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ค ำน ำ 

รายงานผลการติดตามงาน (Program Monitoring Report) ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือก ากับติดตาม และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดส าคัญ และโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2559 
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 โดยเอกสารฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 
1 ตุลาคม 2559 – วันที่ 30 กันยายน 2560 

แบบรายงานผลการติดตามงาน (Program Monitoring Report) ครั้งนี้ ได้สร้างขึ้นเพ่ือให้
ครอบคลุมประเด็นในการก ากับติดตาม และการรายงานผลซึ่งประกอบด้วยผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการและกิจกรรม โดยการเทียบเคียงกับค่าเป้าหมาย 

ขอขอบคุณ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่ร่วมสร้างผลงาน และหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนขอขอบคุณผู้บริหารระดับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ให้ข้อมูล
ร่วมวิเคราะห ์และเรียบเรียงรายงาน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานฯ ฉบับนี้ จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

  
 

 กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บทสรุปผู้บริหำร 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดท าขึ้นภายใต้หลักการ   
ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 - 2562 ซึ่งได้
ก าหนดเป้าหมายเป็น “มหำวิทยำลัยวิจัยชั้นน ำระดับโลก” และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีอัตลักษณ์          
มีคุณภาพ มาตรฐาน ความเป็นเลิศ มีบทบาทในการชี้น า ตอบสนองความต้องการและเตือนสติของสังคม เป็น
ทีย่อมรับของสังคมในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ และนานาชาติ“เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าอันดับ 
1 ใน 80 ของเอเชีย และ 1 ใน 400 ของโลก” ภายใต้เสาหลัก (Strategic Pillar) 4 เสาหลัก คือ (1) Green 
and Smart Campus : เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดที่ค า นึงถึงผลกระทบด้าน
สิ่ งแวดล้อม (2) Excellence Academy : เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางศิลปะวิทยาการ (3) Culture 
and Care Community : เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยและดูแลชุมชน รวมทั้งส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม    
(4) Creative Economy: เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ตามพันธกิจสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเชิง
สร้างสรรค์ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 10 ประเด็นยุทธศาสตร์ 40 กลยุทธ์ 125 โครงการ 

ผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – วันที่ 30 กันยายน 2560)      
ตามแผนปฎิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น สรุปได ้ดังต่อไปนี้  

1) ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดระดับยุทธศำสตร์ 10 ประเด็นยุทธศำสตร์ รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 
34 ตัว ระดับควำมส ำเร็จของผลกำรด ำเนินงำนอยู่ใน ระดับ 4.67 (ร้อยละ 93.40) โดยมีตัวชี้วัดที่บรรลุ
ตามเป้าหมาย จ านวน 25 ตัว และตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุตามเป้าหมาย จ านวน 9 ตัว ประกอบด้วย 

(1) ตัวชี้วัดที่ 11 : ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด 
(2) ตัวชี้วัดที่ 16 : ร้อยละของผลงานวิจัยเพิ่มข้ึน (วิทยาเขตหนองคาย) 
(3) ตัวชี้วัดที่ 17 : จ านวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้าศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของเป้าหมายที่ก าหนด 

(วิทยาเขตหนองคาย) 
(4) ตัวชี้วัดที่ 18 : ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งวิชาการเพ่ิมข้ึน (วิทยาเขตหนองคาย) 
(5) ตัวชี้วัดที่ 20 : ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าทั้งในประเทศและต่างประเทศ และศึกษาต่อ

ภายในระยะเวลา 1 ปี 
(6) ตัวชี้วัดที่ 22 : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตทั้งทางด้านความสามารถ

เชิงวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรม 
(7) ตัวชี้วัดที่ 26 : ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ในวารสารที่อยู่ใน

ฐานข้อมูล SCOPUS/ISI ต่อจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งหมด 
(8) ตัวชี้วัดที่ 29 : ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนทุกระดับตั้งแต่ 3 เดือนขึ้น ที่ไปต่างประเทศ

และมาประเทศไทยต่อจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 
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(9) ตัวชี้วัดที่ 30 : ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ ทั้ง Academic reputation 
และ Employer reputation ในระดับ World Ranking 

2) ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 10 ประเด็นยุทธศำสตร์  รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 125
โครงกำร ระดับควำมส ำเร็จของผลกำรด ำเนินงำนอยู่ใน ระดับ 4.89 (ร้อยละ 97.70) โดยมีโครงการ/
กิจกรรม ที่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 121 โครงการ/กิจกรรม และไม่บรรลุตามเป้าหมาย จ านวน 4 โครงการ/
กิจกรรม ประกอบด้วย 

(1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาตัวเองเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

(2) โครงการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารวิทยาเขตหนองคาย 
(3) โครงการปรับกระบวนการรับเข้าให้มีความหลากหลายเพ่ือให้สามารถรับนักศึกษาในพ้ืนที่

และเชื่อมโยงไปยังประเทศเพ่ือนบ้านได้ (วิทยาเขตหนองคาย) 
(4) โครงการเพ่ิมหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและจ านวนบัณฑิตศึกษาโดยเน้นหลักสูตรที่บูรณาการ

และหลักสูตรนานาชาติ 
ในส่วนของผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในแต่ละประเด็นประเด็นยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนำสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว ประกอบด้วยตัวชี้วัดของ

ยุทธศาสตร์ 2 ตัวชี้วัด และ 12 โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน พบว่า ความส าเร็จของตัวชี้วัด เท่ากับ 
5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก และความส าเร็จของโครงการ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก ภาพรวมความส าเร็จ
ในระดับประเด็นยุทธศาสตร์ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : เป็นอุทยำนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม ประกอบด้วยตัวชี้วัด      
ของยุทธศาสตร์ 4 ตัวชี้วัด และ 14 โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน พบว่า ความส าเร็จของตัวชี้วัด 
เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก และความส าเร็จของโครงการ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก ภาพรวม
ความส าเร็จในระดับประเด็นยุทธศาสตร์ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก   

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : สร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำร ประกอบด้วยตัวชี้วัด         
ของยุทธศาสตร์ 5 ตัวชี้วัด และ 21 โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน พบว่า ความส าเร็จของตัวชี้วัด 
เท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับ ดีมาก และความส าเร็จของโครงการ เท่ากับ 4.90 อยู่ในระดับ ดีมาก ภาพรวม
ความส าเร็จในระดับประเด็นยุทธศาสตร์ เท่ากับ 4.85 อยู่ในระดับ ดีมาก โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ
แล้วไม่เป็นไปตามแผนและเป้าหมาย 1 โครงการ/กิจกรรม คือ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์
พัฒนาตัวเองเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : พัฒนำวิทยำเขตหนองคำยเป็นประตูสู่อนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง  
ประกอบด้วยตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ 4 ตัวชี้วัด และ 8 โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน พบว่า 
ความส าเร็จของตัวชี้วัด เท่ากับ 3.28 อยู่ในระดับ พอใช้ และความส าเร็จของโครงการ เท่ากับ 4.56 อยู่ใน
ระดับ ดีมาก ภาพรวมความส าเร็จในระดับประเด็นยุทธศาสตร์ เท่ากับ 3.92 อยู่ในระดับ ดี โดยมีโครงการ/
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กิจกรรมที่ด าเนินการแล้วไม่เป็นไปตามแผนและเป้าหมาย 2 โครงการ/กิจกรรม คือ (1) โครงการปรับปรุง
โครงสร้างการบริหารวิทยาเขตหนองคาย (2) โครงการปรับกระบวนการรับเข้าให้มีความหลากหลายเพ่ือให้
สามารถรับนักศึกษาในพื้นที่และเชื่อมโยงไปยังประเทศเพ่ือนบ้านได้  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 : เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้ำนกำรผลิตบัณฑิต ประกอบด้วยตัวชี้วัด         
ของยุทธศาสตร์ 3 ตัวชี้วัด และ 22 โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน พบว่า ความส าเร็จของตัวชี้วัด 
เท่ากับ 4.65 อยู่ในระดับ ดีมาก และความส าเร็จของโครงการ เท่ากับ 4.91 อยู่ในระดับ ดีมาก ภาพรวม
ความส าเร็จในระดับประเด็นยุทธศาสตร์ เท่ากับ 4.78 อยู่ในระดับ ดีมาก โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ
แล้วไม่เป็นไปตามแผนและเป้าหมาย 1 โครงการ/กิจกรรม คือ โครงการเพ่ิมหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและจ านวน
บัณฑิตศึกษาโดยเน้นหลักสูตรที่บูรณาการและหลักสูตรนานาชาติ 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 : เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้ำนกำรวิจัย ประกอบด้วยตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ 
4 ตัวชี้วัด และ 17 โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน พบว่า ความส าเร็จของตัวชี้วัด เท่ากับ 4.82 อยู่ใน
ระดับ ดีมาก และความส าเร็จของโครงการ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก ภาพรวมความส าเร็จในระดับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ เท่ากับ 4.91 อยู่ในระดับ ดีมาก  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 7 : พัฒนำมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นสำกล ประกอบด้วยตัวชี้วัดของ
ยุทธศาสตร์ 5 ตัวชี้วัด และ 12 โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน พบว่า ความส าเร็จของตัวชี้วัด เท่ากับ 
4.69 อยู่ในระดับ ดีมาก และความส าเร็จของโครงการ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก ภาพรวมความส าเร็จ
ในระดับประเด็นยุทธศาสตร์ เท่ากับ 4.85 อยู่ในระดับ ดีมาก  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 8 : เป็นศูนย์กลำงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วยตัวชี้วัด     
ของยุทธศาสตร์ 2 ตัวชี้วัด และ 5 โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน พบว่า ความส าเร็จของตัวชี้วัด เท่ากับ 
5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก และความส าเร็จของโครงการ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก ภาพรวมความส าเร็จ
ในระดับประเด็นยุทธศาสตร์ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 9 : เป็นองค์กรที่มีควำมห่วงใยต่อสังคม ประกอบด้วยตัวชี้วัดของ
ยุทธศาสตร์ 2 ตัวชี้วัด และ 8 โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน พบว่า ความส าเร็จของตัวชี้วัด เท่ากับ 
5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก และความส าเร็จของโครงการ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก ภาพรวมความส าเร็จ
ในระดับประเด็นยุทธศาสตร์ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 10 : ศูนย์กลำงของเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ของภูมิภำค ประกอบด้วยตัวชี้วัด     
ของยุทธศาสตร์ 3 ตัวชี้วัด และ 6 โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน พบว่า ความส าเร็จของตัวชี้วัด เท่ากับ 
5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก และความส าเร็จของโครงการ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก ภาพรวมความส าเร็จ
ในระดับประเด็นยุทธศาสตร์ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก  
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เสำหลักท่ี 1 : Green and Smart Campus  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 7 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล 62 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 8 เป็นศูนย์กลางการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 68 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 9 เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม 72 

เสำหลักท่ี 4 : Creative Economy  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 10 ศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาค 
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เสาหลักที ่1 Green and Smart Campus

5.00

1. ร้อยละความพงึพอใจของนกัศึกษาและบคุลากรต่อจดัการสภาพแวดล้อม

ของมหาวทิยาลัย

60% 65% 70% 75% 80% 80.19% 5.00

2. ปริมาณไฟฟา้รวมทีใ่ชใ้นป ี2560 ลดลงร้อยละ 5 เมือ่เทยีบกบัการใช้

ไฟฟา้รวมในป ี2559

ลดลง

 1%

ลดลง

2%

ลดลง

3%

ลดลง

4%

ลดลง

5%

3. ปริมาณขยะทีเ่กดิขึน้ในมหาวทิยาลัยขอนแกน่ในแต่ละวนัได้รับการ

จดัการทัง้หมด และของเสียทีน่ ากลับมาใชใ้หม่

30% 40% 50% 60% 70%

4. มพีืน้ทีสี่เขยีว และสวนสาธารณะเพิม่ขึน้ทกุปทีีส่ามารถใชป้ระโยชน์

ร่วมกนัทัง้ทางด้านนนัทนาการ กฬีา อทุยานการเรียนรู้และการเรียนรู้ทาง

ธรรมชาติ ศิลปวฒันธรรม

20% 25% 30% 35% >40% 47.44% 5.00

5.00

5. นกัศึกษามหาวทิยาลัยขอนแกน่สามารถเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศได้ในทกุพืน้ทีใ่นมหาวทิยาลัย (ทีพ่กัอาศัย แหล่งเรียนรู้ และอาคาร

เรียน และพืน้ทีห่รืออาคารสาธารณะทีใ่หบ้ริการและท ากจิกรรมร่วมกนัของ

บคุลากร

มี

แผน

พฒันาฯ

ส ารวจ

พืน้ที่

บริการ

จดุ

บริการ

 2 พืน้ที่

จดุ

บริการ

 3 พืน้ที่

จดุ

บริการ

 4 พืน้ที่

ครอบคลุม

ทกุพืน้ที่

5.00

6. มแีหล่งเรียนรู้ทีส่ามารถใหบ้ริการทัง้บคุคลภายในและภายนอกได้ 1 แหง่ 2 แหง่ 3 แหง่ 4 แหง่ 5 แหง่ 5 แหง่ 5.00

7. จ านวนผู้ใชบ้ริการแหล่งเรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอก 8 แสน

คน

8.5 แสน

คน

9 แสน

คน

9.5 แสน

คน

1 ล้าน

คน

2,113,394 

คน
5.00

8. ความพงึพอใจของผู้ใชบ้ริการแหล่งเรียนรู้ทกุประเภท 65% 70% 75% 80% 85% 88.44% 5.00

4.80

9. มกีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นกระบวนการท างานในหนว่ยงาน

ของมหาวทิยาลัย

ไม่มีการ

พัฒนา

ระบบ

อยูใ่น

ระหวา่ง

พัฒนา

ระบบใหม่

 1 ระบบ

อยูใ่น

ระหวา่ง

พัฒนา

ระบบใหม่

 2 ระบบ

มีระบบ

ใหม่ 1 

ระบบ

มีระบบ

ใหม่ 2 

ระบบ

10

ระบบ

5.00

10. กระบวนการท างานในหนว่ยงานของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ในแต่ละ

ภารกจิมปีระสิทธภิาพ

อยูใ่น

ระหวา่ง

การ

ปรับปรุง

ใหม่ 1 

กระบวน 

งาน

อยูใ่น

ระหวา่ง

การ

ปรับปรุง

ใหม่ 2 

กระบวน 

งาน

มีการ

ปรับปรุง

กระบวน 

งานใหม่ 1

 กระบวน

 งาน

มีการ

ปรับปรุง

กระบวน 

งานใหม่ 2

 กระบวน 

 งาน

มีการ

ปรับปรุง

กระบวน 

งานใหม่ 3

 กระบวน 

 งาน

ปรับปรุง 4 

กระบวนงาน
5.00

11. ร้อยละของอาจารยท์ีด่ ารงต าแหนง่ทางวชิาการต่ออาจารยป์ระจ าทัง้หมด 51% 54% 57% 60% 63% 59.7% 4.00

12. ร้อยละของอาจารยท์ีม่คุีณวฒิุปริญญาเอกต่ออาจารยป์ระจ าทัง้หมด 65% 66% 67% 68% 69% 69.90% 5.00

13. จ านวนบคุลากรทีม่สีมรรถนะสูงและผู้เชีย่วชาญชาวต่างประเทศเขา้มา

ท างานในมหาวทิยาลัย

 5 คน 10 คน 15 คน 20 คน 25 คน 97 คน 5.00

14. มกีารพฒันาวสิาหกจิของมหาวทิยาลัยเพือ่มรีายได้เพิม่ขึน้ 

(โรงพมิพ์/อาคารขวญัมอ/ศูนยส่ื์อการเรียนรู้/ศูนยบ์ริการสู่ชมุชน)

เพิม่ขึน้

 1%

เพิม่ขึน้

2%

เพิม่ขึน้

3%

เพิม่ขึน้

4%

เพิม่ขึน้

5%

ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน รายตัวชีว้ัด ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560

เสาหลกั/ประเดน็ยทุธศาสตร/์ตวัชีว้ดั
เกณฑ์การประเมนิ คะแนน

ทีไ่ด้

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่1 พัฒนาสูก่ารเปน็มหาวทิยาลยัสเีขยีว

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่2 เปน็อุทยานการเรยีนรูต้ลอดชวีติของสงัคม

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่3 สรา้งความเปน็เลศิในการบรหิารจดัการ

ผลการ

ด าเนินงาน

ไมป่ระเมนิ

ไมป่ระเมนิ

ไม่ประเมิน

หนา้ 1



1 2 3 4 5
เสาหลกั/ประเดน็ยทุธศาสตร/์ตวัชีว้ดั

เกณฑ์การประเมนิ คะแนน

ทีไ่ด้

ผลการ

ด าเนินงาน

15. มรีายได้จากการลงทนุ การบริหารจดัการทรัพยากร ทรัพยสิ์น และ

ทรัพยสิ์นทางปญัญาเพิม่ขึน้ (จากป ี2557)

(1) รายได้จากการบริหารสินทรัพย์

(2) รายได้จากดอกเบีย้และการลงทนุ

(3) รายได้จากทรัพยสิ์นทางปญัญา

เพิม่ขึน้

1.0%

เพิม่ขึน้

1.5%

เพิม่ขึน้

2.0%

เพิม่ขึน้

2.5%

เพิม่ขึน้

3.0%

3.28

16. ร้อยละของผลงานวจิยัเพิม่ขึน้  - เพิม่ขึน้

 5%

เพิม่ขึน้

 10%

เพิม่ขึน้

 15%

เพิม่ขึน้

 20%
ลดลง 29.03 1.00

17. จ านวนนกัศึกษาใหมท่ีรั่บเขา้ศึกษาไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ 95 ของเปา้หมาย

ทีก่ าหนด

700

คน

800

คน

900

คน

1000

คน

1,100

คน
1,050 

คน
4.50

18. ร้อยละของอาจารยท์ีด่ ารงต าแหนง่วชิาการเพิม่ขึน้  - เพิม่ขึน้

5%

เพิม่ขึน้

 10%

เพิม่ขึน้

 15%

เพิม่ขึน้

 20%

เพิม่ขึน้

8.10%
2.62

19. ร้อยละของบณัฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าในต่างประเทศหรือตลาด

งานอาเซียน

3% 3.5% 4.0% 4.5% 5.0% 11.71% 5.00

4.65

20. ร้อยละของบณัฑิตทีม่งีานท าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และศึกษา

ต่อภายในระยะเวลา 1 ปี

70% 75% 80% 85% ≥90% 88.28% 4.66

21. ร้อยละของบณัฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าในต่างประเทศหรือตลาด

งานอาเซียน

2% 4% 6% 8% 10% 12.62% 5.00

22. ร้อยละของความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอบณัฑิตทัง้ทางด้าน

ความสามารถเชงิวชิาชพีและคุณธรรม จริยธรรม

70% 75% 80% 85% ≥90% 86.42% 4.28

4.82

23. จ านวนผลงานวจิยัทีน่ าไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิการแกป้ญัหาเชงิพืน้ที ่คือ 

ด้านสาธารณสุข สุขภาพ ด้านการแกป้ญัหาความยากจนและพฒันาคุณภาพ

ชวีติ ด้านการศึกษา

120  

เร่ือง

130  

เร่ือง

140  

เร่ือง

150  

เร่ือง

160  

เร่ือง

24. จ านวนโครงการทีใ่ชผ้ลงานวจิยัไปแกป้ญัหาเชงิพืน้ทีอ่ยา่งเปน็รูปธรรม ที่

เปน็ทีย่อมรับในระดับประเทศ

 -   1  

โครงการ

  2  

โครงการ

  3  

โครงการ

  4  

โครงการ
4 5.00

25. จ านวนสิทธบิตัร อนสิุทธบิตัร และลิขสิทธิท์ีเ่พิม่ขึน้

(ไมน่อ้ยกวา่ 500 รายการ เมือ่ส้ินป ี2562)

200  

รายการ

250 

รายการ

300 

รายการ

350  

รายการ

>400

รายการ

638

รายการ
5.00

26. ร้อยละของผลงานวจิยัทีไ่ด้รับการตีพมิพใ์นระดับนานาชาติ ในวารสารที่

อยูใ่นฐานขอ้มลู SCOPUS/ISI ต่อจ านวนผลงานวจิยัทีไ่ด้รับการตีพมิพท์ัง้หมด

2% 4% 6% 8% 10% 8.55% 4.28

27. จ านวนบทความวจิยัทีไ่ด้รับการอา้งองิ (Citation) ใน refereed journal

 หรือในฐานขอ้มลูระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า

และนกัวจิยัประจ า

0.5 

บทความ

 ต่อคน

1.0 

บทความ

 ต่อคน

1.5 

บทความ

 ต่อคน

2.0 

บทความ

 ต่อคน

2.5 

บทความ

 ต่อคน

2.41

บทความ 

ต่อคน

5.00

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่6 เปน็องค์กรทีเ่ปน็เลศิดา้นการวจิยั

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่4 พัฒนาวทิยาเขตหนองคายเปน็ประตสููอ่นุภมูภิาคลุม่น้ าโขง

เสาหลักที ่2 Excellence Academy

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่5 เปน็องค์กรทีเ่ปน็เลศิดา้นการผลติบณัฑิต

ไมป่ระเมนิ

ไมป่ระเมนิ
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1 2 3 4 5
เสาหลกั/ประเดน็ยทุธศาสตร/์ตวัชีว้ดั

เกณฑ์การประเมนิ คะแนน

ทีไ่ด้

ผลการ

ด าเนินงาน

4.69

28. จ านวนนกัศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา 420คน 440คน 460คน 480คน ≥500คน 641 คน 5.00

29. ร้อยละของนกัศึกษาแลกเปล่ียนทกุระดับต้ังแต่ 3 เดือนขึน้ ทีไ่ป

ต่างประเทศและมาประเทศไทยต่อจ านวนนกัศึกษาทัง้หมด

1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 2.8% 4.60

30. ความมชีือ่เสียงของมหาวทิยาลัยในระดับนานาชาติ ทัง้ Academic 

reputation และ Employer reputation ในระดับ World Ranking

3.85

 - Academic reputation 12% 14% 16% 18% 20% 18.50% 4.25

 - Employer reputation 2% 4% 6% 8% 10% 6.90% 3.45

31. ร้อยละของนกัศึกษาทีส่อบผ่านภาษาองักฤษตามเกณฑ์ KEPT (KEPT, 

Khon Kaen University English Proficiency Test)

60% 65% 70% 75% 80% 89.25% 5.00

32. มคีวามร่วมมอืกบัสถาบนัการศึกษาทีม่ชีือ่เส่ียง 200 อนัดับแรกของโลก 2 แหง่ 4 แหง่ 6 แหง่ 8 แหง่ 10 แหง่ 28 แหง่ 5.00

33. ผลการประเมนิในระดับสาขาวชิาทีไ่ด้รับการจดัอนัดับในระดับนานาชาติ

 ไมน่อ้ยกวา่ 5 สาขาวชิาทีติ่ด 1 ใน 400 ของโลก

1 สาขา 2 สาขา 3 สาขา 4 สาขา ≥5 สาขา

5.00

34. จ านวนงานวจิยัด้านศิลปะและวฒันธรรมทีเ่พิม่ขึน้ และจ านวนบทความ

วจิยัทีไ่ด้รับการตีพมิพเ์ผยแพร่ทัง้ในระดับชาติและนานชาติ จากฐานงานวจิยั

ทัง้หมดของมหาวทิยาลัย

1% 2% 3% 4% 5% 9% 5.00

35. จ านวนโครงการทีไ่ด้รับการยอมรับวา่เปน็ผู้น าในการอนรัุกษแ์ละ

ประยกุต์ใชศิ้ลปะและวฒันธรรมอสีาน

  3  

โครงการ

  4  

โครงการ

  5  

โครงการ

 6  

โครงการ

  7  

โครงการ

 7

  โครงการ
5.00

5.00

36. จ านวนชมุชนทีไ่ด้รับการบริการจากมหาวทิยาลัยขอนแกน่อยา่งบรูณา

การสาขาวชิาต่างๆ

2 

ชุมชน

4 

ชุมชน

6

ชุมชน

8 

ชุมชน

10

ชุมชน
10 

ชมุชน

5.00

37. จ านวนหนว่ยงานทีไ่ด้รับบริการพฒันาทรัพยากรมนุษยท์ัง้ในแง่ของการ

ฝึกอบรมและใหค้ าปรึกษา

2

หน่วยงาน

4

หน่วยงาน

6

หน่วยงาน

8

หน่วยงาน

10

หน่วยงาน

10 

หน่วยงาน
5.00

5.00

38. มหาวทิยาลัยขอนแกน่มพีืน้ทีจ่ะน าเอาศิลปวฒันธรรม ความรู้ และภมูิ

ปญัญาอสีานมาเรียนรู้และสร้างสรรค์ใหเ้กดิมลูค่าเพิม่ (พืน้ทีส่ร้างสรรค์ 

หมายถงึพืน้ที ่ส่ิงแวดล้อมทางด้านแลกเปล่ียน เรียนรู้และกจิกรรมทางด้าน

ศิลปวฒันธรรม)

 -  - มแีผน 1 แหง่ 2 แหง่ 3 แหง่ 5.00

39. จ านวนผลิตภณัฑ์หรือบริการทีไ่ด้รับการออกแบบและส่งเสริมการสร้าง

มลูค่าเพิม่จากศิลปวฒันธรรมอสีาน

10 

ผลิตภณัฑ์

15 

ผลิตภณัฑ์

20 

ผลิตภณัฑ์

25 

ผลิตภณัฑ์

30

ผลิตภณัฑ์

36

ผลิตภณัฑ์
5.00

40. จ านวนแหล่งทอ่งเทีย่วทางด้านวฒันธรรมในภมูภิาคอสีานทีไ่ด้รับการ

พฒันา

1 แหง่ 2 แหง่ 3 แหง่ 4 แหง่ 5 แหง่ 6 แหง่ 5.00

รวม 4.67

รอ้ยละ 93.40

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่7 พัฒนามหาวทิยาลยัไปสูค่วามเปน็สากล

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่8 เปน็ศูนยก์ลางการท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม

เสาหลักที ่3 Culture and Care Community

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่10 ศูนยก์ลางของเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ของภมูภิาค

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่9 เปน็องค์กรทีม่คีวามหว่งใยตอ่สงัคม

เสาหลกัที ่4 Creative Economy

ไมป่ระเมนิ
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โครงการ

ส าเร็จตาม

เป้าหมาย

รอ้ยละ โครงการไม่

ส าเร็จตาม

เป้าหมาย

รอ้ยละ

เสาหลักที ่1 Green and Smart Campus

1 พัฒนาสูก่ารเป็นมหาวทิยาลัยสเีขยีว 12 12 100.00 - - 5.00

2 เป็นอทุยานการเรยีนรูต้ลอดชวีติของสงัคม 14 14 100.00 - - 5.00

3 สรา้งระบบบรหิารจัดการองคก์รทีเ่ป็นเลศิ 21 20 95.24 1 4.76 4.90

4 พัฒนาวทิยาเขตหนองคายเป็นประตสููอ่นุ

ภมูภิาคลุม่น ้าโขง

8 6 75.00 2 25.00 4.56

5 เป็นองคก์รทีเ่ป็นเลศิดา้นการผลติบัณฑติ 22 21 95.45 1 4.55 4.91

6 เป็นองคก์รทีเ่ป็นเลศิดา้นการวจัิย 17 17 100.00 - - 5.00

7 พัฒนามหาวทิยาลัยสูค่วามเป็นสากล 12 12 100.00 - - 5.00

8 เป็นศนูยก์ลางการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม 5 5 100.00 - - 5.00

9 เป็นองคก์รทีม่คีวามหว่งใยสงัคม 8 8 100.00 - - 5.00

10 ศนูยก์ลางของเศรษฐกจิสรา้งสรรคข์องภมูภิาค 6 6 100.00 - - 5.00

รวม 125 121 96.80 4 3.20 4.94

รอ้ยละ 98.74

สรปุรายงานโครงการ/กจิกรรม

ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มหาวทิยาลยัขอนแกน่

ระดับ

ความ

ส าเร็จ

ของ

โครงการ

เสาหลักที ่2 Excellence Academy : เป็นองคก์รทีเ่ป็นเลศิทางศลิปวทิยาการ

เกณฑ์

 1.00-29.99     คะแนน ระดับ 1

30.00-49.99    คะแนน ระดับ 2

50.00-69.99    คะแนน ระดับ 3

70.00-89.99    คะแนน ระดับ 4

90.00-100.00  คะแนน ระดับ 5

เสาหลักที ่3 Culture and Care Community : สง่สรมิการท านุบ ารุงศลิปะ วฒันธรรม ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ หว่งใย

และดแูลชมุชนในมติติา่งๆ

เสาหลักที ่4 Creative Economy and Socity : เป็นองคก์รทีใ่ชอ้งคค์วามรูแ้ละนวตักรรมจากการเรยีนการสอน 

และงานวจัิยเชงิสรา้งสรรคเ์พือ่พัฒนาใหเ้กดิการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิทีเ่ป็นประโยชนต์อ่ชมุชน สงัคม และประเทศ

สรปุการรายงานผลการด าเนนิงาน

ตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560มหาวทิยาลยัขอนแกน่

ที่ ประเด็นยทุธศาสตร์ จ านวน

โครงการ

ทัง้หมด

การรายงานผลรอบ 12 เดอืน 

(1 ต.ค.59 - 30 ก.ย.60)
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จ ำนวน

ตัวชีว้ดั

ทัง้หมด

ระดับ

ควำมส ำเร็จ 

(ระดับ 1-5)

จ ำนวน

โครงกำร

ทัง้หมด

ระดับ

ควำมส ำเร็จ 

(ระดับ 1-5)

เสาหลกัที ่: 1 Green and Smart Campus 

1 พฒันาสูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัสเีขยีว 2 5.00 12 5.00 5.00

2 เป็นอทุยานการเรยีนรูต้ลอดชวีติของสงัคม 4 5.00 14 5.00 5.00

3 สรา้งระบบบรหิารจดัการองคก์รทีเ่ป็นเลศิ 5 4.80 21 4.90 4.85

4 พฒันาวทิยาเขตหนองคายเป็นประตสููอ่นภุมูภิาคลุม่น า้โขง 4 3.28 8 4.56 3.92

เสาหลกัที ่2 : Excellence Academy 

5 เป็นองคก์รทีเ่ป็นเลศิดา้นการผลติบณัฑติ 3 4.65 22 4.91 4.78

6 เป็นองคก์รทีเ่ป็นเลศิดา้นการวจิยั 4 4.82 17 5.00 4.91

7 พฒันามหาวทิยาลยัสูค่วามเป็นสากล 5 4.69 12 5.00 4.85

เสาหลกัที ่3 : Culture and Care Community 

8 เป็นศนูยก์ลางการท านบุ ารงุศลิปวฒันธรรม 2 5.00 5 5.00 5.00

9 เป็นองคก์รทีม่คีวามหว่งใยสงัคม 2 5.00 8 5.00 5.00

เสาหลกัที ่4 : Creative Economy 

10 ศนูยก์ลางของเศรษฐกจิสรา้งสรรคข์องภมูภิาค 3 5.00 6 5.00 5.00

รวม 34 4.67 125 4.94 4.83

รอ้ยละ 93.40 98.74 96.61

48.31

ตาราง : สรปุผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มหาวทิยาลยัขอนแกน่

ผลการด าเนนิงาน
คา่

ความส าเร็จ

ระดบั

ประเด็น

ยทุธศาสตร์

(คา่เฉลีย่)

ตวัชีว้ดั (KPI) โครงการ/กจิกรรม

ประเด็นยทุธศาสตร์

หนา้ 5



เป้าหมาย

(ปีงบประมาณ)

2560

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่1 พฒันาสูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัสเีขยีว

1 รอ้ยละความพงึพอใจของนักศกึษาและบคุลากรตอ่จัดการสภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลัย รอ้ยละ 80.00 รอ้ยละ 80.19

ขอ้มลูปีทีผ่า่นมา

ปี 2559 = รอ้ยละ 80.93

ปี 2558 = ไมม่กีารประเมนิ

5.00

2 ปรมิาณไฟฟ้ารวมทีใ่ชใ้นปี 2560 ลดลงรอ้ยละ 5 เมือ่เทยีบกบัการใชไ้ฟฟ้ารวมในปี 2559 รอ้ยละ ลดลง

รอ้ยละ 5

ปี 2560 = อยูร่ะหวา่งการประเมนิ

ขอ้มลูปีทีผ่า่นมา :

ปี 2559 = เพิม่ข ึน้รอ้ยละ 7.45 

ปี 2558 = เพิม่ข ึน้รอ้ยละ 5.04

-

3 ปรมิาณขยะทีเ่กดิขึน้ในมหาวทิยาลัยขอนแกน่ในแตล่ะวนัไดรั้บการจัดการทัง้หมด และของเสยีทีน่ า

กลับมาใชใ้หม่

รอ้ยละ 70.00 ปี 2560 = อยูร่ะหวา่งการประเมนิ

ขอ้มลูปีทีผ่า่นมา :

ปี 2559 = รอ้ยละ 35.00  

ปี 2558 = ไมม่กีารประเมนิ

-

4 มพีืน้ทีส่เีขยีว และสวนสาธารณะเพิม่ขึน้ทกุปีทีส่ามารถใชป้ระโยชนร์ว่มกนัทัง้ทางดา้นนันทนาการ กฬีา

 อทุยานการเรยีนรูแ้ละการเรยีนรูท้างธรรมชาต ิศลิปวฒันธรรม

รอ้ยละ >40 ปัจจบุนัมพีืน้ทีส่เีขยีว และพืน้ทีพั่กผอ่นและนันทนาการ รวมจ านวนทัง้ส ิน้ 2,612.70 ไร ่(รอ้ยละ 47.44) 

พืน้ทีร่วมทัง้หมดของ มข. (จว.ขก.) ประมาณ 5,570 ไร่

หมายเหต ุ: ขอ้มลูจาก กองอาคารและสถานที่

5.00

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่2 เป็นอทุยานการเรยีนรูต้ลอดชวีติของสงัคม

5 นักศกึษามหาวทิยาลัยขอนแกน่สามารถเรยีนรูผ้า่นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศไดใ้นทกุพืน้ทีใ่น

มหาวทิยาลัย (ทีพั่กอาศยั แหลง่เรยีนรู ้และอาคารเรยีน และพืน้ทีห่รอือาคารสาธารณะทีใ่หบ้รกิาร

และท ากจิกรรมรว่มกนัของบคุลากร

จดุบรกิาร

Wifi  ที่

เชือ่มตอ่ 

Internetได ้

ครอบคลมุหอ้งสมดุ 

อาคารเรยีน

ครบทกุพืน้ที่

ในปีทีผ่า่นมามกีารปรับปรงุและเพิม่ Wireless Access Points ในพืน้ทีห่อพักนักศกึษา ทัง้หมด 700 จดุ

ปัจจบุนั มจีดุใหบ้รกิารระบบเครอืขา่ยไรส้ายรวม 5,800 จดุ ดงันี้

- หอพักนักศกึษา 700 จดุ

- หอ้งเรยีนและพืน้ทีก่ารเรยีนการสอน 2,600 จดุ

- ส านักงานทีท่ าการของคณะ/หน่วยงาน และพืน้ทีส่าธารณะ 2,500 จดุ

5.00

6 มแีหลง่เรยีนรูท้ีส่ามารถใหบ้รกิารทัง้บคุคลภายในและภายนอกได ้ แหง่ 5 จ านวน 5 แหง่ ไดแ้ก ่หอ้งสมดุ พพิธิภัณฑธ์รรมชาตวิทิยา อทุยานเกษตร อทุยานวฒันธรรม อทุยานการ

กฬีา

5.00

7 จ านวนผูใ้ชบ้รกิารแหลง่เรยีนรูทั้ง้ภายในและภายนอก >1,000,000

1) หอ้งสมดุ

2) พพิธิภัณฑธ์รรมชาตวิทิยา

3) อทุยานเกษตร

4) อทุยานวฒันธรรม

5) อทุยานการกฬีา

8 ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารแหลง่เรยีนรูท้กุประเภท 85.00

1) หอ้งสมดุ

2) พพิธิภัณฑธ์รรมชาตวิทิยา

3) อทุยานเกษตร

4) อทุยานวฒันธรรม

5) อทุยานการกฬีา

คน จ านวน 2,113,394 คน

ขอ้มลูปีทีผ่า่นมา :

ปี 2559 = 1,733,638 คน  

ปี 2558 = 600,000 คน

5.00

รอ้ยละ รอ้ยละ 88.44

ขอ้มลูปีทีผ่า่นมา :

ปี 2559 = รอ้ยละ 85.03  

ปี 2558 = รอ้ยละ 85.00

5.00

สรปุผลการด าเนนิงานตามตวัชีว้ดัระดบัยทุธศาตรใ์นแผนปฏบิตักิาร ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2560 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

ประเด็นยทุธศาสตร/์ตวัชีว้ดั (KPI) หนว่ยนบั ผลการด าเนนิงานตามเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การประเมนิ

ตนเอง
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เป้าหมาย

(ปีงบประมาณ)

2560

ประเด็นยทุธศาสตร/์ตวัชีว้ดั (KPI) หนว่ยนบั ผลการด าเนนิงานตามเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การประเมนิ

ตนเอง

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่3 สรา้งความเป็นเลศิในการบรหิารจดัการ

9 มกีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นกระบวนการท างานในหน่วยงานของมหาวทิยาลัย จ านวน

ฐานขอ้มลู

สารสนเทศ

เพิม่ขึน้ 2 ระบบ พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่น ามาใชใ้นสว่นงานของมหาวทิยาลัยรวมท ัง้หมด 10 ระบบ ดงันี้

   1) ระบบบรกิารขอ้มลูและสารสนเทศสว่นบคุคล i.KKU

   2) ระบบบรหิารจัดการโครงการวจัิย

   3) ระบบบรหิารจัดการโครงการบรกิารวชิาการ

   4) ระบบออกบญัชผีูใ้ชช้ัว่คราว (Guest Account)

   5) ระบบคลังขอ้มลูเพือ่การวเิคราะห ์(Data Warehouse)

   6) High Performance Computing ส าหรับงานวจัิย

   7) ระบบขา่วประกวดราคาจัดซือ้-จัดจา้ง (Procurement)

นอกจากนี ้ไดม้กีารด าเนนิการปรับปรงุ/ขยายการบรกิารของระบบสารสนเทศเดมิ อาทิ

   1) ขยายการใหบ้รกิารระบบ MIS คณะบญัช ี/ เศรษฐศาสตร ์/ วทิยาเขตหนองคาย

   2) ปรับปรงุระบบ KKUFMIS ดา้นเงนิเดอืน และตามกระบวนงาน แผน-คน-คลัง 

   3) ระบบ e-market

5.00

10 กระบวนการท างานในหน่วยงานของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ในแตล่ะภารกจิมปีระสทิธภิาพ จ านวน

กระบวนงาน

ปรับปรงุไมน่อ้ยกวา่ 3 

กระบวนงานหลัก

มกีารปรับปรงุกระบวนการท างานใหมเ่พือ่ใหม้คีวามรวดเร็ว ลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการปฏบิตังิาน 

จ านวน 4 กระบวนงานหลัก ดงันี้

  1) กระบวนการขอเอกสารส าคญัทางการศกึษา ซึง่มกีารพัฒนาและจัดท าตูอ้อกเอกสารอตัโนมัตโิดย

ส านักบรหิารและพัฒนาวชิาการ

  2) กระบวนการรับ-สง่เอกสารกลาง ม.ขอนแกน่

  3) การลงนัดหมายของผูบ้รหิารของงานเลขานุการ

  4) การใช ้Google Drive ในการท างานเป็นกลุม่ของงานเลขานุการ

5.00

11 รอ้ยละของอาจารยท์ีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการตอ่อาจารยป์ระจ าทัง้หมด รอ้ยละ 63.00 รอ้ยละ 60.00

จ านวนอาจารยทั์ง้หมด 2,003  คน ดงันี้

  1) อาจารย ์จ านวน 807 คน (รอ้ยละ 40.29)

  2) ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์จ านวน 720 คน (รอ้ยละ 35.94)

  3) รองศาสตราจารย ์จ านวน 418 คน (รอ้ยละ 20.87)

  4) ศาสตราจารย ์จ านวน 58 คน (รอ้ยละ 2.90)

หมายเหต ุ: 1) ไมร่วมโรงเรยีนสาธติ 2) แหลง่ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูทะเบยีนประวตั ิกองการเจา้หนา้ที ่(ณ 

วนัที ่30 มถินุายน 2560)

4.00

12 รอ้ยละของอาจารยท์ีม่คีณุวฒุปิรญิญาเอกตอ่อาจารยป์ระจ าทัง้หมด รอ้ยละ 69.00 รอ้ยละ 69.90 

จ านวนอาจารยทั์ง้หมด 2,003 คน

  1) อาจารยท์ีม่คีณุวฒุปิรญิญาเอก จ านวน 1,400 คน (รอ้ยละ 69.90)

  2) อาจารยท์ีม่คีณุวฒุปิรญิญาโท จ านวน 533 คน (รอ้ยละ 26.61)

  3) อาจารยท์ีม่คีณุวฒุปิรญิญาตร ีจ านวน 70 คน (รอ้ยละ 3.49)

หมายเหต ุ: 1) ไมร่วมโรงเรยีนสาธติ  2) แหลง่ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูทะเบยีนประวตั ิกองการเจา้หนา้ที ่(ณ

 วนัที ่30 มถินุายน 2560)

5.00
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เป้าหมาย

(ปีงบประมาณ)
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ประเด็นยทุธศาสตร/์ตวัชีว้ดั (KPI) หนว่ยนบั ผลการด าเนนิงานตามเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การประเมนิ

ตนเอง

13 จ านวนบคุลากรทีม่สีมรรถนะสงูและผูเ้ชีย่วชาญชาวตา่งประเทศเขา้มาท างานในมหาวทิยาลัย คน อยา่งนอ้ยปีละ 25 คน    มหาวทิยาลัยไดจั้ดสรรงบประมาณเพือ่จา้งผูเ้ชยีวชาญและอาจารยช์าวตา่งประเทศ จ านวน 12,000,000

 บาท  ซึง่ไดม้กีารก าหนดอตัรา จ านวน 102  อตัรา  และไดส้รรหาและจา้ง ผูเ้ชยีวชาญและอาจารยช์าว

ตา่งประเทศแลว้ จ านวนท ัง้ส ิน้ 97 คน (อตัราวา่ง 5 อตัรา) ประกอบดว้ย 

  1) นักวจัิยทีม่สีมรรถนะสงู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตามประกาศ กบม. ฉบบัที ่3/2559) จ านวน 

5 ราย

  2) การจา้งชาวตา่งประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ. ศ. 2560 (ตามประกาศ กบม. ฉบบัที ่3/2555) 

จ านวน 92 ราย ไดแ้ก ่

      2.1) คณะเกษตรศาสตร ์จ านวน 2 ราย

      2.2) คณะวทิยาศาสตร ์จ านวน 1 ราย

      2.3) คณะพยาบาลศาสตร ์จ านวน 1 ราย

      2.4) คณะแพทยศาสตร ์จ านวน 5 ราย

      2.5) คณะสาธารณสขุศาสตร ์จ านวน 10 ราย

      2.6) คณะเภสชัสชัศาสตร ์จ านวน 2 ราย

      2.7) คณะบรหิารธรุกจิและการบญัช ีจ านวน 1 ราย

      2.8) คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์จ านวน 19 คน

      2.9) คณะศกึษาศาสตร ์(รวมโรงเรยีนสาธติ) จ านวน 40 คน 

      2.10) คณะศลิปกรรมศาสตร ์จ านวน 6 คน

      2.11) คณะศลิปศาสตร ์วทิยาเขตหนองคาย จ านวน 6 คน 

ปี 2559 = 134 คน เพิม่ขึน้จากปี 2558 จ านวน 23 ราย (ขอ้มลูจากกองการเจา้หนา้ทีต่ามบญัชถีอืจา่ย

5.00

14 มกีารพัฒนาวสิาหกจิของมหาวทิยาลัยเพือ่มรีายไดเ้พิม่ขึน้ 

(โรงพมิพ/์อาคารขวญัมอ/ศนูยส์ือ่การเรยีนรู/้ศนูยบ์รกิารสูช่มุชน)

บาท เพิม่ขึน้ 5 % ปี 2560 = อยูร่ะหวา่งการรวบรวม

ขอ้มลูปีทีผ่า่นมา

ปี 2559 = 102,698,525.28 บาท

ปี 2558 = 103,143,714.98 บาท

-

15 มรีายไดจ้ากการลงทนุ การบรหิารจัดการทรัพยากร ทรัพยส์นิ และทรัพยส์นิทางปัญญาเพิม่ขึน้ (จากปี 

2557)

(1) รายไดจ้ากการบรหิารสนิทรัพย ์

(2) รายไดจ้ากดอกเบีย้และการลงทนุ

(3) รายไดจ้ากทรัพยส์นิทางปัญญา

รอ้ยละ เพิม่ขึน้ 3% ปี 2560 = อยูร่ะหวา่งการรวบรวม

ขอ้มลูปีทีผ่า่นมา

ปี 2559 = 427,526,404.97 บาท

ปี 2558 = 556,512,133.75 บาท

-

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่4 พฒันาวทิยาเขตหนองคายเป็นประตสููอ่นภุมูภิาคลุม่น า้โขง

16 รอ้ยละของผลงานวจัิยเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 20.00 ลดลงรอ้ยละ 29.03

ผลงานวจัิยทัง้หมด จ านวน 22 เรือ่ง ไดแ้ก่

1) คณะวทิยาศาสตรป์ระยกุตแ์ละวศิวกรรมศาสตร ์13 เรือ่ง

2) คณะสงัคมศาสตรบ์รูณาการ 8 เรือ่ง

3) คณะบรหิารธรุกจิ - เรือ่ง

4) คณะศลิปศาสตร ์1 เรือ่ง

ขอ้มลูจาก : https://ora.kku.ac.th/ ณ วนัที ่25 กนัยายน 2560

----------

ปี 2559 = 31 เรือ่ง

1.00

17 จ านวนนักศกึษาใหมท่ีรั่บเขา้ศกึษาไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 95 ของเป้าหมายทีก่ าหนด จ านวน รอ้ยละ 95

ตามแผนการรับนักศกึษา

(ประมาณ 1,100 คน)

ร้อ้ยละ 80.76  (1,050 คน*100/1,300 คน) โดย

จ านวนนักศกึษาใหมข่องวทิยาเขตหนองคาย ปีการศกึษา 2560 มทัีง้หมด 1,050 คน (เป้าหมายตามแผน 

1,300 คน) ดงันี้

   1) คณะวทิยาศาสตรป์ระยกุตแ์ละวศิวกรรมศาสตร ์จ านวน 195 คน (แผน 340 คน)

   2) คณะบรหิารธรุกจิ จ านวน 405 คน (แผน 370 คน)

   3) คณะสงัคมศาสตรบ์รูณาการ จ านวน 324 คน (แผน 370 คน)

   4) คณะศลิปศาสตร ์จ านวน 126 คน (แผน 220 คน)

4.50
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การประเมนิ

ตนเอง

18 รอ้ยละของอาจารยท์ีด่ ารงต าแหน่งวชิาการเพิม่ขึน้ รอ้ยละ เพิม่ขึน้ 20% เพิม่ข ึน้รอ้ยละ 8.10  (เพิม่ข ึน้จากปี 2559 จ านวน 3 คน)

จ านวนรวมทัง้ส ิน้ 40 คน 

   1) รองศาสตราจารย ์5 คน 

   2) ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์35 คน 

-----------

ปี 2559 = 37 คน (ผศ. 33 คน/รศ. 4 คน)

หมายเหต ุ: แหลง่ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูทะเบยีนประวตั ิกองการเจา้หนา้ที ่(ณ วนัที ่30 มถินุายน 2560)

2.62

19 รอ้ยละของบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีไ่ดง้านท าในตา่งประเทศหรอืตลาดงานอาเซยีน รอ้ยละ 5.00 รอ้ยละ 11.71 (35*100/299) โดย

  1) บณัฑติทีท่ างานในหน่วยงานของตา่งประเทศในตา่งประเทศ จ านวน 2 คน

  2) บณัฑติทีท่ างานในหน่วยงานของตา่งประเทศตัง้ในประเทศไทย จ านวน 30 คน

  3) บณัฑติทีท่ างานในหน่วยงานของไทยตัง้ในประเทศ จ านวน 3 คน

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ปีการศกึษา 2558 ปรับปรงุขอ้มลู ณ วนัที ่9 มถินุายน 2560

5.00

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่5 เป็นองคก์รทีเ่ป็นเลศิดา้นการผลติบณัฑติ

20 รอ้ยละของบณัฑติทีม่งีานท าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ และศกึษาตอ่ภายในระยะเวลา 1 ปี รอ้ยละ >90 รอ้ยละ 88.28 (ปีการศกึษา 2559) โดย

  1) บณัฑติทีม่งีานท า รอ้ยละ 80.48

  2) บณัฑติทีก่ าลังศกึษาตอ่ รอ้ยละ 7.80

4.66

21 รอ้ยละของบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีีไ่ดง้านท าในตา่งประเทศหรอืตลาดงานอาเซยีน รอ้ยละ 10.00 รอ้ยละ 12.62 (ปีการศกึษา 2558) โดย

  1) เป็นหน่วยงานของตา่งประเทศ ตัง้ในตา่งประเทศ รอ้ยละ 0.45

  2) เป็นหน่วยงานของตา่งประเทศ ตัง้ในประเทศไทย รอ้ยละ 11.51

  3) เป็นหน่วยงานของไทย ตัง้ในตา่งประเทศ รอ้ยละ 0.67

5.00

22 รอ้ยละของความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ตีอ่บณัฑติทัง้ทางดา้นความสามารถเชงิวชิาชพีและคณุธรรม

 จรยิธรรม

รอ้ยละ >90 รอ้ยละ  86.42 (ปีการศกึษา 2558) 4.28

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่6 เป็นองคก์รทีเ่ป็นเลศิดา้นการวจิยั

23 จ านวนผลงานวจัิยทีน่ าไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิการแกปั้ญหาเชงิพืน้ที ่คอื ดา้นสาธารณสขุ สขุภาพ ดา้น

การแกปั้ญหาความยากจนและพัฒนาคณุภาพชวีติ ดา้นการศกึษา

เรือ่ง 160 จ านวน 115 เร ือ่ง ดงันี้

   1) คณะทันตแพทยศาสตร ์จ านวน 4 เรือ่ง

   2) คณะเภสชัศาสตร ์จ านวน 12 เรือ่ง 

   3) คณะเทคนคิการแพทย ์จ านวน 31 เรือ่ง

   4) คณะเกษตรศาสตร ์จ านวน 8 เรือ่ง

   5) คณะวทิยาศาสตร ์จ านวน 1 เรือ่ง 

   6) คณะมนุษยศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์จ านวน 14 เรือ่ง

   8) คณะศกึษาศาสตร ์จ านวน 10 เรือ่ง

   9) วทิยาลัยการปกครองทอ้งถิน่ จ านวน 10 เรือ่ง

   10) คณะวศิวกรรมศาสตร ์จ านวน 7 เรือ่ง

   11) คณะนติศิาสตร ์จ านวน 3 เรือ่ง

   12) คณะสตัวแพทยศาสตร ์จ านวน 15 เรือ่ง

-

24 จ านวนโครงการทีใ่ชผ้ลงานวจัิยไปแกปั้ญหาเชงิพืน้ทีอ่ยา่งเป็นรปูธรรม ทีเ่ป็นทีย่อมรับในระดบัประเทศ โครงการ 4 จ านวน 4 โครงการ คอื

  1) โครงการแกไ้ขปัญหาโรคพยาธใิบไมใ้นตบัและมะเร็งทอ่น ้าดใีนภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื

  2) โครงการพัฒนาการคดิขัน้สงูทางคณติศาสตรข์องนักเรยีนในเขตพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนอื

  3) โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนตามแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง

  4) โครงการแกไ้ขปัญหาโรคไตภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื

5.00
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25 จ านวนสทิธบิตัร อนุสทิธบิตัร และลขิสทิธิท์ีเ่พิม่ข ึน้

(ไมน่อ้ยกวา่ 500 รายการ เมือ่ส ิน้ปี 2562)

รายการ >400

(สะสม)

จ านวนผลงานทีไ่ดรั้บการจัดทะเบยีนสะสมตัง้แตปี่ 2559 – 2560 จ านวนท ัง้ส ิน้ 638 รายการ

   โดยปี 2560 มผีลงานทีไ่ดรั้บการจดทะเบยีนทรัพยส์นิทางปัญญา รวมทัง้ส ิน้ 195 รายการ ไดแ้ก ่1) 

สทิธบิตัร/อนุสทิธบิตัร/พันธุพ์ชืใหม/่เครือ่งหมายการคา้ 67 รายการ  2) ลขิสทิธิ ์128 รายการ 

    และปี 2559 มผีลงานทีไ่ดรั้บการจดทะเบยีนทรัพยส์นิทางปัญญา รวมทัง้ส ิน้ 443 รายการ ไดแ้ก ่1) 

ลขิสทิธิ ์326 รายการ 2) สทิธบิตัร/อนุสทิธบิตัร/พันธุพ์ชืใหม ่117 รายการ 

5.00

26 รอ้ยละของผลงานวจัิยทีไ่ดรั้บการตพีมิพใ์นระดบันานาชาต ิในวารสารทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู SCOPUS/ISI

 ตอ่จ านวนผลงานวจัิยทีไ่ดรั้บการตพีมิพทั์ง้หมด

รอ้ยละ 10.00 รอ้ยละ 8.55 (2,663 บทความ*100/31,138 บทความ)

   1) บทความในฐาน Scopus และ ISI  จ านวน 2,663 บทความ

   2) บทความในฐานทัง้หมด จ านวน 32,211 บทความ

(ทีม่า : https://scholar.kku.ac.th/reports ณ 7 กรกฎาคม 2560)

ขอ้มลูยอ้นหลัง

ปี 2558 = รอ้ยละ 8.43 (2,440*100/28,519)

ปี 2557 = รอ้ยละ 10.52 (2,746*100/26,112)

ปี 2556 = รอ้ยละ 10.16 (2,386*100/23,482)

4.28

27 จ านวนบทความวจัิยทีไ่ดรั้บการอา้งองิ (Citation) ใน refereed journal หรอืในฐานขอ้มลูระดบัชาติ

หรอืระดบันานาชาตติอ่จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจัิยประจ า

จ านวน 2 บทความ : คน 2.41 บทความ : คน

(4,832 บทความ/ 2,003 คน

จ านวนบทความทีไ่ดรั้บการอา้งองิ จ านวน 4,831 บทความ 

   1) Scopus จ านวน 4,816 บทความ

   2) ISI จ านวน 124 บทความ

(ทีม่า : https://scholar.kku.ac.th/reports ณ 7 กรกฎาคม 2560)

5.00

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่7 พฒันามหาวทิยาลยัไปสูค่วามเป็นสากล

28 จ านวนนักศกึษาตา่งชาตริะดบัปรญิญาตรแีละบณัฑติศกึษา คน >500 ปีการศกึษา 2560 มจี านวนนักศกึษาตา่งชาต ิจ านวน 641 คน  ไดแ้ก่

  1) ระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 258 คน

  2) ระดบับณัฑติศกึษา จ านวน 383 คน

  ทัง้นี ้ไมร่วมโครงการแลกเปลีย่นนักศกึษานานาชาต ิCIEE จ านวน 70 คน และศนูยภ์าษาอาเซยีน จ านวน

 93 คน รวม จ านวน 163 คน

แหลง่ขอ้มลู : กลุม่ภารกจิรับเขา้ กลุม่ภารกจิประมวลผลส านักบรหิารและพัฒนาวชิาการ (ส ารวจวนัที ่24 

กรกฎาคม 2560)

5.00

29 รอ้ยละของนักศกึษาแลกเปลีย่นทกุระดบัตัง้แต ่3 เดอืนขึน้ ทีไ่ปตา่งประเทศและมาประเทศไทยตอ่

จ านวนนักศกึษาทัง้หมด

รอ้ยละ 3.00 รอ้ยละ 2.8  

(จ านวนนักศกึษาทัง้หมด 39,622 คน)

ระดบัปรญิญาตรี

   1) นักศกึษาแลกเปลีย่นไปตา่งประเทศ 474 คน

   2) นักศกึษาแลกเปลีย่นมาจากตา่งประเทศ จ านวน 413 คน

ระดบับณัฑติศกึษา

   1) นักศกึษาแลกเปลีย่นไปตา่งประเทศ  จ านวน 122 คน

   2) นักศกึษาแลกเปลีย่นมาจากตา่งประเทศ จ านวน 92 คน

ทีม่า : ขอ้มลูรายงาน EdPEx ปีการศกึษา 2558

4.60

ความมชีือ่เสยีงของมหาวทิยาลัยในระดบันานาชาต ิทัง้ Academic reputation และ Employer 

reputation ในระดบั World Ranking

- Academic reputation รอ้ยละ 20 รอ้ยละ 18.5

- Employer reputation ร ้อ้ยละ 10 รอ้ยละ 6.9

30 3.85
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31 รอ้ยละของนักศกึษาทีส่อบผา่นภาษาองักฤษตามเกณฑ ์KEPT (KEPT, Khon Kaen University 

English Proficiency Test)

รอ้ยละ 80 รอ้ยละ 89.25 (รอ้ยละเฉลีย่ของปีการศกึษา 2559)

   1) ภาคตน้ ปีการศกึษา 2559 รอ้ยละ 85.32

   2) ภาคปลาย ปีการศกึษา 2559 รอ้ยละ 93.19 

หมายเหต ุ: ใชข้อ้มลูจากการประเมนิผลการสอบของรายวชิา รหัส 000 101 และ รายวชิา 000 102 ของ

สถาบนัภาษา ซึง่มกีารใชเ้กณฑ ์KEPT ในการวดัผลทางการศกึษาของนักศกึษา

5.00

32 มคีวามรว่มมอืกบัสถาบนัการศกึษาทีม่ชี ือ่เสีย่ง 200 อนัดบัแรกของโลก แหง่ 10 จ านวน 28 แหง่  ไดแ้ก่

   (1) National University of Singapore โดยคณะพยาบาลศาสตร ์(2) National University of 

Singapore โดยคณะแพทยศาสตร ์(3) Australian National University โดยคณะศลิปกรรมศาสตร ์(4) 

Kyoto University โดยคณะพยาบาลศาสตร ์(5) Chinese University of Hong Kong โดยคณะเภสชั

ศาสตร ์(6) University of Sydney โดยสถาบนัภาษา (7) University of Queensland โดย

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ (8) University of Washington โดยคณะทันตแพทยศาสตร ์(9) Osaka 

University โดยคณะแพทยศาสตร ์(10) National Taiwan University โดยคณะสาธารณสขุศาสตร ์(11) 

Tohoku University โดยคณะทันตแพทยศาสตร ์(12) Tohoku University โดยคณะแพทยศาสตร ์(13) 

University of Nottingham โดยคณะแพทยศาสตร ์(14) Katholieke Universiteit Leuven (Group-T) 

โดยมหาวทิยาลัยขอนแกน่ (15) Katholieke Universiteit Leuven โดย(Group-T) โดย

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ (16) Karlsruhe Institute of Technology โดยคณะวศิวกรรมศาสตร ์ (17) Trinity

 College Dublin  โดยคณะวทิยาศาสตร ์ (18) University of Western Australia โดยคณะเทคนคิ

การแพทย ์(19) Yonsei University โดยคณะแพทยศาสตร ์ (20) Aarhus University  โดยคณะ

วทิยาศาสตร ์(21) Free University of Berlin   โดยมหาวทิยาลัยขอนแกน่ (22) Queen Mary University

 of London โดยคณะแพทยศาสตร ์(23) University of London  โดยคณะเทคนคิการแพทย ์(24) 

Kyushu University โดยคณะเภสชัศาสตร ์(25) Kyushu University โดยคณะเภสชัศาสตร ์(26) 

University of VIenna โดยมหาวทิยาลัยขอนแกน่ (27) University of Liverpool โดยคณะแพทยศาสตร ์

(28) University of Technology Sydney โดยมหาวทิยาลัยขอนแกน่

5.00

33 ผลการประเมนิในระดบัสาขาวชิาทีไ่ดรั้บการจัดอนัดบัในระดบันานาชาต ิไมน่อ้ยกวา่ 5 สาขาวชิาทีต่ดิ 1

 ใน 400 ของโลก

สาขาวชิา 5 na -

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่8 เป็นศนูยก์ลางการท านบุ ารงุศลิปวฒันธรรม

34 จ านวนงานวจัิยดา้นศลิปะและวฒันธรรมทีเ่พิม่ข ึน้ และจ านวนบทความวจัิยทีไ่ดรั้บการตพีมิพเ์ผยแพรทั่ง้ในระดบัชาตแิละนานชาต ิจากฐานงานวจัิยทัง้หมดของมหาวทิยาลัยรอ้ยละ 5 รอ้ยละ 9.27  (52*100/561) โดยผลงานวจัิย 52 เรือ่ง ประกอบดว้ย 

   1) คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์10 เรือ่ง

   2) คณะบรหิารธรุกจิและการบญัช ี11 เรือ่ง

   3) คณะศลิปกรรมศาสตร ์2 เรือ่ง

   4) คณะศลิปศาสตร ์1 เรือ่ง

   5) คณะสงัคมศาสตรบ์รูณาการ 8 เรือ่ง

   6) คณะศกึษาศาสตร ์15 เรือ่ง

   7) วทิยาลัยการปกครองสว่นทอ้งถิน่ 5 เรือ่ง

(ทีม่า : https://ora.kku.ac.th คน้เมือ่ 20 กรกฎาคม 2560)

5.00

35 จ านวนโครงการทีไ่ดรั้บการยอมรับวา่เป็นผูน้ าในการอนุรักษ์และประยกุตใ์ชศ้ลิปะและวฒันธรรมอสีาน จ านวน

โครงการ

7 จ านวน 7 โครงการ ไดแ้ก ่(1) โครงการ "บญุสมมาบชูาน ้า " (2) โครงการเชดิชเูกยีรตศิลิปินมรดกอสีาน

และผูม้ผีลงานดเีดน่วฒันธรรมสมัพันธฯ์ (3) โครงการบญุเดอืน 5 : แหพุ่ทธบชูา สมมาอาวโุส (4) 

โครงการบ าเพ็ญบญุบารมบีนวถิชีาวพุทธ  (5) โครงการตกับาตรนุ่งซิน่ วนัศลีวนัพระ (6) โครงการบญุ

ขา้วจีว่าเลนไทน ์(7) โครงการการประกวดวงโปงลางพืน้เมอืงอสีาน "

5.00
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ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่9 เป็นองคก์รทีม่คีวามหว่งใยตอ่สงัคม

36 จ านวนชมุชนทีไ่ดรั้บการบรกิารจากมหาวทิยาลัยขอนแกน่อยา่งบรูณาการสาขาวชิาตา่งๆ ชมุชน 10 จ านวน 10 ชุมชน ไดแ้ก ่(1) เทศบาลต าบลบา้นโตน้ อ.พระยนื จ.ขอนแกน่ (2) ต าบลบา้นกง อ.หนอง

เรอื จ.ขอนแกน่    (3) ต าบลหนองกอมเกาะ อ.เมอืง จ.หนองคาย (4) ต าบลทา่กระเสรมิ อ.น ้าพอง จ.

ขอนแกน่ (5) ต าบลเมอืงเพยี อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่ (6) เทศบาลเมอืงศลิา อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ (7) 

เทศบาลต าบลรังกาใหญ ่อ.พมิาย จ.นครราชสมีา (8) เทศบาลต าบลนาออ้ อ.เมอืง จ.เลย (9) ต าบลสวน

หมอ่น อ.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่ (10) ชมุชนบา้นโนนมว่ง ต าบลศลิา อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

5.00

37 จ านวนหน่วยงานทีไ่ดรั้บบรกิารพัฒนาทรัพยากรมนุษยทั์ง้ในแงข่องการฝึกอบรมและใหค้ าปรกึษา หน่วยงาน 10 จ านวน 10 หนว่ยงาน ไดแ้ก ่(1) อบต.เมอืงเพยี อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่ (2) ส านักงาน กพ. (3) สภาการ

พยาบาล (4) มลูนธิพัิฒนาขา้ราชการ (5) สถาบนับรหิารจัดการธนาคารทีด่นิ (องคก์ารมหาชน)            

(6) ส านักงานพืน้ทีพ่เิศษเลย(อพท.5) (7) องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (8) เทสโก ้โลตสั (9) ส านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษา (10) โรงพยาบาลศนูย ์และโรงพยาบาลชมุชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื

5.00

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่10 ศนูยก์ลางของเศรษฐกจิสรา้งสรรคข์องภมูภิาค

38 มหาวทิยาลัยขอนแกน่มพีืน้ทีจ่ะน าเอาศลิปวฒันธรรม ความรู ้และภมูปัิญญาอสีานมาเรยีนรูแ้ละสรา้งสรรคใ์หเ้กดิมลูคา่เพิม่ (พืน้ทีส่รา้งสรรค ์หมายถงึพืน้ที ่ส ิง่แวดลอ้มทางดา้นแลกเปลีย่น เรยีนรูแ้ละกจิกรรมทางดา้นศลิปวฒันธรรม) พืน้ที่

สรา้งสรรค์

ทีช่ดัเจน

2 แหง่ จ านวน 3 แหง่ ไดแ้ก ่(1) หอศลิปวฒันธรรม เป็นพืน้ทีก่ารจัดแสดงนทิรรศการหมนุเวยีนตลอดปี (2) 

อาคารพพิธิภัณฑ ์หรอื "พุทธศลิป์สถาน” (3) อาคารคุม้สฐีาน

5.00

39 จ านวนผลติภัณฑห์รอืบรกิารทีไ่ดรั้บการออกแบบและสง่เสรมิการสรา้งมลูคา่เพิม่จากศลิปวฒันธรรม

อสีาน

ผลติภัณฑ์ 30 ผลติภัณฑ์ จ านวนทัง้ส ิน้ 36 ผลติภัณฑ ์ประกอบดว้ย

   1) ส านักบรกิารวชิาการ  จ านวน 7 ผลติภัณฑ ์ 

   2) คณะศลิปกรรมศาสตร ์จ านวน 29 ผลติภัณฑ์

ผลงานปี 2559 =  36  ผลติภัณฑ์

5.00

40 จ านวนแหลง่ทอ่งเทีย่วทางดา้นวฒันธรรมในภมูภิาคอสีานทีไ่ดรั้บการพัฒนา แหง่ 5 จ านวน 6 แหง่ ไดแ้ก่

  1) วดัไชยศร ีบา้นสาวะถ ีต าบลสาวะถ ีอ าเภอเมอืง จังหวดัขอนแกน่

  2) ชมุชนแกง่ละวา้ อ าเภอบา้นไผ ่จังหวดัขอนแกน่

  3) อ าเภออบุลรัตน ์จังหวดัขอนแกน่

  4) พืน้ทีเ่ทศบาลต าบลนาออ้ อ าเภอเมอืง จังหวดัเลย

  5) พืน้ทีเ่ทศบาลต าบลศลิา อ าเภอเมอืง จังหวดัขอนแกน่

  6) ชนุชนบา้นศรฐีาน ต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมอืง จังหวดัขอนแกน่

5.00

ระดบัความส าเร็จของตวัชีว้ดั จ านวน  34  ตวั = 4.67

รอ้ยละความส าเร็จของตวัชีว้ดั = 93.40

หมายเหต ุ: ตวัชีว้ดัหลกัทีไ่มน่ ามาประเมนิ และคดิคา่คะแนน จ านวน 6 ตวั ประกอบดว้ย

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่1 จ านวน 2 ตวั คอื 

ตัวชีว้ัดที ่2) ปรมิาณไฟฟ้ารวมทีใ่ชใ้นปี 2560 ลดลงรอ้ยละ 5 เมือ่เทยีบกบัการใชไ้ฟฟ้ารวมในปี 2559  เนื่องจากการเก็บขอ้มลูยังไมค่รบตามปีงบประมาณ

ตัวชีว้ัดที ่3) ปรมิาณขยะทีเ่กดิขึน้ในมหาวทิยาลัยขอนแกน่ในแตล่ะวันไดรั้บการจัดการทัง้หมด และของเสยีทีน่ ากลับมาใชใ้หม ่เนื่องจากการเก็บขอ้มลูยังไมค่รบตามปีงบประมาณ

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่3 จ านวน 2 ตวั คอื 

ตัวชีว้ัดที ่14) มกีารพัฒนาวสิาหกจิของมหาวทิยาลัยเพือ่มรีายไดเ้พิม่ขึน้ เนื่องจากยังไมปิ่ดบัญช ีและยังไมไ่ดรั้บรองรายงานทางการเงนิ

ตัวชีว้ัดที ่15) มรีายไดจ้ากการลงทนุ การบรหิารจัดการทรัพยากร ทรัพยส์นิ และทรัพยส์นิทางปัญญาเพิม่ขึน้ เนื่องจากยังไมปิ่ดบัญช ีและยังไมไ่ดรั้บรองรายงานทางการเงนิ

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่6 จ านวน 1 ตวั คอื 

ตัวชีว้ัดที ่23) จ านวนผลงานวจัิยทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ในเชงิการแกปั้ญหาเชงิพืน้ที ่คอื ดา้นสาธารณสขุ สขุภาพ ดา้นการแกปั้ญหาความยากจนและพัฒนาคณุภาพชวีติ ดา้นการศกึษา เนื่องจากขอ้มลูไมค่รบทกุคณะ

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่7 จ านวน 1 ตวั คอื 

ตัวชีว้ัดที ่33) ผลการประเมนิในระดับสาขาวชิาทีไ่ดรั้บการจัดอนัดับในระดับนานาชาต ิไมน่อ้ยกวา่ 5 สาขาวชิาทีต่ดิ 1 ใน 400 ของโลก  เนื่องจากไมม่ขีอ้มลูการจัดอนัดับรายสาขาวชิา ปี 2017

ตวัชีว้ดัหลกัระดบัยทุธศาสตร ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หนา้ 12



กลยทุธท์ ี ่1 พฒันาพืน้ทีแ่ละส ิง่แวดลอ้มใหเ้ป็นแคมปสัทีเ่ขยีวและสะอาด (Green and Clean Campus)

1 การจัดท าผังเฉพาะพืน้ทีบ่รเิวณโซนการศกึษา 

โซนทีพั่กอาศยั โซนอทุยานการเรยีนรู ้โซนการ

กฬีา โซนสวนสาธารณะและสถานทีพั่กผอ่นหยอ่น

ใจ เพือ่ใหม้กีารพัฒนาพืน้ทีอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

และมกีารพัฒนาทีย่ั่งยนื

• มกีารแบง่โซนพืน้ที่

ของมหาวทิยาลัย

มผัีงการแบง่

โซนพืน้ที่

มผัีงการแบง่

โซนพืน้ที่

   มหาวทิยาลัยไดก้ าหนดขนาดพืน้ทีก่ารใชป้ระโยชน ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ประกอบดว้ย

   1) พืน้ทีป่ระเภทสว่นการศกึษาและวจัิย ประมาณ 854.44 ไร ่(รอ้ยละ 15.52)

   2) พืน้ทีป่ระเภทสว่นการศกึษาและวจัิย(แปลงทดลอง) ประมาณ 1,621.65 ไร ่(รอ้ยละ 29.45)

   3) พืน้ทีป่ระเภทการบรหิารและสนับสนุนการศกึษา ประมาณ 449.85 ไร ่(รอ้ยละ8.17)

   4) พืน้ทีป่ระเภททีพั่กอาศยั ประมาณ 506.99 ไร ่(รอ้ยละ 9.21)

   5) พืน้ทีป่ระเภทสง่เสรมิการศกึษา ประมาณ 782.86 ไร ่(รอ้ยละ 14.21)

   6) พืน้ทีป่ระเภทการอนุรักษ์ พักผอ่นและนันทนาการ ประมาณ 880.99 ไร ่(รอ้ยละ 15.99)

   7) พืน้ทีอ่ ืน่ๆ ประมาณ 410.22 ไร ่(รอ้ยละ 7.45)

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดม้กีารจัดท าผังเฉพาะพืน้ทีศ่นูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง (agro learning Center for Sufficient 

economy Faculty of agriculture, KHON KAEN University)  โดยไดก้ าหนดผังแสดงจดุเรยีนรู ้ ดงันี้

    A1 = Indoor Exhibition หอ้งแสดงนทิรรศการ ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

    A2 = Agro Clinic คลนิกิเกษตร จดุรับบรกิารตรวจสอบและแกปั้ญหาทางการ และจ าหน่าย agro products เชน่ ปุ๋ ยมลูไสเ้ดอืน 

ปุ๋ ยมลูสตัว ์สารชวีภาพบ ารงุดนิ เชือ้รา ตวัห ้า ตวัเบยีน

    A3 = ลานกจิกรรมกลางแจง้

    A4 = จดุเรยีนรูพั้นธุพ์ชืนวตักรรม มข

    A5 = จดุเรยีนรูก้ารผลติพชืงอกควบคมุดว้ยแสง LED

    A6 = จดุเรยีนรูก้ารควบคมุศตัรพูชืโดยชวีวธิี

    B   = จดุเรยีนรูก้ารผลติเห็ดสามฤดู

    C   = จดุเรยีนรูก้ารผลติปุ๋ ยไสเ้ดอืน

    D   = จดุเรยีนรูก้ารผลติโคเนือ้โคนมดว้ยเทคโนโลยี

    E   = จดุแสดงพันธไ์กพ่ืน้เมอืง มข. และการผลติแบบปลอ่ยแปลง (free range)

    F   = จดุเรยีนรูก้ารผลติสตัวน์ ้าในแหลง่น ้านอ้ย

    G  = จดุแสดงพรรณไมน้ ้ารอบสระน ้า

• ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐาน

• กองอาคารและสถานที่

• คณะเกษตรศาสตร์

5.00

2 เพิม่พืน้ทีส่เีขยีว พัฒนาสวนสาธารณะ และ

ปรับปรงุภมูทัิศนใ์นพืน้ทีว่า่งใหเ้ป็นสถานที่

พักผอ่นหยอ่นใจของนักศกึษา บคุลากร และ

ประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีล่ะแวกใกลเ้คยีง  เชน่

• รอ้ยละของพืน้ทีส่ ี

เขยีว และ

สวนสาธารณะตอ่พืน้ที่

ทัง้หมดของมหาวทิยาลัย

ไมน่อ้ยกวา่รอ้ย

ละ 40

รอ้ยละ 47.44 • ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐาน

• ส านักงานสขุาภบิาล

และสิง่แวดลอ้ม

5.00

- การปรับปรงุพืน้ทีร่อบหอสมดุ

- การดแูล บ ารงุรักษา ก าจัดวชัพชื พืน้ที่

สวนหยอ่ม สวนสาธารณะของมหาวทิยาลัย




การ

ประเมนิ

ตนเอง

    มหาวทิยาลัย โดยส านักสขุาภบิาลไดด้ าเนนิการพัฒนา และดแูลพืน้ทีภ่ายในมหาวทิยาลัยเพอืมคีวามสะอาด สวยงาม โดยมกีาร

ด าเนนิโครงการ/กจิกรรม ดงันี ้

    1) การปรับปรงุเปลีย่นตน้กลัปพฤกษ์บรเิวณบงึสฐีานฝ่ังตะวนัออก : 

    2) การจัดซือ้ดอกไม ้ไมป้ระดบั การเตรยีมสถานทีบ่รเิวณท่ัวไป พธิพีระราชทานปรญิญาบตัร

    3) โครงการเพาะช ากลา้ไมด้ัง้เดมิ ภายในมหาวทิยาลัยขอนแกน่

    4) การดแูลรักษาสวนป่า ภายในมหาวทิยาลัยขอนแกน่

    5) โครงการตรวจสขุภาพตน้ไมใ้หญ่

   นอกจากนี ้ยังไดม้กีารการดแูล บ ารงุรักษา ก าจัดวชัพชื พืน้ทีส่วนหยอ่ม สวนสาธารณะของมหาวทิยาลัย ไหลท่างจราจร ใหม้คีวาม

สะอาด สวยงามอยูต่ลอดเวลา 

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 12 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560)
ผูร้บัผดิชอบ

ระดบั 1   หมายถงึ   ผลการปฏบิตังิาน  ควรปรับปรงุอยา่งเรง่ดว่น (รอ้ยละ 1.00 - 29.99)

โครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI)

เป้าหมาย 

(ปีงบประมาณ)

ปี 2560

ผลงานตาม

เป้าหมาย

ระดบั 2   หมายถงึ   ผลการปฏบิตังิาน  ปรับปรงุ (รอ้ยละ 30.00 - 49.99)

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่1 : พฒันาสูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัสเีขยีว

การประเมนิระดบัความส าเร็จของโครงการ

ระดบั 5   หมายถงึ   ผลการปฏบิตังิาน  ดมีาก (รอ้ยละ 90.00 - 100.00)

ระดบั 4   หมายถงึ   ผลการปฏบิตังิาน  ด ี (รอ้ยละ 70.00 - 89.99)

ระดบั 3   หมายถงึ   ผลการปฏบิตังิาน  พอใช ้ (รอ้ยละ 50.00 - 69.99)

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่1 : พัฒนาสูก่ารเป็นมหาวทิยาลัยสเีขยีว หนา้ 13






การ

ประเมนิ

ตนเอง

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 12 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560)
ผูร้บัผดิชอบโครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI)

เป้าหมาย 

(ปีงบประมาณ)

ปี 2560

ผลงานตาม

เป้าหมาย

3 ไมน่อ้ยกวา่ 5 

กจิกรรม/ปี

8 กจิกรรม/ปี • ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐาน 5.00

• ส านักงานสขุาภบิาล

และสิง่แวดลอ้ม

• คณะ/หน่วยงาน

กลยทุธท์ ี ่2 พฒันาและสง่เสรมิการใชพ้ลงังานสะอาด (Clean Energy)

4 จัดท าขอ้มลูพืน้ฐานของบญัชกีา๊ซเรอืนกระจกของ

แตล่ะหน่วยงาน ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน

• จ านวนหน่วยงานที่

จัดท าขอ้มลูบญัชกีา๊ซ

เรอืนกระจก

33 แหง่ 33 แหง่    มหาวทิยาลัยขอนแกน่ จัดท าโครงการบรหิารจัดการบญัชกีา๊ซเรอืนกระจกของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายการด าเนนิงานลดกา๊ซเรอืนกระจกในประเทศไทย และมกีารจัดท าขอ้มลูบญัชกีา๊ซเรอืนกระจกของ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ใหค้รอบคลมุทัง้ 33 คณะ/หน่วยงาน ตามแผนยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลัยขอนแกน่ เพือ่ใหส้ามารถเขา้รว่ม

ประเมนิการจัดการดา้นบญัชกีา๊ซเรอืนกระจกกบัมาตรฐานตา่งๆ (LESS, T-VER & UI) 

    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดม้กีารด าเนนิการ ดงันี้

   1) จัดพธิเิปิดโครงการบรหิารจัดการบญัชกีา๊ซเรอืนกระจกของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมือ่วนัที ่24 

เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการนโยบายการบรหิารจัดการบญัชกีา๊ซเรอืนกระจกของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐาน 

และกองอาคารและสถานที ่โดยม ีรศ.ดร. กลุธดิา ทว้มสขุ  เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายการจัดท าบญัชกีา๊ซเรอืนกระจกของ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ท าหนา้ทีข่บัเคลือ่นนโยบายของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ใหด้ าเนนิไปสูเ่ป้าหมาย

   2) ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐาน โดยคณะกรรมการนโยบายการจัดท าบญัชกีา๊ซเรอืนกระจกของ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ รว่มกบักองอาคาร

และสถานที ่จงึจัดท าโครงการประชมุสมัมนา “เทคนคิและวธิกีารจัดท าบญัชกีา๊ซเรอืนกระจกมหาวทิยาลัยขอนแกน่”  เมือ่วนัที ่31 

กรกฎาคม 2560 เพือ่ใหค้วามรูด้า้นเทคนคิและวธิกีารจัดท าบญัชกีา๊ซเรอืนกระจกของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ใหก้บัตวัแทน และ

เครอืขา่ยจากคณะ/หน่วยงาน ใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจในการด าเนนิโครงการดงักลา่ว ใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และบรรลตุาม

วตัถปุระสงค ์เพือ่น าไปสูก่ารจัดท าขอ้มลูบญัชกีา๊ซเรอืนกระจก และเขา้สูก่ารประเมนิการจัดการดา้นบญัชกีา๊ซเรอืนกระจกกบัโครงการ

ตา่งๆ (LESS, T-VER & UI)

• ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐาน

• กองอาคารและสถานที่

• คณะ/หน่วยงาน

5.00

5 สง่เสรมิการใชพ้ลังงานสะอาดจากทรัพยากร

ภายในมหาวทิยาลัย (Campus P๐wer) เชน่

2 โครงการ 2 โครงการ    มหาวทิยาลัยไดส้ง่เสรมิใหม้กีารใชพ้ลังานงานสะอาดภายในใหาวทิยาลัย โดยผา่นโครงการ/กจิกรรม ดงันี้ • ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐาน

• ฝ่ายวจัิยและการ

ถา่ยทอดเทคโนโลยี

5.00

- การน าของเสยีภายในมหาวทิยาลัย เชน่ มลู

ไก ่มลูสกุร มลูโค/กระบอื เศษวสัดเุหลอืใช ้

จากภาคการเกษตร หญา้เนเปียร ์และขยะมลู

ฝอยไปหมักเป็นกา๊ซชวีภาพเพือ่ผลติเป็น CBG

 และผลติไฟฟ้าตอ่ไป

    1) มหาวทิยาลัยไดม้กีารสรา้ง้สถานผีลติพลังงานทดแทนกา๊ซไบโอมเีทนอดั (CBG)จากมลูสตัวแ์ละหญา้เนเปียร”์ เพือ่ใชใ้นการ

ขนสง่มวลชนภายในมหาวทิยาลัย ซึง่ไดม้กีารเปิดสถานตีัง้แตว่นัที ่25 มกราคม 2559 ทัง้นี ้การสรา้งสถานผีลติพลังงานทดแทน

กา๊ซไบโอมเีทนอดั (CBG) จากมลูสตัวแ์ละหญา้เนเปียร ์เพือ่ใชใ้นการขนสง่มวลชนภายในมหาวทิยาลัยมวีตัถปุระสงค ์เพือ่จัดการของ

