
 

 
 



รายงานประเมินตนเอง ปการศึกษา  2549 ก 

 
คํานํา 

 
 ดวยตระหนักถึงความสําคัญของระบบการประกันคุณภาพ ตามความในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ระบุใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการการศึกษาที่มีกระบวนการนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาอยางตอเน่ืองตลอดจนใหจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด 
หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน  มหาวิทยาลัยขอนแกนไดดําเนินการดานการประกัน
คุณภาพและมีพัฒนาการอยางตอเน่ือง นับตั้งแตป พ.ศ. 2541 โดยระยะแรกของการดําเนินการนั้น 
มหาวิทยาลัยไดมุงเนนดานการสรางความเขาใจ และกระตุนใหทุกคณะ ทุกหนวยงานไดตระหนัก และ
เห็นความสําคัญของระบบการประกันคุณภาพ ตลอดจนใหการสนับสนุนปจจัยที่สําคัญในการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพตามบริบทของแตละหนวยงาน ไดรับการตรวจประเมินจาก สมศ. 2 ครั้ง และ
ในปการศึกษาที่ผานมาไดนําระบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาประยุกต
เปนระบบการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ทั้งน้ียังคงไวซ่ึง องคประกอบคุณภาพการศึกษาตาม
กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 และมาตรฐานการอุดมศึกษาอยางครบถวน 
 มหาวิทยาลัยขอนแกนไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานดาน
การประกันคุณภาพตามกรอบการประเมินคุณภาพภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ  มาตรฐานการอุดมศึกษาทั้ง 3 ดาน และวิเคราะหประเมินตนเองถึง
จุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา เพ่ือนําไปใชประโยชนตอไป 
 ขอขอบคุณคณะผูบริหาร คณาจารย ตลอดจนบุคลากรทุกระดับ โดยเฉพาะ คณะผูตรวจ
ประเมินที่เปนสวนสําคัญ ในการพัฒนาระดับมาตรฐาน และรักษาไวซ่ึงคุณภาพของการจัดการศึกษาและ
พันธกิจทุกดาน อันจะนําพามหาวิทยาลัยขอนแกนไปสูวัฒนธรรมการพัฒนาคุณภาพ สังคมภูมิปญญา
แหงการเรียนรู มีธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบตอสังคม ซ่ึงจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัยไดตอไป 
 
 

รองศาสตราจารย ดร. สุมนต  สกลไชย 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

กันยายน   2550 
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สารบัญ 
 
เรื่อง หนา 
สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของมหาวิทยาลัย  1 
สวนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง  24 
 องคประกอบที ่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน  25 
 องคประกอบที ่ 2  การเรียนการสอน  29 
 องคประกอบที ่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 53 
 องคประกอบที ่ 4  การวิจัย 58 
 องคประกอบที ่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 66 
 องคประกอบที ่ 6  การทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม  72 
 องคประกอบที ่ 7  การบรหิารและจัดการ  75 
 องคประกอบที ่ 8  การเงนิและงบประมาณ  101 
 องคประกอบที ่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  106 
สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเปาหมาย 113 
สวนที่ 4 การวิเคราะหจุดแข็ง และโอกาสในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยขอนแกน 124 
สวนที่ 5 ขอมูลพื้นฐาน  (Common Data  Set) 130 
ภาคผนวก 135 
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สวนที่ 1  
 

ขอมูลเบื้องตนของมหาวิทยาลัย 
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    ประวติัและพัฒนาการมหาวิทยาลัย   
 

       

 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล ปพุทธศักราช 2484 รัฐบาล มีนโยบาย
และโครงการที่จะขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาสูสวนภูมิภาคโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะจัดต้ัง
มหาวิทยาลัยที่จังหวัดอุบลราชธานี แตในระหวางนั้นไดเกิดสงครามเอเซียบูรพา โครงการนี้จึงยุติลง 
จนกระทั่งในปพุทธศักราช 2503 รัฐบาลไดทบทวนการจัดต้ังมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีก
ครั้งหนึ่ง ในปพุทธศักราช 2505 จึงไดมีมติใหจัดต้ังสถาบันการศึกษาชั้นสูงดานวิศวกรรมศาสตรและ
เกษตรศาสตรขึ้นที่จังหวัดขอนแกนและเสนอชื่อสถาบันแหงนี้เปนภาษาอังกฤษวา Khon Kaen Institute of 
Technology ใชชื่อยอวา K.I.T. โดยอยูในความดูแลของสภาการศึกษาแหงชาติ จัดรางหลักสูตรตลอดจน
การประสานความรวมมือจากตางประเทศ ในปพุทธศักราช 2506 คณะอนุกรรมการไดตกลงเลือกบานสีฐาน 
ตําบลในเมือง เปนที่ต้ังมหาวิทยาลัย ในเนื้อที่ 5,500 ไร หางจากตัวเมืองขอนแกน 4 กิโลเมตร และเปล่ียน
ชื่อเปน มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในขณะนั้นสํานักงานของมหาวิทยาลัยอยูที่กรุงเทพมหานคร รับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 
2507 จํานวนทั้งสิ้น 107  คน เปนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร 49 คน และคณะวิศวกรรมศาสตร 58 คน 
โดยฝากเรียนที่คณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร (มหาวิทยาลัยมหิดลในปจจุบัน) 
และในปพุทธศักราช 2508 คณะรัฐมนตรีมีมติใหเปลี่ยนชื่อจาก มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปน 
มหาวิทยาลัยขอนแกน มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกนและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 25 มกราคม ปพุทธศักราช 2509 ซึ่งถือเปนวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย และในปเดียวกันนี้ไดยายนักศึกษาทั้งหมด มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแกน ณ ที่ต้ังปจจุบัน 
 
พัฒนาการในชวงแผนพัฒนาการศกึษาระยะที่  2 (2510 - 2514) 
ป  พ.ศ.  2510      มหาวิทยาลัยขอนแกนประกอบดวย 3 คณะวิชา คือ คณะเกษตรศาสตร  

คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะวิทยาศาสตรอักษรศาสตร ซึ่งคณะหลังนี้  ในขณะ
นั้นทําหนาที่ เปนฝายบริการทางวิชาการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร  และ
ภาษาอังกฤษ ใหแก 2 คณะแรก แตยังมิได มีนักศึกษาภายในคณะเอง 

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

ป  พ.ศ.  2513   จัดต้ัง คณะศึกษาศาสตร อยางเปนทางการ 
ป  พ.ศ.  2514     จัดต้ัง คณะพยาบาลศาสตร และรับนักศึกษารุนแรก จํานวน 60 คน 
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 พัฒนาการในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 3  (2515 - 2519) 
ป  พ.ศ.  2515 จัดต้ัง คณะแพทยศาสตร 
ป  พ.ศ.  2516 คณะวิทยาศาสตร - อักษรศาสตร เปดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

รุนแรก 
ป  พ.ศ.  2517 คณะแพทยศาสตร รับนักศึกษารุนแรก โดยรับจากคณะวิทยาศาสตรมาศึกษาในชั้น

ปที่  2 จํานวน 16 คน และรับนกัศึกษาใหม มาศึกษาในชั้นปที่ 1 จํานวน 44 คน 
ป  พ.ศ.  2518   เปดรับนกัศึกษาเขาศึกษาใน สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร หลักสูตรอักษรศาสตร

บัณฑิต 
 
พัฒนาการในชวงแผนพัฒนาการศกึษาระยะที่ 4  (2520 - 2524) 
ป  พ.ศ.  2521 จัดต้ัง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซึ่งมีนักศึกษาแลวในสาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร 
 จัดต้ัง คณะเทคนิคการแพทย และเปดรับนกัศึกษา รุนแรกในปการศึกษา 2522 

จํานวน  19 คน   
 จัดต้ัง คณะสาธารณสุขศาสตร โดยรับนักศึกษารุนแรก ในป 2523 จํานวน  

30 คน 
ป  พ.ศ.  2521 จัดต้ัง บัณฑิตวิทยาลัย และเปดรับนักศึกษาระดับปริญญาโทรุนแรก ใน ปการศึกษา  

2523 จํานวน 14 คน ใน 3 สาขาวิชา คือ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและประเมินผล
การศึกษาและวิศวกรรมโครงสราง 

ป  พ.ศ.  2522 จัดต้ัง คณะทันตแพทยศาสตร ซึ่งเปดรับนักศึกษารุนแรกในป 2523 จํานวน 30 คน 
ป  พ.ศ.  2523 จัดต้ัง คณะเภสัชศาสตร และรับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2525 จํานวน 30 

คน   
 
   พัฒนาการในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 5 (2525 - 2529) 
ป  พ.ศ.  2527    จัดต้ัง คณะเทคโนโลยี และเปดรับนักศึกษารุนแรก จํานวน 40 คน 
ป  พ.ศ.  2529 จัดต้ัง คณะสัตวแพทยศาสตร และเปดรับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2530 

จํานวน  36 คน 
 
   พัฒนาการในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 6 (2530 - 2534) 
ป  พ.ศ.  2530   จัดต้ัง วิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเปดรับนักศึกษารุนแรก ในปการศึกษา 2531 

จํานวน 67 คน ใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเกษตรศาสตร 38 คน และสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 29 คน 

ป  พ.ศ.  2531   จัดต้ัง คณะสถาปตยกรรมศาสตร และเปดรับนักศึกษารุนแรก จํานวน 24 คน 
ป  พ.ศ.  2533 วิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดแยกจากมหาวิทยาลัยขอนแกน  และจัด ต้ังเปน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2533 
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พัฒนาการในชวงแผนพัฒนาการศกึษาระยะที่  7 (2535 - 2539) 
ป  พ.ศ.  2535 จัดต้ัง คณะวิทยาการจัดการ และเปดรับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2536 จํานวน 

69 คน 
ป  พ.ศ.  2537 จัดต้ังคณะศิลปกรรมศาสตร และเปดรับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2537 จํานวน  

44 คน 
ป  พ.ศ.  2537 โครงการจัดต้ังมหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 

 
พัฒนาการในชวงแผนพัฒนาการศกึษาระยะที่  8 (2540 - 2544) 
ป  พ.ศ.  2540 โครงการจัดต้ังวิทยาเขตหนองคาย 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 สาขาวิชาการ
จัดการการโรงแรมและการทองเที่ยวโดยฝากเรียนที่คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ป พ.ศ. 2543 
         -2545 

ยายนักศึกษาและบุคลากรมาจัดการเรียนการสอน ณ สถานที่ต้ัง จังหวัดหนองคาย และ
เปดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร 3 สาขาวิชา คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิ ต  สาขาวิ ชาวิ ทยาการคอมพิ วเตอร  ประมง  และ  เทคโนโลยี อาหาร  
วิทยาเขตหนองคายจัดการเรียนการสอนทั้งหมดเปนระดับปริญญาตรี จํานวน 3 
หลักสูตร 6 สาขาวิชา 

 
พัฒนาการในชวงแผนพัฒนาการศกึษาระยะที่  9 (2540 - 2544) 
ป  พ.ศ.  2546 จัดต้ังสํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน (ประกาศสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 1/2546 ลง

วันที่  15  กรกฎาคม  2546) 
ป  พ.ศ.  2546 จัดต้ังสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ  (ประกาศสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2/2546 

ลงวันที่  27  สิงหาคม  2546) 
ป  พ.ศ.  2546 จัดต้ังศูนยประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ประกาศ

สภามหาวิทยาลัย ฉบับที่  3/2546 ลงวันที่  27  สิงหาคม 2546) 
ป  พ.ศ.  2548 จัดต้ังสํานักวิชาศึกษาทั่วไป (ประกาศสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 7/2548 ลงวันที่  23  

กันยายน  2546  กรกฎาคม  2546) 
ป  พ.ศ.  2548 จัดต้ังสถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ประกาศสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 

368/2549 ลงวันที่  27  มีนาคม  2549) 
ป  พ.ศ.  2549 จัดต้ังคณะนิติศาสตร  (ประกาศสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2/2549 ลงวันที่ 19  

กรกฎาคม   2549) 
ป  พ.ศ.  2549 จัดต้ังสถาบันภาษา   (ประกาศสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 854/2549 ลงวันที่ 18  

กรกฎาคม   2549) 
ป  พ.ศ.  2549 จัดต้ังสถาบันขงจื้อ (ประกาศสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 854/2549 ลงวันที่ 18  

กรกฎาคม   2549) 
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ตราประจํามหาวิทยาลัย  

 

เปนรูปเทพยดากระหนาบองคพระธาตุพนมอัญเชิญมิ่ง
มงคลประทานแกสถาบัน สถิตเหนือขอนไม ซึ่งสลักเปน
ชื่อมหาวิทยาลัยขอนแกนพื้นหลังแบงเปน 3 ชอง 
มีความหมายถึง คุณธรรมของนักศึกษา 3 ประการ  
ไดแก    วิทยา   คือ  ความรูดี 
           จริยา   คือ  ความประพฤติดี 
           ปญญา คือ  ความฉลาดเกิดแตเรียนและคิด 

สีประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

คือ สีอิฐ (สีดินแดง) มีความหมายโยงไปถึงลักษณะ และ
ภูมินามของพื้นที่  คือมอดินแดง  ซึ่ ง เปนที่ ต้ั งของ
มหาวิทยาลัย 

ดอกไมประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน คือ ดอกกัลปพฤกษ 

 
          ตนกัลปพฤกษเปนตนไม   ประจํามหาวิทาลัยมีชื่อวิทยาศาสตร Cassia Bakeriana Craib ในวงศ  
Leguminosae เปนตนไมที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรง
ปลูกพระราชทาน เมื่อครัง้ เสด็จพระราชดําเนินประกอบพธีิเปดมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 
พุทธศักราช 2510 

 
  

 
 
 
 

 

วันสถาปนามหาวิทยาลัย วันท่ี 25 มกราคม  
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน  

และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2509 จึงถือเปนวันสถาปนามหาวิทยาลัย 
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  ปณิธาน  

 

  วิสัยทัศน (Vision)   

 

 พันธกิจ  

 
 
         
            มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนศูนยรวมทางความคิด สติปญญาของสังคม และเปนศูนยรวม
การศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกนยึดมั่นในความเปนเลิศทางวิชาการ มี
ความสัมพันธกับนานาประเทศทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกนมีที่ต้ัง
ทางภูมิศาสตรใกลชิดกับกลุมประเทศอินโดจีน จึงเปนสถาบันการศึกษาที่เปนแหลงเชื่อมโยงความรูทางอิน
โดจีน อยางแทจริง 
 พันธกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยขอนแกน จึงครอบคลุม การบุกเบิกแสวงหาและถายทอดวิทยาการ
ในดานตางๆ ที่เปนประโยชนตอสังคม ดวยวิธีการวิจัยและวิเคราะหอยางรอบคอบเพื่อเพิ่มโอกาสและเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชนใหอยูดี มีชีวิตที่สมบูรณโดยคํานึงถึง การประยุกตความรูความคิดใหมๆ ให
ผสมผสานกับภูมิปญญาอีสาน เพื่อเอื้ออํานวยใหสามารถเผชิญสภาวะวิกฤตและพัฒนาไปไดอยางตอเนื่อง 
ใหมีความเปนอยูทางดานวัตถุและจิตใจดียิ่งขึ้นดวยความสมดุลและยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงเปนกลไกในการพัฒนาใหมีความเปนเลิศทางวิชาการทุกสาขารวมทั้ง
การวางรากฐานใหเปนศูนยเอกสาร และสารสนเทศของภูมิภาคโดยอาศัยความรวมมือการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ บัณฑิตแหงมหาวิทยาลัยขอนแกน พึงเปนผูที่กอปรดวย วิทยา จริยา และปญญา อันที่จะ
สามารถประยุกตใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภูมิภาคแกประเทศชาติ และขยายสูความเปนสากลตอไป  
 
 
 
 
            
           มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของอาเซี่ยน โดยเปนมหาวิทยาลัยแหงการ
เรียนรู มหาวิทยาลัยแหงคุณภาพ และมหาวิทยาลัยแหงการพัฒนาชุมชน ประเทศชาติ และเปน
มหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจดัการที่ดี 
 
 
 
 
 
            เปนสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ทําการ
สอน ทําการวิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม  (พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 มาตรา 7 ) 
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  เปาประสงคหลัก   
 
 
1.  บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงคและตรงความตองการของประเทศ 
2.  แหลงสรางและพัฒนาองคความรูที่ตอบสนองตอการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ 
3.   เปนศูนยกลางการบริการวิชาการและสนับสนุนการพัฒนาและเปนประโยชนตอชุมชน สังคม และ 
     ประเทศชาติ 
4.   เปนแหลงอนุรักษ พัฒนา ถายทอดและฟนฟูภ ูมปิญญา ขนบธรรมเนียมและประเพณีอีสานเพื่อมุงเนน 
      การพัฒนาชุมชนและสังคม 
5.   มีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 
ประเด็นยุทธศาสตรและเปาหมายหลัก 
การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 – 2553 
 
             แผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 -2553 ไดรับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยขอนแกนในคราวประชุมเมื่อวันที่ วันที ่7 มนีาคม 2550  เปนแผนแมบทในการบริหารจดัการ
มหาวิทยาลัยขอนแกนโดย กาํหนดประเด็นยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน   5 ประเด็น ดังนี้  
 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 :   
การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุงสงเสริมศักยภาพใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค 
เปาหมายหลัก  

1. มีบัณฑิตมีคุณลักษณะเฉพาะ โดดเดน ที่เปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตรงกับ 
    ความตองการของสังคม (Graduate’s identity) 
2. มีหลักสูตรที่สงเสริมการวิจัยระดับปริญญาเอก และความเปนนานาชาติ (Study Programs                            
    Enhancing research and international) 
3  มีอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการ และมีศักยภาพสูงดานการสอนและวิจัย  
    (High Competencies & qualified faculty staff) 

 4. การจัดการศึกษาสูกลุมเปาหมายที่หลากหลาย(Education for all) 
 
ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 : 
การวิจัยและพัฒนาที่สรางองคความรูใหเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน 
เปาหมายหลัก  

1. ผลงานวิจัยที่ตอบสนองปญหาของชุมชน สังคม และอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (Research impact) 
2. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารนานาชาติที่มี impact สูงและไดรับการอางอิง (Research  
    publications & citations) 
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 3.  ผลงานสรางสรรค ผลงานวิจัยที่สรางองคความรูใหม นวัตกรรม และนําไปสูการจดทะเบียน  
               ทรัพยสินทางปญญา และผลิตในเชิงพาณิชย (Innovations, intellectual property &    
               commercialization) 
 
ประเด็นยทุธศาสตรที ่3 :  
การบริการวชิาการที่เสรมิสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เปาหมายหลัก 

1. ผลงานการบริการวิชาการที่มีผลกระทบตอชุมชน (Impact on community)ทั้งในแงของการ 
    แกปญหาและการ พัฒนา ชุมชน 
2. ชุมชนตนแบบการพัฒนาโดยใชหลักการมีสวนรวมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง                                
    (Community  model) 
3. ผลงานการบริการวิชาการที่เกิดจากความรวมมือของชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน   
    (Community participation) 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 :   
การอนุรักษ พัฒนา ถายทอดและฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวฒันธรรม ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
เปาหมายหลัก 

1. ผลงานดานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นที่เกดิจากการบูรณาการการเรียนการสอน  
    การวิจัยและการ บริการ  วิชาการ  และการมีสวนรวมของผูเชี่ยวชาญของชุมชน (Community   
    integration) 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : 
การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
เปาหมายหลัก 

1. มีโครงสรางองคกรและระบบบริหารที่เอื้อตอการเปลี่ยนแปลง (Flexible & adaptive structure &   
    systems  to change) 
2. เปนองคกรแหงการเรียนรูที่สามารถรองรบัการเปลี่ยนแปลง (Learning organization) 
3. มีบุคลากรทีม่ีศักยภาพ ความสามารถในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง (Human capital  
    competency) 
4. มีวัฒนธรรมการอยูรวมกันแบบเอื้ออาทร มีภูมิคุมกันโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
    (Sufficiency economy- based   immunity) 
5. มีสารสนเทศที่มีคุณภาพ ใชในการตัดสินใจและประเมินสถานการณเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  
    (Information for decision support and forecasting) 
6. มีสภาพแวดลอมที่สงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี (Energizing environments) 
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  วัฒนธรรมองคกร  

 

  คานิยม   

 
 
 
1.  มีความตื่นตัว กระตือรือรนตอการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในกฎระเบียบ และระบบธรรมาภิบาล 
2.  คํานึงถึงประโยชนสวนรวม ประนีประนอม และมีการยอมรับความคิดเห็น 
3.  มีความคิดสรางสรรคในการทํางาน ศรัทธา จงรักภักดีตอองคกร ขยันอดทน ทํางานเปนทีม และมีจิตใจ 
     ของการบริการ 
4.  เปนชุมชนทางวิชาการที่เนนการถายทอดความรู และแลกเปลี่ยนความรูในองคกร 
 
 
 
 
 
1.  การนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน 
2.  การใหความสําคัญกับคณาจารย บุคลากร ผูมีสวนไดสวนเสีย และคูความรวมมือ 
3.  การมุงเนนผลลัพธและการสรางคุณคา 
4.  การมุงเนนอนาคต 
5.  การเรียนรูขององคกรและของแตละบุคคล 
6.  ความรับผดิชอบตอสังคม 
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แผนที่ยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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แผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนแผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน
พพ..ศศ.. 25502550 -- 25532553

มหาวิทยาลัยขอนแกน
เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของ

ภูมิภาคอาเซียน โดยเปนมหาวิทยาลัย
แหงการเรียนรู 

มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย  
มหาวิทยาลัยแหงคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยแหงการพัฒนาชุมชนและ
ประเทศชาต ิ

และเปนมหาวิทยาลัยท่ีมีการบริหาร
จัดการท่ีดี

วิสัยทัศนวิสัยทัศน
ประเด็นยุทธศาสตรที ่5
การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย

อยางมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตรที ่1
การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษา

ที่มุงสงเสริมศักยภาพใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค

ประเด็นยุทธศาสตรที ่2
การวิจัย และพัฒนา
ที่สรางองคความรู
ใหเพิ่มศักยภาพ

และขีดความสามารถ
ในการแขงขัน

ประเด็นยุทธศาสตรที ่3
การบริการวิชาการ

ที่เสริมสรางการพัฒนา
ที่ย่ังยืน

ประเด็นยุทธศาสตรที ่4
การอนุรักษ พัฒนา ถายทอดและ
ฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี

และวัฒนธรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

 
 
 

แผนยุทธศาสตรการบริหาร มข.  แผนปฏิบัติการ มข.
พ.ศ. 2550 - 2553

L/G

IP

C

F

L/G

IP

C

F

L/G

IP

C

F

มข.
BSC

คณะ / 
หนวยงาน 

BSC

ภาควิชา / 
หนวยงานยอย 

BSC
L/G

IP

C

F

L/G

IP

C

F

ศูนย / 
สถาบัน / 
สํานัก 
BSC

ทีมงาน 
/ บุคคล

BSC

Alignment

Function Area

Agenda  
ประเด็นยุทธศาสตร

Cascading
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   โครงสรางการแบงสวนราชการ  ปการศึกษา  2549    
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวทิยาลัยขอนแกน 

สํานักงานอธกิารบดี ศูนย/สถาบัน/สาํนัก 

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

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

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

คณะ

* หนวยงานภายใน 
** หนวยงานในกํากับ 

• เกษตรศาสตร  
• ศึกษาศาสตร 
• วิทยาศาสตร   
• มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
• สาธารณสุขศาสตร 
• เภสัชศาสตร   
• สัตวแพทยศาสตร 
• สถาปตยกรรมศาสตร 
• วิทยาเขตหนองคาย * 
• วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
** 
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  ขอมูลกายภาพ    
 
 
สถานที่ต้ัง   
             ต้ังอยูเลขที่ 123  หมูที่ 16  ถนนมิตรภาพ  ตําบลในเมือง  อาํเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  ในเนื้อที่
ประมาณ   5,500  ไร   หางจากตัวเมืองขอนแกน  4 กิโลเมตร  นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ในจงัหวัดหนองคาย 
จังหวัดเลย  จงัหวัดรอยเอ็ดและจังหวัดชัยภูมิ  
 

     พ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแกน 
สถานที ่ ไร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน จ.ขอนแกน 5,500 
วิทยาเขตหนองคาย 3,413 
สถานีฟารม จ.เลย 2,106 
สถานีทดลอง จ.รอยเอ็ด 1,170 
สถานีทดลอง จ.ชัยภูมิ 70 

รวม 12,259 
 

 
                  การจัดสรรพ้ืนที่ ในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 ไร รอยละ 
1. เขตพื้นที่การศึกษา 624 12.5 
2. เขตที่พักอาศัย 526 10.5 
3. เขตสนามกีฬา – การพักผอน 175 3.5 
4. เขตแปลงทดลอง 2,220 44.5 
5. เขตหาผลประโยชน 77 1.5 
6. อื่นๆ 1,878 37.5 

รวม 5,500 100 
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   วิทยาเขตหนองคาย  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
                    

      
 
 
           ที่ต้ังวิทยาเขตหนองคาย  ต้ังอยู ณ บานเลขที่  112  ตําบลหนองกอมเกาะ  อําเภอเมือง  จังหวัด
หนองคาย  43000 โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น   3,413  ไร    แบงเขตการใชพื้นเปน 4 เขต คอื  

1   โคกสูงหนองเดิ่น    
2.  ที่ดินสาธารณประโยชนหนองกอมเกาะ   
3.  ที่ดินสาธารณประโยชนบานโคกหนองโพธิ์   
4.  ที่ดินสาธารณประโยชนบานไชยา   
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แผนที่ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 ที่ตั้ง        เลขที่ 123 หมูที่ 16  ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน  40002  
โทรศัพท 0-4320-2222-49  
Website: http://www.kku.ac.th/   
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         หลักสูตร จํานวน รอยละ 
หลักสูตรระดับตํ่ากวาปริญญาตรี 3 0.98 
ระดับปริญญาตรี 94 30.62 
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 25 8.14 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 127 41.37 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 58 18.89 

รวม 307 100 
 
 
 
 
 
 

ระดับการศึกษา (คน) ลําดับ คณะ 
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก 

