


 

ค ำน ำ 

รายงานผลการด าเนินงานผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (Objective and Key Result) ตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ พ่ือการก ากับติดตาม        
และประเมินผลงานการด าเนินงานตามเป้าหมาย ทิศทางตามที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ในช่วงปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2564 โดยเป็นผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน (ระหว่าง กันยายน 2563 – มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นการรายงาน
ผลงานประกอบด้วย 2 ส่วนส าคัญ คือ 

ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (Objective and Key Result : OKR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดผลการด าเนินงานผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (Objective and Key Result : OKR) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอขอบคุณคณะผู้บริหารระดับส่วนงาน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รวมถึง
หน่วยงานต่างๆ ที่ได้ร่วมสร้างผลงาน การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขอขอบคุณผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย 
(รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝ่าย) รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ให้ข้อมูล ร่วมวิเคราะห์ เรียบเรียงรายงานเพ่ือ
จัดท ารายงานฯ ฉบับนี้ จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

  
 

มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
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สำรบัญ ข 
บทสรุปผู้บริหำร จ 
ส่วนที่ 1 ผลกำรด ำเนินงำนผลลัพธ์ตำมวัตถุประสงค์ (Objective and Key Result : OKR) ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564 มหำวิทยำลัยขอนแก่น  
1 

ส่วนที่ 2 รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำนผลลัพธ์ตำมวัตถุประสงค์ (Objective and Key Result : 
OKR) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มหำวิทยำลัยขอนแก่น  
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 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : ปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรศึกษำ (Education Transformation) 21 

OKR1 : จ านวนหลักสตูรทีมีการจดัการเรียนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่ (Learning Paradigm 
Curriculum) 
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OKR2 : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตทั้งทางด้านความสามารถเชิงวิชาชีพและคณุธรรม 
จริยธรรม 
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OKR3 : จ านวนกฎ ระเบียบ เพ่ือรองรับการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ (สะสม) 25 
OKR4 : ร้อยละของบัณฑติที่มีงานท าท้ังในประเทศและต่างประเทศ และศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี 26 
OKR5 : จ านวนรายวิชาที่สามารถจัดการเรียนรู้ออนไลนไ์ด้ทั้งรายวิชา 27 
OKR6 : จ านวนหลักสตูร/รายวิชา หรือ โปรแกรม เพื่อการเรียนรูต้ลอดชีวิต 28 
OKR7 : จ านวนผู้ใช้บริการ (คน) 30 
OKR8 : จ านวนหลักสตูรของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย โอกาส และ

ความต้องการของประเทศ 
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OKR9 : จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะที่จ าเปน็ในศตวรรษท่ี 21 33 
OKR10 : ผลการทดสอบสถมรรถนะของนักศึกษา 

- ด้านภาษาอังกฤษ (จ านวนคน) 
- ด้านคอมพิวเตอร์ (ร้อยละ) 
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OKR11 : จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการทีมุ่่งเน้นการสร้างจติสาธารณะ (คน) 36 
OKR12 : ร้อยละของนักศึกษาท่ีมกีารจ้างงานระหว่างเรียนต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 38 
OKR13 : ร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอกท่ีสอดคล้องกับโจทย์

การพัฒนาประเทศ  
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OKR14 : ร้อยละหลักสูตรที่มีคณุภาพหรือศักยภาพสูงในการพัฒนาตามเป้าหมายของประเทศ  40 
OKR15 : ร้อยละของนักศึกษาไดผ้่านการอบรม Soft skill มากขึ้น 41 
OKR16 : ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทยท่ีมีศักยภาพสูงเพิ่มขึ้น 42 
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OKR17 : จ านวนของบทความวิจัยที่ได้รับการตีพมิพ์ในระดับนานาชาติ ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมลู 
Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
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OKR19 : จ านวนนักวิจัยระดับบณัฑิตศึกษาและนักวิจัยหลังปริญญาเอก (คน) 46 
OKR20 : จ านวนโครงการวิจัยในรปูแบบแผนบูรณาการงานวิจัย (Research program) 47 
OKR21 : จ านวนงบประมาณด้านการวิจัย (พันล้านบาท) 49 
OKR22 : จ านวนการใช้ประโยชนจ์ากการวิจัยและพัฒนาในด้านสาธารณะและนโยบาย (โครงการ) 50 
OKR23 : จ านวนโครงการที่ได้เริม่ด าเนินการ (ใหม่) 52 
OKR24 : จ านวน Startup ที่ใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ของ มข. 54 
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OKR31 : ผลิตภาพของบุคลากร (เงินรายได้) (ลบ./คน) 68 
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OKR34 : จ านวนงบประมาณด้านบริการวิชาการ (ลา้นบาท) 74 
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 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 : ปรับเปลี่ยนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร (Management Transformation) 81 
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OKR56 : จ านวนอาคารสถานท่ีที่ได้รับการปรับปรุงแต่ละป ี 113 
OKR57 : ร้อยละของอุบัติการณ์กรณีของการถูกโจรกรรมลดลงจากปีท่ีผ่านมา 115 
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(ระบบจราจร) 
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OKR59 : ร้อยละของปริมาณไฟฟ้าที่ประหยดัได้จากโครงการอนุรักษ์พลังงาน 119 
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 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 8 : ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้ำวเข้ำสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) 122 
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OKR65 : จ านวนงาน (Digital Workflow) ที่ได้รับการพัฒนาใหม่หรือปรับปรุง (สะสม) 129 
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 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 9 : กำรน ำมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นนำนำชำติ (Internationalization) 135 

OKR69 : จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการตาม MOU กับมหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับ 1 ใน 400 ของโลก 135 
OKR70 : ผลการจดัอันดับของ มข. โดยการจดัอันดับของ THE หรอื QS World University Ranking 

หรือ CWTS Leiden 
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139 

OKR72 : ร้อยละของจ านวนนักศกึษาต่างชาติแบบ Degree (Full-time) ทั้งระดับ ป.ตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีเพิ่มขึ้น 
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ระดับบณัฑติศึกษาท่ีเพิ่มขึ้น 
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 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 10 : กำรบริหำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล (Good Governance) 145 

OKR74 : ผลการประเมินคุณลักษณะของอธิการบดี 145 
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บทสรุปผู้บริหำร 

 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือเป็นกรอบการด าเนินงาน โดยได้ด าเนินการจัดท าภายใต้หลักการที่สอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 2566 และทิศทาง นโยบายการ
พัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศ  รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบ
ต่อมหาวิทยาลัย โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์สู่การเป็น “มหำวิทยำลัยวิจัยและพัฒนำชั้นน ำระดับโลก (A World-
Leading Research and Development University)” โดยก าหนดเป้าหมาย (Goals) ที่ส าคัญ 3 ด้าน คือ  

 People : ประชาคมมหาวิทยาลัยมีความรู้ความสามารถ และทักษะดิจิทัล มีความเชี่ยวชาญศาสตร์
วิชาการ การวิจัย พัฒนาและการน าไปใช้ประโยชน์ การบริการ สังสันทนาการ บริหารจัดการ         
มีความพร้อมในการเรียนรู้ การเชื่อมโยงกับนานาสากลและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

 Ecological : ระบบนิเวศของมหาวิทยาลัยเกื้อหนุนการเรียนรู้ วิจัย เสริมประสิทธิภาพการท างาน 
และเพ่ิมพูนคุณภาพชีวิตของชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มาเยือน 

 Spiritual : จิตวิญญาณของมหาวิทยาลัยมีความสันติสุขและสมานฉันท์ของชุมชนทั้งภายใน       
และภายนอก 

ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแผนการด าเนินงาน ประกอบด้วยกรอบ        
ทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัย 11 ประเด็นยุทธศาสตร์ 33 กลยุทธ์ 92 มาตรการ/โครงการ และมีการก าหนด
ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (Objective and Key Result) เพ่ือเป็นตัววัดในการประเมินความส าเร็จของแผนฯ 
จ านวนทั้งสิ้น 82 ตัว และจากการก ากับติดตามผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน (ระหว่าง ตุลาคม 2563 - 
มีนาคม 2564) สามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ ดังต่อไปนี้   

1) ควำมส ำเร็จของแผนกลยุทธ์ อยู่ในระดับ 2.75 (ร้อยละ 55.97) โดยพิจารณาจากผลลัพธ์ตาม
วัตถุประสงค์ (Objective and Key Result) จ านวน 82 ตัว ภายใตป้ระเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 11 ด้าน 

2) ความส าเร็จของผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค ์(Objective and Key Result) จ าแนกตามกลุ่ม ดังนี้  
2.1) กลุ่ม 1 : ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (Objective and Key Result) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที่อธิการบดีและคณะกรรมการก ากับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดี ได้ตกลงร่วมกัน
จ านวน 21 ตัว (สัดส่วนคะแนนร้อยละ 40) มีควำมส ำเร็จอยู่ในระดับ 3.29 (ร้อยละ 65.71) 

2.2) กลุ่ม 2 : ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (Objective and Key Result) ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 61 ตัว (สัดส่วนคะแนนร้อยละ 30) มีควำมส ำเร็จ
อยู่ในระดับ 2.57 (ร้อยละ 51.48) 

3) ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (Objective and Key Result) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่อยู่
ระหว่างด าเนินการ และรอประเมินความส าเร็จสิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน 2564) จ านวนทั้งสิ้น 
27 ตัว  

จ 
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ส่วนที่ 1  
ผลการด าเนินงานผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (Objective and Key Result : OKR) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดท าขึ้นภายใต้หลักการ             

ที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับทิศทาง นโยบาย แผนการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ค าแถลงนโยบายของรัฐบาลเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยประกาศ
นโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง รวมถึงกรอบนโยบาย 4 มิติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม และบริบทที่เกี่ยวข้องจากภายในและภายนอกประเทศ  การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา โดยได้น ารายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 
2566 ฉบับได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 
2562 เป็นกรอบทิศทางหลักในการด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้วิ เคราะห์ทิศทางของรัฐบาลจากค าแถลงนโยบาย
ของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม นโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
และรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2566 ซึ่งได้ก าหนดเป้าหมายหลัก 
3 ด้าน  11 ประเด็นยุทธศาสตร์ 39 กลยุทธ์ และ 92 แผนงาน/โครงการ จึงได้มีการก าหนดจุดเน้นและโครงการ/
กิจกรรมที่จะด าเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้   

1) ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การประเมิน และการสอบ ผ่านระบบออนไลน์ (Online 
Education) ให้มากที่สุด ร่วมกับการพัฒนาหลักสูตรเดิมสู่กระบวนทัศน์ใหม่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ
ใหม่ (Flipped classroom) เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Experiential learning) 

2) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานเป็นแบบออนไลน์อย่างรวดเร็ว เพ่ิมทักษะการท างานออนไลน์ของ
บุคลากร ทั้งการประชุม การติดต่อสื่อสาร การอนุมัติ รวมถึงการประเมินผลการท างานของบุคลากร
ทั้งระบบ (Online Management) รวมถึงผลักดันรูปแบบการจ้างงานที่หลากหลายและเน้นการใช้
บริการจากหน่วยงานภายนอกให้มากขึ้น (Outsourcing) 

3) วางระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการท าแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business 
Continuity Management)  ส าหรับความเสี่ยงที่ส าคัญ มีการประเมินภาวะความทนต่อความเสี่ยง
ขององค์กรอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ (Risk tolerance) รวมถึงการก าหนดแนวทางในการทบทวนห่วง
โซ่และการกระจายของลูกค้า และผู้ส่งมอบให้มีความเหมาะสมกับบริบทขององค์กร (Customer 
and Supply network plan) 

4) ส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ท างานวิจัยเป็นทีมและท างานต่อเนื่อง (Research 
programs) เพ่ือให้สามารถตอบโจทย์ใหญ่ที่มีผลกระทบ (Impact) สูงได้ โดยเฉพาะด้านการแพทย์

2



และสาธารณสุข ด้านการเพ่ิมศักยภาพการผลิตอาหาร ยารักษาโรค เวชภัณฑ์ทางการแพทย์        
และพัฒนาระบบบริหารจัดการนวัตกรรมให้สามารถผลิตนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นระบบ 
รวดเร็ว และปรับเปลี่ยนได้ทันเวลา 

5) ขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ที่มีการท างานร่วมกัน โดยเฉพาะโครงการศูนย์กลางบริการทาง
การแพทย์ (Medical hub) โครงการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart farming) 

6) วางระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ (Smart security) ให้ครอบคลุมทั ้งมหาวิทยาลัย       
และจัดระบบการจราจร ควบคุมทางเข้าออกให้เหมาะสม 

 
ในส่วนของผลการด าเนินงานตามผลการด าเนินงานผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (Objective and Key 

Result : OKR)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น สรุปไดด้ังตาราง  
 

เสาหลัก/ประเด็นยุทธศาสตร์ 
จ านวน 
OKRs 
(ตัว) 

ความส าเร็จ 
(ระดับ) 

ความส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

หมายเหตุ 

เสาหลักที่ 1 People : ด้านการส่งมอบคุณค่าแก่ประชาคม     

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลีย่นการจัดการศึกษา 
(Education Transformation)  
จ านวน 4 กลยุทธ์ 17 แผนงาน/โครงการ 

16 3.00 60.00 OKRs ประเมินสิ้น
ปีงบประมาณ  
จ านวน 3 ตัว 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับเปลีย่นการท างานวิจัย 
(Research Transformation)  
จ านวน 4 กลยุทธ์ 7 แผนงาน/โครงการ 

11 3.91 78.18 - 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับเปลีย่นการบริหารจดัการ
ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management 
Transformation)  
จ านวน 3 กลยุทธ์ 5 แผนงาน/โครงการ 

6 1.67 33.33 OKRs ประเมินสิ้น
ปีงบประมาณ  
จ านวน 4 ตัว 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลีย่นการบริการวิชาการ 
(Academic Service Transformation)  
จ านวน 3 กลยุทธ์ 4 แผนงาน/โครงการ 

 
 
 
 
 

4 3.50 70.00 - 
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เสาหลัก/ประเด็นยุทธศาสตร์ 
จ านวน 
OKRs 
(ตัว) 

ความส าเร็จ 
(ระดับ) 

ความส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

หมายเหตุ 

เสาหลักที่ 2 Ecological : ด้านการรักษาระบบนิเวศ     

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับเปลีย่นการบริหารจดัการองค์กร 
(Management Transformation)  
จ านวน 3 กลยุทธ์ 5 แผนงาน/โครงการ 

6 3.83 76.67 OKRs ประเมินสิ้น
ปีงบประมาณ  
จ านวน 1 ตัว 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่
น่าท างาน (Best Place to Work)  
จ านวน 4 กลยุทธ์ 14 แผนงาน/โครงการ 

7 1.29 25.71 OKRs ประเมินสิ้น
ปีงบประมาณ  
จ านวน 2 ตัว 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีน่าอยู่ 
(Great Place to Live)  
จ านวน 8 กลยุทธ์ 21 แผนงาน/โครงการ 

11 0.77 15.38 OKRs ประเมินสิ้น
ปีงบประมาณ  
จ านวน 11 ตัว 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ปรับเปลีย่นองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยคุ
ดิจิทัล (Digital Transformation)  
จ านวน 4 กลยุทธ์ 7 แผนงาน/โครงการ 

7 3.57 71.43 OKRs ประเมินสิ้น
ปีงบประมาณ  
จ านวน 2 ตัว 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การน ามหาวิทยาลัยสู่ความเป็น
นานาชาติ (Internationalization)  
จ านวน 4 กลยุทธ์ 5 แผนงาน/โครงการ 

5 2.20 44.00 OKRs ประเมินสิ้น
ปีงบประมาณ  
จ านวน 2 ตัว 

เสาหลักที่ 3 Spiritual : ด้านการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 การบรหิารโดยใช้หลักธรรมาภบิาล 
(Good Governance)  
จ านวน 1 กลยุทธ์ 2 แผนงาน/โครงการ 

2 2.50 50.00 OKRs ประเมินสิ้น
ปีงบประมาณ  
จ านวน 1 ตัว 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 11 เสรมิสรา้งความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนา (Collaboration/Coordination Projects)  
จ านวน 1 กลยุทธ์ 5 แผนงาน/โครงการ 

7 4.00 80.00 OKRs ประเมินสิ้น
ปีงบประมาณ  
จ านวน 1 ตัว 

รวม ( 39 กลยุทธ์ และ 92 แผนงาน/โครงการ) 82 2.75 54.97 รวมประเมินสิ้น
ปีงบประมาณ 27 ตัว 

 
ส าหรับรายละเอียดผลการด าเนินงาน มีปรากฏในตารางในหน้าถัดไป 

4



ตาราง: สรปุการรายงานผลการด าเนนิงานผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(OKR : Objective and Key Result) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่ (ภายหลงัสถานการณ์ COVID-19)

ประเภทผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์OKR จ าแนกเป็น 2 ประเภท คอื

กลุม่ 1 หมายถงึ ผลลัพธต์ามวตัถปุระสงค ์(OKR) ทีค่ณะกรรมการก ากับตดิตามและประเมนิผลงานอธกิารบดฯีจะก ากับตดิตามอยา่งใกลช้ดิ โดยมสีดัสว่นคะแนนตามองคป์ระกอบที ่1 รอ้ยละ 40
                

กลุม่ 2 หมายถงึ ผลลัพธต์ามวตัถปุระสงค ์(OKR) ทีค่ณะกรรมการก ากับตดิตามและประเมนิผลงานอธกิารบดฯี โดยมสีดัสว่นคะแนนตามองคป์ระกอบที ่1 รอ้ยละ 30
แผนงาน/โครงการ ประเภท รหสั ผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค์ 2564 2564 รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบหลกั กรรมการผูร้บัผดิชอบ

และตดิตาม

OKR OKR (OKR : Objective and Key Result) คา่เป้าหมาย ผลงาน

ประเด็นยุทธศาสตรท์ ี ่1 : ปรบัเปลีย่นการจดัการศกึษา (Education Transformation) 3.00

กลยุทธท์ ี ่1 การพฒันาหลกัสูตรสูก่ระบวนทศันใ์หม ่(Learning Paradigm)

1.1 สง่เสรมิใหห้ลักสตูรของมหาวทิยาลัยปรับเปลีย่นวธิี

จัดการเรยีนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่

กลุม่ 1 OKR1 จ านวนหลักสตูรทมีกีารจัดการเรยีนการสอน

ตามกระบวนทัศน์ใหม ่(Learning Paradigm

 Curriculum)

5 5 4 1. หลักสตูรศกึษาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาคณติศาสตรศกึษา

2. หลักสตูรศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาคณติศาสตรศกึษา

3. หลักสตูรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมระบบอัตโนมัต ิหุน่ยนต ์และปัญญาประดษิฐ์

4. หลักสตูรบรหิารธรุกจิบัณฑติ สาขาวชิาผูป้ระกอบการดจิทัิล

5. หลักสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวทิยาการขอ้มลูและปัญญาประดษิฐ์

ฝ่ายการศกึษาและ

บรกิารวชิาการ

บัณฑติมคีวามสามารถเรยีนรู ้

ดว้ยตนเองได ้มคีวามคดิ

สรา้งสรรค ์สามารถคดิ 

วเิคราะห ์สังเคราะหค์วามรูไ้ด ้

นายปราโมทย ์ วทิยาสขุ

1.2 โครงการพัฒนารายวชิาศกึษาท่ัวไป ประกอบดว้ย 

ABCD (AI, Blockchain, Cloud, Big Data) เพือ่

นักศกึษาทกุหลักสตูร

กลุม่ 2 OKR2 รอ้ยละความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ตีอ่

บัณฑติทัง้ทางดา้นความสามารถเชงิวชิาชพี

และคณุธรรม จรยิธรรม

84 ประเมนิสิน้ปีงบประมาณ 0 อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ ฝ่ายการศกึษาและ

บรกิารวชิาการ

-

1.3 แกไ้ขกฎ ระเบยีบเพือ่รองรับการจัดการศกึษาตาม

กระบวนทัศน์ใหม่

กลุม่ 2 OKR3 จ านวนกฎ ระเบยีบ เพือ่รองรับการจัด

การศกึษารปูแบบใหม ่(สะสม)

7 5 3 1. ระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน่ วา่ดว้ย การจัดการศกึษาตลอดชวีติ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ พ.ศ. 2562  (สะสม)

2. ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน่ (ฉบับที ่1215/2563) เรือ่ง หลักเกณฑก์ารจัดการศกึษาตลอดชวีติ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

(สะสม)

3. ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน่ (ฉบับที ่1202/2563) เรือ่ง คา่ธรรมเนียมการศกึษาตลอดชวีติ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

(สะสม)

4. ระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน่ วา่ดว้ย การจัดการศกึษาหลักสตูรมากกวา่หนึง่ปรญิญา มหาวทิยาลัยขอนแกน่ พ.ศ. 2563 

(สะสม)

5. รา่ง ประกาศ (ฉบับที.่...../2563) เรือ่ง การเสนอขออนุมัตหิลักสตูร มหาวทิยาลัยขอนแกน่ (เพิม่เตมิ)

ฝ่ายการศกึษาและ

บรกิารวชิาการ

-

1.4 สง่เสรมิใหนั้กศกึษาไดเ้รยีนรูใ้นสถานการณ์จรงิ 

(โครงการสหกจิศกึษาอาเซยีน ,โครงการสหกจิศกึษา)

กลุม่ 2 OKR4 รอ้ยละของบัณฑติทีม่งีานท าทัง้ในประเทศ

และตา่งประเทศ และศกึษาตอ่ภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

75 ประเมนิสิน้ปีงบประมาณ 0 อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ ฝ่ายการศกึษาและ

บรกิารวชิาการ

-

1.5 การพัฒนาบทเรยีนออนไลน์ (Online-Learning 

Course)

กลุม่ 2 OKR5 จ านวนรายวชิาทีส่ามารถจัดการเรยีนรู ้

ออนไลน์ไดทั้ง้รายวชิา

15 ประเมนิสิน้ปีงบประมาณ 0 อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ ฝ่ายการศกึษาและ

บรกิารวชิาการ

-

กลยุทธที ่2 การจดัการศกึษาตลอดชวีติ

2.1 พัฒนาหลักสตูรทัง้ใหป้รญิญา (Degree) และไมไ่ด ้

ใหป้รญิญา (Non-degree) เพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ

กลุม่ 1 OKR6 จ านวนหลักสูตูร/รายวชิา หรอื โปรแกรม 

เพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ

12 7 2 1. คณะบรหิารธรุกจิและการบัญช ีหลักสตูรบรหิารธรุกจิบัณฑติ วชิาเอกการจัดการผูป้ระกอบการ พาณชิยแ์ละนวตักรรม

2. คณะบรหิารธรุกจิและการบัญช ีหลักสตูรบรหิารธรุกจิบัณฑติ วชิาเอกการตลาด

3. คณะบรหิารธรุกจิและการบัญช ีหลักสตูรบรหิารธรุกจิบัณฑติ สาขาการจัดการอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว

4. คณะบรหิารธรุกจิและการบัญช ีหลักสตูรบรหิารธรุกจิมหาบัณฑติ วชิาเอกการจัดการธรุกจิระหวา่งประเทศ

5. คณะบรหิารธรุกจิและการบัญช ีหลักสตูรบรหิารธรุกจิมหาบัณฑติ วชิาเอกการจัดการผูป้ระกอบการ พาณชิยแ์ละนวตักรรม

6. คณะบรหิารธรุกจิและการบัญช ีหลักสตูรบรหิารธรุกจิมหาบัณฑติ วชิาเอกธรุกจิสขุภาพ

7. วทิยาลัยการปกครองทอ้งถิน่ หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ

ฝ่ายการศกึษาและ

บรกิารวชิาการ

พัฒนาหลักสตูรทีช่ว่ยพัฒนา

ทักษะใหค้นวยัท างาน

สามารถกา้วทันความรู ้

เทคโนโลยแีละทักษะใหม่ๆ  

ทีจ่ าเป็นส าหรับการท างาน

นายปราโมทย ์ วทิยาสขุ

2.2 โครงการอบรมโปรแกรมเมอร์ กลุม่ 2 OKR7 จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร (คน) 500 989 5 1. อบรมเชงิปฏบิัตกิาร KKU AI for Healthcare in the post COVID-19 era -

2.3 โครงการจัดตัง้มหาวทิยาลัยดจิทัิล (KKU Academy ,

 KKUX)

2.4 การจัดตัง้ Credit Bank

กลยุทธท์ ี ่3 สรา้งหลกัสูตรใหมต่ามความตอ้งการของสงัคม

3.1 การสรา้งหลักสตูรของมหาวทิยาลัย โดยพจิารณาจาก

ความเขม้แข็งของมหาวทิยาลัย โอกาส และความ

ตอ้งการของประเทศ เชน่

(1) สรา้งหลักสตูร Digital Entrepreneur

(2) สรา้งหลักสตูร Culinary Science 

(3) สรา้งหลักสูตูร AI in Healthcare

(4) สรา้งหลักสตูร  Education for AI

(5) สรา้งหลักสตูรบรูณศาสตรผ์ูส้งูวยั (Gerontology)

กลุม่ 2 OKR8 จ านวนหลักสตูรของมหาวทิยาลัย โดย

พจิารณาจากความเขม้แข็งของมหาวทิยาลัย

 โอกาส และความตอ้งการของประเทศ

5 3 3 1. หลักสตูรบรหิารธรุกจิบัณฑติสาขาวชิาผูป้ระกอบการดจิทัิล (คณะบรหิารธรุกจิและการบัญช)ี

2. Master of Science Program in Data Science and Artificial Intelligence (International Program) (คณะ

วทิยาศาสตร)์

3. หลักสตูรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมระบบอัตโนมัต ิหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(คณะวศิวกรรมศาสตร)์

ฝ่ายการศกึษาและ

บรกิารวชิาการ

-

กลยุทธท์ ี ่4 พฒันานกัศกึษาใหม้สีมรรถนะและทกัษะทีจ่ าเป็นในอนาคต

กลุม่ 2 OKR9 จ านวนนักศกึษาทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมเพือ่

พัฒนาทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที ่21

8,000 8,704 5 1) จ านวน 99 โครงการ/ กจิกรรม 

2) จ านวนนักศกึษาทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม ทัง้ส ิน้ 8,704 คน

ฝ่ายพัฒนานักศกึษา

และศษิยเ์กา่สัมพันธ์

-

กลุม่ 2 OKR10 ผลการทดสอบสมรรถนะของนักศกึษา 4 -

OKR10-1ดา้นภาษาอังกฤษ (จ านวนคน) 5,500

OKR10-2ดา้นคอมพวิเตอร ์(รอ้ยละ) 85

4.2 สง่เสรมิใหนั้กศกึษาเขา้รว่มกจิกรรมทีมุ่ง่เนน้การสรา้ง

จติสาธารณะ

กลุม่ 2 OKR11 จ านวนนักศกึษาทีเ่ขา้รว่มโครงการทีมุ่ง่เนน้

การสรา้งจติสาธารณะ (คน)

5,000 4,178 4 1)  จ านวน 4,178 นักศกึษาทีเ่ขา้รว่มโครงการสรา้งจติสาธารณะ

2) จ านวน 101 โครงการ กจิกรรมทีด่ าเนนิการเพือ่สง่เสรมิการสรา้งจติสาธารณะ

ฝ่ายพัฒนานักศกึษา

และศษิยเ์กา่สัมพันธ์

-

4.3 สง่เสรมิการจา้งงานของนักศกึษา กลุม่ 2 OKR12 รอ้ยละของนักศกึษาทีม่กีารจา้งงานระหวา่ง
เรยีนตอ่จ านวนนักศกึษาทัง้หมด

5 3 3 นศ.ท างานพเิศษไมนั่บซ า้ 1,113 คน   ค านวณรอ้ยละจากจากจ านวนนักศกึษา ณ วนัที ่22 ม.ีค.64 = 32,075 คน ไดค้า่รอ้ย

ละของนักศกึษาทีม่กีารจา้งงานระหวา่งเรยีนตอ่จ านวนนักศกึษาทัง้หมด คอื รอ้ยละ  3.46

ฝ่ายพัฒนานักศกึษา

และศษิยเ์กา่สัมพันธ์

-

4.1 สง่เสรมิใหนั้กศกึษาเขา้รว่มกจิกรรมเพือ่พัฒนาทักษะ

ทีจ่ าเป็นในศตวรรษที ่21

1.จ านวนนักศกึษาทีม่ผีลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ปีการศกึษา 2563 รวมทัง้ส ิน้ 8,689 คน ประกอบดว้ย

   (1.1 )  KEPT จ านวน 7,996 คน  1.2) TOEFL-ITP จ านวน 50 คน (1.3 ) TOEIC จ านวน 629 คน  

   (1.4) TOEFL iBT จ านวน 3 คน (1.5)  IELTS จ านวน 11 คน 

 2. ผลการทดสอบสถมรรถนะของนักศกึษา ดา้นคอมพวิเตอร ์รอ้ยละ 72.22

8,689

72.22

ความ

ส าเร็จ

แผน

วตัถปุระสงคท์ีส่อดคลอ้ง

กบั OKR กลุม่ 1

ฝ่ายการศกึษาและ

บรกิารวชิาการ

ฝ่ายการศกึษาและ

บรกิารวชิาการ

5



แผนงาน/โครงการ ประเภท รหสั ผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค์ 2564 2564 รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบหลกั กรรมการผูร้บัผดิชอบ

และตดิตาม

OKR OKR (OKR : Objective and Key Result) คา่เป้าหมาย ผลงาน

ความ

ส าเร็จ

แผน

วตัถปุระสงคท์ีส่อดคลอ้ง

กบั OKR กลุม่ 1

กลยุทธท์ ี ่5 พฒันาระบบศกึษาระดบับณัฑติศกึษา

5.1 มรีะบบสนับสนุนทัง้ทนุ อปุกรณ์ และหอ้งปฏบิัตกิาร

ตลอดจนแหลง่เรยีนรู ้

กลุม่ 2 OKR13 รอ้ยละของนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษาที่

ไดรั้บทนุสนับสนุนจากภายนอกทีส่อดคลอ้ง

กับโจทยก์ารพัฒนาประเทศ (เดมิ : รอ้ยละ

ของนักศกึษาทีไ่ดรั้บ ทนุทีม่ผีลงานสงูกวา่

เกณฑข์อง สกอ. ตอ่จ านวนนักศกึษาที่

ไดรั้บทนุทัง้หมด)

10 25 5 1. จ านวนนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษาทีไ่ดรั้บทนุหรอืการสนับสนุนจากภายนอกทีส่อดคลอ้งกับโจทยก์ารพัฒนาประเทศ 25 

คน

2. จ านวนนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษาทัง้หมดทีไ่ดรั้บทนุทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 164 คน

ฝ่ายวจัิยและ

บัณฑติศกึษา

-

5.2 พัฒนาหลักสตูรระดับบัณฑติศกึษาทีม่คีณุภาพหรอื

ศักยภาพสงูทีต่อบโจทยก์ารพัฒนาประเทศ

กลุม่ 2 OKR14 รอ้ยละหลักสตูรทีม่คีณุภาพหรอืศักยภาพสงู
ในการพัฒนาตามเป้าหมายของประเทศ 

(เดมิปี 62:รอ้ยละหลักสตูรทีอ่ยูใ่น Division

 1)

10 6 2 1. จ านวนหลักสตูรทีม่คีณุภาพหรอืศักยภาพสงูในการพัฒนาเป้าหมายของประเทศ 15 หลักสตูร

2. จ านวนหลักสตูรทัง้หมด 253 หลักสตูร

ฝ่ายวจัิยและ

บัณฑติศกึษา

-

5.3 มหีลักสตูร soft skill training ซึง่เป็น extra 

curriculum เพือ่การพัฒนานักศกึษา

กลุม่ 2 OKR15 รอ้ยละของนักศกึษาไดผ้า่นการอบรม Soft 

skill มากขึน้

15 10.60 3 1. จ านวนนักศกึษาไดผ้า่นการอบรม Soft skill 535 คน

2. จ านวนนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษา 5,048 คน

ฝ่ายวจัิยและ

บัณฑติศกึษา

-

5.4 พัฒนาระบบการรับนักศกึษาทีม่ศีักยภาพทัง้ในและ

ตา่งประเทศ (Active recruitment)

กลุม่ 2 OKR16 รอ้ยละของนักศกึษาตา่งชาตแิละนักศกึษา
ไทยทีม่ศีักยภาพสงูเพิม่ขึน้

10 16.30 5 1. จ านวนนักศกึษาตา่งชาตแิละนักศกึษาไทยทีม่ศีักยภาพสงู 823 คน

2. จ านวนนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษา 5,048 คน

ฝ่ายวจัิยและ

บัณฑติศกึษา

-

ประเด็นยุทธศาสตรท์ ี ่2 ปรบัเปลีย่นการท างานวจิยั (Research Transformation) 3.91

กลยุทธท์ ี ่1 เพิม่จ านวนนกัวจิยัของมหาวทิยาลยั

1.1 การเพิม่จ านวนและศักยภาพนักวจัิยของมหาวทิยาลัย 

โดยสรา้งระบบนักวจัิยพีเ่ลีย้ง (Mentorship) และการ

สรา้งเครอืขา่ยการวจัิยกับสถาบันตา่งประเทศ

1) โครงการสนับสนุนเพือ่พัฒนาศนูยแ์ละสถาบันวจัิย

สูก่ารแขง่ขันระดับโลก

2) โครงการสง่เสรมิการตพีมิพผ์ลงานวจัิยทีม่คีา่ 

citation สงู

3) โครงการ up skill & new skill for future 

researchers

กลุม่ 2 OKR17 จ านวนของบทความวจัิยทีไ่ดรั้บการตพีมิพ์
ในระดับนานาชาต ิในวารสารทีอ่ยูใ่น

ฐานขอ้มลู Scopus ตอ่จ านวนอาจารยป์ระจ า

0.55 0.61 5 1.  จ านวนบทความวจัิยทีไ่ดรั้บการตพีมิพใ์นระดับนานาชาตใินวารสารทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู Scopus = 1,083  บทความ

2. จ านวนอาจารยป์ระจ า = 1,773 คน (อาจารยท์ีป่ฏบิัตงิาน ไมร่วมลกูจา้ง และ ไมร่วมลาประเภทตา่ง )ๆ

ฝ่ายวจัิยและ

บัณฑติศกึษา

-

1.2 พัฒนาระบบสนับสนุนเพือ่ยกระดับคณุภาพ

ผลงานวจัิยและนวตักรรม

กลุม่ 2 OKR18 รอ้ยละของบทความวจัิยทีไ่ดรั้บการตพีมิพ์
ในระดับนานาชาต ิในฐานขอ้มลู Scopus/ISI

 ทีอ่ยูใ่น Quartile 1

36 28.25 3 1. จ านวนบทความวจัิยทีไ่ดรั้บการตพีมิพใ์นระดับนานาชาตใินวารสารทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู Scopus และ ISI ทัง้หมด = 1,083 

บทความ

2. จ านวนบทความทีอ่ยูใ่น Quartile 1 ของฐาน Scopus และ ISI = 306 บทความ

ฝ่ายวจัิยและ

บัณฑติศกึษา

-

1.3 เพิม่จ านวนนักวจัิยระดับบัณฑติศกึษาและนักวจัิยหลัง

ปรญิญาเอก

กลุม่ 2 OKR19 จ านวนนักวจัิยระดับบัณฑติศกึษาและ
นักวจัิยหลังปรญิญาเอก (คน)

1,900 4,711 5 1. จ านวนนักศกึษา ป.โท = 3,137 คน

2. จ านวนนักศกึษา ป.เอก = 1,530 คน

3. จ านวนนักวจัิยหลังปรญิญาเอก = 44 คน

รวมจ านวนทัง้ส ิน้ 4,711 คน

ฝ่ายวจัิยและ

บัณฑติศกึษา

-
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แผนงาน/โครงการ ประเภท รหสั ผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค์ 2564 2564 รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบหลกั กรรมการผูร้บัผดิชอบ

และตดิตาม

OKR OKR (OKR : Objective and Key Result) คา่เป้าหมาย ผลงาน

ความ

ส าเร็จ

แผน

วตัถปุระสงคท์ีส่อดคลอ้ง

กบั OKR กลุม่ 1

กลยุทธท์ ี ่2 สง่เสรมิใหเ้กดิโครงการวจิยัขนาดใหญท่ีท่ างานวจิยัเป็นทมีและท างานตอ่เนือ่ง (Research programs)

2.1 สรา้งระบบและแรงจงูใจใหนั้กวจัิยรวมกลุม่เป็นทมีวจัิย

 (Research program)

กลุม่ 1 OKR20 จ านวนโครงการวจัิยในรปูแบบแผนบรูณา

การงานวจัิย (Research program) (สะสม)

30 47 5    จ านวนโครงการ Research program จ านวนทัง้ส ิน้ 47 โครงการ 1) การพัฒนาผผลติภัณฑเ์สรมิอาหารเพือ่สขุภาพจาก

เนือ้และไขไ่กพ่ืน้เมอืงไทยพันธุป์ระดูห่างด า 2) ศนูยเ์ครอืขา่ยวจัิยดา้นการปรับปรงุพันธุแ์ละโอมกิสท์างสัตว ์3) แนวทางการ

ตรวจคัดกรองและตดิตามความผดิปกตขิองผูส้งูอายแุละผูท้ีม่คีวามบกพรอ่งทางการเคลือ่นไหว 4) ศนูยว์จัิยและพัฒนาการ

ตรวจวนิจิฉัยทางหอ้งปฏบิัตกิารทางการแพทย ์(ศวป.) 5) การพัฒนากลยทุธก์ารเพิม่ผลผลติไบโอไฮโดรเจนและมเีทนจาก

วสัดฐุานชวีภาพ 6) การพัฒนาระบบการพยาบาลผูป่้วยบาดเจ็บในยคุดจิติอล 7) โรคทีน่ าโดยพาหะ 8) การเพิม่คณุภาพชวีติ

และจติใจของผูป่้วยทีม่อีาการปวดเรือ้รัง มะเร็ง หรอืเนือ้งอกทางระบบกระดกู กระดกูสันหลัง และเนือ้เยือ่ออ่น 9) ผล

ของพฤกษเคมจีากเปลอืกสม้ตอ่โรคไมต่ดิตอ่เรือ้รังในเซลลเ์พาะเลีย้งและสัตวท์ดลอง 10) ศนูยว์จัิยโรคเขตรอ้น : การวจัิย

และพัฒนานวตักรรมโรคพยาธใิบไมต้ับแบบบรูณาการ 11) โรคสมองเสือ่มและปัจจัยเสีย่ง 12) การพัฒนาระบบการดแูลรักษา

ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองโป่งพองในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 13) การศกึษาปฏกิริยิาของโฮสตต์อ่ไวรัสกอ่โรคตดิเชือ้ทีม่ี

ยงุเป็นพาหะ ไวรัสกอ่มะเร็ง และกลไกการยับยัง้ไวรัสดว้ยสารสกัดสมนุไพร 14) การศกึษาวจัิยดา้นคลนิกิในโรคหนังแข็ง 15)

 ปัจจัยเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับโรคหลอดเลอืดสมอง 16) การพัฒนาระบบบรกิารโรคลมชักแบบครบวงจร 17) การวจัิยและพัฒนา

ต ารับยาไทยส าหรับการรักษาและป้องกันการเกดิกลุม่โรคความจ าเสือ่มและโรคซมึเศรา้ 18) วสัดคุารบ์อนฟังกช์ันพเิศษจาก

ของเหลอืใชท้างการเกษตร 19)  ชิน้สว่นอปุกรณ์ไฟฟ้าประสทิธภิาพสงูทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้มจากวสัดเุหลอืใชใ้นธรรมชาติ

 20) การพัฒนาวสัดทุรโิบอเิล็กทรกิจากวสัดคุอมโพสติยางธรรมชาตเิพือ่เก็บเกีย่วพลังงานเชงิกล 21) วสัดกุักเก็บพลังงาน

ปรสทิธภิาพสงู การสังเคราะหแ์บะการค านวณเชงิควอนตัม 22) นาโนเทอราโนสตกิส ์: การพัฒนาวสัดนุาโนเพือ่การวนิจิฉัย

และรักษาโรคในระยะแรกเริม่ 23) ดจิติอลไบโอเซนเซอรเ์พือ่ใชต้รวจวดัโลหะปรอทและสารออกาโนฟอตเฟสและคารบ์าเมต 

โดยใชค้วามรูท้างเคมไีฟฟ้ารว่มกับเทคโนโลยนีาโน 24) การพัฒนาเครือ่งจักรส าหรับกระบวนการการแปรรปูผลผลติทาง

การเกษตรเป็นสารสกัดส าหรับชมุชน

ฝ่ายวจัิยและ

บัณฑติศกึษา

มโีครงการวจัิยขนาดใหญท่ี่

ท างานวจัิยเป็นทมีและ

ท างานตอ่เนือ่ง (Research 

program) ทีม่ ีImpact ตอ่

สังคม

นายปราโมทย ์ วทิยาสขุ

25) การศกึษาวจัิยและประยกุตใ์ชพ้ลังงานทดแทนเพือ่น าไปสูเ่ศรษฐกจิชวีภาพ 26) การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติพชื

เศรษฐกจิทีส่ าคัญของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 27) การปรับตัวของอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและบรกิารในลุม่แมน่ ้าโขง

ภายใตส้ถานการณ์โรคระบาด COVID-19 28) การสังเคราะหอ์นภาคเงนินาโนดว้ยสารสกัดธรรมชาต ิส าหรับการพัฒนาวสัดุ

ในทางการเกษตรและสิง่แวดลอ้ม 29) สารพษิ จลุชพีและสารเตมิในอาหารในปศสุัตวแ์ละสัตวน์ ้า เพือ่เป็นอาหารปลอดภัย 

30) การจัดการยโูทรฟิเคชัน่ในทะเลสาบน ้าจดื : เพือ่ใหป้ระเทศไทยบรรลเุป้าหมายการพัฒนาอยา่งยัง่ยนืที ่6.3 31) การ

พัฒนานวตักรรมเพือ่ยกระดับความสามารถความเชือ่มโยงระหวา่งคณุภาพอากาศ PM 2.5 และสขุภาพของประชาชนใน

จังหวดัขอนแกน่ 32) การพัฒนานวตักรรมจากวสัดพุืน้เมอืงป้องกันฝุ่ น PM 2.5 และสารโลหะหนักพรอ้มชดุตรวจ Bio sensor 

ในฤดกูาลตา่ง ๆ 33) นวตักรรมของการออกก าลังกายเพือ่ผูส้งูวยั34) การวจัิยและพัฒนานวตักรรมการจัดการขยะชมุชนแบบมี

สว่นรว่มของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 35) การพัฒนาสง่เสรมิสขุภาพและคณุภาพชวีติของคนวยัแรงงาน 36) การจัดการ

มลพษิและเพิม่มลูคา่วสัดเุหลอืทิง้เพือ่ความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม 37) งานวจัิยขัน้แนวหนา้ส าหรับเคมวีสัดคุณุสมบัตหินา้ที่

พเิศษขัน้สงู 38) การศกึษาความหลากหลายทางชวีภาพและอนุกรมวธิานของพชื สัตว ์และจลุนิทรยี ์เพือ่น าไปใชป้ระโยชน์

และการจัดการสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 39) การวจัิยและนวตักรรมวสัดนุาโนเพือ่พลังงานและสิง่แวดลอ้ม 40) โครงการโปรตนี

และโปรตโิอมกิสเ์พือ่การพาณชิยแ์ละอตุสาหกรรม 41) การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติออ้ยในเกษตรนเิวศภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 42) ศนูยว์จัิยและพัฒนาโครงสรา้งมลูฐานอยา่งยัง่ยนื 43) สถาบันวจัิยเพือ่พัฒนาสมรรถนะมนุษยแ์ละ

การเสรมิสรา้งสขุภาพ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ปี 2564 44) การพัฒนาระบบสนับสนุนงานวจัิยและนวตักรรมเพือ่แกไ้ขปัญหา

โรคพยาธใิบไมต้ับและมะเร็งทอ่น ้าดแีบบบรูณาการ45) การพัฒนาระบบควบคมุสภาพแวดลอ้มโรงเรอืนแบบอัตโนมัตแิละการ

ควบคมุการปลกูผักแบบแมน่ย าโดยใชเ้ทคโนโลยอีนิเตอรเ์น็ตส าหรับสรรพสิง่และเทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ ์46) การประเมนิ

และพัฒนาสายพันธุก์ัญชาในสภาพโรงเรอืนเพือ่ประโยชน์ทางการแพทย ์ปีที ่2 47) การประเมนิและพัฒนาสายพันธุก์ัญชง

เพือ่การแพทย ์และอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง ปีที ่1

กลุม่ 2 OKR21 จ านวนงบประมาณดา้นการวจัิย (พันลา้น
บาท)

0.8 0.48 2 1. งบประมาณเงนิรายได ้มข. จ านวน 142,911,500 บาท

2. งบประมาณแหลง่ทนุ PMU + basic fund จ านวน 266,758,071 บาท

3. งบประมาณจากแหลง่ทนุภายนอก จ านวน 56,860,204 บาท

4. งบประมาณจากตา่งประเทศ จ านวน 11,109,490 บาท

รวมงบประมาณวจัิยทัง้ส ิน้ จ านวน 477,639,265 บาท

ฝ่ายวจัิยและ

บัณฑติศกึษา

-
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แผนงาน/โครงการ ประเภท รหสั ผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค์ 2564 2564 รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบหลกั กรรมการผูร้บัผดิชอบ

และตดิตาม

OKR OKR (OKR : Objective and Key Result) คา่เป้าหมาย ผลงาน

ความ

ส าเร็จ

แผน

วตัถปุระสงคท์ีส่อดคลอ้ง

กบั OKR กลุม่ 1

กลุม่ 2 OKR22 จ านวนการใชป้ระโยชน์จากการวจัิยและ
พัฒนาในดา้นสาธารณะและนโยบาย 

(โครงการ)

50 35 3 (1) เทคโนโลยไีสเ้ดอืนดนิเพือ่การผลติพชือนิทรยี ์อาหารปลอดภัยทีม่มีลูคา่สงูเพือ่สขุภาพของผูบ้รโิภคและสิง่แวดลอ้ม (2) 

ไก ่3 Low (3) การเพิม่ประสทิธภิาพจัดการอาหารและลดตน้ทนุคา่อาหารโคนม  (4) การผลติผักปลอดสารพษิบนแปลงยก

สงูควบคมุการใหน้ ้าดว้ยระบบดจิทัิล (5) การพัฒนานวตักรรมผลติแมลงกนิขยะอนิทรยีเ์ชงิพาณชิยเ์พือ่ขจัดขยะอนิทรยีแ์ละ

เป็นแหลง่สารออกฤทธิช์วีภาพในอตุสาหกรรมอาหารสัตว ์(6) การแกไ้ขปัญหาการระบาดของโรคใบขาวออ้ยแบบบรูณาการ 

(7) เชือ้สเตรป-พอีาร ์87 ควบคมุโรคพชืและชว่ยสง่เสรมิการเจรญิเตบิโตของพชื (8) โรงผลติกัญชาทางการแพทยแ์ละ

อตุสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง (9) โรงผลติผักแนวตัง้รว่มกับการเลีย้งปลาในระบบปิด (10) ชดุการตรวจวนิจิฉัยยนี α0-thalassemia

 (11) เซนเซอรต์รวจวดัโคตนินิสาหรับตรวจกรองในผูไ้ดรั้บควนับหุรีม่อืสอง (12) ตะขอนวดตัววไิล Wilai massage stick® 

(13) หมอนรองหลัง (14) Adapting Microarray Gene Expression Signatures for Early Melioidosis Diagnosis. (15) 

Monitoring the Progression of Liver Fluke-Induced Cholangiocarcinoma in a Hamster Model Using Synchrotron 

FTIR Microspectroscopy and Focal Plane Array Infrared Imaging. (16) การพัฒนาเลนสเ์พศภาวะและความ

หลากหลาย (17) นวตักรรม “KKU-TB-BOX” ตอ่การยดึมัน่ในการรักษาวณัโรคดา้นกระบวนการรักษา (18) แอพพลเิคชัน่

ตรวจคัดกรองการไดย้นิส าหรับเด็กกอ่นวยัเรยีน (Preschool Audiometry Screening System-Application) (19) แอปพลเิค

ชันคณุลกู KhunLook application (20) Birth Prevalence and Risk Factors Associated with CL/P in Thailand (21) 

การพัฒนาคณุภาพโครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรือ้รังในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (22) การตรวจยนี HLA-B*58:01 กอ่น

ใหย้า allopurinol ในผูป่้วยโรคเกาตร์ายใหมซ่ ึง่ไดรั้บการบรรจใุนชดุสทิธปิระโยชน์ของส านักงานหลักประกันสขุภาพแหง่ชาติ

 ท าใหผู้ป่้วยบัตรทองสามารถเขา้ถงึการตรวจยนีแพย้าไดฟ้ร ี(23) เครือ่งมอืปรับแตง่จมกูหลังผา่ตัดเย็บรมิฝีปากในผูป่้วยปาก

แหวง่เพดานโหว ่Nasal Creator Device (24) ประสทิธผิลของเครือ่งชว่ยฟังระบบดจิติอลแบบกลอ่งทีพั่ฒนาตน้แบบ โดย

เนคเทค และตน้ทนุของการคัดกรองการไดย้นิและบรกิารเครือ่งชว่ยฟังในผูส้งูอาย ุ(25) การอัปเดตแนวปฏบิัตกิารดแูลผูป่้วย

ปากแหวง่เพดานโหวแ่บบสหวทิยาการในชว่งตัง้ครรภถ์งึอาย ุ5 ปี (26) การพัฒนาคลังความรูอ้อนไลน์เพือ่อนุรักษ์ภาพ

จติรกรรมผาฝนัง (27) แผน่วสัดกุันกระแทกรับแรงระดับสงูทีผ่สมรังไหม ซลิคิอน คารบ์อน (28) แผน่วสัดกุันกระสนุทีผ่สมรัง

ไหม (29) "โครงการสรา้งสรรคผ์ลงานประตมิากรรมรว่มสมัยชดุ “ สต ิ” (30) วงดนตรวีงับางขนุพรหมจากแผน่เสยีงโบราณ 

(31) โครงการศกึษาและออกแบบแนวคดิการปรับปรงุยา่นศาลหลักเมอืง เทศบาลนครขอนแกน่ (32) การประยกุตใ์ชข้องเสยี

จากโรงกรองน ้าประปาและดนิทอ้งถิน่เพือ่แกปั้ญหายโูทฟิเคชัน่และก าจัดธาตอุาหารฟอสฟอรัสในแหลง่น ้าจดื: ลดตน้ทนุและ

เป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม” (33) การพัฒนาเครอืขา่ยวจัิยการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งในภมูภิาคอาเซยีน (34) สารไวแสงผสม

เพือ่การบ าบัดโฟโตไดนามกิ (35) เครือ่งฉายคลืน่พลังงานแสงเลเซอรแ์บบปรับไดก้ ึง่อัตโนมัตสิ าหรับถาดเลีย้งเซลล์

ฝ่ายวจัิยและ

บัณฑติศกึษา

-

กลยุทธท์ ี ่3 ผลกัดนังานวจิยัเพือ่สรา้งผลติภณัฑใ์หมห่รอืนวตักรรมในเชงิพาณชิย ์(Innovation and Commercialized Research)

3.1 สง่เสรมิกระบวนการสรา้งนวตักรรม (Innovation 

process)

กลุม่ 2 OKR23 จ านวนโครงการทีไ่ดเ้ริม่ด าเนนิการ (ใหม)่ 8 6 3 1) โครงการ Nation Software Contest (NSC) ครัง้ที ่23 : กจิกรรมการแขง่ขันโปรแกรมคอมพวิเตอรแ์หง่ประเทศไทย เพือ่

กระตุน้ใหนั้กศกึษาไดพั้ฒนาทักษะดา้นซอฟตแ์วรแ์ละน าความรูม้าประยกุตใ์ชใ้นการสรา้งสรรคผ์ลงานตอ่ไป

2) โครงการ 30 Hr. Get & GO Program : อบรมใหค้วามรูก้ับนักศกึษาและผูจ้บการศกึษาไมเ่กนิ 10 ปี เพือ่ใชพั้ฒนาใหเ้กดิ

ระบบนเิวศดา้นนวตักรรม เกดิแนวคดิ ตลอดจนใหท้นุสนับสนุนการพัฒนาผลงานตน้แบบ และทดสอบความเป็นไปไดเ้ชงิ

พาณชิย์

3) โครงการ Mini-R2M (Mini-Research to Market): รว่มกับคณะวทิยาศาสตร ์เพือ่สง่เสรมินักศกึษาในการน างานวจัิยหรอื

แนวความคดิดา้นนวตักรรม มาพัฒนาใหเ้ป็นนวตักรรมเชงิธรุกจิ

4) โครงการ “IP สัญจร” (จัดอบรม IP)- อบรม “การสบืคน้ขอ้มลูสทิธบิัตร/อนุสทิธ”ิ (20 ตลุาคม 2563)  อบรม “ลขิสทิธิแ์ละ

ขัน้ตอนการยืน่ค าขอแจง้ขอ้มลูลขิสทิธิ”์ (18 พฤศจกิายน 2563)-อบรม “เครือ่งหมายการคา้และการสบืคน้เครือ่งหมายการคา้”

 (7 ธันวาคม 2563)

5) โครงการ “สนับสนุนการคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญา” (การช าระคา่ธรรมเนียม IP)

6) โครงการ Research to Market ครัง้ที ่9: 

กจิกรรมผลักดันการน าผลงานวจัิยออกสูเ่ชงิพาณชิย ์และเป็นกจิกรรมเพือ่สรา้งใหนั้กศกึษาไดพั้ฒนาแนวความคดิการเป็น

ผูป้ระกอบการ และเพิม่ทักษะการจัดท าแผนการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการตอ่ยอดเชงิพาณชิย ์ตลอดจนเปิดโอกาสให ้

นักศกึษาไดแ้สดงความสามารถ แขง่ขันในเวทรีะดับประเทศตอ่ไป

(อยูใ่นขัน้ตอนการประชาสัมพันธ/์รับสมัคร)

ฝ่ายนวตักรรมและ

วสิาหกจิ

-
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แผนงาน/โครงการ ประเภท รหสั ผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค์ 2564 2564 รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบหลกั กรรมการผูร้บัผดิชอบ

และตดิตาม

OKR OKR (OKR : Objective and Key Result) คา่เป้าหมาย ผลงาน

ความ

ส าเร็จ

แผน

วตัถปุระสงคท์ีส่อดคลอ้ง

กบั OKR กลุม่ 1

3.2 สง่เสรมิการเป็นผูป้ระกอบการของนักวจัิย 

(Enterprenenship)

กลุม่ 2 OKR24 จ านวน Startup ทีใ่ชเ้ทคโนโลยแีละองค์

ความรูข้อง มข.

10 15 5 1) ทมีเฮ็ดหยัง : เห็ดเผาะคัดออ่น พรอ้มรับประทานนักวจัิย : ผศ.ดร.รัชฎา ตัง้วงศไ์ชย (สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร คณะ

เทคโนโลย)ี รปูแบบการแบง่ผลประโยชน์ : ผลติภัณฑต์น้แบบ รอ้ยละ 2.5 จากจ านวนผลติภัณฑต์น้แบบทีเ่กดิขึน้ในโครงการ

 กลับคนืมาทีอ่ทุยานวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

2) ทมีขนเกง่ : แพลตฟอรม์ใหบ้รกิารขนสง่โดยจับคูร่ะหวา่งผูใ้หบ้รกิารกับผูใ้ช ้เพือ่ลดจ านวนเทีย่วเปลา่รปูแบบการแบง่

ผลประโยชน์ : ผูป้ระกอบการประสงคท์ีจ่ะน าแพลตฟอรม์ ทีเ่กดิขึน้ในโครงการกลับมาถ่ายทอดใหแ้กรุ่น่นอ้ง

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ เพือ่ใชเ้ป็นกรณีศกึษาตอ่ไป และกรณีผูป้ระกอบการเกดิการจดทะเบยีนบรษัิทและเกดิผลก าไร 

1,000,000 บาท จะคนืกลับใหม้หาวทิยาลัยา (รอ้ยละ 1 ของผลก าไร)

3) วสิาหกจิชมุชน OTOP บา้นหนองบัวบาน (โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยไีสเ้ดอืนดนิเพือ่การจัดการของเสยีและเพิม่มลูคา่

มลูสัตวเ์พือ่การเกษตรและการผลติอาหารปลอดภัย)

รปูแบบการแบง่ผลประโยชน์ : แบง่ผลประโยชน์ 10 % จากยอดขายสนิคา้ทีพั่ฒนานักวจัิย : รศ.ดร.ชลุมีาศ บญุไทย อวิาย 

คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่

4) วสิาหกจิชมุชนกลุม่สมนุไพร KP ขามป้อม (โครงการพัฒนาผลติภัณฑบ์ ารงุเสน้ผมและหนังศรีษะ จากสารสกัดธรรมชาต)ิ 

รปูแบบการแบง่ผลประโยชน์ : แบง่ผลประโยชน์  10 % จากยอดขายสนิคา้ทีพั่ฒนานักวจัิย : ผศ.ดร.แคทรยีา สทุธานุช คณะ

เภสัชศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่

5) บรษัิท องิพราวด ์จ ากัด (โครงการพัฒนาผลติภัณฑส์เปรยป์รับอากาศทีม่สีว่นประกอบของสารสกัดหัวหอม) รปูแบบการ

แบง่ผลประโยชน์ : แบง่ผลประโยชน์ 5 % จากยอดขายสนิคา้ทีว่างจ าหน่ายภายในพืน้ทีม่หาวทิยาลัยขอนแกน่ นักวจัิย : 

ดร.ศรัญญา ตันตยิาสวสัดกิลุ  คณะเภสัชศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่

6) หา้งหุน้สว่นจ ากัด เศรษฐแีซบ่ (ผลติภัณฑแ์ปรรปูปลารา้กอ้น : อยูร่ะหวา่งพัฒนาผลติภัณฑ ์) รปูแบบการแบง่ผลประโยชน์

 : ผูป้ระกอบการจะจา่ยเป็นทนุการศกึษาหลังจากมยีอดขาย 1 ปี 

7) นายซือ่เหวนิ  อึง้ (ยังไมจ่ดบรษัิท) ผูเ้ชีย่วชาญในการพัฒนา : นักวจัิยของ Food Pilot plant KKU

8) ชดุทดสอบพยาธติัวจี๊ด : พัฒนาโดย ศ.ผวิพรรณ มาลวีงษ์ และคณะ ม ีบรษัิท เคสเทรล ไบโอ ไซเอ็นซ ์

9) Robotics platform and unmanned vehicle for precision agriculture to create a virtual mega farm : AI โดรนวดั

ความหวานไรอ่อ้ย พัฒนาโดย ผศ.ดร. ขวญัตร ีแสงประชาธนารักษ์ ผูใ้หบ้รกิารบรษัิทเอชจโีรโบตกิส ์

10) หนังสอือเิล็กทรอนคิส ์“การส ารวจดว้ยภาพถ่าย Photogrammetry” สรา้งสรรคโ์ดย ผศ.ชาตชิาย ไวยสรุะสงิห ์บรษัิท ซี

เอ็ดยเูคชัน่ จ ากัด (มหาชน) เป็นผูใ้หบ้รกิาร

11) หนังสอือเิล็กทรอนคิส ์“วศิวกรรมฐานราก” สรา้งสรรคโ์ดย ผศ.รัตมณี นันทสาร บรษัิท ซเีอ็ดยเูคชัน่ จ ากัด 

12) หนังสอือเิล็กทรอนคิส ์“อทุกวทิยาสารสนเทศการจัดการแหลง่น ้า” บรษัิท ซเีอ็ดยเูคชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

13) กรรมวธิแีละสตูรการผลติแผน่รองรับกันกระแทก version 2020 พัฒนาโดย ผศ.พนมกร ขวาของ และคณะ บรษัิท เอส.ท.ี

 โปรดักสท์ฟี จ ากัด เป็นผูผ้ลติจ าหน่าย

14) ระบบ RFID ส าหรับกลอ่งบรรจชุ ิน้เนือ้ พัฒนาโดย รศ.สพุนิดา คณูม ีและคณะ บรษัิท นวิ เมดคิอลเทคโนโลย ีจ ากัด เป็น

ผูผ้ลติจ าหน่าย

15) โปรแกรมตรวจจับและบันทกึผลการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรแบบเวลาจรงิ พัฒนาโดย ผศ.รจุชัย อึง้อารณุยะว ีและคณะ  

บรษัิท เจพี ีอนิเทลลเิจนท ์ซสิเต็ม เอ็นจเินียริง่ จ ากัดเป็นผูใ้หบ้รกิาร

ฝ่ายนวตักรรมและ

วสิาหกจิ

กลุม่ 2 OKR25 จ านวนงานวจัิยทีใ่หเ้อกชนใชส้ทิธิใ์น
ทรัพยส์นิทางปัญญา

10 14 5 1) ชือ่ผลงาน/ผลติภัณฑ ์: ขา้วโพด 101 LBWxKV8. 

2) ชือ่ผลงาน/ผลติภัณฑ ์: สตูรสว่นผสมหมอนรองหลัง 

3) ชือ่ผลงาน/ผลติภัณฑ ์: โครงการวางแผนจัดการเก็บเกีย่วมันส าปะหลังโดยประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์

4) ชือ่ผลงาน/ผลติภัณฑ ์: นวตักรรมการท าแหง้เพิม่คณุคา่ของอโวคาโดใหอ้ยูใ่นรปูแบบผงทีล่ะลายน ้าได ้ 

5) ชือ่ผลงาน/ผลติภัณฑ ์: โครงการระบบฆา่เชือ้ดว้ยตัวเองส าหรับโรงเรยีนเตรยีมอนุบาล 

6) ชดุทดสอบโรคพยาธติัวจี๊ด 

7) ชดุทดสอบโรคพยาธเิสน้ดา้ยในคน ย

8) ชดุทดสอบโรคทรคิโินสสิในคน 

9) ชดุทดสอบโรคพยาธใิบไมต้ับฟาสสโิอลาในคน 

10) ชดุทดสอบโรคพยาธใิบไมป้อดในคน 

11) ชดุทดสอบโรคพยาธโิอพสิทอรค์เิอสสิและคลอนอรค์เิอสสิในคน 

12) ชดุทดสอบโรคพยาธเิยือ่หุม้สมองอักเสบจากพยาธปิอดหนู

13) ชดุทดสอบโรคพยาธติัวจี๊ดในคน 

14) ชดุทดสอบแคปปิลลาเรยี

ฝ่ายนวตักรรมและ

วสิาหกจิ

-

9



แผนงาน/โครงการ ประเภท รหสั ผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค์ 2564 2564 รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบหลกั กรรมการผูร้บัผดิชอบ

และตดิตาม

OKR OKR (OKR : Objective and Key Result) คา่เป้าหมาย ผลงาน

ความ

ส าเร็จ

แผน

วตัถปุระสงคท์ีส่อดคลอ้ง

กบั OKR กลุม่ 1

กลุม่ 2 OKR26 จ านวนการใชป้ระโยชน์จากการวจัิย และ
พัฒนาดา้นพาณชิย ์(จ านวนสะสมเฉพาะ

สัญญาทีย่ังมกีารด าเนนิการอยู)่

49 60 5 1) น ้ายาบว้นปาก 2) กรรมวธิผีลติแผน่รับแรงกันกระแทก 3) กรรมวธิกีารท าล าตัวอคูเูลเลจ่ากไมไ้ผข่ด 4) เตยีงท าฟัน

ภาคสนาม 5) เครือ่งก าจัดมอดและไขม่อดดว้ยกระแสโคโรน่า 6) ครมีกันแดด 7) สบูท่ีม่ยีางนาเป็นสว่นประกอบ 8) กรรมวธิี

การเตรยีมสารสกัดยางนา 9) ผลติภัณฑผ์สมสารสกัดยางนา 10) “ผลติภัณฑท์ าความสะอาดผวิหนา้” (Facial cleansing gel)

 11) “ผลติภัณฑแ์ตม้สวิ” (Acne spot) 12) สตูรสว่นผสมส าหรับโครงจักรยานทีป่ระกอบดว้ยไหมผสมเรซนิ 13) กรรมวธิกีาร

ผลติถุงส าหรับรองรับเลอืดในระยะคลอด 14) กรรมวธิกีารประดษิฐส์ถานีตรวจวดัอากาศอัตโนมัต 15) กรรมวธิปีระดษิฐร์ถยก

ตัวผูป่้วย 16) หนังสอืศนูยว์จัิยคณติศาสตรศ์กึษา 17) โปรแกรมรายงานผลการฝ่าฝืนและตรวจสอบการฝ่าฝืนสัญญาณไฟ

จราจร เพือ่การท าซ า้ ดัดแปลงและจ าหน่าย 18) กรรมวธิกีารผลติเจลก าจัดรอยโรคฟันผ ุ19) หมอนรักษ์หลัง 20) เจลลา้ง

หนา้ทีม่สีว่นผสมของน ้ามันยางนา 21) กรรมวธิผีลติแผน่แปะทีม่สีารสกัดวา่นชักมดลกู 22) กรรมวธิผีลติรองพืน้ทีม่สีารสกัด

จากเปลอืกยางนา 23) เจลแตม้สวิทีม่สีว่นผสมของพันซาด 24) เจลลา้งหนา้ทีม่สีว่นผสมของน ้ามันยางนา 25) “สารประกอบ

อนุภาคทองค านาโนทีเ่ชือ่มตดิกับกรดแกลลกิ” 26) กรรมวธิกีารประดษิฐอ์ปุกรณ์รองรับแขนและขอ้มอื 27) สารสกัดขา้วสี

และผักชลีาว และกรรมวธิกีารสกัดสารสกัดดังกลา่ว 28) กรรมวธิผีลติยานวดแกป้วดเมือ่ยกลามเนือ้ 29) แคปซลูรางจดืและ

สรอ้ยอนิทนลิ 30) "Laboratory Guide and Colour Atlas of Neuroanatomy  31) คูม่อืปฏบิัตกิารและหนังสอืภาพประสาท

กายวภิาคศาสตร"์ 32) ขา้วโพด TB1 และ TB3 33) ชดุตรวจวดัสารโคตนินิในปัสสาวะ 34) ขา้วโพดขา้วเหนียวลกูผสมก า่

หวาน 1 35) ขา้วโพด TB1 36) ขา้วโพด TB3 37) “ชวีภัณฑส์เตรปโตมัยสที (Streptomyces) ควบคมุเชือ้ราโรคพชื” “ชวี

ภัณฑส์เตรปโตมัยสที (Streptomyces) ชนดิสดควบคมุเชือ้ราโรคพชื” และ “เชือ้ Streptomyces sp. สายพันธุ ์C184” 38) 

กรรมวธิกีารเตรยีมสารสกัดยางนา 39) โปรแกรมตรวจจับและบันทกึผลการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรแบบเวลาจรงิ 40) 

ผลติภัณฑเ์จลทีม่สีว่นผสมของแอนโทไซยานนิส าหรับบรรเทาแผลในชอ่งปาก 41) กรรมวธิผีลติกลอ่งส าหรับใสช่ ิน้เนือ้ 42) 

กรรมวธิเีตรยีมสารสกัดจากดอกอนิทนลิทีม่ฤีทธิยืับยัง้เอมไซมส์ลายคอลลาเจนเพือ่ใชใ้นการผลติเป็นผลติภัณฑแ์ละจ าหน่าย 

43) สตูรแชมพูสระผม 44) ระบบ RFID ส าหรับกลอ่งบรรจชุ ิน้เนือ้ 45) กรรมวธิแีละสตูรการผลติแผน่รองรับกันกระแทก 

version 2020 46) การส ารวจดว้ยภาพถ่าย Photogrammetry 47) ลายผา้-บัวนอ้ยปทมุมา 48) วศิวกรรมฐานราก 49) อทุก

วทิยาสารสนเทศการจัดการแหลง่น ้า 50) วสัดสุ าหรับเก็บรักษาเชือ้จลุนิทรยี ์51) แพลตฟอรม์หุน่ยนตแ์ละยานพาหนะไร ้

คนขับส าหรับการเกษตรทีม่คีวามแมน่ย าเพือ่สรา้งฟารม์ขนาดใหญเ่สมอืน (Robotics platform and unmanned vehicle for

 precision agriculture to create a virtual mega farm) 52) อปุกรณ์เก็บกักละออง 53) สตูรและกรรมวธิที าสารปรงุแตง่สี

แดงทีม่สีารสกัดจากซังขา้วโพด 54) เชือ้ Lactobacillus plantarum สายพันธุ ์CR1T5 55) สตูรผลติภัณฑโ์อลเีอไมดใ์น

น ้ามันร าขา้ว เพือ่ผลติและจ าหน่าย 56) กรรมวธิผีลติสารผสมสเปรยฉ์ีดผมทีม่สีว่นผสมสารสกัดดอกค าฝอย 57) กรรมวธิกีาร

เตรยีมสารสกัดดอกค าฝอยที่ม่ปีรมิาณสารไฮดรอกซแิซฟเฟลอรเ์ยลโลวเ์อ (hydroxysafflor yellow A สงู) 58) ชดุทดสอบ

พยาธติัวจี๊ด 59) ขา้วโพด 101 LBWxKV8160) สตูรสว่นผสมหมอนรองหลัง

ฝ่ายนวตักรรมและ

วสิาหกจิ

-

กลยุทธท์ ี ่4 สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืกบัภาคธุรกจิและอตุสาหกรรม (Partnership in Business Solutions)

4.1 สรา้งความรว่มมอืและสรา้งนวตักรรมในการท าวจัิย

รว่มกับภาคธรุกจิและอตุสาหกรรม

กลุม่ 1 OKR27 จ านวนโครงการทีม่กีารรว่มมอื/รว่มลงทนุกับ

ภาคธรุกจิและอตุสาหกรรม รวมทัง้ภาครัฐ

เชงิพาณชิย์

2 1 2 1) รว่มลงทนุบรษัิทผลติซร่ัีมและแชมพูธรรมชาตจิากผลงานสทิธบิัตร มข.(หัวหนา้โครงการ : ศ.ดร.อรณุรัตน์ ฉวรีาช) อนุมัติ

โครงการแลว้ อยูร่ะหวา่งรว่มลงทนุ

ฝ่ายนวตักรรมและ

วสิาหกจิ

มหาวทิยาลัยมกีารลงทนุ

รว่มกับภาคเอกชน/ธรุกจิปีละ

ไมน่อ้ยกวา่ 2 โครงการ

นายปราโมทย ์ วทิยาสขุ

ประเด็นยุทธศาสตรท์ ี ่3 : ปรบัเปลีย่นการบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคล (Human Resource Management Transformation) 1.67

กลยุทธท์ ี ่1 สรา้งระบบบรหิารทรพัยากรบคุคลทีเ่อ ือ้ตอ่การสรา้งผลงาน

1.1 มรีะบบสง่เสรมิความกา้วหนา้ตามความถนัด

1) โครงการพัฒนาบคุลากรสายวชิาการเพือ่เขา้สู่

ต าแหน่งทางวชิาการ

กลุม่ 2 OKR28 รอ้ยละของอาจารยท์ีด่ ารงต าแหน่งทาง
วชิาการ

61 64.83 5 รอ้ยละของอาจารยท์ีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 64.83

ค านวนจากจ านวนบคุลากรสายวชิาการทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ = 1,189 คน

จ านวนบคุลากรสายวชิาการทัง้หมด = 1,834 คน

 (1,189*100 / 1,834 = 64.83)                                     

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล -

1.2 น าระบบการประเมนิผลการด าเนนิงานแบบ OKR 

(Objective and key result) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

กลุม่ 2 OKR29 รอ้ยละของสว่นงานทีใ่ชร้ะบบ OKR และมี

การถ่ายทอดไปยังบคุลากร

70 ประเมนิสิน้ปีงบประมาณ 0 อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

รอ้ยละของสว่นงานทีใ่ชร้ะบบ OKR และมกีารถ่ายทอดไปยังบคุลากร 

คา่เป้าหมาย ไดม้าจากการค านวณ คอื จ านวนสว่นงาน/หน้่วยงานทีใ่ชร้ะบบ OKR และมกีารถ่ายทอดไปยังบคุลากร *100 / 

จ านวนสว่นงาน หน่วยงานของ มข.ทัง้หมด

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล -

กลยุทธท์ ี ่2 ยกระดบัขดีความสามารถในการท างานของบคุลากร

2.1 พัฒนาทักษะของบคุลากรใหม้คีวามพรอ้มส าหรับการ

ท างานในอนาคต (Future skill Development)

1) โครงการพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

ทีจ่ าเป็นส าหรับอนาคต (ABCD) ส าหรับบคุลากรสาย

วชิาการมหาวทิยาลัยขอนแกน่

2) โครงการการพัฒนาทักษะภาวะการเป็นผูน้ าและ

การบรหิารจัดการ

กลุม่ 2 OKR30 รอ้ยละระดับทักษะดา้นสารสนเทศของ
บคุลากร

55 ประเมนิสิน้ปีงบประมาณ 0 รอ้ยละระดับทักษะดา้นสารสนเทศของบคุลากร ไดม้าจากการวดัระดับทักษะดา้นสารสนเทศของบคุลากรสายสนับสนุน ซึง่ใน

วนัที ่26 เมษายน 2564 จะท าการคัดเลอืกและกลัน่กรองขอ้สอบเพือ่ใชใ้นการวดัและเดอืนพฤษภาคม เป็นขัน้ตอนของการ

เตรยีมด าเนนิการ ไมว่า่จะเป็น สถานทีส่อบ ขัน้ตอนในการวดั การประชาสัมพันธ ์การรับสมัคร และในเดอืนมถิุนายน -

กรกฎาคม 2564 จะท าการวดัใหแ้ลว้เสร็จ

(คา่เป้าหมาย ไดม้าจากการค านวณ คอื คา่เฉลีย่คะแนนของบคุลากรทีผ่า่นการวดัทักษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ)

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล -

2.2 พัฒนาระบบและกระบวนการท างานเพือ่เพิม่ผลติภาพ

ของบคุลากร

1) โครงการพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

ทีจ่ าเป็นส าหรับอนาคต (ABCD) ส าหรับบคุลากรสาย

สนับสนุนมหาวทิยาลัยขอนแกน่

กลุม่ 1 OKR31 ผลติภาพของบคุลากร (เงนิรายได)้ (ลบ./

คน)

1.04 ประเมนิสิน้ปีงบประมาณ 0 อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ (ประเมนิสิน้ปีงบประมาณ) ฝ่ายทรัพยากรบคุคล เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลของการบรหิารงาน

นายมรกต พธิรัตน์

กลุม่ 1 OKR32 รอ้ยละของรายจา่ยดา้นบคุลากรตอ่งบ

รายจา่ยทัง้หมด

30.2 ประเมนิสิน้ปีงบประมาณ 0 อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ (ประเมนิสิน้ปีงบประมาณ) ฝ่ายทรัพยากรบคุคล เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลของการบรหิารงาน

นายมรกต พธิรัตน์
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แผนงาน/โครงการ ประเภท รหสั ผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค์ 2564 2564 รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบหลกั กรรมการผูร้บัผดิชอบ

และตดิตาม

OKR OKR (OKR : Objective and Key Result) คา่เป้าหมาย ผลงาน

ความ

ส าเร็จ

แผน

วตัถปุระสงคท์ีส่อดคลอ้ง

กบั OKR กลุม่ 1

กลยุทธท์ ี ่3 มรีะบบการจา้งงานทีห่ลากหลายและยดืหยุน่ (Flexible Employment)

3.1 สรา้งระบบการจา้งงานทีห่ลากหลาย เพือ่สนับสนุน

การขับเคลือ่นกลยทุธ์

1) โครงการคัดเลอืกบคุคลเขา้ปฏบิัตงิาน

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

กลุม่ 2 OKR33 รอ้ยละของอาจารยท์ีม่คีณุวฒุปิรญิญาเอก
ตอ่อาจารยป์ระจ าทัง้หมด

73 85 5 รอ้ยละ 84.89 ของอาจารยท์ีม่คีณุวฒุปิรญิญาเอกตอ่อาจารยป์ระจ าทัง้หมด

1) จ านวนอาจารย ์ป.เอก 1557 คน  2) จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด 1834 คน 

(วธิกีารค านวน = จ านวนอาจารยท์ีม่คีณุวฒุปิรญิญาเอกของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ *100 / จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด)

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล -

ประเด็นยุทธศาสตรท์ ี ่4 : การปรบัเปลีย่นการบรกิารวชิาการ (Academic Service Transformation) 3.50

กลยุทธท์ ี ่1 สง่เสรมิโครงการบรกิารวชิาการทีม่อียูเ่ดมิใหส้ามารถท างานไดต้อ่เนือ่งและดยี ิง่ข ึน้

1.1 สง่เสรมิใหบ้คุลากร นักศกึษา และสว่นงานใช ้

ศักยภาพและองคค์วามรูด้า้นวชิาการใหบ้รกิารกับ

ภาครัฐและภาคเอกชน

กลุม่ 2 OKR34 จ านวนงบประมาณดา้นบรกิารวชิาการ (ลา้น
บาท)

360 112 1 1. งบประมาณจากแหลง่ทนุภายนอก จ านวน 29,731,950 บาท

2. งบประมาณของโครงการ ITAB ทีไ่ดรั้บจากภายนอก จ านวน 13,622,000 บาท

3. งบประมาณของโครงการ Acro ทีไ่ดรั้บจากภายนอก จ านวน 66,863,267 บาท

4. งบประมาณของอทุยานวทิยาศาสตร ์มข. จ านวน 1,591,500 บาท

รวมงบประมาณบรกิารวชิาการทัง้ส ิน้ จ านวน 111,808,717 บาท

ฝ่ายวจัิยและ

บัณฑติศกึษา

-

กลยุทธท์ ี ่2 สรา้งโครงการบรกิารวชิาการใหมเ่พือ่ใหม้หาวทิยาลยัเป็นแหลง่เรยีนรูแ้ละภมูปิญัญาของสงัคม (Center of Social Wisdom)

2.1 วางระบบและกลไกสนับสนุนการสรา้งโครงการบรกิาร

วชิาการใหม่

กลุม่ 1 OKR35 จ านวนชมุชนทีไ่ดรั้บการบรกิารจาก มข. 

อยา่งบรูณาการของสาขาวชิาตา่ง ๆ (สะสม)

30 25 4 1. ชมุชนตน้แบบเพือ่การพัฒนาและ อ าเภอ มข.พัฒนา ประกอบดว้ย 4 พืน้ที ่ไดแ้ก ่(1.1) ต.ขามป้อม (1.2) ต.พระยนืมิง่

มงคล (1.3) ต.พระบ ุ(1.4) ต.หนองแวง 

2. ชมุชนตน้แบบเพือ่การพัฒนาทีต่อ้งการการพัฒนาอยา่งเรง่ดว่นตามแผนพัฒนาระยะ 3 ปี ประกอบดว้ย 6 พืน้ที ่ไดแ้ก ่(2.1)

 ต.โพธิส์ัย อ.ศรสีมเด็จ จ.รอ้ยเอ็ด (2.2) ต.บา้นกง อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ (2.3) ต.หนองกอมเกาะ จ.หนองคาย (2.4) ต.

เมอืงเพยี อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่ (2.5) ต.ศลิา อ.เมอืง จ.ขอนแกน่  (2.6) ต.บา้นโตน้ อ.พระยนื จ.ขอนแกน่ 

3. ชมุชนตน้แบบเพือ่การพัฒนาพืน้ทีร่อง ประกอบดว้ย 6 พืน้ที ่ไดแ้ก ่(3.1) ต.ทา่กระเสรมิ อ.น ้าพอง จ.ขอนแกน่ (3.2) ต.

