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รายงานการประชุมคณบดี  

วาระพิเศษ 
“(ราง) กรอบแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2552 – 2567” 

เมื่อวันท่ี  9 กรกฎาคม  2551  
ณ หองประชุมขามแกน ช้ัน 4 โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส ขอนแกน 

 
 
ผูมาประชุม 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี    ประธาน 
2. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายบริหาร  
3. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
4. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา    รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 
5. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 
6. ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธ    รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 
7. ผศ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 
8. รศ.อัศนี  ปาจีนบูรวรรณ   คณบดีคณะเกษตรศาสตร 
9. ผศ.ปณิธาน  พีรพัฒนา   รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
      แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
10. ผศ.ไชยวัฒน  รักสกุลพิวัฒน   รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
      แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร 
11. อ.ชาญณรงค  เฮียงราช   รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ 

      แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
12. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
13. รศ.พจนชวิทย อภินิเวศ   รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
      แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร 
14. รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
15. นายประสาท  แสนไชย   หัวหนางานนโนบายและแผน 
      แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
16. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 
17. รศ.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
18. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  
19. รศ.สมบูรณ แสงมณีเดช     รองคณบดีฝายบริหาร 

      แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
20. รศ.ธาดา  สุทธิธรรม    คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
21. รศ.มันทนา  สามารถ   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
22. อ.กิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 
23. รศ.พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป   คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 
24. รศ.สมาน  ลอยฟา    ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 
      (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 
25. ศ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
26. ผศ.ชูศักดิ์ คุปตานนท   ผูอํานวยการศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
27. รศ.อํานวย  คําตื้อ    ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 
28. ผศ.สุรพล  แสนสุข    รองผูอํานวยการฝายบริหาร 
      แทนผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคายและ 
29. นางบุบผา  ชอบใช    ประธานสภาขาราชการและลูกจาง 
 
ผูไมมารวมประชุมเนื่องจากติดภารกิจสําคัญ 

1. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
2. รศ.ลําปาง  แมนมาตย   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
3. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
4. รศ.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
5. รศ.วินิต  ชินสุวรรณ    คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
6. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
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7. รศ.พีระศักดิ์  ศรีฤาชา   ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล            

      (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
8. ผศ.พรรณวดี  ตันติศิรินทร   ประธานสภาคณาจารย 
9. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

        เลขานุการที่ประชุม 
10. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 
 

 
เริ่มประชุมเวลา 16.45 นาฬิกา 
 
  รอ งอธิ ก า รบดี ฝ า ยแผนและสา รสน เทศ เสนอต อที่ ป ร ะชุ ม ว า  ตามที่ ส ภ า
มหาวิทยาลัยขอนแกนเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยขอนแกนจัดทําแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 
2552-2567 ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2551 นั้น มหาวิทยาลัยขอนแกนโดย
คณะกรรมการดําเนินงานจัดทําแผนระยะยาวมีการดําเนินการอยางตอเนื่องมาตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 
2550 จนถึงเดือนมิถุนายน 2551 โดยการประชาสัมพันธขาวสารและขอมูลตางๆ การประชุมสัมมนาเพื่อ
รับฟงความคิดเห็นจากภาคสวนตางๆ ประกอบการพิจารณาจัดทําแผนระยะยาวฯ รวม 12 ครั้ง การประชุม
ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการการจัดทําแผนระยะยาวฯ รวมประมาณ 25 ครั้ง การเสนอผลและ
รับฟงความคิดเห็นจากประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแกน รวม 4 ครั้ง คือ  
  ครั้งที่ 1 วันที่ 19 มิถุนายน 2551 ผูเขารวมโครงการแบงเปน 4 กลุม คือ กลุมที่ 1: กลุม
ภาคสวนภายนอกหนวยงานราชการ กลุมที่ 2 : กลุมภาคสวนภายนอก หนวยงานเอกชน กลุมที่ 3: กลุม
บุคลากรสายผูสอนมหาวิทยาลัยขอนแกน กลุมที่ 4 : กลุมบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแกน 
  ครั้งที่ 2  วันที่ 26-27 มิถุนายน 2551 เปนการรับฟงความคิดเห็นจากคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน และผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน  
  ครั้งที่ 3 วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ผูเขารวมโครงการแบงเปน 3 กลุม คือ กลุมที่ 1 : 
กลุ ม บุคลากรสายผู สอนมหาวิทยาลั ยขอนแก น  กลุ มที่  2  : กลุ ม บุคลากรสายสนับสนุ น
มหาวิทยาลัยขอนแกน กลุมที่ 3 : กลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 
  ครั้งที่ 4 วันที่ 5 กรกฎาคม 2551 คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อจัดทําแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  โดยมีสาระสําคัญจากการรับฟงความคิดเห็น จัดทําเปน (ราง) กรอบแผนระยะยาว
มหาวิทยาลัย ขอนแกน พ.ศ. 2552-2567 ดังนี้  
 
1. วัตถุประสงคและคุณลักษณะ  
 การจัดทํากรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2552-2567   มีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพื่อใหการพัฒนาของมหาวิทยาลัยขอนแกนสอดคลองกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551–2565) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

2. เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกนในระยะยาว ใหสอดคลองกับ    
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศและของโลก
ในอนาคต 

3. เพื่อใหสอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก  
4. เพื่อเปนเครื่องมือของสภามหาวิทยาลัยขอนแกนในการกําหนดนโยบาย กํากับ ติดตาม 

การบริหารงานของคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน    
5. เพื่อเปนเครื่องมือของผูบริหารในการกําหนดนโยบายและแผนการบริหารงานทั้งในระดับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน และระดับคณะ/หนวยงานใหสอดคลองกันเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 

 
  แผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแกนฉบับนี้ มีคุณลักษณะสําคัญ คือ 

1. เปนแผนที่ชี้ทิศทางเชิงยุทธศาสตร (Strategic Directions) การพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนใน 15 ปขางหนา   

2. เปนแผนที่มีความยืดหยุน  เปดโอกาสใหสภามหาวิทยาลัย ผูบริหารในระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับคณะจัดทําแผนระยะกลาง และแผนปฏิบัติการในระยะเวลาที่
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ดํารงตําแหนง ตลอดจนการทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนระยะยาวไดตามความเหมาะสมกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป  

3. เปนแผนที่เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน   
4. เปนแผนที่บูรณาการความปรารถนาและความหวังดีจากทุกฝาย 

 
2. กรอบแนวคิด 

  โดยเหตุที่มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้น เปนแหงแรกในภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ตั้งอยูบนภูมิภาคที่มีพื้นที่และประชากรมากที่สุดประมาณ 1 ใน 3  ของประเทศ 
เปนพื้นที่ที่ประสบปญหาความยากจน แหงแลง และดอยโอกาสในขณะนั้น และยังประสบปญหาดังกลาวจนถึง
ปจจุบัน  เจตนารมณการจัดตั้งมหาวิทยาลัย สวนหนึ่งเพื่อใหมีสวนรวมในการพัฒนาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ปรากฏตามกระแสพระราชดํารัสในวันเสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปดมหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อวันที่ 20 
ธันวาคม 2510 ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน ความตอนหนึ่งวา “การตั้งมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงแหง
น้ัน  เปนคุณคาอยางยิ่งเพราะทําใหการศึกษาชั้นสูงขยายออกไปถึงภูมิภาคที่สําคัญท่ีสุด   สวนหน่ึง
ของประเทศ ซึ่งตอไปจะเปนผลดีตอการพัฒนายกฐานะความเปนอยูของประชาชนในภูมิภาคนี้
เปนอยางยิ่ง ความสําเร็จในการตั้งมหาวิทยาลัยขอนแกน จึงเปนความสําเร็จท่ีทุกคนควรจะยินดี” 
 การพัฒนาประเทศที่ผานมานํามาซึ่งความสําเร็จและปญหาทางดานเศรษฐกิจและสังคมหลาย
ประการ รัฐบาลจึงนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนหลักในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ตอเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) คุณลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกตไดกับทุกเรื่อง 
ในที่นี้ประยุกตกับการจัดทําแผนระยะยาวของมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งใหนิยามความพอเพียง
ประกอบดวย 3 คุณลักษณะพรอมกัน 
 หลักความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ไมนอยเกินไป และไมมากเกินไป ไมเบียดเบียน
ตนเองและผูอื่น   
 หลักความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียง จะตองเปนไปอยาง
มีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวา จะเกิดขึ้น จากการกระทํา
นั้นอยางรอบคอบ เชน การบริหารจัดการก็คํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดข้ึนวาเปนอยางไรบางในอนาคต   
  หลักความมีภูมิคุมกัน หมายถึง มหาวิทยาลัยตองเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบตอการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต   ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
 เงื่อนไขการตัดสินใจ ประกอบดวย ความรูที่ตองเสาะแสวงหาขอเท็จจริงใหมากที่สุดในการ
ตัดสินใจดําเนินการเพื่อใหมหาวิทยาลัยขอนแกนบรรลุถึงวิสัยทัศนที่วางไว ทั้งนี้การดําเนินกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนตองอยูบนพื้นฐานของคุณธรรมเปนธรรมะสําหรับประชาคมในทุกภาคสวนทั้งใน
ระดับคณะผูบริหาร บุคลากรทุกฝาย และนักศึกษา  
 
3. วิสัยทัศนและพันธกิจ 

จากกระแสพระราชดํารัสเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2510 และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เปนกรอบแนวคิดสําคัญในการกําหนดวิสัยทัศนมหาวิทยาลัยขอนแกนในแผนระยะยาว ดังนี้ 

 การกําหนดวิสัยทัศน 
 ในอีก 15 ปขางหนามหาวิทยาลัยขอนแกนจะเปนมหาวิทยาลัยที่มีความเปนเลิศ  ดานวิชาการ
และการวิจัย มีสวนรวมในการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศ และ สังคมโลก ผลผลิตของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนดานการผลิตบัณฑิต การวิจัยและนวัตกรรม   การถายทอดความรูและเทคโนโลยี 
ภูมิปญญา ความเปนไทยและการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม    มีความโดดเดนและสงผลตอการพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแกนมีบทบาทสําคัญทั้งในฐานะมหาวิทยาลัยของ
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยของประเทศและมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ มีคุณภาพ 
มาตรฐาน บัณฑิตของมหาวิทยาลัยกอปรดวยวิทยา จริยา ปญญา มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
เปนผูมีจิตสาธารณะรวม มีความเปนพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก  มีบทบาทและภาวะผูนํา
ในภาคสวนตางๆ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยถูกนําไปใชเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน มีสวน
ในการเสริมสรางคุณคาตอการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศ และนานาชาติ สังคมไดรับการ
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ถายทอดความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมีบทบาทสําคัญในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของชาติ เปนสมาชิกที่มีบทบาทสําคัญในเครือขายตางๆ บุคลากร 
ศิษยเกาและนักศึกษาไดรับการยกยองในเวทีตางๆ มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนองคกรที่เรียนรู มีขีด
ความสามารถสูง บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน บนพื้นฐานของความภักดีและผูกพัน 
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานอุดมศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดีเยี่ยมทุกรอบการประเมิน โดยเฉพาะอยางยิ่งการไดรับ
การจัดอันดับคุณภาพการศึกษาจากองคกรตางประเทศที่มีชื่อเสียงวาเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก
แหงหนึ่ง 
 ดังนั้นเมื่อมหาวิทยาลัยขอนแกนมีอายุครบรอบ 60 ปในป พ.ศ. 2567 จึงกลาวไดอยาง
ภาคภูมิใจวาไดปฏิบัติพันธกิจจนเกิดคุณคาตามกระแสพระราชดํารัสพระราชทานในวันเสด็จ   
พระราชดําเนินมาทรงเปดมหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2510 และตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดอยางครบถวนบริบูรณ 
 
 พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง เปนพลเมืองที่ดีของสังคมไทย และสังคมโลก 
2. มุงความเปนเลิศทางการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
3. ถายทอดและสงเสริม ความรู เทคโนโลยี ภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรม  
4. บริหารจัดการที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

 
4. ทิศทางยุทธศาสตร  กลยุทธหลักและมาตรการสําคัญ 
 เพื่อใหวิสัยทัศน มข. 60 ป และพันธกิจบรรลุผล จําเปนตองกําหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตรเพื่อ
การแปลงแผนสูการปฏิบัติ โดยจําแนกประเด็นยุทธศาสตร 4 ประเด็น ดังนี้  

1. ดานการเรียนการสอนและการเรียนรู  
2. ดานการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 
3. ดานการถายทอดความรู เทคโนโลยี ภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรม 
4. ดานธรรมาภิบาล การบริหารจัดการ และเครือขาย 

 
 ในแตละประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย ภาพอนาคตที่มีผลกระทบตอมหาวิทยาลัย ทิศทาง
เชิงยุทธศาสตร กลยุทธหลักและมาตรการสําคัญ เพื่อใหผูบริหารและผูรับผิดชอบนําไปพิจารณา
ประกอบการจัดทําแผนในแตละชวงเวลาตอไป สรุปไดดังนี้  
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  ดานการเรียนการสอนและการเรียนรู : Teaching & Learning 

ภาพอนาคต  
 โลกไรพรมแดนมากขึ้น การศึกษาของประเทศไทยในฐานะสมาชิกสังคมโลก โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในกลุมประเทศอาเซียนที่จะรวมตัวกันในรูปของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community,One 
ASEAN) จําเปนตองมีการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและรองรับ     การแขงขันในดานคุณภาพ
และมาตรฐานระดับสากล นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการจัดกลุม
มหาวิทยาลัย การปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา กอปรกับประชากรมีอัตราลดลงอยางชัดเจน สงผลใหจํานวน
นักเรียนที่จะเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยลดลงดวย ขณะที่มีสัดสวนและจํานวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้น 
มหาวิทยาลัยขอนแกนจึงตองปรับตัวในเรื่องการเรียนการสอนและการเรียนรู เพื่อใหบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยเปนที่พึงประสงคของประเทศและสังคมโลกในอนาคต  ดวยกลยุทธและมาตรการเชิงรุก
ตางๆ อาทิเชน การวางระบบสรรหานักเรียนและผูศึกษาเขาศึกษาที่หลากหลายเพื่อใหไดนักเรียนและ   
ผูศึกษาที่เกงและดี ตลอดจนการใหโอกาสแกกลุมผูสูงอายุ กลุมผูประกอบการ กลุมผูมีงานทําแลว และ
กลุมผูดอยโอกาสตางๆ ใหเขามาศึกษาตอและเรียนรูไดตลอดชีวิต การสรรหานักศึกษาที่มีขีด
ความสามารถสูงเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา  การสรรหาคณาจารยที่มีความรูความสามารถและ            
มีคุณธรรม การปรับปรุงระบบการเรียนการสอน หองเรียนและหองปฏิบัติการ ตลอดจนทรัพยากรการ
เรียนรู  ใหความสําคัญกับการเปดหลักสูตรใหมที่สอดคลองและรวมมือกับภาคการผลิตจริง  มีลักษณะ
บูรณาการระหวางศาสตร ขามศาสตร ตลอดจนขามสถาบัน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแกนควรสงเสริมความ
เปนนานาชาติ สรางความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกและของภูมิภาคอยางจริงจัง
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ตอเนื่อง  เพิ่มบทบาทสําคัญและ เปนที่ยอมรับในวงวิชาการระดับสากล จนปรากฏผลไดรับการประเมิน
หรือจัดอันดับในระดับสากลในระดับแนวหนาชั้นนําของเอเชีย   

    1. ทิศทางยุทธศาสตร 
1. ผลิตบัณฑิตใหบรรลุคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค มีคุณภาพสูง มีจิตสาธารณะ มีความเปน

พลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก 
2. เพิ่มการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในเชิงปริมาณและคุณภาพใหสอดคลองกับความเชี่ยวชาญ

และความโดดเดนของมหาวิทยาลัย ตลอดจนความจําเปนของประเทศ 
3. พิจารณาปฏิรูปหลักสูตรเดิมและพัฒนาหลักสูตรใหม โดยมุงเนนหลักสูตรที่เกิดจากศักยภาพ

ของมหาวิทยาลัยและความตองการของภาคการผลิต เปนหลักสูตรที่มีลักษณะบูรณาการระหวาง
ศาสตร ขามศาสตร ตลอดจนเสริมสรางความรวมมือกับสถาบันและองคกรตางๆ ทั้งภายในและ
ตางประเทศ  

4. กําหนดนโยบายที่เปดโอกาสใหบุคคลกลุมตางๆ ไดเขาศึกษาและเรียนรูในมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน ดวยรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลายและทั่วถึงภายใตการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางประชากรและความสามารถในการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีมากขึ้น  

5. สงเสริมกิจกรรมวิชาการที่หลากหลายเพื่อเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูและชุมชนวิชาการ  
6. กําหนดนโยบายเพื่อสงเสริมความเปนนานาชาติและมาตรการเชิงรุกเพื่อเพิ่มและแลกเปลี่ยน

นักศึกษาและอาจารย ผูเชี่ยวชาญ ชาวตางประเทศ  
 

    2.  กลยุทธหลักและมาตรการสําคัญ 
1. จัดระบบและกลไกการรับเขาสําหรับนักเรียนและนักศึกษาใหมีความหลากหลายตามประเภทและ

ศักยภาพตางๆ และกระจายตามภูมิภาคใหเหมาะสม 
2. สรางระบบและกระบวนการเชิงรุกในการสรรหานักเรียน  นักศึกษา อาจารย และผูเชี่ยวชาญชาว

ตางประเทศ  
3. ปฏิรูปหลักสูตรที่สอดคลองกับความเชี่ยวชาญและความโดดเดนของมหาวิทยาลัย ตลอดจน

ความจําเปนของประเทศ  เชน 
• หลักสูตรที่มีลักษณะบูรณาการระหวางศาสตร ขามศาสตร และรวมมือกับสถาบัน องคกร

ตางๆ ทั้งภายในและตางประเทศ   
• จัดหลักสูตรและการเรียนการสอนทางไกลที่มีประสิทธิภาพ   
• รวมมือกับภาคการผลิตในรูปแบบสหกิจศึกษา  
• เพิ่มหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรระดับนานาชาติ 
• จัดหลักสูตรที่เปนชุดความรู เพื่อเปนการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูสูงอายุ ผูประกอบการ 

ผูมีงานทําแลว และประชาชนทั่วไป 
4. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของอาจารยและนักศึกษาเพื่อการเรียนรูอยาง

ตอเนื่อง  
5. สงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหเปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคม 

มีคุณธรรมและจริยธรรม มีสุขภาวะที่ดี   
6. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรการเรียนรู และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งจัดระบบการ

เรียนการสอนทางไกลที่มีประสิทธิภาพ เชน ปรับปรุงหองเรียน หองปฏิบัติการใหสอดคลองกับ
กระบวนทัศนเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูใหม และการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุด 

7. สรางเครือขายความรวมมือทางการศึกษากับสถานศึกษา สถานประกอบการ และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

8. สรางระบบและกลไกที่สงเสริมบรรยากาศและชุมชนวิชาการ   
9. สรางระบบและกลไกสงเสริมความเปนนานาชาติ  
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา : Research & Innovation 
               for Development
ภาพอนาคต   
 สังคมโลกขับเคลื่อนสูยุคแหงนวัตกรรม (Innovation) ดังนั้นมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกตางมุง
ความเปนเลิศทางวิชาการและการวิจัย  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถ      การแขงขันของ
ประเทศ โดยการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีความเขมแข็ง     เกิดนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาและประโยชนเชิงพาณิชย  สงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สรางมูลคาเพิ่มแกผลิตภัณฑ
และทรัพยสินทางปญญาของประเทศ  สํานักงานคณะกรรมการ  การอุดมศึกษามีนโยบายประยุกตและ
ปรับใชระบบ RAE (Research Assessment Exercise) เพื่อประเมินความสามารถการวิจัยและจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อการวิจัยสําหรับอุดมศึกษาของไทย ตลอดจนสงเสริมการทํางานรวมกันระหวาง
มหาวิทยาลัย กลุมมหาวิทยาลัย ศูนยความเปนเลิศ ภาคการผลิตทั้งในและตางประเทศ ภาคสังคมและ
ชุมชนตางๆ  
 มหาวิทยาลัยขอนแกนไดสะสมองคความรูด านการวิจัย  นวัตกรรม  เพื่ อการพัฒนา                 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศมาอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลา 44 ปที่ผานมาจากพื้นฐานที่มีอยู
นี้สามารถตอยอดและขยายผลภายใตทรัพยากรที่เอื้อตอการวิจัยที่มีอยู  โดยการรวมกลุมและขยาย
ศูนยวิจัยเฉพาะทางเปนคลัสเตอรที่ เปนประเด็นปญหาของโลกและประเทศ  ตลอดจนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิเชน อาหาร พลังงาน สิ่งแวดลอม ภาวะโลกรอน สุขภาพ บูรณาการศาสตร
เพื่อวิจัยและพัฒนาดานชีววิทยาศาสตร เทคโนโลยีชีวภาพ  นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เปนตน วางระบบและเสนทางสรรหาและพัฒนาความกาวหนาของนักวิจัยใหมีขีด
ความสามารถสูง สนับสนุนทรัพยากรการวิจัยเพื่อการใชประโยชนรวม  จัดระบบจัดการทรัพยสินทาง
ปญญา   วางยุทธศาสตรเพิ่มจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ                  
ที่สอดคลองกับทิศทางการวิจัย  ตลอดจนพัฒนากลไกการวิจัยรวมกับภาคการผลิตตางๆ   
 
      1. ทิศทางยุทธศาสตร 

1. การวิจัยและนวัตกรรมตองมีความเชื่อมโยง สงเสริมการเรียนการสอนและการใหบริการวิชาการ
แกสังคม เปนประโยชนตอการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน 

2. ใหความสําคัญกับการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตที่จะ
เกิดวิกฤต ไดแก ภาวะโลกรอน พลังงาน อาหาร และผูสูงอายุ เปนตน 

3. เพิ่มบทบาทการวิจัยเพื่อกําหนดนโยบายของชาติ และการวิจัยเพื่อการปองกันปญหาและ
วิกฤตการณตางๆ เชน วิกฤตการณอาหาร วิกฤตการณพลังงาน วิกฤตการณโลกรอน   เปนตน 

4. เพิ่มบทบาทการวิจัยเพื่อความรูเกี่ยวกับประเทศเพื่อบาน และกลุมประเทศ  อาณาบริเวณตางๆ 
ไดแก GMS ACMEC 

5. วางระบบและกลไก สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการรวมพลังและจัดกลุมการวิจัยเฉพาะทาง
ใหมีความโดดเดนในรูปของคลัสเตอร เชน พลังงาน ทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอม อาหารและ
ยา สุขภาพ โรคที่เกิดข้ึนใหม ธุรกิจแบบยั่งยืน (Green Business) และเครือขายชุมชน เปนตน 

6. กําหนดนโยบายการสงเสริมนวัตกรรมและการสรางมูลคาเพิ่มของผลงานวิจัย 
7. สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายที่เชื่อมโยงกับทุกภาคสวน เพื่อพัฒนาและสราง

มูลคาเพิ่มของผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
8. พัฒนาเครือขายความรวมมือทางดานการวิจัยกับสถาบันตางๆ องคกรภาครัฐและเอกชนทั้ง

ภายในและตางประเทศ 
  

      2.  กลยุทธหลักและมาตรการสําคัญ 
1. สรางและพัฒนานักวิจัยที่มีขีดความสามารถสูงใหมีเสนทางความกาวหนา พัฒนาตนเองและ

ทีมงานในระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติและนานาชาติ ตามลําดับ 
2. สนับสนุนใหบัณฑิตวิทยาลัยเพิ่มจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งเชิงปริมาณและ

คุณภาพที่สอดคลองกับทิศทางยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 
3. เสริมสรางความเขมแข็งดานการวิจัยโดยรวมศูนยวิจัยเฉพาะทางตามคลัสเตอร เพื่อสราง

นวัตกรรม เชน พลังงาน ทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอม อาหารและยา สุขภาพ โรคที่เกิดขึ้นใหม  
ธุรกิจแบบยั่งยืน (Green Business)  และเครือขายชุมชน เปนตน  

4. รวมมือกับอุทยานวิทยาศาสตรในการสงเสริมการวิจัยและนวัตกรรม การลงทุนเพื่อการวิจัยและ
นวัตกรรมรวมกับภาคการผลิตตางๆ เพิ่มมากขึ้น 
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5. จัดตั้ง “กองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 60 ป” ดวยทุนประเดิมและสนับสนุน

ใหมีการเพิ่มวงเงินของกองทุนอยางตอเนื่อง 
6. สรางระบบ กลไก และแรงจูงใจที่เอื้อตอการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  

ตลอดจนสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย (Brand Research) 
7. ประกันการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรการวิจัยที่พอเพียง มีการใชทรัพยากรรวมกันให

เกิดประโยชนสูงสุด เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยของมหาวิทยาลัย  
8. สนับสนุนงานวิจัยในลักษณะที่เปนสหสาขาวิชาและขามสาขา (Multidiscipline/ Cross 

Discipline) ที่มุงเนนความกาวหนาทางทฤษฎีบนพื้นฐานของความเปนจริงและการแกไข
ปญหาในพื้นที่   

9. สนับสนุนการวิจัยและสรางเครือขายการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง 
10. สงเสริมการวิจัยเพื่อกําหนดนโยบายของชาติ การวิจัยเพื่อการปองกันปญหาและวิกฤตการณ

ตางๆ การวิจัยเพื่อความรูเกี่ยวกับประเทศเพื่อบาน และกลุมประเทศอาณาบริเวณตางๆ  
11. สงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจํา พัฒนาสถาบัน   
12. สรางระบบการเผยแพร การนําไปใชประโยชนในผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งการสราง

มูลคาเพิ่มในเชิงพาณิชย 
13. สรางระบบและกลไกในการบริหารทรัพยสินทางปญญา 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการถายทอดความรู เทคโนโลยี ภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรม 
     : Knowledge & Technology Transfer 
ภาพอนาคต 
 โลกในยุคสังคมฐานความรู (Knowledge Based Society) และยุคหลังสังคมฐานความรู (Post 
Knowledge Based Society) หรือยุคนวัตกรรม เปนยุคที่ใชความรูและปญญาเพื่อเพิ่มผลิตภาพของชาติ  
มีการจัดการความรู ภูมิปญญา การถายทอดความรูและเทคโนโลยี  เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม เปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ 
  การถายทอดความรูและเทคโนโลยีตลอดจนการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมเปนบทบาทที่สําคัญของมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ไดดําเนินการดวยดีตลอดระยะเวลา 44 
ป ตามปณิธานของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเพื่อใหมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนขุมปญญาของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และนําการเปลี่ยนแปลงที่ดีตอประเทศและสังคมโลกเพื่อใหสอดคลองตอความ
ตองการในอนาคต ดวยการสรางระบบและกลไกการถายทอดความรูและเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับการ
เรียนการสอนและการเรียนรู  การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนารวมมือกับภาคการผลิต ศิษยเกา 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตลอดจนปราชญชาวบานในการกําหนดโจทยและกระบวนการแกปญหา การ
พัฒนาและยกระดับความเชี่ยวชาญของหนวยบริการเฉพาะทางในระดับนานานาชาติ การขยายขอบเขต
และความรวมมือการบริการวิชาการกับกลุมประเทศ GMS และ ACMECS มากขึ้น สนับสนุนการอนุรักษ
ภูมิปญญาทองถิ่น การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการสืบสานและปลูกฝงคานิยมตลอดจนการสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมของประชาชน การดําเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ควร
สนับสนุนงบประมาณเพื่อการนี้ในสัดสวนที่เหมาะสม   
 
          1.  ทิศทางยุทธศาสตร 

 1. การถายทอดความรูและเทคโนโลยีที่เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยมีจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
     อยางยั่งยืนในระดับภูมิภาคและระดับโลก  

 2. มีเครือขายในการถายทอดความรูและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 
3. สรางระบบและกลไกในการบริหารจัดการการถายทอดความรูและเทคโนโลยีในเชิงรุก  

 4. อนุรักษ สืบสาน ถายทอด ภูมิปญญาทองถิ่น และศิลปวัฒนธรรม 
 5. สงเสริมการเผยแพรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 6. สงเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการชี้นํา ชี้แนะเพื่อรวมพัฒนาและแกไขปญหาสังคม 
          7. ขยายขอบเขตและความรวมมือกับประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (GMS)  มากขึ้น 

 
         2.  กลยุทธหลักและมาตรการสําคัญ 

1. ปรับโครงสรางใหเอื้อตอการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 
• สนับสนุนหนวยงานที่มีศักยภาพสูงใหจัดตั้งหนวยงานบริการเฉพาะทางและยกระดับ

ใหมีความเปนเลิศในระดับนานาชาติ 
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• สรางคลัสเตอรในการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีตามความเชี่ยวชาญของ

มหาวิทยาลัยและความตองการของชุมชน    
2.  พัฒนาระบบ กลไก และทรัพยากรในการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีใหสอดคลอง

เชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
3. ใชกระบวนการการมีสวนรวมและสรางความรวมมือกับทุกภาคสวนในการถายทอดความรูและ

เทคโนโลยี  
• จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมในการถายทอดความรู

เทคโนโลยีสูชุมชน 
• สรางความรวมมือกับศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกนในการถายทอดความรูและ

เทคโนโลยีสูทองถิ่น และชุมชน  
• สรางความรวมมือและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขีดความสามารถใน

การพัฒนา การวิจัยและถายทอดความรูเทคโนโลยี 
• สรางเครือขายความรวมมือกับภาคธุรกิจเอกชนเพื่อกําหนดประเด็นปญหาการวิจัย

และถายทอดองคความรูสูภาคการผลิตเพื่อประโยชนเชิงพาณิชยรวมกัน 
• สรางความรวมมือกับภาคีเครือขายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในระดับทองถิ่น 

ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
4. สนับสนุนและรวมมือกับภาคสวนตางๆ ในการเผยแพรและการปฏิบัติตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
5. สงเสริมพันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหมีงบประมาณเพื่อการศึกษาวิจัย การ

ถายทอดความรู ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมอยางพอเพียง 
6. สรางระบบและกลไกรวมกับภาคสวนตางๆ ในการอนุรักษ สืบสาน และถายทอด   ภูมิปญญา

ทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรม 
7. สนับสนุนและสงเสริมการใชวัฒนธรรมและภูมิปญญาเพื่อความเขาใจอันดีของประชาชนใน

ประเทศ และประเทศในกลุมอาเซียน 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 ดานธรรมาภิบาล การบริหารจัดการ และเครือขาย 
      : Governance-Management-Networking (GMN) 
ภาพอนาคต 
 การบริหารจัดการองคกรในยุคโลกาภิวัตนและเศรษฐกิจฐานความรู เปนการบริหารแบบมุง
ผลสัมฤทธิ์ สนองตอบตอความตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการ  ใชเครื่องมือและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเพื่อการใหบริการที่มีคุณภาพดวยความรวดเร็ว ประหยัด โปรงใส ตรวจสอบได เปนธรรม การ
บริหารจัดการองคกรเนนการใชภาวะผูนําของผูบริหาร การใชความรูความสามารถและทักษะของ
ผูปฏิบัติงาน มีการนําระบบคุณภาพและการประเมินผลงานมาใชอยางแพรหลาย ตลอดจนคํานึงถึง
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมของผูปฏิบัติงานดวย 

 มหาวิทยาลัยขอนแกนในอนาคตจะลดความเปนระบบราชการลงอยางมาก   มีความจําเปนตอง
พิจารณานําแนวทางการบริหารจัดการแนวใหม ที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ คํานึงถึงคุณภาพชีวิตและ
สภาพแวดลอมของผูปฏิบัติงาน  กอปรกับการเปดโอกาสการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียจากทั้ง
ภายในและภายนอก โดยใชหลักธรรมาภิบาลและการสรางเครือขายกับทุกภาคสวนดวยการปฏิรูป
โครงสรางองคกรการบริหารงานใหมีขนาดกะทัดรัด การมอบและกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ
อยางกวางขวาง มีกระบวนการทํางานและสายการบังคับบัญชาสั้น ปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม นํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีระบบและกลไกเพื่อพัฒนาและสรรหาบุคลากรที่
มีสมรรถนะ เสนทางความกาวหนา  โครงสรางเงินเดือนและคาตอบแทน สวัสดิการและแรงจูงใจให
เหมาะสม มีระบบการเงินการคลังและทรัพยสินที่มีความมั่นคงควบคูกับการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมี
ระบบการกํากับตรวจสอบประเมินผลงานที่ชัดเจนโปรงใส จัดทําแผนแมบทเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต  ที่มีระบบขนสงมวลชนที่มีประสิทธิภาพ  การบํารุงดูแลรักษาอาคารตลอดจนความปลอดภัย           
ในชีวิตและทรัพยสินที่ดี  มีบรรยากาศมหาวิทยาลัยสีเขียว มีความเปนชุมชนทางวิชาการ   มีกิจกรรม
กีฬาและนันทนาการ ประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแกนมีสุขภาวะทั้งกายและใจที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแกน
มีความสัมพันธอันดีกับภาคสวนตางๆในการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยและพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตลอดจนกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ   
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       1.  ทิศทางยุทธศาสตร  

1. บริหารมหาวิทยาลัยโดยใชหลักธรรมาภิบาลในทุกระดับ และปลูกฝงใหเปนคานิยมหลักของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2. วางเสนทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงเปนระยะๆ ใหมีความตอเนื่องในเชิงนโยบายที่เปน
เอกภาพ 

3. ปฏิรูปโครงสรางองคกรใหมีลักษณะเครือขายและคลัสเตอร (Cluster) ที่มีความยืดหยุน คลองตัว 
สนองตอบตอการเปลี่ยนแปลง และความคาดหวังของสังคม 

4. วางระบบการบริหารมหาวิทยาลัยในรูปแบบใหม (New Management) ที่เหมาะสมกับบริบท
การเปลี่ยนแปลงในแตละระยะ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของพันธกิจเปนสําคัญ 

5. ใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดีของประชาคมมหาวิทยาลัย (Green and 
Happiness Campus) ตลอดจนการเสริมสรางจิตสํานึกในการประหยัดพลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

6. บริหารจัดการพื้นที่เพื่อรองรับทิศทางของมหาวิทยาลัยและวิทยาเขตในอนาคตใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ดวยการเพิ่มประสิทธิภาพของพื้นที่เดิมและจัดหาพื้นที่เขตการศึกษาใหม 

7. วางระบบการการบริหาร การเงิน การคลัง งบประมาณ การบริหารจัดการทรัพยสินที่มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการระดมทุนและลงทุนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีความมั่นคง มี
วินัยทางการเงินและการคลัง ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 

8. วางระบบการบริหารงานบุคคลแนวใหมที่เนนสมรรถนะและผลการปฏิบัติงานเพื่อใหองคกรมี
ความเปนเลิศ มีขีดความสามารถสูง เปนองคกรแหงการเรียนรู และสอดคลองกับบริบทการ
เปลี่ยนแปลง 

9. วางระบบการสื่อสารองคกรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ 
 

       2.  กลยุทธหลักและมาตรการสําคัญ 
1. กําหนดนโยบายธรรมาภิบาลสําหรับมหาวิทยาลัยขอนแกน   
2. สรางกลไกการสงเสริมธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยขอนแกน  เผยแพรและสรางความรูความ

เขาใจในนโยบายและกลไกดังกลาวอยางตอเนื่อง 
3. พัฒนาโครงสรางองคกรโดยรวมใหเอื้อตอการบริหารจัดการที่ดี ภายใตบริบท  การรวมกลุม

วิชาการ กลุมบริหาร และกลุมสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวของใหมีความเขมแข็ง ยืดหยุน เกิดการรวมพลัง 
สงเสริมการทํางานเปนทีมและเสริมสรางเครือขายกับหนวยงานภายนอก 

4. สรางและบูรณาการระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหเปนระบบเดียวกันแนวใหม   เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต เชน  

• สรางภาวะผูนําทางดานบริหารและวิชาการที่ดี โดยใชกระบวนการฝกอบรมและการ
เรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง 

• สรางและปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมองคกรที่ดี ไดแก ความซื่อสัตย ความ
รับผิดชอบ ความรักองคกร ความเอื้ออาทร ความสามัคคี การยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน การทํางานเปนทีม การมีจิตสํานึกของการใหบริการ  
(service mind)  เปนตน 

• สงเสริมจรรยาบรรณบุคลากร  
• สรางความตระหนักและจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

• ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางเงินเดือน คาตอบแทน การบริหารผลงาน เปนตน 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับเทคโนโลยีในอนาคต 

• การใชระบบเสมือน (Virtual System)  
• การใชระบบการทํางานในระบบจางเหมารวมกับหนวยงานภายนอก (Outsourcing) 
• การใชระบบมหาวิทยาลัยอิเลคทรอนิกส  e-University 

6. กําหนดแผนการสื่อสารองคกรที่ชัดเจน สรางระบบประชาสัมพันธและประชาคมสัมพันธเชิง
รุกเพื่อสนับสนุนโครงการและกิจกรรม ตลอดจนภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 

• สรางกลไกการรับรูและสื่อสารขอมูลที่ถูกตองสูประชาคมมหาวิทยาลัย  ชุมชน และสังคม  
• จัดและรวมกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยและชุมชนอยางสม่ําเสมอ  
• เผยแพรภาพลักษณที่โดดเดนของนักศึกษาและมหาวิทยาลัย 

7. บริหารจัดการทรัพยสินเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มในระยะยาว 
8. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค ใหเอื้อตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดี 
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• จัดทําผังแมบทฉบับใหม และพัฒนาระบบขนสงมวลชนที่มีประสิทธิภาพ   โดย
คํานึงถึงการออกกําลังกาย (Exercise Needs)พลังงาน (Energy Needs) และ
สิ่งแวดลอม (Environmental Needs) 

• สงเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัย เชน การจัดพื้นที่สีเขียว สวน
พฤกษศาสตร พื้นที่นันทนาการและกีฬา ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 
กํ าหนดให พื้ นที่ ใ นมหา วิ ทยาลั ย เ ป นพื้ นที่ ปลอดภั ยแล ะปลอดอบายมุ ข                   
100 เปอรเซ็นต พื้นที่ปลอดคารบอน (Carbon Neutral) 

• สรางและปรับปรุงหอพักเดิมใหเปนหอพักสมบูรณแบบ “หอพัก 60 ป มข.” ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

• มีการวางแผนและผังชุมชนรวมกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัยในการพัฒนาพื้นที่ให
สอดคลองกับเขตการศึกษา 

9. สรางระบบและกลไกในการทํางานรวมกับภาคสวนตางๆ ในลักษณะเครือขายและภาคีเพื่อ
การพัฒนาใหแพรหลายมากขึ้น 

10. สรางระบบและกลไกการระดมทุนจากศิษยเกาและผูปกครอง  
11. กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่วิทยาเขตที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่และรองรับ

การพัฒนาในอนาคต เชน 
• กําหนดวิทยาเขตหนองคายเปนศูนยการศึกษาเชื่อมโยงกับกลุมประเทศลุมน้ําโขง 
• พื้นที่ศึกษาจังหวัดเลย เปนศูนยฝกอบรมและวิจัยพืชพื้นที่สูง 
• พื้นที่ศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด เปนศูนยศึกษาดานปศุสัตว 
• พื้นที่ศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เปนศูนยศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

12. กําหนดแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง และแผนการบริหารความเสี่ยง สําหรับยุทธศาสตรนี้ 
 
5.  เปาหมายผลลัพธเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 เปาหมายผลลัพธสุดทายของกรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2552 – 2567  
ไดกําหนดไวในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
 1. เปาหมายผลลัพธเชิงปริมาณ  ไดกําหนดเปาหมายผลลัพธไวเปน 3 ประเด็น คือ        
ดานนักศึกษา  ดานคณาจารย และดานงบประมาณ ดังนี้ 

เปาหมายผลลัพธ 2552-2553 2554-2557 2558-2561 2562-2565 2566-2567 
ดานนักศึกษา
จํานวนทั้งหมด 35,000 คน 35,000+ 

คน 
40,000+ คน  45,000+  

คน 
50,000+ คน 

ปริญญาตร ี: 
บัณฑิตศกึษา 

75:25 70:30 65:35 60:40 50:50 

นักศึกษา
นานาชาต ิ

< 1% 3% 5% 7% 10% 

ดานคณาจารย
จํานวนทั้งหมด 2,000 คน 2,000+ คน 2,500 คน 2,500+ คน 3,000+ คน  
คุณวุฒ ิ

ปริญญาเอก 
55% 60%  65% 75% + 80% 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

60% 65% + 70% 75% + 80% 

อาจารย
ชาวตางชาต ิ

4% 6% + 10% 15% + 20% 

ดานงบประมาณ
งบประมาณรวม 10,000  

ลานบาท 
12,000+ 
ลานบาท 

15,000+ 
ลานบาท 

18,000+  
ลานบาท 

20,000+ 
ลานบาท 

แผนดิน : รายได 50:50 50:50+ 40:60 40:60+ 30:70 
งบประมาณเพื่อ

การวิจยั
นวัตกรรม  

(ทกุแหลงเงิน) 

4% 10%  15% 20%  30% 
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 2.  เปาหมายผลลัพธเชิงคุณภาพ  กําหนดเปาหมายผลลัพธไวดังนี้ 

1. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยกอปรดวยวิทยา จริยา ปญญา มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
เปนผูมีจิตสาธารณะรวม มีความเปนพลเมืองที่ดีของสังคม มีบทบาทและภาวะผูนําในภาคสวนตางๆ  

2. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไดถูกนําไปใชการพัฒนามีสวนในการ
เสริมสรางคุณคา และพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศ 

3. สังคมไดรับบริการการถายทอดความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัย 
4. มหาวิทยาลัยมีบทบาทสําคัญในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และของชาติ 
5. มหาวิทยาลัยเปนสมาชิกที่มีบทบาทสําคัญในเครือขายตางๆ  
6. บุคลากรและมหาวิทยาลัยไดรับการยกยองในเวทีตางๆ  
7. มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีขีดความสามารถสูง บุคลากรมี

คุณภาพชีวิตในการทํางาน บนพื้นฐานของความภักดีและผูกพัน 
8. มหาวิทยาลัยขอนแกนผานการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานอุดมศึกษาของสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทุกรอบการประเมิน 
9. มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับการจัดอันดับการศึกษาจากองคกรตางประเทศ เชน THES 

เปนมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับและชั้นนําของโลกแหงหนึ่ง 
 
6.  กลไกการแปลงแผนสูการปฏิบัติ 
 เนื่องจากแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2552-2567 มีลักษณะเปนแผนที่ชี้ทิศทาง 
การพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต จําเปนตองมีกลไกการแปลงแผนสูการปฏิบัติ  เพื่อใชเปนเครื่องมือของ
สภามหาวิทยาลัยและคณะผูบริหารในการบริหารงานใหมีความสอดคลองและตอเนื่อง จึงมีขอเสนอ
กลไกในการแปลงแผนสูการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. จัดชวงระยะเวลาการบริหารแผนฯ ตามวาระการดํารงตําแหนงอธิการบดี แตละทาน ไดเปน  
5 ชวง คือ ชวงที่ 1 พ.ศ.2552-2553 ชวงที่ 2 พ.ศ.2554-2557 ชวงที่ 3 พ.ศ. 2558–2561 ชวงที่ 4 
พ.ศ.2562-2565 และชวงที่ 5 พ.ศ. 2566-2567 จะครอบคลุมวาระการดํารงตําแหนงของอธิการบดี
จํานวน 5 ทาน  

2. เมื่อสภามหาวิทยาลัยขอนแกนใหความเห็นชอบแผนฯ  ฉบับนี้แลว  เห็นควรใหมี
คณะกรรมการกํากับ ดูแล และติดตาม ในระดับสภามหาวิทยาลัยที่มีกรรมการมหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เปนประธาน และระดับมหาวิทยาลัยที่มีอธิการบดีเปนประธาน  เพื่อกํากับดูแล การแปลงแผนในแตละ
ชวงตางๆ การติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนใหดียิ่งขึ้น  

3. ใหคณะ/หนวยงาน จัดทําแผนระยะยาวของหนวยงานตนเองที่เปนเอกภาพกับ  แผนระยะ
ยาวของมหาวิทยาลัยแตมีความหลากหลายในการปฏิบัติตามพัฒนาการของคณะ/หนวยงานนั้นๆ  

4. ใหสภามหาวิทยาลัยใชแผนฯ เปนเครื่องมือสวนหนึ่งในการสรรหาผูดํารงตําแหนงอธิการบดี 
และใหอธิการบดีใชแผนเปนเครื่องมือสวนหนึ่งในการสรรหาผูดํารงตําแหนงคณบดี ผูอํานวยการศูนย 
สถาบัน สํานัก  

5. การจัดทําแผนระยะตางๆ ของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี เชน แผนปฏิบัติราชการ  4 ป แผนที่
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (แผน 5 ป) สามารถดําเนินการปรับปรุงและ
เพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม สอดคลองกับบริบทและสถานการณที่เปลี่ยนแปลง โดยใชกระบวนการมี
สวนรวมจากทุกภาคสวนเชนเดิม  

6. ควรมีการส่ือสารและรายงานความคืบหนาแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหแก
ประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแกนอยางตอเนื่อง 
 
 สําหรับการดําเนินการแปลงแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแกน สูการปฏิบัติในระยะแรกนั้น เห็นควร
ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาโครงการตอไปนี้เปนพิเศษและเรงดวนใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 1-3 ป 
ไดแกโครงการตอไปนี้ 

• แผนการปรับโครงสรางองคกร 
• นโยบายธรรมาภิบาลสําหรับมหาวิทยาลัยขอนแกน  
• แผนการปฏิรูปหลักสูตร และการเรียนการสอน  
• “กองทุนวิจัยและนวัตกรรม มข 60 ป” 
• การรวมกลุมและจัดตั้งคลัสเตอรวิจัยและนวัตกรรม 
• แผนแมบทฉบับใหม และพัฒนาระบบขนสงมวลชน 
• “หอพักสมบูรณแบบ มข 60 ป”  
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• แผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
• แผนการสื่อสารภายในองคกร  

 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีขอคิดเห็นเสนอแนะ ในประเด็นตางๆ ดังนี้  
 วิสัยทัศนและพันธกิจ  

- ควรเพิ่มขอความเกี่ยวกับการสรางองคความรูทางดานพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ดานทรัพยากรมนุษย  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาภูมิภาค
อีสานและประเทศ และการเปนมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพระดับโลก 

- การพัฒนามหาวิทยาลัยควรดําเนินการโดยเนนดานการผลิบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
และการใหศิษยเกาทีมีความรูความสามารถเขามาชวยพัฒนามหาวทิยาลัย 

- ควรมีการปรับระบบการบริหารงานบุคคลที่จะทําใหรักษาบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถเพื่อชวยพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป 

- การสรางคานิยมหลัก (Core Values) และมีกลไกในการสรางวัฒนธรรมการ
ทํางานที่ดีในมหาวิทยาลัยใหกับบุคลากรรุนใหม และควรปลูกฝงใหมีความ
อดทน และสูงาน 

- ควรพิจารณาการนําระบบการบริหารอยางมีคุณภาพทั่วทั้งองคกร (Total 
Quality Management :TQM) มาใชเพื่อพัฒนามหาวทิยาลัย 

- ควรใหความสาํคัญในเรื่องการใชงบประมาณในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัยโดย
คํานึงถึงความประหยัดและคุมคา 

- ประธานเสนอวิสัยทัศน มข. 60 ป ดังนี้  
 

“มหาวิทยาลยัขอนแกนเปนมหาวิทยาลัยวิจัย ชั้นนําแหงเอเชีย 
ที่มุงพัฒนาภูมิภาคสูระดับสากล สรางคุณคาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 

มีการบริหารบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและมีทรัพยากรมนุษยเปนศูนยกลาง” 
 

“KKU is the Leading Research University aiming regional development toward global, value 
creation for sustainable development, good governance based administration and human 

capital as enter for development.” 
 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการเรียนการสอนและการเรียนรู 

- ควรมีกระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดยอาจใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการเรียนการสอน 

- ควรมีการระดมสมองผูที่มีความรูหรือมีความสนใจ ในสาขาวิชา Neuroscience 
รวมศึกษาความเปนไปไดในการเปดสาขาวิชาดานนี้ในอนาคต 

- ควรมีการจดัหลักสูตรแบบบูรณาการขามศาสตรขามสาขาวิชา (Transdisciplinary)  
- ควรนําการใชภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตใชในการเรยีนการสอน 
- ควรมีการพัฒนานักศึกษานอกเวลาเรียน และชวงเวลาวางในหอพักนักศึกษา 

เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
- ควรจัดส่ิงแวดลอมเพื่อสงเสริมความเปนนานาชาติใหกบันักศึกษาและบุคลากร 
- ควรสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะหรือความสามารถพิเศษดานใดดานหนึ่งที่โดดเดน 
- อาจารยควรปรับกลยุทธในการสอนใหมีการยกตัวอยางการนําความรูไปใชใน

ชีวิตจริงได 
- ควรมีระบบการฝกงานที่สนับสนุนใหนักศึกษาไดฝกงานเหมือนไดทํางานจริง 

โดยอาจใชคลินิกการบริการทางศาสตรตางๆ เปนที่ฝกงานของนักศึกษา 
- ควรสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี  
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 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 

- สงเสริมการวิจัย โดยการสรรหาผูเชี่ยวชาญมาทําการวิจัยเฉพาะดาน รวมระดม
สมองเพื่อวิเคราะหแนวทางแกไขปญหาของชุมชน สังคมและประเทศ หรือการ
ระดมสมองเพื่อวิเคราะหปญหาที่เปนเรื่องเรงดวน 

- ควรเนนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และมีการหา
รายไดจากการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งดวย 

- ควรสงเสริมใหอาจารยทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงในการวิจัยใหแกนักศึกษา 
 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการถายทอดความรู เทคโนโลยี ภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรม 
- สรางความรวมมือและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เปนภาคีหุนสวนใน

การพัฒนาการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการบริหาร  
- การนําภูมิปญญา มากอใหเกิดนวัตกรรม และสรางมูลคาเพิ่ม 
- การบริการผูปวยควรมีการแพทยทางเลือก หรือการรักษาพยาบาลที่เปนภูมิ

ปญญา แตกตางไปจากการแพทยแผนปจจุบัน  ใหเปนทางเลือกสําหรับผูปวย 
 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 ดานธรรมาภิบาล การบริหารจัดการ และเครือขาย 
        -    ทิศทางยุทธศาสตร ขอ 3 คําวา “คลัสเตอร(Cluster)” อาจแกไขเปน “Organic”  

- ทิศทางยุทธศาสตร ขอ 4 พิจารณาปรบัแกไข คําวา “New Management” 
เปน “New Public Administration” 

- ทิศทางยุทธศาสตร ขอ 5 คําวา “…Happiness…” อาจแกไขเปน คําวา 
“…Healthy…” หรือ “...Livable…” 

- ควรเพิ่มทิศทางยุทธศาสตร อีก 2 ประการ ไดแก  
- การพัฒนาระบบงบประมาณและการเงินที่สะทอนความคุมคา การใช

ทรัพยากรสวนรวมและสัดสวนที่จะสะทอนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
- การแสวงหารายไดเพื่อการพึ่งพาตนเองไดในอนาคต 

- ควรกําหนดวิธกีารกําหนดนโยบายธรรมาภิบาลสําหรับมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ใหมีความชัดเจนเพื่อนําไปสูการปฏิบัติจริง 

- ควรพิจารณาวางเปาหมายในดานตางๆเปนระยะ เชน ทุกๆ 5 ป 
- ควรปรับระบบการบริหารจัดการใหเอื้อตอการขับเคลื่อนกลยุทธตางๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
- ควรกําหนดยทุธศาสตรการพัฒนาพื้นที่วิทยาเขตที่สอดคลองกับศักยภาพของ

พื้นที่และรองรับการพัฒนาในอนาคต และความเชื่อมโยงใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน รวมทั้งการพัฒนาระบบ e-learning 

- ควรกําหนดใหวิทยาเขตหนองคายเปนศูนยกลางการศึกษาเชื่อมโยงกับกลุม
ประเทศลุมน้ําโขง ศูนยพัฒนาเตรียมความพรอมทางดานภาษาไทยใหแก
นักศึกษาจากประเทศเพื่อนบาน 

 
 เปาหมายผลลัพธเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

- ควรเพิ่มกลุมลูกคาในอนาคต เชน ประเทศจีน ประเทศอินเดีย และประเทศพมา 
- เปาหมายผลลัพธดานคณาจารยควรพิจารณาโครงสรางพื้นฐานรวมดวย เพื่อให

จํานวนบุคลากรเปนไปตามเปาหมาย 
- ควรมีกลยุทธและเปาหมายที่ชัดเจนในการสรางรายได เชน จากการวิจัย  
- ควรระบุแหลงที่มาของเปาหมายผลลัพธดานงบประมาณใหชัดเจน 
- การกําหนดเปาหมายการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของเอเชีย อาจมีการกําหนด

ไปที่คณะ/สาขาวิชาดวย  
- อาจมีการแบงกลุมคณะ เชนเดียวกับการแบงกลุมมหาวิทยาลัย เพื่อกําหนด

สัดสวน และทิศทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับศักยภาพของหนวยงาน 
 

 ขอคิดเห็นเสนอแนะอื่นๆ 
- ควรจัดทําอภธิานศัพท เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน 
- ควรมีการวิเคราะหสถานการณปจจุบัน เพื่อเตรียมความพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 
- ควรมีการกําหนดแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) ที่สามารถบอกถึงทิศทาง

และการเชื่อมโยงเปาหมายตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยในแตละดาน ที่มีความ
ชัดเจนเพื่อใหสามารถถายทอดแผนสูการปฏิบัติจริง  



 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  วาระพิเศษ  ณ  วันพุธท่ี 9 กรกฎาคม  2551 

14 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบหลักการ  (ราง) กรอบแผนระยะยาว 

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2552-2567  ตามเสนอ   โดยมอบใหฝายแผนและสารสนเทศนํา
ขอคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุมไปประกอบการพิจารณาปรับแกไข (ราง) กรอบแผนระยะยาว 
เสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 
 
เลิกประชุมเวลา 19.00  นาฬิกา 

 
 
 

(ลงชื่อ)     รังสรรค  เนียมสนิท 
   (รองศาสตราจารยรังสรรค  เนียมสนิท) 
   รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 

   ปฏิบัติหนาที่แทนเลขานุการที่ประชุมคณบดี 
 
นางพิจิตรา   เปรมชัยสวัสดิ์ 
นางสาวลัลธริมา  ประจง 
ผูบันทึกรายงานการประชุม  


	(((((((((((((((
	ผู้มาประชุม