รวม 

1 คณะเกษตรศาสตร 1,441 9 377 91 1,918 
2 คณะวิศวกรรมศาสตร 3,044  240 31 3,315 
3 คณะศึกษาศาสตร 1,158 39 638 85 1,920 
4 คณะพยาบาลศาสตร 795  683 36 1,514 
5 คณะวิทยาศาสตร 1,826  446 60 2,332 
6 คณะแพทยศาสตร 1,239 95 108 47 1,489 
7 คณะมนุษยศาสตรฯ 1,934  1,771 53 3,758 
8 คณะเทคนิคการแพทย 683  62  745 
9 คณะสาธารณสุขศาสตร 678  249  927 
10 คณะทันตแพทยศาสตร 329 13 44  386 
11 คณะเภสัชศาสตร 729 5 156 21 911 
12 คณะเทคโนโลยี 548  75 23 646 
13 คณะสัตวแพทยศาสตร 474 2 10  486 
14 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 509  16  525 
15 คณะวิทยาการจัดการ 2,848  186  3,034 
16 คณะศิลปกรรมศาสตร 296    296 
17 วิทยาเขตหนองคาย 1,706    1,706 

 

  หลักสูตร   

 

  จํานวนนักศึกษาทั้งหมด   
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ระดับการศึกษา (คน) ลําดับ คณะ 
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก 

รวม 

18 คณะนิติศาสตร 478    478 
18 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ   1,298  1,298 
19 บัณฑิตวิทยาลัย   8 62 70 

รวมทั้งส้ิน 20,715 163 6,367 509 27,754 
  

 
 
 
 

ระดับการศึกษา (คน) 
คณะ 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 
1 คณะเกษตรศาสตร 1 12 5 18 
2 คณะวิศวกรรมศาสตร 1 8 - 9 
3 คณะศึกษาศาสตร - 13 - 13 
4 คณะพยาบาลศาสตร - 7 - 7 
5 คณะวิทยาศาสตร - 11 - 11 
6 คณะแพทยศาสตร - 7 - 7 
7 คณะมนุษยศาสตรฯ 19 6 2 27 
8 คณะเทคนิคการแพทย 3 5 - 8 
9 คณะสาธารณสุขศาสตร - 10 - 10 
10 คณะทันตแพทยศาสตร - 2 - 2 
11 คณะเภสัชศาสตร - 2 1 3 
12 คณะเทคโนโลยี - - - - 
13 คณะสัตวแพทยศาสตร - - - - 
14 คณะสถาปตยกรรมฯ  2  2 
15 คณะวิทยาการจัดการ - - - - 
16 คณะศิลปกรรมศาสตร - - - - 
17 วิทยาเขตหนองคาย 2   2 
18 คณะนิติศาสตร - - - - 
18 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาฯ - 3 - 3 
19 บัณฑิตวิทยาลัย - 6 - 6 

รวมทั้งส้ิน 26 94 8 128 

 

  จํานวนนักศึกษาตางชาติ   
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                  ในปการศึกษา  2549   มหาวิทยาลัยขอนแกนมีบุคลากรทั้งสิ้น  จํานวน  8,653  คน ดังนี้  

ประเภท จํานวน  รอยละ 
ขาราชการ 3,902 45.09 
      สายผูสอน 1,462 16.90 
      สายผูสอน (โรงเรียนสาธิตฯ) 186 2.15 
      ผูชวยทางวิชาการ (สาย ข) 1,117 12.91 
      ธุรการ (สาย ค) 1,137 13.14 
พนักงานมหาวิทยาลัย 1,411 16.31 
      สายผูสอน 298 3.63 
      สายผูสอน (โรงเรียนสาธิตฯ) 16 0.10 
      สายสนับสนุน 1,097 12.68 
ลูกจาง 3,340 38.60 
      ลูกจางประจํา 1,469 19.98 
      ลูกจางชั่วคราว  1,871 21.62 

รวม 8,653 100 
 
 

 
 
 
 

วุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ 
   คณะ อาจารย

ทั้งหมด ป.เอก ป.โท ป.ตรี ศ รศ. ผศ. อ 
1 คณะเกษตรศาสตร 111 71 36 1 1 56 20 35 
2 คณะวิศวกรรมศาสตร 156 66 61 29 - 42 50 65 
3 คณะศึกษาศาสตร 92 32 58 2 - 34 35 23 
4 คณะพยาบาลศาสตร        115 34 74 5 1 34 47 33 
5 คณะวิทยาศาสตร 217 102 100 23 2 32 93 90 
6 คณะแพทยศาสตร 362 299 67 2 17 135 157 53 
7 คณะมนุษยศาสตรฯ 119 19 84 16 - 24 38 57 
8 คณะเทคนิคการแพทย 76 35 40 1 - 24 33 19 
9 คณะสาธารณสุขศาสตร 47 14 31 1 - 20 16 11 

 

   ภาพรวมบุคลากร  

 

  บุคลากรสายผูสอน  
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วุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ 
   คณะ 

อาจารย
ทั้งหมด ป.เอก ป.โท ป.ตรี ศ รศ. ผศ. อ 

10 คณะทันตแพทยศาสตร 98 28 63 - - 16 37 45 
11 คณะเภสัชศาสตร 80 54 19 7 - 17 24 39 
12 คณะเทคโนโลยี 50 34 16 - - 13 18 19 
13 คณะสัตวแพทยศาสตร 66 22 45 1 - 7 36 23 

14 
คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร 41 7 27 6 - 2 10 29 

15 คณะวิทยาการจัดการ 50 6 40 1 - 5 14 29 
16 คณะศิลปกรรมศาสตร 25 2 18 6 - 2 6 17 
17 วิทยาเขตหนองคาย 55 2 52 1 - 1 4 50 
18 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาฯ 12  7 5 - - 0 2 10 
19 นิติศาสตร 4 - 4 -   - - 4 

834 840 102 21 464 640 651 รวม 
 

1,776 
 1,776 1,776 

 
 
 
 
           
 
ความเปนมาของการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแกน  
พ.ศ. 2539-2540 
           ทบวงมหาวิทยาลัยไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเมื่อวันที่  8 กรกฎาคม พ.ศ.2539  โดยมสีาระสําคัญคือการพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพเพื่อเปนเครื่องมอืในการรักษามาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษา    มหาวิทยาลัยขอนแกนจึง
ไดเล็งเห็นความจําเปนที่จะตองพัฒนาและจดัใหมีกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา จึงไดจัดทาํโครงการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2540 ณ วันที ่  29  สิงหาคม 2540 โดยไดแตงต้ังคณะกรรมการประกนัคุณภาพ
มหาวิทยาลัยขอนแกน  และจัดต้ังสํานักงานประสานงานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อ
เตรียมความพรอมในการนําระบบประกันคุณภาพไปสูการปฏิบัติ 
 พ.ศ.2541 

จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ปการศึกษา  2541 และออก
ประกาศมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 254/2541) เรื่องนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา   เพื่อพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน โดยการใชทฤษฎีระบบ IPO (Input-Process-Output) ในการอธิบายกระบวนการผลิต

 

  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
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บัณฑิตโดยเนนการพัฒนากลไกการสงเสริมคุณภาพและระบบขอมูลยอนกลับในการควบคุมคุณภาพของ
องคประกอบทีม่ีผลตอการผลิตบัณฑิต 
 พ.ศ. 2542-2544 
มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในอยางนอย 1 ครั้งในรอบ 2 
ป และจัดทําแนวทางการตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ป
การศึกษา 2542 และ 2544   และดําเนินการตรวจสอบระบบการประกัน
คุณภาพภายใน ปการศึกษา 2542 และ 2544   โดยคณะกรรมการตรวจ
ประกันคุณภาพภายใน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯไดพัฒนาบุคลากรใหสามารถทํา
หนาที่เปนผูตรวจสอบคุณภาพภายใน โดยไดรับการสนับสนุนจาก
ทบวงมหาวิทยาลัย   โดยจัดอบรมไปแลวทั้งหมด  4 รุน 

พ.ศ. 2545  
ปรับปรุงและจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน  ป
การศึกษา  2545  และ  มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) รอบ
แรกเมื่อวันที่ 6-10 มกราคม 2546 (ปการศึกษา  2545) 
 
พ.ศ. 2546 

สภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบและออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 2/2546 เรื่องจัดต้ัง
สํ านักงานประเมินและประกันคุณภาพ  เพื่ อ เปนหนวยงานกลางในการจัดการระบบคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อการประกันคุณภาพและการประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจและบทบาท 
มหาวิทยาลัย โดยจัดใหมีระบบและวิธีการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพและประเมินผลงานใน
ทุกๆ   ระบบที่เกี่ยวของ 
พ.ศ. 2547 
 สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ เสนอการปรับปรุงดัชนีและเกณฑเพื่อใชประเมิน
คุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2547  ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี  ใน
การประชุมครั้งที่ 17/2548 (วันที่ 21 กันยายน 2548)  และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน (วันที่ 4 ตุลาคม 2547) โดยหลักการของ
การปรับปรุงดัชนีและเกณฑนั้นยังคงยึดกรอบมาตรฐานคุณภาพ 9 มาตรฐาน 
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พ.ศ. 2548-2549 
จัดทําแผนกลยุทธและคูมือการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ.2549  
เพื่อใช เปนแนวทางในการตรวจประเมินคุณภาพภายในป
การศึกษา 2548  และเตรียมการรองรับการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสองโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.)  โดยใชมาตรฐานและตัวชี้วัดการ
ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 7 มาตรฐาน 

57 ตัวชี้วัด ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเอกลักษณของมหาวิทยาลัย และ
ครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอยางครบถวน ทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการจัดการศึกษาและผลผลิต 
สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกและเทียบระดับ (Benchmarking) ได   

 
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ 

            มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการประกันคุณภาพไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  
โดยกําหนดใหการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ  และดําเนินการตามกรอบความ
รับผิดชอบ : วงรอบคุณภาพ (Accountability framework: quality cycle) ในการวางแผนกลยุทธดานการ
ประกันคุณภาพ เพื่อนําไปปฏิบัติ ใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง   เกิดการบูรณาการและเกิดประสิทธิผลของ
การประกันคุณภาพ  จึงไดกําหนดเปน “วงรอบของการบูรณาการระบบการประกันคุณภาพ (Integrated 
Cycle of Quality Assurance System)” ประกอบดวย วงรอบประจําปของการวางแผนและงบประมาณ 
(Annual Cycle of Planning) การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) และการรายงานผลและการปรับปรุง 
(Reporting and Improvement) ตามรูป 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
แผนกลยุทธดานการประกันคุณภาพ และ คูมือการประกันคุณภาพภายใน 

แผนปฏิบัติการ  ตัวชี้วัดและตัววัด 

แผนกลยุทธ และ งบประมาณ

การปรับปรุง การนําไปปฏิบัติ

ผลลัพธ

การประกันคุณภาพ/
การประเมินผลงาน

- รายงานการประเมินตนเองและรายงาน
ประจําป 
- รายงานการตรวจประเมินคุณภาพ 
- รายงานผลการปฏิบตัิราชการ ตามคํารบัรอง
ของ    
   คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) 
- รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ PMQA 

- 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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มาตรฐานและตัวบงชี้ของมหาวิยาลัย 
 ในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในตั้งแตปการศึกษา 2541 – 2547  มหาวิทยาลัยฯไดยึดกรอบ
มาตรฐานคุณภาพ 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     
            ในปการศึกษา 2548  มหาวิทยาลัยฯ ไดปรับปรุงแผนกลยุทธและคูมือการประกันคุณภาพ ป พ.ศ.
2549  และไดใชมาตรฐานและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 7 มาตรฐาน 57 
ตัวชี้วัด ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแกน  ดังนี้  
            มาตรฐานที่  1  คุณภาพบัณฑิต    
 มาตรฐานที่  2  การวิจัยและงานสรางสรรค    
 มาตรฐานที่  3  การบริการวิชาการ     
 มาตรฐานที่  4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 มาตรฐานที่  5   การพัฒนาสถาบันและบุคลากร               
 มาตรฐานที่  6   การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน   
 มาตรฐานที่  7   ระบบและกลไกลการประกันคุณภาพ         
 
การตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายใน  

การนําระบบการประกันคุณภาพมาใช มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในอยางนอย  1 ครั้งในรอบ 2 ป  รวมทั้งให
คณะ/หนวยงานจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อรายงานผล
การดําเนินงานใหมหาวิทยาลัยทราบทุกรอบปการศึกษา  ซึ่งไดมีการ
ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในทั้งหมด  3 ครั้ง 

  
          เพื่อใหระบบและกลไกการประกันคุณภาพดําเนินการไปอยาง
ตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  มหาวิทยาลัยฯ จึงได
กําหนดใหมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในทุกปการศึกษา  เริ่มต้ังแตป
การศึกษา 2548   โดยไดเนนการนําเอาผลการตรวจประเมินคุณภาพในรอบ
ปที่ผานมา  นํามาพัฒนาและปรับปรุงผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
ตามกระบวนการ P-D-C-A  
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มหาวิทยาลัยขอนแกนไดจัดทําระบบคุณภาพ โดยการประยุกตใชเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัด 
การภาครัฐ (PMQA) และเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA) มาเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ และ
ผลักดันใหมีระบบ การปรับปรุง การแกไข ตลอดจนการพัฒนาและปฏิรูปการดําเนินงานดานตางๆ ภายใต
กรอบการนําองคกรสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงการผลิตบัณฑิตและวิจัย ที่จะสามารถเทียบเคียงกับ
สถาบันการศึกษาอื่นในระดับสากล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานประเมินตนเอง ปการศึกษา  2549 

 
24

 
 
 
 
 

สวนที่ 2  
 

ผลการประเมนิตนเอง 
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องคประกอบที่  1 
 

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนนิงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินตนเอง ปการศึกษา  2549 

 
26

ตัวบงชี้ที่ 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผน
ดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนใหครบทุกภารกิจ 

ประเภทของตัวบงชี้   กระบวนการ 
     
       เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 

1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกัน

และกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพฒันาของชาติ 
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัด

ความสําเร็จของการ ดําเนินงาน 
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน 
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดาํเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับ

ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต
อยางสม่ําเสมอ 

7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการ 
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง  

 
       เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ  

5 ขอแรก 
มีการดําเนินการ 

5-6 ขอแรก 
มีการดําเนินการ 

ครบทุกขอ  
      
    ผลการดําเนินงาน :  

1. มหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน วิสัยทัศน  วัฒนธรรมและคานิยมของ
มหาวิทยาลัย ดังที่แสดงไวในสวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของมหาวิทยาลัย 

2.- 4. ในกระบวนการพัฒนายุทธศาสตร  แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปของ
มหาวิทยาลัย มีการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธกับยุทธศาสตรของชาติ  โดยมี
การกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนของภารกิจหลักทั้ง 4 ดาน  และดําเนินการครบทุก
ภาระกิจ ซึ่งไดแก การผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
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5. - 6. มหาวิทยาลัยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้โดย
กระจายเปาหมายผลการดําเนินงานใหกับคณะและหนวยงาน โดยใหมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานในรอบ  6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือนตอผูบริหารมหาวิทยาลัย และรายงาน
ตอสภามหาวิทยาลัยทุก 6 เดือน รวมถึงมีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ 
แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ 
ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 

7. มหาวิทยาลัยไดนําเอาผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการ 
ดําเนินงานอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดผลการดําเนินงานตามแผนเปนไปตามเปาหมาย  
มีความครอบคลุมภารกิจหลักทุกดาน      

  
 
 

มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
มหาวิทยาลัยประเมินตนเอง  : คะแนน 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินตนเอง ปการศึกษา  2549 

 
28

ตัวบงชี้ที่  1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานทั้งหมด 
ประเภทของตัวบงชี้   ผลผลิต 
 
             สูตรการคํานวณ : 

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย 
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2549 ทั้งหมด 

 

X 100 
 

    
   เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 
บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100  

    
        ผลการดําเนินงาน :   

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2549 67 ตัว 
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมายใน
ปงบประมาณ  พ.ศ.2548 

58 ตัว 

คิดเปนรอยละ 86.56   

 
มหาวิทยาลัยประเมินตนเอง : คะแนน 2 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินตนเอง ปการศึกษา  2549 

 
29

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  องคประกอบที่  2    
 

การเรียนการสอน 
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ตัวบงชี้ที่  2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ประเภทของตัวบงชี้   กระบวนการ  
 

     เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร 
2. มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต 
3. มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสตูรใหเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง 
4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลกัสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละของหลกัสูตร ที่

ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน  รอยละของบทความจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร   รอยละ
ของ บัณฑิตทีท่ํางานตรงสาขา 

5. มีการนําผลวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสตูรและ
หรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลกัสูตร 

6. หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสตูรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่อง และมีการ  
ประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร     

7. หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะ แผน (ก ) และ  ปริญญาเอก  
ที่เปดสอนมีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด 
  

 

   เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ  
ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ   
5 - 6 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกขอ 

 

    

   ผลการดําเนินงาน :   

1. มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร  ไดดําเนินดังนี ้ 
-มหาวิทยาลัยไดออกประกาศมหาวิทยาลัยฉบับที่ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่  
493/2548)  เรื่อง  การเสนอขออนุมัติหลักสูตร 
-สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการโดยกลุมงานพัฒนาวิชาการเปนผูประสานงานในการขออนุมัติ
เปดหลักสูตร 
-ฝายวิชาการแตงต้ังคณะกรรมการวิชาการ  คณะกรรมการกลั่นกรองหลกัสูตร  คณะกรรมการ
อํานวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ 
-การบรรจุหลักสูตรในแผนพฒันาการศึกษาระดับอุดมศึกษาตองมีความสอดคลองกับนโยบาย
ของประเทศ และมหาวิทยาลัย มีความพรอม/ศักยภาพ/การนําไปใช  (ศักยภาพของอาจารย
ประจําหลักสูตร ความพรอมในดานหองเรียน สื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  โดยทําหนังสือขออนุมัติไปยังรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ ผาน กองแผนงาน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อพิจารณาดําเนินการเสนอขออนุมัติตามขั้นตอนตอไป 
-เสนอคณะกรรมการที่รับผิดชอบตามขั้นตอนการขออนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

2. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิตทุก
หลักสูตรและสอดคลองกับแผนงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรใหกับทุกคณะ และกอนที่คณะ
จะขออนุมัติหลักสูตรจะตองบรรจุรายละเอียดลงในแผนการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ซึ่งจะตองผานการเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งมีการกําหนดเปาหมายการ
ผลิตบัณฑิตไวดวย  

3. มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไป  ตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง  ดังนี้ 
1.ฝายวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแกนไดแตงต้ังคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแกน  
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการอํานวยการหลักสูตร
โครงการพิเศษ  เพื่อพิจารณาใหคําแนะนําในเสนอขออนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพื่อให
สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและคลองตัว สอดคลองกับสภาพการขยายตัว
ทางดานการศึกษาและการปรับโครงสรางของหนวยงานดานการศึกษา รวมทั้งเปนการประกัน
คุณภาพของหลักสูตรใหเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย  
2. จัดประกาศ  ขอกําหนด กฎเกณฑการขออนุมัติเปดหลักสูตร 
3. สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการทําหนาที่ประสานงานและตรวจสอบทุกขั้นตอนของการเสนอ
หลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย 
4. คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยพิจารณากลั่นกรอง 
5.  คณะกรรมการผูทรงวุฒิพิจารณา 
6.  ที่ประชุมคณบดีและที่ประชุมสภา 

4. มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา ไดแก รอยละ
ของหลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน  ผูรับผิดชอบดําเนินการคือสํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ   รอยละของบทความจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร   ผูรับผิดชอบดําเนินการคือ
บัณฑิตวิทยาลัย   รอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขาและไดรับเงินเดือนตามเกณฑ
ผูรับผิดชอบคือสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ  

5. มหาวิทยาลัยไดมีการวิเคราะหขอมูล โดยสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพไดดําเนินการ
ประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรการศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับ รอยละของหลักสูตร ที่ไมเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน  รอยละของบทความจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร   รอยละของบัณฑิตที่
ทํางานตรงสาขา 

6. หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสตูรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่อง และมีการ  
ประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร     
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7. หลักสูตรระดับ  บัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะ แผน (ก ) และ ปริญญาเอก 
ที่เปดสอนมีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด  โดยมีจํานวนหลักสูตร
ระดับปริญญาโท  127  หลักสูตร  หลักสูตรปริญญาเอก 58หลักสูตร รวมเปน 185 หลักสูตร 
จากหลักสูตรทั้งหมด 307  หลักสูตร  หรือคิดเปนรอยละ 62.26  

 

มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
มหาวิทยาลัยประเมินตนเอง : คะแนน  3 
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ตัวบงชี้ที่  2.2  มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ 
ประเภทของตัวบงชี้   กระบวนการ  
     
  เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 

1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมาย ของการจัด
การศึกษาทุกหลักสูตร 

2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ทุก
หลักสูตร 

3. มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรอืนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร  
4. มีการจัดการเรียนการสอนที่มคีวามยืดหยุนและหลากหลาย  ที่จะสนองตอบตอความ

ตองการของผูเรียน   
5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและองิ

พัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร 
6. การประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ทุกหลักสูตร   
7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร  

       
   เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ 
ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  
5  ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 6 ขอแรก  

   
   ผลการดําเนินงาน :   

1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมาย ของการจัด
การศึกษาทุกหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยมีการเตรียมความพรอมของอาจารยผูสอนเพื่อการ
จัดการเรียนสอนเพื่อใหอาจารยไดรับทราบถึงวัตถุประสงคเปาหมายของการจัดการศึกษาโดย
สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เปนหนวยงานสนับสนุนดาน
การเรียนการสอน มีพันธกิจในการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยยึด
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมผานกระบวนการ
เรียนการสอน การใชเทคโนโลยีการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย
เปนมาตรฐานสากล รวมทั้งเปนแหลงเรียนรูของสังคมในดานการเรียนการสอน การสราง
กลไกการใหความรูแกอาจารยผูสอนที่เปนเปาประสงคหลักและหนาที่ 
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 ของสํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน คือ การสงเสริมและพัฒนาดานการเรียนการสอนโดย

ใชกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญการเรียนการสอนโดยใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (e-Learning) และการสอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรมในกระบวนการเรียนการสอน 
โดยการจัดทําหลักสูตรและใหบริการฝกอบรม ติดตามและประเมินคุณภาพดานการสอน การ
พัฒนา e-Learning มหาวิทยาลัยขอนแกน การอบรมพฒันาอาจารยใหมีความเขาใจในการ
จัดทําบทเรียนออนไลน e-Learning จึงเปนอีกบทบาทหนึ่ง ทั้งนี ้ เพือ่สนับสนุนใหเกิดการ
เรียนการสอนในระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
             ในการพัฒนาอาจารยนั้น สํานักนวัตกรรมฯ ไดเนนย้ําถึงเรื่องการสรางความเขาใจ
ใหอาจารยผูเขารวมอบรม  และเพื่อเขาใจถึงขอควรคํานึงในการจัดทําบทเรียน ตองกําหนด
วัตถุประสงค และเปาหมายของบทเรียน (Course syllabus) และการจัดทําเนื้อหาบทเรียนให
สอดคลองกับที่กําหนดไว เพื่อใหผูเรียนเกิดองคความรูถูกตองตามที่ไดต้ังไว ดังนั้น ทุก
หลักสูตรที่สํานักนวัตกรรมฯ จัดขึ้น  จากคณะทํางานซึ่งจะรวมประชุมเพื่อกําหนดแนว
ทางการดําเนินงาน  กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตรในแตละครั้งไวอยาง
ชัดเจน  เชน  โครงการพัฒนาอาจารยดานการเรียนการสอน  โครงการสนับสนุนทุนดานการ
เรียนการสอน  โครงการพัฒนา Courseware รายวิชา ใชในระบบ e- Learning  โครงการสื่อ
ตนแบบ”  

2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ทุก
หลักสูตร โดยจากที่กลาวมาแลววา ทุกหลักสูตรที่สํานักนวัตกรรมฯ จัดขึ้น ไดเนนย้ําถึงเรื่อง
การสรางความเขาใจใหอาจารยผูเขารวมอบรม เขาใจถึงขอควรคํานึงในการจัดทําบทเรียน 
โดยตองกําหนดวัตถุประสงค และเปาหมายของบทเรียน (Course syllabus) ดังนั้น ใน
ขั้นตอนการอบรม และฝกปฏิบัติ ผูเขารวมกิจกรรม (อาจารย) จะตองประมวลความคิด 
ออกแบบ และจัดทําดวยตนเอง พรอมนําเสนอชิ้นงาน โดยมีทีมวิทยากรผูมีประสบการณทํา
หน าที่ แนะนํ าแหล งข อมูล  ใหคํ าปรึกษาในขั้ นตอนต าง  ๆ  และใหข อ เสนอแนะ  
นอกจากนั้น ยังไดจัดเตรียมทรัพยากร และสิ่งอํานวยความสะดวกในการเขาถึงแหลงขอมูล 
เชน คอมพิวเตอรพรอมระบบเครือขายออนไลน วัสดุ-อุปกรณดานเทคโนโลยี  และจัดอบรม
พัฒนาอาจารย  โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ   จํานวน 10  ครั้ง  เพื่อใหคณาจารยที่เขา
รับการอบรมเกิดความรู  ความเขาใจการบูรณาการ  การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญตัวอยางเชน   

- โครงการอบรมอาจารยใหม 
- โครงการประชมุวิชาการเรื่อง Workshop on Active  learning in higher  
   Education  
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “โครงการการพัฒนาอาจารยเพ่ือการบริหารจัดการเรียน  

         การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ                                                                            
       - โครงการอบรมพัฒนาอาจารยจํานวน  6 หลักสูตร                                                      
      -  การสอนบรรยายแบบ  Active  Learning                                                        
      - การสอบแบบรวมมือกันเรียนรู                                                       



รายงานประเมินตนเอง ปการศึกษา  2549 

 
35

 
 
 

   -  การสอนทีเ่นนการพัฒนา  Critical Thinking 
   -  การสอนที่เนนการพัฒนา  Creative Thinking 
   -  การสอน  Problem Based Learning 
   - โครงการพฒันาระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน e- Learning                             

3. มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร  โดย  
สํานักนวัตกรรมฯ ไดมีการนําสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมกรรมมาใชในการจัดอบรมทุก
หลักสูตร ใหคณาจารยไดใชเครื่องมือที่ทันสมัยและรับความรูใหม รวมถึงนําเสนอตัวอยางใน
การสรางและผลิตสื่อการเรียนการสอนครบตามการเรียนรูของผูเรียน โดยทางสํานัก
นวัตกรรมฯ  ถือนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่องการละเมิดทรัพยสินทางปญญาเปน
สําคัญ คือการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูที่ถูกตอง
ตามกฎหมายมาใชในการอบรมพัฒนาอาจารยทุกหลักสูตร  เชน 

- หลักสูตรการสรางสื่อการเรียนสอนออนไลน e-book  ดวยโปรแกรมตาง ๆ 
- โครงการพัฒนา Courseware รายวิชา ใชในระบบ e- Learning 
นอกจากนั้นสํานักนวัตกรรมฯ ไดมีระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลนที่ทันสมัย