นาออ้ อ.เมอืง จ.เลย (3.3) ต.รังกาใหญ ่อ.พมิาย จ.นครราชสมีา (3.4) ต.สวนหมอ่น อ.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่ (3.5) ต.เหลา่ 

อ.โกสมุพสิัย จ.มหาสารคาม (3.6) มหาวทิยาลัยขอนแกน่

4. โครงการมหาวทิยาลัยสูต่ าบล (U2T) ประกอบดว้ย 9 พืน้ทีไ่ดแ้ก ่(4.1) ต.นาฝาย อ.ภผูามา่น จ.ขอนแกน่, (4.2) ต.โนน

คอม อ.ภผูามา่น จ.ขอนแกน่ (4.3) ต.วงัสวาป อ.ภผูามา่น จ.ขอนแกน่ (4.4) ต.หว้ยมว่ง อ.ภผูามา่น จ.ขอนแกน่ (4.5) ต.กดุ

ขอนแกน่ อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่ (4.6) ต.นาชมุแสง อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่ (4.7) ต.บา้นเรอื อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่ (4.8) ต.ภู

เวยีง อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่ (4.9) ต.กดุเคา้ อ.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่

ฝ่ายการศกึษาและ

บรกิารวชิาการ

เพือ่เพิม่บทบาทหรอืยกระดับ

บทบาทของ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ตอ่

การพัฒนาสังคม

นายเฉลมิชัย  วงษ์นาคเพ็ชร์

กลยุทธท์ ี ่3 ปรบัเปลีย่นการบรหิารวชิาการ จากความรบัผดิชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility:CSR) สูก่ารสรา้งคณุคา่รว่มกนั (Creating shared value:CSV)

3.1 สง่เสรมิการน าความรูแ้ละประสบการณ์จากโครงการ

บรกิารวชิาการสูก่ารสรา้งผลงานของมหาวทิยาลัย

กลุม่ 1 OKR36 จ านวนผลงานทีเ่กดิจากการใหบ้รกิาร

วชิาการของมหาวทิยาลัยในรปูแบบ CSV

5 10 5 1.ชมุชนศรจัีนทร ์เทศบาลนครขอนแกน่ จังหวดัขอนแกน่ 2.ต าบลนาฝาย อ าเภอภผูามา่น จังหวดัขอนแกน่ 3.ต าบลโนนคอม 

อ าเภอภผูามา่น จังหวดัขอนแกน่ 4.ต าบลวงัสวาป อ าเภอภผูามา่น จังหวดัขอนแกน่ 5.ต าบลหว้ยมว่ง อ าเภอภผูามา่น จังหวดั

ขอนแกน่ 6.ต าบลกดุขอนแกน่ อ าเภอภเูวยีง จังหวดัขอนแกน่ 7.ต าบลนาชมุแสง อ าเภอภเูวยีง จังหวดัขอนแกน่ 8.ต าบลบา้น

เรอื อ าเภอภเูวยีง จังหวดัขอนแกน่ 9.ต าบลภเูวยีง อ าเภอภเูวยีง จังหวดัขอนแกน่ 10.ต าบลกดุเคา้ อ าเภอมัญจาครี ีจังหวดั

ขอนแกน่

ฝ่ายการศกึษาและ

บรกิารวชิาการ

มหาวทิยาลัยมผีลงานจาก

การบรกิารวชิาการแกช่มุชน

หรอืผูป้ระกอบการมากขึน้

นายเฉลมิชัย  วงษ์นาคเพ็ชร์

3.2 นวตักรรมเพือ่สังคมเพือ่ป้องกันการแพรร่ะบาดของ

เชิอ้โควดิ-19

กลุม่ 2 OKR37 จ านวนนวตักรรมเพือ่ป้องกันการแพรร่ะบาด
ของเชิอ้โควดิ-19

5 4 4 1. ชดุ “พเีอพอีาร”์ อปุกรณ์ป้องกันทางเดนิหายใจแบบจา่ยอากาศบรสิทุธิ ์สนับสนุนการท างานของชดุพพีอีแีละหนา้กากพเีอ็ม

 2.5 ใชส้ าหรับการรักษาผูป่้วยโรคทางเดนิหายใจและเริม่ทดลองใชง้านแลว้ในการใชใ้นการรักษาผูป่้วยโควดิ-19 หัวหนา้

โครงการ : รศ.ดร.จรีนุช เสงีย่มศักดิ ์  คณะวศิวกรรมศาสตร์

2. เว็ปไซตแ์ผนทีแ่จง้ไทมไ์ลน์ผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 จ.ขอนแกน่  (https://kku.world/covid) หัวหนา้โครงการ : ศนูยบ์รหิารจัด

การเมอืงสมารท์ซติี ้มหาวทิยาลัยขอนแกน่

3. นวตักรรมตูต้รวจเชือ้ไวรัสแบบความดันบวก “TOT-KKU SWAP Test Box” (Positive Pressure) หัวหนา้โครงการ :  

ทมีงาน KKU Maker space ส านักหอสมดุมหาวทิยาลัยขอนแกน่

4. Dental chamber  หัวหนา้โครงการ :  ทพ.สรัุตน์ ลนีะศริมิากลุ และคณะ

ฝ่ายนวตักรรมและ

วสิาหกจิ

-

ประเด็นยุทธศาสตรท์ ี ่5 : ปรบัเปลีย่นการบรหิารจดัการองคก์ร (Management Transformation) 3.83

กลยุทธท์ ี ่1 ทบทวนระเบยีบทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การท างานเพือ่การขบัเคลือ่นกลยุทธ ์(Strategic lead, Regulation follow)

1.1 ทบทวน ปรับปรงุ กฎระเบยีบใหเ้อือ้ตอ่การท างาน

รว่มกับการใชส้ารสนเทศเพือ่การบรหิารจัดการระบบ

สนับสนุนใหค้รบทกุระบบ

กลุม่ 2 OKR38 รอ้ยละความส าเร็จของการด าเนนิการตาม
แผนกลยทุธ์

86 55.0 3 ในรอบปี พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 2) ความส าเร็จของการด าเนนิการตามแผนกลยทุธ ์คดิเป็นรอ้ยละ 54.97 โดยมรีายละเอยีด 

ดังนี ้

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่1 ปรับเปลีย่นการจัดการศกึษา รอ้ยละ 60

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่2 ปรับเปลีย่นการท างานวจัิย รอ้ยละ  78.18

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่3 ปรับเปลีย่นการบรหิารจัดการทรัพยากรบคุคล รอ้ยละ 33.33 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่4 การปรับเปลีย่นการบรกิารวชิาการ รอ้ยละ 70

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่5 ปรับเปลีย่นการบรหิารจัดการองคก์ร รอ้ยละ 76.67

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่6 สรา้งมหาวทิยาลัยขอนแกน่ใหเ้ป็นทีน่่าท างาน รอ้ยละ 25.71

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่7 สรา้งมหาวทิยาลัยใหเ้ป็นทีน่่าอยู ่รอ้ยละ 15.38

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่8 ปรับเปลีย่นองคก์รใหก้า้วเขา้สูย่คุดจิทัิล รอ้ยละ 71.43

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่9 การน ามหาวทิยาลัยสูค่วามเป็นนานาชาต ิรอ้ยละ 44

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่10 การบรหิารโดยใชห้ลักธรรมาภบิาล รอ้ยละ 50    

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่11 เสรมิสรา้งความรว่มมอืเพือ่การพัฒนา รอ้ยละ 80      

   ทัง้นี ้มผีลลัพธต์ามวตัถุประสงค ์(OKR) จ านวน 27 ตัว อยูร่ะหวา่งการด าเนนิงานและจะประเมนิผลความส าเร็จเมือ่ส ิน้

ปีงบประมาณ

ฝ่ายบรหิาร -

1.2 วางระบบบรหิารความเสีย่ง (Risk management) 

และแผนบรหิารความตอ่เนือ่ง (Business Continuity

 Management)
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แผนงาน/โครงการ ประเภท รหสั ผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค์ 2564 2564 รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบหลกั กรรมการผูร้บัผดิชอบ

และตดิตาม

OKR OKR (OKR : Objective and Key Result) คา่เป้าหมาย ผลงาน

ความ

ส าเร็จ

แผน

วตัถปุระสงคท์ีส่อดคลอ้ง

กบั OKR กลุม่ 1

กลยุทธท์ ี ่2 กระจายอ านาจบรหิารจดัการ แตร่วมศนูยด์า้นนโยบายและระบบบรหิารจดัการ (Centralized policy, Decentralized operation)

2.1 มอบอ านาจการบรหิารจัดการใหก้ับสว่นงานมากขึน้ 

โดยเชือ่มโยงกับระบบสนับสนุนของมหาวทิยาลัย

กลุม่ 1 OKR39 รอ้ยละของการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณ

ทันเวลา(แผน่ดนิ/รายได)้

86/76 67.87/25.12		 5 งบประมาณเงนิรายได ้

(1) งบอดุหนุน-คา่ใชจ้า่ยบคุลากร  รอ้ยละ 44.70

(2) งบอดุหนุน-คา่ใชจ้า่ยด าเนนิงาน รอ้ยละ 25.72

(3) งบลงทนุ รอ้ยละ 3.49

(4)งบอดุหนุน-ลงทนุ รอ้ยละ 29.99

(5)งบเงนิอดุหนุน-อดุหนุนท่ัวไป  รอ้ยละ  25.7

(6) งบรายจา่ยอืน่ รอ้ยละ 7.37

ฝ่ายบรหิาร เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ

ใชจ้า่ยงบประมาณ

นายเฉลมิชัย  วงษ์นาคเพ็ชร์

กลุม่ 2 OKR40 รอ้ยละการกันเงนิเหลือ่มปี (เงนิรายได)้ < 10 % ประเมนิสิน้ปีงบประมาณ 0 (อยูร่ะหวา่งปีงบประมาณยังไมม่กีารกันเงนิเหลือ่มปี)

- งบประมาณเงนิรายไดท้ีไ่ดรั้บจัดสรรในตน้ปีงบประมาณจ านวน 11,815,372,220.- บาท

ฝ่ายบรหิาร -

กลุม่ 2 OKR41 รอบเวลาของการจัดซือ้พัสด ุ(วนั) 

     - วธิเีฉพาะเจาะจง

     - วธิคีัดเลอืก

     - วธิ ีe-Biding

50 28 5 รอบระยะเวลาจัดซือ้ จ าแนกตามวธิกีารจัดหา เป็นดังนี้

- วธิเีฉพาะเจาะจง  จ านวน 6.77 วนั

- วธิคีัดเลอืก        จ านวน 46.13 วนั

- วธิ ีe-Bidding     จ านวน 31.48 วนั 

คา่เฉลีย่จ านวนรอบระยะเวลาการจัดซือ้ทกุวธิ ี28.13 วนั

ฝ่ายบรหิาร -

กลยุทธท์ ี ่3 สง่เสรมิใหค้ณะและสว่นงานใชค้วามเขม้แข็ง (Strength) และโอกาส (Opportunity) ในการสรา้งหนว่ยธุรกจิใหม ่ๆ (New business model)

3.1 สรา้งกลไกในการสรา้งรายไดจ้ากรปูแบบธรุกจิใหม่

ของมหาวทิยาลัย

กลุม่ 1 OKR42 รอ้ยละของรายไดจ้ากการบรหิารจัดการ

ทรัพยส์นิตอ่รายไดจ้ากคา่ธรรมเนียม

การศกึษา

24 30 5 ฝ่ายบรหิาร มหาวทิยาลัยมหีน่วยธรุกจิ

ใหม่ๆ เพิม่ข ึน้

นายเฉลมิชัย  วงษ์นาคเพ็ชร์

3.2 สรา้งทีพั่กอาศัยส าหรับนักศกึษาและบคุลากรเชงิ

พาณชิย์

3.3 สง่เสรมิการสรา้งความรว่มมอืกับภาคธรุกจิและ

อตุสาหกรรมในการสรา้งหน่วยธรุกจิใหม่

กลุม่ 2 OKR43 รอ้ยละของรายไดท้ีเ่พิม่ข ึน้จากหน่วย

วสิาหกจิของมหาวทิยาลัย

5 16 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานวสิาหกจิของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ จ านวน 11 แหง่ มรีายได ้ณ ไตรมาส 2 รวมทัง้ส ิน่  

110,735,833.76  บาท  (ณ ไตรมาส 2 ปี 2563 มรีายได ้จ านวน  95,460,514.51  บาท) โดยหน่วยงานวสิาหกจิแตล่ะแหง่

มรีายได ้ดังนี้

1. สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวศิวกรรมศาสตร ์จ านวน  3,418,357.92  บาท

2. สถานบรหิารจัดการงานวจัิยคลนิกิ คณะแพทยศาสตร ์จ านวน 10,039,289.70  บาท

3. ศนูยภืาษาอาเซยีน คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์จ านวน 519,874.23  บาท

4. โรงพมิพม์หาวทิยาลัยขอนแกน่ จ านวน 20,676,542.15  บาท

5. ศนูยบ์รหิารจัดการดา้นโรงแรม  จ านวน 2,133,401.37 บาท

6. ศนูยบ์รกิารสูช่มุชน จ านวน 10,993,819.25  บาท

7. ศนูยส์อืการเรยีนรู ้จ านวน 14,103,646.34  บาท

8. อทุยาวทิยาศาสตร ์จ านวน 38,519,742.83  บาท

9 สถาบันวจัิยทรัพยากรน ้าใตด้นิ จ านวน 8,188,288.28  บาท

10. สถาบันวจัิยมะเร็งทอ่น ้าด ีจ านวน - บาท

11.พพิธิภัณฑน์ ้าจังหวดัหนองคาย จ านวน  2,142,871.69  บาท

โดยสรปุ รายได ้ณ ไตรมาส 2

   1. รายไดท้ีเ่พิม่ข ึน้จากปี 2563 พจิารณาจาก  (รายได ้ปี 2564 จ านวน 110,735,833.76 บาท)  -  (รายได ้ปี 2563 

จ านวน 95,460,514.51  บาท) = 15,275,319.25 บาท

   2. รอ้ยละรายไดท้ีเ่พิม่ข ึน้ พจิารณาจาก  (รายไดท้ีเ่พิม่ข ึน้จากปี 2563 จ านวน 15,275,319.25 *100/(รายได ้ปี 2563 

จ านวน 95,460,514.51  บาท) = 16%

ฝ่ายบรหิาร

ประเด็นยุทธศาสตรท์ ี ่6 : สรา้งมหาวทิยาลยัขอนแกน่ใหเ้ป็นทีน่า่ท างาน (Best place to work) 1.29

กลยุทธท์ ี ่1 การสรา้งสภาพแวดลอ้มทีพ่รอ้มส าหรบัการท างาน (Good Workplace) ของบคุลากรทุกกลุม่

1.1 จัดหาอปุกรณ์ใหพ้รอ้มส าหรับการท างานโดยเฉพาะ

คอมพวิเตอรแ์ละการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงู

กลุม่ 2 OKR44 จ านวนคอมพวิเตอรใ์หม/่ปรับปรงุ (เครือ่ง) 70 ประเมนิสิน้ปีงบประมาณ 0 ฝ่ายดจิทัิล

1.2 มเีครือ่งมอื ครภัุณฑ ์และสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้อ านวย

ตอ่การท างาน ไดม้าตรฐานตามหลักอาชวีอนามัย

1.3 มรีะบบความปลอดภัยในสถานทีท่ างาน กลุม่ 2 OKR45 รอ้ยละความพงึพอใจบคุลากรดา้นการ

จัดการสภาพแวดลอ้ม ของมหาวทิยาลัย 

(ดา้นความปลอดภัยในสถานทีท่ างาน)

80 ประเมนิสิน้ปีงบประมาณ 0 อยูร่ะหวา่งการด าเนนิการ เพือ่หาปัจจัยในการสรา้งแบบส ารวจความพงึพอใจบคุลากรดา้นการจัดการสภาพแวดลอ้ม ของ

มหาวทิยาลัย (ดา้นความปลอดภัยในสถานทีท่ างาน)

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

รายไดจ้ากการบรหิารจัดการทรัพยส์นิ (รวมผลตอบแทนจากการลงทนุ ) จ านวน 230.77 ลา้นบาท  รายไดจ้ากการจัด

การศกึษา จ านวน 772.26 ลา้นบาท

1) จัดหาเครือ่งคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุค๊และอปุกรณ์เสรมิส าหรับบคุลากรส านักงานอธกิารบด ี(อยูร่ะหวา่งการพัฒนา ขอ้ก าหนด

คณุลักษณะเฉพาะของเครือ่ง)

12



แผนงาน/โครงการ ประเภท รหสั ผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค์ 2564 2564 รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบหลกั กรรมการผูร้บัผดิชอบ

และตดิตาม

OKR OKR (OKR : Objective and Key Result) คา่เป้าหมาย ผลงาน

ความ

ส าเร็จ

แผน

วตัถปุระสงคท์ีส่อดคลอ้ง

กบั OKR กลุม่ 1

1.4 การพัฒนาบคุลากรใหส้ามารถท างานใน

สภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นดจิทัิล และพัฒนา Digital 

Literacy ของบคุลากร

กลุม่ 1 OKR46 จ านวนบคุลากรทีไ่ดรั้บการพัฒนาในแตล่ะปี

และปฎบิัตงิานไดจ้รงิ (คน)

450 442 4 จัดอบรมเชงิปฏบิัตกิาร (Digital Skills 2021)

1. การจัดการประชมุและการจัดท าเอกสารการประชมุออนไลน์ : ระเบยีบปฏบิัตแิละวธิกีารทางเทคนคิ แบบ on-line, 29 

มนีาคม 2564

2. Digital Process Automation : อบรมระบบเดนิทางไปปฏบิัตงิานออนไลน์ แบบ on-line, 26 มนีาคม 2564

3. Digital ID & Digital Documents แบบ on-line, 31 มนีาคม 2564

4. Adobe Photoshop แบบ on-site, 1 เมษายน 2564

5. Adobe Premiere แบบ on-site, 8 เมษายน 2564

6. Word Processor แบบ on-line 21 เมษายน 2564 (165 คน)

7. Microsoft Excel Intermediate แบบ on-line, 22 เมษายน 2564 (170 คน)

8. Digital ID & Digital Documents แบบ on-line, 29 เมษายน 2564 

9. Digital Process Automation : อบรมระบบเดนิทางไปปฏบิัตงิานออนไลน์ แบบ on-line, 30 เมษายน 2564

10.Microsoft Power BI ขัน้พืน้ฐาน แบบ on-line, 6 พฤษภาคม 2564 (140 คน) สอบผา่น 55 คน

11.Excel Advanced Workshop, 12 พฤษภาคม 2564 

12.Digital Process Automation : อบรมระบบเดนิทางไปปฏบิัตงิานออนไลน์ แบบ on-line, 28 พฤษภาคม 2564

13.Digital ID & Digital Documents แบบ on-line, 31 พฤษภาคม 2564

จัดอบรมเชงิปฏบิัตกิาร ระบบเดนิทางไปปฏบิัตงิานออนไลน์ Business Travel System (สัญจร)

1.   5 เมษายน 2564 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์

2. 19 เมษายน 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

3. 19 เมษายน 2564 ส านักหอสมดุ 

4. 20 เมษายน 2564 ส านักบรหิารและพัฒนาวชิาการ 

5. 23 เมษายน 2564 คณะศกึษาศาสตรแ์ละโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยขอนแกน่

6. 26 เมษายน 2564 วทิยาลัยนานาชาต ิ

7. 28 เมษายน 2564 คณะศลิปกรรมศาสตร ์

8. 14 พฤษภาคม 2564 คณะแพทยศาสตร์

ฝ่ายดจิทัิล เพือ่ใหม้หาวทิยาลัยขอนแกน่

มคีวามพรอ้มในการเป็น

มหาวทิยาลัยดจิทัิล

นายอ านาจ  พรหมสตูร

1.5 โครงการปรับปรงุระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรส์ าหรับ

การการเรยีนออนไลน์ของนักศกึษา (ความจ าเป็นจาก

การส ารวจความพรอ้มการจัดการเรยีนการสอน

ออนไลน์ โดยจะเพิม่จดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตแบบ 

FTTx จ านวน 2000 จดุ ทีห่อพักและคณะทีอ่ปุกรณ์

เกา่)

กลุม่ 1 OKR47 รอ้ยละเฉลีย่ของการใชง้านไมไ่ดโ้ดยเหตไุม่

คาดคดิ (unplanned down-time) ของ

ระบบโครงสรา้งพืน้ฐานดจิทัิลส าคัญ

<0.5 0.08 5 โดยมรีายละเอยีดการตดิตามออนไลน์ผา่น link: https://uptime-critical.kku.ac.th/ ฝ่ายดจิทัิล เพื่ือ่สรา้งความเสถยีรภาพ

ของระบบสารสนเทศ

นายอ านาจ  พรหมสตูร

กลยุทธท์ ี ่2 การเพิม่ประสทิธภิาพระบบการจดัการสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์

2.1 การบรหิารจัดการสวสัดกิารและคา่ตอบแทนใหม้ี

ประสทิธภิาพ

1) โครงการสง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งสทิธิ

ประโยชน์และสวสัดกิารส าหรับบคุลากร

กลุม่ 2 OKR48 รอ้ยละความพงึพอใจของบคุลากร (ดา้น

สวสัดกิาร คา่ตอบแทน ความกา้วหนา้)

80 ประเมนิสิน้ปีงบประมาณ 0 อยูร่ะหวา่งการด าเนนิการ เพือ่หาปัจจัยในการสรา้งแบบส ารวจความพงึพอใจบคุลากร (ดา้นสวสัดกิาร คา่ตอบแทน 

ความกา้วหนา้)

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

2.2 การสง่เสรมิความกา้วหนา้ในอาชพี

1) โครงการพัฒนาบคุลากรสายวชิาการเพือ่เขา้สู่

ต าแหน่งทีส่งูข ึน้
2.3 การยกยอ่ง เชดิชเูกยีรตบิคุลากร

กลยุทธท์ ี ่3 การสรา้งความผูกพนักบับคุลากรอยา่งเป็นระบบ

3.1 การพัฒนาศักยภาพและเพิม่ขดีความสามารถของ

บคุลากร

กลุม่ 2 OKR49 รอ้ยละความผกูพันของบคุลากร 80 ประเมนิสิน้ปีงบประมาณ 0 อยูร่ะหวา่งการด าเนนิการ เพือ่หาปัจจัยในการสรา้งแบบส ารวจความผกูพันของบคุลากร ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

3.2 การพัฒนาและสง่เสรมิการสรา้งผลงานทางวชิาการ

3.3 การสง่เสรมิคา่นยิมและจติวญิญาณของ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

กลยุทธท์ ี ่4 การจดัการความรูแ้ละการเรยีนรูข้ององคก์ร

4.1 การสรา้งเครอืขา่ยการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ับหน่วยงาน

ทัง้ในและนอกมหาวทิยาลัย

กลุม่ 2 OKR50 จ านวนการใชป้ระโยชน์จากการจัดการ

ความรูส้ะสม (เรือ่ง)

14 ประเมนิสิน้ปีงบประมาณ 0 อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ เนือ่งจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม ่ท าใหก้าร

ด าเนนิงานลา่ชา้ไมเ่ป็นไปตามแผนทีก่ าหนด 

โดยมกีารปรับแผนด าเนนิงานใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ดังกลา่ว			

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

4.2 การจัดการความรูแ้ละคน้หาการปฏบิัตทิีเ่ป็นเลศิ

4.3 การขยายผลและใชป้ระโยชน์จากองคค์วามรูอ้ยา่งเป็น

ระบบทีม่ปีระสทิธภิาพ
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แผนงาน/โครงการ ประเภท รหสั ผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค์ 2564 2564 รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบหลกั กรรมการผูร้บัผดิชอบ

และตดิตาม

OKR OKR (OKR : Objective and Key Result) คา่เป้าหมาย ผลงาน

ความ

ส าเร็จ

แผน

วตัถปุระสงคท์ีส่อดคลอ้ง

กบั OKR กลุม่ 1

ประเด็นยุทธศาสตรท์ ี ่7 : สรา้งมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นทีน่า่อยู ่(Great Place to Live) 0.77

กลยุทธท์ ี ่1 สรา้งมหาวทิยาลยัสเีขยีวดว้ยนโยบาย 5G (Green campus initiative)

1.1 ผลักดันนโยบาย Green campus ผา่นกระบวนการ 5G

 แบบมสีว่นรว่มของบคุลากรและนักศกึษา

กลุม่ 2 OKR51 รอ้ยละความพงึพอใจของนักศกึษาและ

บคุลากรตอ่การจัดสภาพแวดลอ้มของ

มหาวทิยาลัย  (ดา้นภมูทัิศน/์สภาพแวดลอ้ม)

75 ประเมนิสิน้ปีงบประมาณ 0 ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่แวดลอ้ม อยูร่ะหวา่งการออกแบบแบบส ารวจขอ้มลูใหม้คีวามเขา้ใจงา่ย และครอบคลมุภารกจิ

โครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่แวดลอ้ม  และเกีย่วขอ้งเชือ่มโยงตอ่การจัดสภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลัย

ฝ่ายโครงสรา้ง

พืน้ฐานและ

สิง่แวดลอ้ม

1.2 การปรับปรงุและพัฒนาระบบกายภาพของ

มหาวทิยาลัยเพือ่ใหเ้กดิการอนุรักษ์พลังงาน
1.3 การศกึษาและพัฒนารปูแบบการบรหิารจัดการระบบ

โครงสรา้งพืน้ฐานทีส่ะทอ้นถงึความรับผดิชอบตอ่

สังคมและสิง่แวดลอ้ม

กลยุทธท์ ี ่2 สรา้งความหลากหลายดา้นพฤกษศาสตร ์และสิง่มชีวีติ รว่มกบัการฟ้ืนฟสูภาพป่า และพืน้ทีเ่ส ือ่มโทรม (Biodiversity & forest restoration)

2.1 สรา้งพืน้ทีส่เีขยีวทีม่คีวามหลากหลายของพชืพรรณ 

โดยออกแบบกระจายใหท่ั้วทัง้มหาวทิยาลัย

กลุม่ 2 OKR52 รอ้ยละพืน้ทีส่เีขยีวและสวนสาธารณะที่

สามารถใชป้ระโยชน์รว่มกันทัง้ทางดา้น

สันทนาการ กฬีา อทุยานเรยีนรูแ้ละการ

เรยีนรูท้างธรรมชาต ิศลิปวฒันธรรม ตอ่

จ านวนพืน้ทีทั่ง้หมด

48 48.41 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มพีืน้ทีส่เีขยีวและสวนสาธารณะทีส่ามารถใชป้ระโยชน์รว่มกันทัง้ทางดา้นสันทนาการ กฬีา อทุยาน

เรยีนรูแ้ละการเรยีนรูท้างธรรมชาต ิศลิปวฒันธรรม จ านวน 2,662.34 ไร ่ เพิม่ข ึน้จากพงีบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 2.15 ไร่

ฝ่ายโครงสรา้ง

พืน้ฐานและ

สิง่แวดลอ้ม

-

2.2 ปรับปรงุพืน้ทีป่่าเสือ่มโทรมใหเ้ป็นพืน้ทีท่ีม่คีวาม

หลากหลายของพรรณพชื

กลยุทธท์ ี ่3 การสรา้งสุนทรยีภาพใหเ้กดิข ึน้ในมหาวทิยาลยั (Aesthetic zone)

3.1 สง่เสรมิใหม้กีารใชล้านกจิกรรม กลุม่ 1 OKR53 จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร-ลานกจิกรรม (คน/เดอืน) 18,000 ประเมนิสิน้ปีงบประมาณ 0 งานปรับปรงุสิง่กอ่สรา้งทีเ่ป็นลักษณะของลานกจิกรรม ปีในงบประมาณ พ.ศ. 2564 มรีายการสิง่กอ่สรา้ง ทัง้ส ิน้ 2 โครงการ 

รวม 17,830,000 บาท ประกอบดว้ย

1. ปรับปรงุพืน้ทีก่จิกรรมและสันทนาการภายในเขตหอพักนักศกึษา งบประมาณ  8,680,000 บ. (ระหวา่งด าเนนิการ)

2. ปรับปรงุซอ่มแซมอาคารกจิกรรมนักศกึษา อาคารองคก์ารนักศกึษา  งบประมาณ  9,150,000 บ (ระหวา่งด าเนนิการ)

การส ารวจและจัดเก็บขอ้มลูจ านวนผูใ้ชล้านกจิกรรม  มคีวามกา้วหนา้ในการด าเนนิการ ดังนี้

1. ไดม้กีารก าหนดนยิามของลานกจิกรรม และก าหนดขอบเขตของลานกจิกรรม ไดแ้ก่

    ลานกจิกรรม  หมายถงึ พืน้ทีส่ว่นกลางของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ทีเ่ป็นพืน้ทีอ่เนกประสงค ์สามารถรองรับการจัดกจิกรรม

ไดห้ลาย รปูแบบ ประกอบดว้ย

   (1) ลานกจิกรรมบรเิวณรมิบงึสฐีานฝ่ังตะวนัออก

   (2) ลานกจิกรรมบรเิวณรมิบงึสฐีานฝ่ังตะวนัตก

   (3) ลานกจิกรรมสวนรม่เกลา้กัลปพฤกษ์

2. ไดศ้กึษาแนวทางในการจัดเก็บขอ้มลู  โดยไดก้ าหนดแผน/ปฏทินิในการส ารวจและจัดเก็บขอ้มลูโดยมรีายละเอยีด ดังนี้

   (1) จัดท าปฏทินิ/แผนในการส ารวจขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ โดยเริม่ตัง้แตเ่ดอืนมกราคม-เมษายน 2564

        - ในแตล่ะชว่งเวลา เก็บขอ้มลู 2 วนั คอื วนัท าการและวนัหยดุ

        - ใน 1 วนั เก็บขอ้มลู 2 ชว่งเวลา คอื ชว่งเชา้ 06.00 น. - 08.00 น. และชว่งเย็น 17.00 น. -19.00 น. 

        - เพือ่น าจ านวนคนทีไ่ดม้าจัดท าคา่เฉลีย่ และวเิคราะหจ์ านวนคน เฉลีย่ตอ่เดอืน

   (2) จัดท าแบบฟอรม์ใ่นการส ารวจขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้

   (3) ประสานงานผูรั้บผดิชอบในการจัดเก็บขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ ใชจ้ านวนคนในการเก็บขอ้มลู 6 คน

3. การเก็บขอ้มลู  อยูร่ะหวา่งการเก็บรวมรวมขอ้มลู

4. ผลการส ารวจขอ้มลู  และอยูร่ะหวา่งการบันทกึผลการส ารวจขอ้มลูเพือ่ท ารายงาน

ฝ่ายโครงสรา้ง

พืน้ฐานและ

สิง่แวดลอ้ม

เพือ่สง่เสรมิการท ากจิกรรม

และการออกก าลังกายของ

บคุลากร

นายมรกต  พธิรัตน์
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แผนงาน/โครงการ ประเภท รหสั ผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค์ 2564 2564 รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบหลกั กรรมการผูร้บัผดิชอบ

และตดิตาม

OKR OKR (OKR : Objective and Key Result) คา่เป้าหมาย ผลงาน

ความ

ส าเร็จ

แผน

วตัถปุระสงคท์ีส่อดคลอ้ง

กบั OKR กลุม่ 1

3.2 สง่เสรมิใหม้กีารใชพ้ืน้ทีอ่อกก าลังกาย กลุม่ 2 OKR54 จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร-พืน้ทีอ่อกก าลังกาย (คน/

เดอืน)

52,000 ประเมนิสิน้ปีงบประมาณ 0 งานปรับปรงุสิง่กอ่สรา้งทีเ่ป็นลักษณะของพืน้ทีอ่อกก าลังกาย ปีในงบประมาณ พ.ศ. 2564 มรีายการสิง่กอ่สรา้ง ทัง้ส ิน้ 5 

โครงการ

อยูร่ะหวา่งด าเนนิการกอ่สรา้งเพือ่ปรับปรงุพัฒนาพืน้ทีอ่อกก าลังกาย จ านวน 6 โครงการ งบประมาณรวม 106,799,000 บาท 

 ประกอบดว้ย

1) ปรับปรงุระบบจัดการน ้าผวิดนิ (อา่งเก็บน ้าศนูยแ์พทย ์7 และบงึสฐีานฝ่ังตะวนัตก) ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแกน่ 

จังหวดัขอนแกน่   งบประมาณ  35,400,000 บาท (อยูร่ะหวา่งด าเนนิการกอ่สรา้ง)

2) กอ่สรา้งและซอ่มแซมสนามกฬีา (สระวา่ยน ้า สนามฟตุซอล) งบประมาณ 15,380,000 บ. (แลว้เสร็จ)

3) ปรับปรงุซอ่มแซมอาคารพละศกึษาอเนกประสงค ์ งบประมาณ 13,220,000 บ. (อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ)

4) ปรับปรงุซอ่มแซมสนามกฬีา 50 ปี งบประมาณ 12,299,000 บ. (อยูร่ะหวา่งด าเนนิการเปลีย่นสูย่าง)

5) ปรับปรงุทัศนียภาพอทุยานเทคโนโลยกีารเกษตร งบประมาณ 30,500,000 บาท (อยูร่ะหวา่งออกแบบใหม้คีวามเรยีบรอ้ย 

เหมาะสม)

การส ารวจและจัดเก็บขอ้มลูจ านวนผูพ้ืน้ทีอ่อกก าลังกาย  มคีวามกา้วหนา้ในการด าเนนิการ ดังนี้

1. ไดม้กีารก าหนดนยิามของพืน้ทีอ่อกก าลังกาย และก าหนดขอบเขตพืน้ทีอ่อกก าลังกาย ไดแ้ก่

    พืน้ทีอ่อกก าลังกาย  หมายถงึ สถานทีภ่ายในมหาวทิยาลัยขอนแกน่ทีใ่ชส้ าหรับออกก าลังกาย เลน่กฬีา เพือ่นันทนาการ 

เพือ่สขุภาพอนามัย เป็นพืน้ทีส่าธารณะทีไ่ดรั้บอนุญาตใหใ้ชอ้อกก าลังกาย หรอืเลน่กฬีา

 ประกอบดว้ย

    (1) เสน้ทางเดนิ-วิง่-ปันจักรยาน รมิบงึสฐีานฝ่ังตะวนัออก

    (2) เสน้ทางเดนิ-วิง่ จากส านักงานอธกิารบดถีงึบงึสฐีาน

    (3) เสน้ทางเดนิ-วิง่ สระพลาสตกิ

2. ไดศ้กึษาแนวทางในการจัดเก็บขอ้มลู  โดยไดก้ าหนดแผน/ปฏทินิในการส ารวจและจัดเก็บขอ้มลูโดยมรีายละเอยีด ดังนี้

   (1) จัดท าปฏทินิ/แผนในการส ารวจขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ โดยเริม่ตัง้แตเ่ดอืนมกราคม-เมษายน 2564

        - ในแตล่ะชว่งเวลา เก็บขอ้มลู 2 วนั คอื วนัท าการและวนัหยดุ

        - ใน 1 วนั เก็บขอ้มลู 2 ชว่งเวลา คอื ชว่งเชา้ 06.00 น. - 08.00 น. และชว่งเย็น 17.00 น. -19.00 น. 

        - เพือ่น าจ านวนคนทีไ่ดม้าจัดท าคา่เฉลีย่ และวเิคราะหจ์ านวนคน เฉลีย่ตอ่เดอืน

   (2) จัดท าแบบฟอรม์ใ่นการส ารวจขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้

   (3) ประสานงานผูรั้บผดิชอบในการจัดเก็บขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ ใชจ้ านวนคนในการเก็บขอ้มลู 6 คน

3. การเก็บขอ้มลู  อยูร่ะหวา่งการเก็บรวมรวมขอ้มลู

4. ผลการส ารวจขอ้มลู  และอยูร่ะหวา่งการบันทกึผลการส ารวจขอ้มลูเพือ่ท ารายงาน

ฝ่ายโครงสรา้ง

พืน้ฐานและ

สิง่แวดลอ้ม

-

3.3 สรา้งบรเิวณทีจ่ะเป็นสัญลักษณ์ของมหาวทิยาลัย กลุม่ 2 OKR55 พืน้ที/่บรเิวณทีแ่สดงถงึสัญลักษณ์ของ มข. มกีารส ารวจ

และก าหนด

ทีต่ัง้

ประเมนิสิน้ปีงบประมาณ 0 อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ ฝ่ายโครงสรา้ง

พืน้ฐานและ

สิง่แวดลอ้ม

-

3.4 ปรับปรงุสภาพแวดลอ้มและสิง่อ านวยความสะดวกทกุ

รปูแบบใหม้คีวามเหมาะสมและสามารถสรา้งแรงจงูใจ

ในการประกอบกจิกรรมและปฏบิัตงิานได ้

1) พัฒนาโครงขา่ยการเดนิเทา้ และทางจักรยาย

ภายในเขตการศกึษา เพือ่เลีย่งความแออัดของขนสง่

มวลชนสาธารณะในชว่งเรง่ดว่น

กลุม่ 2 OKR51 รอ้ยละความพงึพอใจของบคุลากรและ

นักศกึษาตอ่การจัดสภาพแวดลอ้ม (ดา้นภมูิ

ทัศน/์สภาพแวดลอ้ม)

75 ประเมนิสิน้ปีงบประมาณ 0 ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่แวดลอ้ม อยูร่ะหวา่งการออกแบบแบบส ารวจขอ้มลูใหม้คีวามเขา้ใจงา่ย และครอบคลมุภารกจิ

โครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่แวดลอ้ม  และเกีย่วขอ้งเชือ่มโยงตอ่การจัดสภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลัย

ฝ่ายโครงสรา้ง

พืน้ฐานและ

สิง่แวดลอ้ม

-

3.5 การปรับปรงุอาคารสถานทีใ่หเ้หมาะสมส าหรับคนทกุ

กลุม่ (Universal Design)

1) จา้งเหมาบรกิาร หรอืจัดสรรอัตราลกูจา้งโครงการ 

สนับสนุนการเขยีนแบบสิง่กอ่สรา้งโครงการตา่ง ๆ ทัง้

ของสว่นกลาง และคณะ/หน่วยงาน เพือ่รองรับ

แผนงานการปรับปรงุอาคารใหม้คีวามพรอ้มตอ่

สถานการณ์โรคระบาดตา่ง ๆ

กลุม่ 2 OKR56 จ านวนอาคารสถานทีท่ีไ่ดรั้บการปรับปรงุแต่
ละปี

4 13 5 • การปรับปรงุอาคารส านักงาน

1) ปรับปรงุอาคารสริคิณุากร (ด าเนนิการแลว้เสร็จ) 2) ปรับปรงุซอ่มแซมอาคารศนูยอ์าหารและบรกิาร 1 (อยูร่ะหวา่ง

ด าเนนิการ)

3) ปรับปรงุซอ่มแซมอาคารพมิลกลกจิ (อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ) 4) ปรับปรงุซอ่มแซมอาคารกจิกรรมนักศกึษา (อยูร่ะหวา่ง

ด าเนนิการ) 5) ปรับปรงุอาคารแกน่กัลปพฤกษ์ (อยูร่ะหวา่งการทบทวนแบบรปูใหม้คีวามเหมาะสมตอ่การใชง้าน)

• การปรับปรงุอาคารทีพั่กอาศัยของนักศกึษาและบคุลากร

1) ปรับปรงุ ซอ่มแซมแฟลตนพเกา้ (อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ) 2) ปรับปรงุ ซอ่มแซมแฟลตป่าด ู10-11-12 (อยูร่ะหวา่ง

ด าเนนิการ)

3) ปรับปรงุซอ่มแซมหอพักนักศกึษาชายที ่10 (แลว้เสร็จ) 4) ปรับปรงุซอ่มแซมหอพักนักศกึษาชายที ่11 (แลว้เสร็จ)

5) ปรับปรงุซอ่มแซมหอพักนักศกึษาหญงิที ่26 (แลว้เสร็จ) 6) ปรับปรงุซอ่มแซมหอพักนักศกึษาหญงิที ่17 (อยูร่ะหวา่ง

ด าเนนิการ) 

• การปรับปรงุสถานทีอ่อกก าลังกาย สนามกฬีา

1) กอ่สรา้งและซอ่มแซมสนามกฬีา (สระวา่ยน ้า สนามฟตุซอล) (แลว้เสร็จ)

2) ปรับปรงุซอ่มแซมอาคารพละศกึษาอเนกประสงค ์(อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ)

ฝ่ายโครงสรา้ง

พืน้ฐานและ

สิง่แวดลอ้ม

-

กลยุทธท์ ี ่4 การจดัการอาคารสถานทีแ่ละบา้นพกัทีเ่ส ือ่มโทรม (Residential renovation)

4.1 ปรับปรงุอาคารสถานที ่และทีพั่กอาศัยทีเ่สือ่มโทรม กลุม่ 2 OKR51 รอ้ยละความพงึพอใจของนักศกึษาและ

บคุลากรตอ่การจัดสภาพแวดลอ้มของ

มหาวทิยาลัย (ดา้นภมูทัิศน/์สภาพแวดลอ้ม)

75 ประเมนิสิน้ปีงบประมาณ 0 ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่แวดลอ้ม อยูร่ะหวา่งการออกแบบแบบส ารวจขอ้มลูใหม้คีวามเขา้ใจงา่ย และครอบคลมุภารกจิ

โครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่แวดลอ้ม  และเกีย่วขอ้งเชือ่มโยงตอ่การจัดสภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลัย

-

4.2 การปรับปรงุดา้นทีพั่กอาศัย และสาธารณูปโภคใหแ้ก่

บคุลากร นักศกึษา ไดอ้ยา่งเพยีงพอ และมี

ประสทิธภิาพ

4.3 การปรับปรงุป้ายบอกสถานทีต่า่ง ๆ ภายใน

มหาวทิยาลัยใหม้ลีักษณะเดยีวกันทัง้มหาวทิยาลัย

4.4 การวเิคราะห ์และการบรูณาการการใชป้ระโยชน์

อาคารสถานทีอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพและปลอดภัยตอ่

ผูใ้ชง้าน

ฝ่ายโครงสรา้ง

พืน้ฐานและ

สิง่แวดลอ้ม
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แผนงาน/โครงการ ประเภท รหสั ผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค์ 2564 2564 รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบหลกั กรรมการผูร้บัผดิชอบ

และตดิตาม

OKR OKR (OKR : Objective and Key Result) คา่เป้าหมาย ผลงาน

ความ

ส าเร็จ

แผน

วตัถปุระสงคท์ีส่อดคลอ้ง

กบั OKR กลุม่ 1

กลยุทธท์ ี ่5 จดัระบบรกัษาความปลอดภยัทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยน าระบบเทคโนโลยแีหง่อนาคตมาใช ้(Smart security)

5.1 วางระบบรักษาความปลอดภัยโดยการน าเทคโนโลยี

มาใช ้เชน่ การใชก้ลอ้งวงจรปิด และใชโ้ปรแกรม

ตดิตามตัวผูก้ระท าผดิใหค้รบทกุพืน้ทีเ่สีย่ง

กลุม่ 1 OKR57 รอ้ยละของอบุัตกิารณ์กรณีของการถูก

โจรกรรมลดลงจากปีทีผ่า่นมา

ลดลง

รอ้ยละ 1

ประเมนิสิน้ปีงบประมาณ 0 อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ ฝ่ายรักษาความ

ปลอดภัย

เป็นมหาวทิยาลัยตน้แบบ

รักษาความปลอดภัยทีทั่นสมัย

นายมรกต  พธิรัตน์

กลยุทธท์ ี ่6 จดัระบบจราจรใหมใ่หม้กีาร Zoning โดยพยายามแยกถนนเพือ่การสญัจรหลกัออกจากถนนแขนงยอ่ยทีเ่ขา้สูพ่ ืน้ทีก่ารศกึษา พืน้ทีก่ารบรกิาร

6.1 การศกึษา และปรับปรงุระบบจราจร และสถานทีจ่อด

รถรว่มของบคุลากรและนักศกึษา

กลุม่ 2 OKR58 รอ้ยละความพงึพอใจของนักศกึษาและ
บคุลากรตอ่การจัดการสภาพแวดลอ้มของ

มหาวทิยาลัย (ระบบจราจร)

80 ประเมนิสิน้ปีงบประมาณ 0 ประเมนิสิน้ปีงบประมาณ ฝ่ายรักษาความ

ปลอดภัย

-

6.2 การศกึษา และพัฒนาระบบการจราจรภายในพืน้ทีเ่ขต

การศกึษา และการก าหนดพืน้ทีท่ีร่ถไมส่ามารถเขา้ได ้

(Car free zone)

6.3 การพัฒนาดา้นกายภาพของพืน้ทีร่ะหวา่งอาคารใน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษา ใหม้คีวามตอ่เนือ่ง และเหมาะสม

ตอ่การเดนิเทา้ หรอืการใชจั้กรยาน

กลยุทธท์ ี ่7 เนน้นโยบายอนรุกัษพ์ลงังาน และสิง่แวดลอ้ม และผลกัดนัใหเ้กดิการด าเนนิการท ัว่ท ัง้มหาวทิยาลยั

7.1 การอนุรักษ์พลังงานโดยการใชพ้ลังงานแสงอาทติย์

และอปุกรณ์ประหยัดพลังงาน พรอ้มตดิตัง้ระบบ

อปุกรณ์ตดิตามการใชพ้ลังงานแบบเรยีลไทม์

กลุม่ 2 OKR59 รอ้ยละของปรมิาณไฟฟ้าทีป่ระหยัดไดจ้าก

โครงการอนุรักษ์พลังงาน

ลดลง

รอ้ยละ 3

ประเมนิสิน้ปีงบประมาณ 0 อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ ฝ่ายโครงสรา้ง

พืน้ฐานและ

สิง่แวดลอ้ม

-

กลยุทธท์ ี ่8 สรา้งเสถยีรภาพระบบสาธารณูปโภค

8.1 สรา้งมาตรการในการลดเหตขุัดขอ้งของการจา่ย

กระแสไฟฟ้า

กลุม่ 2 OKR60 จ านวนครัง้ของการเกดิเหตไุฟฟ้าลัดวงจร

จากสัตวแ์ละปัจจัยทางธรรมชาติ

30

(ไมเ่กนิ)

ประเมนิสิน้ปีงบประมาณ 0 อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ ฝ่ายโครงสรา้ง

พืน้ฐานและ

สิง่แวดลอ้ม

-

8.2 สง่เสรมิการลดการใชน้ ้าดบิ และน ้าประปาในกจิกรรม

ของมหาวทิยาลัย

กลุม่ 2 OKR61 รอ้ยละของปรมิาณน ้าทีผ่า่นการบ าบัดแลว้มา

ใชป้ระโยชน์

30 ประเมนิสิน้ปีงบประมาณ 0 อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ ฝ่ายโครงสรา้ง

พืน้ฐานและ

สิง่แวดลอ้ม

-

ประเด็นยุทธศาสตรท์ ี ่8 : ปรบัเปลีย่นองคก์รใหก้า้วเขา้สูยุ่คดจิทิลั (Digital Transformation) 3.57

กลยุทธท์ ี ่1 การพฒันาและวจิยัเชงิลกึดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

1.1 ยกระดับส านักเทคโนโลยดีจิทัิลใหเ้ป็น ICT Research

 center

กลุม่ 2 OKR62 จ านวนผลงานวจัิย/สิง่ประดษิฐ/์นวตักรรม

ดา้น Digital technology (เรือ่ง)

5 ประเมนิสิน้ปีงบประมาณ 0 อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ ฝ่ายดจิทัิล -

กลยุทธท์ ี ่2 การบม่เพาะภายในเพือ่สง่เสรมิใหเ้กดินวตักรรมทางดจิทิลั

2.1 การบม่เพาะภายใน เพือ่ใหเ้กดิ Internal Startup 

จากนักวจัิย บคุลากร และนักศกึษา

กลุม่ 2 OKR63 จ านวน Startup ทีเ่กดิขึน้ใหมใ่นแตล่ะปี 

(ราย)

2 4 5 1. EN Genius : ธรุกจิเทคโนโลยเีพือ่การศกึษา (Education Technology) แอปพลเิคชันรวบรวมขอ้สอบส าหรับทดสอบ

ความรูเ้พือ่ขอรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ระดับภาควีศิวกร

2. Dormup : ระบบทีจ่ะชว่ยเจา้ของกจิการในการจัดการขอ้มลูของหอพัก รวมทัง้การท าบัญช ีการตรวจสอบขอ้มลูของหอพัก

 หรอืแมก้ระท่ัง การจดมเิตอรน์ ้า / ไฟ และการสง่อเิล็กทรอนกิสบ์ลิใหก้ับผูพั้ก ท าใหเ้จา้ของกจิการมเีวลาและมคีวาม

สะดวกสบายมากขึน้มคีวามผดิพลาดของขอ้มลูนอ้ยลงสรา้งความเชือ่มันใหก้ับผูพั้ก ท าใหเ้กดิผลดตีอ่ผูป้ระกอบการ และ 

DormUpจะท าใหผู้ป้ระกอบการเป็นเสอืนอนกนิทีแ่ทจ้รงิ

3. ขนเกง่ : เป็นแพลตฟอรม์ใหบ้รกิารดา้นการขนสง่&โลจสิตกิส ์เพือ่ลดจ านวน “รถเทีย่วเปลา่” โดย “ขนเกง่” จะเป็นผูเ้ชือ่ม

โดยใชแ้พลตฟอรม์ออนไลน์ ระหวา่งผูท้ีข่ับรถบรรทกุขนสง่ทีต่อ้งวิง่รถเทีย่วเปลา่ ใหส้ามารถเขา้มาหางานขนเกง่ของเราเพือ่

เตมิเต็มเทีย่วเปลา่ของผูม้รีถ เสรมิสรา้งรายไดส้รา้งงานสรา้งอาชพี รวมทัง้ผูป้ระกอบการทีต่อ้งการขนสง่สนิคา้และลดตน้ทนุ

การขนสง่ไปในตัว

4.E132 CONEX : ระบบตรวจจับบคุคลทีอ่ าพรางอาวธุปืนเพือ่สรา้งความปลอดภัยกับหา้งรา้นและสง่เสรมิธรุกจิการประกันภัย

อาชญากรรม (CONcealed gun Exposur) นวตักรรม CONEX น าเทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ ์(Artificial Intelligence) มา

ประมวลผลเชงิลกึ (Deep Learning) เพือ่ตรวจจับบคุคลทีม่คีวามเสีย่งในการอ าพรางอาวธุปืนจากกลอ้ง CCTV และแจง้เตอืน

ไปยังบคุคลทีร่ะบใุหไ้ดรั้บขอ้ความแจง้เตอืนไมว่า่จะเป็นเจา้หนา้ที ่หรอืต ารวจแบบ Real time เพือ่ทีจ่ะรับมอืกับสถานการณ์

ดังกลา่วไดอ้ยา่งทันถ่วงทแีละลดการ เกดิความเสยีหายทัง้ทางดา้นรา่งกายและทรัพยส์นิโดยนวตักรรมจะถูกน าไปตดิตัง้

ควบคูก่ับกลอ้ง CCTV")

ฝ่ายดจิทัิล -

กลยุทธท์ ี ่3 การประสานกบัหนว่ยงานภายนอกเพือ่สรา้งนวตักรรมดา้นดจิทิลั

3.1 สรา้งความรว่มมอืกับภาครัฐและเอกชนในการพัฒนา

นวตักรรมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (Partnership in

 Social & business ICT solutions)

กลุม่ 2 OKR64 จ านวนโครงการ ICT solutions ทีม่คีวาม

รว่มมอืระหวา่งมหาวทิยาลัยกับหน่วยงาน

ภายนอก (สะสม)

10 13 5 จ านวนโครงการทีด่ าเนนิการเพิม่เตมิในปีปัจจบุัน (จ านวนโครงการเดมิสะสม 9 โครงการ)

1. โครงการพัฒนาระบบขอ้มลูแผนทีโ่ควดิ-19 จังหวดัขอนแกน่ รว่มกับ ส านักงานสาธารณสขุจังหวดัขอนแกน่

2. โครงการพัฒนาระบบสือ่สารขอ้มลูในลักษณะ Social Media กับบรษัิท อนิเทอรเ์น็ต ประเทศไทย จ ากัด ภายใต ้

One-Platform

3. โครงการสนับสนุนซอฟตแ์วรเ์พือ่การออกแบบรว่มกับบรษัิท canva จ ากัด

4. โครงการระบบชว่ยเหลอืผูใ้ชอ้อนไลน์รว่มกับ บรษัิท tawk.to  จ ากัด

ฝ่ายดจิทัิล -
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แผนงาน/โครงการ ประเภท รหสั ผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค์ 2564 2564 รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบหลกั กรรมการผูร้บัผดิชอบ

และตดิตาม

OKR OKR (OKR : Objective and Key Result) คา่เป้าหมาย ผลงาน

ความ

ส าเร็จ

แผน

วตัถปุระสงคท์ีส่อดคลอ้ง

กบั OKR กลุม่ 1

กลยุทธท์ ี ่4 การพฒันาระบบการท างานและการเรยีนรูด้ว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั

4.1 พัฒนาระบบงานแบบไรก้ระดาษในกระบวนการ

ท างานทางธรุการ การเรยีนการสอน

กลุม่ 1 OKR65 จ านวนงาน (Digital Workflow) ทีไ่ดรั้บ

การพัฒนาใหมห่รอืปรับปรงุ (สะสม)

19 22 5 - พัฒนากระบวนงานดจิทัิลอัตโนมัตเิพิม่เตมิ (สะสมถงึปี 2563 จ านวน 14 รายการ)

1. โครงการพัฒนาระบบกระบวนงานจัดหาและบรหิารจัดการพัสดดุจิทัิล (อยูร่ะหวา่งด าเนนิการการซือ้จัดจา้ง)

2. โครงการพัฒนาระบบกระบวนงานยมืและคนืเงนิดจิทัิล (อยูร่ะหวา่งด าเนนิการการซือ้จัดจา้ง)

3. โครงการพัฒนาระบบกระบวนงานขออนุมัตปิฎบิัตงิานนอกเวลาราชการดจิทัิล (อยูร่ะหวา่งการซือ้จัดจา้ง)

4. ระบบรับเงนิชว่ยเหลอื 10% (ปรับปรงุเพิม่ขดีความสามารถของระบบเดมิ-ส านักบรหิารและพัฒนาวชิาการ)

5. ระบบยืน่ค ารอ้ง on-line (REQ 12 forms-ส านักบรหิารและพัฒนาวชิาการ)

6. ระบบตดิตามหลักสตูร online (ส านักบรหิารและพัฒนาวชิาการ)

7. ระบบสอบวดัศักยภาพดจิทัิลของบคุลากร

8. ระบบบรจิาคทรัพยส์นิ

ฝ่ายดจิทัิล มกีารพัฒนาระบบงานและ

กระบวนการท างานใหม ่โดย

อาศัยเทคโนโลยดีจิทัิล

นายอ านาจ พรหมสตูร

4.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารจัดการ เชน่ 

ระบบบัญช ีระบบการเงนิ ระบบการพัสด ุระบบบคุลากร

 และระบบการจัดการศกึษา ทีเ่ชือ่มโยงระบบขอ้มลูถงึ

กันและใชง้านรว่มกันไดทั้ง้หมด

กลุม่ 2 OKR66 จ านวนระบบ (ERP) ทีไ่ดรั้บการพัฒนา 

(สะสม)

ด าเนนิการ

ลงระบบ ERP

ประเมนิสิน้ปีงบประมาณ 0 อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ ฝ่ายบรหิาร -

4.3 พัฒนาระบบขอ้มลูสารสนเทศเพือ่วางแผนการตลาด 

เชน่ การเรยีนรูต้ลอดชวีติ การรับเขา้นักศกึษาและ

บคุลากร ศษิยเ์กา่สัมพันธ ์เป็นตน้

กลุม่ 1 OKR67 จ านวนระบบ Business Intelligence เพือ่

สนับสนุนการวางแผนและการบรหิารจัดการ 

(สะสม)

10 12 5 - จัดท า Dashboard เพือ่เป็น Business Intelligence แลว้จ านวน ระบบ ประกอบดว้ย

• ดา้นการจัดการศกึษา

1. BI ขอ้มลูพืน้ฐานนักศกึษา

2. BI ขอ้มลูการลงทะเบยีน

3. BI ขอ้มลูคา่ธรรมเนียมการศกึษา

4. BI ขอ้มลูหลักสตูร

• ดา้นบคุลากร

5. BI ขอ้มลูพืน้ฐานบคุลากร

• ดา้นการเงนิการคลัง

6. BI ขอ้มลูเงนิยมืทดรองจา่ย

7. BI ขอ้มลูการจา่ยเงนิผา่น KKU Payment Hub

- พัฒนาระบบ Business Intelligent เพิม่เตมิ

1. ระบบรายงานผลการเดนิทางไปปฏบิัตงิาน (link)

2. ระบบสนับสนุนการบรหิารหลักสตูร (https://kku.world/checokku) (ส านักบรหิารและพัฒนาวชิาการ)

3. ระบบรายงานผลการปรับปรงุหลักสตูร (https://kku.world/kkucurriculum) (ส านักบรหิารและพัฒนาวชิาการ)

4. ระบบรายงานการยมืคนื Notebook (link) (ส านักหอ้งสมดุ)

5. ระบบรายงานการท างานของระบบ IT ของมหาวทิยาลัย (https://uptime-critical.kku.ac.th/) (ส านักเทคโนโลยดีจิทัิล) 

ฝ่ายดจิทัิล มกีารพัฒนาระบบงานและ

กระบวนการท างานใหม ่โดย

อาศัยเทคโนโลยดีจิทัิล

นายอ านาจ พรหมสตูร

4.4 พัฒนาหน่วยผลติบทเรยีนออนไลน์ (Production 

House) ทัง้ในระดับมหาวทิยาลัยและระดับคณะ

กลุม่ 2 OKR68 จ านวน Production House 3 4 5 1. ศนูยน์วตักรรมการเรยีนการสอน 

 2. KKU MedX

 3. คณะศลิปกรรมศาสตร์

 4. คณะบรหิารธรุกจิและการบัญชี

ฝ่ายการศกึษาและ

บรกิารวชิาการ

-

ประเด็นยุทธศาสตรท์ ี ่9 : การน ามหาวทิยาลยัสูค่วามเป็นนานาชาต ิ(Internationalization) 2.20

กลยุทธท์ ี ่1 การสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืกบัสถาบนัในตา่งประเทศเพือ่ยกระดบัดา้นการศกึษา วจิยั และบรกิาร (Global networking)

1.1 สรา้งความรว่มมอืกับมหาวทิยาลัยทีอ่ยูใ่นอันดับ 1 ใน

 400 ของโลกเพือ่ยกระดับมหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

(Strategic MOU)

กลุม่ 2 OKR69 จ านวนกจิกรรม/โครงการทีด่ าเนนิการตาม 

MOU กับมหาวทิยาลัยทีอ่ยูใ่นอันดับ 1 ใน 

400 ของโลก

45 18 2 1. MIT 2. Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore" 3. University of Edinburgh 4. 

University of Edinburgh  5. The University of Tokyo 6. Australian National University 7. Kyoto University 8. 

Tohoku University 9. University of York 10. University of Liverpool 11. Department of Computer and Systems 

Science, Stockholm University 12. Faculty of Health Sciences, Curtin University 13. Tufts University School of 

Dental Medicine 14. University of Tsukuba 15. Universitas Indonesia 16. College of Social Sciences, University of 

Hawaiʻi Mānoa 17. Hiroshima University 18. College of Marine and Environment Sciences James Cook University

ฝ่ายการตา่งประเทศ -

กลยุทธท์ ี ่2 การด าเนนิการเพือ่การจดัอนัดบั World University Ranking ทีสู่งข ึน้

2.1 เพิม่คะแนนการส ารวจ (Survey data) ของสถาบันจัด

อันดับ

กลุม่ 1 OKR70 ผลการจัดอันดับของ มข. โดยการจัดอันดับ

ของ THE หรอื QS World University 

Ranking หรอื CWTS Leiden

อันดับ 6 

ของประเทศ

 160 ของ

เอเชยีหรอื 

800-

1,000 ของ

โลก

4 5 ผลการจัดอันดับของ มข. โดยการจัดอันดับของ THE หรอื QS Ranking หรอื CWTS leiden มหาวทิยาลัยขอนแกน่อยูใ่น

อันดับที ่4

ฝ่ายวจัิยและ

บัณฑติศกึษา

เพือ่เพิม่อันดับ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ในการ

จัดอันมหาวทิยาลัยโลก

นายอ านาจ พรหมสตูร

2.2 เพิม่ศักยภาพของมหาวทิยาลัยโดยการยกระดับ

งานวจัิยทีม่คีวามรว่มมอืกับมหาวทิยาลัยระดับโลก 

เพือ่ยกระดับการอา้งองิ (Citation)

กลุม่ 1 OKR71 จ านวนสาขาวชิาของมข. ไดรั้บการจัดอันดับ

โดยการจัดอันดับของ THE หรอื QS World

 University Ranking หรอื Academic 

Ranking อืน่ๆ

6 6 4 สาขาวชิาของ มข. ไดรั้บการจัดอันดับโดยการจัดอันดับของ THE หรอื QS Ranking หรอื Academic Ranking อืน่ๆ 

ประกอบดว้ย

1. สาขา Education 2. สาขา Clinical pre-clinical & health

3. สาขา Physical sciences 4. สาขา Life sciences

5. สาขา Social Sciences 6. สาขา Engineering & technology

ฝ่ายวจัิยและ

บัณฑติศกึษา

เพือ่เพิม่อันดับ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ในการ

จัดอันมหาวทิยาลัยโลก

นายอ านาจ พรหมสตูร
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แผนงาน/โครงการ ประเภท รหสั ผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค์ 2564 2564 รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบหลกั กรรมการผูร้บัผดิชอบ

และตดิตาม

OKR OKR (OKR : Objective and Key Result) คา่เป้าหมาย ผลงาน

ความ

ส าเร็จ

แผน

วตัถปุระสงคท์ีส่อดคลอ้ง

กบั OKR กลุม่ 1

กลยุทธท์ ี ่3 สรา้งความรว่มมอืและการพฒันารว่มกนักบัประเทศในภมูภิาคอาเซยีน ท ัง้ดา้นการเรยีนการสอน การวจิยั การบรกิารวชิาการรวมถงึการรว่มสรา้งนวตักรรม

3.1 สรา้งความรว่มมอืและการพัฒนารว่มกันกับภมูภิาค

อาเซยีนและมหาวทิยาลัยในตา่งประเทศ โดยเนน้

มหาวทิยาลัยทีต่ดิอันดับโลก และมหาวทิยาลัยใน

ประเทศใกลเ้คยีง

กลุม่ 2 OKR72 รอ้ยละของจ านวนนักศกึษาตา่งชาตแิบบ 

Degree (Full-time) ทัง้ระดับ ป.ตร ีและ

ระดับบัณฑติศกึษาทีเ่พิม่ข ึน้

 5 

(จากปี 2563)

ประเมนิสิน้ปีงบประมาณ 0 ประเมนิสิน้ปีงบประมาณ (รอขอ้มลูนักศกึษาลงทะเบยีนในภาคเรยีนที ่1/2564)

ขอ้มลู ณ วนัที ่26 เม.ย.64 มจี านวนนักศกึษาตา่งชาตแิบบ Degree (Full-time) จ านวน 490 คน

ฝ่ายการตา่งประเทศ -

กลยุทธท์ ี ่4 สรา้งความเป็นนานาชาตทิ ัง้ดา้นบคุลากร นกัศกึษา และสภาพแวดลอ้ม (Environment)

4.1 สนับสนุนทนุการแลกเปลีย่นนักศกึษา ทัง้สว่นที่

ออกไปศกึษาตอ่ และสว่นทีเ่ขา้มาศกึษาตอ่ใน

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ (Outbound & Inbound 

exchange fund)

กลุม่ 2 OKR73 รอ้ยละของจ านวนนักศกึษาแบบ 

non-degree ทัง้ Outbound และ Inbound 

ระดับ ป.ตรแีละระดับบัณฑติศกึษาทีเ่พิม่ข ึน้

 5 

(จากปี 2563)

ประเมนิสิน้ปีงบประมาณ 0 สรปุผลการด าเนนิงาน ณ วนัที ่22 เม.ย.64

     ปี           2563        2564   

Inbound        796           109

Outbound    367            45    

Total               1,163         154

ฝ่ายการตา่งประเทศ -

ประเด็นยุทธศาสตรท์ ี ่10 : การบรหิารโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล (Good Governance) 2.50

กลยุทธท์ ี ่1 วางระบบการบรหิารจดัการดว้ยหลกัธรรมาภบิาล ใหเ้กดิท ัว่ท ัง้มหาวทิยาลยั (Good Governance for all Units)

1.1 การด าเนนิการดว้ยตนเองและการเป็นตัวอยา่งในการ

น าหลักการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการ

ด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐมาใชใ้นการ

บรหิารงานของอธกิารบดี

กลุม่ 2 OKR74 ผลการประเมนิคณุลักษณะของอธกิารบด ี 3.75 ประเมนิสิน้ปีงบประมาณ 0 อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ อธกิารบดี -

1.2 น าหลักการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการ

ด าเนนิการของหน่วยงานภาครัฐมาใชใ้นการ

บรหิารงานท่ัวทัง้มหาวทิยาลัย

กลุม่ 1 OKR75 ผลการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสใน

การด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 

โดยส านักงาน ป.ป.ช.

89 92.10 5 มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ไดค้ะแนนการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไดผ้ลประเมนิ 92.1 

คะแนน (ระดับ A) โดยผลการประเมนิตามตัวชีว้ดัการประเมนิ 10 ตัวชีว้ดั ดังนี ้โดยมผีลการประเมนิตามเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการ

ประเมนิ 3 เครือ่งมอื 

  1) ผลการประเมนิตามแบบวดัการรับรูข้องผูม้สีว่นไดเ้สยีภายใน (Internal Integrity and Transparency  Assessment : 

IIT) จ านวน 5 ตัวชีว้ดั ไดค้ะแนนเฉลีย่ รอ้ยละ 88.62 

  2) ผลการประเมนิตามแบบวดัการรับรูข้องผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : 

EIT) จ านวน 3 ตัวชีว้ดั ไดค้ะแนนเฉลีย่ รอ้ยละ 94.33 

  3) แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) จ านวน 2 

ตัวชีว้ดั ไดค้ะแนนเฉลีย่ รอ้ยละ 97.78

อธกิารบดี เพือ่ใหม้หาวทิยาลัยขอนแกน่

เป็นมหาวทิยาลัย

ทีม่ธีรรมาภบิาล

ดร.วชิัย ธัญญพาณชิย์

ประเด็นยุทธศาสตรท์ ี ่11 : เสรมิสรา้งความรว่มมอืเพือ่การพฒันา (Collaboration/Coordination Projects) 4.00

กลยุทธท์ ี ่1 จดัท าโครงการขนาดใหญร่ว่มกนัระหวา่งคณะ

1.1 โครงการศนูยก์ลางบรกิารทางการแพทย ์(Medical 

hub)

กลุม่ 2 OKR76 ความกา้วหนา้ของโครงการ เริม่

ด าเนนิการ

กอ่สรา้ง

เริม่ด าเนนิการกอ่สรา้ง 4 โครงการกอ่สรา้งอาคารศนูยบ์รกิารทางการแพทยช์ัน้เลศิ (Medical Hub) เป็นโครงการขนาดใหญท่ีส่ดุของ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ จะเริม่กอ่สรา้งในเร็วๆ นี ้ในวงเงนิกอ่สรา้ง  4,000 ลา้นบาท  บนพืน้ทีป่ระมาณ 32 ไร ่ โดยม ีบรษัิทค

รสิเตยีนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากัด (มหาชน) เป็นผูก้อ่สรา้ง บรษัิทสถาปนกิ 110 จ ากัด เป็นผูอ้อกแบบ และ บรษัิท เอทที ี

คอนซัลแตนท ์จ ากัด เป็นผูค้วบคมุโครงการ เมือ่กอ่สรา้งแลว้เสร็จจะเป็นโครงการทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิประโยชน์อยา่งยิง่ตอ่

ประชาชนในภมูภิาคตะวนัออกเฉียงเหนือรวมถงึภมูภิาคขา้งเคยีง

ฝ่ายบรหิาร -

1.2 โครงการฟารม์อัจฉรยิะ (Smart farming) กลุม่ 1 OKR77 จ านวนโครงการดา้นเกษตรอัจฉรยิะทีม่ี

การบรูณาการคณะวชิาจนเกดิการด าเนนิงาน

ในรปูแบบวสิาหกจิ

7 7 4 ผลผลติทีเ่กดิจากโครงการดา้นเกษตรอัจฉรยิะทีม่กีารบรูณาการคณะวชิาจนเกดิการด าเนนิงานในรปูแบบวสิาหกจิ 

ประกอบดว้ย 

1. นมอัดเม็ด A2+ 2. แคลเซยีมเสรมิอาหาร More Cal+ 3. ซปุไกบ่า้นสกัด และซปุไกส่กัดเคเคยวูนัโลวย์รูกิ แบบขวดและ

ถว้ย สตูรธรรมดาและใสก่ัญชง 4. Cannabis tea ชาแคนนาบสิ  5. portable sensor ตรวจคณุภาพดนิ ปุ๋ ย และหญา้หมัก

คา่ทีว่ดัได ้อณุหภมู ิความชืน้ ความเป็นกรด-ดา่ง 6. ไขแ่ดงผงปรงุรส โรยขา้ว  7. สารสกัดอัลบมูนิ จากไขไ่กพ่ืน้เมอืง

ฝ่ายวจัิยและ

บัณฑติศกึษา

เพือ่ใหบ้คุลากรของ

มหาวทิยาลัยจากทกุสว่นงาน

ไดท้ าโครงการขนาดใหญ่

รว่มกัน

ดร.วชิัย ธัญญพาณชิย์

1.3 โครงการศลิปวฒันธรรมและเศรษฐกจิสรา้งสรรค์ กลุม่ 1 OKR78 จ านวนสมาชกิประเทศในลุม่น ้าโขงทีเ่ขา้

รว่มกจิกรรมทางดา้นศลิปวฒันธรรมของ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

2 ประเมนิสิน้ปีงบประมาณ 0 อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ ฝ่ายศลิปวฒันธรรม

และเศรษฐกจิ

สรา้งสรรค์

เพือ่ใหบ้คุลากรของ

มหาวทิยาลัยจากทกุสว่นงาน

ไดท้ าโครงการขนาดใหญ่

รว่มกัน

ดร.วชิัย ธัญญพาณชิย์

กลุม่ 2 OKR79 จ านวนเครอืขา่ยชมุชนโดยรอบมหาวทิยาลัย

ในการมสีว่นรว่มในกจิกรรมทางดา้น

ศลิปวฒันธรรม

8 10 5 1. ชมุชนวดัป่าอดลุยสราม 2. ชมุชนสามเหลีย่ม 3. ชมุชนศรฐีาน 4. ชมุชนหนองแวงตาช ู5. ชมุชนแกน่พยอม 6. ชมุชนแกน่

ทอง 7. บา้นหนองกงุ 8. บา้นหนองหนิ 9. บา้นหัวทุง่ 10. ชมุชนโคกนางาม

ฝ่ายศลิปวฒันธรรม

และเศรษฐกจิ

สรา้งสรรค์

-

กลุม่ 2 OKR80 จ านวนผลติภัณฑแ์ละงานบรกิารเชงิ

สรา้งสรรคท์ีก่อ่ใหเ้กดิมลูคา่ทางเศรษฐกจิ 

โดยเชือ่มโยงกับการเรยีนการสอนทีส่ง่เสรมิ

การเรยีนรูจ้ากชมุชน

20 52 5 1. โครงการอบรมสรา้งสรรคผ์ลงานประตมิากรรม (โฮมดนิ ครัง้ที1่) มหาวทิยาลัยขอนแกน่นีเ้ป็นพืน้ทีส่ว่นกลางของทัง้ชมุชน 

และเชือ่มโยงเครอืขา่ยในลุม่น ้าโขง และในอาเซยีนไดอ้ยา่งด ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่กจิกรรมทางศลิปวฒันธรรม ซึง่เปิดกวา้ง

ใหก้ับประชาชน นสิติ นักศกึษาไดม้สีว่นรว่ม”  ซึง่มผีลงานจ านวน 51 ชิน้

2. โครงการปรับปรงุภมูทัิศน์โรงเรยีนสหีราชเดโชชัย

ฝ่ายศลิปวฒันธรรม

และเศรษฐกจิ

สรา้งสรรค์

-
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แผนงาน/โครงการ ประเภท รหสั ผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค์ 2564 2564 รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน ผูร้บัผดิชอบหลกั กรรมการผูร้บัผดิชอบ

และตดิตาม

OKR OKR (OKR : Objective and Key Result) คา่เป้าหมาย ผลงาน

ความ

ส าเร็จ

แผน

วตัถปุระสงคท์ีส่อดคลอ้ง

กบั OKR กลุม่ 1

1.4 โครงการเมอืงอัจฉรยิะ (KKU Smart City : KKUSC) กลุม่ 2 OKR81 จ านวนนวตักรรมทีส่ามารถบรกิารประชาชน

ผา่นระบบ Smart City Application (สะสม)

5 21 5 การด าเนนิการทีเ่พิม่เตมิในปีปัจจบุัน (สะสมจากปี 2563 จ านวน 14 รายการ)

1. ระบบขอ้มลูแผนทีผู่ต้ดิเชือ้โควดิ 19 จังหวดัขอนแกน่

2. ระบบวางแผนระงับเหตแุละป้องกันภัย แผนทีจ่ าลองสถานการณ์ส าหรับต ารวจ

3. โครงการตดิตัง้กลอ้งตรวจจับการเคลือ่นไหวในพืน้ทีเ่สีย่ง

4. KKU 3D campus สารสนเทศสามมติมิหาวทิยาลัยขอนแกน่สว่นพืน้ทีก่ารศกึษา

5. 3D Recreation Map สารสนเทศสามมติมิหาวทิยาลัยขอนแกน่สว่นพืน้ทีบ่รกิารสาธารณะ 

6. Virtual Booth System ดว้ยเทคโนโลย ีAugmented Realtity 

7. มข. วนัวานภาพเสมอืนจรงิ ดว้ยเทคโนโลย ีAugmented Realtity 

8. ศรจัีนทรว์นัวาน ดว้ยเทคโนโลย ีAugmented Realtity 

9. KKU Smart Safety ระบบสารสนเทศบรหิารจัดการความปลอดภัยของมหาวทิยาลัยขอนแกน่

10. ระบบภาพเสมอืนจรงิส าหรับบรหิารจัดการสาธารณุปโภค Augmented Reality for Facilities Management

11. ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์สัตวเ์ศรษฐกจิ จิง้หรดี

12. ระบบสารสนเทศภมูศิาสตรเ์ฝ้าระวงัภัยจากแมงและแมลง Vectorborn Information System

13. ระบบสารสนเทศการบรหิารจัดการขยะชมุชน ขยะตดิเชือ้ ขยะอเิล็กทรอนกิส์

ฝ่ายดจิทัิล -

1.5 การพัฒนาหลักสตูรตามกระบวนทัศน์ใหม ่(New 

Paradigm Curriculum) รว่มกันของคณะตา่งๆ

กลุม่ 2 OKR82 จ านวนหลักสตูรตามกระบวนทัศน์ใหม่ 1 2 5 1. หลักสตูรบรหิารธรุกจิบัณฑติสาขาวชิาผูป้ระกอบการดจิทัิล

2. หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ วทิยาลัยการปกครองทอ้งถิน่รว่มกับคณะวทิยาศาสตร์

ฝ่ายการศกึษาและ

บรกิารวชิาการ

-

2.75

54.97

ระดบัความส าเร็จของ OKR

ระดบัความส าเร็จของแผน (82 OKR) 
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 1 ปรับเปลีย่นการจัดการศกึษา (Education Transformation)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

5 5

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) ระดับ 4 100

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%)


12

OKR01 จ านวนหลักสตูรทมีกีารจัดการเรยีนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม ่(Learning Paradigm 

Curriculum)

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

1. หลักสตูรศกึษาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาคณติศาสตรศกึษา

2. หลักสตูรศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาคณติศาสตรศกึษา

3. หลักสตูรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมระบบอตัโนมัต ิหุน่ยนต ์และปัญญาประดษิฐ์

4. หลักสตูรบรหิารธรุกจิบัณฑติ สาขาวชิาผูป้ระกอบการดจิทัิล

5. หลักสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวทิยาการขอ้มลูและปัญญาประดษิฐ์

คณะทกุคณะ

ระยะเวลาด าเนนิการ

1 ตลุาคม 2563 - 30 กนัยายน 2564

สถานทีด่ าเนนิการ

คณะตา่งๆ

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

ตามทีม่หาวทิยาลัยขอนแกน่ไดม้ยีทุธศาสตรด์า้นการปรับเปลีย่นการจัดการศกึษา (Education Transformation) ซึง่การปรับเปลีย่นการจัดการศกึษา

จ าเป็นตอ้งมกีารพัฒนาใหส้อดคลอ้งกบักระบวนทัศน์ใหมท่างการศกึษา (New Education Paradigm) ไดแ้ก ่การพัฒนาอยา่งยัง่ยนื (Sustainable 

Development Goals: SDGs 2000 – 2030) ในยคุการเปลีย่นแปลงดจิทัิล (Digital Transformation Era) ดังนัน้ มหาวทิยาลัยจงึมคีวามจ าเป็นตอ้ง

พัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอนทีทั่นสมัยและเป็นประโยชน์ตอ่การประกอบอาชพีและสง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Lifelong Learning)

วตัถปุระสงค์

เพือ่ปรับเปลีย่นการจัดการศกึษาโดยเนน้การพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

หลักสตูร

รองอธกิารบดฝ่ีายการศกึษาและบรกิารวชิาการ

People : ดา้นการสง่มอบคณุคา่แกป่ระชาคม

1.1 การพัฒนาหลักสตูรสูก่ระบวนทัศน์ใหม ่(Learning Paradigm)

1.1.1 สง่เสรมิใหห้ลักสตูรของมหาวทิยาลัยปรับเปลีย่นวธิจัีดการเรยีนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR01 จ านวนหลักสตูรทมีกีารจัดการเรยีนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม ่(Learning Paradigm Curriculum)

กลุม่ 1
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

13 แผนงาน/โครงการ
1.1.1 สง่เสรมิใหห้ลักสตูรของ

มหาวทิยาลัยปรับเปลีย่นวธิจัีดการ

เรยีนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

ปัญหาอปุสรรค

1. คณะกรรมการรา่งหลักสตูรยังไมไ่ดศ้กึษาและท าความเขา้ใจองคป์ระกอบของหลักสตูรกระบวนทศิน์ใหม่

2. คณะกรรมการรา่งหลักสตูรยังมคีวามเขา้ใจวา่ คณะกรรมการกลั่นกรองพจิารณาเฉพาะประเด็นปลกียอ่ยของหลักสตูร และท าใหเ้สยีเวลา

3. การท าหลักสตูรกระบวนทัศน์ใหมจ่ าเป็นตอ้งมกีารปรับการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นส าคัญ เชน่ Flipped classroom, experiential learning 

เป็นตน้ 

    ซึง่ตอ้งอาศัยการลงทนุมากกวา่หลักสตูรแบบเดมิ ทัง้ในดา้นการพัฒนาบคุลากร งบประมาณและการรว่มมอืกบัภาคเอกชน 

แนวทางแกไ้ขปัญหา

1. จัดอบรมสมัมนาโดยวทิยากรทีม่คีวามเชีย่วชาญอยา่งตอ่เนื่อง

2. ปรับการท างานของคณะกรรมกลั่นกรองหลักสตูรใหเ้ป็นเชงิรกุ มคีลนีกิใหค้ าปรกึษากอ่นน าเสนอหลักสตูรเขา้คณะกรรมการกลั่นกรอง 

    รวมทัง้มกีารสญัจรของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสตูรไปยังคณะตา่งๆ เพือ่ใหค้ าปรกึษา

3. จัดใหม้กีารเสนอ concept note เพือ่ใหส้ภาวชิาการพจิารณากอ่นทีจ่ะท ารายละเอยีดหลักสตูร

4. สนับสนุนใหห้ลักสตูรเสนอเขา้รว่มในโครงการบัณฑติพันธใ์หมข่อง อว. ซึง่จะชว่ยแกปั้ญหาทัง้ดา้นงบประมาณ การพัฒนาบคุลากร และการรว่มมอื

กบัเอกชน

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
1. หลักสตูรศกึษาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาคณติศาสตรศกึษา

2. หลักสตูรศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาคณติศาสตรศกึษา

3. หลักสตูร Digital Entrepreneur (2564) (KKBS เจา้ภาพ) หลักฐานจากหนา้เว็บไซต์

4. หลักสตูรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาวศิวกรรมระบบอตัโนมัต ิหุน่ยนต ์และปัญญาประดษิฐ์

5. ด าเนนิการแตง่ตัง้คณะกรรมการา่งหลักสตูรปัญญาประดษิฐท์างการศกึษา (AI in Education)

6. ลงนามความรว่มมอืในการจัดท าหลักสตูร High Speed Train  

7. ด าเนนิการประชมุเพือ่จัดตัง้หลักสตูร Mini mba (creative city)
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 1 ปรับเปลีย่นการจัดการศกึษา (Education Transformation)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

เป้าหมาย
84 ประเมนิสิน้

ปีงบประมาณ

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%)

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%)


ไมร่ะบุ

OKR02 รอ้ยละความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ตีอ่บัณฑติทัง้ทางดา้นความสามารถเชงิวชิาชพีและ

คณุธรรม จรยิธรรม

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKRตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

ผูใ้ชบ้ัณฑติ นายจา้ง ผูป้ระกอบการ และผูบ้ังคับบัญชาทีม่ตีอ่คณุลักษณะของบัณฑติระดับปรญิญาตร ีโทและเอกทกุหลักสตูร

ระยะเวลาด าเนนิการ

1 ตลุาคม 2563 - 30 กนัยายน 2564

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

   ตามทีม่หาวทิยาลัยขอนแกน่ รว่มกบัส านักยทุธศาสตรอ์ดุมศกึษาตา่งประเทศ ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) ในนามรัฐบาลไทย 

และมหาวทิยาลัยทสคึบุะ (University of Tsukuba) ในนามรัฐบาลญีปุ่่ น เสนอโครงการใน APEC - HRDWG ตัง้แตปี่ ค.ศ. 2006 จนกระท่ังปัจจบุัน 

เพือ่ใชน้วัตกรรมในการพัฒนาทักษะการคดิขัน้สงูทีจ่ าเป็นส าหรับศตวรรษที ่21 มปีระเทศทีเ่ขา้รว่มในโครงการนี้มาตลอดจนกระท่ังในปี ค.ศ. 2018 ได ้

เสนอโครงการทีจ่ะพัฒนาทักษะการคดิทีม่คีวามจ าเป็นส าหรับการท างานในยคุการปฏวิัตอิตุสาหกรรม ยคุที ่4 (The 4th Industrial Revolution) ซึง่

สมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับ ยคุการปฏวิัตอิตุสาหกรรม ยคุที ่4 ประกอบดว้ย สมรรถนะทางดา้นดจิทัิล และสมรรถนะแหง่ความเป็นมนุษย ์ดังที ่OECD 

(2005) ไดบ้อกวา่ สมรรถนะแหง่ความเป็นมนุษยเ์ป็นองคป์ระกอบทีส่ าคัญทีท่ าใหป้ระสบความส าเร็จและสงัคมทีท่ างานไดด้ ีนอกจากนัน้จากกรอบ

มาตรฐานของ SEAMEO (Dom, Jahan, Isoda; 2017) กลา่ววา่การคดิอยา่งเป็นระบบหรอืเชงิตรรกนัน้เป็นเครือ่งมอืในการเอาชนะและกา้วขา้มความ

ทา้ทายของความหลากหลายในภมูภิาคตา่งๆ  เพือ่พัฒนาขดีความสามารถในการแขง่ขันและท าความเขา้ใจผูอ้ ืน่เพือ่สรา้งสงัคมทีป่รองดอง 

(Harmonious Society)

   โครงการดังกลา่วไดรั้บการจัดล าดับใหม้คีวามส าคัญสงูสดุใน APEC – HRDWG ชดุโครงการดังกลา่ว ไดเ้ชญิผูเ้ชีย่วชาญดา้นหลักสตูรทัง้ในและ

นอกกลุม่ประเทศ APEC มาประชมุสมัมนาเพือ่ก าหนดกรอบหลักสตูรทีจ่ะจัดการเรยีนการสอนเพือ่พัฒนาทักษะทีจ่ าเป็นทีเ่กีย่วขอ้งกบั ABCD (A = 

Artificial Intelligence, B = Blockchain, C = Cloud, D = Big Data) ซึง่ทัง้สีด่า้นนี้เป็นพืน้ฐานของ ทีจ่ าเป็นตอ้งการคดิเชงิค านวณ 

(Computational Thinking) และ การคดิเชงิสถติ ิ(Statistical Thinking) เรยีนรูเ้พือ่ใชง้านสิง่เหลา่นี้ไดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพ โดยเป็นกรอบ

หลักสตูรส าหรับชัน้ประถมศกึษา มัธยมศกึษาตอนตน้ และมัธยมศกึษาตอนปลาย ดังภาพที ่1 ยิง่ไปกวา่นัน้การเรยีนรู ้IoT (Internet of Things) 

อนิเตอรเ์น็ตในทกุสิง่ก็เป็นอกีเทคโนโลยหีนึง่ทีเ่ร ิม่มกีารพัฒนาและประยกุตใ์ชก้บัอปุกรณ์ตา่ง ๆ รอบตัวทีใ่ชใ้นชวีติประจ าวัน เหนือสิง่อืน่ใด 

   สบืเนื่องจากการประชมุรว่มระหวา่งสภามหาวทิยาลัยขอนแกน่ และผูบ้รหิารมหาวทิยาลัยขอนแกน่ เมือ่วันที ่ 22 สงิหาคม พ.ศ.2562 และการ

ประชมุสภามหาวทิยาลัย เมือ่วันที ่2 กนัยายน พ.ศ.2563 ทีผ่า่นมา ไดม้ขีอ้เสนอแนะใหม้หาวทิาลัยขอนแกน่พัฒนารายวชิาหรอืชดุรายวชิาทีพั่ฒนา

ทักษะคณุลักษณะทีเ่กีย่วขอ้งกบั ABCD จากความรว่มมอืในกลุม่ประเทศ APEC ทีก่ลา่วมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่มหาวทิยาลัยขอนแกน่เป็นผูน้ าและมี

เครอืขา่ยความรว่มมอืและผูเ้ชีย่วชาญในระดับนานาชาตทิีจ่ะพัฒนารายวชิาหรอืชดุรายวชิาทีเ่หมาะสมกบัการจัดการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลัย

ตอ่ไป

วตัถปุระสงค์

1.โครงการพัฒนารายวชิาศกึษาท่ัวไป ประกอบดว้ย ABCD (AI, Blockchain, Cloud, Big Data) เพือ่นักศกึษาทกุหลักสตูร

2. เพือ่ส ารวจรอ้ยละความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ตีอ่บัณฑติทัง้ทางดา้นความสามารถเชงิวชิาชพีและคณุธรรม จรยิธรรม

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

รอ้ยละ

รองอธกิารบดฝ่ีายการศกึษาและบรกิารวชิาการ

People : ดา้นการสง่มอบคณุคา่แกป่ระชาคม

1.1 การพัฒนาหลักสตูรสูก่ระบวนทัศน์ใหม ่(Learning Paradigm)

1.1.2 โครงการพัฒนารายวชิาศกึษาท่ัวไป ประกอบดว้ย ABCD (AI, Blockchain, Cloud, Big Data) เพือ่

นักศกึษาทกุหลักสตูร

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR02 รอ้ยละความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ตีอ่บัณฑติทัง้ทางดา้นความสามารถเชงิวชิาชพีและคณุธรรม 

จรยิธรรม

กลุม่ 2

23

https://kku.world/okr2564


แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

12

แผนงาน/โครงการ
1.1.2 โครงการพัฒนารายวชิา

ศกึษาท่ัวไป ประกอบดว้ย ABCD 

(AI, Blockchain, Cloud, Big 

Data) เพือ่นักศกึษาทกุหลักสตูร

14

1.โครงการพัฒนารายวชิาศกึษาท่ัวไป ประกอบดว้ย ABCD (AI, Blockchain, Cloud, Big Data) เพือ่นักศกึษา

ทกุหลักสตูร

 1.1) ประชมุคณะกรรมการพัฒนารายวชิาทีเ่นน้ Computational & Statistical Thinking และ ABCD

 1.2) จัดท าค าสัง่มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ที ่944/2563 เรือ่ง แตง่ตัง้คณะกรรมการพัฒนารายวชิาทีเ่นน้

Computational & Statistical Thinking และ ABCD

 1.3) คณะกรรมการบรหิารสถาบันการสอนวชิาศกึษาท่ัวไป อนุมัตริายวชิาใหม ่2 รายวชิา ประกอบดว้ย GE 341 

511 การคดิเชงิค านวณและเชงิสถติใินยคุดจิทัิล (Computational & Statistical Thinking in Digital Era) และ 

GE 341 512 เอบซีดี:ี นวัตกรรมดจิทัิลส าหรับชวีติ (ABCD: Digital Innovation for Life) (อยูใ่นระหวา่งเสนอ

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสตูร)

 1.4) แตง่ตัง้ประธานรายวชิา (อยูร่ะหวา่งการด าเนนิการ)

 1.5) ก าหนดทมีสนับสนุนการจัดท า Production เพือ่จัดการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ (อยูร่ะหวา่งการ

ด าเนนิการ)

ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

1.โครงการพัฒนารายวชิาศกึษาท่ัวไป ประกอบดว้ย ABCD (AI, Blockchain, Cloud, Big Data) เพือ่นักศกึษาทกุหลักสตูร

 ปัญหาอปุสรรค

 1. แมว้า่รายวชิาดังกลา่วจะมคีวามจ าเป็นส าหรับทักษะในอนาคต แตค่ณาจารยม์คีวามูค้วามเขา้ใจทีจ่ะชว่ยสอนยังมนีอ้ย 

 2. รายวชิาดังกลา่ว จ าเป็นตอ้งมกีารปฏบิัตจิรงิ แตเ่ป็นรายวชิาทีนั่กเรยีนชัน้ปีที ่1 และ 2 ของทกุคณะกวา่แปดพันคนทีต่อ้งเรยีนตามนโยบายของ

มหาวทิยาลัย แตด่ว้ยสถานการณ์ปัจจบุันตอ้งจัดการเรยีนการสอนเป็นแบบออนไลน์ ซึง่ยังขาดความพรอ้มเรือ่ง Production

 แนวทางแกไ้ขปัญหา

 1. เตรยีมการพัฒนาทมีอาจารยจ์ากคณะตา่งๆ และหน่วยงาน รวมทัง้การพัฒนาทมีผูช้ว่ยสอนทีเ่ป็นนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษา หรอืปรญิญาตรชีัน้ปี

ที ่4 หรอื 5

 2. พัฒนาทมีท า Production หลายทมี เพือ่ทีจ่ะเขา้ไปสนับสนุนการจัดท าสือ่การเรยีนการสอนในแตล่ะหวัขอ้ใหทั้นการเปิดสอนในปีการศกึษา 2565

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

13 รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 1 ปรับเปลีย่นการจัดการศกึษา (Education Transformation)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

7 5

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) ระดับ 3 71.42857143

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%)


12

13 แผนงาน/โครงการ
1.1.3 แกไ้ขกฎ ระเบยีบเพือ่

รองรับการจัดการศกึษาตาม

กระบวนทัศน์ใหม่

14

ไมร่ะบุ

ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

ปัญหาอปุสรรค

1. การใชก้ฏ ระเบยีบใหม่ๆ  จะมผีลกระทบทัง้บวกและลบตอ่กลุม่คนทีเ่กีย่วขอ้ง ท าใหย้ากตอ่การปฏบิัต ิ

2. การใชก้ฏ ระเบยีบใหม่ๆ  จะตอ้งมกีารพัฒนาระบบเทคโนโลยเีพือ่รองรับกบักฏ ระเบยีบใหเ้สร็จกอ่นการประกาศ ซึง่ท าใหย้ังไมส่ามารถใชก้ฏ 

ระเบยีบได ้

แนวทางแกไ้ขปัญหา

1. ท าความเขา้ใจกบัประชาคมเรือ่งกฏ ระเบยีบใหม่ๆ  กอ่นประกาศใช ้

2. ลงทนุพัฒนาระบบเทคโนโลยสีมัยใหมท่ีร่องรับการปรับเปลีย่นกฏ ระเบยีบในอนาคต

OKR03 จ านวนกฎ ระเบยีบ เพือ่รองรับการจัดการศกึษารปูแบบใหม ่(สะสม)

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

 (สะสม) 1. ระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน่ วา่ดว้ย การจัดการศกึษาตลอดชวีติ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ พ.ศ. 2562

 (สะสม) 2. ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน่ (ฉบับที ่1215/2563) เรือ่ง หลักเกณฑก์ารจัดการศกึษาตลอดชวีติ มหาวทิยาลัยขอนแกน่

 (สะสม) 3. ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน่ (ฉบับที ่1202/2563) เรือ่ง คา่ธรรมเนียมการศกึษาตลอดชวีติ มหาวทิยาลัยขอนแกน่

 (สะสม) 4. ระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน่ วา่ดว้ย การจัดการศกึษาหลักสตูรมากกวา่หนึง่ปรญิญา มหาวทิยาลัยขอนแกน่ พ.ศ. 2563

 (สะสม) 5. รา่ง ประกาศ (ฉบับที.่...../2563) เรือ่ง การเสนอขออนุมัตหิลักสตูร มหาวทิยาลัยขอนแกน่ (เพิม่เตมิ)

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
1.ด าเนนิการจัดท ารา่งประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ดังตอ่ไปนี้ 

  1.1 เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละแนวปฏบิัตใินการพจิารณาปิดหลักสตูร

  1.2 เรือ่ง คา่ธรรมเนียมการศกึษาตลอดชวีติ มหาวทิยาลัยขอนแกน่

  1.3 เรือ่ง คา่ใชจ้า่ยส าหรับการจัดการศกึษาตลอดชวีติ มหาวทิยาลัยขอนแกน่

  1.4 เรือ่ง หลักเกณฑก์ารจัดสรรเงนิคา่ธรรมเนียมการจัดการศกึษาตลอดชวีติ มหาวทิยาลัยขอนแกน่

คณะทกุคณะ และหน่วยงานตา่งๆ

ระยะเวลาด าเนนิการ

1 ตลุาคม 2563 - 30 กนัยายน 2564

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

ตามทีม่หาวทิยาลัยขอนแกน่ไดม้ยีทุธศาสตรด์า้นการปรับเปลีย่นการจัดการศกึษา (Education Transformation) ซึง่การปรับเปลีย่นการจัดการศกึษา

จ าเป็นตอ้งมกีารพัฒนาใหส้อดคลอ้งกบักระบวนทัศน์ใหมท่างการศกึษา (New Education Paradigm) แตใ่นการปฏบิัตงิานตา่งๆ ยังใชก้ฎ ระเบยีบ 

ขอ้บังคับแบบเดมิอยู ่ดังนัน้เพือ่สนับสนุนใหก้ารด าเนนิการบรรลเุป้าหมาย จงึจ าเป็นตอ้งมกีารปรับแกร้ะเบยีบกฎ ระเบยีบ ขอ้บังคับ

วตัถปุระสงค์

เพือ่แกไ้ขกฏ ระเบยีบเพือ่รับรับการจัดการศกึษาตามกระบวนทัศน์ใหม่

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

เรือ่ง

รองอธกิารบดฝ่ีายการศกึษาและบรกิารวชิาการ

People : ดา้นการสง่มอบคณุคา่แกป่ระชาคม

1.1 การพัฒนาหลักสตูรสูก่ระบวนทัศน์ใหม ่(Learning Paradigm)

1.1.3 แกไ้ขกฎ ระเบยีบเพือ่รองรับการจัดการศกึษาตามกระบวนทัศน์ใหม่

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR03 จ านวนกฎ ระเบยีบ เพือ่รองรับการจัดการศกึษารปูแบบใหม ่(สะสม)

กลุม่ 2
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 1 ปรับเปลีย่นการจัดการศกึษา (Education Transformation)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

เป้าหมาย
75 ประเมนิสิน้

ปีงบประมาณ

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%)

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%)


12

13 แผนงาน/โครงการ
1.1.4 สง่เสรมิใหนั้กศกึษาได ้

เรยีนรูใ้นสถานการณ์จรงิ 

(โครงการสหกจิศกึษาอาเซยีน ,

โครงการสหกจิศกึษา)   

14

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR04 รอ้ยละของบัณฑติทีม่งีานท าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ และศกึษาตอ่ภายในระยะเวลา 1 ปี

กลุม่ 2

รอ้ยละ

รองอธกิารบดฝ่ีายการศกึษาและบรกิารวชิาการ

People : ดา้นการสง่มอบคณุคา่แกป่ระชาคม

1.1 การพัฒนาหลักสตูรสูก่ระบวนทัศน์ใหม ่(Learning Paradigm)

1.1.4 สง่เสรมิใหนั้กศกึษาไดเ้รยีนรูใ้นสถานการณ์จรงิ (โครงการสหกจิศกึษาอาเซยีน ,โครงการสหกจิศกึษา

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

มหาวทิยาลัยในฐานะหน่วยงานภายใตก้ารก ากบัของรัฐและยังไดรั้บงบประมาณแผน่ดนิ โดยมพัีนธกจิเพือ่ผลติบัณฑติเพือ่ตอบสนองตอ่การพัฒนา

ประเทศในดา้นตา่งๆ ตามบทุธศาสตรช์าต ิดังนัน้การมหีลักสตูรในสาขาวชิาตา่งๆ เพือ่ผลติบัณฑติใหม้งีานท าจงึเป็นตัวชีว้ัดประสทิธภิาพของหลักสตูร

ของมหาวทิยาลัยหรอืสถาบันอดุมศกึษา

วตัถปุระสงค์

เพือ่ส ารวจภารวะการมงีานท าของบัณฑติทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ และศกึษาตอ่ภายในระยะเวลา 1 ปี

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

บัณฑติมหาวทิยาลัยขอนแกน่ทีส่ าเร็จการศกึษาในปีการศกึษา 2562-2563 (ปีงบประมาณ 2563: ต.ค. 62 - ก.ย.63)

ระยะเวลาด าเนนิการ

1 ตลุาคม 2563 - 30 กนัยายน 2564

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

OKR04 รอ้ยละของบัณฑติทีม่งีานท าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ และศกึษาตอ่ภายในระยะเวลา 1 ปี

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ ซึง่จะมกีารส ารวจและประเมนิเมือ่ส ิน้ปีงบประมาณ
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 1 ปรับเปลีย่นการจัดการศกึษา (Education Transformation)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

15 ประเมนิสิน้

ปีงบประมาณ

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%)

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%)


12

13 แผนงาน/โครงการ
1.1.5 การพัฒนาบทเรยีนออนไลน์

 (Online-Learning Course)

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

ปัญหาอปุสรรค

1. คณาจารยย์ังขาดความเขา้ใจเกีย่วกบัการพัฒนาบทเรยีนออนไลน์ทีเ่นน้การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนเป็นส าคัญ

2. คณาจารยม์ภีาระงานมาก ไมส่ามารถพัฒนา Production ทีจ่ะน ามาจัดการในระบบ LMS ได ้

แนวทางแกไ้ขปัญหา

1. จัดอบรมสมัมนาอยา่งตอ่เนื่อง 

2. จัดตัง้ Production House Unit

OKR05 จ านวนรายวชิาทีส่ามารถจัดการเรยีนรูอ้อนไลน์ไดทั้ง้รายวชิา

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

อยูร่ะหวา่งด าเนนิการและจะประเมนิสิน้ปีงบประมาณ

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
1. คูม่อืการจัดการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ทัง้รายวชิา ส าหรับเผยแพรเ่พือ่สรา้งความเขา้ใจในการจัดท า

รายวชิาทีจั่ดการเรยีนรูแ้บบออนไลน์

 2. สนับสนุนการจัดท า Production House Unit 

 3. รว่มมอืกบัศนูยน์วัตกรรมการเรยีนการสอนในการสนับสนุนการท า Production

คณะทกุคณะ

ระยะเวลาด าเนนิการ

1 ตลุาคม 2563 - 30 กนัยายน 2564

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

ในยคุแหง่การปฏวิัตอิตุสาหกรรม ยคุที ่4 (The 4th Industrial Revolution) ซึง่เป็นผลมาจากการปฏวิัตเิทคโนโลยคีรัง้ส าคัญ (Disruptive 

Technology) สง่ผลตอ่การจัดการศกึษาและการเรยีนรูเ้ป็นอยา่งมาก ประกอบกบัสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ 19 ตัง้แตป่ลายปี 2562 ท า

ใหเ้ป็นตัวเรง่การใชเ้ทคโนโลยมีาสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนในทกุระดับการศกึษา โดยเฉพาะในระดับอดุมศกึษา การจัดการเรยีนการสอนในชัน้

เรยีนแบบเดมิถกูแทนทีด่ว้ยการจัดการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ โดยทีค่ณาจารยย์ังไมไ่ดป้รับเปลีย่นกระบวนทัศน์ดา้นการเรยีนการสอน 

มหาวทิยาลัยจงึเห็นความส าคัญของการสนับสนุนใหค้ณาจารยส์ามารถใชร้ะบบการจัดการเรยีนรูท้ีอ่าศัยเทคโนโลย ี(Learning Management 

System: LMS) มาพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนในแตล่ะรายวชิาในรปูแบบออนไลน์

วตัถปุระสงค์

เพือ่สนับสนุนคณาจารยใ์หส้ามารถจัดการเรยีนรูอ้อนไลน์ไดทั้ง้รายวชิา โดยใชร้ะบบการจัดการเรยีนรูท้ีอ่าศัยเทคโนโลย ี(Learning Management 

System: LMS)

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

วชิา

รองอธกิารบดฝ่ีายการศกึษาและบรกิารวชิาการ

People : ดา้นการสง่มอบคณุคา่แกป่ระชาคม

1.1 การพัฒนาหลักสตูรสูก่ระบวนทัศน์ใหม ่(Learning Paradigm)

1.1.5 การพัฒนาบทเรยีนออนไลน์ (Online-Learning Course)

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR05 จ านวนรายวชิาทีส่ามารถจัดการเรยีนรูอ้อนไลน์ไดทั้ง้รายวชิา

กลุม่ 2
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 1 ปรับเปลีย่นการจัดการศกึษา (Education Transformation)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

12 7

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) ระดับ 2 58.33333333

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%)


12

13 แผนงาน/โครงการ
1.2.1 พัฒนาหลักสตูรทัง้ให ้

ปรญิญา (Degree) และไมไ่ดใ้ห ้

ปรญิญา (Non-degree) เพือ่การ

เรยีนรูต้ลอดชวีติ

ไมร่ะบุ

OKR06 จ านวนหลักสูตูร/รายวชิา หรอื โปรแกรม เพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

1. คณะบรหิารธรุกจิและการบัญช ีหลักสตูรบรหิารธรุกจิบัณฑติ วชิาเอกการจัดการผูป้ระกอบการ พาณชิยแ์ละนวัตกรรม
2. คณะบรหิารธรุกจิและการบัญช ีหลักสตูรบรหิารธรุกจิบัณฑติ วชิาเอกการตลาด
3. คณะบรหิารธรุกจิและการบัญช ีหลักสตูรบรหิารธรุกจิบัณฑติ สาขาการจัดการอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว
4. คณะบรหิารธรุกจิและการบัญช ีหลักสตูรบรหิารธรุกจิมหาบัณฑติ วชิาเอกการจัดการธรุกจิระหวา่งประเทศ
5. คณะบรหิารธรุกจิและการบัญช ีหลักสตูรบรหิารธรุกจิมหาบัณฑติ วชิาเอกการจัดการผูป้ระกอบการ พาณชิยแ์ละนวัตกรรม
6. คณะบรหิารธรุกจิและการบัญช ีหลักสตูรบรหิารธรุกจิมหาบัณฑติ วชิาเอกธรุกจิสขุภาพ
7. วทิยาลัยการปกครองทอ้งถิน่ หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ


รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
1. หลักสตูรทีม่กีารจัดการศกึษาตลอดชวีติ คณะบรหิารธรุกจิและการบัญช ีจ านวน 6 โปรแกรม

2. หลักสตูรทีม่กีารจัดการศกึษาตลอดชวีติ วทิยาลัยการปกครองทอ้งถิน่ จ านวน 1 โปรแกรม 

3. เสนอหลักสตูรภายใตโ้ครงการผลติบัณฑติพันธุใ์หม ่ปี 2564

คณะทกุคณะ

ระยะเวลาด าเนนิการ

1 ตลุาคม 2563 - 30 กนัยายน 2564

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

 การเรยีนรูต้ลอดชวีติเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลและ เป็นเป้าหมายส าคัญของการ ปรับเปลีย่นการศกึษา (Education Transformation) ของ

มหาวทิยาลัย การจัดการศกึษาเพือ่สนับสนุนการเรยีนรูต้ลอดชวีติมหีลายรปูแบบ รปูแบบทีส่ าคัญคอื การปรับเปลยีนกลุม่เป้าหมายของการจัด

การศกึษา แทนทีจ่ะเป็นกลุม่ทีส่ าเร็จการศกึษาระดับมัธยมศกึษาปีท ี6 เทา่นัน้ มกีารเพิม่การรับผูส้ าเร็จการศกึษาระดับมัธยมศกึษาตอนตน้ และผูท้ี่

ท างาน อกีรปูแบบคอื การเพิม่หลักสตูร non-degree ทีเ่นน้การ Reskills/Upskills ทีต่อบโจทยก์ารจา้งงานของรัฐบาล

วตัถปุระสงค์

1. เพือ่พัฒนาระบบสนับสนุนเพือ่จะสามารถตอบสนองผูเ้รยีนทีห่ลากหลายกวา่กลุม่เดมิ 

2. เพือ่พัฒนาระบบสนับสนุนในการตอบสนองหลักสตูรใหม่ๆ  ทัง้ degree และ non-degree ทีเ่นน้ การ Reskills หรอื Upskills 

3. เพือ่พัฒนาหลักสตูร non-degree เพือ่สรา้งโปรแกรมเมอร์

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

หลักสตูร/รายวชิา

รองอธกิารบดฝ่ีายการศกึษาและบรกิารวชิาการ

People : ดา้นการสง่มอบคณุคา่แกป่ระชาคม

1.2 การจัดการศกึษาตลอดชวีติ

1.2.1 พัฒนาหลักสตูรทัง้ใหป้รญิญา (Degree) และไมไ่ดใ้หป้รญิญา (Non-degree) เพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR06 จ านวนหลักสูตูร/รายวชิา หรอื โปรแกรม เพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ

กลุม่ 1

28
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

ปัญหาอปุสรรค

1. แตล่ะคณะทีท่ าหลักสตูรการศกึษาตลอดชวีติ ยังไมม่กีลุม่เป้าหมายผูเ้รยีนใหมท่ีช่ดัเจน ยังเป็นการน าหลักสตูรปกตมิาด าเนนิการในรปูแบบ

การศกึษาตลอดชวีติ 

2. หลักสตูรการศกึษาตลอดชวีติประเภท Pre-Degree ถา้นักเรยีนไมส่ามารถเขา้ศกึษาตอ่ในหลักสตูรทีเ่ชือ่มโยงกบัหลักสตูรการศกึษาตลอดชวีติ 

อาจจะเกดิผลกระทบตามมา 

แนวทางแกไ้ขปัญหา

1. เสนอจัดตัง้คณะกรรมการทีป่รกึษาของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสตูรทีม่ภีาคเอกชนรว่มดว้ย

2. ประชาสมัพันธ ์ท าความเขา้ใจกบัโรงเรยีนตา่งๆ วา่หลักสตูร Pre- Degree เป้าหมายหลักเป็นการใหนั้กเรยีน ม.ปลายทีย่ังไมส่ าเร็จการศกึษาไดม้า

ส ารวจความตอ้งการในมหาวทิยาลัย
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 1 ปรับเปลีย่นการจัดการศกึษา (Education Transformation)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

500 989

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) ระดับ 5 197.8

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%)


12

13 แผนงาน/โครงการ
1.2.2 โครงการอบรม

โปรแกรมเมอร ์

1.2.3 โครงการจัดตัง้

มหาวทิยาลัยดจิทัิล (KKU 

Academy , KKUX)

1.2.4 การจัดตัง้ Credit Bank

14

ไมร่ะบุ

ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

ปัญหาอปุสรรค

1. มหาวทิยาลัยยังขาดประสบการณ์และความเชีย่วชาญทีจ่ะออกแบบการบรกิารวชิาการในรปูแบบใหม่ๆ

2. ขาดความรว่มมอืกบัเอกชนและสถานประกอบการตา่งๆ 

แนวทางแกไ้ขปัญหา

1. จัดอบรมสมัมนาโดยใชว้ทิยากรจากภาคเอกชนและสถานประกอบการตา่งๆ 

2. สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืกบัภาคเอกชน และสถานประกอบการตา่งๆ

OKR07 จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร (คน)

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

1. อบรมเชงิปฏบิัตกิาร KKU AI for Healthcare in the post COVID-19 era

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
1. อบรมเชงิปฏบิัตกิาร KKU AI for Healthcare in the post COVID-19 era เมือ่วันที ่26-27 พฤษจกิายน 2563

 มจี านวนผูเ้ขา้รว่มอบรมจ านวน 989 คน

2. ประชมุหารอืการจัดท าโครงการสง่เสรมิประสบการณ์และสรา้งองคค์วามรูใ้นเทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ ์(A.I. 

Experiential Learning Programs) ระหวา่งเดอืนเมษายน-มถินุายน

ผูรั้บบรกิาร หรอืผูเ้รยีนในหลักสตูร เชน่ นักศกึษา อาจารย ์บคุลากรมหาวทิยาลัยขอนแกน่

ระยะเวลาด าเนนิการ

1 ตลุาคม 2563 - 30 กนัยายน 2564

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

การบรกิารทางวชิาการเป็นหนึง่ใน 4 ภารกจิหลักของมหาวทิยาลัย ซึง่เดมิมักจะอยูใ๋นรปูของการบรกิารวชิาการทีเ่ป็นผลมาจากการวจัิยและอยูใ่นรปู

สมัมนาและฝึกอบรมเป็นสว่นใหญ ่ปัจจบุัน การบรกิารวชิาการขยายขอบเขตเพือ่ตอบโจทยก์ารมงีานท าของประเทศซึง่ตอ้งการความรูแ้ละทักษะใหม่ๆ

 มหาวทิยาลัยจงึด าเนนิการบรกิารวชิาการในรปูแบบใหม ่ไดแ้ก ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติในรปูแบบตา่ง ๆ การเรยีนรูอ้อนไลน์ (Online Learning) การ

อบรมเพือ่ทบทวนทักษะหรอืเพิม่ทักษะ (Reskills/Upskills)

วตัถปุระสงค์

เพือ่บรกิารวชิาการในรปูแบบใหมเ่พือ่ตอบโจทยก์ารพัฒนาประเทศ

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

คน

รองอธกิารบดฝ่ีายการศกึษาและบรกิารวชิาการ

People : ดา้นการสง่มอบคณุคา่แกป่ระชาคม

1.2 การจัดการศกึษาตลอดชวีติ

1.2.2 โครงการอบรมโปรแกรมเมอร ์

1.2.3 โครงการจัดตัง้มหาวทิยาลัยดจิทัิล (KKU Academy , KKUX)

1.2.4 การจัดตัง้ Credit Bank

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR07 จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร (คน)

กลุม่ 2

30
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 1 ปรับเปลีย่นการจัดการศกึษา (Education Transformation)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

5 3

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) ระดับ 3 60

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%)


12

ไมร่ะบุ

OKR08 จ านวนหลักสตูรของมหาวทิยาลัย โดยพจิารณาจากความเขม้แข็งของมหาวทิยาลัย โอกาส และ

ความตอ้งการของประเทศ

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

1. หลักสตูรบรหิารธรุกจิบัณฑติสาขาวชิาผูป้ระกอบการดจิทัิล (คณะบรหิารธรุกจิและการบัญช)ี

2. Master of Science Program in Data Science and Artificial Intelligence (International Program) (คณะวทิยาศาสตร)์

3. หลักสตูรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมระบบอตัโนมัต ิหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(คณะวศิวกรรมศาสตร)์

คณะทกุคณะ

ระยะเวลาด าเนนิการ

1 ตลุาคม 2563 - 30 กนัยายน 2564

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

ในยคุแหง่การปฏวิัตอิตุสาหกรรม ยคุที ่4 (The 4th Industrial Revolution) ซึง่เป็นผลมาจากการปฏวิัตเิทคโนโลยคีรัง้ส าคัญ (Disruptive 

Technology) สง่ผลตอ่การจัดการศกึษาและการเรยีนรูเ้ป็นอยา่งมาก นอกจากนี้ประเทศไทยก าลังเขา้สูส่งัคมผูส้งูวัย และประกอบกบัสถานการณ์การ

แพรร่ะบาดของโรคโควดิ 19 ตัง้แตป่ลายปี 2562 ท าใหอ้าชพีและการท างานของคนในสงัคมโลกเปลีย่นไปโดยสิน้เชงิ สงัคมตอ้งเตรยีมทักษะ ความรู ้

 ทีจ่ะใชท้ างานในอนาคต ซึง่ยังไมรู่ว้า่คอือะไร หรอืขอ้จ ากดัของหลักสตูรแบบเดมิทีป่ระกอบอาชพีไดเ้พยีงอาชพีเดยีว อาจจะกลายเป็นหนึง่อาชพี

หรอืหนึง่งานตอ้งการความรูแ้ละทักษะเชงิบรูณาการจากหลายศาสตรห์รอืหลายสาขาวชิา

วตัถปุระสงค์

เพือ่สรา้งหลักสตูรใหม่ๆ  ทีต่อบสนองความตอ้งการของสงัคม

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

หลักสตูร

รองอธกิารบดฝ่ีายการศกึษาและบรกิารวชิาการ

People : ดา้นการสง่มอบคณุคา่แกป่ระชาคม

1.3 สรา้งหลักสตูรใหมต่ามความตอ้งการของสงัคม

1.3.1 "การสรา้งหลักสตูรของมหาวทิยาลัย โดยพจิารณาจากความเขม้แข็งของมหาวทิยาลัย โอกาส และความ

ตอ้งการของประเทศ เชน่

(1) สรา้งหลักสตูร Digital Entrepreneur

(2) สรา้งหลักสตูร Culinary Science 

(3) สรา้งหลักสูตูร AI in Healthcare

(4) สรา้งหลักสตูร  Education for AI

(5) สรา้งหลักสตูรบรูณศาสตรผ์ูส้งูวัย (Gerontology) "

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR08 จ านวนหลักสตูรของมหาวทิยาลัย โดยพจิารณาจากความเขม้แข็งของมหาวทิยาลัย โอกาส และความ

ตอ้งการของประเทศ

กลุม่ 2
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

13 แผนงาน/โครงการ
1.3.1 "การสรา้งหลักสตูรของ

มหาวทิยาลัย โดยพจิารณาจาก

ความเขม้แข็งของมหาวทิยาลัย 

โอกาส และความตอ้งการของ

ประเทศ เชน่

(1) สรา้งหลักสตูร Digital 

Entrepreneur

(2) สรา้งหลักสตูร Culinary 

Science 

(3) สรา้งหลักสูตูร AI in 

Healthcare

(4) สรา้งหลักสตูร  Education for

 AI

(5) สรา้งหลักสตูรบรูณศาสตรผ์ู ้

สงูวัย (Gerontology) "

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

ปัญหาอปุสรรค

1. คณาจารยใ์นมหาวทิยาลัยมคีวามคุน้เคยกบัการท าหลักสตูรเชงิวชิาการ

2. คณาจารยข์าดความเขา้ใจในการท าหลักสตูรทีเ่นน้ทักษะการท างาน เนื่องจากขาดความรว่มมอืกบัภาคเอกชนและสถานประกอบการ

แนวทางแกไ้ขปัญหา

1. รว่มกบัภาคเอกชนและสถานประกอบการในการจัดท าหลักสตูรใหม่ๆ

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
1. สภาด าเนนิการอนุมัต ิหลักสตูรบรหิารธรุกจิบัณฑติสาขาวชิาผูป้ระกอบการดจิทัิล

2. ประชมุหารอื โครงการ High Speed Train รว่มมอืกบัตา่งประเทศ เพือ่จะเปิดเป็นหลักสตูรใหม ่และลงนาม

ความรว่มมอืในการจัดท าหลักสตูร High Speed Train

3. ประชมุหารอื หลักสตูร Mini mba (creative city)
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 1 ปรับเปลีย่นการจัดการศกึษา (Education Transformation)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

เป้าหมาย
8,000 8,704

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) ระดับ 5 108.8

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%)


12

ไมร่ะบุ

OKR09 จ านวนนักศกึษาทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมเพือ่พัฒนาทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที ่21

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

• จ านวน 99 โครงการ/ กจิกรรม 

• จ านวนนักศกึษาทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม ทัง้ส ิน้ 8,704 คน

นักศกึษา ระดับปรญิญาตร ีมหาวทิยาลัยขอนแกน่

ระยะเวลาด าเนนิการ

ตลอดปีงบประมาณพ.ศ.2564

สถานทีด่ าเนนิการ

ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

กจิกรรมเพือ่พัฒนาทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที ่21 หมายถงึ การจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษา ดา้นการพัฒนาตนเอง ดา้นการพัฒนานเิวศและสงัคม 

ดา้นการพัฒนาจติใจ เพือ่พัฒนาทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที ่21 ดังนี้

(1) ทักษะการตระหนักรู ้(Literacy Skills)

(2) ทักษะเทคโนโลยสีารสนเทศ (Computing & ICT literacy)

(3) ทักษะการเรยีนรูอ้าชพีและการตระหนักรูท้างการเงนิ (Career learning & Financail literacy)

(4) ทักษะการตระหนักรูท้างสงัคม (Social awareness)

(5) ทักษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณและการคดิแกปั้ญหา (Critical thinking/Problem solving)

(6) ทักษะเชงินวัตกรรมและการคดิสรา้งสรรค ์(Creativity/Innovation)

(7) ทักษะการสือ่สาร (Communications)

(8) ทักษะความเป็นผูน้ าและการประสานความรว่มมอื (Leadership and Collaboration)

(9) ทักษะคณุธรรม (Compassion, Persistence/Grit)

วตัถปุระสงค์

1.เพือ่ใหนั้กศกึษามทัีกษะและสมรรถนะทีจ่ าเป็นในอนาคต

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

คน

รองอธกิารบดฝ่ีายพัฒนานักศกึษาและศษิยเ์กา่สมัพันธ์

People : ดา้นการสง่มอบคณุคา่แกป่ระชาคม

1.4 พัฒนานักศกึษาใหม้สีมรรถนะและทักษะทีจ่ าเป็นในอนาคต							

1.4.1 สง่เสรมิใหนั้กศกึษาเขา้รว่มกจิกรรมเพือ่พัฒนาทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที ่21

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR09 จ านวนนักศกึษาทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมเพือ่พัฒนาทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที ่21

กลุม่ 2
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

13 แผนงาน/โครงการ
1.4.1 สง่เสรมิใหนั้กศกึษาเขา้รว่ม

กจิกรรมเพือ่พัฒนาทักษะทีจ่ าเป็น

ในศตวรรษที ่21

1.4.2 เพิม่รปูแบบการเขา้รว่ม

กจิกรรมทีห่ลากหลายตามความ

สนใจของนักศกึษา

1.4.3 แกไ้ขปรับเปลีย่น

หลักเกณฑก์ารเขา้รว่มกจิกรรมการ

เรยีนรูแ้บบบรูณาการของ

นักศกึษามหาวทิยาลัยขอนแกน่

14

สรา้งโอกาสและประสบการณ์ในการเขา้รว่มกจิกรรมใหนั้กศกึษาสามารถเขา้รว่มผา่นชอ่งทางออนไลน์ไดต้าม

ความสนใจ โดยเขา้รว่มผา่นชอ่งทางออนไลน์ตา่งๆ เชน่ Thai Mooc , CUMooc และชอ่งทางอืน่ๆ และน าใบ

ประกาศนียบัตรมาขอเทยีบโอนหน่วยกจิกรรมผา่นชอ่งทางออนไลน์

ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ฉบับที ่364/2564

เรือ่ง หลักเกณฑก์ารเขา้รว่มกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบบรูณาการของนักศกึษามหาวทิยาลัยขอนแกน่

ไดป้รับเปลีย่นใหส้อดคลอ้งกบัทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที ่21 และการวัดผลลัพธใ์หเ้ขา้ถงึไดม้ากขึน้

ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

1. ปรับเปลีย่นรปูแบบและแนวทางการจัดกจิกรรมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความกา้วหนา้ของเทคโนโลยใีนปัจจบุันและรองรับสถานการณ์การแพรร่ะบาด

ของไวรัสโคโรนา

2. เพิม่ชอ่งทางการใหบ้รกิารนศ.ผา่นชอ่งทางออนไลน์ เพือ่ความสะดวกในการขอเทยีบโอนหน่วยกจิกรรม

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
1. สนับสนุนงบประมาณการจัดกจิกรรมนักศกึษาใหม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่พัฒนาทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที ่21

2. นักศกึษาเขา้รว่มกจิกรรมจะไดรั้บหน่วยกจิกรรมเพือ่สะสมและมผีลตอ่การส าเร็จการศกึษา

3. บันทกึและรวบรวมขอ้มลูจากคณะและหน่วยงานของทัง้มหาวทิยาลัย
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 1 ปรับเปลีย่นการจัดการศกึษา (Education Transformation)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

เป้าหมาย
5,500

85

8,689

72.22

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) ระดับ 4

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%)


12

13 แผนงาน/โครงการ
1.4.1 สง่เสรมิใหนั้กศกึษาเขา้รว่ม

กจิกรรมเพือ่พัฒนาทักษะทีจ่ าเป็น

ในศตวรรษที ่21

14

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR10 ผลการทดสอบสถมรรถนะของนักศกึษา

OKR10-1 ดา้นภาษาองักฤษ (จ านวนคน)

OKR10-2 ดา้นคอมพวิเตอร ์(รอ้ยละ)

กลุม่ 2

คน

รองอธกิารบดฝ่ีายการศกึษาและบรกิารวชิาการ

People : ดา้นการสง่มอบคณุคา่แกป่ระชาคม

1.4 พัฒนานักศกึษาใหม้สีมรรถนะและทักษะทีจ่ าเป็นในอนาคต							

1.4.1 สง่เสรมิใหนั้กศกึษาเขา้รว่มกจิกรรมเพือ่พัฒนาทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที ่21

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

ความสามารถทางภาษาและเทคโนโลยถีอืเป็นทักษะและสมรรถนะทีจ่ าเป็นในการเรยีนรูแ้ละการท างาน เพือ่ใหบ้ัณฑติทีจ่ะส าเร็จการศกึษาจาก

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ มทัีกษะดังกลา่ว จงึมนีโยบายใหนั้กศกึษาทกุคนตอ้งผา่นการสอบเพือ่ประเมนิทักษะและสมรรถนะดา้นภาษาองักฤษและ

คอมพวิเตอร์

วตัถปุระสงค์

เพือ่พัฒนานักศกึษาใหม้สีมรรถนะและทักษะทีจ่ าเป็นในอนาคต

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

นักศกึษาของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ในทกุระดับ

ระยะเวลาด าเนนิการ

1 ตลุาคม 2563 - 30 กนัยายน 2564

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

ไมร่ะบุ

ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

ปัญหาอปุสรรค: เนื่องจากจ าเป็นตอ้งมกีารจัดสอบออนไลน์ แตร่ะบบอนิเตอรเ์นตยังไมร่องรับการจัดสอบจ านวนมาก 

แนวทางแกไ้ขปัญหา: เสนอฝ่ายดจิทัิลเพือ่เตรยีมระบบอนิเตอรเ์นตเพือ่รองรับการจัดสอบส าหรับคนจ านวนมาก

OKR10 ผลการทดสอบสถมรรถนะของนักศกึษา

OKR10-1 ดา้นภาษาองักฤษ (จ านวนคน)

OKR10-2 ดา้นคอมพวิเตอร ์(รอ้ยละ)

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

1.จ านวนนักศกึษาทีม่ผีลคะแนนสอบภาษาองักฤษ ปีการศกึษา 2563 รวมทัง้ส ิน้ 8,689 คน ประกอบดว้ย

  1.1 KEPT จ านวน 7,996 คน 

  1.2 TOEFL-ITP จ านวน 50 คน 

  1.3 TOEIC จ านวน 629 คน 

  1.4 TOEFL iBT จ านวน 3 คน 

  1.5 IELTS จ านวน 11 คน 

2. ผลการทดสอบสถมรรถนะของนักศกึษา ดา้นคอมพวิเตอร ์รอ้ยละ 72.22

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
1.จ านวนนักศกึษาทีม่ผีลคะแนนสอบภาษาองักฤษ ปีการศกึษา 2563 KEPT, KEPTX, TOEFL-ITP, TOEFL iBT,

 TOEIC, IELTS รวมทัง้ส ิน้ 8,689 คน

2. ผลการทดสอบสถมรรถนะของนักศกึษา ดา้นคอมพวิเตอร ์(รอ้ยละ) โดยมจี านวนผูเ้ขา้สอบ 3,211 คน และ

จ านวนผูท้ีส่อบผา่น 2,319 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.22
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 1 ปรับเปลีย่นการจัดการศกึษา (Education Transformation)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

5,000 4,178

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) ระดับ 4 83.56

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%)


12

OKR11 จ านวนนักศกึษาทีเ่ขา้รว่มโครงการทีมุ่ง่เนน้การสรา้งจติสาธารณะ (คน)

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

•  จ านวน 4,178 คน นักศกึษาทีเ่ขา้รว่มโครงการสรา้งจติสาธารณะ

•  จ านวน 101 โครงการ กจิกรรมทีด่ าเนนิการเพือ่สง่เสรมิการสรา้งจติสาธารณะ

ไมร่ะบุ

นักศกึษา ระดับปรญิญา มหาวทิยาลัยขอนแกน่

ระยะเวลาด าเนนิการ

ตลอดปีงบประมาณพ.ศ. 2564

สถานทีด่ าเนนิการ

ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

สง่เสรมิใหนั้กศกึษาเขา้รว่มกจิกรรมทีมุ่ง่สง่เสรมิใหนั้กศกึษาเกดิจติส านกึในการชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ โอบออ้มอารเีห็นอกเห็นใจผูอ้ ืน่ รับผดิชอบตอ่สงัคมและ

สาธารณะสมบัตเิห็นแกป่ระโยชน์สว่นรวมเป็นส าคัญ ชว่ยเหลอืและเป็นทีพ่ ึง่ใหก้บันักศกึษาดว้ยกนัเอง ชว่ยเหลอืกจิกรรมของกลุม่หรอืองคก์รกจิกรรม

อืน่ๆโดยไมห่วังสิง่ตอบแทน รวมถงึกจิกรรมอทุศิเพือ่สงัคม ไดแ้ก ่กจิกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคมมุง่เนน้การพัฒนาพืน้ทีภ่ายนอกมหาวทิยาลัย การ

สรา้งสง่เสรมิอาชพีประชากร อาชพีในสงัคม การแกไ้ขปัญหาหรอืความเดอืดรอ้นของประชาชนในพืน้ทีร่อบมหาวทิยาลัยหรอืพืน้ทีภ่าค

ตะวันออกเฉียงเหนือ การลดความเหลือ่มล ้า การสง่เสรมิโอกาสทางการศกึษา การพัฒนาคณุภาพชวีติ และโอกาสอืน่ๆแกป่ระชากรพืน้ทีเ่ป้าหมาย

วตัถปุระสงค์

1. เพือ่ใหนั้กศกึษามจีติสาธารณะและจติอาสาตอ่สงัคมและสว่นรวม

2. เพือ่สง่เสรมิการจัดกจิกรรมนักศกึษาทีมุ่ง่เนน้ความรับผดิชอบจติสาธารณะและความเป็นผูน้ า

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

คน

รองอธกิารบดฝ่ีายพัฒนานักศกึษาและศษิยเ์กา่สมัพันธ์

People : ดา้นการสง่มอบคณุคา่แกป่ระชาคม

1.4 พัฒนานักศกึษาใหม้สีมรรถนะและทักษะทีจ่ าเป็นในอนาคต							

1.4.2 สง่เสรมิใหนั้กศกึษาเขา้รว่มกจิกรรมทีมุ่ง่เนน้การสรา้งจติสาธารณะ

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR11 จ านวนนักศกึษาทีเ่ขา้รว่มโครงการทีมุ่ง่เนน้การสรา้งจติสาธารณะ (คน)

กลุม่ 2
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

13 แผนงาน/โครงการ
1) โครงการกจิกรรม ดา้นการ

เสรมิสรา้งจติอาสาและจติ

สาธารณะ ตามแผน

2) กจิกรรมชว่ยเหลอืหน่วยงาน

อืน่ๆทัง้ภายในและภายนอก

มหาวทิยาลัย

3) นักศกึษามกี าหนดหลักเกณฑ์

ใหเ้ขา้รว่ม

4) อนุกรรมการสง่เสรมิกจิกรรมจติ

อาสาและจติสาธารณะ

14
กจิกรรมในลักษะจติอาสา หลายกจิกรรมไมส่ามารถด าเนนิการเพราะสถานการณ์การแพรร่ะบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) 

จงึวางแนวทางการแกไ้ขปัญหาดังนี้ 

1. ปรับเปลีย่นรปูแบบและแนวทางการจัดกจิกรรมใหม้คีวามหลากหลายและยดืหยุน่ในการจัดและเขา้รว่ม

2. เพิม่ชอ่งทางการใหบ้รกิารนศ.ผา่นชอ่งทางออนไลน์ เพือ่ความสะดวกในการขอเทยีบโอนหน่วยกจิกรรมทีไ่ปเขา้รว่มจากภายนอกหรอืหน่วยงานอืน่

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
1. คณะ/หน่วยงานจัดท าแผนกจิกรรม ดา้นการเสรมิสรา้งจติอาสาและจติสาธารณะ 

2. ขออนุมัตใิหห้น่วยกจิกรรม ผา่นระบบทะเบยีนกจิกรรมนศ. (ILP)

3. ด าเนนิการจัดกจิกรรมและมนัีกศกึษาเขา้รว่มกจิกรรม

4. บันทกึขอ้มลูการเขา้รว่มกจิกรรมของนักศกึษา ในระบบทะเบยีนกจิกรรมนักศกึษา (ILP)

5. รายงานผลกจิกรรมและจ านวนผูเ้ขา้รว่ม ใชข้อ้มลูจากระบบทะเบยีนกจิกรรมนักศกึษา

1. กจิกรรมทีจั่ด เชน่ การบรจิาคโลหติ มลูนธิ ิโรงพยาบาล หอ้งสมดุ สถานสงเคราะห ์

ผูด้อ้ยโอกาส เป็นตน้

2. นักศกึษาทีเ่ขา้รว่มสามารถขอเทยีบโอนหน่วยกจิกรรมดา้นจติอาสาและจติสาธารณะ ได ้

เป็นกรณีพเิศษ เพือ่น าขอ้มลูเขา้ระบบทะเบยีนกจิกรรมนักศกึษา

3. สามารถนับหน่วยกจิกรรมเพือ่ใชป้ระกอบการส าเร็จการศกึษาได ้

1. นักศกึษาทีไ่ดรั้บทนุการศกึษา / กูย้มืเงนิกองทนุเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา ถกูก าหนดให ้

เขา้มรว่มกจิกรรมจติอาสา

2. นักศกึษาทีถ่กูลงโทษทางวนัิยนักศกึษา ตอ้งเขา้รว่มกจิกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ตามที่

มหาวทิยาลัยก าหนด

แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการสง่เสรมิกจิกรรมจติอาสาและจติสาธารณะ อา้งถงึค าสัง่

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ที ่2548/2563 เรือ่งแตง่ตัง้คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนานักศกึษา ลง

วันที ่17 มนีาคม 2563 มหีนา้ทีส่ง่เสรมิใหนั้กศกึษามจีติสาธารณะและจติอาสา สง่เสรมิ

กจิกรรมจติอาสา จติสาธารณะ และการบ าเพ็ญประโยชน์ พัฒนาเครอืขา่ยจติอาสาของ

มหาวทิยาลัย ตดิตามความกา้วหนา้ของนักศกึษาทีต่อ้งเขา้รว่มกจิกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรอื

จติสาธารณะ ใหค้ าปรกึษาหรอืแนะน านักศกึษาทีม่ปัีญหาหรอือยูใ่นสภาวะเสีย่งในดา้นตา่งๆ 

น าเสนอขอ้มลูใหค้ณะกรรมการพัฒนานักศกึษาพจิารณาและด าเนนิการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง

ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 1 ปรับเปลีย่นการจัดการศกึษา (Education Transformation)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

เป้าหมาย
5 3.46

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) ระดับ 3 69.2

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%)
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13 แผนงาน/โครงการ
1) โครงการจา้งงานนักศกึษาใหม้ี

รายไดพ้เิศษระหวา่งเรยีนและเพิม่

ทักษะทางวชิาชพี

3) บรกิารรับสมัครนักศกึษาใหม้ี

รายไดพ้เิศษระหวา่งเรยีน

4) พัฒนาระบบฐานขอ้มลูการจา้ง

งานนักศกึษา

14

ไมร่ะบุ

สรปุสถติบิรกิารจัดหางานพเิศษระหวา่งเรยีน  ตลุา  63 - 24 มคี. 64 จ านวน  569 คน 

รับสมัครนักศกึษาทีส่นใจท างานหารายไดพ้เิศษระหวา่งเรยีน ลงทะเบยีนผา่นระบบออนไลน์ 

และคัดกรองนักศกึษาเขา้ท างานตามคณุสมบัตทิีร่ะบจุากนายจา้ง

ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

เนื่องจากสถานการณ์โควดิ-19 การจา้งงานนักศกึษาทีไ่ปท างานพเิศษภายในหน่วยงานมหาวทิยาลัยขอนแกน่ สามารถท าไดจ้ านวนนอ้ยลงเพราะ

หลากลักษณะงานมคีวามเสีย่งจงึไมส่ามารถสง่นักศกึษาไปท างานได ้จงึปรับงานเป็นลักษณะสือ่ดจิทัิลเพือ่รองรับการท างานลักษณะออรไลน์ใหไ้ด ้

มากขึน้

OKR12 รอ้ยละของนักศกึษาทีม่กีารจา้งงานระหวา่งเรยีนตอ่จ านวนนักศกึษาทัง้หมด

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

นศ.ท างานพเิศษไมนั่บซ า้ 1,113 คน ค านวณรอ้ยละจากจากจ านวนนักศกึษา ณ วันที ่22 ม.ีค.64 = 32,075 คน

ไดค้า่รอ้ยละของนักศกึษาทีม่กีารจา้งงานระหวา่งเรยีนตอ่จ านวนนักศกึษาทัง้หมด คอื รอ้ยละ  3.46

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
1.โครงการจา้งงานนักศกึษาเพือ่ใหม้รีายไดพ้เิศษระหวา่งเรยีน และเพิม่ทักษะทางวชิาชพี  จ านวน  544 คน 

  ชว่งวันที ่ 4 มกราคม - 9 เมษายน 64  และชว่งวันที ่17 พฤษภาคม - 31 มถินุายน 64

2. อยูร่ะหวา่งด าเนนิการรับสมัครนักศกึษาท างานพเิศษดา้นผลติสือ่การสอนและดจิทัิล ชว่งเดอืน เม.ย.-พ.ค.64

นักศกึษามหาวทิยาลัยขอนแกน่ ระดับปรญิญาตรี

ระยะเวลาด าเนนิการ

ตลอดปีงบประมาณพ.ศ.2564

สถานทีด่ าเนนิการ

ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

ดว้ยนักศกึษามหาวทิยาลัยขอนแกน่สว่นใหญม่ภีมูลิ าเนาอยูใ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจ านวนไมน่อ้ยทีผู่ป้กครองมฐีานะยากจน  

เมือ่นักศกึษาเขา้ศกึษาตอ่ในระดับอดุมศกึษาซึง่มคีา่ใชจ้า่ยในการศกึษาและการด ารงชวีติในมหาวทิยาลัยคอ่นขา้งสงู  จงึเป็นภาระทีห่นักยิง่ของ

ครอบครัว สอดรับกบัผลยทุธข์องมหาวทิยาลัยขอนแกน่ทีต่อ้งการใหนั้กศกึษามสีมรรถนะและทักษะทีจ่ าเป็นในอนาคต ทีเ่กดิจากมปีระสบการณ์ในการ

ท างานระหวา่งเรยีนดว้ยสว่นหนึง่ จงึจ าเป็นตอ้งมแีผนในการสง่เสรมิการจา้งงานของนักศกึษา

วตัถปุระสงค์

เพือ่สง่เสรมิใหนั้กศกึษามรีายไดพ้เิศษ มทัีกษะและประสบการณ์การท างานระหวา่งเรยีนผา่นการท างานในสถานทีป่ฏบิัตงิานจรงิ

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

รอ้ยละ

รองอธกิารบดฝ่ีายพัฒนานักศกึษาและศษิยเ์กา่สมัพันธ์

People : ดา้นการสง่มอบคณุคา่แกป่ระชาคม

1.4 พัฒนานักศกึษาใหม้สีมรรถนะและทักษะทีจ่ าเป็นในอนาคต							

1.4.3 สง่เสรมิการจา้งงานของนักศกึษา

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR12 รอ้ยละของนักศกึษาทีม่กีารจา้งงานระหวา่งเรยีนตอ่จ านวนนักศกึษาทัง้หมด

กลุม่ 2
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 1 ปรับเปลีย่นการจัดการศกึษา (Education Transformation)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

10 25

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) ระดับ 5 250

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%)


12

13 แผนงาน/โครงการ
1.5.1 มรีะบบสนับสนุนทัง้ทนุ 

อปุกรณ์ และหอ้งปฏบิัตกิาร

ตลอดจนแหลง่เรยีนรู ้

14

ไมร่ะบุ

ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

OKR13 รอ้ยละของนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษาทีไ่ดรั้บทนุสนับสนุนจากภายนอกทีส่อดคลอ้งกบัโจทย์

การพัฒนาประเทศ (เดมิ : รอ้ยละของนักศกึษาทีไ่ดรั้บ ทนุทีม่ผีลงานสงูกวา่เกณฑข์อง สกอ. ตอ่จ านวน

นักศกึษาทีไ่ดรั้บทนุทัง้หมด)

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

1. จ านวนนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษาทีไ่ดรั้บทนุหรอืการสนับสนุนจากภายนอกทีส่อดคลอ้งกบัโจทยก์ารพัฒนาประเทศ 25 คน

2. จ านวนนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษาทัง้หมดทีไ่ดรั้บทนุทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 164 คน

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

นักศกึษา / ภาครัฐ เอกชน

ระยะเวลาด าเนนิการ

1 ปี (ตลุาคม 2563 - กนัยายน 2564)

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

ไมร่ะบุ

วตัถปุระสงค์

1. เพือ่สง่เสรมิสนับสนุนการพัฒนาขอ้เสนอโครงการของนักศกึษาเพือ่ขอรับทนุสนับสนุนจากแหลง่ทนุภายนอก

2. เพือ่สนับสนุนอปุกรณ์ หอ้งปฏบิัตกิาร เครือ่งมอืวจัิย ใหก้บันักศกึษาและคณาจารย์

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

รอ้ยละ

รองอธกิารบดฝ่ีายวจัิยและบัณฑติศกึษา

People : ดา้นการสง่มอบคณุคา่แกป่ระชาคม

1.5 พัฒนาระบบศกึษาระดับบัณฑติศกึษา			

1.5.1 มรีะบบสนับสนุนทัง้ทนุ อปุกรณ์ และหอ้งปฏบิัตกิารตลอดจนแหลง่เรยีนรู ้

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR13 รอ้ยละของนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษาทีไ่ดรั้บทนุสนับสนุนจากภายนอกทีส่อดคลอ้งกบัโจทยก์าร

พัฒนาประเทศ (เดมิ : รอ้ยละของนักศกึษาทีไ่ดรั้บ ทนุทีม่ผีลงานสงูกวา่เกณฑข์อง สกอ. ตอ่จ านวนนักศกึษาที่

ไดรั้บทนุทัง้หมด)

กลุม่ 2
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ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 1 ปรับเปลีย่นการจัดการศกึษา (Education Transformation)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

10 5.93

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) ระดับ 2 59.3

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%)


12

13 แผนงาน/โครงการ
1.5.2 พัฒนาหลักสตูรระดับ

บัณฑติศกึษาทีม่คีณุภาพหรอื

ศักยภาพสงูทีต่อบโจทยก์าร

พัฒนาประเทศ

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

OKR14 รอ้ยละหลักสตูรทีม่คีณุภาพหรอืศักยภาพสงูในการพัฒนาตามเป้าหมายของประเทศ (เดมิปี 62:

รอ้ยละหลักสตูรทีอ่ยูใ่น Division 1)

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

1. จ านวนหลักสตูรทีม่คีณุภาพหรอืศักยภาพสงูในการพัฒนาเป้าหมายของประเทศ 15 หลักสตูร

2. จ านวนหลักสตูรทัง้หมด 253 หลักสตูร

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

นักศกึษา / ผูอ้ านวยการหลักสตูร

ระยะเวลาด าเนนิการ

1 ปี (ตลุาคม 2563 - กนัยายน 2564)

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

วตัถปุระสงค์

1. เพือ่พัฒนาหลักสตูรระดับบัณฑติศกึษาใหม้คีณุภาพ

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

รอ้ยละ

รองอธกิารบดฝ่ีายวจัิยและบัณฑติศกึษา

People : ดา้นการสง่มอบคณุคา่แกป่ระชาคม

1.5 พัฒนาระบบศกึษาระดับบัณฑติศกึษา			

1.5.2 พัฒนาหลักสตูรระดับบัณฑติศกึษาทีม่คีณุภาพหรอืศักยภาพสงูทีต่อบโจทยก์ารพัฒนาประเทศ

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR14 รอ้ยละหลักสตูรทีม่คีณุภาพหรอืศักยภาพสงูในการพัฒนาตามเป้าหมายของประเทศ (เดมิปี 62:รอ้ยละ

หลักสตูรทีอ่ยูใ่น Division 1)

กลุม่ 2
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 1 ปรับเปลีย่นการจัดการศกึษา (Education Transformation)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

เป้าหมาย
15 10.6

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) ระดับ 3 70.66666667

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%)


12

13 แผนงาน/โครงการ
1.5.3 มหีลักสตูร soft skill 

training ซึง่เป็น extra 

curriculum เพือ่การพัฒนา

นักศกึษา

14

ไมร่ะบุ

ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

OKR15 รอ้ยละของนักศกึษาไดผ้า่นการอบรม Soft skill มากขึน้

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

1. จ านวนนักศกึษาไดผ้า่นการอบรม Soft skill 535 คน

2. จ านวนนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษา 5,048 คน

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
1. จัดกจิกรรมเพิม่พูนความรูทั้กษะดา้นตา่งๆ ใหก้บันักศกึษา

นักศกึษา / ผูป้กครอง

ระยะเวลาด าเนนิการ

1 ปี (ตลุาคม 2563 - กนัยายน 2564)

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

ไมร่ะบุ

วตัถปุระสงค์

1. เพือ่สง่เสรมิสนับสนุนใหนั้กศกึษามทัีกษะทีน่อกเหนือหลักสตูรทีก่ าหนด

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

รอ้ยละ

รองอธกิารบดฝ่ีายวจัิยและบัณฑติศกึษา

People : ดา้นการสง่มอบคณุคา่แกป่ระชาคม

1.5 พัฒนาระบบศกึษาระดับบัณฑติศกึษา			

1.5.3 มหีลักสตูร soft skill training ซึง่เป็น extra curriculum เพือ่การพัฒนานักศกึษา

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR15 รอ้ยละของนักศกึษาไดผ้า่นการอบรม Soft skill มากขึน้

กลุม่ 2
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 1 ปรับเปลีย่นการจัดการศกึษา (Education Transformation)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

10 16.3

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) ระดับ 5 163

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%)


12

13 แผนงาน/โครงการ
1.5.4 พัฒนาระบบการรับ

นักศกึษาทีม่ศีักยภาพทัง้ในและ

ตา่งประเทศ (Active recruitment)

14

ไมร่ะบุ

ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

OKR16 รอ้ยละของนักศกึษาตา่งชาตแิละนักศกึษาไทยทีม่ศีักยภาพสงูเพิม่ขึน้

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

1. จ านวนนักศกึษาตา่งชาตแิละนักศกึษาไทยทีม่ศีักยภาพสงู 823 คน

2. จ านวนนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษา 5,048 คน

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

นักศกึษา / ภาครัฐ เอกชน

ระยะเวลาด าเนนิการ

1 ปี (ตลุาคม 2563 - กนัยายน 2564)

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

ไมร่ะบุ

วตัถปุระสงค์

1. เพือ่เป็นชอ่งทางในการรับนักศกึษาทีม่ศีักยภาพสงู ทัง้นักศกึษาไทยและตา่งประเทศ

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

รอ้ยละ

รองอธกิารบดฝ่ีายวจัิยและบัณฑติศกึษา

People : ดา้นการสง่มอบคณุคา่แกป่ระชาคม

1.5 พัฒนาระบบศกึษาระดับบัณฑติศกึษา			

1.5.4 พัฒนาระบบการรับนักศกึษาทีม่ศีักยภาพทัง้ในและตา่งประเทศ (Active recruitment)

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR16 รอ้ยละของนักศกึษาตา่งชาตแิละนักศกึษาไทยทีม่ศีักยภาพสงูเพิม่ขึน้

กลุม่ 2
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 2 ปรับเปลีย่นการท างานวจัิย (Research Transformation)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

0.55 0.61

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) ระดับ 5 110.9

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%)


12

ไมร่ะบุ

OKR17 จ านวนของบทความวจัิยทีไ่ดรั้บการตพีมิพใ์นระดับนานาชาต ิในวารสารทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู 

Scopus ตอ่จ านวนอาจารยป์ระจ า

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

1. จ านวนบทความวจัิยทีไ่ดรั้บการตพีมิพใ์นระดับนานาชาตใินวารสารทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู Scopus = 1,083 บทความ

2. จ านวนอาจารยป์ระจ า = 1,773 คน (อาจารยท์ีป่ฏบิัตงิาน ไมร่วมลกูจา้ง และ ไมร่วมลาประเภทตา่งๆ)

อาจารย ์นักศกึษา / ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน

ระยะเวลาด าเนนิการ

1 ปี (ตลุาคม 2563 - กนัยายน 2564)

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

ไมร่ะบุ

วตัถปุระสงค์

1. เพือ่สง่เสรมิสนับสนุนใหบ้คุลากรสามารถผลติผลงานวจัิยทีม่คีณุภาพ

2. เพือ่สนับสนุททนุวจัิยใหนั้กวจัิย

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

เรือ่ง

รองอธกิารบดฝ่ีายวจัิยและบัณฑติศกึษา

People : ดา้นการสง่มอบคณุคา่แกป่ระชาคม

2.1 เพิม่จ านวนนักวจัิยของมหาวทิยาลัย			

2.1.1 การเพิม่จ านวนและศักยภาพนักวจัิยของมหาวทิยาลัย โดยสรา้งระบบนักวจัิยพีเ่ลีย้ง (Mentorship) และ

การสรา้งเครอืขา่ยการวจัิยกบัสถาบันตา่งประเทศ

1) โครงการสนับสนุนเพือ่พัฒนาศนูยแ์ละสถาบันวจัิยสูก่ารแขง่ขันระดับโลก

2) โครงการสง่เสรมิการตพีมิพผ์ลงานวจัิยทีม่คีา่ citation สงู

3) โครงการ up skill & new skill for future researchers

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR17 จ านวนของบทความวจัิยทีไ่ดรั้บการตพีมิพใ์นระดับนานาชาต ิในวารสารทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู Scopus ตอ่

จ านวนอาจารยป์ระจ า

กลุม่ 2
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

13 แผนงาน/โครงการ
2.1.1 การเพิม่จ านวนและ

ศักยภาพนักวจัิยของมหาวทิยาลัย

 โดยสรา้งระบบนักวจัิยพีเ่ลีย้ง 

(Mentorship) และการสรา้ง

เครอืขา่ยการวจัิยกบัสถาบัน

ตา่งประเทศ

1) โครงการสนับสนุนเพือ่พัฒนา

ศนูยแ์ละสถาบันวจัิยสูก่ารแขง่ขัน

ระดับโลก

2) โครงการสง่เสรมิการตพีมิพ์

ผลงานวจัิยทีม่คีา่ citation สงู

3) โครงการ up skill & new skill 

for future researchers

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
1. จัดกจิกรรมเพือ่พัฒนาการเขยีนขอ้เสนอโครงการวจัิยใหก้บันักวจัิยใหม่

2. จัดใหม้พีีเ่ลีย้งนักวจัิย เพือ่ใหค้วามรู ้แนะน าการด าเนนิโครงการวจัิย

3. สนับสนุนการจัดตัง้ศนูยว์จัิย และ สถาบันวจัิย

4. สนับสนุนการรวมกลุ่ มุของนักวจัิยเพือ่การพัฒนาแผนงานวจัิย (Research Program)

5. จัดกจิกรรมสง่เสรมิสนับสนุนการตพีมิพผ์ลงานวจัิยในระดับนานาชาติ
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 2 ปรับเปลีย่นการท างานวจัิย (Research Transformation)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

36 28.25

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) ระดับ 3 78.5

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%)


12

13 แผนงาน/โครงการ
2.1.2 พัฒนาระบบสนับสนุนเพือ่

ยกระดับคณุภาพผลงานวจัิยและ

นวัตกรรม

14

ไมร่ะบุ

ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

OKR18 รอ้ยละของบทความวจัิยทีไ่ดรั้บการตพีมิพใ์นระดับนานาชาต ิในฐานขอ้มลู Scopus/ISI ทีอ่ยูใ่น

 Quartile 1

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

1. จ านวนบทความวจัิยทีไ่ดรั้บการตพีมิพใ์นระดับนานาชาตใินวารสารทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู Scopus และ ISI ทัง้หมด = 1,083 บทความ

2. จ านวนบทความทีอ่ยูใ่น Quartile 1 ของฐาน Scopus และ ISI = 306 บทความ

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
1. จัดกจิกรรมสง่เสรมิ สนับสนุน การเขยีนบทความเพือ่การตพีมิพใ์นวารสารวจัิยระดับนานาชาติ

2. จัดท าวารสารเพือ่รองรับการตพีมิพใ์นระดับนานาชาติ

3. สนับสนุนงบประมาณเพือ่การตพีมิพผ์ลงานวจัิยระดับนานาชาติ

4. จัดกจิกรรมสง่เสรมิการปรับปรงุภาษาโดยผูเ้ชีย่วชาญชาวตา่งชาติ

อาจารย ์นักศกึษา บคุลากร / ประชมุชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน

ระยะเวลาด าเนนิการ

1 ปี (ตลุาคม 2563 - กนัยายน 2564)

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

ไมร่ะบุ

วตัถปุระสงค์

1. เพือ่สง่เสรมิ สนับสนุน การตพีมิพผ์ลงานวจัิยในระดับนานาชาติ

2. เพือ่สง่เสรมิ สนับสนุน กจิกรรมเพือ่การพัฒนาบทความวจัิย

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

รอ้ยละ

รองอธกิารบดฝ่ีายวจัิยและบัณฑติศกึษา

People : ดา้นการสง่มอบคณุคา่แกป่ระชาคม

2.1 เพิม่จ านวนนักวจัิยของมหาวทิยาลัย			

2.1.2 พัฒนาระบบสนับสนุนเพือ่ยกระดับคณุภาพผลงานวจัิยและนวัตกรรม

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR18 รอ้ยละของบทความวจัิยทีไ่ดรั้บการตพีมิพใ์นระดับนานาชาต ิในฐานขอ้มลู Scopus/ISI ทีอ่ยูใ่น Quartile

 1

กลุม่ 2
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 2 ปรับเปลีย่นการท างานวจัิย (Research Transformation)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

เป้าหมาย
1,900 4,711

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) ระดับ 5 247.9

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%)


12

13 แผนงาน/โครงการ
2.1.3 เพิม่จ านวนนักวจัิยระดับ

บัณฑติศกึษาและนักวจัิยหลัง

ปรญิญาเอก

14

ไมร่ะบุ

ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

OKR19 จ านวนนักวจัิยระดับบัณฑติศกึษาและนักวจัิยหลังปรญิญาเอก (คน)

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

1. จ านวนนักศกึษา ป.โท = 3,137 คน

2. จ านวนนักศกึษา ป.เอก = 1,530 คน

3. จ านวนนักวจัิยหลังปรญิญาเอก = 44 คน

รวมจ านวนทัง้ส ิน้ 4,711 คน

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
1. จัดกจิกรรมเพือ่พัฒนาขอ้เสนอโครงการวจัิยใหก้บับคุลากร นักศกึษา

2. รับขอ้เสนอโครงการวจัิย

3. พจิารณาขอ้เสนอโครงการวจัิย และ สนับสนุนทนุวจัิย

4. ตดิตามประเมนิผลการด าเนนิโครงการวจัิย

5. สง่เสรมิสนับสนุนการตพีมิพผ์ลงานวจัิย

นักศกึษาระดับบัณฑติศกึษา นักวจัิยหลังปรญิญาเอก / ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน

ระยะเวลาด าเนนิการ

1 ปี (ตลุาคม 2563 - กนัยายน 2564)

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

ไมร่ะบุ

วตัถปุระสงค์

1. เพือ่สง่เสรมิและสนับสนุนทนุวจัิยใหก้บันักศกึษาระดับบัณฑติศกึษา และ นักวจัิยหลักปรญิญาเอก

2. เพือ่สง่เสรมิสนับสนุนการตพีมิพผ์ลงานวจัิย

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

คน

รองอธกิารบดฝ่ีายวจัิยและบัณฑติศกึษา

People : ดา้นการสง่มอบคณุคา่แกป่ระชาคม

2.1 เพิม่จ านวนนักวจัิยของมหาวทิยาลัย			

2.1.3 เพิม่จ านวนนักวจัิยระดับบัณฑติศกึษาและนักวจัิยหลังปรญิญาเอก

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR19 จ านวนนักวจัิยระดับบัณฑติศกึษาและนักวจัิยหลังปรญิญาเอก (คน)

กลุม่ 2
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 2 ปรับเปลีย่นการท างานวจัิย (Research Transformation)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

30 47

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) ระดับ 5 156.7

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%)


ไมร่ะบุ

OKR20 จ านวนโครงการวจัิยในรปูแบบแผนบรูณาการงานวจัิย (Research program) (สะสม)

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

1) อาจารย ์2) นักวจัิย /นักศกึษาระดับบัณฑติศกึษา 3) หน่วยงานวสิาหกจิ  4) ภาคเอกชน

ระยะเวลาด าเนนิการ

1 ปี (ตลุาคม 2563 - กนัยายน 2564)

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

    มหาวทิยาลัยขอนแกน่ เป็นมหาวทิยาลัยแหง่การวจัิยมุง่เนน้การพัฒนาองคค์วามรูใ้หมอ่ยา่งเป็นระบบเพือ่ตอบสนองยทุธศาสตรด์า้นการวจัิยของ

ประเทศ เริม่ตน้ทีก่ารพัฒนานักวจัิยใหม ่นักวจัิยรุน่กลาง นักวจัิยอาวโุส ผา่นกลไกการสนับสนุนทนุวจัิยหลากหลายรปูแบบ สนับสนุนการตพีมิพ์

เผยแพรผ่ลงานวจัิย ใหบ้รกิารเครือ่งมอืวจัิยทีม่สีมรรถนะสงูและใหบ้รกิารพืน้ทีเ่พือ่พัฒนางานวจัิยอยา่งครบวรจร รวมถงึการสง่เสรมิการพัฒนา

โครงการวจัิยขนาดใหญท่ีม่กีารบรูณาผลลัพธจ์ากโครงการยอ่ยๆอาศัยองคค์วามรูอ้ยา่งบรูณาการหลายศาสตร ์เพื่อิเพิม่ศักยภาพการท างานวจัิยรับรอง

การสรา้งนวัตกรรมใหม ่(Research for innovation) พัฒนาระบบบรูณาเพือ่สรา้งงานวจัิยทีต่อบโจทยป์ระเทศ (Non-profit organization) และสรา้ง

เครอืขา่ยความรว่มมอืกบัภาคธรุกจิและอตุสาหกรรม รวมถงึองคก์รทีไ่มแ่สวงหาผลก าไร 

   ยทุธศาสตรด์า้นการวจัิยของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ภายใตก้ารด าเนนิงานของฝ่ายวจัิยและบรกิารวชิาการ การเพิม่จ านวนโครงการวจัิยในรปูแบบ

ของแผนบรูณางานวจัิย ถอืเป็นยทุธศาสตรส์ าคัญทีม่หาวทิยาลัยด าเนนิการขับเคลือ่นอยา่งเรง่ดว่น ซึง่โครงการวจัิยบรูณาการเป็นโครงการขนาดใหญ่

เนน้ความรว่มมอืของหลากสาขาวชิาและครบวงจร มกีารวางแผนการด าเนนิงานอยา่งชดัเจนและเนน้การท างานอยา่งตอ่ เพือ่ปรับเปลีย่นการท างาน

วจัิยตามความสนใจของนักวจัิยเป็นการท างานตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารและตามปัญหาของประเทศ สามารถใชอ้งคค์วามรูด้า้นการวจัิยเพือ่

พัฒนาและตอบโจทยใ์หญท่ีม่ผีลกระทบสงู (Impact) และสามารถใชไ้ดจ้รงิเพือ่แกไ้ขปัญหาในพืน้ทีแ่ละประเทศอยา่งยัง่ยนื เกดิการพัฒนาตอ่ยอด

เป็นนวัตกรรมสูช่มุชนและสรา้งวสิาหกจิตอ่ชมุชน สงัคม และประเทศ เพือ่ยกระดับรายไดข้องประชากรใหห้ลดุพน้จากประเทศกบัดักรายไดป้านกลาง

สูป่ระเทศทีม่รีายไดส้งู

   การด าเนนิโครงการวจัิยในรปูแบบแผนบรูณาการในปีงบประมาณ 2562 มหาวทิยาลัยด าเนนิการสนับสนุนโครงการวจัิยบรูณาการขนาดใหญอ่ยา่ง

นอ้ย 3 โครงการ ไดแ้ก ่โครงการวจัิยกญัชาเพือ่ประโยชน์ทางการแพทยส์ูก่ารเป็นสถาบันวจัิยกญัชาแบบครบวงจร โครงการลดการเผาใบออ้ยอยา่ง

ยัง่ยนืโดยการเพิม่มลูคา่และจัดการใบออ้ยอยา่งมปีระสทิธภิาพทีร่ะยะเก็บเกีย่ว และโครงการวจัิยและพัฒนาการขับเคลือ่นเศรษฐกจิฐานรากดว้ยการ

เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ มาตรฐานฟารม์ และการพัฒนาชอ่งทางการตลาดของเนื้อไกส่ขุภาพ ซึง่ทัง้ 3 โครงการเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย

วตัถปุระสงค์

   1.เพือ่สรา้งแรงจงูใจในการรวมกลุม่เป็นทมีวจัิยลักษณะสหสาขาผลงานวจัิยสามารถแกปั้ญหาหรอืตอบโจทยข์นาดใหญข่องสงัคมได ้

   2.เพือ่พัฒนาระบบบรูณาการเพือ่การสรา้งงานวจัิยทีต่อบโจทยป์ระเทศ

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

โครงการ

(Double click เพือ่เลอืกรายการ)

People : ดา้นการสง่มอบคณุคา่แกป่ระชาคม

2.2 สง่เสรมิใหเ้กดิโครงการวจัิยขนาดใหญท่ีท่ างานวจัิยเป็นทมีและท างานตอ่เนื่อง (Research programs)

2.2.1 สรา้งระบบและแรงจงูใจใหนั้กวจัิยรวมกลุม่เป็นทมีวจัิย (Research program)

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR20 จ านวนโครงการวจัิยในรปูแบบแผนบรูณาการงานวจัิย (Research program) (สะสม)

กลุม่ 1
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

12

13 แผนงาน/โครงการ
2.2.1 สรา้งระบบและแรงจงูใจให ้

นักวจัิยรวมกลุม่เป็นทมีวจัิย 

(Research program)

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

   จ านวนโครงการ Research program จ านวนทัง้ส ิน้ 47 โครงการ 1) การพัฒนาผผลติภัณฑเ์สรมิอาหารเพือ่สขุภาพจากเนื้อและไขไ่กพ่ืน้เมอืงไทย

พันธุป์ระดูห่างด า 2) ศนูยเ์ครอืขา่ยวจัิยดา้นการปรับปรงุพันธุแ์ละโอมกิสท์างสตัว ์3) แนวทางการตรวจคัดกรองและตดิตามความผดิปกตขิองผูส้งูอายุ

และผูท้ีม่คีวามบกพรอ่งทางการเคลือ่นไหว 4) ศนูยว์จัิยและพัฒนาการตรวจวนิจิฉัยทางหอ้งปฏบิัตกิารทางการแพทย ์(ศวป.) 5) การพัฒนากลยทุธ์

การเพิม่ผลผลติไบโอไฮโดรเจนและมเีทนจากวัสดฐุานชวีภาพ 6) การพัฒนาระบบการพยาบาลผูป่้วยบาดเจ็บในยคุดจิติอล 7) โรคทีน่ าโดยพาหะ 8) 

การเพิม่คณุภาพชวีติและจติใจของผูป่้วยทีม่อีาการปวดเรือ้รัง มะเร็ง หรอืเนื้องอกทางระบบกระดกู กระดกูสนัหลัง และเนื้อเยือ่ออ่น 9) ผลของพฤกษ

เคมจีากเปลอืกสม้ตอ่โรคไมต่ดิตอ่เรือ้รังในเซลลเ์พาะเลีย้งและสตัวท์ดลอง 10) ศนูยว์จัิยโรคเขตรอ้น : การวจัิยและพัฒนานวัตกรรมโรคพยาธใิบไม ้

ตับแบบบรูณาการ 11) โรคสมองเสือ่มและปัจจัยเสีย่ง 12) การพัฒนาระบบการดแูลรักษาผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองโป่งพองในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 13) การศกึษาปฏกิริยิาของโฮสตต์อ่ไวรัสกอ่โรคตดิเชือ้ทีม่ยีงุเป็นพาหะ ไวรัสกอ่มะเร็ง และกลไกการยับยัง้ไวรัสดว้ยสารสกดั

สมนุไพร 14) การศกึษาวจัิยดา้นคลนิกิในโรคหนังแข็ง 15) ปัจจัยเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรคหลอดเลอืดสมอง 16) การพัฒนาระบบบรกิารโรคลมชกัแบบ

ครบวงจร 17) การวจัิยและพัฒนาต ารับยาไทยส าหรับการรักษาและป้องกนัการเกดิกลุม่โรคความจ าเสือ่มและโรคซมึเศรา้ 18) วัสดคุารบ์อนฟังกช์นั

พเิศษจากของเหลอืใชท้างการเกษตร 19)  ชิน้สว่นอปุกรณ์ไฟฟ้าประสทิธภิาพสงูทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มจากวัสดเุหลอืใชใ้นธรรมชาต ิ20) การ

พัฒนาวัสดทุรโิบอเิล็กทรกิจากวัสดคุอมโพสติยางธรรมชาตเิพือ่เก็บเกีย่วพลังงานเชงิกล 21) วัสดกุกัเก็บพลังงานปรสทิธภิาพสงู การสงัเคราะหแ์บะ

การค านวณเชงิควอนตัม 22) นาโนเทอราโนสตกิส ์: การพัฒนาวัสดนุาโนเพือ่การวนิจิฉัยและรักษาโรคในระยะแรกเริม่ 23) ดจิติอลไบโอเซนเซอร์

เพือ่ใชต้รวจวัดโลหะปรอทและสารออกาโนฟอตเฟสและคารบ์าเมต โดยใชค้วามรูท้างเคมไีฟฟ้ารว่มกบัเทคโนโลยนีาโน 24) การพัฒนาเครือ่งจักร

ส าหรับกระบวนการการแปรรปูผลผลติทางการเกษตรเป็นสารสกดัส าหรับชมุชน 25) การศกึษาวจัิยและประยกุตใ์ชพ้ลังงานทดแทนเพือ่น าไปสู่

เศรษฐกจิชวีภาพ 26) การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติพชืเศรษฐกจิทีส่ าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 27) การปรับตัวของอตุสาหกรรมการ

ทอ่งเทีย่วและบรกิารในลุม่แมน่ ้าโขงภายใตส้ถานการณ์โรคระบาด COVID-19 28) การสงัเคราะหอ์นภาคเงนินาโนดว้ยสารสกดัธรรมชาต ิส าหรับการ

พัฒนาวัสดใุนทางการเกษตรและสิง่แวดลอ้ม 29) สารพษิ จลุชพีและสารเตมิในอาหารในปศสุตัวแ์ละสตัวน์ ้า เพือ่เป็นอาหารปลอดภัย 30) การจัดการ

ยโูทรฟิเคชัน่ในทะเลสาบน ้าจดื : เพือ่ใหป้ระเทศไทยบรรลเุป้าหมายการพัฒนาอยา่งยัง่ยนืที ่6.3 31) การพัฒนานวัตกรรมเพือ่ยกระดับความสามารถ

ความเชือ่มโยงระหวา่งคณุภาพอากาศ PM 2.5 และสขุภาพของประชาชนในจังหวัดขอนแกน่ 32) การพัฒนานวัตกรรมจากวัสดพุืน้เมอืงป้องกนัฝุ่ น PM

 2.5 และสารโลหะหนักพรอ้มชดุตรวจ Bio sensor ในฤดกูาลตา่ง ๆ 33) นวัตกรรมของการออกก าลังกายเพือ่ผูส้งูวัย34) การวจัิยและพัฒนานวัตกรรม

การจัดการขยะชมุชนแบบมสีว่นรว่มของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 35) การพัฒนาสง่เสรมิสขุภาพและคณุภาพชวีติของคนวัยแรงงาน 36) การจัดการ

มลพษิและเพิม่มลูคา่วัสดเุหลอืทิง้เพือ่ความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม 37) งานวจัิยขัน้แนวหนา้ส าหรับเคมวีัสดคุณุสมบัตหินา้ทีพ่เิศษขัน้สงู 38) 

การศกึษาความหลากหลายทางชวีภาพและอนุกรมวธิานของพชื สตัว ์และจลุนิทรยี ์เพือ่น าไปใชป้ระโยชน์และการจัดการสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 39) 

การวจัิยและนวัตกรรมวัสดนุาโนเพือ่พลังงานและสิง่แวดลอ้ม 40) โครงการโปรตนีและโปรตโิอมกิสเ์พือ่การพาณชิยแ์ละอตุสาหกรรม 41) การเพิม่

ประสทิธภิาพการผลติออ้ยในเกษตรนเิวศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 42) ศนูยว์จัิยและพัฒนาโครงสรา้งมลูฐานอยา่งยัง่ยนื 43) สถาบันวจัิยเพือ่พัฒนา

สมรรถนะมนุษยแ์ละการเสรมิสรา้งสขุภาพ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ปี 2564 44) การพัฒนาระบบสนับสนุนงานวจัิยและนวัตกรรมเพือ่แกไ้ขปัญหาโรค

พยาธใิบไมต้ับและมะเร็งทอ่น ้าดแีบบบรูณาการ45) การพัฒนาระบบควบคมุสภาพแวดลอ้มโรงเรอืนแบบอตัโนมัตแิละการควบคมุการปลกูผักแบบ

แมน่ย าโดยใชเ้ทคโนโลยอีนิเตอรเ์น็ตส าหรับสรรพสิง่และเทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ ์46) การประเมนิและพัฒนาสายพันธุก์ญัชาในสภาพโรงเรอืน

เพือ่ประโยชน์ทางการแพทย ์ปีที ่2 47) การประเมนิและพัฒนาสายพันธุก์ญัชงเพือ่การแพทย ์และอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง ปีที ่1  

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
1. จัดกจิกรรมสง่เสรมิการรวมกลุ่ มุของคณาจารยเ์พือ่พัฒนาขอ้เสนอโครงการวจัิย

2. เสนอขอ้เสนอกโครงการวจัิยเพือ่ขอรับการพจิารณาสนับสนุนทนุวจัิย

3. คณะกรรมการพจิารณาสนับสนุนงบประมาณเพือ่การวจัิย

4. ตดิตามประเมนิผลการด าเนนิโครงการวจัิย

5. สง่เสรมิสนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานวจัิย และ การน าไปใชป้ระโยชน์
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 2 ปรับเปลีย่นการท างานวจัิย (Research Transformation)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

0.80 0.477

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) ระดับ 2 59.63

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%)


12

13 แผนงาน/โครงการ
2.2.1 สรา้งระบบและแรงจงูใจให ้

นักวจัิยรวมกลุม่เป็นทมีวจัิย 

(Research program)

14

ไมร่ะบุ

ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

OKR21 จ านวนงบประมาณดา้นการวจัิย (พันลา้นบาท)

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

1. งบประมาณเงนิรายได ้มข. จ านวน 142,911,500 บาท

2. งบประมาณแหลง่ทนุ PMU + basic fund จ านวน 266,758,071 บาท

3. งบประมาณจากแหลง่ทนุภายนอก จ านวน 56,860,204 บาท

4. งบประมาณจากตา่งประเทศ จ านวน 11,109,490 บาท

รวมงบประมาณวจัิยทัง้ส ิน้ จ านวน 477,639,265 บาท

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
1. จัดกจิกรรมสง่เสรมิการรวมกลุม่ของคณาจารยเ์พือ่พัฒนาขอ้เสนอโครงการวจัิย

2. เสนอขอ้เสนอกโครงการวจัิยเพือ่ขอรับการพจิารณาสนับสนุนทนุวจัิย

3. คณะกรรมการพจิารณาสนับสนุนงบประมาณเพือ่การวจัิย

4. ตดิตามประเมนิผลการด าเนนิโครงการวจัิย

5. สง่เสรมิสนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานวจัิย และ การน าไปใชป้ระโยชน์

อาจารย ์นักศกึษา บคุลากร / ประชาชน ชมุชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน

ระยะเวลาด าเนนิการ

1 ปี (ตลุาคม 2563 - กนัยายน 2564)

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

     การวจัิย หมายถงึ การศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์หรอืทดลองอยา่งมรีะบบ โดยอาศัยอปุกรณ์ หรอืวธิกีาร เพือ่ใหพ้บขอ้เท็จจรงิ หรอืหลักการไปใชใ้น

การตัง้กฎ ทฤษฎ ีหรอืแนวทางในการปฏบิัต ิ

     การวจัิยทางวทิยาศาสตรห์มายถงึ การส ารวจ วเิคราะห ์ทดลองอยา่งมรีะบบและเป็นขัน้ตอนดว้ยอปุกรณ์หรอืวธิพีเิศษเกีย่วกบัธรรมชาต ิสิง่มชีวีติ 

ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิตลอดจนสิง่ทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรค์

ข ึน้มาดว้ยความรู ้หรอืประสบการณ์ เพือ่เสนอความรูใ้หม ่เพือ่สขุภาพอนามัย ความผาสกุและความเจรญิ กา้วหนา้ของมนุษยชาติ

     การวจัิยทางสงัคมศาสตร ์หมายถงึ การศกึษาคน้ควา้หาความจรงิดว้ยระบบและวธิกีารทางวทิยาศาสตรเ์กีย่วกบั พฤตกิรรม ปรากฏการณ์ หรอื

ปฏกิริยิา ตลอดจนความรูส้กึนกึคดิของมนุษยแ์ละสงัคม

เพือ่ใหท้ราบถงึความรูแ้ละความจรงิทีจ่ะน ามาแกไ้ขปัญหาของสงัคม หรอืกอ่ใหเ้กดิความรูใ้หม

     ในแตล่ะปีงบประมาณมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ไดจั้ดสรรงบประมาณเพือ่การสนับสนุนกจิกรรมดา้นการวจัิยกวา่ 100 ลา้นบาท โดยมอบหมายใหร้อง

อธกิารบดฝ่ีายวจัิยและบัณฑติศกึษาเป็นผูค้วบคมุ ก ากบัดแูล และมอบหมายนโยบายในการด าเนนิการเพือ่ใหบ้รรลตุามเป้าหมายทีก่ าหนดไวต้าม 

OKRs ปัจจบุัน ฝ่ายวจัิยและบัณฑติศกึษา ไดส้นับสนุนงบประมาณเพือ่เป็นทนุในการพัฒนาขอ้เสนอโครงการใหก้บัคณาจารย ์เพือ่การรวมกลุม่เป็น

โครงการวจัิยในลักษณะแผนงานวจัิย (Research Program) หรอืในลักษณะของ ศนูยว์จัิย สถาบันวจัิย เพือ่ใหส้ามารถเสนอขอ้เสนอโครงการและ

ไดรั้บทนุวจัิยจากแหลง่ทนุภายนอกมากขึน้

วตัถปุระสงค์

1. เพือ่สนับสนุนใหเ้กดิการรวมกลุ่ มุของคณาจารยใ์นการพัฒนาขอ้เสนอโครงการในลัษณะแผนงานวจัิย (Research Program)

2. เพือ่เป็นทนุวจัิยในการพัฒนาขอ้เสนอโครงการใหส้ามารถเสนอของบประมาณจากแหลง่ทนุภายนอกเพิม่ขึน้

3. เพือ่สง่เสรมิสนับสนุนในการเผยแพรผ่ลงานวจัิยในรปูแบบตา่งๆ

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

พันลา้นบาท

รองอธกิารบดฝ่ีายวจัิยและบัณฑติศกึษา

People : ดา้นการสง่มอบคณุคา่แกป่ระชาคม

2.2 สง่เสรมิใหเ้กดิโครงการวจัิยขนาดใหญท่ีท่ างานวจัิยเป็นทมีและท างานตอ่เนื่อง (Research programs)

2.2.1 สรา้งระบบและแรงจงูใจใหนั้กวจัิยรวมกลุม่เป็นทมีวจัิย (Research program)

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR21 จ านวนงบประมาณดา้นการวจัิย (พันลา้นบาท)

กลุม่ 2
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 2 ปรับเปลีย่นการท างานวจัิย (Research Transformation)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

50 35

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) ระดับ 3 70

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%)


ไมร่ะบุ

OKR22 จ านวนการใชป้ระโยชน์จากการวจัิยและพัฒนาในดา้นสาธารณะและนโยบาย (โครงการ)

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

อาจารย ์/ ประชาชน ชมุชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน

ระยะเวลาด าเนนิการ

1 ปี (ตลุาคม 2563 - กนัยายน 2564)

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

     การใชป้ระโยชน์งานวจัิย เป็นการด าเนนิกจิกรรมตามแผนนงานการตดิตามและประเมนิผลการน าโครงการวจัิยทีส่นับสนุนและบรหิารจัดการโดย

ฝ่ายวจัิยและบัณฑติศกึษา ไปใชป้ระโยชน์อยา่งเป็นรปูธรรม มหีลักฐานการน างานวจัิยไปใชป้ระโยชน์ เชน่ รปูถา่ย หนังสอืเชญิ หนังสอืแสดงความ

ตอ้งการหรอืเอกสารทีแ่สดงไดว้า่มกีารน าผลงานวจัิยไปใชจ้รงิ ซึง่การใชป้ระโยชน์งานวจัิยสามารถจ าแนกได ้๔ มติ ิไดแ้ก ่การใชป้ระโยชน์เชงิ

วชิาการ การใชป้ระโยชน์เชงินโยบาย การใชป้ระโยชน์เชงิชมุชน/สงัคม และการใชป้ระโยชน์เชงิพาณชิย์

     การใชป้ระโยชน์เชงินโยบาย หมายถงึ พจิารณาจากการมหีลักฐานการน าขอ้มลูไปประกอบการตัดสนิใจในการบรหิาร/ก าหนดนโยบาย

     การใชป้ระโยชน์เชงิชมุชน/สงัคม หมายถงึ พจิารณาจากการมหีลักฐานการถา่ยทอดเทคโนโลยทีีไ่ดจ้ากงานวจัิยในชมุชน/ทอ้งถิน่ ไดรั้บหนังสอื

เรยีนเชญิใหค้วามรูจ้ากชมุชน/องคก์ร/ หน่วยงานในพืน้ทีต่า่ง ๆ

     การใชป้ระโยชน์เชงิพาณชิย ์หมายถงึ พจิารณาจากการมหีลักฐานการเจรจาทางธรุกจิ ไมนั่บการยืน่/จดทะเบยีนคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญา

วตัถปุระสงค์

1. เพือ่สง่เสรมิ สนับสนุน การน าผลงานวจัิยเผยแพรสู่ส่าธารณะ

2. เพือ่เป็นขอ้มลูในการตัดสนิใจของผูบ้รหิารในเชงินโยบาย

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

โครงการ

รองอธกิารบดฝ่ีายวจัิยและบัณฑติศกึษา

People : ดา้นการสง่มอบคณุคา่แกป่ระชาคม

2.2 สง่เสรมิใหเ้กดิโครงการวจัิยขนาดใหญท่ีท่ างานวจัิยเป็นทมีและท างานตอ่เนื่อง (Research programs)

2.2.1 สรา้งระบบและแรงจงูใจใหนั้กวจัิยรวมกลุม่เป็นทมีวจัิย (Research program)

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR22 จ านวนการใชป้ระโยชน์จากการวจัิยและพัฒนาในดา้นสาธารณะและนโยบาย (โครงการ)

กลุม่ 2
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

12

13 แผนงาน/โครงการ
2.2.1 สรา้งระบบและแรงจงูใจให ้

นักวจัิยรวมกลุม่เป็นทมีวจัิย 

(Research program)

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

(1) เทคโนโลยไีสเ้ดอืนดนิเพือ่การผลติพชือนิทรยี ์อาหารปลอดภัยทีม่มีลูคา่สงูเพือ่สขุภาพของผูบ้รโิภคและสิง่แวดลอ้ม (2) ไก ่3 Low

(3) การเพิม่ประสทิธภิาพจัดการอาหารและลดตน้ทนุคา่อาหารโคนม  (4) การผลติผักปลอดสารพษิบนแปลงยกสงูควบคมุการใหน้ ้าดว้ยระบบดจิทัิล 

(5) การพัฒนานวัตกรรมผลติแมลงกนิขยะอนิทรยีเ์ชงิพาณชิยเ์พือ่ขจัดขยะอนิทรยีแ์ละเป็นแหลง่สารออกฤทธิช์วีภาพในอตุสาหกรรมอาหารสตัว ์       

 (6) การแกไ้ขปัญหาการระบาดของโรคใบขาวออ้ยแบบบรูณาการ (7) เชือ้สเตรป-พอีาร ์87 ควบคมุโรคพชืและชว่ยสง่เสรมิการเจรญิเตบิโตของพชื  

(8) โรงผลติกญัชาทางการแพทยแ์ละอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง (9) โรงผลติผักแนวตัง้รว่มกบัการเลีย้งปลาในระบบปิด   (10) ชดุการตรวจวนิจิฉัยยนี 

α0-thalassemia (11) เซนเซอรต์รวจวัดโคตนินิสาหรับตรวจกรองในผูไ้ดรั้บควันบหุรีม่อืสอง (12) ตะขอนวดตัววไิล Wilai massage stick®         

(13) หมอนรองหลัง (14) Adapting Microarray Gene Expression Signatures for Early Melioidosis Diagnosis. (15) Monitoring the 

Progression of Liver Fluke-Induced Cholangiocarcinoma in a Hamster Model Using Synchrotron FTIR Microspectroscopy and Focal 

Plane Array Infrared Imaging. (16) การพัฒนาเลนสเ์พศภาวะและความหลากหลาย (17) นวัตกรรม “KKU-TB-BOX” ตอ่การยดึมั่นในการรักษา

วัณโรคดา้นกระบวนการรักษา (18) แอพพลเิคชัน่ตรวจคัดกรองการไดย้นิส าหรับเด็กกอ่นวัยเรยีน (Preschool Audiometry Screening 

System-Application) (19) แอปพลเิคชนัคณุลกู KhunLook application (20) Birth Prevalence and Risk Factors Associated with CL/P in 

Thailand (21) การพัฒนาคณุภาพโครงการป้องกนัและชะลอโรคไตเรือ้รังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (22) การตรวจยนี HLA-B*58:01 กอ่นใหย้า 

allopurinol ในผูป่้วยโรคเกาตร์ายใหมซ่ ึง่ไดรั้บการบรรจใุนชดุสทิธปิระโยชน์ของส านักงานหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิท าใหผู้ป่้วยบัตรทองสามารถ

เขา้ถงึการตรวจยนีแพย้าไดฟ้ร ี(23) เครือ่งมอืปรับแตง่จมกูหลังผา่ตัดเย็บรมิฝีปากในผูป่้วยปากแหวง่เพดานโหว ่Nasal Creator Device (24) 

ประสทิธผิลของเครือ่งชว่ยฟังระบบดจิติอลแบบกลอ่งทีพั่ฒนาตน้แบบ โดยเนคเทค และตน้ทนุของการคัดกรองการไดย้นิและบรกิารเครือ่งชว่ยฟังใน

ผูส้งูอาย ุ(25) การอปัเดตแนวปฏบิัตกิารดแูลผูป่้วยปากแหวง่เพดานโหวแ่บบสหวทิยาการในชว่งตัง้ครรภถ์งึอาย ุ5 ปี (26) การพัฒนาคลังความรู ้

ออนไลน์เพือ่อนุรักษ์ภาพจติรกรรมผาฝนัง (27) แผน่วัสดกุนักระแทกรับแรงระดับสงูทีผ่สมรังไหม ซลิคิอน คารบ์อน (28) แผน่วัสดกุนักระสนุทีผ่สมรัง

ไหม (29) "โครงการสรา้งสรรคผ์ลงานประตมิากรรมรว่มสมัยชดุ “ สต ิ” (30) วงดนตรวีังบางขนุพรหมจากแผน่เสยีงโบราณ (31) โครงการศกึษาและ

ออกแบบแนวคดิการปรับปรงุยา่นศาลหลักเมอืง เทศบาลนครขอนแกน่ (32) การประยกุตใ์ชข้องเสยีจากโรงกรองน ้าประปาและดนิทอ้งถิน่เพือ่

แกปั้ญหายโูทฟิเคชัน่และก าจัดธาตอุาหารฟอสฟอรัสในแหลง่น ้าจดื: ลดตน้ทนุและเป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม” (33) การพัฒนาเครอืขา่ยวจัิยการตรวจ

คัดกรองโรคมะเร็งในภมูภิาคอาเซยีน (34) สารไวแสงผสมเพือ่การบ าบัดโฟโตไดนามกิ (35) เครือ่งฉายคลืน่พลังงานแสงเลเซอรแ์บบปรับได ้

กึง่อตัโนมัตสิ าหรับถาดเลีย้งเซลล์

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
1. จัดกจิกรรมเพือ่สง่เสรมิ สนับสนุน การรวมกลุม่ของคณาจารยเ์พือ่พัฒนาขอ้เสนอโครงการในลักษณะทมีวจัิย 

(Research Program)

2. เสนอขอ้เสนอโครงการวจัิยเพือ่ขอรับการพจิารณาสนับสนุนงบประมาณเพือ่การวจัิย

3. คณะกรรมการพจิารณาขอ้เสนอโครงการ และจัดสรรงบประมาณเบือ้ตน้เพือ่เป็นทนุวจัิยในการขอสนับสนุน

งบประมาณจากแหลง่ทนุภายนอก

4. ตดิตามประเมนิโครงการ

5. สง่เสรมิและสนับสนุนการน าผลงานวจัิยไปใชป้ระโยชน์
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 2 ปรับเปลีย่นการท างานวจัิย (Research Transformation)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

8 6

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) ระดับ 3 75

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%)


3,000,000

OKR23 จ านวนโครงการทีไ่ดเ้ริม่ด าเนนิการ (ใหม)่

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

(1) ผูบ้รหิารมหาวทิยาลัย (2) ผูบ้รหิารสว่นงานในมหาวทิยาลัยขอนแกน่  (3) นักวจัิย/คณาจารยม์หาวทิยาลัยขอนแกน่ (4) นักศกึษา

(5) ผูป้ระกอบการ   

ระยะเวลาด าเนนิการ

1 ตลุาคม 2563 – 30 กนัยายน 2564

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

ทีม่า : ดว้ยฝ่ายนวัตกรรมและวสิาหกจิ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ไดรั้บนโยบายนการในการขับเคลือ่นการสรา้งนวัตกรรมและการน าไปใชป้ระโยชน์เชงิ

พาณชิย ์เพือ่ใหก้ารด าเนนิการเป็นไปตามยทุศาสตรแ์ละเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ  การใหท้นุสนับสนุนสง่เสรมิในการพัฒนาและสรา้งนวัตกรรม 

รวมทัง้การสง่เสรมิการท างานรว่มกบัภาคเอกชน เพือ่ใหม้กีารน าไปใชป้ระโยชน์เชงิพาณชิยจ์งึมคีวามจ าเป็นอยา่งยิง่ในการขับเคลือ่นการสรา้ง

นวัตกรรมและการน าไปใชป้ระโยชน์เชงิพาณชิย ์อกีทัง้เป็นจดุเริม่ตน้ในการผลักดันใหนั้กวจัิยขอทนุภายนอกในการพัฒนานวัตกรรมเชงิพาณชิยต์อ่ไป 

โดยการสรา้งระบบนเิวศ (Ecosystem) และกระบวนการรองรับการสรา้งนวัตกรรมผา่นการสนับสนุนทนุการสง่เสรมิการพัฒนาMindset ของนักวจัิยและ

นักศกึษาในเรือ่งการสรา้งและพัฒนางานวจัิย องคค์วามรู ้เพือ่ไปสูก่ารสรา้งผลติภัณฑแ์ละนวัตกรรมใหม ่เพือ่น าไปใชป้ระโยชน์ทัง้ทางเศรษฐกจิและ

สงัคม โดยการอบรมและท ากจิกรรมในดา้นนี้ อาทเิชน่ ความรูด้า้นทรัพยส์นิทางปัญญา การพัฒนาเทคโนโลย ีแนวโนม้ของเทคโนโลย ีการสรา้ง 

Start-up การสรา้ง Social Enterprise การระดมทนุและการรว่มลงทนุ เป็นตน้ แก ่อาจารย ์นักวจัิย และนักศกึษา อยา่งตอ่เนื่อง

สภาพปัญหา/ความตอ้งการ

- ปัญหา/ความตอ้งการเรง่ดว่น : เป็นยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลัย และประเทศ ในการขับเคลือ่นการสรา้งนวัตกรรมและการน าไปใชป้ระโยชน์เชงิ

พาณชิย ์อกีทัง้มหาวทิยาลัยขอนแกน่มอีงคค์วามรูท้ีส่ามารถน าไปตอ่ยอดเพือ่เกดินวัตกรรมเชงิพาณชิยไ์ด ้

- ความจ าเป็นเรง่ดว่น : เป็นยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลัย และประเทศ ในการขับเคลือ่นการสรา้งนวัตกรรมและการน าไปใชป้ระโยชน์เชงิพาณชิย์

วตัถปุระสงค์

1) เพือ่ไปสูก่ารสรา้งผลติภัณฑแ์ละนวัตกรรมใหม ่ 

2) เพือ่อบรมและท ากจิกรรม ความรูด้า้นทรัพยส์นิทางปัญญา การพัฒนาเทคโนโลย ีแนวโนม้ของเทคโนโลย ีการสรา้ง Start-up การสรา้ง Social 

Enterprise การระดมทนุและการรว่มลงทนุ เป็นตน้ แก ่อาจารย ์นักวจัิย และนักศกึษา อยา่งตอ่เนื่อง      

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

โครงการ

รองอธกิารบดฝ่ีายนวัตกรรมและวสิาหกจิ

People : ดา้นการสง่มอบคณุคา่แกป่ระชาคม

2.3 ผลักดันงานวจัิยเพือ่สรา้งผลติภัณฑใ์หมห่รอืนวัตกรรมในเชงิพาณชิย ์(Innovation and Commercialized 

Research)

2.3.1 สง่เสรมิกระบวนการสรา้งนวัตกรรม (Innovation process)

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR23 จ านวนโครงการทีไ่ดเ้ริม่ด าเนนิการ (ใหม)่

กลุม่ 2
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

12

13 แผนงาน/โครงการ
2.3.1 สง่เสรมิกระบวนการสรา้ง

นวัตกรรม (Innovation process)

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ท าใหห้ลายกจิกรรมตอ้งปรับรปูแบบการด าเนนิงานเป็นแบบออนไลน์ แตปั่ญหาทีพ่บ คอื อปุกรณ์สนับสนุน

การด าเนนิงานแบบออนไลน์มจี านวนไมเ่พยีงพอ และ/หรอื สมรรถนะการใชง้านของอปุกรณ์ทีม่อียูย่ังไมต่อบสนองตอ่การใชง้าน เชน่ ระบบ

อนิเตอรเ์น็ต ,สมรรถนะของ Notebook หรอื คอมพวิเตอร ์และอปุกรณ์อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการประชมุออนไลน์

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

1) โครงการ Nation Software Contest (NSC) ครัง้ที ่23 : กจิกรรมการแขง่ขันโปรแกรมคอมพวิเตอรแ์หง่ประเทศไทย เพือ่กระตุน้ใหนั้กศกึษาได ้

พัฒนาทักษะดา้นซอฟตแ์วรแ์ละน าความรูม้าประยกุตใ์ชใ้นการสรา้งสรรคผ์ลงานตอ่ไป

2) โครงการ 30 Hr. Get & GO Program : อบรมใหค้วามรูก้บันักศกึษาและผูจ้บการศกึษาไมเ่กนิ 10 ปี เพือ่ใชพั้ฒนาใหเ้กดิระบบนเิวศดา้นนวัตกรรม

 เกดิแนวคดิ ตลอดจนใหท้นุสนับสนุนการพัฒนาผลงานตน้แบบ และทดสอบความเป็นไปไดเ้ชงิพาณชิย์

3) โครงการ Mini-R2M (Mini-Research to Market): รว่มกบัคณะวทิยาศาสตร ์เพือ่สง่เสรมินักศกึษาในการน างานวจัิยหรอืแนวความคดิดา้น

นวัตกรรม มาพัฒนาใหเ้ป็นนวัตกรรมเชงิธรุกจิ

4) โครงการ “IP สญัจร” (จัดอบรม IP)�- อบรม “การสบืคน้ขอ้มลูสทิธบิัตร/อนุสทิธ”ิ (20 ตลุาคม 2563)  อบรม “ลขิสทิธิแ์ละขัน้ตอนการยืน่ค าขอ

แจง้ขอ้มลูลขิสทิธิ”์ (18 พฤศจกิายน 2563)�-อบรม “เครือ่งหมายการคา้และการสบืคน้เครือ่งหมายการคา้” (7 ธันวาคม 2563)

5) โครงการ “สนับสนุนการคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญา” (การช าระคา่ธรรมเนียม IP)

6) โครงการ Research to Market ครัง้ที ่9: 

กจิกรรมผลักดันการน าผลงานวจัิยออกสูเ่ชงิพาณชิย ์และเป็นกจิกรรมเพือ่สรา้งใหนั้กศกึษาไดพั้ฒนาแนวความคดิการเป็นผูป้ระกอบการ และเพิม่

ทักษะการจัดท าแผนการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการตอ่ยอดเชงิพาณชิย ์ตลอดจนเปิดโอกาสใหนั้กศกึษาไดแ้สดงความสามารถ แขง่ขันในเวที

ระดับประเทศตอ่ไป

(อยูใ่นขัน้ตอนการประชาสมัพันธ/์รับสมัคร)

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
1) โครงการ Nation Software Contest (NSC) ครัง้ที ่23 : กจิกรรมการแขง่ขันโปรแกรมคอมพวิเตอรแ์หง่

ประเทศไทย เพือ่กระตุน้ใหนั้กศกึษาไดพั้ฒนาทักษะดา้นซอฟตแ์วรแ์ละน าความรูม้าประยกุตใ์ชใ้นการสรา้งสรรค์

ผลงานตอ่ไป

    - ก าหนดการจัดกจิกรรม : 6 เดอืน (ตลุาคม 2563 – มนีาคม 2564)

    - กลุม่เป้าหมาย : นักเรยีน นสิติ นักศกึษา (สงักดัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ านวน 222 คน

2) โครงการ 30 Hr. Get & GO Program : อบรมใหค้วามรูก้บันักศกึษาและผูจ้บการศกึษาไมเ่กนิ 10 ปี เพือ่ใช ้

พัฒนาใหเ้กดิระบบนเิวศดา้นนวัตกรรม เกดิแนวคดิ ตลอดจนใหท้นุสนับสนุนการพัฒนาผลงานตน้แบบ และ

ทดสอบความเป็นไปไดเ้ชงิพาณชิย์

    - ก าหนดการจัดกจิกรรม : 9 เดอืน (ตลุาคม 2563 – มถินุายน 2564)

    - กลุม่เป้าหมาย : นักศกึษา และผูท้ีจ่บการศกึษาไปแลว้ไปเกนิ 10 ปี จ านวน 79 คน

3) โครงการ Mini-R2M (Mini-Research to Market): รว่มกบัคณะวทิยาศาสตร ์เพือ่สง่เสรมินักศกึษาในการน า

งานวจัิยหรอืแนวความคดิดา้นนวัตกรรม มาพัฒนาใหเ้ป็นนวัตกรรมเชงิธรุกจิ

    - ก าหนดการจัดกจิกรรม : 3 เดอืน (มกราคม 2564 – มนีาคม 2564)

    - กลุม่เป้าหมาย : นักศกึษา สงักดัมหาวทิยาลัยขอนแกน่        จ านวน  80  คน

4) โครงการ “IP สญัจร” (จัดอบรม IP)�- อบรม “การสบืคน้ขอ้มลูสทิธบิัตร/อนุสทิธ”ิ (20 ตลุาคม 2563)  อบรม 

“ลขิสทิธิแ์ละขัน้ตอนการยืน่ค าขอแจง้ขอ้มลูลขิสทิธิ”์ (18 พฤศจกิายน 2563)�-อบรม “เครือ่งหมายการคา้และ

การสบืคน้เครือ่งหมายการคา้” (7 ธันวาคม 2563)

5) โครงการ “สนับสนุนการคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญา” (การช าระคา่ธรรมเนียม IP)

ยืน่ช าระคา่ธรรมเนียม พันธุพ์ชืใหม ่(ขา้วโพด/พรกิ/มะเขอืเทศ/ถ่ัวฝักยาว) จ านวน 24 สายพันธุ ์(คา่ใชจ้า่ย 

25,500 บ.)

6) โครงการ Research to Market ครัง้ที ่9: 

กจิกรรมผลักดันการน าผลงานวจัิยออกสูเ่ชงิพาณชิย ์และเป็นกจิกรรมเพือ่สรา้งใหนั้กศกึษาไดพั้ฒนา

แนวความคดิการเป็นผูป้ระกอบการ และเพิม่ทักษะการจัดท าแผนการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการตอ่ยอดเชงิ

พาณชิย ์ตลอดจนเปิดโอกาสใหนั้กศกึษาไดแ้สดงความสามารถ แขง่ขันในเวทรีะดับประเทศตอ่ไป

(อยูใ่นขัน้ตอนการประชาสมัพันธ/์รับสมัคร)
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 2 ปรับเปลีย่นการท างานวจัิย (Research Transformation)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

10 15

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) ระดับ 5 150

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%)


แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR24 จ านวน Startup ทีใ่ชเ้ทคโนโลยแีละองคค์วามรูข้อง มข.

กลุม่ 2

ราย

รองอธกิารบดฝ่ีายนวัตกรรมและวสิาหกจิ

People : ดา้นการสง่มอบคณุคา่แกป่ระชาคม

2.3 ผลักดันงานวจัิยเพือ่สรา้งผลติภัณฑใ์หมห่รอืนวัตกรรมในเชงิพาณชิย ์(Innovation and Commercialized 

Research)

2.3.2 สง่เสรมิการเป็นผูป้ระกอบการของนักวจัิย (Enterprenenship)

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

  ดว้ยฝ่ายนวัตกรรมและวสิาหกจิ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ไดรั้บนโยบายนการในการขับเคลือ่นการสรา้งนวัตกรรมและการน าไปใชป้ระโยชน์เชงิพาณชิย์

เพือ่ใหก้ารด าเนนิการเป็นไปตามยทุธศาสตรแ์ละเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ การใหท้นุสนับสนุนสง่เสรมิในการพัฒนาและสรา้งนวัตกรรม รวมทัง้การ

สง่เสรมิการท างานรว่มกบัภาคเอกชน เพือ่ใหม้กีารน าไปใชป้ระโยชน์เชงิพาณชิยจ์งึมคีวามจ าเป็นอยา่งยิง่ในการขับเคลือ่นการสรา้งนวัตกรรมและการ

น าไปใชป้ระโยชน์เชงิพาณชิย ์อกีทัง้เป็นจดุเริม่ตน้ในการผลักดันใหนั้กวจัิยขอทนุภายนอกในการพัฒนานวัตกรรมเชงิพาณชิยต์อ่ไป โดยด าเนนิการใน

รปูแบบตา่ง ๆ อาทเิชน่ การถา่ยทอดเทคโนโลย ี(Technology Transfer) ผา่นกระบวนการอบรมและฝึกปฏบิัต ิการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธใินทรัพยส์นิ

ทางปัญญา (Technology Licensing) การสง่เสรมิและสนับสนุนการสรา้งหน่วยงานวสิาหกจิ ในมหาวทิยาลัยเพือ่ใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยแีละ

นวัตกรรม การสง่เสรมิและสนับสนุนการสรา้งธรุกจิ Start-up company จากเทคโนโลยแีละนวัตกรรมของมหาวทิยาลัย การสง่เสรมิและสนับสนุนการ

สรา้ง Spin-off company จากหน่วยงานวสิาหกจิทีเ่ขม้แข็งของมหาวทิยาลัย การสง่เสรมิและสนับสนุนการสรา้งธรุกจิเพือ่สงัคม (Social Enterprise) 

ของมหาวทิยาลัย

สภาพปัญหา/ความตอ้งการ

- ปัญหา/ความตอ้งการเรง่ดว่น : เป็นยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลัย และประเทศ ในการขับเคลือ่นการสรา้งนวัตกรรมและการน าไปใชป้ระโยชน์เชงิ

พาณชิย ์อกีทัง้มหาวทิยาลัยขอนแกน่มอีงคค์วามรูท้ีส่ามารถน าไปตอ่ยอดเพือ่เกดินวัตกรรมเชงิพาณชิยไ์ด ้

- ความจ าเป็นเรง่ดว่น : เป็นยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลัย และประเทศ ในการขับเคลือ่นการสรา้งนวัตกรรมและการน าไปใชป้ระโยชน์เชงิพาณชิย์

วตัถปุระสงค์

(1) เพือ่ผลักดันการสรา้งและพัฒนางานนวัตกรรมเชงิพาณชิยม์ากขึน้ 

(2) เพือ่น าเทคโนโลย ีนวัตกรรม ทีม่คีวามพรอ้มสูภ่าคเอกชน หรอืผูใ้ชป้ระโยชน์ 

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

(1) ผูบ้รหิารมหาวทิยาลัย (2) ผูบ้รหิารสว่นงานในมหาวทิยาลัยขอนแกน่ (3) นักวจัิย/คณาจารยม์หาวทิยาลัยขอนแกน่  (4) เจา้หนา้ทีแ่ละผูม้สีว่น

เกีย่วขอ้ง (5) ผูบ้รหิารและเจา้หนา้ทีข่องภาคเอกชนหรอืหน่วยงานภายนอก (6) ผูป้ระกอบการ 

ระยะเวลาด าเนนิการ

1 ตลุาคม 2563 – 30 กนัยายน 2564

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

15,000,000

OKR24 จ านวน Startup ทีใ่ชเ้ทคโนโลยแีละองคค์วามรูข้อง มข.

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

12

13 แผนงาน/โครงการ
2.3.2 สง่เสรมิการเป็น

ผูป้ระกอบการของนักวจัิย 

(Enterprenenship)

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

1) เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ท าใหห้ลายกจิกรรมตอ้งปรับรปูแบบการด าเนนิงานเป็นแบบออนไลน์ แตปั่ญหาทีพ่บ คอื อปุกรณ์

สนับสนุนการด าเนนิงานแบบออนไลน์มจี านวนไมเ่พยีงพอ และ/หรอื สมรรถนะการใชง้านของอปุกรณ์ทีม่อียูย่ังไมต่อบสนองตอ่การใชง้าน เชน่ ระบบ

อนิเตอรเ์น็ต ,สมรรถนะของ Notebook หรอื คอมพวิเตอร ์และอปุกรณ์อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการประชมุออนไลน์

2) หน่วยงานสนับสนุนภารกจิของฝ่ายฯ มกี าลังพลไมเ่พยีงพอตอ่ภารกจิทีไ่ดรั้บมอบหมาย (ปัจจบุันมกี าลังพลสายสนับสนุนเพยีง 5 คน)

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

1) ทมีเฮ็ดหยัง : เห็ดเผาะคัดออ่น พรอ้มรับประทาน ผูต้ดิตอ่ : นางสาวสธุนิี เวยีงดาว  นักวจัิย : ผศ.ดร.รัชฎา ตัง้วงศไ์ชย (สาขาวชิาเทคโนโลยี

อาหาร คณะเทคโนโลย)ี รปูแบบการแบง่ผลประโยชน์ : ผลติภัณฑต์น้แบบ รอ้ยละ 2.5 จากจ านวนผลติภัณฑต์น้แบบทีเ่กดิขึน้ในโครงการ กลับคนื

มาทีอ่ทุยานวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่ เพือ่เป็นการประชาสมัพันธ์

2) ทมีขนเกง่ : แพลตฟอรม์ใหบ้รกิารขนสง่โดยจับคูร่ะหวา่งผูใ้หบ้รกิารกบัผูใ้ช ้เพือ่ลดจ านวนเทีย่วเปลา่ ผูต้ดิตอ่ : นายเนรัญ มฤีกษ์ใหญ ่โทร.

088-26755404 รปูแบบการแบง่ผลประโยชน์ : ผูป้ระกอบการประสงคท์ีจ่ะน าแพลตฟอรม์ ทีเ่กดิขึน้ในโครงการกลับมาถา่ยทอดใหแ้กรุ่น่นอ้ง

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ เพือ่ใชเ้ป็นกรณีศกึษาตอ่ไป และกรณีผูป้ระกอบการเกดิการจดทะเบยีนบรษัิทและเกดิผลก าไร 1,000,000 บาท จะคนืกลับให ้

มหาวทิยาลัยในรปูแบบทนุการศกึษา (รอ้ยละ 1 ของผลก าไร)

3) วสิาหกจิชมุชน OTOP บา้นหนองบัวบาน (โครงการถา่ยทอดเทคโนโลยไีสเ้ดอืนดนิเพือ่การจัดการของเสยีและเพิม่มลูคา่มลูสตัวเ์พือ่การเกษตร

และการผลติอาหารปลอดภัย) ผูต้ดิตอ่ : พ่อสภุาพ พรมอาษา โทร.083-1480104 รปูแบบการแบง่ผลประโยชน์ : แบง่ผลประโยชน์ 10 % จาก

ยอดขายสนิคา้ทีพั่ฒนานักวจัิย : รศ.ดร.ชลุมีาศ บญุไทย อวิาย คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่

4) วสิาหกจิชมุชนกลุม่สมนุไพร KP ขามป้อม (โครงการพัฒนาผลติภัณฑบ์ ารงุเสน้ผมและหนังศรีษะ จากสารสกดัธรรมชาต)ิ ผูต้ดิตอ่ : นางสาววัลยา 

ดาก า่ โทร. 087- 4247898  ทีอ่ยู ่40 ม. 1 ต.ขามป้อม อ.พระยนื จ.ขอนแกน่ รปูแบบการแบง่ผลประโยชน์ : แบง่ผลประโยชน์ 10 % จากยอดขาย

สนิคา้ทีพั่ฒนา นักวจัิย : ผศ.ดร.แคทรยีา สทุธานุช คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่

5) บรษัิท องิพราวด ์จ ากดั (โครงการพัฒนาผลติภัณฑส์เปรยป์รับอากาศทีม่สีว่นประกอบของสารสกดัหวัหอม)ผูต้ดิตอ่ : นายนว ศรศีักดิ ์โทร. 

084-455-5144รปูแบบการแบง่ผลประโยชน์ : แบง่ผลประโยชน์ 5 % จากยอดขายสนิคา้ทีว่างจ าหน่ายภายในพืน้ทีม่หาวทิยาลัยขอนแกน่

นักวจัิย : ดร.ศรัญญา ตันตยิาสวัสดกิลุ  คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่

6) หา้งหุน้สว่นจ ากดั เศรษฐแีซบ่ (ผลติภัณฑแ์ปรรปูปลารา้กอ้น : อยูร่ะหวา่งพัฒนาผลติภัณฑ ์) ผูเ้ชีย่วชาญในการพัฒนา : นักวจัิยของ Food Pilot 

plant KKU ผูต้ดิตอ่ : นางสาวนภชนก ศรวีารมย ์ โทร. 084-3529959 รปูแบบการแบง่ผลประโยชน์ : ผูป้ระกอบการจะจา่ยเป็นทนุการศกึษาหลังจาก

มยีอดขาย 1 ปี  ใหก้บั มหาวทิยาลัยขอนแกน่

7) นายซือ่เหวนิ อึง้ ผูเ้ชีย่วชาญในการพัฒนา:นักวจัิยของ Food Pilot plant KKUรปูแบบการแบง่ผลประโยชน์:อยูร่ะหวา่งการปรกึษาเรือ่งผลประโยชน์ 

8) ชดุทดสอบพยาธติัวจี๊ด โดย ศ.ผวิพรรณ มาลวีงษ์ บรษัิท เคสเทรล ไบโอ ไซเอ็นซ ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูผ้ลติและจ าหน่าย 

9) Robotics platform and unmanned vehicle for precision agriculture to create a virtual mega farm : AI โดรนวัดความหวานไรอ่อ้ย พัฒนา

โดย ผศ.ดร. ขวัญตร ีแสงประชาธนารักษ์ และคณะ ม ีบรษัิท เอชจ ีโรโบตกิส ์จ ากดั เป็นผูใ้หบ้รกิาร สถานะ : พรอ้มใหบ้รกิารแลว้

10) หนังสอือเิล็กทรอนคิส ์“การส ารวจดว้ยภาพถา่ย Photogrammetry” สรา้งสรรคโ์ดย ผศ.ชาตชิาย ไวยสรุะสงิห ์บรษัิท ซเีอ็ดยเูคชัน่ จ ากดั 

11) หนังสอือเิล็กทรอนคิส ์“วศิวกรรมฐานราก" โดย ผศ.รัตมณี นันทสาร บรษัิท ซเีอ็ดยเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูใ้หบ้รกิาร ส

12) หนังสอือเิล็กทรอนคิส ์“อทุกวทิยาสารสนเทศการจัดการแหลง่น ้า” บรษัิท ซเีอ็ดยเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูใ้หบ้รกิาร

13) กรรมวธิแีละสตูรการผลติแผน่รองรับกนักระแทก version 2020 โดย ผศ.พนมกร ขวาของ และคณะ บรษัิท เอส.ท.ี โปรดักสท์ฟี จ ากดั 

14) ระบบ RFID ส าหรับกลอ่งบรรจชุ ิน้เนื้อ พัฒนาโดย รศ.สพุนิดา คณูม ีและคณะ บรษัิท นวิ เมดคิอลเทคโนโลย ีจ ากดั เป็นผูผ้ลติจ าหน่าย

15) โปรแกรมตรวจจับและบันทกึผลการฝ่าฝืนสญัญาณไฟจราจรแบบเวลาจรงิ พัฒนาโดย ผศ.รจุชยั อึง้อารณุยะว ีและคณะ บรษัิท เจพี ีอนิเทลลิ

เจนท ์ซสิเต็ม เอ็นจเินียริง่ จ ากดัเป็นผูใ้หบ้รกิารสถานะ : พรอ้มใหบ้รกิารแลว้

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
ไมร่ะบุ
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 2 ปรับเปลีย่นการท างานวจัิย (Research Transformation)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

10 14

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) ระดับ 5 140

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%)


15,000,000

OKR25 จ านวนงานวจัิยทีใ่หเ้อกชนใชส้ทิธิใ์นทรัพยส์นิทางปัญญา

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

1) ผูบ้รหิารมหาวทิยาลัย

2) ผูบ้รหิารสว่นงานในมหาวทิยาลัยขอนแกน่  

3) นักวจัิย/คณาจารยม์หาวทิยาลัยขอนแกน่    

4) เจา้หนา้ทีแ่ละผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง  

5) ผูบ้รหิารและเจา้หนา้ทีข่องภาคเอกชนหรอืหน่วยงานภายนอก 

6) ผูป้ระกอบการ

ระยะเวลาด าเนนิการ

1 ตลุาคม 2563 – 30 กนัยายน 2564

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ เป็นสถาบันการศกึษาทีม่นีโยบายและยทุธศาสตรด์า้นการวจัิย เพือ่พัฒนาใหเ้ป็น “มหาวทิยาลัยวจัิยชัน้น าระดับโลก” 

(A World-Leading Research and Development University) มนีโยบายสง่เสรมิงานดา้นวัตกรรมและวสิาหกจิ โดยใชอ้งคค์วามรูท้างดา้นตา่ง ๆ ใน

การรเิริม่ สรา้งสรรค ์ตอ่ยอด สูก่ารพัฒนานวัตกรรมและวสิาหกจิ ทัง้นี้มหาวทิยาลัยขอนแกน่ มทีรัพยากรบคุคลของชาตแิละองคค์วามรูท้กุสาขาทัง้ใน

ดา้นสาขาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ  สาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและสาขามนุษยศาสตแ์ละสงัคมศาสตร ์และดว้ยองคค์วามรูด้า้นตา่ง ๆ ทีม่ ีจงึเกดิ

นวัตกรรมการสรา้งสรรคท์ีส่รา้งประโยชน์ใหก้บัมหาวทิยาลัยชมุชน และประเทศชาต ิมหาวทิยาลัยขอนแกน่มนีวัตกรรมทีส่ าคัญมากมายทัง้ในดา้น

การแพทย ์ ดา้นการเกษตรและอาหาร ดา้นการศกึษา ดา้นพลังงาน ดา้นหุน่ยนต ์และดา้นผลติภัณฑท์ีจ่ะสรา้งรายไดใ้หก้บัองคก์ร รวมถงึการสรา้ง

อาชพีและรายไดใ้หก้บัชมุชน นอกจากนี้ มหาวทิยาลัยยังไดเ้ล็งเห็นความส าคัญกบัโครงการสง่เสรมิกระบวนการสรา้งนวัตกรรมและตอ่ยอดงานวจัิย

เชงิพาณชิย์

วตัถปุระสงค์

1) เพือ่พัฒนาศักยภาพในการพัฒนาหรอืสรา้งนวัตกรรม ใหสู้ร่ะดับ Prototype 

2) เพือ่สนับสนุนทนุส าหรับการสรา้งนวัตกรรมเชงิพาณชิย ์ใน 3 กลุม่สาขาวชิา ไดแ้ก ่กลุม่สาขาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ กลุม่สาขาวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ีและกลุม่สาขามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

เรือ่ง

รองอธกิารบดฝ่ีายนวัตกรรมและวสิาหกจิ

People : ดา้นการสง่มอบคณุคา่แกป่ระชาคม

2.3 ผลักดันงานวจัิยเพือ่สรา้งผลติภัณฑใ์หมห่รอืนวัตกรรมในเชงิพาณชิย ์(Innovation and Commercialized 

Research)

2.3.2 สง่เสรมิการเป็นผูป้ระกอบการของนักวจัิย (Enterprenenship)

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR25 จ านวนงานวจัิยทีใ่หเ้อกชนใชส้ทิธิใ์นทรัพยส์นิทางปัญญา

กลุม่ 2
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

12

13 แผนงาน/โครงการ
2.3.2 สง่เสรมิการเป็น

ผูป้ระกอบการของนักวจัิย 

(Enterprenenship)

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

1) เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ท าใหห้ลายกจิกรรมตอ้งปรับรปูแบบการด าเนนิงานเป็นแบบออนไลน์ แตปั่ญหาทีพ่บ คอื อปุกรณ์

สนับสนุนการด าเนนิงานแบบออนไลน์มจี านวนไมเ่พยีงพอ และ/หรอื สมรรถนะการใชง้านของอปุกรณ์ทีม่อียูย่ังไมต่อบสนองตอ่การใชง้าน เชน่ ระบบ

อนิเตอรเ์น็ต ,สมรรถนะของ Notebook หรอื คอมพวิเตอร ์และอปุกรณ์อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการประชมุออนไลน์

2) หน่วยงานสนับสนุนภารกจิของฝ่ายฯ มกี าลังพลไมเ่พยีงพอตอ่ภารกจิทีไ่ดรั้บมอบหมาย (ปัจจบุันมกี าลังพลสายสนับสนุนเพยีง 5 คน)

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

1) ชือ่ผลงาน/ผลติภัณฑ ์: ขา้วโพด 101 LBWxKV8. ชือ่เจา้ของผลงาน : รศ.พลัง สรุหิาร และคณะ ผูรั้บอนุญาต : บรษัิท น าไทยเชยีงเกษตรกจิ 

จ ากดั คา่เปิดเผยเทคโนโลย ี:  30,000 บาท Royalty fee 10 % ของยอดจ าหน่าย

2) ชือ่ผลงาน/ผลติภัณฑ ์: สตูรสว่นผสมหมอนรองหลัง ชือ่เจา้ของผลงาน : รศ.ดร.รุง้ทพิย ์พันธเุมธากลุ ผูรั้บอนุญาต : หา้งหุน้สว่นจ ากดั เซฟตี้

คอนโทรล ดวิชิัน่ คา่เปิดเผยเทคโนโลย ี:   50,000  บาท Royalty fee ปีที ่1 และ 2  = 2.50 % ของยอดจ าหน่าย ปีที ่3 และ 4 = 3 % ของยอด

จ าหน่าย ปีที ่5 = 4 % ของยอดจ าหน่าย

3) ชือ่ผลงาน/ผลติภัณฑ ์: โครงการวางแผนจัดการเก็บเกีย่วมันส าปะหลังโดยประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์ชือ่เจา้ของผลงาน : รศ.ดร.สภุา

ภรณ์ พวงชมภ ูคณะเกษตรศาสตร ์ผูรั้บอนุญาต : สหกรณ์เครดติยเูนียนเขาพระนอน จ ากดั รปูแบบการแบง่ผลประโยชน์ : สถานประกอบการสนับสนุน

พืน้ทีท่ าวจัิย แปลงสาธติ  การจัดประชมุถา่ยทอดเทคโนโลยแีกเ่กษตรกร และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี โดยแบง่ผลประโยชน์ในรปูแบบการกลับมาเป็น

วทิยากรสอนนักศกึษาและอาจารย ์จด IP คูม่อืในนามมหาวทิยาลัย

4) ชือ่ผลงาน/ผลติภัณฑ ์: นวัตกรรมการท าแหง้เพิม่คณุคา่ของอโวคาโดใหอ้ยูใ่นรปูแบบผงทีล่ะลายน ้าได ้ ชือ่เจา้ของผลงาน : นักวจัิยของ Food 

Pilot plant KKU ผูรั้บอนุญาต : บจก.บรบิรูณ์ฟารม์“ครมีผงอะโวคาโด”  รปูแบบการแบง่ผลประโยชน์ : ผูป้ระกอบการแบง่ผลติภัณฑต์น้แบบจากการ

วจัิยหรอืการจา้งผลติครมีเทยีมอะโวคาโด 5-10% ของผลผลติในแตล่ะรอบการผลติ ใหแ้กม่หาวทิยาลัย

5) ชือ่ผลงาน/ผลติภัณฑ ์: โครงการระบบฆา่เชือ้ดว้ยตัวเองส าหรับโรงเรยีนเตรยีมอนุบาล ชือ่เจา้ของผลงาน :  รศ.ดร.รนิา ภัทรมานนท ์คณะ

วทิยาศาสตร ์ผูรั้บอนุญาต : บรษัิท ไพรม์ นาโนเทคโนโลย ีจ ากดั  รปูแบบการแบง่ผลประโยชน์ : in-kind ไดแ้ก ่คา่วัสดอุปุกรณ์ คา่สารเคม ีคา่ใชส้อย

 เชน่ คา่เดนิทาง

6) ชดุทดสอบโรคพยาธติัวจี๊ด ชือ่เจา้ของผลงาน : ศ.ผวิพรรณ มาลวีงษ์ และคณะ ผูรั้บอนุญาต : นางผวิพรรณ มาลวีงษ์ Royalty fee 5 % ของยอด

จ าหน่าย

7) ชดุทดสอบโรคพยาธเิสน้ดา้ยในคน ชือ่เจา้ของผลงาน : ศ.วันชยั มาลวีงษ์ และคณะ ผูรั้บอนุญาต : นางผวิพรรณ มาลวีงษ์ Royalty fee 5 % ของ

ยอดจ าหน่าย

8) ชดุทดสอบโรคทรคิโินสสิในคน ชือ่เจา้ของผลงาน : ศ.วันชยั มาลวีงษ์ และคณะ ผูรั้บอนุญาต : นางผวิพรรณ มาลวีงษ์ Royalty fee 5 % 

9) ชดุทดสอบโรคพยาธใิบไมต้ับฟาสสโิอลาในคน ชือ่เจา้ของผลงาน : ศ.วันชยั มาลวีงษ์ และคณะ ผูรั้บอนุญาต : นางผวิพรรณ มาลวีงษ์ Royalty 

fee 5 % ของยอดจ าหน่าย

10) ชดุทดสอบโรคพยาธใิบไมป้อดในคน ชือ่เจา้ของผลงาน : ศ.วันชยั มาลวีงษ์ และคณะ ผูรั้บอนุญาต : นางผวิพรรณ มาลวีงษ์ Royalty fee 5 % 

ของยอดจ าหน่าย

11) ชดุทดสอบโรคพยาธโิอพสิทอรค์เิอสสิและคลอนอรค์เิอสสิในคน ชือ่เจา้ของผลงาน : ศ.วันชยั มาลวีงษ์ และคณะ ผูรั้บอนุญาต : นางผวิพรรณ 

มาลวีงษ์ Royalty fee 5 % ของยอดจ าหน่าย

12) ชดุทดสอบโรคพยาธเิยือ่หุม้สมองอกัเสบจากพยาธปิอดหนู ชือ่เจา้ของผลงาน : ศ.วันชยั มาลวีงษ์ และคณะ ผูรั้บอนุญาต : นางผวิพรรณ มาลวีงษ์

 Royalty fee 5 % ของยอดจ าหน่าย 

13) ชดุทดสอบโรคพยาธติัวจี๊ดในคน ชือ่เจา้ของผลงาน : ศ.วันชยั มาลวีงษ์ และคณะ ผูรั้บอนุญาต : นางผวิพรรณ มาลวีงษ์ Royalty fee 5 % 

14) ชดุทดสอบแคปปิลลาเรยี ชือ่เจา้ของผลงาน : ศ.ผวิพรรณ มาลวีงษ์ และคณะ ผูรั้บอนุญาต : นางผวิพรรณ มาลวีงษ์ Royalty fee 5 %

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 2 ปรับเปลีย่นการท างานวจัิย (Research Transformation)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

49 60

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) ระดับ 5 122.4489796

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%)


ไมร่ะบุ

OKR26 จ านวนการใชป้ระโยชน์จากการวจัิย และพัฒนาดา้นพาณชิย ์(จ านวนสะสมเฉพาะสญัญาทีย่ังมี

การด าเนนิการอยู)่

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

1) ผูบ้รหิารมหาวทิยาลัย

2) ผูบ้รหิารสว่นงานในมหาวทิยาลัยขอนแกน่  

3) นักวจัิย/คณาจารยม์หาวทิยาลัยขอนแกน่    

4) เจา้หนา้ทีแ่ละผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง  

5) ผูบ้รหิารและเจา้หนา้ทีข่องภาคเอกชนหรอืหน่วยงานภายนอก 

6) ผูป้ระกอบการ

ระยะเวลาด าเนนิการ

1 ตลุาคม 2563 – 30 กนัยายน 2564

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ เป็นสถาบันการศกึษาทีม่นีโยบายและยทุธศาสตรด์า้นการวจัิย เพือ่พัฒนาใหเ้ป็น “มหาวทิยาลัยวจัิยชัน้น าระดับโลก”         (A

 World-Leading Research and Development University) มนีโยบายสง่เสรมิงานดา้นวัตกรรมและวสิาหกจิ โดยใชอ้งคค์วามรูท้างดา้นตา่ง ๆ ใน

การรเิริม่ สรา้งสรรค ์ตอ่ยอด สูก่ารพัฒนานวัตกรรมและวสิาหกจิ ทัง้นี้มหาวทิยาลัยขอนแกน่ มทีรัพยากรบคุคลของชาตแิละองคค์วามรูท้กุสาขาทัง้ใน

ดา้นสาขาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ  สาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและสาขามนุษยศาสตแ์ละสงัคมศาสตร ์และดว้ยองคค์วามรูด้า้นตา่ง ๆ ทีม่ ีจงึเกดิ

นวัตกรรมการสรา้งสรรคท์ีส่รา้งประโยชน์ใหก้บัมหาวทิยาลัยชมุชน และประเทศชาต ิมหาวทิยาลัยขอนแกน่มนีวัตกรรมทีส่ าคัญมากมายทัง้ในดา้น

การแพทย ์ ดา้นการเกษตรและอาหาร ดา้นการศกึษา ดา้นพลังงาน ดา้นหุน่ยนต ์และดา้นผลติภัณฑท์ีจ่ะสรา้งรายไดใ้หก้บัองคก์ร รวมถงึการสรา้ง

อาชพีและรายไดใ้หก้บัชมุชน นอกจากนี้ มหาวทิยาลัยยังไดเ้ล็งเห็นความส าคัญกบัโครงการสง่เสรมิกระบวนการสรา้งนวัตกรรมและตอ่ยอดงานวจัิย

เชงิพาณชิย์

วตัถปุระสงค์

1) เพือ่พัฒนาศักยภาพในการพัฒนาหรอืสรา้งนวัตกรรม ใหสู้ร่ะดับ Prototype 

2) เพือ่สนับสนุนทนุส าหรับการสรา้งนวัตกรรมเชงิพาณชิย ์ใน 3 กลุม่สาขาวชิา ไดแ้ก ่กลุม่สาขาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ กลุม่สาขาวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ีและกลุม่สาขามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

เรือ่ง

รองอธกิารบดฝ่ีายนวัตกรรมและวสิาหกจิ

People : ดา้นการสง่มอบคณุคา่แกป่ระชาคม

2.3 ผลักดันงานวจัิยเพือ่สรา้งผลติภัณฑใ์หมห่รอืนวัตกรรมในเชงิพาณชิย ์(Innovation and Commercialized 

Research)

2.3.2 สง่เสรมิการเป็นผูป้ระกอบการของนักวจัิย (Enterprenenship)

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR26 จ านวนการใชป้ระโยชน์จากการวจัิย และพัฒนาดา้นพาณชิย ์(จ านวนสะสมเฉพาะสญัญาทีย่ังมกีาร

ด าเนนิการอยู)่

กลุม่ 2
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

12

13 แผนงาน/โครงการ
2.3.2 สง่เสรมิการเป็น

ผูป้ระกอบการของนักวจัิย 

(Enterprenenship)

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

1) เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ท าใหห้ลายกจิกรรมตอ้งปรับรปูแบบการด าเนนิงานเป็นแบบออนไลน์ แตปั่ญหาทีพ่บ คอื อปุกรณ์

สนับสนุนการด าเนนิงานแบบออนไลน์มจี านวนไมเ่พยีงพอ และ/หรอื สมรรถนะการใชง้านของอปุกรณ์ทีม่อียูย่ังไมต่อบสนองตอ่การใชง้าน เชน่ ระบบ

อนิเตอรเ์น็ต ,สมรรถนะของ Notebook หรอื คอมพวิเตอร ์และอปุกรณ์อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการประชมุออนไลน์

2) หน่วยงานสนับสนุนภารกจิของฝ่ายฯ มกี าลังพลไมเ่พยีงพอตอ่ภารกจิทีไ่ดรั้บมอบหมาย (ปัจจบุันมกี าลังพลสายสนับสนุนเพยีง 5 คน)

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

1) น ้ายาบว้นปาก 2) กรรมวธิผีลติแผน่รับแรงกนักระแทก 3) กรรมวธิกีารท าล าตัวอคูเูลเลจ่ากไมไ้ผข่ด 4) เตยีงท าฟันภาคสนาม 5) เครือ่งก าจัดมอด

และไขม่อดดว้ยกระแสโคโรน่า 6) ครมีกนัแดด 7) สบูท่ีม่ยีางนาเป็นสว่นประกอบ 8) กรรมวธิกีารเตรยีมสารสกดัยางนา 9) ผลติภัณฑผ์สมสารสกดั

ยางนา 10) “ผลติภัณฑท์ าความสะอาดผวิหนา้” (Facial cleansing gel) 11) “ผลติภัณฑแ์ตม้สวิ” (Acne spot) 12) สตูรสว่นผสมส าหรับโครง

จักรยานทีป่ระกอบดว้ยไหมผสมเรซนิ 13) กรรมวธิกีารผลติถงุส าหรับรองรับเลอืดในระยะคลอด 14) กรรมวธิกีารประดษิฐส์ถานีตรวจวัดอากาศ

อตัโนมัต 15) กรรมวธิปีระดษิฐร์ถยกตัวผูป่้วย 16) หนังสอืศนูยว์จัิยคณติศาสตรศ์กึษา 17) โปรแกรมรายงานผลการฝ่าฝืนและตรวจสอบการฝ่าฝืน

สญัญาณไฟจราจร เพือ่การท าซ า้ ดัดแปลงและจ าหน่าย 18) กรรมวธิกีารผลติเจลก าจัดรอยโรคฟันผ ุ19) หมอนรักษ์หลัง 20) เจลลา้งหนา้ทีม่ี

สว่นผสมของน ้ามันยางนา 21) กรรมวธิผีลติแผน่แปะทีม่สีารสกดัวา่นชกัมดลกู 22) กรรมวธิผีลติรองพืน้ทีม่สีารสกดัจากเปลอืกยางนา 23) เจลแตม้

สวิทีม่สีว่นผสมของพันซาด 24) เจลลา้งหนา้ทีม่สีว่นผสมของน ้ามันยางนา 25) “สารประกอบอนุภาคทองค านาโนทีเ่ชือ่มตดิกบักรดแกลลกิ” 26) 

กรรมวธิกีารประดษิฐอ์ปุกรณ์รองรับแขนและขอ้มอื 27) สารสกดัขา้วสแีละผักชลีาว และกรรมวธิกีารสกดัสารสกดัดังกลา่ว 28) กรรมวธิผีลติยานวดแก ้

ปวดเมือ่ยกลามเนื้อ 29) แคปซลูรางจดืและสรอ้ยอนิทนลิ 30) "Laboratory Guide and Colour Atlas of Neuroanatomy  31) คูม่อืปฏบิัตกิารและ

หนังสอืภาพประสาทกายวภิาคศาสตร์" 32) ขา้วโพด TB1 และ TB3 33) ชดุตรวจวัดสารโคตนินิในปัสสาวะ 34) ขา้วโพดขา้วเหนียวลกูผสมก า่หวาน 

1 35) ขา้วโพด TB1 36) ขา้วโพด TB3 37) “ชวีภัณฑส์เตรปโตมัยสที (Streptomyces) ควบคมุเชือ้ราโรคพชื” “ชวีภัณฑส์เตรปโตมัยสที 

(Streptomyces) ชนดิสดควบคมุเชือ้ราโรคพชื” และ “เชือ้ Streptomyces sp. สายพันธุ ์C184” 38) กรรมวธิกีารเตรยีมสารสกดัยางนา 39) 

โปรแกรมตรวจจับและบันทกึผลการฝ่าฝืนสญัญาณไฟจราจรแบบเวลาจรงิ 40) ผลติภัณฑเ์จลทีม่สีว่นผสมของแอนโทไซยานนิส าหรับบรรเทาแผลใน

ชอ่งปาก 41) กรรมวธิผีลติกลอ่งส าหรับใสช่ ิน้เนื้อ 42) กรรมวธิเีตรยีมสารสกดัจากดอกอนิทนลิทีม่ฤีทธิยืับยัง้เอมไซมส์ลายคอลลาเจนเพือ่ใชใ้นการ

ผลติเป็นผลติภัณฑแ์ละจ าหน่าย 43) สตูรแชมพูสระผม 44) ระบบ RFID ส าหรับกลอ่งบรรจชุ ิน้เนื้อ 45) กรรมวธิแีละสตูรการผลติแผน่รองรับกนั

กระแทก version 2020 46) การส ารวจดว้ยภาพถา่ย Photogrammetry 47) ลายผา้-บัวนอ้ยปทมุมา 48) วศิวกรรมฐานราก 49) อทุกวทิยา

สารสนเทศการจัดการแหลง่น ้า 50) วัสดสุ าหรับเก็บรักษาเชือ้จลุนิทรยี ์51) แพลตฟอรม์หุน่ยนตแ์ละยานพาหนะไรค้นขับส าหรับการเกษตรทีม่คีวาม

แมน่ย าเพือ่สรา้งฟารม์ขนาดใหญเ่สมอืน (Robotics platform and unmanned vehicle for precision agriculture to create a virtual mega farm)

 52) อปุกรณ์เก็บกกัละออง 53) สตูรและกรรมวธิที าสารปรงุแตง่สแีดงทีม่สีารสกดัจากซงัขา้วโพด 54) เชือ้ Lactobacillus plantarum สายพันธุ ์

CR1T5 55) สตูรผลติภัณฑโ์อลเีอไมดใ์นน ้ามันร าขา้ว เพือ่ผลติและจ าหน่าย 56) กรรมวธิผีลติสารผสมสเปรยฉ์ีดผมทีม่สีว่นผสมสารสกดัดอกค าฝอย 

57) กรรมวธิกีารเตรยีมสารสกดัดอกค าฝอยที่ม่ปีรมิาณสารไฮดรอกซแิซฟเฟลอรเ์ยลโลวเ์อ (hydroxysafflor yellow A สงู) 58) ชดุทดสอบพยาธิ

ตัวจี๊ด 59) ขา้วโพด 101 LBWxKV8160) สตูรสว่นผสมหมอนรองหลัง

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
ไมร่ะบุ

59



ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 2 ปรับเปลีย่นการท างานวจัิย (Research Transformation)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

2 1

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) ระดับ 2 50

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%)


15,000,000

OKR27 จ านวนโครงการทีม่กีารรว่มมอื/รว่มลงทนุกบัภาคธรุกจิและอตุสาหกรรม รวมทัง้ภาครัฐเชงิพาณชิย์

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

1) ผูบ้รหิารมหาวทิยาลัย

2) ผูบ้รหิารสว่นงานในมหาวทิยาลัยขอนแกน่  

3) นักวจัิย/คณาจารยม์หาวทิยาลัยขอนแกน่    

4) เจา้หนา้ทีแ่ละผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง  

5) ผูบ้รหิารและเจา้หนา้ทีข่องภาคเอกชนหรอืหน่วยงานภายนอก 

6) ผูป้ระกอบการ

ระยะเวลาด าเนนิการ

1 ตลุาคม 2563 – 30 กนัยายน 2564

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

   มหาวทิยาลัยขอนแกน่ เป็นสถาบันการศกึษาทีม่นีโยบายและยทุธศาสตรด์า้นการวจัิย เพือ่พัฒนาใหเ้ป็น “มหาวทิยาลัยวจัิยชัน้น าระดับโลก”    (A 

World-Leading Research and Development University) มนีโยบายสง่เสรมิงานดา้นวัตกรรมและวสิาหกจิ โดยใชอ้งคค์วามรูท้างดา้นตา่ง ๆ ในการ

รเิริม่ สรา้งสรรค ์ตอ่ยอด สูก่ารพัฒนานวัตกรรมและวสิาหกจิ ทัง้นี้มหาวทิยาลัยขอนแกน่ มทีรัพยากรบคุคลของชาตแิละองคค์วามรูท้กุสาขาทัง้ในดา้น

สาขาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ  สาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและสาขามนุษยศาสตแ์ละสงัคมศาสตร ์และดว้ยองคค์วามรูด้า้นตา่ง ๆ ทีม่ ีจงึเกดิ

นวัตกรรมการสรา้งสรรคท์ีส่รา้งประโยชน์ใหก้บัมหาวทิยาลัยชมุชน และประเทศชาต ิมหาวทิยาลัยขอนแกน่มนีวัตกรรมทีส่ าคัญมากมายทัง้ในดา้น

การแพทย ์ ดา้นการเกษตรและอาหาร ดา้นการศกึษา ดา้นพลังงาน ดา้นหุน่ยนต ์และดา้นผลติภัณฑท์ีจ่ะสรา้งรายไดใ้หก้บัองคก์ร รวมถงึการสรา้ง

อาชพีและรายไดใ้หก้บัชมุชน นอกจากนี้ มหาวทิยาลัยยังไดเ้ล็งเห็นความส าคัญกบัการสรา้งความรว่มมอืกบัภาคธรุกจิและอตุสาหกรรมในการพัฒนา

นวัตกรรมสูก่ารใชป้ระโยชน์เชงิสงัคมและเชงิพาณชิย ์รวมทัง้เพือ่สรา้งหน่วยธรุกจิใหม ่

   ดังนัน้ เพือ่ขับเคลือ่นภารกจิดา้นนวัตกรรมและวสิาหกจิ ของมหาวทิยาลัย บังเกดิผลด ีและมปีระสทิธภิาพ บรรลตุามนโยบายของมหาวทิยาลัยฝ่าย

นวัตกรรมและวสิาหกจิ จงึไดจั้ดใหม้ ี“โครงการสง่เสรมิการสรา้งความรว่มมอืกบัภาคธรุกจิและอตุสาหกรรมในการสรา้งหน่วยธรุกจิใหม ่ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564”

วตัถปุระสงค์

1) เพือ่น าเทคโนโลย ีนวัตกรรม ทีม่คีวามพรอ้มสูภ่าคเอกชน หรอืผูใ้ชป้ระโยชน์ 

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

โครงการ

รองอธกิารบดฝ่ีายนวัตกรรมและวสิาหกจิ

People : ดา้นการสง่มอบคณุคา่แกป่ระชาคม

2.4 สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืกบัภาคธรุกจิและอตุสาหกรรม (Partnership in Business Solutions)

2.4.1 สรา้งความรว่มมอืและสรา้งนวัตกรรมในการท าวจัิยรว่มกบัภาคธรุกจิและอตุสาหกรรม

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR27 จ านวนโครงการทีม่กีารรว่มมอื/รว่มลงทนุกบัภาคธรุกจิและอตุสาหกรรม รวมทัง้ภาครัฐเชงิพาณชิย์

กลุม่ 1
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

12

13 แผนงาน/โครงการ
2.4.1 สรา้งความรว่มมอืและสรา้ง

นวัตกรรมในการท าวจัิยรว่มกบั

ภาคธรุกจิและอตุสาหกรรม

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

1) เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ท าใหห้ลายกจิกรรมตอ้งปรับรปูแบบการด าเนนิงานเป็นแบบออนไลน์ แตปั่ญหาทีพ่บ คอื อปุกรณ์

สนับสนุนการด าเนนิงานแบบออนไลน์มจี านวนไมเ่พยีงพอ และ/หรอื สมรรถนะการใชง้านของอปุกรณ์ทีม่อียูย่ังไมต่อบสนองตอ่การใชง้าน เชน่ ระบบ

อนิเตอรเ์น็ต ,สมรรถนะของ Notebook หรอื คอมพวิเตอร ์และอปุกรณ์อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการประชมุออนไลน์

2) หน่วยงานสนับสนุนภารกจิของฝ่ายฯ มกี าลังพลไมเ่พยีงพอตอ่ภารกจิทีไ่ดรั้บมอบหมาย (ปัจจบุันมกี าลังพลสายสนับสนุนเพยีง 5 คน)

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

1) รว่มลงทนุบรษัิทผลติซร่ัีมและแชมพูธรรมชาตจิากผลงานสทิธบิัตร มข.(หวัหนา้โครงการ : ศ.ดร.อรณุรัตน์ ฉวรีาช) อนุมัตโิครงการแลว้ อยูร่ะหวา่ง

รว่มลงทนุ

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
ไมร่ะบุ

61



ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 3 ปรับเปลีย่นการบรหิารจัดการทรัพยากรบคุคล (Human Resource Management Transformation)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

เป้าหมาย
61 64.83

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) ระดับ 5 106.28

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%)
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300,000

OKR28 รอ้ยละของอาจารยท์ีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

รอ้ยละของอาจารยท์ีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 64.83

ค านวนจากจ านวนบคุลากรสายวชิาการทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ = 1,189 คน

จ านวนบคุลากรสายวชิาการทัง้หมด = 1,834 คน

 (1,189*100 / 1,834 = 64.83)                                     

1. บคุลากรประเภทวชิาการ ทีเ่ป็นอาจารยป์ระจ า ทัง้นี้ไมร่วมถงึ รร.สาธติ และลกูจา้งชัว่คราวของมหาวทิยาลัย 

  (โดยเนน้ในกลุม่ต าแหน่งอาจารย ์ทีต่อ้งยืน่ขอผศ. ภายใน 7 ปี และ ผศ. ทีต่อ้งยืน่ขอต าแหน่ง รศ. ภายใน 9 ปี)

ระยะเวลาด าเนนิการ

2563-2566

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

   มหาวทิยาลัยขอนแกน่มพัีนธกจิในการผลติบัณฑติ การวจัิย การบรกิารวชิาการแกส่งัคม และการท านุบ ารงุศลิปวัฒนธรรม ใหไ้ดม้าตรฐานสากล

รวมทัง้มเีป้าหมายทีจ่ะพัฒนามหาวทิยาลัยฯ ใหเ้ป็นมหาวทิยาลัยชัน้น าในล าดับตน้ ๆ ของประเทศ และของภมูภิาคเอเชยี บคุลากรทีม่บีทบาทส าคัญ

ตอ่พันธกจิดังกลา่วคอืคณาจารยส์ายผูส้อน ขดีความสามารถในเชงิวชิาการของคณาจารย ์ซึง่บง่ชีโ้ดยต าแหน่งทางวชิาการ เป็นปัจจัยส าคัญในการ

ด าเนนิพันธกจิดังกลา่วใหบ้รรลเุป้าหมาย มหาวทิยาลัยฯ ตระหนักถงึหนา้ที ่ทีจ่ะตอ้งสง่เสรมิศักยภาพและพัฒนาขดีความสามารถในเชงิวชิาการของ

คณาจารยข์องมหาวทิยาลัยฯ ใหส้งูขึน้ การสนับสนุนและขับเคลือ่นใหค้ณาจารยท์กุระดับ มตี าแหน่งวชิาการทีส่งูข ึน้ จงึเป็นภารกจิทีม่หาวทิยาลัยฯ 

ใหค้วามส าคัญเป็นอยา่งมาก ซึง่ในปีงบประมาณ 2564 ก าหนดใหม้กีารจัดกจิกรรมและสรา้งกลไกในการด าเนนิการเพือ่ใหบ้คุลากรสายวชิาการมี

ต าแหน่งทางวชิาการมากขึน้ ผา่นการจัดกจิกรรม 2 สว่น คอื การจัดโครงการคา่ยผศ./รศ./ศ. และการสรา้งและพัฒนาวธิกีารขอต าแหน่งทางวชิาการ

ใหม้คีวามรวดเร็ว มรีะบบตดิตามการขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ มกีารประชมุชีแ้จงพบปะกบัคณะตา่งๆ เกีย่วกบัการขอก าหนดต าแหน่งทาง

วชิาการอยา่งตอ่เนื่อง

วตัถปุระสงค์

 1. เพือ่พัฒนากระบวนการขอต าแหน่งทางวชิาการใหม้ปีระสทิธภิาพ รวดเร็ว ซึง่จะท าใหก้ารขอต าแหน่งทางวชิาการเร็วขึน้

 2. เพือ่พัฒนากลไกในการสนับสนุนการสรา้งผลงานดา้นต่า่งๆ ของบคุลากรสายวชิาการ

 3. เพือ่จัดกจิกรรมกระตุน้ใหค้ าแนะน าและการเขา้สูก่ารยืน่ขอต าแหน่่างทางวชิาการ (โครงการคา่ยฯ)

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

รอ้ยละ

รองอธกิารบดฝ่ีายทรัพยากรบคุคล

People : ดา้นการสง่มอบคณุคา่แกป่ระชาคม

3.1 สรา้งระบบบรหิารทรัพยากรบคุคลทีเ่อือ้ตอ่การสรา้งผลงาน

3.1.1 "มรีะบบสง่เสรมิความกา้วหนา้ตามความถนัด

1) โครงการพัฒนาบคุลากรสายวชิาการเพือ่เขา้สูต่ าแหน่งทางวชิาการ"

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR28 รอ้ยละของอาจารยท์ีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ

กลุม่ 2
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

13 แผนงาน/โครงการ
3.1.1 "มรีะบบสง่เสรมิ

ความกา้วหนา้ตามความถนัด

1) โครงการพัฒนาบคุลากรสาย

วชิาการเพือ่เขา้สูต่ าแหน่งทาง

วชิาการ"

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

1. กระบวนการขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการมคีวามซบัซอ้น ยุง่ยาก ตอ้งปฏบิัตติามหลักเกณฑ ์ประกาศ ระเบยีบ ขอ้บังคับ ตามที ่ก.พ.อ. และ

มหาวทิยาลัยก าหนด

2. การแตง่ตัง้คณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ(ตอ้งแตง่ตัง้จากบัญชรีายชือ่ที ่ก.พ.อ.ก าหนดเทา่นัน้) หากแตง่ตัง้นอกเหนือจากที ่ก.พ.อ.ก าหนดตอ้งขอ

ความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. ทกุราย จงึท าใหก้ระบวนการเกดิความลา่ชา้

3. การนัดประชมุคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ินัดประชมุไดย้าก เนื่องจากผูท้รงคณุวฒุมิภีารกจิคอ่ยขา้งมาก วา่งไมต่รงกนั และมาจากหลากหลาย

สถาบัน ท าใหใ้ชร้ะยะเวลานาน

4. รายชือ่กรรมการผูท้รงคณุวฒุทิีอ่ยูใ่นบัญชรีายชือ่ที ่ก.พ.อ.ก าหนด ไมม่หีมายเลขโทรศัพท ์หรอืทีอ่ยูปั่จจบุัน จงึท าใหก้ารทาบทามผูท้รงคณุวฒุใิช ้

เวลานานเฉลีย่มากกวา่ 3 - 4 เดอืน จงึทาบทามไดค้รบถว้น

5. ผูเ้สนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการมจี านวนมาก แตบ่คุลากรทีด่ าเนนิการมจี านวนนอ้ย และมภีาระงานดา้นอืน่ๆ อกีหลายดา้น ท าใหก้าร

ด าเนนิการลา่ชา้

6. ผูเ้สนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ ไมท่ราบหลักเกณฑห์รอืจัดท าเอกสารไมถ่กูตอ้ง ท าใหต้อ้งปรับแก ้หรอืสง่เพิม่เตมิหลายครัง้

7. เนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม ่ท าใหก้ารด าเนนิงานลา่ชา้ไมเ่ป็นไปตามแผนทีก่ าหนด 

โดยมกีารปรับแผนด าเนนิงานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ดังกลา่ว

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

1. ไดม้กีารจัดกจิกรรมโครงการคา่ย ผศ./รศ./ศ. เพือ่ใหอ้าจารย ์ผศ. และรศ. ในกลุม่ทีต่อ้งยืน่ต าแหน่ง

ทางวชิาการตามระยะเวลาทีม่หาวทิยาลัยก าหนดเขา้ร่วมในการเขยีนผลงานเพือ่จะไดย้ืน่ขอต าแหน่ง 

(ด าเนนิการเสร็จแลว้ โดยใชง้ปม. 300,000)

1.1 โครงการขบัเคลือ่นและพัฒนาทักษะบคุลากรสายวชิาการเขา้สูต่ าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์ รอง

ศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์มวีตัถปุระสงค ์เพือ่ใหค้ณาจารยไ์ดท้ราบขอ้มลูและขัน้ตอนเสน้ทางการ

เขา้สูต่ าแหน่งทีส่งูข ึน้ อยา่งถกูตอ้ง ชดัเจน  และครบวงจร  ทราบแนวทางการผลติเอกสารส าหรับ

ประเมนิการสอน ต ารา/หนังสอื งานวจัิยและงานวชิาการอืน่ ๆ ทีม่คีณุภาพตามเกณฑแ์ละสอดคลอ้งกบั

ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และประกาศเกีย่วกบัการเสนอขอก าหนดต าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์/รอง

ศาสตราจารย/์ศาสตราจารย ์รวมถงึสามารถวางแผนงานเพือ่เขา้สูต่ าแหน่งทีส่งูข ึน้ได  ้ด าเนนิการระหวา่ง

วนัที ่13-16 กมุภาพันธ ์2564 โดยผา่นระบบออนไลนแ์ละออนไซท ์โดยใชง้บประมาณทัง้สิน้จ านวน 

300,000 บาท โดยมกีารอบรมเรือ่งเกณฑท์ีใ่ชใ้นปัจจบุนั แบง่กลุม่ฝึกปฏบิตั ิ ฝึกอบรม และมวีทิยากรพี่

เลีย้งในการเตรยีมผลงานวชิาการเพือ่เสนอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการทัง้ในรูปแบบ

        1) คลนิกิออนไลน์ (รับจ านวนจ ากดั)

        2) คลนิกิออนไซท ์(จัดรูปแบบ Social Distancing)  

2. ไดม้กีารพัฒนา ปรับปรุง ระบบและกระบวนการขอต าแหน่งทางวชิาการใหม้คีวามรวดเร็ว มี

ประสทิธภิาพ และแลว้เสร็จโดยเร็ว เชน่

2.1 ไดด้ าเนนิการปรับปรุงหลักเกณฑ ์ประกาศ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัตา่งๆ ในดา้นกระบวนการยืน่ขอ

ต าแหน่งทางวชิาการ (ด าเนนิการแลว้)  ดงันี้

       - ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลัยขอนแกน่ วา่ดว้ย คณุสมบตั ิหลักเกณฑ ์และวธิกีารแตง่ตัง้ และถอดถอนผู ้

ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ส าหรับพนักงานมหาวทิยาลัย (ฉบบัที ่3)  พ.ศ. 2564  https://kku.world/ei66l

       - ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน่ (ฉบบัที ่606/2564) เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิผลการสอน

เพือ่ประกอบการพจิารณาแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการ    https://kku.world/oaadj        

       - ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลัยขอนแกน่ วา่ดว้ย คณุสมบตั ิหลักเกณฑ ์และวธิกีารแตง่ตัง้ และถอดถอนผู ้

ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ส าหรับพนักงานมหาวทิยาลัย (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2563  https://kku.world/ct6-d

       - ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน่ (ฉบบัที ่439/2564) เรือ่ง การเทยีบเกณฑค์ณุภาพผลงานทาง

วชิาการส าหรับพนักงานมหาวทิยาลัย กรณีการน าผลการประเมนิคณุภาพผลงานทางวชิาการทีผ่า่นการ

ประเมนิแลว้มาใชใ้นการยืน่ขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละ

วธิกีารพจิารณาแตง่ตัง้บคุคลใหด้ ารงต าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์

พ.ศ. 2564 https://kku.world/-n-tr

       - ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน่ (ฉบบัที ่36/2564)  เรือ่ง แนวปฏบิตัใินการเสนอต าราและหนังสอื

เพือ่ขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการส าหรับพนักงานมหาวทิยาลัย (ฉบบัที ่3) https://kku.world/d0zw-

2.2 ไดม้กีารพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทาบทามผูท้รงคณุวฒุ  ิการตดิตามและการพจิารณาผล 

(ด าเนนิการแลว้) 

         โดยยกเลกิการทาบทามผา่นการสง่จดหมาย เป็นการโทรศพัทโ์ดยตรงถงึผูท้รงคณุวฒุ  ิท าให ้

กระบวนการทาบทามผูท้รงคณุวฒุ ิมคีวามรวดเร็วมากขึน้ 

          และลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน

2.3 ไดม้รีะบบตดิตามความกา้วหนา้ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ

        - มรีะบบการตดิตามความกา้วหนา้ของผูข้อก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ  โดยใช ้ E-mail  KKU ใน

การ Log-in  (https://hr.kku.ac.th/tsap/)
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 3 ปรับเปลีย่นการบรหิารจัดการทรัพยากรบคุคล (Human Resource Management Transformation)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

เป้าหมาย
70 ประเมนิสิน้

ปีงบประมาณ

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%)

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%)


12

ไมร่ะบุ

OKR29 รอ้ยละของสว่นงานทีใ่ชร้ะบบ OKR และมกีารถา่ยทอดไปยังบคุลากร

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

รอ้ยละของสว่นงานทีใ่ชร้ะบบ OKR และมกีารถา่ยทอดไปยังบคุลากร คา่เป้าหมาย ไดม้าจากการค านวณ คอื จ านวนสว่นงาน/หน้่วยงานทีใ่ชร้ะบบ

OKR และมกีารถา่ยทอดไปยังบคุลากร *100 / จ านวนสว่นงาน หน่วยงานของ มข.ทัง้หมด

ผูบ้รหิารคณะ/หน่วยงานเทยีบเทา่คณะ

ระยะเวลาด าเนนิการ

2563-2566

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

   ตามทีม่หาวทิยาลัยไดม้กีารจัดท าขอ้ตกลงการปฏบิัตงิานระหวา่งอธกิารบดกีบัหวัหนา้สว่นงานมาอยา่งตอ่เนื่องนัน้  เพือ่เป็นการขับเคลือ่นแผน

ยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลัย (พ.ศ.2562-2566) ใหบ้รรลเุป้าหมายและทกุสว่นงานมผีลการด าเนนิงานทีด่ขี ึน้อยา่งกา้วกระโดดดว้ยกระบวนการ

บรหิารผลการปฏบิัตงิานสูค่วามเป็นเลศิดว้ย OKRs (Objective Key Result) ดว้ยเห็นวา่การจัดท าการบรหิารผลงานสูค่วามเป็นเลศิดว้ยOKRs 

(Objective Key Results) ซึง่จะเป็นเครือ่งมอืใชใ้นการบรหิารจัดการองคก์ร ดว้ยการก าหนดเป้าหมายและผลลัพธห์ลัก เป็นตัววัดผลเพือ่บอกใหรู้ว้า่

ไดบ้รรลจุดุมุง่หมาย  

   รวมทัง้ความโดดเดน่ของ OKRs ถอืเป็นตัวประสานระหวา่งผูบ้รหิาร หวัหนา้งาน และผูป้ฏบิัตงิาน โดยทกุระดับจะตอ้งก าหนด Objective ที่

สนับสนุนและเชือ่มโยงถงึกนั และก าหนดตัววัดผล หรอื Key Results ทีส่ามารถวัดผลในเชงิปรมิาณได ้ซึง่จะชว่ยใหค้ณะ/หน่วยงานเกดิการ

บรหิารงานทีม่ปีระสทิธภิาพ และเกดิประสทิธผิลในการบรหิารจัดการองคก์ร โดยในปีงบประมาณ 2564 ไดก้ าหนดกจิกรรมเพือ่ใหก้ารน าระบบ

ประเมนิผลการด าเนนิการแบบ OKR มาใชใ้หบ้รรลผุล จงึไดก้ าหนดกจิกรรมรองรับแบง่เป็น 2 สว่น ทัง้ในการสรา้งความเขา้ใจและด าเนนิการ

มอบหมาย OKR และการสรา้งกลไกใหม้กีารมอบหมาย OKR ไปยังบคุคลขึน้

วตัถปุระสงค์

 1) เพือ่ใหท้กุฝ่ายและสว่นงานรว่มพจิารณาคัดเลอืกตัวชีว้ัดและคา่เป้าหมายรว่มกบัอธกิารบดเีพือ่ขับเคลือ่นยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลัย 

(พ.ศ.2562-2566)

 2) ฝ่ายและสว่นงานด าเนนิการขับเคลือ่น OKR ทีไ่ดรั้บ เพือ่ด าเนนิการใหบ้รรลเุป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ 2564

 3) มกีารสรา้งกลไกในการด าเนนิการเพือ่ใหม้กีารขับเคลือ่น OKR อยา่งมปีระสทิธภิาพ และถงึระดับบคุคล

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

รอ้ยละ

รองอธกิารบดฝ่ีายทรัพยากรบคุคล

People : ดา้นการสง่มอบคณุคา่แกป่ระชาคม

3.1 สรา้งระบบบรหิารทรัพยากรบคุคลทีเ่อือ้ตอ่การสรา้งผลงาน

3.1.2 น าระบบการประเมนิผลการด าเนนิงานแบบ OKR (Objective and key result) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR29 รอ้ยละของสว่นงานทีใ่ชร้ะบบ OKR และมกีารถา่ยทอดไปยังบคุลากร

กลุม่ 2
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

13 แผนงาน/โครงการ
3.1.2 น าระบบการประเมนิผลการ

ด าเนนิงานแบบ OKR (Objective

 and key result) เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพ

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

การด าเนนิการใน OKR เรือ่งนี้ ไมส่ามารถด าเนนิการตามล าดับได ้กลา่วคอื การก าหนดหลักเกณฑก์อ่น ดังนัน้จงึเป็นการด าเเนนิการแบบคูข่นานคอื 

การก าหนด OKR และถา่ยทอดไปยังฝ่าย/สว่นงาน เพือ่ด าเเนนิการตาม OKR โดยการมอบหมายไปยังบคุคล และท าการออกขัอบังคับ/ประกาศฯ เพือ่

สรา้งกลไกรองรับการด าเนนิการ โดยในปีงบประมาณถัดไป มหาวทิยาลัยก็จะมกีฎเกณฑร์องรับการด าเนนิการดา้น OKR กอ่นด าเนนิการ

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
ผลการด าเนนิการตาม OKR นี้ มกีารด าเนนิการออกเป็น 2 สว่น คอื

สว่นที ่1. การถา่ยทอด OKR ไปยัง/ฝ่ายและสว่นงาน เพือ่น าไปสูก่ารปฏบิัตใิหบ้รรลผุลส าเร็จ โดยจัดเป็นล าดับ

การด าเนนิการได ้ดังนี้

    1.1) จัดกจิกรรมบรรยายใหค้วามรูเ้รือ่ง OKR และ OKR ทีม่หาวทิยาลัยก าหนด แกผู่บ้รหิารฝ่าย/สว่นงาน

    1.2) จัดท าค ารับรองการปฏบิัตงิานสูค่วามเป็นเลศิดว้ยOKRs (Objective  Key Results)  

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยพจิารณาคัดเลอืกตัวชีว้ัดจากแผนยทุธศาสตรข์อง

มหาวทิยาลัยทีส่อดคลอ้งกบัดา้นประชาคม (People: P) ดา้นระบบนเิวศของมหาวทิยาลัย (Ecological: E) และ

ดา้นจติวญิญาณความเป็นมหาวทิยาลัย (Spiritual: S) อยา่งนอ้ยดา้นละ 1-3 ตัวชีว้ัด รวมแลว้ประมาณ 6ตัวชีว้ัด

    1.3) ฝ่าย/สว่นงานด าเนนิการน า OKR ไปสูก่ารปฏบิัต ิโดยการถา่ยทอดไปยังหน่วยงานภายใน และลงไปถงึ

ระดับบคุลากร และ รอ้ยละของสว่นงานทีใ่ชร้ะบบ OKR และมกีารถา่ยทอดไปยังบคุลากร 

    1.4) ฝ่าย/สว่นงาน/เครอืขา่ยบรหิารงานบคุคล รายงานผลลัพทก์ารด าเนนิการ ตาม OKR ทีไ่ดต้กลงตอ่

มหาวทิยาลัยผลการด าเนนิการตามขอ้ 1.3-1.4 ไดม้กีารด าเนนิการ แยกเป็น 2 สว่น ดังนี้

         1) การตดิตามและรายงานผล กรณีสว่นงานที่รั่บ OKRs ในเรือ่งนี้ไปสูก่ารปฏบิัต ิ           

         2) การตดิตามและรายงานผลจากทกุสว่นงาน ทีน่ าเอา OKRs ตา่งๆ ทีไ่ดรั้บ ไดน้ าไปด าเนนิการและ

ถา่ยทอดลงสูร่ะดับบคุคลอยา่งไร ด าเนนิการตดิตามผลจากคณะ/หน่วยงาน โดยตัวชีว้ัดในการวัดกจิกรรม เชน่ 

การก าหนดแผนงาน/กจิกรรมในการถา่ยทอด ตดิตาม ประเมนิผล OKR,กจิกรรม/โครงการถา่ยทอด OKR ไปยัง

บคุลากร,การจัดท าขอ้ตกลงการปฏบิัตงิานทีม่กีารถา่ยทอด OKR ไปยังบคุลากร เป็นตัน มคีณะ/หน่วยงาน 

รายงานสว่นงานทีใ่ชร้ะบบ OKR และมกีารถา่ยทอดไปยังบคุลากรคณะ/หน่วยงาน  

สว่นที ่2. การออกหลักเกณฑเ์พือ่รองรับการน า OKR ทีก่ าหนด ถา่ยทอดไปสูร่ายบคุคล ทัง้นี้ เพือ่ใหเ้กดิระบบ

และกลไกในการถา่ยทอดยทุธศาสตร ์(OKR) ไปสูก่ารปฏบิัตใิหเ้กดิผลส าเร็จอยา่งแทจ้รงิและเป็นระบบ โดยการ

ออกขอ้บังคับการประเมนิผลการปฏบิัตงิานผูบ้รหิาร ตลอดจนการปรับปรงุประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที ่7/2558 เรือ่ง

เรือ่งหลักเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิผลการปฏบิัตงิานและลกูจา้งของมหาวทิยาลัย ใหม ่โดยเพิม่เกณฑ ์

กระบวนการและขัน้ตอนในการถา่ยทอด OKR ไปยังผูป้ฏบิัตงิาน

ไวใ้นกฎหมายดังกลา่ว โดยในสว่นนี้ ก าหนดกรอบเวลาในการด าเเนนิการและเวลาแลว้เสร็จไวด้ังนี้ 

    2.1) การยกรา่งขอ้บังคับฯและประกาศ (ด าเนนิการแลว้)

    2.2) การเสนอกฎหมายตาม 2.1 เพือ่ประกาศใช ้(เสนอรา่งประกาศ ก.บ.ม. ครัง้ที ่6/2563 วันที ่6 สงิหาคม 

2563 แตย่ังใหม้กีารทบทวนปรับปรงุแกไ้ข)

    2.3) การชีแ้จงและถา่ยทอดการด าเนนิการ 

    2.4) การประเมนิผลการด าเนนิการตามขอ้บังคับ/ประกาศทีก่ าหนด เพือ่ปรับปรงุแกไ้ขแนวทางการด าเนนิการ

เพือ่ใหก้ลไกดังกลา่วสนับสนุนการด าเนนิการ OKR ใหบ้รรลผุล
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 3 ปรับเปลีย่นการบรหิารจัดการทรัพยากรบคุคล (Human Resource Management Transformation)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

55 ประเมนิสิน้

ปีงบประมาณ

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%)

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%)


300,000

OKR30 รอ้ยละระดับทักษะดา้นสารสนเทศของบคุลากร

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

บคุลากรสายสนับสนุน มข.

ระยะเวลาด าเนนิการ

2563-2564

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

   ในยคุปัจจบุันทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งกา้วกระโดดของเทคโนโลยดีจิทัิลทีม่ผีลตอ่การด าเนนิชวีติทกุดา้น (Digital disruption) มหาวทิยาลัย

จะตอ้งพัฒนาหน่วยงาน หรอืกลไกในการรองรับการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว เพือ่พัฒนากระบวนการท างาน และการสรา้งผลงานผา่นระบบดจิทัิล

ขับเคลือ่นขนานไปกบัพันธกจิหลักของมหาวทิยาลัย ทัง้ดา้นการเรยีนการสอน การวจัิย และการบรกิารวชิาการ ซึง่อาศัยสมรรถนะหลักของ

มหาวทิยาลัยทีส่ามารถบรูณาการใหเ้กดิองคค์วามรู ้เพือ่สง่เสรมิใหเ้กดินวัตกรรมทางดจิทัิล จากองคค์วามรู ้หน่วยงานและบคุลากรภายใน

มหาวทิยาลัย ภายใตก้ารสง่เสรมิของมหาวทิยาลัยเพือ่ใหส้ามารถเตบิโตและประสบความส าเร็จได ้

   ทรัพยากรบคุคลเป็นปัจจัยส าคัญทีส่ดุในการขับเคลือ่นมหาวทิยาลัยไปสูค่วามเป็นเลศิ การปรับเปลีย่นใหพ้รอ้มรับความเปลีย่นแปลงจงึจ าเป็นตอ้งมี

การยกระดับขดีความสามารถในการท างานของบคุลากร โดยพัฒนาทักษะของบคุลากรใหพ้รอ้มส าหรับการท างานในอนาคต (Future Skill 

Development) โดยเฉพาะดา้น Digital literacy and Skills) การท างานเป็นเครอืขา่ย (Networking) เพือ่ใหม้หาวทิยาลัยมคีวามพรอ้มรับการ

เปลีย่นแปลง (Ready to Change) พัฒนาประสทิธภิาพเพือ่เพิม่ผลติภาพของบคุลากร

   ดังนัน้ บคุลากรในมหาวทิยาลัยขอนแกน่ จงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งเรยีนรูแ้ละเพิม่ทักษะทางดา้นเทคโนโลยใีหม่ๆ  การน าดจิทัิลมาประยกุตใ์ชใ้นการ

ปฏบิัตงิาน ตลอดจนการใชง้านระบบสารสนเทศ เพือ่ใหม้คีวามรูทั้กษะและความเขา้ใจในขดีความสามารถและศักยภาพของเทคโนโลยสีารสนเทศใน

อนาคต พรอ้มรองรับตอ่สถานการณ์ตา่งๆ ได ้อกีทัง้ยังชว่ยสง่เสรมิและสนับสนุนการท างานของคณะหน่วยงานเพือ่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ทีต่อ้งการพัฒนาบคุลากรในองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ข ึน้

วตัถปุระสงค์

1. เพือ่พัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของบคุลากรใหม้คีวามพรอ้มส าหรับการท างาน

1.เพือ่จัดกจิกรรมสนับสนุนการเสรมิสรา้งทักษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศบคุลากร มข.ทกุระดับ

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

รอ้ยละ

รองอธกิารบดฝ่ีายทรัพยากรบคุคล

People : ดา้นการสง่มอบคณุคา่แกป่ระชาคม

3.2 ยกระดับขดีความสามารถในการท างานของบคุลากร

3.2.1 พัฒนาทักษะของบคุลากรใหม้คีวามพรอ้มส าหรับการท างานในอนาคต (Future skill Development)

1) โครงการพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีจ่ าเป็นส าหรับอนาคต (ABCD) ส าหรับบคุลากรสาย

วชิาการมหาวทิยาลัยขอนแกน่

2) โครงการการพัฒนาทักษะภาวะการเป็นผูน้ าและการบรหิารจัดการ

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR30 รอ้ยละระดับทักษะดา้นสารสนเทศของบคุลากร

กลุม่ 2
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

12

13 แผนงาน/โครงการ
3.2.1 พัฒนาทักษะของบคุลากร

ใหม้คีวามพรอ้มส าหรับการท างาน

ในอนาคต (Future skill 

Development)

1) โครงการพัฒนาทักษะดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศทีจ่ าเป็น

ส าหรับอนาคต (ABCD) ส าหรับ

บคุลากรสายวชิาการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

2) โครงการการพัฒนาทักษะ

ภาวะการเป็นผูน้ าและการบรหิาร

จัดการ

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

เนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม ่ท าใหก้ารด าเนนิงานลา่ชา้ไมเ่ป็นไปตามแผนทีก่ าหนดโดย

มกีารปรับแผนด าเนนิงานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ดังกลา่ว

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

รอ้ยละระดับทักษะดา้นสารสนเทศของบคุลากร ไดม้าจากการวัดระดับทักษะดา้นสารสนเทศของบคุลากรสายสนับสนุน ซึง่ในวันที ่26 เมษายน 2564 

จะท าการคัดเลอืกและกลั่นกรองขอ้สอบเพือ่ใชใ้นการวัดและเดอืนพฤษภาคม เป็นขัน้ตอนของการเตรยีมด าเนนิการ ไมว่า่จะเป็น สถานทีส่อบ ขัน้ตอน

ในการวัด การประชาสมัพันธ ์การรับสมัคร และในเดอืนมถินุายน -กรกฎาคม 2564 จะท าการวัดใหแ้ลว้เสร็จ

(คา่เป้าหมาย ไดม้าจากการค านวณ คอื คา่เฉลีย่คะแนนของบคุลากรทีผ่า่นการวัดทักษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ)

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
1. โครงการพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีจ่ าเป็นส าหรับอนาคต (ABCD) ส าหรับบคุลากรสาย

สนับสนุน มข.กจิกรรม มดีังนี้

    1.1) เมือ่วันที ่19 มกราคม 2564 ไดป้ระชาสมัพันธข์อความอนุเคราะหป์ระชาสมัพันธต์อบแบบสอบถามความ

ตอ้งการในการพัฒนาทักษะดา้นดจิทัิลไปยังคณะหน่วยงานตา่งๆ ใหแ้ลว้เสร็จภายในวันที ่15 กมุภาพันธ ์2564 

โดยมผีูต้อบแบบสอบถามทัง้สิน้ จ านวน 903 คน ซึง่ผลส ารวจทีต่อ้งการพัฒนาทักษะดา้นดจิทัิล มหีวัขอ้ ดังนี้ 

เทคนคิการใช ้ Microsort Excel   (56.3%) การตกแตง่และตัดตอ่ภาพดว้ยโปรแกรม adobe photoshop  

(49.9%) เทคนคิการใช ้Microsort word ขัน้สงู  (46.2%) การออกแบบงานน าเสนอดว้ยโปรแกรม Microsort 

power point แบบมอือาชพี (46.2%)ทัง้นี้ จะน าผลจากการส ารวจ เพือ่จัดท าโครงการอบรมใหก้บับคุลากร

ในชว่งเดือ่น ม.ิย-ก.ค. 2564

2. การจัดท าเครือ่งมอืวัดระดับทักษะดา้นสารสนเทศของบคุลากร มข. การจัดท าเครือ่งมอืวัดระดับทักษะดา้น

สารสนเทศบคุลากร ไดม้กีารด าเนนิการจัดท าเครือ่งมอืวัดบคุลากรในมหาวทิยาลัยเกีย่วกบัการใชเ้ทคโนโลยแีละ

สารสนเทศในการท างาน โดยรว่มกบัศนูยน์วัตกรรมการเรยีนการสอน มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ในการออกแบบ

เครือ่งมอืวัด ซึง่ในปี 2564 จะเริม่วัดไดต้ัง้แตม่ถินุายน 2564 เป็นตน้ไป โดยเครือ่งมอืจะวัด 3 ดา้น คอื การใช ้

คอมพวิเตอรพ์ืน้ฐาน การใชซ้อฟแวรท์ีจ่ าเป็น  และการใชเ้ทคโนโลยทีีจ่ าเป็น โดยจะท าการวัดในกลุม่บคุลากร

สายสนับสนุนใหค้รบทกุต าแหน่ง

3. จัดโครงการพัฒนาทักษะภาวะการเป็นผูน้ าและการบรหิารจัดการ เมือ่วันที ่27 ตลุาคม 2563 

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ โดย ฝ่ายทรัพยากรบคุคล และ กองทรัพยากรบคุคล ไดจั้ดอบรมโครงการ “การพัฒนา

ผูบ้รหิารระดับสงู มหาวทิยาลัยขอนแกน่” ซึง่ไดรั้บเกยีรตจิาก ศาสตราภชิานไกรฤทธิ ์บณุยเกยีรต ิเป็นวทิยากร

บรรยายเรือ่ง “การคดิเชงิยทุธศาสตรเ์พือ่น าไปสูก่ารปฏบิัต”ิ เพือ่เสรมิสรา้งองคค์วามรู ้ทักษะ และคณุลักษณะ

ส าคัญส าหรับการเป็นผูบ้รหิารระดับสงูในสถาบันอดุมศกึษา ผา่นกระบวนการฝึกอบรมทีเ่นน้การเรยีนรู ้จาก

ประสบการณ์ของผูท้รงคณุวฒุทิีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่แีละเป็นทีย่อมรับในวงกวา้ง รวมถงึการฝึกปฏบิัตวิางแผนและ

ด าเนนิงานการบรหิารอดุมศกึษาดว้ยประสบการณ์ตรง พรอ้มกบัรว่มสะทอ้นผลการบรหิารรว่มกนัเชงิสรา้งสรรค ์

เพือ่เรยีนรูร้ว่มกนัถงึแนวปฏบิัตทิีเ่ป็นเลศิและสะทอ้นถงึนวัตกรรมทางการบรหิารงานการศกึษาในระดับอดุมศกึษา

ตอ่ไป โดยมคีณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลัยขอนแกน่ รองอธกิารบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน่ ผูช้ว่ยอธกิารบดี

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ คณบด ีผูอ้ านวยการ หวัหนา้สว่นงาน และรองหวัหนา้สว่นงานทีรั่บผดิชอบงานดา้น

ยทุธศาสตร ์เขา้รว่มโครงการทัง้ส ิน้ 60 คน https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/?p=9928
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 3 ปรับเปลีย่นการบรหิารจัดการทรัพยากรบคุคล (Human Resource Management Transformation)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

เป้าหมาย
1.04 ประเมนิสิน้

ปีงบประมาณ

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%)

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%)


12

ไมระบุ

OKR31 ผลติภาพของบคุลากร (เงนิรายได)้ (ลบ./คน)

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ (ประเมนิสิน้ปีงบประมาณ)

บคุลากรมหาวทิยาลัยขอนแกน่ทกุประเภท ทกุระดับ

ระยะเวลาด าเนนิการ

2563-2566

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

   การลงทนุในดา้นทรัพยากรมนุษยนั์น้ มคีวามส าคัญและจ าเป็นอยา่งยิง่ บคุลากรทีม่หาวทิยาลัยขอนแกน่ไดว้า่จา้งมาเพอืปฏบิัตภิารกจิตา่งๆ จะตอ้ง

มคีวามเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพสงูสดุเพือ่ใหไ้มเ่กดิภาระแกอ่งคก์ร ดังนัน้ การพัฒนาและยกระดับขดีความสามารถของบคุลากรจงึมคีวามจ าเป็น

อยา่งยิง่ และเมือ่บคุลากรมศีักยภาพแลว้ ยอ่มสง่ผลตอ่การด าเนนิการหรอืสรา้งรายไดใ้หก้บัมหาวทิยาลัย ดังน ้น้ เพือ่ใหบ้รรลผุลดังทีก่ลา่ว จะตอ้งมี

การพัฒนาระบบและกระบวนการท างานเพือ่เพิม่ผลติภาพของบคุลากร 

   โดยในปีงประมาณ 2564 นี้ มุง่เนน้ใน 4 สว่นคอื การเรง่พัฒนาศักยภาพการท างานของบคุลากร การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาชว่ยในการท างาน

การควบคมุตน้ทนุการด าเนนิการ และการมองหาแหลง่รายไดใ้หม่ๆ ของสว่นงาน ซึง่หากการด าเนนิการทัง้ 4 ดา้นนี้มปีระสทิธภิาพ ก็จะสง่ผลตอ่ความ

คุม้คา่ในการบรหิารจัดการของมหาวทิยาลัย

วตัถปุระสงค์

 1. เพือ่พัฒนาศักยภาพของบคุลากรใหม้ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ

 2. เพือ่สรา้งระบบ กลไกตา่งๆ ใหเ้อือ้ตอ่การปฏบิัตงิานของบคุลากร เชน่ การน าเทคโนโลยมีาชว่ยในการท างาน การจัดการเรือ่งการมองหารายได ้

แหลง่ใหม่

 3. เพือ่พัฒนาระบบการควบคมุการด าเเนนิการตา่งๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพ

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

ลา้นบาท/คน

รองอธกิารบดฝ่ีายทรัพยากรบคุคล

People : ดา้นการสง่มอบคณุคา่แกป่ระชาคม

3.2 ยกระดับขดีความสามารถในการท างานของบคุลากร

3.2.2 พัฒนาระบบและกระบวนการท างานเพือ่เพิม่ผลติภาพของบคุลากร

1) โครงการพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีจ่ าเป็นส าหรับอนาคต (ABCD) ส าหรับบคุลากรสาย

สนับสนุนมหาวทิยาลัยขอนแกน่

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR31 ผลติภาพของบคุลากร (เงนิรายได)้ (ลบ./คน)

กลุม่ 1
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

13 แผนงาน/โครงการ
3.2.2 พัฒนาระบบและ

กระบวนการท างานเพือ่เพิม่ผลติ

ภาพของบคุลากร

1) โครงการพัฒนาทักษะดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศทีจ่ าเป็น

ส าหรับอนาคต (ABCD) ส าหรับ

บคุลากรสายสนับสนุน

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

เนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม ่ท าใหก้ารด าเนนิงานลา่ชา้ไมเ่ป็นไปตามแผนทีก่ าหนด 

โดยมกีารปรับแผนด าเนนิงานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ดังกลา่ว

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
ในปีงบประมาณ 2564 มกีารด าเนนิการดังตอ่ไปนี้

1. โครงการพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีจ่ าเป็นส าหรับอนาคต (ABCD) ส าหรับบคุลากรสาย

สนับสนุน มข. กจิกรรม มดีังนี้

1.1) เมือ่วันที ่19 มกราคม 2564 ไดป้ระชาสมัพันธข์อความอนุเคราะหป์ระชาสมัพันธต์อบแบบสอบถามความ

ตอ้งการในการพัฒนาทักษะดา้นดจิทัิลไปยังคณะหน่วยงานตา่งๆ ใหแ้ลว้เสร็จภายในวันที ่15 กมุภาพันธ ์2564

โดยมผีูต้อบแบบสอบถามทัง้สิน้ จ านวน 903 คน ซึง่ผลส ารวจทีต่อ้งการพัฒนาทักษะดา้นดจิทัิล มหีวัขอ้ ดังนี้

เทคนคิการใช ้ Microsort Excel   (56.3%) การตกแตง่และตัดตอ่ภาพดว้ยโปรแกรม adobe photoshop  

(49.9%) เทคนคิการใช ้Microsort word ขัน้สงู(46.2%) การออกแบบงานน าเสนอดว้ยโปรแกรม Microsort 

power point แบบมอือาชพี (46.2%)

ทัง้นี้ จะน าผลจากการส ารวจ เพือ่จัดท าโครงการอบรมใหก้บับคุลากรในชว่งเดือ่น ม.ิย-ก.ค. 2564

2 การจัดท าเครือ่งมอืวัดระดับทักษะดา้นสารสนเทศของบคุลากร มข. การจัดท าเครือ่งมอืวัดระดับทักษะดา้น

สารสนเทศบคุลากร ไดม้กีารด าเนนิการจัดท าเครือ่งมอืวัดบคุลากรในมหาวทิยาลัยเกีย่วกบัการใชเ้ทคโนโลยแีละ

สารสนเทศในการท างาน โดยรว่มกบัศนูยน์วัตกรรมการเรยีนการสอน มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ในการออกแบบ

เครือ่งมอืวัด ซึง่ในวันที ่26 เมษายน 2564 จะท าการคัดเลอืกและกลั่นกรองขอ้สอบเพือ่ใชใ้นการวัด

และเดอืนพฤษภาคม เป็นขัน้ตอนของการเตรยีมด าเนนิการ ไมว่า่จะเป็น สถานทีส่อบ ขัน้ตอนในการวัด การ

ประชาสมัพันธ ์การรับสมัคร และในเดอืนมถินุายน -กรกฎาคม 2564 จะท าการวัดใหแ้ลว้เสร็จ โดยเครือ่งมอืจะวัด

 3 ดา้น คอื การใชค้อมพวิเตอรพ์ืน้ฐาน การใชซ้อฟแวรท์ีจ่ าเป็น  และการใชเ้ทคโนโลยทีีจ่ าเป็น โดยจะท าการวัด

ในกลุม่บคุลากรสายสนับสนุนใหค้รบทกุต าแหน่ง
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 3 ปรับเปลีย่นการบรหิารจัดการทรัพยากรบคุคล (Human Resource Management Transformation)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

เป้าหมาย
30 ประเมนิสิน้

ปีงบประมาณ

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%)

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%)


12

ไมร่ะบุ

OKR32 รอ้ยละของรายจา่ยดา้นบคุลากรตอ่งบรายจา่ยทัง้หมด

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ (ประเมนิสิน้ปีงบประมาณ)

บคุลากรมหาวทิยาลัยขอนแกน่ทกุประเภท ทกุระดับ

ระยะเวลาด าเนนิการ

2563-2566

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

   การลงทนุในดา้นทรัพยากรมนุษยนั์น้ มคีวามส าคัญและจ าเป็นอยา่งยิง่ บคุลากรทีม่หาวทิยาลัยขอนแกน่ไดว้า่จา้งมาเพอืปฏบิัตภิารกจิตา่ง ๆจะตอ้ง

มคีวามเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพสงูสดุเพือ่ใหไ้มเ่กดิภาระแกอ่งคก์ร ดังนัน้ การพัฒนาและยกระดับขดีความสามารถของบคุลากรจงึมคีวามจ าเป็น

อยา่งยิง่ และเมือ่บคุลากรมศีักยภาพแลว้ ยอ่มสง่ผลตอ่การด าเนนิการหรอืสรา้งรายไดใ้หก้บัมหาวทิยาลัย ดังน ้น้ เพือ่ใหบ้รรลผุลดังทีก่ลา่วจะตอ้งมี

การพัฒนาระบบและกระบวนการท างานเพือ่เพิม่ผลติภาพของบคุลากร ่ ่โดยในปีงประมาณ 2564 นี้ มุง่เนน้ใน 4 สว่น คอื 

การเรง่พัฒนาศักยภาพการท างานของบคุลากร การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาชว่ยในการท างาน การควบคมุตน้ทนุการด าเนนิการและการมองหา

แหลง่รายไดใ้หม่ๆ ของสว่นงาน ซึง่หากการด าเนนิการทัง้ 4 ดา้นนี้มปีระสทิธภิาพ ก็จะสง่ผลตอ่ความคุม้คา่ในการบรหิารจัดการของมหาวทิยาลัย

วตัถปุระสงค์

 1. เพือ่พัฒนาศักยภาพของบคุลากรใหม้ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ

 2. เพือ่สรา้งระบบ กลไกตา่งๆ ใหเ้อือ้ตอ่การปฏบิัตงิานของบคุลากร เชน่ การน าเทคโนโลยมีาชว่ยในการท างาน การจัดการเรือ่งการมองหารายได ้

แหลง่ใหม่

 3. เพือ่พัฒนาระบบการควบคมุการด าเเนนิการตา่งๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพ

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

รอ้ยละ

รองอธกิารบดฝ่ีายทรัพยากรบคุคล

People : ดา้นการสง่มอบคณุคา่แกป่ระชาคม

3.2 ยกระดับขดีความสามารถในการท างานของบคุลากร

3.2.2 "พัฒนาระบบและกระบวนการท างานเพือ่เพิม่ผลติภาพของบคุลากร

1) โครงการพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีจ่ าเป็นส าหรับอนาคต (ABCD) ส าหรับบคุลากรสาย

สนับสนุนมหาวทิยาลัยขอนแกน่"

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR32 รอ้ยละของรายจา่ยดา้นบคุลากรตอ่งบรายจา่ยทัง้หมด

กลุม่ 1
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

13 แผนงาน/โครงการ
3.2.2 "พัฒนาระบบและ

กระบวนการท างานเพือ่เพิม่ผลติ

ภาพของบคุลากร

1) โครงการพัฒนาทักษะดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศทีจ่ าเป็น

ส าหรับอนาคต (ABCD) ส าหรับ

บคุลากรสายสนับสนุน

มหาวทิยาลัยขอนแกน่"

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

เนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม ่ท าใหก้ารด าเนนิงานลา่ชา้ไมเ่ป็นไปตามแผนทีก่ าหนด 

โดยมกีารปรับแผนด าเนนิงานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ดังกลา่ว

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
ในปีงบประมาณ 2564 มกีารด าเนนิการดังตอ่ไปนี้

1. โครงการพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีจ่ าเป็นส าหรับอนาคต (ABCD) ส าหรับบคุลากรสาย

สนับสนุน มข. กจิกรรม มดีังนี้

    1.1) เมือ่วันที ่19 มกราคม 2564 ไดป้ระชาสมัพันธข์อความอนุเคราะหป์ระชาสมัพันธต์อบแบบสอบถามความ

ตอ้งการในการพัฒนาทักษะดา้นดจิทัิลไปยังคณะหน่วยงานตา่งๆ ใหแ้ลว้เสร็จภายในวันที ่15 กมุภาพันธ2์564 

โดยมผีูต้อบแบบสอบถามทัง้สิน้ จ านวน 903 คน    ซึง่ผลส ารวจทีต่อ้งการพัฒนาทักษะดา้นดจิทัิล มหีวัขอ้ ดังนี้ 

เทคนคิการใช ้ Microsort Excel   (56.3%)  การตกแตง่และตัดตอ่ภาพดว้ยโปรแกรม adobe photoshop  

(49.9%) เทคนคิการใช ้Microsort word ขัน้สงู  (46.2%) การออกแบบงานน าเสนอดว้ยโปรแกรม Microsort 

power point แบบมอือาชพี (46.2%) ทัง้นี้ จะน าผลจากการส ารวจ เพือ่จัดท าโครงการอบรมใหก้บับคุลากร

ในชว่งเดือ่น ม.ิย-ก.ค. 2564

2 การจัดท าเครือ่งมอืวัดระดับทักษะดา้นสารสนเทศของบคุลากร มข. การจัดท าเครือ่งมอืวัดระดับทักษะดา้น

สารสนเทศบคุลากร ไดม้กีารด าเนนิการจัดท าเครือ่งมอืวัดบคุลากรในมหาวทิยาลัยเกีย่วกบัการใชเ้ทคโนโลยแีละ

สารสนเทศในการท างาน โดยรว่มกบัศนูยน์วัตกรรมการเรยีนการสอน มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ในการออกแบบ

เครือ่งมอืวัด ซึง่ในวันที ่26 เมษายน 2564 จะท าการคัดเลอืกและกลั่นกรองขอ้สอบเพือ่ใชใ้นการวัด

และเดอืนพฤษภาคม เป็นขัน้ตอนของการเตรยีมด าเนนิการ ไมว่า่จะเป็น สถานทีส่อบ ขัน้ตอนในการวัด      การ

ประชาสมัพันธ ์การรับสมัคร และในเดอืนมถินุายน - กรกฎาคม 2564 จะท าการวัดใหแ้ลว้เสร็จ โดยเครือ่งมอืจะวัด

 3 ดา้น คอื การใชค้อมพวิเตอรพ์ืน้ฐาน การใชซ้อฟแวรท์ีจ่ าเป็น  และการใชเ้ทคโนโลยทีีจ่ าเป็น โดยจะท าการวัด

ในกลุม่บคุลากรสายสนับสนุนใหค้รบทกุต าแหน่ง"
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 3 ปรับเปลีย่นการบรหิารจัดการทรัพยากรบคุคล (Human Resource Management Transformation)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

เป้าหมาย
73 84.89

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) ระดับ 5 116.29

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%)


12

700,000

OKR33 รอ้ยละของอาจารยท์ีม่คีณุวฒุปิรญิญาเอกตอ่อาจารยป์ระจ าทัง้หมด

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

รอ้ยละของอาจารยท์ีม่คีณุวฒุปิรญิญาเอกตอ่อาจารยป์ระจ าทัง้หมด

จ านวนอาจารย ์ป.เอก 1557 คน จ านวนอาจารยท์ีม่คีณุวฒุปิรญิญาเอกของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ *100 / จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด

จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด 1834 คน                                                                                          

1557*100/1834 = 84.89

บคุลากรสายผูส้อน

ระยะเวลาด าเนนิการ

2563-2566

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

มหาวทิยาลัยขอนแกน่มพัีนธกจิในการผลติบัณฑติ การวจัิย การบรกิารวชิาการแกส่งัคม และการท านุบ ารงุศลิปวัฒนธรรม ใหไ้ดม้าตรฐานสากล 

รวมทัง้มเีป้าหมายทีจ่ะพัฒนามหาวทิยาลัยฯ ใหเ้ป็นมหาวทิยาลัยชัน้น าในล าดับตน้ ๆ ของประเทศ และของภมูภิาคเอเชยี อาจารยจ์งึถอืเป็นบคุลากร

ทีม่บีทบาทส าคัญตอ่พันธกจิดังกลา่ว มหาวทิยาลัยจงึมนีโยบายในการจงูใจการคัดเลอืกบคุคลเขา้ปฏบิัตเิป็นพนักงานมหาวทิยาลัย      ทีม่คีณุวฒุิ

ระดับปรญิญาเอก เพือ่ใหไ้ดบ้คุลากรทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ทีเ่อือ้ตอ่การผลติบัณฑติทีม่คีณุภาพ

วตัถปุระสงค์

1. เพือ่ใหบ้คุลากรสายผูส้อนทีค่วามรู ้ความสามารถ ในการผลติบัณฑติทีม่คีณุภาพ

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

รอ้ยละ

รองอธกิารบดฝ่ีายทรัพยากรบคุคล

People : ดา้นการสง่มอบคณุคา่แกป่ระชาคม

3.3 มรีะบบการจา้งงานทีห่ลากหลายและยดืหยุน่ (Flexible Employment)

3.3.1 "สรา้งระบบการจา้งงานทีห่ลากหลาย เพือ่สนับสนุนการขับเคลือ่นกลยทุธ์

1) โครงการคัดเลอืกบคุคลเขา้ปฏบิัตงิานมหาวทิยาลัยขอนแกน่"

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR33 รอ้ยละของอาจารยท์ีม่คีณุวฒุปิรญิญาเอกตอ่อาจารยป์ระจ าทัง้หมด

กลุม่ 2
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

13 แผนงาน/โครงการ
3.3.1 "สรา้งระบบการจา้งงานที่

หลากหลาย เพือ่สนับสนุนการ

ขับเคลือ่นกลยทุธ์

1) โครงการคัดเลอืกบคุคลเขา้

ปฏบิัตงิานมหาวทิยาลัยขอนแกน่"

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
1. การก าหนดหลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการสรรหาและคัดเลอืกบคุลากรเพือ่ใหไ้ดบ้คุลากรทีม่ปีระสทิธภิาพ หลาย

เพือ่สนับสนุนการขับเคลือ่นยทุธศาสตร ์และก ากบัตดิตามใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนดอยา่งเครง่ครัด

   1.1) การก าหนดเกณฑแ์ละมาตรฐานการคัดเลอืกบคุลากรประเภทอาจารย ์ตอ้งมคีณุวฒุริะดับปรญิญาเอก และ

มคีะแนนภาษาองักฤษตามเกณฑท์ีม่หาวทิยาลัยก าหนด (ประกาศก.บ.ม. ฉบับที ่1/2561)

   1.2) การก าหนดหลักเกณฑแ์ละวธิกีารคัดเลอืกบคุคลทีม่ศีักยภาพสงู เขา้ปฏบิัตงิานในต าแหน่งประเภท

วชิาการ (ตามประกาศ ก.บ.ม. 1/2562)

   1.3) การก าหนดหลักเกณฑก์ารสรรหาและจา้งนักวจัิยทีม่สีมรรถนะสงู และการจา้งผูเ้ชีย่วชาญชาวตา่งประเทศ

ทีม่สีมรรถนะสงู (ตามประกาศ ก.บ.ม. 3/2559 และ 4/2559)

   1.4) การแกไ้ขขอ้บังคับมหาวทิยาลัยขอนแกน่ วา่ดว้ยการบรหิารงานบคุคล โดยมกีารปรับปรงุระบบการจา้ง

บคุลากรใหเ้ป็นการจา้งทีย่ดืหยุน่ แบบ Project Base) โดยก าหนดใหม้สีญัญาจา้งไมเ่กนิ 3 ปี  5 ปี  7 ปี (อยู่

ระหวา่งการเสนอรา่งตอ่ ก.บ.ม./กก.บรหิาร/สภามหาวทิยาลัย)

2. การก าหนดเงือ่นไขการจา้งพนักงานมหาวทิยาลัย ต าแหน่งอาจารย์

   2.1) การจา้งอาจารยท์ีไ่มม่คีณุวฒุปิรญิญาเอก (จบปรญิญาโท) ก าหนดเงือ่นไขตอ้งไปศกึษาตอ่ระดับปรญิญา

เอกภายใน 3 ปี

   2.2) การจา้งอาจารยท์ีไ่มม่คีณุวฒุปิรญิญาเอก (จบปรญิญาตร ีเกยีรตนิยิมอนัดับหนึง่) ก าหนดเงือ่นไขใหไ้ป

ศกึษาตอ่ระดับปรญิญาโทภายใน 2 ปี และปรญิญาเอกภายใน 3 ปี

3. มกีารสนับสนุนทนุศกึษาตอ่ระดับปรญิญาเอก ส าหรับอาจารยม์หาวทิยาลัยขอนแกน่ (จากเงนิอดุหนุนกองทนุ 

40 ปี พัฒนาบคุลากร มข.) โดยแบง่ทนุออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่

   3.1) ทนุศกึษาตอ่ระดับปรญิญาเอกในประเทศ ส าหรับอาจารยม์หาวทิยาลัยขอนแกน่ 

   3.2) ทนุศกึษาตอ่ระดับปรญิญาเอกในประเทศ ส าหรับอาจารยอ์าวโุสมหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

   3.3) ทนุศกึษาตอ่ระดับปรญิญาเอก ณ ตา่งประเทศ ส าหรับอาจารยม์หาวทิยาลัยขอนแกน่

4. การด าเนนิโครงการคัดเลอืกบคุคลเขา้ปฏบิัตงิานมหาวทิยาลัยขอนแกน่

มกีารประกาศรับสมัครคัดเลอืกบคุคลเขา้ปฏบิัตงิาน จ านวน 26 อตัรา ผูม้สีทิธิเ์ขา้รับการคัดเลอืกเพือ่คัดเลอืก

บคุคลเขา้ปฏบิัตงิาน จ านวน 1,396 ราย เดมิมกี าหนดการจัดสอบในวันที ่25 เมษายน 2564 นัน้ เพือ่ใหเ้ป็นไป

ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพืน้ทีม่หาวทิยาลัย 

จงึใหเ้ลือ่นวันสอบออกไปกอ่นจนกวา่สถานการณ์จะคลีค่ลาย รายละเอยีดตามลงิค ์

https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 4 ปรับเปลีย่นการบรกิารวชิาการ (Academic Service Transformation)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

360 112

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) ระดับ 1 31.06

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%)


12

13 แผนงาน/โครงการ
4.1.1 สง่เสรมิใหบ้คุลากร 

นักศกึษา และสว่นงานใช ้

ศักยภาพและองคค์วามรูด้า้น

วชิาการใหบ้รกิารกบัภาครัฐและ

ภาคเอกชน

14

ไมร่ะบุ

ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

OKR34 จ านวนงบประมาณดา้นบรกิารวชิาการ (ลา้นบาท)

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

1. งบประมาณจากแหลง่ทนุภายนอก จ านวน 29,731,950 บาท

2. งบประมาณของโครงการ ITAB ทีไ่ดรั้บจากภายนอก จ านวน 13,622,000 บาท

3. งบประมาณของโครงการ Acro ทีไ่ดรั้บจากภายนอก จ านวน 66,863,267 บาท

4. งบประมาณของอทุยานวทิยาศาสตร ์มข. จ านวน 1,591,500 บาท

รวมงบประมาณบรกิารวชิาการทัง้ส ิน้ จ านวน 111,808,717 บาท

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
1. สง่เสรมิ สนับสนุน งบประมาณเพือ่พัฒนาขอ้เสนอโครงการบรกิารวชิาการ ใหส้ามารถของบประมาณจาก

แหลง่ทนุภายนอกได ้

2. ตดิตามประเมนิการด าเนนิงานโครงการบรกิารวชิาการ

3. สง่เสรมิ สนับสนุน การเผยแพรผ่ลงานบรกิารวชิาการตอ่ชมุชน หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน

อาจารย ์/ ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน

ระยะเวลาด าเนนิการ

1 ปี (ตลุาคม 2563 - กนัยายน 2564)

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

     การบรกิารวชิาการแกส่งัคมเป็นหนึง่ในภารกจิหลักของสถาบันอดุมศกึษา มหาวทิยาลัยพงึใหบ้รกิารทางวชิาการแกช่มุชน สงัคม และประเทศชาต ิ

ในรปูแบบตา่งๆ ตามความถนัดและในดา้นทีม่หาวทิยาลัยมคีวามเชีย่วชาญ การใหบ้รกิารทางวชิาการอาจใหเ้ปลา่โดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ยหรอือาจคดิ

คา่ใชจ้า่ยตามความเหมาะสม โดยใหบ้รกิารทัง้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน หน่วยงานอสิระ หน่วยงานสาธารณะชมุชน และสงัคมโดยกวา้ง 

รปูแบบการใหบ้รกิารทางวชิาการมคีวามหลากหลาย เชน่ การอนุญาตใหใ้ชป้ระโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหลง่อา้งองิทางวชิาการใหค้ าปรกึษา

 อบรม จัดประชมุหรอืสมัมนาวชิาการ ท างานวจัิยเพือ่ตอบค าถามตา่งๆ หรอืเพือ่ชีแ้นะสงัคม การใหบ้รกิารทางวชิาการ นอกจากเป็นการท าประโยชน์

ใหส้งัคมแลว้ มหาวทิยาลัยยังไดรั้บประโยชน์ในดา้นตา่งๆ คอื เพิม่พูนความรูแ้ละประสบการณ์ของอาจารยอ์นัจะน ามาสูก่ารพัฒนาหลักสตูร มกีารบรู

ณาการเพือ่ใชป้ระโยชน์ทางดา้นการจัดการเรยีนการสอน และการวจัิย พัฒนาต าแหน่งทางวชิาการของอาจารยส์รา้งเครอืขา่ยกบัหน่วยงานตา่งๆ ซึง่

เป็นแหลง่งานของนักศกึษาและเป็นการสรา้งรายไดข้องสถาบันจากการใหบ้รกิารทางวชิาการดว้ย

     ทีผ่า่นมามหาวทิยาลัยขอนแกน่ ไดม้กีารสง่เสรมิสนับสนุนงบประมาณเพือ่การบรกิารวชิาการมาโดยตลอด อกีทัง้ยังสง่เสรมิสนับสนุนใหค้ณาจารย์

ไดด้ าเนนิการของบประมาณจากแหลง่ทนุภายนอกเพือ่เป็นทนุในโครงการบรกิารวชิาการอกีทางหนึง่ดว้ย

วตัถปุระสงค์

1. เพือ่เป็นทนุในการด าเนนิโครงการบรกิารวชิาการ

2. เพือ่ถา่ยทอดผลผลติทีไ่ดจ้ากการวจัิยในรปูแบบตา่งๆ

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

ลา้นบาท

รองอธกิารบดฝ่ีายวจัิยและบัณฑติศกึษา

People : ดา้นการสง่มอบคณุคา่แกป่ระชาคม

4.1 สง่เสรมิโครงการบรกิารวชิาการทีม่อียูเ่ดมิใหส้ามารถท างานไดต้อ่เนื่องและดยีิง่ข ึน้

4.1.1 สง่เสรมิใหบ้คุลากร นักศกึษา และสว่นงานใชศ้ักยภาพและองคค์วามรูด้า้นวชิาการใหบ้รกิารกบัภาครัฐและ

ภาคเอกชน

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR34 จ านวนงบประมาณดา้นบรกิารวชิาการ (ลา้นบาท)

กลุม่ 2
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 4 ปรับเปลีย่นการบรกิารวชิาการ (Academic Service Transformation)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

30 25

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) ระดับ 4 83.33

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%)


ไมร่ะบุ

OKR35 จ านวนชมุชนทีไ่ดรั้บการบรกิารจาก มข. อยา่งบรูณาการของสาขาวชิาตา่ง ๆ (สะสม)

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

ชมุชนทีไ่ดรั้บบรกิารวชิาการจากมหาวทิยาลัยขอนแกน่

ระยะเวลาด าเนนิการ

1 ตลุาคม 2563 - 30 กนัยายน 2564

สถานทีด่ าเนนิการ

ชมุชน มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

     การบรกิารวชิาการแกส่งัคม เป็น 1 ใน 4 ภารกจิหลักของสถาบันอดุมศกึษา มหาวทิยาลัยขอนแกน่ จงึไดก้ าหนดหลักเกณฑแ์ละขัน้ตอนการบรกิาร

วชิาการอยา่งเป็นระบบ และมกีารจัดการใหบ้รกิารวชิาการตอ้งเชือ่มโยงกบัการจัดการเรยีนการสอนและการวจัิย สามารถบรูณาภารกจิดา้นการบรกิาร

วชิาการแกส่งัคมกบัการเรยีนการสอบและการวจัิยอยา่งเป็นรปูธรรม  

     การด าเนนิการตามระบบทีก่ าหนดมกีารวางแนวทาง ขัน้ตอนและหลักเกณฑข์องการใหบ้รกิารวชิาการแกส่งัคมในดา้นตา่ง ๆ ทีส่อดคลอ้งกบั

ยทุธศาสตรก์ารบรหิารมหาวทิยาลัยขอนแกน่ มนีโยบายสง่เสรมิ สนับสนุนใหค้ณาจารยม์คีวามพรอ้มในดา้นความรู ้ความเชีย่วชาญและจติสาธารณใน

การใหบ้รกิารวชิาการ (Service mind) ในการใหบ้รกิารวชิาการแกห่น่วยงานภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย ตลอดจนการสรา้งแรงจงูใจให ้

คณาจารยส์นใจในการใหบ้รกิารวชิาการแกส่งัคมตามความเชีย่วชาญและพันธกจิของคณะวชิา มกีารบรูณาการภารกจิดา้นการเรยีนการสอนกบัการ

ใหบ้รกิารวชิาการ หรอืมกีารบรูณาการทางวชิาการกบัการวจัิยอยา่งเป็นระบบ มกีารประเมนิผลความส าเร็จการใหบ้รกิารวชิาการแกส่งัคม  โดยการมี

สว่นรว่มของผูใ้หบ้รการ ผูรั้บบรกิารและนักศกึษา  จากนัน้มกีารน าผลการประเมนิไปพัฒนาหรอืปรับปรงุภารกจิดา้นการใหบ้รกิารวชิาการแกส่งัคม 

พัฒนากระบวนการและผลสมัฤทธิอ์ยา่งเป็นรปูธรรม

วตัถปุระสงค์

     1. เพือ่ปรับเปลีย่นรปูแบบการบรกิารวชิาการ จากความรับผดิชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) สูก่ารสรา้งคณุคา่รว่มกนั 

(Creating shared value : CSV)     

     2. เพือ่น าองคค์วามรูแ้ละนวัตกรรมทีเ่กดิจากการบรูณาการระหวา่งคณะวชิาตา่ง ๆ สูช่มุชน (Share value creation)

     3.เพือ่เป็นการอทุศิเพือ่ชมุชนและสงัคม โดยสง่เสรมิการบรูณาการดา้นการบรกิารวชิาการทีมุ่ง่เนน้การพัฒนาใหเ้ป็นชมุชนเขม้แข็งแบบมอือาชพี 

(Professional Training)

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

ชุมุชน

รองอธกิารบดฝ่ีายการศกึษาและบรกิารวชิาการ

People : ดา้นการสง่มอบคณุคา่แกป่ระชาคม

4.2 สรา้งโครงการบรกิารวชิาการใหมเ่พือ่ใหม้หาวทิยาลัยเป็นแหลง่เรยีนรูแ้ละภมูปัิญญาของสงัคม (Center of 

Social Wisdom)

4.2.1 วางระบบและกลไกสนับสนุนการสรา้งโครงการบรกิารวชิาการใหม่

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR35 จ านวนชมุชนทีไ่ดรั้บการบรกิารจาก มข. อยา่งบรูณาการของสาขาวชิาตา่ง ๆ (สะสม)

กลุม่ 1
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

12

13 แผนงาน/โครงการ
4.2.1 วางระบบและกลไก

สนับสนุนการสรา้งโครงการบรกิาร

วชิาการใหม่

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

ปัญหาอปุสรรค

1. การบรกิารวชิาการแบบเดมิ เนน้การน าความรูเ้ขา้ไปในชมุชน ท าใหข้าดการมสีว่นรว่มและการมองเห็นคณุคา่รว่ม

2. การบรกิารวชิาการแบบเดมิทีข่าดการมสีว่นรว่มและการมองเห็นคณุคา่รว่มท าใหไ้มเ่กดิความยัง่ยนื

แนวทางแกไ้ขปัญหา

1. มกีระบวนการทีท่ าใหก้ารเริม่การบรกิารวชิาการมาจากการมสีว่นรว่มของชมุชนตัง้แตแ่รก

2. มกีระบวนการทีท่ าใหก้ารเริม่ตน้การบรกิารวชิาการมปัีญหามาจากชมุชน

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

1. ชมุชนตน้แบบเพือ่การพัฒนาและ อ าเภอ มข.พัฒนา ประกอบดว้ย 4 พืน้ที ่ไดแ้ก ่(1.1) ต.ขามป้อม (1.2) ต.พระยนืมิง่มงคล (1.3) ต.พระบ ุ     

(1.4) ต.หนองแวง 

2. ชมุชนตน้แบบเพือ่การพัฒนาทีต่อ้งการการพัฒนาอยา่งเรง่ดว่นตามแผนพัฒนาระยะ 3 ปี ประกอบดว้ย 6 พืน้ที ่ไดแ้ก ่(2.1) ต.โพธิส์ยั อ.ศรสีมเด็จ 

จ.รอ้ยเอ็ด (2.2) ต.บา้นกง อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ (2.3) ต.หนองกอมเกาะ จ.หนองคาย (2.4) ต.เมอืงเพยี อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่ (2.5) ต.ศลิา อ.

เมอืง จ.ขอนแกน่  (2.6) ต.บา้นโตน้ อ.พระยนื จ.ขอนแกน่ 

3. ชมุชนตน้แบบเพือ่การพัฒนาพืน้ทีร่อง ประกอบดว้ย 6 พืน้ที ่ไดแ้ก ่(3.1) ต.ทา่กระเสรมิ อ.น ้าพอง จ.ขอนแกน่ (3.2) ต.นาออ้ อ.เมอืง จ.เลย   

(3.3) ต.รังกาใหญ ่อ.พมิาย จ.นครราชสมีา (3.4) ต.สวนหมอ่น อ.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่ (3.5) ต.เหลา่ อ.โกสมุพสิยั จ.มหาสารคาม (3.6) 

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

4. โครงการมหาวทิยาลัยสูต่ าบล (U2T) ประกอบดว้ย 9 พืน้ทีไ่ดแ้ก ่(4.1) ต.นาฝาย อ.ภผูามา่น จ.ขอนแกน่, (4.2) ต.โนนคอม อ.ภผูามา่น จ.

ขอนแกน่ (4.3) ต.วังสวาป อ.ภผูามา่น จ.ขอนแกน่ (4.4) ต.หว้ยมว่ง อ.ภผูามา่น จ.ขอนแกน่ (4.5) ต.กดุขอนแกน่ อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่ (4.6) ต.นา

ชมุแสง อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่ (4.7) ต.บา้นเรอื อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่ (4.8) ต.ภเูวยีง อ.ภเูวยีง จ.ขอนแกน่ (4.9) ต.กดุเคา้ อ.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
1.ชมุชนตน้แบบเพือ่การพัฒนาและ อ าเภอ มข.พัฒนา ประกอบดว้ย 4 พืน้ที ่

2.ชมุชนตน้แบบเพือ่การพัฒนาทีต่อ้งการการพัฒนาอยา่งเรง่ดว่นตามแผนพัฒนาระยะ 3 ปี ประกอบดว้ย 6 พืน้ที ่

3. ชมุชนตน้แบบเพือ่การพัฒนาพืน้ทีร่อง ประกอบดว้ย 6 พืน้ที ่

4. โครงการมหาวทิยาลัยสูต่ าบล (U2T) ประกอบดว้ย 9 พืน้ที่
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 4 ปรับเปลีย่นการบรกิารวชิาการ (Academic Service Transformation)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

เป้าหมาย
5 10

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) ระดับ 5 200

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%)


ไมร่ะบุ

OKR36 จ านวนผลงานทีเ่กดิจากการใหบ้รกิารวชิาการของมหาวทิยาลัยในรปูแบบ CSV

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

ชมุชนทีไ่ดรั้บบรกิารวชิาการจากมหาวทิยาลัยขอนแกน่

ระยะเวลาด าเนนิการ

1 ตลุาคม 2563 - 30 กนัยายน 2564

สถานทีด่ าเนนิการ

ชมุชน มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

   มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ด าเนนิงานดา้นการพัฒนารากฐานทางวชิาการ การศกึษา เทคโนโลย ีและองคค์วามรูอ้ ืน่ๆ หนึง่ในพันธกจิส าคัญ คอื การ

บรกิารวชิาการสูช่มุชนและสงัคม ในการขับเคลือ่นการบรกิารวชิาการเพือ่สงัคมมหาวทิยาลัยตอ้งการใหบ้รกิารวชิาการในรปูแบบการสรา้งคณุคา่รว่ม 

(Creating Shared Value : CSV) โดยปลกูฝังและยกระดับจติส านกึในการรับใชป้วงชนในประชมคมมหาวทิยาลัยเพือ่แกไ้ขปัญหาของชมุชนและ

สงัคม เนน้การบรูณาการความรว่มมอืของบคุลากร สง่เสรมิการบรกิารวชิาการทีม่อียูเ่ดมิใหส้ามารถด าเนนิการไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง และท างานเชงิรกุในการ

เขา้หาความตอ้งการของชมุชนทกุระดับ ใหช้มุชนไดรั้บบรกิารในรปูแบบการผลักดันสรา้งอาชพี การสง่เสรมิธรุกจิ หรอืเสรมิสรา้งคณุภาพและสงัคม

ภายในชมุชน โดยความรว่มมอืระหวา่งภาคเอกชน มหาวทิยาลัย และชมุชน วเิคราะหค์วามตอ้งการ การเลอืกใชอ้งคค์วามรูน้วัตกรรมเพือ่ตอบสนอง

ความตอ้งการชมุชนและเป็นการพัฒนาชมุชนโดยทีทั่ง้สามหน่วยงานไดรั้บประโยชน์รว่มกนั

   การด าเนนิการบรกิารวชิาการในปีงบประมาณ 2562 มหาวทิยาลัยขอนแกน่โดยฝ่ายวจัิยและบรกิารวชิาการด าเนนิการสง่เสรมิการน าความรูแ้ละ

ประสบการณ์จากโครงการบรกิารวชิาการสูใ่นรปูแบบการสรา้งคณุคา่รว่มอยา่งตอ่เนื่อง โดยท างานรว่มกบัเอกชนใหช้มุชนเกดิผลประโยชน์รว่มกนั

วตัถปุระสงค์

  1. เพือ่ยกระดับความเป็นอยูข่องประชาชน รวมทัง้พัฒนาเศรษฐกจิ การศกึษา สขุภาพและสงัคมสิง่แวดลอ้มของประชาชน

  2. เพือ่สรา้งโอกาสในการเพิม่รายได ้และลดรายจา่ยของประชาชน โดยการพัฒนาอาชพีหลัก และสง่เสรมิใหม้อีาชพีเสรมิอยา่งยัง่ยนื

  3. เสรมิสรา้งสขุภาวะทีด่แีกช่มุชน ใหค้วามส าคัญในการสรา้งเสรมิความเขม้แข็งดา้นสขุภาพอนามัย การจัดการสิง่แวดลอ้ม

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

เรือ่ง

รองอธกิารบดฝ่ีายการศกึษาและบรกิารวชิาการ

People : ดา้นการสง่มอบคณุคา่แกป่ระชาคม

4.3 ปรับเปลีย่นการบรหิารวชิาการ จากความรับผดิชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility:CSR) สูก่าร

สรา้งคณุคา่รว่มกนั (Creating shared value:CSV)

4.3.1 สง่เสรมิการน าความรูแ้ละประสบการณ์จากโครงการบรกิารวชิาการสูก่ารสรา้งผลงานของมหาวทิยาลัย

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR36 จ านวนผลงานทีเ่กดิจากการใหบ้รกิารวชิาการของมหาวทิยาลัยในรปูแบบ CSV

กลุม่ 1
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

12

13 แผนงาน/โครงการ
4.3.1 สง่เสรมิการน าความรูแ้ละ

ประสบการณ์จากโครงการบรกิาร

วชิาการสูก่ารสรา้งผลงานของ

มหาวทิยาลัย

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

ปัญหาอปุสรรค

1. มมุมองทีม่ตีอ่การบรกิารวชิาการวา่ การสรา้งคณุคา่รว่มจะเกดิจากอะไร

2. มมุมองทีม่ตีอ่การก าหนดประเด็นของการสรา้งคณุคา่รว่ม

แนวทางแกไ้ขปัญหา

1. การเริม่ตน้โครงการทีม่กีารประชมุรว่มกบัชมุชน

2. ปัญหาจากชมุชนเป็นปัญหาทีช่มุชนนัน้เผชญิอยูแ่ละเป็นปัญหารว่มของชมุชน

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

1.ชมุชนศรจัีนทร ์เทศบาลนครขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่ 2.ต าบลนาฝาย อ าเภอภผูามา่น จังหวัดขอนแกน่ 3.ต าบลโนนคอม อ าเภอภผูามา่น จังหวัด

ขอนแกน่ 4.ต าบลวังสวาป อ าเภอภผูามา่น จังหวัดขอนแกน่ 5.ต าบลหว้ยมว่ง อ าเภอภผูามา่น จังหวัดขอนแกน่ 6.ต าบลกดุขอนแกน่ อ าเภอภเูวยีง 

จังหวัดขอนแกน่ 7.ต าบลนาชมุแสง อ าเภอภเูวยีง จังหวัดขอนแกน่ 8.ต าบลบา้นเรอื อ าเภอภเูวยีง จังหวัดขอนแกน่ 9.ต าบลภเูวยีง อ าเภอภเูวยีง 

จังหวัดขอนแกน่ 10.ต าบลกดุเคา้ อ าเภอมัญจาครี ีจังหวัดขอนแกน่

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
1.โครงการจัดการขยะเพือ่ผลติพลังงานยา่นศรจัีนทร ์พืน้ทีเ่ศรษฐกจิสรา้งสรรคแ์หง่ใหมข่องชาวขอนแกน่

2. การใหบ้รกิารภายใตโ้ครงการของส านักบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ จ านวน 9 ชมุชน
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 4 ปรับเปลีย่นการบรกิารวชิาการ (Academic Service Transformation)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

5 4

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) ระดับ 4 80

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%)


ไมร่ะบุ

OKR37 จ านวนนวัตกรรมเพือ่ป้องกนัการแพรร่ะบาดของเชิอ้โควดิ-19

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

บคุลากรมหาวทิยาลัยขอนแกน่ และประชาชนในพืน้ทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระยะเวลาด าเนนิการ

1 ตลุาคม 2563 – 30 กนัยายน 2564

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

   ดว้ยวสิยัทัศน์ของสภามหาวทิยาลัยทีมุ่ง่การน ามหาวทิยาลัยขอนแกน่สูก่ารเป็น “มหาวทิยาลัยวจัิยและพัฒนาชัน้น าระดับโลก” ทีย่ังคงการเป็น

สถานบันทีม่คีณุคา่ตอ่สงัคม เพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายดังกลา่ว มหาวทิยาลัยขอนแกน่ จ าเป็นตอ้งมกีารปรับเปลีย่นครัง้ใหญ ่(Transformation) ทัง้ดา้น

การจัดการศกึษา การวจัิย การบรกิารวชิาการ การบรหิารจัดการทรัพยากรบคุคล และดา้นการบรหิารจัดการองคก์ร ฝ่ายนวัตกรรมและวสิาหกจิ เป็น

หน่วยงานทีส่ าคัญในการขับเคลือ่นภารกจิของมหาวทิยาลัยเพือ่ใหบ้รรลตุามวสิยัทัศน์ของมหาวทิยาลัย เนื่องจากมหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการผลักดัน

งานวจัิยหรอืองคค์วามรูท้ีม่อียูเ่พือ่สรา้งผลติภัณฑใ์หมห่รอืนวัตกรรมในเชงิพาณชิย ์เพือ่น าไปใชป้ระโยชน์เชงิสงัคมและพาณชิย ์ประกอบกบั

สถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชือ้โควดิ-19 ซึง่สง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกจิและสงัคมขยายเป็นวงกวา้ง 

   เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานของมหาวทิยาลัยสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจบุันและชว่ยเหลอืสงัคมและประชาชนในพืน้ที ่ฝ่ายนวัตกรรมและวสิาหกจิ 

จงึไดด้ าเนนิโครงการเพือ่สรา้งและพัฒนานวัตกรรมเพือ่สงัคมเพือ่ป้องกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้โควดิ-19

สภาพปัญหา/ความตอ้งการ

 - ปัญหา/ความตอ้งการเรง่ดว่น : เป็นยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลัย และประเทศ ดา้นความรับผดิชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility : 

CSR) สูก่ารสรา้งคณุคา่รว่มกนั (Creating Shared Value : CSV)

 - ความจ าเป็นเรง่ดว่น : เป็นยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลัย และประเทศ

วตัถปุระสงค์

เพือ่สรา้งและพัฒนานวัตกรรมเพือ่การป้องกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้โควดิ-19

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

ผลงาน

รองอธกิารบดฝ่ีายนวัตกรรมและวสิาหกจิ

People : ดา้นการสง่มอบคณุคา่แกป่ระชาคม

4.3 ปรับเปลีย่นการบรหิารวชิาการ จากความรับผดิชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility:CSR) สูก่าร

สรา้งคณุคา่รว่มกนั (Creating shared value:CSV)

4.3.2 นวัตกรรมเพือ่สงัคมเพือ่ป้องกนัการแพรร่ะบาดของเชิอ้โควดิ-19

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR37 จ านวนนวัตกรรมเพือ่ป้องกนัการแพรร่ะบาดของเชิอ้โควดิ-19

กลุม่ 2
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

12

13 แผนงาน/โครงการ
4.3.2 นวัตกรรมเพือ่สงัคมเพือ่

ป้องกนัการแพรร่ะบาดของเชิอ้โค

วดิ-19

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

1) เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ท าใหห้ลายกจิกรรมตอ้งปรับรปูแบบการด าเนนิงานเป็นแบบออนไลน์ แตปั่ญหาทีพ่บ คอื อปุกรณ์

สนับสนุนการด าเนนิงานแบบออนไลน์มจี านวนไมเ่พยีงพอ และ/หรอื สมรรถนะการใชง้านของอปุกรณ์ทีม่อียูย่ังไมต่อบสนองตอ่การใชง้าน เชน่ ระบบ

อนิเตอรเ์น็ต ,สมรรถนะของ Notebook หรอื คอมพวิเตอร ์และอปุกรณ์อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการประชมุออนไลน์

2) หน่วยงานสนับสนุนภารกจิของฝ่ายฯ มกี าลังพลไมเ่พยีงพอตอ่ภารกจิทีไ่ดรั้บมอบหมาย (ปัจจบุันมกี าลังพลสายสนับสนุนเพยีง 5 คน)

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

1. ชดุ “พเีอพอีาร”์ อปุกรณ์ป้องกนัทางเดนิหายใจแบบจา่ยอากาศบรสิทุธิ ์สนับสนุนการท างานของชดุพพีอีแีละหนา้กากพเีอ็ม 2.5 ใชส้ าหรับการ

รักษาผูป่้วยโรคทางเดนิหายใจและเริม่ทดลองใชง้านแลว้ในการใชใ้นการรักษาผูป่้วยโควดิ-19 หวัหนา้โครงการ : รศ.ดร.จรีนุช เสงีย่มศักดิ ์  คณะ

วศิวกรรมศาสตร์

2. เว็ปไซตแ์ผนทีแ่จง้ไทมไ์ลน์ผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 จ.ขอนแกน่  (https://kku.world/covid) หวัหนา้โครงการ : ศนูยบ์รหิารจัดการเมอืงสมารท์ซติี ้

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

3. นวัตกรรมตูต้รวจเชือ้ไวรัสแบบความดันบวก “TOT-KKU SWAP Test Box” (Positive Pressure) หวัหนา้โครงการ :  ทมีงาน KKU Maker space 

ส านักหอสมดุมหาวทิยาลัยขอนแกน่

4. Dental chamber  หวัหนา้โครงการ :  ทพ.สรัุตน์ ลนีะศริมิากลุ และคณะ

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 5 ปรับเปลีย่นการบรหิารจัดการองคก์ร (Management Transformation)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาทไมร่ะบุ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

ระยะเวลาด าเนนิการ

รอบ 6 เดอืน ตลุาคม 2563 - มนีาคม 2564

รอบ 12 เดอืน เมษายน - กนัยายน 2564

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

   แผนยทุธศาสตรก์ารบรหิารมหาวทิยาลัยขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566 ฉบับนี้จัดท าขึน้เพือ่ใชเ้ป็นแผนในการบรหิารและพัฒนาเพือ่ขับเคลือ่น

มหาวทิยาลัยใน 4 ปีขา้งหนา้ โดยพัฒนาปรับปรงุจากแผนกลยทุธก์ารบรหิารและพัฒนามหาวทิยาลัยขอนแกน่ พ.ศ. 2562 - 2566 ของ รศ.นพ.ชาญ

ชยั พานทองวริยิะกลุ ผูไ้ดรั้บการคัดเลอืกจากสภามหาวทิยาลัยใหด้ ารงต าแหน่งอธกิารบด ีชว่งปี พ.ศ. 2562 – 2566 ตามมตสิภามหาวทิยาลัยในการ

ประชมุ ครัง้ที ่11/2561 เมือ่วันที ่2 พฤศจกิายน 2561และยังไดม้กีารประมวลผลสมัฤทธิจ์ากการบรหิารงานและการด าเนนิงานตามแผนยทุธศาสตร์

การบรหิารมหาวทิยาลัยขอนแกน่ พ.ศ. 2559-2562 การวเิคราะหจ์ดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และภาวะคกุคาม (SWOT Analysis) ของมหาวทิยาลัย การ

วเิคราะหส์ถานการณ์แวดลอ้มภายในและภายนอก ปัจจัยทีส่ง่ผลกระทบตอ่การพัฒนามหาวทิยาลัย นอกจากนี้ ในชว่งเดอืนมนีาคม 2562 ยังไดม้กีาร

รับฟังความคดิเห็นจากประชาคมและภาคสว่นตา่งๆ จ านวน 6 กลุม่ เพือ่น าขอ้คดิเห็นเสนอแนะมาปรับปรงุแผนยทุธศาสตรฯ์ กอ่นน าเสนอขอความ

เห็นชอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลัยขอนแกน่ และทีป่ระชมุสภามหาวทิยาลัยตามล าดับ

   มหาวทิยาลัยไดก้ าหนดทศิทางการบรหิารมหาวทิยาลัยในชว่ง พ.ศ. 2563 - 2566  ประกอบดว้ย 11 ยทุธศาสตร ์39 กลยทุธ ์และ 89 แผนงาน  ดังนี้

   1) ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่1 ปรับเปลีย่นการจัดการศกึษา

   2) ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่2 ปรับเปลีย่นการท างานวจัิย

   3) ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่3 ปรับเปลีย่นการบรหิารจัดการทรัพยากรบคุคล

   4) ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่4 การปรับเปลีย่นการบรกิารวชิาการ

   5) ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่5 ปรับเปลีย่นการบรหิารจัดการองคก์ร

   6) ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่6 สรา้งมหาวทิยาลัยขอนแกน่ใหเ้ป็นทีน่่าท างาน

   7) ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่7 สรา้งมหาวทิยาลัยใหเ้ป็นทีน่่าอยู่

   8) ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่8 ปรับเปลีย่นองคก์รใหก้า้วเขา้สูย่คุดจิทัิล

   9) ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่9 การน ามหาวทิยาลัยสูค่วามเป็นนานาชาติ

   10) ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่10 การบรหิารโดยใชห้ลักธรรมาภบิาล        

   11) ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่11 เสรมิสรา้งความรว่มมอืเพือ่การพัฒนา        

วตัถปุระสงค์

เพือ่ขับเคลือ่น ก ากบั ตดิตาม และประเมนิผลความส าเร็จของการด าเนนิการตามยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลัยขอนแกน่

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

รอ้ยละ

รองอธกิารบดฝ่ีายบรหิาร

Ecological : ดา้นการรักษาระบบนเิวศ

5.1 ทบทวนระเบยีบทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การท างานเพือ่การขับเคลือ่นกลยทุธ ์(Strategic lead, Regulation follow)

5.1.1 ทบทวน ปรับปรงุ กฎระเบยีบใหเ้อือ้ตอ่การท างานรว่มกบัการใชส้ารสนเทศเพือ่การบรหิารจัดการระบบ

สนับสนุนใหค้รบทกุระบบ

5.1.2 วางระบบบรหิารความเสีย่ง (Risk management) และแผนบรหิารความตอ่เนื่อง (Business Continuity 

Management)

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR38 รอ้ยละความส าเร็จของการด าเนนิการตามแผนกลยทุธ์

กลุม่ 2
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

86 54.97

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) ระดับ 3 63.92

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%)


12

13 แผนงาน/โครงการ
5.1.1 ทบทวน ปรับปรงุ 

กฎระเบยีบใหเ้อือ้ตอ่การท างาน

รว่มกบัการใชส้ารสนเทศเพือ่การ

บรหิารจัดการระบบสนับสนุนให ้

ครบทกุระบบ

5.1.2 วางระบบบรหิารความเสีย่ง 

(Risk management) และแผน

บรหิารความตอ่เนื่อง (Business 

Continuity Management)

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

การด าเนนิงานตามแผนยทุธศาสตรข์องหมาวทิยาลัยในบางเรือ่ง เชน่ ดา้นการตา่งประเทศการจัดกจิกรรมการพัฒนานักศกึษา การพัฒนาบคุลากร  มี

การปรับกลยทุธ ์และแผนการด าเนนิงานเนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรค Covid-19

OKR38 รอ้ยละความส าเร็จของการด าเนนิการตามแผนกลยทุธ์

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

ในรอบปี พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 2) ความส าเร็จของการด าเนนิการตามแผนกลยทุธ ์คดิเป็นรอ้ยละ 54.97 โดยมรีายละเอยีด ดังนี้ 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่1 ปรับเปลีย่นการจัดการศกึษา รอ้ยละ 60

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่2 ปรับเปลีย่นการท างานวจัิย รอ้ยละ  78.18

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่3 ปรับเปลีย่นการบรหิารจัดการทรัพยากรบคุคล รอ้ยละ 33.33 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่4 การปรับเปลีย่นการบรกิารวชิาการ รอ้ยละ 70

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่5 ปรับเปลีย่นการบรหิารจัดการองคก์ร รอ้ยละ 76.67

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่6 สรา้งมหาวทิยาลัยขอนแกน่ใหเ้ป็นทีน่่าท างาน รอ้ยละ 25.71

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่7 สรา้งมหาวทิยาลัยใหเ้ป็นทีน่่าอยู ่รอ้ยละ 15.38

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่8 ปรับเปลีย่นองคก์รใหก้า้วเขา้สูย่คุดจิทัิล รอ้ยละ 71.43

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่9 การน ามหาวทิยาลัยสูค่วามเป็นนานาชาต ิรอ้ยละ 44

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่10 การบรหิารโดยใชห้ลักธรรมาภบิาล รอ้ยละ 50    

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่11 เสรมิสรา้งความรว่มมอืเพือ่การพัฒนา รอ้ยละ 80      

   ทัง้นี้ มผีลลัพธต์ามวัตถปุระสงค ์(OKR) จ านวน 27 ตัว อยูร่ะหวา่งการด าเนนิงานและจะประเมนิผลความส าเร็จเมือ่ส ิน้ปีงบประมาณ

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
1) มหาวทิยาลัยด าเนนิการแตง่ตัง้คณะกรรมการขับเคลือ่นยทุธศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ประชมุเดอืนละ 1 

ครัง้ โดยมหีนา้ที ่

    - ก าหนดนโยบาย แผนกลยทุธ ์ตัวชีว้ัด และแผนงานการบรหิารเพือ่ขับเคลือ่นยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลัย

ใหบ้รรลเุป้าหมาย

    - ก าหนดแนวทางและมาตรการหรอืกลไกในการสง่เสรมิ สนับสนุน รวมถงึการประสานความรว่มมอืระหวา่ง

สว่นงานตา่งๆ ด าเนนิการตามยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลัย

    - ตดิตาม ก ากบัดแูลและประเมนิผลการด าเนนิการแผนงานการบรหิารยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลัย

    - แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานเพือ่ปฏบิัตหินา้ทีอ่ ืน่ตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย

2) จัดขอ้ตกลงการปฏบิัตงิานดว้ยผลลัพธต์ามวัตถปุระสงคท์ีส่ าคัญ (OKRs) ลงสูท่กุสว่นงาน/หน่วยงาน และมมีี

ตดิตามประเมนิผลการด าเนนิงานทกุไตรมาส

3) ด าเนนิการแตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมหาวทิยาลัยขอนแกน่ เพือ่พจิารณาในการจัดท าแผนการ

บรหิารความเสีย่งและมหาวทิยาลัยยังไดม้แีผนบรหิารความตอ่เนื่อง ส าหรับเป็นแนวทางในการจัดการปัญหา /

ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ และสามารถด าเนนิการตามภารกจิของมหาวทิยาลัยไดอ้ยา่งไมห่ยดุชะงัก
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 5 ปรับเปลีย่นการบรหิารจัดการองคก์ร (Management Transformation)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

เป้าหมาย

86/76 67.87/25.12		

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) 5 120

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%)


12

งบประมาณแผน่ดนิ                 

(1) งบบคุลากร รอ้ยละ 84.17   

(2)งบอดุหนุน-คา่ใชจ้า่ยบคุลากร 

รอ้ยละ 90.73                        

(3)งบอดุหนุน-คา่ใชจ้า่ย

ด าเนนิงาน รอ้ยละ 78.12         

(4) งบลงทนุ 14.44                 

(5)งบเงนิอดุหนุน-อดุหนุนท่ัวไป 

รอ้ยละ 13.66

ไมร่ะบุ

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

งบประมาณเงนิรายได ้

(1) งบอดุหนุน-คา่ใชจ้า่ยบคุลากร  รอ้ยละ 44.70

(2) งบอดุหนุน-คา่ใชจ้า่ยด าเนนิงาน รอ้ยละ 25.72

(3) งบลงทนุ รอ้ยละ 3.49

(4)งบอดุหนุน-ลงทนุ รอ้ยละ 29.99

(5)งบเงนิอดุหนุน-อดุหนุนท่ัวไป  รอ้ยละ  25.7

(6) งบรายจา่ยอืน่ รอ้ยละ 7.37

OKR39 รอ้ยละของการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณทันเวลา(แผน่ดนิ/รายได)้

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

ระยะเวลาด าเนนิการ

รอบ 6 เดอืน ตลุาคม 2563 - มนีาคม 2564

รอบ 12 เดอืน เมษายน - กนัยายน 2564

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

ไมม่ี

วตัถปุระสงค์

ไมม่ี

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

รอ้ยละ

รองอธกิารบดฝ่ีายบรหิาร

Ecological : ดา้นการรักษาระบบนเิวศ

5.2 กระจายอ านาจบรหิารจัดการ แตร่วมศนูยด์า้นนโยบายและระบบบรหิารจัดการ (Centralized policy, 

Decentralized operation)

5.2.1 มอบอ านาจการบรหิารจัดการใหก้บัสว่นงานมากขึน้ โดยเชือ่มโยงกบัระบบสนับสนุนของมหาวทิยาลัย

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR39 รอ้ยละของการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณทันเวลา(แผน่ดนิ/รายได)้

กลุม่ 1
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

13 แผนงาน/โครงการ
5.2.1 มอบอ านาจการบรหิาร

จัดการใหก้บัสว่นงานมากขึน้ โดย

เชือ่มโยงกบัระบบสนับสนุนของ

มหาวทิยาลัย

14

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
1. มกีารจัดการประชมุชีแ้จงงบประมาณ และตดิตามการใชจ้า่ยงบลงทนุปี 2564 โดยไดด้ าเนนิการจัดการประชมุ

ไปแลว้ จ านวน 2 ครัง้ และจะตดิตามในกรณีทีห่น่วยงานทีไ่ดรั้บงบประมาณมปัีญหาทีอ่ยากใหส้ว่นกลางชว่ย

แกไ้ข 2. มกีารจัดท าการรายงานขอ้มลูการเบกิจา่ยเป็นประจ าทกุเดอืน

ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

การด าเนนิการเรง่รัดการเบกิจา่ยใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย ไมส่ามารถด าเนนิการไดเ้ทา่ทีค่วรเนื่องจากตดิปัญหาทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้คอื ปัญหาโรค

ตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึง่ท าใหก้ารด าเนนิการตามแผนปฏบิัตงิานของสว่นงานบางอยา่งไมส่ามารถด าเนนิไปได ้สง่ผลใหอ้ตัราการ

ใชจ้า่ยงบประมาณลดลง
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 5 ปรับเปลีย่นการบรหิารจัดการองคก์ร (Management Transformation)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

10 ประเมนิสิน้

ปีงบประมาณ

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%)

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%)


12

13 แผนงาน/โครงการ
5.2.1 มอบอ านาจการบรหิาร

จัดการใหก้บัสว่นงานมากขึน้ โดย

เชือ่มโยงกบัระบบสนับสนุนของ

มหาวทิยาลัย

14
การด าเนนิการเรง่รัดการเบกิจา่ยใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย ไมส่ามารถด าเนนิการไดเ้ทา่ทีค่วรเนื่องจากตดิปัญหาทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้คอื ปัญหาโรค

ตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึง่ท าใหก้ารด าเนนิการตามแผนปฏบิัตงิานของสว่นงานบางอยา่งไมส่ามารถด าเนนิไปได ้สง่ผลใหอ้ตัราการ

ใชจ้า่ยงบประมาณลดลง

ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

ระยะเวลาด าเนนิการ

กนัยาน 2563 - ตลุาคม 2564

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

ไมร่ะบุ

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

(อยูร่ะหวา่งปีงบประมาณยังไมม่กีารกนัเงนิเหลือ่มปี)

- งบประมาณเงนิรายไดท้ีไ่ดรั้บจัดสรรในตน้ปีงบประมาณจ านวน 11,815,372,220.- บาท

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

ไมร่ะบุ

วตัถปุระสงค์

ไมร่ะบุ

OKR40 รอ้ยละการกนัเงนิเหลือ่มปี (เงนิรายได)้

รอ้ยละ

รองอธกิารบดฝ่ีายบรหิาร

Ecological : ดา้นการรักษาระบบนเิวศ

5.2 กระจายอ านาจบรหิารจัดการ แตร่วมศนูยด์า้นนโยบายและระบบบรหิารจัดการ (Centralized policy, 

Decentralized operation)

5.2.1 มอบอ านาจการบรหิารจัดการใหก้บัสว่นงานมากขึน้ โดยเชือ่มโยงกบัระบบสนับสนุนของมหาวทิยาลัย

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR40 รอ้ยละการกนัเงนิเหลือ่มปี (เงนิรายได)้

กลุม่ 2
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 5 ปรับเปลีย่นการบรหิารจัดการองคก์ร (Management Transformation)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

50 28.13

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) 5 177.75

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%)


12

ไมร่ะบุ

OKR41 รอบเวลาของการจัดซือ้พัสด ุ(วัน) 

     - วธิเีฉพาะเจาะจง

     - วธิคีัดเลอืก

     - วธิ ีe-Biding

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

รอบระยะเวลาจัดซือ้ จ าแนกตามวธิกีารจัดหา เป็นดังนี้

- วธิเีฉพาะเจาะจง  จ านวน 6.77 วัน

- วธิคีัดเลอืก        จ านวน 46.13 วัน

- วธิ ีe-Bidding     จ านวน 31.48 วัน 

คา่เฉลีย่จ านวนรอบระยะเวลาการจัดซือ้ทกุวธิ ี28.13 วัน

สว่นงานภายในมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ทีด่ าเนนิการจัดซือ้จัดจา้งพัสดุ

ระยะเวลาด าเนนิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

วตัถปุระสงค์

6.1  เพือ่ทบทวนกระบวนการจัดซือ้จัดจา้งและรอบระยะเวลาการด าเนนิการในปัจจบุัน ในมติสิมัพันธด์า้นตา่ง ๆ 

6.2  เพือ่ก าหนดรอบระยะเวลาการจัดซือ้จัดจา้งใหเ้ป็นมาตรฐานการปฏบิัตงิาน 

6.3  เพือ่ทบทวนการมอบอ านาจการด าเนนิการจัดซือ้ เพือ่ความคลอ่งตัวในการจัดซือ้จัดจา้ง

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

วัน

รองอธกิารบดฝ่ีายบรหิาร

Ecological : ดา้นการรักษาระบบนเิวศ

5.2 กระจายอ านาจบรหิารจัดการ แตร่วมศนูยด์า้นนโยบายและระบบบรหิารจัดการ (Centralized policy, 

Decentralized operation)

5.2.1 มอบอ านาจการบรหิารจัดการใหก้บัสว่นงานมากขึน้ โดยเชือ่มโยงกบัระบบสนับสนุนของมหาวทิยาลัย

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR41 รอบเวลาของการจัดซือ้พัสด ุ(วัน) 

     - วธิเีฉพาะเจาะจง

     - วธิคีัดเลอืก

     - วธิ ีe-Biding

กลุม่ 2
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

13 แผนงาน/โครงการ
5.2.1 มอบอ านาจการบรหิาร

จัดการใหก้บัสว่นงานมากขึน้ โดย

เชือ่มโยงกบัระบบสนับสนุนของ

มหาวทิยาลัย

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
1. ทบทวนการมอบอ านาจการปฏบิัตกิารแทนอธกิารบด ีตามค าสัง่มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ที ่9349/2563 ลงวันที ่

30 ตลุาคม 2563 เรือ่ง มอบอ านาจใหป้ฏบิัตกิารแทนเกีย่วกบัการพัสด ุมหาวทิยาลัยขอนแกน่ โดยมสีาระ

ครอบคลมุการด าเนนิงานดา้นการพัสด ุดังนี้ (1) การจัดซือ้จัดจา้ง (2) การท าสญัญาและหลักประกนั (3) การ

บรหิารสญัญาและการตรวจรับพัสด ุและ (4) การบรหิารพัสดุ

2. มอบอ านาจการปฏบิัตกิารแทนเกีย่วกบัการพัสด ุมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ระหวา่งวันที ่1 ตลุาคม 2563 ถงึ 15 

พฤศจกิายน 2563 ค าสัง่มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ที ่10333/2563 ลงวันที ่30 พฤศจกิายน 2563 โดยมสีาระส าคัญ

 คอื การด าเนนิการใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัสดขุองสว่นงาน มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ทีไ่ดด้ าเนนิการระหวา่งวันที ่

1 ตลุาคม 2563 ถงึวันที ่15 พฤศจกิายน 2563 และเป็นการปฏบิัตกิาภายใตข้อ้ก าหนดการอ านาจใหป้ฏบิัตกิาร

แทนอธกิารบด ีตามค าสัง่มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 636/2561 ลงวันที ่22 มกราคม 2561 เป็นการปฏบิัตกิารแทน

อธกิารบด ีตามระเบยีบกระทรวงการคลัง วา่ดว้ยการจัดซือ้จัดจา้งและการ บรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560 ก าหนด

3. มอบอ านาจการปฏบิัตกิารแทนอธกิารบด ีกรณีการจัดหาพัสดทุีเ่กีย่วกบัคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารงาน คา่ใชจ้า่ย

ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชมุของหน่วยงานของรัฐ ตามค าสัง่มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ที ่1894/2564

 ลงวันที ่1 มนีาคม 2564 เพือ่ใหก้ารปฏบิัตติามหนังสอืกรมบัญชกีลาง ดว่นทีส่ดุ ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลง

วันที ่7 มนีาคม 2561 เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยมปีระสทิธภิาพ
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 5 ปรับเปลีย่นการบรหิารจัดการองคก์ร (Management Transformation)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

24 29.88

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) ระดับ 5 124.5

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%)


12

ไมร่ะบุ

OKR42 รอ้ยละของรายไดจ้ากการบรหิารจัดการทรัพยส์นิตอ่รายไดจ้ากคา่ธรรมเนียมการศกึษา

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

รายไดจ้ากการบรหิารจัดการทรัพยส์นิ (รวมผลตอบแทนจากการลงทนุ ) จ านวน 230.77 ลา้นบาท  รายไดจ้ากการจัดการศกึษา จ านวน 772.26 ลา้น

บาท

ระยะเวลาด าเนนิการ

รอบ 6 เดอืน ตลุาคม 2563 - มนีาคม 2564

รอบ 12 เดอืน เมษายน - กนัยายน 2564

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

   มหาวทิยาลัยขอนแกน่ มนัีกศกึษามากกวา่ 4 หมืน่คน มบีคุลากรมากกวา่ 1 หมืน่คน มบีคุลากรภายนอกเขา้มาใชบ้รกิารมากกวา่ 1 หมืน่คนตอ่วัน 

โดยมหาวทิยาลัยจัดใหม้พีืน้ทีส่ าหรับใหบ้รกิารทัง้บคุลากร นักศกึษา และประชาชนท่ัวไปทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร พืน้ทีด่ังกลา่วมทัีง้ศนูยอ์าหาร การบรกิาร

ทางการเงนิ รา้นขายของ ฯลฯ โดยการบรหิารพืน้ทีส่ว่นใหญด่ าเนนิการโดยมหาวทิยาลัยเอง ซึง่อาจมขีอ้จ ากดัในดา้นระเบยีบกฎเกณฑ ์ความช านาญ

ในการบรหิารจัดการ และการบรหิารจัดการรปูแบบใหม่ๆ  ดังนัน้หากมหาวทิยาลัยมกีารปรับปรงุแนวคดิในการบรหิารจัดการพืน้ที ่และสนิทรัพยอ์ยา่งอืน่

ใหม้ปีระสทิธภิาพ โดยการแกไ้ขกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง การปรับเปลีย่นรปูแบบการบรหิารจัดการสนิทรัพย ์และทรัพยส์นิทีม่หาวทิยาลัยม ีรวมถงึการ

สรา้งสรรคธ์รุกจิใหม ่ก็จะเพิม่ศักยภาพในการหารายไดท้ีน่อกเหนือจากรายไดค้า่ธรรมเนียมการศกึษาทีม่แีนวโนม้คงที ่ซ ึง่จะชว่ยสรา้งความมั่นคง

ทางดา้นการเงนิใหก้บัมหาวทิยาลัยในระยะยาว

วตัถปุระสงค์

สง่เสรมิใหค้ณะและสว่นงานใชค้วามเขม้แข็ง (Strength) และโอกาส (Opportunity)  ในการสรา้งหน่วยธรุกจิใหม ่ๆ (New business model) ทัง้ที่

สรา้งรายไดแ้ละการสรา้งคณุคา่อยา่งอืน่ โดยมมีาตรการสง่เสรมิและสรา้งแรงจงูใจ

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

รอ้ยละ

รองอธกิารบดฝ่ีายบรหิาร

Ecological : ดา้นการรักษาระบบนเิวศ

5.3 สง่เสรมิใหค้ณะและสว่นงานใชค้วามเขม้แข็ง (Strength) และโอกาส (Opportunity) ในการสรา้งหน่วยธรุกจิ

ใหม ่ๆ (New business model)

5.3.1 สรา้งกลไกในการสรา้งรายไดจ้ากรปูแบบธรุกจิใหมข่องมหาวทิยาลัย

5.3.2 สรา้งทีพั่กอาศัยส าหรับนักศกึษาและบคุลากรเชงิพาณชิย์

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR42 รอ้ยละของรายไดจ้ากการบรหิารจัดการทรัพยส์นิตอ่รายไดจ้ากคา่ธรรมเนียมการศกึษา

กลุม่ 1
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

13 แผนงาน/โครงการ
5.3.1 สรา้งกลไกในการสรา้ง

รายไดจ้ากรปูแบบธรุกจิใหมข่อง

มหาวทิยาลัย

5.3.2 สรา้งทีพั่กอาศัยส าหรับ

นักศกึษาและบคุลากรเชงิพาณชิย์

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
1. การเพิม่รายไดจ้ากสงัหารมิทรัพย ์เชน่ การเพิม่รายไดจ้ากเงนิทนุส ารอง ไดด้ าเนนิการโดยมกีารปรับเปลีย่น

เงือ่นไขการลงทนุเพือ่ใหผ้ลตอบแทนสงูขึน้ในชว่งทีผ่ลตอบแทนดอกเบีย้ลดลงอยา่งมาก

2. การเพิม่รายไดจ้ากอสงัหารมิทรัพย ์ไดม้กีารตดิตามพืน้ทีท่ีม่กีารใชง้านเชงิพาณชิยใ์หม้กีารใชป้ระโยชน์เต็มที ่

และมกีารวางรปูแบบการบรหิารพืน้ทีใ่หมเ่พือ่สรา้งรายไดท้ีต่อ่เนื่องในอนาคต

3. การปรับปรงุระเบยีบเพือ่เพิม่ศักยภาพการหารายไดข้องมหาวทิยาลัยและสว่นงาน โดยมกีารตัง้คณะกรรมการ

ทบทวนระเบยีบดา้นการเงนิการคลังเพือ่ทบทวนระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด

4. การเพิม่รายไดจ้ากการลงทนุใหมท่ีเ่ป็นความเขม้แข็งของมหาวทิยาลัย เชน่ การใหบ้รกิารหอพักนักศกึษา 

และบคุลากรเชงิพาณชิย์
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 5 ปรับเปลีย่นการบรหิารจัดการองคก์ร (Management Transformation)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

5 16

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) ระดับ 5 320

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%)


ไมร่ะบุ

OKR43 รอ้ยละของรายไดท้ีเ่พิม่ข ึน้จากหน่วยวสิาหกจิของมหาวทิยาลัย

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

หน่วยงานวสิาหกจิของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ จ านวน  11  แหง่ ประกอบดว้ย

1. สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวศิวกรรมศาสตร์

2. สถานบรหิารจัดการงานวจัิยคลนิกิ คณะแพทยศาสตร ์

3. ศนูยภืาษาอาเซยีน คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

4. โรงพมิพม์หาวทิยาลัยขอนแกน่ 

5. ศนูยบ์รหิารจัดการดา้นโรงแรม  

6. ศนูยบ์รกิารสูช่มุชน

7. ศนูยส์อืการเรยีนรู ้

8. อทุยาวทิยาศาสตร์

9 สถาบันวจัิยทรัพยากรน ้าใตด้นิ 

10. สถาบันวจัิยมะเร็งทอ่น ้าด ี

11.พพิธิภัณฑน์ ้าจังหวัดหนองคาย

ระยะเวลาด าเนนิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

-

วตัถปุระสงค์

เพือ่เพิม่รายไดข้องหน่วยวสิาหกจิของมหาวทิยาลัยขอนแกน่

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

รอ้ยละ

รองอธกิารบดฝ่ีายบรหิาร

Ecological : ดา้นการรักษาระบบนเิวศ

5.3 สง่เสรมิใหค้ณะและสว่นงานใชค้วามเขม้แข็ง (Strength) และโอกาส (Opportunity) ในการสรา้งหน่วยธรุกจิ

ใหม ่ๆ (New business model)

5.3.3 สง่เสรมิการสรา้งความรว่มมอืกบัภาคธรุกจิและอตุสาหกรรมในการสรา้งหน่วยธรุกจิใหม่

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR43 รอ้ยละของรายไดท้ีเ่พิม่ข ึน้จากหน่วยวสิาหกจิของมหาวทิยาลัย

กลุม่ 2
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

12

13 แผนงาน/โครงการ
5.3.3 สง่เสรมิการสรา้งความ

รว่มมอืกบัภาคธรุกจิและ

อตุสาหกรรมในการสรา้งหน่วย

ธรุกจิใหม่

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานวสิาหกจิของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ จ านวน 11 แหง่ มรีายได ้ณ ไตรมาส 2 รวมทัง้ส ิน่  110,735,833.76  บาท  

(ณ ไตรมาส 2 ปี 2563 มรีายได ้จ านวน  95,460,514.51  บาท) โดยหน่วยงานวสิาหกจิแตล่ะแหง่มรีายได ้ดังนี้

1. สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวศิวกรรมศาสตร ์จ านวน  3,418,357.92  บาท

2. สถานบรหิารจัดการงานวจัิยคลนิกิ คณะแพทยศาสตร ์จ านวน 10,039,289.70  บาท

3. ศนูยภืาษาอาเซยีน คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์จ านวน 519,874.23  บาท

4. โรงพมิพม์หาวทิยาลัยขอนแกน่ จ านวน 20,676,542.15  บาท

5. ศนูยบ์รหิารจัดการดา้นโรงแรม  จ านวน 2,133,401.37 บาท

6. ศนูยบ์รกิารสูช่มุชน จ านวน 10,993,819.25  บาท

7. ศนูยส์อืการเรยีนรู ้จ านวน 14,103,646.34  บาท

8. อทุยาวทิยาศาสตร ์จ านวน 38,519,742.83  บาท

9 สถาบันวจัิยทรัพยากรน ้าใตด้นิ จ านวน 8,188,288.28  บาท

10. สถาบันวจัิยมะเร็งทอ่น ้าด ีจ านวน - บาท

11.พพิธิภัณฑน์ ้าจังหวัดหนองคาย จ านวน  2,142,871.69  บาท

โดยสรปุ รายได ้ณ ไตรมาส 2

   1. รายไดท้ีเ่พิม่ข ึน้จากปี 2563 พจิารณาจาก  

(รายได ้ปี 2564 จ านวน 110,735,833.76 บาท)  -  (รายได ้ปี 2563 จ านวน 95,460,514.51 บาท) = 15,275,319.25 บาท

   2. รอ้ยละรายไดท้ีเ่พิม่ข ึน้ พจิารณาจาก 

(รายไดท้ีเ่พิม่ข ึน้จากปี 2563 จ านวน 15,275,319.25 x 100 / (รายได ้ปี 2563 จ านวน 95,460,514.51 บาท) = 16%

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 6 สรา้งมหาวทิยาลัยขอนแกน่ใหเ้ป็นทีน่่าท างาน (Best Place to Work)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

70 ประเมนิสิน้

ปีงบประมาณ

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%)

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%)


12

13 แผนงาน/โครงการ
6.1.1 จัดหาอปุกรณ์ใหพ้รอ้ม

ส าหรับการท างานโดยเฉพาะ

คอมพวิเตอรแ์ละการเชือ่มตอ่

อนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงู

6.1.2 มเีครือ่งมอื ครภัุณฑ ์และ

สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้อ านวยตอ่

การท างาน ไดม้าตรฐานตามหลัก

อาชวีอนามัย

14

ไมร่ะบุ

ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

OKR44 จ านวนคอมพวิเตอรใ์หม/่ปรับปรงุ (เครือ่ง)

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

1) จัดหาเครือ่งคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุ๊คและอปุกรณ์เสรมิส าหรับบคุลากรส านักงานอธกิารบด ี(อยูร่ะหวา่งการพัฒนา ขอ้ก าหนดคณุลักษณะเฉพาะของ

เครือ่ง)

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
ปรับเปลีย่นโครงการจากจัดหาเป็นรายปี เป็นการเชา่คอมพวิเตอรเ์พือ่ใชง้านในระยะเวลา 5 ปี

ระยะเวลาด าเนนิการ

ตลุาคม 2563 - กนัยายน 2564

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

 การปรับเปลีย่นทางดจิทัิล (Digital Transformation) มคีวามจ าเป็นตอ้งใชเ้ครือ่งมอืดจิทัิลส าคัญคอื คอมพวิเตอรส์ าหรับการท างาน โดย

มหาวทิยาลัยมคีวามจ าเป็นตอ้งจัดหาครภัุณฑค์อมพวิเตอรเ์พือ่ใชใ้นการท างานใหเ้หมาะสมของแตล่ะลักษณะงาน และสามารถเชือ่มตอ่กบั

อนิเทอรเ์น็ตไดท้ีค่วามเร็วสงู

วตัถปุระสงค์

จัดหาคอมพวิเตอร ์หรอื อปุกรณ์ประกอบคอมพวิเตอร ์ใหมห่รอืทดแทนเครือ่งเดมิทีใ่ชง้านมานาน

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

เครื่ือ่ง

รองอธกิารบดฝ่ีายดจิทัิล

Ecological : ดา้นการรักษาระบบนเิวศ

6.1 การสรา้งสภาพแวดลอ้มทีพ่รอ้มส าหรับการท างาน (Good Workplace) ของบคุลากรทกุกลุม่

6.1.1 จัดหาอปุกรณ์ใหพ้รอ้มส าหรับการท างานโดยเฉพาะคอมพวิเตอรแ์ละการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงู

6.1.2 มเีครือ่งมอื ครภัุณฑ ์และสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้อ านวยตอ่การท างาน ไดม้าตรฐานตามหลักอาชวีอนามัย

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR44 จ านวนคอมพวิเตอรใ์หม/่ปรับปรงุ (เครือ่ง)

กลุม่ 2
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 6 สรา้งมหาวทิยาลัยขอนแกน่ใหเ้ป็นทีน่่าท างาน (Best Place to Work)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

เป้าหมาย

80 ประเมนิสิน้

ปีงบประมาณ

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%)

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%)


12

13 แผนงาน/โครงการ
6.1.3 มรีะบบความปลอดภัยใน

สถานทีท่ างาน

14

ไมร่ะบุ

ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

OKR45 รอ้ยละความพงึพอใจบคุลากรดา้นการจัดการสภาพแวดลอ้ม ของมหาวทิยาลัย (ดา้นความ

ปลอดภัยในสถานทีท่ างาน)

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

อยูร่ะหวา่งการด าเนนิการ เพือ่หาปัจจัยในการสรา้งแบบส ารวจความพงึพอใจบคุลากรดา้นการจัดการสภาพแวดลอ้ม ของมหาวทิยาลัย (ดา้นความ

ปลอดภัยในสถานทีท่ างาน)

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
ในปี 2564 มกีารด าเนนิกจิกรรมดังนี้

1. มกีารน าผลส ารวจความพงึพอใจบคุลากรดา้นการจัดการสภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลัย (ดา้นความปลอดภัย

ในสถานทีท่ างาน) เพือ่น ามาวเิคราะห ์ทบทวน และหาปัจจัยความพงึพอใจ เพือ่น ามาสูก่ารพัฒนาตอ่ไป

2. ท าการส ารวจความพงึพอใจบคุลากรดา้นการจัดการสภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลัย (ดา้นความปลอดภัยใน

สถานทีท่ างาน) ประจ าปี 2564

บคุลากรมหาวทิยาลัยขอนแกน่

ระยะเวลาด าเนนิการ

ตลุาคม 2563 - กนัยายน 2564

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

มหาวทิยาลัยขอนแกน่มพัีนธกจิในการผลติบัณฑติ การวจัิย การบรกิารวชิาการแกส่งัคม และการท านุบ ารงุศลิปวัฒนธรรม ใหไ้ดม้าตรฐานสากล 

รวมทัง้มเีป้าหมายทีจ่ะพัฒนามหาวทิยาลัยฯ ใหเ้ป็นมหาวทิยาลัยชัน้น าในล าดับตน้ ๆ ของประเทศ และถอืเป็นองคก์รขนาดใหญท่ีม่ปีระชากรจ านวน

มากการสรา้งสภาพแวดลอ้มทีพ่รอ้มส าหรับการท างาน ส าหรับบคุลากรทกุเพศ ทกุวัย เพือ่เอือ้อ านวยความสะดวก มมีาตรฐาน และมคีวามปลอดภัย

ตอ่ชวีติและทรัพยส์นิ ของบคุลากรทกุระดับในมหาวทิยาลัย

วตัถปุระสงค์

1.เพือ่พัฒนาสภาพแวดลอ้มใหพ้รอ้มในการท างาน

2.เพือ่สรา้งความปลอดภัยในสถานทีท่ างานใหก้บับคุลากร

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

รอ้ยละ

รองอธกิารบดฝ่ีายทรัพยากรบคุคล

Ecological : ดา้นการรักษาระบบนเิวศ

6.1 การสรา้งสภาพแวดลอ้มทีพ่รอ้มส าหรับการท างาน (Good Workplace) ของบคุลากรทกุกลุม่

6.1.3 มรีะบบความปลอดภัยในสถานทีท่ างาน

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR45 รอ้ยละความพงึพอใจบคุลากรดา้นการจัดการสภาพแวดลอ้ม ของมหาวทิยาลัย (ดา้นความปลอดภัยใน

สถานทีท่ างาน)

กลุม่ 2
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 6 สรา้งมหาวทิยาลัยขอนแกน่ใหเ้ป็นทีน่่าท างาน (Best Place to Work)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

เป้าหมาย
450 442

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) ระดับ 4 98.22

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%)


ไมร่ะบุ

OKR46 จ านวนบคุลากรทีไ่ดรั้บการพัฒนาในแตล่ะปีและปฎบิัตงิานไดจ้รงิ (คน)

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

บคุลากรมหาวทิยาลัยขอนแกน่

ระยะเวลาด าเนนิการ

- จัดสมันารณรงคส์รา้งความตระหนัก และรับรูค้วามเปลีย่นแปลงทางดา้นดจิทัิล

- จัดอบรมเชงิปฏบิัตกิาร

- จัดประชาสมัพันธเ์พือ่ใหเ้กดิการใชง้านเครือ่งมอืดจิทัิลดว้ยตนเอง

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

การปรับเปลีย่นดา้นดจิทัิล (Digital Transformation) จ าเป็นตอ้งพัฒนาบคุลากรใหม้คีวามเขา้ใจและมคีวามพรอ้มในการท างานไดจ้รงิ เพือ่ใหเ้กดิ

ความตระหนักและเขา้ใจทัง้ความส าคัญ ปัญหาและอปุสรรค รวมถงึความเสยีงของการท างานภายใตส้ภาพแวดลอ้มดจิทัิล เพือ่ใหบ้คุลากรสามารถใช ้

เครือ่งมอืตา่ง ๆ ทีม่หาวทิยาลัยเตรยีมหรอืใชส้ าหรับการปฏบิัตงิานภายใตส้ภาพแวดลอ้มทีพ่รอ้มตอ่การท างานโดยตรง อาท ิการใช ้GSuite, Office 

365, และการสือ่สารผา่น Workplace

วตัถปุระสงค์

 1) จัดอบรมพัฒนาบคุลากรในลักษณะการอบรมเชงิปฏบิัตกิารทีส่ามารถปฏบิัตไิดจ้รงิ

 2) เกดิการสือ่สารภายในองคก์รผา่นระบบทีค่วบคมุดแูลดา้นความปลอดภัยของขอ้มลูโดยมหาวทิยาลัย

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

คน

รองอธกิารบดฝ่ีายดจิทัิล

Ecological : ดา้นการรักษาระบบนเิวศ

6.1 การสรา้งสภาพแวดลอ้มทีพ่รอ้มส าหรับการท างาน (Good Workplace) ของบคุลากรทกุกลุม่

6.1.4 การพัฒนาบคุลากรใหส้ามารถท างานในสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นดจิทัิล และพัฒนา Digital Literacy ของ

บคุลากร

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR46 จ านวนบคุลากรทีไ่ดรั้บการพัฒนาในแตล่ะปีและปฎบิัตงิานไดจ้รงิ (คน)

กลุม่ 1
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

12

13 แผนงาน/โครงการ
6.1.4 การพัฒนาบคุลากรให ้

สามารถท างานในสภาพแวดลอ้ม

ทีเ่ป็นดจิทัิล และพัฒนา Digital 

Literacy ของบคุลากร

14

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
• จัดอบรมเชงิปฏบิัตกิาร (Digital Skills 2021)

1) การจัดการประชมุและการจัดท าเอกสารการประชมุออนไลน์ : ระเบยีบปฏบิัตแิละวธิกีารทางเทคนคิ แบบ 

on-line, 29 มนีาคม 2564, 09.00-12.00 

2) Digital Process Automation : อบรมระบบเดนิทางไปปฏบิัตงิานออนไลน์ แบบ on-line, 26 มนีาคม 2564, 

09.00-12.00

3) Digital ID & Digital Documents แบบ on-line, 31 มนีาคม 2564, 09.00-12.00 

4) Adobe Photoshop แบบ on-site, 1 เมษายน 2564, 09.00-16.00

5) Adobe Premiere แบบ on-site, 8 เมษายน 2564, 09.00-16.00

6) Word Processor แบบ on-line 21 เมษายน 2564, 09.00-12.00 (165 คน)

7) Microsoft Excel Intermediate แบบ on-line, 22 เมษายน 2564, 09.00-12.00 (170 คน)

8) Digital ID & Digital Documents แบบ on-line, 29 เมษายน 2564 

9) Digital Process Automation : อบรมระบบเดนิทางไปปฏบิัตงิานออนไลน์ แบบ on-line, 30 เมษายน 2564 

10) Microsoft Power BI ขัน้พืน้ฐาน แบบ on-site, 6 พฤษภาคม 2564, 09.00-16.00

11) Canva แบบอจัฉรยิะ แบบ onl-line, 20 พฤษภาคม 2564, 09.00-12.00

12) Digital Process Automation : อบรมระบบเดนิทางไปปฏบิัตงิานออนไลน์ แบบ on-line, 28 พฤษภาคม 

2564

13) Digital ID & Digital Documents แบบ on-line, 31 พฤษภาคม 2564 

• จัดอบรมเชงิปฏบิัตกิาร ระบบเดนิทางไปปฏบิัตงิานออนไลน์ Business Travel System (สญัจร)

1) 5 เมษายน 2564, 09.00-12.00 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

2) 19 เมษายน 2564, 09.00-12.00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

3) 19 เมษายน 2564, 13.00-16.00 ส านักหอสมดุ

4) 20 เมษายน 2564, 13.00-16.00 ส านักบรหิารและพัฒนาวชิาการ

5) 23 เมษายน 2564, 9.00-12.00 คณะศกึษาศาสตรแ์ละโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยขอนแกน่

6) 26 เมษายน 2564, 13.00-16.00 วทิยาลัยนานาชาติ

7) 28 เมษายน 2564, 13.00-16.00 คณะศลิปกรรมศาสตร ์       

8) 6 พฤษภาคม 2564, 13.00-16.00 คณะแพทยศาสตร์

 

ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

• จัดอบรมเชงิปฏบิัตกิาร (Digital Skills 2021)

1. การจัดการประชมุและการจัดท าเอกสารการประชมุออนไลน์ : ระเบยีบปฏบิัตแิละวธิกีารทางเทคนคิ แบบ on-line, 29 มนีาคม 2564

2. Digital Process Automation : อบรมระบบเดนิทางไปปฏบิัตงิานออนไลน์ แบบ on-line, 26 มนีาคม 2564

3. Digital ID & Digital Documents แบบ on-line, 31 มนีาคม 2564

4. Adobe Photoshop แบบ on-site, 1 เมษายน 2564

5. Adobe Premiere แบบ on-site, 8 เมษายน 2564

6. Word Processor แบบ on-line 21 เมษายน 2564 (165 คน)

7. Microsoft Excel Intermediate แบบ on-line, 22 เมษายน 2564 (170 คน)

8. Digital ID & Digital Documents แบบ on-line, 29 เมษายน 2564 

9. Digital Process Automation : อบรมระบบเดนิทางไปปฏบิัตงิานออนไลน์ แบบ on-line, 30 เมษายน 2564

10.Microsoft Power BI ขัน้พืน้ฐาน แบบ on-line, 6 พฤษภาคม 2564 (140 คน) สอบผา่น 55 คน

11.Excel Advanced Workshop, 12 พฤษภาคม 2564 

12.Digital Process Automation : อบรมระบบเดนิทางไปปฏบิัตงิานออนไลน์ แบบ on-line, 28 พฤษภาคม 2564

13.Digital ID & Digital Documents แบบ on-line, 31 พฤษภาคม 2564

• จัดอบรมเชงิปฏบิัตกิาร ระบบเดนิทางไปปฏบิัตงิานออนไลน์ Business Travel System (สญัจร)

1. 5 เมษายน 2564 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

2. 19 เมษายน 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

3. 19 เมษายน 2564 ส านักหอสมดุ 

4. 20 เมษายน 2564 ส านักบรหิารและพัฒนาวชิาการ 

5. 23 เมษายน 2564 คณะศกึษาศาสตรแ์ละโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยขอนแกน่

6. 26 เมษายน 2564 วทิยาลัยนานาชาต ิ

7. 28 เมษายน 2564 คณะศลิปกรรมศาสตร ์

8. 14 พฤษภาคม 2564 คณะแพทยศาสตร์
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 6 สรา้งมหาวทิยาลัยขอนแกน่ใหเ้ป็นทีน่่าท างาน (Best Place to Work)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

0.50 0.08

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) 5

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%)


12

13 แผนงาน/โครงการ
6.1.5 โครงการปรับปรงุระบบ

เครอืขา่ยคอมพวิเตอรส์ าหรับการ

การเรยีนออนไลน์ของนักศกึษา 

(ความจ าเป็นจากการส ารวจความ

พรอ้มการจัดการเรยีนการสอน

ออนไลน์ โดยจะเพิม่จดุเชือ่มตอ่

อนิเทอรเ์น็ตแบบ FTTx จ านวน 

2000 จดุ ทีห่อพักและคณะที่

อปุกรณ์เกา่)

14

ไมร่ะบุ

ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

OKR47 รอ้ยละเฉลีย่ของการใชง้านไมไ่ดโ้ดยเหตไุมค่าดคดิ (unplanned down-time) ของระบบ

โครงสรา้งพืน้ฐานดจิทัิลส าคัญ

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
มหาวทิยาลัยตดิตัง้อปุกรณ์เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต หอพักนักศกึษา และคณะหน่วยงานครบ 2000 จดุ

ระยะเวลาด าเนนิการ

รอบ 6 เดอืน ตลุาคม 2563 - มนีาคม 2564

รอบ 12 เดอืน เมษายน - กนัยายน 2564

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

   Unplanned down-time หมายถงึ เป็นชว่งเวลาทีร่ะบบโครงสรา้งพืน้ฐานดจิทัิลส าคัญ ไมส่ามารถใหบ้รกิารได ้เนื่องจาก เหตกุารณ์ทีไ่มไ่ดก้ าหนด

ไวล้ว่งหนา้

   ระบบโครงสร ้ างพืน้ฐานดจิทัิลส าคัญ เชน่ การเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต ระบบเมล ระบบ DMS ระบบ e-Learning DNS และระบบอืน่ ๆ ทีฝ่่ายดจิทัิลก

ก าหนดใหเ้ป็นระบบส าคัญ เป็นตน้

วตัถปุระสงค์

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

รอ้ยละ

รองอธกิารบดฝ่ีายดจิทัิล

Ecological : ดา้นการรักษาระบบนเิวศ

6.1 การสรา้งสภาพแวดลอ้มทีพ่รอ้มส าหรับการท างาน (Good Workplace) ของบคุลากรทกุกลุม่

6.1.5 โครงการปรับปรงุระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรส์ าหรับการการเรยีนออนไลน์ของนักศกึษา (ความจ าเป็นจาก

การส ารวจความพรอ้มการจัดการเรยีนการสอนออนไลน์ โดยจะเพิม่จดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตแบบ FTTx จ านวน 

2000 จดุ ทีห่อพักและคณะทีอ่ปุกรณ์เกา่)

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR47 รอ้ยละเฉลีย่ของการใชง้านไมไ่ดโ้ดยเหตไุมค่าดคดิ (unplanned down-time) ของระบบโครงสรา้ง

พืน้ฐานดจิทัิลส าคัญ

กลุม่ 1
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 6 สรา้งมหาวทิยาลัยขอนแกน่ใหเ้ป็นทีน่่าท างาน (Best Place to Work)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

80 ประเมนิสิน้

ปีงบประมาณ

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%)

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%)


12

ไมร่ะบุ

OKR48 รอ้ยละความพงึพอใจของบคุลากร (ดา้นสวัสดกิาร คา่ตอบแทน ความกา้วหนา้)

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

อยูร่ะหวา่งการด าเนนิการ เพือ่หาปัจจัยในการสรา้งแบบส ารวจความพงึพอใจบคุลากร (ดา้นสวัสดกิาร คา่ตอบแทน ความกา้วหนา้)

บคุลากรมหาวทิยาลัยขอนแกน่ทกุประเภท ทกุระดับ			

ระยะเวลาด าเนนิการ

ตลุาคม 2563 - กนัยายน 2564

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

มหาวทิยาลัยเป็นหนึง่ในสถาบันส าคัญของสงัคมปัจจบุัน ทัง้ในฐานะแหลง่คน้ควา้และเผยแพรค่วามรู ้การจะน ามหาวทิยาลัยใหป้ระสบความส าเร็จ

และมคีวามยัง่ยนื สว่นส าคัญในการขับเคลือ่นจงึมาจากบคุลากรเป็นส าคัญ และปัจจัยส าคัญทีม่อีทิธพิลตอ่การจงูใจใหบ้คุลากรมกี าลังใจในการ

ปฏบิัตงิานอยา่งมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนมคีวามผกูพัน มคีวามจงรักภักดตีอ่มหาวทิยาลัยนัน้ ก็คอื คา่ตอบแทน สวัสดกิารและสทิธปิระโยชน์ เพือ่ให ้

เกดิความมั่นคงในอาชพี การมรีะบบสวัสดกิารและสทิธปิระโยชน์ทีค่รอบคลมุส าหรับบคุลากรทกุประเภท เพือ่กระตุน้ใหบ้คุลากรท างานไดเ้ต็มก าลัง

ความสามารถและมปีระสทิธภิาพและมคีวามสขุควบคูไ่ปดว้ยกนั

วตัถปุระสงค์

1. มรีะบบการจัดการสวัสดกิารและสทิธปิระโยชน์ทีม่ปีระสทิธภิาพ

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

รอ้ยละ

รองอธกิารบดฝ่ีายทรัพยากรบคุคล

Ecological : ดา้นการรักษาระบบนเิวศ

6.2 การเพิม่ประสทิธภิาพระบบการจัดการสวัสดกิารและสทิธปิระโยชน์

6.2.1 การบรหิารจัดการสวัสดกิารและคา่ตอบแทนใหม้ปีระสทิธภิาพ

1) โครงการสง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งสทิธปิระโยชน์และสวัสดกิารส าหรับบคุลากร"

6.2.2 การสง่เสรมิความกา้วหนา้ในอาชพี

1) โครงการพัฒนาบคุลากรสายวชิาการเพือ่เขา้สูต่ าแหน่งทีส่งูข ึน้

6.2.3 การยกยอ่ง เชดิชเูกยีรตบิคุลากร

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR48 รอ้ยละความพงึพอใจของบคุลากร (ดา้นสวัสดกิาร คา่ตอบแทน ความกา้วหนา้)

กลุม่ 2
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

13 แผนงาน/โครงการ
6.2.1 การบรหิารจัดการสวัสดกิาร

และคา่ตอบแทนใหม้ปีระสทิธภิาพ

1) โครงการสง่เสรมิความรูค้วาม

เขา้ใจเรือ่งสทิธปิระโยชน์และ

สวัสดกิารส าหรับบคุลากร"

6.2.2 การสง่เสรมิความกา้วหนา้

ในอาชพี

1) โครงการพัฒนาบคุลากรสาย

วชิาการเพือ่เขา้สูต่ าแหน่งทีส่งูข ึน้

6.2.3 การยกยอ่ง เชดิชเูกยีรติ

บคุลากร

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
1. การจัดกจิกรรมสนับสนุนดา้นสวัสดกิารและสทิธปิระโยชน์ใหก้บับคุลากร ซึง่มทัีง้การจัดในสว่นของสว่นงาน 

และมหาวทิยาลัย โครงการทีด่ าเนนิการโดยฝ่ายทรัพยากรบคุคลและกองทรัพยากรบคุคล ในปีงบประมาณ 2564

 ม ีดังนี้ (โครงการทจัีดโดยใชง้บประมาณของมหาวทิยาลัย)

  1.1) เงนิสนับสนุนดา้นการศกึษาบตุรบคุลากรฝ่ายบรหิารทรัพยากรบคุคล โดยสนับสนุนเป็นคา่เทอม 7,000 

บาท ตอ่บตุร 1 คน 

  1.2) การสนับสนุนทีพั่กอาศัยเป็นหมูบ่า้น/แฟตล ส าหรับบคุลากร (นับเฉพาะบา้นพัก/แฟลต กลุม่ ก)

  1.3) การใหท้นุสนับสนุนการศกึษาและน าเสนอผลงาน ของกองทนุพัฒนาและสง่เสรมิทางดา้นวชิาการส าหรับ

บคุลากรสายสนับสนุน (1) ใหท้นุการศกึษาแกบ่คุลากร (2) ใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาแกบ่คุลากร  (3) สนับสนุนการ

ไปน าเสนอผลงาน   

  1.4) การสนับสนุนงานฌาปณกจิกรณีบคุลากร ญาตสิายตรงเสยีชวีติ ไมเ่กนิรายละ 6,000 บาท 

  1.5) การจา่ยเงนิชว่ยเหลอืกรณีบคุลากรมหาวทิยาลัยขอนแกน่ เสยีชวีติและทพุพลภาพ (100,000/50,000 

บาท) 

  1.6) การจัดฌาปณกจิสงเคราะห ์บคุลากรมหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

  1.7) กองทนุส ารองเลีย้งชพีพนักงานมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ไดด้ าเนนิการจัดประชมุสมาชกิกองทนุส ารองเลีย้ง

ชพีพนักงานมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ประจ าปี 2564 เมือ่วันที ่21 เมษายน 2564 ผา่นการประชมุออนไลน์ ZOOM 

โดยมสีามาชกิเขา้รว่มประชมุ มากกวา่ 150 คน

2. การจัดกจิกรรมโครงการสนับสนุนการบรหิารความกา้วหนา้บคุลากร

  2.1) การสนับสนุนความกา้วหนา้สายวชิาการ ในปีงบประมาณ 2564 ไดจั้ดใหม้โีครงการใหค้วามรูบ้คุลากรสาย

วชิาการในการเขา้สูต่ าแหน่งทางวชิาการ 

และโครงการคา่ยผศ./รศ./ศ. (อา้งองิตาม OKRs ที ่28)

  2.2) การใหค้วามรูเ้กี่ย่วกบัการก าหนดต าแหน่งสงูขึน้ (ใหข้อ้มลูผา่นเครอืขา่ยทรัพยากรบคุคล และการใหข้อ้มลู

รายคณะ)

  2.3) การด าเนนิการขอก าหนดต าแหน่งสงูขึน้ของบคุลากรสายสนับสนุน 

3. การจัดกจิกรรมยกยอ่ง เชดิชเูกยีรตบิคุลากร /โครงการสนับสนุนดา้นการบรหิารคา่ตอบแทนและรางวัล

  3.1) รางวัลศรมีอดนิแดง 

  3.2) รางวัลชืน่ชมยนิดดีว้ยไมตรแีละขอบคณุ 

  3.3) การบรหิารเงนิคา่ชดเชยบคุลากร

  3.4) การปรับอตัราเงนิเดอืนพนักงานมหาวทิยาลัยประเภทวชิาการ เป็น 37,500 บาท

  3.5) การจัดงานพธิยีกยอ่งบคุลากร เกษียณอายรุาชการของมหาวทิยาลัยขอนแกน่

  3.6) การจัดกจิกรรมโครงการเสรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคณุภาพชวีติผูเ้กษียณอายรุาชการ มข.  
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 6 สรา้งมหาวทิยาลัยขอนแกน่ใหเ้ป็นทีน่่าท างาน (Best Place to Work)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

80 ประเมนิสิน้

ปีงบประมาณ

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%)

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%)


12

400,000

OKR49 รอ้ยละความผกูพันของบคุลากร

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

อยูร่ะหวา่งการด าเนนิการ เพือ่หาปัจจัยในการสรา้งแบบส ารวจความผกูพันของบคุลากร

บคุลากรมหาวทิยาลัยขอนแกน่ทกุประเภท ทกุระดับ				

ระยะเวลาด าเนนิการ

ตลุาคม 2563 - กนัยายน 2564

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

  จากสถานการณ์ความเปลีย่นแปลงของโลกในยคุปัจจบุัน ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง โรคระบาด การด าเนนิชวีติทีต่อ้งใหทั้นตอ่การ

เปลีย่นแปลงรอบดา้น การดแูลสขุภาพไมว่า่จะเป็นทัง้ทางรา่งกายและจติใจก็เป็นสิง่ส าคัญเชน่เดยีวกนั บคุลากรในองคก์ร จงึถอืเป็นบคุคลส าคัญและ

เป็นก าลังหลักของครอบครัว องคก์ร ชมุชน และสงัคม การสง่เสรมิพัฒนานโยบายการสรา้งองคค์วามรูแ้ละการขับเคลือ่นเครอืขา่ยในการสรา้งคณุภาพ

ชวีติของบคุลากรในหน่วยงาน องคก์รจงึใหค้วามส าคัญวา่ เมือ่บคุลากรในองคก์รมคีวามสขุ ยอ่มสง่ผลดตีอ่การท างานขององคก์ร ความผาสกุใน

ครอบครัว ชนุชน และสง่ผลตอ่สงัคมทีม่คีวามสขุทีย่ัง่ยนื การสรา้งความสขุในทีท่ างาน นับวา่เป็นปัจจัยส าคัญในการบรหิารองคก์ร มุง่เนน้ใหบ้คุลากร

ทกุคนในองคก์รมคีวามสขุในการท างาน เกดิความคดิสรา้งสรรค ์งานทีไ่ดรั้บมอบหมายมปีระสทิธภิาพด ีลดความตงึเครยีดจากการท างานและ

สภาพแวดลอ้ม ลดความขัดแยง้ในองคก์ร เมือ่มคีวามสขุเกดิขึน้ก็สง่ผลใหบ้คุคลปรับเปลีย่นมมุมอง ทัศนคตใินแนวโนม้ทีด่ขี ึน้

วตัถปุระสงค์

1. เพือ่สรา้งความผกูพันบคุลากรอยา่งเป็นระบบ

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

รอ้ยละ

รองอธกิารบดฝ่ีายทรัพยากรบคุคล

Ecological : ดา้นการรักษาระบบนเิวศ

6.3 การสรา้งความผกูพันกบับคุลากรอยา่งเป็นระบบ

6.3.1 การพัฒนาศักยภาพและเพิม่ขดีความสามารถของบคุลากร 

6.3.2 การพัฒนาและสง่เสรมิการสรา้งผลงานทางวชิาการ

6.3.3 การสง่เสรมิคา่นยิมและจติวญิญาณของมหาวทิยาลัยขอนแกน่

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR49 รอ้ยละความผกูพันของบคุลากร

กลุม่ 2
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

13 แผนงาน/โครงการ
6.3.1 การพัฒนาศักยภาพและ

เพิม่ขดีความสามารถของบคุลากร 

6.3.2 การพัฒนาและสง่เสรมิการ

สรา้งผลงานทางวชิาการ

6.3.3 การสง่เสรมิคา่นยิมและจติ

วญิญาณของ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

 เนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม ่ท าใหก้ารด าเนนิงานลา่ชา้ไมเ่ป็นไปตามแผนทีก่ าหนด 

โดยมกีารปรับแผนด าเนนิงานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ดังกลา่ว

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
ในปี 2564 ไดม้กีารด าเนนิกจิกรรม ดังนี้

1. การพัฒนาศักยภาพและเพิม่ขดีความสามารถของบคุลากร

  1.1) จัดโครงการพัฒนาทักษะภาวะการเป็นผูน้ าและการบรหิารจัดการ เมือ่วันที ่27 ตลุาคม 2563 

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ โดย ฝ่ายทรัพยากรบคุคล และ กองทรัพยากรบคุคล ไดจั้ดอบรมโครงการ “การพัฒนา

ผูบ้รหิารระดับสงู มหาวทิยาลัยขอนแกน่” ซึง่ไดรั้บเกยีรตจิาก ศาสตราภชิานไกรฤทธิ ์บณุยเกยีรต ิเป็นวทิยากร

บรรยายเรือ่ง “การคดิเชงิยทุธศาสตรเ์พือ่น าไปสูก่ารปฏบิัต”ิ เพือ่เสรมิสรา้งองคค์วามรู ้ทักษะ และคณุลักษณะ

ส าคัญส าหรับการเป็นผูบ้รหิารระดับสงูในสถาบันอดุมศกึษา ผา่นกระบวนการฝึกอบรมทีเ่นน้การเรยีนรู ้จาก

ประสบการณ์ของผูท้รงคณุวฒุทิีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่แีละเป็นทีย่อมรับในวงกวา้ง รวมถงึการฝึกปฏบิัตวิางแผนและ

ด าเนนิงานการบรหิารอดุมศกึษาดว้ยประสบการณ์ตรง พรอ้มกบัรว่มสะทอ้นผลการบรหิารรว่มกนัเชงิสรา้งสรรค ์

เพือ่เรยีนรูร้ว่มกนัถงึแนวปฏบิัตทิีเ่ป็นเลศิและสะทอ้นถงึนวัตกรรมทางการบรหิารงานการศกึษาในระดับอดุมศกึษา

ตอ่ไป โดยมคีณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลัยขอนแกน่ รองอธกิารบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน่ ผูช้ว่ยอธกิารบดี

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ คณบด ีผูอ้ านวยการ หวัหนา้สว่นงาน และรองหวัหนา้สว่นงานทีรั่บผดิชอบงานดา้น

ยทุธศาสตร ์เขา้รว่มโครงการทัง้ส ิน้ 60 คน https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/?p=9928

  1.2) โครงการพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีจ่ าเป็นส าหรับอนาคต (ABCD) ส าหรับบคุลากรสาย

สนับสนุน มข. กจิกรรม มดีังนี้ เมือ่วันที ่19 มกราคม 2564 ไดป้ระชาสมัพันธข์อความอนุเคราะหป์ระชาสมัพันธ์

ตอบแบบสอบถามความตอ้งการในการพัฒนาทักษะดา้นดจิทัิลไปยังคณะหน่วยงานตา่งๆ ใหแ้ลว้เสร็จภายในวันที่

 15 กมุภาพันธ ์2564 โดยมผีูต้อบแบบสอบถามทัง้สิน้ จ านวน 903 คน  ซึง่ผลส ารวจทีต่อ้งการพัฒนาทักษะดา้น

ดจิทัิล มหีวัขอ้ ดังนี้ (1) เทคนคิการใช ้Microsort Excel (56.3%)  (2) การตกแตง่และตัดตอ่ภาพดว้ยโปรแกรม

 adobe photoshop  (49.9%) (3) เทคนคิการใช ้Microsort word ขัน้สงู  (46.2%) (4) การออกแบบงาน

น าเสนอดว้ยโปรแกรม Microsort power point แบบมอือาชพี (46.2%) ทัง้นี้ จะน าผลจากการส ารวจ เพือ่จัดท า

โครงการอบรมใหก้บับคุลากรในชว่งเดือ่น ม.ิย-ก.ค. 2564

2. การพัฒนาและสง่เสรมิการสรา้งผลงงานทางวชิาการ

  2.1) โครงการขับเคลือ่นและพัฒนาทักษะบคุลากรสายวชิาการเขา้สูต่ าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์รอง

ศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์มวีัตถปุระสงค ์เพือ่ใหค้ณาจารยไ์ดท้ราบขอ้มลูและขัน้ตอนเสน้ทางการเขา้สู่

ต าแหน่งทีส่งูข ึน้ อยา่งถกูตอ้ง ชดัเจน  และครบวงจร  ทราบแนวทางการผลติเอกสารส าหรับประเมนิการสอน 

ต ารา/หนังสอื งานวจัิยและงานวชิาการอืน่ ๆ ทีม่คีณุภาพตามเกณฑแ์ละสอดคลอ้งกบัระเบยีบ ขอ้บังคับ และ

ประกาศเกีย่วกบัการเสนอขอก าหนดต าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย/์รองศาสตราจารย/์ศาสตราจารย ์รวมถงึสามารถ

วางแผนงานเพือ่เขา้สูต่ าแหน่งทีส่งูข ึน้ได ้ด าเนนิการระหวา่งวันที ่13-16 กมุภาพันธ ์2564 โดยผา่นระบบ

ออนไลน์และออนไซท ์โดยใชง้บประมาณทัง้สิน้จ านวน 300,000 บาท โดยมกีารอบรมเรือ่งเกณฑท์ีใ่ชใ้นปัจจบุัน

 แบง่กลุม่ฝึกปฏบิัต ิ ฝึกอบรม และมวีทิยากรพีเ่ลีย้งในการเตรยีมผลงานวชิาการเพือ่เสนอก าหนดต าแหน่งทาง

วชิาการทัง้ในรปูแบบ

        1) คลนิกิออนไลน์ (รับจ านวนจ ากดั)

        2) คลนิกิออนไซท ์(จัดรปูแบบ Social Distancing)  

3. การสง่เสรมิคา่นยิมและจติวญิญาณของมหาวทิยาลัยขอนแกน่

  3.1) โครงการสรา้งสือ่และประชาสมัพันธด์า้นจรรยาบรรณ โดยจัดท าหนังสอืจรรยาบรรณ จรยิธรรม “รากแกว้

แหง่มโนธรรมส านกึ ครัง้ที ่2”  https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/?page_id=4756

  3.2) โครงการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจดา้นจรรยาบรรณ ส าหรับผูป้ฏบิัตงิานสายสนับสนุนการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

เรือ่ง “การสรา้งวัฒนธรรมสจุรติในหน่วยงาน”  https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/?page_id=4756

  3.3) โครงการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจดา้นจรรยาบรรณ ส าหรับผูป้ฏบิัตงิานสายวชิาการการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้เรือ่ง

 “จรรยาบรรณวชิาชพี และกฎหมายทีค่วรรู”้  https://council.kku.ac.th/post/52

  3.4) โครงการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจดา้นจรรยาบรรณ ส าหรับผูบ้รหิาร มหาวทิยาลัยขอนแกน่การแลกเปลีย่น

เรยีนรู ้เรือ่ง “ธรรมาภบิาลในสถาบันอดุมศกึษา”  https://sdg.kku.ac.th/1444
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 6 สรา้งมหาวทิยาลัยขอนแกน่ใหเ้ป็นทีน่่าท างาน (Best Place to Work)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

14 ประเมนิสิน้

ปีงบประมาณ

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%)

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%)


12

250,000

OKR50 จ านวนการใชป้ระโยชน์จากการจัดการความรูส้ะสม (เรือ่ง)

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ เนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม ่ท าใหก้ารด าเนนิงานลา่ชา้ไมเ่ป็นไป

ตามแผนทีก่ าหนด โดยมกีารปรับแผนด าเนนิงานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ดังกลา่ว			

บคุลากรมหาวทิยาลัยขอนแกน่

ระยะเวลาด าเนนิการ

ตลุาคม 2563 - กนัยายน 2564

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

 ในยคุปัจจบุัน การบรหิารจัดการความรู ้ถอืเป็นกระบวนการทีส่ าคัญในการรวบรวม และจัดเก็บความรูภ้ายในองคก์รอยา่งเป็นระบบ เพือ่ทีจ่ะไดส้ามารถ

น ามาใชห้รอืถา่ยทอดกนัไดภ้ายในองคก์ร เพือ่ใหท้กุคนในองคก์รสามารถเขา้ถงึความรู ้สามารถพัฒนาตนเองใหเ้ป็นผูรู้ ้ซ ึง่กอ่ใหเ้กดิประโยชน์บตอ่

การปฏบิัตงิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ มกีารพัฒนาความรูเ้พือ่ใหม้ลีักษณะเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรูอ้ยา่งสม า่เสมอ พรอ้มทัง้สรา้งความมสีว่นรว่มให ้

เกดิการแลกเปลีย่นความรูซ้ ึง่กนัและกนั ความรูท้ีไ่ดรั้บการจัดการอยา่งเป็นระบบนี้จะคงอยูเ่ป็นความรูข้ององคก์รตลอดไป

วตัถปุระสงค์

1. เพือ่การสรา้งเครอืขา่ยการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัหน่วยงานทัง้ในและนอกมหาวทิยาลัย

2. เพือ่การจัดกจิกรรมเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละคน้หาการปฏบิัตทิีเ่ป็นเลศิ 

3. การขยายผลและใชป้ระโยชน์จากองคค์วามรูอ้ยา่งเป็นระบบทีม่ปีระสทิธภิาพ

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

เรือ่ง

รองอธกิารบดฝ่ีายทรัพยากรบคุคล

Ecological : ดา้นการรักษาระบบนเิวศ

6.4 การจัดการความรูแ้ละการเรยีนรูข้ององคก์ร

6.4.1 การสรา้งเครอืขา่ยการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัหน่วยงานทัง้ในและนอกมหาวทิยาลัย

6.4.2 การจัดการความรูแ้ละคน้หาการปฏบิัตทิีเ่ป็นเลศิ

6.4.3 การขยายผลและใชป้ระโยชน์จากองคค์วามรูอ้ยา่งเป็นระบบทีม่ปีระสทิธภิาพ

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR50 จ านวนการใชป้ระโยชน์จากการจัดการความรูส้ะสม (เรือ่ง)

กลุม่ 2
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

13 แผนงาน/โครงการ
6.4.1 การสรา้งเครอืขา่ยการ

แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัหน่วยงานทัง้

ในและนอกมหาวทิยาลัย

6.4.2 การจัดการความรูแ้ละคน้หา

การปฏบิัตทิีเ่ป็นเลศิ

6.4.3 การขยายผลและใช ้

ประโยชน์จากองคค์วามรูอ้ยา่งเป็น

ระบบทีม่ปีระสทิธภิาพ

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

เนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม ่ท าใหก้ารด าเนนิงานลา่ชา้ไมเ่ป็นไปตามแผนทีก่ าหนดโดย

มกีารปรับแผนด าเนนิงานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ดังกลา่ว

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
ในปี 2564 มกีารด าเนนิการดังนี้ 

1. การสรา้งเครอืขา่ยการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัหน่วยงานทัง้ในและนอก

มหาวทิยาลัย ดังนี้

   1.1) การสรา้งเครอืขา่ยและมกีจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระเพณี มข.-ม.อ.-มช. (อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ)

   1.2) การสรา้งเครอืขา่ยการจัดกจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องบคุลากรในมหาวทิยาลัย ผา่นกจิกรรมสรา้งสขุใน

องคก์รและกจิกรรม KKU Show & Share (อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ)

2. การจัดกจิกรรมเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละคน้หาการปฏบิัตทิีเ่ป็นเลศิ  

   2.1) กจิกรรมโครงการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารแสดงความส าเร็จและความภาคภมูใิจ(KKU Show and Share) 

(อยูร่ะหวา่งการด าเนนิการ) จัดท าขึน้เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารแสดงความส าเร็จและความภาคภมูใิจ โดยจัดใหม้ี

การน าองคค์วามรูต้า่งๆ ทีไ่ดพั้ฒนาขึน้และไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ในการปฏบิัต ิ

งานจนประสบความส าเร็จ มา share และแลกเปลีย่นใหก้บัผูป้ฏบิัตงิานอืน่ๆ ในมหาวทิยาลัยเพือ่น าไปใช ้

ประโยชน์ตอ่ไปอกี โดยก าหนดหวัขอ้ขององคค์วามรูทั้ง้หมด 3 ดา้นคอื

        1) ดา้นสนับสนุนการบรหิารจัดการ 

        2) ดา้นสนับสนุนสง่เสรมิ บรหิารและพัฒนาวชิาการสูค่วามเป็นเลศิ ประกอบดว้ย ดา้นสนับสนุนการผลติ

บัณฑติ ดา้นสนับสนุนการบรหิารการวจัิย ดา้นสนับสนุนการบรกิารวชิาการ ดา้นสนับสนุนการท านุบ ารงุ

ศลิปวัฒนธรรม 

        3) ดา้นสนับสนุนกจิกรรมสรา้งความสขุในองคก์ร

3. การขยายผลและใชป้ระโยชน์จากองคค์วามรูอ้ยา่งเป็นระบบทีม่ปีระสทิธภิาพ
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 7 สรา้งมหาวทิยาลัยใหเ้ป็นทีน่่าอยู ่(Great Place to Live)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

1) บคุลากรภายในมหาวทิยาลัยขอนแกน่

2) นักเรยีน/นักศกึษาภายในมหาวทิยาลัยขอนแกน่

3) ประชาชนจังหวัดขอนแกน่

4) ผูเ้ขา้มาเยีย่มชม ตดิตอ่ประสานงาน ใชพ้ืน้ทีภ่ายในมหาวทิยาลัยขอนแกน่

ระยะเวลาด าเนนิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตลุาคม 2563-กนัยายน 2564)

สถานทีด่ าเนนิการ

ภายในพืน้ทีม่หาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

 ดว้ยมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ไดก้ าหนดนโยบายในการพัฒนามหาวทิยาลัยขอนแกน่ และก าหนดยทุธศาสตรใ์นการพัฒนามหาวทิยาลัยในยทุธศาสตร์

ที ่7 การสรา้งมหาวทิยาลัยใหเ้ป็นทีน่่าอยู ่กลยทุธท์ี ่3 การสรา้งสนุทรยีภาพใหเ้กดิขึน้ในมหาวทิยาลัย โดยมแีผนงาน/โครงการในดา้นการปรับปรงุ

สภาพแวดลอ้มและสิง่อ านวยความสะดวกทกุรปูแบบใหม้คีวามเหมาะสมและสามารถสรา้งแรงจงูใจในการประกอบกจิกรรมและปฏบิัตงิานได ้นัน้  

ประกอบกบัมหาวทิยาลัยขอนแกน่  เป็นมหาวทิยาลัยขนาดใหญ ่ มพีืน้ทีจ่ านวน 5,500 ไร ่ มกีารจัดการศกึษามจี านวน 26 คณะ  มหีน่วยงานเพือ่

สนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน ส านัก/ศนูย/์สถาบัน จ านวน 16 หน่วยงาน และหน่วยงานภายใตส้ านักงานอธกิารบด ีจ านวน 24 หน่วยงาน จาก

สภาพดังกลา่วของมหาวทิยาลัย จะเห็นวา่เป็นสถาบันทีม่ขีนาดใหญ ่มปีระชากรเป็นจ านวนมาก ซึง่มบีคุลากรประมาณ 10,000  กวา่คน และนักศกึษา

ประมาณ 30,000 กวา่คน ซึง่เปรยีบเสมอืน 1 เมอืง ทีม่ขีนาดใหญ ่จะตอ้งปรับปรงุ พัฒนาสภาพแวดลอ้ม และโครงสรา้งพืน้ฐานในดา้นตา่งๆ ใหม้ี

ประสทิธภิาพ เป็นประโยชน์ สอดคลอ้ง เหมาะสมตอ่การใชง้านภายในหน่วยงานไดเ้ป็นอยา่งดี

   จากเหตผุลความจ าเป็นดังกลา่วขา้งตน้ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่แวดลอ้ม แกองอาคารและสถานที ่และการจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและ

สิง่แวดลอ้ม เป็นหน่วยงานทีม่หีนา้ทีใ่นการดแูลและพัฒนาดา้นระบบโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่แวดลอ้มของมหาวทิยาลัยใหม้ปีระสทิธภิาพ มคีวาม

สมบรูณ์เพือ่สนับสนุนการด าเนนิงานภารกจิของมหาวทิยาลัย ไดเ้ล็งเห็นความส าคัญในเรือ่งนี้ จงึไดจั้ดท าโครงการในดา้นการปรับปรงุสภาพแวดลอ้ม

และสิง่อ านวยความสะดวกทกุรปูแบบใหม้คีวามเหมาะสม ทัง้ในดา้น สภาพแวดลอ้ม ถนน อาคารสถานที ่ระบบสาธารณูปโภค เพือ่ใหเ้อือ้ตอ่การ

ปฏบิัตงิาน การเรยีนการสอน และการจัดกจิกรรมตา่งๆ ของมหาวทิยาลัย ใหแ้ละบรรลเุป้าหมายตามทีแ่ผนยทุธศาสตรม์หาวทิยาลัยไดก้ าหนดไวต้อ่ไป

วตัถปุระสงค์

1) เพือ่ปรับปรงุสภาพแวดลอ้มภายในมหาวทิยาลัยขอนแกน่

2) เพือ่ปรับปรงุสิง่อ านวยความสะดวกดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหม้คีวามสมบรูณ์

3) เพือ่ใหร้ะบบโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่แวดลอ้มของมหาวทิยาลัยสนับสนุนสง่เสรมิการปฏบิัตงิาน การจัดการเรยีนการสอน การจัดกจิกรรมตา่งๆ ของ

มหาวทิยาลัย

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

รอ้ยละ

รองอธกิารบดฝ่ีายโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่แวดลอ้ม

Ecological : ดา้นการรักษาระบบนเิวศ

7.1 สรา้งมหาวทิยาลัยสเีขยีวดว้ยนโยบาย 5G (Green campus initiative)

7.1.1 ผลักดันนโยบาย Green campus ผา่นกระบวนการ 5G แบบมสีว่นรว่มของบคุลากรและนักศกึษา

7.1.2 การปรับปรงุและพัฒนาระบบกายภาพของมหาวทิยาลัยเพือ่ใหเ้กดิการอนุรักษ์พลังงาน

7.1.3 การศกึษาและพัฒนารปูแบบการบรหิารจัดการระบบโครงสรา้งพืน้ฐานทีส่ะทอ้นถงึความรับผดิชอบตอ่สงัคม

และสิง่แวดลอ้ม

7.3.4 "ปรับปรงุสภาพแวดลอ้มและสิง่อ านวยความสะดวกทกุรปูแบบใหม้คีวามเหมาะสมและสามารถสรา้ง

แรงจงูใจในการประกอบกจิกรรมและปฏบิัตงิานได ้

1) พัฒนาโครงขา่ยการเดนิเทา้ และทางจักรยายภายในเขตการศกึษา เพือ่เลีย่งความแออดัของขนสง่มวลชน

สาธารณะในชว่งเรง่ดว่น"

7.4.1 ปรับปรงุอาคารสถานที ่และทีพั่กอาศัยทีเ่สือ่มโทรม

7.4.2 การปรับปรงุดา้นทีพั่กอาศัย และสาธารณูปโภคใหแ้กบ่คุลากร นักศกึษา ไดอ้ยา่งเพยีงพอ และมี

ประสทิธภิาพ

7.4.3 การปรับปรงุป้ายบอกสถานทีต่า่ง ๆ ภายในมหาวทิยาลัยใหม้ลีักษณะเดยีวกนัทัง้มหาวทิยาลัย

7.4.4 การวเิคราะห ์และการบรูณาการการใชป้ระโยชน์อาคารสถานทีอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพและปลอดภัยตอ่ผูใ้ชง้าน

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR51 รอ้ยละความพงึพอใจของนักศกึษาและบคุลากรตอ่การจัดสภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลัย  (ดา้นภมูิ

ทัศน/์สภาพแวดลอ้ม)

กลุม่ 2

103

https://kku.world/okr2564


แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

เป้าหมาย

75 ประเมนิสิน้

ปีงบประมาณ

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%)

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%) 

12

13 แผนงาน/โครงการ
7.1.1 ผลักดนันโยบาย Green 

campus ผา่นกระบวนการ 5G แบบมี

สว่นรว่มของบคุลากรและนักศกึษา

7.1.2 การปรับปรงุและพัฒนาระบบ

กายภาพของมหาวทิยาลัยเพือ่ใหเ้กดิ

การอนุรักษ์พลังงาน

7.1.3 การศกึษาและพัฒนารปูแบบ

การบรหิารจัดการระบบโครงสรา้ง

พืน้ฐานทีส่ะทอ้นถงึความรับผดิชอบ

ตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม

7.3.4 "ปรับปรงุสภาพแวดลอ้มและสิง่

อ านวยความสะดวกทกุรปูแบบใหม้ี

ความเหมาะสมและสามารถสรา้ง

แรงจงูใจในการประกอบกจิกรรมและ

ปฏบิตังิานได ้

1) พัฒนาโครงขา่ยการเดนิเทา้ และ

ทางจักรยายภายในเขตการศกึษา เพือ่

เลีย่งความแออดัของขนสง่มวลชน

สาธารณะในชว่งเรง่ดว่น"

7.4.1 ปรับปรงุอาคารสถานที ่และที่

พักอาศยัทีเ่สือ่มโทรม

7.4.2 การปรับปรงุดา้นทีพั่กอาศยั 

และสาธารณูปโภคใหแ้กบ่คุลากร 

นักศกึษา ไดอ้ยา่งเพยีงพอ และมี

ประสทิธภิาพ

7.4.3 การปรับปรงุป้ายบอกสถานที่

ตา่ง ๆ ภายในมหาวทิยาลัยใหม้ี

ลักษณะเดยีวกนัทัง้มหาวทิยาลัย

7.4.4 การวเิคราะห ์และการบรูณาการ

การใชป้ระโยชนอ์าคารสถานทีอ่ยา่งมี

ประสทิธภิาพและปลอดภัยตอ่ผูใ้ชง้าน

14

ไมใ่ชง้บประมาณ

ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

OKR51 รอ้ยละความพงึพอใจของนักศกึษาและบคุลากรตอ่การจัดสภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลัย  

(ดา้นภมูทัิศน/์สภาพแวดลอ้ม)

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่แวดลอ้ม อยูร่ะหวา่งการออกแบบแบบส ารวจขอ้มลูใหม้คีวามเขา้ใจงา่ย และครอบคลมุภารกจิโครงสรา้งพืน้ฐานและ

สิง่แวดลอ้ม  และเกีย่วขอ้งเชือ่มโยงตอ่การจัดสภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลัย

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
การปรับปรงุและพัฒนาระบบโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่แวดลอ้ม ทีไ่ดด้ าเนนิการไปแลว้และอยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

ซึง่สง่ผลตอ่การสภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลัย มรีายละเอยีดดังนี้ 

การปรับปรงุถนน ทางเดนิเทา้ ทางจักรยาน

1) ปรับปรงุถนนมอดนิแดงจากสามแยกรปภ. ถงึประต9ู 

การปรับปรงุอาคารสถานที่

1) ปรับปรงุอาคารสริคิณุากร (ด าเนนิการแลว้เสร็จ)

2) ปรับปรงุซอ่มแซมอาคารศนูยอ์าหารและบรกิาร 1 (อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ)

3) ปรับปรงุซอ่มแซมอาคารพมิลกลกจิ   (อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ)

4) ปรับปรงุซอ่มแซมอาคารกจิกรรมนักศกึษา (อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ)

5) ปรับปรงุอาคารแกน่กลัปพฤกษ์  (อยูร่ะหวา่งการทบทวนแบบรปูใหม้คีวามเหมาะสมตอ่การใชง้าน)

การปรับปรงุทีพั่กอาศัยของนักศกึษาและบคุลากร

 แฟลต

1) ปรับปรงุ ซอ่มแซมแฟลตนพเกา้  (อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ)

2) ปรับปรงุ ซอ่มแซมแฟลตป่าด ู10-11-12 (อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ)

 หอพักนักศกึษา

3) ปรับปรงุซอ่มแซมหอพักนักศกึษาชายที ่10 (แลว้เสร็จ)

4) ปรับปรงุซอ่มแซมหอพักนักศกึษาชายที ่11 (แลว้เสร็จ)

5) ปรับปรงุซอ่มแซมหอพักนักศกึษาหญงิที ่26 (แลว้เสร็จ)

6) ปรับปรงุซอ่มแซมหอพักนักศกึษาหญงิที ่ 17 (อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ)

การปรับปรงุสถานทีอ่อกก าลังกาย สนามกฬีา

1) กอ่สรา้งและซอ่มแซมสนามกฬีา (สระวา่ยน ้า สนามฟตุซอล) (แลว้เสร็จ)

2) ปรับปรงุซอ่มแซมอาคารพละศกึษาอเนกประสงค ์(อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ)

3) ปรับปรงุซอ่มแซมสนามกฬีา 50 ปี (ระหวา่งด าเนนิการเปลีย่นสูย่าง)
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 7 สรา้งมหาวทิยาลัยใหเ้ป็นทีน่่าอยู ่(Great Place to Live)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

เป้าหมาย

48 48.41

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) ระดับ 5 100.85

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%) 

12

ไมร่ะบุ

OKR52 รอ้ยละพืน้ทีส่เีขยีวและสวนสาธารณะทีส่ามารถใชป้ระโยชน์รว่มกนัทัง้ทางดา้นสนัทนาการ กฬีา 

อทุยานเรยีนรูแ้ละการเรยีนรูท้างธรรมชาต ิศลิปวัฒนธรรม ตอ่จ านวนพืน้ทีทั่ง้หมด

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มพีืน้ทีส่เีขยีวและสวนสาธารณะทีส่ามารถใชป้ระโยชน์รว่มกนัทัง้ทางดา้นสนัทนาการ กฬีา อทุยานเรยีนรูแ้ละการเรยีนรูท้าง

ธรรมชาต ิศลิปวัฒนธรรม จ านวน 2,662.34 ไร ่ เพิม่ข ึน้จากพงีบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 2.15 ไร่

ระยะเวลาด าเนนิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตลุาคม 2563-กนัยายน 2564)

สถานทีด่ าเนนิการ

ภายในพืน้ทีม่หาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

วตัถปุระสงค์

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

รอ้ยละ

รองอธกิารบดฝ่ีายโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่แวดลอ้ม

Ecological : ดา้นการรักษาระบบนเิวศ

7.2 สรา้งความหลากหลายดา้นพฤกษศาสตร ์และสิง่มชีวีติ รว่มกบัการฟ้ืนฟสูภาพป่า และพืน้ทีเ่สือ่มโทรม 

(Biodiversity & forest restoration)

7.2.1 สรา้งพืน้ทีส่เีขยีวทีม่คีวามหลากหลายของพชืพรรณ โดยออกแบบกระจายใหท่ั้วทัง้มหาวทิยาลัย

7.2.2 ปรับปรงุพืน้ทีป่่าเสือ่มโทรมใหเ้ป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามหลากหลายของพรรณพชื

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR52 รอ้ยละพืน้ทีส่เีขยีวและสวนสาธารณะทีส่ามารถใชป้ระโยชน์รว่มกนัทัง้ทางดา้นสนัทนาการ กฬีา อทุยาน

เรยีนรูแ้ละการเรยีนรูท้างธรรมชาต ิศลิปวัฒนธรรม ตอ่จ านวนพืน้ทีทั่ง้หมด

กลุม่ 2
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

13 แผนงาน/โครงการ
7.2.1 สรา้งพืน้ทีส่เีขยีวทีม่คีวาม

หลากหลายของพชืพรรณ โดย

ออกแบบกระจายใหท่ั้วทัง้

มหาวทิยาลัย

7.2.2 ปรับปรงุพืน้ทีป่่าเสือ่มโทรม

ใหเ้ป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามหลากหลาย

ของพรรณพชื

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 7 สรา้งมหาวทิยาลัยใหเ้ป็นทีน่่าอยู ่(Great Place to Live)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

เป้าหมาย
18,000 ประเมนิสิน้

ปีงบประมาณ

17,830,000

OKR53 จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร-ลานกจิกรรม (คน/เดอืน)

  1) บคุลากรภายในมหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

  2) นักเรยีน นักศกึษาภายในมหาวทิยาลัยขอนแกน่

  3) ผูรั้บบรกิารภายนอกทีม่าขอใชพ้ืน้ทีจั่ดกจิกรรมภายในมหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

ระยะเวลาด าเนนิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตลุาคม 2563-กนัยายน 2564)

สถานทีด่ าเนนิการ

ภายในพืน้ทีม่หาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

ดว้ยมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ไดก้ าหนดนโยบายในการพัฒนามหาวทิยาลัยขอนแกน่ และก าหนดยทุธศาสตรใ์นการพัฒนามหาวทิยาลัยในยทุธศาสตรท์ี่

 7 การสรา้งมหาวทิยาลัยใหเ้ป็นทีน่่าอยู ่กลยทุธท์ี ่3 การสรา้งสนุทรยีภาพใหเ้กดิขึน้ในมหาวทิยาลัย โดยมแีผนงาน/โครงการในดา้นการเพิม่ลาน

กจิกรรมในดา้นตา่งๆ นัน้  ประกอบกบัมหาวทิยาลัยขอนแกน่  เป็นมหาวทิยาลัยขนาดใหญ ่ มพีืน้ทีจ่ านวน 5,500 ไร ่ มกีารจัดการศกึษามจี านวน 26 

คณะ  มหีน่วยงานเพือ่สนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน ส านัก/ศนูย/์สถาบัน จ านวน 16 หน่วยงาน และหน่วยงานภายใตส้ านักงานอธกิารบด ีจ านวน 

24 หน่วยงาน จากสภาพดังกลา่วของมหาวทิยาลัย จะเห็นวา่เป็นสถาบันทีม่ขีนาดใหญ ่มปีระชากรเป็นจ านวนมาก ซึง่มบีคุลากรประมาณ 10,000  

กวา่คน และนักศกึษาประมาณ 30,000 กวา่คน  ในการปฏบิัตงิานของบคุลากร ในบางครัง้จ าเป็นตอ้งใชล้านกจิกรรม  และในการจัดการเรยีนการสอน

แตล่ะรายวชิานัน้  นักศกึษาจะมกีารท ากจิกรรมนอกหอ้งเรยีนอยูเ่สมอ  อกีทัง้มหาวทิยาลัยขอนแกน่ยังมพีืน้ทีว่า่งหลายจดุทีค่วรปรับปรงุพัฒนาใหม้ี

ความเหมาะสมตอ่การใชง้าน

   จากเหตผุลความจ าเป็นดังกลา่วขา้งตน้ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่แวดลอ้ม และกองอาคารและสถานทีเ่ป็นหน่วยงานทีม่หีนา้ทีใ่นการดแูลและ

พัฒนาดา้นระบบโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่แวดลอ้มของมหาวทิยาลัยใหม้ปีระสทิธภิาพ มคีวามสมบรูณ์ เพือ่สนับสนุนการด าเนนิงานภารกจิของ

มหาวทิยาลัย ไดเ้ล็งเห็นความส าคัญในเรือ่งนี้ จงึไดจั้ดท าโครงการกอ่สรา้ง ปรับปรงุพัฒนาลานกจิกรรมในดา้นตา่งๆ  ทัง้การกอ่สรา้งลานกจิกรรมแหง่

ใหม ่และการปรับปรงุซอ่มแซมลานกจิกรรมเดมิ เพือ่สง่เสรมิสนับสนุนจัดกจิกรรมตา่งๆ เพือ่การปฏบิัตงิานและการเรยีนการสอน ใหเ้พยีงพอและ

เหมาะสมและบรรลเุป้าหมายตามทีแ่ผนยทุธศาสตรม์หาวทิยาลัยไดก้ าหนดไวต้อ่ไป

วตัถปุระสงค์

1) เพือ่กอ่สรา้งลานจัดกจิกรรมในดา้นตา่งๆ

2) เพือ่ปรับปรงุภมูทัิศน์ ใหม้คีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย สวยงาม

3) เพือ่เป็นพืน้ทีส่ง่เสรมิสนับสนุน การจัดกจิกรรมในการปฏบิัตงิานของบคุลากร และกจิกรรมการเรยีนการสอนของนักเรยีน นักศกึษาภายใน

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

คน/เดอืน

รองอธกิารบดฝ่ีายโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่แวดลอ้ม

Ecological : ดา้นการรักษาระบบนเิวศ

7.3 การสรา้งสนุทรยีภาพใหเ้กดิขึน้ในมหาวทิยาลัย (Aesthetic zone)

7.3.1 สง่เสรมิใหม้กีารใชล้านกจิกรรม

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR53 จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร-ลานกจิกรรม (คน/เดอืน)

กลุม่ 1
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%)

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%) 

12

13 แผนงาน/โครงการ
7.3.1 สง่เสรมิใหม้กีารใชล้าน

กจิกรรม

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

งานปรับปรงุสิง่กอ่สรา้งทีเ่ป็นลักษณะของลานกจิกรรม ปีในงบประมาณ พ.ศ. 2564 มรีายการสิง่กอ่สรา้ง ทัง้ส ิน้ 2 โครงการ รวม 17,830,000 บาท 

ประกอบดว้ย

1. ปรับปรงุพืน้ทีก่จิกรรมและสนัทนาการภายในเขตหอพักนักศกึษา งบประมาณ  8,680,000 บ. (ระหวา่งด าเนนิการ)

2. ปรับปรงุซอ่มแซมอาคารกจิกรรมนักศกึษา อาคารองคก์ารนักศกึษา  งบประมาณ  9,150,000 บ (ระหวา่งด าเนนิการ)

การส ารวจและจัดเก็บขอ้มลูจ านวนผูใ้ชล้านกจิกรรม  มคีวามกา้วหนา้ในการด าเนนิการ ดังนี้

1. ไดม้กีารก าหนดนยิามของลานกจิกรรม และก าหนดขอบเขตของลานกจิกรรม ไดแ้ก่

    ลานกจิกรรม  หมายถงึ พืน้ทีส่ว่นกลางของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ทีเ่ป็นพืน้ทีอ่เนกประสงค ์สามารถรองรับการจัดกจิกรรมไดห้ลาย รปูแบบ 

ประกอบดว้ย

   (1) ลานกจิกรรมบรเิวณรมิบงึสฐีานฝ่ังตะวันออก

   (2) ลานกจิกรรมบรเิวณรมิบงึสฐีานฝ่ังตะวันตก

   (3) ลานกจิกรรมสวนรม่เกลา้กลัปพฤกษ์

2. ไดศ้กึษาแนวทางในการจัดเก็บขอ้มลู  โดยไดก้ าหนดแผน/ปฏทินิในการส ารวจและจัดเก็บขอ้มลูโดยมรีายละเอยีด ดังนี้

   (1) จัดท าปฏทินิ/แผนในการส ารวจขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ โดยเริม่ตัง้แตเ่ดอืนมกราคม-เมษายน 2564

        - ในแตล่ะชว่งเวลา เก็บขอ้มลู 2 วัน คอื วันท าการและวันหยดุ

        - ใน 1 วัน เก็บขอ้มลู 2 ชว่งเวลา คอื ชว่งเชา้ 06.00 น. - 08.00 น. และชว่งเย็น 17.00 น. -19.00 น. 

        - เพือ่น าจ านวนคนทีไ่ดม้าจัดท าคา่เฉลีย่ และวเิคราะหจ์ านวนคน เฉลีย่ตอ่เดอืน

   (2) จัดท าแบบฟอรม์ใ่นการส ารวจขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้

   (3) ประสานงานผูรั้บผดิชอบในการจัดเก็บขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ ใชจ้ านวนคนในการเก็บขอ้มลู 6 คน

3. การเก็บขอ้มลู  อยูร่ะหวา่งการเก็บรวมรวมขอ้มลู

4. ผลการส ารวจขอ้มลู  และอยูร่ะหวา่งการบันทกึผลการส ารวจขอ้มลูเพือ่ท ารายงาน

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
ในการสง่เสรมิใหม้กีารใชง้านกจิกรรมฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่แวดลอ้มไดม้กีารปรับปรงุพัฒนาพืน้ทีใ่ห ้

มคีวามเหมาะสมตอ่การใชง้านใหเ้กดิความสะดวกตอ่การท ากจิกรรมตา่งๆ ประกอบดว้ย

1. ปรับปรงุพืน้ทีก่จิกรรมและสนัทนาการภายในเขตหอพักนักศกึษา (อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ)

2. ปรับปรงุซอ่มแซมอาคารกจิกรรมนักศกึษา อาคารองคก์ารนักศกึษา   (อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ)

108



ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 7 สรา้งมหาวทิยาลัยใหเ้ป็นทีน่่าอยู ่(Great Place to Live)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

เป้าหมาย

52,000 ประเมนิสิน้

ปีงบประมาณ

106,799,000

OKR54 จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร-พืน้ทีอ่อกก าลังกาย (คน/เดอืน)

1) บคุลากรภายในมหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

2) นักเรยีน นักศกึษาภายในมหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

3) ประชาชนจังหวัดขอนแกน่ทีม่าใชพ้ืน้ทีม่หาวทิยาลัยขอนแกน่ออกก าลังกาย

ระยะเวลาด าเนนิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตลุาคม 2563-กนัยายน 2564)

สถานทีด่ าเนนิการ

ภายในพืน้ทีม่หาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

  ดว้ยมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ไดก้ าหนดนโยบายในการพัฒนามหาวทิยาลัยขอนแกน่ และก าหนดยทุธศาสตรใ์นการพัฒนามหาวทิยาลัยใน

ยทุธศาสตรท์ี ่7 การสรา้งมหาวทิยาลัยใหเ้ป็นทีน่่าอยู ่กลยทุธท์ี ่3 การสรา้งสนุทรยีภาพใหเ้กดิขึน้ในมหาวทิยาลัย โดยมแีผนงาน/โครงการในดา้นการ

เพิม่พืน้ทีอ่อกก าลังกายใหม้ากและหลากหลายขึน้ นัน้  ประกอบกบัมหาวทิยาลัยขอนแกน่  เป็นมหาวทิยาลัยขนาดใหญ ่ มพีืน้ทีจ่ านวน 5,500 ไร ่ มี

การจัดการศกึษามจี านวน 26 คณะ  มหีน่วยงานเพือ่สนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน ส านัก/ศนูย/์สถาบัน จ านวน 16 หน่วยงาน และหน่วยงาน

ภายใตส้ านักงานอธกิารบด ีจ านวน 24 หน่วยงาน จากสภาพดังกลา่วของมหาวทิยาลัย จะเห็นวา่เป็นสถาบันทีม่ขีนาดใหญ ่มปีระชากรเป็นจ านวนมาก

 ซึง่มบีคุลากรประมาณ 10,000  กวา่คน และนักศกึษาประมาณ 30,000 กวา่คน มหาวทิยาลัยขอนแกน่มพีืน้ทีส่ าหรับใหป้ระชากรของมหาวทิยาลัยใช ้

เป็นทีอ่อกก าลังกาย และพักผอ่นหยอ่นใจหลายจดุ เชน่ พืน้ทีส่ระพลาสตกิ พืน้ทีส่วนรม่เกลา้กลัปพฤกษ์  พืน้ทีส่วนรกุขชาต ิ พืน้ทีเ่สน้ทางวิง่จาก

ส านักงานอธกิารบดถีงึบงึสฐีาน  รวมถงึพืน้ทีบ่งึสฐีาน ซึง่เป็นทีส่ าหรับพักผอ่นหยอ่นใจ ออกก าลังกาย และจัดกจิกรรมตา่งๆ ของมหาวทิยาลัย  ซึง่ใน

ปัจจบุันแมว้า่มหาวทิยาลัยจะมพีืน้ทีส่ าหรับสนับสนุนการออกก าลังกายภายในมหาวทิยาลัยอยูห่ลายที ่แตก็่ยังไมเ่พยีงพอตอ่ความตอ้งการใชง้าน และ

การใหบ้รกิารแกป่ระชากรภายในมหาวทิยาลัย รวมถงึประชาชนภายในจังหวัดขอนแกน่ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารพืน้ทีอ่อกก าลังกายภายในมหาวทิยาลัยดว้ย    

  จากเหตผุลความจ าเป็นดังกลา่วขา้งตน้ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่แวดลอ้ม และกองอาคารและสถานทีเ่ป็นหน่วยงานทีม่หีนา้ทีใ่นการดแูลและ

พัฒนาดา้นระบบโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่แวดลอ้มของมหาวทิยาลัยใหม้ปีระสทิธภิาพ มคีวามสมบรูณ์ เพือ่สนับสนุนการด าเนนิงานภารกจิของ

มหาวทิยาลัย ไดเ้ล็งเห็นความส าคัญในเรือ่งนี้ จงึไดจั้ดท าโครงการในดา้นการเพิม่พืน้ทีอ่อกก าลังกายใหม้ากและหลากหลายขึน้  ทัง้การกอ่สรา้ง

พืน้ทีอ่อกก าลังกายใหมเ่พิม่ และการปรับปรงุซอ่มแซมพืน้ทีอ่อกก าลังกายเดมิ เพือ่สง่เสรมิสนับสนุนการออกก าลังกาย ใหม้สีถานทีอ่อกก าลังกายที่

เพยีงพอและเหมาะสม และบรรลเุป้าหมายตามทีแ่ผนยทุธศาสตรม์หาวทิยาลัยไดก้ าหนดไวต้อ่ไป

วตัถปุระสงค์

1) เพือ่กอ่สรา้งพืน้ทีอ่อกก าลังกายภายในมหาวทิยาลัยขอนแกน่เพิม่

2) เพือ่ปรับปรงุพืน้ทีอ่อกก าลังกาย มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ใหม้ปีระสทิธภิาพ

3) เพือ่ปรับปรงุภมูทัิศน์ ใหม้คีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย สวยงาม

4) เพือ่สง่เสรมิสนับสนุนการออกก าลังกายของประชากรของมหาวทิยาลัยขอนแกน่

5) เพือ่ใหม้สีถานทีอ่อกก าลังกายทีเ่พยีงพอและเหมาะสมตอ่ความตอ้งการใชง้าน

6) เพือ่เป็นสถานทีส่ าหรับพักผอ่นหยอ่ยใจ และออกก าลังกายของประชากรมหาวทิยาลัยขอนแกน่ และประชาชนท่ัวไปภายในจังหวัดขอนแกน่

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

คน/เดอืน

รองอธกิารบดฝ่ีายโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่แวดลอ้ม

Ecological : ดา้นการรักษาระบบนเิวศ

7.3 การสรา้งสนุทรยีภาพใหเ้กดิขึน้ในมหาวทิยาลัย (Aesthetic zone)

7.3.2 สง่เสรมิใหม้กีารใชพ้ืน้ทีอ่อกก าลังกาย

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR54 จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร-พืน้ทีอ่อกก าลังกาย (คน/เดอืน)

กลุม่ 2
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%)

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%) 

12

13 แผนงาน/โครงการ
7.3.2 สง่เสรมิใหม้กีารใชพ้ืน้ที่

ออกก าลังกาย

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

งานปรับปรงุสิง่กอ่สรา้งทีเ่ป็นลักษณะของพืน้ทีอ่อกก าลังกาย ปีในงบประมาณ พ.ศ. 2564 มรีายการสิง่กอ่สรา้ง ทัง้ส ิน้ 5 โครงการ

อยูร่ะหวา่งด าเนนิการกอ่สรา้งเพือ่ปรับปรงุพัฒนาพืน้ทีอ่อกก าลังกาย จ านวน 6 โครงการ งบประมาณรวม 106,799,000 บาท  ประกอบดว้ย

1) ปรับปรงุระบบจัดการน ้าผวิดนิ (อา่งเก็บน ้าศนูยแ์พทย ์7 และบงึสฐีานฝ่ังตะวันตก) ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่   

งบประมาณ  35,400,000 บาท (อยูร่ะหวา่งด าเนนิการกอ่สรา้ง)

2) กอ่สรา้งและซอ่มแซมสนามกฬีา (สระวา่ยน ้า สนามฟตุซอล) งบประมาณ 15,380,000 บ. (แลว้เสร็จ)

3) ปรับปรงุซอ่มแซมอาคารพละศกึษาอเนกประสงค ์ งบประมาณ 13,220,000 บ. (อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ)

4) ปรับปรงุซอ่มแซมสนามกฬีา 50 ปี งบประมาณ 12,299,000 บ. (อยูร่ะหวา่งด าเนนิการเปลีย่นสูย่าง)

5) ปรับปรงุทัศนียภาพอทุยานเทคโนโลยกีารเกษตร งบประมาณ 30,500,000 บาท (อยูร่ะหวา่งออกแบบใหม้คีวามเรยีบรอ้ย เหมาะสม)

การส ารวจและจัดเก็บขอ้มลูจ านวนผูพ้ืน้ทีอ่อกก าลังกาย  มคีวามกา้วหนา้ในการด าเนนิการ ดังนี้

1. ไดม้กีารก าหนดนยิามของพืน้ทีอ่อกก าลังกาย และก าหนดขอบเขตพืน้ทีอ่อกก าลังกาย ไดแ้ก่

    พืน้ทีอ่อกก าลังกาย  หมายถงึ สถานทีภ่ายในมหาวทิยาลัยขอนแกน่ทีใ่ชส้ าหรับออกก าลังกาย เลน่กฬีา เพือ่นันทนาการ เพือ่สขุภาพอนามัย เป็น

พืน้ทีส่าธารณะทีไ่ดรั้บอนุญาตใหใ้ชอ้อกก าลังกาย หรอืเลน่กฬีา

 ประกอบดว้ย

    (1) เสน้ทางเดนิ-วิง่-ปันจักรยาน รมิบงึสฐีานฝ่ังตะวันออก

    (2) เสน้ทางเดนิ-วิง่ จากส านักงานอธกิารบดถีงึบงึสฐีาน

    (3) เสน้ทางเดนิ-วิง่ สระพลาสตกิ

2. ไดศ้กึษาแนวทางในการจัดเก็บขอ้มลู  โดยไดก้ าหนดแผน/ปฏทินิในการส ารวจและจัดเก็บขอ้มลูโดยมรีายละเอยีด ดังนี้

   (1) จัดท าปฏทินิ/แผนในการส ารวจขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ โดยเริม่ตัง้แตเ่ดอืนมกราคม-เมษายน 2564

        - ในแตล่ะชว่งเวลา เก็บขอ้มลู 2 วัน คอื วันท าการและวันหยดุ

        - ใน 1 วัน เก็บขอ้มลู 2 ชว่งเวลา คอื ชว่งเชา้ 06.00 น. - 08.00 น. และชว่งเย็น 17.00 น. -19.00 น. 

        - เพือ่น าจ านวนคนทีไ่ดม้าจัดท าคา่เฉลีย่ และวเิคราะหจ์ านวนคน เฉลีย่ตอ่เดอืน

   (2) จัดท าแบบฟอรม์ใ่นการส ารวจขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้

   (3) ประสานงานผูรั้บผดิชอบในการจัดเก็บขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ ใชจ้ านวนคนในการเก็บขอ้มลู 6 คน

3. การเก็บขอ้มลู  อยูร่ะหวา่งการเก็บรวมรวมขอ้มลู

4. ผลการส ารวจขอ้มลู  และอยูร่ะหวา่งการบันทกึผลการส ารวจขอ้มลูเพือ่ท ารายงาน

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
ในการสง่เสรมิใหม้กีารใชง้านกจิกรรมฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่แวดลอ้มไดม้กีารปรับปรงุพัฒนาพืน้ทีใ่ห ้

มคีวามเหมาะสมตอ่การใชง้านใหเ้กดิความสะดวกตอ่การท ากจิกรรมตา่งๆ ประกอบดว้ย

1) ปรับปรงุระบบจัดการน ้าผวิดนิ (อา่งเก็บน ้าศนูยแ์พทย ์7 และบงึสฐีานฝ่ังตะวันตก) ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่   งบประมาณ  35,400,000 บาท (อยูร่ะหวา่งด าเนนิการกอ่สรา้ง)

2) กอ่สรา้งและซอ่มแซมสนามกฬีา (สระวา่ยน ้า สนามฟตุซอล) งบประมาณ 15,380,000 บ. (แลว้เสร็จ)

3) ปรับปรงุซอ่มแซมอาคารพละศกึษาอเนกประสงค ์ งบประมาณ 13,220,000 บ. (อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ)

4) ปรับปรงุซอ่มแซมสนามกฬีา 50 ปี งบประมาณ 12,299,000 บ. (อยูร่ะหวา่งด าเนนิการเปลีย่นสูย่าง)

5) ปรับปรงุทัศนียภาพอทุยานเทคโนโลยกีารเกษตร งบประมาณ 30,500,000 บาท (อยูร่ะหวา่งออกแบบใหม้ี

ความเรยีบรอ้ย เหมาะสม)
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 7 สรา้งมหาวทิยาลัยใหเ้ป็นทีน่่าอยู ่(Great Place to Live)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

เป้าหมาย

มกีารส ารวจเเละ

ก าหนดทีต่ัง้

ประเมนิสิน้

ปีงบประมาณ

ไมร่ะบุ

OKR55 พืน้ที/่บรเิวณทีแ่สดงถงึสญัลักษณ์ของ มข.

ระยะเวลาด าเนนิการ

สถานทีด่ าเนนิการ

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

 ดว้ยมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ไดก้ าหนดนโยบายในการพัฒนามหาวทิยาลัยขอนแกน่ และก าหนดยทุธศาสตรใ์นการพัฒนามหาวทิยาลัยในยทุธศาสตร์

ที ่7 การสรา้งมหาวทิยาลัยใหเ้ป็นทีน่่าอยู ่กลยทุธท์ี ่3 การสรา้งสนุทรยีภาพใหเ้กดิขึน้ในมหาวทิยาลัย โดยมแีผนงาน/โครงการในดา้นสรา้งบรเิวณที่

จะเป็นสญัลักษณ์ของมหาวทิยาลัย ซึง่มหาวทิยาลัยขอนแกน่เป็นสถาบันอดุมศกึษาทีเ่กา่แก ่ มชีือ่เสยีง เป็นมหาวทิยาลัยชัน้น า ของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และของประเทศ  มพีืน้ทีจ่ านวน 5,500 ไร ่ มกีารจัดการศกึษามจี านวน 26 คณะ  มหีน่วยงานเพือ่สนับสนุนการจัดการเรยีนการ

สอน ส านัก/ศนูย/์สถาบัน จ านวน 16 หน่วยงาน และหน่วยงานภายใตส้ านักงานอธกิารบด ีจ านวน 24 หน่วยงาน จากสภาพดังกลา่วของมหาวทิยาลัย 

จะเห็นวา่เป็นสถาบันทีม่ขีนาดใหญ ่มปีระชากรเป็นจ านวนมาก ซึง่มบีคุลากรประมาณ 10,000  กวา่คน และนักศกึษาประมาณ 30,000 กวา่คน  ทีใ่ช ้

ชวีติอยูภ่ายในมหาวทิยาลัย  และนอกจากบคุลากรและนักศกึษา ยังมผีูค้นอกีหลายกลุม่ทีเ่ขา้มาเยีย่มชมภายในพืน้ทีข่องมหาวทิยาลัย  ไดแ้ก ่

ประชาชนท่ัวไป หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ทีม่าตดิตอ่ราชการ แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ศกึษาดงูาน หรอืขอใชพ้ืน้ทีภ่ายในมหาวทิยาลัยเพือ่จัด

กจิกรรมตา่งๆ  กลุม่นักเรยีน กลุม่นักทอ่งเทีย่ว  ทีเ่ขา้มาเยีย่มชมและใชพ้ืน้ทีภ่ายในมหาวทิยาลัย  ฉะนัน้มหาวทิยาลัยขอนแกน่จงึเป็นเสมอืนเมอืงอกี

หนึง่แหง่ของจังหวัดขอนแกน่  มหาวทิยาลัยจงึมแีผนทีป่รับปรงุจะปรับปรงุ พัฒนาและสรา้งบรเิวณทีจ่ะเป็นสญัลักษณ์ของมหาวทิยาลัย โดยการ

ปรับปรงุสภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลัยใหม้คีวามโดดเดน่ เป็นเอกลักษณ์ เป็นสถานทีท่ีน่่าอยูส่ามารถสรา้งความสขุ ความประทับใจ ใหก้บัผูใ้ชช้วีติ

ภายในมหาวทิยาลัย รวมทัง้ผูเ้ขา้มาใชพ้ืน้ทีภ่ายในมหาวทิยาลัยดว้ย 

    จากเหตผุลความจ าเป็นดังกลา่วขา้งตน้ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่แวดลอ้ม และกองอาคารและสถานทีเ่ป็นหน่วยงานทีม่หีนา้ทีใ่นการดแูลและ

พัฒนาดา้นระบบโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่แวดลอ้มของมหาวทิยาลัยใหม้ปีระสทิธภิาพ มคีวามสมบรูณ์ เพือ่สนับสนุนการด าเนนิงานภารกจิของ

มหาวทิยาลัย ไดเ้ล็งเห็นความส าคัญในเรือ่งนี้ จงึไดจั้ดท าโครงการในดา้นการกอ่สรา้ง ปรับปรงุ พัฒนาบรเิวณทีจ่ะเป็นสญัลักษณ์ของมหาวทิยาลัยขึน้

 เพือ่สนับสนุนและขับเคลือ่นการพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่แวดลอ้มใหบ้รรลเุป้าหมายตามทีแ่ผนยทุธศาสตรม์หาวทิยาลัยไดก้ าหนดไวต้อ่ไป

วตัถปุระสงค์

1) เพือ่สรา้งบรเิวณทีจ่ะเป็นสญัลักษณ์ของมหาวทิยาลัย

2) เพือ่ปรับปรงุภมูทัิศน์และสภาพแวดลอ้มภายในมหาวทิยาลัยใหเ้ป็นเอกลักษณ์และสวยงาม

3) เพือ่ปรับปรงุภมูทัิศน์และสภาพแวดลอ้มใหเ้ป็นศนูยก์ลางส าหรับการพักผอ่นหยอ่นใจ

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

แหง่

รองอธกิารบดฝ่ีายโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่แวดลอ้ม

Ecological : ดา้นการรักษาระบบนเิวศ

7.3 การสรา้งสนุทรยีภาพใหเ้กดิขึน้ในมหาวทิยาลัย (Aesthetic zone)

7.3.3 สรา้งบรเิวณทีจ่ะเป็นสญัลักษณ์ของมหาวทิยาลัย

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR55 พืน้ที/่บรเิวณทีแ่สดงถงึสญัลักษณ์ของ มข.

กลุม่ 2
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%)

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%) 

12

13 แผนงาน/โครงการ
7.3.3 สรา้งบรเิวณทีจ่ะเป็น

สญัลักษณ์ของมหาวทิยาลัย

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 7 สรา้งมหาวทิยาลัยใหเ้ป็นทีน่่าอยู ่(Great Place to Live)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

เป้าหมาย

4 13

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) ระดับ 5 325

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%) 

ไมร่ะบุ

OKR56 จ านวนอาคารสถานทีท่ีไ่ดรั้บการปรับปรงุแตล่ะปี

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

  1) บคุลากรภายในมหาวทิยาลัยขอนแกน่

  2) นักเรยีน นักศกึษาภายในมหาวทิยาลัยขอนแกน่

  3) ประชาชนผูม้าตดิตอ่ ใชบ้รกิารพืน้ทีภ่ายในมหาวทิยาลัยขอนแกน่

  4) ผูพ้กิาร

ระยะเวลาด าเนนิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตลุาคม 2563-กนัยายน 2564)

สถานทีด่ าเนนิการ

ภายในพืน้ทีม่หาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

     ดว้ยมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ไดก้ าหนดนโยบายในการพัฒนามหาวทิยาลัยขอนแกน่ และก าหนดยทุธศาสตรใ์นการพัฒนา ยทุธศาสตรท์ี ่7 การ

สรา้งมหาวทิยาลัยใหเ้ป็นทีน่่าอยู ่โดยมกีลยทุธใ์นการสรา้งสนุทรยีภาพใหเ้กดิขึน้ในมหาวทิยาลัย (กลยทุธท์ี ่3) ซึง่มแีผนงานดา้นการปรับปรงุอาคาร

สถานทีใ่หเ้หมาะสมส าหรับคนทกุกลุม่ (Universal Design)  จากแผนยทุธศาตรข์องมหาวทิยาลัยดังกลา่ว ดังนี้ เพือ่น าแผนไปสูก่ารปฏบิัต ิขับเคลือ่น

ใหเ้กดิการด าเนนิงานตามแผน และบรรลตุามเป้าหมายทีก่ าหนดไวไ้ด ้ ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่แวดลอ้ม และกองอาคารและสถานที ่จงึมแีผนใน

การด าเนนิงานดา้นการปรับปรงุอาคารและสถานทีใ่หม้คีวามเหมะสมกบัทกุกลุม่ ซึง่เป็นการปรับปรงุสภาพแวดลอ้ม สิง่อ านวยความสะดวก ตลอดจน

สิง่ของเครือ่งใช ้โดยมหีลักการในการออกแบบเพือ่การใชง้านทีส่ะดวก สบาย ปลอดภัย ครอบคลมุส าหรับทกุคน ในดา้นอาคาร  สถานที ่ถนน เพือ่ให ้

เมคีวามสมบรูณ์ และเกดิประโยชน์สงูสดุตอ่ผูใ้ชง้านทกุกลุม่ภายในมหาวทิยาลัยตอ่ไป

วตัถปุระสงค์

1) เพือ่ใหเ้ป็นอาคาร สถานทีท่ีม่คีวามสมบรูณ์ เหมาะสมตอ่การใชง้านส าหรับคนทกุกลุม่ 

2) เพือ่ปรับปรงุอาคาร สถานที ่ใหเ้กดิสะดวกส าหรับผูพ้กิารตามขอ้ก าหนด

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

อาคาร

รองอธกิารบดฝ่ีายโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่แวดลอ้ม

Ecological : ดา้นการรักษาระบบนเิวศ

7.3 การสรา้งสนุทรยีภาพใหเ้กดิขึน้ในมหาวทิยาลัย (Aesthetic zone)

7.3.5 "การปรับปรงุอาคารสถานทีใ่หเ้หมาะสมส าหรับคนทกุกลุม่ (Universal Design)

1) จา้งเหมาบรกิาร หรอืจัดสรรอตัราลกูจา้งโครงการ สนับสนุนการเขยีนแบบสิง่กอ่สรา้งโครงการตา่ง ๆ ทัง้ของ

สว่นกลาง และคณะ/หน่วยงาน เพือ่รองรับแผนงานการปรับปรงุอาคารใหม้คีวามพรอ้มตอ่สถานการณ์โรคระบาด

ตา่ง ๆ"

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR56 จ านวนอาคารสถานทีท่ีไ่ดรั้บการปรับปรงุแตล่ะปี

กลุม่ 2
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

12

13 แผนงาน/โครงการ
7.3.5 "การปรับปรงุอาคารสถานที่

ใหเ้หมาะสมส าหรับคนทกุกลุม่ 

(Universal Design)

1) จา้งเหมาบรกิาร หรอืจัดสรร

อตัราลกูจา้งโครงการ สนับสนุน

การเขยีนแบบสิง่กอ่สรา้งโครงการ

ตา่ง ๆ ทัง้ของสว่นกลาง และ

คณะ/หน่วยงาน เพือ่รองรับ

แผนงานการปรับปรงุอาคารใหม้ี

ความพรอ้มตอ่สถานการณ์โรค

ระบาดตา่ง ๆ"

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

การปรบัปรงุอาคารส านกังาน

1) ปรับปรงุอาคารสริคิณุากร (ด าเนนิการแลว้เสร็จ)

2) ปรับปรงุซอ่มแซมอาคารศนูยอ์าหารและบรกิาร 1 (อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ)

3) ปรับปรงุซอ่มแซมอาคารพมิลกลกจิ (อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ)

4) ปรับปรงุซอ่มแซมอาคารกจิกรรมนักศกึษา (อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ)

5) ปรับปรงุอาคารแกน่กลัปพฤกษ์ (อยูร่ะหวา่งการทบทวนแบบรปูใหม้คีวามเหมาะสมตอ่การใชง้าน)

การปรบัปรงุอาคารทีพ่กัอาศยัของนกัศกึษาและบคุลากร

1) ปรับปรงุ ซอ่มแซมแฟลตนพเกา้ (อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ)

2) ปรับปรงุ ซอ่มแซมแฟลตป่าด ู10-11-12 (อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ)

3) ปรับปรงุซอ่มแซมหอพักนักศกึษาชายที ่10 (แลว้เสร็จ)

4) ปรับปรงุซอ่มแซมหอพักนักศกึษาชายที ่11 (แลว้เสร็จ)

5) ปรับปรงุซอ่มแซมหอพักนักศกึษาหญงิที ่26 (แลว้เสร็จ)

6) ปรับปรงุซอ่มแซมหอพักนักศกึษาหญงิที ่17 (อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ)

การปรบัปรงุสถานทีอ่อกก าลงักาย สนามกฬีา

1) กอ่สรา้งและซอ่มแซมสนามกฬีา (สระวา่ยน ้า สนามฟตุซอล) (แลว้เสร็จ)

2) ปรับปรงุซอ่มแซมอาคารพละศกึษาอเนกประสงค ์(อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ)

3) ปรับปรงุซอ่มแซมสนามกฬีา 50 ปี (ระหวา่งด าเนนิการเปลีย่นสูย่าง)

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มกีารด าเนนิโครงการปรับปรงุอาคารสถานที ่ดังนี้

การปรับปรงุอาคารส านักงาน

1) ปรับปรงุอาคารสริคิณุากร (ด าเนนิการแลว้เสร็จ)

2) ปรับปรงุซอ่มแซมอาคารศนูยอ์าหารและบรกิาร 1 (อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ)

3) ปรับปรงุซอ่มแซมอาคารพมิลกลกจิ (อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ)

4) ปรับปรงุซอ่มแซมอาคารกจิกรรมนักศกึษา (อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ)

5) ปรับปรงุอาคารแกน่กลัปพฤกษ์ (อยูร่ะหวา่งการทบทวนแบบรปูใหม้คีวามเหมาะสมตอ่การใชง้าน)

การปรับปรงุอาคารทีพั่กอาศัยของนักศกึษาและบคุลากร

แฟลต

1) ปรับปรงุ ซอ่มแซมแฟลตนพเกา้ (อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ)

2) ปรับปรงุ ซอ่มแซมแฟลตป่าด ู10-11-12 (อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ)

หอพักนักศกึษา

3) ปรับปรงุซอ่มแซมหอพักนักศกึษาชายที ่10 (แลว้เสร็จ)

4) ปรับปรงุซอ่มแซมหอพักนักศกึษาชายที ่11 (แลว้เสร็จ)

5) ปรับปรงุซอ่มแซมหอพักนักศกึษาหญงิที ่26 (แลว้เสร็จ)

6) ปรับปรงุซอ่มแซมหอพักนักศกึษาหญงิที ่17 (อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ)

การปรับปรงุสถานทีอ่อกก าลังกาย สนามกฬีา

1) กอ่สรา้งและซอ่มแซมสนามกฬีา (สระวา่ยน ้า สนามฟตุซอล) (แลว้เสร็จ)

2) ปรับปรงุซอ่มแซมอาคารพละศกึษาอเนกประสงค ์(อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ)

3) ปรับปรงุซอ่มแซมสนามกฬีา 50 ปี (ระหวา่งด าเนนิการเปลีย่นสูย่าง)
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 7 สรา้งมหาวทิยาลัยใหเ้ป็นทีน่่าอยู ่(Great Place to Live)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

เป้าหมาย

1 ประเมนิสิน้

ปีงบประมาณ

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%)

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%) 

12

ไมร่ะบุ

OKR57 รอ้ยละของอบุัตกิารณ์กรณีของการถกูโจรกรรมลดลงจากปีทีผ่า่นมา

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

ระยะเวลาด าเนนิการ

ตลุาคม 2563 - กนัยายน 2564

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

วตัถปุระสงค์

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

รอ้ยละ

ผูช้ว่ยอธกิารบดฝ่ีายรักษาความปลอดภัย

Ecological : ดา้นการรักษาระบบนเิวศ

7.5 จัดระบบรักษาความปลอดภัยทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยน าระบบเทคโนโลยแีหง่อนาคตมาใช ้(Smart security)

7.5.1 วางระบบรักษาความปลอดภัยโดยการน าเทคโนโลยมีาใช ้เชน่ การใชก้ลอ้งวงจรปิด และใชโ้ปรแกรม

ตดิตามตัวผูก้ระท าผดิใหค้รบทกุพืน้ทีเ่สีย่ง

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR57 รอ้ยละของอบุัตกิารณ์กรณีของการถกูโจรกรรมลดลงจากปีทีผ่า่นมา

กลุม่ 1
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

13 แผนงาน/โครงการ
7.5.1 วางระบบรักษาความ

ปลอดภัยโดยการน าเทคโนโลยมีา

ใช ้เชน่ การใชก้ลอ้งวงจรปิด และ

ใชโ้ปรแกรมตดิตามตัวผูก้ระท าผดิ

ใหค้รบทกุพืน้ทีเ่สีย่ง

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
อยูร่ะหวา่งด าเนนิการและจะประเมนิผลการด าเนนิงานในสิน้ปีงบประมาณ
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 7 สรา้งมหาวทิยาลัยใหเ้ป็นทีน่่าอยู ่(Great Place to Live)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

เป้าหมาย

80 ประเมนิสิน้

ปีงบประมาณ

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%)

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%) 

12

ไมร่ะบุ

OKR58 รอ้ยละความพงึพอใจของนักศกึษาและบคุลากรตอ่การจัดการสภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลัย 

(ระบบจราจร)

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

ประเมนิสิน้ปีงบประมาณ

ระยะเวลาด าเนนิการ

ตลุาคม 2563 - กนัยายน 2564

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

วตัถปุระสงค์

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

รอ้ยละ

ผูช้ว่ยอธกิารบดฝ่ีายรักษาความปลอดภัย

Ecological : ดา้นการรักษาระบบนเิวศ

7.6 จัดระบบจราจรใหมใ่หม้กีาร Zoning โดยพยายามแยกถนนเพือ่การสญัจรหลักออกจากถนนแขนงยอ่ยทีเ่ขา้สู่

พืน้ทีก่ารศกึษา พืน้ทีก่ารบรกิาร

7.6.1 การศกึษา และปรับปรงุระบบจราจร และสถานทีจ่อดรถรว่มของบคุลากรและนักศกึษา

7.6.2 การศกึษา และพัฒนาระบบการจราจรภายในพืน้ทีเ่ขตการศกึษา และการก าหนดพืน้ทีท่ีร่ถไมส่ามารถเขา้ได ้

 (Car free zone)

7.6.3 การพัฒนาดา้นกายภาพของพืน้ทีร่ะหวา่งอาคารในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ใหม้คีวามตอ่เนื่อง และเหมาะสมตอ่

การเดนิเทา้ หรอืการใชจั้กรยาน

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR58 รอ้ยละความพงึพอใจของนักศกึษาและบคุลากรตอ่การจัดการสภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลัย (ระบบ

จราจร)

กลุม่ 2
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

13 แผนงาน/โครงการ
7.6.1 การศกึษา และปรับปรงุ

ระบบจราจร และสถานทีจ่อดรถ

รว่มของบคุลากรและนักศกึษา

7.6.2 การศกึษา และพัฒนาระบบ

การจราจรภายในพืน้ทีเ่ขต

การศกึษา และการก าหนดพืน้ทีท่ี่

รถไมส่ามารถเขา้ได ้(Car free 

zone)

7.6.3 การพัฒนาดา้นกายภาพ

ของพืน้ทีร่ะหวา่งอาคารในเขต

พืน้ทีก่ารศกึษา ใหม้คีวามตอ่เนื่อง

 และเหมาะสมตอ่การเดนิเทา้ 

หรอืการใชจั้กรยาน

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
อยูร่ะหวา่งด าเนนิการและจะประเมนิผลการด าเนนิงานในสิน้ปีงบประมาณ
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 7 สรา้งมหาวทิยาลัยใหเ้ป็นทีน่่าอยู ่(Great Place to Live)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

เป้าหมาย

3 ประเมนิสิน้

ปีงบประมาณ

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%)

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%) 

12

13 แผนงาน/โครงการ
7.7.1 การอนุรักษ์พลังงานโดย

การใชพ้ลังงานแสงอาทติยแ์ละ

อปุกรณ์ประหยัดพลังงาน พรอ้ม

ตดิตัง้ระบบอปุกรณ์ตดิตามการใช ้

พลังงานแบบเรยีลไทม์

14

ไมร่ะบุ

ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

OKR59 รอ้ยละของปรมิาณไฟฟ้าทีป่ระหยัดไดจ้ากโครงการอนุรักษ์พลังงาน

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
อยูร่ะหวา่งด าเนนิการและจะประเมนิผลการด าเนนิงานในสิน้ปีงบประมาณ

ระยะเวลาด าเนนิการ

ตลุาคม 2563 - กนัยายน 2564

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

วตัถปุระสงค์

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

รอ้ยละ

รองอธกิารบดฝ่ีายโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่แวดลอ้ม

Ecological : ดา้นการรักษาระบบนเิวศ

7.7 เนน้นโยบายอนุรักษ์พลังงาน และสิง่แวดลอ้ม และผลักดันใหเ้กดิการด าเนนิการท่ัวทัง้มหาวทิยาลัย

7.7.1 การอนุรักษ์พลังงานโดยการใชพ้ลังงานแสงอาทติยแ์ละอปุกรณ์ประหยัดพลังงาน พรอ้มตดิตัง้ระบบ

อปุกรณ์ตดิตามการใชพ้ลังงานแบบเรยีลไทม์

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR59 รอ้ยละของปรมิาณไฟฟ้าทีป่ระหยัดไดจ้ากโครงการอนุรักษ์พลังงาน

กลุม่ 2
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 7 สรา้งมหาวทิยาลัยใหเ้ป็นทีน่่าอยู ่(Great Place to Live)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

เป้าหมาย

30 ประเมนิสิน้

ปีงบประมาณ

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%)

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%) 

12

13 แผนงาน/โครงการ
7.8.1 สรา้งมาตรการในการลด

เหตขุัดขอ้งของการจา่ย

กระแสไฟฟ้า

14

ไมร่ะบุ

ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

OKR60 จ านวนครัง้ของการเกดิเหตไุฟฟ้าลัดวงจรจากสตัวแ์ละปัจจัยทางธรรมชาติ

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
อยูร่ะหวา่งด าเนนิการและจะประเมนิผลการด าเนนิงานในสิน้ปีงบประมาณ

ระยะเวลาด าเนนิการ

ตลุาคม 2563 - กนัยายน 2564

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

วตัถปุระสงค์

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

ครัง้

รองอธกิารบดฝ่ีายโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่แวดลอ้ม

Ecological : ดา้นการรักษาระบบนเิวศ

7.8 สรา้งเสถยีรภาพระบบสาธารณูปโภค

7.8.1 สรา้งมาตรการในการลดเหตขุัดขอ้งของการจา่ยกระแสไฟฟ้า

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR60 จ านวนครัง้ของการเกดิเหตไุฟฟ้าลัดวงจรจากสตัวแ์ละปัจจัยทางธรรมชาติ

กลุม่ 2
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 7 สรา้งมหาวทิยาลัยใหเ้ป็นทีน่่าอยู ่(Great Place to Live)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

เป้าหมาย

30 ประเมนิสิน้

ปีงบประมาณ

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%)

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%) 

12

13 แผนงาน/โครงการ
7.8.2 สง่เสรมิการลดการใชน้ ้าดบิ

 และน ้าประปาในกจิกรรมของ

มหาวทิยาลัย

14

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR61 รอ้ยละของปรมิาณน ้าทีผ่า่นการบ าบัดแลว้มาใชป้ระโยชน์

กลุม่ 2

รอ้ยละ

รองอธกิารบดฝ่ีายโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่แวดลอ้ม

Ecological : ดา้นการรักษาระบบนเิวศ

7.8 สรา้งเสถยีรภาพระบบสาธารณูปโภค

7.8.2 สง่เสรมิการลดการใชน้ ้าดบิ และน ้าประปาในกจิกรรมของมหาวทิยาลัย

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

วตัถปุระสงค์

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

ระยะเวลาด าเนนิการ

ตลุาคม 2563 - กนัยายน 2564

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

ไมร่ะบุ

ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

OKR61 รอ้ยละของปรมิาณน ้าทีผ่า่นการบ าบัดแลว้มาใชป้ระโยชน์

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
อยูร่ะหวา่งด าเนนิการและจะประเมนิผลการด าเนนิงานในสิน้ปีงบประมาณ
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 8 ปรับเปลีย่นองคก์รใหก้า้วเขา้สูย่คุดจิทัิล (Digital Transformation)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

เป้าหมาย

5 ประเมนิสิน้

ปีงบประมาณ

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%)

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%) 

12

13 แผนงาน/โครงการ
8.1.1 ยกระดับส านักเทคโนโลยี

ดจิทัิลใหเ้ป็น ICT Research 

center

14

ไมร่ะบุ

ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

OKR62 จ านวนผลงานวจัิย/สิง่ประดษิฐ/์นวัตกรรมดา้น Digital technology (เรือ่ง)

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

ระยะเวลาด าเนนิการ

สถานทีด่ าเนนิการ

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นองคก์รระดับสว่นงาน มภีารกจิส าคัญในการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต การใหบ้รกิารซอฟตแ์วร ์และพัฒนาบคุลากรดา้น

ดจิทัิลของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ซึง่ในการเปลีย่นแปลงดา้นดจิทัิลทีเ่กดิขึน้อยา่งรวดเร็วในปัจจบุัน ท าใหม้หาวทิยาลัยจ าเป็นตอ้งมหีน่วยงานที่

รับผดิชอบในการพัฒนาเครือ่งมอื หรอืนวัตกรรมดา้นดจิทัิล เพือ่ทดลอง ทดสอบระบบใหม ่ๆ หรอืสรา้งสิง่ประดษิฐใ์หม ่ๆ เพือ่ใหบ้รกิารในมหาวทิยาลัย

วตัถปุระสงค์

1. สรา้งผลงานวจัิยทีเ่ป็นสิง่ประดษิฐ ์หรอื ระบบสารสนเทศ หรอื ซอฟตแ์วร ์เพือ่ใหบ้รกิารในมหาวทิยาลัย

2. ทดลอง ทดสอบเทคโนโลยดีจิทัิล กอ่นน าไปใชง้านจรงิ

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

เรือ่ง

รองอธกิารบดฝ่ีายดจิทัิล

Ecological : ดา้นการรักษาระบบนเิวศ

8.1 การพัฒนาและวจัิยเชงิลกึดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

8.1.1 ยกระดับส านักเทคโนโลยดีจิทัิลใหเ้ป็น ICT Research center

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR62 จ านวนผลงานวจัิย/สิง่ประดษิฐ/์นวัตกรรมดา้น Digital technology (เรือ่ง)

กลุม่ 2
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 8 ปรับเปลีย่นองคก์รใหก้า้วเขา้สูย่คุดจิทัิล (Digital Transformation)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาทไมร่ะบุ

นักศกึษา นักวจัิย บคุลากร

ระยะเวลาด าเนนิการ

12 เดอืน

สถานทีด่ าเนนิการ

อทุยานวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

ปัจจบุัน แนวโนม้คนรุน่ใหมไ่มว่า่จะเป็นนักศกึษาจบใหม ่หรอืวัยท างาน ตา่งใฝ่ฝันทีจ่ะเป็นเจา้ของธรุกจิ โดยมคีวามเชือ่มั่นวา่การเป็นเจา้ของกจิการ

สว่นตัวจะเป็นชอ่งทางอนัน าไปสูอ่สิรภาพทางการเงนิอยา่งรวดเร็ว รวมทัง้ความเป็นอสิระในการควบคมุวถิชีวีติตนเอง ในทีผ่า่นมา ค าวา่ Startup เป็น

ค าทีถ่กูหยบิยกมาพูดถงึในแวดวงธรุกจิอยา่งตอ่เนื่อง โดยธรุกจิ Startup แตกตา่งจาก SME ตรงทีเ่ป็นธรุกจิเกดิใหมท่ีม่กีารพัฒนาผลติภัณฑห์รอื

บรกิาร ซึง่มนีวัตกรรมในรปูแบบธรุกจิ (Business model innovation) ทีส่ามารถท าซ า้ (Repeatable) และขยายตลาด (Scalable) เพือ่สรา้ง

มลูคา่เพิม่และเตบิโตอยา่งกา้วกระโดด (Exponential growth) หรอืแมก้ระท่ังกลยทุธก์ารถอนตัวจากธรุกจิ (Exit Strategy) ในกรณีทีพ่อใจใน

ผลตอบแทนทีไ่ดจ้ากธรุกจิ นอกจากนี้ การหาเงนิลงทนุในตัวธรุกจิมักจะเป็นลักษณะการมองหาหุน้สว่นทางธรุกจิ เชน่ ไมว่า่จะเป็นการขอเงนิลงทนุ

จากธรุกจิเงนิรว่มลงทนุ (Venture Capital : VC) และจากนักลงทนุรายอสิระ หรอืกลุม่นักลงทนุอสิระ (Angel Investor)

        รัฐบาลจงึไดก้ าหนดนโยบายการสง่เสรมิมหาวทิยาลัยแหง่การประกอบการ (Entrepreneurial University) และการสนับสนุนผูป้ระกอบการ

ธรุกจินวัตกรรมรายใหม ่(Startup) ใหด้ าเนนิโครงการสง่เสรมิบทบาทของมหาวทิยาลัยในการพัฒนาผูป้ระกอบการธรุกจินวัตกรรมดา้นดจิทัิลรายใหม ่

ทัง้ในดา้นการจัดการเรยีนการสอนดา้นการเป็นผูป้ระกอบการ การพัฒนาระบบนเิวศผูป้ระกอบการภายในมหาวทิยาลัย การสนับสนุนการพัฒนาแนวคดิ

สูธ่รุกจินวัตกรรมรายใหม ่การเรง่สรา้งและสนับสนุนใหผู้ป้ระกอบการใชป้ระโยชน์ผลการวจัิยเชงิพาณชิยไ์ปตอ่ยอดในการท าธรุกจินวัตกรรม และ

สง่เสรมิความรว่มมอืระหวา่งมหาวทิยาลัยกบับรษัิทเอกชนในการเป็นพีเ่ลีย้งของผูป้ระกอบการ ทัง้นี้เพือ่เป็นการพัฒนาขดีความสามารถและทักษะ

ความเป็นผูป้ระกอบการของนักศกึษา ทีจ่ะเป็นฐานส าคัญในการวางรากฐานเพือ่พัฒนาประเทศสูก่ารขับเคลือ่นดว้ยนวัตกรรมตามวสิยัทัศน์ของประเทศ

จากสภาพแวดลอ้มทางวชิาการในสถาบันอดุมศกึษา เพือ่ยกระดับการเป็นผูป้ระกอบการเต็มรปูแบบในอนาคต รวมทัง้เป็นชอ่งทางการน าเสนอแนวคดิ

และนวัตกรรมทีส่รา้งสรรคนั์กศกึษาและคณาจารยใ์นสถาบันอดุมศกึษาพัฒนาสูก่ระบวนการใชง้านเชงิพาณชิย ์สรา้งวงจรรายได ้ผลประโยชน์กลับสู่

สถาบันอดุมศกึษา เพือ่สรา้งผลสมัฤทธิส์ูเ่ป้าหมายการพัฒนาขดีความสามารถเชงิการแขง่ขันของประเทศเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามนโยบายตอ่การ

สง่เสรมิศักยภาพของภาคธรุกจิอกีทัง้เพือ่ใหเ้กดิโอกาสการสนับสนุนและสง่เสรมิกจิกรรมดา้นวชิาการและการถา่ยทอดเทคโนโลย ีซึง่จะชว่ยเพิม่ขดี

ความสามารถในการแขง่ขันของธรุกจิอตุสาหกรรมและบรกิาร อกีทัง้น าแนวคดิทีไ่ดไ้ปตอ่ยอดเพือ่การพัฒนาใหเ้กดิโอกาสทางธรุกจิไดจ้รงิและมุง่

สง่เสรมิพัฒนาสูก่ารเป็นผูป้ระกอบการรุน่ใหมต่อ่ไป

วตัถปุระสงค์

        1. เพือ่สรา้งความตระหนักและความสนใจของนักศกึษา นักวจัิย บคุลากร เกีย่วกบัความเป็นผูป้ระกอบการและดงึดดูใหม้าประกอบกจิการธรุกจิ

ดจิทัิล

        2. เพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ทักษะ กระบวนการดา้นความเป็นผูป้ระกอบการผา่นการเรยีนการสอนและกจิกรรมเสรมิหลักสตูร

        3. เพือ่สง่เสรมิและสนับสนุนการด าเนนิงานของมหาวทิยาลัย/สถาบัน ในการกา้วสูม่หาวทิยาลัย/สถาบันแหง่การประกอบการ และสง่เสรมิ

บทบาทของมหาวทิยาลัย/สถาบันในการพัฒนาผูป้ระกอบการธรุกจินวัตกรรมรายใหม ่(Startup)

        4. เพือ่พัฒนาระบบนเิวศผูป้ระกอบการในมหาวทิยาลัย

        5. เพือ่สนับสนุนการพัฒนาแนวคดิสูธ่รุกจินวัตกรรมรายใหม่

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

ราย

รองอธกิารบดฝ่ีายดจิทัิล

Ecological : ดา้นการรักษาระบบนเิวศ

8.2 การบม่เพาะภายในเพือ่สง่เสรมิใหเ้กดินวัตกรรมทางดจิทัิล

8.2.1 การบม่เพาะภายใน เพือ่ใหเ้กดิ Internal Startup จากนักวจัิย บคุลากร และนักศกึษา

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR63 จ านวน Startup ทีเ่กดิขึน้ใหมใ่นแตล่ะปี (ราย)

กลุม่ 2
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

เป้าหมาย

2 4

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) ระดับ 5 200

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%) 

12

13 แผนงาน/โครงการ
8.2.1 การบม่เพาะภายใน เพือ่ให ้

เกดิ Internal Startup จากนักวจัิย

 บคุลากร และนักศกึษา

1 EN Genius

 นายอดลุวทิย ์ชนิาภาษ

 นางสาวสธุนิี เวยีงดาว

 คณะวศิวกรรมศาสตร ์

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

2 Dormup

 นายสหรัถ โพธิท์องค า

 คณะวทิยาศาสตร ์

 มหาวทิยาลัยขอนแกน่

3 ขนเกง่

นายเนรัญ มฤีกษ์ใหญ่

คณะวศิวกรรมศาสตร ์

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

4 CONEX

นางสาวยภุาภรณื วันนา

คณะวทิยาศาสตร ์

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

1.การจัดท าธรุกจิดจิทัิลตอ้งอาศัยวทิยาการหลายสาขา จงึตอ้งพยามใชค้วามรว่มมอืจากคณะ

2.การขยายตัวของธรุกจิจงึเป็นตอ้งอาศัยทีป่รกึษาจากเอกชน เพือ่ตอ่ยอดเชงิพาณชิย์

3. เทคโนโลยดีจิทัิลมคีวามเปลีย่นแปลงรวดเร็ว ดังนัน้ทมีท างานตอ่ขยับอยา่งรวดเร็ว

ผูป้ระกอบการ/นักศกึษา Startup เขา้รว่มอบรม รับค าปรกึษาเชงิลกึ และพัฒนาระบบและสามารถใชง้านไดจ้รงิ

เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ รวมถงึการเขา้รับค าปรกึษาดา้นแผนการพัฒนาธรุกจิจากผูเ้ชีย่วชาญในดา้นตา่งๆ เชน่ ดา้น

การขอใบประกอบวชิาชพี ดา้นการพัฒนาระบบ Adaptive Learning และชว่ยในการประสานงาน คณุกฤษา เฉลมิ

สขุ (นายกสมาคมโปรแกรมเมอรไ์ทย) รว่มเป็น Mentor อกีทัง้ไดส้ง่เสรมิใหผู้ป้ระกอบการเขา้รว่มขอรับทนุ

สนับสนุนการพัฒนาผลติภัณฑต์น้แบบในโครงการตา่งๆ เชน่ Startup Thailand League, Business 

Brotherhood โดยปัจจบุันอยูใ่นชว่งการทดสอบการใชง้านกบัผูใ้ชง้านจรงิ และการเขา้รว่มเป็น Partner กบัสภา

วศิวกร ตอ่ไป

ผูป้ระกอบการ/นักศกึษา Startup เขา้รว่มอบรม รับค าปรกึษาเชงิลกึ และพัฒนาระบบหลังบา้น และเขา้รับปรกึษา

ดา้นแผนการพัฒนาธรุกจิ (BMC) รวมถงึการลงตลาดเพือ่ทดสอบการใชง้านระบบของผูใ้ชง้านกบัหอพักจรงิ อกี

ทัง้ไดส้ง่เสรมิใหผู้ป้ระกอบการเขา้รว่มขอรับทนุสนับสนุนการพัฒนาผลติภัณฑต์น้แบบในโครงการตา่งๆ เชน่ 30 

Hr. Get&Go Program, Startup Thailand League โดยปัจจบุันอยูใ่นชว่งการทดสอบการใชง้านกบัหอพักจรงิ, 

ด าเนนิการลง Play store/ App store และการเขา้รว่มเป็น Partner กบัเพจ Around KKU ตอ่ไป

ผูป้ระกอบการ/นักศกึษา Startup เขา้รว่มอบรม รับปรกึษาดา้นการพัฒนา website หรอืดา้นระบบการขนสง่ใหม้ี

ประสทิธภิาพมากขึน้ และเขา้รับปรกึษาดา้นแผนการพัฒนาธรุกจิ (BMC) รวมถงึการลงตลาดเพือ่ทดสอบการใช ้

งานระบบของผูใ้ชง้านจรงิ อกีทัง้ไดส้ง่เสรมิใหผู้ป้ระกอบการเขา้รว่มขอรับทนุสนับสนุนการพัฒนาผลติภัณฑ์

ตน้แบบในโครงการตา่งๆ เชน่ 30 Hr. Get&Go Program, Startup Thailand League และ B.I.C

ผูป้ระกอบการ/นักศกึษา Startup เขา้รับปรกึษาดา้นแผนการพัฒนาธรุกจิ (BMC) รวมถงึการเขยีนขอ้เสนอ

โครงการเพิอ่ขอรับทนุสนับสนุนจากโครงการยวุวสิาหกจิเริม่ตน้ ปี2564 (Youth startup Fund 2021 Ideation 

IDEA)

OKR63 จ านวน Startup ทีเ่กดิขึน้ใหมใ่นแตล่ะปี (ราย)

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

1. EN Genius : ธรุกจิเทคโนโลยเีพือ่การศกึษา (Education Technology) แอปพลเิคชนัรวบรวมขอ้สอบส าหรับทดสอบความรูเ้พือ่ขอรับใบอนุญาต

เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ระดับภาควีศิวกร

2. Dormup : ระบบทีจ่ะชว่ยเจา้ของกจิการในการจัดการขอ้มลูของหอพัก รวมทัง้การท าบัญช ีการตรวจสอบขอ้มลูของหอพัก หรอืแมก้ระท่ัง การจด

มเิตอรน์ ้า / ไฟ และการสง่อเิล็กทรอนกิสบ์ลิใหก้บัผูพั้ก ท าใหเ้จา้ของกจิการมเีวลาและมคีวามสะดวกสบายมากขึน้ มคีวามผดิพลาดของขอ้มลู

นอ้ยลงสรา้งความเชือ่มันใหก้บัผูพั้ก ท าใหเ้กดิผลดตีอ่ผูป้ระกอบการ และ DormUp จะท าใหผู้ป้ระกอบการ เป็นเสอืนอนกนิทีแ่ทจ้รงิ

3. ขนเกง่ : เป็นแพลตฟอรม์ใหบ้รกิารดา้นการขนสง่&โลจสิตกิส ์เพือ่ลดจ านวน “รถเทีย่วเปลา่” โดย “ขนเกง่” จะเป็นผูเ้ชือ่มโดยใชแ้พลตฟอรม์

ออนไลน์ ระหวา่งผูท้ีข่ับรถบรรทกุขนสง่ทีต่อ้งวิง่รถเทีย่วเปลา่ ใหส้ามารถเขา้มาหางานในขนเกง่ของเรา เพือ่เตมิเต็มเทีย่วเปลา่ของผูม้รีถ เสรมิสรา้ง

รายไดส้รา้งงานสรา้งอาชพี รวมทัง้ผูป้ระกอบการทีต่อ้งการขนสง่สนิคา้และลดตน้ทนุการขนสง่ไปในตัว

4. CONEX : ระบบตรวจจับบคุคลทีอ่ าพรางอาวธุปืนเพือ่สรา้งความปลอดภัยกบัหา้งรา้นและสง่เสรมิธรุกจิการประกนัภัยอาชญากรรม (CONcealed 

gun Exposur) นวัตกรรม CONEX น าเทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ ์(Artificial Intelligence) มาประมวลผลเชงิลกึ (Deep Learning) เพือ่ตรวจจับ

บคุคลทีม่คีวามเสีย่งในการอ าพรางอาวธุปืนจากกลอ้ง CCTV และแจง้เตอืนไปยังบคุคลทีร่ะบใุหไ้ดรั้บขอ้ความแจง้ เตอืน ไมว่า่จะเป็นเจา้หนา้ที ่หรอื

ต ารวจแบบ Real time เพือ่ทีจ่ะรับมอืกบัสถานการณ์ดังกลา่วไดอ้ยา่งทันถว่งทแีละลดการ เกดิความเสยีหายทัง้ทางดา้นรา่งกายและทรัพยส์นิโดย

นวัตกรรมจะถกูน าไปตดิตัง้ควบคูก่บักลอ้ง CCTV

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 8 ปรับเปลีย่นองคก์รใหก้า้วเขา้สูย่คุดจิทัิล (Digital Transformation)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

เป้าหมาย

10 13

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) ระดับ 5 130

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%) 

12

ไมร่ะบุ

OKR64 จ านวนโครงการ ICT solutions ทีม่คีวามรว่มมอืระหวา่งมหาวทิยาลัยกบัหน่วยงานภายนอก 

(สะสม)

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

จ านวนโครงการทีด่ าเนนิการเพิม่เตมิในปีปัจจบุัน (จ านวนโครงการเดมิสะสม 9 โครงการ)

1. โครงการพัฒนาระบบขอ้มลูแผนทีโ่ควดิ-19 จังหวัดขอนแกน่ รว่มกบั ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดขอนแกน่

2. โครงการพัฒนาระบบสือ่สารขอ้มลูในลักษณะ Social Media กบับรษัิท อนิเทอรเ์น็ต ประเทศไทย จ ากดั ภายใต ้One-Platform

3. โครงการสนับสนุนซอฟตแ์วรเ์พือ่การออกแบบรว่มกบับรษัิท canva จ ากดั

4. โครงการระบบชว่ยเหลอืผูใ้ชอ้อนไลน์รว่มกบั บรษัิท tawk.to  จ ากดั

ระยะเวลาด าเนนิการ

สถานทีด่ าเนนิการ

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

วตัถปุระสงค์

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

โครงการ

รองอธกิารบดฝ่ีายดจิทัิล

Ecological : ดา้นการรักษาระบบนเิวศ

8.3 การประสานกบัหน่วยงานภายนอกเพือ่สรา้งนวัตกรรมดา้นดจิทัิล

8.3.1 สรา้งความรว่มมอืกบัภาครัฐและเอกชนในการพัฒนานวัตกรรมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (Partnership in

 Social & business ICT solutions)

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR64 จ านวนโครงการ ICT solutions ทีม่คีวามรว่มมอืระหวา่งมหาวทิยาลัยกบัหน่วยงานภายนอก (สะสม)

กลุม่ 2

125
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

13 แผนงาน/โครงการ
8.3.1 สรา้งความรว่มมอืกบัภาครัฐ

และเอกชนในการพัฒนา

นวัตกรรมดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Partnership in 

Social & business ICT solutions)

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 8 ปรับเปลีย่นองคก์รใหก้า้วเขา้สูย่คุดจิทัิล (Digital Transformation)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

เป้าหมาย

19 22

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) ระดับ 5 115.7894737

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%) 

ไมร่ะบุ

OKR65 จ านวนงาน (Digital Workflow) ทีไ่ดรั้บการพัฒนาใหมห่รอืปรับปรงุ (สะสม)

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

บคุลากรทัง้ฝ่ายวชิาการและฝ่ายสนับสนุนในมหาวทิยาลัยขอนแกน่

ระยะเวลาด าเนนิการ

ตลุาคม 2563 - กนัยายน 2564

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

 Digital Transformation เป็นการปรับเปลีย่นแนวความคดิและกระบวนการท างานโดยน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการบรหิารจัดการ การท างานในองคก์ร 

ตัง้แตก่ารก าหนดนโยบาย เป้าหมายการท างาน ตลอดจนการวัดผลการด าเนนิงานขององคก์ร ซึง่สง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลงวัฒนธรรมการท างานของ

บคุลากรในองคก์รตัง้แตผู่บ้รหิารไปจนถงึผูป้ฏบิัตงิานทกุภาคสว่นทีต่อ้งมสีว่นรว่มในการปรับตัวไปสูย่คุดจิทัิล 4.0 ทัง้นี้เพือ่เพิม่ศักยภาพใหอ้งคก์ร

สามารถแขง่ขันในยคุทีม่กีารเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยแีละโลกดจิทัิลอยา่งรวดเร็ว ในสว่นการศกึษา มหาวทิยาลัยขอนแกน่จะตอ้งมกีารเตรยีม

ความพรอ้มเพือ่พัฒนาหน่วยงานหรอืกลไกตา่ง ๆ ในการรองรับการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว สูก่ารพัฒนาดา้นการวจัิย การจัดการเรยีนการสอน 

รวมถงึการปรับปรงุสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสม เอือ้ตอ่การขับเคลือ่นนโยบายเชงิรกุ สูก่ารเป็น “มหาวทิยาลัยดจิทัิล”  ซึง่นอกจากการมสีถานทีแ่ละ

อปุกรณ์ทีเ่ป็นทัง้ Software และ Hardware ทีทั่นสมัย สามารถเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตไดด้แีลว้ การยกระดับขดีความสามารถในการท างานของบคุลากร 

โดยพัฒนาทักษะของบคุลากรใหพ้รอ้มส าหรับการท างานในอนาคต มคีวามรูค้วามสามารถทางเทคโนโลยดีจิทัิล (Digital Literacy and Skills) และ

สามารถตอบสนองตอ่การพัฒนามหาวทิยาลัยไปสูค่วามเป็นเลศิระดับสากล มกีารท างานในมหาวทิยาลัยทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงู โดยการ

น าเทคโนโลยดีา้นดจิทัิลมาปรับใชใ้นกระบวนการท างาน (Workflow) และสรา้งผลงานผา่นระบบดจิทัิลเพือ่ขับเคลือ่นพันธกจิหลักของ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ จงึเป็นสิง่ส าคัญและจ าเป็น

วตัถปุระสงค์

 1. พัฒนาหรอืจัดการแพลตฟอรม์ส าหรับการจัดท า Digital Process Automation

 2. สรา้งกระบวนงานโดยองิดจิทัิลเป็นหลัก

 3. พัฒนาและใชร้ะบบงานเอกสารหลักฐานดจิทัิล

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

งาน

รองอธกิารบดฝ่ีายดจิทัิล

Ecological : ดา้นการรักษาระบบนเิวศ

8.4 การพัฒนาระบบการท างานและการเรยีนรูด้ว้ยเทคโนโลยดีจิทัิล

8.4.1 พัฒนาระบบงานแบบไรก้ระดาษในกระบวนการท างานทางธรุการ การเรยีนการสอน

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR65 จ านวนงาน (Digital Workflow) ทีไ่ดรั้บการพัฒนาใหมห่รอืปรับปรงุ (สะสม)

กลุม่ 1
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

12

13 แผนงาน/โครงการ
8.4.1 พัฒนาระบบงานแบบไร ้

กระดาษในกระบวนการท างาน

ทางธรุการ การเรยีนการสอน

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

- พัฒนากระบวนงานดจิทัิลอตัโนมัตเิพิม่เตมิ (สะสมถงึปี 2563 จ านวน 14 รายการ)

1. โครงการพัฒนาระบบกระบวนงานจัดหาและบรหิารจัดการพัสดดุจิทัิล (อยูร่ะหวา่งด าเนนิการการซือ้จัดจา้ง)

2. โครงการพัฒนาระบบกระบวนงานยมืและคนืเงนิดจิทัิล (อยูร่ะหวา่งด าเนนิการการซือ้จัดจา้ง)

3. โครงการพัฒนาระบบกระบวนงานขออนุมัตปิฎบิัตงิานนอกเวลาราชการดจิทัิล (อยูร่ะหวา่งการซือ้จัดจา้ง)

4. ระบบรับเงนิชว่ยเหลอื 10% (ปรับปรงุเพิม่ขดีความสามารถของระบบเดมิ-ส านักบรหิารและพัฒนาวชิาการ)

5. ระบบยืน่ค ารอ้ง on-line (REQ 12 forms-ส านักบรหิารและพัฒนาวชิาการ)

6. ระบบตดิตามหลักสตูร online (ส านักบรหิารและพัฒนาวชิาการ)

7. ระบบสอบวัดศักยภาพดจิทัิลของบคุลากร

8. ระบบบรจิาคทรัพยส์นิ

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 8 ปรับเปลีย่นองคก์รใหก้า้วเขา้สูย่คุดจิทัิล (Digital Transformation)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

เป้าหมาย

ด าเนนิการลงระบบ 

ERP 

(... ระบบ)

ประเมนิสิน้

ปีงบประมาณ

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%)

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%) 

ไมร่ะบุ

OKR66 จ านวนระบบ (ERP) ทีไ่ดรั้บการพัฒนา (สะสม)

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

ระยะเวลาด าเนนิการ

สถานทีด่ าเนนิการ

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

   มหาวทิยาลัยขอนแกน่ไดม้กีารน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้เพือ่การปฏบิัตงิานและบรหิารจัดการในระบบงานหลักของมหาวทิยาลัย 

ประกอบดว้ย ระบบงานแผนและงบประมาณ ระบบบัญชกีารเงนิ ระบบจัดซือ้จัดจา้ง  ระบบบรหิารงานเจา้หนา้ที ่ ระบบทะเบยีนนักศกึษา และระบบ

ประมวลผลอจัฉรยิะ ซึง่ระบบงานดังกลา่วไดม้กีารพัฒนาการใชง้านตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านมาอยา่งตอ่เนื่อง แตด่ว้ยเทคโนโลยแีละความ

ตอ้งการในการใชง้านระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลัยมคีวามตอ้งการทีม่ากขึน้ ใหต้อบสนองตอ่บรหิารงานและการปฏบิัตงิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

 และกา้วทันตอ่การเปลีย่นแปลงอยา่งกา้วกระโดดของเทคโนโลยดีจิทัิลทีม่ผีลตอ่การด าเนนิชวีติทกุดา้น (Digital disruption)ในปัจจบุัน ดังนัน้ 

เพือ่ใหก้ารพัฒนาระบบสารสนเทศทีใ่ชใ้นการปฏบิัตงิานของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ประกอบดว้ย ระบบบัญช ีระบบการเงนิ ระบบการพัสด ุระบบ

บคุลากร และระบบการจัดการศกึษา เชือ่มโยงระบบขอ้มลูเขา้ถงึ รองรับตอ่การปฏบิัตงิานและเป็นแหลง่ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการตัดสนิใจของผูบ้รหิารทกุ

ระดับอยา่งมปีระสทิธภิาพ มหาวทิยาลัยจงึมคีวามจ าเป็นตอ้งด าเนนิการจัดจา้งทีป่รกึษาจัดการและบรหิาร โครงการปรับปรงุระบบสารสนเทศงาน

บรหิารจัดการของ มหาวทิยาลัยขอนแกน่

วตัถปุระสงค์

1) เพือ่ศกึษาวเิคราะหแ์นวทางในการปรับปรงุระบบสารสนเทศเพือ่การปฏบิัตงิานมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ใหม้กีระบวนการในการปฏบิัตงิานทีส่อดคลอ้ง

เชือ่มโยงในระบบงานทีม่หาวทิยาลัยก าหนด สามารถปฏบิัตงิานและรายงานขอ้มลูเพือ่รองรับตอ่การบรหิารจัดการของผูบ้รหิารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

2) เพือ่บรหิารจัดการ การพัฒนาระบบสารสนเทศงานบรหิารจัดการของ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย บรรลตุามเป้าหมายที่

มหาวทิยาลัยก าหนด

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

ระบบ

รองอธกิารบดฝ่ีายบรหิาร

Ecological : ดา้นการรักษาระบบนเิวศ

8.4 การพัฒนาระบบการท างานและการเรยีนรูด้ว้ยเทคโนโลยดีจิทัิล

8.4.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารจัดการ เชน่ ระบบบัญช ีระบบการเงนิ ระบบการพัสด ุระบบบคุลากร 

และระบบการจัดการศกึษา ทีเ่ชือ่มโยงระบบขอ้มลูถงึกนัและใชง้านรว่มกนัไดทั้ง้หมด

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR66 จ านวนระบบ (ERP) ทีไ่ดรั้บการพัฒนา (สะสม)

กลุม่ 2

129

https://kku.world/okr2564


แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

12

13 แผนงาน/โครงการ
8.4.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่

การบรหิารจัดการ เชน่ ระบบบัญช ี

ระบบการเงนิ ระบบการพัสด ุ

ระบบบคุลากร และระบบการจัด

การศกึษา ทีเ่ชือ่มโยงระบบขอ้มลู

ถงึกนัและใชง้านรว่มกนัไดทั้ง้หมด

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
       มหาวทิยาลัยไดด้ าเนนิการจา้งทีป่รกึษา โครงการจา้งทีป่รกึษาทบทวนและจัดท ากระบวนการท างานในการ

พัฒนาระบบการบรหิารจัดการ เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลัย สญัญาเลขที ่

59/2563 กบัมลูนธิพัิฒนาประสทิธภิาพในราชการ 

        โดยทีป่รกึษาไดด้ าเนนิการส ารวจสภาพปัจจบุันของการท างานในระบบงานตา่ง ๆ และออกแบบระบบงาน

ใหม ่จ านวน 4 ระบบ 1) ระบบแผนงานและงบประมาณ 2) ระบบบรหิารทรัพยากรท่ัวทัง้องคก์ร (ERP) 3) ระบบ

การบรหิารจัดการทะเบยีนนักศกึษา 4) ระบบประมวลผลขอ้มลู ปัจจบุันอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบกระบวนการ

ปฏบิัตงิานตามผลการส ารวจและพจิารณาขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน (โดยหน่วยงานทีรั่บผดิชอบ) และปัจจบุันอยู่

ระหวา่งการรา่งขอ้ก าหนดขอบเขตงาน (TOR) เพือ่ใชใ้นการจัดจา้งผูพั้ฒนาระบบ
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 8 ปรับเปลีย่นองคก์รใหก้า้วเขา้สูย่คุดจิทัิล (Digital Transformation)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

เป้าหมาย

10 12

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) ระดับ 5 120

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%) 

ไมร่ะบุ

OKR67 จ านวนระบบ Business Intelligence เพือ่สนับสนุนการวางแผนและการบรหิารจัดการ (สะสม)

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

1. ผูบ้รหิารมหาวทิยาลัย 2.บคุลากรภายในมหาวทิยาลัย

ระยะเวลาด าเนนิการ

ตลุาคม 2563 - กนัยายน 2564

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

การเก็บรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะห ์เพือ่การวางแผนหรอืการบรหิารจัดการตา่ง ๆ ดา้นตา่ง ๆ จ าเป็นตอ้งมกีารวเิคราะหข์อ้มลู ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิาร

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ โดยการน าขอ้มลูทีม่อียูแ่ลว้ในการด าเนนิการปกต ิมาวเิคราะห ์หรอืแสดงผลในรปูแบบทีเ่ขา้ใจงา่ย ในมมุมองทางสถติติา่ง ๆ 

โดยรวมถงึการพยากรณ์แนวโนม้ของอนาคตจากขอ้มลูได ้

วตัถปุระสงค์

1. พัฒนาฐานขอ้มลู และระบบ Business Intelligent ส าหรับการบรหิารดา้นตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลัย

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

ระบบ

รองอธกิารบดฝ่ีายดจิทัิล

Ecological : ดา้นการรักษาระบบนเิวศ

8.4 การพัฒนาระบบการท างานและการเรยีนรูด้ว้ยเทคโนโลยดีจิทัิล

8.4.3 พัฒนาระบบขอ้มลูสารสนเทศเพือ่วางแผนการตลาด เชน่ การเรยีนรูต้ลอดชวีติ การรับเขา้นักศกึษาและ

บคุลากร ศษิยเ์กา่สมัพันธ ์เป็นตน้

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR67 จ านวนระบบ Business Intelligence เพือ่สนับสนุนการวางแผนและการบรหิารจัดการ (สะสม)

กลุม่ 1
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

12

13 แผนงาน/โครงการ
8.4.3 พัฒนาระบบขอ้มลู

สารสนเทศเพือ่วางแผนการตลาด 

เชน่ การเรยีนรูต้ลอดชวีติ การ

รับเขา้นักศกึษาและบคุลากร ศษิย์

เกา่สมัพันธ ์เป็นตน้

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

- จัดท า Dashboard เพือ่เป็น Business Intelligence แลว้จ านวน ระบบ ประกอบดว้ย

• ดา้นการจัดการศกึษา

1. BI ขอ้มลูพืน้ฐานนักศกึษา

2. BI ขอ้มลูการลงทะเบยีน

3. BI ขอ้มลูคา่ธรรมเนียมการศกึษา

4. BI ขอ้มลูหลักสตูร

• ดา้นบคุลากร

5. BI ขอ้มลูพืน้ฐานบคุลากร

• ดา้นการเงนิการคลัง

6. BI ขอ้มลูเงนิยมืทดรองจา่ย

7. BI ขอ้มลูการจา่ยเงนิผา่น KKU Payment Hub

- พัฒนาระบบ Business Intelligent เพิม่เตมิ

1. ระบบรายงานผลการเดนิทางไปปฏบิัตงิาน (link)

2. ระบบสนับสนุนการบรหิารหลักสตูร (https://kku.world/checokku) (ส านักบรหิารและพัฒนาวชิาการ)

3. ระบบรายงานผลการปรับปรงุหลักสตูร (https://kku.world/kkucurriculum) (ส านักบรหิารและพัฒนาวชิาการ)

4. ระบบรายงานการยมืคนื Notebook (link) (ส านักหอ้งสมดุ)

5. ระบบรายงานการท างานของระบบ IT ของมหาวทิยาลัย (https://uptime-critical.kku.ac.th/) (ส านักเทคโนโลยดีจิทัิล) 

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 8 ปรับเปลีย่นองคก์รใหก้า้วเขา้สูย่คุดจิทัิล (Digital Transformation)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

เป้าหมาย

3 4

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) ระดับ 5 133.3333333

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%) 

ไมร่ะบุ

OKR68 จ านวน Production House

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

คณะ หน่วยงานในมหาวทิยาลัยขอนแกน่

ระยะเวลาด าเนนิการ

1 ตลุาคม 2563 - 30 กนัยายน 2564

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

ตามทีม่หาวทิยาลัยก าลังปรับเปลีย่นองคก์รใหก้า้วเขา้สูย่คุดจิทัิล และ การปรับเปลีย่นการศกึษาทเีนน้กระบวนทัศน์ใหม ่ประกอบกบัสถานการณ์โควดิ

 ท าใหร้ปูแบบการจัดการเรยีนการสอนเปลีย่นไปอยา่งมาก เชน่การจัดการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ ท าใหค้ณาจารยผ์ูส้อนตอ้งปรับเปลีย่นการจัดการ

เรยีนการสอน โดยมกีารเตรยีนมการสือ่การสอนในรปูแบบตา่งๆ เชน่ บทเรยีนออนไลน์ คลปิวดิโิอ เป็นตน้ ซึง่จ าเป็นตอ้งมหีน่วยสนับสนุนการผลติ 

Production

วตัถปุระสงค์

เพือ่จัดตัง้หน่วยงานทีส่นับสนุนการทาบทเรยีนออนไลน์เต็มทัง้รายวชิา โดยมขีัน้ตอนการผลติงานจรงิ การออกกองถา่ยทา การเก็บภาพ บันทกึเสยีง 

การกากบัภาพ กากบัการแสดง ใหเ้ป็นไปตาม Storyboard เพือ่นาขึน้ในระบบ LMS ซึง่อาจเป็นระบบ fully online หรอื online บางสว่น

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

หน่วย

รองอธกิารบดฝ่ีายการศกึษาและบรกิารวชิาการ

Ecological : ดา้นการรักษาระบบนเิวศ

8.4 การพัฒนาระบบการท างานและการเรยีนรูด้ว้ยเทคโนโลยดีจิทัิล

8.4.4 พัฒนาหน่วยผลติบทเรยีนออนไลน์ (Production House) ทัง้ในระดับมหาวทิยาลัยและระดับคณะ

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR68 จ านวน Production House

กลุม่ 2
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

12

13 แผนงาน/โครงการ
8.4.4 พัฒนาหน่วยผลติบทเรยีน

ออนไลน์ (Production House) 

ทัง้ในระดับมหาวทิยาลัยและระดับ

คณะ

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

ปัญหาอปุสรรค

1. การจัดตัง้ Production House Unit จ าเป็นตอ้งใชบ้คุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญหลายดา้น เชน่ IT Instructional Designer คนท า animation หรอื 

graphic design เป็นตน้ ซึง้ปัจจบุันยังขาดแคลน บคุลากร หรอืมคีา่ใชจ้า่ยสงู

2. การจะท า Production ได ้จ าเป็นจะตอ้งม ีInstructional Designer ทีท่ างานเต็มเวลาทีส่ามารถจะจัดท าเนื้อหากอ่นท า Production หรอื 

Pre-production

แนวทางแกไ้ขปัญหา

1.มหาวทิยาจัดงบประมาณสนับสนุนตรงไปยังหน่วยงานตา่งๆ ทีป่ระสงคจ์ะจัดตัง้ Production House Unit

2. ในการท า Pre-production อาจจะใช ้นักศกึษาระดับบัณฑติศกึษา ทีม่คีวามรูเ้รือ่งความสามารถ ทจี าเป็นในการท า Production มาเป็น staff ใน

การท างาน

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

1. ศนูยน์วัตกรรมการเรยีนการสอน 

 2. KKU MedX

 3. คณะศลิปกรรมศาสตร์

 4. คณะบรหิารธรุกจิและการบัญชี

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
Production House    

1. ศนูยน์วัตกรรมการเรยีนการสอน        https://ltic.kku.ac.th/home/ 

2. KKU MedX        https://kkumedx.md.kku.ac.th/index/home.php 

3. คณะศลิปกรรมศาสตร ์       https://fa.kku.ac.th/index/ 

4. คณะบรหิารธรุกจิและการบัญช ี       https://kkbs.kku.ac.th/web/
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 9 การน ามหาวทิยาลัยสูค่วามเป็นนานาชาต ิ(Internationalization)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

เป้าหมาย

45 18

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) ระดับ 2 40

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%) 

ไมร่ะบุ

OKR69 จ านวนกจิกรรม/โครงการทีด่ าเนนิการตาม MOU กบัมหาวทิยาลัยทีอ่ยูใ่นอนัดับ 1 ใน 400 ของ

โลก

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

1. มหาวทิยาลัยมกีารด าเนนิกจิกรรมความรว่มมอืรว่มกบัสถาบันการศกึษาชัน้น าตา่งประเทศ

2. คณาจารย ์บคุลากร และนักศกึษา ไดม้โีอกาสแลกเปลีย่นองคค์วามรูร้ว่มกบับคุคลทีไ่ดรั้บรางวัลในระดับนานาชาติ

ระยะเวลาด าเนนิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหวา่งวันที ่1 ตลุาคม 2563 - 30 กนัยายน 2564)

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ และมหาวทิยาลัยทีต่ดิอนัดับ 1 ใน 400 ของโลก

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

ตามนโยบายเชงิรกุในการพัฒนามหาวทิยาลัยสูค่วามเป็นนานาชาต ิเพือ่ใหเ้ป็นศนูยเ์ชือ่มโยงทางวชิาการกบันานาประเทศอยา่งมปีระสทิธภิาพ และ

พัฒนาความรว่มมอืกบัตา่งประเทศใหก้วา้งขวางยิง่ข ึน้ เชือ่มโยงการพัฒนาความแข็งแกรง่ทางดา้นวชิาการของมหาวทิยาลัยใหทั้นตอ่ความ

เปลีย่นแปลงและความทา้ทายใหม่ๆ  ดังนัน้การด าเนนิกจิกรรมความรว่มมอืทางวชิาการรว่มกบัสถาบันชัน้น าตา่งประเทศ นับเป็นหนึง่ในกญุแจส าคัญที่

จะท าใหม้หาวทิยาลัยบรรลยุทุธศาสตรท์ีไ่ดว้างไว ้ซึง่จะเป็นการสง่เสรมิใหค้ณะ/หน่วยงานไดม้กีารด าเนนิกจิกรรมกบัสถาบันการศกึษาทีม่คีณุภาพอกี

ทางหนึง่ พัฒนาศักยภาพของมหาวทิยาลัยในเวทกีารศกึษาโลก รวมถงึสง่เสรมิและพัฒนาคณาจารย ์บคุลากร และนักศกึษา ใหม้ศีักยภาพสากล

วตัถปุระสงค์

เพือ่สนับสนุนกจิกรรมทีท่ารว่มกบัมหาวทิยาลัยตา่งประเทศทีอ่ยูใ่นอนัดับ 1 ใน 400 ของโลก จากผลการจัดอนัดับโดย QS, THE, CWTS Leiden หรอื

 Academic ranking อืน่ ตาม MOU ทีม่กีบัมหาวทิยาลัยขอนแกน่ เชน่ ศกึษา อบรม วจัิย ประชมุ สมัมนา กจิกรรมทางวชิาการศกึษาดงูานและ

แลกเปลีย่นประสบการณ์ทัง้แบบในสถานที ่(on-site) และแบบเสมอืนจรงิ (virtual) เป็นตน้

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

กจิกรรม/โครงการ

ผูช้ว่ยอธกิารบดฝ่ีายการตา่งประเทศ

Ecological : ดา้นการรักษาระบบนเิวศ

9.1 การสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืกบัสถาบันในตา่งประเทศเพือ่ยกระดับดา้นการศกึษา วจัิย และบรกิาร (Global

 networking)

9.1.1 สรา้งความรว่มมอืกบัมหาวทิยาลัยทีอ่ยูใ่นอนัดับ 1 ใน 400 ของโลกเพือ่ยกระดับมหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

(Strategic MOU)

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR69 จ านวนกจิกรรม/โครงการทีด่ าเนนิการตาม MOU กบัมหาวทิยาลัยทีอ่ยูใ่นอนัดับ 1 ใน 400 ของโลก

กลุม่ 2
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

12

13 แผนงาน/โครงการ
9.1.1 สรา้งความรว่มมอืกบั

มหาวทิยาลัยทีอ่ยูใ่นอนัดับ 1 ใน 

400 ของโลกเพือ่ยกระดับ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ (Strategic

 MOU)

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

1. MIT 2. Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore" 3. University of Edinburgh 4. University of 

Edinburgh  5. The University of Tokyo 6. Australian National University

7. Kyoto University 8. Tohoku University 9. University of York 10. University of Liverpool 11. Department of Computer and Systems 

Science, Stockholm University 12. Faculty of Health Sciences, Curtin University 13. Tufts University School of Dental Medicine 14. 

University of Tsukuba 15. Universitas Indonesia 16. College of Social Sciences, University of Hawaiʻi Mānoa 17. Hiroshima University 

18. College of Marine and Environment Sciences James Cook University

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
กจิกรรม/โครงการทีส่ง่เสรมิการเพิม่จ านวนกจิกรรม/โครงการทีด่ าเนนิการตาม MOU กบัมหาวทิยาลัยทีอ่ยูใ่น

อนัดับ 1 ใน 400 ของโลก ไดแ้ก ่โครงการสง่เสรมิกจิกรรมเชงิรกุภายใต ้MOU (Top 400)
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 9 การน ามหาวทิยาลัยสูค่วามเป็นนานาชาต ิ(Internationalization)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

เป้าหมาย
6 4

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) ระดับ 5 150

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%) 

12

ไมร่ะบุ

OKR70 ผลการจัดอนัดับของ มข. โดยการจัดอนัดับของ THE หรอื QS World University Ranking หรอื

 CWTS Leiden

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

ผลการจัดอนัดับของ มข. โดยการจัดอนัดับของ THE หรอื QS Ranking หรอื CWTS leiden มหาวทิยาลัยขอนแกน่อยูใ่นอนัดับที ่4

อาจารย ์นักศกึษา

ระยะเวลาด าเนนิการ

1 ปี (ตลุาคม 2563 - กนัยายน 2564)

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

   ตามแผนยทุธศาสตรก์ารบรหิารมหาวทิยาลัยขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566 ไดก้ าหนดกลยทุธด์า้นการน ามหาวทิยาลัยสูค่วามเป็นนานาชาต ิ

(Internationalization) ทีจ่ะสง่เสรมิใหม้หาวทิยาลัยสามารถพัฒนาดา้นการจัดการศกึษา การวจัิย และการบรกิารใหม้คีวามกา้วหนา้อยา่งกา้วกระโดด 

รวมทัง้จะชว่ยใหม้หาวทิยาลัยขอนแกน่เป็นทีรู่จั้กในสงัคมนานาชาตซิ ึง่จะสง่ผลดตีอ่การจัดอนัดับของมหาวทิยาลัย (World University Ranking) 

ดังนัน้ เพือ่ใหบ้รรลตุามเป้าประสงคต์ามแผนยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งภาพลักษณ์ของมหาวทิยาลัยทัง้ในและตา่งประเทศ (World Class) และในการ

ด าเนนิการเพือ่การจัดอนัดับ World Univesity Ranking ทีส่งูขึน้ จงึมกีารท ากจิกรรมเพิม่คะแนนการส ารวจ (Survey data) ของสถาบันจัดอนัดับ โดย

ก าหนดคา่เป้าหมายในปี 2562 มหาวทิยาลัยขอนแกน่อยูใ่นอนัดับ 6 ของประเทศ 165 ของเอเชยี และ 800-1,000 ของโลกโดยการจัดอนัดับ QS 

Ranking

วตัถปุระสงค์

  1) เพือ่เพิม่คะแนนการส ารวจ (Survey data) ของสถาบันจัดอนัดับ

  2) เพือ่ใหม้หาวทิยาลัยขอนแกน่มชีือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กในระดับนานาชาติ

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

อนัดับ

รองอธกิารบดฝ่ีายวจัิยและบัณฑติศกึษา

Ecological : ดา้นการรักษาระบบนเิวศ

9.2 การด าเนนิการเพือ่การจัดอนัดับ World University Ranking ทีส่งูขึน้

9.2.1 เพิม่คะแนนการส ารวจ (Survey data) ของสถาบันจัดอนัดับ

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR70 ผลการจัดอนัดับของ มข. โดยการจัดอนัดับของ THE หรอื QS World University Ranking หรอื CWTS 

Leiden

กลุม่ 1
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

13 แผนงาน/โครงการ
9.2.1 เพิม่คะแนนการส ารวจ 

(Survey data) ของสถาบันจัด

อนัดับ

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 9 การน ามหาวทิยาลัยสูค่วามเป็นนานาชาต ิ(Internationalization)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

เป้าหมาย
6 6

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) ระดับ 4 100

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%) 

ไมร่ะบุ

OKR71 จ านวนสาขาวชิาของมข. ไดรั้บการจัดอนัดับโดยการจัดอนัดับของ THE หรอื QS World 

University Ranking หรอื Academic Ranking อืน่ๆ

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

อาจารย ์นักศกึษา

ระยะเวลาด าเนนิการ

1 ปี (ตลุาคม 2563 - กนัยายน 2564)

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

    ตามแผนยทุธศาสตรก์ารบรหิารมหาวทิยาลัยขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566 ไดก้ าหนดกลยทุธด์า้นการน ามหาวทิยาลัยสูค่วามเป็นนานาชาต ิ

(Internationalization) ทีจ่ะสง่เสรมิใหม้หาวทิยาลัยสามารถพัฒนาดา้นการจัดการศกึษา การวจัิย และการบรกิารใหม้คีวามกา้วหนา้อยา่งกา้วกระโดด 

รวมทัง้จะชว่ยใหม้หาวทิยาลัยขอนแกน่เป็นทีรู่จั้กในสงัคมนานาชาตซิ ึง่จะสง่ผลดตีอ่การจัดอนัดับของมหาวทิยาลัย (World University Ranking) 

ดังนัน้ เพือ่ใหบ้รรลตุามเป้าประสงคต์ามแผนยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งภาพลักษณ์ของมหาวทิยาลัยทัง้ในและตา่งประเทศ (World Class) และในการ

ด าเนนิการเพือ่การจัดอนัดับ World Univesity Ranking ทีส่งูขึน้ จงึไดจั้ดท าแผนการเพิม่ศักยภาพของมหาวทิยาลัยโดยการยกระดับงานวจัิยทีม่คีวาม

รว่มมอืกบัมหาวทิยาลัยระดับโลก เพือ่ยกระดับจ านวนการอา้งองิตอ่ผลงานวจัิยตอ่งานวจัิยทีไ่ดรั้บการตพีมิพ ์ในรอบ 5 ปีทีผ่า่นมา จากฐานขอ้มลูของ 

Scopus  (Citation) โดยก าหนดเป้าหมายการเพิม่จ านวนสาขาวชิาของมหาวทิยาลัยทีไ่ดรั้บการจัดอนัดับของ THE และ QS Ranking (P/E) ในปี 

2562 จ านวน 1 สาขาวชิา ปี 2563 จ านวน 2 สาขา ปี 2564 จ านวน 3 สาขาวชิาวชิา ปี 2565 จ านวน 4 สาขาวชิา

วตัถปุระสงค์

1. เพือ่ใหม้หาวทิยาลัยขอนแกน่เป็นทีรู่จั้กในสงัคมนานาชาตซิ ึง่จะสง่ผลดตีอ่การจัดอนัดับของมหาวทิยาลัย (World Univesity Ranking)

2. เพือ่สง่เสรมิใหม้หาวทิยาลัยขอนแกน่มผีลงานวจัิยรว่มกบัมหาวทิยาลัยระดับโลก

3. เพือ่ผลักดันชือ่เสยีงของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ใหด้ขี ึน้ (Reputation)

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

สาขาวชิา

รองอธกิารบดฝ่ีายวจัิยและบัณฑติศกึษา

Ecological : ดา้นการรักษาระบบนเิวศ

9.2 การด าเนนิการเพือ่การจัดอนัดับ World University Ranking ทีส่งูขึน้

9.2.2 เพิม่ศักยภาพของมหาวทิยาลัยโดยการยกระดับงานวจัิยทีม่คีวามรว่มมอืกบัมหาวทิยาลัยระดับโลก เพือ่

ยกระดับการอา้งองิ (Citation)

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR71 จ านวนสาขาวชิาของมข. ไดรั้บการจัดอนัดับโดยการจัดอนัดับของ THE หรอื QS World University 

Ranking หรอื Academic Ranking อืน่ๆ

กลุม่ 1
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

12

13 แผนงาน/โครงการ
9.2.2 เพิม่ศักยภาพของ

มหาวทิยาลัยโดยการยกระดับ

งานวจัิยทีม่คีวามรว่มมอืกบั

มหาวทิยาลัยระดับโลก เพือ่

ยกระดับการอา้งองิ (Citation)

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

สาขาวชิาของ มข. ไดรั้บการจัดอนัดับโดยการจัดอนัดับของ THE หรอื QS Ranking หรอื Academic Ranking อืน่ๆ ประกอบดว้ย

1. สาขา Education

2. สาขา Clinical pre-clinical & health

3. สาขา Physical sciences

4. สาขา Life sciences

5. สาขา Social Sciences

6. สาขา Engineering & technology

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 9 การน ามหาวทิยาลัยสูค่วามเป็นนานาชาต ิ(Internationalization)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหวา่งวันที ่1 ตลุาคม 2563 - 30 กนัยายน 2564)

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

เป้าหมาย
5 ประเมนิสิน้

ปีงบประมาณ

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%)

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%) 

12

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

 - นักศกึษาชาวตา่งชาตทิีส่นใจมาศกึษาตอ่ ณ มหาวทิยาลัยขอนแกน่

ระยะเวลาด าเนนิการ

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

ไมร่ะบุ

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

ประเมนิสิน้ปีงบประมาณ (รอขอ้มลูนักศกึษาลงทะเบยีนในภาคเรยีนที ่1/2564)

ขอ้มลู ณ วันที ่26 เม.ย.64 มจี านวนนักศกึษาตา่งชาตแิบบ Degree (Full-time) จ านวน 490 คน

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

    การน ามหาวทิยาลัยไปสูก่ารจัดอนัดับ World University Ranking ทีส่งูขึน้นัน้ ในดา้นจ านวนนักศกึษาตา่งชาตเิป็นเกณฑท์ีส่ าคัญในการประเมนิ

การถกูจัดอนัดับ ดังนัน้ เพือ่ใหบ้รรลตุามเป้าหมายการพัฒนาความเป็นนานาชาต ิ(Internationalization) จงึไดม้กีลยทุธก์ารเพิม่จ านวนนักศกึษา

ตา่งชาตใิหม้ากขึน้

วตัถปุระสงค์

เพือ่เพิม่จ านวนนักศกึษาตา่งชาตแิบบ Degree (Full-time) ทัง้ระดับ ป.ตร ีและระดับบัณฑติศกึษาทีเ่พิม่ข ึน้

OKR72 รอ้ยละของจ านวนนักศกึษาตา่งชาตแิบบ Degree (Full-time) ทัง้ระดับ ป.ตร ีและระดับ

บัณฑติศกึษาทีเ่พิม่ข ึน้

รอ้ยละ

ผูช้ว่ยอธกิารบดฝ่ีายการตา่งประเทศ

Ecological : ดา้นการรักษาระบบนเิวศ

9.3 สรา้งความรว่มมอืและการพัฒนารว่มกนักบัประเทศในภมูภิาคอาเซยีน ทัง้ดา้นการเรยีนการสอน การวจัิย การ

บรกิารวชิาการรวมถงึการรว่มสรา้งนวัตกรรม

9.3.1 สรา้งความรว่มมอืและการพัฒนารว่มกนักบัภมูภิาคอาเซยีนและมหาวทิยาลัยในตา่งประเทศ โดยเนน้

มหาวทิยาลัยทีต่ดิอนัดับโลก และมหาวทิยาลัยในประเทศใกลเ้คยีง

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR72 รอ้ยละของจ านวนนักศกึษาตา่งชาตแิบบ Degree (Full-time) ทัง้ระดับ ป.ตร ีและระดับบัณฑติศกึษาที่

เพิม่ข ึน้

กลุม่ 2
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

13 แผนงาน/โครงการ
9.3.1 สรา้งความรว่มมอืและการ

พัฒนารว่มกนักบัภมูภิาคอาเซยีน

และมหาวทิยาลัยในตา่งประเทศ 

โดยเนน้มหาวทิยาลัยทีต่ดิอนัดับ

โลก และมหาวทิยาลัยในประเทศ

ใกลเ้คยีง

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
สรปุจ านวนนักศกึษา Full-time  ประจ าปีการศกึษา 2563 จ านวน ..488..คน  (ขอ้มลู ณ วันที ่22 เมษายน 2564) 

1) โครงการใหท้นุสนับสนุนบคุลากรจากประเทศในภมูภิาคอาเซยีนและอนุภมูภิาคลุม่แมน่ ้าโขง(GMS) 

     - ปี 2564 สนับสนุนทนุการศกึษาฯ จ านวน 43 ทนุ ตามประกาศ มข. ฉบับที ่588/2564

2) โครงการสนับสนุนทนุพระราชทานความชว่ยเหลอืแกร่าชอาณาจักรกมัพูชาดา้นการศกึษา

ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา สยามบรมราชกมุาร ี(ทนุพระเทพฯ)

     - ปี 2564 สนับสนุนทนุการศกึษาฯ จ านวน 9 ทนุ ตามประกาศ มข. ฉบับที ่528/2564

3) โครงการสนับสนุนทนุการศกึษาใหก้บัมหาวทิยาลัยใน สปป.ลาวรว่มกบัสถาบัน/องคก์รภายนอก

     - มผีูไ้ดรั้บทนุตาม MOU ทัง้ส ิน้ จ านวน 13 ราย (ปรญิญาเอก จ านวน 9 ราย ปรญิญาโท จ านวน4 ราย) 

       ตามประกาศ มข.ฉบับที ่2570/2562 

4) โครงการเพิม่สดัสว่นจ านวนนักศกึษาตา่งชาตเิชงิรกุ และ active recruitment

     - มกีารจัดกจิกรรม active recruitment ในรปูแบบ Virtual Open House ระหวา่งวันที ่13-14 มนีาคม 2564

       มจี านวนผูส้มัคร จ านวน 120 คน แบง่เป็น ผูส้มัครทีเ่ลอืกหลักสตูรแลว้ 52 คน 

       ผูส้มัครทีย่ังไมเ่ลอืกหลักสตูร 54 คน ผูส้มัครทีก่ด Submit ทัง้หมด 14 คน 

5) โครงการทนุสนับสนุนนักศกึษาตา่งประเทศนอกเหนือจาก ASEAN & GMS

     - สนับสนุนทนุการศกึษาไปแลว้ จ านวน 1 ทนุ แกนั่กศกึษาจากประเทศเนปาล ตัง้แตปี่ 2563 

       ตามประกาศ มข. ฉบับที ่971/2563
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 9 การน ามหาวทิยาลัยสูค่วามเป็นนานาชาต ิ(Internationalization)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหวา่งวันที ่1 ตลุาคม 2563 - 30 กนัยายน 2564)

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

เป้าหมาย
5 ประเมนิสิน้

ปีงบประมาณ

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%)

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%) 

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

1. นักศกึษาหรอืผูเ้รยีนชาวตา่งชาตแิบบ non-degree (Inbound exchange students/ learners)

2. นักศกึษาของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ทีศ่กึษาหรอืแลกเปลีย่นกบัสถาบันการศกึษาตา่งประเทศ แบบไมรั่บปรญิญา (Outbound exchange students)

ระยะเวลาด าเนนิการ

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ และสถาบัน/องคก์รตา่งประเทศ

ไมร่ะบุ

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

   ดว้ย มหาวทิยาลัยขอนแกน่มนีโยบายในดา้นการพัฒนาสูค่วามเป็นมหาวทิยาลัยนานาชาตติามประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่9 การน ามหาวทิยาลัยสูค่วาม

เป็นนานาชาต ิ(Internationalization) ซึง่ครอบคลมุการพัฒนาทัง้ดา้นการจัดการศกึษา การวจัิย และการบรกิาร ใหม้คีวามกา้วหนา้อยา่งกา้วกระโดด 

รวมทัง้การผลักดันใหม้หาวทิยาลัยขอนแกน่เป็นทีรู่จั้กในสงัคมนานาชาตซิ ึง่จะสง่ผลดตีอ่การจัดอนัดับของมหาวทิยาลัย  (World University 

Ranking) และเพือ่ใหบ้รรลตุามวัตถปุระสงคด์ังกลา่ว กองการตา่งประเทศในฐานะทีเ่ป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานดา้นการตา่งประเทศ จงึได ้

ด าเนนิโครงการเพิม่สดัสว่นจ านวนนักศกึษาตา่งชาตเิชงิรกุ และไดร้วบรวมขอ้มลูจ านวนนักศกึษาตา่งชาต ิ(Inbound) ทีเ่ขา้มาศกึษาใน

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ และนักศกึษามหาวทิยาลัยขอนแกน่ (Outbound) ทีเ่ดนิทางไปแลกเปลีย่น ณ ตา่งประเทศ  เพือ่น าผลทีไ่ดน้ าเสนอตอ่

ผูบ้รหิารเพือ่การตัดสนิใจ และการด าเนนิงานเชงิยทุธศาสตรผ์ลักดันใหม้หาวทิยาลัยขอนแกน่เป็นมหาวทิยาลัยชัน้น าระดับโลก World Class 

University

วตัถปุระสงค์

1. เพือ่น าผลทีไ่ดน้ าเสนอตอ่ผูบ้รหิารเพือ่การตัดสนิใจ  

2. เพือ่การด าเนนิงานเชงิยทุธศาสตรผ์ลักดันใหม้หาวทิยาลัยขอนแกน่เป็นมหาวทิยาลัยชัน้น าระดับโลก World Class University

OKR73 รอ้ยละของจ านวนนักศกึษาแบบ non-degree ทัง้ Outbound และ Inbound ระดับ ป.ตรแีละ

ระดับบัณฑติศกึษาทีเ่พิม่ข ึน้

รอ้ยละ

ผูช้ว่ยอธกิารบดฝ่ีายการตา่งประเทศ

Ecological : ดา้นการรักษาระบบนเิวศ

9.4 สรา้งความเป็นนานาชาตทัิง้ดา้นบคุลากร นักศกึษา และสภาพแวดลอ้ม (Environment)

9.4.1 สนับสนุนทนุการแลกเปลีย่นนักศกึษา ทัง้สว่นทีอ่อกไปศกึษาตอ่ และสว่นทีเ่ขา้มาศกึษาตอ่ใน

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ (Outbound & Inbound exchange fund)

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR73 รอ้ยละของจ านวนนักศกึษาแบบ non-degree ทัง้ Outbound และ Inbound ระดับ ป.ตรแีละระดับ

บัณฑติศกึษาทีเ่พิม่ข ึน้
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

12

13 แผนงาน/โครงการ
9.4.1 สนับสนุนทนุการ

แลกเปลีย่นนักศกึษา ทัง้สว่นที่

ออกไปศกึษาตอ่ และสว่นทีเ่ขา้

มาศกึษาตอ่ใน

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

(Outbound & Inbound 

exchange fund)

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

14.1 เนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรัสโควดิ-19 นักศกึษามหาวทิยาลัยขอนแกน่จงึไมส่ามารถเดนิทางไปยังสถาบันตา่งประเทศได ้

ดังนัน้ จงึไดว้างแผนจัดท าโครงการทีค่รอบคลมุถงึการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ เพือ่เปิดโอกาสใหนั้กศกึษามโีอกาสไดศ้กึษาในสถาบันตา่งประเทศ

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

สรปุผลการด าเนนิงาน ณ วันที ่22 เม.ย.64

     ปี         2563         2564   

Inbound     796          109

Outbound   367           45    

Total         1,163        154

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
สรปุผลการด าเนนิงาน ณ วันที ่22 เม.ย.64

                         2561            2562         2563         2564   

Inbound         1,431          1,467        796                 109

Outbound         590             783        367                   45    

Total               2,021          2,250          1,163            154

ด าเนนิกจิกรรม/โครงการเพือ่เพิม่จ านวนจ านวนนักศกึษาแบบ non-degree ทัง้ Outbound และ Inbound ดังนี้ 

1. โครงการแลกเปลีย่นนักศกึษา ณ ตา่งประเทศ 

      -  อยูร่ะหวา่งการจัดท าประกาศหลักเกณฑก์ารใหท้นุสนับสนุนการแลกเปลีย่นนักศกึษากบัสถาบัน

ตา่งประเทศ 

(Outbound student exchange scholarship) เพือ่เปิดโอกาสใหนั้กศกึษาระดับปรญิญาตรไีดม้โีอกาส

เขา้รว่มการศกึษาในสถาบันตา่งประเทศทัง้ในรปูแบบการเดนิทางไป ณ ตา่งประเทศและแบบเสมอืนจรงิ (Virtual)

     - ไดม้กีารเสนอชือ่นักศกึษามหาวทิยาลัยขอนแกน่เขา้รว่มโครงการแลกเปลีย่นซึง่มกี าหนดเดนิทางไปในชว่ง

เดอืนตลุาคม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสถานกาณ์โควดิ-19 ไดแ้ก ่Kumamoto University (2 ราย) , MIE University 

(1ราย) , 

Ryukyus University (1ราย),Niigata University (2 ราย),Oita University (online 1 ราย)

2.  โครงการ USAC

       - ฝ่ายการตา่งประเทศ น าโดย ผศ.ดร.อจัฉราวรรณ โตภาคงาม ผูช้ว่ยอธกิารบดฝ่ีายการตา่งประเทศ 

รว่มกบัคณาจารยจ์ากคณะแพทยศาสตร ์คณะทันตแพทยศาสตร ์คณะพยาบาลศาสตร ์และ

คณะเภสชัศาสตร ์จัดการเรยีนการสอนในรายวชิา Spring Virtual Global Health Experience 

(Pilot program not-for-credit) โดยเป็นความรว่มมอืกบัโครงการยแูสค 

(University Study Abroad Consortium: USAC) และ Clemson University ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

ระหวา่งวันที ่15-19 มนีาคม 2564 โดยมนัีกศกึษาจาก Clemson University จ านวน 12 คน 

และนักศกึษามหาวทิยาลัยขอนแกน่จ านวน 14 คน เขา้รว่มเรยีนในวชิาดังกลา่ว

3.  โครงการแลกเปลีย่น
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 10 การบรหิารโดยใชห้ลักธรรมาภบิาล (Good Governance)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

เป้าหมาย
4 ประเมนิสิน้

ปีงบประมาณ

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%)

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%) 

12

13 แผนงาน/โครงการ
10.1.1 การด าเนนิการดว้ยตนเอง

และการเป็นตัวอยา่งในการน า

หลักการประเมนิคณุธรรมและ

ความโปรง่ใสในการด าเนนิงาน

ของหน่วยงานภาครัฐมาใชใ้นการ

บรหิารงานของอธกิารบดี

14

-

ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

OKR74 ผลการประเมนิคณุลักษณะของอธกิารบดี

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

ระยะเวลาด าเนนิการ

สถานทีด่ าเนนิการ

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

ไมม่ี

วตัถปุระสงค์

ไมม่ี

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

คะแนน

อธกิารบดี

Spiritual : ดา้นการปลกูฝังจติวญิญาณความเป็นมหาวทิยาลัยขอนแกน่

10.1 วางระบบการบรหิารจัดการดว้ยหลักธรรมาภบิาล ใหเ้กดิท่ัวทัง้มหาวทิยาลัย (Good Governance for all 

Units)

10.1.1 การด าเนนิการดว้ยตนเองและการเป็นตัวอยา่งในการน าหลักการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการ

ด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐมาใชใ้นการบรหิารงานของอธกิารบดี

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR74 ผลการประเมนิคณุลักษณะของอธกิารบดี
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 10 การบรหิารโดยใชห้ลักธรรมาภบิาล (Good Governance)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

เป้าหมาย
89 92.1

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) ระดับ 5 103.48

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%) 

-

OKR75 ผลการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA โดย

ส านักงาน ป.ป.ช.

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

บคุลากร นักศกึษามหาวทิยาลัยขอนแกน่

ระยะเวลาด าเนนิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

    ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิ(ส านักงาน ป.ป.ช.) ไดด้ าเนนิโครงการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการ

ด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) มาตัง้แตปี่งบประมาณ พ.ศ. 2559 และในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 ไดม้กีารปรับปรงุแนวทางการประเมนิ จากการศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูทางวชิาการเกีย่วกบัเครือ่งมอืวัดเกีย่วกบัคณุธรรม ความโปรง่ใส และการ

ทจุรติในหน่วยงานภาครัฐจากทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ทัง้นี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ไดพั้ฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศรองรับการประเมนิคณุธรรม

และความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) เพือ่เป็นศนูยก์ลางในการเก็บ

รวบรวมขอ้มลูทีทั่นสมัย สามารถบรหิารจัดการขอ้มลูไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่จะท าใหก้ารด าเนนิการประเมนิสามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็วและเป็น

มาตรฐานเดยีวกนัท่ัวประเทศ อกีทัง้ยังสามารถก ากบัตดิตามการประเมนิ ไดอ้ยา่งทันสถานการณ์รวมไปถงึสามารถวเิคราะหแ์ละประมวลผลการประเมนิ

ไดอ้ยา่งอตัโนมัต ิตอบสนองตอ่การน าขอ้มลูไปสูก่ารปรับปรงุหน่วยงานทีรั่บการประเมนิ และการวางแผนในการป้องกนัการทจุรติตอ่ไปไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

     ในสว่นของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ไดม้กีารด าเนนิการตามมาตรการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบมาอยา่งตอ่เนื่องตัง้แตปี่ 

พ.ศ. 2548 จนถงึปัจจบุัน อาทเิชน่ การจัดการเรือ่งรอ้งเรยีนและการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร การมอบอ านาจ การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่น

รว่มในการแสดงความคดิเห็น และรว่มตดิตามผลการปฏบิัตริาชการ การควบคมุและการบรหิารความเสีย่ง อยา่งไรก็ตามเพือ่ใหม้คีวามสอดคลอ้ง และ

เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ ส านักงาน ป.ป.ช. มหาวทิยาลัยขอนแกน่ จงึน าหลักการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิการของ

หน่วยงานภาครัฐมาใชใ้นการบรหิารงานท่ัวทัง้มหาวทิยาลัย โดยมคีวามมุง่หวังใหส้ามารถป้องกนัการทจุรติและยกระดับคณุธรรม และความโปรง่ใสใน

การด าเนนิงานของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ใหส้งูขึน้

วตัถปุระสงค์

เพือ่ใหส้ามารถป้องกนัการทจุรติและยกระดับคณุธรรม และความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ใหส้งูขึน้

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

รอ้ยละ

อธกิารบดี

Spiritual : ดา้นการปลกูฝังจติวญิญาณความเป็นมหาวทิยาลัยขอนแกน่

10.1 วางระบบการบรหิารจัดการดว้ยหลักธรรมาภบิาล ใหเ้กดิท่ัวทัง้มหาวทิยาลัย (Good Governance for all 

Units)

10.1.2 น าหลักการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิการของหน่วยงานภาครัฐมาใชใ้นการ

บรหิารงานท่ัวทัง้มหาวทิยาลัย

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR75 ผลการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA โดยส านักงาน 

ป.ป.ช.

กลุม่ 1
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

12

13 แผนงาน/โครงการ
10.1.2 น าหลักการประเมนิ

คณุธรรมและความโปรง่ใสในการ

ด าเนนิการของหน่วยงานภาครัฐ

มาใชใ้นการบรหิารงานท่ัวทัง้

มหาวทิยาลัย

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ไดค้ะแนนการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไดผ้ลประเมนิ 92.1 คะแนน (ระดับ A) โดย

ผลการประเมนิตามตัวชีว้ัดการประเมนิ 10 ตัวชีว้ัด ดังนี้ โดยมผีลการประเมนิตามเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิ 3 เครือ่งมอื 

  1) ผลการประเมนิตามแบบวัดการรับรูข้องผูม้สีว่นไดเ้สยีภายใน (Internal Integrity and Transparency  Assessment : IIT) จ านวน 5 ตัวชีว้ัด 

ไดค้ะแนนเฉลีย่ รอ้ยละ 88.62 

  2) ผลการประเมนิตามแบบวัดการรับรูข้องผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) จ านวน 3 ตัวชีว้ัด 

ไดค้ะแนนเฉลีย่ รอ้ยละ 94.33 

  3) แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) จ านวน 2 ตัวชีว้ัด ไดค้ะแนนเฉลีย่ รอ้ย

ละ 97.78

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566

เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 11 เสรมิสรา้งความรว่มมอืเพือ่การพัฒนา (Collaboration/Coordination Projects)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 

คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

เป้าหมาย

เริม่ด าเนนิการ

กอ่สรา้ง

เริม่ด าเนนิการ

กอ่สรา้ง

ไมร่ะบุ

OKR76 ความกา้วหนา้ของโครงการ (Medical HUb)

ระยะเวลาด าเนนิการ

สถานทีด่ าเนนิการ

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

   มหาวทิยาลัยขอนแกน่ไดต้ระหนักถงึปัญหาดา้นสาธารณสขุและสขุภาพของประชาชน และมตขิองคณะรัฐมนตร ีดว้ยเหตทุีม่หาวทิยาลัยมคีณะ

แพทยศาสตร ์ โรงพยาบาลศรนีครนิทร ์ ทีไ่ดเ้ปิดท าการรักษาใหก้ารบรกิารรักษาดแูลสขุภาพของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากวา่ 50 ปี 

สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรม์หาวทิยาลัยขอนแกน่

   สภามหาวทิยาลัยคราวประชมุครัง้ที ่8/2550 เมือ่วันที ่3 ตลุาคม 2550 ไดม้ขีอ้เสนอแนะให ้มหาวทิยาลัยขอนแกน่ก าหนดทศิทางทีช่ดัเจนในการ

พัฒนาเพือ่รองรับการเปลีย่นแปลงทีก่ าลังจะเกดิขึน้ และผลักดันใหส้ามารถยนืหยัดและแขง่ขันไดอ้ยา่งทันการณ์และเหมาะสม รวมทัง้เป็นกรอบ

ทศิทางและแผนแมบ่ทในการพัฒนามหาวทิยาลัยในระยะยาว ตอ่มา ทีป่ระชมุสภามหาวทิยาลัยครัง้ที ่4/2551 เมือ่วันที ่2 เมษายน 2551 ไดอ้นุมัต ิ

หลักการใหค้ณะแพทยศาสตรศ์กึษาความเป็นไปได ้และรเิริม่โครงการจัดตัง้ศนูยค์วามเป็นเลศิทางการแพทยต์ตยิภมูเิฉพาะทาง โดยใหส้อดคลอ้งกบั

แผนระยะยาวของมหาวทิยาลัย และใหส้ามารถตอบสนองตอ่ปัญหาสขุภาพของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   จากแผนยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลัยขอนแกน่ พ.ศ.2562-2566 ทีจ่ะก าหนดใหม้โีครงการขนาดใหญท่ีเ่ป็นความรว่มมอืของหลายสว่นงาน ภายใต ้

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่11 เสรมิสรา้งความรว่มมอืเพือ่การพัฒนา (Collaboration/Coordination Projects) โดยเป็นโครงการหลักส าหรับกลุม่

วทิยาศาสตรส์ขุภาพ เพือ่สรา้งศนูยก์ลางบรกิารทางการแพทยท์ีม่ขีนาดใหญ ่และทันสมัยทีส่ดุในเอเชยี เนน้การใชป้ระโยชน์เพือ่การบรกิาร การวจัิย 

การจัดการศกึษา ของคณะในศนูยว์ทิยาศาสตรส์ขุภาพทกุคณะ นอกจากนี้ยังสามารถรว่มกบัคณะอืน่ ๆ นอกศนูยว์ทิยาศาสตรส์ขุภาพ เชน่ คณะ

วศิวกรรมศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์เพือ่การพัฒนานวัตกรรมดา้นการแพทย ์(Innovation healthcare center) และรว่มกบั

คณะเกษตรศาสตร ์คณะเทคโนโลย ีเพือ่พัฒนาดา้นอาหารปลอดภัยและอาหารสขุภาพส าหรับโรงพยาบาลของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ไดอ้กีดว้ย

วตัถปุระสงค์

  1) เพือ่พัฒนาการเรยีนการสอน การวจัิยดา้นวทิยาศาสตรส์ขุภาพ  มหาวทิยาลัยขอนแกน่ โดยเนน้ความเป็นเลศิเฉพาะทางทางการแพทย ์และการ

ใหบ้รกิารรว่มกบัการเรยีนการสอนและการวจัิยทีค่รบวงจร โดยรว่มมอืกบัคณะวชิา และศนูยส์าขาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

  2) เพือ่มุง่สูค่วามเป็นศนูยบ์รกิารการแพทยเ์ฉพาะทางชัน้เลศิ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ดา้นการสรา้งความสามารถทางการแขง่ขันระหวา่งประเทศของ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

0

รองอธกิารบดฝ่ีายบรหิาร

Spiritual : ดา้นการปลกูฝังจติวญิญาณความเป็นมหาวทิยาลัยขอนแกน่

11.1 จัดท าโครงการขนาดใหญร่ว่มกนัระหวา่งคณะ

11.1.1 โครงการศนูยก์ลางบรกิารทางการแพทย ์(Medical hub)

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR76 ความกา้วหนา้ของโครงการ (Medical HUb)

กลุม่ 2
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%)

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%) 

12

13 แผนงาน/โครงการ

11.1.1 โครงการศนูยก์ลางบรกิาร

ทางการแพทย ์(Medical hub)

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

โครงการกอ่สรา้งอาคารศนูยบ์รกิารทางการแพทยช์ัน้เลศิ (Medical Hub) เป็นโครงการขนาดใหญท่ีส่ดุของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ จะเริม่กอ่สรา้งใน

เร็วๆ นี้ ในวงเงนิกอ่สรา้ง  4,000 ลา้นบาท  บนพืน้ทีป่ระมาณ 32 ไร ่ โดยม ีบรษัิทครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) เป็นผูก้อ่สรา้ง บรษัิท

สถาปนกิ 110 จ ากดั เป็นผูอ้อกแบบ และ บรษัิท เอทที ีคอนซลัแตนท ์จ ากดั เป็นผูค้วบคมุโครงการ เมือ่กอ่สรา้งแลว้เสร็จจะเป็นโครงการทีจ่ะ

กอ่ใหเ้กดิประโยชน์อยา่งยิง่ตอ่ประชาชนในภมูภิาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถงึภมูภิาคขา้งเคยีง

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 11 เสรมิสรา้งความรว่มมอืเพือ่การพัฒนา (Collaboration/Coordination Projects)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

เป้าหมาย

7 7

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR77 จ านวนโครงการดา้นเกษตรอจัฉรยิะทีม่กีารบรูณาการคณะวชิาจนเกดิการด าเนนิงานในรปูแบบวสิาหกจิ

กลุม่ 1

โครงการ

รองอธกิารบดฝ่ีายวจัิยและบัณฑติศกึษา

Spiritual : ดา้นการปลกูฝังจติวญิญาณความเป็นมหาวทิยาลัยขอนแกน่

11.1 จัดท าโครงการขนาดใหญร่ว่มกนัระหวา่งคณะ

11.1.2 โครงการฟารม์อจัฉรยิะ (Smart farming)

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

       การท าเกษตรอจัฉรยิะ คอืการท าเกษตรในยคุใหมย่คุดจิทัิลตามไทยแลนด ์4.0 ดว้ยการน าเทคโนโลย ีเครือ่งจักร นวัตกรรมตา่ง ๆ ทีม่คีวาม

แมน่ย าสงูเขา้มาใชใ้นการท างาน ทีส่ าคัญตอ้งปลอดภัยทัง้ตอ่เกษตรกร สิง่แวดลอ้มและผูบ้รโิภค โดยมเีป้าหมายเพือ่ชว่ยในการเพิม่ผลผลติไดอ้ยา่ง

มปีระสทิธภิาพสงัเคราะห ์สรา้งทักษะการวางแผน ออกแบบ และบรหิารจัดการฟารม์อจัฉรยิะ ทัง้ในเชงิเทคนคิและเชงิเศรษฐศาสตรอ์ยา่งเหมาะสม 

โดยใชเ้ครือ่งมอืทีทั่นสมัย เชน่ อปุกรณ์ตรวจวัดขอ้มลูการเกษตรจากระยะใกล ้(ในฟารม์) และระยะไกล (ดว้ยอากาศยานและดาวเทยีม) เพือ่สรา้ง

ขอ้มลูฟารม์ ระบบสือ่สารและโครงขา่ยขอ้มลูการเกษตรแบบไรส้ายภายในฟารม์ ระบบประมวลผลและวเิคราะหภ์าพถา่ยตน้พชืและดนิเพือ่แปลงเป็น

ขอ้มลูการเกษตร คอมพวิเตอร ์และอปุกรณ์เคลือ่นทีด่ว้ยแอฟพคิเคชัน่ เป็นการท างานทีส่อดลคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงในโลกยคุปัจจบุัน 

       ดังนัน้ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ มหาวทิยาลัยทีใ่หค้วามส าคัญดา้นการวจัิย จงึเกดิความสนใจสรา้งพืน้ทีก่ารวจัิยและการสรา้งองคค์วามรู ้สรา้ง

เทคโนโลย ีและนวัตกรรม ทางดา้นเกษตรแมน่ย า(precision agriculture)  เกษตรปลอดภัย (Smart organic) การผลติอนิทรยีอ์จัฉรยิะ(Smart 

organic Farm)  นอกจากนี้ยังสามารถสรา้งฟารม์เกษตรทีใ่ชหุ้น่ยนตใ์นระบบการผลติ (Farming Robots agriculture) และสรา้งฟารม์โคนมอจัฉรยิะ

ทีใ่ชหุ้น่ยนตใ์น ใหก้บันักวจัิย นักศกึษา และเกษตรกร เพือ่ตัดสนิใจและควบคมุการปลกูพชื เครือ่งจักรกลเกษตรทีม่คีวามแมน่ย าสงู เพือ่ใหนั้กวจัิย

ตอ้งมพีืน้ทีท่ าการ เพือ่ศกึษาองคค์วามรู ้สรา้งเทคโนโลย ีและนวัตกรรม ใหทั้นกบัการเปลีย่นแปลงโลกยคุใหม ่รวมถงึการเพิม่ประสบการณ์และ

ความสามารถในการผลติเกษตรยคุใหม ่เพือ่รองรับงานในภาคอตุสาหกรรมและตอ้งการผลติบัณฑติพันธใ์หมท่ีม่ศีักยภาพมากขึน้ 

วตัถปุระสงค์

     1. เพือ่ศกึษาสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมตอ่การเจรญิเตบิโตของพชืและสตัวใ์นสภาพควบคมุ ไดแ้ก ่วัสดปุลกู การใหน้ ้า การใหธ้าตอุาหาร อณุหภมูิ

 และแสง

     2. เพือ่พัฒนา/เลอืก ชนดิพชืและพันธุพ์ชืทีเ่หมาะส าหรับการผลติภายใตส้ภาพควบคมุ 

     3. เพือ่แสวงหาวธิกี าหนดคณุลักษณะของระบบและการออกแบบอปุกรณ์ควบคมุ

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

อาจารย ์/ ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน

ระยะเวลาด าเนนิการ

1 ปี (ตลุาคม 2563 - กนัยายน 2564)

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

10,000,000

OKR77 จ านวนโครงการดา้นเกษตรอจัฉรยิะทีม่กีารบรูณาการคณะวชิาจนเกดิการด าเนนิงานในรปูแบบ

วสิาหกจิ
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) ระดับ 4 100

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%) 

12

13 แผนงาน/โครงการ
11.1.2 โครงการฟารม์อจัฉรยิะ 

(Smart farming)

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

ผลผลติทีเ่กดิจากโครงการดา้นเกษตรอจัฉรยิะทีม่กีารบรูณาการคณะวชิาจนเกดิการด าเนนิงานในรปูแบบวสิาหกจิ ประกอบดว้ย

1. นมอดัเม็ด A2+

2. แคลเซยีมเสรมิอาหาร More Cal+

3. ซปุไกบ่า้นสกดั และซปุไกส่กดัเคเคยวูันโลวย์รูกิ แบบขวดและถว้ย สตูรธรรมดาและใสก่ญัชง

4. Cannabis tea ชาแคนนาบสิ 

5. portable sensor ตรวจคณุภาพดนิ ปุ๋ ย และหญา้หมักคา่ทีว่ัดได ้อณุหภมู ิความชืน้ ความเป็นกรด-ดา่ง

6. ไขแ่ดงผงปรงุรส โรยขา้ว 

7. สารสกดัอลับมูนิ จากไขไ่กพ่ืน้เมอืง

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
1. นักวจัิยทีอ่ยูต่า่งคณะวชิารว่มมอืกนัเขยีนขอ้เสนอโครงการ

2. นักวจัิยเสนอขอ้เสนอโครงการ 

3. คณะกรรมการพจิารณาจัดสรรงบประมาณเพือ่การวจัิย

3. ตดิตามประเมนิผลการด าเนนิงาน

4. สง่เสรมิสนับสนุนการน าผลผลติไปใชป้ระโยชน์
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566

เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 11 เสรมิสรา้งความรว่มมอืเพือ่การพัฒนา (Collaboration/Coordination Projects)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 

คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

เป้าหมาย

2 ประเมนิสิน้

ปีงบประมาณ

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR78 จ านวนสมาชกิประเทศในลุม่น ้าโขงทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมทางดา้นศลิปวัฒนธรรมของมหาวทิยาลัยขอนแกน่

กลุม่ 1

ประเทศ

รองอธกิารบดฝ่ีายศลิปวัฒนธรรมและเศรษฐกจิสรา้งสรรค์

Spiritual : ดา้นการปลกูฝังจติวญิญาณความเป็นมหาวทิยาลัยขอนแกน่

11.1 จัดท าโครงการขนาดใหญร่ว่มกนัระหวา่งคณะ

11.1.3 โครงการศลิปวัฒนธรรมและเศรษฐกจิสรา้งสรรค์

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

   พันธกจิทางดา้นการท านุบ ารงุศลิปวัฒนธรรมของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ เป็นอกีพันธกจิหลักทีท่างมหาวทิยาลัยขอนแกน่ไดใ้หค้วามส าคัญอกีพันธ

กจิหนึง่ทีม่เีป้าหมายในการเป็นศนูยก์ลางดา้นการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูสง่เสรมิศลิปวัฒนธรรมและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ของอสีาน โดยอาศัยแนวคดิชมุชน 3 

ประสาน เพือ่ใหเ้กดิการบรูณาการทนุในลักษณะตา่งๆ รว่มกนั ประกอบไปดว้ย 1.ทนุวัฒนธรรม (ชมุชนหมูบ่า้นดัง้เดมิ) 2.ทนุการจัดการความรู ้(ชมุชน

มหาวทิยาลัย)และทนุธรุกจิ/เศรษฐกจิ (ชมุชนเมอืง) ซึง่ในระยะทีผ่า่นมาศนูยว์ัฒนธรรมไดร้เิริม่เปิดพืน้ทีแ่หลง่เรยีนรูท้างวัฒนธรรมรว่มกบัชมุชนและ

เครอืขา่ยการเรยีนรูต้า่งๆ อาท ิเครอืขา่ยวัฒนธรรมชมุชนโดยรอบมหาวทิยาลัย  เครอืขา่ยเทศบาลนครขอนแกน่ เครอืขา่ยสโมสรนักเขยีนภาคอสีาน 

เครอืขา่ยศลิป์สรา้งสรรคข์อนแกน่ว รวมถงึเครอืขา่ยศลิปินมรดกอสีานและวัฒนธรรมสมัพันธท์ีก่ระจายอยูท่ั่วภาคอสีานและในพืน้ทีแ่หง่อืน่ๆ ท่ัวประเทศ

 โดยการบรูณการกจิกรรมดา้นศลิปวัฒนธรรมเขา้กบักระบวนการเรยีนการสอนในระดับตา่งๆ เพือ่กอ่ใหเ้กดิการเรยีนรูว้ถิวีัฒนธรรมชมุชนผา่นศลิปะ 

วัฒนธรรม ประเพณี อกีทัง้ยังกระตุน้ใหเ้กดิความรัก ความภาคภมูใิจ และสรา้งแรงจงูใจทีจ่ะอนุรักษ์ และฟ้ืนฟศูลิปวัฒนธรรมในทอ้งถิน่อสีาน ทนุการ

จัดการความรู ้(ชมุชนมหาวทิยาลัย) ซึง่ถอืเป็นปัจจัยส าคัญในการน ามาซึง่ความส าคัญของการสรา้งองคค์วามรูท้างดา้นศลิปวัฒนธรรมทีม่รีากฐานมา

จากการศกึษา วจัิย การเรยีนการสอน ซึง่จะเกดิขึน้ไมไ่ดห้ากขาดความรว่มมอืของคณะ/หน่วยงานภายในมหาวทิยาลัย 

   ฝ่ายศลิปวัฒนธรรมและเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์และศนูยว์ัฒนธรรมจงึไดเ้ล็งเห็นถงึความส าคัญในการสรา้งความรว่มมอืใหเ้กดิภายในมหาวทิยาลัยใน

การพัฒนาองคค์วามรู ้ตลอดจนโครงการ/กจิกรรมทางดา้นศลิปวัฒนธรรมของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ จงึไดก้ าหนดรปูแบบการจัดกจิกรรมทางดา้น

ศลิปวัฒนธรรมทีเ่ป็นความรว่มมอืของคณะ/หน่วยงานภายใหม้หาวทิยาลัย ใหเ้ป็นทีย่อมรับในระดับภมูภิาคและระดับประเทศในอนาคตตอ่ไป

วตัถปุระสงค์

1. เพือ่สรา้งความรว่มมอืทางดา้นศลิปวัฒนธรรมกบักลุม่ประเทศในลุม่น ้าโขง

2. เพือ่สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืกบัชมุชน หน่วยงานและองคก์รภายในประเทศ

3. เพือ่สรา้งผลติภัณฑเ์ชงิสรา้งสรรคเ์พือ่ใหเ้กดิมลูคา่ทางเศรษฐกจิ

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

สมาชกิในประเทศกลุม่ลุม่น ้าโขง

ระยะเวลาด าเนนิการ

1 ปี งบประมาณ

สถานทีด่ าเนนิการ

ไมร่ะบุ

OKR78 จ านวนสมาชกิประเทศในลุม่น ้าโขงทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมทางดา้นศลิปวัฒนธรรมของ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

152

https://kku.world/okr2564


แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%)

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%) 

12

13 แผนงาน/โครงการ

11.1.3 โครงการศลิปวัฒนธรรม

และเศรษฐกจิสรา้งสรรค์

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

เนื่องจากเกดิการระบาดของไวรัส โควดิ-19 ท าใหก้ารด าเนนิการรว่มกบักลุม่ประเทศในลุม่น ้าโขงไมส่ามารถด าเนนิการได ้

แนวทางการแกไ้ขปัญหา ปรับแผนงานโดยการด าเนนิการรว่มกนัผา่นทางออนไลน์

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566

เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 11 เสรมิสรา้งความรว่มมอืเพือ่การพัฒนา (Collaboration/Coordination Projects)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 

คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

เป้าหมาย

8 10

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) ระดับ 5 125

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%) 

ไมร่ะบุ

OKR79 จ านวนเครอืขา่ยชมุชนโดยรอบมหาวทิยาลัยในการมสีว่นรว่มในกจิกรรมทางดา้นศลิปวัฒนธรรม

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

ชมุชนรอบรัว้มหาวทิยาลัยขอนแกน่ และชมุชนใกลเ้คยีงทีส่ามารถเขา้รว่มกจิกรรม

ระยะเวลาด าเนนิการ

1 ปี งบประมาณ

สถานทีด่ าเนนิการ

ชมุชนโดยรอบมหาวทิยาลัยขอนแกน่

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

 ในปัจจบุัน มหาวทิยาลัยขอนแกน่ มชีมุชนตัง้อยูโ่ดยรอบ เพือ่เป็นการเชือ่มความสมัพันธร์ะหวา่งมหาวทิยาลัยและชมุชนใหม้คีวามเขา้ใจซึง่กนัและกนั

 สง่เสรมิการพัฒนาชมุชนทัง้ในเรือ่งของขนบธรรมเนียม ประเพณี และภมูปัิญญาทอ้งถิน่สูก่ารพัฒนาใหเ้ป็นชมุชนสรา้งสรรค์

วตัถปุระสงค์

1. เพือ่สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืกบัชมุชน หน่วยงานและองคก์รภายในประเทศ

2. เพือ่สรา้งความสมัพันธก์บัชมุชนรอบรัว้มหาวทิยาลัย

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

ชมุชน

รองอธกิารบดฝ่ีายศลิปวัฒนธรรมและเศรษฐกจิสรา้งสรรค์

Spiritual : ดา้นการปลกูฝังจติวญิญาณความเป็นมหาวทิยาลัยขอนแกน่

11.1 จัดท าโครงการขนาดใหญร่ว่มกนัระหวา่งคณะ

11.1.3 โครงการศลิปวัฒนธรรมและเศรษฐกจิสรา้งสรรค์

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR79 จ านวนเครอืขา่ยชมุชนโดยรอบมหาวทิยาลัยในการมสีว่นรว่มในกจิกรรมทางดา้นศลิปวัฒนธรรม

กลุม่ 2
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

12

13 แผนงาน/โครงการ

11.1.3 โครงการศลิปวัฒนธรรม

และเศรษฐกจิสรา้งสรรค์

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

เนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 จงึเป็นอปุสรรคตอ่การด าเนนิงาน โดยมแีนวทางแกไ้ขโดยการปรับแผนการด าเนนิงานใหส้อดคลอ้ง

กบันโยบายของรัฐบาลซึง่ยังยดึประเพณีใหค้งอยู่

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

1. ชมุชนวัดป่าอดลุยสราม

2. ชมุชนสามเหลีย่ม

3. ชมุชนศรฐีาน

4. ชมุชนหนองแวงตาชู

5. ชมุชนแกน่พยอม

6. ชมุชนแกน่ทอง

7. บา้นหนองกงุ

8. บา้นหนองหนิ

9. บา้นหวัทุง่

10. ชมุชนโคกนางาม

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566

เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 11 เสรมิสรา้งความรว่มมอืเพือ่การพัฒนา (Collaboration/Coordination Projects)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 

คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

เป้าหมาย

20 52

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) ระดับ 5 260

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%) 

12

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR80 จ านวนผลติภัณฑแ์ละงานบรกิารเชงิสรา้งสรรคท์ีก่อ่ใหเ้กดิมลูคา่ทางเศรษฐกจิ โดยเชือ่มโยงกบัการเรยีน

การสอนทีส่ง่เสรมิการเรยีนรูจ้ากชมุชน

กลุม่ 2

ผลงาน

รองอธกิารบดฝ่ีายศลิปวัฒนธรรมและเศรษฐกจิสรา้งสรรค์

Spiritual : ดา้นการปลกูฝังจติวญิญาณความเป็นมหาวทิยาลัยขอนแกน่

11.1 จัดท าโครงการขนาดใหญร่ว่มกนัระหวา่งคณะ

11.1.3 โครงการศลิปวัฒนธรรมและเศรษฐกจิสรา้งสรรค์

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

ศลิปวัฒนธรรม และความรู ้ ภมูปัิญญาทอ้งถิน่อสีาน  ถอืวา่เป็นศลิปวัฒนธรรม  และความรูท้ีโ่ดดเดน่  มศีักยภาพทีจ่ะน าไปวจัิยและพัฒนาตอ่ยอดเพือ่

สรา้งมลูคา่เพิม่ทางดา้นเศรษฐกจิใหก้บัชมุชนและประเทศได ้ซึง่การตอ่ยอดและสรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัศลิปวัฒนธรรม และองคค์วามรูเ้หลา่นัน้  

จ าเป็นตอ้งอาศัยนักวชิาการและผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นการวจัิย เทคโนโลยแีละการออกแบบเพือ่จะน าเอาความรู ้ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ ศลิปวัฒนธรรมมาวจัิย

เพือ่สรา้งผลติภัณฑแ์ลว้ใชค้วามรูใ้นดา้นการออกแบบและเทคโนโลย ีเพือ่นวัตกรรมใหมท่ีม่มีลูคา่เพิม่ใหผ้ลติภัณฑ ์

การสรา้งเศรษฐกจิของภมูภิาคจงึเนน้เรือ่งการสรา้งพืน้ทีใ่นการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และการสรา้งมลูคา่เพิม่ของงานศลิปวัฒนธรรมและภมูปัิญญาทอ้งถิน่

อสีาน โดยใชแ้นวคดิของเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์ และเชือ่มโยงองคค์วามรู ้สูภ่มูภิาคอาเซยีนและนานาชาตไิด ้อกีทัง้การดงึเอา “เสน่หท์างวัฒนธรรม” ที

แฝงอยูใ่นชมุชนผา่นศลิปวัฒนธรรมและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ สรา้งเป็นชิน้งาน/ผลติภัณฑ ์โดยใชเ้ทคโนโลยสีมัยใหมผ่สมผสานภมูปัิญญาดัง้เดมิ

วตัถปุระสงค์

1. เพือ่สรา้งผลติภัณฑเ์ชงิสรา้งสรรคเ์พือ่ใหเ้กดิมลูคา่ทางเศรษฐกจิ

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

เครอืขา่ยดา้นศลิปวัฒนธรรม

ระยะเวลาด าเนนิการ

1 ปีงบประมาณ

สถานทีด่ าเนนิการ

ไมร่ะบุ

OKR80 จ านวนผลติภัณฑแ์ละงานบรกิารเชงิสรา้งสรรคท์ีก่อ่ใหเ้กดิมลูคา่ทางเศรษฐกจิ โดยเชือ่มโยงกบั

การเรยีนการสอนทีส่ง่เสรมิการเรยีนรูจ้ากชมุชน

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

1. โครงการอบรมสรา้งสรรคผ์ลงานประตมิากรรม (โฮมดนิ ครัง้ที1่) มหาวทิยาลัยขอนแกน่นี้เป็นพืน้ทีส่ว่นกลางของทัง้ชมุชน และเชือ่มโยงเครอืขา่ย

ในลุม่น ้าโขง และในอาเซยีนไดอ้ยา่งด ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่กจิกรรมทางศลิปวัฒนธรรม ซึง่เปิดกวา้งใหก้บัประชาชน นสิติ นักศกึษาไดม้สีว่นรว่ม”  ซึง่

มผีลงานจ านวน 51 ชิน้

2. โครงการปรับปรงุภมูทัิศน์โรงเรยีนสหีราชเดโชชยั
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

13 แผนงาน/โครงการ

11.1.3 โครงการศลิปวัฒนธรรม

และเศรษฐกจิสรา้งสรรค์

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566
เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 11 เสรมิสรา้งความรว่มมอืเพือ่การพัฒนา (Collaboration/Coordination Projects)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 
คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

เป้าหมาย

5 21

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) ระดับ 5 420

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%) 

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR81 จ านวนนวัตกรรมทีส่ามารถบรกิารประชาชนผา่นระบบ Smart City Application (สะสม)

กลุม่ 2

ผลงาน

รองอธกิารบดฝ่ีายดจิทัิล

Spiritual : ดา้นการปลกูฝังจติวญิญาณความเป็นมหาวทิยาลัยขอนแกน่

11.1 จัดท าโครงการขนาดใหญร่ว่มกนัระหวา่งคณะ

11.1.4 โครงการเมอืงอจัฉรยิะ (KKU Smart City : KKUSC)

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

ตามที ่มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ไดรั้บงบประมาณสนับสนุนจากส านักงบประมาณ ภายใตโ้ครงการ big rock project งบประมาณกลางปี 2560 ในการ

ด าเนนิการจัดท า smart city โดยมรีะบบควบคมุกลางดแูลภาพรวมทัง้ความปลอดภัย สขุภาพ และสิง่แวดลอ้ม ผา่นระบบ CCTV Drone และมกีาร

สรา้งระบบ Application เพือ่รองรับ smart city ดังกลา่ว ซึง่จะเป็นประโยชน์กบัประชาคมในมหาวทิยาลัยขอนแกน่และประชาชนท่ัวไปในการก ากบั 

ตดิตาม ตรวจสอบระบบความปลอดภัย สขุภาพ และสิง่แวดลอ้ม

วตัถปุระสงค์

สรา้ง Application เพือ่รองรับ smart city ทัง้ในดา้นสขุภาพ อาหาร และสิ่ง่แวดลอ้ม

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

ประชาคมในมหาวทิยาลัยขอนแกน่และประชาชนท่ัวไป

ระยะเวลาด าเนนิการ

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ อทุยานวทิยาศาสตรภ์าคตะวันออกเฉียงเหนือ

ไมร่ะบุ

OKR81 จ านวนนวัตกรรมทีส่ามารถบรกิารประชาชนผา่นระบบ Smart City Application (สะสม)

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

12

13 แผนงาน/โครงการ
11.1.4 โครงการเมอืงอจัฉรยิะ 

(KKU Smart City : KKUSC)

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

การด าเนนิการทีเ่พิม่เตมิในปีปัจจบุัน (สะสมจากปี 2563 จ านวน 14 รายการ)

1. ระบบขอ้มลูแผนทีผู่ต้ดิเชือ้โควดิ 19 จังหวัดขอนแกน่

2. ระบบวางแผนระงับเหตแุละป้องกนัภัย แผนทีจ่ าลองสถานการณ์ส าหรับต ารวจ

3. โครงการตดิตัง้กลอ้งตรวจจับการเคลือ่นไหวในพืน้ทีเ่สีย่ง

4. KKU 3D campus สารสนเทศสามมติมิหาวทิยาลัยขอนแกน่สว่นพืน้ทีก่ารศกึษา

5. 3D Recreation Map สารสนเทศสามมติมิหาวทิยาลัยขอนแกน่สว่นพืน้ทีบ่รกิารสาธารณะ (สวนสาธารณะ, สนามกฬีา)

6. Virtual Booth System ดว้ยเทคโนโลย ีAugmented Realtity 

7. มข. วันวานภาพเสมอืนจรงิ ดว้ยเทคโนโลย ีAugmented Realtity 

8. ศรจัีนทรว์ันวาน ดว้ยเทคโนโลย ีAugmented Realtity 

9. KKU Smart Safety ระบบสารสนเทศบรหิารจัดการความปลอดภัยของมหาวทิยาลัยขอนแกน่

10. ระบบภาพเสมอืนจรงิส าหรับบรหิารจัดการสาธารณุปโภค Augmented Reality for Facilities Management

11. ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์สตัวเ์ศรษฐกจิ จิง้หรดี

12. ระบบสารสนเทศภมูศิาสตรเ์ฝ้าระวังภัยจากแมงและแมลง Vectorborn Information System

13. ระบบสารสนเทศการบรหิารจัดการขยะชมุชน ขยะตดิเชือ้ ขยะอเิล็กทรอนกิส์
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ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

1 ชือ่ผลลพัธห์ลกั

ประเภท OKR

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

ค าอธบิาย OKR https://kku.world/okr2564

2 ผูร้บัผดิชอบ

3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และกลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ .ศ. 2562 - 2566

เสาหลกั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี่ 11 เสรมิสรา้งความรว่มมอืเพือ่การพัฒนา (Collaboration/Coordination Projects)

กลยทุธท์ ี่

4 แผนงาน/โครงการ 

หลกัทีส่นบัสนนุ OKR

5

6

7

8

9

10 งบประมาณทีใ่ช้ บาท

11 ผลงานตามคา่เป้าหมายของผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค ์(Objective Key Result : OKR) 

คา่เป้าหมาย ผลงานตามคา่

เป้าหมาย

1 2

ระดับ 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%)

ระดับ 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%) ระดับ 5 200

ระดับ 3 ด าเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด าเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก (1-39%) 

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

OKR82 จ านวนหลักสตูรตามกระบวนทัศน์ใหม่

กลุม่ 2

หลักสตูร

รองอธกิารบดฝ่ีายการศกึษาและบรกิารวชิาการ

Spiritual : ดา้นการปลกูฝังจติวญิญาณความเป็นมหาวทิยาลัยขอนแกน่

11.1 จัดท าโครงการขนาดใหญร่ว่มกนัระหวา่งคณะ

11.1.5 การพัฒนาหลักสตูรตามกระบวนทัศน์ใหม ่(New Paradigm Curriculum) รว่มกนัของคณะตา่งๆ

หลกัการ/ความส าคญั/ทีม่า/เหตผุลความจ าเป็น

   ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง อว. ทีต่อ้งการใหส้ถาบันอดุมศกึษา มหีนา้ทีใ่นการเตรยีมคนไทยแหง่ศตวรรษที ่21 พัฒนาเศรษฐกจิที่

กระจายโอกาสอยา่งท่ัวถงึสงัคมมั่นคง และสิง่แวดลอ้มทีย่ัง่ยนื โดยสรา้งความเขม้แข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหนา้ในสากล น าพาประเทศสูป่ระเทศที่

พัฒนาแลว้ โดยมเีป้าหมายส าคัญ 4 ดา้น ไดแ้ก ่

   1) การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู ้

   2) การวจัิยและสรา้งนวัตกรรมเพือ่ตอบโจทยท์า้ทายของสงัคม 

   3) การวจัิยและสรา้งนวัตกรรมเพือ่เพิม่ขดีความสามารถการแขง่ขัน และ 

   4) การวจัิยและสรา้งนวัตกรรมเพือ่การพัฒนาเชงิพืน้ทีแ่ละลดความเหลือ่มล ้า 

   ดังนัน้การพัฒนาหลักสตูรตามกระบวนทัศน์ใหม ่จงึมคีวามจ าเป็นเพือ่ตอบสนองนโยบายดังกลา่ว โดยหลักสตูรตอบสนองเรือ่ง การพัฒนานวัตกรรม

เพือ่การพัฒนาเศรษฐกจิและการพัฒนาเทคโนโลยทีีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งมากในปัจจบุัน

วตัถปุระสงค์

เพือ่พัฒนาหลักสตูรตามกระบวนทัศน์ใหมท่ีต่อบสนองความตอ้งการของสงัคมในเรือ่งตอ่ไปนี้

   1. การพัฒนาเทคโนโลยใีหม่ๆ  เชน่ ดจิติัลเทคโนโลย ีAI 

   2. การพัฒนาอตุสาหกรรมใหม ่ๆ เชน่ อตุสาหกรรมการบนิ รถยนตไ์ฟฟ้า 

   3. การเรยีนรูต้ลอดชวีติ และ การมงีานท า

กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

คณะทกุคณะ

ระยะเวลาด าเนนิการ

1 ตลุาคม 2563 - 30 กนัยายน 2564

สถานทีด่ าเนนิการ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

ไมร่ะบุ

OKR82 จ านวนหลักสตูรตามกระบวนทัศน์ใหม่

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ระดบัการประเมนิตนเอง
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน Objective Key Result (OKR)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

12

13 แผนงาน/โครงการ

11.1.5 การพัฒนาหลักสตูรตาม

กระบวนทัศน์ใหม ่(New 

Paradigm Curriculum) รว่มกนั

ของคณะตา่งๆ

14 ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปญัหา

ปัญหาอปุสรรค

1. การพัฒนาหลักสตูรใหมโ่ดยท่ัวไปเริม่ตน้จากความเชีย่วชาญทางวชิาการของคณาจารยไ์มไ่ดเ้ริม่จากความตอ้งการของสงัคมอย่า่งแทจ้รงิ

2. การพัฒนาหลักสตูรโดยท่ัวไปออกแบบตามเกณฑม์าตรฐานอดุมศกึษา (มคอ. 1) ซึง่แยกเป็นแตล่ะสาขาวชิาทีอ่าจมา่ตอบโจทยอ์าชพีหรอื งานใน

ปัจจบุัน

แนวทางแกไ้ขปัญหา

1. จัดประชมุสมัมนา เพือ่ใหค้วามรูค้ณาจารยใ์นการพัฒนาหลักสตูรทีต่อบสนองความตอ้งการของสงัคม

2. จัดใหม้โีครงการความรว่มมอืระหวา่งคณะตา่งๆ

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย (จากขอ้ 11)

1. หลักสตูรบรหิารธรุกจิบัณฑติสาขาวชิาผูป้ระกอบการดจิทัิล

2. หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ วทิยาลัยการปกครองทอ้งถิน่รว่มกบัคณะวทิยาศาสตร์

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

1. สภาด าเนนิการอนุมัต ิหลักสตูรบรหิารธรุกจิบัณฑติสาขาวชิาผูป้ระกอบการดจิทัิล

2. ประชมุหารอื โครงการ High Speed Train รว่มมอืกบัตา่งประเทศ เพือ่จะเปิดเป็นหลักสตูรใหม ่ และลงนาม

ความรว่มมอืในการจัดท าหลักสตูร High Speed Train

3. หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ Master of Public Administration (MPA) วทิยาลัยการปกครอง

ทอ้งถิน่รว่มกบัคณะวทิยาศาสตร ์มุง่เนน้ดา้น Digital Governance หลักสตูรแรกในประเทศไทย รปูแบบการศกึษา

 หลักสตูรปรญิญา (Degree Program) เรยีนตอ่เนื่องตามชดุวชิาเมือ่ส าเร็จการศกึษาจะไดค้ณุวฒุรัิฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ หรอื MPAและหลักสตูรเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Lifelong Education) เหมาะส าหรับ

ผูเ้รยีนทีมุ่ง่เอาความรูแ้ละประสบการณ์เฉพาะชดุวชิาและสะสมหน่วยกติ มุง่สู ่Degree Program เก็บสะสมได ้

ตลอดชวีติ จบแตล่ะชดุวชิาจะได ้Certificate รับรอง
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รายงานผลการด าเนินงานผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (Objective and Key Result)  
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 
คณะผู้จัดท า 
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 

ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
รศ. ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจรญิ  รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ  
ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบณัฑิตศึกษา  
รศ.ดร.เกรยีงไกร กิจเจริญ   รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
ศ.ดร.ธิดารัตน์ บญุมาศ   รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวสิาหกิจ  
ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สดุภักดี   รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทลั  
ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้    รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  
รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ   รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ  
รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี    รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์ก่าสัมพันธ์  
รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์ค า   รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
 

ผศ.นรินทร์ จันทร์ศรี   ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์ 
อ.ดร.ศิรประภา บ ารุงกิจ   ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายการบริหารทรพัย์สิน  
ผศ. นพ.ศักดา วราอัศวปติ   ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ  
ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธรีะกลุ   ผู้อธิการบดฝี่ายการศึกษาและบรกิารวิชาการ  
ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม  ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายการต่างประเทศ  
ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์   ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิจัยและบณัฑติศึกษา  
ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ พลพินิจ   ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายทรัพยากรบุคคล  
ผศ.ดร.พิพัธน์ เรืองแสง   ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายดจิิทัล  
ผศ.ดร.ปิยะวัชร ฝอยทอง   ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  
อ.ดร. กิตตสิันต์ ศรีรักษา   ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายศลิปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม   ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายรักษาความปลอดภัย  
นางณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์   ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายกิจการพิเศษ  
 

คณะผู้รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล 
นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ์  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร ์
นายอนุพล มุมทอง   รักษาการในต าแหน่งหัวหนา้งานแผนและประเมินผล กองยุทธศาสตร์ 
นายธนพล เลิศจตุรานนท์  นักวิชาการแผนและสารสนเทศ กองยุทธศาสตร ์
นาย ณ ภัทร ทักษะวรบุตร  นักวิชาการแผนและสารสนเทศ กองยุทธศาสตร ์


