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ค าน า 

 
          ตามที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก่อตั้งตามพระราชกฤษฎีกา การจัดตั้งคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะผลิต
บัณฑิตเพ่ือแก้ปัญหาด้านทันตสาธารณสุขแก่ประชาชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้ด าเนินการด้าน
การศึกษาทางทันตแพทยศาสตร์ตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2523 โดยให้ความส าคัญทั้งด้านการเรียนการสอนการวิจัย 
และการบริการวิชาการแก่สังคม ในการด าเนินการเพ่ือไปสู่วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและจากการ
ถ่ายทอดยุทธศาสตร์มายังคณะต่าง ๆ นั้น และเพ่ือให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
นโยบายทิศทางการน าองค์กรของคณะดังกล่าว งานยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จึงมีหน้าที่ในการ
วางแผนงาน และจัดท าสารสนเทศเพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารโดยครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการ
จัดท าแผนการก ากับติดตาม ทุกรอบ   
          ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้จัดท าคู่มือการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการวางแผน 
ของผู้บริหาร      
          ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์วรานุช  ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์
รัชฎา  ฉายจิต รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ หัวหน้าหน่วยงานยุทธศาสตร์ 
หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ หัวหน้าหน่วยสื่อสารองค์กร หัวหน้าหน่วยสารบรรณ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
ที่ให้ค าปรึกษาและตรวจสอบรายละเอียดเนื้อหาให้ครบถ้วนสมบูรณ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิเคราะห์ 
จากการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการ และผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
ตลอดจนคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประชาชนและผู้สนใจทั่วไป 
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บทที่ 1  
บทน า 

 

1. ความเป็นมา ความจ าเป็น และความส าคัญ 
  มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถานศึกษาชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์และพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
แก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และให้ค านึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาความ 
มีเสรีภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ  
อันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ความโปร่งใส ความถูกต้อง การตรวจสอบได้ และความรับผิดชอบต่อรัฐและ
สังคม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ และการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน  
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนงานสังกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มาตรา 7 
มาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558) คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ตามประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 97 เล่ม 96 ตอนที่ 80 ลง วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 
เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์แห่งที่ 4 ของประเทศไทย และ 
ถูกก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 4 (พ.ศ.2520 -2524)  
โดยมีพันธกิจสอดคล้องกับปณิธาน การจัดตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยภูมิภาค เป็นการขยาย
การศึกษาในส่วนภูมิภาคให้มากขึ้น และเป็นสถาบันการศึกษาด้านทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิตเพ่ือแก้ปัญหาด้านทันตสาธารณสุขแก่ประชาชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้เริ่มด าเนินการด้านการศึกษาทางทันตแพทยศาสตร์ในปี พ.ศ. 2523 จนถึงปัจจุบัน 
โดยมีพันธกิจ คือ 1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานวิชาชีพ 2) สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับ
นานาชาติ 3) ให้บริการวิชาการและวิชาชีพทันตกรรมแก่สังคม อย่างมีคุณภาพและเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
4) สืบสานประเพณี และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 5) บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เพ่ือให้เกิด
บรรยากาศการท างานที่มีความสุข โดยมีงานยุทธศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่งในคณะทันตแพทยศาสตร์ มีบทบาท
หน้าที่ในการจัดเตรียมข้อมูล จัดท าแผนงาน งบประมาณ อัตราก าลัง ก ากับติดตาม ประเมินผล จัดท าสารสนเทศ 
และรายงานผลการด าเนินงานของคณะทันตแพทยศาสตร์เพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารโดยครอบคลุม
ตั้งแต่กระบวนการจัดท าแผน ก ากับติดตาม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ก ากับดูแลองค์กรที่ดีของคณะ โดยให้เป็นไปตามแนวนโยบายและบริบทที่เปลี่ยนไปของคณะทันตแพทยศาสตร์  
ตลอดจนมีหน้าที่ในการสนับสนุนการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายทิศทางการน าองค์กร
ของคณะทันตแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดท าแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มีส่วนส าคัญในการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ ในการก ากับ
ติดตาม การรายงานการวิเคราะห์และการประเมินผล เพ่ือปรับปรุงกระบวนงานให้บรรลุเปูาหมายวิสัยทัศน์ 
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พันธกิจ ตลอดจนเป็นเครื่องมือทีจ่ะน าไปสู่การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการเรียนการสอน 
การให้บริการวิชาการแก่สังคม การวิจัย และยังเป็นสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ต่อ ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้า
งาน ตลอดจนบุคลากรในคณะทันตแพทยศาสตร์ จากการปฏิบัติการที่ผ่านมาถึงปัจจุบันพบปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินการ คือ การให้ความส าคัญ การมีส่วนร่วมและความเข้าใจในการจัดท าแผนปฏิบัติการของผู้บริหารและ
บุคลากรยังน้อยอยู่ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ การบรรลุตัวชี้วัดของแผน
เปูาหมายตามยุทธศาสตร์ที่ส าคัญยังไม่ครบถ้วน การขาดความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน
ระดับหน่วยงาน เช่น การจัดท าค าของบประมาณโครงการ/กิจกรรม การรายงานผลโครงการ/กิจกรรม และยังไม่มี
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดท าแผนปฏิบัติการ  
  ดังนั้น จากความเป็นมา ความจ าเป็น ความส าคัญและปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการดังกล่าว           
ในฐานะผู้ด ารงต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านนักวิชาการแผนและสารสนเทศ ที่รับผิดชอบด้านการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยตรง จึงสนใจในการเขียนคู่มือด้านการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รวบรวมเทคนิค วิธีการในงานด้านแผนปฏิบัติการ 
งบประมาณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการก ากับดูแลองค์กรที่ดี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจในกระบวนการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ลดปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดี
ของ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ มีความซับซ้อน และใช้เป็น
เอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงานได้ 
2. วัตถุประสงค์ 

    1) เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องในงานยุทธศาสตร์ และผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทราบถึงกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มีแนวปฏิบัติในการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง

ชัดเจน 

    2) เพ่ือให้นักวิชาการแผนและสารสนเทศสามารถปฏิบัติงาน แทนกันได้ 

    3) เพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 

    1) ผู้บริหารและบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทราบถึง

กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ไปพร้อมกันท าให้ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน

ได้อย่างถูกต้องชัดเจน 

  2) สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ได้อย่างถูกต้อง

สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน 

  3) นักวิชาการแผนและสารสนเทศสามารถปฏิบัติงาน แทนกันได้ 
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4. ขอบเขตคู่มือ 
  คู่มือการจัดท าแผนยุทศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เล่มนี้ แสดงขั้นตอน
รายละเอียด และกระบวนการต่าง ๆ ในการด าเนินงาน วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนในการท าแนวทางหรือ 
กลยุทธ์ในการบริหารงาน และเป็นเครื่องมือของผู้บริหารจัดท าแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การก าหนดและออกแบบโครงการ/กิจกรรมเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและปรับปรุงได้เมื่อมีสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไปหรือเปลี่ยนนโยบายการบริหารงาน และจัดท าแผนปฏิบัติการ ขั้นตอนการจัดท าค าของบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม ที่ต้องมีการด าเนินงานทุกปี เท่านั้น 

5. นิยามศัพท์เฉพาะ 

  มหาวิทยาลัย หมายความว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  คณะทันตแพทยศาสตร์ หมายความว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  คณะ หมายความว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  หัวหน้าสาขาวิชา หมายความว่า หัวหน้าสาขาวิชา คณะทันตแพทยศาสตร์  
  บุคลากร หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน

มหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่ง 
1. ผู้บริหาร ได้แก่ คณบดี รองคณบดี ผู้อ านวยการกองคณะ 
2. สายวิชาการ ได้แก่ บุคลากรที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์   
รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์ 
3. สายสนับสนุน ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุน ลูกจ้างประจ า 
และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

ผู้บริหาร หมายความว่า คณบดี รองคณบดี และผู้อ านวยการกองคณะ 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ หมายความว่า กระบวนการ/ขั้นตอนในการท าแนวทางในการบริหารงาน และ

เป็นเครื่องมือของผู้บริหารจัดท ากลยุทธ์ที่ใช้แปลงไปสู่
แผนปฏิบัติการในการก าหนดและออกแบบโครงการ/กิจกรรม
แผนอัตราก าลัง แผนงาน และแผนงบประมาณ ในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะและแต่ละงานในระยะ 4 ปี 
และปรับปรุงได้เมื่อมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปหรือเปลี่ยน
นโยบายการบริหารงาน 

การจัดท าแผนปฏิบัติการ หมายความว่า กระบวนการ/ขั้นตอนในการท าค าของบประมาณโครงการ/
กิจกรรมเพ่ือจัดท าแผนงาน แผนงบประมาณรายจ่ายโครงการ/
กิจกรรมประจ าปี เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ 
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บทที่ 2 
โครงสร้างองค์กร และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นส่วนงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิต  
การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีกองบริหารงานคณะ ที่รับผิดชอบการสนับสนุน
การบริหารงานภายในคณะ โดยมีการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดี  ของคณะที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เปูาหมาย และโครงสร้างการ บริหารองค์กร คณะทันตแพทยศาสตร์ รวมถึงบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยมีงานยุทธศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่งใน คณะทันตแพทยศาสตร์มีบทบาทหน้าที่โดย
ครอบคลุมตั้งแต่การจัดเตรียมข้อมูล กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการ งบประมาณ อัตราก าลัง การก ากับติดตาม 
วิเคราะห์และประเมินผล จัดท าสารสนเทศและรายงานผลการด าเนินงานเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารให้
เป็นไปตามแนวนโยบายและบริบทที่เปลี่ยนไป และนโยบายทิศทางการน าองค์กรของคณะทันตแพทศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งการจัดท าแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
มีส่วนส าคัญในการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะทันตแพทยศาสตร์ ตลอดจนเป็นเครื่องมือที่จะน าไปสู่การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติของ
ผู้บริหาร ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติการด้านนักวิชาการแผนและสารสนเทศ ในงานยุทธศาสตร์ กองบริหารงาน 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการ
สนับสนุนด้านการจัดท าแผนปฏิบัติการ ภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้  

1. ประวัติความเป็นมาคณะทันแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม สมรรถนะหลัก เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ 
  3. โครงสร้างการบริหารองค์กร 

4. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

1. ประวัติความเป็นมาคณะทันแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถานศึกษาชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์และพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่
สังคม และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และให้ค านึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาความมีเสรีภาพ 
และความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ ความโปร่งใส ความถูกต้อง การตรวจสอบได้ และความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ และการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
และคณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนงานสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 แห่ง
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งโดยพระ
ราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ 
หน้า 97 เล่ม 96 ตอนที่ 80 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาผลิตบัณฑิต
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สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์แห่งที่ 4 ของประเทศไทย และถูกก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่  4 (พ.ศ.2520 -2524) โดยมีพันธกิจสอดคล้องกับปณิธาน การจัดตั้ ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยภูมิภาคเป็นการขยายการศึกษาในส่วนภูมิภาคให้มากขึ้น และเป็น
สถาบันการศึกษาด้านทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิตเพ่ือ
แก้ปัญหาด้านทันตสาธารณสุขแก่ประชาชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้เริ่มด าเนินการด้ านการศึกษาทาง
ทันตแพทยศาสตร์ในปี พ.ศ. 2523 หลังจากนั้นได้รับนักศึกษาจ านวนเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีละ 60 คนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้ออกข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การแบ่งส่วนงานและหน่วยงานกับหน่วยงานย่อย
ของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 ข้อ 20 ก าหนดให้ส่วนงานประเภท “คณะ” แบ่งหน่วยงาน
ภายในคณะออกเป็น “กองบริหารงานคณะ” สาขาวิชาและโรงพยาบาลทันตกรรม ตลอดระยะเวลาเกือบ 41 ปี 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลิตบัณฑิตทันตแพทย์มาแล้ว 34 รุ่น บุคลากร นักศึกษา และ
ศิษย์เก่าของคณะทันตแพทยศาสตร์  ได้สร้างชื่อเสียงต่าง ๆ และประสบความส าเร็จจนเป็นที่ยอมรับอย่าง
กว้างขวางดังจะเห็นได้จากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาได้รับรางวัลทันตแพทย์ดีเด่นจากมูลนิธิมหิตลาธิเบศร์ อดุลย
เดชวิกรมพระบรมราชชนกหลายคน และบัณฑิตส่วนใหญ่มีโอกาสได้ร่วมงานกับองค์กรของรัฐและเอกชนที่มี
ชื่อเสียงมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในระดับดีมากนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของคณะทันต
แพทยศาสตร์ ที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้บัณฑิตทันตแพทย์ออกสู่สังคมเพ่ือช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพช่อง
ปากท่ีดีขึ้นเพ่ือสืบสานปณิธานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเป็นสถาบันการศึกษาท่ีอุทิศเพ่ือสังคม  

 

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร เป้าหมาย สมรรถนะหลัก เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ 
2.1 วิสัยทัศน์ “โรงเรียนทันตแพทย์ที่ดีที่สุดส าหรับทุกคน: A Great Dental School for All” 
  (เปูาหมายบรรลุวิสัยทัศน์ในปี พ.ศ. 2567)    
2.2 พันธกิจ 1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานวิชาชีพ 
         2) สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับนานาชาติเพ่ือรับใช้สังคม 
         3) บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพและสังคม 
         4) การบริการรักษาทางทันตกรรมขั้นสูงภายใต้มาตรฐานคุณภาพ 

                 (ปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 3/2563เมื่อวันที่ 25  
    กุมภาพันธ์ 2563) 
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         2.3 ค่านิยม (Value) “DENT - KKU : S M I L E” 
   S = Social Devotion         การอุทิศเพ่ือสังคม) 
   M = Management by fact การบริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง 
   I = Innovation focus        มุ่งเน้นนวัตกรรม 
   L = Life-long learning      เรียนรู้ตลอดชีวิต 
   E = Excellent service for all การให้บริการที่เป็นเลิศสาหรับทุกคน 
    (ปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 12/2563  
                      เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563) 

2.4 สมรรถนะหลัก (Core Competencies) 
  1) การผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีความชานาญด้านทันตสาธารณสุขเพ่ือให้บริการประชาชน 

       แบบบูรณาการร่วมกับสหสาขาวิชา  
  2) การบริการทางทันตกรรมขั้นสูงที่มีการบูรณาการกับสหสาขาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

       (interdisciplinary advanced dental care)  
      (ปรับปรุงตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 3/2563  

                         เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563) 
2.5 อัตลักษณ์  “บัณฑิตมีความรับผิดชอบพร้อมท างาน”  

  2.6 เอกลักษณ์ “คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งภาคอีสานที่เชี่ยวชาญโรคช่องปาก” 
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3. โครงสร้างองค์กร 
     3.1 โครงสร้างการบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

   ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2278/2561 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อย
ภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 สืบเนื่องจากมติประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2561 วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 ประกาศให้โครงสร้างการบริหาร (ใหม่) 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกลุ่มภารกิจ ดังนี้ 1. กองบริหารงานคณะ 2. สาขาวิชา  
(5 สาขาวิชา) 3. โรงพยาบาลทันตกรรม ดังที่ปรากฏในภาพที่ 1 ดังนี้ 

 
 

ภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                       (ทีม่า : งานยุทธศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

กองบริหารงานคณะ 

งานบริหาร 

หน่วยสารบรรณ 

หน่วยซ่อมบ ารุง 

หน่วยทรัพยากรบุคคล 

หน่วยอาคาร
สถานที่และ
ยานพาหนะ 

 

หน่วยสื่อสาร
องค์กร 

 

งานคลังและพัสดุ 

หน่วยการเงินและ
บัญชี 

หน่วยพัสด ุ

งานยุทธศาสตร์ 

หน่วยนโยบาย 

และแผน 

หน่วยประกันคุณภาพ 

หน่วยสนับสนุน
สาขาวิชา 

งานการศึกษา 

หน่วยทะเบียนและ
ประมวลผล 

หน่วยพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

หน่วยสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

หน่วยส่งเสริมและ
พัฒนาทางวิชาการ 

ห้องสมุด(งานฝากจาก
ส านักหอสมุด) 

งานวิจัย บัณฑิตศึกษา 
และวิเทศสัมพันธ์ 

หน่วยวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์ 

หน่วยบัณฑิตศึกษา
และการศึกษา

ต่อเนื่อง 

หน่วยห้องปฏิบัติ 
การวิจัย 

สาขาวิชา 

ชีวเวชศาสตร์ช่องปาก 
(Oral Biomedical Science) 

ทันตกรรมบูรณะ
(Restorative Dentistry) 

ทันตกรรมป้องกัน         
(Preventive Dentistry) 

ทันตกรรมประดิษฐ์
(Prosthodontics) 

ศัลยศาสตร์ช่องปากและ 

แม็กซิลโลเฟเชียล 
(Oral and Maxillofacial 

Surgery) 

โรงพยาบาลทันตกรรม 

งานอ านวยการโรงพยาบาล 
และส่งเสริมการบริการ  

หน่วยธุรการและสาร
บรรณ 

หน่วยจ่ายกลาง  
(CSSD) 

หน่วยเวชระเบียน 

หน่วยเภสัชกรรม 

หน่วยสังคม
สงเคราะห์ 

หน่วยยุทธศาสตร์และ
ประกันคุณภาพการรักษา  

หน่วยส่งเสริมการวิจัย
คลินิก 

งานบริการ
รักษาพยาบาล 

หน่วยคลินิกทัน
ตกรรมพิเศษ   

หน่วยคลินิกการ
เรียนการสอน 

หน่วยผู้ป่วยใน
และห้องผ่าตัด 

หน่วยทันตกรรม
ผู้ป่วยนอกและ
บ าบัดฉุกเฉิน 

(OPD) 
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3.2 โครงสร้างการบริหารกองบริหารงานคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ดังทีป่รากฏในภาพที่ 2 ดังนี้ 

 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารกองบริหารงาน คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
            (ที่มา : งานยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์) 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

กองบริหารงานคณะ 

งานบริหาร 

หน่วยสารบรรณ 

หน่วยซ่อมบ ารุง 

หน่วยทรัพยากร
บุคคล 

หน่วยอาคารสถานที่
และยานพาหนะ 

หน่วยสื่อสาร
องค์กร 

 งานคลังและพัสดุ 

หน่วยการเงินและ
บัญชี 

หน่วยพัสดุ 

  งานยุทธศาสตร์ 

หน่วยนโยบายและ
แผน 

หน่วยประกัน
คุณภาพ 

หน่วยสนับสนุน
สาขาวิชา 

งานการศึกษา 

 หน่วยทะเบียนและ
ประมวลผล 

หน่วยพัฒนานักศึกษา 

และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

หน่วยสนับสนุน 

การเรียนการสอน 

 หน่วยส่งเสริมและพัฒนา
ทางวิชาการ 

ห้องสมุด 

(งานฝากจากส านักหอสมุด) 

งานวิจัย บัณฑิตศึกษา 
และวิเทศสัมพันธ์ 

หน่วยวิจัยและ 

วิเทศสัมพันธ์ 

หน่วยบัณฑิตศึกษา
และการศึกษา

ต่อเนื่อง 

หน่วยห้องปฏิบัติการ
วิจัย 
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3.3 โครงสร้างการอัตราก าลัง กองบริหารงานคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
      กองบริหารงานคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แบ่งอัตราก าลังตามส่วนงาน 
ทั้งหมด 5 งาน ดังปรากฏในภาพที่ 3 ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 3 โครงสร้างการอัตราก าลัง กองบริหารงานคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                  ( ที่มา : งานยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563) 
หมายเหตุ  ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง จ านวนอัตราในต าแหน่งน้ัน ๆ และจ านวนรวมสังกัดงานและจ านวนสังกัดกองบริหารงาน

คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

1. นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการพิเศษ (1) 

2. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ช านาญงาน (1) 

3. พนักงานวิทยาศาสตร์ ช านาญงาน (2) 

4. พนักงานวิทยาศาสตร์ (5)  

5. นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ (1) 

6. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน (1) 

7. พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป (3) 

9. พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป (1) 

  (ปฎิบัติการหน่วยพัสดุ) 

10. พนักงานบริการ (3) 

11. พนักงานช่าง ช านาญงาน (3) 

12. พนักงานช่าง  (1) 

13. พนักงานบริการ (2) 

14. พนักงานช่างเทคนิค ช านาญงาน (1) 

15. พนักงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช านาญงานพิเศษ (1) 

16. พนักงานช่าง ปฏิบัติงาน (2) 

17. วิศวกร ปฏิบัติการ (1) 

18. พนักงานช่างเทคนิค (2) 

19. นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ 1) 

20. นักจัดการงานทั่วไป (2) 

21. พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป (1) 

22. น.ประชาสัมพันธ์  ช านาญการ (1) 

23. น.ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ (1) 

24. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการ (1) 

1. นักวิชาการแผนและสารสนเทศ  ช านาญการพิเศษ (2)   

2. นักวิชาการแผนและสารสนเทศ  ปฏิบัติการ (1)  

3. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการ (2)  

4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ  (1) 

5. นักวิชาการแผนและสารสนเทศ  (1) 

6. นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ (4) 

7. นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ (3) 

8. พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป (1)  

งานวิชาการและพฒันา

นกัศกึษานกัศกึษา (16) 
งานคลงัและพสัด ุ(18) 

งานบริหาร (38) งานยุทธศาสตร์ (15) 
งานวิจัย บัณฑิตศึกษา 
และวิเทศสัมพันธ ์(17) 

กองบริหารงานคณะ (103) 
(ผอ.กองบริหารงานคณะ (1) 

1. นักวิชาการการเงินและบัญชี ช านาญการ (3) 

2. นักวิชาการการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ (1) 

3. นักวิชาการการเงินและบัญชี  (2) 

4. นักบัญชี ปฏิบัติการ (1) 

5. นักบัญชี  (1) 

6. นักวิชาการพัสดุ ช านาญการ (2)   

7. พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป (4) 

8. นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ (4) 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

1. นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ (1) 

2. นักวิเทศสัมพันธ์  ปฏิบัติการ (1) 

3. นักเอกสารสนเทศ    (1) 

4. พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป (2)  

5. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ (1) 

6. นักวิชาการศึกษา (1) 

7. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 

8. นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ช านาญการ (1) 

9. นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ (3)   

10. พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ปฏิบัติงาน (1) 

11. พนักงานวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงาน (3) 

12. นักวิจัย (1) 

1. นักวิชาการศึกษา ช านาญการ (3)  

2. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ (2)  

3. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการพิเศษ (1) 

4. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการ (1) 

5. นักวิชาการพัสดุ (1)  

6. นักวิชาการช่างทันตกรรม ปฏิบัติการ  (1) 

7. พนักงานช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน (3) 

8. นักจัดการงานทั่วไป (1) 

9. พนักงานบริการ (2) 

10. พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป (1) 
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4. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  4.1 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบกองบริหารงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  สนับสนุนด้านการบริหารจัดการทั่วไปและภารกิจหลัก สนับสนุนงานยุทธศาสตร์ภายใต้ภารกิจหลักของ
คณะทันตแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการ
ท านุบ ารุ งศิลปวัฒนธรรม โดยมีการแบ่งหน่วยงานย่อยภายในคณะทันตแพทยศาสตร์  (ตามหนังสือ 
ทบวงมหาวิทยาลัยที่ ทม 0202/21078 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2534 เรื่องการแบ่งส่วนราชการ และตามประกาศ
ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 123 ตอนที่ 101 ง วันที่ 28 กันยายน 2549) ดังนี้ 
  กองบริหารงานคณะทันตแพทยศาสตร์ แบ่งหน่วยงานย่อย ดังนี้ 

1) งานบริหาร 
- สนับสนุนการบริหารทั่วไป งานด้านสารบรรณ การผลิตเอกสารด้านการบริหารและการเรียนกาi

สอน  การจัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ งานเลขานุการผู้บริหาร การประสานงานทั่วไประหว่างคณะกับ
หน่วยงานภายนอก การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ การรับ – ส่ง เอกสารทั้งภายในและภายนอก และการรับส่ง
เอกสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กับมหาวิทยาลัยด้วยระบบ (KKU-DMS) 

- สนับสนุนการบริหารงานบุคคล การรับ เข้า การทะเบียนประวัติ  การพัฒนาบุคลากร 
การส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น การประเมินผลการปฏิบัติ งาน วินัยและจรรยาบรรณ สวัสดิการ 
การตรวจสอบและด าเนินการเรียกค่าชดใช้ทุนนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ผิดสัญญา  

- ให้บริการในงาน ด้านอาคารและสถานที่ ด้านยานพาหนะ ด้านการรักษาความปลอดภัย ความ
สะอาดเรียบร้อย และงานเฉพาะกิจต่าง ๆ กลุ่มงานธุรการ/อาคารและสถานที่   

- ให้บริการด้านซ่อมบ ารุง ระบบวิศวกรรม ยูนิตทันตกรรม 
หัวกรอ/เครื่องมือด้านการแพทย์และทันตกรรม/ครุภัณฑ์การแพทย์/เครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์/เครื่องมือหน่วย
จ่ายกลาง/เครื่องมือห้องปฏิบัติการกลางหน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภคอาชีวอนามัย และการอนุรักษ์พลังงาน 

- สนับสนุนการปฏิบัติงานเลขานุการสาขาวิชาธุรการ ประสานงานด้านการเรียนการสอนงาน
บริหารจัดการด้านการเงินนโยบายและแผนงาน การบริการวิชาการและวิจัยอาคารสถานที่และยานพาหนะ  

2) งานคลังและพัสดุ 
- สนับสนุนการบริหารจัดการด้านงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ การเงิน การบัญชี ด้านการ

บันทึกลูกหนี้และติดตามลูกหนี้ จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ การจัดจ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน/จ้างเหมาบริการ การจัดท า
สัญญา/บริหารสัญญา ด้านทะเบียน/บัญชีพัสดุ/ครุภัณฑ์ คลังพัสดุ จ าหน่าย/โอนพัสดุ/บริจาค 

3) งานยุทธศาสตร์ 
- สนับสนุนงานด้านแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของคณะ ด้านแผนค ารับรองข้อตกลงการ

ปฏิบัติราชการ การวางแผนและจัดการงบประมาณ ด้านแผนและวิเคราะห์กรอบอัตราก าลัง การติดตาม
ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานของคณะ การวิจัยสถาบัน และงานวิเคราะห์อ่ืนๆ โครงการบริการ
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วิชาการแก่สังคม ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ด้านความเสี่ยงและควบคุมภายใน ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะฯ 

- สนับสนุนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและระดับหลักสูตร ( IQA) 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา (EdPEx) แผนพัฒนาองค์กร QS World Ranking การประเมินผลในด้านต่าง ๆ 

- สนับสนุน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แบบประเมินต่างๆ และการจัดท าสารสนเทศ 
จัดท าและให้ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับงานยุทธศาสตร์ และรายงานผลต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น การบริหาร
จัดการองค์กรที่ดี ด้านความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นประจ าทุกป ี

- สนับสนุนการด าเนินงานด้านการจัดท าแผนปฏิบัติการ และจัดท าคู่มือขั้นตอนโครงการกิจกรรม
ประจ าปีของคณะสู่การปฏิบัติ เป็นประจ าทุกปี  
 4) งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
      -  สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์  การ
รับเข้า การจัดการระบบทะเบียนนักศึกษา การจัดการและปรับปรุงหลักสูตร การประเมินผลการสอน 
การบริการการศึกษา การจัดตารางสอนตารางสอบ การจัดท า มข.30 การตรวจสอบผู้ส าเร็จการศึกษา 
ท าปฏิทินการศึกษาและตารางปฏิบัติงานคลินิกการเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.) และ
การเทียบโอนรายวิชาเลือก ประสานงานการลงทะเบียนและการเพ่ิม -ถอนรายวิชา ประสานงานการลาของ
นักศึกษาด าเนินการจัดสอบใบประกอบวิชาชีพฯ การจัดการเรียนการสอนเสริมวิชาพ้ืนฐาน ประสานงานการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์  ด าเนินการจัดท าสัญญานักศึกษาทันตแพทย์ชดใช้ทุนและประสานงาน
การชดใช้ทุน ด าเนินการทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์ต ารา/หนังสือ การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนผู้ช่วยทันต
แพทย ์
      - สนับสนุนด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ ด้านการถ่ายภาพผู้ปุวยในช่องปาก
และการให้บริการทางทันตกรรมด้านอ่ืน ๆ ให้บริการด้านวิดิทัศน์ ด้านกราฟิก ด้านบริการโสตทัศนูปกรณ์ 
ตรวจเช็คดูแลรักษา ปรับปรุง โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนห้องประชุม ห้องบรรยาย สนับสนุนด้านระบบการเรียน
การสอนอิเลคทรอนิคส์ (E-learning)  
      - สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการทางทันตกรรม ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาเบิกจ่ายวัสดุและเครื่องมือทางทันตกรรมในห้องปฏิบัติการทางทันตกรรม ให้บริการแลปประดิษฐ์และ
สิ่งเทียมทั้งในและนอกเวลาราชการ 
     - สนับสนุนการด าเนินงานด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่ าสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมนักศึกษา 
ทุนและสวัสดิการนักศึกษา วินัยและปกครอง หอพักนักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
     - ให้บริการห้องสมุดระดับคณะ โดยจัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทางด้านทันตแพทยศาสตร์ 
ให้บริการวิชาการ  การบริการสืบค้นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า สนับสนุนด้านการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
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5) งานวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ 
-  สนับสนุนการบริหารงานด้านการวิจัย โดยบริการด้านการวิจัยแก่คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร 

ด าเนินการประสานงานกับแหล่งทุนวิจัยภายนอก และแหล่งทุนวิจัยภายใน การจัดการระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการวิจัย การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา สนับสนุน  
การเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยด าเนินการด้านทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงาน และทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ
วิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด าเนินการบริหารจัดการรายวิชาด้านการวิจัยของนักศึกษาใน
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ได้แก่ วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางทันตกรรม และวิชาโครงการวิจัยทางทันตกรรม 

- สนับสนุนการด าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ การสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน
ต่างประเทศ สนับสนุนและประสานงานกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ระดับนานาชาติ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เก่ียวข้องกับการต่างประเทศ 

- สนับสนุนด้านวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น (KDJ) โดยด าเนินการจัดท าวิทยา
สารฯ การพัฒนาระบบออนไลน์ของวารสารในการรับบทความเพ่ือพิจารณาก่อนการตีพิมพ์ การด าเนินการ  
ให้วารสารคงอยู่ในระบบฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยและมีดัชนีผลกระทบการอ้างอิงที่เพ่ิมขึ้น 
รวมถึงการจัดการด้านสมาชิกของวารสาร 

- สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินการของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา รับเข้านักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา และการส าเร็จการศึกษา การจัดท า มข. 30 ระดับบัณฑิตศึกษา การจัดท าตารางสอนและ
ตารางสอบ การลงทะเบียนวิชาเรียน การตรวจสอบผลการเรียน และรายงานผลการเรียนวิทยานิพนธ์ การบริหาร
งบประมาณและจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ และค่าธรรมเนียมการศึกษา การขออนุมัติเปิดรายวิชา–ปิด
รายวิชา/หลักสูตร การบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตศึกษา และการจัดการอบรมระยะสั้นและการจัด
การศึกษาต่อเนื่อง (CE) 

- สนับสนุนการให้บริการห้องปฏิบัติการวิจัย ให้ค าแนะน าในการใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ของ
ห้องปฏิบัติการวิจัย ให้ค าแนะน าในการเตรียมตัวอย่างหรือชิ้นงานตัวอย่างส าหรับการวิจัย สาธิตวิธีการใช้
เครื่องมือภายในห้องปฏิบัติการวิจัยให้กับนักศึกษา อาจารย์ และผู้มาใช้บริการทั่วไป การให้บริการตรวจและ
รายงานผลชิ้นเนื้อส่งตรวจ จัดท าคู่มือการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ของห้องปฏิบัติการวิจัย ด าเนินงานด้านความ
ปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 
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4.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานนักวิชาการแผนและสารสนเทศ 
 ระดับปฏิบัติงาน ผู้เขียนคู่มือสังกัดงานยุทธศาสตร์ กองบริหารงานคณะทันตแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของผู้ปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติงาน ผู้เขียน
คู่มือสังกัดงานยุทธศาสตร์ กองบริหารงานคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิเคราะห์
นโยบายและแผน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

1. ด้านการปฏิบัติงาน 
    1) งานด้านการจัดท าแผนปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์  
 1.1) ทบทวนแผนปฏิบัติการคณะฯ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ มีหน้าที่ในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยผู้ปฏิบัติงาน จัดเตรียม รวบรวมข้อมูล งบประมาณ โครงการ/กิจกรรม มาวิเคราะห์ 
โดยแบ่งโครงการตามยุทธศาสตร์ ตามกลยุทธ์ตามแนวนโยบายการบริหารงานขอคณะฯ เป็นงานที่มีความยุ่งยาก 
ต้องตรวจสอบความถูกต้อง โดยใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี และจัดท า ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนฯ และเชิญประชุมทบทวน
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
   1.2) วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานคณะฯ โดยผู้ปฏิบัติงานเตรียมข้อมูล โดยประมวลข้อมูลจากผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาน าเสนอแก่คณะกรรมการแผนฯ โดยมีการสืบค้น จากรายงานประจ าปี และสารสนเทศภายใน
คณะฯ จากผลการด าเนินงานตามแผนฯ ของปีที่ผ่านมา พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง น ามาวิเคราะห์ประเมิน
ตนเอง SWOT Analysis มาวิเคราะห์ถึงความท้าทาย ของคณะฯ ในด้านต่าง ๆ มีขอบเขตกว้างขวางเพ่ือการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยาก และน ามาจัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปี  
  1.3) การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และจัดท ากลยุทธ์ของแผนฯ จัดระดมสมอง/ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะฯ โดยมีหน้าที่จัดท า ร่างตัวชี้วัดที่ส าคัญของกลยุทธ์ ก าหนดค่าเปูาหมาย และตัวชี้ วัดจากผลการด าเนินงาน
อย่างน้อย 3 ปีย้อนหลัง มาวิเคราะห์ และก าหนดโครงการที่สอดคล้องตามกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ตลอดจนมีการพิจารณาปรับโครงการตามกลยุทธ์คณะฯ ใน
รูปแบบทสรุปของผู้บริหาร ตลอดจนจัดท ารายงานการประชุมฯ ได้ถูกต้อง ผู้บริหารมีความพึงพอใจ เมื่อพบว่า
จ าเป็นต้องมีการปรับแผนฯ ระหว่างปีจะมีการทบทวน และเสนอแนวทางในคณะกรรมการประจ าคณะฯ ต่อไป  
  1.4) การน าข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ตามแผนฯ ที่ผ่านการพิจารณา และรับรองแผนปฏิบัติการประจ าปี 
แล้ว มาจัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรมประจ าปี โดยมีอิสระในการตัดสินใจออกแบบ แบบฟอร์ม
ที่ใช้ในการของบประมาณโครงการ/กิจกรรม และการรายงานผลในเล่มคู่มือเพ่ือน าไปสู่การถ่ายทอดแผนปฏิบัติ
การ สู่ภาควิชา/หน่วยงาน โดยการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจในคณะฯ ได้อย่างถูกต้อง 
    2) งานด้านการก ากับติดตาม ประเมินผล 
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    2.1) การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ โดยผู้ปฏิบัติงานรวบรวมก ากับติดตาม และ
สรุปผลค่าใช้จ่ายจริงของงบประมาณโครงการตามแผนฯ ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยจัดท าบทสรุปจ านวน
โครงการ ตลอดจนการประเมินผลตามตัวชี้วัด และค่าเปูาหมายที่ตั้งไว้ โดยใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ มา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดท าสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องที่มีความยุ่งยาก และมี
ขอบเขตกว้างขวางเพ่ือใช้เป็นสารสนเทศส าหรับผู้บริหารน าเสนอ เพ่ือพัฒนางานหรือแก้ไขปัญหาในงานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างถูกต้อง 
  2.2) มีหน้าที่ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ อย่างสม่ าเสมอ และมีจัดท ารายงาน และ
รายละเอียดผลตามแผนปฏิบัติการคณะฯ ประจ าปี และประเมินผลการปฏิบัติงานตามรอบเวลาให้ทันตาม
ก าหนดเวลา และมีความถูกต้อง 
  2.3) มีหน้าที่ในการพัฒนาแบบสอบถาม หรือแบบประเมินผลในงานแผนและประกันคุณภาพ คณะฯ 
ตลอดจนวิเคราะห์แบบประเมิน สรุปข้อเสนอแนะ และจัดท าเป็นสารสนเทศเพ่ือน าเสนอผู้บริหารในการตัดสินใจ 
    3) งานด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน คณะทันตแพทยศาสตร์  
  3.1) จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงคณะฯ โดยผู้ปฏิบัติงานใช้ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ จัดท า ร่าง แผนบริหารความเสี่ยง จัดท า ร่างค าสั่งคณะกรรมการควบคุม
ภายใน และบริหารความเสี่ยงคณะฯ เพ่ือน าเสนอผู้บริหาร 
 3.2) จัดท าวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยผู้ปฏิบัติงานจัดเตรียมข้อมูล รวมรวมข้อมูล พร้อมตรวจสอบ
ความถูกต้อง เพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์ ระบุความเสี่ยง และจัดท ารายละเอียดแผนการบริหารความเสี่ยงคณะฯ  
จากประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากพันธกิจของคณะฯ 
  3.3) ประเมินความเสี่ยงคณะฯ โดยจัดท า ร่างการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยประเมินจากระดับความเสี่ยง
จากโอกาส และผลกระทบที่เกิดขึ้น แล้วน าการจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง และน าประเด็นที่มีระดับสูงมาจัดท ากล
ยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง  
  3.4) การจัดท ากลยุทธ์ โดยมีหน้าที่วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดท า ร่าง และจัดประชุมเพ่ือระดมความเห็นใน
การจัดการความเสี่ยง คณะฯ เพ่ือหาแนวทางลดผลกระทบ หลีกเลี่ยง หรือก าจัดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น หรือแก้ไข
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยาก และมีขอบเขตกว้างขวาง เพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงน าเสนอคณะกรรมการ
พิจารณา และคณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ ให้ความเห็นชอบ และจัดการประชุมเพ่ือพิจารณาประเด็นความ
เสี่ยงของคณะฯ และน าส่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ก าหนด มีความ
สมบูรณ์ และด าเนินการให้ทันตามก าหนดเวลา  
  3.5) มีหน้าที่ในการจัดท าข้อมูลรายงานผลการบริหารความเสี่ยง น าเสนอต่อคณะกรรมการควบคุม
ภายใน และบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารคณะฯ และจัดท ารายงานการควบคุมภายในของคณะฯ  
โดยน าผลการประเมินความเสี่ยงที่ส าคัญมาเป็นประเด็นที่ใช้ในการควบคุมการด าเนินการของคณะฯ โดย
ประมวลผลของด าเนินการด าเนินการที่เกิดขึ้นที่ช่วยลดปัจจัยเสี่ยง หรือภาวะคุกคามที่เกิดขึ้น ได้อย่างถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ก าหนด 
 