เสยีจากฟารม์สาธติการเลีย้งสกุร การเลีย้งไกไ่ข ่และการเลีย้งโคนมของคณะเกษตรศาสตร ์โดยเปลีย่นเป็นพลังงานทดแทนที่

เหมาะสมกบัสภาพพืน้ทีแ่ละปรมิาณของวตัถดุบิอยา่งมปีระสทิธภิาพ นอกจากนีย้ังเป็นตน้แบบการผลติพลังงานทดแทนกา๊ซ CBG 

เพือ่ใชเ้องในหน่วยงานดา้นการขนสง่มวลชน บรกิารแก ่นักศกึษา ขา้ราชการ และประชาชนทีม่าใชบ้รกิารในมหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

ตลอดจนเป็นตน้แบบการเป็นศนูยเ์รยีนรู ้เผยแพรอ่งคค์วามรูด้า้นวชิาการในการจัดการของเสยีและน ้าเสยีจากฟารม์ ใหแ้กห่น่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง ชมุชน และประชาชนผูส้นใจท่ัวไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และเป็นแบบอยา่งองคก์รทีด่แูลรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม

• คณะเกษตรศาสตร์

- สง่เสรมิการน าเอาพลังงานสะอาด (ไบโอ

ดเีซล แกส๊โซฮอลล ์CBG) มาใชใ้น

ยานพาหนะของมหาวทิยาลัย

   2) ปรับปรงุบรเิวณ และระบบจา่ยกา๊ซ โรงผลติพลังงานทดแทนกา๊ซไบโอมเีทนอดั (CBG) เพือ่พัฒนาและสง่เสรมิการใชพ้ลังงาน

สะอาด (Clean Energy) และการปรับปรงุระบบการผลติ การน ามาใชพ้ลังงานอยา่งตอ่เนือ่ง โดยไดด้ าเนนิการ (1) ปรับปรงุรัว้บางสว่น

 (2) ปรับปรงุประตทูางเขา้ (3) กอ่สรา้งถนนทางเขา้และลานพืน้ทีบ่รเิวณภายในโรงผลติ

รณรงคส์รา้งจติส านกึใหก้บับคุลากรและนักศกึษา

ตอ่การมสีว่นรว่มในการประหยัด การอนุรักษ์ และ

การดแูลรักษาสิง่แวดลอ้มภายในมหาวทิยาลัย

• จ านวนกจิกรรมที่

มหาวทิยาลัย/คณะ 

จัดขึน้

   มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ไดด้ าเนนิการตามพระราชบญัญัตกิารสง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงาน โดยไดด้ าเนนิการพจิารณา  ค านวณ การ

บรหิารจัดการ การน าองคค์วามรูม้าใช ้ใหบ้คุลากรตลอดจนนักศกึษา ประชาชนเขา้  มามสีว่นรว่มในการอนุรักษ์พลังงานและการการ

ใชง้านดา้นพลังงานใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ โดยก าหนดมาตรการและวธิกีารด าเนนิการในดา้นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า น ้าประปา

  น ้ามันเชือ้เพลงิ โดยมเีจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบดา้นระบบสาธารณูปการประจ าคณะหน่วยงาน มาเป็นเครอืขา่ยโดยมสีว่นรว่มในการ

ด าเนนิการตามนโยบายประหยัดพลังงาน

   นอกจากนี ้มหาวทิยาลัยยังไดด้ าเนนิการการจัดท าแผนปฏบิตักิารการอนุรักษ์พลังงานและสิง่แวดลอ้ม มาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2559 

เพือ่ใหเ้กดิโครงการ/แผนงานการจัดการดา้นอนุรักษ์พลังงานและสิง่แวดลอ้ม โดยกจิกรรม/โครงการ/แผนงานครอบคลมุถงึการ

ออกแบบอาคาร การใชอ้ปุกรณ์ การรณรงคแ์ละสง่เสรมิคา่นยิมดา้นการประหยัดพลังงานและการใชท้รัพยากรรว่มกนั เพือ่ใหบ้รรลุ

เป้าหมายประสงคข์ององคก์ร และสนองนโยบายดา้นพลังงานและสิง่แวดลอ้มของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ โดยการอนุรักษ์พลังงาน

แบบมสีว่นรว่มซึง่จะเป็นกลไกส าคญัทีท่ าใหป้ระสบผลส าเร็จและยั่งยนื

   ส าหรับ โครงการ/กจิกรรม ปี 2560 ทีม่กีารด าเนนิการ เชน่ 

   1) คณะศกึษาศาสตร ์จัดโครงการปลกูฝังสรา้งจติส านกึใหก้บับคุลกร และนักศกึษาใหม้สีว่นรว่มกบัการประหยัด อนุรักษ์พลังาน

รักษาสิง่แวดลอ้ม

   2) คณะทันตแพทยศาสตร ์จัดโครงการรณรงคส์ง่เสรมิมาตรการประหยัด และอนุรักษ์พลังงาน

   3) คณะเภสชัศาสตร ์จัดโครงการเสรมิสรา้งความปลอดภัย ป้องกนัอบุตัเิหต ุและการอนุรักษ์พลังงาน

   4) วทิยาลัยบณัฑติศกึษาการจัดการ จัดโครงการจัดท าแผนปฏบิตักิารลดปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าประจ าปี 

   5) คณะเทคนคิการแพทย ์จัดโครงการลดการใชพ้ลังานไฟฟ้า เชน่ การบ ารงุรักษาระบบปรับอากาศ

   6) คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์จัดโครงการรณรงคแ์ละด าเนนิกจิกรรมประหยัดพลังงาน

   7) คณะสตัวแพทยศาสตร ์จัดโครงการคดัแยกและก าจัดขยะเพือ่ลดภาวะโลกรอ้น  และโครงการรณรงคป์ระหยัดพลังงาน

• จ านวนโครงการจัดการ

 การพัฒนาและสรา้ง

พลังงานสะอาด

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่1 : พัฒนาสูก่ารเป็นมหาวทิยาลัยสเีขยีว หนา้ 14






การ

ประเมนิ

ตนเอง

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 12 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560)
ผูร้บัผดิชอบโครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI)

เป้าหมาย 

(ปีงบประมาณ)

ปี 2560

ผลงานตาม

เป้าหมาย

กลยทุธท์ ี ่3 พฒันาระบบโครงสรา้งพืน้ฐานของมหาวทิยาลยัใหส้มบรูณ์

6 จัดท าแผนการตรวจสอบอาคาร การบ ารงุรักษา 

การซอ่มแซมอาคารสถานที ่และระบบ

สาธารณูปโภค เชน่

• จ านวนอาคารทีไ่ดรั้บ

การปรับปรงุ

2 อาคาร 3 อาคาร • ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐาน

• กองอาคารและสถานที่

5.00

- ปรับปรงุศนูยอ์าหารและบรกิาร 2

- ปรับปรงุอาคารสถาบนัวจัิยเพือ่พัฒนาสงัคม

- ปรับปรงุอาคารพละศกึษา

- ปรับปรงุอาคารศนูยค์อมพวิเตอร์

- ปรับปรงุอาคารแกน่กลัปพฤกษ์

7 ส ารวจ และปรับปรงุสภาพผวิจราจร เพือ่ใหม้กีาร

ควบคมุความเร็วในการสญัจรทีเ่หมาะสม และลด

อบุตัเิหตดุา้นการจราจร เชน่

• จ านวนถนนทีไ่ดรั้บ

การปรับปรงุ

3 เสน้ทาง 3 เสน้ทาง 5.00

- การส ารวจและศกึษาทางโคง้รปูตวั S ทาง

เบีย่ง ทางแยกอนัตราย ถนนลาดชดั จดุเนนิ

กระดก เพือ่ตดิตัง้ป้ายหรอื เครือ่งหมายจราจร

- การส ารวจและศกึษาเพือ่ตดิตัง้หมดุสะทอ้นแสง กรวยยาง และป้ายเตอืน

- ปรับปรงุเครือ่งหมายจราจรบนพืน้ถนนมอดนิแดง

- ปรับปรงุถนนสหศาสตรบ์รเิวณหนา้คณะทันตแพทยศาสตร์

- ปรับปรงุถนนหนา้หอพักนักศกึษาที ่5 (ตดัถนนใหม)่

- กอ่สรา้งถนนเขา้โรงแยกขยะ

- ปรับปรงุจดุตัง้ศาลารอรถ KST

8 ปรับปรงุพืน้ทีล่านจอดรถในพืน้ทีท่ีเ่หมาะสม เชน่ 2 แหง่ 2 แหง่ • ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐาน 5.00

- ปรับปรงุลานจอดรถหนา้อาคารสริคิณุากร • กองอาคารและสถานที่

- ปรับปรงุลานจอดรถสวนรกุขชาติ

- ปรับปรงุลานจอดรถสโมสรนักศกึษา

- ปรับปรงุลานจอดรถนักศกึษาบรเิวณประตหูนองแวง

- กอ่สรา้งอาคารจอดรถและเรอืนพักญาต ิคณะแพทยศาสตร์

9 การปรับปรงุทางเดนิเทา้ทีเ่ชือ่มกนัระหวา่งอาคาร 

เชน่

• จ านวนทางเดนิเทา้ที่

ไดรั้บการปรับปรงุ

 3 เสน้ทาง 3 เสน้ทาง • ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐาน 5.00

- ทางเดนิเทา้หนา้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ถงึสีแ่ยกคณะศกึษาศาสตร์

• กองอาคารและสถานที่

- ทางเดนิเทา้พืน้ทีร่ะหวา่งส านักหอสมดุและคณะวทิยาศาสตร์

- ทางเดนิเทา้พืน้ทีร่ะหวา่งคณะวทิยาศาสตรแ์ละคณะมนุษยศาสตร์

- ทางเดนิเทา้พืน้ทีร่ะหวา่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละคณะวศิวกรรมศาสตร์

- ทางเดนิเทา้พืน้ทีร่ะหวา่งบรหิารธรุกจิและการบญัชแีละคณะวศิวกรรมศาสตร์

   มหาวทิยาลัยไดด้ าเนนิการปรับปรงุ และซอ่มแซมหอ้งประชมุ อาคารสถานทีต่า่งๆ เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ดงันี้

   1) การปรับปรงุหอ้งประชมุสายสรุยี ์จตุกิลุ คณะศกึษาศาสตร ์: เป็นการปรับปรงุหอ้งประชมุเดมิทีม่กีารใชง้านมาเป็นระยะเวลานาน

แลว้ โดยการตอ่เตมิ ซอ่มแซม เปลีย่นแปลงวสัด ุอปุกรณ์ ครภัุณฑ ์ และขนาดพืน้ทีใ่ชส้อย โดยใชว้สัดอุปุกรณ์และเทคโนโลยทีี่

ทันสมัยเพือ่ใหห้อ้งประชมุมปีระสทิธภิาพ เหมาะสมตอ่การใชง้าน และประหยัดพลังงานมากขึน้ ใชง้บประมาณ 29,660,000 บาท 

ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่ง งวดงานที ่7 และ 8

   2) การปรับปรงุซอ่มแซมสถานทีส่ านักวฒันธรรม : เป็นการปรับปรงุพืน้ทีบ่รเิวณเวทกีารแสดงกลางแจง้ของส านักวฒันธรรม โดย

การซอมแซมผนังหนิกาบหนา้เวท ีแผน่หนิทราย พืน้เวท ีตดิตัง้ประตมูว้น ระบบไฟฟ้า พัดลมดดูอากาศ กอ่สรา้งบนัไดคอนกรตีเสรมิ

เห็ลก และทาส ีใชง้บประมาณ 279,000 บาท

   3) การปรับปรงุศนูยอ์าหารและบรกิาร 2 (อยูร่ะหวา่งเตรยีมพืน้ทีย่า้ยผูป้ระกอบการ) เพือ่เตรยีมพืน้ทีใ่นการปรับปรงุ

   มหาวทิยาลัยไดด้ าเนนิการ ปรับปรงุสภาพผวิจราจร จ านวน 3 เสน้ทาง ดงันี้

   1) ปรับปรงุถนนแกน่ประชารักษ์ (จากเจา้พ่อมอดนิแดง ถงึโรงเรยีนสาธติมอดนิแดง)  เพือ่ป้องกนัอบุตัเิหตทุีอ่าจจะเกดิขึน้  รวมถงึ

เกดิความสะดวกและความปลอดภัยในการสญัจร ใชง้บประมาณ จ านวน 570,791.10 บาท

   2) กอ่สรา้งถนนทางเชือ่มโรงแรมขวญัมอ อาคารสมาคมศษิยเ์กา่ 

   3) ปรับปรงุซอ่มแซมผวิจราจรบรเิวณสะพานขาวและบรเิวณวงเวยีนดา้นหนา้อาคารสริคิณุากร

• ฝ่ายรักษาความ

ปลอดภัย

• ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐาน

• กองอาคารและสถานที่

• จ านวนพืน้ทีล่านจอด

รถทีไ่ดรั้บการปรับปรงุ

   ปีงบประมาณ 2560 ด าเนนิการ ปรับปรงุพืน้ทีล่านจอดรถ 2 แหง่ คอื  

   1) ปรับปรงุลานจอดรถจักรยานยนตส์วนรกุขชาต ิเพือ่ปรับปรงุลานจอดรถจักรยานยนตบ์รเิวณสวนรกุขชาตฝ่ัิงทศิใต ้และจัดระเบยีบ

การจอดรถจักรยายนตบ์รเิวณสวนรกุขชาต ิ ฝ่ังทศิใต ้ใชง้บประมาณ จ านวน  975,228 บาท

   2) คณะวศิวกรรมศาสตร ์จัดท าทีจ่อดรถจักรยานยนตเ์พิม่ขึน้ ซึง่ก าลังด าเนนิการส ารวจและปรับปรงุพืน้ทีล่านดา้นหลังอาคาร

ภาควชิาวศิวกรรมสิง่แวดลอ้มใหเ้ป็นทีจ่อดรถจักรยานยนต ์(โซน F) ทัง้นีค้าดวา่สามารถรองรับการ  จอดรถจักรยานยนตไ์ดเ้พิม่ขึน้อกี

จ านวน 250 คนั นอกจากนีใ้นกรณีทีม่กีารจัดงานประชมุ สมัมนา หรอืมงีานส าคญัของคณะฯ จะอนุญาตใหร้ถยนตห์รอืจักรยานยนต์

ทีม่ารว่มงานสามารถจอดรถในลานจอดรถทัง้ 5 โซน

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวทิยาลัยไดป้รับปรงุทางเดนิเทา้ทีเ่ชือ่มระหวา่งอาคารจ านวน 1 เสน้ทาง คอื  ปรับปรงุพืน้ที่

สาธารณะระหวา่ง 5 คณะ(คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์คณะวศิวกรรมศาสตร ์ คณะศกึษาศาสตร ์คณะบรหิารธรุกจิและการบญัช ี และ

คณะเศรษฐศาสตร)์  มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมา คณะตา่ง ๆ ไดม้กีารขยายตวัเป็นอยา่งมาก โดยมกีารกอ่สรา้ง

อาคาร สิง่ปลกูสรา้งเพือ่การเรยีนการสอนตา่ง ๆ อยา่งตอ่เนือ่ง สง่ผลใหเ้กดิความแออดัทัง้พืน้ทีภ่ายในคณะ และพืน้ทีท่ีเ่ป็นบรเิวณ

รอยตอ่พืน้ทีร่ว่มระหวา่งคณะ โดยถกูปลอ่ยใหม้สีภาพรกรา้ง เสือ่มโทรม ไมเ่ป็นระเบยีบ สกปรก เนือ่งจากคณะทีเ่กีย่วขอ้งขาดการ

หารอืเพือ่วางมาตรการในการจัดการพืน้ทีร่ว่มกนั ดว้ยเหตนุี ้จงึมคีวามจ าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งมกีารด าเนนิการปรับปรงุพืน้ทีด่งักลา่ว

ใหม้คีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย รมรืน่ สวยงาม ปลอดภัยตอ่ผูใ้ช ้และสามารถใชส้อยพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งคุม้คา่และเกดิประโยชนส์งูสดุ ใช ้

งบประมาณ จ านวน 1,238,767.06 บาท
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การ

ประเมนิ

ตนเอง

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 12 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560)
ผูร้บัผดิชอบโครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI)

เป้าหมาย 

(ปีงบประมาณ)

ปี 2560

ผลงานตาม

เป้าหมาย

10 กอ่สรา้งสถานไีฟฟ้าแรงสงูมหาวทิยาลัยขอนแกน่

แบบ Indoor GIS

• มกีารกอ่สรา้ง 1 สถานี 1 สถานี    สถานไีฟฟ้าแรงสงู : เป็นสิง่กอ่สรา้งประเภทถาวร เป็นการกอ่สรา้งสถานไีฟฟ้าแรงสงู แบบ Indoor GIS (Line in –Line out) ระบบ

 115 KV , งานกอ่สรา้งระบบสายสง่ 115 KV ความยาว 7 และ 5 กโิลเมตร และกอ่สรา้งระบบ Solar Farm ขนาด 1 MW  

ประกอบดว้ย (1) สถานไีฟฟ้าเป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหล็ก ลักษณะเป็นหอ้งประชมุรปูทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้ สงู 1 ชัน้ ขนาด กวา้ง 20 

เมตร ยาว 28.50 เมตร เนือ้ทีโ่ครงการ-ขนาดประมาณ 1,540 ตารางเมตร พืน้ทีใ่ชส้อยอาคารประมาณ 570 ตารางเมตร (2) ระบบ

สายสง่ 115 KV ความสงูเสาไฟฟ้าประมาณ 20 เมตร ความยาวดา้นทศิเหนอืประมาณ 7 กโิลเมตร ความยาวดา้นทศิใตป้ระมาณ 5 

กโิลเมตร (3) ระบบ Solar Farm ขนาด 1 MW ขนาดพืน้ที ่20,000 ตารางเมตร ใชง้บประมาณ 354,417,170 บาท

   สภาพการกอ่สรา้งปัจจบุนั : (1) กอ่สรา้งและเดนิสายไฟฟ้าแรงสงู 115 KV (2) กอ่สรา้งอาคารสถานไีฟฟ้าแรงสงู (3) เนือ่งจาก

การกอ่สรา้งโครงการนี ้มลูคา่งานในสว่นของอปุกรณ์ตา่งๆ ทีต่ดิตัง้มเีป็นจานวนมาก เชน่ หมอ้แปลงไฟฟ้า และอปุกรณ์ควบคมุระบบ

ไฟฟ้า เป็นตน้ ซึง่จะตอ้งรอใหก้ารกอ่สรา้งอาคารสถานไีฟฟ้าแลว้เสร็จจงึจะนามาตดิตัง้ได ้และเมือ่ตดิตัง้แลว้คาดวา่จะสามารถเบกิ

จา่ยเงนิคา่จา้งไดห้ลายงวดพรอ้มๆกนั (4) ปรมิาณงานสะสมรวมทัง้โครงการประมาณรอ้ยละ 36

• ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐาน

• กองอาคารและสถานที่

5.00

11 ปรับปรงุระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระบบ

สขุาภบิาล ระบบบ าบดัน ้าเสยี ระบบประปา ใหอ้ยู่

ในสภาพทีส่ามารถใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

และรองรับความตอ้งการใชง้านในอนาคต เชน่

• ระบบสาธารณูปโภค 

ระบบไฟฟ้า ประปา

สามารถใชง้านไดอ้ยา่ง

มปีระสทิธภิาพ

ใชง้านอยา่งมี

ประสทิธภิาพ

ใชง้านได ้

อยา่งมี

ประสทิธภิาพ

• ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐาน

• กองอาคารและสถานที่

5.00

- การบ ารงุรักษาระบบไฟฟ้าสว่นกลาง

- การปรับปรงุขยายสายเมนแรงต า่ หมูบ่า้นศนูยแ์พทย ์3

- การตดิตัง้อปุกรณ์ป้องกนัสตัวท์ีก่อ่ใหเ้กดิเหตไุฟฟ้าลัดวงจร ทีจ่ดุตดิตัง้หมอ้แปลงไฟฟ้า

- ปรับปรงุตูค้วบคมุไฟฟ้าสอ่งสวา่งถนน

- ปรับปรงุระบบไฟฟ้าสอ่งสวา่งประตสูฐีาน/มอดนิแดง

12 ปรับปรงุลานกจิกรรมอเนกประสงค ์สถานทีอ่อก

ก าลังกาย พรอ้มตดิตัง้อปุกรณ์ออกก าลังกายใน

พืน้ทีบ่รเิวณรอบหอพัก และปรับปรงุสนามกฬีา

เดมิทีม่อียูใ่หส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งมี

• มกีารปรับปรงุ มกีารปรับปรงุ มกีารปรับปรงุ    ด าเนนิการจัดโครงการดแูลสวนและสิง่แวดลอ้มบรเิวณหอพักนักศกึษา  ในระหวา่งัวนที ่1 สงิหาคม 2560 - 30 กนัยายน 2560  ณ 

 บรเิวณหอพักนักศกึษาสว่นกลางทกุหอพัก  โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่พัฒนาปรับปรงุสวนและสนามบรเิวณหอพักนักศกึษาใหม้ี

สภาพแวดลอ้มทีด่อียูเ่สมอ เสรมิสรา้งบรรยากาศเอือ้ตอ่การพักอาศยั  ตลอดจนใหนั้กศกึษาและผูป้กครองเกดิความประทับใจในการ

เขา้พักอาศยัในหอพักนักศกึษาของมหาวทิยาลัย  การจัดโครงการใชง้บประมาณเงนิรายได ้ ฝ่ายพัฒนานักศกึษาและศษิยเืกา่สมัพันธ์

  เป็นจ านวนเงนิ  30,000  บาท

• ฝ่ายพัฒนานักศกึษา

และศษิยเ์กา่สมัพันธ์

• ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐาน

• ส านักงานการกฬีา

5.00

ระดบัความส าเร็จของโครงการ จ านวน 12 โครงการ = 5.00

รอ้ยละ = 100.00

   มหาวทิยาลัยด าเนนิการปรับปรงุระบบตา่งๆ ดงันี้

   1) ซือ้มเิตอรไ์ฟฟ้าพรอ้มอปุกรณ์ ส าหรับจา่ยใหค้ณะวศิวกรรมศาสตร ์(เนือ่งจากเกดิเหตไุฟฟ้าลัดวงจร) : เป็นการซือ้มเิตอรต์ดิตัง้

เพือ่ทดแทนเครือ่งเดมิทีช่ ารดุ  เนือ่งดว้ยเมือ่วนัที ่ 14 กนัยายน 2559 เวลา 01.00 น. ไดเ้กดิเหตกุระแสไฟฟ้าลัดวงจรทีบ่รเิวณ

อาคารวศิวกรรมเครือ่งกล คณะวศิวกรรมศาสตร ์ เป็นเหตใุหม้เิตอรไ์ฟฟ้าประจ าอาคารวศิวกรรมเครือ่งกลช ารดุท าใหส้ามารถวดั

ปรมิาณการใชพ้ลังงานไฟฟ้าของอาคารดงักลา่วได ้ตัง้แตว่นัทีเ่กดิการช ารดุไหมเ้ป็นตน้มา  จงึจัดซือ้มเิตอรไ์ฟฟ้าพรอ้มอปุกรณ์

ประกอบเพือ่น ามาตดิตัง้แทนเครือ่งเดมิทีช่ ารดุไหม ้

   2) ปรับปรงุระบบไฟฟ้าสอ่งสวา่งประตมูอดนิแดง : นือ่งจากระบบไฟฟ้าสอ่งสวา่งบรเิวณประตมูอดนิแดง มหาวทิยาลัยขอนแกน่  

ซึง่มกีารใชง้านมาเป็นเวลานาน  ท าใหเ้สือ่มสภาพ และตอ้งซอ่มแซมอยูเ่ป็นประจ า อกีทัง้เมือ่มกีารจัดภมูทัิศนห์นา้มหาวทิยาลัยจะมี

ความเสีย่งในการใชเ้ครือ่งมอืขดุโดนสายไฟฟ้าขาด ในการนี ้เพือ่ใหร้ะบบแสงสวา่งบรเิวณประตมูอดนิแดง มหาวทิยาลัยขอนแกน่ มี

ประสทิธภิาพ มแีสงสวา่งทีเ่พยีงพอ และมคีวามปลอดภัย 

   3) ซอ่มบ ารงุอปุกรณ์ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าทีช่ ารดุ (โซนพืน้ทีศ่นูยว์ทิยาศาสตรส์ขุภาพ) : ไดรั้บการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 

3,900,000 บาท  (สามลา้นเกา้แสนบาทถว้น)  แตเ่นือ่งดว้ยในชว่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  และไดข้ออนุมัตงิบประมาณเพิม่เตมิ 

จ านวน  2,299,800 บาท   จ านวน 6,199,800 บาท (หกลา้นหนึง่แสนเกา้หมืน่เกา้พันแปดรอ้ยบาทถว้น)  ซึง่ไดเ้สนอขออนุมัตติอ่

ทา่นอธกิารบดแีลว้ อยูร่ะหวา่งการรอผลการอนุมัติ
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กลยทุธท์ ี ่1 พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น ICT ใหม้ปีระสทิธภิาพ มคีวามม ัน่คง และปลอดภยั

1 • มหีนังสอืรับรอง

อเิล็กทรอนกิส์

• สามารถใชง้าน SSO กับ 

Cloud Services

• ขยายการรองรับการใช ้

งานของ Firewal

5 โดเมน

2 ระบบ

มี

5 โดเมน

2 ระบบ

มี

   ฝ่ายวชิาการฯ และ ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดด้ าเนนิการดา้นความปลอดภัยและประสทิธภิาพระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ โดยมกีจิกรรมด าเนนิการส าคัญ ดังตอ่ไปนี้

   1) Digital Certificates ระดับ Extended Validation ส าหรับ 5 โดเมนส าคัญของมหาวทิยาลัยโดยไดรั้บ

หนังสอืรับรองเป็นเวลา 2 ปี โดยเว็บไซตข์องทัง้ 5 โดเมนจะปรากฏชือ่ "Khon Kaen University [TH]" เป็นการ

ยนืยันตัวตนของเว็บไซตท์ีแ่ทจ้รงิ และมคีวามน่าเชือ่ถอืระดับเดยีวกับระบบ e-Banking ของสถาบนัการเงนิ ทัง้นี้

มหาวทิยาลัยขอนแกน่เป็นหน่วยงานราชการล าดับทีส่องตอ่จากธนาคารแหง่ประเทศไทยทีม่กีารด าเนนิการออก 

Digital Certificate ระดับ Extended Validation

• ฝ่ายวชิาการและสือ่สาร

องคก์ร

• ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ

5.00

• จดุ Wi-Fi หอพักนักศกึษา 700 จดุ 700 จดุ    2) ระบบยนืยันตัวบคุคล แบบ Single Sign On ส าหรับ Cloud Services ทีม่หาวทิยาลัยใชง้านคอื Google G 

Suite for Education และ Microsoft Office 365 Education ทัง้ของบคุลากร นักศกึษา และศษิยเ์กา่

   3) ตดิตัง้ Next Generation Firewall เพือ่ป้องกันการโจมททีางเว็บจากภายนอก และรองรับการใชง้านของ

ผูใ้ชท้ีม่ากขึน้เรือ่ย ๆ

   4) ประสานงาน/ตดิตัง้ Google Global Cache (GGC) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการใชง้าน Google Cloud 

   5) ด าเนนิการจัดหาชอ่งสญัญาณภายในประเทศขนาด 4gbps ภายนอกประเทศขนาด 500 Mbps และมกีาร

จัดหาชอ่งสญัญาณเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตส ารองขนาด 2/0.5 Gbps โดยปัจจบุนัมจีดุ AP (WiFi) จ านวน 4,399 จดุ

 UTP ประมาณ 10,000 จดุ  ซึง่ทัง้ AP และ UTP สามารถใชง้านไดด้เีกอืบทกุจดุประมาณ 90% 

       ในดา้นความปลอดภัยของระบบไมพ่บการโจมตทีีส่ง่ผลตอ่ความเสยีหายขัน้รา้ยแรงทัง้ระบบและขอ้มลูทีม่ี

อยูภ่ายในระบบ และมขีอ้มลูการเขา้ใช ้ดังนี ้ KKU-Network จ านวน 243,361 คน KKU WiFi จ านวน 402,837 คน

 VPN จ านวน 9,874 คน อนิเตอรเ์น็ตชัว่คราว จ านวน 4,086 คน มปีรมิาณเขา้ใช ้จ านวน 638,631 ครัง้ 

   6) ดแูล บ ารุงรักษาขา่ยสายใยแกว้น าแสง (Fiber Optic) โดยมกีารตรวจสอบสภาพ ปรับปรุงและแกไ้ขปัญหาที่

เกดิขึน้กับเครอืขา่ยใยแกว้น าแสงทัง้ชนดิ Sigle Mode และ Multi Mode ใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง

ตลอดทัง้ปี

   7) ดแูลบ ารุงรีกัษาและใหบ้รกิารเครือ่งแมข่า่ย (Sever) จ านวน 2 ประเภท ไดแ้ก ่ (1) physical Sever ประมาณ

 50 เครือ่ง  และมเีครือ่งแมข่า่ยทีค่ณะ/หน่วยงานอืน่ๆ  น ามาฝากไวป้ระมาณ 44 เครือ่ง นอกจากนัน้ยังม ีWebsite

  ทีค่ณะ/หน่วยงาน น ามาตดิตัง้บน Sever ของมหาวทิยาลัย ประมาณ 1,400 Website (2) Virtual Sever 

ประมาณ 200 เครือ่ง และมเีครือ่งทีค่ณะ/หน่วยงาน จ านวน 30 เครือ่ง พรอ้มทัง้มกีารปรับปรุงโดยเครือ่งแมข่า่ยทัง้

 2 ประเภท ไดน้ าไปจัดเก็บไว ้ณ หอ้ง Data Center และ DR Site ขนาด 2,000+ U 

  8) จัดการความมั่นคง และความปลอดภัยของระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต ไดแ้ก ่ตดิตัง้ระบบส ารองและท า Back

 up ระบบหลักอยา่งสม า่เสมอ  จัดการการโจมตจีากภายนอกดว้ยระบบ Firewall และ Antivirus ตรวจสอบสทิธิ์

การเขา้ใชง้าน เป็นตน้

  9) ตดิตามตรวจสอบสถานะการท างานของระบบ โดยการใชเ้ครือ่งมอืทีม่ปีระสทิธภิาพในการ Monitor ระบบ เชน่

 โปรแกรมบรหิารจัดการเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต  โปรแกรมตรวจวัดคณุภาพสญัญาณเครอืขา่ยในระดับคณะ /

หน่วยงาน พรอ้มทัง้จัดใหม้ทีมีงานส าหรับด าเนนิการ ตดิตาม ตรวจสอบการใชง้านในระบบอนิเตอรเ์น็ตของ

ผูใ้ชบ้รกิาร ทัง้ในดา้นความรวดเร็วและความมเีสถยีรภาพของระบบ   ในสว่นของการเพิม่ประสทิธภิาพ Wifi  มกีารด าเนนิการ ดังนี้

   1) ปรับปรุง Wi-Fi หอพักนักศกึษา 700 จดุ

   2) ส ารวจ/ปรับปรุง Wi-Fi ทีว่ทิยาเขตหนองคายใหม้ปีระสทิธภิาพทัดเทยีมกับวทิยาเขตหลัก 

   3) ปรับเว็บไซตข์องคณะ/สว่นงานเป็น HTTPS   

   4)  ขยายการเชือ่มตอ่ UniNet จาก 4 Gbps เป็น 5 Gbps




การ

ประเมนิ

ตนเอง

ผลงานตาม

เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 12 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560)
ผูร้บัผดิชอบ

ระดับ 2   หมายถงึ   ผลการปฏบิตังิาน  ปรับปรุง   (รอ้ยละ 30.00 -   49.99)

ระดับ 1   หมายถงึ   ผลการปฏบิตังิาน  ควรปรับปรุงอยา่งเร่งดว่น  (รอ้ยละ 1.00 -   29.99)

โครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI)

พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น ICT ใหม้ปีระสทิธภิาพ

ในการบรกิารทัง้ดา้น Security, CloudPlatform และ

ประสทิธภิาพของโครงขา่ย ICT โดยเฉพาะระบบ Wifi

 ใหค้รอบคลมุพืน้ทีใ่หบ้รกิารทัง้สองวทิยาเขต เชน่

   - จัดหาซอฟแวรแ์บบ subscription ส าหรับการท า

ฐานขอ้มลูมหาวทิยาลัยสูส่าธารณะ

   - การเพิม่ประสทิธภิาพ WiFi

เป้าหมาย

(ปีงบประมาณ)

ปี 2560

ระดับ 3   หมายถงึ   ผลการปฏบิตังิาน  พอใช ้  (รอ้ยละ 50.00 -    69.99)

การประเมนิระดบัความส าเร็จของโครงการ

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่2 : เป็นอทุยานการเรยีนรูต้ลอดชวีติของสงัคม

ระดับ 5   หมายถงึ   ผลการปฏบิตังิาน  ดมีาก   (รอ้ยละ 90.00 - 100.00)

ระดับ 4   หมายถงึ   ผลการปฏบิตังิาน  ด ี  (รอ้ยละ 70.00 -   89.99)

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่2 เป็นอทุยานการเรยีนรูต้ลอดชวีติ หนา้ 17






การ

ประเมนิ

ตนเอง

ผลงานตาม

เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 12 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560)
ผูร้บัผดิชอบโครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI)

เป้าหมาย

(ปีงบประมาณ)

ปี 2560

2 • มกีารพัฒนาระบบเพือ่

เพิม่ประสทิธภิาพการ

ท างาน การตัดสนิใจ

3 ระบบ 10 ระบบ • ฝ่ายวชิาการและสือ่สาร

องคก์ร

5.00

• ฝ่ายวจัิยและการถา่ยทอด

เทคโนโลยี

   ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศไดพั้ฒนาระบบการสง่ SMS เพือ่ยนืยันตัวบคุคลในระบบทีใ่หบ้รกิารตา่ง ๆ โดยใน

ปีงบประมาณ 2559 ไดด้ าเนนิการพัฒนาระบบสง่ One-Time-Password เพือ่ยนืยันการลงทะเบยีน

โทรศัพทม์อืถอืของนักศกึษาและศษิยเ์กา่มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ซึง่ท าใหส้ามารถเปิดใหบ้รกิารระบบเปลีย่น 

password ไดด้ว้ยตนเองของผูใ้ช ้ซึง่ท าใหล้ดภาระการบรกิารเปลีย่น password ของเจา้หนา้ที ่และขณะเดยีวกัน

เป็นการยกคณุภาพการใหบ้รกิารระบบไอทขีองมหาวทิยาลัยไปดว้ย

   ในปีงบประมาณ 2559 ไดจั้ดซือ้โควตา้ SMS จ านวน 50,000 ขอ้ความและไดใ้ชง้านไปแลว้จ านวน 21,399 

ขอ้ความ

• ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ

   นอกจากนี ้ฝ่ายวางแผนยทุธศาสตร ์โดยกองแผนงาน ไดจั้ดท ารายละเอยีดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพือ่การบรหิารและวางแผนยทุธศาสตร ์โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่พัฒนาระบบสารสนเทศการบรหิาร

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ตามพันธกจิหลัก ไดแ้ก ่การเรยีนการสอน การวจัิย การบรกิารวชิาการ และการท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม และขอ้มลูดา้นการบรหิารจัดการองคก์ร ซึง่ไดก้ าหนดวธิกีารการด าเนนิงาน ดังนี้

   1) รวบรวมขอ้มลูสารสนเทศดา้นตา่งๆ ตามพันธกจิของมหาวทิยาลัย ไดแ้ก ่การเรยีนการสอน การวจัิย การ

บรกิารวชิาการ และการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม และขอ้มลูดา้นการบรหิารจัดการองคก์ร

   2) วเิคราะหข์อ้มลูสารสนเทศใหม้คีวามถกูตอ้ง น่าเชือ่ถอื ทันสมัย เป็นปัจจับนั และทันเวลาในการน าไปใช ้

ประโยชน์

   3) ประมวลผลขอ้มลูสารสนเทศเชือ่มโยงขอ้มลูกับระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตเพือ่ความสะดวกในการน าไปใช ้

ประโยชน์

   4) มกีารติดิตามตรวจและปรับปรุงขอ้มลูใหม่ๆ  ใหถ้กูตอ้ง ทันสมัย และเป็นปัจจบุนัอยา่งตอ่เนือ่ง

   โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองแผนงานไดด้ าเนนิการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ รายละเอยีดของขอ้มลู

สารสนเทศในแตล่ะดา้น และวธิกีารน าเสนอขอ้มลู เพือ่น าไปใชป้ระโยชนใ์นการพัฒนาระบบสนเทศ

• ฝ่ายวางแผนยทุธศาสตร์

กลยทุธท์ ี ่2 พฒันาแหลง่เรยีนรูแ้ละการพกัอาศยัทีน่ าสมยั (Learning and Living Smart)

3 การพัฒนาระบบการเรยีนรูผ้า่นสือ่อเิล็คทรอนคิส ์(e-Learning) เชน่ 5.00

- พัฒนาสือ่การเรยีนการสอนในลักษณะ Flipped 

Classroom

(1)จ านวนสือ่ดจิทัิลการ

เรยีนการสอน

70 รายการ 85 รายการ    การพัฒนาอาจารยด์า้นการผลติสือ่ดจิติอลส าหรับการเรยีนการสอน และพัฒนาหอ้งส าหรับ

ผลติสือ่ดจิทัิล มจี านวน 2 โครงการหลัก และโครงการยอ่ย 5 โครงการ

   1) โครงการปรับปรุงหอ้งผลติ  Video Based Lesson 1 หอ้ง

   2) โครงการพัฒนาอาจารยด์า้นการผลติสือ่ (อยูใ่นชว่งด าเนนิการ)

        2.1) หลักสตูรอบรมเชงิปฏบิตักิารผลติสือ่ Video – base Lesson                        

        2.2) หลักสตูรอบรมเชงิปฏบิตักิารผลติสือ่ Mobile – base Courseware        

        2.3) หลักสตูรอบรมเชงิปฏบิตักิารผลติสือ่การสอน AR

        2.4) โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการใชง้านระบบ e-learning ครัง้ที ่1

        2.5) โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการใชง้านระบบ e-learning ครัง้ที ่2

   มหาวทิยาลัยไดพั้ฒนาระบบสารสนเทศเพือ่น ามาใชใ้นสว่นงานของมหาวทิยาลัยเพิม่เตมิ ดังนี้

  1) ระบบบรกิารขอ้มลูและสารสนเทศสว่นบคุคล i.KKU

  2) ระบบบรหิารจัดการโครงการวจัิย

  3) ระบบบรหิารจัดการโครงการบรกิารวชิาการ

  4) ระบบออกบญัชผีูใ้ชช้ัว่คราว (Guest Account)

  5) ระบบคลังขอ้มลูเพือ่การวเิคราะห ์(Data Warehouse)

  6) High Performance Computing ส าหรับงานวจัิย

  7) ระบบขา่วประกวดราคาจัดซือ้-จัดจา้ง (Procurement)

  และไดม้กีารด าเนนิการปรับปรุง/ขยายการบรกิารของระบบสารสนเทศเดมิ อาทิ

  1) ขยายการใหบ้รกิารระบบ MIS คณะบญัช ี/ เศรษฐศาสตร ์/ วทิยาเขตหนองคาย

  2) ปรับปรุงระบบ KKUFMIS ดา้นเงนิเดอืน และตามกระบวนงาน แผน-คน-คลัง 

  3) ระบบ e-market

พัฒนาเครอืขา่ย/ระบบเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพระบบ

สนับสนุนการตัดสนิใจ เชน่

- พัฒนาระบบ KKU Document Management 

System

- ระบบ SMS แจง้เตอืนสว่นกลาง

- พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารโดยใช ้Digital 

Signature 

- พัฒนาระบบบรกิารออกหนังสอืรับรองและระบบเตมิ

เงนิในบตัรสมารท์การด์

- การพัฒนาระบบสารสนเทศการบรหิาร 

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

• ฝ่ายวชิาการและสือ่สาร

องคก์ร

• ส านักนวัตกรรมการเรยีน

การสอน
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การ

ประเมนิ

ตนเอง

ผลงานตาม

เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 12 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560)
ผูร้บัผดิชอบโครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI)

เป้าหมาย

(ปีงบประมาณ)

ปี 2560

- พัฒนาดจิทัิลส าหรับการเรยีนการสอนออนไลน์  (1) จ านวนสือ่ดจิทัิลการ

เรยีนการสอน

  (2) จ านวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ/กจิกรรม

  (3) มกีารจัดซือ้ซอฟแวร ์

ส าหรับผลติสือ่การเรยีน

การสอน

70 รายการ

100 คน

ม ี2 Licenses

85 รายวชิา

130 คน

ม ี6 Licenses

   การเพิม่ผลผลติทางดา้นสือ่ดจิทัิลการเรยีนการสอนยคุใหม ่(VDO-based lesson, Courseware, iBook)

   1) สง่เสรมิ สนับสนุนการผลติสือ่ดจิทัิลการเรยีนการสอนยคุใหม ่(VDO-based lesson, Courseware, iBook) 

โดยการสนับสนุนและสง่เสรมิการผลติวดีทัิศนป์ระกอบรายวชิา ThaiMOOCs

   2) สง่เสรมิ สนับสนุนการพัฒนาสือ่ดจิทัิลการเรยีนการสอนยคุใหม ่(VDO-based lesson, Courseware, iBook)

 เพือ่ทีร่องรับการเรยีนรูต้ามอัธยาศัยส าหรับการเรยีนรูต้ลอดชวีติ โดยมกีารจัดหลักสตูรการอบรมใหก้ับคณาจารย์

และเครอืขา่ยของหน่วยงาน เพือ่น าความรูไ้ปปรับใชพั้ฒนาสือ่การเรยีนการสอนและจัดท ารายวชิาออนไลน ์ 

   3) การจัดซือ้ จัดหา ซอฟแวรท์ีส่นับสนุนส าหรับการผลติสือ่การเรยีนการสอน เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและ

คณุภาพสือ่การเรยีนรู ้จ านวน  6 License ใชส้ าหรับผลติสือ่การเรยีนการสอนทัง้วดิโีอและภาพนิง่ 

    ผลการด าเนนิการ

    (1) จ านวนสือ่ดจิทัิลการเรยีนการสอน 85 ตอน

    (2) จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กจิกรรม 130 คน

    (3) มกีารจัดซือ้ซอฟแวร ์ส าหรับผลติสือ่การเรยีนการสอน 6  License

• คณะ/หน่วยงาน

- เพิม่ประสทิธภิาพระบบ e-Learning (1) ระบบ e-learning ม.

ขอนแกน่ มคีา่ UP Time

(2) รอ้ยละความพงึพอใจ

ของผูเ้ขา้ใชร้ะบบ 

e-learning

95%

80%

99.23%

83.27%

   ด าเนนิการบ ารุงรักษาและพัฒนาระบบ e-Learning (LMS) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพตอ่การใชง้าน มรีะบบการ

เรยีนรูแ้ละเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบการเรยีนการสอนออนไลน ์ (e-Learning) มปีระสทิธภิาพรองรับการใชง้าน

พรอ้มกันไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ มกีารด าเนนิงานบรหิารจัดการดา้นความเสีย่งของอปุกรณ์เครือ่งคอมพวิเตอรแ์ม่

ขา่ยระบบอเีลริน์นงิ maintenance service agreement และเพิม่ประสทิธภิาพระบบ e-Learning  

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ มคีา่ up time รอ้ยละ 99.93 สามารถตรวจสอบไดท้ี ่Pingdom

   การสง่เสรมิ สนับสนุนการพัฒนาการเรยีนการสอนระบบ e-Learning ใหก้ับคณาจารย ์ในการผลติบทเรยีน 

e-Learning เพือ่ใชใ้นการเรยีนการสอน และมกีารส ารวจจ านวนรายวชิาทีม่ใีนระบบ e-Learning  ของ

มหาวทิยาลัยทีม่กีารใชง้านจรงิในระบบ ทัง้นี ้มกีารส ารวจความพงึพอใจตอ่การเขา้ใชใ้นรายวชิาตา่งๆ มผีล

ประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารตอ่การเขา้ใชร้ายวชิาในระบบ e-Learning  คดิเป็น รอ้ยละ 83.27

4 พัฒนาและปรับปรุงหอพักใหม้บีรรยากาศของการเรยีนรู ้มคีวามปลอดภัย • ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐาน 5.00

- ปรับปรุงซอ่มแซมหอพักนักศกึษาที ่7,8 ,21,23 • จ านวนหอพักทีไ่ดรั้บการ

ปรับปรุง

4 2 หอพัก    มหาวทิยาลัย อนุมัตงิบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพือ่ปรับปรุงหอพักนักศกึษา จ านวน 4 หอพัก 

ดังนี้

1. ปรับปรุงหอพักนักศกึษาที ่7,8  เพือ่ปรับปรุงฝ้าเพดานและหลังคาช ารุด เป็นจ านวนเงนิ 4,437,800 บาท

2. ปรับปรุงหอพักนักศกึษาหญงิที ่21,23 เนือ่งจากกอ่สรา้งมาเป็นระยะเวลานาน มคีวามเสอืมสภาพของวัสดแุละ

ครุภัณฑภ์ายในหอพัก  เป็นจ านวนเงนิ 13,570,400 บาท

• ฝ่ายพัฒนานักศกึษาและ

ศษิยเ์กา่สมัพันธ์

- การดแูลสวนและส ิง่แวดลอ้มบรเิวณหอพัก

นักศกึษา

• มกีารด าเนนิการ มี มี

- สนับสนุนการจัดกจิกรรมสรา้งความสมัพันธ ์สง่เสรมิการเรยีนรู ้และดา้นความปลอดภัยของหอพักนักศกึษา

   โครงการหอพักสมัพันธ์ • รอ้ยละความพงึพอใจ

ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

ไมน่อ้ยกวา่รอ้ย

ละ 80

 รอ้ยละ 84.4    ด าเนนิการจัดโครงการหอพักสมัพันธ ์ เมือ่วันที ่ 25  กมุภาพันธ ์ 2560  ณ  บรเิวณหอพักนักศกึษาและลาน

หนา้อาคารองคก์รกจิกรรมนักศกึษา โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่สง่เสรมิใหนั้กศกึษาทีพั่กอาศัยในหอพักตลอดจน

บคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งไดท้ ากจิกรรมเพือ่สรา้งมติรภาพและความสมัพันธอ์ันดรีะหวา่งกัน  การจัดโครงการใช ้

งบประมาณเงนิรายได ้ ฝายพัฒนานักศกึษาและศษิยเ์กา่สมัพันธ ์ เป็นจ านวนเงนิ  50,000  บาท  มนัีกศกึษาเขา้

ร่วมโครงการจ านวน 1,184  คน

   โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคภัีย • รอ้ยละความพงึพอใจ

ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

ไมน่อ้ยกวา่รอ้ย

ละ 80

 รอ้ยละ 83.4    ด าเนนิการจัดโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคภัีย เมือ่วันที ่19 สงิหาคม 2560 ณ หอ้งประชมุ 3 อาคาร

องคก์รกจิกรรมนักศกึษาและบรเิวณหอพักนักศกึษาหญงิที ่3 โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ใหผู้ป้ฏบิตังิานดา้นหอพัก

นักศกึษาไดรั้บทราบแนวทางการฝึกทักษะวธิกีารในการใชอ้ปุกรณ์ระงับอัคคภัียและวธิกีารป้องกันและระงับ

อัคคภัียทีถ่กูตอ้ง การจัดโครงการใชง้บประมาณเงนิรายได ้ฝ่ายพัฒนานักศกึษาและศษิยเ์กา่สมัพันธ ์เป็นจ านวน

เงนิ 32,799 บาท มผีูเ้ขา้ร่วมโครงการจ านวน 215 คน

  โครงการเปิดบา้นมอดนิแดงตอ้นรับ

กัลปพฤษ์ชอ่ใหม่

• รอ้ยละความพงึพอใจ

ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

ไมน่อ้ยกวา่รอ้ย

ละ 80

 รอ้ยละ 84.4    ด าเนนิการจัดโครงการเปิดบา้นมอดนิแดงตอ้นรับกัลปพฤกษ์ชอ่ใหม ่ เมือ่วันที ่ 22 - 23  กรกฎาคม  2560  ณ 

 บรเิวณหอพักนักศกึษาสว่นกลางทกุหอพัก โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่สรา้งความสมัพันธอ์ันดรีะหวา่งนักศกึษารุน่พี่

และนักศกึษาใหมท่ีพั่กในหอพัก ตลอดจนเป็นการใหบ้รกิารและอ านวยความสะดวกแกนั่กศกึษาใหมแ่ละ

ผูป้กครองทีม่ารายงานตัวเขา้หอพัก การจัดโครงการใชง้บประมาณเงนิรายไดฝ่้ายพัฒนานักศกึษาและศษิยเ์กา่

สมัพันธ ์ เป็นจ านวนเงนิ  20,000  บาท มนัีกศกึษาเขา้ร่วมโครงการจ านวน  1,920  คน

   ด าเนนิการจัดโครงการดแูลสวนและสิง่แวดลอ้มบรเิวณหอพักนักศกึษา  ในระหวา่งัวนที ่1 สงิหาคม 2560 - 30

 กันยายน 2560  ณ  บรเิวณหอพักนักศกึษาสว่นกลางทกุหอพัก  โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่พัฒนาปรับปรุงสวนและ

สนามบรเิวณหอพักนักศกึษาใหม้สีภาพแวดลอ้มทีด่อียูเ่สมอ เสรมิสรา้งบรรยากาศเอือ้ตอ่การพักอาศัย  ตลอดจน

ใหนั้กศกึษาและผูป้กครองเกดิความประทับใจในการเขา้พักอาศัยในหอพักนักศกึษาของมหาวทิยาลัย  การจัด

โครงการใชง้บประมาณเงนิรายได ้ ฝ่ายพัฒนานักศกึษาและศษิยเืกา่สมัพันธ ์ เป็นจ านวนเงนิ  30,000  บาท       
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การ

ประเมนิ

ตนเอง

ผลงานตาม

เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 12 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560)
ผูร้บัผดิชอบโครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI)

เป้าหมาย

(ปีงบประมาณ)

ปี 2560

กลยทุธท์ ี ่3 การพฒันาหอสมดุใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูท้ ีม่ชีวีติ (Living Library)

5 ปรับปรุงระบบกายภาพของหอสมดุ เพือ่เป็นศนูยก์ลาง

แหลง่เรยีนรูส้ าหรับคนยคุใหมร่วมทัง้จัดบรกิาร

หอ้งสมดุของคณะตา่งๆ ใหส้ามารถบรกิารนอกเวลา

ราชการ และมพีืน้ทีใ่หบ้รกิาร 24/7 เพือ่กา้วไปสูก่าร

เป็น “หอ้งสมดุทีม่ชีวีติ”

• ผูใ้ชบ้รกิารหอสมดุมี

ความพงึพอใจ

>รอ้ยละ 85 รอ้ยละ 92.30     ในปี 2560 นอกจากการเปิดบรกิารนอ้งเวลาราชการ และมพีืน้ทีใ่หบ้รกิาร 24/7 เพือ่กา้วสูก่ารเป็น "หอ้งสมดุมี

ชวีติ" แลว้  ส านักหอสมดุยังไดป้รับปรุงหอ้งสมดุหอ้ง Music Zone เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารที่

ตอ้งการพืน้ทีผ่อ่นคลายอยา่งสรา้งสรรค ์สง่เสรมิใหห้อ้งสมดุเป็นแหลง่เรยีนรูท้ีห่ลากหลายภายในมหาวทิยาลัย  

น าไปสูก่ารสรา้งคณุลักษณะนักศกึษาทีม่คีวามรูค้วบคูค่วามคดิรเิริม่สรา้งสรรคข์บัเคลือ่นประเทศไทยอยา่งมี

คณุภาพส านักหอสมดุ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ จงึจัดพธิเีปิดหอ้ง Music Zone สรา้งแรงบนัดาลใจดว้ยเสยีงเพลง 

• ฝ่ายวชิาการและสือ่สาร

องคก์ร

• ส านักหอสมดุ

• คณะ

5.00

- ปรับปรุงระบบปรับอากาศ ส านักหอสมดุและ

อาคารสารสนเทศ

• จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร

หอ้งสมดุเพิม่ขึน้

ไมน่อ้ยกวา่ 

800,000 คน

868,040 คน    นอกจากนี ้ส านักหอสมดุ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ไดเ้ปิดใหบ้รกิารพืน้ทีโ่ซน 24 ชัว่โมง ซึง่เริม่ตัง้แตว่ันที ่16 

กันยายน 2556 เป็นตน้มา เพือ่อ านวยความสะดวกดา้นอาคารสถานทีใ่นการอา่นหนังสอืและแหลง่เรยีนรูใ้หก้ับ

นักศกึษา บคุลากร และเพือ่เป็นการใชท้รัพยากรอาคารสถานทีใ่หคุ้ม้คา่ตลอด 24 ชัว่โมง  ซึง่ในบางครัง้ ผูท้ีเ่ขา้

มาอา่นหนังสอืหรอืเขา้มาท างานอาจเกดิอาการงว่งนอน และอยากพักสายตา อาจนอนหลับตามมมุตา่ง ๆ หรอื

โตะ๊อา่นหนังสอื อาจสง่ผลเสยีตอ่สขุภาพของผูใ้ช ้เนือ่งจากการนอนทีไ่มถ่กูสขุลักษณะ เกดิความไมเ่ป็นระเบยีบ 

และท าใหเ้กดิภาพลักษณ์ไมด่ตีอ่หอ้งสมดุ ดังนัน้ คณะกรรมการโซน 24 ชัว่โมง จงึไดจั้ดท า โครงการ Library 

Zzz  Zone : โซนอา่นและพักผอ่น เพือ่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถพักผอ่นสายและงบีตามความตอ้งการของผูใ้ช ้

รวมถงึชว่ยแกปั้ญหาพืน้ทีน่ั่งอา่นไมพ่อและลดการรบกวนผูใ้ชบ้รกิารขา้งเคยีงได ้

กลยทุธท์ ี ่4 การพฒันาอทุยานศลิปวฒันธรรม (Cultural Park)

6 พัฒนาระบบ “พพิธิภัณฑเ์สมอืน (Virtual Museum)” 

ของมหาวทิยาลัยเพือ่เป็นแหลง่เรยีนรูข้องสงัคม

• รอ้ยละความพงึพอใจ

ของผูใ้ชบ้รกิารอทุยาน

ศลิปะ วัฒนธรรม

> รอ้ยละ 85 รอ้ยละ 87.93    มหาวทิยาลัยไดด้ าเนนิการปรับปรุงและพัฒนาหอ้งอสีานนทัิศน ์ซึง่ไดด้ าเนนิการเขยีนแบบในการปรับปรุงและ

พัฒนาหอ้งอสีานนทัิศน ์โดยมรีูปแบบ ดังนี้

   อสีานนทิศัน ์: เป็นหอ้งนทิรรศการถาวรในรูปแบบ “พพิธิภัณฑก์ารศกึษา (Educational Museum) จัดแสดง

บรเิวณชัน้ 2 แสดงเรือ่งราวเกีย่วกับภมูภิาคอสีาน โดยใชว้ธิกีารน าเสนอดว้ยเทคโนโลยแีละสือ่ทีทั่นสมัยใน

ลักษณะทีเ่ป็นอนิเตอรแ์รคทฟี มวิเซยีม (Innteractive Museum) พืน้ทีใ่นการจัดแสดงแบง่ออกเป็น 9 สว่น ดังนี้

   สว่นที ่1 โถงตอ้นรับและหอ้งบรรยาย  : บรเิวณโถงตอ้นรับจัดแสดงพานบายศรสีญัลักษณ์แทนการตอ้นรับของ

ผูม้าเยอืนของชาวอสีาน ดา้นในเป็นหอ้งบรรยายทีป่ระดับตกแตง่ดว้ยศลิปะทีม่ลีักษณะตามแบบทอ้งถิน่ เป็นจดุ

แนะน าเกีย่วกับขอ้มลูเนือ้หาทัง้หมดทีจั่ดแสดงดว้ยวดิทัีศน์

   สว่นที ่2 ภมูศิาสตรก์ายภาพ  : นทิรรศการน าเสนอดว้ย แสง ส ีเสยีง ประกอบไปดว้ยภมูศิาสตรอ์สีาน

โครงสรา้งทางธรณีวทิยา แหลง่น ้า ป่าไม ้และทรัพยากรธรรมชาตทิีส่ าคัญ

   สว่นที ่3 ประวัตศิาสตรแ์ละโบราณคด ี : นทิรรศการอสีานยคุโบราณ วัฒนธรรมยคุโบราณในแตล่ะยคุสมัย แผน

ทีท่ีต่ัง้แหลง่โบราณคด ีและชมุชนโบราณ ในสว่นนีม้คีอมพวิเตอรร์ะบบสมัผัสสามารถสบืคน้ขอ้มลูทางภมูศิาสตร ์

ประวัตศิาสตร ์และโบราณคดไีดโ้ดยละเอยีด

   สว่นที ่4 ชาตพัินธุว์ทิยา  :  แผนทีแ่สดงทีต่ัง้กลุม่ชนตา่งๆ ในอสีาน ภาพลายเสน้ลักษณะการแตง่กาย ภาพ

จ าลองสามมติ ิ(Diorama) แสดงวถิชีวีติและการตัง้บา้นเรอืนของกลุม่คนตา่งๆ พรอ้มทัง้คอมพวิเตอรร์ะบบสมัผัส

ขอ้มลูรายละเอยีดของกลุม่ชาตพัินธุใ์นภาคอสีาน

   สว่นที ่5 ประเพณีวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมอสีาน  :  ประกอบนทิรรศการเนือ้หาสถาปัตยกรรมอสีาน 

วรรณกรรมโบราณอสีาน หุ่นจ าลองพรอ้มค าบรรยายฮตีสอบอสอง-คองสบิสี ่คอมพวิเตอรร์ะบบสมัผัสขอ้มลู

ประเพณีอสีาน ตูน้ทิรรศการหุ่นจ าลองสามมติ ิประกอบแสง ส ีและค าบรรยายต านานก าเนดิประเพณีบัง้ไฟ 

(Diorama)

   สว่นที ่6 สว่นดนตรแีละการแสดง  :  นทิรรศการประกอบภาพวดีทัิศนด์นตรแีละศลิปะการแสดงพืน้บา้นอสีาน

   สว่นที ่7 ภมูปัิญญาพืน้บา้นอสีาน  :  นทิรรศการผา้อสีาน ศลิปหัตถกรรม ภมูปัิญญาทอ้งถิน่พรอ้มทัง้

คอมพวิเตอรร์ะบบสมัผัสทีร่วบรวมขอ้มลูศลิปหัตถกรรมและภมูปัิญญาของชาวอสีาน

   สว่นที ่8 อสีานยคุปัจจบุนั  :  แสดงภาพการพัฒนาทางเศรษฐกจิ สงัคม และการทอ่งเทีย่วอสีาน อันมี

ความสมัพันธก์ับประเทศในกลุม่ประชาคมลุม่น ้าโขง

   สว่นที ่9 มมุสบืคน้  :  นทิรรศการภาพรวมทัง้ 19 จังหวัด รวมทัง้คอมพวิเตอรเ์พือ่สบืคน้ขอ้มลูทางวัฒนธรรม

หอ้งอสีานนทัิศนใ์หเ้ขา้ชมทกุวัน ตัง้แตเ่วลา 10.00 – 16.30 น. ณ หอศลิปวัฒนธรรม ส านักวัฒนธรรม 

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

• ฝ่ายศลิปวัฒนธรรม

• ส านักวัฒนธรรม

5.00
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ปี 2560

7 โครงการปรับปรุงหอแสดงนทิรรศการเป็นโรงละคร 

คณะศลิปกรรมศาสตร์

• มกีารปรับปรุง มกีารปรับปรุง มกีารปรับปรุง   มหาวทิยาลัยขอนแกน่ โดยคณะศลิปกรรมศาสตร ์ปรับปรุงหอแสดงนทิรรศการ เป็นโรงละคร เพือ่เป็นสถานที่

แสดงผลงานทางดา้นศลิปะและวัฒนธรรมทีไ่ดม้าตรฐานเป็นสิง่ส าคัญส าหรับสาขาดา้นดนตรแีละการแสดงเพือ่

รองรับการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน โดยไดรั้บอนุมัตงิบประมาณเป็นจ านวนเงนิ 38,996,000 บาท โดยประกอบดว้ย

อาคาร 2 สว่น คอื

  1) ปรับปรุงหอแสดงนทิรรศการใหเ้ป็นโรงละคร ลักษณะรูปทรงสีเ่หลีย่มคางหม ูความสงู 2 ชัน้ ขนาดกวา้ง 

29.20 เมตร ยาว 38.76 เมตร เนือ้ทีป่ลกูสรา้ง 1,161.64 ตารางเมตร พืน้ทีใ่ชส้อย 1,161.64 ตารางเมตร

  2) กอ่สรา้งอาคารหอแสดงนทิรรศการ (Gallery) บรเิวณดา้นขา้งโรงละคร ลักษณะรูปทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้ความสงู

 1 ชัน้ ขนาดกวา้ง 8 เมตร ยาว 7 เมตร เนือ้ทีป่ลกูสรา้ง 136 ตารางเมตร พืน้ทีใ่ชส้อย 136 ตารางเมตร 

  สภาพการกอ่สรา้งปจัจบุนั : ด าเนนิการกอ่สรา้งงวดงานที ่2 ,3 และ 4 ซึง่เป็นงานโครงสรา้ง สถาปัตยกรรม 

และงานระบบประกอบอาคาร และเนือ่งจากงานกอ่สรา้งตามโครงการนีจ้ าเป็นตอ้งตดิตัง้วัสด ุอปุกรณ์ และครุภัณฑ์

 ระบบภาพ เสยีง การแสดง และการน าเสนอส าหรับโรงละคร ซึง่เป็นสดัสว่นงานทีม่มีลูคา่สงู ตอ้งใชร้ะยะเวลาใน

การสัง่ซือ้และตดิตัง้

• คณะศลิปกรรมศาสตร์ 5.00

กลยทุธท์ ี ่5 การพฒันาอทุยานการเกษตร (Agro Park)

8 พัฒนาพืน้ทีฟ่ารม์คณะเกษตรศาสตรเ์ป็นอทุยาน

การเกษตร (Agro Park) ใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูศ้นูย์

ศกึษาปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง เกษตรทฤษฎใีหม่

• จ านวนผูเ้ขา้เรยีนรู ้ 500,000 คน 552,946 คน    มหาวทิยาลัยขอนแกน่ โดยคณะเกษตรศาสตร ์ไดจั้ด้ตัง้ศนูยก์ารเรยีนรูก้ารเกษตรเพือ่พัฒนาคณุภาพชวีติแบบ

องคร์วม (ศนูยเ์รยีนรูเ้กษตรแกจ้น) มาตัง้แตปี่ พ.ศ.2557 โดยภายในศนูยเ์รยีนรูเ้กษตรแกจ้นนี ้สามารถเรยีนรู ้

เกีย่วกับเรือ่ง บา้นไมไ้ผ ่การปลกูมะนาวนอกฤดใูนบอ่ซเีมนต ์การเพาะเห็ดนางฟ้าน็อกดาวน ์การปลกูผักดาวลอ้ม

เดอืน การเลีย้งจิง้หรดีในวงบอ่ซเีมนต ์การเลีย้งปลาดกุในบอ่ซเีมนต ์การเลีย้งกบในบอ่ซเีมนต ์การท าปุ๋ ยน ้าหมัก

ชวีภาพ และการท าน ้าหมักผลไม ้(สตูรเร่งการออกดอก บ ารุงราก) ซึง่ศนูยเ์รยีนรูเ้กษตรแกจ้นเป็นหนึง่ในรูปแบบ

ของ University Social Responsibility (USR) ซึง่เป็นความร่วมมอืระหวา่ง 2 มลูนธิ ิ2 คณะ ภายใตก้ารก ากับ

ดแูลของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ โดยมเีป้าหมายส าคัญคอื การพัฒนาคณุภาพชวีติ ทัง้ในดา้นสขุภาพ การศกึษา 

เศรษฐานะ สงัคมและชมุชน โดยมุง่สูช่มุชนแบบองคร์วมและยั่งยนื

   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มกีารจัดกจิกรรม/นทิรรศการ ในชว่งวันงานเกษตรภาคอสีาน เชน่

   1) นทิรรศการ เกษตรทฤษฎใีหม ่

   2) นทิรรศการเพือ่นอ้มร าลกึถงึพระมหากรุณาธคิณุดา้นเศรษฐกจิพอเพยีง ดนิของพ่อ

   3) นทิรรศการหมูบ่า้นเกษตรพอเพยีงดา้นหมอ่นไหม

   4) นทิรรศการ พระบดิาแหง่การวจัิยและพัฒนาขา้วไทย

   5) นทิรรศการ ชมุชนตน้แบบเศรษฐกจิพอเพยีง

   6) นทิรรศการ กลุม่ Young smart farmer

   7) นทิรรศการการปรับปรุงพันธแ์ละพัฒนาสายพันธุไ์กพ่ืน้เมอืงใหม้ลีักษณะ โตด ีไขด่ก อกกวา้ง

   8) นทิรรศการ ภมูปัิญญาชาวบา้นและมหกรรมอสีาน

• ฝ่ายวจัิยและการถา่ยทอด

เทคโนโลยี

• คณะเกษตรศาสตร์

5.00

• สถานทีจ่ าหน่ายผลติภัณฑ์ 1 แหง่ 1 แหง่ • ฝ่ายวจัิยและการถา่ยทอด

เทคโนโลยี

5.00

• คณะเกษตรศาสตร์

พัฒนาผลติภัณฑค์ณุภาพจากผลงานวจัิยทีไ่ดจ้าก

ฟารม์ และสถานทีจ่ าหน่ายผลติภัณฑข์อง มข. ใหก้ับ

ชมุชน (KKU Outlet)

9    มหาวทิยาลัยไดท้ าพธิเีปิด Agro Outlet ศนูยจ์ าหน่ายสนิคา้ทางการเกษตร มหาวทิยาลัยขอนแกน่ เมือ่วันที ่23

 กมุภาพันธ ์2559 Agro Outlet จัดสรา้งขึน้โดยความร่วมมอืระหวา่งศษิยเ์กา่คณะเกษตรศาสตร ์ในนามบรษัิทอะ

โกรพารค์พลัส และคณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่ เป็นผูร้่วมกอ่ตัง้ มวีัตถปุระสงคเ์พือ่สง่เสรมิ สนิคา้

และผลติภัณฑข์องคณาจารย ์นักศกึษา จากหน่วยงานภายในมหาวทิยาลัย กอ่ใหเ้กดิรายไดต้อ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี 

นอกจากนีย้ังสรา้งความร่วมมอืระหวา่งคณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่กับภาคเอกชนใหแ้นบแน่นขึน้ 

ตลอดจนพัฒนาพืน้ทีอ่ทุยานเทคโนโลยกีารเกษตรใหเ้กดิมลูคา่เพิม่ น าไปสูก่ารสรา้งระบบบรหิารจัดการทีม่ี

ประสทิธภิาพ เกดิประโยชนส์งูสดุ

   สนิคา้ทีจั่ดจ าหน่ายใน Agro Outlet ประกอบดว้ย ผลผลติทางการเกษตร เชน่ เห็ดปลอดสารพษิ ผักสลัดจาก

สถานนี ้าพรม ผักกางมุง้ ลว้นแตเ่ป็นผลผลติจากงานวจัิยของคณาจารย ์ นักศกึษา และศษิยเ์กา่ ซึเ่ป็น green 

product ทีผ่า่นการตรวจรับรอง  (Good Agriculture Practices: GAP)  จากส านักรับรองมาตรฐานสนิคา้เกษตร

ของคณะเกษตรมหาวทิยาลัยขอนแกน่เพือ่สง่เสรมิมหาวทิยาลัยขอนแกน่ใหเ้ป็น  green campus อยา่งแทจ้รงิ 

ผูส้นใจสามารถเลอืกซือ้ผลติภัณฑท์างการเกษตร และสนิคา้แปรรูปทางการเกษตรทีไ่ดรั้บมาตราฐาน สะอาด 

ปลอดภัยทีร่า้น Agro Outlet ได ้ตัง้แตเ่วลา 8.00-20.00 น.เป็นประจ าทกุวัน
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กลยทุธท์ ี ่6 การพฒันาอทุยานการกฬีา (Sport Park)

10 พัฒนาใหม้หาวทิยาลัยขอนแกน่เป็นอทุยานการกฬีา (Sport Park) เพือ่เป็นแหลง่เรยีนรู ้สถานทีอ่อกก าลังกาย และสถานทีพั่กผอ่นหยอ่นใจ
5.00

- ปรับปรุงศนูยป์ฏบิตักิารออกก าลังกาย 

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

•  ความพงึพอใจของ

สมาชกิและผูใ้ชบ้รกิาร  

Fitness KKU

รอ้ยละ 80 รอ้ยละ 85.93    โครงการ ปรับปรุงศนูยป์ฏบิตักิารออกก าลังกายมหาวทิยาลัยขอนแกน่ Big Cleaning Day ประจ าปี  2560  

งบประมาณ จ านวน  20,000.-  บาท  วัตถปุระสงค ์ เพือ่ท าความสะอาด ดแูลรักษา  และปรับปรุง อปุกรณ์ 

สถานทีทั่ง้ภายในและภายนอก  โดยรอบศนูยฯ์  เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารแกส่มาชกิและผูใ้ชบ้รกิาร

ไดอ้ยา่งเต็มที ่ และเพือ่ใหส้มาชกิและผูใ้ชบ้รกิารเกดิความถงึพอใจในความสะอาดเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย   สถานที่

  ศนูยป์ฏบิตักิารออกก าลังกายมหาวทิยาลัยขอนแกน่  Fitness KKU  วันที ่ด าเนนิโครงการ 6  เมษายน  2560 

สรุปผลโครงการ

   1. ด าเนนิการระดม พนักงานท าความสะอาด ถ ู/ ขดั / เคลอืบท าความสะอาดพืน้ ศนูยฯ์ทัง้ 3 ชัน้

   2. ด าเนนิการลา้ง ท าความสะอาด และเตมิน ้ายาท าความเย็นเครือ่งปรับอากาศจ านวน 21 เครือ่ง

   3. ด าเนนิการชปุโครเมีย่มดัมเบลออกก าลังกาย  เนือ่งจาก โครเมีย่มแตก/ เป็นสนทิ  และมรีอยคม  อาจสง่ผล

ใหเ้กดิอันตรายและบาดเจ็บได ้                                                                                                 

   4. ด าเนนิการเปลีย่น กระจกทกุบานทีแ่ตกเนือ่งจาก คานเหล็กแล ดัมเบล กระแทก เพือ่ใหอ้ยูใ่นสภาพทีใ่ชง้าน

ไดอ้ยากเหมาะสม                                                                                                              

   5. ด าเนนิการเปลีย่น หุม้เบาะ เครือ่งออกก าลังกาย  เพือ่ใหอ้ยูใ่นสภาพทีใ่ชง้านไดอ้ยากเหมาะสม

• ฝ่ายพัฒนานักศกึษาและ

ศษิยเ์กา่สมัพันธ์

• ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐาน

• ส านักงานการกฬีา

- ซอ่มแซมไฟฟ้าสอ่งสวา่งสถานกฬีา • มกีารปรับปรุง มกีารปรับปรุง มกีารปรับปรุง    มหาวทิยาลัย จัดสรรงบประมาณ เป็นจ านวนเงนิ 205,375 บาท  สนามแบดมนิตัน อาคารพลศกึษา

อเนกประสงค ์และสนามซอฟทบ์อล  โดยมวีัตถปุระสงค ์ดังนี้

   1. เพือ่เป็นการป้องกันและดแูลรักษาความปลอดภัยของระบบและการใหบ้รกิารไฟฟ้าสอ่งสวา่งสถานกฬีา  

   2. เพือ่เป็นการตรวจสอบไฟฟ้าสอ่งสวา่งประจ าปีเพือ่ใหเ้กดิมาตรฐานความปลอดภัย  

   3. เพือ่ซอ่มแซมไฟฟ้าสอ่งสวา่งสถานกฬีาทีช่ ารุด ใหส้ามารถใชบ้รกิารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  ชว่งวันเวลาที่

จัด  ตลอดปีงบประมาณ  2560

11 3 กจิกรรม 4 กจิกรรม  มหาวทิยาลัย สนับสนุนการจัดกจิกรรม ตา่ง ๆ ดังนี้ 5.00

  1. โครงการอบรมหลักการฝึกกฬีาและการป้องกันการบาดเจ็บเบือ้งตน้ : ส าหรับผูฝึ้กสอนกฬีานอ้งใหม ่

     เพือ่ใหนั้กศกึษารุน่พีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับการป้องกันการบาดเจ็บจากการเลน่กฬีาและ

สามารถปฏบิตักิารปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ไดถ้กูตอ้ง โดยไดจั้ดโครงการฯเมือ่วันที ่19 สงิหาคม 2560 สถานที ่ณ  

หอ้งประชมุ  7013  คณะเกษตรศาสตร ์  กลุม่เป้าหมาย  นักศกึษาจากทกุคณะ  ชัน้ปีที ่2 ขึน้ไป คณะละ 2 คน  

และจากชมรมดา้นกฬีา 31  ชมรม รวมทัง้ส ้ิน้ 120  คน ผลการด าเนนิงาน  มนัีกศกึษาเขา้ร่วมโครงการฯ จ านวน  

80  คน  คดิเป็นรอ้ยละ 66.67  การด าเนนิการไดท้ าแบบทดสอบ pre-post test   เพือ่ตดิตามผลการน าความรู ้

จากการอบรมไปใช ้ โดยไดรั้บอนุมัตงิบประมาณ จ านวน  74,630  บาท

  2. โครงการสนับสนุนทนุการศกึษาส าหรับนักศกึษาในโครงการพัฒนามหาวทิยาลัยขอนแกน่สูค่วามเป็นเลศิดา้น

กฬีา 

     มหาวทิยาลัย ประกาศหลักเกณฑก์ารรับบคุคลเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลัยขอนแกน่โดยวธิพีเิศษ โครงการ

พัฒนามหาวทิยาลัยขอนแกน่สู่ คูวามเป็นเลศิดา้นกฬีา(ตามประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน่ (ฉบบัที ่1818/2553) 

 โดยมวีัตถปุระสงค ์1. เพือ่เป็นการสนับสนุนทนุการศกึษาส าหรับนักศกึษาทีม่คีวามสามารถโดดเดน่ดา้นกฬีา  ชัน้

ปีที ่1 ตลอดปีการศกึษา และนักศกึษาทีม่ผีลงาน  2. เพือ่สง่เสรมิและผลักดันใหก้จิกรรมกฬีาของ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่พัฒนาสูค่วามเป็นเลศิสรา้งชือ่เสยีงดา้นการกฬีาสู่ รูะดับชาตแิละหรอืระดับนานาชาต ิโดย

รับเขา้ศกึษาจ านวนปีละไมเ่กนิ 10 คน ในปีการศกึษา 2560 มนัีกศกึษา จ านวน 4 คน ไดรั้บอนุมัตงิบประมาณ 

จ านวน 250,000  บาท

  3. โครงการเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลัยแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่44 รอบมหกรรม

     ปี 2560 มหาวทิยาลัยขอนแกน่เขา้ร่วมการแขง่ขนั กฬีามหาวทิยาลัยแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่44 ณ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนาร ี ระหวา่งวันที ่21 กมุภาพันธ ์- 2  มนีาคม  2560 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ประกอบดว้ย

   นักกฬีา  เจา้หนา้ทีท่มี และคณะกรรมการ รวม 601 คน  ชนดิกฬีาทีส่ง่เขา้ร่วมการแขง่ขนั 28 ชนดิกฬีา ผลการ

แขง่ขนั  ไดรั้บเหรยีญรางวัลรวม  24 เหรยีญ ไดแ้ก ่เหรยีญทอง 5 เหรยีญ  เหรยีญเงนิ  4 เหรยีญ  และเหรยีญ

ทองแดง  15  เหรยีญ  อยูใ่นล าดับที ่ 14  จาก  110  สถาบนั

สนับสนุนการฝึกสอนดา้นกฬีาประเภทตา่งๆ เพือ่

พัฒนาศัยกภาพดา้นกฬีาใหแ้กเ่ยาวชนในภาคอสีาน 

รวมถงึสง่เสรมิใหบ้คุลากรออกก าลังกาย

• จ านวนกจิกรรมการ

แขง่ขนักฬีา ดา้นตา่งๆ ที่

จัดขึน้

• ฝ่ายพัฒนานักศกึษาและ

ศษิยเ์กา่สมัพันธ์

• ส านักงานการกฬีา

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่2 เป็นอทุยานการเรยีนรูต้ลอดชวีติ หนา้ 22






การ

ประเมนิ

ตนเอง

ผลงานตาม

เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 12 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560)
ผูร้บัผดิชอบโครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI)

เป้าหมาย

(ปีงบประมาณ)

ปี 2560

  4.  การแขง่ขนักฬีานอ้งใหม ่กฬีาระหวา่งคณะ  

     ในปี 2560 มหาวทิยาลัยจัดกจิกรรม กฬีานอ้งใหมร่ะหวา่งคณะ ในวันที ่3-8 กันยานยน 2560  ใหส้ าคัญของ

การแขง่ขนักฬีา เพือ่สรา้งเสรมิศักยภาพและการแสดงออกในความสามารถดา้นการแขง่ขนักฬีา พรอ้มกอ่ใหเ้กดิ

ความสามัคคแีละมติรภาพอันดรีะหวา่งนักศกึษาใหมต่า่งคณะ รวมทัง้สง่เสรมิใหนั้กศกึษามนี ้าใจนักกฬีารูแ้พ ้รูช้นะ

 รูอ้ภัย ใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน ์และหา่งไกลยาเสพตดิ เป็นเสมอืนกจิกรรมเสรมิหลักสตูรนอกการศกึษาเลา่

เรยีนในหอ้งเรยีน เพือ่พัฒนาคณุภาพนักศกึษา ดัง้ปณธิานของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ทีต่อ้งการพัฒนานักศกึษา

ใหเ้ป็นบณัฑติทีเ่พยีบพรอ้มดว้ย "วทิยา จรยิา ปัญญา"

12 สง่เสรมิ และสนับสนุนการจัดกจิกรรมการเรยีนรูข้อง

พพิธิภัณฑธ์รรมชาตวิทิยา

• มกีารจัดกจิกรรมเพือ่

สง่เสรมิ/สนับสนุนการเรยีนรู ้

มี มี    มหาวทิยาลัยขอนแกน่ไดก้ าหนดเป้าหมายไวใ้นฐานะเป็นศนูยก์ลางขององคค์วามรูท้างวชิาการ คอื การพัฒนา 

สง่เสรมิ กระตุน้ใหเ้ยาวชนและประชาชนท่ัวไปหันมาใหค้วามส าคัญกับการเรยีนรูท้างดา้น วทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยมีากขึน้ มหาวทิยาลัย จงึมแีนวคดิ จัดตัง้พพิธิภัณฑธ์รรมชาตวิทิยา  อันเนือ่งมาจากมหาวทิยาลัยมี

คณาจารย ์นักวจัิยและนักวชิาการหลากหลายสาขาจากคณะตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และไดด้ าเนนิการวจัิยดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเก็บรวบรวมขอ้มลูทรัพยากร ไดแ้ก ่พันธุพ์ชื สตัว ์จลุนิทรยี ์และภมูปัิญญาวัฒนธรรม เพือ่

สง่เสรมิและกระตุน้ในเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืมคีวามเขา้ใจและมคีวามรักในวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยมีากขึน้ ผลักดันใหนั้กเรยีน เยาวชนทีอ่ยูใ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนอืไดม้โีอกาสเขา้ถงึองคค์วามรู ้

พืน้ฐาน มคีวามรักและความเขา้ใจเนือ้หาวชิาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีตลอดจนเป็นแหลง่การเรยีนรู ้

ตลอดชวีติ อันจะน าไปสูก่ารพัฒนาประเทศอยา่งยั่งยนืตอ่ไป

   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มกีารจัดกจิกรรม เพือ่สง่เสรมิ และสนับสนุนการเรยีนรู ้เชน่ 

   1) กจิกรรม “ท าสบูจ่ากสมนุไพรรอบๆตัว” เมือ่วันที ่26 กมุพาพันธ ์2560

   2) กจิกรรม “เทยีนน ้ามันหอมระเหยสมนุไพร”  เมือ่วันเสารท์ี ่25 เดอืนมนีาคม 2560

   3) กจิกรรม “ยาหมอ่ง ทาถทูาถ”ู  เมือ่วันอาทติย ์ที ่30 เมษายน 2560

   4) กจิกรรม “รักษ์ตน้ไม”้ กจิกรรมวันเสาร ์เมือ่วันที ่9 กันยายน 2560

• ฝ่ายวจัิยและการถา่ยทอด

เทคโนโลยี

• ส านักงาน พรด.