สามารถเขาถึงไดทุกที่ทุกเวลาตามรูปแบบการเรียนรู e-learning  ทั้งผูสอนและผูเรียน เชน  
1. KKU e-learning    http://e-learning.kku.ac.th   
2. Video on demand  http://vdo.kku.ac.th  

      3.   หลักสูตรมาตรฐานความรูความสามารถทางคอมพิวเตอรฯ e-Testing 
      นอกจากนี้ สํานักนวัตกรรมไดจัดอบรมและพัฒนาอาจารยใหมีความรูและความสามารถ
ในการจัดทําสื่อการเรียนการสอน E-leaning   มีทุนสนับสนุนการพัฒนาสื่อและการเรียนการ
สอนมูลคาทุนละ 10,000 บาท เพื่อเปนการสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยใชสื่อการเรียนรู
ประกอบการจัดการเรียนการสอน   กําหนดสื่อการเรียนการสอนในแผนการสอน  

4. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย  ที่จะสนองตอบตอความตองการ
ของผูเรียน  โดยภารกิจที่สําคัญอยางหนึ่งของฝายวิชาการคือการสงเสริมและพัฒนาอาจารย  
โดยเฉพาอยางยิ่งการพัฒนาอาจารยใหม  ฝายวิชาการไดจัดอบรมอาจารยใหมทุกป
การศึกษาเพื่อใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนใหมีความยืดหยุนและ
หลากหลาย  มีความรูและทักษะในการพัฒนาการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ  การสอน
ทอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนการใหทุนสนับสนุนผลงานวิชาการและการศึกษา  
นอกจากนี้ยังไดมีการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบและยืดหยุน 
ไดแก  การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี    ภาคปฏิบัติ  ภาคสนาม หองปฏิบัติการและการ
คนควาหาความรูดวยตนเอง กําหนดรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนได
เพื่อเปนการตอบสนองความตองการ  นอกจากนี้ยังมีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่
มีตอคุณภาพการสอนของคณาจารยและปจจัยสนับสนุนการเรียนรูทุกปการศึกษา   ผลที่ได
จากประเมินฯนํามาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีความหลากหลาย
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และตอบสนองตอความตองการของผูเรียน 
 
 

5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิง
พัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร  โดยมีการประเมินผลการเรียนรูเปนรายบุคคล แจงผลการ
ประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียนเปนรายวิชา  

6. การประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ทุกหลักสูตร  โดยมหาวิทยาลัยกําหนดใหทุกหลักสูตรตองมีการประเมินผูเรียนในเรื่อง
คุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตร   อยางนอยปศึกษาและ 1 ครั้ง 
นอกจากนี้ในการประเมินคุณภาพภายในทุกปการศึกษา มหาวิทยาลัยไดกําหนดการใหการ
ประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเปน
ตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพการศึกษา  

7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร    
ฝายวิชาการไดใหความสําคัญกับการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยาง
ตอเนื่องทุกหลักสูตร โดยไดแตงต้ังคณะกรรมการชุดตางๆ ไดแกคณะกรรมการพัฒนาการ
เรียนการสอน   (รับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   การเรียนการ
สอนบูรณาการที่สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม   การพัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียน  
การเรียนการสอนระบบ    E-leaning)  คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคณาจารย 
(รับผิดชอบในการจัดสรรทุนและจัดโครงการพัฒนาคณาจารย  ใหทุนการศึกษา  ทุนผลิต
ตํารา  ทุนนําเสนอผลงานวิชาการในตางประเทศและการฝกอบรม)   
            นอกจากนี้ฝายวิชาการยังไดมีการพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัย  สอดคลองกับ
ความตองการของสังคมและประเทศชาติ  การพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไป การพัฒนาสหกิจศึกษา 
การพัฒนาทักษะของผูเรียนทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศ  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม    

มีการดําเนนิการ 7 ขอ 
มหาวิทยาลัยประเมินตนเอง : คะแนน 3 
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ตัวบงชี้ที่  2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน  
ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

ประเภทของตัวบงชี้    กระบวนการ  
 
 

   เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 

1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการ พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสตูรทุกหลักสูตร 

2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชใน การปฏิบัติได
จริง โดยผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร 

3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดใน หลักสูตรโดยความ
รวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก 

4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจาก
ผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชนภายนอกใน
การพัฒนาหลกัสูตรและการเรียนการสอนทกุหลักสูตร     

   เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

    

   ผลการดําเนินงาน :  
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการ พัฒนา

และปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร  โดยกําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่  
493/2548)  เรื่อง  การเสนอขออนุมัติหลักสูตร ซึ่งกระบวนการขออนุมัติหลักสูตรจะไดผาน
การพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก   ซึ่งมหาวิทยาลัยไดเชิญผูใชบัณฑิต  
ศิษยเกา  ผูประกอบการ  ผูปกครอง มารวมพิจารณาหลักสูตร 

2. มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชใน 
การปฏิบัติไดจริงโดยการเชิญผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร  เชนการ
เรียนรูชุมชน  ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน 

3. มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตร
โดยความรวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก  

4. มหาวิทยาลัยไดมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการ
สนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร  
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5. มหาวิทยาลัยไดมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และ

ชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร  

 

มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
มหาวิทยาลัยประเมินตนเอง  : คะแนน  3 
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ตัวบงชี้ที่  2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  
ประเภทของตัวบงชี้    ปจจัยนําเขา 
 

      เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

> +10% หรอื < -10 % 
ของเกณฑมาตรฐาน 

6 – 9.99 % และ 
-6 – (-9.99)% 

ของเกณฑมาตรฐาน 

(-5.99)- 5.99% 
ของเกณฑมาตรฐาน 

 

  

       สูตรการคํานวณ 
จํานวน FTES ตออาจารยประจําของสถาบัน – เกณฑมาตรฐานเฉลี่ย รอยละของ 

ความแตกตาง = เกณฑมาตรฐานเฉลี่ย 
X 100 

 

 

                  
           ผลการดําเนินงาน  :   รอยละของความแตกตาง  เทากับ +13%                

จํานวน FTES รวมของมหาวิทยาลัย 25,308.21 FTES 
จํานวนอาจารย : นักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ 1,826 คน 
จํานวน FTES ตออาจารยประจํา 13.86 คน 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด  1,780 คน 
จํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 1,616 คน 
รอยละของความแตกตาง  13.00 % 

  
(25,308.21/1,616)  – (25,308.21/1,826) รอยละของ 

ความแตกตาง = (25,308.21 / 1,826) 
X 100 เทากับ  

+ 13.00%  

 

มหาวิทยาลัยประเมินตนเอง  :  คะแนน  1 
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ตัวบงชี้ที่  2.5 สัดสวนของอาจารยประจํ าที่ มี วุฒิปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
หรือเทียบเทา ตออาจารยประจํา 

ประเภทของตัวบงชี้   ปจจัยนําเขา 
 
       เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 
1. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง
ร อ ย ล ะ  1 -3 9   ห รื อ  วุฒิ
ปริญญาเอกมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 40-59 แตวุฒิ
ปริญญาตรีมากกวารอยละ 
5 

1. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง
รอยละ 40-59 และ 
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ
นอยกวารอยละ 5 หรือ 
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวา
หรือเทากับรอยละ 60 และ 
2. วุฒิปริญญาตรีมากกวา 
รอยละ 5 

1. วุฒิปริญญาเอกมากกวา
หรือเทากับรอยละ 60 และ 
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ
นอยกวารอยละ 5 

 

  
               ผลการดําเนินงาน :  

จํานวนอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก 834 คน คิดเปนรอยละ 46.96 
จํานวนอาจารยที่มีวุฒิปริญญาโท 840 คน คิดเปนรอยละ 47.30 
จํานวนอาจารยที่มีวุฒิปริญญาตรี 102 คน คิดเปนรอยละ 5.74 
อาจารยประจําทั้งหมด 1,776 คน คิดเปนรอยละ 100 

 
              อาจารยมีวุฒิปริญญาเอกรอยละ 46.96 และวุฒิปริญญาตรีรอยละ 5.74 
 
 

มหาวิทยาลัยประเมินตนเอง  :  คะแนน 1  
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ตัวบงชี้ที่  2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง อาจารย ผูชวยศาสตราจารย  
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

ประเภทของตัวบงชี้    ปจจัยนําเขา 
 
    เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 
ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และศ. รวมกันอยูระหวางรอย
ละ  1  – 44  หรือ  ผูดํ ารง
ตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ 
ศ. รวมกันอยูระหวางรอย
ล ะ  4 5  - 6 9  แต ผู ดํ า ร ง
ตําแหนงระดับ รศ. ขึ้นไป
นอยกวารอยละ 30 

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ . 
รศ. และศ. รวมกันอยูระหวาง
รอยละ 45 – 69 และ 
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.ขึ้น
ไปเทากับหรือมากกวารอยละ 
30 หรือ 
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ . 
รศ. และ ศ. รวมกันมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 70 และ 
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.ขึ้น
ไปนอยกวารอยละ 30 

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. 
รศ. และ ศ. รวมกันมากกวา
หรือเทากับ รอยละ70  และ 
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.
ขึ้นไปเทากับหรือมากกวารอย
ละ 30 

 

                   
                ผลการดําเนนิงาน :  

อาจารยประจําทั้งหมด 1,776 คน คิดเปนรอยละ  100 
1. ศาสตราจารย 21 คน คิดเปนรอยละ 1.18 
2. รองศาสตราจารย 464 คน คิดเปนรอยละ 26.13 
3. ผูชวยศาสตราจารย 640 คน คิดเปนรอยละ 36.04 
4. อาจารย 651 คน คิดเปนรอยละ 36.66 

รวม  (1+2+3) 1,125 คน คิดเปนรอยละ 63.34 
 
               ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกนัรอยละ 63.34  
              และผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึน้ไปรอยละ 27.31 
 
 

มหาวิทยาลัยประเมินตนเอง : คะแนน 1  
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ตัวบงชี้ที่  2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย 
ประเภทของตัวบงชี้    กระบวนการ  
     

   เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร 
2. มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกีย่วของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3. มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4. มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
5. มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   

 
      เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 

3  ขอแรก 
มีการดําเนินการ 

3 ขอแรก 
มีการดําเนินการอยางนอย 

4 ขอแรก  

   

  ผลการดําเนินงาน :   
1. มหาวิทยาลัยขอนแกนไดแตงต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยความ

เห็นชอบของท่ีประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัย (คําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 245/2549 
เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกน) เพื่อใหดําเนินการเกี่ยวกับ
การสงเสริมสนับสนุนขาราชการและอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  และดําเนินการตางๆ
เพื่อใหบุคลากรไดปฏิบัติตามขอบังคับและเพื่อใหการดําเนินการดานจรรยาบรรณฯบรรลุ
เปาประสงค รวมทั้งเปนการปองปรามและลดปญหาความเสี่ยงในการกระทําผิดจรรยาบรรณ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน(ฉบับที่ 670/2549)   และจัดทําคูมือจรรยาบรรณ
วิชาชีพขาราชการและอาจารย   มหาวิทยาลัย  

2. เพื่อเปนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ จึงไดการกําหนดอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อดําเนินการดังนี้ 

1. เสนอแนะแนวทางและมาตรการแกมหาวิทยาลัย  เกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุน
ใหขาราชการและอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

2. กําหนดการประพฤติผิดจรรยาบรรณในเรื่องใด  เปนความผิดวินัยหรือเปนความผิด
วินัยอยางรายแรง  กรณีที่กระทําผิดจรรยาบรรณใดๆ  เขาขายการทําผิดวินัยดวยให
ดําเนินการตามกระบวนการทางวินัยของขาราชการและอาจารย   มหาวิทยาลัย 
จัดทําคูมือและเผยแพรการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของขาราชการและอาจารย   มหาวิทยาลัย 
พิจารณาใหความเห็น  กรณีขาราชการหรืออาจารย  ถูกกลาวหา  กลาวโทษ  รองเรียน  หรือ
มีขอเท็จจริงปรากฏวาขาราชการหรืออาจารยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
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 3. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกไขขอบังคับสภามหาวิทยาลัย  วาดวยจรรยาบรรณของ

ขาราชการและอาจารย   มหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน 
4. คณะกรรมการจรรยาบรรณอาจตั้งคณะทํางานและหรือ  คณะอนุกรรมการเพื่อ

ชวยงานของคณะกรรมการจรรยาบรรณไดตามความจําเปนและเหมาะสม 
ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

3. มหาวิทยาลัยมีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวชิาชีพฯ โดยคณะกรรมการ
จรรยาบรรณไดแตงต้ังคณะทํางานขึ้นเพื่อดําเนินการวางระบบและแนวทางกํากับติดตามและ
ประเมินผล รวมทั้งกระบวนการตางๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  

4. มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ   
ในปที่ผานมา  ขาราชการและอาจารยสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกนไดปฏิบัติตามขอบังคับสภา
มหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยจรรยาบรรณของขาราชการและอาจารย   
มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2549  อยางครบถวน  จึงไมปรากฏวามีผูประพฤติผิด
จรรยาบรรณดงักลาว 

5. มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 
โดยทุกคนปฏิบัติตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยจรรยาบรรณของขาราชการ
และอาจารย   มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2549  ขอ  7 การ ประพฤติผิดจรรยาบรรณใน
เรื่องใดเปนความผิดวินัยหรือเปนวินัยอยางรายแรง  และการดําเนินการกรณีที่ขาราชการหรือ
อาจารยมีขอเท็จจริงปรากฏวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณแหงขอบังคับนี้  ให
เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย ตามคูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของขาราชการและ
อาจารย   มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2549  “ การดําเนินการเกี่ยวกับการประพฤติผิด
จรรยาบรรณ”   หนา  11-13 

 
 
 

มีการดําเนนิการทั้ง 5 ขอ 
มหาวิทยาลัยประเมินตนเอง : คะแนน  3 
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ตัวบงชี้ที่  2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน 
การสอน 

ประเภทของตัวบงชี้    กระบวนการ  
    

   เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมการเรียนการสอน 
2. มีกลไกการบรหิารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพฒันานวัตกรรมใหมๆ ในดานการ

เรียนการสอน 
3. มีแหลงทนุสนบัสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 
4. มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัย      

ดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอ 
5. มีการสรางเครอืขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทัง้ภายในและภายนอกสถาบัน  

    

   เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอ มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

    

  ผลการดําเนินงาน :   
1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมการเรียนการสอน   โดยสํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน  ไดมีภารกิจหลักในการ
พัฒนาการเรียนการสอน โดยใหมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน เพือ่ให
สามารถผลิตบัณฑิตอันมีคุณลักษณะอันพึงประสงคสอดคลองกับนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะผลิตบัณฑิตตามอุดมคติไทย  จึงไดทําการแตง ต้ัง
คณะอนุกรรมการดานการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน ขึ้น  เพื่อ
ปฏิบัติงานทางดานการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมดานการพัฒนาการเรียนการสอนให
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยใหสอดคลองตามแผนยุทธศาสตรดานการผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
      สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน  จึงไดมีการอบรมพัฒนาอาจารย โดยการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาอาจารยเพื่อการจัดการเรียนการสอนใหสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ปการศึกษา 2549” ทั้งสิ้น 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1  ในวันที่ 24-25 เมษายน 25549  ครั้งที่ 2  
ในวันที่ 9 พฤศจิกายน  2549  เพื่อใหคณาจารยที่เขารับการอบรมเกิดความรู ความเขาใจ
การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน  มีการบรรยายและการฝกปฏิบัติที่นํา
เทคนิคตางๆ มาบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในกระบวนการเรียนการสอน และมีการฝกเขียน
โครงการวิจัยชั้นเรียนซึ่งมีกระบวนการในการนําเสนอโครงการโดยไดความ  
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 คิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ และคณะอนุกรรมการดานการสอนสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม  และ

สนับสนุนใหมกีารปฏิบัติการสอนจริงตามโครงการที่ไดนาํเสนอ  ในการอบรมมีอาจารยสนใจ
เขารับการอบรมทั้ง 2 ครั้ง จํานวน 84 คน   

2. มีกลไกการบรหิารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพฒันานวัตกรรมใหมๆ ในดานการเรียน
การสอน  การอบรมเชิงปฏิบัติการที่เนนความรู ความเขาใจดานการสอนสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมนัน้ ไดมีการนําเสนอเทคนิคและวิธีการในการนําคุณธรรม จริยธรรมมาบูรณาการใน
การเรียนการสอนในรายวิชา ซึ่งไดมีการนําเสนอตัวอยางที่ไดมีการนํามาใชจริงจาก
คณะอนุกรรมการดานการสอนสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม และอาจารยผูที่มีประสบการณ ที่
เคยไดรับทุนสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียนในป 2548  และใหอาจารยที่เขารับการ
อบรมนํามาประยุกตใชกับรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ โดยการนําเทคนิคนัน้ลงไปปฏิบัติจริงใน
โครงการวิจัยในช้ันเรียน 

3. มีแหลงทนุสนบัสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาตาม
แผนการดําเนนิงานดานการพัฒนาการเรียนการสอน  ของสํานักวัตกรรมการเรียนการสอน  ได
จัดใหมีการสนับสนุนทุนเพื่อจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ทุนละ 
5,000 บาท  ปละ 30 ทุน ซึ่งเปนงบประมาณจากเงินกองทุน 3 %  ของมหาวิทยาลัยขอนแกน  
โดยผูที่มีสิทธิในการรับทุน จะตองเปนผูผานการอบรมเชงิปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาอาจารยเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนใหสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม   และผานกระบวนการนําเสนอ
โครงการวิจัยและผานการพิจารณาโครงการจากคณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ัง  มีการสอน
จริงในรายวิชาและใหมีการติดตามประเมินผลการสอนโดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
ผลการวิจัย  ผูไดรับทุนตองมกีารนําเสนอผลงานวิจัยตอคณะกรรมการและผูที่สนใจเขารับฟง  
ที่สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอนไดจัดขึ้น   ในปการศึกษา 2549  มีผูไดรับทุนสนับสนุนใน
การดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียนทั้งสิ้น 31 ทนุ 

4. มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัย      
ดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอสํานักนวัตกรรมการเรียนการ
สอนไดรับความรวมมือและการเปดโอกาสใหมีการนําเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนในการประชุม
วิชาการบัณฑิตอุดมคติไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาซึ่งจัดขึ้นทุกป โดยทางสํานักนวัตกรรมการเรียนการสอนไดมีการประสานงานเชิญผู
ที่ไดรับทุนสนบัสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เขารวมการนําเสนอ
ผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบการบรรยายและโปสเตอร   มีการจัดทําเว็บไซตการเรียนการสอนที่
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเปนขอมลูเกี่ยวกับความรูและเทคนคิ/วิธีการตางๆ ในการ
สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  และไดมีการนําผลงานวิจัยในชั้นเรยีน ของผูที่ไดรับทุน
สนับสนุนพรอมทั้งสื่อ ๆ ที่ใชในงานวิจัยขึ้นเผยแพรในเว็บไซตดังกลาว 
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5. การสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

คณะอนุกรรมการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจัดกิจกรรมใน
การพัฒนาอาจารยดานการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดยการจัดอบรมและเสวนา
อยางตอเนื่องตลอดปการศึกษา มีการสรางและพัฒนาแกนนําที่เคยเขารวมกิจกรรมกับทาง
สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อสามารถเผยแพรความรู ความเขาใจ และเทคนิค/
วิธีการ ในการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ใหแกอาจารยในสังกัดได
ตอไป 
           คณะอนุกรรมการฯ ไดมีการบรรยายใหแกสถาบันอื่น ๆ ที่มีความสนใจ ในการนํา
คุณธรรมมาบูรณาการในการเรียนการสอน พรอมทั้งไดจัดทําหนังสือ   “วิธีการสอนสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม” ขึ้น   เพื่อเปนคูมือสําหรับอาจารยในการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมใน
กระบวนการเรียนการสอน ซึ่งมีการประชาสัมพันธทั้งภายในและภายนอก พรอมจําหนาย
ใหแกผูสนใจ  

 

ดําเนินการทัง้ 5 ขอ 
มหาวิทยาลัยประเมินตนเอง :  คะแนน  3 
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ตัวบงชี้ที่  2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป 

ประเภทของตัวบงชี้    ผลลัพธ 
 
   สูตรการคํานวณ :  

จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด (ไมนับรวมผูมีงานเดิมและเรียนตอ) 

 
X 100  

 
      เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 - รอยละ 59 รอยละ 60 – รอยละ 79 มากกวาหรือเทากับรอยละ 80  

   
       ผลการดําเนินงาน :   

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 3,322 คน 
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจภาวะการไดงานทําทั้งหมด 3,103 คน 
จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  2,321 คน 
แยกเปนผูที่มีงานทํากอนเขาศึกษา  316 คน 
และศึกษาตอ 466 คน 
รวมผูมีงานทํากอนเขาศึกษาและเรียนตอจํานวน 782 คน 
จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
ทั้งหมด (ไมนบัรวมผูมีงานทํากอนเขาศึกษาและเรียนตอ)  

1,910 คน 

คิดเปนรอยละ  82.29 % 
     
 

มหาวิทยาลัยประเมินตนเอง : คะแนน 3  
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ตัวบงชี้ที่  2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 
ประเภทของตัวบงชี้   ผลผลิต 
 

     สูตรการคํานวณ :  
จํานวนบัณฑิตที่ไดเงินเดือนเริ่มตนตามเกณฑ 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด (ไมนับรวมผูมีงานเดิมและเรียนตอ) 

 

X 100 
 

 
       เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 -  รอยละ 74 ไดรับ
เงินเดือนเทากับหรือสูงกวา
เกณฑ กพ. 

รอยละ  75 – รอยละ 99 
ไดรับเงินเดือนเทากับหรือ
สูงกวาเกณฑ กพ. 

รอยละ 100 ไดรับเงินเดือน
เทากับหรือสูงกวาเกณฑ กพ. 

 

  
             ผลการดําเนนิงาน :       

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 3,322 คน 
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจภาวะการไดงานทําทั้งหมด 3,103 คน 
จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
(ไมนับรวมผูมงีานทํากอนเขาศึกษาและเรียนตอ)  

1,910 คน 

ระบุเงินเดือน 1,725 คน 
ไดรับเงินเดือนต้ังแต  7,630 ขึ้นไป  1,585 คน 
คิดเปนรอยละ  91.48 %  

 

มหาวิทยาลัยประเมินตนเอง : คะแนน  2 
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ตัวบงชี้ที่  2.11 รอยละของความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
ประเภทของตัวบงชี้   ผลผลิต 
 

      เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 1 -2.49 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 2.50 – 3.49 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.50  

     
ผลการดําเนนิงาน :  คาเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ    4.04    หรือคิดเปนรอยละ  80.80 
     
         

         ขอมูลอางอิง :  
ลําดับที ่ คณะ คาเฉล่ีย รอยละ 

1 คณะเกษตรศาสตร 4.00 80.00 
2 คณะวิศวกรรมศาสตร 4.08 81.60 
3 คณะวิทยาศาสตร 4.49 89.80 
4 คณะเทคโนโลยี 4.02 80.40 
5 คณะสัตวแพทยศาสตร 3.90 78.00 
6 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 4.22 84.40 
7 คณะแพทยศาสตร 3.90 78.00 
8 คณะเภสัชศาสตร 4.08 81.60 
9 คณะทันตแพทยศาสตร 4.08 81.60 
10 คณะเทคนิคการแพทย 3.80 76.00 
11 คณะพยาบาลศาสตร 3.94 78.80 
12 คณะสาธารณสุขศาสตร 4.11 82.20 
13 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3.94 78.80 
14 คณะศึกษาศาสตร 4.01 80.20 
15 คณะศิลปกรรมศาสตร 4.00 80.00 
16 คณะวิทยาการจัดการ  4.06 81.20 
17 วิทยาเขตหนองคาย  4.00 78.00 

รวม 4.04 80.80  
 

มหาวิทยาลัยประเมินตนเอง  :  คะแนน  3 
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ตัวบงชี้ที่  2.12 รอยละของนักศึกษาหรือศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบปที่ผานมา  ที่ไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา 
สุขภาพ และดานสิ่งแวดลอม ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

ประเภทของตัวบงชี้   ผลผลิต 
 
     สูตรการคํานวณ : 1 (เกณฑทั่วไป) 

จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษาที่ ไดรับรางวัลทุกประเภทในปการศึกษาปจจุบัน 

จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษา 

 
X 100 

 
     สูตรการคํานวณ : 2 (เนนการผลิตบณัฑิตและวิจัย)  

จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
ในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับ รางวัลจากผลงานวิจัยและ/หรือวิทยานิพนธ ในปการศึกษา

ปจจุบัน 
จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 

ในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมด 

 
X 100 

 
 
 
    
      เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 0.003–รอย
ละ0.015 

รอยละ 0.016 – 
รอยละ 0.029 

1. มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030 และ 
2. นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและศิษยเกาที่ไดรับรางวัล
จากผลงานวิจัยและหรือวิทยานิพนธมากกวาหรือ
เทากับ 0.060 
หมายเหตุ กรณีไดตามขอ 1 แตไมไดขอ 2 ถือวาได
คะแนน 2 
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         ผลการดําเนินงาน :   

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดรับรางวัลฯในรอบ 5 ป 185 คน 
จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับรางวัลฯในรอบ  5 ป 48 คน 
จํานวนนักศึกษาและศิษยเกาทุกระดับที่ไดรับรางวัลฯทั้งหมด 233 คน 
คิดเปนรอยละ 0.2135 % 
นับเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา คิดเปนรอยละ  0.2041 %  

 

 
จํานวนนักศึกษา (คน)  

ปการศึกษา ระดับปริญญา
ตรี 

ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 
รวมทั้งหมด 

1 2545 15,019 3,413 18,432 
2 2546 15,272 3,588 18,860 
3 2547 16,208 4,048 20,256 
4 2548 18,422 5,432 23,854 
5 2549 20,715 7,039 27,754 

รวม 85,636 23,520 109,156 
 
 
 

มหาวิทยาลัยประเมินตนเอง : คะแนน  3 
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ตัวบงชี้ที่  2.13 รอยละของอาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่เปน
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

ความเชื่อมโยง  IQA  
ประเภทของตัวบงชี้   ปจจัยนําเขา 
 
             สูตรการคํานวณ : 

จํานวนอาจารยที่มีคุณสมบัติและไดทําหนาที่เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทั้งหมดที่มีคุณสมบัติเปน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร นับเฉพาะ

อาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 

 

X 100 

 

    
      เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 50 – รอยละ 69 รอยละ 70  –  รอยละ 89 มากกวาหรือเทากับ 

รอยละ 90  

   
      ผลการดาํเนินงาน :   

จํานวนอาจารยที่มีคุณสมบัติและไดทําหนาที่เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 783 คน 
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทั้งหมดที่มีคุณสมบัติเปน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร นับเฉพาะ
อาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 