15 
 

    4.) งานด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
  4.1) จัดท าข้อมูล และรายงานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คณะฯ  โดยผู้ปฏิบัติงานเตรียม 
เพ่ือจัดท าร่างและข้อมูลในการพิจารณาของบริหารจากผลการด าเนินงานในทุกด้านของคณะฯ และมีขอบเขต
กว้างขวาง 
  4.2) จัดท าตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คณะฯ โดยผู้ ปฏิบัติงานใช้ความรู้ ความสามารถ 
ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดท ารายละเอียดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีคณะฯ  ตามหลักธรรมมาภิบาล 10 
ข้อ เป็นงานที่มีความยุ่งยาก 
   4.3) ก ากับติดตาม และประเมินผล และจัดท าข้อมูลการรายงานการประเมินผลตามการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี คณะฯ พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง และน าเสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือพิจารณา และน าเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติ ได้อย่างถูกต้องให้สมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์ก าหนด 
    5) ด้านสารสนเทศ และการประสานงาน และอ่ืนๆ 
  5.1) จัดท าสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกราฟ แผนภูมิ และแนวโน้ม พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง  
เพ่ือใช้เป็นสารสนเทศส าหรับผู้บริหารใช้ในการน าเสนอ ที่ได้รับมอบหมายจากรองคณบดี และคณบดีได้อย่าง
ถูกต้อง 
  5.2) การชี้แจง และให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานภายในคณะฯ ด้านการจัดท าแผนฯ และประสานงานการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆเช่น การจัดการความรู้ของคณะฯ ให้ค าแนะน าในการท าแบบฟอร์มเก็บข้อมูลตามแผนฯ และ
ตัวชี้วัด 
  5.3) การวิเคราะห์แบบประเมินโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคณะฯ การออกแบบการวิเคราะห์แบบ
ประเมินข้อมูลด้วย SPSS และ Excel ขั้นสูงได้อย่างถูกต้อง 
  5.5) ด าเนินงานด้านธุรการ อ่ืน ๆ เช่น การลงบันทึกรับ - ส่งหนังสือ การท าบันทึกต่าง ๆ การสืบค้น
ข้อมูล การเตรียมเอกสารการประชุม และการจัดท าบันทึกรายงานการประชุมต่าง ๆ และจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ 
ภายในฝุายโดยแบ่งประเภทตามชนิดข้อมูลตามล าดับก่อนหลัง และช่วยด าเนินการจัดเตรียมข้อมูล งบประมาณ 
อัตราก าลัง เตรียมข้อมูลการประเมินคณะฯ และหลักสูตร การเขียนรายงานการประเมินตนเอง EdPEx ระดับ
คณะฯ การผู้ช่วยคณะกรรมการตรวจประเมิน/QA อาสา ระดับคณะฯ/หลักสูตร ประสานงานด้านการจัดการ
ความรู้ด้านต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
    6) งานตามยุทธศาสตร์/เชิงพัฒนา  
  6.1) จัดท าคู่มือ และแนวทางในการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมประจ าปี งบประมาณ 
  6.2) พัฒนาแบบสอบถาม เช่น แบบสอบถามวันทันตสาธารณสุข แบบประเมินผู้เรียน และผู้สอนฯลฯ 
  6.3) วิเคราะห์แบบสอบถาม เช่น ความพึงพอใจของนักศึกษา ความพึงพอใจของผู้ปกครอง ฯลฯ 
   6.4) ส่งผลงานเชิงพัฒนาเข้าประกวดในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในระดับคณะฯ และระดับ
มหาวิทยาลัย เช่น Dent KKU Show and Share ต่อเนื่อง  
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2. ด้านการวางแผน 

   วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ และผู้ปฏิบัติงานร่วมวางแผนการท างานของงานแผนและประกันคุณภาพ 
จัดท าปฏิทินการด าเนินงานประจ าปี และใช้ความรู้ ความสามารถ ในการวิเคราะห์ โครงการ/กิจกรรมเพ่ือให้
สอดคล้องกับทิศทาง และนโยบายการบริหารงานของคณะฯ และสอดคล้องกับแผนยุทศาสตร์ของคณะฯ เพ่ือให้
การด าเนินงานบรรลุเปูาหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่ได้ก าหนดไว้เป็นงานที่มีความยุ่งยาก และมีขอบเขตกว้างขวาง 
โดยวางแผนร่วมกับผู้บังคับบัญชา และผู้บริหาร ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
เปูาหมายร่วมกัน เพ่ือผู้บริหารจะพิจารณา อนุมัติ ได้อย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 

   ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ภายในคณะฯ ประกอบด้วย รองคณบดี หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย หัวหน้า
ภาควิชา และชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เพ่ือรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือ
ก ากับติดตาม หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานแผนและประกันคุณภาพ ประกอบด้วย ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม การ
รายงานผลโครงการ/กิจกรรม การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ การจัดท ารายละเอียดรายงานการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี การจัดท าแผน และผลการบริหารความเสี่ยง การรายงานผลการควบคุมภายใน และ
รายงานผลการก ากับองค์กรที่ดี โครงการบริการวิชาการแก่สังคม และข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือจัดท าสารสนเทศเพ่ือการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยาก และมีขอบเขตกว้างขวาง พร้อมกับตรวจสอบ
ความถูกต้อง และผู้บริหารมีความพึงพอใจ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ท าให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ก าหนด 

4. ด้านการบริการ 

     ให้ค าแนะน า และอธิบายความเข้าใจโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านการ
จัดท าข้อมูลโครงการ/กิจกรรม จัดท าแบบฟอร์ม ค าขอโครงการ แบบ ผ.9 (โครงการใหม่) แบบ ผ.10 (โครงการ
เดิม) และแบบ ผ.11 (รายงานผลโครงการ) การให้ค าแนะน าเรื่องการวิเคราะห์แบบประเมินผลด้วย SPSS และ 
Excel ขั้นสูง การจัดท ากราฟ ข้อมูลสถิติ และสารสนเทศต่าง ๆ  หรือวิเคราะห์แบบประเมินผลต่าง ๆ ที่มีความ
ยุ่งยาก และมีขอบเขตกว้างขวางให้แก่หน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์ หรือได้รับมอบหมายเป็นกรรมการฝุาย
ประเมินผล ตลอดจนการตอบปัญหา และชี้แจง หรือความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วนให้แก่หน่วยงาน
ภายในคณะฯ ทราบ และผู้รับบริการ และผู้บริหารมีความพึงพอใจ ได้อย่างถูกต้องเช่น ประเมินผลวันทันต
สาธารณสุข ความผาสุกของบุคลากร วันปีใหม่ แบบประเมินผลการจัดประชุมวิชาการ (CE) ต่าง ๆ แบบ
ประเมินผลบัณฑิตมีงานท า เป็นต้น การสืบค้นข้อมูลคู่เทียบ การท าข้อมูลสถิติพ้ืนฐานคณะฯ การช่วยให้ค าแนะน า
ในการกรอกข้อมูล Che - QA online ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
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บทที่ 3 

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏบิัติงาน 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้  

1. มาตรฐานการปฏิบัติงานและกฎระเบียบ 
2. จรรยาบรรณวิชาชีพ 
3. หลักการปฏิบัติงาน PDCA 

1.  มาตรฐานการปฏิบัติงานและกฎระเบียบ 

      คู่มือการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะทันแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเล่มนี้ มีมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและกฎระเบียบ ดังนี้ 

     1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 65 หน้าที่ 17 “รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว การจัดท า การก าหนด
เปูาหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเปูาหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างท่ัวถึงด้วย”  

 2) พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 5 หน้าที่ 2  “ให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเปูาหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว ตามระยะเวลา 
ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบปี การประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติให้ท าเป็นประกาศ 
พระบรมราชโองการ และเมื่อได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ และหน่วยงานของรัฐทุกหน่วย 
มีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ เปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ” 

 3) นโยบายด้านการพัฒนาก าลังคนของประเทศส าหรับสภาพแวดล้อมภายในประเทศตามทิศทาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  “ในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (สศช.) ได้
จัดท าบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บท หลักของการพัฒนาประเทศ 
และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้าง
ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมี
ส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของ
แผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท า
รายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน”” 
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  4) กรอบแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็น ภาพ
ฝันของแผนการพัฒนาประเทศ ที่จะก าหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องท า
ตาม เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือตามคติพจน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมีระยะเวลาบังคับนานถึง 20 ปี 
ตั้งแตป่ี พ.ศ. 2560-2579”  
  5) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  
  ในแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ได้อธิบายโดยย่อไว้ดังนี้   
  “1. การวางแผนอุดมศึกษาระยะยาว คือ แผนก าหนดทิศทางหรือแผนชี้น า เพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา ใน
ระยะยาว ประกอบด้วย แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2533 - 2547) และแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) จากการประเมินผลที่ผ่านมาพบว่า แผนอุดมศึกษาระยะยาว ก่อให้เกิด 
กระบวนการเรียนรู้และมองอนาคตร่วมกัน และมองเห็นทิศทางร่วมกัน แต่สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง สามารถ 
จัดท าแผนพัฒนาของตนอย่างอิสระและมีเสรีภาพทางวิชาการ ท าให้ภาพรวมของการพัฒนาอุดมศึกษาไม่
สอดคล้อง กับทิศทางระยะยาวที่ก าหนด ในการจัดท าแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งอยู่
ในยุคสมัยของ การปฏิรูปประเทศในทุก ๆ ด้าน จึงก าหนดหลักการพ้ืนฐานและแนวคิดในการจัดท าแผนที่มุ่งหวัง
ให้อุดมศึกษาเป็น หัวรถจักรในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ปฏิรูปการอุดมศึกษาทั้งระบบ และสร้าง
โอกาสในการเปลี่ยนแปลง การศึกษาทั้งระบบของประเทศ จากแนวคิดดังกล่าวแผนอุดมศึกษาระยะยาวต้องให้
ค านิยาม “อุดมศึกษา” ใหม่ ให้ชัดเจน โดยอุดมศึกษาต้องเป็นสมองของประเทศ ในการคิดวิเคราะห์เชิงรุก มี
ทฤษฎี มีตรรกะ สามารถสร้างสรรค์ นวัตกรรม แสวงหาทางเลือกใหม่ และสร้างรากฐานการวิจัยเพ่ือขับเคลื่อน
ชุมชนและสังคมในการพัฒนาประเทศ แผนต้องน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบอุดมศึกษา ทั้งการปรับโครงสร้าง 
อ านาจหน้าที่ และการจัดสรรทรัพยากร ให้มีประสิทธิภาพ  
  2. จากการทบทวนบทบัญญัติทางกฎหมาย นโยบาย และยุทธศาสตร์ แสดงให้เห็นว่าทั้งรัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
ต่างมุ่งสร้างปัจจัยเพ่ือเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเป็นหลัก ด้วย
การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจผ่านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ การสร้างสังคมที่ ไม่
ทิ้งใครไว้ข้างหลัง การยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์สู่ศตวรรษที่ 21 และการปกปูองสิ่งแวดล้อมจากการ
ก าหนด 10 อุตสาหกรรมเปูาหมาย ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต New Engine of Growth จึง
ท าให้ เปูาหมายและทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาในอนาคตมีความชัดเจนยิ่งขึ้น  
  3. ในบริบทของอุดมศึกษาไทยได้มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2558 มีสถาบันอุดมศึกษา 
(การศึกษาหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย) จ านวน 1,095 แห่ง ประกอบด้วย สถาบันในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
และ ในสังกัดกระทรวงอ่ืน ในปี พ.ศ. 2559 มีนักศึกษาทุกระดับ ทุกสถาบัน จ านวน 2.3 ล้านคน นักศึกษาส่วน
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ใหญ่ (ร้อยละ 72) ศึกษาในสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีนักศึกษาเพียงร้อยละ 28 ศึกษาใน
สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ อัตราการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามมาตรฐานของ 
UNESCO พบว่าจ านวน นักศึกษาระดับอุดมศึกษา เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรวัย 18-22 ปี ในปี พ.ศ. 2559 
ประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 49 สูงกว่าประเทศฟิลิปปินส์ (ร้อยละ 35) และประเทศมาเลเซีย (ร้อยละ 44) ในด้าน
บุคลากร พบว่าบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน ในปี พ.ศ. 2560 มีจ านวนทั้งสิ้น 205,582 คน เป็นสาย
วิชาการ 74,249 คน และ สายสนับสนุน 131,333 คน และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐ บุคลากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 93) เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีข้าราชการอยู่ทั้งสิ้นประมาณ 13,871 
คน หรือประมาณร้อยละ 7 เมื่อพิจารณาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ พบว่าร้อยละ 71 ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 
ร้อยละ 20 ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ร้อยละ 8 ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีเพียงร้อยละ 1 
ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ในด้าน งบประมาณ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ได้รับเงินงบประมาณแผ่นดิน อุดหนุนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2552 จ านวน 68,133 ล้าน
บาท และในปี พ.ศ. 2560 จ านวน 115,293 ล้านบาท ในขณะที่จ านวนนักศึกษารวมคงท่ี 
  4. ศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยไทย มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งผลิตผลงานวิจัย และผลงานทาง 
วิชาการหลักของประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล ว่ามีกลไกในการสนับสนุนอย่างไร ในปี พ.ศ. 2542 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เสนอโครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ได้ จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศรวม 11 ศูนย์ ระหว่างปี พ.ศ. 2543 - 2560 ได้ผลิตผลงานวิจัยรวม 9,322 เรื่อง 
ตีพิมพ์ระดับ นานาชาติ 7,011 เรื่อง และในประเทศ 2,311 เรื่อง สามารถผลิตนักวิชาการระดับปริญญาโท 7,060 
คน ระดับ ปริญญาเอก 1,602 คน และระดับหลังปริญญาเอกอีก 103 คน ในระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2558 ได้
จัดท าโครงการ มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เป็นโครงการส่งเสริมมหาวิทยาลัย 9 แห่ง ให้พัฒนาสู่มหาวิทยาลัย
ระดับโลก และพัฒนา ศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ด้วย แม้ว่าโครงการนี้จะได้รับเงินอุดหนุนต่ า
กว่าเปูาหมายที่ก าหนด แต่ผลการด าเนินงานช่วยสร้างงานวิจัยและนักวิจัยเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก อย่างไรก็ตาม
เมื่อวิเคราะห์ศักยภาพ ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยในภาพรวมแล้ว พบว่าร้อยละ 90 ของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการมาจาก มหาวิทยาลัยเพียง 20 แห่ง และในจ านวนนี้พบว่าร้อยละ 72.3 เป็นผลงานของ
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 9 แห่ง ข้อมูลบ่งชี้เชิงคุณภาพของงานวิจัย เช่น Citation Index การจดสิทธิบัตร หรือ
ทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนา Platform การวิจัยในมหาวิทยาลัยเพ่ือตอบสนองวาระ
แห่งชาติ และการสร้างเครือข่ายการวิจัย เพ่ือสร้างนวัตกรรมและตอบสนองต่อปัญหาเศรษฐกิจและสังคม 
(Research University Network) ได้มี การวิเคราะห์และรวบรวมไว้ด้วยแล้ว  
  5. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาอุดมศึกษา ประกอบด้วย แนวโน้มสภาพแวดล้อมที่ส าคัญ 10 
ประการ ได้แก่ แนวโน้มสภาพแวดล้อมภายนอก 5 ประการ คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคม 
แนวโน้มและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศ โลกาภิวัตน์ การปรับเปลี่ยนบทบาทภาครัฐและความก้าวหน้า ทาง
เทคโนโลยี แนวโน้มสภาพแวดล้อมภายในระดับอุดมศึกษา 5 ประการ คือ คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
การเข้าถึงบริการอุดมศึกษา ความเท่าเทียมและความเป็นธรรม ประสิทธิภาพการบริหาร และการตอบสนองกับ 
บริบทที่เปลี่ยนแปลง ผลการวิเคราะห์พบว่า แนวโน้มสภาพแวดล้อมทั้ง 10 ประการนั้น มีผลกระทบต่อการพัฒนา 
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อุดมศึกษาในระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลให้การก าหนดทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาอาจผันแปรไปตามแนวโน้ม 
แต่ละด้าน ทั้งที่เป็นโอกาสและอุปสรรค ตลอดจนจุดแข็งและจุดอ่อนของระบบอุดมศึกษา ดังนั้นการวางแผน 
อุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี จึงมุ่งไปที่การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ประกอบด้วย การปรับเปลี่ยนทิศทางและบทบาท 
ของอุดมศึกษา (Re-Orientation) การปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษา (Re-Profiling) การปรับโครงสร้างการ
ด าเนินงาน (Re-Structure) และการจัดองค์กรใหม่ (Re-Organization)    
  6. การก าหนดเปูาหมายเชิงหลักการของแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี สะท้อนให้เห็นเจตนารมย์ เพ่ือให้ 
ระบบอุดมศึกษาเป็นกลไกส าคัญเพ่ือการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย เปูาหมายด้านคุณภาพ หมายถึง คุณภาพ 
บัณฑิต คุณภาพการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับโลก เปูาหมายด้านประสิทธิภาพ หมายถึง 
การบริหารแบบมืออาชีพ การบริหารต้นทุนคุณภาพ ประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิต ธรรมาภิบาล และประสิทธิภาพ 
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม เปูาหมายด้านความเสมอภาค หมายถึง โอกาสและความหลากหลายของ
ผู้รับบริการ กลไกการพัฒนากลุ่มผู้ด้อยโอกาส และการระดมทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา เปูาหมายด้าน
การตอบสนอง บทบาทที่เปลี่ยนแปลง หมายถึง การปรับตัวของการผลิตบัณฑิตเข้าสู่ความต้องการที่เหมาะสม 
การลดช่องว่างทักษะ ของบัณฑิตกับความต้องการของนายจ้าง ความสัมพันธ์กับภาคการผลิตและชุมชน การสร้าง
งาน การเป็นผู้ประกอบการ และการมีงานท า และการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์จากการวิจัย
และนวัตกรรม 

7. แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์หลัก 6 
ประการ ซึ่งเป็นการน าเสนอทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาในภาพรวม ที่สถาบันอุดมศึกษาและฝุายบริหารจะใช้เป็น 
หลักการร่วมกันในการวางแผนอุดมศึกษาให้ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ดังนี้  
  วิสัยทัศน์ “อุดมศึกษาไทยเป็นแหล่งสร้างปัญญาให้สังคม น าทางไปสู่การเปลี่ยนแปลง สร้างนวัตกรรม 
ความรู้ งานวิจัย ที่เสนอทางเลือกและแก้ปัญหา เพ่ือการพัฒนาประเทศ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน”  
  วัตถุประสงค์  

  1. เพื่อยกระดับมาตรฐานการอุดมศึกษาให้เทียบเคียงกับประเทศพัฒนาแล้ว  
  2. เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างกว้างขวางและครอบคลุมผู้มีส่วนได้ 

       ส่วนเสีย ทุกภาคการผลิต  
  3. เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายทางสังคม (Social Mobility)  
  4. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการก ากับดูแลระบบอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ 

                         ความเป็นอิสระ ในการบริหารตนเอง  
  ยุทธศาสตร์หลัก 6 ประการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและสร้างเสริมศักยภาพทั้งทักษะความคิดและการรู้
คิดเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วยเปูาหมาย 5 ประการและตัวชี้วัดหลัก 3 ตัว  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพ  
ให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ประกอบด้วยเปูาหมาย 3 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 2 ตัว  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถ  
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ในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบที่จะน าไปใช้ประโยชน์ ในการแก้ปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจทั้ง
ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ประกอบด้วยเปูาหมาย 4 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 3 ตัว  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหา ผ่านความร่วมมือ
กับภาคเอกชนและท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และ มีระบบการ
ก ากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตาม รายงานผลที่
มีประสิทธิภาพ  

8. แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี ส่วนที่ 2 คือ การวางแผนเพ่ือการเปลี่ยนแปลง เป็นการจัดระบบ 
อุดมศึกษาใหม่ โดยเน้นบทบาทภาครัฐ ท าหน้าที่ก ากับดูแลระบบอุดมศึกษา (Regulators) ซึ่งจะต้องแสดง
บทบาท ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ส่วนสถาบันอุดมศึกษาคือผู้ที่ต้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่โดยอิสระและ
เสรีภาพทางวิชาการ ให้เกิดผลผลิตตามคุณภาพมาตรฐานที่ก าหนด 

การจัดระบบอุดมศึกษาใหม่ คือ การปรับบทบาทภาครัฐ ให้ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและมาตรฐาน การ
อุดมศึกษาที่ชัดเจน ให้การสนับสนุนทรัพยากรด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพ และท าหน้าที่ติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลด้วยระบบข้อมูลและหลักฐานที่เชื่อถือได้  
  การวางแผนเพ่ือการเปลี่ยนแปลง คือ เริ่มต้นจากการปรับปรุงกฎระเบียบให้เกิดระบบอุดมศึกษาใหม่ 
ด้วยการบูรณาการภารกิจของภาครัฐ ร่วมกันท าหน้าที่ก ากับดูแลระบบอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 
การเปลี่ยนแปลง 8 ด้าน คือ  
  ประเด็นที่เป็นผลลัพธ์ของระบบอุดมศึกษา 3 ประเด็น  
    1. โอกาสการเข้าถึงอุดมศึกษาและความเป็นธรรม  

  2. สมรรถนะของบัณฑิต  
  3. การวิจัย นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี  

  ประเด็นระบบการขับเคลื่อนอุดมศึกษา 5 ประเด็น  
  1. การสร้างเสริมบุคลากรคุณภาพสูง  
  2. การบริหารและธรรมาภิบาล  
  3. ความมั่นคงทางการเงินในระบบอุดมศึกษา  
  4. ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน  
  5. อุดมศึกษาดิจิทัล  

  ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทั้ง 8 ประเด็น ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง และแนวทาง 
การด าเนินงานเป็นกรอบกว้าง ๆ ส าหรับการบูรณาการกรอบอ านาจหน้าที่ขององค์กรภาครัฐ ที่ต้องแสดงบทบาท
น า ในการสร้างระบบอุดมศึกษาใหม่ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีข้อสมมติฐานว่า ถ้าระบบอุดมศึกษาใหม่มีความ
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพแล้ว ไม่ว่าความต้องการในการพัฒนาประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปอย่ างไรก็ตาม 
สถาบันอุดมศึกษา จะสามารถตอบสนองและเป็นกลไกของรัฐ เพ่ือการพัฒนาประเทศให้บรรลุเปูาหมายได้ 
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การจัดระบบอุดมศึกษาใหม่ คือ การปรับบทบาทภาครัฐ ให้ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและมาตรฐาน การ
อุดมศึกษาที่ชัดเจน ให้การสนับสนุนทรัพยากรด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพ และท าหน้ าที่ติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลด้วยระบบข้อมูลและหลักฐานที่เชื่อถือได้”  
 5) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ในแผนกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)  ได้อธิบายโดยย่อไว้ดังนี้ “เปูาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 คือ “การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนา
บุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัว ส าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้
และนวัตกรรมเพ่ือ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในโลกาภิวัฒน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของ ท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษา บนพ้ืนฐาน
ของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ” โดยประเด็น ทิศทาง และนโยบายของกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว มี 9 ประเด็น ได้แก่  

    1. รอยต่อกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการอาชีวศึกษา ซึ่งมีแนวโน้มที่น่าเป็นห่วงว่า นักเรียน 
มัธยมซึ่งเป็นตัวปูอนอุดมศึกษา มีคุณภาพโดยรวมที่ต่ าลง ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาใน 3 เรื่อง ได้แก่ พัฒนาและสร้าง
ครูคุณภาพสูง การพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ และเปิดโอกาสให้ผู้จบ อาชีวศึกษาและก าลังท างานสามารถ
เข้าศึกษาต่อในอุดมศึกษาได้ด้วยความยืดหยุ่น  

    2. การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน ซึ่งในปัจจุบันมีสถาบันที่ให้ปริญญาประมาณร้อยห้า สิบ
แห่งที่สังกัดกระทรวงศึกษา มีความซ้ าซ้อน แย่งชิงนักศึกษาและทรัพยากรมีปัญหาคุณภาพ ซึ่ง ต้องใช้กลไก
มาตรฐานและการจัดการทรัพยากร เพ่ือลดเลิกหลักสูตรที่ไม่ใช่ความต้องการของ สังคม หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ 
เกิดระบบอุดมศึกษาท่ีแบ่งงานกันท า วางต าแหน่งของแต่ละสถาบัน ให้เหมาะสม (Positioning)  

    3. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา ช่วยในการก าหนดทิศทางจนถึ งการ พัฒนา
มหาวิทยาลัยได้เร็ว อุดมศึกษาไทยต้องปรับปรุงเรื่องนี้ตั้งแต่ระดับองค์กรก าหนด และก ากับ นโยบายคือสภา
มหาวิทยาลัย ผู้บริหารทุกระดับ โดยสร้างกลไกพัฒนาผู้ด ารงต าแหน่งสภา มหาวิทยาลัย และบริหารระดับต่าง ๆ 
ปรับระบบธรรมาภิบาล  

    4. บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จาก ผล
การประเมินความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย มหาวิทยาลัยไทยไม่ติดกลุ่ม มหาวิทยาลัยชั้นน าที่มี
คุณภาพทั้งในระดับโลก และระดับภูมิภาคความสามารถในการสร้าง นวัตกรรมของประเทศต่ า โครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับท้ายๆ อุดมศึกษาเป็น องค์ประกอบหนึ่งของระบบวิจัยของประเทศ จึงถูกคาดหวังว่า
เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาขีด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

    5. การเงินอุดมศึกษา การลงทุนในอุดมศึกษาที่ผ่านระบบงบประมาณปัจจุบันยังไม่ สะท้อน
คุณภาพการศึกษา และยังมิได้ใช้เป็นกลไกก ากับเชิงนโยบายอย่างเต็มที่การแบ่งภาระ ค่าใช้จ่ายเพ่ืออุดมศึกษา
ระหว่าง ผู้เรียน รัฐ และผู้ได้รับประโยชน์จากอุดมศึกษาไม่เหมาะสม แผน อุดมศึกษาระยะยาวเสนอให้รัฐมีการ
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ปรับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีส าหรับมหาวิทยาลัยของ รัฐให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ และเป็นไป
ตาม Performance-based มากขึ้น  

    6. การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา เป็นเงื่อนไขส าคัญในการพัฒนาอุดมศึกษาให้มีคุณภาพ ทั้งนี้
การพัฒนาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต้องค านึงถึงการพัฒนาหลายมิติ เช่น ด้านวิชาการ ความเป็น ครู ความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนความสามารถด้านการวิจัยสมรรถนะทางวิชาชีพ การ บริหารจัดการ เป็นต้น  

    7. เครือข่ายอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยไทยยังมีความแตกต่างสูง และมีช่องว่างของระดับการ 
พัฒนา (University Divide) หลายมิติ เช่น ขนาด งบประมาณ ประเภท อายุ สถานที่ตั้ง บุคลากร คุณภาพ
นักศึกษา การสร้างเครือข่ายอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนให้สถาบันที่เข้มแข็งช่วยสร้าง ความสามารถสถาบันใหม่ 
สร้างเครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากรเป็นต้น  

    8. การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยแผน 
อุดมศึกษาระยะยาว ได้ก าหนดให้มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาเด็ก เยาวชน และ นักศึกษา การ
พัฒนาครู และบุคลากรในพื้นท่ี การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาและการ พัฒนาอุดมศึกษาสู่อาเซียน
เพ่ือช่วยแก้ปัญหาความรุนแรงในพ้ืนที่สามจังหวัดภาคใต้  

     9. โครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ของอุดมศึกษา เป็นหัวใจและปัจจัยส าคัญของอุดมศึกษา 
ครอบคลุมทั้งโครงสร้างเชิงสารัตถะ และโครงสร้างเชิงกายภาพ 4 ประการ ส่วนหัวใจคือโครงสร้าง หลักสูตรที่
ตอบสนองความต้องการของตลาดและสังคมปัจจุบันและอนาคต ส่วนที่เป็นปัจจัยคือ สังคมสารสนเทศ สังคม
ฐานความรู้ ทรัพยากรการเรียนรู้ ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต สิ่งแวดล้อมท่ี เอ้ือต่อการปฏิสัมพันธ์และการเรียนรู้” 

  6) แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559-2562  

  7) แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2566 

  8) แผนปฏิบัติการประจ าปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 

 9) งบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

  10) แผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559-2562  

  11) แผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562-2565 

2. จรรยาบรรณวิชาชีพ 

  โดยนักวิชาการแผนและสารสนเทศเทียบเคียงได้จากต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนโดย
ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ดังนี้  
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   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้นิยามค าว่า “จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความ
ประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างก าหนดขึ้นเพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของ
สมาชิกอาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้” 

ค าว่า “คุณธรรม” ตามความหมายในพจนานุกรม หมายถึง สภาพของคุณงามความดี “จริยธรรม” ตาม
ความหมาย แยกเป็น 2 ส่วน คือ “จริย หมายถึง การประพฤติปฏิบัติงาน” และ “คุณธรรม หมายถึง คุณความดี 
ความจริง ความถูกต้องกฎเกณฑ์ กฎหมาย”  

 ดังนั้น สรุปนิยามความหมายตามความเข้าใจของผู้จัดท าสามารถสรุปรวมค าว่า “คุณธรรม และ
จริยธรรม”หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนให้ตั้งมั่นอยู่ในความดี ทั้งกาย วาจาและใจ เมื่อกล่าวถึงค าว่า คุณธรรม
ก็มักจะกล่าวถึงจริยธรรมไปพร้อมกัน  

   2.1 หลักราชการ  

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ ในเรื่องของคุณธรรม และจริยธรรม  
หลักราชการ ที่สามารถถือได้ว่าเป็นหลักคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพที่ส าคัญยิ่งส าหรับให้ข้าราชการหรือ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนั้นพึงถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 10 ประการ มีความส าคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้  

1. ความสามารถ หมายถึง ความช านาญในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นผลส าเร็จให้ดี ยิ่ง
กว่าผู้มีโอกาสเท่าๆ กัน 

2. ความเพียร  หมายถึง ความกล้าหาญไม่ย่อท้อต่อความล าบาก และบากบั่นเพ่ือจะข้ามความ
ขัดข้องให้จงได้ 

3. ความมีไหวพริบ หมายถึง รู้จักสังเกตเห็นโดยไม่ต้องมีใครเตือนว่า เมื่อมีเหตุเช่นนั้นจะต้อง
ปฏิบัติการอย่างนั้น เพ่ือให้บังเกิดผลดีที่สุดแก่กิจการทั่วไปและรีบท าการอันเห็นควรนั้นโดย
ฉับพลัน 

4. ความรู้เท่าถึงการณ์ หมายถึง รู้จักปฏิบัติการอย่างไรจึงจะเหมาะสมแก่เวลา และอย่างไรที่
ได้รับเหตุผลสมถึงจะเป็นประโยชน์ที่สุด 

5. ความซื่อตรงต่อหน้าที่  หมายถึง ตั้งใจกระท ากิจการซึ่งได้รับมอบให้เป็นหน้าที่ด้วย  
ความซื่อสัตย์สุจริต 

6. ความซื่อตรงต่อคนทั่วไป หมายถึง ให้ประพฤติซื่อตรงต่อคนทั่วไป รักษาตนให้เป็นคนที่เขา
ทั้งหลายจะเชื่อถือได้ 

7. ความรู้จักนิสัยคน ข้อนี้เป็นข้อส าคัญส าหรับผู้มีหน้าที่ติดต่อกับผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ หรือ
ผู้น้อย 
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8. ความรู้จักผ่อนผัน หมายความว่า ต้องเป็นผู้ที่รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวว่าเมื่อใดควรตัดขาด 
และเมื่อใดควรโอนอ่อนหรือผ่อนผันกันได้ มิใช่แต่จะยึดหลักเกณฑ์หรือระเบียบอย่างเดียว  
ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสีย ควรจะยืดหยุ่น 

9. ควรมีหลักฐาน ข้อนี้ประกอบด้วยหลักส าคัญ 3 ประการ คือ มีบ้านอยู่เป็นที่เป็นทาง 
มีครอบครัวอันมั่นคง และตั้งตนไว้ในที่ชอบ 

10. ความจงรักภักดี  หมายความว่า ยอมเสียสละเพ่ือประโยชน์แห่งชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

2.2 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา 

  “อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 14 (9) แห งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 จึงก าหนดมาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ไว้ดังตอไปนี้ 

  ขอ 1 จรรยาบรรณที่ก าหนดจะตองครอบคลุมขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทุกประเภท 
ต าแหนง โดยตองค านึงถึงลักษณะงาน ลักษณะวิชาชีพและลักษณะวิชาการดวย 
  ขอ 2 จรรยาบรรณที่ก าหนดตองยึดมั่นในหลักการตอไปนี้ 
   (1) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง 
   (2) ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ 
   (3) ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
   (4) ปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 
   (5) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
   (6) ไมใชอ านาจครอบง าผิดท านองคลองธรรมตอนักศึกษา 

  ขอ 3 จรรยาบรรณที่ก าหนดตองครอบคลุม 
    (1) จรรยาบรรณตอตนเอง 
   (2) จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
   (3) จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน 
   (4) จรรยาบรรณตอหนวยงาน 
   (5) จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา 
   (6) จรรยาบรรณตอผูใตบังคับบัญชา 
   (7) จรรยาบรรณตอผูรวมงาน 
   (8) จรรยาบรรณตอนิสิตนักศึกษาและผูรับบริการ 
   (9) จรรยาบรรณตอประชาชน 
   (10) จรรยาบรรณตอสังคม” 
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 2.3 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2560 เพ่ือใช้เป็นหลักคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่นพึงมี ดังนี้ 
  1) จรรยาบรรณต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
  2) จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชา 
  3) จรรยาบรรณต่อนักเรียน นักศึกษา และผู้รับบริการ 
  4) จรรายบรรณต่อประชาชนและสังคม 
  5) จรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ 
  และถือได้ว่าเป็นหลักคุณธรรม จรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพของนักวิชาการแผนและสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นพึงมีกล่าวโดยสรุป ดังนี ้