5.00

13 กอ่สรา้งอาคารพพิธิภัณฑว์ทิยาศาสตร์ • มกีารกอ่สรา้ง 1 อาคาร 1 อาคาร    อาคารพพิธิภัณฑว์ทิยาศาสตร ์: เป็นสิง่กอ่สรา้งประเภทถาวร เป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหล็ก 1 หลัง สงู 2 ชัน้ 

รูปทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้ ขนาด กวา้ง 67 เมตร ยาว 106 เมตร พืน้ทีป่ลกูสรา้ง 16,567 ตารางเมตร พืน้ทีใ่ชส้อย 

12,030.65 ตารางเมตร งบประมาณคา่กอ่สรา้ง จ านวน 264,190,000 บาท

   ลักษณะงานกอ่สรา้ง : เป็นการกอ่สรา้งอาคารนทิรรศการ ใชเ้ป็นพพิธิภัณฑว์ทิยาศาสตร ์เพือ่แหลง่สง่เสรมิ

การศกึษา เรยีนรู ้และการพัฒนาทางดา้นวทิยาศาสตร ์ประกอบดว้ย อาคาร 2 หลัง คอือาคารนทิรรศการ สงู 2 ชัน้

 1 หลัง และอาคารควบคมุระบบ 1 ชัน้ 1 หลัง พืน้ชัน้ 1 เป็นระบบคานพืน้ พืน้ชัน้ที ่2 เป็นพืน้ระบบ Posttension 

หลังคาเมเทลิชที และหลังคาทรงกลมหุม้อลมูเินีย่มคอมโพสติ

   สภาพการกอ่สรา้งปัจจบุนั : ผูรั้บจา้งไดด้าเนนิการปรับพืน้ทีแ่ละเจาะเสาเข็มฐานราก

• ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐาน 5.00

14 กอ่สรา้งอาคารอทุยานวทิยาศาสตร์ • มกีารกอ่สรา้ง 1 อาคาร 1 อาคาร   อาคารอทุยานวทิยาศาสตร ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  ตัง้อยูใ่นพืน้ทีม่หาวทิยาลัยขอนแกน่  ดา้นถนน

กัลปพฤกษ์ ใกลโ้รงเรยีนสาธติศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่  เป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหล็ก สงู 4 ชัน้ มี

ลักษณะอาคารเป็นรูปตัวย ู มพีืน้ทีใ่ชส้อยรวมภายในอาคารประมาณ 17,400 ตารางเมตร ประกอบดว้ยพืน้ที่

ส าหรับใหบ้รกิารแกภ่าคเอกชนทัง้การใหบ้รกิารหอ้งปฏบิตักิารและเครือ่งมอืส าหรับการวจัิยและพัฒนา การ

วเิคราะหท์ดสอบและรับรองมาตรฐาน รวมถงึการสนับสนุนและสง่เสรมิการจัดตัง้และเตบิโตของธรุกจิฐาน

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรม นอกจากนัน้ยังเป็นทีต่ัง้ของศนูยอ์อกแบบนวัตกรรม ศนูยบ์รหิารจัดการ

ทรัพยส์นิทางปัญญา ส านักงานความร่วมมอือตุสาหกรรม ส านักงานปฏบิตักิารเทคโนโลยสีารสนเทศ ศนูย์

ประสานงานกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีหอ้งประชมุและส านักงาน เพือ่ใหบ้รกิารของอทุยาน

วทิยาศาสตรอ์ยา่งครบวงจร  โดยมกี าหนดการแลว้เสร็จสมบรูณ์ ในปี พ.ศ. 2561

• ฝ่ายวจัิยและการถา่ยทอด

เทคโนโลยี

5.00

ระดับความส าเร็จของโครงการ จ านวน 14 โครงการ = 5.00

รอ้ยละ = 100.00

กลยทุธท์ ี ่7 การพฒันาอทุยานวทิยาศาสตร ์

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่2 เป็นอทุยานการเรยีนรูต้ลอดชวีติ หนา้ 23



ระดบั 1   หมายถงึ   ผลการปฏบิตังิาน  ควรปรับปรงุอยา่งเรง่ดว่น  (รอ้ยละ 1.00 -   29.99) 

กลยทุธท์ ี ่1 พฒันาระบบบรหิารจดัการองคก์รทีเ่ป็นเลศิ

1 โครงการปรับโครงสรา้งองคก์รมหาวทิยาลัย

เพือ่การเป็นมหาวทิยาลัยในก ากบัของรัฐ 

   (1) ปรับโครงสรา้งภายในของมหาวทิยาลัย

และคณะตา่งๆ 

• จ านวนคณะ/

หน่วยงานทีม่กีาร

ปรับโครงสรา้ง 

ไมน่อ้ยกวา่ 5 

คณะ/หน่วยงาน

5 หน่วยงาน

และ 3 คณะอยู่

ระหวา่งการ

เสนอขอปรับ

โครงสรา้ง

    การจัดโครงสรา้งและการบรหิารงานภายในของมหาวทิยาลัยสอดคลอ้งตามพระราชบญัญัตมิหาวทิยาลัยขอนแกน่ พ.ศ.2558 

มหาวทิยาลัย ไดป้ระกาศใชข้อ้บงัคบัมหาวทิยาลัยขอนแกน่ วา่ดว้ยการจัดตัง้ การรวม การยบุเลกิ การแบง่สว่นงานและหน่วยงานกบั

หน่วยงานยอ่ยของสว่นงานในมหาวทิยาลัยขอนแกน่ พ.ศ. 2560 ทัง้นี ้โดยใหก้ารบรหิารงานของสว่นงาน หน่วยงาน และหน่วยงานยอ่ย

 มปีระสทิธภิาพ คุม้คา่ สามารถใชท้รัพยากรรว่มกนัอยา่งมคีณุภาพสอดคลอ้งกบัการเป็นมหาวทิยาลัยในก ากบัของรัฐ มกีารแบง่

โครงสรา้งมหาวทิยาลัย ดงันี้

    1. ระดบัสว่นงาน ซึง่ในปัจจบุนัมจี านวน 33 สว่นงาน (สว่นงานคณะวชิา/วทิยาลัย จ านวน 26 สว่นงาน/สว่นงานทีเ่ป็นส านัก 4 สว่น

งาน/สว่นงานทีเ่ป็นส านักงาน 3 สว่นงาน) 

    2. ระดบัหน่วยงาน/หน่วยงานยอ่ย ซึง่อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ จัดท าประกาศ หลักเกณฑ ์การแบง่หน่วยงาน หน่วยงานยอ่ย

• ฝ่ายวางแผน

ยทุธศาสตร์

5.00

     มหาวทิยาลัยขอนแกน่ โดยสว่นงาน ไดด้ าเนนิเสนอ การจัดโครงสรา้งและการบรหิารงานใหส้อดคลอ้งตามขอ้บงัคบั

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ วา่ดว้ยการจัดตัง้ การรวม การยบุเลกิ การแบง่สว่นงาน และหน่วยงานกบัหน่วยงานยอ่ยของสว่นงานฯ พ.ศ.2560

 ไดแ้ก่

    1) คณะวศิวกรรมศาสตร ์: ไดเ้สนอโครงสรา้งและการบรหิาร  โดยแบง่หน่วยงานเป็น 7 หน่วยงาน และก าหนดใหม้กีารบรหิาร

วชิาการเป็นสาขาวชิา จ านวน 8 สาขาวชิา โดยไดเ้สนอเรือ่งการจัดโครงสรา้งและการแบง่หน่วยงาน คณะวศิวกรรมศาสตรต์อ่ทีป่ระชมุ

คณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลัย (ครัง้ที ่8/2559 วนัที ่22 สงิหาคม 2559) และทีป่ระชมุสภามหาวทิยาลัย (ครัง้ที ่10/2559 วนัที ่5 

ตลุาคม 2559) ตามล าดบั

    2) คณะสตัวแพทยศาสตร ์: ไดเ้สนอโครงสรา้งและการบรหิาร  โดยแบง่หน่วยงานเป็น 2 หน่วยงาน และก าหนดใหม้กีารบรหิาร

วชิาการเป็นสาขาวชิา จ านวน 1 สาขาวชิา 

    3) คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์: ไดเ้สนอโครงสรา้งและการบรหิาร  โดยแบง่หน่วยงานเป็น 7 หน่วยงาน และก าหนดใหม้ี

การบรหิารวชิการเป็นสาขาวชิา จ านวน 7 สาขาวชิา

    4) ส านักงานอธกิารบด ีไดด้ าเนนิการจัดโครงสรา้งและการแบง่หน่วยงานภายในตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลัยขอนแกน่ วา่ดว้ยการ

จัดตัง้ การรวม และการยบุเลกิสว่นงาน และการแบง่หน่วยงาน หน่วยงานยอ่ยของสว่นงาน มหาวทิยาลัยขอนแกน่ พ.ศ.2559 (ขอ้บงัคบั

 ฯ ฉบบัเดมิ) ซึง่ไดเ้สนอเรือ่งผา่นการพจิารณาจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลัย (คราวประชมุครัง้ที ่12/2559 วนัที ่19 

ธันวาคม 2559) โดยในขณะนี ้ก าลังด าเนนิการจัดโครงสรา้งและการแบง่หน่วยงานตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลัยขอนแกน่ วา่ดว้ยการจัดตัง้

 การรวม การยบุเลกิ การแบง่สว่นงาน และหน่วยงานกบัหน่วยงานยอ่ย ฯ พ.ศ.2560 เพือ่ใหส้ามารถแบง่หน่วยงานออกเป็น 3 กลุม่ คอื 

กลุม่กอง กลุม่สถาบนัวจัิย/สถาบนัภาษา/สถาบนัการสอน และ กลุม่หน่วยงานจัดตัง้ตามภารกจิเฉพาะ/ยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลัย 

หรอืการหารายได ้ซึง่ก าลังด าเนนิการพรอ้มกบัการจัดท า (รา่ง) ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ฉบบัที ่.../2560 เรือ่งหลักเกณฑก์าร

แบง่หน่วยงาน และหน่วยงานยอ่ย
    นอกจากนี้ ่ไดม้กีารยบุเลกิหน่วยงาน ในส านักงานอธกิารบด ีดงันี ้(1) การยบุเลกิสถาบนัสนัตศิกึษา (ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน่

 ฉบบัที ่461/2560) ซึง่ไดจั้ดการโอนทรัพยส์นิและผูป้ฏบิตังิานไปสงักดักองบรหิารงานวจัิย ส านักงานอธกิารบด ี(2) การยบุเลกิ

ส านักงานประสานงานสภาคณาจารย ์สภาขา้ราชการ พนักงานและลกูจา้ง ส านักงานอธกิารบด ี(ตามประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

ฉบบัที ่462/2560) ไดโ้อนทรัพยส์นิและผูป้ฏบิตังิานไปสงักดักองกลาง ส านักงานอธกิารบด ี (3) การยบุเลกิส านักงานผูอ้ านวยการ 

ส านักงานอธกิารบด ี(ตามประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ฉบบัที ่463/2560) ไดโ้อนทรัพยส์นิไปสงักดั กองกลาง  (4) การยบุเลกิ

ส านักงานศษิยเ์กา่สมัพันธ ์ส านักงานอธกิารบด ี(ตามประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ฉบบัที ่464/2560) ไดโ้อนทรัพยส์นิและ

ผูป้ฏบิตังิานไปสงักดักองกจิการนักศกึษา และ (5) การยบุเลกิสถาบนัยทุธศาสตร ์(ตามประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ฉบบัที ่

465/2560) และเปลีย่นชือ่ใหมเ่ป็น ส านักงานประสานความรว่มมอืเพือ่พัฒนาภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื (ตามประกาศ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ฉบบัที ่535/2560)

ระดบั 5   หมายถงึ   ผลการปฏบิตังิาน  ดมีาก   (รอ้ยละ 90.00 - 100.00)

ระดบั 4   หมายถงึ   ผลการปฏบิตังิาน  ด ี  (รอ้ยละ 70.00 -   89.99)

การประเมนิระดบัความส าเร็จของโครงการ

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่3 : สรา้งความเป็นเลศิในการบรหิารจดัการ

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 12 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560)

เป้าหมาย 

(ปีงบประมาณ)

ปี 2560

ผลงานตาม

เป้าหมาย




การ

ประเมนิ

ตนเอง

โครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI)

ระดบั 2   หมายถงึ   ผลการปฏบิตังิาน  ปรับปรงุ   (รอ้ยละ 30.00 -   49.99)

ระดบั 3   หมายถงึ   ผลการปฏบิตังิาน  พอใช ้  (รอ้ยละ 50.00 -    69.99)

ผูร้บัผดิชอบ

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่3 : สรา้งความเป็นเลศในการบรหิารจัดการ หนา้ 24



รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 12 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560)

เป้าหมาย 

(ปีงบประมาณ)

ปี 2560

ผลงานตาม

เป้าหมาย




การ

ประเมนิ

ตนเอง

โครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI) ผูร้บัผดิชอบ

    และด าเนนิการยบุเลกิและรวมภารกจิของศนูยว์จัิยพยาธใิบไมใ้นตบัและมะเร็งทอ่น ้าดไีป

เป็นภารกจิของสถาบนัวจัิยมะเร็งทอ่น ้าด ีส านักงานอธกิารบด ี(อา้งถงึ บนัทกึกองแผนงาน ทีศ่ธ 0514.1.4.2/872  ลงวนัที ่4 

พฤษภาคม 2560 เรือ่งการอนุมัตยิบุเลกิและรวมภารกจิของศนูยว์จัิยพยาธใิบไมใ้นตบัและมะเร็งทอ่น ้าดไีปเป็นภารกจิของสถาบนัวจัิย

มะเร็งทอ่น ้าด)ี

    5) การปรับปรงุโครงสรา้งและการบรหิาร มหาวทิยาลัยขอนแกน่ วทิยาเขตหนองคาย โดยการสนับสนุนใหว้ทิยาเขตหนองคายเปิด

สอนหลักสตูรทีเ่ป็นทีต่อ้งการในพืน้ที ่ชมุชน สงัคมและประเทศ โดยการเปิดสอนหลักสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ โครงการพเิศษ 

ก าหนดรับนักศกึษาพยาบาล รุน่ที ่1 จ านวน 60 คน (ชาย 30 และหญงิ 30 คน) 

       และไดจั้ดตัง้คณะท างาน เพือ่เตรยีมการจัดตัง้โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยขอนแกน่ วทิยาเขตหนองคาย เพือ่จัดการเรยีนสอนตาม

การศกึษาภาคบงัคบัในระดบัประถมศกึษาและระดบัมัธยมศกึษา โดยมเีป้าหมายใหส้ามารถเปิดสอนไดใ้นปี พ.ศ.2561

   (2) การปรับปรงุระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ

ตา่งๆ

• มกีารปรับปรงุ

ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 

ประกาศตา่งๆ

มกีารปรับปรงุ มกีารปรับปรงุ    การปรบัปรงุกฎหมาย/ประกาศ/ระเบยีบ/ขอ้คบั ดา้นโครงสรา้งและระบบ

   เนือ่งจาก มหาวทิยาลัยไดม้กีารประกาศใชข้อ้บงัคบั ดา้นโครงสรา้งและระบบงานมาตัง้แตปี่ พ.ศ.2559 โดยผูบ้รหิาร และ

ผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งไดม้ขีอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะใหแ้กไ้ขและปรับปรงุขอ้บงัคบัใหเ้กดิความชดัเจน และสอดคลอ้งกบัสภาพการณ์

ในปัจจบุนั ฝ่ายวางแผนยทุธศาสตร ์จงึไดป้รับปรงุขอ้บงัคบัมหาวทิยาลัยขอนแกน่ วา่ดว้ย การจัดตัง้ การรวม และการยบุเลกิสว่นงาน 

และการแบง่หน่วยงาน หน่วยงานยอ่ยของสว่นงาน มหาวทิยาลัยขอนแกน่ พ.ศ.2559 โดยไดป้ระกาศยกเลกิและปรับปรงุแกไ้ข เป็น

ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลัยขอนแกน่ วา่ดว้ยการจัดตัง้ การรวม การยบุเลกิ การแบง่สว่นงาน และหน่วยงานกบัหน่วยงานยอ่ยของสว่นงานใน

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ พ.ศ.2560 

    นอกจากนี ้เพือ่ใหส้ว่นงาน มแีนวปฏบิตัทิีช่ดัเจนในการจัดโครงสรา้งและการแบง่หน่วยงาน ฝ่ายวางแผนยทุธศาสตร ์ไดจั้ดท า (รา่ง)

 ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน่ (ฉบบัที ่.../2560) เรือ่งหลักเกณฑก์ารแบง่หน่วยงานและหน่วยงานยอ่ย

• ฝ่ายการคลังและ

ทรัพยส์นิ

   (3)  การปรับปรงุระบบงานคลังและพัสดุ

เพือ่รองรับการเป็นมหาวทิยาลัยในก ากบัของ

รัฐ เพือ่ความคลอ่งตวั เหมาะสมและคุม้คา่

• มกีารปรับปรงุ

ประกาศ

ไมน่อ้ยกวา่ 3 

เรือ่ง

3 เรือ่ง    การปรบัปรงุระเบยีบหลกัเกณฑด์า้นการคลงัเพือ่รองรบัการเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั มปีระกาศหลักเกณฑด์า้นการ

คลังของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ จ านวน 3 เรือ่ง คอื

   1. ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน่ (ฉบบัที ่1880/2559) เรือ่งคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการด าเนนิงานโครงการ 

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

   2. ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน่ (ฉบบัที ่863/2560) เรือ่งหลักเกณฑแ์ละอตัราคา่ใชจ้า่ยในโครงการกจิกรรมนักศกึษา 

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

   3. ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน่ (ฉบบัที ่864/2560) เรือ่งอตัราคา่ตอบแทนและเบีย้ประชมุกรรมการ

• กองการเจา้หนา้ที่

• กองแผนงาน

• กองคลัง

• ส านักงานกฎหมาย

2 ปรับปรงุกระบวนการท างานใหม ่(Business 

Process Redesign, BPR) ของทกุภารกจิ

หลักของมหาวทิยาลัยใหม้รีะยะเวลาในการ

ด าเนนิงานทีร่วดเร็ว มปีระสทิธภิาพ   และ

ประสทิธผิล

• มกีารปรับปรงุ

กระบวนการท างาน

ใหม ่(Business 

Process Redesign,

 BPR) เพิม่ข ึน้

3 กระบวนงาน 4 กระบวนงาน มกีารปรับปรงุกระบวนการท างานใหมเ่พือ่ใหม้คีวามรวดเร็ว ลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการปฏบิตังิาน จ านวน 4 กระบวนงานหลัก ดงันี้

  1) กระบวนการขอเอกสารส าคญัทางการศกึษา ซึง่มกีารพัฒนาและจัดท าตูอ้อกเอกสารอตัโนมัตโิดยส านักบรหิารและพัฒนาวชิาการ

  2) กระบวนการรับ-สง่เอกสารกลาง ม.ขอนแกน่

  3) การลงนัดหมายของผูบ้รหิารของงานเลขานุการ

  4) การใช ้Google Drive ในการท างานเป็นกลุม่ของงานเลขานุการ

• ฝ่ายการคลังและ

ทรัพยส์นิ

• ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

• คณะ/หน่วยงาน

5.00
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โครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI) ผูร้บัผดิชอบ

กลยทุธท์ ี ่2 พฒันาระบบบรหิารงานบคุคลทีส่นบัสนนุการขบัเคลือ่นไปสูม่หาวทิยาลยัวจิยัช ัน้น าระดบัโลก

3 พัฒนาระบบบรหิารงานบคุคล ระบบบรหิาร

ผลงาน การตคีา่งาน ระบบบรหิารผลการ

ปฏบิตังิาน และโครงสรา้งต าแหน่งงาน

• มกีารปรับระบบ

บรหิารงานบคุคลทีม่ี

ประสทิธภิาพ

มกีารด าเนนิการ มกีารด าเนนิการ    มหาวทิยาลัย โดยฝ่ายพัฒนาบคุคลากร ไดด้ าเนนิการเพือ่ปรับปรงุระบบบรหิารผลงาน การตคีา่งาน ระบบบรหิารผลการปฏบิตังิาน 

และโครงสรา้งต าแหน่งงาน ดงันี้

   1.การปรบัปรงุโครงสรา้งและระบบการบรหิารทรพัยากรบคุคล เพือ่รองรับการเป็นมหาวทิยาลัยในก ากบัของรัฐ (ระยะน ารอ่ง) 

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ โดย

     1) การวา่จา้งผูท้ีป่รกึษา  โดยประเด็น 3 ประเด็นคอื 

        (1) การปรับระบบโครงสรา้งองคก์รเพือ่ใหร้องรับการเป็นมหาวทิยาลัยในก ากบัของรัฐ ภายใตก้ารก าก ากบัดแูลองคก์รทีด่ ีโดยมี

การวเิคราะหม์หาวทิยาลัยในมติติา่งๆ และท าการออกแบบโครงสรา้งองคก์รของสว่นงานและหน่วยงานทีเ่ป็นน ารอ่งทีม่หาวทิยาลัย

ก าหนด        

        (2) การวเิคราะหค์า่งาน และศกึษาระบบโครงสรา้งระดบัชัน้งานทัง้สว่นงานของคณะ และส านักงานอธกิารบด ีและออกแบบ

โครงสรา้งระดบัชัน้งานมาตรฐาน ตามสว่นงานและหน่วยงานทีม่หาวทิยาลัยก าหนด         

        (3) การออกแบบระบบบรหิารงานบคุคลและการประเมนิผลการปฏบิตังิานบคุลากรสายสนับสนุน เพือ่การจัดการและพัฒนาทีย่ั่งยนื

 โดยการปรับปรงุโครงสรา้งสมรรถนะหลักของมหาวทิยาลัย การปรับปรงุตวัชีว้ดัส าหรับสายงานสนับสนุนของมหาวทิยาลัย และการ

ปรับปรงุระบบการบรหิารผลการปฏบิตังิานสายสนับสนุนของมหาวทิยาลัย โดยใชส้ว่นงานและหน่วยงานน ารอ่งทีม่หาวทิยาลัยก าหนด  

ซึง่มหีน่วยงานน ารอ่ง จ านวน 6 คณะ/หน่วยงาน ไดแ้ก ่คณะวศิวกรรมศาสตร ์คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ คณะทันต

แพทยศาสตร ์ส านักบรหิารและพัฒนาวชิาการกองการเจา้หนา้ที ่ กองคลัง 

     2) การปรับระบบพืน้ฐานเพือ่ใหส้ามารถด าเนนิการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยมกีารวเิคราะหค์า่งาน (1) การอบรมวธิวีเิคราะหค์า่

งานใหแ้กค่ณะท างาน  จ านวน 1 ครัง้ เมือ่วนัที ่15 พ.ย.59 (2) วเิคราะหค์า่งาน โดยวธิ ีJob Mapping  ในวนัที ่2 ธ.ค.59

• ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

• กองการเจา้หนา้ที่

5.00

     3)  การออกแบบระบบประเมนิบคุลารกเพือ่การจัดการและพัฒนาทีย่ั่งยนื

         (1) การจัดประชมุเชงิปฏบิตักิาร (Focus group) เรือ่ง พฤตกิรรมทีพ่งึประสงค ์(Evidence) ของแตล่ะขดีความสามารถ ใน

ระหวา่งวนัที ่24  พฤศจกิายน 2559 – วนัที ่6 ธันวาคม 2559  โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ระบพุฤตกิรรมตวัอยา่งทีพ่งึประสงค ์(Evidence) 

ของแตล่ะขดีความสามารถ จ านวน 4 ครัง้ คอื         

           ครัง้ที ่1 เมือ่วนัที ่24 พ.ย. 59 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ หอ้งประชมุสารสนเทศ ชัน้ 4 อาคารสริคิณุากร ส านักงานอธกิารบดี

  กลุม่เป้าหมาย คอืตวัแทนจากการเจา้หนา้ที ่และ / หรอื หัวหนา้ส านักงานคณบดี

           ครัง้ที ่2 เมือ่วนัที ่1 ธ.ค.59 11.00 - 16.30 น. ณ หอ้งประชมุสารสนเทศ ชัน้ 4 อาคารสริคิณุากร ส านักงานอธกิารบด ี

กลุม่เป้าหมาย คอื ตวัแทนจากกลุม่งานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารซึง่เนน้ลกูคา้ภายนอกและภายใน (นักศกึษา / ผูป่้วย / อาจารย ์/ 

รา้นคา้)        

           ครัง้ที ่3 เมือ่วนัที ่2 ธ.ค.59 10.00 – 16.30 น. ณ หอ้งประชมุสารสนเทศ ชัน้ 4 อาคารสริคิณุากร ส านักงานอธกิารบด ี 

กลุม่เป้าหมาย คอืตวัแทนจากกลุม่งานทีเ่กีย่วกบัสายเทคนคิท างานเกีย่วกบัขอ้มลู สารสนเทศ วเิคราะห ์(QA แผนฯ) กลุม่เป้าหมาย คอื

 ตวัแทนจากกลุม่งานทีเ่กีย่วกบัสายเทคนคิ  ท างานเกีย่วกบัขอ้มลู สารสนเทศ วเิคราะห ์(QA แผนฯ)        

            ครัง้ที ่4 เมือ่วนัที ่6 ธ.ค.59 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ หอ้งประชมุสารสนเทศ ชัน้ 4 อาคารสริคิณุากร ส านักงานอธกิารบดี

กลุม่เป้าหมาย คอืตวัแทนจากกลุม่งานทีเ่กีย่วขอ้งการก ากบัดแูลและตรวจสอบ เชน่ การเงนิ พัสด ุ       

         (2) การจัดอบรมการถา่ยทอดตวัชีว้ดัตามภาระหนา้ที ่(Accountability KPI cascading workshop)  ในระหวา่งวนัที ่ 9 – 10 

ก.พ. 60 ณ หอ้งประชมุสริคิณุากร 3 ชัน้ 2 อาคารสริคิณุากร ส านักงานอธกิารบด ี โดยมวีตัถปุระสงค ์เพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มอบรมสามารถ

ถา่ยทอดตวัชีว้ดัตามภาระหนา้ทีแ่กพ่นักงานในระดบัปฏบิตักิารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยก าหนดกลุม่เป้าหมายผูเ้ขา้รว่ม คอื 1. ผูท้ีม่ ี

บทบาทในการก าหนดตวัชีว้ดัของบคุลากรสายสนับสนุน ไดแ้ก ่รองคณบด ีหรอืผูอ้ านวยการกอง หรอืหัวหนา้ส านักงานคณบด ีหรอื

หัวหนา้งาน หรอืหัวหนา้หน่วย (หน่วยงานระยะน ารอ่ง จ านวน 6 คณะ/หน่วยงาน) จ านวน 3 ครัง้

           ครัง้ที ่1 เมือ่วนัที ่9 ก.พ.60 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ หอ้งประชมุสริคิณุากร 3 อาคารสริคิณุากร ส านักงานอธกิารบด ี 

หน่วยงานน ารอ่ง คอื กองการเจา้หนา้ที ่และกองคลัง        

           ครัง้ที ่2 เมือ่วนัที ่9 ก.พ.60 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ หอ้งประชมุสริคิณุากร 3 อาคารสริคิณุากร ส านักงานอธกิารบด ี 

หน่วยงานน ารอ่ง คอื คณะวศิวกรรมศาสตร ์และส านักบรหิารและพัฒนาวชิาการ

           ครัง้ที ่3 เมือ่วนัที ่10 ก.พ.60 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ หอ้งประชมุสริคิณุากร 3 อาคารสริคิณุากร ส านักงานอธกิารบด ี 

หน่วยงานน ารอ่ง คอื คณะทันตแพทยศาสตร ์และคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

         (3) จัดกจิกรรมการอบรม“การใชก้ารบรหิารผลการปฏบิตังิานอยา่งมปีระสทิธภิาพและการสือ่สารสมรรถนะหลักทีช่ดุทีไ่ดรั้บการ

ทบทวนใหม”่ ในระหวา่งวนัที ่13 – 17 มนีาคม 2560  ณ หอ้งประชมุสารสนิ ชัน้ 2 อาคารสริคิณุากร ส านักงานอธกิารบด ีโดย

วตัถปุระสงคเ์พือ่สือ่สารสมรรถนะหลักชดุทีไ่ดรั้บการทบทวนใหมแ่ละเสรมิสรา้งความเขา้ใจระบบการบรหิารผลการปฏบิตังิานอยา่งมี

ประสทิธภิาพ จ านวน 3 ครัง้  ครัง้ละ 1.5 วนั                                

          ครัง้ที1่ กลุม่เป้าหมาย รองคณบด ีและหัวหนา้ส านักงานคณบด ีในระดบัสว่นงาน

          ครัง้ที ่2 กลุม่เป้าหมาย ผูอ้ านวยการ และหัวหนา้งาน หน่วยงานภายใตส้ านักงานอธกิารบด ี

          ครัง้ที ่3 กลุม่เป้าหมาย ผูท้ีม่หีนา้ทีรั่บผดิชอบหลักงานดา้นประเมนิผลการปฏบิตังิานในระดบัสว่นงาน
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   2. ออกกฎ ระเบยีบ ดา้นการบรหิารงานบคุคล  จ านวน 9 ฉบบั ดงันี้

       1) ประกาศคณะกรรมการบรหิารงานบคุคล ประจ ามหาวทิยาลัย (ฉบบัที ่13/2559) ลงวนัวนัที ่ 22 พฤศจกิายน 2559 เรือ่ง วนั 

เวลาปฏบิตังิาน การลา และการไดรั้บเงนิเดอืนระหวา่งลา ส าหรับลกูจา้งของมหาวทิยาลัย

       2) ประกาศคณะกรรมการบรหิารงานบคุคล ประจ ามหาวทิยาลัย (ฉบบัที ่14/2559) ลงวนัที ่2 ธันวาคม 2559 เรือ่ง หลักเกณฑ์

และวธิกีารคดัเลอืกบคุคลเพือ่แตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งพนักงานมหาวทิยาลัยประเภทบรหิาร ในต าแหน่งผูอ้ านวยการส านักงานอธกิารบดี

 ผูอ้ านวยการส านักงานสภามหาวทิยาลัย ผูอ้ านวยการส านักงานวทิยาเขต ผูอ้ านวยการกอง หัวหนา้ส านักงานคณบด ีหัวหนา้ส านักงาน 

ผูอ้ านวยการ สถาบนั ส านัก หรอืต าแหน่งอืน่ทีเ่ทยีบเทา่

       3) ประกาศคณะกรรมการบรหิารงานบคุคล ประจ ามหาวทิยาลัย (ฉบบัที ่1/2560) ลงวนัที ่ 10 มกราคม 2560

เรือ่ง แกไ้ขหลักเกณฑว์ธิกีารจา้ง เงือ่นไขการจา้ง พนักงานมหาวทิยาลัยและลกูจา้งของมหาวทิยาลัย

       4) ประกาศคณะกรรมการบรหิารงานบคุคล ประจ ามหาวทิยาลัย (ฉบบัที ่2/2560) ลงวนัที ่ 3 มนีาคม 2560 เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละ

วธิกีารแสดงเจตนาเปลีย่นสถานภาพเป็นพนักงานมหาวทิยาลัยภายหลังหนึง่ปีแตไ่มเ่กนิหา้ปี นับแตว่นัทีพ่ระราชบญัญัติ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ พ.ศ. 2558 มผีลบงัคบัใช ้(ฉบบัที ่2)

       5) ประกาศคณะกรรมการบรหิารงานบคุคล ประจ ามหาวทิยาลัย (ฉบบัที ่3/2560) ลงวนัที ่7 เมษายน 2560 เรือ่ง หลักเกณฑ ์

และวธิกีารคดัเลอืกบคุลากรภายในมหาวทิยาลัย เพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้เป็นพนักงานมหาวทิยาลัย สงักดัมหาวทิยาลัยขอนแกน่  

       6) ประกาศคณะกรรมการบรหิารงานบคุคล ประจ ามหาวทิยาลัย (ฉบบัที ่4/2560) ลงวนัที ่9 พฤษภาคม 2560 เรือ่ง หลักเกณฑ์

และวธิกีารแสดงเจตนาเปลีย่นสถานภาพเป็นพนักงานมหาวทิยาลัยภายหลังหนึง่ปีแตไ่มเ่กนิหา้ปี นับแตว่นัทีร่ะราชบญัญัติ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ พ.ศ. 2558 มผีลบงัคบัใช ้

       7) ประกาศคณะกรรมการบรหิารงานบคุคล ประจ ามหาวทิยาลัย (ฉบบัที ่5/2560) ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2560 เรือ่ง หลักเกณฑ ์

และวธิกีารคดัเลอืกบคุลากรภายในมหาวทิยาลัย เพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้เป็นพนักงานมหาวทิยาลัย สงักดัมหาวทิยาลัยขอนแกน่ (ฉบบัที ่2)

      8) ประกาศคณะกรรมการบรหิารงานบคุคล ประจ ามหาวทิยาลัย (ฉบบัที ่6/2560) ลงวนัที ่9 สงิหาคม 2560 เรือ่ง การก าหนด

จ านวนครัง้การมาท างานสาย เพือ่ประกอบการพจิารณาการเลือ่นเงนิเดอืนของพนักงานมหาวทิยาลัย

      9) ประกาศคณะกรรมการบรหิารงานบคุคล ประจ ามหาวทิยาลัย (ฉบบัที ่7/2560) ลงวนัที ่29 สงิหาคม 2560 การก าหนดกรอบ

ต าแหน่งขา้ราชการและพนักงานมหาวทิยาลัย ระดบัช านาญงาน ระดบัช านาญงานพเิศษ ระดบัช านาญการ ระดบัช านาญการพเิศษ และ

ระดบัเชีย่วชาญ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 - 2562

4 สง่เสรมิการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในระบบ PMS

 พรอ้มทัง้เชดิชเูกยีรตแิละมอบรางวลัใหแ้ก่

บคุลากรทีม่สีมรรถนะดเีดน่ในแตล่ะดา้น

• จ านวนบคุลากรที่

ไดรั้บการเชดิชเูกยีรติ

60 คน 60 คน    มหาวทิยาลัยขอนแกน่และเป็นแบบอยา่งทีด่แีสดงใหเ้ห็นถงึความส าคญัอนัทรงคณุคา่ของบคุลากรทีส่มควรเชดิชเูกยีรตติอ่สงัคมจงึ

ไดจั้ดงาน “ชืน่ชมยนิดดีว้ยไมตรแีละขอบคณุ”  โดยมดี าเนนิการเมือ่วนัที ่3 เมษายน 2560 มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ณ ศนูยป์ระชมุ

อเนกประสงคก์าญจนาภเิษก มหาวทิยาลัยขอนแกน่ มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ “ชืน่ชมยนิด ีดว้ยไมตรแีละขอบคณุ” และแสดงใหเ้ห็นถงึ

ความส าคญัอนัทรงคณุคา่ของบคุลากรทีส่มควรไดรั้บการเชดิชเูกยีรตติอ่สงัคม รวมทัง้เป็นการประกาศยกยอ่ง เชดิช ูเสรมิสรา้งก าลังใจ

 และแทนค าขอบคณุแกบ่คุลากรผูส้รา้งชือ่เสยีงและเกยีรตภิมูใิหแ้กม่หาวทิยาลัย ซึง่ไดม้อบรางวลั ดงันี ้

    1. รางวลัขา้ราชการพลเรอืนดเีดน่ ปี 2559 จ านวน 2 รางวลั

    2. รางวลัขา้ราชการพลเรอืนดเีดน่ ปี 2560 จ านวน 2 รางวลั        

    3. รางวลัศษิยเ์กา่ดเีดน่ มหาวทิยาลัยขอนแกน่

    4. รางวลัเชดิชเูกยีรตบิคุลากรมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ประจ าปีงบประมาณ 2559  จ านวน 53 รางวลั  มรีายละเอยีดตามประกาศ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ที ่413/2560 ลงวนัที ่3 มนีาคม 2560  

    5. รางวลันักวจัิยเกยีรตคิณุสารสนิ/นักวจัิยระดบัเพชร/นักวจัิยระดบัเหรยีญทอง/นักวจัิยระดบัเหรยีญเงนิ

• ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

• กองการเจา้หนา้ที่

5.00

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่3 : สรา้งความเป็นเลศในการบรหิารจัดการ หนา้ 27



รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 12 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560)

เป้าหมาย 

(ปีงบประมาณ)

ปี 2560

ผลงานตาม

เป้าหมาย




การ

ประเมนิ

ตนเอง

โครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI) ผูร้บัผดิชอบ

5 โครงการเตรยีมความพรอ้มผูบ้รหิารระดบัสงู

และผูบ้รหิารระดบักลางของ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

• จ านวนบคุลากรที่

ไดรั้บการเตรยีม

ความใหเ้ป็นผูบ้รหิาร

รุน่ใหม่

25 คน 60 คน       สถาบนัทรัพยากรมนุษยร์ว่มกบัฝ่ายทรัพยากรบคุคลและฝ่ายวางแผนยทุธศาสตร ์ไดจั้ดโครงการ “สมัมนาผูบ้รหิารระดบัสงู ในการ

ใชเ้กณฑ ์EdPEx และการน าไปสูก่ารปฏบิตั ิเพือ่ยกระดบัการบรหิารจัดการองคก์รสูค่วามเป็นเลศิ”   และเพิม่ขดีความสามารถในการ

แขง่ขนั ดว้ยเล็งเห็นวา่ EdPEx เป็นเกณฑท์ีเ่นน้มมุมองเชงิระบบของการบรหิารจัดการทกุภาคสว่นขององคก์รใหเ้ป็นแบบองคร์วมและ

สอดคลอ้งไปในทางเดยีวกนัเพือ่ใหบ้รรลวุสิยัพันธกจิ มคีวามส าเร็จอยา่งตอ่เนือ่ง และมผีลการด าเนนิงานทีเ่ป็นเลศิ นอกจากนัน้ ยังได ้

ใหค้วามส าคญักบัผลลัพธทั์ง้หมดทีจ่ าเป็นตอ่การสรา้งความยั่งยนืขององคก์ร ไดแ้ก ่ผลลัพธด์า้นการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนและดา้น

กระบวนการ รวมถงึผลลัพธข์องพันธกจิอืน่ๆ ผลลัพธด์า้นการมุง่เนน้ลกูคา้ ผลลัพธด์า้นบคุลากร ผลลัพธด์า้นการน าองคก์รและการ

ก ากบัดแูล และผลลัพธด์า้นการงบประมาณ การเงนิ และตลาดทัง้นีผู้บ้รหิารระดบัสงูมบีทบาทส าคญัอยา่งยิง่ในการขบัเคลือ่นองคก์ร

ตามแนวทางEdPEx เนือ่งจากตอ้งบรหิารการเปลีย่นแปลง เพือ่ปรับปรงุระบบการด าเนนิงาน และท าใหผ้ลลัพธด์ขี ึน้ตามเป้าหมายที่

องคก์รตอ้งการ ผูบ้รหิารระดบัสงูจงึตอ้งท าความเขา้ใจสาระส าคญัและวตัถปุระสงคข์องเกณฑ ์EdPEx และทราบแนวทางการน าสูก่าร

ปฏบิตั ิ ระหวา่งวนัที ่21 สงิหาคม -12 ตลุาคม 2560

• ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

• สถาบนัพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์

5.00

6 สง่เสรมิและสนับสนุนใหอ้าจารยพั์ฒนาตวัเองเขา้สูต่ าแหน่งทางวชิาการ และเขา้ศกึษาตอ่ระดบัปรญิญาเอก   3.00

  (1) สนับสนุนการผลติต ารา (กองทนุ 40 ปี 

พัฒนาบคุลากร)

• จ านวนทนุที่

สนับสนุนการผลติ

ต ารา

40 ทนุ 40 ทนุ    มหาวทิยาลัยมกีารสง่เสรมิ สนับสนุน และผลักดนัการพัฒนาอาจารย ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ไดผ้ลติต าราทีม่คีณุภาพและไดรั้บการ

กลั่นกรองทางวชิาการอยา่งถกูตอ้ง โดยด าเนนิการใหท้นุสนับสนุนการผลติต ารา จ านวน 2 โครงการ ดงันี้

   1) ทนุสนับสนุนการผลติต าราใหม ่พ.ศ.2560  สนับสนุนทนุไมน่อ้ยกวา่ 40 ทนุ ทนุละ 50,000 บาท แบง่เป็น 2 ประเภท คอื

       ประเภทที ่1 เป็นต าราซึง่อยูร่ะหวา่งการเขยีน หรอืเรยีบเรยีง  

       ประเภทที ่2 เป็นต าราทีจั่ดท าเนือ้หาสมบรูณ์พรอ้มส าหรับการจัดพมิพ ์

   2) ทนุสนับสนุนการปรับปรงุต าราเพือ่การจัดพมิพ ์พ.ศ.2560 สนับสนุนทนุไมน่อ้ยกวา่ 10 ทนุ ทนุละ 25,000 บาท

  (2) การสนับสนุนการเขา้สูต่ าแหน่งวชิาการ 

(คา่ยต าราสูต่ าแหน่ง ผศ. , คา่ยต าราสู่

ต าแหน่ง รศ.)

• รอ้ยละของ

อาจารยท์ีม่ตี าแหน่ง

วชิาการทกุระดบั

(ศ/รศ/ผศ)

รอ้ยละ 63.00 รอ้ยละ 60.00     สถาบนัพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์จงึไดจั้ดอบรมเชงิปฏบิตักิารหัวขอ้ “การขบัเคลือ่นเขา้สูต่ าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์/ รอง

ศาสตราจารย ์” ขึน้ เพือ่ใหม้กีารเรยีนรูแ้ละแลกเปลีย่นประสบการณ์ตอ่กนัในกลุม่คณาจารยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติต ารา การผลติ

เอกสารการสอน เพือ่ประสทิธภิาพดา้นการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลัยขอนแกน่และเป็นการเตรยีมความพรอ้มของผูเ้ขา้รับการอบรม

ในการเขา้สูต่ าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์และ รองศาสตราจารย ์ดงันี้

    1) การขบัเคลือ่นเขา้สูต่ าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์: การผลติเอกสารประกอบการสอน  

    การอบรมมกีระบวนการดงันี ้การใหม้โนทัศนเ์ชงิหลักการทฤษฎ ีการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัทิีด่ ีตลอดจนการปฏบิตักิารพัฒนาผลงาน

ทางวชิาการ ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดท้ราบขอ้มลูและขัน้ตอนเสน้ทางการเขา้สูต่ าแหน่งทีถ่กูตอ้งชดัเจนและครบวงจรและน าไปสูก่าร

เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ สามารถผลติเอกสารประกอบการสอนไดอ้ยา่งมคีณุภาพ จัดอบรมระหวา่งวนัที ่28-30 พฤศจกิายน

 2559 โดยมกีลุม่เป้าหมายคอื บคุลากรสายผูส้อนสงักดัมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ทีม่คีวามพรอ้มเขา้สูต่ าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์และมี

ผลงานทางวชิาการพรอ้มทีจ่ะพัฒนาเอกสารประกอบการสอนทีม่คีณุภาพ เพือ่เสนอขอต าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยอ์ยา่งนอ้ย 50% 

ของผลงานทัง้หมดในวนัเขา้อบรม  จ านวน  28  คน  และมผีลการประเมนิภาพรวมความพงึพอใจรอ้ยละ  88.20

     2) การขบัเคลือ่นเขา้สูต่ าแหน่งรองศาสตราจารย ์: การผลติต ารา 

         การอบรมมกีระบวนการดงันี ้การใหม้โนทัศนเ์ชงิหลักการทฤษฎ ีการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัทิีด่ ีตลอดจนการปฏบิตักิารพัฒนา

ผลงานทางวชิาการ ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดท้ราบขอ้มลูและขัน้ตอนเสน้ทางการเขา้สูต่ าแหน่งทีถ่กูตอ้งชดัเจนและครบวงจรและน าไปสู่

การเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ สามารถผลติต าราไดอ้ยา่งมคีณุภาพ จัดอบรมระหวา่งวนัที ่28-30 พฤศจกิายน 2559 โดยมี

กลุม่เป้าหมายคอืบคุลากรสายผูส้อนทีม่คีวามพรอ้มเขา้สูต่ าแหน่งรองศาสตราจารย ์และมผีลงานทางวชิาการพรอ้มทีจ่ะพัฒนาการผลติ

ต าราทีม่คีณุภาพ เพือ่เสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารยอ์ยา่งนอ้ย 50% ของผลงานทัง้หมดในวนัเขา้อบรม  จ านวน  30  คน  

และมผีลการประเมนิภาพรวมความพงึพอใจรอ้ยละ  90.60

   (3) สนับสนุนอาจารยใ์หศ้กึษาตอ่ระดบั

ปรญิญาเอก

• จ านวนทนุ

สนับสนุนใหอ้าจารย์

ไปเรยีน ปรญิญาเอก

ไมน่อ้ยกวา่ 30 

ทนุ

39 ทนุ      มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ไดม้กีารจัดสรรทนุการศกึษาตอ่ระดบัปรญิญาเอก ณ ตา่งประเทศ ส าหรับอาจารยม์หาวทิยาลัยขอนแกน่ 

ตัง้แตปี่งบประมาณ พ.ศ. 2548 อยา่งตอ่เนือ่งจนถงึปัจจบุนั  โดยรวมมอีาจารยผ์ูไ้ดรั้บทนุการศกึษา แลว้ประมาณ 105 ทา่น  ดว้ย

เล็งเห็นถงึความส าคญัในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์หม้ศีกัยภาพและสมรรถนะ ของอาจารยผ์ูส้อนใหม้คีณุวฒุสิงูขึน้จนถงึระดบั

ปรญิญาเอก กอปรกบัเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทัศนแ์ละเป้าหมายเชงิรกุของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ในการพัฒนาสูค่วามเป็น 

มหาวทิยาลัยวจัิย World Class Research University” ตลอดจนคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลัยขอนแกน่ในประเด็นมุง่สู่

ความเป็นเลศิดา้นการบรกิารการศกึษา และการพัฒนาสูค่วามเป็นมหาวทิยาลัยนานาชาต ิ 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มอีาจารยไ์ดรั้บทนุตอ่เนือ่งและทนุใหม ่รวมทัง้ส ิน้ จ านวน 39 ทนุ

• ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

• ฝ่ายวชิาการและ

สือ่สารองคก์ร
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โครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI) ผูร้บัผดิชอบ

7 สง่เสรมิการจัดการความรูใ้นองคก์ร และการ

สรา้งเครอืขา่ยบคุลากรสมัพันธร์ะหวา่ง

หน่วยงานภายในส าหรับแตล่ะภารกจิ

6 กจิกรรม 6 กจิกรรม • ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

• ฝ่ายวางแผน

ยทุธศาสตร์

5.00

   (1) การจัดการความรู ้มหาวทิยาลัยขอนแกน่

   (2) พัฒนาประสทิธภิาพการสือ่สารและ

ประสานงานหน่วยงานสงักดัส านักงาน

อธกิารบดี

    โครงการพัฒนาประสทิธภิาพการสือ่สารและประสานงานหน่วยงานสงักดัส านักงานอธกิารบด ี เพือ่พัฒนารปูแบบการสือ่สารภายใน

ส านักงานอธกิารบดใีหม้ปีระสทิธภิาพและเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์รทีด่ใีนการท างานรว่มกนัของบคุลากรสงักดัส านักงานอธกิารบด ี

โดยมกีลุม่เป้าหมายคอื บคุลากรทีส่งักดัหน่วยงานภายใตส้ านักงานอธกิารบด ีและก าหนดรปูแบบออกเป็น 2 ชว่ง ดงันี้

    ชว่งที ่1 การจัดอบรมเชงิปฏบิตักิารใหค้วามรูแ้กบ่คุลากรสงักดัส านักงานอธกิารบด ีจัดขึน้ระหวา่งวนัที ่วนัที ่16 มถินุายน 2560 เอา

คารสริคิณุากร ส านักงานอธกิารบดี

    ชว่งที ่2  จัดกจิกรรมประกวดกระบวนงานสรา้ง“WOW” และประกาศผลการประกวดหน่วยงานทีไ่ดรั้บรางวลั ส าหรับหน่วยงานทีเ่ขา้

รว่มอบรมเชงิปฏบิตักิารใหค้วามรูใ้นชว่งที ่1 ก าหนดจัดขึน้ในวนัที ่ 14 กนัยายน  2560 อาคารสริคิณุ ส านักงานอธกิารบดี

• ฝ่ายการคลังและ

ทรัพยส์นิ

    (3) สง่เสรมิจรรยาบรรณส าหรับบคุลากร 

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

    มหาวทิยาลัย โดยคณะกรรมการจรรยาบรรณและกองการเจา้หนา้ที ่ไดก้ารด าเนนิงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดงันี ้

     1. ดา้นพัฒนาระบบกลไกในการขบัเคลือ่นการด าเนนิงานดา้นจรรยาบรรณ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ มกีารปรับปรงุพัฒนากลไกในการ

สง่เสรมิและสนับสนุนใหบ้คุลากรมกีารปฏบิตัติามจรรยาบรรณอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยพัฒนากฎระเบยีบดา้นจรรยาบรรณ 

     2. ดา้นเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ ไดด้ าเนนิการจัดโครงการอบรมจรรยาบรรณผูบ้รหิาร 

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ เรือ่ง  ถอดบทเรยีนผลประโยชนซ์อ้นทับทีค่วรรูเ้พือ่น าไปสูก่ารบรหิารงานดว้ยหลักธรรมาภบิาล วนัจันทรท์ี ่ 3 

กรกฎาคม 2560 ณ หอ้งสมัมนา 2 อาคารเพยีรวจิติร ชัน้ 9 คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่

     3. ดา้นเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ  โครงการคณะกรรมการจรรยาบรรณสญัจร เพือ่เยีย่มชมและ

แลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารด าเนนิงานดา้นจรรยาบรรณ ตลอดถงึรับฟังปัญหา อปุสรรค และขอ้เสนอแนะตา่งๆในการด าเนนิงานดา้น

จรรยาบรรณรว่มกบัผูบ้รหิารของคณะหน่วยงาน จ านวน 6 ครัง้

                ครัง้ที ่1 คณะศลิปกรรมศาสตร ์วนัที ่4 มกราคม 2560  

                ครัง้ที ่2 คณะเกษตรศาสตร ์วนัที ่31 มกราคม 2560

                ครัง้ที ่3 วทิยาลัยการปกครองทอ้งถิน่  วนัที ่4 เมษายน 2560

                ครัง้ที ่4 คณะแพทยศาสตร ์วนัที ่2 พฤษภาคม 2560

                ครัง้ที ่5 คณะนติศิาสตร ์วนัที ่4 กรกฎาคม 2560

                ครัง้ที ่6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์วนัที ่5 กนัยายน 2560
    (4) พัฒนาเครอืขา่ยนักวเิคราะหน์โยบาย

และแผนระดบัอดุมศกึษา

    โครงการสมัมนาและแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้ครอืขา่ยการวางแผนอดุมศกึษาประจ าปีงบประมาณ 2560 เรือ่ง “การพัฒนาระบบแผน 

งบประมาณ และประเมนิผล เพือ่กา้วสูอ่ดุมศกึษา 4.0” ระหวา่งวนัที ่6 – 9 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมอวาน ีขอนแกน่ โฮเทล แอนด ์

คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร ์และมหาวทิยาลัยขอนแกน่ โดยมปีระเด็นการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้จ านวน 5 ดา้น ไดแ้ก ่1) การปรับยทุธศาสตร์

อดุมศกึษาสูค่วามเป็นเลศิ (Reprofiling) 2) แนวทางการปรับระบบแผน เพือ่รองรับยทุธศาสตรอ์ดุมศกึษา 20 ปี 3) แผนยทุธศาสตร์

และแผนงบประมาณ 4) กระบวนการจัดท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2560 และ 5) การพัฒนาฐานขอ้มลูเพือ่เป็นสารสนเทศ

ในการเทยีบเคยีงผลการด าเนนิงาน ซึง่เกดิจากการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนัของผูบ้รหิารของมหาวทิยาลัยตา่งๆ ไดแ้ก ่รองอธกิารบดี

ฝ่ายวางแผน คณบด ีผูอ้ านวยการกองแผนงานและผูป้ฏบิตังิานดา้นนโยบายและแผน และดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษา จาก

สถาบนัอดุมศกึษาท่ัวประเทศ โดยมผีูเ้ขา้รว่มสมัมนาครัง้นีทั้ง้หมด 300 คน

    (5) เครอืขา่ยสนับสนุนการวจัิย 

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

   มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ไดก้ าหนดใหก้ารวจัิยเป็นภารกจิหลักทีส่ าคญัทีบ่คุลากรจะตอ้งตระหนักและจ าเป็นตอ้งท าการศกึษา วจัิย 

เพือ่พัฒนาความกา้วหนา้ทางวชิาการและคน้หาความรูใ้หม ่ๆ ทัง้นีเ้พือ่น าผลงานวจัิยดงักลา่วไปใชป้ระโยชนต์อ่งานดา้นวชิาการ การ

เรยีนการสอน และการบรกิารแกส่งัคม ตลอดทัง้การบรหิารจัดการองคก์รตามพันธกจิทีก่ าหนดของมหาวทิยาลัย รวมทัง้ มหาวทิยาลัย

ไดก้ าหนดมาตรการการสรา้งเครอืขา่ยและการสนับสนุนงานวจัิยของมหาวทิยาลัย ดงันัน้ การด าเนนิภารกจิดา้นการวจัิยวจัิยจะบงัเกดิ

ผลด ีมปีระสทิธภิาพ เกดิความตอ่เนือ่ง และเกดิกลไกเชือ่มโยงการปฏบิตังิานดา้นการสนับสนุนการวจัิยของมหาวทิยาลัยและคณะ 

หน่วยงานใหส้ามารถปฏบิตังิานไดส้อดรับกบันโยบายสูก่ารเป็นมหาวทิยาลัย แหง่การวจัิยตามเป้าหมายของมหาวทิยาลัย ใน

ขณะเดยีวกนั การด าเนนิงานเครอืขา่ยเจา้หนา้ทีส่นับสนุนการวจัิยจะมปีระสทิธภิาพ ตอ้งไดรั้บการพัฒนาศกัยภาพของเจา้หนา้ที ่และ

ยกระดบัเครอืขา่ยใหม้ขีดีความสามารถมากขึน้ โดยใชก้ลไกในรปูของคณะท างานดา้นตา่งๆ เพือ่สรา้งและพัฒนากจิกรรมของเครอืขา่ย

ใหเ้กดิการมสีว่นรว่มในการขบัเคลือ่นกระบวนการของเครอืขา่ยไปพรอ้มกนั”

  โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู ้มหาวทิยาลัยขอนแกน่ จัดขึน้ระหวา่งวนัที ่28-29 สงิหาคม 2560 ณ หอ้งสมัมนา 2 ชัน้ 9 

อาคารเพยีรวจิติร มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ทราบแนวคดิของผูท้ีรั่บผดิชอบดา้นการจัดการความรูข้องคณะ/หน่วยงานภายใน 

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ เพือ่เป็นขอ้มลูในการจัดท าแผนการจัดการความรู ้ในระดบัมหาวทิยาลัยขอนแกน่ตอ่ไป โดยแบง่กลุม่กจิกรรม

ออกเป็น จ านวน 3 ครัง้ ดงันี้

        ครัง้ที ่1 วนัที ่28 สงิหาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ผูรั้บผดิชอบดา้นการจัดการความรูใ้นระดบัคณะ 

        ครัง้ที ่2 วนัที ่28 สงิหาคม 2560 เวลา 13.30 -16.30 น โดยกลุม่เป้าหมายคอืผูรั้บผดิชอบดา้นการจัดการความรูห้น่วยงาน

สนับสนุนการด าเนนิงานสภามหาวทิยาลัย สนับสนุนวทิยาเขตหนองคายและสนับสนุนการบรหิารของมหาวทิยาลัย

        ครัง้ที ่3 วนัที ่29 สงิหาคม 2559 เวลา 9.00-16.30 น. โดยกลุม่เป้าหมาย คอื กรรมการการจัดการความรู ้มหาวทิยาลัยขอนแกน่

• จ านวนกจิกรรม

การสง่เสรมิการ

จัดการความรูใ้น

องคก์รทีไ่ดจั้ดขึน้
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    (6) สรา้งความเขม้แข็งของเครอืขา่ยดา้น

การคลัง ทรัพยส์นิ และพัสดุ

    มหาวทิยาลัยขอนแกน่ โดยกองคลัง ส านักงานอธกิารบดไีดต้ระหนักถงึความจ าเป็นในการพัฒนาขดีความสามารถของผูป้ฏบิตังิาน

ดา้นการเงนิการคลังทีม่ปีระสทิธภิาพโดยอาศยัเครอืขา่ยดา้นการเงนิ การคลังและพัสดเุป็นตวักลางในการสือ่สารขอ้มลูไปสูร่ะดบัคณะ/

หน่วยงานเพือ่เป็นการสรา้งองคค์วามรูแ้ละมแีนวทางการปฏบิตังิานทีช่ดัเจน โดยไดจั้ดโครงการสมัมนาเครอืขา่ยเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

การบรหิารจัดการ ดา้นการเงนิ การบญัชแีละพัสด ุมหาวทิยาลัยขอนแกน่ (ส าหรับผูป้ฏบิตังิาน) โดยมกีารทบทวนแนวปฏบิตัดิา้นการ

คลัง ดงันี ้

   1) งานบรหิารงานท่ัวไป มแีนวการปฏบิตังิานสารบรรณ และการรับ-สง่เอกสารในระบบบรหิารจัดการเอกสาร KKU DMS และ

โปรแกรมตดิตามเอกสารดา้นการคลังและพัสด ุ

   2) งานดา้นบรหิารงบประมาณ มกีารทบทวนแนวปฏบิตัดิา้นการเบกิจา่ยเงนิ ในประเด็นทีต่รวจสอบพบทีเ่กดิขอ้ผดิพลาดบอ่ยทีส่ดุ 

และขอ้ปฏบิตัทิีพ่งึระวงัเพือ่ใหก้ารตรวจสอบหลักฐานเป็นไปอยา่งถกูตอ้งตามระเบยีบ และมแีนวปฏบิตัทิีเ่ขา้ใจถกูตอ้ง

ตรงกนัโดยเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั

   3) งานบญัช ีมกีารรายงานบญัชทีางดา้นรายรับใหม้คีวามถกูตอ้ง ครบถว้น และทันเวลาสามารถตรวจสอบบญัชเีงนิสดและเงนิฝาก

ธนาคารไดอ้ยา่งโปรง่ใส และเพือ่ใหก้ารบรหิารเงนิของมหาวทิยาลัยเป็นไปอยา่งเกดิประโยชนส์งูสดุ จงึไดก้ าหนดแนวทางในการ

ปฏบิตังิานการน าสง่เงนิ และแนวปฏบิตักิารตรวจสอบบญัชเีงนิสดและเงนิฝากธนาคารของแตล่ะคณะ/หน่วยงาน ใหถ้อืปฏบิตัเิป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกนั

   4) งานบรหิารการเงนิ มแีนวทางการปฏบิตังิานระบบเงนิยมืทดรองจา่ย กรณีช าระคนืเงนิยมืทดรองจา่ยดว้ยใบส าคญัรับ โดยไมอ่อก

ใบเสร็จรับเงนิ

   5) งานเบกิจา่ยเงนิเดอืนและคา่จา้ง มขีอ้ปฏบิตั ิขอ้ตกลงเกีย่วกบัการเบกิจา่ยเงนิประจ าต าแหน่ง/คา่ตอบแทนผูบ้รหิารทีม่วีาระและ

ไมม่วีาระ ทัง้เงนิรายไดแ้ละเงนิงบประมาณแผน่ดนิ

   7) งานพัสด ุไดเ้กดิการซักซอ้มความเขา้ใจวธิปีฏบิตัใินการใชพั้นธบตัรรัฐบาลเป็นหลักประกนั การปฏบิตัติามหนังสอืค ้าประกนัและ

แนวทางปฏบิตัติามพระราชบญัญัตแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์ และซักซอ้มความเขา้ใจในการนับระยะเวลาการค ้า

ประกนัตามสญัญา การคนืหลักประกนัสญัญาและการสงวนสทิธกิารปรับ และไดม้กีารสรปุประเด็นปัญหาทีต่รวจสอบพบ แนวทาง

แกปั้ญหาในปฏบิตังิาน และขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการปฏบิตังิานดา้นการคลังและพัสด ุโดยไดน้ าขอ้เสนอแนะไปปรับปรงุการด าเนนิงาน

ในปีถัดไป และจัดใหม้กีารด าเนนิกจิกรรมขึน้อยา่งตอ่เนือ่งในทกุๆปี  

   นอกจากนี ้มไีดม้กีารรวมกลุม่กนัในการด าเนนิงานดา้นการรวมศนูยด์า้นการคลังและพัสด ุโดยมบีคุลากรของหน่วยงานตา่งๆ ภายใต ้

ส านักงานอธกิารบด ีเพือ่หารอืแนวทางการปฏบิตังิานให ้ความชดัเจนมากยิง่ข ึน้ โดยการก าหนดแนวปฏบิตัใินการด าเนนิงานในการ

อนุมัตใิชง้บประมาณ และการเบกิจา่ยงบประมาณ 

กลยทุธท์ ี ่3 การพฒันาระบบการประกนัคณุภาพทีด่แีละไดม้าตรฐานสากล

8 พัฒนาระบบบรหิารและระบบสารสนเทศทีเ่อือ้

ตอ่การด าเนนิงานดา้นประกนัคณุภาพ

• มกีารพัฒนาระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ  ส านักงานประเมนิฯไดพั้ฒนาระบบE-SARขึน้ในการรายงานผลขอ้ตกลงการปฏบิตัริาชการในระดบัคณะ เพือ่ลดขัน้ตอนในการสง่เอกสาร

 และสามารถใชเ้ป็นฐานขอ้มลูเพือ่รวบรวมสารสนเทศในการพัฒนาทัง้ระดบัคณะและระดบัสถาบนัตอ่ไป ซึง่ระบบE-SAR มรีายละเอยีด

ทีป่ระกอบไปดว้ย ขอ้มลูตวัชีว้ดัทีค่ณะจะตอ้งรายงาน พรอ้มทัง้ระบบใหค้ณะสามารถรายงานผลมในแตล่ะตวัชีว้ดัซึง่เป็นการฝากไฟล์

เขา้ในระบบ เพือ่ใหง้า่ยตอ่การรวบรวมขอ้มลูในการตรวจประเมนิและลดความซ ้าซอ้นในการสง่เอกสาร ซึง่ปัจจบุนัระบบE-SARouhไดม้ี

การเผยแพรผ่า่นเว็บไซตข์องส านักงานฯและไดม้กีารใหท้างคณะกรอกขอ้มลูในการรายงานผลขอ้ตกลงการปฏบิตัริาชการประจ าปี

งบประมาณ 2560

• ฝ่ายวางแผน

ยทุธศาสตร์

• ฝ่ายวชิาการและ

สือ่สารองคก์ร

• ส านักประเมนิและ

ประกนัคณุภาพ

5.00

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่3 : สรา้งความเป็นเลศในการบรหิารจัดการ หนา้ 30



รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 12 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560)

เป้าหมาย 

(ปีงบประมาณ)

ปี 2560

ผลงานตาม

เป้าหมาย




การ

ประเมนิ

ตนเอง

โครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI) ผูร้บัผดิชอบ

9 ปรับปรงุระบบบรหิารจัดการของหน่วยงานทีม่ี

ผลการประเมนิคณุภาพอยูใ่นเกณฑต์ า่ เพือ่ให ้

ระบบคณุภาพของหน่วยงานไดรั้บการยอมรับ

ตอ่ไป

   (1) การพัฒนาระบบบรหิารองคก์ารตาม

เกณฑพั์ฒนาคณุภาพการศกึษาเพือ่การ

ด าเนนิงานทีเ่ป็นเลศิ (EdPEx) มาใชใ้นการ

ปรับปรงุระบบบรหิารจัดการของแตล่ะหน่วยงาน

• รอ้ยละความพงึ

พอใจของผูเ้ขา้รว่ม

กจิกรรม

รอ้ยละ 80.00 รอ้ยละ 84.05    มหาวทิยาลัยขอนแกน่ โดยคณะกรรมการด าเนนิการพัฒนาคณุภาพการศกึษา ระดบัหลักสตูร มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ไดด้ าเนนิ

โครงการสมัมนาพัฒนาหลักสตูรทีม่ผีลการประเมนิต า่กวา่ระดบัดแีละหลักสตูรทีไ่มผ่า่นการก ากบัมาตรฐานหลักสตูรขึน้ ในวนัที ่3  

กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ หอ้งประชมุสริคิณุากร 3 ชัน้ 2 อาคารสริคิณุากร เพือ่ใหห้ลักสตูรมผีลการด าเนนิงานที่

เป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางทีส่ านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษาก าหนด อนัจะสง่ผลตอ่การด าเนนิงานของหลักสตูรทีม่ี

คณุภาพและสามารถพัฒนาบณัฑติของหลักสตูรไดต้ามวตัถปุระสงค ์และจากการทีม่หาวทิยาลัยไดม้กีารตรวจประเมนิคณุภาพภายใน

ระดบัหลักสตูรมาแลว้ 2 ปีการศกึษา ผลการประเมนิพบวา่มหีลักสตูรบางสว่นยังไมเ่ป็นไปตามมาตรฐาน และบางหลักสตูรมผีลการ

ประเมนิคณุภาพต า่กวา่ระดบัด ี ซึง่อาจจะสง่ผลตอ่การคณุภาพหลักสตูรของมหาวทิยาลัยโดยรวม และอาจสง่ผลตอ่การขอขึน้ทะเบยีน

เพือ่เผยแพรห่ลักสตูรทีม่คีณุภาพ (Thai Qualifications Register; TQR) โดยโครงการดงักลา่วไดรั้บเกยีรตจิาก ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์

ดร. เดน่พงษ์ สดุภักด ีรองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการและสือ่สารองคก์ร มาเป็นประธานกลา่วเปิดโครงการ มผีูส้นใจเขา้รว่มทัง้ส ิน้ 82 คน 

ประกอบดว้ย ผูบ้รหิาร ประธานหลักสตูร อาจารยป์ระจ าหลักสตูร อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลักสตูร รวมถงึผูท้ีส่นใจท่ัวไป สว่นใหญม่สีว่น

รว่มในการเขยีนรายงานผลการด าเนนิงานระดบัหลักสตูร กจิกรรมจะเป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนัระหวา่งกรรมการบรหิารหลักสตูรที่

มผีลการด าเนนิการทีด่ ี(good practice) กบักรรมการบรหิารหลักสตูรและผูบ้รหิารระดบัคณะทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมาย ทัง้นี ้มผีูน้ าเสนอจาก

หลักสตูรทีม่ผีลงานโดนเดน่ในองคป์ระกอบตา่งๆ จ านวน 4 หลักสตูร ไดแ้ก ่

   1) องคป์ระกอบที ่3 นักศกึษา : การเตรยีมความพรอ้มนักศกึษา โดย ผศ.ดร.อารยี ์นัยพนิจิ ประธานหลักสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ 

สาขาการจัดการ คณะบรหิารธรุกจิและการบญัช ี

   2) องคป์ระกอบที ่3 นักศกึษา โดย ผศ.ดร.นันทวฒุ ิจงรัง้กลาง ประธานหลักสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาพชืไร ่คณะ

เกษตรศาสตร ์

   3) องคป์ระกอบที ่5 หลักสตูร การเรยีนการสอน การประเมนิผูเ้รยีน โดย ผศ.สภุาภรณ์ ผดงุกจิ ประธานหลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ

 สาขากายภาพบ าบดั คณะเทคนคิการแพทย ์

   4) องคป์ระกอบที ่6 สิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้โดย ผศ.ดร.อารยา เชาวเ์รอืงฤทธิ ์ประธานหลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา

เทคโนโลยกีารอาหาร คณะเทคโนโลย ี

   ซึง่ผลการด าเนนิโครงการพบวา่ผูเ้ขา้รว่มโครงการมจี านวน 82 คน จากเป้าหมายทีต่ัง้ไวจ้ านวน 100  คน คดิเป็นรอ้ย82.00 และผล

จากการประเมนิความพงึพอใจในภาพรวมพบวา่ผูเ้ขา้รว่มโครงการมคีวามพงึพอใจเฉลีย่อยูท่ี ่4.20 คดิเป็นรอ้ยละ 84.05ภายหลังจาก

การฝึกอบรมแลว้ คาดหวงัวา่กรรมการบรหิารหลักสตูรทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมายมคีวามเขา้ใจแนวทางการประกนัคณุภาพของหลักสตูรใหไ้ด ้

มาตรฐานตามแนวปฏบิตัขิองส านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ซึง่จะน าไปสูก่ารพัฒนาคณุภาพหลักสตูรใหอ้ยูใ่นระดบัดอียา่ง

ตอ่เนือ่ง

• ฝ่ายวางแผน

ยทุธศาสตร์

• ฝ่ายวชิาการและ

สือ่สารองคก์ร

5.00

    มหาวทิยาลัยโดยส านักงานประเมนิและประกินัคณุภาพ จัดโครงการเพือ่พัฒนาคณุภาพการศกึษาเพือ่การด าเนนิงานทีเ่ป็นเลศิ 

(EdPEx) ดงันี้

   1) โครงการ EdPEx Coaching 2017การด าเนนิงานของโครงการ มกีารใหค้วามรูเ้รือ่งเกณฑก์ารพัฒนาคณุภาพการศกึษาเพือ่การ

ด าเนนิงานทีเ่ป็นเลศิ EdPEx จากทมี Coach ทีม่หาวทิยาลัยจัดลงไปให ้โดยมกีารใหค้ าปรกึษาในเรือ่งสรปุประเด็นส าคญัในการ

วเิคราะหโ์ครงรา่งองคก์ร เรือ่งการจัดท าแผนพัฒนาคณุภาพ การรายงานผลขอ้มลู Common data set และแผนพัฒนาคณุภาพในระบบ

 CHE QA ON LINE และตดิตามการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาคณุภาพ

   โดย ณ ขณะนีท้กุคณะจัดท าแผนพัฒนาคณุภาพเสนอตอ่คณะกรรมการใหค้ าปรกึษา(Coach) พจิารณา และมกีารลงพืน้ทีแ่ลว้ 3 ครัง้

 ก าลังด าเนนิการขอลงพืน้ทีค่รัง้ที ่4 ของแตล่ะคณะและทกุคณะมกีารจัดท าแผนพัฒนาคณุภาพและรายงานในระบบ CHE QA ONLINE

 100%  รวมทัง้รอ้ยละความพงึพอใจของคณะทีม่ตีอ่ Coach มคีวามพงึพอใจคดิเป็นรอ้ยละ 89.54

   2) โครงการอบรมหลักสตูรเกณฑค์ณุภาพการศกึษาเพือ่การด าเนนิการทีเ่ป็นเลศิ 2558-2561 ส านักงานประเมนิฯ ไดจั้ดโครงการ

อบรมหลักสตูรเกณฑค์ณุภาพการศกึษาเพือ่การด าเนนิการทีเ่ป็นเลศิ 2558-2561 ขึน้เมือ่วนัที ่ 13 – 14 กรกฎาคม 2560  ณ หอ้ง

ประชมุสริคิณุากร 3 อาคารสริคิณุากร ชัน้ 2  มหาวทิยาลัยขอนแกน่  มวีทิยากร 3 ทา่น ไดแ้ก ่1. รศ.พญ. สพุนิดา คณูม ีคณะ

แพทยศาสตร ์2. รศ.ดร. รัชพล สนัตวิรากร คณะวศิวกรรมศาสตร ์3. ผศ.นพ. ธรา   ธรรมโรจน ์คณะแพทยศาสตร ์มจี านวนผูเ้ขา้รว่ม

โครงการจ านวน 53 คน (เป้าหมาย 80) คดิเป็นรอ้ยละ 66.25 ผูเ้ขา้รว่มโครงการมคีวามพงึพอใจในการเขา้รว่มคดิเป็นรอ้ยละ 83.12 

และมรีะดบัความรูค้วามเขา้ใจของผูรั้บการฝึกอบรมเทา่กบั 82.73

   3) โครงการอบรมการเขยีนรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ตามเกณฑค์ณุภาพการศกึษาเพือ่การด าเนนิการทีเ่ป็นเลศิ (Education

 Criteria for Performance Excellence: EdPEx) ขึน้ระหวา่งวนัที ่12-13 มกราคม 2560 เวลา 9.00-16.30 น. ณ หอ้งประชมุสริิ

คณุากร 3 ชัน้ 2 อาคารสริคิณุากร โดยม ีผศ.เสาวลักษณ์ สขุประเสรฐิ เป็นวทิยากรในการฝึกอบรมในครัง้นี ้ผูบ้รหิารและตวัแทนผูบ้รหิาร

เขา้รว่มจ านวน 54 คน  (เป้าหมาย 60 คน) ผูเ้ขา้รว่มฝึกอบรมมรีะดบัความรูห้ลังการฝึกอบรมคดิเป็นรอ้ยละ 77.04 (จากแบบประเมนิ) 

และมคีวามพงึพอใจตอ่การใหค้วามรูข้องวทิยากรคดิเป็นรอ้ยละ 89.63

• ส านักประเมนิและ

ประกนัคณุภาพ
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รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 12 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560)

เป้าหมาย 

(ปีงบประมาณ)

ปี 2560

ผลงานตาม

เป้าหมาย




การ

ประเมนิ

ตนเอง

โครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI) ผูร้บัผดิชอบ

   4) โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพือ่การพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการระดบัหน่วยงานสูค่วามเป็นเลศิ  

       รุน่ที ่1  จัดขึน้เมือ่วนัที ่16-17 มกราคม 2560  เวลา 08.00 -18.00 น. ณ หอ้งประชมุสริคิณุากร 3 ชัน้ 2 อาคารสริคิณุากร โดยมี

ผูเ้ขา้รว่มคอืหน่วยงานเทยีบเทา่คณะ จ านวน 4 หน่วยงาน (1.ส านักบรหิารและพัฒนาวชิาการ  2.ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ  3.ส านัก

บรกิารวชิาการ  4.ส านักหอสมดุ) จ านวน 10 คน/หน่วยงาน (1. ผูบ้รหิาร 2. หัวหนา้งาน 3.ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง) ลักษณะการด าเนนิการ

โครงการเป็นการบรรยายและฝึกปฏบิตั ิโดยมวีทิยากร 2 ทา่น คอื รศ.ดร.วนดิา  แกน่อากาศ  ผูอ้ านวยการส านักหอสมดุ และรศ.พญ.

สพุนิดา  คณูม ีคณะแพทยศาสตร ์หน่วยงานทีเ่ขา้รว่มท าการสง่โครงรา่งองคก์รภายในเวลาทีก่ าหนดคดิเป็นรอ้ยละ 100 และสง่

แผนพัฒนาคณุภาพให ้สนง.ประเมนิ คดิเป็นรอ้ยละ 100

       รุน่ที ่2 จัดขึน้เมือ่วนัที ่2-3 กมุภาพันธ ์2560  เวลา 08.00 -18.00 น. ณ หอ้งประชมุสริคิณุากร 3 ชัน้ 2 อาคารสริคิณุากร โดยมี

ผูเ้ขา้รว่มคอืหน่วยงานจ านวน 20 หน่วยงาน ก าหนดใหจ้ านวน 3 คน/หน่วยงาน (1. ผูบ้รหิาร 2. หัวหนา้งาน 3.ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง) ลักษณะ

การด าเนนิการโครงการเป็นการบรรยายและฝึกปฏบิตั ิโดยมวีทิยากร 2 ทา่น คอื 1. ศ.พญ.จามร ี  ธรีตกลุพศิาล  คณะแพทยศาสตร ์2. 

รศ.ดร.รัชพล สนัตวิรากร  คณะวศิวกรรมศาสตร ์หน่วยงานทีเ่ขา้รว่มท าการสง่โครงรา่งองคก์รภายในเวลาทีก่ าหนดคดิเป็นรอ้ยละ 

87.50และสง่แผนพัฒนาคณุภาพให ้สนง.ประเมนิ คดิเป็นรอ้ยละ 87.50

   5) โครงการ การพัฒนาสู ่EdPEx200 มคีณะทีเ่ขา้รว่มโครงการ EdPEx 200 ทัง้ส ิน้จ านวน 9 คณะ มคีณะทีผ่า่นเกณฑ ์EdPEx 200 

จ านวน 7 คณะ ดงันี ้1) คณะทันตแพทยศาสตร ์2) คณะเทคนคิการแพทย ์3) คณะพยาบาลศาสตร ์4) คณะสาธารณสขุศาสตร ์5) 

คณะบรหิารธรุกจิและการบญัช ี6) คณะเกษตรศาสตร ์7) บณัฑติวทิยาลัย และม ี2 คณะทีไ่มผ่า่นเกณฑด์งักลา่ว คอื คณะมนุษยศาสตร์

และสงัคมศาสตร ์และคณะวทิยาศาสตร ์โดยคณะทีผ่า่นเกณฑใ์หส้ง่รปูเลม่ภายในวนัที ่17 มนีาคม 2560 และทกุคณะสามารถสง่ไดทั้น

ระยะเวลาทีก่ าหนด และ สกอ. ไดท้ยอยลงพืน้ทีค่ณะทีผ่า่นเกณฑ ์โดยตอนนีม้คีณะที ่สกอ. ลงพืน้ทีไ่ปแลว้ คอื 1)คณะทันต

แพทยศาสตร ์2)คณะเกษตรศาสตร ์3) บรหิารธรุกจิฯ 4)พยาบาลศาสตร์

   (2) การพัฒนาการประกนัคณุภาพระดบั

หลักสตูร AUN-QA

• จ านวนบคุลากรที่

ไดรั้บการรพัฒนา

เพือ่เตรยีมความ

พรอ้มเขา้สู ่AUN-QA

ไมน่อ้ยกวา่ 10 

คน

10 คน    ฝ่ายวชิาการและสือ่สารองคก์ร รว่มกบั ส านักงานประกนัคณุภาพ ไดด้ าเนนิการศกึษาแนวทางการด าเนนิการพัฒนาคณุภาพหลักสตูร

เพือ่การรับรองมาตรฐานระดบัหลักสตูร AUN-QA ซึง่เป็นมาตรฐานทีย่อมรับในประชาคมอาเซยีน โดยไดอ้บรมพัฒนาผูเ้กีย่วขอ้ง เพือ่

ศกึษาแนวทางการน าปรับใชก้บัหลักสตูรตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลัยในอนาคต โดยไดส้ง่บคุคลเขา้รับการฝึกอบรมจ านวน 2 ครัง้ จ านวน 

10 คน

10 พัฒนาศกัยภาพบคุลากรและผูป้ฏบิตังิานดา้น

การประกนัคณุภาพอยา่งตอ่เนือ่ง เชน่ การ

อบรมผูต้รวจประเมนิระดบัหลักสตูร อบรม 

CUPT และอบรมผูต้รวจประเมนิคณะวชิา ฯลฯ

• จ านวนบคุลากรที่

เขา้รว่มอบรม

ไมน่อ้ยกวา่ 100

 คน

522 คน มหาวทิยาลัย มกีารพัฒนาศกัยภาพบคุลากรและผูป้ฏบิตังิานดา้นการประกนัคณุภาพ ดงันี้

   1) โครงการอบรมการเขยีนรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ตามเกณฑค์ณุภาพการศกึษาเพือ่การด าเนนิการทีเ่ป็นเลศิ (Education

 Criteria for Performance Excellence: EdPEx) ขึน้ระหวา่งวนัที ่12-13 มกราคม 2560 เวลา 9.00-16.30 น. ณ หอ้งประชมุสริิ

คณุากร 3 ชัน้ 2 อาคารสริคิณุากร โดยม ีผศ.เสาวลักษณ์ สขุประเสรฐิ เป็นวทิยากรในการฝึกอบรมในครัง้นี ้ผูบ้รหิารและตวัแทนผูบ้รหิาร

เขา้รว่มจ านวน 54 คน  (เป้าหมาย 60 คน) ผูเ้ขา้รว่มฝึกอบรมมรีะดบัความรูห้ลังการฝึกอบรมคดิเป็นรอ้ยละ 77.04 (จากแบบประเมนิ) 

และมคีวามพงึพอใจตอ่การใหค้วามรูข้องวทิยากรคดิเป็นรอ้ยละ 89.63

   2) โครงการพัฒนาผูต้รวจท าหนา้ทีต่รวจประเมนิตามเกณฑ ์EdPEx  ฉบบัปี 2558-2561 ประจ าปีการศกึษา 2559 เมือ่วนัที ่20-21 

กรกฎาคม 2560 ณ หอ้งประชมุสริคิณุากร 3 ชัน้ 2 อาคารสริคิณุากร มหาวทิยาลัยขอนแกน่ มผีูเ้ขา้รว่มจ านวน 23 คน (จากเป้าหมาย 

30คน)โดยมตีวัแทนผูบ้รหิารระดบัคณะสนใจเขา้รว่มกจิกรรมการอบรมรอ้ยละ83.33ของคณะวชิาทัง้หมด ซึง่การอบรมในครัง้นีไ้ดรั้บ

เกยีรตจิากวทิยากรผูเ้ป่ียมไปดว้ยความรูค้วามสามารถและเป็นผูต้รวจประเมนิรางวลัคณุภาพแหง่ชาต ิ(TQA Assessor) ไดแ้ก ่รศ.ดร. 