886 คน 

คิดเปนรอยละ 88.37 %  

 

มหาวิทยาลัยประเมินตนเอง : คะแนน  2  
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องคประกอบที่ 3  
 

กิจกรรมพัฒนานกัศึกษา 
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ตัวบงชี้ที่  3.1 มีการจัดบริการใหนักศึกษาและศิษยเกา 
ประเภทของตัวบงชี้   กระบวนการ 
     
  เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 

1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1  
2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพฒันาการเรียนรูของนักศึกษา   
3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา   
4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 
5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนกัศึกษาและศิษยเกา   
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา 
7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เรื่องขางตนเปนประจําทุกป 
8. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา  

   
    เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ  

7  ขอแรก 
มีการดําเนินการ 7 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 

   
    ผลการดําเนินงาน :   

1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1 โดยฝายพัฒนานักศึกษา   
2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพฒันาการเรียนรูของนักศึกษา กอง

กิจการนักศึกษามีการใหบริการในดานตางๆเพื่ออํานวยความสะดวกแกนักศึกษา เชน 
คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตใหบริการใตหอพักนักศึกษา มีการใหบริการหองสมุดแนะแนว
อาชีพ  เทปการใหความรูในดานตางๆ เว็บไซตกองกิจการนักศึกษา มีหองใหคําปรึกษาแก
นักศึกษา มีบริการยืมคืนอุปกรณตางๆ มีหองประชุม รถยนต และมีการจดักิจกรรม/โครงการ
ตางๆที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา เปนตน  

3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา กองกิจการนักศึกษามีการ
ใหบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา  ดังนี้คือมหีอพักนักศึกษา สนาม
กีฬา สําหรับใหบริการแกนักศึกษา 

4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา  โดยกองกิจการนักศึกษามีเจาหนาที่ใหบริการให
คําปรึกษาในดานตางๆและหองใหคําปรึกษาแกนักศึกษาที่งานแนะแนวและจัดหางานชองทาง
การใหบริการมทีั้งทางโทรศัพท อีเมล จดหมาย หรือเดินทางมาดวยตนเอง 
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5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา กองกิจการนักศึกษาไดมีการ

บริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนหลายทางคือ ทางหนังสือพิมพทองถิ่น (ขอนแกนนิวส) 
เว็บไซตกองกิจการนักศึกษา จดหมายขาวกองกิจการนักศึกษา ขาวประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัย เว็บไซตมหาวิทยาลัย เครือขายวิทยุภายในมหาวิทยาลัย และโปสเตอรหรือบอรด
ประชาสัมพันธตามสถานที่ตางๆ 

6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา  มีการจัด
กิจกรรม/โครงการตางๆที่สอดคลองกับการพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพ เชน  โครงการ
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทักษะการฟงและการนําเสนอผลงาน  โครงการคายภาษาอังกฤษ 
โครงการสัมมนาผูปฏิบัติงานดานหอพักนักศึกษา โครงการอบรมผูปฏิบัติงานกิจกรรมเสริม
หลักสูตร และโครงการคายบูรณาการสัตวแพทย เปนตน 

7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เรื่องขางตนเปนประจําทุกป   มีแบบสํารวจความ
พึงพอใจของผูรับบริการในการรับบริการดานตางๆของกองกิจการนักศึกษา เปนประจําทุกป 
อีกทั้งยังมีทํารายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม ที่ไดดําเนินการหลังจากดําเนินโครงการเสร็จสิ้น 

8. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา   
การนําแบบสํารวจความพึงพอใจ มาประมวลผลและวิเคราะหเพื่อหาแนวทาง 
ปรับปรุงแกไข เพื่อพัฒนาการใหบริการเปนประจําทุกป 

   
 

ดําเนินการครบทั้ง 8 ขอ 
มหาวิทยาลัยประเมินตนเอง : คะแนน 3 
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ตัวบงชี้ที่  3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวน และสอดคลองกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค 

ประเภทของตัวบงชี้   กระบวนการ 
    
   เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 

1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบันและ
คุณลักษณะ บัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

2. มีการสงเสริมใหสถาบันและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภท  
โดยอยาง นอยตองดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้ 
- กิจกรรมวิชาการ  ไดแกกิจกรรม  
- กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 
- กิจกรรมนันทนาการ 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดยสถาบันและองคการ
นักศึกษาทุกสิ้นปการศึกษา 

4. มีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง  

 

   เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ
แรก 

มีการดําเนินการ 3  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 

  
   ผลการดําเนินงาน :   

1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบันและ
คุณลักษณะ บัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  โดยกองกิจการ
นักศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการทั้งในสวนของกองฯและองคการนักศึกษา กําหนดปฏิทิน
กิจกรรม ปฏิทนิกองฯ และงบประมาณเพื่อดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการที่สอดคลองกับการ
พัฒนานักศึกษาใหเปนที่พึงประสงคของสังคมโดยการจัดกิจกรรมตองมีความสอดคลองกับ
วิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร ที่ไดกําหนดไวอยางครบถวน 

2. มีการสงเสริมใหสถาบันและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภท  
โดยอยาง นอยตองดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้ 
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2. - กิจกรรมวิชาการ    เชน  โครงการ คายตุลาฯวิชาการเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 

๖o ป   โครงการสัมมนาพี่เลี้ยงคายวิชาการ   โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   
- กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ เชน โครงการสานไมตรีกีฬาชาวหอ  ประจําป 2549  
โครงการผูฝกสอนกรีฑาระยะไกลระดับเยาวชน  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการ
คัดเลือกนักเรียนผูมีความสามารถดีเดนดานกีฬา ประจําปการศึกษา2549 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม เชน โครงการคายอาสาพัฒนา  60 ป นอม
เกลาถวายในหลวง โครงการคายรวมอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยขอนแกนและ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ครั้งที่  15  โครงการคายอาสาพัฒนาและเผยแพรแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง เนื่องในวโรกาสครองราชยครบ 60 ป 

3. กองกิจการนักศึกษามีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกจิกรรม ทัง้ที่จดัโดย
สถาบันและองคการนักศึกษาทุกสิ้นปการศึกษามีการสํารวจผลการจัดกิจกรรม/โครงการและมี
การทํารายงานสรุปผลการดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ทุกครั้งหลังดาํเนินการเสร็จสิ้น มี
การติดตามผลการดําเนินงานในที่ประชุมกองกิจการนักศึกษา  

4. กองกิจการนักศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
อยางตอเนื่อง  มีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงตามรายงานสรุปผลการดําเนินการและใน
สวนขององคการนักศึกษาจะมีการจัดสัมมนากิจกรรมเสริมหลักสูตรในทุกป 

   
 

ดําเนินการครบทุกขอ 
มหาวิทยาลัยประเมินตนเอง  :  คะแนน  3 
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องคประกอบที่ 4  
 

การวิจัย 
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ตัวบงชี้ที่  4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ประเภทของตัวบงชี้   กระบวนการ  
 

   เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพือ่ใหบรรลุเปาหมายตามแผนของ

สถาบันและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 
2. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยและงาน

สรางสรรคที่ใชประโยชนไดจรงิ 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงนิ ทรพัยากรบคุคล แหลงคนควาตางๆ เพื่อสนับสนุนงานวจิัย

และงานสรางสรรค 
4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย 
5. มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนกัวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 
6. ระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐเอกชน     

และภาคอุตสาหกรรม  
    

   เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอ มีการดําเนินการอยางนอย 5 
ขอ 

 

    

   ผลการดําเนินงาน :   
1. มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของ

สถาบันและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ    
               สภามหาวิทยาลัยไดเห็นชอบในการจัดต้ังสํานักบริหารงานวิจัยเพื่อเปนหนวยงาน
กลางในการดําเนินกิจกรรมและกลไกสนับสนุนงานวิจัยของ และไดจัดทําแผนยุทธศาสตรและ
แผนกลยุทธดานการวิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 

2. มหาวิทยาลัยมีรวบรวมฐานขอมูลดานการวิจัย ( http://ora.kku.ac.th/  ) ซึ่งไดรวบรวมขอมูล
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพของอาจารยและนักวิจัยในปตางๆ ฐานขอมูลทุนวิจัยทั้งภายในภายนอก
และเครือจายการวิจัย นอกจากนี้ยังไดจัดทําวารสารการวิจัยเพื่อเปนการรวบรวมและเผยแพร
ผลงานวิจัย   

3. มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตางๆ เพื่อ
สนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค  ในปการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยไดจัดสรรเงินงบ 
ประมาณใหบุคลากรเพื่อดําเนินการวิจัย โดยจัดสรรเงินงบประมาณแผนดิน  114,251,900 
บาท เงินงบประมาณเงินรายได 9,560,520  รวมเปนเงิน  263,878,867 และมีเงินสนับสนุน
งานวิจัยจากแหลงทุนภายนอก  จํานวนเงิน  263,878,867 บาท 
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4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย  โดยสํานักบริหารการวิจัยไดเตรียม

บุคลากรใหมีความรูความสามารถในการดําเนินการวิจัยและสนับสนุนทุนวิจัยภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยไดจัดกิจกรรมตางๆ ดังนี้  กิจกรรมอบรมนักวิจัยรุนใหมเปนประจํา
ทุกปโดยมีเปาหมายอยางนอย 60 คน   โครงการสนับสนุนระบบอาจารยที่ปรึกษา  สนับสนุน
การตั้งศูนยวิจัย/กลุมวิจัย  โครงการวิจัยสถาบันและการวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาขอเสนอ
โครงการวิจัยรวมผูทรงคุณวุฒิ โครงการนักวิจัยพบแหลงทุนโดยการติดตอประงานวิทยากรจาก
แหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย   เชิญอาจารยและนักวิจัยเขารวมเวทีเพื่อขอรับคําปรึกษา
แนะนําจากแหลงทุนใหขอมูลดานทุนสนับสนุนการวิจัย  

5. มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 
          มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมยกยองเชิดชูนักวิจัยดีเดน โดยไดรวบรวมผลงานวิจัยที่
ดีเดน  ไดเชิญบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยเขารวมแสดงความยินดีและใหรางวัลตามความ
เหมาะสม   นอกจากนี้ยังผลักดันใหเกิดผลงานที่สามารถขอการสนับสนุนผลงานวิชาการ/การ
พิจารณาความดีความชอบ  

6. มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอก
ทั้งภาครัฐเอกชนและภาคอุตสาหกรรม โดยไดดําเนินโครงการพัฒนาความเขมแข็งและขยาย
เครือขายและความรวมมือดานการวิจัย   โดยมีเครือขายวิจัย  1) สํานักงานเครือขายงานวิจัย
และการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) สํานักงานเครือขายดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3) เครือขายพัฒนาวิชาการและขอมูลสาร
เสพติด 

   
 

ดําเนินการครบทุกขอ 
มหาวิทยาลัยประเมินตนเอง : คะแนน 3 
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ตัวบงชี้ที่  4.2 มีระบบการบริหารการจัดการความรู จากงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ประเภทของตัวบงชี้   กระบวนการ  
 

    เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งในวงการวิชาการ

และการ นําไปใชประโยชน 
2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่

เชื่อถือได และรวดเร็วทันตอการใชประโยชน 
3. มีการสรางเครอืขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและ

ภายนอกสถาบัน 
4. มีระบบและกลไกการสนับสนนุความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอกสถาบันเพื่อ

การนําผลงานไปใชประโยชน 
5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิ

ของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน  

  

   เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ  3  ขอ มีการดําเนนิการอยางนอย  4  ขอ 

   

   ผลการดําเนินงาน :   
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งใน

วงการวิชาการและการ นําไปใชประโยชน    โดยฝายวิจัยไดมีนโยบายมุงสรางและพัฒนา
นักวิจัย  สรางผลงานใหสอดคลองกับทิศทางงานวิจัยและนําไปใชประโยชน และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการงานวิจัยที่ดีและเหมาะสม  มุงใหเกิดผลงานการวิจัยที่สามารถทําใหประเทศชาติ
พึ่งตนเองได โดยมีทิศทางการวิจัยที่สําคัญ คือทิศทางการวิจัยที่นําประเทศไปสูการพึ่งตนเอง  
ไปสูการเพิ่มผลผลิตและการสรางมูลคาเพิ่มเปนการวิจัยไปสูความเปนอยูที่ดีและเพื่อใหขอมูล
เกี่ยวกับศักยภาพของประเทศไทย ทั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหไดผลงานวิจัยที่มีสวนชวย
สนับสนุนการพัฒนายั่งยืนและพึ่งตนเอง  ดังนั้น  การที่ผลงานการวิจัยไดรับการตีพิมพ
เผยแพร  จึงเปนตัวชี้วัดหนึ่งที่ทําใหทราบถึงคุณภาพของการวิจัยและนําไปสูการเผยแพร
ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาไปสูการวิจัยเชิงพาณิชย  อันจะทําใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
ประเทศได                สภามหาวิทยาลัยไดเห็นชอบในการจัดต้ังสํานักบริหารงานวิจัยเพื่อเปน
หนวยงานกลางในการดําเนินกิจกรรมและกลไกสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  
นอกจากนี้ยังไดจัดต้ังกองทุนวิจัย 40 ป เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหบรรลุเปาหมายของ
มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย    
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2. มหาวิทยาลัยมีระบบการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและ

สังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เชื่อถือได 
และรวดเร็วทันตอการใชประโยชน  โดยมหาวิทยาลัยไดจัดทํา
วารสารวิจัย มข.ซึ่งเปนวารสารในระดับชาติที่เปนแหลงตีพมิพ
ผลงานวิจัยของอาจารยและบุคลากร   มีการรวบรวมและคดัสรร
ผลงานวิจัยโดยมีฐานขอมูลดานการวิจัยของ  
มหาวิทยาลัยขอนแกนที่ http://ora.kku.ac.th/    

3. มหาวิทยาลัยมีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน   โดยมหาวิทยาลัยมีเครือขายการวิจัยดังนี้  1) สํานักงาน
เครือขายงานวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) สํานักงาน
เครือขายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3) เครือขายพัฒนา
วิชาการและขอมูลสารเสพติด  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยสนับสนุนการสรางเครือขายของ
มหาวิทยาลัยกับหนวยงานภายนอก 

4. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอก
สถาบันเพื่อการนําผลงานไปใชประโยชน  โดยดําเนินการในลักษณะเครือขายการวิจัยและการ
แสวงหาแหลงทุนภายนอกองคกร  

5. มหาวิทยาลัยมีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการ
คุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน   
รวมทั้งมีความพรอมทั้งทางดานวิชาการและนักวิจัย  มีผลงานการวิจัยและสิ่งประดิษฐจํานวน
มาก  ไดเล็งเห็นวา  สํานักงานบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา มีความสําคัญในการพัฒนา
งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ  และยังสงผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ  นอกจากนี้
ผลงานที่ไดรับความคุมครองดานทรัพยสินทางปญญาเหลานี้  ยังสามารถนําไปเผยแพรสู
ชุมชน  เพื่อเปนการสงเสริมและถายทอด ทอดเทคโนโลยีไดอีกดวย  โดยมหาวิทยาลัยจะทํา
การสนับสนุนการขอรับความคุมครองงานทรัพยสินทางปญญาดานตางๆ ไมวาจะเปนการจด
สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร การจดแจงขอมูลลิขสิทธิ์  และจะมีการพัฒนารวมกับเอกชนที่สนใจ
เขามาสนับสนุนทั้ง ทางดานการผลิตและการตลาดซึ่งผูประดิษฐงานวิจัยและสิ่งประดิษฐที่
ไดรับความคุมครองเหลานี้ยังจะไดรับผลตอบแทนอีกดวยจึงไดจัดทําสํานักงานบริหาร
ทรัพยสินทางปญญาขอนแกน  และไดจัดทําขั้นตอนและวิธีการยื่นจดสิทธิบัตร  

  
 

ดําเนินการครบทุกขอ 
มหาวิทยาลัยประเมินตนเอง : คะแนน  3 
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ตัวบงชี้ที่  4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน  
ตอจํานวนอาจารยประจํา 

ประเภทของตัวบงชี้    ผลผลิต 
 

   เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

อยูระหวาง 1 - 54,999 
บาท 

55,000 บาท – 79,999 บาท มากกวาหรือเทากับ 80,000 
บาท  

 
          ผลการดําเนินงาน  

เงินสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัย (เงินแผนดิน) 114,251,900 บาท 
เงินสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัย (เงินรายได) 9,560,520 บาท 
เงินสนับสนุนภายนอกมหาวิทยาลัย 263,878,867 บาท 
รวมเงินสนับสนุนทั้งหมด 387,691,287 บาท 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 1,776 คน 
จํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 1,616 คน 
จํานวนเงินสนบัสนุนตออาจารยประจํา 239,908.97 บาท/คน  

 

มหาวิทยาลัยประเมินตนเอง  : คะแนน  3 
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ตัวบงชี้ที่  4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ และ
ในระดับนานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา 

ประเภทของตัวบงชี้   ผลผลิต  
  
                   สูตรการคํานวณ  : 

จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคของอาจารยประจําที่ตีพิมพเผยแพร 
จํานวนอาจารยประจํา   

X 100 

 

  
     เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 - รอยละ 29 รอยละ 30 – รอยละ 39 มากกวาหรือเทากับ 

รอยละ 40   

    
      ผลการดาํเนินงาน :   

จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพระดับชาติ 
(นับรวมการนาํเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมระดับชาติ) 

275 เรื่อง 

จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพระดับชาติ 
(นับรวมการนาํเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมระดับชาติ) 

387 เรื่อง 

รวมทั้งหมด   662 เรื่อง 
จํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 1,616 คน 
คิดเปนรอยละ  41.96 % 

  
 

มหาวิทยาลัยประเมินตนเอง :  คะแนน  3 
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ตัวบงชี้ที่  4.5 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือ  
ในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา 

ประเภทของตัวบงชี้   ผลผลิต 
 

    เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 - รอยละ 14 รอยละ 15 – รอยละ 19 มากกวาหรือเทากับรอยละ 20 
 

    

     ผลการดําเนินงาน :   
จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation)ฯ 464 เรื่อง 
จํานวนอาจารยทั้งหมด 1,776 คน 
คิดเปนรอยละ  26.12 %  

     ขอมูลอางอิง :  
คณะ จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิง 

1.  คณะเกษตรศาสตร 34 
2.  คณะวิศวกรรมศาสตร 14 
3.  คณะศึกษาศาสตร 0 
4.  คณะพยาบาลศาสตร 5 
5.  คณะวิทยาศาสตร 62 
6.  คณะแพทยศาสตร* 216 
7.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 
8.  คณะเทคนิคการแพทย 33 
9.  คณะสาธารณสุขศาสตร 9 
10.  คณะทันตแพทยศาสตร 32 
11.  คณะเภสัชศาสตร* 34 
12.  คณะเทคโนโลย ี 11 
13.  คณะสัตวแพทยศาสตร 14 
14.  คณะวิทยาการจัดการ 0 
15.  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 0 
16.  คณะศิลปกรรมศาสตร 0 
17.  วิทยาเขตหนองคาย 0 

รวม 464 
   

 

มหาวิทยาลัยประเมินตนเอง  :  คะแนน  3 
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องคประกอบที่ 5  
 

การบริการวิชาการแกสังคม 
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ตัวบงชี้ที่  5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน 
ประเภทของตัวบงชี้   กระบวนการ 
    

  เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการ แกสังคม 
2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการแก สังคมตาม       

แผนที่กําหนด 
3. มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม 
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงการบริการวิชาการแกสังคม 
6. มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับ การเรียน 

การสอน หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบรูณา

การระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่น ๆ ของสถาบัน 
  
    

   เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอ
แรก 

มีการดําเนินการอยางนอย 
 5 ขอแรก  

    

   ผลการดําเนินงาน :   
1. มหาวิทยาลัยไดมีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการ 

แกสังคม โดยไดจัดแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณตามพระราชกฤษฎีกาการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546โดยกําหนดใหสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  4 ป 
ที่สอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2548-2551  มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผน
ยุทธศาสตรโดยครอบคลุมพันธกิจหลัก  4 ดาน ไดแก  การผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริการ
วิชาการ  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ซึ่งผานความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี 

2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการแก สังคมตาม  
แผนที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหศูนยบริการวิชาการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ
ใหบริการวิชาการ  

3. มหาวิทยาลัยไดกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยได
ออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 829/2547 เรื่องแนวปฏิบัติในการใชจายเงิน
อุดหนุนทั่วไปสําหรับโครงการบริการวิชาการแกสังคม ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 
640/2549 เรื่องหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการใชจายเงินที่ไดรับการสนับสนุนโครงการบริการ
วิชาการ ศูนยบริการวิชาการ  
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4. มหาวิทยาลัยการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดไดโครงการและกิจกรรม 

แบงเปน  2  ระยะคือครึ่งปและ 1 ป  เพื่อนําผลที่ไดไปปรับปรุงผลการดําเนินงาน 
5. มหาวิทยาลัยไดนําเอาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคมอยางตอเนื่อง ผล

ที่ไดนําไปปรับปรุงแผนกลยุทธในปงบประมาณตอไป    
6. มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับ การเรียน 

การสอน หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยมหาวิทยาลัยไดจัดทําแผน
ยุทธศาสตรและแผนกลยุทธดานการบริการวิชาการ โดยมีการเชื่อมโยงและบูรณาการการ
บริการทางวิชาการแกสังคมเขากับ การเรียน การสอน หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  ดังแสดงในแผนยุทธศาสตรและแผนกลยุทธของศูนยบริการวิชาการ  

7. มหาวิทยาลัยมีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความ
เชื่อมโยงและบูรณาการระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
ทุกพันธกิจ  

   
 

ดําเนินการครบทุกขอ 
มหาวิทยาลัยประเมินตนเอง  : คะแนน 3   
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ตัวบงชี้ที่  5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหการบริการวิชาการแกสังคม เปนที่
ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ 
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา 

ประเภทของตัวบงชี้   ปจจัยนําเขา 
 
                    สูตรการคํานวณ  : 

จํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการวิชาการ 
จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 

 

X 100 
 

  
     เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 
1-14% 15-24% > 25%  

    
     ผลการดําเนินงาน :   

จํานวนอาจารยที่มีสวนรวม   597 เรื่อง 
จํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 1,616 คน 
คิดเปนรอยละ  39.64 %  

 

มหาวิทยาลัยประเมินตนเอง :  คะแนน  3 
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ตัวบงชี้ที่   5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการ การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 
และนานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา 

ประเภทของตัวบงชี้   ผลผลิต 
  
                    สูตรการคํานวณ  : 

จํานวนกิจกรรมกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพฯ 
จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 

 

X 100 
 

  
       เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 
< 19% 20-29% > 30  

    
        ผลการดําเนินงาน :   

กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพฯ 843 กิจกรรม 
จํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 1,616 คน 
คิดเปนรอยละ  52.16 %  

 

มหาวิทยาลัยประเมินตนเอง :  คะแนน  3 
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ตัวบงชี้ที่   5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
ประเภทของตัวบงชี้   ผลผลิต 
  
   เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 65 – รอยละ 74 รอยละ 75 – รอยละ 84 มากกวาหรือเทารอยละ 85 

 

 
 
ผลการดําเนนิงาน :   87.61%   
ขอมูลจากรายงานผลสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549   สํารวจโดยสถาบัน
เอแบคโพล   
 
 

มหาวิทยาลัยประเมินตนเอง :  คะแนน  3 
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องคประกอบที่ 6  
 

การทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
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ตัวบงชี้ที่  6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีระบบและกลไกในการ 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ประเภทของตัวบงชี้   กระบวนการ 
    

   เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ 
2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมีการดําเนิน       

กิจกรรมอยางตอเนื่อง 
3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่น ๆ 
4. มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  อาทิ การ

จัดทํา  ฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม  การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม  การจดั
กิจกรรม ประชมุ เสวนาทางวิชาการ  การจดัสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียง 

5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญ และมีผลงานเปนที่
ยอมรับในระดบัชาติหรือนานาชาติ 

6. มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ  อาทิ  มีสถานที่หรอื
เวที แสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตาง ๆ มีความรวมมือในการใหการ
บริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตางๆ  
  

    

   เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 4 ขอแรก  

    
  ผลการดําเนนิงาน :  

1. มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ  ไดดําเนนิการดังนี้  
-จัดทําแผนแมบทดานศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญญาทองถิน่ 
-จัดทําแผนปฏิบัติการดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
-การกํากับ ติดตามและประเมินผลโครงการดานศิลปวัฒนธรรม 
(แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2550-2553) 

2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมีการดําเนิน  
กิจกรรมอยางตอเนื่อง  โดยจัดกิจกรรม  โครงการสงเสริมความเปนไทย   โครงการเผยแพร
วัฒนธรรมเชิงรุก   โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  โครงการวัฒนธรรมสัญจรโครงการหอ
ศิลปวัฒนธรรม โครงการกฐินมหาวิทยาลัย และโครงการลอยกระทง  
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3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่น ๆ โดยไดจัดต้ังเครือขาย

ศิลปนพื้นบานและปราชญชาวบานใหมีสวนรวมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เชน เครือขาย
ชุมชนเขมแข็งหมูบานสาวะถี, โครงการความรวมมือกับเทศบาลนครขอนแกน, เครือขาย
ศิลปนแหงชาติ   สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาและผสมผสานงานวิจัยบริการวิชาการและทํานุ
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นในภูมิภาคอีสาน/ภูมิภาคอื่นภายในประเทศและสากล แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบาน  สรางเครือขายแกนนํานักศึกษา 1 รุน 

4. มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  อาทิ การ
จัดทํา  ฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม  การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม  การจัด
กิจกรรม ประชุม เสวนาทางวิชาการ  การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและ
ตอเนื่อง  โดยจัดทําศูนยขอมูลสารสนเทศเทศ (ศูนยขอมูลลาว) และศูนยขอมูลวัฒนธรรม
อีสาน  จัดขอตกลงลงนามรวมมือระหวางสถาบันวิจิตรศิลปแหงชาติลาว  โครงการความ
รวมมือทางวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมไทย-ลาว  ประชุมเสวนาวิชาการ “ชุดมรดกลานชาง” 
ระหวางนักวิชาการ มข. – สปป.ลาว 

5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญ และมีผลงานเปนที่
ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ  ไดการจัดต้ังเครือขายศิลปนแหงชาติภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

6. มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ  อาทิ  มีสถานที่หรือ
เวที แสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตาง ๆ มีความรวมมือในการใหการ
บริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตางๆ  ไดดําเนินการดังนี้ 
-เวทีการแสดงกลางแจง, สถานที่จัดแสดงงานศิลปะ, และแสดงงานตาง ๆ ณ อาคารหอ
ศิลปวัฒนธรรม ชั้น 1 , ชั้น 3  จัดทําวารสารวัฒนธรรม  วารสารสารมิตรภาพไทย-ลาว   

 

ดําเนินการครบทุกขอ 
มหาวิทยาลัยประเมินตนเอง  :  คะแนน   3  
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องคประกอบที่ 7  
  

การบริหารและการจัดการ 
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ตัวบงชี้ที่  7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบัน
ใหแขงขันไดในระดับสากล 

ประเภทของตัวบงชี้   กระบวนการ 
 
    เกณฑมาตรฐาน  :  ขอ 

1. กรรมการสภา มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย

มากกวาปละ 2 ครั้ง 
3. มีการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยอยางต่ํารอยละ 80 ของแผน  ในการประชุมแตละครั้งมี

กรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการอยางนอย 7 
วันกอนการประชุม 

4. มีการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดตาม หลักเกณฑที่ตกลงกันไวลวงหนา 
5. กรรมการประจําคณะ/หนวยงาน มีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการ

บริหารงาน โดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร  

    

   เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

ดําเนินการไมครบ 4 ขอ ดําเนินการ 4 ขอ ดําเนินการครบทุกขอ  

  
   ผลการดําเนินงาน :   

1 -สภามหาวิทยาลัยใหความสําคัญในดานการพัฒนาวิชาการและวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยได
แตงต้ังใหมีคณะกรรมการดานวิชาการและวิจัย มีหนาที่ในการเสนอนโยบายและทิศทางการ
พัฒนาวิชาการและวิจัยของมหาวิทยาลัย เสนอแนะและกลั่นกรองแผนการเปดหลักสูตร 
รวมทั้งสงเสริม สนับสนุน กํากับและติดตามการ ดําเนินงานดานวิชาการและวิจัยของ
มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด   โดยไดมีการประชุมพิจารณาใหความเห็นและ
เสนอแนะในการจัดทํานโยบายและกรอบทิศทางในการผลิตบัณฑิตในอนาคตของ 
มหาวิทยาลัยสรุปได ดังนี ้
• มหาวิทยาลัยตองทบทวนวิสัยทัศนดานการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย กําหนด 

positioning ใหมใหมีความเดนชัด หรือมีเอกลักษณ หรือมีความแตกตาง ที่จะทําให
สามารถพัฒนาไปสูความเปนเลิศและแขงขันในระดับชาติและนานาชาติได 

• มหาวิทยาลัยตองทบทวนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ใหสามารถสะทอนเอกลักษณ
ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแกน และมีคุณลักษณะเฉพาะตามจุดเนนของแตละ
สาขาวิชา หลกัสูตรแตละหลักสูตรควรมีลักษณะเฉพาะตัว (identity) 
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 • สอนทั้ งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  ควรตองใหความสําคัญกับ

องคประกอบ 3 อยางคือ  Excellence, Relevance, และ Moral 
• การพัฒนาหลักสูตร ควรมีการศึกษาวิเคราะหอยางเปนระบบ ทั้งความจําเปนและความ

ตองการในสาขาวิชา ศักยภาพและความพรอมของทรัพยากรตางๆ ทั้งบุคคล สิ่ง
สนับสนุน และงบประมาณหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

2. สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยมากกวาป
ละ 2 ครั้ง   นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังไดรายงานผลการดําเนินงานตอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะ ดังนี้  
-สภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 2550 
ประเภทกลุมสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย  และคาน้ําหนักคะแนนในพันธกิจ 4 ดาน  
คือ สอน 35% วิจัย 35% บริการวิชาการ  20%  ทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม 10%  รวม 100 
คะแนน  ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยเสนอขอรับการประเมินเพื่อการรับรองจาก สมศ. 
-มหาวิทยาลัยไดเสนอผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจําป 2548 และ2549 ของ
สํานักงาน ก.พ.ร. ใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบอยางสม่ําเสมอ และสภามหาวิทยาลัยไดมี
ขอสังเกตและขอเสนอในการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายที่สําคัญๆ รวมถึงกํากับติดตามให
มหาวิทยาลัยปรับปรุงผลการปฏิบัติงานในบางโครงการ/กิจกรรมที่ยังไมเปนที่นาพอใจ 
-สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับ แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย 
เมื่อเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ทั้งในการประชุมสัมมนาที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นและเชิญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเขารวม และในวาระการประชุมของสภามหาวิทยาลัย  
-สภามหาวิทยาลัยไดแตงต้ังใหมีคณะกรรมการดานตางๆ โดยใหมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิของ
สภามหาวิทยาลัยเปนประธานกรรมการ และหรือรวมเปนกรรมการ เพื่อใหคําแนะนํา ติดตาม
และกํากับดูแลการบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบดวย คณะกรรมการการเงิน คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล คณะกรรมการพิจารณากําหนดหลักเกณฑและวิธีการกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ  คณะกรรมการวินัยและรักษาระบบคุณธรรม คณะกรรมการดานการบริหารจัดการที่
ดี    คณะกรรมการดานการประเมินมหาวิทยาลัย คณะกรรมการดานการพัฒนาบุคลากร 
คณะกรรมการดานวิชาการและวิจัย คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรเพื่อเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัย 

3. มีการประชุมกรรมการสภาจํานวน 10 ครั้ง  (รอยละ83.33   ของแผนการดําเนินงาน)  ในการ
ประชุมแตละครั้งมีกรรมการสภาเขารวมโดยเฉลี่ย (รอยละ 70.00) โดยมีการสงเอกสารให
กรรมการอยางนอย  14 วันกอนการประชุม 

4. กรรมการสภาไดมีการประเมินผลงานของอธิการบดีตามหลักเกณฑที่ตกลงกันไวลวงหนาคือ
การประเมินตามแผนยุทธศาตรของมหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัยไดแตง ต้ัง
คณะกรรมการดานการประเมินมหาวิทยาลัย ในคณะกรรมการดานตางๆของสภา
มหาวิทยาลัย ประกอบดวยกรรมการ 5 คน มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาหลักเกณฑและ
แนวทางการประเมินมหาวิทยาลัย  กํากับ ติดตามและประเมินความกาวหนา 
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4. ของการดําเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย   
รวมท้ังประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี  แตสําหรับในป 2549 นี้ มหาวิทยาลัยไดรับ
การประเมินโดยองคกรภายนอก หลายองคกร ไดแก สมศ. กพร. และ สกอ. ซึ่งผลการ
ประเมินจากทั้ง 3 องคกร  มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก  ดีเยี่ยม  และดีเลิศ
ขึ้นไป   ซึ่งแสดงถึงการดําเนินงานที่ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดตามแผนกลยุทธ
ของผูบริหารมหาวิทยาลัย  ซึ่งมหาวิทยาลัยไดรายงานใหสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบอยาง
ตอเนื่อง   จึงถือเปนการประเมินผลงานผูบริหารสูงสุด ไดทางหนึ่ง 

5. สภามหาวิทยาลัยทําหนาที่ควบคุม ดูแลกิจการทั่วไป กําหนดนโยบายเกี่ยวกับภารกิจทั้ง  4 
ดานของมหาวิทยาลัย  ไดเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมโดยไดดําเนินการใน
ลักษณะรวมเปนกรรมการอิสระโดยเปนผูทรงคุณวุฒิมากจากภายนอก ตัวแทนจากภาคสวน
ราชการอื่นเขามาเปนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  มีที่ปรึกษาภาคประชาชน  
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่ดวยความรับผิดชอบ มีความโปรงใส โดยมีกรอบ
การกํากับและกรอบการมีจริยธรรมที่ดีที่เปนมาตรฐานของการกํากับดูแลที่ดี  6 ประการ 1) 
Accountability  ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามหนาที่     2) Responsibility  ความ
สํานึกในขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่พอเพียง   3) Equitable  Treatment  การปฏิบัติ
กับผูมีสวนไดสวนเสียเทาเทียมกัน    4) Transparency ความโปรงใสของผลการดําเนินงาน
และเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส    5)  Vision to Create Long  Team  Value การมีวิสัยทัศน 
โดยการมองการสรางมูลคาเพิ่ม แกกิจการของมหาวิทยาลัยในระยะยาวและตองเปนเปนการ
เพิ่มความสามารถทุกดาน      6) Ethics  การสงเสริมใหมีการกํากับดูแลและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

 

 
 

ที่ เดือน/ปที่จัดประชุม  จํานวน
คณะกรรมการที่
เขารวมประชุม 

(คน) 

คิดเปน 
รอยละ  

หมายเหตุ  

1 มิถุนายน  2549 7 43.75 
2 กรกฎาคม 2549 11 68.75 
3 สิงหาคม 2549 11 68.75 
4 กันยายน 2549 11 68.75 
5 ตุลาคม 2549 12 75.00 
6 พฤศจิกายน 2549 12 75.00 
7 ธันวาคม 2549 12 75.00 

กรรมการสภาชุดที่  21  
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ที่ เดือน/ปที่จัดประชุม  จํานวน

คณะกรรมการที่
เขารวมประชุม 

(คน) 

คิดเปน 
รอยละ  

หมายเหตุ  

8 มกราคม 2550 - - 
9 กุมภาพันธ 2550 - - 

สิ้นสุดวาระกรรมการสภา
และรอโปรดเกลาแตงต้ัง 

10 มีนาคม 2550 13 81.25 
11 เมษายน 2550 10 62.50 
12 พฤษภาคม 2550 13 81.25 

กรรมการสภาชุดที่  22 

รวมเฉลี่ย   รวมเฉลี่ย  70.00  
 
 
 

มีการดําเนนิการขอ 1,2,4,5 สวนขอ 3 ยังไมถึงเกณฑ 
มหาวิทยาลัยประเมินตนเอง : คะแนน  2 
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ตัวบงชี้ที่  7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
ประเภทของตัวบงชี้    กระบวนการ 
     
   เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 

1. มีกระบวนการสรรหาผูบรหิารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได 
2. ผูบริหารดําเนนิการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยู โดย

คํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย 
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจน และเปนที่

ยอมรับในสถาบัน 
4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน และ

ดําเนินการตามแผนอยางครบถวน  
    
   เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 

3 ขอแรก 
มีการดําเนินการ  3  ขอแรก 

 
มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
 
     

  ผลการดําเนินงาน  :  
1. มหาวิทยาลัยมีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได 

 -ในการสรรหาผูบริหารมหาวิทยาลัยต้ังแตระดับอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ ศูนย  
สถาบัน สํานัก  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑการสรรหาผูบริหาร
ของมหาวิทยาลัย ดําเนินการโดยกองการเจาหนาที่  
- มีการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาผูบริหาร 
- เปดโอกาสใหผูสมัครในการคัดเลือกเปนผูบริหารไดมีโอกาสแสดงวิสัยทัศน  

2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยู โดย
คํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย  
- ผูบริหารไดกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจและแผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยและนําสู
การปฏิบัติ  เนนการมีสวนรวมในการบริหารจัดการองคกรและการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ของบุคลากรทุกระดับ     
- ผูบริหารไดมีการกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดที่ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน  
- ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารงบประมาณ  และจัดใหมีการตรวจสอบทางการเงิน
อยางโปรงใสและตรวจสอบได 
- ผูบริหารไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของมหาวิทยาลัยตลอดจนการใชทรัพยากรที่อยูอยาง
คุมคาและเกิดประสิทธิภาพ 
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3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจน และเปนที่

ยอมรับในสถาบัน 
- มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบรหิารตามคํา รับรอง
การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  
 -ผูบริหารไดมกีารสรุปผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร (Program monitoring 
report) นําเสนอตออธิการบดี 
-คําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกนที่  3332/2550  ลงวันที ่ 17  สิงหาคม 2550   เรื่องแตงต้ัง
คณะทํางานในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากการประเมินผลงานของผูบรหิาร 
-ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที ่648/2550 ลงวันที ่28 พฤษภาคม  2550  เรื่อง
แนวทางการติดตามและประเมินผลงานของผูบริหารระดับหัวหนาหนวยงาน    

4. ฝายทรัพยากรบุคคลไดดําเนินจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบรหิารตามผล
การประเมิน และดําเนินการตามแผนอยางครบถวน   นอกจากนี้ยังไดจัดอบรบ สัมมนาและ
การศึกษาดูงานทั้งภายในและตางประเทศ ของผูบรหิารมหาวิทยาลัย        

 

ดําเนินการครบทุกขอ 
มหาวิทยาลัยประเมินตนเอง : คะแนน  3 
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ตัวบงชี้ที่  7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคกรเรียนรู 
ประเภทของตัวบงชี้   กระบวนการ 
    

 เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและ

ประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบ  
2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา     

รอยละ 50 
3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100 
4. มีการติดตามประเมินผลความ สําเร็จของการจัดการความรู 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรบัใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึง่ของ

กระบวนงานปกติและปรับปรงุแผนการจัดการความรู  
    

    เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ
แรก 

มีการดําเนินการ  3  ขอแรก ดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 

 

    ผลการดําเนินงาน  :  
1. มหาวิทยาลัยไดกําหนดนโยบายสําคัญของการพัฒนาบุคลากรดวยการเชื่อมโยง

กระบวนการบริหารจัดการองคความรู (Knowledge Management)  กับทิศทางการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรใหสูงขึ้นและยั่งยืน  ดวยการกําหนดใหเปนแผนการดําเนนิงานที่
ชัดเจนจากคณะกรรมการระดบัมหาวิทยาลัย(คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรูใน
องคกร  คําสั่งที่ 650/2548)  นอกจากนี้มหาวิทยาลัย  ยังไดรวมกับศูนยบริการวิชาการไดมี
การทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและ
ประชาสัมพันธเผยแพรใหบคุลากรภายในมหาวิทยาลยัไดรับทราบ นอกจากนี้  การจัดการ
ความรูในองคกรไดมีการสํารวจและรวบรวมองคความรูจากคณะและหนวยงาน 

2-3 มีจัดกิจกรรมทัง้หมด 29 กิจกรรมตามแผน คิดเปน 100 %  
4. มีการติดตามประเมินผลความ สําเร็จของการจัดการความรู โดยในการจดักิจกรรมแตละครั้ง

มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานทุกกจิกรรมและโครงการ  
5 มีการนําผลการประเมินไปปรบัใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึง่

ของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรูเปนประจําทุกปการศึกษา หลังจาก
มีการจัดกิจกรรมและโครงการตามแผนที่กําหนดไวแลว มกีารประเมินผลการดําเนินงานใน
ภาพรวมเพื่อติดตามประเมินผล  รวบรวมประเด็นปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานแลว
นําไปปรับแผนการจัดการความรู   

มหาวิทยาลัยประเมินตนเอง : คะแนน  3 



รายงานประเมินตนเอง ปการศึกษา  2549 

 
83

ตัวบงชี้ที่  7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงไวใหบุคลากร
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ประเภทของตัวบงชี้   กระบวนการ 
 
   เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 

1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะห ขอมูลเชิง
ประจักษ 

2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง  การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุน
เขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
มาตรการสรางขวัญกําลังใจ  มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มี
คุณภาพ 

3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 

4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาใน
อาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน 

5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทกุระดับอยางเปนระบบ 
6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุง

พัฒนาเพื่อใหดขีึ้น  
  

  เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3 – 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการอยางนอย 
5 ขอแรก 

 

   

  ผลการดําเนินงาน  :  
1. มหาวิทยาลัยไดมีการจัดทําแผนการบรหิารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการ

วิเคราะห ขอมูลเชิงประจักษโดยไดแสดงในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบคุลากร
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2548 – 2551 มหาวิทยาลัยไดมีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวาง
คนลงตําแหนง  การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรม
และหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมนิผลการปฏิบัติงาน  มาตรการสรางขวัญ
กําลังใจ  มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา 
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2. และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยฝายทรพัยากรบุคคลไดดําเนินการ จัดทําระเบียบ 
กฎเกณฑ ขอบังคับ  ประกาศ เกี่ยวกับการสรรหา วาจาง บรรจุ แตงต้ัง   การขอตําแหนง
ทางวิชาการ   การศึกษาตอทั้งในและตางประเทศ  การกําหนดบทลงโทษ 
การประเมินบุคลากรทกุระดับ ดังนี้ 
    - การประเมินผล ไดแกการประเมินสายผูสอน ตามประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 
891/2548 ลงวันที่ 7 พ.ย. 2548 
    - การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543 และประกาศ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ 
    - การประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามกฎ กพ. พ.ศ. 2544 และประกาศมหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวของ 
    - การประเมินเพื่อรับเงินเพิ่มตามผลการปฏิบัติงานประจําป (Bonus) สําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยและลูกจางชั่วคราว 
    - การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อรับรางวัล (จาก กพร.) สําหรับขาราชการและ 
ลูกจางประจํา 
      ในการสรางขวัญและกาํลังใจนั้นมหาวิทยาลัยไดดําเนินการดังนี้ 
1. คัดเลือกบุคลากรรับรางวัลศรีมอดินแดง 
2. คัดเลือกบุคลากรรับรางวัลพระธาตุพนมทองคํา 
3. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน 
4. คัดเลือกบุคลากรรับรางวัลบุคลากรดีเดน 
5. ใหเงินเพิ่มพิเศษ (Bonus) ประจําป 
6. เลื่อนขัน้เงินเดือน/ตําแหนง/ความกาวหนา ปละ  2  ครั้ง  
7. สนับสนุนทนุการศึกษาตอ/ฝกอบรม/ดูงาน 

3. มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่
ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข โดยมหาวิทยาลัยได
ปรับปรุงสภาพแวดลอมและสรางบรรยากาศในการทํางานใหบุคลากรสามารถทํางานได
อยางมีความสุข  นอกจากนี้ยงัมีระบบสวัสดิการในดานตางๆ   เชน เงินกูเพื่อการศึกษา 
เงินกูฉุกเฉิน  การรักษาพยาบาล  ที่อยูอาศัย  หอพัก  ที่จอดรถ  โรงอาคาร และรถประจํา
ทางใหเปนตน        

4 มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนา
ในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน  โดยฝายพัฒนาบุคลากรไดจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
ประชุม  สัมมนา  การศึกษาดูงานและการศึกษาตอ รวมทั้งไดจัดกิจกรรมตางๆเพื่อเปนการ
พัฒนาศัยภาพของบุคลากร  ดังนี้ 
 

 
 



รายงานประเมินตนเอง ปการศึกษา  2549 

 
85

 
4. - จัดโครงการ หลักสูตร นบอ. มข. 

- โครงการสัมมนาการกําหนดรูปแบบสมรรถนะ (Competency Model) ของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแกน 
-โครงการพัฒนาผูนําและผูบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแกน (ขั้นที่ 1) หลักสูตร การเพิ่ม
ประสิทธิภาพขั้นสูงในการทํางานและการสรางภาวะผูนํา : กรณีศึกษา  
“COVEY ’ S 7 HABITS WORKSHOP” (THE 7 TABITS OF HIGHLY EFFECTIVE 
PEOPLE ) 
- โครงการสัมมนาเรื่องการบริหารราชการแนวใหมสูความเปนเลิศ 
- โครงการประชุมสัมมนาเรื่องการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
- โครงการบรรยายพิเศษ เรื่องการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสหัสวรรษใหม 
- การบรรยายและการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบรหิารราชการแนวใหม : สมรรถนะ
ของบุคลากร” 

5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทกุระดับอยางเปนระบบ  
“ยังไมไดดําเนินการ” 

6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาเพื่อใหดขีึ้น 
 “ยัง ไมไดดําเนินการ”  

 
 
 

มีการดําเนนิการ 4 ขอแรก 
มหาวิทยาลัยประเมินตนเอง : คะแนน  2 
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ตัวบงชี้ที่  7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย 
ประเภทของตัวบงชี้   ปจจัยนําเขา 
    

   เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมลูของสถาบันผานระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด  

    

    เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 2 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  
2 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 3 ขอแรก 

 

 
      
   ผลการดําเนินงาน  :  

1.  แผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550-2553 ทีไ่ดรับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2550 วันที ่7 มนีาคม  2550 ถือได
วาเปนแผนแมบทสําหรับการบริหาร ไดกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไวดังนี ้ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ   

เปาหมายหลักที่ 5. มีสารสนเทศที่มีคุณภาพ ใชในการตัดสินใจและประเมินสถานการณเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง (Information for decision support and forecasting)  กลยุทธที่ 
10. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการและวิชาการ
เพื่อใหการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศประสบความสําเร็จ ไดมีการอนุมัติวงเงิน
ประจําปงบประมาณ  2550 เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศสวนกลางของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 8 รายการ ดังนี้ 

1) ระบบบูรณาการฐานขอมูลกลาง จํานวน 1 ระบบ วงเงิน 4,750,000 บาท 
2) ระบบรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ จํานวน 1 ระบบ วงเงิน 2,375,000  
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 3) ระบบบํารุงรักษาสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ จํานวน 1 ระบบ วงเงนิ 

1,261,300 บาท 
4) ระบบเครือขายคอมพิวเตอรอาคารอเนกประสงคและสารสนเทศ จํานวน 1 ระบบ 

วงเงิน 1,900,000 บาท 
5) ระบบพัฒนาทรัพยากรมนุษย(HRD) จํานวน 1 ระบบ วงเงนิ 4,750,000 บาท 
6) ระบบบํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอร  วงเงิน  7,600,000  บาท 
7) ระบบบํารุงรักษาพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดานนักศึกษา  วงเงิน  2,850,000  

 

2. มหาวิทยาลัยขอนแกนมีระบบฐานขอมูล  3  ดาน  ไดแกฐานขอมูลนักศึกษา  ฐานขอมูล
หลักสูตร  และฐานขอมูลบุคลากร โดยฐานขอมูลดานนักศึกษาและหลักสูตรรับผิดชอบดแูล
โดยสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ   ฐานขอมูลดานบุคลากรรับผิดชอบดแูลโดยกองการ
เจาหนาที่   ฐานขอมูลดังกลาวมีความพรอมที่จะพัฒนาฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยตาม
มาตรฐานขอมูลกลาง   ในสวนของการบรหิารจัดการระบบฐานขอมูล(Administrator)  มี
ศักยภาพ ความสามารถและความพรอมในการใชโปรแกรมประยุกตเพื่อแปลงขอมูล (Export)  
ออกมาไดหลายรูปแบบ โดยฐานขอมูลปภาคการศึกษา 1/2550 ไดแปลงใหอยูในรูปแบบ ms 
access2000 รวมทั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวทิยาลัยมีความเร็วสูงและมี
เสถียรภาพมากพรอมที่จะดําเนินการในการบูรณาการฐานขอมูลทั้ง 3 ดานเพื่อการตัดสินใจ 

3. มหาวิทยาลัยไดตระหนักและเห็นความสําคัญของความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลจึงไดมี
การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของฐานขอมูลตลอดเวลา  โดยมีระบบการรักษา
ความปลอดภัยทางกายภาพ  ระบบการบํารุงรักษาสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  ระบบ
บํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอร  และระบบบํารุงรักษาพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานนักศึกษา 

   
 

มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก 
มหาวิทยาลัยประเมินตนเอง : คะแนน 3 
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ตัวบงชี้ที่  7.6 ระดับความสําเร็จ ที่เปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวม ในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา 

ประเภทของตัวบงชี้   ผลผลิต 
    
 เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 

1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ อาทิ เอกสาร
สิ่งพิมพ เว็บไซด นิทรรศการ 

2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกนัโดยทั่ว
อยางนอย 3 ชองทาง 

3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน  โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบ
และมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

4. มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนิน
กิจกรรมรวมกนัอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครัง้ 

5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน  

   
     เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ  

3 ขอแรก 
มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอ

แรก 
มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 

    
   ผลการดําเนินงาน  :  

1. มหาวิทยาลัยไดมีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ 
ดังนี้              

1) เวปไซตมหาวิทยาลัยขอนแกน  www.kku.ac.th 
2) จดหมายขาว 
3) การจัดนิทรรศการ/ประชุมวิชาการ/สัมมนา 
4) การติดปายประกาศและประชาสัมพันธ 
5) การจัดนิทรรศการ 
6) Road Show 
7) สถานีวิทยุ FM 103 

      8)   การจดัแถลงขาว  
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2. มหาวิทยาลัยมีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่

รับรูกันโดยทั่วกัน ดังนี้ 
        1)  จัดใหสายดวนถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน (โทรศัพท/โทรสาร) 
        2)  จัดใหมีตูรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรและประชาชนที่หนาอาคารสํานักงาน 
             อธิการบดี 1 

3) จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นและขอรองเรียนผาน e-mail อธิการบดี  
president@kku.ac.th 

4) จัดทํา web site มหาวิทยาลัยขอนแกน  www.kku.ac.th  ซึ่งมีชองทางการ 
สื่อสารกับประชาชน  

5) รับฟงความคิดเห็นผานจดหมายหรือไปรษณียโดยสงมายัง 
      มหาวิทยาลัยขอนแกน เลขที่ 123  ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ขอนแกน   

             4002  
         6)  จัดเวทีเสวนาและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน   

3. มหาวิทยาลัยไดมีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน  โดยมีรอง
อธิการดีฝายชุมชนสัมพันธและรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธเปน
ผูรับผิดชอบและใหมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

4. มหาวิทยาลัยไดแตงต้ังคณะกรรมการภาคประชาชนซึ่งมีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน 
โดยมีการจัดทําแผนการดําเนินงานรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน  มีการจัดประชุมรวมกัน
อยางนอย ปละ 2 ครั้ง 

5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน โดยใหคณะกรรมการภาค
ประชาชนรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย   
               นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังไดมีการจัดสัมมนาคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป  ปละ 1 ครั้ง  ซึ่งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
เปนคณะกรรมการที่แตงต้ังมาจากภาคประชาชน  ผูมีชื่อเสียงในแวดวงธุรกิจและศิษยที่
ประสบความสําเร็จในอาชีพ  และผูทรงคุณวุฒิจากสาขาตางๆ ไดรวมแสดงความคิดเห็น ให
ขอเสนอแนะผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาและขอเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุง
ผลการดําเนินงาน   รวมทั้งมหาวิทยาลัยมีระบบการรับฟงความคิดเห็น  การรับฟงขอ
รองเรียนในชองทางการสื่อสารตางๆ  ซึ่งเปนกลไกลอยางหนึ่งในการติดตามตรวจสอบผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

   
 

ดําเนินการครบทุกขอ 
มหาวิทยาลัยประเมินตนเอง : คะแนน 3 
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ตัวบงชี้ที่  7.7 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลของผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ประเภทของตัวบงชี้   ผลผลิต  
  
                   สูตรการคํานวณ  : 

จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับรางวัล 
จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง   

 

X 100 
 

  
     เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 0.1 - รอยละ 0.99 รอยละ 1 – รอยละ 1.99 1. มากกวาหรือเทากับรอยละ 

2  และ 
 2. อยางนอยรอยละ 50 ของผู
ที่ไดรับรางวัลในขอ 1 เปน
รางวัลดานการวิจัย 
หมายเหต ุกรณีไดขอ 1 แต
ไมไดขอ 2 
ถือวาไดคะแนน 2  

    
      ผลการดาํเนินงาน :   

จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับรางวัล 40 ผลงาน 
จํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 1,616 คน 
คิดเปนรอยละ  2.47 % 

 
 
 
มหาวิทยาลัยประเมินตนเอง :  คะแนน  3 
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ตัวบงชี้ที่  7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 
ประเภทของตัวบงชี้   กระบวนการ 
    
 เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 

1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบรหิารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผดิชอบพันธกิจหลักของสถาบนัรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดย
ผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความ
เสี่ยง 

2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลว
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง 

3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏบิัติการ
ในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และการ
ดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

4. มีการดําเนินการตามแผนบรหิารความเสี่ยง 
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง ตลอดจน    มีการกําหนดแนวทางและ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุด
ของสถาบัน  

 
   เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 

 3 ขอแรก 
มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอ

แรก 
มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 

   

  ผลการดําเนินงาน  :  
1. มหาวิทยาลัยมีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหาร

ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางใน
การบริหารความเสี่ยง  นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการควบคุมภายใน  มีการกํากับดูแลจาก
สภามหาวิทยาลัย    (อางถึงคําส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 39/2548  เรื่อง  แตงต้ัง
คณะกรรมการการดําเนินการการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน)                     

2. มหาวิทยาลัยไดมีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือ
ความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญ
ของปจจัยเสี่ยง 
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 สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ณ  วันที่  30  เดือน กันยายน   พ.ศ. 2549 ดังนี้ 
1) สภาพแวดลอมการควบคุม  
มหาวิทยาลัยมีระบบการควบคุมโดยภาพรวมสรางบรรยากาศในการดําเนินการดาน การบริหาร
จัดการ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีการประเมินตนเองอยางสม่ําเสมอ 
2) การประเมินความเสี่ยง   
มหาวิทยาลัยมีการประเมินความเส่ียงจากปจจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอยางเพียงพอและ
เหมาะสมในดานการบริหารจัดการ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
3) กิจกรรมการควบคุม   
มหาวิทยาลัยมีนโยบายและวิธีการควบคุมความเสี่ยงในดานตางๆ เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค  
ในดานการบริหารจัดการ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
4) สารสนเทศและการสื่อสาร   
มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือใหบริการแกบุคลากรและชุมชนอยางทั่วถึง 
ไดแกดานการผลิตบัณฑิต 
 1. คณาจารย นักศึกษา และบุคลากรสามารถใชฐานขอมูลการลงทะเบียนและสามารถดูผลการ
ประเมิน ไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 2. มีระบบการเรียนการสอนในรูปแบบ e-learning  
 3. มี  E –Cluster  สงเสริมการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

ดานการวิจัย 
 มีการจัดทําฐานขอมูลการวิจัยเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานของสํานักบริหารการวิจัย 

ดานบริการวิชาการ 
  1 . มีแหลงขอมูลการบริการวิชาการเพื่ออํานวยความสะดวกในการใหบริการดานวิชาการแก 
        ประชาชน 
  2 . มีศูนยบริการวิชาการใหประชาชนภายนอกมหาวิทยาลัย 

ดานการบริหารจัดการ 
 มีระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารทรัพยสิน ดานทรัพยากร
บุคล ดานบริการการศึกษาและพัฒนาการเชื่อมโยงกันใหสมบูรณ 
ดานการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม 
        สงเสริมใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารดานศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยใน
เชิงรุกโดยผานสื่อทุกดาน 
5) การติดตามประเมินผล  มหาวิทยาลัยมีระบบการติดตามประเมินผลระหวางการปฏิบัติงานและ
เมื่อส้ินสุดการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง และนําระบบการใหรางวัลมาเปนนโยบายโดยมีระบบการ
ประเมินตนเองของหนวยงานและผูบริหาร เชน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการประกัน
คุณภาพการใหบริการสุขภาพ ระบบการควบคุมภายใน การรายงานผลการปฏิบัติราชการ  

 
 



รายงานประเมินตนเอง ปการศึกษา  2549 

 
93

 
 

 ของคณะและหนวยงาน      การรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนและประจําป มีการ
กําหนดการประเมินคุณภาพเพื่อรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ (PMQA) 

3. มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  โดยแผนดงักลาวไดกําหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความ
เสี่ยง และการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม  และ
มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลมุพันธกิจหลักทุกดาน  เชน   
 

วัตถุประสงคของการควบคุม 
(1) 

จุดออนของการควบคุมหรือ 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(2) 

การปรับปรุง 
(4) 

1. ดานการผลิตบัณฑิต   
1.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

มีการปรับปรุงและพัฒนา
หลัก สูตรอยางตอเน่ือง 
ตามเกณฑมาตรฐาน
อุดมศึกษา และมาตรฐาน
ขององคกรวิชาชีพ และมี
ความพรอมที่จะไปทํางาน
อยางมีคุณภาพ รวมทั้ง
พัฒนาการศึกษาสูระดับ
นานาชาติ  

1. การปรับปรุงหลักสูตรความ
ตองการของภาคตลาดยังไม
ครบทุกสาขา 

2. การผลิตบัณฑิตของบางสาขายัง
ไมเปนไปตามเปาหมาย 

3. นักศึกษาบางสวนไมสําเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาใน
หลักสูตร 

 

1. ศึกษา วเิคราะหหาสาเหตุของ
ปญหาที่เกิดข้ึน 

2. สํารวจและประเมินความพึง
พอใจของนายจาง 

3.  จัดการเรียนการสอนเสริมและ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาองคความรู
ใหมากข้ึน 

1.2 การวางแผนการผลิตบัณฑิต 
 
 

1. จํานวนนักศึกษาที่เขาศึกษาใน
หลักสูตรตางๆ ต่ํากวา
เปาหมาย 

2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาไม
เปนไปตามแผนการผลิตบัณฑิต 

3. ผลิตบัณฑิตที่ใหเปนบัณฑิตที่พึง
ประสงคตามปรัชญาของ
มหาวิทยาลัย  

1. การจัดกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ การศึกษาตอใน
หลักสูตรตางๆใหกวางขวางทุก
รูปแบบ 

2. มีขอมูลสารสนเทศวิชาชีพและ
ขอมูลทางเศรษฐกิจ สังคมเพื่อ
ประกอบการวางแผนการผลิต
บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

2.  ดานการวิจัย   
2.1 เพื่อใหมีระบบและกลไก
สนับสนุนการวิจัย  การผลิตและ
การเผยแพรงานวิจัย 

1. ขาดบุคลากรสายสนับสนุนใน
การทําวิจัยที่มีคุณภาพ 

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมี
ศักยภาพสูงข้ึน 

2.2 เพื่อยกระดับผลงานวิจัยไปสู
มาตรฐานสากลและมี Impact 
factor สูง 

1. ฐานขอมูลการวิจัยยังไมทันสมัย 
2. ยังขาดนักวิจัยที่มีความสามารถ 

ปรับปรุงฐานขอมูลการวิจัยให
ทันสมัย และกําหนดหัวขอวิจัยที่
เปนที่สนใจของระดับสากล 

2.3 เพื่อใหการจัดการระบบการวิจัย
ใหมีประสิทธิภาพ 

1. ยังไมมีระบบการบริหารจัดการ
งานวิจัยของทุกคณะอยางเปน
ระบบ 

กําหนดระเบียบ/วิธีปฏิบัติใหชัดเจน
รัดกุมมีคณะกรรมการดูแลระบบ
การจัดการวิจัย  
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4. มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงครบทุกดาน  
5. มหาวิทยาลัยมีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยงดังนี้ 

สรุปการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542  และ

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544  กําหนดใหสวนราชการตองดําเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการ
ควบคุมภายในใหเปนตามระเบียบที่กําหนด เปนกรอบของการจัดวางระบบ และตองรายงานผล
การประเมินของระบบการควบคุมภายในตลอดจนเสนอแผนการปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายในอยางตอเนื่อง  และสวนราชการตองจัดทํารายงานอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบ
วันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ  

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดพยายามดําเนินการตามระเบียบดังกลาวอยางเครงครัด โดย
มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัย มีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการ
การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย   คณะกรรมการไดดําเนินการติดตามและวิเคราะห
มาตรฐานระบบควบคุมภายในของแตละสวนงานยอย ในแตละองคประกอบของ มาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนดไวทั้ง 5 ดาน  โดยดําเนิน
การศึกษา และวิเคราะหขอมูลของการทํางาน ตลอดจนสรางระเบียบ และแนวปฏิบัติในการ
ดําเนินงาน ระบบใหครอบคลุมปจจัยเสี่ยงตางๆ  ที่อาจสงผลกระทบตอการผลิตบัณฑิต การ
วิจัย การบริการวิชาการและสังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ ซึ่งเปน
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และเสนอแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
ใหสมบูรณตอไป 
1. ปจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุมภายในชวยทําใหการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนที่มีอยูมีประสิทธิภาพ เกิดบรรยากาศในการทํางานที่เปนวัฒนธรรมของ
องคกรที่บุคลากรมีความรับผิดชอบตอหนาที่การงาน อุทิศเวลาใหแกงาน ในภาพรวม
สภาพแวดลอมการควบคุมสงเสริมใหเกิดบรรยากาศของการทํางานที่เอื้อตอการดําเนินงานให
บรรลุวัตถุประสงค 
2. การดําเนินงานเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงมีความเหมาะสมพอสมควร แตอยางไรก็ตาม 
ในการดําเนินงานทั้งองคกร ผูที่เกี่ยวของโดยตรงจะเปนผูที่มีความสําคัญตอการบริหารความ
เสี่ยง ในภาระงานที่รับผิดชอบ รวมถึงการกําหนดแนวปฏิบัติ และปฏิบัติตามที่กําหนดไว  
3. มหาวิทยาลัยขอนแกน มีกิจกรรมการควบคุมที่สําคัญเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในปจจุบัน 
อยางไรก็ตามยังมีบางกิจกรรมที่ตองดําเนินการปรับปรุงตอเนื่อง  
4. มหาวิทยาลัยขอนแกน มรีะบบสารสนเทศ และการสื่อสาร ที่เหมาะสม และมีการพัฒนาระบบ
อยางตอเนื่องที่ใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาบุคคล และการพัฒนาองคกร ที่คํานึงถึงความ
เหมาะสมและความคุมคาในการดําเนินงานซึ่งไดพัฒนาทรัพยากรที่มีอยูในองคกร ทั้ง 
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 ดานบุคคล และการถายทอดความรูดาน IT เพื่อใชประโยชนในการพัฒนาระบบ  
5. มีระบบการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม และตอเนื่องจนบาง
กิจกรรมไดกลายเปนวัฒนธรรมของการปฏิบัติงาน  
 การควบคุมภายในของ มหาวิทยาลัยขอนแกน  สําหรับงวดตั้งแตวันที่  1 เดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน  พ.ศ. 2549  ไดมีการประเมินตามแนวทางการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และไดจัดทํารายงานการ
ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6  ระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยขอนแกน  ไดจัดให
มีขึ้นตามที่กําหนดในระเบียบ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ที่รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริต ดานความเชื่อถือไดของ
รายงานทางการเงินและการดําเนินงาน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบขอบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรีและนโยบาย  ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 
 ระบบการควบคุมภายในที่กําหนด เปนแนวทางปฏิบัติของทุกสวนงานยอย และเพื่อลด
ความเสี่ยงที่อาจทําใหหนวยงานไมบรรลุวัตถุประสงค  เนื่องจากมีขอจํากัด ซึ่งรวมถึงโอกาส
ของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคุม รวมทั้งขอจํากัดดานทรัพยากร  ดานกฎหมาย  หรือ
เกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ  อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตาม
เวลาเนื่องจากสถานการณ  และสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 จากผลการประเมินเชื่อไดวาการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยขอนแกนสําหรับงวด
ต้ังแตวันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2549  เปนไป
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด มีความเพียงพอและ
บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม อยางไรก็ตามยังคงมีจุดออนที่มีนัยสําคัญ ดังนี้ 
 1. ดานการผลิตบัณฑิต การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูใชบัณฑิต ยังมีการดําเนินการไมครบถวนทุกคณะวิชา  คุณภาพของบันฑิตยังมี
ขอบกพรองในดานทักษะทางภาษาตางประเทศ และควรเพิ่มการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย 
เพื่อใหการรับนักศึกษาเปนตามแผน 
 2. ดานการวิจัย ยังมีผลงานวิจัยของบางสาขาวิชายังไมเปนไปตามเปาหมายและการนํา
ผลการวิจัยไปใชงานจริงในทางปฏิบัติยังมีคอนขางนอย และจํานวนสิทธิบัตรยังมีนอย การวิจัย
เพื่อชุมชน และสงเสริมภูมิปญญาทองถิน่ยงัมีนอย 
 3. ดานการบริการวิชาการ ยังไมสอดคลองกับความตองการของชุมชน ขาดการบูรณา
การองคความรูในสาขาตางๆ ที่จําเปนตองใชในการพัฒนาสังคม ขาดการรวมกลุมบุคลากรที่มี
ความรูเชี่ยวชาญในสาขาใกลเคียงกัน 
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 4. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ยังขาดการนําเสนอศิลปวัฒนธรรมของภาคอีสาน อยาง

ตอเนื่องและทัว่ถึงทุกกลุม  
ดานการบริหารจัดการ การปรับโครงสรางองคกรยังมีการดําเนินการเพียงบางสวนงาน และจาก
การประเมินผลการปรับโครงสราง ยังไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน และยังไมสามารถมองเห็น
การพัฒนาอยางเปนรูปธรรมจากการปรับโครงสรางไดชัดเจน 

 
 
 

ดําเนินการครบทุกขอ 
มหาวิทยาลัยประเมินตนเอง : คะแนน 3 
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ตัวบงชี้ที่  7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัด และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับ
บุคคล 

ประเภทของตัวบงชี้   ปจจัยนําเขา 
    
 เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 

1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน 
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน 
3. มีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน 
4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรอืเทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงค

ของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็น
ยุทธศาสตรของสถาบัน 

5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอดุมศึกษาในระดับคณะหรือ
เทียบเทา 

6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหาร
ระดับตาง ๆ  

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและเปาหมายตามคํารับรอง 
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบรหิาร ไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ 

  

 

   เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอ
แรก 

มีการดําเนินการ  5 -  7 ขอ
แรก 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 

 
    
   ผลการดําเนินงาน  :  การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  2549 

1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน 
    มหาวิทยาลัยขอนแกนไดกําหนดแนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2549  
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2549  (ดังเอกสารรายงานการประชุมคณบดี)    
       ในการดําเนินการภายในมหาวิทยาลัย  เพื่อใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ภายใตพระราช กฤษฏีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและแนวทางและวิธีการในการสรางแรงจูงใจ
เพื่อเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแกนไดกําหนดใหมีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการทุกคณะ-หนวยงาน    
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 ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2548 เปนตนมา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549  มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ไดจัดใหมีการทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระหวางอธิการบดีและคณบดี ผูอํานวยการ ศูนย 
สถาบัน สํานัก จํานวนทั้งสิ้น  41 หนวยงาน  โดยไดจัดทําคูมือแนวทางการจัดทําคํารับรองและ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ คณะ-หนวยงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และไดจัดให
มีการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2549                    

2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน 
      ในการประเมินผลการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยไดกําหนด 
แนวทาง ขั้นตอน  แผนการดําเนินงานตลอดจนปฏิทินการดําเนินการดังนี้ 

1) คณะ/หนวยงานจัดทําคํารับรองตามกรอบที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
2) คณะ/หนวยงานลงนามในคํารับรองและรายงานผลการปฎิบัติราชการในระบบ e-

sar.kku.ac.th ในรอบ  3-6-9-12 เดือน 
3) ในรอบ  12 เดือน  ใหคณะ/หนวยงานรายงานผลการปฎิบัติราชการพรอมเอกสาร

ประกอบภายในวันที่ 8 ตุลาคมของปงบประมาณ 
4) มหาวิทยาลัยมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการประเมินผลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ 
5) มหาวิทยาลัยประเมินผลการดําเนินงานรายตัวชี้วัด 
6) มหาวิทยาลัยจัดทํารายงานผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

 
3. มีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน 

          มหาวิทยาลัยไดกําหนดแผนยุทธศาสตร  กลยุทธ ตลอดจนตัวชี้ วัดและเปาหมายของ
มหาวิทยาลัยเพื่อยืนยันวิสัยทัศนในการจัดทําคํารับรอง  นอกจากนี้ ในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549  ระหวางคณบดี ผูอํานวยการ  ศูนย  สถาบัน  สํานัก กับ
อธิการบดี ไดมีการกําหนดกรอบการจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
รายละเอียดตัวชี้วัด  พรอมทั้งเอกสารประกอบ ยืนยันวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค  ตัวชี้วัด
และเปาหมายการดําเนินการ พรอมทั้งเกณฑการวัดผลการปฏิบัติราชการของแตละหนวยงาน   

4. มหาวิทยาลัยไดจัดทํา Strategy Map ของมหาวิทยาลัยโดยกําหนดเปาประสงคของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย 

5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือ
เทียบเทา 
มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยการจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549  และ  พ.ศ.2550  ตอเลขาธิการคณะกรรมการ    การ
อุดมศึกษา  และไดกําหนดให คณะ-หนวยในมหาวิทยาลัยดําเนินการปรับแผนยุทธศาสตรประจําปของ
แตละหนวยงานใหสอดคลองกับวิสัยทัศน และประเด็นยุทธศาสตรเปาประสงค  ตัวชี้วัด พรอมทั้ง
กําหนดตัวชี้วัดและเปาหมาย และจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ 
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 ราชการของผูบริหารระดับคณบดี  ผูอํานวยการ ศูนย สถาบัน สํานัก/กอง  ของมหาวิทยาลัยขอนแกน  

โดยมีรายละเอียดดังเอกสาร ตอไปนี้ 
              ตามหนังสือกลุมงานยทุธศาสตร กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ที่ ศธ  0514.1.4.4/ ว.
0447 ลว 10 เม.ย. 2549  เรื่อง การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549  
ไดกําหนดกรอบการจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ปฏิทิน    แนวทางและ
ขั้นตอน  การติดตามและประเมินผล  รายละเอียดตัวชี้วัด ตลอดจนแบบฟอรมในการรางานผลการ
ปฏิบัติราชการในระดับมหาวิทยาลัย คณะ ศูนย สถาบัน สํานกั  สําเนาคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการระหวางอธิการบดีกับคณบดี ผูอํานวยการ  ศูนย  สถาบัน สํานัก/กอง  พรอมทั้งเอกสาร
ประกอบ ยืนยนัวิสัยทัศน  พนัธกิจ  เปาประสงค  พรอมทั้งเกณฑการวัดผลการปฏิบัติราชการ
ของแตละหนวยงาน 

6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหาร
ระดับตาง ๆ 
             ในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและเปาหมายตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของผูบริหารระดับคณบดี   ผู อํ านวยการ  ศูนย   สถาบัน  สํานัก /กอง    ใน
สถาบันอุดมศึกษา และมีการติดตามผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ 

 มหาวิทยาลัยขอนแกน  ไดมีการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ การติดตามและการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2549  ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกน       ที่ 1266/2549  และไดแตงต้ังคณะทํางานเพื่อ
ดําเนินการรายงานผลการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแกน  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 
1606/2549 และคําส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 1973/2549  เพื่อติดตามประเมินผลการวิเคราะห
ขอมูลตามตัวชี้วัดทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและคณะ-หนวยงาน 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและเปาหมายตามคํารับรอง 
 มหาวิทยาลัยขอนแกนไดกําหนดใหมีการรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 9 เดือน ตาม
หนังสือกลุมงานยุทธศาสตร กองแผนงาน  สํานักงานอธิการบดี ที่ ศธ  0514.1.4.4/0920   และ
รายงานผลการปฏิบัตราชการรอบ 12 เดือน ทั้งในระดับผูกํากับติดตามตัวชี้วัด และระดับคณะ-
หนวยงาน  ตามหนังสือกลุมงานยุทธศาสตร กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ที่ ศธ 
0514.1.4.4/1420  ลงวันที่ 29 กันยายน 2549  และหนังสือกลุมงานยุทธศาสตร  กองแผนงาน 
สํานักงานอธิการบดี ที่ ศธ 0514.1.4.1/1421  ลงวันที่ 29 กันยายน 2549   
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  มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยฝายแผนและสารสนเทศไดพัฒนาระบบโปรแกรม (KKU e-sar : e-sar 
.kku.ac.th)  เพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต  โดย
กําหนด Username และPassword (ตามหนังสือ กลุมงานยุทธศาสตร  กองแผนงาน 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  ที่  ศธ  0514.1.4.4/0970  ลงวันที่  6 กรกฎาคม  2549)  เพื่อใหคณะ/
หนวยงานนําขอมูลเขาสูระบบติดตามและประเมินผลของมหาวิทยาลัย  อีกทั้งเปนการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยดวย   

8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ 
โดย  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ไดมีการนําผลการประเมินการปฏิบัติราชการมาเชื่อมโยงกับระบบ
การสรางแรงจูงใจ  ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2550  ไดดําเนินการอยางตอเนื่อง  โดย
มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดนําผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการ ระดับคณบดี ผูอํานวยการ ศูนย สถาบัน สํานัก/กอง  ใชเปนเกณฑในการจัดสรรเงิน
รางวัล  ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 953/2549)  เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรร
เงินรางวัลใหแกขาราชการและลูกจางประจํา  สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2548  

2) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549  อยูในระหวางดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
และมหาวิทยาลัยจักไดใชแนวทางปฏิบัติเชนเดียวกันกับปงบประมาณ พ.ศ. 2548  

 

ดําเนินการครบทุกขอ 
มหาวิทยาลัยประเมินตนเอง : คะแนน 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินตนเอง ปการศึกษา  2549 

 
101

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบที่ 8  
 

การเงินและงบประมาณ 
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ตัวบงชี้ที่  8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

ประเภทของตัวบงชี้   กระบวนการ 
    

 เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยาง       

มีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได 
3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและ

วิเคราะหสถานะทางการเงิน 
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ

ความมั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง 
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด 
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงาน

ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 

    

   เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 
 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 5 – 6  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 

    

  ผลการดําเนินงาน  :  
1. มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับวิสัยทัศน และพันธกิจหลักทั้ง  4 

ดาน  ไดแกการผลิตบัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
โดยฝายแผนและสารสนเทศไดกําหนดใหทุกคณะและหนวยงานจัดทํากรอบการขอรับจัดสรร
เงินงบประมาณเงินแผนดินและเงินรายไดเสนอมหาวิทยาลัย   เพื่อมหาวิทยาลัยจะไดจัดทํา
แผนงบประมาณประจําปและจัดสรรงบประมาณแผนดินและเงินรายไดใหกับทุกคณะและ
หนวยงาน     

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยาง  
มีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได  โดยมหาวิทยาลัยไดจัดสรรทรัพยากรทางการเงินโดย
จัดทําแผนงบประมาณประจําปงบประมาณ จัดสรรใหกับคณะและหนวยงานโดยมีการวาง
แผนการใชจายงบประมาณ รวมทั้งการประเมินผลตามเปาหมายผลผลิตในแผนงบประมาณ  
มีการนําเสนอกรอบการจัดสรรงบประมาณในที่ประชุมคณบดีเพื่อใหที่ประชุมใหความเห็นชอบ 
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3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะห

สถานะทางการเงิน 
          - มหาวิทยาลัยไดจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงิน (KKU-FMIS)  เพื่อใหผูบริหาร
สามารถนําผลการวิเคราะหสถานะทางการเงินไปตัดสินใจ 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
          - มหาวิทยาลัยกําหนดใหคณะและหนวยงานจัดทํารายงานทางการทุกหมวดรายจาย
เสนอไปที่ฝายบริหาร ปละ 2 ครั้ง 

5. มหาวิทยาลัยไดนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทาง
การเงินและความมั่นคงขององคการอยางตอเนื่องเปนรายไตรมาส 

6. มหาวิทยาลัยมีหนวยงานที่ทําหนาที่ในการตรวจสอบการเงินคือหนวยงานตรวจสอบภายใน ซึ่ง
ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ.
2544   และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2540 วาดวยเรื่องเงินรายได รวมหลักระเบียบ
และกฎเกณฑอื่นๆที่มีสวนเกี่ยวของกับการบริหารงบประมาณ ซึ่งหนวยตรวจสอบภายในมี
ความเปนอิสระในการดําเนินการตรวจสอบทุกคณะและหนวยงานในมหาวิทยาลัย 

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ โดยการศึกษาจากรายงานทางการเงิน  
แผนการใชจายงบประมาณ  การติดตามประเมินผลการใชจายงบประมาณโดยรวมเปน
คณะกรรมการตรวจสอบทางการเงิน  นอกจากนี้ยังไดมีการรายงานฐานะทางการตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อใหขอเสนอแนะและเปนขอมูลในการตัดสินใจ 

   
 

ดําเนินการครบทุกขอ 
มหาวิทยาลัยประเมินตนเอง : คะแนน 3 
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ตัวบงชี้ที่  8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน 
ประเภทของตัวบงชี้   กระบวนการ 
    
 เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 

1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของคณะ/หนวยงาน 
2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของคณะ/หนวยงาน 
3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกนักับหนวยงานอื่นในสถาบัน 
4. แผนการใชทรพัยากรรวมกันกับหนวยงานอืน่นอกสถาบัน 
5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น  

 
   เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ  

3 ขอแรก 
มีการดําเนินการ 3  ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 

 ขอแรก 
 

 
   

   ผลการดําเนินงาน  :  
1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 

        มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการบริหารจัดการและใชทรัพยากรรวมกัน  เนื่องจากทรัพยากร
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยไมวาจะเปนคน  เงิน  วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ฯลฯ  เปนสิ่งที่มีคาและ
มีจํากัด ดังนั้นการใชงานตองเกิดความคุมคา  คุมราคา  คุมประโยชน มีการใชงานรวมกันทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย          

2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 
        มหาวิทยาลัยไดมีการทบทวนผลการดําเนินงานในภารกิจหลักทั้ง 4 ดาน  มีการจัดสรร
งบลงทุนเพื่อจัดหาทรัพยากรตางๆที่มีความจําเปนตอการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก 4 ดาน  
รวมทั้งดานสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก  ในการอนุมัติงบประมาณไดมีการ
วิเคราะหและพิจารณาถึงความคุมคาในการใชประโยชนรวมกัน สําหรับทรัพยากรที่มีอยูแลว
จะตองมีนโยบายใหมีการใชทรัพยากรรวมกันทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในสถาบัน 
         ทุกคณะและหนวยงานในมหาวิทยาลัยขอนแกนไดมีนโยบายการใชทรัพยากรรวมกัน
อยางคุมคา  โดยการแจงความประสงคขอใชทรัพยากรรวมกันไปยังผูมีอํานาจอนุมัติ  
ทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยทีใ่ชรวมกันไดแก อาคาร  สถานที่  หองเรียน  ศูนยคอมพิวเตอร  
ศูนยอาหาร  ศูนยประชุม  หองประชุม   สนามกีฬา   ยานพาหนะ  วัสดุ อุปกรณและเครื่องมือ
เปนตน   
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4. แผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน 

            มหาวิทยาลัยมีนโยบายการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานภายนอก   โดย
หนวยงานภายนอกสามารถแจงความประสงคขอใชทรัพยากรรวมกันไปยังผูมีอํานาจอนุมัติ  
ซึ่งทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยที่ใชรวมกันกับภายนอกไดแก อาคาร  สถานที่  หองเรียน  
ศูนยคอมพิวเตอร  ศูนยประชุมฯ   หองประชุม ศูนยอาหาร  สนามกีฬา   ยานพาหนะ  วัสดุ 
อุปกรณและเครื่องมือเปนตน   

5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น 
            ในการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทําให
เกิดผลการประหยัดงบประมาณแตมหาวิทยาลัยไมสามารถคํานวณเปนตัวเงินไดเนื่องจากยัง
ไมไดมีการกําหนดมาตรฐานหรือหลักเกณฑการวิเคราะหมูลคาการประหยัดเปนตัวเงินสุทธิ  

 

ดําเนินการครบทุกขอ 
มหาวิทยาลัยประเมินตนเอง : คะแนน 3 
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องคประกอบที่ 9   
 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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ตัวบงชี้ที่  9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา 

ประเภทของตัวบงชี้   กระบวนการ 
    

 เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ

สถาบัน 
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับ

นโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอก 
สถาบัน 

3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวชี้วัด และเกณฑคณุภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 
และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก  

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทัง้การควบคุมคุณภาพ การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนบัรวมปที่มีการ
ติดตาม) 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
6. ฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใชรวมกันทั้ง      

ระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน 
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้ง

ภายใน และภายนอกสถาบัน 
   

    

  เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 
 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 4  ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย  
5 ขอแรก 

 
 
     

    ผลการดําเนินงาน :   
1. มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ ที่สอดคลองกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542    โดยกําหนดเปน  9  องคประกอบตามที่
ทบวงมหาวิทยาลัยไดกําหนดไว  จากนั้นกําหนดเปนนโยบายการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยและถายทอดไปใหคณะและหนวยงานดําเนินการประกันคุณภาพตามแนวทาง
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยในระยะเริ่มแรก  ไดมีการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพ  พ.ศ. 
2541   กําหนดใหมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในทุก 2 ป    ซึ่งไดดําเนินการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในในปการศึกษา 2542 และ 2544   ตอมาในปการศึกษา   2547  
มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงคูมือการประกันคุณภาพเพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินการ 
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 ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติไดโดยมีนโยบายที่สําคัญ

คือการพัฒนาเกณฑการตรวจประเมินใหสูงขึ้น   การจัดทํารายงานการประเมินตนเองหรือ
รายงานประจําปเสนอตอผูบริหารมหาวิทยาลัยและกําหนดใหมีกิจกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในทุกปการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยไดจัดต้ังสํานักงานประเมินและประกัน
คุณภาพเปนหนวยงานกลางในการจัดระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัย   
       แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแกนซึ่งทําหนาที่เปนผูกําหนด
นโยบายและใหความเห็นชอบแผนกลยุทธดานการประกันคุณภาพ  
       แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแกน 
เพื่อใหความเห็นชอบในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย   

2. มหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจาก
คณะกรรมการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดีเปนประธาน  มีคณบดีและ
ตัวแทนศูนย สถาบัน สํานักเปนคณะกรรมการ รวมทั้งมีผูทรงคุณวุฒิระดับนโยบายและ
ผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอก สถาบัน 

3. มหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดมาตรฐานตัวชี้วัด และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐาน
การอุดมศึกษาและมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก  
โดยไดกําหนดตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา  2549 จํานวน  67  ตัว ซึ่ง
เปนตัวชี้วัดคุณภาพของ สกอ. จํานวน  44  ตัว  และตัวชี้วัดของ สมศ.จํานวน  48  ตัว   รวม
เปนตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายใน จํานวน  67 ตัว   มหาวิทยาลัยไดนําเอาเกณฑการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใชเปนเครื่องมือในการประเมินคุณภาพ  แบง
ออกเปน 7 หมวด   หมวดที่ 7 หมวดผลลัพธ มหาวิทยาลัย ไดนําเอาตัวชี้วัดการประเมิน
คุณภาพภายใน 67 ตัวมาแบงออกเปนผลลัพธ 6 ดาน ไดแก 7.1  ผลลัพธดานการเรียนของ
นักศึกษา การวิจัยและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    7.2  ผลลัพธดานการมุงเนน
นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย   7.3  ผลลัพธดานการเงิน งบประมาณ และตลาด   7.4  
ผลลัพธดานบุคลากร  7.5  ผลลัพธดานประสิทธิผลขององคกร  7.6  ผลลัพธดานการนําและ
ความรับผิดชอบตอสังคม 

4. มหาวิทยาลัยไดดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจําทุกปการศึกษา  ในชวงเดือน
สิงหาคม –กรกฎาคม ของทุกปการศึกษา   โดยกําหนดใหทุกคณะและหนวยงานได
ดําเนินการประเมินตนเองและจัดทําเปนรายงานการประเมินตนเองเสนอใหมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน    

5. ทุกคณะและหนวยงานไดมีการนําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงผลการดําเนินงาน
อยางตอเนื่องตามกระบวนการ  PDCA  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังกําหนดใหคณะและ
หนวยงานไดรายงานผลการนําเอาผลการตรวจประเมินไปพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง  

 
 



รายงานประเมินตนเอง ปการศึกษา  2549 

 
109

 
6. มหาวิทยาลัยไดจัดทําฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพและใชรวมกันทั้ง

ระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย   มีการจัดทําฐานขอมูลรายงานการประเมิน
ตนเองของทุกหนวยงาน ฐานขอมูลผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก   นอกจากนี้
ยังเชื่อมโยงฐานขอมูลกลางที่มีความจําเปนในการประเมินคุณภาพของคณะและหนวยงาน  
เพื่อความสะดวกในการดําเนินการและลดความซ้ําซอนของขอมูล สํานักงานประเมินไดจัดทํา
ฐานขอมูลแลวเผยแพรใหคณะหนวยงานไดรับทราบ เชน ขอมูล  citation  ขอมูลการจัดสรร
งบประมาณของหองสมุดและคอมพิวเตอร  ขอมูลการวิเคราะห FTES  เปนตน     

7. มหาวิทยาลัยจัดใหมีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   
        -มหาวิทยาลัยไดมีการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพกับผูบริหาร
มหาวิทยาลัย ผูบริหารคณะและหนวยงาน   คณาจารย  บุคลากร และนักศึกษาอยางสม่ําเสมอ 
        -สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดี โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในเปนผูเสนอแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
(Good practice) ที่ผูตรวจประเมินคนพบจากการลงพื้นที่ตรวจประเมิน   
        -สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพสนับสนุนใหเกิดการสรางนวัตกรรมดานการ
ประกันคุณภาพและแบงปนใหกับหนวยงานอื่นไดนําไปปฏิบัติ 

   
 

ดําเนินการครบทุกขอ 
มหาวิทยาลัยประเมินตนเอง : คะแนน 3 
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ตัวบงชี้ที่  9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคณุภาพแกนักศึกษา 
ประเภทของตัวบงชี้   กระบวนการ 
    
  เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 

1. มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 
2. มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรมนักศึกษา 
3. มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
4. นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการ

นักศึกษา  
5. นักศึกษาสรางเครือขายการพฒันาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน 
6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษาดําเนินการ และในสวนที่

นักศึกษามีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน 
7. มีการนําผลการประเมินไปพฒันากระบวนการใหความรูและกลไกการดําเนินงานประกัน

คุณภาพที่เกี่ยวของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง 
   

 
  เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 

 4  ขอแรก 
มีการดําเนินการ 
 4 – 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการอยางนอย 
 6  ขอแรก  

 ผลการดําเนนิงาน :   
           มหาวิทยาลัยขอนแกนตระหนักถึงความสําคัญของระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดาน
การประกันคุณภาพแกนักศึกษา โดยจัดใหมีการใหความรูดานระบบการคุณภาพ ฝายพัฒนานักศึกษา
รวมกับสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพฝกอบรมกรรมการชมรมกิจกรรมตางๆ โดยเนนที่กิจกรรม 5 
ส. และวงจรคุณภาพ ( Deming cycle) เมื่อนําไปปฏิบัติแลว มีการตรวจ 5ส.ของชมรมตางๆ และใหรางวัล
ชมรมที่มีผลงานดีเดน  นักศึกษารวมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยโดย รวมประชุมสัมมนา 
และชมนิทรรศการ Show and Share ซึ่งรวบรวมผลงานที่มีการปฏิบัติที่ดีมานําเสนอ 
 มีการสรางเครือขายระหวางคณะตางๆภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน แตยังไมไดสรางเครือขายกับ
นอกสถาบัน อนึ่งการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา ดําเนินการเฉพาะนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ยังไมครอบคลุมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ดําเนินการ 5 ขอแรก 
มหาวิทยาลัยประเมินตนเอง : คะแนน 2 
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ตัวบงชี้ที่  9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประเภทของตัวบงชี้   กระบวนการ 
    

 เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและ

สถาบันอยางตอเนื่อง 
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคณุภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน 
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกีย่วของและสาธารณชน

ภายในเวลาที่กําหนด 
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง 
5. มีนวัตกรรมดานการประกันคณุภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทาํแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อ

การเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ  
  

    

   เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3  ขอ
แรก 

มีการดําเนินการ 3  ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอ
แรก 

 

  

  ผลการดําเนินงาน :   
1. มหาวิทยาลัย คณะและหนวยงานไดดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่

มหาวิทยาลัยไดกําหนดไว   และเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ.2542 โดยในระยะเริ่มแรก  มหาวิทยาลัยไดจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 
2541   กําหนดใหมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในทุก 2 ป    ซึ่งไดดําเนินการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในปการศึกษา 2542 และ 2544   ตอมาในปการศึกษา   2547   มหาวิทยาลัยได
ปรับปรุงคูมือการประกันคุณภาพเพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยที่ชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติไดโดยมีนโยบายที่สําคัญคือการพัฒนาเกณฑ
การตรวจประเมินใหสูงขึ้น   การจัดทํารายงานการประเมินตนเองหรือรายงานประจําปเสนอตอ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยและกําหนดใหมีกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในทุกปการศึกษา  
และดําเนินการตอเนื่องมาจนถึงปจจุบันปการศึกษา 2549 

2. มหาวิทยาลัยไดมีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของมหาวิทยาลัย   มีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายในพันธหลักของมหาวิทยาลัย
ทุกดาน ไดแก  ดานการผลิตบัณฑิต    การวิจัย  การบริการวิชาการ  การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  และการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ   
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 การมีติดตามประเมินผลการดําเนินงานและการพัฒนาและปรับปรุงผลการดําเนินงานใหเปนไป 

ตามเปาหมายที่กําหนดไว 
3. มหาวิทยาลัยไดมีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของ

และสาธารณชน   หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานประเมิน
และประกันคุณภาพไดจัดทํารายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในเพื่อเสนอตอคณะ
ผูบริหารมหาวิทยาลัย  ผูบริหารคณะและหนวยงาน  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน   ตลอดจนบุคลากรทุกระดับใหรับทราบผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน     มีการ
เผยแพรผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในผานเว็บไซตสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ  
นอกจากนี้ยังไดสรุปรวบรวมขอมูลและจัดทําเปนรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย
สงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)ภายใน  120 วัน หลังสิ้นสุดการศึกษา ของทุกปการศึกษา 

4. มหาวิทยาลัยไดนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับคณะและหนวยงาน มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหคณะและหนวยงาน
ไดรายงานผลการดําเนินงานในการนําเอาผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง  และ
ในการตรวจประเมินคุณภาพภายในทุกปการศึกษา คณะกรรมการตรวจประเมินไดศึกษาผล
การตรวจประเมินและโอกาสในการปรับปรุง เพื่อเปนการตรวจสอบการนําเอาผลการประเมินมา
พัฒนาคุณภาพ 

5. มีนวัตกรรมดานการประกันคณุภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทาํแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อ
การเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ โดยสํานักงานประเมินและประกัน
คุณภาพไดรวบรวมแนวทางการปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพ และจัดทํา
ฐานขอมูลแนวทางการปฏิบัติที่ดีมหาวิทยาลัยขอนแกน (KKU Good Practice Database)      

   
 

ดําเนินการครบทุกขอ 
มหาวิทยาลัยประเมินตนเอง : คะแนน 3 
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สวนที่ 3 
 

สรุปการประเมนิ 
ตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงชี้ของ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ประเภทสถาบัน  (เนนการวิจยั) 
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ตารางสรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 
เฉพาะตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ประเภทสถาบัน  (เนนการวิจัย) 
 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวตั้ง 
 

องคประกอบและตัวชี้วัด 
 

เปาหมาย 

ตัวหาร 
ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) 

เปาหมาย 
=บรรลุ 
x=ไม
บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 
(1-3) 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือ

ปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ 
แผนดําเนินงาน และมีการ
กําหนดตัวบงชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบ
ทุกภารกิจ 

ดําเนินการ 
 7 ขอ 

- ดําเนินการ 
 7 ขอ 

 3 

 
58 X100 

1.2 รอยละของการบรรลุ
เปาหมายตามตัวบงชี้ของการ
ปฏิบัติงานทั้งหมด 

 
90 % 

67 

 
86.56 % 

 
x  

 
2 

องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
2.1 มีระบบและกลไกในการ

พัฒนาและบรหิารหลักสูตร 
ดําเนินการ 

6 ขอ 
- ดําเนินการ 

6 ขอ 
 3 

2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

ดําเนินการ 
 7 ขอ 

- ดําเนินการ 
 7 ขอ 

 3 

2.3 มีโครงการหรอืกิจกรรมที่
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร 
และการเรียนการสอน ซึ่ง
บุคคล องคกร และชุมชน
ภายนอกมีสวนรวม 

ดําเนินการ 
 5 ขอ 

- ดําเนินการ 
5 ขอ 

 3 

180.11 2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาตอจํานวนอาจารย 

+ 10 % 
13.85 

+13.00 % x 1 

ป.เอก 834 คน 
ป.โท 840คน 
ป.ตรี102คน 

2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มี
วุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท 
ปริญญาเอก หรือเทียบเทา 
ตออาจารยประจํา 

ป.เอก 50% 
ป.โท 45% 
ป.ตรี 5% 

1,776 คน 

ป.เอก 
46.96% 

ป.โท 47.30% 
ป.ตรี 5.74% 

x 1 
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ผลการดําเนินงาน 

ตัวตั้ง 
 

องคประกอบและตัวชี้วัด 
 

เปาหมาย 

ตัวหาร 
ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) 

เปาหมาย 
=บรรลุ 
x=ไม
บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 
(1-3) 

ศ. 21 คน 
รศ. 464 คน 
ผศ. 640 คน 

2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่
ดํารงตําแหนง อาจารย ผูชวย
ศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย 

ศ. 1.%  
รศ. 29% 
ผศ. 40% 

1,776 คน 

ศ. 1.18%  
รศ. 26.13% 
ผศ. 36.04% 

x 1 

2.7 มีกระบวนการสงเสริมการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณาจารย 

ดําเนินการทุก
ขอ 

- ดําเนินการทุก
ขอ 

 3 

2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให
อาจารยประจําทําการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

ดําเนินการทุก
ขอ 

- ดําเนินการทุก
ขอ 

 3 

1,910 2.9 รอยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ไดงานทําและ
การประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป 

 
80 % 

2,321 

 
 82.29% 

 3 

1,585 2.10 รอยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือน
เริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 

 
90 % 1,725 

 
91.48% 

 2 

72.67 2.11 ระดับความพึงพอใจของ
นายจาง ผูประกอบการและ 
ผูใชบัณฑิต 

80 % 
17 

คาเฉล่ีย 4.04  3 

2.12 รอยละของนักศึกษาหรือศิษย
เกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 
5ปที่ผานมา ที่ไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณยกยอง ใน
ดานวิชาการ วิชาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม กีฬา 
สุขภาพ และดานสิ่งแวดลอม 
ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

0.030 % - 0.459 %  3 

 
738 X100 

2.13 รอยละของอาจารยประจําซึ่ง
มีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธที่ทําหนาที่
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

 
90 % 

886 

    
88.37% 

 
x 

 
2 
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ผลการดําเนินงาน 

ตัวตั้ง 
 

องคประกอบและตัวชี้วัด 
 

เปาหมาย 

ตัวหาร 
ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) 

เปาหมาย 
=บรรลุ 
x=ไม
บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 
(1-3) 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศกึษา 
3.1 มีการจัดการบริการแกนักศึกษา

และศิษยเกา 
ดําเนินการ   

8ขอ 
- ดําเนินการ   

8ขอ 
 3 

3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ที่ครบถวน และสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค 

ดําเนินการ 
4 ขอ 

- ดําเนินการ 
4 ขอ 

 3 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการ

สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

ดําเนินการ  
6 ขอ 

- ดําเนินการ  
6 ขอ 

 3 

4.2 มีระบบการบริหารการจัดการ
ความรู จากงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

ดําเนินการ 
5 ขอ 

- ดําเนินการ 
5 ขอ 

 3 

387,691,287  4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 

200,000 
บาทตอคน 

1,616 

239,907.97
บาท ตอคน  

 3 

 
 

662 X100 

4.4 รอยละของงานวิจัยและงาน
สรางสรรค ที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับ
การจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาหรืออนสุิทธิบัตร หรือ
นําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ 
และในระดับนานาชาติ ตอจํานวน
อาจารยประจํา 
 

 
 
 

40 % 1,616 

 
 
 

41.96 % 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
3 

 
 

464 X100 

4.5 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับ
การอางอิง ( Citation ) ใน 
refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดบัชาติหรือระดบั
นานาชาติ ตอจํานวนอาจารย
ประจํา 
 

 
 

20 % 
1,616 

 
 

26.12 %  
 

 
 

 

 
 

3 
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ผลการดําเนินงาน 

ตัวตั้ง 
 

องคประกอบและตัวชี้วัด 
 

เปาหมาย 

ตัวหาร 
ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) 

เปาหมาย 
=บรรลุ 
x=ไม
บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 
(1-3) 

องคประกอบที่ 5 การบรกิารวิชาการแกสังคม 
5.1 มีระบบและกลไกในการบริการ

ทางวิชาการแกสังคมตาม
เปาหมายของสถาบัน 

ดําเนินการ 
7 ขอ 

- ดําเนินการ 
7 ขอ 

 3 

 
597X100 

5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มี
สวนรวมในการใหการบริการ
วิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา 
เปนกรรมการวทิยานิพนธ
ภายนอกสถาบัน ฯ ตออาจารย
ประจํา 

 
 

35 % 1,616 

 
39.64 % 

 
 

 

 
3 

 
 

843 X 100 

5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการ
บริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการ การ
พัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ และนานาชาติ ตอ
จํานวนอาจารยประจํา 

 
 

30 % 
1,616 

 
 

52.16 % 

 
 
 

 

 
 

3 

5.4 รอยละของระดบัความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 

80 % - 87.61 % 
 

 3 

องคประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ดําเนินการ 

 6ขอ 
- ดําเนินการ 

6  ขอ 
 3 

องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาล 

ในการบริหารจดัการและ
สามารถผลักดันสถาบันให
แขงขันไดในระดับสากล 

ดําเนินการ 
5 ขอ 

- ดําเนินการ  
4 ขอ 

x 2 

7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับ
ของสถาบัน 

ดําเนินการ  
4 ขอ  

- ดําเนินการ  
4 ขอ  

 3 

7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคกร
เรียนรู 

ดําเนินการ  
5 ขอ  

- ดําเนินการ  
5 ขอ  

 3 

7.4 มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และ

ดําเนินการ 
 6 ขอ 

- ดําเนินการ  
4 ขอ 

X 2 
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ผลการดําเนินงาน 

ตัวตั้ง 
 

องคประกอบและตัวชี้วัด 
 

เปาหมาย 

ตัวหาร 
ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) 

เปาหมาย 
=บรรลุ 
x=ไม
บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 
(1-3) 

ธํารงไวใหบุคลากรมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 

7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูล
เพื่อการบริหาร การเรียนการ
สอนและการวิจัย 

ดําเนินการ 
 6 ขอ 

- ดําเนินการ 
6 ขอ 

 3 

7.6 ระดับความสําเร็จ ที่เปดโอกาส
ใหบุคคลภายนอกเขามามีสวน
รวม ในการพฒันา
สถาบันอุดมศึกษา 
 
 

ดําเนินการ  
5 ขอ 

- ดําเนินการ  
5 ขอ 

 3 

       
     40 x 100 

7.7 รอยละของอาจารยประจําที่
ไดรับรางวัลของผลงานทาง
วิชาการและวิชาชีพทั้งใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
2% 

   1,616 

 
2.47 % 

 
 

 
3 

7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยง
มาใชในกระบวนการบริหาร
การศึกษา 

ดําเนินการ 
5 ขอ 

- ดําเนินการ 
5 ขอ 

 
 

 
3 

7.9 ระดับความสําเร็จของการ
ถายทอดตัวชี้วัด และเปาหมาย
ของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

ดําเนินการ 
8 ขอ 

- ดําเนินการ 
8 ขอ 

 
 

 
3 

องคประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร 

การวิเคราะหคาใชจาย การ
ตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

ดําเนินการ 
7 ขอ 

- ดําเนินการ 
7 ขอ 

 
 

 

 
3 

8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและ
ภายนอกสถาบันรวมกัน 

ดําเนินการ 
5 ขอ 

- ดําเนินการ 
5 ขอ 

 
 

3 

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
9.1 มีระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหาร
การศึกษา 

ดําเนินการ 
6 ขอ 

- ดําเนินการ 
6 ขอ 

 
 

3 
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ผลการดําเนินงาน 

ตัวตั้ง 
 

องคประกอบและตัวชี้วัด 
 

เปาหมาย 

ตัวหาร 
ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) 

เปาหมาย 
=บรรลุ 
x=ไม
บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 
(1-3) 

9.2 มีระบบและกลไกการใหความรู
และทักษะดานการประกัน
คุณภาพแกนักศึกษา 

ดําเนินการ 
7 ขอ 

- ดําเนินการ 
4 ขอ 

 
x 

 
2 

9.3 ระดับความสําเร็จของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ดําเนินการ  
5 ขอ 

- ดําเนินการ 
5 ขอ 

 3 
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ผลการประเมินตามองคประกอบ  
 

 
องคประกอบคณุภาพ 

คะแนน
ประเมิน 

คะแนน
ประเมิน
เฉลี่ย 

ผลการประเมินตามเกณฑ 
ของ สกอ. 

องคประกอบที่  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน   
ตัวบงชี้ที่  1.1 3 
ตัวบงชี้ที่  1.2 2 

รวม 5 

2.50 ไดคุณภาพในระดับดี 

องคประกอบที่  2  การเรียนการสอน การประกันคุณภาพ 
ตัวบงชี้ที่ 2.1  3 
ตัวบงชี้ที่ 2.2 3 
ตัวบงชี้ที่ 2.3 3 
ตัวบงชี้ที่ 2.4 1 
ตัวบงชี้ที่ 2.5 1 
ตัวบงชี้ที่ 2.6 1 
ตัวบงชี้ที่ 2.7 3 
ตัวบงชี้ที่ 2.8 3 
ตัวบงชี้ที่ 2.9 3 
ตัวบงชี้ที่ 2.10 2 
ตัวบงชี้ที่ 2.11 3 
ตัวบงชี้ที่ 2.12 3 
ตัวบงชี้ที่ 2.13 2 

รวม 31 

2.38 ไดคุณภาพในระดับดี 

องคประกอบที่  3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา   
ตัวบงชี้ที่ 3.1 3 
ตัวบงชี้ที่ 3.2 3 

รวม 6 

3.00 ไดคุณภาพในระดับดีมาก 
 

องคประกอบที่  4  การวิจัย  
ตัวบงชี้ที่ 4.1 3 
ตัวบงชี้ที่ 4.2 3 
ตัวบงชี้ที่ 4.3 3 
ตัวบงชี้ที่ 4.4 3 
ตัวบงชี้ที่ 4.5 3 

รวม 
 

15 

3 ไดคุณภาพในระดับดีมาก 
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องคประกอบคณุภาพ 

คะแนน
ประเมิน 

คะแนน
ประเมิน
เฉลี่ย 

ผลการประเมินตามเกณฑ 
ของ สกอ. 

องคประกอบที่  5  การบริการทางวิชาการแกสังคม   
ตัวบงชี้ที่ 5.1 3 
ตัวบงชี้ที่ 5.2 3 
ตัวบงชี้ที่ 5.3 3 
ตัวบงชี้ที่ 5.4 3 

3 ไดคุณภาพในระดับดีมาก 

รวม 12   
องคประกอบที่  6  การทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม   
ตัวบงชี้ที่ 6.1 3 3 ไดคุณภาพในระดับดีมาก 
องคประกอบที่  7  การบรหิารและจัดการ   
ตัวบงชี้ที่ 7.1  2 
ตัวบงชี้ที่ 7.2 3 
ตัวบงชี้ที่ 7.3 3 
ตัวบงชี้ที่ 7.4 2 
ตัวบงชี้ที่ 7.5 3 
ตัวบงชี้ที่ 7.6 3 
ตัวบงชี้ที่ 7.7 3 
ตัวบงชี้ที่ 7.8 3 
ตัวบงชี้ที่ 7.9 3 

รวม 25 

2.78 ไดคุณภาพในระดับดีมาก 

องคประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ   
ตัวบงชี้ที่ 8.1 3 
ตัวบงชี้ที่ 8.2 3 

รวม 6 

3 ไดคุณภาพในระดับดีมาก 

องคประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบงชี้ที่ 9.1 3 
ตัวบงชี้ที่ 9.2 2 
ตัวบงชี้ที่ 9.3 3 

รวม 8 

2.67 ไดคุณภาพในระดับดีมาก 

รวมเฉลี่ยทุกตัวบงชี้ทุกมาตรฐาน 
41  ตัวบงชี ้

111 2.71 ไดคุณภาพในระดับดีมาก 
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 

 
มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนน
ประเมิน 

คะแนน
ประเมิน
เฉลี่ย 

ผลการประเมินตามเกณฑ 
ของ สกอ. 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบงชี้ที่ 2.9 3 
ตัวบงชี้ที่ 2.10 2 
ตัวบงชี้ที่ 2.11 3 
ตัวบงชี้ที่ 2.12 3 

รวม 11 

2.75 ไดคุณภาพในระดับดีมาก 

2.มาตรฐานดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา 
ก.มาตรฐานดานธรรมาภบิาลของการบรหิารการดอุดมศึกษา 
ตัวบงชี้ที่ 1.1 3 
ตัวบงชี้ที่ 1.2 2 
ตัวบงชี้ที่ 2.7 3 
ตัวบงชี้ที่ 7.1  2 
ตัวบงชี้ที่ 7.2 3 
ตัวบงชี้ที่ 7.4 2 
ตัวบงชี้ที่ 7.5 3 
ตัวบงชี้ที่ 7.6 3 
ตัวบงชี้ที่ 7.7 3 
ตัวบงชี้ที่ 7.8 3 
ตัวบงชี้ที่ 7.9 3 
ตัวบงชี้ที่ 8.1 3 
ตัวบงชี้ที่ 8.2 3 
ตัวบงชี้ที่ 9.1 3 
ตัวบงชี้ที่ 9.2 2 

ตัวบงชี้ที่ 9.3 3 
รวม 44 

2.75 ไดคุณภาพในระดับดีมาก 

ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศกึษา 
ตัวบงชี้ที่ 2.1  3 
ตัวบงชี้ที่ 2.2 3 
ตัวบงชี้ที่ 2.3 3 
ตัวบงชี้ที่ 2.4 1 

2.68 ไดคุณภาพในระดับดีมาก 
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มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนน
ประเมิน 

คะแนน
ประเมิน
เฉลี่ย 

ผลการประเมินตามเกณฑ 
ของ สกอ. 

ตัวบงชี้ที่ 2.5 1 
ตัวบงชี้ที่ 2.6 1 
ตัวบงชี้ที่ 2.8 3 
ตัวบงชี้ที่ 2.13 2 
ตัวบงชี้ที่ 3.1 3 
ตัวบงชี้ที่ 3.2 3 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 3 
ตัวบงชี้ที่ 4.3 3 
ตัวบงชี้ที่ 4.4 3 
ตัวบงชี้ที่ 4.5 3 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 3 
ตัวบงชี้ที่ 5.2 3 
ตัวบงชี้ที่ 5.3 3 
ตัวบงชี้ที่ 5.4 3 
ตัวบงชี้ที่ 6.1 3 

รวม 50 

  

3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 
ตัวบงชี้ที่ 4.2 3 
ตัวบงชี้ที่ 7.3 3 

รวม 6 

3 ไดคุณภาพในระดับดีมาก 

รวมเฉลี่ยทุกตัวบงชี้ทุกมาตรฐาน 
41  ตัวบงชี ้

111 2.71 ไดคุณภาพในระดับดีมาก 

 
   หมายเหตุ :   
 
 < 1.50  หมายถึง  การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ 
 1.51 – 2.00 หมายถึง  ไดคุณภาพในระดับพอใช 
 2.01 – 2.50 หมายถึง  ไดคุณภาพในระดับดี 
 2.51 – 3.00 หมายถึง  ไดคุณภาพในระดับดีมาก 
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สวนที่ 4 
การวิเคราะหจุดแข็ง และโอกาสในการพฒันา 

ของมหาวิทยาลยัขอนแกน 
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จุดแข็ง  (Strength) โอกาสในการพัฒนา (OFI) 
องคประกอบที่ 1  ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน 
-มหาวิทยาลัยการกําหนด ปรัชญา  ปณิธาน 
วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน  ตลอดจนมี
การปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนใหมีสอดคลองกับสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงทางดานการแขงขันทาง
การศึกษา  เศรษฐกิจและสังคม 
-มหาวิทยาลัยมีกระบวนการพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
สอดคลองกับยุทธศาสตรของชาติโดยใชหลักการ 
BSC และจัดทํา Road map 
-มหาวิทยาลัยถายทอดแผนไปสูคณะและ
หนวยงานเพื่อ นําไปปฏิบัติโดยมหาวิทยาลัย
ติดตามประเมินผลเปนระยะ 
-มีการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผน
เปนระยะในรอบ 6-9-12  เดือน 
-มีการจัดทําคํารับรองการปฏบิัติราชการ 

-ระบบการติดตามประเมินการดําเนินงานตามแผนใน
ระดับคณะและหนวยงานยังไมสามารถดําเนินการได
อยางทั่วทั้งองคกร 
-ในการถายทอดแผนเพื่อนําไปปฏิบัตินั้น ยังขาดการ
ติดตาม ประเมินผลการนําแผนไปปฏิบัติที่ถูกตอง
ตามที่มหาวิทยาลัยมีความตองการ 
 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน  
-มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัย 
ยืดหยุน และสอดคลองกับการพัฒนาศักยภาพ
การแขงขันของประเทศ รวมถึงความตองการของ
ผูเรียน และสังคม ทําใหมีหลกัสูตรการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย ตอบสนองตอความตองการ
ของสังคมและชุมชนทั้งในระดับปริญญาตรแีละ
ระดับบัณฑิตศึกษา 
-คณาจารยที่มีความรูความสามารถ มีคุณวุฒิ 
สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรตางๆเปนอยางดี 
- มีการจัดการเรียนการสอนทีใ่หความสําคัญกับ
การพัฒนาคุณภาพผูเรียน มกีารพัฒนาสื่อการ
สอนและนวัตกรรมดานการเรยีนการสอน การ
จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
หลักสูตรที่มีลักษณะการบูรณาการ เชน วิชาสห
กิจศึกษา และวิชาศึกษาทั่วไปมากขึ้น และการ
เรียนแบบ e-learning ทีมีประสิทธิภาพ  
-ผูประกอบการ ผูใชบัณฑิต อยูในระดับมาก 

-ทบทวน สัดสวนของอาจารยตอนักศึกษา ในราย
หลักสูตร 
-พิจารณาลดสัดสวนของอาจารยที่มีวุฒิปริญญาตรี 
และเพิ่มสัดสวนของอาจารยวุฒิปริญญาเอก 
-สงเสริม สนับสนุน บุคลากรสายผูสอน ใหเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น 
-ปรับปรุงกระบวนการประเมินหลักสูตร  
-การวิจัยในชั้นเรียน (class room research) ยัง
ไมไดปฏิบัติอยางแพรหลาย และควรมีกลไก
สนับสนุนและจงูใจ 
 -จากการที่เปดหลักสูตรใหม และเพิ่มจํานวน
นักศึกษา ทําใหบางสาขาวิชามีจํานวนนักศึกษาตอ
จํานวนอาจารยในสัดสวนที่สูง นอกจากนัน้ การเปด
หลักสูตรพิเศษ เปนจํานวนมาก ทําใหอาจมี
ผลกระทบตอการทําวิจัยของอาจารย และการมุงเนน
สูการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย 
-ควรมีการนําผลการวิเคราะหการติดตามคุณภาพ
บัณฑิต เพื่อมาพัฒนาการปรับปรุงการเรียนการสอน 
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จุดแข็ง  (Strength) โอกาสในการพัฒนา (OFI) 
บัณฑิตมีความเขมแข็งและอดทนตอสภาพการ
ทํางานและสภาพแวดลอมทางสังคม กลาแสดง
ความคิดเห็น มีการแสดงออกทางสังคมที่
เหมาะสม 
-มีการติดตามประเมินผลคุณภาพบัณฑิต   
-มีการสํารวจภาวการณไดงานทําของบัณฑิต
อยางตอเนื่อง  
 

และกระบวนการพัฒนานักศึกษา อยางตอเนื่อง 
เพื่อใหเกิดประสิทธิผลของการเรียนรู และไดคุณภาพ
บัณฑิตที่ตรงตอความตองการ และไวตอการ
เปลี่ยนแปลงตอทิศทางของเศรษฐกิจและ
ตลาดแรงงานไดมากยิ่งขึ้น 
-ควรมีการพัฒนาระบบการสงเสริมและสนบัสนุนการ
ตีพิมพหรือนําเสนอผลงานวิทยานิพนธทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติใหมากยิ่งขึ้น รวมถึงการนํา
ผลงานไปใชประโยชน 

องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานสิิตนักศึกษา 
-มหาวิทยาลัยมีกองกิจการนกัศึกษารับผิดชอบ
ดําเนินการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
-มหาวิทยาลัยไดใหการสนับสนุนสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อตอการเรียนรูของนักศึกษา  
-มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครบถวนทั้ง 5 
ประเภท ไดแก ดานวิชาการ   ดานกีฬาและ
สุขภาพ  ดานนันทนาการ  ดานการบําเพ็ญ
ประโยชน และดานการสงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 

-มหาวิทยาลัยยังไมไดสํารวจความตองการจําเปน
ของนักศึกษาชั้นที่ 1 และทุกชั้นปอยางเปนระบบ  มี
การสํารวจความตองการและความจําเปนเปนบาง
คณะแตยังไมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย  
-การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษายังไมครอบคลุมการ
พัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงคของ
มหาวิทยาลัย  

องคประกอบที่ 4  การวิจัย 
-คณาจารยที่มีความรูและความสามารถในดาน
การวิจัยเปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ มีความเชี่ยวชาญดานการวิจัยเปนการ
เฉพาะทางทําใหสามารถใชความรูและศึกษา
ความรูใหม โดยผานงานวิจัยเชิงลึกไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
-มีกองทุนมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนงานวิจยั 
รวมถึงมีแหลงทุนและไดรับทนุสนับสนุนงานวิจัย
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ จํานวนมาก 
-มีผลงานวิจัยจากคณาจารย/นักวิจัยเปนจํานวน
มาก ในสาขาที่แตกตางกัน สามารถนํามา
ประกอบการพัฒนาวิชาการในดานตางๆ ไดอยาง
หลากหลาย มีคุณภาพ  เปนที่ยอมรับและไดรับ
การอางอิงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
-มีโครงการอบรมและพัฒนานักวิจัยหนาใหม ทํา

-ควรจัดทําแผนกลยุทธการวิจัยเชิงรุกอยางตอเนื่อง 
เพื่อใหไดผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนตอ
การพัฒนาประเทศ รวมถึง การนําไปจดทรัพยสิน
ทางปญญา  สทิธิบัตรและอนสุิทธิบัตรมากขึ้น และ
ทําใหคณาจารย/บุคลากรตื่นตัวและกระตือรือรนใน
การวิจัยอยางทั่วถึง 
-เปนโอกาสที่ดีของการที่มีเครอืขายความรวมมือทาง
วิชาการกับสถาบันในกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุม
น้ําโขง และสถาบันตางๆทั้งในและตางประเทศ เพื่อ
พัฒนางานวิจัยไปสูระดับสากลใหมาก และเกิดความ
รวมมือในระดับภูมิภาคที่มากยิ่งขึ้น 
-เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหลักสูตรและภาระงานของ
อาจารยดานการเรียนการสอน ควรมีการจัด
ระบบงานเกณฑภาระงาน ที่สามารถเอื้อตอการทํา
วิจัยที่มากยิ่งขึ้น รวมถงึการเนนการผลิตบณัฑิต



รายงานประเมินตนเอง ปการศึกษา  2549 

 
127

จุดแข็ง  (Strength) โอกาสในการพัฒนา (OFI) 
ใหมีจํานวนบุคลากรวิจัยมากขึ้น  
-โครงการวิจัยไดรับความรวมมือและสนับสนุน
จากหนวยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งภายในและ
ภายนอก มีเครือขายงานวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย และไดรับการสนับสนนุ
จากตางประเทศ 
-มีการจัดต้ัง ศูนยวิจัยเฉพาะทาง 18 ศูนย ซึ่ง
สรางความเขมแข็งดานการวิจัย 

ระดับบัณฑิตศึกษาที่มากยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนนุการ
สรางผลงานวิจัย  
-ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนนักวิจัยหนาใหม 
เพื่อใหสามารถสรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและการ
แสวงหาแหลงทุนภายนอกสถาบัน รวมถงึการวิจัย
แบบสหสาขาวิชาที่มากยิ่งขึ้น  
-ควรมีการพัฒนาวารสารของมหาวิทยาลัย ใหเปน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเปนแหลง
รองรับผลงานวิจัยที่จะตีพิมพ 

องคประกอบที่  5  การบริการวิชาการ 
-มหาวิทยาลัยมีการบริการวิชาการ การบรกิาร
วิชาชีพ และการบริการสุขภาพ ที่มีความ
หลากหลาย เปนที่ยอมรับสามารถตอบสนองตอ
ความตองการของชุมชนและประเทศชาติและเปน
ศูนยกลางกลุมจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รวมถึงมีบทบาทที่สําคัญในการพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุมประเทศลุมแมน้ํา
โขง 
 -คณาจารยมีความรูความสามารถในการ
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพและรวมทั้งการเปน
วิทยากรใหแกหนวยงานตางๆทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 
-มีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการ จํานวนมาก 
-มีแหลงในการใหบริการวิชาการวิชาชีพเปนที่
ยอมรับในระดบัชาติและนาชาติเปนจํานวนมาก  
-มีสถาบันยุทธศาสตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และ ศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

-ควรมีผลงานการบริการวิชาการและวิชาชีพมา
บูรณาการและนํามาใชในการเรียนการสอนและการ
วิจัย ซึ่งเปนพนัธกิจหลักของมหาวิทยาลัยใหมาก
ยิ่งขึ้น 
-รอยละของอาจารยประจําที่เปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ  กรรมการวิชาการและวิชาชีพภายนอก
มหาวิทยาลยัยังอยูในระดับนอย  

องคประกอบที่  6  ดานการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
-มีกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และเสริมสราง
วัฒนธรรมอันดงีามของทองถิน่และชุมชน เปนที่
ยอมรับ รวมถงึการนําภูมิปญญาทองถิน่มา
ผสมผสานกับความรูสมัยใหม 
-มีการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม นักศึกษา มีความสุภาพ ออนนอม ให

-ควรพัฒนาดานการวิจัยดานศิลปะและวัฒนธรรมให
มากยิ่งขึ้น เพือ่ใหเปนศูนยกลางขององคความรูดาน
นี้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงการพัฒนา
องคความรูที่สามารถพัฒนาสูสากล 
-ควรสอดแทรกแนวความคิดดานการอนุรักษสืบสาน
ศิลปะ และวัฒนธรรม ในการบูรณาการในการผลิต
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จุดแข็ง  (Strength) โอกาสในการพัฒนา (OFI) 
ความเคารพคณาจารยและผูอาวุโส 
-คณาจารย  บุคลากรและนักศึกษาใหความสําคัญ
ในการอนุรักษ พัฒนา และเสริมสรางวัฒนธรรม 
และเขารวมกิจกรรมอนุรักษ พัฒนา และ
เสริมสรางวัฒนธรรมที่จัดขึ้น ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
-มีการสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันและ
บุคคลในทองถิน่ รวมถงึความรวมมือกับ
ตางประเทศในภูมิภาค ดานศิลปะ และวัฒนธรรม 

บัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ใหมากยิ่งขึ้น และในทุกกลุมสาชาวิชา 
-สัดสวนงบประมาณดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตองบดําเนินงานอยูในระดับนอย 
-จํานวนกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ
จํานวนนักศึกษาทั้งหมดอยูในระดับนอย  
 

องคประกอบที่ 7  การบริหารจัดการ  
-มหาวิทยาลัยฯไดมีการมุงเนนการบริหารกจิการ
บานเมืองที่ดีและบริหารจัดการองคกรดวยระบบ
ธรรมาภิบาล  
-มีการปรับโครงสรางองคกรเพื่อใหเหมาะสม 
คลองตัว มีการใชทรัพยากรรวมกัน และมี
ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น  
-แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยมีความสอดคลอง
และเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ มหาวิทยาลัยฯมี
ระดับของผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการที่ดี มีการสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนกล
ยุทธอยางสม่ําเสมอ รวมถึง การมุงเนนสูการเปน
มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย 
-บุคลากรสายผูสอนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกเปนจํานวนมาก  
-มีการพัฒนาบุคลากร ทั้งสายผูสอนและสาย
สนับสนุนอยางตอเนื่อง รวมถงึการจัดต้ังกองทุน
เพื่อพัฒนาบุคลากร 
-มีแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับ 

-ควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบขอมูล
สารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ มีความเชื่อมโยงกัน 
และสามารถไดขอมูลที่ถูกตอง ทันกาล และใชในการ
ตัดสินใจไดมากยิ่งขึ้น 
-ควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการความรูในองคกร
เพื่อใหเชื่อมโยงเปาหมายและพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยรวมถึงความตองการของผูรับบริการ 
กระบวนการและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรให
มากยิ่งขึ้น เพือ่สงผลใหมีความสามารถเชิงการ
แขงขันสูงสุด 
 

องคประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ  
- มีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบการใช
เงิน 
- มีการรายงานฐานะทางการเงิน 
- มีระบบ  KKU-FMIS   

--ยังขาดวิธีการและแนวทางการตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  
-ขาดการติดตามการใชจายงบประมาณอยางเปน
ระบบและเปนรายโครงการ  
-บุคลากรยังขาดความรูความเขาใจระบบการเงินและ
ระบบการรายงานขอมูลผานโปรแกรม KKU-FMIS   
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จุดแข็ง  (Strength) โอกาสในการพัฒนา (OFI) 
 

องคประกอบที่  9 ระบบและกลการประกันคุณภาพ 
-มีหนวยงานกลางรับผิดชอบดานการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  
-มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพในทุก
สาขาวิชา/ทุกคณะ/ทุกหนวยงาน  
-มีการนําขอเสนอแนะจากการตรวจประเมินทั้ง
ภายใน และภายนอกมาปรับปรุงอยางเปนระบบ 
-มีการจัดทําการเสนอและฐานขอมูลแนวปฏิบัติที่
ดี การสงเสริมการสรางนวัตกรรม 
-นําเอาเกณฑพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการ
คุณภาพภาครัฐ (PMQA) และเกณฑรางวัล
คุณภาพมาใชเปนกลไกในการประกันคุณภาพ  

-ควรพัฒนาและสงเสริมใหการทํางานอยางมีคุณภาพ
เปนวัฒนธรรมขององคกร ใหทั่วถึงทุกหนวยงานและ
อยางเปนระบบมากยิ่งขึ้น 
-ควรมีการพัฒนาการจัดระบบการเก็บขอมูลดานการ
ประกันคุณภาพใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น และสามารถ
ตอบสนองการประเมิน โดยรอบเวลาตางๆ เชน ป
การศึกษา ปงบประมาณ และปปฏิทิน เปนตน 
-สรางระบบการติดตามประเมินผลการนําเอาผลการ
ประเมินมาพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องและเปน
รูปธรรม 
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สวนที่ 5  
ขอมูลพื้นฐาน ปการศกึษา  2549  

(Common Data Set)     
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ขอมูลพ้ืนฐาน ปการศึกษา  2549 (Common Data Set)    มหาวิทยาลัยขอนแกน  
 รายการ  หนวยนับ จํานวน 

ขอมูลพ้ืนฐานขององคประกอบที ่1    
1 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  ตัว 67 
2 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปที่บรรลุเปาหมาย  ตัว 58 
ขอมูลพ้ืนฐานขององคประกอบที ่ 2    
3 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมดในปการศึกษา 2549 หลักสูตร 307 
  3.1 ระดับอนุปริญญา (ตํ่ากวาปริญญาตรี) หลักสูตร 3 
  3.2 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 94 
  3.3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร 25 
  3.4 ระดับปริญญาโท  หลักสูตร 127 
  3.4 ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร 58 
4 จํานวนหลักสูตรที่มีจํานวนอาจารยและคุณวุฒิอาจารยเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐาน หลักสูตร  พ.ศ.2548 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ  
หลักสูตร 307 

  4.1 ระดับอนุปริญญา (ตํ่ากวาปริญญาตรี) หลักสูตร 3 
 4.2 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 94 
  4.3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร 25 
  4.4 ระดับปริญญาโท  หลักสูตร 127 
  4.5 ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร 58 
5 จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่อาจารยมีภาระงานที่ปรึกษา

วิทยานิพนธและการศึกษาอิสระเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร  

หลักสูตร 185 

  5.1  ระดับปริญญาโท  หลักสูตร 127 
  5.2  ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร 58 
6 จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษาปฏิบัติตามเกณฑสําเร็จ

การศึกษาครบถวนที่ระบุในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
หลักสูตร 185 

  6.1  ระดับปริญญาโท  หลักสูตร  
  6.2  ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร  
7 จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา  (สําเร็จ

การศึกษา 3,103 คน มีงานทาํแลว 1,910 คน)  
คน 1,753 

8 ผลการประเมินความพึงพอใจตอประสิทธิภาพการสอน  คาเฉล่ีย 4.11  
9 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)   ปริญญาตร ี FTES 19,713.00 
10 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)   บัณฑิต FTES 5,595.21 
11 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)  ทั้งหมดเมื่อปรับคามา

เปนปริญญาตรี 
 

 FTES 25,308.21 
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 รายการ  หนวยนับ จํานวน 
12 12.1 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด คน 1,776 
 12.2 จํานวนอาจารยที่ลาศึกษาตอ คน 160 
  12.3 อาจารยที่ปฏิบัติงานจริงในปการศึกษา 2549 คน 1,616 

13 จํานวนอาจารยอาจารยประจําทั้งหมดที่มีวุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา  

คน 102 

14 จํานวนอาจารยอาจารยประจําทั้งหมดที่มีวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเทา  

คน 840 

15 จํานวนอาจารยอาจารยประจําทั้งหมดที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา  

คน 834 

16 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ไมมีตําแหนงวิชาการ  คน 651 
17 จํานวนอาจารยประจําที่มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย คน 640 
18 จํานวนอาจารยประจําที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย คน 464 
19 จํานวนอาจารยประจําที่มีตําแหนงศาสตราจารย คน 21 
20 จํานวนอาจารยประจําระดับบัณฑิตศึกษาที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ 
คน 783 

21 นวัตกรรมการเรียนการสอน / e-learning ของอาจารย ผลงาน 240 
22 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด  คน 3,524 
23 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษาและ

ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา  
คน 1,585 

24 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษาและ
ไดรับเงินเดือนเริ่มตนสูงกวาเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา   

คน 1,585 

25 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษาและ
ไดรับเงินเดือนเริ่มตนตํ่ากวาเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา  

คน 167 

26 รอยละความพึงพอใจนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต  คน 80.80% 
27 จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5ปที่

ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยก
ยองระดับชาติและนานาชาติในดานตางๆ   

คน 233 

28 จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษยเการะดับ
บัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5ปที่ผานมา ที่ไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติและนานาชาติจากผลงานวิจัย
หรือวิทยานิพนธ  

คน 48 

ขอมูลพ้ืนฐานขององคประกอบที ่ 3   
29 ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการนักศึกษา (คาเฉล่ีย5 ระดับ) เกณฑ 5 
30 จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา     คน 43,298 
31 จํานวนโครงการและกิจกรรมที่จัดทั้งหมด โครงการ 121 
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 รายการ  หนวยนับ จํานวน 
ขอมูลพ้ืนฐานขององคประกอบที ่  4   
32 จํานวนเงินสนบัสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค  บาท 254,046,682 
  -จํานวนเงินสนบัสนุนจากภายนอกสถาบัน   บาท 208,826,115 
  -จํานวนเงินสนบัสนุนจากภายในสถาบัน บาท 49,220,527 

33 จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัย  คน 1,628 
  -จากภายนอกสถาบัน คน 688 

  -จากภายในสถาบัน คน 940 
34 จํานวนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค   
  -ตีพิมพเผยแพรระดับชาติ เรื่อง 645 
  -ตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ เรื่อง 387 
  -จํานวนผลงานที่จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบตัร ผลงาน 8 

35 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับอางอิงใน refereed journal หรอืใน
ฐานขอมูล 

เรื่อง 404 
 

36 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัย  คน 14 
37 จํานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาตอในปการศึกษา 2549  คน 2 
ขอมูลพ้ืนฐานขององคประกอบที ่ 5   
38 จํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการบริการวิชาการ คน 697 
39 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ กิจกรรม 2,128 
40 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพระดับชาติหรือนานาชาติ แหลง 67 
41 รอยละของระดบัความพึงพอใจของผูรับ รอยละ 87.61 
ขอมูลพ้ืนฐานขององคประกอบที ่ 6 
42 จํานวนโครงการ/กิจกรรมอนุรกัษศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม 1164 
43 จํานวนผลงานหรือชิน้งานการพัฒนาองคความรูและสรางมาตรฐาน

ศิลปวัฒนธรรม 
ผลงาน 55 

 
ขอมูลพ้ืนฐานขององคประกอบที ่ 7   
44  จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด  คน 6,874 
45  จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน

วิชาการ 
 คน 1,010 

 
46 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรบัการพัฒนาความรูและ

ทักษะวิชาชีพ      
คน   2,743 

 
  - ในประเทศ คน 2,740 
  - ตางประเทศ คน 3 

47 จํานวนอาจารยประจํา(รวมนักวิจัย)ที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ
หรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 

คน  40 
 

  - ดานการวิจัย คน 36 
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 รายการ  หนวยนับ จํานวน 
  - ดานศิลปวัฒนธรรม คน 4 

ขอมูลพ้ืนฐานขององคประกอบที ่ 8   
48 รายรับทั้งหมดของสถาบัน (ปงบประมาณ) บาท 5,026,968,700 
  เงินงบประมาณแผนดิน บาท  2,835,428,000 
  เงินงบประมาณเงินรายได   บาท 2,191,540,700 

49 รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ  บาท 1,497,979.36 
50 คาใชจายทั้งหมดของสถาบันโดยไมรวมครภัุณฑ อาคารสถานที่และ

ที่ดิน 
บาท  2,191,540,700 

 
51 คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานที ่และที่ดิน (คาใชจายงบลงทุน 

: ปงบประมาณ 2549) 
บาท 46,470,691.00 

 
52 คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ  บาท 652,489,420 
 53 คาใชจายและมูลคาในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  บาท 227,276,374 
54 คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย บาท 536,428,850 
55 คาใชจายที่ใชในระบบหองสมดุ คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ 

(ปงบประมาณ 2549) 
  42,586,828 

 
56 เงินเหลือจายสุทธิ(ปงบประมาณ2549) บาท 72,973,983 
57 สินทรัพยถาวร (ปงบประมาณ 2549) บาท 451,462,017 
ขอมูลพ้ืนฐานขององคประกอบที ่9   
58 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม

(เกณฑ 3 ระดับของ  สกอ.) 
เกณฑการ
ประเมิน 
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