  1) จรรยาบรรณต่อต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
   1.1) ผู้ปฏิบัติงานพึงปฏิบัติงานโดยค านึงถึงชื่อเสียง เกียรติภูมิ และประโยชน์ของมหาวิทยาลัย  

   1.2) ผู้ปฏิบัติงานพึงปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เสมอภาค และปราศจากอคติ 

   1.3) ผู้ปฏิบัติงานพึงปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ ขยันหมั่นเพียร รอบคอบ รวดเร็ว 
ถูกต้อง สมเหตุสมผล โดยค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล 

                  1.4) ผู้ปฏิบัติงานพึงปฏิบัติงานตรงต่อเวลาและใช้เวลาในการปฏิบัติงานให้เป็นประโยชน์ต่อ  
มหาวิทยาลัย 

         1.5) ผู้ปฏิบัติงานพึงปฏิบัติงานโดยค านึงถึงการดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่าง
ประหยัดคุ้มค่าทั้งต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของ
ตนเอง 

   1.6) ผู้ปฏิบัติงานพึงปฏิบัติงานโดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 

  2) จรรยาบรรณของผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 

   2.1) ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 

   2.2) ผู้บังคับบัญชาพึงควบคุม ก ากับ และดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชารวมตลอดถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้เรียนรู้และตระหนักถึงการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  

   2.3) ผู้บังคับบัญชาพึงรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาตลอดจนปกครองผู้อยู่ใต้บังคับ  
บัญชาด้วยหลักธรรมาภิบาล  

             2.4) ผู้บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงานขวัญก าลังใจ  
สวัสดิการ และการส่งเสริมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้เพ่ิมพูนพัฒนาความรู้ความสามารถตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 
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   2.5) ผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน พึงปฏิบัติต่อกันด้วยความสุภาพและมี
มนุษยสัมพันธ์อันดีต่อกัน  

   2.6) ผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน พึงปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและให้ 
 ความร่วมมือในการปฏิบัติงานต่อกัน รวมถึงการแก้ไขปัญหา การเสนอแนะให้ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงานและพัฒนางานร่วมกัน  

   2.7) ผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน พึงปฏิบัติงานด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลต่อ 
กันในทางที่ถูกต้องและชอบธรรมและส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีในการปฏิบัติงานหรือในการอยู่ร่วมกัน
ในองค์กรและในหมู่คณะ 

   3) จรรยาบรรณต่อนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคม 

   3.1) ผู้ปฏิบัติงานพึงให้บริการอย่างเต็มก าลังความสามารถ ปราศจากอคติ และมีความเสมอภาค  

   3.2) ผู้ปฏิบัติงานพึงให้บริการด้วยความสุภาพ มีความเอ้ือเฟ้ือ และมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี 

   3.3) ผู้ปฏิบัติงานพึงให้บริการด้วยความรวดเร็ว ตรงตามเวลา และไม่ชักช้า  

  4) จรรยาบรรณต่อตนเองและวิชาชีพ 

   4.1) ผู้ปฏิบัติงานพึงประพฤติตนโดยยึดมั่นในหลักแห่งคุณธรรมและจริยธรรม  

   4.2) ผู้ปฏิบัติงานพึงประพฤติตนให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานหรือต าแหน่งที่ด ารงอยู่ 

   4.3) ผู้ปฏิบัติงานพึงเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในการท างานเพ่ือให้การปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

   4.4) ผู้ปฏิบัติงานพึงละเว้นการนาผลงานหรือผลงานทางวิชาการของตนเองที่เคยใช้มาแล้ว มาใช้ 
ใหม่อย่างผิดวิธี  

   4.5) ผู้ปฏิบัติงานพึงยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดและปฏิบัติตาม
จริยธรรมแห่งวิชาชีพที่ตนเป็นสมาชิกแห่งสภาวิชาชีพนั้นด้วย  

2.4 มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมในสายวิชาชีพนักวิชาการแผนและสารสนเทศ 

                ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
กับการปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบของตน และยังต้องปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณขององค์กรวิชาชีพ  และตาม
ประกาศที่มหาวิทยาลัยขึ้นมาสรุปมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมในสายวิชาชีพนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนเทียบเคียงกับต าแหน่งนักวิชาการและสารสนเทศ และจากแหล่งข้อมูลจากหลายแหล่ง มีรายละเอียดดังนี้  
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       ขนิษฐา จูมลี 2558 และประไพ  รุจิฉาย 2561 กล่าวว่า “จรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรม 
ในการปฏิบัติงาน ได้ยึดและปฏิบัติตามข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณ ของขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 
และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552 มีรายละเอียดดังนี้  

    1. บุคลากรต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

    2. บุคลากรพึงมีเจตคติที่ดีและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ ในการท างานเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
และต้องฝึกตนเองให้แตกฉานและแม่นย าช านาญ  

    3. บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาพ และปราศจากอคติ  

4. บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว   

ขยันหมั่นเพียร ถูกต้อง สมเหตุผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ  

    5. บุคลากรประพฤติเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์  
ต่อทางราชการอย่างเต็มที่  

6. บุคลากรพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดย 

ระมัดระวัง มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง” 

 และจากจรรยาบรรณ บุคลากรในสายงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
สังกัดกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2554 มีรายละเอียดดังนี้ 

  1. พึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ  

  2. พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ เต็มก าลังความสามารถ รวดเร็ว ตรงเวลา ละเอียดรอบคอบ ตลอดจน   
การมีวินัยต่อ ตนเอง และการตรงต่อเวลาการปฏิบัติงานและการส่งผลงาน อีกทั้งไม่น าผลงานของผู้อ่ืน มาเป็นของ
ตนเอง  

   3. พึงปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ร่วมแก้ปัญหา ร่วมแรงร่วมใจเพ่ือประโยชน์ของ 
 มหาวิทยาลัย  

  4. ให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ เต็มก าลังความสามารถ  

5. ไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ผ่านกระบวนการพิจารณา ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารงานและนโยบายของ  

มหาวิทยาลัย  

  6. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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 สรุป ผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ได้สรุปจรรยาบรรณในวิชาชีพ เทียบเคียงกับต าแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนในครั้งนี้โดยผู้เขียนคู่มือได้น าคุณธรรม และจริยธรรมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ หลักราชการที่ถือว่าเป็นหลักคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพที่ส าคัญยิ่งส าหรับ
ให้ข้าราชการพลเรือนหรือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 10 ประการ ดังกล่าวข้างต้น และ
มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมในสายวิชาชีพมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดเป็นหลักหรือกรอบในการ
ประพฤติปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการปฏิบัติงานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ  คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นลักษณะงานเป็นงานวิเคราะห์และจัดท าข้อมูลส าหรับผู้บริหาร เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใน คณะทันตแพทยศาสตร์ เช่น การ
จัดท าค าของบประมาณโครงการ/กิจกรรม การรับฟังเสียงสะท้อนข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงตามกระบวนการ 
PDCA  การวิเคราะห์ข้อมูลองค์กร SWOT การจัดยุทธศาสตร์กลยุทธ์ และตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ การถ่ายทอด
แผนสู่การปฏิบัติ และก ากับติดตาม การประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท าข้อเสนอส าหรับผู้บริหารเมื่อมีการ
ปรับกลยุทธ์การด าเนินงาน นั้นจะต้องปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ความรู้อย่างเต็มความสามารถ รวดเร็ว ตรงเวลา ละเอียด
รอบคอบ การมีวินัยต่อตนเอง ตรงต่อเวลา ท างานเป็นทีม ให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ ส่งผลต่อความ
พึงพอใจของผู้บริหาร ผู้รับบริการ และความผาสุกของบุคลากรในองค์กร และความสุขในที่ท างานต่อไป 
สอดคล้องการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดีเป็นไปตามการดูแลก ากับดูแลองค์กรที่ดี เพ่ือให้เกิด
บรรยากาศการท างานที่มีความสุขของคณะทันตแพทยศาสตร์ 

3. หลักการปฏิบัติงาน PDCA 

 การพัฒนากระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ต้องด าเนินการตามกระบวนการตามหลักการปฏิบัติงานตามวงจร PDCA เป็นหลักในการปฏิบัติงานและปรับปรุง
งานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 การปฏิบัติงานตามหลักการ PDCA 

หลักการปฏิบัติงาน PDCA รายละเอียดในการปฏิบัติงานตามหลักการ PDCA 

P = Plan  
(การวางแผน) 

ศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน  

1. การเตรียมการ โดย ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ระเบียบ ค าสั่ง 
กฎหมาย นโยบายผู้บริหาร ปฏิทินการด าเนินงาน รายงานผลต่าง ๆ วิเคราะห์
องค์กร SWOT ถึงความท้าทายต่าง ๆ ข้อมูลความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผล
การด าเนินการ สถิติที่ผ่าน 3 ปีย้อนหลัง ในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   1) การจัดท า/ทบทวน ค าสั่งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี  
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หลักการปฏิบัติงาน PDCA รายละเอียดในการปฏิบัติงานตามหลักการ PDCA 

   2) การศึกษาทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมาจากฐานข้อมูล สถิติต่าง ๆ 
   3) ประสานงานรวบรวมค าของบประมาณโครงการ/กิจกรรม 
   4) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดเตรียมข้อมูลประกอบการจัดท าร่างแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 

         4.1) วิเคราะห์จัดท าแบบพิมพ์ รวบรวมค าของบประมาณโครงการ      
ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ให้สอดคล้องและมีความถูกต้อง ตามแบบพิมพ์ 
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศท่ีเกี่ยวข้อง         
         4.2) วิเคราะห์งบประมาณ อัตราก าลัง โครงการ/กิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์ 

         4.3) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมคณะ (SWOT Analysis) ความท้าทาย      
         4.4) วิเคราะห์ผลจากการรับฟังความคิดเห็นจากเวทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
         4.5) วิเคราะห์ผลการสัมมนา/ประชุม/เวที ผู้บริหารและ 
คณะกรรมการคณะ การระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ ตลอดจนการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ 

2. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

     1) ประชุมระดมความคิดเห็นคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การ 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามกรอบนโยบายการบริหารคณะ 4 ปี คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

      2) ก าหนดค่าเปูาหมายและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

      3) พิจารณารับรองงบประมาณ/แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 
ตามค าขอโครงการ/กิจกรรมที่ ตลอดจนแผนอัตราก าลังที่เหมาะสม 
จะด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ และงบประมาณ 
3. การถ่ายทอดและการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 
4. การก ากับติดตาม ประเมินผลและรายงานผลต่อคณะ/มหาวิทยาลัย 
5. การรวบรวมจัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือน าสู่การน าไปปรับปรุง 

D = Do  
(การปฏิบัติตามแผน) 

1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ตามข้ันตอนที่ 2 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์  
2. จัดท าคู่มือการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ เพื่อให้การ
ด าเนินงานคณะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
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หลักการปฏิบัติงาน PDCA รายละเอียดในการปฏิบัติงานตามหลักการ PDCA 

3. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ ให้หน่วยงาน/สาขาวิชา ตลอดจนบุคลากร 
รับทราบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ข้อมูล ขั้นตอนตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ และชี้แจงคู่มือการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม ปฏิทินการด าเนินงาน แบบพิมพ์ ตลอดจนจัดท า Flow chat ของ
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ เป็นต้น 

4. หน่วยงาน/สาขาวิชาด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 

5 ก ากับติดตามผลการด าเนินงานทุก 3, 6, 12 เดือน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ใน
ขั้นตอนที่ 4 โดยรวบรวมและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ให้ถูกต้อง 
6. พบปัญหา อุปสรรค อาจพิจารณาปรับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
เมื่อมีโครงการเร่งด่วนโดยรีบแก้ไขโดยพลัน หรือรวบรวมปัญหาเพื่อปรับปรุงปี
ถัดไป  

C = Check 
(ตรวจสอบการปฏิบัติ 

ตามแผน) 

1. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง
ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ความถูกต้องตามแบบพิมพ์ ข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง  

2. การด าเนินการ ในภาระงานที่รับผิดชอบด าเนินการตามขั้นตอนด้านการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่จะปรากฏในบทที่ 4 

3. ก ากับติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องต่อผู้บังคับบัญชา  

A = Act  
(ปรับปรุงแก้ไข) 

1. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ หน่วยงาน/สาขาวิชา ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียง Stockholder  

2. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลต่อผู้บริหารตามล าดับ ท าสรุปผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงในรอบ
ถัดไป 

 

4. การวางแผนยุทธศาสตร์  

  เริ่มจากการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ด าเนินการโดยผู้บริหารระดับสูง รับนโยบายจากมหาวิทยาลัย และผู้บริหารระดับต่าง ๆ ผ่านการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการในแต่ละปี เพ่ือยกร่างแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการไปพร้อมกัน โดยประมวลข้อมูลจากผล
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การด าเนินงานที่ผ่านมา ผลการส ารวจข้อมูลความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และจากการวิเคราะห์ความท้าทายในด้านต่าง ๆ ของคณะมาใช้ในการวางแผน โดยสามารถขั้นตอนการจัดท า
กระบวนการวางแผน และการถ่ายทอดแผน ประกอบด้วย 4 กระบวนการหลัก คือ  
  1. การเตรียมการ ประกอบด้วย  
    1.1) แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือยกร่างแผนยุทธศาสตร์  
    1.2) ศึกษาทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  
    1.3) เตรียมข้อมูลประกอบการจัดท าแผนตามข้อเสนอและค าของบประมาณ 
    1.4) ข้อเสนอจากผลการรับฟังความคิดเห็นจากเวทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
     1.5) น าข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของคณะ (SWOT Analysis) และความท้าทาย                     
             1.6) จัดสัมมนาผู้บริหารและคณะกรรมการคณะ และระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดท าแผน  
   2. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย 
   2.1) จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 
   2.2) ก าหนดค่าเปูาหมายและตัวชี้วัด ตามยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ ที่ก าหนดไว้ 
   2.3) จัดท าเล่มแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการตามค าของบประมาณโครงการ/กิจกรรม  
  3. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย 
         3.1) ประชุม/พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะแผนปฏิบัติการประจ าปี  
    โดยน าเล่มแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ มาจัดท าคู่มือการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และ 
                      คู่มือขั้นตอนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม และแบบพิมพ์ค าของบประมาณ โครงการ/กิจกรรม 
   3.2) ผู้บริหารมีเวทีในการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ไปสู่รองคณบดีและ 
    บุคลากรโดยมอบหมายภาระงาน ตัวชี้วัดค่าเปูาหมายของการด าเนินงานตามแผน 
  4. การประเมินผล และปรับปรุงแผนปฏิบัติการระหว่างปี ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย 
            4.1) การก ากับติดตาม ประเมินผลและรายงานผลต่อคณะ/มหาวิทยาลัย อย่าง สม่ าเสมอ 
   (ทุก 3 เดือน หรือ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง)  
 4.2) การทบทวนและปรับปรุงเสนอแนวทางโดยพิจารณาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หากจ าเป็นต้องมีการปรับแผน
หรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการระหว่างปี เพ่ือรองรับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไป จัดท า ข้อเสนอแนะเพ่ือน าสู่การน าไป
ปรับปรุง เมื่อมีโครงการเร่งด่วน หรือ รวบรวมปัญหาเพ่ือปรับปรุงปีถัดไป เพ่ือให้การปฏิบัติงานในส่วนการจัดท า
แผนปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์   
 จากกระบวนการทบทวนจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านนั้น ฝุายยุทธศาสตร์ ได้ปรับกระบวนย่อยการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ ออกเป็น 10 ขั้นตอน  โดยสามารถข้ันตอนการจัดท ากระบวนการวางแผน และการถ่ายทอดแผน 
ประกอบด้วย 4 Phase ดังภาพที่ 2 ดังนี้ 
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5. กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ดังแผนภาพดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ขั้นตอนกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ที่มา : เอกสารประกอบการประชุมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2562-2563 คณะทันตแพทยศาสตร์
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  โดยขั้นตอนกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 
ขั้นตอนรวมทั้งมีปัจจัยน าเข้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนตามภาพที่ 4 การปรับปรุงดังกล่าวเพ่ือให้มี
ขั้นตอนที่สอดคล้องกับการด าเนินงานจริง ครอบคลุมขั้นตอนของการวิเคราะห์สารสนเทศที่ส าคัญ โดยมีกล
ยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 4 ปี ตามวาระผู้บริหาร (ฉบับปัจจุบัน คือ แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2562-
2565) และกลยุทธ์ระยะสั้น 1 ปี (ฉบับปัจจุบัน คือ แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563)  

  จากแผนภาพที่ 4 สามารถอธิบายโดยผู้เขียนขอน าเสนอขั้นตอนในการปฏิบัติงานด้านการจัดท าแผน
เป็นภาระงานที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกันประกอบด้วย 4 Phase หรือ 4 ระยะ (ภาระงาน) เป็น 2 รูปแบบ 
คือ รูปแบบผังกระบวนงานการไหลของการปฏิบัติงาน (Flow Chat) และรูปแบบข้อความ (Wording) ตาม
รายละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 2 ขั้นตอนการกระบวนการท าแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 10 ขั้นตอน คณะทันตแพทยศาสตร์ 

ขั้นตอน การด าเนินการ วัตถุประสงค์ 

ระยะที่ 1. การวิเคราะห์องค์กร 
Phase 1 : Organization Analysis ระดมสมอง Strategy Formulation Workshop ครั้งที่ 1 

1 )  Organization 
Situation 

ทีมบริหารได้ระดมสมองและอภิปราย 
เครื่องมือในการวิเคราะห์แนวโน้มและ 
สถานการณ์ที่กระทบต่อการด าเนินการ 
ตามพันธกิจ ได้แก่ Competitor 
Analysis PEST Analysis และ 5 Force 
Analysis 

1. เพ่ือวิเคราะห์องค์กรและสถานการณ์
องค์กรจากข้อมูลสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร 
2. เพ่ือน าสารสนเทศปูอนเข้า SWOT 
analysis ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

2) SWOT analysis 
and Prioritize 

ผู้บริหารของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค วิเคราะห์
ปัจจัยสภาพแวดล้อมถึงผลได้ ผลเสีย 
อย่างรอบด้าน  

จัดล าดับ ความส าคัญด้วย Matrix  
ก าหนดความท้าทายเชิงกลยุทธ์  
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และ 
โอกาสเชิงกลยุทธ์ 

ระยะที่ 2. การพัฒนากลยุทธ์ 
Phase 2 : Strategy Development ด าเนินการใน Strategy Formulation Workshop ครั้งที่ 2  
3) Review Vision 
Mission Values 

วิเคราะห์ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยม  
สมรรถนะหลักและระบบการน าองค์กร  

เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร 

4) Identify 
Strategic Plan 

น าผลลัพธ์ Strategic context  
(SC, SA, SO) จาก SWOT พิจารณา 

เพ่ือก าหนดแผนกลยุทธ์ 
และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
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ขั้นตอน การด าเนินการ วัตถุประสงค์ 

ความสอดคล้องกับสมรรถนะหลัก 

5) Identify 
Strategic 
Measures 

ก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญของวัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์รวมทั้งทบทวนระบบงาน  
Work System  

เพ่ือให้มั่นใจว่าสามารถตอบสนอง
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ให้ส าเร็จ 

ระยะที่ 3. การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และการถ่ายทอดกลยุทธ์ 
Phase 3: Strategy Deployment & Alignment ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน  
6) Plan  ก าหนดแผนปฏิบัติการระยะสั้นระยะยาว 

โดยจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ร่างแผนปฏิบัติการ ระยะสั้นและระยะ
ยาว 

7) Resource ทุกหน่วยงาน จัดท าแผนงบประมาณ วางแผนด้านบุคลากรและทรัพยากร 
อ่ืน ๆ ในแต่ละแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 

8) Cascading KPI KPI ตามพันธกิจจากระดับหน่วยงาน  Cascading KPI สู่รายบุคคล 

ระยะที่ 4. การก ากับ ติดตามและปรับปรุง 
Phase 4: Strategy Achievement & Improvement   
9 ) Performance 
review 

ติดตามประเมินผลการด าเนินการ 
ของแผนปฏิบัติการ ประเมินความเสี่ยง  
หากแผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตาม
เปูาหมาย โดยการท าการทบทวนแผนกล
ยุทธ์และสามารถปรับแผนระหว่างปี ใน
ขั้นตอนที่ 5  

มีการปรับแผนเพ่ือให้สามารถบรรลุ
เปูาประสงค์ที่วางไว้ ยืดหยุ่นรองรับ
แผนปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว 
เกิดความยืดหยุ่นรองรับแผนปฏิบัติการ 

10) Review ติดตามทบทวนประสิทธิผลของ
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ โดยใช้ผล
การบรรลุของแผนกลยุทธ์ 

ผลการบรรลุของแผนปฏิบัติการรวมถึง
การน าเสนอเครื่องมือใหม่มาปรับปรุง
กระบวนการ 

ที่มา : เอกสารประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ 

  และจากตารางท่ี 2 ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ การจัดท ากลยุทธ์และ
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ผู้เขียนขอน าเสนอข้ันตอนในการปฏิบัติงานด้านนักวิชาการแผนและสาระ
สนเทศเป็นภาระงานที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกันทั้งมี 4 ระยะตามรายละเอียด ดังนี้ 
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ระยะที่ 1. การวิเคราะห์องค์กร 
Phase 1 : Organization Analysis  

1) Organization Situation ทีมบริหารได้ระดมสมองและอภิปรายกลุ่มใน Formulation Workshop ครั้งที่ 
1 เพ่ือวิเคราะห์องค์กรและสถานการณ์องค์กรจากข้อมูลสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรจากทุก
กระบวนงานภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ ดังนี้ 

 

            ภาพที่ 5 ข้อมูลน าเข้าองคก์รจากทุกกระบวนงานภายในและภายนอก คณะทันตแพทยศาสตร์ 

  ที่มา : เอกสารประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ 

  1.1) ผู้บริหารพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือยกร่างแผน นโยบายการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นโยบายการบริหารงานคณะ และในปี พ.ศ. 2562 ได้ใช้เพ่ิมเครื่องมือใน
การวิเคราะห์แนวโน้มและสถานการณ์ที่กระทบต่อการด าเนินการตามพันธกิจ ได้แก่ Competitor Analysis 
PEST Analysis และ 5 Force Analysis เพ่ือน าสารสนเทศปูอนเข้า SWOT analysis ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

 1.2) เตรียมข้อมูลศึกษาทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  จากปัจจัยสภาพแวดล้อม ต่างๆ 
ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ เพ่ือใช้ก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารงาน 
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  2) SWOT analysis and Prioritize ผู้บริหารของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือ
วิเคราะห์ จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค ระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ความคิดเห็นจาก
เวทีการรับฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เก่ียวข้อง 

  2.1) วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมถึงผลได้ ผลเสีย อย่างรอบด้าน จัดล าดับ ความส าคัญด้วย Matrix  
  2.2) ก าหนดความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบทางกลยุทธ์ และโอกาสเชิงกลยุทธ์  โดยผ่านเวที
การสัมมนาผู้บริหาร และและน าเสนอผ่านคณะกรรมการคณะเพ่ือเลือกกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การบริหารงาน
ของคณะ 

ระยะที่ 2. การพัฒนากลยุทธ์ 

Phase 2 : Strategy Development เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะ โดย
ประชุมระดมความคิดเห็น ด าเนินการใน Strategy Formulation Workshop ครั้งที่ 2 เพ่ือ 

  3) Review Vision Mission Values ผู้บริหารและคณะกรรมการจัดท าแผนเพ่ือพิจารณาแผน
วิเคราะห์ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม สมรรถนะหลักและระบบการน าองค์กร เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ทิศทางขององค์กร แผนบริหารราชการของกระทรวงอุดมศึกษา และแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการ 4 ปี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

   4) Identify Strategic Plan โดยน าผลลัพธ์ Strategic context (SC, SA, SO) จาก SWOT 
พิจารณาความสอดคล้องกับสมรรถนะหลักที่ เป็นจุดแข็งและจุดโอกาสเพ่ือก าหนดแผนกลยุทธ์และ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตามกรอบนโยบายการบริหารคณะและกลยุทธ์เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการไปพร้อมกันโดยมีปัจจัยและสารสนเทศท่ีส าคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์กลยุทธ์ ดังนี้ 

ตารางท่ี 3 ปัจจัยและสารสนเทศท่ีส าคัญที่ใช้ในจัดท ากลยุทธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

ปัจจัย ผู้รับผิดชอบ ประเด็น/รายละเอียดการวิเคราะห์ Analysis 
บริบทเชิง 
กลยุทธ์ 

วิเค
รา

ะห
์ปัจ

จัย
ภา

ยน
อก

 E
xt

er
na

l F
ac

to
r ทีมบริหาร ข้อมูลส าคัญของคู่เทียบทุกพันธกิจ  

การแข่งขันจากภาครัฐและเอกชน  
 

 

 

 

Competitor 
Analysis  

- SC1, SC2, 
SC6, SC7 

- SO1, SO2 
(ตามตาราง 
ที่ 12 ใน 
บทที่ 4) 

ทีมบริหาร นโยบายจากภาครัฐและมหาวิทยาลัย 
: ยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบายของกระทรวง 
ที่เก่ียวข้อง แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ที่ส่งผลต่องบประมาณ และการบริหารจัดการ 

รองคณบดี 
ที่เก่ียวข้อง 
ตามพันธกิจ 

กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ข้อก าหนด 
จริยธรรม มาตรฐานในการท างาน 
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ปัจจัย ผู้รับผิดชอบ ประเด็น/รายละเอียดการวิเคราะห์ Analysis 
บริบทเชิง 
กลยุทธ์ 

รองคณบดี 
ฝุายบริหาร 

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ: อัตราการเติบโต 
ด้านเศรษฐกิจของประเทศ งบด้านการศึกษา 
สาธารณสุขและการวิจัย 

5 Force 
Analysis 

PEST 
Analysis 

รองคณบดีฝุาย
ยุทธศาสตร์ 

สถานการณ์ด้านสังคม: อัตราการเกิด  
สัดส่วนผู้สูงอายุ อัตราการเกิดโรคเรื้อรัง  
การเกิดโรคอุบัติใหม่ 

รองคณบดีฝุาย
ยุทธศาสตร์ 
รองคณบดีฝุาย 
รพ.ทันตกรรม 

สถานการณ์เทคโนโลยี:  
ข้อมูลเกี่ยวกับ Technology Disruptive,  
Digital dentistry 

รองคณบดีฝุาย
ตามพันธกิจ 

ข้อมูลความคาดหวัง ความต้องการ 
และเสียงของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน  
ความพึงพอใจ ข้อร้องเรียน ตามพันธกิจ 

วิเค
รา

ะห
์ปัจ

จัย
ภา

ยใ
น 

Int
er

na
l F

ac
to

r รองคณบดีฝุาย
ตามพันธกิจ 

ผลการด าเนินการตามพันธกิจหลักทุกด้าน  
ข้อมูลการตรวจประเมินทุกระดับ  

 

 

Trend 
Analysis 

Gap 
Analysis 

- SC3, SC4, 
SC5, SC8 

- SA1, SA2, 
SA3, SA4, 

SA5 
(ตามตาราง

ที่ 12 
 ในบทที่ 4) 

รองยุทธศาสตร์
รองคณบดีฝุาย  
รพ.ทันตกรรม 

ผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน 
ความปลอดภัย แผน/รายงานการบริหาร 
ความเสี่ยงของคณะฯ 

ทีมบริหาร ขีดความสามารถในการบรรลุ 
แผนยุทธศาสตร์: ผลการวิเคราะห์ 
การบรรลุแผนกลยุทธ์ 
ในปีที่ผ่านมาและแนวโน้มในอนาคต  

  ที่มา : เอกสารประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ 

  5) Identify Strategic Measures  คณะให้แต่ละหน่วยงานได้พิจารณากลยุทธ์และร่วมกันและให้
ผู้บริหารก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์รวมทั้งทบทวนระบบงาน Work System เพ่ือให้
มั่นใจว่าสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ให้ส าเร็จ เพ่ือก าหนดค่าเปูาหมายและตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ก าหนดขึ้น 
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ระยะที่ 3. การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และการถ่ายทอดกลยุทธ์ 

Phase 3: Strategy Deployment & Alignment ในช่วงเดือนเมษายน ถึง มิถุนายน ด าเนินการใน
ขั้นตอนที่  

   6) Plan ก าหนดแผนปฏิบัติการระยะสั้นระยะยาว โดยจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่างการ
ก าหนดแผนปฏิบัติการ ระยะสั้นและระยะยาว เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี เมื่อผ่านความเห็นชอบจะน าไปสู่การถ่ายทอด
และการด าเนินการ โดยการจัดท าเล่มแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ จัดท าคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
แบบพิมพ์ ตลอดจนจัดท า Flow chat ของแผน เป็นต้น เพ่ือให้การด าเนินงานคณะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

7) Resource ทุกหน่วยงานจัดท าแผนงบประมาณวางแผนด้านบุคลากร และทรัพยากรอ่ืน ๆ ในแต่ละ
แผนปฏิบัติการที่ก าหนด คณะจัดสรรทรัพยากรด้านการเงิน และด้านอ่ืน ๆ ให้พร้อมใช้ในการสนับสนุน
แผนปฏิบัติการอย่างเพียงพอจนประสบความส าเร็จ  

8) Cascading KPI ตามพันธกิจจากระดับหน่วยงาน สู่ รายบุคคล ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการรวมถึงตัวชี้วัด 
(KPIs) ไปทั่วทั้งองค์กร โดยรองคณบดีจัดประชุมสัมมนา ในระดับฝุาย ด าเนินการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการและ
ตัวชี้วัด มีการถ่ายทอดจากรองคณบดีที่ดูแลพันธกิจหลักไปยังภาค/แขนงวิชาผ่านคณะกรรมการต่าง ๆ เช่น 
การถ่ายทอดระหว่างฝุาย ถ่ายทอดไปยังระดับหัวหน้างานที่ต้องด าเนินการ และถ่ายทอดเป็นกิจกรรมย่อย 
ตัวชี้วัดย่อย ที่บุคลากรในระดับปฏิบัติการต้องด าเนินการ 

ระยะที่ 4. การก ากับ ติดตาม วัดผลและปรับปรุง 

Phase 4: Strategy Achievement & Improvement   

9) Performance review ติดตามประเมินผลการด าเนินการของแผนปฏิบัติการ ประเมินความเสี่ยง หาก
แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเปูาหมาย จะมีการปรับแผนเพ่ือให้สามารถบรรลุเปูาประสงค์ที่วางไว้  เพ่ือให้เกิด
ความคล่องตัวในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และจัดท ากลยุทธ์ โดยการท าการทบทวนแผนกลยุทธ์และ
สามารถปรับแผนระหว่างปี ในขั้นตอนที่ 5 เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นรองรับแผนปฏิบัติการ  ประเมินผลและ
รายงานผลต่อคณะ/มหาวิทยาลัย อย่างสม่ าเสมอ (ทุก 3 เดือน) หากจ าเป็นต้องมีการปรับแผน เพ่ือรองรับ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนไป จะมีการทบทวนและเสนอแนวทางในคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาอย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง 

10) Review ติดตามทบทวนประสิทธิผลของกระบวนการวางแผน โดยใช้ผลการบรรลุของกลยุทธ์ตาม
ยุทธศาสตร์ ผลการบรรลุของแผนปฏิบัติการ รวมถึงการน าเสนอเครื่องมือใหม่มาปรับปรุงกระบวนการ 
โดยรวบรวมจัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือน าสู่การน าไปปรับปรุงเมื่อพบปัญหา อุปสรรค อาจพิจารณาปรับแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ เมื่อมีโครงการเร่งด่วนโดยรีบแก้ไขโดยพลัน หรือ รวบรวมปัญหาเพ่ือปรับปรุง 
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6. รายละเอียดในการด าเนินการของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
1) การพิจารณากลยุทธ์  

   คณะฯ มีกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ  และพัฒนาสารสนเทศเพ่ือใช้ใน
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ โดยก าหนดประเภทข้อมูลที่ส าคัญ ประเด็นรายละเอียด วิธีการวิเคราะห์ น า
ผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ โดยพิจารณาความเปลี่ยนแปลงรวมถึงผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา เพ่ือให้เห็นถึงผลกระทบและความเสี่ยงและทิศทางตลาด 

   โดยใช้ SWOT เพ่ือพิจารณาผลกระทบต่อความส าเร็จและความยากง่ายในการน าไปด าเนินการ 
ค้นหา Strategic Challenges จากการวิเคราะห์ Threat และ Weakness และค้นหา Strategic 
Advantages จากการวิเคราะห์ Strength รวมถึงค้นหาความเสี่ยงที่คุกคามต่อผลส าเร็จ ในอนาคตและความ
เปลี่ยนแปลงที่มีโอกาส จะเกิดขึ้น จากการทบทวนในปีจาก Competitor Analysis PEST Analysis และ 5 
Force Analysis เพ่ือให้ได้สารสนเทศเพ่ือวางแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแนวโน้มและสถานการณ์ได้ดี
ยิ่งขึ้นตัวอย่างการวิเคราะห์ในเรื่อง SC6 การบริหารจัดการด้วย Digital platform SC8. การบริหารขีด
ความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

2)  การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  

  จัดท ากลยุทธ์โดยการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงทุกส่วน ใช้การอภิปรายและน าเสนอเพ่ือให้ผู้บริหารทุก
ส่วนได้แสดงความคิดเห็นความต้องการของส่วนงานที่รับผิดชอบและเข้าใจการท างานของส่วนงาน
นอกเหนือจากท่ีผู้รับผิดชอบใช้ SWOT เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ ความต้องการรวมถึงการตอบสนองต่อ SA, SC, 
SO และการจัดล าดับความส าคัญเพ่ือสร้างความสมดุล พิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สามารถใช้
ประโยชน์จากสมรรถนะหลัก และใช้ BSC เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์เพ่ือให้เกิดความสมดุลทั้ง 4 มิติ ได้แก่
มิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพและมิติการพัฒนาองค์กรและการเรียนรู้ตาม
แผนภาพ เพื่อท าให้เกิดความสมดุลของบริบทเชิงกลยุทธ์ของแผนระยะสั้นและระยะยาว  

  ท าให้สามารถพัฒนาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ใช้สมรรถนะหลักค านึงถึงความสมดุลระหว่างความ
ต้องการที่หลากหลายก่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการแต่ละภารกิจ
เข้าด้วยกันสอดคล้องโดยให้ความส าคัญกับทรัพยากรบุคคล โดยก าหนดกลยุทธ์ในแผนยุทธศาสตร์ การบริหาร
จัดการองค์กรความผูกพันต่อองค์กร บนความสมดุล ด้านประสิทธิผลต่อองค์กรสูงสุด รวมทั้งน าความต้องการ
และความคาดหวังของผู้เรียน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ มาประกอบการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ด้วย 

   เพ่ือค านึงถึงสมดุลความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องโดยเรียงล าดับความส าคัญของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น ด้านการศึกษา ค านึงถึงผู้ใช้บัณฑิต ด้านวิจัย



41 
 

ค านึงถึงผู้ให้ทุนวิจัยและผู้ใช้ประโยชน์จากการวิจัยด้านการรักษาพยาบาลค านึงถึงประชาชน ด้านการบริกา ร
วิชาการได้ค านึงผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นต้น 

 

ภาพที่ 6 แผนผังกลยุทธ์ในแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์  

ที่มา : เอกสารประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ 

3) การจัดท าแผนปฏิบัติการ 

  คณะด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ ระยะสั้น 1 ปี และแผนปฏิบัติการระยะยาว 4 ปี หรือแผน
ยุทธศาสตร์โดยหลังจากกรรมการคณะเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการแล้วจะมีการ
สื่อสารถึงการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญต่อกลยุทธ์ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้หน่วยงานรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง
และน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ โดยฝุายยุทธศาสตร์ประชุมชี้แจง ความเข้าใจในการจัดท าแผนปฏิบัติการ  กับ
หน่วยงานต่าง ๆ รองคณบดีทุกฝุาย น าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์มาเป็นจุดเริ่มการจัดท าแผนปฏิบัติการตาม
ข้อเสนอ ในขั้นตอนที่ 6 ของแผน  

  โดยจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนปฏิบัติการที่สามารถตอบสนองและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แต่ละข้อ จัดท าแผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาว และรวบรวมค าของบประมาณ 
ต่าง ๆ งบโครงการ/กิจกรรม ของคณะจากทุกหน่วยงานภายในคณะ ในการจัดท าแผนของคณะร่วมกันเพ่ือให้
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บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ และจัดงบประมาณให้เหมาะสมจัดล าดับโครงการตามความส าคัญและเร่งด่วน จัดท า
แผนงบประมาณ วางแผนด้านบุคลากรและทรัพยากรอ่ืน ๆ ก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่ส าคัญในแต่ละ
แผนปฏิบัติการ ก าหนดผู้รับผิดชอบ  

  คณะอนุกรรมการแผนงบประมาณประชุมคัดกรองโครงการเพ่ือพิจารณาความสอดคล้องให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันและมั่นใจว่าการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ น าเสนอแผนปฏิบัติการเพ่ือ  
ขออนุมัติในที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ ในแต่ละปีคณะฯได้ทบทวนผลการด าเนินการ หากโครงการ  
ใดที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามค่าคาดการณ์ จะท าการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ  รวมทั้งทบทวน
กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ตารางท่ี 4 ขั้นตอน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ปัจจัยน าเข้า และผลผลิตในการจัดท ากลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์คณะ 

ขั้นตอน ช่วงเวลา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ปัจจัยน าเข้า (Input) ผลผลิต (Output) 
1.การวิเคราะห์องค์กร 

1, 2 ตุลาคม-ธันวาคม ทีมบริหาร  กก.คณะฯ - ข้อมูลในข้อ 1-2 
- ความต้องการของ
ผู้เรียน/ผู้รับบริการ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

- Market trend 
- Stakeholder need 
- Key Strategic 
Challenges, Advantages, 
Opportunities 

2. การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และก าหนดกลยุทธ์ 

3, 4, 5 มกราคม-มีนาคม ทีมบริหาร  กก.คณะฯ - Output จากระยะที่ 1 
- ทิศทางขององค์กร 
 

- VMV, Leadership 
System,  
- Strategic 
Objective/Goal 
/Measures 
- Core Competency 
- Work System 

3.การน าไปสู่การปฏิบัติ 

6,7 เมษายน-มิถุนายน ทีมบริหาร  สาขา/แขนง
วิชา หน่วยงาน บุคลากร 

- Output จากระยะที่ 2 
- แผนผังยุทธศาสตร์ 

- Approved action plan 
- Approved Budget 
- Workforce Plans 

4. การก ากับ ติดตาม วัดผลและปรับปรุง 
8,9,10 กรกฎาคม-

กันยายน 
ทีมบริหาร  กก.คณะฯ 
 ผู้เรียน ผู้รับบริการ 

- Output จากระยะที่ 3 
- แนวทาง Cascading 

- KPI Setting 
- ผลการด าเนินงานตาม
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ขั้นตอน ช่วงเวลา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ปัจจัยน าเข้า (Input) ผลผลิต (Output) 

บุคลากร KPI 
- ผลการด าเนินงาน
ปัจจุบัน 
- Key Environment 
Changes  

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการที่ส าคัญ 
- Best Practice , Lesson 
Learn 
- Strategic Planning 
Process 

ที่มา : เอกสารประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ 

4) การน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ  

   คณะฯ ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ และตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ในขั้นตอนที่ 8 
ของแผนภาพ และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการรวมถึงตัวชี้วัด (KPIs) ไปทั่วทั้งองค์กรให้บุคลากรรับทราบและ
ปฏิบัติ โดยเริ่มจากการชี้แจงถ่ายทอดแผนปฏิบัติการในที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ เพ่ือให้ทุกฝุายรับทราบ
และรับการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการและ KPI รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ
ดังกล่าว   

  จากนั้นรองคณบดีจัดประชุมสัมมนา ในระดับฝุาย ด าเนินการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดใน
ระดับหัวหน้างานที่ต้องด าเนินการ รวมทั้งมีการถ่ายทอดจากรองคณบดีที่ดูแลพันธกิจหลักไปยังภาค/แขนง
วิชาผ่านคณะกรรมการต่าง ๆ เช่น การถ่ายทอดระหว่างฝุาย ถ่ายทอดไปยัง หัวหน้างาน และถ่ายทอดเป็น
กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดย่อย ที่บุคลากรในระดับปฏิบัติการต้องด าเนินการ 

   นอกจากนั้น ยังมีการชี้แจงและถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ และตัวชี้วัดผ่านที่ประชุมผู้บริหารพบ
ภาควิชาที่ประชุมผู้บริหารพบหัวหน้างาน ที่ประชุมผู้บริหารพบบุคลากรทุกกลุ่ม ในการ  Cascading KPI 
ดังกล่าวจะจัดท าเป็น individual KPI โดยมีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน ระหว่างคณบดีกับรองคณบดี
และระหว่างคณบดีหัวหน้าภาควิชา และก าหนด TOR ระดับบุคคลในการปฏิบัติงานของบุคลากรและจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติงานกับหัวหน้างาน โดยความก้าวหน้าและความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามข้อตกลงจะ
น ามาประกอบการประเมินบุคลากรประจ าปี ซึ่งมีผลกับค่าตอบแทนและการเลื่อนข้ัน  

  มีการรายงานผลการติดตามผลตามรอบระยะเวลา 6 และ 12 เดือน โดยรายงานผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดที่ส าคัญของโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปีและตรวจติดตามตัวชี้วัดที่ส าคัญใน 
monitoring dashboard (Power BI) ส าหรับการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติไปยังผู้ส่งมอบและ
พันธมิตร ใช้กระบวนการสื่อสารผ่านช่องทาง และการตรวจเยี่ยม รวมทั้งมีการประชุมชี้แจงและติดตามผล
ด าเนินงานเป็นระยะ 
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ภาพที่ 7 การจัดท าและถ่ายทอดแผนปฏิบัติการทั่วทั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ 

ที่มา : เอกสารประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ 

5) กระบวนการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 

  คณะปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการของกระบวนการวางแผน แบ่งเป็น 

  1) การเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ปกติทั่วไป ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของรองคณบดี หัวหน้า
สาขา/แขนงวิชา หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง ติดตามการด าเนินการตามแผนและปรับแผนปฏิบัติการเมื่อพบว่าการ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีตั้งไว้ โดยต้องรายงานการปรับแผนมายังฝุายยุทธศาสตร์  

  2) การเปลี่ยนแปลงแผนที่เป็นการที่เป็นกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย มีการนัดประชุม
ทีมบริหารเป็นวาระพิเศษเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ ผลกระทบและแนวทางการปรับเปลี่ ยนแผนปฏิบัติการ
เบื้องต้นและมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ ก าหนดแผนปฏิบัติการใหม่และน าเสนอต่อที่ประชุมทีมบริหาร หากการ
ปรับเปลี่ยนแผนดังกล่าวได้รับการอนุมัติ คณะจะจัดสรรทรัพยากรจากงบยุทธศาสตร์ที่กันไว้ส าหรับการปรับ
แผนเพื่อท าให้สามารถน าแผนปฏิบัติการใหม่ไปปฏิบัติได้ทันทีและมีการประชุมชี้แจงความเข้าใจกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
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ภาพที่ 8 กระบวนการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

ที่มา : เอกสารประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ 
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  บทที่  4 

เทคนิคและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

มาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวอ านวยความสะดวกในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฉบับนี้ เป็นการอ านวยการด้านการจัดท าแผนปฏิบัติการ งานยุทธศาสตร์ 

กองบริหารงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอาศัยหลักการท างานตามประสบการณ์

และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงาน 4 ประการ ดังนี้ 

1. การปฏิบัติงานที่ต้องมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลา ถูกต้อง รวดเร็ว สอดคล้องกับเปูาหมาย

การบริหารยุทธศาสตร์ของคณะ 

2. การอ านวยการ ส่งเสริมการในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ คณะทันต

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่รับผิดชอบในการบริการและการประสานงาน การอ านวยการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3.  การอ านวยความสะดวกในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ คณะทันต

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะต้องปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามหลักการท างาน จนส่งผลดีต่อความพึง

พอใจของผู้บริหารและหน่วยงานภายในคณะ 

4. การให้ค าแนะน าที่ถูกต้อง ชัดเจน ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ส่งผลต่อความพึงพอใจ ประทับใจของผู้บริหารและ

หน่วยงานภายในคณะและผู้ปฏิบัติงานมีความภาคภูมิใจและมีความสุขในการให้บริการ  

 นอกจากหลักการปฏิบัติงานแล้ว ยังได้ใช้ประสบการณ์ในปฏิบัติงาน มาก าหนดมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตามภาระงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 

 มาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน ดังนี้ 

 มาตรฐานที่ 1  บุคลากรมีความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงานในประเด็นดังนี้ คือ 

1) มีการวางแผนงาน ก าหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2) มีการท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 

3) มีการก ากับติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
4) มีการน าผลการประเมินพัฒนางาน ตนเอง และหน่วยงาน 
5) พัฒนาแผนการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและการบริการที่ดี 
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มาตรฐานที่ 2 บุคลากรมีความสามารถด้านการปฏิบัติงาน ดังนี้ คือ 
1) มีจ านวนผลงาน และดัชนีชี้วัดให้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
2) ผลงานที่ปฏิบัติมีความประณีต เรียบร้อยและรวดเร็วและสอดคล้องตามความ

ต้องการของผู้บังคับบัญชาและผู้รับบริการ 
3) ได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานและสามารถแก้ปัญหาข้อบกพร่องที่เกิดข้ึนได้ 
4) ผลงาน ตอบตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพและยุทธศาสตร์ของคณะและ   

มหาวิทยาลัย 
5) ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการรับบริการเพ่ิมมากข้ึน และสร้างขวัญและ 

ก าลังใจเพ่ือให้บุคลากรเกิดความผาสุกในองค์กร 
มาตรฐานที่ 3 บุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และจิตส านึกในการให้บริการ ดังนี้คือ 

1) เป็นผู้มีจิตส านึกในการให้บริการตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยยึดผู้รับบริการ 
ส าคัญ ได้แก่ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกคณะและมหาวิทยาลัย 

2) มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา อุทิศเวลาให้แก่ราชการและให้บริการต่อผู้มา 
บริการ ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง งานมีประสิทธิภาพ 

3) มีความเอ้ืออาทร และเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการอย่างเสมอภาคกัน ให้เกียรติ  
และเคารพสิทธิและเคารพศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ของผู้รับบริการ 

4) มีทัศนคติในการปฏิบัติงานที่ดี  
5) การเตรียมความพร้อมของระบบงานเพ่ือรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 

มาตรฐานที่ 4 บุคลากรมีความช านาญ และสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ดังนี้คือ  
1) ศึกษาหาความรู้ สนใจเครื่องมือ เทคนิค ตลอดจนเทคโนโลยีและองค์ความรู้ 

ใหม่ๆ อยู่เสมอในสาขาอาชีพของตนหรือที่เก่ียวข้อง 
2) พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ ทักษะทางการบริหารและบริการ ความรอบรู้ และ 

ความสามารถให้ดียิ่งขึ้น 
3) การรับรู้ถึงแนวนโยบาย สภาพการหรือสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปของสังคม  

ประเทศชาติ ตลอดจนแนวโน้มของโลก และเกี่ยวกับงานของตนเองและน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุงงานและการบริการอย่างต่อเนื่อง 
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2.  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน  
  การจัดท าแผนปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน

ที่ปรากฏในกระบวนงานการให้บริการการเตรียมการในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ข้อมูลและสารสนเทศในการ

จัดท าแผนปฏิบัติการ ข้อเสนอแนะในการด าเนินการและปรับปรุง ให้แก่ผู้บริหาร หน่วยงานน าไปใช้ในการ

ปฏิบัติหรือพิจารณานั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ดังกล่าว

นอกจากที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก าหนดจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ว่าด้วยจรรยาบรรณและการด าเนินการด้านจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 

ดังกล่าว และสามารถศึกษาข้อมูล (รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ https://hr.kku.ac.th/wphrdkku) และเพ่ือให้มี

ความสอดคล้องกับหลักการปฏิบัติงานที่ผู้เขียนคู่มือได้ใช้เป็นหลักในการด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเป็นประจ า คือ ค่านิยมสร้างสรรค์ 5 ประการ แห่งรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานเพิ่มเติม ดังนี้   

  1. การยึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 

 2. ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ  

 3. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถ ตรวจสอบได ้ 

 4. การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  

 5. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
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3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
ภาระงานที่ ผู้ เขียนคู่มือรับผิดชอบในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร โดยกระบวนงาน 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ เป็นการการน าเสนอข้อมูลส าหรับการเตรียมการในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์แก่
ผู้บริหาร  

การจัดท าข้อมูลในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์จากค าของบประมาณโครงการกิจกรรมภายในคณะการ
จัดท าตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายของยุทธศาสตร์ โดยเครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของคณะ และ
ความท้าทายของแผนยุทธศาสตร์ ดังภาพที่ 6 ดังนี้ 

 

ภาพที่ 9 เครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของคณะและความท้าทาย คณะทันตแพทยศาสตร์ 

ที่มา : เอกสารประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2562-2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ 

รวมไปถึงการถ่ายทอดและก ากับติดตามการด าเนินการในแผนปฏิบัติการ และปรับปรุงของผู้บริหาร
และหน่วยงานภายในคณะได้ทราบข้อมูลการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ  เพ่ือเป็นแนวทาง
ประกอบการด าเนินงานของแต่ละฝุายและสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือให้งานบรรลุเปูาหมาย  โดยจ าแนกภาระงานที่
รับผิดชอบในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ดังกล่าวแบ่ง 10 ขั้นตอน 
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  ขั้นตอนกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 10 ขั้นตอน ดังนี้ 

ภาพที่ 10 ขั้นตอนกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

ที่มา : เอกสารประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ 
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 ผู้เขียนขอน าเสนอขั้นตอนในการปฏิบัติงานด้านจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่เป็นภาระงานที่เชื่อมโยงและ
สอดคล้องกันทั้ง 4 กระบวนงาน (ภาระงาน) เป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบผังกระบวนงานการไหลของการ
ปฏิบัติงาน (Flow Chat) และรูปแบบข้อความ (Wording) ตามรายละเอียด ดังนี้ 
ตารางท่ี 5 ระยะที่ 1 การวิเคราะห์องค์กร Organization Analysis 

ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

1   

1 วัน 

 

 

แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัตกิาร
ประจ าป ีเพื่อยกร่างแผนปฏบิัติการ 
จากนโยบายการจัดท าแผนมหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น โดยร่างค าสั่งเสนอผู้บริหาร 
เพื่อทบทวน 

ร่างค าสั่ง  

กก.แผน 

จัดท าแผน 

เจ้าหน้าที ่

เสนอ 
ผู้บริหาร 

  

 

1 ครั้ง 

1 สัปดาห ์

เดือน 

เมษายน 

 

 

1) Organization Situation  
สถานการณ์องค์กร 
 ระดมสมองและอภปิรายเครื่องมือในการ
วิเคราะห์แนวโน้มและสถานการณ์ที่
กระทบต่อการด าเนินการตามพันธกิจ  
ได้แก่ Competitor Analysis PEST 
Analysis และ 5 Force Analysis 
ทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

สารสนเทศ 

ปูอนเข้า SWOT 

analysis 

แบบพิมพ์ค าขอ

งบประมาณตาม 

ผู้บริหาร 

หัวหน้างาน 

เจ้าหน้าที ่

 

2  

 

 

 

1 ครั้ง 

 

2) SWOT analysis and Prioritize 
การวิเคราะหแ์ละจัดล าดบัความส าคัญ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค วิเคราะห์
ปัจจัยสภาพแวดล้อมถึงผลได้ ผลเสีย 
อย่างรอบด้าน 
 

ข้อเสนอผลลัพธ์  

ข้อก าหนดเชิงกลยุทธ์

เพื่อใช้ออกแบบกลยุทธ ์

 

 

ผู้บริหาร 

กก.แผน 

หัวหน้างาน 

เจ้าหน้าที ่

 

 
 

 
 
 
 
 

  

หมายเหตุ : “กก.” ย่อ มาจากค าว่า “คณะกรรมการ” 

 
 
 
 
 

คณะรับนโยบายแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การจัดท าแผน  
จัดท าค าสั่งแต่งต้ัง กก.แผน 

 

ให้กก.แผน
ทบทวน 

 เห็นชอบ 

1. ข้อมูลสภาพแวดล้อม 
ภายในและภายนอกองค์กร 
2. ข้อมูลผลการด าเนินงาน 
3. สารสนเทศ ข้อเสนอต่างๆ 

 

ถูกต้อง 

ประชุม 
วิเคราะห์/ 
ระดมสมอง 

และอภิปราย 

3 

ข้อก าหนดเชิงกลยุทธ ์

ความท้าทาย ความ

ได้เปรียบ 
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ตารางท่ี 6 ระยะที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ Strategy Development 

ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดช

อบ 

3  

1 วัน 

 

ข้อเสนอจากการประชุม 
ข้อก าหนดเชิงกลยุทธ ์

ผลการทบทวน 

ข้อเสนอในการปรับปรุง 

กก.แผน 

เสนอ 
ที่ประชมุ 
กก.คณะ 

 

  

 2-3 ครั้ง 

เดือน 

มิถุนายน 

 

3) Review Vision Mission 
Values 
การทบทวนวิสยัทัศน์พันธกิจ 
 วิเคราะห์ทบทวนวิสยัทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยม สมรรถนะหลกัและระบบ 
การน าองค์กร 

 

ทิศทางขององค์กร 

Strategic context 

บริบทเชิงกลยุทธ ์

(SC, SA, SO)  

จาก SWOT 

 

ผู้บริหาร 

หัวหน้างาน 

เจ้าหน้าที ่

 

4  

 

 

 

2 ครั้ง 

 

4) Identify Strategic Plan 
ระบุแผนกลยุทธ ์
น าผลลัพธ์ Strategic context  
(SC, SA, SO) จาก SWOT พิจารณา 
ความสอดคล้องกับสมรรถนะหลัก 
 

 

ระบุและเลือกกลยุทธ์

ข้อเสนอเชิงกลยุทธ ์

 

 

ผู้บริหาร 

เลือก 

กก.แผน 

เสนอ 

ที่ประชมุ 

กก.คณะ 

5  

1 ครั้ง 

5) Identify Strategic Measures 
ระบุมาตรการเชิงกลยุทธ ์
ก าหนดตัวชีว้ัดที่ส าคัญของ
วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์รวมทั้งทบทวนระบบงาน  
Work System  

ระบุมาตรการที่สามารถ

ตอบสนองวัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์ให้ส าเร็จ 

กก.แผน 

เสนอ 

กก.คณะ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้ทบทวน 
กก.แผน เห็นชอบ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม  
สมรรถนะหลักและระบบการน า
องค์กร ข้อก าหนดเชิงกลยุทธ ์

 

ถูกต้อง 

ประชุม 
วิเคราะห์/ 
ระดมสมอง 

และอภิปราย 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์

5 

3 

 
ข้อเสนอจากการประชุม

ข้อก าหนดเชิงกลยุทธ์ 
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ตารางท่ี 7 ระยะที่ 3. การปรับกลยุทธ์ให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์  
              Strategy Deployment & Alignment 

ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

6  

  

 

ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์
ในแผนยุทธศาสตร์ 

เพื่อจัดท าร่างแผนปฏิบัติการ 
 
 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์

ผู้บริหาร 

กก.แผน 

  

 2 สัปดาห ์

เดือน 

มิถุนายน, 

กรกฎาคม 

6) Plan การวางแผน 
ก าหนดจัดท าแผนปฏบิัติการ 
ระยะสั้นระยะยาว 
โดยจัดประชุมหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวบรวมค าของบประมาณ 
 

ร่างแผนปฏิบัติการ 

ตามแผนยุทธศาสตร์

หรือแผนระยะยาว 

ค าของบประมาณ

โครงการใหม่ (ผ.9) 

โครงการประจ า (ผ.10) 

กก.แผน 

เสนอร่างต่อ 

ผู้บริหาร 

มอบหมาย 

หัวหน้างาน 

เจ้าหน้าที ่

รวบรวมค าขอ 

7  

 

 

 

 2 ครั้ง 

กรกฎาคม, 

กันยายน 

 

 

7) Resource 
ปัจจัยดา้นทรัพยากรในการบริหาร 
การจัดท าแผนงบประมาณที่เหมาะสม 
วางแผนด้านบุคลากรและทรัพยากร 
อื่น ๆ ในแต่ละแผนปฏิบัตกิารที่ก าหนด 
เพียงพอ และชัดเจน 

ปัจจัยดา้นทรัพยากร 

สนับสนุนต่างๆ เช่น 

คน วัสดุ/เครื่องมือ  

กระบวนงาน 

ที่ชัดเจนงบประมาณ  

เหมาะสมเพียงพอ 

ผู้บริหาร 

เสนอ 

ที่ประชมุ 

กก.คณะ 

8  ถ่ายทอด

ตุลาคม 

ด าเนินการ

ตลอดป ี

 

 

8) Cascading KPI 
ระบุมาตรการเชิงกลยุทธ ์
KPI ตามพันธกิจจากระดับหน่วยงาน  
 
 
 
 
 

การมอบหมาย 

KPI สู่รายบุคคล 

กก.แผน 

เสนอ 

กก.คณะ 

 

ให้ทบทวน 
กก.แผน เห็นชอบ 

ร่างแผนปฏิบัติการ  

ระยะสั้นและระยะยาว 

ถูกต้อง 

ประชุม 
พิจารณา 

แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ ์

แปลงสู่แผนปฏิบัติการ  

ถ่ายทอด KPI สู่รายบุคคล 

8 

5 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
มาตรการ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
มาตรการ 
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ตารางท่ี 8 ระยะที่ 4 การก ากับ ติดตามและปรับปรุง 
              Strategy Achievement & Improvement   

ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

9  

  

 

KPI สู่รายบุคคล 
จากการมอบหมาย 
ในแผนปฏิบัติการ 

 
 
 

KPI สู่รายบุคคล 

ผลการก ากับติดตาม 

การประเมินผล 
ผู้บริหาร 

กก.แผน 

  

 
ทุกๆ 3 

เดือน 

9) Performance review 
ติดตามประเมินผลการด าเนินการ 
ของแผนปฏิบัติการ ประเมินความเส่ียง  
หากแผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตาม
เปูาหมาย โดยการท าการทบทวนแผน 
กลยุทธแ์ละสามารถปรับแผนระหว่างปี 
ในขั้นตอนที่ 5 เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น
รองรับแผนปฏิบัติการให้เกิดความ
คล่องตัว 

การปรับกลยุทธ ์

การปรับแผนระหว่างปี

การปรับแผนเพื่อให้

สามารถบรรลุ

เปูาประสงค์ที่วางไว้  

 

ผู้บริหาร 

มอบหมาย 

หัวหน้างาน 

 

10  

 

 

 

ปีละ 2- 3 

ครั้ง 

 

10) Review 
ติดตามทบทวนประสิทธิผล 
ของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 
โดยใช้ผลการบรรลุของกลยุทธ ์
และแผนยุทธศาสตร์ 

ผลการบรรลุของ

แผนปฏิบัติการรวม 

ถึงการน าเสนอ

เครื่องมือใหม่มา

ปรับปรุงกระบวนการ 

ผู้บริหาร 

เสนอ 

ที่ประชมุ 

กก.คณะ 

 

  

   

 
 
 
 
 
 

ให้ทบทวน 
 เห็นชอบ 

ผลการด าเนินการ 

ถูกต้อง 

ประชุมทบทวน
ประสิทธิภาพ 

 

8 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
มาตรการ 

ติดตาม KPI สู่รายบุคคล 

ผลการบรรลุของกลยุทธข์อง 
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิาร 
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4. ผลท่ีเกิดจากการด าเนินการในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  
   ในระยะที่ 1. การวิเคราะห์องค์กร Organization Analysisผลที่เกิดจาการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการ
วิเคราะห์ท าให้ได้สารสนเทศในการการก าหนดกลยุทธ์ที่ท้าทาย ดังนี้ 
ตารางท่ี 9 ผลที่เกิดจาการวิเคราะห์ 5 Force Analysis/ Competitor Analysis 

การศึกษา 
คู่แข่งใหม่เพ่ิมขึ้น - มหาวิทยาลัยเปิดใหม่คณะทันตแพทยศาสตร์ คือ ที่ วลัยลักษณ์ ล าปาง (Nation) 

- คู่แข่งที่น่ากลัว คือ รังสิต ซึ่งนักศึกษามีทักษะที่ดีมาก เนื่องจากมกีารบ่มเพาะอย่างดีเน้นท่ี
คุณภาพ การเรยีนการสอนค่อนข้างเข้มงวด หลายที่เอารังสิตเป็น model และเป็นมาตรฐาน 
-ด้านบัณฑติศึกษา การแข่งขันสูงมากรวมทั้งเอกชน นักศึกษาต้องการจบตามก าหนดเวลารวมทั้ง
การสนับสนุน  

การบริการรูปแบบใหม่ ลักษณะของหลักสูตร อาจต้องสรา้งความต่าง เช่น community dentistry ด้านผูสู้งอายุ 

แรงกดดันจากพันธมิตร ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มากข้ึน 
การวิจัย 

คู่แข่งใหม่เพ่ิมขึ้น คู่แข่งด้านนี้ไม่ค่อยชัด ควรเป็นคู่ความร่วมมือมากกว่า 
การบริการรูปแบบใหม่ Technology Disruptive- Digital dentistry 
แรงกดดันจากพันธมิตร ความคาดหวัง การน าไปใช้ประโยชน์ 

การบริการวิชาการ 
คู่แข่งใหม่เพ่ิมขึ้น การแข่งขันสูงมากรวมทั้งเอกชน ของเรายังไม่ค่อนดึงดูดใจเท่าท่ีควร  

การบริการรูปแบบใหม่ - ซึ่งเป็นช่องทางเพิ่มรายได้ แตต่้องทันสมัย up to date, เงินได้  ให้ดู CE ด้านผู้สูงอายดุ้วยซึ่ง
อาจจะ join กับทางคณะแพทย์ 
- Oral cancer (ในทุกระดับทั้ง molecular, clinic) 
- ผู้สูงอายุ  

การรักษาพยาบาล 

การบริการรูปแบบใหม่ - Medical Hub: กลุ่มลูกค้าหลากหลายมากข้ึน โดยเฉพาะต่างชาติ (Premium group) ทีต่้องการ
การเข้าถึงที่สะดวก รวดเร็ว (ต้องตอบสนองความต้องการได้) – One stop unit? (ทุกกลุ่ม
ต้องการ) 
- เศรษฐกิจที่แย่ลง ท าให้คนไข้ลดลง  
- การบริหารงบประมาณ/พัสดุ ระเบียบยุ่งยาก  
- Technology Disruptive- Digital dentistry ส่งผลต่อที่ต้องการปรับตัวของบุคลากรในการ
ท างาน Digital Lab. / Dentistry Lab. ทั้งระบบ 
- Accreditation HA/JCI 

ที่มา : เอกสารประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ 
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ตารางท่ี 10 ผลที่เกิดจาการวิเคราะห์ PEST ANALYSIS 

ด้าน PEST ANALYSIS 
การศึกษา  นโยบายเรื่องทันตแพทย์ชดใช้ทนุยังไม่ชัดเจน ส่งผลต่อการบรรจหุลังจบ ซึ่งอาจกระทบต่อการจัด

หลักสตูร หรือ ท า Curriculum Mapping มคอ.1 + Entrepreneur? 

 อัตราการกูย้ืมของน.ศ. สูงข้ึน เนื่องจากค่าเทอมแพง (ปัจจุบันของ มข. 100,000 บาท/ปี)  

 Case คนไข้ลดลงส าหรับน.ศ.ป.ตรี (แนวทางการแก้ไข อาจท านโยบายให้น.ศ.มข ทุกคนต้องเข้า 
program การตรวจช่องปาก) 

 การสอบ License ผูกโยงกับใบประกอบวิชาชีพ ท าให้น้องที่จบแต่สอบไมผ่่าน สถาน
ประกอบการไมไ่ด้ต้องการแบบนัน้   ต้องมีกลไกท่ีรองรับให้น้องผ่านให้ได้ 

 บัณฑิตศึกษา กระทรวงสาธารณสขุมีทุนให้ส าหรับนักศึกษาทั้งระยะสั้น และระยะยาว (โอกาส) 
เน้นหลักสูตรเกี่ยวกับผูสู้งอายุ (ประมาณ 500 ล้าน) เรา เปิดหลักสตูรทันตกรรมผูสู้งอายุ และ 
ระยะสั้น 4 เดือน  

การักษาพยาบาล 
 

 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
- สถานท่ีต่างๆของรพ. และการให้บริการยังไม่พร้อมทีร่องรับ โดยเฉพาะการให้บริการถึงบ้าน หรือ รพ. 

ส าหรับผู้ปุวยท่ีตดิเตยีง 
- care giver ส าหรับช่องปากของผู้ปุวยตดิเตียง  อาจท าในลักษณะ CSR 

 สปสช. การเบิกจ่ายในรายการจัดฟัน รากเทียม  

 แผนรองรับความเสี่ยง ซึ่งเกี่ยวพันกับกองทุนชดเชย และต้องมีทีม Risk  

ด้านวิจัย 
 

 งบประมาณที่ลดลง ศูนย์วิจัยไม่มเีงินสนับสนุนอีกต่อไป การขอทุนวิจัยต้องบูรณาการ 

ที่มา : เอกสารประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ 
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ตารางท่ี 11 ผลที่เกิดจาการวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS 

SWOT ANALYSIS 
Strength 

S1. ความเป็น Multidisciplinary ในทุกพันธกิจ 
S2. คณาจารย์/ทันตแพทย์มีความเชี่ยวชาญในทุกสาขาทางทัน
ตกรรม  
S3. มีศูนย์วิจัย/กลุ่มวจิัยที่เข้มแข็ง ได้แก่ กลุ่มวิจยัรอยโรคเรื้อรัง
ในช่องปาก กลุ่มวิจัย Bio-film เป็นต้น 
S4. มีเครือข่ายทีเ่ข้มแข็งทั้งในและต่างประเทศ 
S5. พื้นที่ท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ ที่เอื้อต่อการขยายการด าเนินงานใน
ทุกพันธกิจ 
S6. มีรพ.ทันตกรรม ที่เดียวของประเทศท่ีรองรับทุกสิทธ์ิการ
รักษาท าให้ case เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
     

Opportunity 
O1. การจัดท า CE (ครอบคลุมทุกด้าน) และการจัดการศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้าท้ัง
ภาครัฐและเอกชน  
O2. การปรับทุกพันธกิจเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงท่ี 
เกิดขึ้น เช่น 
- ประชากรผูสู้งอายุ เช่น เร่งด าเนินการด้านการวิจัย/สรา้ง
นวัตกรรมทีร่องรับเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการให้บริการในกลุ่ม
ผู้สูงอายุและกลุม่ผู้ปุวยความต้องการพิเศษ 
- การจัดการศึกษา เพื่อให้บณัฑิตมีลักษณะที่พึงประสงค์ใน
ศตวรรษที่ 21 
O3. Digital Transformation ทั้งองค์กร รวมทั้งทุกพันธกิจ 
O4. การเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของกลุ่มลูกค้าท่ีมสีิทธ์ิติดตัว 
เช่น SCG  
O5. การเพิ่มความเข้มแข็งด้านการบริการสุขภาพเพื่อรองรับ 
Medical Hub รวมทั้งการบริหารอัตราก าลังและขีด
ความสามารถของบุคลากร 

Weakness 
W1. การบริหารจดัการด้านงบประมาณ คลัง พัสดุ  
W2. การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ   
       - ระบบประเมินผลปฏิบัติงาน 

       -  อัตราก าลังและขีดความสามารถ 
       -  การเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
       -  การพัฒนาบุคลากร 
       -  การสร้างความผูกพันของบุคลากร 

W3. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีพร้อมใช้ในการบริหาร
และการตัดสินใจ 
W4. การสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอก 
W5. การสร้างความผูกพันกับศิษย์เก่า 

Treat 
T1. การขยายตัวของภาคเอกชน/ภาครัฐ ทั้งการจดัการศึกษา 
และการบริการรักษา ส่งผลต่อการลดลงของลูกค้าในทุกกลุ่ม  
T2. การลดลงของงบประมาณตามนโยบายภาครัฐในทุกดา้น 
เช่น การจัดการศึกษาด้านทันตแพทยศาสตร ์
T3. การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ สง่ผลทั้งปริมาณผูปุ้วย และ
การใช้จ่าย/visit ลดลง 
 

ที่มา : เอกสารประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ 
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5. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร (Key Changes)  
โดยพิจารณาผลในระยะที่ 2. การพัฒนากลยุทธ์ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ Strategy Development ดังนี้ 
ตารางท่ี 12 สรุปประเด็นความท้าทาย ความได้เปรียบ และโอกาสเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์ โอกาสเชิงกลยุทธ ์
ด้านพันธกิจ 
SC1. Internationalization 
SC2 Educational transformation 
SC3 การเพิ่มผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติและการน าไปใช้
ประโยชน ์
SC4. Hospital Accreditation 

SA1. ความเป็น Multidisciplinary 
 ในทุกพันธกิจ 
SA2. คณาจารย/์ทันตแพทย์มีความ
เชี่ยวชาญในทุกสาขาทางทันตกรรม  
SA3. มีศูนย์วิจัย/กลุม่วิจัยที่เขม้แข็ง 
ได้แก่ กลุม่วิจัยรอยโรคเรื้อรังในช่อง
ปาก กลุ่มวิจัย Bio-film 
SA4. มีเครือข่ายที่เข้มแข็งทั้งในและ
ต่างประเทศ 
SA5. พื้นที่ท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ ท่ีเอื้อ
ต่อการขยายการด าเนินงานในทุก 
พันธกิจ 

 

SO1. การให้บริการสุขภาพ 
เพื่อความเป็นเลิศทางทันตกรรม
รองรับ Medical Hub  
SO2. การพัฒนาหลักสตูร 
(ท้ังระยะยาว/สั้น/CE)/ 
การบริการต่างๆ ใหส้อดคล้องกับ
ความต้องการของลูกค้า/สังคม
ผู้สูงอาย ุ
 
 

ด้านปฏิบัติการ 
SC5.การเพิ่มรายได้เพื่อพึ่งพาตนเอง 
SC6การบริหารจัดการด้วย Digital 
platform 
SC7. การสร้างความผูกพันกับศิษย์เก่า 
ด้านบุคลากร 
SC8. การบริหารขดีความสามารถของ
บุคลากรใหม้ีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง  
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
SC9. การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชุมชน
ที่ก าหนด 
ที่มา : เอกสารประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ 

และในระยะที่ 3. การปรับกลยุทธ์ให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ Strategy Deployment & 
Alignment สามารถสรุปผลต่อความส าเร็จขององค์กร (Key Changes) ได้ดังนี้  

1) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร  การเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทย ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประมาณการสัดส่วนผู้สูงวัยไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2563 จะ
มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 16.8 หรือเข้าใกล้สังคมสูงวัยระดับสูงสุด(ร้อยละ 20) ถือเป็นสิ่ง
ส าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ให้แก่ผู้สูงอายุ ร่วมทั้งบูรณาการ
กับการจัดการเรียนการสอน 

2) ความต้องการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม (Transformation of Learning) ที่จ าเป็นต้อง 1) 
การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21 2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท 
‘คร’ู ให้เป็นครูยุคใหม่ 3) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ 4) การพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ในรูปแบบการจัดการศึกษาในรูปแบบใหม่ เช่น ระบบออนไลน์ หรือ Credit bank  
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3) การขับเคลื่อน “ประเทศไทย 4.0” คือ การก้าวไปสู่การเป็น ‘ประเทศที่มีรายได้สูง’ ด้วยนวัตกรรม   
โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเปูาหมาย 5 กลุ่ม ซึ่งมีกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, 
Wellness & Bio-Med) เป็นกลุ่มเปูาหมายด้วย ซึ่งเป็นโอกาสของคณะฯ 

4) การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ เช่น สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ ( Mutual 
Recognition Agreement: MRA) ใน 8 สาขา ซึ่งมีทันตแพทย์ด้วย หรือท าให้เกิดตลาดในภูมิภาคที่มีขนาด
ใหญ่ เช่น Medical Hub 

5) Disruptive Technology ส่งผลให้ต้องมีการปรับตัวในทุกพันธกิจ ตลอดจนการบริหารจัดการ 
ที่ต้องปรับตัวที่ต้องใช้ Digital ให้มากขึ้น รวมถึงต้องให้ความส าคัญกับ Big Data Analysis เพ่ือให้ได้
สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคณะฯ รวมถึงนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์
สุขภาพอนาคตได้ เช่น หุ่นยนต์, Application 

6) การจัดอันดับสถานศึกษา (Ranking) หรือการให้คะแนน (Rating) หลักสูตรหรือสถานศึกษา 
มีขึ้นเพ่ือชี้ถึงจุดเด่น จุดด้อยของสถานศึกษาในด้านต่างๆ เช่น คุณภาพการศึกษา คุณภาพ การยอมรับของผู้
จ้างงาน งบประมาณการศึกษา เครือข่ายศิษย์เก่า ความเป็นนานาชาติ เป็นต้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะส่งผล
กระทบต่อการบริหารการศึกษา ทั้งกระบวนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะนักศึกษา การก าหนด
ทิศทางการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมด้านทันตกรรม 
   แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่ส าคัญ ได้แก่  รายงานประจ าปีขององค์กรผู้บริหารคณะทันต
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย รายงานการจัดอันดับของ QS/ WUR/ เว็บไซต์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยของรัฐ ผลจัดอันดับของ สกว.ฐานข้อมูล ISI/ SCOPUS ฐานข้อมูล CHE–QA Online ระหว่าง
คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  
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6. วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ที่รับผิดชอบทั้ง 3 ภาระงาน                

โดยเริ่มตั้งแต่ข้ันเตรียมการ ขั้นด าเนินการ และข้ันติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
6.1 ขั้นเตรียมการ 

ภาระงานที่รับผิดชอบตามที่ได้กล่าวมาแล้ว เป็นภาระงานในการจัดท าแผนปฏิบัติการ คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งถือได้ว่าเป็นการให้บริการบุคลากร และผู้บริหาร กองบริหารงาน
คณะ ดังนั้น ผู้เขียนคู่มือการปฏิบัติงานในฐานะผู้ให้บริการจะต้องศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนข้อมูลในรอบ
ปีงบประมาณที่ผ่านมาว่าพบปัญหา อุปสรรค อย่างไรบ้าง ผู้รับบริการมีความพึงพอใจถึงร้อยละ 80 หรือไม่
สอดคล้องกับเกณฑ์และดัชนีวัดการประเมินคุณภาพภายใน แล้วน าข้อมูลเพ่ือในการจัดท าแผนปฏิบัติงานให้
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การบริหารของกองยุทธศาสตร์ และหลักการปฏิบัติงาน PDCA ได้เตรียมการ ดังนี้ 

 1) การวางแผนการปฏิบัติงาน โดยได้รับมอบหมายงานให้ปฏิบัติงานในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในทุกๆ ปี  และสอดคล้องตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ซึ่งประกอบด้วย 4 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 บุคลากรมีความสามารถ ในการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน มาตรฐานที่ 2 บุคลากรมีความสามารถด้านการปฏิบัติงาน  และ มาตรฐานที่ 3 บุคลากรเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการให้บริการ และมาตรฐานที่ 4 บุคลากรมีความช านาญ และสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

 2) การด าเนินตามแผนที่ก าหนดไว้ ด้วยวิธีการจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน คู่มือการ
ปฏิบัติงาน การให้ค าปรึกษา การสอนงาน การชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือส่งผลให้บุคลากร และ
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในคู่มือการจั ดท าแผนปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3)  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามที่ได้รบมอบหมายและถ้าหากพบปัญหาอุปสรรค              
รีบแก้ไขทันที หรือถ้าหากกระทบในเชิงนโยบายน าเสนอหัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การ
ด าเนินการที่ถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ในยุคการเปลี่ยนแปลง  ตามแนวนโยบาย 
สภาพการหรือสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปของสังคม ประเทศชาติ ตลอดจนแนวโน้มของวิทยาการที่ทันสมัยของ
โลกที่มีทั้งในปัจจุบันหรือแนวโน้มในอนาคต และเกี่ยวกับงานของตนเองและน ามาประยุกต์ ใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุงงานและการบริการอย่างต่อเนื่อง การใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ 

 6.2 ขั้นด าเนินการ 
การปฏิบัติงานและรับผิดชอบด้านการจัดท าแผนปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน ปฏิทินการปฏิบัติงานและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 4 มาตรฐานดังกล่าว เพ่ือส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อคณะ 
และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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6.3 ขั้นติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานจริง

ของจากหัวหน้างาน และหรือผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และหรือ
คณะกรรมการบริหารกองบริหารงานคณะ เพ่ือน าผลการประเมินผลของผู้ปฏิบัติงานไปพิจารณาในวาง
แผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องหลักการปฏิบัติงาน PDCA ที่กล่าวไว้ในบทที่ 3    

ดังนั้นจึงสามารถสรุป การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในการแปลงสู่การปฏิบัติก็ขึ้นกับวัฒนธรรม
ขององค์กรเป็นสิ่งที่ส าคัญของทุกๆ องค์กรควรให้ความส าคัญ ปัจจุบันแนวคิดการบริหารงานที่ดีในปัจจุบันจะ
ใช้แนวคิดการบริหารงานตามสถานการณ์โดยเน้นการพัฒนาและให้ความส าคัญทั้งคนในองค์กรและลูกค้านอก
องค์กร และปรบัตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ ทุกองค์กรควรจะปรับและทบทวนกระบวนงานของตนอยู่เสมอ
ตลอดจนวางแผนและมีแผนส ารองที่สามารถน ามาปรับใช้ได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดสภาวะฉุกเฉินเพราะแผนการ
บริหารงานรายปีอาจจะช้าเกินไปในการท างานจริงการมีแผนการท างานประจ าวันประจ าเดือนจึงจ าเป็นและ
ส าคัญอย่างยิ่งที่บุคลากรทุกระดับจ าต้องให้ความส าคัญและเห็นคุณค่าและน าไปปฏิบัติได้จริงเป็นส าคัญ 
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  บทที่ 5 

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักวิชาการแผนและสารสนเทศ ปฏิบัติการ กองบริหารงาน คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในบทบาทหน้าที่การอ านวยการและรับรับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดท า
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยรวบรวมค าของบประมาณโครงการ/กิจกรรม ของทุก
หน่วยงาน/สาขาวิชามาวิเคราะห์ กลั่นกรอง และบรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปี ตามยุทธศาสตร์และ
หลักการวิเคราะห์โครงการ พิจารณาน าเสนอรองคณบดีฝุายยุทธศาสตร์ ก าหนดและตัวชี้วัด ค่าเปูาหมายและ
น าเสนอพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการแผนและที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เมื่อเห็นชอบแผน
และจัดท าแนวปฏิบัติเมื่อถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ มีการก ากับติดตาม โดยจัดท าบทสรุปจ านวนโครงการที่มี
การด าเนินการ จัดท าสารสนเทศต่าง ๆ ทั้งกราฟ แผนภูมิ และแนวโน้ม และจัดประชุมพิจารณางบประมาณ
กลางปีในโครงการกิจกรรมเร่งด่วน เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการท างานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ โดยต้อง
ประยุกต์และปรับปรุงตามหลักการปฏิบัติงาน PDCA ที่มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และวิเคราะห์จัดท า
สารสนเทศส าหรับผู้บริหารตัดสินใจ ให้สามารถตัดสินใจในการวางแผน และก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา
ในงาน และใช้ในการน าเสนอถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ ติดตามความก้าวหน้า และน าเสนอคณะกรรมการ
คณะฯ พิจารณา และจัดท าเล่มสมบูรณ์เพ่ือน าส่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามก าหนด หลักเกณฑ์ ได้ถูกต้อง 
นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนี้จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติงาน การวางแผน
งาน การประสานงาน การให้บริการ งานอ่ืนๆ รวมถึงการให้ค าปรึกษา และการพิจารณาด าเนินการต้องยึด
กฎหมาย ระเบียบ จรรยาบรรณวิชาชีพ มาตรฐาน ขั้นตอน มีวิธีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานมาใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี  
  คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ เล่มนี้สามารถช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ 
ความเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติง านใน “การจัดท าแผนยุทธศาสตร์  คณะ 
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในบางขั้นตอนมี
รายละเอียดต่าง ๆ ของหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและสถานการณ์ และ
นโยบายของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยและรัฐบาล ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจึงควรศึกษารายละเอียดของเรื่องต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีความรอบรู้ มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และสามารถปฏิบัติงานของตนได้อย่าง
ถูกต้องเพ่ือให้ผู้บริหารมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้นจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน จากการปฏิบัติงาน
ด้านการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ถึงแม้ว่าการให้บริการที่ดีอย่างไร แต่ใน
ภาพรวมยังพบปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นบ่อยจากหลายสาเหตุ และมีแนวทางการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันไป 
รวมถึงมีข้อเสนอแนะที่กองบริหารงานคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะต้องรีบแก้ไข ดังนี้ 
 5.1 ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
 5.2 ข้อเสนอแนะ 
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1. ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ดังนี้    

การปฏิบัติงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
ด้านกระบวนจัดท าแผนปฏิบัติการ 
1. การประสานงาน 
รวบรวม 
ค าของบประมาณ 

1. ความเข้าใจในการจัดท าแบบฟอร์มและ
เอกสารท าให้เกิดความล่าช้า 

1. จัดท าตัวอย่างในคู่มือการด าเนิน
โครงการและกิจกรรมประจ าปี 
 

2. การเขียนโครงการและ
ก าหนดตัวชี้วัด 

2. ความเข้าใจหลักในการเขียนโครงการ 
และการก าหนดตัวชี้วัดในระดับโครงการ 
และความสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ 

2. ชี้แจงอธิบายเพิ่มเติม 
ตลอดจนการจัดการอบรม 
เรื่องการเขียนโครงการ 
และการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ 

 3. ตัวชี้วัดบางตัวไม่ส่งผลต่อการบรรลุ
วิสัยทัศน์ที่ท้าทายและชัดเจน 

3. จัดการทบทวนตัวชีวัดปีละ 1 ครั้ง 

3. การพิจารณากลั่นกรอง
โครงการ 

4. การจัดล าดับความส าคัญ 
ของโครงการ 

4. ให้ความรู้แก่หน่วยงานในการ
วิเคราะห์ตนเองและจัดท าตาราง
ความส าคัญและความจ าเป็นของ
โครงการ 

4. การถ่ายทอดกลยุทธ์ 5. ความเข้าใจเรื่องการจัดท าโครงการที่
สอดคล้องกลยุทธ์ 
 

5. จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือเขียนโครงการให้ตอบรับ 
กลยุทธ์ของคณะ 
6. ปรับปรุงโครงการให้ตอบเสนอง
เป้าหมายของคณะ 
7. มีเวทีในการระดมสมองออกแบบ
โครงการร่วมกัน 
8. ประเมินระดับความเข้าใจ 
ในจัดท ากลยุทธ์และการถ่ายทอดแผน 

5. การก ากับติดตามและ
การรายงานผล 

6. หน่วยงานให้ความส าคัญในการเบิกจ่าย
งบประมาณโครงการแต่การรายงานผล
ยังให้ความส าคัญที่น้อยซึ่งผู้ปฏิบัติงาน
จะต้องก ากับติดตามโครงการตลอดเวลา 
และใช้เวลามากในการด าเนินการ 

9. ให้หัวหน้าหน่วยงานช่วยในการ
ก ากับติดตามและตรวจสอบแต่ละ
หน่วยงาน 
10. ในอนาคตหากมีการพัฒนาระบบ 
IT มาช่วยในการก ากับติดตามจะช่วย
ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 7. ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบความถูกต้อง
เรื่องการเบิกจ่ายกับหน่วยการเงินซึ่งบาง
โครงการจัดโครงการมากกว่า 1 ครั้ง  
หรือมีการเบิกจ่ายล่าช้าท าให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนในการรายงานผลข้อมูลการ 

 

 รายงานผลบางครั้งอย่างไม่ครบถ้วน เช่น 
ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร และ 
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การปฏิบัติงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 สิ้นสุดเมื่อใด เป็นต้น เนื่องจากผู้รายงาน

ไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดท าให้ข้อมูลตกหล่น 
 

 8. ระบบการเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่
เชื่อมโยงกับระบบรายงานผลท าให้ขาด
ประสิทธิภาพและการจัดท าสารสนเทศใช้
เวลานานเนื่องจากมีข้ันตอนหลายขั้นตอน
ในการตรวจสอบทางการเงิน 

 

ด้านภาระงานและการอ านวยการ 
1. การอ านวยการขาด 
การวิเคราะห์ภาระงาน 
ที่ชัดเจน 

1. ภาระงานที่หลากหลายในการให้บริการ
ท าให้การลงรายละเอียดของงานได้น้อย 
เช่น การท างานทั้งการท าแผน และรายงาน
ผล และประเมินผลในช่วงเวลาเดียวกัน 
2. การสื่อสารที่ไม่ชัดเจน ไม่มีการสอบถาม
หรือทวนความเข้าใจที่ตรงกัน  
อาจจะท าให้การท างานผิดพลาด เช่น  
การคาดการณ์ที่ผิดพลาด เป็นต้น 
3. การปฏิบัติงานแทนกันได้ไม่ครอบคลุมใน
ภาระงานการอ านวยการ 

1. จัดท าแผนเพื่อวิเคราะห์ภาระงาน 
การอ านวยการ และการก าหนดปฏิทิน
ในการท างานร่วมกันในทุกงานร่วมกัน
2. มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน
กระจายภาระงานที่เหมาะสมตาม
ความถนัดขอนงแต่ละบุคคล ตาม
หลักการบริหารงานแนวใหม่การจัดคน
ให้เหมาะกับลักษะของงานและบุคลิก
ลักษะของแต่ละคน 
3. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานให้
ครอบคลุมทุกภารกิจ โดยใช้หลักการ 
PDCA ในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนา
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงาน 
4. มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
บริหารจัดการที่ดี การหมุนเวียนงาน
เพ่ือการพัฒนาคน และงาน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการ 

2. มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

4. ไม่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานให้
ครอบคลุมทุกภารกิจของการอ านวยการ 
เช่น บางคนงานมาก บางคนงานน้อยต้อง
สมดุล 
 

  

3. การพัฒนางาน 
 

5. การมีภาระงานมากเกินไปท าให้งานขาด
ประสิทธิภาพเนื่องจากไม่มีกระบวนงาน
รองรับ เนื่องจากมีหน้าที่ในการด าเนินการ
แต่ไม่มีอ านาจในการสั่งการงานที่เก่ียวข้อง  

5. การก าหนดตัวชี้วัดให้ สอดคล้องกับ
เป้าหมายของคณะและมหาวิทยาลัย 
และการประกันคุณภาพภายใน และ 
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA 
6. การดูงานต่างคณะหรือเอกชนที่มี
ระบบงานที่ดีและไกล้เคียง 
7. การน าระบบ IT มาใช้ในงานและ
ทดสอบความเข้าใจในการใช้งาน 
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2. ข้อเสนอแนะ  
   1) พัฒนากระบวนการวางแผนการท างานร่วมกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจ

ในการจัดท าโครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์เป้าหมายที่แท้จริง 
  2) การจัดกลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์เป็นหน้าที่ของระดับผู้บริหารเพราะจะมองภาพรวม

ขององค์กรได้ดี แต่ทั้งนี้ต้องใช้ข้อมูลที่ได้จากปัจจัยการมีส่วนร่วมและข้อมูลจริงในการก าหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจน
และจัดสรรงบประมาณได้เมาะสมยิ่งขึ้น 

3) ควรทบทวนและพัฒนาระบบงานโดยใช้หลัก PDCA ให้สอดคล้องการประกันคุณภาพ
ภายใน และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

4) การออกแบบโครงการและกิจกรรมโดยยึดเป้าหมายและผลลัพธ์หลักในการวัดผลงาน และ
มุ่งสู่การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย ทบทวน พัฒนาระบบการประเมินโครงการกิจกรรมที่เป็นระบบและ
เชื่อม ลดขั้นตอนและการปรับเปลี่ยนวิธีการในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่ดี 

5) พัฒนาบุคลากร ระบบงาน ระบบเอกสาร และระบบ IT ที่เชื่อมระบบเบิกจ่ายและระบบ
รายงานผลเข้าด้วยกัน และออกแบบทบทวนผลการปฏิบัติงาน และก าหนดเป้าหมายโครงการกิจกรรมและ
ตัวชี้วัดรายบุคคลตลอดจนหมุนเวียนงานและให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้และกระจายงานให้เหมาะสม 

6) การสื่อสารและการถ่ายทอดไปยังผู้ปฏิบัติมีส่วนส าคัญที่จะให้งานบรรลุตามเปูาและเมื่อ
เกิดปัญหาขึ้นในงานนั้นการท างานแบบมีส่วนร่วมจะช่วยให้งานส าเร็จได้ดียิ่งขึ้น  

7) วัฒนธรรมขององค์กรเป็นสิ่งที่ส าคัญของทุกๆ องค์กรควรให้ความส าคัญ ปัจจุบันแนวคิด
การบริหารงานที่ดีในปัจจุบันจะใช้แนวคิดการบริหารงานตามสถานการณ์โดยเน้นการพัฒนาและให้
ความส าคัญทั้งคนในองค์กรและลูกค้านอกองค์กร โดยใช้ระบบเครือข่ายความร่วมมือมาใช้ในการบริหารงาน
โดยอยู่บนพ้ืนฐานของการน าระบบการสื่อสารระบบใหม่ๆ เข้ามาใช้ 

8) ทุกองค์กรควรจะปรับและทบทวนกระบวนงานของตนอยู่เสมอตลอดจนวางแผนและมี
แผนส ารองที่สามารถน ามาปรับใช้ได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดสภาวะฉุกเฉินเพราะแผนการบริหารงานรายปีอาจจะช้า
เกินไปในการท างานจริงการมีแผนการท างานประจ าวันประจ าเดือนจึงจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งที่บุคลากรทุก
ระดับจ าต้องให้ความส าคัญและเห็นคุณค่าและน าไปปฏิบัติได้จริงเป็นส าคัญ 
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ภาคผนวก ก. 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 

การบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Àπâ“ 1
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ˘ µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë Ò °

æ√–√“™°ƒ…Æ’°“
«à“¥â«¬À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß∑’Ë¥’

æ.». ÚıÙˆ

¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ª.√.
„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë ˘ µÿ≈“§¡ æ.». ÚıÙˆ

‡ªìπªï∑’Ë ı¯ „π√—™°“≈ªí®®ÿ∫—π

æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–ª√¡‘π∑√¡À“¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ¡’æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√‚ª√¥‡°≈â“ œ „Àâ

ª√–°“»«à“

‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß∑’Ë¥’

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÚÚÒ ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ª√–°Õ∫°—∫

¡“µ√“ Û/Ò ·≈–¡“µ√“ ˜Ò/Ò (ı) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π æ.». ÚıÛÙ

´÷Ëß·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π (©∫—∫∑’Ë ı) æ.». ÚıÙı ®÷ß∑√ß

æ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“ œ „Àâµ√“æ√–√“™°ƒ…Æ’°“¢÷Èπ‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¡“µ√“ Ò æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È‡√’¬°«à“ çæ√–√“™°ƒ…Æ’°“«à“¥â«¬À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∫√‘À“√

°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß∑’Ë¥’ æ.». ÚıÙˆé

¡“µ√“ Ú æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

‡ªìπµâπ‰ª

¡“µ√“ Û °“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È„π‡√◊ËÕß„¥ ¡§«√∑’Ë à«π√“™°“√„¥®–ªØ‘∫—µ‘‡¡◊ËÕ„¥

·≈–®–µâÕß¡’‡ß◊ËÕπ‰¢Õ¬à“ß„¥ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë§≥–√—∞¡πµ√’°”Àπ¥µ“¡¢âÕ‡ πÕ·π–¢Õß °.æ.√.

¡“µ√“ Ù „πæ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È
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ç à«π√“™°“√é À¡“¬§«“¡«à“  à«π√“™°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√ª√—∫ª√ÿß°√–∑√«ß ∑∫«ß

°√¡ ·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ¢Õß√—∞∑’ËÕ¬Ÿà„π°”°—∫¢Õß√“™°“√ΩÉ“¬∫√‘À“√ ·µà‰¡à√«¡∂÷ßÕß§å°√ª°§√Õß à«π

∑âÕß∂‘Ëπ

ç√—∞«‘ “À°‘®é À¡“¬§«“¡«à“ √—∞«‘ “À°‘®∑’Ë®—¥µ—Èß¢÷Èπ‚¥¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘À√◊Õæ√–√“™°ƒ…Æ’°“

ç¢â“√“™°“√é À¡“¬§«“¡√«¡∂÷ßæπ—°ß“π ≈Ÿ°®â“ß À√◊ÕºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π„π à«π√“™°“√

¡“µ√“ ı „Àâπ“¬°√—∞¡πµ√’√—°…“°“√µ“¡æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È

À¡«¥ Ò

°“√∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß∑’Ë¥’

¡“µ√“ ˆ °“√∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß∑’Ë¥’ ‰¥â·°à °“√∫√‘À“√√“™°“√‡æ◊ËÕ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ‡°‘¥ª√–‚¬™πå ÿ¢¢Õßª√–™“™π

(Ú) ‡°‘¥º≈ —¡ƒ∑∏‘ÏµàÕ¿“√°‘®¢Õß√—∞

(Û) ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–‡°‘¥§«“¡§ÿâ¡§à“„π‡™‘ß¿“√°‘®¢Õß√—∞

(Ù) ‰¡à¡’¢—ÈπµÕπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡°‘π§«“¡®”‡ªìπ

(ı) ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß¿“√°‘®¢Õß à«π√“™°“√„Àâ∑—πµàÕ ∂“π°“√≥å

(ˆ) ª√–™“™π‰¥â√—∫°“√Õ”π«¬§«“¡ –¥«°·≈–‰¥â√—∫°“√µÕ∫ πÕß§«“¡µâÕß°“√

(˜) ¡’°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ

À¡«¥ Ú

°“√∫√‘À“√√“™°“√‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå ÿ¢¢Õßª√–™“™π

¡“µ√“ ˜ °“√∫√‘À“√√“™°“√‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå ÿ¢¢Õßª√–™“™π À¡“¬∂÷ß °“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√

∑’Ë¡’‡ªÑ“À¡“¬‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡º“ ÿ°·≈–§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà∑’Ë¥’¢Õßª√–™“™π §«“¡ ß∫·≈–ª≈Õ¥¿—¬¢Õß

 —ß§¡ à«π√«¡ µ≈Õ¥®πª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥¢Õßª√–‡∑»

¡“µ√“ ¯ „π°“√∫√‘À“√√“™°“√‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå ÿ¢¢Õßª√–™“™π  à«π√“™°“√®–µâÕß¥”‡π‘π°“√

‚¥¬∂◊Õ«à“ª√–™“™π‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“ß∑’Ë®–‰¥â√—∫°“√∫√‘°“√®“°√—∞ ·≈–®–µâÕß¡’·π«∑“ß°“√∫√‘À“√√“™°“√

¥—ßµàÕ‰ªπ’È
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(Ò) °“√°”Àπ¥¿“√°‘®¢Õß√—∞·≈– à«π√“™°“√µâÕß‡ªìπ‰ª‡æ◊ËÕ«—µ∂ÿª√– ß§åµ“¡¡“µ√“ ˜

·≈– Õ¥§≈âÕß°—∫·π«π‚¬∫“¬·Ààß√—∞·≈–π‚¬∫“¬¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’∑’Ë·∂≈ßµàÕ√—∞ ¿“

(Ú) °“√ªØ‘∫—µ‘¿“√°‘®¢Õß à«π√“™°“√µâÕß‡ªìπ‰ª‚¥¬´◊ËÕ —µ¬å ÿ®√‘µ  “¡“√∂µ√«® Õ∫‰¥â

·≈–¡ÿàß„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå ÿ¢·°àª√–™“™π∑—Èß„π√–¥—∫ª√–‡∑»·≈–∑âÕß∂‘Ëπ

(Û) °àÕπ‡√‘Ë¡¥”‡π‘π°“√  à«π√“™°“√µâÕß®—¥„Àâ¡’°“√»÷°…“«‘‡§√“–Àåº≈¥’·≈–º≈‡ ’¬„Àâ§√∫∂â«π

∑ÿ°¥â“π °”Àπ¥¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°“√∑’Ë‚ª√àß„  ¡’°≈‰°µ√«® Õ∫°“√¥”‡π‘π°“√„π·µà≈–¢—ÈπµÕπ

„π°√≥’∑’Ë¿“√°‘®„¥®–¡’º≈°√–∑∫µàÕª√–™“™π  à«π√“™°“√µâÕß¥”‡π‘π°“√√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢Õß

ª√–™“™πÀ√◊Õ™’È·®ß∑”§«“¡‡¢â“„®‡æ◊ËÕ„Àâª√–™“™π‰¥âµ√–Àπ—°∂÷ßª√–‚¬™πå∑’Ë à«π√«¡®–‰¥â√—∫®“°

¿“√°‘®π—Èπ

(Ù) „Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß¢â“√“™°“√∑’Ë®–µâÕß§Õ¬√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ·≈–§«“¡æ÷ßæÕ„®¢Õß —ß§¡

‚¥¬√«¡·≈–ª√–™“™πºŸâ√—∫∫√‘°“√ ‡æ◊ËÕª√—∫ª√ÿßÀ√◊Õ‡ πÕ·π–µàÕºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß

«‘∏’ªØ‘∫—µ‘√“™°“√„Àâ‡À¡“– ¡

(ı) „π°√≥’∑’Ë‡°‘¥ªí≠À“·≈–Õÿª √√§®“°°“√¥”‡π‘π°“√ „Àâ à«π√“™°“√¥”‡π‘π°“√·°â‰¢

ªí≠À“·≈–Õÿª √√§π—Èπ‚¥¬‡√Á« „π°√≥’∑’Ëªí≠À“À√◊ÕÕÿª √√§π—Èπ‡°‘¥¢÷Èπ®“° à«π√“™°“√Õ◊ËπÀ√◊Õ√–‡∫’¬∫

¢âÕ∫—ß§—∫∑’ËÕÕ°‚¥¬ à«π√“™°“√Õ◊Ëπ „Àâ à«π√“™°“√·®âß„Àâ à«π√“™°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß∑√“∫‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√·°â‰¢

ª√—∫ª√ÿß‚¥¬‡√Á«µàÕ‰ª ·≈–„Àâ·®âß °.æ.√. ∑√“∫¥â«¬

°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ à«π√“™°“√°”Àπ¥«‘∏’ªØ‘∫—µ‘„Àâ‡À¡“– ¡°—∫¿“√°‘®·µà≈–‡√◊ËÕß

∑—Èßπ’È °.æ.√. ®–°”Àπ¥·π«∑“ß°“√¥”‡π‘π°“√∑—Ë«‰ª„Àâ à«π√“™°“√ªØ‘∫—µ‘„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√“π’È¥â«¬

°Á‰¥â

À¡«¥ Û

°“√∫√‘À“√√“™°“√‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥º≈ —¡ƒ∑∏‘ÏµàÕ¿“√°‘®¢Õß√—∞

¡“µ√“ ˘ °“√∫√‘À“√√“™°“√‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥º≈ —¡ƒ∑∏‘ÏµàÕ¿“√°‘®¢Õß√—∞ „Àâ à«π√“™°“√ªØ‘∫—µ‘

¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °àÕπ®–¥”‡π‘π°“√µ“¡¿“√°‘®„¥  à«π√“™°“√µâÕß®—¥∑”·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√‰«â‡ªìπ°“√≈à«ßÀπâ“

(Ú) °“√°”Àπ¥·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß à«π√“™°“√µ“¡ (Ò) µâÕß¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß¢—ÈπµÕπ

√–¬–‡«≈“·≈–ß∫ª√–¡“≥∑’Ë®–µâÕß„™â„π°“√¥”‡π‘π°“√¢Õß·µà≈–¢—ÈπµÕπ ‡ªÑ“À¡“¬¢Õß¿“√°‘® º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï

¢Õß¿“√°‘® ·≈–µ—«™’È«—¥§«“¡ ”‡√Á®¢Õß¿“√°‘®
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(Û)  à«π√“™°“√µâÕß®—¥„Àâ¡’°“√µ‘¥µ“¡·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√

µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë à«π√“™°“√°”Àπ¥¢÷Èπ ÷́ËßµâÕß Õ¥§≈âÕß°—∫¡“µ√∞“π∑’Ë °.æ.√. °”Àπ¥

(Ù) „π°√≥’∑’Ë°“√ªØ‘∫—µ‘¿“√°‘® À√◊Õ°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√‡°‘¥º≈°√–∑∫µàÕ

ª√–™“™π „Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√∑’Ë®–µâÕß¥”‡π‘π°“√·°â‰¢À√◊Õ∫√√‡∑“º≈°√–∑∫π—Èπ À√◊Õ‡ª≈’Ë¬π

·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√„Àâ‡À¡“– ¡

¡“µ√“ Ò „π°√≥’∑’Ë¿“√°‘®„¥¡’§«“¡‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫À≈“¬ à«π√“™°“√À√◊Õ‡ªìπ¿“√°‘®∑’Ë„°≈â‡§’¬ß

À√◊ÕµàÕ‡π◊ËÕß°—π „Àâ à«π√“™°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßπ—Èπ°”Àπ¥·π«∑“ß°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥°“√∫√‘À“√

√“™°“√·∫∫∫Ÿ√≥“°“√√à«¡°—π ‚¥¬¡ÿàß„Àâ‡°‘¥º≈ —¡ƒ∑∏‘ÏµàÕ¿“√°‘®¢Õß√—∞

„Àâ à«π√“™°“√¡’Àπâ“∑’Ë π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢ÕßºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥À√◊ÕÀ—«Àπâ“§≥–ºŸâ·∑π

„πµà“ßª√–‡∑» ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√∫√‘À“√√“™°“√·∫∫∫Ÿ√≥“°“√„π®—ßÀ«—¥À√◊Õ„πµà“ßª√–‡∑» ·≈â«·µà°√≥’  “¡“√∂

„™âÕ”π“®µ“¡°ÆÀ¡“¬‰¥â§√∫∂â«πµ“¡§«“¡®”‡ªìπ·≈–∫√‘À“√√“™°“√‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

¡“µ√“ ÒÒ  à«π√“™°“√¡’Àπâ“∑’Ëæ—≤π“§«“¡√Ÿâ„π à«π√“™°“√ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’≈—°…≥–‡ªìπÕß§å°“√

·Ààß°“√‡√’¬π√ŸâÕ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ ‚¥¬µâÕß√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√·≈– “¡“√∂ª√–¡«≈º≈§«“¡√Ÿâ„π¥â“πµà“ßÊ

‡æ◊ËÕπ”¡“ª√–¬ÿ°µå„™â„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‰¥âÕ¬à“ß∂Ÿ°µâÕß √«¥‡√Á«·≈–‡À¡“– ¡°—∫ ∂“π°“√≥å √«¡∑—Èß

µâÕß àß‡ √‘¡·≈–æ—≤π“§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂  √â“ß«‘ —¬∑—»πå·≈–ª√—∫‡ª≈’Ë¬π∑—»π§µ‘¢Õß¢â“√“™°“√„π —ß°—¥

„Àâ‡ªìπ∫ÿ§≈“°√∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–¡’°“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π ∑—Èßπ’È ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß

 à«π√“™°“√„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√∫√‘À“√√“™°“√„Àâ‡°‘¥º≈ —¡ƒ∑∏‘Ïµ“¡æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È

¡“µ√“ ÒÚ ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√„Àâ‡°‘¥º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï °.æ.√. Õ“®‡ πÕµàÕ§≥–

√—∞¡πµ√’‡æ◊ËÕ°”Àπ¥¡“µ√°“√°”°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√ ‚¥¬«‘∏’°“√®—¥∑”§«“¡µ°≈ß‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√

À√◊Õ‚¥¬«‘∏’°“√Õ◊Ëπ„¥ ‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√

¡“µ√“ ÒÛ „Àâ§≥–√—∞¡πµ√’®—¥„Àâ¡’·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘πµ≈Õ¥√–¬–‡«≈“°“√∫√‘À“√

√“™°“√¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’

‡¡◊ËÕ§≥–√—∞¡πµ√’‰¥â·∂≈ßπ‚¬∫“¬µàÕ√—∞ ¿“·≈â« „Àâ ”π—°‡≈¢“∏‘°“√§≥–√—∞¡πµ√’  ”π—°‡≈¢“∏‘°“√

π“¬°√—∞¡πµ√’  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√æ—≤π“°“√‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡·Ààß™“µ‘ ·≈– ”π—°ß∫ª√–¡“≥

√à«¡°—π®—¥∑”·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π ‡ πÕ§≥–√—∞¡πµ√’æ‘®“√≥“¿“¬„π‡°â“ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë

§≥–√—∞¡πµ√’·∂≈ßπ‚¬∫“¬µàÕ√—∞ ¿“

‡¡◊ËÕ§≥–√—∞¡πµ√’„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫„π·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘πµ“¡«√√§Àπ÷Ëß·≈â« „Àâ¡’

º≈ºŸ°æ—π§≥–√—∞¡πµ√’ √—∞¡πµ√’ ·≈– à«π√“™°“√ ∑’Ë®–µâÕß¥”‡π‘π°“√®—¥∑”¿“√°‘®„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡·ºπ

°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘ππ—Èπ
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¡“µ√“ ÒÙ „π°“√®—¥∑”·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘πµ“¡¡“µ√“ ÒÛ „Àâ®—¥∑”‡ªìπ·ºπ ’Ëªï

‚¥¬π”π‚¬∫“¬¢Õß√—∞∫“≈∑’Ë·∂≈ßµàÕ√—∞ ¿“¡“æ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫·π«π‚¬∫“¬æ◊Èπ∞“π

·Ààß√—∞µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ·≈–·ºπæ—≤π“ª√–‡∑»¥â“πµà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

∑—Èßπ’È Õ¬à“ßπâÕ¬®–µâÕß¡’ “√– ”§—≠‡°’Ë¬«°—∫°“√°”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬·≈–º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï¢Õßß“π  à«π√“™°“√

À√◊Õ∫ÿ§§≈∑’Ë®–√—∫º‘¥™Õ∫„π·µà≈–¿“√°‘® ª√–¡“≥°“√√“¬‰¥â·≈–√“¬®à“¬·≈–∑√—æ¬“°√µà“ßÊ ∑’Ë®–µâÕß„™â

√–¬–‡«≈“°“√¥”‡π‘π°“√ ·≈–°“√µ‘¥µ“¡ª√–‡¡‘πº≈

¡“µ√“ Òı ‡¡◊ËÕ¡’°“√ª√–°“»„™â∫—ß§—∫·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π·≈â« „Àâ ”π—°ß“π

§≥–°√√¡°“√°ƒ…Æ’°“·≈– ”π—°‡≈¢“∏‘°“√π“¬°√—∞¡πµ√’√à«¡°—πæ‘®“√≥“®—¥∑”·ºππ‘µ‘∫—≠≠—µ‘ ‚¥¬¡’

√“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’Ë¬«°—∫°ÆÀ¡“¬∑’Ë®–µâÕß®—¥„Àâ¡’¢÷Èπ„À¡àÀ√◊Õ°ÆÀ¡“¬∑’ËµâÕß¡’°“√·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡À√◊Õ¬°‡≈‘°

„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π  à«π√“™°“√ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–√–¬–‡«≈“∑’ËµâÕß¥”‡π‘π°“√

·ºππ‘µ‘∫—≠≠—µ‘π—Èπ‡¡◊ËÕ§≥–√—∞¡πµ√’‡ÀÁπ™Õ∫µ“¡∑’Ë ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°ƒ…Æ’°“·≈– ”π—°

‡≈¢“∏‘°“√π“¬°√—∞¡πµ√’‡ πÕ·≈â« „Àâ¡’º≈ºŸ°æ—π à«π√“™°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß∑’Ë®–µâÕßªØ‘∫—µ‘„Àâ‡ªìπ‰ª

µ“¡π—Èπ

„π°√≥’∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°ƒ…Æ’°“Õ“®‡ πÕµàÕ§≥–√—∞¡πµ√’‡æ◊ËÕ°”Àπ¥

À≈—°‡°≥±å°“√®—¥∑”·ºππ‘µ‘∫—≠≠—µ‘‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π°Á‰¥â

¡“µ√“ Òˆ „Àâ à«π√“™°“√®—¥∑”·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß à«π√“™°“√π—Èπ ‚¥¬®—¥∑”‡ªìπ·ºπ

 ’Ëªï ´÷Ëß®–µâÕß Õ¥§≈âÕß°—∫·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘πµ“¡¡“µ√“ ÒÛ

„π·µà≈–ªïß∫ª√–¡“≥ „Àâ à«π√“™°“√®—¥∑”·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√ª√–®”ªï ‚¥¬„Àâ√–∫ÿ “√– ”§—≠

‡°’Ë¬«°—∫π‚¬∫“¬°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß à«π√“™°“√ ‡ªÑ“À¡“¬·≈–º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï¢Õßß“π √«¡∑—Èßª√–¡“≥

°“√√“¬‰¥â·≈–√“¬®à“¬·≈–∑√—æ¬“°√Õ◊Ëπ∑’Ë®–µâÕß„™â ‡ πÕµàÕ√—∞¡πµ√’‡æ◊ËÕ„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫

‡¡◊ËÕ√—∞¡πµ√’„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß à«π√“™°“√„¥µ“¡«√√§ Õß·≈â« „Àâ

 ”π—°ß∫ª√–¡“≥¥”‡π‘π°“√®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ∫√√≈ÿº≈ ”‡√Á®„π·µà≈–¿“√°‘®µ“¡·ºπ

ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¥—ß°≈à“«

„π°√≥’∑’Ë à«π√“™°“√¡‘‰¥â‡ πÕ·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√„π¿“√°‘®„¥À√◊Õ¿“√°‘®„¥‰¡à‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫

®“°√—∞¡πµ√’ ¡‘„Àâ ”π—°ß∫ª√–¡“≥®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥ ”À√—∫¿“√°‘®π—Èπ

‡¡◊ËÕ ‘Èπªïß∫ª√–¡“≥„Àâ à«π√“™°“√®—¥∑”√“¬ß“π· ¥ßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï¢Õß·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√

ª√–®”ªï‡ πÕµàÕ§≥–√—∞¡πµ√’
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¡“µ√“ Ò˜ „π°√≥’∑’Ë°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬«‘∏’°“√ß∫ª√–¡“≥°”Àπ¥„Àâ à«π√“™°“√µâÕß®—¥∑”·ºπ

ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‡æ◊ËÕ¢Õ√—∫ß∫ª√–¡“≥ „Àâ ”π—°ß∫ª√–¡“≥·≈– °.æ.√. √à«¡°—π°”Àπ¥·π«∑“ß°“√®—¥∑”

·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√µ“¡¡“µ√“ Òˆ „Àâ “¡“√∂„™â‰¥â°—∫·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√∑’ËµâÕß®—¥∑”µ“¡°ÆÀ¡“¬

«à“¥â«¬«‘∏’°“√ß∫ª√–¡“≥ ∑—Èßπ’È ‡æ◊ËÕ¡‘„Àâ‡æ‘Ë¡¿“√–ß“π„π°“√®—¥∑”·ºπ®π‡°‘π ¡§«√

¡“µ√“ Ò¯ ‡¡◊ËÕ¡’°“√°”Àπ¥ß∫ª√–¡“≥√“¬®à“¬ª√–®”ªïµ“¡·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß

 à«π√“™°“√„¥·≈â« °“√‚Õπß∫ª√–¡“≥®“°¿“√°‘®Àπ÷Ëßµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√‰ª¥”‡π‘π°“√

Õ¬à“ßÕ◊Ëπ ÷́Ëß¡’º≈∑”„Àâ¿“√°‘®‡¥‘¡‰¡à∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬À√◊Õπ”‰ª„™â„π¿“√°‘®„À¡à∑’Ë¡‘‰¥â°”Àπ¥„π·ºπ

ªØ‘∫—µ‘√“™°“√ ®–°√–∑”‰¥âµàÕ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘®“°§≥–√—∞¡πµ√’„Àâª√—∫·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√„Àâ Õ¥§≈âÕß

°—π·≈â«

°“√ª√—∫·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß®–°√–∑”‰¥â‡©æ“–„π°√≥’∑’Ëß“πÀ√◊Õ¿“√°‘®„¥‰¡àÕ“®

¥”‡π‘π°“√µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§åµàÕ‰ª‰¥â À√◊ÕÀ¡¥§«“¡®”‡ªìπÀ√◊Õ‰¡à‡ªìπª√–‚¬™πå À√◊ÕÀ“°¥”‡π‘π°“√

µàÕ‰ª®–µâÕß‡ ’¬§à“„™â®à“¬‡°‘π§«“¡®”‡ªìπ À√◊Õ¡’§«“¡®”‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊ËπÕ—π‰¡àÕ“®À≈’°‡≈’Ë¬ß‰¥â ∑’Ë®–µâÕß

‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß “√– ”§—≠¢Õß·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√

‡¡◊ËÕ§≥–√—∞¡πµ√’¡’¡µ‘Õπÿ¡—µ‘„Àâª√—∫·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√·≈â« „Àâ¥”‡π‘π°“√·°â‰¢·ºπ°“√∫√‘À“√

√“™°“√·ºàπ¥‘π„Àâ Õ¥§≈âÕß°—π¥â«¬

¡“µ√“ Ò˘ ‡¡◊ËÕπ“¬°√—∞¡πµ√’æâπ®“°µ”·Àπàß „ÀâÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√¡’Àπâ“∑’Ë √ÿªº≈°“√ªØ‘∫—µ‘

√“™°“√·≈–„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈µàÕπ“¬°√—∞¡πµ√’§π„À¡à µ“¡∑’Ëπ“¬°√—∞¡πµ√’§π„À¡à —Ëß°“√ ∑—Èßπ’È ‡æ◊ËÕπ“¬°√—∞¡πµ√’

§π„À¡à®–‰¥â„™â‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈„π°“√æ‘®“√≥“°”Àπ¥π‚¬∫“¬°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘πµàÕ‰ª

À¡«¥ Ù

°“√∫√‘À“√√“™°“√Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

·≈–‡°‘¥§«“¡§ÿâ¡§à“„π‡™‘ß¿“√°‘®¢Õß√—∞

¡“µ√“ Ú ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¿“¬„π à«π√“™°“√‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ „Àâ à«π

√“™°“√°”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬ ·ºπ°“√∑”ß“π √–¬–‡«≈“·≈â«‡ √Á®¢Õßß“πÀ√◊Õ‚§√ß°“√ ·≈–ß∫ª√–¡“≥

∑’Ë®–µâÕß„™â„π·µà≈–ß“πÀ√◊Õ‚§√ß°“√ ·≈–µâÕß‡º¬·æ√à„Àâ¢â“√“™°“√·≈–ª√–™“™π∑√“∫∑—Ë«°—π¥â«¬
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¡“µ√“ ÚÒ „Àâ à«π√“™°“√®—¥∑”∫—≠™’µâπ∑ÿπ„πß“π∫√‘°“√ “∏“√≥–·µà≈–ª√–‡¿∑¢÷Èπ µ“¡À≈—°‡°≥±å

·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°√¡∫—≠™’°≈“ß°”Àπ¥

„Àâ à«π√“™°“√§”π«≥√“¬®à“¬µàÕÀπà«¬¢Õßß“π∫√‘°“√ “∏“√≥–∑’ËÕ¬Ÿà„π§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß

 à«π√“™°“√π—Èπµ“¡√–¬–‡«≈“∑’Ë°√¡∫—≠™’°≈“ß°”Àπ¥ ·≈–√“¬ß“π„Àâ ”π—°ß∫ª√–¡“≥ °√¡∫—≠™’°≈“ß

·≈– °.æ.√. ∑√“∫

„π°√≥’∑’Ë√“¬®à“¬µàÕÀπà«¬¢Õßß“π∫√‘°“√ “∏“√≥–„¥¢Õß à«π√“™°“√„¥ Ÿß°«à“√“¬®à“¬µàÕÀπà«¬

¢Õßß“π∫√‘°“√ “∏“√≥–ª√–‡¿∑·≈–§ÿ≥¿“æ‡¥’¬«°—πÀ√◊Õ§≈â“¬§≈÷ß°—π¢Õß à«π√“™°“√Õ◊Ëπ „Àâ à«π√“™°“√π—Èπ

®—¥∑”·ºπ°“√≈¥√“¬®à“¬µàÕÀπà«¬¢Õßß“π∫√‘°“√ “∏“√≥–¥—ß°≈à“«‡ πÕ ”π—°ß∫ª√–¡“≥ °√¡∫—≠™’°≈“ß

·≈– °.æ.√. ∑√“∫ ·≈–∂â“¡‘‰¥â¡’¢âÕ∑—°∑â«ßª√–°“√„¥¿“¬„π ‘∫Àâ“«—π°Á„Àâ à«π√“™°“√¥—ß°≈à“«∂◊ÕªØ‘∫—µ‘

µ“¡·ºπ°“√≈¥√“¬®à“¬π—ÈπµàÕ‰ª‰¥â

¡“µ√“ ÚÚ „Àâ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√æ—≤π“°“√‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡·Ààß™“µ‘ ·≈– ”π—°

ß∫ª√–¡“≥√à«¡°—π®—¥„Àâ¡’°“√ª√–‡¡‘π§«“¡§ÿâ¡§à“„π°“√ªØ‘∫—µ‘¿“√°‘®¢Õß√—∞∑’Ë à«π√“™°“√¥”‡π‘π°“√Õ¬Ÿà

‡æ◊ËÕ√“¬ß“π§≥–√—∞¡πµ√’ ”À√—∫‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√æ‘®“√≥“«à“¿“√°‘®„¥ ¡§«√®–‰¥â¥”‡π‘π°“√µàÕ‰ªÀ√◊Õ

¬ÿ∫‡≈‘° ·≈–‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√®—¥µ—Èßß∫ª√–¡“≥¢Õß à«π√“™°“√„πªïµàÕ‰ª ∑—Èßπ’È µ“¡√–¬–‡«≈“∑’Ë

§≥–√—∞¡πµ√’°”Àπ¥

„π°“√ª√–‡¡‘π§«“¡§ÿâ¡§à“µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ§”π÷ß∂÷ßª√–‡¿∑·≈– ¿“æ¢Õß·µà≈–¿“√°‘®

§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â¢Õß¿“√°‘®À√◊Õ‚§√ß°“√∑’Ë¥”‡π‘π°“√ ª√–‚¬™πå∑’Ë√—∞·≈–ª√–™“™π®–æ÷ß‰¥â·≈–√“¬®à“¬∑’ËµâÕß

‡ ’¬‰ª°àÕπ·≈–À≈—ß∑’Ë à«π√“™°“√¥”‡π‘π°“√¥â«¬

§«“¡§ÿâ¡§à“µ“¡¡“µ√“π’È „ÀâÀ¡“¬§«“¡∂÷ßª√–‚¬™πåÀ√◊Õº≈‡ ’¬∑“ß —ß§¡ ·≈–ª√–‚¬™πåÀ√◊Õ

º≈‡ ’¬Õ◊Ëπ ´÷Ëß‰¡àÕ“®§”π«≥‡ªìπµ—«‡ß‘π‰¥â¥â«¬

¡“µ√“ ÚÛ „π°“√®—¥ ◊́ÈÕÀ√◊Õ®—¥®â“ß „Àâ à«π√“™°“√¥”‡π‘π°“√‚¥¬‡ªî¥‡º¬·≈–‡∑’Ë¬ß∏√√¡

‚¥¬æ‘®“√≥“∂÷ßª√–‚¬™πå·≈–º≈‡ ’¬∑“ß —ß§¡ ¿“√–µàÕª√–™“™π §ÿ≥¿“æ «—µ∂ÿª√– ß§å∑’Ë®–„™â √“§“

·≈–ª√–‚¬™πå√–¬–¬“«¢Õß à«π√“™°“√∑’Ë®–‰¥â√—∫ª√–°Õ∫°—π

„π°√≥’∑’Ë«—µ∂ÿª√– ß§å„π°“√„™â‡ªìπ‡Àµÿ„ÀâµâÕß§”π÷ß∂÷ß§ÿ≥¿“æ·≈–°“√¥Ÿ·≈√—°…“‡ªìπ ”§—≠

„Àâ “¡“√∂°√–∑”‰¥â‚¥¬‰¡àµâÕß∂◊Õ√“§“µË” ÿ¥„π°“√‡ πÕ´◊ÈÕÀ√◊Õ®â“ß‡ ¡Õ‰ª
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„Àâ à«π√“™°“√∑’Ë¡’Àπâ“∑’Ë¥Ÿ·≈√–‡∫’¬∫‡°’Ë¬«°—∫°“√æ— ¥ÿª√—∫ª√ÿß√–‡∫’¬∫∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‡æ◊ËÕ„Àâ à«π

√“™°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß·≈–«√√§ Õß‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

¡“µ√“ ÚÙ „π°“√ªØ‘∫—µ‘¿“√°‘®„¥ À“° à«π√“™°“√®”‡ªìπµâÕß‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ Õπÿ¡—µ‘ À√◊Õ

§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“° à«π√“™°“√Õ◊Ëπµ“¡∑’Ë¡’°ÆÀ¡“¬ °Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ ª√–°“» À√◊Õ¡µ‘§≥–

√—∞¡πµ√’°”Àπ¥ „Àâ à«π√“™°“√∑’Ë¡’Õ”π“®Õπÿ≠“µ Õπÿ¡—µ‘ À√◊Õ„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¥—ß°≈à“« ·®âßº≈

°“√æ‘®“√≥“„Àâ à«π√“™°“√∑’Ë¬◊Ëπ§”¢Õ∑√“∫¿“¬„π ‘∫Àâ“«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫§”¢Õ

„π°√≥’∑’Ë‡√◊ËÕß„¥¡’°ÆÀ¡“¬ °Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ ª√–°“» À√◊Õ¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’°”Àπ¥

¢—ÈπµÕπ°“√ªØ‘∫—µ‘‰«â ·≈–¢—ÈπµÕπ°“√ªØ‘∫—µ‘π—ÈπµâÕß„™â√–¬–‡«≈“‡°‘π ‘∫Àâ“«—π „Àâ à«π√“™°“√∑’Ë¡’Õ”π“®

Õπÿ≠“µ Õπÿ¡—µ‘ À√◊Õ„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫ ª√–°“»°”Àπ¥√–¬–‡«≈“°“√æ‘®“√≥“‰«â„Àâ à«π√“™°“√Õ◊Ëπ∑√“∫

 à«π√“™°“√„¥∑’Ë¡’Õ”π“®Õπÿ≠“µ Õπÿ¡—µ‘ À√◊Õ„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫ ¡‘‰¥â¥”‡π‘π°“√„Àâ·≈â«‡ √Á®

µ“¡«√√§Àπ÷ËßÀ√◊Õ«√√§ Õß À“°‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬„¥¢÷Èπ „Àâ∂◊Õ«à“¢â“√“™°“√´÷Ëß¡’Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß·≈–

À—«Àπâ“ à«π√“™°“√π—Èπª√–¡“∑‡≈‘π‡≈àÕÕ¬à“ß√â“¬·√ß ‡«âπ·µà®–æ‘ Ÿ®πå‰¥â«à“§«“¡≈à“™â“π—Èπ¡‘‰¥â‡°‘¥¢÷Èπ

®“°§«“¡º‘¥¢Õßµπ

¡“µ√“ Úı „π°“√æ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬™’È¢“¥ªí≠À“„¥Ê „Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

„πªí≠À“π—ÈπÊ ®–µâÕßæ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬™’È¢“¥‚¥¬‡√Á« °“√µ—Èß§≥–°√√¡°“√¢÷Èπæ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬ „Àâ

¥”‡π‘π°“√‰¥â‡∑à“∑’Ë®”‡ªìπÕ—π‰¡àÕ“®À≈’°‡≈’Ë¬ß‰¥â

„π°“√æ‘®“√≥“‡√◊ËÕß„¥Ê ‚¥¬§≥–°√√¡°“√ ‡¡◊ËÕ§≥–°√√¡°“√¡’¡µ‘‡ªìπª√–°“√„¥·≈â« „Àâ¡µ‘

¢Õß§≥–°√√¡°“√ºŸ°æ—π à«π√“™°“√ ÷́Ëß¡’ºŸâ·∑π√à«¡‡ªìπ°√√¡°“√Õ¬Ÿà¥â«¬ ·¡â«à“„π°“√æ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬

‡√◊ËÕßπ—ÈπºŸâ·∑π¢Õß à«π√“™°“√∑’Ë‡ªìπ°√√¡°“√®–¡‘‰¥â‡¢â“√à«¡æ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬°Áµ“¡ ∂â“¡’§«“¡‡ÀÁπ

·µ°µà“ß°—π ÕßΩÉ“¬ „Àâ∫—π∑÷°§«“¡‡ÀÁπ¢Õß°√√¡°“√ΩÉ“¬¢â“ßπâÕ¬‰«â„Àâª√“°Ø„π‡√◊ËÕßπ—Èπ¥â«¬

§«“¡ºŸ°æ—π∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π«√√§ Õß ¡‘„Àâ„™â∫—ß§—∫°—∫°“√«‘π‘®©—¬„πªí≠À“¥â“π°ÆÀ¡“¬

¡“µ√“ Úˆ °“√ —Ëß√“™°“√‚¥¬ª°µ‘„Àâ°√–∑”‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√ ‡«âπ·µà„π°√≥’∑’ËºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“

¡’§«“¡®”‡ªìπ∑’Ë‰¡àÕ“® —Ëß‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√„π¢≥–π—Èπ ®– —Ëß√“™°“√¥â«¬«“®“°Á‰¥â ·µà„ÀâºŸâ√—∫§” —Ëßπ—Èπ

∫—π∑÷°§” —Ëß¥â«¬«“®“‰«â‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√·≈–‡¡◊ËÕ‰¥âªØ‘∫—µ‘√“™°“√µ“¡§” —Ëß¥—ß°≈à“«·≈â« „Àâ∫—π∑÷°

√“¬ß“π„ÀâºŸâ —Ëß√“™°“√∑√“∫ „π∫—π∑÷°„ÀâÕâ“ßÕ‘ß§” —Ëß¥â«¬«“®“‰«â¥â«¬



Àπâ“ 9
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ˘ µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë Ò °

À¡«¥ ı

°“√≈¥¢—ÈπµÕπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

¡“µ√“ Ú˜ „Àâ à«π√“™°“√®—¥„Àâ¡’°“√°√–®“¬Õ”π“®°“√µ—¥ ‘π„®‡°’Ë¬«°—∫°“√ —Ëß °“√Õπÿ≠“µ

°“√Õπÿ¡—µ‘ °“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√ À√◊Õ°“√¥”‡π‘π°“√Õ◊Ëπ„¥¢ÕßºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß„¥„Àâ·°àºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß∑’Ë¡’

Àπâ“∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√¥”‡π‘π°“√„π‡√◊ËÕßπ—Èπ‚¥¬µ√ß ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡√«¥‡√Á«·≈–≈¥¢—ÈπµÕπ°“√ªØ‘∫—µ‘

√“™°“√ ∑—Èßπ’È „π°“√°√–®“¬Õ”π“®°“√µ—¥ ‘π„®¥—ß°≈à“«µâÕß¡ÿàßº≈„Àâ‡°‘¥§«“¡ –¥«°·≈–√«¥‡√Á«

„π°“√∫√‘°“√ª√–™“™π

‡¡◊ËÕ‰¥â¡’°“√°√–®“¬Õ”π“®°“√µ—¥ ‘π„®µ“¡«√√§Àπ÷Ëß·≈â« „Àâ à«π√“™°“√°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å

°“√§«∫§ÿ¡ µ‘¥µ“¡ ·≈–°”°—∫¥Ÿ·≈°“√„™âÕ”π“®·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢ÕßºŸâ√—∫¡Õ∫Õ”π“®·≈–ºŸâ¡Õ∫

Õ”π“®‰«â¥â«¬ À≈—°‡°≥±å¥—ß°≈à“«µâÕß‰¡à √â“ß¢—ÈπµÕπÀ√◊Õ°“√°≈—Ëπ°√Õßß“π∑’Ë‰¡à®”‡ªìπ„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

¢Õß¢â“√“™°“√ „π°“√π’È À“° “¡“√∂„™â‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»À√◊Õ‚∑√§¡π“§¡·≈â«®–‡ªìπ°“√≈¥¢—ÈπµÕπ

‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–ª√–À¬—¥§à“„™â®à“¬ √«¡∑—Èß‰¡à‡°‘¥º≈‡ ’¬À“¬·°à√“™°“√ „Àâ à«π√“™°“√¥”‡π‘π°“√

„Àâ¢â“√“™°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»À√◊Õ‚∑√§¡π“§¡µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡·≈–°”≈—ß‡ß‘πß∫ª√–¡“≥

‡¡◊ËÕ à«π√“™°“√„¥‰¥â¡’°“√°√–®“¬Õ”π“®°“√µ—¥ ‘π„®µ“¡«√√§Àπ÷Ëß À√◊Õ‰¥â¡’°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’

 “√ π‡∑»À√◊Õ‚∑√§¡π“§¡µ“¡«√√§ Õß·≈â« „Àâ à«π√“™°“√π—Èπ‡º¬·æ√à„Àâª√–™“™π∑√“∫‡ªìπ°“√∑—Ë«‰ª

¡“µ√“ Ú¯ ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√°√–®“¬Õ”π“®°“√µ—¥ ‘π„®µ“¡¡“µ√“ Ú˜ °.æ.√.

¥â«¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’®–°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√À√◊Õ·π«∑“ß„π°“√°√–®“¬Õ”π“®

°“√µ—¥ ‘π„® §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫√–À«à“ßºŸâ¡Õ∫Õ”π“®·≈–ºŸâ√—∫¡Õ∫Õ”π“® ·≈–°“√≈¥¢—ÈπµÕπ„π°“√ªØ‘∫—µ‘

√“™°“√„Àâ à«π√“™°“√∂◊ÕªØ‘∫—µ‘°Á‰¥â

¡“µ√“ Ú˘ „π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√∫√‘°“√ª√–™“™πÀ√◊Õ°“√µ‘¥µàÕª√– “πß“π

√–À«à“ß à«π√“™°“√¥â«¬°—π „Àâ à«π√“™°“√·µà≈–·Ààß®—¥∑”·ºπ¿Ÿ¡‘¢—ÈπµÕπ·≈–√–¬–‡«≈“°“√¥”‡π‘π°“√

√«¡∑—Èß√“¬≈–‡Õ’¬¥Õ◊ËπÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß„π·µà≈–¢—ÈπµÕπ‡ªî¥‡º¬‰«â ≥ ∑’Ë∑”°“√¢Õß à«π√“™°“√·≈–„π√–∫∫

‡§√◊Õ¢à“¬ “√ π‡∑»¢Õß à«π√“™°“√ ‡æ◊ËÕ„Àâª√–™“™πÀ√◊ÕºŸâ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‡¢â“µ√«®¥Ÿ‰¥â

¡“µ√“ Û „π°√–∑√«ßÀπ÷Ëß „Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õßª≈—¥°√–∑√«ß∑’Ë®–µâÕß®—¥„Àâ à«π√“™°“√¿“¬„π

°√–∑√«ß∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫ªØ‘∫—µ‘ß“π‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘°“√ª√–™“™π√à«¡°—π®—¥µ—Èß»Ÿπ¬å∫√‘°“√√à«¡ ‡æ◊ËÕÕ”π«¬§«“¡

 –¥«°·°àª√–™“™π„π°“√∑’Ë®–µâÕßªØ‘∫—µ‘µ“¡°ÆÀ¡“¬À√◊Õ°ÆÕ◊Ëπ„¥ ∑—Èßπ’È ‡æ◊ËÕ„Àâª√–™“™π “¡“√∂µ‘¥µàÕ

 Õ∫∂“¡ ¢Õ∑√“∫¢âÕ¡Ÿ≈ ¢ÕÕπÿ≠“µ À√◊Õ¢ÕÕπÿ¡—µ‘„π‡√◊ËÕß„¥Ê ∑’Ë‡ªìπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√

„π°√–∑√«ß‡¥’¬«°—π ‚¥¬µ‘¥µàÕ‡®â“Àπâ“∑’Ë ≥ »Ÿπ¬å∫√‘°“√√à«¡‡æ’¬ß·Ààß‡¥’¬«
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¡“µ√“ ÛÒ „π»Ÿπ¬å∫√‘°“√√à«¡µ“¡¡“µ√“ Û „Àâ®—¥„Àâ¡’‡®â“Àπâ“∑’Ë√—∫‡√◊ËÕß√“«µà“ßÊ ·≈–

¥”‡π‘π°“√ àßµàÕ„Àâ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√µàÕ‰ª ‚¥¬„Àâ¡’¢âÕ¡Ÿ≈·≈–‡Õ° “√

∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß∑ÿ° à«π√“™°“√„π°√–∑√«ß √«¡∑—Èß·∫∫§”¢Õµà“ßÊ ‰«â„Àâæ√âÕ¡∑’Ë®–∫√‘°“√

ª√–™“™π‰¥â ≥ »Ÿπ¬å∫√‘°“√√à«¡

„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë à«π√“™°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß∑’Ë®–µâÕß®—¥æ‘¡æå√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß‡Õ° “√À≈—°∞“π∑’Ëª√–™“™π

®–µâÕß®—¥À“¡“„π°“√¢ÕÕπÿ¡—µ‘À√◊Õ¢ÕÕπÿ≠“µ„π·µà≈–‡√◊ËÕß¡Õ∫„Àâ·°à‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß»Ÿπ¬å∫√‘°“√√à«¡

·≈–„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë»Ÿπ¬å∫√‘°“√√à«¡∑’Ë®–µâÕß·®âß„Àâª√–™“™π∑’Ë¡“µ‘¥µàÕ‰¥â∑√“∫„π§√—Èß·√°∑’Ë¡“µ‘¥µàÕ

·≈–µ√«® Õ∫«à“‡Õ° “√À≈—°∞“π∑’Ë®”‡ªìπ¥—ß°≈à“«π—Èπª√–™“™π‰¥â¬◊Ëπ¡“§√∫∂â«πÀ√◊Õ‰¡à æ√âÕ¡∑—Èß·®âß

„Àâ∑√“∫∂÷ß√–¬–‡«≈“∑’Ë®–µâÕß„™â¥”‡π‘π°“√„π‡√◊ËÕßπ—Èπ

„π°“√¬◊Ëπ§”√âÕßÀ√◊Õ§”¢ÕµàÕ»Ÿπ¬å∫√‘°“√√à«¡µ“¡¡“µ√“ Û „Àâ∂◊Õ«à“‡ªìπ°“√¬◊ËπµàÕ à«π√“™°“√

∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß∑—ÈßÀ¡¥µ“¡∑’Ë√–∫ÿ‰«â„π°ÆÀ¡“¬À√◊Õ°Æ·≈â«

„π°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß À“°¡’ªí≠À“À√◊ÕÕÿª √√§„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡

À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥„π°ÆÀ¡“¬À√◊Õ°Æ„π‡√◊ËÕß„¥ „Àâ à«π√“™°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß·®âß„Àâ °.æ.√.

∑√“∫ ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√‡ πÕ§≥–√—∞¡πµ√’„Àâ¡’°“√ª√—∫ª√ÿßÀ≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬À√◊Õ

°Æπ—ÈπµàÕ‰ª

¡“µ√“ ÛÚ „ÀâºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ π“¬Õ”‡¿Õ ·≈–ª≈—¥Õ”‡¿ÕºŸâ‡ªìπÀ—«Àπâ“ª√–®”°‘ËßÕ”‡¿Õ

®—¥„Àâ à«π√“™°“√∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘°“√ª√–™“™π„π‡√◊ËÕß‡¥’¬«°—πÀ√◊ÕµàÕ‡π◊ËÕß°—π

„π®—ßÀ«—¥ Õ”‡¿Õ À√◊Õ°‘ËßÕ”‡¿Õπ—Èπ √à«¡°—π®—¥µ—Èß»Ÿπ¬å∫√‘°“√√à«¡‰«â ≥ »“≈“°≈“ß®—ßÀ«—¥ ∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õ

À√◊Õ∑’Ë«à“°“√°‘ËßÕ”‡¿Õ À√◊Õ ∂“π∑’ËÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√ ‚¥¬ª√–°“»„Àâª√–™“™π∑√“∫ ·≈–„Àâπ”

§«“¡„π¡“µ√“ Û ·≈–¡“µ√“ ÛÒ ¡“„™â∫—ß§—∫¥â«¬‚¥¬Õπÿ‚≈¡

À¡«¥ ˆ

°“√ª√—∫ª√ÿß¿“√°‘®¢Õß à«π√“™°“√

¡“µ√“ ÛÛ „Àâ à«π√“™°“√®—¥„Àâ¡’°“√∑∫∑«π¿“√°‘®¢Õßµπ«à“¿“√°‘®„¥¡’§«“¡®”‡ªìπ

À√◊Õ ¡§«√∑’Ë®–‰¥â¥”‡π‘π°“√µàÕ‰ªÀ√◊Õ‰¡à ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π π‚¬∫“¬¢Õß

§≥–√—∞¡πµ√’ °”≈—ß‡ß‘πß∫ª√–¡“≥¢Õßª√–‡∑» §«“¡§ÿâ¡§à“¢Õß¿“√°‘®·≈– ∂“π°“√≥åÕ◊Ëπª√–°Õ∫°—π
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°”Àπ¥‡«≈“„π°“√®—¥„Àâ¡’°“√∑∫∑«πµ“¡«√√§Àπ÷Ëß„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë °.æ.√. °”Àπ¥

„π°√≥’∑’Ë à«π√“™°“√‡ÀÁπ§«√¬°‡≈‘° ª√—∫ª√ÿß À√◊Õ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¿“√°‘® „Àâ à«π√“™°“√¥”‡π‘π°“√

ª√—∫ª√ÿßÕ”π“®Àπâ“∑’Ë ‚§√ß √â“ß ·≈–Õ—µ√“°”≈—ß ¢Õß à«π√“™°“√„Àâ Õ¥§≈âÕß°—π ·≈–‡ πÕ

§≥–√—∞¡πµ√’æ‘®“√≥“„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√µàÕ‰ª

„π°√≥’∑’Ë °.æ.√. æ‘®“√≥“·≈â«‡ÀÁπ«à“¿“√°‘®¢Õß√—∞∑’Ë à«π√“™°“√„¥√—∫º‘¥™Õ∫¥”‡π‘π°“√Õ¬Ÿà

 ¡§«√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¬°‡≈‘° À√◊Õ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ „Àâ‡ πÕ§≥–√—∞¡πµ√’‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“ ‡¡◊ËÕ§≥–√—∞¡πµ√’

‡ÀÁπ™Õ∫·≈â« „Àâ à«π√“™°“√π—Èπ¥”‡π‘π°“√ª√—∫ª√ÿß¿“√°‘® Õ”π“®Àπâ“∑’Ë ‚§√ß √â“ß·≈–Õ—µ√“°”≈—ß

¢Õß à«π√“™°“√π—Èπ„Àâ Õ¥§≈âÕß°—π

¡“µ√“ ÛÙ „π°√≥’∑’Ë¡’°“√¬ÿ∫‡≈‘° ‚Õπ À√◊Õ√«¡ à«π√“™°“√„¥∑—ÈßÀ¡¥À√◊Õ∫“ß à«π Àâ“¡¡‘„Àâ

®—¥µ—Èß à«π√“™°“√∑’Ë¡’¿“√°‘®À√◊ÕÕ”π“®Àπâ“∑’Ë∑’Ë¡’≈—°…≥–‡¥’¬«°—πÀ√◊Õ§≈â“¬§≈÷ß°—π°—∫ à«π√“™°“√

¥—ß°≈à“«¢÷ÈπÕ’° ‡«âπ·µà¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π ·≈–¡’‡Àµÿº≈®”‡ªìπ‡æ◊ËÕ√—°…“

§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß√—∞À√◊Õ‡»√…∞°‘®¢Õßª√–‡∑» À√◊Õ√—°…“º≈ª√–‚¬™πå à«π√«¡¢Õßª√–™“™π ·≈–‚¥¬

‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“° °.æ.√.

¡“µ√“ Ûı  à«π√“™°“√¡’Àπâ“∑’Ë ”√«®  µ√«® Õ∫ ·≈–∑∫∑«π°ÆÀ¡“¬ °Æ √–‡∫’¬∫

¢âÕ∫—ß§—∫ ·≈–ª√–°“» ∑’ËÕ¬Ÿà„π§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√¬°‡≈‘° ª√—∫ª√ÿß À√◊Õ®—¥„Àâ¡’°ÆÀ¡“¬

°Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ À√◊Õª√–°“»¢÷Èπ„À¡à „Àâ∑—π ¡—¬·≈–‡À¡“– ¡°—∫ ¿“«°“√≥å À√◊Õ Õ¥§≈âÕß

°—∫§«“¡®”‡ªìπ∑“ß‡»√…∞°‘®  —ß§¡ ·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õßª√–‡∑» ∑—Èßπ’È ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß§«“¡ –¥«°

√«¥‡√Á«·≈–≈¥¿“√–¢Õßª√–™“™π‡ªìπ ”§—≠

„π°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ à«π√“™°“√π”§«“¡§‘¥‡ÀÁπÀ√◊Õ¢âÕ‡ πÕ·π–¢Õßª√–™“™π

¡“ª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“¥â«¬

¡“µ√“ Ûˆ „π°√≥’∑’Ë ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°ƒ…Æ’°“‡ÀÁπ«à“°ÆÀ¡“¬ °Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫

À√◊Õª√–°“» ∑’ËÕ¬Ÿà„π§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß à«π√“™°“√„¥ ‰¡à Õ¥§≈âÕßÀ√◊Õ‡À¡“– ¡°—∫ ∂“π°“√≥å

„πªí®®ÿ∫—π ‰¡à‡Õ◊ÈÕÕ”π«¬µàÕ°“√æ—≤π“ª√–‡∑» ‡ªìπÕÿª √√§µàÕ°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√À√◊Õ°“√¥”√ß™’«‘µ

¢Õßª√–™“™π À√◊Õ°àÕ„Àâ‡°‘¥¿“√–À√◊Õ§«“¡¬ÿàß¬“°µàÕª√–™“™π‡°‘π ¡§«√ „Àâ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√

°ƒ…Æ’°“‡ πÕ·π–µàÕ à«π√“™°“√π—Èπ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√·°â‰¢ ª√—∫ª√ÿß À√◊Õ¬°‡≈‘°‚¥¬‡√Á«µàÕ‰ª

„π°√≥’∑’Ë à«π√“™°“√∑’Ë‰¥â√—∫°“√‡ πÕ·π–‰¡à‡ÀÁπ™Õ∫¥â«¬°—∫§”‡ πÕ·π–¢Õß ”π—°ß“π§≥–

°√√¡°“√°ƒ…Æ’°“ „Àâ‡ πÕ‡√◊ËÕßµàÕ§≥–√—∞¡πµ√’‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬
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À¡«¥ ˜

°“√Õ”π«¬§«“¡ –¥«°·≈–°“√µÕ∫ πÕß§«“¡µâÕß°“√¢Õßª√–™“™π

¡“µ√“ Û˜ „π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√∫√‘°“√ª√–™“™πÀ√◊Õµ‘¥µàÕª√– “πß“π

√–À«à“ß à«π√“™°“√¥â«¬°—π „Àâ à«π√“™°“√°”Àπ¥√–¬–‡«≈“·≈â«‡ √Á®¢Õßß“π·µà≈–ß“π·≈–ª√–°“»

„Àâª√–™“™π·≈–¢â“√“™°“√∑√“∫‡ªìπ°“√∑—Ë«‰ª  à«π√“™°“√„¥¡‘‰¥â°”Àπ¥√–¬–‡«≈“·≈â«‡ √Á®¢Õßß“π„¥

·≈– °.æ.√. æ‘®“√≥“‡ÀÁπ«à“ß“ππ—Èπ¡’≈—°…≥–∑’Ë “¡“√∂°”Àπ¥√–¬–‡«≈“·≈â«‡ √Á®‰¥â À√◊Õ à«π√“™°“√

‰¥â°”Àπ¥√–¬–‡«≈“·≈â«‡ √Á®‰«â  ·µà °.æ.√. ‡ÀÁπ«à“‡ªìπ√–¬–‡«≈“∑’Ë≈à“™â“‡°‘π ¡§«√ °.æ.√. ®–°”Àπ¥

‡«≈“·≈â«‡ √Á®„Àâ à«π√“™°“√π—ÈπµâÕßªØ‘∫—µ‘°Á‰¥â

„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢ÕßºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“∑’Ë®–µâÕßµ√«® Õ∫„Àâ¢â“√“™°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ·≈â«‡ √Á®µ“¡

°”Àπ¥‡«≈“µ“¡«√√§Àπ÷Ëß

¡“µ√“ Û¯ ‡¡◊ËÕ à«π√“™°“√„¥‰¥â√—∫°“√µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡‡ªìπÀπ—ß ◊Õ®“°ª√–™“™πÀ√◊Õ®“°

 à«π√“™°“√¥â«¬°—π‡°’Ë¬«°—∫ß“π∑’ËÕ¬Ÿà„πÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√π—Èπ „Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√π—Èπ

∑’Ë®–µâÕßµÕ∫§”∂“¡À√◊Õ·®âß°“√¥”‡π‘π°“√„Àâ∑√“∫¿“¬„π ‘∫Àâ“«—πÀ√◊Õ¿“¬„π°”Àπ¥‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥‰«â

µ“¡¡“µ√“ Û˜

¡“µ√“ Û˘ „Àâ à«π√“™°“√®—¥„Àâ¡’√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ “√ π‡∑»¢Õß à«π√“™°“√‡æ◊ËÕÕ”π«¬

§«“¡ –¥«°„Àâ·°àª√–™“™π∑’Ë®– “¡“√∂µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡À√◊Õ¢Õ¢âÕ¡Ÿ≈À√◊Õ· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫

°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß à«π√“™°“√

√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ “√ π‡∑»µ“¡«√√§Àπ÷Ëß µâÕß®—¥∑”„π√–∫∫‡¥’¬«°—∫∑’Ë°√–∑√«ß‡∑§‚π‚≈¬’

 “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√®—¥„Àâ¡’¢÷Èπµ“¡¡“µ√“ Ù

¡“µ√“ Ù ‡æ◊ËÕÕ”π«¬§«“¡ –¥«°·≈–§«“¡√«¥‡√Á«·°àª√–™“™π„π°“√µ‘¥µàÕ°—∫ à«π√“™°“√

∑ÿ°·Ààß „Àâ°√–∑√«ß‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√®—¥„Àâ¡’√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ “√ π‡∑»°≈“ß¢÷Èπ

„π°√≥’∑’Ë à«π√“™°“√„¥‰¡àÕ“®®—¥„Àâ¡’√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ “√ π‡∑»¢Õß à«π√“™°“√‰¥âÕ“®√âÕß¢Õ

„Àâ°√–∑√«ß‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√¥”‡π‘π°“√®—¥∑”√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ “√ π‡∑»¢Õß

 à«π√“™°“√¥—ß°≈à“«°Á‰¥â „π°“√π’È°√–∑√«ß‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√®–¢Õ„Àâ à«π√“™°“√

„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ¥â“π∫ÿ§≈“°√ §à“„™â®à“¬ ·≈–¢âÕ¡Ÿ≈„π°“√¥”‡π‘π°“√°Á‰¥â
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¡“µ√“ ÙÒ „π°√≥’∑’Ë à«π√“™°“√‰¥â√—∫§”√âÕß‡√’¬π ‡ πÕ·π– À√◊Õ§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫«‘∏’

ªØ‘∫—µ‘√“™°“√ Õÿª √√§ §«“¡¬ÿàß¬“° À√◊Õªí≠À“Õ◊Ëπ„¥®“°∫ÿ§§≈„¥ ‚¥¬¡’¢âÕ¡Ÿ≈·≈– “√–µ“¡ ¡§«√

„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√π—Èπ∑’Ë®–µâÕßæ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√„Àâ≈ÿ≈à«ß‰ª ·≈–„π°√≥’∑’Ë¡’∑’ËÕ¬Ÿà¢Õß∫ÿ§§≈π—Èπ

„Àâ·®âß„Àâ∫ÿ§§≈π—Èπ∑√“∫º≈°“√¥”‡π‘π°“√¥â«¬ ∑—Èßπ’È Õ“®·®âß„Àâ∑√“∫ºà“π∑“ß√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ “√ π‡∑»

¢Õß à«π√“™°“√¥â«¬°Á‰¥â

„π°√≥’°“√·®âßºà“π∑“ß√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ “√ π‡∑» ¡‘„Àâ‡ªî¥‡º¬™◊ËÕÀ√◊Õ∑’ËÕ¬Ÿà¢ÕßºŸâ√âÕß‡√’¬π

‡ πÕ·π– À√◊Õ· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ

¡“µ√“ ÙÚ ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–‡°‘¥§«“¡ –¥«°√«¥‡√Á«

„Àâ à«π√“™°“√∑’Ë¡’Õ”π“®ÕÕ°°Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ À√◊Õª√–°“» ‡æ◊ËÕ„™â∫—ß§—∫°—∫ à«π√“™°“√Õ◊Ëπ

¡’Àπâ“∑’Ëµ√«® Õ∫«à“°Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ À√◊Õª√–°“»π—Èπ ‡ªìπÕÿª √√§À√◊Õ°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡¬ÿàß¬“°

´È”´âÕπ À√◊Õ§«“¡≈à“™â“ µàÕ°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√Õ◊ËπÀ√◊Õ‰¡à ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢

„Àâ‡À¡“– ¡‚¥¬‡√Á«µàÕ‰ª

„π°√≥’∑’Ë‰¥â√—∫°“√√âÕß‡√’¬πÀ√◊Õ‡ πÕ·π–®“°¢â“√“™°“√À√◊Õ à«π√“™°“√Õ◊Ëπ„π‡√◊ËÕß„¥ „Àâ à«π

√“™°“√∑’ËÕÕ°°Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ À√◊Õª√–°“»π—Èπæ‘®“√≥“‚¥¬∑—π∑’ ·≈–„π°√≥’∑’Ë‡ÀÁπ«à“°“√√âÕß‡√’¬π

À√◊Õ‡ πÕ·π–π—Èπ‡°‘¥®“°§«“¡‡¢â“„®º‘¥À√◊Õ§«“¡‰¡à‡¢â“„®„π°Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ À√◊Õª√–°“»

„Àâ™’È·®ß„ÀâºŸâ√âÕß‡√’¬πÀ√◊Õ‡ πÕ·π–∑√“∫¿“¬„π ‘∫Àâ“«—π

°“√√âÕß‡√’¬πÀ√◊Õ‡ πÕ·π–µ“¡«√√§ Õß ®–·®âßºà“π °.æ.√. °Á‰¥â

„π°√≥’∑’Ë °.æ.√. ‡ÀÁπ«à“ °Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ À√◊Õª√–°“»„¥¡’≈—°…≥–µ“¡«√√§Àπ÷Ëß

„Àâ °.æ.√. ·®âß„Àâ à«π√“™°“√∑’ËÕÕ° °Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ À√◊Õª√–°“»π—Èπ∑√“∫‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√

ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢ À√◊Õ¬°‡≈‘° µàÕ‰ª‚¥¬‡√Á«

¡“µ√“ ÙÛ °“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√„π‡√◊ËÕß„¥Ê ‚¥¬ª°µ‘„Àâ∂◊Õ«à“‡ªìπ‡√◊ËÕß‡ªî¥‡º¬ ‡«âπ·µà°√≥’¡’

§«“¡®”‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√√—°…“§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õßª√–‡∑» §«“¡¡—Ëπ§ß∑“ß‡»√…∞°‘® °“√√—°…“

§«“¡ ß∫‡√’¬∫√âÕ¬¢Õßª√–™“™π À√◊Õ°“√§ÿâ¡§√Õß ‘∑∏‘ à«π∫ÿ§§≈ ®÷ß„Àâ°”Àπ¥‡ªìπ§«“¡≈—∫‰¥â‡∑à“∑’Ë

®”‡ªìπ

¡“µ√“ ÙÙ  à«π√“™°“√µâÕß®—¥„Àâ¡’°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫ß∫ª√–¡“≥√“¬®à“¬·µà≈–ªï

√“¬°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥´◊ÈÕÀ√◊Õ®—¥®â“ß∑’Ë®–¥”‡π‘π°“√„πªïß∫ª√–¡“≥π—Èπ ·≈– —≠≠“„¥Ê ∑’Ë‰¥â¡’°“√

Õπÿ¡—µ‘„Àâ®—¥´◊ÈÕÀ√◊Õ®—¥®â“ß·≈â« „Àâª√–™“™π “¡“√∂¢Õ¥ŸÀ√◊Õµ√«® Õ∫‰¥â ≥  ∂“π∑’Ë∑”°“√¢Õß

 à«π√“™°“√ ·≈–√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ “√ π‡∑»¢Õß à«π√“™°“√ ∑—Èßπ’È °“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¥—ß°≈à“«µâÕß

‰¡à°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‰¥â‡ª√’¬∫À√◊Õ‡ ’¬‡ª√’¬∫À√◊Õ§«“¡‡ ’¬À“¬·°à∫ÿ§§≈„¥„π°“√®—¥´◊ÈÕÀ√◊Õ®—¥®â“ß
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„π°“√®—¥∑” —≠≠“®—¥´◊ÈÕÀ√◊Õ®—¥®â“ß Àâ“¡¡‘„Àâ¡’¢âÕ§«“¡À√◊Õ¢âÕµ°≈ßÀâ“¡¡‘„Àâ‡ªî¥‡º¬¢âÕ§«“¡

À√◊Õ¢âÕµ°≈ß„π —≠≠“¥—ß°≈à“« ‡«âπ·µà¢âÕ¡Ÿ≈¥—ß°≈à“«‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„µâ∫—ß§—∫°ÆÀ¡“¬ °Æ √–‡∫’¬∫

À√◊Õ¢âÕ∫—ß§—∫∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√§ÿâ¡§√Õß§«“¡≈—∫∑“ß√“™°“√ À√◊Õ„π à«π∑’Ë‡ªìπ§«“¡≈—∫∑“ß°“√§â“

À¡«¥ ¯

°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√

¡“µ√“ Ùı πÕ°®“°°“√®—¥„Àâ¡’°“√ª√–‡¡‘πº≈µ“¡¡“µ√“ ˘ (Û) ·≈â« „Àâ à«π√“™°“√®—¥„Àâ¡’

§≥–ºŸâª√–‡¡‘πÕ‘ √–¥”‡π‘π°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß à«π√“™°“√‡°’Ë¬«°—∫º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï¢Õß¿“√°‘®

§ÿ≥¿“æ°“√„Àâ∫√‘°“√ §«“¡æ÷ßæÕ„®¢Õßª√–™“™πºŸâ√—∫∫√‘°“√ §«“¡§ÿâ¡§à“„π¿“√°‘® ∑—Èßπ’È µ“¡À≈—°‡°≥±å

«‘∏’°“√ ·≈–√–¬–‡«≈“∑’Ë °.æ.√. °”Àπ¥

¡“µ√“ Ùˆ  à«π√“™°“√Õ“®®—¥„Àâ¡’°“√ª√–‡¡‘π¿“æ√«¡¢ÕßºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“·µà≈–√–¥—∫À√◊Õ

Àπà«¬ß“π„π à«π√“™°“√°Á‰¥â ∑—Èßπ’È °“√ª√–‡¡‘π¥—ß°≈à“«µâÕß°√–∑”‡ªìπ§«“¡≈—∫·≈–‡ªìπ‰ª‡æ◊ËÕ

ª√–‚¬™πå·Ààß§«“¡ “¡—§§’¢Õß¢â“√“™°“√

¡“µ√“ Ù˜ „π°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß¢â“√“™°“√‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√∫√‘À“√ß“π

∫ÿ§§≈ „Àâ à«π√“™°“√ª√–‡¡‘π‚¥¬§”π÷ß∂÷ßº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡©æ“–µ—«¢Õß¢â“√“™°“√ºŸâπ—Èπ„πµ”·Àπàß

∑’ËªØ‘∫—µ‘ ª√–‚¬™πå·≈–º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑’ËÀπà«¬ß“π∑’Ë¢â“√“™°“√ºŸâπ—Èπ —ß°—¥‰¥â√—∫®“°°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß

¢â“√“™°“√ºŸâπ—Èπ

¡“µ√“ Ù¯ „π°√≥’∑’Ë à«π√“™°“√„¥¥”‡π‘π°“√„Àâ∫√‘°“√∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ·≈–‡ªìπ‰ªµ“¡‡ªÑ“À¡“¬

∑’Ë°”Àπ¥ √«¡∑—Èß‡ªìπ∑’Ëæ÷ßæÕ„®·°àª√–™“™π „Àâ °.æ.√. ‡ πÕ§≥–√—∞¡πµ√’®—¥ √√‡ß‘π‡æ‘Ë¡æ‘‡»…

‡ªìπ∫”‡ÀπÁ®§«“¡™Õ∫·°à à«π√“™°“√À√◊Õ„Àâ à«π√“™°“√„™â‡ß‘πß∫ª√–¡“≥‡À≈◊Õ®à“¬¢Õß à«π√“™°“√π—Èπ

‡æ◊ËÕπ”‰ª„™â„π°“√ª√—∫ª√ÿß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß à«π√“™°“√À√◊Õ®—¥ √√‡ªìπ√“ß«—≈„Àâ¢â“√“™°“√„π —ß°—¥

∑—Èßπ’È µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë °.æ.√. °”Àπ¥‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’

¡“µ√“ Ù˘ ‡¡◊ËÕ à«π√“™°“√„¥‰¥â¥”‡π‘πß“π‰ªµ“¡‡ªÑ“À¡“¬  “¡“√∂‡æ‘Ë¡º≈ß“π·≈–º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï

‚¥¬‰¡à‡ªìπ°“√‡æ‘Ë¡§à“„™â®à“¬·≈–§ÿâ¡§à“µàÕ¿“√°‘®¢Õß√—∞À√◊Õ “¡“√∂¥”‡π‘π°“√µ“¡·ºπ°“√≈¥§à“„™â®à“¬

µàÕÀπà«¬‰¥âµ“¡À≈—°‡°≥±å∑’Ë °.æ.√. °”Àπ¥ „Àâ °.æ.√. ‡ πÕ§≥–√—∞¡πµ√’®—¥ √√‡ß‘π√“ß«—≈°“√‡æ‘Ë¡

ª√– ‘∑∏‘¿“æ„Àâ·°à à«π√“™°“√π—Èπ À√◊Õ„Àâ à«π√“™°“√„™â‡ß‘πß∫ª√–¡“≥‡À≈◊Õ®à“¬¢Õß à«π√“™°“√π—Èπ

‡æ◊ËÕπ”‰ª„™â„π°“√ª√—∫ª√ÿß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß à«π√“™°“√À√◊Õ®—¥ √√‡ªìπ√“ß«—≈„Àâ¢â“√“™°“√„π —ß°—¥

∑—Èßπ’È µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë °.æ.√. °”Àπ¥‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’



Àπâ“ 15
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ˘ µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë Ò °

À¡«¥ ˘

∫∑‡∫Á¥‡µ≈Á¥

¡“µ√“ ı ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√∫√‘À“√√“™°“√‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–§ÿâ¡§à“„π‡™‘ß¿“√°‘®¢Õß√—∞

°.æ.√. ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’ Õ“®°”Àπ¥„Àâ à«π√“™°“√µâÕßªØ‘∫—µ‘°“√„¥πÕ°‡Àπ◊Õ

®“°∑’Ë°”Àπ¥‰«â„πæ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È √«¡∑—Èß°”Àπ¥¡“µ√°“√Õ◊Ëπ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡®“°∑’Ë∫—≠≠—µ‘‰«â„π¡“µ√“ Ù¯

·≈–¡“µ√“ Ù˘ °Á‰¥â

¡“µ√“ ıÒ „π°√≥’∑’Ëæ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È°”Àπ¥„Àâ à«π√“™°“√µâÕß®—¥∑”·ºπß“π„π‡√◊ËÕß„¥

·≈–¡’°ÆÀ¡“¬©∫—∫Õ◊Ëπ°”Àπ¥„Àâ à«π√“™°“√µâÕß®—¥∑”·ºπß“π„π‡√◊ËÕß‡¥’¬«°—π∑—ÈßÀ¡¥À√◊Õ∫“ß à«π

‡¡◊ËÕ à«π√“™°“√‰¥â®—¥∑”·ºπß“πµ“¡°ÆÀ¡“¬©∫—∫„¥©∫—∫Àπ÷Ëß·≈â«„Àâ∂◊Õ«à“ à«π√“™°“√π—Èπ‰¥â®—¥∑”·ºπ

µ“¡æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È¥â«¬·≈â«

¡“µ√“ ıÚ „ÀâÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ®—¥∑”À≈—°‡°≥±å°“√∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß∑’Ë¥’

µ“¡·π«∑“ß¢Õßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È ‚¥¬Õ¬à“ßπâÕ¬µâÕß¡’À≈—°‡°≥±å‡°’Ë¬«°—∫°“√≈¥¢—ÈπµÕπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

·≈–°“√Õ”π«¬§«“¡ –¥«°·≈–°“√µÕ∫ πÕß§«“¡µâÕß°“√¢Õßª√–™“™π∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫∫∑∫—≠≠—µ‘

„πÀ¡«¥ ı ·≈–À¡«¥ ˜

„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬¥Ÿ·≈·≈–„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊ÕÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ

„π°“√®—¥∑”À≈—°‡°≥±åµ“¡«√√§Àπ÷Ëß

¡“µ√“ ıÛ „ÀâÕß§å°“√¡À“™π·≈–√—∞«‘ “À°‘® ®—¥„Àâ¡’À≈—°‡°≥±å°“√∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß

∑’Ë¥’µ“¡·π«∑“ß¢Õßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È

„π°√≥’∑’Ë °.æ.√. ‡ÀÁπ«à“Õß§å°“√¡À“™πÀ√◊Õ√—∞«‘ “À°‘®„¥‰¡à®—¥„Àâ¡’À≈—°‡°≥±åµ“¡«√√§Àπ÷Ëß

À√◊Õ¡’·µà‰¡à Õ¥§≈âÕß°—∫æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È „Àâ·®âß√—∞¡πµ√’´÷Ëß¡’Àπâ“∑’Ë°”°—∫¥Ÿ·≈Õß§å°“√¡À“™π

À√◊Õ√—∞«‘ “À°‘® ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“ —Ëß°“√„ÀâÕß§å°“√¡À“™πÀ√◊Õ√—∞«‘ “À°‘®π—Èπ¥”‡π‘π°“√„Àâ∂Ÿ°µâÕßµàÕ‰ª

ºŸâ√—∫ πÕßæ√–∫√¡√“™‚Õß°“√

æ—πµ”√«®‚∑ ∑—°…‘≥ ™‘π«—µ√

π“¬°√—∞¡πµ√’
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À¡“¬‡Àµÿ :- ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™âæ√–√“™°ƒ…Æ’°“©∫—∫π’È §◊Õ ‚¥¬∑’Ë¡’°“√ªØ‘√Ÿª√–∫∫√“™°“√ ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

¢Õß à«π√“™°“√µÕ∫ πÕßµàÕ°“√æ—≤π“ª√–‡∑»·≈–„Àâ∫√‘°“√·°àª√–™“™π‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¬‘Ëß¢÷Èπ ´÷Ëß°“√∫√‘À“√

√“™°“√·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√π’È µâÕß„™â«‘∏’°“√∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß∑’Ë¥’‡æ◊ËÕ„Àâ°“√∫√‘À“√√“™°“√

·ºàπ¥‘π‡ªìπ‰ª‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå ÿ¢¢Õßª√–™“™π ‡°‘¥º≈ —¡ƒ∑∏‘ÏµàÕ¿“√°‘®¢Õß√—∞ ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ‡°‘¥§«“¡§ÿâ¡§à“

„π‡™‘ß¿“√°‘®¢Õß√—∞ ≈¥¢—ÈπµÕπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë‡°‘π§«“¡®”‡ªìπ ·≈–ª√–™“™π‰¥â√—∫°“√Õ”π«¬§«“¡ –¥«°·≈–

‰¥â√—∫°“√µÕ∫ πÕß§«“¡µâÕß°“√ √«¡∑—Èß¡’°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ ·≈–‡π◊ËÕß®“°

¡“µ√“ Û/Ò ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π æ.». ÚıÛÙ ´÷Ëß·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬æ√–√“™

∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π (©∫—∫∑’Ë ı) æ.». ÚıÙı ∫—≠≠—µ‘„Àâ°“√°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√

„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√·≈–°“√ —Ëß°“√„Àâ à«π√“™°“√·≈–¢â“√“™°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥°“√∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß

∑’Ë¥’°√–∑”‚¥¬µ√“‡ªìπæ√–√“™°ƒ…Æ’°“ ®÷ß®”‡ªìπµâÕßµ√“æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È



85 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

	
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“วิทยาเขต”  หมายความว่า  เขตการศึกษาซึ่งประกอบด้วยส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ใน

เขตท้องที่ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“สภาวิชาการ”  หมายความว่า  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“สภาพนักงาน”  หมายความว่า  สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

“ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลัย  ข้าราชการ  ลูกจ้างของ
ส่วนราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  

เป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามพระราชบัญญัตินี้  และเป็นนิติบุคคล 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ  ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   
และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณและกฎหมายอื่น 

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาชั้นสูง  มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา  ส่งเสริม  
ประยุกต์  และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ทําการสอน  วิจัย  พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม  และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มาตรา ๘ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗  ให้มหาวิทยาลัยคํานึงถึง 
(๑) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
(๒) ความมีเสรีภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ  ควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓) มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
(๔) ความโปร่งใส  ความถูกต้อง  การตรวจสอบได้  และความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม 
(๕) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ 
(๖) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๙ มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
(๒) สํานักงานอธิการบดี 
(๓) สํานักงานวิทยาเขต 
(๔) คณะ 
(๕) วิทยาลัย 
(๖) สถาบัน 
(๗) สํานัก 
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หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มหาวิทยาลัยอาจให้มีส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  วิทยาลัย  สถาบัน   
หรือสํานัก  เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา  ๗  เป็นส่วนงานในมหาวิทยาลัยอีกได้ 

มาตรา ๑๐ การจัดตั้ง  การรวม  และการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา  ๙  ให้ทําเป็นประกาศ
ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และในกรณีการจัดตั้งและการรวมส่วนงาน   
ให้กําหนดฐานะและภาระหน้าที่ของส่วนงานน้ันด้วย 

การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานตามมาตรา  ๙  ให้ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ต้องคํานึงถึงคุณภาพทางวิชาการ  ความคุ้มค่าของ

การใช้งบประมาณ  การลดความซ้ําซ้อน  และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเป็นสําคัญ 
มาตรา ๑๑ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๗  มหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษาชั้นสูง 

หรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยได้  และมีอํานาจให้ปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได้ 

การรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการรับเข้าสมทบซึ่งสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามวรรคหนึ่ง  
ให้ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๒ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๗  มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาหรือดําเนินการ
วิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นในประเทศ  หรือต่างประเทศ  หรือขององค์การระหว่างประเทศได้  
โดยในการจัดการศึกษา  มหาวิทยาลัยมีอํานาจให้ปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด
ร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นแก่ผู้สําเร็จการศึกษาได้ 

การจัดการศึกษาหรือยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหน่ึง  ให้ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลยั 
มาตรา ๑๓ กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  แต่พนักงานมหาวิทยาลัยต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทน
ไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

มาตรา ๑๔ มหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่กระทําการต่าง ๆ  ภายใต้วัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้
ในมาตรา  ๗  อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑) ซื้อ  ขาย  จ้าง  รับจ้าง  สร้าง  จัดหา  โอน  รับโอน  เช่า  ให้เช่า  เช่าซื้อ  ให้เช่าซื้อ  แลกเปลี่ยน  
และจําหน่าย  หรือทํานิติกรรมใด ๆ  เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์   
มีสิทธิครอบครอง  มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  หรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ  ในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
และจําหน่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร  ตลอดจนรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุน
หรืออุทิศให้ 
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การจําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย  ให้กระทําได้เฉพาะ
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามมาตรา  ๑๗  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้จําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้ 

(๒) ดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  กิจการโทรคมนาคม  หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อประโยชน์ในการให้การศึกษาและบริการทางวิชาการ 

(๓) รับค่าธรรมเนียม  ค่าบํารุง  ค่าตอบแทน  เบ้ียปรับ  และค่าบริการในการให้บริการภายใน
อํานาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งทําความตกลงและกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น 

(๔) กู้ยืมเงินและให้กู้ยืมเงิน  โดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน  ถือหุ้นเข้าเป็นหุ้นส่วน  
และลงทุนหรือร่วมลงทุน  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย 

 การกู้ยืมเงิน  การให้กู้ยืมเงิน  การถือหุ้น  การเข้าเป็นหุ้นส่วน  การลงทุน  หรือการร่วมลงทุน  
ถ้าเป็นจํานวนเงินเกินวงเงินที่รัฐมนตรีกําหนดต้องได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อน 

(๕) ออกพันธบัตรเพื่อการลงทุนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
(๖) กําหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ  รวมทั้งสวัสดิการ  สิทธิประโยชน์และประโยชน์

อย่างอื่นให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

(๗) จัดให้มีกองทุนเพื่อกิจการต่าง ๆ  ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  โดยการบริหารกองทุน
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

(๘) ปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  จัดการ  ใช้  และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
และที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ 

(๙) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล  รวมตลอดถึงลงทุนหรือร่วมลงทุน
กับบุคคลหรือนิติบุคคลใด  เพื่อดําเนินกิจการที่เก่ียวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของมหาวิทยาลัย  หรือนํา 
ผลการค้นคว้าวิจัยไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์ เพื่อเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๕ รายได้ของมหาวิทยาลัย  มีดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี 
(๒) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
(๓) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น  และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว 
(๔) ค่าธรรมเนียม  ค่าบํารุง  ค่าตอบแทน  เบ้ียปรับ  และค่าบริการต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 
(๕) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
(๖) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุ  หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 

ที่มหาวิทยาลัยปกครอง  ดูแล  ใช้  หรือจัดหาประโยชน์ 
(๗) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น 
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เงินอุดหนุนทั่วไปตาม  (๑)  นั้น  รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรง  เป็นจํานวนที่เพียงพอ
สําหรับค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัย  
เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา 

รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
ในกรณีที่รายได้ตามวรรคหน่ึงมีจํานวนไม่เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของมหาวิทยาลัย

และค่าภาระต่าง ๆ  ที่เหมาะสม  และมหาวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอื่นได้  รัฐบาลพึงจัดสรร 
เงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัยตามความจําเป็นของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด 
ให้แก่ข้าราชการ  ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัย 
ในสัดส่วนเดียวกัน  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย 

มาตรา ๑๖ มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
และนักศึกษาซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนสําเร็จปริญญาตรี 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาว่าผู้ใดขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๗ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้หรือซื้อด้วยเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย  หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  หรือได้มาโดยทางอื่น  ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ
และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๑๘ ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ใช้เพื่อประโยชน์เก่ียวกับการศึกษา  การวิจัย   
การให้บริการทางวิชาการ  และการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีทั้งปวง  
รวมทั้งการบังคับทางปกครอง  และบุคคลใดจะยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับมหาวิทยาลัยในเร่ืองทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยมิได้ 

มาตรา ๑๙ บรรดารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยจะต้องจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗ 

เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยจะต้องจัดการตามเง่ือนไขที่ผู้อุทิศให้กําหนดไว้ 
และต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗  แต่ถ้ามีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
เง่ือนไขดังกล่าว  มหาวิทยาลัยต้องได้รับความยินยอมจากผู้อุทิศให้หรือทายาท  หากไม่มีทายาท 
หรือทายาทไม่ปรากฏ  จะต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

หมวด  ๒ 
การดําเนินการ 

 
 

มาตรา ๒๐ ให้มีสภามหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย 
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง 
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(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสิบห้าคน  ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

(๓) อธิการบดี 
(๔) นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ประธาน 

สภาพนักงาน  และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสี่คน  ซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีจํานวนหนึ่งคน  

เลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๙  (๔)  และ  (๕)  จํานวนสองคน  และเลือกจาก 
ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๙  (๖)  (๗)  และวรรคสอง  จํานวนหนึ่งคน 

(๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสี่คน  ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจําจํานวนสามคน   
และเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจําจํานวนหนึ่งคน 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  ซึ่งในจํานวนนี้ต้องสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
จากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดจํานวนหนึ่งคน 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม  (๕)  และ  (๖)  ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหน่ึงเป็นอุปนายก 
สภามหาวิทยาลัย  และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเม่ือนายก 
สภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเม่ือไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย  หากอุปนายก 
สภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ได้หรือเม่ือไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย   
ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย 

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  และจะให้มี
ผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 

มาตรา ๒๑ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา  ๒๐  (๒)  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 

(๒) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่หรือผู้มีตําแหน่งบริหารในพรรคการเมือง 
(๓) มีคุณสมบัติอื่น ๆ  ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๒๒ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ตามมาตรา  ๒๐  (๒)  มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี  และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   
แต่งตั้งใหม่อีกได้ 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๒๐  (๕)  และ  (๖)  มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี  
และอาจได้รับเลือกใหม่อีกได้ 

นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามมาตรา  ๒๐  (๒)  (๕)  และ  (๖)  พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยในประเภทน้ัน 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
ในกรณีที่ตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด

และยังมิได้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนตําแหน่งที่ว่าง  
ให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่ 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๒๐  (๒)  (๕)  และ  (๖)  
พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งหรือได้มีการแต่งตั้งหรือเลือก 
ผู้ดํารงตําแหน่งแทนแล้ว  ให้ผู้ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งหรือได้รับแต่งตั้งหรือได้รับเลือก 
อยู่ในตําแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  แต่ถ้าวาระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่า
เก้าสิบวัน  จะไม่ดําเนินการให้มีผู้ดํารงตําแหน่งแทนก็ได้ 

ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้นจากตําแหน่งตามวาระ   
แต่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือยังมิได้เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่นขึ้นใหม่  ให้นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยซึ่งพ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยอื่น
ขึ้นใหม่แล้ว 

มาตรา ๒๓ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย  
อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง  

(๑) กําหนดทิศทาง  เป้าหมายของมหาวิทยาลัย  และวางนโยบาย  รวมทั้งอนุมัติแผนพัฒนา 
ของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
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(๒) ออกข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งของมหาวิทยาลัย  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัย  และอาจมอบหมายให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบังคับ  
ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งสําหรับส่วนงานน้ันเป็นเร่ือง ๆ  ไปได้ 

(๓) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวทิยาลัย 
(๔) ออกข้อบังคับเก่ียวกับการบริหาร  การเงิน  การพัสดุ  และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
(๕) อนุมัติการจัดตั้ง  การรวม  และการยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งการแบ่งหน่วยงาน

ภายในของส่วนงานดังกล่าว 
(๖) อนุมัติการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล  ตลอดจนกําหนดนโยบายขององค์กรดังกล่าว 
(๗) กําหนดนโยบาย  หลักเกณฑ์  และวิธีการเก่ียวกับการจัดหารายได้  จัดหาแหล่งทุน 

และทรัพยากรอื่น 
(๘) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย 
(๙) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน  รวมท้ังการปรับปรุง  การยุบรวม  หรือการยกเลิก

หลักสูตรการศึกษา 
(๑๐) อนุมัติการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น 
(๑๑) อนุมัติการจัดการศึกษาร่วมและยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง 

หรือสถาบันวิจัยอื่น 
(๑๒) อนุมัติการให้ปริญญา  อนุปริญญา  และประกาศนียบัตร  ทั้งของมหาวิทยาลัย  และที่มหาวิทยาลัย

จัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่น  รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตตมิศักดิ์ 
(๑๓) แต่งตั้งและถอดถอนประธานและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  และประธาน 

และกรรมการสภาวิชาการ 
(๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด ๆ   

อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  รวมทั้งมอบอํานาจให้คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ   
หรือบุคคลดังกล่าวทําการแทน  แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

(๑๕) พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง  และพิจารณาถอดถอน 
นายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  อธิการบดี  ศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์พิเศษ 

(๑๖) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี  และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๙ 
(๑๗) แต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  และผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามมาตรา  ๕๖  วรรคสาม 
(๑๘) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๙  

(๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และวรรคสอง 
(๑๙) รับรองรายงานประจําปีของมหาวิทยาลัยและเสนอรายงานนั้นต่อรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
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หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๒๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของส่วนงานใด
หรือของผู้ใดโดยเฉพาะ 

มาตรา ๒๔ การประชุมและวิธีดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๕ ให้มีสภาวิชาการ  ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า
สิบห้าคนแต่ไม่เกินย่ีสิบคนซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจากตําแหน่งของ
ประธานกรรมการและกรรมการ  รวมทั้งอํานาจหน้าที่  ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของ 
สภาวิชาการ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๖ ให้มีสภาพนักงาน  ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการซึ่งเลือกจาก
พนักงานมหาวิทยาลัย 

จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจากตําแหน่งของ
ประธานกรรมการและกรรมการ  ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของสภาพนักงาน  ให้เป็นไป 
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๗ สภาพนักงานมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวง

ของมหาวิทยาลัย 
(๒) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับพนักงานมหาวิทยาลัยและระหว่าง

พนักงานมหาวิทยาลัยด้วยกัน 
(๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
มาตรา ๒๘ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วยประธานกรรมการ

และกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลยั 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่ให้คําแนะนําปรึกษาแก่มหาวิทยาลัย 

ในเรื่องที่เก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัย  และสนับสนุนการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย 
จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจากตําแหน่งของ

ประธานกรรมการและกรรมการ  ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๒๙ ให้มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย 
(๑) ประธานกรรมการ  ได้แก่  อธิการบดี 
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  รองอธิการบดี  ประธานสภาพนักงาน และหัวหน้าส่วนงาน

ตามมาตรา  ๙  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และวรรคสอง 
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หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
และจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดังกล่าวด้วยก็ได้ 

มาตรา ๓๐ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาและกลั่นกรองข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย  เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๒) เสนอการจัดตั้ง  การรวม  และการยุบเลิกส่วนงาน  และการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน

ต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมอบหมาย  

หรือที่มิได้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการใดโดยเฉพาะ 
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด ๆ  อันอยู่ในอํานาจหน้าที่

ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
การประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 

ของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๓๑ ให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการการเงิน 

และทรัพย์สินมหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการอุทธรณ์  ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรมประจํามหาวิทยาลัย 
องค์ประกอบ  จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจาก

ตําแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ  รวมทั้งอํานาจหน้าที่ ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงาน
ของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๒ ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด  และรับผิดชอบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย  และอาจมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี  หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
ตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  เพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้ 

มาตรา ๓๓ อธิการบดีนั้น  จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งโดยคําแนะนําของ 
สภามหาวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๖ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวทิยาลัย 
รองอธิการบดีนั้น  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยคําแนะนําของอธิการบดี  จากผู้มีคุณสมบัติ 

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๖ 
ผู้ช่วยอธิการบดีนั้น  ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๖ 
มาตรา ๓๔ อธิการบดี  รองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี  และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๙  (๔) 

(๕)  (๖)  (๗)  และวรรคสอง  จะแต่งตั้งจากพนักงานมหาวิทยาลัยหรือผู้ซึ่งมิใช่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยก็ได้ 
มาตรา ๓๕ อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี  และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

แต่งตั้งใหม่อีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 
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หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

เม่ืออธิการบดีพ้นจากตําแหน่ง  ให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีพ้นจากตําแหน่งด้วย 
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  อธิการบดีพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๖ 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมด 
(๗) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง  เนื่องจากไม่ผ่านการประเมินผลตามหลักเกณฑ์ที่

สภามหาวิทยาลัยกําหนดตามมาตรา  ๔๖ 
(๘) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
มาตรา ๓๖ อธิการบดีและรองอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย  หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น

ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และได้ทําการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย  หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และได้ทําการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสิบปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  หรือมีประสบการณ์
ด้านการบริหารอื่นตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี 

ผู้ช่วยอธิการบดีต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย  
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  อธิการบดี  รองอธิการบดี  และผู้ช่วยอธิการบดี  
ต้องมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๓๗ อธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง  และให้มีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  
และคําสั่งของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

(๒) จัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการตามระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  รวมทั้งติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 

(๓) จัดหารายได้และทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ   เพื่อสนับสนุนการดําเนินภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย 
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หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๔) จัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย  เพื่อเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๕) บริหารงานบุคคล  การเงิน  การพัสดุ  และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย  

กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมติของสภามหาวิทยาลัย 
(๖) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี 
(๗) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าสว่นงานตามมาตรา  ๙  (๑)  (๒)  และ  (๓) 
(๘) แต่งตั้งและถอดถอนรองหัวหน้าส่วนงานและผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๙  (๔)  (๕)   

(๖)  (๗)  และวรรคสอง  ตามคําแนะนําของหัวหน้าส่วนงาน 
(๙) บรรจุ  แต่งตั้ง  ถอดถอน  และดําเนินการทางวินัยแก่พนักงานมหาวิทยาลัย  ตามข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัย 
(๑๐) เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยด้านต่าง ๆ   และรายงานประจําปีของมหาวิทยาลัย

ต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งของมหาวิทยาลัย  

หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
มาตรา ๓๘ ในกรณีที่อธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองอธิการบดีเป็น 

ผู้รักษาการแทน  ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน  ให้รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน  
ถ้าอธิการบดีมิได้มอบหมาย  ให้รองอธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาการแทน 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี  หรือไม่มีผู้รักษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง  หรือมี
แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๖  
เป็นผู้รักษาการแทน 

มาตรา ๓๙ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีส่วนงาน 
ตามมาตรา  ๙  ที่มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  โดยกําหนดให้เป็นวิทยาเขตได้  ทั้งนี้  ตามที่
สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

ในวิทยาเขตหน่ึง  อธิการบดีอาจมอบอํานาจให้รองอธิการบดีคนหน่ึง  หรือหัวหน้าส่วนงาน 
ตามมาตรา  ๙  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  หรือวรรคสอง  ที่อยู่ในวิทยาเขตน้ัน  ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีเฉพาะ
ในวิทยาเขตนั้นได้ 

มาตรา ๔๐ การบริหารงานภายในของส่วนงานตามมาตรา  ๙  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ในส่วนงานตามมาตรา  ๙  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และวรรคสอง  ให้มีหัวหน้าส่วนงานคนหนึ่ง 
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบส่วนงาน  มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี  
และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้  และจะให้มีรองหัวหน้าส่วนงาน
หรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน  เพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบตามที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมายก็ได้ 
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หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ชื่อตําแหน่ง  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  และการพ้นจากตําแหน่งของหัวหน้าส่วนงาน  
รองหัวหน้าส่วนงาน  หรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานตามวรรคสอง  รวมทั้งอํานาจหน้าที่  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

เม่ือหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๙  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และวรรคสอง  พ้นจากตําแหน่ง   
ให้รองหัวหน้าส่วนงานและผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานน้ันพ้นจากตําแหน่งด้วย 

มาตรา ๔๑ ให้ส่วนงานตามมาตรา  ๙  ที่มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  จัดให้มี
คณะกรรมการประจําส่วนงาน 

ส่วนงานตามมาตรา  ๙  ที่มิได้มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  อาจจัดให้มีคณะกรรมการ
ประจําส่วนงานได้ 

องค์ประกอบ  จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้น
จากตําแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ  รวมทั้งอํานาจหน้าที่  ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงาน
ของคณะกรรมการประจําส่วนงานตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๒ ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี  รองอธิการบดี  และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๙  
ต้องปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา  ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  และจะ
ดํารงตําแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งตําแหน่งในขณะเดียวกันมิได้ 

ผู้ดํารงตําแหน่งตามวรรคหนึ่งอยู่หนึ่งตําแหน่งแล้ว  ให้รักษาการแทนตําแหน่งอื่นได้อีกเพียง 
หนึ่งตําแหน่ง  แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

มาตรา ๔๓ นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้  การรักษาการแทน  การมอบอํานาจ
ให้ปฏิบัติการแทน  ตลอดจนการมอบอํานาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ  ในมหาวิทยาลัย  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่มีกฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  คําสั่ง  หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งหรือกําหนด 
ให้ผู้ดํารงตําแหน่งใดเป็นกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือให้มีอํานาจหน้าที่อย่างใด  ให้ผู้รักษาการแทน 
หรือผู้ปฏิบัติการแทนทําหน้าที่กรรมการ  อนุกรรมการ  หรือมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งนั้น
ในระหว่างที่รักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนด้วย  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๓ 
การประกันคุณภาพและการประเมิน 

 
 

มาตรา ๔๔ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 
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หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๔๕ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย  เพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๖ ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี 
และหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๙  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และวรรคสอง 

ให้อธิการบดีจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา  ๙  (๑)  (๒)  
และ  (๓) 

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๔๗ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

หมวด  ๔ 
การบัญชีและการตรวจสอบ 

 
 

มาตรา ๔๘ ให้มหาวิทยาลัยวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง  แยกตามส่วนงาน 
ของมหาวิทยาลัย  มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย์  หนี้สิน  ทุน  รายได้และค่าใช้จ่าย
ตามความเป็นจริงพร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการน้ัน ๆ  และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายใน
เป็นประจํา 

การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
มาตรา ๔๙ ให้มหาวิทยาลัยจัดทํางบการเงิน  และบัญชีรายรับและรายจ่ายส่งผู้สอบบัญชี

ของมหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
วันเร่ิมและวันสิ้นปีบัญชีของมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๕๐ ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

โดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย  และให้ 
ทําการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปีบัญชี 

มาตรา ๕๑ ให้ผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ   
ที่เก่ียวข้องของมหาวิทยาลัย  เพื่อการนี้ให้มีอํานาจสอบถามอธิการบดีและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องของมหาวิทยาลัยเป็นการเพิ่มเติมได้
ตามความจําเป็น 

มาตรา ๕๒ ให้ผู้สอบบัญชีจัดทํารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยเสนอต่อรัฐมนตรี 
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ให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่รายงานประจําปีของปีที่สิ้นไปนั้น  แสดงบัญชีงบดุล  บัญชีทําการ   
และบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว  พร้อมทั้งแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยในปีที่ล่วงมา
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

มาตรา ๕๓ ให้อธิการบดีเป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

หมวด  ๕ 
การกํากับและดูแล 

 
 

มาตรา ๕๔ รัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่กํากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗  และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ  ในกรณีที่มีปัญหาข้อขัดแย้งในการดําเนินกิจการ
ของมหาวิทยาลัยซึ่ งอาจเกิดความเสียหายต่อส่วนรวม  ให้ รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา   
เม่ือคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว  ให้ผู้ เก่ียวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ
คณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๕๕ บรรดาเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้  
ให้รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 

หมวด  ๖ 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

 
 

มาตรา ๕๖ คณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยมีตําแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศาสตราจารย์ 
(๒) รองศาสตราจารย์ 
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(๔) อาจารย์ 
ศาสตราจารย์นั้น  จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีตําแหน่งทางวิชาการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นได้โดยทําเป็นประกาศ

ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  ให้เป็นไป

ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
มาตรา ๕๗ ศาสตราจารย์พิเศษน้ัน  จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมิได้เป็น

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 
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คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๘ ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถและความชํานาญเป็นพิเศษ  และพ้นจาก
ตําแหน่งไปโดยไม่มีความผิด  สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชา 
ที่ศาสตราจารย์ผู้นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้ 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ให้เป็นไป 
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๕๙ สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์
ประจําของมหาวิทยาลัยเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษได้  โดยคําแนะนําของ
สภาวิชาการ 

อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย
เป็นอาจารย์พิเศษได้  โดยคําแนะนําของคณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานอื่นที่มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดการเรียน
การสอน 

คุณสมบัติ   หลั ก เกณฑ์   และวิ ธี ก ารแต่ งตั้ ง และถอดถอนรองศาสตราจาร ย์พิ เศษ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  และอาจารย์พิเศษ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๐ บุคคลใดได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์  
ศาสตราจารย์พิเศษ  หรือได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ  รองศาสตราจารย์   
รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  หรือตําแหน่งทางวิชาการ 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามพระราชบัญญัตินี้  ให้มีสิทธิใช้ตําแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็นคํานําหน้านาม 
เพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป 

การใช้คํานําหน้านามตามความในวรรคหน่ึง  ให้ใช้อักษรย่อ  ดังต่อไปนี้ 
ศาสตราจารย์  ใช้อักษรย่อ ศ. 
ศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ ศ.  (พิเศษ) 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ใช้อักษรย่อ ศ.  (เกียรติคุณ) 
รองศาสตราจารย์  ใช้อักษรย่อ รศ. 
รองศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ รศ.  (พิเศษ) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ ผศ. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ ผศ.  (พิเศษ) 
การใช้คํานําหน้านามและการใช้อักษรย่อคํานําหน้านามสําหรับตําแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
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หมวด  ๗ 
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 

 
 

มาตรา ๖๑ ปริญญามีสามชั้น  คือ 
ปริญญาเอก เรียกว่า ดุษฎีบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ด. 
ปริญญาโท  เรียกว่า มหาบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ม. 
ปริญญาตรี  เรียกว่า บัณฑิต  ใช้อักษรย่อ บ. 
มาตรา ๖๒ มหาวิทยาลัยมีอํานาจให้ปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มี

การสอนในมหาวิทยาลัย  และให้หรือร่วมให้ปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มี 
การจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นในประเทศ  หรือต่างประเทศ  หรือ 
ขององค์การระหว่างประเทศ 

การกําหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตรชั้นใด และจะใช้อักษรย่อ
สําหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร  ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๖๓ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับกําหนดให้ผู้สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี
ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองได้ 

มาตรา ๖๔ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับกําหนดให้มีประกาศนียบัตรชั้นต่าง ๆ   
และอนุปริญญาได้  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ภายหลังที่ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าแล้ว 

(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 
ภายหลังที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเทา่แล้ว 

(๓) อนุปริญญา  ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งก่อนถึงขั้นได้รับปริญญาตรี 
(๔) ประกาศนียบัตรประเภทอื่น  ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา 
มาตรา ๖๕ มหาวิทยาลัยมีอํานาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งสภามหาวิทยาลัย 

เห็นว่าทรงคุณวุฒิสมควรแก่ปริญญานั้น ๆ  แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย   
ผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ  ในมหาวิทยาลัย  นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในขณะ
ดํารงตําแหน่งนั้นไม่ได้ 

ชั้น  สาขาของปริญญา  และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๖ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเป็นเคร่ืองหมาย
แสดงวิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตร  และอาจกําหนดให้มีครุยประจําตําแหน่ง
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นายกสภามหาวิทยาลัย  ครุยประจําตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ครุยประจําตําแหน่งผู้บริหาร  
หรือครุยประจําตําแหน่งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้ 

การกําหนดลักษณะ  ชนิด  ประเภท  และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ   
และครุยประจําตําแหน่ง  ให้ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่งจะใช้ในโอกาสใด  โดยมีเง่ือนไขอย่างใด  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๗ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
หรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยได้  โดยทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การใช้ตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ตามวรรคหนึ่งเพื่อการค้า  หรือการใช้สิ่งดังกล่าวที่มิใช่
เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย  ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๖๘ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีเคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  หรือเคร่ืองแต่งกาย 
ของนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้  โดยทําเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด  ๘ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๖๙ ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  ครุยประจําตําแหน่ง  เคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  
หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  หรือสิ่งใดท่ีเลียนแบบสิ่งดังกล่าว   
โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้  หรือแสดงด้วยประการใด ๆ  ว่าตนมีปริญญา  อนุปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือ 
มีตําแหน่งใดในมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไม่มีสิทธิ  ถ้าได้กระทําเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้  หรือ 
มีวิทยฐานะหรือมีตําแหน่งเช่นนั้น  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท   
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๐ ผู้ใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๑) ปลอม  หรือทําเลียนแบบซึ่งตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัย  ไม่ว่าจะทําเป็นสีใดหรือทําด้วยวิธีใด ๆ 

(๒) ใช้ตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยปลอม  
หรือซึ่งทําเลียนแบบ  หรือ 

(๓) ใช้  หรือทําให้ปรากฏซึ่งตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  หรือส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัย  ที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ  โดยฝ่าฝืนมาตรา  ๖๗  วรรคสอง 

ถ้าผู้กระทําความผิดตาม  (๑)  เป็นผู้กระทําความผิดตาม  (๒)  ด้วย  ให้ลงโทษตาม  (๒)  แต่กระทงเดียว 
ความผิดตาม  (๓)  เป็นความผิดอันยอมความได้ 

ouclan
Text Box
๗๒



หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๗๑ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้  ภาระผูกพัน  งบประมาณ  และรายได้
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  มาเป็นของมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๒ ให้ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  และส่วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ซึ่งมีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยไปพลางก่อนจนกว่าจะมี
ประกาศของมหาวิทยาลัยจัดตั้งส่วนงานตามมาตรา  ๙  ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๓ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ  เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ตามพระราชบัญญัตินี้และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้   
ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๗๔ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น   
พ.ศ.  ๒๕๔๑  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  คงดํารงตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ 

ในกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีตามวรรคหน่ึงเป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัยให้เปลี่ยน
สถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้นําความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมาใช้บังคับกับผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
โดยอนุโลม 

มาตรา ๗๕ การนับวาระการดํารงตําแหน่งของอธิการบดีตามมาตรา  ๓๕  และหัวหน้าส่วนงาน
ตามมาตรา  ๔๐  ให้นับรวมวาระการดํารงตําแหน่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ด้วย 

มาตรา ๗๖ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี  รองคณบดี  ผู้อํานวยการ  รองผู้อํานวยการ  สถาบัน  
สํานัก  หรือศูนย์  หัวหน้าส่วนราชการ  รองหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
หัวหน้าส่วนงานภายใน  และรองหัวหน้าส่วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้น
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  คงดํารงตําแหน่ง
ดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะครบวาระ  ถ้าบุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องแสดงเจตนา
เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้โดยทําเป็นหนังสือภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ถ้าผู้ดํารงตําแหน่งตามวรรคหนึ่งได้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
และมีคําสั่งบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ก็ให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะครบวาระที่เหลืออยู่  
แต่ถ้าไม่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่กําหนด  ให้พ้นจากตําแหน่ง 
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มาตรา ๗๗ ให้ข้าราชการ   ลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น   
พนักงานราชการ  และพนักงานซึ่งจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ยังคงเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานราชการ  หรือพนักงานซึ่งจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยต่อไป   
และให้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  โดยให้ถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็น 
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะลูกจ้างของส่วนราชการ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานราชการ
หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย  แล้วแต่กรณี 

ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหน่ึง  สิทธิในการเข้าสู่ตําแหน่งศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  หรือตําแหน่งอื่นใดของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามวรรคหน่ึง  และสิทธิ 
ในการเลื่อนตําแหนง่ของข้าราชการ  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ  ลูกจ้างของส่วนราชการ  และพนักงานราชการ
ตามวรรคหน่ึง  ให้ถือว่ามหาวิทยาลัยเป็นส่วนราชการ  และให้ข้าราชการ  ลูกจ้างของส่วนราชการ   
และพนักงานราชการดังกล่าว  รับเงินเดือน  ค่าจ้าง  และเงินอื่นผ่านมหาวิทยาลัยโดยเบิกจ่ายจาก 
เงินงบประมาณแผ่นดิน  งบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจําและเงินอื่นที่เก่ียวข้อง  
และให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ  หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการมาใช้บังคับ  
แล้วแต่กรณี 

สิทธิในการเลื่อนตําแหน่งของลูกจ้างของส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ 

ในกรณีที่นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ  หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการมาใช้บังคับ   
แต่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้หรือมีกรณีที่ไม่อาจนํามาใช้บังคับได้ด้วยเหตุใด  ให้การดําเนินการ 
ในส่วนที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้หรือในส่วนที่ไม่อาจนํามาใช้บังคับได้  เป็นไปตามข้อบังคับที่ 
สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

มาตรา ๗๘ ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา  ๗๗  ผู้ใด 
(๑) แสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ตามพระราชบัญญัตินี้โดยทําเป็นหนังสือภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้มหาวิทยาลัย
ดําเนินการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  แล้วแต่กรณี  โดยไม่ต้องประเมิน 

(๒) แสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้โดยทําเป็นหนังสือภายหลังกําหนดเวลาตาม  (๑)  แต่ไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เม่ือมหาวิทยาลัยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามีความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่
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มหาวิทยาลัยกําหนด  ให้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องทดลอง
ปฏิบัติงาน 

(๓) แสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตินี้โดยทําเป็นหนังสือภายหลังกําหนดเวลาตาม  (๒)  ถ้ามหาวิทยาลัยเห็นว่าการรับบุคคลนั้น
เข้าทํางานจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย  และมีอัตราที่จะรับเข้าทํางานได้  ให้ดําเนินการตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

ให้สภามหาวิทยาลัยกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการส่งเสริมและสนับสนุนข้าราชการ
และลูกจ้างของส่วนราชการ  เพื่อเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  
ทั้งนี้  ตามที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

เม่ือข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการที่แสดงเจตนาตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ได้รับบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยแล้ว  ให้ได้รับเงินเดือน  ค่าจ้าง  สวัสดิการ  และประโยชน์
ตอบแทนอย่างอื่นไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับอยู่ก่อนเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๗๙ ในกรณีที่ตําแหน่งข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการในมหาวิทยาลัยว่างลง  
ไม่ว่าจะว่างอยู่ก่อนหรือภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยุบเลิกตําแหน่งนั้นและให้โอนอัตราตําแหน่ง
และเงินงบประมาณแผ่นดินประจําอัตรา รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
และเงินอื่นที่เก่ียวข้องซึ่งตั้งไว้สําหรับตําแหน่งนั้นไปเป็นของมหาวิทยาลัย  และให้ถือว่าการโอนงบประมาณ
ดังกล่าวเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

มาตรา ๘๐ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับการบรรจุ  แต่งตั้ง  และได้รับค่าจ้างจาก
งบประมาณแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๘๑ ข้าราชการซึ่งได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗๘  ให้ถือว่า
เป็นการให้ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย 

ลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ตามมาตรา  ๗๘  ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะทางราชการยุบตําแหน่ง  และให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง 

ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการอยู่แล้ว  ให้มีสิทธิขอเป็นสมาชิกต่อไปได้
แม้จะออกจากราชการแล้ว  ในกรณีเช่นนี้  ให้ถือว่าเป็นข้าราชการบํานาญ  และมีสิทธิได้รับสวัสดิการ 
จากทางราชการเช่นเดียวกับผู้ได้รับบํานาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะข้าราชการบํานาญแล้ว  ให้ได้รับยกเว้น 
ไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะประกันตนด้วยความสมัครใจ 
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ลูกจ้างประจําของส่วนราชการผู้ใดที่เป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจ้างประจํา 
ของส่วนราชการ  ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  หากได้เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและสมัครเข้าเป็นสมาชิก
กองทุนสํารองเล้ียงชีพที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น  ถ้าผู้นั้นได้โอนเงินสะสม  เงินสมทบ  และเงินผลประโยชน์อื่น
ที่ได้รับจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจ้างประจําของส่วนราชการ  ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  เข้ากองทุน
สํารองเลี้ยงชีพที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น  ให้นับระยะเวลาการเป็นสมาชิกต่อเนื่องกันได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๘๒ ให้คณะกรรมการประจําคณะ  สถาบัน  สํานัก  หรือศูนย์และคณะกรรมการอื่น
ที่ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และดํารงตําแหน่งอยู่ในวัน
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ทําหน้าที่คณะกรรมการประจําส่วนงานนั้น หรือทําหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตั้ง
หรือเลือกจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งหรือเลือกคณะกรรมการขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งต้องไม่เกิน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๘๓ ให้ประธานกรรมการและกรรมการสภาคณาจารย์ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และประธานกรรมการและกรรมการสภาข้าราชการ  พนักงาน   
และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เป็นประธานกรรมการและกรรมการสภาคณาจารย์  และประธานกรรมการ
และกรรมการสภาข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างต่อไปจนกว่าจะได้มาซึ่งประธานกรรมการและกรรมการ
สภาพนักงานตามพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในระหว่างที่ยังมีข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา  ๗๗  เป็นผู้ปฏิบัติงาน 
ในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการดังกล่าวมีส่วนร่วม 
ในกิจการของสภาพนักงานโดยเท่าเทียมกับพนักงานมหาวิทยาลัยด้วย  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย 

มาตรา ๘๔ ให้ผู้ซึ่งเป็นศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์พิเศษ  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ   
รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  และอาจารย์
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  อยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  มีฐานะเป็นศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์พิเศษ  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ   
รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  และอาจารย์
ของมหาวิทยาลัยต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยต่อไป 
ตามพระราชบัญญัตินี้จนครบกําหนดเวลาที่ได้รับการแต่งตั้ง 
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มาตรา ๘๕ การออกข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่ง  หรือการกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในระหว่างที่ยังมิได้ออกข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่ง  หรือกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามวรรคหนึ่ง  ให้นําพระราชกฤษฎีกา  ข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยของรัฐ
พัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกํากับของรัฐ  มีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ
และมีความคล่องตัว  สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  
และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  ดังน้ัน  สมควรปรับปรุง 
การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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ภาคผนวก ค. 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ง. 
หลักเกณฑ์ ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือ 

   การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก จ. 
ค ำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี  

และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
 
 



 
 

ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี 
 และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  
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ภาคผนวก ฉ.  
แบบ ผ.9   (แบบค ำของบประมำณโครงกำรใหม่) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ ผ.9 (แบบค ำของบประมำณโครงกำรใหม่) 
                                                

โครงการ.................................................................................ปีงบประมาณ.......................................... 

 ฝ่าย/สาขาวิชา/แขนงวิชา/หน่วยงาน ........................คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ประเภทโครงการ  (กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าง ) 

    เกี่ยวกับบริการ/การรักษาพยาบาลฯ การจัดบรรยาย / workshop   โครงการอื่นๆ (ระบุ).....  

หลักการและ
เหตุผล 

..................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................. 

ผลลัพธ์ (Outcomes) (ระบุ 1-3 ข้อ) 1)............................2)......................................3)..................................... 
ผลกระทบ (Impacts) (ระบุ 1-3 ข้อ) 1)............................2)......................................3)...................................... 

วัตถุประสงค ์ วัตถุประสงค์หลัก ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ) 

1-3 ข้อ (เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพที่วัดได้หรือบ่งบอกถึงความส าเร็จหรือการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ท้าท้าย เช่น ร้อยละความพึงพอใจ จ านวนผู้เข้าร่วม จ านวนผลงาน 
ฯลฯ อาจระบุเป็น ข้อๆ) 

(ค่าที่ตั้งไว้สอดคล้องกับตัวชี้วัดเพื่อชี้วัด
ความส าเร็จของวัตถปุระสงค์ของโครงการ ) 

2.  

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ของโครงการ 

 1-3 ข้อ (โปรดระบุ) (ตามความเหมาะสม เช่น จ านวนผู้เข้าร่วม/ความพึงพอใจ (ควรท า 5 ระดับ)/จ านวนครั้งที่จัด/ จ านวนผลงาน/
จ านวนครั้งที่จัด/ปี จ านวนครั้งของการแก้ปัญหา/หรือวัดระดับผลสัมฤทธิ์ 1.(P-Plan) มีการวางแผน  2.(D-Do) มีการด าเนินการตาม
แผน 3.(C-Check) มีการตรวจสอบรายงานผลผู้บริหาร 4. (A-Action) มีการแก้ไขปรับปรุงผล และแจ้งผู้มีส่วนเกีย่วขอ้งเพื่อ
ด าเนินการ 5. การด าเนินงานตาม วงจร PDCA  มีการด าเนินการและพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง) 

ความถี่กิจกรรม (ระบุจ านวนครั้งโดยประมาณในรอบปีงบประมาณ เช่น 1 ครั้งต่อปี ทกุสัปดาห ์เดือนละ 1-2 คร้ัง ) 

ความสอดคล้อง (กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าง ) 

 ยุทธศาสตร์/
กลยุทธคณะฯ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะ ข้อที่..... (ระบุ) 
สอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ ข้อที่....... (ระบุ) 

 ตัวชี้วัด 

(คณะ/IQA/ค ารับรองฯ) 

ตัวชี้วัดที่.......   (ให้ระบุเป็นข้อๆ (อาจมากกว่า 1ขอ้) ตามความสอดคล้อง/สาขาวิชา/หน่วยงาน หรือ ความเห็นในการปรับตัวชี้วัดจาก
ที่ประชุมในหน่วยงาน/สาขาวิชา ที่เห็นว่ามีความสอดคล้อง  

 แผนงาน/ 
กลุ่มโครงการ 

(ถ้ามี) 

แผน/แนวการ
ด าเนินการ 

กิจกรรม (รายละเอียดหรือก าหนดการ/ สถานที่/อื่นๆ) ช่วงเวลาด าเนินการ(ระบุวัน/เวลาเริ่มต้น-ส้ินสุด) 

1.   

2.   

รายการ  จ านวนเงิน (บาท) 



 
 

งบประมาณ  (ค่าเดินทาง/ที่พัก/อาหาร/ของที่ระลึก/อ่ืนๆ) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

1.      

2.      

รวม  

รายรับ (ถ้ามี ประมาณการ) (ระบุรายการ ค่าลงทะเบียน/เงินบริจาค/อื่นๆ) 

สถานที่   

กลุ่มเป้าหมาย  ระบุกลุ่มเป้าหมาย (อาจารย์/นกัศึกษา/บุคลากร/ผู้รับบริการ/
ฯลฯ) และจ านวนประมาณการ) 

 

จ านวน........................คน (แยกประเภท)  

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

…………………………………………. 

(                                        ) 

หัวหน้าโครงการ 
 วันที่เสนอ............/.................../.............. 

เห็นควรอนุมัติ 

…………………………………………. 

(                                         ) 

หน.สาขาวิชา/หน.แขนงวิชา/หน่วยงาน/รองคณบดีฝ่าย.............................................. 

วันที่อนุมัติ............/.................../.............. 
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ภาคผนวก ช.  
แบบ ผ.10 (แบบค ำของบประมำณโครงกำรประจ ำ (เดิม)) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ ผ.10 (แบบค ำของบประมำณโครงกำรประจ ำ (เดิม)) 

โครงการ..............................................................................ปีงบประมาณ........................................ 

 ฝ่าย/สาขาวชิา/แขนงวชิา/หนว่ยงาน................................คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลัยขอนแก่น  

ประเภทโครงการ  (กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าง) 

    เกี่ยวกับบริการ/การรักษาพยาบาลฯ การจัดบรรยาย / workshop   โครงการอื่นๆ (ระบุ)..... 

หลักการและ
เหตุผล 

............................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................ 
ผลลัพธ์ (Outcomes) (ระบุ 1-3 ข้อ) 1)............................2)......................................3)..................................... 
ผลกระทบ (Impacts) (ระบุ 1-3 ข้อ) 1)............................2)......................................3)...................................... 

สรุปผลการ
ด าเนินงานปีที่
ผ่านมา 

ผลเชิงปริมาณ (เชน่ จ านวนผู้เข้าร่วม จ านวนกิจกรรม จ านวนสือ่ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ) 

ผลเชิงคุณภาพ (เช่น ความคุ้มคา่  ระดับความพึงพอใจ ความสขุที่เกิดขึ้น ความเสี่ยง/ปัญหา ฯลฯ) 

งบประมาณที่ใช้ (ค่าตอบแทน/ค่าวัสดุ อื่นๆ) 

ปัญหา/อุปสรรคที่พบ  

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์หลัก ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ) 

1-3 ข้อ (โปรดระบุ)  ( เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพที่วัดได้หรือบ่งบอกถึง
ความส าเร็จหรือการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ท้าท้าย เช่น ร้อยละความพึงพอใจ 
จ านวนผู้เข้าร่วม จ านวนผลงาน ฯลฯ อาจระบุเป็น ข้อๆ) 

(ค่าที่ตั้งไว้สอดคล้องกับตัวชี้วัดเพ่ือชี้วัด
ความส าเร็จของวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ) 

เป้าหมาย/
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 

ของโครงการ 

1-3 ข้อ (โปรดระบุ) (ตามความเหมาะสม เช่น จ านวนผู้เข้าร่วม/ความพึงพอใจ (ควรท า 5 ระดับ)/จ านวนครั้งที่จัด/ จ านวน
ผลงาน/จ านวนครั้งที่จัด/ปี จ านวนครั้งของการแกป้ัญหา/หรือวัดระดับผลสัมฤทธิ์ 1.(P-Plan) มีการวางแผน  2.(D-Do) มีการ
ด าเนินการตามแผน 3.(C-Check) มีการตรวจสอบรายงานผลผู้บริหาร 4. (A-Action) มีการแก้ไขปรับปรุงผล และแจ้งผู้มีส่วน
เกี่ยวขอ้งเพื่อด าเนินการ 5. การด าเนินงานตาม วงจร PDCA  มีการด าเนินการและพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง) 

ความถี่กิจกรรม (ระบุจ านวนครั้งโดยประมาณในรอบปีงบประมาณ เช่น 1 ครั้งต่อปี ทกุสัปดาห ์เดือนละ 1-2 คร้ัง ) 

ความสอดคล้อง (กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าง ) 

 ยุทธศาสตร์/ 
กลยุทธคณะฯ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะ ข้อที่..... (ระบุ) 
สอดคล้องกับกลยุทธ์คณะ ข้อที่....... (ระบุ) 

 ตัวชี้วัด 

(คณะ/IQA/ค ารับรองฯ) 

ตัวชี้วัดที่.......   (ให้ระบุเป็นข้อๆ (อาจมากกว่า 1ขอ้) ตามความสอดคล้อง/สาขาวิชา/หน่วยงาน หรือ ความเห็นในการปรับตัวชี้วัด
จากที่ประชุมในหนว่ยงาน/สาขาวิชา ที่เห็นว่ามีความสอดคล้อง  

 แผนงาน/ 
กลุ่มโครงการ 

 

(ถ้ามี) 



 
 

แผน/แนวการ
ด าเนินการ 

กิจกรรม (รายละเอียดหรือก าหนดการ/ สถานที่/อื่นๆ) ช่วงเวลาด าเนินการ(ระบุวัน/เวลาเริ่มต้น-ส้ินสุด) 

1.   

2.   

งบประมาณ  รายการ  

(ค่าเดินทาง/ที่พัก/อาหาร/ของที่ระลึก/อื่นๆ) 

จ านวนเงิน (บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ 

1.      

2.      

รวม   

รายรับ (ถ้ามี ประมาณการ) (ระบุรายการ ค่าลงทะเบียน/เงินบริจาค/อื่นๆ) 

สถานที่   

กลุ่มเป้าหมาย  ระบุกลุ่มเป้าหมาย(อาจารย์/นักศึกษา/บุคลากร/ผู้รับบริการ/
ฯลฯ)และจ านวนประมาณการ) 

 

จ านวน........................คน (แยกประเภท)  

ผู้รับผิดชอบ  

 

…………………………………………. 

(                                        ) 

หัวหน้าโครงการ 
 วันที่เสนอ............/.................../.............. 

เห็นควรอนุมัติ 

…………………………………………. 

(                                         ) 

หน.สาขาวิชา/หน.แขนงวิชา/หน่วยงาน/รองคณบดีฝ่าย............. 

วันที่อนุมัติ............/.................../.............. 
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ภาคผนวก ซ.  
แบบ ผ.11 (แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม) 

 
 

 
 

 



 
 

แบบ ผ.11 (แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม) 

โครงการ...............................................................................รหัส.......................ปีงบประมาณ.......................... 

 ภาควิชา /หน่วยงาน ...........................................คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1.ประเภทโครงการ  (กรุณาท าเครื่องหมาย  ใน ) 

    เกี่ยวกับบริการ/การรักษาพยาบาลฯ การจัดบรรยาย / workshop   โครงการอื่นๆ  

2.สนับสนุนยุทธศาสตร์คณะด้าน  (กรุณาท าเครื่องหมาย  ใน ) 

    1. การผลิตบณัฑติฯ  2. การวิจัยฯ  3. การบริการวิชาการฯ  4. การพัฒนาระบบ ดิจิตอล  5. การบริหารจดัการฯ  
   6. การพัฒนาสู่ความเป็นสากล 

3. แผนปฏิบัติการ 

วัตถุประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย
(หน่วยนับ)  

()บรรลุป้าหมาย                      
(X) ไม่บรรลุป้าหมาย 

1. 

 

(เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพที่วัดได้หรือบ่งบอกถึงความส าเร็จหรือการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ท้าท้าย 
เช่น ร้อยละความพึงพอใจ จ านวนผู้เข้าร่วม จ านวนผลงาน ฯลฯ อาจระบุเป็น ข้อๆ ส าหรับภาควิชา
ควรระบุความสอดคล้องในการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา) 

  

2.    

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 

ของโครงการ 
(โปรดระบุ) 

(ตามความเหมาะสม เช่น จ านวนผู้เข้าร่วม/ความพึงพอใจ  
(ควรท า 5 ระดับ)/จ านวนคร้ังที่จัด/ จ านวนผลงาน/จ านวนคร้ังที่จัด/ปี 
จ านวนคร้ังของการแก้ปัญหา/หรือวัดระดับผลสัมฤทธิ์  

1. (P-Plan) มีการวางแผน  2.(D-Do) มีการด าเนินการตามแผน  
3. (C-Check) มีการตรวจสอบรายงานผลผู้บริหาร 4. (A-Action)  
มีการแก้ไขปรับปรุงผล และแจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ  
5. การด าเนินงานตาม วงจร PDCA  มีการด าเนินการและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง) 

  

3. ความสอดคล้อง (กรุณาท าเครื่องหมาย  ใน )  

 ตัวช้ีวัด ส าคัญ 
     /ท้าทาย 

(คณะฯ/ค ารับรองฯ) 
 

ตัวชี้วัดที่......ตัวชี้วัดที.่......   (ให้ระบุเป็นข้อๆ (อาจมากกว่า 1ข้อ) ตามความสอดคล้องโดยอ้างอิง
จากข้อตกลงการปฏิบัติราชการของฝ่าย/ภาควิชา/หน่วยงาน หรือ ความเห็นในการปรับตัวชี้วัด
จากที่ประชุมในหน่วยงาน/ภาควิชา ทีเ่ห็นว่ามีความสอดคล้อง : ให้ระบุเป็นข้อๆใส่   ( , ) เมื่อมี
หลายข้อ).    

 

 กลยุทธคณะฯ   

 กลุ่มโครงการ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

4. ผลการด าเนินการ * ถ้าโครงการช่องใดไม่มีข้อมูลที่ต้องรายงานให้ท าเครื่องหมาย ( - ) ร้อยละความพึงพอใจ 

ล า 

ดับ 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ  

รายละเอียดกิจกรรม 

 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

 

จ านวน
คน 

 

ระบุรายการงบจ่ายจริง (บาท) ผู้จัด
โครงการ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ 

1 (รายละเอียดการด าเนินการ/การ
บรรลุเป้าหมาย/ สถานที่/อื่นๆ) 

(วันเวลา/แนบ
ก าหนดการ) 

แต่ละ
กิจกรรม 

    ค่า
เป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

2        

รวม  (ค่าเดินทาง/ที่พัก/อาหาร/ของที่ระลึก/อื่นๆ) 

รายรับ  (ถ้ามีระบุรายการ ค่าลงทะเบียน/เงินบริจาค/อื่นๆ) 

งบคงเหลือ (รวมรายรับ)  

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ระบุกลุ่มเป้าหมาย(อาจารย์/นักศึกษา/บุคลากร/ผู้ป่วย/ฯลฯ) จ านวน......คน (แยกกลุ่ม) 

ผู้รับผิดชอบ  

 
5. สรุปโครงการแบบย่อ (ตัวอย่างแนวการเขียน ปรับตามความเหมาะสม)  
(คล้ายๆ ข่าวปประชาสัมพันธ์ เขียนแบบการเขียนเรียงความให้สามารถส่ือความและเข้าใจได้ง่าย) 

 

 

 

 

 

 

6. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อโครงการ (โปรดระบุเป็นข้อๆ) 

ความส าเร็จตามโครงการวัตถุประสงค์                                                
(อะไรคือจุดแข็ง/โอกาสการพัฒนา/Good/Best practice(ปัจจัย/แนวทางที่ดี) 

ภาวะความเสี่ยง 

(ปัจจัยคุกคาม/จุดอ่อน) 

ภายในคณะฯ ภายนอกคณะฯ ภายในคณะฯ ภายนอกคณะฯ 

1. 1. 1. 1. 

2. 2. 2. 2. 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

1. 

2. 

 

 



 
 

7.แนวทางการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น  

(ใช้ระบบPDCA/แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี /ธรรมมาภิบาล/ข้อคิดเห็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง/การระดมสมอง) 

1.  

2. 

8.เกิดความสุขหรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ส่งผลต่อคณะและกลุ่มเป้าหมายอย่างไร) 

1.  

2. 

9.ประโยชน์ที่ได้รับส่งผลต่อกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัยอย่างไร 

1.  

2. 

10.ประโยชน์ที่ได้รับส่งผลต่อกระบวนการบริการวิชาการอย่างไร 

1.  

2. 

*  โปรดแนบรายช่ือบุคลากรของคณะ (อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี) ที่เข้ารว่มในกิจกรรม (หรือส่งส าเนาใบเซน็ช่ือ) 
 

         ......................................................... 
       (                                             ) 
รองคณบด/ีหน.สาขาวิชา/หน.แขนงวิชา/หน่วยงาน 

         วันท่ี .......... เดือน .............พ.ศ. ........ 
 
 
 (กรุณาส่งรายงานแผนและประกนัคุณภาพ ภายใน 30 วันหลังจากด าเนินโครงการแล้วเสร็จ หรือพรอ้มการส่งเบิกจา่ยการเงิน)  
 

 
 
 
 

......................................................... 
(                                             ) 

ผู้รายงาน 
วันท่ี .......... เดือน .............พ.ศ. ........ 
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