รัชพล สนัตวิรากร คณะวศิวกรรมศาสตร ์ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน ์คณะแพทยศาสตร ์และ ผศ.เสาวลักษณ์ สขุประเสรฐิ ผูอ้ านวยการ

ส านักงานประเมนิและประกนัคณุภาพ มผีลความพงึพอใจในการจัดกจิกรรมเทา่กบัรอ้ยละ 84.32

   3) โครงการพัฒนาศกัยภาพผูป้ฏบิตังิานดา้นประกนัคณุภาพสูค่วามเป็นเลศิ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ (QAอาสา) ประจ าปีการศกึษา 

2559  เมือ่วนัที ่31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอ้งประชมุหอ้งประชมุ 1504 ชัน้ 5 อาคาร BS01 คณะ

บรหิารธรุกจิและการบญัช ีและวนัที ่1 มถินุายน พ.ศ.2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ วชิชิง่ทร ีรสีอรท์ ขอนแกน่ ซึง่กจิกรรมเป็นการ

ถา่ยทอดความรูค้วามเขา้ใจดา้นเกณฑก์ารประเมนิ การแลกเปลีย่นเรยีนรูปั้ญหาอปุสรรคในการด าเนนิงาน และกจิกรรมกลุม่สรา้ง

ความสมัพันธข์องเครอืขา่ย มผีูเ้ขา้รว่มโครงการมจี านวน 81 คน จากเป้าหมายทีต่ัง้ไวจ้ านวน 90 คน คดิเป็นรอ้ยละ 90 โดยมคีวามรู ้

ความเขา้ใจหลังจากการอบรมคดิเป็นรอ้ยละ 87.06

   4) โครงการอบรมหลักสตูร “เครือ่งมอืส าหรับการพัฒนาคณุภาพการศกึษาสูค่วามเป็นเลศิ (Tools Training)” หมวด 1 การน า

องคก์าร  ซึง่ระหวา่งวนัที ่3 – 4 เมษายน  2560  เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอ้งประชมุสริคิณุากร 3 ชัน้ 2 อาคารสริคิณุากร โดย

ทา่นวทิยากร พ.ต.ท.ดร.นภดล ทองนพเนือ้ ผูต้รวจประเมนิจาก สกอ. ซึง่ผลการด าเนนิโครงการพบวา่ผูเ้ขา้รว่มโครงการมจี านวน 84 

คน จากเป้าหมายทีต่ัง้ไวจ้ านวน 90 คน คดิเป็นรอ้ยละ 93.33 ผลการประเมนิดา้นการทีผู่เ้ขา้รับการอบรมน าความรูจ้ากการอบรมไป

ประยกุตใ์ช ้(จากแบบประเมนิฯ) คดิเป็นรอ้ยละ 87.41 และผลการประเมนิความพงึพอใจในภาพรวมของผูเ้ขา้รว่มโครงการ คดิเป็นรอ้ย

ละ 86.17

   5) โครงการอบรมหลักสตูร “เครือ่งมอืส าหรับการพัฒนาคณุภาพการศกึษาสูค่วามเป็นเลศิ  ครัง้ที ่3  (Tool Training)” หมวด 2 การ

วางแผนกลยทุธแ์ละการขบัเคลือ่นกลยทุธ"์ วนัที ่14-15 พฤศจกิายน 2559 ณ หอ้งมติรภาพ อาคารเรยีนรวม ชัน้ 3 คณะแพทยศาสตร ์

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ โดยม ีนพ.สทิธศิกัดิ ์พฤกษ์ปิตกิลุ จากบรษัิท LetCLi เป็นวทิยากร มจี านวนผูเ้ขา้รว่มทัง้หมด 122 คน โดยมี

การประเมนิผลความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มโครงการ เฉลีย่ 4.51 คดิเป็นรอ้ยละ 90.16

• ฝ่ายวางแผน

ยทุธศาสตร์

• ฝ่ายวชิาการและ

สือ่สารองคก์ร

• ส านักประเมนิและ

ประกนัคณุภาพ

5.00
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(รอบ 12 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560)

เป้าหมาย 

(ปีงบประมาณ)

ปี 2560

ผลงานตาม

เป้าหมาย




การ

ประเมนิ

ตนเอง

โครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI) ผูร้บัผดิชอบ

   6) โครงการพัฒนาและฝึกอบรมผูต้รวจประเมนิ   ระดบัหลักสตูร รุน่ที ่1 

        รุน่ที่ ี1  เมือ่วนัที ่29-30 มถินุายน 60 ณ หอ้งประชมุชัน้ 6 คณะบรหิารธรุกจิและการบญัช ีมหาวทิยาลัยขอนแกน่ โดยมวีทิยากร

ทัง้หมด 7 ทา่น ไดแ้ก ่รองศาสตราจารย ์ดร.พนิจิ หวงัสมนกึ, รองศาสตราจารย ์ดร. โชตชินะ วไิลลักขณา, รองศาสตราจารย ์ดร.สภุร 

กตเวทนิ, รองศาสตราจารย ์ภรณี ศริโิชต,ิ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.นวลฉว ีแสงชยั, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ภาวด ีภักด ีและผูช้ว่ย

ศาสตราจารย ์ดร.ดรณีุ โชตษิฐยางกรู  มวีตัถปุระสงคเ์พือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจแนวทางการตรวจประเมนิตามเกณฑค์ณุภาพ

ระดบัอดุมศกึษาและเกณฑก์ารประเมนิระดบัหลักสตูร อกีทัง้เพิม่พูนประสบการณ์และทักษะการท าหนา้ทีเ่ป็นผูต้รวจประเมนิและการ

จัดท ารายงานผลการตรวจประเมนิ การใหข้อ้มลูป้อนกลับทีม่คีณุภาพแกผู่รั้บการตรวจประเมนิ และมผีูส้นใจเขา้รว่มจ านวน 97 คน (จาก

เป้าหมาย 120 คน) คดิเป็นรอ้ยละ 80.83 มผีลความพงึพอใจเทา่กบั 83.15

        รุน่ที ่2  วนัที ่6-7 กรกฎาคม 2560 ณ หอ้งประชมุชัน้ 6 คณะบรหิารธรุกจิและการบญัช ีมหาวทิยาลัยขอนแกน่ โดยมวีทิยากร

ทัง้หมด 7 ทา่น ไดแ้ก ่รองศาสตราจารย ์ดร.พนิจิ หวงัสมนกึ, รองศาสตราจารย ์ดร. โชตชินะ วไิลลักขณา, รองศาสตราจารย ์ดร.สภุร 

กตเวทนิ, รองศาสตราจารย ์ภรณี ศริโิชต,ิ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.นวลฉว ีแสงชยั, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ภาวด ีภักด ีและผูช้ว่ย

ศาสตราจารย ์ดร.ดรณีุ โชตษิฐยางกรู  มวีตัถปุระสงคเ์พือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจแนวทางการตรวจประเมนิตามเกณฑค์ณุภาพ

ระดบัอดุมศกึษาและเกณฑก์ารประเมนิระดบัหลักสตูร อกีทัง้เพิม่พูนประสบการณ์และทักษะการท าหนา้ทีเ่ป็นผูต้รวจประเมนิและการ

จัดท ารายงานผลการตรวจประเมนิ การใหข้อ้มลูป้อนกลับทีม่คีณุภาพแกผู่รั้บการตรวจประเมนิ และมผีูส้นใจเขา้รว่มจ านวน 61 คน (จาก

เป้าหมาย 100 คน) คดิเป็นรอ้ยละ 61 มผีลความพงึพอใจเทา่กบั 87.50

กลยทุธท์ ี ่4 การสรา้งวฒันธรรมองคก์รดา้นชุมชนสมัพนัธแ์ละการสือ่สารองคก์ร

11 ปรับปรงุประสทิธภิาพการสือ่สารไปยังชมุชน

ทัง้ภายในและภายนอก  เชน่

มี มี     มหาวทิยาลัย โดยฝ่ายวชิาการและสือ่สารองคก์ร ไดด้ าเนนิการเพือ่ปรับปรงุประสทิธภิาพ และพัฒนากระบวนการสือ่สารของ

มหาวทิยาลัยทัง้ภายในและภายนอก ดงันี้

• ฝ่ายวชิาการและ

สือ่สารองคก์ร

5.00

- ปรับปรงุ Website ใหเ้ป็นภาษาองักฤษ     1) มหาวทิยาลัย โดบกองสือ่สารองคก์ร ประสานและด าเนนิการเพือ่ใหม้เีนือ้หาขา่วและบทความภาษาองักฤษ บนเว็บไซต์

มหาวทิยาลัย https://www.kku.ac.th/index.php?l=en  https://www.kku.ac.th/news/scoop-news/?l=en เพือ่น าเสนอผลงาน

ของมหาวทิยาลัยตามประเด็นยทุศาสตร ์4 เสาหลัก และก าลังด าเนนิการปรับปรงุเว็บไซตใ์หม้เีนือ้หาภาษาองักฤษเป็นหนา้หลักเพือ่

ความเป็นสากล

• กองสือ่สารองคก์ร

- การสง่เสรมิการใชบ้รกิารเว็บไซตส์ ือ่สาร

ภายใน my.kku.ac.th

    2) กองสือ่สารองคก์ร ด าเนนิโครงการผลติขา่วภาษาองักฤษ ประจ าปีงบประมาณ 2560 เพือ่ใหข้า่วผลงานกจิกรรมทีส่ าคญัของ

มหาวทิยาลัยสือ่สารในภาษาองักฤษทีเ่ผยแพรไ่ปสูส่ากล จากเว็บไซตม์หาวทิยาลัยขอนแกน่ในหนา้ภาษาองักฤษ 

https://www.kku.ac.th/index.php?l=en ซึง่จะถกูแปลโดยสถาบนัภาษาซึง่เป็นหน่วยงานทีรั่บรองความถกูตอ้งของภาษาของ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ โดยใชเ้งนิงบประมาณจ านวน 240,000 บาทตอ่ปี หรอืเดอืนละ 20,000 บาท ซึง่ไดรั้บสนับสนุนจากงบประมาณ

เงนิรายไดม้หาวทิยาลัย ฝ่ายวชิาการและสือ่สารองคก์ร เป็นประจ าทกุปี ซึง่จะเสนอของบประมาณเป็นโครงการประจ าปีกองสือ่สาร

องคก์รตอ่ไป

- เชือ่มโยงการผลติรายการวทิยโุทรทัศน์

กบัการจัดการเรยีนการสอนและการวจัิย

   3) ก าหนดประเด็นขา่วทีส่ าคญัทีต่อบนโยบาย 4 เสาหลักของมหาวทิยาลัยขอนแกน่  โดยประสานงานรว่มกบัเครอืขา่ยสือ่มวลชน

สว่นกลางในการผลติเนือ้หาขา่วประชาสมัพันธ ์เพือ่น าเสนอผลงานมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ผา่นชอ่งทางสือ่ทีอ่ยูใ่นความดแูลของ

องคก์รสือ่ทีเ่ป็นเครอืขา่ย โดยใชง้บประมาณจ านวน 53,500 บาท รวมทัง้ส ิน้ 642,000  บาท (หกแสนสีห่มืน่สองพันบาทถว้น) โดยขอ

ใชง้บประมาณเงนิรายไดม้หาวทิยาลัยขอนแกน่ ฝ่ายวชิาการและสือ่สารองคก์ร เป็นประจ าทกุปี

- สรา้งสือ่ส ิง่พมิพท์ีก่ระจายใหท่ั้วถงึ    4) ด าเนนิการผลติสือ่ประเภทตา่ง ๆ เพือ่สือ่สารขอ้มลู ผลการด าเนนิงานของมหาวทิยาลัยในดา้นตา่งๆ ใหะประชาคมไดรั้บทราบ 

ไดแ้ก ่ (1) การผลติรายการ KKU Charnel โดยมกีารน าเสนอขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นประเด็นน่าสนใจ เชน่ ขา่ว มข จับมอืเทศบาลขอนแกน่

 สรา้งเมอืงดจิติลั รับไทยแลนด ์4.0 , ขา่ว มข.เดนิหนา้ ตัง้ศนูยส์รา้งสรรคง์านออกแบบ (TCDC)แหง่แรกในอสีาน ,ขา่ว มข.ผนกึสกว.

พัฒนาไกพ่ืน้เมอืงคอเลสเตอรอลต า่ รองรับอตุสาหกรรมอาหารสขุภาพ เป็นตน้  (2) Council news ขา่วสารจากสภา เป็นประจ าทกุเดอืน

- การบรูณาการการสือ่สารงานวจัิย

มหาวทิยาลัยขอนแกน่สูช่มุชน

   5) การจัดท าขา่วของมหาวทิยาลัย เพือ่ประชาสมัพันธ ์และสือ่สารการด าเนนิงานของมหาวทิยาลัย และคณะ/หน่วยงานตา่งๆ โดยมี

การจัดหมวดหมูข่า่ว และเผยแพรข่า่วบนเว็บไซตข์องมหาวทิยาลัย ไดแ้ก ่(1) การวจัิย (2) ประชมุสมัมนา (3) ท่ัวไป (4) ความรว่มมอื 

(MOU) (5) การตา่งประเทศ (6) นักศกึษา (7) ศษิยเ์กา่ (8) รางวลัเชดิชเูกยีรต ิ(9) การรับเขา้ (10) อาจารย/์บคุลากร (11) การอบรม 

(12) มข. เพือ่สงัคม (13) ศลิปวฒันธรรม (14) กฬีา เป็นตน้ ทัง้นี ้มกีารเผยแพรข่า่วตา่งๆ ทกุวนัเป็นประจ า และมหาวทิยาลัยยังให ้

เครอืขา่ยประชาสมัพันธร์ะดบัคณะ/หน่วยงาน สามารถเผยแพรข่า่วสารไดด้ว้ยตวัเองบนเว็บไซตข์องมหาวทิยาลัยไดด้ว้ย

• การสือ่สารของ

มหาวทิยาลัยมี

ประสทิธภิาพ

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่3 : สรา้งความเป็นเลศในการบรหิารจัดการ หนา้ 33



รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 12 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560)

เป้าหมาย 

(ปีงบประมาณ)

ปี 2560

ผลงานตาม

เป้าหมาย




การ

ประเมนิ

ตนเอง

โครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI) ผูร้บัผดิชอบ

    6) การจัดงาน นักวจัิย มข. พบสือ่มวลชน  โดยเมือ่วนัศกุรท์ี ่2 มถินุายน 2560 คณะนักวจัิยและอาจารย ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่ รศ.

ดร.ภญ.ฉันทนา อารมณ์ด ีรศ.ดร.ภญ.วชัร ีคณุกติต ิจากคณะเภสชัศาสตร ์รศ.ดร.พญ.แจม่ใส เพยีรทอง รศ.ดร.พญ.ทพิยา เอก

ลักษณานันท ์จากคณะแพทยศาสตร ์คน้พบสรรพคณุอนัโดดเดน่ของฟ้าทะลายโจรซึง่มสีารส าคญัทีส่ามารถฆา่เซลลม์ะเร็งปากมดลกู 

และตา้นไวรัสเชือ้เรมิ โดยท าการวจัิยปรับสตูรโครงสรา้งสารส าคญัทีไ่ดเ้พือ่เพิม่ สารส าคญัในฟ้าทะลายโจรทีม่สีรรพคณุมากมาย ทัง้

ฤทธิต์า้นไวรัส ตา้นแบคทเีรยี และตา้นการอกัเสบ เมือ่น าสารส าคญั “แอนโดรกราโฟลายด”์ มาสงัเคราะหต์อ่มสีารหนึง่ทีเ่รยีกวา่ 

“IPAD” พบวา่สารทัง้สองมฤีทธิร์ะดบัโมเลกลุท าใหโ้ปรตนีกอ่มะเร็งลดลงท าใหเ้ซลลม์ะเร็งปากมดลกูตาย และมฤีทธิย์ับยัง้ไวรัสเชือ้เรมิ

 เนือ่งจากสารดงักลา่วมลีักษณะสตูรโครงสรา้งเป็นตวัจับกลุม่เชือ้โรคเป้าหมายไดด้ ีลา่สดุถกูพัฒนาเป็นผลติภัณฑย์าในรปูแบบครมีซึง่

ยังคงสรรพคณุทางยาของสารสกดัทัง้สองและสามารถปลดปลอ่ยตวัยาไดผ้ลดทีีส่ดุ

กลยทุธท์ ี ่5 จดัหารายไดจ้ากการบรหิารจดัการทรพัยากร ทรพัยส์นิ และทรพัยส์นิทางปญัญา

12 การจัดหารายไดจ้ากการด าเนนิงานดา้น

การศกึษาตอ่เนือ่ง การเรยีนรูต้ลอดชวีติผา่น

หลักสตูรฝึกอบรม หลักสตูรการเรยีนรูแ้บบ

ปกต/ิหลักสตูรระยะสัน้ใหก้บัประชากรทกุชว่งวยั

• รายไดจ้ากการ

ด าเนนิงานดา้น

การศกึษาตอ่เนือ่ง 

จากหลักสตูรตา่งๆ

ไมน่อ้ยกวา่ 

20,000,000 บาท

48,946,000 บาท   มหาวทิยาลัยไดม้กีารสง่เสรมิ และสนับสนุนให ้ห่น่วยงานภายในมหาวทิยาลัย เชน่ ส านักบรกิารวชิาการ และสถาบนัพัฒนาทรัพยากร

มนุษย ์ด าเนนิการจัดหารายไดจ้ากการฝึกอบรมหลักสตูรตา่งๆ ใหก้บัหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนท่ัวไป  โดยในปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2560 มรีายไดท้ิง้ส ิน้ประมาณ 48,946,000 บาท ดงันี้

  1) การด าเนนิงานของส านกังานบรกิารวชิาการ มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารวชิาการ โดยมกีารจัดอบรมหลักสตูรตา่ง ๆ  เชน่ 

      (1) หลักสตูรเพิม่ศกัยภาพทางการแพทยฉุ์กเฉนิ 

      (2) หลักสตูรกลยทุธก์ารนทิเศทางการพยาบาลฯ 

      (3) หลักสตูร Lean Management 

      (4) หลักสตูรความปลอดภัยในคลนิคิ 

      (5) หลักสตูรการบนัทกึทางการพยาบาล 

      (6) หลักสตูรผูน้ ายคุใหมเ่ครอืขา่ยอาเซยีน 

      (7) หลักสตูรการพยาบาลในภาวะวกิฤต ิ

      (8) หลักสตูรสมรรถนะผูน้ าทางการพยาบาล 

  2) การด าเนนิการของสถาบนัพฒันาทรพัยากรมนษุย ์ มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารวชิาการ โดยมกีารจัดโครงการต่า่งๆ จ านวน 78 

โครงการ เชน่

      (1) โครงการอบรมการด าเนนิการตามขัน้ตอน และวธิกีารในการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรับการจัดเก็บภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง 

(กฎหมายใหม)่ และทบทวนความรูค้วามเขา้ใจในการจัดเก็บภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ ภาษีป้าย และภาษีบ ารงุทอ้งที ่เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพในการจัดเก็บรายไดข้ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

      (2) โครงการอบรมทศิทางการเตรยีมความพรอ้มของผูบ้รหิาร สมาชกิสภา และขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ในการควบรวมทอ้งถิน่ตาม

ประมวลกฎหมายทอ้งถิน่ (ฉบบัใหม)่ และกลยทุธว์ธิกีารแกไ้ขปัญหา (สถานการณ์จรงิ) ในการประชมุสภาทอ้งถิน่ทีช่อบดว้ยกฎหมาย

      (3) โครงการอบรมเจาะลกึระเบยีบพัสด ุขอ้ผดิพลาดในการจัดซือ้จัดจา้งของ อปท. ทกุมติ ิใหเ้ป็นไปตามระเบยีบกฎหมายและปิด

ชอ่งวา่งขอ้ทักทว้งในการเรยีกเงนิคนืจาก สตง.

      (4) โครงการอบรมหลักเกณฑก์ารใชจ้า่ยเงนิสะสมขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (ใหม)่ และแนวทางการควบรวมทอ้งถิน่ตาม

รา่งประมวลกฎหมายองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ฉบบัใหม ่พรอ้มเจาะลกึและวธิกีารแกไ้ขปัญหางานดา้นกจิการสภาทีช่อบดว้ยกฎหมาย

      (5) โครงการอบรมเพิม่ศกัยภาพการปฏบิตังิานดา้นพัสด ุทางเลอืกและทางรอดใหมห่า่งไกล ป.ป.ช.

      (6) โครงการอบรมเตรยีมความพรอ้มในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีา (ใหม)่ หลักเกณฑก์ารใชจ้า่ยเงนิสะสม (ใหม)่ พรอ้ม

เจาะลกึงานดา้นกจิการสภา

      (7) โครงการสรา้งผูน้ าสูค่วามเป็นเลศิในการบรหิารจัดการขยะ 

      (8) โครงการคดตีวัอยา่ง ป.ป.ช. กรณีชีม้ลูความผดิ พรอ้มแนวทางป้องกนัแกไ้ข และเรยีนรูเ้ทคนคิกระบวนการตอ่สูค้ดอีาญาและ

คดปีกครอง

• ฝ่ายวชิาการและ

สือ่สารองคก์ร

• ส านักบรกิารวชิาการ

• สถาบนัพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์

• คณะ

5.00
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รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 12 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560)

เป้าหมาย 

(ปีงบประมาณ)

ปี 2560

ผลงานตาม

เป้าหมาย




การ

ประเมนิ

ตนเอง

โครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI) ผูร้บัผดิชอบ

13 การจัดหารายไดจ้ากผลงานวจัิย นวตักรรม 

และทรัพยส์นิทางปัญญาไปพัฒนาสูเ่ชงิ

พาณชิย ์(Entrepreneurial University)

• รายไดจ้ากการ

บรหิารจัดการ

ทรัพยากร ทรัพยส์นิ

 และทรัพยส์นิทาง

ปัญญา

2,000,000 บาท 2,314,161 บาท    การจัดหารายไดจ้ากผลงานวจัิยและทรัพยส์นิทางปัญญาไปใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิยปี์งบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวนทัง้ส ิน้  

2,314,161.59  บาท ไดแ้ก ่(1) คา่เปิดเผยเทคโนโลย ีจ านวน 1,037,197.28 บาท (2) คา่ตอบแทนรายปี จ านวน 1,276,964.31 

บาท โดยมผีลงานทีส่ามารถน าไปใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิย ์ไดแ้ก ่

   1) ขา้วโพด ผลงานของ รศ.กมล เลศิรัตน ์และคณะ  

           ผูข้ออนุญาตใชส้ทิธ ิ: บรษัิท เอเซยี กรนี ซนิเนอจ ีจ ากดั

           ชนดิของการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธ ิ: Licensing (Non-exclusive Right ; เพือ่การวจัิยพัฒนาตอ่ยอดและการจ าหน่าย จา่ยโอน 

ขาย เมล็ดพันธุข์า้วโพดทีไ่ดรั้บการพัฒนา)

   2) ขา้วโพด ผลงานของ รศ.กมล เลศิรัตน ์และคณะ  

           ผูข้ออนุญาตใชส้ทิธ ิ: บ.ชนมเ์จรญิฟารม์ จก.

           ชนดิของการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธ ิ: Licensing (Non-exclusive Right ; เพือ่การวจัิยพัฒนาตอ่ยอดและการจ าหน่าย จา่ยโอน 

ขาย เมล็ดพันธุข์า้วโพดทีไ่ดรั้บการพัฒนา)

   3) เชือ้ยสีต ์Saccharomyces cerevisiae KKU 6M4.1 ในการผลติเอทานอล เพือ่การผลติและจ าหน่าย ผลงานของ ผศ.ดร.นภิา มลิ ิ

นทวสิมัย และคณะ

           ผูข้ออนุญาตใชส้ทิธ ิ: บริษัิท ขอนแกน่แอลกอฮอล ์จ ากดั

           ชนดิของการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธ ิ: สญัญาถา่ยทอดเทคโนโลย ี(Non-exclusive)

   4) ผลติภัณฑเ์พิม่ธาตไุนโตรเจน ผลงานของ ผศ. สวุรรณา เนยีมสนทิ และคณะ

           ผูข้ออนุญาตใชส้ทิธ ิ: บรษัิท โกรท เพลเล็ท จ ากดั

           ชนดิของการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธ ิ: สญัญาอนุญาตใหใ้ชส้ทิธิ

• ฝ่ายวจัิยและการ

ถา่ยทอดเทคโนโลยี

• ส.บรหิารจัดการ

ทรัพยส์นิทางปัญญา

5.00

14 การจัดหาผลประโยชนจ์ากทรัพยส์นิและ

คณุคา่ของมหาวทิยาลัย เชน่ สนิคา้ทีร่ะลกึ

ของมหาวทิยาลัย/คณะวชิา เป็นตน้

• มกีารจัดจ าหน่าย

สนิคา้

มี มีี    ศนูยส์ือ่การเรยีนรูม้หาวทิยาลัยขอนแกน่ มกีารจัดจ าหน่ายสนิคา้ ดงันี้

   1) เครือ่งแตง่กายนักศกึษาชาย

   2) เครือ่งแตง่กายนักศกึษาหญงิ

   3) ชดุพละศกึษา

   4) ของทีร่ะลกึมหาวทิยาลัยขอนแกน่ เชน่ ชดุกาแฟ มข. , กรอบรปู 50 ปี มข. , เนคไท , นาฬกิา ,พวงกญุแจ  เป็นตน้

   ส าหรับจ านวนรายไดท้เีกดิขึน้สามารถรายงานได ้ในชว่งเดอืนธันวาคม 2560

• ฝ่ายการคลังและ

ทรัพยส์นิ

5.00

15 การลดรายจา่ยจากการปรับลดขัน้ตอนการ

ด าเนนิงานทีม่ปีระสทิธภิาพการจัดซือ้วสัด/ุ

ครภัุณฑผ์า่นโครงการรวมซือ้กระจายสง่ใน

ภาพรวมของมหาวทิยาลัย

• มกีารด าเนนิการ

ปรับลดขัน้ตอน

มี มี    มหาวทิยาลัย โดยกองคลังไดด้ าเนนิโครงการรวมซือ้กระจายสง่ ซึง่มจีดุมง่หมายเพอืพัฒนาระบบบรหิารใหส้ามารถบรูณาการ

กจิกรรมดา้นการพัสด ุใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลมาตัง้แตปี่งบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยเป็นการใหค้วามส าคญัตอ่หลัก

ความคม้คา่ของการใชท้รัพยากรรว่มกนัอยา่งเป็นมาตรฐานเดยีวกนัระหวา่งหน่วยงานภายใตส้ านักงานอธกิารบด ีและคณะ/หน่วยงาน 

กอ่ใหเ้กดิการประหยัด มปีระสทิธภิาพ ดว้ยจ านวน ราคา ทีเ่หมาะสม มผีูส้ง่สนิคา้ทีม่คีณุภาพ ทันตอ่เวลาในการใชง้าน เกดิความพงึ

พอใจตอ่การบรกิาร โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ยังคงมกีารด าเนนิงานทีส่ าคญั ดงันี้

  1) การรวมซือ้-กระจายสง่ รายการกระดาษถา่ยเอกสาร

  2) การรวมศนูยจ์า้งเหมาบรกิารท าความสะอาด หน่วยงานภายในสงักดัส านักงานอธกิารบดี

  3) การราวมศนูยก์ารบรหิารจัดการเครือ่งถา่ยเอกสาร หน่วยงานภายในส านักงานอธกิารบดี

• ฝ่ายการคลังและ

ทรัพยส์นิ

5.00

16 การจัดหารายไดจ้ากการระดมทนุจากศษิยเ์กา่ 

ประชาชนท่ัวไป องคก์รภาครัฐและเอกชนทัง้

ภายในและภายนอกประเทศเพือ่สนับสนุน

กจิกรรมทีส่ าคญั

• รายไดท้ีเ่กดิจาก

การระดมทนุของ

ศษิยเ์กา่ การบรจิาค

จากภาคสว่นตา่งๆ

ไมน่อ้ยกวา่ 

10,000,000 บาท

16,422,893 บาท    มหาวทิยาลัยมกีารจัดหารายไดเ้พือ่สนับสนุนกจิกรรมทีส่ าคญัตา่งๆ ดงันี้

   1) จัดพธิบีวงสรวงเจา้พ่อมอดนิแดง เพือ่แสดงถงึความเคารพบชูาตอ่เจา้พ่อมอดนิแดงของบคุลากร นักศกึษาและประชาชนท่ัวไป 

โดยผูม้จีติศรัทธาไดบ้รจิาคเงนิผา่นทางตูรั้บบรจิาคศาลเจา้พ่อมอดนิแดง เพือ่สมทบทนุกองทนุมอดนิแดง จ านวน 2,592,848.50 บาท

   2) โครงการทอฝันในวนัเกดิ โดยไดส้ง่การด์อวยพรวนัเกดิใหก้บัศษิยเ์กา่ มข.และเชญิชวนศษิยเ์กา่รว่มท าบญุวนัเกดิโดยรว่มบรจิาค

เป็นทนุการศกึษา และในปีงบประมาณ 2560 มศีษิยเ์กา่รว่มบรจิาคเงนิในโครงการทอฝันในวนัเกดิ จ านวน 178 คน รวมเป็นเงนิ 

708,321 บาท

   ในระดบัคณะไดม้กีารจัดหารายไดจ้ากการระดมทนุศษิยเ์กา่ ประชาชน ภาครัฐ เอกชน จ านวน 13,121,724 เชน่

   1) คณะเภสชัศาสตร ์ 439,624 บาท                 12) คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 8,576,390 บาท

   2) คณะศกึษาศาสตร ์ 358,131บาท                 13) คณะเทคนคิการแพทย ์113,060 บาท

   3) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 25,000 บาท         14) คณะบรหิารธรุกจิและการบญัช ี 326,900 บาท

   4) คณะพยาบาลศาสตร ์ 20,000 บาท               15) คณะทันตแพทยศาสตร ์1,282,600 บาท             

   5) คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 299,484 บาท            16) คณะวทิยาศาสตร ์35,900 บาท

   6) คณะนติศิาสตร ์ 113,600 บาท                    17) คณะสตัวแพทยศาสตร ์69,350 บาท

   7) คณะสาธารณสขุศาสตร ์ 530,161 บาท          18) บณัฑติวทิยาลัย 37,600 บาท

   8) วทิยาลัยการปกครองทอ้งถิน่ 265,500 บาท    19) วทิยาลัยบณัฑติศกึษาการจัดการ 77,200 บาท

   9) วทิยาลัยนานาชาต ิจ านวน 430,971 บาท      20) คณะบรหิารธรุกจิ 79,500 บาท

   10) คณะวทิยาศาสตรป์ระยกุตแ์ละวศิวกรรมศาสตร ์20,750 บาท

   11) คณะเกษตรศาสตร ์ 20,000 บาท

• ฝ่ายพัฒนานักศกึษ

และศษิยเ์กา่สมัพันธ์

• คณะ/หน่วยงาน

5.00
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รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 12 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560)

เป้าหมาย 

(ปีงบประมาณ)

ปี 2560

ผลงานตาม

เป้าหมาย




การ

ประเมนิ

ตนเอง

โครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI) ผูร้บัผดิชอบ

กลยทุธท์ ี ่6 พฒันาระบบบรหิารจดัการศษิยเ์กา่สมัพนัธ์

17 พัฒนาปรับปรงุฐานขอ้มลูศษิยเ์กา่

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ทีม่ปีระสทิธภิาพ

• มฐีานขอ้มลูศษิย์

เกา่เพิม่ขึน้

เพิม่ข ึน้ เพิม่ข ึน้    มกีารพัฒนาระบบฐานขอ้มลูใหโ้ดยส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่ระบบฐานขอ้มลู ไดม้กีารน าเอาขอ้มลูศษิยเ์กา่จาก ฐานขอ้มลู

ของส านักบรหิารและพัฒนาวชิาการ (ฐานขอ้มลูทะเบยีนนักศกึษาและทะเบยีนบณัฑติ) และฐานขอ้มลูศษิยเ์กา่เดมิมารวมกนั ท าใหม้ี

ขอ้มลูศษิยเ์กา่จ านวน 201,491 ราย ซึง่เพิม่ข ึน้จากระบบฐานขอ้มลูเดมิจ านวน 92,495 ราย

• ฝ่ายพัฒนานักศกึษ

และศษิยเ์กา่สมัพันธ์

• กองกจิการนักศกึษา

5.00

18 สรา้งความสมัพันธร์ะหวา่งศษิยเ์กา่และ

นักศกึษาปัจจบุนั เพอืการสรา้งความสมัพันธท์ี่

ใกลช้ดิ ผา่นการจัดกจิกรรม การจัดท าสือ่

ส ิง่พมิพต์า่งๆ

• จ านวนกจิกรรมที่

จัดขึน้

ไมน่อ้ยกวา่ 5 

กจิกรรม/ปี

5 กจิกรรม/ปี    มหาวทิยาลัย และหน่วยงานตา่งๆ มกีารจัดกจิกรรม ดงันี้

   1) ด าเนนิการจัดตัง้ชมรมศษิยเ์กา่ มข. จ านวน 2 ชมรม คอืชมรมศษิยเ์กา่ มข.จังหวดัปราจนี และจังหวดัหนองบวัล าภ ู

   2) จัดโครงการทอฝันในวนัเกดิ โดยไดส้ง่การด์อวยพรวนัเกดิใหก้บัศษิยเ์กา่ มข.และเชญิชวนศษิยเ์กา่รว่มท าบญุวนัเกดิโดยรว่ม

บรจิาคเป็นทนุการศกึษา

   3) สมาคมศษิยเ์กา่มหาวทิยาลัยขอนแกน่  รว่มกบั โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ฝ่ายประถมศกึษา (ศกึษาศาสตร)์ จัด

กจิกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์พรอ้มมอบอปุกรณ์การศกึษา  อปุกรณ์กฬีา และทนุการศกึษา แกนั่กเรยีนโรงเรยีนบา้นหนองหญา้แพรกทา่แร่

 ต าบลดอนหัน อ าเภอเมอืง จังหวดัขอนแกน่ เมือ่วนัที ่2 สงิหาคม  2560

   4) สมาคมศษิยเ์กา่คณะสตัวแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่ โดย น.สพ.วชริะ แกว้สงิห ์นายกสมาคมฯ จัดใหม้กีารแขง่ขนั

ฟตุบอลเชือ่มสมัพันธร์ะหวา่งศษิยเ์กา่ คณาจารย ์บคุลากรสายสนับสนุน และศษิยปั์จจบุนั เมือ่วนัที ่30 มนีาคม 2560 

   นอกจากนี ้มหาวทิยลัยไดด้ าเนนิการจัดท าวารสาร มอดนิแดงสมัพันธ ์เพือ่เผยแพรก่จิกรรม และน าเสนอเรือ่งราวของศษิยท์ีป่ระสบ

ความส าเร็จเป็นประจ าทกุปี

• ฝ่ายพัฒนานักศกึษ

และศษิยเ์กา่สมัพันธ์

• กองกจิการนักศกึษา

5.00

กลยทุธท์ ี ่7 พฒันาระบบรกัษาความปลอดภยัทีม่ปีระสทิธภิาพ

19 ตดิตัง้ระบบเตอืนภัยในพืน้ทีส่ าคญั ระบบกลอ้ง

วงจรปิด  เชน่

• จดุแจง้เหตคุวาม

ชว่ยเหลอื

ไมน่อ้ยกวา่ 20 

จดุ

25 จดุ • ฝ่ายรักษาความ

ปลอดภัย

5.00

- การขยายขดีความสามารถและเพิม่จดุ

แจง้เหตฉุุกเฉนิ Emergency Call Point 

Service

• จุ านวนกลอ้งวง

ปิดทัว้ทัง้

มหาวทิยาลัย

ไม่น่อ้ยกวา่ 

1,000 ตวั

1,200 ตวั • ส านักงานรักษาความ

ปลอดภัยและการจราจร

- การตดิตัง้กลอ้งวงจรปิดบรเิวณจดุเสีย่ง 

จดุอนัตราย จดุลอ่แหลมทีเ่คยมสีถติเิกดิ

เหตตุา่งๆ บอ่ยครัง้

- การตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด รอบบงึสฐีาน 1 

และบงึสฐีาน 2 พรอ้มอปุกรณ์ตอ่เชือ่มระบบ

  มหาวทิยาลัยไดด้ าเนนิการตดิตัง้ ระบบเตอืนภัยในพืน้ทีส่ าคญั ระบบกลอ้งวงจรปิด ครอบคลมุในพืน้ทีส่ าคญัของมหาวทิยาลัย โดย

ปัจจบุนัมกีารตดิตัง้ระบบแจง้เหตใุหบ้รกิารขอความชว่ยเหลอืฉุกเฉนิ 25 จดุ โดยแบง่เป็นจดุส าคญัภายในมาหวทิยาลัยขอนแกน่ จ านวน

 20 จดุ และวทิยาเขตหนองคาย จ านวน 5 จดุ ซึง่มศีนูยรั์บแจง้เหตฉุุกเฉนิปฏบิตัหินา้ทีต่ลอด 24 ชัว่โมง สว่นกลอ้งวงจรปิดมกีาร

ตดิตัง้ทัง้มหาวทิยาลัยรวม ทัง้ส ิน้ 1,200 ตวั ส าหรับกลอ้งวงจรที่ส่ านักงานรักษาความปลอดภัยสามารถควบคมุ ดแูลแบบออนไลนไ์ด ้

ประมาณ 850 ตวั

   ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มกีารด าเนนิการเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใชป้ระโยชนจ์ากกลอ้งวงจรปิดโดยการจัดโครงการ

ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคมุสัง่การ เพือ่ตรวจการณ์ระยะไกลแจง้สภาพการจราจรและการเกดิอบุตัเิหตแุละการเกดิเหตฉุุกเฉนิใน

สถานการณ์และกจิกรรมตา่งๆของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ โดยใชก้ลอ้งวงจรปิดอยา่งบรูณาการ จัดขึน้เมือ่วนัที ่18 - 22 ก.ย. 2560 ซึง่

มกีารด าเนนิการ ดงันี้

   1) ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคมุสัง่การตรวจการณ์ระยะไกลโดยใชร้ะบบกลอ้งวงจรปิดใหแ้กเ่จา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตัรัิบผดิชอบการใชง้าน

ระบบ

   2) พัฒนาการใชง้านส าหรับตรวจการณ์ระยะไกลและเป็นหลักฐานส าคญัประกอบดา้นการรักษาความปลอดภัยทีม่คีวามจ าเป็นใน

สถานทีแ่ละการประชมุ กจิกรรมส าคญัตา่งๆ 

ของมหาวทิยาลัยขอนแกน่                                  

   3) ฝึกอบรมมาตรการปฏบิตัริองรับความเสีย่งสถานการณ์วกิฤตการจราจรหรอืการจัดกจิกรรมทีม่จี านวนคนและยานพาหนะเป็นจ านวน

มากและในชัว่โมงเรง่ดว่น

   4) ด าเนนิการตามมาตรการการจัดระบบรักษาความปลอดภัยและการจราจรทีม่ปีระสทิธภิาพ (Security System) 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่3 : สรา้งความเป็นเลศในการบรหิารจัดการ หนา้ 36



รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 12 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560)

เป้าหมาย 

(ปีงบประมาณ)

ปี 2560

ผลงานตาม

เป้าหมาย




การ

ประเมนิ

ตนเอง

โครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI) ผูร้บัผดิชอบ

20 ฝึกอบรมและเตรยีมความพรอ้มของบคุลากร

ในการใหบ้รกิารเหตฉุุกเฉนิ การป้องกนัและ

แกปั้ญหาอคัคภัีย อบุตัภัิยหรอืการเกดิ

อบุตัเิหตตุา่งๆ รวมถงึการดแูลบคุคลส าคญั

ตลอด 24 ชัว่โมง

• มกีารจัดโครงการ/

กจิกรรม

มีี มีี    มหาวทิยาลัย และคณะวชิา มกีารด าเนนิการ ดงันี้

   1) ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร จงึไดร้ว่มกบัศนูยฝึ์กอบรมต ารวจภธูรภาค 4 จังหวดัขอนแกน่ จัดท าโครงการ

ฝึกอบรมนักศกึษาอาสาสมัครสบืสวนพเิศษ มหาวทิยาลัยขอนแกน่  เมือ่วนัที ่14 – 16 มกราคม 2560 เพือ่สรา้งเครอืขา่ยนักศกึษา

อาสาสมัครสบืสวนพเิศษ มสีว่นรว่มในภารกจิงานกจิกรรมตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ เชน่ พธิพีระราชทานปรญิญาบตัร งาน

ขอนแกน่มาราธอนนานาชาต ิงานประเพณีลอยกระทง งานสปัดาหว์ทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิงานเกษตรภาคอสีาน เป็นตน้

   2) โรงพมิพม์หาวทิยาลัยขอนแกน่  จัดโครงการอบรมป้องกนัอคัคภัียเบือ้งตน้ เมือ่วนัพฤหัสบดทีี ่20 เมษายน 2560 เพือ่เตรยีม

ความพรอ้มเสรมิทักษะความรู ้และทราบถงึวธิกีารดบัเพลงิเบือ้งตน้ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ทัง้ยังเป็นการเตรยีมความพรอ้มการเกดิภาวะวกิฤตทิี่

เราอาจคาดไมถ่งึ อาจน ามาซึง่ความสญูเสยี

   3) กองกลาง ส านักงานอธกิารบด ีรว่มกบั ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร มหาวทิยาลัยขอนแกน่ รว่มจัดท าโครงการ

ทบทวนแผนการปฏบิตักิารป้องกนัและระงับอคัคภัีย แผนล าเลยีงผูป้ระสบภัยและการส ารวจอปุกรณ์เครือ่งมอืในการระงับอคัคภัีย อาคาร

สริคิณุากร เมือ่วนัที ่31 สงิหาคม 2560 เพือ่ถา่ยทอดแนวทางในการป้องกนัและระงับอคัคภัีย พรอ้มทัง้รว่มซักซอ้มแนวทางการปฏบิตั ิ

ในกรณีทีเ่กดิอคัคภัียใหก้บัทกุหน่วยงานภายในอาคารสริคิณุากร   เป็นการทบทวนแนวทางการปฏบิตั ิการมอบหมายหนา้ทีใ่นภาวะ

ฉุกเฉนิ อนัเป็นการเพิม่ความมั่นใจในดา้นความปลอดภัยใหก้บับคุลากรและผูท้ีม่าใชบ้รกิารของมหาวทิยาลัย

   4) ส านักงานบรหิารจัดการทรัพยส์นิ ไดม้กีารจัดอบรมป้องกนัและระงับอคัคภัีย ส าหรับผูป้ระกอบการรา้นคา้มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

ประจ าปี 2560 เมือ่วนัที ่3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการในความดแูลของส านักงานบรหิารจัดการทรัพยส์นิ ไดม้สีว่นรว่ม

ในการฝึกซอ้มดบัเพลงิและฝึกซอ้มอพยพหนไีฟ และสามารถปฏบิตัตินไดอ้ยา่งถกูตอ้งเมือ่เกดิเหตเุพลงิไหม ้ตลอดจนสรา้งจติส านกึ

ในการมสีว่นรว่มของผูป้ระกอบการในการระวงัและป้องกนัอคัคภัียทีอ่าจเกดิขึน้

• ฝ่ายรักษาความ

ปลอดภัย

• ส านักงานรักษาความ

ปลอดภัยและการจราจร

5.00

21 รณรงค ์และสง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจ สรา้ง

จติส านกึดา้นวนัิยจราจร เชน่

• มกีจิกรรมรณรงค์ มี มี • ฝ่ายรักษาความ

ปลอดภัย

5.00

- การรณรงคส์วมหมวกนริภัยและขบัขีต่ามกฎจราจร

- การตรวจเตอืนวนัิยจราจร (ครภูาคสนาม)

 แนะน านักเรยีน, นักศกึษา, บคุลากร และ

ประชาชน ตามจดุส าคญัๆ

- การอบรมวนัิยจราจรสญัจรตามคณะ/หน่วยงานตา่ง ๆ

- การจัดท าสือ่รณรงคป์ระชาสมัพันธ ์ทกุ

รปูแบบ เชน่ แผน่พับ ป้ายประชาสมัพันธ ์

การจัดกจิรรมรณรงค์

ระดบัความส าเร็จของโครงการ จ านวน 21 โครงการ = 4.90

รอ้ยละ = 98.10

     ฝ่ายรักษาความปลอดภัย มอบหมายใหส้ านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจรเป็นผูรั้บผดิชอบโครงการ ซึง่มกีารแตง่ตัง้

คณะกรรมการด าเนนิการโครงการรณรงคส์วมหมวกนริภัยและขบัขีต่ามกฎจราจร มหาวทิยาลัยขอนแกน่ (ค าสัง่ มข.ที ่3914/2560 ลง

วนัที ่2 สงิหาคม 2560) โดยมกีารด าเนนิการ ดงันี้

     1) ประชาสมัพันธเ์พือ่รณรงคว์นัิยจราจรภายในมหาวทิยาลัยขอนแกน่ และการสวมหมวกนริภัย โดยมกีารด าเนนิการ เชน่

          - จัดท าป้ายประชาสมัพันธต์ดิตัง้ตามจดุส าคญัของมหาวทิยาลัย ซึง่มกีารประชาสมัพันธม์าตรการรณรงค ์และโทษทางวนัิย

นักศกึษา คอื

            นักศกึษา : บนัทกึชือ่ลงโทษทางวนัิยนักศกึษาตามประกาศ มข.ฉบบัที ่491/2560) โดยก าหนดโทษนักศกึษากระท าผดิทีไ่ม่

กอ่ความเสยีหายและเกดิอนัตรายแกผู่อ้ ืน่ใหล้งโทษ ดงันี ้(1) นักศกึษากระท าผดิครัง้แรก ใหล้งโทษวา่กลา่วตกัเตอืนเป็นลายลักษณ์

อกัษร (2) กรณีท าความผดิครัง้ที ่2 ในกรณีเดมิใหบ้ าเพ็ญประโยชน ์จ านวนไมต่ ากวา่ 30 ชัว่โมง (3) กรณีท าความผดิมากกวา่ 2 ครัง้ 

ในกรณีเดมิใหต้ดัคะแนนความประพฤติ

            บคุลากร : บนัทกึชือ่แจง้ตน้สงักดั

          - จัดท าแผน่พับรณรงคว์นัิยจราจรและมารยาทในการใชร้ถใชถ้นนทีด่รีว่มกนัพืน้ทีภ่ายใน มหาวทิยาลัยขอนแกน่

          - จัดท าวดิโีอเผยแพรร่ณรงคข์บัขีป่ลอดภัย ใสใ่จสวมหมวกนริภัย

      2) ด าเนนิการตัง้จดุตรวจกวดขนัวนัิยจราจร ชว่งเดอืน กรกฎาคม – กนัยายน 2560 ทกุวนัจันทร ์พุธ ศกุร ์เวลา 10.00 – 11.00 น.

 และ 14.00 – 15.00 น. จ านวน 5 จดุ คอื (1) บรเิวณหนา้ศนูยอ์าหารและบรกิาร 1 หนา้สวนรกุขชาต ิ(2) สามแยกไฟจราจรหนา้

ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร (3) บรเิวณประตเูขา้ – ออก มหาวทิยาลัยขอนแกน่ (ประต ู2 ศาลเจา้พ่อมอดนิแดง,ประตู

 5 สฐีาน,ประต ู8 กงัสดาล,ประต ู10 วดัป่าอดยุาราม ซึง่ไดม้กีารบนัทกึขอ้มลูผูก้ระท าผดิ (ไมส่วมหมวกนริภัย) 

      3) จัดกจิกรรม รปภ.สมัพันธพ์บนักศกึษาใหม ่ซึง่มกีารแนะน าการป้องกนัและดแูลความปลอดภัยตอ่ตนเองของนักศกึษา เมือ่วนัที ่

25 กรกฎาคม 2560 มรีายละเอยีด ดงันี้

           - เวลา 10.15 - 10.45 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

           - เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ คณะวศิวกรรมศาสตร์

           - เวลา 12.30 - 13.00 น. ณ คณะเภสชัศาสตร์

           - เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ คณะเทคโนโลยี

      4) จัดอบรมพีเ่ลีย้งแกนน านักศกึษาดา้นการขบัขีป่ลอดภัย วนัิยจราจร และการสวมหมวกนริภัย เมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม 2560 เวลา 

09.30 – 11.30 น. ณ หอ้ง GL 315 อาคารพจน ์สารสน มหาวทิยาลัยขอนแกน่ (เอกสาร

• ส านักงานรักษาความ

ปลอดภัยและการจราจร

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่3 : สรา้งความเป็นเลศในการบรหิารจัดการ หนา้ 37



ระดบั 1   หมายถงึ   ผลการปฏบิตังิาน  ควรปรับปรงุอยา่งเรง่ดว่น  (รอ้ยละ 1.00 - 29.99) 

กลยทุธท์ ี ่1 พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบบรหิารจดัการ

1 ปรับปรงุโครงสรา้งการบรหิารวทิยา

เขตหนองคาย

• จ านวนหน่วยงานทีม่กีาร

ปรับปรงุโครงสรา้ง

3 หน่วยงาน 1 หน่วยงาน    การปรับปรงุโครงสรา้งการบรหิารวทิยาเขตหนองคาย  อยูร่ะหวา่งการด าเนนิการปรับปรงุโครงสรา้งวทิยาเขตหนองคายเพือ่รองรับ

การเป็นมหาวทิยาลัยในก ากบัของรัฐ ซึง่ไดม้กีารแตง่ตัง้คณะกรรมการจัดเตรยีมปรับเปลีย่นโครงสรา้งพันธกจิ มหาวทิยาลัยขอนแกน่

 วทิยาเขตหนองคาย ตามค าสัง่มหาวทิยาลัยขอนแกน่ วทิยาเขตหนองคาย ที ่134/2558 และ แตง่ตัง้คณะท างานจัดเตรยีม

ปรับเปลีย่นโครงสรา้งพันธกจิ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ วทิยาเขตหนองคาย ตามค าสัง่มหาวทิยาลัยขอนแกน่ วทิยาเขตหนองคาย ที่

133/2558 ซึง่ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งด าเนนิการปรับปรงุโครงสรา้งส านักงานและคณะภายในวทิยาเขตหนองคาย

• ฝ่ายวทิยาเขตหนองคาย

• ส านักงานวทิยาเขต

หนองคาย

2.00

   การปรับปรงุโครงสรา้งและการบรหิาร มหาวทิยาลัยขอนแกน่ วทิยาเขตหนองคาย มกีารด าเนนิการ ดงันีื ้

   1) เปิดสอนหลักสตูรทีเ่ป็นทีต่อ้งการในพืน้ที ่ชมุชน สงัคมและประเทศ โดยการเปิดสอนหลักสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ 

โครงการพเิศษ ก าหนดรับนักศกึษาพยาบาล รุน่ที ่1 จ านวน 60 คน (ชาย 30 และหญงิ 30 คน) 

   2) จัดตัง้คณะท างาน เพือ่เตรยีมการจัดตัง้โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยขอนแกน่ วทิยาเขตหนองคาย เพือ่จัดการเรยีนสอนตาม

การศกึษาภาคบงัคบัในระดบัประถมศกึษาและระดบัมัธยมศกึษา โดยมเีป้าหมายใหส้ามารถเปิดสอนไดใ้นปี พ.ศ.2561

2 ปรับปรงุอาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิาร

 2 วทิยาเขตหนองคาย

• มกีารปรับปรงุ มกีารปรับปรงุ มกีารปรับปรงุ    การปรับปรงุอาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิาร 2 วทิยาเขตหนองคาย ในปีงบประมาณ 2558 -2559   ไดม้กีารด าเนนิการปรับปรงุ

อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิาร 2 โดยมกีารปรับปรงุภมูทัิศนแ์ละถนนรอบบรเิวณ อคร.2  งบประมาณ 6,143,433 บาท

• ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐาน

• ฝ่ายวทิยาเขตหนองคาย

5.00

กลยทุธท์ ี ่2 พฒันาทรพัยากรบคุคลใหม้ศีกัยภาพดา้นวชิาการและวจิยั

3 สนับสนุนการจัดตัง้กลุม่วจัิย และ

ศนูยว์จัิยเฉพาะทางเพือ่ตอบโจทยแ์ละ

แกปั้ญหาทีส่ าคญัของพืน้ทีอ่สีาน

ตอนบนและอนุภมูภิาคลุม่น ้าโขง

• มกีจิกรรมการสนับสนุน

การจัดตัง้กลุม่วจัิย

มกีจิกรรม มกีจิกรรม    มหาวทิยาลัย โดยฝ่าวจัิยฯ สนับสนุนงบประมาณใหอ้าจารยว์ทิยาเขตหนองคายด าเนนิการวจัิยและสามารถตพีมิพผ์ลงานในระดบั

นานาชาต ิและพัฒนาศกัยภาพในการด าเนนิการวจัิยโดยมจี านวนผู ู้ ทูีไ่ดรั้บทนุปี 2560 จ านวน 10 โครงการ ไดแ้ก่

   1) การวเิคราะหทั์กษาะการเรยีนรูแ้ละการแกปั้ญหาตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีงของนักศกึษาในมหาวทิยาลัยขอนแกน่ วทิยาเขต

หนองคาย

   2) ขอ้พจิารณาทางกฎหมายเกีย่วกบัการใชน้ติวิทิยาศาสตรด์า้นการตรวจสารพันธกุรรมในการพจิารณาคดอีาญาของประเทศไทย

   3) การศกึษาคณุลักษณะของแบคทเีรยีกรดแลคตกิทีม่คีวามสามารถในการผลติกรดแกมมาบวิทริกิ (กาบา) เพือ่พัฒนามลูคา่

ผลติภัณฑห์มัก

   4) ศกึษาการชะลอการสกุและการลดการหายใจของกลว้ยหอมดว้ยสารเคลอืบจากแป้งกลว้ยผสมสารดดูซับเอทธลินีและผง

ถา่นกมัมันต์

• ฝ่ายวทิยาเขตหนองคาย

• ฝ่ายวจัิยและการ

ถา่ยทอดเทคโนโลยี

5.00

   5) ผลของขงิตอ่ระดบัไขมันในเลอืดและสมรรถภาพทางกายของผูส้งูอายเุพศหญงิ

   6) การสกดัสารประกอบฟีนอลกิจากกากมะเขอืเทศดว้ยเทคนคิการใชค้ลืน่เสยีง

   7) การท านายความสามารถการก าจัดสยีอ้มดว้ยไคโตซาน โดยวธิทีางการทดลองและทางเคมคี านวณ

   8) ระเบยีบวธิกีารตดัเกรดแบบฟัซซีส่ าหรับประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวฒุอิดุมศกึษาไทย

   9) พันธศุาสตรเ์ซลลเ์ปรยีบเทยีบและแครโิอไทป์มาตรฐานของปลาสกลุปลากระดี ่(Trichopodus) ในประเทศไทย

   10) การโปรแกรมเชงิเสน้ผสมจ านวนเต็มส าหรับการหาคา่ประสทิธภิาพมากทีส่ดุของปัญหาการ มอบหมายงานในระบบศาล

ยตุธิรรมโดยใชเ้มตาฮวิรสิ ตกิออฟตไิมเซชัน่

   ส าหรับกลุม่วจัิยมกีารรวมกลุม่เพือ่ด าเนนิการวจัิย เชน่ 

   1) กลุม่วจัิยเศรษฐกจิการคา้ระหวา่งประเทศอนิโดจนี คณะสงัคมศาสตรบ์รูณาการ

   2) ศนูยพั์ฒนาความเป็นผูป้ระกอบการและนวตักรรมเพือ่SMEs ในภมูภิาคอาเซยี คณะบรหิารธรุกจิ

การประเมนิระดบัความส าเร็จของโครงการ

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่4 : พฒันาวทิยาเขตหนองคายเป็นประตสููอ่นภุมูภิาคลุม่น า้โขง

ระดบั 2   หมายถงึ   ผลการปฏบิตังิาน  ปรับปรงุ  (รอ้ยละ 30.00 -  49.99)

ผูร้บัผดิชอบ




การ

ประเมนิ

ตนเอง

โครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI)

ระดบั 4   หมายถงึ   ผลการปฏบิตังิาน  ด ี (รอ้ยละ 70.00 - 89.99)

ระดบั 3   หมายถงึ   ผลการปฏบิตังิาน  พอใช ้ (รอ้ยละ 50.00 - 69.99)

ระดบั 5   หมายถงึ   ผลการปฏบิตังิาน  ดมีาก (รอ้ยละ 90.00 - 100.00)

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 12 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560)

เป้าหมาย

(ปีงบประมาณ)

ปี 2560

ผลงานตาม

เป้าหมาย

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่4 : พัฒนาวทิยาเขตหนองคายเป็นประตสูุอ่นุภมุภิาคลุม่น ้าโขง หนา้ 38



ผูร้บัผดิชอบ




การ

ประเมนิ

ตนเอง

โครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI)
รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 12 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560)

เป้าหมาย

(ปีงบประมาณ)

ปี 2560

ผลงานตาม

เป้าหมาย

4 การพัฒนาศกัยภาพการเขา้สูต่ าแหน่ง

ทางวชิาการ ของบคุลากรสายผูส้อน

และสายสนับสนุนดว้ยการพัฒนาอยา่ง

ตอ่เนือ่ง

•  มกีจิกรรมการสนับสนุน

การเขา้สูต่ าแหน่งทาง

วชิาการ

•  มกีจิกรรม •  มกีจิกรรม    สถาบนัพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์จงึไดจั้ดอบรมเชงิปฏบิตักิารหัวขอ้ “การขบัเคลือ่นเขา้สูต่ าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์/ รอง

ศาสตราจารย ์” ขึน้ เพือ่ใหม้กีารเรยีนรูแ้ละแลกเปลีย่นประสบการณ์ตอ่กนัในกลุม่คณาจารยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติต ารา การผลติ

เอกสารการสอน เพือ่ประสทิธภิาพดา้นการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลัยขอนแกน่และเป็นการเตรยีมความพรอ้มของผูเ้ขา้รับการ

อบรมในการเขา้สูต่ าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์และ รองศาสตราจารย ์  โดยมอีาจารยจ์ากวทิยาเขตหนองคายเขา้รว่มโครงการที่

มหาวทิยาลัยจัดขึน้ เชน่

   1) โครงการขบัเคลือ่นเขา้สูต่ าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์: จัดอบรมระหวา่งวนัที ่28 - 30 พฤศจกิายน 2559

   2) โครงการขบัเคลือ่นเขา้สูต่ าแหน่งรองศาสตราจารย ์: จัดอบรมระหวา่งวนัที ่28 - 30 พฤศจกิายน 2559

   3) โครงการขบัเคลือ่นเขา้สูต่ าแหง่รองศาสตราจารย:์ การผลติต ารา/หนังสอื : จัดอบรมระหวา่งวนัที ่20 - 22 กมุภาพันธ ์2560

   โดยจ านวนอาจารยท์ีม่ตี าแหน่งทางวชิาการ ของวทิยาเขตหนองคาย มดีงันี ้

   1) รองศาสตราจารย ์5 คน 

   2) ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์35 คน

• ฝ่ายวทิยาเขตหนองคาย

• ฝ่ายวจัิยและการ

ถา่ยทอดเทคโนโลยี

5.00

กลยทุธท์ ี ่3 ปรบัปรงุกระบวนการเรยีนการสอน กจิกรรมการพฒันานกัศกึษา และสิง่อ านวยความสะดวกในดา้นการเรยีนการสอน

5 เพิม่หลักสตูรทีเ่ป็นหลักสตูรขาดแคลน

และเป็นความตอ้งการของพืน้ที ่เชน่ 

หลักสตูรพยาบาลศาสตร ์หลักสตูร

นติศิาสตร ์หลักสตูรดา้นศกึษาศาสตร ์

เป็นตน้

• จ านวนหลักสตูรใหม่

เพิม่ข ึน้

2 หลักสตูร 3 หลักสตูร    ปีการศกึษา 2560 คณะวชิาของวทิยาเขตหนองคาย มกีารเปิดหลักสตูรใหม ่ดงันี้

   (1) หลักสตูรวทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ (วท.ม.) สาขาวชิาวทิยาศาสตรทรัพยากรชวีภาพประยกุต ์(นานาชาต)ิ คณะวทิยาศาสตร์

ประยกุต ์และวศิวกรรมศาสตร์

   (2) หลักสตูรปรัชญาดษุฎบีณัฑติ (ปร.ด) สาขาวชิาวทิยาศาสตรท์รัพยากรชวีภาพประยกุต ์(นานาชาต)ิ คณะวทิยาศาสตรป์ระยกุต์

และวศิวกรรมศาสตร์

   (3) หลักสตูรพยาบาลศาสตรบ์ณัฑติ (พย.บ.) โครงการพเิศษ ซึง่เป็นหลักสตูรทีข่อใชร้ว่มกบัหลักสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ 

คณะพยาบาลศาสตร ์โดยจัดการเรยีนการสอน ปี 1 - 2 เรยีน ณ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ และ ปี 3-4 เรยีน ณ วทิยาเขต 

     นอกจากนี ้ยังมหีลักสตูรทีอ่ยูร่ะหวา่งการพัฒนา คอื (1) หลักสตูรศกึษาศาสตรบ์ณัฑติ สาขาการสอนภาษาองักฤษ (2) 

หลักสตูรศกึษาศาสตรบ์ณัฑติ สาขาประถมศกึษา

• ฝ่ายวทิยาเขตหนองคาย

• ฝ่ายวางแผนยทุธศาสตร์

5.00

6 ปรับกระบวนการรับเขา้ใหม้คีวาม

หลากหลายเพือ่ใหส้ามารถรับ

นักศกึษาในพืน้ทีแ่ละเชือ่มโยงไปยัง

ประเทศเพือ่นบา้นได ้

• จ านวนนักศกึษาใหมท่ี่

รับเขา้ศกึษาตอ่

รอ้ยละ 95 

ตามแผนการรับ

นักศกึษา

รอ้ยละ 80.76     วทิยาเขตหนองคายไดท้ าการปรับกระบวนการรับเขา้เดมิเพือ่ใหม้กีารบรณูาการมากขึน้ โดยน าโครงการรับตรงโรงเรยีนในเขต

พืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนอื โดยวธิพีเิศษ ปรับกระบวนการในด าเนนิการรับนักศกึษาเขา้ศกึษา โดยจัดท าขอ้ตกลงกบัโรงเรยีนใน

เขตพืน้ที ่จังหวดัหนองคาย อดุรธาน ีบงึกาฬและเลย ใหส้ดัสว่นทีน่ั่งส าหรับนักเรยีนทีม่คีวามประสงคเ์ขา้ศกึษา ใน

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ วทิยาเขตหนอคาย จากล าดบั 20 % แรกของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที ่6 ของโรงเรยีน ทีม่ผีลการเรยีนดี

เขา้ศกึษา  โดยเริม่ตัง้แตปี่การศกึษา 2560 เป็นตน้ไป เพือ่ใหเ้ป้าหมายจ านวนการรับเป็นไปตามแผนผลติบณัฑติประจ าปีการศกึษา

 ทีว่ทิยาเขตหนองคายก าหนด

   ส าหรับปีการศกึษา 2560 วทิยาเขตหนองคาย มจี านวนนักศกึษา ดงันี้

   นกัศกึษาใหม่

   1) คณะศลิปศาสตร ์จ านวน 126 คน

   2) คณะบรหิารธรุกจิ  จ านวน 405 คน

   3) คณะวทิยาศาสตรป์ระยกุตแ์ละวศิวกรรมศาสตร ์จ านวน 196 คน

   4) คณะสงัคมศาสตรบ์รูณาการ มนัีกศกึษา จ านวน 324 คน

   นกัศกึษาท ัง้หมด

   1) คณะศลิปศาสตร ์จ านวน 213 คน

   2) คณะบรหิารธรุกจิ  จ านวน 1,355 คน

   3) คณะวทิยาศาสตรป์ระยกุตแ์ละวศิวกรรมศาสตร ์จ านวน 720 คน

   4) คณะสงัคมศาสตรบ์รูณาการ มนัีกศกึษา จ านวน 967 คน

• ฝ่ายวทิยาเขตหนองคาย

• ฝ่ายวชิาการและสือ่สาร

องคก์ร

4.50

7 สรา้งความรว่มมอืกบัหน่วยงานภาค

ธรุกจิและเอกชนในพืน้ทีแ่ละประเทศ

เพือ่นบา้นเพือ่เปิดโอกาสใหนั้กศกึษา 

และอาจารยไ์ดฝึ้กประสบการณ์และ

เรยีนรูก้ารท างานจากพืน้ทีจ่รงิ

• จ านวนหน่วยงานภาค

ธรุกจิ เอกชนทีเ่ป็นคูค่วาม

รว่มมอื

2 แหง่ 2 แหง่ คณะบรหิารธกุจิ วทิยาเขตหนองคาย. ไดท้ าความรว่มมอืกบัหน่วยงานภาคธรุกจิ และมหาวทิยาลัย  จ านวน 2 แหง่ คอื 

   1) กลุม่บรษัิท โคลาว กรุป๊ จ ากดั 

   2) Faculty of Business University of WOLLONGONG

• ฝ่ายวทิยาเขตหนองคาย

• ฝ่ายวชิาการและสือ่สาร

องคก์ร

5.00
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ผูร้บัผดิชอบ




การ

ประเมนิ

ตนเอง

โครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI)
รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 12 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560)

เป้าหมาย

(ปีงบประมาณ)

ปี 2560

ผลงานตาม

เป้าหมาย

8 พัฒนาระบบการจัดกจิกรรมเพือ่สรา้ง

คณุลักษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคใ์ห ้

สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐาน

การศกึษาแหง่ชาต ิ(TQF) และการ

เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21

• จ านวนโครงการ/กจิกรรม

ทีจั่ดขึน้

ไมน่อ้ยกวา่ 5 

กจิกรรม/ปี

7 กจิกรรม/ปี วทิยาเขตหนองคาย มกีารด าเนนิการจัดกจิกรรม ดงันี้

   1) โครงการปฐมนเิทศนักศกึษาใหม ่ป.ตร ีด าเนนิการแลว้เมือ่วนัที ่25 ก.ค. 2560  มกีารด าเนนิกจิกรรม บรรยายพเิศษ โดยรอง

อธกิารบด ีฝ่ายพัฒนานักศกึษาและศษิยเ์กา่สมัพันธ ์เพือ่ใหนั้กศกึษาทราบขอ้มลู ความเป็นมา ทราบแนวทางในการประพฤตปิฏบิตั ิ

ทราบแนวทางในการใชช้วีติ รูจั้กผูบ้รหิารและคณาจารย ์เกดิความภาคภมูใิจและเป็นขวญัก าลังใจแกนั่กศกึษาใหม ่มนัีกศกึษาและ

บคุลากรเขา้รว่มโครงการ 964 คน ใชง้บประมาณ 115,500 บาท 

   2) โครงการปฐมนเิทศนักศกึษาใหม ่(บณัฑติ)

   3) โครงการ "การเตรยีมความพรอ้มเขา้สูรั่ว้มหาวทิยาลัย" ด าเนนิการแลว้ เมือ่วนัที2่7-28 ก.ค. 2560 เพือ่เป็นการเตรยีมความ

พรอ้มทางดา้นวชิาการ และการใชช้วีติในมหาวทิยาลัย ตลอดจนแนะน าการใหบ้รกิารตา่งๆในการสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน มี

นักศกึษาและบคุลากรเขา้รว่มโครงการ 493 คน ใชง้บประมาณ 99,200 บาท 

• ฝ่ายวทิยาเขตหนองคาย

• ฝ่ายวชิาการและสือ่สาร

องคก์ร

5.00

  4) โครงการไหวค้ร ูประจ าปีการศกึษา 2560 ด าเนนิการแลว้ เมือ่วนัที3่1 สงิหาคม 2560 ณ อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิาร 

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ วทิยาเขตหนองคาย วตัถปุระสงค ์1. เพือ่เป็นการแสดงความกตญัญรููค้ณุ ตอ่อาจารยข์องนักศกึษาวทิยาเขต

หนองคาย 2. เพือ่เป็นการสรา้งเสรมิขวญัก าลังใจแกนั่กศกึษาในปีการศกึษา 2560 3. เพือ่เป็นการพัฒนาศกัยภาพนักศกึษาในการ

ท ากจิกรรมรว่มกบัผูอ้ ืน่ 4. เพือ่ใหนั้กศกึษารูจั้กการท างานเป็นทมี การประสานงานและสรา้งความสมัพันธอ์นัดรีะหวา่งนักศกึษาตา่ง

คณะ/สาขา ภายในมหาวทิยาลัย 5. เพือ่ใหเ้กดิความเป็นน ้าหนึง่ใจเดยีวกนัและเกดิความรักสามัคคใีนหมูค่ณะ   มนัีกศกึษาและ

บคุลากรเขา้รว่มโครงการ 782 คน ใชง้บประมาณ 40,000 บาท 

   5) โครงการ "การเตรยีมความพรอ้มสหกจิศกึษา 2558"

   6) โครงการรับนักศกึษาเขา้หอพัก ประจ าปี 2560

   7) คณะวทิยาศาสตรป์ระยกุตแ์ละวศิวกรรมศาสตร ์จัดโครงการสง่เสรมิศกัยภาพผูป้ระกอบการรุน่ใหมใ่นกลุม่ภมูภิาคลุม่น ้าโขง 

ภายใตช้ือ่โครงการ “คา่ยเตรยีมความพรอ้มสูก่ารเป็นผูป้ระกอบการรุน่ใหม ่(Mekong Innovation Boot Camp)” เมือ่วนัที ่2 

มถินุายน 2560 ณ โรงแรมรอยัล นาคารา อ.เมอืง จ.หนองคาย  โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เปิดโอกาสใหนั้กศกึษา มคีวามรูค้วามเขา้ใจ

เกีย่วกบัทักษะในการประกอบธรุกจิ และเล็งเห็นความส าคญัในการวางแผนธรุกจิเพือ่สรา้งโอกาสและพัฒนาสูก่ารเป็นผูป้ระกอบการ

รุน่ใหมไ่ด ้เปิดโอกาสใหพ้บปะและแลกเปลีย่นประสบการณ์กบันักธรุกจิทีป่ระสบความส าเร็จ และสามารถน าแนวคดิธรุกจิทีต่นเอง

สนใจและพรอ้มทีจ่ะน าแนวคดิมาปฏบิตัใิหเ้กดิผลทางธรุกจิ โดยก าหนดกลุม่เป้าหมายคอืนักศกึษาระดบัปรญิญาตรทีีม่คีวามสนใจ

อยากมธีรุกจิเป็นของตนเองจ านวน 74 คน ใชร้ะยะเวลาในการอบรม มเีนือ้หาทีน่่าสนใจเกีย่วกบั (1) การเสวนาจดุประกายแนวคดิ

ธรุกจิ Start Up (2) การบรรยายจดุประกายความคดิการเป็นผูป้ระกอบการ (2) การวางแผนธรุกจิ และการฝึกปฏบิตักิารเขยีนแผน

ธรุกจิ ดว้ยเครือ่งมอื Lean Canvas (3) การตลาดธรุกจิใหม ่และการระบลุกูคา้เป้าหมาย (4) การประมาณการมลูคา่ตลาดและ

ยอดขาย การวเิคราะหท์างการเงนิส าหรับผูป้ระกอบการ (5) การทดสอบแนวคดิธรุกจิ กบั กลุม่ลกูคา้เป้าหมาย (6) การสรา้งโอกาส

และพัฒนาสูก่ารเป็นผูป้ระกอบการรายใหมไ่ด ้กอ่ใหเ้กดิการตอ่ยอดไอเดยีทางธรุกจิทีส่ามารถน าไปพัฒนาเป็นแอพพลเิคชนัไดใ้น

อนาคต

ระดบัความส าเร็จของโครงการ จ านวน 8 โครงการ = 4.56

รอ้ยละ = 91.25
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กลยทุธท์ ี ่1 การพฒันาหลกัสตูรทีส่ามารถผลติบณัฑติออกไปเป็นผูน้ าของสงัคม

1 พัฒนาหลักสตูรใหมท่ีเ่ป็นความตอ้งการของ

ประเทศ เป็นหลักสตูรนานาชาต ิและเป็น

หลักสตูร Honors Program เชน่

• จ านวนหลักสตูร

ใหมท่ีเ่พิม่ข ึน้

5 หลักสตูร 8 หลักสตูร • ฝ่ายวชิาการและสือ่สาร

องคก์ร

• ส านักบรหิารและพัฒนา

วชิาการ

5.00

- หลักสตูรเกษตรแผนใหมท่ีเ่ป็นการบรูณาการดา้นเกษตร การจัดการ เศรษฐศาสตร ์ • คณะ/หน่วยงาน

- หลักสตูรการจัดการน ้าแบบครบวงจร 


- หลักสตูรวศิวการขนสง่ และระบบราง (logistics engineering)

2 สนับสนุนการพัฒนาการสอนทีใ่ชภ้าษาองักฤษ

เป็นสือ่

• มกีารสสนับสนุน

การสอนเป็น

ภาษาองักฤษ

มี มี    ฝ่ายวชิาการและสือ่สารองคก์ร ไดด้ าเนนิการปรับปรงุหลักสตูรตามนโยบายสภามหาวทิยาลัย โดยใหห้ลักสตูรปรญิญาตรทีีป่รับปรงุ

หลักสตูรตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 ตอ้งก าหนดใหเ้รยีนวชิาภาษาองักฤษพืน้ฐานจ านวน 4 รายวชิา และรายวชิาภาษาองักฤษเฉพาะวชิาชพี

อกี 1 รายวชิา รวมทัง้ส ิน้ 5 รายวชิา จ านวน 15 หน่วยกติ 

   ฝ่ายวชิาการและสือ่สารองคก์ร โดยสถาบนัภาษา ไดจั้ดกจิกรรมสง่เสรมิการใชภ้าษาองักฤษใหก้บันักศกึษานอกเหนอืจากกจิกรรม

ในชัน้เรยีนเพิม่เตมิดงันี้

   - กจิกรรมคา่ยผูน้ าดา้นภาษาองักฤษ มนัีกศกึษาเขา้รว่มจ านวน 90 คน

   - กจิกรรมสรา้งความตระหนักและพัฒนาเทคนคิการเรยีนภาษาองักฤษอยา่งมปีระสทิธภิาพ ใหก้บันักศกึษาใหม ่มผีูเ้ขา้รว่มทัง้ส ิน้

จ านวน 7,200 คน

   - กจิกรรมพัฒนานักศกึษาดา้นภาษาองักฤษส าหรับผูไ้ดรั้บทนุสหกจิศกึษาอาเซยีน จ านวน 224 คน

• ฝ่ายวชิาการและสือ่สาร

องคก์ร

• คณะ

5.00

3 เพิม่หลักสตูรบณัฑติศกึษาและจ านวน

บณัฑติศกึษาโดยเนน้หลักสตูรทีบ่รูณาการและ

หลักสตูรนานาชาติ

• จ านวนหลักสตูร

ใหมร่ะดบั

บณัฑติศกึษาเพิม่ขึน้

• จ านวน

บณัฑติศกึษาเพิม่ขึน้

2 หลักสตูร

เพิม่ขึน้

3 หลักสตูร

ลดลงจากปี

การศกึษา 

2559 จ านวน

 1,181 คน

   ปีการศกึษา 2560  มหีลักสตูรบณัฑติศกึษาใหม ่จ านวน 3 หลักสตูร คอื  1) ระดบัปรญิญาโท จ านวน 1 สาขาวชิา คอื (1) 

หลักสตูรวทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ (วท.ม.) สาขาวชิาวทิยาศาสตรทรัพยากรชวีภาพประยกุต ์(นานาชาต)ิ คณะวทิยาศาสตรป์ระยกุต ์

และวศิวกรรมศาสตร ์ และ 2) ระดบัปรญิญาเอก จ านวน 2 สาขา คอื (1) หลักสตูรปรัชญาดษุฎบีณัฑติ (ปร.ด.) สาขาวชิาภาษาไทย 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์(2) หลักสตูรปรัชญาดษุฎบีณัฑติ (ปร.ด) สาขาวชิาวทิยาศาสตรท์รัพยากรชวีภาพประยกุต ์

(นานาชาต)ิ คณะวทิยาศาสตรป์ระยกุตแ์ละวศิวกรรมศาสตร์

   และจ านวนนักศกึษาบณัฑติ ปีการศกึษา 2560 มจี านวนทัง้ส ิน้ 6,900 คน ดงันี้

   1) จ านวนนักศกึษาทัง้หมด ระดบัปรญิญาโท จ านวน 4,891 คน

   2) จ านวนนักศกึษาทัง้หมด ระดบัประกาศนยีบตัรบณัฑติชัน้สงู จ านวน 289 คน

   3) จ านวนนักศกึษาทัง้หมด ระดบัปรญิญาเอก จ านวน 1,720 คน

   โดยจ านวนนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ปีการศกึษา 2560 ลดลงจากปีการศกึษา 2559 จ านวนทัง้ส ิน้ 1,181  คน 

   (ปีการศกึษา 2559 มจี านวนนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา จ านวน 8,081 คน)

• ฝ่ายวชิาการและสือ่สาร

องคก์ร

• บณัฑติวทิยาลัย

3.00

ผลงานตาม

เป้าหมาย




การ

ประเมนิ

ตนเอง

ผูร้บัผดิชอบ
รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 12 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560)

    ปีการศกึษา 2560 มหาวทิยาลัยขอนแกน่ประกอบดว้ย 26 คณะ เปิดสอนนักศกึษาในสาขาวชิาตา่งๆ รวม 349 สาขาวชิา ไดแ้ก ่

   1) ระดบัปรญิญาตร ี106 สาขาวชิา (รอ้ยละ 30.37)

   2) ระดบัประกาศนยีบตัรบณัฑติ 2 สาขาวชิา  (รอ้ยละ 0.57)

   3) ระดบัปรญิญาโท 138 สาขาวชิา (รอ้ยละ 39.54)

   4) ระดบัประกาศนยีบตัรบณัฑติชัน้สงู 16 สาขาวชิา  (รอ้ยละ 4.58)

   5) ระดบัปรญิญาเอก 87 สาขาวชิา (รอ้ยละ 24.93)

   ส าหรับการเปิดหลักสตูรใหม ่มหาวทิยาลัยเปิดสอนหลักสตูรใหม ่จ านวน 8 สาขาวชิา โดยเป็นหลักสตูรนานาชาต ิ6 สาขาวชิา ดงันี้

   1) ระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 5 สาขาวชิา คอื (1) หลักสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศ.บ.) สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิตกิส ์

(นานาชาต)ิ คณะวศิวกรรมศาสตร ์(2) หลักสตูรวศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ (วศ.บ.) สาขาวชิาวศิวกรรมโทรคมนาคม (นานาชาต)ิ คณะ

วศิวกรรมศาสตร ์(3) หลักสตูรวศิวกรรมศาสตร ์(วศ.บ.) สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี(นานาชาต)ิ คณะวศิวกรรมศาสตร ์(4) หลักสตูร

วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ (วศ.บ.) สาขาวชิาวศิวกรรมสือ่ดจิทัิล (นานาชาต)ิ คณะวศิวกรรมศาสตร ์(5) หลักสตูรเศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ 

(ศ.บ.) สาขาวชิาเศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ คณะสงัคมศาสตรบ์รูณาการ

   2) ระดบัปรญิญาโท จ านวน 1 สาขาวชิา คอื (1) หลักสตูรวทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ (วท.ม.) สาขาวชิาวทิยาศาสตรทรัพยากร

ชวีภาพประยกุต ์(นานาชาต)ิ คณะวทิยาศาสตรป์ระยกุต ์และวศิวกรรมศาสตร์

   3) ระดบัปรญิญาเอก จ านวน 2 สาขา คอื (1) หลักสตูรปรัชญาดษุฎบีณัฑติ (ปร.ด.) สาขาวชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์

และสงัคมศาสตร ์(2) หลักสตูรปรัชญาดษุฎบีณัฑติ (ปร.ด) สาขาวชิาวทิยาศาสตรท์รัพยากรชวีภาพประยกุต ์(นานาชาต)ิ คณะ

วทิยาศาสตรป์ระยกุตแ์ละวศิวกรรมศาสตร์

ระดบั 5   หมายถงึ   ผลการปฏบิตังิาน  ดมีาก (รอ้ยละ 90.00 - 100.00)

การประเมนิระดบัความส าเร็จของโครงการ

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่5 : เป็นองคก์รทีเ่ป็นเลศิดา้นการผลติบณัฑติ

เป้าหมาย 

(ปีงบประมาณ)

ปี 2560

โครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI)

ระดบั 2   หมายถงึ   ผลการปฏบิตังิาน  ปรับปรงุ (รอ้ยละ 30.00 - 49.99)

ระดบั 4   หมายถงึ   ผลการปฏบิตังิาน  ด ี (รอ้ยละ 70.00 - 89.99)

ระดบั 3   หมายถงึ   ผลการปฏบิตังิาน  พอใช ้ (รอ้ยละ 50.00 - 69.99)

ระดบั 1   หมายถงึ   ผลการปฏบิตังิาน  ควรปรับปรงุอยา่งเรง่ดว่น  (รอ้ยละ 1.00 - 29.99)

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่5 : เป็นองคก์รทีเ่ป็นเลศิดา้นการผลติบณัฑติ หนา้ 41



ผลงานตาม

เป้าหมาย




การ

ประเมนิ

ตนเอง

ผูร้บัผดิชอบ
รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 12 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560)

เป้าหมาย 

(ปีงบประมาณ)

ปี 2560

โครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI)

กลยทุธท์ ี ่2 การพฒันากระบวนการเรยีนการสอนส าหรบัการเรยีนรูต้ลอดชวีติ  

4 สนับสนุนการปรับเปลีย่นระบบการเรยีนรูข้อง

นักศกึษาดว้ยกระบวนการเรยีนรูใ้หม ่(New 

Learning Paradigms) ทีเ่ปลีย่นรปูแบบจาก

การสอนไปสูก่ารเรยีนรูด้ว้ยตนเองมากขึน้ ดว้ย

การพัฒนาสิง่แวดลอ้มของการเรยีนรูเ้สมอืนที่

ผสมผสานกบัการเรยีนรูอ้อนไลนแ์ละ

เทคโนโลยกีารสือ่สาร เชน่

• จ านวนอาจารยท์ี่

ไดรั้บการพัฒนา

300 คน 358 คน • ฝ่ายวชิาการและสือ่สาร

องคก์ร

• คณะ/หน่วยงาน

5.00

- พัฒนาอาจารยด์า้นการจัดการเรยีนการสอนส าหรับศตวรรษที ่21


- สนับสนุนมาตรฐานการสอนคณาจารยพั์ฒนาในรปูแบบ Outcomes Base Learning

5 โครงการพัฒนาตน้แบบหอ้งเรยีนรู ้(Smart 

Classroom)

• หอ้งเรยีนทีไ่ดรั้บ

การพัฒนา

1 หอ้ง 2 หอ้ง    มหาวทิยาลัยขอนแกน่ไดน้ านวตักรรมทางเทคโนโลยมีาบรูณาการใหเ้ขา้กบัการเรยีนการสอนและการท างานของบคุลากร โดยใช ้

ระบบ E-Learning และ Google Apps for Education  โดยมกีารพัฒนาระบบ E-Learning ซึง่ส านักนวตักรรมการเรยีนการสอน ได ้

คดิคน้โมเดลเพือ่ใชใ้นการเรยีนการสอนในแบบ Creative Classroom โดยน านวตักรรม E-Learning เขา้มาใชเ้พือ่ผลผลติทีเ่ป็น 

Smart Teacher และ Smart Learner ทัง้นี ้การพัฒนาระบบใหส้ะดวกและงา่ยตอ่การเขา้ถงึ ซึง่ไดต้อ่ยอดใหใ้ชง้านรว่มกบั

โทรศพัทม์อืถอืและปรับปรงุระบบอนิเทอรเ์น็ตใหด้มีากยิง่ข ึน้ และปัจจบุนัก าลังพัฒนาการน าโทรศพัทม์อืถอืมาผสานกบัการเรยีนใน

รปูแบบ Real World ซึง่เป็นการเรยีนเสมอืนจรงิหรอืหอ้งเรยีนในมอืถอื คอืการน าสภาพหรอืตวัอยา่งจรงิมาประกอบการสอนผา่น

โทรศพัทท์ าใหง้า่ยตอ่การเขา้ใจบทเรยีน การสอนดงักลา่วเคยไดรั้บการตอ่ตา้นจากอาจารยท์ีม่มีมุมองตอ่โทรศพัทม์อืถอืวา่เป็น

อปุสรรคในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน แตเ่มือ่ไดเ้ผยแพรน่วตักรรมนีแ้ละปรับทัศนคตขิองผูส้อนจงึท าใหเ้ปลีย่นอปุสรรคดงักลา่วใหเ้ป็น

ประโยชนแ์ละชอ่งทางใหมส่ง่เสรมิการเรยีนรูไ้ด ้นอกจากนีร้ะบบ E-Learning ยังเชือ่มโยงฐานขอ้มลูของนักศกึษากบัอาจารยผ์า่น

ระบบ ไดแ้ก ่รายวชิา การท าแบบฝึกหัดผา่นระบบ และการยอ้นหลังดเูนือ้หาบทเรยีน เป็นตน้

   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวทิยาลัยขอนแกน่ มกีารพัฒนาหอ้งเรยีน Smart Classroom จ านวน 2 หอ้ง คอื 

