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คํานํา 
 

 
 ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 
2548 จัดทําขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองและ
รายงานประจําปเพื่อเสนอตอหนวยงานตนสังกัดหรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เผยแพรตอ
สาธารณชนและผูที่เก่ียวของ หลังสิ้นปการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรวบรวมขอมูลและสรุปผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2548 (1 มิถุนายน 2548 - 31 พฤษภาคม 2549)             
ซ่ึงไดดําเนินการตรวจประเมินระหวางเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2549 ยึดกรอบการตรวจประเมินตาม
รายละเอียดตัวบงชี้ การประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2548 มีคณะ/หนวยงานเขารับการตรวจประเมิน
รวมทั้งสิ้น 39 หนวยงาน จําแนกเปนหนวยงานสังกัดคณะหรือเทียบเทา 19 คณะ และหนวยงานสนับสนุน 20 
หนวยงาน รวมถึงการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อการรับรองมาตรฐานรอบการประเมินที่ 2 เมื่อวันที่ 
16-18 สิงหาคม 2549 โดยคณะผูประเมินคุณภาพภายนอกสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) ผลการประเมินคุณภาพทั้งโดยภาพรวมของมหาวิทยาลัยขอนแกนและ 9        
กลุมสาขาวิชา ไดแก กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ กลุมสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร กลุมสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร กลุมสาขาวิชาเกษตรศาสตร กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
กลุมสาขาวิชาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร กลุมสาขาวิชาศิลปกรรม/วิจิตรศิลป/ประยุกตศิลป และกลุมสาขาวิชา
สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร นําไปสูการรับรองการพัฒนาคุณภาพตามการแบงกลุมสถาบันการศึกษา กลุมที่ 1 
คือ กลุมสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย โดยไดคะแนนเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนัก ตั้งแตระดับดีขึ้นไป (3.51-
5.00) ทั้ง 7 มาตรฐาน ทั้งน้ีรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในดังกลาวไดสรุปขอมูลเก่ียวกับระดับผล
การตรวจประเมิน แนวทางในการพัฒนา จุดแข็ง (Strength) โอกาสในการพัฒนา (Opportunity for Improvment) 
และขอเสนอแนะอื่นๆ ซ่ึงนับวาเปนขอมูลที่มีประโยชนอยางยิ่งตอการบริหารจัดการองคกร การจัดการเรียน   
การสอน และการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 การดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2548 ครั้งนี้บรรลุผลสําเร็จไดดวยความกรุณา
และความรวมมือเปนอยางดียิ่งจากหลายฝาย มหาวิทยาลัยขอนแกนใครขอขอบคุณคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ คณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน และคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ตลอดจนคณะ/หนวยงาน และบุคลากรทุกทานที่มีสวนเก่ียวของ มา ณ โอกาสน้ี และหวังเปน
อยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของคณะ หนวยงานสนับสนุน และ
มหาวิทยาลัยตอไป 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร  
(Executive Summary) 

 
 มหาวิทยาลัยขอนแกนมี วิสัยทัศน คือ เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของประเทศ โดยเปน
มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู มหาวิทยาลัยแหงคุณภาพ และมหาวิทยาลัยแหงการพัฒนาชุมชน ประเทศชาติ 
และเปนมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี มี พันธกิจ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ
แกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ใหเปนที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลที่มุงการพัฒนา
ชุมชนและสังคมใหเขมแข็ง   
 ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดแบงโครงสรางคณะ/หนวยงาน โดยสรุป คือ คณะวิชา
หรือเทียบเทา 16 คณะ/3 หนวยงาน (112 ภาควิชา และ 290 สาขาวิชา) หนวยงานสนับสนุนวิชาการ 6 
หนวยงาน (ศูนย/สถาบัน/สํานัก) หนวยงานภายใน 6 หนวยงาน หนวยงานในกํากับ 3 หนวยงาน สถาบันสมทบ 
5 แหง มีจํานวนขาราชการ 3,911 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 1,102 คน ลูกจางประจํา 1,474 คน ลูกจาง
ชั่วคราว 1,401 คน มีหลักสูตรการจัดการศึกษา จํานวน 294 หลักสูตร แยกเปน ปริญญาตรี 23 หลักสูตร 
หลักสูตรปริญญาโท 120 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก 52 หลักสูตร และหลักสูตรประกาศนียบัตร 3 หลักสูตร 
มีจํานวนนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 23,854 คน แยกเปน นักศึกษาระดับปริญญาตรี 18,422 คน และระดับ
บัณฑิตศึกษา 5,432 คน   
 มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมีการดําเนินการดานระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย       
ซ่ึงมีพัฒนาการตามลําดับอยางตอเนื่อง ตั้งแตป พ.ศ. 2539 โดยไดรับการตรวจประเมินภายนอก จากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบแรก เมื่อปการศึกษา 2545 ระหวางวันที่ 6-10 
มกราคม 2546 และไดรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อการรับรองมาตรฐานรอบการประเมินที่ 2 เมื่อ
วันที่ 16-18 สิงหาคม 2549 โดยคณะผูประเมินคุณภาพภายนอกสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ผลการประเมินคุณภาพทั้งโดยภาพรวมของมหาวิทยาลัยขอนแกน       
และ 9 กลุมสาขาวิชา ไดแก กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ กลุมสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร กลุมสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร กลุมสาขาวิชาเกษตรศาสตร กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
กลุมสาขาวิชาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร กลุมสาขาวิชาศิลปกรรม/วิจิตรศิลป/ประยุกตศิลป และกลุมสาขาวิชา
สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร นําไปสูการรับรองการพัฒนาคุณภาพตามการแบงกลุมสถาบันการศึกษา          
กลุมที่ 1 คือ กลุมสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย โดยไดคะแนนเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนัก ตั้งแตระดับดีขึ้นไป 
(3.51-5.00) ทั้ง 7 มาตรฐาน  
 มหาวิทยาลัย ไดมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย โดยสภามหาวิทยาลัย ในคราวการประชุม      
ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2549 มีมติเห็นชอบในดานการกําหนดคาน้ําหนักมาตรฐานแตละดาน 
เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก รวม 160 คะแนน ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต 35 คะแนน 
มาตรฐานที่ 2 ดานงานวิจัยและสรางสรรค 35 คะแนน มาตรฐานที่ 3 ดานการบริการวิชาการ 20 คะแนน 
มาตรฐานที่ 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 10 คะแนน มาตรฐานที่ 5 ดานการพัฒนาองคการและ
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บุคลากร 20 คะแนน มาตรฐานที่ 6 ดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 20 คะแนน และ
มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพ 20 คะแนน  
 ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยโดยสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ ไดจัดทําแผนกลยุทธ   
และคูมือการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2549 โดยอางอิงตามคูมือการประกันคุณภาพภายนอกของสมศ.   
การดําเนินการตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (Public Service Sector Management 
Quality Award-PMQA) และเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award-TQA) รวมถึงตัวชี้วัดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) โดยไดมีแบงกลุมสาขาวิชา
ออกเปน 9 กลุมสาขาวิชา ไดแก กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ          
กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร กลุมสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร กลุมสาขาวิชาเกษตรศาสตร กลุมสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ กลุมสาขาวิชาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร กลุมสาขาวิชาศิลปกรรม/วิจิตรศิลป/ประยุกตศิลป และกลุม
สาขาวิชาสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร และไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประเมินตนเอง ตามกลุม
สาขาวิชา ตามคําสั่ง มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 2549/2549 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 และไดดําเนินการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2548 ระหวางเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2549 โดยยึดกรอบการ
ตรวจประเมินตามรายละเอียดตัวบงชี้ การประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2548 สําหรับการตรวจประเมิน
หนวยงานสังกัดคณะหรือกลุมการเรียนการสอน และยึดกรอบดัชนีและเกณฑการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
หนวยงานสนับสนุน ปการศึกษา 2548 สําหรับการตรวจประเมินหนวยงานสนับสนุน มีคณะ/หนวยงานเขารับ
การตรวจประเมินรวมทั้งสิ้น 39 หนวยงาน จําแนกเปนหนวยงานสังกัดคณะหรือเทียบเทา 19 คณะ และ
หนวยงานสนับสนุน 20 หนวยงาน ผลการประเมินโดยรวมทั้งในระดับมหาวิทยาลัย กลุมสาขาวิชา คณะ ศูนย 
สถาบัน สํานัก และหนวยงาน พบวา ตัวชี้วัดสวนใหญ บรรลุมาตรฐาน ไดผลลัพธตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
และมีแนวโนมการพัฒนาการที่ดีขึ้น จากการที่มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเขารวมการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา
ภาครัฐในสังกัด และในกํากับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยระบบฐานขอมูล Online (Ranking)  
โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เริ่มเมื่อป 2548 มหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงผลการประเมิน         
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในดาน การเรียนการสอน อยูในลําดับที่ 2 และดานการวิจัย อยูในลําดับที่ 7         
ของมหาวิทยาลัยภาครัฐ 50 แหง นอกจากนี้ ในป 2549 Time Higher Education Supplement (THES) – QS 
World University Ranking 2006 ไดมีการประกาศการจัดลําดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยใชขอกําหนด 4 ดาน 
ไดแก Research Quality (60%), Graduate Employability (10%), International Outlook (10%) และ Teaching 
Quality (20%) และมีการแบงสาขาออกเปน ดาน Art & Humanities, Engineering & IT, Life Sciences & 
BioMedicine, Natural Science และ Social Science โดยมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดถูกจัดลําดับเปนลําดับที่ 475 
จากมหาวิทยาลัย ทั้งหมด 520 แหงทั่วโลก  
 มหาวิทยาลัยขอนแกนจะมุงเนนการปรับปรุงผลการดําเนินการเพื่อการบรรลุวิสัยทัศนและเปาหมายของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงนโยบายดานคุณภาพของสภามหาวิทยาลัย คือ การเปนสถาบันที่มุงสนับสนุนและสงเสริมให
การประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารและดําเนินงานทุกระบบขององคกร เพื่อพัฒนาไปสู
องคกรแหงคุณภาพที่ไดรับการยอมรับตามมาตรฐานสากล พันธกิจ ของการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร
และดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยเนนการทํางานอยางมีคุณภาพใหเปนวัฒนธรรมขององคกร กําหนดมาตรการ
และกลไกการนําผลการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับคุณภาพของงานมาสรางใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู  
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 สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ ขอขอบพระคุณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร
มหาวิทยาลัย คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก และหนวยงาน คณะกรรมการดานการประกันคุณภาพ 
คณาจารย บุคลากร ตลอดจนผูที่เก่ียวของ ผูมีสวนไดสวนเสียของมหาวิทยาลัยขอนแกนทุกทาน ที่มีสวนรวมตอ
การดําเนินงาน และความสําเร็จของการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
 
 
       
 
 
 
 
 

(ศาสตราจารยนายแพทยบวรศิลป  เชาวนชื่น) 
ผูชวยอธิการบดีฝายการประกันคุณภาพ 

รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ 
ธันวาคม 2549 
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สวนที่ 1  
โครงรางองคกรของมหาวิทยาลัย (Organizational Profile) 

  
1.  ลักษณะองคกร (Organizational Description) 

 
ก.  สภาพแวดลอมองคกร (Organizational Environment) 

 ช่ือองคกร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 ประวัติความเปนมาขององคกร 

 

ประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
  

 มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ริเริ่มกอตั้งในปพุทธศักราช 
2484 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล โดยมีรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม เปน
นายกรัฐมนตรี ไดมีนโยบายและโครงการที่จะขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาสูสวนภูมิภาคโดยจะจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยที่จังหวัดอุบลราชธานี แตในระหวางนั้นไดเกิดสงครามอาเซียบูรพา ซ่ึงรัฐบาลจําเปนตองตัดสินใจเขา
รวมกับญ่ีปุนตอสูกับพันธมิตรจึงทําใหการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยุติลง จนกระทั่งในป
พุทธศักราช 2503 รัฐบาลซึ่งมี จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เปนนายกรัฐมนตรีไดมีการทบทวนการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยนี้ อีกครั้งหนึ่งและในปพุทธศักราช 2505 จึงไดมีมติใหจัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงดาน
วิศวกรรมศาสตรและเกษตรศาสตรขึ้นที่จังหวัดขอนแกนและเสนอชื่อสถาบันแหงนี้เปนภาษาอังกฤษวา 
KHONKAEN INSTITUTE OF TECHNOLOGY มีชื่อยอวา K.I.T. เนื่องจากขณะนั้นยังไมมีหนวยราชการใดโดย
เฉพาะที่จะรวบรวมความรับผิดชอบของการดําเนินการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย รัฐบาลจึงไดมีมติใหสภา
การศึกษาแหงชาติเปนผูรับผิดชอบ ในดานการหาสถานที่ จัดรางหลักสูตร ตลอดจนการติดตอชวยเหลือจาก
ตางประเทศ  และกําหนดชื่อ เปน  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในปพุทธศักราช  2506 
คณะอนุกรรมการไดตกลงเลือกบานสีฐาน ตําบลในเมือง เปนที่ตั้งมหาวิทยาลัย ในเนื้อที่ 5,500 ไร หางจากตัว
เมืองขอนแกน 4 กิโลเมตร 
 ในขณะที่มหาวิทยาลัยดําเนินการกอสรางอยูนั้น สํานักงานจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพมหานคร ไดรับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรุนแรกในปการศึกษา 2507 จํานวนทั้งสิ้น 107 คน โดยแยกเปนนักศึกษา
เกษตรศาสตร 49 คน และวิศวกรรมศาสตร 58 คน โดยฝากเรียนที่คณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร (มหาวิทยาลัยมหิดลในปจจุบัน) และในปพุทธศักราช 2508 คณะรัฐมนตรีมีมติใหเปลี่ยนชื่อเปน 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในปพุทธศักราช 2509 มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2509 ซ่ึงถือเปนวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย และในปเดียวกันนี้ไดยายนักศึกษาที่ฝากเรียนไวที่คณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแกนในสถานที่ปจจุบัน 
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  พัฒนาการในชวงแผนพฒันาการศึกษาระยะที่  2 (2510 - 2514) 
 

ป  พ.ศ.  2510   มหา วิทย าลั ย ขอนแก นประกอบด วย  3  คณะวิ ช า  คื อ  คณะ เกษตรศาสตร  
คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะวิทยาศาสตรอักษรศาสตร ซ่ึงคณะหลังนี้  ในขณะนั้นทํา
หนาที่เปนฝายบริการทางวิชาการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ใหแก 2 
คณะแรก แตยังมิได มีนักศึกษาภายในคณะเอง 

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

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

 

  พัฒนาการในชวงแผนพฒันาการศึกษาระยะที่ 3  (2515 - 2519) 
 

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

รุนแรก 
ป  พ.ศ.  2517 คณะแพทยศาสตร รับนักศึกษารุนแรก โดยรับจากคณะวิทยาศาสตรมาศึกษาในชั้นปที่  2 

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

 

  พัฒนาการในชวงแผนพฒันาการศึกษาระยะที่ 4  (2520 - 2524) 
 

ป  พ.ศ.  2521 จัดตั้ง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซ่ึงมีนักศึกษาแลวในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร 

 จัดตั้ง คณะเทคนิคการแพทย และเปดรับนักศึกษา รุนแรกในปการศึกษา 2522 จํานวน  
19 คน   

 จัดตั้ ง  คณะสาธารณสุขศาสตร  โดยรับนักศึกษารุนแรก  ในป  2523 จํ านวน  
30 คน 

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

ป  พ.ศ.  2522 จัดตั้ง คณะทันตแพทยศาสตร ซ่ึงเปดรับนักศึกษารุนแรกในป 2523 จาํนวน 30 คน 
ป  พ.ศ.  2523 จัดตั้ง คณะเภสัชศาสตร และรับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2525 จํานวน 30 คน   

 
  พัฒนาการในชวงแผนพฒันาการศึกษาระยะที่ 5 (2525 - 2529) 

 

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

36 คน 
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  พัฒนาการในชวงแผนพฒันาการศึกษาระยะที่ 6 (2530 - 2534) 
 

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

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

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2533 
 

  พัฒนาการในชวงแผนพฒันาการศึกษาระยะที่  7 (2535 - 2539) 
 

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

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

 โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลยัขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

  พัฒนาการในชวงแผนพฒันาการศึกษาระยะที่  8 (2540 - 2544) 
 

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

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

ป พ.ศ. 2543 - 
2545 

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

 

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

ตราประจํามหาวิทยาลัย  

 

เปนรูปเทพยดากระหนาบองคพระธาตุพนมอัญเชิญมิ่งมงคล
ประทานแกสถาบัน สถิตเหนือขอนไม ซ่ึงสลักเปนชื่อ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก น พื้ น ห ลั ง แ บ ง เ ป น  3 ช อ ง 
มีความหมายถึง คุณธรรมของนักศึกษา 3 ประการ  
ไดแก    วิทยา   คือ  ความรูดี 
           จริยา   คือ  ความประพฤติดี 
           ปญญา คือ  ความฉลาดเกิดแตเรยีนและคิด 

 สีประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน  
 

คือ สีอิฐ (สีดินแดง) มีความหมายโยงไปถึงลักษณะ  
และภูมินามของพื้นที่  คือมอดินแดง  ซ่ึ ง เปนที่ตั้ งของ
มหาวิทยาลัย 

ดอกไมประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน คือ ดอกกัลปพฤกษ 
       ตนกัลปพฤกษเปนตนไม   ประจํามหาวิทาลัยมีชื่อวิทยาศาสตร Cassia Bakeriana Craib  
ในวงศ  Leguminosae 

   
            
 เปนตนไมที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูก
พระราชทาน เมื่อครั้ง เสด็จพระราชดําเนินประกอบพิธีเปดมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2510 
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  ขอมูลกายภาพ 
 มหาวิทยาลัยขอนแกน ตั้งอยูเลขที่ 123 หมูที่ 16 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน ในเนื้อที่ประมาณ 5,500 ไร หางจากตัวเมืองขอนแกน 4 กิโลเมตร แบงเขตการใชที่ดินออกเปน 6 
เขต คือ 1.   เขตการศึกษา 623.56 ไร (รอยละ 11.34)   

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

โดยแบงตามหลักฐานดังตอไปนี้ 
    1. หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ฉบับที่ 384/2497 มีเน้ือที่ประมาณ 3,116 ไร 3 งาน 35.5 ตารางวา 
   2. หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง เลขที่ 6340 มเีนื้อที่ประมาณ 2,382 ไร 1 งาน 95.8 ตารางวา 
             นอกจากนี้มหาวิทยาลัยขอนแกนยังมีการใชที่ดินในเขตจังหวัดอื่นๆ อีก ไดแก จังหวัดชัยภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด จังหวัดเลย และจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเปนสถานที่ฝกและทดลองของนักศึกษาคณะตางๆ ดังนี้ คือ 

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

4. สถานีทดลองและฝกอบรมเกษตรกรรม จังหวัดรอยเอ็ด สังกัดคณะเกษตรศาสตร พื้นที่ทั้งหมด
ประมาณ 1,170 ไร ประกอบดวย อาคารที่ทําการ อาคารที่พักอาศัย โรงเรือนเลี้ยงสัตว เรือนเพาะชํา และแปลง
ปลูกพืชทดลอง ประมาณ 900 ไร สวนที่เหลือจะเปน เขตปาธรรมชาติและอางเก็บน้ํา 

วันสถาปนามหาวิทยาลัย วนัที่ 25 มกราคม  
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน  

และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2509 จึงถอืเปนวันสถาปนามหาวิทยาลัย 
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5. สถานีฟารมฝกนักศึกษา จังหวัดเลย สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร พื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 2,106 
ไร จัดตั้งอยูในเขตตําบลหนองหญาปลอง อําเภอวังสะพุง แบงเขตการใชที่ดินออกเปน  5 เขต คือ 

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

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

แผนแมบทในการใชที่ดินแบงออกเปน 4 แปลง 
1. การใชที่ดินที่สาธารณประโยชนโคกสูงหนองเดิ่น พื้นที่ 370 ไร จะใชเปนพื้นที่หลัก ที่จะกอสราง

อาคารบริหารวิทยาเขต อาคารบริหาร เขตการศึกษา ประกอบดวย อาคารเรียนรวม โรงอาหาร เขตหอพัก
นักศึกษา และเขตที่พักอาศัยของบุคลากร 

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

3. การใชที่ดินสาธารณประโยชนบานโคกหนองโพธิ์ พื้นที่ 325 ไร จะใชเปนสถานที่กอสรางสถานีฝก
นักศึกษา อุตสาหกรรมเกษตร ประกอบดวย แปลงทดลองดานพืชและสัตว เพื่อผลิตวัตถุดิบสําหรับการแปรรูป 
อาคารโรงงานตนแบบสําหรับแปรรูปผลิตภัณฑจากพืชและสัตว หอพักนักศึกษา ที่เขามาฝกงาน และอาคารที่พัก
อาศัยสําหรับบุคลากรที่เก่ียวของกับสถานีทดลองและโรงฝกงานตนแบบ    

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

 
 
ที่ตั้งวิทยาเขตหนองคาย เลขที่ 112 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000  
 โทรศัพท 0-4241-5600 โทรสาร 0-4241-5699  

 

สระนํ้าธรรมชาติ

N

ผังบริเวณ
Scale 1 : 7,500

อาคารเรือนพักรับรอง

อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1

อาคารปฏิบัติการ
ประมง

อาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร

อาคารหอพักหญิง 1

อาคารหอพักหญิง 2

อาคารโรงอาหาร

เขาเมืองหนองคาย

ไป จ.อุดรธานี

ถนนมิตรภาพ

ถนนเฉลิมพระเกียรติ

ปมน้ํามัน ปตท.

ทางไปหนองกอมเกาะ

ทางไปสะพานมิตรภาพไทย-ลาว

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

ปณิธาน มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

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

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

 
วิสัยทัศน (Vision) และ พันธกิจ (Mission) มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิสัยทัศน : มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนสถาบันอุดมศึกษาช้ันนําของประเทศ โดยเปนมหาวิทยาลัยแหงการ
เรียนรู มหาวิทยาลัยแหงคุณภาพ และมหาวิทยาลัยแหงการพัฒนาชุมชน ประเทศชาติ และเปนมหาวิทยาลัยที่มี
การบริหารจัดการที่ดี 
พันธกิจ : การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหเปนที่
ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลที่มุงการพัฒนาชุมชนและสังคมใหเขมแข็ง 

 

คานิยม (Values) และวัฒนธรรมองคกร (Organization Culture) ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
   

 ในการนําสูวิสัยทัศน และการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย มหาวิทยาลัยไดกําหนดคานิยมและวัฒนธรรม
องคกรที่มีความสําคัญตอมหาวิทยาลัย ไดแก 
 “คานิยม” ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

1. การนาํองคกรอยางมีวิสัยทัศน 
2. การใหความสําคัญกับคณาจารย บุคลากร ผูมีสวนไดสวนเสีย และคูความรวมมือ 
3. การมุงเนนผลลัพธและการสรางคุณคา 
4. การมุงเนนอนาคต 
5. การเรียนรูขององคกรและของแตละบุคคล 
6. ความรับผิดชอบตอสังคม 
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“วัฒนธรรมองคกร” ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

1. มีความตื่นตัว กระตือรือลนตอการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในกฎระเบียบ และระบบธรรมาภิบาล 
2. คํานึงถึงประโยชนสวนรวม ประนีประนอม และมีการยอมรับความคิดเห็น 
3. มีความคิดสรางสรรคในการทํางาน ศรัทธา จงรักภักดีตอองคกร ขยันอดทน ทํางานเปนทีม        

และมีจิตใจของการบริการ 
4. เปนชุมชนทางวิชาการที่เนนการถายทอดความรู และแลกเปลี่ยนความรูในองคกร 

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

การแบงสวนราชการ และลักษณะโดยรวมของคณาจารย/บุคลากร 

 

สํานัก / สถาบัน / ศูนย สํานักงานอธกิารบด ี

  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 
 

  1. เกษตรศาสตร 
  2. วิศวกรรมศาสตร 
  3. วิทยาศาสตร 
  4.  เทคโนโลยี  
  5. สถาปตยกรรมศาสตร 

   กลุมสาขาวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 
  6.  พยาบาลศาสตร 
  7.  แพทยศาสตร 
  8.  เทคนิคการแพทย 
  9.  สาธารณสุขศาสตร 
10.  ทันตแพทยศาสตร 
11.  เภสัชศาสตร 
12.  สัตวแพทยศาสตร 

  กลุมสาขาวิชาสงัคมศาสตรฯ 
           13. ศึกษาศาสตร   
           14. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
           15. วิทยาการจัดการ 
           16. ศิลปกรรมศาสตร 
           17. นิติศาสตร 
  หนวยงานเทียบเทาคณะ 
            1. บัณฑติวิทยาลัย 
            2. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
            3. วิทยาเขตหนองคาย 

หนวยงานสนับสนุนวิชาการ 
6  หนวยงาน 

 
1.  สํานักวิทยบริการ  
    (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู)  
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. ศูนยคอมพิวเตอร 
4. ศูนยบริการวิชาการ 
5. ศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
6  สํานักทะเบียนและประมวลผล  
    (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 

หนวยงานสนับสนุนการบริหาร 
6  กอง  1 หนวยงาน 

 
 1. กองกลาง  
 2. กองการเจาหนาที่  
 3. กองกิจการนักศึกษา  
 4. กองคลัง  
 5. กองอาคารและสถานที่  
 6. กองแผนงาน     
 7. หนวยตรวจสอบภายใน  

         หนวยงานภายใน 
          ประกาศสภา/มติสภามหาวิทยาลัย         
 1. สํานักวัฒนธรรม                             
 2. สถาบันสันติศึกษา            
 3. สํานักประเมินและประกันคุณภาพ        
 4. ศูนยประสานงานเขตอุตสาหกรรม       
ซอฟตแวรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ              
 5  สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน     
 6. สํานักบริหารการวิจัย          
 7. สํานักวิชาศึกษาทั่วไป  
 8. ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ  
 9. สถาบันทุนมนุษยลุมนํ้าโขง  
10. สํานักงานที่ปรึกษา                          
11. สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
12. สถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
13.  สถาบันขงจื้อ 
14. สถาบันภาษา 
15. สํานักงานขอมูลขาวสาร 
16. สํานักงานอํานวยการเพื่อนํามหาวิทยาลัยขอนแกนไปสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

          
          หนวยงานอื่นๆ                          
1. โรงพิมพมหาวิทยาลัย                        
2. สถานีวิทยุ FM103                             
3. ศุนยหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแกน                    
4. ศุนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก  
5. อาคารขวัญมอ 

   

 
หนวยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
1. โรงเรียนสาธิต                               
2. โรงพยาบาลสัตว 
3. โรงพยาบาลศรีนครินทร 
4. โรงพยาบาลทันตกรรม  

 
 ประกาศมหาวิทยาลัย 
1. สํานักงานวิเทศสัมพันธ         
2. สํานักงานบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา  
3. ศูนยวิจัยเฉพาะทาง 18 ศูนย         
4. สํานักงานประสานและจัดการเรื่องรองเรียน 
5. สํานักงานชุมชนสัมพันธ 
6. สํานักงานบริหารจัดการทรัพยสิน 

คณะวิชาหรอืเทียบเทา   
17 คณะ / 3 หนวยงาน
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  ลักษณะโดยรวมของคณาจารยและบุคลากร แบงกลุมเปนประเภท ระดับการศึกษา ความหลากหลาย
ของคณาจารยและบุคลากรและภาระงาน ขอกําหนดพิเศษดานสุขภาพ และความปลอดภัย 

 
ลักษณะโดยรวมของบุคลากร มหาวทิยาลัยขอนแกน ประเภทขาราชการ  

จําแนกตาม ระดบัการศึกษา อายุ สายงาน ระดับตาํแหนง 
แหลงที่มา : ระบบฐานขอมูลบุคลากร กองการเจาหนาที่  มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 
ระดับตาํแหนง/จํานวน สายงาน/อาย/ุ

วุฒิการศึกษา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
รวม
(คน) % 

สายงาน     
1 สายผูสอน - - 1 10 42 119 429 593 435 20 2 1,651 42.21 
2 สายสนับสนุน 17 25 144 394 453 896 106 219 6 - - 2,260 57.79 

รวม 17 25 145 404 495 1,015 535 812 441 20 2 3,911 100.00
อาย ุ อายุเฉล่ียโดยรวม
1 อายุตัวเฉลี่ย 31.29 35.00 38.50 41.03 40.92 41.36 43.41 46.75 51.02 53.20 53.50 43.63 

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

วุฒิการศึกษา รวม
(คน) % 

1 ต่ํากวาปริญญาตรี 17 25 111 268 170 12 - - - - - 603 15.42 
2 ปริญญาตร ี - - 33 128 279 792 150 155 7 - - 1,544 39.48 
3 ปริญญาโท - - 1 8 46 175 259 387 159 1 - 1,036 26.49 
4 ปริญญาเอก - -  - - 36 126 270 275 19 2 728 18.61 

 

 
หมายเหตุ :  บุคลากรสายผูสอนประเภทขาราชการ รวมอาจารยโรงเรียนสาธิต 147 คน 
 
 

ลักษณะโดยรวมของบุคลากร มหาวทิยาลัยขอนแกน ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย  
จําแนกตาม ระดบัการศึกษา อายุ สายงาน  

แหลงที่มา : ระบบฐานขอมูลบุคลากร กองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 

สายงาน/อาย/ุวุฒิการศึกษา จํานวน % 

สายงาน 

1 สายผูสอน 260 23.59 

2 สายสนับสนุน 842 76.41 

รวม 1,102 100.00 

อาย ุ อายุเฉล่ียโดยรวม 

1 อายุตัวเฉลี่ย 29.22 

2 อายุราชการเฉลี่ย 2.21 

วุฒิการศึกษา รวม(คน) % 

1 ต่ํากวาปรญิญาตร ี 186 16.89 

2 ปริญญาตร ี 511 46.41 

3 ปริญญาโท 370 33.51 

4 ปริญญาเอก 35 3.18 

รวม 1,102 100.00 
 

 
หมายเหตุ :  บุคลากรสายผูสอนประเภทพนักงาน รวมอาจารยโรงเรียนสาธิต  55 คน 
 



ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2548      
 

 

  

 
      หนา 23

ลักษณะโดยรวมของบุคลากร มหาวทิยาลัยขอนแกน ประเภทลูกจางประจาํ 
จําแนกโดย ระดบัการศึกษา อายุ สายงาน  

แหลงที่มา : ระบบฐานขอมูลบุคลากร กองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลยัขอนแกน 
ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 

สายงาน/อาย/ุวุฒิการศึกษา จํานวน % 

สายงาน 

1 สายผูสอน 0 0.00 

2 สายสนับสนุน 1,474 100.00 

รวม 1,474 100.00 

อาย ุ อายุเฉล่ียโดยรวม 

1 อายุตัวเฉลี่ย 47.86 

2 อายุราชการเฉลี่ย 25.01 

วุฒิการศึกษา รวม(คน) % 

1 ต่ํากวาปรญิญาตร ี 1,401 95.05 

2 ปริญญาตร ี 73 4.95 

3 ปริญญาโท 0 0.00 

4 ปริญญาเอก 0 0.00 

รวม 1,474 100.00 

 
ลักษณะโดยรวมของบุคลากร มหาวทิยาลัยขอนแกน ประเภทลูกจางชั่วคราว 

จําแนกโดย ระดบัการศึกษา อายุ สายงาน ระดับตาํแหนง 
แหลงที่มา : ระบบฐานขอมูลบุคลากร กองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 

สายงาน/อาย/ุวุฒิการศึกษา จํานวน % 

สายงาน 

1 สายผูสอน (นับรวม รร.สาธติ) 85 6.07 

2 สายสนับสนุน 1,316 93.93 

รวม 1,401 100.00 

อาย ุ             อายุเฉล่ียโดยรวม 

1 อายุตัวเฉลี่ย                    35.47 

2 อายุราชการเฉลี่ย                    11.15 

วุฒิการศึกษา                   รวม(คน) % 

1 ต่ํากวาปรญิญาตร ี 1,000 71.38 

2 ปริญญาตร ี 352 25.12 

3 ปริญญาโท 40 2.86 

4 ปริญญาเอก 9 0.64 

รวม 1,401 100.00 
 
หมายเหตุ : บุคลากรสายผูสอนประเภทลูกจางชั่วคราว เปนอาจารยโรงเรยีนสาธติ 73 คน 



    ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2548      
 

 

 
หนา 24 

 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร มหาวิทยาลยัขอนแกน ประเภทขาราชการ  
จําแนกโดย ระดับการศึกษา อายุ สายงาน ระดับตาํแหนง 

แหลงที่มา : ระบบฐานขอมูลบุคลากร กองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 

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

รวม
(คน) 

% 

สายงาน     
1 สายผูสอน - - 1 10 42 119 429 593 435 20 2 1,651 42.21 
2 สายสนับสนุน 17 25 144 394 453 896 106 219 6 - - 2,260 57.79 

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

อาย ุ อายุเฉลี่ย
โดยรวม 

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

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

วุฒิการศึกษา รวม
(คน) % 

1 ต่ํากวาปริญญาตร ี 17 25 111 268 170 12 - - - - - 603 15.42 
2 ปริญญาตรี - - 33 128 279 792 150 155 7 - - 1,544 39.48 
3 ปริญญาโท - - 1 8 46 175 259 387 159 1 - 1,036 26.49 
4 ปริญญาเอก - -  - - 36 126 270 275 19 2 728 18.61 

 
ลักษณะโดยรวมของบุคลากร มหาวทิยาลยัขอนแกน ประเภทพนักงานมหาวิทยาลยั  

จําแนกโดย ระดับการศึกษา อายุ สายงาน ระดับตาํแหนง 
แหลงที่มา : ระบบฐานขอมูลบุคลากร กองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 
ระดับตําแหนง/จํานวน สายงาน/อายุ/วฒุิ

การศึกษา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
รวม

(คน) % 

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

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

อาย ุ อายุเฉลี่ย
โดยรวม 

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

วุฒิการศึกษา รวม
(คน) % 

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

รวม 167 38 487 370 25 7 7 - - - - 1,101 100.00
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2548      
 

 

  

 
      หนา 25

ลักษณะโดยรวมของบุคลากร มหาวทิยาลยัขอนแกน ประเภทลูกจางประจํา 
จําแนกโดย ระดับการศึกษา อายุ สายงาน ระดับตาํแหนง 

แหลงที่มา : ระบบฐานขอมูลบุคลากร กองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 

สายงาน/อายุ/วฒุิการศึกษา จํานวน % 

สายงาน 
1 สายผูสอน 0 0.00 
2 สายสนับสนุน 1474 100.00 

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

รวม 1,474 100.00 
 
 

ลักษณะโดยรวมของบุคลากร มหาวทิยาลยัขอนแกน ประเภทลูกจางชั่วคราว 
จําแนกโดย ระดับการศึกษา อายุ สายงาน ระดับตาํแหนง 

แหลงที่มา : ระบบฐานขอมูลบุคลากร กองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 

สายงาน/อายุ/วฒุิการศึกษา จํานวน % 

สายงาน  
1 สายผูสอน 85 6.07 
2 สายสนับสนุน 1316 93.93 

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

รวม 1,401 100.00 



    ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2548      
 

 

 
หนา 26 

  ขอกําหนดพิเศษดานสุขภาพและความปลอดภัย 
 ขอกําหนดพิเศษดานสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงดานอาชีวอนามัย เปนมาตรฐานหนึ่งของ
กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) ซ่ึงมีการดําเนินงานและไดรับการ
รับรองแลวที่ โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน นอกจากนั้น เนื่องจากในบางคณะ 
บุคลากรทั้งสายผูสอนและสายสนับสนุนสวนใหญอายุมากกวา 45 ป ทําใหเกิดภาวะเสี่ยงของสภาพรางกาย ตัวอยาง 
เชน คณะพยาบาลศาสตร ทําใหคณะฯตองเพ่ิมมาตรการในการดูแลความปลอดภัยและอาศัยความสะดวกในการจัด
รถรับ-สง รวมถึงอาจารยมีโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อและไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน รวมทั้งเจาหนาที่สาย
สนับสนุนตองปฏิบัติงานที่หนาจอคอมพิวเตอรเปนระยะเวลานาน อาจกอใหเกิดปญหาสุขภาพทางสายตา การปวด
หลัง และความเครียดได คณะฯจึงไดมีโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพอาจารยและบุคลากร จัดทําประวัติอาจารย 
ขาราชการ การออกกําลังกาย ความเครียด โดยไดรับทุนสนับสนุนจาก สสส. ในโครงการ Health Faculty 
นอกจากนั้น คณะฯยังมีการสงเสริมสนับสนุนไดมีการออกกําลังกาย การเขารวมกิจกรรมเสริมธรรมนําชีวิต        
และกิจกรรมสันทนาการอื่นๆของคณะฯรวมดวย  
 มหาวิทยาลัยมีระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน ของหอพักนักศึกษา โดยมีการ
จัดระบบดูแลความปลอดภัยบริเวณหอพักนักศึกษา มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง 
โดยเฉพาะหอพักนักศึกษาหญิง รวมถึงการจัดทําถังดับเพลิงและเครื่องสํารองไฟฉุกเฉิน การอบรมปองกันและ
ระงับอัคคีภัย ใหแกอาจารยที่ปรึกษาหอพักและเจาหนาที่ประจําหอพัก และการซอมการอพยพ เปนตน 
 ดานสุขภาพของนักศึกษา มีการทําบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุทุกคน โดยผานระบบของ
มหาวิทยาลัย เมื่อขึ้นฝกปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตางๆ ทางคณะฯ ไดสนับสนุนอุปกรณ เครื่องใชเพื่อปองกัน
การติดเชื้อ และเพื่อความปลอดภัย เชน ถุงมือ ผาปดปาก ปดจมูก แวนตา น้ํายาฆาเชื้อโรค ผาเช็ดมือ เปนตน 
เพื่อใหอาจารยและนักศึกษานําไปใชขณะฝกปฏิบัติงาน 
 ในอาคารที่มีความสูง เชน ของโรงพยาบาลศรีนครินทร และ ของคณะพยาบาลศาสตร ไดมีการฝกซอม
การปองกันอัคคีภัย โดยไดรับความรวมมือจากศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ขอนแกน เปนการเตรียม
ความพรอมใหกับบุคลากรและนักศึกษาไดเห็นถึงความสําคัญ 
 มหาวิทยาลัยฯ มีระเบียบที่เก่ียวของดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ไดแก ระเบียบวาดวยการรักษา
ความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2521 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการเดินรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัย        
พ.ศ.2533 กฎกระทรวง กําหนดความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2548 ขอบังคับมหาวิทยาลัย 
ขอนแกนวาดวยวินัยนักศึกษา และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่องหามตัดตนไมบริเวณมหาวิทยาลัย     
พ.ศ. 2519   
 มหาวิทยาลัยมีหนวยรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย สถานีตํารวจยอยของสถานีตํารวจภูธรจังหวัด
ขอนแกน งานความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแกน มีแผนปฏิบัติการหนวยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัย การเดินรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัย การกําหนดความประพฤติของนักเรยีน
และนักศึกษา วินัยนักศึกษา และการตัดตนไมในบริเวณมหาวิทยาลัย  
 นอกจากนั้น มหาวิทยาลัย โดยหนวยศูนยขาว (ศข.) ไดมีระบบการบันทึกแจงเหตุ การจดรายงานทาง
วิทยุคมนาคม รวมถึงโครงการติดตอสื่อสารกับสวนราชการทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย  
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  หลักสูตร/การจัดการศึกษา/การวิจัย/การใหบริการหลักขององคกร 
 

 
 

 เพื่อใหการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแกนบรรลุตามปรัชญาและปณิธานที่ตั้งไว และสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยขอนแกน              
จึงดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตหลายๆดาน ประกอบดวย การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของสังคมและการพัฒนาประเทศ การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป
ตามมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการและเปนไปตามปรัชญาและวัตถุประสงคของวิชา
ศึกษาทั่วไป การพัฒนาหลักสูตรใหมีรายวิชาสหกิจศึกษาเพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีประสบการณการทํางานใน
สถานประกอบการ และการพัฒนาทักษะดานตางๆ ที่จําเปนสําหรับนักศึกษา เชน ดานภาษาตางประเทศ ดาน
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานการเรียนรูดวยตนเอง ตลอดจนการพัฒนานักศึกษาดาน
คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเปนคนเกง คนดี และมีความสุข  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน 

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

Skills) 
� มีความสามารถในการคิดวิเคราะหทางวิชาการ

อยางมีเหตุผล 
� สามารถประกอบวิชาชีพไดอยางมีคุณภาพและ

สอดคลองกับความตองการของผูใช 
2. ทักษะชีวิต (Life Skills)  

� มีวิจารณญาณและความสามารถในการแกปญหา 
� สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี 
� มีจริยธรรม คุณธรรม และความซื่อสัตยใน

วิชาชีพ 
� มีความรับผิดชอบตอสังคมและปฏิบัติตนเปน

แบบอยางท่ีดี 
� มีวินัยและคานิยมที่ดี 
� เสียสละ อุทิศตนและเห็นประโยชนแกสวนรวม 
� มีจิตสํานึกในการใฝศึกษาอยางตอเนื่อง 

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

อยางนอย 1 ภาษา 
� มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม 
 

หลักสูตร 
� หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (มุงพัฒนาการเรียนรู 

ความรอบรูและคุณธรรม จริยธรรม) 
� หมวดวิชาเฉพาะ 
� หมวดวิชาเลือกเสรี 

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

การพัฒนานกัศึกษาทางวิชาการ 
� ดานคอมพิวเเตอรและ IT 
� ดานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
� ดานทักษะการเรียนรู 
� ดานคุณธรรม จริยธรรม 

การพัฒนาอาจารย 
� ดานการสอน  
   (แบบมุงเนนพัฒนากระบวนการเรียนรูของ

ผูเรียน แบบบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
แบบใชระบบ e-Learning และ IT) 

� ดานศักยภาพทางวิชาการ 
(ภาษาอังกฤษ การผลิตผลงานทางวิชาการ 
การพูด การวิจัย การเขียนโครงการฯลฯ) 

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

  นักศึกษา 

การบริหารจัดการ 
� มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน 
� มีระเบียบ แนวปฏิบัติท่ีชัดเจน ยืดหยุน 

หลากหลายตามกลุมเปาหมาย 
� มีระบบที่ดี  
� การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

โครงสรางพื้นฐาน สภาพแวดลอม สิ่งสนบัสนุนการศึกษาในมหาวิทยาลัย 

กิจกรรมพฒันานกัศึกษานอกหลักสตูร
อ่ืนๆ 
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  หลักสูตรและการจัดการศึกษา 
 ภาพรวมของหลักสูตรและการจัดการศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแกน ในปการศึกษา 2549 มีดังนี้คือ 
 

หลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  ระดับการศึกษา รวม 
ลําดับ คณะ 

ปร
ะก
าศ
นีย

บัต
ร 

ปร
ิญญ

าต
รี 

ป.
บัณ

ฑิต
 

ปร
ิญญ

าโท
 

ปร
ิญญ

าเอ
ก ทั้งสิ้น  
ไม
เป
ดส

อน
 

เป
ดส

อน
ปจ

จุบ
ัน 

 

1  วิทยาศาสตร  - 10 1 17 5 33 0 33 

2  เกษตรศาสตร  - 11  - 18 12 41 0 41 

3  วิศวกรรมศาสตร  - 11  - 10 7 28 0 28 

4  ศึกษาศาสตร  - 9 1 14 3 27 0 27 

5  พยาบาลศาสตร 1 1  - 8 1 11 1 10 

6  แพทยศาสตร  - 4 12 10 10 36 0 36 

7  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  - 12  - 8 3 23 0 23 

8  เทคนิคการแพทย 1 3  - 3  - 7 1 6 

9  สาธารณสุขศาสตร  - 4  - 6 - 10 1 9 

10  ทันตแพทยศาสตร 1 1 6 8 1 17 1 16 

11  เภสัชศาสตร  - 2 1 7 6 16 0 16 

12  เทคโนโลยี  - 6  - 4 2 12 2 10 

13  สัตวแพทยศาสตร  - 2 1 1  - 4 0 4 

14  สถาปตยกรรมศาสตร  - 2  - 1  - 3 0 3 

15  วิทยาการจัดการ  - 8  - 5  - 13 0 13 

16  ศิลปกรรมศาสตร  - 5  -  -  - 5 0 5 

17  บัณฑิตวิทยาลัย  -  - 1 2 3 6 0 6 

18  วิทยาลัยบัณฑิตศกึษาการจัดการ  -  -  - 1  - 1 0 1 

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

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

ปริญญาโท
120 หลักสูตร (43%)

ป.บัณฑิต
23 หลักสูตร (9%)

ปริญญาตรี
93 หลักสูตร (32%)

ประกาศนียบัตร
3 หลักสูตร (1%)

ปริญญาเอก
52 หลักสูตร (15%)

ขอมูล ณ วันท่ี 13 ธันวาคม 2548
กลุมภารกิจพัฒนาวิชาการ

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

 
  

โดยการจัดการศึกษา แบงออกเปน คณะหรือเทียบเทา 16 คณะ หรือ 3 หนวยงาน และ 9 กลุม
สาขาวิชา ประกอบดวย  
 1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดแก 1. คณะแพทยศาสตร 2. คณะสาธารณสุขศาสตร  
3. คณะเภสัชศาสตร 4. คณะทันตแพทยศาสตร 5. คณะเทคนิคการแพทย 6. คณะพยาบาลศาสตร   
7. คณะสัตวแพทยศาสตร  8. บัณฑิตวิทยาลัย 
 2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ และวิทยาศาสตรชีวภาพ ไดแก 1. คณะวิทยาศาสตร   
2. คณะเทคโนโลยี  3. สายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาเขตหนองคาย 
 3. กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ไดแก 1. คณะวิศวกรรมศาสตร 
 4. กลุมสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ไดแก 1. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 5. กลุมสาขาวิชาเกษตรศาสตร ไดแก 1. คณะเกษตรศาสตร  
 6.กลุมสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร การบัญชี การจัดการ การทองเท่ียว และเศรษฐศาสตร 
ไดแก 1.วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 2.สายบริหารและการจัดการ วิทยาเขตหนองคาย 3.คณะวิทยาการ
จัดการ   
 7. กลุมสาขาวิชาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร (การสอน) ไดแก 1. คณะศึกษาศาสตร 
 8. กลุมสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป ไดแก 1. คณะศิลปกรรมศาสตร 
 9. กลุมสาขาวิชามนุษยและสังคมศาสตร ไดแก 1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2.หลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต 3. สายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรประยุกต วิทยาเขตหนองคาย 
 

ระบบและกลไกการบริหารจัดการหลักสูตร 
 มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการที่เก่ียวของกับดานวิชาการและวิเทศสัมพันธ ของมหาวิทยาลัย โดยแบง
ออกเปนระดับตางๆ ดังนี้ 
คณะกรรมการระดับสภามหาวิทยาลัย ไดแก 
 1. คณะกรรมการดานวิชาการและวิจัย ของสภามหาวิทยาลยั 
 2. คณะกรรมการพิจารณาหลกัสูตรเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลยั 
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 3. คณะกรรมการพิจารณาหลกัเกณฑและวิธีการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ชํานาญการ เชี่ยวชาญ 
 4. คณะกรรมการดานการพฒันาบุคลากรของสภามหาวิทยาลัย 
 5. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของสภามหาวิทยาลัย 
 

  คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย 
1.  ดานหลักสูตร และวิชาการ ไดแก 

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

2. ดานพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู ไดแก คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน 
 1.   ดานการเรยีนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
 2.   ดานการเรยีนการสอน โดยการบูรณาการคุณธรรมและจริยธรรม 
 3.   ดานการเรยีนการสอน โดย e-learning 
 4.   ดานการพฒันากระบวนการเรียนรูของผูเรียน 
3.  ดานการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
 1.   คณะกรรมการพิจารณาคณุสมบัติและผลงานทางวิชาการ เพื่อการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
 2.  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและหรือจัดสรรทุน ตามโครงการสงเสริมและพัฒนาอาจารยดาน
ตางๆ ของฝายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ 

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

4.  ดานวิเทศสัมพันธ 
 1. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและหรือจัดสรรทุน ตามโครงการสงเสริมและพัฒนา              
ดานวิเทศสัมพันธ ของฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

• ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาตางประเทศ 
• ทุนการศึกษาจากตางประเทศสําหรับอาจารยและนักศึกษา 
• ทุนโครงการความรวมมือกับตางประเทศ 
• ทุนสนับสนุนคาที่พักสาํหรับผูเชี่ยวชาญตางประเทศ 
• ทุนโครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาต ิ

 มหาวิทยาลยัยงัมี บัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงเปนหนวยงานระดับคณะ มีหนาที่ในการ 
1)  กําหนดนโยบาย แผนพัฒนาระดับบัณฑิตศึกษา และกํากับติดตามการดําเนินงานของคณะ/

หนวยงาน ใหเปนไปตามนโยบาย 
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2) กําหนดมาตรฐาน และรักษามาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เหมาะสม และ
สอดคลองกับสภาวะการที่เปลี่ยนแปลง 

3) สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการบริหารจัดการทุนการศึกษา  
4)  บริหารและจัดการหลักสูตรสาขาวิชารวมใหมีคุณภาพ หลากหลายรูปแบบ 
 

  จํานวนหลักสูตรและจํานวนนักศึกษา ที่บัณฑิตวิทยาลัยทําหนาที่ประสานงาน (หลักสูตรสังกัดคณะ) 
 

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

รวม 233 5,713 
 

  ชื่อหลักสูตรและจํานวนนักศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัยรับผิดชอบ 
 

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

รวม 75 
 

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

 มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีระบบการจัดการหลักสูตรอื่นๆ เชน โครงการพิเศษ/ภาคพิเศษ เพื่อตอบสนอง
ตอความตองการของกลุมเปาหมายที่มีปจจัย และสภาวะแวดลอมแตกตางกัน ระบบการจัดการศึกษาแบบสอง
ปริญญา และระบบการจัดการศึกษาแบบชุดวิชา 
 มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย/คณะ ที่สอดคลองกับการพัฒนาศักยภาพ
การแขงขันของประเทศ โดยไดมีการจัดทําแผนการผลิตบัณฑิตทุกระดับ ทุกกลุมสาขาวิชาที่ชัดเจน ทั้งปริมาณ
และคุณภาพ ทั้งที่เปนทิศทางรวมและเฉพาะดาน โดยจะตองสอดคลองกับความตองการของกําลังคนของประเทศ 
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และการพัฒนาประเทศ  นโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษา  รวมทั้ ง ศักยภาพพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีการจัดสัมมนาเพื่อทําแผนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยทั้งระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 มหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย หลากหลาย มุงสนับสนุนการวิจัย และเอ้ือตอความเปน
สากล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน และรองรับการพัฒนาสูความเปนนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาและ
ประกาศใช “หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป” ที่พัฒนาขึ้นตามกรอบแนวคิดและปรัชญาของวิชาการศึกษาทั่วไป ที่มี
ลักษณะบูรณาการมากขึ้น ใหเปนหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยไดมีการรวมมือกับคณะ ในการสงเสริม และผลักดัน โดยใหเกิดหลักสูตรสองปริญญา 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะปริญญาเอก เพิ่มขึ้น ในมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น ยังมีการสงเสริมและผลักดัน
ใหเพิ่มสหกิจศึกษา ในหลักสูตรคณะตางๆ พัฒนาหลักสูตร Honor Program (Elite Program) จัดทําหลักสูตร
ฝกอบรมที่สามารถเชื่อมโยงกับหลักสูตรปริญญาได และจัดหลักสูตรตอเนื่องตลอดชีวิต (Life Long Learning 
Program) นําผลวิจัยไปประยุกตใชกับการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปรับปรุงหลักสูตรใหมีรายวิชาแกน
เก่ียวของกับการวิจัย ในระดับปริญญาตรี รวมถึงโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร คณะเศรษฐศาสตร และคณะสห
วิทยาการ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่เปนภาษาอังกฤษ มากขึ้น รวมถึงการสรางเครือขาย
พันธมิตร ความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันทั้งภายในและตางประเทศ   
 นอกจากนั้น ในแผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 2549-2552 ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ยังได
กําหนดใหมีโครงการพัฒนาการเรียนลวงหนา (Advance Placement Program) และหลักสูตรเกียรตินิยมสําหรับ
ผูเรียนที่มีความรูความสามารถพิเศษ การพัฒนาวิจัยในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี การมุงเนนหลักสูตร
นานาชาติ หรือหลักสูตรที่เปนภาษาอังกฤษ โดยการพัฒนากลไกและสนับสนุนการทํา joint research ระดับ
ปริญญาเอกกับสถาบัน/มหาวิทยาลัยในตางประเทศ รวมถึงการพัฒนากลไกการสนับสนุนการสรางความรวมมือ
ทางวิชาการกับตางประเทศ 
 ในดานการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยไดปรับระบบโดยกําหนดคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค   
ที่ชัดเจน ปรับระบบการศึกษาทั่วไปใหเปนระบบการจัดการเรียนการสอนเปนระบบกลางและตั้งสํานักวิชา
การศึกษาทั่วไป เพื่อรับผิดชอบ กําหนดใหมีสหกิจศึกษาเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรเพื่อใหนักศึกษาไดปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการ พัฒนาทักษะคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศใหนักศึกษา โดยการฝกอบรมและ
ทดสอบโดยการใหประกาศนียบัตร ดานการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศสําหรับนักศึกษาโดยการปรับรายวิชา        
ทางภาษาอังกฤษ จัดตั้งสถาบันภาษาเพื่อฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาดานภาษาตางประเทศ จัดตั้ง
สถาบันขงจื้อภายใตการสนับสนุนของประเทศจีนเพื่อพัฒนาศักยภาพดานภาษาจีน ไดดําเนินการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู และการสอนโดยการจัดตั้งสํานักนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะการเรียนรู 
และการพัฒนานักศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม  
 

  ระบบการรับเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี 
 กลุมภารกิจรับเขาศึกษา เปน หนวยงานสังกัดสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ มีบทบาทหนาที่โดยตรง
ในการประชาสัมพันธ การแนะแนวและการตลาดเชิงรุก การจัดระบบการสมัครคัดเลือก และการรายงานตัวเขา
ศึกษาในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเปนหนวยประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกกับหนวยงานภายนอก     
ไดแก สกอ. สทศ. โรงเรียน และสถาบันการศึกษาตางๆ แหลงทุนและโครงการตางๆ วิธีการรับเขาศึกษามี 4 วิธี 
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คือ 1) รับตรงในระบบโควตาสําหรับนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) รับในระบบ แอ็ดมิชชัน ผาน สกอ.   
3) รับโดยวิธีพิเศษ เพื่อใหไดบุคคลที่มีความรูความสามารถเปนพิเศษดานตางๆ เชน ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ดานศิลปะ ดานดนตรี ดานกีฬา ฯลฯ และ 4) รับเขาศึกษาในหลักสูตรโครงการพิเศษ   
 

 ดานการจัดระบบสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
 ในดานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงคและคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยโดยฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธและฝายพัฒนานักศึกษา ไดมีกลยุทธในการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค โดยการพัฒนาแผนแมบทการพัฒนานักศึกษา และแผนพัฒนากิจกรรม
เสริมหลักสูตร โดยการจัดตั้งหนวยสงเสริมการเรียนรู มีหนาที่ใหคําปรึกษา สงเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู
ของนักศึกษา สงเสริมการทํางานระหวางการเรียน สรางเครือขายเพื่อการเรียนรูรวมกัน และกระบวนการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดทําคูมือ สื่อ และเว็บที่ใหความรูดานตางๆ แกอาจารย/คณะตางๆ นอกจากนั้น
มหาวิทยาลัยโดยฝายพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา องคการนักศึกษา และชุมนุมตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
ยังไดจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางทักษะคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ กิจกรรม
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร กิจกรรมเสริมสรางความมุงมั่นในการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
กิจกรรมจากประสบการณตรงรวมกันในพื้นที่จริงระหวางนักศึกษาตางคณะ/สาขาวิชาเพิ่มมากขึ้น  

มหาวิทยาลัยขอนแกนไดดําเนินการปรับปรุงองคกรและจัดตั้งหนวยงานสนับสนุนดานการผลิตบัณฑิตให
มีความเปนบูรณาการเพิ่มขึ้น มีความชัดเจนในบริบทและหนาที่ และเพิ่มคุณภาพของการบริการ ไดแก สํานักงาน
บริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักนวัตกรรมการเรียนและการสอน สํานักงานวิเทศสัมพันธ สํานักวิชาศึกษาทั่วไป 
สถาบันภาษา สถาบันขงจื้อ สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เปนตน 
 มหาวิทยาลัยไดมีการมุงเนนระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการหลักสูตรการจัดการศึกษา และการ
บริการของมหาวิทยาลัย โดยมีการสํารวจคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู สิ่งที่สําคัญ
อยางยิ่งของมหาวิทยาลัย คือ ไดริเริ่มรางวัล “รางวัลศรีกัลปพฤกษ” เพื่อเปนการเชิดชูเกียรติสําหรับนักศึกษาที่มี
คุณสมบัติสมบูรณทั้งในดานการเรียน การมีจิตสํานึกเสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชนสวนรวม โดยนักศึกษาที่
ไดรับการคัดสรรจะไดเขารับพระราชทานประทานรางวัลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจําป 
 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดหาทุนเพื่อเปนทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่มีความจําเปนดานการเงิน 
ทั้งที่เปนเงินงบประมาณแผนดิน และเงินทุนจากภายนอกจากผูมีจิตศรัทธา หนวยงานภาคเอกชนและมูลนิธิตางๆ 
ซ่ึงในชวงระหวางป 2546 ถึงปจจุบัน 
 มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา ใหเกิดประโยชนสูงสุดตาม
แนวคิดของการเปนศูนยรวมของการพักอาศัยและการเรียนรู (Living and Learning Center) โดยการจัดใหมี
ระบบอาจารยที่ปรึกษาหอพักทั้งนักศึกษา และบุคลากรในการดูแลและบริหารจัดการหอพักนักศึกษาใหเกิด
ประโยชนสูงสุด มีหองพักที่เหมาะตอการพักอาศัย และศึกษาเรียนรู ตลอดจนหองพักผอนหยอนใจ และหองติว
ตําราวิชาการประจําหอพัก ที่มุมพักผอนและบันเทิง รวมทั้งพื้นที่รอบหอพักที่รมรื่น มีการจัดกิจกรรมชาวหอ
รวมกันในหมูนักศึกษาที่พักอาศัย ทุกหอพักเปนประจําทั้งป  
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มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงและซอมแซมหอพักนักศึกษาอยางครบวงจรจํานวน 9 หลัง เปนวงงบประมาณ
รวม 85 ลานบาท ไดจัดใหมีหอพักนักศึกษาสวัสดิการเพิ่มอีก จํานวน 8 หลัง โดยจะมีหองพักเพิ่มขึ้นอีก 1,032 
หนวย 

มหาวิทยาลัยยังไดดําเนินการโครงการตางๆ เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษามีสุขภาวะที่สมบูรณทั้งรางกาย
และจิตใจ ไมฝกใฝยาเสพติดและอบายมุข สรางความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งมี
จิตสํานึกเสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชนสวนรวม รวม 93 โครงการ และโครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและ
ทักษะนักศึกษา รวม 8 โครงการตอเนื่องทุกป 
 (ที่มา: ฝายพัฒนานักศึกษา งานหอพัก กองกิจการนักศึกษา และองคการนักศึกษา รายงานประจําป
มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
 

  การพัฒนาและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยเพิ่มศักยภาพของนักศึกษา การบริหาร การจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 มหาวิทยาลัยไดกําหนดความชัดเจนของการพัฒนาและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยเพิ่มศักยภาพ
ของนักศึกษา และบัณฑิตของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพขององคกรในการบริหาร 
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยไดจัดทําเปนแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยกําหนดการพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งระบบไปสู e-KKU University นอกเหนือจากการสนับสนุน
การพัฒนาและจัดหาโปรแกรมระบบเพื่อการบริหาร บริการและการเรียนการสอนแลว มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ
ในโครงการตางโดยมีผลงานที่สําคัญ ไดแก การปรับปรุงขีดความสามารถของระบบเครือขายและความมั่นคงและ
ปลอดภัยของระบบ โดยไดปรับเปลี่ยนระบบ Intranet และ Internet เปนระบบความเร็วสูงเปน Gigabit          
ซ่ึงมีความเร็วสูงถึง 1,000 Mbps ขยายเครือขายสาย Fiber Optic ใหครอบคลุมและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น       
ซ่ึง ณ ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีเครือขายระบบสายสงรวมความยาวมากกวา 95 กม. และมีจุดเชื่อมตอรับสัญญานก
วา 8,500 จุดที่สามารถครอบคลุมไดทั่วถึง รวมทั้งยังไดพัฒนาใหมีระบบเครือขายไรสายโดยมีจุดที่สามารถ
ตอเชื่อมโดยเครือขายไรสายมากกวา 100 จุดทั้งนี้เพื่อเปนสวนขยายเพิ่มของศักยภาพและโอกาสการเขาถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมากขึ้นรวมทั้งเปนการสนับสนุน สงเสริมระบบ
การจัดการเรียนการสอนของระบบ e-Learning ใหสมบูรณและสนับสนุนการเรียนตามอัธยาศัยของผูเรียนใน
อนาคต ภายในป 2548 ไดจัดใหมีการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มจํานวนของเครื่องคอมพิวเตอรที่มีศักยภาพ
รองรับความตองการการใชงานของนักศึกษา บุคลากรที่เพิ่มมากขึ้น โดยไดจัดเปนระบบใหบริการเครื่อง
คอมพิวเตอรในรูปแบบของ KKU e-education cluster ที่จะเปนพื้นที่ที่สามารถบูรณาการสนองตอการใชงาน
คอมพิวเตอรในการเรียนการสอนระบบหองเรียน หองเรียนเสมือน หรือการใชเฉพาะตนโดยจัดขึ้นในพื้นที่และ
อาคารที่นักศึกษาสามารถเขาไปใชงานไดสะดวก มีจํานวน 27 แหง 
 

 กลไกการประเมินและพัฒนาหลักสูตรอยางเปนระบบ   
มหาวิทยาลัยโดยฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ไดมีมาตรการ และแผนการดําเนินงาน เพื่อพัฒนา

กระบวนการผลิตบัณฑิต โดยจัดใหมีการประเมินผลการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และยังจัดใหมี ระบบ
และกลไกการบริหารหลักสูตรในระดับคณะ ภาควิชา และสาขาวิชา โดยมีคณะกรรมการประจําคณะ 
คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาตางๆ ในคณะ/
หนวยงาน เปนผูดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว 
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ส่ิงอํานวยความสะดวกที่ใหบริการ 

 
การใหบริการอินเตอรเน็ต (Internet Services)  
 บุคลากร นักศึกษาทุกคนสามารถใชบริการผานระบบอินทราเน็ต (Intranet) ความเร็วสูง Gigabit 
Technology (1000 Mbps.) ที่มหาวิทยาลัยขอนแกนเปดใหบริการผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในได
อยางสะดวกสบาย และทั่วถึงในทุกพื้นที่ภายในอาคาร รวมทั้งผานระบบเครือขายไรสายดวย โดยผูใชบริการ
สามารถติดตอขอรับสิทธิ์การใชงาน ดวยชื่อผูใชและรหัสผานครั้งแรกไดที่ศูนยคอมพิวเตอร จากนั้นผูใชบริการ
สามารถใชบริการตางๆ (e-Services) ที่เปดบริการไดดังนี้ 
 - การใชอินเตอรเน็ตทั่วไป  
 - บริการชมรายการทางสถานโีทรทัศนชองตางๆ ผานระบบ Multicast 
 - บริการฟรีโฮมเพจ 
 - บริการ KKU Web-Mail 
 - บริการระบบหองสมุดอิเลคทรอนิกส (KKU Library Integrated System Access) 
 - บริการดานระบบการทะเบียนการศึกษาและประมวลผล ไดแก การลงทะเบียนเรียน การรายงานตัวเขา
ศึกษา ผลการศึกษา ตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา อาจารยที่ปรึกษา ฯลฯ     
 - บริการโปรแกรมการเรียนการสอนรายวิชา e-Learning 
 - บริการดานอื่นๆ 
 

  ที่พักของบุคลากร นักศึกษา บุคคลทั่วไป    
 1. แฟลตโสด แฟลตครอบครัว บานพัก เรอืนแถว สําหรบับุคลากร 
 2. หอพักชาย-หญิง สําหรับนกัศึกษา  
 3. อาคารขวัญมอ สําหรับบุคคลทั่วไปเขาพกัในระหวางที่มารวมกิจกรรมในมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

 คูความรวมมือและเครือขายพันธมิตร   
 มหาวิทยาลัยไดมุงเนนการสรางเครือขายพันธมิตร และเครือขายความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง
สถาบันทั้งใน และตางประเทศ ซ่ึงในการดําเนินงานดานการวิเทศสัมพันธของมหาวิทยาลัยฯ มีสํานักงานวิเทศ
สัมพันธ เปนหนวยงานกลางในการสนับสนุนกิจกรรมที่เก่ียวของกับตางประเทศในดานตางๆ พรอมทั้งสนับสนุน
การบริหารและดําเนินการดานการตางประเทศใหบริการที่เก่ียวของกับตางประเทศแกนักศึกษา อาจารย และ
บุคลากร  และเปนหนวยสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมนานาชาติในมหาวิทยาลัย  เปนแหลงสารสนเทศดาน
วิชาการนานาชาติ และเปนศูนยประสานงานกิจการดานตางประเทศของมหาวิทยาลัยกับหนวยงานภายนอกทั้งใน
และตางประเทศ สรุปผลการดําเนินงานดังน้ี  
 รายนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน 
การศึกษาตางประเทศ ในระยะเวลา 12 เดือน (ตุลาคม 2547 – กันยายน 2548) จํานวน 33 ฉบับ ตามลําดับ
ดังนี้ 
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ลําดับที่ มหาวิทยาลยั/สถาบัน 
ตางประเทศ 

ประเทศ วันที่ลงนาม ชื่อผูประสานงาน สาขาที่มคีวาม
รวมมือ 

1. The Royal Botanic 
Garden Kew 

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

2. Auckland University of 
Technology (AUT) 

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

ทุกสาขาที่มีใน
มหาวิทยาลัย/
สถาบัน 

3. University of Arizona สหรัฐอเมริกา 8 ต.ค. 47 International Affairs The 
University of Arizona United 
States of America 

ทุกสาขาที่มีใน
มหาวิทยาลัย/
สถาบัน 

4. Case Western Reserve 
University 

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

แพทยศาสตร 

5. Guangxi Traditional 
Chinese Medical 
University 

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

6. Hanoi University of 
Science 

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

ทุกสาขาที่มีใน
มหาวิทยาลัย/
สถาบัน 

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

แพทยศาสตร 

8. Nagoya Gakuin 
University 

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

ทุกสาขาที่มีใน
มหาวิทยาลัย/
สถาบัน 

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

ทุกสาขาที่มีใน
มหาวิทยาลัย/
สถาบัน 

10. University of 
Occupational and 
Environmental Health 

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

แพทยศาสตร 

11. Guangxi Traditional 
Chinese Medical 
University 

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

12. The University of 
Queensland 

ออสเตรเลีย 9 มี.ค. 48 Mr Andrew Everett, Director 
International Education 
Directorate, The University of 
Queensland,  Australia  

ทุกสาขาที่มีใน
มหาวิทยาลัย/
สถาบัน 

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

ทุกสาขาที่มีใน
มหาวิทยาลัย/
สถาบัน 

14 University of Wisconsin 
Medical School 

สหรัฐอเมริกา 23 มี.ค. 48  
 

แพทยศาสตร 
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ลําดับที่ มหาวิทยาลยั/สถาบัน 
ตางประเทศ ประเทศ วันที่ลงนาม ชื่อผูประสานงาน สาขาที่มคีวาม

รวมมือ 
15. Northern Arizona 

University 
สหรัฐอเมริกา 4 พ.ค. 48 Northern Arizona University 

International Office 
Flagstaff, AZ  

ทุกสาขาที่มีใน
มหาวิทยาลัย/
สถาบัน 

16. Washington State 
University 

สหรัฐอเมริกา 9 พ.ค. 48 Robert J. Harder, Director 
International Programs 
Washington State University, 
USA 

ทุกสาขาที่มีใน
มหาวิทยาลัย/
สถาบัน 

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

มนุษยศาสตรฯ 

18. The University of 
Montana  

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

ทุกสาขาที่มีใน
มหาวิทยาลัย/
สถาบัน 

19. Center for Southeast 
Asian Studies, The 
University of Michigan 

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

มนุษยศาสตรฯ 

20. Northern Illinois 
University 

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

ทุกสาขาที่มีใน
มหาวิทยาลัย/
สถาบัน 

21. Osaka University of 
Foreign Studies  

ญี่ปุน 25 พ.ค. 48 Ms. Marasri Miyamoto 
Osaka University of Foreign 
Studies Faculty of Foreign 
Languages, Japan 

ทุกสาขาที่มีใน
มหาวิทยาลัย/
สถาบัน 

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

ทุกสาขาที่มีใน
มหาวิทยาลัย/
สถาบัน 

23. Mie University ญี่ปุน 30 มิ.ย. 48 Dr. Katsuhiko Ando 
Department of Medical Zoology, 
Mie University School of 
Medicine 

ทุกสาขาที่มีใน
มหาวิทยาลัย/
สถาบัน 

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

ทุกสาขาที่มีใน
มหาวิทยาลัย/
สถาบัน 

25. Taichung Healthcare and 
Management University 

จีน (ไตหวัน) 6 ก.ค. 48 Taichung Healthcare and 
Management University  
International Center, Taiwan 
R.O.C.  

ทุกสาขาที่มีใน
มหาวิทยาลัย/
สถาบัน 

26. Ministry of Culture and 
fine Arts 

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

สถาปตยกรรมฯ 

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

ทุกสาขาที่มีใน
มหาวิทยาลัย/
สถาบัน 
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ลําดับที่ มหาวิทยาลยั/สถาบัน 
ตางประเทศ 

ประเทศ วันที่ลงนาม ชื่อผูประสานงาน สาขาที่มคีวาม
รวมมือ 

 
 

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

ทุกสาขาที่มีใน
มหาวิทยาลัย/
สถาบัน 

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

ทุกสาขาที่มีใน
มหาวิทยาลัย/
สถาบัน 

30. California State 
University, Fullerton 

สหรัฐอเมริกา 4 ส.ค. 48 Dr. Robert A. Young 
Associate Vice President, 
Academic Programs 
California State University,  

ทุกสาขาที่มีใน
มหาวิทยาลัย/
สถาบัน 

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

ทุกสาขาที่มีใน
มหาวิทยาลัย/
สถาบัน 

32. Victoria University of 
Wellington 

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

Staff 
Development 

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

ทุกสาขาที่มีใน
มหาวิทยาลัย/
สถาบัน 

 

  การวิจัย 
 วิสัยทัศนดานการวิจัย  
 มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนแหลงสราง พัฒนาองคความรูและสรางนักวิจัยที่มีศักยภาพ เพื่อนําไปสูการ
พึ่งตนเอง การเพิ่มผลผลิต และการสรางมูลคาเพิ่ม  การมีความเปนอยูที่ดีพอ สังคมเขมแข็ง สิ่งแวดลอมดี    
และเพื่อการไดขอมูลศักยภาพของทองถ่ินหรือประเทศ 

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

 วิสัยทัศนดานการบริการวิชาการแกสังคม : มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนศูนยกลางการใหบริการทาง
วิชาการแกชุมชนตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองความตองการของทองถ่ิน ภูมิภาค ประเทศ และ
ประเทศในภูมิภาคลุมน้ําโขง อันจะนําไปสูการชี้นําสังคมทางปญญา การพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมฐานรากใหเขมแข็ง 
 ประกอบดวย 2 กลยุทธ : กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบ กลไก ปจจัยสนับสนุนการใหบริการวิชาการ                  
และถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน และ กลยุทธที่ 2 สรางและพัฒนาทิศทางวิชาการ ความรู ภูมิปญญา เทคโนโลยีที่
เหมาะสมสูการพัฒนาชุมชนทองถ่ินและประเทศชาติ  และโครงการรวม 16 โครงการ  

  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 วิสัยทัศนดานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม : มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนแหลงสราง อนุรักษ  สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาของอีสาน เพื่อสรางความเขมแข็งและเพื่อการพัฒนาชุมชน 
 แผนการดําเนินงาน ประกอบดวย 5 กลยุทธ ไดแก กลยุทธที่ 1 การพัฒนาบัณฑิตและบุคลากรทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม กลยุทธที่ 2 การทํานุบํารุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินและชาติ กลยุทธที่ 3   
การพัฒนาระบบบริหารจัดการดานศิลปะและวัฒนธรรม กลยุทธที่ 4 การประยุกตศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ิน และกลยุทธที่ 5 การแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน รวม 12 โครงการ  
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 เทคโนโลยี  อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญของมหาวิทยาลัย 
 

เทคโนโลยีที่ใชในการปฏิบัติงานและการใหบริการ 

 
เทคโนโลยีดานสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 1. ระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Computer Network) มหาวิทยาลัยขอนแกนไดพัฒนาระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรเพื่อรองรับการปฏิบัติงานและการใหบริการบนพื้นที่มากกวา 5,500 ไร รองรับการใชงาน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรทั้งบุคลากรในการปฏิบัติงานมากกวา 8,500 คน นักศึกษาทุกระดับ 28,358 คน 
และบุคลากรที่เก่ียวของอ่ืนๆ รวมผูใชงานของระบบทั้งสิ้น 39,291 คน เทคโนโลยีที่ใชในการจัดสรางระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร มีดังนี้ 
 1.1 เทคโนโลยีใยแกวนําแสง (Fiber Optic Technology) มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดพัฒนาเชื่อมโยง
เครือขายหลักระบบเครือขายคอมพิวเตอรดวยสายเคเบิลใยแกวนําแสงมาตั้งแต พ.ศ. 2537 ดวยชนิดของสายทั้ง
แบบ Single Mode และ Multi-Mode โดยมีการนําเทคโนโลยีแบบ FDDI, ATM, Gigabit มารวมประยุกตใช
งานตามลําดับจนถึงปจจุบัน รวมทั้งไดขยายปลายทางดวยเครือขายสายทองแดง (UTP : Unshielded Twisted  
Pair) ในระยะไมเกิน 100 เมตรตอจุด มีจํานวนจุดเชื่อมตอเครือขายกวา 8,500 จุด ที่รองรับการใชเครือขาย
ภายในมหาวิทยาลัย (Intranet) ที่ความเร็ว 10/100/1000 Mbps. ทําใหสามารถเชื่อมโยงเครือขาย
คอมพิวเตอรไปยังอาคารตางๆ กวา 124 อาคาร เปนความยาวของสายระยะทางกวา 95 กิโลเมตร มูลคาการ
ลงทุนไปแลวกวา 163.82 ลานบาท 
 1.2 เทคโนโลยีเครือขายไรสาย (Wireless Technology) มีแอกเซสพอยต (Access  Points) จํานวน 
120 เครื่องที่บริหารจัดการโดยศูนยคอมพิวเตอร และอีกกวา 100 เครื่องที่คณะ/หนวยงานตางๆ ติดตั้งใชงาน
ภายในเอง กระจายการใหบริการเสริมในพื้นที่ตางๆ ที่จุดบริการแบบสายทองแดง(UTP) ไปไมทั่วถึง   ทําให
ผูรับบริการสามารถเขาสูระบบเครือขายคอมพิวเตอรไดอยางสะดวกในทุกสถานที่ 
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 2. นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน (e-Learning Innovation) สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดนําเอาเทคโนโลยีทางดานระบบการจัดการสื่อการเรียนรู (LMS:Learning Management 
Systems) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มาบูรณาการดวยองคความรูใหมทางดานการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อมาใชในการสราง/ประดิษฐ พัฒนา นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนสําหรับการใช
งาน การใหบริการตางๆ ไดแก   
         2.1 สื่อตนแบบ เพื่อเปนตัวอยางนําเสนอรูปแบบของการจัดสรางสื่อการเรียนการสอนอิเลคทรอนิกส 
(Courseware) ใหแกคณาจารย บุคลากรที่สนใจในดานการผลิตสื่อการเรียนรูตางๆ จํานวนมากกวา 16 ตนแบบ 
ทําใหในปจจุบันมีคณาจารยสามารถผลิตสื่อสําเร็จรูปในรายวิชาตางๆ ไดมากกวา รายวิชา นอกจากไปจากการ
จัดทําโฮมเพจรายวิชาทั่วๆ ไปที่คณาจารยจักตองจัดทําของตนเองอยูแลวตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
           2.2 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย วิดีทัศน ไดนําเอาเทคโนโลยีดานมัลติมีเดีย คอมพิวเตอรกราฟกและแอนนิ
เมชั่น (Computer Graphic and Animation) เขามาชวยในกระบวนการผลิตสื่อ การบันทึก/การตัดตอวิดีทัศน 
ภาพยนตร ทําไดสะดวก รวดเร็วและผสมผสานเขาไปสอดแทรกในการนําเสนอผลงานวิชาการ การเรียนการสอน
ไดอยางมีประสิทธิภาพมาก รวมทั้งทําใหการเผยแพร ประชาสัมพันธทําไดสะดวก รวดเร็วและกวางขวางหลาย
ชองทางมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผูใชสามารถเรียกชมสื่อไดตามความตองการบนเครือขายคอมพิวเตอร (VDO on 
Demand)   
 3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Management  Information  Systems) การ
พัฒนาซอฟตแวรคอมพิวเตอรเพื่อประยุกตใชงานดานการบริหารของมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับการสงเสริม 
สนับสนุนมาอยางตอเนื่อง ทําใหหลายหนวยงานมีซอฟตแวรการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเปนของตนเอง 
เชน คณะแพทยศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร เปนตน นอกเหนือไปจากซอฟตแวรกลางที่ใช
งานรวมกัน  เชน โปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูลดานการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาของสํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ  โปรแกรมระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุนโดยเกณฑพึงรับ-พึงจายลักษณะ 3 มิติ 
และระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม โปรแกรมระบบฐานขอมูลการพัฒนาบุคลากร โปรแกรมใหบริการยืม-คืน 
สืบคนสารสนเทศของสํานักวิทยบริการ โปรแกรมระบบฐานขอมูลการบริหารงานดานการวิจัย เปนตน ปจจุบัน
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดจัดตั้งหนวยประมวลผลสารสนเทศ (KKU  Operation  Center) ตามแผนงาน        
ยุทธศาสตรประเทศ (e-Government) เพื่อประมวลผลสารสนเทศในระดับกรม รองรับการปฏิบัติงานดานการ
จัดการสารสนเทศ จึงไดดําเนินงานโครงการบูรณาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยขอนแกน (KKU Data 
Warehouse) สําหรับงานดานการบริหารจัดการ มาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเลคทรอนิกสตอไป    
 4. เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) มหาวิทยาลัยขอนแกน เริ่มพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีการประชุมทางไกล (VDO Conference) มาประยุกตใชในการเรียนการสอนทางไกลมาตั้งแต 
พ.ศ.2539 โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกล ปจจุบันใชงานสําหรับการเรียนการสอน
ระหวางวิทยาเขตขอนแกนกับวิทยาเขตหนองคาย สามารถจัดหองเรียนไดมากกวา 3 รายวิชาพรอมๆ กัน (6 
หองเรียนพรอมกัน) ทําใหนักศึกษา อาจารย ผูสอนสามารถสื่อสารโตตอบแบบสองทาง (Two-way 
Communication) ไดเสมือนจริงในหองเดียวกันได   
 5. เทคโนโลยีวอยซโอเวอรไอพี (Voice Over IP) ไดเชื่อมโยงระบบเครือขายสายโทรศัพทเดิมแบบ 
Analog (Ericsson MD110) ซ่ึงใชงานอยูเดิมเขากับระบบเครือขายโทรศัพทใหมแบบ Digital (Alcatel 4400) 
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ที่มีอยูกวา 116 เครื่อง (IP Phone) ทําใหสามารถลดคาใชจายดานโทรศัพทในแตละเดือนไดเปนจํานวนมาก
ติดตอสื่อสารไดอยางสะดวก รวดเร็ว และรองรับเทคโนโลยีดานเสียงในอนาคตไดเปนอยางดี 
 6. เทคโนโลยีสารสนเทศการถายทอดสัญญาณ (Multicasting) สําหรับการถายทอดสัญญาณภาพวีดิ
ทัศนของสถานีโทรทัศนชองตางๆ สื่อวีดีทัศนงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่มีการบันทึกไว เพื่อนํามาเผยแพร 
ประชาสัมพันธใหแกบุคลากร นักศึกษา ผูสนใจ สามารถรับชมภาพและเสียงของกิจกรรมตางๆ ไดอยางคมชัด
ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร   
 7. เทคโนโลยีดานระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูล (Data Security) เพื่อปองกันความ
เสียหายจากการทําลาย/สูญเสียขอมูลที่ใหบริการบนเครือขายคอมพิวเตอรที่มหาวิทยาลัยใหบริการ จึงไดนํา
เทคโนโลยีดานการเขารหัสขอมูล (Data Encryption) การจัดตั้งดานไฟรวอลล (Firewall) การกําหนดสิทธิของ
ผูใชงาน (Authentication) การปองกันและกําจัดไวรัส (Virus  Protection) มาใชเปนมาตรการตางๆ เพื่อการ
รักษาความปลอดภัยของระบบ   

 

อุปกรณ  เคร่ืองมือที่ใชในการปฏิบัติงานและการใหบริการ 

  
  1. เคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณไอที มหาวิทยาลัยขอนแกนไดใหการสนับสนุนการจัดซื้อ จัดหา
เครื่องคอมพิวเตอรเพื่อนํามาใชงานทางดานตางๆ ตามพันธกิจอยางสม่ําเสมอ ทําใหมีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร
เพื่อใชในการเรียนการสอนกวา 7,661 เครื่อง โดยใชสําหรับการเรียนการสอน 5,082 เครื่อง ใชสําหรับงานดาน
การบริหาร 2,579 เครื่อง   
 เครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการนักศึกษาทั่วไป (e-Cluster) กวา 17 พื้นที่การใหบริการ จํานวน 937
เครื่องคอยใหบริการ และการจัดการเรียนการสอน มีหองสําหรับใหบริการเครื่องคอมพิวเตอร 24 ชั่วโมงอีกดวย
เครื่องเซิรฟเวอร (Server) จํานวนที่มีการใชงานจริงในระบบ 203 เครื่อง แบงออกเปนหลายชนิด ไดแก DHCP, 
DNS, Cache, Mail, Web, FTP, NTP, LDAP, WINS, Anti Virus, Media, VOIP, SUS, RADIUS, Booking, 
Backup เปนตน  
 อุปกรณเครือขายคอมพิวเตอร ที่เปนเครื่องสวิทซสลับสัญญาณ (Network Switch) รองรับการ
ใหบริการและการขยายเครือขายคอมพิวเตอรในอนาคต และการสํารองในกรณีมีอุปกรณในระบบชํารุด เสียหาย
จํานวน 197 ตัว (15 Core Switches, 68 Faculty Switches, 114 Edge Switches)   
 2. หองเรียน IT และหองปฏิบัติการ อุปกรณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. หนังสือ e-book, e-journal สํานักวิทยบริการเปนหนวยงานหลักที่ใหบริการแกบุคลากร นักศึกษา
และบุคคลทั่วไป สามารถสืบคนสารสนเทศ ยืม-คืนวัสดุสิ่งตีพิมพตางๆ เชน หนังสือ วารสาร นิตยสาร จุลสาร 
e-Book (มากกวา 1,000 เรื่อง) e-Journal, e-Thesis, e-Database, CD-ROM Online เปนตน ที่ปจจุบัน
ผูใชบริการที่เปนบุคลากรสามารถยืม-คืนหนังสือแบบบริการดวยตนเองได (Self Services)  
         4. เคร่ืองมือในงานวิจัย 
 5. เคร่ืองมือ/อุปกรณดานหองปฏิบัติการ 
 นอกจากอาคารเรียน และหองปฏิบัติการตางๆ ที่ใชในการสอนและการวิจัยในมหาวิทยาลัยและคณะ
ตางๆ แลว ในบางคณะ เชน คณะเกษตรศาสตร ยังมีสถานีทดลองและฝกอบรมกลาง ซ่ึงตั้งอยูในมหาวิทยาลัย  
มีพื้นที่ 1,500 ไร ประกอบดวยหมวดงานตางๆ ทั้งดานพืชและสัตว รวมถึงอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะ



ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2548      
 

 

  

 
      หนา 43

เกษตรศาสตร เปนที่ตั้งของสาขาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของศูนยควบคุมศัตรูพืช โดยชีววิธีแหงชาติ และยุง
มีพื้นที่สําหรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ และการศึกษาวิจัย นอกมหาวิทยาลัย 2 แหง คือ สถานีทดลองและ
ฝกอบรมเขื่อนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ พื้นที่ 150 ไร เนนงานดานพืชผัก ไมผลเมืองหนาว และไมประดับ และ
สถานีทดลองและฝกอบรมเกษตรกรรมรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด มีพื้นที่ 1,250 ไร ซ่ึงเนนทางดานโคนมเปนหลัก 
เปนตน  

หองสมุดและระบบสืบคนขอมูล  
 มหาวิทยาลัยไดเห็นความสําคัญในอันที่จะจัดบริการกลาง เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน จึงไดรวมงาน
ดานหองสมุด ดานโสตทัศนศึกษา ดานการผลิตเอกสาร และศูนยหนังสือไวดวยกัน และไดมีพระราชกฤษฎีกา 
จัดตั้ง “สํานักวิทยบริการ” เมื่อ พ.ศ. 2522 และตอมาในคราวการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน           
ครั้งที่ 1/2548 ไดใหความเห็นชอบในการปรับโครงสรางใหม โดยเปลี่ยนชื่อ สํานักวิทยบริการ เปน 
“สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู (Library and Learning  Resource Center)” และแบงสวนราชการ
ภายใน ออกเปน 6 กลุมภารกิจ ประกอบดวยกลุมภารกิจจัดการสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ กลุมภารกิจ
จัดการสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมภารกิจจัดการสารสนเทศสาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรกลุมภารกิจสงเสริมการเรียนรู กลุมภารกจิพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ และกลุมภารกิจสนับสนุน
ทั่วไป  
 มหาวิทยาลัยไดมีการมุงเนนพัฒนากระบวนการสนับสนุนการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพผูเรียน โดยการ
ปรับกลยุทธและกระบวนการบริการหองสมุด ใหเนนการตอบสนองความตองการของผูใช (user-oriented) ให
มากขึ้น พัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศใหเนนความสําคัญที่สาขาวิชา และการสนับสนุนการวิจัยของ
อาจารยและนักศึกษา สงเสริมการเขาถึงแหลงเรียนรูที่มีทั้งในหองสมุดและแหลงอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบหองสมุดอิเลคทรอนิกส (e-library) รวมถึง การสรางบรรณารักษที่ปรึกษา
ในการสืบคนวิทยานิพนธ/การทําวิจัยเฉพาะทาง แยกตามสาขาวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย/
นักศึกษา  
หอพักสําหรับนักศึกษา 

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

 มหาวิทยาลัยไดดําเนินงานบริหารองคกร บริหารงานบุคคล บริหารหลักสูตร โดยใชกฎ ระเบียบ และ
ขอปฏิบัติตางๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน และกฎระเบียบของสภาวิชาชีพ ดังตอไปนี้  
 

กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ เน้ือหา สาระสําคัญของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอบังคับ 

สวนราชการที่เปนผูออก 
หรือเจาของกฎหมาย 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 

ขอกําหนดในการจัดการศึกษาให ได
มาตรฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

เกณฑมาตรฐาน สกอ. เกณฑมาตรฐานหลักสูตร สกอ. 
กฎระเบียบของสภาวิชาชีพ เชน เกณฑ
มาตรฐานของแพทยสภา สภาการพยาบาล 

การกําหนดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สภาวิชาชีพ เชน แพทย
สภา สภาการพยาบาล 

ระเบียบการวัดผลของมหาวิทยาลัยฯ และ
ระบบการวัดผลของคณะ 

เกณฑคุณภาพเพ่ือการดําเนินงานใหได
มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

สมศ. กพร. สกอ. มข. 
กสพท. 

