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คํานํา 

 

งานเชิงวิเคราะหฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือรายงานสรุปการวิเคราะหผลการสํารวจความคิดเห็นแนวทางการ

กําหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ เพ่ือเปน

ขอมูลประกอบการพิจารณาของคณะทํางานเพ่ือพิจารณากําหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนา

มหาวิทยาลัย และแนวทางการกํากับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดี 

ขอมูลในการวิเคราะหไดมาจากการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนการ

สํารวจความคิดเห็นโดยใชแบบสอบถามออนไลน โดยใช Google Form ขอมูลท่ีไดจากการสํารวจอยูในรูปแบบ

ของ Google Sheets และนําขอมูลไปวิเคราะหผาน Microsoft Power BI ทําใหไดผลขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 

รวดเร็ว และแมนยํา 

ผลของงานเชิงวิเคราะหฉบับนี้ นอกจากนําไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของคณะทํางานเพ่ือ

พิจารณากําหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย และแนวทางการกํากับติดตามและ

ประเมินผลงานอธิการบดีแลว ยังสามารถเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของผูบริหารมหาวิทยาลัยในการ

กําหนดกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยตอไปได ท้ังนี้ ในการดําเนินงานรวมกับคณะทํางาน

และการจัดทํารายงานเชิงวิเคราะหฉบับนี้ ตัวผูเขียนไดรับประโยชนท้ังทางตรงและทางออมมากมาย ไมวาจะ

เปนการไดพัฒนาตนเองเพ่ือใหทันตอเหตุการณ การพัฒนาแนวความคิด การพัฒนาทักษะในการทํางานท่ีดี ท้ัง

การบริหารจัดการ การสรุปประเด็น การวิเคราะหขอมูล รวมท้ังการประยุกตใชเครื่องมือดิจิทัลออนไลนในการ

ทํางาน และท่ีสําคัญท่ีสุดคือการไดมีโอกาสรับฟงแนวความคิดการบริหารท่ีดีจากผูทรงคุณวุฒิ ไดเห็นการ

ทํางาน ความต้ังใจ และไดแบบอยางท่ีดีของการทํางานจากทาน และหวังเปนอยางยิ่งวาผลงานเชิงวิเคราะห

ฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูอานท้ังทางตรงและทางออมตอไปเชนกัน 

 

 

อริสา  สอนสุภี 

          ผูเขียน 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

งานเชิงวิเคราะหฉบับนี้สําเร็จไดดวยความเอ้ือเฟอขอมูลท่ีเปนประโยชน และความรวมมือจากหลาย

ทาน ใหการสนับสนุนผูเขียนจนงานเชิงวิเคราะหเสร็จสมบูรณ 

 

ขอบขอบพระคุณคณะทํางานเพ่ือพิจารณากําหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนา

มหาวิทยาลัย และแนวทางการกํากับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดีทุกทาน ประกอบดวย นายณรงคชัย  

อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย นายทวีศักดิ์ กออนันต

กูล ศาสตราจารยสมชาติ โสภณรณฤทธิ์ นายเฉลิมชัย วงษนาคเพ็ชร นายสุรพล เพชรวรา และ นายอํานาจ  

พรหมสูตร และทีมเลขานุการ ประกอบดวย ผูชวยศาสตราจารยเดนพงษ สุดภักดี รองอธิการบดีฝายวิชาการ

และสื่อสารองคกร นางสุภารัตน มูลศรี ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยขอนแกน และนายอนุพล    

มุมทอง ในการชวยพิจารณาใหขอมูลท่ีเปนแนวทางในการกําหนดประเด็นคําถามและอ่ืน ๆ ทําใหแบบสอบถาม

สําเร็จลุลวงและเผยแพรออกไปได ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดนพงษ สุดภักดี ในบทบาทของ

ผูบังคับบัญชาและเลขานุการคณะทํางาน ท่ีกรุณาเปนท่ีปรึกษาในทุกข้ันตอนการดําเนินงาน รวมท้ังเสียสละ

เวลาใหคําแนะนําและความคิดเห็นท่ีเปนประโยชน เพ่ือใหงานเชิงวิเคราะหนี้ถูกตองสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

 

ขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถาม ท่ีสละเวลาเอ้ือเฟอขอมูล และใหความรวมมือ ชวยใหการจัด

ทํางานเชิงวิเคราะหนี้สําเร็จลุลวงดวยดี 

 

 

อริสา  สอนสุภี 

     ผูเขียน 

         พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
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บทท่ี ๑  
บทนํา 

 

๑. ความเปนมาและความสําคัญ 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๒ กําหนดใหอธิการบดีเปน

ผูบังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีนั้น จะไดทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย ตามท่ีกําหนดในมาตรา ๓๓ โดยหลักเกณฑและวิธีการ

สรรหาอธิการบดี ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับ วาดวยการสรร

หาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามภาคผนวก ก. โดยขอ ๙ ของขอบังคับ

ดังกลาวกําหนดวา กอนการสรรหาอธิการบดี ใหสภามหาวิทยาลัยทบทวน และวิเคราะหจุดออน จุดแข็งของ

มหาวิทยาลัย กําหนดพันธกิจ และนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติ

และคุณลักษณะของอธิการบดีท่ีพึงประสงคเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ และขอบังคับ วาดวยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๖๑ และใหกําหนดแนว

ทางการประเมินผลงานของอธิการบดีท่ีชัดเจน และประกาศใหทราบท่ัวกันกอนการเสนอชื่อ  

ดวย รองศาสตราจารยกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย จะครบวาระการดํารงตําแหนงอธิการบดี  ในวันท่ี         

๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๒  สภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๑ จึงได

แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือพิจารณากําหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย และ

แนวทางการกํากับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดี  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี ๓๐๕๗/๒๕๖๑ 

สั่ง ณ วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (เอกสารคําสั่งตามภาคผนวก) โดยมีรายนามดังตอไปนี้ 

๑) นายณรงคชัย  อัครเศรณี                                      ประธาน 

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

๒) นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล                                     กรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๓) ศาสตราจารยสมชาติ  โสภณรณฤทธิ์                        กรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๔) นายเฉลิมชัย  วงษนาคเพ็ชร                                  กรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๕) นายสุรพล  เพชรวรา                                          กรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖) นายอํานาจ  พรหมสูตร                                       กรรมการ 
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ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

๗) ผูชวยศาสตราจารยเดนพงษ  สุดภักดี                        เลขานุการ 

รองอธิการบดีฝายวิชาการและสื่อสารองคกร 

๘) นางสุภารัตน  มูลศรี                                           ผูชวยเลขานุการ 

ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

๙) นายอนุพล  มุมทอง                                            ผูชวยเลขานุการ 

๑๐) นางอริสา  สอนสุภ0ี

*                                       ผูชวยเลขานุการ 

โดยคณะทํางานจะตองดําเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือออกประกาศมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของจํานวน     

๓ ฉบับ ประกอบดวย 

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง พันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 

๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง คุณสมบัติและคุณลักษณะของอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

๓. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง แนวทางการกํากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี 

ตามพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) 

คณะทํางานไดกําหนดวิธีการดําเนินการ โดยมีแนวทางการดําเนินการดังนี้ 

๑. รวบรวมขอมูลสารสนเทศพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับมหาวิทยาลัย 

๒. รวบรวมขอมูลในการประชุมรวมระหวางสภามหาวิทยาลัยและผูบริหาร หรือ การประชุมรวมของ

ผูบริหารมหาวิทยาลัยและผูบริหารสวนงาน 

๓. จัดทํากรอบพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) โดย

การประชุมระดมสมองของคณะทํางาน 

๔. รับฟงความคิดเห็นจากผูบริหาร 

๕. รับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัยโดยการสํารวจออนไลนและวิเคราะหผล 

๖. สรุปผลเปนรางประกาศมหาวิทยาลัย ๓ ฉบับ 

๗. เสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัย ๓ ฉบับ 

ในข้ันตอนท่ี ๕ คณะทํางานไดใหฝายเลขานุการดําเนินการ โดยผูชวยศาสตราจารยเดนพงษ สุดภักดี 

รองอธิการบดีฝายวิชาการและสื่อสารองคกร เลขานุการคณะทํางานไดมอบหมายให นางอริสา สอนสุภี (ผูแตง) 

ในฐานะผูชวยเลขานุการเปนผูดําเนินการ และเสนอตอเลขานุการเพ่ือใหความเห็นชอบ กอนเสนอคณะทํางาน

ตอไป 

                                           
* ผูแตง 
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๒. วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียตอการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน ตอกรอบพันธกิจและ

นโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 

๒. เพ่ือวิเคราะหความเห็นและรับฟงความเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียตอพันธกิจและนโยบายการบริหาร

และพัฒนามหาวิทยาลัย 

๓. เพ่ือเปนแนวทางใหผูบริหารในการกําหนดกิจกรรม/โครงการดําเนินงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

 

๓. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. คณะทํางาน ฯ และผูบริหารรับทราบความเห็นและความพึงพอใจตอพันธกิจและนโยบายการบริหาร

และพัฒนามหาวิทยาลัย 

๒. ผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมตอการกําหนด และรับรูถึงพันธกิจและนโยบายการบริหารและพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

๓. ผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมตอการพัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจและนโยบายการบริหารและ

พัฒนามหาวิทยาลัย ท่ีใชในอนาคต 

 

๔. ขอบเขตการศึกษาวิเคราะห 

๑. เปนการสํารวจความเห็นโดยใชคําถามจากคณะทํางานเพ่ือพิจารณากําหนดพันธกิจและนโยบายในการ

บริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย และแนวทางการกํากับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดี 

๒. ผูตอบแบบสํารวจเปนผูมีสวนไดสวนเสียตอการพัฒนามหาวิทยาลัย ประกอบดวย คณาจารย บุคลากร 

นักศึกษา ศิษยเกา และบุคคลท่ัวไป 

 

๕. นิยามศัพทเฉพาะ 

คณะทํางาน  หมายความวา  คณะทํางานเพ่ือพิจารณากําหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและ

พัฒนามหาวิทยาลัย และแนวทางการกํากับติดตามและประเมินผลงาน

อธิการบดี ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี ๓๐๕๗/๒๕๖๑ สั่ง ณ 

วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ผูบริหาร      หมายความวา ผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบดวย อธิการบดี รองอธิการบดี 

และผูชวยอธิการบดี
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บทท่ี ๒  
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิเคราะห/วิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

๑. หลักการและเหตุผลในการจัดทําพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 

คณะทํางานไดวิเคราะหขอมูลประกอบตามท่ีไดมอบหมายใหฝายเลขานุการรวบรวม โดยประกอบดวย

ขอมูลทางกฎหมายท่ีเก่ียวของ ขอมูลสภาพแวดลอมภายในและภายนอกท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนา

มหาวิทยาลัยขอนแกน และขอมูลการประชุมรวมตาง ๆ ท่ีดําเนินการมาอยางตอเนื่อง โดยฝายเลขานุการได

ดําเนินการสรุปขอมูลเอกสารประกอบไดดังตอไปนี้ 

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. ขอบังคับฯ วาดวย การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓. ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี ๖/๒๕๕๗ เรื่องพันธกิจและนโยบายในการบริหารและ

พัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) 

๔. ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี ๗/๒๕๕๗ เรื่อง คุณสมบัติและคุณลักษณะของอธิการบดี

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๕. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี ๖๓๘/๒๕๖๐) เรื่อง แนวทางการกํากับติดตามและประเมินผล

งานของอธิการบดี ตามพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ.๒๕๖๐ - 

๒๕๖๒) 

๖. ขอมูลสภาพแวดลอมภายในและภายนอกท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน 

๗. ขอมูลสรุปการประชุมรวมระหวางสภามหาวิทยาลัยและผูบริหาร หรือ การประชุมรวมของผูบริหาร

มหาวิทยาลัยและผูบริหารสวนงาน โดยสามารถสรุปไดตามภาพท่ี  ๑ 
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ภาพท่ี  ๑ แสดงประเด็นสรุปผลการประชุมดานการกําหนะแนวทางการบริหาร ยอนหลัง ๕ ป 

๒. แนวคิดการจัดทําพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน 

องคการสหประชาชาติไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals–

SDGs) ท้ังหมด 17 ขอ ตามภาพท่ี  ๒  

 
ภาพท่ี  ๒ เปาหมายการพัฒนาท่ียัง่ยืนขององคการสหประชาชาติ (United Nations, 2558) 
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๓. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award  

PMQA)  เปนกรอบการบริหารจัดการองคการ ท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. ไดสงเสริมและสนับสนุนใหสวนราชการ

นําไปใชในการประเมินองคการดวยตนเองท่ีครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติ เพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหาร

จัดการใหเทียบเทามาตรฐานสากล โดยมุงเนนใหหนวยงานราชการปรับปรุงองคการอยางรอบดานและอยาง

ตอเนื่องครอบคลุมท้ัง ๗ ดาน 

๑) การนําองคการ เปนการประเมินการดําเนินการของผูบริหารในเรื่องวิสัยทัศน เปาประสงค คานิยม 

ความคาดหวังในผลการดําเนินการ การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การ

กระจายอํานาจการตัดสินใจ การสรางนวัตกรรมและการเรียนรูในสวนราชการ การกํากับดูแล

ตนเองท่ีดี และดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน 

๒) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร เปนการประเมินวิธีการกําหนดและถายทอดประเด็นยุทธศาสตร 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธหลัก และแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือนําไปปฏิบัติและวัดผล

ความกาวหนาของการดําเนินการ 

๓) การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เปนการประเมินการกําหนดความ

ตองการ ความคาดหวัง และความนิยมชมชอบ การสรางความสัมพันธ และการกําหนดปจจัย

สําคัญท่ีทําใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจ 

๔) การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู เปนการประเมินการเลือก รวบรวม วิเคราะห จัดการ 

และปรับปรงุขอมูลและสารสนเทศ และการจัดการความรู เพ่ือใหเกิดประโยชนในการปรับปรุงผล

การดําเนินการขององคการ 

๕) การมุงเนนทรัพยากรบุคคล เปนการประเมินระบบงาน ระบบการเรียนรู การสรางความผาสุกและ

แรงจูงใจของบุคลากร  เพ่ือใหบุคลากรพัฒนาตนเองและใชศักยภาพอยางเต็มท่ีตามทิศทาง

องคการ  

๖) การจดัการกระบวนการ เปนการประเมินการจัดการกระบวนการ การใหบริการ และกระบวนการ

อ่ืนท่ีชวยสรางคุณคาแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และกระบวนการสนับสนุน เพ่ือให

บรรลุพันธกิจขององคการ 

๗) ผลลัพธการดําเนินการ เปนการประเมินผลการดําเนินการและแนวโนมของสวนราชการในมิติดาน

ประสิทธิผล มิติดานคุณภาพการใหบริการ มิติดานประสิทธิภาพ และมิติดานการพัฒนาองคการ 

(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ๒๕๕๙) 
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๔. งานวิเคราะหและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน 

เปนการศึกษาเชิงสํารวจเพ่ือรับทราบความพึงพอใจในแตละประเด็น เปนการวิเคราะหทางสถิติเชิงคุณภาพของ

ขอมูล โดยอาศัยหลักสถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจของ

คณะทํางาน ซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิ ในการกําหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย จาก

การศึกษางานวิจัยเชิงสํารวจท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการองคกร พบงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

กัมพล และสมชาย (กัมพล ราชวงษ และ สมชาย คุมพูล, ๒๕๕๘) ไดทําการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ

เก่ียวกับการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพในองคกรอสังหาริมทรัพยโดยใชหลักธรรมาภิบาล กรณีศึกษา บริษัท 

แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพ่ือศึกษาการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพในองคกร

อสังหาริมทรัพยโดยใชหลักธรรมาภิบาลไดแกหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปรงใสหลักการมีสวนรวม

หลักความรับผิดชอบหลักความคุมคาและเพ่ือศึกษาความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลกับการบริหารงานท่ีมี

ประสิทธิภาพในองคกรอสังหาริมทรัพยโดยใชหลักธรรมาภิบาลไดแกเพศอายุสถานภาพทางครอบครัวระดับ

การศึกษาระดับตําแหนงงานกรณีศึกษาบริษัทแสนสิริจํากัด (มหาชน) โดยทําการสุมจากประชากรท่ีเปน

ผูปฏิบัติงานในบริษัทแสนสิริจํากัด (มหาชน) ไดแกฝายปฏิบัติการผูบริหารระดับตนผูบริหารระดับกลางและ

ผูบริหารระดับสูงจํานวน ๑,๔๗๑ คน ไดขนาดกลุมตัวอยาง ๓๑๕ คนเพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับการนําการ

บริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพในองคกรอสังหาริมทรัพยโดยใชหลักธรรมาภิบาลท่ีนํามาใชในการบริหารจัดการใน

องคกรและเพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพในองคกรอสังหาริมทรัพย

โดยใชหลักธรรมาภิบาลท่ีนํามาใชในการบริหารจัดการในองคกรจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลเครื่องมือท่ีใชใน

การเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา5ระดับและวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม

สําเร็จรูปสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกการวิเคราะหคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยโดยใช t-test และ F-test และการ

วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ Chi-Square เพ่ือหาความสัมพันธระหวางตัวแปร 

ผลการวิจัยพบวามีการนําการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพในองคกรอสังหาริมทรัพยโดยใชหลักธรร

มาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการในองคกรโดยภาพรวมอยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวามี

ความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดานไดแกดานหลักความคุมคาหลักความรับผิดชอบหลักการมีสวนรวมหลัก

ความโปรงใสหลักนิติธรรมและหลักคุณธรรม 

การเปรียบเทียบและการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลกับการบริหารงานท่ีมี

ประสิทธิภาพในองคกรอสังหาริมทรัพยโดยใชหลักธรรมาภิบาลสรุปไดวาปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันมีผลตอ

ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพในองคกรอสังหาริมทรัพยแตกตางกันและปจจัยสวน

บุคคลมีความสัมพันธกับระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพในองคกรอสังหาริมทรัพย

โดยปจจัยสวนบุคคลท่ีพบความแตกตางคือเพศอายุและระดับตําแหนงงานท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับ

การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพโดยใชหลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
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ระดับ .๐๕ สวนปจจัยดานสถานภาพทางครอบครัวและระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นโดย

ภาพรวมไมแตกตางกัน 

งานวิจัยเชิงสํารวจของ Aruba บริษัทหนึ่งในเครือบริษัท ฮิวเลตต แพคการด เอ็นเตอรไพรส เปดเผย

รายงานผลการศึกษา เรื่อง Digital Revolutionaries Unlock the Potential of the Digital Workplace 

(ARUBA, ๒๕๖๑) ชี้ใหเห็นผลดีท้ังในดานธุรกิจและการดําเนินชีวิตของพนักงานในท่ีทํางานท่ีใชดิจิทัลเปนตัว

ขับดันการทํางาน (digital-driven workplace) มากข้ึน การท่ีบริษัทท่ีกาวหนาทางดานเทคโนโลยีนอยกวามี

โอกาสเสี่ยงท่ีจะถูกแซงหนาโดยคูแขงท่ีเหนือกวา ไมสามารถดึงดูดพนักงานเกงๆ ชั้นแนวหนามาทํางานกับตน

ได และยังเตือนใหบริษัทท้ังหลายตองเพ่ิมความสนใจมากข้ึนแกพนักงานท่ีมีวิถีชีวิตผูกพันกับดิจิทัล (digital-

savvy employee) เหลานี้วาอาจจะเปนผูท่ีเพ่ิมความเสี่ยงในดานความปลอดภัยของขอมูลและขาวสารใหแก

องคกรได 

เนื้อหาหลักและการคนพบท่ีสําคัญ 

การศึกษาพนักงานท่ัวโลกจํานวน ๗,๐๐๐ คนใน ๑๕ ประเทศของหลากหลายองคกรพบวามีความ

แตกตางอยางชัดเจนในเรื่องประสิทธิภาพการทํางานและความรูสึกผูกพันของพนักงานกับองคกรระหวางใน

องคกรท่ีมีสํานักงานยุคดิจิทัลกับองคกรท่ีนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในระดับท่ีนอยกวา เนื้อหาสําคัญท่ีพบไดแก 

นอกเหนือจาการเพ่ิมผลสําเร็จในการทํางานแลว เครื่องมือดิจิทัลยังมีผลดีในการดําเนินชีวิตอีกดวย นัก

ปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolutionaries)ในท่ีนี้คือพนักงานท่ีไดทํางานอยูในท่ีทํางานท่ีใชความสามารถทาง

ดิจิทัลอยางเต็มท่ีมีเทคโนโลยีสํานักงานใหมๆ ใหใชอยางกวางขวาง 

พบวา รอยละ ๕๑ มีความพึงพอใจในการทํางานคอนขางสูง และรอยละ ๔๓ มีความรูสึกเชิงบวกใน

เรื่องความสมดุลระหวางการทํางานและการดําเนินชีวิต (work-life balance) ของตนมากกวาพนักงานใน

บริษัทท่ีมีสํานักงานลาหลังกวาดานดิจิทัล (digital laggards) – ซ่ึงเขาถึงเทคโนโลยีในการทํางานท่ีเปนดิจิทัล

ไดนอยกวา พนักงานในท่ีทํางานท่ีมีการปฏิวัติในเชิงดิจิทัลนี้มีถึงรอยละ ๕๖ บอกวามีแรงจูงใจในการทํางาน

มากข้ึน และรอยละ 83 ชื่นชมในวิสัยทัศนขององคกรของตน 

การทํางานดวยดิจิทัลชวยสนับสนุนการพัฒนาความเชี่ยวชาญในวิชาชีพอีกดวย65% ของพนักงานในท่ี

เปนนักปฏิวัติดิจิทัลรายงานวาตนเองมีการพัฒนาในเรื่องความเช่ียวชาญทางดานวิชาชีพและมีการเติบโตใน

สายงานอาชีพเพ่ิมข้ึนดวยการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เปรียบเทียบกับรอยละ ๓๑ ท่ีตอบในทํานองเดียวกันของ

องคกรท่ีลาหลังกวา ในท่ีทํางานดิจิทัลมีรอยละ ๗๒ ของนักปฏิวัติดิจิทัลตอบวามีความสามารถเพ่ิมสูงข้ึนในการ

ใชทักษะการทํางานใหมๆ สวนในองคกรท่ีลาหลังกวาเห็นดวยเพียงรอยละ ๕๘ 

ผลงานเพ่ิมสูงข้ึนมาจากการใชดิจิทัลมากข้ึนรอยละ ๗๓ ของนักปฏิวัติดิจิทัลตอบวามีผลกระทบในเชิง

บวกตอผลการทํางานของตน และรอยละ ๗๐ ยืนยันวาเทคโนโลยีดิจิทัลทําใหการรวมมือกันทํางาน 

(collaboration) ดีข้ึน ตรงขามกับองคกรลาหลังท่ีมีพนักงานเห็นดวยเพียงรอยละ ๕๕ 

ความกาวหนาอยางตอเนื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลกับระบบอัตโนมัติ (automation) ทําใหมี

ประสบการณการทํางานในท่ีทํางานดีข้ึน ขณะท่ีการใชระบบอัตโนมัติอาจถูกมองวาเปนเสมือนภัยคุกคามแยง
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งานไปจากมนุษย แตในการสํารวจของเรากลับพบวาพนักงานท้ังหลายกลับกระตือรือรนกับระบบอัตโนมัติกัน

อยางมาก ผูตอบการสัมภาษณถึงรอยละ ๗๑ ยอมรับการทํางานรวมกับระบบอัตโนมัติในอีก ๕-๑๐ ปขางหนา 

ยอมรับการท่ีองคกรจะสรางสภาพแวดลอมการทํางานท่ีมีความฉลาด (smart) และประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

“ไมวาจะเปนอุตสาหกรรมไหน เราพบวามีแนวโนมท่ีจะมุงสรางสถานท่ีทํางานท่ีใสใจในความเปน

มนุษย (human-centric places) เพ่ือตอบสนองใหทันความคาดหวังของพนักงานท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยาง

รวดเร็วและหาหนทางทําใหพนักงานมีความตองการท่ีจะทํางานดวยกับตน” กลาวโดย Joseph White 

ผูอํานวยการฝายพัฒนากลยุทธออกแบบและจัดการสําหรับสถานท่ีทํางาน ของ Herman Miller “โดยมีการ

รวมเอาเทคโนโลยีท่ีกาวหนามาใช –รวมถึงเรื่องการตกแตงเฟอรนิเจอรภายในสํานักงาน – รวมท้ังวิทยาศาสตร

ทางดานการเรียนรู (cognitive sciences) มาชวยใหพนักงานคุนเคยกับการทํางานแบบใหม นี้ไมไดหมายถึงแค

เพียงใหประสบการณท่ีเปนพิเศษและเปนสวนตัวสําหรับพนักงานแตละคนเทานั้น แตยังรวมถึงโอกาสของ

องคกรท่ีจะดึงดูดและรักษาพนักงานท่ีมีความสามารถท่ีดีท่ีสุดไวดวย” 
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บทท่ี ๓  
วิธีดําเนินการสํารวจความคิดเห็นออนไลน 

 

ในการดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลการดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีมีความสําคัญ เก่ียวของกับ

บุคคลหรือองคกรจําเปนตองอาศัยการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียเสมอ ไมใชเพียงเพ่ือใหไดผลการ

ดําเนินการท่ีตรงความตองการมากท่ีสุด แตยังเปนการสรางเสริมการรับรูถึงสิ่งท่ีกําลังดําเนินการไดเปนอยางดี 

ดังนั้นในการดําเนินการเรื่องการกําหนดพันธกิจและนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยจึงจาํเปนตองอาศัยการมี

สวนรวมเปนสําคัญ และเพ่ือใหการดําเนินการสํารวจเปนไปอยางรวดเร็ว ครอบคลุมบุคลากรจํานวนมาก และ

ประหยัดคาใชจายในการสํารวจ จึงไดนําระบบการสํารวจออนไลนดวย Google Forms ซ่ึงเปนระบบท่ี

มหาวิทยาลัยไดใชบริการของ G Suite for Education ซ่ึงจะสามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดตามตองการ ตรงกับ

กลุมเปาหมาย โดยมีวิธีการดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

๑. ข้ันตอนการดําเนินงาน 

๒. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

๓. การจัดทําขอคําถามสําหรับการสํารวจ 

๔. การจัดทําแบบสํารวจความเห็นออนไลน 

๕. การเผยแพรแบบสํารวจออนไลน 

๖. การรวบรวมขอมูล  

๗. การวิเคราะหขอมูล และสรุปผล 

 

๑. ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ผูเขียนดําเนินการตามข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

๑) ศึกษาปญหา และแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยจากการประชุมของคณะทํางาน รวมท้ัง

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิเคราะหวิจัยท่ีเก่ียวของ 

๒) กําหนดหัวขอ ประเด็นปญหา/คําถาม กําหนดกลุมประชากร ขอบเขตการสํารวจ 

๓) ออกแบบการสํารวจ และสรางแบบสอบถาม 

๔) เผยแพรแบบสอนถามออนไลน 

๕) รวมรวมขอมูล 

๖) วิเคราะหขอมูล 

๗) สรุปผลการวิเคราะห และนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตอเลขานุการคณะทํางาน 

๘) เขียนรายงานการวิเคราะห 
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๒. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

กลุมประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน ท้ังสายผูสอน และสายสนับสนุน 

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน และบุคคลท่ีเปนศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

๓. การศึกษาความเปนไปได และการจัดทําขอคําถามสําหรับการสํารวจ 

ดานการบริหารจัดการ ในการดําเนินการสํารวจความคิดเห็น การไดมาซ่ึงขอมูลท่ีมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ ตองอาศัยการบริหารจัดการท่ีดี ท้ังดานการวางแผนงานในระยะเวลาท่ีจํากัด และการเลือกใช

เครื่องมือในการสรางแบบสอบถาม เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และเครื่องมือในการประมวลผลขอมูล 

เพ่ือใหไดขอมูลเชิงสถิติ 

ดานการปฏิบัติงาน เม่ือไดมาซ่ึงขอมูลแลว ผูเขียนตองสรุปประเด็นเปรียบเทียบขอมูลเชิงสถิติ และ

สรุปประเด็นความคิดเห็นปลายเปด เพ่ือใหไดผลการวิเคราะหท่ีมีคุณภาพ นําไปใชประโยชนไดเลย 

ดานการจัดทําขอคําถาม การดําเนินการสํารวจความเห็นเห็นนี้ เปนการสํารวจเพ่ือใหทราบความ

คิดเห็นในประเด็นเนื้อหาท่ีคณะทํางานไดกําหนดแนวทางไวเก่ียวกับการจัดทําพันธกิจและนโยบายในการ

บริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย และตองดําเนินการตามรูปแบบของคณะทํางาน โดยไดมีการประชุมเพ่ือจัดทํา

ขอคําถามรวมท้ังสิ้น ๔ ครั้ง และไดกําหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือเปน

แนวทางในการจัดทําขอคําถาม ดังนี้ 

วิสัยทัศน  “มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนําระดับโลก” 

(A World-Leading Research and Development University) 

บทบาทหนาท่ี อุทิศเพ่ือชุมชนและสังคม 

(Social Devotion) 

ยุทธศาสตร เสริมสรางความกาวหนาและยั่งยืนโดยบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 

(Striving for progress and sustainability by managing changes) 

เปาหมาย 

People :  

ประชาคมมหาวิทยาลัยมีความรู ความสามารถ และทักษะดิจิทัล มีความเชี่ยวชาญศาสตรวิชาการ 

การวิจัย พัฒนาและการนําไปใชประโยชน การบริการ สังสันทนาการ บริหารจัดการ มีความพรอมในการ

เรียนรู การเชื่อมโยงกับนานาสากลและตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง 

Ecological :  

ระบบนิเวศของมหาวิทยาลัยเก้ือหนุนการเรียนรู วิจัย เสริมประสิทธิภาพการทํางาน และเพ่ิมพูน

คุณภาพชีวิตของชุมชนมหาวิทยาลัยและผูมาเยือน 
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Spiritual :  

 จิตวิญญาณของมหาวิทยาลัยมีความสันติสุขและสมานฉันทของชุมชนท้ังภายในและภายนอก 

นโยบายและพันธกิจ 

ดาน People : ดําเนินการให ประชาคม หรือ ผูมีสวนไดเสียของมหาวิทยาลัย 

๑) มีความรูความสามารถในการใชและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภารกิจตามภาระหนาท่ีและความ

รับผิดชอบ และกาวสูระดับสากลอยางตอเนื่อง 

− ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของสังคม (Quality Graduates) 

− จัดการเรียนการสอนดวยกระบวนการท่ีมุงสงเสริมและปลูกฝงทักษะยุคใหม (Active 

Learning and Coaching) 

− สงเสริมและพัฒนาทักษะคณาจารยและบุคลากรใหมีความรูความสามารถทางเทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Literacy and Skills) 

− สงเสริมการพัฒนาบุคลากร ใหสามารถตอบสนองตอการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูความเปน

เลิศระดับสากล (Qualified Personnel) 

− พัฒนาความรูและทักษะในการทํางานอยูเสมอ (Continuous Upskills) 

๒) มีความม่ันคงในหนาท่ีการงานอยางเทาเทียม และสามารถเพ่ิมพูนมาตรฐานการดํารงชีพและ

สุขอนามัย 

− ตระหนักถึงความเทาเทียมกันทางเพศและสภาพรางกาย (Gender and Disability Equality) 

− สนับสนุนสงเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย (Secure and Healthy Life) 

− สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางม่ันคงและคุมคา (Job Security and Worthiness) 

๓) มีความสามารถและมีจิตบริการ ตอบสนองและชี้นําตอสังคม ท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

− ตอบสนอง ชี้นํา และเตือนสติสังคม (Center of Social Wisdom) 

− พัฒนาสังคมโดยใชวิจัยเปนพลังขับเคลื่อน (Research Driven Social Development) 

− รักษวัฒนธรรมไทย และมีสุนทรียะ (Thai Culture and Aesthetics)  

ดาน Ecological : ดําเนินการใหระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย 

๑) มีสถานท่ีและอุปกรณทันสมัย เขาถึงอินเทอรเน็ตไดดีและเหมาะสมกับการเรียนรู มุงสูการเปน  

“มหาวิทยาลัยดิจิทัล” 

− พัฒนาความทันสมัย กาวทันเทคโนโลยี (Tech-savvy Work and Living Places)  

− พัฒนาสถานท่ีและสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดี (Good Workplace) 
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− พัฒนาระบบการเขาถึงอินเทอรเน็ตประสิทธิภาพสูง (Highly Effective Internet 

Connection) 

๒) มีการดูแลและจัดการใหสภาวะแวดลอมสวยงาม สะดวก สะอาด ประหยัด ปลอดภัย มุงสูการ

เปน “มหาวิทยาลัยสีเขียว” 

− รักษาสิ่งแวดลอม และใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ (Environment and Energy 

Friendly) 

− ใชทรัพยากรท่ีคุมคา (Responsible Consumption) 

๓) ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบและการบริหารงานบุคคลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

− พัฒนาความเปนนานาชาติ (Internationalization) 

− พัฒนาความเปนเลิศสูระดับสากล (World Class) 

− ปรับปรุง พัฒนากฎระเบียบและระบบการทํางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(Regulatory Transformation for Efficiency) 

− พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลโดยอิงสมรรถนะเปนฐาน (Merit Based HRM) 

ดาน Spiritual : ดําเนินการปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนมหาวิทยาลัยขอนแกน 

๑) ยึดม่ันในคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม ดวยหลักการและวิธีการ เปดเผย โปรงใส และเปน

ธรรม 

− บริหารดวยหลักธรรมาภิบาล และสรางสันติสุข (Good Governance and Peace) 

๒) ประสานและรวมสรางความกาวหนาและยั่งยืน 

− เสริมสรางความสมานฉันท ความรวมมือ รวมแรง และรวมใจ 

(Collaboration/Coordination) 

๓) คานิยมพรอมอุทิศตนเพ่ือสังคม 

− ปลูกฝงแนวคิดการอุทิศเพ่ือชุมชนและสังคม (Mindset of Social Devotion) 

 

๔. การจัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นออนไลน 

ฝายเลขานุการไดรับมอบหมายใหดําเนินการสํารวจผูเก่ียวของเพ่ือรับฟงความคิดเห็นสําหรับการ

ปรับปรุงพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย กอนประกาศใช โดยไดนําเครื่องมือ

ออนไลน Google Form สําหรับการสํารวจ โดยไดจัดทําแบบฟอรมเปนคําถามแบงเปน ๔ สวนประกอบดวย 

สวนท่ี ๑ ขอมูลพ้ืนฐานผูตอบแบบสํารวจ 

ขอมูลสวนนี้ประกอบดวย เพศ ชวงอายุ วุฒิการศึกษา อีเมล และคณะ/หนวยงานท่ีสังกัด โดยขอมูล

ท้ังหมดเปนภาคบังคับยกเวนอีเมลท่ีบังคับ 
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ภาพท่ี  ๓ แบบสํารวจ -  ขอมูลพ้ืนฐานผูตอบแบบสํารวจ 
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สวนท่ี ๒ วิสัยทัศน บทบาท และยุทธศาสตรหลักของมหาวิทยาลัย 

ขอมูลสวนนี้ประกอบดวย ขอมูลการกําหนดวิสัยทัศน บทบาท และยุทธศาสตรหลักของมหาวิทยาลัย 

ดังนี้ 

วิสัยทัศน :   "มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนําระดับโลก"  

(A World Leading Research and Development University) 

บทบาท :   "อุทิศเพ่ือชุมชนและสังคม"  

(Social Devotion) 

ยุทธศาสตร :  "เสริมสรางความกาวหนาและความยั่งยืนดวยการสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลง" 

(Striving for progress and sustainability by responding to changes) 

โดยไดกําหนดคําถามในลักษณะการใหคะแนนความเห็นดวยเปน ๕ ระดับ ประกอบดวย  

- มากท่ีสุด  คิดเปนคะแนน  ๕ 

- มาก  คิดเปนคะแนน  ๔ 

- ปานกลาง คิดเปนคะแนน  ๓ 

- นอย  คิดเปนคะแนน  ๒ 

- นอยท่ีสุด  คิดเปนคะแนน  ๑ 
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ภาพท่ี  ๔ แบบสํารวจ -  วิสัยทัศน บทบาท และยุทธศาสตรหลักของมหาวิทยาลัย 

สวนท่ี ๓ นโยบายเชิงยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน 

ขอมูลสวนนี้ประกอบดวย นโยบายและพันธกิจเชิงยุทธศาสตรสําหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

• ดาน People : ประชาคม หรือ ผูมีสวนไดเสียของมหาวิทยาลัย 

๑) มีความรูความสามารถในการใชและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภารกิจตามภาระหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบ และกาวสูระดับสากลอยางตอเนื่อง 

๒) มีความม่ันคงในหนาท่ีการงาน และสามารถเพ่ิมพูนมาตรฐานการดํารงชีพและสุขอนามัย 

๓) มีความสามารถและมีจิดบริการ ตอบสนองและชี้นําตอสังคม ท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 
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• ดาน Ecological : ระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย 

๑) มีสถานท่ีและอุปกรณทันสมัย เขาถึงอินเทอรเน็ตไดดีและเหมาะสมกับการเรียนรู มุงสูการเปน  

“มหาวิทยาลัยดิจิทัล” 

๒) มีการดูแลและจัดการใหสภาวะแวดลอมสวยงาม สะดวก สะอาด ประหยัด ปลอดภัย มุงสูการ

เปน “มหาวิทยาลัยสีเขียว” 

๓) มีการปรับปรุงกฎระเบียบในการทํางานทุกดาน รวมท้ังระบบคาตอบแทนเพ่ือเ พ่ิมพูน

ประสิทธิภาพและสรางประสิทธิผล 

 

• ดาน Spiritual : จิตวิญญาณความเปนมหาวิทยาลัยขอนแกน 

๑) ยึดม่ันในหลักการและวิธีการ เปดเผย โปรงใส และเปนธรรม 

๒) มีความพรอมในการมีสวนรวมในภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือประชาคมท้ังภายในและภายนอก 

๓) มีคานิยมท่ีพรอมและคํานึงถึงการอุทิศตนเพ่ือสังคม 

 

 



- ๑๘ - 

 

 



- ๑๙ - 

 

 

 
ภาพท่ี  ๕ แบบสํารวจ -  นโยบายเชิงยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน 

 



- ๒๐ - 

 

สวนท่ี ๔ ความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ัวไป 

ขอมูลสวนนี้เปนการสอบถามความเห็นแบบปลายเปด เพ่ือรับฟงความเห็นประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีเปนความ

ตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยแบงเปน ๒ คําถามคือ 

๑) ดานการกําหนดวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 

๒) ดานการกําหนดยุทธศาสตรและเปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย 

โดยมีคําถามตามภาพท่ี  ๖  

 

 
ภาพท่ี  ๖ แบบสํารวจ -  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ัวไป 

๕. การเผยแพรแบบสํารวจออนไลน 

แบบสํารวจท่ีสรางโดย Google Form นั้นเปนแบบออนไลน โดยไดดําเนินการเผยแพรลิงค หรือ URL 

ในการทําแบบสํารวจผานชองทางตาง ๆ ประกอบดวย  

๑. การประชาสัมพันธทางเว็บไซดหลักของมหาวิทยาลัย 

๒. การโพสตในสื่อสังคมออนไลนของมหาวิทยาลัย 

๓. การสงอีเมลประชาสัมพันธไปยังกลุมเปาหมาย 

จากการเผยเพ่ือแบบสํารวจไปตามชองทางขางตน พบวามีผูเขาดูแบบสอบถามท้ังสิ้น ๑,๔๖๗ ครั้ง 

จากชองทางตาง ๆ รายละเอียดตามภาพท่ี  ๗ โดยพบวาสวนใหญเปดจากลิงค ซ่ึงสงไปทางอีเมลและเว็บไซค

จํานวน ๑,๒๖๖ ครั้ง คิดเปนรอยละ ๘๖ และ ผานสื่อสังคมออนไลน (facebook) จํานวน ๒๐๑ ครั้ง คิดเปน

รอยละ ๑๔ โดยสวนใหญเปดแบบสํารวจจากภายในประเทศไทยจํานวน ๑,๓๗๖ ครั้ง คิดเปนรอยละ ๙๔ 



- ๒๑ - 

 

 
ภาพท่ี  ๗ ผลการเปดแบบสํารวจจากแหลงตาง ๆ 

๖. การรวบรวมขอมูล 

การสํารวจไดเผยแพรและรับความเห็นจํานวน ๘ วัน คือในระหวางวันท่ี ๑๐-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

โดยเปนการรวบรวมขอมูลโดยอัตโนมัติดวย Google Form โดยขอมูลท่ีไดสามารถแปลงเปนขอมูลในรูปแบบ

ตารางหรือ spread sheet ดวย Google Sheets โดยมีตัวอยางแสดงตามภาพท่ี  ๘ 

 
ภาพท่ี  ๘ ขอมูลดิบการสาํรวจในรูปแบบตารางใน Google Sheets 

 



- ๒๒ - 

 

๗. การวิเคราะหขอมูล และสรุปผล 

ในการวิเคราะหขอมูล ไดนําขอมูลมาวิเคราะขอมูลเชิงสถิติ โดยขอมูลท่ีไดจะนําไปวิเคราะหดวย

โปรแกรม Microsoft Power BI ซ่ึงเปนโปรแกรมสําหรับการวิเคราะหและแสดงผลการวิเคราะหในรูปแบบของ

ภาพกราฟก เชน กราฟรูปแบบตาง ๆ หรือตาราง โดยสามารถวิเคราะหผลทางสถิติสําคัญ ๆ ประกอบดวย การ

หาคาเฉลี่ย คาสูงสุด-ต่ําสุด คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คากลาง คาความถ่ี เปนอาทิ และการนําขอมูลท่ีไดจาก

แบบสอบถามปลายเปด (สวนท่ี 4 ของแบบสอบถาม) โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) แลว

สรุปผลเปนความเรียง 

 
ภาพท่ี  ๙ การเช่ือมโยงขอมูลดิบการสํารวจกับขอมูลประกอบอ่ืน ๆ ดวยโปรแกรม Microsoft Power BI 



- ๒๓ - 

 

 
ภาพท่ี  ๑๐ ตัวอยางการแสดงผลการวิเคราะหขอมลูดวยโปรแกรม Microsoft Power BI 



- ๒๔ - 

 

บทท่ี ๔  
ผลการสํารวจและการวิเคราะหผล 

 

๑. เคร่ืองมือวิเคราะหและแสดงผล (Analysis and Visualization Tools) 

ดวยเปนการตอบแบบสํารวจแบบออนไลนซ่ึงขอมูลท่ีตอบจะทยอยเขาสูระบบทันทีท่ีมีผูตอบ

แบบสอบถาม เพ่ือเปนการติดตามการตอบแบบสํารวจ จึงใชเครื่องมือติดตามดวย ๓ โปรแกรมคือ 

๑. Google Forms ซ่ึงมีเครื่องมือท่ีสามารถสรุปขอมูลแบบ real-time ได  

๒. Google Sheets ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีใชเก็บขอมูลการตอบแบบสํารวจในลักษณะฐานขอมูล 

๓. Microsoft Power BI ซ่ึงมีเครื่องมือท่ีสามารถดึงขอมูลตรงจากฐานขอมูลของแบบสํารวจท่ีเก็บใน

รูปแบบของ Google Sheets 

 

 
ภาพท่ี  ๑๑ โปรแกรมท่ีใชสําหรับการติดตามและวิเคราะหผล 

ดวยเครื่องมือท้ังสามอยาง ทําใหสามารถติดตามการตอบแบบสํารวจของกลุมเปาหมายได ซ่ึงเปน

ประโยชนตอการประชาสัมพันธหรือกระตุนการมีสวนรวมในการตอบแบบสํารวจได 

๒. ผลการสํารวจ 

เม่ือไดเผยแพรชองทางในการสํารวจไปยังกลุมเปาหมายแลว พบวามีผูเปดแบบสํารวจท้ังสิ้น ๑,๔๖๗ 

ครั้ง จากชองทางตาง ๆ รายละเอียดตามภาพท่ี  ๗ ซ่ึง โดยมีเขาตอบแบบสํารวจจํานวน ๖๔๓ ราย โดยมีผล

การสํารวจประกอบดวย 

๒.๑  ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสํารวจ 

จากขอมูลผูตอบแบบสํารวจ พบวา 

๑. เปนชาย ๓๑๒ ราย (รอยละ ๔๘.๕๒) หญิง ๓๓๑ ราย (รอยละ ๕๑.๔๘) ดังแสดงตามภาพท่ี  ๑๒ 
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ภาพท่ี  ๑๒ แสดงสัดสวนเพศของผูตอบแบบสํารวจ 

๒. เปนบุคลากรสายวิชาการ ๑๖๙ ราย (รอยละ ๒๖.๒๘) บุคลากรสายสนับสนุน ๒๖๘ ราย (รอยละ 

๔๑.๖๘) นักศึกษา ๑๓๘ ราย (รอยละ ๒๑.๔๖) ศิษยเกา ๕๙ ราย (รอยละ ๙.๑๘) และบุคคลท่ัวไป ๙ 

ราย (รอยละ ๑.๔๐) ดังแสดงตามภาพท่ี  ๑๓ 

 
ภาพท่ี  ๑๓ แสดงสัดสวนของกลุมผูตอบแบบสํารวจ 

๓. มีระดับการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญา ๒๑ ราย (รอยละ ๓.๒๗) ระดับปริญญาตรี ๒๖๔ ราย (รอยละ 

๔๑.๐๖) ระดับปริญญาโท ๑๗๕ ราย (รอยละ ๒๗.๒๒) และระดับปริญญาเอก ๑๘๓ (รอยละ ๒๘.๔๖) 

ดังแสดงตามภาพท่ี  ๑๔ 

 
ภาพท่ี  ๑๔ แสดงสัดสวนวุฒิการศึกษาของผูตอบแบบสํารวจ 
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๒.๒  วิสัยทัศน บทบาท และยทุธศาสตรหลักของมหาวทิยาลัย 

จากขอมูลผูตอบแบบสํารวจเก่ียวกับวิสัยทัศน บทบาท และยุทธศาสตรหลักของมหาวิทยาลัย ในแตละ

ประเด็น โดยผูตอบท้ัง ๖๔๓ ราย ไดตอบเปน ๕ ระดับ ซ่ึงคิดคะแนนในชวง ๑ - ๕ คะแนน พบวา 

๑) วิสัยทัศน :  "มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนําระดับโลก"  

(A World Leading Research and Development University) 

มีคาคะแนนเฉล่ีย ๓.๙๑ โดยมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๑.๐๒ 

๒) บทบาท :  "อุทิศเพ่ือชุมชนและสังคม"  

(Social Devotion) 

มีคาคะแนนเฉล่ีย ๔.๔๔ โดยมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๐.๗๖ 

๓) ยุทธศาสตร : "เสริมสรางความกาวหนาและความยั่งยืนดวยการสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลง" 

(Striving for progress and sustainability by responding to changes) 

มีคาคะแนนเฉล่ีย ๔.๒๐ โดยมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๐.๘๓ 

และเม่ือแยกเปนกลุมผูตอบแบบสํารวจ สามารถแสดงผลไดตามตารางท่ี  ๑ พบวา  

- หัวขอวิสัยทัศน  : นักศึกษาและศิษยเกามีความพอใจมากท่ีสุด โดยผูเกษียณอายุมี

ความพอใจนอยท่ีสุด 

- หัวขอบทบาท  : ศิษยเกามีความพอใจมากท่ีสุด โดยบุคลากรสายวิชาการมีความ

พอใจนอยท่ีสุด 

- หัวขอยุทธศาสตร : ผูเกษียณอายุมีความพอใจมากท่ีสุด โดยบุคลากรสายวิชาการมี

ความพอใจนอยท่ีสุด 

ตารางท่ี  ๑ ผลการสํารวจวิสัยทัศน บทบาท และยุทธศาสตรหลักของมหาวิทยาลัย 

  วิสัยทัศน บทบาท ยุทธศาสตร 

กลุมผูตอบแบบสํารวจ จํานวน คาเฉล่ีย SD คาเฉล่ีย SD คาเฉล่ีย SD 

นักศึกษา ๑๓๘ ๔.๑๕ ๑.๐๒ ๔.๔๓ ๐.๗๑ ๔.๓๙ ๐.๗๙ 

บุคลากรสายวิชาการ ๑๖๙ ๓.๗๖ ๑.๐๙ ๔.๓๗ ๐.๗๙ ๔.๐๗ ๐.๘๗ 

บุคลากรสายสนับสนุน ๒๖๘ ๓.๘๔ ๐.๙๔ ๔.๔๒ ๐.๗๗ ๔.๑๓ ๐.๘๒ 

ผูเกษียณอายุ ๙ ๓.๖๗ ๐.๙๔ ๔.๕๖ ๐.๖๘ ๔.๕๖ ๐.๕๐ 

ศิษยเกา ๕๙ ๔.๑๕ ๑.๐๔ ๔.๖๓ ๐.๖๔ ๔.๓๙ ๐.๗๑ 

คาเฉลี่ยรวมทุกกลุม ๖๔๓ ๓.๙๑ ๑.๐๒ ๔.๔๔ ๐.๗๖ ๔.๒๐ ๐.๘๓ 
หมายเหตุ ตัวหนาและขีดเสนใตแสดงคะแนนสูงสุด ตัวหนาและเอียงแสดงคะแนนต่ําสุด ในแตละดาน 
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๒.๓  นโยบายเชิงยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน 

จากขอมูลผูตอบแบบสํารวจเก่ียวกับนโยบายเชิงยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน ในแตละ

ประเด็น โดยผูตอบท้ัง ๖๔๓ ราย ไดตอบเปน ๕ ระดับ ซ่ึงคิดคะแนนในชวง ๑ - ๕ คะแนน พบวา 

๒.๓.๑  ดาน People : ประชาคม หรือ ผูมีสวนไดเสียของมหาวิทยาลัย 

(๑) People-1 : มีความรูความสามารถในการใชและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภารกิจตาม

ภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบ และกาวสูระดับสากลอยางตอเนื่อง 

มีคาคะแนนเฉลี่ย ๔.๓๗ โดยมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๗๔ 

(๒) People-2 : มีความม่ันคงในหนาท่ีการงาน และสามารถเพ่ิมพูนมาตรฐานการดํารงชีพและ

สุขอนามัย 

มีคาคะแนนเฉลี่ย ๔.๔๕ โดยมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๘๗ 

(๓) People-3 : มีความสามารถและมีจิดบริการ ตอบสนองและชี้นําตอสังคม ท้ังภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

มีคาคะแนนเฉลี่ย ๔.๔๖ โดยมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๗๔ 

และเม่ือแยกเปนกลุมผูตอบแบบสํารวจ สามารถแสดงผลไดตามตารางท่ี  ๒ พบวา  

- หัวขอ People-1 : นักศึกษามีความพอใจมากท่ีสุด โดยบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุนมีความพอใจนอยท่ีสุด 

- หัวขอ People-2 : ผูเกษียณอายุมีความพอใจมากท่ีสุด โดยบุคลากรสายสนับสนุนมีความ

พอใจนอยท่ีสุด 

- หัวขอ People-3 : ผู เกษียณอายุมีความพอใจมากท่ีสุด โดยนักศึกษาและบุคลากรสาย

สนับสนุนมีความพอใจนอยท่ีสุด 

ตารางท่ี  ๒ ผลการสํารวจดาน People : ประชาคม หรือ ผูมีสวนไดเสียของมหาวิทยาลัย 

  People-1 People-2 People-3 

กลุมผูตอบแบบสํารวจ จํานวน คาเฉล่ีย SD คาเฉล่ีย SD คาเฉล่ีย SD 

นักศึกษา ๑๓๘ ๔.๔๙ ๐.๗๐ ๔.๔๐ ๐.๗๙ ๔.๔๒ ๐.๗๗ 

บุคลากรสายวิชาการ ๑๖๙ ๔.๓๐ ๐.๘๐ ๔.๕๙ ๐.๗๓ ๔.๔๙ ๐.๗๑ 

บุคลากรสายสนับสนุน ๒๖๘ ๔.๓๐ ๐.๗๔ ๔.๓๗ ๑.๐๓ ๔.๔๒ ๐.๗๘ 

ผูเกษียณอายุ ๙ ๔.๔๔ ๐.๕๐ ๔.๖๗ ๐.๔๗ ๔.๕๖ ๐.๕๐ 

ศิษยเกา ๕๙ ๔.๔๗ ๐.๖๒ ๔.๔๗ ๐.๖๗ ๔.๔๘ ๐.๖๔ 

คาเฉลี่ยรวมทุกกลุม ๖๔๓ ๔.๓๗ ๐.๗๔ ๔.๔๕ ๐.๘๗ ๔.๔๖ ๐.๗๔ 
หมายเหตุ ตัวหนาและขีดเสนใตแสดงคะแนนสูงสุด ตัวหนาและเอียงแสดงคะแนนต่ําสุด ในแตละดาน 



- ๒๘ - 

 

๒.๓.๒  ดาน Ecological : ระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย 

(๑) Ecological-1 : มีสถานท่ีและอุปกรณทันสมัย เขาถึงอินเทอรเน็ตไดดีและเหมาะสมกับการ

เรียนรู มุงสูการเปน  “มหาวิทยาลัยดิจิทัล” 

มีคาคะแนนเฉลี่ย ๔.๔๗ โดยมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๗๘ 

(๒) Ecological-2 : มีการดูแลและจัดการใหสภาวะแวดลอมสวยงาม สะดวก สะอาด ประหยัด 

ปลอดภัย มุงสูการเปน “มหาวิทยาลัยสีเขียว” 

มีคาคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๓ โดยมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๗๗ 

(๓) Ecological-3 : มีการปรับปรุงกฎระเบียบในการทํางานทุกดาน รวมท้ังระบบคาตอบแทน

เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและสรางประสิทธิผล 

มีคาคะแนนเฉลี่ย ๔.๓๔ โดยมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๙๔ 

และเม่ือแยกเปนกลุมผูตอบแบบสํารวจ สามารถแสดงผลไดตามตารางท่ี  ๓ พบวา  

- หัวขอ Ecological-1 : ศิษยเกามีความพอใจมากท่ีสุด โดยผูเกษียณอายุมีความพอใจ

นอยท่ีสุด 

- หัวขอ Ecological-2 : บุคลากรสายวิชาการมีความพอใจมากท่ีสุด โดยผูเกษียณอายุมี

ความพอใจนอยท่ีสุด 

- หัวขอ Ecological-3 : ผูเกษียณอายุมีความพอใจมากท่ีสุด โดยบุคลากรสายสนับสนุนมี

ความพอใจนอยท่ีสุด 

ตารางท่ี  ๓ ผลการสํารวจดาน Ecological : ระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย 

  Ecological-1 Ecological-2 Ecological-3 

กลุมผูตอบแบบสํารวจ จํานวน คาเฉล่ีย SD คาเฉล่ีย SD คาเฉล่ีย SD 

นักศึกษา ๑๓๘ ๔.๔๖ ๐.๘๗ ๔.๕๔ ๐.๗๙ ๔.๓๖ ๐.๘๔ 

บุคลากรสายวิชาการ ๑๖๙ ๔.๕๕ ๐.๗๓ ๔.๖๐ ๐.๗๓ ๔.๔๖ ๐.๙๐ 

บุคลากรสายสนับสนุน ๒๖๘ ๔.๔๑ ๐.๗๙ ๔.๔๖ ๐.๘๐ ๔.๒๒ ๑.๐๓ 

ผูเกษียณอายุ ๙ ๔.๓๓ ๐.๖๗ ๔.๔๔ ๐.๖๘ ๔.๕๖ ๐.๙๖ 

ศิษยเกา ๕๙ ๔.๕๖ ๐.๖๗ ๔.๕๓ ๐.๗๒ ๔.๓๒ ๐.๙๓ 

คาเฉลี่ยรวมทุกกลุม ๖๔๓ ๔.๔๗ ๐.๗๘ ๔.๕๓ ๐.๗๗ ๔.๓๔ ๐.๙๔ 
หมายเหตุ ตัวหนาและขีดเสนใตแสดงคะแนนสูงสุด ตัวหนาและเอียงแสดงคะแนนต่ําสุด ในแตละดาน 

 

 



- ๒๙ - 

 

๒.๓.๓  ดาน Spiritual : จิตวิญญาณความเปนมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(๑) Spiritual-1 : ยึดม่ันในหลักการและวิธีการ เปดเผย โปรงใส และเปนธรรม 

มีคาคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๔ โดยมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๘๘ 

(๒) Spiritual-2 : มีความพรอมในการมีสวนรวมในภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือประชาคมท้ัง

ภายในและภายนอก 

มีคาคะแนนเฉลี่ย ๔.๓๙ โดยมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๗๙ 

(๓) Spiritual-3 : มีคานิยมท่ีพรอมและคํานึงถึงการอุทิศตนเพ่ือสังคม 

มีคาคะแนนเฉลี่ย ๔.๔๑ โดยมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๘๐ 

และเม่ือแยกเปนกลุมผูตอบแบบสํารวจ สามารถแสดงผลไดตามตารางท่ี  ๔ พบวา  

- หัวขอ Spiritual-1 : บุคลากรสายวิชาการมีความพอใจมากท่ีสุด โดยบุคลากรสาย

สนับสนุนมีความพอใจนอยท่ีสุด 

- หัวขอ Spiritual-2 : ศิษยเกามีความพอใจมากท่ีสุด โดยนักศึกษาและผูเกษียณอายุมี

ความพอใจนอยท่ีสุด 

- หัวขอ Spiritual-3 : ศิษยเกามีความพอใจมากท่ีสุด โดยนักศึกษามีความพอใจนอย

ท่ีสุด 

ตารางท่ี  ๔  ผลการสํารวจดาน Spiritual : จิตวิญญาณความเปนมหาวิทยาลัยขอนแกน 

  Spiritual-1 Spiritual-2 Spiritual-3 

กลุมผูตอบแบบสํารวจ จํานวน คาเฉล่ีย SD คาเฉล่ีย SD คาเฉล่ีย SD 

นักศึกษา ๑๓๘ ๔.๔๙ ๐.๘๖ ๔.๓๓ ๐.๗๕ ๔.๒๘ ๐.๙๑ 

บุคลากรสายวิชาการ ๑๖๙ ๔.๗๒ ๐.๖๙ ๔.๔๕ ๐.๗๘ ๔.๔๗ ๐.๗๘ 

บุคลากรสายสนับสนุน ๒๖๘ ๔.๔๐ ๑.๐๑ ๔.๓๔ ๐.๘๓ ๔.๓๙ ๐.๘๒ 

ผูเกษียณอายุ ๙ ๔.๖๗ ๐.๙๔ ๔.๓๓ ๐.๖๗ ๔.๔๔ ๐.๖๘ 

ศิษยเกา ๕๙ ๔.๖๘ ๐.๖๗ ๔.๕๖ ๐.๖๔ ๔.๕๙ ๐.๖๑ 

คาเฉลี่ยรวมทุกกลุม ๖๔๓ ๔.๕๔ ๐.๘๘ ๔.๓๙ ๐.๗๙ ๔.๔๑ ๐.๘๐ 
หมายเหตุ ตัวหนาและขีดเสนใตแสดงคะแนนสูงสุด ตัวหนาและเอียงแสดงคะแนนต่ําสุด ในแตละดาน 

 

 



- ๓๐ - 

 

๒.๔  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะทั่วไป 

จากขอมูลผูตอบแบบสํารวจเพ่ือรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ัวไป ๒ ดาน คือ ดานการ

กําหนดวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย และดานการกําหนดยุทธศาสตรและเปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย 

พบวา การแสดงความคิดเห็นจากคําถามในแบบสํารวจมีผูแสดงความเห็น 

๑) ดานการกําหนดวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย จํานวน ๑๖๑ ราย 

๒) ดานการกําหนดยุทธศาสตรและเปามหายการพัฒนามหาวิทยาลัย จํานวน ๑๙๓ ราย 

ดังแสดงเปนตัวอยางในภาพท่ี  ๑๕ 

 
ภาพท่ี  ๑๕ ตัวอยางการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

โดยการแสดงความคิดเห็นสวนใหญไมสามารถแยกประเด็นหรือดานไดตรงกับคําถาม และความเห็น

สวนใหญไมไดเก่ียวของกับประเด็นคําถามโดยตรง ท้ังนี้ ขอมูลดังกลาวไดนําเสนอคณะทํางาน แลวพบวาเปน

ขอมูลท่ีมีประโยชน นําไปสูการกําหนดยุทธศาสตรท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน สรุปไดดังนี้ 

ความคิดเห็นดานวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 

๑) ควรกําหนดคําอธิบายความหมายของวิสัยทัศน มหาวิทยาลัยจะมุงเนน หรือมีความตองการใหเกิดการ

พัฒนาดานใด และมีวิธีการวัดอยางไร 

๒) ตองกําหนดเปาหมายและระยะเวลาท่ีชัดเจนเพ่ือสื่อสารใหนักศึกษา บุคลากร และผูมีสวนเก่ียวของได

รับทราบ และมีสวนรวมในการนํามหาวิทยาลัยไปสูเปาหมายตามวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว 

๓) กําหนดกลไกการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยท่ีชัดเจนเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมาย 



- ๓๑ - 

 

๔) มุงอุทิศตัวเพ่ือชุมชนและสังคมของภาคอีสาน การพัฒนาทองถ่ิน สรางโอกาสท่ีเทาเทียมเพ่ือการเขาถึง

การศึกษา 

๕) ควรใหคณะ/หนวยงาน กําหนดวิสัยทัศนท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

๖) ควรกําหนดวิสัยทัศนเปน “มหาวิทยาลัยดิจิทัล ภายใน ๔ ป” 

๗) ปรับวิสัยทัศนใหเขากับบริบทของมหาวิทยาลัยท่ีกอตั้ง คือ การสรางคนออกสูตลาดแรงงานอยางมี

คุณภาพ และรับผิดชอบตอสังคม 

๘) การดําเนินการเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายตองดําเนินการอยางมีรูปธรรมท่ีชัดเจน ตองมีการ deploy 

ตั้งแตระดับมหาวิทยาลัย คณะ/หนวยงาน และระดับบุคคลอยางจริงจัง 

 

ความคิดเห็นดานการกําหนดยุทธศาสตรและเปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ดานการบริหารจัดการ 

๑) นําผลงานวิจัยไปพัฒนา/แกไขปญหาพ้ืนท่ีโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๒) พัฒนางานวิจัยดานการแพทย วิทยาศาสตร และการเกษตรกับนานาชาติมากข้ึน 

๓) สรางงานวิจัยท่ีตอบโจทยปญหาของประชาคมโลกใหมากข้ึน 

๔) ตอบสนองความตองการชุมชน และเสริมสรางคุณภาพชีวิตใหกาวทันโลกยุคดิจิตอลอยางตอเนื่อง 

๕) สงเสริมความเทาเทียมกันทางเพศ 

๖) สรางความคลองตัวในการบริหารจัดการโครงการ และข้ันตอนการปฏิบัติงานดานตาง ๆ  

๗) สงเสริมและสนับสนุนการทํางานรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยท้ังในประเทศและตางประเทศ 

๘) บริหารอยางมีธรรมาภิบาล โปรงใส ตรวจสอบได เท่ียงธรรมไมเลือกปฏิบัติ และเคารพสิทธิ เสรีภาพ

ของบุคลากรและนักศึกษา 

๙) กระจายอํานาจการบริหารไปยงัคณะ/หนวยงาน 

๑๐) เปดโอกาสและเพ่ิมบทบาทใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

๑๑) สรางระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานใหสามารถเขาถึงไดท้ังนักศึกษาปกติและนักศึกษาพิการ 

๑๒) สงเสริมการใชพลังงานทดแทน และการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว  

๑๓) เพ่ิมชองทางการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือใหสามารถสะทอนปญหาตาง ๆ ได 

๑๔) พัฒนา ปรับปรุงอาคาร สถานท่ีท่ีมีอยูเดิมใหทันสมัยแทนการสรางใหม รวมถึงการดูแลภูมิทัศน และ

ปายจราจรตาง ๆ  ใหเหมาะสมและสวยงาม 

๑๕) ปรับปรุงระบบขนสงมวลชน รวมถึงจุดจอดรถตาง ๆ ใหเหมาะสม 

๑๖) พัฒนามหาวิทยาลัยใหสามารถพ่ึงพาตัวได 



- ๓๒ - 

 

๑๗) การกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนามหาวิทยาลัยควรครอบคลุมถึงวิทยาเขตหนองคายดวย 

๑๘) การกําหนดยุทธศาสตรท่ีใชคําวา “...... respond to Changes” ควรเปลี่ยนเปน “Change for 

better future” หรือ Leading, Leadership เพ่ือกระตุนใหบุคลากรมีความเปนผูนําในการทําใหเกิด

การเปลี่ยนแปลง 

๑๙) ปรับปรุง พัฒนา สรางหลักสูตรใหมีความทันสมัย รองรับตลาดงาน ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของ

โลก รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรในลักษณะสองปริญญา หรือหลักสูตรแบบกาวหนา เพ่ือตอบสนอง

ความตองการของผูเรียนในปจจุบัน 

๒๐) สนับสนุนสหกิจศึกษา และสรางการมีสวนรวมของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

๒๑) พัฒนาระบบพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการเรียนการสอนใหพรอมใชงานอยูเสมอ 

๒๒) พัฒนาอาจารยใหจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 

๒๓) ดานการพัฒนานักศึกษา พัฒนาภาษาอังกฤษ พัฒนานักศึกษาเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงค ทํางานไดจริง 

มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย เคารพกฎจราจร เพ่ิมทุนการศึกษาใหนักศึกษามากข้ึน 

 

ดานบุคลากร 

๑) ควรยกเลิกเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการท่ีนํามาบังคับใชในการเลิกจางอาจารย หรือตอสัญญาจาง

อาจารย (ผศ. ภายใน ๗ ป /รศ. ภายใน ๙ ป)  

๒) สรางความม่ันคงในอาชีพ ดูแลสวัสดิการ และสรางความสุขในการทํางานใหบุคลากร 

๓) พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหทําวิจัยเพ่ือพัฒนางานใหมากข้ึน  

๔) พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมีจิตบริการ มีความรูความสามารถท่ีจะสื่อสารและใหคําแนะนําใหกับ

นักศึกษาได 

๕) สรางความเปนนานาชาติใหกับบุคลากรและมหาวิทยาลัย 

๖) ปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล เชน การกําหนดฐานเงินเดือนแรกบรรจุอาจารยวุฒิปริญญาเอก 

ระบบการรับเขาอาจารย ระบบการจางลูกจางชั่วคราว  

๗) พัฒนาใหมีระบบการจัดสรรบุคลากรตามสายงานหลัก เชน สายวิชาการ Tenure track, Research 

track, Teaching track และสายบริการ เปนตน 

๘) กําหนดภาระงานอาจารย โดยใหมีชองทางการเลือก คือ Teaching Track หรือ Research Track  

๙) พัฒนาระบบประเมิน ติดตามผลการปฏิบัติงานท้ังระดับผูบริหาร และบุคลากรรายบุคคลใหมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน



- ๓๓ - 

 

บทท่ี ๕  
สรุปผลการสํารวจ การนําไปใชประโยชน และขอเสนอแนะ 

 

การวิเคราะหครั้งนี้ เปนการวิเคราะหผลการสํารวจความคิดเห็น เพ่ือเสนอใหเลขานุการคณะทํางาน

เพ่ือพิจารณากําหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย และแนวทางการกํากับติดตาม

และประเมินผลงานอธิการบดี พิจารณา ใหขอเสนอแนะ และใหความเห็นชอบกอนนําเสนอตอคณะทํางานเพ่ือ

พิจารณานําไปใชประโยชนในการพิจารณากําหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 

และแนวทางการกํากับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดี  

๑. สรุปผลการสํารวจ 

จากขอมูลท่ีแสดงในบทท่ี ๔ แสดงใหเห็นวาผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถสรุปประเด็นสําคัญ ๆ ท่ีสงผล

ตอการกําหนดหรือการนําพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยไปใช ดังตอไปนี้ 

๑) มีความพึงพอใจตอวิสัยทัศนท่ีวา "มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนําระดับโลก" นอยท่ีสุด ซ่ึงสะทอน

สอดคลองกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ท่ีอยากใหมหาวิทยาลัยมุงเนนความเปนระดับโลก

จนเกินไป จนอาจจะทําใหทุมเททรัพยากรไปในดานการวิจัยเพ่ือเขาสูการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 

และจะสงผลใหการพัฒนาดานอ่ืน ๆ เชน ดานการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร ไดรับผลกระทบ

ได  

๒) สําหรับประเด็นบทบาทท่ีวา “อุทิศเพ่ือชุมชนและสังคม” ไดรับคะแนนสูงสุด สอดคลองกับความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะ ท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยขอนแกน คงรักษาไวซ่ึงการอุทิศเพ่ือสังคม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเปนประเด็นท่ีสืบทอดปณิธานของการกอตั้ง

มหาวิทยาลัยดวย 

๓) ประเด็นยุทธศาสตรท่ีไดรับการสนับสนุนสูงสุดคือ Ecological-2 : มีการดูแลและจัดการใหสภาวะ

แวดลอมสวยงาม สะดวก สะอาด ประหยัด ปลอดภัย มุงสูการเปน “มหาวิทยาลัยสีเขียว” ในขณะท่ี

ประเด็น Ecological-3 : มีการปรับปรุงกฎระเบียบในการทํางานทุกดาน รวมท้ังระบบคาตอบแทน

เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและสรางประสิทธิผล เปนประเด็นท่ีไดคาคะแนนต่ําสุด ดวยมีความคาดหวัง

ใหมีการปรับปรุงเรื่องระบบการบริหารงานบุคคล ในประเด็นการเลิกจางกรณีเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการ ไมเปนไปตามท่ีกําหนด 

๔) ประเด็นท่ีตองการใหมีการปรับปรุงมากท่ีสุดในการบริหารมหาวิทยาลัยคือ การกําหนดเกณฑของ

บุคลากรสายวิชาการ ท่ีกําหนดใหเลิกจางเม่ือไมสามารถเขาสูตําแหนงทางวิชาการไดภายในระยะเวลา

ท่ีกําหนด โดยเห็นวา วิธีการเขาสูตําแหนงทางวิชาการท่ีใชอยูนั้นเนนผลงานการวิจัยเปนหลัก ไมได
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สะทอนคุณคาของงานท่ีแทจริงของบุคลากร เนื่องจากบุคลากรตองปฏิบัติภารกิจท่ีหลากหลาย

โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอน 

 

๒. การนําผลการสํารวจไปใชประโยชน 

ผูเขียนไดนําเสนอผลการสํารวจและผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดังแสดงในบทท่ี ๔ ตอเลขานุการ

คณะทํางานเพ่ือพิจารณาและนําเสนอตอคณะทํางาน โดยคณะทํางานไดศึกษาและวิเคราะหโดยละเอียด แลว

ไดปรับปรุงพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีความชัดเจน ตอบสนองความ

ตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกไปพรอม ๆ กัน โดยไดมีการปรับปรุง

ประเด็นตาง ๆ ตามลําดับดังแสดงในภาพท่ี  ๑๖ โดยผลการสํารวจไดนําไปใชในการปรับปรุงจากรางท่ี ๒ เปน 

รางท่ี ๓ และไดปรับปรุงเปนฉบับท่ี ๔ หลังจากไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

 
ภาพท่ี  ๑๖ แสดงการปรับปรุงการจัดทําวิสยัทัศน บทบาท เปาหมาย และนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

หลังจากปรับปรุงแลว คณะทํางานไดจัดทํารางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง พันธกิจและนโยบาย

ในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖) (ภาคผนวก ๑) เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยให

ความเห็นชอบ โดยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สภามหาวิทยาลัยไดมี

มติเห็นชอบหลักการรางประกาศดังกลาว โดยมีแกไขรายละเอียดเล็กนอย และไดเผยแพรและใชใน

กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน วาระการดํารงตําแหนง พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ เรียบรอย

แลว 
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ในการเผยแพรการดําเนินการไดจัดทําเอกสารเผยแพรดังตอไปนี้ 

๑) Infographics สรปุยอพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 

๒) เอกสารนําเสนอพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 

๓) สื่อวีดิทัศนในการประชาสัมพันธพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 

 

๓. ขอเสนอแนะ 

จากการดําเนินการวิเคราะหผลการสํารวจความคิดเห็นแนวทางการกําหนดพันธกิจและนโยบายในการ

บริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ และการมีสวนรวมในการเปนฝายเลขานุการ

ของคณะทํางาน มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑) ควรทําการวิเคราะหการสํารวจความคิดเห็นแนวทางการกําหนดพันธกิจและนโยบายในการ

บริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ทุก ๔ ป ตามวาระการดํารงตําแหนงของอธิการบดี เพ่ือเปน

แนวทางใหผูบริหารทบทวนแผนการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยตอไป 

๒) การทํางานเพ่ือใหไดงานเชิงคุณภาพและมีผลตอมหาวิทยาลัย ควรมีทีมเลขานุการท่ีเขมแข็ง และมี

ทักษะรอบดาน เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของคณะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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๑. รางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง พันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 

(พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖) 
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 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ฉบับท่ี                /๒๕๖๑) 

เรื่อง พันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 

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

  เพ่ือใหอธิการบดีสามารถบริหารมหาวิทยาลัยไดสอดคลองตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวใน

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.๒๕๕๘ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

  อา ศั ย อํ าน าจต ามคว าม ในมาต ร า  ๒๓  (๒ )  แ ล ะ  ( ๑๘ )  แห ง พ ร ะ ร าช บัญ ญั ติ

มหาวิทยาลัยขอนแกน    พ.ศ.๒๕๕๘ และขอ ๙ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาอธิการบดี

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๖๑ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ 

เม่ือวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑             สภามหาวิทยาลัยจึงกําหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและ

พัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือใหอธิการบดีนําไปใชประกอบเปนแนวทางในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยตาม

ความเหมาะสม จึงออกประกาศไว ดังนี้  

  ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี            /๒๕๖๑) เรื่อง 

พันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)” 

  ขอ ๒ ประกาศนี้ ใหใชบังคับถัดจากวันท่ีประกาศเปนตนไป 

  ขอ ๓ ในประกาศนี้ 

  “มหาวิทยาลัย”   หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา สภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

  “อธิการบดี”   หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

  ขอ ๔ พันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยเปน

สถานศึกษาชั้นสูงท่ีมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริม ประยุกตและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการ

สอน วิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี ใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพแกสังคม และทะนุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมเพ่ือเปนกรอบแนวทางท่ีสําคัญในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยในระหวาง พ.ศ. ๒๕๖๒ – 

๒๕๖๖ ประกอบกับการวิเคราะหการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน ท้ัง

จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคาม รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑ แนบทายประกาศนี้ สภา

มหาวิทยาลัยจึงกําหนดพันธกิจและนโยบายเพ่ือเปนแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลัยสําหรับชวงเวลาดังกลาว  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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วิสัยทัศน  “มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนําระดับโลก” 

(A World-Leading Research and Development University) 
 

บทบาทหนาท่ี  

อุทิศเพ่ือชุมชนและสังคม 

(Social Devotion) 
 

ยุทธศาสตร 

เสริมสรางความกาวหนาและยั่งยืนโดยบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 

(Striving for progress and sustainability by managing changes) 
 

เปาหมาย 

• People :  

ประชาคมมหาวิทยาลัยมีความรู ความสามารถ และทักษะดิจิทัล มีความเชี่ยวชาญ

ศาสตรวิชาการ การวิจัย พัฒนาและการนําไปใชประโยชน การบริการ สังสันทนาการ บริหารจัดการ มีความ

พรอมในการเรียนรู การเชื่อมโยงกับนานาสากลและตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง 

• Ecological :  

ระบบนิเวศของมหาวิทยาลัยเก้ือหนุนการเรียนรู วิจัย เสริมประสิทธิภาพการทํางาน และ

เพ่ิมพูนคุณภาพชีวิตของชุมชนมหาวิทยาลัยและผูมาเยือน 

• Spiritual :  

 จิตวิญญาณของมหาวิทยาลัยมีความสันติสุขและสมานฉันทของชุมชนท้ังภายในและ

ภายนอก 

 

นโยบายและพันธกิจ 

• ดาน People : ดําเนินการให ประชาคม หรือ ผูมีสวนไดเสียของมหาวิทยาลัย 

๔) มีความรูความสามารถในการใชและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภารกิจตามภาระหนาท่ีและความ

รับผิดชอบ และกาวสูระดับสากลอยางตอเนื่อง 

− ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของสังคม (Quality Graduates) 

− จัดการเรียนการสอนดวยกระบวนการท่ีมุงสงเสริมและปลูกฝงทักษะยุคใหม (Active 

Learning and Coaching) 

− สงเสริมและพัฒนาทักษะคณาจารยและบุคลากรใหมีความรูความสามารถทางเทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Literacy and Skills)  
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− สงเสริมการพัฒนาบุคลากร ใหสามารถตอบสนองตอการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูความเปน

เลิศระดับสากล (Qualified Personnel) 

− พัฒนาความรูและทักษะในการทํางานอยูเสมอ (Continuous Upskills) 

๕) มีความม่ันคงในหนาท่ีการงานอยางเทาเทียม และสามารถเพ่ิมพูนมาตรฐานการดํารงชีพและ

สุขอนามัย 

− ตระหนักถึงความเทาเทียมกันทางเพศและสภาพรางกาย (Gender and Disability 

Equality) 

− สนับสนุนสงเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย (Secure and Healthy Life) 

− สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางม่ันคงและคุมคา (Job Security and Worthiness) 

๖) มีความสามารถและมีจิตบริการ ตอบสนองและชี้นําตอสังคม ท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

− ตอบสนอง ชี้นํา และเตือนสติสังคม (Center of Social Wisdom) 

− พัฒนาสังคมโดยใชวิจัยเปนพลังขับเคลื่อน (Research Driven Social Development) 

− รักษวัฒนธรรมไทย และมีสุนทรียะ (Thai Culture and Aesthetics)  
 

• ดาน Ecological : ดําเนินการใหระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย 

๑) มีสถานท่ีและอุปกรณทันสมัย เขาถึงอินเทอรเน็ตไดดีและเหมาะสมกับการเรียนรู มุงสูการเปน  

“มหาวิทยาลัยดิจิทัล” 

− พัฒนาความทันสมัย กาวทันเทคโนโลยี (Tech-savvy Work and Living Places)  

− พัฒนาสถานท่ีและสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดี (Good Workplace) 

− พัฒนาระบบการเขาถึงอินเทอรเน็ตประสิทธิภาพสูง (Highly Effective Internet 

Connection) 

๒) มีการดูแลและจัดการใหสภาวะแวดลอมสวยงาม สะดวก สะอาด ประหยัด ปลอดภัย มุงสูการ

เปน “มหาวิทยาลัยสีเขียว” 

− รักษาสิ่งแวดลอม และใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ (Environment and Energy 

Friendly) 

− ใชทรัพยากรท่ีคุมคา (Responsible Consumption) 

๓) ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบและการบริหารงานบุคคลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

− พัฒนาความเปนนานาชาติ (Internationalization) 

− พัฒนาความเปนเลิศสูระดับสากล (World Class) 
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− ปรับปรุง พัฒนากฎระเบียบและระบบการทํางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(Regulatory Transformation for Efficiency) 

− พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลโดยอิงสมรรถนะเปนฐาน (Merit Based HRM) 
 

• ดาน Spiritual : ดําเนินการปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนมหาวิทยาลัยขอนแกน 

๔) ยึดม่ันในคุณธรรม ศีลธรรม และจรยิธรรม ดวยหลักการและวิธีการ เปดเผย โปรงใส และเปน

ธรรม 

− บริหารดวยหลักธรรมาภิบาล และสรางสันติสุข (Good Governance and Peace) 

๕) ประสานและรวมสรางความกาวหนาและยั่งยืน 

− เสริมสรางความสมานฉันท ความรวมมือ รวมแรง และรวมใจ 

(Collaboration/Coordination) 

๖) คานิยมพรอมอุทิศตนเพ่ือสังคม 

− ปลูกฝงแนวคิดการอุทิศเพ่ือชุมชนและสังคม (Mindset of Social Devotion) 
 

ขอ ๕ ตัวชี้วัดสําคัญประกอบพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 

เพ่ือสนับสนุนใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน พันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนา

มหาวิทยาลัย จึงกําหนดใหมีตัวชี้วัดสําคัญเพ่ือการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๖๒ – 

๒๕๖๖    ไวเปนแนวทางในการดําเนินการ โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดสําคัญและผลการดําเนินงานท่ีผานมา ตาม

เอกสารหมายเลข ๒ แนบทายประกาศนี้ 
 

          ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

 

 

(นายณรงคชัย  อัครเศรณี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ภาคผนวก ๒ 

 
๑. Infographics สรปุยอพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 

๒. เอกสารนําเสนอพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 

๓. วีดิทัศนประชาสัมพันธพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 
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Infographics สรุปยอพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 
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เอกสารนําเสนอพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 
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วีดิทัศนประชาสัมพันธพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 

 

https://youtu.be/HWVbt0berJo 
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