   1) หอ้ง Smart Classroom ชัน้ 6 ส านักนวตักรรมการเรยีนการสอน

   2) หอ้ง TEAL KKU Smart Classroom ส านักวชิาศกึษาท่ัวไป

• ฝ่ายวชิาการและสือ่สาร

องคก์ร

• ส านักนวตักรรมการ

เรยีนการสอน

5.00

6 ผลติบณัฑติตามแผนพัฒนาอดุมศกึษาของ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

• จ านวนนักศกึษา

ใหม่

9,000 คน 9,920 คน • ฝ่ายวชิาการและสือ่สาร

องคก์ร

5.00

(1) ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 38,258 คน • คณะ/หน่วยงาน

(2) ดา้นวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

(3) ดา้นสงัคมศาสตร ์ • จ านวนผูส้ าเร็จ

ศกึษา

7,000 คน 7,490 คน

(4) โครงการเรง่รัดผลติบณัฑติสาขาวชิาที่

ขาดแคลน

(5) โครงการผลติแพทยแ์ละพยาบาลเพิม่

• จ านวนนักศกึษา

ทัง้หมด

ไมเ่กนิ 40,000 

คน

    มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ด าเนนิการเปิดสอนนักศกึษา จ านวน 26 คณะ  ภายใตก้ารผลติบณัฑติตามแผนพัฒนาอดุมศกึษาของ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ พ.ศ.2559 - 2562 ซึง่ประกอบดว้ยการผลติบณัฑติ 5 ดา้น คอื (1) ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(2) ดา้น

วทิยาศาสตรส์ขุภาพ (3) โครงการเรง่รัดผลติบณัฑติสาขาวชิาทีข่าดแคลน (4) โครงการผลติแพทยแ์ละพยาบาลเพิม่ (5) ดา้น

สงัคมศาสตร ์โดยในปีการศกึษา 2560 มจี านวนนักศกึษาทัง้หมดรวมทัง้ส ิน้  38,258 คน  คอื (1) นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 

31,358 คน  (2) นักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา จ านวน 6,900 คน โดยสามารถสรปุจ านวนนักศกึษาตามกลุม่สาขาวชิา ดงันี้

   1) กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีจ านวนนักศกึษาทัง้หมด 12,588 คน

   2) กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ จ านวนนักศกึษาทัง้หมด 7,357 คน

   3) กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์จ านวนนักศกึษา ทัง้หมด 18,313 คน

   ด าเนนิการสนับสนุนกระบวนการเรยีนรูใ้หมท่ีเ่ปลีย่นรปูแบบการสอนไปสูก่ารเรยีนรูด้ว้ยตนเองมากยิง่ข ึน้ ดว้ยการพัฒนาผูส้อนใหม้ี

ความรู ้ความสามารถในการน าเทคโนโลยกีารสือ่สารมาใชใ้นการเรยีนรูศ้ตวรรษที ่21 ในการจัดอบรมหน่วยงานไดพั้ฒนาหลักสตูรการ

อบรม  CORE COMPETENCY TRAINING COURSE : 3 Series ในแตล่ะ Series ไดแ้บง่ระดบัการอบรมออกเป็น 3 ระดบั  

Beginning, Intermediate และ Advance ซึง่ส านักนวตักรรมการเรยีนการสอน มกีารตดิตามการจัดการเรยีนการสอนและผลติสือ่

ตวัอยา่งการเรยีนการสอนของอาจารย ์เพือ่พัฒนาอาจารยใ์หเ้ป็นผูน้ า/แกนน า รปูแบบ/วธิกีารจัดการเรยีนการสอน มกีารจัดอบรม

พัฒนาอาจารยด์า้นการเรยีนการสอน ดงันี้

   1) พลกิโฉมงานน าเสนอรปูแบบใหม ่การประยกุตใ์ช ้Officemix เพือ่สง่เสรมิการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 วนัที ่1 ตลุาคม 2559 

ผูเ้ขา้รว่มจ านวน 30 คน 

   2) การพัฒนาสือ่รายวชิารปูแบบของการเรยีนการสอนหรอืฝึกอบรมการรูอ้อนไลนร์ะบบเปิด (MOOC) และออกขอ้สอบ เพือ่ใชใ้นการ

จัดการเรยีนการสอนในระบบ Thai MOOC วนัที ่1, 5-6 พฤศจกิายน 2559 และวนัที ่25 กมุภาพันธ ์2560 ผูเ้ขา้รว่มจ านวน 50 คน

   3) การจัดการเรยีนการสอนแบบ Interactive Lecture โดยใช ้Kahoot และ Plickers วนัที ่3-4 พฤศจกิายน 2559 ผูเ้ขา้รว่มจ านวน 

40 คน

   4) การพัฒนาการเรยีนการสอนออนไลนใ์นระบบเปิดแบบมหาชน หัวขอ้การใชง้านระบบ open edx และการออกแบบรายวชิาและ

การผลติสือ่ วนัที ่24 พฤศจกิายน 2559 ผูเ้ขา้รว่มจ านวน 40 คน

   5) การผลติสือ่การเรยีนการสอนออนไลน ์วนัที ่30 พฤศจกิายน 2559 ใหก้บัอาจารยค์ณะทันตแพทยศาสตร ์จ านวน 30 คน

   6) การสรา้งและพัฒนาเนือ้หาโดยใชเ้ทคโนโลยเีสมอืนจรงิ (Augmented Reality) ส าหรับ Mobile Learning (Unity) วนัที ่9 

ธันวาคม 2559 ผูเ้ขา้รว่มอบรมจ านวน 40 คน

   7) การวจัิยเพือ่พัฒนาการเรยีนการสอน ครัง้ที ่3 : การเปลีย่นแปลงสูม่หาวทิยาลัย 4.0 (The Third Scholarship of Teaching and

 Learning: Transformation towards University 4.0) วนัที ่9-11 มนีาคม 2560 ผูเ้ขา้รว่มจ านวน 280 คน เป็นอาจารย์

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 38 คน

   8) ประชมุวชิาการ Innovations for Digital Teaching and Learning in Higher Education วนัที ่24 กรกฎาคม 2560 ผูเ้ขา้รว่ม

จ านวน 100 คน

   9) Technology-enable active learning  วนัที ่3 สงิหาคม 2560 ผูเ้ขา้รว่มจ านวน 30 คน
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7 กอ่สรา้งอาคารเรยีนรวมและพัฒนาทักษะพืน้ฐาน • มกีารกอ่สรา้ง 1 อาคาร 1 อาคาร    อาคารเรยีนรวมและพัฒนาทักษะพืน้ฐาน : เป็นสิง่กอ่สรา้งประเภทถาวร เป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหล็ก ลักษณะรปูทรง

สีเ่หลีย่มผนืผา้ ขนาดกวา้ง 36 เมตร ยาว 76.5 เมตร เนือ้ทีโ่ครงการขนาดประมาณ 16,567 ตารางเมตร พืน้ทีใ่ชส้อยอาคารประมาณ 

26,100 ตารางเมตร ใชง้บประมาณกอ่สรา้ง จ านวน 278,000,000 บาท 

   ลักษณะงานกอ่สรา้ง : เป็นการกอ่สรา้งอาคารใหม ่ใชส้ าหรับเป็นหอ้งเรยีนรวม ประกอบดว้ย สว่นหอ้งเรยีนรวม ขนาด 100 ทีน่ั่ง 

จ านวน 5 หอ้ง และขนาด 46 ทีน่ั่ง จ านวน 26 หอ้ง และสว่นส านักงานและหอ้งพักอาจารย ์หอ้งสมดุ และหอ้งประชมุอเนกประสงค์

    สภาพกอ่สรา้งปัจจบุนั : อยูใ่นระหวา่งกอ่สรา้งในงวดที ่12 โดยงานโครงสรา้งอาคารแลว้เสร็จ อยูใ่นระหวา่งการกอ่สรา้งงานระบบ

สถาปัตยกรรม และงานระบบประกอบอาคารอืน่ๆ

    ผลงานการกอ่สรา้ง  : มปีรมิาณงานสะสมประมาณ รอ้ยละ 52.2 ของประมาณงานทัง้หมด (ณ 30 มถินุายน 2560)

• ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐาน 5.00

8 กอ่สรา้งอาคารเรยีนและปฏบิตักิาร คณะ

วทิยาศาสตร์

• มกีารกอ่สรา้ง 1 อาคาร 1 อาคาร    อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิาร คณะวทิยาศาสตร ์: เป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหล็ก ลักษณะรปูทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้ ขนาดกวา้ง 102 

เมตร ยาว 110 เมตร เนือ้ทีป่ลกูสรา้ง 7,843 ตารางเมตร พืน้ทีใ่ชส้อย 35,964 ตารางเมตร โดยมอีาคาร 2 สว่น (1) สว่นอาคาร 3 ชัน้ 

รวมดาดฟ้า (มชีัน้ใตด้นิเป็นพืน้ทีส่าหรับจอดรถ) และ (2) สว่นอาคาร 6 ชัน้ รวมดาดฟ้า ใชง้บประมาณกอ่สรา้ง จ านวน 495,661,000

 บาท

   ลักษณะงานกอ่สรา้ง : เป็นการกอ่สรา้งอาคารเพือ่ทดแทนอาคารคณะวทิยาศาสตร ์SC02 (อาคารฟิสกิส)์ โดยทาการรือ้ถอนอาคาร 

SC02 และกอ่สรา้งในพืน้ทีเ่ดมิ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่รองรับการเรยีนการสอนทาง

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

   สภาพการกอ่สรา้งปัจจบุนั : อยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้งงานโครงสรา้งชัน้ใตด้นิถงึชัน้ที ่6 งานโครงสรา้ง Desk roof โครงสรา้งหลังคา 

งานสถาปัตยกรรม ระบบไฟฟ้า รวมทัง้ระบบประปาสขุาภบิาลและป้องกนัอคัคภัีย

   ผลงานการกอ่สรา้ง :  มปีรมิาณงานสะสมประมาณรอ้ยละ 42.68 ของปรมิาณงานทัง้โครงการ (ณ 30 มถินุายน 2560)

• ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐาน

• คณะวทิยาศาสตร์

5.00

9 กอ่สรา้งอาคารสถาบนัวจัิยและพัฒนาวชิาชพี

ครสู าหรับอาเซยีน

• มกีารกอ่สรา้ง 1 อาคาร 1 อาคาร    อาคารสถาบนัวจัิยและพัฒนาวชิาชพีครอูาเซยีน โดยสถาบนัวจัิยและพัฒนาวชิาชพีครอูาเซยีนถกูกอ่ตัง้ข ึน้เพือ่บรูณาการความ

ตอ้งการดา้นการพัฒนาวชิาชพีครขูองประเทศไทยจากทกุภมูภิาคเชือ่มโยงกบัทศิทาง และความตอ้งการของกลุม่ประชาคมเขต

เศรษฐกจิอาเซยีน เพือ่ใหป้ระเทศไทยเป็นผูน้ าและสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืกบัประเทศตา่งๆ ในประชาคมเขตเศรษฐกจิอาเซยีน 

เพือ่น าไปสูก่ารเพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัของประเทศไทยในระดบัสากล

   ปัจจบุนั การกอ่สรา้งอาคารสถาบนัวจัิยและพัฒนาวชิาชพีครสู าหรับอาเซยีน ไดด้ าเนนิการเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่มกีารเปิดใชง้านเมือ่

เดอืนกรกฎาคม 2560

• ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐาน

• คณะศกึษาศาสตร์

5.00

10 กอ่สรา้งอาคารหอพักแพทยแ์ละพยาบาล • มกีารกอ่สรา้ง 1 อาคาร 1 อาคาร    อาคารหอพักแพทยแ์ละพยาบาล : เป็นอาคารทีจั่ดสรา้งขึน้เพือ่เป็นทีพั่กของบคุลากรของทางโรงพยาบาล เชน่ แพทยแ์ละพยาบาล

 เพือ่เป็นสวสัดกิารในการท างานและเพือ่ใหม้บีคุลากรพรอ้มในการบรกิารประชาชน

   ทัง้นี ้คณะแพทยศาสตร ์ไดก้ าหนดงบประมาณในการกอ่สรา้ง จ านวนทัง้ส ิน้ 30,000,000 บาท ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้ง

• ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐาน

• คณะแพทยศาสตร์

5.00

11 ปรับปรงุหอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิารใหส้อดคลอ้ง

กบักระบวนทัศนเ์กีย่วกบักระบวนการเรยีนรูใ้หม ่

(New Learning Paradigms) เชน่

• มกีารปรับปรงุ

หอ้งเรยีน/อาคาร

ไมน่อ้ยกวา่ 2 

หอ้งเรยีน/อาคาร

3 หอ้งเรยีน/

อาคาร

• ฝ่ายวชิาการและสือ่สาร

องคก์ร

• ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐาน

5.00

- ปรับปรงุหอ้งสือ่การเรยีนการสอนนอกชัน้เรยีน • คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์- ปรับปรงุอาคารอเนกประสงค ์AR07 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ • คณศลิปกรรมศาสตร์

- ปรับปรงุหอ้งปฏบิตักิารและหอ้งกจิกรรม

นักศกึษา อาคารปฏบิตักิารเขยีนแบบ AR05

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

- ปรับปรงุหอ้งปฏบิตักิารวาดเสน้ คณะศลิปกรรมศาสตร์

    มหาวทิยาลัย ด าเนนิการ ปรับปรงุหอ้งเรยีน เพือ่ใหส้ามารถจัดการเรยีนการสอนทีส่อดคลอ้งกบักระบวนการเรยีนรูใ้หม ่ดงันี้

    1) อาคารอเนกประสงค ์AR07 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์งบประมาณ จ านวน 3,000,000 บาท

    2) หอ้งปฏบิตักิารและหอ้งกจิกรรมนักศกึษา อาคารปฏบิตักิารเขยีนแบบ AR05 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ งบประมาณ  จ านวน 

7,000,000 บาท

    3) หอ้งปฏบิตักิารวาดเสน้ คณะศลิปกรรมศาสตร์
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กลยทุธท์ ี ่3 พฒันาระบบการรบัเขา้ทีม่คีวามหลากหลาย

12 สนับสนุนใหนั้กเรยีนทีม่คีณุธรรม จรยิธรรม เป็น

คนด ีเขา้ศกึษาตอ่ และไดรั้บการสนับสนุน

ทนุการศกึษาดว้ยการท าความดใีหก้บัสงัคม

• จ านวนนักเรยีนที่

รับเขา้ผา่นโครงการ

นักเรยีนทีเ่ป็นผูม้ี

คณุธรรม จรยิธรรม 

และบรกิารสงัคม

250 คน 296 คน    มหาวทิยาลัยไดป้ระกาศรับนักเรยีนทีเ่ป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรมและบ าเพ็ญประโยชนเ์พือ่สงัคม เขา้ศกึษาในมหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

โดยวธิพีเิศษ ซึง่มหาวทิยาลัยไดด้ าเนนิการตามทีส่ านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทีป่ระชมุอธกิารบดแีหง่ประเทศ

ไทย และส านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ไดล้งนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืโครงการสง่เสรมินักเรยีนผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม

 และบ าเพ็ญประโยชนเ์ขา้ศกึษาตอ่ในสถาบนัอดุมศกึษา (โครงการเด็กดมีทีีเ่รยีน) ซึง่ไดด้ าเนนิการมาตัง้แตปี่การศกึษา 2555  เพือ่

สนับสนุนนักเรยีนทีท่ าความด ีมคีณุธรรม และท าประโยชนเ์พือ่สงัคมเป็นทีป่ระจักษ์ ไดม้โีอกาสเขา้ศกึษาตอ่ในสถาบนัอดุมศกึษาใกล ้

บา้น

   มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ไดก้ าหนดคณุสมบตัขิองนักเรยีนทีม่สีทิธิส์มัคร  ดงันี้

   1) ตอ้งเป็นผูท้ีก่ าลังศกึษาในระดบัชัน้มัธยมศกึษาชัน้ปีที ่6 สายสามัญ หรอืส าเร็จการศกึษาในระดบัชัน้มัธยมศกึษาชัน้ปีที ่6 สงักดั

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส านักงานบรหิารคณะกรรมการการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน องคก์ารปกครองทอ้งถิน่ 

และหรอือยูภ่ายใตค้ณะ/หน่วยงาน ในสถาบนัอดุมศกึษา สงักดัส านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ทีต่ัง้อยูใ่นภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนอื 20 จังหวดัโดยจะตอ้งมชีือ่อยูใ่นทะเบยีนบา้นในเขตดงักลา่วไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี

   2) มผีลการเรยีนไมต่ ากวา่เกณฑท์ีแ่ตล่ะคณะ/สาขาก าหนด

   3) เป็นผูน้ าในการชว่ยเหลอื หรอือทุศิตนเพือ่สว่นรวม เชน่ ครอบครัว โรงเรยีน ชมุชน ประเทศชาต ิโดยพจิารณาจากแฟ้มสะสม

ผลงาน ตามคณุสมบตั ิ4 ประการ คอื (1) มคีวามเป็นผูน้ า (2) เป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม และคา่นยิมทีพ่งึประสงค ์(3) มสีว่นรว่มหรอื

ตระหนักในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิง่แวดลอ้ม (4) เป็นผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการป้องกนัและรณรงคส์ารเสพตดิทกุชนดิ

   4) เป็นผูม้สีญัชาตไิทย

    ส าหรับ ปีการศกึษา 2560  มกีารรับนักศกึษาเขา้ศกึษาตอ่ในมหาวทิยาลัยขอนแกน่  โดยโครงการรับนักเรยีนทีเ่ป็นผูม้คีณุธรรม 

จรยิธรรม และบรกิารสงัคม จ านวน 296 คน รายละเอยีด ดงันี้

   1) คณะเกษตรศาสตร ์จ านวน 20 คน                       17) คณะทันตแพทยศาสตร ์จ านวน 1 คน

   2) คณะเทคนคิการแพทย ์จ านวน 12 คน                   18) คณะเทคโนโลย ีจ านวน 20 คน

   3) คณะนติศิาสตร ์จ านวน 24 คน                            19) คณะบรหิารธรุกจิ  วทิยาเขตหนองคาย จ านวน 6 คน

   4) คณะบรหิารธรุกจิและการบญัช ีจ านวน 56 ค           20) คณะพยาบาลศาสตร ์จ านวน 8 คน 

   5) คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์จ านวน 65 คน

   6) คณะวทิยาศาสตร ์จ านวน 17 คน

   7) คณะวทิยาศาสตรป์ระยกุตแ์ละวศิวกรรมศาสตร ์วทิยาเขตหนองคาย จ านวน 2 คน

   8) คณะวศิวกรรมศาสตร ์จ านวน 4 คน

   9) คณะศลิปกรรมศาสตร ์จ านวน 4 คน

   10) คณะศลิปศาสตร ์วทิยาเขตหนองคาย จ านวน 3 คน

   11) คณะศกึษาศาสตร ์จ านวน 29 คน

   12) คณะเศรษฐศาสตร ์จ านวน 14 คน

   13) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์จ านวน 1คน

   14) คณะสงัคมศาสตรบ์รูณาการ  วทิยาเขตหนองคาย จ านวน 4 คน

   15) คณะสตัวแพทยศาสตร ์จ านวน 3 คน

   16) วทิยาลัยการปกครองทอ้งถิน่ จ านวน 3 คน

• ฝ่ายพัฒนานักศกึษา

และศษิยเ์กา่สมัพันธ์

• กองกจิการนักศกึษา

5.00

13 ประชาสมัพันธแ์ละการตลาดเชงิรกุเพือ่สรา้ง

แรงจงูใจใหนั้กเรยีนดเีลอืกเรยีนที ่มข. และการ

สรา้งภาพลักษณ์ทีด่ตีอ่ผูป้กครองเพือ่สนับสนุน

การตดัสนิใจในการเลอืกเรยีน

• จ านวนกจิกรรมที่

จัดขึน้

2 กจิกรรม/ปี 2 กจิกรรม/ปี มหาวทิยาลัย โดยส านักบรหิารและพัฒนาวชิาการ ด าเนนิการ ดงันี้

1. จัดนทิรรศการตลาดนัดหลักสตูรอดุมศกึษา ครัง้ที ่21 เมือ่วนัที ่19-20 มกราคม 2560 ณ ศนูยป์ระชมุอเนกประสงคก์าญจนาภเิษก 

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ มจี านวนผูล้งทะเบยีนเขา้รว่มชมงานตลาดนัดหลักสตูรอดุมศกึษา ครัง้ที ่21

     วนัที ่19 มกราคม 2560 คร ู406 คน นักเรยีน 15,737 คน โรงเรยีน 136 โรงเรยีน

     วนัที ่20 มกราคม 2560 คร ู72 คน นักเรยีน 2,857 คน โรงเรยีน 29 โรงเรยีน

     รวมจ านวนครแูละนักเรยีน 19,072 คน

2. จัดท าสือ่ประชาสมัพันธม์หาวทิยาลัยขอนแกน่ ดงันี้

    1)  เอกสารแผน่พับ หนังสอืประชาสมัพันธห์ลักสตูร วธีกีารรับเขา้มหาวทิยาลัย(เรยีนอะไรใน มข.)

    2) สือ่อเิล็กทรอนกิส ์Internet_www.kku.ac.th (การประกาศขา่ว ประชาสมัพันธก์ารรับเขา้ศกึษาในโครงการตา่ง เชน่  โครงการ 

สอวน.  

    3) การเปิดบธูนทิรรศการรว่มกบัมหาวทิยาลัยอืน่ๆทีเ่ป็นเจา้ภาพ (การประชาสมัพันธบ์คุคลตอ่บคุคล) 

    4) จัดประชมุครแูนะแนวโครงการ มข.กอ่การรูเ้พือ่ครแูนะแนว

• ฝ่ายวชิาการและสือ่สาร

องคก์ร

• ส านักบรหิารและพัฒนา

วชิาการ

• บณัฑติวทิยาลัย

5.00
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ผลงานตาม

เป้าหมาย




การ

ประเมนิ

ตนเอง

ผูร้บัผดิชอบ
รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 12 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560)

เป้าหมาย 

(ปีงบประมาณ)

ปี 2560

โครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI)

14 จัดสรรโควตา้ใหผู้ท้ีพ่กิารเขา้ศกึษาใน

สาขาวชิาทีเ่หมาะสม พัฒนาระบบกายภาพและ

สาธารณูปโภคทีเ่อือ้ใหผู้พ้กิารสามารถเขา้ถงึ

ทรัพยากรการเรยีนรูไ้ด ้และจัดตัง้ศนูยด์แูล

นักศกึษาทีพ่กิารใหไ้ดรั้บความสะดวกในการ

เรยีนมากทีส่ดุ

• จ านวนรับ

นักศกึษาพกิารเขา้

ศกึษาใน มข.

10 คน 14 คน     1) มหาวทิยาลัยไดป้ระกาศเปิดรับสมัครเพือ่คดัเลอืกนักเรยีนพกิารเขา้ศกึษาตอ่ระดบัปรญิญาตร ีประจ าปีการศกึษา 2560 จ านวน 

14 คน ตามประกาศ มข. ที ่382/2560 ลงวนัที ่1 มนีาคม 2560  โดยไดก้ าหนดคณุสมบตั ิคอื (1) ก าลังศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้

มัธยมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา 2559 หรอืเทยีบเทา่  (2) มผีลการเรยีนเฉลีย่สะสมไมต่ า่กวา่ 2.00  (3) เป็นผูพ้กิารทางการมองเห็นที่

สามารถชว่ยเหลอืตนเองไดใ้นชวีติประจ าวนั (4) เป็นผูพ้กิารทางการไดย้นิในระดบัคนหตูงึ  (5) ประเภทความพกิารใหเ้ป็นไปตามที่

แตล่ะคณะหรอืสาขาวชิาก าหนด โดยมคีณะวชิาทีเ่ปิดรับนักเรยีนพจิารณา ดงันี้

        (1) คณะวทิยาศาสตร ์จ านวน 2 คน

        (2) คณะวศิวกรรมศาสตร ์จ านวน 4 คน

        (3) คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์จ านวน 3 คน

        (4) คณะเทคนคิการแพทย ์จ านวน 1 คน

        (5) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์จ านวน 1 คน

        (6) วทิยาลัยการปกครองทอ้งถิน่ 3 คน

        ทัง้นี ้ในปีการศกึษา 2560 มนัีกเรยีนพกิารทีเ่ขา้ศกึษาตอ่ในมหาวทิยาลัยขอนแกน่ จ านวน 1 คน โดยศกึษา ณ คณะ

มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

   2) ส านักวทิยบรกิารไดจั้ดท า "แหลง่เรยีนรูเ้พือ่คนพกิาร” มาตัง้แตปี่ พ.ศ.2557  ณ บรเิวณชัน้ 2 อาคาร 1 ทัง้นีเ้พือ่จัดแหลง่เรยีนรู ้

และจัดหาสือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติทีเ่หมาะสมส าหรับผูพ้กิารทีม่คีวามบกพรอ่งทางรา่งกาย ทางการมองเห็นและทางการไดย้นิ 

ตลอดจนนอ้ง ๆ ออทสิตกิดว้ย เพือ่พัฒนาศกัยภาพของตนเองอยา่งตอ่เนือ่งตลอดชวีติ โดยผูพ้กิารตอ้งสามารถเขา้ใชแ้หลง่เรยีนรู ้

ดว้ยตนเองไดเ้ชน่เดยีวกบัคนปกตท่ัิวไป รวมทัง้การเขา้รว่มกจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรูท้ีส่ านักวทิยบรกิารจะจัดใหแ้กผู่พ้กิารทีม่คีวาม

บกพรอ่งดงักลา่วตามความตอ้งการและความจ าเป็น

   3) มหาวทิยาลัย โดยกองกจิการนักศกึษา ไดด้ าเนนิการจัดตัง้ศนูยบ์รกิารนักศกึษาพกิาร ซึง่ศนูยต์ัง้อยูท่ีอ่าคารกจิกรรมนักศกึษา( 

ชัน้ 1) เพือ่จัดระบบบรกิารทีเ่อือ้อ านวยใหนั้กศกึษาพกิารไดรั้บโอกาสด ารงชวีติอยา่งเสมอภาคและเทา่เทยีม พรอ้มใหก้ารดแูล

นักศกึษาตามลักษณะของความพกิาร ควบคูไ่ปกบัโครงการสนับสนุนดแูลนักศกึษาผูพ้กิาร และเพือ่ใหก้ารด าเนนิงานดา้นบรกิาร

นักศกึษาพกิารสอดคลอ้งและเป็นไปตามพระราชบญัญัตกิารศกึษาแหง่ชาต ิพุทธศกัราช 2542 และพระราชบญัญัตกิารจัดการศกึษา

ส าหรับคนพกิาร พุทธศกัราช 2551 นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา และมหาวทิยาลัยขอนแกน่ มวีตัถปุระสงคเ์พือ่

เป็นหน่วยงานกลางของมหาวทิยาลัยในการประสานงานบรกิารนักศกึษาพกิาร สง่เสรมิสนับสนุน การเตรยีมความพรอ้ม เสรมิทักษะ

และประสบการณ์ใหแ้กนั่กศกึษาพกิาร เพือ่สรา้งศกัยภาพใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของหลักสตูรและตลาดแรงงาน เพือ่

เสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ การอยูร่ว่มกนักบันักศกึษาท่ัวไป และทกุภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่สรา้งเครอืขา่ยและความรว่มมอืกบั

สถาบนัการศกึษา ชมรม สมาคมหรอืหน่วยงานภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งในการสนับสนุนนักศกึษาพกิาร โดยมกีารด าเนนิกจิกรรมมาอยา่ง

ตอ่เนือ่งเป็นประจ าทกุปี

• ฝ่ายวชิาการและสือ่สาร

องคก์ร

• ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐาน

• ส านักบรหิารและพัฒนา

วชิาการ

• กองกจิการนักศกึษา

5.00

15 สนับสนุนทนุการศกึษาใหก้บันักศกึษาที่

ยากจน/นักศกึษาทีม่ปัีญหาเรือ่งการเงนิโดยไม่

เป็นอปุสรรคตอ่การศกึษาจนส าเร็จการศกึษา  

เชน

• จ านวนทนุทีใ่ห ้

การสนับสนุน

ไมน่อ้ยกวา่ 

1,000 ทนุ/ปี

1,293 ทนุ    มหาวิทิยาลัยมจัีดหาร และสนับสนุนทนุ ดงันี้

  1) ทนุการศกึษากองทนุพระราชทานสยามบรมราชกมุารใีนวาระครบรอบ 40 ปี มข. จ านวน 1,002 ทนุๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงนิ 

10,020,000 บาท และ จ านวน 12 ทนุๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงนิ 240,000 บาท รวมเป็นเงนิทัง้ส ิน้ 10,260,000 บาท (สบิลา้นสอง

แสนหกหมืน่บาทถว้น)

• ฝ่ายพัฒนานักศกึษา

และศษิยเ์กา่สมัพันธ์

• กองกจิการนักศกึษา

5.00

- ทนุการศกึษากองทนุพระราชทานสยาม

บรมราชกมุารใีนวาระครบรอบ 40 ปี มข.

  2) ทนุการศกึษาส าหรับนักศกึษาทีข่าดแคลนทนุทรัพยอ์ยา่งแทจ้รงิ(ทนุการศกึษาประเภท ก.)เขา้รับทนุการศกึษา ในปีการศกึษา 

2559 จ านวน 100 ทนุๆ ละ 30,000 บาท รวมเป็นเงนิ  3,000,000 บาท (สามลา้นบาทถว้น) โดยนักศกึษาทีข่าดแคลนทนุทรัพย์

อยา่งแทจ้รงิทีส่มัครขอรับทนุการศกึษาประเภท ก. ไดรั้บการจัดสรรทนุการศกึษารอ้ยละ 100

- ทนุการศกึษามหาวทิยาลัยส าหรับ

นักศกึษาทีข่าดแคลนทนุทรัพยอ์ยา่งแทจ้รงิ

- ทนุการศกึษา กองทนุ 40 ปี มข. เพือ่

เยาวชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ระดบั

ปรญิญาตรี
- ทนุการศกึษา กองทนุ 40 ปี มข. เพือ่

เยาวชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ระดบั

มัธยม

- ทนุมลูนธิโิตโยตา้ประเทศไทย

- ทนุเรยีนดดีา้นมนุษยศาสตรแ์ละ

สงัคมศาสตร์

  3) ทนุการศกึษามลูนธิโิตโยตา้ประเทศไทยส าหรับนักเรยีนนักศกึษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ประจ าปีการศกึษา 2559 โดยมลูนธิ ิ

โตโยตา้ประเทศไทยสนับสนุนงบประมาณ จ านวน 2.5 ลา้นบาท ดงันี้

       A : ทนุการศกึษาระดบัชัน้มัธยมศกึษาตอนปลายในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื

             A1 ระดบัชัน้มัธยมศกึษาปีที ่4 จ านวน 52 ทนุๆ ละ 10,000 บาท

             A2 ระดบัชัน้มัธยมศกึษาปีที ่5  จ านวน 51 ทนุๆ ละ 10,000 บาท

             A3 ระดบัชัน้มัธยมศกึษาปีที ่6  จ านวน 48 ทนุๆ ละ 10,000 บาท

        B : ทนุการศกึษาระดบัอดุมศกึษา  จ านวน 40 ทนุๆ ละ 20,000 บาท

       ทัง้นี ้ไดจั้ดพธิมีอบทนุการศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2559 เมือ่วนัที ่19 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุใหญ ่

อาคาร 50 ปีวศิวะรวมใจ โดยประธานมลูนธิโิตโยตา้ประเทศไทยเดนิทางมาเป็นประธานพธิมีอบทนุการศกึษา

   (ขอ้มลู ณ เดอืนสงิหาคม 2560)

   4) ทนุเรยีนดดีา้นมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ไดรั้บเงนิอดุหนุนจากรัฐบาล จ านวน 6,000,000 บาท
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ผลงานตาม
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การ

ประเมนิ

ตนเอง

ผูร้บัผดิชอบ
รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 12 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560)

เป้าหมาย 

(ปีงบประมาณ)

ปี 2560

โครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI)

16 จัดสรรโควตา้ส าหรับนักศกึษาตา่งภมูภิาคเขา้

ศกึษาที ่มข. เพือ่พัฒนานักศกึษาบนความ

หลากหลายของวฒันธรรมทีแ่ตกตา่ง

• จ านวนนักศกึษา

ตา่งภมูภิาคทีเ่ขา้

ศกึษาโดยผา่นการ

จัดสรรโควตา้

70 คน 76 คน    การรับบคุคลเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลัยขอนแกน่ระดบัปรญิญาตรใีนแตล่ะปีมหาวทิยาลัยขอนแกน่เปิดรับสมัครนักศกึษาในระดบั

ปรญิญาตร ีประมาณ 9,000 คน ผา่น 2 ชอ่งทาง ไดแ้ก่

    1) รับผา่นระบบกลาง ของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.)   (Admission)                

    2) รับตรง ด าเนนิการเองโดยมหาวทิยาลัย

        2.1)  รับตรงปกต ิในระบบโควตา ส าหรับนักเรยีนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื (Quota)

        2.2)  รับตรงพเิศษ เชน่ รับนักเรยีนผูม้คีวามรูค้วามสามารถพเิศษดา้นตา่งๆ

        2.3)  รับเขา้ศกึษาในหลักสตูรโครงการพเิศษหรอืหลักสตูรนานาชาติ

    มหาวทิยาลัยขอนแกน่ด าเนนิการรับนักเรยีนทีก่ าลังเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที ่6 นักเรยีนทีก่ าลังเรยีนชัน้ประกาศนยีบตัรวชิาชพีปีที ่3 

ใน 20 จังหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื และเจา้หนา้ทีท่ีเ่ป็นขา้ราชการสงักดัโรงพยาบาลของรัฐ/รัฐวสิาหกจิ เขา้ศกึษาในคณะเทคนคิ

การแพทย ์(เจา้หนา้ทีว่ทิยาศาสตรก์ารแพทย)์ เพือ่สอบคดัเลอืกเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลัยขอนแกน่ โดยวธิรัีบตรงเป็นประจ าทกุปี เพือ่

เป็นการสนองนโยบายของมหาวทิยาลัยในการกระจายโอกาสทางการศกึษาใหแ้ก ่นักเรยีนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืไดม้โีอกาสเขา้

ศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษามาก ยิง่ข ึน้ และในขณะเดยีวกนัมหาวทิยาลัยยังไดก้ระจายโอกาสใหแ้กนั่กเรยีนทีม่ภีมูลิ าเนา อยูใ่นเขต

ภาคเหนอื 17 จังหวดั (รับผา่นมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่) และภาคใต ้14 จังหวดั (รับผา่นมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร)์ ไดม้โีอกาสเขา้

ศกึษาในมหาวทิยาลัยขอนแกน่ เพือ่ผลตินักวชิาการ นักวชิาชพีชัน้สงูไปปฏบิตังิานตามภมูภิาคตา่งๆ

   ในปีการศกึษา2560 มกีารจัดสรรโควตา้ส าหรับนักศกึษาตา่งภมูภิาคเขา้ศกึษาที ่มข. ผา่นโครงการตา่งๆ ดงันี้

   1) โครงการรับนักเรยีนชาวไทยศาสนาอสิลามจังหวดัชายแดนภาคใตข้องกระทรวงมหาดไทย โดยรับเขา้ศกึษาตอ่จ านวน 2 คน

   2) โครงการรว่มรับนักศกึษาภาคเหนอืกบัมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่โดยวธิรัีบตรง โดยรับเขา้ศกึษาตอ่จ านวน 14 คน

   3) โครงการรว่มรับนักศกึษาภาคใตก้บัมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์โดยวธิรัีบตรง  โดยรับเขา้ศกึษาตอ่จ านวน 51 คน

   4) โครงการทนุอดุมศกึษาเพือ่การพัฒนาจังหวดัชายแดนภาคใต ้จ านวน 9 คน

• ฝ่ายวชิาการและสือ่สาร

องคก์ร

• ส านักบรหิารและพัฒนา

วชิาการ

5.00

กลยทุธท์ ี ่4 พฒันานกัศกึษาอยา่งสรา้งสรรคใ์หเ้ป็นบณัฑติทีพ่งึประสงคข์องสงัคม

17 จัดกจิกรรมเพือ่เชดิชสูถาบนัพระมหากษัตรยิ ์

เผยแพรค่วามรูค้วามเขา้ใจทีถ่กูตอ้งและเป็นจรงิ

เกีย่วกบัสถาบนัฯ และพระราชกรณียกจิของ

พระองค ์ตลอดจนการสรา้งความรูแ้ละความ

เขา้ใจเกีย่วกบัการปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตยตามประเพณีการปกครองของ

ไทยใหแ้กนั่กศกึษา บคุลากร และประชาชน

ท่ัวไป เชน่

• จ านวนกจิกรรมที่

จัดขึน้

2 กจิกรรม 4 กจิกรรม • ฝ่ายวชิาการและสือ่สาร

องคก์ร

• ฝ่ายพัฒนานักศกึษา

และศษิยเ์กา่สมัพันธ์

• ฝ่ายศลิปวฒันธรรมและ

ชมุชนสมัพันธ์

• กองกจิการนักศกึษา

5.00

- การเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว รัชกาลที ่10
 • กองสือ่สารองคก์ร

- การเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ ในรัชกาลที ่9 วนัที ่12 สงิหาคม • คณะ

   มหาวทิยาลัย ไดม้กีารจัดกจิกรรม ดงันี้

   1) จดังาน“เสด็จฟ้า สถติไทย”  เมือ่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2559 ณ บงึสฐีาน มหาวทิยาลัยขอนแกน่ โดยจัดขึน้เพือ่แสดงความ

อาลัย ถวายเป็นราชกศุล และนอ้มร าลกึในพระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ซึง่มพีธิเีปิดเจดยี์

 เสด็จฟ้า สถติไทย เริม่จากขบวนแห ่“นอ้มใจแสดงความไวอ้าลัยถวายแดใ่นหลวง” ประกอบดว้ยขบวนโคมไฟนานาชาต ิภายใต ้

แนวคดิ ตามรอยประทปีอคัรศลิปิน ตอ่ดว้ยขบวนตงุลายขดิ พานขนัหมากเบ็ง พานพุม่ดอกบวั เหลา่เทวดา  นางฟ้า  ขบวนแหผ่า้ผะ

เหวดวาดภาพทีพ่ระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช เมือ่ครัง้เสด็จพระราชด าเนนิมาประกอบพระราชกรณียกจิ ณ 

มหาวทิยาลัยขอนแกน่  ปิดทา้ยดว้ยนางรอ้งไห ้เป็นอกีธรรมเนยีมหนึง่ในพธิขีองราชส านัก ทีจั่ดขึน้เพือ่แสดงความอาลัยแดพ่ระราช

พธิพีระบรมศพของพระเจา้อยูห่ัวบรมโกศ  เมือ่ขบวนแหเ่คลือ่นตวัไปยัง เจดยีเ์สด็จฟ้า สถติไทย ดร.ณรงคช์ยั อคัรเศรณี ทา่นนายก

สภามหาวทิยาลัยขอนแกน่ ไดท้ าพธิเีปิด โดยมผีูบ้รหิาร คณาจารย ์นักศกึษา และประชาชนชาวขอนแกน่รว่มงานกวา่แสนคน 

        ทัง้นี ้เจดยี ์“เสด็จฟ้า สถติไทย” เป็นการน าพระบรมสาทสิลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทีบ่คุลากร

 นักศกึษา ตลอดจนประชาชนชาวขอนแกน่ รวมใจวาดขึน้เพือ่แสดงความอาลัย และนอ้มร าลกึในพระมหากรณุาธคิณุของ

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช จ านวนกวา่ 10,089 ชิน้ สรา้งเป็นประตมิากรรมเจดยี ์9 ชัน้  ความสงูกวา่ 16 เมตร 

หรอืเทา่ตกึ 5 ชัน้  จ าลองตามเขาพระสเุมร ุตามคตใินพระพุทธศาสนา คอืภเูขาทีเ่ป็นหลักของโลก ตัง้อยูจ่ดุศนูยก์ลางของจักรวาล 

ยอดเขาพระสเุมร ุคอืสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์เป็นทีอ่ยูข่องเทวดา ซึง่ความเชือ่ของชาวไทยโบราณเมือ่กษัตรยิผ์ูม้บีญุญาธกิารเสด็จสวรรคต

จะทรงสถติ ณ ทีแ่หง่นัน้

   2) จดังานเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู พระมหากษตัรยิไ์ทยรชักาลที ่

10 แหง่ราชวงศจั์กร ีทรงเจรญิพระชนมายคุรบ 65 พรรษา เมือ่วนัที ่25 กรกฎาคม 2560 โดยจัดพธิที าบญุตกับาตร และเจรญิพระ

พุทธมนต ์พระสงฆท์รงสมณศกัดิ ์จ านวน 10 รปู เพือ่เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระเจา้อยูห่ัวมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู ณ 

อาคารพุทธศลิป์ ส านักวฒันธรรม และจัดพธิถีวายพระพรชยัมงคลสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู เนือ่งใน

วนัเฉลมิพระชนมพรรษา 65 พรรษาฯ และกจิกรรม KKU USR เป็นการรว่มบรจิาคโลหติ “ชาว มข. รว่มบรจิาคโลหติถวายเป็นพระราช

กศุล” ณ บรเิวณชัน้ 1 อาคารสริคิณุากร ส านักงานอธกิารบด ีมหาวทิยาลัยขอนแกน่ มผีูบ้รหิาร คณาจารย ์บคุลากร นักศกึษา 

มหาวทิยาลัยขอนแกน่  และหน่วยงานโดยรอบมหาวทิยาลัย อาทกิองพันทหารราบที ่3 กรมทหารราบที ่8 คา่ยสหีราขเดโชไชย 

เทศบาลนครขอนแกน่ เทศบาลต าบลทา่พระ และโรงเรยีนศรสีงัวาลย ์ขอนแกน่ เขา้รว่ม กวา่ 300 คน

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่5 : เป็นองคก์รทีเ่ป็นเลศิดา้นการผลติบณัฑติ หนา้ 46
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   3) จดังานเจรญิพระพทุธมนตถ์วายพระราชกศุล และลงนามถวายพระพรชยัมงคล เนือ่งในโอกาสพระราชพธิมีหามงคล

เฉลมิพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12  สงิหาคม 2560 สมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ ์พระบรมราชนินีาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมนิทร

มหาภมูพิลอดลุยเดช โดยจัดขึน้ ในวนัที ่11 สงิหาคม 2560 ณ อาคารพลศกึษา มหาวทิยาลัยขอนแกน่ เพือ่เป็นการเฉลมิพระเกยีรติ

และส านกึในพระมหากรณุาธคิณุทีพ่ระองคท์รงมพีระเมตตาตอ่พสกนกิรชาวไทย และถวายเป็นราชสกัการะ  เพือ่เทดิพระเกยีรตใิหช้าว

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ และชาวชมุชนใกลเ้คยีง ไดแ้สดงความจงรักภักดตีอ่พระองค ์และสถาบนัพระมหากษัตรยิไ์ทย วนัที ่12 

สงิหาคม ของทกุปี ยังถอืเป็นวนัแมแ่หง่ชาต ินอกจากไดแ้สดงความจงรักภักดตีอ่พระผูท้รงเป็นแมข่องแผน่ดนิ ยังไดแ้สดงความ

กตญัญกูตเวท ีและระลกึถงึพระคณุแมซ่ ึง่เป็นผูม้บีทบาทส าคญัตอ่ครอบครัวและสงัคมไทย

   4) จดักจิกรรมปลกูดอกไมถ้วายความจงรกัภกัด ีเมือ่วนัที ่15 สงิหาคม 2560 เพือ่ใหอ้อกดอกบานพรอ้มกนัท่ัวประเทศไทย 

ในชว่งวนัที ่25-26 ตลุาคม 2560 เนือ่งในพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที ่9 ซึง่ชาวมหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

ตา่งส านกึในพระมหากรณุาธคิณุถวายความจงรักภักด ีรว่มกนัปลกูดอกดาวเรอืง ณ บรเิวณแปลงผักพอเพยีง ดา้นขา้งอาคารสริคิณุากร

 ส านักงานอธกิารบด ีมหาวทิยาลัยขอนแกน่

18 สง่เสรมิใหนั้กศกึษามหาวทิยาลัยขอนแกน่ รูค้า่

 รูค้ณุธรรม 12 ประการ สามารถพัฒนานักศกึษา

เป็นนักกจิกรรมเพือ่สงัคม มจีติสาธารณะ มี

ความรับผดิชอบตอ่สงัคม มคีณุธรรมและ

จรยิธรรม มสีขุภาวะทีด่ ีเชน่

• นักศกึษาทีเ่ขา้รว่ม

กจิกรรม    

2,000 คน 14,148 คน 5.00

- คา่ยเตรยีมความพรอ้มนักศกึษาใหม ่

learn how to learn

- สนับสนุน สง่เสรมิการจัดกจิกรรมคา่

อาสาพัฒนา การพัฒนาทักษะผูน้ า พีเ่ลีย้ง

นอ้งใหม ่การเปิดโลกทัศนข์องนักศกึษา

- การพัฒนาบคุลกิภาพ การท างานเป็นทมี เพือ่นชว่ยเพือ่น    2) โครงการแรกพบนกัศกึษาใหมม่หาวทิยาลยัขอนแกน่ ประจ าปีการศกึษา 2560 “นกัศกึษาใหม ่สูอ่อ้มใจ ชาวขอนแกน่

       จัดกจิกรรมเมือ่วนัที ่21-30 กรกฎาคม 2560 ณ ณ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ พระธาตขุามแกน่ ศาลหลักเมอืงขอนแกน่ และวดั

หนองแวงพระอารามหลวง จังหวดัขอนแกน่ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ 1. เพือ่ใหนั้กศกึษาใหมรู่จั้กเพือ่น พี ่และอาจารย ์2. เพือ่ให ้

นักศกึษาใหมรั่กและภาคภมูใิจในมหาวทิยาลัย โดยรอ้ยละของผูเ้ขา้รว่มโครงการตามเป้าหมาย 5,428 คน จากเป้าหมาย 6,000 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 90.56 รอ้ยละความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มโครงการ 86.75 และรอ้ยละของการบรรลวุตัถปุระสงค ์รอ้ยละ 94

   3) โครงการจดัท าเส ือ้นกัศกึษาใหม ่เส ือ้พืน้เมอืง และเสือ้คณะท างานมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ประจ าปีการศกึษา 2560 

จ านวน 8,000 คน

        จัดโครงการจัดท าเสือ้นักศกึษาใหม ่เสือ้พืน้เมอืง และเสือ้คณะท างาน  ประจ าปีการศกึษา 2560 ตามบนัทกึขอ้ความที ่ศธ 

0514.1.7.7/4636 ลงวนัที ่8 ธ.ค. 59 โดยไดรั้บงบประมาณ 3,000,000 บาท  และขออนุมัตกิารจา้งเหมาจัดท าเสือ้นักศกึษาใหม ่

เสือ้พืน้เมอืง และเสือ้คณะท างานมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ประจ าปีการศกึษา 2560 โดยมคีณะกรรมการรา่ง TOR ในการจัดท าเสือ้ 

เพือ่ใหพั้สดกุลาง ด าเนนิการประกวดราคาดว้ยวธิกีารทางอเิลคทรอนกิส ์ตามบนัทกึขอ้ความที ่ ศธ 0514.1.7.7/4839 ลงวนัที ่30 

ธ.ค. 59 โดยการด าเนนิการดงักลา่วไดร้าคาอยูท่ี ่2,800,000 บาท โดยผูรั้บเหมาไดจั้ดสง่เสือ้ทัง้หมดแลว้เมือ่วนัที ่20 ม.ิย. 60

   4) โครงการนกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน่ รูค้า่ รูค้ณุธรรม 12 ประการ

        จัดโครงการเมือ่วนัที ่21-22 เม.ย. 60 ณ พระบรมมหาราชวงั กรงุเทพ มหานคร โดยมวีตัถปุระสงค ์คอื (1) เพือ่สรา้งการรับรู ้

และความเขา้ใจในคา่นยิมหลัก 12 ประการ  (2) เพือ่กระตุน้จติส านกึของนักศกึษามหาวทิยาลัยขอนแกน่ใหป้ระพฤตติามหลักคา่นยิม

ของไทย (3) เพือ่สรา้งการมสีว่นรว่มในการรณรงค ์เผยแพรค่วามรู ้ความเขา้ใจและเชญิชวนใหผู้อ้ ืน่ประพฤตปิฏบิตัติามหลักคา่นยิม

ของไทย ทัง้นี ้กจิกรรมประกอบไปดว้ยการบรรยายพเิศษในหัวขอ้ "คา่นยิมหลัก 12 ประการ" กจิกรรมน านักศกึษาสกัการะพระบรมศพ

ในหลวง ร.9 โดยมผีลงาน คอื (1) รอ้ยละของผูเ้ขา้รว่มโครงการตามเป้าหมาย 41 คน จากเป้าหมาย 60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 68.33  

• ฝ่ายวชิาการและสือ่สาร

องคก์ร

• ฝ่ายพัฒนานักศกึษา

และศษิยเ์กา่สมัพันธ์

• ฝ่ายศลิปวฒันธรรมและ

ชมุชนสมัพันธ์

• กองกจิการนักศกึษา

• คณะ

• จ านวนโครงการ/

กจิกรรม ทีจั่ดขึน้

10 โครงการ/

กจิกรรม

10 

โครงการ/

กจิกรรม

   มหาวทิยาลัย ไดด้ าเนนิการจัดโครงการ/กจิกรรม ดงันี้

   1) โครงการคา่ยรว่มอาสาพฒันาชนบทมหาวทิยาลยัขอนแกน่และมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่คร ัง้ที ่25

       จัดโครงการ ณ หมูบ่า้นขนุชา่งเคีย่น ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืง จังหวดัเชยีงใหม ่เมือ่วนัที ่23-27 ธ.ค. 59  โดยมุง่หวงัให ้

เป็นการเสรมิสรา้งความดแีละใหเ้กดิความสมัพันธอ์นัดรีะหวา่งมหาวทิยาลัยขอนแกน่และมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่เป็นการเปิดโอกาส

ใหนั้กศกึษาไดศ้กึษาเรยีนรูก้ารท างานเป็นทมีและการอยูร่ว่มกนักบัผูอ้ ืน่ และมกีารสรา้งอาคารเอนกประสงค ์จ านวน 1 หลัง กจิกรรม

สง่เสรมิการศกึษาและสง่เสรมิการเกษตร และการเรยีนรูว้ถิชีวีติชมุชนมนัีกศกึษาจากมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตหาดใหญ่

เขา้รว่มกจิกรรมดว้ย ซึง่คา่ยรว่มอาสาพัฒนาชนบท มช.-มข. ครัง้ที ่25 มนัีกศกึษาจากทัง้ 3 มหาวทิยาลัยเขา้รว่มทัง้ส ิน้ 116 คน โดย

แบง่เป็นนักศกึษาจากมหาวทิยาลัยขอนแกน่ จ านวนทัง้ส ิน้ 60 คน  โดยมผีลงาน คอื (1) รอ้ยละของผูเ้ขา้รว่มโครงการตามเป้าหมาย 

60 คน จากเป้าหมาย 60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100  (2) รอ้ยละความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มโครงการรอ้ยละ 78.6  (3) รอ้ยละของการ

บรรลวุตัถปุระสงคข์องโครงการรอ้ยละ 84

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่5 : เป็นองคก์รทีเ่ป็นเลศิดา้นการผลติบณัฑติ หนา้ 47



ผลงานตาม

เป้าหมาย




การ

ประเมนิ

ตนเอง

ผูร้บัผดิชอบ
รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 12 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560)

เป้าหมาย 

(ปีงบประมาณ)

ปี 2560

โครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI)

    5) โครงการบายศรสีูข่วญันกัศกึษาใหม่

        จัดโครงการเมือ่วนัที ่24 กรกฎาคม 2560 เวลา 7.00-16.30 น. ณ ศนูยป์ระชมุอเนกประสงคก์าญจนาภเิษก มข.  รปูแบบการ

จัดงานมกีจิกรรมตอ้นรับนักศกึษาใหม ่บรรยายพเิศษ เสวนา และบายศรสีูข่วญันักศกึษา 

ขออนุมัตงิบประมาณ 950,000.00 บาท งบประมาณทีใ่ชจ้รงิ 810,924.13  บาท  มเีป้าหมายผูเ้ขา้รว่มงานเป็นนักศกึษาใหมร่ะดบั

ปรญิญาตรจี านวน 7,000 คน มผีูเ้ขา้รว่มโครงการจรงิ จ านวน 6,308 คน คดิเป็นรอ้ยละ 90.11  ความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มโครงการ 

รอ้ยละ 85.76  และรอ้ยละของการบรรลวุตัถปุระสงคโ์ครงการ  รอ้ยละ 87.28

   6) โครงการเปิดโลกทศันน์กัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน่สูค่วามเป็นสากล คร ัง้ที ่14

        ไดรั้บอนุมัตงิบประมาณ เป็นจ านวนเงนิ 1,000,000.บาท มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ (1) ใหนั้กศกึษามหาวทิยาลัยขอนแกน่ไดเ้รยีนรู ้

ทางดา้นภาษาตา่งประเทศทักษะทางดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ทักษะการสือ่สาร การพูด การฟัง การพัฒนาบคุลกิภาพทักษะ

การมภีาวะผูน้ า (2) เพือ่เปิดโลกทัศนใ์หนั้กศกึษามหาวทิยาลัยขอนแกน่ไดศ้กึษาและตระหนักถงึความแตกตา่งของวฒันธรรม  สงัคม 

วถิชีวีติ เศรษฐกจิ การเมอืงและการศกึษาระหวา่งประเทศไทยประเทศเวยีดนาม  (3) เพือ่ใหนั้กศกึษามหาวทิยาลัยขอนแกน่กบั

มหาวทิยาลัย/สถาบนัทีไ่ปศกึษาดงูานไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเห็นกบันักศกึษามหาวทิยาลัยในประเทศและตา่งประเทศ โดยแบง่เป็น 2

 กลุม่ คอื กลุม่ที ่1 มคีณะกรรมการบรหิารองคก์รนักศกึษา คณะกรรมการสภานักศกึษา และนายกสโมสรนักศกึษาทกุคณะ ณ 

Vietnam National University of Agriculture ฮานอย ประเทศเวยีดนาม เมือ่วนัที ่23-27 กมุภาพันธ ์2560 เป็นจ านวนเงนิ 797,400

 บาท (เจ็ดแสนเกา้หมืน่เจ็ดพันสีร่อ้ยบาทถว้น) มผีูเ้ขา้รว่ม 54 คน จากเป้าหมาย 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 91.52 รอ้ยละความพงึพอใจ

ของผูเ้ขา้รว่มโครงการ รอ้ยละ 90.60  รอ้ยละของการบรรลวุตัถปุระสงคข์องโครงการ  รอ้ยละ 84.04  กลุม่ที ่2 ประกอบดว้ยชมรม

นักศกึษาสงักดัองคก์ารนักศกึษา รองประธานหอพักนักศกึษา ณ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่จังหวดัเชยีงใหม ่เมือ่วนัที ่8-10 กมุภาพันธ ์

2560 เป็นจ านวนเงนิ 202,600 บาท (สองแสนสองพันหกรอ้ยบาทถว้น) มผีูเ้ขา้รว่ม 41 คน จากเป้าหมาย 71 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

57.74 รอ้ยละความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มโครงการ รอ้ยละ 90.66 รอ้ยละของการบรรลวุตัถปุระสงคข์องโครงการ รอ้ยละ 89.77  ทัง้นี้

 ไดด้ าเนนิกรการเบกิจา่ยแลว้ตามบนัทกึขอ้ความที ่ศธ 0514.1.7.7/776 วนัที ่13 มนีาคม 2560

  7) โครงการอบรมนกัศกึษาเครอืขา่ยเฝ้าระวงัมหาวทิยาลยัขอนแกน่ (KKUWATCH) 

        จัดโครงการเมือ่วนัที ่25 มนีาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. สถานที ่หอ้งประชมุ 1 กองกจิการนักศกึษา 

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ รปูแบบกจิกรรม จัดอบรมใหค้วามรู/้ปฏบิตั ิเรือ่ง ระเบยีบขอ้บงัคบัวา่ดว้ยวนัิยนักศกึษา วทิยากร ผศ.นรนิทร ์

จันทรศ์ร ีผูช้ว่ยอธกิารบดฝ่ีายพัฒนานักศกึษาและศษิยเ์กา่สมัพันธ ์เรือ่ง เทคนคิการหาขา่วและการรายงานผล วทิยากร พ.อ.จตรุพงศ์

 บกบน รอง ผอ.รมน. จังหวดัขอนแกน่ เรือ่ง ศลิปะการป้องกนัตวั วทิยากร จากส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร มข. 

จ านวน 5 คน ใชง้บประมาณทัง้สิน้ 34,043.94 บาท (สามหมืน่สีพั่นสีส่บิสามบาทเกา้สบิสีส่ตางค)์ มนัีกศกึษาเขา้รว่มโครงการจ านวน

 50 คน

    8) โครงการพฒันาภาวะการเป็นผูน้ า

         จัดโครงการวนัที ่4-5 กมุภาพันธ ์2560  ณ หอ้งประชมุ 1 กองกจิการนักศกึษา  มหาวทิยาลัยขอนแกน่ โดยมวีทิยากร คอื 

อาจารยบ์ญุญฤทธิ ์ สมบตัหิลายและคณะ  มวีตัถปุระสงค ์(1) เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมรูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกบัภาวะการเป็นผูน้ า (2) เพือ่

เพิม่พูนประสบการณ์เกีย่วกบัการฝึกปฏบิตัดิา้นการพัฒนาภาวการณ์เป็นผูน้ า (3) เพือ่พัฒนาผูเ้ขา้อบรมใหม้บีคุลกิภาพการเป็นผูน้ า  

ใชง้บประมาณด าเนนิการ 28,480  บาท มนัีกศกึษาสนใจเขา้รว่มโครงการ 63 คน คดิเป็น 126 %  ความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่ม

โครงการรอ้ยละ 89.40  และผูเ้ขา้รว่มโครงการมคีวามรูเ้พิม่ข ึน้ตามวตัถปุระสงคข์องโครงการ 100 %

    9) โครงการวนันกักจิกรรม ปีการศกึษา 2559

         จัดเมือ่วนัที ่24 มนีาคม 2560 ณ ลานเวท ีอาคารองคก์รกจิกรรมนักศกึษา มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ซึง่โครงการดงักลา่วจัดท า

ขึน้เพือ่มอบกติตบิตัรเชดิชเูกยีรตแิกนั่กศกึษาทีท่ ากจิกรรมเสรมิหลักสตูรทกุดา้น และเพือ่ใหนั้กศกึษาเกดิความภาคภมูใิจจาก

ประสบการณ์ในการเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิหลักสตูรและสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัการด าเนนิชวีติใหม้คีณุภาพและประสบความส าเร็จ

ตอ่ไป ทัง้ยังเป็นการเสรมิสรา้งความสมัพันธอ์นัดรีะหวา่งผูบ้รหิารมหาวทิยาลัย บคุลากรของมหาวทิยาลัย ซึง่ในปีการศกึษา 2559 มี

นักศกึษาทีป่ฏบิตังิานกจิกรรมเสรมิหลักสตูรดเีดน่ ทัง้ส ิน้ 258  คน โดยแบง่เป็น (1) นักกจิกรรมดเีดน่ในสว่นองคก์ารนักศกึษา/สภา

นักศกึษา/สโมสรนักศกึษาคณะ/ประธานชมรม จ านวน 148 คน (2) นักกจิกรรมดเีดน่ในสว่นส านักงานบรหิารจัดการหอพักนักศกึษา 

จ านวน 50 คน (3) นักกจิกรรมดเีดน่ ในสว่นส านักงานการกฬีา จ านวน 60  คน โดยมผีูเ้ขา้รว่มโครงการทัง้ส ิน้(รวมผูบ้รหิาร บคุลากร 

และนักศกึษา) 150 คนคดิเป็นรอ้ยละ 42.85 รอ้ยละความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มโครงการรอ้ยละ 75.6  รอ้ยละของการบรรลุ

วตัถปุระสงคข์องโครงการรอ้ยละ 82 .8 ทัง้นี ้ไดด้ าเนนิการเบกิจา่ยแลว้ตามบนัทกึขอ้ความที ่ศธ 0514.1.7.7/940 ลว. 27 มนีาคม 

2560
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   10) โครงการไหวค้รมูหาวทิยาลยัขอนแกน่

          จัดเมือ่วนัที ่31 สงิหาคม 2560 ณ ศนูยป์ระชมุอเนกประสงคก์าญจนาภเิษก มหาวทิยาลัยขอนแกน่ โดยมวีตัถปุระสงคส์บืทอด

วฒันธรรมและประเพณีอนัดงีามของไทยและเป็นการระลกึถงึพระคณุของบรูพคณาจารย ์และครอูาจารย ์กจิกรรมประกอบไปดว้ย พธิี

ไหวค้ร ูไหวอ้าจารยอ์าวโุส การมอบมอบใบเกยีรตบิตัร อนัไดแ้ก ่เกยีรตบิตัรนักศกึษาผลการเรยีนเฉลีย่สงูสดุประจ าคณะประจ าปี

การศกึษา 2559, เกยีรตบิตัรนักศกึษาสรา้งชือ่เสยีงประจ าคณะ ประจ าปีการศกึษา 2559 ,โลร่างวลันักศกึษาหน่วยกจิกรรมสงูสดุ 

ประจ าปีการศกึษา 2559 นายวรีะยทุธ แสนอาจ นักศกึษาชัน้ปีที ่6 คณะสตัวแพทยศาสตร,์ โลร่างวลัคณะทีนั่กศกึษาเขา้รว่มกจิกรรม

การเรยีนรูแ้บบบรูณาการเฉลีย่สงูสดุประจ าปีการศกึษา 2559 คณะสตัวแพทยศาสตร,์ โลร่างวลัคณะจัดโครงการกจิกรรมการเรยีนรู ้

แบบบรูณาการสงูสดุ ประจ าปีการศกึษา 2559 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร,์ รางวลัคณะทีบ่รจิาคโลหติ และรางวลัพานไหวค้รู

ประจ าปีการศกึษา 2560 โดยกจิกรรมดงักลา่วมนัีกศกึษาเขา้รว่ม 1,955 คน (จากเป้าหมาย 2,500 คน คดิเป็นรอ้ยละ 78.2)

19 โครงการสนับสนุนฟ้ืนฟคูวามสมัพันธแ์ละ

พัฒนาความรว่มมอืกบัประเทศในภมูภิาค (สห

กจิศกึษา)

• จ านวนนักศกึษา

เขา้รว่มสหกจิศกึษา

ในอาเซยีน

152 คน 152 คน    มหาวทิยาลัยไดส้นับสนุนใหม้กีารจัดการศกึษาแบบสหกจิศกึษา (Co-operative Education) โดยเป็นการศกึษารว่มกนัระหวา่ง

มหาวทิยาลัยกบัองคก์รผูใ้ชบ้ณัฑติ เป็นระบบการศกึษาทีเ่นน้การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ทีไ่ดรั้บจากสถานประกอบการอยา่งมรีะบบ 

โดยจัดใหม้กีารเรยีนในสถานศกึษารว่มกบัการจัดใหนั้กศกึษาไปปฏบิตังิานจรงิในองคก์รผูใ้ชบ้ณัฑติในฐานะพนักงานชัว่คราว ณ 

สถานประกอบการทีใ่หค้วามรว่มมอื นักศกึษาทีเ่ลอืกเรยีนรายวชิาสหกจิศกึษาสามารถเรยีนรูป้ระสบการณ์จรงิจากการไปปฏบิตังิาน ท า

ใหไ้ดรั้บทราบดว้ยตนเองวา่ขาดความรูใ้นเรือ่งใดทีจ่ าเป็นตอ่การประกอบวชิาชพี รวมทัง้การพัฒนาตนในการอยูร่ว่มกบัสงัคม การ

ปฏบิตัตินทีเ่หมาะสมตอ่ผูร้ว่มงาน และผูบ้รหิาร รวมทัง้ความเจรญิกา้วหนา้ในเทคโนโลยสีมัยใหม ่ความรูเ้หลา่นีน้ ามาซึง่การพัฒนา

ตนเองของนักศกึษากอ่นทีจ่ะส าเร็จการศกึษา และท าใหนั้กศกึษาเหลา่นีเ้ป็นบณัฑติทีม่คีณุภาพตรงตามความตอ้งการของสถาน

ประกอบการ สามารถมองเห็นแนวทางในการประกอบอาชพี และเป็นประชากรทีท่รงคณุคา่ของสงัคมและประเทศชาต ิส านักงาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษา ไดเ้ล็งเห็นถงึประโยชนข์องการน าสหกจิศกึษามาชว่ยพัฒนาศกัยภาพของนสิตินักศกึษาใหม้คีวามพรอ้ม

ในการประกอบอาชพี ตรงตามความตอ้งการของสถานประกอบการ โดยการจัดท าโครงการพัฒนาสหกจิศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาขึน้ 

เพราะเล็งเห็นวา่ โครงการพัฒนาสหกจิศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษานี ้เป็นโครงการทีส่ามารถพัฒนานักศกึษาใหเ้ป็นบณัฑติทีม่ี

สมรรถนะตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติและตลาดแรงงาน ซึง่มสีว่นชว่ยในการพัฒนาประเทศใหม้คีวามสามารถแขง่ขนักบั

นานาอารยประเทศได ้

   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ปีการศกึษา 2559) มนัีกศกึษาทีเ่ขา้รว่มสหกจิศกึษาอาเซยีน จ านวนทัง้ส ิน้ 152 คน ใชง้บประมาณ

จ านวนทัง้ส ิน้ 12,506,100 บาท  ดงันี้

   1) คณะแพทยศาสตร ์จ านวน 1 คน

   2) คณะสตัวแพทยศาสตร ์จ านวน 1 คน

   3) คณะเกษตรศาสตร ์จ านวน 33 คน

   4) คณะวทิยาศาสตร ์จ านวน 17 คน

   5) คณะเทคโนโลย ีจ านวน 4 คน

   6) คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์จ านวน 34 คน

   7) คณะบรหิารธรุกจิและการบญัช ีจ านวน 17 คน

   8) วทิยาลัยการปกครองทอ้งถิน่ จ านวน 31 คน

   9) วทิยาลัยนานาชาต ิจ านวน 6 คน

   10) คณะสงัคมศาสตรบ์รูณาการ จ านวน 8 คน

   โดยนักศกึษาทัง้ 152 คน ไดส้หกจิศกึษาในประเทศอาเซยีน คอื (1) เวยีดนาม  42 คน (2) สปป.ลาว 36 คน (3) เมยีนมาร ์3 คน 

(4) กมัพูชา 4 คน (5) อนิโดนเีซยี 26 คน (6) มาเลเซยี 22 คน (7) ฟิลปิปินส ์10 คน (8) สงิคโปร ์9 คน

• ฝ่ายวชิาการและสือ่สาร

องคก์ร

• ฝ่ายการตา่งประเทศ

• ส านักบรหิารและพัฒนา

วชิาการ

• กองวเิทศสมัพันธ์

5.00

20 การประเมนิสมรรถนะ/ทักษะของนักศกึษาที่

สอดคลอ้งกบัทักษะในศตวรรษที ่21 อาท ิ

ทักษะดา้นการวจัิยและนวตักรรม ทักษะความ

เป็นสากล ทักษะดา้นการสือ่สาร ทักษะดา้น 

ICT มคีวามรับผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้มทีย่ั่งยนื 

เป็นตน้ พรอ้มจัดท า SkillTranscript รับรอง

ทักษะของนักศกึษา

• มกีารประเมนิ

สมรรถนะ

มี มี     มหาวทิยาลัย ไดด้ าเนนิการจัดสอบวดัความรูค้วามสามารถทางคอมพวิเตอรฯ์ ขัน้พืน้ฐาน เพือ่ก าหนดมาตรฐานความรู ้

ความสามารถทางคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้พืน้ฐาน ส าหรับนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ใชเ้ป็น

หลักสตูรของมหาวทิยาลัยในการพัฒนาศกัยภาพทางดา้นคอมพวิเตอรฯ์ ส าหรับนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีบณัฑติของมหาวทิยาลัย

ไดรั้บการพัฒนาและรับรองความรูค้วามสามารถทางคอมพวิเตอรฯ์ ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การประกอบอาชพี โดยไดด้ าเนนิการเปิดรับ

สมัครนักศกึษาเพือ่เขา้สอบมาตรฐานความรูค้วามสามารถทางคอมพวิเตอรฯ์ ผา่นระบบการสมัครสอบฯ https://ems.kku.ac.th/ โดย

ใหนั้กศกึษาสมัครดว้ยตนเองและจะตอ้งมาท าการยนืยันสทิธิใ์นการเขา้สอบตามวนัเวลาทีก่ าหนด มฉิะนัน้นักศกึษาจะหมดสทิธิใ์นการ

สอบหากไมม่กีารยนืยันสทิธิ ์มกีารประชาสมัพันธใ์หนั้กศกึษาไดท้ราบถงึขัน้ตอนของการสอบฯ ผา่นชอ่งทางตา่งๆ เชน่ เว็ปไซต์

หน่วยงาน ป้ายประชาสมัพันธ ์และหนังสอืทางราชการไปยังคณะ เป็นตน้

• ฝ่ายพัฒนานักศกึษา

และศษิยเ์กา่สมัพันธ์

• ฝ่ายวชิาการและสือ่สาร

องคก์ร

• กองกจิการนักศกึษา

• ส านักนวตักรรมการ

เรยีนการสอน

5.00
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กลยทุธท์ ี ่5 การพฒันาการเป็นผูป้ระกอบการใหมใ่หแ้กน่กัศกึษา 

21 สรา้งจติวญิญาณ และปลกูฝังการเป็น

ผูป้ระกอบการใหแ้กนั่กศกึษามพีืน้ฐานแนวคดิ

ความเป็นผูน้ า การท างานรว่มกบัผูอ้ ืน่ ความเป็น

 Entrepreneurship และมแีนวคดิในการพัฒนา

นวตักรรม/ทรัพยส์นิทางปัญญาของ มข. ไป

เพิม่มลูคา่เป็นผลติภัณฑค์ณุภาพ

• จ านวนนักศกึษา

เขา้รว่มโครงการบม่

เพาะวสิาหกจิ

ไมน่อ้ยกวา่ 

2,000 คน

2,938 คน    มหาวทิยาลัย มกีารสง่เสรมิกจิกรรมการเรยีนการสอนเพือ่พัฒนาหลักสตูรดา้นความเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneurship 

Education) ภายใตโ้ครงการพัฒนาธรุกจินวตักรรมเกดิใหมท่ีม่กีารเตบิโตสงู (Innovative Startup) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

โดยมกีารจัดกจิกรรมทัง้หมด 13 กจิกรรม มนัีกศกึษาเขา้รว่มโครงการทัง้ส ิน้ 2,938 คน ดงันี้

   กจิกรรมสรา้งแนวคดิและสูร่ปูแบบการด าเนนิธรุกจินวตักรรมอยา่งเขม้ขน้ ประกอบดว้ย

   1) โครงการประกวดนวตักรรม Internet of Things (IoT) เพือ่อตุสาหกรรมโลจสิตกิส ์(IoT Makerthon 2017) : จัด

ระหวา่งวนัที ่7 - 10 สงิหาคม 2560 ตลอด 24 ชัว่โมง ณ พืน้ที ่Maker Space ชัน้ 3 โซน 24 ชม. ซึง่การจัดงานครัง้นีเ้ป็นการ

ประกวดนวตักรรม Internet of Things (IOT) เพือ่อตุสาหกรรมโลจสีตกิส ์ของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและปรญิญาโท ของคณะ

วศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่

   2) โครงการสง่เสรมิศกัยภาพผูป้ระกอบการรุน่ใหมใ่นกลุม่ภมูภิาคลุม่น า้โขง (Mekong Sub region Entrepreneur 

Start Up) : จัดเมือ่วนัที ่2 มถินุายน 2560 ณ โรงแรมรอยัล นาคารา อ.เมอืง จ.หนองคาย  โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เปิดโอกาสให ้

นักศกึษา มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัทักษะในการประกอบธรุกจิ และเล็งเห็นความส าคญัในการวางแผนธรุกจิเพือ่สรา้งโอกาสและ

พัฒนาสูก่ารเป็นผูป้ระกอบการรุน่ใหมไ่ด ้เปิดโอกาสใหพ้บปะและแลกเปลีย่นประสบการณ์กบันักธรุกจิทีป่ระสบความส าเร็จ และ

สามารถน าแนวคดิธรุกจิทีต่นเองสนใจและพรอ้มทีจ่ะน าแนวคดิมาปฏบิตัใิหเ้กดิผลทางธรุกจิ โดยก าหนดกลุม่เป้าหมายคอืนักศกึษา

ระดบัปรญิญาตรทีีม่คีวามสนใจอยากมธีรุกจิเป็นของตนเองจ านวน 74 คน ใชร้ะยะเวลาในการอบรม มเีนือ้หาทีน่่าสนใจเกีย่วกบั (1) 

การเสวนาจดุประกายแนวคดิธรุกจิ Start Up (2) การบรรยายจดุประกายความคดิการเป็นผูป้ระกอบการ (2) การวางแผนธรุกจิ และการ

ฝึกปฏบิตักิารเขยีนแผนธรุกจิ ดว้ยเครือ่งมอื Lean Canvas (3) การตลาดธรุกจิใหม ่และการระบลุกูคา้เป้าหมาย (4) การประมาณการ

มลูคา่ตลาดและยอดขาย การวเิคราะหท์างการเงนิส าหรับผูป้ระกอบการ (5) การทดสอบแนวคดิธรุกจิ กบั กลุม่ลกูคา้เป้าหมาย (6) 

การสรา้งโอกาสและพัฒนาสูก่ารเป็นผูป้ระกอบการรายใหมไ่ด ้กอ่ใหเ้กดิการตอ่ยอดไอเดยีทางธรุกจิทีส่ามารถน าไปพัฒนาเป็นแอพ

พลเิคชนัไดใ้นอนาคต

• ฝ่ายวชิาการและสือ่สาร

องคก์ร

• ส านักงานอทุยาน

วทิยาศาสตร์

• คณะ/หน่วยงาน

5.00

   3) โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร Mini Workshop : จัดเมือ่วนัที ่29 พ.ค. - 1 ม.ิย 2560 นี ้ณ อาคารส านักศกึษาท่ัวไป 

(พจน ์สารสนิ) ชัน้ 3 หอ้ง G315 ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของโครงการ  Startup Thailand Academy ภายใตก้ารสนับสนุน จาก

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีจัดการอบรมใหค้วามรูแ้ละฝึกปฏบตัจิรงิ ในแนวคดิธรุกจิและการตลาดเบือ้งตน้  เพือ่เป็น

ผูป้ระกอบการรายใหม ่(Startup) หรอืน ามาบรหิารตอ่ยอดธรุกจิทา่นใหเ้ตบิโตไดไ้วอยา่งกา้วกระโดด

   4) โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร Workshop for Startup 

   5) Graduate Entrepreneur Science & Technology Startup : G.E.T. Startup 

   6) KKU Makerthon 2017 

   กจิกรรมสรา้งแรงบนัดาลใจ (Inspiration Activities) ประกอบดว้ย

   1) ชวีเคมเีชงิบรูณาการ (ความรูเ้บือ้งตน้ในการเป็นผูป้ระกอบการ) ม ี

   2) จัมป์แคมปัส สตารท์อพัออนทัวรค์รัง้ที ่1 (Jump Campus Startup on tour) 

   3) การจัดการธรุกจิฟารม์  (FARM BUSINESS MANAGEMENT)

   4) การเตรยีมพรอ้มเป็นผูป้ระกอบการอสิระคลนิกิ

   5) จดุประกายนักธรุกจิรุน่เยาว์

   6) การเงนิและการลงทนุ : จัดเมือ่ที ่10 มถินุายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. คณะบรหิารธรุกจิและการบญัช ี

มหาวทิยาลัยขอนแกน่  รว่มกบั ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  จัดการอบรม หอ้งเรยีนนักลงทนุ@ขอนแกน่ โดยกจิกรรม ตลาด

หลักทรัพยฯ์สญัจร@ขอนแกน่ ภายใตแ้นวคดิ หอ้งเรยีนนักลงทนุ ในครัง้นี ้จัดขึน้ตอ่เนือ่งเป็นปีที5่ โดยไดเ้ชญิผูเ้ชีย่วชาญในแวดวง

ตลาดทนุมาถา่ยทอดความรูเ้รือ่งการลงทนุ ซึง่ในวนันีผู้เ้ขา้รว่มการอบรมจะไดเ้รยีนรูพ้ืน้ฐานการลงทนุในหุน้แบบ Step by step ซึง่จะ

ท าใหเ้ขา้ใจหลักการ วธิกีาร และแนวทางในการลงทนุในหุน้อยา่งถกูตอ้งรวมทัง้เทคนคิการสรา้งพอรต์หุน้ และพืน้ฐานการวเิคราะห์

ปัจจัยเทคนคิ ซึง่เป็นเครือ่งมอืวเิคราะหท์ีจ่ะท าใหท้า่นรูจั้งหวะในการลงทนุ และน ามาประกอบการตดัสนิใจลงทนุอยา่เหมาะสม

   7) Branding Design
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ผลงานตาม

เป้าหมาย




การ

ประเมนิ

ตนเอง

ผูร้บัผดิชอบ
รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 12 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560)

เป้าหมาย 

(ปีงบประมาณ)

ปี 2560

โครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI)

22 สนับสนุนนักศกึษา/ศษิยเ์กา่ทีม่ศีกัยภาพและ

ผลงานเขา้สูโ่ครงการการบม่เพาะธรุกจิ 

(Business Incubation) หรอืการเตรยีมความ

พรอ้มเป็นผูป้ระกอบการใหม ่สนับสนุนโอกาส

ใหเ้ขา้ถงึแหลง่ทนุจากภายนอก หรอืโครงการ

รว่มลงทนุ (Venture Capital) ของมหาวทิยาลัย

• จ านวนโครงกา

รว่มลงทนุกบั

ภาคเอกชน

2 โครงการ 2 โครงการ    มหาวทิยาลัย โดยหน่วยบม่เพาะธรุกจิเทคโนโลย ีส านักงานอทุยานวทิยาศาสตร ์ จัดโครงการคดัเลอืกผูป้ระกอบการรุน่ใหม ่"ผูท้ี่

ก าลังเริม่ท าธรุกจิ และมผีลติภัณฑอ์ยูแ่ลว้" ทีต่อ้งการเพิม่ศกัยภาพ ดา้นการกระบวนการผลติ การเพิม่ยอดขาย หรอืการพัฒนาธรุกจิ 

หรอืพัฒนาผลติภัณฑ ์บรรจภัุณฑด์ว้ยนวตักรรม ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มกีารบรกิาร ไดแ้ก ่(1) ใหค้ าปรกึษาและวางแผน

การตลาด (2) ใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัมาตรฐานตา่งๆ (3) ออกแบบและพัฒนาผลติภัณฑ ์บรรจภัุณฑ ์(4) ออกบธูและจัดแสดงสนิคา้  

(5) เพิม่ชอ่งทางการจัดจ าหน่าย

   โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มกีารด าเนนิงานทีส่ าคญั ดงันี้

   1) โครงการ Research to market (R2M)  มงีานวจัิยออกสูเ่ชงิพานชิย ์คอื  (1) แคปซลูดลิลเีนยีส าหรับตา้นโรคอลัไซเมอร ์บรษัิท

 บรษัิท อารท์เูอ็ม โซลชูัน่(ประเทศไทย) จ ากดั  (2) สบูท่ีม่ยีางนาเป็นสว่นประกอบ บรษัิทอะลาตสั จ ากดั  

       ทัง้นีไ้ดม้กีารน าผลงานวจัิยจากมหาวทิยาลัยขอนแกน่ทีม่กีารจดทรัพยส์นิทางปัญญาออกสูเ่ชงิพานชิย ์คอื งานวจัิย สบูย่างนา 

อนุสทิธบิตัร เลขทีค่ าขอ 15030000587  ยืน่เมือ่วนัที ่26 กมุภาพันธ ์2558 ) เป็นผลติภัณฑ ์ภายใตก้ารสนับสนุนของส านักงาน

อทุยานวทิยาศาสตรม์หาวทิยาลัยขอนแกน่  โดยชือ่ผูเ้ขา้รับการบม่เพาะ นางสาวนภิาพร นาโสก บรษัิท อะลาตสั จ ากดั โดยส านักงาน

อทุยานวทิยาศาสตรส์นับสนุนในดา้นตา่งๆ เชน่ (1) การพัฒนาทักษะดา้นการตลาดและการบญัช ี (2) การเพิม่ชอ่งทางการจัด

จ าหน่ายทัง้ในและตา่งประเทศ (3) ทีป่รกึษาดา้นวชิาการทีเ่กีย่วของกบัการพัฒนาสนิคา้  (4) การวางแผนดา้นการตลาดการ

ประชาสมัพันธ ์(5) การออกแบบผลติภัณฑ ์การสรา้งแบรนด ์(6) การใหบ้รกิารดา้นการผลติและการควบคมุคณุภาพของผลติภัณฑ ์(7)

 การบรหิารจัดการดา้นเงนิทนุ การด าเนนิธรุกจิใหป้ระสบความส าเร็จ เป็นตน้

   2) การพัฒนาผลติภัณฑร์ะบบการจัดการสารสนเทศชมุชน http://www.cinfo.co.th  โดยเป็นผลงานการวจัิยและพัฒนาของ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ (หนังสอืรับรองการแจง้ขอ้มลูลขิสทิธิ ์เลขที ่ว1. 5510 ประเภทงานวรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรม

คอมพวิเตอร ์ชือ่ผลงาน ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารจัดการ ชมุชน ตามค าขอแจง้ขอ้มลูลขิสทิธิ ์เลขที ่327428 เมือ่วนัที ่28 เดอืน

 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) เป็นผลติภัณฑ ์ภายใตก้ารสนับสนุนของส านักงานอทุยานวทิยาศาสตรม์หาวทิยาลัยขอนแกน่ และเป็น

โครงการนวตักรรมทีไ่ดรั้บ การสนับสนุนจากส านักงานนวตักรรมแหงช่าต ิมโีครงสรา้งประกอบดว้ยขอ้มลู 4 ระบบใหญ ่44 ระบบยอ่ย  

ชือ่ผูเ้ขา้รับการบม่เพาะ นายเผด็จ จนิดา บรษัิท สารสนเทศชมุชน จ ากดั โดยส านักงานอทุยานวทิยาศาสตรส์นับสนุน (1)  ปรกึษาและ

เชีย่วชาญดา้นออกแบบกราฟฟิค (2) ทีป่รกึษาดา้นการตลาด (3) ออกบทูประชาสมัพันธใ์นงานตา่งๆ  (4) การจับคูธ่รุกจิ

• ฝ่ายวจัิยและการ

ถา่ยทอดเทคโนโลยี

• ส านักงานอทุยาน

วทิยาศาสตร์

• คณะ/หน่วยงาน

5.00

ระดบัความส าเร็จของโครงการ จ านวน 22 โครงการ = 4.91

รอ้ยละ = 98.18
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ระดบั 1   หมายถงึ   ผลการปฏบิตังิาน  ควรปรับปรงุอยา่งเรง่ดว่น  (รอ้ยละ 1.00 -  29.99) 

กลยทุธท์ ี ่1 สรา้งความเขม้แข็งในงานวจิยัทีเ่ป็นความโดดเดน่ของ มข. ไปสูร่ะดบัสากล

1 สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืดา้นการวจัิยกบั

มหาวทิยาลัยชัน้น าหรอืนักวจัิยชัน้น าของโลก 

โดยเฉพาะกบัมหาวทิยาลัยคูค่วามรว่มมอืใน

สาขาทีเ่ป็นประโยชนต์อ่สงัคมไทยและสงัคมโลก

 และสอดคลอ้งกบัความโดดเดน่ดา้นการวจัิย 

ของ มข.