มาตรฐาน ดัชนีและตัวบงชี้เกณฑคุณภาพ
ของ สมศ. กพร. สกอ. มข. กสพท. 

การประกันคุณภาพการศึกษา สมศ. กพร. สกอ. มข. 
กสพท. 

2. มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
มาตรฐานการวิจัยของหนวยงานภาครัฐ 
(ราง) 

แนวคิดเรื่องความสามารถในการแขงขันที่
มุงเนนใหเกิดผลโดยตรงตอหนวยงานวิจัย 
เนนใหมีการพัฒนาองคกรวิจัยในระยะยาว 
แ ล ะ เ น น ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ
ความกาวหนาของเจาหนาท่ีในองคกรนั้น 

สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (วช.) 

หลักเกณฑการพิจารณาจริยธรรมของการ
วิจัยในมนุษย พ.ศ. 2540 

ขอกําหนดเพื่อใหการดําเนินการวิจัยชอบ
ดวยมนุษยธรรม จริยธรรมทั้งการวิจัยใน
คนและสัตวทดลอง โดยยึดแนวทางการ
ดําเนินการตาม Declaration of Helsinki, 
World Health Organization’s ICH – 
GCP Guidelines 

คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

หลักเกณฑการใชหองปฏิบัติการวิจัย ข อ กํ า ห น ด เ พื่ อ ใ ห มี ก า ร ใ ช ง า น
หองปฏิบัติการเพ่ือการวิจัยตามหลักการ
ของ Good Laboratory  Practice 

คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

หลักเกณฑการเก็บวัสดุทางชีวภาพเพ่ือ
การวิจัย 

เพ่ือกําหนดเพื่อใหเกิดความปลอดภัยใน
การวิจัยทางชีววิทยา (Biological safety) 

คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

จรรยาบรรณของการวิจัยในสัตวทดลอง  ระเบียบและวิธีการขอใชสัตวทดลองในการ
ทําวิจัย 

สํานักบริหารการวิจัย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ เน้ือหา สาระสําคัญของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอบังคับ 

สวนราชการที่เปนผูออก 
หรือเจาของกฎหมาย 

3. มาตรฐานดานการบริการวชิาการและการบริการทางการแพทย 
พรบ. วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 จรรยาแพทย กฎหมายที่เก่ียวกับเวชปฏิบัติ

วาดวยการรักษาจริยธรรมและมาตรฐาน
วิชาชีพ 

แพทยสภา 
 

พรบ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ขอปฏิบัติเพ่ือควบคุมและดูแลใหผูประกอบ
วิชาชีพในสถานพยาบาลปฏิบัติหนาท่ีตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ
กฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม 

กระทรวงสาธารณสุข 
 

มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (hospital 
accreditation : HA)  

เกณฑคุณภาพเพ่ือการดําเนินงานใหได
มาตรฐานดานการบริการทางการแพทย 

สถาบันพัฒนาและรับรอง 
คุณภาพโรงพยาบาล 
(พ.ร.พ.) 

มาตรฐานคุณภาพหองปฏิบัติการ เกณฑคุณภาพเพ่ือการดําเนินงานใหได
มาตรฐานดานการบริการทางการแพทย 

ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย 

4. มาตรฐานดานการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
ระเบียบมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 วาดวย
การบริหารสํานักวัฒนธรรม 

 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

5. มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
พ.ศ. 2541 

  

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 

  

พระราชบัญญัติ  ระเบี ยบข าราชการ
พลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา  พ .ศ . 
2547  

การบริหารงานบุคคลของข าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
พ.ศ. 2494 

  

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 

  

พระร าชบัญญัติ ร ะ เบี ยบข า ร าชการ
พลเรือน พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2545  

  

พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนง พ.ศ. 2538 

  

พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ พ.ศ. 2539 แกไขเพิ่ม พ.ศ. 
2549 
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กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ เน้ือหา สาระสําคัญของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอบังคับ 

สวนราชการที่เปนผูออก 
หรือเจาของกฎหมาย 

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
พ.ศ. 2541 

  

พระร าชบัญญัติ ร ะ เบี ยบข า ร าชการ
พลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา  พ .ศ . 
2547 

  

กฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
พ.ศ. 2544 

  

กฎกระทรวงเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล 

  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
ฌาปนกิจสงเคราะหของสวนราชการ 
องคการรัฐ และรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2517 

  

ระเบียบวาดวยการใหขาราชการ ไปศึกษา 
ฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. 
2512 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

  

ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2535   
ระเบียบวาดวยการใหขาราชการพลเรือน 
ในมหาวิทยาลัย ไปศึกษาตอในประเทศ 
พ.ศ. 2542 

  

ระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน พ.ศ. 2544 

  

ระเบียบของมหาวิทยาลัย ว าดวยการให
ขาราชการ ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทาง
วิชาการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2544 

  

ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิก
จายเงินตอบแทนพิเศษ ของขาราชการ 
และลูกจางประจํา ผูไดรับเงินเดือน หรือ 
คาจางสูงของตําแหนง พ.ศ. 2544 

  

ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการทํา
ขวัญขาราชการและลูกจาง พ.ศ. 2546 

  

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย การ
จัดสวัสดิการในสวนราชการ พ.ศ. 2547 

  

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

  

ระเบียบสํานักงบประมาณวาดวยการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545  

ระบบการควบคุมการใชจายงบประมาณ
โดยสํ านั ก งบประมาณ  เ พ่ื อติ ดต าม
ประเมินผลเชิงเปรียบเทียบแผนและผล

สํานักงบประมาณ 
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กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ เน้ือหา สาระสําคัญของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอบังคับ 

สวนราชการที่เปนผูออก 
หรือเจาของกฎหมาย 

ก า รดํ า เ นิ น ก า ร  ท้ั ง ด า นก า ร ใ ช จ า ย
งบประมาณแผนดินและเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 

ระบบการควบคุมภายในของสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน  มีองคประกอบการ
ควบคุมภายใน 5องคประกอบ 

สํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน 

แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการและ
การประเมินผลประจําปงบประมาณ ของ 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(กพร.) 

ระบบประเมินการปฏิบัติราชการ ตาม
แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการและ
การประเมินผลประจําปงบประมาณ  

คณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (กพร.) 

ระเบียบเงินรายได มหาวิทยาลัยขอนแกน 
พ.ศ. 2540 

ประเภทของเงินรายได อํานาจ/ลักษณะ
การจัดทํางบประมาณเงินรายได อํานาจ
การใชจายเงินรายได 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ.2535 

กระบวนการ วิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุ การ
ควบคุมและการจําหนายพัสดุ 

กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
พ.ศ. 2544 

วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
และ วาดวยวินัยและงบประมาณการคลัง 

สํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน 

6. มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 

ขอกําหนดในการจัดการศึกษาใหได
มาตรฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

เกณฑมาตรฐาน สกอ. เกณฑมาตรฐานหลักสูตร สกอ. 
กฎระเบียบของสภาวิชาชีพ เชน เกณฑ
มาตรฐานของแพทยสภา สภาการพยาบาล  

การกําหนดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สภาวิชาชีพ เชน แพทย
สภา สภาการพยาบาล 

ระเบียบการวัดผลของมหาวิทยาลัยฯ และ
ระบบการวัดผลของคณะ 

เกณฑคุณภาพเพ่ือการดําเนินงานใหได
มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

สมศ. กพร. สกอ. มข. 
กสพท. 

มาตรฐาน ดัชนีและตัวบงชี้เกณฑคุณภาพ
ของ สมศ. กพร. สกอ. มข. กสพท. 

การประกันคุณภาพการศึกษา สมศ. กพร. สกอ. มข. 
กสพท. 

7. มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ 
ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ภ า ย น อ ก
ระดับอุดมศึกษา 

แบงออกเปน 4 มิติ 7 มาตรฐาน และ 
39+9 ตัวบงชี้ 
 

สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา  
(สมศ.) 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายใน 

ป รั บ จ า ก อ ง ค ป ร ะ ก อบสํ า ห รั บ ก า ร
ตรวจสอบระบบและกลไกของหนวยงาน
ระดับคณะ รวม 9 องคประกอบ ใหมี
ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
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กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ เน้ือหา สาระสําคัญของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอบังคับ 

สวนราชการที่เปนผูออก 
หรือเจาของกฎหมาย 

ของชาติและประเมินคุณภาพการศึกษา 
การดําเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public 
Sector Management Quality Award –
PMQA) และเกณฑรางวัลคุณภาพ
แหงชาติ (Thailand Quality Award - 
TQA) 

กรอบการดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ า น เมื อ ง ท่ี ดี  พ .ศ .  2 546  ร วมทั้ ง
หลักเกณฑและแนวคิดของรางวัลคุณภาพ
แหงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแก 
Malcolm Baldrige Quality Award 
(MBNQA) และ Thailand Quality 
Award (TQA) 

สํานักงาน ก.พ.ร. และ
ส ถ า บั น เ พ่ิ ม ผ ล ผ ลิ ต
แหงชาติ 

การจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐใน
สั ง กั ด แ ล ะ ใ น กํ า กั บ สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 

การจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐใน
สังกัดและในกํากับสํานักงานคณะกรรมการ
การ อุดมศึกษา  โดยระบบฐานขอ มูล 
Online (Ranking 2005)  
เริ่มเมื่อ  ป พ.ศ. 2548 

โ ด ย สํ า นั ก ง า น
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อุดมศึกษา 

 

 
ข. ความสัมพันธระดับองคกร (Organizational Relationship) 
  

โครงสรางองคกร และระบบธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย ความสัมพันธในแงการรายงานระหวาง
คณะกรรมการธรรมาภิบาล ผูนําระดับสูง และองคกรในกํากับ 
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แผนภูมิสายงานบริหารคณะ/หนวยงานเทียบเทา.... 

 
 

 
การบริหารจัดการ 

 

คณบดี

รองคณบดีฝาย…..

คณะกรรมการประจาํคณะ

รองคณบดีฝาย….. รองคณบดฝีาย….. รองคณบดีฝาย…..

ผูชวยคณบดีฝาย….. ผูชวยคณบดีฝาย….. 

กลุมภารกิจ/งาน.... 
กลุมภารกิจ/งาน.... 
กลมภารกิจ/งาน....

หัวหนาภาควิชา/สายวิชา…. 
หัวหนาภาควิชา/สายวิชา…. 
หัวหนาภาควิชา/สายวิชา…. 

สํานักงานคณบดี ภาควิชา/สายวิชา

สภามหาวิทยาลัย

สํานักงานกฎหมาย หัวหนาสํานักงานอธิการบดี 

คณะกรรมการสงเสริม 
กิจการมหาวิทยาลัย ท่ีประชุมคณบดี 

อธิการบดี

รองอธิการบดีฝายแผน 
และสารสนเทศ 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ
และวิเทศสัมพันธ 

รองอธิการบดี
ฝายวิจัย 

รองอธิการบดีฝายบริหาร รองอธิการบดี
ฝายพัฒนานักศึกษา

• ฝายแผนและสารสนเทศ 
  * กองแผนงาน  
     (ยกเวนงานผังแมบท) 
  * ศูนยคอมพิวเตอร 
  * สํานักงานประเมินและ 
     ประกันคุณภาพ 2 

  * ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 
  * ศูนยประสานงานเขตอุตสาหกรรมฯ2 

  * หนวยงานอ่ืนๆ ที่อธิการบดี  
     มอบหมาย 

• ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
  * กองกลาง (เฉพาะงานประชุม)  
  * สํานักทะเบียนและประมวลผล 1 

        (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 

  * บัณฑิตวิทยาลัย 1 

  * สํานักวิทยบริการ 1 

        (สํานักหอสมุดและทรัพยากร การเรียนรู) 

  * สถาบันสันติศึกษา 1 

  * สํานักงานวิเทศสัมพันธ 2  

  * สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน 2 

  * องคกรในกํากับที่มีหนาที่ผลิตบัณฑิต 1 

  * หนวยงานอ่ืนๆ ที่อธิการบดีมอบหมาย 
 

• ฝายวิจัย 
 * สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 * สํานักบริหารการวิจัย 2 

 * หนวยงานอ่ืนๆ ที่ 
อธิการบดีมอบหมาย 

• ฝายพัฒนานักศึกษา 
  * กองกิจการนักศึกษา 
  * หนวยงานอ่ืนๆ ที่อธิการบดี   
     มอบหมาย 

หมายเหตุ :  (1)  หมายถึง  การประสานการบริหารงานและกํากับดูแล 
             (2)  หมายถึง  หนวยงานที่จัดต้ังภายในสํานักงานอธิการบดี

หนวยตรวจสอบภายใน 

รองอธิการบดี
  ฝายกิจการพิเศษ

• ฝายกิจการพิเศษ 
   * กองกลาง (เฉพาะงานรักษา 
    ความปลอดภัย งานประชาสัมพันธ 
    และงานสภาอาจารย)   
  * สํานักวัฒนธรรม รวมทั้ง 
     หอศิลปวัฒนธรรม 
  *  สํานักงานชุมชนสัมพันธ 2 

  *  หนวยศิษยเกาสัมพันธ 2 

  * หนวยงานที่มีภาระกิจเฉพาะ 
     (สํานักงานบริหารจัดการทรัพยสิน  
     ศูนยหนังสือและโรงพิมพ มข.) 
  * องคกรในกํากับที่ไมมีหนาที่ผลิตบัณฑติ 
     (สถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยขอนแกน และ  
     หอพักนักศึกษา 9 หลัง) 
 * หนวยงานอ่ืนๆ ที่อธิการบดีมอบหมาย   
 

• ฝายอํานวยการ 
   * กองกลาง (เฉพาะงานสารบรรณ  
     งานประสานงานมหาวิทยาลัย  
     และงานเลขานุการผูบริหาร) 
  * สํานักงานขอมูลขาวสาร 2 

  * หนวยงานอ่ืนๆ ที่อธิการบดีมอบหมาย 

ผูชวยอธิการบดี
ฝายอํานวยการ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) คณะกรรมการวินัยและรักษาระบบคุณธรรม 

คณะกรรมการพิจารณากําหนดหลักเกณฑและวิธีการ

รองอธิการบดี 
  ฝายพัฒนาบคคล 

• ฝายพัฒนาบุคลากร 
   * กองการเจาหนาที ่
   * สถาบันยุทธศาสตรฯ 1 

     * งานวินัยและนิติการ  
      (ภาระงานดานวินัยการ    
      รักษาระบบคุณธรรม 
      และอ่ืนๆที่ไดรับมอบ    
      หมาย) 
   * หนวยงานอ่ืนๆ  
      ที่อธิการบดีมอบหมาย 

รองอธิการบดีฝาย 
วิทยาเขตหนองคาย 

• วิทยาเขตหนองคาย 

• ฝายบริหาร 
 * กองคลัง 
 * กองแผนงาน  
 (เฉพาะงานผงัแมบท) 
 * กองอาคารและสถานที ่
 * ศูนยประชุมอเนกประสงค 
กาญจนาภิเษก 
* หนวยงานอ่ืนๆ  
   ที่อธิการบดีมอบหมาย   

  การจดัสายงานบรหิาร  สํานักงานอธกิารบดี  มหาวทิยาลัยขอนแกน  ปการศึกษา 2549  
(แนบทายประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน (ฉบับที่  220/2548) 
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ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยขอนแกนมีการจัดแบงโครงสรางคณะ/หนวยงาน โดยสรุป คือ 
 ๏ คณะวิชาหรอืเทียบเทา 16 คณะ/ 3 หนวยงาน  (112  ภาควิชา และ 290 สาขาวิชา) 
 ๏ หนวยงานสนับสนุนวิชาการ 6 หนวยงาน (ศูนย / สถาบนั / สํานัก) 
 ๏ หนวยงานภายใน 6 หนวยงาน 
 ๏ หนวยงานในกํากับ 3 หนวยงาน 
 ๏ สถาบันสมทบ 5 แหง 
 
การพัฒนาโครงสรางการบริหารและระบบบริหารตามแนวทางบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
 ในปการศึกษา 2548  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ โดยดําเนินการ
ปรับปรุงระบบการบริหารและระบบงานโดยมีการปรับโครงสรางองคกรของคณะวิชา หนวยงานสนับสนุนการ
บริหารและวิชาการ และยุบรวมหนวยงาน/ปรับกระบวนงานของหนวยงานระดับคณะ โดยมีการยุบรวมภาควิชา
ภายในคณะตางๆ 7 คณะ และปรับโครงสรางองคกรภายใต สํานัก ศูนย  5 หนวยงาน สรุปดังนี้ 
  

โครงสรางการแบงสวนราชการภายในฯ 
ลําดับที่ คณะ/หนวยงาน เดิม ใหม 

ประกาศสภา
มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน 

1. สถาบันวิจัยและ
พัฒนา** 
(สํานักบริหารการวิจัย) 

1) สํานักงาน  
   ผูอํานวยการ 
2)  3  ฝาย 
 

1)  4 กลุมงาน 
** ตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 
3/2547 ลงวนัที่ 28 เมษายน 
2547 และ 14 กันยายน 2547 
เห็นควรจัดตั้ง ”สํานักบริหารการ
วิจัย” 

ฉบับที่ 10/2547 
ลงวันที่ 15 ก.ย. 
2547 

2. สํานักวิทยบริการ** 
(สํานักหอสมุดและ
ทรัพยากรการเรียนรู) 

1)  สํานักงาน 
    ผูอํานวยการ 
2)  4 ฝาย 

1)  6  กลุมภารกิจ 
 **  มติสภา
มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 
1/2548 เม่ือวันที่ 2 กุมภาพันธ 
2548 ใหปรับปรุงการแบงสวน
ราชการของสํานักวิทยบริการ และ
เปลี่ยนชื่อเปน “สํานักหอสมุด
และทรัพยากรการเรียนรู” 

ฉบับที่ 2/2548 
ลงวันที่  28 มี.ค. 
2548 

3. สํานักทะเบียนและ 
ประมวลผล ** 
(สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ) 

ไมมีการแบงสวน 
ราชการภายใน 

1)  6 กลุมงานภารกิจ 
** มติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
ครั้งท่ี 1/2548 เม่ือวันที่ 2 
กุมภาพันธ 2548 ใหปรับปรุงการ
แบงสวนราชการ โดยใหรวมการ
แบงสวนราชการของสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล  และ
กองบริการการศึกษา  สํานักงาน

ฉบับที่ 3/2548 
ลงวันที่ 28 มี.ค. 
2548 
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โครงสรางการแบงสวนราชการภายในฯ 
ลําดับที่ คณะ/หนวยงาน เดิม ใหม 

ประกาศสภา
มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน 

อธิการบดี เขาดวยกัน และเปลี่ยน
ชื่อเปน “ สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ” 

4. ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 1)  สํานักงาน 
    ผูอํานวยการ 
2)  5 ฝาย 

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

5. บัณฑิตวิทยาลัย 1) สํานักงาน
คณบดี 

ไมมีการแบงโครงสรางหนวยงาน
ภายใตสํานักงานคณบดี แต
สามารถจัดแบงเปนงาน/กลุมงาน
ตามยุทธศาสตรของภารกิจที่
หนวยงานรับผิดชอบในชวงเวลา
นั้นไมเกิน 3 กลุมงาน โดยจัดทํา
เปนประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

ฉบับที่ 5/2548 
ลงวันที่ 28 มี.ค. 
2548 

6. คณะมนุษยศาสตรฯ 1) สํานักงาน
คณบดี 
2) 8 ภาควิชา 

1) สํานักงานคณบดี 
2) สายวิชามนุษยศาสตรฯ 

ฉบับที่ 9/2548 
ลงวันที่ 21 ต.ค. 
2548 

7. คณะสถาปตยกรรม 
ศาสตร 

1) สํานักงาน
คณบดี 
2) 4 ภาควิชา 

1) สํานักงานคณบดี 
2) สายวิชาสถาปตยกรรม- 
    ศาสตร 

ฉบับที่ 10 
/2548 
ลงวันที่ 21 ต.ค. 
2548 

8. คณะวิทยาการจัดการ 1) สํานักงาน
คณบดี  
2)  3 ภาควิชา 

 เปนการบริหารในรูปของ 
คณะกรรมการ ไมมีการแบง 
สวนราชการภายใน 

ฉบับที่ 11/2548 
ลงวันที่ 21 ต.ค. 
2548 

9. คณะเกษตรศาสตร 1) สํานักงาน
คณบดี 
2) 9 ภาควิชา 

1)  สํานักงานคณบดี 
2)  5 ภาควิชา 

ฉบับที่ 12/2548 
ลงวันที่ 21 ต.ค. 
2548 

 10. คณะเทคนิคการแพทย 1) สํานักงาน
คณบดี 
2) 5 ภาควิชา 

1)  สํานักงานคณบดี 
2)  สายวิชากายภาพบําบัด 
3)  สายวิชาเทคนิคการแพทย 
 

ฉบับที่ 13/2548 
ลงวันที่ 21 ต.ค. 
2548 

11. คณะศึกษาศาสตร 1) สํานักงาน
คณบดี 
2) 8 ภาควิชา 
3) โรงเรียนสาธิต 

1) สํานักงานคณบดี 
2) สํานักงานวิชาการ 
3) โรงเรียนสาธิต 

ฉบับที่  
14/2548 
ลงวันที่  21 ต.ค.  
2548 

12. คณะเภสัชศาสตร 1) สํานักงาน 1) สํานักงานคณบดี ฉบับที่ 15/2548 
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โครงสรางการแบงสวนราชการภายในฯ 
ลําดับที่ คณะ/หนวยงาน เดิม ใหม 

ประกาศสภา
มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน 

คณบดี 
2) 6 ภาควิชา 

2) สํานักงานวิชาการ ลงวันที่ 25 พ.ย. 
2548 

 
 

  การปรับปรุงโครงสรางองคกรและการบริหารเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจ มหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยไดมีการปรับปรุงโครงสรางและระบบบริหารระดับคณะและหนวยงาน โดยดําเนินการปรับ
โครงสรางองคกรและการบริหารในระดับคณะ ดวยการปรับภาควิชาในคณะตางๆ 8 คณะ ไดแก คณะพยาบาล
ศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ 
คณะศึกษาศาสตร คณะเกษตรศาสตร และคณะเทคนิคการแพทย และปรับโครงสรางสํานักงานคณบดีในคณะ
เภสัชศาสตร วิทยาการจัดการ และพยาบาลศาสตร นอกจากนั้น มีการปรับโครงสรางภายในและการแบงสวน
ราชการของสํานักงานอธิการบดี บัณฑิตวิทยาลัย สํานักวิทยบริการ สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล และศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

  การจัดตั้งหนวยงานรองรับทิศทางมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร 
 ในชวงระหวางป 2546 - 2548 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดตั้งหนวยงานภายในขึ้นใหม เพื่อรองรับ
การดําเนินงานตามแผนปกติ การรองรับการขยายภารกิจและหนาที่ และรองรับการใหบริการรวมทั้งระบบการ
บริหารจัดการที่มีเปลี่ยนแปลงเพื่อใหสามารถดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหสามารถบรรลุวิสัยทัศน ดังนี้ 
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1) หนวยงานผลิตบัณฑิต ไดแก วิทยาเขตหนองคาย คณะนิติศาสตร   
2) หนวยงานสนับสนุนวิชาการและวิจัย ไดแก สํานักวัฒนธรรม สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน 

สํานักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันภาษา และสถาบันขงจื๊อ  
3) หนวยงานสนับสนุนการบริหาร ไดแก สํานักบริหารการวิจัย สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ 

สํานักงานประสานและจัดการเรื่องรองเรียน  
4) หนวยงานบริการและภารกิจเฉพาะดานของมหาวิทยาลัยโดยจัดขึ้นเปนองคกรในกํากับ ไดแก

ศูนยประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ สํานักงานอุทยาน
วิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอาคารขวัญมอ 

 
  กลุมนักศึกษา/ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และตลาดที่สําคัญของมหาวิทยาลัย ความตองการ และ

ความคาดหวังที่สําคัญ ที่เกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการศึกษา การบริการ และการปฏิบัติการ ความแตกตาง
ในความตองการและความคาดหวังของแตละกลุม 
นักศึกษา 
 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด จําแนกตามคณะ ระดับการศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 
2548 มีดังตอไปนี้ 

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด จําแนกตามคณะ ระดับการศึกษา ปการศึกษา 2548 
ระดับการศึกษา 

ลําดับ คณะ 
 ปริญญาตรี   บัณฑิตศึกษา  

รวม 

1 คณะเกษตรศาสตร 1,486 550 2,036 
2 คณะวิศวกรรมศาสตร 2,875 256 3,131 
3 คณะศึกษาศาสตร 1,007 835 1,842 
4 คณะพยาบาลศาสตร 710 601 1,311 
5 คณะวิทยาศาสตร 1,744 470 2,214 
6 คณะแพทยศาสตร 1,106 218 1,324 
7 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1,612 478 2,090 
8 คณะเทคนิคการแพทย 567 55 622 
9 คณะสาธารณสุขศาสตร 654 281 935 
10 คณะทันตแพทยศาสตร 303 52 355 
11 คณะเภสัชศาสตร 691 203 894 
12 คณะเทคโนโลยี 505 104 609 
13 คณะสัตวแพทยศาสตร 462 11 473 
14 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 340 9 349 
15 คณะวิทยาการจัดการ 2,633 265 2,898 
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จํานวนนักศึกษาทั้งหมด จําแนกตามคณะ ระดับการศึกษา ปการศึกษา 2548 
ระดับการศึกษา 

ลําดับ คณะ 
 ปริญญาตรี   บัณฑิตศึกษา  

รวม 

16 คณะศิลปกรรมศาสตร 269 - 269 
17 วิทยาเขตหนองคาย 1,458 - 1,458 
18 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ - 975 975 
19 บัณฑิตวิทยาลัย - 69 69 
 รวมทั้งสิ้น 18,422 5,432 23,854 

แหลงขอมูล : กลุมภารกิจประมวลผล  สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ (สํารวจวันที่ 14 ก.ค.  2548)    
หมายเหตุ : รวมระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิกจํานวน 84 คน ไมรวม
ระดับต่ํากวาปริญญาตรีผูชวยทันตแพทยจํานวน 23 คน (ชาย 4 คน,หญิง 19 คน) และวุฒิบัตร
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (แพทยประจําบาน) จํานวน 107 คน (ชาย 42 คน, หญิง 65 คน)         

  

 สวนตลาดของมหาวิทยาลัยมีการแบงกลุมนักศึกษา ตามวิธีการรับเขาศึกษามี 4 วิธี คือ 1) รับตรงใน
ระบบโควตาสําหรับนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) รับในระบบ แอ็ดมิชชัน ผาน สกอ. 3) รับโดยวิธี
พิเศษ เพื่อใหไดบุคคลที่มีความรูความสามารถเปนพิเศษดานตางๆ เชน ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดาน
ศิลปะ ดานดนตรี ดานกีฬา ฯลฯ และ 4) รับเขาศึกษาในหลักสูตรโครงการพิเศษ การจําแนกนักศึกษา แบงออก
ตามระดับการศึกษาปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา กลุมสาขาวิชา ชั้นปการศึกษา ตามความสนใจ และ
ความสามารถพิเศษ    
 นอกจากนั้น สวนตลาดในประเทศแลว มหาวิทยาลัย ยังมีนักศึกษานานาชาติ และประเทศแถบลุมน้ําโขง
และภูมิภาคอินโดจีน  
 
 

 ผูรับบริการ 
 มหาวิทยาลัยมีการจําแนกผูรับบริการออกเปน ผูรับบริการภายใน และผูรับบริการภายนอก 
 ผูรับบริการภายนอก ไดแก ผูรับบริการทุกภาคสวนทั้งองคกร ภาครัฐ และเอกชน จากการบริการของ
มหาวิทยาลัย การบริการวิชาการ และการบริการวิชาชีพตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
 
 

 ผูมีสวนไดสวนเสีย 
 ผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ ของมหาวิทยาลัยฯ ไดแก นักศึกษาปจจุบัน นักศึกษาในอนาคต ผูปกครอง 
ศิษยเกา คณาจารย/บุคลากรมหาวิทยาลัยทุกระดับ นายจาง ผูประกอบการ ผูใชบัณฑิต ผูรับบริการทุกภาคสวน
ทั้งองคกรภาครัฐ และเอกชน องคกรที่กํากับดูแลมหาวิทยาลัย ชุมชนที่เก่ียวของ ทั้งชุมชนภายในมหาวิทยาลัย 
ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย และชุมชนที่อยูหางไกลตอยูในเขตบริการของมหาวิทยาลัย เชน กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและภูมิภาคอินโดจีน รวมถึง คูความรวมมือ และ
เครือขายพันธมิตรของมหาวิทยาลัย เปนตน   
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ผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ และวิธีการรับฟงและเรียนรู ความตองการที่สําคัญ และความคาดหวัง 
 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ วิธีการรับฟงและเรียนรู ความตองการที่สําคัญ และความคาดหวัง 
 นักศึกษาปจจุบัน 

(ภาคปกติ/ภาคพิเศษ/ภาคสมทบ/
นักศึกษาตางประเทศ)  

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

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

1. การเยี่ยมโรงเรียน และแนวแนวในโรงเรียน  
2. การจัดนิทรรศการ และการประชาสัมพันธ โดยพิจารณาถึงกลุม

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

 ผูปกครอง 
 

1. โทรศัพทสายดวน 
2. จดหมายขาว 

 ศิษยเกา 
 

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

 คณาจารย/บุคลากรมหาวิทยาลัยทุก
ระดับ 

(ผูบริหาร/คณาจารย/บุคลากร/ลูกจาง/
พนักงานมหาวิทยาลัย) 

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

 นายจาง ผูประกอบการ ผูใชบัณฑิต 
 

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

 ผูรับบริการทุกภาคสวนทั้งองคกร
ภาครัฐ และเอกชน 

 

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

 องคกรที่กํากับดูแลมหาวิทยาลัย 1. หนังสือเวียน 
2. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
3. การประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน 
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กลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ วิธีการรับฟงและเรียนรู ความตองการที่สําคัญ และความคาดหวัง 
4. Road Show 

ชุมชนที่เก่ียวของท้ังภายในมหาวิทยาลัย 
ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย และชุมชนที่อยู
หางไกล รวมถึง กลุมประเทศอนุภูมิภาค
ลุมน้ําโขง 

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

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

องคกร 
5.   กระบวนการ Benchmarking  

  

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

  แนวทาง/กระบวนการสื่อสารกับกลุมผูเรียน/นักศึกษา/ผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียเพื่อทราบความ
ตองการและความคาดหวัง 

 การรับฟงและเรียนรู ความตองการและความคาดหวัง ดานนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยมีชองทางการรับฟงความตองการและความคาดหวังของนักศึกษา โดยการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาตอประสิทธิภาพการสอนของอาจารย การวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอการ
บริหารงานของผูบริหารในมหาวิทยาลัยขอนแกน ผานทางระบบอาจารยที่ปรึกษาและ hotline รวมถึงการ
ประชุมสัมมนาตางๆ ผานทางกิจกรรมตางๆ ของฝายพัฒนานักศึกษา ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ องคการ
นักศึกษา และชมรมตางๆ 
 จากการสัมภาษณฝายกิจการนักศึกษาและองคการนักศึกษา ไดขอคิดเห็นวา ปจจุบัน กิจกรรมนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยมีความครอบคลุมทุกคณะ แตสังเกตวาจํานวนนักศึกษาที่เขาทํากิจกรรม และรวมกิจกรรม 
ลดลงกวาเดิม ซ่ึงอาจเน่ืองจากรูปแบบกิจกรรมที่ยังไมดึงดูดใจ ปญหาเรื่องการประชาสัมพันธ กิจกรรมนักศึกษา
ตองการกิจกรรมที่รีแลกซหรือมีความบันเทิงมากขึ้น การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมดําเนินการโดยฝายพัฒนา
นักศึกษา ควรมีการระบุวากิจกรรมหลัก เชน ดานจริยธรรม ดานวัฒนธรรม ดานกีฬา ในแตละปนักศึกษาแตละ
คนจะตองเขาอบรมอยางนอย 1 ครั้ง แตละดานกิจกรรมโดยที่อาจารยโครงการเปนผูรับรอง อาจจะมี 1 วันใน
สัปดาหที่นักศึกษาวางตรงกัน ขอเสนอแนะเรื่อง การฝกภาคสนาม การจบตามกําหนดหลักสูตรของนักศึกษาซ่ึง
มาจากประเด็นของการเลือกคณะ โดยเฉพาะปญหาของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ขึ้นศึกษาตอในชั้นปที่ 2 (ที่มา:      
บทสัมภาษณ ผูชวยศาสตราจารยอนุชา นิลประพันธ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา และนายปรีชา ลาด
จําปา นักศึกษาคณะวิศวกรมร สาขาเคมี นายกองคการนักศึกษา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2547)  
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  การรับฟงและเรียนรู ความตองการและความคาดหวัง ดานผูปกครอง 
 มหาวิทยาลัยมีชองทางการรับฟงความตองการและความคาดหวังของผูปกครองทางจดหมายขาว 
website การประชุมรวมกัน และโดยชองทางอื่นๆ 
 จากการสัมภาษณ ตัวแทนผูปกครองของนักศึกษาที่เปนศิษยเกามหาวิทยาลัย ไดขอคิดเห็นวา
มหาวิทยาลัย ควรมีการพัฒนาทางวิชาการสูความเปนเลิศ และแกไขปญหาชุมชนได รวมถึงการประเมินความ
พอใจในวิชาชีพ วิชาการ และทักษะตางๆ (ที่มา: บทสัมภาษณ ผศ. อนันต หิรัญสาลี กรรมการสมาคมศิษยเกา 
และกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547) 

  การรับฟงและการเรียนรู ความตองการและความคาดหวัง ดานศิษยเกา 
 มหาวิทยาลัยมีชองทางการรับฟงความตองการและความคาดหวังของศิษยเกา โดยผานทางสมาคมศิษย
เก ามหาวิทยาลัยขอนแกน  หนวยศิษย เก าสัมพันธ  คณะกรรมการสงเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย                 
การประชุมสัมมนา การทํากิจกรรมรวมกัน website และจดหมายขาว  
 จากการสัมภาษณกรรมการสมาคมศิษยเกา มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดขอคิดเห็นวา ในดานศิษยเกาของ
มหาวิทยาลัย พบวาในบางคณะมีการจัดตั้งกลุมไดอยางเขมแข็งเปนเวลานาน และสรางเครือขายศิษยเกาไดเปน
อยางดี เชน คณะเกษตรศาสตร วิศวกรรมศาสตร ศึกษาศาสตร และแพทยศาสตร เปนตน โดยรวมพบวามีความ
ตองการสรางเครือขายศิษยเกาเพื่อประสานงานใหเกิดบทบาทรวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกน เชน รวมเปน
วิทยากร การคัดเลือกศิษยเกาดีเดน และการสรางกองทุนคงยอดเงินตน ศิษยเกาตองการ ไดขาวสารจากทาง
มหาวิทยาลัย เชน การสถาปนามหาวิทยาลัย จดหมายขาว การ update ของขอมูลทางสื่ออิเลคทรอนิกส เชน    
กับสํานักทะเบียนและประเมินผล เปนตน สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรวมกันจัดตั้ง “กองทุนมอดิน
แดง มหาวิทยาลัยขอนแกน” ขึ้นเมื่อ เดือนกันยายน 2543 (ที่มา: บทสัมภาษณ ผศ. อนันต หิรัญสาลี กรรมการ
สมาคมศิษยเกา และกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 และ จุลสาร
สมาคมศิษยเกา มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 1 ปที่ 1 ประจําเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2549) 

  การรับฟงและเรียนรู ความตองการและความคาดหวัง ดานชุมชนและสังคมที่เกี่ยวของกับมหาวทิยาลัย 
 จากการสัมภาษณกรรมการสงเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยฯ ไดขอคิดเห็นวา มหาวิทยาลัยฯ ควรมีบทบาท
เพิ่มขึ้นในการแกไขปญหาชุมชนและภูมิภาค โดยเฉพาะดานองคความรูและวิชาการ นักศึกษามหาวิทยาลัย เปน
ตัวอยางที่ดีดานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎจราจร ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยควรมีความเขมแข็งมากขึ้น รวมถึง
กิจกรรมที่นักศึกษาทําในชุมชนที่เ ก่ียวของกับมหาวิทยาลัย โดยอาจแบงชุมชน ออกเปน ชุมชนภายใน
มหาวิทยาลัย ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย และชุมชนที่อยูหางไกลตอยูในเขตบริการของมหาวิทยาลัย 
 ความตองการของชุมชนภายในมหาวิทยาลัย ไดแก การจัดชุมชนใหนาอยู ระบบจราจร ระบบโซนนิ่ง 
รวมถึงการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยที่ไมจัดใหเปนลักษณะของชุมชนเมืองเต็มรูปแบบ  
 ความตองการของชุมชนที่อยูหางไกล แตอยูในเขตบริการของมหาวิทยาลัยฯ ไดแก การเขาไปมีสวนรวม
ดวย การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภูมิภาคอินโดจีน การที่อาจารย
ในมหาวิทยาลัยรวมเปนกรรมการของจังหวัดและชุมชน รวมถึงการรวมพัฒนาบทบาทกิจกรรมของคายอาสาของ
นักศึกษาที่ออกไปสูชุมชน (ที่มา: บทสัมภาษณ ผศ. อนันต หิรัญสาลี กรรมการสมาคมศิษยเกา และกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547) 
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 บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสียกับการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน ยังรวมถึงองคประกอบ
ของสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ นายกสมาคมศิษยเกา มข. ผูแทนคณบดี ผูแทน
ขาราชการ ประธานสภาคณาจารย ประธานกรรมการสงเสริมกิจการ มข. ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน เปนตน  
 คณะกรรมการสงเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย ซ่ึงประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ ศิษยเกา องคกรธุรกิจเอกชน 
รวมเปนคณะกรรมการ ซ่ึงองคประกอบของคณะกรรมการที่ครอบคลุมนี้ ไดทําใหเกิดการถายทอดแนวคิดใหมๆ
ของงาน และกอใหเกิดการพัฒนาและกิจกรรมตางๆ ที่เกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัยไดเปนอยางดี มหาวิทยาลัย 
ยังไดมีการออกขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 
2536 เพื่อใหมีหนาที่ในการสงเสริมการพัฒนา มหาวิทยาลัย ใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และดําเนินงานในกิจการตางๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัยมอบหมาย ตัวอยางของ
กิจกกรมที่ไดดําเนินการในป พ.ศ. 2548 ไดแก โครงการมาราธอนนานาชาติ โครงการ มข.สูชุมชน โครงการ
โรงเรียนนํารอง กิจกรรมการออกคายอาสาพัฒนาชนบทของมหาวิทยาลัย โครงการกอสรางทางเชื่อมระหวางคณะ 
โครงการสานฝนวันขอนแกนมาราธอน โครงการคายวิชาการ มข. สูชนบท โครงการวันศรีนครินทรมินิมาราธอน 
รวมถึงการดําเนินการประชาสัมพันธที่หลากหลายรูปแบบ โดยผานทางเครือขายศิษยเกาของมหาวิทยาลัย 
 โครงการดานชุมชนสัมพันธทีส่ําคัญของมหาวิทยาลัย ไดแก 
 1. “โครงการหมูบานมั่งคง” มหาวิทยาลยัดําเนินการรวมกบัจังหวัดขอนแกน ไดรับโลจาก
นายกรัฐมนตรี 
 2. “โครงการวันวิสาขบูชา” ไดรับการชมเชยในความรวมมืออยางดีกับจังหวัดขอนแกน 
 3. การเขารวมประชุมในคณะกรรมการตางๆ รวมกับสวนราชการอยางสม่ําเสมอ 
 4. กิจกรรม “ผาปาฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ป ของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว 

  การรับฟงและเรียนรู ความตองการและความคาดหวัง ดานนายจาง ผูประกอบการ ผูใชบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยโดยฝายวิชาการไดมุงเนนระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยการจัดทําแผนการพัฒนา
บัณฑิตทุกระดับ ทุกกลุมสาขาวิชาที่ชัดเจนทั้งปริมาณและคุณภาพ ทั้งที่เปนทิศทางรวมและเฉพาะดาน โดยจะตอง
สอดคลองกับความตองการกําลังคนของประเทศ นโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งศักยภาพพื้นฐาน
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 มหาวิทยาลัยไดมีการทําวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผล ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัย และระดับคณะ เชน คณะแพทยศาสตร ที่ไดมีการติดตามบัณฑิตที่จบการศึกษาแลวมาอยางตอเนื่อง  
 ในการสํารวจระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ ผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตในระหวางปฏิบัติ
หนาที่ มหาวิทยาลัยไดสอบถามในประเด็นที่ครอบคลุมคุณสมบัติหลักที่เก่ียวของกับการทํางานใน 3 ดาน      
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 คือ     

1)  ดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน     
2)  ความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน   
3)  ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

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

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

ปานกลาง 2.51 – 3.50 
นอย 1.51 – 2.50 

นอยที่สุด 1.00 – 1.50 
  

 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอมหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ 2547 
(ดําเนินการสํารวจเดือนพฤศจิกายน 2547) 
 

งานบริการ กลุม
ตัวอยาง 

จํานวน คาเฉลี่ย 
( x ) 

รอยละ 

1. โรงพยาบาลศรนีครินทร : คณะแพทยศาสตร ผูรับบริการ 171 3.57 71.40 
2. งานบริการรักษาพยาบาลผูปวยโรคหัวใจและหลอด
เลือดขั้นสูง : ศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผูรับบริการ 121 3.67 73.40 

3.  งานบริการหองสมุด : สํานักวิทยบริการ ผูรับบริการ 166 4.06 81.20 
4. งานใหบริการเครือขายคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต
การใหบริการคอมพิวเตอรแกนักศึกษา:ศูนยคอมพิวเตอร ผูรับบริการ 167 4.18 83.60 

5.  ศูนยบริการวิชาการ ผูรับบริการ 179 3.87 77.40 
ภาพรวม  รอยละความพึงพอใจตอการใหบริการของ “มหาวิทยาลัยขอนแกน” 77.40 
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            สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอมหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ 2548
ดําเนินการสํารวจระหวางเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2548 
 

งานบริการ กลุมตัวอยาง จํานวน คาเฉลี่ย( x ) รอยละ 
1. การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม ผูรับบริการ 201 3.53 70.60 
2. การบริการดานการเจาหนาที ่ ผูรับบริการ 64 4.23 84.60 
3. การบริการจัดหางาน ผูรับบริการ 255 4.01 80.20 
4. งานบริการผูปวยนอก  โรงพยาบาลศรีนครินทร ผูรับบริการ 223 3.92 78.40 
5. งานบริการจายยาผูปวยนอก  ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ผูรับบริการ 61 4.23 84.60 

ภาพรวม  รอยละความพึงพอใจตอการใหบริการของ “มหาวิทยาลัยขอนแกน” 79.68 
  
 สําหรับการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอมหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ 2549
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดมอบหมายใหสํานักวิจัยเอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปนที่ปรึกษาในการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอมหาวิทยาลัยขอนแกน  ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกงานบริการ จํานวน 3  
งาน ดังนี้ 
 1) การบริการรักษาพยาบาล  ผูปวยนอก  โรงพยาบาลศรนีครินทร  คณะแพทยศาสตร * 
 2) การบริการรักษาพยาบาลผูปวยนอก  ศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ * 
 3) การใหบริการหองพัก  อาคารขวัญมอ  
หมายเหตุ   
 *   เปนงานบรกิารที่ไดรับการสํารวจความพึงพอใจ ในปงบประมาณ 2549 

  การรับฟงและเรียนรู ความตองการและความคาดหวัง ดานคณาจารย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 มหาวิทยาลัยไดมีการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
(เชษฐา โพธิ์ประทับ และคณะฯ, พ.ศ. 2548) 
 จากการสัมภาษณประธานสภาคณาจารย ไดขอคิดเห็นดังนี้ ในปจจุบันสิ่งที่มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการ 
คือ โครงการพัฒนาจรรยาบรรณอาจารย และการพัฒนาอาจารยเพื่อเขาสูตําแหนงวิชาการ แตสิ่งที่ตองคํานึง คือ 
ภาพรวมวาเราจะนําการศึกษาของประเทศไปทิศทางไหน โดยเฉพาะทางดานอุดมศึกษาแลวมหาวิทยาลัยจะผลิต
บัณฑิตที่สอดคลองกันไดอยางไร ปจจัยการเปดเสรีทางการศึกษา และสภาพการแขงขัน  
 ในสวนของสภาคณาจารย มีความคาดหวังในการพัฒนาคนที่จะเขาสูระบบ การสรางเครือขายวิชาการ
เปนกลุมๆ และสรางระบบสนับสนุนวิชาการ การสรางผลงานการวิจัย ความผาสุกความพึงพอใจ โครงสรางและ
ระบบธรรมาภิบาล การถายทอดแผนกลยุทธและเปาหมายของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น (ที่มา: บท
สัมภาษณ ผูชวยศาสตราจารยพิศิษฐ โจทยก่ิง ประธานสภาคณาจารย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2547) 

  การรับฟงและเรียนรู ความตองการและความคาดหวัง ดานขาราชการ และลูกจาง มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน 
 จากการสัมภาษณประธานสภาขาราชการและลูกจาง ไดขอคิดเห็นดังนี้ ในสวนของสภาขาราชการและ
ลูกจาง มีความคาดหวังตอการวางระบบงานที่ชัดเจน การบริหารอัตรากําลัง กระบวนการกระจายงานในหนวยงาน 
เพื่อใหเกิดการตัดสินใจ แนวทางความกาวหนาในสายงาน การเลื่อนตําแหนง รวมถึงบุคลากรที่เปนลูกจาประจํา 
ลูกจาชั่วคราว ระบบการประเมินการทํางานของหนวยงาน ที่ชัดเจน และเปนมาตรฐานเดี่ยวกัน และการให
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ความสําคัญของระบบการประกันคุณภาพ การอบรมและเพิ่มพูนความรู โดยเฉพาะของหัวหนางาน การอบรมซึ่ง
สอดคลองกับภารกิจของหนวยงานนั้นๆ รวมถึงการติดตามหรือประเมินผลดานทักษะ และการพัฒนางาน รวมถึง
การสรางผูบริหารรุนใหมแทนรุนเกา การสรางขวัญและกําลังใจ ความตองการดานสวัสดิการ ดานความปลอดภัย
หรือความเสี่ยงในสถานที่ทํางาน ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน ดานการตรวจสุขภาพ และดาน
สวัสดิการที่พักอาศัย คุณภาพของโรงอาหาร เปนตน รวมถึง ชองทางของการเสนอความคิดเห็น/ขอรองเรียน 
รวมถึงการมีสวนรวมของขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางตอทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (บทสัมภาษณ        
นายวิฑูรย อรามพงษพันธ ประธานสภาขาราชการและลูกจาง มหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อ 26 สิงหาคม 2547) 
 

2. ความทาทายขององคกร (Organizational Challenges) 
 

ก. สภาพแวดลอมดานการแขงขัน 
  

   ลําดับในการแขงขันของ มหาวิทยาลัย ขนาดและการเติบโต เมื่อเทียบกับสถาบัน/หนวยงาน
อ่ืนที่มีภารกิจคลายคลึงกันหรือตลาดการศึกษาเดียวกัน 
 จากมติที่ประชุมคณบดี (ประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2549) และการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2549) ไดมีมติเห็นชอบ ใหมีการเพิ่มคาน้ําหนักตามเกณฑ
การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ในมาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต และมาตรฐานดานงานวิจัยและ
งานสรางสรรค ทําใหมหาวิทยาลัยขอนแกน ถูกจัดอยูในกลุมที่ 1 คือ กลุมสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและการ
วิจัย ซ่ึงประกอบดวย มหาวิทยาลัยภาครัฐ 19 แหง ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง มหาวิทยาลัย
รามคําแหง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในป พ.ศ. 2542          
(ค.ศ. 1999) มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเขารับการจัดลําดับ University ranking ในเอเชีย จัดทําโดยนิตยสาร 
Asia week ซ่ึงมหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับการจัดลําดับอยูในลําดับที่ 59 

ตาราง แสดงถงึ University Ranking ในเอเชีย จัดทําโดยนิตยสาร Asia week ป ค.ศ.1999 
 

Overall Score 
(100%) 

Academic 
Reputation 
(20%) 

Student 
Selectivity 
(25%) 

Faculty Resources 
(25%) 

Research (20%) 
financial 
resources 
(10%) 

Tohoku University 73.71(1) 16.28(14) 21.76(5) 19.53(3) 9.65(6) 6.49(3) 

Kyoto University 73.10(2) 20.00(1) 19.51(12) 16.44(20) 11.95(2) 5.20(9) 

Seoul National University 71.28(3) 19.55(4) 21.79(4) 17.37(12) 8.62(11) 3.95(29) 
University of Hong Kong 70.97(4) 18.96(6) 14.73(55) 21.11(1) 9.72(5) 6.45(4) 

Chulalongkorn University 54.77(29) 16.07(16) 15.82(42) 16.27(25) 3.03(46) 3.58(37) 
Thammasat University 51.42(38) 12.82(39) 16.21(36) 16.37(24) 1.68(68) 4.34(19) 
Mahidol University 51.37(39) 12.50 (45) 14.78(53) 16.87(18) 2.30(57) 4.92 (14) 
Prince of Songkla University 50.51(44) 10.40(69) 18.01(20) 17.60(10) 1.41(71) 3.09(48) 
Chiang Mai University 44.99(66) 11.24(62) 15.78(43) 14.55(52) 1.69(67) 1.73(68) 
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ตารางแสดงถึง University ranking ในเอเชีย ของมหาวิทยาลัยขอนแกน จัดทําโดยนิตยสาร Asia week  
ป ค.ศ. 2000 
 

 
Overall Score 

(100%) 

Academic 
Reputation 
(20%) 

Student 
Selectivity 
(25%) 

Faculty 
Resources 
(25%) 

Research 
(20%) 

Financial 
Resources 
(10%) 

Kyoto University 83.17 (1) 20.00 (1) 25.00 (1) 20.49 (6) 11.48 (4)  
Tohoku University 83.05 (2) 16.47 (11) 24.45 (4) 21.10 (3) 13.58 (1)  
University of Hong Kong 82.55 (3) 17.57 (9) 24.11 (7) 22.27 (1) 10.47 (7)  
Seoul National University 81.96 (4) 19.17 (2) 24.99 (3) 19.63 (7) 12.15 (2)  
Thammasat University 53.46 (51) 13.39 (29) 21.45 (42) 14.83 (51) 1.22 (73) 2.56 (52) 

Prince of Songkla University 52.26 (53) 10.14 (67) 22.42 (31) 16.68 (29) 0.88 (74) 2.14 (57) 

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

Chiang Mai University 49.17 (62) 12.02 (42) 22.54 (27) 12.20 (63) 1.32 (70) 1.10 (68) 

Kasetsart University 48.98 (63) 11.79 (46) 20.92 (50) 10.78 (68) 2.30 (62) 3.19 (46) 
 
            ตารางแสดงถึง University Ranking ในเอเชียจัดทําโดยนิตยสาร Asia week ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
แยกตามตัวชี้วัด (KPI) ป ค.ศ. 2000 
 

KPI Kyoto 
University 

Tohoku 
University 

University 
of Hong 
Kong 

Seoul 
National 

University 

Thammasat 
University 

Prince of 
Songkla 

University 

Khon Kaen 
University 

Chiang Mai 
University 

Kasetsart 
University 

Students per 
academic staff 

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

10 (34) 10 (33) 

Graduate 
students as % 
of total 
students 

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

21.79 (27) 20.78 (31) 

Citations in 
international 
journals per 
teacher/resear
cher 

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

0.04 (63) 0.02 (69) 

Internet 
bandwidth per 
student (kbps) 

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

  

อนึ่ง จากการจัดอันดับ เพื่อการประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย ป 2548 โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พบวา การจัดกลุมที่ประมวลโดยใชกลุมดัชนีชี้วัดดานการเรียนการสอน (Teaching 
Ranking Indicator) ประกอบดวยอัตราสวนนักศึกษาตออาจารย 20% บุคลากร 20% งบประมาณ 20% ความ
เปนนานาชาติ 10% และการไดรับรางวัล 10% พบวา มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนอันดับที่ 2 จากจํานวน 50 
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มหาวิทยาลัย อยูในกลุมดีเลิศ  และ การจัดกลุมที่ประมวลโดยใชกลุมดัชนีชี้วัดดานการวิจัย (Research Ranking 
Indicator) ประกอบดวย งบประมาณ 20% บุคลากร 20% ผลงาน 45% และบัณฑิตศึกษา 15% พบวา 
มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนอันดับที่ 7 จากจํานวน 50 มหาวิทยาลัย อยูในกลุมดีเยี่ยม นอกจากนี้ ในการจัดอันดับ
ของ THES-QS World Ranking 2006 ซ่ึงเปนการจัดลําดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยการประเมินจาก Research 
Quality 60%, Graduate Employability 10%, International Outlook 10% และ Teaching Quality 20% 
พบวา มหาวิทยาลัยขอนแกน ถูกจัดอยูในลําดับที่ 475 ของโลก 
 

  ปจจัยสําคัญที่ทําใหมหาวิทยาลัย ประสบความสําเร็จ การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่เกิดขึ้น ซ่ึงมีผลตอ
สภาวะการแขงขันของมหาวิทยาลัย  

1.  ผูบริหาร มีวิสัยทัศนกวางไกล มีนโยบายและแผนยุทธศาสตรเชิงรุก แนวปฏิบัติที่ชัดเจนและ
โปรงใสตรวจสอบได 

2.  มีระบบการบริหารที่ไวตอการเปลี่ยนแปลง รวมถึง ระบบการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง
ผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.  มีนโยบายและแผนยุทธศาสตรที่สงเสริมการมุงสูความเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัยที่ตอเนื่อง
และชัดเจน และมีระบบการสื่อสารที่ชัดเจนภายในองคกร  

4.  มีความรวมมือกับองคกรอื่นทั้งในระดับชุมชน ประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ เพื่อสนับ     
ยุทธศาสตรเชิงรุกของการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย และพันธกิจที่สําคัญของมหาวิทยาลัย 

5. คณาจารย และบุคลากร มีจุดมุงหมายสูการวิจัยรวมกันทุกคน ความคิดเชิงระบบ และการทํางาน
เปนทีมแบบบูรณาการระหวางสาขาวิชา 

6.  มีระบบบริหารทรัพยากร งบประมาณ และปจจัยเก้ือหนุน ที่เอ้ือตอการแขงขันได 

7.  มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงขอมูลสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ 

 (ที่มา: ผลจากประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูบริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวาง
วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2549 ณ โรงแรมจุลดิสเขาใหญ จ. นครราชสีมา) 
 

  แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบ และเชิงการแขงขันที่สําคัญสําหรับการบริการที่คลายคลึงกันกับองคกรอื่น  
 เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดถูกจัดอยูในกลุมที่ 1 คือ กลุมสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและ   
การวิจัย ซ่ึงประกอบดวย มหาวิทยาลัยภาครัฐ 19 แหง มหาวิทยาลัยจึงไดพิจารณาในการนําขอมูลจาก
มหาวิทยาลัยภาครัฐทั้ง 19 แหงเปนขอมูลสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ จากการที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพ (สมศ.) ไดสังเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายนอก สถาบันอุดมศึกษา จํานวน42 แหง 
มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงไดนําผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ปรากฎเปนตัวชี้วัด มา
สรุปและเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยตัวชี้วัดของ สมศ. ของมหาวิทยาลัยภาครัฐ 10 แหง (ที่มา: สรุปผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก สถาบันอุดมศึกษา กลุมงานจัดการประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มกราคม 2548 รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา245 
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และ 2546 มหาวิทยาลัยขอนแกน ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และรายงานการประเมินตนเอง ประจําป
การศึกษ า 2547 มหาวิทยาลัยขอนแกน)   
 จากการที่มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเขารวมการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐในสังกัด และในกํากับ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยระบบฐานขอมูล Online (Ranking) โดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เริ่มเมื่อป 2548 มหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงผลการประเมินของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในดาน การ
เรียนการสอน อยูในลําดับที่ 2 และดานการวิจัย อยูในลําดับที่ 7 ของมหาวิทยาลัยภาครัฐ 50 แหง นอกจากนี้ ใน
ป 2549 Time Higher Education Supplement (THES) – QS World University Ranking 2006 ไดมีการประกาศการ
จัดลําดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยใชขอกําหนด 4 ดาน ไดแก Research Quality (60%), Graduate Employability 
(10%), International Outlook (10%) และ Teaching Quality (20%) และมีการแบงสาขาออกเปน ดาน Art & 
Humanities, Engineering & IT, Life Sciences & BioMedicine, Natural Science และ Social Science โดย
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดถูกจัดลําดับเปนลําดับที่ 475 จากมหาวิทยาลัย ทั้งหมด 520 แหงทั่วโลก 
 จากการเปรียบเทียบ สถานภาพของระบบเครือขายเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐ 11 แหง   
ไดผลลัพธ ดังนี้ 
 

 1. แบนดวิดธออกสูระบบอินเตอรเน็ต : ขอมูลสถานภาพแบนดวิดธในการเชื่อมโยงกับระบบเครือขาย
สารสนเทศอินเตอรเน็ต มหาวิทยาลัยขอนแกน มีคาเฉลี่ยการใชงานเทากับ 75 Mbps ซ่ึงมากกวาคาเฉลี่ยรวม 
(71.82 Mbps) อยูเล็กนอย และเมื่อพิจารณาคาดังกลาว โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย มหาวิทยาลัยขอนแกน
จัดอยูในในอันดับที่ 5 ของสถาบันอุดมศึกษา 11 แหง ที่ทําการศึกษาขอมูลเปรียบเทียบ 
 2. จํานวน AP : สําหรับจํานวน Wireless Access Point ตามโครงการเครือขายไรสายสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ พบวา จํานวนแอกเซสพอยตที่ดําเนินการของมหาวิทยาลัยขอนแกน มี 120 แอกเซสพอยต จัดวามากเปน
อันดับ 5 ของทั้งหมด ซ่ึงมีคาเฉลี่ยที่ 128.55 แอกเซสพอยต โดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีคามากกวา 
มหาวิทยาลัยขอนแกน คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพระจอม
เกลาธนบุรี และมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 (ที่มา: รายงานผลการดําเนินงาน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางไอที ป 2546-2549 ศูนย
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน)  
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กราฟ แสดงคาเฉลี่ย Bandwidth ที่ใชงานจรงิของสถาบันอุดมศึกษา 
 (ที่มา : เว็บไซตแสดงปริมาณการใชงานระบบเครือขายของสํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
www.uni.net.th เขาถึงเมื่อ 15 มิถุนายน 2549) 
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กราฟ แสดงจาํนวน Wireless Access Point 
 (ที่มา : เอกสารโครงการเครอืขายไรสายสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    
พ.ศ. 2548) 
 
 นอกจากนั้น จากการที่มหาวิทยาลัยไดมีความชัดเจนในการทําใหบรรลุวิสัยทัศนเพื่อความเปน
มหาวิทยาลัยที่เปนเลิศ โดยการกําหนดตําแหนง (positioning) ใหแกมหาวิทยาลัย คือ “มหาวิทยาลัยแหงการ
วิจัย” ในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในของคณะตางๆ จึงสามารถมีการกําหนดขอมูลสารสนเทศ
เชิงการเปรียบเทียบในหัวขอหรือตัวชี้วัดที่เก่ียวของกับสาขาวิชาชีพไดรวมดวย ตัวอยาง เชน คณะแพทยศาสตร 
ไดมีการรายงานการเปรียบเทียบเงินทุนวิจัยภายในและภายนอกสถาบันของคณะแพทยศาสตรตางๆ เงินวิจัยรวม
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จากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยของคณะแพทยศาสตร และแสดงจํานวนผลงานวิจัยทั้งหมดใน
ฐานขอมูล Pubmed ของคณะแพทยศาสตร เปรียบเทียบกับสถาบันแพทยศาสตรแหงอ่ืนๆ เปนตน 
ขอมูลสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ นอกมหาวิทยาลัย ดานการวิจัย ของกลุมคณะแพทยศาสตร 
 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบเงินทุนวิจัยภายในและภายนอกสถาบันของคณะแพทยศาสตรตางๆ      
      

 
 

จะเห็นไดวาในป 2547 เงินทุนวิจัยของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน สูงสุดในบรรดา
โรงเรียนแพทยตางๆ ยิ่งถาพิจารณาจากเงินทุนวิจัยตออาจารย 1 ทาน จะยิ่งเห็นความแตกตางชัดขึ้น 
 แผนภูมิแสดงเงินวิจัยรวมจากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารย ของคณะแพทยศาสตร      
ระหวางป พ.ศ. 2541-2547 
 

 
  

 แผนภูมิ แสดงจํ านวนผลงานวิ จั ยทั้ งหมดในฐานข อมู ล  Pubmed ของคณะแพทยศาสตร               
ระหวางป พ.ศ. 2541-2547 
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 แผนภูมิ แสดงจํานวนผลงานวิจัยทั้งหมดในฐานขอมูล Pubmed ตออาจารยของคณะแพทยศาสตร     
ในแตละสถาบัน ในแตละป 
 

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

 ความทาทายดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 

ดานการวิจัย 
- การใหไดมาซึ่งนักวิจัยที่มีคุณภาพสูง 
- การกําหนดทิศทางการวิจัย เพื่อการไดมาซึ่งผลงานวิจัยแบบเพิ่มมูลคา การเชื่อมโยงงานวิจัยสู

การผลิตบัณฑิตและการบริการทางวิชาการ 
- การสรางทีมวิจยัแบบสหสาขาวิชา เพื่อการบรูณาการงานวิจยั 

ดานการผลิตบัณฑิต 
- กระบวนการคัดสรรเพื่อใหไดนักศึกษาที่มีคุณภาพ 
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- หลักสูตรที่มีการบูรณาการขามสาขาที่มีความสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน/
ตลาดวิชาชีพ และการกําหนดสาขาเดนดานการวิจัย Focus Area 

- การผลิตบัณฑิตที่มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ  
- การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู มีความสามารถแขงขันระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

สามารถปรับตัวไดดี และเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต  
ดานการบริการ 

- การใหบริการวิชาการที่สอดคลองตอปญหาสังคม/ชุมชนทองถ่ิน และสอดคลองกับพันธกิจ/
บทบาทหนาที่ของมหาวิทยาลัย 

 
 ความทาทายดานปฏิบัติการและการเรียนรู และการปฏิบัติการอื่น ๆ 

- การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถนําแผนไปสูการปฏิบัติได มีการกําหนดความ
รับผิดชอบ และมีระบบการติดตามประเมินผลที่ดี  

- กระบวนการใหความสําคัญกับผูมีสวนไดเสีย และการมีจิตใจของการใหบริการ 
- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย การจัดการเรียนการสอนแบบ virtual การทํา E-Learning ทุก

รายวิชา ใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเรียนรูแบบตลอดชีวิต 
- บุคลากรมีกระบวนการเรียนรูเปนทีม กระบวนการเรียนรูการคิดวิเคราะห สามารถทําวิจัย อยาง

มีประสิทธิภาพ มีงานวิจัยใหเปนกลุมกอน และมีการบูรณาการ 
- การจัดโครงสรางและระบบงาน เพื่อใหมีการจัดสรรทรัพยากร การใชทรัพยากรรวมกันอยาง

คุมคา มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 
- การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ เพื่อการรายงานและปรับปรุงผลการ

ดําเนินงานขององคกร ตลอดจนการจัดลําดับเพื่อเปรียบเทียบกับสถาบันอ่ืน 
 

 ความทาทายดานทรัพยากรบุคคล 
- กระบวนการสรรหาผูนําที่มี Good Governance รวมถึง การสรรหาผูนําการวิจัยที่มีศักยภาพสูง  
- การปรับโครงสราง ตําแหนงสายงาน การกําหนดภาระงาน และทรัพยากรดานคณาจารยและ

บุคคลากรสาขาขาดแคลน การจัดสรรบุคลากรใหเหมาะกับงานในหนาที่ตลอดจนความกาวหนาในสายอาชีพ 
- การเพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากร การมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ เพื่อใหเกิดความคลองตัว

และเพิ่มคุณภาพงาน 
- ระบบการประเมิน การประกันคุณภาพ และการติดตามประเมินผลงานอยางตอเนื่อง 
- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และวัฒนธรรมองคกรใหตอบสนองวิสัยทัศนขององคกร รวมถึง 

ระบบการสื่อสาร การสรางแรงจูงใจ ระบบเชิดชูเกียรติยกยองผูมีความสามารถ 
- ระบบการเรียนรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกรที่มีประสิทธิภาพ 

 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงาน (Performance Improvement System) 
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 คณะผูบริหาร คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก และหนวยงาน มีการประชุม การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อวางแผนกลยุทธเปนประจําและตอเนื่อง เพื่อทบทวนและแปลงวิสัยทัศนและพันธกิจใหเปนแผน
ดําเนินการทั้งระยะสั้น และระยะยาว 
 พรอมดวยมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2549 
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกําหนดนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให
อธิการบดีปฏิบัติดานการพัฒนาคุณภาพ ไดแก   
            นโยบาย : เปนสถาบันที่มุงสนับสนุนและสงเสริมใหการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารและดําเนินงานทุกระบบขององคกร เพื่อพัฒนาไปสูองคกรแหงคุณภาพที่ไดรับการยอมรับตาม
มาตรฐานสากล 
   พันธกิจ (1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารและดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยเนนการทํางานอยาง
มีคุณภาพใหเปนวัฒนธรรมขององคกร 
     (2) กําหนดมาตรการและกลไกการนําผลการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับคุณภาพของงานมาสราง
ใหเกิดองคกรแหงการเรียนรูก็ได  
 

  แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย 
- การคํานึงถึงความตองการของผูใชบริการเปนหลัก โดยใหบริการที่มีคุณภาพ 
- การเพิ่มอิสระในการบริหารโดยการลดการควบคุมจากมหาวิทาลัย เพื่อความคลองตัวในการบริหาร

จัดการ 
- ระบบการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดและใหรางวัลผลการดําเนินงานระดับคณะ/

หนวยงาน และระดับบุคคล 
- สรางระบบสนับสนุนทั้งดานบุคลากรและเทคโนโลยี 
- กําหนดวัตถุประสงคและตัวชี้วัดผลการดําเนินงานอยางชัดเจนเปนรูปธรรม ใหความสําคัญตอการ

รับผิดชอบตอผลงาน 
- ใหความสําคัญตอการควบคุมผลสัมฤทธิ์ และการเชื่อมโยงใหเขากับการจัดสรรทรัพยากร และการให

รางวัล 
- ปรับปรุงโครงสรางองคกรใหมีขนาดเล็ก เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน มีการจางเหมางานบางสวน

ออกไป 
- มีระบบใหบริการสาธารณะ เพื่อชวยปรับปรุงประสิทธิภาพใหดีขึ้น 
- ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานใหมีความทันสมัย โดยอิงแบบการบริหารของภาคเอกชน 
- เสริมสรางวินัยในการใชจายเงินแผนดิน ความประหยัดและความคุมคาในการใชทรัพยากร 

              ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแกน จะแบงการปรับปรุงประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดผลการดําเนินการที่ดีและ
ตอเนื่องดวย 
 1. การปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหาร 

1.1 ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานใหทันสมยั 
1.2 การบรหิารงานในรูปแบบเชิงธุรกิจมากขึ้น 
1.3 การบรหิารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ ์
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 2.  การลดขนาดและการกระจายอํานาจ 
2.1 เปดใหกลไกตลาดเขามาแทนภาครัฐ 
2.2 การจัดประเภทภารกิจงานหลักและงานรอง 
2.3 การเปดใหมีการทดสอบตลาด 
2.4 การเปดใหมีการแขงขัน 
2.5 การแยกผูซ้ือบริการและผูใหบริการออกจากกัน 
2.6 ใชระบบการทําสัญญาขอตกลง 
2.7 การจัดตั้งองคการบริหารงานอิสระของฝายบริหาร 

 3. การมุงสูความเปนเลิศ โดยใหความสําคัญเรื่องวัฒนธรรมองคกร คานิยม จรรยาบรรณ วิชาชีพ   
การบริหารความเสี่ยง 
 4. การใหความสําคัญตอการบริการประชาชน 

4.1 การมุงเนนคุณภาพการดําเนินงาน 
4.2 การใหความสําคัญตอความพึงพอใจของลูกคาผูรับบริการ 
4.3 การมสีวนรวมของประชาชน 

 
  แนวทางที่มหาวิทยาลัยรักษาระดับการมุงเนนการปรับปรุงผลการดําเนินงาน และการเรียนรูขององคกร 

วิธีการที่มหาวิทยาลัยดําเนินการ เพื่อใหมีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่สําคัญอยางเปนระบบ 
 มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญของการจัดการความรู และการเรียนรูขององคกร โดยมีการจัดทําแผนการ
จัดการความรู (Knowledge Management-KM) ของมหาวิทยาลัย การทําวิจัยสถาบันในหัวขอที่สําคัญตอการ
พัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน การวิเคราะหผลการดําเนินงานจากการประกันคุณภาพ เทียบกับเปาหมาย       
และแนวโนม การสงเสริมการสรางนวัตกรรม จัดทําแนวการปฏิบัติที่ดี และแนวทางการปรับปรุงผลการประเมิน 
และมีการปรับปรุงดัชนีชี้วัดที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ และระบบการประเมินที่เก่ียวของอยูเสมอ  
 ในปการศึกษา 2548 และปงบประมาณ 2549 มหาวิทยาลัยไดพิจารณาแลวเห็นวาระบบสนับสนุนที่ยัง
มีปญหาในทางปฏิบัติตอการที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงองคกรตามยุทธศาสตร คือระบบการเงินบัญชีและพัสดุ 
โดยเฉพาะเรื่องของระบบการเงินและบัญชี ระบบการจัดซื้อ จัดจางและการเบิกจาย รวมถึงขึ้นตอนการดําเนินงาน 
การเก็บหลักฐาน ซ่ึงยังมีความลาชาและสับสน ทั้งน้ีอาจจะเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติและการนํา
เทคโนโลยีเขาใชในการจัดการ มหาวิทยาลัยจึงเลือกจัดการความรูในดานการเงิน พัสดุ การจัดซื้อจัดจาง ซ่ึงเปน
งานที่มีผลกระทบสูงตอการปรับเปลี่ยนองคกรและบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
 ในปการศึกษา 2548 และปงบประมาณ 2549 มหาวิทยาลัยไดนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (Public Sector Service Management Quality Award-PMQA)และเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ 
(Thailand Quality Award-TQA) มาประยุกตใชกับการจัดการคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
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สวนที่ 2 
ผลการดําเนินงานและแนวทางในการพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
 

วิสัยทัศนดานการผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษา: 
 มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนสถาบันที่ผลิตบัณฑิตใหมีลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค ทั้งดานภูมิปญญา 
จริยธรรม และพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน และประเทศ และในระดับที่
สามารถแขงขันกับนานาชาติได 
 แผนการดําเนินงาน ประกอบดวย 5 กลยุทธ(แผนงานรอง) และโครงการรวม 49 โครงการ มีผลลัพธ 
ดังนี ้

 ผลการดําเนินการ 
 จํานวน ดําเนินการแลว อยูในระหวางดําเนินการ ยังไมไดดําเนินการ 
  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ระดับกลยุทธ 5 5 100 - - - - 
ระดับโครงการ  49 100 - - - - 

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

 
   ผลงานดานการผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่สําคัญ มีดังตอไปนี้ 

 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยไดมีการจัดทําแผนการผลิตบัณฑิตทุกระดับ ทุกกลุมสาขาวิชาที่ชัดเจน ทั้งปริมาณและ
คุณภาพ ทั้งที่เปนทิศทางรวมและเฉพาะดาน โดยจะตองสอดคลองกับความตองการของการลังคนของประเทศ 
และการพัฒนาประเทศ  นโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษา  รวมทั้ ง ศักยภาพพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีการจัดสัมมนาเพื่อทําแผนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยทั้งระดับปริญญาตรี   
และระดับบัณฑิตศึกษา 
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 ในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ไดดําเนินการครอบคลุมสาขาวิชาตางๆ ที่เปนความตองการของรัฐ
และสังคม โดยจัดการเรียนการสอนครบทุกระดับปริญญา มหาวิทยาลัยไดขยายการผลิตบัณฑิต จนทําใหปจจุบัน
มีหลักสูตร จํานวน 300 หลักสูตร จําแนกเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 93 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
25 หลักสูตร ปริญญาโท 125 หลักสูตร และปริญญาเอก 57 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรนานาชาติ                  
รวม 28 หลักสูตร ในการรับนักศึกษาไดเพิ่มจํานวนนักศึกษาจาก 18,432 คน ปการศึกษา 2545 เปน 27,449 
คนของปการศึกษา 2549 หรือคิดเปนรอยละเพิ่มขึ้น 32 โดยจําแนกเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นจาก
จํานวน 3,413 คนในปการศึกษา 2545 เปน 6,987 คนในปการศึกษา 2549  หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 104 และใน
จํานวนนี้มีนักศึกษานานาชาติเพิ่มขึ้นจาก 54 คนในปการศึกษา 2545 เปน 96 คนในปการศึกษา 2548 หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 43  นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยไดขยายการผลิตบัณฑิตในสาขานิติศาสตรและจัดตั้งคณะนิติศาสตร 
 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป  

 ในดานคุณภาพของบัณฑิต มหาวิทยาลัยไดมีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในกระบวนการผลิตบัณฑิตทั้ง
ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการควบคุมและติดตามประเมินผลการผลิตบัณฑิตใหมี
คุณภาพ เปนที่ตองการของตลาด ตลอดจนบัณฑิตสามารถนําความรูทางวิชาการและวิชาชีพไปใชในการประกอบ
อาชีพที่สุจริต โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ทุกป
การศึกษา               
 ผลการสํารวจ พบวา ในปการศึกษา 2544 มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 3,133 คน พบวา มีงานทําแลว 
รอยละ 78.12 ในปการศึกษา 2545 มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 2,757 คน พบวา มีงานทําแลว 
รอยละ 77.87 ในปการศึกษา 2546 มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 2,749 คน พบวา มีงานทํารอยละ 78.50  
 ในปการศึกษา 2547 มหาวิทยาลัยไดมีการวิ เคราะหการหางานทําของบัณฑิต มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน รุนที่ 38 ปการศึกษา 2547 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหางานทําของบัณฑิตในดานตางๆ ดังนี้ 

1) ประเภทงานที่บณัฑิตทํา 
2) ภูมิภาคที่บณัฑิตทํางาน 
3) ความพงึพอใจในงานที่ทาํของบัณฑิต 
4) รายไดตอเดือนที่บัณฑิตไดรบั 
5) สาเหตุของการไมมีงานทาํ 
6) ปญหาในการหางานทาํ 

โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากบัณฑิตที่มารายงานตัวเขารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 22 
ธันวาคม 2548 จํานวนทั้งสิ้น 3,537 คน ซ่ึงมีผูตอบแบบสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิต จํานวน 3,134 
คน คิดเปนรอยละ 88.61 มีงานทําแลวรอยละ 78.40 (รายงานการวิเคราะห ภาวะการหางานทําของบัณฑิต รุน
ที่ 38 ปการศึกษา 2547 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน)  
 ผลที่ไดจากการสํารวจ มหาวิทยาลัยฯไดนํามาวิเคราะหอัตราการไดงานทําหลังจากสําเร็จการศึกษา
ภายใน 3-12 เดือน และสงรายงานผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตใหทุกกลุมสาขาไดรับทราบ  แมวา
จะมีบัณฑิตที่ไดงานทําและศึกษาตอเปนจํานวนมาก โดยพบวา ในปการศึกษา 2545, 2546 และ 2547 มี
บัณฑิตไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระรวมทั้งศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 82.00, 83.35 และ 88.97 แตใน
ขณะเดียวกันก็มีบัณฑิตที่ยังหางานทําไมได อยูระหวางรองาน หรือไมประสงคจะทํางาน ซ่ึงมหาวิทยาลัย ได
ตระหนักถึงภาวะการไดงานทําของบัณฑิต จึงไดมีแนวทางและนโยบายในการชวยเหลือใหบัณฑิตไดงานทํารวมทั้ง
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การประกอบอาชีพอิสระ โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการศึกษาใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู
ความสามารถ มีศักยภาพและเปนที่ตองการของตลาดและสังคม 
 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

 จากการสํารวจขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2547 (รุนที่ 38) ของมหาวิทยาลัย มีจํานวนบัณฑิต
ที่ตอบแบบสอบถามชวงวันซอมรับปริญญาทั้งหมด 3,134 คน พบวา ไดงานทําทั้งหมด 2,457 คน ไดทํางาน
ตรงสาขา จํานวน2,270 คน คิดเปนรอยละ 92.31 
 รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ 

 ในปการศึกษา 2547 มหาวิทยาลัย มีบัณฑิตที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 2,457 คน ใน
จํานวนนี้ มีบัณฑิตที่ไดระบุหรือแจงเงินเดือน จํานวน 1,889 คน ไมระบุหรือแจงเงินเดือน จํานวน  658 คน ดังนั้น 
จํ านวนบัณ ฑิตที่ ไ ด ง านทํ าและได รั บ เ งิ น เดื อน เริ่ มต น เป น ไปตาม เกณฑ เ ริ่ มต นของปริญญาตร ี
ขั้นต่ํา  (7,630 บาท) คิดเปนรอยละ 86.65 

 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 
 ผลงานดานคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ มีคุณภาพในระดับดี โดยดูจากตัวชี้วัดความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต ซ่ึงประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคใน 5 ดาน คือ การมีจริยธรรม คุณธรรมและความซื่อสัตยใน
วิชาชีพ การมีความรูความสามารถในการคิดวิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุมีผล การมีความรับผิดชอบตอสังคม
และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี การมีความสามารถในการประกอบอาชีพไดอยางมีคุณภาพและสอดคลองกับ
ความตองการของผูใชบัณฑิต และความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยรวม
ไดรับการประเมินอยูในระดับรอยละ 75  
 มหาวิทยาลัยฯ ยังไดสํารวจระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ  ผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใน
ระหวางปฏิบัติหนาที่ โดยไดสอบถามในประเด็นที่ครอบคลุมคุณสมบัติหลักที่เก่ียวของกับการทํางานใน  3 ดาน 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 คือ     

1)  ดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน     
2)  ความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน   
3)  ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

            อโนทัย ตรีวานิช (2546) ไดศึกษา ความพึงพอใจของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแกน รุนปการศึกษา 2544 
ที่มีตอสภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยดานตางๆ พบวา บัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
โดยที่สภาพที่พอใจมากที่สุดสามอันดับแรก ไดแก เวลาที่อาจารยใหคําปรึกษาและชวยเหลือนักศึกษานอกเวลาเรียน 
เวลาใหการบริการของสํานักวิทยบริการ และความทันสมัยของเนื้อหา สวนสภาพที่พอใจนอยที่สุดสามอันดับแรก 
ไดแก เวลาใหบริการของศูนยคอมพิวเตอร ความเหมาะสม/ความทันสมัยของเครื่องคอมพิวเตอรในศูนย
คอมพิวเตอร และสภาพหองปฏิบัติการ/เครื่องมือ อุปกรณ สามอันดับแรกที่บัณฑิตใหความเห็นวาควรปรับปรุง
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไดแก วิธีสอน พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และบัณฑิตเห็นวาควรมีการปรับปรุงหลักสูตร โดยควรปรับปรุงในดานเนื้อหาที่
เนนการนําไปปฏิบัติไดจริงหรือปฏิบัติจริงมากที่สุด รองลงมา คือ การเพิ่มความสามารถดานภาษาตางประเทศ 
และเพิ่มความทันสมัยของเนื้อหา 
           ผลการสํารวจในปการศึกษา 2546 พบวา นายจางผูประกอบการ ผูใชบัณฑิต มีความพึงพอใจคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตอยูในระดับมากทุกดาน โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม 3.80  
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          ผลการสํารวจในปการศึกษา 2547 พบวา นายจางผูประกอบการ ผูใชบัณฑิต มีความพึงพอใจคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตอยูในระดับมากทุกดาน โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม 3.87 ซ่ึงสงูกวาในปการศึกษา 
2546   

 จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ หรือ ดานอ่ืนทีเกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือนานาชาติ ใน
รอบ 3 ปที่ผานมา 
 ในรอบ 3 ปที่ผานมา มีนักศึกษาและศิษยเกาไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิขาการ และวิชาชีพ 
จํานวน 311 คน 

 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ในรอบ 
3 ปที่ผานมา 
 ในรอบ 3 ปที่ผานมา มีจํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ จํานวน 98 ผลงาน 

 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโท ที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท
ทั้งหมด 
 ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยฯ มีบทความวิทยานิพนธปริญญาโทที่ไดตีพิมพในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติ 254 บทความ มีจํานวนวิทยานิพนธทั้งหมด 464 เรื่อง คิดเปนรอยละ 54.74  

 บทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด 
 ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยฯ มีบทความวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ไดตีพิมพในวารสารระดับชาติ/
นานาชาติจํานวน 71 บทความ มีวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด 44 เรื่อง คิดเปนรอยละ 161.36      
 
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
 

วิสัยทัศนดานการวิจัย : 
 มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนแหลงสราง พัฒนาองคความรู และสรางนักวิจัยที่มีศักยภาพ เพื่อนําไปสูการ
พึ่งตนเอง การเพิ่มผลผลิต และการสรางมูลคาเพิ่ม การมีความเปนอยูที่ดีพอ สังคมเขมแข็ง สิ่งแวดลอมดี และ
เพื่อการไดขอมูลศักยภาพของทองถ่ินหรือประเทศ 
 แผนการดําเนินงาน ประกอบดวย 4 กลยุทธ (แผนงานรอง) และโครงการรวม 25 โครงการ มีผลลัพธ 
ดังนี้ 

 ผลการดําเนินการ 
 จํานวน ดําเนินการแลว อยูในระหวางดําเนินการ ยังไมไดดําเนินการ 
  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ระดับกลยุทธ 4 4 100 - - - - 
ระดับโครงการ 25 25 100 - - - - 
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แผนงานรองที่ 1  สรางและการพัฒนานักวิจัย 
  ประกอบดวย 5 โครงการ  ดําเนินการแลวเสร็จทุกโครงการ 
แผนงานรองที่ 2  ปรับปรุงโครงสรางและระบบบริหารงานวิจยั 
  ประกอบดวย 7 โครงการ  ดําเนินการแลวเสร็จทุกโครงการ 
แผนงานรองที่ 3  พัฒนาระบบและปจจัยสนบัสนุนการวิจัย 
  ประกอบดวย 8 โครงการ  ดําเนินการแลวเสร็จทุกโครงการ 
แผนงานรองที่ 4  การเผยแพรและการใชประโยชนผลงานวิจัย 
  ประกอบดวย 5 โครงการ  ดําเนินการแลวเสร็จทุกโครงการ 

  
มหาวิทยาลัยโดยฝายวิจัยไดกําหนดกลยุทธการพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารจัดการการวิจัย โดยมี

การกําหนดกรอบทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงความเปนเลิศทางวิชาการ จุดแข็งของนักวิจัย และ
พื้นที่ประกอบ โดยการมีสวนรวมของบุคลากรผานความเห็นชอบจากคณะตางๆ และจัดตั้งสํานักบริหารการวิจัย 
เปนหนวยงานภายใน สังกัดสํานักงานอธิการบดี เพื่อรับผิดชอบตอการจัดการงานวิจัยในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย และพยายามสงเสริมใหคณะที่มีปริมาณงานวิจัยสูงมีหนวยงานที่รับผิดชอบการวิจัยโดยตรง 
นอกจากนี้เพื่อใหเกิดการรวมกันทําวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยไดเปนแมขายของเครือขายการวิจัยใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกดวย 

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

นอกจากการจัดสรรทุนตางๆ เพื่อสงเสริมใหเกิดผลงานวิจัยตางๆ แลว มหาวิทยาลัยยังมีการกําหนดให
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรเปนสวนหนึ่งของการพิจารณาการรับการจัดสรรทุนวิจัยสําหรับปตอไปและการ
พิจารณาความกาวหนาของตําแหนงทางวิชาการ จึงทําใหอาจารยตองมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร ในสวนของ
ขอมูลซ่ึงสนับสนุนการวิจัย  มหาวิทยาลัยไดมีการเผยแพรขอมูลและสารสนเทศดานการวิจัยตางๆ บนเว็ปไซต
ของสํานักบริหารการวิจัย (http://ora.kku.ac.th/) ขอมูลขององคกรภายนอกที่เปนแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย 
รวมทั้งการจัดทําวารสารวิจัย มข. ซ่ึงเปนวารสารวิจัยในระดับชาติที่เปนแหลงตีพิมพผลงานวิจัยของอาจารยและ
บุคลากร   

มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการดําเนินการเพิ่มศักยภาพการวิจัยในทิศทางที่ตรงกับความตองการของ
ประเทศและตรงกับศักยภาพดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย  โดยการจัดตั้งศูนยวิจัยเฉพาะทางขึ้นจํานวน 18 ศูนย 
และจากผลการดําเนินการดังกลาวทําใหมีความบูรณาการของการวิจัยระหวางสาขาวิชาทําใหมีผลงานการวิจัยที่
สูงขึ้น ดังปรากฏผลงานจากที่มีการเผยแพรในลักษณะของการตีพิมพและนวัตกรรม นอกจากนี้ ในการกําหนดให
มีการดําเนินงานจัดทําฐานขอมูลกลางเพื่อรวบรวมและเผยแพรผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย จะชวยสนับสนุนให
การวิจัย การรายงานขอมูลและประมวลผลดานการวิจัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
           นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในดานการวิจัย เชน ทุนอุดหนุนวิจัย       
ทุนวิจัยสถาบัน ทุนอุดหนุนคณาจารยเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติในตางประเทศ 
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เปนตน และยังมีการจัดตั้งกองทุนสงเสริมสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพและเผยแพรผลงานวิจัยใน
วารสารระดับประเทศที่มีผูประเมินอิสระ (peer review)  และวารสารระดับนานาชาติ ผลงานดานการวิจัยที่สําคัญ 
มีดังตอไปนี้ 

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

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

บัณฑิตวิทยาลัยไดจัดใหมีการประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิทยานิพนธ  เพื่อใหนักศึกษาและผูสําเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไดเผยแพรผลงานวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระในรูปแบบการ
ประชุมสัมมนา ซ่ึงการนําเสนอผลงานแบงออกเปน 2 ประเภท คือ แบบบรรยายและแบบโปสเตอร จัดแบงกลุม
สาขาวิชาของงานวิจัยที่นําเสนอ ออกเปน 4 กลุม คือ วิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ วิทยาศาสตร
สุขภาพ และมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ผลงานที่นําเสนอในการประชุมทุกเรื่องจะไดรับการตีพิมพในรูป
เอกสารการประชุม (Proceedings) ซ่ึงจะเปนการสงเสริมใหมีผลสัมฤทธิ์ในเรื่องการตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธ   
และในการประชุมเสนอผลงานฯ ครั้งที่ 8 ปการศึกษา 2548 มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเขารวมจํานวน 110 
คน และมาจากสถาบันอ่ืนจํานวน 29 คน จาก 13 สถาบันเขารวมเสนอผลงาน 
 บัณฑิตวิทยาลัยไดจัดโครงการสนับสนุนและเผยแพรผลงานวิจัยในการประชุมผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแหงชาติ ซ่ึงจัดโดยที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐ (ทคบร.) เพื่อสนับสนุน   
ใหนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเขารวมประชุมการเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยน
ความรู รับฟงขอเสนอแนะ ความคิดเห็นทางวิชาการจากคณาจารยและนักวิชาการ อันจะนําไปสูการพัฒนาผลงาน
วิทยานิพนธของนักศึกษาใหมีคุณภาพ ซ่ึงปการศึกษา 2548 ไดนํานักศึกษาจํานวน 29 คน เขารวมประชุมและ
เสนอผลงาน ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ        
ในครั้งนี้นักศึกษาที่เขารวมโครงการ ไดรับรางวัลการนําเสนอจํานวน 3 รางวัล คือ 1. นายเกษมศานต ชัยศิลป       
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา ไดรับรางวัล  นําเสนอผลงานแบบปากเปลาระดับดี กลุม
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มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2. นางสาวอรุณศรี ศรีชัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี         
ทางการศึกษา ไดรับรางวัลนําเสนอผลงานแบบปากเปลาระดับชมเชย กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร         
3.นางสาวสุภาพร  พิมพวาป วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ไดรับรางวัลนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร
ระดับดี กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากการประชุมผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่  5 
 นอกจากนี้ บัณฑิตวิทยาลัยยังไดดําเนินการจัดพิมพวารสารวิจัย มข. ฉบับบัณฑิตศึกษา เพื่อสนับสนุน
ใหนักศึกษาไดตีพิมพผลงานวิทยานิพนธในรูปของบทความวิจัยที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

บัณฑิตวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมแนวทางใหนักศึกษาสามารถเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนและ
สนับสนุน การทําวิทยานิพนธไดทั้งจากแหลงทุนภายนอกและทุนที่บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูดําเนินการโดยบัณฑิต
วิทยาลัยไดดําเนินการดังตอไปนี้  

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

ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4.  การเสวนา เรื่อง การเตรียมตัวเพื่อสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปศึกษาวิจัย             

ณ ตางประเทศ ป 2548 
5.  ประชุมสัมมนาเครือขายโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เรื่องบทบาทของโครงการ

กาญจนาภิเษกในการพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
นอกจากนี้ บัณฑิตวิทยาลัยยังไดรวบรวมขอมูลแหลงทุนที่บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูดําเนินการ แหลงทุน

ภายในมหาวิทยาลัย และแหลงทุนภายนอก เผยแพรบน Website ของบัณฑิตวิทยาลัยใหนักศึกษาไดทราบขอมูล 
ดานการพัฒนานักวิจัย 

ในระหวางป 2546-2548 มหาวิทยาลัยไดสรางและพัฒนานักวิจัยใหมจํานวน 196 คน และจัด
งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยและโครงการวิจัยใหม จํานวน 89 ทุน เปนเงิน  7,150,276 บาท  สนับสนุนทุน
ผูชวยสอนและผูชวยวิจัย จํานวน 1,324 คน  จัดระบบที่ปรึกษางานวิจัยแกนักวิจัยใหม จํานวน 147 คน  และจัด
โครงการอบรมนักวิจัยดานตางๆ กวา 20 ครั้ง โดยสํานักบริหารการวิจัยไดมีการอบรม สัมมนานักวิจัยใหม และ
ระบบ Mentor (เอกสารหมายเลข 2.4.1 ของสํานักบริหารการวิจัย)  

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

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

สํานักบริหารการวิจัย เปนผูรวบรวม วิเคราะหและสังเคราะหงานวิจัย เพื่อประโยชนเชิงพาณิชยตอไป 
(เอกสารสํานักบริหารการวิจัย หมายเลข 2.5.1) รวมถึงการขยายผลและถายทอดองคความรูจากงานวิจัยสู
สาธารณะ ในแบบนิทรรศการ วารสาร จุลสาร (เอกสารสํานักบริหารการวิจัย หมายเลข 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3) 
รวมถึงการจัดทําฐานขอมูลการวิจัย และทําเนียบนักวิจัย 
ดานการนําผลงานการวิจัยไปสูการสรางผลผลิตและมูลคาในเชิงพาณิชยและการสงเสริมการเปน
ผูประกอบการของนักวิจัย 
 มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจัดตั้งหนวยงานเพื่อรับผิดชอบสรางกลไกผลักดันในกลยุทธดานนี้ ดังนี้    
จัดตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจ/เทคโนโลยี (UBI/TBI) จัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร จัดตั้งศูนยประสานงาน
อุตสาหกรรมซอฟตแวรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสํานักงานบริหารทรัพยสินทางปญญา (TPMO) 
ดานการสรางเครือขายกับหนวยราชการและองคกรเพื่อสงเสริมการวิจัยและกิจกรรมที่เกี่ยวของ 
 มหาวิทยาลัยไดรับความเชื่อถือใหเปนหนวยงานกลางของการประสานงานและดําเนินกิจการเครือขายใน
ดานการวิจัยและการบริการ ในจํานวนมาก ไดแก สํานักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
สํานักงานเครือขายพัฒนาวิชาการขอมูลสารเสพติด สํานักงานเครือขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สํานักงาน
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เครือขายการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน ศูนยพัฒนาการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน โครงการพัฒนา
ศักยภาพหมูบาน โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสูอุตสาหกรรมไทย โครงการสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยี โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ OTOP และโครงการสํานักงานบริหารจัดการทรัพยสินทาง
ปญญา เปนตน 
 มหาวิทยาลัยไดมีความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ/เอกชนภายในประเทศและตางประเทศ
ตอเน่ือง ทั้งในดานวิจัย/วิชาการ และงบประมาณ ตัวอยาง เชน ความรวมมือทางวิชาการ กับภาคเอกชน เชน 
คณะเกษตรศาสตรรวมกับ โครงการวิจัยและพัฒนานํ้ามันพืชเอทานอล-ไบโอดีเซล สโมสรเอทานอล-ไบโอดีเซล
แหงประเทศไทย บริษัทน้ําตาลราชสีมา จํากัด บริษัทน้ําตาลมิตรผล จํากัด และบริษัทในเครือธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ เปนตน รวมถึง ความรวมมือกับองคกร/แหลงทุนตางประเทศ เชน มูลนิธิ Rockefeller 
Foundation, USA, Japan International Research Center for Agricultural Science (JIRCAS) เพื่อสนับสนุน
ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแกประเทศในกลุมอินโดจีน การวิจัยรวมกับสถาบัน Institute of Recherche 
pour le Developpement ของประเทศฝรั่งเศส  
 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย ยังไดรับการพิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหการ
สนับสนุนโครงการอุดหนุนการจัดตั้งหนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business 
Incubator)  และใหทุนการศึกษาข้ันสูงเชิงกลยุทธ เพื่อการสรางเครือขายวิจัยระดับแนวหนา (Higher Educational 
Strategic Scholarships for Frontier Research Network) ตลอดจนการดําเนินการจัดตั้ง Technology Licensing 
Offices (TLOs) ในมหาวิทยาลัย 
ดานการสงเสริมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
 ในชวงป 2546 - 2548 มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจัดสรรงบประมาณ เปนทุนอุดหนุนและสงเสริมการทํา
วิทยานิพนธ เปนจํานวน 13,283,940 บาท สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ จํานวน 
3,699,870 บาท ทุนผูชวยสอนและผูชวยวิจัย 7,456,000 บาท ทุนสนับสนุนระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อทําวิจัย ณ 
ตางประเทศ ป 2548 จํานวน 21 ทุน เปนเงิน 1,350,000 บาท ทุนอุดหนุนการคนควาและวิจัยในการทํา
วิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ 2,250,000 บาท ไดจัดทําวารสารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ระดับ
บัณฑิตศึกษา ปละ 2 ฉบับ เปนประจําทุกป และไดจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี
ผลงานวิจัยที่นําเสนอโดยนักศึกษาบัณฑิตศึกษารวม 428 เรื่อง 

 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชน ทั้งในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 
 ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยฯ มีจํานวนผลงานวิจัยที่ไดตีพิมพในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ1,002 
เรื่อง มีจํานวนอาจารยประจํา (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ในปการศึกษา 2548 ) 1,507 คน คิดเปนรอยละ 
66.49             
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 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ของสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 
 ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยมีจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย 129,895,000 บาท มี
จํานวนอาจารยประจํา (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ในปการศึกษา 2548) 1,507 คน คิดเปนสัดสวน 86,194.43
บาทตอคน 

 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค จากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 
 ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัย มีจํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน 240,187,641 บาท      
มีจํานวนอาจารยประจํา (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ในปการศึกษา 2548) 1,507 คน คิดเปนสัดสวน
159,381.31 ตอคน 

 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจํา 
 ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยฯ มีจํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคภายใน
สถาบัน 558 คน จํานวนอาจารยประจํา (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ในปการศึกษา 2548) 1,507คน คิดเปน
รอยละ 37.03  

 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย 
ประจํา 
 ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัย มีจํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคภายนอก
สถาบัน 453 คน มจีํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปการศึกษา 2548 1,507 คน คิดเปนรอยละ 30.06 

 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน Refereed Journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา 
 ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยฯ มีบทความวิจัยที่ไดรบัการอางอิง (Citation) ใน Refereed Journal
หรือ ในฐานขอมูลระดับชาต/ินานาชาต ิ 584 เรื่อง มีจาํนวนอาจารยทั้งหมดในปการศึกษา 2548 (นับรวมผูลา
ศึกษาตอ)1,731 คน คิดเปนรอยละ 33.73 

 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา หรือ อนุสิทธิบัตรในรอบ 
5 ปที่ผานมา 
 ผลการดาํเนินงาน ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลยัฯ จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการ
จดทะเบียนทรพัยสินทางปญญา หรือ อนุสทิธิบัตรในรอบ 5 ปที่ผานมา 34  ผลงาน 
 
 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ  
 

วิสัยทัศนดานการบริการวิชาการแกสังคม: 
 มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางการใหบริการทางวิชาการแกชุมชนตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยเพื่อ
ตอบสนองความตองการของทองถ่ิน ภูมิภาค ประเทศ และประเทศในภูมิภาคลุมน้ําโขง อันจะนําไปสูการชี้นํา
สังคมทางปญญา การพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากใหเขมแข็ง 
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 มหาวิทยาลัยมีกลยุทธที่ชัดเจนในการที่จะพัฒนาระบบกลไก ปจจัยสนับสนุนการใหบริการวิชาการและ
การบริการรักษาพยาบาล ซ่ึงเปนประโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศ ซ่ึงมีโครงการบริการวิชาการตางๆ   และ
การบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการ
วิชาการ ใหแกคณะและหนวยงานเพื่อจัดกิจกรรมใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน ซ่ึงเปนกิจกรรม/โครงการ
ที่ชวยพัฒนาหรือชวยเหลือสังคมและชุมชน ในรูปแบบของกิจกรรมหรือโครงการตางๆ เชน โครงการสัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ โครงการอบรมใหความรูแกทองถ่ิน เปนตน   
 จากการที่การใหบริการวิชาการ เปนพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ จึงทําใหคณะ/หนวยงานตางๆ         
ของมหาวิทยาลัย มีการบริการวิชาการแกประชาชนในจังหวัดขอนแกน และในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยาง
มากมาย นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังมีหนวยงาน คือ ศูนยบริการวิชาการ ซ่ึงเปนหนวยงานหลักที่ในการ
ประสานงานและระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อจัดบริการใหการศึกษาและอบรมแก
ประชาชนระดับตางๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในหัวขอวิชาการและวิชาชีพที่ผูเขารับการศึกษาและอบรมสนใจ 
เพื่อใหประชาชนไดรับความรูทักษะและคานิยมตางๆ ที่จะนําไปใชประโยชนทั้งในชีวิตประจําวันและการประกอบ
อาชีพ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแกนและนโยบายการพัฒนาประเทศ    
 ศูนยบริการวิชาการ ไดดําเนินการบริการวิชาการ เปน 4 กลุม คือ โครงการบริการวิชาการแกสังคม   
การฝกอบรมตามความตองการของชุมชน ภารกิจตามความรวมมือ (MOU) และภารกิจอ่ืนๆตามที่มหาวิทยาลัย
มอบหมาย โดยมีความเชื่อมโยงดานการบริการวิชาการของ ศูนยบริการวิชาการ ดังนี้ 
  

ภาระกิจประจําศูนยบริการวิชาการ (ภายในหนวยงาน) 
1.การบริการฝกอบรม  3.การบริการดานคอมพิวเตอร 
2.การบริการดานการประชาสมัพันธ 4.การบริการหองประชุม 
 2.1 ขาวรายสปัดาห   5.การบริการลขิสิทธและสิทธบิัตร 
 2.2 วารสาร 6.การบริการดานฐานขอมูล 
 2.3 สปอตโฆษณา 7.การเยี่ยมชม ดูงาน แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น 
 2.4 รายการวิทยุ   
 2.5 อินเตอรเน็ต  

ภารกิจตามความรวมมือ MOU (ภายนอกมหาวิทยาลัย) 
1. ก.พ. 
2. พรพ. 
3. ISMED 
4. สมาคมขาราชการพลเรือนแหงประเทศไทย 
5. กรมสรรพกร 

ภารกิจตามนโยบาย มหาวิทยาลัย (ภายนอกหนวยงานในมหาวิทยาลัย) 
1. การพฒันาคุณภาพนักศึกษา 
2. การพฒันาบุคลากร 
3. การจัดการความรู KM 
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ภารกิจตามนโยบาย มหาวิทยาลัย (ภายนอกหนวยงานในมหาวิทยาลัย) 
4. งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม Innovation 
5. ศูนยบริการประชาชน One Stop Service 
6. การพฒันาวิทยากรเอนกประสงค 
7. การติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแกสงัคม 
8.ประสานโครงการบริการวิชาการแกสังคมของคณะวิชา 

  
 ศูนยบริการวิชาการ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ โดยมีแผน เปาหมาย วิธีการ และดัชนีชี้วัด
ที่ชัดเจน มีระบบการแกปญหา และปรับปรุงแผนการดําเนินงาน 
 

 
  
 การบริการวิชาการและการบริการวิชาชีพดานอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย ไดแก การบริการของโรงพยาบาล  
ศรีนครินทร การบริการศูนยหัวใจสิริกิติ์ การบริการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร การบริการ
โรงพยาบาลสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร การบริการโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร และสาธิตมอดินแดง คณะ
ศึกษาศาสตร ศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Regional Operation Center-ROC) 
สถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NESI) และ Esan Software Park เปนตน  
 แผนการดําเนินงาน ประกอบดวย 2 กลยุทธที่สําคัญ คือ กลยุทธการพัฒนาระบบ กลไก ปจจัยสนับสนุน
การใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน และกลยุทธสรางและพัฒนาทิศทางวิชาการ ความรู        
ภูมิปญญา เทคโนโลยีที่เหมาะสมสูการพัฒนาชุมชนทองถ่ินและประเทศชาติ (แผนงานรอง) และโครงการ     
รวม 16 โครงการ มีผลลัพธ ดังนี้ 
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 ผลการดําเนินการ 
 จํานวน ดําเนินการแลว อยูในระหวางดําเนินการ ยังไมไดดําเนินการ 
  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

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

กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบ กลไก ปจจัยสนับสนุนการใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน 
  ประกอบดวย 3 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จทุกโครงการ 

กลยุทธที่ 2 สรางและพัฒนาทิศทางวิชาการ ความรู ภูมิปญญา เทคโนโลยีที่เหมาะสม สูการพัฒนาชุมชน
ทองถ่ินและประเทศชาติ   
  ประกอบดวย 13 โครงการ  ดําเนินการแลวเสร็จทุกโครงการ 

 

 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ และพัฒนา/และ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 
 ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยฯ มีจํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพฯ 1,188 
กิจกรรม มีจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปการศึกษา 2548 1,507 คน คิดเปนรอยละ78.83     

 รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน กรรมการวิชาการและ
กรรมการวิชาชีพ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 
 ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยฯ มีจํานวนเปนกรรมการวิชาการวิชาชีพฯ 614 คน จํานวนอาจารย
ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 1,510 คน คิดเปนรอยละ 40.74   

 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ และวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 
และการวิจัย   
 มหาวิทยาลัยไดมีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ และวิชาชีพมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอน โดยทุกกลุมสาขาวิชาและคณะไดดําเนินการดังนี้ 

1. มีแผนในการนําความความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการเรียน  
การสอนในทุกกลุมสาขาวิชาและคณะ มีแผนในการใหบริการวิชาการ มีจํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ 
ที่ตอบสนองตอความตองการและพัฒนา/และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ
นานาชาติ เปนจํานวนมาก และมีความหลากหลายในการใหบริการวิชาการ การใหบริการวิชาการดังกลาว      
เปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน โดยผูเรียนหรือนักศึกษามีสวนรวมในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ 
ทําใหผูเรียนไดความรูและไดรับประสบการณตรงจากการใหบริการวิชาการ และการจัดกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการแตละครั้ง จะกําหนดใหผูเรียนเขารวมกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ ซ่ึงก็เปนแผนและนโยบายในการ
นําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนดวย  

2. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการเรียนการสอน      
ของหลายกลุมสาขาวิชาและคณะ ยกตัวอยาง เชน คณะสัตวแพทยศาสตรไดนําโครงการบริการวิชาการเรื่องการ
ดูแลสุขภาพสัตวเบื้องตนและโรคระบาดที่สําคัญในปศุสัตวของคณะโดยไดมีการนําองคความรูจากการแลกเปลี่ยน
ปญหากับเกษตรกรที่พบมาเปนตัวอยางในการเรียนการสอนรายวิชา 714331 วิทยาหนอนพยาธิทางสัตวแพทย 
เปนตน นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายรายวิชาที่ไดนําความรูและประสบการณมาใชในการเรียนการสอน  
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3. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการวิจัย เชน           
คณะพยาบาลศาสตร ไดนําโครงการบริการวิชาการแกชุมชนมาใชในการวิจัย เรื่อง การศึกษาความชุกและปจจัย
เสี่ยงของการถูกทารุณกรรม ทอดทิ้งและพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กในจังหวัดขอนแกน การพัฒนาศักยภาพ       
การดูแลตนเองของแรงงานสตรีนอกระบบ (ทุน สกว.) การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานขามขาติตามแนวชายแดน
ไทย-ลาว (ทุนมูลนิธิรอกก้ีเฟลโล) เปนตน 

4. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการ
วิจัย ดังไดกลาวมาแลวในระดับที่ 1-3  

5. ในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนนั้น กลุมสาขาวิชาและคณะไดมีการบูรณาการการเรียน
การสอนและการวิจัยเขากับการบริการวิชาการและวิชาชีพ ตัวอยางเชน คณะทันตแพทยศาสตร ไดมีการบูรณา
การการเรียนการสอนกับการใหบริการวิชาการ ในกิจกรรมคายเด็กรักษฟน โครงการรักษาฟนฟรีฯ โครงการทัน
ตกรรมโรงเรียน และโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร มีการใหบริการชันสูตรและวินิจฉัย 
หนวยพยาธิวิทยา หองปฏิบัติการโรงพยาบาลสัตว โดยมีการนําตัวอยางที่ไดจากการตรวจ/วินิจฉัยมาสรางเปนสื่อ
และตัวอยางในการจัดการเรียนการสอนในหลายวิชา เชน 714311 พยาธิทั่วไปทางสัตวแพทย 714331 วิทยา
หนอนพยาธิทางสัตวแพทย 714341 จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย รวมทั้งการนําไปเปนตัวอยางในการวิจัย เปนตน 

 คาใชจาย และมูลคาของคณะในการบริการวิชาการ และวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจํา 
 ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยฯ มีคาใชจายและมูลคาในใหบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม
106,201,109.14 บาท มีจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 1,507 คน คิดเปนสัดสวน 70,471.87 บาท
ตอคน 
 
 
 

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

วิสัยทัศนดานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม : 
 มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนแหลงสราง อนุรักษ สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาของอีสาน       
เพื่อสรางความเขมแข็งและเพ่ือการพัฒนาชุมชน 
 แผนการดําเนินงาน ประกอบดวย 5 กลยุทธ (แผนงานรอง) และโครงการ รวม 12 โครงการ มีผลลัพธ 
ดังนี้ 

 ผลการดําเนินการ 
 จํานวน ดําเนินการแลว อยูในระหวางดําเนินการ ยังไมไดดําเนินการ 
  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ระดับกลยุทธ 2 2 100 - - - - 
ระดับโครงการ  11 90.91 - - 1 9.09 
กลยุทธที่ 1  การพัฒนาบณัฑิตและบุคลากรทางศิลปะและวัฒนธรรม 
 ประกอบดวย 2 โครงการ  ดําเนินการแลวเสร็จทุกโครงการ 
กลยุทธที่ 2  การทํานุบาํรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินและชาติ 
 ประกอบดวย 4 โครงการ  ดําเนินการแลวเสร็จทุกโครงการ 
กลยุทธที่ 3  การพัฒนาระบบบริหารจัดการดานศิลปะและวัฒนธรรม 
 ประกอบดวย 1 โครงการ  ดําเนินการแลวเสร็จทุกโครงการ 
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กลยุทธที่ 4  การประยุกตศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 ประกอบดวย 4 โครงการ 
  ดําเนินการแลว   3  โครงการ 
  ยังไมดําเนินการ  1 โครงการ 
กลยุทธที่ 5  การแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 ประกอบดวย 1 โครงการ  ดําเนินการแลวเสร็จทุกโครงการ 

 
 โครงการดานศิลปะและวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ดําเนินการภายในมาเปนเวลานาน     
โดยเริ่มตนในป พ.ศ. 2516 จากโครงการศูนยอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมอีสานในคณะศึกษาศาสตร              
และในปพ.ศ. 2521 เปนโครงการศูนยวัฒนธรรมอีสาน เพื่อใชเปนองคกรติดตอประสานงานกับองคกร
วัฒนธรรมทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ รวมถึงโครงการศูนยขอมูลลาว โครงการหอประวัติมหาวิทยาลัย 
โครงการหอวัฒนธรรม และโครงการหองผาอีสาน  
 จากที่เห็นวางานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เปนงานหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อขยายบทบาทในการ
ทํางานเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาใหเปนเลิศทางวิชาการ และเปนแหลงความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม      
ใหสอดคลองกับภาระงานหลัก จึงไดมีการจัดตั้ง สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2540 และใน
ป พ.ศ. 2543 ไดรับอนุมัติเปลี่ยนชื่อ เปน สํานักศิลปวัฒนธรรม 
 ในป พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดปรับปรุงโครงสรางและจัดตั้ง “สํานักวัฒนธรรม”          
เปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย โดยการยุบหอศิลปวัฒนธรรมและ
สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงมีวัตถุประสงค คือ  
 1. สงเสริมการศึกษาคนควาและพัฒนาองคความรูทางวัฒนธรรม เพื่อเปนศูนยกลางวิชาการทาง 
วัฒนธรรมของอีสานและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 2. สงเสริมการวิจัยเพื่อสรางองคความรูและประยุกตภูมิปญญาอีสาน ใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาของ
ประเทศ และภูมิภาคอยางยั่งยืน โดยสรางความรวมมือในการวิจัยระหวางสถาบัน และองคกรตางๆ 
 3. เสริมสรางกิจกรรมทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และสุนทรียภาพเพื่อตอบสนองการ
ผลิตบัณฑิต ให เกง ดี มีสุข 
 4. เผยแพรงานวัฒนธรรม เพื่อสรางสํานึกความเปนไทย 
 5. แลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมสากลและวัฒนธรรมของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงเพื่อกาวสูความเปนกลาง
และผูนําการพัฒนาในอนุภูมิภาค   
 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวัฒนธรรมใหมีประสิทธิภาพสูง สอดคลองและทันตอการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐศาสตร สังคม และเทคโนโลยี 
 แนวทางการดําเนินงานเปนเชิงรุก โดยการสรางเครือขาย และแสวงหาความรวมมือจากพันธมิตรภายใน
และภายนอก มหาวิทยาลัยในลักษณะที่ไดรับประโยชนดวยกันทั้งสองฝาย โดยเนนการเสนอแนวคิด ทิศทางและ
กระบวนการทํางานทางวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย และแปลกใหม โดยเนนการใชมิติทางวัฒนธรรม ในการ
สรางความเขมแข็งทางสังคม และสอดแทรกความเขาใจวัฒนธรรมในระบบการเรียนการสอน และมีกิจกรรม
โครงการสนับสนุนดานการเรียนการสอน และการวิจัย โนโครงการสงเสริมการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน 
 ในปการศึกษา 2548 มีนิทรรศการที่หอศิลปวัฒนธรรม จํานวนมาก (SAR สํานักวัฒนธรรม)  
 มหาวิทยาลัยยังไดสงเสริมสนับสนุนและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาของทองถ่ิน โดยได
ดําเนินการจัดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยไดเนนกิจกรรมที่จรรโลงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย 
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รวมถึงกิจกรรมที่ปลูกคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม สืบทอดทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยผานการสรางบัณฑิต เชน 
งานลอยกระทง งานประเพณีผูกเสี่ยว งานกฐินมหาวิทยาลัย งานดอกคูนเสียงแคน (งานสงกรานต) และการจัด
นิทรรศการดานศิลปะและวัฒนธรรมกับสิ่งแวดลอม เปนตน   
 จากการที่ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนพันธกิจของมหาวิทยาลัย จึงทําให กลุมสาขาวิชา/คณะ/
หนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยไดมีการจัดกิจกรรมตางๆ ซ่ึงสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนั้น 
หนวยงานที่สําคัญ คือ สํานักวัฒนธรรม เปนหนวยงานที่ดําเนินการดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังมี
องคกรของนักศึกษา เชน องคการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน สภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน สโมสร
นักศึกษาคณะตางๆ เปนตน ซ่ึงเปนหนวยงานที่ชวยประสานใหนักศึกษาของคณะตางๆ มาเขารวมกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นไดเปนอยางดี   

 รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรมตอ
จํานวนนักศึกษา   
 ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยมีจํานวนกิจกรรมกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสราง
เอกลักษณฯ 1,512 กิจกรรม มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาระดับปริญญาตรีภาคปกติ 15,578.36 คน 
คิดเปนรอยละ 9.70   

 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม
ตองบดําเนินการ 
 ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยมีคาใชจายและมูลคาในกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและเสริมสราง
เอกลักษณฯ 16,915,023.21 บาท งบดําเนินการ 1,120,972,411 บาท คิดเปนรอยละ 1.50  
 
มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 

 มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยคณะผูบริหาร ไดดําเนินภารกิจการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกนตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยกําหนดเปนแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ การบริหารมหาวิทยาลัย      
พ.ศ. 2546 – 2550 (2549) ซ่ึงไดรับความเห็นชอบและอนุมัติใหเปนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานเพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยและเปนกรอบสําหรับการประเมินมหาวิทยาลัย จากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
9/2546 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2546 ผลการดําเนินงานระหวางป 2546 ถึงปจจุบัน(ณ มิถุนายน 2549) มี
ผลลัพธสรุปได ดังน้ี 

 สภาสถาบัน/กรรมการประจําคณะและผูบริหารมีวิสัยทัศนที่ขับเคลื่อนพันธกิจ และสามารถสะทอน
ถึงนโยบาย วัตถุประสงค และนําไปสูเปาหมายของการบริหารจัดการที่ดี มีการบริหารแบบมีสวนรวม เนน
การ กระจายอํานาจ โปรงใส และตรวจสอบได รวมทั้งมีความสามารถในการผลักดันสถาบันใหสามารถ
แขงขันไดในระดับสากล 

  มหาวิทยาลัยมีระบบการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย ไดแก 
1. การดําเนินงานตามระบบการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี (Good governance) 
 1.1 การนํามหาวิทยาลัยขอนแกนเขาสูระบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมและการจัดทําคํา
รับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 มหาวิทยาลัยไดเสนอเขารับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี      
ของรัฐบาล ที่รับผิดชอบดําเนินการโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซ่ึงเปนองคภายนอก            



ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2548      
 

 

  

 
      หนา 87

ตั้งปงบประมาณ พ.ศ. 2547 โดยจัดอยูในกลุมทาทาย ในการดําเนินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณเพื่อรับการประเมินของมหาวิทยาลัยนั้น ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี          
สภามหาวิทยาลัย และประชาคมของมหาวิทยาลัย อันถือไดวาเปนความสอดคลองกับวิสัยทัศนของการที่จะเปน
สถาบันที่มีการบริหารจัดการที่ดี (Good governance) ดวยการดําเนินการที่มีสวนรวม รับผิดชอบตอองคกรและ
ตอผลสําเร็จ (Accountability) 

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

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

น้ําหนัก ป 2547 ป 2548 
(รอยละ) คาคะแนน คาคะแนน 

 ตัวชี้วัด 

2547 2548 SAR ก.พ.ร. SAR ก.พ.ร. 

มิติ 1 มิติดานประสิทธิผลตาม
ยุทธศาสตร 

70 65 4.1670 4.4074 3.3479 4.6786 

 

- ระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

  4.1670 4.4074 4.6702 4.8702 

 

- ร อยละความสํ า เ ร็ จตาม
เ ป า ห ม า ย ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง
มหาวิทยาลัยขอนแกนตาม
เอกสารงบประมาณรายจาย 

   4.5272  5.0000 

มิติ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ 10 10 3.8000 3.8000 3.0000 4.4340 
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มิติ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ 8 10 4.5000 4.5000 3.3040 3.3040 

มิติ 4 มิติดานการพฒันาองคกร 12 15 3.6667 4.5280 3.6667 4.8333 

 คาคะแนนที่ [คะแนนเต็ม 5]   100 4.1186 4.5877 

  
1.2 การดําเนินงานกิจกรรมอื่นรองรับระบบการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

 นอกจากไดดําเนินการเขาสูระบบการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการแลว มหาวิทยาลัยยังไดดําเนินการในการปรับระบบและกระบวนงานตามแนวทางการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี (Good governance) เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย ดังนี้ โดยหลักนิติธรรม ในการออก
ขอบังคับและระเบียบตางๆ  มหาวิทยาลัยดําเนินการโดยผานองคคณะผูบริหารทั้ งที่ประชุมคณบดี               
และสภามหาวิทยาลัย และไดกําหนดเปนนโยบายเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรับยกรางและสามารถแสดงความ
คิดเห็น มหาวิทยาลัยไดเปดชองทางเพื่อรับฟงความคิดเห็นทั้งผานเว็บไซดหรือผานหนวยงาน ไดดานการ
บริหารงานและการบริหารบุคคลมีกลไกในระบบการบริหารที่สามารถอุทธรณและรองทุกขได หลักคุณธรรม    
ไดการกําหนดจรรยาบรรณของขาราชการและอาจารยและมีมาตรการในการดําเนินกับผูฝาฝน หลักความโปรงใส 
มีการเปดเผยรายงานการประชุมขององคคณะผูบริหารและสภามหาวิทยาลัยในเว็บไซตมหาวิทยาลัย จัดระบบ
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการเพื่อใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัย              
และมีกระบวนการใหตรวจสอบความถูกตอง ชัดเจนได จัดตั้งศูนยราชการใสสะอาด มหาวิทยาลัยขอนแกนและ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการใสสะอาด มหาวิทยาลัยขอนแกน หลักการมีสวนรวม โดยการใหมีตัวแทนของ
บุคลากรและตัวแทนของผูนําทองถ่ิน และแทนขอผูที่มีสวนไดเสียเขามีสวนรวมในการดําเนินภารกิจของ
มหาวิทยาลัยทั้งระดับนโยบายดวยการรวมเปนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และในระดับการปฏิบัติดวยการมี
สวนรวมเปนกรรมการที่ประชุมคณบดี และเปนคณะกรรมการดานการจัดการตางๆ ของมหาวิทยาลัยและคณะ 
มหาวิทยาลัยยังไดจัดใหมีชองทางที่หลากหลาย อาทิ เวบไซต ในการเสนอความเห็นตอผูบริหารและสภา
มหาวิทยาลัย หลักความรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยไดกําหนดเปนนโยบายและกลยุทธในการแสดงความรับผิดชอบ
ตอองคกรและผลลัพธของการดําเนินงาน ทั้งโดยอํานาจหนาที่ตามกฎหมายและโดยกลไกการบริหาร 
มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการจัดทําและการลงนามรับรองคํารับรองการปฏิบัติราชการทั้งระดับมหาวิทยาลยัและ
ระดับหนวยงาน ของการปฏิบัติราชการทุกปงบประมาณ หลักความคุมคา มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัย ไดกําหนดเปนนโยบายงบประมาณโดยใหระบบงบประมาณ มหาวิทยาลัยเปนการจัดทํา
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร และไดกําหนดใหดําเนินการจัดทําตนทุนตอผลผลิต ทั้งนี้ได
กําหนดเปนดัชนีชี้วัดตัวหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
2. การกําหนดความชัดเจนของทิศทางเชิงยุทธศาสตร: มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย 
 ภายใตสภาพการณการเปลี่ยนแปลงที่สูงของประเทศและระบบราชการ อาทิ การเปลี่ยนแปลงระบบ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหมที่มุงเนนผลสัมฤทธและความคุมคาของงบประมาณโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง 
การปฏิรูประบบการเงินและการคลัง การปฏิรูประบบการงบประมาณภาครัฐโดยเฉพาะการปฏิรูประบบการเงิน
อุดมศึกษา ผลกระทบจากการเปลี่ยนโครงสรางองคกรของทบวงมหาวิทยาลัยและสถานของสถาบันอุดมศึกษา 
การประเมินมาตรฐานคุณภาพเพื่อการรับรองสถาบันอุดมศึกษา (สมศ.) เปนตน มหาวิทยาลัยขอนแกน         
ไดดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก ทั้งศักยภาพพื้นฐานของมหาวิทยาลัยและโอกาส
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ของการพัฒนาเพื่อการกําหนดยุทธศาสตรและทิศทางที่จะทําใหมหาวิทยาลัยสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขัน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการที่มีคุณคาเพิ่ม (Value Added) และสามารถสรางผลผลิต     
ของมหาวิทยาลัยทีมีคุณภาพตรงตามความตองการของรัฐและสังคมทั้งในผลผลิตของการผลิตบัณฑิต วิจัยและ
บริการวิชาการ/วิชาชีพ มหาวิทยาลัยจึงไดปรับและกําหนดยุทธศาสตรที่มีความชัดเจน จะทําใหสามารถบรรลุ
วิสัยทัศนเพื่อความเปนมหาวิทยาลัยที่เปนเลิศ โดยกําหนดตําแหนง (positioning) ใหแกมหาวิทยาลัย คือ 
มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย พรอมทั้งไดจัดทํากรอบกลยุทธและกลไกการดําเนินงานที่มุงนํามหาวิทยาลัยขอนแกน 
กาวไปสูเปาหมาย ทั้งน้ีไดรับความเห็นชอบในหลักการเบื้องตนจากที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยแลว 
3. การเตรียมการรองรับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ 
 มหาวิทยาลัยยังคงเตรียมความพรอมในการรับการเปลี่ยนแปลงไปสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรฐั 
ไดจัดทําเอกสารและชี้แจงตอหนวยงานที่เก่ียวของในการพิจารณาราง พรบ.มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมทั้งการ
จัดเตรียมกระบวนการของการจัดเตรียมระบบและกฎหมยประกอบพระราชบัญญัติ อยางไรก็ตามแมวา
มหาวิทยาลัยไดมีการจัดเตรียมการรางขอบังคับตางๆ ในสวนของหลักการครบถวนแลว และรางพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะไดผานการพิจารณาจากทั้งสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเรียบรอยแลว 
แตการที่เกิดปญหาดานการเมืองในขณะนี้ ทําใหพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน ยังไมสามารถผานกลไก
รัฐสภาและมีผลใชบังคับได  
4. การมีสวนในพัฒนาทองถิน่และภูมิภาคดานตางๆ  
 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการและมีสวนสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ินและภูมิภาค ในชวงป 2546 – 2549 
หลายๆ โครงการ ที่สําคัญๆ มีดังน้ี 
 4.1 ดานการสนองโครงการตามพระราชดําริ ไดแก โครงการบูรณาการตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียง ชุดโครงการวิจัยอนุรักษพันธุพืชตามพระราชดําริ รวมจํานวน ณ ปจจุบันมากกวา 44 โครงการ 
 4.2 ดานสุขภาพและอนามัย ไดแก โครงการแกปญหาไขหวัดนก โครงการอาหารปลอดภัย โรคลมชัก 
ทอน้ําดีและพยาธิใบไมในตับ ทันตกรรมพระราชทานเคลื่อนที่ คายรักษาสัตว เปนตน 
 4.3 ดานการศึกษาและบริการวิชาการ ไดแก ศูนยกลางการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
ระดับพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการขยายโอกาสและใหทุนการศึกษาแกนักเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการศูนยวิจัยออทิสติก โครงการหองสมุดเคลื่อนที่ โครงการการพัฒนาบุคลากรของ
องคกรปกครองทองถ่ิน เปนตน 

4.4 ดานการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคม และอุตสาหกรรม ไดแก โครงพัฒนาชนบทเชิงบูรณา
การเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาคุณภาพสินคา OTOP โครงการผักปลอดสารพิษ โครงการชวยเหลือ
ผูประสบภัยสึนามิ โครงการเพาะเลี้ยงปูนา โครงการดานสิ่งแวดลอม (ปุยน้ําชีวภาพ วิจัยดินเค็ม)  การแกปญหา
น้ําเสียของจังหวัดขอนแกน (บอบําบัดน้ําเสียโดยธรรมชาติ) โครงการไบโอดีเซลและการพัฒนาพลังงานทดแทน 
การรณรงคการใชจักรยาน การออกแบบระบบกําจัดขยะ โครงการสนับสนุนการบริหารงานของผูวาราชการจังหวัด
แบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การสนับสนุนการดําเนินงาน Regional Operation Center (ROC)  
การสนับสนุนและรวมในการจัดทํายุทธศาสตรเสนทางเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic 
Corridor: EWEC) คลินิกเทคโนโลยี การพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาซอฟตแวร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การ
พัฒนาศักยภาพและบมเพาะผูประกอบการอุตสาหกรรมซอฟตแวร ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การบมเพาะ
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ผูประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมและการสรางระบบและการถายทอดเทคโนโลยีรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมในภูมิภาคโดยอุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนตน 

 
 สภามหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการกําหนดและใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร/แผนกลยุทธ และ
ใหขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ                      
 1. สภามหาวิทยาลัยไดวางนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน 
พ.ศ.2546-2550 รวมทั้งใหความเห็นชอบในนโยบายและยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย        
ที่อธิการบดีเสนอในกระบวนการสรรหาอธิการบดีเมื่อเดือนมกราคม 2546 โดยมีนโยบาย 5 ดาน ดังนี้ 

1.1 ดานการบริหาร – ปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีความคลองตัว มีประสิทธิภาพ มีการจัดการ
บริหารที่ดี 

1.2 ดานการผลิตบัณฑิต – ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ ทั้งดานภูมิปญญา จริยธรรมและคุณธรรม ตอบสนอง
ความตองการของสังคมและประเทศ ในระดับที่สามารถแขงขันกับนานาชาติได 

1.3 ดานการวิจัย – สนับสนุนและสงเสริมการวิจัยเพื่อการวิจัยขั้นพื้นฐานและการวิจัยประยุกต พัฒนา
ศักยภาพของนักวิจัย ปรับปรุงบทบาทหนาที่ของหนวยงานสนับสนุนการวิจัย 

1.4 ดานการบริการวิชาการแกสังคม – พัฒนาระบบบริการวิชาการแกสังคมใหสอดคลองกับความตองการ
ของชุมชนและสังคม มีบทบาทในการชี้นําสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศและภูมิภาคลุมน้ําโขง 

1.5 ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม – พัฒนา ถายทอด ฟนฟูขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี
และวิถีชีวิตเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 2. สภามหาวิทยาลัยใหความสาํคัญในดานการพัฒนาวิชาการและวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยไดแตงตั้งใหมี
คณะกรรมการดานวิชาการและวิจัย มีหนาที่ในการเสนอนโยบายและทิศทางการพัฒนาวิชาการและวิจัยของ
มหาวิทยาลัย เสนอแนะและกลั่นกรองแผนการเปดหลักสูตร รวมทั้งสงเสริม สนับสนุน กํากับและติดตามการ
ดําเนินงานดานวิชาการและวิจัยของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด 
 3. สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งใหมี คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย       
มีหนาที่ในการกลั่นกรองหลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคลองกับ
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและมีเนื้อหาตามมาตรฐานสากล  
 4. สภามหาวิทยาลัยทําหนาที่กลั่นกรอง ใหขอคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการและรับรองการออก
ระเบียบ/ขอบงัคับตางๆ ซ่ึงเอ้ือตอการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยดังนี้ 
 4.1 ดานการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิต เชน ระเบียบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ระเบียบการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระเบียบการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ  
 4.2 ดานการบริหารองคการที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษา เชน บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันภาษา สํานักวิชา
ศึกษาทั่วไป 
 4.3 ดานการพัฒนานักศึกษา เชน ระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา ระเบียบเก่ียวกับเครื่องแบบและการ
แตงกายของนักศึกษา ระเบียบเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา 
 4.4 ดานการวิจัย เชน ระเบียบเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย โครงการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ โครงการ
จัดตั้งกองทุนวิจัย 40 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน (วงเงิน 100 ลานบาท) 
 4.5 ดานการบริการวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เชน ระเบียบเก่ียวกับการจัดตั้งสถาบัน
ยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักวัฒนธรรม 
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 4.6 ดานการบริหาร เชน การปรับโครงสรางการบริหารและสวนราชการของคณะและหนวยงานตางๆ        
ในมหาวิทยาลัย โครงการจัดตั้งกองทุน 40 ป พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน (วงเงิน 100 ลาน) 
 
 สภามหาวิทยาลัยติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยอยางครบถวน 
มากกวาปละ 2 คร้ัง 
 1. สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทในการใหคําแนะนําและขอเสนอแนะเก่ียวกับแผนยุทธศาสตร             
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดนําเสนอและใชเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายตามตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่ไดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการกับสํานักงาน ก.พ.ร. 
 2. มหาวิทยาลัยไดเสนอผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจําป 2547 และ2548 ของสํานักงาน 
ก.พ.ร. ใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบอยางสมํ่าเสมอ และสภามหาวิทยาลัยไดมีขอสังเกตและขอเสนอในการ
กําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายที่สําคัญๆ รวมถึงกํากับติดตามใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงผลการปฏิบัติงานในบาง
โครงการ/กิจกรรมที่ยังไมเปนที่นาพอใจหลายดาน เชน รอยละของนักศึกษาที่จบการศึกษาตามระยะเวลาที่
กําหนด ระดับความพึงพอใจของนายจางตอคุณภาพบัณฑิต จํานวนอาจารยและบุคลากรที่ไดรับทุนวิจัย        
รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได เปนตน 
 3. สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทในการใหคําแนะนําเก่ียวกับ แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ทั้งในการประชุมสัมมนาที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นและเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยเขา
รวม และในวาระการประชุมของสภามหาวิทยาลัย  
 
 มีการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย/อธิการบดี โดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจนและ
ตกลงกันไวลวงหนา 

สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีระเบียบหรือวิธีการกํากับดูแลฝายบริหารอยางมีประสิทธิผล ดังนี้ 
 1. สภามหาวิทยาลัย ไดแตงตั้งใหมีคณะกรรมการดานตางๆ โดยใหมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิของสภา
มหาวิทยาลยัเปนประธานกรรมการ และหรอืรวมเปนกรรมการ เพื่อใหคําแนะนํา ติดตามและกํากับดูแลการ
บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 
 1.1 คณะกรรมการการเงิน 
 1.2 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
 1.3 คณะกรรมการพิจารณากาํหนดหลักเกณฑและวิธีการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
 1.4 คณะกรรมการวินัยและรักษาระบบคุณธรรม 
 1.5 คณะกรรมการดานการบรหิารจัดการที่ด ี
 1.6 คณะกรรมการดานการประเมินมหาวิทยาลัย 
 1.7 คณะกรรมการดานการพฒันาบุคลากร 
 1.8 คณะกรรมการดานวิชาการและวิจัย 
 1.9 คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
 2. คณะกรรมการดานการประเมินมหาวิทยาลัย มีหนาที่ในการเสนอหลักเกณฑและแนวทางในการ
ประเมินมหาวิทยาลัย กํากับติดตามและประเมินความกาวหนาของการดําเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติ
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การของมหาวิทยาลัย รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีเพื่อรายงานตอสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงในป 
2547 (ถึง ก.พ. 48) คณะกรรมการไดดําเนินการประเมินมหาวิทยาลัยและผูบริหารไปแลว 1 ครั้ง และไดให
ขอเสนอแนะและรายงานตอสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว 

 มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย/กรรมการบริหารสูงสุด อยางต่ํา รอยละ 80 ของแผน  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัย/กรรมการบริหารสูงสุด เขาประชุมโดยเฉลี่ยอยางต่ํา รอยละ 80 

           สภามหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง          
ทั้งนี้เปนไปตามขอบังคับวาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยกําหนดประชุมทุกวันพุธสัปดาหแรกของแตละ
เดือน สําหรับเดือนที่ไมมีการประชุม เปนชวงที่มหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัยมีภารกิจอ่ืนที่สําคัญไม
สามารถจัดประชุมได อยางไรก็ตาม เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยมีไดแตงตั้งคณะกรรมการดานตางๆ หลายชุด   
ซ่ึงแตละชุดก็มีการประชุมตามบทบาทหนาที่นอกเหนือจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยดวย 
 

คร้ังที่ 
วัน/เดือน/ 
ปที่ประชุม 

วัน/เดือน/ปที่สง
ระเบียบวาระการ

ประชุม 

คณะกรรมการ
ทั้งหมด 

จํานวน
กรรมการที่ขา
รวมประชุม 

คิดเปนรอยละของ
กรรมการที่เขา

ประชุม 
1 1  มิ.ย.48 26 เม.ย.48(6 

วัน) 
32 25 

78.13 
2 6  ก.ค.48 29  ม.ิย. (8วัน) 32 26 81.25 
3 3  ส.ค.48 - - - - 
4 7 ก.ย.48 31 ส.ค.48 (7 

วัน) 
32 24 

75.00 
5 5  ต.ค.48 28  ก.ย.48 

(7วัน) 
30 24 

80.00 
6 2  พ.ย.48 27 ต.ค.48 (7วัน) 32 28 87.50 
7 7 ธ.ค.48 30 พ.ย.48 (8วัน) 30 21 70.00 
8 18 ม.ค.49 12 ม.ค.49(7วัน) 31 24 77.42 
9 ก.พ. 49 - - - - 
10 1  มี.ค.49 22 ก.พ.49 

(11วัน) 
31 25 

80.65 
11 5 เม.ย.49 30 ม.ีค.49(6วัน) 32 20 62.50 
12 3 พ.ค.49 27 เม.ย.49(6วัน) 31 26 83.87 

มีการประชุมตามแผน  
83.33% 

มีการสงเอกสาร
กอนประชุมโดย

เฉลี่ย 7.3 

 
คณะกรรมการเขารวมประชุมโดยเฉลี่ย 77.63  
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 มีการสงเอกสารใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยกอนประชุมโดยเฉลี่ยอยางต่ํา 7.3  วัน 
 ฝายเลขานุการที่ประชุมสภาไดดําเนินการจัดสงเอกสาร ระเบียบวาระการประชุมใหกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยกอนประชุม โดยเฉลี่ย 7.3 วัน  

 การพัฒนาสถาบันสูการเรียนรู โดยใชผลการประเมินจากภายในและภายนอก 
 ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยฯไดดําเนินการตามเกณฑการพิจารณาในการประเมินคุณภาพ
ภายนอก โดยไดมีการดําเนินงาน  ดังน้ี   
 -  มหาวิทยาลัยไดกําหนดเปนนโยบายสําคัญของการพัฒนาบุคคลดวยการเชื่อมโยงกระบวนการบริหาร
จัดการองคความรู (Knowledge Management ) กับทิศทางการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหสูงขึ้นและยั่งยืน 
ดวยการกําหนดใหเปนแผนดําเนินงานที่ชัดเจนจากการที่ตั้งใหมีคณะกรรมการกลางในระดับมหาวิทยาลัย: 
คณะกรรมการโครงการ  “การพัฒนาระบบบริหารความรู ในองคกร” ( คําสั่ งมหาวิทยาลัยขอนแกน                  
ที่ 650/2548) และไดมีการกําหนดใหทุกภาคสวนงานดําเนินการดานบริหารจัดการองคความรูของบุคลากรใน
ระบบงานตางๆ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี 
 -  นอกจากนี้  ยังไดมีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูประจําปงบประมาณ  2548 เพื่อใหมี
ความเชื่อมโยงกันระหวางองคความรูกับสมรรถนะของบุคลากร  และองคความรูนั้นสามารถตอบสนองตอความ
ตองการของบุคลากรทุกระดับ  
 -  มีการติดตามและประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู   
 -  มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการจัดการความรู 

 กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธที่มีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 
   แผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2548 จัดทําขึ้นเพื่อเปนกรอบในการกําหนด ทิศทางการ
พัฒนาและการดําเนินงานมหาวิทยาลัยขอนแกนซ่ึงจะนําไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม แผนการดําเนินงานในการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยไดกําหนดปฏิทินการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 
 

วัน-เดือน-ป กิจกรรม 
30 ก.ย. 2547 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและสารสนเทศ เพื่อชี้แจงแนวทางการทบทวนและ

ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548-2550 
1-14 ต.ค. 2547 คณะ/หนวยงานและมหาวิทยาลัย ทบทวนแผนกลยุทธ/ยุทธศาสตร เพื่อเตรียมเปน

ขอมูลประกอบการสัมมนา ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
16-30 ต.ค. 2547 มหาวิทยาลัย  ฝายแผนและสารสนเทศ เตรียมเอกสาร/และผลประเมินที่เก่ียวของ  

จัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย พ.ศ.2548-2550 
และ (ราง) แผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2548 – 2550 

4 พ.ย. 2547 มหาวิทยาลัย  ฝายแผนและสารสนเทศ สงเอกสารประกอบการสัมมนา ใหคณะ/
หนวยงาน  

8-9 พ.ย. 2547 การสัมมนาครั้งที่ 1 ผูบริหารระดับสูง กําหนดกรอบและทิศทางของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2548 – 2550 

12-14 พ.ย. 2547 การสัมมนาครั้งที่ 2 รองคณบดี รองผู อํานวยการ หัวหนาภาควิชา  
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วัน-เดือน-ป กิจกรรม 
หัวหนาสํานักงาน ผูอํานวยการกอง จัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2548-2550  

18 พ.ย. 2547 มหาวิทยาลัย ฝายแผนและสารสนเทศ แจงสรุปผลการสัมมนา ใหทุกคณะ/หนวยงาน 
1. แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2548-2550 
2. แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2548-2550 

18-21 พ.ย. 2547 ฝ า ย แ ผ น แ ล ะ ส า ร ส น เ ท ศ  แ ล ะ คณ ะ ทํ า ง า น  จั ด ทํ า แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2548 และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2548 และคํารับรองการปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2548  

22 พ.ย. 2547 มหาวิทยาลัยขอนแกน เสนอแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2548 และคํารับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2548  ตอ
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (ส.ก.อ.) และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสนอ
สํานักงาน ก.พ.ร. 

 

การทบทวนวิเคราะหสถานภาพของมหาวิทยาลัย 
 สําหรับกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2548-2550 ไดเริ่มจากการ
ทบทวนวิเคราะหสถานภาพของมหาวิทยาลัย ในอดีตและปจจุบัน วิเคราะหความพรอม และศักยภาพ ตลอดจน
โอกาสและขอจํากัดในการพัฒนาเพื่อการกําหนดภาพในอนาคต โดยตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมและปจจัยตางๆ 
ทั้งปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน ตลอดจนศักยภาพพื้นฐานมาวิเคราะหประมวลถึงผลกระทบที่สงผลตอการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยขอนแกนในอนาคต ภารกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการปรับเปลี่ยน
มหาวิทยาลัย เพื่อการพิจารณาจัดวางทิศทาง นโยบายการพัฒนาและการบริหารมหาวิทยาลัย อันจะนําไปสูการ
วางกลยุทธในการดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยใหบรรลุวิสัยทัศน และสนองนโยบายแหงรัฐไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  สภาพแวดลอมภายนอก (External Environment) ไดแก สภาพทางเศรษฐกิจ กระแสโลกาภิวัตน       
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร วาระแหงชาติ นโยบายและแนวทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล 
กฎหมาย  ที่เก่ียวของกับการศึกษา เชน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติสุขภาพ
แหงชาติ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานภาพองคกรเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ แผนพัฒนาและ
นโยบายของสวนราชการอื่นๆ เชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545-2549     
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย แผนการปฏิรูปอุดมศึกษา พ.ศ. 2546–2550 แผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545 – 2549 แผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2543-
2552 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2545-2549 รวมทั้งแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการการ
บริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2546 – 2549   
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          สภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment) ไดแก การบริหารและการจัดการ งบประมาณ พื้นที่
และอาคารสถานที่ บุคลากร การจัดการศึกษา หลักสูตร นักศึกษาและคุณภาพบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ   
 

การสัมมนาเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ. ศ. 2548-2550 
  การสัมมนาครั้งที่ 1 สําหรับผูบริหารระดับสูง ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี 
และผูอํานวยการ ในวันที่  8-9 พฤศจิกายน 2547 ณ โรงแรมรอยัลแมโขง จ.หนองคาย การสัมมนาครั้งที่ 2 
สําหรับรองคณบดี รองผูอํานวยการ หัวหนาภาควิชา หัวหนาสํานักงาน ผูอํานวยการกอง ในวันที่ 12-14 
พฤศจิกายน 2547 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จ.มุกดาหาร การสัมมนาทั้งสองครั้งมีวัตถุประสงคเพื่อใหทุกสวนได
เขามามีสวนรวมรับรู และรับผิดชอบรวมกันในการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยมุงใหเกิดความรับผิดชอบตอการ
ดําเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย คือ 
 1. ไดแผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2548 – 2550 อันเปนทิศทางของการดําเนินภารกิจ
ดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย ที่มีความสอดคลองและเชื่อมโยงยุทธศาสตรและวาระแหงชาติตลอดจนทิศทางและ
เปาหมายของยุทธศาสตรอุดมศึกษา 
 2. เพื่อการนําแผนกลยุทธ ไปสูการแปลงเปนแผนปฏิบัติการ (Operation Plan) สําหรับการดําเนินการ
ของมหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมาย (Target) โดยมีแผนการประเมินผลที่ชัดเจน และเพื่อนําไปสูการทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการระหวางอธิการบดีและผูบริหารมหาวิทยาลัย 
 3. เพื่อเปนกรอบในการเสนอแผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 สําหรับการ
ทําคํารับรองการปฏิบัติราชการกับกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเสนอตอ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 
 4. เพื่อใชเปนกรอบของแผนการประเมินผลมหาวิทยาลัยขอนแกน และการประเมินอธิการบดีของสภา
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
 การสัมมนาครั้งที่ 1 ผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยไดกําหนดวาระมหาวิทยาลัย ขอนแกน (KKU 
AGENDA) เปน “มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย” ซ่ึงมีการเสนอกลยุทธเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 
2548 ไวเปน 3 ดาน คือ ดานวิชาการและวิจัย ไดแก การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษา  การพัฒนาการ
วิจั ย   ด านบริการวิ ช าการและทํ านุบํ า รุ ง ศิลปวัฒนธรรม  ด านการบริหารและด านอื่ นๆ  เพื่ อนํ า
มหาวิทยาลัยขอนแกนสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศ 
 การสัมมนาครั้งที่ 2 ผูบริหารระดับกลางและผูปฏิบัติการ จัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2548 – 2550 โดยรวมกันพิจารณากลยุทธเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย  พิจารณา
ตัวชี้วัดภายใตกลยุทธ โครงการที่สอดรับกับกลยุทธ  ผูรับผิดชอบหลักและผูรับผิดชอบรวมในแตละโครงการ 
นอกจากนี้ยังไดมีการเสนอแนวคิดหลัก (Core Concept) ของการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย 
[ขอมูลประกอบการรายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย และระดับกลุมสาขาวิชา เพื่อรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสองจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) แผนยุทธศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 2549] 
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ผลสําเร็จของกลยุทธและแผนปฏิบัติการ 

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

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

1. กลยุทธดานการบริหาร 
2. กลยุทธดานผลิตบัณฑิต 
3. กลยุทธดานการวิจัย 
4. กลยุทธดานการบริการวิชาการแกสังคม 
5. กลยุทธดานการสงเสริมศิลปะและวัฒธรรม 

 แผนการดําเนินงาน ประกอบดวย 27 กลยุทธ(แผนงานรอง) และโครงการรวม 199 โครงการ         
มีผลลัพธ ดังนี้ 

 ผลการดําเนินการ 
 จํานวน ดําเนินการแลว อยูในระหวางดําเนินการ ยังไมไดดําเนินการ 
  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

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

•  มหาวิทยาลัยขอนแกนไดจัดทําแผนยุทธศาสตร เพื่อใหการบริการจัดการของมหาวิทยาลัยเปนไปใน
แนวทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตรของชาติ 
•  ในการจัดทําแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายแผนและสารสนเทศเปนผูไดรับมอบหมาย      

และมีความรับผิดชอบในการจัดทําแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย โดยแผนกลยุทธดังกลาว ครอบคลุมภารกิจหลัก 
4  ดาน คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ  และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีการ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของชาติตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป 
•  ในการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธและยุทธศาสตรของชาติ ไดมีการจัดประชุมระดมสมอง

เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป โดยที่ประชุมไดวิเคราะหความสอดคลองของแผน
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยกับแผนยุทธศาสตรของชาติ โดยการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงค       
ใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของชาติ แลวกําหนดเปนแผนการดําเนินงานและกิจกรรม     
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การใชทรัพยากรภายนอกและภายในรวมกัน 
 มหาวิทยาลัยไดมีนโยบายใหมีการใชทรัพยากรรวมกันระหวางคณะ/หนวยงาน รวมทั้งหนวยงานตางๆ 
ภายนอกมหาวิทยาลัย  เพื่อใหเกิดการบริหารทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด  
•  มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย และการวิเคราะห         

ความตองการในการใชทรัพยากรนั้น   
•  มีผลการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัยฯ เนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยมีทรัพยากร   

ที่สําคัญและมีความหลากหลาย รวมทั้งยังเปนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
การไดมาซึ่งทรัพยากร จะตองใชงบประมาณของมหาวิทยาลัยในการจัดซื้อ ทรัพยากรบางอยางมีราคาสูง ดังนั้น 
ในการจัดซื้อทรัพยากรตางๆจะตองมีการวิเคราะหความคุมคา รวมทั้งมีการใชทรัพยากรรวมกันเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุด และเปดโอกาสใหหนวยงานตางๆที่มีความตองการใชทรัพยากรดังกลาว สามารถมาขอใช
ทรัพยากรรวมกันได   
•  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยภายในมหาวิทยาลัยนั้น มีการใช

ทรัพยากรรวมกันทั้งในระดับคณะและหนวยงานตางๆ ทรัพยากรที่ใชรวมกัน ไดแก วัสดุ อุปกรณและครุภัณฑ
ดานการวิจัย วัสดุ อุปกรณดานโสตทัศนูปกรณ เทคโนโลยีและสารสนเทศ สื่อการเรียนการสอน หนังสือ-ตํารา 
โปรแกรมคอมพิวเตอร/PC คอมพิวเตอรและโนตบุกส หองเรียน/หองประชุม/หองปฏิบัติการ/ศูนยประชุม   
การใชทรัพยากรและเครื่องมือทางการแพทย การใชสถานที่รวมกัน เปนตน ซ่ึงในการขอใชทรัพยากรดังกลาว 
จะตองมีการประสานงานไปยังผูรับผิดชอบ เพื่อแจงวัตถุประสงคและความตองการทรัพยากร   
•  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย โดยหนวยงานอื่นๆภายนอกสามารถมาใช

ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย โดยแจงความประสงคไปยังผูมีหนาที่รับผดิชอบ เพื่อดําเนินการจัดทําเปนแผนการใช
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยกับหนวยงานตางๆภายนอกมหาวิทยาลัย 
•  มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดขึ้นจากการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่น โดยในการใช

ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกรวมกันนั้น ทําใหมีผลการประหยัดงบประมาณ เกิดขึ้นเปนจํานวนมาก          
ทั้งที่สามารถคิดเปนตัวเงินไดและบางอยางก็ไมสามารถคิดมูลคาออกมาเปนตัวเงินได ในมหาวิทยาลัยขอนแกน     
มีหลายหนวยงานที่ใชทรัพยากรรวมกันและสามารถคิดมูลคาของการประหยัดงบประมาณจากการใชทรัพยากร
รวมกัน เชน ศูนยคอมพิวเตอร สํานักวิทยบริการและคณะตางๆ เปนตน 
 มาโนช ภูตองใจ และคณะ (พ.ศ. 2546) ไดทําการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะหประสิทธิภาพการใช
ประโยชนอาคารเรียน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2546” เพื่อเปนขอมูล
พื้นฐานประกอบการวางแผน การตัดสินใจ ดานอาคารสถานที่ เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาใชพื้นที่ใหเกิด
ประโยชนสูงสุด และเพื่อใหการใชจายงบประมาณดานอาคารสถานที่เกิดประโยชนสูงสุด พบวา การใชอาคาร
สําหรับการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หองปฏิบัติการที่มีขนาด นอยกวา 60 
ตารางเมตร 60-121 ตารางเมตร และ 121-180 ตารางเมตร มีอัตราการใชพื้นที่หองที่สูงมาก ซ่ึง
หองปฏิบัติการดังกลาวนี้ใชสําหรับ การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน ที่มีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนเปนจํานวนมาก จึงนาจะมีการวางแผนในการจัดหาหองปฏิบัติการที่มีขนาดใหญ เพื่อใหเกิดความเหมาะสม
ในการจัดการเรียนการสอนตอไป   
 ตัวอยางของการที่มหาวิทยาลยัขอนแกน ไดมีความพยายามที่จะบริหารทรัพยากร ใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยมีการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นๆ ไดแก   
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 เขตพื้นที่การบริการเรียนรูดวยตนเอง (KKU-Cluster)  
 เปนภารกิจที่ ศูนยคอมพิวเตอร ไดดําเนินการเพื่อใหบริการแกนักศึกษา และบุคลากร ใหมี          
เครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใชงานอยางทั่วถึง ครอบคลุมในทุกพื้นที่ จํานวน 16 พื้นที่บริการ ไดแก สํานักวิทยบริการ    
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะสัตวแพทยศาสตร  คณะศึกษาศาสตร  คณะเภสัชศาสตร               
คณะทันตแพทยศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร และ            
คณะเกษตรศาสตร กับอีก 11 หอพักนักศึกษา โดยมีการเปดใหบริการ ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ 
ซ่ึงเปนประโยชนตอ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน และอาจารยผูสอนรายวิชาที่
ตองใชเครื่องคอมพิวเตอรในการเรียนการสอน 

 ระบบการรับสงหนังสือ 
 เปนระบบเพื่อการบริหารงานสารบรรณใหมีประสิทธิภาพสูงสุดตอองคกร ทําใหคณะและหนวยงาน
ตางๆ ในมหาวิทยาลัย มีระบบจัดการเอกสารอิเลคทรอนิกสใชงาน เพื่อลดคาใชจายในการผลิตเอกสาร สามารถ
จัดเก็บเอกสารอิเลคทรอนิกสทุกรูปแบบ บริหารการรับสงเอกสารเวียนหนังสือ ลดคาใชจายในการจัดทําสําเนา 
และลดงานการจัดเอกสารดวยการเขาถึงที่งายกวา 

 ระบบเครือขายคอมพิวเตอรเขาสูหอพักนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยไดติดตั้งระบบเครือขายใยแกวนําแสง และอุปกรณดานระบบเครือขาย เพื่อรองรับระบบ
อินเตอรเนตสําหรับนักศึกษา ครอบคลุมหอพักนักศึกษาทั้งหมดในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 ระบบโครงสรางพื้นฐานเชิงพื้นที่ (e-Infrastructure) 
 มหาวิทยาลัยไดมีการใหบริการระบบฐานขอมูลเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ดวยระบบ GIS    
โดยใหขอมูลเชิงพื้นที่โครงสราง 6 ชั้น ไดแก การประโยชนในการใชที่ดินมหาวิทยาลัยขอนแกน ป พ.ศ. 2547 
สายไฟฟาและตําแหนงหมอแปลง ทอเมนประปา ทอน้ําดิบ ทอน้ําเสีย และระบบเครือขายใยแกวนําแสงระยะที่ 1 
และระยะที่ 2 ใหแก ทั้งหนวยงานภายนอก เชน กรมธนารักษ และหนวยงานภายใน เชน กองอาคารและสถานที่ 
ฝายวางแผนและพัฒนา และการประชุมกรรมการผังแมบท เปนตน  

 ระบบบริการแผนที่จังหวัดขอนแกนทางเว็ป (Web Mapping) 
 มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับมอบหมายจากทางจังหวัดขอนแกน จัดทําสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 
ของจังหวัดขอนแกน เพื่อเสนอขอมูลเชิงพื้นที่ ของระบบสนับสนุนดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
จังหวัดขอนแกน ดานปองกันภัยพิบัติ ดานการแพรระบาดโรคไขหวัดนก พรอมฐานขอมูลอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงกับ
ขอมูลเชิงพื้นที่ผานอินเทอรเนต เพื่อใหหนวยงานตางๆ ในจังหวัดขอนแกนสามารถบูรณาการการแกไขปญหา
รวมกันได  
 (สรุปผลงานการดําเนินงาน ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางป 2546-2549) 
 

 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย 
 ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการตามเกณฑการพิจารณาในการประเมินคุณภาพภายนอก  
มีความพยายามในการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย รวมทั้งประเมิน
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล และประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล อีกทั้งมีการ
พัฒนาระบบใหมีความทันสมัยอยูเสมอ โดยไดมีการดําเนินงาน ดังนี้  
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1. มีนโยบายในการจัดทําฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ   
 ตามแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยไดกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการองคกรอยางประสิทธิภาพ ภายใตกลยุทธการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
มหาวิทยาลัยไดกําหนดโครงการปรับปรุงและพัฒนาเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ และภายใตกลยุทธการ
พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ (MIS)        ซ่ึงสนับสนุนใหมีการจัดทําระบบฐานขอมูลตางๆเพื่อสนับสนุนการดําเนินการตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 
           นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีมาตรการในการดําเนินการโดยกําหนดใหตัวชี้วัดระดับคุณภาพของการ
จัดการสารสนเทศของสวนราชการ เปนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการซึ่งมีการลงนามรับรองการปฏิบัติราชการ
ระหวางอธิการบดี และคณบดี ผูอํานวยการ หนวยงานในมหาวิทยาลัยเพื่อใหไดรับผลการปฏิบัติงานในระดับ
สูงสุด ในการจัดการสารสนเทศของมหาวิทยาลัยขอนแกนนั้น มหาวิทยาลัยฯ ถือเปนกลยุทธที่สําคัญอยางยิ่ง 
โดยไดจัดทําเปนแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน รวมทั้งไดกําหนดเปนนโยบายที่จะใหมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง โดยไดจัดสรรงบประมาณรองรับการดําเนินการตามแผนของระบบสารสนเทศดานตางๆ 
นอกจากนี้ไดดําเนินการใหมีการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการพิจารณา
อัตรากําลังเพิ่มในปริมาณที่เหมาะสม และยังไดดําเนินการปรับปรุงโครงสรางองคกรที่รองรับระบบงาน
คอมพิวเตอรและเครือขาย เพื่อใหการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมีความมั่นคงอยางตอเนื่อง  
          ดานการพัฒนาศักยภาพการใชระบบสารสนเทศนั้น มหาวิทยาลัยฯ ไดเรงดําเนินการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ เพื่อเปนระบบขอมูลกลางที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของขอมูลและการใชประโยชน
ของระบบสารสนเทศ รวมทั้งไดจัดใหมีหลักสูตรการฝกอบรมการใชโปรแกรมระบบและโปรแกรมมาตรฐาน
ใหกับบุคลากรในระดับตางๆ ใหสามารถมีศักยภาพทางดาน IT สูงขึ้น ตลอดจนไดดําเนินการจัดหาอุปกรณ
คอมพิวเตอรเพิ่มขึ้นในคุณภาพที่สูงขึ้นเพื่อใหเพียงพอตอการใชงานสําหรับทั้งนักศึกษาและบุคลากร 

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

และ ระบบฐานขอมูลเงินเดือน 
g. ระบบบริหารและบริการสุขภาพ ไดแก ระบบบริการและฐานขอมูลโรงพยาบาลศรีนครินทร  

และ ระบบบริการและฐานขอมูลศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
h. ระบบบริหารและฐานขอมูลการวิจัยสาํนักบรหิารการวิจัย 

3. มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของขอมูล  
      มหาวิทยาลัยไดดําเนินการการกํากับดูแล ตรวจสอบความปลอดภัยระบบฐานขอมูลกลางของ

มหาวิทยาลัยทุกระบบใหมีการกําหนดความรับผิดชอบและชั้นการกํากับดูแลไวเพื่อใหมีการตรวจสอบความ
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ถูกตองและความปลอดภัยของขอมูลอยางสม่ําเสมอ โดยไดมีการกําหนดผูรับผิดชอบควบคุมระบบและฐานขอมูล 
(Database Administrator) ของระบบตางๆ ดังนี้ 

 

ระบบฐานขอมูล คณะ/หนวยงาน ผูรับผิดชอบควบคุมระบบ และ DBA 
ทะ เบี ย นแล ะป ร ะม วลผล
นักศึกษา 

สํานักทะเบียนและประมวลผล ผูอํานวยการ : ผศ.สุกิจจา จันทะชุม 
DBA :  นายแผง ขนวน 

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

ฐานขอมูล e-Learning สํานักนวัตกรรมการเรียนการ
สอน 

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

หองสมุดอิเล็กโทรนิกส 
(e-Library) 

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

ฐานขอมู ล เพื่ อการบริหาร
บุคคล 

กองการเจาหนาที่ ผูอํานวยการ : นางสังวาลย ชางทอง 
DBA :  นายพรชัย  เอ่ียมสุนทรกุล 

การเงินและการคลัง 
• ระบบฐานขอมูลการเงิน 
• ระบบฐานขอมูลทรัพยสิน 
• ระบบฐานขอมูลเงินเดือน  

กองคลัง ผูอํานวยการ : นางสุนาท บัวทวน 
DBA :  นายสฤษดิ์ เรืองธรรม 

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

บริหารและบริการสุขภาพ 
• ระบบบริการและฐานขอมูล
โรงพยาบาลศรีนครินทร  

• ระบบบริการและฐานขอมูล
โรงพยาบาลศูนยหัวใจสิริกิติ์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ศู น ย หั ว ใ จ สิ ริ กิ ต ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

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

บริหารและฐานขอมูลการวิจัย สํานักบริหารการวิจัย หัวหนาสํานักงาน : นายภูมิภักดิ์ พิทักษเขื่อน
ขันธ 
DBA :  นายวันชัย ปานพิมพ 

  

 ซ่ึงนอกจาก การกําหนดหนาที่ในการดูแลและควบคุมระบบฐานขอมูลแลว ผูรับผิดชอบจะทําหนาที่    
ในการจัดการบริหารดานความเสี่ยงของระบบดวย   

4. มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ 
             มหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดและมอบหมายภายใตการกํากับของคณะกรรมการนโยบายการบริหาร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหคณะ/หนวยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบฐานขอมูลหลัก               
ไดดําเนินการจัดทําแผนการปองกันและการฟนฟูระบบและแผนแกไขปญหาจากภัยพิบัติ โดยมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการมารับผิดชอบกําหนดวิธีการและคูมือในการปฏิบัติ และมีการประชุมเพื่อสรุปและรายงานผลการ
ดําเนินการของหนวยงานผูรับผิดชอบอยางสม่ําเสมอทุกเดือน 
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  ในการปองกันความเสี่ยงของระบบสารสนเทศจากภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยไดติดตั้งระบบไฟฟาสํารองและ
ระบบการจายไฟฟาสํารองเพื่อใหระบบมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพสูง ในการรักษาความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ นอกจากจะดําเนินการภายใตตัวระบบสารสนเทศเองแลว มหาวิทยาลัยไดจัดการรักษาความปลอดภัย
แกระบบดวยระบบการลงทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอรและติดตั้งโปรแกรมปองกันการรุกรานจากไวรัส
คอมพิวเตอร (Office Scan) กับเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายทุกเครื่องในมหาวิทยาลัย มีระบบปองกันการโจมตี
หรือการรบกวนระบบจดหมายอิเล็กโทรนิกส (spam mail) และมีการระงับการรบกวนระบบ (blocked)        
ของเครื่องลูกขายที่ติดไวรัสคอมพิวเตอร 
             การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ มีการจัดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย การกําหนดเขตหวงหาม
เฉพาะของที่ตั้งระบบตางๆ การกําหนดสิทธิ์เขาถึงที่ตั้งของระบบสําหรับบุคลากรผูปฏิบัติงานระดับตางๆ       
การติดตั้งระบบควบคุมการเขาออกอาคาร โดยใชบัตรแถบแมเหล็กและระบบสัมผัสโดยการตรวจสอบลายนิ้วมือ 
มีระบบการปองกันและระงับการเกิดอัคคีภัยในที่ตั้งของระบบตางๆ 
           นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังไดดําเนินการจัดทําโปรแกรมสําหรับรายงานขอมูลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชมหาวิทยาลัยขอนแกน และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 โดย สมศ. 
(URL: http://e-sar.kku.ac.th) 
 
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานไอที ป พ.ศ. 2546-2549 
 มหาวิทยาลัย ไดดําเนินงานทางโครงสรางดานไอที ระหวางป พ.ศ. 2546-2549 เพื่อสนับสนุนพันธกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยในดานการผลิตบัณฑิต และการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ที่สําคัญ 3 ดาน คือ 

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

2. ระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงประกอบดวยระบบยอย คือ ระบบ
เครื อ ข า ย ใ ยแก วนํ า แส ง  ร ะบบ เครื อ ข า ย ไ ร ส า ย  ร ะบบบริ ห า ร จั ดก า ร เค รื อ ข า ยคอมพิ ว เ ตอร                      
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน เครื่องแมขายในการใหบริการที่เปนสาธารณะ ระบบโทรศัพท และเขตพื้นที่บริการ
เรียนรูดวยตนเอง 

3. สถานภาพเครือขายเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐ 11 แหง ในดานแบบนดวิดธออกสูระบบ
อินเตอรเน็ต และจํานวน AP 

(อางอิงจาก: รายงานผลการดําเนินงาน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานไอที ป พ.ศ. 2546-2549 
ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

 การพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ในดานการพัฒนาระบบสื่อและทรัพยากรหองสมุด ไดจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นทั้งโดยตรงและโดยออม 
ในการจัดหาฐานวิชาการ วารสาร หนังสือรูปแบบอิเลคทรอนิกส รวมทั้งไดมีการพัฒนาหองสมุดในรูปแบบ
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อิเลคทรอนิกสและหองสมุดมีชีวิตทั้งการปรับปรุงทางกายภาพและอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศโดยจะสามารถ
เพิ่มความสะดวกและมีคุณภาพการบริการใหแกบุคคลากร นักศึกษาและผูใชบริการทั่วไป 

 การปรับระบบการเงินและบัญชี 
 มหาวิทยาลัยไดแสดงใหเห็นถึงเสถียรภาพทางการเงิน และศักยภาพดานทรัพยากรการเงินของสถาบัน
ในระยะยาว 
 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับระบบการเงินและบัญชี ใหเปนไปตามมารฐานบัญชีภาครัฐ รวมทั้งการ
ปรับกระบวนงานและการปฏิบัติงานทางการเงิน การบัญชี การพัสดุและการงบประมาณเขาสูระบบเขาสูระบบ 
GFMIS และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารการเงินและงบประมาณ มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในระบบงานและไดพัฒนาระบบโปรแกรมการเงิน งบประมาณและระบบบัญชีสามมิติ
ขึ้นใชงาน โดยจะเปนระบบโปรแกรมกลางทางการเงิน งบประมาณและบัญชีที่จะตอเชื่อมกับระบบโปรแกรม
การเงินและบัญชีภาครัฐ รวมทั้งเปนระบบโปรแกรมปฏิบัติงานทางการเงิน บัญชีและการบริหารงบประมาณ      
ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงจะทําใหสามารถการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การลดขั้นตอนและกระบวนงาน     
และที่สําคัญอยางยิ่งคือการที่จะทําใหไดฐานขอมูลการกลางดานเงินและการคลังที่รวมขอมูล ผลการประมวลผล
ขอมูลและสารสนเทศทางการเงินและงบประมาณที่สําคัญ อาทิ รายงานทางการเงิน กระแสการเงิน ทรัพยสิน 
ตนทุนผลผลิต ที่มีความเปนปจจุบันและทันเวลาของความตองการ ที่จะทําใหแกมหาวิทยาลัย ผูบริหารระดับ
ตางๆ ใชงานในการดําเนินงานปกติประจําวันและตัดสินใจเชิงนโยบายไดอยางเหมาะสมและบนฐานขอมูล        
มีเหตุผลที่สามารถอธิบายไดและโดยความรับผิดชอบ (Accountability) 

  สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) 
 ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัย มีสินทรพัยถาวร ดังตอไปนี ้
  

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

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

      
 ผลการดําเนินการในปการศึกษา 2548 มีสินทรัพยถาวร 119,343.01 บาทตอคน 
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  คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) 
 ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัย มีคาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา)      
แยกตามกลุมสาขาวิชา ดังน้ี 

 
กลุมสาขา 

คาใชจายตอหัว 
(คาใชจายทั้งหมด +  
คาเสื่อมราคา/FTES) 

 
เกณฑปกติ 

 
หางจาก 

เกณฑปกติ 

 
คิดเปนรอยละ 

วิทยาศาสตรสุขภาพ 286,677.66 214,514.00 72,163.66 33.64 
วิทยาศาสตรกายภาพ 85,216.75 66,338.00 18,878.75 28.46 
วิศวกรรมศาสตร 92,467.06 70,312.00 22,155.06 31.51 
สถาปตยกรรมศาสตร 159,094.50 71,394.00 87,700.50 122.84 
เกษตรศาสตร 125,627.73 109,910.00 15,717.73 14.30 
บริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร 23,230.14 62,532.00 -39,301.86 -62.85 
ศึกษาศาสตร 116,133.17 90,610.00 25,523.17 28.17 
ศิลปกรรมศาสตร 287,853.24 65,494.00 222,359.24 339.51 
สังคมศาสตรฯศาสตร 22,075.67 45,587.00 -23,511.33 -51.57 

ภาพรวมมหาวิทยาลัย 53.77 

 
 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ 

         ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัย มีรอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ ดังนี้  
 

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

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

รวม 1,120,972,411 บาท 

คิดเปนรอยละ 21.61 % 
 

  การพัฒนาคณาจารยและบุคลากร   
 มหาวิทยาลัยไดจัดตั้ง “กองทุน 40 ป พัฒนาบุคลากร” เพื่อเปนกลไกในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  
โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญ คือ  

1. เพื่อดําเนินการเชิงรุกและสนับสนุนใหเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัยเร็วขึ้น ไดแก เงินทุนการศึกษา
ระดับปริญญาเอก เงินทุนสนับสนุนการวิจัย สนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อนําไปขอกําหนด
ตําแหนงวิชาการ 
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2. เพื่อจัดสรรใหหนวยงานที่มีบุคลากรมีสัดสวนศักยภาพที่ไมไดตามเกณฑมาตรฐานที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และภายใน 5 ป บุคลากรตองมีศักยภาพสูงไดตามเกณฑที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กําหนด ไดแก การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น และการสนับสนุนการผลิตผลงาน  
และกิจกรรมวิชาการ 

3. เพื่อจูงใจใหบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและมีขีดความสามารถสูงดานการวิจัย โดยการพัฒนา          
ด านการวิ จั ย  การ เรี ยนการสอน  การบริหารจัดการและพัฒนาอาจารย ใหมสามารถคงอยู ได ใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน (โดยความรับผิดชอบของฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ) 

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

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

มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีระบบบุคลากรประเภทใหม คือ พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใชเงินรายได          
ซ่ึงปจจุบันมีจํานวน 204 คน และมีการจัดสรรพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผนดินแลว จํานวน 1,014 
อัตรา ไดริเริ่มระบบคาตอบแทนคาตอบแทนการปฏิบัติงานเพิ่มประจําปสําหรับลูกจางชั่วคราว (โบนัส)          
ในปงบประมาณ 2547 รวมทั้งเริ่มจัดสรรคาตอบแทนการปฏิบัติงานเพิ่มประจําปสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
(โบนัส) ไดจัดสวัสดิการประเภทตางๆ สําหรับขาราชการและขยายสิทธิใหครอบคลุมบุคลากรประเภทอื่นๆ อาทิ 
สวัสดิการเคหะสงเคราะห  เงินสนับสนุนฉุกเฉิน กองทุนศึกษาตอของบุคลากรสายสนับสนุน กองทุนสนับสนุน
การใชไมโครคอมพิวเตอร เปนตน นอกจากนี้ ไดริเริ่มใหมีทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานและลูกจางเพื่อเปน
หลักประกันหลังจากการออกจากงานหรือเกษียณอายุราชการในอนาคต 

 
  นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยยังไดมีการดําเนินงานเฉพาะดาน ดังนี้ 
 การพัฒนาอาจารย 

 มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงระบบการพิจารณาการกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหลดขั้นตอนและเร็วขึ้น   
ทําใหในป 2547 - 2548 (สองปบประมาณ) มหาวิทยาลัยมีผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 284 คน
และผานการประเมินถึง 235 คน (คิดเปนรอยละ 82.75) และในปจจุบันมหาวิทยาลัยมีอาจารยที่มีตําแหนงทาง
วิชาการแลวมากกวารอยละ 60 ของบุคลากรสายสอนทั้งหมด โดยเปนศาสตราจารย 23 คน (คิดเปนรอยละ 
1.33 ของบุคลากรสายสอนทั้งหมด) รองศาสตราจารย 432 คน (คิดเปนรอยละ 24.96 ของบุคลากรสายสอน
ทั้งหมด) และผูชวยศาสตราจารย (คิดเปนรอยละ 35.70 ของบุคลากรสายสอนทั้งหมด) จัดใหมีการพัฒนา
ทักษะและศักยภาพอาจารยในดานตางๆ ไดแก การพัฒนาการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ การสอน
สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม การสอนดวยระบบ e-learning การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การใหทุนทํา
วิจัย การใหทุนนําเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ การใหทุนผลิตตําราที่มีคุณภาพดี 

 การสงเสริมศึกษาตอและดูงาน 
 ในระหวางป 2546 - 2548 มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนการพัฒนาคุณวุฒิของบุคลากร โดยบุคลากรไดไป
ศึกษาตอในตางประเทศ มีจํานวนถึง 239 คนและไปศึกษาตอในประเทศจํานวน 387 คน มหาวิทยาลัยยังไดเพิ่ม
โอกาสโดยการจัดใหมีทุนศึกษาตอตางประเทศในทุกป ซ่ึง ณ ปจจุบัน มหาวิทยาลัยมีบุคลากรทีมีคุณวุฒิระดับ
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ปริญญาเอกเปนจํานวนถึง 717 คน คิดเปนรอยละ 41 ของบบุคลากรสายผูสอนทั้งหมดของมหาวิทยาลัย         
ณ ปจจุบัน ในการอบรม ดูงาน ประชุมวิชาการ ทําวิจัย ณ ตางประเทศ มีจํานวน 409 คน อบรม ดูงาน ประชุม
วิชาการ ทําวิจัย ในประเทศ จํานวน 831 คน 

 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 
 ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยมีจํานวนอาจารยที่เขารวมประชุมวิชาการและนําเสนอผลงาน 824 คน 
มีจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 1,507 คน คิดเปนรอยละ 54.68  

 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา 
 ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้ งในประเทศ               
และตางประเทศตออาจารยประจํา ดังน้ี 

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

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

 

 การอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถบุคลากร 
 มหาวิทยาลัยไดจัดหลักสูตรสําหรับผูบริหารระดับสูง จํานวน 1 รุน ผูบริหารระดับกลาง จํานวน 3 รุน 
ผูบริหารระดับตน จํานวน 1 รุน โดยมีผูเขารับการอบรมรวมจํานวนทั้งสิ้น 200 คน นอกจากนี้ ยังไดจัดหลักสูตร
สําหรับระดับปฏิบัติการจํานวน 4 รุน รวมจํานวน 240 คน การอบรมลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราวและพนักงาน 
จํานวน 3 รุน รวมจํานวน 900 คน และยังดําเนินการอบรมในเรื่องการจัดการความรู ไปแลว 6 รุน โดยมีผูเขารับ
การอบรมจํานวน 360 คน 

 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 
 ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ 2,651คน      
มีจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 2,900 คน คิดเปนรอยละ 91.41  

 การพัฒนาระบบกายภาพ 
 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการแกไขปญหาการหยุดชะงักของการกอสรางสิ่งกอสรางของมหาวิทยาลัยที่ไดัรับ
งบประมาณแผนดินปงบประมาณกอนๆ ในโครงการที่สําคัญ ไดแกปญหาการกอสรางอาคารขนาดใหญ 4 อาคาร 
ไดแก อาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาคารศรีนครินทรานุสรณ อาคารสารสนเทศ อาคาร
เรียนและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร สําเร็จไดดวยดีทําใหสามารถดําเนินการกอสรางตอได โดยมีผลการแกไข
ปญหาและผลการกอสรางตอ ดังนี้ 1) อาคารศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สราง (หลังจากที่
หยุดชะงักและมีปญหามานานมากกวา 10 ป) แลวเสร็จและสามารถใชงานและเปดการใหบริการรักษาพยาบาล
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ผูปวยดานหัวใจและหลอดเลือดไดครบทุกพื้นที่ 2) อาคารอีก 3 หลัง สามารถแกปญหาการหยุดชะงักของการ
กอสรางไดแลวเสร็จทั้งไดดานงบประมาณและการดําเนินการกอสราง ขณะนี้ไดลงนามจางวาจางผูรับจางรายใหม
แลวในปงบประมาณนี้ และไดเขาพื้นที่เพื่อการกอสรางในบางอาคารแลว โดยคาดวาการกอสรางอาคารทั้งสาม
อาคารจะแลวเสร็จสมบูรณโดยอาคารศรีนครินทรานุสรณ จะแลวเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม 2550 อาคาร
สารสนเทศ ประมาณเดือนตุลาคม 2550 และอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร ประมาณสิ้น
ปงบประมาณ 2550 

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

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

 

ในดานการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมีผลการดําเนินงาน
ที่สําคัญ ดังนี้ 
ดานการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการศึกษา 
การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย/คณะ ที่สอดคลองกับการพัฒนาศักยภาพการแขงขันของประเทศ 
 มหาวิทยาลัยไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร การผลิตบัณฑิตมุงสงเสริมศักยภาพนักศึกษาใหเปนบัณฑิต
ที่พึงประสงค โดยการมุงเนนการผลิตบัณฑิตที่ตรงความตองการของชุมชน สังคม และประเทศในระดับที่สามารถ
แขงขันกับนานาชาติได 
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 มหาวิทยาลัยไดมีการจัดทําแผนการผลิตบัณฑิตทุกระดับ ทุกกลุมสาขาวิชาที่ชัดเจนทั้งปริมาณและ
คุณภาพ ทั้งที่เปนทิศทางรวมและเฉพาะดาน โดยจะตองสอดคลองกับความตองการของการลังคนของประเทศ 
และการพัฒนาประเทศ นโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษารวมทั้งศักยภาพพื้นฐานของมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน โดยมีการจัดสัมมนาเพื่อทําแผนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยทั้งระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 ในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยไดดําเนินการครอบคลุมสาขาวิชาตางๆ ที่เปนความตองการของรัฐ
และสังคม โดยจัดการเรียนการสอนครบทุกระดับปริญญา มหาวิทยาลัยไดขยายการผลิตบัณฑิต จนทําใหปจจุบัน
มีหลักสูตร จํานวน 300 หลักสูตร จําแนกเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 93 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
25 หลักสูตร ปริญญาโท 125 หลักสูตร และปริญญาเอก 57 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรนานาชาติรวม 28 
หลักสูตร ในการรับนักศึกษาไดเพิ่มจํานวนนักศึกษาจาก 18,432 คน ปการศึกษา 2545 เปน 27,449 คนของป
การศึกษา 2549 หรือคิดเปนรอยละเพิ่มขึ้น 32 โดยจําแนกเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นจากจํานวน 
3,413 คนในปการศึกษา 2545 เปน 6,987 คนในปการศึกษา 2549  หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 104 และในจํานวนนี้
มีนักศึกษานานาชาติเพิ่มขึ้นจาก 54 คนในปการศึกษา 2545 เปน 96 คนในปการศึกษา 2548 หรือเพิ่มขึ้นรอย
ละ 43 นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยไดขยายการผลิตบัณฑิตในสาขานิติศาสตรและจัดตั้งคณะนิติศาสตร 
 มหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย หลากหลาย มุงสนับสนุนการวิจัย และเอ้ือตอความเปน
สากล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน และรองรับการพัฒนาสูความเปนนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาและ
ประกาศใช “หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป” ที่พัฒนาขึ้นตามกรอบแนวคิดและปรัชญาของวิชาการศึกษาทั่วไป        
ที่มีลักษณะบูรณาการมากขึ้น ใหเปนหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยไดมีการรวมมือกับคณะ ในการสงเสริม และผลักดัน โดยใหเกิดหลักสูตรสองปริญญา 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะปริญญาเอก เพิ่มขึ้น ในมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น ยังมีการสงเสริมและผลักดัน
ใหเพิ่มสหกิจศึกษา ในหลักสูตรคณะตางๆ พัฒนาหลักสูตร Honor Program (Elite Program) จัดทําหลักสูตร
ฝกอบรมที่สามารถเชื่อมโยงกับหลักสูตรปริญญาได และจัดหลักสูตรตอเนื่องตลอดชีวิต (Life Long Learning 
Program) นําผลวิจัยไปประยุกตใชกับการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปรับปรุงหลักสูตรใหมีรายวิชาแกน
เก่ียวของกับการวิจัย ในระดับปริญญาตรี รวมถึง โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร คณะเศรษฐศาสตร และคณะสห
วิทยาการ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่เปนภาษาอังกฤษมากขึ้น 
 มหาวิทยาลัยไดวางแผนใหมีการจัดตั้งทุนมนุษยลุมน้ําโขง ในป พ.ศ. 2548 เพื่อแสวงหา/สนับสนุน
ความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา/หนวยงานภายในประเทศลุมน้ําโขง สนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับ
บุคลากรจากประเทศลุมน้ําโขง และสงเสริม/สนับสนุนการเปดหลักสูตรที่เก่ียวกับเพื่อบานในแถบลุมน้ําโขง 
รวมถึงการสรางเครือขายพันธมิตร ความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันทั้งภายในและตางประเทศ  
 มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการประเมินผลการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยความรับผิดชอบของ
กลุมสาขาวิชา คณะ ภาควิชา และสาขาวิชาที่เปนเจาของหลักสูตร  
  มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงระบบการขออนุมัติหลักสูตรและรายวิชาใหเร็วขึ้น ทําใหประหยัดคาใชจาย 
คลองตัวและยืดหยุนมากขึ้น การจัดระบบการรับเขาศึกษาใหหลากหลายขึ้น การจัดระบบการจัดการหลักสูตร
โครงการพิเศษ/ภาคพิเศษ ใหเอ้ือตอการพัฒนาองคกร การจัดระบบการจัดการศึกษาสองปริญญาเพื่อเปดโอกาส
ใหนักศึกษาไดมีโอกาสมากขึ้น การจัดระบบการจัดการแบบชุดวิชาเพื่อสนองการจัดการเรียนการสอน
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กลุมเปาหมายเฉพาะการพัฒนาระบบสารสนเทศดานวิชาการและวิเทศสัมพันธใหมีระบบฐานขอมูลที่มี
ประสิทธิภาพ การผลิตคูมือการปฏิบัติงานและการบริการ รวมทั้งการปรับปรุงระเบียบและประกาศที่เก่ียวของกับ
การจัดการศึกษาที่เปนประกาศแกนักศึกษามากขึ้น 
 นอกจากนั้น ในแผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 2549-2552 ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ยังได
กําหนดใหมีโครงการพัฒนาการเรียนลวงหนา (Advance Placement Program) และหลักสูตรเกียรตินิยมสําหรับ
ผูเรียนที่มีความรูความสามารถพิเศษ การพัฒนาวิจัยในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี การมุงเนนหลักสูตร
นานาชาติ หรือหลักสูตรที่เปนภาษาอังกฤษ โดยการพัฒนากลไกและสนับสนุนการทํา joint research ระดับ
ปริญญาเอกกับสถาบัน/มหาวิทยาลัยในตางประเทศ รวมถึงการพัฒนากลไกการสนับสนุนการสรางความรวมมือ
ทางวิชาการกับตางประเทศ 
รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 
 มหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดตัวชี้วัด ดานการผลิตบัณฑิตที่สําคัญ คือ รอยละของความพึงพอใจของ
นายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิต รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือ ศึกษาตอในระยะเวลา 3-12 
เดือนหลังการจบการศึกษา จํานวนหลักสูตรที่สอดคลองกับการพัฒนาศักยภาพการแขงขันของประเทศ จํานวน
หลักสูตรที่ปรับปรุงใหมที่สอดคลองกับการพัฒนาศักยภาพการแขงขันของประเทศ และจํานวนรายวิชาหรือองค
ความรูที่จัดทําเปนรูปแบบอิเลคทรอนิกส 
 ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2548 มีจํานวนหลักสูตรที่เปดสอน 290 หลักสูตร และมีจํานวน
หลักสูตรที่ไดมาตรฐาน 290 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 100 
 
ดานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงคและคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 

แผนกลยุทธด านการพัฒนา นัก ศึกษา  ตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติ การ  การบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2546 – 2550 ประกอบดวย  

1. การปรับปรุงระเบียบ และระบบบริหารจัดการกิจกรรมขององคกรนักศึกษาใหมีความคลองตัวเปนไป
ตามแผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งสนับสนุนใหมีชมรมหรือองคกรนักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความเปนผูนํา 

2. การจัดตั้งเครือขายของนักศึกษาหรือองคกรของนักศึกษาหรือสถาบันอ่ืนๆ หรือกับตางประเทศ 
รวมทั้งการมีกิจกรรมหรือโครงการ 

3. การจัดกิจกรรมเสริมเพื่อใหนักศึกษาเปนผูมีสุขภาพที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ ไมฝกใฝ
ยาเสพติดและอบายมุข รวมทั้งมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ 

4. การจัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ และทักษะของนักศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
ของนักศึกษาในระดับสากล 

5. การสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถหรือผลงานดานตางๆ ไดมีโอกาสแสดงความสามารถหรือ
นําเสนอผลงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพที่มีอยูใหสูงขึ้น 

6. การสนับสนุนใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมของคณะมหาวิทยาลัย และสรางประโยชนใหแก  
ชุมชน/ทองถ่ิน 

7. การดําเนินการพัฒนาสิ่งแวดลอมทางกายภาพและบรรยากาศ รวมทั้งการจัดหาทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรูของนักศึกษา 
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8. การพัฒนาระบบกระบวนการดําเนินงานเฉพาะดานใหคลองตัว รวดเร็ว และเปนธรรม โดยนักศึกษา
มีความพึงพอใจสูง 

9. การพัฒนาและปรับปรุงระบบอาจารยที่ปรึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
10. การดําเนินการจัดหาทุนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหแกนักศึกษาที่มีฐานะยากจน และสรางงาน

ใหแกนักศึกษายากจน/นักศึกษาที่ตองการหารายไดพิเศษ 
11. การดําเนินงานเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนเขาสูตลาดแรงงาน 

การสงเสริมดานความสามารถในการคิด วิเคราะหทางวชิาการอยางมีเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่สงเสริมกระบวนการเรียนรูของนักศึกษาและ
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อเสริมสรางใหผูเรียน คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และสามารถ
เรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต เชน การพัฒนาอาจารยใหมีทักษะดานการสอนที่สงเสริมกระบวนการเรียนรูของ
นักศึกษา ใหทุนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา จัดทําคูมือ สื่อ 
และเว็บที่ใหความรูดานการพัฒนาทักษะการเรียนรูสําหรับนักศึกษา 
การสงเสริมดานจริยธรรม คุณธรรม และความซื่อสัตยในวิชาชีพ 
 มหาวิทยาลัยมีนโยบายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตใหเปน “คน
เกง คนดี และมีความสุข” ดังน้ันจึงใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในหมูนักศึกษา โดยไดมี
การสงเสริมศักยภาพนักศึกษา ดานคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิต เชน การจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนา
นักศึกษาดานทักษะการเรียนรู คุณธรรม และจริยธรรม การจัดอบรมเพื่อพัฒนาอาจารยใหมีทักษะ การสอนที่
สงเสริมกระบวนการเรียนรู และคุณธรรมและจริยธรรมในนักศึกษา ใหทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาทักษะการ
สอนที่สงเสริมกระบวนการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรมในนักศึกษา การจัดทําหนังสือเรื่อง “รูปแบบการสอน
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม” รวมถึงการเปนสถาบันแมขายของ “เครือขายพัฒนาบัณฑิตอุดมศึกษาไทย ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” (ขอมูลจาก ฝายพัฒนานักศึกษา ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ สํานักนวัตกรรมฯ คณะ/
หนวยงาน) 
ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศในระดับที่ส่ือสารไดอยางนอย 1 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานภาษาตางประเทศ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาอังกฤษ เนื่องจากเปนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของตลาดงานและสังคม 
มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดนโยบาย โครงการและกิจกรรมตางๆ ทั้งในสวนที่เปนการพัฒนาปรับปรุงเน้ือหารายวิชา
ภาษาอังกฤษในหลักสูตร การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหลายกิจกรรม ตลอดจนการจัดใหมีการสอบวัดความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ   

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

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไดมีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมการใชภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศ
อ่ืนๆ มีการดําเนินการโดยชุมนุมภาษาและวิชาการของสโมสรนักศึกษาทุกคณะ ชมรมวิชาการองคการนักศึกษา 
งานแนะแนวฯ กองกิจการนักศึกษา และฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ อาทิเชน การจัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษ
ทุกปๆ ละ 4 รุนๆ ละ 50 คน โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาตางประเทศ  
โครงการเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมนานาชาติ โครงการนักศึกษาอาสาสมัครวิเทศสัมพันธเพื่อทําหนาที่ตางๆ 
ที่จะชวยใหนักศึกษาไดมีโอกาสใชและฝกทักษะการใชภาษาตางประเทศ  โครงการ KKU Studay Abroad 
Program ซ่ึงมีการสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อคัดเลือกใหไปศึกษารายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด โครงการ English camp การจัด
กิจกรรมรวมกับสถานทูตประเทศตางๆ โดยเฉลี่ยมีการจัดกิจกรรม/โครงการไมนอยกวา 20 โครงการ มีนักศึกษา
เขารวมไมนอยกวาปละ 1,500 คน  
 มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีกิจกรรมการสงเสริมทักษะทางดานภาษาอังกฤษ โดยผานทางชุมนุมภาษาและ
วิชาการของสโมสร นักศึกษาทุกคณะ และชมรมวิชาการองคการนักศึกษา จัดติวภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาป 1 
ในเทอมตนของทุกป นอกจากนั้น  งานแนะแนวฯ กองกิจการนักศึกษา มีการจัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ทุกป 
ปละ 4 รุนๆ ละ 50 คน นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับรางวัลชนะเลิศ (นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร) ในการโตวาทีภาษาอังกฤษ
ของอุดมศึกษาระดับประเทศ ประจําปการศึกษา 2548   
 (ขอมูลจาก ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ฝายแผนและสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย สํานักบริหาร
วิชาการ ฝายพัฒนานักศึกษา คณะ/หนวยงาน) 
 นอกจากนั้น ดานการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศสําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยไดมีการจัดตั้งสถาบัน
ภาษาเพื่อฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาดานภาษาตางประเทศ รวมถึง การจัดตั้ง  
”สถาบันขงจื้อ” โดยความรวมมือกับ มหาวิทยาลัยเซาตเวสต ภายใตการสนับสนุนของประเทศจีนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพดานภาษาจีน 
ความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 มหาวิทยาลัยไดมีการสงเสริมศักยภาพนักศึกษาดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการ
พัฒนาระบบการอบรมและทดสอบความสามารถทางคอมพิวเตอร และ IT ของนักศึกษาใหเปนระบบ e-training 
และ e-testing และนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนตองผานการทดสอบความรูพื้นฐานตามที่กําหนด  
 มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีกิจกรรมสงเสริมทักษะทางดานคอมพิวเตอร โดยฝายพัฒนานักศึกษารวมกับ
ศูนยคอมพิวเตอร จัดอบรมทักษะการใชคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา องคการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาทุก
คณะ มีเครื่องคอมพิวเตอรใชงานอยางทั่วถึง ทุกคณะวิชามีการจัดใหมีการใชคอมพิวเตอรทั้งใน และนอกเวลา
ราชการ รวมทั้งศูนยคอมพิวเตอรดวย 
 มหาวิทยาลัยโดยฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ไดมีการพัฒนาการศึกษาระบบ e-learning และการ
สนับสนุน e-learning เพื่อเปนกลไกเสริมการจัดการศึกษาปกติ โดยการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ของมหาวิทยาลัย ใหคําปรึกษาและแนะนําการจัดทําสื่อ courseware และ
การจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning พัฒนาอาจารยและบุคลากรที่เก่ียวของดานการเรียนการสอนแบบ     
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e-learning ใหทุนสนับสนุนการผลิตสื่อ courseware การสรางและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระบบ e-learning 
การสรางและพัฒนาสื่อ e-learning บนระบบบริหารจัดการเรียนรู (LMS) มหาวิทยาลัยขอนแกน สรางเครือขาย/
กลไกที่เชื่อมโยงการพัฒนาระบบ e-learning ระหวางมหาวิทยาลัยกับคณะ รวมถึง การจัดตั้ง e-learning 
institute เพื่อกลุมเปาหมาย ที่มีงานประจําและไมสามารถมาเรียนที่มหาวิทยาลัยได โดยศูนยบริการวิชาการ 
(ขอมูลจาก ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ฝายแผนและสารสนเทศ สํานักนวัตกรรมฯ) 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
 ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยฯ มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย แยกตาม
กลุมสาขา เปรียบเทียบกับเกณฑปกติ ดังตอไปนี้ 
 

 
           กลุมสาขา 

จํานวนอาจารย
ประจําตอจํานวน
นักศึกษา (FTES) 

 
เกณฑปกติ 

 
หางจาก 

เกณฑปกติ 

 
คิดเปนรอยละ 

วิทยาศาสตรสขุภาพ 6.71 8.00 -1.29 -16.17 

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

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

บริหารธุรกิจ/
พาณิชยศาสตร 

56.93 25.00 31.93 127.73 

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

สังคมศาสตรฯศาสตร 7.53 25.00 -17.47 -69.88 
ภาพรวมมหาวิทยาลัย 4.71 

 

รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 
 มหาวิทยาลัยไดมุงเนนประเด็นยุทธศาสตร การผลิตบัณฑิตมุงสงเสริมศักยภาพนักศึกษาใหเปนบัณฑิต 
ที่พึงประสงค โดยมีตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ สัดสวนจํานวนอาจารยที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับ โดยฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ โดยมีเปาหมายในปการศึกษา 2548 รอยละ 30 และ
ผลการดําเนินงาน ในปการศึกษา 2548 พบวา มี จํานวนอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 708 คน จาก
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง 1,731 คน คิดเปนรอยละ 40.90   
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงวิชาการ 
 ผลการดําเนินงาน ในปการศึกษา 2548 มีจํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย 20 คน      
จํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 432 คน และจํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  
618 คน รวมทั้งหมด 1,070 คน จากจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 1,731คน คิดเปนรอยละ 61.81  
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ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย (Professional Ethics)                 
ของสถาบันอุดมศึกษา 
 มหาวิทยาลัยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากําหนดจรรยาบรรณสําหรับขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา ตามคําสั่ง มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 565/2549 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2549 และให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา  
 มหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร  โดยไดออกขอบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยจรรยาบรรณของขาราชการและอาจารย มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2549 ลงวันที่ 
26 เมษายน 2549 เพื่อใหขาราชการและอาจารยของมหาวิทยาลัย ไดถือปฏิบัติ โดยไดประมวลความประพฤติ
และหลักปฏิบัติที่ดีงามที่ขาราชการและอาจารยจะตองยึดถือเพื่อเปนอุดมการณในการทํางาน เพื่อธํารงไวซ่ึง
ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง เกียรติคุณ สถานะของขาราชการและอาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงไดกําหนดใหขาราชการ
และอาจารยตองปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณที่กําหนดในสวนที่เก่ียวของกับการปฏิบัติหนาที่ในความรับผิดชอบ
ของตน     
 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการสงเสริมใหผูเก่ียวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นอกจากการออกขอบังคับ
มหาวิทยาลัยแลว มหาวิทยาลัยยังไดสงเสริมใหคณาจารยและผูเก่ียวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ     
โดยไดมีการแตงตั้ง คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแกน      
ที่ 670/2549 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2549 มีอํานาจหนาที่ ในการเสนอแนะแนวทาง และมาตรการแก
มหาวิทยาลัย เก่ียวกับการสงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการ และอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ไดมีการจัดทํา 
(ราง) คูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของขาราชการและอาจารย มหาวิทยาลัยขอนแกน และไดมีการแตงตั้ง
คณะทํางานเพื่อชวยงานคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบดวย คณะเกี่ยวกับการ
กําหนดแนวทางสงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการและอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และคณะทํางานเก่ียวกับ
การกําหนดการประพฤติผิดจรรยาบรรณที่จะเปนความผิดทางวินัยและการจัดทํา คูมือและเผยแพรการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของขาราชการและอาจารย มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามคําสั่ง คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 1/2549  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549   
 มหาวิทยาลัยมีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยไดกําหนดใหอธิการบดีรักษาการตาม
ขอบังคับนี้ ไดแตงตั้ง คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัย ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 245/2549 
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 เพื่อกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของขาราชการและคณาจารย
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีหนาที่ในการกําหนดการประพฤติผิดจรรยาบรรณ เปนความผิดวินัยหรือเปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง   
 มหาวิทยาลัยไดกําหนดให คณะกรรมการจรรยาบรรณ มีหนาที่ในการพิจารณาใหความเห็น กรณี
อาจารยหรือขาราชการถูกกลาวหา กลาวโทษ รองเรียน หรือมีขอเท็จจริงที่ปรากฏวาขาราชการ หรือ อาจารยฝา
ฝน หรือ ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  
  มหาวิทยาลัยไดกําหนดให คณะกรรมการจรรยาบรรณ เปนผูเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแกไข
ขอบังคับ สภามหาวิทยาลัย วาดวยจรรยาบรรณของขาราชการและอาจารยมหาวิทยาลัย ใหสอดคลองกับสภาพ
ปจจุบัน       
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กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและประสบการณจริง    
 มหาวิทยาลัยมีปณิธาน มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการที่จะพัฒนาและรักษาไวซ่ึงมาตรฐานการเรียนการ
สอน ตามเจตนารมยของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยการปฏิรูปการเรียนรู เนนให
นักศึกษาเปนศูนยกลางของกระบวนการเรียนการสอน มุงใหนักศึกษาสามารถศึกษาคนควาและเรียนรูดวยตนเอง 
รูจักคิดวิเคราะหและประยุกตใชความรู รูจักการทํางานเปนทีม และมีโอกาสฝกทักษะจากการปฏิบัติจริง รวมทั้ง
สอดแทรกการเสริมสรางจิตสํานึก ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม  
 วิชุดา ไชยศิวามงคล และคณะ (พ.ศ. 2546) ไดทําการวิจัยสถาบัน เรื่อง “การประเมินความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางของอาจารย และนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแกน” โดยการศึกษาในกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และกลุมผูสอน พบวา 
สัดสวนของกลุมที่ไมคอยจะรูรูปแบบผูเรียนเปนศูนยกลางนั้น อยูในสัดสวนที่ต่ํา จํานวนวิชาที่ปฏิบัติตามบทบาท
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ในนักศึกษาปริญญาโท ปฏิบัติไดมากกวานักศึกษาระดับปริญญาตรี 
(p-value < 0.001) คามัธยฐานของสัดสวนจํานวนวิชาที่ปฏิบัติตามบทบาทการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง ในรายวิชาเอกของการสอนปริญญาตรีไดมากกวาสอนปริญญาโท สวนในรายวิชาศึกษาทั่วไป การสอน
ปริญญาโทปฏิบัติไดมากกวาการสอนปริญญาตรี (p-value < 0,001)  
 มหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงคที่ชัดเจน ปรับระบบการศึกษาทั่วไปใหเปน
ระบบการจัดการเรียนการสอนเปนระบบกลาง และตั้ง “สํานักวิชาการศึกษาทั่วไป” เพื่อรับผิดชอบ กําหนดให
มีสหกิจศึกษาเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรเพื่อใหนักศึกษาไดปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ พัฒนาทักษะ
คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศใหนักศึกษา โดยการฝกอบรมและทดสอบโดยการใหประกาศนียบัตร ได
ดําเนินการพัฒนาทักษะการเรียนรู และการสอนโดยการจัดตั้งสํานักนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อจัดกิจกรรม
สงเสริมทักษะการเรียนรู และการพัฒนานักศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม  
 มหาวิทยาลัยโดยฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ไดมีกลยุทธในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหเปน
บัณฑิตที่พึงประสงค โดยการพัฒนาแผนแมบทการพัฒนานักศึกษา และแผนพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร โดย
การจัดตั้งหนวยสงเสริมการเรียนรู มีหนาที่ใหคําปรึกษา สงเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา 
สงเสริมการทํางานระหวางการเรียน สรางเครือขายเพื่อการเรียนรูรวมกัน และกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรยีนเปน
สําคัญ รวมถึง การจัดทําคูมือ สื่อ และเว็บที่ใหความรูดานตางๆ แกอาจารย/คณะตางๆ 
 1. ความรูความเขาใจรูเปาหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา 
 ในการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนของทุกกลุมสาขาวิชา คณะ ภาควิชา และสาชาวิชาไดมีการนํา
เปาหมายหลักของการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษามาประกอบการพิจารณาจัดทําหลักสูตรการ
เรียนการสอน โดยการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดทําหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนของ
หลักสูตรและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตร รวมทั้งผูสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรมีความรู
ความสามารถเปนไปตามเปาหมายของการจัดการศึกษาหรือการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนมากนอยเพียงใด 
ซ่ึงคณาจารยมีความรูความสามารถและมีความเขาใจถึงเปาหมายของการจัดการศึกษาเปนอยางดี ซ่ึงดูไดจาก
เอกสารที่เก่ียวของ   
 2. การวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล 
 ในการจัดการเรียนการสอน คณาจารยไดเนนใหผูเรียนมีความสําคัญ และเขาใจคุณลักษณะของแตละ
บุคคล ซ่ึงมีความแตกตางกัน การเรียนรูของผูเรียนแตละคนก็มักจะมีความแตกตางกัน บางคนสามารถเรียนรูได
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รวดเร็ว บางคนอาจจะเรียนรูไดชา ขึ้นอยูกับความสามารถและประสบการณที่ผานมาของผูเรียนดวย ดังนั้น 
คณาจารยจึงไดมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนเปนรายบุคคล มีความเขาใจคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของ
ผูเรียน สําหรับผูเรียนที่สามารถเรียนรูไดชากวาคนอ่ืน คณาจารยจะใหความสนใจและผลักดันใหผูเรียนเกิดความ
มั่นใจในตัวเอง ใหศึกษาความรูเพิ่มเติม ตลอดจนการเรียนรูจากเพื่อนรวมชั้น เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรู
เนื้อหาทางวิชาการไปพรอมกันกับเพื่อนรวมชั้นทุกคน    
 3. ความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 คณาจารยทุกคน เปนผูมีความรู ความสามารถและมีประสบการณในการสอนเปนอยางดี ในการจัด
ประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนั้น คณาจารยไดจัดกิจกรรมในภาคปฏิบัติที่ใหนักศึกษาคนควาหาความรู
ตามความสนใจ การทํา Senior project วิชาสัมมนา การมอบหมายใหนักศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง มีการ
ประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน และมี
การนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ  
 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยโดย “สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน” ยังไดจัดอบรมและใหความรูแก
คณาจารยในการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตัวอยางเชน โครงการอบรมอาจารยใหม 
โครงการพัฒนาอาจารยดานการเรียนการสอน 22 หลักสูตร เชน การเขียนบทความปริทัศน การทํา Animation 
ใน Courseware การประเมินตามสภาพจริง การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การเขียนตํารา
วิชาการ การวิเคราะหขอสอบ การใชระบบภาษาอังกฤษออนไลน (English Online) เทคนิคการเขียนบทความ
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การเขียนขอสอบ บทบาทของเทคโนโลยีไรสาย ตอการเรียนการสอน สอนอยางไรให
นักศึกษาคิดอยางเปนระบบ การจัดเกมสกิจกรรมผสมผสานเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน การใช Storyline 
ในการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมไดอยางไร เรื่องกลวยๆกับการบริหารจัดการความรูในชั้นเรียน เกง ดี มีสุข 
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน การสรางและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระบบ e-learning การสรางและ
พัฒนาสื่อ e-learning บนระบบบริหารจัดการเรียนรู (LMS) มหาวิทยาลัยขอนแกน การพัฒนากระบวนการ
เรียนรูและทักษะวิชาการของนักศึกษา และไดมีการจัดทําเอกสาร เชน 30 วัน กับ 30 TIPS เพื่อการเรียนที่ดีกวา 
รูปแบบการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  
 4. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน 
 มหาวิทยาลัย โดยสํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน ไดมีการจัดอบรมและใหความรูแกคณาจารยในการ
จัดทําสื่อการเรียนการสอน e-learning  ทําใหสามารถพัฒนาคณาจารยใหสามารถใชพัฒนาผูเรียน 
คณาจารยมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิง พัฒนาการ
ของผูเรียน 

 นอกจากนั้น คณาจารย ไดมีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา 
ผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ และมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการ เรียนรู ของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน 
 

ดานการพัฒนาการสูสากล 
มหาวิทยาลัยไดจัดระบบการบริการและสนับสนุนการศึกษานานาชาติ การบริการดานวิเทศสัมพันธ การ

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

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

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

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดดําเนินการปรับปรุงองคกรและจัดตั้งหนวยงานสนับสนุนดานการผลิตบัณฑิต 
ใหมีความเปนบูรณาการเพิ่มขึ้น มีความชัดเจนในบริบทและหนาที่ และเพิ่มคุณภาพของการบริการ ไดแก 
สํานักงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักนวัตกรรมการเรียนและการสอน สํานักงานวิเทศสัมพันธ สํานักวิชา
ศึกษาทั่วไป สถาบันภาษา สถาบันขงจื้อ สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เปนตน 
 1. การบริหารจัดการหอพักนักศึกษา ใหเกิดประโยชนสูงสุดตามแนวคิดของการเปนศูนยรวมของ
การพักอาศัยและการเรียนรู (Living and Learning Center) 
     มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา ใหเกิดประโยชนสูงสุดตาม
แนวคิดของการเปนศูนยรวมของการพักอาศัยและการเรียนรู (Living and Learning Center) โดยการจัดให
มีระบบอาจารยที่ปรึกษาหอพักทั้งนักศึกษา และบุคลากรในการดูแลและบริหารจัดการหอพักนักศึกษาใหเกิด
ประโยชนสูงสุด มีหองพักที่เหมาะตอการพักอาศัย และศึกษาเรียนรู ตลอดจนหองพักผอนหยอนใจ และหองติว
ตําราวิชาการประจําหอพัก ที่มุมพักผอนและบันเทิง รวมทั้งพื้นที่รอบหอพักที่รมรื่น มีการจัดกิจกรรมชาวหอ
รวมกันในหมูนักศึกษาที่พักอาศัย ทุกหอพักเปนประจําทั้งป  
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มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงและซอมแซมหอพักนักศึกษาอยางครบวงจรจํานวน 9 หลัง เปนวงงบประมาณ
รวม 85 ลานบาท ไดจัดใหมีหอพักนักศึกษาสวัสดิการเพิ่มอีก จํานวน 8 หลัง โดยจะมีหองพักเพิ่มขึ้นอีก 1,032 
หนวย 
 2. การพัฒนาและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยเพิ่มศักยภาพของนักศึกษา การบริหาร     
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 มหาวิทยาลัยไดกําหนดความชัดเจนของการพัฒนาและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยเพิ่มศักยภาพ
ของนักศึกษา และบัณฑิตของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพขององคกรในการบริหาร 
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยไดจัดทําเปนแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยกําหนดการพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งระบบไปสู e-KKU University นอกเหนือจากการสนับสนุน
การพัฒนาและจัดหาโปรแกรมระบบเพื่อการบริหาร บริการและการเรียนการสอนแลว มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ
ในโครงการตางโดยมีผลงานที่สําคัญ ไดแก การปรับปรุงขีดความสามารถของระบบเครือขายและความมั่นคงและ
ปลอดภัยของระบบ โดยไดปรับเปลี่ยนระบบ Intranet และ Internet เปนระบบความเร็วสูงเปน Gigabit ซ่ึงมี
ความเร็วสูงถึง 1,000 Mbps ขยายเครือขายสาย Fiber Optic ใหครอบคลุมและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น             
ซ่ึง ณ ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีเครือขายระบบสายสงรวมความยาวมากกวา 95 กม. และมีจุดเชื่อมตอรับสัญญานก
วา 8,500 จุดที่สามารถครอบคลุมไดทั่วถึง รวมทั้งยังไดพัฒนาใหมีระบบเครือขายไรสายโดยมีจุดที่สามารถ
ตอเชื่อมโดยเครือขายไรสายมากกวา 100 จุดทั้งนี้เพื่อเปนสวนขยายเพิ่มของศักยภาพและโอกาสการเขาถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมากขึ้นรวมทั้งเปนการสนับสนุน สงเสริมระบบ
การจัดการเรียนการสอนของระบบ e-Learning ใหสมบูรณและสนับสนุนการเรียนตามอัธยาศัยของผูเรียนใน
อนาคต ภายในป 2548 ไดจัดใหมีการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มจํานวนของเครื่องคอมพิวเตอรที่มีศักยภาพ
รองรับความตองการการใชงานของนักศึกษา บุคลากรที่เพิ่มมากขึ้น โดยไดจัดเปนระบบใหบริการเครื่อง
คอมพิวเตอรในรูปแบบของ KKU e-education cluster ที่จะเปนพื้นที่ที่สามารถบูรณาการสนองตอการใชงาน
คอมพิวเตอรในการเรียนการสอนระบบหองเรียน หองเรียนเสมือน หรือการใชเฉพาะตนโดยจัดขึ้นในพื้นที่และ
อาคารที่นักศึกษาสามารถเขาไปใชงานไดสะดวก มีจํานวน 27 แหง 
 3. การพัฒนาการบริการหองสมุด และสํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 
 มหาวิทยาลัยไดมีการมุงเนนพัฒนากระบวนการสนับสนุนการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพผูเรียน โดยการ
ปรับกลยุทธและกระบวนการบริการหองสมุด ใหเนนการตอบสนองความตองการของผูใช (user-oriented)      
ใหมากขึ้น พัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศใหเนนความสําคัญที่สาขาวิชา และการสนับสนุนการวิจัยของ
อาจารยและนักศึกษา สงเสริมการเขาถึงแหลงเรียนรูที่มีทั้งในหองสมุดและแหลงอ่ืนไดอยามีประสิทธิภาพ และ
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบหองสมุดอิเลคทรอนิกส (e-library) รวมถึง การสรางบรรณารักษที่ปรึกษา
ในการสืบคนวิทยานิพนธ/การทําวิจัยเฉพาะทาง แยกตามสาขาวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย/
นักศึกษา  
 4. ดานทุนการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดหาทุนเพื่อเปนทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่มีความจําเปนดานการเงิน 
ทั้งที่เปนเงินงบประมาณแผนดิน และเงินทุนจากภายนอกจากผูมีจิตศรัทธา หนวยงานภาคเอกชนและมูลนิธิตางๆ 
ซ่ึงในชวงระหวางป 2546 ถึงปจจุบัน 
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คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา  
 ค าใช จ ายทั้ งหมดที่ ใช ในระบบหองสมุด  คอมพิว เตอร  และศูนยสารสนเทศตอนัก ศึกษา                 
ของมหาวิทยาลัยฯ ประกอบดวย คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุดจากสวนกลางจํานวน 26,028,855 บาท 
คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด (เงินไดของคณะ) จํานวน 51,526,645.24 บาท คาใชจายทั้งหมดที่ใช
ในระบบคอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศ จํานวน 33,741,205 บาท จากจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
211,296,705.24 คน คิดเปนสัดสวน 7,526.71 บาทตอคน  
 
มาตรฐานที่  7  มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ  
 
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
 มหาวิทยาลัยไดสนองนโยบายภาครัฐ และมีการดําเนินการดานระบบการประกันคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงมีพัฒนาการตามลําดับอยางตอเน่ือง ตั้งแตป พ.ศ. 2539 โดยระยะแรกของการ
ดําเนินการนั้น มหาวิทยาลัยไดมุงเนนดานการสรางความเขาใจ และกระตุนใหเห็นความสําคัญ ตลอดจนใหการ
สนับสนุนแกหนวยงานภายในใหมีระบบการประกันคุณภาพ โดยมหาวิทยาลัยจะดําเนินการตรวจสอบระบบที่
หนวยงานภายในดําเนินการ และกําหนดมาตรการที่เก่ียวของเพ่ือการพัฒนาคุณภาพและพรอมรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายนอกตอไป 
 สําหรับขอมูลผลการดําเนินงานในอดีตที่ผานมาพอสังเขปดังนี้ 

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

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

  มหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเพื่อใหสามารถ
ทําหนาที่เปนผูตรวจสอบคุณภาพภายใน (Internal Auditors) โดยเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศมาใหความรู อีกทั้งมหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับการสนับสนุนจากทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อทําหนาที่เปนผูตรวจประเมิน โดยที่ผานมาไดดําเนินการจัดอบรมแลว 4 รุน 

  มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในอยางนอย 1 ครั้งในรอบ 2 ป (Two years 
cycle)  โดยระยะแรกมีการดําเนินการตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2542  และ
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ดําเนินการตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพในปการศึกษา 2544 ตลอดจนไดรายงานขอมูลผลการ
วิเคราะหและสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการเสนอตอสภามหาวิทยาลัยทราบ 

  มหาวิทยาลัยรับการตรวจประเมินภายนอก จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) รอบแรกเมื่อปการศึกษา  2545 (ระหวางวันที่ 6-10 มกราคม 2546) 

  การพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแกน ภายใตความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย          
ไดมีประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 2/2546) เรื่องจัดตั้งสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ เพื่อ
เปนหนวยงานกลางในการจัดการระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อการประกันคุณภาพและการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจและบทบาท มหาวิทยาลัย โดยการจัดใหมีระบบและกระบวนการพัฒนา 
ตลอดจนใหมีกลไก และวิธีการดําเนินงานที่เก่ียวกับการประกันคุณภาพและประเมินผลงานในทุกๆ ระบบที่
เก่ียวของอยางเปนเอกภาพและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหรายงานผลการดําเนินงานไดครบทุกระบบภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดอยางถูกตอง และครบถวน  
 

การดําเนินการดานการประกันคุณภาพใน ประจําปงบประมาณ 2548 และปการศึกษา 2547 
 1. มหาวิทยาลัยโดยสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ เสนอการปรับปรุงดัชนีและเกณฑเพื่อใช
ประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2547 ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 
17/2548 (วันที่ 21 กันยายน 2548) และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน 
(วันที่ 4 ตุลาคม 2547) โดยหลักการของการปรับปรุงดัชนีและเกณฑนั้นยังคงยึดกรอบมาตรฐานคุณภาพ 9 
มาตรฐาน ดังนี้ 
 มาตรฐานที่  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคขององคกรและแผนการดําเนินงาน    
 มาตรฐานที่  2  การเรียนการสอน    
 มาตรฐานที่  3  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา     
 มาตรฐานที่  4  การวิจัย   
 มาตรฐานที่  5  การบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม               
 มาตรฐานที่  6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
 มาตรฐานที่  7  การบริหารและจัดการ         
 มาตรฐานที่  8  การเงินและงบประมาณ  และ 
 มาตรฐานที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     
 กอปรกับการพิจารณารวมกับปจจัยอ่ืนที่กระทบตอการบริหารจัดการ เชน ขอมูลยอนหลังซ่ึงเปน
ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เกณฑการประเมินโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (กพร.) ทิศทางการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)   
รอบ 2 เปนตน และสําหรับเกณฑการประเมินที่ใชในรอบการประเมิน ดังกลาว มหาวิทยาลัยไดกําหนดระดับ
คุณภาพ 5 ระดับ ซ่ึงมีความหมายของแตละระดับ ดังนี้ 
 ระดับ   5   หมายถึง มีผลการดําเนินงานดีเยี่ยม 
 ระดับ   4   หมายถึง มีผลการดําเนินงานดี 
 ระดับ   3   หมายถึง มีผลการดําเนินงานปานกลาง 
 ระดับ   2   หมายถึง มีผลการดําเนินงานพอใช 
 ระดับ   1   หมายถึง มีผลการดําเนินงานตองปรับปรุง 
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1. มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ประจําปการศึกษา 2547 ระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2548 โดยตรวจประเมินหนวยงานทั้งหมด     
37 หนวยงาน ประกอบดวยหนวยงานที่มีภารกิจหลักดานการผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอน จํานวน 19 
คณะวิชา และหนวยงานสนับสนุน จํานวน 18 หนวยงาน    

2. มหาวิทยาลัยโดยสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ ไดประมวลขอมูลจากรายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในแตละคณะ หนวยงาน ตลอดจนขอมูลที่ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยมารวมเปน
กรรมการตรวจประเมินไดใหขอคิดเห็นขอเสนอ เพื่อสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายโดยระดับ
มหาวิทยาลัย โดยนําเสนอขอมูลโดยรวมทั้งจุดเดน ขอเสนอแนะและโอกาสในการพัฒนาตามรายมาตรฐานและ
ดัชนีชี้วัดคุณภาพ อีกทั้งเปนขอมูลสําหรับพิจารณาในการประเมินตนเองในระดับมหาวิทยาลัย และเสนอเพื่อ
นํามาใชในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2550-2551       
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในระหวางนที่ 17-18 กุมภาพันธ 2549 ณ อินเตอรรีสอรท จังหวัดอุดรธานี และ
นําเสนอตอที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 3/2549 และในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้ง
ที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 และดําเนินการสงใหคณะ หนวยงาน ตลอดจนสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และหนวยงานอื่นๆที่เก่ียวของ 

3. มหาวิทยาลัยไดมีการติดตามและประเมินผลลัพธ ตลอดจนการนําผลการประเมินที่คณะ หนวยงาน
ไดรับขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากทั้งการตรวจประเมิน และการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งที่ผานมามาใช
เพื่อการพัฒนาการดําเนิน  ซ่ึงในสวนสํานักงานอธิการบดี โดยสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพไดจัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงองคกรโดยใชผลการประเมินคุณภาพ” เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 
2549 (กลุมงานภายใตสํานักงานอธิการบดี) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมไดแนวคิดเบื้องตนใน
การมองปญหา การวิเคราะหปญหา รวมถึงสามารถหาแนวทางในการแกปญหา ตลอดจนนําผลการประเมิน
องคกรที่ผานมามาฝกปฏิบัติโดยใชกระบวนการ QC Story เพื่อทําแผนการปรับปรุงองคกร 
 

การดําเนินการดานการประกันคุณภาพใน ประจําปงบประมาณ 2549 และปการศึกษา 2548 
 มหาวิทยาลัยไดมีการใหความสําคัญของนักศึกษา ผูรับบริการตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสีย จึงไดมีการ
สัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ เชน ความคาดหวังของศิษยเกา มหาวิทยาลัยขอนแกน ความคิดเห็นของ
ศิษยเกาที่ เปนผูปกครองของนักศึกษาปจจุบัน ชุมชนและสังคมที่ เ ก่ียวของกับมหาวิทยาลัยขอนแกน 
คณะกรรมการสงเสริม มหาวิทยาลัยขอนแกน ความคิดเห็นของผูประกอบการ ผูใชบัณฑิต ประธานสภา
ขาราชการและลูกจาง ประธานสภาคณาจารย นายกองคการนักศึกษา และตอมาไดรวบรวมและนําเสนอในการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน นอกจากนั้น    
จากการที่มหาวิทยาลัย ไดมุงเนนดานยุทธศาสตรของการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย ซ่ึงไดมีการ 
ประชุมสัมมนา เรื่อง ”ยุทธศาสตรการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย และหลักการบริหารจัดการเพื่อเปน
มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย” เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2549 ที่กรุงเทพมหานคร และตอมาไดมีการจึงไดมีการ
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูบริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางวันที่ 28-30 กรกฎาคม 
2549 ณ โรงแรมจุลดิสเขาใหญ จ. นครราชสีมา ทําใหได แนวทางของการกําหนดคานิยม วัฒนธรรมองคกร 
ปจจัยหลักของความสําเร็จ และความทาทายเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตลอดจน การกําหนดผูมีสวน
ไดสวนเสียที่สําคัญ และวิธีการรับฟงและเรียนรูความตองการและความคาดหวัง 
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  ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการดังนี้ 
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ 
            มหาวิทยาลัยไดดําเนินการประกันคุณภาพไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  โดย
กําหนดใหการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ นอกจากนี้ ยังไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อประเมินสภาพจริงและประเมินผลการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งจัดทํารายงานการประเมินตนเองของคณะ เพื่อรายงานผลการดําเนินงานไปยัง
มหาวิทยาลัยและหนวยงานอื่นๆที่เก่ียวของ  
การกําหนดมาตรฐานและตัวบงช้ีของมหาวิยาลัย 
 มหาวิทยาลัยไดใชมาตรฐานและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 7 
มาตรฐาน 57 ตัวชี้วัด ซ่ึงสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเอกลักษณของมหาวิทยาลัย และ
ครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอยางครบถวน ทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการจัดการศึกษาและผลผลิต สามารถ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกและเทียบระดับ (Benchmarking) ได   
มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่สมบูรณ ดังนี้  

•  กําหนดแผนการตรวจประเมนิคุณภาพภายในระดับคณะและหนวยงาน 
•  มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในเปนประจาํทุกปการศึกษา 
•  ทุกคณะ/หนวยงาน มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อรายงานผลการดําเนินงานให

มหาวิทยาลัย เปนประจํา ทุกปการศึกษา 
•  มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายมหาวิทยาลัยขอนแกน  ดําเนินการตรวจ

ประเมินคุณภาพภายในทุกคณะ ทุกหนวยงาน พรอมทั้งสรุปรายงานผลการตรวจประเมินของมหาวิทยาลัยไดรับ
ทราบและรายงานผลไปยังสภามหาวิทยาลัย 

•  ทุกคณะ/หนวยงาน ไดนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุง
คุณภาพและผลการดําเนินงาน                
มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 
         มหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
เหมาะสมสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในกระบวนการบริหารการศึกษาน้ัน 
มหาวิทยาลัยฯไดนําระบบการประกันคุณภาพมาใชในการบริหารจัดการทุกเรื่อง โดยเฉพาะดานการจัดการเรียน
การสอนเรียนการสอน ซ่ึงจะคํานึงถึงคุณภาพของบัณฑิต ซ่ึงในปจจุบันจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดทําประมวลรายวิชาและแผนการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการประเมินผูสอนโดยให
ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นตอคุณภาพการสอนของคณาจารย เปนตน และในการประกันคุณภาพนั้น บุคลากร
สายผูสอนและสายสนับสนุนทุกคนรวมทั้งนักศึกษา ตางก็มีสวนรวมในการประกันคุณภาพ จะเห็นไดจากการ
ผลสําเร็จในการบริหารการศึกษาในหลายๆ เรื่อง 
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         ไดนําเอาผลจากการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก (สมศ.) มาพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามพันธกิจใหเกิดผลดี   
 โดยรายละเอียดการนําผลการประเมินมาพัฒนาและปรุงการดําเนินงาน ไดแก  
 

รายงานผลการปรับปรุงองคกรของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในระหวางปการศึกษา 2545-2548 
โดยใชผลการประเมินคุณภาพภายนอก ของมหาวิทยาลัยขอนแกน จาก สมศ.  

เมื่อวันที่ 6-10 มกราคม 2546 
 

โอกาสในการพัฒนา 
(Opportunities for 

Improvement) 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

(Improvement 
Action Plan) 

ผูรับผิดชอบ 
(Accountability) 

หลักฐานของความสําเร็จ 
(Evidence of Success) 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
-ในส วนของบัณ ฑิตศึกษา
สามารถสะทอนไดจากผลงาน
วิทยานิพนธ และบทความจาก
วิทยานิพนธท่ียังมีไมมากนัก 

-ระบบการพัฒนา
ผลงานวิทยานิพนธ 
และบทความจาก
วิทยานิพนธ 

-รองอธิการบดีฝาย
วิชาการและวิเทศ
สัมพันธ 
-คณบดี บัณฑิต
วิทยาลัย 

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

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

-ระบบการสงเสริม
ทักษะภาษาอังกฤษ 
 

-รองอธิการบดีฝาย
วิชาการและวิเทศ
สัมพันธ 
-รองอธิการบดีฝาย
พัฒนานักศึกษา 

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

Improvement) 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

(Improvement 
Action Plan) 

ผูรับผิดชอบ 
(Accountability) 

หลักฐานของความสําเร็จ 
(Evidence of Success) 

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

-ระบบการสงเสริม
ทักษะคอมพิวเตอร 

-รองอธิการบดีฝาย
วิชาการและวิเทศ
สัมพันธ 
-รองอธิการบดีฝาย
พัฒนานักศึกษา 

-มีการกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการพัฒนา
ทักษะทางคอมพิว เตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับนักศึกษาในแผนกลยุทธ
การพัฒนามหาวิทยาลัย 
- มีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึ ง
ประสงค 
- มีการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานความรู
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โอกาสในการพัฒนา 
(Opportunities for 

Improvement) 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

(Improvement 
Action Plan) 

ผูรับผิดชอบ 
(Accountability) 

หลักฐานของความสําเร็จ 
(Evidence of Success) 

คว ามส าม า ร ถท า ง คอมพิ ว เ ต อ ร แ ล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งเปนความรูขั้น
ต่ํ า สํ า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า ทุ ก ค น ข อ ง
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
- มีการพัฒนา Courseware โดยระบบ e-
Learning ใหนักศึกษาเรียนรูและฝกทักษะ
ทางคอมพิวเตอรดวยตนเอง ผานระบบ
ออนไลนโดยไมเสียคาใชจาย 
- มีการจัดระบบการสอบเพื่อวัดความรู
ความสามารถทางคอมพิวเตอร สําหรับ
นักศึกษา เปนแบบ e-Testing ผานระบบ
ออนไลน และกําหนดเกณฑการสอบผาน
สําหรับนักศึกษา กรณีท่ีสอบผานนักศึกษาจะ
ไดรับวุฒิบัตร และไดรับการยกเวนไมตอง
เรียนรายวิชาคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน 
- มีการจัด Cluster หอง Lab ทาง
คอมพิวเตอรตามจุดตางๆของมหาวิทยาลัย 
ใหนักศึกษาเขาใชบริการ จํานวน Cluster 
(นอกเหนือจากหองบริการและหองเรียนที่มี
อยูแลวในคณะตางๆ) 
-มีกิจกรรมสงเสริมทักษะทางคอมพิวเตอร 
โ ดยฝ า ย พัฒนานั กศึ กษ า ร ว มกั บศู น ย
ค อม พิ ว เ ตอ ร  จั ด อบรมทั กษ ะก า ร ใ ช
คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา 
- องคการนักศึกษา/สโมสรนักศึกษา ทุก
คณะมีเครื่องคอมพิวเตอรใชงานอยางท่ัวถึง 
- ทุกคณะจัดใหมีการใชคอมพิวเตอรท้ังใน
แ ล ะ น อ ก เ ว ล า ร า ช ก า ร  ร ว ม ทั้ ง ศู น ย
คอมพิวเตอร 
-ฝายวิชาการฯ ได มีการพัฒนาระบบ e-
learning และการสนับสนุน e-learning เพ่ือ
เปนกลไกเสริมการจัดการศึกษาปกติ รวมถึง
การจัดตั้ง e-learning institute 
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โอกาสในการพัฒนา 
(Opportunities for 

Improvement) 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

(Improvement 
Action Plan) 

ผูรับผิดชอบ 
(Accountability) 

หลักฐานของความสําเร็จ 
(Evidence of Success) 

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

-รองอธิการบดีฝาย
พัฒนานักศึกษา 

- ทุกโครงการหรือกิจกรรมที่อนุมัติใหจัดจะ
มีรายงานผลการปฏิบัติงานและประเมินผล 
- มีคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา และ
อาจารย ท่ีปรึกษาใหการกํากับดูแลในทุก
โครงการ/กิจกรรม อยางใกลชิด 
-มีกิจกรรมจากประสบการณตรงรวมกันใน
พ้ืนที่จริงระหวางตางสาขาวิชามากขึ้น 
-สงเสริมโครงการเพื่อสนับสนุนใหนักศึกษา
มีสุขภาวะที่สมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ เกง 
ดี มีสุข 

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

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

-รองอธิการบดีฝาย
วิจัย 
-รองอธิการบดีฝาย
วิชาการและวิเทศ
สัมพันธ 
 

- จัดตั้งสํานักบริหารการวิจัย ในป พ.ศ. 
2547 เ พ่ือทําหนา ท่ีบริหารจัดการและ
สนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
- สงเสริมใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางการ
วิจัยและบัณฑิตศึกษา โดยเพิ่มยอดวงเงินวิจัย
เพ่ือจางนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปน
ผูชวยวิจัย 
- จัดทํายุทธศาสตรการวิจัยกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และมีโครงการวิจัยที่
ดํ า เนินการโดยสถาบันยุทธศาสตรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
- มีการจัดตั้งศูนยวิจัยเฉพาะทางเพื่อพัฒนา
กลุมงานวิจัยที่มีศักยภาพ ความเขมแข็งทาง
วิชาการใหสามารถสร างผลงานวิ จัยที่ มี
คุณภาพ และเพ่ือสนับสนุนใหมีกลุมนักวิจัย 
และการใชทรัพยากรรวมกันในรูปแบบ
ศูนยวิจัยเฉพาะทาง ซึ่งครอบคลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาขาวิ ช า
วิ ท ย า ศ า ส ต ร สุ ข ภ า พ  แ ล ะ ส า ข า วิ ช า
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวมทั้งสิ้น
จํานวน 18 ศูนยวิจัย และกําหนดตัวชี้วัดดาน
จํานวนนักศึกษาที่สังกัดภายในศูนยวิจัยเปน
ตัวชี้วัดภาคบังคับ 
- จัดตั้งสํานักงานบริหารจัดการทรัพยสินทาง
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โอกาสในการพัฒนา 
(Opportunities for 

Improvement) 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

(Improvement 
Action Plan) 

ผูรับผิดชอบ 
(Accountability) 

หลักฐานของความสําเร็จ 
(Evidence of Success) 

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

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

-ระบบการ เรี ยนรู
ของกลุมสาขาตางๆ 

รองอธิการบดีฝาย
วิชาการและวิเทศ
สัมพันธ 

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

- ควรประยุกตและบูรณาการ
การเรียนรูในกลุมสาขาตางๆ 
รวมกัน 
-ควรหาแนวทางและวิธีการ

-รายงานแนวทาง
การบูรณาการการ
เรียนรู 
-ระบบกระบวนการ

รองอธิการบดีฝาย
วิชาการและวิเทศ
สัมพันธ 

- จัดตั้ง สํานักวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือเปน
หนวยงานกลางรับผิดชอบจัดการศึกษาวิชา
ศึกษาทั่วไป สําหรับหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีของมหาวิทยาลัย เพ่ือตอบสนองตาม
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โอกาสในการพัฒนา 
(Opportunities for 

Improvement) 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

(Improvement 
Action Plan) 

ผูรับผิดชอบ 
(Accountability) 

หลักฐานของความสําเร็จ 
(Evidence of Success) 

พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง และ/หรือสาขาวิชา
เ ดี ย ว กั น  ใ น แ ต ล ะ
สถาบันการศึกษา 

จัดการเรียนการสอน
ท่ี เ น นผู เ รี ย น เป น
ศูนยกลาง 

นโยบายและการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตาม
ปรัชญาพื้นฐานของการจัดการศึกษาที่เอ้ือตอ
หลักสูตรที่หลากหลาย พัฒนารายวิชาศึกษา
ท่ัวไปใหมีเนื้อหาเชิงบูรณาการ และสงเสริม
ใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกัน 

-ควรใชวงจรเดมมิง (PDCA) 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําผล
การประเมินการเรียนการสอน 
และก า รประ เมิ นคุณภาพ
บัณฑิตมาปรับปรุงการจัดการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น อ ย า ง เ ป น
รูปธรรม  

-ระบบการนําผลการ
ประ เมินการ เรี ยน
การสอน  และการ
ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ าพ
บัณฑิตมาปรับปรุง
กระบวนการ 

รองอธิการบดีฝาย
วิชาการและวิเทศ
สัมพันธ 

-มีการทําวิจัย รายงานผลความพึงพอใจตอ
คุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ในปการศึกษา 2548 ระดับความ
พึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอน
ของอาจารย 3.95 ซึ่งสูงกวา ผลการประเมิน
อิงเกณฑขั้นต่ําของสมศ. และคาเปาหมาย
ของมหาวิทยาลัย 

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

-การพัฒนาระบบ
การบริหาร จัดการ
หอพักนักศึกษา 

รองอธิการบดีฝาย
พัฒนานักศึกษา 

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

-ควรสงเสริมใหเกิดกิจกรรม
จากประสบการณตรงรวมกัน
ในพ้ืนที่จริงระหวางนักศึกษา
ตางคณะ/สาขาวิชาภายใน
มหาวิทยาลัยใหมากยิ่งขึ้น 

-ระบบการสงเสริม
ประสบการณจริงของ
นักศึกษาตางสาขา/
ตางคณะ 

-รองอธิการบดีฝาย
พัฒนานักศึกษา 

- มีกิจกรรมตอนรับนองใหมรวมกันของ
นักศึกษาทุกคณะ รวมทั้งกิจกรรมกีฬา มีคาย
ของชมรมตางๆ ท่ีมีนักศึกษาจากทุกคณะได
ออกคายรวมกัน  มีกิจกรรมขององคการ
นักศึกษาและสโมสรนักศึกษาของทุกคณะ 
รวมทั้งกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และจังหวัด
ขอนแกนในเทศกาลตางๆ โดยมีนักศึกษา
จากทุกคณะเขารวม เชน ประเพณีลอยกระทง  
ประเพณีวันสงกรานต งานเทศกาลไหม พา
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โอกาสในการพัฒนา 
(Opportunities for 

Improvement) 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

(Improvement 
Action Plan) 

ผูรับผิดชอบ 
(Accountability) 

หลักฐานของความสําเร็จ 
(Evidence of Success) 

นองใหม ไหวพระธาตุพนม   ขอนแกน
มาราธอนนานาชาติครั้งท่ี 1-3  รวมรับ- สง
เสด็จในพิธีพระราช ทานปริญญาบัตร งาน
ประเพณีตางๆ ตามเทศกาล เปนตน 

3. มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู 
-การสนับสนุนการเรียนรู ท้ัง
ในสวนของการพัฒนาคุณวุฒิ
ทางการศึกษาของอาจารย 
อัตราสวนอาจารยตอนักศึกษา 
การสนับสนุนดานหองสมุด 
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการมุงประเด็น
สูความเปนเลิศ และบางคณะ
ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ 

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

-รองอธิการบดีฝาย
แผนและสารสนเทศ 

- จั ด ตั้ ง โ ค ร ง ก า ร ก อ ง ทุ น  4 0  ป 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือพัฒนาบุคลากร
สายผูสอน สายสนับสนุนและผูดํารงตําแหนง
ผูบริหาร โดยจัดสรรเงินกองทุน เชน 
- เงินทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก 
- เงินทุนสนับสนุนการวิจัย 
- สนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการที่มี
คุณภาพเพ่ือนาํไปขอกําหนดตําแหนงวิชาการ 
- การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 
- การสนับสนุนการผลิตผลงานและกิจกรรม
วิชาการ ไดแก การไปเสนอผลงานวิจัย การ
สรางและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การ
ผลิตตํารา การพัฒนาการเรียนการสอน และ
การไปฝกอบรม  

-ตองกํากับการบริหารจัดการ
อยางตอเนื่องและทั่วถึงในทุก
คณะ/หนวยงาน  

-ระบบการสงเสริม
และกํากับดูแลการ
บริหารจัดการของ
คณะ/หนวยงาน 

-อธิการบดี 
-รองอธิการบดีฝาย
แผนและสารสนเทศ 
-รองอธิการบดีฝาย
บริหาร 

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

-ขอมูลการพัฒนาและสัมฤทธิ์
ผลการดําเนินงานในแตละ
คณะ/หนวยงานยังคงมีความ
แตกตางกัน 

-ระบบการประเมิน
และติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

-อธิการบดี 
-รองอธิการบดีฝาย
แผนและสารสนเทศ 
-รองอธิการบดีฝาย
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

-ผูบริหารของมหาวิทยาลัย มีการนําผลการ
ประเมินคุณภาพมาปรับปรุงองคกรและ
แผนการปฏิบัติงานทุกป และมีการวิเคราะห
แนวโนม เปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน 
สนับสนุนการสรางนวัตกรรม การนําเสนอ
แนวทางการปฏิบัติท่ีดี และการแลกเปลี่ยน
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โอกาสในการพัฒนา 
(Opportunities for 

Improvement) 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

(Improvement 
Action Plan) 

ผูรับผิดชอบ 
(Accountability) 

หลักฐานของความสําเร็จ 
(Evidence of Success) 

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

-การพัฒนาระบบ
การบริหารกลางของ
มหาวิ ทย าลั ยตาม
พันธกิจทุกดาน 

-รองอธิการบดีทุก
ฝาย 

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

4. มาตรฐานดานการวิจัย และงานสรางสรรค 
-การบูรณาการการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย  ควรกระจาย
อยางแผกวางในกลุมผูทําวิจัย
กลุมสาขาวิชาการแขนงตางๆ  

-ระบบการกระจาย
สาขาวิ ช าก ารของ
กลุมวิจัย/นักวิจัย 

-รองอธิการบดีฝาย
วิจัย 

-มีการจัดตั้งศูนยวิจัยเฉพาะทางและกลุมวิจัย 

-ควรประสานการวิจัย ท้ังมิติ
สังคมศาสตร และวิทยาศาสตร
แขนงตางๆ เขาดวยกัน 

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

-รองอธิการบดีฝาย
วิจัย 

-โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย มีการมุงเนน
การวิจัยแบบบูรณาการมากขั้น มีการจัดตั้ง
ศูนยวิจัยเฉพาะทาง/กลุมวิจัยที่มีการประสาน
การวิจัย มิติตางๆ เขาดวยกัน 

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

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

-รองอธิการบดีฝาย
กิจการพเิศษ 

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

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

-ระบบการปรับปรุง
การบริการวิชาการ 
-ระบบการจัดสรร
ง บ ป ร ะ ม า ณ
สนับสนุน 
-ระบบการใหบริการ
ตามความตองการ
ข อ ง ห น ว ย ง า น /
องคกรภายนอก 

-รองอธิการบดีฝาย
กิจการพิเศษ 
-ผูอํานวยการ
ศูนยบริการวิชาการ 

- มีการประเมินโครงการบริการวิชาการ ทุก
โครงการโดยศูนยบริการวิชาการ 
-มีการปรับปรุงดานนโยบายการสนับสนุน
การใหบริการทางวิชาการของหนวยงานระดับ
คณะวิชา ศูนย สถาบัน สํานัก ใหสอดคลอง
กับความตองการของพื้นที่ และชุมชน ใน
รูปแบบของสหสาขาวิชาเพ่ิมมากขึ้น 
-ม่ีโครงการบริการดานการพัฒนาบุคลากร
ใหกับจังหวัด กระทรวง กรมและหนวยงาน
ตางๆ   

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

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

-รองอธิการบดีฝาย
กิจการพิเศษ 
-ผูอํานวยการ
ศูนยบริการวิชาการ 

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

6. มาตรฐานดานการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
-ควรเพิ่มความเขมแข็งในการ
บริหารจัดการดานการทํานุ
บํ า รุ ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ใ น
สวนกลาง โดยอาจใชศักยภาพ

-การพัฒนาระบบ
การบริหาร จัดการ
ดานการทํานุ บํ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และ

-รองอธิการบดีฝาย
กิจการพิเศษ 

- จัดตั้งสํานักวัฒนธรรม เพ่ือเปนศูนยกลาง
วิชาการทางวัฒนธรรมของอีสานและอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง รวมถึงสงเสริมการวิจัยเพ่ือ
สรางองคความรูและประยุกตภูมิปญญาอีสาน
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โอกาสในการพัฒนา 
(Opportunities for 

Improvement) 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

(Improvement 
Action Plan) 

ผูรับผิดชอบ 
(Accountability) 

หลักฐานของความสําเร็จ 
(Evidence of Success) 

ของคณะวิ ช า เฉพาะทางที่
เ ก่ียวของกับการทํ านุ บํารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมเปนสวนเสริม 

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

ใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาของประเทศ 
และภูมิภาคอยางยั่งยืน และแลกเปลี่ยน
เรียนรูวัฒนธรรมสากลและวัฒนธรรมของ
ภูมิภาคลุมน้ําโขงเพ่ือกาวสูความเปนกลาง
และผูนําการพัฒนาในอนุภูมิภาค 

-ควรขยายขายงานวิ จัยทาง
ศิลปวัฒนธรรม โดยใหมีความ
เชื่อมโยงกับตางประเทศใน
ภู มิ ภ า ค นี้  อั น ทํ า ใ ห
มหาวิทยาลัยมีมิติท่ีดีดานอ่ืน
ด ว ย  เ ช น  ค ว า ม สั ม พั น ธ
ระหวางประเทศ  

-การพัฒนา
เครือขายดาน
ศิลปวัฒนธรรม 

-รองอธิการบดีฝาย
กิจการพิเศษ 
-รองอธิการบดีฝาย
วิชาการและวิเทศ
สัมพันธ 

- จัดตั้งศูนยวิจัยพหุลักษณสังคมลุมน้ําโขง 
เ พ่ือเปนศูนย วิ จัยสั งคมและวัฒนธรรม
เก่ียวกับประเทศลุมน้ําโขง ท่ี ไดกําหนดกรอบ
การวิจัยหลักเพ่ือศึกษาองคความรูเก่ียวกับ
สังคม วัฒนธรรม ภาษา และการจัดการ
ทรัพยากรลุมน้ําโขง นอกจากนี้ ยังมีการวิจัย
ในระดับบัณฑิตศึกษา การเชื่อมโยงงานวิจัย
กับการสอน การสรางเครือขายการวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

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

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

-รองอธิการบดีฝาย
กิจการพิเศษ 
-รองอธิการบดีฝาย
วิชาการและวิเทศ
สัมพันธ 

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

7. มาตรฐานดานการบริหารจัดการ 
-เนื่ อ งจ าก โครงสร า งและ
ธรรมชาติของแตละคณะ/
หนวยงานเอื้อตอการแสวงหา

-ระบบการสงเสริม
และพัฒนาโครงสราง
ของคณะ/หนวยงาน 

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

- คณะ/หนวยงานตางๆมีสวนรวมในการ
กําหนดทิศทาง จัดทําแผนกลยุทธ และ
งบประมาณประจําปของมหาวิทยาลัย รวมถึง
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โอกาสในการพัฒนา 
(Opportunities for 

Improvement) 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

(Improvement 
Action Plan) 

ผูรับผิดชอบ 
(Accountability) 

หลักฐานของความสําเร็จ 
(Evidence of Success) 

ทรัพยากรเพื่อพัฒนาที่ตางกัน 
สงผลใหเกิดการเหลื่อมล้ําใน
การพัฒนา มหาวิทยาลัยควรมี
ระบบและกลไกในการสงเสริม
การพัฒนาอยางทั่วถึง 

รวมถึงการสนับสนุน
ด า น ก า ร แ ส ว งห า
ทรัพยากรเพื่อการ
ดําเนินงาน 

-รองอธิการบดีฝาย
บริหาร 

การจัดสรรงบประมาณตามความมุงเนนตาม
แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และคณะ/
หนวยงาน มหาวิทยาลัย มีการสงเสริม
ศักยภาพการดานหางบประมาณรายไดของ
คณะ/หนวยงาน 

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

-ระบบการพัฒนา
ระบบ MIS ใน
สวนกลางของ
มหาวิทยาลัย 

-รองอธิการบดีฝาย
แผนและสารสนเทศ 
 

- จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (แผนแมบท ICT) พ.ศ. 2547-
2549 
- พัฒนาและปรับปรุงระบบ MIS ใหครอบ 
คลุม ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทุกดาน 
เชน 
- ฐานขอมูลเอกสารอิเล็คทรอนิกส (e- 
Document) 
- กองคลังไดนําระบบ KKU MIS และระบบ 
GFMIS มาใชเพ่ิมประสิทธิภาพในภาระงาน 
- ฝายทะเบียนและประมวลผล นําระบบการ
ลงเบียนผานทางอินเตอรเน็ตมาอํานวยความ
สะดวกรวดเร็วใหกับนักศึกษา 
- บางคณะ/หนวยงาน นําระบบ MIS มาชวย
ในการเก็บรวบรวมขอมูล เชน หนวยประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร  
- การ จัดทํ า เ ว็ บ ไ ซด สํ า ห รั บ ให คณะ /
หนวยงานรายงานผล ตามคํารับรอง กพร. 
แล ะ ร ะบบก า รป ร ะ กั น คุ ณภ าพ ใน  e-
sar.kku.ac.th 

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

-ระบบการพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากร สาย ข ค 
ท้ังระบบ 

-รองอธิการบดีฝาย
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

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

Improvement) 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

(Improvement 
Action Plan) 

ผูรับผิดชอบ 
(Accountability) 

หลักฐานของความสําเร็จ 
(Evidence of Success) 

8. มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพภายใน 
-การนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนายังไมได
ดําเนินการอยางเต็มที่ 

-ระบบการปรับปรุง
องคกรโดยระบบการ
ประกันคุณภาพ 

-รองอธิการบดีฝาย
แผนและสารสนเทศ 
 

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

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

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

-รองอธิการบดีฝาย
แผนและสารสนเทศ 
 

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

Improvement) 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

(Improvement 
Action Plan) 

ผูรับผิดชอบ 
(Accountability) 

หลักฐานของความสําเร็จ 
(Evidence of Success) 

ประเมิน  ท้ั งในกลุมคณะกรรมกรตรวจ
ประเมิน ผูแทนของคณะ/หนวยงาน และ
ผูปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพ 

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

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

-รองอธิการบดีฝาย
แผนและสารสนเทศ 
 

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

  
ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
 มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการเพื่อใหเกิดระบบการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิผล ประกอบดวย    
การพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพอยางตอเน่ือง เปนประจําทุกป       
รวมถึง การมีมาตรฐานตามตัวชี้วัดของสถาบัน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และ
เอกลักษณ ของสถาบันครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอยางครบถวนทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการจัดการศึกษา 
และผลผลิต มีระบบการประกันคุณภาพภายใน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่เหมาะสม
สอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาของสถาบัน โดยไดรับการสนับสนุนจากตนสังกัด และการมีสวนรวมใน
การประกันคุณภาพจากทุกภาคี ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การมีสวนรวมของชุมชน มีการนําผลจาก
การประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินการตามพันธกิจใหเกิดผลดี ใหสอดคลองกับการเตรียม
แผนงานประจําป เพื่อใชในการตัดสินใจทั้งในดานการจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน และงบประมาณใน
อนาคต รวมถึงสามารถรองรับการประเมินภายนอก และการบระดับ (Benchmarking) ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
รวมถึง การสงเสริมการสรางนวัตกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติที่ดี และการเสนอแนวทางการปรับปรุง 
ที่ตอบสนองตอผลที่ไดรับจากการตรวจประเมิน 
  
มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยและระดับกลุมสาขาอยาง
ตอเนื่อง 
 ทุกกลุมสาขาวิชา/คณะ/สาขาวิชา/หนวยงานของมหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการประกันคุณภาพเปนไป
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีกิจกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในและจัดทํารายงานการประเมินตนเองเสนอตอมหาวิทยาลัยทุกปการศึกษา 



ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2548      
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 ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยโดยสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ ไดจัด แผนกลยุทธและ
คูมือการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2549 และรายละเอียดตัวบงชี้ และเกณฑการประกันคุณภาพภายใน 
ประจําปการศึกษา 2548 จัดโครงการเรื่อง “การประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา” เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment Report)” เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2549 จัดโครงการฝกอบรม “ผูตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน” ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2549 ที่คณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  
 มหาวิทยาลัยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการกระเมินตนเองของกลุมสาขาวิชา สํานักงานประเมินและ
ประกันคุณภาพ ไดทําการตรวจประเมินคุณภาพภายในของทุกคณะ กลุมสาขาวิชา ศูนย สถาบัน สํานัก และ
หนวยงาน ประจําปการศึกษา 2548 ในระหวางเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2549  
 

มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองตามพันธกิจ 
            ในการปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการพัฒนาดัชนีและเกณฑสําหรับ
การตรวจประเมินคุณภาพภายในของคณะวิชา เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจหลัก 4 ดาน คือ การจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยฯ โดย
สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ ไดจัดทําแผนกลยุทธ และคูมือการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2549 
ประกอบดวย 7 มาตรฐาน และ 57 ตัวชี้วัด นอกจากนี้ ยังไดมีการจัดดัชนีและเกณฑการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน หนวยงานสนับสนุน 7 มาตรฐาน และ 30 ตัวชี้วัด และไดเพิ่มมาตรฐานที่ 8 ตัวชี้วัดเฉพาะของหนวยงาน
สนับสนุน เชน กองกิจการนักศึกษา กองแผนงาน สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักวิทยบริการ ศูนยหัวใจ
สิริกิติ์ ศูนยบริการวิชาการ ศูนยคอมพิวเตอร และสํานักวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อใชในการจัดทํา SAR ตรวจประเมิน
คุณภาพฯ และเปนการปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพภายในใหสามารถครอบคุลมภารกิจทุกดานและ
บุคลากรทุกระดับ 
 

มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
              หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ทุกคณะไดรายงานผลการดําเนินการและผล
การตรวจประเมินคุณภาพภายในตอคณะกรรมการบริหารสูงสุดหรือกรรมการคณะ และรายงานผลไปยัง
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย รายงานตอผูบริหาร คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ และสภามหาวิทยาลัย และสงไปยังหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดย
ผลการประเมินคุณภาพภายใน และรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2547 มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ไดมีการนําเสนอตอนําเสนอตอที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 3/2549 และในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 และดําเนินการสงใหคณะ หนวยงาน 
ตลอดจนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และหนวยงานอื่นๆที่เก่ียวของ  
 

มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง   
              มหาวิทยาลัยไดนําผลการประเมินคุณภาพภายนอก (โดย สมศ.) และผลการประเมินคุณภาพภายใน 
มาปรับปรุงผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ ไดจัดทําโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุงองคกรโดยใชผลการประเมินคุณภาพ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการ
อบรม ซ่ึงไดแก หัวหนางาน/หัวหนากลุมงาน ภายในสํานักงานอธิการบดี รวมถึงหนวยตรวจสอบภายใน และ
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บุคลากรสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ ไดแนวคิดเบื้องตนในการมองปญหา การวิเคราะหปญหา รวมถึง
สามารถหาแนวทางในการแกไขปญหา นําผลการประเมินองคกรที่ผานมาฝกปฏิบัติโดยใชกระบวนการ QC Story 
เพื่อทําแผนปรับปรุงองคกร และเปนสวนหนึ่งในการสรางจิตสํานึก และทัศนคติที่ดี สําหรับการแกปญหา และ
การปรับปรุง 
 ในหนังสือแผนกลยุทธและคูมือการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน สํานักงารประเมิน 
และประกันคุณภาพ ไดนําเสนอกรอบแนวคิด กรอบความรับผิดชอบ : วงรอบคุณภาพ (Accountability 
framework: quality cycle) โดยในการวางแผนกลยุทธดานการประกันคุณภาพ เพื่อนําไปปฏิบัติ ใหเกิดการ
พัฒนาอยางตอเน่ือง และเกิดการบูรณาการ และเกิดประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
จึงไดมีการกําหนดเปน “วงรอบของการบูรณาการระบบการประกันคุณภาพ (Integrated Cycle of Quality 
Assurance System)” ซ่ึงประกอบดวย วงรอบประจําปของการวางแผนและงบประมาณ (Annual Cycle of 
Planning) การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) และการรายงานผลและการปรับปรุง (Reporting and 
Improvement) ตามรูป 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 สิ่งสําคัญของวงรอบของการบูรณาการระบบการประกันคุณภาพ คือการประเมินอยางเปนระบบ        
โดยองคประกอบที่สําคัญ จะไดรับการสํารวจเพื่อใหขอมูลปอนกลับถึงคุณภาพของโครงการตางๆ การบริการ 
และผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ใหความสําคัญ   
 การดําเนินงานประเมินบนพื้นฐานของความตอเน่ืองและเปนระบบนี้ จะทําใหคณะ ภาควิชา ศูนย 
สถาบัน สํานัก หนวยงาน และมหาวิทยาลัย ไดรับขอมูลที่มีความสําคัญดานแนวโนม ซ่ึงแสดงถึงความสําเร็จใน

แผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
แผนกลยุทธดานการประกันคุณภาพ และ คูมือการประกันคุณภาพภายใน 

แผนปฏิบัติการ 
ตัวชี้วัดและตัววัด 

แผนกลยุทธ และ งบประมาณ

การปรับปรุง การนําไปปฏิบัติ

ผลลัพธ

การประกันคุณภาพ/
การประเมินผลงาน

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

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

ระบบการรายงาน P    D 
A    C 

P    D 
A    C 

P    D 
A    C 

แสดงวงรอบของการบูรณาการของระบบการประกันคุณภาพ(Integrated Cycle of Quality Assurance System) 



ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2548      
 

 

  

 
      หนา 137

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ืองที่ไดถูกติดตาม ความมุงมั่นในการรายงานของทั้งผูบริหาร ทั้งในระดับ
ของสภามหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา ศูนย สถาบัน สํานัก หนวยงาน มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการดานตางๆ
ตอระบบการประกันคุณภาพ และการตรวจประเมินคุณภาพ เพื่อทําใหเกิดความมั่นใจไดวา คณะ ภาควิชา ศูนย 
สถาบัน สํานัก และหนวยงานตางๆ ไดใหความรับผิดชอบตอ การวางแผนและการจัดทํางบประมาณ การประกัน
คุณภาพ และการรายงานผล  
 จากผลการประเมินการควบคุมภายในคณะ ในแตละปงบประมาณของคณะกรรมการประเมินการ
ควบคุมภายใน จะมีขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนางานแตละฝายใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นคณะ มีระบบ
ประกันคุณภาพใหกับบุคลากรในคณะ คณะ มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในทุกป การตรวจสอบคุณภาพ
ภายนอกหนวยงาน เชน สมศ. นอกจากนั้นคณะ ยังมีการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานวิชาชีพของ
สถาบันการศึกษา เชน จากสภาการพยาบาล กลุมสถาบันแพทยศาสตร การพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล (Hospital Accreditation-HA) เปนตน 

มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่ไดพัฒนาขึ้นหรือแนวทางการปฏิบัติที่เปนเลิศ   
 เพื่อการยกระดับคุณภาพ มหาวิทยาลัยฯ โดยสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ ไดจัด โครงการ 
“กลยุทธในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา โดยใชเกณฑ รางวัลคุณภาพ
แหงชาติ” ในระหวางวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2549 
 มหาวิทยาลัยฯ โดยสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ ไดจัดทําโครงการ “การจัดการความรูดานการ
ประกันคุณภาพ” ในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2549 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตอบสนองกลยุทธดานการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรดานการประเมินและประกันคุณภาพ ภายในระดับคณะ ศูนย สถาบัน สํานัก และเพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ แนวคิด ตลอดจน วิธีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ 
 มหาวิทยาลัยฯ โดยสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ ไดจัดโครงการสัมมนา เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีสู
การเรียนรู (Best Practice Sharing to Learning)” โดยไดมีคณะทํางาน ประชุมเพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติที่ดี เมื่อวันที่ 
1 มีนาคม 2549 ทําการคัดเลือกผลการดําเนินงานที่ดีที่สุดจากรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2547 จํานวน 6 ผลการดําเนินงานและนําเสนอในวันที่ 88 มีนาคม 2549 
ไดแก 

• ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ โดยคณะแพทยศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตร 
• ดานการเรียนการสอน โดยคณะศึกษาศาสตร และพยาบาลศาสตร 
• ดานการวิจัย โดยคณะวิศวกรรมศาสตร และคณะสัตวแพทยศาสตร 
 

 ผลการดําเนินงานที่ไดรับการคัดเลือกเปน Best Practice ไดมีการจัดทําเปนฐานขอมูลแนวปฏิบัติที่ดีของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน (KKU Good Practice Database) ซ่ึงมีรายละเอียดที่ประกอบดวย หัวขอ ชื่อคณะ/หนวยงาน 
เปาหมาย บริบท การนําไปถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ หลักฐานของความสําเร็จ ปจจัยหลักของความสําเร็จ ทรัพยากร
ที่ตองการ และที่อยูการติดตอผูรับผิดชอบ/ผูประสานงาน และไดประชาสัมพันธไวที่ เวบไซตของสํานักงานประเมิน
และประกันคุณภาพที่ http://qm.kku.ac.th/  
 ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยฯ โดยสํานักงานประเมินปละประกันคุณภาพ ไดจัดทําโครงการ      
“การจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ดานการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน” เพื่อกระตุน
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ใหคณะ/หนวยงานมีการดําเนินการและปรับปรุงการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง ตลอดจนมีนวัตกรรมดาน
การประกันคุณภาพ หรือ การปฏิบัติที่เปนเลิศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ หรือ การปฏิบัติที่เปนเลิศ เมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน 2549 โดยมีการนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ดังนี้ 
            1. โครงรางองคกร โดย คณะแพทยศาสตร 
            2. การนําผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงการดําเนินงาน โดย คณะทันตแพทยศาสตร 
            3. การใชฐานขอมูลดานการบริหารและการประกันคุณภาพ โดย คณะสัตวแพทยศาสตร 
            4. การจัดการเรียนการสอน โดย คณะพยาบาลศาสตร 
            5. การนําผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานฝกอบรม โดย ศูนยบริการวิชาการ 
            6. การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ โดย สํานักบริการและพัฒนาวิชาการ  
            7. การบริหารและการจัดการเครือขายไรสาย โดย ศูนยคอมพิวเตอร 
            8. การจัดการโรคหัวใจที่ตองไดรับการผาตัด โดยศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
       
 หลังการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยฯ โดยสํานักงานประเมินและประกัน
คุณภาพ ไดมีแผนในการจัดทําโครงการ “การพัฒนาระบบการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) และขอมูล
สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ” นอกจากนั้น มหาวิทยาลัย ยังไดใหความสําคัญของการวิจัยสถาบัน ตัวอยาง เชน 
สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ โดย เชษฐา โพธิ์ประทับ และคณะ (2548) ไดทําการศึกษาเรื่อง 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค มหาวิทยาลัยขอนแกน รุนที่ 36 ประจําปการศึกษา 2546 พบวา ภาพรวมระดับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน และในระดับคณะ บัณฑิตมีความเห็นวา คุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตที่มี
ความสําคัญมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 1) มีความรูความสามารถในการวิเคราะหทางวิชาการอยางมีเหตุผล 2) 
มีจริยธรรม คุณธรรม และความซื่อสัตยในวิชาชีพ 3) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 4) มีความรับผิดชอบตอ
สังคมและปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดี และ 5) มีความสามารถในการใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง สํานักงาน
ประเมินและประกันคุณภาพ โดย ผศ. กันยรัตน โหละสุต และคณะฯ กําลังทําการศึกษาวิจัย เรื่อง “การศึกษา
สภาพปจจุบันของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยใชกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ Benchmarking)”  
 ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ โดยสํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดนําเอา
เทคโนโลยีทางดานระบบการจัดการสื่อการเรียนรู (LMS : Learning  Management Systems) และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology) มาบูรณาการดวยองคความรูใหมทางดานการจัดการเรียนการสอน เพื่อ
มาใชในการสราง/ประดิษฐ พัฒนา นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนสําหรับการใชงาน การใหบริการตางๆ 
และมีการจัดงานแสดงเทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน (KKU Innovation Show) เปนประจําทุก
ป โดยในปการศึกษา 2548 ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-27 มกราคม 2549 
 มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับการยอมรับในดานการประกันคุณภาพการศึกษา จากการที่ไดรับเชิญเปน
วิทยากรและแลกเปลี่ยนประสบการณดานการประกันคุณภาพ ในหัวขอเรื่อง “Thailand’s Quality Assurance 
Experience” โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมเรื่อง “Experience Sharing Session: 
How Accreditation Works in the U.S. and Vietnam” ที่โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 
มีนาคม 2549 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ กําลังอยูในระหวาง การจัดทําโครงการ “Asia-Link Programme” ซ่ึง
เปนโครงการความรวมมือระหวางประเทศ Germany (Bavaria, Deggendorf), ประเทศ Austria (Vienna), 
ประเทศ Thailand (Khon Kaen University and Udonthani Rachapat University), ประเทศ Laos (Vientiane) 
และประเทศ Vietnam (Ho Chi Minh City) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความตระหนักของความตองการเพื่อ
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พัฒนาเครือขายความรวมมือดานการประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา ที่มีความเชื่อมโยงกับ Bologna 
Process และ ASEAN University Network Quality Assurance   
 มหาวิทยาลัยเปนที่ตั้งของศูนยเครือขาย สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   
(สมศ.) มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อสนับสนุน สงเสริม ติดตามสถานศึกษา ในเขตรับผิดชอบทุกระดับการศึกษา
ใหมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางตอเน่ือง และพรอมรับการประเมินภายนอกเพื่อรับรองมาตร
มาตรฐาน และยังเปนที่ตั้งของศูนยความรวมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล(HACC) เครือขาย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  
 

การวิเคราะหจุดแข็ง และ โอกาสในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
 

มาตรฐานที่ 
จุดแข็ง 

(Strength) 
โอกาสในการพัฒนา 

(Opportunity for Improvement) 
1. ดานคุณภาพ
บัณฑิต 

• บัณฑิตที่มีคุณภาพมีความรูความสามารถ
ทางวิชาการ  
• ผูประกอบการ/นายจาง/ผูใชบัณฑิตมี

ความพึงพอใจบัณฑิตในระดับสูง 
• บัณฑิตมีคุณสมบัติ มีวินัย ขยัน อดทน มี

เจตคติที่ดีในการทํางาน มีความพรอมเรียนรู
ในสิ่งใหมๆ มีความสามารถในการทํางานเปน
ทีม ซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม 
• บัณฑิตมีความสามารถไดงานทําตรงกับ

สาขาที่จบการศึกษา 
• ผลงานวิทยานิพนธ/ผลงานวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษาไดรับรางวัลและเปนที่ยอมรับ 
• นักศึกษาระดับปริญญาตรีไดรับประกาศ

เกียรติคุณยกยอง และมีผลงานงานที่ไดรับ
รางวัลในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น 
• บัณฑิตไดัรับการฝกทักษะดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ และสามารถดํารงตนในสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลง ผานการจัดการเรียนการ
สอนหลากหลายรูปแบบที่มีการบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

• พัฒนาระบบการประเมินดานตางๆ เพื่อ
ทราบความ เคลื่ อนไหวและไวต อการ
เปลี่ ยนแปลงตอทิศทางเศรษฐกิจและ
ตลาดแรงงาน  มาประกอบการสรางและ
พัฒนาหลักสูตร 
• พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร สื่ อ ส า ร 

(Communication Skills) หลากหลาย
รูปแบบ รวมทั้งการสอดแทรกในการเรียน
การสอน  
• พัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการของ
มหา วิทยาลั ยสู ร ะดับสากล  โดยสร า ง
เครือข ายความรวมมือกับตางประเทศ 
จัดระบบการรับรองนักศึกษานานาชาติ  หรือ
ขยายการเปดหลักสูตรนานาชาติ 
• จัดทําแผนเชิงรุกอยางตอเนื่องในการ
ไดมาซึ่งนักศึกษาที่มีศักยภาพ 
• พัฒนาระบบการสงเสริม/สนับสนุนการ
ตีพิมพ หรือนําเสนอผลงานวิทยานิพนธทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ อยางครบวงจร 

2. งานวิจัยและ
งานสรางสรรค 

• ผลงานวิจัยจากคณาจารย/ ผู วิ จัยใน
ส า ข า วิ ช า ที่ แ ตกต า ง กั นส าม า รถนํ า ม า
ประกอบการพัฒนาวิชาการในดานตางๆ ได

•  จัดทําแผนกลยุทธการวิจัยเชิงรุกอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหไดผลงานวิจัยที่สามารถ
นําไปใชให เ กิดประโยชนตอการพัฒนา
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อยางหลากหลาย 
• ความชํานาญเชี่ยวชาญดานการวิจัยของ

คณาจารยเปนไปในลักษณะเฉพาะทางจึง
สามารถใชความรูและศึกษาความรูใหมโดย
ผานงานวิจัยในเชิงลึกไดอยางมีประสิทธิภาพ 
• มี ศูนย วิ จั ย เฉพาะทางซึ่ งสร า งความ

เขมแข็งดานการวิจัย 
• ผลงานวิจัยไดรับความรวมมือและการ

สนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน ทั้ง
ภายในและภายนอก  รวมทั้ ง ได รับการ
สนับสนุนจากตางประเทศ 
• 5. มีการบูรณาการดานการวิจัย การ

บริการวิชาการ และการเรียนการสอน เพื่อ
เปนประโยชนตอนักศึกษา และประชาชน 
ไดแก ศูนยวิจัยคณิตศาสตร ซ่ึงเปนที่ยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ ศูนยวิจัยและ
พัฒนาทรัพยากรอาหารเขตรอนที่สามารถ
พัฒนาเทคโนโลยีดานการเกษตรเผยแพรสู
สาธารณชนอยางตอเนื่อง 

ประเทศใหมากยิ่ งขึ้ น  และเพื่ อพัฒนา
บุคลากรใหตื่นตัว กระตือรือรนในการทํา
วิจัยอยางทั่วถึง 
• สรางระบบการจัดการความรูจากผลงาน
การวิจัย 
• สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ
กับสถาบันในกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุม
น้ํ า โ ข ง  แล ะส ถ าบั นต า งๆทั้ ง ใ น แล ะ
ตางประเทศ เพื่อพัฒนางานวิจัยไปสูระดับ
สากล 
• พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการรองรับ
พันธกิจดานการวิจัยในอนาคต 

 

3. การบริการ
วิชาการ 

• มหาวิทยาลัยมีบทบาทสํ า คัญในการ
พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ กลุม
ประเทศลุมแมน้ําโขง 
• มีหนวยงานจัดทํายุทธศาสตร การพัฒนา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
• มีการสื่อสารใหประชาชนทราบถึงขอมูล

การบริการทางวิชาการ 
• มีระบบประเมินผลการบริการวิชาการ 

และนําผลการประเมินมาปรับปรุง 
• มีการบริการทางสุขภาพที่เปนที่ยอมรับ 

ของสังคม 

• การสรางองคความรู เพื่อการพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
• การนําความรูและประสบการณจากการ
บริการทางวิชาการ มาใชในการเรียนการ
สอนและการวิจัย 
• การบริการวิชาการที่บูรณาการความรูจาก
หลายสาขาวิชา 
• การคัดเลือก และถายทอดความรูและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพสังคม 

4. การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

• มีความรวมมือกับตางประเทศในภูมิภาค 
ดานศิลปะและวัฒนธรรม 
• มีการนําภูมิปญญาทองถ่ิน มาผสมผสาน

กับ ความรูสมัยใหม  
• มีการสรางเครือขายความรวมมือ กับ

• การ เปน ศูนยกลาง  ด านศิลปะและ
วัฒนธรรม  ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
• การสอดแทรกกิจกรรมดานศิลปะและ
วัฒนธรรม ในการเรียนการสอน 
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สถาบันและบุคคลในทองถ่ิน 
5 ดานการ
พัฒนาสถาบัน
และบุคลากร 
 

• มหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร (MIS) สวนกลาง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร 
• มีการพัฒนาบุคลากรทั้ง สาย ผูสอน และ

สายสนับสนุน อยางตอเนื่อง  
• มีการปรับโครงสรางองคกรให ทันสมัย 

คล อ งตั ว  และสนั บสนุ น วิ สั ยทั ศน ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

• ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร อ ม ต อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
• การปลูกฝงหลักเศรษฐกิจพอเพียง ใหแก
บุคลากรและนักศึกษา 
• การบริหารการเงินและงบประมาณใหมี
ประสิทธิภาพ และพึ่งตนเองได 

6 ดานหลักสูตร
และการเรยีน
การสอน 
 

• มีการบู รณาการ  การเรี ยนรู ในกลุ ม
สาขาวิชาตางๆ เขาดวยกัน 
• มีการพัฒนาหอพัก ใหเปน ที่พักอาศัย

และการเรียนรู 
• มีการพัฒนาสื่อการสอนและ การเรียน

แบบ e-learning ที่มีประสิทธิภาพ 
• มีการเปดหลักสูตรนานาชาติ เพิ่มมากขึ้น 

และมีเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ 
• มีนวัตกรรมดานการเรียนการสอน  

• ยั งขาดระบบการติดตามประเมิน
หลักสูตร ในระดับมหาวิทยาลัย 
• การทําวิจัยในชั้นเรียน ( classroom 

research) ยังขาดระบบการสนับสนุนที่
ชัดเจน เชน การฝกอบรม การใหทุน ฯลฯ 
• มีการเปดหลักสูตรพิเศษ เปนจํานวน

มาก ทําใหมีผลกระทบตอ การทําวิจัยของ
อาจารย 
• การใหความมั่นใจตอสังคมวา บัณฑิตที่

จบจากหลักสูตร เดี ยวกัน  มีมาตรฐาน
เดียวกัน 

7 ดานการ
ประกันคุณภาพ 
 

• ทุกคณะมีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 
• มีหน วยงานกลางของมหาวิ ทยาลั ย 

ดําเนินการ และพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพ 
• มีการ นําขอ เสนอแนะจากการตรวจ

ประเมินทั้งภายในและภายนอก มาปรับปรุง
อยางเปนระบบ 
• มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 

ไปสู PMQA/TQA เพื่อเปนองคกรแหงการ
เรียนรู 

• การทําใหการทํางานอยางมีคุณภาพ
เปนวัฒนธรรมขององคกร 
• การจัดระบบการเก็บขอมูลสารสนเทศ 

ด า น ก า รป ร ะ กั น คุณภ าพ  ที่ ส า ม า ร ถ
ตอบสนอง การประเมิน โดยรอบเวลาตางๆ 
เชน ปการศึกษา ปงบประมาณ ปปฏิทิน 
เปนตน 
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สวนที่ 3  
ผลการตรวจประเมินและแนวทางในการพัฒนา หนวยงานกลุมการเรียนการสอนหรือคณะ 

 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 
ผลการตรวจประเมิน (ระดับ 1 - 5) 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด  
และ เกณฑการตรวจประเมิน 

คณ
ะเท

คโ
นโ
ลย

ี 

คณ
ะว
ิทย

าศ
าส
ตร

 

คณ
ะเก

ษต
รศ

าส
ตร

 

คณ
ะว
ิศว

กร
รม

ศา
สต

ร 

คณ
ะส
ถา
ปต

ยก
รร
มศ

าส
ตร

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพบัณฑิต      
ตัวช้ีวัดที่ 1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ท่ีไดงานทําและประกอบวิชาชีพ
อิสระภายใน 1 ป  

3 2 3 4 4 

ตัวช้ีวัดที่ 2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จ
การศึกษา 

5 5 4 5 5 

ตัวช้ีวัดที่ 3 รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 5 5 1 4 5 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 4 4 4 5 4 
ตัวช้ีวัดที่ 5 จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง
ในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ หรือดานอ่ืน
ท่ีเก่ียวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในรอบ 3 ปท่ี
ผานมา  

รายงานขอมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัดที่ 6  จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ
หรือนานาชาติภายในรอบ 3 ปท่ีผานมา  

รายงานขอมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัดที่ 7 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรตอ
จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด 

5 5 4 4 NA 

ตัวช้ีวัดที่ 8 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพร
ตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอก ท้ังหมด 

5 5 5 5 NA 

มาตรฐานที่ 2 การวิจัยและงานสรางสรรค      
ตัวช้ีวัดที่ 9 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร และ/หรือ
นําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 

5 5 5 5 5 

ตัวช้ีวัดที่ 10 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในมหาวิทยาลัยตอ
จํานวนอาจารยประจํา  

5 5 5 5 5 

ตัว ช้ีวัดที่  11  เงินสนับสนุนงานวิ จัยและงานสร างสรรคจากภายนอก
มหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจํา  

5 5 5 5 5 

ตัวช้ีวัดที่ 12 รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายในมหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจํา 

5 4 5 4 5 
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ผลการตรวจประเมิน (ระดับ 1 - 5) 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด  
และ เกณฑการตรวจประเมิน 
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ี 
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ตร
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ปต

ยก
รร
มศ

าส
ตร

 

ตัวช้ีวัดที่ 13 รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจํา 

3 4 5 4 5 

ตัวช้ีวัดที่ 14 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน 
Refereed Journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจํา 

2 5 5 5 NA 

ตัวช้ีวัดที่ 15 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรในรอบ 5 ปท่ีผานมา  

รายงานขอมูลเชิงปริมาณ 

มาตรฐานที่ 3 การบริการวิชาการ      
ตัวช้ีวัดที่ 16 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ี
ตอบสนองความตองการ และพัฒนา/และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 

4 5 5 5 5 

ตัวช้ีวัดที่ 17 รอยละของอาจารยท่ีเปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติและ
นานาชาติตออาจารยประจํา 

5 4 4 5 5 

ตัวช้ีวัดที่ 18 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ และ
วิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัย  

4 5 5 5 5 

ตัวช้ีวัดที่ 19 คาใชจาย และมูลคาของคณะในการบริการวิชาการ และวิชาชีพ
เพ่ือสังคมตออาจารยประจํา 5 5 5 5 5 

ตัวช้ีวัดที่ 20 ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพตามพันธกิจของคณะ 

5 5 5 5 5 

มาตรฐานที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม      
ตัวช้ีวัดที่ 21 รอยละของกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และเสริมสราง
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 

1 2 5 1 5 

ตัวช้ีวัดที่ 22 รอยละของคาใชจายและมูลคาท่ีใชในการอนุรักษ พัฒนาและสราง
เสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ 

1 5 5 3 5 

ตัวช้ีวัดที่ 23 ประสิทธิในการอนุรักษ พัฒนา และเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะ
และวัฒนธรรม 

3 4 4 5 5 

มาตรฐาน 5 การพัฒนาสถาบันและบุคลากร      
ตัวช้ีวัดที่ 24 สภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจําคณะและผูบริหารมีวิสัยทัศนท่ี
ขับเคลื่อนพันธกิจ และสามารถสะทอนถึงนโยบาย วัตถุประสงค และนําไปสู
เปาหมายของการบริหารจัดการที่ดี มีการบริหารแบบมีสวนรวม เนนการกระจาย
อํานาจ โปรงใส และตรวจสอบได รวมทั้งมีความสามารถในการผลักดันสถาบัน

5 5 5 5 5 
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ใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล  
ตัวช้ีวัดที่ 25 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู โดยอาศัยผลการประเมินจาก
ภายในและภายนอก  

4 5 4 5 5 

ตัวช้ีวัดที่ 26 มีการกําหนดแผนกลยุทธท่ีเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย 

5 5 5 5 5 

ตัวช้ีวัดที่ 27 การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน 4 5 5 5 5 
ตัวช้ีวัดที่ 28 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับ
องคกรสูระดับบุคคล 

3 4 NA 5 NA 

ตัวช้ีวัดที่ 29 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร การเรียนการสอน 
และการวิจัย    3 4 3 5 2 

ตัวช้ีวัดที่ 30 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย คณะ/หนวยงาน  - 3 NA 3 NA 

ตัวช้ีวัดที่ 31 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลมหาวิทยาลัยดาน
นักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร - NA NA - NA 

ตัวช้ีวัดที่ 32 ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร  

3 5 NA 4 3 

ตัวช้ีวัดที่ 33 สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) รายงานขอมูลเชิงปริมาณ 
ตัวช้ีวัดที่ 34 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) รายงานขอมูลเชิงปริมาณ 
ตัวช้ีวัดที่ 35 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ 2 3 2 3 3 
ตัวช้ีวัดที่ 36 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 5 5 NA - NA 

ตัวช้ีวัดที่ 37 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบ
ระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

5 4 NA 5 5 

ตัวช้ีวัดที่ 38 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต - 1 NA 4 NA 
ตัวช้ีวัดที่ 39 รอยละของอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการตออาจารยประจํา 3 2 5 5 3 
ตัวช้ีวัดที่ 40 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศและ
ตางประเทศตออาจารยประจํา 

3 2 2 4 5 

ตัวช้ีวัดที่ 41 รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนไปศึกษาตอท้ังในและ
ตางประเทศตออาจารยประจํา 

1 5 5 2 1 

ตัวช้ีวัดที่ 42 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะ
ในวิชาชีพท้ังในประเทศและตางประเทศ 

5 3 1 5 5 

 ตัวช้ีวัดที่ 43 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 3 3 5 5 3.5 
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 ตัวช้ีวัดที่ 44 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการพัฒนาระบบราชการ 

2 3 4 5 5 

ตัว ชี ้ว ัดที ่ 45  ระดับความสํา เ ร็จของการดํา เนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของคณะ  

5 3 5 3 5 

มาตรฐานที่ 6 การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน      
ตัวช้ีวัดที่ 46 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 5 5 5 5 5 
ตัวช้ีวัดที่ 47 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา รายงานขอมูลเชิงปริมาณ 
ตัวช้ีวัดที่ 48 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา 

5 4 5 5 2 

ตัวช้ีวัดที่ 49  รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงวิชาการ 4 3 5 3 1 
ตัวช้ีวัดที่ 50 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย (Professional Ethics) ของสถาบันอุดมศึกษา 

3 4 3 - 5 

ตัวช้ีวัดที่ 51 กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะการเรียนรู
จากการปฏิบัติและประสบการณจริง 

4 4 5 5 5 

ตัวช้ีวัดที่ 52 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารย
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

5 5 5 4 4 

ตัวช้ีวัดที่ 53 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา
ตอจํานวนนักศึกษา 

5 5 5 5 5 

ตัวช้ีวัดที่ 54 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศตอนักศึกษา 

- 5 NA 2 4 

มาตรฐานที่ 7 ระบบการประกันคุณภาพ      
ตัวช้ีวัดที่ 55 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

4 5 5 5 5 

ตัวช้ีวัดที่ 56 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 4 5 4 5 4 
ตัวช้ีวัดที่ 57 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

4 4 NA 4 3 
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ตัวช้ีวัดที่ 5 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาท่ีไดรับ
การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทาง
วิชาการ  หรือดานอ่ืนที่ เ ก่ียวของกับคุณภาพ
บัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในรอบ 
3 ปท่ีผานมา  

1 คน 8 คน 23 รางวัล - 17 คน 

ตัวช้ีวัดที่ 6 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของ
นักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ
ภายในรอบ 3 ปท่ีผานมา  

1 เรื่อง 2 ผลงาน 20 รางวัล 6 เรื่อง 11 คน 

ตัวช้ีวัดที่ 15 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ี
ได รั บการจดทะเบี ยนทรัพยสิ นทางปญญาหรื อ  
อนุสิทธิบัตรในรอบ 5 ปท่ีผานมา  

2 ชิ้นงาน 1 เรื่อง 12 เรื่อง 7 เรื่อง NA 

ตัวช้ีวัดที่ 33 สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา 
(เต็มเวลาเทียบเทา)  

193,886.47
(ยังไมหักคา
เสื่อมราคา) 

66,432.67 NA NA - 

ตัวช้ีวัดที่ 34 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา 
(เต็มเวลาเทียบเทา) 77,214.85 81,401.27 96,686.26 

59,751.20 
(-15.02%) 

- 

ตัวชี้วัดที่ 47  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  15.54:1 18.34:1 13.06:1 

16.34:1 
(-18.3%) 

6.90:1 

 

หมายเหตุ : NA (Not Applicable) หมายถึง ไมมีการคิดคาคะแนน 



    ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2548      
 

 

 
หนา 148 

 

 แนวทางในการพัฒนา  
 

คณะเทคโนโลยี 
 

 จุดแข็ง (Strength) 
 1. บัณฑิตมีงานทําเปนที่ตองการของตลาดงานและสอดคลองกับแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล           
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
 2. นักศึกษามีความกระตือรือรน ตั้งใจเรียน กลาแสดงออกและแสดงความคิดเห็นที่สรางสรรคระดับ
บัณฑิตศึกษา มีอาจารยที่ปรึกษาใหความเอาใจใสและสนับสนุนการเรียน 
 3. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนมีความพรอม และอาจารยมีปฎิสัมพันธระหวางการเรียนการสอนกับ
ผูเรียนเปนอยางดี   
 4. คณาจารยมีวุฒิการศึกษาสูง มีความรูเชิงวิชาการและมีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรทั้งระดับชาติและ
นานาชาติอยางตอเนื่อง สามารถพัฒนาหลักสูตรไปสูระดับนานาชาติและเปนขุมปญญาในการถายทอดเทคโนโลยี
ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติได 
 5. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับการจดสิทธิบัตร นําไปสูมูลคาเพิ่มทางธุรกิจและอุตสหกรรม และ
ชวยพัฒนาประเทศได 
 6. มีเครือขายความรวมมือและแหลงทุนภายนอกใหการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา 
 7. มีศูนยวิจัยเฉพาะทาง สามารถสรางผลงานชื่อเสียงใหกับคณะ และนําไปพัฒนาการเรียนการสอน 
ตลอดจนการใหบริการวิชาการหลากหลายในเชิงอุตสาหกรรมและชุมชน 
 

 โอกาสในการพัฒนา (Opportunity for Improvement) 
 1. ควรมีความหลากหลายในวิธีการรับนักศึกษา เพื่อใหไดนักศึกษาที่มีสามารถและมีจํานวนเพิ่มขึ้น 
สอดคลองกับความตองการของหลักสูตรโดยการใหทุนสนับสนุนการศึกษา ความรวมมือกับทุนภายนอกองคกร 
 2. ควรกําหนดคุณสมบัติที่พึงประสงคของนักศึกษาของคณะ โดยมีแผนปฏิบัติการพรอมทั้งพิจารณา
งบประมาณสงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกดาน เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณภาพ และผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ
มากขึ้น (จากรายงานผลการวิจัย ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต) 
 3. ควรพัฒนาระบบฐานขอมูลและการเก็บรวบรวมฐานขอมูลของคณะใหมีกลไกที่เชื่อมโยงกับภาควิชา
และปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน เพื่อชวยในการตัดสินใจ ลดภาระและความซ้ําซอนและพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูในการใชและเขาถึงฐานขอมูล 
 4.  เงื่อนไขของแหลงทุนวิจัยจากภายนอก ทําใหมีขอจํากัดของผลงานวิจัยบางโครงการไมสามารถจด
สิทธิบัตรได คณะควรพิจารณางบประมาณสนับสนุนบางโครงการ เพื่อใหสามารถนําไปสูการจดสิทธิบัตรและสราง
ชื่อเสียงใหกับคณะฯ/มหาวิทยาลัย 
 5. ควรมีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรที่ครบรอบ 5 ป เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานของหลักสูตร 
และนํามาใชพัฒนาระบบการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 6. เพื่อใหระบบการจัดการเรียนการสอนมีความสมบูรณและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรมีการสนับสนุน
ใหมีการจัดทําแผนการสอนที่แสดงใหเห็นถึงการเนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีรายละเอียดครบถวน ชัดเจนในดาน
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ตางๆ เชน วัตถุประสงค กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ตลอดจนวิธีการประเมิน
แผนการสอน  
 7. คณะควรจัดหาคอมพิวเตอรใหบุคลากรและนักศึกษาใหมีความพอเพียง และขยายเวลาการใหบริการ
คอมพิวเตอรแกนักศึกษามากขึ้น พรอมทั้งสนับสนุนโปรแกรมซอฟแวรในการเรียนการสอนใหมีความหลากหลาย  
 8. ควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากรสายสนับสนุนมีประสิทธิภาพสูง จะชวยเอ้ือใหคณาจารยได
ใชศักยภาพทางวิชาการและวิจัยอยางเต็มที่ 
 9. ควรพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพของคณะ และภาควิชาใหเชื่อมโยงกัน เพื่อชวยในการกํากับ 
ติดตาม การดําเนินงานประกันคุณภาพของคณะอยางตอเนื่อง 
 10. ควรมีระบบประเมินผูบริหาร อาจารยและบุคลากรทุกระดับ โดยกําหนดกรอบ หลักเกณฑ และแนว
ปฏิบัติที่ยอมรับภายในคณะ เพื่อใหการบริหารจัดการมีความยุติธรรม โปรงใส และมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  11. ควรมีระบบการบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑและทรัพยากรของคณะใหสามารถใชงานรวมกันไดและ
เกิดประโยชนสูงสุด 
 12. ควรจัดใหมีการอบรม สัมมนาใหกับบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความสัมพันธและบรรยากาศที่
ดีในการทํางานรวมกัน ทั้งนี้ฝายสนับสนุนมีความพรอมที่จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตนเอง และพรอมที่จะให
ความรวมมือกับคณาจารย 
 13. จากการสัมภาษณนักศึกษา นักศึกษามีความตองการใหมีหอง STUDY ROOM และจุดบริการน้ําดื่ม
ใหนักศึกษา รวมทั้งความปลอดภัยทางเขาคณะดานสระน้ําชนเห็นชอบ   
 

คณะวิทยาศาสตร 
 

 จุดแข็ง (Strength) 
 1. ผูบริหารมีความมุงมั่นและผลักดันนโยบายของคณะสูการปฏิบัติเพื่อใหเกิดการพัฒนาทั้งในดานการ
เรียนการสอนและการบริหารจัดการ  
           2. คณาจารยมีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพในการทําวิจัยสูง ทําใหมีงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
เปนจํานวนมาก   
 3. มีการสรางเครือขายเพื่อพัฒนาหลักสูตรใหตอบสนองตอความตองการของสังคม 
            4. มีเครือขายความรวมมือในการทําวิจัยกับหนวยงานอื่นๆ 
           5. มีโครงการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมที่หลากหลายและดําเนินการอยางตอเนื่อง 
           6. มีหลักสูตรที่หลากหลาย  
 

 โอกาสในการพัฒนา (Opportunity for Improvement) 
 1. มีการนําเสนองานวิทยานิพนธจํานวนมาก ควรยกระดับใหเปนการตีพิมพในวารสารทางวิชาการเปนที่
ยอมรับใหมากขึ้น  
 2. ควรประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร    
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 3.  ควรนําผลการประเมินจากการประกันคุณภาพมีพัฒนาและปรับปรุงผลการดําเนินงานครบทุกดานอยางตอเนื่อง  
 4. ควรสงเสริมและพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการ    
  5. ควรมีแผนในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพของการบริหารหลักสูตร  โดยเฉพาะสัดสวนอาจารยตอจํานวน
นักศึกษา  
 6. ควรมีแผนการใชทรัพยากรและครุภัณฑราคาแพงรวมกัน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 7. ควรดาํเนินการสงเสริมเรื่องระบบความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน  
 
 

คณะเกษตรศาสตร
 

 จุดเดน  (Strength) 
 1. คณบดีมีวิสัยทัศนในเรื่องการบริการจัดการ ใชทรัพยากร และการพัฒนานักศึกษา และมีทีมบริหารที่มี
ประสบการณ คณาจารยมีศักยภาพสูงทั้งในการเรียนการสอน และการวิจัย และมีเจาหนาที่ที่ชํานาญงาน   
 2. มีการบริหารงานที่เนนวัฒนธรรมที่ดีงามในการทํางานในระหวางบุคลากร และกับนักศึกษาโดยมี
วัฒนธรรมที่อบอุน และเปนพี่เปนนอง ซ่ึงเปนวัฒนธรรมการที่งานที่ดี สงผลตอการทํางานที่มีศักยภาพ และมี
ประสิทธิภาพ 
 3. มีการสรางเครือขายกับตางประเทศ และกับหนวยงานภายนอกอื่นๆ ซ่ึงจะเสริมศักยภาพพันธกิจหลัก
ของคณะ 
 4. คณะเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกนตั้งอยูในพื้นที่ที่เหมาะสมทางดานเกษตรกรรมและเปน
ศูนยกลางของภูมิภาค 
 5. คณะมีภาควิชา มีนโยบาย มีการเพิ่มศักยภาพนักศึกษาโดยการเสริมทักษะอื่นๆ นอกเหนือจากวิชาการ คือฝก
ทักษะคอมพิวเตอร การขับรถยนต ภาษาอังกฤษ และการอบรมมารยาทในสังคม โดยการปฏิบัติจริง 
 6. จากการสังเกตการณเรื่องการสอน พบวาผูสอนสามารถมีสื่อการสอน และการถายทอดที่ดี เขาใจงาย 
และนักศึกษามีปฏิสมัพันธกับอาจารยผูสอน 
 7. นักศึกษามีทัศนคติที่ดีกับภาควิชาและคณะ ตลอดจนวิชาชีพทางดานเกษตร 
 8. คณะเนนการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตที่รูจริง และมีศักยภาพในการคิดเปน ทําเปนควบคูกับ
การมีคุณธรรมและจริยธรรม ที่จะเปนบัณฑิตที่พึงประสงคสําหรับการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ 
 

 โอกาสในการพัฒนา (Opportunity for Improvement) 
 1. จํานวนบุคลากรบางสาขาวิชามีจํานวนนอย และมีวิชาสอนที่คอนขางมาก ทําใหเกิดภาระงานสูง    
 2. บางภาควิชายังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เน่ืองจากมีขอจํากัดในการรับอาจารยใหม 
เชน ในดานฐานเงินเดือน    
 3. การทดแทนชองวางทางวัยวุฒิของบุคลากรหากไมไดรับการแกไข อาจจะเกิดปญหาในการปฎิบัติงาน
ในอนาคตได 
 4. คณะฯควรหามาตรการใหนักศึกษาเขาในการประเมินการเรียนการสอนใหมากกวานี้ (บางวิชามีการ
ประเมินเพียง 1 คน จากจํานวนทั้งหมด 48 คน) 
 5. ควรพัฒนาหองปฏิบัติการ และเครื่องมือตางๆ ในแตละสาขาใหเพียงพอ และทันสมัย ทั้งนี้เพื่อเปน
การรองรับการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย 
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คณะวิศวกรรมศาสตร
 

 จุดแข็ง  (Strength) 
 1. มีการพัฒนาระบบ E-learning ที่ใช Meddle ซ่ึงเปน open source software และมีรายวิชาตางๆ ในระบบ
ประมาณ 150 รายวิชา ซ่ึงปจจุบันมหาวิทยาลัยไดมีนโยบายในการใชระบบนี้พัฒนาระบบ E-learning แทนระบบ
ของ IBM แกคณะอื่นๆ 
 2. มีการพัฒนาระบบ EnMIS ไดนํามาใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานและชวยในการวางแผนและ
ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ 
 3. มีทีมผูบริหารที่มีวิสัยทัศนกวางไกล มีความมุงมั่นทุมเทในการทํางานอยางเปนทีม และเปดโอกาสให
บุคลากรมีสวนรวม  
 4. มีการพัฒนาอาจารยอยางตอเนื่อง ทําใหมีอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอกสูงขึ้นทุกป 
 5. นักศึกษามีศักยภาพสูง โดยมีนักศึกษาในหลายสาขาที่เขารวมแขงขัน/ประกวดผลงานและไดรางวัลใน
ระดับชาติ เชน World Robot Olympiad (WRO), TASA Topgun Rally 2006, การศึกษาออกแบบเครื่องคัดแยก
มอดในขาวสาร เครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวันพันธุไพโอเนียรจัมโบ เปนตน 
 6. มีปจจัยที่ชวยสนับสนุนใหการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการประสบความสําเร็จที่สําคัญ 
คือ ศูนยวิจัยเฉพาะทาง 3 ศูนย สถานจัดการและอนุรักษพลังงาน ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ กลุมวิจัยหัวอาน
ฮารดดิสก รวมทั้งเครื่องมือ สถานที่ หองสมุดและทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูที่ดี เปนตน 
 7. นักศึกษามีความภาคภูมิใจ และเชื่อมั่นในอาจารย เนื่องจากอาจารยมีศักยภาพ และความเชี่ยวชาญสูง มีผลงาน
สรางสรรคที่นําไปสูการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ในปนี้ 3 ชิ้น และมีผลงานใน 5 ปรวมทั้งสิ้น 10 ชิ้น 
 8. มีกลไกในการเพิ่มมูลคาใหแกนักศึกษาทั้งในดานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ การสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ภาษา และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยหนวยงานตางๆ เชน ฝายพัฒนานักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร เปนตน 
 9. คณะมีการพัฒนาระบบและดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง 
 10. มีโครงการที่จัดใหกับนักเรียนโรงเรียนตางๆ และไดรับความนิยมสูง 
 

 โอกาสในการพัฒนา (Opportunity for Improvement) 
 1. ทั้งปรัชญาและวิสัยทัศนของคณะไดใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอม แตยังขาดกลไกในการปลูกฝง 
กระตุน และใหความรูในเรื่องสิ่งแวดลอม ควรพิจารณาสรางกลไกควบคูไปกับการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม   
ทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย 
 2. เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะจัดสรรงบประมาณใหแกมหาวิทยาลัย หนวยงานตามคาใชจายตอหัว 
และจะเริ่มดําเนินการโดยการ ICL ซ่ึงจะทําใหหนวยผลิตไดงบประมาณสนับสนุนตอหัวตอนักศึกษา เนื่องจาก
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรในแตละสาขามีคาใชจายแตกตางกัน ประกอบกับการจัดสรรงบประมาณจากคณะสู
ภาควิชา ซ่ึงเปนหนวยผลิตโดยตรงยังใชเกณฑในการจัดสรรซึ่งจัดทํามาระยะเวลาหนึ่งแลว อาจไมสอดคลองกับ
การพัฒนาและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป หากคณะจะพิจารณาทบทวนเกณฑใหสอดคลองสภาพความ
จําเปนและความแตกตางของแตละหลักสูตร/ภาควิชา จะทําใหความเปนธรรมและสงเสริมการพัฒนาการเรียน
การสอนซึ่งเปนภารกิจหลักของคณะ 
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 3. ควรใชโอกาสที่คณะกําลังดําเนินการจัดทําสมรรถนะและโครงสรางบุคลากรสายสนับสนุนใหเอ้ือไปสู
การพัฒนาเปนมืออาชีพ โดยเฉพาะอยางยิ่งควรมีศักยภาพในการชวยแบงเบาภาระงานประจําทั่วไปของภาควิชา 
และชวยใหผูบริหารในระดับภาควิชา มีเวลาในการวางแผนและพัฒนางานวิชาการมากขึ้น 
 4. เนื่องจากนักศึกษามีศักยภาพสูง ประกอบกับมีเวทีระดับชาติ/นานาชาติ มากที่นักศึกษาสามารถ
นําเสนอผลงานเขาสูการแขงขัน และนําชื่อเสียงมาสูคณะ/ภาควิชา คณะควรวิเคราะหและพิจารณาหาแนวทาง
กลไกในการพัฒนาสนับสนุนการไปนําเสนอผลงานในระดับปริญญาตรี 
 5. เพื่อใหผลการดําเนินการประกันคุณภาพภายในมีความคมชัด สะทอนศักยภาพ เอกลักษณของ
หนวยงานระดับภาควิชาและสอดคลองกับกรอบและเจตนารมณของ สมศ. ควรพิจารณาปรับขอมูลในสวนที่ 1   
ใหกระชับ แตควรขยายขอมูลในสวนที่ 2 ผลการประเมินในแตละมาตรฐาน ใหขอมูลเชิงคุณภาพ กลไกที่จะชวย
ชี้/สนับสนุน ถึงความสําเร็จรวมทั้งความเสี่ยงที่อาจมีและกลไกรองรับความเสี่ยง 
 6. ควรมีมาตรการและแผนในการสงเสริมสนับสนุน ใหอาจารยไดรับการพัฒนาดานกระบวนการเรียน
การสอนอยางตอเนื่อง 
 7. ควรแสวงหาความรวมมือในทางวิชาการ วิจัย บริการสังคม ระหวางภาควิชาในคณะ ตางคณะ และ   
ตางสถาบัน เพื่อสนับสนุนสงเสริมการเรียนรู การวิจัยใหกวางขวางขึ้น 
 8. อาจารยมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณที่สะสมมาอยางตอเนื่อง ดังนั้นจึงควรมีการ
สังเคราะหองคความรู โดยการจัดทําตํารา/หนังสือ ที่เกิดจากองคความรู เพื่อใชเปนประโยชนแกนักศึกษาทั้งใน
มหาวิทยาลัย และตางสถาบัน 
 9. ควรมีการเพิ่มการผลิตบัณฑิตศึกษา ซ่ึงจะชวยสนับสนุนงานวิจัย บริการสังคมและชื่อเสียงของ
หนวยงาน 
 10. ควรเพิ่มพื้นที่ และเวลาในการใหบริการของหองสมุด ตลอดจนวารสารสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
 11. ควรเพิ่มแสงสวางในบางจุดที่อาจเกิดความเสี่ยงตอความปลอดภัยของนักศึกษา 
 

 ขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย  
  1. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายและแผนรวมทั้งกลไกในการสนับสนุนที่ชัดเจน ในการดําเนินการเกี่ยวกับ
ระบบความปลอดภัยจากสารเคมีและชีวะวัตถุ 
 2. เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับการมุงไปสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย บัณฑิตวิทยาลัยควร
พิจารณาปรับขอกําหนด/เงื่อนไขในการขอรับทุนสนับสนุนการไปนําเสนอผลงานของนักศึกษาใหมีความยืดหยุน
และพอเพียงทั้งในเรื่องจํานวนครั้ง จํานวนเงิน รวมทั้งเงื่อนไขการขอทุนหลังการนําเสนอเคาโครงวิทยานิพนธ 
 3. ควรพิจารณาสรางกลไกในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงจิตสํานึกในการรักษา สิ่งแวดลอม   
ในระดับมหาวิทยาลัย 
 4. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มฐานขอมูลทางดานวิชาการเพื่อเอ้ือตอการศึกษาคนควาและนําไปสูการเปน
มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย 
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คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 

 จุดแข็ง  (Strength) 
 1. มีเอกลักษณเฉพาะของศิลปะภาคอีสาน 
 2. มีงานบริการวิชาการที่เขมแข็ง เปนที่ตองการ และเปนที่ยอมรับของสังคม 
 3. คณาจารยมีศักยภาพและจํานวนเพียงพอ 
 4. ผลงานของนักศึกษาเปนที่ยอมรับ ไดรับรางวัลทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
 5. มีการใชทรัพยากรรวมกัน เชน หองเรียน หองสตูดิโอ 
 6. รายงานการประเมินตนเองและรายงานประจําป มีรูปแบบที่อานเขาใจงาย มีรูปประกอบคําอธิบาย 

 โอกาสในการพฒันา (Opportunity for Improvement) 
 1. ควรเพิ่มแรงจูงใจ เพื่อใหคณาจารยสามารถแสดงศักยภาพไดเต็มที ่
 2. ในการปรับโครงสรางใหมของการบริหารจัดการ ควรเพิ่มโอกาสหรือแสดงหลักฐานวาบุคลากรทุกคน 
มีสวนรวมและมีการพัฒนาไปพรอมกันใหชัดเจนขึ้น 

3. ควรจัดใหมกีารกําหนดคุณภาพการศึกษาใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 4. หองปฏิบัติการบางหองมีขนาดไมเหมาะสม เชน หองงานไม มีขนาดเล็กกวาสัดสวนจํานวนนักศึกษาที่
เพิ่มขึ้น 
 5. หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ควรมีแนวทางการบริหารหลักสูตรทั้งดานงบประมาณและการจัดการศึกษา
รวมทั้งการสนับสนุนจากทางคณะที่สอดคลองกัน 
 6. ทางคณะควรมีแนวปฏิบัติที่เปนรูปธรรมในการทําใหนักศึกษาบางสวนที่รูสึกวามีชองวางระหวาง
หลักสูตรใหเปนหนึ่งเดียวกัน เพื่อคงไวซ่ึงความเปนเอกภาพของทางคณะ 
 7. ขอมูลในรายงานการประเมินตนเองและรายงานประจําปควรมีการทบทวนการจัดจําแนกใหถูกตอง 

 ขอเสนอแนะ 
 1. ควรมีการประชาสัมพันธการใชสตูดิโอนอกเวลาราชการใหคณาจารยและนักศึกษารับทราบหรือ
ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติใหเปนที่ยอมรับจากทุกฝาย 
 2. ควรมีการฝกงานเปนภาคบังคับตามที่นักศึกษาเสนอมา 
 3. ควรมีการพฒันาภูมิทัศนรวมทั้งความปลอดภัยของอาคารสถานที ่
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 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
 

ผลการตรวจประเมิน (ระดับ 1 - 5) 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด  
และ เกณฑการตรวจประเมิน 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพบัณฑิต        
ตัวช้ีวัดที่ 1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ท่ีไดงานทําและ
ประกอบวิชาชีพอิสระภายใน 1 ป  

5 5 5 5 5 5 5 

ตัวช้ีวัดที่ 2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรง
สาขาที่สําเร็จการศึกษา 

5 5 5 5 5 5 5 

ตัวช้ีวัดที่ 3 รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไป
ตามเกณฑ 

5 5 5 3 3 5 5 

ตัวช้ีวัดที่ 4 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ 
และผูใชบัณฑิต 

4 5 4 5 4 5 4  

ตัวช้ีวัดที่ 5 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาท่ีไดรับการประกาศ
เกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
หรือรางวัลทางวิชาการ หรือดานอ่ืนที่เ ก่ียวของกับคุณภาพ
บัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในรอบ 3 ปท่ีผานมา  

รายงานขอมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัดที่ 6  จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาท่ีไดรับ
รางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติภายในรอบ 3 ปท่ีผานมา  

รายงานขอมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัดที่ 7 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโท  
ท่ีตีพิมพเผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด 

5 1 4 1 1 1 5 

ตัวช้ีวัดที่ 8 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่
ตีพิมพเผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอก ท้ังหมด 

5 5 5 5 - NA NA 

มาตรฐานที่ 2  การวิจัยและงานสรางสรรค        
ตัวช้ีวัดที่ 9 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ 
เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและระดับ
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 

5 5 5 3 5 5 5 

ตัวช้ีวัดที่ 10 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายใน
มหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจํา  

3 4 4 4 5 5 3 

ตัวช้ีวัดที่ 11 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจํา  

5 5 5 5 5 1 1 

ตัวช้ีวัดที่ 12 รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรือ
งานสรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจํา 

3 5 5 4 5 5 5 

ตัวช้ีวัดที่ 13 รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรือ 5 3 5 3 3 2 3 
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ผลการตรวจประเมิน (ระดับ 1 - 5) 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด  
และ เกณฑการตรวจประเมิน 
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งานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารย
ประจํา 
ตัวช้ีวัดที่ 14 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง 
(Citation) ใน Refereed Journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 

2 5 1 4 5 5 3 

ตัวช้ีวัดที่ 15 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการ
จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรในรอบ 5 ปท่ี
ผานมา  

รายงานขอมูลเชิงปริมาณ 

มาตรฐานที่ 3 การบริการวิชาการ        
ตัวช้ีวัดที่ 16 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการ และพัฒนา/และเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตอ
จํานวนอาจารยประจํา 

5 5 4 3 3 5 5 

ตัวช้ีวัดที่ 17 รอยละของอาจารยท่ีเปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและกรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา 

5 5 5 5 4 4 2 

ตัวช้ีวัดที่ 18 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการ
วิชาการ และวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียน การสอน และ
การวิจัย  

5 5 5 5 5 5 5 

ตัวช้ีวัดที่ 19 คาใชจาย และมูลคาของคณะในการบริการวิชาการ 
และวิชาชีพเพ่ือสังคมตออาจารยประจํา 5 5 5 5 5 5 5 

ตัวช้ีวัดที่ 20 ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการ
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของคณะ 5 5 5 2 5 5 5 

มาตรฐานที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม        
ตัวช้ีวัดที่ 21 รอยละของกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และ
เสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา
เต็มเวลา 

2 3 4 2 1 4 1 

ตัวช้ีวัดที่ 22 รอยละของคาใชจายและมูลคาท่ีใชในการอนุรักษ 
พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอ
งบดําเนินการ 

3 5 5 4 2 1 3 

ตัวช้ีวัดที่ 23 ประสิทธิในการอนุรักษ พัฒนา และเสริมสราง
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม 

4 5 5 2 3 4 4 
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มาตรฐาน 5 การพัฒนาสถาบันและบุคลากร        
ตัวช้ีวัดที่ 24 สภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจําคณะและ
ผูบริหารมีวิสัยทัศนท่ีขับเคลื่อนพันธกิจ และสามารถสะทอนถึง
นโยบาย วัตถุประสงค และนําไปสูเปาหมายของการบริหาร
จัดการที่ดี มีการบริหารแบบมีสวนรวม เนนการกระจายอํานาจ 
โปรงใส และตรวจสอบได รวมทั้งมีความสามารถในการผลักดัน
สถาบันใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล  

5 5 5 5 5 5 5 

ตัวช้ีวัดที่ 25 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู โดยอาศัยผล
การประเมินจากภายในและภายนอก  

3 5 5 3 4 5 3 

ตัวช้ีวัดที่ 26 มีการกําหนดแผนกลยุทธท่ีเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

5 5 5 4 5 5 3 

ตัวช้ีวัดที่ 27 การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบัน
รวมกัน 

5 4 5 1 5 4 5 

ตัวช้ีวัดที่ 28 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และ
เปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

5 5 4 4 NA 2 NA 

ตัวช้ีวัดที่ 29 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร การ
เรียนการสอน และการวิจัย    3 3 3 2 2 2 2 

ตัวช้ีวัดที่ 30 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย คณะ/หนวยงาน  

3 2 NA NA NA - 3 

ตัวช้ีวัดที่ 31ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูล
มหาวิทยาลัยดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร 5 NA NA NA NA - 3 

ตัวช้ีวัดที่ 32 ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการความรูเพ่ือ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร  

3 5 5 3 3 3 4 

ตัวช้ีวัดที่ 33 สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลา
เทียบเทา) 

รายงานขอมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัดที่ 34 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลา
เทียบเทา) 

รายงานขอมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัดที่ 35 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ 5 5 5 5 4 5 5 
ตัวช้ีวัดที่ 36 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ
อัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน - NA 5 NA NA NA 5 

ตัวช้ีวัดที่ 37 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักใน
การลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา 

5 5 NA - 4 5 5 
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ตัวช้ีวัดที่ 38 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิต 

3 NA 1 NA NA - - 

ตัวช้ีวัดที่ 39 รอยละของอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการ
ตออาจารยประจํา 

5 4 1 3 2 4 5 

ตัวช้ีวัดที่ 40 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังใน
ประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา 

5 5 2 2 5 5 2 

ตัวช้ีวัดที่ 41 รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนไปศึกษาตอ
ท้ังในและตางประเทศตออาจารยประจํา 

2 4 5 5 5 4 5 

ตัวช้ีวัดที่ 42 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา
ความรู และทักษะในวิชาชีพท้ังในประเทศและตางประเทศ 

5 1 5 5 3 5 5 

 ตัวช้ีวัดที่ 43 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 5 4 NA 3 2 4.5 4 
 ตัวช้ีวัดที่ 44 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ 

3 NA 5 1 4 5 3 

ตัวชี้วัดที่ 45  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะ  

5 NA 5 3 5 5 5 

มาตรฐานที่ 6 การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน        
ตัวช้ีวัดที่ 46 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตร
ท้ังหมด 

5 5 5 5 - 5 5 

ตัว ชี้วัดที่ 47  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
จํานวนอาจารยประจํา  

รายงานขอมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัดที่ 48 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาตออาจารยประจํา 

5 5 3 3 3 4 2 

ตัวช้ีวัดที่ 49  รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงวิชาการ 4 5 5 5 5 4 2 
ตัวช้ีวัดที่ 50 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย (Professional Ethics) ของสถาบันอุดมศึกษา 

4 5 5 3 2 3 3 

ตัวช้ีวัดที่ 51 กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
โดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและประสบการณจริง 

5 5 5 5 4 5 5 

ตัวช้ีวัดที่ 52 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการ
สอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

4 5 5 5 2 5 4 

ตัวช้ีวัดที่ 53 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการ
พัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา 

5 5 5 5 5 5 5 
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ตัวช้ีวัดที่ 54 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด 
คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา 

5 5 2 1 3 3 1 

มาตรฐานที่ 7 ระบบการประกันคุณภาพ        
ตัวช้ีวัดที่ 55 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่
กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

5 5 5 3 4 5 3 

ตัวช้ีวัดที่ 56 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 4 5 5 3 4 4 4 
ตัวช้ีวัดที่ 57 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอน
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

3 4 5 3 5 5 3 

 
ขอมูลเชิงปริมาณ 
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ตัวช้ีวัดที่ 5 จํานวนนักศึกษา 
หรื อศิ ษย เก าท่ี ได รั บการ
ประกาศเกียรติคุณยกยองใน
ดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 
จริ ยธรรม หรือรางวั ลทาง
วิ ช าการ  หรื อด าน อ่ื นที่
เก่ียวของกับคุณภาพบัณฑิตใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
ในรอบ 3  ปท่ีผานมา  

6 คน 12 คน 14 คน 6 คน ไมมี 2 คน NA 

ตั ว ช้ี วั ด ที่  6  จํ า น ว น
วิทยานิพนธและงานวิชาการ
ของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลใน
ระดับชาติหรือนานาชาติภายใน
รอบ 3 ปท่ีผานมา  

4 คน 2 คน 1 คน ไมมี ไมมี 4 คน NA 

ตัวช้ีวัดที่ 15 จํานวน
ผ ล ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สรางสรรค ท่ีไดรับการจด

2 เรื่อง 5 ชิ้นงาน 1 เรื่อง ไมมี 1 เรื่อง 2 เรื่อง NA 



ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2548      
 

 

  

 
      หนา 159

ท ะ เ บี ย นท รั พ ย สิ น ท า ง
ปญญาหรืออนุสิทธิบัตรใน
รอบ 5 ปท่ีผานมา  
ตัว ช้ีวัดที่  33  สินทรัพย
ถาวรตอจํานวนนักศึกษา 
(เต็มเวลาเทียบเทา)  

129,335,732 17,968.40 
บาท/คน 

50,110 
บาท/คน 

7,194.25 
บาท/คน 

13,962 
บาท/คน 1,024,664.75 9,139.86 

ตัว ช้ีวัดที่  34 ค าใชจ าย
ท้ังหมดตอจํานวนนักศึกษา 
(เต็มเวลาเทียบเทา) 

-  417,354.18 178,608 93 % 187,932.89 245,400.85 117,383.85 

ต ัว ชี ้ว ัด ที ่ 4 7  จํา น ว น
น ัก ศ ึก ษ า เ ต ็ม เ ว ล า
เ ท ีย บ เ ท า ต อ จํ า น ว น
อาจารยประจํา  

8.86 : 1 4.2 : 1 5.62 : 1 18.66 : 1 5.14 : 1 3.87 : 1 9.11 : 1 

 

หมายเหตุ : NA (Not Applicable) หมายถึง ไมมีการคิดคาคะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 แนวทางในการพัฒนา  
 
 

คณะเภสัชศาสตร 
 

 จุดแข็ง  (Strength) 
 1. มีคณาจารยที่มีคุณวุฒิจํานวนมาก สามารถผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาไดหลากหลาย  
 2. คณาจารยมีศักยภาพในการวิจัยและสามารถตอบสนองตอนโยบายการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย 
 3. มีหลักสูตรและการบริหารจัดการหลักสูตรที่หลากหลาย ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  
สามารถตอบสนองตอความตองการของสังคม 
 4. บุคลากรมีความมุงมั่น ทุมเทในการทํางานใหองคกร โดยเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุน 
 5. มีแหลงทุนวิจัยจากภายนอกเปนจํานวนมาก  
 6. มีคูมือการปฏิบัติงานและมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติของหนวยงานสนับสนุน และกําหนดหนาที่ความ
รับผิดชอบของกลุมบุคลากรสายสนับสนุนอยางชัดเจน  
 7. มีแผนพัฒนาคณะทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 8. มีการนําระบบ IT มาจัดทําฐานขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร เชน 
 - ฐานขอมูลระบบการควบคุมงบประมาณและบัญชี 
 - ฐานขอมูลระบบควบคุมรายรับ 
 - ฐานขอมูลการควบคุมเงินทดรองจาย 
 - ฐานขอมูลการรับเงินจากกองคลังและการจายเงิน 
 - ฐานขอมูลควบคุมโควตาการเขารวมประชุม อบรม สัมนา 
 9. มีการพัฒนาระบบครุภัณฑและพัสดุดวยระบบ IT 
 10. มีการตั้งกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คาใชจายสวนใหญกลับไปที่บัณฑิต 
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  โอกาสทางการพัฒนา (Opportunity for Improvement) 
 1. การจัดการความรูในองคกร ยังไมครอบคลุมบุคลากรทกุระดับ 
 2. ควรสื่อสารการบริหารการเปลี่ยนแปลงภายในองคกร ควรทําใหทั่วถึงทุกระดับ  
 3. การสนับสนนุการผลิตสื่อการเรียนการสอนไมตอเนื่อง 
 4. การปรับโครงสรางของคณะ มีผลกระทบตอขวัญและกําลังใจของบุคลากรบางสวน 
 5. สถานที่ไมเอ้ือตอการทํางานแบบรวมศูนย  
 

 ขอเสนอแนะ 
 1. ควรดําเนินการจัดการความรูในองคกร ใหครอบคลุมและเขมแข็ง และประกอบดวยองคความรู       
ที่หลากหลาย 
 2. ควรมีการเทียบเคียงสมรรถนะกับสถาบันอ่ืนๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาองคกร 
 3. กิจกรรมการลดขั้นตอนและเวลาการปฏิบัติงาน ควรดําเนินการอยางตอเนื่องและขยายไปสูกิจกรรมอื่น 
 4. เพื่อใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสาร  
 5. ควรมีกรรมการตรวจสอบขอสอบกลางของภาควิชาหรือของคณะจะทําใหการจัดการเรียนการสอน      
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และอาจารยผูสอนเองในระยะยาวจะมีความสบายใจมากกวา 
 6. ควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายผูสอนและสายสนับสนุนที่ชัดเจนและสามารถตอบสนองตอพันธ
กิจของคณะ 
 7. ควรนําผลการประเมินการปฏิบัติงานมาเชื่อมโยงกับการสรางแรงจูงใจ 
 

คณะแพทยศาสตร 
 

 จุดแข็ง  (Strength) 
  1.  มีบุคลากร ที่มีศักยภาพสูง ทํางานอยางทุมเท และมีความภาคภูมิใจในองคกรของตน 
  2.  มีวัฒนธรรมองคกรในเรื่องความสามัคคีและรวมมือรวมใจกันทํางานที่เห็นไดอยางชัดเจน ที่นาจะ
เปนแบบแกหนวยงานอื่น 
  3. เปนสถาบันผลิตแพทยที่มีคุณภาพ ซ่ึงเห็นไดจากการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่อยูใน
ระดับมาก และผลการสอบเพื่อประเมินความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ. ศ. 2549 ที่ได
คะแนนสูงสุดเปนลําดับที่ 3 และคะแนนเฉลี่ยของการสอบทั้งชั้นเปนที่ 4  
 4. คณะใหการสนับสนุนการวิจัยและมีศักยภาพดานการวิจัยสูง ซ่ึงจะเห็นไดจาก 1) การใชเงินรายได
คณะสนับสนุนการทําวิจัยเปนเงินจํานวน 5.7 ลานบาท ในป 2548 2) มีกลไกในการสนับสนุนการทําวิจัยของ
บุคลากรในคณะ เชน จัดหาครุภัณฑการวิจัย, มีคลินิกวิจัยที่ชวยในการเขียน proposal, มีหนวยงานที่จัดอบรม
และใหคําปรึกษาดานสถิติการวิจัย, มีรางวัลสําหรับผูตีพิมพผลงานวิจัย, มีเงินสนับสนุนเพื่อเปนคาตอบแทนผูที่
ชวยจัดทํา manuscript เปนภาษาอังกฤษ, มี forum วิพากยวิจัย, มีการดูแลในเรื่องจริยธรรมวิจัยตาม
มาตรฐานสากล, สนับสนุนใหมีการจดสิทธิบัตรผลงาน/สิ่งประดิษฐ ฯลฯ 3) มีศูนยวิจัยเฉพาะทาง 3 ศูนย และมี
กลุมวิจัย 20 กลุม 4) มีความรวมมือในดานการวิจัยกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ  5) ไดรับทุนสนับสนุน
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การวิจัยจากแหลงทุนภายในมหาวิทยาลัยและสามารถหาทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัยไดจํานวน
มาก 6) มีผลงานดานการวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจํานวนมาก  
 5. ระบบการจัดการเรียนการสอนของคณะ นาจะมีสวนชวยปลูกจิตสํานึกความรักภูมิลําเนาและอยาก
ทํางานชวยเหลือประชาชนในทองถ่ินของตนของนักศึกษา ซ่ึงจะเห็นไดจากคารอยละของบัณฑิตแพทยที่ทํางาน 
ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สูงถึง 75 % ของบัณฑิตแพทยทั้งหมด 
 6. คณะมีการจัดการศึกษาถึง 67 หลักสูตร ที่หลากหลายทั้งในระดับ ปริญญาตรี , โท , เอก , 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก และวุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญ  
 

 โอกาสในการพัฒนา (Opportunity for Improvement) 
  1. จากนโยบายของรัฐในการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อใหเพียงพอกับความตองการของประเทศ ทําใหคณะ
ตองรับนักศึกษาแพทยเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก รวมทั้งจากการที่คณะไดขยายการใหบริการดานการรักษาพยาบาล
ผูปวย โดยการสรางอาคารโรงพยาบาลที่จะเปดใหบริการในป พ.ศ. 2550 ซ่ึงสามารถรองรับ ผูปวยในไดเพิ่มขึ้น
อีกถึง 450 เตียงและผูปวยนอกอีกจํานวนหนึ่ง รวมทั้งยังตองใหบริการการสอนแกนักศึกษาคณะอื่นในสาขา
วิทยาศาสตรสุขภาพ อันไดแก คณะพยาบาลศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร ที่เพิ่มจํานวนขึ้นอยางมากตาม
นโยบายของรัฐในการผลิตทันตแพทย และพยาบาลเพิ่มขึ้น ในขณะที่จํานวนบุคลากรของคณะมีเทาเดิม และ
บางสวนอยูในวัยใกลเกษียณ สิ่งเหลานี้ลวนแลวแตเปนเรื่องเรงดวนผูบริหารจะตองรีบวางแผนเฉพาะหนา    
แผนระยะสั้น แผนระยะยาว และ ดําเนินการตางๆ เพื่อใหสามารถรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นอยางมากนี้ไดโดยยังคง
คุณภาพและผลงานที่ดีในดานตางๆ ทั้งการผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการสาธารณสุขไวไดคงเดิม 
  2. บางหลักสูตรยังไมพบหลักฐานเปนลายลักษณอักษรวามีการปรับปรุงหลักสูตร ทุก 5 ป เชน หลกัสตูร
ที่ใชตั้งแตป 2533  
  3. ระบบขอมูลสารสนเทศของคณะยังไมสมบูรณ และไมไดมีการเชื่อมโยงกันของฐานขอมูลของ
หนวยงานตางๆ ของคณะฯ เขาดวยกัน ทําใหการรวบรวมขอมูลเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานระดับคณะไม
ครบถวน และอาจจะมีผลกระทบตอการนําขอมูลมาวิเคราะหในภาพรวมเพื่อการบริหาร และการพัฒนาปรับปรุง
องคกร 
  4. ควรสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนสามารถขอตําแหนงชํานาญการเพื่อสรางแรงจูงใจในการ
ทํางาน  
                       

คณะพยาบาลศาสตร
 

 จุดแข็ง  (Strength) 
 1. คณะพยาบาลศาสตรมีประวัติความเปนมา มีทรัพยากร มีบุคลากร มีความสามัคคี มีแผนกลยุทธ   
การดําเนินงาน สามารถปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค ตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว สามารถผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพพึงประสงคของสังคม   
 2. บุคลากรของคณะทั้งสายผูสอนและสายสนับสนุน มีคุณสมบัติครบถวน มีความรับผิดชอบ มีความ
กระตือรือรน มีภาวะผูนําและรักงาน ชวยใหการปรับเปลี่ยนและการพัฒนาหนวยงานขับเคลื่อนไดอยางไมมี
ปญหามาก 
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 3. คณะพยาบาลศาสตรมีการพัฒนาอยางตอเนื่องในพันธกิจและวิสัยทัศนของคณะ โดยมีทั้งหลักสูตร
วิชาชีพระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา มีหลักสูตรนานาชาติหลายหลักสูตรและนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ       
มีความสุข ความพึงพอใจคอนขางสูง 
 4. คณะพยาบาลศาสตร มีความรวมมืออยางกวางขวางกับสถาบันตางๆ ทั้งภายในและตางประเทศ   
 5. มีปจจัยเกื้อหนุนดานการเรียนการสอนวิจัยและบริการวิชาการอยางครบถวน มีหองบรรยาย หองกลุม
ยอย หองปฏิบัติการ สถานที่ฝกวิชาชีพ และอุปกรณโสตทัศนูปกรณที่ทันสมัย 
 6. คณะพยาบาลศาสตร มีผลงานเดนดานการบริการวิชาการอยางมาก ทั้งตอวิชาชีพ และตอชุมชน    
และประชาชนหลายระดับ 
 7. นอกจากภาระหนาที่ดานการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแลว คณะพยาบาลศาสตรยังมีผลงาน
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยางกวางขวาง  
 

 โอกาสในการพัฒนา (Opportunity for Improvement) 
 1. สามารถพัฒนาเพิ่มพูนคุณวุฒิ/ตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรทุกระดับชั้นไดอีกจํานวนมาก 
 2. มีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตดานการสรางบัณฑิต/บัณฑิตศึกษา ดานการวิจัยและบริการวิชาการ 
ตลอดจนการหาแหลงทุนสนับสนุนจากภายนอกเพิ่มเติม 
 3. ควรเพิ่มจํานวนการเผยแพรผลงานวิจัยของคณาจารยบุคลากรและบัณฑิตศึกษา ตลอดทั้งการเปนผูนํา
ในการจัดทําวารสารดานการพยาบาลศาสตรของภูมิภาคอินโดจีน/เอเซียตะวันออกเฉียงใต  
 4. คณะพยาบาลศาสตรมีโอกาสเพ่ิมรายไดใหคณะในรูปของการพัฒนาองคกรในกํากับไดหลายทางจาก
ทรัพยากรที่มีอยู เชน ศูนยสาธิตการพัฒนาเด็ก หอพัก คลินิกการพยาบาล และยังอาจเผยแพรรูปแบบสูสถาบัน
อ่ืนในประเทศเพื่อนบานไดอีกดวย 
 5. การปรับโครงสรางเปนการเปลี่ยนแปลงที่นาสนใจ ควรสื่อสาร และถายทอดขอมูลแกบุคลากรทุก
ระดับใหชัดเจนทั่วถึงและตอเนื่อง เพื่อใหเขาใจเจตนาการใช TOR ในการจัดการ เพื่อมิใหการใหเกิดการตีกรอบ
ในการปฏิบัติงานของตนเองมากเกินไป ทําใหวัฒนธรรมความเอื้ออาทร และชวยเหลือเก้ือกูล ลดนอยลง 
 6. ภาระงานของสายสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น จากการปรับและขยายงานของคณะ ถาไมมีการเพิ่มแรงจูงใจ
อาจกอใหเกิดผลเสียตอขวัญและกําลังใจ ตลอดจนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
 7. การทดแทนชองวางสมรรถนะ (Competency Gap) ของบุคลากรเปนสิ่งจําเปนและเรงดวน  

 
คณะสาธารณสุขศาสตร

 

 จุดแข็ง  (Strength) 
 1. คณะสาธารณสุขศาสตรเปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญเอ้ือตอการแกปญหาและสงเสริมสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในทุกระดับ 
 2. มีระบบเครือขายความรวมมือทางวิชาการ/วิชาชีพทั้งในประเทศ/ตางประเทศ และมีพลวัต ตลอดจน
ไดรับการยอมรับ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ 
 3. หลักสูตรการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของคณะตอบสนองความตองการของสังคม 
 4. นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา มีทัศนคติและความพึงพอใจตอคณาจารยผูสอนทั้ง
ดานการใหคําปรึกษาและการสอน 
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 5. คณะมีโครงการพัฒนานักศึกษารวมกับสถาบันตางประเทศ  
 6. คณะมีผลงานดานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเปนที่พึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 7. บุคลากรมีความหลากหลายในสาขาวิชาชีพ และมีความรูความสามารถเฉพาะตัวสูง 
 8. คณาจารยสายผูสอนมีศักยภาพสูง ดานการวิจัยและการบริการวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
สงเสริมสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม มีงานวิจัยและบริการวิชาการตอเนื่องยาวนาน  
 9. ผูบริหารและบุคลากรทั้งสายผูสอนและสายสนับสนุนมีความมุงมั่น รับผิดชอบในหนาที่ และ           
มีความสัมพันธภายในหนวยงานยอยคอนขางดี  
 10. คณะมีอาคารสถานที่ เอ้ือตอการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมที่สมบูรณมาก 
 

 โอกาสในการพัฒนา (Opportunity for Improvement) 
 1. การปรับปรุงหลักสูตรที่ทันสมัยและครอบคลุมยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการของสังคม           
ที่กวางขวาง  
 2. จํานวนคณาจารยไมสมดุลกับภาระงาน ควรมีการปรับภาระงานของอาจารยใหเหมาะสม รวมทั้ง      
การระดมสรรพกําลังของคณาจารยผูมีความรู ความสามารถในการรวมพัฒนาคณะ 
 3. การเพิ่มศักยภาพบุคลากรรุนใหมใหมีศักยภาพเพียงพอและทันตอการรับชวงงานจากคณาจารยอาวุโส 
 4. การพัฒนาศักยภาพอาจารยดานภาษาอังกฤษ จะเปนโอกาสใหภาควิชาสามารถเปดหลักสูตร
ภาษาอังกฤษมากขึ้น เพื่อรับนักศึกษาในภูมิภาคอินโดจีนและอ่ืนๆ  
 5. ภาควิชาและหนวยงานมีความสนใจในงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา แตขาดแรงขับเคลื่อนใน
ระดับองครวม 
 6. การใชทรัพยากรรวมกันเปนสิ่งควรสนับสนุนและดําเนินการ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล        
ในการสอน การวิจัย ตลอดจนการบริการวิชาการตอสังคมและอาจเปนแนวทางการเพิ่มรายไดใหคณะอีกทางหนึ่ง  
 7. การเพิ่มงบประมาณเกื้อหนุนในระบบหองสมุดและสารสนเทศ จะชวยในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 8. การผลักดันและสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนเขารับการพัฒนาความรูและทักษะในสายงานจะ
ชวยในการพัฒนางานของคณะ 
 9. การเกลี่ยภาระงานและความรับผิดชอบสายสนับสนุนใหเหมาะสม จะมีประโยชนดานการพัฒนางาน  
ประสิทธิภาพของหนวยงาน และความกาวหนาในสายงานของบุคลากร 
 10. การเรงรัดสนับสนุนฐานขอมูลกลางโดยมหาวิทยาลัย จะชวยใหการดําเนินการตางๆ ของคณะและ
หนวยงานตางๆ มีประสิทธิภาพ ลดความซ้ําซอน ดานเวลาและแรงงาน ตลอดจนลดความผิดพลาด 
 

คณะเทคนคิการแพทย 

 จุดแข็ง  (Strength) 
 1.  อาจารยไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งภายใน - ภายนอกมหาวิทยาลัยจํานวนมาก มีการเผยแพร 
ตีพิมพในวารสาร ไดรับการอางอิงในระดับนานาชาติ 
 2.  มีการบริหารงานโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
การพัฒนางาน 
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 3.  คณะมีวัสดุ/อุปกรณที่สนับสนุนในดานการเรียนการสอนและการวิจัยที่เพียงพอ โดยเฉพาะสาขา
เทคนิคการแพทย 
 4.  นักศึกษามีความพึงพอใจและชื่นชมในความรูความสามารถและการอุทิศตนในการเรียนการสอนของ
อาจารย 
 5.  คณะผูบริหารมีความตั้งใจที่จะจัดการบริหารอยางโปรงใส มีธรรมาภิบาล เปดโอกาสใหบุคลากรมี
สวนรวมอยางแทจริง 
 6.  มีระบบการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทั้งสายผูสอนและสายสนับสนุนอยางตอเนื่อง 
 7.  คณะมีแผนยุทธศาสตรและการปฏิบัติการที่มุงไปสูวิสัยทัศน “เทคนิคการแพทย - กายภาพบําบัด 
อันดับหนึ่งของประเทศ” 

 โอกาสในการพัฒนา (Opportunity for Improvement) 
 1.  บางภาควิชายังขาดบุคลากรสายสนับสนุน ทําใหอาจารยตองใชเวลาในการเตรียมปฏิบัติการเอง 
 2.  แผนพัฒนาคณะควรจะคํานึงถึงความสมดุลระหวางความเปนเลิศทางวิชาการและการวิจัยกับการมุง
ผลิตบัณฑิต 
 3. ควรมีระบบการประเมินการเรียนการสอน และการใหบริการวิชาการที่เปนมาตรฐาน สามารถใช
รวมกันไดในหนวยงาน 
 4. เอกสารที่ใชประกอบการตรวจประเมินบางประเด็นยังไมมีขอมูลของตัวบงชี้ ที่ทําใหเขาถึงขอมูลไดยาก 
นอกจากนี้บางตัวบงชี้คณะควรวิเคราะหขอมูลออกมาดวย กรรมการประเมินใหไมไดเนื่องจากไมมีขอมูล 

 ขอเสนอแนะจากนักศึกษา 
 1.  อยากใหคณาจารยมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมควบคูไปกับดานวิชาการ 
 2.  นักศึกษามีความเห็นวาถาคณาจารยมีความรวมมือกันในการทํางาน จะทําใหคณะสามารถพัฒนาไปได
มากขึ้น 
 

คณะทันตแพทยศาสตร 
 

 จุดแข็ง (Strength) 
 1. มีโครงการทนัตกรรมชุมชนซึ่งทําใหเขาถึงประชาชนในการบริการสุขภาพชองปากและฟน 
 2. ผูบริหารมีแนวคิดพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ยั่งยืน 
 3. มีการจัดการความรู (KM) ในระดับกลุมยอย 
 4. ในสวนของโรงพยาบาลทันตกรรมมีการดําเนินการลดขั้นตอนในการใหบริการใหสั้นลงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใหบริการ 
 5. บุคลากรของคณะสวนใหญอยูในวัยที่จะสรางผลผลิตไดมาก เฉลีย่อายุ 40 ป 
 

 โอกาสในการพัฒนา (Opportunity for Improvement) 
 1. การสื่อสารในองคการในบรรยากาศทีส่รางสรรคเปนสิ่งทีท่างคณะควรพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 2. ควรพัฒนาการจัดทําฐานขอมูลใหมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนประโยชนในการตัดสินใจของผูบริหาร 
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 3. การผลิตบัณฑิตควรสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ (สัดสวนของอาจารย : นักศึกษา) 
 4. คณะควรมีระบบและกลไกในการสงเสริมการตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 

คณะสตัวแพทยศาสตร 
 

 จุดแข็ง  (Strength) 
 1. บุคลากรรักหนวยงานและมีการรวมมือกันดีในการปฏิบัติงาน 
 2. มีระบบการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่เปนระบบชัดเจน 
 3. มีการสนับสนุนการทําวิจัยที่เดนชัด จนสามารถเปน Good Practice ดานการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 4. มีการใชโปรแกรมฐานขอมูลในการบริหารและการประกันคุณภาพที่ดี จนสามารถเปน Good Practice 
ดานนี้ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 5. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในขาราชการสาย ก 
 6. มีอาจารยที่อยูในวัยทํางานจํานวนมาก 
 7. นักศึกษาทั้งภาคปกติและโครงการพิเศษ มีความรัก ความสามัคคีกันดีมาก ทั้งดานการเรียนและการ
ทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร นอกจากนี้นักศึกษามีความภาคภูมิใจในคณะ และคณาจารย 
 8. มีการจัดบริการวิชาการแกสังคมที่เปนประโยชนและเปนที่ยอมรับในวงกวาง เชน โครงการอบรมเลี้ยง
หมูหลุมชีวภาพ  
 

 โอกาสในการพัฒนา (Opportunity for Improvement) 
 1. ควรมีการสนับสนุนหรือสรางแรงจูงใจใหคณาจารย ขอตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น โดยอาจบรรจุเปน
แผนงานของคณะตอไป 
 2. ควรมีการวางแผนรวมกันทั้งคณะเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนสําหรับโครงการพิเศษที่คณะได
ดําเนินการมาเปนปที่ 3 เพื่อใหเกิดขวัญกําลังใจแกคณาจารยและบุคลากร 
 3. ควรหากลยุทธในการขอทุนสนับสนุนการทําวิจัยจากภายนอกเพิ่มขึ้น อาจทําโดยกระตุนใหมีการ
เผยแพรบทความวิจัยสูระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น 
 4. ควรมีการวางแผนดูแลหองเรียนและรักษาอุปกรณใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี รวมทั้งโสตทัศนูปกรณ 
 5. ควรจัดหาหนังสือ ตําราเพิ่มเติม เพื่อใหนักศึกษาไดใชคนควาทั่วถึง 
 6. การจัดการเรียนการสอนในชวงเย็น อาจมีผลกระทบตอการดําเนินชีวิตนักศึกษาในการทํากิจกรรม
เสริมหลักสูตร 
 7. คณะมีโปรแกรมฐานขอมูลที่ดีอยูแลว ดังนั้นจึงควรสนับสนุนสงเสริมใหมีการรวบรวมขอมูล
สารสนเทศตางๆ ของคณะเขาสูฐานขอมูล เพื่อใหเกิดประโยชนตอการบริหารและการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรและคณะ 
 8. คณะมีการวางแผนกลยุทธแลว จึงควรจะมีกลไกในการนําแผนกลยุทธสูการจัดทําแผนปฏิบัติงาน
รายบุคคลและเชื่อมโยงระบบการประเมินผลปฏิบัติงานรายบุคคลกับการประเมินพิจารณาความดีความชอบรายป 
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 สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 

ผลการตรวจประเมิน  
(ระดับ 1- 5) 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด  
และ เกณฑการตรวจประเมิน 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพบัณฑิต     
ตัวช้ีวัดที่ 1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ท่ีไดงานทําและประกอบวิชาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป  

4 4 2 3 

ตัวช้ีวัดที่ 2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 4 5 5 4 
ตัวช้ีวัดที่ 3 รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 1 5 5 1 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 4 4 4 4 
ตัวช้ีวัดที่ 5 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดาน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ หรือดานอ่ืนที่เก่ียวของกับ
คุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในรอบ 3 ปท่ีผานมา  

รายงานขอมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัดที่ 6  จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือ
นานาชาติภายในรอบ 3 ปท่ีผานมา  

รายงานขอมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัดที่ 7 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด 

4 1 1 NA 

ตัวช้ีวัดที่ 8 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาเอก ท้ังหมด 

5 5 NA NA 

มาตรฐานที่ 2 การวิจัยและงานสรางสรรค     
ตัวช้ีวัดที่ 9 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร และ/หรือนําไปใช
ประโยชนท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 

5 4 4 - 

ตัวช้ีวัดที่ 10 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในมหาวิทยาลัยตอจํานวน
อาจารยประจํา  

5 5 1 1 

ตัวช้ีวัดที่ 11 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัยตอ
จํานวนอาจารยประจํา  

5 5 5 1 

ตัวช้ีวัดที่ 12 รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน
มหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจํา 

5 4 1 1 

ตัวช้ีวัดที่ 13 รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจํา 

3 5 2 1 

ตัวช้ีวัดที่ 14 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน Refereed 
Journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 

1 2 1 NA 

ตัวช้ีวัดที่ 15 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาหรืออนุสิทธิบัตรในรอบ 5 ปท่ีผานมา  

รายงานขอมูลเชิงปริมาณ 
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มาตรฐานที่ 3 การบริการวิชาการ     
ตัวช้ีวัดที่ 16 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความ
ตองการ และพัฒนา/และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 

5 1 5 5 

ตัวช้ีวัดที่ 17 รอยละของอาจารยท่ีเปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก
สถาบัน เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติตออาจารย
ประจํา 

5 3 1 2 

ตัวช้ีวัดที่ 18 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ และวิชาชีพมาใช
ในการพัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัย  

5 2 2 5 

ตัวช้ีวัดที่ 19 คาใชจาย และมูลคาของคณะในการบริการวิชาการ และวิชาชีพเพ่ือสังคม
ตออาจารยประจํา 5 5 5 5 

ตัวช้ีวัดที่ 20 ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการใหบริการวิชาการและวิชาชีพตาม
พันธกิจของคณะ 

5 3 NA 5 

มาตรฐานที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม     
ตัวช้ีวัดที่ 21 รอยละของกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะ
และวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 

5 1 1 2 

ตัวช้ีวัดที่ 22 รอยละของคาใชจายและมูลคาท่ีใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ 

5 5 4 5 

ตัวช้ีวัดที่ 23 ประสิทธิในการอนุรักษ พัฒนา และเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 4 3 4 

มาตรฐาน 5 การพัฒนาสถาบันและบุคลากร     
ตัวช้ีวัดที่ 24 สภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจําคณะและผูบริหารมีวิสัยทัศน ท่ี
ขับเคลื่อนพันธกิจ และสามารถสะทอน5ถึงนโยบาย วัตถุประสงค และนําไปสูเปาหมาย
ของการบริหารจัดการที่ดี มีการบริหารแบบมีสวนรวม เนนการกระจายอํานาจ โปรงใส 
และตรวจสอบได รวมทั้งมีความสามารถในการผลักดันสถาบันใหสามารถแขงขันไดใน
ระดับสากล  

5 5 4 2 

ตัวช้ีวัดที่ 25 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู โดยอาศัยผลการประเมินจากภายใน
และภายนอก  

4 3 3 1 

ตัวช้ีวัดที่ 26 มีการกําหนดแผนกลยุทธท่ีเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 5 4 4 2 
ตัวช้ีวัดที่ 27 การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน 3 3 4 4 
ตัวช้ีวัดที่ 28 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 5 NA 4 2 
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ตัวช้ีวัดที่ 29 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย    5 3 2 1 
ตัวช้ีวัดที่ 30 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย คณะ/หนวยงาน  

- - NA - 

ตัวช้ีวัดที่ 31 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลมหาวิทยาลัยดาน
นักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร - NA NA - 

ตัวช้ีวัดที่ 32 ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร  

5 3 NA NA 

ตัวช้ีวัดที่ 33 สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) รายงานขอมูลเชิงปริมาณ 
ตัวช้ีวัดที่ 34 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) รายงานขอมูลเชิงปริมาณ 
ตัวช้ีวัดที่ 35 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ 3 3 3 3 
ตัวช้ีวัดที่ 36 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน - - NA NA 

ตัวช้ีวัดที่ 37 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาของ
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

5 5 NA 1 

ตัวช้ีวัดที่ 38 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต - - NA - 
ตัวช้ีวัดที่ 39 รอยละของอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการตออาจารยประจํา 1 1 1 3 
ตัวช้ีวัดที่ 40 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศและตางประเทศตอ
อาจารยประจํา 

3 1 5 3 

ตัวช้ีวัดที่ 41 รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนไปศึกษาตอท้ังในและตางประเทศตอ
อาจารยประจํา 

5 1 5 4 

ตัวช้ีวัดที่ 42 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะใน
วิชาชีพท้ังในประเทศและตางประเทศ 

5 1 1 2 

 ตัวช้ีวัดที่ 43 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 5 3.5 4.4 - 
 ตัวช้ีวัดที่ 44 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาระบบราชการ 

4 2 2 1 

ตัว ชี้วัดที่ 45  ระดับความสํา เร็จของการดํา เนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของคณะ  

3 1 1 1 

มาตรฐานที่ 6 การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน     
ตัวช้ีวัดที่ 46 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 5 3 5 1 
ตัวช้ีวัดที่ 47  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  รายงานขอมูลเชิงปริมาณ 
ตัวช้ีวัดที่ 48 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารย
ประจํา 

3 2 1 1 

ตัวช้ีวัดที่ 49  รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงวิชาการ 5 4 1 1 
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ตัวช้ีวัดที่ 50 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
(Professional Ethics) ของสถาบันอุดมศึกษา 

3 2 3 1 

ตัวช้ีวัดที่ 51 กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติและประสบการณจริง 

5 5 5 5 

ตัวช้ีวัดที่ 52 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู 

5 5 4 - 

ตัวช้ีวัดที่ 53 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา 5 5 5 5 
ตัวช้ีวัดที่ 54 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ
ตอนักศึกษา 

2 2 1 - 

มาตรฐานที่ 7 ระบบการประกันคุณภาพ     
ตัวช้ีวัดที่ 55  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

4 5 4 2 

ตัวช้ีวัดที่ 56  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 4 4 4 3 
ตัวช้ีวัดที่ 57 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

3 - NA - 
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ตัวช้ีวัดที่ 5 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาท่ีไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ หรือดานอ่ืน
ท่ีเก่ียวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ในรอบ 3 ปท่ีผานมา 

35 คน 9 คน 6 คน 13 คน 

ตัวช้ีวัดที่ 6  จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษา
ท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติภายในรอบ 3 ปท่ี

9 ผลงาน 4 เรื่อง NA 15 



    ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2548      
 

 

 
หนา 170 

ผานมา  
ตัวช้ีวัดที่ 15 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ี
ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือ   อนุ
สิทธิบัตรในรอบ 5 ปท่ีผานมา  

1 5 เรื่อง ไมมี NA 

ตัวช้ีวัดที่ 33 สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (เต็ม
เวลาเทียบเทา) (บาท/คน) 18,691.56 11,341.81 17,457.50 NA 

ตัวช้ีวัดที่ 34 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็ม
เวลาเทียบเทา)  

46,831.48 - 10,366.17 NA 

ตัวชี้วัดที่ 47 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
ตอจํานวนอาจารยประจํา  32.56 : 1 13.75 : 1 49.56 : 1 11.78 : 1 

 

หมายเหตุ : NA (Not Applicable) หมายถึง ไมมีการคิดคาคะแนน 
 

 แนวทางในการพัฒนา  
 

คณะศึกษาศาสตร 
 

 จุดแข็ง  (Strength) 
 1. ศิษยเกามีผลงานดีและไดรับการยอมรับในแวดวงการศึกษา 
 2. ศิษยปจจุบันมีความภาคภูมิใจที่ไดเขามาเรียน มั่นใจในหลักสูตร วิธีการเรียนการสอนที่ไดรับ ชื่นชม
คณาจารยวามีความเสียสละและทุมเทเวลาใหนักศึกษา และเปนแบบอยางที่ดีในวิชาชีพ 
 3. มีศิษยปจจุบันที่มีศักยภาพเปนตัวแทนนักกีฬาในระดับเขตและระดับชาติ 
 4. มีผลงานวิจัยที่ไดรับเงินทุนสนับสนุนจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยดังนั้นควรใช
เปนโอกาสในการผลักดันใหอาจารยไปนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับตางๆ มากขึ้น 
 5. คณะฯมีการเตรียมการในกรณีที่มีอาจารยเกษียณอายุราชการ โดยรับนักศึกษาทุน UDC จํานวนหนึ่ง
เพื่อมาทดแทน 
 6. มีระบบการเรียนการสอนโดยใช e - Class Net ทําใหเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนศูนยกลางมากขึ้น 
 7. มีระบบการบริหารจัดการโดยใช e - office ซ่ึงเปนระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ที่เปนประโยชนอยางยิ่ง
ตอการบริหารจัดการที่ดี นาจะมีการเผยแพร และประชาสัมพันธใหมีการใชกับหนวยงานตางๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย 
 8. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานงานในสายสนับสนุน ควรตรวจสอบและจัดหาอุปกรณที่ชวยในการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหมีความคลองตัว และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เชน คอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสมกับ
การทํางาน อุปกรณโสตทัศนูปกรณที่เหมาะสมทันสมัยกับการเรียนการสอนและการประชุม  
 9. มีระบบการสรางมูลคาเพิ่มใหกับบัณฑิต โดยการเสริมคุณภาพดานตางๆ เชน ภาษาตางประเทศ , IT 
 10. ผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกล มีการใชแผนกลยุทธผลักดันใหเกิดภาระกิจที่มุงสูวิสัยทัศนที่กําหนดไว 
 11. มีความเชื่อมโยงระหวางการวิจัยกับการเรียนการสอนที่ชัดเจน 
 12. มีศูนยวิจัยคณิตศาสตรศึกษาซ่ึงเปนศูนยวิจัยของคณะที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
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 โอกาสในการพัฒนา (Opportunity for Improvement) 
 1. กรณีที่คณะฯมีการพัฒนานวตกรรมตางๆ เชน โปรแกรม E-office ควรมีการพิจารณาจดลิขสิทธิ์ 
สิทธิบัตร เพื่อเปนผลงานของคณะ/มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 2.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของคณะ มีระบบที่แตกตางจากระบบของมหาวิทยาลัย 
โดยไดบูรณาการการควบคุมคุณภาพภายในใหสามารถตรวจสอบ ประเมินคุณภาพและนําผลไปปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงานในการทํางานประจํา ดังนั้นเพื่อใหเห็นเปนรูปธรรม คณะควรจัดทําเอกสารระบบประกัน
คุณภาพภายในของคณะ ทั้งในระดับสาขาวิชาและหนวยงานใหชัดเจน 
 3. ควรมีระบบการประสานงานระหวางคณะกับอาจารยผูสอนวิชาตางๆ ที่นักศึกษาไปลงทะเบียนเรียน
นอกคณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น 
 4. ในการบริหารจัดการภายใตโครงสรางใหม มีการวางแผนการจัดการอยางเปนระบบ แตคณะควร
พิจารณาถึงวัฒนธรรมการทํางานแบบใหม และการติดตอสื่อสารที่เปลี่ยนไปจากเดิม 
 5. ควรเพิ่มการติดตอสื่อสารระหวางกลุมมากขึ้นโดยเฉพาะระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติ (อาจารยบาง
กลุม) เพื่อใหเกิดความเขาใจในการปฏิบัติงานที่เปนทิศทางเดียวกัน 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

 จุดแข็ง  (Strength) 
 1. คณะมีการบริหารการใชทรัพยากรอยางคุมคา  
 2. มีการจัดทําแผนของคณะที่ครอบคลุมทุกแผน และสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 
 3. การปรับโครงสรางของคณะ ทําใหชวยในการลดขั้นตอน ทําใหการจัดการเร็วขึ้น อาจารยมีเวลาในการ
ทํางานวิชาการและงานวิจัยมากขึ้น 
 4. คณาจารยมีศักยภาพในการวิจัย สามารถหาแหลงทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกเปนจํานวนมาก  
 5. คณาจารยมีความเปนกันเอง และเอาใจใสกับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตเปนอยางดี 
 6. คณะมีทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนรูดวยตนเองใหกับนักศึกษาพอเพียง 
 7. บุคลากรสายสนับสนุนมีความรูสึกเปนเจาของ และเปนสวนหนึ่งของคณะฯ มีการทํางานเปนทีมและ
ทุมเทในงานที่รับผิดชอบ 
 8. คณะมีความรวมมือทางดานบริการวิชาการกับสวนราชการภายนอกมหาวิทยาลัยมาก 
 9. มีศูนยวิจัยเฉพาะทางที่บริหารจัดการใหเกิดงานวิจัยจากความรวมมือของบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ   
และตางประเทศ ทําใหเกิดผลงานที่เปนรูปธรรมชัดเจน 
 

 โอกาสในการพัฒนา (Opportunity for Improvement) 
 1. การปรับโครงสรางกําลังอยูในระยะปรับเปลี่ยน ทําใหมีโอกาสพัฒนาในประเด็นตอไปนี้ 
 1.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับการทํางานตาม
หนาที่ในโครงสรางใหม 
 1.2 ควรเพิ่มชองทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหวางผูบริหาร สายสนับสนุน คณาจารย และ
นักศึกษา  
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 1.3 การพัฒนาระบบเพื่อชวยใหการปรับโครงสรางดําเนินการไปดวยความคลองตัว 
 1.4 ควรประเมิน และนําผลการประเมิน รวมทั้งขอมูลสะทอนกลับมาใชในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ
เพื่อใหการบริหารจัดการในการปรับโครงสรางดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีตอคณะในภาพรวม 
 2. ควรพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ เพื่อความสะดวกในการประเมินตนเอง 
และการนําเอาขอมูลไปใชเพื่อการพัฒนาคณะ 
 3. ควรบริหารจัดการกระบวนการประกันคุณภาพใหเปนระบบ มีความสําคัญและนํามาใชประโยชนเพื่อ
การพัฒนาคณะใหมากขึ้น 
 4. ควรวิเคราะหภาระงานของอาจารย และบุคลากร เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการภาระงานให
เหมาะสม 
 5. ควรสงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารยใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติใหมากขึ้น 
 6. ควรเพิ่มขวัญกําลังใจของบุคลากรทุกสวนในดานความกาวหนา ความมั่นคงในการทํางานและคุณภาพ
ชีวิตอยางทั่วถึง 
 7. ควรเพิ่มโอกาสในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มวิสัยทัศนและโลกทัศนในการเรียนรูของ
บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา 
 8. ควรประเมินและวิเคราะหความตองการของผูเรียน และนํามาใชประโยชนในการสงเสริมการเรียนรู
ชองผูเรยีน 
 9. ควรหากระบวนการและเวลาในการพบปะระหวางบุคลากรทั้งคณะใหมากขึ้น 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
 

 จุดเดน/จุดแข็ง  (Strength) 
 มาตรฐานคุณภาพบัณฑิต 
 1. ระดับความพึงพอใจผูใชบัณฑิต อยูในระดับมาก (3.76 หรือ75.18%) โดยดานคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานคาเฉลี่ยสูงกวาดานอ่ืน 
 มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
  2. กําลังอยูในระหวางการจัดตั้งศูนยวิจัยเฉพาะทาง คือ ศูนยวิจัย ขอมูลเศรษฐกิจ และบริหารธุรกิจ 
โดยมีศักยภาพที่สําคัญ คือ database ที่สามารถมาทําวิจัยไดดี และมีวารสารคณะ ชื่อ วารสารวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน และมีการใชบุคลากรภายนอกเปน peer  
 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
 3. มีการบริการภายนอกแกหนวยงานภายนอกเปนจํานวนมาก เชน การฝกอบรม/สัมมนาตางๆ  
โดยใหการบริการแกนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ คณะอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอื่น บุคคลทั่วไป 
เปนตน  
 4. เปนที่ตั้งของศูนยขอมูลตลาดหลักทรัพย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเปนหนึ่งในโครงการ 
University Networking Project เปนแหลงสืบคนขอมูล/จัดอบรมใหความรูดานการเงิน การลงทุนใหแกบุคคล
ทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นาสนใจ 
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มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบัน และบุคลากร 
 5. มีการจัดทํา Group individual scorecard และ ระบบการประเมินคุณภาพบุคลากรสายสอน 
(เฉพาะสายพนักงาน) 
 6. คณะมีระบบ one stop service เพื่อทําใหลดขั้นตอนและระยะเวลา การสนับสนุนดานธุรการ และ
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย และระบบบริการนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้
ยังมีระบบ Teaching Assistance (TA) โดยนักศึกษาระดับปริญญาโทเพื่อชวยงานดานวิชาการของอาจารย และ
ยังเปนการชวยเหลือเปนทุนคาใชจายของนักศึกษาดวย 
 7. มีการพัฒนาการบริหารจัดการ เพื่อการใชทรัพยากรรวมกัน โดยการปรับโครงสราง การบริหาร
หองเรียนเพื่อใชในการเรียนการสอนของนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงความรวมมือกับ MBA เพื่อเปด
หลักสูตรปริญญาเอก DBA 

มาตรฐานดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 8. หลักสูตรของคณะ มีความหลากหลาย เปนที่สนใจ มีนักศึกษาสนใจมาเรียนมาก รวมถึงคณะ      
มีการตลาดเชิงรุก เพื่อใหนักศึกษาสมัครเขาเรียนในคณะมากขึ้น เชน การทํา road show การทํากิจกรรมสําหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีวิธีการรับเขาของนักศึกษาที่
หลากหลายวิธี  
 9. มีการพัฒนาหลักสูตร โดยมีกรรมการหลักสูตร ระดับ ป.ตรี และ ป. โท และมีการปรับปรุง
หลักสูตรอยางตอเนื่อง มีรายงานการประเมินการสอนของอาจารย ทุกภาคของปการศึกษา 
 10. มีการหาแหลงทุน และการจัดตั้งกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต โดยใชเงินรายได
คณะ ในการใหการสนับสนุน การผลิตเอกสาร ประกอบการสอน/เอกสารตํารา การจัดหา software ในการผลิต 
สื่อการเรียนรู ผลิตงานวิจัย รวมทั้งทุนการศึกษาตอ ทั้งภายใน และตางประเทศ รวมถึง การรับทุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อทํา e-learning ดวย 
 11. คณะฯมีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ โดยมี MOU ที่สําคัญ คือ ความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัย Northern Arizona University, USA ในการจัดการเรียนการสอนแบบ 2 ปริญญา (หลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และการทองเที่ยว)  
 12. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองสารสนเทศ ที่พัฒนาเปนหองสมุดอิเลคทรอนิกส ศูนยการ
เรียนรูและเปนหองสมุดชีวิต มีหองปฏิบัติการที่สําคัญ เชน หองปฏิบัติการอาหารและเครื่องด่ืม หองปฏิบัติการ
โรงแรม รวมถึงศูนยขอมูลตลาดหลักทรัพยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนยทดสอบมาตรฐานความรู TSI Digital 
Testing Center และสาขาหองสมุดตลาดหลักทรัพย (SET Corner) 
 13. ระบบการพัฒนานักศึกษา มีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่นาสนใจ  นอกจากนั้นยังเกิดการมีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรมโดยองคกรนักศึกษา และสามารถเขาประชุมเพื่อเสนอแนะกิจกรรม และความตองการดานการ
จัดการศึกษา และความตองการดานอื่นๆ ในที่ประชุมประจําเดือนรวมกับผูบริหาร   
 มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ 
 14. มีแนวคิดการนําระบบ PMQA, TQM, CFM, PDCA มาปรับปรุงองคกรอยางเปนระบบเพื่อทําให
เกิด alignment and integration 
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 โอกาสในการพัฒนา (Opportunity for Improvement) 
 มาตรฐานคุณภาพบัณฑิต 
 1. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา และประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ของคณะ    
ต่ํากวาเปาหมายของแผนสถาบัน และเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของตัวบงชี้ของ สมศ. 
 2. ไมมีจํานวนวิทยานิพนธ หรืองานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลระดับชาติ หรือนานาชาติ
ภายในรอบ 3 ปที่ผานมา 
 3. คณะมีนักศึกษาระดับปริญญาโท สาย ก. สวนหนึ่งที่ทําวิทยานิพนธ ควรมีการเตรียมการ       
เพื่อการนําเสนอผลงาน และวารสารเพื่อการตีพิมพ 
 มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 4. คณะมีเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในสถาบันต่ํากวาเปาหมาย การวิจัย สวนใหญเปนทุนขางนอก
มายังคณะ ไดทุนจาก มหาวิทยาลัยนอย  
 5. คณะมีรอยละของอาจารยประจําที่รับทุนวิจัย ต่ํากวาเปาหมาย นอกจากนั้นฐานขอมูลการทําวิจัย
ของอาจารย ในบางสาขาวิชายังไมไดมีการรายงานใน SAR  
 6. คณะไดเริ่มมี โครงการบริการวิชาการ เชน การเปนศูนยสอบรอบแรกของโครงการ Young 
Researcher Competition ซ่ึงถาสามารถนําโครงการตางๆ เขาไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน และการ
บริการ เพื่อนําไปสู Research-led teaching และ Research University ตอไป 
 7. คณะยังไมมขีอมูลของบทความวิจัยที่ไดรบัการอางอิง หรือ การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
 8. รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา กรรมการวิชาชีพ วิชาการ ของคณะต่ํากวาเปาหมาย นอกจากนี้ 
การบริการวิชาการกับบุคคลภายนอกโดยสวนใหญยังไมเก่ียวของโดยตรงกับการเรียนการสอนหรือการวิจัยของ
คณะ    
 9. คณะควรมีการนําประสบการณจากการบริการวิชาการ และวิชาชีพ มาพัฒนาการเรียนการสอน 
และการวิจัยเพิ่มขึ้น 
 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 
 10. รอยละของกิจกรรมในการอนุรักษ ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา ต่ํากวาเปาหมายสถาบัน 
           11. ควรสอดแทรกแนวความคิดดานการอนุรักษสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมในการบูรณาการ     
การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการและวิชาชีพใหมากยิ่งขึ้น 
 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบัน และบุคลากร 
 12. ควรมีการนําเสนอผลผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสราง ความรวมมือ ความชัดเจนของ
ดานภาระงาน รวมถึงการมุงเนนใหเห็นความสําคัญของการสงขอมูลสารสนเทศ การนํามาใช และการสื่อสารถึงสิ่ง
ที่สําคัญของขอมูลสารสนเทศ 
 13. รอยละของอาจารยที่เขารวมการเสนอผลงานวิชาการต่ํากวาเปาหมายสถาบัน รอยละของบุคลากร
สายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูต่ํากวาเปาหมายสถาบัน ระบบการประเมินบุคลากรยังไมชัดเจน ยังไมได
แสดงใหเห็นอยางชัดเจนของการนําคานิยม และวัฒนธรรมองคกร มาใชในการบริหารงาน และการใหอํานาจใน
การตัดสินใจ  
 14. ยังไมไดรายงานศักยภาพของระบบฐานขอมูล เพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย 
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 มาตรฐานดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 15. จํานวนนักศึกษาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยสูงกวาเกณฑมาตรฐาน และพบวา workload บาง
สาขาสูงมาก เชน สาขาวิชาการตลาด มีอาจารย 3 ทานตอนักศึกษาประมาณ 300 คน   
 16. ปจจัยหลักของความสําเร็จของคณะ คือ อาจารยผูสอน จึงควรวิเคราะหถึง สิ่งจูงใจของคณาจารย 
การกําหนด คานิยมรวม หรือวัฒนธรรมองคกรรวมกัน ขวัญและกําลังใจ ระบบการประเมินคณาจารย/บุคลากร 
ผลตอบแทน และระบบการยกยองชมเชยใหมากยิ่งขึ้น  
 17. มีบางหลักสูตรของคณะกําลังจะมีการหยุดการจัดการศึกษาหรือชะลอการเปดรับ เชน สาขาวิชา
การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว (ตอเนื่อง) ป. โท การจัดการทองเที่ยว ในการเปดหลักสูตรใหมการเปด
สาขาวิชาใหมของคณะ นอกจากวิเคราะห ความตองการ สภาวะแวดลอมดานการตลาด จํานวนนักศึกษาตอ
อาจารย ควรมีการคํานึงถึงความพรอมดานคณาจารย และบุคลากร การจัดทําแผนทรัพยากรบุคคลรวมดวย 
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพที่ดี และความยั่งยืนของหลักสูตรดวย รวมถึงการวิเคราะหคูแขงและการกําหนดตําแหนง
ในการแขงขันของคณะ โดยการเนนใหเปน Research Academic Leadership 
 18. ยังไมมีการประเมินคุณภาพหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกันของการจัดการศึกษาระหวาง        
คณะวิทยาการจัดการกับสาขาเดียวกันของวิทยาเขตหนองคาย  
 19. กิจกรรมนักศึกษาสวนใหญยังมีผูเขารวมกิจกรรมนอยและนักศึกษาสวนใหญยังมีความรูสึกวา
กิจกรรมขางนอกนาสนใจมากกวา องคการนักศึกษาซ่ึงเปนผูนําเสนอกิจกรรมควรมีการนําผลการประเมิน
กิจกรรม รวมถึงการติดตามคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงคของคณะมาวิเคราะหและปรับปรุงกิจกรรมอยางเปน
ระบบ เพื่อทําใหเกิดความตอเนื่องของแผนกิจกรรมที่เปนระยะยาวและมีความยั่งยืน  
 มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ 
 20. ควรมีการวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพ เพื่อหาสาเหตุของปญหา การคาดการณผลการ
ดําเนินงานในอนาคต รวมถึงการจัดทําดัชนี IQA ที่นอกจาก lagging indicator แลว ควรจะมี Leading indicator 
ดวยตัวอยาง เชน ขอมูลแนวโนมของการพนสภาพนักศึกษา เปนตน 
 

 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอคณะ 
 นักศึกษาระดับปริญญาตรี  
 1. อยากใหอาจารยผูสอน แนะนําแหลงคนควาเพิ่มเติมมากขึ้น 
 2. การเรียนรูปจจุบัน ยังมองไมเห็น ภาพการนําไปใชจริง 
 3. จํานวนหองเรียน ยังมีนอย และตองมีการประสานเรื่องการจัดหองเรียน มีบางชั้นเรียน ที่จํานวน
นักศึกษาเยอะมาก เชน มากกวา 200 คน ทําใหอาจารยอาจดูแลนักศึกษาไดไมทั่วถึง ในบางชั้นเรียนตองมีการ
เรียนอยางตอเนื่องหลายชั่วโมง 
 4. เสนอใหมีการแนะแนวอาชีพใหมากขึ้น เน่ืองจากการเรียนบางวิชา เชน เศรษฐศาสตร สามารถ
นําไปประกอบอาชีพไดหลากหลาย  
 5. อยากใหเพิ่มระบบการรักษาความปลอดภัยในคณะ เชน จํานวนแสงสวางเวลากลางคืนที่มี
นักศึกษามาใชอานหนังสือเวลากลางคืน และเพิ่มระบบการรักษาความปลอดภัยใหมากยิ่งขึ้น 
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นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 1. มีวิชาเลือกเปดใหลงทะเบยีนนอย 
 2. เสนอใหเปดการจัดการสอนในภาคฤดูรอนเพิ่มขึ้น สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในป 1 
ดวย เพื่อใหเกิดทางเลือกของการลงทะเบียนเรียน และมีเวลาในการเตรียมความพรอมสําหรับการสอบมากขึ้น 
 

คณะศิลปกรรมศาสตร 
 

 จุดแข็ง (Strength) 
 1. ผูบริหารมีความมุงมั่นและทุมเทในการทํางาน 
 2. นักศึกษาบางสาขาวิชามีคุณภาพสูง มีนักศึกษา 13 คน ในสาขาวิชาไดรับรางวัลสําคัญๆ ในการ
ประกวดผลงาน ที่เปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับชาติ 
 3. นักศึกษามีความภาคภูมิใจที่ไดเขามาศึกษาที่คณะ การไดมีโอกาสเขามาศึกษาไดชวยหลอหลอมและ
พัฒนาใหนักศึกษามีการคิดที่เปนระบบ มีความมุงมั่น อดทนและสูงาน 
 4. การบริหารงานเปนสาขาวิชา ทําใหมีความไวตอการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงไดเร็ว 
 5. คณาจารยสวนใหญมีความรู ประสบการณ ความเชี่ยวชาญ มีบทบาทสําคัญสรางสรรคงานทางศิลปะ   
สิ่งประดิษฐ เพื่อใหบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในดานศิลปกรรมของมหาวิทยาลัย องคกรและ
จังหวัด 
 6. มีหอศิลปที่ใชในการดําเนินงานบริการวิชาการและเปนแหลงเผยแพร ฝกอบรมงานศิลปะและ
วัฒนธรรมระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ 
 

 โอกาสในการพัฒนา (Opportunity for Improvement) 
 1. เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดกําหนดทิศทางในการพัฒนาไปสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย ดังนั้นคณะ
จําเปนตองปรับและกําหนดทิศทางของคณะเพื่อใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกับของมหาวิทยาลัย   
คณะควรกําหนดยุทธศาสตรในการวิจัย เปนศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางศิลปกรรมเพื่อเปนฐานใหมีการพัฒนา
ศักยภาพการวิจัยรวมกับการเรียนการสอนของคณะ 
 2. ถึงแมคณะจะไดจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2548 - 2551 และใชเปนกรอบแนวทาง
ในการบริหารคณะ แตยังขาดการแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูแผนปฏิบัติการในแตละปที่ครอบคลุมภารกิจตางๆ  
ของคณะ ทําใหกลไกในการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานไมสามารถดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 3. ควรใชกลไกของคณะกรรมการประจําคณะในการขับเคลื่อน สื่อสารนโยบายที่สําคัญของคณะใหเปนไป
ตามแผนยุทธศาสตรอยางสม่ําเสมอ 
 4. การทําผลงานของนักศึกษาในบางสาขาจําเปนตองใชอุปกรณและวัสดุที่มีราคาคอนขางสูง คณะและ
สาขาวิชาจึงควรรวมกันวิเคราะหและพิจารณาการใชงบประมาณในการสนับสนุนการเรียนการสอนเปนอันดับแรก 
และหากมีความจําเปนที่ตองใหนักศึกษาชวยภาระคาใชจายบางสวน ควรมีการใหขอมูลแกนักศึกษาวาแตละ
รายวิชาจะตองมีคาใชจายมากนอยเพียงใด   
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 5. ควรพิจารณาจัดหาสถานที่เก็บชิ้นงานของนักศึกษาที่ไดลงทุนลงแรงและมีความภาคภูมิใจในชิ้นงาน
นั้นใหเหมาะสม 
 6. ควรเรงพิจารณาวางระบบ กลไก การกําหนด/มอบหมายงาน การปฐมนิเทศ การติดตามนิเทศ
กระบวนการทํางานของบุคลากรในกลุมภารกิจดานสนับสนุนการบริหารวิชาการและวิจัย รวมทั้งแผนในการ
พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพ สมรรถนะที่เพียงพอในการปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 
 7. ควรพิจารณากลไกในการสนับสนุนเพื่อชวยใหคณะมีฐานขอมูลเพื่อใชในการบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ  
 8. ควรพิจารณาเรงดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรทั้ง 5 หลักสูตรเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานของ สกอ.
และควรวางกลไกในการติดตามประเมินผลการใชหลักสูตรอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถดําเนินการปรับปรุงได
ตามเกณฑมาตรฐานในรอบตอไป 
 9. เพื่อเตรียมการรองรับการจัดสรรงบประมาณรายหัวนักศึกษา คณะควรพิจารณาวิเคราะหตนทุนตอ
หนวยในแตละหลักสูตร เพื่อนํามาใชประกอบในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน โดยสภาวะปจจุบันที่คณะ
จัดสรรงบประมาณลงสาขาวิชาใชเกณฑแบง คณะ 30% และสาขาวิชา 70% นั้นอาจไมสะทอนสภาพคาใชจายที่
แทจริง  
 10. คณะควรกําหนดระเบียบการใชวัสดุ ครุภัณฑ และคูมือการบํารุงรักษา โดยทําความเขาใจกับ
คณาจารยและบุคลากร เพื่อใชในการวางแผนจัดเตรียมใหพอเพียงและมีคุณภาพ ใชในการเรียนการสอนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
 11. ควรมีแผนการดําเนินการประกันคุณภาพที่ตอเนื่องและชัดเจน และควรสรางกลไกในการตรวจสอบ
และเผยแพรขอมูลระหวางคณะ สาขาวิชาและบุคลากร เพื่อชวยกระตุนใหเขามามีสวนรวมและปรับปรุงแกไขใหมี
ความสมบูรณกอนที่หนวยงานอื่นจะมาตรวจสอบ 
 12. ควรพิจารณาแรงจูงใจ ที่จะชวยใหกลุมลูกจางชั่วคราวที่มีความตั้งใจปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพมี
กําลังใจที่จะทํางานอยางตอเนื่อง 
 13. ขอมูลในดัชนีบางตัวยังคลาดเคลื่อน หรือเขาใจผิด ควรตรวจสอบความถูกตองสมบูรณอีกครั้ง 
 14. ผลงานนิพนธของนักศึกษาและอาจารยสาขาตางๆ มีคุณคา ควรหารือแนวทางเพื่อนําไปสูการจด      
ลิขสิทธ/สิทธิบัตร 
 

 ขอเสนอแนะที่ควรดําเนินการเปนเร่ืองเรงดวน 
 1. คณะควรเรงพิจารณาดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรทั้ง 5 หลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่กําหนดใหมีการปรับปรุงหลักสูตรในทุกรอบ 5 ป 
 2. คณะควรเรงประสานกับสาขาวิชาในการจัดทําแผนการจัดซื้อ จัดจาง แผนการใชเงิน การจัดซื้อวัสดุ 
การเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา เพื่อใหคณะสามารถกํากับ ติดตามและใหการสนับสนุนอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 3. คณะควรเรงพัฒนาระบบ กลไก และบุคลากรสายสนับสนุนใหมีความชัดเจนและศักยภาพเพียงพอตอ
การสนับสนุนการดําเนินงานของคณะและสาขาวิชาอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
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 ขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย 
 1. ประเด็นการชวยสนับสนุนการพัฒนาคณะในระยะยาว 
 มหาวิทยาลัยควรพิจารณาแตงต้ังคณะทํางาน เพื่อทํางานรวมกับคณะ และสนับสนุนคณะ            
โดยประกอบดวยบุคลากรที่มีความรูเก่ียวกับโครงสรางการบริหารสํานักงานคณบดี การจัดทําภาระงาน ระบบงาน 
การจัดทําแผนปฏิบัติการ การกํากับดูแล ติดตาม ประเมิน การสรางระบบฐานขอมูล การบริหารวิชาการ การ
ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อชวยใหคณะมีระบบและกลไกที่สมบูรณโดยเร็ว 
 
 

 สาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา และวิทยาเขต  
 

ผลการตรวจประเมิน  
(ระดับ 1 - 5) 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด  
และ เกณฑการตรวจประเมิน 

วิท
ยา
ลัย

บัณ
ฑิต

ศึก
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 ฯ
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพบัณฑิต    
ตัวช้ีวัดที่ 1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ท่ีไดงานทําและประกอบวิชาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป  NA NA 3 

ตัวช้ีวัดที่ 2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา NA NA 1 
ตัวช้ีวัดที่ 3 รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ NA NA 1 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต NA NA 4 
ตัวช้ีวัดที่ 5 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดาน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ หรือดานอ่ืนที่เก่ียวของกับ
คุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในรอบ 3 ปท่ีผานมา  

รายงานขอมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัดที่ 6  จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือ
นานาชาติภายในรอบ 3 ปท่ีผานมา  

รายงานขอมูลเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัดที่ 7 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด 

1 NA NA 

ตัวช้ีวัดที่ 8 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาเอก ท้ังหมด 

NA 5 NA 

มาตรฐานที่ 2 การวิจัยและงานสรางสรรค    
ตัวช้ีวัดที่ 9 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร และ/หรือนําไปใช
ประโยชนท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 

1 NA 5 

ตัวช้ีวัดที่ 10 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในมหาวิทยาลัยตอจํานวน
อาจารยประจํา  

5 NA 4 

ตัวชี้วัดที่ 11 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัย 1 NA 1 
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ผลการตรวจประเมิน  
(ระดับ 1 - 5) 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด  
และ เกณฑการตรวจประเมิน 
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ตอจํานวนอาจารยประจํา  
ตัวช้ีวัดที่ 12 รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน
มหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจํา 

2 NA 5 

ตัวช้ีวัดที่ 13 รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอก
มหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจํา 

1 NA 2 

ตัวช้ีวัดที่ 14 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน Refereed Journal 
หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 

1 NA 1 

ตัวช้ีวัดที่ 15 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาหรืออนุสิทธิบัตรในรอบ 5 ปท่ีผานมา  

รายงานขอมูลเชิงปริมาณ 

มาตรฐานที่ 3 การบริการวิชาการ    
ตัวช้ีวัดที่ 16 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความ
ตองการ และพัฒนา/และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 

5 NA 5 

ตัวช้ีวัดที่ 17 รอยละของอาจารยท่ีเปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา 

2 NA 2 

ตัวช้ีวัดที่ 18 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ และวิชาชีพมาใชใน
การพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย  

4 NA 5 

ตัวช้ีวัดที่ 19 คาใชจาย และมูลคาของคณะในการบริการวิชาการ และวิชาชีพเพ่ือสังคมตอ
อาจารยประจํา 5 NA 5 

ตัวช้ีวัดที่ 20 ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลของการใหบริการวิชาการและวิชาชีพตาม
พันธกิจของคณะ 

2 NA 5 

มาตรฐานที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    
ตัวช้ีวัดที่ 21 รอยละของกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะ
และวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา NA NA 1 

ตัวช้ีวัดที่ 22 รอยละของคาใชจายและมูลคาท่ีใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ NA NA 2 

ตัวช้ีวัดที่ 23 ประสิทธิในการอนุรักษ พัฒนา และเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

3 NA 4 

มาตรฐาน 5 การพัฒนาสถาบันและบุคลากร    
ตัวช้ีวัดที่ 24 สภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจําคณะและผูบริหารมีวิสัยทัศนท่ีขับเคลื่อน 5 5 4 
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พันธกิจ และสามารถสะทอน5ถึงนโยบาย วัตถุประสงค และนําไปสูเปาหมายของการบ5ริ
หารจัดการที่ดี มีการบริหารแบบมีสวนรวม เนนการกระจายอํานาจ โปรงใส และตรวจสอบ
ได รวมทั้งมีความสามารถในการผลักดันสถาบันใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล  
ตัวช้ีวัดที่ 25 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู โดยอาศัยผลการประเมินจากภายใน
และภายนอก  

2 5 1 

ตัวช้ีวัดที่ 26 มีการกําหนดแผนกลยุทธท่ีเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 2 5 5 
ตัวช้ีวัดที่ 27 การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน 4 4 4 
ตัวช้ีวัดที่ 28 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสู
ระดับบุคคล NA 5 NA 

ตัวช้ีวัดที่ 29 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย    2 2 2 
ตัวช้ีวัดที่ 30 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย คณะ/หนวยงาน  NA 5 1 

ตัวช้ีวัดที่ 31 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลมหาวิทยาลัยดานนักศึกษา 
บุคลากร และหลักสูตร NA NA NA 

ตัวช้ีวัดที่ 32 ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร  3 5 3 
ตัวช้ีวัดที่ 33 สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) รายงานขอมูลเชิงปริมาณ 
ตัวช้ีวัดที่ 34 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) รายงานขอมูลเชิงปริมาณ 
ตัวช้ีวัดที่ 35 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ 5 3 5 
ตัวช้ีวัดที่ 36 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน NA 5 2.2 

ตัวช้ีวัดที่ 37 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาของ
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา NA 5 4 

ตัวช้ีวัดที่ 38 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต NA NA - 
ตัวช้ีวัดที่ 39 รอยละของอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการตออาจารยประจํา 1 NA 1 
ตัวช้ีวัดที่ 40 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศและตางประเทศตอ
อาจารยประจํา 

5 NA 3 

ตัวช้ีวัดที่ 41 รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนไปศึกษาตอท้ังในและตางประเทศตอ
อาจารยประจํา 

5 NA 5 

ตัวช้ีวัดที่ 42 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ
ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

5 5 5 

 ตัวช้ีวัดที่ 43 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 4 5 2 
 ตัวช้ีวัดที่ 44 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ NA 3 3 
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พัฒนาระบบราชการ 
ตัว ชี ้ว ัดที ่ 45  ระดับความสํา เ ร็จของการดํา เนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของคณะ  

NA 5 1 

มาตรฐานที่ 6 การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน    
ตัวช้ีวัดที่ 46 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 5 5 5 
ตัวช้ีวัดที่ 47 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  รายงานขอมูลเชิงปริมาณ 
ตัวช้ีวัดที่ 48 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 5 NA 1 
ตัวช้ีวัดที่ 49 รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงวิชาการ 1 NA 1 
ตัวช้ีวัดที่ 50 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
(Professional Ethics) ของสถาบันอุดมศึกษา 

1 NA 2 

ตัวช้ีวัดที่ 51 กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติและประสบการณจริง 

2  5 

ตัวช้ีวัดที่ 52 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู 

5 5 5 

ตัวช้ีวัดที่ 53 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวน
นักศึกษา 

NA - 5 

ตัวช้ีวัดที่ 54 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอ
นักศึกษา 

3 NA 5 

มาตรฐานที่ 7 ระบบการประกันคุณภาพ    
ตัวช้ีวัดที่ 55 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง 

5 4 5 

ตัวช้ีวัดที่ 56 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 4 2 4 
ตัวช้ีวัดที่ 57 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

4 1 3 
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ตัวช้ีวัดที่ 5 จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณยก
ยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ หรือ
ดานอ่ืนที่เก่ียวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ใน
รอบ 3 ปท่ีผานมา 

NA - 47 คน 

ตัวช้ีวัดที่ 6  จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลใน
ระดับชาติหรือนานาชาติภายในรอบ 3 ปท่ีผานมา  

- 10 คน 2 รางวัล 

ตัวช้ีวัดที่ 15 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรในรอบ 5 ปท่ีผานมา  

1 ชิ้น NA NA 

ตัวช้ีวัดที่ 33 สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) NA 9,472.88 
(บาท/คน) 

275,138 

ตัวช้ีวัดที่ 34 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา)
(บาท/คน) 

NA NA 47,803.44 

ตัวชี้วัดที่ 47 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา  55.41 : 1 NA 27.22 : 1 

 

หมายเหตุ : NA (Not Applicable) หมายถึง ไมมีการคิดคาคะแนน 
 
 
 

 แนวทางในการพัฒนา  
 

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
 

 จุดแข็ง  (Strength) 
  1. เปนหนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยขอนแกน มีการบริหารจัดการคอนขางเปนอิสระจากระบบ
ราชการ   
 2. มีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยาลัย และคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยที่ประกอบไปดวย
ผูทรงคุณวุฒิ มีประสบการณดานการบริหารจัดการ และการบริหารธุรกิจระดับชาติ 
  3. ในดานคณาจารยผูสอน วิทยาลัยมีอาจารยพิเศษจํานวนมากที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและเปนที่
ยอมรับ และ เชื่อถือ ในแวดวงธุรกิจ 
  4. วิทยาลัยมีความรวมมือกับ Regina University ประเทศแคนาดา ในการจัดทําหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิตรวมกันในลักษณะหลักสูตร 2 ปริญญา ซ่ึง ณ ปจจุบัน อยูในระหวางดําเนินการขออนุมัติเปดหลักสูตร  
  5. วิทยาลัยมีที่ทําการวิทยาลัย 2 แหง คือ ทั้งที่มหาวิทยาลัยขอนแกน และที่กรุงเทพมหานคร ทําให
สามารถใหบริการการเรียนการสอนนักศึกษาไดทั้ง 2 ที่   
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 โอกาสในการพัฒนา (Opportunity for Improvement) 
  1. จํานวนอาจารยประจํายังมีอยูนอย เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษา ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบตอการ
ดูแลนักศึกษา 
  2. การเก็บรวบรวมขอมูลดานตางๆของวิทยาลัย ซ่ึงอาจจะตองนํามาใชประกอบการพิจารณาจัดทําแผน
ยุทธศาสตร/แผนการดําเนินการ ยังขาดความครบถวน เนื่องจากยังขาดขอมูลบางสวน (จากที่ทําการที่กรุงเทพฯ)  
ดังนั้น จึงควรที่จะพิจารณาดําเนินการการเก็บรวบรวมขอมูลอยางครบถวน เพื่อใหสามารถนํามาใชในการพัฒนา/
ปรับปรุงการดําเนินงานของวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  3. วิทยาลัยมีนักศึกษาที่จบการศึกษาเปนจํานวนมากในแตละป ควรจะไดพิจารณานําผลงานของ
นักศึกษา ทั้งที่เปน วิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ มาเผยแพรแกสาธารณชน ซ่ึงสามารถทําไดหลายรูปแบบ ทัง้การ
นําเสนอในรูปแบบงานวิจัย กรณีศึกษา หรือบทความทางวิชาการทั่วไปในวารสารทางวิชาการ   
  4. เนื่องจากธรรมชาติ และเปาหมายของผูเรียน ของวิทยาลัยอาจแตกตางจากผูเรียนในสาขาวิชาอื่น  
และลักษณะองคกรของวิทยาลัยที่เปนหนวยงานในกํากับ ซ่ึงจะเนนในเรื่องผลสัมฤทธ/ความมีชื่อเสียงของ
วิทยาลัย มากกวาการจัดทําแผนเปนลายลักษณอักษร และวิทยาลัยอาจจะเล็งเห็นในประเด็นดังกลาว ทําใหการ
ปรับเปลี่ยนตางๆ เกิดอยางรวดเร็ว และบางครั้งอาจหาหลักฐานที่เปนเอกสารที่นํามาซึ่งการปรับเปลี่ยนไดยาก   
เพราะสวนใหญจะเปนการหาขอมูลดวยวาจา อยางไรก็ตามวิทยาลัยควรจะไดพิจารณาดําเนินการใหสาธารณชน
เห็นวาวิทยาลัยมี output/outcome ที่โดดเดนและแขงขันไดกับสถานศึกษาคูแขงที่ใหบริการในลักษณะเดียวกัน
เพื่อความกาวหนาและความยั่งยืนของวิทยาลัย 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
 

 จุดแข็ง (Strength) 
  1. มีการสรางเครือขายบัณฑิตศึกษาและเพื่อนําความรูมาพัฒนาคนและพัฒนางาน 
  2. มีการสรางแรงจูงใจใหกับบุคลากรที่ผานการประเมิน 
  3. มีความพยายามในการดําเนินการใหเปนไปตาม สกอ. ในการควบคุมคุณภาพการศึกษาและนําไปสู
มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย 
 

 โอกาสในการพัฒนา (Opportunity for Improvement) 
 1. การพัฒนาศักยภาพของอาจารยที่สอนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยมีวัตถุประสงคขอ 2 
เพื่อสงเสริมการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิจัยของอาจารยและนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาแตจาก
หลักฐาน พบวาในสวนสงเสริมการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการใหกับนักศึกษานั้นมีมาก เปนที ่นาพอใจ       
แตการสงเสริมศักยภาพอาจารย นั้น แทบจะไมมี เห็นแตการจัดทําคูมือแนวปฏิบัติการทําวิทยานิพนธ และจัด
อบรมอาจารย เรื่องกระบวนการทําวิทยานิพนธ เพียง 1 ครั้ง เขารับการอบรม 52 คน บัณฑิตวิทยาลัยนาจะ
พิจารณาในประเด็นนี้ เชน สนับสนุนการเขารวมการประชุมทางวิชาการที่เกี่ยวกับอุดมศึกษา โดยอาจจะ
สนับสนุนคาลงทะเบียน เปนตน 
 2. เสนอแนะใหมีกลยุทธในการรับบัณฑิตปริญญาตรีที่เกงมาศึกษา เชน การใหทุนการศึกษา เปนตน 
 3. ควรมีการชวยเหลือภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา ในเรื่องการเขียนผลงานวิจัย ฯลฯ เปนตน 
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 4. การเก็บขอมูลบัณฑิตศึกษาของคณะตางๆ ยังไมเปนปจจุบัน ไมมีการจัดเก็บที่เปนระบบ 
 5. ขอเสนอแนะที่เก่ียวกับนักศึกษาตางชาติ 
 5.1 นักศึกษาเสนอใหมีการจัดอบรมคอรสภาษาไทยเพื่อใชในชีวิตประจําวัน 
 5.2 ระเบียบ/กติกา/หลักเกณฑบางอยาง ควรจะยืดหยุนไดบาง เชน การสอบภาษาอังกฤษกับ
นักศึกษาตางชาติจากประเทศที่ใชภาษาอังกฤษไดดีอยูแลว 
 5.3 สิ ่งที ่เ อื ้ออํานวยความสะดวกที ่เสนอใหปรับปรุง เชน การดูแลความขัดของของเครื ่อง
คอมพิวเตอร เรื่อง ความสะอาดถูกสุขลักษณะของสถานที่ ฯลฯ 
 5.4 หองคอมมอนรูม ควรมีหนังสือในสาขาวิชาเพิ่มขึ้น 
 6. นักศึกษามีขอเสนอแนะใหเพิ่มทั้งจํานวนทุน และเพิ่มจํานวนเงินของแตละทุน เพื่อใหการใหทุน
กระจายอยางทั่วถึง ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยควรกําหนดเปาหมายใหชัดเจนวาทุนที่จัดสรรใหกับนักศึกษาเปน  
รอยละเทาไรของงบประมาณรายไดทั้งหมด 
 

วิทยาเขตหนองคาย
 

 จุดแข็ง (Strength) 
 1. มีสัดสวนของบุคลากรที่อยูในวัยหนุมสาว ซ่ึงมีความกระตือรือรนและมีความพรอมในการเรียนรู
วิทยาการและเทคโนโลยี 
 2. มีอุปกรณสารสนเทศที่ทันสมัย มีหองปฏิบัติการตลาดหลักทรัพยจําลอง โรงแรมจําลองและหองศูนย
สารสนเทศ และบริษัทจําลองใหนักศึกษาไดฝกฝนในการทําธุรกิจ  
 3. มีพื้นที่กวางขวาง และมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการวิชาการ 
 4. ชุมชนใหความสําคัญ และสนับสนุนในการดําเนินงานของวิทยาเขตฯ 
 5. หลักสูตรที่เปดสอนเปนหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนในภาคอิสานตอนบน รวมถึง
กลุมประเทศอนุภาคภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 

 โอกาสในการพัฒนา (Opportunity for Improvement) 
 1. ควรมีฐานขอมูลเพื่อการบริหารและรายงานผลการดําเนินงาน และสนับสนุนสงเสริมใหมีการรวบรวม
ขอมูลสารสนเทศตางๆ ของวิทยาเขตฯ เขาสูฐานขอมูล เพื่อใหเกิดประโยชนตอการบริหารและการรายงานผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรและวิทยาเขตหนองคาย 
 2. ควรมีกลไกในการนําแผนกลยุทธสูการจัดทําแผนปฏิบัติงานรายบุคคล เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการประเมินผลปฏิบัติงานรายบุคคลกับการประเมินพิจารณาความดีความชอบรายป 
 3. ควรมีการกําหนดอํานาจหนาที่ของผูบริหารและบุคลากรสายสนับสนุนใหชัดเจน และเปนลายลักษณ
อักษร 
 4. ควรหากลยุทธในการขอทุนสนับสนุนการทําวิจัยจากภายนอกเพิ่มขึ้น และกระตุนใหมีการเผยแพร
บทความวิจัยสูระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น 
 5. ควรพัฒนาวิทยาเขตใหเปนศูนยกลางการถายทอดเทคโนโลยีดานตางๆ ตามศาสตรที่มีการเรียนการ
สอนไปสูชุมชน และกลุมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
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 6. ควรเรงพัฒนาใหวิทยาเขตเปนวิทยาเขตสารสนเทศชั้นนําของประเทศที่แทจริงตามพันธกิจที่ไดรับ
มอบหมาย โดยใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในดาน การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก
สังคม อยางครบถวน 
 

 ขอเสนอแนะ 
 1. การจัดทําเอกสารเพื่อการตรวจประเมินการประกันคุณภาพควรจัดตามกลุมมาตรฐาน และใหรหัส
เอกสารตามดัชนีชี้วัด รวมทั้งควรมีบทสรุปผูบริหารที่ระบุขอมูลที่สําคัญตามดัชนีคุณภาพ ทั้งเชิงคุณภาพและ
ปริมาณเพื่อใหตรวจสอบไดอยางรวดเร็ว 
 2. ควรแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนระบบประกันคุณภาพ 
 3. การสํารวจความพึงพอใจหรือขอมูลดานตางๆ ควรมีจํานวนตัวอยางที่สามารถเปนตัวแทนประชากร 
ที่เชื่อถือได 
 4. ควรมีการทบทวนแผนการใชพื้นที่สําหรับการเรียนการสอน การอยูอาศัย ที่พักอาจารย นักศึกษา 
โดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย ความสวยงาม และความสะอาด 
 5. ควรใหความสําคัญกับระบบความปลอดภัยของอาคาร สถานที่ และทรัพยสิน โดยเฉพาะหองปฏิบัติที่
มีการใชสารเคมี ควรมีอุปกรณปองกันอุบัติภัยฉุกเฉิน 
 6. ควรจัดหาที่อานหนังสือนอกเวลา รวมถึงสถานที่สําหรับทํากิจกรรมนอกเวลาเรียนของนักศึกษาและ
บุคลากร เชน โรงยิมนีเซียม สระวายน้ํา  
 7. ควรจัดสิ่งแวดลอมในวิทยาเขตใหสะอาด เรียบรอยและสวยงาม 
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สวนที่ 4  
ผลการตรวจประเมิน และ แนวทางในการพัฒนาหนวยงานสนับสนุน 

 
 หนวยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี (หนวยงานสนับสนุนการบริหาร)  

 

ผลการตรวจประเมิน (ระดับ 1 - 5) 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด  
และเกณฑการตรวจประเมิน 
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มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน         
1.1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคขององคกร และแผนการดําเนินงาน 5 4 5 4 4 4 5 
1.2 การกําหนดภารกิจและวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงาน 4 4 4 4 4 4 4 
1.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธท่ีเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย  5 5 5 3 4 4 5 
1.4 รอยละของแผนการดําเนินงานที่ไดดําเนินการตามแผน 5 5 5 5 4 4 5 
1.5 รอยละของกิจกรรม/โครงการที่มีการประเมินผลการดําเนินงาน  4 - 5 1 4 4 5 
มาตรฐานที่ 2 การสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย         
2.1 การสนับสนุนดานการเรียนการสอน รายงานขอมูลเชิงปริมาณ 
2.2 การสนับสนุนดานการวิจัย รายงานขอมูลเชิงปริมาณ 
2.3 จํานวนบุคลากรที่ไดรับทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

3 NA 4 NA - - - 

2.4 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รายงานขอมูลเชิงปริมาณ 
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ         
3.1 การบริการวิชาการแกสังคม/ชุมชน  NA 4 3 3 4 3 4 
3.2 จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความ 
ตองการของผูรับบริการ 

รายงานขอมูลเชิงปริมาณ 

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานการทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม        
4.1  จํานวนกิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รายงานขอมูลเชิงปริมาณ 
4.2 การมีสวนรวมในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่จัดขึ ้นทั ้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

5 5 5 5 5 5 5 

มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร        
5.1  ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 3 3 3 4 3 3 3 
5.2 การลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 4 1 5 5 5 5 1 
5.3 การพัฒนาความสามารถของบุคลากรตามภารกิจหลักของหนวยงาน 4 4 5 4 4 4 4 
5.4  รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการ พัฒนาความรู ทักษะทางวิชาชีพ 5 3 5 5 5 1 5 
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ผลการตรวจประเมิน (ระดับ 1 - 5) 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด  
และเกณฑการตรวจประเมิน 
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5.5 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 2 3.5 2 4 4 4 4 
5.6 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิ 1 0 3 2 1 5 5 
5.7 การใชทรัพยากรภายในและภายนอกรวมกัน - 3 5 4 3 4 - 
5.8 ระดับความสําเร็จในการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 4 3 4 5 4 2 - 
มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานการบริหารจัดการ         
6.1  ภาวะผูนําของผูบริหาร 4 5 5 3 3 3 4 
6.2  ระบบการบริหารงานบุคคล 4 3 5 3 4 4 4 
6.3  การบริหารการเงินและงบประมาณ  5 3 5 4 4 5 4 
6.4  ระบบการประสานงานภายในหนวยงาน 4 4 5 4 4 5 4 
6.5  ระบบการประสานงานภายนอกหนวยงาน  4 5 4 4 4 4 4 
6.6  ระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อชวยในการบริหารจัดการ 5 4 5 4 4 3 4 
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ        
7.1  การประกันคุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจ 5 3 5 4 4 3 5 
7.2  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพอยางตอเนื่อง 4 2 3 4 4 3 4 

7.3  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 4 4 4 4 4 3 4 
มาตรฐานที่ 8 ตัวช้ีวัดเฉพาะของหนวยงาน          
8.1 ตัวช้ีวัดเฉพาะของกองแผนงาน         
รอยละของระดับความสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2548 กองแผนงาน   5     
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549   5     
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
2548 มหาวิทยาลัยขอนแกน   5     

ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2548   5     

ระดับความสําเร็จในการจัดทําขอมูลสารสนเทศ   5     
8.2 ตัวช้ีวัดเฉพาะของกองกิจการนักศึกษา        
การจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนานักศึกษา     4   
รอยละที่เพ่ิมขึ้นของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา     5   
รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา     5   

การจัดการหอพัก     4   
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ขอมูลเชิงปริมาณ 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด  
และเกณฑการตรวจประเมิน 

กอ
งค
ลัง
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2.1 การสนับสนุนดานการเรียนการสอน - - - - - NA - 
2.2 การสนับสนุนดานการวิจัย - - 2  

โครงการ NA - NA - 

2.4 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย - - 94,600

บาท NA - 50,000 
บาท 

- 

3.2  จํานวนกิจกรรม /โครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ ตองการ
ของผูรับบริการ 

- 6      
โครงการ 

9      
โครงการ 

26 
โครงการ 

3 
โครงการ 

2 
โครงการ 

5 
ครั้ง 

4.1  จํานวนกิจกรรมในการทาํนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

- 75 
ครั้ง 

6 
กิจกรรม

6 
โครงการ 

6 
โครงการ 

11 
โครงการ 

5 
กิจกรรม

  

หมายเหตุ : NA (Not Applicable) หมายถึง ไมมีการคิดคาคะแนน 
 
 

 แนวทางในการพัฒนา  
 

กองคลัง
 

 จุดแข็ง  (Strength) 
 1. ผูนํามีวิสัยทัศน มีความรู มีประสบการณความชํานาญในการทํางานสูง 
 2. บุคลากรมีความรู ความชํานาญ มีความผูกพันตอองคกร 
 3. กองคลังมีการพัฒนาอยางตอเนื่องในพันธกิจและวิสัยทัศนของกองคลัง และมีการนําระบบสารสนเทศ
มาชวยในการทํางาน 
 4. มีการนําระบบการจัดการความรูมาชวยพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน 
 5. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแบบ 360 องศา 
 

 โอกาสในการพัฒนา (Opportunity for Improvement) 
 1. ระบบงานไมเอ้ือตอการพัฒนาบุคลากรใหเขาสูตําแหนงระดับชํานาญการ 
 2. ภายในระยะเวลาขางหนาอาจจะเกิด Competency gap ดังนั้นควรมีการพัฒนาบุคลากรมาทดแทน เชน 
มีการเรียนรูงานซึ่งกันและกัน ควรมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน 
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 3. ควรมีระบบการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรโดยเฉพาะกลุมลูกจางชั่วคราว รูสึกมีความมั่นคงในการ
ทํางาน 
 4. กองคลังมีบุคลากรที่มีความรู ประสบการณ และขอมูล แตขาดการนําเสนอผลงานที่ทําในแตละป   
โดยอาจจะนําเสนอผลงานวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนางานและพัฒนาตน 
 5. มหาวิทยาลยัควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารงานคลงั 
 6. ควรมีการพฒันาดัชนีชี้วัดรายบุคคลใหสะทอนถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

กองกลาง 
 

 จุดแข็ง  (Strength) 
 1. บุคลากรมีประสบการณและมีความชํานาญในงานสูง 
 2. สามารถนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในงานได เชน งานสารบัญ  
 3. บุคลากรสวนใหญโดยเฉพาะงานรักษาความปลอดภัย มวิีจัยและความภูมิใจรักผูกพันในองคกร 
 4. ผูนําองคกรมีลักษณะความเปนผูนําสูงยึดมั่นในระเบียบราชการ 
 

 โอกาสในการพัฒนา (Opportunity for Improvement) 
 1. สภาพของการบริหารงานในปจจุบัน ทําใหไมสามารถกําหนดแผนกลยุทธไดชัดเจน ดังนั้นถาสามารถ
วางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการใหอดคลองตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยจะทําใหหนวยงานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 2. ถามีการพัฒนาบุคลากรใหเขาใจในเกณฑของการประเมินคุณภาพในแตละป จําทําใหภาพลักษณของ
องคออกมาดีกวานี้  
 3. เนื่องจากเปนองคกรที่รับภารกิจจากผูบริหารระดับเหนือกวาหลายฝาย จึงทําใหมีผลตอการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรภายในองคกร  ถามีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจนจะลด
ปญหาเหลานี้ และเปนการสรางเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงดูจากผลงานที่กระทําโดยตรง 
 4. ถามบีรรยากาศของการประกันคุณภาพภายในองคกร จะทําใหการทํางานในระยะยาวเปนระบบมากขึ้น 
 5. การจัดเก็บและรวบรวมเอกสารเพื่อแสดงผลงานสําหรับการตรวจประเมิน ถาสามารถทําไดละเอียด
และสมบูรณ จะเปนแหลงขอมูลที่เปนประโยชนตอหนวยงานตนเอง และหนวยงานภายนอก 
 

กองแผนงาน 
 

 จุดแข็ง  (Strength) 
 1.  บุคลากรมคีวามสามารถและทุมเทในการทํางาน 
 2.  มีการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
 3.  มีการกําหนดตัวบงชี้ในการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 

 โอกาสในการพัฒนา (Opportunity for Improvement) 
 1. การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรควรมีการวิเคราะหความรูความสามารถของบุคลากรประกอบการทําแผน 
 2. นําผลการประเมินใชเพื่อการพัฒนาบุคลากรใหมากขึ้น  
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 3. นําเสนอใหมีการติดตามแผนการปฏิบัติงานประจําป เพื่อใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหชัดเจน
มากขึ้น  
 4. ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของในการจัดทาํ FTES 
 5. เสนอใหกองแผนงานมีบทบาทเชิงรุกมากขึ้น 
 6. เสนอใหมีการประเมินโครงสรางใหมเพื่อใหเกิดการพฒันาอยางตอเนื่อง 
 

กองการเจาหนาที่
 

 จุดแข็ง  (Strength) 
 1. เปนหนวยงานสนับสนุน ที่มีความสําคัญตอการบริหารจัดการ ตลอดจนการพัฒนาความกาวหนา   
ของบุคลากรทุกประเภท ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเปนหนวยงานที่ดําเนินการดานขอมูลสารสนเทศดานบุคลากร
แกทุกหนวยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 2. บุคลากร มีความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน พรอมที่จะพัฒนางานและมีความสุขในการทํางาน   
 3. มีวัฒนธรรมองคกรของความเอื้ออาทรในการทํางาน เสมือนเปนครอบครัวเดียวกัน 
 4. ผูบริหารมีวิสัยทัศน และมีการทํางานเปนทีม รวมทั้งบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
 5. เปนหนวยงานที่มีการพัฒนางานตอเนื่องอยางเห็นไดชัดเจน 
 

 โอกาสในการพัฒนา (Opportunity for Improvement) 
 1. ถามีการตอยอดเพิ่มเติมจากระบบสารสนเทศที่มีอยู มาใชสําหรับการติดตามสถานภาพของงานแตละ
ชิ้น ซ่ึงเก่ียวพันกับหนวยงานตางๆ จะชวยในการสื่อสาร อํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ และลดเวลาการ
ปฏิบัติงาน 
 2. ถากองการเจาหนาที่ไดมีการประชาสัมพันธ ระบบฐานขอมูลบุคลากรมหาวิทยาลัย ใหเปนที่ทราบทั่ว
กัน จะเปนประโยชนใหหนวยงาน ในการตอยอดฐานขอมูลใหสมบูรณและเหมาะสมกับหนวยงานนั้นๆ   
 3. หากมหาวิทยาลัยดําเนินการใหมีความรวมมือในการเชื่อมฐานขอมูลบุคลากรเพิ่มจากฐานขอมูลกอง
การเจาหนาที่ในดานภาระงานสอน การวิจัย และงานบริการวิชาการ จะทําใหมหาวิทยาลัยและทุกหนวยงานมี
ขอมูลสารสนเทศดานบุคลากรที่สมบูรณและมีประสิทธิภาพ 
 4. มหาวิทยาลัย ควรจะมีแนวทางในการสนับสนุนทุนวิจัยหรือทุนการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง 
สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนในการทําวิจัยสถาบันและพัฒนาศักยภาพ  จะเปนประโยชนตอการพัฒนาบุคลากร
และองคกร รวมทั้งมหาวิทยาลัย 
 5. ปจจุบัน กองการเจาหนาที่มีภาระงานในความรับผิดชอบคอนขางสูง เนื่องจากการขยายภารกิจในการ
ปฏิบัติราชการตลอดจนการขยายหนวยงานของมหาวิทยาลัย ทําใหบุคลากรที่มีอยูตองปฏิบัติงานคอนขางหนัก   
หากกองการเจาหนาที่ ไดทําการวิเคราะหภาระงานเปรียบเทียบกับอัตรากําลัง เสนอผูบริหารมหาวิทยาลัย ก็นาจะ
มีโอกาสไดรับการจัดสรรอัตรากําลังเพิ่มขึ้น ซ่ึงจะเปนผลดีตองานบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเปนการ
สรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร 
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กองกิจการนักศึกษา

 
 

 จุดแข็ง  (Strength) 
 1. บุคลากรมีความมุงมั่นในการทํางาน 
 2. มีการจัดตั้งชมรมตางๆ เชน ชมรมดานศิลปะวัฒนธรรม 
 3. มีระบบการจัดเตรียมเอกสารสาํหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในไดเปนอยางดี 
 4. มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย 
 

 โอกาสในการพัฒนา (Opportunity for Improvement) 
 1. ควรมีการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปและแผนกิจกรรมยอยที่สอดคลองกับแผนกลยุทธและมี
การกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรดานการพัฒนาบัณฑิตใหเปนบัณฑิตที่พึง
ประสงค 
 2. ควรมีการสงเสรมิใหบุคลากรจัดทําวิจัยสถาบัน เพื่อนาํผลการวิจัยมาพัฒนาหนวยงาน 
 3. ควรมีการใหบริการวิชาการแกนักศึกษาที่หลากหลาย 
 4. ควรจะสรางเครือขายความรวมมือในดานการจัดทํากิจกรรมทํานุบาํรุงศิลปะวัฒนธรรม 
 

 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 1. ควรจัดเวทีใหหนวยงานที่มภีารกิจในดานการใหบริการนกัศึกษา ใหสามารถทํางานรวมกัน 
 
 

กองอาคารและสถานที ่
 

 จุดแข็ง (Strength) 
 1. เปนหนวยงานสําคัญของมหาวิทยาลัยในดานโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค  
 2. บุคลากรมีความมุงมั่นในการใหบริการตามปรัชญาและวัตถุประสงคขององคกร  
 3. มีการจัดทําภาระงาน PD, PF รายบุคคล ทําใหเห็นภาระงานและหนาที่ความรับผิดชอบของแตบุคคล 
 

 โอกาสในการพัฒนา (Opportunity for Improvement) 
 1. หากมหาวิทยาลัยมีระบบการสรรหาผูนําองคกรที่มีศักยภาพอยางเปนรูปธรรม จะชวยสรางขวัญและ
กําลังใจใหแกบุคคลากรในองคกรทางหนึ่ง 
 2. การวิเคราะหขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จะเปนประโยชนตอการบริหารและพัฒนาองคกร เชน 
การวิเคราะหตนทุนในการบริหารจัดการ การบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ เครื่องจักรตางๆ เปนตน  
 3.  ถามีการวิเคราะหแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ ซ่ึงหนวยงานตางๆ             
ไดดําเนินการอยูแลว จะมีประโยชนตอการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ และการพัฒนางาน 
 4. หากสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ ไดรวมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับกองอาคารเพื่อกําหนด
ดัชนีและเกณฑการประเมินที่เหมาะสมกับภาระงาน จะชวยใหการดําเนินการดานการประกันคุณภาพ เปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ   
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หนวยตรวจสอบภายใน 
 

 จุดแข็ง (Strength) 
 1. เปนองคกรอิสระที่ขึ้นตรงตออธิการบดี ทําใหมีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 
 2. ผูบริหารมีความรูและความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณในเรื่องการตรวจสอบการเงินสูง สามารถให
คําปรึกษากับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยไดเปนอยางดี 
 3. บุคลากรมีความตั้งใจทุมเทและเสียสละในการทํางาน 
 4. บุคลากรมีความใกลชิดสนิทสนมกันทําใหลดขั้นตอนการประสานงานและการติดตอสื่อสาร 
 5. มีการนําระบบการตรวจสอบภายในสากลมาใชในการตรวจสอบ ซ่ึงชวยใหการตรวจ การรายงานผล
การตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 6. ไดพัฒนากลไกในการกํากับติดตาม โดยการรายงานทางการเงินประจําเดือนของหนวยงานตางๆ ซ่ึงมี
ผลใหสภาพปญหาในระบบเงินยืม และระบบลงบัญชีลดลงจาก 70% เหลือ 30 - 50 % 
 

 โอกาสในการพัฒนา (Opportunity for Improvement)  
 1. เนื่องจากหนวยงานมีขอมูลสําคัญที่เก่ียวของกับการเงินในทุกหนวยงาน หากวางแผนในการวิจัย
สถาบันในประเด็นสําคัญที่เก่ียวของกับในเรื่องการเงิน เชน ประสิทธิภาพ ความคุมคา หรืออ่ืนๆ จะเปนประโยชน
ตอการวางแผน และกําหนดนโยบายในการบริหารเปนอยางมาก   
 2.ควรสรุปประเด็นจากการไปตรวจเยี่ยมหนวยงาน และเผยแพรทั้งในรูปของเวที KM เว็บไซต หรือ
เอกสาร เพื่อใหหนวยงานนําไปใชใหเกิดประโยชน 
 3.ควรวางแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง การประยุกตใช IT และ        
ของบุคลากร 
 4.ควรเพิ่มขอมูลในเชิงกลไก/คุณภาพในรายงานการประเมินตนเอง และจัดระบบการนําเสนอ
เอกสารอางอิงใหมีความชัดเจนและเปนระบบ สามารถสืบคนไดงาย 
 

 ขอเสนอแนะสําหรับมหาวิทยาลัย 
 1. ควรพิจารณาหากลไกในการนําผลการตรวจสอบภายในไปสูการปฏิบัติจริงในคณะและหนวยงาน   
และมีมาตรการที่ชัดเจนสําหรับหนวยงานที่ไมปฏิบัติตาม 
 2. ควรมีผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยเขามาชวยในการแกไขปญหาที่สะสมในคณะ /หนวยงาน จากการ
ตรวจสอบภายใน 
 3. ควรพิจารณาใหการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหมีความเชี่ยวชาญ รวมทั้ง
เครื่องมือที่จําเปน เชน คอมพิวเตอร กลองถายรูป สแกนเนอร เปนตน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของ
หนวยงาน 
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 หนวยงานภายใน ตามประกาศสภา/มติสภามหาวิทยาลัย* และ ประกาศมหาวิทยาลัย**  

 
ผลการตรวจประเมิน (ระดับ 1 - 5) 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด  
และ เกณฑการตรวจประเมิน 

สถ
าบ

ันส
ันติ

ศกึ
ษา

* 

สํา
นัก

วัฒ
นธ

รร
ม*

 

สํา
นัก

บร
ิหา

รก
าร
วิจ
ัย*

 

สํา
นัก

วิช
าศ

ึกษ
าท

ั่วไ
ป*

 

สํา
นัก

งา
นป

ระ
เม

ินแ
ละ

ปร
ะก
ันคุ

ณภ
าพ

* 
สํา
นัก

นว
ัตก

รร
มก

าร
เรีย

น
กา
รส
อน

* 

สํา
นัก

งา
นว

ิเท
ศส

มัพ
ันธ

**
 

มาตรฐานที่ 1 ปรชัญา  ปณิธาน วตัถุประสงค และแผนการดาํเนินงาน         
1.1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคขององคกร และแผนการดําเนินงาน 4 3 4 3 5 4 5 
1.2 การกําหนดภารกิจและวัตถุประสงคและเปาหมายของ
หนวยงาน 

4 4 4 3 4 5 5 

1.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธท่ีเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย  4 5 4 5 5 5 5 

1.4 รอยละของแผนการดําเนินงานที่ไดดําเนินการตามแผน 5 5 5 2 5 5 5 
1.5 รอยละของกิจกรรม/โครงการที่มีการประเมินผลการ
ดําเนินงาน  

5 2 5 4 3 1 4 

มาตรฐานที่ 2 การสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย         
2.1 การสนับสนุนดานการเรียนการสอน รายงานขอมูลเชิงปริมาณ 
2.2 การสนับสนุนดานการวิจัย รายงานขอมูลเชิงปริมาณ 
2.3 จํานวนบุคลากรที่ไดรับทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

5 4 NA - - 1 NA 

2.4 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รายงานขอมูลเชิงปริมาณ 
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ         
3.1  การบริการวิชาการแกสังคม/ชุมชน  5 3 3 4 4 4 4 
3.2  จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ี
ตอบสนองความ ตองการของผูรับบริการ 

รายงานขอมูลเชิงปริมาณ 

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานการทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม        
4.1  จํานวนกิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รายงานขอมูลเชิงปริมาณ 
4.2 การมีสวนรวมในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่
จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 3 5 3 5 5 5 5 

มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและ
บุคลากร        

5.1 ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร 

4 3 3 - 5 3 - 

5.2  การลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 4 5 1 - 5 3 4 
5.3  การพัฒนาความสามารถของบุคลากรตามภารกิจหลัก 5 3 4 4 4 5 4 
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ผลการตรวจประเมิน (ระดับ 1 - 5) 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด  
และ เกณฑการตรวจประเมิน 
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ของหนวยงาน 
5.4  รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา
ความรู ทักษะทางวิชาชีพ 

5 1 5 5 5 5 5 

5.5  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ - - 2 NA 3 4 5 
5.6  รอยละของเงินเหลือจายสุทธิ - 1 1 NA 2 5 5 
5.7  การใชทรัพยากรภายในและภายนอกรวมกัน - - 3 5 5 - - 
5.8  ระดับความสําเร็จในการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมาย
ของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

- - NA NA 5 - 4 

มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานการบริหารจัดการ         
6.1  ภาวะผูนําของผูบริหาร 3 3 3 3 3 5 4 
6.2  ระบบการบริหารงานบุคคล 3 - 3 3 5 4 4 
6.3  การบริหารการเงินและงบประมาณ  3 3 3 3 4 3 5 
6.4  ระบบการประสานงานภายในหนวยงาน 3 2 4 5 4 4 3 
6.5  ระบบการประสานงานภายนอกหนวยงาน  3 4 4 4 4 4 3 
6.6  ระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อชวยในการบริหารจัดการ 4 2 2 3 5 4 4 
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ        
7.1  การประกันคุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจ 4 4 4 3 5 4 4 
7.2  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิด
การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 4 1 3 3 5 4 3 

7.3  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 3 - 3 4 5 4 3 
มาตรฐานที่ 8 ตัวช้ีวัดเฉพาะของหนวยงาน          
8.1 ตัวช้ีวัดเฉพาะของสํานักวิชาศึกษาทั่วไป        
การบริหารหลกสูตร    4    
ระบบการสรรหาและคัดเลือกอาจารย    1    
รอยละของรายวิชาที่มีการจัดทําประมวลรายวิชาและแผนงาน
การสอน    5    

รอยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียน
เปนศูนยกลาง    5    

การประเมินการสอน    3    
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของคณาจารย    NA    
การวัดและประเมินผลการเรียนรู    4    
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ผลการตรวจประเมิน (ระดับ 1 - 5) 
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มาตรฐานดานการพัฒนานักศึกษา        
การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการของนักศึกษา    3    
รอยละของนักศึกษาที่ เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนา
นักศึกษาตอจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไป ในป
การศึกษา 2549 

   79.06%    

 
 
 
 

ขอมูลเชิงปริมาณ 
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สถ
าบ

ันสั
นต

ิศึก
ษา

 

สํา
นัก

วัฒ
นธ

รร
ม 

สํา
นัก

บร
ิหา

รก
าร
วิจ
ัย 

สํา
นัก

วิช
าศึ

กษ
าท

ั่วไ
ป 

สํา
นัก

งา
นป

ระ
เม
ินแ

ละ
ปร

ะก
ันค

ุณภ
าพ

 

สํา
นัก

นว
ัตก

รร
ม 
กา
ร

เรีย
นก

าร
สอ

น 

สํา
นก

งา
นว

ิเท
ศส

ัมพ
ันธ

 

2.1 การสนับสนุนดานการเรียนการสอน 3 ครั้ง มี - - - 

5
โครงการ 

26 
กิจกรรม 

4
โครงการ

 

2.2 การสนับสนุนดานการวิจัย 5 ทุน มี - - - 1โครงการ 
12 ทุน 

9
โครงการ

 
2.3 จํานวนบุคลากรที่ไดรับทุนวิจัยหรืองาน
ส ร า ง ส ร ร ค จ า ก ภ า ย ใ น แ ล ะภ า ยนอก
มหาวิทยาลัย 

- 3 คน NA 2 เรื่อง - - - 

2.4 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 

7,798,
157 
บาท 

300,000 
บาท NA - - - NA 

3.2  จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการ 

12 
กิจกรรม 

 > 2 
โครงการ - 

17  
ครั้ง 

13 
กิจกรรม 

26โครงการ
37 กิจกรรม

14
โครงการ

 
4.1  จํานวนกิจกรรมในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

2 
กิจกรรม 

มี NA 5 
กิจกรรม

5 
กิจกรรม 

3 
โครงการ 

3
โครงการ

  

หมายเหตุ : NA (Not Applicable) หมายถึง ไมมีการคิดคาคะแนน 
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 แนวทางในการพัฒนา  
 

สถาบันสันตศิึกษา 
 

 จุดแข็ง  (Strength) 
 1. ผูนํามีประสิทธิภาพสูง 
 2. เปนหนวยงานที่มีบุคลากรนอยทําใหไมมีปญหาขัดแยงในการบริหารงานมากเหมือนองคกรอ่ืนๆ 
 3. บุคลากรมีความรับผิดชอบ ทุมเทกับงาน และมีใจรักในงาน 
 4. เปนที่ยอมรับขององคกรระหวางประเทศ 
 

 โอกาสในการพัฒนา (Opportunity for Improvement) 
  1. ควรมีบทบาทในการแนะแนวทางการแกไขปญหาความขัดแยงใหกับสังคมอยางมีขั้นตอน มีระบบ 
และมีความเปนกลางอยางชัดเจน 
  2. สถาบันควรเปนศูนยรวมขอมูลที่ทันตอเหตุการณ เก่ียวกับความขัดแยงและภัยคุกคามในภูมิภาคฯ 
อยางแทจริง เชน พัฒนาศูนยขอมูลของสถาบันในลักษณะหองสมุด  
  3. สถาบันและมหาวิทยาลัยควรมีความรวมมือในการดําเนินงาน ตามพันธกิจของสถาบันอยางใกลชิด 
และจริงจัง อาทิ โดยการมีสวนรวมของบุคลากร และการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้นอยาง
ตอเนื่อง 
  4. ควรจัดใหมีการใหความรูแกบุคลากรทั่วไปทุกระดับ เพื่อเสริมสรางใหบุคลากรเหลานั้นมีทักษะและ
สามารถแกไขปญหา ลดขอขัดแยงในระยะยาวอยางไดผล 
  5. ควรดําเนินการสรางขวัญ และกําลังใจแกบุคลากรของสถาบันใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้น เชน การกําหนดอัตรากําลังเพื่อบรรจุเปนพนักงานประจํา  
 6. สถานที่ทํางานควรแยกเปนเอกเทศ และมีพื้นที่รองรับกิจกรรมตางๆ ไดอยางเหมาะสม เพียงพอ 
 

สํานักวัฒนธรรม 
 

 จุดแข็ง  (Strength) 
 1.  เปนองคกรที่มีลักษณะงานเปนหนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 2.  เปนองคกรตัวแทนดานวัฒนธรรมอีสานซึ่งเปนชุมชนที่มีความเปนเอกลักษณและภูมิปญญาไทย
มากมาย 
 3.  มีสถานที่สวยงามและสามารถใชในการจัดกิจกรรมทั้งของมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก 
 4.  บุคลากรมีความรัก ความสามารถและความสนใจในดานวัฒนธรรม 
 5.  มีเครือขายงานกับชุมชนและองคกรภายนอกดานศิลปวัฒนธรรม 
 6.  มีผลงาน กิจกรรม งานสรางสรรคอยางตอเนื่อง และหลากหลาย 
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 โอกาสในการพัฒนา (Opportunity for Improvement) 
 1. รูปแบบองคกร การบริหารงานควรมีการระบุหนาที่ มอบหมายงาน และมาตรฐานของงานใหชัดเจน 
 2. ควรมีกลไกการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน ตลอดจนทบทวนผลการปฏิบัติงานในปที่ผานมา
เพื่อกําหนดภารกิจ วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนงาน รวมถึงเผยแพรใหบุคลากรไดรับทราบอยางทั่วถึง 
 3. ผูบริหารควรใหความสําคัญกับการประเมินคุณภาพภายในองคกรอยางจริงจัง โดยมีระบบประเมิน
คุณภาพภายในที่เปนรูปธรรมและใหบุคลากรทุกคนไดมีสวนรวมในกระบวนการ ตลอดจนมอบหมาย
ผูรับผิดชอบที่มีความรูความเขาใจในเรื่องการประกันคุณภาพ 
 4. ควรมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บฐานขอมูลเพื่อใหสามารถเรียกใชขอมูลในการบริหารจัดการองคกร 
 

 ขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย 
 1. ควรมีการสนับสนุนในเชิงงบประมาณที่ชัดเจนใหสํานักวัฒนธรรม เพื่อชวยสงเสริมงานดานการ
พัฒนาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันเปนพันธกิจหลักของมหาหาวิทยาลัย  
 2. ควรมีการบรรจุอัตราตําแหนงงานประจําในสํานักวัฒนธรรมใหเหมาะสมกับภาระงาน เพื่อใหบุคลากร
ไดทํางานอยางเต็มที่และตอเนื่อง 
 3. ควรใหทุนสนับสนุนในการทําวิจัยทางดานศิลปวัฒนธรรม เพื่อสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยในพันธ
กิจการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 4. สนับสนุนการทําวิจัยสถาบนัเพื่อการพัฒนาองคกรใหเขมแข็ง 
 

สํานักบริหารการวิจัย 
 

 จุดแข็ง  (Strength) 
 1. เปนองคกรขนาดเล็กมีความคลองตัวในการบริหารจัดการและพัฒนา 
 2. บุคลากรมีความมุงมั่น และตั้งใจเรียนรูเพื่อปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง 
 3. เปนหนวยงานใหม มีหนาที่รับผิดชอบภารกิจสําคัญของมหาวิทยาลัย และสามารถพัฒนางานในความ
รับผิดชอบไดอยางรวดเร็ว 
 

 โอกาสในการพัฒนา (Opportunity for Improvement) 
  1. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเปนสิ่งจําเปนที่จะชวยพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหภารกิจ
สําเร็จไดตามเปาหมาย 
  2. การตรวจสอบความถูกตองของฐานขอมูลการวิจัย และการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเปน
สิ่งจําเปน 
  3. การสัมมนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพจะชวยใหการทําเอกสารถูกตอง และ
นําไปใชในการพัฒนาหนวยงานได 
  4. การมอบอํานาจตัดสินใจดานการบริหารตามแผนงานของหนวยงานแกหัวหนาองคกร จะชวยให
ดําเนินการไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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สํานักวิชาศึกษาทั่วไป

 

 จุดแข็ง  (Strength) 
 1. ผูบริหารเปนผูที่ไดรับการยอมรับทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 2. บุคลากรมีความมุงมั่นและทุมเท ในการดาํเนินการของสาํนักงานตามภารกิจหลัก 
 3. มีการกําหนด Roadmap ในการผลิตบัณฑิตพึงประสงคอยางชัดเจน 
 

 โอกาสในการพัฒนา (Opportunity for Improvement) 
 1. สํานักฯ ควรคนหาวิชาศึกษาทั่วไปที่มีคุณสมบัติเฉพาะของมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่เปนเอกลักษณของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแกน เชน วิชาอีสานศึกษา เปนตน 
 2. ควรหาบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อจัดทําหนาที่ธุรการ เพราะบุคลากรที่มีอยูมีวุฒิปริญญาโท นาจะไดดําเนิน
กิจกรรมที่เก่ียวของกับการพัฒนา เชน การวิจัยสถาบัน 
 3. สํานักฯ ควรพิจารณาการเรียนการสอนแบบโมดูล โดยรายวิชาหนึ่ง อาจจะมีหลายๆ โมดูล และให
นักศึกษาเลือกเรียนโมดูลในรายวิชานั้น ตามความตองการของผูเรียน หรือความเหมาะสมของวิชาชีพ 
 4. ควรมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน ใหนักศึกษาสามารถใชประโยชนในการเรียนแบบ   
Self - Directed Learning ได และสามารถเชื่อมโยงขอมูลไปสูเอกสารอางอิงตางๆ 
 5. ควรมีการดูภาพรวมของรายวิชาศึกษาทั่วไป มิใหมีเนื้อหาซํ้าซอนกันในแตละรายวิชา 
 6. ควรมีการทําแผนระยะสั้น และระยะยาว และตั้งเปาหมายและความสัมฤทธิ์ในแตละดัชนีชี้วัด 
 

 ขอเสนอแนะของผูประเมินตอมหาวิทยาลัย 
 1. มหาวิทยาลัยควรจัดหาหองเรียนและอุปกรณภายในหองเรียนใหเพียงพอตอการเรียนในวิชาศึกษา
ทั่วไป  หากตองเปดวิชาใหมมากขึ้นแตตองจัดหาหองเรียนจากคณะตางๆ อาจไมสะดวก 
 2. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการที่จะชวยคัดเลือกอาจารยที่เหมาะสมในการสอนแตละหัวขอ และมีระบบ
การประเมิน ระบบตอบแทนตามผลงานการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หากจะประเมินอาจารยผานคณะอาจไม
เหมาะสม เพราะไมไดเก่ียวของกับการประเมินวิชานี้โดยตรง 
 3. การติดตามประเมินการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปและนํามาพัฒนาใหดีขึ้นจําเปนตองมีการทําวิจัย
สถาบัน  มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนใหมีการวิจัยสถาบันในหัวขอดังกลาว และเปดโอกาสใหมีการจางผูชวย
นักวิจัยของโครงการได 
 
 
 

สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ 
 

 จุดแข็ง  (Strength) 
 1. ผูบริหารมีความรูความสามารถดานการประกันคุณภาพเปนอยางดี รวมทั้งมีวิสัยทัศน ความมุงมั่น 
และความตั้งใจสูงในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  
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 2. บุคลากรมีความเขาใจในงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา และมีความมุงมั่นและตั้งใจในการ
ทํางานสูง สามารถทํางานไดดีและมีประสิทธิภาพ แมวาจะมีอัตรากําลังนอย  
 3. มีความสามารถในการประสานงานเพื่อการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอกอยางเปนระบบ            
 

 โอกาสในการพัฒนา (Opportunity for Improvement) 
 1. ควรมีการนําขอมูลการประเมินคุณภาพภายในมาวิเคราะห และพัฒนาเก่ียวกับดัชนีและเกณฑ          
ที่สําคัญๆ ที่สามารถบงชี้ถึงคุณภาพและสอดคลองกับแผนกลยุทธดานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 2. ควรมีกลยุทธในการสรางความเขาใจใหกับบุคลากรในมหาวิทยาลัยเก่ียวกับแผนงานดานการประกัน
คุณภาพ   
 3. ควรพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศสวนกลางเพื่อการรายงานผลการประเมินและประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอก ทั้งในระดับคณะ หนวยงาน ตลอดจนบุคลากรทุกระดับ 
 4. ควรจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความสัมพันธของกลุมผูปฎิบัติดานการประกันคุณภาพ
ทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน  
 5. ควรสนับสนุนและสรางขวัญกําลังใจใหแกบุคลากรในดานตางๆ เชน ทุนวิจัย สนับสนุนวัสดุอุปกรณใน
การปฏิบัติงาน เชน คอมพิวเตอรโนตบุค   
 

สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน 
 

 จุดแข็ง  (Strength) 
 1. มีงบประมาณสนับสนุน 
 2. มีอุปกรณ ครุภัณฑและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
 3. มีบุคลากรที่มีความรูและมีความเชี่ยวชาญในดานการจัดทําสื่อการเรียนการสอนและ e - learning     
ซ่ึงมีแนวโนมในการพัฒนาและทําหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการเรียนการสอนทางไกล 
          4. เปนหนวยงานที่มีขนาดเล็ก ทําใหการประสานงานและการดําเนินงานในดานตางๆ มีความรวดเร็ว 
และคลองตัว  
 

 โอกาสในการพัฒนา (Opportunity for Improvement) 
 1. ขาดผูนําองคกรที่เปนอิสระในการวางแผนและกําหนดทิศทางการดําเนินงาน  
 2.  ควรมีการกําหนดหรือหาแนวทางในการประชาสัมพันธใหผูเขารวมประชุมหรือกิจกรรมตางๆให
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว 
 3.  ควรมีการติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมหรือถายทอดองคความรูในการพัฒนาอาจารยใน
ดานการเรียนการสอน 
 4. มีบุคลากรลาออกบอย ทําใหการดําเนินกิจกรรมตางๆของหนวยงานเปนไปอยางไมตอเนื่อง  
 5. ในการจัดกิจกรรม/โครงการฯ ควรจะมีวิทยากรจากหนวยงานอื่นๆ ที่หลากหลายและสรางเครือขาย
เพื่อใหเกิดประโยชนสูดสุดกับผูเขารวมกิจกรรม/โครงการ  
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 6.  ควรมีนโยบายการใชครุภัณฑที่มีราคาแพงอยางคุมคา และมีการใชงานรวมกันกับหนวยงานตางๆ 
ภายในมหาวิทยาลัย 
 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ 
 

 จุดแข็ง  (Strength) 
 1.  สํานักงานวิเทศสัมพันธเปนที่ยอมรับและรูจักของคณะ/หนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยในดาน 
ความสามารถและศักยภาพในการทํางานใหบริการและสนับสนุนดานการตางประเทศ  
 2.  เปนที่ยอมรับและรูจักขององคกร/หนวยงานตางๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย สถานทูต และองคกร/
หนวยงานตางประเทศ ในการใหบริการสนับสนุนและประสานงานดานวิเทศสัมพันธ   
 3. มีการทํางานเชิงรุก โดยไดริเริ่มโครงการ/กิจกรรมใหมๆ ดานวิเทศสัมพันธ และดานการพัฒนา
ศักยภาพดานภาษาตางประเทศสําหรับนักศึกษา อาจารย บุคลากรสายสนับสนุน เชน โครงการเตรียมความ
พรอมภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอตางประเทศ โครงการอบรมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ สําหรับอาจารย     
การจัดระบบการดูแลและประสานงานดานทุนการศึกษาจากแหลงทุนตางประเทศสําหรับนักศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย หนวยงานตางๆ 
 

 โอกาสในการพัฒนา (Opportunity for Improvement)   
 1. เนื่องจากหนวยงานวิเทศสัมพันธมีภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของหนวยงาน ดังนั้นจึงควรจะไดมีการ
ปรึกษาหารือกับสํานักประเมินและประกันคุณภาพในการเพิ่มมาตรฐานที่ 8 ที่เปนมาตรฐานเฉพาะของหนวยงาน และ 
กําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินที่เหมาะสมตอไป ทั้งน้ีเพื่อใหสามารถนํามาใชในการตรวจประเมินรอบถัดไปได  
 2. เนื่องจากมหาวิทยาลัย รวมทั้งคณะวิชาตางๆ ไดมีการจัดทําบันทึกความเขาใจในการทําความตกลงที่
จะรวมมือกันในดานตางๆ กับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ (Memorandum of Understanding, MOU) เปนจํานวน
มาก ซ่ึงสํานักงานวิเทศฯ ไดมีการดําเนินการในการกระตุนใหมีกิจกรรมตางๆ เกิดขึ้นตาม MOU รวมทั้งได
พยายามติดตามผลการดําเนินการตางๆ ตาม MOU บางก็ตามแตก็ยังมีกิจกรรมตางๆ เกิดขึ้นไมมากเทาที่ควร 
ดังนั้นสํานักงานวิเทศฯควรที่จะไดรายงานผลการติดตามการดําเนินกิจกรรมที่เกิดจริง รวมทั้งรวบรวม MOU 
ตางๆ ที่มหาวิทยาลัย/หนวยงานจัดทําไว สงใหผูบริหารมหาวิทยาลัยและหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของทราบเปน
ระยะๆ อยางสม่ําเสมอ เพื่อเปนขอมูลในการพิจารณาดําเนินการตอไป 
 3.  ภารกิจของสํานักงานวิเทศฯจําเปนตองอาศัยบุคลากรที่มีทักษะทางดานภาษาอังกฤษที่ดีเยี่ยมและมีความรู
ความเขาใจงานดานวิเทศสัมพันธ ประกอบกับเปาหมายของมหาวิทยาลัยประการหนึ่ง คือการมุงสูความเปนสากล      
ซ่ึงจะตองมีการติดตอ สัมพันธ กับตางประเทศ และมีขอมูลเก่ียวกับมหาวิทยาลัยฯ ที่ครอบคลุมศักยภาพทุกดาน
รวมทั้งผลงานของมหาวิทยาลัย ที่เผยแพรเปนภาษาอังกฤษ ดังนั้นทางสํานักงานฯ จึงควรที่จะมีบุคลากรลักษณะ
ดังกลาวขางตนที่ทํางานเต็มเวลา รวมทั้งควรที่จะไดคํานึงถึงการสรางแรงจูงใจแกบุคลากรที่มีศักยภาพดังกลาวใหอยู
ปฎิบัติงานกับหนวยงาน ทั้งนี้เพื่อที่สํานักงานฯ จะไดสามารถดําเนินภารกิจที่เพิ่มขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ   
 4. สํานักงานวิเทศฯ ไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย 
ตัวชี้วัดการดําเนินการตางๆ ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย แตยังมิไดมีการถายทอดตัวชี้วัด
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และเปาหมายของหนวยงานลงสูระดับผูปฏิบัติงาน จึงควรที่จะไดดําเนินการดังกลาว รวมทั้งควรจะไดมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล และนําผลการประเมินไปเชื่อมโยงกับการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 5. สํานักงานวิเทศฯ ควรจะไดมีการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลและเอกสารตางๆ อยางเปนระบบเพื่อ
ความสะดวกตอการตรวจประเมินคุณภาพ 
 
 

 ศูนย/สถาบัน/สํานัก (หนวยงานสนับสนุนวิชาการ)  
 

ผลการตรวจประเมิน (ระดับ 1-5) 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด  
และ เกณฑการตรวจประเมิน 
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มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน        
1.1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคขององคกร และแผนการดําเนินงาน 5 4 4 4 4 4 
1.2 การกําหนดภารกิจและวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงาน 4 4 5 4 4 4 
1.3 มีการกํ าหนดแผนกลยุทธ ท่ี เชื่ อมโยง กับแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย  5 4 5 5 4 5 

1.4 รอยละของแผนการดําเนินงานที่ไดดําเนินการตามแผน 5 5 4 1 5 5 
1.5 รอยละของกิจกรรม/โครงการที่มีการประเมินผลการดําเนินงาน  5 5 1 - 3 3 
มาตรฐานที่ 2 การสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย        
2.1 การสนับสนุนดานการเรียนการสอน รายงานขอมูลเชิงปริมาณ 
2.2 การสนับสนุนดานการวิจัย รายงานขอมูลเชิงปริมาณ 
2.3 จํานวนบุคลากรที่ไดรับทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

- - 5 5 5 5 

2.4 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รายงานขอมูลเชิงปริมาณ 
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ        
3.1  การบริการวิชาการแกสังคม/ชุมชน  5 5 5 4 5 4 
3.2  จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความ 
ตองการของผูรับบริการ 

รายงานขอมูลเชิงปริมาณ 

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานการทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม       
4.1  จํานวนกิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รายงานขอมูลเชิงปริมาณ 
4.2 การมีสวนรวมในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่จัดขึ้นทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

5 5 - 4 5 5 

มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร       
5.1 ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 4 4 5 3 4 3 
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ผลการตรวจประเมิน (ระดับ 1-5) 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด  
และ เกณฑการตรวจประเมิน 
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5.2  การลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 5 5 5 - 5 3 
5.3  การพัฒนาความสามารถของบุคลากรตามภารกิจหลักของหนวยงาน 4 5 5 4 5 5 
5.4  รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู ทักษะทางวิชาชีพ 5 3 3 1 5 5 
5.5  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 4 3.5 5 3 5 3 
5.6  รอยละของเงินเหลือจายสุทธิ 5 5 5 0 1 4 
5.7  การใชทรัพยากรภายในและภายนอกรวมกัน 4 NA 5 4 4 4 
5.8  ระดับความสําเร็จในการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับ
องคกรสูระดับบุคคล 

4 NA 5 5 5 4 

มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานการบริหารจัดการ        
6.1  ภาวะผูนําของผูบริหาร 4 4 5 1 4 5 
6.2  ระบบการบริหารงานบุคคล 4 4 5 4 4 4 
6.3  การบริหารการเงินและงบประมาณ  4 5 5 4 3 5 
6.4  ระบบการประสานงานภายในหนวยงาน 4 5 5 5 4 4 
6.5  ระบบการประสานงานภายนอกหนวยงาน  4 4 5 5 3 4 
6.6  ระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อชวยในการบริหารจัดการ 5 4 5 1 3 5 
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ       
7.1  การประกันคุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจ 5 4 5 2 4 4 
7.2  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 5 4 4 4 4 4 

7.3  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 5 4 5 4 4 5 
มาตรฐานที่ 8 ตัวช้ีวัดเฉพาะของหนวยงาน         
8.1 ตัวช้ีวัดเฉพาะของศูนยบริการวิชาการ       
จํานวนอาจารยท่ีเขารวมกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ 5      
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เขารวมกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ 5      
8.2 ตัวช้ีวัดเฉพาะของศูนยคอมพิวเตอร       
จํานวนแบนดวิดท (Mbps.) ตอจํานวนนักศึกษา 10,000 คน  3     
จํานวนผูรับบริการสูงสุดผนระบบเครือขายไรสาย (คน) คิดที่ 25 
Concurrent User : 1 Access Point  3     

จํานวนคอมพิวเตอรท่ีสามารถใหนักศึกษาใชงานไดตามอัธยาศัย (เครื่อง)  3     
จํานวนจุด UTP  (จุด)  5     
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ผลการตรวจประเมิน (ระดับ 1-5) 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด  
และ เกณฑการตรวจประเมิน 

ศูน
ยบ

ริก
าร
วิช
าก
าร

 

ศูน
ยค

อม
พิว

เต
อร
 

ศูน
ยห

ัวใ
จส

ิริก
ิติ์ฯ

 

สถ
าบ

ันว
ิจัย

แล
ะพ

ัฒน
า 

สํา
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 

สํา
นัก

บร
ิหา

รแ
ละ
พัฒ

นา
วิช
าก
าร

 

8.3 ตัวช้ีวัดเฉพาะของศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ       
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรักษาพยาบาล   5    
8.4 ตัวช้ีวัดเฉพาะของสํานักวิทยบริการ       
ทรัพยากรสารสนเทศ (การจัดหา)     3  
การเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ     4  
การจัดบริการ     4  
ผูรับบริการ     5  
คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุดตอจํานวนนักศึกษา     5  
8.4 ตัวช้ีวัดเฉพาะของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ      5 
กลุมภารกิจบริหารงานทั่วไป      5 
กลุมภารกิจรับเขาศึกษา      5 
กลุมภารกิจทะเบียนเรียน      5 
กลุมภารกิจบริการ      5 
กลุมภารกิจพัฒนาวิชาการ      5 
 

ขอมูลเชิงปริมาณ 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด  
และ เกณฑการตรวจประเมิน 

ศูน
ยบ

ริก
าร

วิช
าก
าร

 

ศูน
ย

คอ
มพ

ิวเต
อร
 

ศูน
ยห

ัวใ
จ

สิร
ิกิต

ิ์ฯ 

สถ
าบ

ันว
ิจัย

แล
ะพ

ัฒน
า 

สํา
นัก

วิท
ย

บร
ิกา
ร 

สํา
นัก

บร
ิหา

ร
แล

ะพ
ัฒน

า
วิช
าก
าร

 

2.1 การสนับสนุนดานการเรียนการสอน 1โครงการ 10 รายวชิา - มี 8 รายการ 5 กิจกรรม
2.2 การสนับสนุนดานการวิจัย 2 เรื่อง - - มี 3 รายการ 2โครงการ
2.3 จํานวนบุคลากรที่ไดรับทุนวิจัยหรืองาน
สรางสรรคภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

- - - - - 5 คน 

2.4 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

- - 579,000
บาท 

ภานใน 
351,600.- 
ภายนอก 

7,355,005 

ภานใน 
2,750 
บาทตอ
คน 

140,000  
บาท 

3.2  จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 

97 
โครงการ 

3 
โครงการ 

4 
โครงการ มี 3 

โครงการ 
11 

กิจกรรม 
4.1 จํานวนกิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4 

กิจกรรม 
2 

โครงการ - มี 4 
กิจกรรม 

7 
กิจกรรม 

หมายเหต : NA (Not Applicable) หมายถึง ไมมีการคิดคาคะแนน
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 แนวทางในการพัฒนา  
 

ศูนยคอมพิวเตอร 
 

 จุดแข็ง (Strength) 
 1. เจาหนาที่มีประสบการณในการทํางานในศูนยคอมพิวเตอรมานาน มีความรักและยึดมั่นในองคกร 
 2. มีการบริหารงานงบประมาณใหเกิดความประหยัดไดดี 
 3. มีการพัฒนาระบบการทํางานเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาของการปฎิบัติงานไดดี ทําใหประหยัด
ทรัพยากรและเวลา 
 

 โอกาสในการพัฒนา (Opportunity for Improvement) 
 1. บุคลากรสวนใหญยังมีความเขาใจไมชัดเจนเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมขอมูล การปฎิบัติงานกับขอมูล
งานประกันคุณภาพ จึงเก็บขอมูลไดยังไมเปนระบบ และตองมาจัดทําเพื่อการประเมินคุณภาพในแตละครั้ง  
 3. เนื่องจากศูนยคอมพิวเตอรมีภารกิจหลักคือการใหบริการ ดังนั้นควรจัดระบบบริการในเชิงรุก เพื่อให
เพิ่มความพึงพอใจตอผูใชบริการ และเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธใหทั่วถึงผูรับบริการทุกกลุม  
 3. การใหบริการควรมีลักษณะเปน One-Stop Service เชน การโทรศัพท ควรมีสายตรง (Direct line) หรือ
ควรจะมีการบริการตอบขอปญหา (Call Centre)  
 4. ศูนยคอมพิวเตอรควรมีการสนับสนุนงบประมาณ สําหรับการพัฒนางานหรือระบบงาน และควร
สงเสริมใหมีการจดลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร (ถามี) 
 5. ศูนยคอมพิวเตอรควรจัดใหมีระบบการประสานงานกับบริษัทเอกชนในไอทีคลีนิก เพื่ออํานวยความ
สะดวกแกผูรับบริการ ซ่ึงจะชวยลดระยะเวลาในการใหบริการของเจาหนาที่ 
 

ศูนยบริการวิชาการ 
 

 จุดแข็ง  (Strength) 
 1. ผูบริหารมีการสรางเครือขายความรวมมือกับภายนอก 
 2. มีภาระกิจทีห่ลากหลายและตอบสนองตอความตองการของสังคมภายนอกไดดี 
 3. บุคลากรมีความมุงมั่น อดทน ที่จะทํางานใหลลุวงตามภารกิจ 
 

 โอกาสในการพัฒนา (Opportunity for Improvement) 
 1. บุคลากรสายสนับสนุนมีอัตราการเปลี่ยนงานบอยมาก หากไดรับการสนับสนุนใหบุคลากรมีความ
มั่นคงในการทํางาน นาจะเปนผลดีตอภารกิจของศูนยบริการวิชาการ 
 2. ควรแสวงหาทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกใหมากกวาที่เปนอยู เพื่อใหสามารถรองรับภาระกิจดาน
การบริการวิชาการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 3. ควรมีจัดทําระเบียบหรือหลักเกณฑในการบริหารทรัพยากรเพื่อเอ้ือตอการทํางาน 
 4. ควรเผยแพรความรูที่จัดอบรมไปแลวและองคความรูที่เปนประโยชน ใหบุคคลทั่วไปไดรับความรู โดย
ผานเว็ปไซตของศูนย 
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 5. ควรมีเครือขายของผูเชี่ยวชาญภายในมหาวิทยาลัยที่เปนปจจุบันและครอบคลุมเพื่อใหสามารถ
ตอบสนองตอความตองการ การบริการวิชาการภายนอกไดอยางรวดเร็ว 
 

ศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันอกเฉียงเหนือ 
 
 

 จุดแข็ง  (Strength) 
 1. ผูบริหาร 
 1.1 ผูนํามีวิสัยทัศน มีความมุงมั่น และสื่อเปาหมายขององคกรแกบุคลากรอยางชัดเจน  
 1.2 สามารถจัดการ แกไขปญหาขององคกรไดเปนอยางดี 
 2. บุคลากร 
 2.1 สวนใหญเปนคนรุนใหม ทําใหสามารถปรับตัวเขากับระบบการบริหารงานรูปแบบใหมไดเร็ว 
 2.2 มีคานิยมที่ดีตอองคกร มีความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร และทุมเทใหกับการทํางาน 
 2.3 มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง  
 3. ภารกิจ  
 3.1 องคกรสามารถปฏิบัติภารกิจใหบรรลุเปาหมายไดเปนอยางดี โดยใหบริการผาตัด ดานโรคหัวใจ
และหลอดเลือดไดมากเปนอันดับ 2 ของประเทศ จนทําใหเปนที่รูจักกวางขวางขึ้นมาก 
 3.2 มีการดําเนินงานเชิงรุกที่จะทําใหชุมชนภาคอีสานไดรูจัก ใหความไววางใจจนมีผูมารับบริการ
เพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน  
 4. การใชประโยชนจากทรัพยากร 
 4.1 สามารสรางเครือขายดานวิชาการกับสวนกลางและสวนภูมิภาคไดเปนอยางดีเพื่อสนับสนุนให
องคกรปฏิบัติภารกิจไดบรรลุเปาหมาย 
 4.2 มีการประสานงานและทํางานรวมกันกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดเปนอยางดี   
จนสามารถใหบริการผูปวยโครงการสุขภาพดีถวนหนาไดดี 
 5. นวัตกรรม  
 5.1 สามารถสรางนวัตกรรมทางการดูแลผูปวย โดยการดําเนินการรวมกับภาคประชาชน ใหมีสวน
รวมในการดูแลสุขภาพของผูปวย   
 

 โอกาสในการพัฒนา (Opportunity for Improvement) 
 1. ดานการบริหาร 
 1.1 ควรนําระบบการสื่อสารที่เปนรูปธรรม มาใชประโยชนอยางตอเนื่อง เพื่อใชในการสื่อสารและ
ประสานงานที่ดี โดยเฉพาะระหวางหนวยงานตางๆ เนื่องจาก งคกรบริหารแบบ Flat - Organization 
 1.2 ระบบการสั่งงาน บางสวนยังมีความไมชัดเจน   
 2. บุคลากร 
 2.1 ควรทําการวิเคราะหความตองการบุคลากร โดยเฉพาะทีมใหบริการดูแลผูปวย ใหเหมาะสม 
เพื่อวางแผนรองรับอัตราการขยายงานอยางรวดเร็ว เพื่อปองกันการหมดไฟ (Burn out) และการสงเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี 
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 2.2 ควรพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนความกาวหนาของพนักงานภาครัฐ 
 2.3 ควรปรับระบบการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ใหสามารถตอบสนองการขยายงานในอนาคต 
 3. โครงสรางทางกายภาพ 
 3.1 ยังมีขอจํากัดเกี่ยวกับโครงสรางทางกายภาพสําหรับการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในประเด็นเก่ียวกับ
ความปลอดภัย จากอัคคีภัย ซ่ึงถือเปนความเสี่ยงที่สําคัญ 
 4. ระบบฐานขอมูล  
 4.1 ควรปรับปรุงระบบการจัดการขอมูลในสวนที่ใชในการอางอิง และประกอบการตรวจประเมิน 
โดยสามารถสืบคนไดโดยเร็ว และยังสามารถใชประโยชนในการวางแผนงานดวย  
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 จุดแข็ง  (Strength) 
 1. ภาระกิจบุคลากรดานการวิจัยมีความชัดเจน มีอิสระการทํางานชัดเจน 
 2. เปนองคกรขนาดเล็ก มีความคลองตัวในการบริหารจัดการ 
 3. บุคลากรมีวุฒิการศึกษาและศักยภาพสูง  
 4. บุคลากรมีความภูมิใจในผลงานที่ทํา มีความสามัคคีเก้ือหนุนในการรวมมือกันในการทํางาน 
 5. มีเครือขาย ภาคี รวมมือทางวิชาการ และการวิจัยกับองคกรภายนอก 
 6. ไดรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยภายนอกจํานวนมาก 
 

 โอกาสในการพัฒนา (Opportunity for Improvement) 
 1. ควรมีโครงสรางและภารกิจองคกรที่ชัดเจน 
 2. จํานวนโครงการวิจัยและงบประมาณมีจํานวนมาก จึงควรสนับสนุนใหมีการตีพิมพผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการเพิ่มขึ้น โดยการกําหนดใหเปนเกณฑการวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการวิจัย 
 3. ควรมีการติดตามประเมินผลการวิจัย การนําไปใชประโยชนใหมากขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับพันธ
กิจการวิจัยและพัฒนาของหนวยงาน 
 4. ควรเรงรัดการพัฒนาระบบฐานขอมูลขององคกร 
 5. ควรสรางเครือขายวิจัยและวิชาการ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแกนเพิ่มมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการเปน ”
มหาวิทยาลัยวิจัย” 
 

สํานักวิทยบริการ 
 

 จุดแข็ง  (Strength) 
 1. หนวยงานมีการกําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตรและวัตถุประสงคที่ชัดเจน บุคลากรสามารถนําไปกําหนด
เปนโครงการและกิจกรรมที่สรางสรรคได  
 2. เปนหนวยงานหลักที่มีความสําคัญในการสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัยและมีความตองการจาก
ผูใชบริการอยางมาก 
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 3. ผูบริหารและบุคคลากรมีความมุงมั่นในการบริการและพรอมที่จะตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการ 
 4. ผูนํามีวิสัยทัศน ความมุงมั่นและตั้งใจในการพัฒนาองคกร เชน ใชสํานักฯ เปนจุดหลักใหนักเรียน
เลือกเรียนในมหาวิทยาลัยขอนแกนมากขึ้น มีการประเมินผูบริหารเพื่อพัฒนา 
 5. บุคลากรมีความมุงมั่นในการพัฒนาอยางตอเนื่อง มีการปรับโครงสรางและกระบวนการทํางาน      
ของหนวยงาน 
 6. หนวยงานมีทรัพยากรหลากหลายประเภทที่ เปนแหลงเรียนรู เพื่อตอบสนองความตองการ           
ดานการศึกษา การวิจัย วิชาการของผูรับบริการ 
 7. บุคลากรมีความสามารถในการสรางสรรคงาน โครงการ/กิจกรรม ที่นํามาสูชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย  
ในระดับประเทศ 
 8. มีนโยบายในการจัดสรรเงินสําหรับการพัฒนาบุคลากรทั้งรายบุคคลและกลุมภารกิจอยางชัดเจน 
 
 

 โอกาสในการพัฒนา (Opportunity for Improvement) 
 1. ควรใชกระบวนการวิจัยในการดําเนินการประกันคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพในทุกๆ ดาน        
ขององคกร 
 2. หนวยงานควรมีการสนับสนุนแหลงทุนดานการวิจัยทั้งภายในและภายนอกเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาองคกร  
 3. ควรกําหนดทิศทางการวิจัยสําหรับบุคลากรที่สอดคลองกับดัชนีความสําเร็จของหนวยงานมากขึ้น เชน
การประเมินผลการเขาถึงทรัพยากร การจัดบริการ การมีทรัพยากรสารสนเทศตรงกับผูใชบริการ 
 4. ควรจัดพื้นที่การใชสอยในแตละสวนของสถานที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูใชบริการ กอใหเกิด
บรรยากาศแหงการเรียนรู สะทอนเอกลักษณและภาพลักษณของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 5. เนื่องจากสํานักฯ เปนหนวยงานที่เปนแหลงเรียนรูที่สําคัญและตองมีการพัฒนาขอมูล สื่อสารสนเทศ
ตางๆ ที่ทันสมัยอยางตอเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงควรใหการสนับสนุนทางดานงบประมาณอยางเพียงพอและ
ตอเนื่อง  
 6. ควรพัฒนาเครือขายหองสมุดระหวางสถาบัน ภูมิภาค ระดับประเทศและระหวางประเทศ เพื่อการ
บริการอยางกวางขวาง ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
 7. ควรอํานวยจากความตองการการบริการจากหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย ทางสํานักฯ ควรมีการ
จัดระบบหรือรูปแบบของการใหบริการที่เปนกิจกรรมหรือโครงการที่ชัดเจน เชน การไปเปนอาจารยพิเศษใหกับ
คณะตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับดัชนีชี้วัดความสําเร็จที่กําหนด 
 8. ควรพัฒนาพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุใหเปนแหลงเรียนรูและแหลงทองเที่ยวเชิงการศึกษา 
 9. ความสะดวกสําหรับผูมารับบริการ เชน สถานที่จอดรถที่เพียงพอ 
 

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 

 จุดแข็ง  (Strength) 
  1. มีผูนําที่มีวิสัยทัศน และมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ มีการพัฒนางานที่รับผิดชอบโดย
นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช ทําใหสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประหยัดงบประมาณของรัฐ รวมทั้งสามารถ
จูงใจใหผูรวมงานทํางานไปในทิศทางที่เปนเปาหมายขององคกร    
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  2. เปนหนวยงานที่พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีการสรางนวัตกรรมที่ชวยใหผลการดําเนินงานของ
หนวยงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ที่นาจะเปนแบบอยางแกหนวยงานอื่นได 
  3. บุคลากรในองคกรมีทัศนคติที่ดีตอองคกร มีความศรัทราในผูนํา รวมแรงรวมใจทํางานเพื่อนําองคกร
สูเปาหมายที่ตั้งไว 
  4. มีการดําเนินการดานการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องและเปนระบบ บุคลากรในองคกรให
ความสําคัญและความรวมมือกับการประกันคุณภาพ 
 

 โอกาสในการพัฒนา (Opportunity for Improvement) 
  1. ยุทธศาสตรขององคกรควรลอตามพันธกิจขององคกร ซ่ึงมี 4 ดาน คือสนับสนุนการบริหารและ
ดําเนินงานดานวิชาการ การจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ฯลฯ ดังนั้นจึงควรให
ความสําคัญกับยุทธศาสตรในเรื่องการบริหารและการดําเนินงานวิชาการ การจัดการศึกษามากกวาการสรางและ
พัฒนาผลงานวิจัย 
  2. ในปจจุบันสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการไดดําเนินงานในสวนของการใหบริการในเชิงรับอยางมี
ประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามควรที่จะไดพิจารณาการดําเนินงานในเชิงรุกรวมดวย เชน การรวบรวมและวิเคราะห
ขอมูลตางๆ ที่ทางสํานักฯ มีและนําเสนอแกผูบริหารและคณะวิชาตางๆ ที่เก่ียวของ เชน หลักสูตรที่ยังไมไดมีการ
ปรับปรุงหลังจากใชมาแลวเกิน 5 ป จํานวนนักศึกษารับเขาที่ลดลง 
  3. ควรมีจุดประชาสัมพันธ ติดตอสอบถาม บริเวณดานหนาของที่ทําการของสํานักฯ และมีปายบอกทาง
ของจุดใหบริการในแตละภารกิจที่ชัดเจนมากกวาที่เปนอยู 
  4. ควรมีการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรที่รับผิดชอบภารกิจที่ตองใชความรูความสามารถ
เฉพาะทาง เชน ดานการใหคําแนะนําเก่ียวกับการจัดทําหลักสูตร ฯลฯ เพื่อใหสามารถใหคําแนะนําแกผูมารับ
บริการไดอยางที่ผูใชบริการคาดหวัง 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 
 

สรุปผลการตรวจประเมินคณะในภาพรวมของมหาวิทยาลัยขอนแกน
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ผลการประเมิน (ระดับ 1-5)

 
 

สรุประดับผลการตรวจประเมิน ตามมาตรฐานที่ 1-7 
หนวยงานกลุมการเรียนการสอนหรือคณะ 
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*   ไมสอดคลองกับภารกิจ 
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มาตรฐานท่ี 2 การวิจัยและงานสรางสรรค
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ผลการประเมิน (ระดับ 1-5)

 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 3 การบริการวิชาการ
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*   ไมสอดคลองกับภารกิจ 

 * 

*   ไมสอดคลองกับภารกิจ 

 * 
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มาตรฐานท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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มาตรฐานท่ี 5 การพัฒนาสถาบันและบุคลากร
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*   ไมสอดคลองกับภารกิจ 
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มาตรฐานท่ี 6 การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน
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มาตรฐานท่ี 7 ระบบการประกันคุณภาพ
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สรุปผลการประเมินหนวยงานสนับสนุนในภาพรวมของมหาวิทยาลัยขอนแกน
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มาตรฐานท่ี 2 การสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
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มาตรฐานท่ี 3 การบริการวิชาการ

0

4

3 3

4

3

4

5

3 3

4 4 4 4

5 5 5

4

5

4 4

0

1

2

3

4

5

กอง
คลัง

กอง
กลา
ง

กอง
แผน

งาน

กอง
การ
เจาห

นาท
ี่

กอง
กิจก
ารน
ักศึก

ษา

กอง
อาค
ารแ
ละส
ถาน
ที่

หน
วยต

รวจ
สอบ

ภาย
ใน

สถา
บัน
สันต

ิศึกษ
า

สําน
ักวัฒ

นธร
รม

สําน
ักบร

ิหาร
การ
วิจัย

สําน
ักวิช
าศึก
ษาท

ั่วไป

สําน
ักงา
นป
ระเ
มิน
ฯ

สําน
ักบร

ิหาร
และ
พัฒ
นาฯ

สําน
ักนว

ัตกร
รม

ศูน
ยบร

ิการ
วิชา
การ

ศูน
ยคอ

มพิ
วเต
อร

ศูน
ยหัว

ใจสิ
ริกิต

ิ์

สถา
บัน
วิจัย
และ
พัฒ
นา

สําน
ักวิท

ยบร
ิการ

สําน
ักงา
นวิเ
ทศ
สัมพั

นธ

มห
าวิท
ยาลั
ยขอ
นแก

น

ผลการประเมิน (ระดับ 1-5)

* *  *     *     *   *      *      *  *  *     * 

*   ไมสอดคลองกบัภารกิจ

* 

*   ไมสอดคลองกบัภารกิจ
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มาตรฐานท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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มาตรฐานท่ี 5 การพัฒนาสถาบันและบุคลากร
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มาตรฐานท่ี 6 การบริหารจัดการ
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มาตรฐานท่ี 7 ระบบการประกันคุณภาพ
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ภาคผนวกที่ 3

  

 
 
 
 

ขอมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแกน  
ตามมาตรฐาน และ ตัวบงชี ้ปการศึกษา 2548 

ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. 
 

**************************************************************************** 



    ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2548      
 

 

 
หนา 222 

 

ช่ือมาตรฐานและตัวบงช้ี ปการศึกษา 
2546 

ปการศึกษา 
2547 

ปการศึกษา 
2548 

มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต    
1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและ
การประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

83.35 88.97 95.75 

1.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดทํางานตรง
สาขาที่สําเร็จการศึกษา 

NA NA 92.31 

1.3 รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไป
ตามเกณฑ 

NA NA 86.65 

1.4 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ 
และผูใชบัณฑิต 

7.62 
(เกณฑระดับ 1-10) 

(76.01%) 

3.87  
(เกณฑระดับ 1-5) 

(77.40%) 

อยูระหวาง 
การดําเนินการ 

1.5 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาท่ีจบการศึกษาไม
เกิน 3 ป ท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดาน
วิชาการ วิชาชีพคุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทาง
วิชาการหรือดานอ่ืนที่เก่ียวของกับคุณภาพบัณฑิตใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในรอบ 3 ปท่ีผานมา 

48 51 311 

1.6 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่
ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายใน
รอบ 3 ปท่ีผานมา 

- 10 (ชิ้นงาน) 98 (ชิ้นงาน) 

1.7 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่
ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท
ท้ังหมด 

24.81 33.81 54.74 

1.8 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่
ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอก
ท้ังหมด 

56.00 92.86 161.36 

มาตรฐานที่ 2 ดานการวิจัยและงานสรางสรรค    
2.1 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ 
เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติ
และระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 

23.07 27.62 66.49 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคของ
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 

62,438.45 
(บาท:คน) 

68,499.06 
(บาท:คน) 

86,194.43 
(บาท:คน) 

2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา (บาท:คน) 

36,725.84 
 

78,841.41 
 

159,381.31 
 

2.4 รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัย หรือ
งานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจํา 

7.04 17.01 37.03 

2.5 รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรือ 2.12 2.52 30.06 



ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2548      
 

 

  

 
      หนา 223

ช่ือมาตรฐานและตัวบงช้ี ปการศึกษา 
2546 

ปการศึกษา 
2547 

ปการศึกษา 
2548 

งานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจํา 

(นับเฉพาะหัวหนาโครงการ) (นับเฉพาะหัวหนาโครงการ) (นับรวมผูรวมโครงการ) 

2.6 รอยละของบทความวิ จัยที่ ได รับการอ าง อิง 
(citation)ใน refereed journal หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

0.080 13.78 33.73 

2.7 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการ
จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรตอ
จํานวนอาจารยประจํา ในรอบ 5 ปท่ีผานมา (ชิ้นงาน) 

2 5  13 

มาตรฐานที่ 3 ดานการบริการวิชาการ     
3.1 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ และนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 

35.20 30.67 78.83 

3.2 รอยละของอาจารยท่ีเปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ
และกรรมการวิชาชีพในระดับหรือตออาจารยประจํา 

37.44 14.66 40.74 

3.3 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการ
วิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอน และการวิจัย 

- - ระดับ 5  

3.4 คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการ
และวิชาชีพเพ่ือสังคมตออาจารยประจํา (บาทตอคน) 

20,344.59 24,443.43 70,471.87 

3.5 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรับ
การยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

   

3.6 รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพในนามสถาบันตออาจารยประจํา (บาท) 

12,057,262.34 36,597,802.69 37,467,135.24 

มาตรฐานที่ 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

   

4.1 รอยละของกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และ
สรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวน
นักศึกษา 

  9.70 

4.2 รอยละของคาใชจาย และมูลคาท่ีใชในการอนุรักษ 
พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม
ตองบดําเนินการ 

1.45 
 

0.54 
 

1.50 
 

มาตรฐานที่ 5 ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร    
5.1 สภาสถาบัน และผูบริหารมีวิสัยทัศนท่ีขับเคลื่อน
พันธกิจ และสามารถสะทอนถึงนโยบาย วัตถุประสงค 
และนําไปสูเปาหมายของการบริหารจัดการที่ดี มีการ

NA NA 6 ขอ 
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ช่ือมาตรฐานและตัวบงช้ี ปการศึกษา 
2546 

ปการศึกษา 
2547 

ปการศึกษา 
2548 

บริหารแบบมีสวนรวม เนนการกระจายอํานาจโปรงใส 
และตรวจสอบได รวมทั้งมีความสามารถในการผลักดัน
สถาบันใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
5.2 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู โดยอาศัยผล
การประเมินจากภายในและภายนอก 

NA NA ระดับ 4  

5.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธท่ีเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรชาติ 

NA NA ระดับ 5  

5.4 การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบัน
รวมกัน 

NA NA ระดับ 5  

5.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร การ
เรียนการสอน และการวิจัย 

NA NA ระดับ 3  

5.6 สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลา
เทียบเทา) (บาทตอคน) 

487,462,900:15,229.11 416,076,200:20,074.80 83,721.51  

5.7 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลา
เทียบเทา) (บาทตอคน) 

116,201.22 115,504.17 95,605.98 

5.8 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ NA NA 21.61 

5.9 รอยละของอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการ
หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 

NA NA 54.68 

5.10 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังใน
ประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา 

20,169,305 30,751,074 23,932.28 

5.11 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับ
การพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ท้ังในประเทศ
และตางประเทศ 

NA NA 83.86 

มาตรฐานที่ 6 ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน    
6.1 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตร
ท้ังหมด 

100 100 100 

6.2 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา 

8.72 
(15,229.11:1,747) 

11.77 
(20,074.80:1,705) 

16.83 

6.3 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาตออาจารยประจํา 

34.63 36.66 40.90 

6.4 รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงวิชาการ    
- ศาสตราจารย 1.03 1.00 1.16 
- รองศาสตราจารย 23.30 24.11 25.00 
- ผูชวยศาสตราจารย 33.77 34.60 35.71 
- อาจารย 41.90 40.29 38.19 
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ช่ือมาตรฐานและตัวบงช้ี ปการศึกษา 
2546 

ปการศึกษา 
2547 

ปการศึกษา 
2548 

6.5 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
(Professional Ethics) 

NA NA ระดับ 3  

6.6 กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
โดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและประสบการณ
จริง 

63.24% มี 5 ขอ 

6.7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการ
สอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

80-95% 70.07% 4.01 

6.8 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการ
พัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา 

- - 98.06 

6.9 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด
คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา 

2,375.73 1,298.07 7,526.71 

มาตรฐานที่ 7 ดานระบบการประกันคุณภาพ    
7.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่
กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

ระดับ 5  ระดับ 5  ระดับ 5  

7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน ระดับ 5  ระดับ 5  ระดับ 5  
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ขอมูลเชิงปริมาณ  
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2548 

ภาคผนวกที่ 4 
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ขอมูลเชิงปริมาณ ปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

1 จํานวนคณะหรือหนวยงานเทียบเทา 19 
2 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน 294 
  2.1 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนประกาศนียบัตร 3 
  2.2 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระดับปริญญาตรี 92 
  2.3 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 23 
  2.4 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระดับปริญญาโท 123 
  2.5 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระดับปริญญาเอก 53 
  2.6 จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน 294 
3 จํานวนอาจารยประจํา (ไมรวมโรงเรียนสาธิต) 1,731 
  3.1 อาจารยขาราชการ 1,525 
  3.2 อาจารยพนักงาน 206 
4 วุฒิการศึกษาของอาจารยประจํา (ไมรวมโรงเรียนสาธิต) 1,731 
  4.1 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา 708 
  4.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา 889 
  4.3 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 134 
  4.4 ต่ํากวาปริญญาตรี 3,462 
5 ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา 1,731 
  5.1  ศาสตราจารย 20 
  5.2 รองศาสตราจารย 432 
  5.3 ผูชวยศาสตราจารย 618 
  5.4 อาจารย 661 
6 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด   23,854 
  6.1 ระดับปริญญาตรี 18,422 
  6.1.1  ภาคปกติ 14,946 
  6.1.2  ภาคพิเศษ 3,476 
  6.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 140 
  6.2.1  ภาคปกติ 140 
  6.2.2  ภาคพิเศษ - 
  6.3 ระดับปริญญาโท 4,777 
  6.3.1  ภาคปกติ 1,986 
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  6.3.2  ภาคพิเศษ 2,791 
  6.4 ระดับปริญญาเอก 515 
  6.4.1  ภาคปกติ 400 
  6.4.2  ภาคพิเศษ 115 
7 บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด 4,712 
  7.1 ระดับปริญญาตรี 3,537 
  7.1.1  ภาคปกติ 2,977 
  7.1.2  ภาคพิเศษ 560 
  7.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 107 
  7.2.1  ภาคปกติ 105 
  7.2.2  ภาคพิเศษ 2 
  7.3 ระดับปริญญาโท 1,032 
  7.3.1  ภาคปกติ 409 
  7.3.2  ภาคพิเศษ 623 
  7.4 ระดับปริญญาเอก 36 
  7.4.1  ภาคปกติ 18 
  7.4.2  ภาคพิเศษ 18 
8 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและการ

ประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งศึกษาตอในระยะเวลา 3-12 ป   
95.75 

  กรณีไมนับผูศึกษาตอ 72.31 
9 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จ

การศึกษา 
92.31 

10 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนตาม
เกณฑทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

86.65 

11 เงินเดือนเริ่มตนของบัณฑิต  (บาท) 11,760 
12 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาท่ีจบการศึกษาไมเกิน 3 ป ท่ี

ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองฯในรอบ 3 ปท่ีผานมา 
311 

  12.1  ระดับชาติ 300 
  12.2   ระดับนานาชาติ 11 
13 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัล

ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ปท่ีผานมา(เรื่อง)
98 
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  13.1   ระดับชาติ 98 
  13.2   ระดับนานาชาติ - 
14 จํานวนบทความวิทยานิพนธท้ังหมด  (เรื่อง) 508 
   14.1  ระดับปริญญาโท 464 
   14.2  ระดับปริญญาเอก 44 
15 จํานวนบทความจากวิทยานิพนธท่ีตีพิมพเผยแพร (เรื่อง) 295 
   15.1. ระดับปริญญาโท 254 
   15.2  ระดับปริญญาเอก 71 
16 จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร และ/หรือ

นําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ  (เรื่อง) 
1,002 

17 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจํา (บาทตอคน) 

86,194.43 

  17.1  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายใน 129,895,000 
  17.2  จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด  1,731 
  17.3  จํานวนอาจารยประจําท่ีปฎิบัติงานจริง 1,507 
18  เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน

ตอจํานวนอาจารยประจํา  
159,381.31 

  18.1  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายนอก 240,187,641 
  18.2  จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด  1,731 
  18.3  จํานวนอาจารยประจําท่ีปฎิบัติงานจริง 1,507 
19 จํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก

ภายในสถาบัน  (คน) 
558 

20 จํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบัน (คน) 

453 
(รวมผูรวมโครงการ) 

21 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation)ฯ (เรื่อง) 584 
  21.1   ระดับชาติ 400 
  21.2   ระดับนานาชาติ 184 
22 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญาหรือนุสิทธิบัตรในรอบ  5  ปท่ีผานมา  
(ชิ้นงาน) 

13 

23 จํานวนแหลงใหบริการใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรับการ
ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 
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24 จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ี

ตอบสนองความตองการของสังคม  ชุมชน  ประเทศชาติและ
นานาชาติ  (กิจกรรม) 

1,188 

25 จํานวนอาจารยท่ีเปนที่ปรึกษา/กรรมการวิทยานิพนธภายนอก
สถาบัน  เปนกรรมการวิชาการ และกรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  (คน) 

614 

26 คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการ และ
วิชาชีพเพ่ือสังคม  (บาท) 

106,201,109 

27 รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพในนาม
สถาบัน 

37,467,135.24 

28 กิจกรรมการอนุรักษ  พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ
และวัฒนธรรม  (กิจกรรม/โครงการ) 

1,512 

29 คาใชจาย และมูลคาท่ีใชในการอนุรักษ  พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ฯ (บาท) 

16,915,023.21 

30  สินทรัพยถาวร   2,834,897,005 
31 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 95,605.98 
  31.1   คาใชจายทั้งหมด 2,683,940,114.17 
  31.2   จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 28,072.93 
32 งบดําเนินการทั้งหมด (รวมงบแผนดินและเงินรายได) 1,437,067,000 
33 เงินเหลือจายสุทธิ  (บาท) 647,006.95 
34 เงินรายรับทั้งหมด (บาท) 4,308,295,600 
  34.1   งบประมาณแผนดิน 2,318,723,100 
  34.2   งบประมาณเงินรายได       1,989,572,500 
35 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศและ 

ตางประเทศ 
32,685,688.51 

  35.1  ในประเทศ 29,305,689 
  35.2   ตางประเทศ 3,380,000 
36 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู 

และทักษะในวิชาชีพท้ังในประเทศและตางประเทศ  (คน) 
2,561 

37 จํานวนของนักศึกษาที่ เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนา
นักศึกษา 

58,746 

38 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศตอนักศึกษา  

7,526.71 
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ขอมูลเชิงปริมาณ  
ในระดับคณะ ปการศกึษา 2548 

ภาคผนวกที่ 5 
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ขอมูลเชิงปริมาณ ปการศึกษา 2548 เทคโนโลยี วิทยาศาสตร เกษตรศาสตร 
1 จํานวนภาควิชา/สาขา/หนวยงาน 4 10 10 
2 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน 3 32 44 
  2.1 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนประกาศนียบัตร - - - 
  2.2 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระดับปริญญาตรี 1 10 11 
  2.3 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต - 1 - 
  2.4 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระดับปริญญาโท 1 16 21 
  2.5 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระดับปริญญาเอก 1 5 12 
  2.6 จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน 3 32 44 
3 จํานวนอาจารยประจํา (ไมรวมโรงเรียนสาธิต) 50 215 116 
  3.1 อาจารยขาราชการ 48  98 
  3.2 อาจารยพนักงาน 2  17 
4 วุฒิการศึกษาของอาจารยประจํา (ไมรวมโรงเรียนสาธิต) 50   
  4.1 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา 26 82 73 
  4.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา 24 106 42 
  4.3 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา - 27 1 
  4.4 ต่ํากวาปริญญาตรี - - - 
5 ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา    
  5.1  ศาสตราจารย 0 2 3 
  5.2 รองศาสตราจารย 12 32 57 
  5.3 ผูชวยศาสตราจารย 18 85 22 
  5.4 อาจารย 20 95 34 
6 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด   609 2,216 2,024 
  6.1 ระดับปริญญาตรี 505 1,746 1,470 
  6.1.1  ภาคปกติ 454 1,558 1,476 
  6.1.2  ภาคพิเศษ 51 188 - 
  6.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต - - - 
  6.2.1  ภาคปกติ - - - 
  6.2.2  ภาคพิเศษ - - - 
  6.3 ระดับปริญญาโท 77 419 458 
  6.3.1  ภาคปกติ 72 227 312 
  6.3.2  ภาคพิเศษ 5 192 146 
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  6.4 ระดับปริญญาเอก 27 51 96 
  6.4.1  ภาคปกติ 27 51 96 
  6.4.2  ภาคพิเศษ - - - 
7 บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด 108  495 
  7.1 ระดับปริญญาตรี 89 306 362 
  7.1.1  ภาคปกติ 89 265 362 
  7.1.2  ภาคพิเศษ - 41 - 
  7.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต - - 1 
  7.2.1  ภาคปกติ - - 1 
  7.2.2  ภาคพิเศษ - - - 
  7.3 ระดับปริญญาโท 17 51 132 
  7.3.1  ภาคปกติ 17 38 93 
  7.3.2  ภาคพิเศษ - 18 39 
  7.4 ระดับปริญญาเอก 2 4 17 
  7.4.1  ภาคปกติ 2 4 17 
  7.4.2  ภาคพิเศษ - - - 
8 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ท่ีไดงานทําและการ

ประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งศึกษาตอในระยะเวลา 1 ป   
75 162 86.88 

  กรณีไมนับผูศึกษาตอ    
9 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จ

การศึกษา 
63 113 77.83 

10 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนตาม
เกณฑทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

60 NA 73.68 

11 เงินเดือนเริ่มตนของบัณฑิต  (บาท)  93.98 %  
12 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาท่ีจบการศึกษาไมเกิน 3 ป  

ท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองฯ ในรอบ 3 ปท่ีผานมา 
1 47 23 

  12.1  ระดับชาติ 1  20 
  12.2   ระดับนานาชาติ -  3 
13 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัล

ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ภายในรอบ 3 ปท่ีผานมา
(เรื่อง) 

1 8 20 

  13.1   ระดับชาติ 1  18 
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ขอมูลเชิงปริมาณ ปการศึกษา 2548 เทคโนโลยี วิทยาศาสตร เกษตรศาสตร 
  13.2   ระดับนานาชาติ -  2 
14 จํานวนบทความวิทยานิพนธท้ังหมด  (เรื่อง) 32 35 115 
   14.1  ระดับปริญญาโท 27 32 98 
   14.2  ระดับปริญญาเอก 5 3 17 
15 จํานวนบทความจากวิทยานิพนธท่ีตีพิมพเผยแพร (เรื่อง) 27 65 64 
   15.1. ระดับปริญญาโท 22 5 47 
   15.2  ระดับปริญญาเอก 5 10 17 
16 จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร และ/หรือ

นําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ  (เรื่อง) 
16 

 (ชาติ 8 ,นานา 8) 
111 

(ชาติ 45 ,นานา 66) 
99 

17 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจํา (บาทตอคน) 

   

  17.1  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายใน 8,067,700 14,017,400 28,953,720 
  17.2  จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด  50 215  
  17.3  จํานวนอาจารยประจําท่ีปฎิบัติงานจริง 42 179  
18  เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน

ตอจํานวนอาจารยประจํา  
   

  18.1  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายนอก 19,210,290 22,282,335 41,939,648 
  18.2  จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด  50 215  
  18.3  จํานวนอาจารยประจําท่ีปฎิบัติงานจริง 42 179  
19 จํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก

ภายในสถาบัน  (คน) 
40 34 70 

20 จํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบัน (คน) 

7 75 40 

21 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation)ฯ (เรื่อง) 5  44 
  21.1   ระดับชาติ - NA 5 
  21.2   ระดับนานาชาติ - 92 39 
22 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญาหรือนุสิทธิบัตรในรอบ 5 ปท่ีผานมา  
(ชิ้นงาน) 

2 2 12 

23 จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบ 
สนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ นานาชาติ  

13 100 169 

24 จํานวนอาจารยท่ีเปนที่ปรึกษา/กรรมการวิทยานิพนธภายนอก
สถาบัน  เปนกรรมการวิชาการ และกรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  (คน) 

17 48 
(ในประเทศ) 

30 
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ขอมูลเชิงปริมาณ ปการศึกษา 2548 เทคโนโลยี วิทยาศาสตร เกษตรศาสตร 
25 คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการ และ

วิชาชีพเพ่ือสังคม (บาท) 
299,622.19 2,877,500 155,277,160 

26 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 NA 2 

 26.1 ระดับชาติ  NA 1 
 26.2 ระดับนานาชาติ  NA 1 
27 รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพในนาม

สถาบัน 
 NA NA 

28 จํานวนกิจกรรมการอนุรักษ  พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  
ศิลปะและวัฒนธรรม  (กิจกรรม/โครงการ) 

7 94 231 

29 คาใชจาย และมูลคาท่ีใชในการอนุรักษ  พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณศิลปและวัฒนธรรม (บาท) 

78,500 782,116 726,724.91 

30  สินทรัพยถาวร   126,538,065.00 218,072,553.68 8,521,824.79 
31 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 77,214.85 41,988.87 106,656.19 
  31.1   คาใชจายทั้งหมด 347,937,812.97  94,392,865.17 
  31.2   จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 450.16  885.02 
32 งบดําเนินการทั้งหมด (รวมงบแผนดินและเงินรายได) 36,756,682.26   
33 เงินเหลือจายสุทธิ  (บาท) 689,399.69 13,245,793.62 4,161,237.33 
34 เงินรายรับทั้งหมด (บาท) 36,627,006.00 145,577,396.82 144,708,342.67 
  34.1   งบประมาณแผนดิน 28,627,006.00  115,765,781.18 
  34.2   งบประมาณเงินรายได       8,129,676.26  28,942,561.49 
35 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังในและตางประเทศ 175,000 1,731,617.49 1,536,231 
  35.1  ในประเทศ   401,511 
  35.2   ตางประเทศ   1,134,720 
36 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู 

และทักษะในวิชาชีพท้ังในประเทศและตางประเทศ  (คน) 
37 103 

(ในประเทศ) 
111 

37 จํานวนของนักศึกษาที่ เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนา
นักศึกษา 

4,799 1,764 1,470 

38 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศตอนักศึกษา  

NA 3,380,233 1,219.71 

1 
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1 

ขอมูลเชิงปริมาณ ปการศึกษา 2548 วิศวกรรมฯ  สถาปตยกรรมฯ เภสัชศาสตร 
1 จํานวนภาควิชา/สาขา/หนวยงาน 8 0 7 
2 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน 28 4 5 
  2.1 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนประกาศนียบัตร - - - 
  2.2 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระดับปริญญาตรี 11 3 1 
  2.3 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต - - 1 
  2.4 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระดับปริญญาโท 10 1 2 
  2.5 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระดับปริญญาเอก 7 - 1 
  2.6 จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน 28 4 5 
3 จํานวนอาจารยประจํา (ไมรวมโรงเรียนสาธิต) 157 42 81 
  3.1 อาจารยขาราชการ 139 33 79 
  3.2 อาจารยพนักงาน 18 9 2 
4 วุฒิการศึกษาของอาจารยประจํา (ไมรวมโรงเรียนสาธิต)   81 
  4.1 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา 80 10 38 
  4.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา 66 31 29 
  4.3 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 11 1 14 
  4.4 ต่ํากวาปริญญาตรี - - - 
5 ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา   81 
  5.1  ศาสตราจารย - - - 
  5.2 รองศาสตราจารย 42 2 13 
  5.3 ผูชวยศาสตราจารย 48 11 26 
  5.4 อาจารย 67 29 42 
6 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด     894 
  6.1 ระดับปริญญาตรี   691 
  6.1.1  ภาคปกติ 1991 299 341 
  6.1.2  ภาคพิเศษ 886 39 350 
  6.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต - - 2 
  6.2.1  ภาคปกติ - - 2 
  6.2.2  ภาคพิเศษ - - - 
  6.3 ระดับปริญญาโท   176 
  6.3.1  ภาคปกติ 218 - 67 
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ขอมูลเชิงปริมาณ ปการศึกษา 2548 วิศวกรรมฯ  สถาปตยกรรมฯ เภสัชศาสตร 
  6.3.2  ภาคพิเศษ - 9 109 
  6.4 ระดับปริญญาเอก   25 
  6.4.1  ภาคปกติ 32 - 21 
  6.4.2  ภาคพิเศษ - - 4 
7 บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด  51 171 
  7.1 ระดับปริญญาตรี   131 
  7.1.1  ภาคปกติ 360 51 88 
  7.1.2  ภาคพิเศษ 210 - 43 
  7.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต - - 2 
  7.2.1  ภาคปกติ - - - 
  7.2.2  ภาคพิเศษ - - 2 
  7.3 ระดับปริญญาโท  - 38 
  7.3.1  ภาคปกติ 35 - 3 
  7.3.2  ภาคพิเศษ - - 35 
  7.4 ระดับปริญญาเอก  - - 
  7.4.1  ภาคปกติ 1 - - 
  7.4.2  ภาคพิเศษ - - - 
8 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ท่ีไดงานทําและการ

ประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งศึกษาตอในระยะเวลา 1 ป   
- 89.80% 96.85 

  กรณีไมนับผูศึกษาตอ    
9 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จ

การศึกษา 
- 97.93% 121 

10 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนตาม
เกณฑทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

-  122 

11 เงินเดือนเริ่มตนของบัณฑิต  (บาท)  3,350-25,000 7,960-9,950 
12 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาท่ีจบการศึกษาไมเกิน 3 ป  

ท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองฯในรอบ 3 ปท่ีผานมา 
  6 

  12.1  ระดับชาติ 60 6 6 
  12.2   ระดับนานาชาติ - 1 - 
13 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัล

ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ภายในรอบ 3 ปท่ีผานมา
(เรื่อง) 

  4 
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ขอมูลเชิงปริมาณ ปการศึกษา 2548 วิศวกรรมฯ  สถาปตยกรรมฯ เภสัชศาสตร 
  13.1   ระดับชาติ 10 6 4 
  13.2   ระดับนานาชาติ - - - 
14 จํานวนบทความวิทยานิพนธท้ังหมด  (เรื่อง)    
   14.1  ระดับปริญญาโท 35 - 12 
   14.2  ระดับปริญญาเอก 1 -  
15 จํานวนบทความจากวิทยานิพนธท่ีตีพิมพเผยแพร (เรื่อง)    
   15.1. ระดับปริญญาโท 20 - 3 
   15.2  ระดับปริญญาเอก 1 - 1 
16 จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร และ/หรือ

นําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ  (เรื่อง) 
128 49 49 

17 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจํา (บาทตอคน) 

  - 

  17.1  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายใน 18,135,430 3,940,778 1,833,400 
  17.2  จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด     
  17.3  จํานวนอาจารยประจําท่ีปฎิบัติงานจริง    
18  เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน

ตอจํานวนอาจารยประจํา  
50,038,885   

  18.1  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายนอก  9,712,250 22,342,273 
  18.2  จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด     
  18.3  จํานวนอาจารยประจําท่ีปฎิบัติงานจริง    
19 จํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก

ภายในสถาบัน (คน) 
35 22 13 

20 จํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบัน (คน) 

35 11 22 

21 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation)ฯ (เรื่อง)  NA 6 
  21.1   ระดับชาติ  NA - 
  21.2   ระดับนานาชาติ 54 NA 6 
22 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญาหรือนุสิทธิบัตรในรอบ  5  ปท่ีผานมา  
(ชิ้นงาน) 

7 NA 2 

23 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

16 
(ในประเทศ) 

4 
(ในปท.2,ตางปท.2)
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ขอมูลเชิงปริมาณ ปการศึกษา 2548 วิศวกรรมฯ  สถาปตยกรรมฯ เภสัชศาสตร 
24 จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ี

ตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ
นานาชาติ (กิจกรรม) 

103 50 37 

25 จํานวนอาจารยท่ีเปนที่ปรึกษา/กรรมการวิทยานิพนธภายนอก
สถาบัน เปนกรรมการวิชาการ และกรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  (คน) 

48 
(ในประเทศ) 

20 23 

26 คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการ และ
วิชาชีพเพ่ือสังคม (บาท) 

6,422,942 11,100,036 1,145,051 

27 รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพในนาม
สถาบัน 

27,500,000 524,198  

28 จํานวนกิจกรรมการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ 
ศิลปะและวัฒนธรรม  (กิจกรรม/โครงการ) 

48 85 14 

29 คาใชจาย และมูลคาท่ีใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณฯ (บาท) 

1,461,518.50 4,453,810 659,632 

30  สินทรัพยถาวร   - 109,215,166 129,335,732 
31 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 59,751.20 87,455.28 301,208 
  31.1   คาใชจายทั้งหมด   64,458,562 
  31.2   จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา   214 
32 งบดําเนินการทั้งหมด (รวมงบแผนดินและเงินรายได)    
33 เงินเหลือจายสุทธิ  (บาท) 10,958,199.51 1,410,727 8,211,499 
34 เงินรายรับทั้งหมด (บาท) 144,689,758.54 22.349(ลานบาท)  
  34.1   งบประมาณแผนดิน    
  34.2   งบประมาณเงินรายได          
35 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศและ 

ตางประเทศ 
2,848,612.28 1,499,090 27,916.20 

  35.1  ในประเทศ   - 
  35.2   ตางประเทศ   - 
36 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู 

และทักษะในวิชาชีพท้ังในประเทศและตางประเทศ (คน) 
161 

(ในประเทศ) 
35 76 

37 จํานวนของนักศึกษาที่ เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนา
นักศึกษา 

2,756 338 6,120 

38 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศตอนักศึกษา  

6,220,286.09 6,294 11,010.70 
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ขอมูลเชิงปริมาณ ปการศึกษา 2548 แพทยศาสตร พยาบาลฯ สาธารณสุขฯ 
1 จํานวนภาควิชา/สาขา/หนวยงาน 20 1 6 
2 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน 33 10 10 
  2.1 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนประกาศนียบัตร - - - 
  2.2 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระดับปริญญาตรี 3 1 3 
  2.3 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 12 - - 
  2.4 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระดับปริญญาโท 9 8 6 
  2.5 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระดับปริญญาเอก 6 1 1 
  2.6 จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน 33 10 10 
3 จํานวนอาจารยประจํา (ไมรวมโรงเรียนสาธิต)    
  3.1 อาจารยขาราชการ 341 114 38 
  3.2 อาจารยพนักงาน 21 2 9 
4 วุฒิการศึกษาของอาจารยประจํา (ไมรวมโรงเรียนสาธิต)    
  4.1 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา 293 40 18 
  4.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา 63 72 28 
  4.3 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 4 2 1 
  4.4 ต่ํากวาปริญญาตรี 0 - - 
5 ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา    
  5.1  ศาสตราจารย 18 1 - 
  5.2 รองศาสตราจารย 133 34 20 
  5.3 ผูชวยศาสตราจารย 156 47 13 
  5.4 อาจารย 53 32 15 
6 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด   1,264   
  6.1 ระดับปริญญาตรี    
  6.1.1  ภาคปกติ 1,051 700 326 
  6.1.2  ภาคพิเศษ - - 432 
  6.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต    
  6.2.1  ภาคปกติ 84 - - 
  6.2.2  ภาคพิเศษ - - - 
  6.3 ระดับปริญญาโท    
  6.3.1  ภาคปกติ 97 180 62 
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ขอมูลเชิงปริมาณ ปการศึกษา 2548 แพทยศาสตร พยาบาลฯ สาธารณสุขฯ 
  6.3.2  ภาคพิเศษ - - 97 
  6.4 ระดับปริญญาเอก    
  6.4.1  ภาคปกติ 32 32 12 
  6.4.2  ภาคพิเศษ - - 21 
7 บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด 277   
  7.1 ระดับปริญญาตรี 176 165  
  7.1.1  ภาคปกติ   97 
  7.1.2  ภาคพิเศษ   82 
  7.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 81   
  7.2.1  ภาคปกติ   - 
  7.2.2  ภาคพิเศษ   - 
  7.3 ระดับปริญญาโท 19 35  
  7.3.1  ภาคปกติ   14 
  7.3.2  ภาคพิเศษ   26 
  7.4 ระดับปริญญาเอก 1 4  
  7.4.1  ภาคปกติ  - 3 
  7.4.2  ภาคพิเศษ   - 
8 ร อยละของบัณ ฑิตระดั บปริญญาตรี ท่ี ไ ด ง านทํ า และ  

การประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งศึกษาตอในระยะเวลา 1ป   
227 คน 98.80 - 

  กรณีไมนับผูศึกษาตอ    
9 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จ

การศึกษา 
227 165 - 

10 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนตาม
เกณฑทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

  - 

11 เงินเดือนเริ่มตนของบัณฑิต (บาท) 17,265 7,000 - 
12 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาท่ีจบการศึกษาไมเกิน 3 ป  

ท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองฯในรอบ 3 ปท่ีผานมา 
-   

  12.1  ระดับชาติ - 13 1 
  12.2   ระดับนานาชาติ - 1 - 
13 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัล

ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ภายในรอบ 3 ปท่ีผานมา
(เรื่อง) 
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ขอมูลเชิงปริมาณ ปการศึกษา 2548 แพทยศาสตร พยาบาลฯ สาธารณสุขฯ 
  13.1   ระดับชาติ 12 1 - 
  13.2   ระดับนานาชาติ - - - 
14 จํานวนบทความวิทยานิพนธท้ังหมด  (เรื่อง)    
   14.1  ระดับปริญญาโท 23 78 43 
   14.2  ระดับปริญญาเอก 58 (รวมวุฒิบัตร) 5 1 
15 จํานวนบทความจากวิทยานิพนธท่ีตีพิมพเผยแพร (เรื่อง)    
   15.1. ระดับปริญญาโท 9 9 12 
   15.2  ระดับปริญญาเอก 12 (รวมวุฒิบัตร) 7 1 
16 จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร และ/หรือ

นําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ (เรื่อง) 
234 28 15 

17 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจํา (บาทตอคน) 

   

  17.1  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายใน 18,268,530 3,498,450 2,718,900 
  17.2  จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด     
  17.3  จํานวนอาจารยประจําท่ีปฎิบัติงานจริง    
18  เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน

ตอจํานวนอาจารยประจํา  
   

  18.1  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายนอก 74,635,520 15,808,172 81,126,399 
  18.2  จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด     
  18.3  จํานวนอาจารยประจําท่ีปฎิบัติงานจริง    
19 จํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก

ภายในสถาบัน  (คน) 
68 32 9 

20 จํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบัน (คน) 

41 28 9 

21 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation)ฯ (เรื่อง) 303 8 30 
  21.1   ระดับชาติ - - - 
  21.2   ระดับนานาชาติ - 8 - 
22 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญาหรือนุสิทธิบัตรในรอบ  5  ปท่ีผานมา  
(ชิ้นงาน) 

6 1 - 

23 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

1 6 3 
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ขอมูลเชิงปริมาณ ปการศึกษา 2548 แพทยศาสตร พยาบาลฯ สาธารณสุขฯ 
24 จํ านวนกิจกรรม/ โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ  

ท่ีตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ
นานาชาติ (กิจกรรม) 

208 33 15 

25 จํานวนอาจารยท่ีเปนที่ปรึกษา/กรรมการวิทยานิพนธภายนอก
สถาบัน  เปนกรรมการวิชาการ และกรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  (คน) 

182 65 
(ในปท. 60 
ตางปท. 5) 

17 
(ในปท.) 

26 คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการ และ
วิชาชีพเพ่ือสังคม  (บาท) 

- 7,920,130 4,868,700 

27 รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพในนาม
สถาบัน 

- 7,271,450 - 

28 จํานวนกิจกรรมการอนุรักษ  พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  
ศิลปะและวัฒนธรรม  (กิจกรรม/โครงการ) 

148 65 15 

29 คาใชจาย และมูลคาท่ีใชในการอนุรักษ  พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ฯ (บาท) 

3,760,808 2,664,920 209,040 

30  สินทรัพยถาวร   22,104,680 2,801,159 6,399,700 
31 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 417,354.18 178,608.20 23,052.40 
  31.1   คาใชจายทั้งหมด    
  31.2   จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา    
32 งบดําเนินการทั้งหมด (รวมงบแผนดินและเงินรายได)    
33 เงินเหลือจายสุทธิ  (บาท)   3,750,514 
34 เงินรายรับทั้งหมด (บาท)   18,886,805 
  34.1   งบประมาณแผนดิน    
  34.2   งบประมาณเงินรายได          
35 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศและ 

ตางประเทศ 
13,093,933  414,509 

  35.1  ในประเทศ 792,316 7,000:คน - 
  35.2   ตางประเทศ 11,136,651 25,000:คน - 
36 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู 

และทักษะในวิชาชีพท้ังในประเทศและตางประเทศ  (คน) 
1,312 125 25 

37 จํานวนของนักศึกษาที่ เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนา
นักศึกษา 

14,988 100% 289 

38 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศตอนักศึกษา  

18,098,845 2,449,770 414.66 
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1 

ขอมูลเชิงปริมาณ ปการศึกษา 2548 เทคนิคฯ ทันตแพทยฯ สัตวแพทยฯ 
1 จํานวนภาควิชา/สาขา/หนวยงาน 5 - 7 
2 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน 6 12 4 
  2.1 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนประกาศนียบัตร - 1 1 
  2.2 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระดับปริญญาตรี 3 1 1 
  2.3 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต - 4 1 
  2.4 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระดับปริญญาโท 3 7 1 
  2.5 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระดับปริญญาเอก - - - 
  2.6 จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน 6 12 4 
3 จํานวนอาจารยประจํา (ไมรวมโรงเรียนสาธิต)    
  3.1 อาจารยขาราชการ 74 100 60 
  3.2 อาจารยพนักงาน 3 13 4 
4 วุฒิการศึกษาของอาจารยประจํา (ไมรวมโรงเรียนสาธิต)    
  4.1 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา 30 39 19 
  4.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา 47 37 27 
  4.3 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา - 24 18 
  4.4 ต่ํากวาปริญญาตรี - - - 
5 ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา    
  5.1  ศาสตราจารย - - - 
  5.2 รองศาสตราจารย 23 14 5 
  5.3 ผูชวยศาสตราจารย 34 39 34 
  5.4 อาจารย 20 47 24 
6 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด      
  6.1 ระดับปริญญาตรี    
  6.1.1  ภาคปกติ 397 303 463 
  6.1.2  ภาคพิเศษ 168 - 50 
  6.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต    
  6.2.1  ภาคปกติ - 22 - 
  6.2.2  ภาคพิเศษ - - - 
  6.3 ระดับปริญญาโท    
  6.3.1  ภาคปกติ 43 35 5 
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ขอมูลเชิงปริมาณ ปการศึกษา 2548 เทคนิคฯ ทันตแพทยฯ สัตวแพทยฯ 
  6.3.2  ภาคพิเศษ 12 - - 
  6.4 ระดับปริญญาเอก  -  
  6.4.1  ภาคปกติ - - 80 
  6.4.2  ภาคพิเศษ - - - 
7 บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด  88  
  7.1 ระดับปริญญาตรี    
  7.1.1  ภาคปกติ 121 42 79 
  7.1.2  ภาคพิเศษ - - - 
  7.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต -   
  7.2.1  ภาคปกติ - 10 1 
  7.2.2  ภาคพิเศษ - - - 
  7.3 ระดับปริญญาโท    
  7.3.1  ภาคปกติ 9 14 - 
  7.3.2  ภาคพิเศษ - - - 
  7.4 ระดับปริญญาเอก  -  
  7.4.1  ภาคปกติ - - - 
  7.4.2  ภาคพิเศษ - - - 
8 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ท่ีไดงานทําและการ

ประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งศึกษาตอในระยะเวลา 1 ป   
85 42 (คน) 100 

  กรณีไมนับผูศึกษาตอ    
9 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จ

การศึกษา 
85 42 (คน) - 

10 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนตาม
เกณฑทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

- - - 

11 เงินเดือนเริ่มตนของบัณฑิต  (บาท) 7,200 10,240 15,000 
12 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาท่ีจบการศึกษาไมเกิน 3 ป  

ท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองฯ ในรอบ 3 ปท่ีผานมา 
 1 - 

  12.1  ระดับชาติ  - - 
  12.2   ระดับนานาชาติ  1 - 
13 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัล

ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ภายในรอบ 3 ปท่ีผานมา
(เรื่อง) 

 - - 
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ขอมูลเชิงปริมาณ ปการศึกษา 2548 เทคนิคฯ ทันตแพทยฯ สัตวแพทยฯ 
  13.1   ระดับชาติ  - - 
  13.2   ระดับนานาชาติ  - - 
14 จํานวนบทความวิทยานิพนธท้ังหมด  (เรื่อง)  - 1 
   14.1  ระดับปริญญาโท 6 14 1 
   14.2  ระดับปริญญาเอก - - - 
15 จํานวนบทความจากวิทยานิพนธท่ีตีพิมพเผยแพร (เรื่อง)   - 
   15.1. ระดับปริญญาโท - - 1 
   15.2  ระดับปริญญาเอก - - - 
16 จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร และ/หรือ

นําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ  (เรื่อง) 
41 30 62 

17 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจํา (บาทตอคน) 

   

  17.1  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายใน 6,638,740 957,980 2,432,610 
  17.2  จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด     
  17.3  จํานวนอาจารยประจําท่ีปฎิบัติงานจริง    
18  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน

ตอจํานวนอาจารยประจํา  
   

  18.1  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก 8,338,320 2,764,167 472,400 
  18.2  จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด     
  18.3  จํานวนอาจารยประจําท่ีปฎิบัติงานจริง    
19 จํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก

ภายในสถาบัน (คน) 
22 30 30 

20 จํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบัน (คน) 

9 8 8 

21 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation)ฯ (เรื่อง) 13 26 8 
  21.1   ระดับชาติ - - - 
  21.2   ระดับนานาชาติ 2 26 - 
22 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญาหรือนุสิทธิบัตรในรอบ 5 ปท่ีผานมา  
(เรื่อง) 

2 2 - 

23 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

- 2 2 
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ขอมูลเชิงปริมาณ ปการศึกษา 2548 เทคนิคฯ ทันตแพทยฯ สัตวแพทยฯ 
24 จํ านวนกิจกรรม/ โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ  

ท่ีตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ
นานาชาติ (กิจกรรม) 

15 61 25 

25 จํานวนอาจารยท่ีเปนที่ปรึกษา/กรรมการวิทยานิพนธภายนอก
สถาบัน เปนกรรมการวิชาการ และกรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  (คน) 

14 20 8 

26 คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการ และ
วิชาชีพเพ่ือสังคม  (บาท) 

1,210,315 1,399,453 861,905.94 

27 รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพในนาม
สถาบัน 

- - - 

28 จํานวนกิจกรรมการอนุรักษ  พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ 
ศิลปะและวัฒนธรรม  (กิจกรรม/โครงการ) 

5 56 19 

29 คาใชจาย และมูลคาท่ีใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ฯ (บาท) 

192,106 209,738 216,695 

30  สินทรัพยถาวร   3,882,000 313,209,275 3,994,666.69 
31 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 187,982 343,083.05 117,383.85 
  31.1   คาใชจายทั้งหมด    
  31.2   จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา    
32 งบดําเนินการทั้งหมด (รวมงบแผนดินและเงินรายได)    
33 เงินเหลือจายสุทธิ (บาท) 5,391,577 4,396,470.79  
34 เงินรายรับทั้งหมด (บาท) 46,245,158 89,408,150  
  34.1   งบประมาณแผนดิน    
  34.2   งบประมาณเงินรายได          
35 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศและ 

ตางประเทศ 
 2,263,000 512,000 

  35.1  ในประเทศ 532,883   
  35.2   ตางประเทศ 1,439,415   
36 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู 

และทักษะในวิชาชีพท้ังในประเทศและตางประเทศ  (คน) 
24 169 107 

37 จํานวนของนักศึกษาที่ เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนา
นักศึกษา 

565 863 463 

38 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศตอนักศึกษา  

1,166,850 5,687.89 741,722 
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1 

ขอมูลเชิงปริมาณ ปการศึกษา 2548 ศึกษาศาสตร มนุษยศาสตร วิทยาการฯ ศิลปกรรมฯ 
1 จํานวนภาควิชา/สาขา/หนวยงาน 20 5 0 5 
2 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน 31 21 4 5 
  2.1 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนประกาศนียบัตร 0 - 0 - 
  2.2 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระดับปริญญาตรี 13 10 2 5 
  2.3 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 - 0 - 
  2.4 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระดับปริญญาโท 14 8 2 - 
  2.5 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระดับปริญญาเอก 3 3 0 - 
  2.6 จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน 31 21 4 5 
3 จํานวนอาจารยประจํา (ไมรวมโรงเรียนสาธิต) 92 113 49 26 
  3.1 อาจารยขาราชการ 85 102 23 13 
  3.2 อาจารยพนักงาน 7 11 26 13 
4 วุฒิการศึกษาของอาจารยประจํา (ไมรวมโรงเรียนสาธิต)     
  4.1 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา 34 24 7 1 
  4.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา 58 92 42 23 
  4.3 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 0 6 0 2 
  4.4 ต่ํากวาปริญญาตรี 0 - 0 - 
5 ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา     
  5.1  ศาสตราจารย 0 - 0 - 
  5.2 รองศาสตราจารย 32 23 6 2 
  5.3 ผูชวยศาสตราจารย 37 31 9 4 
  5.4 อาจารย 23 59 34 20 
6 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด   1,842    
  6.1 ระดับปริญญาตรี 1,007  2,735  
  6.1.1  ภาคปกติ 1,007 511 1,812 270 
  6.1.2  ภาคพิเศษ 0 354 923 - 
  6.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 35 - 0 - 
  6.2.1  ภาคปกติ 35 - 0 - 
  6.2.2  ภาคพิเศษ 0 - 0 - 
  6.3 ระดับปริญญาโท 722  212 - 
  6.3.1  ภาคปกติ NA 45 0 - 
  6.3.2  ภาคพิเศษ NA 100 212 - 
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ขอมูลเชิงปริมาณ ปการศึกษา 2548 ศึกษาศาสตร มนุษยศาสตร วิทยาการฯ ศิลปกรรมฯ 
โครงการพิเศษ = 2,930 

  6.4 ระดับปริญญาเอก 78  0 - 
  6.4.1  ภาคปกติ NA - 0 - 
  6.4.2  ภาคพิเศษ NA 22 

โครงการพิเศษ = 2 
0 - 

7 บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด 449  448 23 
  7.1 ระดับปริญญาตรี 173  414 23 
  7.1.1  ภาคปกติ 173 167 321 - 
  7.1.2  ภาคพิเศษ 0 25 93 - 
  7.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 35  0 - 
  7.2.1  ภาคปกติ 35 - 0 - 
  7.2.2  ภาคพิเศษ 0 - 0 - 
  7.3 ระดับปริญญาโท 229  34 - 
  7.3.1  ภาคปกติ 42 12 0 - 
  7.3.2  ภาคพิเศษ 187 65 34 - 
  7.4 ระดับปริญญาเอก 12  0 - 
  7.4.1  ภาคปกติ 4 - 0 - 
  7.4.2  ภาคพิเศษ 8 3 0 - 
8 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ท่ีไดงานทําและการ

ประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งศึกษาตอในระยะเวลา 1 ป   
172 คน 170 คน NA 70% 

9 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จ
การศึกษา 

135 คน 140 NA 75% 

10 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนตาม
เกณฑทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

    

11 เงินเดือนเริ่มตนของบัณฑิต  (บาท) 8,195.30 7,630 NA 7,630 
12 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาท่ีจบการศึกษาไมเกิน 3 ป  

ท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองฯ ในรอบ 3 ปท่ีผานมา 
23 4 5 13 

  12.1  ระดับชาติ 18 4 5 13 
  12.2   ระดับนานาชาติ 5 - 0 - 
13 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัล

ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ภายในรอบ 3 ปท่ีผานมา
(เรื่อง) 

7 - 0 13 
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ขอมูลเชิงปริมาณ ปการศึกษา 2548 ศึกษาศาสตร มนุษยศาสตร วิทยาการฯ ศิลปกรรมฯ 
  13.1   ระดับชาติ 7 - 0 13 
  13.2   ระดับนานาชาติ 0 - 0 - 
14 จํานวนบทความวิทยานิพนธท้ังหมด  (เรื่อง) 57 80 0 - 
   14.1  ระดับปริญญาโท 52 77 0 - 
   14.2  ระดับปริญญาเอก 5 3 0 - 
15 จํานวนบทความจากวิทยานิพนธท่ีตีพิมพเผยแพร (เรื่อง) 65 17 0 - 
   15.1. ระดับปริญญาโท 37 10 0 - 
   15.2  ระดับปริญญาเอก 28 7 0 - 
16 จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร และ/หรือ

นําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ  (เรื่อง) 
10 25 4 - 

17 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจํา (บาทตอคน) 

    

  17.1  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน 7,081,800 4,740,340 437,500 - 
  17.2  จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด      
  17.3  จํานวนอาจารยประจําท่ีปฎิบัติงานจริง     
18  เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน

ตอจํานวนอาจารยประจํา  
    

  18.1  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายนอก 11,924,200 37,979,643 5,204,000 - 
  18.2  จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด      
  18.3  จํานวนอาจารยประจําท่ีปฎิบัติงานจริง     
19 จํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค  

จากภายในสถาบัน  (คน) 
39 22 2 3 

20 จํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบัน (คน) 

4 30 2 1 

21 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation)ฯ (เรื่อง) 0 17 0 - 
  21.1   ระดับชาติ 0 10 0 - 
  21.2   ระดับนานาชาติ 0 7 0 - 
22 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญาหรือนุสิทธิบัตรในรอบ 5 ปท่ีผานมา  
(เรื่อง) 

0 5 0 - 

23 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

7 - 0 - 
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ขอมูลเชิงปริมาณ ปการศึกษา 2548 ศึกษาศาสตร มนุษยศาสตร วิทยาการฯ ศิลปกรรมฯ 
24 จํ านวนกิจกรรม/ โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ  

ท่ีตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ
นานาชาติ (กิจกรรม) 

31 8 9 25 

25 จํานวนอาจารยท่ีเปนที่ปรึกษา/กรรมการวิทยานิพนธภายนอก
สถาบัน เปนกรรมการวิชาการ และกรรมการวิชาชีพ  
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (คน) 

67 23 2 4 

26 คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการ และ
วิชาชีพเพ่ือสังคม  (บาท) 

- 790,000.00 396,077.42 - 

27 รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพในนาม
สถาบัน 

2,220,063.50 575,507.88 - - 

28 จํานวนกิจกรรมการอนุรักษ  พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ 
ศิลปะและวัฒนธรรม  (กิจกรรม/โครงการ) 

148 13 7 15 

29 คาใชจาย และมูลคาท่ีใชในการอนุรักษ  พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ฯ (บาท) 

98,000 790,000.00 20,230 NA 

30  สินทรัพยถาวร   55,982,161.26 10,693,436.44 3,633,900 NA 
31 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 8,507.03 143,507,565.41 NA NA 
  31.1   คาใชจายทั้งหมด     
  31.2   จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา     
32 งบดําเนินการทั้งหมด (รวมงบแผนดินและเงินรายได)     
33 เงินเหลือจายสุทธิ  (บาท) 1,687,620 161,348,712.82 NA 10% 
34 เงินรายรับทั้งหมด (บาท) 23,813,478 145,121,413.23 60,821,700 - 
  34.1   งบประมาณแผนดิน     
  34.2   งบประมาณเงินรายได           
35 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศและ 

ตางประเทศ 
456,827 552,423.50 747018.43 NA 

  35.1  ในประเทศ 426,879 552,423.50 435,270 - 
  35.2   ตางประเทศ 29,948 - 311,748.43 - 
36 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู 

และทักษะในวิชาชีพท้ังในประเทศและตางประเทศ  (คน) 
54 25 13 8 

37 จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา 7,888 842 5,193 283 
38 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย

สารสนเทศตอนักศึกษา  
2,486 3,492,597.98 1,460,000 NA 

 
 



    ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2548      
 

 

 
หนา 254 

1 

ขอมูลเชิงปริมาณ ปการศึกษา 2548 MBA บัณฑิตวิทยาลัย วข. หนองคาย 
1 จํานวนภาควิชา/สาขา/หนวยงาน 2 1 4 
2 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน   8 
  2.1 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนประกาศนียบัตร   - 
  2.2 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระดับปริญญาตรี   8 
  2.3 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต   - 
  2.4 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระดับปริญญาโท   - 
  2.5 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระดับปริญญาเอก   - 
  2.6 จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน   8 
3 จํานวนอาจารยประจํา (ไมรวมโรงเรียนสาธิต) 47  52 
  3.1 อาจารยขาราชการ -  5 
  3.2 อาจารยพนักงาน 47  37 
4 วุฒิการศึกษาของอาจารยประจํา (ไมรวมโรงเรียนสาธิต)    
  4.1 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา 10  2 
  4.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา 14  44 
  4.3 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 22  6 
  4.4 ต่ํากวาปริญญาตรี 2  - 
5 ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา    
  5.1  ศาสตราจารย -  - 
  5.2 รองศาสตราจารย   1 
  5.3 ผูชวยศาสตราจารย   4 
  5.4 อาจารย   47 
6 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด      
  6.1 ระดับปริญญาตรี   1,393 
  6.1.1  ภาคปกติ   1,393 
  6.1.2  ภาคพิเศษ   - 
  6.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต   - 
  6.2.1  ภาคปกติ   - 
  6.2.2  ภาคพิเศษ   - 
  6.3 ระดับปริญญาโท   - 
  6.3.1  ภาคปกติ   - 
  6.3.2  ภาคพิเศษ   - 
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ขอมูลเชิงปริมาณ ปการศึกษา 2548 MBA บัณฑิตวิทยาลัย วข. หนองคาย 
  6.4 ระดับปริญญาเอก   - 
  6.4.1  ภาคปกติ   - 
  6.4.2  ภาคพิเศษ   - 
7 บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด   174 
  7.1 ระดับปริญญาตรี   174 
  7.1.1  ภาคปกติ   174 
  7.1.2  ภาคพิเศษ   - 
  7.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต   - 
  7.2.1  ภาคปกติ   - 
  7.2.2  ภาคพิเศษ   - 
  7.3 ระดับปริญญาโท   - 
  7.3.1  ภาคปกติ   - 
  7.3.2  ภาคพิเศษ   - 
  7.4 ระดับปริญญาเอก   - 
  7.4.1  ภาคปกติ   - 
  7.4.2  ภาคพิเศษ   - 
8 ร อยละของบัณ ฑิตระดั บปริญญาตรี ท่ี ไ ด ง านทํ า และ  

การประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งศึกษาตอในระยะเวลา 1 ป   
  121 คน 

  กรณีไมนับผูศึกษาตอ    
9 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จ

การศึกษา 
  71 คน 

10 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนตาม
เกณฑทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

   

11 เงินเดือนเริ่มตนของบัณฑิต  (บาท)   4,000 
12 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาท่ีจบการศึกษาไมเกิน 3 ป  

ท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองฯในรอบ 3 ปท่ีผานมา 
  47 

  12.1  ระดับชาติ   13 
  12.2   ระดับนานาชาติ   39 
13 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัล

ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ภายในรอบ 3 ปท่ีผานมา
(เรื่อง) 

  2 

  13.1   ระดับชาติ   2 
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ขอมูลเชิงปริมาณ ปการศึกษา 2548 MBA บัณฑิตวิทยาลัย วข. หนองคาย 
  13.2   ระดับนานาชาติ   - 
14 จํานวนบทความวิทยานิพนธท้ังหมด  (เรื่อง)   - 
   14.1  ระดับปริญญาโท   - 
   14.2  ระดับปริญญาเอก   - 
15 จํานวนบทความจากวิทยานิพนธท่ีตีพิมพเผยแพร (เรื่อง)   - 
   15.1. ระดับปริญญาโท   - 
   15.2  ระดับปริญญาเอก   - 
16 จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร และ/หรือ

นําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ  (เรื่อง) 
  34 

17 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจํา (บาทตอคน) 

   

  17.1  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายใน   1,900,570 
  17.2  จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด     
  17.3  จํานวนอาจารยประจําท่ีปฎิบัติงานจริง    
18  เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน

ตอจํานวนอาจารยประจํา  
   

  18.1  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายนอกสถาบัน   185,000 
  18.2  จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด     
  18.3  จํานวนอาจารยประจําท่ีปฎิบัติงานจริง    
19 จํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก

ภายในสถาบัน  (คน) 
  31 

20 จํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบัน (คน) 

  3 

21 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง  (Citation)ฯ (เรื่อง)   1 
  21.1   ระดับชาติ   - 
  21.2   ระดับนานาชาติ   1 
22 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญาหรือนุสิทธิบัตรในรอบ 5  ปท่ีผานมา  
(ชิ้นงาน) 

  - 

23 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

  1 

24 จํ านวนกิจกรรม/ โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ  
ท่ีตอบสนองความตองการของสังคม  ชุมชน ประเทศชาติและ
นานาชาติ (กิจกรรม) 

23  35 
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ขอมูลเชิงปริมาณ ปการศึกษา 2548 MBA บัณฑิตวิทยาลัย วข. หนองคาย 
25 จํานวนอาจารยท่ีเปนที่ปรึกษา/กรรมการวิทยานิพนธภายนอก

สถาบัน เปนกรรมการวิชาการ และกรรมการวิชาชีพ  
ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ (คน) 

  3 

26 คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการ และ
วิชาชีพเพ่ือสังคม  (บาท) 

  890,526 

27 รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพในนาม
สถาบัน 

  98,000 

28 จํานวนกิจกรรมการอนุรักษ  พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  
ศิลปะและวัฒนธรรม  (กิจกรรม/โครงการ) 

3 1 30 

29 คาใชจาย และมูลคาท่ีใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ฯ (บาท) 

  451,453 

30  สินทรัพยถาวร     389.6 (ลานบาท) 
31 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา    
  31.1   คาใชจายทั้งหมด 62,910,299.54 20,523,019.79 47,803 
  31.2   จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา    
32 งบดําเนินการทั้งหมด (รวมงบแผนดินและเงินรายได)    
33 เงินเหลือจายสุทธิ  (บาท) 29,248,402.30 6,072,480.21 6,922.5 
34 เงินรายรับทั้งหมด (บาท)   70,757.5 
  34.1   งบประมาณแผนดิน  6,900,000  
  34.2   งบประมาณเงินรายได       92,158,701.84 19,695,500  
35 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศและ 

ตางประเทศ 
  718,174 

  35.1  ในประเทศ   418,174 
  35.2   ตางประเทศ   300,000 
36 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู 

และทักษะในวิชาชีพท้ังในประเทศและตางประเทศ  (คน) 
15 23 41 

37 จํานวนของนักศึกษาที่ เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนา
นักศึกษา 

  6,745 
(มีนับซ้าํ) 

38 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศตอนักศึกษา  

  12,902,359 
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ภาคผนวกที่ 6 
 

การจัดอันดับเพื่อประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย ป 2548 
โดย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.)  

 
 

 

 ดานการเรียนการสอน (Teaching Ranking Inficators) 
 

กลุมที่ ช่ือหนวยงาน 
อุตราสวน
นักศึกษาตอ
อาจารย 
(20%) 

บุคลากร 
(20%) 

งบประมาณ 
(20%) 

ความเปน
นานาชาต ิ
(10%) 

การไดรับ
รางวัล 

(10%) 

รวม 
(80%) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 85.81 81.99 97.31 65.09 63.86 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 70.23 67.38 76.57 60.51 100.00 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 73.28 76.80 76.92 62.00 71.23 1 

มหาวิทยาลัยมหิดล 100.00 100.00 89.78 100.00 88.07 

>75 

 

 ดานการวิจัย (Research Ranking Indicators) 
 

กลุมที่ ช่ือหนวยงาน งบประมาณ 
(20%) 

บุคลากร 
(20%) 

ผลงาน 
(45%) 

บัณฑิตศึกษา 
(15%) 

   รวม 
(100%) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 80.18 56.67 65.50 62.17 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 89.85 58.73 67.77 67.68 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 61.20 53.83 76.24 59.90 2 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 100.00 69.07 44.10 90.86 

>75 

 
 ภาพรวมการจัดกลุมในระดับมหาวิทยาลัยขอนแกน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 

 ประมวลโดยใชกลุมดัชนีช้ีวัดดานการเรียนการสอน (Teaching Ranking Inficators) 
 

กลุมสาขาวิทยาศาสตร (Science) 
คณะวิทยาศาสตร (ลําดับที่ 6) 
KPI ที่ ดัชนีช้ีวัด ผลการประเมิน โดย สกอ. 

1 อัตราสวนนักศึกษาตออาจารย (20%) 20.00 
2 บุคลากร (20%) 10.67 
3 งบประมาณ (20%) 10.12 
4 ความเปนนานาชาติ (10%) 4.95 
5 การไดรับรางวัล (10%) 6.54 

 รวม (80%) 52.28 
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กลุมสาขาเทคโนโลยี (Technology) 
คณะเทคโนโลยี (ลําดับที่ 6) 
KPI ที่ ดัชนีช้ีวัด ผลการประเมิน สกอ.(%) 

1 อัตราสวนนักศึกษาตออาจารย (20%) 20.00 
2 บุคลากร (20%) 10.41 
3 งบประมาณ (20%) 9.63 
4 ความเปนนานาชาติ (10%) 4.74 
5 การไดรับรางวัล (10%) 4.84 

 รวม (80%) 49.61 
คณะวิศวกรรมศาสตร (ลําดับที่ 14) 

1 อัตราสวนนักศึกษาตออาจารย (20%) 14.84 
2 บุคลากร (20%) 10.31 
3 งบประมาณ (20%) 9.80 
4 ความเปนนานาชาติ (10%) 4.80 
5 การไดรับรางวัล (10%) 6.96 
 รวม (80%) 46.71 

 
 

กลุมสาขาชีวการแพทย (Biomedical Science) 
คณะแพทยศาสตร (ลําดับที่ 4) 
KPI ที่ ดัชนีช้ีวัด ผลการประเมิน สกอ.(%) 

1 อัตราสวนนักศึกษาตออาจารย (20%) 20.00 
2 บุคลากร (20%) 11.91 
3 งบประมาณ (20%) 13.28 
4 ความเปนนานาชาติ (10%) 4.77 
5 การไดรับรางวัล (10%) 14.57 
 รวม (80%) 64.54 

คณะทันตแพทยศาสตร (ลําดับที่ 16) 
1 อัตราสวนนักศึกษาตออาจารย (20%) 20.00 
2 บุคลากร (20%) 10.24 
3 งบประมาณ (20%) 11.37 
4 ความเปนนานาชาติ (10%) 4.81 
5 การไดรับรางวัล (10%) 4.84 
 รวม (80%) 51.26 

คณะเทคนิคการแพทย (ลําดับที่ 19) 
1 อัตราสวนนักศึกษาตออาจารย (20%) 20.00 
2 บุคลากร (20%) 10.64 
3 งบประมาณ (20%) 9.81 
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KPI ที่ ดัชนีช้ีวัด ผลการประเมิน สกอ.(%) 
4 ความเปนนานาชาติ (10%) 4.74 
5 การไดรับรางวัล (10%) 4.84 
 รวม (80%) 50.03 

คณะสัตวแพทยศาสตร (ลําดับที่ 26) 
1 อัตราสวนนักศึกษาตออาจารย (20%) 16.38 
2 บุคลากร (20%) 10.60 
3 งบประมาณ (20%) 9.87 
4 ความเปนนานาชาติ (10%) 4.74 
5 การไดรับรางวัล (10%) 4.84 

 รวม (80%) 46.42 
คณะเภสัชศาสตร (ลําดับที่ 34) 
1 อัตราสวนนักศึกษาตออาจารย (20%) 11.70 
2 บุคลากร (20%) 10.35 
3 งบประมาณ (20%) 10.46 
4 ความเปนนานาชาติ (10%) 4.92 
5 การไดรับรางวัล (10%) 4.84 
 รวม (80%) 42.27 
คณะพยาบาลศาสตร (ลําดับที่ 38) 
1 อัตราสวนนักศึกษาตออาจารย (20%) 11.24 
2 บุคลากร (20%) 10.57 
3 งบประมาณ (20%) 9.91 
4 ความเปนนานาชาติ (10%) 4.74 
5 การไดรับรางวัล (10%) 4.84 
 รวม (80%) 41.30 
คณะสาธารณสุขศาสตร (ลําดับที่ 49) 
1 อัตราสวนนักศึกษาตออาจารย (20%) 5.87 
2 บุคลากร (20%) 9.32 
3 งบประมาณ (20%) 9.55 
4 ความเปนนานาชาติ (10%) 4.74 
5 การไดรับรางวัล (10%) 4.84 
 รวม (80%) 34.33 
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กลุมสาขามนุษยศาสตรและศิลปกรรมศาสตร (Humanities and Arts) 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร (ลําดับที่ 28) 
KPI ที่ ดัชนีช้ีวัด ผลการประเมิน สกอ.(%) 
1 อัตราสวนนักศึกษาตออาจารย (20%) 20.00 
2 บุคลากร (20%) 10.08 
3 งบประมาณ (20%) 10.03 
4 ความเปนนานาชาติ (10%) 4.99 
5 การไดรับรางวัล (10%) 4.84 
 รวม (80%) 49.94 
คณะศิลปกรรมศาสตร (ลําดับที่ 50) 
KPI ที่ ดัชนีช้ีวัด ผลการประเมิน สกอ.(%) 
1 อัตราสวนนักศึกษาตออาจารย (20%) 20.00 
2 บุคลากร (20%) 9.28 
3 งบประมาณ (20%) 9.35 
4 ความเปนนานาชาติ (10%) 5.16 
5 การไดรับรางวัล (10%) 4.84 
 รวม (80%) 48.63 

 

กลุมสาขาสังคมศาสตร (Social Science) 
คณะวิทยาการจัดการ (ลําดับที่ 45) 
KPI ที่ ดัชนีช้ีวัด ผลการประเมิน สกอ.(%) 
1 อัตราสวนนักศึกษาตออาจารย (20%) 8.30 
2 บุคลากร (20%) 9.97 
3 งบประมาณ (20%) 9.81 
4 ความเปนนานาชาติ (10%) 4.74 
5 การไดรับรางวัล (10%) 4.84 
 รวม (80%) 37.65 

 

กลุมสาขาเกษตรศาสตร (Agriculture) 
คณะเกษตรศาสตร (ลําดับที่ 10) 
KPI ที่ ดัชนีช้ีวัด ผลการประเมิน สกอ.(%) 
1 อัตราสวนนักศึกษาตออาจารย (20%) 16.43 
2 บุคลากร (20%) 10.65 
3 งบประมาณ (20%) 9.97 
4 ความเปนนานาชาติ (10%) 5.21 
5 การไดรับรางวลั (10%) 6.48 
 รวม (80%) 48.74 
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กลุมสาขาศึกษาศาสตร (Education) 
คณะศึกษาศาสตร (ลําดับที่ 7) 
KPI ที่ ดัชนีช้ีวัด ผลการประเมิน สกอ.(%) 
1 อัตราสวนนักศึกษาตออาจารย (20%) 20.00 
2 บุคลากร (20%) 9.07 
3 งบประมาณ (20%) 10.26 
4 ความเปนนานาชาติ (10%) 4.93 
5 การไดรับรางวัล (10%) 4.84 
 รวม (80%) 49.10 

 
 ประมวลโดยใชกลุมดัชนีช้ีวัดดานการวิจัย (Research Ranking Indicators) 

 

กลุมสาขาวิทยาศาสตร (Science) 
คณะวิทยาศาสตร (ลําดับที่ 7) 
KPI ที่ ดัชนีช้ีวัด ผลการประเมิน สกอ.(%) 

1 งบประมาณ (20%) 7.30 
2 บุคลากร (20%) 8.17 
3 ผลงาน (45%) 14.71 
4 บัณฑิตศึกษา (15%) 5.12 
 รวม (100%) 36.29 

 
กลุมสาขาเทคโนโลยี (Technology) 

คณะเทคโนโลยี (ลําดับที่ 8) 
KPI ที่ ดัชนีช้ีวัด ผลการประเมิน สกอ.(%) 

1 งบประมาณ (20%) 12.89 
2 บุคลากร (20%) 7.98 
3 ผลงาน (45%) 11.07 
4 บัณฑิตศึกษา (15%) 5.28 
 รวม (100%) 37.23 

คณะวิศวกรรมศาสตร (ลําดับที่ 20) 
KPI ที่ ดัชนีช้ีวัด ผลการประเมิน สกอ.(%) 

1 งบประมาณ (20%) 8.08 
2 บุคลากร (20%) 7.72 
3 ผลงาน (45%) 11.04 
4 บัณฑิตศึกษา (15%) 4.90 
 รวม (100%) 31.75 
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กลุมสาขาชีวการแพทย (Biomedical Science) 
คณะแพทยศาสตร (ลําดับที่ 13) 
KPI ที่ ดัชนีช้ีวัด ผลการประเมิน สกอ.(%) 

1 งบประมาณ (20%) 7.72 
2 บุคลากร (20%) 9.51 
3 ผลงาน (45%) 13.61 
4 บัณฑิตศึกษา (15%) 5.59 

 รวม (100%) 36.43 
คณะเภสัชศาสตร (ลําดับที่ 20) 

1 งบประมาณ (20%) 9.15 
2 บุคลากร (20%) 7.73 
3 ผลงาน (45%) 13.02 
4 บัณฑิตศึกษา (15%) 4.87 

 รวม (100%) 34.77 
คณะเทคนิคการแพทย (ลําดับที่ 23) 

1 งบประมาณ (20%) 8.52 
2 บุคลากร (20%) 7.68 
3 ผลงาน (45%) 12.97 
4 บัณฑิตศึกษา (15%) 4.81 

 รวม (100%) 33.98 
คณะสัตวแพทยศาสตร (ลําดับที่ 28) 

1 งบประมาณ (20%) 7.13 
2 บุคลากร (20%) 7.26 
3 ผลงาน (45%) 14.37 
4 บัณฑิตศึกษา (15%) 4.81 
 รวม (100%) 33.59 

คณะสาธารณสุขศาสตร (ลําดับที่ 31)  
1 งบประมาณ (20%) 9.10 
2 บุคลากร (20%) 6.91 
3 ผลงาน (45%) 11.82 
4 บัณฑิตศึกษา (15%) 4.81 

 รวม (100%) 32.64 
คณะพยาบาลศาสตร (ลําดับที่ 49) 

1 งบประมาณ (20%) 7.06 
2 บุคลากร (20%) 7.70 
3 ผลงาน (45%) 7.94 
4 บัณฑิตศึกษา (15%) 5.09 

 รวม (100%) 27.79 



ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2548      
 

 

  

 
      หนา 265

กลุมสาขามนุษยศาสตรและศิลปกรรมศาสตร (Humanities and Arts) 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร (ลําดับที่ 24) 
KPI ที่ ดัชนีช้ีวัด ผลการประเมิน สกอ.(%) 

1 งบประมาณ (20%) 7.64 
2 บุคลากร (20%) 7.32 
3 ผลงาน (45%) 7.94 
4 บัณฑิตศึกษา (15%) 4.81 

 รวม (100%) 27.71 
 

กลุมสาขาสังคมศาสตร (Social Science) 
คณะวิทยาการจัดการ (ลําดับที่ 12) 
KPI ที่ ดัชนีช้ีวัด ผลการประเมิน สกอ.(%) 

1 งบประมาณ (20%) 7.05 
2 บุคลากร (20%) 7.10 
3 ผลงาน (45%) 12.59 
4 บัณฑิตศึกษา (15%) 4.81 

 รวม (100%) 31.56 
 

กลุมสาขาเกษตรศาสตร (Agriculture) 
คณะเกษตรศาสตร (ลําดับที่ 9) 
KPI ที่ ดัชนีช้ีวัด ผลการประเมิน สกอ.(%) 

1 งบประมาณ (20%) 9.69 
2 บุคลากร (20%) 8.18 
3 ผลงาน (45%) 11.71 
4 บัณฑิตศึกษา (15%) 5.22 

 รวม (100%) 34.80 
 

กลุมสาขาศึกษาศาสตร (Education) 
คณะศึกษาศาสตร (ลําดับที่ 8) 
KPI ที่ ดัชนีช้ีวัด ผลการประเมิน สกอ.(%) 

1 งบประมาณ (20%) 7.17 
2 บุคลากร (20%) 6.78 
3 ผลงาน (45%) 7.94 
4 บัณฑิตศึกษา (15%) 5.93 

 รวม (100%) 27.82 
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ภาคผนวกที่ 7 

  
 
 
 
 
 
 
 

คําส่ังมหาวิทยาลยัขอนแกน 
(ดานการประกันคุณภาพ) 

************************************************************ 



    ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2548      
 

 

 
หนา 268 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

            เร่ือง  แตงตั้งผูชวยอธิการบดีฝายตางๆ 
                  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 เพื่อใหการบริหารราชาการในมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนไปดวยความเรียบรอย และบังเกิด ผลดีตอทาง
ราชการ 
 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  20 และมาตรา  21 วรรคหา  แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 จึงแตงตั้งใหบุคคลดังตอไปนี้ เปนผูชวยอธิการบดีฝายตางๆ ดังนี้ คือ 
 1. นายบวรศิลป  เชาวนชื่น ขาราชการพลเรื่อนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงรองศาสตราจารย ระดับ 9 
สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร เปนผูชวยอธิการบดีฝายการประกันคุณภาพ 
 2. นายอภิศักดิ์ พัฒนจักร ขาราชการพลเรื่อนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย ระดับ 7             
สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิงเตอร คณะวิทยาศาสตร เปนผูชวยอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  
 ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 6 มกราคม  พ.ศ. 2549  เปนตนไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่   11  มกราคม  พ.ศ. 2549 
 
 
 
 

(รองศาสตราจารยสมุนต  สกลไชย) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

คําส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกน
ที่ 61/2549 
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คําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ที่ 1583/2549 

 
เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแกน 

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

 เพื่อใหการดําเนินงานดานการประเมินและการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไป           
ดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคของทางราชการ 
  

 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 มาตรา 23 (1) แหงพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแกน     
พ.ศ. 2541 จึงแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนี้ 

 
1. พล.ต.อ. เภา  สารสิน  เปนที่ปรึกษา 
2. รองศาสตราจารย ศักรินทร  ภูมิรัตน เปนที่ปรึกษา 
3. รองศาสตราจารยสุมนต  สกลไชย อธิการบดี เปนประธาน 
4. ผูชวยศาสตราจารย อารมย  ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดฝีายแผนและสารสนเทศ เปนรองประธานกรรมการ 
5. รองศาสตราจารย ดาํรงค  หอมดี รองอธิการบดฝีายบริหาร เปนกรรมการ 
6. รองศาสตราจารย กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดฝีายวิชาการและ 

วิเทศสัมพันธ 
เปนกรรมการ 

7. รองศาสตราจารย รังสรรค  เนียมสนิท รองอธิการบดฝีายพัฒนาบุคลากร เปนกรรมการ 
8. รองศาสตราจารย สุลัดดา  ลอยฟา คณบดีคณะศึกษาศาสตร เปนกรรมการ 
9. รองศาสตราจารย กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร เปนกรรมการ 
10. ศาสตราจารย วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม คณบดีคณะแพทยศาสตร เปนกรรมการ 
11.นายอภิสิทธิ์  รุจเิกียรติกําจร ประธานกรรมการสงเสริมกจิการ

มหาวิทยาลยัขอนแกน 
เปนกรรมการ 

12. รองศาสตราจารยวันเพ็ญ  วิโรจนกูฎ กรรมการสภามหาวิทยาลยัขอนแกน 
ประเภทผูแทนคณาจารย 

เปนกรรมการ 

13. นายบุญญฤทธิ์  สมบัตหิลาย กรรมการสภามหาวิทยาลยัขอนแกน 
ประเภทผูแทนขาราชการ 

เปนกรรมการ 
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14. รองศาสตราจารยสมภพ  พระธาน ี ผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติภ์าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

เปนกรรมการ 

15. รองศาสตราจารย สัมพันธ  พันธุพฤกษ ผูอํานวยการศูนยเครือขาย สาํนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

เปนกรรมการ 

16. ศาสตราจารยภิเศก  ลุมพกิานนท ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร เปนกรรมการ 
17. รองศาสตราจารย บวรศลิป  เชาวนชื่น ผูชวยอธิการบดีฝายการประกัน

คุณภาพ 
เปนกรรมการและ
เลขานุการ 

18. นายอภิศักดิ์  พัฒนจักร ผูชวยอธิการบดีฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เปนกรรมการและ 
ผูชวยเลขานุการ 

 
 โดยใหคณะกรรมการมีหนาที่กําหนดนโยบาย และกํากับติดตามผลการดําเนินการพัฒนาระบบการ
ประเมินผลและการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยใหเกิดความเชื่อมโยงและสอดคลองเปนระบบเดียวกันใน
ภารกิจทุกๆ ดาน ภายใตการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาประสงคของ
นโยบายมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และใหยกเลิกคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ 1069/2547 ลงวันที่ 8 
เมษายน พ.ศ. 2547 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  
 

สั่ง  ณ  วันที่  10  พฤษภาคม พ.ศ. 2549 
 

 
 
 

(รองศาสตราจารยสมุนต  สกลไชย) 
อธิการบดีมหวทิยาลยัขอนแกน 
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คําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ที่  ๔๖๕ /๒๕๔๙ 

เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน 
                           ประจําปการศึกษา ๒๕๔๘ และปงบประมาณ ๒๕๔๙ 

       --------------------------------------------------------------------------------------- 
 ดวยมหาวิทยาลัยมีนโยบายปรับปรุงระบบการประเมินและประกันคุณภาพ กอปรกับเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนงานรองที่ ๙ ดานการประกันคุณภาพและการประเมินผลงาน ในแผนกลยุทธการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๕๐ โดยมีนโยบายใหมหาวิทยาลัยมีตัวชี้วัดที่มีมาตรฐานครอบคลุม
ทุกระบบ  
 ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๓ (๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ประจําปการศึกษา ๒๕๔๘ และปงบประมาณ ๒๕๔๙ ดังนี้ 
 

๑.   รองศาสตราจารยสุมนต  สกลไชย 
อธิการบดี 

เปนที่ปรึกษา 

๒. ผูชวยศาสตราจารยอารมย  ตัตตะวะศาสตร 
รองอธิการบดฝีายแผนและสารสนเทศ 

เปนที่ปรึกษา 

๓. รองศาสตราจารยรังสรรค  เนียมสนิท 
รองอธิการบดฝีายพัฒนาบุคลากร 

เปนที่ปรึกษา 

๔. รองศาสตราจารยบวรศิลป  เชาวนชื่น 
ผูชวยอธิการบดีฝายการประกันคุณภาพ 

เปนประธานกรรมการ 

๕. นายอภิศักดิ์ พัฒนจักร 
ผูชวยอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เปนรองประธานกรรมการ 

๖. รองศาสตราจารยศักดา  ไชกิจภิญโญ 
ผูชวยอธกิารบดีฝายวิชาการ 

เปนกรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยพสิิฎฐ  เจรญิสุดใจ 
ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย 

เปนกรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยอนุชา  นิลประพันธ 
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 

เปนกรรมการ 
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๙. รองศาสตราจารยวิชุดา  ไชยศิวามงคล เปนกรรมการ 
๑๐. รองศาสตราจารยภรณ ี  ศิริโชติ เปนกรรมการ 
๑๑. รองศาสตราจารยลําปาง   แมนมาตย เปนกรรมการ 
๑๒. รองศาสตราจารยมันทนา  สามารถ เปนกรรมการ 
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยดุษฏ ี อายุวัฒน เปนกรรมการ 
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยเสาวลักษณ  สุขประเสริฐ เปนกรรมการ 
๑๕. ผูชวยศาสตราจารยกันยรัตน  โหละสุต เปนกรรมการ 
๑๖. ผูชวยศาสตราจารยอําพร  ไตรภัทร เปนกรรมการ 
๑๗. ผูชวยศาสตราจารยศิริรัตน  วงศประกรณกุล เปนกรรมการ 
๑๘. ผูชวยศาสตราจารยศรีสวัสดิ์  ทรัพยสมบูรณ เปนกรรมการ 
๑๙. ผูชวยศาสตราจารยจงรักษ  หงษงาม เปนกรรมการ 
๒๐. นางสาวปณัทพร  เรืองเชิงชุม เปนกรรมการ 
๒๑. นางสังวาลย ชางทอง 

 หัวหนาสาํนักงานอธิการบด ี
เปนกรรมการ 

๒๒. นางสุพัตรา  ครองยุทธ 
รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน  

เปนกรรมการ 

๒๓. นางสาวอุนเรือน มงคลชัย 
รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการเจาหนาที ่

เปนกรรมการ 

๒๔. ผูชวยศาสตราจารย ไชยวิทย  ธนไพศาล เปนกรรมการและเลขานุการ 
๒๕. นางสุภาวด ี พลไพรสรรพ เปนผูชวยเลขานุการ 
๒๖. นางเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย เปนผูชวยเลขานกุาร 
๒๗. นายจิรพันธ  เครือสาร เปนผูชวยเลขานุการ 
๒๘. นางภาวนา  สีผาย เปนผูชวยเลขานุการ 
๒๙. นางสาวสดใส  พิมพทองงาม เปนผูชวยเลขานุการ 
๓๐. นายมานพ  สุวรรณกูฎ เปนผูชวยเลขานุการ 

 
 ใหคณะทํางานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา ๒๕๔๘     
และปงบประมาณ ๒๕๔๙  มีหนาที่ ดังน้ี 
 ๑. วิเคราะหและประมวลผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา    
๒๕๔๗ และวิเคราะหผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกนที่ผานมา 
 ๒. นําเสนอนโยบายคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน ตอคณะกรรมการอํานวยการสํานักงานประเมินและ 
ประกันคุณภาพ และผูบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  ๓. จัดทําตัวบงชี้มาตรฐานเพื่อใชในการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป
การศึกษา ๒๕๔๘  และปงบประมาณ  ๒๕๔๙ ที่ครอบคลุมกับมาตรฐานการตรวจประเมินของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)/มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา/หลักเกณฑ และ 
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วิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ/หรือการประเมินอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินการของมหาวิทยาลัย
 ๔. สื่อสารตัวบงชี้ และระบบการประกันคุณภาพตอคณะ และหนวยงานที่เก่ียวของ ตลอดจนติดตามผล
การดําเนินการจากการนําตัวบงชี้ที่พัฒนาข้ึนไปใช 
 ๕. จัดทําแผนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพตอคณะกรรมการอํานวยการสํานักงานประเมินและ
ประกันคุณภาพ และผูบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 ๖. เตรียมระบบการประกันคุณภาพ คุณภาพภายในที่พรอมรับการตรวจประเมินคุณภาพจากภายนอก
เพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.)  

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป   
 

สั่ง  ณ  วันที่   ๑๖  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 
 
 

(รองศาสตราจารยรังสรรค  เนียมสนิท) 
รองอธิการบดฝีายพัฒนาบุคคล 

รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลยัขอนแกน 
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เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลยัขอนแกน 
-------------------------------------------------- 

   

 เพื่อใหการดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนไปดวยความเรียบรอย  
มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคทางราชการ 
 ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23 (1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน พ.ศ. 2541 จึงแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป
การศึกษา 2548 ประกอบดวยผูที่มีตําแหนงและรายชื่อตอไปนี้ 
 

1 ศาสตราจารย เพิ่มพูน   กีรติกสิกร คณะเกษตรศาสตร 
2 รองศาสตราจารยก กฤตพล   สมมาตย คณะเกษตรศาสตร 
3 ผูชวยศาสตราจารย ภาวดี   ภักดี คณะเกษตรศาสตร 
4 ผูชวยศาสตราจารย สุภร   กตเวทิน คณะเกษตรศาสตร 
5 ผูชวยศาสตราจารย กาญจนา   เศรษฐนันท คณะวิศวกรรมศาสตร 
6 ผูชวยศาสตราจารย กันยรัตน     โหละสุต คณะวิศวกรรมศาสตร 
7 นาย มานติ   สุจํานงค คณะวิศวกรรมศาสตร 
8 นาย วีรพัฒน เศรษฐสมบูรณ คณะวิศวกรรมศาสตร 
9 นาย ศีขรินทร สุขโต คณะวิศวกรรมศาสตร 
10 รองศาสตราจารย วิชุดา   ไชยศิวามงคล คณะวิทยาศาสตร 
11 รองศาสตราจารย พินิจ หวังสมนึก คณะวิทยาศาสตร 
12 รองศาสตราจารย สุพรรณ ี อ้ึงปญสัตวงศ คณะวิทยาศาสตร 
13 ผูชวยศาสตราจารย งามนิจ   นนทโส คณะวิทยาศาสตร 
14 ผูชวยศาสตราจารย สยาม ชูถ่ิน คณะวิทยาศาสตร 
15 ผูชวยศาสตราจารย เอกพรรณ สวัสด์ิซิตัง คณะวิทยาศาสตร 
16 ผูชวยศาสตราจารย ไชยวัฒน รักสกุลพิวัฒน คณะวิทยาศาสตร 
17 ผูชวยศาสตราจารย ศิริรัตน วงศประกรณกุล คณะวิทยาศาสตร 
18 นางสาว รัศมี สุวรรณวีระกําธร คณะวิทยาศาสตร 
19 ผูชวยศาสตราจารย วิเชียร วรพุทธพร คณะเทคโนโลยี 
20 ผูชวยศาสตราจารย สิรินดา   ยุนฉลาด คณะเทคโนโลยี 
21 ผูชวยศาสตราจารย หลา   อาจวิชัย คณะเทคโนโลยี 

 คําส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกน
ที่ 2456/2549 
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22 ผูชวยศาสตราจารย พรเทพ   ถนนแกว คณะเทคโนโลยี 
23 นางสาว จิรวรรณ อภิรักษากร คณะเทคโนโลยี 
24 ผูชวยศาสตราจารย ประภาพร   ตั้งธนธานิช คณะสัตวแพทยศาสตร 
25 ผูชวยศาสตราจารย บงกช   นพผล คณะสัตวแพทยศาสตร 
26 ผูชวยศาสตราจารย สุชาติ   วัฒนชัย คณะสัตวแพทยศาสตร 
27 ผูชวยศาสตราจารย ประวิทย   บุตรอุดม คณะสัตวแพทยศาสตร 
28 รองศาสตราจารย วีรวรรณ ศีติสาร คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
29 รองศาสตราจารย บวรศิลป เชาวนชื่น คณะแพทยศาสตร 
30 รองศาสตราจารย จิตเจริญ   ไชยาคํา คณะแพทยศาสตร 
31 รองศาสตราจารย จินตนา   สัตยาศัย คณะแพทยศาสตร 
32 รองศาสตราจารย พิศาล   ไมเรยีง คณะแพทยศาสตร 
33 รองศาสตราจารย สมบูรณ   เทียนทอง คณะแพทยศาสตร 
34 รองศาสตราจารย มานพ คณะโต คณะแพทยศาสตร 
35 ผูชวยศาสตราจารย สรุพล   วีระศิริ คณะแพทยศาสตร 
36 ผูชวยศาสตราจารย กนก   สีจร คณะแพทยศาสตร 
37 ผูชวยศาสตราจารย อัญชลี ตัตตะวะศาสตร คณะแพทยศาสตร 
38 ผูชวยศาสตราจารย เสาวลักษณ   สุขประเสริฐ คณะแพทยศาสตร 
39 ผูชวยศาสตราจารย ไชยวิทย    ธนไพศาล คณะแพทยศาสตร 
40 ผูชวยศาสตราจารย ยรรยง ทุมแสน คณะแพทยศาสตร 
41 รองศาสตราจารย ฉันทนา อารมยด ี คณะเภสัชศาสตร 
42 รองศาสตราจารย จินดา หวังบุญสกุล คณะเภสัชศาสตร 
43 รองศาสตราจารย วงศวิวัฒน   ทัศนียกุล คณะเภสัชศาสตร 
44 ผูชวยศาสตราจารย ศุภชัย   ติยวรนันท คณะเภสัชศาสตร 
45 รองศาสตราจารย เดชพล   ปรีชากุล คณะเภสัชศาสตร 
46 นางสาว วรรณี ชัยเฉลมิพงษ คณะเภสัชศาสตร 
47 รองศาสตราจารย สุวดี   โฆษิตบวรชัย คณะทันตแพทยศาสตร 
48 ผูชวยศาสตราจารย ดนัย   ยอดสุวรรณ คณะทันตแพทยศาสตร 
49 รองศาสตราจารย ยุพา   เอ้ือวิจิตรอรุณ คณะเทคนิคการแพทย 
50 รองศาสตราจารย จุฬารัตน    ปริยชาติกุล คณะเทคนิคการแพทย 
51 ผูชวยศาสตราจารย อําพร   ไตรภัทร คณะเทคนิคการแพทย 
52 ผูชวยศาสตราจารย วิสุทธิ ์ กังวานตระกูล คณะเทคนิคการแพทย 
53 ผูชวยศาสตราจารย ไพศาล มงคลวงศโรจน คณะเทคนิคการแพทย 
54 รองศาสตราจารย วิภาพร   วรหาญ คณะพยาบาลศาสตร 
55 ผูชวยศาสตราจารย บุศรา กาญจนบัตร คณะพยาบาลศาสตร 
56 ผูชวยศาสตราจารย ปุญทรี   พวงสุวรรณ คณะพยาบาลศาสตร 
57 ผูชวยศาสตราจารย สุพรรณี   สุมเล็ก คณะพยาบาลศาสตร 
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58 ผูชวยศาสตราจารย อําพน   ศรีรักษา คณะพยาบาลศาสตร 
59 ผูชวยศาสตราจารย ขนิษฐา วรธงชัย คณะพยาบาลศาสตร 
60 รองศาสตราจารย เลิศชัย เจริญธัญรักษ คณะสาธารณสขุศาสตร 
61 ผูชวยศาสตราจารย พรนภา   ศุกรเวทยศิริ คณะสาธารณสขุศาสตร 
62 รองศาสตราจารย ภรณี   ศิริโชติ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
63 รองศาสตราจารย เศกสรรค   ยงวณิชย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
64 ผูชวยศาสตราจารย ศรีปญญา   ใจใหญ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
65 ผูชวยศาสตราจารย ศศิ จังสถิตกุล คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
66 ผูชวยศาสตราจารย วิยุทธ   จํารสัพันธุ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
67 รองศาสตราจารย ฉันทนา  กลอมจิต คณะศึกษาศาสตร 
68 ผูชวยศาสตราจารย วรรณจรีย   มังสิงห คณะศึกษาศาสตร 
69 รองศาสตราจารย เดชา   ศิริภาษณ คณะศิลปกรรมศาสตร 
70 ผูชวยศาสตราจารย คเณศ ศีลสัตย คณะศิลปกรรมศาสตร 
71 รองศาสตราจารย สุเมธ   แกนมณี คณะวิทยาการจัดการ 
72 ผูชวยศาสตราจารย วรุณ ตันตระบัณฑิตย คณะวิทยาการจัดการ 
73 นาง จินตนา สมสวัสด์ิ คณะวิทยาการจัดการ 
74 นางสาว ภัทรขวัญ พิลางาม คณะวิทยาการจัดการ 
75 นาง อมรวรรณ รังกูล วิทยาลัยบณัฑิตศึกษาการจัดการ 
76 นางสาว ปณัทพร   เรืองเชิงชุม วิทยาลัยบณัฑิตศึกษาการจัดการ 
77 นางสาว นงราม   เหมือนฤทธิ ์ วิทยาเขตหนองคาย 
78 นาย ฉัตรชัย   ปรีชา วิทยาเขตหนองคาย 
79 นาง วัลภา   ถมยา วิทยาเขตหนองคาย 
80 นาย โชคชัย   เอ้ือศิลป วิทยาเขตหนองคาย 
81 นาย บดี    ปุษยายนันท วิทยาเขตหนองคาย 
82 รองศาสตราจารย วนิดา  แกนอากาศ บัณฑิตวิทยาลยั 
83 นาง สุจิตรา ทัศนจินดา บัณฑิตวิทยาลยั 

 

โดยใหคณะะกรรมการมีหนาที่ ดังน้ี 
 1. ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2548 ระดับคณะ ศูนย สถาบัน สํานัก 
และหนวยงาน  
 2. วิเคราะห สรุป และจัดทํารายงานผลการตรวจประเมิน เสนอตอคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน และผูบริหารมหาวิทยาลัย 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

สั่ง ณ วันที่  6  กรกฎาคม  พ.ศ.  2549 
 
 รองศาสตราจารยดํารงค  หอมดี

รองอธิการบดฝีายบริหาร 
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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รายนามผูบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน      (วาระ ต.ค. 2547 - ต.ค. 2549) 
  

 ประเภทผูทรงคุณวุฒิ 
 1 พล.ต.อ. เภา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัย 
2 นางผาณิต  นิติทัณฑประภาศ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3 นายสุชาติ  เมืองแกว  
4 ศ.ปยะวัติ  บุญ-หลง  
5 รศ.ศักรินทร  ภูมิรัตน  
6 ศ.กนก  วงศตระหงาน  
7 นายสมพร  กลิ่นพงษา  
8 ศ.จีระ  หงสลดารมภ  
9 นายทองใบ  ทองเปาด  
10 นางสาวนวพร  เรืองสกุล  
11 นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม  
12 นายเดช  บุนนาค  
13 พล.ต.อ.สมชาย  ไชยเวช  
14 นายเจตน  ธนวัฒน ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน 
15 นายเฉลิมชัย  วงษนาคเพ็ชร นายกสมาคมศษิยเกา มข. 
 

 ประเภทโดยตําแหนง 
1 รศ.สุมนต สกลไชย อธิการบดี มข. 
2 นายอภิสิทธิ ์ รุจิเกียรติกําจร ประธานกรรมการสงเสริมกจิการ มข. 
3 ผศ.พิศิษฐ โจทยก่ิง ประธานสภาคณาจารย มข. 
 

 ประเภทผูแทนผูบริหาร 
1 รศ.ดํารงค หอมดี รองอธิการบดฝีายบริหาร 
 

ประเภทผูแทนคณบดี ผูอํานวยการศูนย/สถาบัน/สํานัก 
1 รศ.ประจักษ  พัวเพิ่มพูลศิร ิ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
2 รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
3 รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
4 รศ.วิรุฬห เหลาภัทรเกษม คณบดีคณะแพทยศาสตร 
5 รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํา ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 
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 ประเภทผูแทนคณาจารย 
1 รศ.มนตรี  บุญเสนอ 
2 รศ.ก่ิงฟา  สินธุวงศ 
3 ศ.เมธา  วรรณพัฒน 
4 รศ.วันเพ็ญ  วิโรจนกูฏ 
 
 ประเภทผูแทนขาราชการ 
1 นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย 
  
 เลขานุการ 
1 รศ.กุลธิดา ทวมสุข รองอธิการบดฝีายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เลขานุการฯ 
2 นางสังวาลย ชางทอง หัวหนาสาํนักงานอธิการบด ี ผูชวยเลขานุการฯ 
 
 
 

 อธิการบดี/รองอธิการบดี (วาระ ก.พ. 2546 - ก.พ. 2550) 
 

1 รศ.สุมนต  สกลไชย  อธิการบดี 
2 รศ.ดํารงค  หอมดี รองอธิการบดฝีายบริหาร 
3 ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดฝีายแผนและสารสนเทศ 
4 รศ.กุลธิดา  ทวมสุข รองอธิการบดฝีายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
5 รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดฝีายวิจัย 
6 ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดฝีายพัฒนานักศึกษา 
7 ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดฝีายกิจการพเิศษ 
8 รศ.รังสรรค  เนียมสนิท  รองอธิการบดฝีายพัฒนาบุคลากร 
9 ผศ.วันชัย  สุมเล็ก รองอธิการบดฝีายวิทยาเขตหนองคาย 
10 นายพนมชัย  วีระยุทธศิลป ผูชวยอธิการบดี ฝายบรหิารจดัการระบบกายภาพ 
11 ผศ.สัมฤทธิ์  หังสะสูตร ผูชวยอธิการบดีฝายการคลังและพัสดุ 
12 รศ.ศักดา  ไชกิจภิญโญ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
13 ผศ.นวรัตน  วราอัศวปติ เจริญ ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
14 ผศ.พิสิฏฐ  เจริญสุดใจ ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย 
15 ผศ.อนุชา  นิลประพันธ  ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานกัศึกษา 
16 ผศ.โฆสิต  แจงสกุล ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนากีฬา 
17 นายวินัย  ใจขาน ผูชวยอธิการบดี ฝายกิจการพิเศษ คนที่ 1 
18 นายชอ  วายุภักตร ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ คนที่ 2 
19 ผศ.วรรณี  เนตรสิงหนาท ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยสิน 
20 รศ.ธีระ  ฤทธิรอด ผูชวยอธิการบดีฝายอํานวยการ 
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21 ศ.บวรศิลป  เชาวนชื่น ผูชวยอธิการบดีฝายการประกันคุณภาพ 
22 นายอภิศักดิ์  พัฒนาจักร ผูชวยอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 

 คณบด ี
 

1 รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร 
2 รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
3 รศ.สุลัดดา  ลอยฟา คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
4 รศ.เอ้ือมพร  ทองกระจาย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
5 ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
6 ศ.วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม คณบดีคณะแพทยศาสตร 
7 รศ.พีรสิทธิ์  คํานวณศิลป คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
8 รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานสุรน คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
9 ผศ.วีระศักดิ์  ชายผา คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
10 รศ.อินทรพล  หอวิจิตร คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 
11 รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
12 ผศ.เกษม  นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี 
13 รศ.ประจกัษ พัวเพิ่มพูลศิร ิ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
14 รศ.ธาดา  สุทธธิรรม คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
15 รศ.มันทนา  สามารถ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
16 ผศ.รุง  ธีระพิจิตร คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
17 รศ.ลําปาง  แมนมาตย คณบดีบัณฑิตวิทยาลยั 
18 รศ.วินิต ชินสุวรรณ ผูอํานวยการวิทยาลยับณัฑิตศึกษาการจัดการ (รักษาการ) 
 

 ผูอํานวยการศูนย/สถาบัน/สํานัก/กอง 
 

1 รศ.จิตเจริญ ไชยาคํา ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 
2 รศ.ชรัตน มงคลสวัสดิ ์ ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
3 รศ.นพ.สมภพ พระธาน ี ผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกฉียงเหนือ 
4 ผศ.สุกิจจา จันทะชุม ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ (สํานักทะเบยีนฯ เดิม) 
5 รศ.สมาน ลอยฟา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรยีนรู) 
6 รศ.พิศาล ศิริธร ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (รักษาการ) 
7 ผศ.วันชัย สุมเล็ก ผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 
8 ผศ.ชลิต ชัยครรชิต ผูอํานวยการสํานักวัฒนธรรม 
9 นางสังวาลย ชางทอง หัวหนาสาํนักงานอธิการบด ี
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10 นายภมรพล ชาวงษ ผูอํานวยการกองกลาง 
11 นางสุนาถ บัวทวน ผูอํานวยการกองคลัง 
12 นางสาวอุนเรือน มงคลชัย ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ (รักษาการ) 
13 นายสมนึก ปนทอง ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา 
14 นางสุพัตรา ครองยุทธ ผูอํานวยการกองแผนงาน (รักษาการ) 
15 นายพนมชัย วีระยุทธศิลป ผูอํานวยการกองอาคารและสถานที่ (รักษาการ) 
16 นางสาวจันทรเพ็ญ ทิพยตําแย หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
17 รศ.บวรศิลป เชาวนชื่น ผูอํานวยการสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ (รักษาการ) 
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คณะผูจัดทํา 
 
ที่ปรึกษา 
 รศ. สุมนต สกลไชย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 ผศ. อารมย ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดฝีายแผนและสารสนเทศ 
 ศ. บวรศิลป เชาวนชื่น  ผูชวยอธิการบดีฝายการประกันคุณภาพ 
     รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ 
 ผศ. ไชยวิทย ธนไพศาล  รองผูอํานวยการสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ 
 ผศ. ศิริรัตน วงศประกรณกุล รองผูอํานวยการสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ 
 
  

รวบรวมขอมูล 
 นายจิรพันธ เครือสาร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 นางภาวนา   สีผาย เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
 นางสาวสดใส พิมพทองงาม นักวิชาการศึกษา 
 
  

ประสานงาน 
 นางสาวกรรณกิาร  สนธิเปรม เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 นางสาวยุพิน  งามเนตร เจาหนาทีธุ่รการ 
 
 

ออกแบบ 
 นายคมสัน  พันธุชัยเพชร เจาหนาที่บริหารขอมูลและสารสนเทศ 
 
 

ปที่พิมพ 
 มกราคม  2550 
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