การจัดการบริหารดานความเสี่ยงของระบบดวย 
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3. มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ 
              มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการกําหนดและมอบหมายภายใตการกํากับของคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหคณะ/หนวยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบฐานขอมูลหลัก 
ไดดําเนินการจัดทําแผนการปองกันและการฟนฟูระบบและแผนแกไขปญหาจากภัยพิบัติ  โดยมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการมารับผิดชอบกําหนดวิธีการและคูมือในการปฏิบัติ และมีการประชุมเพื่อสรุปและรายงานผล
การดําเนินการของหนวยงานผูรับผิดชอบอยางสม่ําเสมอทุกเดือน 
 ในการปองกันความเสี่ยงของระบบสารสนเทศจากภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยฯไดติดตั้งระบบไฟฟา
สํารองและระบบการจายไฟฟาสํารองเพื่อใหระบบมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพสูง ในการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  นอกจากจะดําเนินการภายใตตัวระบบสารสนเทศเองแลว มหาวิทยาลัยได
จัดการรักษาความปลอดภัยแกระบบดวยระบบการลงทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอรและติดตั้งโปรแกรมปองกัน
การรุกรานจากไวรัสคอมพิวเตอร (OfficeScan) กับเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายทุกเครื่องในมหาวิทยาลัย มี
ระบบปองกันการโจมตีหรือการรบกวนระบบจดหมายอิเล็กโทรนิกส (spam mail) และมีการระงับการรบกวน
ระบบ(blocked) ของเครื่องลูกขายที่ติดไวรัสคอมพิวเตอร 
            การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ มีการจัดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย การกําหนดเขตหวง
หามเฉพาะของที่ตั้งระบบตางๆ  การกําหนดสิทธิ์เขาถึงที่ตั้งของระบบสําหรับบุคลากรผูปฏิบัติงานระดบัตางๆ 
การติดตั้งระบบควบคุมการเขาออกอาคาร โดยใชบัตรแถบแมเหล็กและระบบสัมผัสโดยการตรวจสอบ
ลายนิ้วมือ มีระบบการปองกันและระงับการเกิดอัคคีภัยในที่ตั้งของระบบตางๆ 
            นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังไดดําเนินการจัดทําโปรแกรมสําหรับรายงานขอมูลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชมหาวิทยาลัยขอนแกน และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 
โดย สมศ. (http://e-sar.kku.ac.th) 
     ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545 : ยังไมไดดําเนินการ 
     เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงช้ี (ระดับ) 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ ≥3 

          
ผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ 3 คะแนน 
ผลการประเมินอิงพัฒนาการ 1 คะแนน 
ผลการประเมินการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัย 1 คะแนน 
รวมระดับคะแนนผลการประเมินตัวบงช้ี 5 คะแนน 

       ผูรับผิดชอบการกํากับดูแล: 1. สภามหาวิทยาลยั/อธิการบดี   
                           2.รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ/ผูชวยอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

แหลงที่มาของขอมูล: 1. ศูนยคอมพิวเตอร  2. กองแผนงาน 3. สํานักบริหารการวิจัย 
เอกสารที่เกี่ยวของ/ขอมูลประกอบการรายงาน:  
นโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
ระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสนิใจ   
ผลการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 
ผลการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล และประเมิน 
ความพึงพอใจ ของใชฐานขอมูล  

ผลการประเมินตนเอง  5 
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ตัวบงช้ีที่ 5.6 สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) 
 

 คาน้ําหนักตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย       : 1.00  
คาเปาหมายของแผนมหาวทิยาลัย            : 65,000 บาท ตอ คน 
ผลการดําเนินงาน ในปการศกึษา 2548   : 119,343.01  ตอคน 

               
 

สินทรัพยถาวร     
ครุภัณฑ 796,125,200.60 บาท 
อาคารสิ่งปลูกสราง 541,995,905.36 บาท 
สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน  33,852,614.81 บาท 
สินทรัพยไมมีตวัตน 23,911,455.55 บาท 
อาคาร (งบอุดหนุน งปม.เงินรายได,หักคาเสื่อม) 1,954,422,906.94 บาท 

รวมสินทรัพยถาวรทั้งสิ้น 2,350,308,083.26 บาท 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  (ตร-ีโท-เอก) 28,072.93  
คิดเปนสัดสวน  119,343.01 บาทตอคน 

     

    ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545: ยังไมไดดําเนนิการ 
    เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงช้ี    

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
1 -  64,999 65,000  -  99,999 ≥ 100,000 

          
ผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ 3 คะแนน 
ผลการประเมินอิงพัฒนาการ 3 คะแนน 
ผลการประเมินการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัย 3 คะแนน 
รวมระดับคะแนนผลการประเมินตัวบงช้ี 5 คะแนน 
ผูรับผิดชอบการกํากับดูแล: 
1. สภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี 
2. รองอธิการบดฝีายบริหาร/ผูชวยอธิการบดีฝายการคลังและพัสดุ 
แหลงที่มาของขอมูล: 
1. กองแผนงาน 
2. กองคลัง 

         เอกสารที่เกี่ยวของ/ขอมูลประกอบการรายงาน: 
       -สินทรัพยถาวร จําแนกตามคํานิยาม ไดแก ครุภัณฑ อาคารสถานที่ และที่ดิน 
       -จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ในปงบประมาณ 2548 
ผลการประเมินตนเอง  5 

 
 



รายงานการประเมินตนเองและรายงานประจําป มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจาํปการศึกษา 2548 

 -126-

ตัวบงช้ีที่ 5.7 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) 
       

คาน้ําหนักตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย       : 1.00  
คาเปาหมายของแผนมหาวทิยาลัย            : +/- 10-15% ของเกณฑ 
ผลการดําเนินงาน ในปการศกึษา 2548   :  

                          

                                     
           กลุมสาขา 

คาใชจายตอหัว 
(คาใชจายทั้งหมด+คา
เสื่อมราคา/FTES) 

 
เกณฑปกต ิ

 
หางจาก 
เกณฑปกต ิ

 
คิดเปนรอยละ 

วิทยาศาสตรสุขภาพ 286,677.66 214,514.00 72,163.66 33.64 

วิทยาศาสตรกายภาพ 85,216.75 66,338.00 18,878.75 28.46 
วิศวกรรมศาสตร 92,467.06 70,312.00 22,155.06 31.51 

สถาปตยกรรมศาสตร 159,094.50 71,394.00 87,700.50 122.84 
เกษตรศาสตร 125,627.73 109,910.00 15,717.73 14.30 

บริหารธรุกจิ/พาณิชยศาสตร 23,230.14 62,532.00 -39,301.86 -62.85 

ศึกษาศาสตร 116,133.17 90,610.00 25,523.17 28.17 
ศิลปกรรมศาสตร 287,853.24 65,494.00 222,359.24 339.51 

สังคมศาสตรฯศาสตร 22,075.67 45,587.00 -23,511.33 -51.57 
ภาพรวมมหาวิทยาลัย 53.77 

    ผลการดําเนินการในปการศึกษา 2545 : ยังไมไดรวบรวมขอมูล           
    เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงช้ี    

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
�10-15 %    ของเกณฑ �5-9 %   ของเกณฑ � 4 %  ของเกณฑ 

          

ผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ 1 คะแนน 
ผลการประเมินอิงพัฒนาการ 0 คะแนน 
ผลการประเมินการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัย 0 คะแนน 
รวมระดับคะแนนผลการประเมินตัวบงช้ี 1 คะแนน 

       ผูรับผิดชอบการกํากับดูแล: 
1. สภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี 
2. รองอธิการบดฝีายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
3. คณบดี/ผูอํานวยการ 
แหลงที่มาของขอมูล : 1. กองคลัง  2. กองแผนงาน 

        เอกสารที่เกี่ยวของ/ขอมูลประกอบการรายงาน: 
-คาใชจายทั้งหมด ในปงบประมาณนั้น จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 

         -จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  ในปงบประมาณนั้น 
ผลการประเมินตนเอง  1 
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ตัวบงช้ีที่ 5.8 รอยละของเงนิเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ 
      

คาน้ําหนักตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย       : 1.00  
คาเปาหมายของแผนมหาวทิยาลัย            : 1% 
ผลการดําเนินงาน ในปการศกึษา 2548   : 21.61 % 

                           

เงินเหลือจายสทุธ ิ 647,006.95 บาท 
เงินทุนสํารอง  241,602,861.28 บาท 

รวม 242,249,868.23 บาท  
งบดําเนินการ    
งบประมาณเงนิแผนดิน 316,411,000 บาท 
งบประมาณเงนิรายได  1,120,656,000 บาท 

รวม 1,120,972,411 บาท 
คิดเปนรอยละ 21.61 % 

     

        ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545 : ยังไมไดมีการรายงานขอมูล 
        เกณฑการใหคะแนนองิเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงช้ี (รอยละ)     

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
1 - 4 % +5-9 %   หรอื   > 15% + 10 - 15 % 

          
  ผลการประเมนิอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ 3 คะแนน 
ผลการประเมินอิงพัฒนาการ 1 คะแนน 
ผลการประเมินการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัย 1 คะแนน 
รวมระดับคะแนนผลการประเมินตัวบงช้ี 5 คะแนน 

     ผูรับผิดชอบการกํากับดูแล: 
1. สภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี 
2. รองอธิการบดฝีายบริหาร/ผูชวยอธิการบดีฝายการคลังและพัสดุ 
แหลงที่มาของขอมูล 
1. กองคลัง 

     เอกสารที่เกี่ยวของ/ขอมูลประกอบการรายงาน: 
         -เงินเหลือจายสุทธ ิ

-งบดําเนินการที่ใชจายจริงทั้งหมด ในปงบประมาณ  
ผลการประเมินตนเอง  5 
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ตัวบงช้ีที่ 5.9 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการ และ/หรือ นําเสนอผลงาน

วิชาการ ทั้งใน ประเทศและตางประเทศ 
            

คาน้ําหนักตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย       : 3.00  
คาเปาหมายของแผนมหาวทิยาลัย            : 40%  
ผลการดําเนินงาน ในปการศกึษา 2548   : 54.68 % 

                        

จํานวนอาจารยที่เขารวมประชมุวิชาการและนาํเสนอผลงาน 824 คน 
จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัตงิานจริง   1,507 คน 
คิดเปนรอยละ 54.68 % 

 

     ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545  :   37.76% 
     เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงช้ี (รอยละ)       

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
1 – 39 40  - 59 ≥ 60 

          
ผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ 2 คะแนน 
ผลการประเมินอิงพัฒนาการ 1 คะแนน 
ผลการประเมินการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัย 1 คะแนน 
รวมระดับคะแนนผลการประเมินตัวบงช้ี 4 คะแนน 

      ผูรับผิดชอบการกํากับดูแล: 
1. สภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี 
2. รองอธิการบดฝีายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
3. คณบดี/ผูอํานวยการ 
แหลงที่มาของขอมูล: 
1. กองการเจาหนาที ่
2. ทุกคณะ 

       เอกสารที่เกี่ยวของ/ขอมูลประกอบการรายงาน: 
       -จํานวนอาจารยประจํา ในปการศึกษาน้ัน เฉพาะอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 
        -จํานวนอาจารยประจําที่ นําเสนอผลงานวชิาการทั้งในและตางประเทศ  
        -จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชมุวิชาการทั้งในและตางประเทศ 

ผลการประเมินตนเอง  4 
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ตัวบงช้ีที่ 5.10 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศตอ

อาจารยประจํา 
                                 

คาน้ําหนักตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย       : 2.00  
คาเปาหมายของแผนมหาวทิยาลัย            : 15,000   บาทตอคน 
ผลการดําเนินงาน ในปการศกึษา 2548   : 23,932.28  บาทตอคน 

 
งบประมาณสาํหรับพัฒนาคณาจารย (เงินรายไดคณะ) 32,685,688.51 บาท 
ทุนนําเสนอผลงานในตางประเทศ  1,380,000 บาท 
ทุนพัฒนาอาจารยศึกษาตอ 2,000,000 บาท 

รวมทั้งหมด 36,065,689 บาท 
จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัตงิานจริง 1,507.00 คน 
คิดเปนสัดสวน 23,932.10 บาทตอคน  

    ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545 : 2,601.28  บาท ตอคน 
    เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงช้ี (จํานวนเงนิตออาจารย)         

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
1 – 9,999 10,000  -  14,999 ≥  15,000 

          

ผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ 3 คะแนน 
ผลการประเมินอิงพัฒนาการ 1 คะแนน 
ผลการประเมินการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัย 1 คะแนน 
รวมระดับคะแนนผลการประเมินตัวบงช้ี 5 คะแนน 

       ผูรับผิดชอบการกํากับดูแล: 
1. สภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี 
2. รองอธิการบดฝีายพัฒนาบุคลากร 
3. คณบดี/ผูอํานวยการ 

       แหลงที่มาของขอมูล 
1. กองการเจาหนาที ่
2. สํานักงานวิเทศสัมพันธ 
3. ทุกคณะ 

       เอกสารที่เกี่ยวของ/ขอมูลประกอบการรายงาน: 
       -จํานวนเงินที่สถาบันจัดสรรสําหรับการพัฒนาคณาจารยในประเทศ  
       -จํานวนเงินที่สถาบันจัดสรรสําหรับการพฒันาคณาจารยตางประประเทศ   

ผลการประเมินตนเอง  5 
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ตัวบงช้ีที่ 5.11 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะ

ในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
           

คาน้ําหนักตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย       : 2.00  
คาเปาหมายของแผนมหาวทิยาลัย            : 50% 
ผลการดําเนินงาน ในปการศกึษา 2548   : 91.41  % 

                  

บุคลากรไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ  2,651 คน 
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด  2,900 คน 
คิดเปนรอยละ 91.41 % 

 

     ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545: ยังไมไดรายงานขอมูล 
     เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงช้ี (รอยละ)           

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
1 – 54 55  - 79 ≥ 80 

           
ผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ 3 คะแนน 
ผลการประเมินอิงพัฒนาการ 1 คะแนน 
ผลการประเมินการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัย 1 คะแนน 
รวมระดับคะแนนผลการประเมินตัวบงช้ี 5 คะแนน 

       ผูรับผิดชอบการกํากับดูแล: 
1. สภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี 
2. รองอธิการบดฝีายพัฒนาบุคลากร 
แหลงที่มาของขอมูล: 
1. กองการเจาหนาที ่
2. ทุกคณะ/ทุกหนวยงาน 

      เอกสารที่เกี่ยวของ/ขอมูลประกอบการรายงาน: 
         -จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน ในปงบประมาณ  2548 
        -จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน ที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพทั้งใน 
           ประเทศและตางประเทศ 

ผลการประเมินตนเอง  5 
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มาตรฐานที่  6  มาตรฐานดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน  
6.1 มาตรฐานดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 
  กระบวนการพัฒนาและบริหารหลักสูตรใหมีความทันสมัย ยืดหยุน และสอดคลองกับความตองการ  
ของผูเรียนและสังคม มีการจัดการเรียนการสอนที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียน เนนการเรียนรู
ดวยตนเองตามความตองการ/ความสนใจของผูเรียน โดยใชเทคนิคการสอนและอุปกรณการสอนที่หลากหลาย  
มีการประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง และมีการใชประโยชนผลการประเมินในการพัฒนาผูเรียน 
 การระดมทรัพยากรทั้งดานบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก รวมทั้ง
ความรวมมือจากแหลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และ
กิจกรรมการศึกษา เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด 
6.2 สรุปผลการดําเนินงานโดยภาพรวมของมาตรฐานดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 

ในดานการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษา ไดมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้ 
ดานการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการศึกษา 
การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย/คณะ ที่สอดคลองกับการพัฒนาศักยภาพการแขงขันของประเทศ 
 มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร การผลิตบัณฑิตมุงสงเสริมศักยภาพนักศึกษาใหเปน
บัณฑิตที่พึงประสงค โดยการมุงเนนการผลิตบัณฑิตที่ตรงความตองการของชุมชน สังคม และประเทศ ในระดับที่
สามารถแขงขันกับนานาชาติได 
 มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการจัดทําแผนการผลิตบัณฑิตทุกระดับ ทุกกลุมสาขาวิชาที่ชัดเจน ทั้งปริมาณและ
คุณภาพ ทั้งที่เปนทิศทางรวมและเฉพาะดาน โดยจะตองสอดคลองกับความตองการของการลังคนของประเทศ 
และการพัฒนาประเทศ  นโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษา  รวมทั้ ง ศักยภาพพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีการจัดสัมมนาเพื่อทําแผนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยทั้งระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 ในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยไดดําเนินการครอบคลุมสาขาวิชาตางๆ ที่เปนความตองการของรัฐ
และสังคม โดยจัดการเรียนการสอนครบทุกระดับปริญญา มหาวิทยาลัยไดขยายการผลิตบัณฑิต จนทําใหปจจุบัน
มีหลักสูตร จํานวน 300 หลักสูตร จําแนกเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 93 หลักสูตร  ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
25 หลักสูตร  ปริญญาโท 125 หลักสูตร และปริญญาเอก 57 หลักสูตร  โดยมีหลักสูตรนานาชาติรวม 28 
หลักสูตร  ในการรับนักศึกษาไดเพิ่มจํานวนนักศึกษาจาก 18,432 คน ปการศึกษา 2545 เปน 27,449 คนของ
ปการศึกษา 2549 หรือคิดเปนรอยละเพิ่มขึ้น 32  โดยจําแนกเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นจากจํานวน 
3,413 คนในปการศึกษา 2545 เปน 6,987 คนในปการศึกษา 2549  หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 104 และในจํานวนนี้
มีนักศึกษานานาชาติเพิ่มขึ้นจาก 54 คนในปการศึกษา 2545 เปน 96 คนในปการศึกษา 2548 หรือเพิ่มขึ้นรอย
ละ 43  นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยไดขยายการผลิตบัณฑิตในสาขานิติศาสตรและจัดตั้งคณะนิติศาสตร 
 มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย หลากหลาย มุงสนับสนุนการวิจัย และเอ้ือตอความ
เปนสากล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน และรองรับการพัฒนาสูความเปนนานาชาติ รวมถึง การพัฒนาและ
ประกาศใช “หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป” ที่พัฒนาขึ้นตามกรอบแนวคิดและปรัชญาของวิชาการศึกษาทั่วไป ที่มี
ลักษณะบูรณาการมากขึ้น ใหเปนหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการรวมมือกับคณะ ในการสงเสริม และผลักดัน โดยใหเกิดหลักสูตรสองปริญญา 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะปริญญาเอก เพิ่มขึ้น ในมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น ยังมีการสงเสริมและผลักดัน
ใหเพิ่มสหกิจศึกษา ในหลักสูตรคณะตางๆ พัฒนาหลักสูตร Honor Program (Elite Program) จัดทําหลักสูตร
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ฝกอบรมที่สามารถเช่ือมโยงกับหลักสูตรปริญญาได และจัดหลักสูตรตอเนื่องตลอดชีวิต (Life Long Learning 
Program) นําผลวิจัยไปประยุกตใชกับการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปรับปรุงหลักสูตรใหมีรายวิชาแกน
เก่ียวของกับการวิจัย ในระดับปริญญาตรี รวมถึง โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร คณะเศรษฐศาสตร และคณะสห
วิทยาการ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่เปนภาษาอังกฤษ มากขึ้น 
 มหาวิทยาลัยฯ ไดวางแผนใหมีการจัดตั้งทุนมนุษยลุมน้ําโขง ในป พ.ศ. 2548 เพื่อแสวงหา/สนับสนุน
ความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา/หนวยงานภายในประเทศลุมน้ําโขง สนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับ
บุคลากรจากประเทศลุมน้ําโขง และสงเสริม/สนับสนุนการเปดหลักสูตรที่เก่ียวกับเพื่อบานในแถบลุมน้ําโขง 
รวมถึงการสรางเครือขายพันธมิตร ความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันทั้งภายในและตางประเทศ  
 มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดใหมีการประเมินผลการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยความรับผิดชอบของ
กลุมสาขาวิชา คณะ ภาควิชา และสาขาวิชาที่เปนเจาของหลักสูตร  
  มหาวิทยาลัยฯ ไดปรับปรุงระบบการขออนุมัติหลักสูตรและรายวิชาใหเร็วขึ้น ทําใหประหยัดคาใชจาย 
คลองตัวและยืดหยุนมากขึ้น การจัดระบบการรับเขาศึกษาใหหลากหลายขึ้น การจัดระบบการจัดการหลักสูตร
โครงการพิเศษ/ภาคพิเศษ ใหเอ้ือตอการพัฒนาองคกร การจัดระบบการจัดการศึกษาสองปริญญาเพื่อเปดโอกาส
ใหนักศึกษาไดมีโอกาสมากขึ้น การจัดระบบการจัดการแบบชุดวิชาเพื่อสนองการจัดการเรียนการสอน
กลุมเปาหมายเฉพาะ การพัฒนาระบบสารสนเทศดานวิชาการและวิเทศสัมพันธใหมีระบบฐานขอมูลที่มี
ประสิทธิภาพ การผลิตคูมือการปฏิบัติงานและการบริการ รวมทั้งการปรับปรุงระเบียบและประกาศที่เก่ียวของกับ
การจัดการศึกษาที่เปนประกาศแกนักศึกษามากขึ้น 
 นอกจากนั้น ในแผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 2549-2552 ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ยังได
กําหนดใหมีโครงการพัฒนาการเรียนลวงหนา (Advance Placement Program) และหลักสูตรเกียรตินิยมสําหรับ
ผูเรียนที่มีความรูความสามารถพิเศษ การพัฒนาวิจัยในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี การมุงเนนหลักสูตร
นานาชาติ หรือหลักสูตรที่เปนภาษาอังกฤษ โดยการพัฒนากลไกและสนับสนุนการทํา joint research ระดับ
ปริญญาเอกกับสถาบัน/มหาวิทยาลัยในตางประเทศ รวมถึงการพัฒนากลไกการสนับสนุนการสรางความรวมมือ
ทางวิชาการกับตางประเทศ 
 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 
 มหาวิทยาลัย ไดมีการกําหนดตัวชี้วัด ดานการผลิตบัณฑิตที่สําคัญ คือ รอยละของความพึงพอใจของ
นายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิต รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือ ศึกษาตอในระยะเวลา 3-12 
เดือนหลังการจบการศึกษา จํานวนหลักสูตรที่สอดคลองกับการพัฒนาศักยภาพการแขงขันของประเทศ จํานวน
หลักสูตรที่ปรับปรุงใหมที่สอดคลองกับการพัฒนาศักยภาพการแขงขันของประเทศ และจํานวนรายวิชาหรือองค
ความรูที่จัดทําเปนรูปแบบอิเลคทรอนิกส 
 ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2548 มีจํานวนหลักสูตรที่เปดสอน 290 หลักสูตร และมีจํานวน
หลักสูตรที่ไดมาตรฐาน 290 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 100 
ดานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงคและคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 

แผนกลยุทธด านการพัฒนานัก ศึกษา  ตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติ ก าร  การบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2546 – 2550 ประกอบดวย 
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1. การปรับปรุงระเบียบ และระบบบริหารจัดการกิจกรรมขององคกรนักศึกษาใหมีความคลองตัวเปนไป
ตามแผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งสนับสนุนใหมีชมรมหรือองคกรนักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความเปนผูนํา 

2. การจัดตั้งเครือขายของนักศึกษาหรือองคกรของนักศึกษาหรือสถาบันอ่ืนๆ หรือกับตางประเทศ 
รวมทั้งการมีกิจกรรมหรือโครงการ 

3. การจัดกิจกรรมเสริมเพื่อใหนักศึกษาเปนผูมีสุขภาพที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ ไมฝกใฝ
ยาเสพติดและอบายมุข รวมทั้งมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ 

4. การจัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ และทักษะของนักศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
ของนักศึกษาในระดับสากล 

5. การสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถหรือผลงานดานตางๆ ไดมีโอกาสแสดงความสามารถหรือ
นําเสนอผลงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพที่มีอยูใหสูงขึ้น 

6. การสนับสนุนใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมของคณะมหาวิทยาลัย และสรางประโยชนใหแก  
ชุมชน/ทองถ่ิน 

7. การดําเนินการพัฒนาสิ่งแวดลอมทางกายภาพและบรรยากาศ รวมทั้งการจัดหาทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรูของนักศึกษา 

8. การพัฒนาระบบกระบวนการดําเนินงานเฉพาะดานใหคลองตัว รวดเร็ว และเปนธรรม โดยนักศึกษา
มีความพึงพอใจสูง 

9. การพัฒนาและปรับปรุงระบบอาจารยที่ปรึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
10. การดําเนินการจัดหาทุนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหแกนักศึกษาที่มีฐานะยากจน และสรางงาน

ใหแกนักศึกษายากจน/นักศึกษาที่ตองการหารายไดพิเศษ 
11. การดําเนินงานเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนเขาสูตลาดแรงงาน 

 การสงเสริมดานความสามารถในการคิด วิเคราะหทางวชิาการอยางมีเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่สงเสริมกระบวนการเรียนรูของนักศึกษาและ
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อเสริมสรางใหผูเรียน คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และสามารถ
เรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต เชน การพัฒนาอาจารยใหมีทักษะดานการสอนที่สงเสริมกระบวนการเรียนรูของ
นักศึกษา ใหทุนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา จัดทําคูมือ สื่อ 
และเว็บที่ใหความรูดานการพัฒนาทักษะการเรียนรูสําหรับนักศึกษา 
 การสงเสริมดานจริยธรรม คุณธรรม และความซื่อสัตยในวิชาชีพ 

มหาวิทยาลยั มนีโยบายการผลติบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตใหเปน 
“คนเกง คนดี และมีความสุข” ดังนั้นจึงใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในหมูนักศึกษา 
โดยไดมีการสงเสริมศักยภาพนักศึกษา ดานคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิต เชน การจัดกิจกรรมสงเสริมและ
พัฒนานักศึกษาดานทักษะการเรียนรู คุณธรรม และจริยธรรม การจัดอบรมเพื่อพัฒนาอาจารยใหมีทักษะ การ
สอนที่สงเสริมกระบวนการเรียนรู และคุณธรรมและจริยธรรมในนักศึกษา ใหทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาทักษะ
การสอนที่สงเสริมกระบวนการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรมในนักศึกษา การจัดทําหนังสือเรื่อง “รูปแบบการ
สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม” รวมถึงการเปนสถาบันแมขายของ “เครือขายพัฒนาบัณฑิตอุดมศึกษาไทย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” (ขอมูลจาก ฝายพัฒนานักศึกษา ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ สํานักนวัตกรรมฯ 
คณะ/หนวยงาน) 
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 ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศในระดับที่ส่ือสารไดอยางนอย 1 ภาษา โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานภาษาตางประเทศ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาอังกฤษ เน่ืองจากเปนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของตลาดงานและสังคม 
มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดนโยบาย โครงการและกิจกรรมตางๆ ทั้งในสวนที่เปนการพัฒนาปรับปรุงเน้ือหารายวชิา
ภาษาอังกฤษในหลักสูตร การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหลายกิจกรรม ตลอดจนการจัดใหมีการสอบวัดความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ   

มหาวิทยาลัยฯไดกําหนดใหหลักสูตรระดับปริญญาตรีตองมีรายวิชาภาษาอังกฤษที่พัฒนาความรู
ความสามารถและทักษะทางภาษาอังกฤษ 3 ดาน คือ  ดานวิชาการ (English for academic purposes)  ดานการ
สื่อสาร (English for Communication)  และดานวิชาชีพ (English for profession)  จํานวนไมนอยกวา 12 หนวย
กิต ซ่ึงนักศึกษาทุกคนตองเรียนและสอบผาน  สําหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมี
การสอบภาษาอังกฤษเพื่อใชเปนเกณฑในการเขาศึกษา และหากไมผานเกณฑ นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียน
และสอบผานการประเมินรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาหรือหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษสําหรับ
บัณฑิตศึกษา  นักศึกษาระดับปริญญาเอกจะตองผานเกณฑทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ (Exit 
exam) ซ่ึงเทียบคาคะแนนไดกับ TOEFL  

นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยฯไดมีการจัดโครงการ /กิจกรรมที่ส ง เสริมการใชภาษาอังกฤษและ
ภาษาตางประเทศอื่นๆ มีการดําเนินการโดยชุมนุมภาษาและวิชาการของสโมสรนักศึกษาทุกคณะ ชมรมวิชาการ
องคการนักศึกษา งานแนะแนวฯ กองกิจการนักศึกษา และฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ อาทิเชน การจัดอบรม
ทักษะภาษาอังกฤษทุกปๆละ 4 รุนๆ ละ 50 คน โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา
ตางประเทศ  โครงการเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมนานาชาติ โครงการนักศึกษาอาสาสมัครวิเทศสัมพันธเพื่อทํา
หนาที่ตางๆ ที่จะชวยใหนักศึกษาไดมีโอกาสใชและฝกทักษะการใชภาษาตางประเทศ  โครงการ KKU Studay 
Abroad Program ซ่ึงมีการสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อคัดเลือกใหไปศึกษา
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด โครงการ English 
camp การจัดกิจกรรมรวมกับสถานทูตประเทศตางๆ โดยเฉลี่ยมีการจัดกิจกรรม/โครงการไมนอยกวา 20 
โครงการ มีนักศึกษาเขารวมไมนอยกวาปละ 1,500 คน  
 มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดใหมีกิจกรรมการสงเสริมทักษะทางดานภาษาอังกฤษ โดยผานทางชุมนุมภาษา
และวิชาการของสโมสร นักศึกษาทุกคณะ และชมรมวิชาการองคการนักศึกษา จัดติวภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา
ป 1 ในเทอมตนของทุกป นอกจากนั้น  งานแนะแนวฯ กองกิจการนักศึกษา มีการจัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษ 
ทุกปๆละ 4 รุนๆละ 50 คน นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับรางวัลชนะเลิศ (นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร) ในการโตวาที
ภาษาอังกฤษของอุดมศึกษาระดับประเทศ ประจําปการศึกษา 2548   
 (ขอมูลจาก ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ฝายแผนและสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย สํานักบริหาร
วิชาการ ฝายพัฒนานักศึกษา คณะ/หนวยงาน) 
 นอกจากนั้น ดานการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศสําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการจัดตั้ง
สถาบันภาษาเพื่อฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาดานภาษาตางประเทศ รวมถึง การจัดตั้ง  
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”สถาบันขงจื้อ”โดยความรวมมือกับ มหาวิทยาลัยเซาตเวสต ภายใตการสนับสนุนของประเทศจีนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพดานภาษาจีน 
 ความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการสงเสริมศักยภาพนักศึกษาดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ โยการ
พัฒนาระบบการอบรมและทดสอบความสามารถทางคอมพิวเตอร และ IT ของนักศึกษาใหเปนระบบ e-training 
และ e-testing และนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนตองผานการทดสอบความรูพื้นฐานตามที่กําหนด  
 มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดใหมีกิจกรรมสงเสริมทักษะทางดานคอมพิวเตอร โดยฝายพัฒนานักศึกษารวมกับ
ศูนยคอมพิวเตอร จัดอบรมทักษะการใชคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา องคการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาทุก
คณะ มีเครื่องคอมพิวเตอรใชงานอยางทั่วถึง ทุกคณะวิชามีการจัดใหมีการใชคอมพิวเตอรทั้งใน และนอกเวลา
ราชการ รวมทั้งศูนยคอมพิวเตอรดวย 
 มหาวิทยาลัยฯ โดยฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ไดมีการพัฒนาการศึกษาระบบ e-learning และการ
สนับสนุน e-learning เพื่อเปนกลไกเสริมการจัดการศึกษาปกติ โดยการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ของมหาวิทยาลัย ใหคําปรึกษาและแนะนําการจัดทําสื่อ courseware และ
การจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning พัฒนาอาจารยและบุคลากรที่เก่ียวของดานการเรียนการสอนแบบ e-
learning ใหทุนสนับสนุนการผลิตสื่อ courseware การสรางและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระบบ e-learning การ
สรางและพัฒนาสื่อ e-learning บนระบบบริหารจัดการเรียนรู (LMS) มหาวิทยาลัยขอนแกน สรางเครือขาย/กลไก
ที่เชื่อมโยงการพัฒนาระบบ e-learning ระหวางมหาวิทยาลัยกับคณะ รวมถึง การจัดตั้ง e-learning institute เพื่อ
กลุมเปาหมาย ที่มีงานประจําและไมสามารถมาเรียนที่มหาวิทยาลัยได โดยศูนยบริการวิชาการ (ขอมูลจาก ฝาย
วิชาการและวิเทศสัมพันธ ฝายแผนและสารสนเทศ สํานักนวัตกรรมฯ) 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
 ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยฯ มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย แยกตาม
กลุมสาขา เปรียบเทียบกับเกณฑปกติ ดังตอไปนี้ 
 
           กลุมสาขา 

จํานวนอาจารยประจํา
ตอจํานวนนักศึกษา 

(FTES) 

 
เกณฑปกติ 

 
หางจาก 

เกณฑปกติ 

 
คิดเปนรอยละ 

วิทยาศาสตรสุขภาพ 6.71 8.00 -1.29 -16.17 

วิทยาศาสตรกายภาพ 19.12 20.00 -0.88 -4.39 
วิศวกรรมศาสตร 16.34 20.00 -3.66 -18.32 

สถาปตยกรรมศาสตร 6.86 8.00 -1.14 -14.30 
เกษตรศาสตร 17.66 20.00 -2.34 -11.72 

บริหารธุรกิจ/
พาณิชยศาสตร 

56.93 25.00 31.93 127.73 

ศึกษาศาสตร 18.52 25.00 -6.48 -25.90 
ศิลปกรรมศาสตร 14.03 8.00 6.03 75.33 

สังคมศาสตรฯศาสตร 7.53 25.00 -17.47 -69.88 
ภาพรวมมหาวิทยาลัย 4.71 
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รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 
 มหาวิทยาลัยฯ ไดมุงเนนประเด็นยุทธศาสตร การผลิตบัณฑิตมุงสงเสริมศักยภาพนักศึกษาใหเปน
บัณฑิตที่พึงประสงค โดยมีตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ สัดสวนจํานวนอาจารยที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตอ
จํานวนอาจารยประจําทุกระดับ โดยฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ โดยมีเปาหมายในปการศึกษา 2548 รอยละ 
30 และผลการดําเนินงาน ในปการศึกษา 2548 พบวา มี จํานวนอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 708 
คน จากจํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง 1,731 คน คิดเปนรอยละ 40.90 ซ่ึงสูงกวาเปาหมายของ
มหาวิทยาลัยและกลุมสาขาวิชาที่ตั้งไวรอยละ 30 และสูงกวา ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545 ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอกจํานวน 563 คน คิดเปนรอยละ 30.05%  
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงวิชาการ 
 ผลการดําเนินงาน ในปการศึกษา 2548 มีจํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย 20 คน จํานวน
อาจารยที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 432 คน และจํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 618 
คน รวมทั้งหมด 1,070 คน จากจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 1,731คน คิดเปนรอยละ 61.81 โดยสูง
กวาคาเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัยและกลุมสาขาวิชาที่ตั้งไวรอยละ 45 และสูงกวาผลการดําเนินงานในป
การศึกษา 2545 ที่คิดเปนรอยละ 50.90 
ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย (Professional Ethics)  ของ 
สถาบันอุดมศึกษา 
 มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากําหนดจรรยาบรรณสําหรับขาราชการ
พลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา ตามคําสั่ง มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 565/2549 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2549 
และใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา  
 มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร  โดยไดออก
ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยจรรยาบรรณของขาราชการและอาจารย มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2549 
ลงวันที่ 26 เมษายน 2549 เพื่อใหขาราชการและอาจารยของมหาวิทยาลัย ไดถือปฏิบัติ โดยไดประมวลความ
ประพฤติและหลักปฏิบัติที่ดีงามที่ขาราชการและอาจารยจะตองยึดถือเพื่อเปนอุดมการณในการทํางาน เพื่อธํารง
ไวซ่ึงศักดิ์ศรี ชื่อเสียง เกียรติคุณ สถานะของขาราชการและอาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงไดกําหนดให
ขาราชการและอาจารยตองปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณที่กําหนดในสวนที่เก่ียวของกับการปฏิบัติหนาที่ในความ
รับผิดชอบของตน     
 มหาวิทยาลัยฯ มีกระบวนการสงเสริมใหผูเก่ียวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นอกจากการออก
ขอบังคับมหาวิทยาลัยแลว  มหาวิทยาลัยยังไดสงเสริมใหคณาจารยและผูเก่ียวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  โดยไดมีการแต งตั้ ง  คณะกรรมการจรรยาบรรณ  มหา วิทยาลั ยขอนแกน  ตามประกาศ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 670/2549 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2549 มีอํานาจหนาที่ ในการเสนอแนะแนวทาง และ
มาตรการแกมหาวิทยาลัย เก่ียวกับการสงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการ และอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
ไดมีการจัดทํา (ราง) คูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของขาราชการและอาจารย มหาวิทยาลัยขอนแกน และไดมี
การแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือชวยงานคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบดวย คณะ
เก่ียวกับการกําหนดแนวทางสงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการและอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ
คณะทํางานเก่ียวกับการกําหนดการประพฤติผิดจรรยาบรรณที่จะเปนความผิดทางวินัยและการจัดทํา คูมือและ
เผยแพรการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของขาราชการและอาจารย มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามคําสั่ง คณะกรรมการ
จรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 1/2549  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549   
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 มหาวิทยาลัยฯ มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยไดกําหนดใหอธิการบดีรักษาการตาม
ขอบังคับนี้ ไดแตงตั้ง คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัย ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 245/2549 
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 เพื่อกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของขาราชการและคณาจารย
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีหนาที่ในการกําหนดการประพฤติผิดจรรยาบรรณ เปนความผิดวินัยหรือเปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง   
 มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดให คณะกรรมการจรรยาบรรณ มีหนาที่ในการพิจารณาใหความเห็น กรณี
อาจารยหรือขาราชการถูกกลาวหา กลาวโทษ รองเรียน หรือมีขอเท็จจริงที่ปรากฏวาขาราชการ หรือ อาจารยฝา
ฝน หรือ ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  
  มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดให คณะกรรมการจรรยาบรรณ เปนผูเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแกไข
ขอบังคับ สภามหาวิทยาลัย วาดวยจรรยาบรรณของขาราชการและอาจารยมหาวิทยาลัย ใหสอดคลองกับสภาพ
ปจจุบัน       
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและประสบการณจริง    
 มหาวิทยาลัยฯ มีปณิธาน มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการที่จะพัฒนาและรักษาไวซ่ึงมาตรฐานการเรยีนการ
สอน ตามเจตนารมยของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยการปฏิรูปการเรียนรู เนนให
นักศึกษาเปนศูนยกลางของกระบวนการเรียนการสอน มุงใหนักศึกษาสามารถศึกษาคนควาและเรียนรูดวยตนเอง 
รูจักคิดวิเคราะหและประยุกตใชความรู รูจักการทํางานเปนทีม และมีโอกาสฝกทักษะจากการปฏิบัติจริง รวมทั้ง
สอดแทรกการเสริมสรางจิตสํานึก ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม  
 วิชุดา ไชยศิวามงคล และคณะ (พ.ศ. 2546) ไดทําการวิจัยสถาบัน เรื่อง “การประเมินความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางของอาจารย และนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแกน” โดยการศึกษาในกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และกลุมผูสอน พบวา 
สัดสวนของกลุมที่ไมคอยจะรูรูปแบบผูเรียนเปนศูนยกลางนั้น อยูในสัดสวนที่ต่ํา จํานวนวิชาที่ปฏิบัติตามบทบาท
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ในนักศึกษาปริญญาโท ปฏิบัติไดมากกวานักศึกษาระดับปริญญาตรี 
(p-value < 0.001) คามัธยฐานของสัดสวนจํานวนวิชาที่ปฏิบัติตามบทบาทการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง ในรายวิชาเอกของการสอนปริญญาตรีไดมากกวาสอนปริญญาโท สวนในรายวิชาศึกษาทั่วไป การสอน
ปริญญาโทปฏิบัติไดมากกวาการสอนปริญญาตรี (p-value < 0,001)  
 มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการกําหนดคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงคที่ชัดเจน ปรับระบบการศึกษาทั่วไปใหเปน
ระบบการจัดการเรียนการสอนเปนระบบกลาง และตั้ง “สํานักวิชาการศึกษาทั่วไป” เพื่อรับผิดชอบ กําหนดให
มีสหกิจศึกษาเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรเพื่อใหนักศึกษาไดปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ พัฒนาทักษะ
คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศใหนักศึกษา โดยการฝกอบรมและทดสอบโดยการใหประกาศนียบัตร ได
ดําเนินการพัฒนาทักษะการเรียนรู และการสอนโดยการจัดตั้งสํานักนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อจัดกิจกรรม
สงเสริมทักษะการเรียนรู และการพัฒนานักศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม  
 มหาวิทยาลัยฯ โดยฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ไดมีกลยุทธในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหเปน
บัณฑิตที่พึงประสงค โดยการพัฒนาแผนแมบทการพัฒนานักศึกษา และแผนพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร โดย
การจัดตั้งหนวยสงเสริมการเรียนรู มีหนาที่ใหคําปรึกษา สงเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา 
สงเสริมการทํางานระหวางการเรียน สรางเครือขายเพื่อการเรียนรูรวมกัน และกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ รวมถึง การจัดทําคูมือ สื่อ และเว็บที่ใหความรูดานตางๆ แกอาจารย/คณะตางๆ 
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 1. ความรูความเขาใจรูเปาหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา 
 ในการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนของทุกกลุมสาขาวิชา คณะ ภาควิชา และสาชาวิชา ไดมีการนํา
เปาหมายหลักของการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษามาประกอบการพิจารณาจัดทําหลักสูตรการ
เรียนการสอน โดยการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดทําหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนของ
หลักสูตรและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตร รวมทั้งผูสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรมีความรู
ความสามารถเปนไปตามเปาหมายของการจัดการศึกษาหรือการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนมากนอยเพียงใด 
ซ่ึงคณาจารยมีความรูความสามารถและมีความเขาใจถึงเปาหมายของการจัดการศึกษาเปนอยางดี ซ่ึงดูไดจาก
เอกสารที่เก่ียวของ   
 2. การวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล 
 ในการจัดการเรียนการสอน คณาจารยไดเนนใหผูเรียนมีความสําคัญ  และเขาใจคุณลักษณะของแตละ
บุคคล ซ่ึงมีความแตกตางกัน การเรียนรูของผูเรียนแตละคนก็มักจะมีความแตกตางกัน บางคนสามารถเรียนรูได
รวดเร็ว บางคนอาจจะเรียนรูไดชา ขึ้นอยูกับความสามารถและประสบการณที่ผานมาของผูเรียนดวย ดังนั้น 
คณาจารยจึงไดมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนเปนรายบุคคล มีความเขาใจคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของ
ผูเรียน สําหรับผูเรียนที่สามารถเรียนรูไดชากวาคนอื่น คณาจารยจะใหความสนใจและผลักดันใหผูเรียนเกิดความ
มั่นใจในตัวเอง ใหศึกษาความรูเพิ่มเติม ตลอดจนการเรียนรูจากเพื่อนรวมชั้น เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรู
เนื้อหาทางวิชาการไปพรอมกันกับเพื่อนรวมชั้นทุกคน    
 3. ความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 คณาจารยทุกคน เปนผูมีความรู ความสามารถและมีประสบการณในการสอนเปนอยางดี ในการจัด
ประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนั้น คณาจารยไดจัดกิจกรรมในภาคปฏิบัติที่ใหนักศึกษาคนควาหาความรู
ตามความสนใจ การทํา Senior project วิชาสัมมนา การมอบหมายใหนักศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง มีการ
ประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน และมี
การนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ  
 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยโดย “สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน” ยังไดจัดอบรมและใหความรูแก
คณาจารยในการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตัวอยางเชน โครงการอบรมอาจารยใหม 
โครงการพัฒนาอาจารยดานการเรียนการสอน 22 หลักสูตร เชน การเขียนบทความปริทัศน การทํา Animation 
ใน Courseware การประเมินตามสภาพจริง การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การเขียนตํารา
วิชาการ การวิเคราะหขอสอบ การใชระบบภาษาอังกฤษออนไลน (English Online) เทคนิคการเขียนบทความ
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การเขียนขอสอบ บทบาทของเทคโนโลยีไรสาย ตอการเรียนการสอน สอนอยางไรให
นักศึกษาคิดอยางเปนระบบ การจัดเกมสกิจกรรมผสมผสานเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน การใช Storyline 
ในการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมไดอยางไร เรื่องกลวยๆกับการบริหารจัดการความรูในชั้นเรียน เกง ดี มีสุข 
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน การสรางและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระบบ e-learning การสรางและ
พัฒนาสื่อ e-learning บนระบบบริหารจัดการเรียนรู (LMS) มหาวิทยาลัยขอนแกน การพัฒนากระบวนการ
เรียนรูและทักษะวิชาการของนักศึกษา และไดมีการจัดทําเอกสาร เชน 30 วัน กับ 30 TIPS เพื่อการเรียนที่ดีกวา 
รูปแบบการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  
 4. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน 
 มหาวิทยาลัยฯ โดยสํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน ไดมีการจัดอบรมและใหความรูแกคณาจารยใน
การจัดทําสื่อการเรียนการสอน e-learning  ทําใหสามารถพัฒนาคณาจารยใหสามารถใชพัฒนาผูเรียน 
คณาจารยมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิง พัฒนาการ
ของผูเรียน 
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 นอกจากนั้น คณาจารย ไดมีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา 
ผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ และมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการ เรียนรู ของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน 
ดานการพัฒนาการสูสากล 

มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดระบบการบริการและสนับสนุนการศึกษานานาชาติ การบริการดานวิเทศสัมพันธ 
การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ โดยมีขอตกลงความรวมมือกับสถาบันตางประเทศ 33 ฉบับ ดําเนิน
โครงการการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับตางประเทศ โดยจัดสงนักศึกษาไปตางประเทศเปนจํานวน 150 คน/ป 
พรอมทั้งรับนักศึกษาจากตางประเทศ เปนจํานวน 80 คน/ป ไดจัดสรรงบประมาณเปนทุนการศึกษาใหกับ
ประเทศเพื่อนบานจํานวน 19 ทุน มีการจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติจํานวนมาก รวมทั้งการจัดกิจกรรม
สรางบรรยากาศความเปนนานาชาติและการผลิตสื่อ สิ่งพิมพภาษาอังกฤษ 
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการจัดทํา รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ซ่ึงในปการศึกษา 2548 ผลการศึกษา พบวา ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพ
การสอนของอาจารย เทากับ 3.95 ซ่ึงสูงกวา ผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ (ระดับ 3) และ
คาเปาหมายของมหาวิทยาลัย (ระดับ 3.5)   
 สุพัตรา ครองยุทธ และคณะ (2547) ไดทําการวิจัยสถาบัน เรื่อง “ความคิดเห็นของนักศึกษาตอ
ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย มหาวิทยาลัยขอนแกน” พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจในหลักสูตร/เนื้อหาวิชา 
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงประกอบดวย สภาพหองเรียนและวิธีการสอน อยูในระดับมาก สวนดานปจจัย
สนับสนุนการเรียนการสอนซึ่งประกอบดวย อุปกรณและสื่อการเรียนการสอน หองสมุดในระดับคณะวิชา อยูใน
ระดับปานกลาง สวนหองสมุดมหาวิทยาลัยอยูในระดับมาก ในดานผูสอน พบวา มีความพึงพอใจตอการสอนของ
อาจารยอยูในระดับมาก โดยเห็นวา อาจารยมีความตั้งใจสอน มีความรูในวิชาที่สอนและมีความสามารถในการ
ถายทอดความรูไดดี สําหรับดานการประเมินผล นักศึกษามีความพึงพอใจมาก เชนกัน  
 พัชรินทร ฤชุวรารักษ และคณะ (2547) ไดทําวิจัยสถาบัน เรื่อง “การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
การบริหารงานของผูบริหารในมหาวิทยาลัยขอนแกน” เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณและเอ้ือตอการเลาเรียนของ
นักศึกษา เชน การพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาทรัพยากรและสภาพแวดลอม เปนตน พบวา นักศึกษามี
ความพึงพอใจตอการทํางานของผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ชุดปจจุบันในระดับมาก และเมื่อนําทุกกิจกรรมใน
แบบสอบถามตามแผนกลยุทธทั้ง 5 ดาน ซ่ึงมีทั้งหมด 25 กิจกรรม มาเปรียบเทียบคาคะแนนระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษา พบวา กิจกรรมที่มีคาคะแนนความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ระบบการลงทะเบียนเรียนทางอินเตอรเนท 
สวนกิจกรรมที่มีคาคะแนนความพึงพอใจต่ําที่สุดที่มีคะแนนไลเลี่ยกัน คือ 1. การใหบริการของศูนยคอมพิวเตอร 
เชน ความเพียงพอและประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร 2. การรณรงคการขับขี่ยานพาหนะใหถูกกฎจราจร และ
ควบคุมใหมีการสวมหมวกกันน็อก และ ระบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม เชน Student Center  
รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยฯ โดยฝายพัฒนานักศึกษา ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร ดานการผลิตบัณฑิตมุงสงเสริม
ศักยภาพนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค โดยกําหนดตัวชี้วัด รอยละที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
นักศึกษา โดยมีเปาหมายปละ 10%  
 มหาวิทยาลัยฯ ไดตระหนักและใหความสําคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา เพื่อใหนักศึกษา
เปนไดเปนบัณฑิตที่พึงประสงค เชน การสงเสริมศักยภาพนักศึกษาดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธการสงเสริมศักยภาพนักศึกษาดานภาษา แผนพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรแกนักศึกษา อาทิ การพัฒนา
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ศักยภาพนักศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรมและทักษะชีวิต การพัฒนาสงเสริมการทํางานระหวางการเรียน การ
สรางเครือขายการเรียนรูรวมกัน    
 นอกจากนี้ กองกิจการนักศึกษาและองคการนักศึกษา ไดรวมรับผิดชอบจัดกิจกรรมนักศึกษาเสริม
หลักสูตร ซ่ึงมุงหวังพัฒนานักศึกษาเปนบัณฑิตที่พึงประสงค คือ มีความรูความสามารถในการคิด วิเคราะหทาง
วิชาการอยางมีเหตุผล สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี เสียสละ อุทิศตนและเห็นแกประโยชนสวนรวม  ไดแก 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 
2548 โครงการนํารองการพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษาปริญญาตร ี
โครงการคายอาสาสมัครนักศึกษาฟนฟูชุมชนฝงอันดามัน โครงการแขงขันกีฬานองใหม เปนตน นักศึกษาใน
ระดับปริญญาของทุกคณะในกลุมสาขาวิทยาศาสตร ไดเขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่จัดขึ้นโดยคณะตางๆใน
กลุมสาขาวิชาและกิจกรรมที่จัดโดยกองกิจการนักศึกษาไดจัดขึ้นเปนจํานวนมาก  
 มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดใหมีกิจกรรมเสริมสรางความมุงมั่นในการปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยทุก
โครงการหรือกิจกรรมที่อนุมัติใหจัดจะมีรายงานผลการปฏิบัติงาน และประเมินผล มีคณะกรรมการพัฒนา
นักศึกษา และอาจารยที่ปรึกษา ในการกํากับดูแลในทุกโครงการ/กิจกรรมอยางใกลชิด (ขอมูลจากฝายพัฒนา
นักศึกษา กองกิจการนักศึกษา องคการนักศึกษา และหนวยกิจการนักศึกษาทุกคณะ) 
 มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดใหมีกิจกรรมจากประสบการณตรงรวมกันในพื้นที่จริงระหวางนักศึกษาตางคณะ/
สาขาวิชาเพิ่มมากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมรวมกันของนักศึกษาทุกคณะ รวมทั้งกิจกรรมกีฬาดวย มี
คายของชมรมตางๆ ที่มีนักศึกษาจากทุกคณะไดออกคายรวมกัน มีกิจกรรมขององคการนักศึกษาและสโมสรทุกคณะ
รวมทั้งกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแกน และของจังหวัดขอนแกน ในเทศกาลตางๆ ที่มีนักศึกษาจากทุกคณะเขา
รวม เชน งานลอยกระทง งานสงกรานต งานไหมและผูกเสี่ยว งานไหวพระธาตุพนม งานขอนแกนมาราธอน
นานาชาติ ครั้งที่ 1-3 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมถึงการรับ-สงเสด็จ และงานบุญ
ประเพณีตางๆอีกมากมาย (ขอมูลจากฝายพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา และองคการนักศึกษา) 

มหาวิทยาลัยฯ ยังไดดําเนินการโครงการตางๆ เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษามีสุขภาวะที่สมบูรณทั้งรางกาย
และจิตใจ ไมฝกใฝยาเสพติดและอบายมุข สรางความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งมี
จิตสํานึกเสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชนสวนรวม รวม 93 โครงการ และโครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและ
ทักษะนักศึกษา รวม 8 โครงการตอเนื่องทุกป (ขอมูลจาก ฝายพัฒนานักศึกษา งานหอพัก กองกิจการนักศึกษา 
และองคการนักศึกษา รายงานประจําปมหาวิทยาลัยขอนแกน) 

นอกจากนั้น สิ่งที่สําคัญอยางยิ่งของมหาวิทยาลัย คือ ไดริเริ่มรางวัล “รางวัลศรีกัลปพฤกษ” เพื่อเปน
การเชิดชูเกียรติสําหรับนักศึกษา ที่มีคุณสมบัติสมบูรณทั้งในดานการเรียน การมีจิตสํานึกเสียสละและอุทิศตน
เพื่อประโยชนสวนรวม โดยนักศึกษาที่ไดรับการคัดสรรจะไดเขารับพระราชทานประทานรางวัลในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรประจําป 
 ผลการดําเนินงาน ในปการศึกษา 2548 มีจํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา 
18,057 คน จากจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 18,422 คน คิดเปนรอยละ 98.06 สูงกวา คาเปาหมายของแผน
มหาวิทยาลัยที่กําหนดไวรอยละ 50      
ระบบสนับสนุนการผลิตบัณฑิตและการเรียนรูของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดดําเนินการปรับปรุงองคกรและจัดตั้งหนวยงานสนับสนุนดานการผลิตบัณฑิต 
ใหมีความเปนบูรณาการเพิ่มขึ้น มีความชัดเจนในบริบทและหนาที่ และเพิ่มคุณภาพของการบริการ ไดแก 
สํานักงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักนวัตกรรมการเรียนและการสอน สํานักงานวิเทศสัมพันธ  สํานักวิชา
ศึกษาทั่วไป สถาบันภาษา สถาบันขงจื้อ สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เปนตน 
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 1. การบริหารจัดการหอพักนักศึกษา ใหเกิดประโยชนสูงสุดตามแนวคิดของการเปนศูนยรวมของ
การพักอาศัยและการเรียนรู (Living and Learning Center) 
     มหาวิทยาลัยฯไดจัดใหมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหอพักนักศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตามแนวคิดของการเปนศูนยรวมของการพักอาศัยและการเรียนรู (Living and Learning Center) โดยการ
จัดใหมีระบบอาจารยที่ปรึกษาหอพักทั้งนักศึกษา และบุคลากรในการดูแลและบริหารจัดการหอพักนักศึกษาให
เกิดประโยชนสูงสุด มีหองพักที่เหมาะตอการพักอาศัย และศึกษาเรียนรู ตลอดจนหองพักผอนหยอนใจ และหอง
ติวตําราวิชาการประจําหอพัก ที่มุมพักผอนและบันเทิง รวมทั้งพื้นที่รอบหอพักที่รมรื่น มีการจัดกิจกรรมชาวหอ
รวมกันในหมูนักศึกษาที่พักอาศัย ทุกหอพักเปนประจําทั้งป  

มหาวิทยาลยัขอนแกน ไดปรับปรุงและซอมแซมหอพักนักศึกษาอยางครบวงจรจํานวน 9 หลัง เปนวง
งบประมาณรวม 85 ลานบาท ไดจัดใหมหีอพักนักศึกษาสวัสดิการเพิ่มอีก จํานวน 8 หลัง โดยจะมีหองพกัเพิ่มขึ้น
อีก 1,032 หนวย 
 2. การพัฒนาและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยเพิ่มศักยภาพของนักศึกษา การบริหาร การ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 มหาวิทยาลัยไดกําหนดความชัดเจนของการพัฒนาและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยเพิ่มศักยภาพ
ของนักศึกษา และบัณฑิตของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพขององคกรในการบริหาร 
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยไดจัดทําเปนแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยกําหนดการพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งระบบไปสู e-KKU University นอกเหนือจากการสนับสนุน
การพัฒนาและจัดหาโปรแกรมระบบเพื่อการบริหาร บริการและการเรียนการสอนแลว มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ
ในโครงการตางโดยมีผลงานที่สําคัญ ไดแก การปรับปรุงขีดความสามารถของระบบเครือขายและความมั่นคงและ
ปลอดภัยของระบบ โดยไดปรับเปลี่ยนระบบ Intranet และ Internet เปนระบบความเร็วสูงเปน Gigabit ซ่ึงมี
ความเร็วสูงถึง 1,000 Mbps ขยายเครือขายสาย Fiber Optic ใหครอบคลุมและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซ่ึง ณ 
ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีเครือขายระบบสายสงรวมความยาวมากกวา 95 กม. และมีจุดเชื่อมตอรับสัญญานกวา 
8,500 จุดที่สามารถครอบคลุมไดทั่วถึง รวมทั้งยังไดพัฒนาใหมีระบบเครือขายไรสายโดยมีจุดที่สามารถตอเชื่อม
โดยเครือขายไรสายมากกวา 100 จุดทั้งน้ีเพื่อเปนสวนขยายเพิ่มของศักยภาพและโอกาสการเขาถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมากขึ้นรวมทั้งเปนการสนับสนุน สงเสริมระบบการจัดการ
เรียนการสอนของระบบ e-Learning ใหสมบูรณและสนับสนุนการเรียนตามอัธยาศัยของผูเรียนในอนาคต ภายใน
ป 2548 ไดจัดใหมีการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มจํานวนของเครื่องคอมพิวเตอรที่มีศักยภาพรองรับความ
ตองการการใชงานของนักศึกษา บุคลากรที่เพิ่มมากขึ้น โดยไดจัดเปนระบบใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรใน
รูปแบบของ KKU e-education cluster ที่จะเปนพื้นที่ที่สามารถบูรณาการสนองตอการใชงานคอมพิวเตอรในการ
เรียนการสอนระบบหองเรียน หองเรียนเสมือน หรือการใชเฉพาะตนโดยจัดขึ้นในพื้นที่และอาคารที่นักศึกษา
สามารถเขาไปใชงานไดสะดวก มีจํานวน 27 แหง 
 3. การพัฒนาการบริการหองสมุด และสํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 
 มหาวิทยาลยัฯ ไดมีการมุงเนนพัฒนากระบวนการสนับสนุนการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพผูเรียน โดย
การปรับกลยุทธและกระบวนการบริการหองสมุด ใหเนนการตอบสนองความตองการของผูใช (user-oriented) 
ใหมากขึ้น พัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศใหเนนความสําคัญที่สาขาวิชา และการสนับสนุนการวิจัยของ
อาจารยและนักศึกษา สงเสรมิการเขาถึงแหลงเรยีนรูที่มีทั้งในหองสมุดและแหลงอ่ืนไดอยามีประสทิธิภาพ และ
สงเสริมและสนบัสนุนการพัฒนาระบบหองสมุดอิเลคทรอนิกส (e-library) รวมถึง การสรางบรรณารักษที่ปรึกษา
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ในการสืบคนวิทยานิพนธ/การทําวิจัยเฉพาะทาง แยกตามสาขาวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย/
นักศึกษา  
 4. ดานทุนการศึกษา 
 มหาวิทยาลยั ไดดําเนินการจัดหาทุนเพื่อเปนทุนการศึกษาสาํหรับนักศึกษาที่มีความจาํเปนดานการเงิน 
ทั้งที่เปนเงินงบประมาณแผนดิน และเงินทุนจากภายนอกจากผูมีจิตศรัทธา หนวยงานภาคเอกชนและมูลนิธิตางๆ 
ซ่ึงในชวงระหวางป 2546 ถึงปจจุบัน 
 
คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา  
 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศนูยสารสนเทศตอนักศึกษา ของมหาวิทยาลยั
ฯ ประกอบดวย คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุดจากสวนกลางจาํนวน 26,028,855 บาท คาใชจาย
ทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด (เงินไดของคณะ) จํานวน 51,526,645.24 บาท คาใชจายทั้งหมดทีใ่ชในระบบ
คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศ จํานวน 33,741,205 บาท จากจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
211,296,705.24 คน คิดเปนสัดสวน 7,526.71 บาทตอคน สูงกวาคาเปาหมายของแผนมหาวิทยาลยัและกลุม
สาขาวิชาที่ตั้งไว 1,000 บาทตอคน และสูงกวาผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ที่กําหนดไว ≥  
7,000 บาทตอคน 
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6.3 สรุปผลการดาํเนินงานตามตัวบงช้ี 
 

ตัวบงช้ีที่ 6.1 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 
                           

     คาน้ําหนักตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย       : 2.00  
คาเปาหมายของแผนมหาวทิยาลัย            : 90% 
ผลการดําเนินงาน ในปการศกึษา 2548   : 100% 

 
จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน  290 หลักสูตร 
จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน  290 หลักสูตร 
คิดเปนรอยละ 100%  

 

     ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545 :   
 
     เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงช้ี (รอยละ)      

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
1 - 79 80 – 99 100 

          
ผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ 3 คะแนน 
ผลการประเมินอิงพัฒนาการ 1 คะแนน 
ผลการประเมินการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัย 1 คะแนน 
รวมระดับคะแนนผลการประเมินตัวบงช้ี 5 คะแนน 

 

     ผูรับผิดชอบการกํากับดูแล: 
1. สภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี 
2. รองอธิการบดฝีายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
แหลงที่มาของขอมูล: 
1. สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

       เอกสารที่เกี่ยวของ/ขอมูลประกอบการรายงาน: 
          -จํานวนหลักสูตรทีไ่ดมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการทัง้หมด (ไดรับการรับรอง
มาตรฐานหลักสูตรจาก สกอ.) 
         -จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบัน เปดสอนในปการศึกษาน้ัน  
ผลการประเมินตนเอง  5 
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ตัวบงช้ีที่ 6.2 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
                            

คาน้ําหนักตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย       : 2.00  
คาเปาหมายของแผนมหาวทิยาลัย            : <  -10  %   หรือ  >  10 %  ของเกณฑ 
ผลการดําเนินงาน ในปการศกึษา 2548   : 4.71 

  

กลุมสาขา 
จํานวนอาจารยประจําตอ
จํานวนนักศึกษา(FTES) เกณฑปกต ิ

หางจาก 
เกณฑปกต ิ คิดเปนรอยละ 

วิทยาศาสตรสุขภาพ 6.71 8.00 -1.29 -16.17 
วิทยาศาสตรกายภาพ 19.12 20.00 -0.88 -4.39 
วิศวกรรมศาสตร 16.34 20.00 -3.66 -18.32 
สถาปตยกรรมศาสตร 6.86 8.00 -1.14 -14.30 
เกษตรศาสตร 17.66 20.00 -2.34 -11.72 
บริหารธรุกจิ/พาณิชยศาสตร 56.93 25.00 31.93 127.73 
ศึกษาศาสตร 18.52 25.00 -6.48 -25.90 
ศิลปกรรมศาสตร 14.03 8.00 6.03 75.33 
สังคมศาสตรฯศาสตร 7.53 25.00 -17.47 -69.88 

ภาพรวมมหาวิทยาลัย 4.71 
 

     ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545:  
     เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงช้ี  

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
<  -10  %   หรือ  >  10 %  ของ

เกณฑ 
�  6-10 %    ของเกณฑ �  5 %   ของเกณฑ 

 

 

     ผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ 3 คะแนน 
ผลการประเมินอิงพัฒนาการ 1 คะแนน 
ผลการประเมินการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัย 1 คะแนน 
รวมระดับคะแนนผลการประเมินตัวบงช้ี 5 คะแนน 

  ผูรับผิดชอบการกํากับดูแล: 1. สภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี  2.รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
  แหลงท่ีมาของขอมูล:  1. กองแผนงาน 
  เอกสารที่เกี่ยวของ/ขอมูลประกอบการรายงาน: 
        -จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษาน้ัน เฉพาะอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 
       -จํานวนศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
       -จํานวนรายวิชา และจํานวนหนวยกิตของรายวิชาทีส่ถาบันเปดสอน  
       -จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในแตละรายวิชา โดยจําแนกนักศึกษา ตามระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก 
ผลการประเมินตนเอง  5 
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ตัวบงช้ีที่ 6.3 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 

    
คาน้ําหนักตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย       : 1.00  
คาเปาหมายของแผนมหาวทิยาลัย            : 30 %  
ผลการดําเนินงาน ในปการศกึษา 2548   : 40.90% 

             
         

จํานวนอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา 708 คน 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจรงิ 1,731 คน 
คิดเปนรอยละ 40.90 % 

 
 

     ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545 : 30.05%  (วุฒิปริญญาเอกจํานวน 563 คน) 
     เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงช้ี (รอยละ)    

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
 1 - 39 40 – 59 ≥ 60 

              
 

ผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ 2 คะแนน 
ผลการประเมินอิงพัฒนาการ 1 คะแนน 
ผลการประเมินการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัย 1 คะแนน 
รวมระดับคะแนนผลการประเมินตัวบงช้ี 4 คะแนน 

 
     ผูรับผิดชอบการกํากับดูแล: 

1. สภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี 
2. รองอธิการบดฝีายพัฒนาบุคลากร 
 
แหลงที่มาของขอมูล: 
1. กองการเจาหนาที ่
 

        เอกสารที่เกี่ยวของ/ขอมูลประกอบการรายงาน: 
         -จํานวนอาจารยประจาํในปการศึกษา 2548  (นับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ)               
         -จํานวนอาจารยประจาํที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ปการศึกษา 2548   
         -จํานวนอาจารยประจาํที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ปการศึกษา 2545 
         
ผลการประเมินตนเอง  4 
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ตัวบงช้ีที่ 6.4 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงวิชาการ 

 

คาน้ําหนักตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย       : 2.00  
คาเปาหมายของแผนมหาวทิยาลัย        : 45 %  
ผลการดําเนินงาน ในปการศกึษา 2548  : 61.81% 

 

จํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย 20 คน 
จํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 432 คน 
จํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 618 คน 
รวมทั้งหมด 1,070 คน 
จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัตงิานจริง 1,731 คน 
คิดเปนรอยละ 61.81 % 
 

         ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545 :  50.90% 
 

 จํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย 18 คน 
จํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 364 คน 
จํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 572 คน 
รวม 954 คน 

 

      เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงช้ี (รอยละ)    
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

1 - 44 45 – 69 ≥ 70 
            

ผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ 2 คะแนน 
ผลการประเมินอิงพัฒนาการ 0 คะแนน 
ผลการประเมินการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัย 1 คะแนน 
รวมระดับคะแนนผลการประเมินตัวบงช้ี 3 คะแนน 

 
 

      ผูรับผิดชอบการกํากับดูแล: 
1. สภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี 
2.     รองอธิการบดีฝายพฒันาบุคลากร 
แหลงที่มาของขอมูล: 
1. กองการเจาหนาที ่

       เอกสารที่เกี่ยวของ/ขอมูลประกอบการรายงาน: 
        -จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ โดยนําเสนอแยกตําแหนงวิชาการ ระดับ
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย  
ผลการประเมินตนเอง  3 
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ตัวบงช้ีที่ 6.5 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
(Professional Ethics)  ของ สถาบันอุดมศึกษา 

     
คาน้ําหนักตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย       : 2.00  
คาเปาหมายของแผนมหาวทิยาลัย            : 3  ระดับ 
ผลการดําเนินงาน ในปการศกึษา 2548   : 3 ระดับ 
• มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากําหนดจรรยาบรรณสําหรับขาราชการ

พลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา ตามคําสั่ง มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 565/2549 ลงวันที่ 22 
กุมภาพันธ 2549 และใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน ใน
สถาบันอุดมศึกษา  

• มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร  โดยไดออก
ข อบั ง คับมหาวิ ทยาลั ยขอนแกน  ว าด วยจรรยาบรรณของข า ร าชการและอาจารย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2549 ลงวันที่ 26 เมษายน 2549 เพื่อใหขาราชการและอาจารยของ
มหาวิทยาลัย ไดถือปฏิบัติ โดยไดประมวลความประพฤติและหลักปฏิบัติที่ดีงามที่ขาราชการและ
อาจารยจะตองยึดถือเพื่อเปนอุดมการณในการทํางาน เพื่อธํารงไวซ่ึงศักดิ์ศรี ชื่อเสียง เกียรติคุณ 
สถานะของขาราชการและอาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงไดกําหนดใหขาราชการและอาจารย
ตองปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณที่ กําหนดในสวนที่ เ ก่ียวของกับการปฏิบัติหนาที่ในความ
รับผิดชอบของตน     

• มหาวิทยาลัยฯ มีกระบวนการสงเสริมใหผูเก่ียวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ   นอกจากการออก
ขอบังคับมหาวิทยาลัยแลว  มหาวิทยาลัยยังไดสงเสริมใหคณาจารยและผูเก่ียวของไดปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยไดมีการแตงตั้ง คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกน ตาม
ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 670/2549 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2549 มีอํานาจหนาที่ ในการ
เสนอแนะแนวทาง และมาตรการแกมหาวิทยาลัย เก่ียวกับการสงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการ 
และอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ไดมีการจัดทํา (ราง) คูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
ขาราชการและอาจารย มหาวิทยาลัยขอนแกน และไดมีการแตงต้ังคณะทํางานเพื่อชวยงาน
คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบดวย คณะเก่ียวกับการกําหนด
แนวทางสงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการและอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และคณะทํางาน
เก่ียวกับการกําหนดการประพฤติผิดจรรยาบรรณที่จะเปนความผิดทางวินัยและการจัดทํา คูมือ
และเผยแพรการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของขาราชการและอาจารย มหาวิทยาลัยขอนแกน ตาม
คําสั่ง คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 1/2549  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 
2549   

• มหาวิทยาลัยฯ มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยไดกําหนดใหอธิการบดีรักษาการ
ตามข อบั ง คับนี้  ได แต งตั้ ง  คณะกรรมการจรรยาบรรณ  มหา วิทยาลั ย  ตามคํ าสั่ ง
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 245/2549 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 เพื่อกํากับดูแลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของขาราชการและคณาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีหนาที่ในการกําหนดการ
ประพฤติผิดจรรยาบรรณ เปนความผิดวินัยหรือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง   

• มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดให คณะกรรมการจรรยาบรรณ มีหนาที่ในการพิจารณาใหความเห็น 
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กรณีอาจารยหรือขาราชการถูกกลาวหา กลาวโทษ รองเรียน หรือมีขอเท็จจริงที่ปรากฏวา
ขาราชการ หรือ อาจารยฝาฝน หรือ ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  

• มหาวิทยาลัย ไดกําหนดให คณะกรรมการจรรยาบรรณ เปนผูเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง
แกไขขอบังคับ สภามหาวิทยาลัย วาดวยจรรยาบรรณของขาราชการและอาจารยมหาวิทยาลัย ให
สอดคลองกับสภาพปจจุบัน       

      ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545: ยังไมไดดําเนินการ  
      เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงช้ี (ระดับคุณภาพ) 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
1 -  2 ระดับ 3 ระดับ ≥ 4 ระดับ 

          
ผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ 2 คะแนน 
ผลการประเมินอิงพัฒนาการ 1 คะแนน 
ผลการประเมินการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัย 1 คะแนน 
รวมระดับคะแนนผลการประเมินตัวบงช้ี 4 คะแนน 

      

ผูรับผิดชอบการกํากับดูแล: 1. สภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี 2. รองอธิการบดีฝายพฒันาบุคลากร 
แหลงที่มาของขอมูล: 1. กองการเจาหนาที ่

       เอกสารที่เกี่ยวของ/ขอมูลประกอบการรายงาน: 
           -คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน การแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากําหนดจรรยาบรรณสําหรับ
ขาราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา ตามคําสั่ง มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 565/2549 ลงวันที่ 22 
กุมภาพันธ 2549 ในการวิเคราะหเพื่อกําหนดจรรยาบรรณ วิชาชีพคณาจารยที่เหมาะสมกับ
สถาบันอุดมศึกษา 
        -จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของสถาบัน โดยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
จรรยาบรรณของขาราชการและอาจารย มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2549 ลงวันที่ 26 เมษายน 2549 
         -คําสั่ง แตงตั้ง คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัย ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 
245/2549 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 
        -(ราง) คูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของขาราชการและอาจารย มหาวิทยาลัยขอนแกน  
-แผนหรือกระบวนการสงเสริมใหผูเก่ียวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
        -แผนหรือกระบวนการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
        -คําสั่งแตงตั้ง คณะทํางานเพื่อชวยงานคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ประกอบดวย คณะเกี่ยวกับการกําหนดแนวทางสงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการและอาจารยปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ และคณะทํางานเกี่ยวกับการกําหนดการประพฤติผิดจรรยาบรรณที่จะเปนความผิดทางวินัย
และการจัดทํ า  คู มื อและเผยแพรการปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณของข า ร าชการและอาจารย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามคําสั่ง คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 1/2549  ลงวันที่ 
5 กรกฎาคม 2549 
ผลการประเมินตนเอง  4 

 
 



รายงานการประเมินตนเองและรายงานประจําป มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจาํปการศึกษา 2548 

 -149-

ตัวบงช้ีที่ 6.6 กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติ
และประสบการณจริง    

                             

คาน้ําหนักตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย       : 2.00  
คาเปาหมายของแผนมหาวทิยาลัย            : ระดับ   5 
ผลการดําเนินงาน ในปการศกึษา 2548   : ระดับ 5 

• ความรูความเขาใจรูเปาหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา 
     ในการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนของทุกคณะไดนําเปาหมายหลักของการจัดการศึกษาและ
หลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษามาประกอบการพิจารณาจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน โดยการ
กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดทําหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตร รวมทั้งผูสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรมีความรู
ความสามารถเปนไปตามเปาหมายของการจัดการศึกษาหรือการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนมาก
นอยเพียงใด ซ่ึงคณาจารยมีความรูความสามารถและมีความเขาใจถึงเปาหมายของการจัดการศึกษา
เปนอยางดี   
• การวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล 
     ในการจัดการเรียนการสอน คณาจารยไดเนนใหผูเรียนมีความสําคัญ และเขาใจคุณลักษณะของ
แตละบุคคล ซ่ึงมีความแตกตางกัน การเรียนรูของผูเรียนแตละคนก็มักจะมีความแตกตางกัน บางคน
สามารถเรียนรูไดรวดเร็ว บางคนอาจจะเรียนรูไดชา ขึ้นอยูกับความสามารถและประสบการณที่ผานมา
ของผูเรียนดวย ดังนั้น คณาจารยจึงไดมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนเปนรายบุคคล มีความเขาใจ
คุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผูเรียน สําหรับผูเรียนที่สามารถเรียนรูไดชากวาคนอื่น คณาจารยจะให
ความสนใจและผลักดันใหผูเรียนเกิดความมั่นใจในตัวเอง ใหศึกษาความรูเพิ่มเติม ตลอดจนการ
เรียนรูจากเพื่อนรวมชั้น เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูเน้ือหาทางวิชาการไปพรอมกันกับเพื่อนรวมชั้น
ทุกคน    
• ความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
     คณาจารยทุกคน เปนผูมีความรู ความสามารถและมีประสบการณในการสอนเปนอยางดี ในการ
จัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนั้น คณาจารยไดจัดกิจกรรมในภาคปฏิบัติที่ใหนักศึกษา
คนควาหาความรูตามความสนใจ การทํา Senior project วิชาสัมมนา การมอบหมายใหนักศึกษา
คนควาหาความรูดวยตนเอง มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัด
ใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน และมีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ  

            นอกจากนี้  มหาวิทยาลยัฯโดยสาํนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ยังไดจัดอบรมและใหความรูแก  
      คณาจารยในการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

• ความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน 
           มหาวิทยาลัยฯ โดยสาํนักนวัตกรรมการเรยีนการสอน ไดจัดอบรมและใหความรูแกคณาจารยใน 
      การจัดทําสื่อการเรียนการสอน e-learning ทําใหสามารถพัฒนาคณาจารยใหสามารถใชพัฒนาผูเรยีน 

• การประเมินผลการเรยีนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรยีนรูที่จัดใหผูเรียนและอิง 
พัฒนาการของผูเรียน 
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• การนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
• การวิจัยเพื่อพฒันาสื่อและการ เรียนรู ของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน 

      ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545 : ยังไมไดรายงานขอมูล 
      เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงช้ี (จํานวนขอ)   

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
 1 – 2 3 – 4 ≥ 5 

            
ผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ 3 คะแนน 
ผลการประเมินอิงพัฒนาการ 1 คะแนน 
ผลการประเมินการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัย 1 คะแนน 
รวมระดับคะแนนผลการประเมินตัวบงช้ี 5 คะแนน 
ผูรับผิดชอบการกํากับดูแล: 
1. สภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี 
2. รองอธิการบดฝีายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  
แหลงที่มาของขอมูล: 
1. สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน 
2. สํานักวิชาการศกึษาทั่วไป 

              เอกสารที่เกี่ยวของ/ขอมูลประกอบการรายงาน:  
จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ 
จํานวนชั่วโมงในภาคสนาม  
จํานวนโปรแกรม/ รายวิชาที่เปนวิชาเลือกเสรี  
ผลการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล 
ผลการประเมินผลการเรยีนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรู  
ผลงานอาจารยที่เปนงานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียนและ
นําผลไปใชพัฒนาผูเรียน 
จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร  
จํานวนชั่วโมงที่เปดใหบริการใหนิสิตนักศึกษาใชหองสมุดและหอง 
คอมพิวเตอรตอวัน เปนตน 
แผนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
โครงการอบรมการเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
โครงการอบรมสื่อตนแบบ e-learning  

ผลการประเมินตนเอง  5 
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ตัวบงช้ีที่ 6.7 ระดับความพึงพอใจของนักศกึษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู 

 
คาน้ําหนักตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย       : 2.00  
คาเปาหมายของแผนมหาวทิยาลัย         : 3.5 
ผลการดําเนินงาน ในปการศกึษา 2548   : 3.95 

       ผลการศึกษา ในปการศึกษา 2548 พบวา ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของ
อาจารย เทากับ  3.95 
     ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545 :  ยังไมไดรายงานขอมูล 
     เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงช้ี (ระดับ)           

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
1 – 2.49 2.5 -3.49 ≥ 3.5 

          
 ผลการประเมนิอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ 3 คะแนน 
ผลการประเมินอิงพัฒนาการ 1 คะแนน 
ผลการประเมินการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัย 1 คะแนน 
รวมระดับคะแนนผลการประเมินตัวบงช้ี 5 คะแนน 

       ผูรับผิดชอบการกํากับดูแล: 
1. สภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี 
2. รองอธิการบดฝีายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
3. คณบดี/ผูอํานวยการ 
แหลงที่มาของขอมูล: 
1. สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
2. ทุกคณะ 

        เอกสารที่เกี่ยวของ/ขอมูลที่ตองการ 
        -รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

ผลการประเมินตนเอง  5 
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 ตัวบงช้ีที่ 6.8 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา
                            

    คาน้ําหนักตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย       : 2.00  
คาเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัย            : 50 % 
ผลการดาํเนินงาน ในปการศึกษา 2548   : 98.06 

 

จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา 18,057 คน 
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 18,422 คน 
คิดเปนรอยละ 98.06  

     มหาวิทยาลัยไดตระหนักและใหความสําคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาเปนไดเปน
บัณฑิตที่พึงประสงค สงเสริมศักยภาพนักศึกษาดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธการสงเสริม
ศักยภาพนักศึกษาดานภาษา แผนพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรแกนักศึกษา อาทิ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดาน
คุณธรรม จริยธรรมและทักษะชีวิต การพัฒนาสงเสริมการทํางานระหวางการเรียน การสรางเครือขายการเรียนรู
รวมกัน    
    นอกจากนี้กองกิจการนักศึกษาและองคการนักศึกษาไดรวมรับผิดชอบจัดกิจกรรมนักศึกษาเสริมหลักสูตรซ่ึง
มุงหวังพัฒนานักศึกษาเปนบัณฑิตที่พึงประสงค คือ มีความรูความสามารถในการคิดวิเคราะหทางวิชาการอยางมี
เหตุผล สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี เสียสละ อุทิศตนและเห็นแกประโยชนสวนรวม ไดแก โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาดานภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2548 โครงการนํารอง
การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี โครงการคายอาสาสมัคร
นักศึกษาฟนฟูชุมชนฝงอันดามัน โครงการแขงขันกีฬานองใหม เปนตน   
   ไดพบวามีนักศึกษาในระดับปริญญาของทุกคณะในกลุมสาขาวิทยาศาสตร ไดเขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่จัด
ขึ้นโดยคณะตางๆในกลุมสาขาวิชาและกิจกรรมที่จัดโดยกองกิจการนักศึกษาไดจัดขึ้นเปนจํานวนมาก    

     ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545 : ในปการศึกษา 2545 มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนา
นักศึกษา จํานวน 25,606 คน เนื่องจาก ป 2545 ไมไดนับจํานวนผูเขารวมกิจกรรมเปนรายบุคคล แตจะนับเปน
จํานวนผูเขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาเปนจํานวนรวมทั้งหมด 
     เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงช้ี (รอยละ)                      

1 2 3 
1 – 39 40  -  59 ≥  60 

   

ผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี ้ 3 คะแนน 
ผลการประเมินอิงพัฒนาการ 1 คะแนน 
ผลการประเมินการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัย 1 คะแนน 
รวมระดับคะแนนผลการประเมนิตัวบงช้ี 5 คะแนน 

 

       ผูรับผิดชอบการกํากับดูแล: 1.สภามหาวทิยาลัย/อธิการบดี 2.รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา3.คณบด/ี
ผูอํานวยการ 

แหลงที่มาของขอมูล: 1. กองกิจการนักศึกษา 2. ทุกคณะ 
       เอกสารที่เก่ียวของ/ขอมูลประกอบการรายงาน:  
        -จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา   
        -จํานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา ในปการศึกษา 2548 
        -จํานวนนักศึกษาระดับปรญิญาตรีทั้งหมด ในปการศึกษา 2548   
ผลการประเมินตนเอง  5 
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ตัวบงช้ีที่ 6.9 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอ

นักศึกษา 
     คาน้ําหนักตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย        : 3.00 
    คาเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัย       :   1,000 บาท ตอ คน 
       ผลการดําเนนิงาน ในปการศึกษา 2548 :   7,526.71  ตอคน              

 

คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุดจากสวนกลาง  26,028,855 บาท 
คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด  (เงนิไดของคณะ) 151,526,645.24 บาท 
คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบคอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ 33,741,205 บาท 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 211,296,705.24  
คิดเปนสัดสวน 7,526.71 บาท 

    ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545: ยังไมไดรายงานขอมูล 
    เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงช้ี (คาใชจายตอนักศึกษา)                      

1 2 3 
 1 – 4,999 4,500  -  6,999 ≥  7,000 

          
  ผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ 3 คะแนน 
ผลการประเมินอิงพัฒนาการ 1 คะแนน 
ผลการประเมินการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัย 1 คะแนน 
รวมระดับคะแนนผลการประเมินตัวบงช้ี 5 คะแนน 

 
 
       ผูรับผิดชอบการกํากับดูแล: 

1. สภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี 
2. รองอธิการบดฝีายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
3. รองอธิการบดฝีายแผนและสารสนเทศ 
แหลงที่มาของขอมูล: 
1. สํานักวิทยบริการ 
2. ศูนยคอมพิวเตอร 

       เอกสารที่เกี่ยวของขอมูล/ประกอบการรายงาน:  
       -คาใชจายในระบบหองสมุดของสวนกลาง สํานักวิทยบริการ    
        -คาใชจายในระบบคอมพิวเตอรและสารสนเทศศูนยคอมพิวเตอร 
        -คาใชจายในระบบคอมพิวเตอรและสารสนเทศศูนยคอมพิวเตอร 
        -จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ในปงบประมาณนั้น  
ผลการประเมินตนเอง  5 
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มาตรฐานที่  7  มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ  
7.1 วัตถุประสงคของมาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ 
 ระบบการประกันคุณภาพภายใน หมายรวมถึง การพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาอยางตอเนื่อง และสามารถรองรับการประกันคุณภาพภายนอกได 
7.2 สรุปผลการดําเนินงานโดยภาพรวมของมาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ 
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
 มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดสนองนโยบายภาครัฐ และมีการดําเนินการดานระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงมีพัฒนาการตามลําดับอยางตอเนื่อง ตั้งแตป พ.ศ. 2539  โดยระยะแรก
ของการดําเนินการนั้น มหาวิทยาลัยไดมุงเนนดานการสรางความเขาใจ และกระตุนใหเห็นความสําคัญ ตลอดจน
ใหการสนับสนุนแกหนวยงานภายในใหมีระบบการประกันคุณภาพ  โดยมหาวิทยาลัยจะดําเนินการตรวจสอบ
ระบบที่หนวยงานภายในดําเนินการ  และกําหนดมาตรการที่เก่ียวของเพื่อการพัฒนาคุณภาพและพรอมรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายนอกตอไป 
 สําหรับขอมูลผลการดําเนินงานในอดีตที่ผานมาพอสังเขปดังนี้ 

  มหาวิทยาลัยขอนแกนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพโดยความเห็นของสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2540 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2540 และกําหนดนโยบายพรอมแนวทางปฏิบัติดานการ
ประกันคุณภาพ อีกทั้งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน และจัดตั้ง
สํานักงานประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อประสานงานกับคณะกรรมการฯ และคณะ หนวยงาน 
ภายในมหาวิทยาลัย โดยหลักการของการดําเนินการประกันคุณภาพภายในนั้นมหาวิทยาลัยขอนแกนใชทฤษฎี
ระบบ IPO  (Input - Process - Output System Theory) ในการอธิบายกระบวนการผลิตบัณฑิตโดยเนนการ
พัฒนากลไกการสงเสริมคุณภาพและระบบขอมูลยอนกลับ ในการควบคุมคุณภาพขององคประกอบที่มีผลตอการ
ผลิตบัณฑิต 

  ระยะแรกเริ่มของการดําเนินการ มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหคณะ หนวยงาน แตงตั้งคณะกรรมการ 
และ/หรือกําหนดผูรับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพภายแตละคณะ หนวยงาน เพื่อพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และเพื่อความสะดวกในการติดตอประสานงานกับหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย อีกทั้ง
พิจารณาและจัดสรรงบประมาณบางสวน เพื่อสนับสนุนการจัดทําคูมือระบบการประกันคุณภาพ การเก็บรวบรวม
ขอมูล และจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง 

  มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเพื่อให
สามารถทําหนาที่เปนผูตรวจสอบคุณภาพภายใน (Internal Auditors) โดยเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศมาใหความรู อีกทั้งมหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับการสนับสนุนจาก
ทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินการพัฒนาบุคลากรเพื่อทําหนาที่เปนผูตรวจประเมิน โดยที่ผานมาไดดําเนินการ
จัดอบรมแลว 4 รุน 

  มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในอยางนอย 1 ครั้งในรอบ 2 ป (Two years 
cycle)  โดยระยะแรกมีการดําเนินการตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2542  และ
ดําเนินการตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพในปการศึกษา 2544 ตลอดจนไดรายงานขอมูลผลการ
วิเคราะหและสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการเสนอตอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
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  มหาวิทยาลัยรับการตรวจประเมินภายนอก จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) รอบแรกเมื่อปการศึกษา  2545 (ระหวางวันที่ 6-10 มกราคม 2546) 

  การพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแกน ภายใตความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ไดมี
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 2/2546) เรื่องจัดตั้งสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ เพื่อเปน
หนวยงานกลางในการจัดการระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อการประกันคุณภาพและการประเมินผล
การดําเนินงานตามภารกิจและบทบาท มหาวิทยาลัย โดยการจัดใหมีระบบและกระบวนการพัฒนา ตลอดจนใหมี
กลไก และวิธีการดําเนินงานที่เก่ียวกับการประกันคุณภาพและประเมินผลงานในทุกๆ ระบบที่เก่ียวของอยางเปน
เอกภาพและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหรายงานผลการดําเนินงานไดครบทุกระบบภายในระยะเวลาที่กําหนดอยาง
ถูกตอง และครบถวน  
การดําเนินการดานการประกันคุณภาพใน ประจําปงบประมาณ 2548 และปการศึกษา 2547 
 1. มหาวิทยาลัยโดยสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ เสนอการปรับปรุงดัชนีและเกณฑเพื่อใช
ประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2547  ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 
17/2548 (วันที่ 21 กันยายน 2548) และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน 
(วันที่ 4 ตุลาคม 2547) โดยหลักการของการปรับปรุงดัชนีและเกณฑนั้นยังคงยึดกรอบมาตรฐานคุณภาพ 9 
มาตรฐาน ดังนี้ 
 มาตรฐานที่  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคขององคกรและแผนการดําเนินงาน    
 มาตรฐานที่  2  การเรียนการสอน    
 มาตรฐานที่  3  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา     
 มาตรฐานที่  4  การวิจัย   
 มาตรฐานที่  5   การบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม               
 มาตรฐานที่  6   การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
 มาตรฐานที่  7  การบริหารและจัดการ         
 มาตรฐานที่  8 การเงินและงบประมาณ  และ 
 มาตรฐานที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     
 กอปรกับการพิจารณารวมกับปจจัยอ่ืนที่กระทบตอการบริหารจัดการ เชน ขอมูลยอนหลังซ่ึงเปน
ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เกณฑการประเมินโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (กพร.) ทิศทางการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบ 
2 เปนตน  และสําหรับเกณฑการประเมินที่ใชในรอบการประเมินดังกลาว มหาวิทยาลัยไดกําหนดระดับคุณภาพ  
5  ระดับ  ซ่ึงมีความหมายของแตละระดับ ดังนี้ 
 ระดับ   5   หมายถึง มีผลการดําเนินงานดีเยี่ยม 
 ระดับ   4   หมายถึง มีผลการดําเนินงานดี 
 ระดับ   3   หมายถึง มีผลการดําเนินงานปานกลาง 
 ระดับ   2   หมายถึง มีผลการดําเนินงานพอใช 
 ระดับ   1   หมายถึง มีผลการดําเนินงานตองปรับปรุง 
 2. มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ประจําปการศึกษา 2547 ระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2548 โดยตรวจประเมินหนวยงานทั้งหมด 37 
หนวยงาน ประกอบดวยหนวยงานที่มีภารกิจหลักดานการผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอน จํานวน 19 คณะ
วิชา และหนวยงานสนับสนุน จํานวน 18 หนวยงาน    
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 3. มหาวิทยาลัยโดยสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ ไดประมวลขอมูลจากรายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในแตละคณะ หนวยงาน ตลอดจนขอมูลที่ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยมารวมเปน
กรรมการตรวจประเมินไดใหขอคิดเห็นขอเสนอ  เพื่อสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายโดยระดับ
มหาวิทยาลัย โดยนําเสนอขอมูลโดยรวมทั้งจุดเดน ขอเสนอแนะและโอกาสในการพัฒนาตามรายมาตรฐานและ
ดัชนีชี้วัดคุณภาพ อีกทั้งเปนขอมูลสําหรับพิจารณาในการประเมินตนเองในระดับมหาวิทยาลัย และเสนอเพื่อ
นํามาใชในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2550-2551 ของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในระหวางนที่ 17-18 กุมภาพันธ 2549 ณ อินเตอรรีสอรท จังหวัดอุดรธานี และนําเสนอ
ตอที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 3/2549 และในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
3/2549 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 และดําเนินการสงใหคณะ หนวยงาน ตลอดจนสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และหนวยงานอื่นๆที่เก่ียวของ 
 4. มหาวิทยาลัย ไดมีการติดตามและประเมินผลลัพธ ตลอดจนการนําผลการประเมินที่คณะ หนวยงาน
ไดรับขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากทั้งการตรวจประเมิน และการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งที่ผานมามาใช
เพื่อการพัฒนาการดําเนิน  ซ่ึงในสวนสํานักงานอธิการบดี โดยสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพไดจัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงองคกรโดยใชผลการประเมินคุณภาพ” เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 
2549 (กลุมงานภายใตสํานักงานอธิการบดี) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมไดแนวคิดเบื้องตนใน
การมองปญหา การวิเคราะหปญหา รวมถึงสามารถหาแนวทางในการแกปญหา ตลอดจนนําผลการประเมิน
องคกรที่ผานมามาฝกปฏิบัติโดยใชกระบวนการ QC Story เพื่อทําแผนการปรับปรุงองคกร 
การดําเนินการดานการประกันคุณภาพใน ประจําปงบประมาณ 2549 และปการศึกษา 2548 
 มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมีการใหความสําคัญของนักศึกษา ผูรับบริการตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสีย จึง
ไดมีการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ เชน ความคาดหวังของศิษยเกา มหาวิทยาลัยขอนแกน ความ
คิดเห็นของศิษยเกาที่เปนผูปกครองของนักศึกษาปจจุบัน ชุมชนและสังคมที่เก่ียวของกับมหาวิทยาลัยขอนแกน 
คณะกรรมการสงเสริม มหาวิทยาลัยขอนแกน ความคิดเห็นของผูประกอบการ ผูใชบัณฑิต ประธานสภา
ขาราชการและลูกจาง ประธานสภาคณาจารย นายกองคการนักศึกษา และตอมาไดรวบรวมและนําเสนอในการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน นอกจากนั้น จาก
การที่มหาวิทยาลัย ไดมุงเนนดานยุทธศาสตรของการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย ซ่ึงไดมีการ ประชุมสัมมนา 
เรื่อง ”ยุทธศาสตรการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย และหลักการบริหารจัดการเพื่อเปนมหาวิทยาลัยแหงการ
วิจัย” เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2549 ที่กรุงเทพมหานคร และตอมาไดมีการจึงไดมีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางผูบริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2549 ณ โรงแรมจุลดิส
เขาใหญ จ. นครราชสีมา ทําใหได แนวทางของการกําหนดคานิยม วัฒนธรรมองคกร ปจจัยหลักของความสําเร็จ 
และความทาทายเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตลอดจน การกําหนดผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ และ
วิธีการรับฟงและเรียนรูความตองการและความคาดหวัง 
 ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการดังนี้ 
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ 
            มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการประกันคุณภาพไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  โดย
กําหนดใหการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ นอกจากนี้ ยังไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อประเมินสภาพจริงและประเมินผลการดําเนินงานดานการประกัน
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คุณภาพของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งจัดทํารายงานการประเมินตนเองของคณะ เพื่อรายงานผลการดําเนินงานไปยัง
มหาวิทยาลัยและหนวยงานอื่นๆที่เก่ียวของ  
 

การกําหนดมาตรฐานและตัวบงช้ีของมหาวิยาลัย 
 มหาวิทยาลัยฯ ไดใชมาตรฐานและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 7 
มาตรฐาน 57 ตัวชี้วัด ซ่ึงสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเอกลักษณของมหาวิทยาลัย และ
ครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอยางครบถวน ทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการจัดการศึกษาและผลผลิต สามารถ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกและเทียบระดับ (Benchmarking) ได   
มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่สมบูรณ ดังนี้  

• กําหนดแผนการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะและหนวยงาน 
• มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในเปนประจําทุกปการศึกษา 
• ทุกคณะ/หนวยงาน มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อรายงานผลการดําเนินงานให
มหาวิทยาลัย เปนประจํา ทุกปการศึกษา 
• มหาวิทยาลยัฯ โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายมหาวิทยาลัยขอนแกน  ดําเนินการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในทุกคณะ ทุกหนวยงาน พรอมทั้งสรุปรายงานผลการตรวจประเมินของ
มหาวิทยาลยัไดรับทราบและรายงานผลไปยงัสภามหาวิทยาลัย 
• ทุกคณะ/หนวยงาน ไดนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุง
คุณภาพและผลการดําเนินงาน                

มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 
         มหาวิทยาลัยฯไดพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
เหมาะสมสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในกระบวนการบริหารการศึกษาน้ัน 
มหาวิทยาลัยฯไดนําระบบการประกันคุณภาพมาใชในการบริหารจัดการทุกเรื่อง โดยเฉพาะดานการจัดการเรียน
การสอนเรียนการสอน ซ่ึงจะคํานึงถึงคุณภาพของบัณฑิต ซ่ึงในปจจุบันจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดทําประมวลรายวิชาและแผนการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการประเมินผูสอนโดยให
ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นตอคุณภาพการสอนของคณาจารย เปนตน  และในการประกันคุณภาพนั้น  บุคลากร
สายผูสอนและสายสนับสนุนทุกคนรวมทั้งนักศึกษา ตางก็มีสวนรวมในการประกันคุณภาพ จะเห็นไดจากการ
ผลสําเร็จในการบริหารการศึกษาในหลายๆเรื่อง 
ไดนําเอาผลจากการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก (สมศ.) มาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตาม
พันธกิจใหเกิดผลดี   
 โดยรายละเอียดการนําผลการประเมินมาพฒันาและปรุงการดําเนินงานนั้น  
ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
 มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการดําเนินการเพื่อใหเกิดระบบการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิผล ประกอบดวย 
การพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพอยางตอเนื่อง เปนประจําทุกป รวมถึง 
การมีมาตรฐานตามตัวชี้วัดของสถาบัน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเอกลักษณ ของ
สถาบันครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอยางครบถวนทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการจัดการศึกษา และผลผลิต มี
ระบบการประกันคุณภาพภายใน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับแนว
ทางการจัดการศึกษาของสถาบัน โดยไดรับการสนับสนุนจากตนสังกัด และการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ
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จากทุกภาคี ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การมีสวนรวมของชุมชน มีการนําผลจากการประเมินคุณภาพ
ภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินการตามพันธกิจใหเกิดผลดี ใหสอดคลองกับการเตรียมแผนงานประจําป 
เพื่อใชในการตัดสินใจทั้งในดานการจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน และงบประมาณในอนาคต รวมถึงสามารถ
รองรับการประเมินภายนอก และการบระดับ (Benchmarking) ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึง การสงเสริมการ
สรางนวัตกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติที่ดี และการเสนอแนวทางการปรับปรุง ที่ตอบสนองตอผลที่
ไดรับจากการตรวจประเมิน  
มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยและระดับกลุมสาขาอยาง
ตอเนื่อง 
 ทุกกลุมสาขาวิชา/คณะ/สาขาวิชา/หนวยงานของมหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการประกันคุณภาพเปนไป
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีกิจกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในและจัดทํารายงานการประเมินตนเองเสนอตอมหาวิทยาลัยทุกปการศึกษา 
 ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยฯ โดยสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ ไดจัด แผนกลยุทธและ
คูมือการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2549 และรายละเอียดตัวบงชี้ และเกณฑการประกันคุณภาพภายใน 
ประจําปการศึกษา 2548 จัดโครงการเรื่อง “การประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา” เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment Report)” เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2549 จัดโครงการฝกอบรม “ผูตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน" ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2549 ที่คณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  
 มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการกระเมินตนเองของกลุมสาขาวิชา สํานักงานประเมินและ
ประกันคุณภาพ ไดทําการตรวจประเมินคุณภาพภายในของทุกคณะ กลุมสาขาวิชา ศูนย สถาบัน สํานัก และ
หนวยงาน ประจําปการศึกษา 2548 ในระหวางเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2549  
มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองตามพันธกิจ 
            ในการปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการพัฒนาดัชนีและเกณฑสําหรับ
การตรวจประเมินคุณภาพภายในของคณะวิชา เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจหลัก 4 ดาน คือ การจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยฯ โดย
สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ ไดจัดทําแผนกลยุทธ และคูมือการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2549 
ประกอบดวย 7 มาตรฐาน และ 57 ตัวชี้วัด นอกจากนี้ ยังไดมีการจัดดัชนีและเกณฑการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน หนวยงานสนับสนุน 7 มาตรฐาน และ 30 ตัวชี้วัด และไดเพิ่มมาตรฐานที่ 8 ตัวชี้วัดเฉพาะของหนวยงาน
สนับสนุน เชน กองกิจการนักศึกษา กองแผนงาน สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักวิทยบริการ ศูนยหัวใจ
สิริกิติ์ ศูนยบริการวิชาการ ศูนยคอมพิวเตอร และสํานักวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อใชในการจัดทํา SAR ตรวจประเมิน
คุณภาพฯ และเปนการปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพภายในใหสามารถครอบคุลมภารกิจทุกดานและ
บุคลากรทุกระดับ 
มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
              หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ทุกคณะไดรายงานผลการดําเนินการและผล
การตรวจประเมินคุณภาพภายในตอคณะกรรมการบริหารสูงสุดหรือกรรมการคณะ และรายงานผลไปยัง
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย รายงานตอผูบริหาร คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ และสภามหาวิทยาลัย และสงไปยังหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดย
ผลการประเมินคุณภาพภายใน และรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2547 มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ไดมีการนําเสนอตอนําเสนอตอที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 3/2549 และในการประชุมสภา
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มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 และดําเนินการสงใหคณะ หนวยงาน 
ตลอดจนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และหนวยงานอื่นๆที่เก่ียวของ  
มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง   
              มหาวิทยาลัยฯ ไดนําผลการประเมินคุณภาพภายนอก (โดย สมศ.) และผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน มาปรับปรุงผลการดําเนินงานอยางตอเน่ือง สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ ไดจัดทําโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุงองคกรโดยใชผลการประเมินคุณภาพ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขา
รับการอบรม ซ่ึงไดแก หัวหนางาน/หัวหนากลุมงาน ภายในสํานักงานอธิการบดี รวมถึงหนวยตรวจสอบภายใน 
และบุคลากรสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ ไดแนวคิดเบื้องตนในการมองปญหา การวิเคราะหปญหา 
รวมถึงสามารถหาแนวทางในการแกไขปญหา นําผลการประเมินองคกรที่ผานมาฝกปฏิบัติโดยใชกระบวนการ QC 
Story เพื่อทําแผนปรับปรุงองคกร และเปนสวนหนึ่งในการสรางจิตสํานึก และทัศนคติที่ดี สําหรับการแกปญหา 
และการปรับปรุง 
 ในหนังสือแผนกลยุทธและคูมือการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน สํานักงารประเมินและ
ประกันคุณภาพ ไดนําเสนอกรอบแนวคิด กรอบความรับผิดชอบ : วงรอบคุณภาพ (Accountability 
framework: quality cycle) โดยในการวางแผนกลยุทธดานการประกันคุณภาพ เพื่อนําไปปฏิบัติ ใหเกิดการ
พัฒนาอยางตอเน่ือง และเกิดการบูรณาการ และเกิดประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
จึงไดมีการกําหนดเปน “วงรอบของการบูรณาการระบบการประกันคุณภาพ (Integrated Cycle of Quality 
Assurance System)” ซ่ึงประกอบดวย วงรอบประจําปของการวางแผนและงบประมาณ (Annual Cycle of 
Planning) การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) และการรายงานผลและการปรับปรุง (Reporting and 
Improvement) ตามรูป 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูป แสดงวงรอบของการบูรณาการของระบบการประกันคุณภาพ  
(Integrated Cycle of Quality Assurance System) 

แผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
แผนกลยุทธดานการประกันคุณภาพ และ คูมือการประกันคุณภาพภายใน 

แผนปฏิบัติการ 
ตัวชี้วัดและตัววัด 

แผนกลยุทธ และ งบประมาณ

การปรับปรุง การนําไปปฏิบัติ

ผลลัพธ

การประกันคุณภาพ/
การประเมินผลงาน

- รายงานการประเมินตนเองและรายงานประจําป 
- รายงานการตรวจประเมินคุณภาพ 
- รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองของ    
   คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) 
- รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ PMQA -TQA 
- การประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ. 
 

- การสื่อสารวิสัยทัศน คานิยม แผนกลยุทธ และตัวชี้วัด
- การฝกอบรมดานการประกันคุณภาพ 
- การจัดการความรูและการแลกเปลี่ยนการปฏิบัติท่ีดี 
- ระบบการควบคุมภายใน 
- กระบวนการเทียบเคียงระดับ 
- การสํารวจและการวิจัยสถาบัน ตามวงรอบการประเมิน 
- การทบทวน รายงาน และวิเคราะหผลการดําเนินงาน 
- การประเมินตนเอง 

ระบบการรายงาน
P    D 
A    C 

P    D 
A    C 

P    D 
A    C 
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 สิ่งสําคัญของวงรอบของการบูรณาการระบบการประกันคุณภาพ คือการประเมินอยางเปนระบบ              
โดยองคประกอบที่สําคัญ จะไดรับการสํารวจเพื่อใหขอมูลปอนกลับถึงคุณภาพของโครงการตางๆ การบริการ 
และผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ใหความสําคัญ   
 การดําเนินงานประเมินบนพื้นฐานของความตอเน่ืองและเปนระบบนี้ จะทําใหคณะ ภาควิชา ศูนย 
สถาบัน สํานัก หนวยงาน และมหาวิทยาลัย ไดรับขอมูลที่มีความสําคัญดานแนวโนม ซ่ึงแสดงถึงความสําเร็จใน
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ืองที่ไดถูกติดตาม ความมุงมั่นในการรายงานของทั้งผูบริหาร ทั้งในระดับ
ของสภามหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา ศูนย สถาบัน สํานัก หนวยงาน มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการดานตางๆ
ตอระบบการประกันคุณภาพ และการตรวจประเมินคุณภาพ เพื่อทําใหเกิดความมั่นใจไดวา คณะ ภาควิชา ศูนย 
สถาบัน สํานัก และหนวยงานตางๆ ไดใหความรับผิดชอบตอ การวางแผนและการจัดทํางบประมาณ การประกัน
คุณภาพ และการรายงานผล  
 จากผลการประเมินการควบคุมภายในคณะฯ ในแตละปงบประมาณของคณะกรรมการประเมินการ
ควบคุมภายใน จะมีขอเสนอแนะเพื่อพัฒนางานแตละฝายใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นคณะฯ มีระบบ
ประกันคุณภาพใหกับบุคลากรในคณะฯ คณะฯ มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในทุกป การตรวจสอบคุณภาพ
ภายนอกหนวยงาน เชน สมศ. นอกจากนั้นคณะฯ ยังมีการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานวิชาชีพของ
สถาบันการศึกษา เชน จากสภาการพยาบาล กลุมสถาบันแพทยศาสตร การพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล (Hospital Accreditation-HA) เปนตน 

มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่ไดพัฒนาขึ้นหรือแนวทางการปฏิบัติที่เปนเลิศ   
 เพื่อการยกระดับคุณภาพ มหาวิทยาลัยฯ โดยสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ ไดจัด โครงการ 
“กลยุทธในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา โดยใชเกณฑ รางวัลคุณภาพ
แหงชาติ” ในระหวางวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2549 
 มหาวิทยาลัยฯ โดยสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ ไดจัดทําโครงการ “การจัดการความรูดานการ
ประกันคุณภาพ” ในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2549 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตอบสนองกลยุทธดานการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรดานการประเมินและประกันคุณภาพ ภายในระดับคณะ ศูนย สถาบัน สํานัก และเพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ แนวคิด ตลอดจน วิธีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ 
 มหาวิทยาลัยฯ โดยสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ ไดจัดโครงการสัมมนา เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีสู
การเรียนรู (Best Practice Sharing to Learning)” โดยไดมีคณะทํางาน ประชุมเพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติที่ดี เมื่อวันที่ 
1 มีนาคม 2549 ทําการคัดเลือกผลการดําเนินงานที่ดีที่สุดจากรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2547 จํานวน 6 ผลการดําเนินงานและนําเสนอในวันที่ 8 มีนาคม 2549 
ไดแก 
 ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ โดยคณะแพทยศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตร 
 ดานการเรียนการสอน โดยคณะศึกษาศาสตร และพยาบาลศาสตร 
 ดานการวิจัย โดยคณะวิศวกรรมศาสตร และคณะสัตวแพทยศาสตร 
 ผลการดําเนินงานที่ไดรับการคัดเลือกเปน Best Practice ไดมีการจัดทําเปนฐานขอมูลแนวปฏิบัติที่ดีของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน (KKU Good Practice Database) ซ่ึงมีรายละเอียดที่ประกอบดวย หัวขอ ชื่อคณะ/หนวยงาน 
เปาหมาย บริบท การนําไปถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ หลักฐานของความสําเร็จ ปจจัยหลักของความสําเร็จ ทรัพยากร
ที่ตองการ และที่อยูการติดตอผูรับผิดชอบ/ผูประสานงาน และไดประชาสัมพันธไวที่ เวบไซตของสํานักงานประเมิน
และประกันคุณภาพที่ http://home.kku.ac.th/qakku/main.php 
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 ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยฯ โดยสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ ไดจัดทําโครงการ “การ
จัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ดานการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน” เพื่อกระตุนให
คณะ/หนวยงานมีการดําเนินการและปรับปรุงการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง ตลอดจนมีนวัตกรรมดานการ
ประกันคุณภาพ หรือ การปฏิบัติที่เปนเลิศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ หรือ การปฏิบัติที่เปนเลิศ เมื่อวันที่ 
30 มิถุนายน 2549 โดยมีการนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ดังนี้ 
            1.  โครงรางองคกร โดย คณะแพทยศาสตร 
            2.  การนําผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงการดําเนินงาน โดย คณะทันตแพทยศาสตร 
            3.  การใชฐานขอมูลดานการบริหารและการประกันคุณภาพ โดย คณะสัตวแพทยศาสตร 
            4.  การจัดการเรียนการสอน โดย คณะพยาบาลศาสตร 
            5.   การนําผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานฝกอบรม โดย ศูนยบริการวิชาการ 
            6.  การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ โดย สํานักบริการและพัฒนาวิชาการ  
            7.  การบริหารและการจัดการเครือขายไรสาย โดย ศูนยคอมพิวเตอร 
            8.  การจัดการโรคหัวใจที่ตองไดรับการผาตัด โดยศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       
 หลังการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยฯ โดยสํานักงานประเมินและประกัน
คุณภาพ ไดมีแผนในการจัดทําโครงการ “การพัฒนาระบบการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) และขอมูล
สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ” นอกจากนั้น มหาวิทยาลัย ยังไดใหความสําคัญของการวิจัยสถาบัน ตัวอยาง เชน 
สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ โดย เชษฐา โพธิ์ประทับ และคณะ (2548) ไดทําการศึกษา เรื่อง 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค มหาวิทยาลัยขอนแกน รุนที่ 36 ประจําปการศึกษา 2546 พบวา ภาพรวมระดับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน และในระดับคณะ บัณฑิตมีความเห็นวา คุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตที่มี
ความสําคัญมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 1) มีความรูความสามารถในการวิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุผล 2) 
มีจริยธรรม คุณธรรม และความซื่อสัตยในวิชาชีพ 3) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 4) มีความรับผิดชอบตอ
สังคมและปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดี และ 5) มีความสามารถในการใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง สํานักงาน
ประเมินและประกันคุณภาพ โดย ผศ. กันยรัตน โหละสุต และคณะฯ กําลังทําการศึกษาวิจัย เรื่อง “การศึกษา
สภาพปจจุบันของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยใชกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking)”  
 ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ โดยสํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดนําเอา
เทคโนโลยีทางดานระบบการจัดการสื่อการเรียนรู (LMS : Learning  Management Systems) และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology) มาบูรณาการดวยองคความรูใหมทางดานการจัดการเรียนการสอน เพื่อ
มาใชในการสราง/ประดิษฐ พัฒนา นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนสําหรับการใชงาน การใหบริการตางๆ 
และมีการจัดงานแสดงเทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน (KKU Innovation Show) เปนประจําทุก
ป โดยในปการศึกษา 2548 ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-27 มกราคม 2549 
 มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับการยอมรับในดานการประกันคุณภาพการศึกษา จากการที่ไดรับเชิญเปน
วิทยากรและแลกเปลี่ยนประสบการณดานการประกันคุณภาพ ในหัวขอเรื่อง “Thailand’s Quality Assurance 
Experience” โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมเรื่อง “Experience Sharing Session: 
How Accreditation Works in the U.S. and Vietnam” ที่โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 
มีนาคม 2549 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ กําลังอยูในระหวาง การจัดทําโครงการ “Asia-Link Programme” ซ่ึง
เปนโครงการความรวมมือระหวางประเทศ Germany (Bavaria, Deggendorf), ประเทศ Austria (Vienna), 
ประเทศ Thailand (Khon Kaen University and Udonthani Rachapat University), ประเทศ Laos (Vientiane) 
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และประเทศ Vietnam (Ho Chi Minh City) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความตระหนักของความตองการเพื่อ
พัฒนาเครือขายความรวมมือดานการประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา ที่มีความเชื่อมโยงกับ Bologna 
Process และ ASEAN University Network Quality Assurance   
 มหาวิทยาลัยฯ เปนที่ตั้งของศูนยเครือขาย สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อสนับสนุน สงเสริม ติดตามสถานศึกษา ในเขตรับผิดชอบทุกระดับการศึกษา
ใหมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางตอเน่ือง และพรอมรับการประเมินภายนอกเพื่อรับรองมาตร
มาตรฐาน และยังเปนที่ตั้งของศูนยความรวมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HACC: KKU) ระหวาง
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) รวมกับศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อ
ภารกิจในการสงเสริม สนับสนุน และประสานงานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล และบริการสุขภาพในเขตพื้นที่
ความรับผิดชอบ เผยแพรแนวความคิด ความรู เทคนิค ประสบการณ และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลจากวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ ใหแกบคุลากร สําหรับงานสนับสนุนทางการแพทยและทางการสาธารณสุข  
 
7.3 สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 
 

ตัวบงช้ีที่ 7.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง 

     

คาน้ําหนักตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย       : 12.00  
คาเปาหมายของแผนมหาวทิยาลัย            : ระดับ 4 
ผลการดําเนินงาน ในปการศกึษา 2548  : ระดับ 5 

           ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการดังนี ้
        1.   วิธีและกลไกในการประกันคุณภาพ 
            มหาวิทยาลัยไดดําเนินการประกันคุณภาพไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 โดย
กําหนดใหการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ นอกจากนี้ ยังไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือประเมินสภาพจริงและประเมินผลการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ พรอมทั้งจัดทํารายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือรายงานผลการ
ดําเนินงานไปยังมหาวิทยาลัยและหนวยงานอื่นๆที่เก่ียวของ  
        2.   การกําหนดมาตรฐานและตัวบงช้ีของมหาวิยาลัย 
               ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยฯ ไดใชมาตรฐานและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายใน รวมทั้งสิ้น 
7 มาตรฐาน 57 ตัวชี้วัด ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเอกลักษณของมหาวิทยาลัย และ
ครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอยางครบถวน ท้ังปจจัยนําเขา กระบวนการจัดการศึกษาและผลผลิต สามารถ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกและเทียบระดับ (Benchmarking) ได  
       3. มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการดําเนินงานดานการประกันคณุภาพที่สมบูรณ ดังน้ี  
           3.1    กําหนดแผนการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะและหนวยงาน 
           3.2    มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในเปนประจําทุกปการศึกษา 
           3.3    ทุกคณะมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานใหมหาวิทยาลัย เปน
ประจํา ทุกปการศึกษา 
                3.4  มหาวิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายมหาวิทยาลัยขอนแกน  ดําเนินการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในทุกคณะในกลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ พรอมทั้งสรุปรายงานผลการตรวจประเมิน
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คณะไดรับทราบและรายงานผลไปยังมหาวิทยาลัย 
        3.5   ทุกคณะ ไดนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงคุณภาพและผล
การดําเนินงาน                
   4. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 
        มหาวิทยาลัยฯ ไดพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ี
เหมาะสมสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน  ในกระบวนการบริหารการศึกษานั้น 
มหาวิทยาลัยฯไดนําระบบการประกันคุณภาพมาใชในการบริหารจัดการทุกเรื่องโดยเฉพาะดานการจัดการเรียนการ
สอนเรียนการสอน ซึ่งจะคํานึงถึงคุณภาพของบัณฑิต ซึ่งในปจจุบันจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ มีการจัดทําประมวลรายวิชาและแผนการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการประเมินผูสอนโดยใหผูเรียนไดแสดง
ความคิดเห็นตอคุณภาพการสอนของคณาจารย เปนตน และในการประกันคุณภาพนั้น บุคลากรสายผูสอนและสาย
สนับสนุนทุกคนรวมทั้งนักศึกษา ตางก็มีสวนรวมในการประกันคุณภาพ จะเห็นไดจากการผลสําเร็จในการบริหาร
การศึกษาในหลายๆเรื่อง 

5. มหาวิทยาลัยฯไดมีการนําเอาผลจากการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก(สมศ.) มาพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงานตามพันธกิจใหเกิดผลดี โดยรายละเอียดการนําผลการประเมินมาพัฒนาและปรุงการ
ดําเนินงานนั้น ปรากฏในเอกสารอางอิง (หมายเลข 7.1) 
         ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545 :  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
         เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงช้ี (ระดับ)  

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
ระดับ 1 - 2  ระดับ 3 ระดับ ≥ 4 

           

ผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ 3 คะแนน 
ผลการประเมินอิงพัฒนาการ 1 คะแนน 
ผลการประเมินการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัย 1 คะแนน 
รวมระดับคะแนนผลการประเมินตัวบงช้ี 5 คะแนน 
ผูรับผิดชอบการกํากับดูแล: 1. สภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี  2. คณะกรรมการประกนัคุณภาพ 
มหาวิทยาลยัขอนแกน  3. รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ/ผูชวยอธิการบดีฝายการประกัน
คุณภาพ  4. คณบดี/ผูอํานวยการ 5. หัวหนาหนวยงาน 
แหลงที่มาของขอมูล: 1. สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ  

         ขอมูลที่ตองการ/เอกสารที่เกี่ยวของ:           
-คูมือและแผนการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
-วิธีและระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
-รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา2547 
-โครงการจัดอบรมและพัฒนาศักยภาพผูตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
-รายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2548 
-รายงานการประเมินตนเองของกลุมสาขา 9  กลุมสาขา 
-การนําเอาผลจากการประเมินคุณภาพภายนอกมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
-ตัวบงชี้การตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2548 
-ดัชนีและเกณฑการตรวจประเมินคุณภาพภายในหนวยงานสนับสนุน ปการศึกษา 2548 

     

ผลการประเมินตนเอง  5 
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ตัวบงช้ีที่ 7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
 

คาน้ําหนักตัวบงชี้ของมหาวิทยาลยั       : 8.00  
คาเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัย         : ระดับ 4 
ผลการดาํเนินงาน ในปการศึกษา 2548  : ระดับ 5 

 

    1.  มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในระดับกลุมสาขาอยางตอเนื่อง 
            ทุกคณะไดดําเนินการประกันคุณภาพเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  
และดําเนินการอยางตอเนื่อง  โดยมีกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในและจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองเสนอตอมหาวิทยาลัยทุกปการศึกษา 
     2.  มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองตามพันธกิจ 
            ในการปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพภายใน  ไดพัฒนาดัชนีและเกณฑสําหรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจหลัก 4  ดาน  คือ  การจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  
การบริการวิชาการ  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  นอกจากนี้ยังไดพัฒนาดัชนีและเกณฑสําหรับหนวยงาน
สนับสนุน  เพื่อตรวจประเมินคุณภาพฯ   และเปนการปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพภายในใหสามารถ
ครอบคุลมภารกิจทุกดานและบุคลากรทุกระดับ 
       3.  มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
              หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  ทุกคณะไดรายงานผลการดําเนินการ
และผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในตอคณะกรรมการบริหารสูงสุดหรือกรรมการคณะ  และรายงานผล
ไปยังมหาวิทยาลัยขอนแกน  เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย  และสงไปยังหนวยงาน
ที่เก่ียวของทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
      4.  มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง   
            มหาวิทยาลัยไดนําผลการประเมินคุณภาพภายนอก (โดย สมศ.)  และผลการประเมินคุณภาพ
ภายในโดยมหาวิทยาลัยมาปรับปรุงผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง    ซ่ึงไดมีการวิเคราะหสภาพปญหาและ
การกําหนดแนวทางเพื่อพัฒนาคุณภาพในสิ่งที่เปนโอกาสในการพัฒนาอยางตอเนื่อง    
      5.  มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่ไดพัฒนาขึ้นหรือแนวทางการปฏิบัติที่เปนเลิศ   
            มหาวิทยาลัยฯ โดยสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ ไดจัดกิจกรรม Good Practice Sharing   to 
Learning เพื่อใหคณะหนวยงานตางๆไดนําเสนอขอมูลดานการประกันคุณภาพที่เปนแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่
เปนประโยชนตอหนวยงานอื่นๆ ซ่ึงมีหลายหนวยงาน ไดรับคัดเลือกใหเปนกิจกรรมที่เปนแนวทางการปฏิบัติที่
ดี (Good Practice) ดังนี้ 
            1.  โครงรางองคกร โดยคณะแพทยศาสตร 
            2. การนําผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงการดําเนินงาน โดยคณะทันตแพทยศาสตร 
            3. การใชฐานขอมูลดานการบริหารและการประกันคุณภาพ โดยคณะสัตวแพทยศาสตร 
            4. การจัดการเรียนการสอน โดยคณะพยาบาลศาสตร 
            5. การนําผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานฝกอบรม โดยศูนยบริการวิชาการ 
            6. การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ สํานักบริการและพัฒนาวิชาการ  
            7. การบริหารและการจัดการเครือขายไรสาย โดยศูนยคอมพิวเตอร 
            8. การจัดการโรคหัวใจที่ตองไดรับการผาตัด       
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      ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2545 : มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  แตยังไมมี
นวัตกรรมการประกันคุณภาพ 
      เกณฑการใหคะแนนอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงช้ี (ระดับ)   

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
ระดับ 1 - 2 ระดับ 3 ระดับ ≥4 

           
ผลการประเมินอิงเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ 3 คะแนน 
ผลการประเมินอิงพัฒนาการ 1 คะแนน 
ผลการประเมินการบรรลุผลตามเปาหมายของแผนมหาวิทยาลัย 1 คะแนน 
รวมระดับคะแนนผลการประเมินตัวบงช้ี 5 คะแนน 

       
ผูรับผิดชอบการกํากับดูแล: 
1. สภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี 
2. คณะกรรมการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลยัขอนแกน 
3. รองอธิการบดฝีายแผนและสารสนเทศ/ผูชวยอธิการบดีฝายการประกันคุณภาพ 
4. คณบดี/ผูอํานวยการ 
5. หัวหนาหนวยงาน 
แหลงที่มาของขอมูล: 
1. สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ 
เอกสารที่เกี่ยวของ/ขอมูลประกอบการรายงาน : 

-การปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองตามพันธกิจของมหาวิทยาลยั 
  /กลุมสาขาวิชา 
-การรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอหนวยงานที่เก่ียวของ และสาธารณชน 
-การนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงาน 
-นวัตกรรมดานการประกันคุณภาพ  
ผลการประเมินตนเอง  5 

 
 
 
 
 





สวนที่ 3  
 

สรุประดับคะแนนของผลการตรวจประเมินในแตละตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

                    
            ช่ือมาตรฐานและตวับงช้ี  น้ําหนัก เปาหมาย 

ป 2548 

ผลการ
ดําเนิน 
งาน 

ประเมิน 
ตนเอง 

คาคะแนนรวม 
(น้ําหนัก x คะแนน
ประเมินตนเอง) 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 

1.1 
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ี
ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน  1 ป   

2.92 70% 79.70% 3 8.76 

1.2 
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ท่ี ไ ด ง า นทํ า ต ร ง ส า ข าที่ สํ า เ ร็ จ
การศึกษา 

2.92 70% 92.31% 5 14.60 

1.3 รอยละของบัณฑิตที่ไดรับ เงินเดือน
เริ่มตนเปนไปตามเกณฑ   

2.92 70% 86.65% 3 8.76 

1.4 ระดับความพึงพอใจของนายจาง 
ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต   

2.92 ระดับ 3 3.87 5 14.60 

1.5 

จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาท่ีจบ
การศึกษาไม เกิน3ป ท่ี ได รั บการ
ประกาศเกียรติคุณยกยองในดาน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
หรือรางวัลทางวิชาการ หรือดานอ่ืนที่
เ ก่ี ยวข องกับคุณภาพบัณฑิตใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในรอบ 
3 ปท่ีผานมา 

2.92 3 คน 311 คน 5 14.60 

1.6 

จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการ
ของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับ
หรือนานาชาติภายในรอบ 3 ปท่ี
ผานมา 

2.92 6 ชิ้นงาน 98 ผลงาน 5 14.60 

1.7 

ร อ ย ล ะ ข อ ง บ ท ค ว า ม จ า ก
วิทยานิพนธปริญญาโทที่ตี พิมพ
เผยแพรตอ จํานวนวิทยานิพนธ
ปริญญาโททั้งหมด 

8.75 20% 54.74% 4 35.00 

1.8 

ร อ ย ล ะ ข อ ง บ ท ค ว า ม จ า ก
วิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพ
เผยแพรตอ จํานวนวิทยานิพนธ
ปริญญาเอกทั้งหมด 

8.75 30% 163.36% 5 43.75 

น้ําหนักรวม  35.00    154.67 
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            ช่ือมาตรฐานและตวับงช้ี  น้ําหนัก เปาหมาย 

ป 2548 

ผลการ
ดําเนิน 
งาน 

ประเมิน 
ตนเอง 

คาคะแนนรวม 
(น้ําหนัก x คะแนน
ประเมินตนเอง) 

คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 1 4.42 
มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานดานงานวิจัยและสรางสรางสรรค 

2.1 

รอยละของงานวิจัย  และงาน
สร า งสรรคที่ ตีพิมพ เผยแพร 
และ/หรือนําไปใชประโยชนทั้งใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
ตอจํานวนอาจารยประจํา 

3.50 10% 66.49 5 17.50 

2.2 
เงินสนับสนุนงานวิจั ยและงาน
สรางสรรคภายในมหาวิทยาลัยตอ
จํานวนอาจารยประจํา  

3.50 30,000 
บาท 

86,194.43 5 17.50 

2.3 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และ
งานสร า งสรรค จากภายนอก
มหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารย
ประจํา   

3.50 50,000 
บาท 

159,381.
31 

5 17.50 

2.4 

รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับ
ทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายในมหาวิทยาลัยตอจํานวน
อาจารยประจํา 

3.50 10% 37.03% 4 14.00 

2.5 

รอยละของอาจารยที่ไดรับทุนทํา
วิจัย  หรืองานสร างสรรคจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวน
อาจารยประจํา 

3.50 5% 30.06% 4 14.00 

2.6 

รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับ
การอางอิง (Citation) ใน 
Refereed Journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดบั
นานาชาติ ตอจาํนวนอาจารย
ประจํา 

8.75 15% 33.73% 5 43.75 

2.7 

จํ า น วนผลง านวิ จั ย แล ะ ง าน
สรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา  หรืออนุ
สิทธิบัตรในรอบ 5 ปที่ผานมา 

8.75 3 ชิ้นงาน 34  
ผลงาน 

5 43.75 

น้ําหนักรวม  35.00  168.00 
คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่  2 4.80 
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            ช่ือมาตรฐานและตวับงช้ี  น้ําหนัก เปาหมาย 

ป 2548 

ผลการ
ดําเนิน 
งาน 

ประเมิน 
ตนเอง 

คาคะแนนรวม 
(น้ําหนัก x คะแนน
ประเมินตนเอง) 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 

3.1 

รอยละของกิจกรรม/ โครงการ
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ล ะ วิ ช า ชี พ ท่ี
ตอบสนองความตองการ  และ
พัฒนา/และ เ ส ริ ม ส ร า ง ค ว าม
เ ข ม แ ข็ ง ข อ ง สั ง ค ม  ชุ ม ช น 
ประเทศชาติ  และนานาชาติตอ
จํานวนอาจารยประจํา 

8.00 20% 78.83 % 5 40.00 

3.2 

รอยละของอาจารยท่ีเปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ วิชาการ
และกรรมการวิชาชีพ ในระดับชาติ
ตออาจารยประจํา 

2.00 10% 40.74 %  5 10.00 

3.3 

มีการนําความรูและประสบการณ
จากการบริการวิชาการ และวิชาชีพ
มาใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอน และการวิจัย   

6.00 ระดับ 4 5  ระดับ 5 30.00 

3.4 
คาใชจาย และมูลคาของคณะในการ
บริการวิชาการ  และวิชาชีพเพ่ือ
สังคมตออาจารยประจํา 

4.00 7,500 70,471.8
7 

5 20.00 

  น้ําหนักรวม  20.00  100.00 
คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่  3 5.00 

มาตรฐาน 4 มาตรฐานดานการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

         

4.1 ร อ ยล ะ ขอ งกิ จ ก ร รม ในก า ร
อนุรักษ พัฒนาและเสริมสราง
เอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม
ตอจํานวนนักศึกษา 

2.00 7.04% 9.70% 2 4.00 

4.2 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่
ใช ในการอนุรักษ  พัฒนาและ
สรางเสริมเอกลักษณศิลปะและ 
วัฒนธรรมตองบดําเนินการ 

8.00 1.49% 1.50% 5 40.00 

น้ําหนักรวม  10.00     44.00 
คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่  4 4.40 
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            ช่ือมาตรฐานและตวับงช้ี  น้ําหนัก เปาหมาย 

ป 2548 

ผลการ
ดําเนิน 
งาน 

ประเมิน 
ตนเอง 

คาคะแนนรวม 
(น้ําหนัก x คะแนน
ประเมินตนเอง) 

มาตรฐาน 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
5.1 สภาสถาบัน/กรรมการประจําคณะ

และผูบริหารมีวิสัยทัศนท่ีขับเคลื่อน
พันธกิจ และสามารถสะทอนถึง
นโยบาย  วัตถุประสงค และนําไปสู
เปาหมายของการบริหารจัดการที่ดี 
มีการบริหารแบบมีสวนรวม เนน
การ กระจายอํานาจ โปรงใส และ
ต ร ว จ ส อ บ ไ ด  ร ว ม ทั้ ง มี
ค ว ามส าม า รถ ในกา รผลั กดั น
สถาบันใหสามารถแขงขันไดใน
ระดับสากล 

1.00 ระดับ 4 5  ขอ 5 5.00 

5.2 มีการพัฒนาสถาบันสู อ งค ก าร
เรียนรู โดยอาศัยผลการประเมิน
จากภายในและภายนอก 

2.00 ระดับ 4 ระดับ 4 5 10.00 

5.3 มี ก า ร กํ า ห น ด แ ผ น ก ล ยุ ท ธ ท่ี
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ   

4.00 ระดับ 4 ระดับ 5 5 20.00 

5.4 ก า ร ใ ช ท รั พ ย า ก รภ า ย ในแล ะ
ภายนอกสถาบันรวมกัน   

1.00 ระดับ 4  ระดับ 5 5 5.00 

5.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือ
การบริหาร การเรียนการสอน และ
การวิจัย  

2.00 ระดับ 3 ระดับ  3 5 10.00 

5.6 สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา 
(เต็มเวลาเทียบเทา) 

1.00 65,000 8,372,1.
51 

5 5.00 

5.7 ค า ใ ช จ า ย ทั้ ง ห ม ด ต อ จํ า น ว น
นักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) 

1.00 +/-10-15% 
ของเกณฑ 

53.77% 1 1.00 

5.8 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตอ
งบดําเนินการ 

1.00 22.92% 21.61% 5 5.00 

5.9 รอยละของอาจารยประจําท่ีนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการและประชุม
วิชาการตออาจารยประจํา 

3.00 40% 54.68% 4 12.00 

5.10 งบประมาณสํ าหรับการพัฒนา
คณาจ า รย ท้ั ง ใ นปร ะ เ ทศแล ะ
ตางประเทศตออาจารยประจํา 
 

2.00 15,000 23,932.2
8 

5 10.00 

5.11 รอยละของบุคลากรประจําสาย 2.00 50% 83.86% 5 10.00 
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            ช่ือมาตรฐานและตวับงช้ี  น้ําหนัก เปาหมาย 

ป 2548 

ผลการ
ดําเนิน 
งาน 

ประเมิน 
ตนเอง 

คาคะแนนรวม 
(น้ําหนัก x คะแนน
ประเมินตนเอง) 

สนับสนุนที่ ไ ด รั บการพัฒนา
ความรู และทักษะในวิชาชีพ ทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ 

น้ําหนักรวม  20.00    93.00 
คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 5  4.65 

มาตรฐานที่  6 มาตรฐานดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน  

6.1 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน
ตอหลักสูตรทั้งหมด 

2.00 90% 100% 5 10.00 

6.2 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
ตอจํานวนอาจารยประจํา 

3.00 <-10% หรือ 
>10% ของ
เกณฑ 

4.71 5 15.00 

6.3 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิ
ปริญญา เอกหรื อ เ ที ยบ เท าต อ
อาจารยประจํา 

1.00 30% 40.9 4 4.00 

6.4 รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารง
ตําแหนงวิชาการ  

2.00 45% 61.81 3 6.00 

6.5 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
(Professional Ethics) ของ
สถาบันอุดมศึกษา 

2.00 ระดับ  3 3 4 8.00 

6.6 กระบวนการเรียนรู ท่ี เนนผู เรียนเปน
สําคัญโดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติ
และประสบการณจริง    

2.00 ระดับ 5 5 ขอ 5 10.00 

6.7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
คุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู 

3.00 ระดับ 3 4.01 5 15.00 

6.8 ร อยละของนั กศึ กษาที่ เ ข าร วม
กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา
ตอจํานวนนักศึกษา 

2.00 50% 98.06 5 10.00 

6.9 ค าใช จ ายทั้ งหมดที่ ใช ในระบบ
หองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศตอนักศึกษา  

3.00 1,000 7,526.71 5 15.00 

น้ําหนักรวม  20.00       93.00 
คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่  6 4.65 

มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ  
7.1 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ 12.00 ระดับ 4 5 5 60.00 
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            ช่ือมาตรฐานและตวับงช้ี  น้ําหนัก เปาหมาย 

ป 2548 

ผลการ
ดําเนิน 
งาน 

ประเมิน 
ตนเอง 

คาคะแนนรวม 
(น้ําหนัก x คะแนน
ประเมินตนเอง) 

ภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง 

7.2 ประสิทธิ ผลของการประกั น
คุณภาพภายใน 

8.00 ระดับ 4 5 5 40.00 

น้ําหนักรวม   20.00    100.00 
คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 7 5.00 

 
 
คะแนนเฉลี่ยรวมมาตรฐานที่ 1-4 100.00 คะแนนเฉลี่ย  4.66 

 
 
คะแนนเฉลี่ยรวมมาตรฐานที่ 1-7 160.00 คะแนนเฉลี่ย  4.70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ 4   
การวิเคราะหจุดแข็ง และโอกาสในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
จุดแข็ง  

(Strength) 
โอกาสในการพัฒนา  

(Opportunity forImprovement) 
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
-มหาวิทยาลัยฯ มีแผนการผลิตบัณฑิตทุกระดับ ทุกกลุม
สาขาวิชาที่ชัดเจน สอดคลองกับความตองการของ
กําลังคนของประเทศ และการพัฒนาประเทศ มีระบบ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหเชี่ยวชาญดานวิชาการและ
คุณลักษณะทีพงึประสงค 
-บัณฑิตสําเรจ็การศึกษาตามหลักสูตร ไดงานทําตรงกับ
สาขา ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ และเปนที่
ตองการของตลาด 
-ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ ผูใช
บัณฑิต อยูในระดับมาก บัณฑิตมีความเขมแข็งและอดทน
ตอสภาพการทาํงานและสภาพแวดลอมทางสังคม กลา
แสดงความคิดเห็น มีการแสดงออกทางสังคมที่เหมาะสม 
-จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับประกาศเกียรติคุณ 
ยกยองในดานวิชาการ วิชาชพี จริยธรรม หรือรางวัลทาง
วิชาการ ในระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ รวมถึงจํานวน
วิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลใน
ระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ เปนจํานวนมาก 
-งานวิจัยและวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษาเปนที่
ยอมรับ 
-มีความพรอมในดานปจจัยสนับสนุนการเรยีนรูและมี
ความหลายหลาย  

-ควรมีการนําผลการวิเคราะหการติดตามคณุภาพบัณฑิต 
เพื่อมาพัฒนาการปรับปรุงการเรียนการสอน และ
กระบวนการพัฒนานักศึกษา อยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิด
ประสิทธิผลของการเรยีนรู และไดคุณภาพบัณฑิตที่ตรงตอ
ความตองการ และไวตอการเปลี่ยนแปลงตอทิศทางของ
เศรษฐกิจและตลาดแรงงานไดมากยิ่งขึ้น 
-ควรมีการพัฒนาระบบการสงเสรมิและสนับสนุนการ
ตีพิมพหรือนําเสนอผลงานวิทยานิพนธทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติใหมากยิ่งขึ้น รวมถึงการนําผลงานไปใช
ประโยชน 

2. มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
-คณาจารยที่มคีวามรูและความสามารถในดานการวิจัย
เปนที่ยอมรับทัง้ในระดับชาติและนานาชาติ มคีวาม
เชี่ยวชาญดานการวิจัยเปนการเฉพาะทางทาํใหสามารถใช
ความรูและศึกษาความรูใหม โดยผานงานวิจัยเชิงลึกได
อยางมีประสิทธิภาพ 
-มีกองทุนมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนงานวิจัย รวมถึงมี
แหลงทุนและไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ จํานวนมาก 
-มีผลงานวิจัยจากคณาจารย/นักวิจัยเปนจํานวนมาก ใน

-ควรจัดทําแผนกลยุทธการวิจัยเชิงรุกอยางตอเนื่อง 
เพื่อใหไดผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนตอการ
พัฒนาประเทศ รวมถึง การนําไปจดทรัพยสินทางปญญา  
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรมากขึ้น และทําใหคณาจารย/
บุคลากรตื่นตัวและกระตือรือรนในการวิจัยอยางทั่วถึง 
-เปนโอกาสที่ดีของการที่มีเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการกับสถาบันในกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
และสถาบันตางๆทั้งในและตางประเทศ เพือ่พัฒนา
งานวิจัยไปสูระดับสากลใหมาก และเกิดความรวมมือใน
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จุดแข็ง  
(Strength) 

โอกาสในการพัฒนา  
(Opportunity forImprovement) 

สาขาที่แตกตางกัน สามารถนํามาประกอบการพัฒนา
วิชาการในดานตางๆ ไดอยางหลากหลาย มคุีณภาพ  เปน
ที่ยอมรับและไดรับการอางอิงทั้งในระดับชาติและ
นานาชาต ิ 
-มีโครงการอบรมและพัฒนานักวิจัยหนาใหม ทําใหมี
จํานวนบุคลากรวิจัยมากขึ้น  
-โครงการวิจัยไดรับความรวมมือและสนับสนุนจาก
หนวยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งในภายในและภายนอก มี
เครือขายงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และ
ไดรับการสนับสนุนจากตางประเทศ 
-มีการจัดตั้ง ศูนยวิจัยเฉพาะทาง 18 ศูนย ซ่ึงสรางความ
เขมแข็งดานการวิจัย 
-มีการบูรณาการวิจัยไปใชในการเรยีนการสอน และการ
ใหบริการวิชาการ เพื่อเปนประโยชนตอนักศึกษาและ
ชุมชน  

ระดับภูมิภาคที่มากยิ่งขึ้น 
-เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหลกัสูตรและภาระงานของ
อาจารยดานการเรียนการสอน ควรมีการจัดระบบงาน
เกณฑภาระงาน ที่สามารถเอื้อตอการทําวิจัยที่มากยิ่งขึ้น 
รวมถึงการเนนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มาก
ยิ่งขึ้น เพื่อสนบัสนุนการสรางผลงานวิจัย  
-ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนนักวิจัยหนาใหม เพื่อให
สามารถสรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและการแสวงหาแหลง
ทุนภายนอกสถาบัน รวมถึงการวิจัยแบบสหสาขาวิชาที่มาก
ยิ่งขึ้น  
-ควรมีการพัฒนาวารสารของมหาวิทยาลยั ใหเปนวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเปนแหลงรองรบัผลงานวิจัย
ที่จะตีพิมพ 

3. มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
-มหาวิทยาลัยมีการบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และ
การบริการสุขภาพ ที่มีความหลากหลาย เปนที่ยอมรับ
สามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนและ
ประเทศชาติและเปนศูนยกลางกลุมจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงมบีทบาททีส่ําคัญในการ
พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุมประเทศลุม
แมน้ําโขง 
 -คณาจารยมคีวามรูความสามารถในการใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพและรวมทัง้การเปนวิทยากรใหแก
หนวยงานตางๆทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
-มีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม/โครงการบรกิารวิชาการ 
จํานวนมาก 
-มีสถาบันยุทธศาสตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 
ศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

-ควรมีการผลงานการบริการวิชาการและวิชาชีพมาบูรณา
การและนํามาใชในการเรยีนการสอนและการวิจัย ซ่ึงเปน
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลยัใหมากยิ่งขึ้น 

4. มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
-มีกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และเสริมสราง
วัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ินและชุมชน เปนที่ยอมรับ 
รวมถึงการนําภมูิปญญาทองถ่ินมาผสมผสานกับความรู
สมัยใหม 

-ควรพัฒนาดานการวิจัยดานศิลปะและวัฒนธรรมใหมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อใหเปนศูนยกลางขององคความรูดานนี้ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงการพัฒนาองคความรูที่
สามารถพัฒนาสูสากล 
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จุดแข็ง  
(Strength) 

โอกาสในการพัฒนา  
(Opportunity forImprovement) 

-มีการเรยีนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
นักศึกษา มีความสุภาพ ออนนอม ใหความเคารพ
คณาจารยและผูอาวุโส 
-คณาจารย  บคุลากรและนักศึกษาใหความสําคัญในการ
อนุรักษ พัฒนา และเสริมสรางวัฒนธรรม และเขารวม
กิจกรรมอนุรักษ พัฒนา และเสริมสรางวัฒนธรรมที่จัดขึ้น 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 
-มีการสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบนัและบุคคล
ในทองถ่ิน รวมถึงความรวมมือกับตางประเทศในภูมิภาค 
ดานศิลปะ และวัฒนธรรม  

-ควรสอดแทรกแนวความคิดดานการอนุรักษสืบสาน
ศิลปะ และวัฒนธรรม ในการบูรณาการในการผลิตบัณฑิต 
การวิจัย และการบริการวิชาการและวิชาชีพใหมากยิ่งขึ้น 
และในทุกกลุมสาชาวิชา 
 

5. มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
-มหาวิทยาลัยฯไดมีการมุงเนนการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี และระบบธรรมาภิบาล  
-มีการปรับโครงสรางองคกรเพื่อใหเหมาะสม คลองตัว มี
การใชทรพัยากรรวมกัน และมีประสิทธิภาพทีด่ียิ่งขึ้น  
-แผนกลยุทธของมหาวิทยาลยัมีความสอดคลองและ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ มหาวิทยาลัยฯมรีะดับของ
ประเมินตามจดัทําคํารับรองการปฏิบัติราชการที่ดี มีการ
สัมมนาเพื่อปรบัปรุงแผนกลยุทธอยางสม่าํเสมอ รวมถึง 
การมุงเนนสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจยั 
-บุคลากรสายผูสอนสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอก
เปนจํานวนมาก  
-มีการพัฒนาบุคลากร ทั้งสายผูสอนและสายสนับสนุน
อยางตอเนื่อง รวมถึงการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร 
-มหาวิทยาลัย ไดพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน และการวิจัย 
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมและจัดเก็บ
ขอมูล 

-ควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบขอมูล
สารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ มีความเชื่อมโยงกัน และ
สามารถไดขอมูลที่ถูกตอง ทันกาล และใชในการตัดสินใจ
ไดมากยิ่งขึ้น 
-ควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการความรูในองคกร
เพื่อใหเชื่อมโยงเปาหมายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
รวมถึงความตองการของผูรับบริการ กระบวนการและการ
พัฒนาคณาจารยและบุคลากรใหมากยิ่งขึ้น เพื่อสงผลใหมี
ความสามารถเชิงการแขงขันสูงสุด 
 

6. มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
-มีกระบวนการพัฒนาหลักสตูรใหมีความทนัสมัย 
ยืดหยุน และสอดคลองกับการพัฒนาศักยภาพการแขงขัน
ของประเทศ รวมถึงความตองการของผูเรียน และสังคม 
ทําใหมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
ตอบสนองตอความตองการของสังคมและชุมชนทั้งใน
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
-คณาจารยที่มคีวามรูความสามารถ มีคุณวุฒ ิสามารถ

-ยังขาดการติดตามประเมินหลักสูตร ในระดบั
มหาวิทยาลยัฯ 
-การวิจัยในชั้นเรียน (class room research) ยงัขาด
ระบบการสนับสนุนที่ชัดเจน เชน การฝกอบรม การใหทุน 
เปนตน  
-จากการที่เปดหลักสูตรใหม และเพิ่มจํานวนนักศึกษา ทํา
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จุดแข็ง  
(Strength) 

โอกาสในการพัฒนา  
(Opportunity forImprovement) 

รองรับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรตางๆเปน
อยางดี 
- มีการจัดการเรียนการสอนที่ใหความสาํคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน มีการพฒันาสื่อการสอนและ
นวัตกรรมดานการเรยีนการสอน การจัดการเรียนการสอน
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ หลกัสูตรที่มีลักษณะการบูรณา
การ เชน วิชาสหกิจศึกษา และวิชาศึกษาทั่วไปมากขึ้น และ
การเรยีนแบบ e-learning ทีมปีระสิทธิภาพ 
-ใหการมุงเนนการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
โดยเฉพาะดานคุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางภาษา และ
คอมพิวเตอร 
-มีการพัฒนาการบริการหองสมุด ใหเปนสํานักหอสมุด
และทรัพยากรการเรยีนรู รวมถึงการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาชวยเพิ่มศักยภาพของนักศึกษา มีระดับ
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของ
อาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่อยูในระดับที่ดี 
-มีการพัฒนาการบรหิารจัดการหอพัก ใหเกิดประโยชน
สูงสุดตามแนวคิดของการเปนศูนยรวมของการพักอาศัย
และการเรียนรู  
-มกีารเปดหลกัสูตรนานาชาติเพิ่มมากขึ้น และมีเครือขาย
ความรวมมือกับตางประเทศ  

ใหบางสาขาวิชามีจาํนวนนักศึกษาตอจํานวนอาจารยใน
สัดสวนที่สูง นอกจากนั้น การเปดหลักสูตรพเิศษ เปน
จํานวนมาก ทําใหอาจมีผลกระทบตอการทําวิจัยของ
อาจารย และการมุงเนนสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงการ
วิจัย 
 

7. มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ 
-มีหนวยงานกลางรับผิดชอบดานการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลยั  
-มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพในทุกสาขาวิชา/
ทุกคณะ/ทุกหนวยงาน  
-มีการนําขอเสนอแนะจากการตรวจประเมินทั้งภายใน 
และภายนอกมาปรับปรุงอยางเปนระบบ 
-มีการจัดทําการเสนอและฐานขอมูลแนวปฏิบัติที่ดี การ
สงเสริมการสรางนวัตกรรม 
-มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ไปสูการจัดการ
คุณภาพ โดยใชเกณฑการบรหิารจัดการคุณภาพภาครัฐ 
(PMQA) และเกณฑรางวัลคุณภาพ ในการจัดทําโครงราง
องคกรและการประเมินตนเอง เพื่อเปนองคกรแหงการ
เรียนรู 

-ควรพัฒนาและสงเสริมใหการทาํงานอยางมีคุณภาพเปน
วัฒนธรรมขององคกร ใหทั่วถึงทุกหนวยงานและอยางเปน
ระบบมากยิ่งขึน้ 
-ควรมีการพัฒนาการจัดระบบการเก็บขอมลูดานการ
ประกันคุณภาพใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น และสามารถ
ตอบสนองการประเมิน โดยรอบเวลาตางๆ เชน ป
การศึกษา ปงบประมาณ และปปฏิทิน เปนตน 
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สวนที่  5   
ขอมูลประกอบ 

 
  ขอมูลเชิงปริมาณ 

 

ขอมูลยอนหลังปการศึกษา 
รายการขอมูล 

2545 2546 2547 2548 

1. จํานวนคณะวิชา 19 19 19 19 

2. จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน 197 230 262 290 

2.1 จํานวนหลกัสูตรที่เปดสอนประกาศนียบัตร 3 3 3 3 

2.2  จํานวนหลักสูตรทีเ่ปดสอนระดับปริญญาตรี 69 72 82 93 
2.3 จํานวนหลกัสูตรที่เปดสอนระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 18 20 22 22 

2.4 จํานวนหลกัสูตรที่เปดสอนระดับปริญญาโท 84 100 109 120 

2.5 จํานวนหลกัสูตรที่เปดสอนระดับปริญญาเอก 23 35 46 52 

2.6 จํานวนหลกัสูตรที่ไดมาตรฐาน 197 230 262 290 

3. จํานวนอาจารยประจํา (ไมรวมโรงเรียนสาธิต) 1,873 1,907 1,871 1,913 

3.1 อาจารยขาราชการ 1,791 1,771 1,692 1,673 

3.2 อาจารยพนักงาน 82 136 179 240 
4. วุฒิการศึกษาของอาจารยประจํา (ไมรวม
โรงเรียนสาธิต) 1,716 1,747 1,705 1,731 

4.1 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา 562 605 625 708 

4.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา 962 962 926 889 

4.3 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 192 180 154 134 

4.4 ต่ํากวา ปริญญาตรี     

5. ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา 1,716 1,747 1,705 1,731 

5.1  ศาสตราจารย 18 18 17 20 

5.2 รองศาสตราจารย 364 407 411 432 

5.3 ผูชวยศาสตราจารย 572 590 590 618 

5.4 อาจารย 762 732 687 661 
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ขอมูลยอนหลังปการศึกษา 
รายการขอมูล 

2545 2546 2547 2548 

6. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด   18,432 18,860 20,256 23,854 

6.1 ระดับปริญญาตรี 15,019 15,272 16,208 18,422 

6.1.1  ภาคปกติ 12,755 12,903 13,368 14,946 

6.1.2  ภาคพิเศษ 2,264 2,369 2,840 3,476 

6.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 95 103 113 140 

6.2.1  ภาคปกติ 95 103 113 140 

6.2.2  ภาคพิเศษ - - - - 

6.3 ระดับปริญญาโท 3,088 3,176 3,535 4,777 

6.3.1  ภาคปกติ 1,558 1,554 1,614 1,986 

6.3.2  ภาคพิเศษ 1,530 1,622 1,921 2,791 

6.4 ระดับปริญญาเอก 230 309 400 515 

6.4.1  ภาคปกติ 204 232 298 400 

6.4.2  ภาคพิเศษ 26 77 102 115 

7. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด 4,555 4,372 4,372 4,712 

7.1 ระดับปริญญาตรี 3,318 3,218 3,224 3,537 

7.1.1  ภาคปกติ 2,883 2,761 2,635 2,977 

7.1.2  ภาคพิเศษ 435 457 589 560 

7.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 81 88 101 107 

7.2.1  ภาคปกติ 81 88 101 105 

7.2.2  ภาคพิเศษ    2 

7.3 ระดับปริญญาโท 1,141 1,041 1,022 1,032 

7.3.1  ภาคปกติ 535 482 436 409 

7.3.2  ภาคพิเศษ 606 559 586 623 

7.4 ระดับปริญญาเอก 15 25 25 36 

7.4.1  ภาคปกติ 2 11 14 18 

7.4.2  ภาคพิเศษ 13 14 11 18 
8.     รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงาน 82.00 83.35 88.97 กําลังสาํรวจ 
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ขอมูลยอนหลังปการศึกษา 
รายการขอมูล 

2545 2546 2547 2548 
ทําและการประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งศึกษาตอ 
ในระยะเวลา  3-12 ป   
9.      จาํนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางาน
ตรงสาขาที่สาํเร็จการศึกษา 

ไมไดสาํรวจ ไมไดสาํรวจ ไมไดสาํรวจ กําลังสาํรวจ 

10.    เงินเดือนเริ่มตนของบัณฑิต  (บาท)     
11.   จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาทีจ่บการศึกษา
ไมเกิน  3  ป   ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยก
ยองฯในรอบ  3  ปที่ผานมา 

6 48 51 311 

11.1   ระดับชาติ 6 48 51 300 
11.2    ระดับนานาชาต ิ - - - 11 

12.  จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของ
นักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดบัชาติหรือระดบั
นานาชาติภายในรอบ  3  ปที่ผานมา  (เรื่อง) 

- - 10 98 

12.1   ระดับชาติ - - 10 98 
12.2    ระดับนานาชาต ิ - - - - 

13.  จํานวนบทความวิทยานิพนธทั้งหมด  (เรื่อง) 218 291 479 508 
 13.1  ระดับปริญญาโท 311 266 423 464 
 13.2  ระดับปริญญาเอก 7 25 56 44 

14.   จํานวนบทความจากวิทยานิพนธที่ตีพมิพ
เผยแพร  (เรื่อง) 

143 80 195 295 

 14.1. ระดับปริญญาโท 128 66 143 254 
  14.2 ระดับปริญญาเอก 5 14 52 71 

15.  จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตพีิมพ
เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ  (เรื่อง) 

279 1403 471 1,002 

16.   จํานวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 

28,290.20 62,438.45 68,499.06 75,040.44 

         16.1  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคภายใน 

48,545,984 109,079,968 116,790,894 129,895,000 

         16.2  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด  1,716 1,747 1,705 1,731 
17. เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบนัตอจํานวนอาจารยประจาํ  

40,446.92 63,725.84 78,841.41 138,756.58 

         17.1  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน 69,406,916 111,329,043 134,424,610 240,187,641 
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ขอมูลยอนหลังปการศึกษา 
รายการขอมูล 

2545 2546 2547 2548 
สรางสรรคภายนอก 
         17.2  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด  1,716 1,747 1,705 1,731 
18. จํานวนอาจารยประจาํที่ไดรับทุนทําวิจัยหรือ
งานสรางสรรคจากภายในสถาบัน  (คน) 

130 123 290 558 

19. จํานวนอาจารยประจาํที่ไดรับทุนทําวิจัยหรือ
งานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน   (คน) 

35 37 43 453 

21. จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง 
(Citation)ฯ (เรื่อง) 

132 140 235 584 

       21.1   ระดับชาติ 132 140 235 400 
       21.2   ระดับนานาชาติ - - - 184 
23.   จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับ
การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือนุสิทธิบัตร
ในรอบ  5  ปทีผ่านมา  (ชิ้นงาน) 

1 2 5 34 

24.    จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการของสังคม  
ชุมชน  ประเทศชาติและนานาชาติ  (กิจกรรม) 

514 615 523 1,188 
 กิจกรรม 

25.    จํานวนอาจารยที่เปนทีป่รึกษา/กรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  เปนกรรมการ
วิชาการ และกรรมการวิชาชพีในระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ  (คน) 

239 654 250 614 
 

26.   คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการ
บริการวิชาการ และวิชาชีพเพือ่สังคม  (บาท) 

16,398,000 16,298,000 16,391,500 106,201,109 

27.   รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการ
และวิชาชีพในนามสถาบัน 

3,357,334.47 2,060,000 2,468,039.69 1,497,979.36 

28.   กิจกรรมการอนุรักษ  พัฒนา และสรางเสรมิ
เอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม  (กิจกรรม/
โครงการ) 

61 72 204 1,512 

29.   คาใชจาย และมูลคาที่ใชในการอนุรักษ  
พัฒนาและสรางเสรมิเอกลักษณ ฯ (บาท) 

NA 3,338,700 3,677,000 16,915,023.21 

23.   สินทรัพยถาวร   713,694,900 487,462,900 416,076,200 2,350,308,803 

24.   คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเทา 

NA 116,201.22 1214.21 12,579.27 

         24.1   คาใชจายทั้งหมด NA 1,769,641,000 24,375,112.31 268,394,011.17 

        24.2     จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา 14,321.10 15,229.108 20,074.80 28,072.93 
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ขอมูลยอนหลังปการศึกษา 
รายการขอมูล 

2545 2546 2547 2548 
25.    งบดาํเนินการทั้งหมด (บาท) 28,7891,100 311,156,700 1,494,451,000 1,437,067,000 

26.    เงินเหลอืจายสทุธิ  (บาท) NA NA NA 647,006.95 
27.    เงินรายรับทั้งหมด (บาท) 3,661,702,325 3,755,428,766 3,849,076,600 4,308,295,600 

         27.1   งบประมาณแผนดิน 2,408,951,200 2,313,416,600 2,197,301,000 2,318,723,100 

         27.2    ประมาณเงินรายได       1,252,751,125 1,442,012,166 1,696,775,600 1,989,572,500 

28.    งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้ง
ในประเทศและ ตางประเทศ 

NA 20,169,305 18,326,074 38,183,790 

28.    งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้ง
ในประเทศและ ตางประเทศ 

NA 20,169,305 18,326,074 32,685,688.51 

         28.1  ในประเทศ NA 17,285,705 13,859,330 15,496,160 
         28.2   ตางประเทศ NA 2,883,600 4,466,744 3,380,000 
29.     จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่
ไดรับการพัฒนาความรู และทกัษะในวิชาชีพทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ  (คน) 

NA NA NA 2,561 

         29.1  บุคลากรสายสนับสนุน 2,678 2,792 2,954 3,161 
30.  จํานวนของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/
โครงการพัฒนานักศึกษา 

25,606 36,722 56,867 58,746 

31.   คาใชจายทั้งหมดทีใ่ชในระบบหองสมดุ  
คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา  

658.081 2,375.73 1,298.07 7,526.71 
 

 
 
 



รายงานการประเมินตนเองและรายงานประจําป มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจาํปการศึกษา 2548 

 -182-

รายงานผลการปรับปรงุองคกรของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ในระหวางปการศึกษา 2545-2548 

โดยใชผลการประเมินคุณภาพภายนอก ของมหาวิทยาลัยขอนแกน จาก สมศ.  
เมื่อวันที่ 6-10 มกราคม 2546 

 
 

โอกาสในการพัฒนา 
(Opportunities for 

Improvement) 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

(Improvement 
Action Plan) 

ผูรับผิดชอบ 
(Accountability) 

หลักฐานของความสําเร็จ 
(Evidence of Success) 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
-ในส วนของบัณ ฑิตศึกษา
สามารถสะทอนไดจากผลงาน
วิทยานิพนธ และบทความจาก
วิทยานิพนธท่ียังมีไมมากนัก 

-ระบบการพัฒนา
ผลงานวิทยานิพนธ 
และบทความจาก
วิทยานิพนธ 

-รองอธิการบดีฝาย
วิชาการและวิเทศ
สัมพันธ 
-คณบดี บัณฑิต
วิทยาลัย 

- บัณฑิตวิทยาไดจัดโครงการประชุมวิชาการ
เพ่ือนําเสนอผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา เปนประจําทุกป ซึ่งในป
การศึกษา 2548 เปนปท่ี 7  
- บัณฑิตวิทยาลัยไดจัดโครงการทุนสนับสนุน
การเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ 
- บัณฑิตวิทยาลัยไดจัดโครงการทุนสนับสนุน
การทําวิทยานิพนธ 
-มีบทความวิทยานิพนธ ปริญญาโท และ
ปริญญาเอกที่ตี พิมพ เผยแพรตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาโทและปริญญาเอก
ท้ังหมด เปนจํานวนมาก สูงกวาเปาหมาย
มหาวิทยาลัยและมีแนวโนมที่สูงขึ้น 

-ควรสงเสริมทักษะทางดาน
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  แ ล ะ
ค อ มพิ ว เ ต อ ร  ต ล อ ด จ น
เสริมสรางความมุงม่ันในการ
ปฏิบัติงานใหนักศึกษา 

-ระบบการสงเสริม
ทักษะภาษาอังกฤษ 
 

-รองอธิการบดีฝาย
วิชาการและวิเทศ
สัมพันธ 
-รองอธิการบดีฝาย
พัฒนานักศึกษา 

- มีการกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการพัฒนา
ทักษะทางภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ใน
แผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.
2546-2549 
- มีการปรับปรุงรายวิชาภาษาอังกฤษและ
การสอนรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป โดยเปนการพัฒนาทักษะ 3 ดาน 
คื อ  ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พ่ื อ ก า ร สื่ อ ส า ร 
ภาษาอังกฤษทางวิชาการ และภาษาอังกฤษ
ทางวิชาชีพ แตละหลักสูตรในระดับปริญญา
ตรี  ตองกําหนดให เรียนไมนอยกวา 12 
หนวยกิต 
- มีการจัดตั้งสถาบันภาษาเพื่อรับผิดชอบ
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 
จัดอบรมภาษาอังกฤษ และจัดระบบการ
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โอกาสในการพัฒนา 
(Opportunities for 

Improvement) 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

(Improvement 
Action Plan) 

ผูรับผิดชอบ 
(Accountability) 

หลักฐานของความสําเร็จ 
(Evidence of Success) 

ทดสอบภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 
- มีการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณการใช
ภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศอื่นแก
นักศึกษา โดยสํานักงานวิเทศสัมพันธ ไดแก 
การจัดอบรมอาสาสมัครวิเทศสัมพันธ การให
ทุนแลกเปลี่ ยนกับต างประเทศ  การจัด
กิจกรรมโตวาที การจัดกิจกรรมอาหารและ
วัฒนธรรมนานาชาติ การจัดการบรรยาย
แนะนําขอมูลตางๆ โดยองคกรตางประเทศ 
-มีการปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษและ
วิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษา 
-มี กิจกรรมการส ง เส ริมทักษะทางด าน
ภาษาอังกฤษ โดยผานทาง ชุมนุมภาษาและ
วิชาการของสโมสรนักศึกษาทุกคณะ และ
องคการนักศึกษา  
- งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการ
นักศึกษา มีการจัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษ 
เปนประจําทุกปๆ ละ 4 รุนๆ ละ 50 คน 
- นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน (คณะ
มนุษยศาสตร ฯ) ไดรับรางวัลชนะเลิศ และ
นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร ไดรับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการโตวาที
ภาษาอังกฤษของอุดมศึกษา ระดับประเทศ 
ประจําปการศึกษา 2548 

-ระบบการสงเสริม
ทักษะคอมพิวเตอร 

-รองอธิการบดีฝาย
วิชาการและวิเทศ
สัมพันธ 
-รองอธิการบดีฝาย
พัฒนานักศึกษา 

-มีการกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการพัฒนา
ทักษะทางคอมพิว เตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับนักศึกษาในแผนกลยุทธ
การพัฒนามหาวิทยาลัย 
- มีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึ ง
ประสงค 
- มีการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานความรู
ค ว า ม ส าม า ร ถท า ง คอมพิ ว เ ต อ ร แ ล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งเปนความรูขั้น
ต่ํ า สํ า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า ทุ ก ค น ข อ ง
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โอกาสในการพัฒนา 
(Opportunities for 

Improvement) 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

(Improvement 
Action Plan) 

ผูรับผิดชอบ 
(Accountability) 

หลักฐานของความสําเร็จ 
(Evidence of Success) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
- มีการพัฒนา Courseware โดยระบบ e-
Learning ใหนักศึกษาเรียนรูและฝกทักษะ
ทางคอมพิวเตอรดวยตนเอง ผานระบบ
ออนไลนโดยไมเสียคาใชจาย 
- มีการจัดระบบการสอบเพื่อวัดความรู
ความสามารถทางคอมพิวเตอร สําหรับ
นักศึกษา เปนแบบ e-Testing ผานระบบ
ออนไลน และกําหนดเกณฑการสอบผาน
สําหรับนักศึกษา กรณีท่ีสอบผานนักศึกษาจะ
ไดรับวุฒิบัตร และไดรับการยกเวนไมตอง
เรียนรายวิชาคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน 
- มีการจัด Cluster หอง Lab ทาง
คอมพิวเตอรตามจุดตางๆของมหาวิทยาลัย 
ใหนักศึกษาเขาใชบริการ จํานวน Cluster 
(นอกเหนือจากหองบริการและหองเรียนที่มี
อยูแลวในคณะตางๆ) 
-มีกิจกรรมสงเสริมทักษะทางคอมพิวเตอร 
โ ดยฝ า ย พัฒนานั กศึ กษ า ร ว มกั บศู น ย
ค อม พิ ว เ ตอ ร  จั ด อบรมทั กษ ะก า ร ใ ช
คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา 
- องคการนักศึกษา/สโมสรนักศึกษา ทุก
คณะมีเครื่องคอมพิวเตอรใชงานอยางทั่วถึง 
- ทุกคณะจัดใหมีการใชคอมพิวเตอรท้ังใน
แ ล ะ น อ ก เ ว ล า ร า ช ก า ร  ร ว ม ทั้ ง ศู น ย
คอมพิวเตอร 
-ฝายวิชาการฯ ได มีการพัฒนาระบบ e-
learning และการสนับสนุน e-learning เพ่ือ
เปนกลไกเสริมการจัดการศึกษาปกติ รวมถึง
การจัดตั้ง e-learning institute 

-ร ะ บ บ ก า ร
เ ส ริ ม ส ร า ง ค ว า ม
มุ ง ม่ั น ใ น ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
นักศึกษา 

-รองอธิการบดีฝาย
พัฒนานักศึกษา 

- ทุกโครงการหรือกิจกรรมที่อนุมัติใหจัดจะ
มีรายงานผลการปฏิบัติงานและประเมินผล 
- มีคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา และ
อาจารย ท่ีปรึกษาใหการกํากับดูแลในทุก
โครงการ/กิจกรรม อยางใกลชิด 
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โอกาสในการพัฒนา 
(Opportunities for 

Improvement) 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

(Improvement 
Action Plan) 

ผูรับผิดชอบ 
(Accountability) 

หลักฐานของความสําเร็จ 
(Evidence of Success) 

-มีกิจกรรมจากประสบการณตรงรวมกันใน
พ้ืนที่จริงระหวางตางสาขาวิชามากขึ้น 
-สงเสริมโครงการเพื่อสนับสนุนใหนักศึกษา
มีสุขภาวะที่สมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ เกง 
ดี มีสุข 

-ค ว ร ส นั บ ส นุ น
กระบวนการวิจัยเพ่ือใหเกิด
เปนสวนเชื่อมโยงการพัฒนา
วิชาการและเปนฐานในการ
สรางองคความรูสําหรับการ
พัฒนาทองถ่ิน ประเทศ และ
ภูมิภาค และสรางระบบกลไก
ส ง เสริมการตี พิมพผลงาน
วิทยานิพนธ 

-ระบบการสนับสนุน
กระบวนการวิจัยเพ่ือ
เชื่อมโยงการพัฒนา
วิชาการ 
-รายงานแนวทาง
ส นั บ ส นุ น
กระบวนการวิจัยเพ่ือ
เปนฐานการสร า ง
องคความรูสํ าหรับ
การพัฒนาทอง ถ่ิน 
ประเทศ และภูมิภาค 

-รองอธิการบดีฝาย
วิจัย 
-รองอธิการบดีฝาย
วิชาการและวิเทศ
สัมพันธ 
 

- จัดตั้งสํานักบริหารการวิจัย ในป พ.ศ. 
2547 เ พ่ือทําหนา ท่ีบริหารจัดการและ
สนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
- สงเสริมใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางการ
วิจัยและบัณฑิตศึกษา โดยเพิ่มยอดวงเงินวิจัย
เพ่ือจางนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปน
ผูชวยวิจัย 
- จัดทํายุทธศาสตรการวิจัยกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และมีโครงการวิจัยที่
ดํ า เนินการโดยสถาบันยุทธศาสตรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
- มีการจัดตั้งศูนยวิจัยเฉพาะทางเพื่อพัฒนา
กลุมงานวิจัยที่มีศักยภาพ ความเขมแข็งทาง
วิชาการใหสามารถสร างผลงานวิ จัยที่ มี
คุณภาพ และเพ่ือสนับสนุนใหมีกลุมนักวิจัย 
และการใชทรัพยากรรวมกันในรูปแบบ
ศูนยวิจัยเฉพาะทาง ซึ่งครอบคลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาขาวิ ช า
วิ ท ย า ศ า ส ต ร สุ ข ภ า พ  แ ล ะ ส า ข า วิ ช า
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวมทั้งสิ้น
จํานวน 18 ศูนยวิจัย และกําหนดตัวชี้วัดดาน
จํานวนนักศึกษาที่สังกัดภายในศูนยวิจัยเปน
ตัวชี้วัดภาคบังคับ 
- จัดตั้งสํานักงานบริหารจัดการทรัพยสินทาง
ปญญา เพ่ือสงเสริมการจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญา และอนุญาตใชสิทธิเชิงพาณิชย 
- จัดตั้งสํานักงานสนับสนุนการวิ จัยภาค
ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ  ( ส ส ว )  เ พ่ื อ
ป ร ะ ส า น ง า น เ ค รื อ ข า ย โ ด ย
มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนแมขายการบริหาร
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โอกาสในการพัฒนา 
(Opportunities for 

Improvement) 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

(Improvement 
Action Plan) 

ผูรับผิดชอบ 
(Accountability) 

หลักฐานของความสําเร็จ 
(Evidence of Success) 

การวิ จั ย  ดํ า เนินงานวิ จั ยและถ ายทอด
เทคโนโลยีสูชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จํานวน 6 เครือขาย ไดแก เครือขายดาน
วิทย-เทคโนโลยีของ สกอ. และ สวทช 
เครือขายดานสุขภาพ ของ สวรส และ ปปส 
และเครือขายดานสังคมของสํานักงานปลัด
นายกรัฐมนตรี 
- จัดตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจและเทคโนโลยี 
- จั ด ตั้ ง อุ ท ย า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร ภ า ค
ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ  ส ว น ข อ ง
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2. มาตรฐานดานการเรียนรู 
- กระบวนการเรียนรูในกลุม
ส าข าต า งๆ  ยั งค งมี ค ว าม
หลากหลาย ไมเทาเทียมกัน 
เปนไปตามความพรอมของแต
ละสวน 

-ระบบการ เรี ยนรู
ของกลุมสาขาตางๆ 

รองอธิการบดีฝาย
วิชาการและวิเทศ
สัมพันธ 

มหาวิทยามี กําหนดคุณภาพบัณฑิตที่ พึง
ประสงค ท่ีชัดเจนมีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย ปรับระบบ
การศึกษาทั่วไปใหเปนระบบการเรียนการ
สอนแบบระบบกลาง และต้ัง สํานักวิชาการ
ศึกษาทั่วไป เพ่ือรับผิดชอบ นอกจากนี้ ไดมี
การจัดตั้ง สํานักนวัตกรรมการเรียนการ
สอน เ พ่ือใหความรูแกคณาจารยในการ
จัดการเรียนการสอนโดยเนนผู เรียนเปน
สําคัญ การประเมินผลการจัดการหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย โดยความรับผิดชอบของ
กลุมสาขาวิชา คณะ  และสาขาวิชาที่ เปน
เจาของหลักสูตร 

- ควรประยุกตและบูรณาการ
การเรียนรูในกลุมสาขาตางๆ 
รวมกัน 
-ควรหาแนวทางและวิธีการ
พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง และ/หรือสาขาวิชา
เ ดี ย ว กั น  ใ น แ ต ล ะ
สถาบันการศึกษา 

-รายงานแนวทาง
การบูรณาการการ
เรียนรู 
-ระบบกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ท่ี เ น นผู เ รี ย น เป น
ศูนยกลาง 

รองอธิการบดีฝาย
วิชาการและวิเทศ
สัมพันธ 

- จัดตั้ง สํานักวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือเปน
หนวยงานกลางรับผิดชอบจัดการศึกษาวิชา
ศึกษาทั่วไป สําหรับหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีของมหาวิทยาลัย เพ่ือตอบสนองตาม
นโยบายและการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตาม
ปรัชญาพื้นฐานของการจัดการศึกษาที่เอ้ือตอ
หลักสูตรที่หลากหลาย พัฒนารายวิชาศึกษา
ท่ัวไปใหมีเนื้อหาเชิงบูรณาการ และสงเสริม
ใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกัน 

-ควรใชวงจรเดมมิง (PDCA) 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําผล

-ระบบการนําผลการ
ประ เมินการ เรี ยน

รองอธิการบดีฝาย
วิชาการและวิเทศ

-มีการทําวิจัย รายงานผลความพึงพอใจตอ
คุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุน
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โอกาสในการพัฒนา 
(Opportunities for 

Improvement) 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

(Improvement 
Action Plan) 

ผูรับผิดชอบ 
(Accountability) 

หลักฐานของความสําเร็จ 
(Evidence of Success) 

การประเมินการเรียนการสอน 
และก า รประ เมิ นคุณภาพ
บัณฑิตมาปรับปรุงการจัดการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น อ ย า ง เ ป น
รูปธรรม  

การสอน  และการ
ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ าพ
บัณฑิตมาปรับปรุง
กระบวนการ 

สัมพันธ การเรียนรู ในปการศึกษา 2548 ระดับความ
พึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอน
ของอาจารย 3.95 ซึ่งสูงกวา ผลการประเมิน
อิงเกณฑขั้นต่ําของสมศ. และคาเปาหมาย
ของมหาวิทยาลัย 

-ค ว ร ใ ช โ อ ก า ส เ พ่ื อ ก า ร
พัฒนาก า รบริ ห า ร จั ดก า ร
ห อ พั ก นั ก ศึ ก ษ า ใ ห เ กิ ด
ประโยชนสูงสุดตามพื้นฐาน
แนวคิดของการเปนศูนยรวม
ของการพักอาศั ยและการ
เรียนรู (Living and Learning 
Center) 

-การพัฒนาระบบ
การบริหาร จัดการ
หอพักนักศึกษา 

รองอธิการบดีฝาย
พัฒนานักศึกษา 

-มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหอพัก
นักศึกษา ใหเกิดประโยชนสูงสุด ตามแนวคิด
ของการเปนศูนยรวมของการพักอาศัย และ
การเรียนรู (Living and Learning Center) 
- มีระบบอาจารยท่ีปรึกษาหอพัก และ
คณะกรรมการหอพักท่ีมาจากผูแทนนักศึกษา 
และบุคลากร ในการดูแลและบริหารจัดการ
หอพัก ใหเกิดประโยชนสูงสุด มีหองพักท่ี
เหมาะตอการพักอาศัยและการศึกษาเรียนรู 
ตลอดจนหองพักผอนหรือสันทนาการตางๆ 
และมีบริเวณภายนอกหอพักท่ีรมรื่น 
- มีการจัดกิจกรรมชาวหอพักรวมกันของ
นักศึกษาที่พักในหอพัก เปนประจําทุกป 

-ควรสงเสริมใหเกิดกิจกรรม
จากประสบการณตรงรวมกัน
ในพ้ืนที่จริงระหวางนักศึกษา
ตางคณะ/สาขาวิชาภายใน
มหาวิทยาลัยใหมากยิ่งขึ้น 

-ระบบการสงเสริม
ประสบการณจริงของ
นักศึกษาตางสาขา/
ตางคณะ 

-รองอธิการบดีฝาย
พัฒนานักศึกษา 

- มีกิจกรรมตอนรับนองใหมรวมกันของ
นักศึกษาทุกคณะ รวมทั้งกิจกรรมกีฬา มีคาย
ของชมรมตางๆ ท่ีมีนักศึกษาจากทุกคณะได
ออกคายรวมกัน  มีกิจกรรมขององคการ
นักศึกษาและสโมสรนักศึกษาของทุกคณะ 
รวมทั้งกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และจังหวัด
ขอนแกนในเทศกาลตางๆ โดยมีนักศึกษา
จากทุกคณะเขารวม เชน ประเพณีลอยกระทง  
ประเพณีวันสงกรานต งานเทศกาลไหม พา
นองใหม ไหวพระธาตุพนม   ขอนแกน
มาราธอนนานาชาติครั้งท่ี 1-3  รวมรับ- สง
เสด็จในพิธีพระราช ทานปริญญาบัตร งาน
ประเพณีตางๆ ตามเทศกาล เปนตน 

3. มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู 
-การสนับสนุนการเรียนรู ท้ัง
ในสวนของการพัฒนาคุณวุฒิ
ทางการศึกษาของอาจารย 
อัตราสวนอาจารยตอนักศึกษา 

-ระบบการสนับสนุน
ก า ร เ รี ย น รู  แ ล ะ
แนวทางการจัดสรร
งบประมาณและการ

-รองอธิการบดีฝาย
แผนและสารสนเทศ 

- จั ด ตั้ ง โ ค ร ง ก า ร ก อ ง ทุ น  4 0  ป 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือพัฒนาบุคลากร
สายผูสอน สายสนับสนุนและผูดํารงตําแหนง
ผูบริหาร โดยจัดสรรเงินกองทุน เชน 
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โอกาสในการพัฒนา 
(Opportunities for 

Improvement) 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

(Improvement 
Action Plan) 

ผูรับผิดชอบ 
(Accountability) 

หลักฐานของความสําเร็จ 
(Evidence of Success) 

การสนับสนุนดานหองสมุด 
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการมุงประเด็น
สูความเปนเลิศ และบางคณะ
ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ 

พัฒนาดานตางๆ - เงินทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก 
- เงินทุนสนับสนุนการวิจัย 
- สนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการที่มี
คุณภาพเพ่ือนําไปขอกําหนดตําแหนงวิชาการ 
- การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 
- การสนับสนุนการผลิตผลงานและกิจกรรม
วิชาการ ไดแก การไปเสนอผลงานวิจัย การ
สรางและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การ
ผลิตตํารา การพัฒนาการเรียนการสอน และ
การไปฝกอบรม  

-ตองกํากับการบริหารจัดการ
อยางตอเนื่องและทั่วถึงในทุก
คณะ/หนวยงาน  

-ระบบการสงเสริม
และกํากับดูแลการ
บริหารจัดการของ
คณะ/หนวยงาน 

-อธิการบดี 
-รองอธิการบดีฝาย
แผนและสารสนเทศ 
-รองอธิการบดีฝาย
บริหาร 

- มีระบบการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ  
-สภามหาวิทยาลัย ไดมอบหมายให
อธิการบดี เปนผูกํากับติดตามการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธของผูบริหาร คณบดี 
ผูอํานวยการศูนย สถาบันสํานัก ทุก 6 เดือน 
-ทุกคณะ ศูนย สถาบัน สํานัก และหนวยงาน 
มีระบบการประกันคุณภาพภายในโดยการ
จัดทํารายงานประจําป และมีการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในทุกป 

-ขอมูลการพัฒนาและสัมฤทธิ์
ผลการดําเนินงานในแตละ
คณะ/หนวยงานยังคงมีความ
แตกตางกัน 

-ระบบการประเมิน
และติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

-อธิการบดี 
-รองอธิการบดีฝาย
แผนและสารสนเทศ 
-รองอธิการบดีฝาย
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
-ทุกคณะ/หนวยงาน 

-ผูบริหารของมหาวิทยาลัย มีการนําผลการ
ประเมินคุณภาพมาปรับปรุงองคกรและ
แผนการปฏิบัติงานทุกป และมีการวิเคราะห
แนวโนม เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 
สนับสนุนการสรางนวัตกรรม การนําเสนอ
แนวทางการปฏิบัติท่ีดี และการแลกเปลี่ยน
เรียนรูภายในองคกร 

-ในก า รบริ ห า รกล า ง ขอ ง
มหาวิทยาลั ย  ควรมีความ
เชื่อมโยงกับคณะเพื่อใหมีการ
สนั บ สนุ น ก า ร เ รี ย น รู เ พ่ื อ
พัฒนารวมกัน 

-การพัฒนาระบบ
การบริหารกลางของ
มหาวิ ทย าลั ยตาม
พันธกิจทุกดาน 

-รองอธิการบดีทุก
ฝาย 

-มีการปรับโครงสรางสวนกลางของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือใหเกิดความเชื่อมโยงกับ
คณะ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน สํานกั
บริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักนวัตกรรมฯ 
สํานักบริหารการวิจัย สํานักหอสมุดและ
ทรัพยากรการเรียนรู (สํานักวิทยบริการ) 
สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ เปน
ตน รวมถึงการสนับสนุนดานอ่ืนๆ เชน การ
บริหารจัดการหอพัก ใหเปน living and 
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learning center การบริการคอมพิวเตอร 
และจุดเชื่อมตอ internet (KKU Cluster )
สําหรับนักศึกษาในคณะตางๆ เปนตน 

4. มาตรฐานดานการวิจัย และงานสรางสรรค 
-การบูรณาการการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย  ควรกระจาย
อยางแผกวางในกลุมผูทําวิจัย
กลุมสาขาวิชาการแขนงตางๆ  

-ระบบการกระจาย
สาขาวิ ช าก ารของ
กลุมวิจัย/นักวิจัย 

-รองอธิการบดีฝาย
วิจัย 

-มีการจัดตั้งศูนยวิจัยเฉพาะทาง และกลุม
วิจัย 

-ควรประสานการวิจัย ท้ังมิติ
สังคมศาสตร และวิทยาศาสตร
แขนงตางๆ เขาดวยกัน 

-ระบบการประสาน
ก า ร วิ จั ย ต า ม มิ ติ
ตางๆ 

-รองอธิการบดีฝาย
วิจัย 

-โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย มีการมุงเนน
การวิจัยแบบบูรณาการมากขั้น มีการจัดตั้ง
ศูนยวิจัยเฉพาะทาง/กลุมวิจัยที่มีการประสาน
การวิจัย มิติตางๆ เขาดวยกัน 

5. มาตรฐานดานการบริการวชิาการ 
-ควรพัฒนาฐานขอมูลใหเปน
ร ะ บ บ ม า ก ขึ้ น  เ พ่ื อ ใ ห
สาธารณชนไดทราบขอมูลการ
บริการวิชาการที่แสดงถึงความ
เปนขุมปญญาของทางอีสาน
และสังคม 

-ระบบการพัฒนา
ฐานขอมูลการบริการ
วิชาการ 
-ระบบการใหบริการ
ตอสาธารณะ  และ
การประชาสัมพันธ
โ ค ร ง ก า ร บ ริ ก า ร
วิชาการตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยฯ 

-รองอธิการบดีฝาย
กิจการพเิศษ 

- มีฐานขอมูลการบริการวิชาการ ท่ี website 
ของศูนยบริการวิชาการ และการบริการ
วิชาการของคณะตางๆ เชน โรงพยาบาลศรี
นครินทร โรงพยาบาลทันตกรรม ศูนยหัวใจ
สิริกิติ์ เปนตน 
-โครงการการใหบริการทางวิชาการแบบ
เบ็ดเสร็จ (one stop service) เพ่ือใหบริการ
ขอมูลและขาวสารมหาวิทยาลัย 
- จัดตั้งศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง
ใหบริการระบบสารสนเทศตางๆ เชน ระบบ
ส า ร สน เ ทศพื้ น ที่ เ สี่ ย ง ภั ย แ ล ง  ร ะ บบ
สารสน เทศพื้ นที่ เ สี่ ย ง ภัยน้ํ าท วม  และ
โ ค ร ง ก า ร เ ค รื อ ข า ย เ ฝ า ร ะ วั ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ้ืนที่ลุม
น้ําสงคราม เปนตน 

-ค ว รพิ จ า รณ านํ า ผ ล ก า ร
ประเมินการบริการวิชาการมา
ใชในการปรับปรุง 

-ระบบการปรับปรุง
การบริการวิชาการ 
-ระบบการจัดสรร
ง บ ป ร ะ ม า ณ
สนับสนุน 
-ระบบการใหบริการ

-รองอธิการบดีฝาย
กิจการพิเศษ 
-ผูอํานวยการ
ศูนยบริการวิชาการ 

- มีการประเมินโครงการบริการวิชาการ ทุก
โครงการโดยศูนยบริการวิชาการ 
-มีการปรับปรุงดานนโยบายการสนับสนุน
การใหบริการทางวิชาการของหนวยงานระดับ
คณะวิชา ศูนย สถาบัน สํานัก ใหสอดคลอง
กับความตองการของพื้นที่ และชุมชน ใน
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ตามความตองการ
ข อ ง ห น ว ย ง า น /
องคกรภายนอก 

รูปแบบของสหสาขาวิชาเพ่ิมมากขึ้น 
-ม่ีโครงการบริการดานการพัฒนาบุคลากร
ใหกับจังหวัด กระทรวง กรมและหนวยงาน
ตางๆ   

-ควรสร า งคว าม เข า ใ จ ใน
ภาพลักษณและบทบาทหนาท่ี
ของมหาวิทยาลัยอยางถูกตอง 
แทจริง และควรดําเนินการ
บริการวิชาการเฉพาะในสวนที่
เ ก่ียวของ กับบทบาทหนา ท่ี
แทนการลงไปดําเนินการเอง
ใ น ทุ ก ส ว น ข อ ง
กระบวนการพัฒนา 

-ร ะ บ บ ค ว า ม
เชื่ อม โยงของการ
บริการวิ ชาการกับ
พั น ธ กิ จ /บทบ าท
ห น า ท่ี ห ลั ก ข อ ง
มหาวิทยาลัยทั้งดาน
การวิ จั ย  การสอน 
และการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษา 

-รองอธิการบดีฝาย
กิจการพิเศษ 
-ผูอํานวยการ
ศูนยบริการวิชาการ 

-มหาวิทยาลัย ไดมีการมุงเนนการบริการ
วิชาการท่ีมีความเชื่อมโยงกับพันธกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย ไดแก การผลิตบัณฑิตและ
การวิจัย รวมถึงการสนับสนุนโครงการที่
ตอบสนองตอแผนกลยุทธและตัวชี้วัดของ
มหาวิทยาลัย วิสัยทัศนของการเปน
มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย และการสราง
เครือขายความรวมมือตางๆ เชน  
-โครงการพัฒนาชนบท เชิงบูรณาการตาม
แนวพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง 
-การถายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยไปสู
กลุมเปาหมาย การใหคําปรึกษาแนะนํา และ
การปฏิบัติงานจริงของนักศึกษา และอาจารย
ในพ้ืนที่และชุมชน 

6. มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
-ควรเพิ่มความเขมแข็งในการ
บริหารจัดการดานการทํานุ
บํ า รุ ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ใ น
สวนกลาง โดยอาจใชศักยภาพ
ของคณะวิ ช า เฉพาะทางที่
เ ก่ียวของกับการทํ านุ บํารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมเปนสวนเสริม 

-การพัฒนาระบบ
การบริหาร จัดการ
ดานการทํานุ บํ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และ
การใชศักยภาพของ
ค ณ ะ ศิ ล ป ก ร ร ม
ศ า ส ต ร  ค ณ ะ
ส ถ า ป ต ย ก ร ร ม
ศาสตร  และคณะ
มนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร  เ พ่ือ
สรางความเขมแข็ง
ใ น ด า น นี้ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

-รองอธิการบดีฝาย
กิจการพิเศษ 

- จัดตั้งสํานักวัฒนธรรม เพ่ือเปนศูนยกลาง
วิชาการทางวัฒนธรรมของอีสานและอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง รวมถึงสงเสริมการวิจัยเพ่ือ
สรางองคความรูและประยุกตภูมิปญญาอีสาน
ใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาของประเทศ 
และภูมิภาคอยางยั่งยืน และแลกเปลี่ยน
เรียนรูวัฒนธรรมสากลและวัฒนธรรมของ
ภูมิภาคลุมน้ําโขงเพ่ือกาวสูความเปนกลาง
และผูนําการพัฒนาในอนุภูมิภาค 

-ควรขยายขายงานวิ จัยทาง
ศิลปวัฒนธรรม โดยใหมีความ
เชื่อมโยงกับตางประเทศใน

-การพัฒนา
เครือขายดาน
ศิลปวัฒนธรรม 

-รองอธิการบดีฝาย
กิจการพิเศษ 
-รองอธิการบดีฝาย

- จัดตั้งศูนยวิจัยพหุลักษณสังคมลุมน้ําโขง 
เ พ่ือเปนศูนย วิ จัยสั งคมและวัฒนธรรม
เก่ียวกบัประเทศลุมน้ําโขง ท่ี ไดกําหนดกรอบ
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ภู มิ ภ า ค นี้  อั น ทํ า ใ ห
มหาวิทยาลัยมีมิติท่ีดีดานอ่ืน
ด ว ย  เ ช น  ค ว า ม สั ม พั น ธ
ระหวางประเทศ  

วิชาการและวิเทศ
สัมพันธ 

การวิจัยหลักเพ่ือศึกษาองคความรูเก่ียวกับ
สังคม วัฒนธรรม ภาษา และการจัดการ
ทรัพยากรลุมน้ําโขง นอกจากนี้ ยังมีการวิจัย
ในระดับบัณฑิตศึกษา การเชื่อมโยงงานวิจัย
กับการสอน การสรางเครือขายการวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

-ควรใช องคประกอบของ
ระบบงานวิเทศสัมพันธใหมี
ความเชื่อมโยงกับระบบงาน
ศิลปวัฒนธรรม สําหรับการ
ขย าย รู ปแบบกิ จ ก ร รม ให
ศิลปวัฒนธรรมบางสวนเปน
มรดกโลก  และขยายแบบ
กิจกรรมใหมหาวิทยาลัยเปน
ขุมวิ ชาการด านวัฒนธรรม 
สํ า ห รั บ ก า ร เ ป น ป ร ะ ตู สู
วัฒนธรรมลุมน้ําโขง 

-ร ะ บ บ ค ว า ม
เ ชื่ อ ม โ ย ง ด า น
ศิลปวัฒนธรรมกับ
ภูมิภาค 

-รองอธิการบดีฝาย
กิจการพิเศษ 
-รองอธิการบดีฝาย
วิชาการและวิเทศ
สัมพันธ 

- มีสํานักงานวิเทศสัมพันธเปนหนวยงาน
กลางการประสานงานการจัดทําขอตกลง
ค ว า ม ร ว ม มื อ ท า ง วิ ช า ก า ร ที่
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดทํากับมหาวิทยาลัย/
สถาบันตางประเทศ (Memorandum of 
Understanding : MOU) สําหรับดานศิลปะ
และวัฒนธรรม มีโครงการ MOU เชน 
- การศึกษาสถาปตยกรรมเรือนพ้ืนถ่ินกลุม
ชนพูดภาษาตระกูลไทใน สปป. ลาว เปนตน 

7. มาตรฐานดานการบริหารจัดการ 
-เนื่ อ งจ าก โครงสร า งและ
ธรรมชาติของแตละคณะ/
หนวยงานเอื้อตอการแสวงหา
ทรัพยากรเพื่อพัฒนาที่ตางกัน 
สงผลใหเกิดการเหลื่อมล้ําใน
การพัฒนา มหาวิทยาลัยควรมี
ระบบและกลไกในการสงเสริม
การพัฒนาอยางทั่วถึง 

-ระบบการสงเสริม
และพัฒนาโครงสราง
ของคณะ/หนวยงาน 
รวมถึงการสนับสนุน
ด า น ก า ร แ ส ว งห า
ทรัพยากรเพื่อการ
ดําเนินงาน 

-อ ธิ ก า ร บดี / ร อ ง
อธิการบดีฝายแผน
และสารสนเทศ 
-รองอธิการบดีฝาย
บริหาร 

- คณะ/หนวยงานตางๆมีสวนรวมในการ
กําหนดทิศทาง จัดทําแผนกลยุทธ และ
งบประมาณประจําปของมหาวิทยาลัย รวมถึง
การจัดสรรงบประมาณตามความมุงเนนตาม
แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และคณะ/
หนวยงาน มหาวิทยาลัย มีการสงเสริม
ศักยภาพการดานหางบประมาณรายไดของ
คณะ/หนวยงาน 

-คว ร เ ร ง รี บ พัฒน า ร ะบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
(MIS)ใ น ส ว น ก ล า ง ข อ ง
มหาวิ ทย าลั ย  เ พ่ื อ ให ก า ร
บริหารของมหาวิทยาลัยใน
ภาพรวมมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

-ระบบการพัฒนา
ระบบ MIS ใน
สวนกลางของ
มหาวิทยาลัย 

-รองอธิการบดีฝาย
แผนและสารสนเทศ 
 

- จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (แผนแมบท ICT) พ.ศ. 2547-
2549 
- พัฒนาและปรับปรุงระบบ MIS ใหครอบ 
คลุม ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทุกดาน 
เชน 
- ฐานขอมูลเอกสารอิเล็คทรอนิกส (e- 
Document) 
- กองคลังไดนําระบบ KKU MIS และระบบ 
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โอกาสในการพัฒนา 
(Opportunities for 

Improvement) 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

(Improvement 
Action Plan) 

ผูรับผิดชอบ 
(Accountability) 

หลักฐานของความสําเร็จ 
(Evidence of Success) 

GFMIS มาใชเพ่ิมประสิทธิภาพในภาระงาน 
- ฝายทะเบียนและประมวลผล นําระบบการ
ลงเบียนผานทางอินเตอรเน็ตมาอํานวยความ
สะดวกรวดเร็วใหกับนักศึกษา 
- บางคณะ/หนวยงาน นําระบบ MIS มาชวย
ในการเก็บรวบรวมขอมูล เชน หนวยประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร  
- การ จัดทํ า เ ว็ บ ไ ซด สํ า ห รั บ ให คณะ /
หนวยงานรายงานผล ตามคํารับรอง กพร. 
แล ะ ร ะบบก า รป ร ะ กั น คุ ณภ าพ ใน  e-
sar.kku.ac.th 

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารของ
มหาวิทยาลัย ควรจัดทําแผน
ยุทธศาสตร  ในการพัฒนา
บุคลากร  สาย  ข  ค  ให เต็ม
ศักยภาพ เพ่ือเปนกําลังสําคัญ
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยทั้ง
ระบบ 

-ระบบการพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากร สาย ข ค 
ท้ังระบบ 

-รองอธิการบดีฝาย
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

- ฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคลไดจัดโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักบริหาร
การศึกษา  (นบอ .  มข .) เปนประจําทุก
เดือนๆ ละ 1 รุนๆ ละ 60 คน เริ่มตั้งแต
เดือนมีนาคม 2549 
- ฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคลไดจัดโครงการ
ประชุมสัมมนาการบริหารทรัพยากรบุคคล 
และโครงการการกําหนดรูปแบบสมรรถนะ 
(Competency Model) 

8. มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพภายใน 
-การนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนายังไมได
ดําเนินการอยางเต็มที่ 

-ระบบการปรับปรุง
องคกรโดยระบบการ
ประกันคุณภาพ 

-รองอธิการบดีฝาย
แผนและสารสนเทศ 
 

- เ พ่ือเ กิดการปรับปรุ งและพัฒนาการ
ดําเนินงานของแตละคณะ/หนวยงาน ตามผล
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน  อยาง
ตอเนื่องไดกําหนดใหมีการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน จากเดิมตรวจประเมินทุก 2 
ปการศึกษา ปรับเปนใหตรวจประเมินทุกป 
เ ริ่ มตั้ ง แต ก า รตรว จประ เมิ นปร ะจํ า ป
การศึกษา 2548 เปนตนไป 
- กําหนดใหหนวยงานภายที่ จัดตั้ ง ใหม 
มาแลวไมนอยกวา 6 เดือน ตองเขารับการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
- ทุกคณะ/หนวยงาน ท่ี เขารับการตรวจ
ประเมิน ไดแตงตั้งบุคลากรรับผิดชอบดาน
การประกันคุณภาพ อยางชัดเจน ตลอดจน
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โอกาสในการพัฒนา 
(Opportunities for 

Improvement) 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

(Improvement 
Action Plan) 

ผูรับผิดชอบ 
(Accountability) 

หลักฐานของความสําเร็จ 
(Evidence of Success) 

จัดตั้งกลุมงาน/สํานักงานเพื่อเปนหนวยงาน
กลางรับผิดชอบดานการประกันคุณภาพ 

-การตีความตัวบงชี้คุณภาพไม
ตรงกัน  ควรทําความเขาใจ 
และสร า งข อตกลงร วมกัน
เก่ียวกับตัวบงชี้และเกณฑการ
กํากับตัวบงชี้ รวมทั้งจัดทําเปน
เอกสารอางอิงเพ่ือใหไดขอมูล
ท่ีถูกตอง ชัดเจน 

-ร ะ บบก า ร จั ด ทํ า
คูมือและรายละเอียด
ตั วบ งชี้ และ เกณฑ
การประกันคุณภาพ 
แล ะ ก า รทํ า ค ว า ม
เขาใจ 

-รองอธิการบดีฝาย
แผนและสารสนเทศ 
 

- พัฒนาปรับปรุงดัชนีและเกณฑการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน อยางตอเนื่อง ดังนี้ 
-ปการศึกษา 2546 ปรับเกณฑระดับผลการ
ประเมินจาก 3 ระดับ เปน 5 ระดับ 
-  ปการศึกษา 2547 ในการจัดดัชนีชี้วัด 
(KPI) ของมหาวิทยาลัย ไดมีการเชื่อมโยง
ระบบ TQA, BSC และ กพร.  
- ปการศึกษา 2548 แยกดัชนีและเกณฑการ
ตรวจประเมินระหวางคณะและหนวยงาน
สนับสนุน และใหหนวยงานสนับสนุนกําหนด
ดัชนีท่ีเก่ียวของกับภารกิจหลักเพ่ิมเติม และ
ปรับใหมีความสอดคลองกับดัชนีและเกณฑ
การตรวจประเมินคุณภาพภายนอก มีการนํา
ระบบ PMQA/TQA มาใชในการจัดการ
คุณภาพของมหาวิทยาลัย 
- จัดโครงการประชุม/สัมมนาเพื่อสรางความ
เขาใจรายละเอียดดัชนี และเกณฑการตรวจ
ประเมิน  ท้ั งในกลุมคณะกรรมกรตรวจ
ประเมิน ผูแทนของคณะ/หนวยงาน และ
ผูปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพ 

-ควรมีการนําขอเสนอแนะจาก
การประกันคุณภาพภายในมา
ป รั บ ป รุ ง อ ย า ง เ ป น ร ะ บบ 
เพ่ือใหสามารถชวยยกระดับ
การพัฒนาคุณภาพภายในให
กาวหนาไปไดอยางรวดเร็ว  

-ระบบการปรับปรุง
องคกรโดยใชการ
ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ าพ
ภายใน 

-รองอธิการบดีฝาย
แผนและสารสนเทศ 
 

- การปรับปรุงองคกรเพ่ือใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพ โดยมีการนําผลการประเมินคุณภาพ
มาปรับปรุงองคกรทุกป เพ่ือมุงสูวิสัยทัศน 
และการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย และมี
กระบวนสงเสริมการสรางนวัตกรรม เชน การ
จั ด ง า น เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน การคัดสรรการปฏิบัติ
ท่ีดี(Best Practice) เพ่ือนํามาแลกเปลี่ยน
เ รี ย น รู  แ ล ะ พั ฒ น า สู ก ร ะ บ ว น ก า ร 
Benchmarking และการประเมินตนเองตาม
เกณฑ TQA/PMQA ของมหาวิทยาลัย 
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  หลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2548 

หลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

จํานวน 294 หลักสูตร   ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2548 

ลําดับ ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา ปที่เปดสอน ประเภท ป พ.ศ. หมายเหต ุ

 คณะวิทยาศาสตร        
  ระดับปริญญาตร ี         

1  วิทยาศาสตรบัณฑิต  ชีววิทยา 2516 ปรับปรุง 2545   

2  วิทยาศาสตรบัณฑิต  เคม ี 2516 ปรับปรุง 2546   

3  วิทยาศาสตรบัณฑิต  คณิตศาสตร 2516 ปปล. 2540   

4  วิทยาศาสตรบัณฑิต  ฟสิกส 2516 ปรับปรุง 2537   

5  วิทยาศาสตรบัณฑิต  สถิติ 2524 ปรับปรุง 2546   

6  วิทยาศาสตรบัณฑิต  จุลชีววิทยา 2530 ปรับปรุง 2545   

7  วิทยาศาสตรบัณฑิต  วิทยาการคอมพวิเตอร 2529 ปรับปรุง 2546   

8  วิทยาศาสตรบัณฑิต  ชีวเคม ี 2533 ปรับปรุง 2536   

9  วิทยาศาสตรบัณฑิต  วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 2534 ปรับปรุง 2545   

10  วิทยาศาสตรบัณฑิต  คณิตศาสตรประยกุต 2545 ใหม 2546   
  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต         
1  ประกาศนียบัตรบณัฑิต  วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 2546 ใหม 2545   

  ระดับปริญญาโท         

1  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  คณิตศาสตร 2532 ใหม 2531   

2  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ชีววิทยา 2533 ปรับปรุง 2541   

3  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  เคม ี 2536 ใหม 2534   

4  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ชีวเคม ี 2539 ใหม 2539   

5  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ฟสิกส 2539 ใหม 2538   

6  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สถิติประยุกต 2539 ปปล. 2543   

7  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 การรับรูระยะไกลและ
ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร 2540 ใหม 2540   

8  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 2546 ใหม 2545   

9  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาการคอมพวิเตอร 2546 ใหม 2545   

10  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  เคมีวิเคราะห 2546 ใหม 2546   

11  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  เคมีฟสิกัล 2546 ใหม 2546   

12  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  เคมีอินทรีย 2546 ใหม 2546   

13  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  เคมีอนินทรีย 2546 ใหม 2546   
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14  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาศาสตรพอลิเมอร 2546 ใหม 2546   

15  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2547 ใหม 2547   

16  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  คณิตศาสตรประยกุต ตน/2549 ใหม 2548   

17  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  เคมีสําหรบัคร ู ตน/2549 ใหม 2548   

  ระดับปริญญาเอก         

1  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ชีวเคม ี 2541 ใหม 2541   

2  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ชีววิทยา 2542 ใหม 2542   

3  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ฟสิกส 2545 ใหม 2545   

4  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  เคม ี 2546 ใหม 2546   

5  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  เคมีอินทรีย 2547 ใหม 2547   

  คณะเกษตรศาสตร         

  ระดับปริญญาตร ี         

1  วิทยาศาสตรบัณฑิต  กีฏวิทยา 2515 ปรับปรุง 2542   

2  วิทยาศาสตรบัณฑิต  โรคพืชวิทยา 2515 ปรับปรุง 2542   

3  วิทยาศาสตรบัณฑิต  ปฐพีศาสตร 2508 ปรับปรุง 2542   

4  วิทยาศาสตรบัณฑิต  พืชสวน 2530 ปรับปรุง 2542   

5  วิทยาศาสตรบัณฑิต  พืชไร (เปลี่ยนจากพืชศาสตร) 2507 ปรับปรุง 2542   

6  วิทยาศาสตรบัณฑิต  สัตวศาสตร 2507 ปรับปรุง 2542   

7  วิทยาศาสตรบัณฑิต  เศรษฐศาสตรการเกษตร 2520 ปรับปรุง 2542   

8  วิทยาศาสตรบัณฑิต  การประมง 2534 ปรับปรุง 2543   

9  วิทยาศาสตรบัณฑิต  สงเสริมการเกษตร 2538 ปรับปรุง 2542   

10  วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 ทรัพยากรที่ดินและ
สิ่งแวดลอม 2546 ใหม 2546   

11  เกษตรศาสตรบัณฑิต 
 สงเสริมการเกษตร 
(ตอเนื่อง 2 ป) 2530 ปรับปรุง 2534   

  ระดับปริญญาโท         

1  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  โรคพืชวิทยา 2532 ปรับปรุง 2543   

2  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ปฐพีศาสตร 2527 ใหม 2527   

3  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สัตวศาสตร 2524 ปรับปรุง 2544   

4  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สงเสริมการเกษตร 2533 ปรับปรุง 2547   

5  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  กีฏวิทยา 2532 ปรับปรุง 2545   

6  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  พืชสวน 2534 ปรับปรุง 2547   

7  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 ทรัพยากรการเกษตรและ
สิ่งแวดลอม 2538 ใหม 2538   
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8  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  พืชไร (เปลี่ยนจากพชืศาสตร) 2524 ปรับปรุง 2541   

9  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สัตวศาสตร (นานาชาติ) 2541 ปรับปรุง 2543   

10  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ธุรกิจการเกษตร 2541 ใหม 2541   

11  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  พืชไร (นานาชาต)ิ 2541 ใหม 2541   

12  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  การประมง 2543 ใหม 2543   

13  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  เกษตรเชิงระบบ (นานาชาติ) 2545 ใหม 2545   

14  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  เกษตรเชิงระบบ 2545 ใหม 2545   

15  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  พืชสวน (นานาชาติ) 2547 ใหม 2547   

16  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จุลชีววิทยาทางการเกษตร ตน/2548 ใหม 2548   

17  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ปฐพีศาสตร (นานาชาติ) ตน/2548 ใหม 2548   

18  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 ทรัพยากรที่ดินและ
สิ่งแวดลอม (นานาชาติ) ตน/2548 ใหม 2548   

  ระดับปริญญาเอก         

1  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 ทรัพยากรที่ดินและ
สิ่งแวดลอม ตน/2548 ปรับปรุง 2548   

2  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  พืชไร 2541 ใหม 2541   

3  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สัตวศาสตร 2543 ใหม 2543   

4  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  โรคพืชวิทยา 2543 ใหม 2546   

5  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  กีฏวิทยา 2545 ใหม 2545   

6  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  เกษตรเชิงระบบ 2545 ใหม 2545   

7  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 เกษตรเชิงระบบ 
(นานาชาต)ิ 2545 ใหม 2545   

8  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สัตวศาสตร (ภาษาอังกฤษ) 2546 ใหม 2546   

9  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  พืชสวน 2547 ใหม 2547   

10  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  พืชสวน (นานาชาติ) 2547 ใหม 2547   

11  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 ทรัพยากรที่ดินและ
สิ่งแวดลอม (นานาชาติ) ตน/2548 ใหม 2548   

12  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  พืชไร (ภาษาอังกฤษ) ตน/2549 ใหม 2541   

  คณะวิศวกรรมศาสตร         
  ระดับปริญญาตร ี         

1  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  วิศวกรรมโยธา 2507 ปปล. 2546   

2  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  วิศวกรรมไฟฟา 2509 ปรับปรุง 2545   

3  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  วิศวกรรมเกษตร 2510 ปปล. 2545   

4  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  วิศวกรรมอตุสาหการ 2514 ปรับปรุง 2545   

5  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  วิศวกรรมเครื่องกล 2518 ปปล. 2545   
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6  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 2529 ปปล. 2545   

7  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  วิศวกรรมเคม ี 2526 ปรับปรุง 2545   

8  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  วิศวกรรมคอมพิวเตอร 2533 ปปล. 2545   

9  Bachelor of Engineering 
 Electrical Engineering  
(International) 2547 ใหม 2547 หลักสูตร 2 

10  Bachelor of Engineering 

 Environmental 
Engineering  
(International) 2547 ใหม 2547 ปริญญารวมกับ 

11  Bachelor of Engineering 
 Industrial Engineering  
(International) 2547 ใหม 2547 U.of Regina 

  ระดับปริญญาโท         

1 
 วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรมไฟฟา 2531 ปรับปรุง 2546 
  

2 
 วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 

 วิศวกรรมเครื่องจักรกล
เกษตร 2532 ใหม 2531   

3 
 วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต  วิศวกรรมโยธา 2523 ปรับปรุง 2547   

4 
 วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต  วิศวกรรมเครื่องกล 2535 ปรับปรุง 2544   

5 
 วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต  วิศวกรรมเคม ี 2541 ใหม 2541   

6 
 วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต  วิศวกรรมคอมพิวเตอร 2541 ใหม 2541   

7 
 วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต  วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 2541 ใหม 2541   

8 
 วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต  วิศวกรรมดินและน้ํา 2543 ใหม 2543   

9 
 วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต  วิศวกรรมอตุสาหการ 2545 ใหม 2545   

10 
 วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 

 วิศวกรรมโยธา 
(นานาชาต)ิ 2546 ใหม 2546   

  ระดับปริญญาเอก         

1  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 วิศวกรรมทรัพยากรแหลง
น้ํา (นานาชาต)ิ 2541 ใหม 2542   

2  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 วิศวกรรมเครื่องกล 
(นานาชาต)ิ 2541 ใหม 2542   

3  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  วิศวกรรมเครื่องกล 2546 ใหม 2546   

4  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 วิศวกรรมเครื่องจักรกล
เกษตร 2546 ใหม 2546   

5  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  วิศวกรรมโยธา 2546 ใหม 2546   

6  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 วิศวกรรมโยธา 
(ภาษาอังกฤษ) 2546 ใหม 2546   

7  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  วิศวกรรมไฟฟา 2547 ใหม 2547   
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  คณะศึกษาศาสตร         
  ระดับปริญญาตร ี         

1  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  คณิตศาสตรศึกษา 2512 ปรับปรุง 2547   

2  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิทยาศาสตรศึกษา 2512 ปรับปรุง 2547   

3  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  การสอนภาษาไทย 2517 ปรับปรุง 2547   

4  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  สังคมศึกษา 2517 ปรับปรุง 2547   

5  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  ศิลปศึกษา 2534 ปรับปรุง 2547   

6  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  พลศึกษา 2537 ปรับปรุง 2547   

7  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  คอมพิวเตอรศึกษา 2547 ใหม 2547   

8  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  การสอนภาษาญี่ปุน 2547 ใหม 2547   

9 
Bachelor of Education 

 Teaching English to 
Speakers of Other 
Languages 

2547 ใหม 2547 
  

 Bachelor of Science English Education 

นานาชาติ 2 
ปริญญา สอน
รวมกับ Northern 
Arizona Univ.      

  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต         

1  ประกาศนียบัตรบณัฑิต  วิชาชีพครู 2542 ใหม 2542   

  ระดับปริญญาโท         

1  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  การจิตวิทยาศึกษา 2523 ปรับปรุง 2534   

2  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
 การวัดและประเมนิผล
การศึกษา 2523 ปรับปรุง 2534   

3  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  การหลักสูตรและการสอน 2523 ปรับปรุง 2534   

4  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  การบริหารการศึกษา 2527 ปรับปรุง 2534   

5  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาศาสตรศึกษา 2526 ปรับปรุง 2534   

6  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  การประถมศึกษา 2530 ปรับปรุง 2534   

7  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  เทคโนโลยีการศึกษา 2525 ปรับปรุง 2534   

8 
ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  การแนะแนวและให

คําปรึกษา 2536 ใหม 2537   

9  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สังคมศึกษา 2538 ใหม 2538   

10  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  พลศึกษา 2538 ใหม 2538   

11  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  พัฒนศึกษาศาสตร 2538 ปรับปรุง 2538   

12  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  คณิตศาสตรศึกษา 2546 ใหม 2546   

13 
ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  หลักสูตรและการสอน

การศึกษาพิเศษ 
ตน/2548 ใหม 2548 

  

14  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สิ่งแวดลอมศึกษา ตน/2549 ใหม 2548   
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  ระดับปริญญาเอก         

1  ศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต  หลักสูตรและการสอน 2540 ใหม 2540   

2  ศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต  บริหารการศึกษา 2543 ใหม 2543   

3  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  เทคโนโลยีการศึกษา ตน/2548 ใหม 2548   

  คณะพยาบาลศาสตร         

  ระดับประกาศนียบัตร         

1  ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล 2521 ปรับปรุง 2540 ไมเปดสอน 

  ระดับปริญญาตร ี         

1  พยาบาลศาสตรบณัฑิต 2518 ปรับปรุง 2548   

  ระดับปริญญาโท         

1  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การพยาบาลผูใหญ 2530 ปรับปรุง 2546   

2  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การพยาบาลครอบครัว 2530 ปรับปรุง 2547   

3  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การพยาบาลชุมชน 2530 ปรับปรุง 2546   

4  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การบริหารการพยาบาล 2538 ปรับปรุง 2546   

5  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
 การพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช 2538 ปรับปรุง 2545   

6  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การพยาบาลเด็ก 2541 ปรับปรุง 2546   

7  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การพยาบาลผูสูงอายุ 2546 ใหม 2546   

8  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  การผดุงครรภขั้นสูง 2547 ใหม 2546   

  ระดับปริญญาเอก         

1  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  การพยาบาล 2542 ปปล. 2544   

  คณะแพทยศาสตร         

  ระดับปริญญาตร ี         

1  แพทยศาสตรบัณฑิต 2516 ปรับปรุง 2540   

2  วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 วิทยาศาสตรการแพทย   
(หลักสูตรเฉพาะผูไม
ประสงคจะจบ พ.บ.) 2516 ปปล. 2544   

3  วิทยาศาสตรบัณฑิต  รังสีเทคนิค (ตอเนื่อง 2 ป) ตน/2548 ปปล. 2548   

4  เทคโนโลยีบัณฑิต  เวชนิทัศน (ตอเนือ่ง 2 ป) 2537 ใหม 2537   

  
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทย

คลินิก         

1  ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตรฯ  กุมารเวชศาสตร 2533 ใหม 2533   

2  ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตรฯ  สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา 2533 ใหม 2533   

3  ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตรฯ  ศัลยศาสตร 2533 ใหม 2533   
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4  ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตรฯ  วิสัญญีวิทยา 2533 ใหม 2533   

5  ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตรฯ  จักษุวิทยา 2533 ใหม 2533   

6  ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตรฯ อายุรศาสตร 2533 ใหม 2533   

7  ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตรฯ  ออรโธปดิกส 2533 ใหม 2533   

8  ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตรฯ  จิตเวชศาสตร 2542 ใหม 2542   

9  ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตรฯ  โสต ศอ นาสิกวิทยา 2543 ใหม 2543   

10  ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตรฯ  เวชศาสตรฟนฟ ู 2543 ใหม 2543   

11  ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตรฯ  รังสีวิทยา (ทุกสาขา) 2544 ใหม 2544   

12  ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตรฯ  พยาธิวิทยากายวิภาค ตน/2548 ใหม 2548   

  ระดับปริญญาโท         

1  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  กายวิภาคศาสตร 2533 ใหม 2546   

2  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ปรสิตวิทยา ตน/2548 ปรับปรุง 2548   

3  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  เภสัชวิทยา 2535 ปรับปรุง 2545   

4  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สรีรวิทยาทางการแพทย 2536 ปรับปรุง 2547   

5  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ชีวเคมีทางการแพทย 2535 ปรับปรุง 2547   

6  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จุลชีววิทยาทางการแพทย 2536 ปรับปรุง 2547   

7  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 ฟสิกสการแพทย 
(นานาชาต)ิ ตน/2548 ใหม 2548   

8  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ประสาทวิทยาศาสตร ตน/2548 ใหม 2548   

9  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 เวชศาสตรชุมชน 
(นานาชาต)ิ ตน/2548 ใหม 2548   

10  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 ชีวเคมีทางการแพทย 
(นานาชาต)ิ ตน/2548 ใหม 2548   

  ระดับปริญญาเอก         

1  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ชีวเคมีทางการแพทย 2541 ปรับปรุง 2547   

2  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  เภสัชวิทยา 2543 ปรับปรุง 2547   

3  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  พยาธิชีววิทยา 2547 ใหม 2547   

4  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จุลชีววิทยาทางการแพทย 2547 ใหม 2547   

5  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สรีรวิทยาทางการแพทย 2547 ใหม 2547   

6  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  กายวิภาคศาสตร 2547 ใหม 2547   

7  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ปรสิตวิทยา 2547 ใหม 2547   

8  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  วิทยาศาสตรคลินกิ ตน/2548 ใหม 2548   

9  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ประสาทวิทยาศาสตร ตน/2548 ใหม 2548   

10  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 ชีวเคมีทางการแพทย 
(นานาชาต)ิ ตน/2548 ใหม 2548   
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  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร         

  ระดับปริญญาตร ี         

1  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สารสนเทศศาสตร 2518 ปปล. 2545   

2  ศิลปศาสตรบัณฑิต  ภาษาอังกฤษ 2523 ปรับปรุง 2542   

3  ศิลปศาสตรบัณฑิต 
 การจัดการการพฒันา
สังคม 2528 ปรับปรุง 2544   

4  ศิลปศาสตรบัณฑิต  ภาษาไทย 2529 ปรับปรุง 2546   

5  ศิลปศาสตรบัณฑิต  ภาษาฝรั่งเศส 2529 ปปล. 2546   

6  ศิลปศาสตรบัณฑิต  ภาษาเยอรมัน 2545 ใหม 2545   

7  นิติศาสตรบัณฑิต  นิติศาสตร ตน/2548 ใหม 2547   

8  ศิลปศาสตรบัณฑิต  รัฐประศาสนศาสตร ตน/2548 ใหม 2547   

9  รัฐศาสนศาสตรบณัฑิต  การปกครองทองถิ่น ตน/2548 ใหม 2548   

10  ศิลปศาสตรบัณฑิต  ภาษาอังกฤษธุรกิจ ตน/2548 ใหม 2548   

11  ศิลปศาสตรบัณฑิต  ภาษาจีน ตน/2548 ใหม 2548   

12  ศิลปศาสตรบัณฑิต  ภาษาญี่ปุน ตน/2548 ใหม 2548   

  ระดับปริญญาโท         

1  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สังคมวิทยาการพฒันา 2531 ปรับปรุง 2547   

2  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
 บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร 2537 ปรับปรุง 2540   

3  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  การบริหารการพฒันา 2537 ใหม 2537   

4  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  พัฒนาสังคม ตน/2548 ปรับปรุง 2548   

5  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  ปรัชญา 2541 ใหม 2541   

6  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  ภาษาอังกฤษ 2540 ใหม 2541   

7  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
 การบริหารอตุสาหกรรม
และวิสาหกิจ ตน/2548 ใหม 2548   

8  รัฐศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  การปกครองทองถิ่น ตน/2548 ใหม 2548   

  ระดับปริญญาเอก         

1  ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  พัฒนศาสตร 2540 ปรับปรุง 2545   

2  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สารสนเทศศึกษา 2546 ใหม 2546   

3  ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สังคมวิทยา ตน/2548 ใหม 2548   

  คณะเทคนิคการแพทย         

  ระดับประกาศนียบัตร         

1  ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย (ปที่ 2) 2531 ปรับปรุง 2535 ไมเปดสอน 

  ระดับปริญญาตร ี         



รายงานการประเมินตนเองและรายงานประจําป มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจาํปการศึกษา 2548 

 -202-

1  วิทยาศาสตรบัณฑิต  เทคนิคการแพทย 2521 ปรับปรุง 2545   

2  วิทยาศาสตรบัณฑิต  กายภาพบําบัด 2525 ปรับปรุง 2545   

3  วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 เทคนิคการแพทย 
(เจาหนาที)่ 2546 ใหม 2546   

  ระดับปริญญาโท         

1  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาศาสตรการแพทย 2540 ปรับปรุง 2543   

2  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  กายภาพบําบัด 2546 ใหม 2546   

3  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 การบริหารพยาธิวทิยา
คลินิก 2547 ใหม 2547   

  คณะสาธารณสุขศาสตร         

  ระดับปริญญาตร ี         

1  วิทยาศาสตรบัณฑิต  วิทยาศาสตรสุขาภบิาล 2535 ปรับปรุง 2535   

2  วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 2536 ใหม 2536   

3  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) 2543 ใหม 2543   

4  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สําหรับเจาหนาที่) 2521 ปรับปรุง 2533 ไมเปดสอน 

  ระดับปริญญาโท         

1 
 สาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต  อนามัยสิ่งแวดลอม 2534 ใหม 2534   

2 
 สาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต  ชีวสถิต ิ 2539 ปปล. 2545   

3  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 2541 ปรับปรุง 2544   

4 
 สาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต  โภชนาการชุมชน 2543 ใหม 2543   

5 
 สาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต  บริหารสาธารณสุข 2544 ใหม 2544   

6 
 สาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต 

 สุขศึกษาและการสงเสริม
สุขภาพ 2546 ใหม 2546   

       

  คณะทันตแพทยศาสตร         

  ระดับประกาศนียบัตร         

1  ประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทยศาสตร 2535 ใหม 2535 ไมเปดสอน 

  ระดับปริญญาตร ี         

1  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  ทันตแพทยศาสตร 2523 ปรับปรุง 2547   

  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต         

1  ประกาศนียบัตรบณัฑิต  ปริทันตวิทยา 2536 ปรับปรุง 2543   

2  ประกาศนียบัตรบณัฑิต  วิทยาเอนโดดอนต 2537 ปรับปรุง 2543   
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3  ประกาศนียบัตรบณัฑิต  ทันตกรรมสําหรบัเด็ก 2543 ใหม 2543   

4  ประกาศนียบัตรบณัฑิต  ทันตกรรมประดิษฐ 2546 ใหม 2546   

5  ประกาศนียบัตรบณัฑิต  ทันตกรรมทั่วไป 2547 ใหม 2547   

6  ประกาศนียบัตรบณัฑิต 
 ศัลยศาสตรชองปาก
และแม็กซลิโลเฟเชียล 2549 ใหม 2548   

  ระดับปริญญาโท         

1  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ทันตสาธารณสุข 2536 ปรับปรุง 2546   

2  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ทันตกรรมจัดฟน 2537 ใหม 2538   

3  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 ทันตกรรมประดิษฐ 
(นานาชาต)ิ 2543 ปปล. 2547   

4  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ปริทันตวิทยา 2544 ใหม 2544   

5  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ทันตกรรมสําหรบัเด็ก 2544 ใหม 2544   

6  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ทันตกรรมทั่วไป 2545 ใหม 2545   

7  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ทันตกรรมประดิษฐ 2546 ใหม 2546   

8  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 ทันตกรรมจัดฟน 
(นานาชาต)ิ 2546 ใหม 2546   

  ระดับปริญญาเอก         

1  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  วิทยาศาสตรชองปาก 2546 ใหม 2546   

  คณะเภสัชศาสตร         

  ระดับปริญญาตร ี         

1  เภสัชศาสตรบัณฑิต 2523 ปปล. 2546   

2  เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 2547 ใหม 2547   

  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต         

1  ประกาศนียบัตรบณัฑิต 
 วิทยาศาสตรความงามและ
สุขภาพ 2547 ใหม 2547   

  ระดับปริญญาโท         

1  เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  เภสัชกรรมคลินิก 2538 ใหม 2538   

2  เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  เภสัชภัณฑ 2544 ปปล. 2546   

3  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 การจัดการผลิตภณัฑ
สุขภาพ 2545 ใหม 2545   

4  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 การคุมครองผูบริโภคดาน
สุขภาพ 2545 ใหม 2545   

5  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 เภสัชเคมีและผลติภัณฑ
ธรรมชาติ 2546 ใหม 2546   

6  เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
 วิทยาศาสตรความงามและ
สุขภาพ 2547 ใหม 2547   

7  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  พิษวิทยา ตน/2548 ใหม 2548   



รายงานการประเมินตนเองและรายงานประจําป มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจาํปการศึกษา 2548 

 -204-

  ระดับปริญญาเอก         

1  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 เภสัชศาสตรสังคมและการ
บริหาร 2545 ใหม 2545   

2  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ 2545 ปปล. 2548   

3  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  การบริบาลทางเภสัชกรรม 2546 ใหม 2546   

4  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 การบริบาลทางเภสัชกรรม 
(นานาชาต)ิ 2546 ใหม 2546   

5  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 เภสัชศาสตรสังคมและการ
บริหาร (นานาชาต)ิ 2546 ใหม 2546   

6  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ 
(นานาชาต)ิ 2546 ใหม 2546   

  คณะเทคโนโลยี         

  ระดับปริญญาตร ี         

1  วิทยาศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยีชีวภาพ 2527 ปรับปรุง 2543   

2  วิทยาศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยีการอาหาร 2527 ปปล. 2546   

3  วิทยาศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยีธรณี 2527 ปรับปรุง 2533   

4  วิทยาศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยีการผลิต 2538 ปรับปรุง 2547   

5  วิทยาศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยีพลังงาน   ใหม 2539 ไมเปดสอน 

6  วิทยาศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยีวัสดุ   ใหม 2539 ไมเปดสอน 

  ระดับปริญญาโท         

1  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  เทคโนโลยีธรณี ตน/2548 ปรับปรุง 2548   

2  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  เทคโนโลยีการอาหาร 2538 ปรับปรุง 2543   

3  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  เทคโนโลยีชีวภาพ 2539 ใหม 2539   

4  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  เทคโนโลยีการผลิต 2547 ใหม 2547   

  ระดับปริญญาเอก         

1  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  เทคโนโลยีการอาหาร 2542 ปปล. 2543   

2  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  เทคโนโลยีชีวภาพ 2542 ปปล. 2543   

  คณะสัตวแพทยศาสตร         

  ระดับปริญญาตร ี         

1  สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 2527 ปรับปรุง 2545   

2  วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 วิทยาศาสตรการแพทย  
(หลักสูตรเฉพาะผูไม
ประสงคจะจบ สพ.บ.) 2545 ใหม 2545   

  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต         

1 
 ป.บัณฑิตทางสัตวแพทย
คลินิก  สัตวเลี้ยง 2547 ใหม 2547   
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  ระดับปริญญาโท         

1  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาการสบืพันธุสัตว 2547 ใหม 2547   

  คณะสถาปตยกรรมศาสตร         

  ระดับปริญญาตร ี         

1 
 สถาปตยกรรมศาสตร
บัณฑิต  สถาปตยกรรมศาสตร 2530 ปปล. 2546   

2 
 สถาปตยกรรมศาสตร
บัณฑิต  ออกแบบอุตสาหกรรม ตน/2548 ใหม 2548   

  ระดับปริญญาโท         

1 
 การวางแผนภาคและเมือง
มหาบัณฑิต   2547 ใหม 2547   

  คณะวิทยาการจัดการ         

  ระดับปริญญาตร ี         

1  บริหารธุรกิจบัณฑิต  การเงิน 2537 ปรับปรุง 2544   

2  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 การจัดการการโรงแรมและ
การทองเที่ยว 2537 ปรับปรุง 2547   

3  บริหารธุรกิจบัณฑิต  การบัญชี 2542 ใหม 2542   

4  บริหารธุรกิจบัณฑิต  การตลาด 2543 ใหม 2543   

5  บริหารธุรกิจบัณฑิต  การบัญชี (ตอเนื่อง) 2546 ใหม 2546   

6  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 การจัดการการโรงแรมและ
การทองเที่ยว (ตอเนื่อง) ตน/2548 ใหม 2548   

7  บริหารธุรกิจบัณฑิต  การจัดการ ตน/2548 ใหม 2548   

8  เศรษฐศาสตรบัณฑิต 2537 ใหม 2546   

  ระดับปริญญาโท         

1  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  การตลาด 2546 ใหม 2546   

2  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  การจัดการการทองเที่ยว 2547 ใหม 2547   

3  เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  เศรษฐศาสตรธุรกิจ 2544 ใหม 2544   

4  เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  เศรษฐศาสตร (นานาชาติ) 2547 ใหม 2547   

5  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   2537 ใหม 2537 ไมเปดสอน 

  คณะศิลปกรรมศาสตร         

  ระดับปริญญาตร ี         

1  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  จิตรกรรม 2536 ใหม 2536   

2  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  ประติมากรรม 2536 ใหม 2536   

3  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  ออกแบบนิเทศศิลป 2536 ใหม 2536   

4  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  ดนตรีไทย 2536 ใหม 2536   
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5  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  ดนตรีสากล 2536 ใหม 2536   

  บัณฑิตวิทยาลัย         

  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต         

1  ประกาศนียบัตรบณัฑิต 
 การจัดการและการ
ประเมินโครงการ 2544 ใหม 2545   

  ระดับปริญญาโท         

1  การจัดการการพฒันาชนบทมหาบณัฑิต (นานาชาติ) 2534 ปรับปรุง 2543   

2  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 ชีวเวชศาสตร (หลักสูตร
สอนรวม) 2545 ใหม 2545   

  ระดับปริญญาเอก         

1  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 สาธารณสุขศาสตร 
(นานาชาต)ิ 2544 ใหม 2543   

2  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 ชีวเวชศาสตร (หลักสูตร
สอนรวม) 2545 ใหม 2545   

3  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาธารณสุขศาสตร 2546 ใหม 2546   

  วิทยาลยับัณฑิตศึกษาการจดัการ         

1  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 2542 ปรับปรุง 2546   

  วิทยาเขตหนองคาย         

  ระดับปริญญาตร ี         

1  บริหารธุรกิจบัณฑิต  ธุรกิจระหวางประเทศ ตน/2548 ใหม 2548   

2  บริหารธุรกิจบัณฑิต  การเงิน 2541       

3  เศรษฐศาสตรบัณฑิต  เศรษฐศาสตร 2541  ใชหลักสูตรที่เปดสอน   

4  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 การจัดการการโรงแรมและ
การทองเที่ยว 2542  ในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

5  วิทยาศาสตรบัณฑิต  วิทยาการคอมพวิเตอร 2543  (ไมนับรวมจํานวนหลักสูตร) 

6  วิทยาศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยีการอาหาร 2543      

7  วิทยาศาสตรบัณฑิต  การประมง 2543      

8  นิติศาสตรบัณฑิต  นิติศาสตร ตน/2548       

 หมายเหต ุ  ปปล. หมายถึง ปรับปรุงเล็กนอย     

    กลุมภารกิจพัฒนาวิชาการ 

    สํานักบริหารและพฒันาวิชาการ 
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เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานประเมินตนเอง ตามกลุมสาขาวิชา  
-------------------------------------------------------- 

 ตามที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)       
จะดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษารอบที่สอง โดยไดกําหนดกรอบการประเมิน
คุณภาพภายนอกเปนรายมาตรฐานและโดยรวม ทั้งในระดับกลุมสาขาวิชาและระดับสถาบัน กอปรกับ
มหาวิทยาลัยขอนแกนจะเขารับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สองในเดือนกันยายน 2549 นั้น 
ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกของมหาวิทยาลัย เปนไปดวยความเรียบรอย       
มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค 
 ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23 (1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน พ.ศ. 2541 จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประเมินตนเอง ตามกลุมสาขาวิชา ประจําป
การศึกษา 2548 ประกอบดวยผูดํารงตําแหนงและรายชื่อตอไปนี้ 
 

1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 คณบดีคณะแพทยศาสตร เปนประธานกรรมการ 
 รองศาสตราจารยพิศาล  ไมเรยีง  
 (รองคณบดีฝายแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร) 

เปนกรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารยวีระศักดิ์  ชายผา 
 (คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร) 

เปนกรรมการ 

 นางสาววรรณี  ชัยเฉลมิพงษ 
 (รองคณบดีฝายพัฒนาและประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร)  

เปนกรรมการ 

 รองศาสตราจารยสุวดี  โฆษิตบวรชัย 
 (รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา คณะทนัตแพทยศาสตร)  

เปนกรรมการ 

 รองศาสตราจารยสมชาย  รัตนทองคาํ 
 (รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา คณะเทคนิคการแพทย) 

เปนกรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารยอําพน  ศรีรักษา 
 (ผูชวยคณบดีฝายการประกนัคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร)  

เปนกรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารยสมบูรณ  แสงมณเีดช 
 (รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร) 

เปนกรรมการ 

 ผูชวยศาสตรารจารยอัญชลี  ตตัตะวะศาสตร  
 (รองคณบดีฝายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย) 

เปนกรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารยเสาวลักษณ  สุขประเสริฐ  เปนกรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารยอนุชา  นิลประพันธ  เปนกรรมการ 

คําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ที่  2455/2549 
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 ผูชวยศาสตราจารยอําพร  ไตรภัทร เปนกรรมการ 
 นางฝากจิต  คุณุรัตน  เปนกรรมการ 
 นางนภาภรณ  สุวรรณเจริญ  เปนกรรมการ 
 นายประสาท  แสนไชย  เปนกรรมการ 
 นายบุญคงศิลป  วานมนตรี  เปนกรรมการ 
 นางผุสนี  อัยยะแกว  เปนกรรมการ 
 นางหอมหวล  นาถ้ําเพชร  เปนกรรมการ 
 นางอนงคศรี  งอสอน  เปนกรรมการและเลขานุการ 
 นางสมพิศ  นามเปอย  เปนกรรมการและผูชวยเลขานกุาร 
 นางภาวนา  สีผาย  เปนกรรมการและผูชวยเลขานกุาร 
 นายคมสัน  พันธุชัยเพชร เปนกรรมการและผูชวยเลขานกุาร 
2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพและวิทยาศาสตรชีวภาพ 

 รองศาสตราจารยวิชุดา ไชยศวิามงคล  
 (ประธานคณะกรรมการประกนัคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร) 

เปนประธานกรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารยพรเทพ  ถนนแกว 
 (รองคณบดีฝายวิชาการและวจิัย คณะเทคโนโลยี) 

เปนกรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารยวันชัย  สุมเล็ก 
 (รองอธิการบดฝีายวิทยาเขตหนองคาย) 

เปนกรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารยพสิิฎฐ  เจรญิสุขใจ  เปนกรรมการ 
 นายอภิศักดิ์  พัฒนจักร  เปนกรรมการ 

 นายมานพ  ศรอุีทธา 
 (หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาเขตหนองคาย) 

เปนกรรมการ 

 นางอาภรณ  พลเยีย่ม  เปนกรรมการ 
 นายจิรวัฒน  อุนโรจน เปนกรรมการ 
 นางสุคนธ  กลิน่ผกา เปนกรรมการและเลขานุการ 
 นายจักรพงษ  นนทไทย  เปนกรรมการและผูชวยเลขานกุาร 
 นางเพียงเพ็ญ  ภาคอุทัย เปนกรรมการและผูชวยเลขานกุาร 
3. กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร เปนประธานกรรมการ 
 รองคณบดีฝายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร เปนกรรมการ 
 รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร เปนกรรมการ 
 รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสมัพันธ คณะวิศวกรรมศาสตร เปนกรรมการ 
 รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร เปนกรรมการ 
 ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร เปนกรรมการ 
 ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร เปนกรรมการ 
 ผูชวยคณบดีฝายกลยทุธและติดตามผล คณะวิศวกรรมศาสตร เปนกรรมการ 
 นายทองปาน  สุนทรารักษ  เปนกรรมการ 
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 (หัวหนางานนโยบายและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร) 
 ผูชวยศาสตราจารยศิริรัตน  วงศประกรณกุล  เปนกรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารยกันยรัตน  โหละสุต เปนกรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารยศรสีวัสดิ์  ทรัพยสมบูรณ เปนกรรมการ 
 นางสาวอภิญญา  จันทรธีระวงศ เปนกรรมการและเลขานุการ 

 นางสุกัญญา  สดุภักดี เปนกรรมการและผูชวยเลขานกุาร 
 นายจักรินทร  ศิลารัตน เปนกรรมการและผูชวยเลขานกุาร 
 นายจิรพันธ  เครือสาร เปนกรรมการและผูชวยเลขานกุาร 
4. กลุมสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 
 คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร เปนประธานกรรมการ 
 รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา คณะสถาปตยกรรมศาสตร เปนกรรมการ 
 รองคณบดีฝายวิจัย คณะสถาปตยกรรมศาสตร เปนกรรมการ 
 ผูชวยคณบดีฝายบรหิาร คณะสถาปตยกรรมศาสตร เปนกรรมการ 
 รองศาสตราจารยบวรศิลป  เชาวนชื่น เปนกรรมการ 
 นางวาสนา  ราํเพยพล  เปนกรรมการและเลขานุการ 
 นายอนุวัฒน  กิจโกศล เปนกรรมการและผูชวยเลขานกุาร 
 นายคมสัน  พนัธุชัยเพชร เปนกรรมการและผูชวยเลขานกุาร 
5. กลุมสาขาวิชาเกษตรศาสตร 
 คณบดีคณะเกษตรศาสตร เปนประธานกรรมการ 
 รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร เปนกรรมการ 
 รองคณบดีฝายบริหารวางแผนและพัฒนา คณะเกษตรศาสตร เปนกรรมการ 
 รองคณบดีฝายวิจัย คณะเกษตรศาสตร เปนกรรมการ 
 รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร เปนกรรมการ 
 รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ คณะเกษตรศาสตร เปนกรรมการ 
 รองศาสตราจารยชัยชาญ  วงศสามัญ    เปนกรรมการ 
 รองศาสตราจารยเพยีรศักดิ์  ภักดี                        เปนกรรมการ 
 รองศาสตราจารยสุภร  กตเวทิน เปนกรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารยดรุณี  โชตษิฐยางกูร    เปนกรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารยไชยวิทย  ธนไพศาล เปนกรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารยศิริรัตน  วงศประกรณกุล  เปนกรรมการ 
 ผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร เปนกรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวชลธร  โสภณ    เปนกรรมการและผูชวยเลขานกุาร 
 นางดวงสมร  แสนเมือง เปนกรรมการและผูชวยเลขานกุาร 
 นางสาวสดใส  พิมพทองงาม เปนกรรมการและผูชวยเลขานกุาร 
6. กลุมสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร การบัญชี การจัดการ การทองเที่ยว และเศรษฐศาสตร 
 รองศาสตราจารยมันทนา  สามารถ 
 (คณบดีคณะวิทยาการจัดการ) 

เปนประธานกรรมการ 
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 ผูชวยศาสตราจารยบุญสง  วัฒนกิจ 
 (รองผูอํานวยการฝายบริหาร วิทยาลัยบณัฑิตศึกษาการจัดการ) 

เปนกรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารยวันชัย  สุมเล็ก 
 (รองอธิการบดฝีายวิทยาเขตหนองคาย) 

เปนกรรมการ 

 นางสาวหทัยทพิย  ตริยาวธัญ ู
 (หัวหนาสายวชิาบริหารุกิจและการจัดการ วิทยาเขตหนองคาย) 

เปนกรรมการ  

 ผูชวยศาสตราจารยจงรักษ  หงษงาม เปนกรรมการ 
 นางสาวปณัทพร  เรืองเชิงชมุ เปนกรรมการและเลขานุการ 
 นางพรสวรรค  ทองสุโขวงศ  เปนกรรมการและผูชวยเลขานกุาร 
 นายจักรพงษ  นนทไทย  เปนกรรมการและผูชวยเลขานกุาร 
 นางภัทรวดี  พลไพรสรรพ  เปนกรรมการและผูชวยเลขานกุาร 
 นายวีระชัย  อุสูงเนิน เปนกรรมการและผูชวยเลขานกุาร 
 นางภาวนา  สีผาย เปนกรรมการและผูชวยเลขานกุาร 
7. กลุมสาขาวิชาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร (การสอน)  

 คณบดีคณะศึกษาศาสตร เปนประธานกรรมการ 
 ผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร เปนกรรมการ 
 รองศาสตราจารยบวรศิลป  เชาวนชื่น เปนกรรมการ 
 รองศาสตราจารยวัลลภา  อารรีัตน เปนกรรมการ 
 รองศาสตราจารยนิลมณี  พิทกัษ เปนกรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารยอรุณศรี  อ้ึงประเสริฐ เปนกรรมการ 
 นายหลา  ภวภตูานนท เปนกรรมการ 
 นายสัมพันธ  จากถิ่นขจรไกล เปนกรรมการและเลขานุการ 
 นางอรกัญญา  เบาจรรยา เปนกรรมการและผูชวยเลขานกุาร 
 นายจิรพันธ  เครือสาร เปนกรรมการและผูชวยเลขานกุาร 
8. กลุมสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป และประยุกตศิลป 
 ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร เปนประธานกรรมการ 
 ผูชวยคณบดีฝายวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร เปนกรรมการ 
 รองศาสตราจารยบวรศิลป  เชาวนชื่น เปนกรรมการ 
 นายอรรถยุทธ  อินทรปรีชา เปนกรรมการ 
 นายรณภพ  เตชะวงศ เปนกรรมการ 
 นายภาณุ  อุดมเพทายกุล เปนกรรมการ 

 นายกษม  อมนัตกุล เปนกรรมการ 
 นายวิชิต  ภักดีรัตน เปนกรรมการ 
 นางสาวพรหมพร  เฉยไสย เปนกรรมการ 

 นางสาววรลักษ  ศรีอนันต เปนกรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวอัศนีย  ชมภูเขียว เปนกรรมการและผูชวยเลขานกุาร 
 นางภาวนา  สผีาย เปนกรรมการและผูชวยเลขานกุาร 
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9. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 รองศาสตราจารยสุรนาท  ขมะณะรงค 
 (รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)  

เปนประธานกรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี  ตัตตะวะศาสตร  
 (รองคณบดีฝายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย) 

เปนกรรมการ 

 นายกิตติบดี  ใยพูล 
 (ผูอํานวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต) 

เปนกรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารยวันชัย  สุมเล็ก 
 (รองอธิการบดฝีายวิทยาเขตหนองคาย) 

เปนกรรมการ 

 นายบดี  ปุษยายนันท 
           (หวัหนาสายวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรประยกุตวิทยาเขตหนองคาย) 

เปนกรรมการ 

 รองศาสตราจารยลาํปาง  แมนมาตย เปนกรรมการ 
 รองศาสตราจรยภรณี  ศิริโชติ เปนกรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารยดุษฎี  อายวัุฒน  เปนกรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารยไชยวิทย  ธนไพศาล เปนกรรมการ 
 นางสาวศศิธร  สิทธพิรหม  เปนกรรมการและเลขานุการ 
 นางหอมหวล  นาถ้ําเพชร  เปนกรรมการและผูชวยเลขานกุาร 
 นายจักรพงษ  นนทไทย  เปนกรรมการและผูชวยเลขานกุาร 
 นางสาวสดใส  พิมพทองงาม เปนกรรมการและผูชวยเลขานกุาร 
 

โดยใหมีหนาที่ดังนี้ 
 1. วิเคราะห สรุปผล และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ตามกลุมสาขาวิชา ประจําปการศึกษา
2548 เพื่อเสนอตอที่ประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 2. นําเสนอผลการประเมินตนเอง ตามกลุมสาขาวิชา ประจําปการศึกษา 2548 เพื่อการรับรอง
มาตรฐานจาก สมศ. 
 
 ทั้งน้ี ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ส่ัง ณ วันที่ 6  กรกฎาคม พ.ศ. 2549 
 

รองศาสตราจารยดํารงค  หอมดี
รองอธิการบดฝีายบริหาร 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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  หลักฐานอางอิงตามมาตรฐาน 
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
เอกสารอางอิงหมายเลข 1.1.1  ภาวะการหางานทําของบัณฑิต ปการศึกษา 2547 
เอกสารอางอิงหมายเลข 1.1.2 ภาวะการหางานทําของบัณฑิต ปการศึกษา 2545 
เอกสารอางอิงหมายเลข 1.2 รายงานบัณฑิตไดงานทําตรงสาขาและไดรับเงินเดือนตามเกณฑ  

ปการศึกษา 2547   
เอกสารอางอิงหมายเลข 1.3 รายงานบัณฑิตไดงานทําตรงสาขาและไดรับเงินเดือนตามเกณฑ  

ปการศึกษา 2547   
เอกสารอางอิงหมายเลข 1.4.1 รายงานความพึงพอใจของนายจางผูประกอบ/ผูใชบัณฑิตปการศึกษา  2547 
เอกสารอางอิงหมายเลข 1.4.2  รายงานความพึงพอใจของนายจางผูประกอบ/ผูใชบัณฑิตปการศึกษา  2546 
เอกสารอางอิงหมายเลข 1.5  รายชื่อนักศึกษาและศิษยเกา ชื่อรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ ยกยอง 

ในรอบ 3 ปท่ีผานมา 
เอกสารอางอิงหมายเลข 1.6  จํานวนวิทยานิพนธ และงานวิชาการ ของนักศึกษา ท่ีไดรับรางวัล 

ในรอบ 3 ป ท่ีผานมา  
เอกสารอางอิงหมายเลข 1.7.1  บทความวิทยานิพนธปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ 
เอกสารอางอิงหมายเลข 1.7.2  บทความวิทยานิพนธปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ 
เอกสารอางอิงหมายเลข 1.8.1  บทความวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ 
เอกสารอางอิงหมายเลข 1.8.2  บทความวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ 
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
เอกสารอางอิงหมายเลข 2.1 ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
เอกสารอางอิงหมายเลข 2.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในมหาวิทยาลัย   

ประจําปงบประมาณ   2548 
เอกสารอางอิงหมายเลข 2.3 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2548       
เอกสารอางอิงหมายเลข 2.4 จํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับทุนวิจัยและงานสรางสรรคภายในมหาวิทยาลัย 
เอกสารอางอิงหมายเลข 2.5 จํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับทุนวิจัยและงานสรางสรรคภายนอกมหาวิทยาลัย 
เอกสารอางอิงหมายเลข 2.6 ทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน Refereed Journal                     

หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
เอกสารอางอิงหมายเลข 2.7 จํานวนและรายการจะทะเบียนทรัพยสินทางปญญา สิทธิบัตร หรือ อนุ

สิทธิบัตร จําแนกในประเทศหรือตางประเทศ ในรอบ 5 ป ท่ีผานมา 
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
เอกสารอางอิงหมายเลข 3.1.1 จํานวนกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ ศูนยบริการวิชาการ 
เอกสารอางอิงหมายเลข 3.1.2 จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ จําแนกเปนรายคณะ 
เอกสารอางอิงหมายเลข 3.2  จํานวนอาจารยท่ีเปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบันเปน

กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ 
เอกสารอางอิงหมายเลข 3.3.1  แผนการดําเนินงานการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ 
เอกสารอางอิงหมายเลข 3.3.2 รายวิชาการท่ีนําการบริการวิชาการมาใชในการเรียนการสอน   
เอกสารอางอิงหมายเลข 3.3.3 โครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใชในการวิจัย 
เอกสารอางอิงหมายเลข 3.3.4 การบูรณาการการวิจัยและการใหบริการวิชาการ 
เอกสารอางอิงหมายเลข 3.4.1 จํานวนกิจกรรม/โครงการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ  
เอกสารอางอิงหมายเลข 3.4.2 จํานวนคาใชจายที่สถาบันใชไปในการใหบริการทางวิชาการและวิชาการ 
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มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เอกสารอางอิงหมายเลข 4.1.1 จํานวนกิจกรรมกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณฯ 
เอกสารอางอิงหมายเลข 4.1.2 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาระดับปริญญาตรีภาคปกติ  
เอกสารอางอิงหมายเลข 4.2.1 จํานวนคาใชจายที่สถาบันใชไปในการอนุรักษ พัฒนา และเสริมสรางเอกลักษณ 

ศิลปะ และวัฒนธรรมใหบริการทางวิชาการแกชุมชน/สังคม 
เอกสารอางอิงหมายเลข 4.2.2 งบดําเนินการในงบประมาณ  2548  
มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
เอกสารอางอิงหมายเลข  5.1.1 รายงานการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
เอกสารอางอิงหมายเลข  5.1.2 หลักฐานที่แสดงถึงการเปดโอกาสใหตรวจสอบสภามหาวิทยาลัย/

กรรมการบริหารสูงสุด เชนรายงานทาง 
เอกสารอางอิงหมายเลข  5.1.3 รายงานการติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจหลักของ

มหาวิทยาลัย อยางครบถวน   
เอกสารอางอิงหมายเลข  5.1.4 แผนการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
เอกสารอางอิงหมายเลข  5.1.5 จํานวนครั้งในการประชุมจริงของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เอกสารอางอิงหมายเลข  5.1.6 หลักฐานจํานวนวันที่สงเอกสารใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เอกสารอางอิงหมายเลข  5.1.7 ผลการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย/อธิการบดี 
เอกสารอางอิงหมายเลข  5.1.8 หลักเกณฑการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย/

อธิการบดี 
เอกสารอางอิงหมายเลข  5.2.1 แผนการจัดการความรู  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ปงบประมาณ  2548 
เอกสารอางอิงหมายเลข  5.2.2 ผลการดําเนินงาน/ ความสําเร็จจากการจัดความรู 
เอกสารอางอิงหมายเลข  5.2.3 หลักฐานการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการ

ความรูให   เปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการ
ความรู 

เอกสารอางอิงหมายเลข  5.3.1      คณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 
เอกสารอางอิงหมายเลข  5.3.2 แผนยุทธศาสตร/แผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยขอนแกน  
เอกสารอางอิงหมายเลข  5.3.3 ผลการวิเคราะหความสอดคลองของแผนยุทธศาสตร/แผนกลยุทธกับ           

ยุทธศาสตรชาติ/แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย 
เอกสารอางอิงหมายเลข  5.4.1 ทรัพยากรที่ใชรวมกัน 
เอกสารอางอิงหมายเลข  5.4.2 แผนการใชทรัพยากรท่ีใชรวมกัน 
เอกสารอางอิงหมายเลข  5.4.3 รายงานผลการดําเนินงาน /ผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช

ทรัพยากรรวมกับ                                                               
เอกสารอางอิงหมายเลข  5.5.1 นโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ 
เอกสารอางอิงหมายเลข  5.5.2 ระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ   
เอกสารอางอิงหมายเลข  5.5.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 
เอกสารอางอิงหมายเลข 5.6.1   สินทรัพยถาวร จําแนกตามคํานิยาม ไดแก ครุภัณฑ อาคารสถานที่ และท่ีดิน 
เอกสารอางอิงหมายเลข 5.6.2   จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ในปงบประมาณ 2548 
เอกสารอางอิงหมายเลข  5.7.1     คาใชจายทั้งหมด ในปงบประมาณนั้น จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 
เอกสารอางอิงหมายเลข 5.7.2    จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ในปงบประมาณ 2548 
เอกสารอางอิงหมายเลข  5.8.1   เงินเหลือจายสุทธิ 
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เอกสารอางอิงหมายเลข  5.8.2  งบดําเนินการที่ใชจายจริงท้ังหมด ในปงบประมาณ  
เอกสารอางอิงหมายเลข  5.9.1  จํานวนอาจารยประจํา ในปการศึกษานั้น เฉพาะอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริง 
เอกสารอางอิงหมายเลข 5.9.2  จํานวนอาจารยประจําท่ี นําเสนอผลงานวิชาการท้ังในและตางประเทศ  
เอกสารอางอิงหมายเลข  5.9.3 จํานวนอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการท้ังในและตางประเทศ 
เอกสารอางอิงหมายเลข 5.10.1  จํานวนเงินที่สถาบันจัดสรรสําหรับการพัฒนาคณาจารยในประเทศ  
เอกสารอางอิงหมายเลข 5.10.2   จํานวนเงินที่สถาบันจัดสรรสําหรับการพัฒนาคณาจารยตางประประเทศ   
เอกสารอางอิงหมายเลข  5.11.1 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน ในปงบประมาณ  2548 
เอกสารอางอิงหมายเลข  5.11.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน ท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ

ท้ังในประเทศและตางประเทศ 
มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
เอกสารอางอิงหมายเลข  6.1.1  จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมด  
เอกสารอางอิงหมายเลข  6.1.2 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบัน เปดสอนในปการศึกษานั้น  
เอกสารอางอิงหมายเลข  6.2.1   จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น เฉพาะอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริง 
เอกสารอางอิงหมายเลข 6.2.2    จํานวนศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
เอกสารอางอิงหมายเลข  6.2.3 จํานวนรายวิชา และจํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่สถาบันเปดสอน               

และจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในแตละรายวิชา โดยจําแนกนักศึกษา
ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 

เอกสารอางอิงหมายเลข 6.3.1   จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษา 2548   
เอกสารอางอิงหมายเลข 6.3.2   จํานวนอาจารยประจําท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ปการศึกษา 2548 
 
เอกสารอางอิงหมายเลข 6.4.1   

จํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ โดยใหนําเสนอแยก
ตําแหนงวิชาการ ระดับศาสตราจารย รองศาสตราจารย  และผูชวย
ศาสตราจารย 

เอกสารอางอิงหมายเลข  6.5.1    คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือพิจารณากําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับ        
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

เอกสารอางอิงหมายเลข  6.5.2    ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยจรรยาวิชาชีพของขาราชการและ     
อาจารย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

เอกสารอางอิงหมายเลข  6.5.3   คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกน    
เอกสารอางอิงหมายเลข  6.5.4   คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือชวยคณะกรรมการจรรยาบรรณ                       

มหาวิทยาลัยขอนแกน    
เอกสารอางอิงหมายเลข 6.5.5   (ราง) คูมือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  
เอกสารอางอิงหมายเลข  6.6.1   จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ 
เอกสารอางอิงหมายเลข  6.6.2  จํานวนชั่วโมงในภาคสนาม  
เอกสารอางอิงหมายเลข  6.6.3 จํานวนโปรแกรม/ รายวิชาที่เปนวิชาเลือกเสรี  
เอกสารอางอิงหมายเลข 6.6.4   ผลการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล 
เอกสารอางอิงหมายเลข  6.6.5   ผลการประเมินผลการเรยีนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรู  
เอกสารอางอิงหมายเลข  6.6.6   ผลงานอาจารยที่เปนงานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียน

และนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน 
เอกสารอางอิงหมายเลข  6.6.7   จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร  
เอกสารอางอิงหมายเลข  6.6.8   จํานวนชั่วโมงที่เปดใหบริการใหนิสิตนักศึกษาใชหองสมุดและหอง 
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คอมพิวเตอรตอวัน เปนตน 
เอกสารอางอิงหมายเลข  6.6.9   แผนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
เอกสารอางอิงหมายเลข 6.6.10   โครงการอบรมเพื่อพัฒนาอาจารยดานการเรยีนการสอน 
เอกสารอางอิงหมายเลข 6.6.11   โครงการอบรมสื่อตนแบบ e-learning 
เอกสารอางอิงหมายเลข 6.7   รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารย

และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู    
เอกสารอางอิงหมายเลข  6.9.1 คาใชจายในระบบหองสมุดของสวนกลาง สาํนักวิทยบริการ    
เอกสารอางอิงหมายเลข  6.9.2   คาใชจายในระบบคอมพิวเตอรและสารสนเทศศูนยคอมพิวเตอร 
เอกสารอางอิงหมายเลข  6.9.3   คาใชจายในระบบคอมพิวเตอรและสารสนเทศศูนยคอมพิวเตอร 
เอกสารอางอิงหมายเลข  6.9.4    จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบในปงบประมาณ 2548 
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ 
เอกสารอางอิง หมายเลข  7.1.1 คูมือและแผนการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
เอกสารอางอิง หมายเลข  7.1.2 วิธีและระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
เอกสารอางอิง หมายเลข  7.1.3 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา2547 
เอกสารอางอิง หมายเลข  7.1.4 โครงการจัดอบรมและพัฒนาศักยภาพผูตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
เอกสารอางอิง หมายเลข  7.1.5 รายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2548 
เอกสารอางอิง หมายเลข  7.1.6 รายงานการประเมินตนเองของกลุมสาขา 9  กลุมสาขา 
เอกสารอางอิง หมายเลข  7.1.7 การนําเอาผลจากการประเมินคุณภาพภายนอกมาพัฒนาปรับปรุงการ

ดําเนินงาน 
เอกสารอางอิง หมายเลข  7.1.8 ตัวบงชี้การตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน ป

การศึกษา 2548 
เอกสารอางอิง หมายเลข  7.1.9 ดัชนีและเกณฑการตรวจประเมินคุณภาพภายในหนวยงานสนับสนุน  

ปการศึกษา 2548 
เอกสารอางอิงหมายเลข 7.2.1 การปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองตามพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย/กลุมสาขาวิชา 
เอกสารอางอิงหมายเลข 7.2.2 การรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอหนวยงานที่เก่ียวของ และ

สาธารณชน 
เอกสารอางอิงหมายเลข 7.2.3 การนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงาน 
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คณะผูจัดทํา 
 
ที่ปรึกษา 

รศ.สุมนต สกลไชย อธิการบดมีหาวิทยาลยัขอนแกน 
ผศ.อารมย ตัดตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
รศ.รังสรรค เนียมสนิท รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร 
รศ.กุลธิดา ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสมัพันธ 

และ 
คณะกรรมการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน  
คณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน  
คณะกรรมการดําเนินงานประเมินตนเอง ตามกลุมสาขาวิชา 

 
 
รวบรวมขอมูล  

รศ.นพ.บวรศลิป     เชาวนชื่น ผูชวยอธิการบดีฝายการประกนัคุณภาพ  
รักษาการผูอํานวยการสาํนักงานประเมินและประกันคุณภาพ 

ผศ.ไชยวิทย      ธนไพศาล รองผูอํานวยการสาํนักงานประเมินและประกันคุณภาพ  
ผศ.ศิริรัตน         วงศประกรณกุล รองผูอํานวยการสาํนักงานประเมินและประกันคุณภาพ  
นางภาวนา        สีผาย เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
นางสาวสดใส       พิมพทองงาม นักวิชาการศึกษา 
นางสาวกรรณิการ   สนธเิปรม เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป 
นายจิรพันธ        เครือสาร เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป 
นางสาวยุพิน      งามเนตร พนักงานธรุการ  

 
 
ออกแบบปก 

นายคมสัน พันธุชัยเพชร เจาหนาทีบ่ริหารขอมูลและสารสนเทศ  
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