• จ านวนความรว่มมอืกบั

มหาวทิยาลัยชัน้น า

ไมน่อ้ยกวา่ 

10 แหง่

25 แหง่    เครอืขา่ยพันธมติรมหาวทิยาลัยเพือ่การวจัิย (Research University Network : RUN) เป็นความรว่มมอืภายใตบ้นัทกึความ

เขา้ใจฯ ลงวนัที ่5 มนีาคม 2558 ระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษา จ านวน 7 สถาบนั ประกอบดว้ย 1. จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  2.

 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ 3. มหาวทิยาลัยขอนแกน่  4. มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 5. มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ 6. 

มหาวทิยาลัยมหดิล  และ 7. มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์ โดยมเีจตนารมณ์รว่มกนัทีจ่ะประสานความรว่มมอืทางวชิาการใน

การวจัิยและพัฒนาเพือ่สง่เสรมิการวจัิยของเครอืขา่ยฯ พัฒนาองคค์วามรู ้นวตักรรม เพือ่การพัฒนาเศรษฐกจิ สงัคม และขดี

ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศสูก่ารเป็นศนูยก์ลางทางการศกึษาและวจัิยในระดบัภมูภิาค  แนวคดิในการด าเนนิการ

ใชค้วามรว่มมอืระหวา่งมหาวทิยาลัยในการสรา้งและพัฒนาศกัยภาพของนักวจัิยของไทย  มเีป้าหมายส าคญัคอื การพัฒนา 

Inter - University Clusters ทีต่อบสนองตอ่ความตอ้งการของประเทศ  โดยมคีณะกรรมการเครอืขา่ยพันธมติรมหาวทิยาลัย

เพือ่การวจัิย (Research University Network: RUN)  เป็นคณะท างานเพือ่การขบัเคลือ่นความรว่มมอืดงักลา่ว

    ส าหรับความรว่มมอืดา้นการวจัิย, ดา้นการแลกเปลีย่นนักศกึษา, ดา้นการแลกเปลีย่นอาจารย/์บคุลากร, ดา้นการบรกิาร

วชิาการ, ดา้นการจัดประชมุ/สมัมนาทางวชิาการรว่ม ของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ กบัมหาวทิยาลัยชัน้น าระดบัโลก มจี านวน

ทัง้ส ิน้ 25 แหง่ คอื 

   1) คณะพยาบาลศาสตร ์กบั National University of Singapore 

   2) คณะแพทยศาสตร ์กบั National University of Singapore 

   3) คณะพยาบาลศาสตร ์กบั Kyoto University 

   4) คณะเภสชัศาสตร ์กบั Chinese University of Hong Kong  

   5) สถาบนัภาษา กบั University of Sydney 

   6) มหาวทิยาลัยขอนแกน่ กบั University of Queensland 

   7) คณะแพทยศาสตร ์กบั Osaka University 

   8) คณะสาธารณสขุศาสตร ์กบั National Taiwan University 

   9) คณะทันตแพทยศาสตร ์กบั Tohoku University 

• ฝ่ายวจัิยและการ

ถา่ยทอดเทคโนโลยี

• ฝ่ายการตา่งประเทศ

• กองบรหิารงานวจัิย

• คณะ/หน่วยงาน

5.00

   10) คณะแพทยศาสตร ์กบั Tohoku University 

   11) คณะแพทยศาสตร ์กบั University of Nottingham 

   12) มหาวทิยาลัยขอนแกน่ กบั Katholieke Universiteit Leuven (Group-T) 

   13) มหาวทิยาลัยขอนแกน่ กบั Katholieke Universiteit Leuven (Group-T) 

   14) คณะวศิวกรรมศาสตร ์กบั Karlsruhe Institute of Technology 

   15) คณะวทิยาศาสตร ์กบั Trinity College Dublin 

   16) คณะเทคนคิการแพทย ์กบั University of Western Australia 

   17) คณะแพทยศาสตร ์กบั Yonsei University 

   18) คณะวทิยาศาสตร ์กบั Aarhus University

   19) มหาวทิยาลัยขอนแกน่ กบั Free University of Berlin

   20) คณะแพทยศาสตร ์กบั Queen Mary University of London

   21) คณะเทคนคิการแพทย ์กบั University of London

   22) คณะเภสชัศาสตร ์กบั Kyushu University

   23) มหาวทิยาลัยขอนแกน่ กบั University of VIenna

   24) คณะแพทยศาสตร ์กบั University of Liverpool

   25) มหาวทิยาลัยขอนแกน่ กบั University of Technology Sydney

การประเมนิระดบัความส าเร็จของโครงการ

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่6 : เป็นองคก์รทีเ่ป็นเลศิดา้นการวจิยั

เป้าหมาย

(ปีงบประมาณ)

ปี 2560

ระดบั 2   หมายถงึ   ผลการปฏบิตังิาน  ปรับปรงุ   (รอ้ยละ 30.00 -  49.99)

ระดบั 4   หมายถงึ   ผลการปฏบิตังิาน  ด ี  (รอ้ยละ 70.00 - 89.99)

ระดบั 3   หมายถงึ   ผลการปฏบิตังิาน  พอใช ้  (รอ้ยละ 50.00 -  69.99)

ระดบั 5   หมายถงึ   ผลการปฏบิตังิาน  ดมีาก   (รอ้ยละ 90.00 - 100.00)

ผลงานตาม

เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 12 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560)




การ

ประเมนิ

ตนเอง

ผูร้บัผดิชอบโครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI)
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เป้าหมาย

(ปีงบประมาณ)

ปี 2560

ผลงานตาม

เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 12 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560)




การ

ประเมนิ

ตนเอง

ผูร้บัผดิชอบโครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI)

2 จัดกจิกรรม Symposium กบัมหาวทิยาลัยคูค่วาม

รว่มมอืในสาขาทีเ่ป็นความโดดเดน่ของแตล่ะ

สถาบนั เพือ่แลกเปลีย่นและสรา้งความรว่มมอื

ดา้นการวจัิยระหวา่งสถาบนัทัง้สอง

• มกีารจัดกจิกรรม 1 กจิกรรม 1 กจิกรรม    มหาวทิยาลัยขอนแกน่ โดยคณะศกึษาศาสตร ์จัดการประชมุวชิาการ ICER 2017 หรอืการประชมุวชิาการนานาชาต ิ

APEC-Khon Kaen International Symposium ครัง้ที1่2 และ International Conference on Educational Research 

(ICER) ครัง้ที1่0 ในโอกาสวนัคลา้ยวนัสถาปนาคณะครบรอบ 49 ปี และเพือ่เปิดโอกาสใหนั้กวชิาการ นักวจัิยและนักการ

ศกึษาจากท่ัวโลก ไดแ้ลกเปลีย่นผลงานวจัิยทางการศกึษา มุง่สรา้งเครอืขา่ยการเรยีนรูใ้นระดบันานาชาต ิโดยมเีป้าหมาย

ส าคญัคอืการเตรยีมรับมอืกบัความทา้ทายดา้นการศกึษาส าหรับการเปลีย่นแปลงในอนาคต ซึง่การประชมุฯ ICER 2017 และ

ไดรั้บความรว่มมอืจาก The Education University of Hong Kong, ฮอ่งกง Mindanao State University-Illigan Institute

 of Technology ประเทศฟิลปิปินส ์State University of Surabaya ประเทศอนิโดนเีซยี Central University of 

Technology, Free State ประเทศแอฟรกิาใต ้ สภาคณบดคีณะครศุาสตร/์ศกึษาศาสตรแ์หง่ประเทศไทย และทีป่ระชมุ

คณบดคีณะครศุาสตร/์ศกึษาศาสตร ์(กลุม่ 16) ณ หอ้งประชมุสายสรุ ีจตุกิลุ คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

ระหวา่งวนัที ่9-12 กนัยายน 2560

   โดยการประชมุวชิาการนานาชาตทิีร่วบรวมเอาผูท้รงคณุวฒุทิางการศกึษา นักการศกึษา และนักวจัิย จากประเทศตา่งๆ 

จ านวน 15 ประเทศ ตลอดจนคณาจารย ์นักศกึษาชาวไทย และผูท้ีส่นใจและใหค้วามส าคญัของการพัฒนาการศกึษา การเขา้

รว่มงาน APEC และ ICER ในครัง้นีข้องนักวชิาการทกุทา่น แสดงใหเ้ห็นถงึการใหค้วามสนใจและความมุง่มั่นในการ

แลกเปลีย่นและพัฒนาองคค์วามรูเ้พือ่กา้วสูก่ารเป็นสงัคมแหง่การพัฒนาอยา่งยั่งยนื ทัง้นี ้การมสีว่นรว่มและการสนับสนุน

จากทกุทา่น นับเป็นอกีหนึง่สญัญาณของความส าเร็จตามเป้าประสงคข์องการพัฒนาการศกึษาเพือ่สงัคมทีด่กีวา่ในอนาคต”

    รปูแบบของการประชมุแบง่ไดเ้ป็นสองสว่นส าคญั คอื การบรรยายพเิศษจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นการศกึษาชาวตา่งประเทศ 

สว่นทีส่องจะเป็นการน าเสนอผลงานวจัิยของผูท้ีส่ง่ผลงานใหค้ณะกรรมการพจิารณาเพือ่ตพีมิพใ์นเอกสารประกอบการประชมุ

 (Proceeding) โดยแยกหอ้งประชมุยอ่ยตามประเด็นของการวจัิย นอกจากนี ้ยังมกีารน าเสนอผลงานวจัิยในรปูแบบโปสเตอร์

 การจัดนทิรรศการการของสาขาวชิาตา่งๆ ของคณะศกึษาศาสตรแ์ละหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอกีดว้ย

• ฝ่ายวชิาการและ

สือ่สารองคก์ร

• ฝ่ายการตา่งประเทศ

• คณะ/หน่วยงาน

5.00

กลยทุธท์ ี ่2 พฒันาศกัยภาพนกัวจิยัใหส้ามารถผลติผลงานทีม่คีณุภาพ

3 สนับสนุนการความเป็นเลศิดา้นการวจัิยของแต่

ละบคุคล โดยการสนับสนุนผา่นกลไกตา่งๆ ของ

ทีม่หาวทิยาลัยจัดไว ้เชน่

4,500 บทความ 4,832 บทความ • ฝ่ายวจัิยและการ

ถา่ยทอดเทคโนโลยี

• กองบรหิารงานวจัิย

5.00

- การสนับสนุนการวจัิยรว่มทนุกบัหน่วยงาน

ภาครัฐ สกว วช สวทช

- การสนับสนุนการวจัิยเครอืขา่ย

- สนับสนุนทนุการศกึษาระดบัปรญิญาโท 

ปรญิญาเอก หลังปรญิญาเอกโครงการ

มหาวทิยาลัยวจัิยแหง่ชาติ

- สนับสนุนการจัดประชมุเพือ่หารอืความ

รว่มมอืดา้นการวจัิยระหวา่ง 7 มหาวทิยาลัย 

(มข.มช.มอ.จฬุา มธ. มม. มก.)

   มหาวทิยาลัยไดส้นับสนุนทนุวจัิยใหอ้าจารยแ์ละนักวจัิยด าเนนิการวจัิยตามความเชีย่วชาญเพือ่ใหเ้กดิการพัฒนางานวจัิย 9

 ดา้น คอื (1) การแพทย ์การสาธารสขุ และสขุภาพเขตรอ้น (2) อาหารและอาหารเพือ่สขุภาพ (3) การบรหิารจัดการลุม่น ้า

แบบองคร์วม (4) คณติศาสตรศ์กึษาและวทิยาศาสตรศ์กึษา (5) น ้ามันเชือ้เพลงิชวีภาพ (6) ความหลากหลายทางชวีภาพ

ลุม่น ้าโขง (7) ศลิปะ วฒันธรรม  และสงัคมอนุภมูภิาคลุม่น ้าโขง (8) สมนุไพรไทยและผลติภัณฑส์ขุภาพ (9) ธรุกจิ 

เศรษฐกจิ และการทอ่งเทีย่วอนุภมูภิาคลุม่น ้าโขง โดยมกีารสนับสนุนทนุวจัิย ดงันี้

   1) สนับสนุนทนุพัฒนาศกัยภาพในการท างานวจัิยของทนุสง่เสรมินักวจัิยใหม ่ทนุพัฒนานักวจัิย และทนุองคค์วามรูใ้หมท่ี่

เป็นพืน้ฐานตอ่การพัฒนา (วฒุเิมธวีจัิย สกว.)  (เมธวีจัิย สกว.) ประจ าปี 2560

   2) สนับสนุนทนุพัฒนาศกัยภาพในการท างานวจัิยของทนุสง่เสรมินักวจัิยใหม ่ทนุพัฒนานักวจัิย และทนุองคค์วามรูใ้หมท่ี่

เป็นพืน้ฐานตอ่การพัฒนา (วฒุเิมธวีจัิย สกว.)  (เมธวีจัิย สกว.) ประจ าปี 2559 (ปีที ่2) จ านวน 12 โครงการ

   3) สนับสนุนทนุพัฒนาศกัยภาพในการท างานวจัิยของทนุสง่เสรมินักวจัิยใหม ่ทนุพัฒนานักวจัิย และทนุองคค์วามรูใ้หมท่ี่

เป็นพืน้ฐานตอ่การพัฒนา (วฒุเิมธวีจัิย สกว.)  (เมธวีจัิย สกว.) ประจ าปี 2558 (ปีที ่3) จ านวน 6 โครงการ

   4) สนับสนุนทนุสง่เสรมิกลุม่วจัิย ปีที ่1 (สกว.) ประจ าปีงบประมาณ 2557 ส าหรับโครงการ "การคน้หาเป้าหมายเพือ่การ

รักษามะเร็งทอ่น ้าดแีนวใหมโ่ดยใชแ้นวทางสหวทิยาโมเลกลุ" (ศ.ดร.โสพศิ วงศค์ า) (ปีที ่3)

   5) สนับสนุนทนุสง่เสรมิกลุม่วจัิย ปีที ่1 (สกว.) ประจ าปีงบประมาณ 2557 ส าหรับโครงการ "วสัดผุสมซเีมนตแ์ละ

คอนกรตีทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม" (ศ.ดร.ปรญิญา จนิดาประเสรฐิ) (ปีที ่3)

   6) สนับสนุนงบประมาณในการด าเนนิงานโครงการ "ศนูยร์ว่มวจัิยเครอืขา่ยพันธมติรความเป็นเลศิดา้นนาโนเทคโนโลย ีปีที่

 4 (รศ.วทิยา อมรกจิบ ารงุ) 

• จ านวนบทความวจัิยที่

ไดรั้บการอา้งองิ (Citation)

 ใน refereed journal 

ระดบัชาต/ินานาชาติ
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เป้าหมาย

(ปีงบประมาณ)

ปี 2560

ผลงานตาม

เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
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การ

ประเมนิ

ตนเอง

ผูร้บัผดิชอบโครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI)

4 สนับสนุนการจัดตัง้กลุม่วจัิย ศนูยว์จัิย โดยเนน้

การใชท้รัพยากรรว่มกนัเพือ่ใหเ้กดิความสะดวก

ในการบรหิารจัดการ เพือ่บรูณาการศาสตรต์า่งๆ 

ในการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่

• จ านวนกลุม่วจัิย/ศนูยว์จัิย

ทีม่กีารใชท้รัพยากรรว่มกนั

42 กลุม่ 42 กลุม่     มหาวทิยาลัยไดด้ าเนนิการสรา้งความเขม้แข็งดา้นการวจัิยเพือ่สรา้งองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลย ีตลอดจนผลติภัณฑท์ี่

สามารถน าไปใชใ้นการพัฒนาภมูภิาคและประเทศภายใตเ้งือ่นไขทีม่กีารก าหนดเป้าหมายและทศิทางทีช่ดัเจน การใช ้

ทรัพยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชนส์งูสดุ โดยการรวมตวัของนักวจัิยทีจ่ะรว่มด าเนนิการวจัิยภายใตเ้ป้าหมาย

เดยีวกนั คอื การผลติบณัฑติ การวจัิยและบรกิารวชิาการแกส่งัคม ดงันัน้ จงึสนับสนุนงบประมาณเพือ่การด าเนนิการของกลุม่

วจัิย จ านวนทัง้ส ิน้ 42 กลุม่วจัิย และมกีลุม่วจัิยผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 34 กลุม่วจัิย คดิเป็นรอ้ยละ 80.95  ดงันี้

   1) กลุม่วจัิยดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีจ านวน 18 กลุม่ เช่น่ (1) กลุม่วจัิยการเพาะเลีย้งและพัฒนาผลติภัณฑไ์หม

ป่า และแมลงส าคญัทางเศรษฐกจิเพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่ (2) กลุม่วจัิยการปรับปรงุถ่ัวลสิงและแกน่ตะวนัเพือ่คณุภาพเชงิอาหาร

สขุภาพ (3) กลุม่วจัิยดนิปัญหาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื (4) กลุม่วจัิยเทคโนโลยไีบโอโซนซิง่เพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยนื (5)

 กลุม่วจัิยโคนมทนรอ้น (6) กลุม่วจัิยการพัฒนาองคค์วามรูท้างดา้นยางพาราในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื (7) กลุม่วจัิย

ประสทิธภิาพพลังงาน (8) กลุม่วจัิยขา้วทนเค็ม (9) กลุม่วจัิยเคมจีากผลติภัณฑธ์รรมชาต ิ(10) กลุม่วจัิยพันธศุาสตรแ์ละ

พษิวทิยาสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้

   2) กลุม่วจัิยดา้นวทิยาศาสตรส์ขุภาพ จ านวน 17 กลุม่ เชน่ (1) กลุม่วจัิยหัวใจและหลอดเลอืด (2) กลุม่วจัิย HPV และ 

EBV กบัการกอ่มะเร็ง (3) กลุม่วจัิยโรคลมชกัแบบบรูณาการ (4) กลุม่วจัิยการป้องกนัและควบคมุโรคเบาหวานในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนอื (5) กลุม่วจัิยไบโอฟิลม์ (6) กลุม่วจัิยเมลาโทนนิ (7) กลุม่วจัิยเทคโนโลยป้ีองกนัโรคในปศสุตัว ์เป็นตน้

   3) กลุม่วจัิยดา้นมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์จ านวน 5 กลุม่ ไ้ด้แ้ก ่(1) กลุม่วจัิยนวตักรรมและเทคโนโลยทีางปัญญา 

(2) กลุม่วจัิยความอยูด่มีสีขุและการพัฒนาอยา่งยั่งยนื (3) กลุม่วจัิยการมสีว่นรว่มอยา่งยั่งยนืในการรวมกลุม่ประชาคม

อาเซยีน (4) กลุม่วจัิยเศรษฐกจิการคา้ระหวา่งประเทศอนิโดจนี (5) กลุม่วจัิยมนุษยศาสตรด์จิติลั 

• ฝ่ายวจัิยและการ

ถา่ยทอดเทคโนโลยี

• กองบรหิารงานวจัิย

• คณะ/หน่วยงาน

5.00

5 เพิม่ขดีความสามารถและจ านวนอาจารยใ์หท้ า

ผลงานวจัิยทีม่คีณุภาพเพิม่มากขึน้ และบคุลากร

สายสนับสนุนใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการ

ปรับปรงุการท างานประจ าโดยใชง้านวจัิยเป็น

ฐานสง่สรมิการวจัิยสถาบนั

• ฝ่ายวจัิยและการ

ถา่ยทอดเทคโนโลยี

• กองบรหิารงานวจัิย

• คณะ/หน่วยงาน

5.00

- โครงการนักวจัิยหนา้ใหม่ • จ านวนโครงการวจัิยใหม่ 40 โครงการ 47 โครงการ

- โครงการวจัิยสถาบนั • จ านวนโครงการวจัิย

สถาบนั

30 โครงการ 34 โครงการ

   มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ด าเนนิโครงการพัฒนานักวจัิยใหมม่หาวทิยาลัยขอนแกน่ ขึน้เป็นประจ าทกุปีอยา่งตอ่เนือ่ง  ในครัง้ 

นี ้จัดขึน้ ในวนัที ่4 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมราชาวด ีรสีอรท์ แอนดโ์ฮเทล จังหวดัขอนแกน่ ทัง้นี ้เพือ่เตรยีมความพรอ้ม

ของบคุลากรดา้นการวจัิยใหส้ามารถสรา้งและพัฒนาผลงานวจัิย นวตักรรมใหม ่ๆ อยา่งตอ่เนือ่ง  รวมทัง้พัฒนานักวจัิยใหม ่

นักวจัิยทีม่ปีระสบการณ์ดา้นวจัิยในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง ใหบ้คุลากรมศีกัยภาพ ประสบการณ์และเพิม่ขดี

ความสามารถและด าเนนิการวจัิยไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและสอดคลอ้งและทันตอ่การเปลีย่นแปลง โดยมศีาสตราจารย ์ภญ.

ดร.พรอนงค ์อรา่มวทิย ์คณะเภสชัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย บรรยายในหัวขอ้ “วจัิย เพือ่ใชจ้รงิ ”

   มนัีกวจัิย คณาจารย ์และนักศกึษา เขา้รว่ม 100 ทา่น และมผีลงานวชิาการกวา่ 77 ผลงาน และแบง่เป็นภาคบรรยาย 30 

ผลงาน และประเภทโปสเตอรจ์ านวน 47 ผลงาน ทัง้นีก้จิกรรมไดจั้ดขึน้ เพือ่ (1) เพือ่เผยแพรผ่ลงานวจัิยและนวตักรรมของ

นักวจัิยใหม ่มหาวทิยาลัยขอนแกน่ (2) เพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืดา้นการวจัิย

ของนักวจัิย มหาวทิยาลัยขอนแกน่ (3) เพือ่ตดิตามการด าเนนิโครงการวจัิยส าหรับผูท้ีไ่ดรั้บทนุตามโครงการพัฒนานักวจัิย

ใหม ่มหาวทิยาลัยขอนแกน่รวมทัง้ทนุอดุหนุนเฉพาะกจิอืน่ ๆ ทีไ่ดรั้บจากฝ่ายวจัิย มหาวทิยาลัยขอนแกน่

   ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มกีารสนับสนุนทนุวจัิยใหม ่แบบวจัิยพืน้ฐาน และวจัิยประยกุต ์จ านวน 47 โครงการ เชน่ 

   1) การใชป้ระโยชนห์ัวมันส าปะหลังสดรว่มกบัก ามะถันเพือ่เป็นอาหารสตัวเ์คีย้วเอือ้ง

   2) การบรูณาการเศรษฐกจิพอเพยีงกบับา้นวดัโรงเรยีนในการสง่เสรมิพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารมุง่เป้าสูส่ขุภาพดวีถิชีวีติ

วยัเด็ก ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ประเทศไทย

   3) การใชเ้ทคนคิอลัลลี-สเปซฟิิกพซีอีารเ์พือ่ตรวจหากลายพันธุข์องยนีจ-ี6-พดีทีีพ่บบอ่ยในประเทศไทย

   4) การพัฒนาผลติภัณฑจ์ากขา้วไรซเ์บอรร์ีส่ าหรับผูส้งูวยั

   5) การใชส้ารทดแทนเกลอืรว่มกบักลิน่เพือ่เสรมิการรับรูร้สเค็มส าหรับผลติภัณฑอ์าหารเกลอืต า่และการถา่ยทอด

เทคโนโลยกีารผลติสูก่ารพาณชิย์

   6) การวจัิยและพัฒนาทักษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรมของนักเรยีนในศตวรรษที ่21

   7) การศกึษาสหวทิยาการเพือ่พัฒนาผลติภัณฑ ์จากใบพชืสมนุไพรสกลุ Garcinia

   8) การผลติกระแสไฟฟ้าจากเซลลเ์ชือ้เพลงิจลุชพีตน้กกสามเหลีย่ม

   9) การท านายการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจากนาขา้ว โดยการประยกุตใ์ชด้ชันพีชืพรรณรว่มกบัการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบหลัก

   10) การพัฒนาและประเมนิชดุตรวจวดัโคตนินีในปัสสาวะทีผ่ลติเอง

   11) การใชว้ธิทีางธรณีฟิสกิสศ์กึษารอยเลือ่นเพชรบรูณ์ จังหวดัเพชรบรูณ์

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่6 : เป็นองคก์รทีเ่ป็นเลศิดา้นการวจัิย  หนา้ 54



เป้าหมาย

(ปีงบประมาณ)

ปี 2560

ผลงานตาม

เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 12 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560)




การ

ประเมนิ

ตนเอง

ผูร้บัผดิชอบโครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI)

   ในสว่นของโครงการวจัิยสถาบนั ปี 2560 มหาวทิยาลัยไดม้กีารสนับสนุนใหบ้คุลากรมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการปรับปรงุ

การท างานประจ าโดยใชง้านวจัิยเป็นฐาน จ านวน 34 โครงการ เชน่

   1) การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวจัิยและบรกิารวชิาการคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

   2) ระบบสารสนเทศการบรหิารจัดการหน่วยสตัวท์ดลอง คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่

   3) การพัฒนาระบบอา่นมาตรไฟฟ้าอตัโนมัตดิว้ยโปรโตคอล Modbus

   4) การจัดการเรยีนการสอนวชิาศกึษาท่ัวไปแบบ Project Based Learning เพือ่พัฒนาผูเ้รยีนใหม้คีวามเป็นมนุษยท์ี่

สมบรูณ์และมคีณุลักษณะบณัฑติในศตวรรษที ่21

   5) ปัญหาการเกดิหนีเ้งนิยมืทดรองจา่ยคา้งนาน ของมหาวทิยาลัยขอนแกน่

   6) การพัฒนาระบบการผลติสือ่ดจิทัิลคอนเทนตใ์นการน าไปใชบ้นระบบ e-Learning KKU

   7) การประเมนิโครงการอบรมพัฒนาอาจารย ์Ubiquitous Learning ในการจัดการเรยีนรูแ้บบ Collaborative Inquiry 

Learning

   8) การศกึษาและหาแนวทางใหมใ่นการบอกรับวารสาร/ฐานขอ้มลูออนไลน ืส านักหอสมดุ มหาวทิยาลัยขอนแกน่

   9) การศกึษาเพือ่พัฒนาทักษะดา้นการผลติรายการวทิยกุระจายเสยีง

   10) รปูแบบการรักษาความปลอดภัยบคุคลส าคญัมหาวทิยาลัยขอนแกน่

6 สนับสนุนใหค้ณาจารยแ์ละบคุลากรดา้นการวจัิย 

ไปท าวจัิยรว่มกบัภาคธรุกจิและอตุสาหกรรม ซึง่

จะเปิดโอกาสใหอ้ตุสาหกรรมขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มมชีอ่งทางไดรั้บความชว่ยเหลอืดา้น

เทคโนโลยจีากมหาวทิยาลัย (Talent Mobility 

Project)

• จ านวนอาจารยท์ีเ่ขา้รว่ม

โครงการ Talent Mobility 

Project

5 ราย 5 ราย     มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ไดด้ าเนนิโครงการ Talent Mobility รว่มกบัส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์

เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) ภายใตบ้นัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืฯ โครงการยอ่ย 1/2559 และส านักงาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) ภายใตบ้นัทกึขอ้ตกลงฯ ประจ าปีงบประมาณ 2560 โดยไดอ้นุมัตโิครงการจาก  สวทน.

 จ านวน 5 โครงการ และโครงการจาก สกอ. จ านวน 1 โครงการ

    ตวัอยา่ง โครงการ talent mobility เชน่

    1) โครงการการพัฒนาสารอเิลกโตรไลทส์ าหรับการกกัเก็บพลังงานไฟฟ้าของวานาเดยีมรดีอกซโ์ฟลแ์บตเตอรี ่ไดรั้บการ

สนับสนุนโครงการจาก : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม (สวทน.) และส านักงาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) ภายใตโ้ครงการ Talent Mobility

ผูด้ าเนนิโครงการ : รศ.ดร.กนัยรัตน ์โหละสตุ คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่ เป็นนักวจัิยและผูรั้บผดิชอบ

โครงการ โดยมนัีกศกึษา (ปรญิญาโท) จากคณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่ เป็นผูช้ว่ยนักวจัิยรว่มด าเนนิโครงการ

    ความรว่มมอื : มหาวทิยาลัยขอนแกน่ รว่มกบั บรษัิท เซลเลนเนยีม (ประเทศไทย) จ ากดั

การด าเนนิโครงการ : เป็นการวจัิยและพัฒนาเซลลเ์ชือ้เพลงิวานาเดยีม (Vandium Redox Flow Battery; VRFB) โดยการ

เพิม่ประสทิธภิาพของสารอเิลกโตรไลท ์(electrolyte) เพือ่ขยายขอบเขตของอณุหภมู ิซึง่ตามปกตอิยูท่ี ่10-50 องศา

เซลเซยีส เพือ่สามารถน าไปใชไ้ดก้วา้งขึน้ในแตล่ะประเทศ เพือ่ลดภาระและพลังงานทีใ่ชใ้นการควบคมุอณุหภมูใิหส้ารอเิลก

โตรไลทม์เีสถยีรภาพ (Stability) มากขึน้

    ผลการด าเนนิโครงการ : คณะกรรมการประจ าโครงการ มมีตอินุมัตปิิดโครงการ ทัง้ สวทน. และ สกอ. เมือ่วนัที ่16 

สงิหาคม 2560

• ฝ่ายวจัิยและการ

ถา่ยทอดเทคโนโลยี

• กองบรหิารงานวจัิย

• คณะ/หน่วยงาน

5.00

7 สนับสนุนทนุวจัิยส าหรับคณาจารย ์บณัฑติศกึษา

เพือ่ใหส้ามารถรับนักศกึษาทีม่คีวามสามารถและ

ศกัยภาพสงูเขา้ศกึษาในหลักสตูรและท าวจัิยใน

สาขาทีอ่าจารยม์คีวามเชีย่วชาญ (Post 

DoctoralProgram) แบบรว่มทนุ (Joint 

Funding) (สง่เสรมิบณัฑติศกึษาและหลัง

ปรญิญญา)

• จ านวนทนุทีม่หาวทิยาลัย

ใหก้ารสนับสนุน

119 ทนุ 119 ทนุ    มหาวทิยาลัยมกีารสนับสนุนทนุ ดงันี้

   1) ทนุวจัิยส าหรับคณาจารยบ์ณัฑติศกึษาเพือ่ใหส้ามารถรับนักศกึษาทีม่คีวามสามาถและศกัยภาพสงูเขา้ศกึษาใน

หลักสตูรและท าวจัิยในสาขาทีอ่าจารยม์คีวามเชีย่วชาญ ประจ าปีการศกึษา 2559 จ านวน 38 ทนุ

   2) ทนุวจัิยส าหรับคณาจารยบ์ณัฑติศกึษาเพือ่ใหส้ามารถรับนักศกึษาทีม่คีวามสามาถและศกัยภาพสงูเขา้ศกึษาใน

หลักสตูรและท าวจัิยในสาขาทีอ่าจารยม์คีวามเชีย่วชาญ แบบรว่มทนุ (Joint Funding) ประจ าปีการศกึษา 2559 จ านวน 40 

ทนุ

   3) ทนุโครงการฝึกอบรมนักวจัิยหลังปรญิญาเอก Post - Doctoral Training) ประจ าปีการศกึษา 2558 - 2559 (ตอ่เนือ่ง) 

จ านวน 41 ทนุ

• ฝ่ายวจัิยและการ

ถา่ยทอดเทคโนโลยี

• บณัฑติวทิยาลัย

• กองบรหิารงานวจัิย

5.00
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เป้าหมาย

(ปีงบประมาณ)
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ผลงานตาม
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(รอบ 12 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560)




การ

ประเมนิ

ตนเอง

ผูร้บัผดิชอบโครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI)

8 สง่เสรมิ และผลักดนัใหเ้กดิงาน วจัิยเชงิ

สรา้งสรรค ์นวตักรรม และการน าไปใชป้ระโยชน์

เพิม่ข ึน้

• จ านวนสิง่ประดษิฐ ์

นวตักรรม ทรัพยส์นิทาง

ปัญญา

>400 รายการ

(สะสม)

638 รายการ

(สะสม)

• ฝ่ายวจัิยและการ

ถา่ยทอดเทคโนโลยี

• บณัฑติวทิยาลัย

5.00

- สนับสนุนการพัฒนาโครงการวจัิย/งาน

สรา้งสรรคแ์ละทรัพยส์นิทางปัญญา 

น าไปใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิย์

• กองบรหิารงานวจัิย

- สนับสนุนทนุใหผ้ลติผลงานวจัิย/งาน

สรา้งสรรคต์พีมิพใ์นวารสารระดบัชาต/ิ

นานาชาต ิ(สง่เสรมิการตพีมิพ)์

• จ านวนบทความทีไ่ดรั้บ

การสง่เสรมิการตพีมิพ์

655 บทความ 655 บทความ

กลยทุธท์ ี ่3 ปรบัโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการวจิยั และสรา้งบรรยากาศการวจิยัทีเ่อ ือ้ตอ่การผลติงานทีม่คีณุภาพ

9 การเจรจากบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการ

พัฒนาความรว่มมอืดา้นการวจัิย เพือ่หาแหลง่

สนับสนุนทนุวจัิยและทรัพยากรการวจัิย ทีช่ว่ย

เสรมิสรา้งศกัยภาพ พัฒนาคณุภาพ และ

มาตรฐานการวจัิยของมหาวทิยาลัย

• ทนุสนับสนุนการวจัิยจาก

ภายนอก

ไมน่อ้ยกวา่ 

500 ลา้นบาท

531,831,567 

บาท

   มหาวทิยาลัย จัดกจิกรรม ตา่งๆ ดงันี้

   1) จัดประชมุชีแ้จงแนวทางการรับสมัครทนุในปีงบประมาณ 2560 ของฝ่ายอตุสาหกรรม สกว. เพือ่ยกระดบัการแขง่ขนั

ของอตุสาหกรรมไทย และสรา้งผลกระทบเชงิเศรษฐกจิใหก้บัประเทศ โดยเนน้การท าวจัิยรว่มกบัภาคอตุสาหกรรมเพือ่การ

น าผลงานวจัิยไปใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิย ์เนน้การวจัิยและสรา้งนวตักรรมเพือ่การพัฒนาอตุสาหกรรมในปีงบประมาณ 2560 

ทีไ่ดรั้บงบประมาณสนับสนุนทนุวจัิย ใน 10 อตุสาหกรรมเป้าหมาย ในวนัพฤหัสบดทีี ่17 พฤศจกิายน 2559  ส านักงาน

อธกิารบดมีาหวทิยาลัยขอนแกน่

   2) เขา้รว่มการประกวดนวตักรรมสรา้งสรรคส์ูก่ารสรา้งอนาคตทีย่ังยนื  : โครงการประกวดงานวจัิยของ PTTGC Open 

Innovation Challenge 2016 : "Smart-Eco Innovation"   ครัง้แรกของอตุสาหกรรมปิโตรเคมไีทย ทีส่นับสนุนใหนั้กวจัิย 

สรา้งสรรคผ์ลงานสูค่วามส าเร็จเชงิพาณชิย ์ซึง่มกีารจัดประกวดทัง้สิน้ 3 ดา้น คอื 1. Smart - Eco Products 2. Smart - Eco

 Plants 3. Circular Thinking ซึง่การประกวดแตล่ะดา้น รว่มชงิถว้ยพระราชทาน จากสมเด็จประเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม

บรมราชกมุาร ีพรอ้มเงนิรางวลักวา่ 500,000 โดยวนัพฤหัสบดทีี ่17 พฤศจกิายน 2559 มตีวัแทนจากบรษัิท พทีที ีโกลบอล

เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) มาใหข้อ้มลูเกีย่วกบัโครงการประกวดงานวจัิย

   3) เขา้รว่ม โครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากร STEM เพือ่การวจัิยและพัฒนาส าหรับภาคอตุสาหกรรม เมือ่วนัที ่1 ธันวาคม

 2559 ณ หอ้งประชมุกองบรหิารงานวจัิย ซึง่เป็นโครงการที ่สวทช ด าเนนิการเพือ่สนับสนุนการผลติบณัฑติส าหรับ

ภาคอตุสาหกรรมและบรกิารของประเทศ โดยรปูแบบโครงการ  เป็นไปเพือ่การสนับสนุนทนุใหแ้กนั่กศกึษา เพือ่ตอบโจทย์

งานวจัิยจากภาคอตุสาหกรรมทีเ่ขา้รว่มโครงการ สวทช. ทีม่นัีกวจัิยทีม่คีวามเชีย่วชาญและมโีครงสรา้งพืน้ฐานส าหรับการ

วจัิยและพัฒนาเพือ่รว่มผลติบณัฑติคณุภาพสูส่งัคม

   4) ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืพัฒนาสารสนเทศทางการแพทย ์(MOU) เพือ่ป้องกนัและชะลอโรคไตเรือ้รังในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนอื ระหวา่งมหาวทิยาลัยขอนแกน่ กบัหน่วยงานโรงพยาบาล  ในวนัที ่19 ธันวาคม 2559 อาคารสริคิณุากร

 โดยไดม้กีารจัดท าโปรแกรมและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ขึน้ทะเบยีนกลุม่ผูป่้วยทีเ่สีย่งโรคไตและผูป่้วยโรคไต

โดยเฉพาะผูป่้วยทีอ่ยูร่ะยะแรก ทัง้ในระดบัหน่วยบรกิารปฐมภมู ิโรงพยาบาลชมุชนโรงพยาบาลจังหวดั และโรงพยาบาล

มหาวทิยาลัย รวมถงึอาสาสมัครสาธารณสขุประจ าหมูบ่า้น (อสม.) และอาสาสมัครครอบครัว (อสค.) โดยมุง่หวงัใหเ้กดิการ

ป้องกนัและชะลอโรคไต ท าใหผู้ป่้วยไดรั้บการดแูลอยา่งเขม้งวดและครอบคลมุมากขึน้

• ฝ่ายวจัิยและการ

ถา่ยทอดเทคโนโลยี

• ฝ่ายการตา่ประเทศ

• กองบรหิารงานวจัิย

• คณะ/หน่วยงาน

5.00

   การพฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยั/งานสรา้งสรรค ์นวตักรรม และการน าไปใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณิชย ์

   A : จัดกจิกรรมเพือ่เผยแพร ่การเจรจาตอ่รองและการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาของมหาวทิยาลัย ไปยัง

กลุม่เป้าหมาย ดงันี้

        1) งาน Thailand Techshow ภมูภิาค ขอนแกน่ ครัง้ที ่2/2559 ในวนัที ่27 ตลุาคม  2559  ณ โรงแรมโฆษะ จังหวดั

ขอนแกน่ 

        2) งาน Thailand Techshow ภมูภิาค อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา ครัง้ที ่2/2559 ในวนัที ่22 พฤศจกิายน  2559 ณ 

ศนูยก์ารคา้เซ็นทรัลเฟสตวิลั หาดใหญ ่จังหวดัสงขลา  

        3) งาน “Thailand Techshow ภมูภิาค จ.เชยีงใหม ่ครัง้ที ่2/2559 ในวนัที ่15 ธันวาคม  2559  ณ โรงแรมฮอลลเิดย์

อนิน ์จังหวดัเชยีงใหม่

        4) งาน "อสีานอตุสาหกรรมแฟร ์(E-San Industrial Fair 2017) ในวนัท ี16-19 กมุภาพันธ ์ 2560 ณ ศูนูยป์ระชมุ

อเนกประสงคก์าญจนาภเิษก มหาวทิยาลัยขอนแกน่ จังหวดัขอนแกน่ 

        5) งาน  "IP Fair 2017" ในวนัที ่4-7 พฤษภาคม  2560 ณ ศนูยก์ารประชมุและนทิรรศการไบเทค บางนา กรงุเทพฯ

   B : การพัฒนาฐานขอ้มลูเพือ่ประชาสมัพันธง์านทรัพยส์นิทางปัญญา ไดม้กีารน าผลงานไปเผยแพรท่ีเ่ว็บไซต ์

http://www.kku.ac.th/?l=th  จ านวนการเผยแพรผ่ลงาน 21 เรือ่ง  และเผยแพรท่ีเ่ว็บไซต ์  

https://ip.kku.ac.th/categories /License/License.html   จ านวนการเผยแพรผ่ลงาน 7  เรือ่ง น าผลงานแสดงนทิรรศการ

 จ านวน 5 เรือ่ง มผีูเ้ขา้ดผูลงานจ านวน 1,016  ครัง้ 

   ในสว่นของการสนบัสนนุทุนใหผ้ลติผลงานวจิยั/งานสรา้งสรรคต์พีมิพใ์นวารสารระดบัชาต/ินานาชาต ิ

มหาวทิยาลัยไดส้นับสนุนคา่ตอบแทนการตพีมิพ ์จ านวน 655 บทความ เป็นเงนิ 14,472,316.53 บาท และสนัับสนุน

คา่ตอบแทนผูป้รับปรงุบทความวจัิย จ านวน 316 รายการ เป็นเงนิ 1,197,500 บาท
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การ

ประเมนิ

ตนเอง

ผูร้บัผดิชอบโครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI)

   5) ประชมุ โครงการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภัยหอ้งปฏบิตักิารวจัิยในประเทศไทย ESPRel  ณ หอ้งประชมุสริคิณุากร

 3 ชัน้ 2 ส านักงานอธกิารบด ีมหาวทิยาลัยขอนแกน่ เพือ่พัฒนาและเสนอแนวปฏบิตัใินการยกระดบัมาตรฐานคณุภาพความ

ปลอดภัยหอ้งปฏบิตักิารวจัิยในประเทศไทย เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายของส านักงานคณะกรรมการวจัิย

แหง่ชาต ิด าเนนิงานโดยศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นการจัดการสารและของเสยีอนัตราย ในวนัที ่20 ธันวาคม 2559 โดย

ส านักงานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาต ิ(วช) รว่มกบั ฝ่ายวจัิยโดยกองบรหิารงานวจัิย

   6) ก าหนดนโยบายการวจัิยและการพัฒนาการทางทหารของกองทัพบก รว่มกนัระหวา่งมหาวทิยาลัยขอนแกน่  กบั ส านัก

งานวจัิยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบก โดยรว่มหารอืดา้นงานวจัิยทีส่ามารถพัฒนาขดีความสามารถของกองทัพบกให ้

มคีวามพรอ้มและทันสมัยบนพืน้ฐานของการพึง่พาตนเอง รวมทัง้แกไ้ขปัญหาและเพิม่ศกัยภาพใหห้น่วยตา่งๆ ในการปฏบิตั ิ

ภารกจิ ในวนัศกุรท์ี ่7 กรกฎาคม 2560

   7) ลงนามขอ้ตกลงความรว่มมอื “ดา้นอตุสาหกรรมออ้ย น ้าตาล และอตุสาหกรรมตอ่เนือ่ง” เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการ

ผลักดนัและขบัเคลือ่นใหเ้กดิการวจัิยดา้นออ้ย น ้าตาลทราย และอตุสาหกรรมตอ่เนือ่ง ทีส่นองตอบตอ่การแกปั้ญหาของ 

ภมูภิาคและประเทศ อกีทัง้การคดิคน้ผลงานวจัิยทีม่คีณุภาพไดม้าตรฐานในระดบัสากล กลุม่บรษัิท เคทสิ วจัิยและพัฒนา 

จ ากดั  ในวนัที ่21 สงิหาคม 2560 ณ อาคารสริคิณุากร มหาวทิยาลัยขอนแกน่  

   ส าหรับทนุวจัิยจากภายนอกมหาวทิยาลัย ณ วนัที ่25 กนัยายน 2560 มจี านวนทัง้ส ิน้ 531,831,567 บาท  ดงันี้

   1) ทนุวจัิยในประเทศ จ านวน 251 โครงการ งบประมาณ จ านวน 527,090,951 บาท

   2) ทนุวจัิยตา่งประเทศ จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 4,740,616 บาท

10 สรา้งการยอมรับในระดบันานาชาต ิและสง่เสรมิ

การวจัิยรว่มกนั รวมถงึการจัดประชมุวชิาการ

อยา่งตอ่เนือ่ง

• จ านวนกจิกรรมทีจั่ดขึน้ 3 กจิกรรม 3 กจิกรรม • ฝ่ายวจัิยและการ

ถา่ยทอดเทคโนโลยี

• คณะ/หน่วยงาน

5.00

- การเขา้รว่มจัดนทิรรศการ Thailand 

Research Expro 

- จัดนทิรรศการวนันักประดษิฐ ์    ฝ่ายวจัิย โดยกองบรหิารงานวจัิยน าโดย ผศ.ดร.รัชฎา ตัง้วงคไ์ชย ไดเ้ขา้รว่มในพธิเีปิดงานและพธิมีอบรางวลัสภาวจัิย

แหง่ชาตฯิเมือ่วนัที ่2-6 กมุภาพันธ ์2560 ส านักงานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาต(ิวช.) จัดงาน “วนันักประดษิฐ”์ ประจ าปี 2560

 ณ ศนูยน์ทิรรศการและการประชมุไบเทค บางนา กรงุเทพฯ ซึง่นักวจัิยจากมหาวทิยาลัยขอนแกน่ รว่มควา้รางวลัผลงานวจัิย

รวม 4 รางวลัไดแ้ก่

          รางวลัระดบัดเีดน่ ผลงานวจัิยเรือ่ง “พันธศุาสตรเ์ซลลข์องสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมในประเทศไทย”

 โดยศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง และ ผศ.ดร.กฤษณ์ป่ินทอง

          รางวลัระดบัดมีาก ผลงานวจัิยเรือ่ง“การสงัเคราะหแ์ละสมบตัทิางเทอรโ์มอเิล็กทรกิของวสัดอุอกไซดเ์ชงิซอ้น” โดย 

รศ.ดร.สปุรดี ิพ์นิจิสนุทร

          รางวลัระดบัด ีผลงานวจัิยเรือ่ง“ผลของเคอรค์มูนิและเทตราไอโดเคอรค์มูนิตอ่ภาวะหลอดเลอืดท างานผดิปกตแิละ

กลไลทีเ่กีย่วขอ้งในภาวะความดนัเลอืดสงูจากสภาวะเครยีดออกซเิดชนั”

โดย รศ.ดร.ยพุาคูค่งวริยิพันธุ ์และคณะ

          รางวลัระดบัด ีผลงานวจัิยเรือ่ง“การออกแบบและพัฒนาระบบผลติไฟฟ้าขนาดเล็กพลังงานน ้าวนอสิระ” รศ.ดร.รัชพล

สนัตวิรากร และคณะ
  - การสรา้งแรงจงูใจ การเชดิชเูกยีรตนัิกวจัิยที่

สรา้งชือ่เสยีงใหก้บัมหาวทิยาลัย

   มหาวทิยาลัยไดป้ระกาศใหม้กีารมอบรางวลันักวจัิยดเีดน่ และนักวจัิยเกยีรตคิณุสารสนิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพือ่

เป็นการสนับสนุนการสรา้งสรรคผ์ลงานดเีดน่ดา้นการวจัิย ประกอบดว้ย

         - รางวลันักวจัิยดเีดน่ และนักวจัิยเกยีรตคิณุสารสนิ สาขาวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละวทิยาศาสตรส์ขุภาพ  ดงั

รายละเอยีดตามประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน่ (ฉบบัที1่494/2559) เรือ่ง รางวลันักวจัิยดเีดน่ และนักวจัิยเกยีรตคิณุสารสนิ 

สาขาวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

         - รางวลันักวจัิยดเีดน่ และนักวจัิยเกยีรตคิณุสารสนิ สาขามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ ดงัรายละเอยีดตามประกาศ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ (ฉบบัที ่1495/2559) เรือ่ง รางวลันักวจัิยดเีดน่ และนักวจัิยเกยีรตคิณุสารสนิ สาขามนุษยศาสตรแ์ละ

สงัคมศาสตร ์

        โดยเปิดรับและใหส้ง่ผลงาน ภายในวนัที ่1 ตลุาคม 2560

    มหาวทิยาลัยขอนแกน่ โดยฝ่ายวจัิยและการถา่ยทอดเทคโนโลย ีไดร้ว่มจัดกจิกรรมภายในมหกรรมงานวจัิยแหง่ชาต ิ

2560 (Thailand Research Expo 2017) ระหวา่งวนัที ่23 – 27 สงิหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์และบางกอก

คอนเวนชนั เซ็นเตอร ์เซ็นทรัลเวลิดโ์ดยไดรั้บเกยีรตจิาก พลอากาศเอก ดร.ประจนิ จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตร ีเป็นประธาน

เปิดงานพรอ้มปาฐกถาพเิศษ เรือ่ง “ศาสตรพ์ระราชา: วจัิยและพัฒนาประเทศอยา่งยั่งยนื” และมอบรางวลั National Ethics 

CommitteeAccreditation System of Thailand (NECAST) และประกาศนยีบตัรรับรองมาตรฐานหอ้งปฏบิตักิารทีเ่กีย่วกบั

สารเคมตีามมาตรฐาน (มอก.2677)

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่6 : เป็นองคก์รทีเ่ป็นเลศิดา้นการวจัิย  หนา้ 57



เป้าหมาย

(ปีงบประมาณ)

ปี 2560

ผลงานตาม

เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 12 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560)




การ

ประเมนิ

ตนเอง

ผูร้บัผดิชอบโครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI)

11 สนับสนุนการวจัิยดา้นสงัคม-มานุยวทิยา 

(Socio-humanity Research fields) ในอนุ

ภมูภิาคลุม่น ้าโขง เพือ่สนับสนุนความเป็นเลศิ

งานวจัิยดา้นมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

ศลิปกรรมศาสตรข์องมหาวทิยาลัย

• จ านวนผลงานวจัิยดา้น

สงัคม-มานุยวทิยาเพิม่ขึน้

98 โครงการ 98 โครงการ    มหาวทิยาลัยไดส้ง่เสรมิ และสนับสนุนใหค่ณะวชิาตา่งๆ ดา้นมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรม์ุง่เนน้การวจัิยเพือ่สรา้งความ

เป็นเลศิ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มกีารสนับสนุนงบประมาณทัง้ทีเ่งนิอดุหนุนจากรัฐ และเงนิรายไดข้องมหาวทิยาลัย

และคณะวชิา ซึง่ผลการด าเนนิงานในจัดท าโครงการวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกบัดา้นมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์และศลิปกรรม

ศาสตร ์สรปุ ไดด้งันี้

   1) คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์จ านวน 11 โครงการ

   2) คณะบรหิารธรุกจิและการบญัช ีจ านวน 38 โครงการ

   3) คณะบรหิารธรุกจิ จ านวน 11 โครงการ

   4) คณะศลิปศาสตร ์จ านวน 9 โครงการ

   5) คณะสงัคมศาสตรบ์รูณาการ จ านวน 15 โครงการ

   6) คณะศกึษาศาสตร ์จ านวน 9 โครงการ

   7) คณะนติศิาสตร ์จ านวน 3 โครงการ

   8) วทิยาลัยการปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 2 โครงการ

   รวมจ านวนทัง้ส ิน้  98 โครงการ (โครงการวจัิยทัง้หมดของมหาวทิยาลัย จ านวน 817 โครงการ)

  (ขอ้มลูจาก : https://ora.kku.ac.th/index.asp?go2=statistics_project&find_year=2559)

• ฝ่ายวจัิยและการ

ถา่ยทอดเทคโนโลยี

• กองบรหิารงานวจัิย

• คณะ

5.00

12 พัฒนาศนูยส์ตัวท์ดลองภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื

ใหต้อบสนองความตอ้งการ และไดรั้บมาตรฐาน

ในระดบัสากล  โดยการสนับสนุนเครือ่งมอืวจัิย

เพือ่พัฒนางานเลีย้งสตัวท์ดลองเพือ่งานทาง

วทิยาศาสตรใ์หเ้ขา้สูม่าตรฐานสากล

• มกีารสนับสนุนเครือ่งมอื

วจัิย

มี มี    มหาวทิยาลัย ไดด้ าเนนิการ พัฒนาศนูยส์ตัวท์ดลองภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืใหต้อบสนองความตอ้งการ และไดรั้บ

มาตรฐานในระดบัสากล ดงันี้

   1. จัดอบรมจรรยาบรรณและมาตรฐานการการเลีย้งและการใชส้ตัวเ์พือ่งานทางวทิยาศาสตร์

เมือ่วนัที ่4 สงิหาคม 2560 จัดอบรม เรือ่ง จรรยาบรรณการเลีย้งและการใชส้ตัวเ์พือ่งานทางวทิยาศาสตร ์(Ethical Principles

 for the Use and Care of Animals in Scientific Research) เมือ่วนัศกุรท์ี ่4 สงิหาคม 2560 คณะกรรมการจรรยาบรรณ

และมาตรฐานการเลีย้งและการใชส้ตัวเ์พือ่งานทางวทิยาศาสตร ์รว่มกบั ศนูยส์ตัวท์ดลองภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืจัดอบรม 

เรือ่ง จรรยาบรรณการเลีย้งและการใชส้ตัวเ์พือ่งานทางวทิยาศาสตร ์(Ethical Principles for the Use and Care of Animals 

in Scientific Research) เมือ่วนัศกุรท์ี ่4 สงิหาคม 2560 ณ หอ้งประชมุสริคิณุากร 3 อาคารสริคิณุากร ส านักงานอธกิารบด ี

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ เพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มอบรมทราบถงึหลักการและประโยชนข์อง “จรรยาบรรณการใชส้ตัว”์ และน า

จรรยาบรรณการใชส้ตัวไ์ปใชเ้พือ่เพิม่คณุภาพของผลงานทัง้ในดา้นการสอน การวจัิย การทดสอบ และการผลติชวีวตัถ ุและ

สามารถน ากระบวนการและขัน้ตอนตา่ง ๆ ในการเลีย้งและดแูลสตัวท์ดลองใหไ้ดม้าตรฐาน ตามจรรยาบรรณการใช ้

สตัวท์ดลองของสภาวจัิยแหง่ชาตทิีไ่ดก้ าหนดไว ้รวมถงึการรับทราบระเบยีบ และแนวทางการปฏบิตัติา่ง ๆ ในการขอรับการ

พจิารณาจรรยาบรรณในการใชส้ตัวท์ดลองจากคณะกรรมการจรรยาบรรณและมาตรฐานการเลีย้งและการใชส้ตัวฯ์ ของ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

    2. ขอรับการตรวจประเมนิมาตรฐานคณะกรรมการก ากบัดแูลการเลีย้งและใชส้ตัวเ์พือ่งานทางวทิยาศาสตร ์(มคกส.) 31 

กรกฎาคม 2560 – 1 สงิหาคม 2560  เพือ่เป็นการสง่เสรมิสนับสนุนการด าเนนิงานของคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ ใหไ้ด ้

มาตรฐานคณะกรรมการก ากบัดแูลการเลีย้งและใชส้ตัวเ์พือ่งานทางวทิยาศาสตร ์(มคกส.) คณะกรรมการจรรยาบรรณฯ  

รว่มกบัศนูยส์ตัวท์ดลองภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ขอรับการตรวจประเมนิเพือ่รับรองมาตรฐาน จากสถาบนัพัฒนาการ

ด าเนนิการตอ่สตัวเ์พือ่งานทางวทิยาศาสตร ์(สพสว.) ส านักงานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาต ิ(วช.) เมือ่วนัที ่31 กรกฎาคม 

2560 - 1 สงิหาคม 2560 ณ หอ้งประชมุชัน้ 1 อาคารศนูยส์ตัวท์ดลองภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื

   3. สนับสนุนเครือ่งมอืวจัิยเพือ่พัฒนางานเลีย้งสตัวท์ดลองเพือ่งานทางวทิยาศาสตรใ์หเ้ขา้สูม่าตรฐานสากล

• ฝ่ายวจัิยและการ

ถา่ยทอดเทคโนโลยี

• ศนูยส์ตัวท์ดลองภาค

ตะวนัออกเฉียง เหนอื

5.00

13 จัดท าวารสารวจัิย เชน่ วารสารสาขาวทิยาศาสตร์

เทคโนโลย ีวารสารสาขามนุษยศาสตรแ์ละ

สงัคมศาสตร ์วารสารวจัิยสถาบนั เป็นตน้

• วารสารทีผ่ลติ/เผยแพร่ ไมน่อ้ยกวา่ 

4 วารสาร/ปี

4 วารสาร/ปี    มกีารด าเนนิการจัดท าวารสารวจัิย  ดงันี ้

   1) วารสารวจัิยมข.สาขามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์: เป็นวารสารวชิาการทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่เผยแพรผ่ลงานวจัิยและ

องคค์วามรูใ้หมอ่นัเป็นความกา้วหนา้ทางวชิาการดา้นมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์บทความทกุเรือ่งตอ้งผา่นการพจิารณา

จากผูท้รงคณุวฒุใินสาขาอยา่งนอ้ยสองทา่น โดยมกีารจัดพมิพว์ารสารรายสามเดอืน 4 ฉบบัตอ่ปี  เป็นเงนิ 100,000 บาท

   2) วารสารวจัิย มข.สาขามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์(ฉบบัธรุกจิและเศรษฐกจิ) : เป็นวารสารทางวชิาการ ซึง่บทความ

ทกุเรือ่งไดรั้บการประเมนิโดยผูท้รงคณุวฒุจิากภายในและภายนอกมหาวทิยาลัยขอนแกน่ (peer-reviewed journal) วารสาร

รับผลงานทางวชิาการทีเ่ป็นตน้ฉบบั (original) ในรปูบทความวจัิย (research articles) บทความวจัิยสือ่สารอยา่งสัน้ (short 

communication) และบทความวชิาการปรทิรรศน ์(review articles) ในดา้นธรุกจิและเศรษฐกจิ เพือ่เผยแพรผ่ลงานวชิาการ

ทีม่คีณุคา่แกผู่ส้นใจท่ัวไป เป็นสือ่กลางรายงานความกา้วหนา้ในการวจัิย และเป็นการแลกเปลีย่นแนวความคดิในการวจัิย 

โดยวารสารเครง่ครัดในเรือ่งผลงานวชิาการทีเ่ป็นตน้ฉบบั และไมใ่ชผ่ลงานทีค่ดัลอก (plagiarism) วารสารมกี าหนดออก ปี

ละ 2 ฉบบั (รายหกเดอืน) จัดพมิพเ์ผยแพรใ่นลักษณะรปูเลม่และจัดสง่ใหห้อ้งสมดุหรอืหน่วยงานอืน่ทีส่นใจ

   3) วารสารวจัิย มข. (ฉบบับณัฑติศกึษา) KKU RESEARCH JOURNAL (GRADUATE STUDIES) : เป็นวารสารทีร่วบรวม

บทความวจัิย ทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของวทิยานพินธนั์กศกึษา  ระดบับณัฑติศกึษา ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

เพือ่เผยแพรผ่ลงานวจัิยของนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา แกผู่ส้นใจท่ัวไป และเป็นสือ่กลางรายงานความกา้วหนา้ในการวจัิย

ของนักศกึษา รวมถงึเป็นเวทสี าหรับแลกเปลีย่นแนวความคดิในการวจัิย

  4) วารสาร Asia-Pacific Journal of Science and Technology  รายสีเ่ดอืน 3 ฉบบัตอ่ปี เป็นเงนิ 250,000 บาท

• ฝ่ายวจัิยและการ

ถา่ยทอดเทคโนโลยี

• กองบรหิารงานวจัิย

• คณะ/หน่วยงาน

5.00
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การ

ประเมนิ

ตนเอง

ผูร้บัผดิชอบโครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI)

กลยทุธท์ ี ่4 น าผลงานวจิยัและนวตักรรมสูก่ารสรา้งมลูคา่และการใชป้ระโยชนเ์พือ่สงัคม

14 สนับสนุนการวจัิยและพัฒนาในภาคอตุสาหกรรม

เพือ่การเตบิโตอยา่งยั่งยนืของประเทศ อาท ิการ

วจัิยและพัฒนาเพือ่ยกระดบัผลติภัณฑ ์ยกระดบั

กระบวนการผลติ หรอืการพัฒนาผลติภัณฑใ์หม่

• จ านวนผลติภัณฑท์ีไ่ดรั้บ

การพัฒนา

6 ผลงาน 6 ผลงาน     มหาวทิยาลัยไดส้นับสนุนการวจัิยและพัฒนา เพือ่การพัฒนาภาคอตุสาหกรรม การเตบิโตอยา่งยั่งยนืของประเทศ ภายใต ้

โครงการ “เสน้ทางสูน่วตัวณชิย ์(Research to Market-R2M)” ซึง่มกีารคดัเลอืกงานวจัิยจากมหาวทิยาลัยขอนแกน่จ านวน 6

 งานวจัิย ไดแ้ก่

    1) ผลติภัณฑค์รมีน ้ามันหอมระเหย ส าหรับรักษาโรคผวิหนังเนือ่งจากเชือ้ราในสตัว์

    2) ระบบน าความเย็นจากน ้าลน้ของเครือ่งผลติภัณฑท์ าน ้าแข็งหลอดกลับมาใชใ้นการผลติ

    3) แผน่วสัดกุนักระสนุทีผ่สมรังไหม

    4) ชดุคดัแยกขยะเปียกส าหรับตดิตัง้เขา้กบัระบบคดัแยกขยะ

    5) แคปซลูสารสกดัใบแมงลักและใบโหระพาป้องกนัแผลในกระเพาะอาหาร

    6) ชดุตรวจวดัตวับง่ชีภ้าวะมะเร็งทอ่น ้าดี

• ฝ่ายวจัิยและการ

ถา่ยทอดเทคโนโลยี

• กองบรหิารงานวจัิย

• คณะ/หน่วยงาน

5.00

• จ านวนกจิกรรมทีจั่ดเพือ่

เผยแพรค่วามรูก้ารยืน่ขอ

จดทะเบยีนทรัพยส์นิทาง

ปัญญา

10 กจิกรรม/ปี 13 กจิกรรม/ปี 5.00

• จ านวนค าขอเพือ่ยืน่ขอ

จดทะเบยีนทรัพยส์นิทาง

ปัญญา

• จ านวนสญัญาของ

ผลงานทีน่ าไปใชป้ระโยชน์

เชงิพาณชิย์

250 ค าขอ

4 สญัญา

251 ค าขอ

4 สญัญา

    นอกจากนี ้มจัีดกจิกรรมเพือ่เผยแพร ่การเจรจาตอ่รองและการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาของมหาวทิยาลัย

 ไปยังกลุม่เป้าหมาย ดงันี้

   1) งาน Thailand Techshow ภมูภิาค ขอนแกน่ ครัง้ที ่2/2559 ในวนัที ่27 ตลุาคม  2559  ณ โรงแรมโฆษะ จังหวดั

ขอนแกน่ 

   2) งาน Thailand Techshow ภมูภิาค อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา ครัง้ที ่2/2559 ในวนัที ่22 พฤศจกิายน  2559 ณ 

ศนูยก์ารคา้เซ็นทรัลเฟสตวิลั หาดใหญ ่จังหวดัสงขลา  

   3) งาน “Thailand Techshow ภมูภิาค จ.เชยีงใหม ่ครัง้ที ่2/2559 ในวนัที ่15 ธันวาคม  2559  ณ โรงแรมฮอลลเิดยอ์นิน์

 จังหวดัเชยีงใหม่

   4) งาน "อสีานอตุสาหกรรมแฟร ์(E-San Industrial Fair 2017) ในวนัท ี16-19 กมุภาพันธ ์ 2560 ณ ศูนูยป์ระชมุ

อเนกประสงคก์าญจนาภเิษก มหาวทิยาลัยขอนแกน่ จังหวดัขอนแกน่ 

   5) งาน  "IP Fair 2017" ในวนัที ่4-7 พฤษภาคม  2560 ณ ศนูยก์ารประชมุและนทิรรศการไบเทค บางนา กรงุเทพฯ

   ส าหรับผลการด าเนนิงานในดา้นการจดทะเบยีนทรัพยส์นิทางปัญญา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มดีงันี้

   จ านวนผลงานทีย่ืน่ขอรับความคุม้ครองทัง้หมด 251ค าขอ แบง่เป็นประเภท 

   1) สทิธบิตัรการประดษิฐ ์จ านวน 11 ค าขอ 

   2) สทิธบิตัรการออกแบบผลติภัณฑ ์จ านวน 41 ค าขอ 

   3) อนุสทิธบิตัร จ านวน 31 ค าขอ 

   4) ลขิสทิธิ ์จ านวน 164 ค าขอ 

   5) พันธุพ์ชืใหม ่จ านวน 4 ค าขอ

   ไดรั้บใบจดทะเบยีน จ านวนทัง้ส ิน้ 76 ค าขอ แบ่ง่เป็นประเภท 1) สทิธบิตัรการออกแบบผลติภัณฑ ์จ านวน 55 ค าขอ  2)  

อนุสทิธบิตัร จ านวน 21 ค าขอ

   ฝ่ายวจัิยและการถา่ยทอดเทคโนโลย ีโดยส านักงานบรหิารจัดการทรัพยส์นิทางปัญญา ไดม้กีารจัดการอบรม เผยแพร ่

ประชาสมัพันธค์วามรูด้า้นทรัพยส์นิทางปัญญาใหแ้กบ่คุลากร โดยมหีลักสตูรอบรม เชน่ 

   1) ใหค้วามรูแ้กบ่คุลากรของมหาวทิยาลัย จ านวน  9 ครัง้  

   2) อบรมหลักสตูรการจัดเตรยีมค าขอจดทะเบยีนสทิธบิตัร/อนุสทิธบิตัร ครัง้ที ่1 ในวนัที ่1-2 ธันวาคม 2559 ณ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีานวทิยาเขตสกลนคร จังหวดัสกลนคร มผีูเ้ขา้รว่มอบรมจ านวน 32 คน  

   3) อบรมหลักสตูรการจัดเตรยีมค าขอจดทะเบยีนสทิธบิตัร/อนุสทิธบิตัร ครัง้ที ่2 ในวนัที ่26-27 มกราคม  2560 ณ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีานวทิยาเขตขอนแกน่ จังหวดัขอนแกน่ มผีูเ้ขา้รว่มอบรมจ านวน 65 คน  

   4) อบรมสมัมนา เรือ่ง “กฎหมาย ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติและจ าหน่าย อาหาร ยา เครือ่งส าอาง และเครือ่งมอื

แพทย”์  ในวนัที ่18-20 มกราคม 2560 ณ หอ้งบา้นผอื โรงแรมเซ็นทารา จังหวดัอดุรธาน ี มผีูเ้ขา้รว่มอบรมจ านวน 45 คน 

   5) การอบรมการอบรมหลักสตูรการอบรมทรัพยส์นิทางปัญญาเพือ่การคา้ การลงทนุ และการวจัิย  ในวนัที ่16-17 

กมุภาพันธ ์ 2560 ณ อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิาร1 มหาวทิยาลัยขอนแกน่ วทิยาเขตหนองคาย มผีูเ้ขา้รว่มอบรมจ านวน 43

 คน    

   6) การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “การยกรา่งค าขอสทิธบิตัร (การประดษิฐ)์/อนุสทิธบิตัร” ในระหวา่งวนัที ่3-5 กมุภาพันธ์

 2559 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวดัขอนแกน่ มผีูเ้ขา้รว่มอบรมจ านวน 26 คน 

   7) อบรมหลักสตูรสทิธบิตัรและอนุสทิธบิตัร ในวนัที ่22 มนีาคม  2560 ณ วทิยาลัยเทคนคิน ้าพอง อ าเภอน ้าพอง จังหวดั

ขอนแกน่ มผีูเ้ขา้รว่มอบรมจ านวน 72 คน

15 สนับสนุนการยืน่ขอจดทะเบยีนทรัพยส์นิทาง

ปัญญาจากคณาจารยแ์ละนักวจัิย การสง่เสรมิ

การใชป้ระโยชนข์องทรัพยส์นิทางปัญญาทีม่กีาร

จดทะเบยีนคุม้ครอง การจัดสรรผลประโยชน ์

และการปกป้องสทิธขิองผูป้ระดษิฐค์ดิคน้ 

(สง่เสรมิสงิประดษิฐ ์นวตกรรม ทรัพยส์นิทาง

ปัญญา)

• ฝ่ายวจัิยและการ

ถา่ยทอดเทคโนโลยี

• ส านักงานบรหิาร

จัดการทรัพยส์นิทาง

ปัญญา
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ผูร้บัผดิชอบโครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI)

16 วจัิย และพัฒนาเพือ่สรา้งองคค์วามรูใ้หม ่สรา้ง

นวตักรรมทีน่ าไปสูก่ารพัฒนาเศรษฐกจิ และ

สงัคมทอ้งถิน่ ประเทศ เชน่

• งานวจัิยเพือ่สรา้งองค์

ความรู/้ถา่ยทอด

เทคโนโลยฯี

115 โครงการ 148 โครงการ • ฝ่ายวจัิยและการ

ถา่ยทอดเทคโนโลยี

• คณะ/หน่วยงาน

5.00

- โครงการวจัิยพัฒนาไหม               

- โครงการวจัิยโคทนรอ้น 6 โครงการ

- โครงการวจัิยขา้ว                                

                                     
- โครงการวจัิยดนิในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื

- โครงการวจัิยการพัฒนาแบตเตอรี่

- โครงการวจัิยการพัฒนายางนา

17 วจัิย และพัฒนาเพือ่แกไ้ขปัญหาส าคญัของ

ชมุชน สงัคม และประเทศ เชน่

4 โครงการ 4 โครงการ • ฝ่ายวจัิยและการ

ถา่ยทอดเทคโนโลยี

5.00

- โครงการพัฒนาการคดิขัน้สงูทาง

คณติศาสตรข์องนักเรยีนในเขตพืน้ทีภ่าค

ตะวนัออกเฉียงเหนอื

- โครงการแกปั้ญหาความยากจนตามแนวคดิ

เศรษฐกจิพอเพยีง

- โครงการแกไ้ขปัญหาโรคไตในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนอื

- โครงการแกไ้ขปัญหาโรคพยาธใิบไมใ้นตบั

และมะเร็งทอ่น ้าดใีนภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื

• ส านักงานยทุธศาสตร์

และประสานความรว่มมอื

เพือ่พัฒนาภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนอื

• จ านวนโครงการวจัิยทีใ่ช ้

ผลงานวจัิยไปแกไ้ขปัญหา

เชงิพืน้ทีอ่ยา่งเป็นรปูธรรม

และไดรับการยอมรับใน

ระดบัประเทศ

   มหาวทิยาลัย มกีารสง่เสรมิและสนับสนุนใหค้ณะวชิาด าเนนิการวจัิย และพัฒนาเพือ่แกไ้ขปัญหาส าคญัเชงิพืน้ทีข่องภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนอืและประเทศทางทัง้ทางดา้นสาธารณสขุ ดา้นสขุภาพ ดา้นความยากจน ดา้นคณุภาพชวีติ และดา้น

การศกึษา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มผีลงาน จ านวน 115 เรือ่ง ดงันี้

   1) คณะทันตแพทยศาสตร ์จ านวน 4 เรือ่ง

   2) คณะเภสชัศาสตร ์จ านวน 12 เรือ่ง 

   3) คณะเทคนคิการแพทย ์จ านวน 31 เรือ่ง

   4) คณะเกษตรศาสตร ์จ านวน 8 เรือ่ง

   5) คณะวทิยาศาสตร ์จ านวน 1 เรือ่ง 

   6) คณะมนุษยศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์จ านวน 14 เรือ่ง

   8) คณะศกึษาศาสตร ์จ านวน 10 เรือ่ง

   9) วทิยาลัยการปกครองทอ้งถิน่ จ านวน 10 เรือ่ง

   10) วทิยาลัยนานาชาต ิจ านวน - เรือ่ง

   11) คณะนติศิาสตร ์จ านวน 3 เรือ่ง

   12) คณะศลิปกรรมศาสตร ์จ านวน - เรือ่ง

   13) คณะสาธารณสขุศาสตร ์จ านวน - เรือ่ง

   14) คณะวศิวกรรมศาสตร ์จ านวน 7 เรือ่ง

   15) คณะสตัวแพทยศาสตร ์จ านวน 15 เรือ่ง

    มหาวทิยาลัยไดส้ง่เสรมิและสนับสนุนการสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่และสรา้งนวตักรรมทีน่ าไปสูก่ารพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม

  โดยมกีารสนับสนุนทนุวจัิย จ านวน 148 โครงการ ดงันี้

    1) บทบาทของผูป้ระกอบการและนวตักรรมทีม่ตีอ่ศกัยภาพของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในอนุภมูลิุม่

น ้าโขง

    2) การพัฒนาระบบเซลลจ์ลุนิทรยีผั์กตดิดว้ยแบเรยีลแอลจเินตเพือ่บ าบดัน ้าเสยีทีป่นเป้ือนสารประกอบฟีนอล

    3) การวเิคราะหป์ระสทิธภิาพการด าเนนิงาน

    4) ผลของการเจอืธาตอุืน่ตอ่โครงสรา้งและสมบตัทิางแมเ่หล็กของอนุภาคนาโนโคบอลตแ์พลทตนัิม

    5) องคป์ระกอบทางเคมขีองผลหยนี ้าและฤทธิท์างชวีภาพ

    6) การเคลือ่นยา้ยแรงงานแรงงานขา้มชาตจิากเวยีดนามสูป่ระเทศไทย

    7) อทิธพิลของของการใชน้ ้ามันทอดซ ้าตอ่การเปลีย่นแปลงแคโรทนีอยสแ์ละความสามารถในการตา้นอนุมลูอสิระใน

อาหาร : กรณีกลว้ยทอดและมันทอด

    8) การพัฒนายาตา้นมะเร็งจากสารประกอบฟินอลคิ

    9) การพัฒนาวชิาชพีครเูพือ่ปฏริปูการเรยีนรูสู้ป่ระชาคมอาเซยีน

    10) การวจัิยเพือ่พัฒนาแนวทางในการควบคมุศตัรพูชืมันส าปะหลังอยา่งยั่งยนืในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื

    ในสว่นของงานวจัิยทีส่รา้งนวตักรรมน าไปสูก่ารพัฒนาเศรษฐกจิ สงัคม ประเทศ มดีงันีั ้

    1) โครงการวจัิยโรงงานตน้แบบทางดา้นแบตเตอรี ่: เพือ่ทดลองผลติวสัดนุาโนทางดา้นแบตเตอรีแ่ละการผลติแบตเตอรี่

เซลลต์น้แบบทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุเชงิอตุสาหกรรมทีเ่ป็นการพัฒนาตอ่ยอดจากงานวจัิยของนักวจัิย โดยงานวจัิยโรงงาน

ตน้แบบจะท าการขยายงานวจัิยในระดบัหอ้งปฏบิตักิาร (Lab Scale) ไปสูร่ะดบัอตุสาหกรรม (Industrial Scale) ผลผลติทีไ่ด ้

จากโรงงานตน้แบบสามารถน าไปใชป้ระโยชนเ์ชงิพานชิยไ์ด ้

    2) โครงการวจัิยเพาะเลีย้งและพัฒนาผลติภัณฑิไ์หมป่าเพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่ : เพือ่ศกึษาวจัืยแมลงส าคญัทางเศรษฐกจิ 

พัฒนา การเพาะเลีย้งและการสรา้งผลติภัณฑจ์ากไหมป่าของประเทศไทยในเชงิพาณชิยแ์ละใหส้ามารถเพิม่มลูคา่ ส าหรับ

เป็นแนวทางสรา้งงาน และเสรมิรายได ้ซึง่จะชว่ยแกปั้ญหาความยากจนใหก้บัเกษตรกรได ้ซึง่ไดด้ าเนนิการตามแผนงานหลัก

 3 ดา้น คอื  (1) ดา้นการเพาะเลีย้งและพัฒนาการผลติเสน้ใยไหมป่าและแมลงส าคญัทางเศรษฐกจิ (2) ดา้นการแปรรปูและ

ผลติภัณฑ ์อาหาร สิง่ทอ เครือ่งจักร และการเพิม่มลูคา่ของผลติภัณฑไ์หมป่า และแมลงส าคญัทางเศรษฐกจิ (3) ดา้นการ

จัดการและการตฃาดไหมป่า และแมลงส าคญัทางเศรษฐกจิ 

    3) โครงการวจัิยดนิในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื : เพือ่พัฒนาองคค์วามรู ้ฐานขอ้มลู และเครือ่งมอืส าหรับการวางแผน

ตดัสนิใจเพือ่การจัดการและใชป้ระโยชนพ์ืน้ทีด่นิปัญหาของภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืใหเ้หมาะสม มปีระสทิธภิาพ และ

สอดคลอ้งกบัคณุลักษณะทางนเิวศวทิยาของพืน้ทีแ่ละสภาพเศรษฐกจิ-สงัคมของชมุชน 

    4) โครงการวจัิยโคนมทนรอ้น : เพือ่ศกึษาวจัิยและพัฒนาสายพันธุโ์คนมทีม่พัีนธกุรรมใหผ้ลผลติ และความสมบรูณ์พันธุด์ ี

 มคีวามทนตอ่โรคเขตรอ้น 

    5) โครงการวจัิยขา้วทนเค็ม : เพือ่ศกึษา วจัิย ปรับปรงุพันธุข์า้วทนเค็ม และแลง้ แกปั้ญหาโดยใชเ้ทคโนโลยกีารผลติที่

เหมาะสม การใชปุ้๋ ยนาดนิเค็ม การใชว้สัดปุรับปรงุดนิ การใชส้ารปรับปรงุคณุภาพดนิ การปรับปรงุพันธุข์า้วทีท่นทานตอ่ดนิ

เค็ม และมคีรุภาพเมล็ด

    6) โครงการวจัิยพัฒนายางนา : เพือ่ศกึษาและใชป้ระโยชนจ์ากยางนาในเชงิวชิาการแบบบรูณาการ โดยเริม่ตัง้แตต่น้น ้า

จนปลายน ้า คอื ตัง้แตก่ารเพาะพันธุจ์นถงึผลติภัณฑท์ีเ่กดิจากตน้ยางนา เชน่ ยา สบู ่น ้ามันดเีซล เป็นตน้

• งานวจัิยทีส่รา้งนวตักรรม

น าไปสูก่ารพัฒนาเศรษฐกจิ

 สงัคม ประเทศ

4 โครงการ
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เป้าหมาย

(ปีงบประมาณ)

ปี 2560

ผลงานตาม

เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 12 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560)




การ

ประเมนิ

ตนเอง

ผูร้บัผดิชอบโครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI)

   ส าหรับการน าผลงานวจัิยไปแกปั้ญหาเชงิพืน้ทีอ่ยา่งเป็นรปูธรรม โดยมหาวทิยาลัยขอนแกน่ไดก้ าหนดนโยบายเกีย่วกบั

ประเด็นวจัิยจะตอ้งเป็นโจทยท์ีส่ามารถแกปั้ญหาใหก้บัพืน้ทีไ่ด ้ซึง่โจทยว์จัิยหลายเรือ่งไดด้ าเนนิการมาอยา่งตอ่เนือ่ง

ยาวนานจนสามารถน าไปสูก่ารแกปั้ญหาของพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม จ านวน 4 โครงการ ไดแ้ก่

   1) โครงการแกไ้ขปญัหาโรคพยาธใิบไมใ้นตบัและมะเร็งทอ่น า้ดใีนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ด าเนนิการในพืน้ที ่

29 จังหวดั มผีูป่้วยมะเร็งทอ่น ้าดทีีไ่ดรั้บการรักษา 4,158 ราย ประชากรกลุม่เสีย่งไดรั้บการตรวจ คดักรองมะเร็งฯ 120,099 

ราย แพทยไ์ดรั้บการอบรมศลัยแพทยต์บัและทางเดนิน ้าด ี การระบายทางเดนิน ้าดผีา่นผวิหนัง การตรวจคดักรองมะเร็งทอ่

น ้าดดีว้ยอลัตราซาวด ์รวม 206 คน และยังไดม้กีารพัฒนาเทคโนโลยกีารตรวจพยาธใิบไมต้บัแบบใหม ่ซึง่ถอืเป็นนวตักรรม

เพือ่การแกไ้ขปัญหาโรคพยาธใิบไมต้บัอยา่งแทจ้รงิ นอกจากนีย้ังไดพั้ฒนา Isan Cohort ซึง่เป็นระบบฐานขอ้มลูเกีย่วกบั

กลุม่เสีย่งและผูป่้วยโรคพยาธใิบไมต้บัและผูป่้วยมะเร็งทอ่น ้าดเีป็นฐานขอ้มลูขนาดใหญอ่นัแรก และหนึง่เดยีวในโลก เป็นตน้ 

   2) โครงการพฒันาการคดิข ัน้สงูทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนในเขตพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ด าเนนิการ

ในพืน้ที ่20 จังหวดั 150 โรงเรยีน โดยมนัีกเรยีนเขา้รว่ม 14,675 คน คร ู677 คน โดยไดผ้ลติและพัฒนาวชิาชพีครอูยา่ง

ตอ่เนือ่งในระหวา่งนักศกึษาครหูลักสตูร 5 ปี นักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา และครปูระจ าการ และยังไดพั้ฒนาสภาพแวดลอ้ม

ส าหรับการสง่เสรมิการใชน้วตักรรม ซึง่มกีารจัดหาหนังสอืเรยีนและสือ่การสอนเพือ่พัฒนาการคดิทางคณติศาสตร ์การเตรยีม

สภาพหอ้งเรยีนใหส้ง่เสรมิการเรยีนรู ้และหอ้ง Lesson Study  รวมถงึการพัฒนาชมุชนแหง่การเรยีนรู ้(PLC)  ซึง่มกีารเปิด

ชัน้เรยีน สาธติการสอน และสะทอ้นผลหลังการสอน และเผยแพรผ่ลงานของโรงเรยีนเพือ่ขยายเครอืขา่ยความรว่มมอืตอ่ไป 

เป็นตน้ 

   3) โครงการแกไ้ขปญัหาความยากจนตามแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง ด าเนนิการในพืน้ที ่4 จังหวดั 17 อ าเภอ 22 

ต าบล 64 หมูบ่า้น 1,710 ครัวเรอืน โดย 4 จังหวดั ประกอบดว้ย ขอนแกน่ รอ้ยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสนิธุ ์ซ ึง่ไดม้กีาร

คดัเลอืกพืน้ทีป่ฏบิตักิารน ารอ่ง และใหค้วามส าคญักบัความพรอ้มของชมุชนและหน่วยงานทอ้งถิน่ในการมสีว่นรว่มด าเนนิ

โครงการ ตลอดจนการกระจายตวัของชมุชนในสภาพแวดลอ้มทางภมูเิวศทีห่ลากหลายซึง่มกีารพัฒนา 5 ดา้น ไดแ้ก ่(1) 

สรา้งความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน ้าตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง (2) การใชท้รัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มอยา่งยั่งยนื (3) เสรมิสรา้งสขุภาพชมุชน (4) พัฒนาองคก์รชมุชน และ (5) พัฒนาสวสัดกิารชมุชน รวมจ านวน

กจิกรรมทีม่กีารพัฒนา จ านวน 580 กจิกรรม

   4) โครงการแกไ้ขปญัหาโรคไตในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ด าเนนิการพัฒนาแนวทางดแูลผูป่้วยโรคไตเรือ้รังอยา่ง

เขม้งวดและครอบคลมุแบบองคร์วม ในพืน้ที ่จังหวดัขอนแกน่ มหาสารคาม รอ้ยเอ็ด กาฬสนิธุ ์และชยัภมู ิครอบคลมุจ านวน

ผูป่้วยเรือ้รังทีรั่บการรักษาในหน่วยบรกิารปฐมภมู ิ,รพสต. , รพท., และโรงพยาบาลศรนีครนิทร ์ประมาณ 50,000 ราย

ระดบัความส าเร็จของโครงการ จ านวน 17 โครงการ = 5.00

รอ้ยละ = 100.00
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ระดบั 1   หมายถงึ   ผลการปฏบิตังิาน  ควรปรับปรงุอยา่งเรง่ดว่น  (รอ้ยละ 1.00 - 29.99) 

กลยทุธท์ ี ่1 จดัสภาพแวดลอ้ม และโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ป็นสากล

1 สง่เสรมิ และสรา้งบรรยากาศความเป็น

นานาชาต ิเชน่  มข.-มอ. P2A FPT CIEE 

Camp เทศกาลอาหารฯ Student Day กฬีา

สานสมัพันธน์านาชาต ิกจิกรรมศษิยเ์กา่

ตา่งชาตใิน มข. Cultural trips กจิกรรม

รว่มกบัสถานทตูฯ กจิกรรมนานาชาตอิืน่ๆ

• จ านวนกจิกรรมเพือ่

สง่เสรมิบรรยากาศความ

เป็นนานาชาตทิีจั่ดขึน้

10 กจิกรรม/ปี 17 กจิกรรม/ปี    มหาวทิยาลัย และคณะวชิา มกีารด าเนนิการ ดงันี้

   1) คณะเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยขอนแกน่ จัดกจิกรรมเทศกาลอาหารนานาชาต ิประจ าปี 2560 (TE International Food 

Festival 2017) เมือ่วนัพฤหัสบดทีี ่30 มนีาคม 2560 มวีตัถปุระสงคเ์พือ่เปิดโอกาสใหนั้กศกึษาไทยและตา่งชาตไิดส้านสมัพันธ์

กนั และเปิดเวทใีหนั้กศกึษาไทยไดม้โีอกาสสนทนาภาษาองักฤษกบันักศกึษาตา่งชาตทิีเ่ขา้รว่มกจิกรรม ทัง้นีไ้ดรั้บเกยีรตจิาก 

รองศาสตราจารย ์ดร.พรเทพ ถนนแกว้ คณบดคีณะเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยขอนแกน่ เป็นประธานเปิดกจิกรรมดงักลา่ว พรอ้ม

ทัง้มอบรางวลัส าหรับผูช้นะการประกวดการท าอาหารนานาชาตจิ านวน 3 รางวลั ซึง่กลุม่ผูช้นะเลศิอนัดบัที ่1 ไดแ้ก ่กลุม่ The 

Food Power จากนักศกึษาสาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร ชัน้ปีที ่3 รางวลัชนะเลศิอนัดบัที ่2 ไดแ้ก ่Hei Say Band จาก

นักศกึษาสาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลติ ชัน้ปีที ่2 และรางวลัชนะเลศิอนัดบัที ่3 ไดแ้ก ่Tasty Churros จากนักศกึษาสาขาวชิา

เทคโนโลยกีารอาหาร ระดบับณัฑติศกึษา คณะเทคโนโลย ีขอแสดงความยนิดมีา ณ โอกาสนี ้กจิกรรมนีน้อกจากจะเป็นการเปิด

โอกาสสรา้งเวทใีหนั้กศกึษาไทยและนานาชาตไิดรู้จั้กและสนทนาภาษาองักฤษรว่มกนัแลว้นัน้ ยังมนัีกศกึษานานาชาตจิาก

หลายๆคณะหน่วยงานเขา้รว่มดว้ย อาทเิชน่ นักศกึษานานาชาตจิากคณะวทิยาศาสตร ์คณะวศิวกรรมศาสตร ์คณะทันต

แพทยศาสตร ์คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์เป็นตน้ รวมแลว้กวา่ 215 คน

  2) วทิยาลัยบณัฑติศกึษาการจัดการ  (MBA) มข. จัดการประชมุวชิาการทางธรุกจิและนวตักรรมทางการจัดการระดบัชาตแิละ

นานาชาต ิประจ าปี 2560 ระหวา่งวนัที ่23-26 กนัยายน 2560 

  3) คณะบรหิารธรุกจิและการบญัช ีมหาวทิยาลัยขอนแกน่ จัดโครงการ  "คา่ยภาษาองักฤษ(English Day Camp)"  กจิกรรม

เพือ่สง่เสรมิศกัยภาพภาษาองักฤษใหก้บับคุลากรใหม้กีารน าความรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ชก้ารท างานและการตดิตอ่ประสานงานตา่งๆ

 ภายในงานไดรั้บเกยีรตจิาก รองศาสตราจารย ์ดร.เพ็ญศร ีเจรญิวานชิ คณบด ีเป็นประธานเปิดงานและกลา่วตอ้นรับวทิยากร Miss

 Alani Schelin และ  Miss Hannah Soisee ศนูยภ์าษาแคลฟิอรเ์นยี(CLC) มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ทัง้นีง้านจัดขึน้ ณ เมือ่วนัที ่18

 กรกฎาคม 2560 ทีผ่า่นมา ณ โรงแรมราชาวดรีสีอรท์ จ.ขอนแกน่ 

• ฝ่ายการตา่งประเทศ

• กองวเิทศสมัพันธ์

5.00

  นอกจากนี ้มหาวทิยาลัย โดยฝ่ายการตา่งประเทศ และกองวเิทศสมัพันธไ์ดจั้ดกจิกรรมเพือ่สง่เสรมิความเป็นนานาชาต ิดงันี้

  การรบัรองชาวตา่งประเทศ จ านวน 12 ประเทศ 27 กลุม่

  1) ประเทศญีปุ่่ น (11 กลุม่) คอื (1) Kumamoto University ( 2 กลุม่)  (2) University of Shizuoka (3) ทนุมลูนธิฮิติาช ิ (4)

 บรรยายทนุ JSPS  (5) สถานเอกอคัรราชทตูญีปุ่่ น (6) ธนาคารซมูโิตโม มติซยุ แบงกิง้ คอรป์อเรชัน่ (SMBC) (3 กลุม่)  (7) ทนุ

หอการคา้ญีปุ่่ น (JCC)  (8) University of Tsukuba  (9) Otemon Gakuin University  (10) Japanese Corporate of 

Bangkok Bank PCL

  2) ประเทศไตห้วนั (1 กลุม่) คอื  บรรยายพเิศษ เรือ่ง การศกึษาตอ่ ณ ประเทศไตห้วนั

  3) ประเทศสหรัฐอเมรกิา (2 กลุม่) คอื (1) การบรรยายพเิศษ เรือ่ง การศกึษาตอ่ ณ ประเทศสหรัฐอเมรกิา  (2) University 

Studies Aboard Consortium 

  4) สปป.ลาว (1 กลุม่)  คอื มหาวทิยาลัยแหง่ชาตลิาว 

  5) ประเทศอนิเดยี (2 กลุม่) คอื (1) JSS University  (2) Universitas Muhammadiyah Surakarta

  6) ประเทศเวยีดนาม (2 กลุม่)  คอื (1) Hue University  (2) สมาคมมติรภาพไทย-เวยีดนาม

  7) สาธารณรัฐเชก็ (1 กลุม่)  คอื  Palacky University 

  8) ประเทศอนิโดนเีซยี (2 กลุม่)  คอื เอกอคัรราชทตูอนิโดนเีซยี (2 กลุม่)

  9) ประเทศออสเตรเลยี (1 กลุม่)  คอื Charles Sturt University ประเทศออสเตรเลยี

 10) ประเทศองักฤษ (2 กลุม่)  คอื (1) UGA   (2) Newcastle University

 11) ประเทศอนิเดยี (1 กลุม่)   คอื Assam Agricultural University

 12) ประเทศนวิซแีลนด ์(1 กลุม่)  คอื Victoria University of Wellington

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่7 : พฒันามหาวทิยาลยัไปสูค่วามเป็นสากล




การ

ประเมนิ

ตนเอง

การประเมนิระดบัความส าเร็จของโครงการ

ระดบั 5   หมายถงึ   ผลการปฏบิตังิาน  ดมีาก (รอ้ยละ 90.00 - 100.00)

โครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI) ผูร้บัผดิชอบ

เป้าหมาย

(ปีงบประมาณ)

ปี 2560

ระดบั 4   หมายถงึ   ผลการปฏบิตังิาน  ด ี(รอ้ยละ 70.00 - 89.99)

ระดบั 2   หมายถงึ   ผลการปฏบิตังิาน  ปรับปรงุ (รอ้ยละ 30.00 -   49.99)

ระดบั 3   หมายถงึ   ผลการปฏบิตังิาน  พอใช ้(รอ้ยละ 50.00 -  69.99)

ผลงานตาม

เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 12 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560)
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การ

ประเมนิ

ตนเอง

โครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI) ผูร้บัผดิชอบ

เป้าหมาย

(ปีงบประมาณ)

ปี 2560

ผลงานตาม

เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 12 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560)

  การจดักจิกรรมนานาชาต ิ(2 กจิกรรม)

  1) งานขอนแกน่มาราธอนนานาชาต ิครัง้ที ่14

  2) โครงการ ASEM Work Placement Programme โดยเป็นโครงการภายใตก้รอบความรว่มมอืเอเชยี-ยโุรป เพือ่สง่เสรมิใหม้ี

การแลกเปลีย่นการฝึกประสบการณ์วชิาชพีของนักศกึษา รวมทัง้เสรมิสรา้งประสบการณ์การท างานและความเขา้ใจในความ

แตกตา่งทางวฒันธรรมระหวา่งภมูภิาคเอเชยีกบัยโุรป

2 โครงการจัดท าสือ่ส ิง่พมิพ ์เอกสาร เว็บไซต ์วี

ดทัีศน ์ป้ายเพือ่ความเป็นนานาชาติ

• มสีือ่ เอกสาร ป้ายทีม่ี

การจัดท าเป็น

ภาษาองักฤษ

มี มี   ด าเนนิการ จัดท า Prospectus และแผน่พับประชาสมัพันธ ์มข. ฉบบัภาษาองักฤษ

 - KKU Prospectus อยูร่ะหวา่งประสานการพมิพเ์อกสารเพิม่เตมิ 

 - IRD Brochure อยูร่ะหวา่งรอพจิารณาจากผูบ้รหิาร

 - KKU Newsletter ด าเนนิการแลว้เสร็จจ านวน 1 ฉบบัคอื ฉบบัเดอืน ม.ค - ม.ีค. 60 และก าลังด าเนนิการแกไ้ขฉบบัที ่2 คอื 

เม.ย. - ม.ิย. 60  

 - FTC Thailand ด าเนนิการแลว้เสร็จมหีนังสอืประชาสมัพันธห์ลักสตูรนานาชาตฉิบบัที ่10 และก าลังด าเนนิการจัดท าตอ่เนือ่ง

ในฉบบัที ่11-13

• ฝ่ายการตา่งประเทศ

• กองวเิทศสมัพันธ์

5.00

กลยทุธท์ ี ่2 เตรยีมความพรอ้มของมหาวทิยาลยัเพือ่เขา้สูอ่าเซยีนและสากล

3 โครงการสนับสนุนสง่เสรมิงานวจัิยกบั

ตา่งประเทศ

• จ านวนโครงการวจัิย

กบัตา่งประเทศ

ไมน่อ้ยกวา่ 4 

โครงการ

4 โครงการ    มหาวทิยาลัย โดยฝ่ายการตา่งประเทศ ไดด้ าเนนิโครงการสนับสนุนเพือ่ใหบ้คุลกรท างานวจัิยกบัตา่งประเทศ โดยม ี

วตัถปุระสงค ์คอื  (1) เพือ่ใหอ้าจารย ์นักวจัิย หรอืนักวชิาการผูรั้บการอบรมมคีวามรูแ้ละเขา้ใจในหลักการและเทคนคิในการเขยีน

โครงการขอทนุสนับสนุนวจัิยจากหน่วยงานตา่งประเทศ (2) เพือ่ใหอ้าจารย ์นักวจัิย หรอืนักวชิาการผูรั้บการอบรมไดฝึ้กทักษะใน

การเขยีนขอทนุสนับสนุนวจัิยจากหน่วยงานตา่งประเทศ (3) เพือ่ใหอ้าจารย ์นักวจัิย หรอืนักวชิาการไดม้โีอกาสแลกเปลีย่น

ประสบการณ์กบัวทิยากรผูท้รงคณุวฒุ ิและมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งกนั (4) เพือ่ใหอ้าจารย ์นักวจัิย หรอืนักวชิาการผูรั้บการ

อบรมไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์จรงิจากนักวจัิยรุน่พี ่อาท ิแหลง่ ทนุ  NIH, HITACHI, Newton Fund, TOPIC และ 

amfAR เป็นตน้

  โดยไดม้กีารจัดกจิกรรมอบรมมคีวามรูแ้ละเขา้ใจในหลักการและเทคนคิในการเขยีนโครงการขอทนุสนับสนุนวจัิยจากหน่วยงาน

ตา่งประเทศครอบคลมุ 3 สายวชิา อาท ิสายวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์สายมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์และ สายวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

   และจัดกจิกรรม workshop สง่เสรมิงานวจัิยกบัตา่งประเทศแลว้ 2 ครัง้ และ ครัง้ที ่3 จะจัดรว่มกบั EU & สวทช. ในวนัที ่7-8 

กนัยายน 2560 พรอ้มนีม้แีนวปฏบิตั ิ(SOP) ในการบรหิารจัดการทนุวจัิยจากภายนอกตา่งประเทศและไดป้ระชาสมัพันธไ์ปยังคณะ

และหน่วยงานในสงักดัแลว้

   ส าหรับโครงการวจัิยทีค่ณะตา่งๆ ไดด้ าเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มจี านวน 4 โครงการ งบประมาณทีไ่ดรั้บการ

สนับสนุนทัง้ส ิน้ 4,740,616 บาท ประกอบดว้ย

   1) คณะเกษตรศาสตร ์1 โครงการ งบประมาณ 276,650 บาท

   2) คณะแพทยศาสตร ์1 โครงการ งบประมาณ 268,646 บาท

   3) คณะวทิยาศาสตร ์1 โครงการ งบประมาณ 3,195,320 บาท

   4) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์1 โครงการ งบประมาณ 1,000,000 บาท

  (ทีม่า : https://ora.kku.ac.th/ ณ วนัที ่25 กนัยายน 2560)

• ฝ่ายวชิาการและ

สือ่สารองคก์ร

• ฝ่ายการตา่งประเทศ

• คณะ/หน่วยงาน

• กองวเิทศสมัพันธ์

5.00
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การ

ประเมนิ

ตนเอง

โครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI) ผูร้บัผดิชอบ

เป้าหมาย

(ปีงบประมาณ)

ปี 2560

ผลงานตาม

เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 12 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560)

4 โครงการเจรจาธรุกจิส าหรับผูบ้รหิาร(ส าหรับ

คณะ/หน่วยงาน)

• จ านวนคณะ/หน่วยงาน

 ทีเ่ขา้รว่ม

10 คณะ/

หน่วยงาน/ปี

12 คณะ/

หน่วยงาน/ปี

   ฝ่ายการตา่งประเทศสนับสนุนงบประมาณเพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางเพือ่การเจรจาทางธรุกจิเชงิรกุของผูบ้รหิารของ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

และสนับสนุนการเพิม่จ านวนความรว่มมอืกบัสถาบนั/องคก์รตา่งประเทศ คณะละไมเ่กนิ 100,000 บาท โดยในปี 2560 ได ้

สนับสนุนคณะ/หน่วยงานใหเ้ดนิทางไปเจรจาธรุกจิ ณ ตา่งประเทศแลว้ จ านวน 12 คณะ/หน่วยงาน ไดแ้ก่

   1) ฝ่ายการตา่งประเทศ เดนิทางไป ณ ประเทศไตห้วนั

   2) คณะเกษตรศาสตร ์เดนิทางไป ณ ประเทศญีปุ่่ น

   3) คณะเทคนคิการแพทย ์เดนิทางไป ณ ประเทศญีปุ่่ น

   4) คณะเทคโนโลย ีเดนิทางไป ณ ประเทศเวยีดนาม

   5) คณะบรหิารธรุกจิและการบญัช ีเดนิทางไป ณ ประเทศเม็กซโิก

   6) คณะวทิยาศาสตร ์เดนิทางไป ณ ประเทศ มาเลเซยี

   7) คณะวศิวกรรมศาสตร ์เดนิทางไป ณ ประเทศสหรัฐอเมรกิา

   8) คณะศกึษาศาสตร ์เดนิทางไป ณ ประเทศแอฟรกิาใต ้

   9) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์เดนิทางไป ณ ประเทศพมา่

  10) คณะสตัวแพทยศาสตร ์เดนิทางไป ณ ประเทศบงัคลาเทศ, ไตห้วนั และ สปป.ลาว

  11) บณัฑติวทิยาลัย เดนิทางไป ณ ประเทศญีปุ่่ น

  12) วทิยาลัยนานาชาต ิเดนิทางไป ณ ประเทศไอรแ์ลนด์

• ฝ่ายวชิาการและ

สือ่สารองคก์ร

• ฝ่ายการตา่งประเทศ

• คณะ/หน่วยงาน

• กองวเิทศสมัพันธ์

5.00

5 พัฒนาหลักสตูรนานาชาตริว่มกบั

สถาบนัการศกึษาตา่งประเทศในสาขาทีเ่ป็น

ความเชีย่วชาญของมหาวทิยาลัยในรปูของ

หลักสตูร Double Degree /Joint Degree

• จ านวนหลักสตูร 

Double Degree /Joint 

Degree

4 หลักสตูร 4 หลักสตูร     มหาวทิยาลัยมกีารพัฒนาหลักสตูรรว่มกบัสถาบนัการศกึษาตา่งประเทศ ดงันี้

   1) สาขาวชิาสารสนเทศและการสือ่สาร คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่ รว่มกบั University of 

Tsukuba ซึง่เป็นมหาวทิยาลัยชัน้น าของประเทศญีปุ่่ น โดยโครงการความรว่มมอืในการจัดท าหลักสตูรสองปรญิญา ในสาขาวชิา

สารสนเทศศาสตร/์สารสนเทศศกึษา ( Information Science/Information Studies) ระหวา่งมหาวทิยาลัยขอนแกน่ และ 

University of Tsukuba นีส้บืเนือ่งมาจากการทีส่าขาวชิาสารสนเทศและการสือ่สาร มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ไดม้คีวามรว่มมอืทาง

วชิาการและวจัิยกบั Professor Shigeo Sugimoto จาก University of Tsukuba มาเป็นเวลานานกวา่ 10 ปี โดยรว่มกนัเป็น

สมาชกิผูก้อ่ตัง้ CiSAP – Consortium of i-Schools in Asia-Pacific และรว่มกนัจัดประชมุวชิาการระดบันานาชาต ิและจัดอบรม

เชงิปฏบิตักิารเพือ่พัฒนาศกัยภาพการวจัิยส าหรับนักศกึษาระดบัปรญิญาเอกและอาจารยใ์นสาขาวชิาสารสนเทศศาสตร ์หลายครัง้

 การเปิดหลักสตูรสองปรญิญา ในระดบัปรญิญาโท และปรญิญาเอกในสาขาวชิาสารสนเทศศาสตร/์สารสนเทศศกึษา จะสง่เสรมิ

ใหเ้กดิความรว่มมอืดา้นการวจัิยระหวา่งสองมหาวทิยาลัย โดยสง่เสรมิใหอ้าจารยม์บีทบาทในการสอนและเป็นอาจารยท์ีป่รกึษา

วทิยานพินธร์ว่มกนั นอกจากนีย้ังเป็นการสรา้งโอกาสใหนั้กศกึษาไดไ้ปศกึษา ณ University of Tsukuba ซึง่เป็นมหาวทิยาลัย

ชัน้น าและมชีือ่เสยีงดา้นการวจัิยในสาขานีใ้นระดบันานาชาติ

   2) ภาควชิาวทิยาศาสตรส์ ิง่แวดลอ้ม ไดร้ว่มลงนามขอ้ตกลงในการเปิดหลักสตูรสองปรญิญาระดบัปรญิญาโทระหวา่ง

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ และ Chia Nan University of Pharmacy and Science ประเทศไตห้วนั โดย  Dr.Suen-Zone Lee  

President, Chia Nan University of Pharmacy and Science  ภาควชิาวทิยาศาสตรส์ ิง่แวดลอ้ม คณะวทิยาศาสตร ์โดย

สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ ิง่แวดลอ้มเป็นสาขาน ารอ่งในการศกึษาในหลักสตูรสองปรญิญาระดบัปรญิญาโท ซึง่จะท าใหนั้กศกึษา

ไดรั้บปรญิญาโททางวทิยาศาสตรส์ ิง่แวดลอ้มจากมหาวทิยาลัยขอนแกน่ และปรญิญาโทวศิวกรรมศาสตรส์ ิง่แวดลอ้มจาก

มหาวทิยาลัยไตห้วนั ภายในเวลาสามปี ตอ่ไปมหาวทิยาลัยจะผลักดนัใหเ้กดิหลักสตูรในลักษณะนีเ้พิม่มากขึน้ เนือ่งจากมขีอ้ดใีน

ดา้นการชว่ยสรา้งโอกาสใหก้บับณัฑติของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ใหร้องรับกบัตลาดแรงงานทีก่ าลังขยายออกไปในภมูภิาค  

นอกจากนัน้ นักศกึษายังจะไดป้ระสบการณ์ตา่งประเทศ และทักษะภาษาองักฤษรวมทัง้ภาษาจนี ท าใหส้ามารถท างานทางดา้น

สิง่แวดลอ้มไดก้วา้งขวางยิง่ข ึน้ สามารถรองรับการพัฒนาทีย่ั่งยนืของอาเซยีน

   3) หลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาภาษาจนีธรุกจิ รว่มกบัมหาวทิยาลัยเซาทเ์วสต ์โดยนักศกึษาสามารถเลอืกแนวทาง

การศกึษาไดส้องแนวทาง คอื (1) แนวทางการศกึษาที ่1 ศกึษา ณ มหาวทิยาลัยขอนแกน่เป็นเวลา 2  ปี และศกึษา ณ 

มหาวทิยาลัยเซาทเ์วสตเ์ป็นเวลา 2 ปี ในภาคตน้และภาคปลาย ชัน้ปีที ่2 และ 3(1+2+1) เมือ่ส าเร็จการศกึษาตามโครงสรา้ง

และขอ้ก าหนดของหลักสตูรความรว่มมอื จะไดรั้บปรญิญาจากทัง้สองมหาวทิยาลัย (สองปรญิญา)  และ  (2) แนวทางการศกึษา

ที ่2 คอื ศกึษา ณ มหาวทิยาลัยขอนแกน่เป็นเวลา 4 ปี เมือ่ส าเร็จการศกึษาตามโครงสรา้งและขอ้ก าหนดของหลักสตูร จะไดรั้บ

ปรญิญาจากมหาวทิยาลัยขอนแกน่

  4) คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่ รว่มกบั College of Education, Massey University ประเทศนวิซแีลนด ์จัดท า

ขอ้ตกลงความรว่มมอื (MOA) เพือ่พัฒนาหลักสตูรระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษใหผู้ม้พีืน้ฐานภาษาอืน่

นอกจากภาษาองักฤษ (TESOL) ในลักษณะ 2 ปรญิญา โดยมโีครงสรา้งหลักสตูรคอืนักศกึษาชัน้ปีที ่1-3 ศกึษาทีค่ณะ

ศกึษาศาสตร ์สว่นนักศกึษาชัน้ปีที ่4 ทีม่คีณุสมบตัติามเกณฑ ์เดนิทางไปศกึษาที ่Massey University และชัน้ปีที ่5 กลับมาฝึก

ประสบการณ์การสอน โดยเมือ่ส าเร็จการศกึษาแลว้ จะไดรั้บปรญิญาจากทัง้สองสถาบนั

• ฝ่ายการตา่งประเทศ

• ฝ่ายวชิาการและ

สือ่สารองคก์ร

• คณะ/หน่วยงาน

5.00
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เป้าหมาย

(ปีงบประมาณ)

ปี 2560

ผลงานตาม

เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 12 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560)

6 เพิม่สดัสว่นอาจารย/์นักวจัิยชาวตา่งประเทศที่

มคีวามรูค้วามสามารถ และความช านาญสงูมา

สอนบรรยาย และถา่ยทอดองคค์วามรู ้และ/

หรอืมาท าวจัิยเพือ่ยกระดบัคณุภาพมาตรฐาน

ดา้นวชิาการและดา้นวจัิยของมหาวทิยาลัย

• อาจารย ์นักวจัิย และ

ผูเ้ชีย่วชาญชาว

ตา่งประเทศเพิม่ขึน้

ปีละ 25 คน 97 คน    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวทิยาลัยไดจั้ดสรรงบประมาณเพือ่จา้งผูเ้ชยีวชาญและอาจารยช์าวตา่งประเทศ จ านวน 

12,000,000 บาท  ซึง่ไดม้กีารก าหนดอตัรา จ านวน 102  อตัรา  และไดส้รรหาและจา้ง ผูเ้ชยีวชาญและอาจารยช์าวตา่งประเทศ

แลว้ จ านวนทัง้ส ิน้ 97 คน (อตัราวา่ง 5 อตัรา) ประกอบดว้ย 

  1) นักวจัิยทีม่สีมรรถนะสงู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตามประกาศ กบม. ฉบบัที ่3/2559) จ านวน 5 ราย

  2) การจา้งชาวตา่งประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ. ศ. 2560 (ตามประกาศ กบม. ฉบบัที ่3/2555) จ านวน 92 ราย ไดแ้ก ่

      2.1) คณะเกษตรศาสตร ์จ านวน 2 ราย

      2.2) คณะวทิยาศาสตร ์จ านวน 1 ราย

      2.3) คณะพยาบาลศาสตร ์จ านวน 1 ราย

      2.4) คณะแพทยศาสตร ์จ านวน 5 ราย

      2.5) คณะสาธารณสขุศาสตร ์จ านวน 10 ราย

      2.6) คณะเภสชัสชัศาสตร ์จ านวน 2 ราย

      2.7) คณะบรหิารธรุกจิและการบญัช ีจ านวน 1 ราย

      2.8) คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์จ านวน 19 คน

      2.9) คณะศกึษาศาสตร ์(รวมโรงเรยีนสาธติ) จ านวน 40 คน 

      2.10) คณะศลิปกรรมศาสตร ์จ านวน 6 คน

      2.11) คณะศลิปศาสตร ์วทิยาเขตหนองคาย จ านวน 6 คน

• ฝ่ายวชิาการและ

สือ่สารองคก์ร

• ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

• ฝ่ายวจัิยและการ

ถา่ยทอดเทคโนโลยี

• คณะ/หน่วยงาน

5.00

7 โครงการเพิม่สดัสว่นจ านวนนักศกึษาตา่งชาติ

เชงิรกุ

>500 คน 641 คน • ฝ่ายวชิาการและ

สือ่สารองคก์ร

5.00

- ทนุพระราชทานความชว่ยเหลอืแก่

ราชอาณาจักรกมัพูชาฯ (ทนุพระเทพฯ)

• ฝ่ายการตา่งประเทศ

- การสนับสนุนคณะตา่งๆ ใหรั้บนักศกึษา

ตา่งชาตเิพิม่ขึน้

• กองวเิทศสมัพันธ์

8 ประชาสมัพันธม์หาวทิยาลัยในตา่งประเทศ

ผา่นขอ้มลูขา่วสาร รายงานของ มข. กจิกรรม

ของศนูยอ์าเซยีนศกึษามข. (KKU ASEAN 

Studied Center) ศนูยอ์ฟัรกิาศกึษา (KKU 

Africa Studied Center)

• มจัีดกจิกรรมเพือ่การ

ประชาสมัพันธ์

มี มี    มหาวทิยาลัย ด าเนนิการ ดงันี้

   1) จัดกจิกรรมสง่เสรมิการสรา้งเครอืขา่ยและความสมัพันธ ์โดย 

       - ทนุสนับสนุนกจิกรรมนักศกึษานานาชาต ิอยา่งนอ้ย 6 ประเทศ

       - สรา้งเครอืขา่ยอาจารยช์าวตา่งประเทศในมหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

       - จัดงานศษิยเ์กา่สมัพันธน์านาชาต ิ(Alumni) รว่มกบับณัฑติวทิยาลัย และศนูยภ์าษาอาเซยีน 

    2) จัดกจิกรรมรว่มกบัศนูยค์วามรว่มมอืดา้นการวจัิยไทย-แอฟรกิา โดยมกีจิกรรมเนน้ดา้นวฒันธรรม-แลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้น

แอฟรกิารว่มกบัส านักหอสมดุ

• ฝ่ายวชิาการและ

สือ่สารองคก์ร

• ฝ่ายการตา่งประเทศ

• กองวเิทศสมัพันธ์

5.00

   มหาวทิยาลัย โดยฝ่ายการตา่งประเทศ ไดด้ านนิการจัดนทิรรศการการศกึษาและประชาสมัพันธห์ลักสตูร ณ ตา่งประเทศ เพือ่

เป็นการเสรมิสรา้งและพัฒนาความรว่มมอืทางดา้นวชิาการ และขยายโอกาสทางการศกึษาระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษาไทยและ

ตา่งประเทศใหก้วา้งขวางยิง่ข ึน้ตลอดจนเสรมิสรา้งภาพลักษณ์และประชาสมัพันธม์หาวทิยาลัยขอนแกน่ใหเ้ป็นทีรู่จั้กในระดบั

สากล ซึง่เป็นหนทางหนึง่ทีจ่ะเชญิชวนใหนั้กศกึษาชาวตา่งชาตสินใจเขา้มาศกึษาในมหาวทิยาลัยขอนแกน่มากขึน้ โดยมี

วตัถปุระสงค ์คอื 

    1) เพือ่เป็นตวัแทนในการเผยแพรห่ลักสตูรการศกึษาผลการด าเนนิงานกจิกรรมตา่งๆของมหาวทิยาลัย และภาพลักษณ์ทีโ่ดด

เดน่ในดา้นตา่งๆ อาท ิทางดา้นการศกึษาผลงานการวจัิย การบรกิารวชิาการของมหาวทิยาลัยออกสูส่าธารณชน ซึง่กอ่ใหเ้กดิการ

ยอมรับอนัจะน าไปซึง่การเพิม่จ านวนนักศกึษาทีม่คีณุภาพ (ตา่งชาต)ิ ใหเ้ขา้มาศกึษาในสถาบนัมากขึน้

    2) เพือ่แลกเปลีย่นขอ้มลูความรูท้างดา้นวชิาการระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษาไทยและตา่งประเทศ

    3) เพือ่สง่เสรมิความสมัพันธอ์นัดรีะหวา่งสถาบนัอดุมศกึษาไทยและตา่งประเทศ

    4) เพือ่เสรมิสรา้งภาพลักษณ์และประชาสมัพันธม์หาวทิยาลัยขอนแกน่ใหเ้ป็นทีรู่จั้กในระดบัสากล

    โดยมกีารประชาสมัพันธห์ลักสตูรโดยจัดนทิรรศการ ณ ตา่งประเทศ  คอื (1) ณ คนุหมงิ สาธารณรัฐประชาชนจนี  ในชว่ง

ระหวา่งวนัที ่27 – 28 มถินุายน 2560  (2) ณ สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว ในชว่งระหวา่งวนัที ่27 – 30 เมษายน 

2560 (3) ณ ราชอาณาจักรกมัพูชา ในชว่งระหวา่งวนัที ่9 – 13 พฤศจกิายน 2560 โดยจะมกีารคดัเลอืกนักศกึษาทนุพระ

ราชการทานความชว่ยเหลอืราชอาณาจักรกมัพูชารว่มกบัคณะทีร่ว่มสนับสนุนทนุการศกึษา จ านวน 10 คณะ ไดแ้ก ่คณะ

แพทยศาสตร ์ คณะพยาบาลศาสตร ์คณะเภสชัศาสตร ์คณะสาธารณสขุศาสตร ์คณะเทคโนโลย ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์บณัฑติ

วทิยาลัย  คณะบรหิารธรุกจิ (วทิยาเขตหนองคาย) คณะวทิยาศาสตร ์และคณะศกึษาศาสตร์

   ส าหรับ ปีการศกึษา 2560 มหาวทิยาลัยขอนแกน่มจี านวนนักศกึษาตา่งชาตทัิง้ในระดบัปรญิญาตร ีและระดบับณัฑติศกึษา รวม

จ านวนทัง้ส ิน้ 641 คน โดยเป็นนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ี จ านวน 258 คน และระดบับณัฑติศกึษา จ านวน 383 คน

  

• จ านวนนักศกึษา

ชาวตา่งชาตเิพิม่ขึน้
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การ

ประเมนิ

ตนเอง

โครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI) ผูร้บัผดิชอบ

เป้าหมาย

(ปีงบประมาณ)

ปี 2560

ผลงานตาม

เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 12 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560)

กลยทุธท์ ี ่3 เตรยีมความพรอ้มของนกัศกึษา บคุลากร และคณาจารยเ์พือ่เขา้สูอ่าเซยีนและสากล

9 โครงการพัฒนาศกัยภาพนักศกึษาดา้น

ภาษาองักฤษเพือ่การประสานงานระดบั

นานาชาต ิ(international leadership)

• จ านวนนักศกึษาทีเ่ขา้

รว่ม

36 คน 36 คน    ฝ่ายการตา่งประเทศไดจั้ดโครงการเรยีนรูค้วามตา่งดา้นวฒันธรรมและการพัฒนาภาวะผูน้ า ประจ าปีการศกึษา 2560 

(Cross-cultural Understanding and Global Leadership Workshop 2017) เมือ่วนัที ่2-4 ม.ิย.60 ณ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

และวทิยาเขตหนองคาย เพือ่เสรมิสรา้งความเขา้ใจความแตกตา่งดา้นวฒันธรรมและสมรรถนะสากลและพัฒนาศกัยภาพและ

บคุลกิภาพทัง้นักศกึษาไทยและนักศกึษาตา่งชาตปิระจ ามหาวทิยาลัยขอนแกน่ใหม้ภีาวะผูน้ า เพือ่เป็นการเตรยีมความพรอ้ม

นักศกึษาสูก่ารเป็นผูน้ าสากลในยคุศตวรรษที ่21 ซึง่มนัีกศกึษาทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาต ิมจี านวนนักศกึษาเขา้รว่มโครงการ 

จ านวน 36 คน

• ฝ่ายการตา่งประเทศ

• สถาบนัภาษา

• คณะ/หน่วยงาน

5.00

10 โครงการเพิม่ศกัยภาพคณาจารยด์า้นการเรยีน

การสอนเป็นภาษาองักฤษ

• จ านวนอาจารยท์ีไ่ดรั้บ

การเพิม่ศกัยภาพ

ไมน่อ้ยกวา่ 10 

คน

15 คน    กองวเิทศสมัพันธ ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่ รว่มกบั Institute of Continuing & TESOL Education, University of Queensland

 ประเทศออสเตรเลยี จัดโครงการเพิม่ศกัยภาพการเรยีนการสอนเป็นภาษาองักฤษ (English Capacity Building in High Level 

Competency) โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ สง่เสรมิการเพิม่หลักสตูรการสอนภาษาองักฤษในมหาวทิยาลัยใหม้จี านวนมากยิง่ข ึน้ โดย

สนับสนุนการพัฒนาอาจารย ์พนักงานมหาวทิยาลัยสายผูส้อนในสงักดัของคณะหน่วยงานตา่งๆ ทีไ่ดรั้บมอบหมายใหส้อนรายวชิา

ในหลักสตูรภาษาองักฤษ/ นานาชาต/ิ ปกต ิโดยใชภ้าษาองักฤษเป็นสือ่การสอน และเพือ่ฝึกฝนและพัฒนาขดีความสามารถการ

สอน โดยใชภ้าษาองักฤษเป็นสือ่การสอน และเรยีนรูเ้ทคนคิการสอนจากผูเ้ชีย่วชาญ ซึง่มอีาจารยจ์ากคณะ/หน่วยงานใน

มหาวทิยาลัยขอนแกน่เขา้รว่มอบรมาครัง้นีเ้ป็นจ านวนมาก

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองวเิทศสมัพันธ ์ใครไ่ดป้ระกาศรับสมัครอาจารย ์ทีไ่ดรั้บมอบหมายใหส้อนรายวชิาในหลักสตูร

ภาษาองักฤษ/ นานาชาต/ิ ปกต ิโดยใชภ้าษาองักฤษเป็นสือ่การสอน และหรอืทีเ่คยผา่นหลักสตูรอบรมโครงการเพิม่ศกัยภาพการ

เรยีนการสอนฯ ณ University of Queensland ประเทศออสเตรเลยีระหวา่งวนัที ่1 - 25 ก.ค.60 จ านวน 12 คน

• ฝ่ายการตา่งประเทศ

• กองวเิทศสมัพันธ์

5.00

  นอกจากนี ้คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์โดยฝ่ายวชิาการ จัดโครงการอบรมเขม้เพือ่พัฒนาการสอนแบบ “การเรยีนรูจ้าก

การบรูณาการเนือ้หาและภาษา ครัง้ที ่3” (The 3rd Intensive Training in Content Language Integrated Learning – CLIL)

 ระหวา่งวนัที ่25 มถินุายน ถงึวนัที ่16 กรกฎาคม 2559 เป็นเวลา 3 สปัดาห ์ณ The University of Queensland ประเทศ

ออสเตรเลยี โดยมอีาจารยเ์ขา้รว่มอบรมจากทกุสาขาวชิา จ านวน 15 ทา่น มวีตัถปุระสงคห์ลักเพือ่พัฒนาอาจารยใ์หม้ทัีกษะใน

การสอนแบบการเรยีนรูจ้ากการบรูณาการเนือ้หาและภาษา (CLIL) และเพือ่พัฒนาทักษะทางภาษาองักฤษของอาจารยโ์ดยเนน้

การสรา้งโอกาสในการสือ่สารและการมปีระสบการณ์โดยตรงในสภาพแวดลอ้มทีม่กีารใชภ้าษาองักฤษเป็นหลัก

   โดยคณะไดก้ าหนดใหท้กุหลักสตูรมกีารจัดการเรยีนการสอนเป็นภาษาองักฤษไมน่อ้ยกวา่ 90 ชัว่โมงในหนึง่ภาคการศกึษา ใน

ทกุภาคการศกึษา เพือ่พัฒนาทักษะทางภาษาองักฤษและการใชภ้าษาองักฤษใหแ้กนั่กศกึษาในการเรยีนการสอนรายวชิาตา่ง ๆ 

ทีส่อนเป็นภาษาองักฤษ เพือ่สอดรับกบักรอบคณุลักษณะบณัฑติและนโยบายหลักดา้นการผลติบณัฑติและสรา้งบรรยากาศแหง่

การเรยีนรูภ้าษาองักฤษของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ประกอบกบัคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ไดก้ าหนด อตัลักษณ์ของ

คณะโดยบณัฑติของคณะมนุษยศาสตรฯ์ ตอ้งมคีวามสามารถในการสือ่สารภาษาองักฤษและภาษาตา่งประเทศอืน่อกี 1 ภาษา 

ซึง่การอบรมในโครงการดงักลา่วจะสามารถพัฒนาการสอนเป็นภาษาองักฤษของอาจารยใ์หม้ศีกัยภาพมากยิง่ข ึน้ และเป็น

ประโยชนต์อ่การเรยีนของนักศกึษาอยา่งแทจ้รงิ

• สถาบนัภาษา

11 โครงการสง่เสรมิศกัยภาพอาจารยบ์คุลากรเพือ่

เตรยีมสูป่ระชาคมอาเซยีนและมุง่สูร่ะดบัสากล

 Cappacity Building for Staff

• จ านวนอาจารยแ์ละ

บคุลากรทีเ่ขา้รว่ม

• รอ้ยละความพงึพอใจ

ของผูรั้บการอบรม

50 คน

รอ้ยละ 80.00

57 คน

รอ้ยละ 86.87

   กองวเิทศสมัพันธ ์จัดโครงการสง่เสรมิศกัยภาพบคุลากรสายสนับสนุนเพือ่เตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีน ประจ าปี 2560

 เมือ่วนัที ่12 - 23 มถินุายน 2560 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เพิม่พูนและสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบังานดา้นการตา่งประเทศ และ

ประชาคมอาเซยีน ใหแ้กบ่คุลากรผูซ้ ึง่ปฏบิตังิานและรับผดิชอบเกีย่วขอ้งกบังานดา้นวเิทศสมัพันธ ์รวมทัง้บคุลากรทีด่แูล

นักศกึษาตา่งชาต ิจากคณะหน่วยงานตา่งๆของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ เพือ่เตรยีมความพรอ้มไปสูป่ระชาคมอาเซยีนและความ

เป็นสากล โดยมกีจิกรรมการอบรมดา้นความรูค้วามเขา้ใจความแตกตา่งทางดา้นวฒันธรรมอาเซยีน ความรูด้า้นการตา่งประเทศ 

อาท ิ

   (1) การจา้งพนักงานหรอืลกูจา้งชาวตา่งประเทศและการท าสญัญาจา้ง 

   (2) การขอหรอืตอ่อายวุซีา่ 

   (3) การเขยีนขา่วประชาสมัพันธอ์ยา่งมอือาชพี 

   (4) ความรูทั้กษะภาษาองักฤษ 

   ทัง้นี ้มวีทิยากรจากหลายหน่วยงาน ไดแ้ก ่ศนูยอ์าเซยีนศกึษา กองการเจา้หนา้ที ่ตรวจคนเขา้เมอืงจังหวดัขอนแกน่ กอง

สือ่สารองคก์อง และกองวเิทศสมัพันธต์ามล าดบั ซึง่สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลัยขอนแกน่ในการเตรยีมความ

พรอ้มบคุคลากรเพือ่เขา้สูอ่าเซยีนและสากล  มผีูเ้ขา้รว่มโครงการจ านวนทัง้ส ิน้ 57 คน

• ฝ่ายการตา่งประเทศ

• กองวเิทศสมัพันธ์

5.00
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รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 12 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560)

12 สนับสนุนใหค้ณะวชิาจัดกจิกรรมระดบั

นานาชาตสิง่เสรมิใหค้ณาจารยเ์ขา้รว่มของ

สมาคมวชิาชพีนานาชาต ิโครงการแลกเปลีย่น

ประสบการณ์ในวชิาชพี การประชมุวชิาการ

นานาชาติ

• จ านวนอาจารยท์ีไ่ดรั้บ

ทนุสนับสนุน

120 คน 124 คน • ฝ่ายวชิาการและ

สือ่สารองคก์ร

• ฝ่ายวจัิยและการ

ถา่ยทอดเทคโนโลยี

• ฝ่ายการตา่งประเทศ

5.00

- สนับสนุนคณาจารยเ์พือ่เขา้รว่มการเสนอ

ผลงานในการประชมุวชิาการนานาชาตใิน

ตา่งประเทศ

• กองวเิทศสมัพันธ์

• คณะ/หน่วยงาน

- สนับสนุนการประชมุวชิาการนานาชาติ

   5) เมือ่วนัที ่31 สงิหาคม 2560 – 3 กนัยายน 2560 อ.ดร.นยทัต ตนัมติร อาจารยค์ณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ไดเ้กยีรตรัิบเชญิจาก Architectural Institute of Japan (AIJ) และ University of the Ryukyus, Japan 

เพือ่น าเสนอผลงานวจัิยในงาน The Architectural Institute of Japan Annual ResearchMeeting (2017), (The AIJ 

Kenchiku Gakkai 2017)   ณ  Hiroshima University ประเทศญีปุ่่ น  งานประชมุทางวชิาการดงักลา่วนับเป็นการประชมุวชิาการ

ทางดา้นสายสถาปัตยกรรมทีใ่หญท่ีส่ดุของญีปุ่่ น  และไดม้กีารจัดมาอยา่งตอ่เนือ่งทกุปี  ผูเ้ขา้รว่มการประชมุวชิาการในครัง้นี้

ประกอบดว้ย Professor, University Lecturer, Researcher, Architect, International Students and Researchers and 

University Professor ฯลฯ ทีเ่กีย่วขอ้งและอยูใ่น field of Specialist ในดา้นนีป้ระมาณ 1 พันคน และมผีลงานวจัิยมากกวา่พัน

เรือ่ง

   6) เมือ่วนัที ่22 – 26 พฤษภาคม 2560  อ.สพ.ญ.ดร. ศรญิญา ฤกษ์อยูส่ขุ  อาจารยป์ระจ าภาควชิาอายรุศาสตร ์คณะสตัว

แพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่ เขา้รว่มงานประชมุวชิาการนานาชาต ิThe 9th International Sheep Veterinary 

Congress ณ เมอืง Harrogate ประเทศองักฤษ โดยไดน้ าเสนอผลงานวจัิยเรือ่ง Brucellosis in Small Holder meat goats in 

Northeastern Thailand and Seroprevalence of Mycobacterium avium subsp. Paratubeculosis infection in goat herds 

in Northern Thailand  ในงานประชมุดงักลา่วอกีดว้ย  การเดนิทางไปเขา้รว่มประชมุในครัง้นี ้ไดรั้บการสนับสนุนงบประมาณจาก

กลุม่วจัิยเทคโนโลยกีารป้องกนัโรคในปศสุตัว ์คณะสตัวแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่ และทนุการเขา้รว่มการน าเสนอ

ผลงานวจัิย ผลงานทางวชิาการ การแสดงผลงานทางศลิปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวตักรรม และสิง่ประดษิฐ ์ในการ

ประชมุนานาชาตใินตา่งประเทศ มหาวทิยาลัยขอนแกน่

ระดบัความส าเร็จของโครงการ จ านวน 12 โครงการ = 5.00

รอ้ยละ = 100.00

   มหาวทิยาลัย มกีารสนับสนุน ใหค้ณะ/หน่วยงาน และอาจารยเ์ขา้รว่มการประชมุวชิาการนานาชาต/ิน าเสนอผลงาน จ านวน 124

 ราย ใชง้บประมาณไป 5,844,800 บาท เชน่

   1)  เมือ่วนัที ่29 มนีาคม - 1 เมษายน พ.ศ.2560 รองศาสตราจารย ์ดร.นันทรัตน ์โฆมานะสนิ ผูช้ว่ยอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ และ

 ผูช้ว่ยศาสตราจารยก์ฤตภัทร ถาปาลบตุร ผูช้ว่ยอธกิารบดฝ่ีายโครงสรา้งพืน้ฐาน  เขา้รว่มการสมัมระดบันานานาชาต ิThe 10th 

QS World Class Ranking ซึง่จัดโดย The QS Asia, Singapore Office และ The National Taipei University of Technology

 โดยม ีTheme งานคอื Industry, Business and Higher Education Management and Governance รปูแบบงานการน าเสนอ

กรณีศกึษาของโครงการวจัิย บรกิารวชิาการ การสอนทีเ่กดิขึน้ดว้ยแนวคดิการรว่มมอืระหวา่งมหาวทิยาลัยกบัภาคอตุสาหกรรม 

ธรุกจิ และภาครัฐ เพือ่สง่เสรมิบทบาทของมหาวทิยาลัยในการแกปั้ญหา สรา้งนวตักรรม และด ารงบทบาทเป็นผูน้ าทางความคดิ

ในสงัคม ณ โรงแรม West in Taipei, Taiwan

   2) เมือ่วนัที ่17-20 กรกฎาคม 2560 ผูช้ว่ยอธกิารบดฝ่ีายความรว่มมอืระหวา่งประเทศ เป็นผูแ้ทนมหาวทิยาลัยขอนแกน่ เขา้

รว่มประชมุ ASEA-UNINET Plenary Meeting 2017 ณ University of Music and Performing Arts Graz. ประเทศออสเตรยี 

ในงานประชมุ ตวัแทนจากรัฐบาลออสเตรยี และทา่นเอกอคัรราชทตูจากฟิลปิปินส ์พมา่ ลาว และไทยเขา้รว่มเป็นเกยีรตเิปิดงาน 

และมกีารแสดงดนตร ีทัง้นี ้ไดห้ารอืกบั Prof. Ngo Chi Trung Regional Coordinator of South-East Asia จากประเทศ

เวยีดนาม และ Prof. Wolfgang Obenaus, Regional Coordinator for Europe จากเวยีนนาอกีดว้ย ปัจจบุนั ASEA-UNINET มี

สมาชกิกวา่ 80 มหาวทิยาลัยจาก 20 ประเทศทัง้ในยโุรปและเอเชยี โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่แลกเปลีย่นความเป็นเลศิทางวชิาการ

 และกอ่ใหเ้กดิความรว่มมอืแบบพหภุาค ี(multilateral) โดยอาศยั trust และ respect ในการด าเนนิการ โดยรปูแบบของงาน

ประชมุในครัง้นีค้อื “Sustainability”

   3) เมือ่วนัที ่22-25 มนีาคม 2560 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ธเนศ วฒันกลู อาจารยส์าขาวชิาเศรษฐศาสตร ์คณะสงัคมศาสตร์

บรูณาการ ไดเ้ขา้รว่มการประชมุวชิาการนานาชาต ิInternational Atlantic Economic Conference (IAES 2017) จัดขึน้ ณ 

โรงแรม Kempenski Bristol Hotel เมอืง Berlin ประเทศสหพันธรัฐเยอรมันน ี(Germany) โดยเป็นการเขา้รว่มและน าเสนอ

ผลงานวชิาการครัง้นี ้มปีระโยชนม์าก ท าใหไ้ดรั้บค าแนะน าเพือ่พัฒนางานวจัิย รวมทัง้เป็นการสรา้งความรว่มมอืและเครอืขา่ย

ดา้นการวจัิย (Research Collaboration and Network) ระหวา่งมหาวทิยาลัยขอนแกน่ กบัมหาวทิยาลัยและสถาบนัการศกึษาใน

ประเทศตา่งๆ ทัง้ในยโุรปและเอเซยี ซึง่ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ธเนศ วฒันกลู ไดน้ าเสนอแบบ Oral Presentation ในหัวขอ้ 

Analysis the Impact of Information Technology on Economic Growth of Thailand และเป็นประธานการน าเสนอกลุม่ยอ่ย 

(Session Chairman) ในการประชมุวชิาการนานาชาตใินครัง้นีอ้กีดว้ย

  4) เมือ่วนัที ่10 กมุภาพันธ ์2560 รศ.นพ.ชาญชยั พานทองวริยิะกลุ คณบดคีณะแพทยศาสตร ์ไปเยอืน คณะแพทยศาสตร ์

University of Tsukuba ประเทศญีปุ่่ น โอกาสทีค่ณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่ และคณะแพทยศาสตร ์University of

 Tsukuba ไดล้งนามความรว่มมอืทางวชิาการระหวา่งกนั เพือ่เจรจาความรว่มมอืในการแลกเปลีย่นนักศกึษาแพทยแ์ละนักศกึษา

บณัฑติศกึษาของทัง้สองมหาวทิยาลัยตลอดจนความรว่มมอืดา้นวชิาการและการวจัิย  พรอ้มทัง้เขา้เยีย่มชมและศกึษาดงูาน 

Proton Beam Therapy Center ทีใ่หบ้รกิารมา 19 ปีเป็นแหง่แรกของประเทศญีปุ่่ น ลานจอดเฮลคิอปเตอรบ์นดาดฟ้าชัน้ 12 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่7 : พัฒนามหาวทิยาลัยไปสูค่วามเป็นสากล หนา้ 67



ระดบั 1   หมายถงึ   ผลการปฏบิตังิาน  ควรปรับปรงุอยา่งเรง่ดว่น  (รอ้ยละ 1.00 - 29.99) 

กลยทุธท์ ี ่1 พฒันาระบบและกลไกการบรหิารจดัการงานดา้นท านบุ ารงุศลิปวฒันธรรม

1 พัฒนาระบบสารสนเทศทางดา้น

ศลิปวฒันธรรม เชน่ องคค์วามรูภ้มู ิ

ปัญญาทอ้งถิน่ ขอ้มลูศลิปินมรดกอสีาน

 ขอ้มลูพระรัตนไตรในอสีาน เป็นตน้

• ระบบสารสนเทศ

ทางดา้นศลิปะ 

วฒันธรรมไดรั้บการ

พัฒนา/ปรับปรงุอยา่ง

ตอ่เนือ่ง

2 ฐาน 2 ฐาน  มหาวทิยาลัย ไดด้ าเนนิการพัฒนาระบบฐานขอ้มลูทางดา้นศลิปวฒันธรรม จ านวน 2 ฐาน ประกอบดว้ย (1)  ฐานขอ้มลูพระไตรรัตน์

อสีาน  (2) ฐานขอ้มลูศลิปินมรดกอสีาน 

 โดยมผีลงานทีส่ าคญั ดงันี้

  1) ฐานขอ้มลูพระไตรรัตนอ์สีาน

      - เรยีบเรยีงขอ้มลูจากขอ้มลูพืน้ฐานวรรณกรรมอสีานทีเ่กีย่วกบัพระพุทธศาสนา 50 เรือ่ง ทีไ่ดเ้ก็บรวบรวมเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้

และจัดท าเป็นฐานขอ้มลูฉบบัรา่งเพือ่ใหค้ณะกรรมการพจิารณา

      - จัดท าค าสัง่แตง่ตัง้ผูท้รงคณุวฒุแิละพจิารณาฐานขอ้มลูวรรณกรรมอสีานทีเ่กีย่วกบัพระพุทธศาสนา 50 เรือ่ง ทีไ่ดเ้ก็บรวบรวม

เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้

      - ประชมุหารอืผูท้รงคณุวฒุ ิเพือ่พจิารณาฐานขอ้มลู และใหข้อ้เสนอแนะในการพัฒนา ปรับปรงุ แกไ้ขฐานขอ้มลู

      - ปรับปรงุ แกไ้ข และเพิม่เตมิเนือ้หาในฐานขอ้มลูหลังจากทีไ่ดม้กีารประชมุ

      - เพิม่เนือ้หาในฐานขอ้มลูบางสว่นเพือ่ โดยตอ้งมกีารสบืคน้ สงัเคราะห ์และเรยีบเรยีงเนือ้หาและขอ้มลูฐานขอ้มลูเพิม่เตมิ

      - พัฒนาฐานขอ้มลูฉบบัรา่ง และใหค้ณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาฐานขอ้มลู เพือ่ใหเ้กดิความสมบรูณ์และความถกูตอ้ง 

และน าสง่โรงพมิพเ์พือ่จัดท าเป็นหนังสอืและพัฒนาตอ่เป็นเว็บไซตต์อ่ไป

      - ปรับปรงุ แกไ้ขเนือ้หาในฐานขอ้มลูหลังจากทีไ่ดเ้พิม่เตมิเนือ้หาในฐานขอ้มลูหลังจากทีค่ณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุพิจิารณา

ฐานขอ้มลู เพือ่ใหเ้กดิความสมบรูณ์และความถกูตอ้ง และจัดท าเป็นตน้ฉบบัของหนังสอืฐานขอ้มลูทางดา้นศลิปวฒันธรรม 

“ฐานขอ้มลูพระไตรรัตนอ์สีาน”

      - น าตน้ฉบบัทีไ่ดม้กีารพัฒนาปรับปรงุเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้สง่โรงพมิพเ์พือ่จัดท าเป็นหนังสอื

      - พัฒนาฐานขอ้มลูในรปูแบบของหนังสอืเป็นรา่งเว็บไซต ์“ฐานขอ้มลูพระไตรรัตนอ์สีาน” เพือ่ใชใ้นการเผยแพรอ่อนไลน์

   2) ฐานขอ้มลูศลิปินมรดกอสีาน

      - ถา่ยท าวดีทัีศนส์มัภาษณ์ศลิปินมรดกอสีาน จ านวน 15 คน ประกอบดว้ย (1) นางฉววีรรณ  พันธ ุ(ด าเนนิ) จังหวดัรอ้ยเอ็ด (2)

 นายฉลาด  สง่เสรมิ จังหวดัอบุลราชธาน ี(3) นางบญุชว่ง  เดน่ดวง จังหวดัอดุรธาน ี(4) นางราตรศีรวีไิล  บงสทิธพิร จังหวดั

ขอนแกน่ (5) นายทองใส  ทับถนน จังหวดัอบุลราชธาน ี(6) นางสมัย  ทรัพยส์งิห ์จังหวดักาฬสนิธุ ์(7) นายนพดล  ดวงพร จังหวดั

อบุลราชธาน ี(8) นายสมบตั ิ สมิหลา้ จังหวดัมหาสารคา (9) นายสรเพชร  ภญิโญ จังหวดัขอนแกน่ (10) นายเรวฒัน ์สายันเกณะ 

จังหวดัขอนแกน่ (11) นางวนัด ี พลทองสถติย ์จังหวดัขอนแกน่ (12) นายทองยีย่ม  ประสมพชื จังหวดัขอนแกน่ (13) นายบญุม ี 

เสยีงทอง จังหวดักาฬสนิธุ ์(14) นายสงัวาลย ์ ผอ่งแผว้ จังหวดัขอนแกน่  (15) นายสมร พลศีกัดิ ์จังหวดัรอ้ยเอ็ด

      - ด าเนนิการแปลภาษาบทสมัภาษณ์ศลิปินมรดกอสีานจ านวน 15 คน เพือ่ตดัตอ่ขอ้มลูและเตรยีมน าเสนอผูท้รงคณุวฒุิ

พจิารณาตรวจสอบขอ้มลู

      - ผูท้รงคณุวฒุปิระชมุสรปุการจัดโครงการผลติสือ่วดีทัีศนฐ์านขอ้มลูการแสดงศลิปินมรดกอสีาน

• ฝ่ายศลิปวฒันธรรมและ

ชมุชนสมัพันธ์

• ส านักวฒันธรรม

5.00

ระดบั 2   หมายถงึ   ผลการปฏบิตังิาน  ปรับปรงุ (รอ้ยละ 30.00 -  49.99)

ระดบั 4   หมายถงึ   ผลการปฏบิตังิาน  ด ี (รอ้ยละ 70.00 - 89.99)

ระดบั 5   หมายถงึ   ผลการปฏบิตังิาน  ดมีาก  (รอ้ยละ 90.00 - 100.00)

การประเมนิระดบัความส าเร็จของโครงการ

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่8 : เป็นศนูยก์ลางการท านบุ ารงุศลิปวฒันธรรม

โครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI)

เป้าหมาย

(ปีงบประมาณ)

ปี 2560

ผูร้บัผดิชอบ
รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 12 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560)




การประเมนิ

ตนเอง

ผลงานตาม

เป้าหมาย

ระดบั 3   หมายถงึ   ผลการปฏบิตังิาน  พอใช ้ (รอ้ยละ 50.00 - 69.99)

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่8 : เป็นศนูยก์ลางการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม หนา้ 68



โครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI)

เป้าหมาย

(ปีงบประมาณ)

ปี 2560

ผูร้บัผดิชอบ
รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 12 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560)




การประเมนิ

ตนเอง

ผลงานตาม

เป้าหมาย

2 สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืดา้นท านุ

บ ารงุศลิปวฒันธรรมทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศ

• จ านวนเครอืขา่ยดา้น

วฒันธรรมทัง้ในประเทศ

และตา่งประเทศ

1 เครอืขา่ย 2 เครอืขา่ย    มหาวทิยาลัยขอนแกน่ โดยส านักวฒันธรรมไดจั้ดการประชมุแนวทางการพัฒนาศกัยภาพศลิปินหมอล าจังหวดัขอนแกน่ ประจ าปี 

2560 เมือ่วนัที ่18 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารพุทธศลิป์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ เพือ่รับฟังความคดิเห็นปัญหาอปุสรรคการแสดง

หมอล าและหาทางออกทีเ่หมาะสมและสรา้งความรว่มมอืทีด่ใีนการท างานรว่มกนั อกีทัง้เป็นเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูห้ลักการท างาน

รว่มกนัของศลิปินหมอล าจังหวดัขอนแกน่ ตลอดจนเป็นการสรา้งเครอืขา่ยหมอล าในจังหวดัขอนแกน่ ทัง้นีย้ังมกีารบรรยายพเิศษ

โดยนางฉววีรรณ ด าเนนิ ศลิปินแหง่ชาต ิในหัวขอ้เกีย่วกบัแนวทางการพัฒนาหมอล าจากอดตีสูปั่จจบุนั

   นอกจากนี ้ยังไดเ้ขา้การประชมุในงานตา่ง ๆ เพือ่สรา้ง้เครอืขา่ย ดงันี้

   1) การสมัมนาวชิาการสานสมัพันธว์รรณกรรมไทย-ลาว ครัง้ที ่4 "ฮปูแตม้ : มรดกวฒันธรรมสองฟากฝ่ัง"  ในระหวา่งวนัที ่21-22 

สงิหาคม 2560 ณ โรงแรมราชาวดฯี และบวดัไชยศร ีต.สาวะถ ีอ.เมอืง จ.ขอนแกน่

   2) การสมัมนาเชงิปฏบิตักิารศลิปกรรมรว่มสมัยแหง่อารยธรรมลุม่น ้าโขง 

   3) การอบรมเชงิปฏบิตักิารวฒันธรรมไทยส าหรับชาวตา่งชาติ

   4) การแสดงศลิปวฒันธรรม ณ พระราชนเิวศนม์ฤคทายวนั จ.เพชรบรุี

   5) งานศลิปวฒันธรรมอดุมศกึษา ครัง้ที ่17 "สานศลิป์ ถิน่สองแคว" จัดขึน้ในระหวา่งวนัที ่1-3 กมุภาพันธ ์ 2560 ณ 

มหาวทิยาลัยพบิลูสงคราม จ.พษิณุโลก

• ฝ่ายศลิปวฒันธรรมและ

ชมุชนสมัพันธ์

• ฝ่ายการตา่งประเทศ

• ส านักวฒันธรรม

5.00

กลยทุธท์ ี ่2 การอนรุกัษ ์สบืสาน และสรา้งคณุคา่ศาสนา ศลิปวฒันธรรมไทยและอนภุมูภิาคลุม่น า้โขง

3 สง่เสรมิการจัดกจิกรรมการอนุรักษ์ และ

สบืทอดศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม เชน่

7 โครงการ 8 โครงการ • ฝ่ายศลิปวฒันธรรมและ

ชมุชนสมัพันธ์

5.00

- การจัดงานบญุ วฒันธรรม 

ประเพณี วนัส าคญัทางศาสนา 

ไดแ้ก ่กฐนิมหาวทิยาลัย ประเพณี

ลอยกระทง ประเพณีสงกรานต ์

ถวายเทยีนพรรษา การอยูป่ารวิาสก

รรม การบ าเพ็ญบญุบารมวีธิชีาว

พุทธ ฯลฯ  

• ส านักวฒันธรรม

- การประกวดโปงลางพืน้เมอืง

ฟ้อนล าแคนคอนเทศนช์งิถว้ย

สมเด็จพระเทพฯ

- การเชดิชเูกยีรตศิลิปินมรดก

อสีานและผูม้ผีลงานดเีดน่

วฒันธรรมสมัพันธฯ์- โครงการหอภาพยนตรอ์สีาน

   5) การบ าเพ็ญบญุบารมวีธิชีาวพทุธประจ าปี 2560 : จัดขึน้ทกุวนัศกุรส์ดุทา้ยของเดอืน ณ อาคารพุทธศลิป์ ส านักวฒันธรรม

 มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ซึง่กจิกรรมภายในงานประกอบดว้ย กจิกรรมการปลอ่ยปลา พธิสีวดมนต ์ท าวตัรเย็น น่ังสมาธเิจรญิภาวนา

และแสดงธรรมเทศนา ซึง่เป็นกจิกรรมตอ่เนือ่งจากปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไดด้ าเนนิการแลว้เสร็จ

จ านวน 12 ครัง้ ไดแ้ก ่ครัง้ที ่1 ในวนัองัคาร ที ่25 ตลุาคม 2559 / ครัง้ที ่2 ในวนัพฤหัสบด ีที ่24 พฤศจกิายน 2559 / ครัง้ที ่3 ใน

วนัพุธ ที ่21 ธันวาคม  2559 / ครัง้ที ่4 ในวนัศกุร ์ที ่27 มกราคม 2560 / ครัง้ที ่5 ในวนัศกุร ์ที ่24 กมุภาพันธ ์2560 / ครัง้ที ่6 ใน

วนัศกุร ์ที ่31 มนีาคม 2560 / ครัง้ที ่7 ในวนัศกุร ์ที ่21 เมษายน 2560 / ครัง้ที ่8 ในวนัศกุร ์ที ่19 พฤษภาคม 2560 / ครัง้ที ่9 ใน

วนัศกุร ์ที ่30  มถินุายน 2560 / ครัง้ที ่10 ในวนัพฤหัสบดทีี ่27 กรกฎาคม 2560 / ครัง้ที ่11 ในวนัที ่25 สงิหาคม 2560 /ครัง้ที ่12

 ในวนัที ่กนัยายน 2560

• จ านวนโครงการอนุรักษ์

 และสบืทอดศาสนา 

ศลิปะ วฒันธรรมทีจั่ดขึน้

   มหาวทิยาลัย มกีารจัดกจิกรรมการอนุรักษ์ และสบืทอดศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม ดงันี้

   1) การประกวดดนตรไีทยภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืชงิถว้ยสมเด็จพระเทพฯ คร ัง้ที ่16 : ด าเนนิการจัดการประกวดดนตรี

ไทยภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ชงิถว้ยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม บรมราชกมุารคีรัง้ที ่16 และถว้ยประทานพระ

เจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวล ีพระวรราชาทนัิดดามาต ุครัง้ที ่8 ในระหวา่งวนัท ี6-7 พฤษภาคม 2560 ณ หอ้งประชมุชัน้ 4 

อาคาร 50 ปีวศิวะรวมใจ คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่ โดยจัดใหม้กีารประกวดวงเครือ่งสายประสมป่ีพาทย ์ระดบั

ประถมศกึษา การประกวดวงเครือ่งสายเครือ่งเดีย่ว ระดบัมัธยมศกึษา การประกวดวงเครือ่งสายประสมป่ีพาทยเ์ครือ่งคูร่ะดบั

มัธยมศกึษา การประกวดเดีย่วเครือ่งดนตรแีละขบัรอ้งระดบัมัธยมและประถมศกึษา

   2) โครงการตกับาตรนุง่ซิน่ วนัศลี วนัพระ ประจ าปี 2560 : เพือ่รณรงคใ์หนั้กศกึษา บคุลากรมหาวทิยาลัยขอนแกน่ใสผ่า้

ไทยในวนัศลี วนัพระและรว่มตกับาตร ซึง่จะจัดขึน้ในทกุวนัพระแรกของเดอืน ณ อาคารพุทธศลิป์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ จ านวน 12

 ครัง้ ไดแ้ก ่ครัง้ที ่1 ในวนัองัคารที ่25 ตลุาคม 2559 / ครัง้ที ่2 ในวนัจันทรท์ี ่7 พฤศจกิายน 2559 / ครัง้ที ่3 ในวนัพุธที ่7 

ธันวาคม 2559 / ครัง้ที ่4 ในวนัพฤหัสบดทีี ่5 มกราคม 2560 / ครัง้ที ่5 ในวนัพุธที ่15 กมุภาพันธ ์2560 / ครัง้ที ่6 ในวนัองัคารที ่

13 มนีาคม 2560 / ครัง้ที ่7 ในวนัจันทรท์ี ่10 เมษายน 2560 / ครัง้ที ่8 ในวนัพุธที ่3 พฤษภาคม 2560 / ครัง้ที ่9 ในวนัศกุรท์ี ่2  

มถินุายน 2560 / ครัง้ที ่10 ในวนัพฤหัสบด ีที ่6 กรกฎาคม 2560 / ครัง้ที ่11 ในวนั 7 สงิหาคม 2560 / ครัง้ที ่12 ในวนัที ่11 

กนัยายน 2560 

   3) การท าบญุตกับาตรและเจรญิพระพทุธมนตว์นัสถาปนามหาวทิยาลยัขอนแกน่ : จัดพธิที าบญุตกับาตรพระสงฆจ์ านวน 

589 รปู ณ มณฑลพธิสีะพานขาว  และพธิเีจรญิพระพุทธมนต ์โดยพระสงฆ ์จ านวน 10 รปู  ณ อาคารสริคิณุากร โดยมวีตัถปุระสงค์

เพือ่เป็นการเฉลมิฉลองวาระวนัคลา้ยวนัสถาปนาครบรอบ 53 ปี มหาวทิยาลัยขอนแกน่ พรอ้มกบัเสรมิความเป็นสริมิงคลแกนั่กเรยีน 

นักศกึษา คณาจารยแ์ละบคุลากรมหาวทิยาลัยขอนแกน่ และอทุศิสว่นกศุลใหแ้กบ่รรพชน ผูม้คีณูุปการตอ่มหาวทิยาลัย ตลอดจน

คณาจารย ์บคุลากรและนักศกึษา ผูล้ว่งลับ อกีทัง้เป็นการท านุบ ารงุวฒันธรรม และประเพณีอนัดงีามของชาวไทย

   4) เทศกาลแสดงศลิปวฒันธรรมพืน้บา้นลุม่น า้โขง : เขา้รว่มโครงการเทศกาลการแสดงศลิปวฒันธรรมพืน้บา้นลุม่น ้าโขง 

Surin Tnternational Cultural Exchange 2017 : SICE ในระหวา่งวนัที ่25-31 มกราคม 2560  ณ มหาวทิยาลัยราชภัฎสรุนิทร ์

เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูท้างดา้นศลิปวฒันธรรมในระดบัทอ้งถิน่กา้วสูร่ะดบัสากล พรอ้มสรา้งความเขา้ใจในศลิปวฒันธรรมจาก

หลากหลายประเทศท่ัวโลกกวา่ 14 ประเทศ  ซึง่งานดงักลา่วเป็นเทศกาลทีจั่ดขึน่เพือ่พัฒนาภมูปัิญญาทอ้งถิน่สูส่ากล สรา้งองค์

ความรูด้า้นวชิาการใหม่ๆ  และสรา้งเครอืขา่ยวฒันธรรม พรอ้มแลกเปลีย่นความรู ้ประสบการณ์ซึง่กนัและกนัระหวา่งผูเ้ขา้รว่มงานจาก

นานาประเทศ โดยกจิกรรมประกอบดว้ย ขบวนพาเหรดนานาชาต ิการแสดงศลิปวฒันธรรมนานาชาต ิการแสดงแบบผา้ และเครือ่ง

แตง่กายนานาชาต ิโดยมผีูเ้ขา้รว่มงานจากนานาประเทศจากท่ัวโลก ไดแ้ก ่ไทย กรซี อนิเดยี ตรุก ีกมัพูชา โปแลนด ์จนี บลัแกเรยี 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่8 : เป็นศนูยก์ลางการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม หนา้ 69



โครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI)

เป้าหมาย

(ปีงบประมาณ)

ปี 2560

ผูร้บัผดิชอบ
รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 12 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560)




การประเมนิ

ตนเอง

ผลงานตาม

เป้าหมาย

   6) งานบญุเดอืนหา้ "แหพ่ทุธบชูา สมมาอาวุโส : จัดขึน้ในวนัจันทร ์ที ่10 เมษายน 2560 ณ อาคารพุทธศลิป์ ส านัก

วฒันธรรม มหาวทิยาลัยขอนแกน่ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นการสง่เสรมิวฒันธรรมประเพณีของชาตไิทยและเป็นการสรา้ง

ความสมัพันธข์องนักศกึษา บคุลากรและหน่วยงานภายในมหาวทิยาลัยขอนแกน่ โดยกจิกรรมภายในงานจะประกอบไปดว้ย การรด

น ้าขอพรผูบ้รหิาร คณาจารยแ์ละอาจารยอ์าวโุส การสกัการะพระบรมสารรีกิธาต ุการประกวดขบวนแห ่การประกวดนางสงัขาน การ

ประกวดตบประทาย พธิเีสรมิบญุบารมแีละการแสดงศลิปวฒันธรรม

   7) งานสนิไซบญุขา้วจีว่ถิวีฒันธรรมชุมชน : จัดงาน “ฮตีบญุเดอืน 3 : สนิไซ บญุขา้วจี ่วถิวีฒันธรรมอสีาน” ในระหวา่งวนัที ่

11-12 กมุภาพันธ ์2560 ณ วดัไชยศร ีต.สาวะถ ีอ.เมอืง จ.ขอนแกน่ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่รว่มสบืสานวฒันธรรมประเพณีอสีานตาม

รอยฮตี 12 คอง 14 พรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหนั้กศกึษา นักทอ่งเทีย่ว และประชาชนมสีว่นรว่มในการขบัเคลือ่นกลไกภายใตท้นุทาง

วฒันธรรมในชมุชน สูก่ารประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัยคุสมัย ผา่นการเขา้รว่มกจิกรรมตา่งๆ อาท ิเชน่ การตุม้โฮมจีข่า้วจี,่ ตกับาตร

ขา้วจี,่ การแสดงดนตรพีืน้บา้น และการแสดงรว่มสมัยบอกเลา่เรือ่งราวความเป็นมาของบญุขา้วจีจ่ากเครอืขา่ยดา้นศลิปวฒันธรรม 

ตลอดจนการเขา้รว่มฐานการเรยีนรูแ้หลง่วฒันธรรมในทอ้งถิน่และชมุชนของนักเรยีน นักศกึษา เพือ่สรา้งความตระหนักถงึการ

อนุรักษ์ สบืทอด มรดกทางวฒันธรรม ซึง่ไดรั้บความสนในจากนักเรยีน นักศกึษาในจังหวดั เชน่ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ โรงเรยีน

เทศบาลบา้นโนนชยั มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย วทิยาเขตอสีาน เป็นตน้

   8) หอภาพยนตรอ์สีาน : มภีารกจิเกีย่วเนือ่งกบัการเก็บรวบรวมขอ้มลู อนุรักษ์ และเปิดโอกาสใหเ้ป็นศนูยก์ลางของการเรยีนรู ้

รวมทัง้สง่เสรมิกระบวนการผลติภาพยนตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัศลิปะและวฒันธรรมของภาคอสีาน ซึง่ไดม้กีารด าเนนิงานจัดฉายภาพยนตร์

 ณ ศาลเจา้พ่อมอดนิแดง แกป่ระชาชนผูส้นใจท่ัวไป โดยในปัจจบุนัคณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่เป็นผูด้แูล

4 สนับสนุนการศกึษา วจัิย บรูณาการองค์

ความรูข้องนักศกึษาและบคุลากรเพือ่

การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูสง่เสรมิ พัฒนา และ

เพิม่คณุคา่ของศลิปะ วฒันธรรมและภมูิ

ปัญญาทอ้งถิน่ เชน่

• รอ้ยละของงานวจัิย

ดา้นศลิปะ วฒันธรรม

ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 5

รอ้ยละ 9.27 • ฝ่ายศลิปวฒันธรรมและ

ชมุชนสมัพันธ์

• ฝ่ายวจัิยและการถา่ยทอด 

เทคโนโลยี

• ส านักวฒันธรรม

5.00

- การจัดแสดงนทิรรศการหมนุเวยีน

 ณ หอศลิปวฒันธรรม

- การจัดนทิรรศการเผยแพรผ่ลงาน

นทิรรศการงานเทศกาลไหม

ประเพณีผกูเสีย่ว

- การอบรมเชงิปฏบิตักิารการฝึก

ทักษะการแสดงโขนเฉลมิพระ

เกยีรตฯิ
- การอบรมเชงิปฏบิตักิารวฒันธรรม

ไทยส าหรับชาวตา่งชาติ

   มหาวทิยาลัยขอนแกน่ โดย ฝ่ายศลิปวฒันธรรมและชมุชนสมัพันธไ์ด ้สนับสนุนการศกึษา วจัิย บรูณาการองคค์วามรูข้องนักศกึษา

และบคุลากรเพือ่การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูสง่เสรมิ พัฒนา และเพิม่คณุคา่ของศลิปะ วฒันธรรมและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ ดงันี้

   1) การจัดนทิรรศการหมนุเวยีน ณ หอศลิปวฒันธรรม โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นเวทใีนการแสดงผลงานทางดา้นศลิปะของ

นักศกึษา คณาจารย ์และพัฒนาไปสูก่ารสรา้งสรรคผ์ลงานและการเพิม่มลูคา่ของศลิปะ จากกระบวนการแลกเปลีย่นความเป็นศลิปะ

ผา่นผลงานทางศลิปะ ประกอบดว้ย (1) นทิรรศการแสดงผลงาน 89 ศลิปินอสีานเพือ่พ่อหลวง ในระหวา่งวนัที ่13-30 พฤศจกิายน 

2559 (2) นทิรรศการโคมไฟนานาชาต ิตามรอยประทปีอคัรศลิปิน ในระหวา่งวนัที ่13-30 พฤศจกิายน 2559 (3) นทิรรศการ

ศลิปกรรมรว่มสมัยของศลิปินรุน่เยาว ์ครัง้ที ่33 ในระหวา่งวนัที ่10-31 มกราคม 2560 (4) นทิรรศการศลิปกรรมแหง่ชาต ิครัง้ที ่ ใน

ระหวา่งวนัที ่9-28 กมุภาพันธ ์2560 (5) นทิรรศการ Philosophy of the Truth in Nature on Contemporary Fabric Designs ใน

ระหวา่งวนัที ่6- 24 มนีาคม 2560 (6)  นทิรรศการ ART EX BY ART ED “ศลิป์แตก” ในระหวา่งวนัที ่5- 30 เมษายน 2560 (7) 

นทิรรศการศลิปะนพินธ ์“บรรลนุติภิาวะ” ในระหวา่งวนัที ่8-30 พฤษภาคม 2560 (8) นทิรรศการ “โฮมภมู”ิ ภมูปัิญญาสูอ่นาคต : 

Wisdom to the Future ในระหวา่งวนัที ่7-30 มถินุายน 2560 (9) นทิรรศการแสดงผลงานศลิปนพินธ ์(Art Thesis Exhibition) ใน

ระหวา่งวนัที ่1-31 สงิหาคม 2560 (10) โครงการนทิรรศการศลิปะดนตรแีละภาพถา่ย ครัง้ที ่26 ในเดอืนกนัยายน 2560

   2) การบรกิารวชิาการองคค์วามรูท้างดา้นศลิปวฒันธรรมใหแ้กนั่กเรยีน นักศกึษาในแขนงตา่งๆ ไดแ้ก ่(1) นายจตเุทพ เสถยีรจติร 

นักศกึษาจากภาควชิาสถาปัตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหาร

ลาดกระบงั ขอขอ้มลูดา้นศลิปะ วฒันธรรม ประเพณีทางสถาปัตยกรรมเมอืงขอนแกน่ เพือ่น ามาวเิคราะหศ์กึษางานออกแบบสถานี

เบือ้งตน้เกีย่วกบัการออกแบบอาคาร นโยบายและแผนพัฒนาในอนาคต (2) นายอนุรักษ์ ดพีนิ นักศกึษาจากสาขาวชิาเทคโนโลยี

คอมพวิเตอรเ์พือ่งานสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนัุนทา ขอขอ้มลูและสมัภาษณ์

กรณีศกึษางานวจัิยเรือ่ง โครงการออกแบบสือ่ประชาสมัพันธใ์หก้บัหอศลิปวฒันธรรม มหาวทิยาลัยขอนแกน่ (3) นักศกึษาจากสาขา

การสอนพละศกึษา ศกึษาศาสตร ์ในรายวชิาสนุทรยีะศาสตร ์ขอสมัภาษณ์และขอขอ้มลู พระไมอ้สีานและพระศร ี(4) นส.เฟ่ืองฟ้า 

พันธช์ยั นักศกึษาปรญิญาโท สาขาการจัดการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค ์ขอขอ้มลูท าเรือ่ง อตัลักษณ์วฒันธรรมจังหวดัขอนแกน่กบั

การสง่เสรมิการตลาดเพือ่การเป็นเมอืงจดุหมายปลายทางดา้นการจัดงานประชมุวชิาการระดบันานาชาต ิ(5) นส.กนกลดา แกว้บรุ ี

นักศกึษา ชัน้ปีที ่5 จากสาขาวชิาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาช

มงคลรัตนโกสนิทรข์อความอนุเคราะหข์อ้มลูเพือ่ใชป้ระกอบการเรยีน รหัสวชิา INA 4208 โครงงานวทิยานพินธ ์ (6) นักศกึษา 

ปรญิญาโท วปท.รปศ.มหาบณัฑติ ขอสมัภาษณ์ ผอ. ในการวจัิยเรือ่ง "การทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค ์ บนตน้ทนุทางวฒันธรรม 

กรณีศกึษา : โฮมมลูมังเมอืงขอนแกน่

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่8 : เป็นศนูยก์ลางการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม หนา้ 70



โครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI)

เป้าหมาย

(ปีงบประมาณ)

ปี 2560

ผูร้บัผดิชอบ
รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 12 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560)




การประเมนิ

ตนเอง

ผลงานตาม

เป้าหมาย

   ส าหรับงานวจัิยดา้นศลิปวฒันธรรม คณะ/หน่วยงาน ทีเ่กีย่วขอ้ง มผีลงานวจัิย จ านวน 52 เรือ่ง  

   1) คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์10 เรือ่ง

   2) คณะบรหิารธรุกจิและการบญัช ี11 เรือ่ง

   3) คณะศลิปกรรมศาสตร ์2 เรือ่ง

   4) คณะศลิปศาสตร ์1 เรือ่ง

   5) คณะสงัคมศาสตรบ์รูณาการ 8 เรือ่ง

   6) คณะศกึษาศาสตร ์15 เรือ่ง

   7) วทิยาลัยการปกครองสว่นทอ้งถิน่ 5 เรือ่ง

   โดยสรปุ มผีลงานดา้นศลิปวฒันธรรม รอ้ยละ 9.27  (52*100/561) 

   (ทีม่า : https://ora.kku.ac.th คน้เมือ่ 20 กรกฎาคม 2560)

5 จัดโครงการประชมุ/สมัมนาทาง

วชิาการดา้นศลิปวฒันธรรมทัง้

ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

• กจิกรรมทีจั่ดขึน้ 2 ครัง้ 2 ครัง้ 2 ครัง้ 5.00

- การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร

ศลิปกรรมรว่มสมัยแหง่อารยธรรม

ลุม่น ้าโขง- การประชมุ/สมัมนาทางวชิาการ

ศลิปวฒันธรรมรว่มอาเซีย่นทัง้ใน

ระดบัชาตแิละนานาชาติ

ระดบัความส าเร็จของโครงการ จ านวน 5 โครงการ = 5.00

รอ้ยละ = 100.00

   ด าเนนิการจัดประชมุ/สมัมนาวชิาการ จ านวน 2 ครัง้ ดงันี้

   1) การสมัมนาเชงิปฏบิตักิารศลิปกรรมรว่มสมัยแหง่อารยธรรมลุม่น ้าโขง : คณะศลิปกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่  หน่วย

เรอืรักษาความสงบเรยีบรอ้ยตามล าแมน่ ้าโขงกลุม่ศลิปินสายน ้าสนุทรยี ์และกลุม่ศลิปินประเทศลุม่น ้าโขง ประกอบไปดว้ย ศลิปิน

จากสาธารรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณะรัฐแหง่สหภาพเมยีนมา สาธารณะรัฐประชาชนจนี ราชอาจักรกมัพูชา สาธารณรัฐ

สงัคมนยิมเวยีดนาม กลุม่ศลิปินคณาจารย ์นักวชิาการ คณะศลิปกรรมศาสตร ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์และศลิปินทอ้งถิน่ ไดร้ว่ม

กจิกรรมสรา้งสรรคผ์ลงานศลิปกรรมรว่มสมัยแหง่อารยธรรมลุม่น ้าโขง ตอน สายน ้าสนุทรยี ์มหานทศีรโีคตรบรู โดยการน าศลิปิน 

ดา้นทัศนศลิป์ คตีศลิป์นาฏศลิป์ วรรณศลิป์คณาจารย ์นักวชิาการ นักศกึษา เจา้หนา้ทีผู่ร้ว่มโครงการ ลงพืน้ทีศ่กึษา และแลกเปลีย่น

เรยีนรู ้ขอ้มลูเชงิวฒันธรรมของสองแผน่ดนิ ในอาณาบรเิวณทีเ่ป็นศนูยก์ลางของแหลง่อารยธรรมศรโีคตรบรู คอืจังหวดันครพนม 

และจังหวดัสกลนคร เพือ่เป็นการบรูณาการองคค์วามรูเ้ชงิวชิาการ ขอ้มลูภาคสนาม สูก่ารสรา้งสรรคผ์ลงานศลิปกรรมรว่มสมัย โดย

จัดขึน้เมือ่วนัที ่1 สงิหาคม 2560 ณ โรงแรมฟอรจ์นู จังหวดันครพนม มกีลุม่ศลิปินรว่ม 40 คน น าผลงานมาจัดแสดง ผลงาน

ดงักลา่วทีเ่กดิขึน้เกดิจากการเรยีนรูด้า้นวฒันธรรมตา่งๆทีท่างกลุม่ศลิปินทีไ่ดเ้ดนิทางเขา้เยีย่มชมตามสถานทีต่า่งๆจนซมึซับเขา้ไป

ในแนวคดิ ผา่นการสงัเคราะหจ์ากศลิปินแลว้ถา่ยทอดลงมาสูผ่ลงานศลิปะตามแบบฉบบัและแนวทางของศลิปินทา่นนัน้ๆ

   2) การสมัมนาวชิาการสานสมัพันธว์รรณกรรมไทย-ลาว ครัง้ที ่4 "ฮปูแตม้ : มรดกวฒันธรรมสองฟากฝ่ัง"  ในระหวา่งวนัที ่21-22 

สงิหาคม 2560 ณ โรงแรมราชาวดฯี และวดัไชยศร ีต.สาวะถ ีอ.เมอืง จ.ขอนแกน่ โดยมกีารจัดนทิรรศการประกอบดว้ย (1) 

ผลติภัณฑจ์ากฮปูแตม้บ ้านดงบงั (2) ผลติภัณฑจ์ากฮปูแตม้อสีาน  (3) ผา้พะเวสรว่มสมัย (4) การอนุรักษ์สบืสานฮปูแตม้ โดยใช ้

รปูแบบโมเดล LCCSC (5) ผลงานจากโครงการคา่ยสนิไซโมเดล และผลงานจากเครอืขา่ยสือ่ศลิปวฒันธรรมชมุชนภาคอสีาน 

(สสส.) และมกีารจัดประชมุกลุม่ยอ่ย ดงันี้

       หอ้งที ่1 :  ฮปูแตม้ในมติดิา้นทัศนศลิป

       หอ้งที ่2 :  ฮปูแตม้ในมติดิา้นภาษาและวรรณกรรม

       หอ้งที ่3 :  ฮปูแตม้ในมติดิา้นการอนุรักษ์และพัฒนา

• ฝ่ายศลิปวฒันธรรมและ

ชมุชนสมัพันธ์

• ฝ่ายวชิาการและสือ่สาร

องคก์ร

• ส านักวฒันธรรม
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กลยทุธท์ ี ่1 ความหว่งใยตอ่สงัคมภายในมหาวทิยาลยัขอนแกน่และชุมชนภายนอก

1 จัดโครงการเพือ่ดแูลชมุชนในมหาวทิยาลัยและ

ชมุชนรอบขา้งมหาวทิยาลัยอยา่งตอ่เนือ่ง 

   - สภากาแฟสหีราชเดโชชยั

   - สภาชมุชนรอบรัว้มอดนิแดง

   - KKU USR  มหาวทิยาลัยขอนแกน่เพือ่

สงัคม 

   - การเชือ่มความสมัพันธก์บัชมุชนใกลเ้คยีง 

มข. โดยผา่นกระบวนการสือ่สรา้งสรรค ์น า

ชมุชนเป็นสขุ

• จ านวนชมุชน/

หน่วยงานทีเ่ขา้รว่ม

กจิกรรม

ไมน่อ้ยกวา่ 5 

ชมุชน/หน่วยงาน

20 ชมุขน/

หน่วยงาน

   มหาวทิยาลัย มกีารด าเนนิการ ดงันี้

   1) กองสือ่สารองคก์รประสานเพือ่ด าเนนิโครงการ การประชมุ “สภากาแฟสหีราช” (โครงการตอ่เนือ่ง) โดยสภากาแฟสหีราช  

จัดตัง้ข ึน้ จากความรว่มมอืกนัในทกุๆดา้นของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง มอีดตีผูบ้งัคบัการกรมทหารราบที ่8 คา่ยสี

หราชเดโชชยั (คา่ย ร.8) จังหวดัขอนแกน่ เป็นผูก้อ่ตัง้  มหีน่วยงานราชการตา่งๆ รว่มเป็นสมาชกิกวา่ 20 หน่วยงาน อาท ิกรมทหาร

ราบที ่8, มหาวทิยาลัยขอนแกน่, โรงเรยีนสหีราชเดโชชยั, ศนูยบ์ าบดัยาเสพตดิ, ศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4, ศนูย์

วทิยาศาสตรก์ารแพทย,์ ส านักงานป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ,โรงแรมราชาวด ี รสีอรท์ แอนด ์โฮเต็ล, ผูอ้ านวยการทา่อากาศ

ยานขอนแกน่, โรงพยาบาลธัญญารักษ์, วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีและอกีหลายๆ หน่วยงาน  เป็นการประชมุเพือ่แลกเปลีย่น

ความคดิเห็น อพัเดทขอ้มลูขา่วสารระหวา่งหน่วยงานกนัเดอืนละ 1 ครัง้  เพือ่เป็นการสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืของสมาชกิสภา

กาแฟสหีราช  ท าใหเ้กดิสงัคมแหง่การชว่ยเหลอื กอ่ใหเ้กดิกลุม่หน่วยงาน/ชมุชนทีเ่ขม้แข็ง การรว่มมอืแกไ้ขปัญหา การพึง่พาอาศยั

ซึง่กนัและกนั  โดยมกีารประชมุ จ านวน 7 ครัง้ ใชง้บประมาณโครงการ จ านวน 30,000 บาท

  2) จัดโครงการ KKU USR มหาวทิยาลัยขอนแกน่เพือ่สงัคม “เชือ่มความสมัพันธก์บัชมุชนใกลเ้คยีง มข. โดยผา่นกระบวนการสือ่

สรา้งสรรค ์น าชมุชนเป็นสขุ” ประจ าปีงบประมาณ 2560 เพือ่การสง่เสรมิการท านุบ ารงุศลิปะ วฒันธรรม ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ หว่งใย

และดแูลชมุชนในมติติา่งๆ โดยมกีลุม่เป้าหมาย คอื ผูน้ าชมุชน  คณะกรรมชมุชน และ ประชาชนในเขตชมุชนใกลเ้คยีง

มหาวทิยาลัยขอนแกน่  และมรีปูแบบการจัดกจิกรรม คอื

      (1) การอบรมการเขยีนขา่วชมุชน และ ผูป้ระกาศขา่วชมุชน 

      (2) การสรา้งระบบชอ่งทางการแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสาร ระหวา่งชมุชนและมหาวทิยาลัย  

โดยผา่นชอ่งทางสถานวีทิยกุระจายเสยีงมหาวทิยาลัยขอนแกน่ และ หอกระจายขา่วในชมุชน

      (3) การผลติรายการวทิย ุ“มหาวทิยาลัยขอนแกน่เพือ่ชมุชน”  

      (4) การศกึษาดงูานวถิเีกษตรพอเพยีง น าชมุชนเป็นสขุ  ณ คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่    

      ประโยชนท์ีเ่กดิขึน้ตอ่องคก์ร มดีงันี ้

      (1) แกไ้ขการขาดการสือ่สารทีต่อ่เนือ่งระหวา่งมหาวทิยาลัยขอนแกน่และ ชมุชนรอบรัว้ มหาวทิยาลัยขอนแกน่

      (2) เพิม่ชอ่งทางในการสือ่สารของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ผา่นเครอืขา่ยชมุชนรอบรัว้มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

      (3) สรา้งเครอืขา่ยชมุชนเขม้แข็งมหาวทิยาลัยขอนแกน่

      (4) สง่เสรมิภาพลักษณ์อนัดขีองมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ตอ่ชมุชนรอบรัว้มหาวทิยาลัยขอนแกน่

      (5) สรา้งความสมัพันธอ์นัดรีะหวา่งมหาวทิยาลัยขอนแกน่และชมุชนรอบรัว้มหาวทิยาลัยขอนแกน่ โดยการจัดกจิกรรมเพือ่สงัคม

      (6) สนองตอ่แผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนามหาวทิยาลัยขอนแกน่  พ.ศ. 2559 - 2562  

       ผลงานส าคญั  

       - กจิกรรมการรว่มรายการวทิยโุดยผูน้ าชมุชนทีเ่กดิขึน้ จ านวน 82 ตอน

       - จ านวนองคค์วามรูท้ีม่อบแกช่มุชน จ านวน 12 ประเด็น คอืรปูแบบรายการในชว่ง Special Talk เดอืนละ 1 ครัง้ 

       รวมงบประมาณทัง้ 4 กจิกรรม เป็นเงนิทัง้ส ิน้  150,000 บาท

• ฝ่ายศลิปวฒันธรรม

และชมุชนสมัพันธ์

• กองสือ่สารองคก์ร

5.00

ผูร้บัผดิชอบ




การ

ประเมนิ

ตนเอง

ระดบั 1   หมายถงึ   ผลการปฏบิตังิาน  ควรปรับปรงุอยา่งเรง่ดว่น  (รอ้ยละ 1.00 - 29.99)

เป้าหมาย

(ปีงบประมาณ)

ปี 2560

ผลงานตาม

เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 12 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560)
โครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI)

ระดบั 2   หมายถงึ   ผลการปฏบิตังิาน  ปรับปรงุ   (รอ้ยละ 30.00 - 49.99)

ระดบั 3   หมายถงึ   ผลการปฏบิตังิาน  พอใช ้  (รอ้ยละ 50.00 - 69.99)

ระดบั 5   หมายถงึ   ผลการปฏบิตังิาน  ดมีาก   (รอ้ยละ 90.00 - 100.00)

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่9 : เป็นองคก์รทีม่คีวามหว่งใยตอ่สงัคม

การประเมนิระดบัความส าเร็จของโครงการ

ระดบั 4   หมายถงึ   ผลการปฏบิตังิาน  ด ี  (รอ้ยละ 70.00 - 89.99)

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่9 : เป็นองคก์รทีม่คีวามหว่งใยตอ่สงัคม หนา้ 72



ผูร้บัผดิชอบ




การ

ประเมนิ

ตนเอง

เป้าหมาย

(ปีงบประมาณ)

ปี 2560

ผลงานตาม

เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 12 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560)
โครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI)

2 รว่มมอืกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในการท า

กจิกรรม การพัฒนาพืน้ที ่ชมุชน และสงัคม

โดยรอบด าเนนิกจิกรรมสรา้งสรรคเ์พือ่ใหเ้กดิ

สงัคมทีอ่บอุน่

• จ านวนองคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ทีร่ว่มท า

กจิกรรมการพัฒนาพืน้ที่

2 แหง่ 3 แหง่    มหาวิทิยาลัย มกีารด าเนนิการ ดงันี้

   1) การพัฒนาชมุชนบา้นสาวะถใีหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูท้างดา้นศฺลิปวฒันธรรม ฮปูแตม้ การอนุรักษ์ขนบธรรมเนยีมประเพณีโบราณ ซึง่

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ไดด้ าเนนิโครงการสนิไซบญุขา้วจี ่วถิวีฒันธรรม โดยการสง่เสรมิใหนั้กเรยีน นักศกึษาไดล้งพืน้ทีใ่นการเรยีนรู ้

มรดกทางดา้นวฒันธรรม จากฐานการเรยีนรูใ้นชมุชน เชน่ ฐานการเรยีนรูฮ้ปูแตม้ ฐานการเรยีนรูข้า้วจี ่ฐานการเรยีนรูห้มอล า ฐานการ

เรยีนรูบ้ายศร ีเป็นตน้

   2) การพัฒนาชมุชนบา้นศรฐีาน ในโครงการ Khon Kaen Creative City Route โดยรว่มกบัเทศบาลนครขอนแกน่ ในการรวบรวม

องคค์วามรู ้ภมูปัิญญาในชมุชนเพือ่พัฒนาใหเ้ป็นเสน้ทางการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรคข์องจังหวดัขอนแกน่

   3) ส านักบรกิารวชิาการ รว่มกบั คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มข. อบรม "การผลติเตยีงเพือ่ผูป่้วยและผูส้งูอายทุีม่ภีาวะตดิเตยีง

ส าหรับกลุม่หัตถกรรมชมุชนบา้นโนนมว่ง" เมือ่วนัที ่8 สงิหาคม 2560 วทิยากรโดย ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สรุกานต ์รวยสงูเนนิ และ

นักศกึษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่ กจิกรรมการอบรม ประกอบดว้ยการคดัเลอืกอาสาสมัคร ทดลองใชเ้ตยีง

ตน้แบบทีไ่ดรั้บการปรับปรงุใหเ้หมาะสม ทัง้ดา้นการใชง้าน และเทคนคิวธิกีารผลติ พรอ้มตดิตามผลการด าเนนิงาน ปรับปรงุ

พัฒนาการออกแบบใหม้คีวามเหมาะสม และสรปุเป็นแนวทางการออกแบบหรอืปรับปรงุเตยีงส าหรับผูส้งูอายแุละผูป่้วยทีม่ภีาวะตดิ

เตยีง ภายใตโ้ครงการชมุชนตน้แบบเศรษฐกจิพอเพยีง มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ปีงบประมาณ 2560 พืน้ที ่ต.ศลิา อ.เมอืง จ.ขอนแกน่

 โดยมผีูเ้ขา้รว่มโครงการ ไดแ้ก ่ผูด้แูลผูส้งูอายทุีม่ภีาวะตดิเตยีง ,อสม. ในชมุชนโนนมว่ง ,กลุม่หัตถกรรมผูส้งูอายชุมุชนโนนมว่ง ,

ตวัแทนจากรพ.สต.โนนมว่ง และเจา้หนา้ทีเ่ทศบาลเมอืงศลิา

   4) จัดอบรมการสง่เสรมิและพัฒนาการท าปุ๋ ยหมักจากธรรมชาต ิเมือ่วนัที ่2 กนัยายน 2560 ณ วดัป่ามหาวนาราม บา้นโนนมว่ง อ.

เมอืง จ.ขอนแกน่ ใหก้บัชาวบา้น ชมุชนบา้นโนนมว่ง วทิยากรโดย ดร.นวิตั ิเหลอืงชยัศร ีและ อาจารยม์ัลลกิา ศรสีธุรรม บรรยายและ

สาธติการท าปุ๋ ยหมัก เพือ่ไวใ้ชส้ าหรับภายในครัวเรอืน ซึง่การกจิกรรมในครัง้นี ้ยังเป็นการสง่เสรมิความสมัพันธร์ะหวา่งวดักบัชมุชน

ใหด้ยี ิง่ข ึน้

   5) ส านักบรกิารวชิาการ โดย ผศ.ดร.ดวงจันทร ์นาชยัสนิธุ ์และ อ.วทิยากร ดวงแกว้ สถาปนกิอสิระ ไดน้ าเสนอแบบการใช ้

ประโยชนพ์ืน้ทีเ่พือ่สง่เสรมิสถานทีท่อ่งเทีย่วศลิาโฮมสเตยแ์ละสง่มอบงาน เมือ่วนัที ่30 สงิหาคม 2560 ใหก้บั ดร.ยอดยิง่ จันทน

พมิพ ์นายกเทศมนตรเีมอืงศลิา เพือ่บรหิารจัดการในพืน้ทีใ่หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ และไมก่ระทบตอ่ระบบนเิวศในทอ้งถิน่ หลังจากนัน้

ไดเ้ดนิทางไปยังพืน้ทีจ่รงิและรว่มหารอืกบัผูน้ าศลิาโฮมสเตย ์เพือ่พจิารณาการขยายจ านวนสมาชกิกลุม่ไปยัง บา้นดงพองในการ

เชือ่มโยงเสน้ทางทอ่งเทีย่วในพืน้ที่

• ฝ่ายศลิปวฒันธรรม

และชมุชนสมัพันธ์

• คณะ/หน่วยงาน

5.00

กลยทุธท์ ี ่2 พฒันามหาวทิยาลยัใหเ้ป็นองคก์รทีน่ าเสนอทางเลอืกทีด่ ีและมคีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคม

3 โครงการพระราชด ารฯิ เพือ่แกปั้ญหา ยกระดบั

ฐานะความเป็นอยู ่สง่เสรมิอาชพีใหก้บัสงัคมใน

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื

• มโีครงการพระราชด ารฯิ มี มีี    ส านักงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าร ิไดด้ าเนนิการ ดงันี้

   1) โครงการสนองพระราชด าร ิไดแ้ก ่(1) โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกมุาร ีพืน้ทีโ่คกภตูากา อ าเภอเวยีงเกา่ จังหวดัขอนแกน่ พืน้ทีเ่ขือ่นจฬุาภรณ์ อ าเภอคอนสาร จังหวดัชยัภมู ิ พืน้ที่

เขือ่นอบุลรัตน ์อ าเภออบุลรัตน ์จังหวดัขอนแกน่  เขือ่นสรินิธร อ าเภอสรินิธร จังหวดัอบุลราชธาน ีและเขือ่นหว้ยกุม่ อ าเภอเกษตร

สมบรูณ์ จังหวดัชยัภมู ิ(2) โครงการสนับสนุนการสง่เสรมิศลิปาชพีในสมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิฯ์ พระบรมราชนินีาถ บา้นโสกสม้กบ 

ต าบลบา้นใหม ่อ าเภอสชีมพู จังหวดัขอนแกน่ (3) โครงการพัฒนาและรณรงคก์ารใชห้ญา้แฝกอนัเนือ่งมาจากพระราชด าร ิ(4) 

โครงการพัฒนาทีด่นิมลูนธิชิยัพัฒนา บา้นเหมอืดแอ ่ต าบลหนองตมู อ าเภอเมอืง จังหวดัขอนแกน่

    2) โครงการตามแนวพระราชด าร ิไดแ้ก ่(1) โครงการพัฒนาชนบทเชงิบรูณาการ ตามแนวพระราชด ารเิศรษฐกจิพอเพยีง 

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ (2) โครงการศนูยฝึ์กอบรมอาชพีเยาวนศษิยเ์กา่ต ารวจตระเวนชายแดนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม

บรมราชกมุาร ีต าบลหนองนาค า อ าเภอกระนวน จังหวดัขอนแกน่

    3) การประสานงานคณาจารย ์บคุลากร นักศกึษา คณะ แลหน่วยงานภายในมหาวทิยาลัย เพือ่ถา่ยทอดความรูแ้ละบรกิารวชิาการ

ทีส่อดคลอ้งกบัพระราชด ารใินดา้นตา่งๆ เชน่  เศรษฐกจิพอเพยีง  การพัฒนาแหลง่น ้า  การจัดการสิง่แวดลอ้ม (ดนิ, น ้า, ป่าไม)้ การ

พัฒนาการเกษตร สง่เสรมิอาชพี/การวมกลุม่ การสาธารณสขุ การพัฒนาการศกึษา ฯลฯ

    ทัง้นี ้กจิกรรมสนับสนุนการบรกิารวชิาการตามแนวพระราชด าร ิม ี2 ลักษณะ คอื 

    (A) กจิกรรมพัฒนาโดยการบรูณาการในเชงิพืน้ที ่(Area-based integrations) ด าเนนิการในพืน้ที ่4 ต าบล ประกอบดว้ย 

        ๐ ต าบลยางค า  อ าเภอหนองเรอื จังหวดัขอนแกน่  ไดแ้ก ่การสนับสนุนกจิกรรมกลุม่ผักปลอดสารพษิ  อาหารปลอดภัย  และ

ศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง

        ๐ ต าบลบา้นผอื  อ าเภอหนองเรอื  จังหวดัขอนแกน่ ไดแ้ก ่การสนับสนุนกจิกรรมกลุม่เยาวชน

        ๐ ต าบลบา้นกง อ าเภอหนองเรอื จังหวดัขอนแกน่ ไดแ้ก ่การสนับสนุนกจิกรรมการทอ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ์

        ๐ ต าบลน ้าออ้ม อ าเภอกระนวน จังหวดัขอนแกน่ ไดแ้ก ่การสนับสนุนกจิกรรมกลุม่แปรรปูการเกษตร และการพัฒนาการศกึษา

    (B) กจิกรรมการบรูณาการในเชงิของปัญหา (Problem-based integrations) เป็นการสง่เสรมิกจิกรรมทีส่อดคลอ้งกบัแนว

พระราชด ารโิดยไมเ่นน้พืน้ทีเ่ป้าหมาย 

• ฝ่ายวจัิยและการ

ถา่ยทอดเทคโนโลยี

• ส านักบรกิารวชิาการ

•  ส านักงานโครงการ

อนัเนือ่งมาจาก

พระราชด าริ

5.00
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โครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI)

4 โครงการ “อ าเภอ มข. พัฒนา” 

(โครงการที ่มข. รว่มกบัจังหวดัขอนแกน่)

• มกีจิกรรมการพัฒนา

ในพืน้ทีอ่ยา่งตอ่เนือ่ง

มี มี     มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ไดก้ าหนดให ้อ.พระยนื เป็นอ าเภอ มข. พัฒนา  โดยการน าองคค์วามรูจ้าก มข. บรูณาการเขา้กบัการ

บรหิารงาน ทรัพยากรตา่ง ๆ จากหน่วยงานในจังหวดัขอนแกน่ และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เพือ่เป็นตน้แบบของการพัฒนาใหก้บั

อ าเภออืน่ ๆ โดยมสี านักบรกิารวชิาการ มข. เป็นหน่วยงานหลักทีท่ าหนา้ทีป่ระสานทรัพยากร และองคค์วามรูจ้ากหน่วยงานตา่ง ๆ ทัง้

ใน มข. และหน่วยงานตา่ง ๆ ในจังหวดัขอนแกน่ รว่มแกไ้ขและพัฒนาอ าเภอพระยนื ไปสู ่อ าเภอ มข. พัฒนา ส าหรับการจัดกจิกรรม

ในพืน้ที ่อ าเภอ มข. พัฒนา มกีารจัดกจิกรรมมาอยา่งเนือ่ง เชน่

   1) จัดประชมุท าประชาคมเพือ่หาความตอ้งการของชมุชน เมือ่วนัที ่8 กมุภาพันธ ์2560 โดยใชว้ธิกีารประชมุกลุม่สนทนา (Focus 

Groups Discussion)  ประกอบดว้ยผูน้ าชมุชน  อาสาสมัครสาธารณสขุประจ าหมูบ่า้น (อสม.) ผูแ้ทนกลุม่อาชพีเกษตรกรรม การ

เลีย้งสตัว ์การจัดการทรัพยากรน ้า วสิาหกจิชมุชน ระบบธนาคารหมูบ่า้น การศกึษา รวมถงึปัญหาดา้นสขุภาพ เพือ่น ามาวเิคราะห์

รว่มกบัการศกึษาพืน้ทีด่า้นกายภาพ เพือ่หาความเหมาะสม ก าหนดเป็นแนวทางการพัฒนาตามวตัถปุระสงคข์องโครงการอ าเภอ มข. 

   2) จัดตัง้ “ธนาคารหมูบ่า้นดงเกา่ โดยมพีธิเีปิดเมือ่วนัที ่30 พฤษภาคม 2560 ซึง่เกดิจากความรว่มมอืของชมุชน ทอ้งถิน่ ส านัก

กจิกรรมเพือ่สงัคม เครอืเบทาโกร และส านักบรกิารวชิาการ รว่มกนัพัฒนาขึน้มา และชาวบา้นดงเกา่ โดยโครงการธนาคารพัฒนา

หมูบ่า้น จะเป็นแหลง่เงนิทนุส าหรับประกอบอาชพีโดยมกีารบรหิารจัดการอยา่งมรีะบบ ชมุชนเขา้มามสีว่นรว่ม โปรง่ใส ตรวจสอบได ้

แลว้น าก าไรทีไ่ดม้าปันผล และจัดสวสัดกิารใหก้บัสมาชกิตอ่ไป

   3) ส านักบรกิารวชิาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มข. รว่มกบั เทศบาลต าบลพระยนืมิง่มงคล จัดโครงการการอบรมดา้นการ

ออกแบบผลติภัณฑแ์ละพัฒนาบรรจภัุณฑ ์เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการ และวสิาหกจิชมุชนไดรั้บความรูแ้ละความเขา้ใจในการเพิม่มลูคา่

ผลติภัณฑ ์ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด เมือ่วนัที ่7 ก.ย. 2560 เพือ่ถา่ยทอดองคค์วามรูด้า้นการออกแบบพัฒนา

ผลติภัณฑแ์ละบรรจภัุณฑใ์หก้บั 2 กลุม่อาชพีไดแ้ก ่กลุม่ชาใบหมอ่น และกลุม่จักรสาน เพือ่สง่เสรมิและพัฒนากลุม่อาชพีชมุชนพระ

ยนืมิง่มงคลในดา้นการออกแบบพัฒนาผลติภัณฑแ์ละบรรจภัุณฑเ์พือ่เพิม่มลูคา่และสามารถแขง่ขนัไดทั้ง้ตลาดภายในประเทศทีม่กีาร

แขง่ขนัทางธรุกจิสงู ท าใหก้ลุม่อาชพีตา่งๆ มคีวามรูท้กุดา้น ท าใหส้นิคา้โอท็อปของชมุชนมคีวามโดดเดน่ เพิม่ชอ่งทางในการจัด

จ าหน่ายและการเขา้ถงึตอ่ไป

   4) ส านักบรกิารวชิาการ รว่มกบัคณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่ จัดโครงการวเิคราะหบ์รบิทและจัดโครงการบรหิาร

โรงเรยีนผูส้งูอายเุพือ่การเรยีนรูน้วตักรรม เมือ่วนัที ่4 กนัยายน 2560 ณ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองแวง อ าเภอพระยนื จังหวดั

ขอนแกน่ วทิยากรโดย ดร.ดาวรวุรรณ ถวลิการ คณะศกึษาศาสตร ์และอาจารยศ์าสตรวทิย ์วงศบ์ตุรลวีฒันา มหาวทิยาลัยราชภัฏ

รอ้ยเอ็ด มผีูน้ าชมุชน โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพประจ าต าบล (รพ.สต.) อาสาสมัครประจ าหมูบ่า้น (อ.ส.ม.) ผูส้งูอาย ุและปราชญ์

ชาวบา้น เขา้รว่มอบรม จ านวน 60 คน หลังจากประชมุและอภปิรายกนัแลว้ ไดโ้ครงสรา้งการบรหิารโรงเรยีน หลักสตูรการเรยีนรูเ้พือ่

พัฒนาคณุภาพชวีติผูส้งูอาย ุแบง่เป็น 3 กลุม่วชิา ไดแ้ก ่วชิาชวีติ รอ้ยละ 50 วชิาชพี รอ้ยละ 30 และวชิาการ รอ้ยละ 20 อาคารเรยีน

 ใชห้อ้งประชมุองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองแวง การแตง่กายผูเ้รยีนใสช่ดุมอ่ฮอ่ม ก าหนดเปิดรับสมัครนักเรยีนในเดอืนกนัยายน 

2560 และปฐมนเิทศ ในวนัที ่3 พฤศจกิายน 2560

   5) ส านักบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ จัดอบรม "การเพาะเห็ดนางฟ้าเพือ่เสรมิสรา้งรายไดใ้หก้ลุม่เกษตรกร ต.หนองแวง 

อ.พระยนื จ.ขอนแกน่" ระหวา่งวนัที ่4-5 กนัยายน 2560 วทิยากรโดย อาจารยไ์พบลูย ์พูนทอง มเีกษตรกรเขา้รว่มอบรม จ านวน 34 

คน  การอบรมเนน้ใหผู้เ้ขา้รว่มอบรมปฏบิตัจิรงิ เริม่จากการบรรจถุงุ การเขีย่เชือ้เห็ดและการบม่เชือ้เห็ด และการเก็บผลผลติ 

เกษตรกรมคีวามสนใจและมคีวามตอ้งการน าไปเพาะเห็ดเสรมิรายไดอ้ยา่งจรงิจัง

• ฝ่ายวจัิยและการ

ถา่ยทอดเทคโนโลยี

• ส านักบรกิารวชิาการ

5.00
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โครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI)

   6) ส านักบรกิารวชิาการ และคณะเทคนคิการแพทย ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่ จัดโครงการสง่เสรมิสขุภาพทางกายภาพบ าบดัเบือ้ง

ตน้แบบองคร์วมในชมุชน เมือ่วนัที ่2 กนัยายน 2560 ณ บา้นดงเกา่ ต.บา้นโตน้ อ.พระยนื จ.ขอนแกน่ ผศ.พศิมัย มะลลิา อาจารย์

สายวชิากายภาพบ าบดัน าคณาจารยแ์ละนักศกึษาคณะเทคนคิการแพทย ์มข. จ านวน 43 คน ลงพืน้ทีส่ ารวจสขุภาพชมุชนในบา้นดง

เกา่ ต.บา้นโตน้ อ.พระยนื จ.ขอนแกน่ จ านวน 138 ครัวเรอืน โดยม ีอสม. ประจ าหมูบ่า้นทกุหมูใ่นต าบลบา้นโตน้เป็นพีเ่ลีย้งนักศกึษา

 ส ารวจขอ้มลูสขุภาพชมุชน และขอ้มลูความตอ้งการความรูแ้ละการฝึกอบรมของ อ.ส.ม. สว่นกจิกรรมในภาคบา่ย ประชมุ อ.ส.ม. 

เพือ่ประเมนิปัญหาสขุภาพชมุชน และความตอ้งการดา้นสขุภาพของชมุชน พบวา่ โรคทีเ่ป็นมากทีส่ดุไดแ้ก ่1) โรคเบาหวาน 2) โรค

ปวดขอ้เขา่ ปวดกระดกู 3) โรคความดนัโลหติสงู หลังจากนัน้อาจารยแ์ละผูเ้ชีย่วชาญจะน าปัญหาสขุภาพชมุชนไปวเิคราะหค์วาม

ตอ้งการดา้นสขุภาพรว่มกบัขอ้มลูจาการส ารวจของนักศกึษา เพือ่น าไปวางแผนการจัดกจิกรรมตามความตอ้งการของชมุชนตอ่ไป 

การจัดโครงการสง่เสรมิสขุภาพทางกายภาพบ าบดัแบบองคร์วมในครัง้นี ้เป็นการบรูณาการเรยีนการสอน โดยใชช้มุชนเป็น

หอ้งปฏบิตักิารจรงิ (Social Lab) เกดิการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิใหักบันักศกึษา และเป็นการเก็บขอ้มลูและแกปั้ญหาสขุภาพ

ใหก้บัชมุชนจากขอ้มลูและความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิแบบองคร์วม

   7) ส านักบรกิารวชิาการ รว่มกบัคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่ จัดอบรมเพือ่พัฒนาศกัยภาพคร ูครผููด้แูลเด็กปฐมวยั 

(2-4ปี) ใหก้บั ครผููด้แูลในศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กในพืน้ที ่อ.พระยนื จ.ขอนแกน่ เมือ่วนัที ่2 กนัยายน 2560 ณ หอ้งประชมุสติา ชัน้ 5 

อาคารพมิล กลกจิ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ วทิยากร โดย อาจารยจ์ฬุาภรณ์ ตัง้ภักด ีคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่ การ

อบรมครัง้นีมุ้ง่เนน้ใหค้รทูีเ่ขา้รับการอบรมไดท้ราบถงึการเปลีย่นผา่นนโยบายการขบัเคลือ่นการพัฒนาเด็กไทย ในยคุไทยแลนด ์4.0 

ทราบถงึบทบาทหนา้ทีส่ าคญัของครผููด้แูล ครพูีเ่ลีย้ง และเรยีนรูแ้นวทางไดก้ารพัฒนาเด็กในวยัปฐมวยัเพือ่เป็นไปตามความ

เหมาะสมทีแ่ทจ้รงิ แบง่การจัดอบรมเป็น 3 ชว่ง โดยในชว่งแรกจะเป็นการเรยีนรูแ้ละท าความเขา้ใจแนวทางในการพัฒนาเด็กปฐมวยั

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสม หลังจากนัน้จะเป็นการเรยีนรูส้งัเกตพฤตกิรรมในการดแูลเด็กในศนูยส์าธติการพัฒนาเด็กเล็ก คณะ

พยาบาล มหาวทิยาลัยขอนแกน่ และ ในชว่งสดุทา้ยนัน้จะเป็นการถา่ยทอดเทคนคิการจัดกจิกรรม การท าสือ่การเรยีนรูส้ าหรับเด็ก

ในชว่งปฐม รว่มถงึการสรปุกจิกรรมทีผ่า่นมาทัง้หมด

   8) ส านักบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ น าเกษตรต าบลขามป้อม และต าบลบา้นโตน้ ศกึษาการปลกูพชืผสมผสานตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ลดรายจา่ยเพิม่รายได ้และรว่มแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้นวคดิกบัเกษตรกรตวัอยา่ง อ าเภออบุลรัตน ์จังหวดั

ขอนแกน่ เมือ่วนัที ่16 สงิหาคม 2560

   9) ส านักบรกิารวชิาการ จัดอบรม "การเพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรยีนบา้นโตน้พมิลวทิยา" เพือ่เป็นแนวทางในการประกอบอาชพีและ

เสรมิรายไดร้ะหวา่งวนัที ่9-10 สงิหาคม 2560 ทีโ่รงเรยีนบา้นชมุชนบา้นโตน้พมิลวทิยา ต.บา้นโตน้ อ.พระยนื จ.ขอนแกน่ "การเพาะ

เห็ดนางฟ้าเป็นการฝึกใหนั้กเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งการดแูลรักษา การฝึกปฏบิตักิารเพาะเห็ด การเก็บผลผลติ ซึง่เป็นวธิกีาร

เรยีนรูโ้ดยฝึกปฏบิตัจิรงิ ฝึกใหนั้กเรยีนมคีวามรับผดิชอบ เห็นคณุคา่ของงานอาชพีทีส่จุรติ เพือ่เป็นแนวทางในการน าไปพัฒนาการ

ประกอบอาชพีหรอืรายไดเ้สรมิและยังเกดิความภาคภมูใิจกบัผลผลติไดรั้บผลผลติจากการปฏบิตัสิามารถน าไปสนับสนุนกจิกรรม

โครงการอาหารกลางวนัในโรงเรยีน เพือ่แกปั้ญหาภาวะทพุโภชนาการดว้ย"

   10) ส านักบรกิารวชิาการ รว่มกบั คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่ จัดอบรมครผููด้แูลเด็กปฐมวยั ในพืน้ทีอ่ าเภอพระยนื 

จังหวดัขอนแกน่ ระหวา่งวนัที ่2,8 และ 10 กนัยายน 2560 ณ ส านักบรกิารวชิาการ มคีร ูและครผููด้แูลเด็กเขา้รว่มอบรม จ านวน 60 

คน โดยการจัดอบรมครัง้นีมุ้ง่หวงัเพือ่ใหค้ร ูและครผููด้แูลเด็กในสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ มคีวามรูค้วามเขา้ใจในพัฒนาการ

เด็กวยั 2-4 ปี สามารถสง่เสรมิใหเ้ด็กมพัีฒนาการตามวยัได ้เชน่ พัฒนาการทางดา้นสมอง พัฒนาการทางดา้นภาษา พัฒนาการ

พืน้ฐานคณติศาสตร ์เรยีนรูน้วตักรรมการเรยีนการสอนเด็กปฐมวยัรปูแบบตา่ง ๆ ตลอดจนการเสรมิสรา้งคณุลักษณะทีด่ใีนเด็กปฐมวยั

5 • มกีารใหบ้รกิาร

รักษาพยาบาล

มี มี • คณะแพทยศาสตร์

• คณะทันต

แพทยศาสตร์

5.00   มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ด าเนนิการบรกิารรักษาพยาบาล และสง่เสรมิสขุภาพของประชาชนในภมูภิาคตะวนัออกเฉียงเหนอื โดยมี

สถานบรกิารรักษาพยาบาล  ดงันี้

   1) โรงพยาบาลศรนีครนิรทร ์มจี านวนผูป่้วยทีม่ารับบรกิารทัง้หมด 236,671 ราย ไดแ้ก ่ 

        - ผูป่้วยนอก จ านวน 235,247 ราย 

        - ผูป่้วยรับไว ้จ านวน  11,427 ราย  

   2) ศนูยห์ัวใจสริกิติ ิภ์าคตะวนัออกเฉียงเหนอื มจี านวนผูป่้วยทีม่ารักษาพยาบาลจ านวนทัง้ส ิน้ 18,561 ราย ไดแ้ก ่

        - ผูป่้วยนอก จ านวน 235,247 ราย 

        - ผูป่้วยรับไว ้จ านวน  11,427 ราย

   3) โรงพยาบาลทันตกรรม  มจี านวนผูป่้วยทีม่ารักษาพยาบาลจ านวนทัง้ส ิน้ 116,067 ราย ไดแ้ก่

        - ผูป่้วยนอก จ านวน 56,321 ราย 

        - ผูป่้วยรับไว ้จ านวน  199 ราย

  (ขอ้มลู ณ เดอืนมถินุายน 2560)

การใหบ้รกิารรักษาพยาบาลและสง่เสรมิ

สขุภาพและเพือ่การศกึษาและวจัิย

   - โรงพยาบาลศรนีครนิรทร์

   - โรงพยาบาลทันตกรรม

   - ศนูยห์ัวใจสริกิติ ิภ์าคตะวนัออกเฉียงเหนอื
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โครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI)

6 โครงการปรับปรงุหอ้งผา่ตดั หอ้งคลอด หอ้ง

ท าหมัน โรงพยาบาลศรนีครนิทร ์คณะ

แพทยศาสตร์

   - ปรับปรงุหอ้งผา่ตดัและ ICU อาคาร

กลัยาณวิฒันาณุสรณ์

   - ปรับปรงุหอ้งผา่ตดั รพ.ศรนีครนิทร์

   - ปรับปรงุหอ้งคลอดและหอ้งท าหมัน

• มกีารปรับปรงุ มกีารปรับปรงุ มกีารปรับปรงุ    คณะแพทยศาสตร ์ไดด้ าเนนิการตัง้งบประมาณเพือ่ปรับปรงุหอ้งผา่ตดั หอ้งคลอด หอ้งท าหมัน โรงพยาบาลศรนีครนิทร ์ซึง่มกีาร

ด าเนนิการปรับปรงุ และก าหนดงบประมาณ ดงันี้

   1) ปรับปรงุหอ้งผา่ตดัและ ICU อาคารกลัยาณวิฒันาณุสรณ์ จ านวน 20,000,0000 บาท

   2) ปรับปรงุหอ้งผา่ตดัโรงพยาบาลศรนีครนิทร ์จ านวน 50,000,000 บาท

   3) ปรับปรงุหอ้งคลอดและหอ้งท าหมัน  จ านวน 20,000,000 บาท

   ทัง้นี ้เมือ่วนัที ่1 สงิหาคม 2560 คณะแพทยศาสตร ์ไดม้กีารเปิดศนูยส์อ่งกลอ้งและผา่ตดัผา่นกลอ้งภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื  

เป็นศนูยก์ลางใหบ้รกิารรักษาพยาบาลเฉพาะดา้น แกป่ระชาชนในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื รวมไปถงึภาคเหนอืตอนลา่งบาง

จังหวดั และประเทศเพือ่นบา้น ศนูยไ์ดม้กีารด าเนนิการเป็นอยา่งด ีมคีวามกา้วหนา้ในการขยายการใหบ้รกิาร ประกอบกบัเทคโนโลยี

การสอ่งกลอ้งตรวจรักษา และอปุกรณ์การผา่ตดัมคีวามทันสมัยมากยิง่ข ึน้ ขยายขอบเขตการผา่ตดัไปในสาขาวชิาตา่ง ๆ เพิม่มากขึน้ 

ซึง่ไดใ้หก้ารสนับสนุนใหม้กีารจัดตัง้ศนูยค์วามเป็นเลศิทางการแพทย ์สอดคลอ้งกบัแนวคดิทีว่า่ "เราจะท าโรงพยาบาลทีด่ทีีส่ดุ เพือ่

ประชาชนชาวอสีาน" จงึไดพั้ฒนาจัดตัง้ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นการผา่ตดัผา่นกลอ้ง ประกอบไปดว้ยทมีสหสาขาวชิาชพี จาก 4 

ภาควชิา ไดแ้กภ่าควชิาศลัยศาสตร ์ภาควชิาสตูศิาสตรแ์ละนรเีวชวทิยา ภาควชิาออรโ์ธปิดกิส ์และภาควชิาโสต ศอ นาสกิวทิยา โดย

มรีองศาสตราจารยเ์กรยีงศกัดิ ์เจนวถิสีขุ เป็นหัวหนา้ศนูย ์ทางศนูยม์เีป้าหมายทีจ่ะพัฒนาศกัยภาพการผา่ตดัผา่นกลอ้งทางศลัยกรรม

สูค่วามเป็นเลศิในระดบัแนวหนา้ของประเทศ ยกระดบัการรักษาผูป่้วยดว้ยการผา่ตดัผา่นกลอ้งใหม้คีวามทันสมัยและมปีระสทิธผิลดี

เยีย่ม และมคีวามเป็นเลศิทางดา้นการวจัิยในระดบัสากล

   การด าเนนิงานทีผ่า่นมาไดม้กีารขยายขดีความสามารถในการผา่ตดัมะเร็งผา่นกลอ้ง ผา่ตดัขอ้กระดกูผา่นกลอ้งในผูบ้าดเจ็บจากการ

กฬีา ผา่ตดัผา่นกลอ้งทีฐ่านกระโหลก ผา่ตดัไขสนัหลัง หรอืชอ่งอกผา่นกลอ้ง ดา้นการอบรมมกีารฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอด

ในแตล่ะสาขา รวมทัง้การฝึกอบรมระยะสัน้ การฝึกอบรมผูเ้ชีย่วชาญทัง้ในระดบัภมูภิาค ระดบัชาตแิละนานาชาต ิท าวจัิยพัฒนาองค์

ความรูเ้พือ่พัฒนาความกา้วหนา้ในดา้นการรักษาพยาบาล

• คณะแพทยศาสตร์ 5.00

กลยทุธท์ ี ่3 สนบัสนนุใหม้หาวทิยาลยัขอนแกน่เป็นศนูยก์ลางการพฒันาทรพัยากรมนษุยท์ ีส่ าคญัของอนภุมูภิาคลุม่น า้โขง

7 พัฒนาศกัยภาพให ้“สถาบนัพัฒนาทรัพยากร

มนุษย ์ มข.” ใหเ้ป็นหน่วยงานส าหรับพัฒนา

ทรัพยากรบคุคล เชน่ หลักสตูรการเตรยีมเขา้สู่

ต าแหน่งผูบ้รหิาร หลักสตูรการบรหิารจัดการ

องคก์ร หลักสตูรการพัฒนาบคุลากรใหม ่

หลักสตูรการพูดในทีช่มุชน เป็นตน้

• จ านวนบคุลากร/

นักศกึษา ทีไ่ดรั้บการ

พัฒนา

• จ านวนบคุคลภายนอก

ทีไ่ดรั้บการพัฒนา

500 คน

2,000 คน

553 คน

2,408 คน

   สถาบนัพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ ไดด้ าเนนิการพัฒนาทรัพยากรบคุคลผา่นหลักสตูรฝึกอบรม (Training) ดงันี้

  1) โครงการพัฒนาบคุลากร ม.ขอนแกน่  จ านวน 15 โครงการ  มผีูเ้ขา้รว่มจ านวนทัง้หมด 438 คน  ซึง่มหีลักสตูรทีจั่ดฝึกอบรม เชน่

       - หลักสตูรการเตรยีมความพรอ้มเขา้สูต่ าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู

       - หลักสตูรเคล็ดไมล่ับจากพีสู่น่อ้ง

       - หลักสตูรการขบัเคลือ่นเขา้สูต่ าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์

       - หลักสตูรการขบัเคลือ่นเขา้สูต่ าแหน่งรองศาสตราจารย์

       - หลักสตูรกา้วแรกสูอ่าจารยอ์ดุมศกึษา  

       - หลักสตูรประสานการจัดการรอ้งเรยีนใหเ้กดิความยตุธิรรม

       - หลักสตูร พธิกีาร และพธิกีรมอือาชพี

   2) จัดโครงการ Language Cultural Rules & Laws Understanding Do & Don't in ASEAN  เพือ่เป็นการสง่เสรมิและพัฒนาการ

ฝึกปฏบิตัสิหกจิศกึษาอาเซยีน และเป็นการแนะน าแนวทางในการพัฒนาศกัยภาพของนักศกึษา มหาวทิยาลัยขอนแกน่ สูก่ารฝึก

ปฏบิตังิานในกลุม่ประเทศอาเซยีน ใหม้คีวามเขา้ใจ และความรูใ้นดา้นวฒันธรรม กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัหรอืกฎหมายตา่งๆ ทีค่วร

ปฏบิตัแิละไมค่วรปฏบิตัใินกลุม่ประเทศอาเซยีน รวมถงึใหม้คีวามพรอ้มตอ่การทีป่ระเทศไทยไดก้า้วเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนอยา่ง

แทจ้รงิ อกีทัง้ยังเป็นการพัฒนานักศกึษามหาวทิยาลัยขอนแกน่ ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุ โดยจัดขึน้ในวนัที ่7 มกราคม

 2560 โดยมกีลุม่เป้าหมายคอื นักศกึษาคณะตา่งๆ ของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ทีเ่ตรยีมความพรอ้มเพือ่การฝึกปฏบิตัสิหกจิศกึษา

อาเซยีน  จ านวน 115 คน และผา่นการอบรมทัง้หมด  มคีวามพงึพอใจตอ่การจัดอบรมคดิเป็นรอ้ยละ 89.00

• ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

• สถาบนัพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์

5.00
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โครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI)

    3) โครงการพัฒนาบคุลากรแกห่น่วยงานภายนอก จ านวน 41 โครงการ มผีูเ้ขา้รว่มจ านวน ทัง้หมด 2,408  คน ซึง่มหีลักสตูรทีจั่ด

ฝึกอบรม เชน่

        -  การบรูณาการความรว่มมอืระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษา ภาคธรุกจิ และภาคอตุสาหกรรมเพือ่สนับสนุนการขยายตวัดา้น

เศรษฐกจิในประเทศไทย และประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

        -  การด าเนนิการตามขัน้ตอน และวธิกีารในการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรับการจัดเก็บภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง (กฎหมาย

ใหม)่ และทบทวนความรูค้วามเขา้ใจในการจัดเก็บภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ ภาษีป้าย และภาษีบ ารงุทอ้งที ่เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพใน

การจัดเก็บรายไดข้ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

        -  ทศิทางการเตรยีมความพรอ้มของผูบ้รหิาร สมาชกิสภา และขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ในการควบรวมทอ้งถิน่ตามประมวล

กฎหมายทอ้งถิน่ (ฉบบัใหม)่ และกลยทุธว์ธิกีารแกไ้ขปัญหา (สถานการณ์จรงิ) ในการประชมุสภาทอ้งถิน่ทีช่อบดว้ยกฎหมาย

        -  การเตรยีมความพรอ้มในการควบรวมทอ้งถิน่ตามประมวลกฎหมายทอ้งถิน่ (ฉบบัใหม)่ และกลยทุธก์ารแกไ้ขปัญหาใน

ทอ้งถิน่ (สถานการณ์จรงิ) พรอ้มแนวทางปฏบิตัหินา้ทีท่ีม่ใิหถ้กู สตง. เรยีกเงนิคนืของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ สมาชกิสภาทอ้งถิน่ และ

ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่

        -  พลกิผนืดนิ ทอ้งถิน่รว่มใจ เดนิตามรอยพ่อ (อบรม จ.บรุรัีมย)์ 

        -  เจาะลกึระเบยีบพัสด ุขอ้ผดิพลาดในการจัดซือ้จัดจา้งของ อปท. ทกุมติ ิใหเ้ป็นไปตามระเบยีบกฎหมายและปิดชอ่งวา่งขอ้

ทักทว้งในการเรยีกเงนิคนืจาก สตง.

        - หลักเกณฑก์ารใชจ้า่ยเงนิสะสมขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (ใหม)่ และแนวทางการควบรวมทอ้งถิน่ตามรา่งประมวล

กฎหมายองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ฉบบัใหม ่พรอ้มเจาะลกึและวธิกีารแกไ้ขปัญหางานดา้นกจิการสภาทีช่อบดว้ยกฎหมาย 

        - นักบรหิารการเงนิการคลังมอือาชพียคุใหม่

        - เพิม่ศกัยภาพการปฏบิตังิานดา้นพัสด ุทางเลอืกและทางรอดใหมห่า่งไกล ป.ป.ช

        - เตรยีมความพรอ้มในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีา (ใหม)่ หลักเกณฑก์ารใชจ้า่ยเงนิสะสม (ใหม)่ พรอ้มเจาะลกึงานดา้น

กจิการสภา
8 จัดท าโครงการบรกิารวชิาการ เพือ่อบรมและ

พัฒนา ทัง้แบบระยะสัน้และระยะยาว ใหแ้ก่

หน่วยงานตา่งๆ

• จ านวนผูเ้ขา้รับบรกิาร

• จ านวนโครงการบรกิาร

วชิาการทีจั่ดขึน้

500,000 คน

175 โครงการ

556,924 คน

175 โครงการ

(อยูห่วา่ง

ด าเนนิการ 

104 

โครงการ)

   ด าเนนิการจัดท าหลักสตูรอบรมใหก้บัหน่วยงานตา่งๆ ไดแ้ก ่ 

   1) การบริกิารวชิาการเพือ่สรา้งรายได ้: (1) ใหบ้รกิารวชิาการโดยหลักสตูรของส านักบรกิารวชิาการ จ านวน 21 โครงการ 

ด าเนนิการไปแลว้ 17 โครงการ จ านวนผูรั้บบรกิาร 907 คน รวมรายรับทัง้ส ิน้ 3,550,000 บาท ความพงึพอใจอยูใ่นระดบั “มาก” คดิ

เป็นรอ้ยละ 88.19  (2) การใหบ้รกิารวชิาการแกส่งัคมเพือ่เสรมิสรา้งประสทิธภิาพการท างานกบัหน่วยงานภายนอก จ านวน 12  

โครงการ ด าเนนิการไปแลว้ จ านวน 12 โครงการ   จ านวนผูรั้บบรกิาร 5,849 คน รวมรายรับทัง้ส ิน้ 9,861,593.50 บาท ความพงึ

พอใจอยูใ่นระดบั “มากทีส่ดุ” คดิเป็นรอ้ยละ 92.55  

   2) การพัฒนาชมุชนตน้แบบฯ เพือ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่ชมุชน : จัดโครงการอบรมตามความตอ้งการของชมุชน อาทเิชน่  การ

พัฒนาศนูยเ์ด็กเล็กเพือ่เขา้สูม่าตรฐาน, โรงเรยีนผูส้งูอายเุพือ่การเรยีนรูแ้ละนวตักรรม, การพัฒนากลุม่อาชพีของชมุชน, โครงการทัน

ตกรรมพระราชทาน, การคดัแยกประเภทขยะและการก าจัดขยะอยา่งถกูวธิมีผีูเ้ขา้รับบรกิาร จ านวนทัง้ส ิน้ 3,173  คน

   3) สรา้งชมุชนตน้แบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่ใชเ้ป็นแหลง่เรยีนรูข้องนักเรยีน นักศกึษาและสามารถทดลองลงมอื

ปฏบิตัไิดจ้รงิ

   4) จัดอบรมเพือ่เผยแพรค่วามรูแ้ละแนวทางในการพัฒนาการเรยีนรูต้ลอดชวีติใหแ้กพ่ยาบาลวชิาชพีหลักสตูรตา่ง ๆ จ านวน 7 

หลักสตูร ไดแ้กห่ลักสตูร (1) หลักสตูรการพยาบาลในภาวะวกิฤตแิละฉุกเฉนิ (2) หลักสตูรการพัฒนาการพยาบาลเพือ่ความปลอดภัย

ในคลนิกิ (3) หลักสตูรการพัฒนาการบนัทกึทางการพยาบาล (4) หลักสตูรกลยทุธก์ารนเิทศทางการพยาบาล (5) หลักสตูรการ

ปรับเปลีย่นเพือ่คณุภาพการพยาบาล (6) หลักสตูรพัฒนาศกัยภาพการพยาบาลฉุกเฉนิ (7) สมรรถนะผูน้ าทางการพยาบาล มผีูเ้ขา้รับ

บรกิาร จ านวนทัง้ส ิน้ 441 คน 

   โดยสรปุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มโีครงการบรกิารวชิาการ จ านวนทัง้ส ิน้ 175 โครงการ ด าเนนิการเสร็จสิน้แลว้ 71 โครงการ 

มผีูรั้บบรกิาร จ านวน 556,924 คน (รวมจ านวนผูเ้ขา้ชมงานเกษตรจ านวน 552,946 คนแลว้) ความพงึพอใจอยูใ่นระดบั “มากทีส่ดุ” 

คดิเป็นรอ้ยละ 92.81  งบประมาณทีไ่ดรั้บทัง้ส ิน้ จ านวน 20,000,000 บาท เบกิจา่ยไปแลว้ จ านวน 12,189,047.16 บาท (60.95%)

 คงเหลอืเงนิจ านวน 7,810,952.84 บาท (39.05%)

• ฝ่ายวจัิยและการ

ถา่ยทอดเทคโนโลยี

• ส านักบรกิารวชิาการ

5.00

ระดบัความส าเร็จของโครงการ จ านวน 8 โครงการ = 5.00

รอ้ยละ = 100.00

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่9 : เป็นองคก์รทีม่คีวามหว่งใยตอ่สงัคม หนา้ 77



กลยทุธท์ ี ่1 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและทรพัยากรบคุคลเพือ่การพฒันาเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์

1 พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานส าหรับการสรา้งสรรค ์

(Creative Infrastructure) เพือ่พัฒนาให ้มข. 

เป็นศนูยก์ลางของเศรษฐกจิสรา้งสรรคข์อง

ภมูภิาค เชน่ พืน้ทีส่รา้งสรรค ์(Creative 

Space) ส าหรับการพบปะของนักสรา้งสรรค ์

(Creative Talent) และแสดงผลงาน

   - พัฒนาพืน้ทีบ่รเิวณบงึสฐีานใหเ้ป็นพืน้ที่
จัดกจิกรรมสรา้งสรรค์
   - พัฒนาพืน้ทีบ่รเิวณหอศลิปวฒันธรรม

• พืน้ทีท่ีไ่ดรั้บการพัฒนาใหเ้ป็น

พืน้ทีส่รา้งสรรคอ์ยา่งชดัเจน 

จ านวน 1 แหง่

1 แหง่ 3 แหง่     มหาวทิยาลัย ไดด้ าเนนิการพัฒนาพืน้ที ่และปรับปรงุโครงสรา้งพืน้ฐาน ภมูทัิศน ์และสง่เสรมิ สนับสนันการจัดกจิกรรม

ตา่งๆ เพือ่พัฒนาให ้มข. เป็นศนูยก์ลางของเศรษฐกจิสรา้งสรรคข์องภมูภิาคอยา่งตอ่เนือ่ง โดยไดด้ าเนนิการในพืน้ทีต่า่งๆ  3

 แหง่ ไดแ้ก ่

    (1) หอศลิปวฒันธรรม เป็นพืน้ทีก่ารจัดแสดงนทิรรศการหมนุเวยีนตลอดปี 

    (2) อาคารพพิธิภัณฑ ์หรอื "พุทธศลิป์สถาน” 

    (3) อาคารคุม้สฐีาน

    และในสว่นของพืน้ทีบ่รเิวณหอศลิปวฒันธรรม ส านักวฒันธรรม ไดด้ าเนนิงานโครงการนทิรรศการหมนุเวยีน ณ หอ

ศลิปวฒันธรรม เพือ่สนับสนุนการศกึษา การวจัิยทัง้ถงึการบรูณาการองคค์วามรูข้องนักศกึษาและบคุลากรในการอนุรักษ์

ศลิปวฒันธรรม ซึง่ไดด้ าเนนิการแลว้เสร็จ 13 จ านวน  โครงการนทิรรศการ ประกอบดว้ย (1)  นทิรรศการ "บา้นฉัน" โดย

ศลิปินกลุม่สงักะส ีครัง้ที ่2 ในระหวา่งวนัที ่3-30 ตลุาคม 2559 (2) นทิรรศการแสดงผลงาน 89 ศลิปินอสีานเพือ่พ่อหลวง 

ในระหวา่งวนัที ่13-30 พฤศจกิายน 2559 (3) นทิรรศการโคมไฟนานาชาต ิตามรอยประทปีอคัรศลิปิน ในระหวา่งวนัที ่13-30

 พฤศจกิายน 2559 (4) นทิรรศการ “การเดนิทางของพวกเรา/ Journeys of us” โดย ศษิยเ์กา่ชา่งศลิป รุน่ที ่36 ในระหวา่ง

วนัที ่7- 31 ธันวาคม 2559 (5) นทิรรศการศลิปกรรมรว่มสมัยของศลิปินรุน่เยาว ์ครัง้ที ่33 ในระหวา่งวนัที ่10-31 มกราคม 

2560 (6) นทิรรศการศลิปกรรมแหง่ชาต ิครัง้ที ่ ในระหวา่งวนัที ่9-28 กมุภาพันธ ์2560 (7) นทิรรศการ Philosophy of the 

Truth in Nature on Contemporary Fabric Designs ในระหวา่งวนัที ่6- 24 มนีาคม 2560 (8) นทิรรศการเชดิชเูกยีรติ

ศลิปินมรดกอสีานและผูม้ผีลงานดเีดน่วฒันธรรมสมัพันธ ์ ในวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยาม

บรมราชกมุารแีละวนัอนุรักษ์มรดกไทย ประจ าปี 2560 ในวนัที ่2 เมษายน 2560 (9) นทิรรศการ ART EX BY ART ED 

“ศลิป์แตก” ในระหวา่งวนัที ่5- 30 เมษายน 2560 (10) นทิรรศการศลิปะนพินธ ์“บรรลนุติภิาวะ” ในระหวา่งวนัที ่8-30 

พฤษภาคม 2560 (11) นทิรรศการ “โฮมภมู”ิ ภมูปัิญญาสูอ่นาคต : Wisdom to the Future ในระหวา่งวนัที ่7-30 มถินุายน 

2560 (12) นทิรรศการแสดงผลงานศลิปนพินธ ์ของนักศกึษาปรญิญาโท (Art Thesis Exhibition) ในระหวา่งวนัที ่1-31 

สงิหาคม 2560 (13) โครงการนทิรรศการศลิปะดนตรแีละภาพถา่ย ครัง้ที ่26 ในเดอืนกนัยายน 2560

• ฝ่ายศลิปวฒันธรรมและ

ชมุชนสมัพันธ์

• ฝ่ายวชิาการและสือ่สาร

องคก์ร

• คณะศลิปกรรมศาสตร์

• คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

• ส านักวฒันธรรม

5.00

2 สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืกบัผูเ้ชีย่วชาญ 

ปราชญช์าวบา้น และศลิปินในพืน้ที ่รวบรวม

องคค์วามรู ้ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ เพือ่พัฒนา

ทรัพยากรมนุษยแ์ละสงัคมดา้นเศรษฐกจิ

สรา้งสรรค์

• จ านวนเครอืขา่ยความรว่มมอื 2 เครอืขา่ย 2 เครอืขา่ย    1) มหาวทิยาลัยขอนแกน่ โดยส านักวฒันธรรมไดจั้ดการประชมุแนวทางการพัฒนาศกัยภาพศลิปินหมอล าจังหวดัขอนแกน่

 ประจ าปี 2560 เมือ่วนัที ่18 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารพุทธศลิป์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ เพือ่รับฟังความคดิเห็นปัญหา

อปุสรรคการแสดงหมอล าและหาทางออกทีเ่หมาะสมและสรา้งความรว่มมอืทีด่ใีนการท างานรว่มกนั อกีทัง้เป็นเวที

แลกเปลีย่นเรยีนรูห้ลักการท างานรว่มกนัของศลิปินหมอล าจังหวดัขอนแกน่ ตลอดจนเป็นการสรา้งเครอืขา่ยหมอล าใน

จังหวดัขอนแกน่ ทัง้นีย้ังมกีารบรรยายพเิศษโดยนางฉววีรรณ ด าเนนิ ศลิปินแหง่ชาต ิในหัวขอ้เกีย่วกบัแนวทางการพัฒนา

หมอล าจากอดตีสูปั่จจบุนั

   2) โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มลูทางดา้นศลิปวฒันธรรม “ฐานขอ้มลูศลิปินมรดกอสีาน”  ซึง่มวีตัถปุระสงคเ์พือ่รวบรวม

ฐานขอ้มลูการแสดงจากศลิปินแหง่ชาตแิละศลิปินมรดกอสีาน เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูในการบรูณาการกบัหลักสตูรในการเรยีนการ

สอนในระดบัตา่งๆ

• ฝ่ายศลิปวฒันธรรมและ

ชมุชนสมัพันธ์

• ส านักวฒันธรรม

5.00




การ

ประเมนิ

ตนเอง

การประเมนิระดบัความส าเร็จของโครงการ

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่10 : ศนูยก์ลางของเศรษฐกจิสรา้งสรรคข์องภมูภิาค

ระดับ 2   หมายถงึ   ผลการปฏบิัตงิาน  ปรับปรงุ   (รอ้ยละ 30.00 - 49.99)

ระดับ 3   หมายถงึ   ผลการปฏบิัตงิาน  พอใช ้  (รอ้ยละ 50.00 - 69.99)

ระดับ 5   หมายถงึ   ผลการปฏบิัตงิาน  ดมีาก   (รอ้ยละ 90.00 - 100.00)

ระดับ 4   หมายถงึ   ผลการปฏบิัตงิาน  ด ี  (รอ้ยละ 70.00 - 89.99)

ระดับ 1   หมายถงึ   ผลการปฏบิัตงิาน  ควรปรับปรงุอยา่งเรง่ดว่น  (รอ้ยละ 1.00 -  

29.99)

ผูร้บัผดิชอบ
ผลงานตาม

เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 12 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560)

เป้าหมาย

(ปีงบประมาณ)

ปี 2560

โครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI)
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การ

ประเมนิ

ตนเอง

ผูร้บัผดิชอบ
ผลงานตาม

เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 12 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2559 - 30 กนัยายน 2560)

เป้าหมาย

(ปีงบประมาณ)

ปี 2560

โครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI)

กลยทุธท์ ี ่2 การพฒันาเศรษฐกจิสรา้งสรรคด์ว้ยศลิป์และศาสตรข์องมหาวทิยาลยั

3 จัดกจิกรรมการประกวดความคดิสรา้งสรรคข์อง

นักศกึษาภายใตโ้ครงการ “Creative Thinking

 Contest”

• จ านวนนักศกึษาทีเ่ขา้รว่ม 120 คน 123 คน    ส านักงานอทุยานวทิยาศาสตรไ์ดจั้ดโครงการ “เสน้ทางสูน่วตัวณชิย ์(Research to Market-R2M)” ไดม้กีารคดัเลอืก

งานวจัิยจากมหาวทิยาลัยขอนแกน่จ านวน 6 งานวจัิย ไดแ้ก ่(1) ผลติภัณฑค์รมีน ้ามันหอมระเหย ส าหรับรักษาโรคผวิหนัง

เนือ่งจากเชือ้ราในสตัว ์(2) ระบบน าความเย็นจากน ้าลน้ของเครือ่งผลติภัณฑท์ าน ้าแข็งหลอดกลับมาใชใ้นการผลติ (3) แผน่

วสัดกุนักระสนุทีผ่สมรังไหม (4) ชดุคดัแยกขยะเปียกส าหรับตดิตัง้เขา้กบัระบบคดัแยกขยะ (5) แคปซลูสารสกดัใบแมงลัก

และใบโหระพาป้องกนัแผลในกระเพาะอาหาร (6) ชดุตรวจวดัตวับง่ชีภ้าวะมะเร็งทอ่น ้าดี

   มนัีกศกึษาทีส่มัครเขา้รว่มแขง่ขนั 123 คน  

   ระดบัมหาวทิยาลัย ไดม้กีารประกวดและคดัเลอืกเพือ่เขา้ประกวดระดบัภาคจ านวน 5 ทมี 

   ระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื  มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ไดรั้บจ านวน 2 ทมี ไดแ้ก ่ (1) ทมี Ideanity  (2) ทมี Innovation 

จากสาขาการตลาด คณะบรหิารธรุกจิและการบญัช ี

   ระดบัประเทศ กลุม่ Ideanity ไดรั้บรางวลัชมเชย จากงานวจัิยระบบน าความเย็นจากน ้าลน้ของเครือ่งผลติภัณฑท์ าน ้าแข็ง

หลอดกลับมาใชใ้นการผลติ

• ฝ่ายศลิปวฒันธรรมและ

ชมุชนสมัพันธ์

• ส านักวฒันธรรม

5.00

4 บม่เพาะผูป้ระกอบการทีม่คีวามพรอ้มเพือ่

พัฒนาผลติภัณฑ ์ผสมผสานกบัภมูปัิญญาไทย

ใหเ้ป็นผลติภัณฑ/์บรกิาร เพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่

และกา้วไปสูผ่ลติภัณฑส์รา้งสรรค์

• จ านวนผูป้ระกอบการทีเ่ขา้รว่ม 100 ราย 107 ราย     มหาวทิยาลัย โดยส านักงานอทุยาวทิยาศาสตร ์ไดด้ าเนนิการบม่เพาะธรุกจิ ซึง่มกีารประชาสมัพันธ ์หาผูป้ระกอบการให ้

เขา้สูโ่ครงการโดยผา่นสือ่และกจิกรรมประชาสมัพันธต์า่งๆ ซึง่ไดม้กีารคดัเลอืกผูป้ระกอบการโดยพจิารณาจากใบสมัคร และ

การสมัภาษณ์จากคณะกรรมการกลั่นกรอง (Screening Committee) ตามหลักเกณฑค์ณะสมบตัทิีก่ าหนด มผีลการ

ด าเนนิงาน เชน่

   1) ด าเนนิโครงการ Research to market (R2M) มงีานวจัิยออกสูเ่ชงิพานชิย ์ (1) แคปซลูดลิลเีนยีส าหรับตา้นโรคอลัไซ

เมอร ์บรษัิท บรษัิท อารท์เูอ็ม โซลชูัน่(ประเทศไทย) จ ากดั  (2) สบูท่ีม่ยีางนาเป็นสว่นประกอบ บรษัิทอะลาตสั จ ากดั และมี

การน าผลงานวจัิยจากมหาวทิยาลัยขอนแกน่ทีม่กีารจดทรัพยส์นิทางปัญญาออกสูเ่ชงิพานชิย์

   1) งานวจัิย สบูย่างนา อนุสทิธบิตัร เลขทีค่ าขอ 15030000587  ยืน่เมือ่วนัที ่26 กมุภาพันธ ์2558 ) เป็นผลติภัณฑ ์

ภายใตก้ารสนับสนุนของส านักงานอทุยานวทิยาศาสตรม์หาวทิยาลัยขอนแกน่ ชือ่ผูเ้ขา้รับการบม่เพาะ นางสาวนภิาพร นา

โสก บรษัิท อะลาตสั จ ากดั โดยส านักงานอทุยานวทิยาศาสตรส์นับสนุน 

       (1) พัฒนาทักษะดา้นการตลาดและการบญัชี

       (2) เพิม่ชอ่งทางการจัดจ าหน่ายทัง้ในและตา่งประเทศ

       (3) ทีป่รกึษาดา้นวชิาการทีเ่กีย่วของกบัการพัฒนาสนิคา้

       (4) การวางแผนดา้นการตลาดการประชาสมัพันธ์

       (5) การออกแบบผลติภัณฑ ์การสรา้งแบรนด์

       (6) การใหบ้รกิารดา้นการผลติและการควบคมุคณุภาพของผลติภัณฑ์

       (7) การบรหิารจัดการดา้นเงนิทนุ การด าเนนิธรุกจิใหป้ระสบความส าเร็จ เป็นตน้

• ฝ่ายวจัิยและการถา่ยทอด

เทคโนโลยี

• ส านักงานอทุยาน

วทิยาศาสตร์

5.00

5 โครงการจัดตัง้ศนูยส์รา้งสรรคง์านออกแบบ 

(TCDC

• มกีารด าเนนิการในการจัดตัง้

ศนูยฯ์

มกีารจัดตัง้ มกีารจัดตัง้    มหาวทิยาลัยขอนแกน่ รว่มกบั ศนูยส์รา้งสรรคง์านออกแบบ (ศสบ.) ส านักงานบรหิารและพัฒนาองคค์วามรู ้(องคก์าร

มหาชน) ส านักนายกรัฐมนตร ีจัดพธิวีางศลิาฤกษ์ ศนูยส์รา้งสรรคง์านออกแบบสาขาขอนแกน่ (TCDC)  โดยม ีดร. ณรงคช์ยั

 อคัรเศรณี นายกสภามหาวทิยาลัยขอนแกน่ เป็นประธานในพธิวีางศลิาฤกษ์ นายกติตรัิตน ์ปิตพิานชิ ผูอ้ านวยการศนูย์

สรา้งสรรคง์านออกแบบ กลา่วรายงาน พรอ้มดว้ย คณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ณ ศนูยส์รา้งสรรคง์านออกแบบสาขา 

ขอนแกน่ ถนนกลัปพฤกษ์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ เมือ่วนัที ่วนัที ่21 สงิหาคม 2560 

   ทัง้นี ้ศนูยส์รา้งสรรคง์านออกแบบสาขาขอนแกน่ (TCDC)  ไดท้ าขอ้ตกลงไปเมือ่ 11 มกราคม 2559 ทีผ่า่นมา โดยม ีพล

อากาศเอกประจนิ จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตร ีดร.ณรงคช์ยั อคัรเศรณี นายกสภามหาวทิยาลัยขอนแกน่ รศ.ดร.กติตชิยั ไตร

รัตนศริชิยั อธกิารบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน่ และ นายอภสิทิธิ ์ไลศ่ตัรไูกล ผูอ้ านวยการศนูยส์รา้งสรรคง์านออกแบบ รว่มลง

นาม

• ฝ่ายวจัิยและการถา่ยทอด

เทคโนโลยี

5.00
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โครงการ/กจิกรรม/ตวัชีว้ดั (KPI)

กลยทุธที ่3 การพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรยีนสอนทีบ่รูณาการศาสตรท์ ีเ่ก ีย่วขอ้งทางดา้นศลิปวฒันธรรม การออกแบบ สถาปตัยกรรมท ัง้หลกัสตูรเฉพาะทางและหลกัสตูรระยะส ัน้

6 พัฒนาหลักสตูรทีบ่รูณาการความรูเ้พือ่สรา้ง

ผลติภัณฑจ์ากศลิปวฒันธรรมและความรูภ้มู ิ

ปัญญา โดยการพัฒนาหลักสตูรดา้นการ

ออกแบบผลติภัณฑ ์หลักสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบั

กจิกรรมดา้นศลิปวฒันธรรมและการออกแบบ

สรา้งสรรค์

• มหีลักสตูรทีบ่รูณาการความรู ้

เพือ่สรา้งผลติภัณพจ์าก

ศลิปวฒันธรรม และความรู ้ภมูิ

ปัญญา

มี มี    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์จัดโครงการ Work Shop การออกแบบเครือ่งแตง่กายจากสือ่วสัดสุรา้งสรรค ์โดยมวีตัถปุระสงค์

 คอื (1) เพือ่ใหนั้กศกึษาเขา้ใจกระบวนการออกแบบและการหาแนวคดิในการออกแบบเครือ่งแตง่กาย (2) นักศกึษารูข้ัน้ตอน

 และกระบวนการผลติจรงิ โดยออกแบบและผลติเครือ่งแตง่กายจากสือ่ผสม (3) นักศกึษาน าเสนอผลงานการออกแบบผา่น

การน าเสนอในรปูแบบการจัดกจิกรรมการแสดงเดนิแบบ (4) นักศกึษาตระหนักถงึคณุคา่ของวฒันธรรมอสีานและน ามา

ประยกุตใ์ชใ้นงานออกแบบ โดยการด าเนนิโครงการมผีลงานทีส่ าคญั ดงันี ้

   • โครงการนีไ้ดบ้รณูาการในรายวชิา 807241 การออกแบบสิง่ทอเบือ้งตน้ (Basic Textile) นักศกึษาไดเ้รยีนรูต้าม

หลักสตูรและเป็นไปตามตามวตัถปุระสงคข์องโครงการ

   • มกีารพัฒนาทักษะของนักศกึษาในดา้นวชิาการทีส่อดคลอ้งกบัอตัลักษณ์/เอกลักษณ์ของคณะ (ค านงึถงึความยั่งยนื 

ความส านกึรับผดิชอบและตระหนักในชมุชนและทอ้งถิน่ และทักษะทีเ่กีย่วขอ้งในการประกอบวชิาชพี 

   • มจี านวนผลงานสรา้งสรรคท์ีเ่ป็นผลผลติของโครงการ 23 ชดุผลงาน

   • มกีารถา่ยทอดผลงานสูส่าธารณะชน โดยน าเสนอผลงานในรปูแบบการเดนิแฟชัน่โชว์

   ในสว่นของหลักสตูร มกีารพัฒนา และจัดการเรยีนการสอน ดงันี้

   1) คณะศลิปกรรมศาสตร ์สายวชิาออกแบบนเิทศศลิป์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่

   2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาวชิาการออกแบบอตุสาหกรรม

• ฝ่ายวจัิยและการถา่ยทอด

เทคโนโลยี

• คณะศลิปกรรมศาสตร์

• คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

5.00

ระดบัความส าเร็จของโครงการ จ านวน 6 โครงการ = 5.00

รอ้ยละ = 100.00
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บรรณาธกิาร

รศ.ดร.กติตชิยั ไตรรัตนศริชิยั  อธกิารบดี

คณะผูจ้ดัท า

รศ.ดร.ล าปาง แมน่มาตย์ รองอธกิารบดฝ่ีายวางแผนยทุธศาสตร์

รศ.ดร.สมหมาย ปรเีปรม รองอธกิารบดฝ่ีายการคลังและทรัพยส์นิ

รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน ์ วราอศัวปต ิ เจรญิ รองอธกิารบดฝ่ีายการตา่งประเทศ

ผศ.ดร.เดน่พงษ์ สดุภักดี รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการและสือ่สารองคก์ร 

ผศ.ลขิติ อมาตยคง รองอธกิารบดฝ่ีายทรัพยากรบคุคล

ศ.ดร.ศภุชยั ปทมุนากลุ รองอธกิารบดฝ่ีายวจัิยและการถา่ยทอดเทคโนโลยี

รศ.ดร.เกรยีงไกร  กจิเจรญิ รองอธกิารบดฝ่ีายศลิปวฒันธรรมและชมุชนสมัพันธ์

ผศ.พนมชยั วรีะยทุธศลิป์ รองอธกิารบดฝ่ีายโครงสรา้งพืน้ฐาน

รศ.เพยีรศกัดิ ์ภักดี รองอธกิารบดฝ่ีายพัฒนานักศกึษาและศษิยเ์กา่สมัพันธ์

ผศ.วชิยั ณีรัตนพันธุ์ ทีป่รกึษาฝ่ายรักษาความปลอดภัย

ผศ.ดร.เกยีรต ิแสงอรุณ รองอธกิารบดวีทิยาเขตหนองคาย

ดร.ศริประภา บ ารุงกจิ ผูช้ว่ยอธกิารบดฝ่ีายทรัพยส์นิ

อาจารยป์ารชิาต บตุรวงค ์ ผูช้ว่ยอธกิารบดฝ่ีายการคลัง

ผศ.ทพ.ดร.ฑฆีาย ุพลางกรู จอรน์ส ผูช้ว่ยอธกิารบดฝ่ีายวเิทศสมัพันธ์

ดร. ภญ.อจัฉราวรรณ โตภาคงาม ผูช้ว่ยอธกิารบดฝ่ีายความร่วมมอืระหวา่งประเทศ

รศ.ดร. นันทรัตน ์โฆมานะสนิ ผูช้ว่ยอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ

ผศ.ดร.ศริพิงษ์ เพยีศริิ ผูช้ว่ยอธกิารบดฝ่ีายสือ่สารองคก์ร

ศ.นพ.พจนช์วทิย ์อภนิเิวศ ผูช้ว่ยอธกิารบดฝ่ีายวางแผนยทุธศาสตร์

ศ.ดร.สพญ.ธดิารัตน ์บญุมาศ ผูช้ว่ยอธกิารบดฝ่ีายวจัิย

นายบญัชา พระพล ผูช้ว่ยอธกิารบดฝ่ีายศลิปวฒันธรรมและชมุชนสมัพันธ์

ผศ.กฤตภัทร ถาปาลบตุร ผูช้ว่ยอธกิารบดฝ่ีายโครงสรา้งพืน้ฐาน

อาจารย ์ดร.นรนิทร ์จันทรศ์รี ผูช้ว่ยอธกิารบดฝ่ีายพัฒนานักศกึษาและศษิยเ์กา่สมัพันธ์

ผศ.จรูญศกัดิ ์พันธวศิษิฎ์ ผูช้ว่ยอธกิารบดฝ่ีายกฬีา

ผศ.ดร. สมพงษ์ สทิธพิรหม ผูช้ว่ยอธกิารบดฝ่ีายรักษาความปลอดภัย

อาจารยช์าตภิร เมอืงโคตร มงุคณุแสน ผูช้ว่ยอธกิารบดวีทิยาเขตหนองคาย

ผูช้ว่ยบรรณาธกิาร

นางภัทรวด ีพลไพรสรรพ์ นางนภาพร ไอรารัตน์

นายอนุพล มมุทอง นางปภาดา เอีย่มสนุทรกลุ

นางพัชรากร พัจนสนุทร นางสาววนัวสิาข ์พันธุด์ษิฐ์

นางเกตกนก ประยรูสทิธิ นายเฉลมิเกยีรต ิศรตีระกลู

นางกหุลาบ พรมแมน้ นายฤทธพิงษ์   รัตนพลที

นางสาวพธิัญญา พริุณสนุทร นางสาววลิาวลัย ์นันทส าอางค์

นายสริชิยั กติตกิ าจร นางอรสิา สอนสภุี

นางสาวทพิานัน พงษ์สวุรรณ นางสาวทพิยมาล ีเจรญิรส

นางเพ็ญนภา ชนะทัพ

นางสาวเกษร ลาดเพ็ง

นายกติตพิงศ ์สมชอบ

ออกแบบปก 

นางปณุยนุช จันสหีา

จดัพมิพมิพท์ี่

ศนูยผ์ลติเอกสารมหาวทิยาลัยขอนแกน่

จ านวน 35 เลม่

รายงานการตดิตามงาน (PROGRAM  MONITORING REPORT )

ตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวทิยาลยัขอนแกน่


