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ค ำน ำ 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  (Program 
Monitoring Report) มหำวิทยำลัยขอนแก่น ฉบับนี้ จัดท ำขึ้นเพื่อก ำกับติดตำม และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ผลลัพธ์ (Key Result) ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มหำวิทยำลัยขอนแก่น ฉบับได้รับควำม
เห็นชอบจำกที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย ในครำวประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 19 สิงหำคม 2562 โดยเป็นผล
กำรก ำกับติดตำม และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบ 12 เดือนระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 - 15 กันยำยน 2563 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร (Program Monitoring Report) ครั ้งนี ้ ได้สร้ำงขึ ้นเพื ่อให้
ครอบคลุมประเด็นในกำรก ำกับติดตำมและกำรรำยงำนผล ซึ่งประกอบด้วย ผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยของ
ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ โครงกำรและกิจกรรม โดยกำรเทียบเคียงกับค่ำเป้ำหมำย 

ขอขอบคุณคณำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำที่ร่วมสร้ำงผลงำน และหน่วยงำนต่ำงๆ ที่ให้ข้อมูล        
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขอขอบคุณผู้บริหำรระดับรองอธิกำรบดี ผู้ช่วยอธิกำรบดี และเจ้ำหน้ำที่ทุกฝ่ำย ที่ให้ข้อมูล 
ร่วมวิเครำะห ์และเรียบเรียงรำยงำน รวมทั้งมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำรำยงำนฯ ฉบับนี้จนส ำเร็จลุล่วงด้วยดี 

  
 

 กองยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
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 1 Key Result หมำยถึง ผลลัพธ์ในแผนปฏิบัติกำรที่ไม่ได้ก ำหนดเป็นผลลัพธ์หลัก (OKRs) 

บทสรปุผูบ้รหิำร 

แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มหำวิทยำลัยขอนแก่น จัดท ำขึ้นภำยใต้หลักกำรที่
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรมหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2566 ซึ่งได้ก ำหนด
วิสัยทัศน์ของสภำมหำวิทยำลัยที่มุ่งกำรน ำมหำวิทยำลัยขอนแก่นสู่กำรเป็น “มหำวิทยำลัยวิจัยและพัฒนำชั้นน ำ
ระดับโลก” ที่ยังคงกำรเป็นสถำนบันที่มีคุณค่ำต่อสังคม โดยมีเครื่องวัดควำมส ำเร็จของกำรได้รับกำรยอมรับใน
ระดับโลกผ่ำนกำรจัดอันดับโลกของสถำบันจัดอันดับต่ำง ๆ พร้อมทั้งได้ก ำหนดเป้ำหมำย นโยบำยและพันธกิจที่
ส ำคัญ 3 ด้ำน คือ 1) ด้ำนประชำคม หรือ ผู ้มีส่วนได้เสียของมหำวิทยำลัย (People) 2) ด้ำนระบบนิเวศของ
มหำวิทยำลัย (Ecological) และ 3) ด้ำนจิตวิญญำณแห่งควำมเป็นมหำวิทยำลัยขอนแก่น (Spiritual) เพื่อให้บรรลุ
เป ้ำหมำย นโยบำย และพันธกิจด ังกล ่ำว มหำว ิทยำล ัยขอนแก่นจ  ำเป ็นต ้องม ีกำรปร ับเปล ี ่ยนคร ั ้ ง ใหญ่  
(Transformation) ทั้งด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล และ
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร เพื่อให้มหำวิทยำลัยยังคงมีควำมก้ำวหน้ำและกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยอย่ำงยั่งยืนใน
ท่ำมกลำงวิกฤติอุดมศึกษำไทยที่เกิดจำกเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technologies) และอัตรำกำรเกิดที่ลดลง
ของเด็กไทย จึงได้ก ำหนดทิศทำงกำรบริหำรมหำวิทยำลัยใน 4 ปีข้ำงหน้ำ ประกอบด้วย 11 ยุทธศำสตร์ 33 กลยุทธ์ 
และ 89 แผนงำน 

จำกกำรก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนในรอบ 12 เดือน (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 - 15 กันยำยน 
2563) สรุปผลกำรด ำเนินงำน ได้ดังต่อไปนี้   

1) ระดับควำมส ำเร็จของผลกำรด ำเนินงำนตำมผลลัพธ์ (OKRs และ KR) จ ำนวน 11 ประเด็น
ยุทธศำสตร์ มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับ 4.88 คิดเป็นร้อยละควำมส ำเร็จของแผน 89.79  

2) รำยงำนฉบบันีร้ำยงำนรำยละเอียดเฉพำะผลลัพธ ์1Key Result จ ำนวน 44 ผลลัพธ์ และผลลพัธ์ที่
ไม่น ำมำประเมิน จ ำนวน 3 ผลลัพธ์ ประกอบด้วย 1) KR20 ร้อยละระดับทักษะด้ำนสำรสนเทศของบุคลำกร       
2) KR42 ร้อยละของจ ำนวนนักศึกษำต่ำงชำตแิบบ Degree (Full-time) ทั้งระดับ ป.ตรี และระดบับณัฑติศกึษำที่
เพิ่มขึ้น จำกปี 2561 3) KR43 ผลกำรประเมนิคุณลกัษณะของอธกิำรบดี (มีควำมโปรง่ใส พร้อมรับกำรตรวจสอบ)       
ตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มหำวิทยำลัยขอนแก่น สรุปได้ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรศึกษำ จ ำนวน 12 ผลลัพธ์ ด ำเนินกำรแล้วเป็นไปตำม
แผนและเป้ำหมำย จ ำนวน 12 ผลลัพธ์ และผลลัพธ์ที่เริ่มด ำเนินกำรแล้วแต่ยังไม่บรรลุเป้ำหมำย จ ำนวน 1 ผลลัพธ์ คือ 

1) ร้อยละของนักศึกษำได้ผ่ำนกำรอบรม Soft skill มำกขึ้น 
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ประเด็นยทุธศำสตรท์ี ่2 ปรับเปลีย่นกำรท ำงำนวจิยั มีจ ำนวน 7 ผลลัพธ์ ด ำเนินกำรแล้วเป็นไปตำมแผน
และเป้ำหมำย 5 ผลลัพธ์ และผลลัพธ์ที่เริ่มด ำเนินกำรแล้วแต่ยังไม่บรรลุเป้ำหมำย จ ำนวน 2 ผลลัพธ์ คือ 

1) ร้อยละของบทควำมวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในระดับนำนำชำติ ในฐำนข้อมูล Scopus/ISI ที่อยู่ใน 
Quartile 1 

2) จ ำนวนงบประมำณด้ำนกำรวิจัย 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล มีจ ำนวน 2 ผลลัพธ์ ด ำเนินกำร

แล้วเป็นไปตำมแผนและเป้ำหมำย และผลลัพธ์ที่ไม่น ำมำประเมิน จ ำนวน 1 ผลลัพธ์ คือ  

1) ร้อยละระดับทักษะด้ำนสำรสนเทศของบุคลำกร  

(เนื่องจำก วำงระบบประเมินออนไลน์เมื่อสิ้นปีงบประมำณ) 

ประเด็นยทุธศำสตรท์ี่ 4 ปรับเปลีย่นกำรบรกิำรวชิำกำร มีจ ำนวน 1 ผลลัพธ์ ที่เริ่มด ำเนินกำรแล้วแต่ยังไม่
บรรลุเป้ำหมำย 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 ปรับเปลี่ยนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร มีจ ำนวน 1 ผลลัพธ์ด ำเนินกำรและเป็นไป
ตำมแผนและเป้ำหมำย  

ประเด็นยทุธศำสตร์ที ่6 สรำ้งมหำวทิยำลัยขอนแกน่ใหเ้ปน็ที่นำ่ท ำงำน มีจ ำนวน 4 ผลลพัธ์ ด ำเนินกำร

แล้วเป็นไปตำมแผนและเป้ำหมำยทุกผลลัพธ์ 

ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี่ 7  สร้ำงมหำวทิยำลยัใหเ้ป็นทีน่ำ่อยู่ มีจ ำนวน 8 ผลลัพธ์ ด ำเนินกำรแล้วเป็นไปตำม
แผนและเป้ำหมำย จ ำนวน 7 ผลลัพธ์ และผลลัพธ์ที่เริ่มด ำเนินกำรแล้วแต่ยังไม่บรรลุเป้ำหมำย จ ำนวน 1 ผลลัพธ์ คือ  

1) ร้อยละของปริมำณขยะที่เกิดขึ้นในมหำวิทยำลัยในแต่ละวันได้รับกำรจัดกำรทั้งหมด และของเสียที่
น ำกลับมำใช้ใหม่ 

ประเด็นยุทธศำสตรท์ี่ 8  ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้ำวสู่ยุคดิจิทัล มีจ ำนวน 5 ผลลัพธ์ ด ำเนินกำรแล้วเป็นไป
ตำมแผนและเป้ำหมำย จ ำนวน 2 ผลลัพธ์ และผลลัพธ์ที่เริ่มด ำเนินกำรแล้วแต่ยังไม่บรรลุเป้ำหมำย จ ำนวน 3 ผลลัพธ ์คือ 

1) จ ำนวนโครงกำร ICT solutions ที่มีควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับหน่วยงำนภำยนอก 
2) ร้อยละของนักศึกษำใหม่นอกภูมิภำคเพ่ิมข้ึนเทียบกับปี 2561 
3) ร้อยละของผู้เรียนในระบบเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ิมข้ึน 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 9  กำรน ำมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นนำนำชำติ มีจ ำนวน 1 ผลลัพธ์ ซึ่งด ำเนินกำร
แล้วเป็นไปตำมแผนและเป้ำหมำย และผลลัพธ์ที่ไม่น ำมำประเมิน จ ำนวน 1 ผลลัพธ์ คือ 

1) ร ้อยละของจ  ำนวนนักศึกษำต่ำงชำติแบบ Degree (Full-time) ทั ้งระดับ ป.ตร ี และระดับ
บัณฑิตศึกษำท่ีเพ่ิมข้ึน จำกปี 2561 
 (เนื่องจำก ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ COVID-19) 

ประเดน็ยทุธศำสตร์ที่ 10 กำรบริหำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล จ ำนวน 1 ผลลัพธ์และไม่น ำมำประเมิน คือ 
1) ผลกำรประเมินคุณลักษณะของอธิกำรบดี (มีควำมโปร่งใส พร้อมรับกำรตรวจสอบ)  

(เนื่องจำก อยู่ระหว่ำงกำรส ำรวจข้อมูลออนไลน์) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 11 เสริมสร้ำงควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำ มีจ ำนวน 1 ผลลัพธ์ ซ่ึงอยู่ระหว่ำงกำร

ด ำเนินงำน (โครงกำรศูนย์กลำงบริกำรทำงกำรแพทย์ (Medical hub) 
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สำรบัญ 

 หนำ้ 
ค ำน ำ ก 
บทสรุปผู้บริหำร ข 
สำรบัญ 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

จ 
ฉ 

เสำหลักที ่1 : People   
ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่1   
ปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรศึกษำ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 หนำ้ 1 - 12 

ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่2   
ปรับเปลี่ยนกำรท ำงำนวิจัย 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 หนำ้ 13 - 19 

ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่3   
ปรับเปลี่ยนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 หนำ้ 20 - 21 

ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่4   
ปรับเปลี่ยนกำรบริกำรวชิำกำร 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  หนำ้ 22 

เสำหลักที ่2 : Ecological   
ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่5   
ปรับเปลี่ยนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5  หนำ้ 23 

ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่6   
สร้ำงมหำวิทยำลัยขอนแก่นให้เป็นทีน่่ำท ำงำน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6  หนำ้ 24 - 28 

ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่7   
สร้ำงมหำวิทยำลัยให้เป็นที่นำ่อยู่ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 7  หนำ้ 29 - 36 

ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่8   
ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้ำวเข้ำสู่ยุคดิจิทัล 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 8  หนำ้ 37 - 42 

ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่9   
กำรน ำมหำวิทยำลยัสู่ควำมเป็นนำนำชำติ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 9  หนำ้ 43 - 44 

เสำหลักที ่3 : Spiritual  
ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่10 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 10 หน้ำ 45 

  กำรบริหำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 
   ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่11        ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 11 หน้ำ 46       

เสริมสร้ำงควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำ 



สรปุผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัขอนแกน่ ฉบบัไดร้บัความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลยั ในการประชุมคร ัง้ที ่12/2562 เม ือ่วนัที ่19 สงิหาคม 2562

ค าชีแ้จง  :  เพือ่รายงานผลการด าเนนิงานมหาวทิยาลยัขอนแกน่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

       1) ผลงานตามผลลัพธต์ามวัตถุประสงค ์(Objective and Key Result) ทีส่ าคัญ  เพือ่การก ากับตดิตามและประเมนิผลงานอธกิารบด ีจ านวน 35 ตัว   2) ผลงานตามผลลัพธ ์(Key Result) ในแผนปฏบิัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลัยขอนแกน่ จ านวน  44 ตัว

ประเด็นยุทุธศาสตร/์

กลยทุธ์

รหสั ID Objective and Key Result /Key Result หนว่ยวดั คา่

เป้าหมาย 

ปี 2563

ผลงานตาม

คา่เป้าหมาย

ปี 2563

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย การประเมนิ

ตนเอง 

(ระดบั 1-5)

ผูร้บัผดิชอบ

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่1 ปรบัเปลีย่นการจดัการศกึษา (Education Transformation)

KR 01 รอ้ยละความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ตีอ่

บัณฑติทัง้ทางดา้นความสามารถเชงิวชิาชพี

และคณุธรรม จรยิธรรม

รอ้ยละ 82.00 95.32 1) สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ รอ้ยละ 95.88

2) สาขาวชิาวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีรอ้ยละ 94.97

3) สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์รอ้ยละ 95.11

ระดับ 5 

(116.24%)

ฝ่ายการศกึษาและบรกิารวชิาการ

OKR 01 จ านวนหลักสตูรทีม่กีารจัดการเรยีนการสอน

ตามกระบวนทัศน์ใหม ่(New Paradigm 

Curriculum)

หลักสตูร 6 24 1) คณะทันตแพทยศาสตร ์จ านวน 1 หลักสตูร

2) คณะสถาปัตยกรรมการ จ านวน 1 หลักสตูร

3) คณะมนุษยศาสตร ์จ านวน 3 หลักสตูร

4) วทิยาลัยนานาชาต ิจ านวน 1 หลักสตูร

5) คณะเศรษฐศาสตร ์จ านวน 3 หลักสตูร

6) คณะแพทยศาสตร ์จ านวน 4 หลักสตูร

7) คณะสาธารณสขุศาสตร ์จ านวน 2 หลักสตูร

8) วทิยาลัยปกครองทอ้ง จ านวน 1 หลักสตูร

9) คณะวทิยาศาสตร ์จ านวน 2 หลักสตูร

10) คณะเกษตรศาสตร ์จ านวน 1 หลักสตูร

11) คณะศกึษาศาสตร ์จ านวน 1 หลักสตูร

12) คณะวศิวกรรมศาสตร ์จ านวน 2 หลักสตูร 

13) คณะศลิปกรรมศาสตร ์จ านวน 2 หลักสตูร

ระดับ 5

(400%)

ฝ่ายการศกึษาและบรกิารวชิาการ

KR 02 รอ้ยละของบัณฑติทีม่งีานท าทัง้ในประเทศ

และตา่งประเทศ และศกึษาตอ่ภายในระยะเวลา

 1 ปี

รอ้ยละ 78.00 73.95 1) บัณฑติมงีานท า รอ้ยละ 68.53 

2) บัณฑติยังไมไ่ดท้ างาน และศกึษาตอ่ รอ้ยละ 26.05

3) บัณฑติทีก่ าลังศกึษาตอ่ รอ้ยละ 5.42

ระดับ 4

(94.81%)

ฝ่ายการศกึษาและบรกิารวชิาการ

KR 03 นักศกึษา มข. สามารถเรยีนรูผ้า่นระบบ

สารสนเทศไดใ้นทกุพืน้ทีข่องมหาวทิยาลัย

จดุ Wifi ครอบคลมุ

อาคารเรยีน

 หอ้งสมดุ 

ทีพั่กอาศัย 

(wifi 6,500

 จดุ)

10,100 1) ตดิตัง้เครอืขา่ย FTTx ในหอพักนักศกึษา 11 หอพัก จ านวน 1000 หอ้ง แทนการใหบ้รกิาร

อนิเทอรเ์น็ตผา่น Wi-Fi หอพักเดมิ

2) ระบบเครอืขา่ย สายใยแกว้ และ Wi-Fi Access Point ของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ 4500 จดุ

3) จดุเชือ่มตอ่ Wi-Fi ทีล่งทนุโดยเอกชน บรหิารจัดการรว่มกับมหาวทิยาลัยขอนแกน่ โดย True 

จ านวน 4000 จดุ และ วรนทัิศน์ (หอ Inter / FTTx) จ านวน 400 จดุ

ระดับ 5

(155.38%)

ฝ่ายดจิทัิล

OKR 02 จ านวนหลักสูตูร/รายวชิา หรอื โปรแกรม ที่

ตอบสนองการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

หลักสูตูร/

รายวชิา

6 9 1) หลักสตูรประกาศนียบัตรการพัฒนาศักยภาพผูเ้ลีย้งปลาน ้าจดืตน้ทนุต า่แบบครบวงจรในลุม่

แมน่ ้าโขง

2) หลักสตูรประกาศนียบัตรโครงการผลติผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นการเกษตรแมน่ย า เกษตร

ปลอดภัย และเทคโนโลยชีวีภาพทางการเกษตร 

3) หลักสตูรประกาศนียบัตรเทคโนโลยชีว่ยการเจรญิพันธุ ์(Assisted Reproductive Technology)

4) หลักสตูรประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมปฏบิัตกิารหลักสตูรเรง่รัดดา้นปัญญาประดษิฐ ์และ

วทิยาการขอ้มลู 

5) หลักสตูรประกาศนียบัตรวทิยาการขอ้มลู (Data Science)

6) หลักสตูรประกาศนียบัตรโครงการพัฒนานักธรุกจิการตลาดยคุดจิทัิล

7) หลักสตูรประกาศนียบัตรโครงการผลติผูเ้ชีย่วชาญดา้นการประกันคณุภาพเพือ่ยกระดับ

อตุสาหกรรมอาหาร

8) หลักสตูรประกาศนียบัตรโครงการผลติผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นพืน้ฐานการจัดการเรยีนการสอน

คณติศาสตร ์ส าหรับศตวรรษที ่21 และนวัตกรรมการประเมนิการเรยีนรูค้ณติศาตรใ์นศตวรรษที ่21 

9) หลักสตูรประกาศนียบัตรธรุกจิอัจฉรยิะ (Business Intelligence)

ระดับ 5

(150%)

ฝ่ายการศกึษาและบรกิารวชิาการ

OKR 03 จ านวนรายวชิาทีส่ามารถจัดการเรยีนรู ้

ออนไลน์ไดทั้ง้รายวชิา

รายวชิา 6 36 1) วทิยาลัยบัณฑติศกึษาการจัดการ จ านวน 8 รายวชิา

2) สถาบันการสอนศกึษาท่ัวไป จ านวน 15 รายวชิา

3) วทิยาการปกครองทอ้งถิน่ จ านวน 13 รายวชิา

ระดับ 5

(600%)

ฝ่ายการศกึษาและบรกิารวชิาการ

1.1 พัฒนาหลักสตูรเดมิ

สูก่ระบวนทัศน์ใหม ่

สง่เสรมิการเรยีนรูแ้บบ

ใหม ่(Flipped 

classroom) เนน้การ

เรยีนรูจ้ากการปฏบิัตจิรงิ

 (Experiential learning)

FreeText
- ฉ -



ประเด็นยุทุธศาสตร/์

กลยทุธ์

รหสั ID Objective and Key Result /Key Result หนว่ยวดั คา่

เป้าหมาย 

ปี 2563

ผลงานตาม

คา่เป้าหมาย

ปี 2563

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย การประเมนิ

ตนเอง 

(ระดบั 1-5)

ผูร้บัผดิชอบ

KR 04 จ านวนกฎ ระเบยีบ เพือ่รองรับการจัด

การศกึษารปูแบบใหม่

เรือ่ง 5 5 1) ระเบยีบ วา่ดว้ย การจัดการศกึษาตลอดชวีติ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ พ.ศ. 2562

2) ประกาศ (ฉบับที ่1215/2563) เรือ่ง หลักเกณฑก์ารจัดการศกึษาตลอดชวีติ 

มหาวทิยาลัยขอนแกน่

3) ประกาศ(ฉบับที ่1202/2563) เรือ่ง คา่ธรรมเนียมการศกึษาตลอดชวีติ มหาวทิยาลัยขอนแกน่

4) ระเบยีบ วา่ดว้ย การจัดการศกึษาหลักสตูรมากกวา่หนึง่ปรญิญา มหาวทิยาลัยขอนแกน่ พ.ศ. 

2563

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

(เพิม่เตมิ)

ระดับ 4

(100%)

ฝ่ายการศกึษาและบรกิารวชิาการ

1.2 สรา้งหลักสตูรใหม่

ตามความตอ้งการของ

สังคมและมหีลักสตูร

ส าหรับประชาชนทกุอายุ

KR 05 จ านวนหลักสตูรใหมท่ีม่หาวทิยาลัยจะเปิดสอน

 โดยพจิารณาจากความเขม้แข็งของ

มหาวทิยาลัยโอกาส และความตอ้งการของ

ประเทศ

หลักสตูร 5 8 1) หลักสตูรบรหิารธรุกจิบัณฑติ สาขาวชิาผูป้ระกอบการดจิทัิล

2) บัณฑติวทิยาลัยเปิดสอนหลักสตูรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาดนตรบี าบัด

3) หลักสตูรวศิวกรรมการผลติขัน้สงู ระบบอัตโนมัตแิละหุน่ยนต ์ระดับปรญิญาตร ี(หลักสตุรเปิด

ใหม)่

4) การอบรมดา้นการเขยีนโปรแกรม (Coding) และปัญญาประดษิฐ ์(AI) จากคา่ยการเรยีนรู ้

นวัตกรรมดจิทัิล คณะวศิวกรรมศาสตร ์(อบรมระยะสัน้)

5) การอบรมเชงิปฏบิัตกิารเรือ่ง “Fundamentals of Machine Learning” (อบรมระยะสัน้)

6) การฝึกอบรมเกีย่วกับการสรา้งสารสนเทศแบบจ าลองทางดา้นวศิวกรรม (Building 

Information Modeling : BIM) (อบรมระยะสัน้)

7) การอบรมเกีย่วกับ IOT for Agri 4.0 (อบรมระยะสัน้)

8) หลักสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวทิยาการขอ้มลูและปัญญาประดษิฐ ์(Datasci AI)

 (อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ)

ระดับ 5

(160 %)

ฝ่ายการศกึษาและบรกิารวชิาการ

KR 06 จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร (หลักสตูรส าหรับประชาชน

ใหต้รงตามความตอ้งการของผูรั้บบรกิาร)

คน 500 451 1) หลักสตูร "สัมมนาภาษีธรุกจิเพือ่การวางแผนภาษีส าหรับผูป้ระกอบการ 4.0" มผีูเ้ขา้รว่ม

สัมมนา จ านวน 50 คน

2) Business Surviving in the Disruptive Era จ านวน 102 คน

3) Micro MBA ส าหรับ Tesco Lotus จ านวน 34 คน

4) หลักสตูรการศกึษาตอ่เนือ่งทางการพยาบาลและบคุลากรในระบบบรกิารการแพทยฉุ์กเฉนิ 

จ านวน 265 คน

ระดับ 4

(90.20%)

ฝ่ายการศกึษาและบรกิารวชิาการ

1.3 พัฒนานักศกึษาให ้

มสีมรรถนะและทักษะที่

จ าเป็นในอนาคต

KR 07 ผลการทดสอบสมรรถนะของนักศกึษา

 - ดา้นภาษาอังกฤษ (จ านวนคน)

 - ดา้นคอมพวิเตอร ์(รอ้ยละ)




คน

รอ้ยละ

5,500

80

5,433

91

- ผลการทดสอบสมรรถนะดา้นภาษาอังกฤษประกอบดว้ย KEPT KEPTX TOEFL-ITP TOEFL iBT

 TOEIC IELTS จ านวน 5433 คน

- ผลการทดสอบสมรรถนะดา้นคอมพวิเตอร ์จ านวนทสีอบทัง้หมด  8,500 คน จ านวนทีส่อบผา่น 

7783 คน คดิเป็น รอ้ยละ 91

ระดับ 5

(106 %)

ฝ่ายพัฒนานักศกึษาและวทิยา

เขตหนองคาย

KR 08 จ านวนนักศกึษาทีเ่ขา้รว่มโครงการจติสาธารณะ คน 3,000 4,997 - โครงการกจิกรรมดา้นการเสรมิสรา้งจติอาสาและจติสาธารณะ กจิกรรมชว่ยเหลอืหน่วยงานอืน่ๆ

ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัยและคณะ/หน่วยงานจัดท าแผนกจิกรรม ดา้นการเสรมิสรา้ง

จติอาสาและจติสาธารณะ บันทกึขอ้มลูการเขา้รว่มกจิกรรมของนักศกึษา ในระบบทะเบยีน

กจิกรรมนักศกึษา (ILP) จ านวน 4,997 คน

ระดับ 5

(166 %)

ฝ่ายพัฒนานักศกึษาและวทิยา

เขตหนองคาย

KR 09 รอ้ยละของนักศกึษาทีม่กีารจา้งงานระหวา่ง

เรยีนตอ่จ านวนนักศกึษาทัง้หมด

รอ้ยละ 1.5 3.05 - โครงการจา้งงานนักศกึษาใหม้รีายไดพ้เิศษระหวา่งเรยีนและเพิม่ทักษะทางวชิาชพี นักศกึษา

ท างานระหวา่งวันที ่8 มถิุนายน - 21 สงิหาคม 2563 มนัีกศกึษาเขา้รว่มโครงการจ านวน 496 คน 

- บรกิารรับสมัครนักศกึษาใหม้รีายไดพ้เิศษระหวา่งเรยีน จ านวน 471 คน รวม 967 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 3.05

ระดับ 5

(203 %)

ฝ่ายพัฒนานักศกึษาและวทิยา

เขตหนองคาย

1.4 พัฒนานักศกึษา

ระดับบัณฑติศกึษาให ้

สามารถสรา้งผลงานวจัิย

 และนวัตกรรมทีม่ี

คณุภาพสงู

KR 10 รอ้ยละของนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษาที่

ไดรั้บทนุสนับสนุนจากภายนอกทีส่อดคลอ้งกับ

โจทยก์ารพัฒนาประเทศ

รอ้ยละ 10 9.9 1) นักศกึษาระดับบัณฑติศกึษาทีไ่ดรั้บทนุ จ านวน 544 คน โดยเป็นทนุภายใน จ านวน 523 คน 

และทนุภายนอก 21 คน 

2) นักศกึษาระดับบัณฑติศกึษา จ านวนทัง้หมด 5477 คน (ปีการศกึษา 2563)

ระดับ 4 

(99 %)

ฝ่ายการศกึษาและบรกิารวชิาการ



ประเด็นยุทุธศาสตร/์

กลยทุธ์

รหสั ID Objective and Key Result /Key Result หนว่ยวดั คา่

เป้าหมาย 

ปี 2563

ผลงานตาม

คา่เป้าหมาย

ปี 2563

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย การประเมนิ

ตนเอง 

(ระดบั 1-5)

ผูร้บัผดิชอบ

OKR 04 รอ้ยละของหลักสตูรทีม่คีณุภาพหรอืมี

ศักยภาพสงูขึน้ในการพัฒนาของประเทศ

รอ้ยละ 10 13.52 จ านวน 33 หลักสตูร (หลักสตูรทัง้หมด คอื 244 หลักสตูร) 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์จ านวน 1 หลักสตูร

คณะวทิยาศาสตรป์ระยกุตแ์ละวศิวกรรมศาสตร ์จ านวน  2 หลักสตูร 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ จ านวน 1 หลักสตูร

คณะบรหิารธรุกจิและการบัญช ีจ านวน 2 หลักสตูร 

คณะศลิปกรรมศาสตร ์จ านวน 

คณะวทิยาศาสตร ์5 หลักสตูร

คณะบรหิารธรุกจิ จ านวน 1 หลักสตูร 

คณะศกึษาศาสตร ์จ านวน 1 หลักสตูร 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์จ านวน 18 หลักสตูร

ระดับ 5

(135%)

ฝ่ายการศกึษาและบรกิารวชิาการ

KR 11 รอ้ยละของนักศกึษาไดผ้า่นการอบรม Soft skill

 มากขึน้

รอ้ยละ 15 11.63 จ านวนนักศกึษาเขา้รว่มกจิกรรมดา้น Softskill จ านวน 28,077 คน

จากจ านวนนักศกึษา (ณ วันที ่1 เม.ย. 63 = 31679)

หาคา่รอ้ยละไดเ้ทา่กับ 88.63

ระดับ 3

(77.5 %)

ฝ่ายพัฒนานักศกึษาและวทิยา

เขตหนองคาย

KR 12 รอ้ยละของนักศกึษาตา่งชาตแิละนักศกึษา

ไทยทีม่ศีักยภาพสงูเพิม่ขึน้

รอ้ยละ 10 10.6 บัณฑติทนุวจัิยทีม่คีวามสามารถและศักยภาพสงู จ านวน 120 คน

ทนุ วช. จ านวน 21 คน

นักศกึษาบัณฑติศกึษาตา่งชาต ิจ านวน  424 คน

นักศกึษาระดับบัณฑติศกึษาทัง้หมด ทัง้หมด 5477

ระดับ 5

(106 %)

ฝ่ายการศกึษาและบรกิารวชิาการ

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่2 ปรบัเปลีย่นการท างานวจิยั (Research Transformation)

2.1 เพิม่จ านวนนักวจัิย

ของมหาวทิยาลัย

KR 13 จ านวนของบทความวจัิยทีไ่ดรั้บการตพีมิพใ์น

ระดับนานาชาต ิในวารสารทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู 

Scopus ตอ่จ านวนอาจารยป์ระจ า

บทความ 0.67 0.54:1 - โครงการ pubplication clininc

- โครงการทีส่รา้งแรงจงูใจใหก้ับนักวจัิยตพีมิพร์ะดับนานาชาตไิดต้ามคา่ impac factor

จ านวนบทความทีต่พีมิพใ์นฐานขอ้มลู scopus = 1,084 บทความ จ านวนอาจารยป์ระจ า ณ 

ปัจจบุัน = 1,996 คน

ระดับ 4

(รอ้ยละ 80)

ฝ่ายวจัิยและบัณฑติศกึษา

KR 14 รอ้ยละของบทความวจัิยทีไ่ดรั้บการตพีมิพใ์น

ระดับนานาชาต ิในฐานขอ้มลู Scopus/ISI ที่

อยูใ่น Quartile 1

รอ้ยละ 57 32.01 - จ านวนบทความทีต่พีมิพใ์นฐานขอ้มลู scopus และ ISI ทีอ่ยูใ่น Quartile 1 = 347 บทความ	

- จ านวนบทความทีต่พีมิพใ์นฐานขอ้มลู scopus และ ISI ทัง้หมด = 1,084 บทความ	

ระดับ 2

(56.15%)

ฝ่ายวจัิยและบัณฑติศกึษา

KR 15 จ านวนนักศกึษาปรญิญาเอกและนักวจัิยหลัง

ปรญิญาเอก

คน 1,850 4,599 - จ านวนนักวจัิยระดับ ป.โท = 2,822 คน

- จ านวนนักวจัิยระดับ ป.บัณฑติชัน้สงู = 301 คน         

- จ านวนนักวจัิยระดับ ป.เอก = 1,463 คน        

- จ านวนนักวจัิยระดับหลัง ป.เอก = 13 คน

ระดับ 5

(248 %)

ฝ่ายวจัิยและบัณฑติศกึษา



ประเด็นยุทุธศาสตร/์

กลยทุธ์

รหสั ID Objective and Key Result /Key Result หนว่ยวดั คา่

เป้าหมาย 

ปี 2563

ผลงานตาม

คา่เป้าหมาย

ปี 2563

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย การประเมนิ

ตนเอง 

(ระดบั 1-5)

ผูร้บัผดิชอบ

2.2 สง่เสรมิใหเ้กดิ

โครงการวจัิยขนาดใหญ่

ทีท่ างานวจัิยเป็นทมี

และท างานตอ่เนือ่ง 

(Research programs) 

เพือ่ใหส้ามารถตอบ

โจทยใ์หญท่ีม่ผีลกระทบ

 (Impact) สงูได ้

OKR 05 จ านวนโครงการวจัิยในรปูแบบแผนบรูณาการ

งานวจัิย  (Research program)

Research 

program

5 11 1) โครงการการพัฒนาอวัยวะเทยีม (Organoids) และเทคโนโลยกีารดัดแปลงพันธกุรรมเพือ่

งานวจัิยพยาธใิบไมต้ับ (คณะแพทยศาสตร)์

2) โครงการเมลาโทนนิเสรมิในผูส้งูอายแุละโรคเรือ้รัง (คณะเภสัชศาสตร)์

3) โครงการแนวทางการประยกุตใ์ชอ้ัตลักษณ์ชาตพัินธุล์ุม่น ้าเลย เพือ่การออกแบบผลติภัณฑ ์

(คณะศลิปกรรมศาสตร)์

4) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแหลง่เรยีนรูม้รดกศลิปะและวัฒนธรรม กลุม่ชาตพัินธุล์ุม่น ้าเลย 

กรณีศกึษา : ศลิปะกับชมุชน (คณะศลิปกรรมศาสตร)์

5) โครงการวจัิยและพัฒนาการจัดการองคค์วามรูแ้ละจัดท าตน้แบบแหลง่เรยีนรูเ้รือ่งทีอ่ยูอ่าศัย

และวถิกีารอยูอ่าศัยพืน้ทีลุ่ม่น ้าเลย (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร)์

6) โครงการการพัฒนาวัสดชุวีภาพเชงิประกอบจากของเหลอืใชท้างการเกษตรเพือ่ประยกุตใ์ชใ้น

อตุสาหกรรมและการเกษตร (คณะวทิยาศาสตรป์ระยกุตแ์ละวศิวกรรมศาสตร)์

7) โครงการการใชป้ระโยชน์จากความหลากหลายสารเคมใีนพชืและพษิวทิยา (คณะวทิยาศาสตร)์

8) โครงการการสรา้งมลูคา่ทางเศรษฐกจิจากสัตวเ์ลีย้งในฟารม์เพือ่การผลติผลติภัณฑส์ขุภาพ

ผวิและความงาม (คณะเภสัชศาสตร)์

9) โครงการลดการเผาใบออ้ยอยา่งยั่งยนืโดยการเพิม่มลูคา่และจัดการใบออ้ยอยา่งมี

ประสทิธภิาพทีร่ะยะเก็บเกีย่ว (คณะเกษตรศาสตร)์

10) โครงการการขับเคลือ่นเศรษฐกจิฐานรากดว้ยการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติมาตรฐานฟารม์ 

และการพัฒนาชอ่งทางการตลาดของเนือ้ไกส่ขุภาพ (KKU1) (คณะเกษตรศาสตร)์

11) โครงการการวจัิยกัญชาเพือ่ประโยชน์ทางการแพทย ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่ (คณะ

เกษตรศาสตร)์

ระดับ 5

(220 %)

ฝ่ายวจัิยและบัณฑติศกึษา

KR 16 จ านวนงบประมาณดา้นการวจัิย พันลา้นบาท 1.35 

พันลา้น

0.6083 1) ทนุอดุหนุนท่ัวไปและบรูณาการ 192,200,910 บาท        

2) ทนุวจัิยโดยใชง้บประมาณเงนิรายได ้มข. 96,714,752 บาท

3) ทนุสนับสนุนกลุม่วจัิยศนูยว์จัิยสถาบันวจัิย 74,824,000 บาท                

4) ทนุสนับสนุนเครือ่งมอืวจัิย 3,000,000 บาท   

5) ทนุวจัิยจากแหลง่ทนุภายนอก 235,694,850 ลา้นบาท

ระดับ 2

(45 %)

ฝ่ายวจัิยและบัณฑติศกึษา

KR 17 จ านวนการใชป้ระโยชน์จากการวจัิยและพัฒนา

ในดา้นสาธารณะและนโยบาย

โครงการ

(สะสม)

45 70 จ านวน 70 ผลงานการใชป้ระโยชน์จากการวจัิยและพัฒนาในดา้นสาธารณะและนโยบาย 

1) กลุม่สาขาวชิา มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์จ านวน 22 ผลงาน

2) กลุม่สาขาวชิา วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีจ านวน 30 ผลงาน

3) กลุม่สาขาวชิา วทิยาศาสตรส์ขุภาพ จ านวน 18 ผลงาน

ระดับ 5

(155 %)

ฝ่ายนวัตกรรมและวสิาหกจิ

ฝ่ายวจัิยและบัณฑติศกึษา

OKR 06 จ านวนโครงการทีไ่ดเ้ริม่ด าเนนิการ (สง่เสรมิ

กระบวนการสรา้งนวัตกรรม (Innovation 

process)

โครงการ 5 8 1) โครงการอบรมและจัดท า Workshop Business Canvas 

2) การเขา้รว่มประกวดและจัดแสดงนทิรรศการเวทนีานาชาต ิ“SEOUL INTERNATIONAL 

INVENTION FAIR 2019 (SIIF 2019) 

3) นทิรรศการ BCG เกษตร พลังงาน และยานยนตส์มัยใหม่

4) โครงการคา่ยผูป้ระกอบการนวัตกรรมแบบเขม้ขน้

5) นทิรรศการงานผลงานนวัตกรรม ในงานแถลงขา่วผลการด าเนนิงานของ วช.  

6) จัดงาน KKU Maker Green 2020  (Prototype Pitching Contest จ านวน 17 ทมี)  

7) จัดงาน IP Marketing Test 2020  

8) จัดงาน Innovative Entrepreneurs Pitching Day

ระดับ 5

(160 %)

ฝ่ายนวัตกรรมและวสิาหกจิ

2.3 ผลักดันงานวจัิย

เพือ่สรา้งผลติภัณฑ์

ใหมห่รอืนวัตกรรมใน

เชงิพาณชิย ์

(Innovation and 

Commercialized 

Research)

OKR 07 OKR07-1 จ านวน Startup ทีใ่ชเ้ทคโนโลยแีละองคค์วามรูข้อง มข. 
OKR07-2 จ านวนงานวจัิยทีใ่หเ้อกชนใชส้ทิธิใ์นทรัพยส์นิทางปัญญาราย

เรือ่ง

7

7

14

15

1) จ านวน Start up ทีใ่ชเ้ทคโนโลยแีละองคค์วามรูข้องมหาวทิยาลัยขอนแกน่

- เป็นผูป้ระกอบการทีส่รา้งการผลติโดยใชค้ าแนะน าจากองคค์วามรูข้องนักวชิาการใน

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ จ านวน 3 ราย

-เป็นโครงการนักศกึษาปรญิญาตรจีากคณะตา่งๆทีเ่ขา้บม่เพาะเป็นผูป้ระกอบการ  โดยมทีีป่รกึษา

เป็นอาจารยม์หาวทิยาลัยขอนแกน่ และ startup ทีป่ระสบผลส าเร็จ จ านวน 4 ราย

- เป็นผูป้ระกอบการทีเ่กดิจากการน าเอาผลงานองคค์วามรูท้รัพยส์นิทางปัญญาของมหาวทิยาลัย 

ไปผลติและจ าหน่ายโดยสว่นใหญ ่เป็นนักวจัิย ทมีวจัิย หรอืนักศกึษาในโครงการวจัิยนัน้ๆ จ านวน

 7 ราย 

2) จ านวนงานวจัิยทีใ่หเ้อกชนใชส้ทิธใ์นทรัพยส์นิทางปัญญา จ านวน 15 เรือ่ง

ระดับ 5

(307.14%)

ฝ่ายนวัตกรรมและวสิาหกจิ



ประเด็นยุทุธศาสตร/์

กลยทุธ์

รหสั ID Objective and Key Result /Key Result หนว่ยวดั คา่
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ปี 2563

ผลงานตาม

คา่เป้าหมาย

ปี 2563
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(ระดบั 1-5)

ผูร้บัผดิชอบ

KR 18 จ านวนการใชป้ระโยชน์จากการวจัิย และ

พัฒนาดา้นพาณชิย์

เรือ่ง 32 62 - โครงการทรัพยส์นิทางปัญญาสัญจร : สรา้งความตระหนัก และเตรยีมความพรอ้มเพือ่น างาน

สรา้งสรรค ์งานวจัิย และนวัตกรรมใหมรั่บการคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญา 

- โครงการสง่เสรมิผลงานทรัพยส์นิทางปัญญาเขา้รว่มจัดแสดงในงาน Thailand Tech Show 

2020

- IPC : Drafting camp  (การยกรา่งค าขอสทิธบิัตร/อนุสทิธบิัตร)

- โครงการทนุสนับสนุนดา้นนวัตกรรมและวสิาหกจิ

ระดับ 5

(193.75%)

ฝ่ายนวัตกรรมและวสิาหกจิ

2.4 สรา้งเครอืขา่ยความ

รว่มมอืกับภาคธรุกจิและ

อตุสาหกรรม 

(Partnership in 

Business Solutions)

KR 19 จ านวนโครงการความรว่มมอืกับภาคธรุกจิและ

อตุสาหกรรมเพือ่พัฒนาผลติภัณฑใ์หม่

โครงการ 10 10 1) โครงการพัฒนานวัตกรรมผลติแมลงกนิขยะอนิทรยีเ์ชงิพาณชิยเ์พือ่ขจัดขยะอนิทรยีแ์ละเป็น

แหลง่สารออกฤทธิช์วีภาพในอตุสาหกรรมอาหารสัตว์

2) โครงการพัฒนาวธิกีารใชห้นอนกนิขยะอนิทรยีเ์พือ่ก าจัดขยะอนิทรยีจ์ากโรงงานอตุสาหกรรม

3) โครงการพัฒนาเนือ้สัตวเ์ทยีมจากจลุนิทรยีโ์ดยใชน้ ้าตาลทราย: ระยะที ่1 การผลติโปรตนีจาก

จลุนิทรยี์

4) โครงการวจัิยและพัฒนาไกส่ายพันธุ ์KKU 1 เพือ่ประโยชน์เชงิพาณชิย์

5) โครงการวจัิยและพัฒนาโคนมเพือ่ประโยชน์เชงิพาณชิย์

6) โครงการวจัิยและพัฒนาระบบการปลกูกัญชาเพือ่ใชป้ระโยชน์ดา้นการแพทย์

7) โครงการวจัิยและพัฒนาปศสุัตวเ์พือ่ประโยชน์เชงิพาณชิย์

8) บันทกึความเขา้ใจความรว่มมอืทางวชิาการ ระหวา่ง กลุม่วจัิยพลศาสตรแ์ละการควบคมุการ

บนิของอากาศยานไรค้นขับ 

9) โครงการศกึษาความสามารถของกา๊ซโอโซนในการฆา่เชือ้ โดยใชเ้ครือ่งก าเนดิกา๊ซโอโซน 

""Prozone"" 

10) โครงการพัฒนาสมรรถนะงานวจัิยและศักยภาพนักวจัิยดา้นอาหารสขุภาพเพือ่รองรับการเพิม่

ศักยภาพการแขง่ขันทางเศรษฐกจิ: การพัฒนาศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นบทบาทระบบประสาทระดับ

โมเลกลุเพือ่ควบคมุการบรโิภคอาหารและ โภชนาการทางการแพทย ์(Excellence Center in 

Neuromolecular-Gastronomy and Nutritional Medicine) 

ระดับ 4

(100%)

ฝ่ายนวัตกรรมและวสิาหกจิ

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่3 ปรบัเปลีย่นการบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคล (Human Resource Management Transformation)

3.1 สรา้งระบบบรหิารทรัพยากรบคุคลทีเ่อือ้ตอ่การสรา้งผลงานOKR 08 รอ้ยละของอาจารยท์ีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ รอ้ยละ 61 61 1) จ านวนอาจารยท์ีม่ตี าแหน่งวชิาการ (ผศ. รศ.  ศ.) รวม 1,130 คน

2) จ านวนอาจารยทั์ง้หมด 2,083 คน (ไมร่วมโรงเรยีนสาธติ)

ระดับ 5

(106.16%)

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

OKR 09 รอ้ยละของสว่นงานทีใ่ชร้ะบบ OKR และมกีาร

ถ่ายทอดไปยังบคุลากร

รอ้ยละ 50 87.71 1) การตดิตามและรายงานผล กรณีสว่นงานที่รั่บ OKRs ในเรือ่งนีไ้ปสูก่ารปฏบิัต ิจ านวน 7 

หน่วยงาน ไดแ้ก ่คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์,คณะวทิยาศาสตร ์ประยกุตแ์ละ

วศิวกรรมศาสตร,์คณะสังคมศาสตรบ์รูณาการ,ส านักเทคโนโลยดีจิทัิล,ส านักหอสมดุ,ส านักบรกิาร

วชิาการ,และส านักบรหิารและพัฒนาวชิาการซึง่ผลจากการตรวจสอบ สว่นงานไดร้ายงานผลการ

น า OKRs ไปถ่ายทอดสูบ่คุคล คดิเป็นรอ้ยละ 87.71   

2) การตดิตามและรายงานผลจากทกุสว่นงาน ทีน่ าเอา OKRs ตา่งๆ ทีไ่ดรั้บ ไดน้ าไปด าเนนิการ

และถ่ายทอดลงสูร่ะดับบคุคลอยา่งไร ซึง่ในกรณีนี ้อยูร่ะหวา่งการตดิตามผลจากสว่นงาน คาดวา่

จะไดรั้บผลทัง้หมดและสรปุภายในวันที ่30 กันยายน 2563 นี้

ระดับ 5

(175.42%)

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

3.2 ยกระดับขดี

ความสามารถในการ

ท างานของบคุลากร

KR 20 รอ้ยละระดับทักษะดา้นสารสนเทศของบคุลากร รอ้ยละ 55 - ไดจั้ดท าเครือ่งมอืวัดเสร็จแลว้ และก าลังอยูร่ะหวา่งการวัดผล ซึง่จะทราบผลภายในวันที ่30 

กันยายน 2563 ลงิคร์ายละเอยีด https://kku.world/entcu

ไมป่ระเมนิ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

OKR 10 OKR10-1 ผลติภาพของบคุลากร (เงนิรายได)้ 

     

OKR10-2 รอ้ยละของรายจา่ยดา้นบคุลากรตอ่

งบรายจา่ยทัง้หมด

ลา้นบาท/

คน

รอ้ยละของ

รายจา่ย

บคุลากร

ตอ่งบ

รายจา่ย

ทัง้หมด

1.15

36.3

1.04

30.20

1) งบประมาณเงนิรายได ้มข. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวนทัง้ส ิน้ 11,732.2580 ลา้นบาท 

(ไมร่วมงบกลางปี)  

2) จ านวนบคุลากรทัง้ส ิน้ 11,311 คน  (เป็นตัวเลขของปีงบประมาณ 2562 สว่นปี 2563 จะสรปุ

เมือ่ส ิน้ปีงบประมาณ

3)  รอ้ยละของรายจา่ยดา้นบคุลากรตอ่งบรายจา่ยทัง้หมดจะรายงานเมือ่ส ิน้ปีงบประมาณ

*เนือ่งจากขอ้มลูชดุจะไดผ้ลเมือ่ส ิน้ปีงบประมาณ ไมส่ามารถรายงานได ้จงึเสนอวส่าไมค่วรน าไป

ประเมนิ

ระดับ 5 ฝ่ายทรัพยากรบคุคล



ประเด็นยุทุธศาสตร/์

กลยทุธ์

รหสั ID Objective and Key Result /Key Result หนว่ยวดั คา่

เป้าหมาย 

ปี 2563

ผลงานตาม

คา่เป้าหมาย

ปี 2563

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย การประเมนิ

ตนเอง 

(ระดบั 1-5)

ผูร้บัผดิชอบ

3.3 สรา้งระบบการจา้ง

งานทีห่ลากหลายและ

ยดืหยุน่

KR 21 รอ้ยละของอาจารยท์ีม่คีณุวฒุปิรญิญาเอกตอ่

อาจารยป์ระจ าทัง้หมด

รอ้ยละ 71 74.75 จ านวนบคุลากรสายวชิาการระดับอดุมศกึษา = 2083 คน รอ้ยละของอาจารยท์ีม่คีณุวฒุปิรญิญา

เอกตอ่อาจารยป์ระจ าทัง้หมด = (1557/2083)*100 = 74.75

ระดับ 5

(105 %)

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่4 การปรบัเปลีย่นการบรกิารวชิาการ (Academic Service Transformation)

4.1 สง่เสรมิการบรกิาร

วชิาการทีม่อียูเ่ดมิ

KR 22 จ านวนงบประมาณดา้นบรกิารวชิาการ ลา้นบาท 220 142 จ านวนงบประมาณดา้นบรกิารวชิาการ 142,602,780 ลา้นบาท ระดับ 3

(64.8 %)

ฝ่ายวจัิยและบัณฑติศกึษา

4.2 สรา้งโครงการ

บรกิารวชิาการใหม่

เพือ่ใหม้หาวทิยาลัยเป็น

แหลง่เรยีนรูแ้ละภมูิ

ปัญญาของสังคม

OKR 11 จ านวนชมุชนทีไ่ดรั้บการบรกิารจาก มข. อยา่ง

บรูณาการของสาขาวชิาตา่ง ๆ (สะสม)

ชมุชน 20 27 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มกีารด าเนนิงานพืน้ทีช่มุชนตน้แบบเศรษฐกจิพอเพยีง จ านวน 14 

ชมุชน/พืน้ที ่ไดแ้ก่

1) โครงการคา่ยวทิยค์ณติเพือ่นอ้ง 

2) โครงการสบืสานประเพณีลงแขกเกีย่วขา้ว 

3) โครงการการศกึษาดงูานการปลกูผักเพือ่สรา้างรายไดภ้ายใตก้ารด าเนนิงานของบรษัิทประชา

รัฐรักสามัคค ี

4) โครงการการศกึษาวเิคราะหช์มุชนแบบมสีว่นรว่ม (Participatory Rural Appraisal) กลุม่ปลกู

ขา้วอนิทรยี ์

5) โครงการการศกึษาวเิคราะหช์มุชนแบบมสีว่นรว่ม (Participatory Rural Appraisal) ชีแ้จง

แนวทางการด าเนนิงานโดยอา้งองิขอ้มลูพัฒนา ปี 63 

6) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติไหมตามหลักวชิาการและมาตรฐานสากล 

7) โครงการอบรมใหค้วามรูแ้กเ่ครอืขา่ยเกษตรกรกลุม่ผูเ้ลีย้งแพะ-แกะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดา้นการจัดการอาหาร การดแูลสขุภาพ และตน้ทนุคา่ใชจ้า่ยในการผลติ

8) โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ปัญหาฝุ่ น PM2.5 "เผาป่าท าใหเ้กดิมลพษิ จรงิหรอื" 

9) โครงการเยาวชนสรา้งสรรค ์สรา้งสัมพันธภาพรว่มกัน ภาวะผูน้ ากา้วไกล หา่งไกลยาเสพตดิ

10) โครงการการศกึษาวเิคราะหช์มุชนแบบมสีว่นรว่ม (Participatory Rural Appraisal) 

11) โครงการการพัฒนาทรัพยากรและสิง่แวดลอ้มต าบลบา้นกง กจิกรรม:การพัฒนาปรับปรงุดนิ

และน ้า เพือ่วเิคราะหด์นิและน ้า 

12) โครงการการออกแบบตราสัญลักษณ์สนิคา้ผลติภัณฑ์

13) โครงการการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละสรา้งภมูคิุม้กันโรคซมึเศรา้ในผูส้งูอายุ" 

14) โครงการการปลกูพชืใชน้ ้านอ้ยดว้ยระบบน ้าหยด

ระดับ 5

(135%)

ฝ่ายวจัิยและบัณฑติศกึษา

4.3 ปรับเปลีย่นการ

บรกิารวชิาการ จาก

ความรับผดิชอบตอ่สังคม

OKR 12 จ านวนผลงานทีเ่กดิจากการใหบ้รกิารวชิาการ

ของมหาวทิยาลัยในรปูแบบ CSV

เรื่อ่ง 3 4 1) โครงการชมุชนตน้แบบเศรษฐกจิพอเพยีง ต าบลบา้นโตน้ อ าเภอพระยนื จังหวัดขอนแกน่  

2) โครงการชมุชนตน้แบบเศรษฐกจิพอเพยีง ต าบลศลิา อ าเภอเมอืง จง้หวัดขอนแกน่

3) มหกรรม KKU CSV มหาวทิยาลัยขอนแกน่บรกิารชมุชนวันที ่9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 

16.00 น. ณ สถานีรถไฟขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่ มหาวทิยาลัยใหบ้รกิาร ดังนี ้

4) วทิยาลัยบัณฑติศกึษาการจัดการ ด าเนนิโครงการ CSV ดังนี ้4.1) โครงการสานอนาคต

ทางการศกึษา - CNNECT ED (โครงการท ามาคา้ขาย)

ระดับ 5 

(133%)

ฝ่ายวจัิยและบัณฑติศกึษา

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่5 ปรบัเปลีย่นการบรหิารจดัการองคก์ร (Management Transformation)

5.1 ทบทวนระเบยีบที่

เป็นอปุสรรคตอ่การ

ท างานเพือ่การ

ขับเคลือ่นกลยทุธ์

KR 23 รอ้ยละความส าเร็จของการด าเนนิการตามแผน

กลยทุธ์

รอ้ยละ 83 86.6 1) มหาวทิยาลัยด าเนนิการแตง่ตัง้คณะกรรมการขับเคลือ่นยทุธศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

ประชมุเดอืนละ 1 ครัง้ (เดมิ 2 ครัง้/เดอืน) โดยมหีนา้ที ่- ก าหนดนโยบาย แผนกลยทุธ ์ตัวชีว้ัด 

และแผนงานการบรหิารเพือ่ขับเคลือ่นยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลัยใหบ้รรลเุป้าหมาย - ก าหนด

แนวทางและมาตรการหรอืกลไกในการสง่เสรมิ สนับสนุน รวมถงึการประสานความรว่มมอืระหวา่ง

สว่นงานตา่งๆ ด าเนนิการตามยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลัย - ตดิตาม ก ากับดแูลและประเมนิผล

การด าเนนิการแผนงานการบรหิารยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลัย - แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการหรอื

คณะท างานเพือ่ปฏบิัตหินา้ทีอ่ ืน่ตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย

2) จัดขอ้ตกลงการปฏบิัตงิานดว้ยผลลัพธต์ามวัตถุประสงคท์ีส่ าคัญ (OKRs) ลงสูท่กุสว่นงาน/

หน่วยงาน และมมีตีดิตามประเมนิผลการด าเนนิงานทกุไตรมาส

ระดับ 5

(104 %)

ฝ่ายยรหิาร

5.2 กระจายอ านาจ

บรหิารจัดการ

OKR 13 13-1 รอ้ยละของการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณ

ทันเวลา (แผน่ดนิ/รายได)้

13-2 รอบเวลาของการจัดซือ้พัสดุ

รอ้ยละ

รอบวัน

จัดซือ้พัสดุ

83/73

55 วัน

58.16/30.39

58 วัน

1) มกีารจัดสรรงบประมาณเชงิยทุธศาสตรม์ากขึน้

2) มรีปูแบบการจัดสรรอัตราก าลังใหมใ่นกรณีเป็นโครงการส าคัญเชงิยทุธศาสตร์

3) มคีณะท างานเพือ่ทยอยทบทวนกฎระเบยีบดา้นการเงนิการคลัง ภายในของมหาวทิยาลัย

4) มกีารปรับปรงุระเบยีบจัดซือ้จัดจา้งทีเ่กีย่วขอ้งกับ พรบ จัดซือ้จัดจา้ง

ระดับ 5

(165 %)

ฝ่ายบรหิาร



ประเด็นยุทุธศาสตร/์

กลยทุธ์

รหสั ID Objective and Key Result /Key Result หนว่ยวดั คา่

เป้าหมาย 

ปี 2563

ผลงานตาม

คา่เป้าหมาย

ปี 2563

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย การประเมนิ

ตนเอง 

(ระดบั 1-5)

ผูร้บัผดิชอบ

5.3 สง่เสรมิใหค้ณะและ

สว่นงานใชค้วามเขม้แข็ง

 (Strength) และโอกาส

 (Opportunity) ในการ

สรา้งหน่วยธรุกจิใหม่ๆ  

(New business model)

OKR 14 รอ้ยละของรายไดจ้ากการบรหิารจัดการ

ทรัพยส์นิตอ่รายไดจ้ากคา่ธรรมเนียมการศกึษา

รอ้ยละ 22 36.33 1) การเพิม่รายไดจ้ากสังหารมิทรัพย ์เชน่ การเพิม่รายไดจ้ากเงนิทนุส ารอง ไดด้ าเนนิการโดยมี

การปรับเปลีย่นเงือ่นไขการลงทนุเพือ่ใหผ้ลตอบแทนสงูขึน้ในชว่งทีผ่ลตอบแทนดอกเบีย้ลดลง

อยา่งมาก

2) การเพิม่รายไดจ้ากอสังหารมิทรัพย ์ไดม้กีารตดิตามพืน้ทีท่ีม่กีารใชง้านเชงิพาณชิยใ์หม้กีารใช ้

ประโยชน์เต็มที ่และมกีารวางรปูแบบการบรหิารพืน้ทีใ่หมเ่พือ่สรา้งรายไดท้ีต่อ่เนือ่งในอนาคต

3) การปรับปรงุระเบยีบเพือ่เพิม่ศักยภาพการหารายไดข้องมหาวทิยาลัยและสว่นงาน โดยมกีาร

ตัง้คณะกรรมการทบทวนระเบยีบดา้นการเงนิการคลังเพือ่ทบทวนระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด

4) การเพิม่รายไดจ้ากการลงทนุใหมท่ีเ่ป็นความเขม้แข็งของมหาวทิยาลัย เชน่ การใหบ้รกิาร

หอพักนักศกึษา และบคุลากรเชงิพาณชิย์

ระดับ 5

(165 %)

ฝ่ายบรหิาร

OKR 15 จ านวนนวัตกรรมเพือ่สังคมเพือ่ป้องกันการแพร่

ระบาดของเชือ้โควดิ-19

ผลงาน 20 28 1) จัดท า Face Shield จากแผน่ใสและฟองน ้า   

2) จัดท าหนา้กากผา้

3) ระบบ Thermo Scan เพือ่ตรวจคัดกรองอณุหภมูผิูใ้ชบ้รกิารของโรงพยาบาลศรนีครทิร ์

4) ระบบ VDO สือ่สารสองทาง ส าหรับบคุลากรทางการแพทยแ์ละผูต้ดิเชือ้ COVID-19 

5) หุน่ยนตส์ือ่สารสองทศิทางและระบบล าเลยีงอาหารและยาใหก้ับโรงพยาบาลศรนีครทิร ์ 

6) SWAP box จากแผน่อะครลิกิ ป้องกันการไอหรอืจามของขณะเก็บสิง่สง่ตรวจ 

7) Aerosol box จากแผน่อะครลิกิ ป้องกันการไอหรอืจามขณะสอดทอ่หายใจ 

8) Aerosol box จากแผน่อะครลิกิ ป้องกันการไอหรอืจาม ขณะสอดทอ่อาหาร 

9) Wireless/extended stethoscope ลดการสัมผัสผูป่้วยดว้ยหฟัูง

10) หอ้งตรวจไมต่อ้งใชห้มอ (คนไขใ้น)

11) ตูอ้บฆา่เชือ้ดว้ย UVC ส าหรับ reuse หนา้กาก N95  

12) ตูอ้บฆา่เชือ้ดว้ย UVC ส าหรับ reuse ชดุ PPE

13) ตูอ้บฆา่เชือ้ดว้ย ozone ส าหรับ reuse หนา้กาก N95 

14) ตูอ้บฆา่เชือ้ดว้ย ozone ส าหรับ reuse ชดุ PPE 

15) อโุมงคพ์่นยาฆา่เชือ้เพือ่สง่ใหบ้คุลากรทางการแพทย ์

16) Negative Pressure จัดท าโดย ทมีนักวจัิยจากคณะวศิวกรรมฯ 

17) Negative Pressure -Area  ทมีนักวจัิยจากคณะวศิวกรรมฯ

18) PAPR  (Powered Air-Purifying Respirator)  และแบตเตอรีส่ ารอง   

19) ถังขยะไรส้ัมผัสส าหรับทิง้หนา้กากอนามัย เพือ่ใชใ้นพืน้ทีข่องมหาวทิยาลัยขอนแกน่  

20) หุน่ยนตล์ าเลยีงของในพืน้ทีเ่สีย่งตอ่การตดิเชือ้ covid 

21) หอ้งตรวจไมต่อ้งใชห้มอ (คนไขน้อก)  

22) Partition กัน้ฉากส าหรับแผนกรังสี

23) Partition กัน้การตรวจตาภาคจักษุ 

24) ทีค่รอบเตยีงผูป่้วย/ เปลล าเลยีงผูป่้วย covid 19 

25) Portable HEPA (High Efficiency Particulate Air)    

26) PPE (Personal Protective Equipment) 

27) Positve Pressure Mask 

28) การควบคมุการใหน้ ้าเกลอืแบบรโีมทคอนโทรล (PAPR ประดษิฐ)์

ระดับ 5

(140%)

ฝ่ายนวัตกรรมและวสิาหกจิ

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่6 สรา้งมหาวทิยาลยัขอนแกน่ใหเ้ป็นทีน่า่ท างาน (Best place to work)

6.1 การสรา้ง

สภาพแวดลอ้มทีพ่รอ้ม

ส าหรับการท างาน 

(Good Workplace) 

ของบคุลากร ทกุกลุม่

OKR 16 จ านวนคอมพวิเตอรใ์หม/่ปรับปรงุ เครือ่ง 100 119 1) ส ารวจและจัดหาคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ์ประกอบคอมพวิเตอรใ์หมห่รอืทดแทน 

2) จัดท ารายละเอยีดคณุลักษณะของคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

3) จัดซือ้จัดจา้ง 

4) ตดิตัง้อปุกรณ์และใชง้าน

ระดับ 5

(119%)

ฝ่ายพัฒนามหาวยิาลัยดจิทัิล

KR 24 รอ้ยละความพงึพอใจของบคุลากรดา้นการ

จัดการสภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลัย (ดา้น

ความปลอดภัยในสถานทีท่ างาน)

รอ้ยละ 80 76.6 ผลส ารวจจากการส ารวจเรือ่งการจัดสภาพแวดลอ้มส าหรับการท างานของสว่นงานของตน ซึง่ผล

การประเมนิอยูท่ีร่อ้ยละ 76.6

ระดับ 4

(95.75 %)

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล



ประเด็นยุทุธศาสตร/์

กลยทุธ์
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(ระดบั 1-5)

ผูร้บัผดิชอบ

OKR 17 จ านวนบคุลากรทีไ่ดรั้บการพัฒนาในแตล่ะปี

และปฎบิัตงิานไดจ้รงิ

คน 300 379 - การจัดกจิกรรม Digital Academy & Contest ซึง่เป็นกจิกรรมทีพั่ฒนาบคุลากรดา้นดจิทัิล ดว้ย

วธิกีารลงมอืท าจรงิ และสามารถสรา้งผลงานเพือ่เขา้ประกวดได ้โดยพบวา่มผีูไ้ดรั้บการพัฒนา

จ านวน 312 คน โดยสามารถสรา้งผลงานดจิทัิลไดจ้ านวน 94 ผลงาน

- การอบรม Microsoft Power BI

ระดับ 5

(126%)

ฝ่ายพัฒนามหาวยิาลัยดจิทัิล

6.2 การเพิม่

ประสทิธภิาพระบบการ

จัดการสวัสดกิารและ

สทิธปิระโยชน์

KR 25 รอ้ยละความพงึพอใจของบคุลากร (ดา้น

สวัสดกิาร คา่ตอบแทน ความกา้วหนา้)

รอ้ยละ 79 75.2 ผลส ารวจจากการส ารวจเรือ่งรอ้ยละความพงึพอใจของบคุลากร (ดา้นสวัสดกิาร คา่ตอบแทน 

ความกา้วหนา้) รอ้ยละ 75.2

ระดับ 4

(95.1 %)

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

6.3 การสรา้งความ

ผกูพันกับบคุลากรอยา่ง

เป็นระบบ

KR 26 รอ้ยละความผกูพันของบคุลากร รอ้ยละ 72 86.8 จัดท าแบบสอบถามวัดความผกูพันของบคุลากร โดยการวัดใน 3 ดา้น คอื การพูดถงึองคก์ร

ในทางทีด่ ีการวัดความตอ้งการอยูใ่นองคก์ร และความมุง่มัน่เพือ่ความกา้วหนา้ขององคก์ร โดย

การเก็บขอ้มลูโดยการสุม่ตัวอยา่งให ้

ครอบคลมุบคุลากรทกุประเภทในมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ผลการประเมนิ บคุลากรมรีอ้ยละความ

ผกูพัน รอ้ยละ 86.8

ระดับ 5

(120 %)

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

6.4 การจัดการความรู ้

และการเรยีนรูข้ององคก์ร

KR 27 จ านวนการใชป้ระโยชน์จากการจัดการความรู ้

(สะสม)

เรือ่ง 12 102 องคค์วามรูท้ีร่วบรวมได ้จ านวน 102

องคค์วามรู ้จงึไดใ้ชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ แบง่ออกเป็นดังนี ้

1) ดา้นการสนับสนุนการบรหิารจัดการ จ านวน 62 องคค์วามรู ้

2) องคค์วามรูด้า้นการสง่เสรมิ บรหิารและพัฒนาวชิาการสูค่วามเป็นเลศิ จ านวน.23 องคค์วามรู ้

3) องคค์วามรูด้า้นสนับสนุนกจิกรรมคามสขุในองคก์ร จ านวน 17 องคค์วามรู ้

ระดับ 5

(850 %)

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่7 สรา้งมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นทีน่า่อยู ่(Great Place to Live)

7.1 สรา้งมหาวทิยาลัยสี

เขยีวดว้ยนโยบาย 5G 

(Green campus 

initiative)

KR 28 รอ้ยละความพงึพอใจของนักศกึษาและ

บคุลากรตอ่การจัดสภาพแวดลอ้มของ

มหาวทิยาลัย

 (ดา้นภมูทัิศน/์สภาพแวดลอ้ม)

รอ้ยละ 80 75.10 ในการส ารวจความพงึพอใจตอ่การจัดสภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลัยดา้นภมูทัิศน์และ

สภาพแวดลอ้ม ของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ไดแ้บง่ขอบเขตออกเป็น 2 ดา้น 

โดยมนัีกศกึษาและบคุลากรตอบแบบประเมนิทัง้ส ิน้จ านวน 727 คน  ในภาพรวมนักศกึษาและ

บคุลากรมคีวามพงึพอใจตอ่การจัดสภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ดา้นภมูทัิศน์และ

มหาวทิยาลัยสเีขยีว อยูใ่นระดับมาก มคีา่เฉลีย่ 3.76 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 75.10  และมี

รายละเอยีดรายดา้น

ระดับ 4

(94 %)

ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐานและ

สิง่แวดลอ้ม

7.2 สรา้งความ

หลากหลายดา้น

พฤกษศาสตรแ์ละ

สิง่มชีวีติ รว่มกับการ

ฟ้ืนฟสูภาพป่าและพืน้ที่

เสือ่มโทรม

KR 29 รอ้ยละพืน้ทีส่เีขยีวและสวนสาธารณะที่

สามารถใชป้ระโยชน์รว่มกันทัง้ทางดา้น

สันทนาการ กฬีา อทุยานเรยีนรูแ้ละการเรยีนรู ้

ทางธรรมชาต ิศลิปวัฒนธรรมตอ่จ านวนพืน้ที่

ทัง้หมด

รอ้ยละ 53 48.37 พืน้ที ่ของมหาวทิยาลัยขอนแกง่ทง้หมด 5,500 ไร ่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พืืน้ทสีเีขยีวและ

สาธารณะทีส่ามารถใชป้ระโยชน์รว่มกันทัง้ทางดา้นสันทนาการ กฬีา อทุยานเรยีนรูแ้ละการเรยีนรู ้

ทางธรรมชาต ิศลิปวัฒนธรรม ของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ มทัีง้ส ิน้ 2,660.19 ไร ่

ดังนีัน้ เพือ่เทยีบสัดสว่นกับพืน้ทีทั่ง้หมด ไดเ้ทา่กับรอ้ยละ 48.37

ระดับ 4 

(91.26%)

ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐานและ

สิง่แวดลอ้ม

7.3 การสรา้ง

สนุทรยีภาพใหเ้กดิขึน้

ในมหาวทิยาลัย

OKR 18 จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร-ลานกจิกรรม (คน/เดอืน) คน 600 17,730 จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร-ลานกจิกรรมจ านวน 17,670 คน ระดับ 5

(2,955.00%)

ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐานและ

สิง่แวดลอ้ม

OKR 19 จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร-พืน้ทีอ่อกก าลังกาย (คน/

เดอืน)

คน 600 51,300 จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร-พืน้ทีอ่อกก าลังกายจ านวน 51,294 คน ระดับ 5

(8,550.00%)

ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐานและ

สิง่แวดลอ้ม

OKR 20 จ านวนพืน้ที/่บรเิวณทีแ่สดงถงึสัญลักษณ์ของ 

มข.

แหง่ ออกแบบ

การสรา้ง

จา้งทีป่รกึษา

เพือ่

ออกแบบ

การสรา้ง

จัดจา้งทีป่รกึษา โดยมขีอ้ก าหนดในการศกึษาและจัดท าผังแมบ่ท พรอ้มจัดท าแบบรายการ

โครงการส าคัญเพือ่สรา้งพืน้ทีท่ีเ่ป็นสัญลักษณ์จ านวน 5 โครงการ(พืน้ที)่

ระดับ 5 ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐานและ

สิง่แวดลอ้ม
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7.4 การจัดการอาคาร

สถานทีแ่ละบา้นพักที่

เสือ่มโทรม

OKR 21 รอ้ยละความพงึพอใจของบคุลากรและ

นักศกึษาตอ่การจัดสภาพแวดลอ้ม(อาคาร 

สถานที)่

รอ้ยละ 80 73 ผูต้อบแบบสอบถามจ านวนทังสิน้  727 คน มคีวามพงึพอใจในภาพรวมอยูท่ีร่ะดับมาก มคีา่เฉลีย่ 

3.65 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 73.00  

1. การจัดสภาพแวดลอ้มดา้นอาคารสถานที ่แบง่เป็น 5 ดา้น ไดแ้ก ่(1) ดา้นอาคารสว่นกลาง (2)

 ดา้นถนน (3) ดา้นทางเดนิเทา้ (4) ดา้นพืน้ทีอ่อกก าลังกาย ลานกจิกรรม สถานทีพั่กผอ่นหยอ่น

ใจ และ (5) ดา้นทีจ่อดรถสว่นกลาง

2. การจัดสภาพแวดลอ้มดา้นภมูทัิศน์ แบง่เป็น 2 ดา้น ไดแ้ก ่(1) ดา้นภมูทัิศน์และพืน้ทีส่เีขยีว 

(2) ดา้นการบรหิารจัดการขยะ 

3. การจัดสภาพแวดลอ้มดา้นแสงสวา่ง 

ระดับ 4

(91.25%)

ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐานและ

สิง่แวดลอ้ม

OKR 22 จ านวนอาคารสถานทีท่ีไ่ดรั้บการปรับปรงุแต่

ละปีตามกฏหมายทีก่ าหนด

อาคาร 3 5 1) ปรับปรงุซอ่มแซมหอพักนักศกึษาชายที ่10 

2) ปรับปรงุซอ่มแซมหอพักนักศกึษาชายที ่11  

3) ปรับปรงุซอ่มแซมหอพักนักศกึษาหญงิที ่26

4) โครงการปรับปรงุอาคารสริคิณุากร มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ใหเ้หมาะสมกับคนทกุลุม่  

5) โครงการปรับปรงุแฟลตทีพั่กอาศัยทีเ่สือ่มโทรม-แฟลตนพเกา้

ระดับ 5

(166.67%)

ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐานและ

สิง่แวดลอ้ม

7.5 จัดระบบรักษาความ

ปลอดภัยทีม่ี

ประสทิธภิาพ โดยน า

ระบบเทคโนโลยแีหง่

อนาคตมาใช ้

OKR 23 จ านวนกลอ้งวงจรปิดทีส่ามารถประมวลผล

ขอ้มลูได ้(สะสม)

ตัว 50 90 ในปีงบประมาณ 2563 สามารถด าเนนิการเสร็จสิน้ สามารถประมลผลขอ้มลูได ้จ านวน 258 ตัว

1.กลอ้งวงจรปิดชนดิ ระบบ AI รว่มกับโปรแกรม Image processing จ านวน 55 ตัว

2.กลอ้งวงจรปิด ชนดิ Fixed จ านวน 203 ตัว

ระดับ 5

(180.00%)

ฝ่ายรักษาความปลอดภัย

KR 30 จ านวนอบุัตกิารณ์กรณีของการถูกโจรกรรม

ลดลง

ลดลง

รอ้ยละ

3 69.2 - จ านวนอบุัตกิารณ์กรณีของการถูกโจรกรรม ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 20 ครัง้

- ลดลง จ านวน  45 ครัง้

จากเดมิปีงบประมาณ 2562 จ านวน  65 ครัง้

- คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 69.2

ระดับ 5

(< 100%)

ฝ่ายรักษาความปลอดภัย

7.6 จัดระบบจราจรใหม่

ใหม้กีารZoningโ

KR 31 รอ้ยละความพงึพอใจของนักศกึษาและ

บคุลากรตอ่การจัดการสภาพแวดลอ้มของ

มหาวทิยาลัย (ระบบจราจร)

รอ้ยละ 80 86.4 รอ้ยละความพงึพอใจของนักศกึษาและบคุลากรตอ่การจัดการสภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลัย 

(ระบบจราจร) คดิเป็นรอ้ยละ 86.4

ระดับ 5 

(108 %)

ฝ่ายรักษาความปลอดภัย

7.7 เนน้นโยบาย

อนุรักษ์พลังงาน และ

สิง่แวดลอ้ม

KR 32 รอ้ยละของปรมิาณไฟฟ้าทีป่ระหยัดไดจ้าก

โครงการอนุรักษ์พลังงานเพิม่ขึน้เทยีบกับการ

ใชพ้ลังงานของปีทีผ่า่นมาลดลง 

ลดลง

รอ้ยละ

ลดลง

รอ้ยละ 2

ประหยัดได ้

รอ้ยละ 3.52

ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า 63,574,940 หน่วย และไฟฟ้าทีป่ระหยัดไดจ้ากโครงการอนุรักษ์พลังงาน 

Solar Cell จ านวน 2,235,153 หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ 3.52

ระดับ 5

(176 %)

ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐานและ

สิง่แวดลอ้ม

KR 33 รอ้ยละของปรมิาณขยะทีเ่กดิขึน้ใน

มหาวทิยาลัยในแตล่ะวันไดรั้บการจัดการ

ทัง้หมด และของเสยีทีน่ ากลับมาใชใ้หม่

รอ้ยละ 37 n/a ด าเนนิการจัดเก็บขยะออกนอกพืน้ทีม่หาวทิยาลัยขอนแกน่โดยเทศบาลนครขอนแกน่ โดยมจีดุ

พักขยะและเสน้ทางภายในทีจั่ดเก็บจ านวน 7 จดุ ซึง่จัดเก็บออกนอกพืน้ทีท่กุวันโดยปรมิาณขยะ

ทีจั่ดเก็บไดป้ระมาณการโดยเทศบาลจ านวนวันละ  21.07 ตัน โดยในปีงบประมาณ 2563 มขียะ

ตกคา้งทีด่ าเนนิการจัดเก็บไมห่มดจ านวน 27 วัน

ระดับ 0 ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐานและ

สิง่แวดลอ้ม

7.8 สรา้งเสถยีรภาพ

ระบบสาธารณูปโภค

KR 34 จ านวนครัง้ของการเกดิเหตไุฟฟ้าลัดวงจรจาก

สัตวแ์ละปัจจัยทางธรรมชาติ

ครัง้ 50 26 สาเหตทุีเ่กดิสัตวจ์ านวน 19 ครัง้ 

และสาเหตจุากภัยธรรมชาต ิจ านวน  7 ครัง้

ระดับ 5

(192 %)

ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐานและ

สิง่แวดลอ้ม

KR 35 รอ้ยละของปรมิาณน ้าทีผ่า่นการบ าบัดแลว้มา

ใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 60 95 ตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม 2562 ถงึ สงิหาคม 2563 พบวา่ ปรมิาณน ้าเสยีทีบ่ าบัดแลว้ 306,904 และ

ปรมิาณน ้าทีน่ ามาใชป้ระโยชน์ 291,559 คดิเป็นรอ้ยละ 95

ระดับ 5

(158 %)

ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐานและ

สิง่แวดลอ้ม

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่8 ปรบัเปลีย่นองคก์รใหก้า้วเขา้สูย่คุดจิทิลั (Digital Transformation)

8.1 การพัฒนาและวจัิย

เชงิลกึดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ

OKR 24 จ านวนผลงานวจัิย/สิง่ประดษิฐ/์นวัตกรรมดา้น

 Digital technology

เรือ่ง 3 10 1)  Payment Hub (https://payment-hub.kku.ac.th) 

2)  e-Receipt  

3)  ระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอรส์ าหรับบคุลากร (https://pass.kku.ac.th/)

4)  ระบบสรา้งลงิคส์ัน้ (https://kku.world/) 

5)  KKU Digital ID พัฒนาระบบการออก และสง่มอบ Digital ID ส าหรับบคุลากรทกุคน

6)  ระบบจองขอใชโ้ปรแกรมลขิสทิธิก์ลาง Acrobat Creative Cloud และ Zoom Video 

Conferencing

ระดับ 5

(333.33%)

ฝ่ายนวัตกรรมและวสิาหกจิ



ประเด็นยุทุธศาสตร/์

กลยทุธ์

รหสั ID Objective and Key Result /Key Result หนว่ยวดั คา่

เป้าหมาย 

ปี 2563

ผลงานตาม

คา่เป้าหมาย

ปี 2563

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย การประเมนิ

ตนเอง 

(ระดบั 1-5)

ผูร้บัผดิชอบ

8.2 การบม่เพาะภายใน

เพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิ

นวัตกรรมทางดจิทัิล

KR 36 จ านวน Startup ทีเ่กดิขึน้ใหมใ่นแตล่ะปี ราย 8 14 1) ผลติภัณฑธ์ัญพชือบเพือ่สขุภาพ หา้งหุน้สว่นจ ากัด ไทย รอยัล ฟู๊ ด

2) ผลติภัณฑแ์ปรรปูจากขา้ว (นางกชพร น านาผล)

3) Petinee แพลตฟอรม์บรหิารจัดการคลนิคิรักษาสัตว์

4) ผลติภัณฑเ์ครือ่งดืม่สขุภาพจากถ่ังเชา่

5) ปลกูไรด ี: แกปั้ญหาของเกษตรเพือ่เพิม่ผลผลติทางการเกษตร

6) Villa : โปรแกรมการประมวลผลเขา้-ออกอัจฉรยิะ ผา่นการจดจ าป้ายทะเบยีนรถ คัดกรอง

รถยนตล์กูบา้นกับรถยนตส์าธารณะ

7) แอปพลเิคชนัการบรจิาคโลหติ

8) Ortelra เจลแตม้สวิจากสารสกัดใบบัวบก

9) กลอ่งรักษาสภาพเนือ้เยือ่ (กลอ่งส าหรับใสช่ ิน้เนือ้)

ระดับ 5

(200 %)

ฝ่ายนวัตกรรมและวสิาหกจิ

8.3 การประสานกับ

หน่วยงานภายนอกเพือ่

สรา้งนวัตกรรมดา้นดจิทัิล

KR 37 จ านวนโครงการ ICT solutions ทีม่คีวาม

รว่มมอืระหวา่งมหาวทิยาลัยกับหน่วยงาน

ภายนอก

โครงการ 15 9 1) โครงการพัฒนามาตรฐาน e-Transcript 

2) โครงการพัฒนา Digital ID

3) โครงการพัฒนา Smart Farm

4) กจิกรรมการรว่มมอืกับ ส านักงบประมาณ, กรมสรรพากร, สกอ.

5) University Application

6) โครงการความพรอ้มในการพัฒนาระบบเอกสารราชการเป็นเอกสารดจิทัิล

7) โครงการพัฒนาเทคโนโลย ี5G รว่มกับ กสทช.

8) KKU Meet รว่มกับบรษัิททรู

9) 5G Smart Little Robot Companion

ระดับ 3

(60 %)

ฝ่ายดจิทัิล

8.4 การพัฒนาระบบ

การท างานและการ

เรยีนรูด้ว้ยเทคโนโลยี

ดจิทัิล

OKR 25 จ านวนงานสะสมทีไ่ดรั้บการพัฒนาใหมห่รอื

ปรับปรงุ (Digital Workflow)

งาน 3 14 1) ระบบเดนิทางไปราชการออนไลน์ เวอรช์ัน่ 1

2) ระบบการจัดท าค าของบประมาณประจ าปีของสว่นงาน

3) ระบบบันทกึและจัดเก็บเอกสารหลักฐานตา่ง ๆ ในรปูแบบอเิล็กทรอนกิส์

4) คา่ธรรมเนียมหอพักนักศกึษา

5) ขอนแกน่มาราธอน

6) การบรจิาคเพือ่การศกึษาทกุการบรจิาคของมหาวทิยาลัย

7) คา่ธรรมเนียมการสมัครรับบคุคลเขา้ศกึษาระดับปรญิญาตร ีมหาวทิยาลัยขอนแกน่

8) คา่ธรรมเนียมการประเมนิจรยิธรรมการวจัิยในมนุษย์

9) เอกสารการประชมุสภามหาวทิยาลัย

10) เอกสารการประชมุกรรมการบรหิารมหาวทิยาลัย

11) เอกสารการประชมุคณะกรรมการบรหิารงานบคุคล

12) ใบเสร็จรับเงนิอเิล็กทรอนกิส์

13) หนังสอืรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่า่ย

14) ใบรับรองอเิล็กทรอนกิส ์(Digital ID)

ระดับ 5

(466.66%)

ฝ่ายดจิทัิล

OKR 26 จ านวนระบบทีไ่ดรั้บการพัฒนาสะสม (ERP) ระบบ 2 - ทมีทีป่รกึษาเขา้มาด าเนนิการทบทวนกระบวนการท างาน รวบรวมขอ้ก าหนด และจัดท ารา่ง

ขอ้ก าหนดส าหรับระบบสารสนเทศกลางตัง้แตเ่ดอืนมนีาคม เป็นตน้ไป และน่าจะเสร็จสิน้ภายใน 6

 เดอืน

ระดับ 2 ฝ่ายบรหิาร

OKR 27 จ านวนระบบ Business Intelligence เพือ่

สนับสนุนการวางแผนและการบรหิารจัดการ

ระบบ 4 7 1) BI ขอ้มลูพืน้ฐานนักศกึษา

2) BI ขอ้มลูการลงทะเบยีน

3) BI ขอ้มลูคา่ธรรมเนียมการศกึษา

4) BI ขอ้มลูหลักสตูร

5) BI ขอ้มลูพืน้ฐานบคุลากร

6) BI ขอ้มลูเงนิยมืทดรองจา่ย

7) BI ขอ้มลูการจา่ยเงนิผา่น KKU Payment Hub

ระดับ 5

(175%)

ฝ่ายดจิทัิล

KR 38 รอ้ยละของนักศกึษาใหมน่อกภมูภิาคเพิม่ขึน้

เทยีบกับปี 2561

รอ้ยละ 2 0.16 ปีการศกึษา 2561 จ านวนนักศกึษาใหมน่อกภมูภิาค 830 จ านวนนักศกึษาใหมทั่ง้หมด  7,454 คดิ

เป็นรอ้ยละ 11.1

ปีการศกึษา 2563 จ านวนนักศกึษาใหมน่อกภมูภิาค 802 จ านวนนักศกึษาใหมทั่ง้หมด  7,913 คดิ

เป็นรอ้ยละ 11.2

        

ระดับ 1 ฝ่ายดจิทัิล



ประเด็นยุทุธศาสตร/์
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ผูร้บัผดิชอบ

KR 39 รอ้ยละของผูเ้รยีนในระบบเรยีนรูต้ลอดชวีติ

เพิม่ขึน้

รอ้ยละ 5 ระบบได ้

พรอ้มใชง้าน

แลว้

ระบบ LMS โดยระบบไดพ้รอ้มใชง้านแลว้ ที ่https://x.kku.ac.th/ โดยยังไมไ่ดเ้ปิดรายวชิาสู่

สาธารณะ จงึยังไมส่ามารถค านวณคา่เป่าหมายไดใ้นปีงบประมาณ 2563

ระดับ 2

(50 %)

ฝ่ายดจิทัิล

KR 40 จ านวนรายวชิาหรอืหลักสตูรออนไลน์ รายวชิา/

หลักสตูร

200 1,438 ขอ้มลูในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มจี านวนรายวชิาทีม่ใีนระบบ e-Learning 

จ านวน 1,438 รายวชิา

เขา้ศกึษารายวชิาไดท้ี ่https://e-learning.kku.ac.th/

ระดับ 5

(719 %)

ฝ่ายดจิทัิล

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่9 การน ามหาวทิยาลยัสูค่วามเป็นนานาชาต ิ(Internationalization)

9.1 การสรา้งเครอืขา่ย

ความรว่มมอืกับสถาบัน

ในตา่งประเทศเพือ่

ยกระดับดา้นการศกึษา 

วจัิย และบรกิาร

KR 41 จ านวนกจิกรรม/โครงการทีด่ าเนนิการตาม 

MOU กับมหาวทิยาลัยทีอ่ยูใ่นอันดับ 1 ใน 400

 ของโลก

กจิกรรม/

โครงการ

40 47 ประกาศหลักเกณฑแ์ละแนวปฏบิัตใินการท าขอ้ตกลงความรว่มมอืกับสถาบันตา่งประเทศใหม ่

ตามประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ฉบับที ่1249/2563 ลงวันที ่1 กรกฎาคม 2563 เพือ่ให ้

สอดคลอ้งกับสถานการณ์ปัจจบุันและสง่เสรมิใหเ้กดิการเพิม่กจิกรรมความรว่มมอืกับสถาบันชัน้

น าของโลกไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

- โดยมหาวทิยาลัยไดด้ าเนนิโครงการตาม MOU จ านวน 47 โครงการ

ระดับ 5

(117 %)

ฝ่ายการตา่งประเทศ

9.2 เพือ่การจัดอันดับ

World University 

Ranking ทีส่งูขึน้

OKR 28 ผลการจัดอันดับของมข. โดยการจัดอันดับของ

 THE หรอื QS Ranking หรอื Academic 

Ranking อืน่ๆ

อันดับ อันดับ 6 

ของประเทศ

 165 ของ

เอเชยีและ 

800-1,000

 ของโลก

QS Ranking

6 ของ

ประเทศ 

160 ของ

เอเชยี  

801-1,000 

ของโลก

QS Ranking

อันดับ 6 ของประเทศ 160 ของเอเชยี และ 801-1,000 ของโลก

THE Ranking

 - 1001+ World University Rankings 2020

 - 101 - 200th University Impact Ranking 2020

 - 301 - 351th Asia University Ranking 2019

CWTS Leiden Ranking 2020

อันดับ 4 ของประเทศ

ระดับ 5 ฝ่ายบรหิาร

ฝ่ายการตา่งประเทศ

ฝ่ายวจัิยและบัณฑติศกึษา

ฝ่ายการศกึษาและบรกิารวชิาการ

9.3 สรา้งความรว่มมอื

และการพัฒนารว่มกับ

ประเทศในภมูภิาค

อาเซยีน

OKR 29 จ านวนสาขาวชิาของ มข. ไดรั้บการจัดอันดับ

โดยการจัดอันดับของ THE หรอื QS Ranking

 หรอื Academic Ranking อืน่ๆ

สาขาวชิา 5 6 1) Agriculture & Forestry

2) Pharmacy & Phamacology

3) Medicine

4) Life Sciences and Medicine

5) Engineering - Mechanical

6) Biological Sciences

ระดับ 5

(120%)

ฝ่ายบรหิาร

ฝ่ายการตา่งประเทศ

ฝ่ายวจัิยและบัณฑติศกึษา

ฝ่ายการศกึษาและบรกิารวชิาการ

9.4 สรา้งความเป็น

นานาชาตทัิง้ดา้น

บคุลากร นักศกึษา และ

สภาพแวดลอ้ม

KR 42 รอ้ยละของจ านวนนักศกึษาตา่งชาตแิบบ 

Degree  (Full-time) ทัง้ระดับ ป.ตร ีและ

ระดับบัณฑติศกึษาทีเ่พิม่ข ึน้ จากปี 2561

รอ้ยละ 10 ลดลงรอ้ยละ

 13.51 

เทยีบกับปี 

2561

ขอ้มลู ณ เดอืน ก.ค.63 มนัีกศกึษา Outbound และ Inbound รวมทัง้ส ิน้ 1,163 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 57.5 ของนักศกึษาในปี 2561

*ผลกระทบจาก COVID-19

ไมป่ระเมนิ ฝ่ายการตา่งประเทศ

OKR 30 รอ้ยละของจ านวนนักศกึษาตา่งชาตแิบบ 

non-degree ทัง้ Outbound และ Inbound 

ระดับ ป.ตรแีละระดับบัณฑติศกึษา ทีเ่พิม่ข ึน้

จากปี 2561

รอ้ยละ 10 ลดลงรอ้ยละ

 42

เนือ่งในชว่งปี 2563 ไดรั้บผลกระทบจาก COVID-19 สง่ผลใหผ้ลงานดา้นนีล้ดลงอยา่งมาก จงึ

ไมค่วรน าไปประเมนิ

ไมป่ระเมนิ ฝ่ายการตา่งประเทศ

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่10 การบรหิารโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล (Good Governance)

10.1 วางระบบการ

บรหิารจัดการดว้ยหลัก

ธรรมาภบิาล ใหเ้กดิท่ัว

ทัง้มหาวทิยาลัย

KR 43 ผลการประเมนิคณุลักษณะของอธกิารบด ี(มี

ความโปรง่ใส พรอ้มรับการตรวจสอบ)

ระดับ 4.05 ประเมนิ 15 

กันยายน 

2563

อยูร่ะหวา่งการส ารวจขอ้มลูผา่นระบบออนไลน์ ไมป่ระเมนิ อธกิารบดี

OKR 31 ผลการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสใน

การด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA โดย

ส านักงาน ป.ป.ช.

รอ้ยละ 87 - ผลการประเมนิในปี 2563 ยังไมป่ระกาศ จงึไมค่วรน าไปประเมนิ

(ผลประเมนิปี 2562 คอื รอ้ยละ 86.62) 

ไมป่ระเมนิ อธกิารบดี

ฝ่ายกจิการพเิศษ



ประเด็นยุทุธศาสตร/์

กลยทุธ์

รหสั ID Objective and Key Result /Key Result หนว่ยวดั คา่

เป้าหมาย 

ปี 2563

ผลงานตาม

คา่เป้าหมาย

ปี 2563

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย การประเมนิ

ตนเอง 

(ระดบั 1-5)

ผูร้บัผดิชอบ

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่11 เสรมิสรา้งความรว่มมอืเพือ่การพฒันา (Collaboration/Coordination Projects)

KR 44 โครงการศนูยก์ลางบรกิารทางการแพทย ์

(Medical hub)

โครงการ ลงนาม

สัญญา

โครงการกับ

บรษัิท

กอ่สรา้ง

วันที ่15 กันยายน 2563 ลงนามสัญญาโครงการกอ่สรา้งอาคารศนูยบ์รกิารการแพทยช์ัน้เลศิ 

ระหวา่งมหาวทิยาลัยขอนแกน่ กับ บรษัิท ครสิเตยีนี และนีลเส็น (ไทย) จ ากัด (มหาชน) บรษัิท

กอ่สรา้ง  และการลงนามในสัญญาระหวา่งมหาวทิยาลัยขอนแกน่ กับบรษัิทอรณุชยัเสร ีคอน

ซัลติง้ เอนจเินียรส์ จ ากัด ผูค้วบคมุงานกอ่สรา้ง

ระดับ 2 ฝ่ายบรหิาร

OKR 33 จ านวนโครงการดา้นเกษตรอัจฉรยิะทีม่กีารบรู

ณาการคณะวชิาจนเกดิการด าเนนิงานใน

รปูแบบวสิาหกจิ 

[โครงการฟารม์อัจฉรยิะ (Smart farming) ]

โครงการ 5 8 1) การพัฒนาระบบการผลติพชืผักและสมนุไพรเสรมิภมูคิุม้กันไวรัสในระบบเกษตรแมน่ย า (คณะ

เกษตรศาสตร)์

2) ผักสลัดตัดแตง่พรอ้มบรโิภคปรับแตง่บรรยากาศและการพัฒนาผลติภัณฑน์ ้าผักเพือ่สขุภาพ

จากสว่นคัดทิง้ของผลติภัณฑต์ัดแตง่ (คณะเทคโนโลย)ี

3) การพัฒนาสนิคา้ปศสุัตวจ์ากไกแ่ละน ้านมเพือ่เพิม่มลูคา่ดว้ยการแปรรปู (คณะเกษตรศาสตร)์

4) การเฝ้าระวังและการลดการปนเป้ือนเชือ้ Salmonella และยาปฏชิวีนะตกคา้งในอตุสาหกรรม

การเลีย้งไกไ่ข ่(คณะสัตวแพทยศาสตร)์

5) แพลตฟอรม์ฟารม์อัจฉรยิะมหาวทิยาลัยขอนแกน่ (คณะวศิวกรรมศาสตร)์

6) การออกแบบอัตลักษณ์ตราสนิคา้ สือ่ประชาสัมพันธ ์บรรจภัุณฑแ์ละรา้นคา้ขนาดเล็ก ส าหรับ

ผลติภัณฑโ์ครงการฟารม์อัจฉรยิะ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร)์

7) การออกแบบและสรา้งสรรคส์ือ่ศลิปะภาพยนตส์ าหรับโฆษณาออนไลน์ชดุ “Spirit of Smart 

KKU” เพือ่สือ่สารภาพลักษณ์เชงิบวกของโครงการฟารม์อัจฉรยิะและมหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

(คณะศลิปกรรมศาสตร)์

8) แนวทางการควบคมุแมลงศัตรพูชืผักตระกลูกะหล า่โดยชวีวธิภีายใตร้ะบบฟารม์เกษตรอัจฉรยิะ 

(คณะเกษตรศาสตร)์

ระดับ 5

(160%)

ฝ่ายวจัิยและบัณฑติศกึษา

OKR 34 โครงการศลิปวัฒนธรรมเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์

และชมุชนสัมพันธ์


 ระดับ 5

(320 %)

ฝ่ายศลิปวัฒนธรรมและ

เศรษฐกจิสรา้งสรรค์

34-1 จ านวนประเทศในกลุม่ลุม่น ้าโขงทีเ่ขา้

รว่มจัดกจิกรรมทางดา้นศลิปวัฒนธรรมของ มข.

ประเทศ 2 2 1) โครงการสฐีานเฟสตวิัล ซึง่มปีระเทศในกลุม่ลุม่น ้าโขงทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม ไดแ้ก ่สาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยประชาชนและสาธารณรัฐประชาชนจนี โดยมสีว่นรว่มในการแสดงศลิปวัฒนธรรม

2) โครงการสัมมนาเชงิปฏบิัตกิารการผลติภาพยนตรส์รา้งสรรคศ์ลิปะสองฝ่ังโขง ไดแ้ก ่สถาบัน

วจิติรศลิป์ มหาวทิยาลัยสพุานุวง สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว

34-2 จ านวนเครอืขา่ยชมุชนโดยรอบ

มหาวทิยาลัยในการมสีว่นรว่มในกจิกรรม

ทางดา้นศลิปวัฒนธรรม

ชมุชน 8 8 จ านวน 8 ชมุชน ประกอบดว้ย 

1) ชมุชนบา้นสฐีาน 

2) ชมุชนบา้นสาวะถ ี

3) ชมุชนบา้นหนองหนิ 

4) ชมุชนบา้นโนนมว่ง 

5) ชมุชนบา้นนอ้ยสามเหลีย่ม

6) ชมุชนบา้นแกน่พยอม

7) ชมุชนบา้นแกน่ทอง

8) ชนุชนบา้นหนองกงุ

34-3 จ านวนผลติภัณฑแ์ละงานบรกิารเชงิ

สรา้งสรรคท์ีก่อ่ใหเ้กดิมลูคา่ทางเศรษฐกจิ โดย

เชือ่มโยงกับการเรยีนการสอนทีส่ง่เสรมิการ

เรยีนรูจ้ากชมุชน

ผลติภัณฑ์ 10 36 จ านวนผลติภัณฑแ์ละงานบรกิารเชงิสรา้งสรรคท์ีก่อ่ใหเ้กดิมลูคา่ทางเศรษฐกจิ โดยเชือ่มโยงกับ

การเรยีนการสอนทีส่ง่เสรมิการเรยีนรูจ้ากชมุชน ประกอบดว้ย

1) งานบรกิารเชงิสรา้งสรรค ์จ านวน 6 งานบรกิาร

2) ผลติภัณฑเ์ชงิสรา้งสรรค ์จ านวน 30 ชิน้งาน

11.1 จัดท าโครงการ

ขนาดใหญร่ว่มกัน

ระหวา่งคณะ



ประเด็นยุทุธศาสตร/์

กลยทุธ์

รหสั ID Objective and Key Result /Key Result หนว่ยวดั คา่

เป้าหมาย 

ปี 2563

ผลงานตาม

คา่เป้าหมาย

ปี 2563

รายละเอยีดผลงานตามคา่เป้าหมาย การประเมนิ

ตนเอง 

(ระดบั 1-5)

ผูร้บัผดิชอบ

OKR 35 โครงการเมอืงอัจฉรยิะ (Smart City)

จ านวนนวัตกรรมทีส่ามารถบรกิารประชาชน

ผา่นระบบ Smart City Application

Application 4 12 1) E-Waste Carbon Footprint (https://ewastethailand.com/en/home-en/)

2) Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) (weee.ibatt.in.th)

3) Plara food safety supply chain (https://plara.kku.ac.th)

4) Difficult Intubation Detection (mobile app)

5) กลอ้ง Thermal Camera จาก Drone เพือ่ตรวจสอบผูใ้ชบ้รกิาร โรงพยาบาลศรนีครนิทร์

6) ใชช้ดุ Conference เพือ่ลดการเขา้ใกลผู้ป่้วย โรงพยาบาลศรนีครนิทร์

7) เครือ่งกดเจลแอลกอฮอลไ์รส้ัมผัส

8) AxxonNext คน้หานักศกึษาสหกจิทีก่ลับจากประเทศในกลุม่อาเซีย่น 

9) น า Drone ในโครงการ smart city ชว่ยภาระกจิเฝ้าระวังชว่งเคอรฟิ์วของต ารวจขอนแกน่

10) แอพลเิคชัน่ชว่ยเหลอืในสถานการณ์ COVID-19

11) ถังขยะไรส้ัมผัส

12) ฐานขอ้มลู CCTV Analytics (10%)

ระดับ 5

(300%)

ฝ่ายนวัตกรรมและวสิาหกจิ

OKR 36 จ านวนหลักสตูร (การพัฒนาหลักสตูรตาม

กระบวนทัศน์ใหม ่New Paradigm)

หลักสตูร 1 2 1) หลักสตูรที ่1 Digital Entrepreneur : เสนอขอบรรจหุลักสตูรบรหิารธรุกจิบัณฑติ สาขาวชิา

ผูป้ระกอบการดจิทัิล การจัดการศกึษาพเิศษ (Bachelor of Business Administration Program 

in Digital Entrepreneur)ไวใ้นแผนพัฒนาอดุมศกึษาของมหาวทิยาลัยขอนแกน่

2) หลักสตูรที ่2 Culinary Art and Science : ด าเนนิการรา่งแนวความคดิ โดยไดจั้ดประชมุ

หารอืแนวทางการพัฒนาหลักสตูร

ระดับ 5

(200%)

ฝ่ายการศกึษาและบรกิารวชิาการ

(1)  ระดบัความส าเร็จของ OKR (จ านวน 35 OKR) 4.88 (97.58)

(2) ระดบัความส าเร็จของ KR (จ านวน 44 ฟลลพัธ)์ 4.10 (82.00)

(3) รอ้ยละความส าเร็จของแผน   (ความส าเร็จของ OKR และ KR จ านวน 80 ผลลพัธ)์ 4.49 (89.79)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชือ่ผลลพัธห์ลกั (OKR/KR)

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

วธิกีารค านวณผลลพัธห์ลกั

2. รายงานผลการด าเนนิงาน

ผลลพัธห์ลกั เป้าหมาย ผลงานตามคา่เป้าหมาย

KR01 รอ้ยละความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ตีอ่

บณัฑติทัง้ทางดา้นความสามารถเชงิวชิาชพี

และคณุธรรม จรยิธรรม

82 95.32

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

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%)


3. รายงานผลโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลผุลลพัธห์ลกั 

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

KR01 รอ้ยละความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ตีอ่บณัฑติท ัง้ทางดา้นความสามารถเชงิ

วชิาชพีและคณุธรรม จรยิธรรม

รอ้ยละ

-

2.1 ผลการด าเนนิงาน

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ OKR/KR

 ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

1) สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ รอ้ยละ 95.88

2) สาขาวชิาวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีรอ้ยละ 94.97

3) สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์รอ้ยละ 95.11

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

ระดับ 5

(116.2 %)

สรปุรายละเอยีดการด าเนนิงานตามวธิกีาร/แผนการด าเนนิงาน

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่1 ปรับเปลีย่นการจัดการศกึษา 1



1. ชือ่ผลลพัธห์ลกั (OKR/KR)

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

วธิกีารค านวณผลลพัธห์ลกั

2. รายงานผลการด าเนนิงาน

ผลลพัธห์ลกั เป้าหมาย ผลงานตามคา่เป้าหมาย

KR02 รอ้ยละของบณัฑติทีม่งีานท าทัง้ใน

ประเทศและตา่งประเทศ และศกึษาตอ่ภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

78.00 73.95

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

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%)


3. รายงานผลโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลผุลลพัธห์ลกั 

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

1) การจัดเก็บและรวบรวมขอ้มลูการมงีานท า

ของบณัฑติ ปี พ.ศ. 2562 (ปีการศกึษา 2561)

ระดับ 4

(94.81%)

สรปุรายละเอยีดการด าเนนิงานตามวธิกีาร/แผนการด าเนนิงาน

ด าเนนิการตามแผนฯ ระยะที ่1(1 พ.ย.2562- กมุภาพันธ ์2563) ระยะที ่2 (1มนีาคม 63-30 ม.ิย. 

2563) และระยะที ่3 (1กรกฎาคม 63-31ตลุาคม2563) ซึง่ระยะที ่3 ด าเนนิการเป็นระยะเวลา 10 

เดอืน ขอ้มลูฯชดุนีไ้ดด้ าเนนิการเป็นระยะเวลา 10 เดอืน) ณ วันที ่8 กันยายน 2563 ผลการ

วเิคราะห ์ สรปุได ้ดังนี้

1) บณัฑติมงีานท า รอ้ยละ 68.53 

2) บณัฑติยังไมไ่ดท้ างาน และศกึษาตอ่ รอ้ยละ 26.05

3) บณัฑติทีก่ าลังศกึษาตอ่ รอ้ยละ 5.42

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

KR02 รอ้ยละของบณัฑติทีม่งีานท าท ัง้ในประเทศและตา่งประเทศ และศกึษาตอ่ภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ

(จ านวนบณัฑติทีท่ างานแลว้(ท างานท ัง้ในประเทศและตา่งประเทศ )  +จ านวนบณัฑติที่

ก าลงัศกึษาตอ่ หารดว้ย จ านวนผูต้อบแบบส ารวจ )   คณูดว้ย 100

2.1 ผลการด าเนนิงาน

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ OKR/KR

 ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่1 ปรับเปลีย่นการจัดการศกึษา 2



1. ชือ่ผลลพัธห์ลกั (OKR/KR)

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

วธิกีารค านวณผลลพัธห์ลกั

2. รายงานผลการด าเนนิงาน

ผลลพัธห์ลกั เป้าหมาย ผลงานตามคา่เป้าหมาย

KR03 นักศกึษามหาวทิยาลัยขอนแกน่สามารถ

เรยีนรูผ้า่นระบบสารสนเทศไดใ้นทกุพืน้ทีข่อง

มหาวทิยาลัย

6,500 10,100

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

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%)


3. รายงานผลโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลผุลลพัธห์ลกั 

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

1) โครงการตดิตัง้อนิเทอรเ์น็ตแบบ FTTx

2) โครงการตดิตัง้ บ ารงุรักษา WiFi

3) Wi-Fi ภายใตค้วามรว่มมอืกับเอกชน

4) ขยาย Bandwidth อนิเทอรเ์น็ต ด าเนนิการขยาย bandwidth อนิเทอรเ์น็ตจาก 18 Gbps เป็น 26 Gbps (UniNet 10 Gbps, 3BB 

8/2 Gbps, True 8/2 Gbps) รองรับการเขา้ถงึทรัพยากรการเรยีนรูทั้ง้ภายในและภายนอก

มหาวทิยาลัย รวมถงึการใชง้าน video conferencing ในการเรยีนการสอน

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

KR03 นกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแกน่สามารถเรยีนรูผ้า่นระบบสารสนเทศไดใ้นทกุพืน้ที่

ของมหาวทิยาลยั

จดุ Wifi

-

2.1 ผลการด าเนนิงาน

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ OKR/KR

 ตามเกณฑท์ีก่ าหนด ระดับ 5

(155.38%)

สรปุรายละเอยีดการด าเนนิงานตามวธิกีาร/แผนการด าเนนิงาน

ตดิตัง้เครอืขา่ย FTTx ในหอพักนักศกึษา 11 หอพัก จ านวน 1000 หอ้ง แทนการใหบ้รกิาร

อนิเทอรเ์น็ตผา่น Wi-Fi หอพักเดมิ ด าเนนิการจัดหาไดผู้รั้บจา้งแลว้ และไดว้างแผนการตดิตัง้

รว่มกับผูรั้บจา้งแลว้

บ ารงุรักษา ระบบเครอืขา่ย สายใยแกว้ และ Wi-Fi Access Point ของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ 4500

 จดุ

จดุเชือ่มตอ่ Wi-Fi ทีล่งทนุโดยเอกชน บรหิารจัดการรว่มกับมหาวทิยาลัยขอนแกน่ โดย True 

จ านวน 4000 จดุ และ วรนทัิศน ์(หอ Inter / FTTx) จ านวน 400 จดุ

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่1 การปรับเปลีย่นการจัดการศกึษา 3



1. ชือ่ผลลพัธห์ลกั (OKR/KR)

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

วธิกีารค านวณผลลพัธห์ลกั

2. รายงานผลการด าเนนิงาน

ผลลพัธห์ลกั เป้าหมาย ผลงานตามคา่เป้าหมาย

KR04 จ ำนวนกฎ ระเบยีบ เพือ่รองรับกำรจัด

กำรศกึษำรปูแบบใหม่

5 5

ระดับ 5 ด ำเนนิกำรไดก้ำ้วหนำ้/ดกีวำ่แผนทีก่ ำหนด (>100%) ระดบัการประเมนิตนเอง

ระดับ 4 ด ำเนนิกำรไดต้ำมแผน (80-100%)

ระดับ 3 ด ำเนนิกำรไดบ้ำงสว่น/ชำ้กวำ่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด ำเนนิกำร/ชำ้กวำ่แผนมำก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด ำเนนิกำร/ชำ้กวำ่แผนมำก (1-39%)


3. รายงานผลโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลผุลลพัธห์ลกั 

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

1) ด ำเนนิกำรปรับปรงุ ระเบยีบทีเ่กีย่งขอ้ง

ระดับ 4

(100%)

สรปุรายละเอยีดการด าเนนิงานตามวธิกีาร/แผนการด าเนนิงาน

ปรับปรงุระเบยีบ และประกำศ จ ำนวน 5 ฉบบั

  1. ระเบยีบมหำวทิยำลัยขอนแกน่ วำ่ดว้ย กำรจัดกำรศกึษำตลอดชวีติ มหำวทิยำลัยขอนแกน่ 

พ.ศ. 2562

  2. ประกำศมหำวทิยำลัยขอนแกน่ (ฉบบัที ่1215/2563) เรือ่ง หลักเกณฑก์ำรจัดกำรศกึษำตลอด

ชวีติ มหำวทิยำลัยขอนแกน่

  3. ประกำศมหำวทิยำลัยขอนแกน่ (ฉบบัที ่1202/2563) เรือ่ง คำ่ธรรมเนยีมกำรศกึษำตลอดชวีติ 

มหำวทิยำลัยขอนแกน่

  4. ระเบยีบมหำวทิยำลัยขอนแกน่ วำ่ดว้ย กำรจัดกำรศกึษำหลักสตูรมำกกวำ่หนึง่ปรญิญำ 

มหำวทิยำลัยขอนแกน่ พ.ศ. 2563

  5. รำ่ง ประกำศ (ฉบบัที.่...../2563) เรือ่ง กำรเสนอขออนุมัตหิลักสตูร มหำวทิยำลัยขอนแกน่ 

(เพิม่เตมิ)

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

KR04 จ านวนกฎ ระเบยีบ เพือ่รองรบัการจดัการศกึษารปูแบบใหม่

เร ือ่ง

-

2.1 ผลการด าเนนิงาน

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ OKR/KR

 ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี1่ การปรับเปลีย่นการจัดการศกึษา 4



1. ชือ่ผลลพัธห์ลกั (OKR/KR)

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

วธิกีารค านวณผลลพัธห์ลกั

2. รายงานผลการด าเนนิงาน

ผลลพัธห์ลกั เป้าหมาย ผลงานตามคา่เป้าหมาย

KR05 จ ำนวนหลักสตูรใหมท่ีม่หำวทิยำลัยจะ

เปิดสอน โดยพจิำรณำจำกควำมเขม้แข็งของ

มหำวทิยำลัยโอกำส และควำมตอ้งกำรของ

ประเทศ

5 8

ระดับ 5 ด ำเนนิกำรไดก้ำ้วหนำ้/ดกีวำ่แผนทีก่ ำหนด (>100%) ระดบัการประเมนิตนเอง

ระดับ 4 ด ำเนนิกำรไดต้ำมแผน (80-100%)

ระดับ 3 ด ำเนนิกำรไดบ้ำงสว่น/ชำ้กวำ่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด ำเนนิกำร/ชำ้กวำ่แผนมำก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด ำเนนิกำร/ชำ้กวำ่แผนมำก (1-39%)


3. รายงานผลโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลผุลลพัธห์ลกั 

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

1) คณะบรหิำรธรุกจิและกำรบญัชี

2) บณัฑติวทิยำลัย

3) คณะวศิวกรรมศำสตร์

4) คณะวทิยำศำสตร์ 1) หลักสตูรวทิยำศำสตรมหำบณัฑติ สำขำวชิำวทิยำกำรขอ้มลูและปัญญำประดษิฐ ์(Data Science

 and AI)

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

KR05 จ านวนหลกัสตูรใหมท่ีม่หาวทิยาลยัจะเปิดสอน โดยพจิารณาจากความเขม้แข็ง

ของมหาวทิยาลยัโอกาส และความตอ้งการของประเทศ

จ านวนหลกัสตูร

นบัจ านวนหลกัสตูร

2.1 ผลการด าเนนิงาน

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ OKR/KR

 ตามเกณฑท์ีก่ าหนด ระดับ 5

(160 %)

สรปุรายละเอยีดการด าเนนิงานตามวธิกีาร/แผนการด าเนนิงาน

1) หลักสตูรบรหิำรธรุกจิบณัฑติ สำขำวชิำผูป้ระกอบกำรดจิทัิล ถกูพัฒนำขึน้ตำมนโยบำย Thailand

 4.0 เพือ่ขำนรับกับกำรเปลีย่นแปลงดจิทัิล (Digital Transformation) โมเดลธรุกจิและขดี

ควำมสำมำรถขององคก์รจะเปลีย่นแปลงตำมเทคโนโลยทีีเ่ลอืกใช ้หลักสตูรบรหิำรธรุกจิบณัฑติ 

สำขำวชิำผูป้ระกอบกำรดจิทัิล เป็นหลักสตูรใหมภ่ำยใตค้ณะบรหิำรธรุกจิและกำรบญัช ีจัดกำรเรยีน

กำรสอนรว่มกับคณะวชิำในมหำวทิยำลัยขอนแกน่ จ ำนวน 6 คณะวชิำ ประกอบดว้ย คณะ

บรหิำรธรุกจิและกำรบญัช ีคณะวศิวกรรมศำสตร ์คณะสถำปัตยกรรมศำสตร ์คณะวทิยำศำสตร ์คณะ

ศกึษำศำสตร ์และคณะมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์

2) บณัฑติวทิยำลัยเปิดสอนหลักสตูรศลิปศำสตร มหำบณัฑติ สำขำวชิำดนตรบี ำบดั เสนอบรรจุ

แผนหลักสตูรแลว้

1.หลักสตูรวศิวกรรมกำรผลติขัน้สงู ระบบอัตโนมัตแิละหุน่ยนต ์ระดับปรญิญำตร ี(หลักสตุรเปิดใหม)่

2.กำรอบรมดำ้นกำรเขยีนโปรแกรม (Coding) และปัญญำประดษิฐ ์(AI) จำกคำ่ยกำรเรยีนรู ้

นวัตกรรมดจิทัิล คณะวศิวกรรมศำสตร ์(อบรมระยะสัน้)

3.กำรอบรมเชงิปฏบิตักิำรเรือ่ง “Fundamentals of Machine Learning” (อบรมระยะสัน้)

4.กำรฝึกอบรมเกีย่วกับกำรสรำ้งสำรสนเทศแบบจ ำลองทำงดำ้นวศิวกรรม (Building Information 

Modeling : BIM) (อบรมระยะสัน้)

5.กำรอบรมเกีย่วกับ IOT for Agri 4.0 (อบรมระยะสัน้)
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1. ชือ่ผลลพัธห์ลกั (OKR/KR)

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

วธิกีารค านวณผลลพัธห์ลกั

2. รายงานผลการด าเนนิงาน

ผลลพัธห์ลกั เป้าหมาย ผลงานตามคา่เป้าหมาย

KR06 จ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำร (หลักสตูรส ำหรับ

ประชำชนใหต้รงตำมควำมตอ้งกำรของ

ผูรั้บบรกิำร)

500 451

ระดับ 5 ด ำเนนิกำรไดก้ำ้วหนำ้/ดกีวำ่แผนทีก่ ำหนด (>100%) ระดบัการประเมนิตนเอง

ระดับ 4 ด ำเนนิกำรไดต้ำมแผน (80-100%)

ระดับ 3 ด ำเนนิกำรไดบ้ำงสว่น/ชำ้กวำ่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด ำเนนิกำร/ชำ้กวำ่แผนมำก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด ำเนนิกำร/ชำ้กวำ่แผนมำก (1-39%)


3. รายงานผลโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลผุลลพัธห์ลกั 

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

4) หลักสตูรกำรศกึษำตอ่เนือ่งทำงกำรพยำบำลและบคุลำกรในระบบบรกิำรกำรแพทยฉุ์กเฉนิ มผีูเ้ขำ้รับกำรอบรม จ ำนวน 265 คน

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

KR06 จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร (หลกัสตูรส าหรบัประชาชนใหต้รงตามความตอ้งการของ

ผูร้บับรกิาร)

คน

-

2.1 ผลการด าเนนิงาน

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ OKR/KR

 ตามเกณฑท์ีก่ าหนด ระดับ 4

(90.2%)

สรปุรายละเอยีดการด าเนนิงานตามวธิกีาร/แผนการด าเนนิงาน

1) โครงกำรอบรมหลักสตูรระยะสัน้ ในปีงบประมำณ 2563 ไดก้ ำหนดกำรอบรมหลักสตูรระยะสัน้ไวห้ลำยหลักสตูร โดยแยกตำมกลุม่เป้ำหมำย ซึง่

หลักสตูรแรกทีจั่ด ไดแ้ก ่หลักสตูร "สมัมนำภำษีธรุกจิเพือ่กำรวำงแผนภำษีส ำหรับผูป้ระกอบกำร 4.0" มผีูเ้ขำ้รว่มสมัมนำ จ ำนวน 50 คน ส ำหรับ

หลักสตูรอืน่ๆ ทีเ่ตรยีมกำรไวต้อ้งชะลอไวก้อ่น เนือ่งจำกเกดิสถำนกำรณ์ของโรคโควดิ-19

2) อบรมหลักสตูรพเิศษ หวัขอ้ Business Surviving in the Disruptive Era เพือ่พัฒนำศักยภำพและกลยทุธใ์นกำรบรหิำรธรุกจิส ำหรับศษิยเ์กำ่ 

วทิยำลัยบณัฑติศกึษำกำรจัดกำร (MBA KKU Alumni Refreshment Program) เมือ่วันที ่29 กมุภำพันธ ์2563 ในหวัขอ้“Business Surviving in the

 Disruptive Era” โดยมวีัตถปุระสงคใ์หศ้ษิยเ์กำ่ของวทิยำลัยฯ ทีเ่ขำ้รว่มกำรอบรมไดพั้ฒนำองคค์วำมรูเ้ดมิและไดเ้พิม่เตมิองคค์วำมรูใ้หมใ่หทั้นตอ่

กำรเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีมจี ำนวนศษิยเ์กำ่เขำ้รว่มกจิกรรม จ ำนวน 102 คน

3) หลักสตูร "Micro MBA ส ำหรับ Tesco Lotus ครัง้ที ่3" โครงกำรอบรมครัง้นี ้ไดจั้ดใหผู้บ้รหิำรและบคุลำกรของ Tesco Lotus โดยมวีทิยำกร

ผูท้รงคณุวฒุแิละผูเ้ชีย่วชำญมำใหค้วำมรูแ้ละประสบกำรณ์ทำงดำ้นกำรบรหิำรจัดกำรธรุกจิ (ระหวำ่งเดอืนสงิหำคม – ตลุำคม 2562) มจี ำนวนผูเ้ขำ้

อบรมจ ำนวน 34 คน
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1. ชือ่ผลลพัธห์ลกั (OKR/KR)

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

วธิกีารค านวณผลลพัธห์ลกั

2. รายงานผลการด าเนนิงาน

ผลลพัธห์ลกั เป้าหมาย ผลงานตามคา่เป้าหมาย

KR07 ผลการทดสอบสมรรถนะของนักศกึษา 

Competency Based ผลการทดสอบสมรรถนะ

ของนักศกึษา

 - ดา้นภาษาอังกฤษ (จ านวนคน)

 - ดา้นคอมพวิเตอร ์(รอ้ยละ)

5,500

80

5,433

91

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

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%)


3. รายงานผลโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลผุลลพัธห์ลกั 

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

สง่เสรมิใหบ้ณัฑติจากทกุหลักสตูรเขา้รว่ม

กจิกรรมทีม่กีารก าหนดสมรรถนะทีจ่ าเป็น 

(Competency based curriculum)

ระดับ 5

(106 %)

สรปุรายละเอยีดการด าเนนิงานตามวธิกีาร/แผนการด าเนนิงาน

- ผลการทดสอบสมรรถนะดา้นภาษาอังกฤษประกอบดว้ย KEPT KEPTX TOEFL-ITP TOEFL iBT 

TOEIC IELTS จ านวน 5433 คน

- ผลการทดสอบสมรรถนะดา้นคอมพวิเตอร ์

1 จ านวน นศ ทสีอบทัง้หมด  8,500 คน

2 จ านวน นศ ทีส่อบผา่น 7783 คน

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

KR07 ผลการทดสอบสมรรถนะของนกัศกึษา Competency Based ผลการทดสอบ

สมรรถนะของนกัศกึษา

 - ดา้นภาษาองักฤษ (จ านวนคน)

 - ดา้นคอมพวิเตอร ์(รอ้ยละ)

คน

-

2.1 ผลการด าเนนิงาน

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ OKR/KR

 ตามเกณฑท์ีก่ าหนด
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1. ชือ่ผลลพัธห์ลกั (OKR/KR)

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

วธิกีารค านวณผลลพัธห์ลกั

2. รายงานผลการด าเนนิงาน

ผลลพัธห์ลกั เป้าหมาย ผลงานตามคา่เป้าหมาย

KR08 จ ำนวนนักศกึษำทีเ่ขำ้รว่มโครงกำรจติ

สำธำรณะ

3,000 4,997

ระดับ 5 ด ำเนนิกำรไดก้ำ้วหนำ้/ดกีวำ่แผนทีก่ ำหนด (>100%) ระดบัการประเมนิตนเอง

ระดับ 4 ด ำเนนิกำรไดต้ำมแผน (80-100%)

ระดับ 3 ด ำเนนิกำรไดบ้ำงสว่น/ชำ้กวำ่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด ำเนนิกำร/ชำ้กวำ่แผนมำก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด ำเนนิกำร/ชำ้กวำ่แผนมำก (1-39%)


2.2 รายละเอยีดผลการด าเนนิงานตามขอ้ 2.1

ใหร้ำยงำนรำยละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิในชตี 00

3. รายงานผลโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลผุลลพัธห์ลกั 

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

1) โครงกำรกจิกรรม

ดำ้นกำรเสรมิสรำ้งจติอำสำและจติสำธำรณะ 

ตำมแผน

2) กจิกรรมชว่ยเหลอืหน่วยงำนอืน่ๆทัง้ภำยใน

และภำยนอกมหำวทิยำลัย

3) นักศกึษำถกูก ำหนดหลักเกณฑใ์หเ้ขำ้รว่ม

4) อนุกรรมกำรสง่เสรมิกจิกรรมจติอำสำและจติ

สำธำรณะ

แตง่ตัง้คณะอนุกรรมกำรสง่เสรมิกจิกรรมจติอำสำและจติสำธำรณะ อำ้งถงึค ำสัง่

มหำวทิยำลัยขอนแกน่ที ่2548/2563 เรือ่งแตง่ตัง้คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยพัฒนำนักศกึษำ ลงวันที ่17

 มนีำคม 2563 มหีนำ้ทีส่ง่เสรมิใหนั้กศกึษำมจีติสำธำรณะและจติอำสำ สง่เสรมิกจิกรรมจติอำสำ 

จติสำธำรณะ และกำรบ ำเพ็ญประโยชน ์พัฒนำเครอืขำ่ยจติอำสำของมหำวทิยำลัย ตดิตำม

ควำมกำ้วหนำ้ของนักศกึษำทีต่อ้งเขำ้รว่มกจิกรรมบ ำเพ็ญประโยชนห์รอืจติสำธำรณะ

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

KR08 จ านวนนกัศกึษาทีเ่ขา้รว่มโครงการจติสาธารณะ

คน

นบัจ านวนนกัศกึษาทีเ่ขา้รว่มโครงการ

2.1 ผลการด าเนนิงาน

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ OKR/KR

 ตามเกณฑท์ีก่ าหนด ระดับ 5

(166 %)

สรปุรายละเอยีดการด าเนนิงานตามวธิกีาร/แผนการด าเนนิงาน

1. คณะ/หน่วยงำนจัดท ำแผนกจิกรรม ดำ้นกำรเสรมิสรำ้งจติอำสำและจติสำธำรณะ 

2. ขออนุมัตใิหห้น่วยกจิกรรม ผำ่นระบบทะเบยีนกจิกรรมนศ. (ILP)

3. ด ำเนนิกำรจัดกจิกรรมและมนัีกศกึษำเขำ้รว่มกจิกรรม

2. บนัทกึขอ้มลูกำรเขำ้รว่มกจิกรรมของนักศกึษำ ในระบบทะเบยีนกจิกรรมนักศกึษำ (ILP)

4. รำยงำนผลกจิกรรมและจ ำนวนผูเ้ขำ้รว่ม ใชข้อ้มลูจำกระบบทะเบยีนกจิกรรมนักศกึษำ

1. กจิกรรมทีจั่ด เชน่ กำรบรจิำคโลหติ  มลูนธิ ิ โรงพยำบำล  หอ้งสมดุ  สถำนสงเครำะห ์

ผูด้อ้ยโอกำส เป็นตน้

2. นักศกึษำทีเ่ขำ้รว่มสำมำรถขอเทยีบโอนหน่วยกจิกรรมดำ้นจติอำสำและจติสำธำรณะ ไดเ้ป็น

กรณีพเิศษ เพือ่น ำขอ้มลูเขำ้ระบบทะเบยีนกจิกรรมนักศกึษำ

3. สำมำรถนับหน่วยกจิกรรมเพือ่ใชป้ระกอบกำรส ำเร็จกำรศกึษำได ้

1. นักศกึษำทีไ่ดรั้บทนุกำรศกึษำ / กูย้มืเงนิกองทนุเงนิใหกู้ย้มืเพือ่กำรศกึษำ ถกูก ำหนดใหเ้ขำ้ม

รว่มกจิกรรมจติอำสำ

2. นักศกึษำทีถ่กูลงโทษทำงวนัิยนักศกึษำ  ตอ้งเขำ้รว่มกจิกรรมบ ำเพ็ญประโยชนต์ำมที่

มหำวทิยำลัยก ำหนด

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี1่ ปรับเปลีย่นการจัดการศกึษา 8



1. ชือ่ผลลพัธห์ลกั (OKR/KR)

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

วธิกีารค านวณผลลพัธห์ลกั

2. รายงานผลการด าเนนิงาน

ผลลพัธห์ลกั เป้าหมาย ผลงานตามคา่เป้าหมาย

KR09 รอ้ยละของนักศกึษาทีม่กีารจา้งงาน

ระหวา่งเรยีนตอ่จ านวนนักศกึษาทัง้หมด

1.50 3.05

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

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%)


3. รายงานผลโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลผุลลพัธห์ลกั 

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

1) โครงการจา้งงานนักศกึษาใหม้รีายไดพ้เิศษ

ระหวา่งเรยีนและเพิม่ทักษะทางวชิาชพี

2) บรกิารรับสมัครนักศกึษาใหม้รีายไดพ้เิศษ

ระหวา่งเรยีน

3) พัฒนาระบบฐานขอ้มลูการจา้งงานนักศกึษา อยูร่ะหวา่งด าเนนิการจัดท าระบบฐานขอ้มลูการจา้งงานนักศกึษา

เพอืประชาสมัพันธก์ารจา้งงานเชงิรกุ และรับสมัครนักศกึษาท างาน และจัดเก็บขอ้มลูการท างาน

ของนักศกึษา

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

KR09 รอ้ยละของนกัศกึษาทีม่กีารจา้งงานระหวา่งเรยีนตอ่จ านวนนกัศกึษาท ัง้หมด

รอ้ยละ

นศ.ท างานพเิศษ x 100/นศ.ทัง้หมด

2.1 ผลการด าเนนิงาน

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ OKR/KR

 ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

นศ.ท างานพเิศษไมนั่บซ า้ 967คน จากจ านวนนักศกึษา (ณ วันที ่30 ม.ิย. 63 = 31679) หาคา่รอ้ยละไดเ้ทา่กับ 3.05

ระดับ 5

(203 %)

สรปุรายละเอยีดการด าเนนิงานตามวธิกีาร/แผนการด าเนนิงาน

ขออนุมัตงิบประมาณโครงการจา้งงานนักศกึษาใหม้รีายไดพ้เิศษระหวา่งเรยีนและเพิม่ทักษะทาง

วชิาชพี จากแผนงบประมาณฝ่ายพัฒนานศ.ฯ จ านวน 1,530,000 บาท และขออนุมัตงิบประมาณ

จา้งงานนักศกึษาใหม้รีายไดพ้เิศษระหวา่งเรยีนเพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นของนักศกึษาทีไ่ดรั้บ

ผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 จ านวน 5,000,000 บาท

- นักศกึษาท างานระหวา่งวันที ่8 มถินุายน - 21 สงิหาคม 2563 มนัีกศกึษาเขา้รว่มโครงการจ านวน 

496 คน

บรกิารจัดหางาน งานบรกิารและสวัสดกิารนักศกึษา  กองพัฒนานักศกึษาฯ

ใหบ้รกิารประสานงานกับนายจา้งเพือ่รับสมัครนักศกึษาทีต่อ้งการหารายไดพ้เิศษระหวา่งเรยีน 

โดยรับสมัครและสง่รายชือ่นักศกึษาแกน่ายจา้งหรอืผูรั้บสมัคร จ านวน 471 คน

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี1่ ปรับเปลีย่นการจัดการศกึษา 9



1. ชือ่ผลลพัธห์ลกั (OKR/KR)

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

วธิกีารค านวณผลลพัธห์ลกั

2. รายงานผลการด าเนนิงาน

ผลลพัธห์ลกั เป้าหมาย ผลงานตามคา่เป้าหมาย

KR 10 รอ้ยละของนักศกึษาระดับบณัฑติศกึษา

ทีไ่ดรั้บทนุสนับสนุนจากภายนอกทีส่อดคลอ้งกับ

โจทยพั์ฒนาประเทศ

10 9.9

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

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%)


3. รายงานผลโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลผุลลพัธห์ลกั 

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

ระดับ 4 

(99 %)

สรปุรายละเอยีดการด าเนนิงานตามวธิกีาร/แผนการด าเนนิงาน

จ านวนนักศกึษาระดับบณัฑติศกึษาทีไ่ดรั้บทนุสนับสนุน 544 คน และจ านวนนักศกึษาระดับบณัฑติศกึษา 5477 คน

คณะเกษตรศาสตร์

ปีการศกึษา 2562 มนัีกศกึษาปรญิญาโท 170 คน นักศกึษาปรญิญาเอก 103 คน รวม 273 คน ในชว่งปีการศกึษา 2562 มนัีกศกึษาไดรั้บทนุคปก.

และพวอ.จ านวน 21 คน

1) อบรมการเขยีน manuscript

2) คลนิกิตรวจภาษาอังกฤษ manuscript

3) เงนิคา่ตอบแทนการตพีมิพ ์ผลงานนอกเหนอืจากการส าเร็จการศกึษา

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

KR 10 รอ้ยละของนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาทีไ่ดร้บัทนุสนบัสนนุจากภายนอกที่

สอดคลอ้งกบัโจทยพ์ฒันาประเทศ

รอ้ยละ

จ านวนนกัศกึษาทีไ่ดร้บัทนุ X 100 / จ านวนนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา

2.1 ผลการด าเนนิงาน

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ OKR/KR

 ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี1่ ปรับเปลีย่นการจัดการศกึษา

10



1. ชือ่ผลลพัธห์ลกั (OKR/KR)

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

วธิกีารค านวณผลลพัธห์ลกั

2. รายงานผลการด าเนนิงาน

ผลลพัธห์ลกั เป้าหมาย ผลงานตามคา่เป้าหมาย

KR11 รอ้ยละของนักศกึษาไดผ้า่นการอบรม 

Soft skill มากขึน้

15 11.63

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

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%)


3. รายงานผลโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลผุลลพัธห์ลกั 

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

1) โครงการกจิกรรม

ดา้นพัฒนาศักยภาพนักศกึษา

ระดับ 3

(77.5 %)

สรปุรายละเอยีดการด าเนนิงานตามวธิกีาร/แผนการด าเนนิงาน

นักศกึษาเขา้รว่มกจิกรรมดา้น Softskill จ านวน 28,077 คนจากจ านวนนักศกึษา (ณ วันที ่1 เม.ย. 

63 = 31679)

หาคา่รอ้ยละไดเ้ทา่กับ 88.63 (เพิม่ข ึน้จากปี 2562 = 11.63 %)

1. คณะ/หน่วยงานจัดท าแผนกจิกรรม ดา้นพัฒนาศักยภาพนักศกึษา

2. ขออนุมัตใิหห้น่วยกจิกรรม ผา่นระบบทะเบยีนกจิกรรมนศ. (ILP)

3. ด าเนนิการจัดกจิกรรมและมนัีกศกึษาเขา้รว่มกจิกรรม

2. บนัทกึขอ้มลูการเขา้รว่มกจิกรรมของนักศกึษา ในระบบทะเบยีนกจิกรรมนักศกึษา (ILP)

4. รายงานผลกจิกรรมและจ านวนผูเ้ขา้รว่ม ใชข้อ้มลูจากระบบทะเบยีนกจิกรรมนักศกึษา

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

KR11 รอ้ยละของนกัศกึษาไดผ้า่นการอบรม Soft skill มากขึน้

รอ้ยละ

นศ.เขา้รว่มกจิกรรม*100/จ านวนนศ.ท ัง้หมด

2.1 ผลการด าเนนิงาน

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ OKR/KR

 ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี1่ ปรับเปลีย่นการจัดการศกึษา
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1. ชือ่ผลลพัธห์ลกั (OKR/KR)

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

วธิกีารค านวณผลลพัธห์ลกั

2. รายงานผลการด าเนนิงาน

ผลลพัธห์ลกั เป้าหมาย ผลงานตามคา่เป้าหมาย

KR12 รอ้ยละของนักศกึษาตา่งชาตแิละ

นักศกึษาไทยทีม่ศีกัยภาพสงูเพิม่ขึน้

10 10.6

ระดบั 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%) ระดบัการประเมนิตนเอง

ระดบั 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%)

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

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

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


3. รายงานผลโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลผุลลพัธห์ลกั 

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

ระดบั 5

(106 %)

สรปุรายละเอยีดการด าเนนิงานตามวธิกีาร/แผนการด าเนนิงาน

บณัฑติทนุวจัิยทีม่คีวามสามารถและศกัยภาพสงู จ านวน 120 คน

ทนุ วช. จ านวน 21 คน

ทนุสนับสนุนนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษาเพือ่ศกึษาวจัิย ณ ตา่งประเทศ 20 คน

นักศกึษาบณัฑติศกึษาตา่งชาต ิจ านวน  424 คน

นักศกึษาระดบับณัฑติศกึษาทัง้หมด ทัง้หมด 5477

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

KR12 รอ้ยละของนกัศกึษาตา่งชาตแิละนกัศกึษาไทยทีม่ศีกัยภาพสงูเพิม่ข ึน้

รอ้ยละ

จ านวนนกัศกึษาทนุ*100/นกัศกึษาบณัฑติท ัง้หมด

2.1 ผลการด าเนนิงาน

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่1 ปรับเปลีย่นการจัดการศกึษา 12



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชือ่ผลลพัธห์ลกั (OKR/KR)

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

วธิกีารค านวณผลลพัธห์ลกั

2. รายงานผลการด าเนนิงาน

ผลลพัธห์ลกั เป้าหมาย ผลงานตามคา่เป้าหมาย

KR13 จ ำนวนของบทควำมวจัิยทีไ่ดรั้บกำร

ตพีมิพใ์นระดบันำนำชำต ิในวำรสำรทีอ่ยูใ่น

ฐำนขอ้มลู Scopus ตอ่จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำ

0.67:1 0.54:1

ระดบั 5 ด ำเนนิกำรไดก้ำ้วหนำ้/ดกีวำ่แผนทีก่ ำหนด (>100%) ระดบัการประเมนิตนเอง

ระดบั 4 ด ำเนนิกำรไดต้ำมแผน (80-100%)

ระดบั 3 ด ำเนนิกำรไดบ้ำงสว่น/ชำ้กวำ่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดบั 2 เริม่ด ำเนนิกำร/ชำ้กวำ่แผนมำก (40-59%)

ระดบั 1 เริม่ด ำเนนิกำร/ชำ้กวำ่แผนมำก (1-39%)


3. รายงานผลโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลผุลลพัธห์ลกั 

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

1) โครงกำร pubplication clininc

2) สนับสนุนคำ่ตอบแทนผลงำนตพีมิพ์

3) โครงกำรพัฒนำนักวจัิยใหม่

4) โครงกำรจัดท ำวำรสำรวจัิย จ ำนวนบทควำมทีต่พีมิพใ์นฐำนขอ้มลู scopus = 1,084 บทควำม จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำ ณ 

ปัจจบุนั = 1,996 คน

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

KR13 จ านวนของบทความวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพใ์นระดบันานาชาต ิในวารสารทีอ่ยูใ่น

ฐานขอ้มลู Scopus ตอ่จ านวนอาจารยป์ระจ า

บทความ

จ านวนบทความวจิยั/จ านวนอาจารยป์ระจ าท ัง้หมด

2.1 ผลการด าเนนิงาน

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด
ระดบั 4

(รอ้ยละ 80)

สรปุรายละเอยีดการด าเนนิงานตามวธิกีาร/แผนการด าเนนิงาน

โครงกำรทีช่ว่ยใหนั้กวจัิยสำมำรถตพีมิพบ์ทควำมวจัิยในวำรสำรระดบันำนำชำตไิด ้โดยมี

ผูเ้ชีย่วชำญดำ้นภำษำชว่ยในกำรปรับปรงุภำษำจนกวำ่บทควำมนัน้จะไดรั้บกำรตพีมิพ์

โครงกำรที่ีส่รำ้งแรงจงูใจใหก้ับนักวจัิยทีส่ำมำรถตพีมิพบ์ทควำมวจัิยในวำรสำรระดบันำนำชำตไิด ้

ตำมคำ่ impac factor

โครงกำรทีจ่ะชว่ยพัฒนำนักวจัิยทีย่ังไมเ่คยท ำงำนวจัิยมำกอ่น โดยจะมรีะบบพีเ่ลีย้งชว่ยให ้

ค ำแนะน ำจนสำมำรถท ำงำนวจัิยส ำเร็จและตพีมิพบ์ทควำมในวำรสำรระดบันำนำชำตไิด ้

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่2 ปรับเปลีย่นการท างานวจัิย 13



1. ชือ่ผลลพัธห์ลกั (OKR/KR)

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

วธิกีารค านวณผลลพัธห์ลกั

2. รายงานผลการด าเนนิงาน

ผลลพัธห์ลกั เป้าหมาย ผลงานตามคา่เป้าหมาย

KR14 รอ้ยละของบทความวจัิยทีไ่ดรั้บการ

ตพีมิพใ์นระดับนานาชาต ิในฐานขอ้มลู 

Scopus/ISI ทีอ่ยูใ่น Quartile 1

57 32.01

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

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%)


3. รายงานผลโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลผุลลพัธห์ลกั 

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

1) โครงการสง่เสรมิการตพีมิพ์

2) โครงการจัดท าวารสารวจัิว

ระดับ 2

(56.15%)

สรปุรายละเอยีดการด าเนนิงานตามวธิกีาร/แผนการด าเนนิงาน

จ านวนบทความทีต่พีมิพใ์นฐานขอ้มลู scopus และ ISI ทีอ่ยูใ่น Quartile 1 = 347 บทความ

จ านวนบทความทีต่พีมิพใ์นฐานขอ้มลู scopus และ ISI ทัง้หมด = 1,084 บทความ

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

KR14 รอ้ยละของบทความวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพใ์นระดบันานาชาต ิในฐานขอ้มลู 

Scopus/ISI ทีอ่ยูใ่น Quartile 1

รอ้ยละ

จ านวนบทความทีต่พีมิพใ์นฐานขอ้มลู scopus และ ISI ทีอ่ยูใ่น Quartile 1 *100/

จ านวนบทความทีต่พีมิพใ์นฐานขอ้มลู scopus และ ISI ท ัง้หมด

2.1 ผลการด าเนนิงาน

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ OKR/KR

 ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่2 ปรับเปลีย่นการท างานวจัิย 14



1. ชือ่ผลลพัธห์ลกั (OKR/KR)

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

วธิกีารค านวณผลลพัธห์ลกั

2. รายงานผลการด าเนนิงาน

ผลลพัธห์ลกั เป้าหมาย ผลงานตามคา่เป้าหมาย

KR15 จ ำนวนนักศกึษำปรญิญำเอกและนักวจัิย

หลังปรญิญำเอก

1,850 4,599

ระดับ 5 ด ำเนนิกำรไดก้ำ้วหนำ้/ดกีวำ่แผนทีก่ ำหนด (>100%) ระดบัการประเมนิตนเอง

ระดับ 4 ด ำเนนิกำรไดต้ำมแผน (80-100%)

ระดับ 3 ด ำเนนิกำรไดบ้ำงสว่น/ชำ้กวำ่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด ำเนนิกำร/ชำ้กวำ่แผนมำก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด ำเนนิกำร/ชำ้กวำ่แผนมำก (1-39%)


2.2 รายละเอยีดผลการด าเนนิงานตามขอ้ 2.1

ใหร้ำยงำนรำยละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิในชตี 00

3. รายงานผลโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลผุลลพัธห์ลกั 

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

1) สนับสนุนทนุวจัิยส ำหรับคณำจำรย์

บณัฑติศกึษำ

2) สนับสนุนทนุสง่เสรมิบณัฑติศกึษำและหลัง

ปรญิญำเอก

ระดับ 5

(248 %)

สรปุรายละเอยีดการด าเนนิงานตามวธิกีาร/แผนการด าเนนิงาน

 - จ ำนวนนักวจัิยระดับ ป.โท = 2,822 คน
 - จ ำนวนนักวจัิยระดับ ป.บณัฑติชัน้สงู = 301 คน 

 - จ ำนวนนักวจัิยระดับ ป.เอก = 1,463 คน
 - จ ำนวนนักวจัิยระดับหลัง ป.เอก = 13 คน

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

KR15 จ านวนนกัศกึษาปรญิญาเอกและนกัวจิยัหลงัปรญิญาเอก

คน

จ านวนนกัศกึษาปรญิญาเอกและนกัวจิยัหลงัปรญิญาเอก

2.1 ผลการด าเนนิงาน

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ OKR/KR

 ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่2 ปรับเปลีย่นการท างานวจัิย 15



1. ชือ่ผลลพัธห์ลกั (OKR/KR)

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

วธิกีารค านวณผลลพัธห์ลกั

2. รายงานผลการด าเนนิงาน

ผลลพัธห์ลกั เป้าหมาย ผลงานตามคา่เป้าหมาย

KR16 จ ำนวนงบประมำณดำ้นกำรวจัิย 1.35 0.6083

ระดับ 5 ด ำเนนิกำรไดก้ำ้วหนำ้/ดกีวำ่แผนทีก่ ำหนด (>100%) ระดบัการประเมนิตนเอง

ระดับ 4 ด ำเนนิกำรไดต้ำมแผน (80-100%)

ระดับ 3 ด ำเนนิกำรไดบ้ำงสว่น/ชำ้กวำ่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด ำเนนิกำร/ชำ้กวำ่แผนมำก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด ำเนนิกำร/ชำ้กวำ่แผนมำก (1-39%)


3. รายงานผลโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลผุลลพัธห์ลกั 

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

1) เงนิสนับสนุนดำ้นกำรวจัิย มข. (เงนิรำยได)้

2) เงนิทนุวจัิยทีไ่ดรั้บจำกแหลง่ทนุภำยนอก

3) ทนุสนับสนุนกลุม่วจัิย ศนูยว์จัิย 

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

KR16 จ านวนงบประมาณดา้นการวจิยั

โครงการ

จ านวนงบประมาณดา้นการวจิยั

2.1 ผลการด าเนนิงาน

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ OKR/KR

 ตามเกณฑท์ีก่ าหนด ระดับ 2

(45 %)

สรปุรายละเอยีดการด าเนนิงานตามวธิกีาร/แผนการด าเนนิงาน

งบประมำณรวม จ ำนวน 154,257,600 บำท

งบประมำณรวม จ ำนวน 364,919,704 บำท

งบประมำณรวม จ ำนวน 89,200,000 บำท
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1. ชือ่ผลลพัธห์ลกั (OKR/KR)

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

วธิกีารค านวณผลลพัธห์ลกั

2. รายงานผลการด าเนนิงาน

ผลลพัธห์ลกั เป้าหมาย ผลงานตามคา่เป้าหมาย

KR17 จ ำนวนกำรใชป้ระโยชนจ์ำกกำรวจัิยและ

พัฒนำในดำ้นสำธำรณะและนโยบำย

45 70

ระดับ 5 ด ำเนนิกำรไดก้ำ้วหนำ้/ดกีวำ่แผนทีก่ ำหนด (>100%) ระดบัการประเมนิตนเอง

ระดับ 4 ด ำเนนิกำรไดต้ำมแผน (80-100%)

ระดับ 3 ด ำเนนิกำรไดบ้ำงสว่น/ชำ้กวำ่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด ำเนนิกำร/ชำ้กวำ่แผนมำก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด ำเนนิกำร/ชำ้กวำ่แผนมำก (1-39%)


3. รายงานผลโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลผุลลพัธห์ลกั 

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

1) สรำ้งระบบและแรงจงูใจใหนั้กวจัิยรวมกลุม่

เป็นทมีวจัิย

ระดับ 5

(155 %)

สรปุรายละเอยีดการด าเนนิงานตามวธิกีาร/แผนการด าเนนิงาน

จ ำนวนกำรใชป้ระโยชนจ์ำกกำรวจัิยและพัฒนำในดำ้นสำธำรณะและนโยบำย จ ำนวน 70 ผลงำน 

- กลุม่สำขำวชิำ มนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์จ ำนวน 22 ผลงำน

- กลุม่สำขำวชิำ วทิยำศำสตรเ์ทคโนโลย ีจ ำนวน 30 ผลงำน

- กลุม่สำขำวชิำ วทิยำศำสตรส์ขุภำพ จ ำนวน 18 ผลงำน

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

KR17 จ านวนการใชป้ระโยชนจ์ากการวจิยัและพฒันาในดา้นสาธารณะและนโยบาย

เรือ่ง

จ านวนการใชป้ระโยชนจ์ากการวจิยัและพฒันาในดา้นสาธารณะและนโยบาย

2.1 ผลการด าเนนิงาน

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ OKR/KR

 ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่2 ปรับเปลีย่นการท างานวจัิย 17



1. ชือ่ผลลพัธห์ลกั (OKR/KR)

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

วธิกีารค านวณผลลพัธห์ลกั

2. รายงานผลการด าเนนิงาน

ผลลพัธห์ลกั เป้าหมาย ผลงานตามคา่เป้าหมาย

KR18 จ ำนวนกำรใชป้ระโยชนจ์ำกกำรวจัิย และ

พัฒนำดำ้นพำณชิย์

32 62

ระดับ 5 ด ำเนนิกำรไดก้ำ้วหนำ้/ดกีวำ่แผนทีก่ ำหนด (>100%) ระดบัการประเมนิตนเอง

ระดับ 4 ด ำเนนิกำรไดต้ำมแผน (80-100%)

ระดับ 3 ด ำเนนิกำรไดบ้ำงสว่น/ชำ้กวำ่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด ำเนนิกำร/ชำ้กวำ่แผนมำก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด ำเนนิกำร/ชำ้กวำ่แผนมำก (1-39%)


3. รายงานผลโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลผุลลพัธห์ลกั 

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

1) โครงกำรทรัพยส์นิทำงปัญญำสญัจร : สรำ้ง

ควำมตระหนัก และเตรยีมควำมพรอ้มเพือ่น ำ

งำนสรำ้งสรรค ์งำนวจัิย และนวัตกรรมใหมรั่บ

กำรคุม้ครองทรัพยส์นิทำงปัญญำ

2) โครงกำรสง่เสรมิผลงำนทรัพยส์นิทำงปัญญำ

เขำ้รว่มจัดแสดงในงำน Thailand Tech Show 

2020

3) IPC : Drafting camp  (กำรยกรำ่งค ำขอ

สทิธบิตัร/อนุสทิธบิตัร)

4) โครงกำรทนุสนับสนุนดำ้นนวัตกรรมและ

วสิำหกจิ

สนับสนุนเพือ่สรำ้งและพัฒนำนวัตกรรมสููพ่ำณชิย ์จ ำนวน  14  ทนุ

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

KR18 จ านวนการใชป้ระโยชนจ์ากการวจิยั และพฒันาดา้นพาณชิย์

เร ือ่ง

จ านวนการใชป้ระโยชนจ์ากการวจิยั และพฒันาดา้นพาณชิย ์(จ านวนสะสมเฉพาะ

สญัญาทีย่งัมกีารด าเนนิการอยู)่

2.1 ผลการด าเนนิงาน

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ OKR/KR

 ตามเกณฑท์ีก่ าหนด
ระดับ 5

(193.75%)

สรปุรายละเอยีดการด าเนนิงานตามวธิกีาร/แผนการด าเนนิงาน

ด ำเนนิกำรแลว้ 3 คณะ ไดแ้ก ่1. วทิยำเขตหนองคำย 2. คณะแพทยศำสตร ์และ 3. คณะ

ศกึษำศำสตร์

แผนกำรจัดกจิกรรมครัง้ตอ่ไปคอื คณะพยำบำลศำสตร ์(วันที ่5 ส.ค. 2563)

คัดเลอืกผลงำนทรัพยส์นิทำงปัญญำเขำ้รว่มประชำสมัพันธข์อ้มลูในโครงจ ำนวน 14 เรือ่ง, ก ำลัง

จัดท ำ VDO Pitching เพือ่น ำเสนอนจ ำนวน 6 เรือ่ง

Drafting camp I จัดกำรอบรมภำคบรรยำยไปเมือ่วันที ่9 ม.ิย. 63, Drafting camp II จะจัดกำร

อบรมภำคปฏบิตั ิก.ย. 63
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1. ชือ่ผลลพัธห์ลกั (OKR/KR)

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

วธิกีารค านวณผลลพัธห์ลกั

2. รายงานผลการด าเนนิงาน

ผลลพัธห์ลกั เป้าหมาย ผลงานตามคา่เป้าหมาย

KR19 จ ำนวนโครงกำรควำมรว่มมอืกับภำคธรุกจิ

และอตุสำหกรรมเพือ่พัฒนำผลติภัณฑใ์หม่

10 10

ระดับ 5 ด ำเนนิกำรไดก้ำ้วหนำ้/ดกีวำ่แผนทีก่ ำหนด (>100%) ระดบัการประเมนิตนเอง

ระดับ 4 ด ำเนนิกำรไดต้ำมแผน (80-100%)

ระดับ 3 ด ำเนนิกำรไดบ้ำงสว่น/ชำ้กวำ่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด ำเนนิกำร/ชำ้กวำ่แผนมำก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด ำเนนิกำร/ชำ้กวำ่แผนมำก (1-39%)


3. รายงานผลโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลผุลลพัธห์ลกั 

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

2.1 ผลการด าเนนิงาน

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ OKR/KR

 ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

6) โครงกำรวจัิยและพัฒนำระบบกำรปลกูกัญชำเพือ่ใชป้ระโยชนด์ำ้นกำรแพทย์

- บนัทกึควำมเขำ้ใจควำมรว่มมอืทำงวชิำกำร ระหวำ่ง มหำวทิยำลัยขอนแกน่ กับ วสิำหกจิชมุชนกลุม่แปรรปูผลผลติเกษตรบำ้นแสงจันทร์

- ระยะเวลำ 5 ปี (29 ก.ค.2563-29 ก.ค.2568)

7) โครงกำรวจัิยและพัฒนำปศสุตัวเ์พือ่ประโยชนเ์ชงิพำณชิย์

- บนัทกึควำมเขำ้ใจควำมรว่มมอืทำงวชิำกำร ระหวำ่งมหำวทิยำลัยขอนแกน่ กับ หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด พรชยัอนิเทอรเ์ทรด

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

KR19 จ านวนโครงการความรว่มมอืกบัภาคธุรกจิและอตุสาหกรรมเพือ่พฒันาผลติภณัฑ์

ใหม่

โครงการ

โครงการความรว่มมอืกบัภาคธุรกจิและอตุสาหกรรมเพือ่พฒันาผลติภณัฑใ์หม ่ไดแ้ก ่

MOU, MOA, Contract ตา่งๆ

8) บนัทกึควำมเขำ้ใจควำมรว่มมอืทำงวชิำกำร ระหวำ่ง กลุม่วจัิยพลศำสตรแ์ละกำรควบคมุกำรบนิของอำกำศยำนไรค้นขบั คณะวศิวกรรมศำสตร ์

มหำวทิยำลัยขอนแกน่  กับ บรษัิท เอ็นแอนดเ์อส ออโตเมชัน่แอนดเ์ซอรว์สิ จ ำกัด- เพือ่สรำ้งควำมรว่มมอืดำ้นกำรศกึษำ กำรวจัิยและกำรบรหิำร

จัดกำรองคค์วำมรูใ้นดำ้นกำรพัฒนำ Software ของหุน่ยนต ์(mobile robot)- ระยะเวลำ  1  ปี  (ถงึวันที ่19 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2564 )

9) โครงกำรศกึษำควำมสำมำรถของกำ๊ซโอโซนในกำรฆำ่เชือ้ โดยใชเ้ครือ่งก ำเนดิกำ๊ซโอโซน "Prozone" 

 - บนัทกึขอ้ตกลงควำมรว่มมอื ระหวำ่ง มหำวทิยำลัยขอนแกน่ กับบรษัิท อนิเตอร ์วอเตอร ์ทรทีเมน้ท ์จ ำกัด - ระยะเวลำ 1 ปี (ถงึวันที ่30 กันยำยน 

2564)

10) โครงกำรพัฒนำสมรรถนะงำนวจัิยและศักยภำพนักวจัิยดำ้นอำหำรสขุภำพเพือ่รองรับกำรเพิม่ศักยภำพกำรแขง่ขนัทำงเศรษฐกจิ: กำรพัฒนำศนูย์

ควำมเป็นเลศิดำ้นบทบำทระบบประสำทระดับโมเลกลุเพือ่ควบคมุกำรบรโิภคอำหำรและ โภชนำกำรทำงกำรแพทย ์(Excellence Center in 

Neuromolecular-Gastronomy and Nutritional Medicine)  - บนัทกึขอ้ตกลงควำมรว่มมอื ระหวำ่ง มหำวทิยำลัยขอนแกน่ กับ บรษัิท เอ็มเค เรสโต

รองต ์กรปุ๊  จำกัด (มหำชน) - ระยะเวลำ 1 ปี (2 มนีำคม 2563- 30 กันยำยน 2564)

ระดับ 4

(100%)

สรปุรายละเอยีดการด าเนนิงานตามวธิกีาร/แผนการด าเนนิงาน

1) โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมผลติแมลงกนิขยะอนิทรยีเ์ชงิพำณชิยเ์พือ่ขจัดขยะอนิทรยีแ์ละเป็นแหลง่สำรออกฤทธิช์วีภำพในอตุสำหกรรมอำหำรสตัว ์-

สญัญำรว่มวจัิยและพัฒนำวัตกรรม ระหวำ่ง มหำวทิยำลัยขอนแกน่ กับ บรษัิท ศนูยว์ทิยำศำสตรเ์บทำโกร จ ำกัด -ระยะเวลำ 1 ปี (20 ธ.ค. 2562 - 19 

ธ.ค. 2563)

2) โครงกำรพัฒนำวธิกีำรใชห้นอนกนิขยะอนิทรยีเ์พือ่ก ำจัดขยะอนิทรยีจ์ำกโรงงำนอตุสำหกรรม - สญัญำรว่มวจัิยและพัฒนำนวัตกรรม ระหวำ่ง 

มหำวทิยำลัยขอนแกน่ กับ บรษัิท ศนูยว์ทิยำศำสตรเ์บทำโกร จ ำกัด - ระยะเวลำ 1 ปี (20 ธ.ค. 2562-19 ธ.ค. 2563)

3) โครงกำรพัฒนำเนือ้สตัวเ์ทยีมจำกจลุนิทรยีโ์ดยใชน้ ้ำตำลทรำย: ระยะที ่1 กำรผลติโปรตนีจำกจลุนิทรยี ์- สญัญำรว่มวจัิยและพัฒนำนวัตกรรม 

ระหวำ่ง มหำวทิยำลัยขอนแกน่ กับ บรษัิท ไทยรุง่เรอืงอตุสำหกรรม จ ำกัด - ระยะเวลำ 7 เดอืน (1 ก.ค. 2563-30 ม.ิย. 2564)

4) โครงกำรวจัิยและพัฒนำไกส่ำยพันธุ ์KKU 1 เพือ่ประโยชนเ์ชงิพำณชิ - บนัทกึขอ้ตกลงควำมรว่มมอื ระหวำ่ง ศนูยเ์ครอืขำ่ยวจัิยและพัฒนำดำ้นกำร

ปรับปรงุพันธุส์ตัว ์มหำวทิยำลัยขอนแกน่ กับ บรษัิท ตะนำวศรไีกไ่ทย จ ำกัด - ระยะเวลำ 5 ปี (31 ต.ค. 2562-31 ต.ค.2567)

5) โครงกำรวจัิยและพัฒนำโคนมเพือ่ประโยชนเ์ชงิพำณชิย ์- บนัทกึควำมเขำ้ใจควำมรว่มมอืทำงวชิำกำร ระหวำ่ง มหำวทิยำลัยขอนแกน่ กับ บรษัิท

โกลดม์ลิค ์จ ำกัด - ระยะเวลำ 4 ปี (29 ก.ค.2563-29 ก.ค.2567)

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่2 ปรับเปลีย่นการท างานวจัิย 19



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชือ่ผลลพัธห์ลกั (OKR/KR)

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

วธิกีารค านวณผลลพัธห์ลกั

2. รายงานผลการด าเนนิงาน

ผลลพัธห์ลกั เป้าหมาย ผลงานตามคา่เป้าหมาย

KR20 รอ้ยละระดับทักษะดา้นสารสนเทศของ

บคุลากร

55 -

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

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%)


แผนงาน/โครงการ

1.การจัดท าเครือ่งมอืวัดระดับทักษะดา้นดจิติัล

   ของบคุลากรมข.

2.การวัดระดับทักษะดา้นดจิติัลของบคุลากรใน

  มหาวทิยาลัย เพือ่วัดระดับการใชด้จิติอลและ

 ระดับทักษะการใชส้ารสนเทศของบคุลากร

3. การจัดกจิกรรมสนับสนุนการเสรมิสรา้ง

   ทักษะดา้นสารสนเทศและดจิติอลของ

   บคุลากร (ในปีงบประมาณ 2563) ด าเนนิการ

  ดังนี้

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

KR20 รอ้ยละระดบัทกัษะดา้นสารสนเทศของบคุลากร

รอ้ยละ

จ านวนบคุลากรทีม่ทีกัษะดา้นสารสนเทศ x 100 หารดว้ยจ านวนบคุลากรท ัง้หมด

2.1 ผลการด าเนนิงาน

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ OKR/KR

 ตามเกณฑท์ีก่ าหนด ไมน่ ำไปประเมนิ 

เนือ่งจำกประเมนิสิน้ปีงบประมำณ

สรปุรายละเอยีดการด าเนนิงานตามวธิกีาร/แผนการด าเนนิงาน

กำรจัดท ำเครือ่งมอืวัดระดับสำรสนเทศบคุลำกร ไดม้กีำรด ำเนนิกำรจัดท ำเครือ่งมอืวัดบคุลำกรใน

มหำวทิยำลัยเกีย่วกับกำรใชเ้ทคโนโลย ี

และสำรสนเทศในกำรท ำงำน โดยรว่มกับศนูยน์วัตกรรมกำรเรยีนกำรสอน มหำวทิยำลัยขอนแกน่ ใน

กำรออกแบบเครือ่งมอืวัด ซึง่จะเริม่วัดไดต้ัง้แต่

วันที ่17 กันยำยน 2563 เป็นตน้ไป โดยเครือ่งมอืจะวัด 3 ดำ้น คอื กำรใชค้อมพวิเตอรพ์ืน้ฐำน กำร

ใชซ้อฟแวรท์ีจ่ ำเป็น  และกำรใชเ้ทคโนโลยทีีจ่ ำเป็น

กำรวัดระดับทักษะนี ้อยูร่ะหวำ่งด ำเนนิกำร ซึง่จะเริม่วัดไดต้ัง้แตว่ันที ่17 กันยำยน 2563 เป็นตน้ไป 

โดยมกีรอบเวลำ และกลุม่เป้ำหมำยในกำรวัด ดังนี้

1) วัดระดับภำยในปีงบประมำณ 2563 คอื บคุลำกรทีป่ฏบิตังิำนดำ้นบรหิำรงำนบคุคล และบคุลำกร

สำยสนับสนุน สงักัดส ำนักงำนอธกิำรบด ี

2) กำรวัดระดับสำรสนเทศในปีงบประมำณ 2564 โดยมเีป้ำหมำยจะวัดบคุลำกรใหค้รบทกุต ำแหน่ง

ภำยในปีงบประมำณ 2564 และกำรวัดระดับสำรสนเทศบคุลำกรทีม่หำวทิยำลัยบรรจแุละแตง่ตัง้

ใหมท่กุคน

กำรจัดกจิกรรมเพือ่เสรมิสรำ้งใหบ้คุลำกรมทัีกษะดำ้นเทคโนโลยแีละสำรสนเทศ ประจ ำปี

งบประมำณ 2563 ไดจั้ดกจิกรรมผำ่นกำรด ำเนนิกำรตำ่งๆ ดังนี ้

1. กจิกรรมทีจั่ดโดยฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล โครงกำรพัฒนำทักษะศักยภำพบคุลำกรใหพ้รอ้มตอ่กำร

ท ำงำนในอนำคต ประเภทสำยสนับสนุน มหำวทิยำลัยขอนแกน่(Future Skill Development)เป็น

กำรจัดกจิกรรมเพือ่สนับสนุนใหบ้คุลำกรสำยสนับสนุน มหำวทิยำลัยขอนแกน่ มคีวำมรูแ้ละทักษะใน

กำรใชเ้ครือ่งมอืดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ เพือ่ใชใ้นกำรปฏบิตังิำน โดยก ำหนดจัดอบรมใหค้วำมรู ้

แกบ่คุลำกรในหวัขอ้PDPA พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล เรือ่งใกลต้ัวเรำทีเ่รำตอ้งคดิเมือ่

ตอ้งกำรเก็บขอ้มลู กำรสรำ้งแบบสอบถำมดว้ย Google Form กำรจัดกำรขอ้มลูดว้ย Google Sheet

 และกำรน ำขอ้มลู

เขำ้ Microsoft Power BI เพือ่กำรน ำเสนอขอ้มลู และกำรน ำเสนอขอ้มลูดว้ย  Microsoft Power BI 

โดยแบง่กำรอบรมออกเป็น 5 รุน่ ๆ ละ 50 คน  ซึง่ก ำหนดจัดในระหวำ่งวันที ่10-16 กันยำยน 2563 

 มผีูเ้ขำ้รว่มอบรมทัง้ส ิน้ 260 คน

2. กจิกรรมโครงกำรพัฒนำบคุลำกรดำ้นดจิติอลทีจั่ดโดยฝ่ำยดจิทัิล 

3.กจิกรรมโครงกำรทีพั่ฒนำบคุลำกรดำ้นดจิติอลทีจั่ดโดยสว่นงำน/หน่วยงำน

ประเด็นยทุธศำสตรท์ี ่3 ปรับเปลีย่นกำรบรหิำรจัดกำรทรัพยำกรบคุคล 20



1. ชือ่ผลลพัธห์ลกั (OKR/KR)

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

วธิกีารค านวณผลลพัธห์ลกั

2. รายงานผลการด าเนนิงาน

ผลลพัธห์ลกั เป้าหมาย ผลงานตามคา่เป้าหมาย

KR21 รอ้ยละของอาจารยท์ีม่คีณุวฒุปิรญิญา

เอกตอ่อาจารยป์ระจ าทัง้หมด

71 74.75

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

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%)


แผนงาน/โครงการ

1. การก าหนดหลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการ

จา้งบคุลากรทีห่ลักหลายเพือ่สนับสนุนงาน

การขบัเคลือ่นยทุธศาสตร ์และเพิม่ผลติภาพ

ของมหาวทิยาลัย

2. การก าหนดกลไกใหอ้าจารยต์อ้งมคีณุวฒุิ

    ปรญิญาเอกผา่นเงือ่นไขสญัญาจา้ง

3.การสนับสนุนทนุการศกึษาใหอ้าจารยม์
ี   คณุวฒุปิรญิญาเอก3. มกีารสนับสนุนทนุศกึษาตอ่ระดับปรญิญาเอก ส าหรับอาจารยม์หาวทิยาลัยขอนแกน่ (จากเงนิ

อดุหนุนกองทนุ 40 ปี พัฒนาบคุลากร มข.)

โดยแบง่ทนุออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่

3.1) ทนุศกึษาตอ่ระดับปรญิญาเอกในประเทศ ส าหรับอาจารยม์หาวทิยาลัยขอนแกน่ ประจ าปี

งบประมาณ 2563 (รอบที ่1) จ านวน 2 ราย และ (รอบที ่2) จ านวน 3 ราย

3.2) ทนุศกึษาตอ่ระดับปรญิญาเอกในประเทศ ส าหรับอาจารยอ์าวโุสมหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 (รอบที ่2) จ านวน 1 ราย

3.3) ทนุศกึษาตอ่ระดับปรญิญาเอก ณ ตา่งประเทศ ส าหรับอาจารยม์หาวทิยาลัยขอนแกน่ ประจ าปี

งบประมาณ 2563 (รอบที ่1) จ านวน 4 ราย และ (รอบที ่2) จ านวน 4 ราย

2.1 ผลการด าเนนิงาน

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ OKR/KR

 ตามเกณฑท์ีก่ าหนด ระดับ 5

(105 %)

สรปุรายละเอยีดการด าเนนิงานตามวธิกีาร/แผนการด าเนนิงาน

1. การก าหนดหลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการสรรหาและคัดเลอืกบคุลากรเพือ่ใหไ้ดบ้คุลากรทีม่ี

ประสทิธภิาพ หลายเพือ่สนับสนุนการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร ์และก ากับตดิตามใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์

ทีก่ าหนดอยา่งเครง่ครัด

1.1) การก าหนดเกณฑแ์ละมาตรฐานการคัดเลอืกบคุลากรประเภทอาจารย ์ตอ้งมคีณุวฒุริะดับ

ปรญิญาเอก และมคีะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑท์ีม่หาวทิยาลัยก าหนด (ประกาศก.บ.ม. ฉบบัที ่

1/2561)

1.2) การก าหนดหลักเกณฑแ์ละวธิกีารคัดเลอืกบคุคลทีม่ศีักยภาพสงู เขา้ปฏบิตังิานในต าแหน่ง

ประเภทวชิาการ (ตามประกาศ ก.บ.ม. 1/2562)

1.3) การก าหนดหลักเกณฑก์ารสรรหาและจา้งนักวจัิยทีม่สีมรรถนะสงู และการจา้งผูเ้ชีย่วชาญชาว

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

1.4) การแกไ้ขขอ้บงัคับมหาวทิยาลัยขอนแกน่ วา่ดว้ยการบรหิารงานบคุคล โดยมกีารปรับปรงุ

ระบบการจา้งบคุลากรใหเ้ป็นการจา้งทีย่ดืหยุน่ แบบ Project Base) โดยก าหนดใหม้สีญัญาจา้งไม่

เกนิ 3 ปี  5 ปี  7 ปี (อยูร่ะหวา่งการเสนอรา่งตอ่ ก.บ.ม./กก.บรหิาร/สภามหาวทิยาลัย)

2. การก าหนดเงือ่นไขการจา้งพนักงานมหาวทิยาลัย ต าแหน่งอาจารย์

2.1) การจา้งอาจารยท์ีไ่มม่คีณุวฒุปิรญิญาเอก (จบปรญิญาโท) ก าหนดเงือ่นไขตอ้งไปศกึษาตอ่

ระดับปรญิญาเอกภายใน 3 ปี

2.2) การจา้งอาจารยท์ีไ่มม่คีณุวฒุปิรญิญาเอก (จบปรญิญาตร ีเกยีรตนิยิมอันดับหนึง่) ก าหนด

เงือ่นไขใหไ้ปศกึษาตอ่ 

ระดับปรญิญาโทภายใน 2 ปี และปรญิญาเอกภายใน 3 ปี

จ านวนบคุลากรสายวชิาการระดับอดุมศกึษา = 2083 คน                                                

รอ้ยละของอาจารยท์ีม่คีณุวฒุปิรญิญาเอกตอ่อาจารยป์ระจ าทัง้หมด = (1557/2083)*100 = 74.75

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

KR21 รอ้ยละของอาจารยท์ีม่คีณุวุฒปิรญิญาเอกตอ่อาจารยป์ระจ าท ัง้หมด

รอ้ยละ

จ านวนอาจารยท์ีม่คีณุวฒุปิรญิญาเอกหารดว้ยอาจารยทั์ง้หมดคณูดว้ย 100

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่3 ปรับเปลีย่นการบรหิารจัดการทรัพยากรบคุคล 21



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชือ่ผลลพัธห์ลกั (OKR/KR)

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

วธิกีารค านวณผลลพัธห์ลกั

2. รายงานผลการด าเนนิงาน

ผลลพัธห์ลกั เป้าหมาย ผลงานตามคา่เป้าหมาย

KR21 จ ำนวนงบประมำณดำ้นบรกิำรวชิำกำร 220,000,000 142,602,780

ระดับ 5 ด ำเนนิกำรไดก้ำ้วหนำ้/ดกีวำ่แผนทีก่ ำหนด (>100%) ระดบัการประเมนิตนเอง

ระดับ 4 ด ำเนนิกำรไดต้ำมแผน (80-100%)

ระดับ 3 ด ำเนนิกำรไดบ้ำงสว่น/ชำ้กวำ่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด ำเนนิกำร/ชำ้กวำ่แผนมำก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด ำเนนิกำร/ชำ้กวำ่แผนมำก (1-39%)


3. รายงานผลโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลผุลลพัธห์ลกั 

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

1) ฐำนขอ้มลูสญัญำรับทนุวจัิยและบรกิำร

วชิำกำรจำกแหลง่ทนุภำยนอก

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

KR21 จ านวนงบประมาณดา้นบรกิารวชิาการ

ลา้นบาท

จ านวนงบประมาณ

2.1 ผลการด าเนนิงาน

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ OKR/KR

 ตามเกณฑท์ีก่ าหนด
ระดับ 3

(64.8 %)

สรปุรายละเอยีดการด าเนนิงานตามวธิกีาร/แผนการด าเนนิงาน

ใชเ้พือ่กำรจัดเก็บขอ้มลูสญัญำรับทนุวจัิยและบรกิำรวชิำกำรทีเ่สนอรองอธกิำรบดฝ่ีำยวจัิยและ

บณัฑติศกึษำลงนำมในสญัญำรับทนุ หรอืเพือ่เสนออธกิำรบดลีงนำมในหนังสอืมอบอ ำนำจ

จ ำนวนงบประมำณดำ้นบรกิำรวชิำกำร 142,602,780 ลำ้นบำท
เปิดกำรสนับสนุนโปรแกรมอำ่นหนำ้จอแลว้


ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่4 การปรับเปลีย่นการบรกิารวชิาการ 22



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชือ่ผลลพัธห์ลกั (OKR/KR)

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

วธิกีารค านวณผลลพัธห์ลกั

2. รายงานผลการด าเนนิงาน

ผลลพัธห์ลกั เป้าหมาย ผลงานตามคา่เป้าหมาย

KR22 รอ้ยละความส าเร็จของการด าเนนิการ

ตามแผนกลยทุธ์

83 86.6

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

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%)


3. รายงานผลโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลผุลลพัธห์ลกั 

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

1) ทบทวน ปรับปรงุ กฎระเบยีบใหเ้อือ้ตอ่การ
ท างานรวมกับการใชส้ารสนเทศเพือ่การ
บรหิารจัดการระบบสนับสนุนใหค้รบทกุ
ระบบ

2) วางระบบบรหิารความเสีย่ง (Risk 

management) และแผนบรหิารความตอ่เนือ่ง 

(Business Continuity Management)

5

(104 %)

สรปุรายละเอยีดการด าเนนิงานตามวธิกีาร/แผนการด าเนนิงาน

1) มหาวทิยาลัยด าเนนิการแตง่ตัง้คณะกรรมการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

ประชมุเดอืนละ 1 ครัง้ (เดมิ 2 ครัง้/เดอืน) โดยมหีนา้ที ่

    - ก าหนดนโยบาย แผนกลยทุธ ์ตัวชีว้ัด และแผนงานการบรหิารเพือ่ขบัเคลือ่นยทุธศาสตรข์อง

มหาวทิยาลัยใหบ้รรลเุป้าหมาย

    - ก าหนดแนวทางและมาตรการหรอืกลไกในการสง่เสรมิ สนับสนุน รวมถงึการประสานความ

รว่มมอืระหวา่งสว่นงานตา่งๆ ด าเนนิการตามยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลัย

    - ตดิตาม ก ากับดแูลและประเมนิผลการด าเนนิการแผนงานการบรหิารยทุธศาสตรข์อง

มหาวทิยาลัย

    - แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานเพือ่ปฏบิตัหินา้ทีอ่ ืน่ตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย

2) จัดขอ้ตกลงการปฏบิตังิานดว้ยผลลัพธต์ามวัตถปุระสงคท์ีส่ าคัญ (OKRs) ลงสูท่กุสว่นงาน/

หน่วยงาน และมมีตีดิตามประเมนิผลการด าเนนิงานทกุไตรมาส

3) ด าเนนิการแตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมหาวทิยาลัยขอนแกน่ เพือ่พจิารณาในการ

จัดท าแผนการบรหิารความเสีย่งและมหาวทิยาลัยยังไดม้แีผนบรหิารความตอ่เนือ่ง ส าหรับเป็น

แนวทางในการจัดการปัญหา /ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ และสามารถด าเนนิการตามภารกจิของ

มหาวทิยาลัยไดอ้ยา่งไมห่ยดุชะงัก

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

KR22 รอ้ยละความส าเร็จของการด าเนนิการตามแผนกลยทุธ์

รอ้ยละ

ระดบัความส าเร็จของ OKR และ KR คณูดว้ย 100 หารดว้ยจ านวน OKR และ KR ท ัง้หมด

2.1 ผลการด าเนนิงาน

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ OKR/KR

 ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่5 ปรับเปลีย่นการบรหิารจัดการองคก์ร 23



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชือ่ผลลพัธห์ลกั (OKR/KR)

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

วธิกีารค านวณผลลพัธห์ลกั

2. รายงานผลการด าเนนิงาน

ผลลพัธห์ลกั เป้าหมาย ผลงานตามคา่เป้าหมาย

KR24 รอ้ยละความพงึพอใจของนักศกึษาและ

บคุลากรดา้นการจัดการสภาพแวดลอ้มของ

มหาวทิยาลัย 1 (ดา้นความปลอดภัยในสถานที่

ท างาน)

80 76.6

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

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%)


3. รายงานผลโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลผุลลพัธห์ลกั 

แผนงาน/โครงการ

การสอบถามขอ้มลูยอ้นกลับจากผูป้ฏบิตังิานใน

มหาวทิยาลัยในแตล่ะประเภท เพือ่สะทอ้น

ความคดิเห็นเกีย่วกับการจัดสภาพแวดลอ้มใน

การท างานของหน่วยงาน/สว่นงานของตน เพือ่

ใหไ้ดข้อ้มลูยอ้นกลับมาสูก่ารพัฒนา

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

KR24 รอ้ยละความพงึพอใจของนกัศกึษาและบคุลากรดา้นการจดัการสภาพแวดลอ้มของ

มหาวทิยาลยั 1 (ดา้นความปลอดภยัในสถานทีท่ างาน)

รอ้ยละ

วเิคราะหข์อ้มลูจากบคุลากรในมหาวทิยาลยัขอนแกน่

โดยการเก็บขอ้มลูแบบสุม่ตวัอยา่ง (Random Sampling)

จ านวนท ัง้ส ิน้ 386 ราย และไดร้บัแบบสอบถามกลบัคนืจ านวน 257 ราย  คดิเป็นรอ้ยละ 

76.6

2.1 ผลการด าเนนิงาน

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ OKR/KR

 ตามเกณฑท์ีก่ าหนด ระดับ 4

(95.75 %)

สรปุรายละเอยีดการด าเนนิงานตามวธิกีาร/แผนการด าเนนิงาน

จัดท าแบบสอบถามเรือ่ง ความผกูพันตอ่องคก์ร ความพงึพอใจตอ่การจัดการสภาพแวดลอ้มที่

พรอ้มส าหรับการท างาน 

การบรหิารสวัสดกิารและสทิธปิระโยชน ์การบรหิารคา่ตอบแทนและรางวัล และการบรหิาร

ความกา้วหนา้จัดท าแบบสอบถามวัดการบรหิารจัดการสภาพแวดลอ้มทีพ่รอ้มส าหรับการท างาน

ของบคุลากร โดยใหบ้คุลากรทีเ่ป็น

กลุม่ตัวอยา่งซึง่ครอบคลมุบคุลากรทกุประเภท ในแตล่ะสว่นงาน ท าการตอบแบบสอบถาม จ านวน 

5 ขอ้ ทีเ่กีย่วขอ้ง

กับการจัดสภาพแวดลอ้มส าหรับการท างานของสว่นงานของตน ซึง่ผลการประเมนิอยูท่ีร่อ้ยละ 76.6

(ผลส ารวจออนไลน ์: https://kku.world/8zubj)
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1. ชือ่ผลลพัธห์ลกั (OKR/KR)

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

วธิกีารค านวณผลลพัธห์ลกั

2. รายงานผลการด าเนนิงาน

ผลลพัธห์ลกั เป้าหมาย ผลงานตามคา่เป้าหมาย

KR25 รอ้ยละความพงึพอใจของบคุลากร (ดา้น

สวัสดกิาร คา่ตอบแทน ความกา้วหนา้)

79 75.2

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

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%)


3. รายงานผลโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลผุลลพัธห์ลกั 

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

การสอบถามบคุลากรในมหาวทิยาลัยทกุ

กลุม่ประเภทในสว่นงาน/หน่วยงานเพือ่วัด

ระดับความพงึพอใจ เพือ่เป็นขอ้มลูยอ้นกลับ

น าไปสูก่ารพัฒนา

การจัดสวัสดกิารและสทิธปิระโยชนใ์หบ้คุลากร

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ OKR/KR

 ตามเกณฑท์ีก่ าหนด ระดับ 4

(95.1 %)

สรปุรายละเอยีดการด าเนนิงานตามวธิกีาร/แผนการด าเนนิงาน

จัดท าแบบสอบถามวัดรอ้ยละความพงึพอใจบคุลากรในมหาวทิยาลัยขอนแกน่ 3 เพือ่หาระดับความ

พงึพอใจเพือ่น าไปสูก่ารจัด กจิกรรมใหเ้กดิความเหมาะสมกับความตอ้งการ ดังนี้

1. การวัดการบรหิารดา้นสวัสดกิารและสทิธปิระโยชนข์องบคุลากร ผลการวัดบคุลากรใน

มหาวทิยาลัยทีเ่ป็นกลุม่ตัวอยา่งมคีวามพงึพอใจในดา้นนี ้รอ้ยละ 75.2

2. การวัดการบรหิารคา่ตอบแทนและรางวัล ผลการวัดบคุลากรในมหาวทิยาลัยทีเ่ป็นกลุม่ตัวอยา่งมี

ความพงึพอใจในดา้นนีร้อ้ยละ 72.8

3. การวัดการบรหิารความกา้วหนา้ ผลการวัด บคุลากรในมหาวทิยาลัยทีเ่ป็นกลุม่ตัวอยา่งมคีวาม

พงึพอใจในดา้นนี ้รอ้ยละ 77.6

    โดยมผีลรวมระดับความพงึพอใจทัง้ 3 ดา้นรวมกันที ่รอ้ยละ 75.2
ฝ่ายทรัพยากรบคุคลและกองทรัพยากรบคุคลใน ดา้นนีใ้นปีงบประมาณ 2563 ม ีดังนี ้

1. เงนิสนับสนุนดา้นการศกึษาบตุรบคุลากรฝ่ายบรหิารทรัพยากรบคุคล โดยสนับสนุนเป็นคา่เทอม 

7,000 บาท ตอ่บตุร 1 คน โดยในปีงบประมาณ 2563 สนับสนุนไปแลว้ทัง้ส ิน้  834  ราย

2. การสนับสนุนทีพั่กอาศัยเป็นหมูบ่า้น/แฟตล ส าหรับบคุลากร โดยในปีงบประมาณ 2563 จัดสรร

ไปทัง้ส ิน้  15  หน่วย (นับเฉพาะบา้นพัก/แฟลต กลุม่ ก)

3. การใหท้นุสนับสนุนการศกึษาและน าเสนอผลงาน ของกองทนุพัฒนาและสง่เสรมิทางดา้น

วชิาการส าหรับบคุลากรสายสนับสนุน โดยในปีงบประมาณ 2563 ไดด้ าเนนิการดังนี้

      1) ใหท้นุการศกึษาแกบ่คุลากร         จ านวน  3  ราย เป็นเงนิ 300,000    บาท

      2) ใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาแกบ่คุลากร จ านวน  1  ราย เป็นเงนิ 150,000    บาท

      3) สนับสนุนการไปน าเสนอผลงาน   จ านวน   -  ราย เป็นเงนิ      -           บาท

4. การสนับสนุนงานฌาปณกจิกรณีบคุลากร ญาตสิายตรงเสยีชวีติ ไมเ่กนิรายละ 6,000 บาท โดย

ในปีงบประมาณ 2563 ไดด้ าเนนิการและใชง้บประมาณสนับสนุนไปแลว้ทัง้ส ิน้ 224 ครอบครัว รวม

เป็นเงนิ 570,870  บาท

5. การจา่ยเงนิชว่ยเหลอืกรณีบคุลากรมหาวทิยาลัยขอนแกน่ เสยีชวีติและทพุพลภาพ 

(100,000/50,000 บาท) โดยในปีงบประมาณ 2563 สนับสนุนไป ทัง้ส ิน้ 11 รายเป็นเงนิ 550,000 

บาท

6. การจัดฌาปณกจิสงเคราะห ์บคุลากรมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ในปีงบประมาณ 2563 มสีมาชกิ

ทัง้ส ิน้   6,456     คน  มกีารจา่ยเงนิฌาปณกจิทัง้ส ิน้  36   ราย เป็นเงนิ    5,851,898      บาท

7. กองทนุส ารองเลีย้งชพีพนักงานมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ในปีงบประมาณ 2563  มสีมาชกิ  6,694 

  คน

2.1 ผลการด าเนนิงาน

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

KR25 รอ้ยละความพงึพอใจของบคุลากร (ดา้นสวสัดกิาร คา่ตอบแทน ความกา้วหนา้)

รอ้ยละ

วเิคราะหข์อ้มลูจากบคุลากรในมหาวทิยาลัยขอนแกน่

โดยการเก็บขอ้มลูแบบสุม่ตัวอยา่ง (Random Sampling)

จ านวนทัง้ส ิน้ 386 ราย และไดรั้บแบบสอบถามกลับคนืจ านวน 257 ราย  คดิเป็นรอ้ยละ 75.2
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3. รายงานผลโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลผุลลพัธห์ลกั 

ชือ่โครงการ/กจิกรรม สรปุรายละเอยีดการด าเนนิงานตามวธิกีาร/แผนการด าเนนิงาน

การจัดกจิกรรม/โครงการสนับสนุนดา้นการ

บรหิารคา่ตอบแทนและ

    รางวัล ในสว่นของฝ่ายทรัพยากรบคุคล

การบรหิารจัดการเรือ่งคา่ตอบแทนใหม้ี

ประสทิธภิาพและการยกยอ่งเชดิชเูกยีรติ

การจัดกจิกรรมโครงการสนับสนุนการบรหิาร

ความกา้วหนา้บคุลากร

1 การจัดใหม้กีารใหร้างวัลบคุลากรประจ าปี  ดังนี ้(เฉพาะรางวัลทีด่ าเนนิการโดยมหาวทิยาลัย)

    1) รางวัลศรมีอดนิแดง (อยูร่ะหวา่งด าเนนิการคัดเลอืก)

    2) รางวัลชืน่ชมยนิดดีว้ยไมตรแีละขอบคณุ (ในปีงบประมาณ 2563 อยูใ่นระหวา่งการปรับปรงุ

ระเบยีบ)

2 การจัดกจิกรรมโครงการเสรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาคณุภาพชวีติผูเ้กษียณอายรุาชการ มข.  

ในปีงบประมาณ 2563 จัดในระหวา่งวันที ่3-6 ,8-11 ,19-22 ก.ย. 63

3 การบรหิารเงนิคา่ชดเชยบคุลากร

4 การปรับอัตราเงนิเดอืนพนักงานมหาวทิยาลัยประเภทวชิาการ เป็น 37,500 บาท

1. การจัดใหม้รีางวัลส าหรับบคุลากร เชน่ ศรมีอดนิแดง

2. การปรับอัตราเงนิเดอืนของบคุลากรสายวชิาการ (เงนิเดอืนแรกบรรจปุ.เอก 37,500 บาท)

1. การสนับสนุนความกา้วหนา้สายวชิาการ ในปีงบประมาณ 2563 ไดจั้ดใหม้โีครงการใหค้วามรู ้

บคุลากรสายวชิาการในการเขา้สูต่ าแหน่งทางวชิาการและโครงการคา่ยผศ./รศ./ศ. (อา้งองิตาม 

OKRsที ่8)

2. การสนับสนุนความกา้วหนา้สายสนับสนุน ในปีงบประมาณ 2563 ไดจั้ดใหม้กีจิกรรมด าเนนิการ

ดังนี้

   1) การใหค้วามรูเ้กี่ย่วกับการก าหนดต าแหน่งสงูขึน้ 

   2) การด าเนนิการขอก าหนดต าแหน่งสงูขึน้ของบคุลากรสายสนับสนุน โดยในปีงบประมาณ 2563

 มผีูย้ ืน่ขอก าหนดต าแหน่งสงูขึน้ทัง้ส ิน้  700  คน และไดรั้บการแตง่ตัง้แลว้  221  คน

   3) มกีารจัดท ารา่งกรอบอัตราก าลังต าแหน่งสงูขึน้ ประจ าปีงบประมาณ 2563-2566
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1. ชือ่ผลลพัธห์ลกั (OKR/KR)

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

วธิกีารค านวณผลลพัธห์ลกั

2. รายงานผลการด าเนนิงาน

ผลลพัธห์ลกั เป้าหมาย ผลงานตามคา่เป้าหมาย

KR26 รอ้ยละความผกูพันของบคุลากร 72 86.8

ระดบั 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%) ระดบัการประเมนิตนเอง

ระดบั 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%)

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

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

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


3. รายงานผลโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลผุลลพัธห์ลกั 

แผนงาน/โครงการ

การพัฒนาศกัยภาพและเพิม่ขดีความสามารถ

ของบคุลากร

การพัฒนาและสง่เสรมิการสรา้งผลงงานทาง

วชิาการ

การสง่เสรมิคา่นยิมและจติวญิญาณของ

มหาวทิยาลยัขอนแกน่

2.1 ผลการด าเนนิงาน

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ OKR/KR

 ตามเกณฑท์ีก่ าหนด
ระดบั 5

(120 %)

สรปุรายละเอยีดการด าเนนิงานตามวธิกีาร/แผนการด าเนนิงาน

1. การด าเนนิการวดัระดบัความผกูพันของบคุลากรมหาวทิยาลยัขอนแกน่จัดท าแบบสอบถามวดั

ความผกูพันของบคุลากร โดยการวดัใน 3 ดา้น คอื การพดูถงึองคก์รในทางทีด่ ีการวดัความ

ตอ้งการอยูใ่นองคก์ร และความมุง่มั่นเพือ่ความกา้วหนา้ขององคก์ร โดยการเก็บขอ้มลูโดยการสุม่

ตวัอยา่งใหค้รอบคลมุบคุลากรทกุประเภทในมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ผลการประเมนิ บคุลากรมรีอ้ย

ละความผกูพัน รอ้ยละ 86.8

1.โครงการขบัเคลือ่นและพัฒนาทักษะบคุลากรสายวชิาการเขา้สูต่ าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์รอง

ศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์มวีตัถปุระสงค ์เพือ่ใหค้ณาจารยไ์ดท้ราบขอ้มลูและขัน้ตอน

เสน้ทางการเขา้สูต่ าแหน่งทีส่งูข ึน้ อยา่งถกูตอ้ง ชดัเจน  และครบวงจร  ทราบแนวทางการผลติ

เอกสารส าหรับประเมนิการสอน ต ารา/หนังสอื งานวจัิยและงานวชิาการอืน่ ๆ ทีม่คีณุภาพตาม

เกณฑแ์ละสอดคลอ้งกับระเบยีบ ขอ้บังคบั และประกาศเกีย่วกับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งผูช้ว่ย

ศาสตราจารย/์รองศาสตราจารย/์ศาสตราจารย ์รวมถงึสามารถวางแผนงานเพือ่เขา้สูต่ าแหน่งที่

สงูขึน้ได ้ด าเนนิการระหวา่งวนัที ่5-30 มถินุายน 2563 (รายละเอยีดตาม OKRs08)

ในปีงบประมาณ 2563 ไดม้กีารด าเนนิกจิกรรมสนับสนุน OKRs ในด ้า้นนี ้ดงันี้

1. การจัดกจิกรรมดา้นสง่เสรมิจรรยาบรรณบคุลากร ประกอบดว้ย

   1) การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจดา้นจรรยาบรรณ เรือ่ง การสรา้งวฒันธรรมสจุรติในหน่วยงานงาน 

โดยมหีวัขอ้การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้คอื แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกับการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ

ในภาครัฐ จัดกจิกรรมในวนัที ่30 กรกฎาคม 2563 ผูเ้ขา้รว่ม  62  คน  ใชง้บประมาณทัง้สิน้  

60,000   บาท

   2) การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจดา้นจรรยาบรรณ ส าหรับผูป้ฏบิัตงิานสายวชิาการ โดยมหีวัขอ้การ

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้คอื จรรยาบรรณวชิาชพี และกฏหมายทีค่วรรู ้โดยมหีวัขอ้แลกเปลีย่นเรยีนรู ้คอื 

จรรยาวชิาชพี จัดในวนัที ่20 สงิหาคม 2563 มผีูเ้ขา้รว่มกจิกรรม จ านวน  52  คน   

   3) การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจดา้นจรรยาบรรณ ส าหรับผูบ้รหิาร มหาวทิยาลยัขอนแกน่ การ

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้เรือ่ง ธรรมาภบิาลในสถาบันอดุมศกึษา 

       มหาวทิยาลยัขอนแกน่ การป้องกันผลประโยชนทั์บซอ้นและประเภทของกฎหมาย อ านาจ

ประเภทตา่งๆการใชอ้ านาจ จัดในวนัที ่22 กันยายน 2563

2. การจัดงานพธิบีายศรสีูข่วญัผูเ้กษียณอายรุาชการ ปีงบประมาณ 2563 จัดในวนัที ่30 กันยายน 

2563 ณ ศนูยป์ระชมุกาญจนาภเิษก มผีูเ้กษียณ 262  คน

3. การจัดกจิกรรมโครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพและพัฒนาคณุภาพชวีติผูเ้กษียณอายรุาชการ มข.  

ในปีงบประมาณ 2563 จัดในระหวา่งวนัที ่3-6 ,8-11 ,19-22 ก.ย. 63

4. การจัดใหม้รีางวลัตา่งๆ คอื รางวลัศรมีอดนิแดง (อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ)

5. โครงการสง่เสรมิสขุภาพการออกก าลงักายบคุลากร มหาวทิยาลยัขอนแกน่ ในปีงบประมาณ 

2563 ด าเนนิการแลว้ โดยเป็นการวิง่เก็บระยะตัง้แตเ่ดอืนพฤษภาคม-สงิหาคม 2563 และก าหนด

จัดพธิปิีดวนัที ่15 กันยายน 2563 นี้

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

KR26 รอ้ยละความผกูพนัของบคุลากร

รอ้ยละ

วเิคราะหข์อ้มลูจากบคุลากรในมหาวทิยาลยัขอนแกน่

โดยการเก็บขอ้มลูแบบสุม่ตวัอยา่ง (Random Sampling)

จ านวนทัง้ส ิน้ 386 ราย และไดรั้บแบบสอบถามกลบัคนืจ านวน 257 ราย  คดิเป็นรอ้ยละ 86.8
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1. ชือ่ผลลพัธห์ลกั (OKR/KR)

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

วธิกีารค านวณผลลพัธห์ลกั

2. รายงานผลการด าเนนิงาน

ผลลพัธห์ลกั เป้าหมาย ผลงานตามคา่เป้าหมาย

KR27 จ ำนวนกำรใชป้ระโยชนจ์ำกกำรจัดกำร

ควำมรู ้(สะสม)

12 102

ระดับ 5 ด ำเนนิกำรไดก้ำ้วหนำ้/ดกีวำ่แผนทีก่ ำหนด (>100%) ระดบัการประเมนิตนเอง

ระดับ 4 ด ำเนนิกำรไดต้ำมแผน (80-100%)

ระดับ 3 ด ำเนนิกำรไดบ้ำงสว่น/ชำ้กวำ่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด ำเนนิกำร/ชำ้กวำ่แผนมำก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด ำเนนิกำร/ชำ้กวำ่แผนมำก (1-39%)


3. รายงานผลโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลผุลลพัธห์ลกั 

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

กำรสรำ้งเครอืขำ่ยกำรแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ับ

หน่วยงำนทัง้ในและนอก

มหำวทิยำลัย ดังนี้

กำรจัดกจิกรรมเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละคน้หำ

กำรปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ โดยจัดกจิกรรมใน

ปีงบประมำณ 2563 ดังนี้

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

KR27 จ านวนการใชป้ระโยชนจ์ากการจดัการความรู ้(สะสม)

เร ือ่ง

จ ำนวนเรือ่งทีม่กีำรใชป้ระโยชน์

2.1 ผลการด าเนนิงาน

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ OKR/KR

 ตามเกณฑท์ีก่ าหนด ระดับ 5

(850 %)

สรปุรายละเอยีดการด าเนนิงานตามวธิกีาร/แผนการด าเนนิงาน

1.กำรสรำ้งเครอืขำ่ยและมกีจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระเพณี มข.-ม.อ.-มช. ซึง่ในปีงบประมำณ 

2563 ไดม้กีำรจัดกจิกรรมในวันที ่4-5 ต.ค. 2562 ณ จังหวัดภเูก็ต

2. กำรสรำ้งเครอืขำ่ยกำรจัดกจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องบคุลำกรในมหำวทิยำลัย ผำ่นกจิกรรม

สรำ้งสขุในองคก์รและกจิกรรม KKU Show & Share 

1. กจิกรรมโครงกำรแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ำรแสดงควำมส ำเร็จและควำมภำคภมูใิจ(KKU Show and 

Share ) WoW ! & Happy KKU 2019 : (KKU SHOW & SHARE) จัดท ำขึน้เพือ่แลกเปลีย่น

เรยีนรูก้ำรแสดงควำมส ำเร็จและควำมภำคภมูใิจ ในวันพธุที ่25 ธันวำคม 2562 เวลำ 8.30-15.30 น.

 ณ บรเิวณโถงอำคำร 50 ปี วศิวะรวมใจคณะวศิวกรรมศำสตร ์โดยจัดใหม้กีำรน ำองคค์วำมรูต้ำ่งๆ ที่

ไดพั้ฒนำขึน้และไดน้ ำไปใชป้ระโยชนใ์นกำรปฏบิตังิำนจนประสบควำมส ำเร็จ มำ share และ

แลกเปลีย่นใหก้ับผูป้ฏบิตังิำนอืน่ๆ ในมหำวทิยำลัยเพือ่น ำไปใชป้ระโยชนต์อ่ไปอกี โดยก ำหนด

หวัขอ้ขององคค์วำมรูทั้ง้หมด 3 ดำ้นคอื1) ดำ้นสนับสนุนกำรบรหิำรจัดกำร 2) ดำ้นสนับสนุนสง่เสรมิ

 บรหิำรและพัฒนำวชิำกำรสูค่วำมเป็นเลศิ ประกอบดว้ย ดำ้นสนับสนุนกำรผลติบณัฑติดำ้น

สนับสนุนกำรบรหิำรกำรวจัิย ดำ้นสนับสนุนกำรบรกิำรวชิำกำร ดำ้นสนับสนุนกำรท ำนุบ ำรงุ

ศลิปวัฒนธรรม 3) ดำ้นสนับสนุนกจิกรรมสรำ้งควำมสขุในองคก์ร

 โดยในปีนีไ้ดม้กีำรน ำเสนอผลงำนทีเ่กดิจำกองคค์วำมรูส้ะสมของผูร้ว่มกจิกรรมทีไ่ดน้ ำไปใช ้

ประโยชนจ์นเกดิ ผลส ำเร็จแลว้ น ำมำถำ่ยทอดท ้งัส ิน้ จ ำนวน 102 องคค์วำมรู ้
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1. ชือ่ผลลพัธห์ลกั (OKR/KR)

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

วธิกีารค านวณผลลพัธห์ลกั

2. รายงานผลการด าเนนิงาน

ผลลพัธห์ลกั เป้าหมาย ผลงานตามคา่เป้าหมาย

KR28 รอ้ยละความพงึพอใจของนักศกึษาและ

บคุลากรตอ่การจัดสภาพแวดลอ้มของ

มหาวทิยาลัย 2 (ดา้นภมูทัิศน/์สภาพแวดลอ้ม)

80 75.10

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

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%)


3. รายงานผลโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลผุลลพัธห์ลกั 

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

ระดับ 4

(94 %)

สรปุรายละเอยีดการด าเนนิงานตามวธิกีาร/แผนการด าเนนิงาน

การส ารวจความพงึพอใจตอ่การจัดสภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลัยดา้นภมูทัิศนแ์ละสภาพแวดลอ้ม ของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ไดแ้บง่ขอบเขต

ออกเป็น 2 ดา้น โดยมนัีกศกึษาและบคุลากรตอบแบบประเมนิทัง้ส ิน้จ านวน 727 คน  ในภาพรวมนักศกึษาและบคุลากรมคีวามพงึพอใจตอ่การจัด

สภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ดา้นภมูทัิศนแ์ละมหาวทิยาลัยสเีขยีว อยูใ่นระดับมาก มคีา่เฉลีย่ 3.76 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 75.10  และมี

รายละเอยีดรายดา้น ดังนี้

1. ดา้นภมูทัิศนแ์ละพืน้ทีส่เีขยีว ผลการประเมนิความพงึพอใจรายดา้นมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดับมาก มคีา่เฉลีย่ 3.88 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 77.60 โดย

มรีายการประเมนิดังนี้

(1) การจัดสวนหยอ่มพืน้ทีห่นา้มหาวทิยาลัย พืน้ทีส่าธารณะ พืน้ทีร่มิถนน มคีวามเป็นระเบยีบ เป็นสดัเป็นสว่น มบีรรยากาศทีร่ม่รืน่ สวยงาม  

(2) การก าจัดวัชพชื และตัดแตง่กิง่ไม ้บรเิวณพืน้ทีส่าธารณะ พืน้ทีร่มิถนน มคีวามสะอาด เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย รม่รืน่ สวยงาม และปลอดภัย

(3) มกีารดแูลพืน้ทีส่วนป่า การปลกูป่า/ตน้ไมท้ดแทนประจ าปี 

2. ดา้นการบรหิารจัดการขยะและของเสยีผลการประเมนิความพงึพอใจรายดา้นมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดับมาก มคีา่เฉลีย่ 3.63 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 

72.60 โดยมรีายการประเมนิดังนี้

(1) มจีดุรองรับขยะ/พืน้ทีท่ ิง้ขยะทีเ่พยีงพอและเหมาะสม 

(2) มกีารบรหิารจัดการการจัดเก็บขยะทีจ่ดุรองรับขยะใหส้ะอาด และเหมาะสม

(3) มกีารจัดเก็บขยะรมิถนน และพืน้ทีส่าธารณะใหม้คีวามสะอาด เรยีบรอ้ย 

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

KR28 รอ้ยละความพงึพอใจของนกัศกึษาและบคุลากรตอ่การจดัสภาพแวดลอ้มของ

มหาวทิยาลยั 2 (ดา้นภมูทิศัน/์สภาพแวดลอ้ม)

รอ้ยละ

เป็นการหาคา่เฉลยีจากระดับความพงึพอใจ 5 ระดับ (1-5, นอ้ยทีส่ดุ-มากทีส่ดุ) แลว้น าคา่เฉลีย่

รวมทีไ่ดเ้ปรยีบเทยีบเป็นคา่รอ้ยละ

2.1 ผลการด าเนนิงาน

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ OKR/KR

 ตามเกณฑท์ีก่ าหนด
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1. ชือ่ผลลพัธห์ลกั (OKR/KR)

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

วธิกีารค านวณผลลพัธห์ลกั

2. รายงานผลการด าเนนิงาน

ผลลพัธห์ลกั เป้าหมาย ผลงานตามคา่เป้าหมาย

KR29 รอ้ยละพืน้ทีส่เีขยีวและสวนสาธารณะที่

สามารถใชป้ระโยชนร์ว่มกันทัง้ทางดา้นสนัทนา

การ กฬีา อทุยานเรยีนรูแ้ละการเรยีนรูท้าง

ธรรมชาต ิศลิปวัฒนธรรมตอ่จ านวนพืน้ทีทั่ง้หมด

53 48.37

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

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%)


3. รายงานผลโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลผุลลพัธห์ลกั 

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

1) สรา้งพืน้ทีส่เีขยีวทีม่คีวามหลากหลายของ

พชืพรรณ โดยออกแบบกระจายใหท่ั้วทัง้

มหาวทิยาลัย

2) ปรับปรงุพืน้ทีป่่าเสือ่มโทรมใหเ้ป็นพืน้ทีท่ีม่ ี

ความหลากหลายของพรรณพชื

3) ปรับปรงุระบบจัดการน ้าผวิดนิ (อา่งเก็บน ้า

ศนูยแ์พทย ์7 และบงึสฐีานฐานฝ่ังตะวันตก)

ระดับ 4 
(91.26%)

สรปุรายละเอยีดการด าเนนิงานตามวธิกีาร/แผนการด าเนนิงาน

1. พืน้ที ่ของมหาวทิยาลัยขอนแกง่ทง้หมด 5,500 ไร ่

2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พืืน้ทสีเีขยีวและสาธารณะทีส่ามารถใชป้ระโยชนร์ว่มกันทัง้ทางดา้น

สนัทนาการ กฬีา อทุยานเรยีนรูแ้ละการเรยีนรูท้างธรรมชาต ิศลิปวัฒนธรรม ของ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ มทัีง้ส ิน้ 2,660.19 ไร ่

ดังนีัน้ เพือ่เทยีบสดัสว่นกับพืน้ทีทั่ง้หมด ไดเ้ทา่กับรอ้ยละ 48.37

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

KR29 รอ้ยละพืน้ทีส่เีขยีวและสวนสาธารณะทีส่ามารถใชป้ระโยชนร์ว่มกนัท ัง้ทางดา้น

สนัทนาการ กฬีา อทุยานเรยีนรูแ้ละการเรยีนรูท้างธรรมชาต ิศลิปวฒันธรรมตอ่จ านวน

พืน้ทีท่ ัง้หมด

รอ้ยละ

เป็นการเทยีบสดัสว่นพืืน้ทสีเีขยีวและสาธารณะทีส่ามารถใชป้ระโยชนร์ว่มกันทัง้ทางดา้นสนัทนาการ

 กฬีา อทุยานเรยีนรูแ้ละการเรยีนรูท้างธรรมชาต ิศลิปวัฒนธรรม ตอ่จ านวนพืน้ทีข่อง

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ทัง้หมด 

(โดย5,500 ไร ่คดิเป็น 100%)

2.1 ผลการด าเนนิงาน

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ OKR/KR

 ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่7 สรา้งมหาวทิยาลัยใหเ้ป็นทีน่่าอยู่ 30



1. ชือ่ผลลพัธห์ลกั (OKR/KR)

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

วธิกีารค านวณผลลพัธห์ลกั

2. รายงานผลการด าเนนิงาน

ผลลพัธห์ลกั เป้าหมาย ผลงานตามคา่เป้าหมาย

KR30 จ ำนวนอบุัตกิำรณ์กรณีของกำรถกู

โจรกรรมลดลง

อบุัตกิำรณ์ลดลงอยำ่งนอ้ยรอ้ยละ 3 เทยีบจำกปีทีผ่ำ่นมำ

จ ำนวน  65 ครัง้

69.2

ระดบั 5 ด ำเนนิกำรไดก้ำ้วหนำ้/ดกีวำ่แผนทีก่ ำหนด (>100%) ระดบัการประเมนิตนเอง

ระดบั 4 ด ำเนนิกำรไดต้ำมแผน (80-100%)

ระดบั 3 ด ำเนนิกำรไดบ้ำงสว่น/ชำ้กวำ่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดบั 2 เริม่ด ำเนนิกำร/ชำ้กวำ่แผนมำก (40-59%)

ระดบั 1 เริม่ด ำเนนิกำร/ชำ้กวำ่แผนมำก (1-39%)


3. รายงานผลโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลผุลลพัธห์ลกั 

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

1)โครงกำรอบรมเพิม่พนูควำมรูแ้ละทักษะ

ดำ้นกำรปองกันและรักษำควำมปลอดภัย

2) โครงกำรตรวจสอบบคุคลเขำ้-ออก ตำม

ประตู

3) โครงกำรทบทวนแผนปฏบิัตกิำรส ำหรับ

ผูน้ ำหน่วย ประจ ำปีงบประมำณ 2563

4) โครงกำรสปัดำหรั์กษำควำมปลอดภัย

5)โครงกำรฝึกอบรมนักศกึษำอำสำสมัคร

สบืสวนพเิศษ

6)โครงกำรอบรมเชงิปฏบิัตกิำร กำรจัดกำร

วกิฤตกำรณ์ โดยระบบควบคมุและสงักำรทำง

วทิยุ

7)โครงกำรสมัมนำกำรปฏบิัตงิำนดำ้น

โทรคมนำคม ขำ่ยรำชกำร ประเภทที ่2

2.1 ผลการด าเนนิงาน

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

1. ไดฝึ้กซอ้มแผนเผชญิเหตแุละกำรจัดกำรเหตกุำรณ์ผำ่นกำรสงักำรทำงวทิย ุ

2. ไดจั้ดท ำแผนมำตรกำรตำ่งๆหำกเผชญิเหตดุำ้นสำธำรณูปโภคตำ่ง ๆภำยใน มข. เป็น

รปูเลม่ 

3. เพือ่ใหผู้ป้ฏบิัตงิำนและหน่วยงำนทเีกีย่วขอ้งรับทรำบ ทบทวนแนวทำง หำกเผชญิเหตุ

1. ไดพั้ฒนำกำรปฏบิัตงิำนดำ้นวทิยสุือ่สำรทีเ่พยีงพอตอ่กำรปฏบิัตงิำน 

2. ไดใ้หส้อดคลอ้งเป็นไปตำมกฎหมำยและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งดำ้นโทรคมนำคม 

3. ไดฝึ้กปฏบิัตแิละอบรมใหถ้กูตอ้งตำมระเบยีบ กสทช.

ระดบั 5

(< 100%)

สรปุรายละเอยีดการด าเนนิงานตามวธิกีาร/แผนการด าเนนิงาน

1. ไดส้รำ้งควำมรูแ้ละทักษะดำ้นกำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภัย 

2. ไดส้รำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจใหส้อดคลอ้งตอ่แผนแมบ่ทมหำวทิยำลยั Smart security 

3. ไดส้รำ้งควำมผกูพันตอ่องคก์รและเป็นขวญัก ำลงัใจในกำรปฏบิัตหินำ้ที่

1.ไดส้รำ้งมำตรกำรตรวจสอบบคุคลเขำ้-ออก 

2. ไดป้้องปรำมบคุคล ยำนพำหนะ ทีอ่ำจกอ่ใหเ้กดิอันตรำยภำยใน มข. 

3. ไดจั้ดระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยทมีปีระสทิธภิำพ

1. ไดท้บทวนแผนปฏบิัตกิำรทมีปีระสทิธภิำพ 

2. ไดส้รำ้งองคค์วำมรู ้ควำมเขำ้ใจ สูก่ำรถำ่ยทอดระบบงำน

1. เพือ่สง่เสรมิและสนับสนุนควำมสำมัคค ีภำยในกองปองกันและรักษำควำมปลอดภัย

1. ไดส้รำ้งเครอืขำ่ยนักศกึษำดำ้นกำรปองกันและรักษำควำมปลอดภัย 

2. ไดพั้ฒนำใหม้คีวำมรู ้ทักษะ และพัฒนำตนเอง ดำ้นกำรมสีว่นรว่มตอ่สงัคม 

3. ไดส้รำ้งกจิกรรมและพัฒนำควำมรว่มมอื

จ ำนวนอบุัตกิำรณ์กรณีของกำรถกูโจรกรรม  ปีงบประมำณ 2563 จ ำนวน 20 ครัง้

ลดลง จ ำนวน  45 ครัง้จำกเดมิปีงบประมำณ 2562 จ ำนวน  65 ครัง้คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 69

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

KR30 จ านวนอบุตักิารณ์กรณีของการถกูโจรกรรมลดลง

คร ัง้

: สตูรการค านวณ

(จ านวนปีเกา่ – จ านวนปีใหม)่ x 100 =  ?

จ านวนปีเกา่

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่7 สรา้งมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นทีน่่าอยู่
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1. ชือ่ผลลพัธห์ลกั (OKR/KR)

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

วธิกีารค านวณผลลพัธห์ลกั

2. รายงานผลการด าเนนิงาน

ผลลพัธห์ลกั เป้าหมาย ผลงานตามคา่เป้าหมาย

KR31 รอ้ยละความพงึพอใจของนักศกึษาและ

บคุลากรตอ่การจัดการสภาพแวดลอ้มของ

มหาวทิยาลยั 3 (ระบบจราจร)

80 86.4

ระดบั 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%) ระดบัการประเมนิตนเอง

ระดบั 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%)

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

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

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


3. รายงานผลโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลผุลลพัธห์ลกั 

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

1) โครงการอบรมเพิม่พนูความรูแ้ละทักษะดา้น

การปองกันและรักษาความปลอดภัย

2) โครงการตรวจสอบบคุคลเขา้-ออก ตามประตู

3)โครงการส ารวจศกึษาและการจัดโซนนงิทกุ

คณะ หน่วยงาน

4) โครงการทบทวนแผนปฏบิัตกิารส าหรับผูน้ า

หน่วย ประจ าปีงบประมาณ 2563

5)โครงการเสรมิสรา้งวนัิยจราจรเพือ่ลดอบุัตเิหตุ

เป็นศนูย ์

(โครงการตอ่เนือ่ง)

6)โครงการศกึษาวจัิยการปฏบิัตกิารเพือ่ลด

อบุัตเิหตทุางถนน รว่มกับคณะวจัิยภาควชิาโยธา

 คณะวศิวกรรมศาสตร์

2.1 ผลการด าเนนิงาน

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ OKR/KR

 ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

1. ไดศ้กึษาวจัิยปัญหาและแนวทางแกไ้ขทีถู่กตอ้ง 

2. ไดศ้กึษาและน าขอ้มลูสารสนเทศประยกุตใ์ชแ้ละแกไ้ขปัญหา 

3. ไดใ้หก้องปองกันฯ มฐีานขอ้มลูการบรหิารจัดการแกไ้ขปัญหาลดอบุัตเิหตทุีถู่กตอ้งตามหลกั

วชิาการ

ระดบั 5 

(108 %)

สรุปรายละเอยีดการด าเนนิงานตามวธิกีาร/แผนการด าเนนิงาน

1. ไดส้รา้งความรูแ้ละทักษะดา้นการปองกันและรักษาความปลอดภัย 

2. ไดส้รา้งความรูค้วามเขา้ใจใหส้อดคลอ้งตอ่แผนแมบ่ทมหาวทิยาลยั Smart security 

3. ไดส้รา้งความผกูพันตอ่องคก์รและเป็นขวัญก าลงัใจในการปฏบิัตหินา้ที่

1. ไดส้รา้งมาตรการตรวจสอบบคุคลเขา้-ออก 

2. ไดป้้องปรามบคุคล ยานพาหนะ ทอีาจกอ่ใหเ้กดิอันตรายภายใน มข. 

3. ไดจั้ดระบบการรักษาความปลอดภัยทมีปีระสทิธภิาพ

1. ไดส้ ารวจภาพทเีหมาะสมตอ่การจัดโซนนงิทกุคณะ หน่วยงาน 

2. ไดจั้ดระบบการจราจรใหมีม่ปีระสทิธภิาพ 

3. ไดศ้กึษาและน าไปสูส่ภาพแวดลอ้มทดีขี ึน้ดา้นการจราจร 

4. ไดจั้ดหาแผงจราจรส าหรับตดิตัง้ จัดระบบจราจรในสถานทแีละกจิกรรมตา่ง ๆ 

1. ไดท้บทวนแผนปฏบิัตกิารทมีปีระสทิธภิาพ 

2. ไดส้รา้งองคค์วามรู ้ความเขา้ใจ สูก่ารถ่ายทอดระบบงาน

1. ไดส้รา้งมาตรการลดอบุัตเิหตภุายใน มข. 

2. ไดร้ณรงคแ์ละสรา้งความรว่มมอืการขบัขีป่ลอดภัย ภายใน มข. 

3. ไดส้รา้งให ้มข. เป็นสงัคมตน้แบบในการปฏบิัตติามกฎหมายจราจร

สรปุ: รอ้ยละความพงึพอใจของนักศกึษาและบคุลากรตอ่การจัดการสภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลยั (ระบบ

จราจร) คา่เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2563 รอ้ยละ 80 ผลการประเมนิความพงึพอใจ คดิเป็นรอ้ยละ 86.4

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

KR31 รอ้ยละความพงึพอใจของนกัศกึษาและบคุลากรตอ่การจดัการสภาพแวดลอ้มของ

มหาวทิยาลยั 3 (ระบบจราจร)

รอ้ยละ

การวเิคราะหแ์ละประมวลผล ใชโ้ปรแกรม excel

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่7 สรา้งมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นทีน่่าอยู่
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1. ชือ่ผลลพัธห์ลกั (OKR/KR)

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

วธิกีารค านวณผลลพัธห์ลกั

2. รายงานผลการด าเนนิงาน

ผลลพัธห์ลกั เป้าหมาย ผลงานตามคา่เป้าหมาย

KR32 รอ้ยละของปรมิาณไฟฟ้าทีป่ระหยัดได ้

จากโครงการอนุรักษ์พลงังานเพิม่ขึน้เทยีบกับ

การใชพ้ลงังานของปีทีผ่า่นมาลดลง

ลดลงรอ้ยละ 2 ประหยัดไดร้อ้ยละ 3.52

ระดบั 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%) ระดบัการประเมนิตนเอง

ระดบั 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%)

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

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

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


3. รายงานผลโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลผุลลพัธห์ลกั 

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

ปรมิาณไฟฟ้าทีป่ระหยัดไดจ้ากโครงการอนุรักษ์พลงังาน พบวา่ จากเดอืนตลุาคม 2562 - มถินุายน 2563 มปีรมิาณ 63,574,940 หน่วย และไฟฟ้า

ทีป่ระหยัดไดจ้ากโครงการอนุรักษ์พลงังาน Solar Cell 2,235,153 หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ 3.52

ระดบั 5

(176 %)

สรปุรายละเอยีดการด าเนนิงานตามวธิกีาร/แผนการด าเนนิงาน

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

KR32 รอ้ยละของปรมิาณไฟฟ้าทีป่ระหยดัไดจ้ากโครงการอนรุกัษพ์ลงังานเพิม่ข ึน้เทยีบ

กบัการใชพ้ลงังานของปีทีผ่า่นมาลดลง

รอ้ยละ

ค านวณโดยการน าจ านวนหน่วยปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าทีไ่ดรั้บแจง้จากทางการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคใน

แตล่ะเดอืน และน าจ านวนหน่วยไฟฟ้าทีผ่ลดิไดจ้าก solar farm และอาคาร NET ZERO มาเทยีบ

เพือ่ค านวณรอ้ยละในแตล่ะเดอืนตามสตูร (จ านวนหน่วยทีร่ะบบ solar cell ผลดิได ้* 100)/

จ านวนหน่วยทีก่ารไฟฟ้าเรยืกเก็บ

2.1 ผลการด าเนนิงาน

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่7 สรา้งมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นทีน่่าอยู่ 33



1. ชือ่ผลลพัธห์ลกั (OKR/KR)

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

วธิกีารค านวณผลลพัธห์ลกั

2. รายงานผลการด าเนนิงาน

ผลลพัธห์ลกั เป้าหมาย ผลงานตามคา่เป้าหมาย

KR33 รอ้ยละของปรมิาณขยะทีเ่กดิขึน้ใน

มหาวทิยาลัยในแตล่ะวันไดรั้บการจัดการทัง้หมด

 และของเสยีทีน่ ากลับมาใชใ้หม่

37

3. รายงานผลโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลผุลลพัธห์ลกั 

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

2.1 ผลการด าเนนิงาน

สรปุรายละเอยีดการด าเนนิงานตามวธิกีาร/แผนการด าเนนิงาน

ด าเนนิการจัดเก็บขยะออกนอกพืน้ทีม่หาวทิยาลัยขอนแกน่โดยเทศบาลนครขอนแกน่ โดยมจีดุพักขยะและเสน้ทางภายในทีจั่ดเก็บจ านวน 7 จดุ ซึง่

จัดเก็บออกนอกพืน้ทีท่กุวันโดยปรมิาณขยะทีจั่ดเก็บไดป้ระมาณการโดยเทศบาลจ านวนวันละ  21.07 ตัน โดยในปีงบประมาณ 2563 มขียะตกคา้งที่

ด าเนนิการจัดเก็บไมห่มดจ านวน 27 วัน

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

KR33 รอ้ยละของปรมิาณขยะทีเ่กดิข ึน้ในมหาวทิยาลยัในแตล่ะวนัไดร้บัการจดัการท ัง้หมด

 และของเสยีทีน่ ากลบัมาใชใ้หม่

รอ้ยละ

-

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่7 สรา้งมหาวทิยาลัยใหเ้ป็นทีน่่าอยู่ 34



1. ชือ่ผลลพัธห์ลกั (OKR/KR)

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

วธิกีารค านวณผลลพัธห์ลกั

2. รายงานผลการด าเนนิงาน

ผลลพัธห์ลกั เป้าหมาย ผลงานตามคา่เป้าหมาย

KR34 จ ำนวนครัง้ของกำรเกดิเหตไุฟฟ้ำลัดวงจร

จำกสตัวแ์ละปัจจัยทำงธรรมชำติ

50 26

ระดับ 5 ด ำเนนิกำรไดก้ำ้วหนำ้/ดกีวำ่แผนทีก่ ำหนด (>100%) ระดบัการประเมนิตนเอง

ระดับ 4 ด ำเนนิกำรไดต้ำมแผน (80-100%)

ระดับ 3 ด ำเนนิกำรไดบ้ำงสว่น/ชำ้กวำ่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด ำเนนิกำร/ชำ้กวำ่แผนมำก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด ำเนนิกำร/ชำ้กวำ่แผนมำก (1-39%)


3. รายงานผลโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลผุลลพัธห์ลกั 

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

5

(192 %)

สรปุรายละเอยีดการด าเนนิงานตามวธิกีาร/แผนการด าเนนิงาน

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

KR34 จ านวนคร ัง้ของการเกดิเหตไุฟฟ้าลดัวงจรจากสตัวแ์ละปจัจยัทางธรรมชาติ

คร ั้ ัง้

นบัจ านวนคร ัง้จากรายงานการปฏบิตังิานของงานไฟฟ้าประปาและสขุาภบิาล ที่

ด าเนนิการออกซอ่มแซมระบบไฟฟ้า โดยนบัเฉพาะการเกดิเหตไุฟฟ้าลดัวงจรทีก่อ่ใหเ้กดิ

ไฟฟ้าดบัเป็นบรเิวณกวา้ง จากปจัจยัทางธรรมชาต ิและสตัว ์

2.1 ผลการด าเนนิงาน

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ OKR/KR

 ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

จ ำนวนครัง้ของกำรเกดิเหตไุฟฟ้ำลัดวงจรจำกสตัวแ์ละปัจจัยทำงธรรมชำต ิพบวำ่ สำเหตทุีเ่กดิสตัวจ์ ำนวน 19 ครัง้ และสำเหตจุำกภัยธรรมชำต ิจ ำนวน  7 ครัง้

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่7 สรา้งมหาวทิยาลัยใหเ้ป็นทีน่่าอยู่ 35



1. ชือ่ผลลพัธห์ลกั (OKR/KR)

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

วธิกีารค านวณผลลพัธห์ลกั

2. รายงานผลการด าเนนิงาน

ผลลพัธห์ลกั เป้าหมาย ผลงานตามคา่เป้าหมาย

KR35 รอ้ยละของปรมิาณน ้าทีผ่า่นการบ าบดั

แลว้มาใชป้ระโยชน์

60 95

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

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%)


3. รายงานผลโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลผุลลพัธห์ลกั 

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

5

(158 %)

สรปุรายละเอยีดการด าเนนิงานตามวธิกีาร/แผนการด าเนนิงาน

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

KR35 รอ้ยละของปรมิาณน า้ทีผ่า่นการบ าบดัแลว้มาใชป้ระโยชน์

ราย

ปรมิาณน า้ทีน่ ามาใชป้ระโยชน ์x 100 /ปรมิาณน า้เสยีทีบ่ าบดัแลว้

2.1 ผลการด าเนนิงาน

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ OKR/KR

 ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม 2562 ถงึ สงิหาคม 2563 พบวา่ ปรมิาณน ้าเสยีทีบ่ าบดัแลว้ 306,904 และปรมิาณน ้าทีน่ ามาใชป้ระโยชน ์291,559 

คดิเป็นรอ้ยละ 95

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่7 สรา้งมหาวทิยาลัยใหเ้ป็นทีน่่าอยู่ 36



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชือ่ผลลพัธห์ลกั (OKR/KR)

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

วธิกีารค านวณผลลพัธห์ลกั

2. รายงานผลการด าเนนิงาน

ผลลพัธห์ลกั เป้าหมาย ผลงานตามคา่เป้าหมาย

KR36 จ ำนวน Startup ทีเ่กดิขึน้ใหมใ่นแตล่ะปี 7 14

ระดับ 5 ด ำเนนิกำรไดก้ำ้วหนำ้/ดกีวำ่แผนทีก่ ำหนด (>100%) ระดบัการประเมนิตนเอง

ระดับ 4 ด ำเนนิกำรไดต้ำมแผน (80-100%)

ระดับ 3 ด ำเนนิกำรไดบ้ำงสว่น/ชำ้กวำ่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด ำเนนิกำร/ชำ้กวำ่แผนมำก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด ำเนนิกำร/ชำ้กวำ่แผนมำก (1-39%)

3. รายงานผลโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลผุลลพัธห์ลกั 

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

โครงกำรสง่เสรมิกำรพัฒนำกำรบรกิำรเพือ่

รองรับกำรตอ่ยอดผลติภัณฑแ์ละนวัตกรรมไปใช ้

ประโยชนเ์ชงิพำณขิย์

จ ำนวน Startup

ระดับ 5

(200 %)

สรปุรายละเอยีดการด าเนนิงานตามวธิกีาร/แผนการด าเนนิงาน

1) สนับสนุนกจิกรรมของศนูยท์รัพยส์นิทำงปัญญำ

2) ศนูยบ์ม่เพำะธรุกจิวทิยำเขตหนองคำย

3) กองทนุรว่มทนุเชงิพำณชิย ์(กำรสง่เสรมิและสนับสนุนกำรสรำ้งธรุกจิ start-up และกำรตรวจ

บรกิำร กำรสรำ้งนวัตกรรมจำกงำนวจัิย)	

4) โครงกำรบม่เพำะผูป้ระกอบกำร	

1) ผลติภัณฑธ์ัญพชือบเพือ่สขุภำพ สถำนะ : หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด ไทย รอยัล ฟู๊ ด 

2) ผลติภัณฑแ์ปรรปูจำกขำ้ว สถำนะ : บรษัิท เนเชอรัล ไทยซพัพลำย จ ำกัด 

3) Petinee แพลตฟอรม์บรหิำรจัดกำรคลนิคิรักษำสตัว ์สถำนะ : บรษัิท เทคอนิโน จ ำกัด

4) ผลติภัณฑเ์ครือ่งดืม่สขุภำพจำกถ่ังเชำ่ สถำนะ : บรษัิท อิม่สขุ กรนี แอนด ์เฮลตี ้ฟดูส ์จ ำกัด 

5) “ปลกูไรด”ี: แกปั้ญหำของเกษตรเพือ่เพิม่ผลผลติทำงกำรเกษตร สถำนะ : เตรยีมจดทะเบยีน

นติบิคุคล 

6)  Villa : โปรแกรมกำรประมวลผลเขำ้-ออกอัจฉรยิะ ผำ่นกำรจดจ ำป้ำยทะเบยีนรถ คัดกรอง

รถยนตล์กูบำ้นกับรถยนตส์ำธำรณะ สถำนะ : เตรยีมจดทะเบยีนนติบิคุคล 

7)  แอปพลเิคชนักำรบรจิำคโลหติ สถำนะ :ยังไมไ่ดด้ ำเนนิกำรจดทะเบยีนนติบิคุคล 

8)  Ortelra เจลแตม้สวิจำกสำรสกัดใบบวับก สถำนะ : เตรยีมจดทะเบยีนนติบิคุคล 

9)  กลอ่งรักษำสภำพเนือ้เยือ่ (กลอ่งส ำหรับใสช่ ิน้เนือ้) 

10) แชมพแูละซรัีมจำกสำรสกัด

11)  เสือ้เกรำะใยใหมกันกระสนุ

12)  โปรแกรมตรวจจับและบนัทกึผลกำรฝ่ำฝืนสญัญำณไฟจรำจรแบบเวลำจรงิ 

13)  แคปซลูรำงจดืและสรอ้ยอนิทนลิ 

14)  ชดุตรวจวัดสำรโคตนินิในปัสสำวะ

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

KR36 จ านวน Startup ทีเ่กดิข ึน้ใหมใ่นแตล่ะปี

ราย

จ านวน Startup ทีเ่กดิข ึน้ใหมใ่นแตล่ะปี

2.1 ผลการด าเนนิงาน

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ OKR/KR

 ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่8 ปรับเปลีย่นองคก์รใหก้า้วเขา้สูย่คุดจิทัิล 37



1. ชือ่ผลลพัธห์ลกั (OKR/KR)

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

วธิกีารค านวณผลลพัธห์ลกั

2. รายงานผลการด าเนนิงาน

ผลลพัธห์ลกั เป้าหมาย ผลงานตามคา่เป้าหมาย

KR37 จ ำนวนโครงกำร ICT solutions ทีม่คีวำม

รว่มมอืระหวำ่งมหำวทิยำลัยกับหน่วยงำนภำยนอก

15 9

ระดับ 5 ด ำเนนิกำรไดก้ำ้วหนำ้/ดกีวำ่แผนทีก่ ำหนด (>100%) ระดบัการประเมนิตนเอง

ระดับ 4 ด ำเนนิกำรไดต้ำมแผน (80-100%)

ระดับ 3 ด ำเนนิกำรไดบ้ำงสว่น/ชำ้กวำ่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด ำเนนิกำร/ชำ้กวำ่แผนมำก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด ำเนนิกำร/ชำ้กวำ่แผนมำก (1-39%)


3. รายงานผลโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลผุลลพัธห์ลกั 

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

1) โครงกำรพัฒนำมำตรฐำน e-Transcript 

2) โครงกำรพัฒนำ Digital ID

3) โครงกำรพัฒนำ Smart Farm

4) กจิกรรมกำรรว่มมอืกับ ส ำนักงบประมำณ, 

กรมสรรพำกร, สกอ.

5) University Application

6) โครงกำรควำมพรอ้มในกำรพัฒนำระบบ

เอกสำรรำชกำรเป็นเอกสำรดจิทัิล

ระดับ 3

(60 %)

สรปุรายละเอยีดการด าเนนิงานตามวธิกีาร/แผนการด าเนนิงาน

โครงกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรออกทรำนสครปิตอ์เิล็กทรอนกิของสถำบนักำรศกึษำ โดย

มหำวทิยำลัยขอนแกน่ไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตร ีเพือ่เป็นหน่วยงำนตน้แบบจัดท ำ

มำตรฐำนกำรพัฒนำทรำนสครปิตอ์เิล็กทรอนกิส ์โดยควำมรว่มมอืกับ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดจิทัิล และส ำนักงำนพัฒนำธรุกรรมทำงอเิล็กทรอนกิส์

มหำวทิยำลัยขอนแกน่เป็นหน่วยงำนรเิริม่พัฒนำระบบ Digital ID มำตรฐำน ในรปูแบบ PKI ในนำม 

Thai University Consortium Cerification Authority โดยไดร้ว่มมอืกับหน่วยงำนรเิริม่

ประกอบดว้ย มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร ์มหำวทิยำลัยเชยีงใหม ่มหำวทิยำลัยบรูพำ มหำวทิยำลัย

พะเยำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอดุมศกึษำ วทิยำศำสตร ์วจัิยและนวัตกรรม

มหำวทิยำลัยขอนแกน่ รว่มกับ บรษัิท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ำกัด (มหำชน) รว่มกันพัฒนำระบบ 5G 

ส ำหรับ Smart Farm โดยไดเ้ริม่ปลอ่ยสญัญำณ 5G ทีค่วำมถึ ่2600 MHz และตติตัง้อปุกรณ์รับ

สญัญำณ 5G เพือ่เชือ่มตอ่ขอ้มลูจำกเซนตเ์ซอรต์ำ่ง ๆ ของ Smart Farm

รว่มมอืกับส ำนักงบประมำณ กรมสรรพำกรและสกอ. ในกำรเชือ่มตอ่ขอ้มลูกำรเงนิ บญัชแีละพัสด ุ

(โปรแกรม KKUFMIS) ของมหำวทิยำลัยขอนแกน่	

University Application ทีส่ำมำรถเชือ่มระบบสำรสนเทศไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ รองรับทกุมติ ิ

ดจิทัิลไลฟ์สไตลทั์ง้นักศกึษำ อำจำรย ์และบคุลำกร ในกำรใชช้วีติอยำ่งสะดวกสบำยและคลอ่งตัว 

ดว้ย Virtual ID เพือ่ยนืยันตัวตนและใชแ้ทนบตัรนักศกึษำหรอืบคุลำกร รวมถงึกำรสแกน QR Code

 เพือ่เชก็ชือ่เขำ้ชัน้เรยีน เชก็ตำรำงกำรเดนิรถเพือ่วำงแผนกำรเดนิทำงภำยในมหำวทิยำลัย อัพเดท

ขำ่วสำรและกจิกรรม แจง้เตอืนตำรำงเรยีนหรอืกำรยกเลกิชัน้เรยีน และสำมำรถลงทะเบยีนเรยีนแต่

ละภำคกำรศกึษำไดท้กุที ่รวมทัง้ช ำระคำ่สนิคำ้และบรกิำรแบบไมต่อ้งใชเ้งนิสดโดยสำมำรถท ำ

รำยกำรและเลอืกช ำระเงนิผำ่น University Application พรอ้มรับสทิธปิระโยชนท์ีเ่ลอืกไดต้ำมไลฟ์

สไตล ์ ซึง่สอดคลอ้งกับ New Normal

2.1 ผลการด าเนนิงาน

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ OKR/KR

 ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

มหำวทิยำลัยขอนแกน่รว่มกับคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร. ) เพือ่ปรกึษำหำรอืและ

แลกเปลีย่นนโยบำยกำรท ำงำนเรือ่ง ควำมพรอ้มในกำรพัฒนำระบบเอกสำรรำชกำรเป็นเอกสำร

ดจิทัิล โ  เขำ้รว่มประชมุกวำ่ 30 คน ณ หอ้งประชมุสริคิณุนำกร อำคำรสริคิณุำกร ส ำนักงำน

อธกิำรบด ีมหำวทิยำลัยขอนแกน่

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

KR37 จ านวนโครงการ ICT solutions ทีม่คีวามรว่มมอืระหวา่งมหาวทิยาลยักบัหนว่ยงาน

ภายนอก

โครงการ

จ านวนโครงการ
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3. รายงานผลโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลผุลลพัธห์ลกั 

ชือ่โครงการ/กจิกรรม สรปุรายละเอยีดการด าเนนิงานตามวธิกีาร/แผนการด าเนนิงาน

7) โครงกำรพัฒนำเทคโนโลย ี5G รว่มกับ กสทช.

8) KKU Meet รว่มกับบรษัิททรู

9) 5G Smart Little Robot Companion มหำวทิยำลัยขอนแกน่ เขำ้รว่มแสดงสดุยอดนวัตกรรม 5G ในงำน AIS 5g Bring future today ณ 

สำมยำ่นมติรทำวน ์น ำโดย รศ.ดร.วนดิำ แกน่อำกำศ ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักหอสมดุ และบคุลำกรฝ่ำย

เทคโนโลยสีำรสนเทศ ส ำนักหอสมดุ เขำ้รว่มแสดงในผลงำน 5G Smart Little Robot Companion

 หุน่ยนตอ์ัจฉรยิะท ำงำนผำ่น 5G

กสทช. ไดล้งนำมควำมรว่มมอืทำงวขิำกำร (MOU.) กับทำงมหำวทิยำลัยขอนแกน่พือ่รองรับ

กำรเกษตรแมน่ย ำแบบมุง่ผลลัพธเ์ชงิธรุกจิ ( ฟำรม์เกษตรอนิทรยีอ์ัจฉรยิะและฟำรม์โคนมอัจฉรยิะ )

   แพลตฟอรท์ขอ้มลูส ำหรับบรกิำร Field Practice Solution บนระบบ 5G    ระบบควบคมุ

เครือ่งจักรกลกำรเกษตรน ำสมัยผำ่นเครอืขำ่ย 5G   ระบบเกษตรแนวตัง้ระบบสือ่สำรแบบ Internet 

of Things จ ำนวนมำก

 KKU Meet เป็นกำรน ำมำใชใ้นกำรประชมุวำระลับ และทีส่ ำคัญมหำวทิยำลัยขอนแกน่จะไดใ้ช ้

ประโยชนอ์ยำ่งยิง่ คอืกำรเรยีนกำรสอนออนไลน ์ซึง่ไดป้ระสำนงำนรว่มกับบรษัิท ทร ูคอรเ์ปอเรชัน่ 

จ ำกัด (มหำชน) โดยทีจ่ะไมค่ดิคำ่อนิเตอรเ์น็ตของผูใ้ชง้ำนถำ้ใชเ้ครอืขำ่ยออนไลนห์รอืเว็บไซตท์ี่

เป็นของมหำวทิยำลัย
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1. ชือ่ผลลพัธห์ลกั (OKR/KR)

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

วธิกีารค านวณผลลพัธห์ลกั

2. รายงานผลการด าเนนิงาน

ผลลพัธห์ลกั เป้าหมาย ผลงานตามคา่เป้าหมาย

KR38 รอ้ยละของนักศกึษาใหมน่อกภมูภิาค

เพิม่ขึน้เทยีบกับปี 2561

2 0.16

ระดบั 5 ด าเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนทีก่ าหนด (>100%) ระดบัการประเมนิตนเอง

ระดบั 4 ด าเนนิการไดต้ามแผน (80-100%)

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

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

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


3. รายงานผลโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลผุลลพัธห์ลกั 

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

2.1 ผลการด าเนนิงาน

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ 

OKR/KR ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ปีการศกึษา 2561 จ านวนนักศกึษาใหมน่อกภมูภิาค 830 จ านวนนักศกึษาใหมทั่ง้หมด  7,454 คดิเป็นรอ้ยละ 11.1

ปีการศกึษา 2563 จ านวนนักศกึษาใหมน่อกภมูภิาค 802 จ านวนนักศกึษาใหมทั่ง้หมด  7,913 คดิเป็นรอ้ยละ 11.2

        

1

สรปุรายละเอยีดการด าเนนิงานตามวธิกีาร/แผนการด าเนนิงาน

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

KR38 รอ้ยละของนกัศกึษาใหมน่อกภมูภิาคเพิม่ข ึน้เทยีบกบัปี 2561

รอ้ยละ

-
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1. ชือ่ผลลพัธห์ลกั (OKR/KR)

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

วธิกีารค านวณผลลพัธห์ลกั

2. รายงานผลการด าเนนิงาน

ผลลพัธห์ลกั เป้าหมาย ผลงานตามคา่เป้าหมาย

KR39 รอ้ยละของผูเ้รยีนในระบบเรยีนรูต้ลอด

ชวีติเพิม่ขึน้

5 ดว้ยเป็นชว่งพัฒนาระบบ LMS 

โดยระบบไดพ้รอ้มใชง้านแลว้ ที่

 https://x.kku.ac.th/ โดยยัง

ไมไ่ดเ้ปิดรายวชิาสูส่าธารณะ จงึ

ยังไมส่ามารถค านวณคา่เป่า

หมายไดใ้นปีงบประมาณ 2563

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

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%)


3. รายงานผลโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลผุลลพัธห์ลกั 

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

2

(50 %)

สรปุรายละเอยีดการด าเนนิงานตามวธิกีาร/แผนการด าเนนิงาน

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

KR39 รอ้ยละของผูเ้รยีนในระบบเรยีนรูต้ลอดชวีติเพิม่ข ึน้

รอ้ยละ

-

2.1 ผลการด าเนนิงาน

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ OKR/KR

 ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

มรีะบบไดพ้รอ้มใชง้านแลว้ ที ่https://x.kku.ac.th/ โดยยังไมไ่ดเ้ปิดรายวชิาสูส่าธารณะ 

จงึยังไมส่ามารถค านวณคา่เป่าหมายไดใ้นปีงบประมาณ 2563
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1. ชือ่ผลลพัธห์ลกั (OKR/KR)

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

วธิกีารค านวณผลลพัธห์ลกั

2. รายงานผลการด าเนนิงาน

ผลลพัธห์ลกั เป้าหมาย ผลงานตามคา่เป้าหมาย

KR40 จ ำนวนรำยวชิำหรอืหลักสตูรออนไลน์ 200 1,438

ระดับ 5 ด ำเนนิกำรไดก้ำ้วหนำ้/ดกีวำ่แผนทีก่ ำหนด (>100%) ระดบัการประเมนิตนเอง

ระดับ 4 ด ำเนนิกำรไดต้ำมแผน (80-100%)

ระดับ 3 ด ำเนนิกำรไดบ้ำงสว่น/ชำ้กวำ่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด ำเนนิกำร/ชำ้กวำ่แผนมำก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด ำเนนิกำร/ชำ้กวำ่แผนมำก (1-39%)


3. รายงานผลโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลผุลลพัธห์ลกั 

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

1)โครงกำรสง่เสรมิวธิกีำรสอนสูก่ำรเรยีนรู ้

2) กำรสง่เสรมิพัฒนำศักยภำพเจำ้หนำ้ทีส่ำย

สนับสนุนในกำรเป็นผูช้ว่ยในกำรสรำ้งบทเรยีน

ออนไลน์

3) กำรอบรมและพัฒนำศักยภำพอำจำรยใ์นกำร

ออกแบบและพัฒนำบทเรยีนออนไลน์

4) กำรใหค้วำมชว่ยเหลอืและค ำปรกึษำออนไลน์

5) กำรจัดท ำสือ่แบะบทเรยีนออนไลนส์ ำหรับ

กำรสรำ้งบทเรยีนออนไลน์

จัดเจำ้หนำ้ทีศ่นูยน์วัตจกรรมกำรเรยีนกำรสอนใหบ้รกิำรและชว่ยเหลอืในกำรสรำ้งบทเรยีนออนไลน์

แกอ่ำจำรย ์โดยใชช้อ่งทำงออนไลน ์แบบ Video Conference ทัง้ในและนอกเวลำท ำกำร

จัดท ำบทเรยีนออนไลนส์ ำหรับอำจำรยเ์พือ่สรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจในกำรสรำ้งบทเรยีนออนไลน์

และกำรใชเ้ครือ่งมอืและเทคโนโลยดีจิทัิล ซึง่อำจำรยส์ำมำรถเขำ้อบรมหรอืหำควำมรูไ้ดต้ลอดเวลำ

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

KR40 จ านวนรายวชิาหรอืหลกัสตูรออนไลน์

รายวชิา

จ านวนรายวชิาหรอืหลกัสตูรออนไลน์

2.1 ผลการด าเนนิงาน

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ OKR/KR

 ตามเกณฑท์ีก่ าหนด ระดับ 5

(719 %)

สรปุรายละเอยีดการด าเนนิงานตามวธิกีาร/แผนการด าเนนิงาน

สง่เสรมิ สนับสนุนกำรพัฒนำสือ่กำรเรยีนกำรสอนดจิทัิลออนไลน ์เพือ่ทีร่องรับกำรเรยีนรูต้ำม

อัธยำศัย ส ำหรับกำรเรยีนรูต้ลอดชวีติ กำรพัฒนำใหผู้เ้รยีนกำ้วทันโลกทีไ่มห่ยดุนิง่ เป็นกำรขยำย

โอกำสทำงกำรเรยีนรู ้โดยมกีำรจัดหลักสตูรกำรอบรมใหก้ับคณำจำรยแ์ละเครอืขำ่ยของหน่วยงำน 

เพือ่น ำควำมรูไ้ปปรับใชพั้ฒนำสือ่กำรเรยีนกำรสอนจัดท ำรำยวชิำออนไลน ์e-Learning ของ

มหำวทิยำลัย โดยกำรจัดหลักสตูรกำรอบรมพัฒนำอำจำรยด์ำ้นกำรผลติสือ่ดจิติอลทีพั่ฒนำไปสู่

กำรจัดกำรเรยีนกำรสอนออนไลน ์

มจี ำนวนหวัขอ้กำรอบรม 2 หวัขอ้/เรือ่ง มผีูเ้ขำ้รว่มอบรม 208 คน จ ำนวนรำยวชิำทีม่ใีนระบบ 

e-Learning ทัง้หมด อยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนนิกำรส ำรวจขอ้มลู

ขอ้มลูในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 มจี ำนวนรำยวชิำทีม่ใีนระบบ e-Learning 

เทอม 1 จ ำนวน 1,438 รำยวชิำ

เทอม 2 จ ำนวน 1,302 รำยวชิำ

เทอม 3 จ ำนวน 167 รำยวชิำ

เขำ้ศกึษำรำยวชิำไดท้ี ่https://e-learning.kku.ac.th/

ตำรำงแสดงจ ำนวนรำยวชิำ e-Learning ปีกำรศกึษำ 2563 ที ่

https://ltic.kku.ac.th/home/e-learning-course-vs-reg/

รับสมัครบคุลำกรสำยสนับสนุนในคณะหน่วยงำนตำ่ง ๆ เพือ่รว่มกจิกรรมกำรพัฒนำกำรสรำ้ง

บทเรยีนออนไลนใ์นฐำนะผูช่ว่ยสอนและสรำ้งบทเรยีน โดยหลังจำกกำรอบรม ใหเ้จำ้หนำ้ทีแ่ตล่ะ

คณะ/ หน่วยงำนทีเ่ขำ้รับกำรอบรม ไปแนะน ำ ใหค้ ำปรกึษำและชว่ยเหลอืคณำจำรยใ์นหน่วยงำน

ของตนเอง เกีย่วกับกำรสรำ้งบทเรยีนออนไลน์

จัดอบรมอำจำรยเ์กีย่วกับหลักกำรและแนวคดิในกำรสรำ้งบทเรยีนออไลน ์กำรออกแบบกจิกรรมกำร

เรยีนรู ้กำรใชเ้ครือ่งมอืและเทคโนโลยดีจิทัิลในกำรออกแบบและพัฒนำบทเรยีนออนไลน ์รวมทัง้

กำรประเมนิผลกำรเรยีนรูก้รณีใชบ้ทเรยีนออนไลน์

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่8 ปรับเปลีย่นองคก์รใหก้า้วเขา้สูย่คุดจิทัิล 42



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชือ่ผลลพัธห์ลกั (OKR/KR)

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

วธิกีารค านวณผลลพัธห์ลกั

2. รายงานผลการด าเนนิงาน

ผลลพัธห์ลกั เป้าหมาย ผลงานตามคา่เป้าหมาย

KR41 จ ำนวนกจิกรรม/โครงกำรทีด่ ำเนนิกำรตำม

 MOU กับมหำวทิยำลัยทีอ่ยูใ่นอันดับ 1 ใน 400

 ของโลก

40 47

ระดับ 5 ด ำเนนิกำรไดก้ำ้วหนำ้/ดกีวำ่แผนทีก่ ำหนด (>100%) ระดบัการประเมนิตนเอง

ระดับ 4 ด ำเนนิกำรไดต้ำมแผน (80-100%)

ระดับ 3 ด ำเนนิกำรไดบ้ำงสว่น/ชำ้กวำ่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด ำเนนิกำร/ชำ้กวำ่แผนมำก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด ำเนนิกำร/ชำ้กวำ่แผนมำก (1-39%)


3. รายงานผลโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลผุลลพัธห์ลกั 

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

1) โครงกำรสง่เสรมิกจิกรรมเชงิรกุภำยใต ้MOU 

(Top 400)

1) George Washington University 2) Havard University 3) Ewha Womans University 4) 

The University of Dublin 5) University of Porto 6) Ku Leuven, Faculty of Pharmaceutical 

Sciences, 7 ) University of Copenhagen, Department of Biomedical Scienes 8) Durham 

University Business School 9) Waseda University 10) Center for Southeast Asian Studies 

at the University of Michigan 11) University of Michigan 12) Hanyang University 13) 

Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University 14) Institutes of 

Innovation for Future Society, Nagoya University 15) The University of Tokyo, Hongo 

campus 16) University of Tsukuba  17) University at Buffalo 18) Strathclyde University 

19) University of Edinburgh 20) Harvard University 21) Harvard University 22) University 

of Victoria 23) Gadjah Mada University 24) Strathclyde University 25) National Cheng 

Kung University 26) National Cheng Kung University 27) University Sains Malaysia 

Penang 28) Griffith University 29) The University of Queensland School of Dentistry 30) 

Univeristy of Tsukuba 31) University Sains Malaysia 32) Hokkaido University 33) 

University of Bath 34) Sun Yat-sen University 35) Nanyang Technological University 36) 

Seoul National University 37 ) Monash University 38) National Taiwan University 39) 

University of Washington 40) University of Manchester 41) Monash University 42) 

Harvard University 43) Carnegie Mellon University 44) New York University 45) 

University of Melbourne 46) University of Edinburgh 47)University of Tsukuba

ระดับ 5

(117 %)

สรปุรายละเอยีดการด าเนนิงานตามวธิกีาร/แผนการด าเนนิงาน

ปี 2563 มกีำรจัดท ำประกำศหลักเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัใินกำรท ำขอ้ตกลงควำมรว่มมอืกับสถำบนั

ตำ่งประเทศใหม ่ตำมประกำศมหำวทิยำลัยขอนแกน่ ฉบบัที ่1249/2563 ลงวันที ่1 กรกฎำคม 

2563 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ปัจจบุนัและสง่เสรมิใหเ้กดิกำรเพิม่กจิกรรมควำมรว่มมอืกับ

สถำบนัชัน้น ำของโลกไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพมำกขึน้

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

KR41 จ านวนกจิกรรม/โครงการทีด่ าเนนิการตาม MOU กบัมหาวทิยาลยัทีอ่ยูใ่นอนัดบั 1 

ใน 400 ของโลก

กจิกรรม/โครงการ

จ านวนกจิกรรม/โครงการทีด่ าเนนิการตาม MOU

2.1 ผลการด าเนนิงาน

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ OKR/KR

 ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่9 การน ามหาวทิยาลัยสูค่วามเป็นนานาชาติ 43



1. ชือ่ผลลพัธห์ลกั (OKR/KR)

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

วธิกีารค านวณผลลพัธห์ลกั

2. รายงานผลการด าเนนิงาน

ผลลพัธห์ลกั เป้าหมาย ผลงานตามคา่เป้าหมาย

KR41 รอ้ยละของจ ำนวนนักศกึษำตำ่งชำตแิบบ 

Degree (Full-time) ทัง้ระดับ ป.ตร ีและระดับ

บณัฑติศกึษำทีเ่พิม่ข ึน้ จำกปี 2561

เพิม่ข ึน้รอ้ยละ 10 ลดลงรอ้ยละ 13.51

(ผลกระทบจำก COVID-19)

ระดับ 5 ด ำเนนิกำรไดก้ำ้วหนำ้/ดกีวำ่แผนทีก่ ำหนด (>100%) ระดบัการประเมนิตนเอง

ระดับ 4 ด ำเนนิกำรไดต้ำมแผน (80-100%)

ระดับ 3 ด ำเนนิกำรไดบ้ำงสว่น/ชำ้กวำ่แผนเล็กนอ้ย (60-79%)

ระดับ 2 เริม่ด ำเนนิกำร/ชำ้กวำ่แผนมำก (40-59%)

ระดับ 1 เริม่ด ำเนนิกำร/ชำ้กวำ่แผนมำก (1-39%)

3. รายงานผลโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลผุลลพัธห์ลกั 

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

1) โครงกำรใหท้นุสนับสนุนบคุลำกรจำกประเทศ

ในภมูภิำคอำเซยีนและอนุภมูภิำคลุม่แมน่ ้ำโขง

(GMS)

2) โครงกำรสนับสนุนทนุพระรำชทำนควำม

ชว่ยเหลอืแกร่ำชอำณำจักรกัมพชูำดำ้น

กำรศกึษำในสมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำ สยำม

บรมรำชกมุำร ี(ทนุพระเทพฯ)

3) โครงกำรสนับสนุนทนุกำรศกึษำใหก้ับ

มหำวทิยำลัยใน สปป.ลำวรว่มกับสถำบนั/

องคก์รภำยนอก

4) โครงกำรเพิม่สดัสว่นจ ำนวนนักศกึษำตำ่งชำติ

เชงิรกุ และ active recruitment

5) โครงกำรทนุสนับสนุนนักศกึษำตำ่งประเทศ

นอกเหนอืจำก ASEAN & GMS

รว่มงำนนทิรรศกำรกำรศกึษำ ณ ตำ่งประเทศ อยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และท ำกจิกรรมรว่มกับศษิย์

ชำวตำ่งชำติ

จ ำนวน 2 ทนุจำกประเทศเนปำล และภฏูำน

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

KR41 รอ้ยละของจ านวนนกัศกึษาตา่งชาตแิบบ Degree (Full-time) ท ัง้ระดบั ป.ตร ีและ

ระดบับณัฑติศกึษาทีเ่พ ิม่ข ึน้ จากปี 2561

รอ้ยละ

-

2.1 ผลการด าเนนิงาน

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ OKR/KR

 ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

ขอ้มลู ณ 25 ส.ค. 63 ม ีนศ full time จ ำนวน 518 คน  ลดลงรอ้ยละ 13.51 เทยีบกับปี 2561 ซึง่มจี ำนวน 588 คน

(ปี 2563 ใชฐ้ำนขอ้มลูจำกปี 2561) 

(คณะกรรมกำรประเมนิผลงำน

อธกิำรบดเีสนอใหต้ัดออก ไม่

น ำมำประเมนิ เพรำะเหตสุดุวสิยั 

(COVID-19)

สรปุรายละเอยีดการด าเนนิงานตามวธิกีาร/แผนการด าเนนิงาน

สนับสนุนทนุกำรศกึษำส ำหรับบคุลำกรจำกประเทศในภมูภิำคอำเซยีนและอนุภมูภิำคลุม่แมน่ ้ำโขง

(GMS)

สนับสนุนทนุพระรำชทำนควำมชว่ยเหลอืแกร่ำชอำณำจักรกัมพชูำดำ้นกำรศกึษำในสมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสดุำ สยำมบรมรำชกมุำร ี(ทนุพระเทพฯ)

สนับสนุนทนุกำรศกึษำใหก้ับมหำวทิยำลัยใน สปป.ลำวรว่มกับสถำบนั/องคก์รภำยนอก

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่9 การน ามหาวทิยาลัยสูค่วามเป็นนานาชาติ 44



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชือ่ผลลพัธห์ลกั (OKR/KR)

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

วธิกีารค านวณผลลพัธห์ลกั

2. รายงานผลการด าเนนิงาน

ผลลพัธห์ลกั เป้าหมาย ผลงานตามคา่เป้าหมาย

KR43 ผลการประเมนิคณุลักษณะของอธกิารบด ี

(มคีวามโปรง่ใส พรอ้มรับการตรวจสอบ)

ระดับ 4 อยูร่ะหวา่งการส ารวจขอ้มลูทาง

ดจิทัิล

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

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%)


3. รายงานผลโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลผุลลพัธห์ลกั 

แผนงาน/โครงการ

การด าเนนิการดว้ยตนเองและการเป็น

ตัวอยา่งในการน าหลักการประเมนิคณุธรรม

และความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐมาใชใ้นการบรหิารงานของ

อธกิารบดี

สรปุรายละเอยีดการด าเนนิงานตามวธิกีาร/แผนการด าเนนิงาน

   ตามประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ฉบบัที ่ 1690 /2561 เรือ่ง คณุสมบตัแิละคณุลักษณะของ

อธกิารบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน่ ลงวันที ่4 กรกฏาคม 2561 ไดก้ าหนดคณุสมบตัขิองอธกิารบด ี

โดยมรีายละเอยีดตาม ขอ้ 5 - ขอ้ 7 และมหาวทิยาลัยไดก้ าหนดแนวทางการก ากับตดิตามและ

ประเมนิผลงานแธกิารบด ีซึง่มกีารส ารวจความคดิเห็นดว้ยวธิดีจิทัิลจากนักศกึษา บคุลากรของ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ดังนี ้

       ดา้นภาวะผูน้า 5 รายการ ไดแ้ก ่(1) เป็นผูอ้ทุศิตน อทุศิเวลา (2) เป็นผูม้คีวามคดิรเิริม่

สรา้งสรรค ์สรา้งจดุเดน่หรอืเอกลักษณ์ของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ทีแ่ตกตา่งจากมหาวทิยาลัยอืน่ 

(3) มคีวามสามารถในการสือ่สาร และสามารถแสวงหาความรว่มมอืจากภาคสว่นตา่งๆ ทัง้ภายใน

และภายนอกองคก์ร (4) สามารถรับรูแ้ละลงมอืปฏบิตัใินการแกไ้ขปัญหาอยา่งทันทว่งท ีกลา้

ตัดสนิใจในสิง่ทีถ่กูตอ้ง (5) เป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการปฏบิตัตินตามหลักคณุธรรมจรยิธรรม

       ดา้นการสง่เสรมิคณุธรรม 4 รายการไ ดแ้ก ่(1) มคีวามโปรง่ใส พรอ้มรับการตรวจสอบ (2) 

การถา่ยทอดพฤตกิรรมการทางานทีด่ ีมคีณุธรรม และซือ่สตัยส์จุรติ (3) มกีารธารงรักษาคนด ีคน

เกง่ และเสรมิสรา้งแรงจงูใจใหก้ับนักศกึษาและบคุลากร (4) สรา้งคา่นยิมทีด่ใีหก้ับนักศกึษาและ

บคุลากรในมหาวทิยาลัยขอนแกน่

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

KR43 ผลการประเมนิคณุลกัษณะของอธกิารบด ี(มคีวามโปรง่ใส พรอ้มรบัการตรวจสอบ)

ระดบั

ใชผ้ลการประเมนิจากการส ารวจความคดิเห็นโดยวธิดีจิทิลั โดยคณะกรรมกทรก ากบั

ตดิตามและประเมนิผลงานอธกิารบดี

2.1 ผลการด าเนนิงาน

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ OKR/KR

 ตามเกณฑท์ีก่ าหนด
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1. ชือ่ผลลพัธห์ลกั (OKR/KR)

หนว่ยวดัของผลลพัธห์ลกั

วธิกีารค านวณผลลพัธห์ลกั

2. รายงานผลการด าเนนิงาน

ผลลพัธห์ลกั เป้าหมาย ผลงานตามคา่เป้าหมาย

KR44 จัดหาผูรั้บจา้งกอ่สรา้งอาคาร และลงนาม

สญัญากอ่สรา้ง [โครงการศนูยก์ลางบรกิารทาง

การแพทย ์(Medical hub)]

ด าเนนิการใหเ้สร็จสิน้ภายใน 1,290 วัน (43 งวดงาน) หลังการ

เซน็สญัญา

ลงนามสญัญาโครงการกับบรษัิท

กอ่สรา้ง

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

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%)


3. รายงานผลโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลผุลลพัธห์ลกั 

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

ระดบั 2

สรปุรายละเอยีดการด าเนนิงานตามวธิกีาร/แผนการด าเนนิงาน

วันที ่15 กันยายน 2563 ลงนามสญัญาโครงการกอ่สรา้งอาคารศนูยบ์รกิารการแพทยช์ัน้เลศิ ระหวา่งมหาวทิยาลัยขอนแกน่ กับ บรษัิท ครสิเตยีน ี

และนลีเสน็ (ไทย) จ ากัด (มหาชน) บรษัิทกอ่สรา้ง  และการลงนามในสญัญาระหวา่งมหาวทิยาลัยขอนแกน่ กับบรษัิทอรณุชยัเสร ีคอนซลัติง้ เอนจิ

เนยีรส์ จ ากัด ผูค้วบคมุงานกอ่สรา้ง

   มหาวทิยาลัยขอนแกน่ไดม้พีธิลีงนามสญัญาโครงการกอ่สรา้งอาคารศนูยบ์รกิารการแพทยช์ัน้เลศิ โดย รศ.นพ. ชาญชยั พานทองวริยิะกลุ 

อธกิารบดมีหาวทิยาลัยขอนแกน่ เป็นผูแ้ทนในการลงนาม กับนาย คชูร ูคาล ีวาเดยี ตัวแทนของบรษัิทครสิเตยีนแีละนลีเสน็ (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 

บรษัิทกอ่สรา้ง  พรอ้มกันนีน้ีย้ังมกีารลงนามในสญัญาระหวา่งมหาวทิยาลัยขอนแกน่และ ดร.ปิยวัชร ชยัเสรตีัวแทน บรษัิท อรณุ ชยัเสร ีคอนซลัติง้ 

เอนจเินยีรส์ จ ากัด ผูค้วบคมุงานกอ่สรา้ง โดยม ีดร.ณรงคช์ยั อัครเศรณี นายกสภามหาวทิยาลัย พรอ้มดว้ยกรรมการสภาฯและผูบ้รหิารมหาวทิยาลัย 

และผูแ้ทนของบรษัิททัง้สอง รวมเป็นสกัขพียาน

ทัง้นีโ้ครงการดังกลา่วจะกอ่สรา้งบนพืน้ทีป่ระมาณ 32 ไร ่โดยเป็นพืน้ทีข่องมหาวทิยาลัยขอนแกน่จ านวน 8 ไร ่และเป็นพืน้ทีท่ีไ่ดรั้บความอนุเคราะห์

จากส านักงานน ้าบาดาลเขต 4 ขอนแกน่ จ านวน 24ไร ่ซึง่ไดค้นืพืน้ทีใ่หก้ับกรมธนารักษ์เพือ่อนุญาตใหม้หาวทิยาลัยขอนแกน่ใชใ้นการกอ่สรา้ง

โครงการดังกลา่ว โดยมบีรษัิทสถาปนกิ 110 จ ากัด เป็นผูอ้อกแบบ และบรษัิทเอททีคีอนซลัแตนท ์จ ากัด เป็นทีป่รกึษาบรหิารโครงการ ระยะแรก (ที่

ลงนามกอ่สรา้งในครัง้นี)้

1) กอ่สรา้งบนพืน้ทีป่ระมาณ 32 ไร ่2) เป็นโครงการทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ทีม่วีงเงนิในการกอ่สรา้ง  4,300  ลา้นบาท (ยังไม่

รวมคา่ครภัุณฑ ์ประมาณ 1 พันลา้นบาท) 3) เมือ่กอ่สรา้งแลว้เสร็จจะมพีืน้ทีบ่รกิารเพิม่ขึน้อกี 120,000 ตารางเมตร  4) ท าใหส้ามารถขยายบรกิารทาง

การแพทยโ์ดยมเีตยีงผูป่้วยในไดเ้พิม่อกีกวา่ 600 เตยีง (รวมกับเดมิ 1,400 เตยีง เป็น 2,000 เตยีง) 5) มหีอ้งผา่ตัดเพิม่อกี 25 หอ้ง และหอ้ง ICU อกี

 117 เตยีง  6) มเีรอืนพักญาตอิกี 400 ยนูติ,  7) มอีาคารจอดรถอกี 1,000 คัน 8) สามารถเพิม่การผลติแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญไดอ้กีปีละ 150 คน 9) 

สามารถขยายการสรา้งงานวจัิย และนวัตกรรมทางการแพทยอ์กีจ านวนมาก 10) นับเป็นโครงการทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่ประชาชนในภมูภิาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืรวมถงึภมูภิาคขา้งเคยีงไดอ้กีดว้ย

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

KR44 จดัหาผูร้บัจา้งกอ่สรา้งอาคาร และลงนามสญัญากอ่สรา้ง [โครงการศนูยก์ลาง

บรกิารทางการแพทย ์(Medical hub)]

-

-

2.1 ผลการด าเนนิงาน

การประเมนิระดบัความส าเร็จของ OKR/KR

 ตามเกณฑท์ีก่ าหนด
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3. รายงานผลโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลผุลลพัธห์ลกั 

ชือ่โครงการ/กจิกรรม สรปุรายละเอยีดการด าเนนิงานตามวธิกีาร/แผนการด าเนนิงาน

คณะทันตแพทยศาสตร ์จ านวน 2 โครงการ

   1) ระบบจัดเก็บและรับสง่ขอ้มลูภาพทางการแพทยแ์บบดจิติอลส าหรับงานทันตกรรม (PACS) วัตถปุระสงคใ์นการใชง้านโรงพยาบาลทันตกรรม 

คณะทันตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่ มแีผนพัฒนาระบบการใหบ้รกิารทางรังสทัีนตกรรม ส าหรับผูป่้วยทีม่าใชบ้รกิารใหไ้ดรั้บความ

สะดวกสบาย รวดเร็วในการรองรับการบรกิาร เพือ่ลดอัตราการใชฟิ้ลม์เอกซเรย ์ลดปรมิาณรังสทีีผู่ป่้วยไดรั้บและลดความเสีย่งในกรณีทีถ่า่ยภาพ

เอกซเรยซ์ า้ และเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการท างานสะดวกรวดเร็วในการวนิจิฉัย  อกีทัง้ยังสามารถสง่ขอ้มลูภาพเอกซเรยไ์ปยังสว่นตา่งๆของ

โรงพยาบาลฯ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว รองรับการเขา้ถงึขอ้มลูภาพเอกซเรย ์พรอ้มกันคราวละมากๆ ไดผ้า่นทางระบบจัดเก็บและกระจายภาพทางการแพทย ์

เพือ่ลดเวลาในการใหบ้รกิารวนิจิฉัยภาพไดส้ะดวก รวดเร็วมากขึน้        

   2) ระบบขอ้มลูเวชระเบยีนและฐานขอ้มลูผูป่้วยโรงพยาบาลทันตกรรม (Hospital Information System) โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันต

แพทยศาสตรม์หาวทิยาลัยขอนแกน่ไดม้แีผนการพัฒนาและปรับปรงุ ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล เพือ่การรองรับเทคโนโลยขีองอปุกรณ์ทาง

การแพทยร์ะบบการวนิจิฉัยตา่ง ๆ ระบบขอ้มลูทางการแพทยใ์นรปูแบบของดจิติอล เพือ่การรองรับการบรกิารทางดา้นการสง่เสรมิสขุภาพ บรกิาร

วชิาการ ทางดา้นสาธารณสขุ (โรงพยาบาล) โรงพยาบาลทันตกรรมจงึจ าเป็นทีต่อ้งจัดหาระบบ เทคโนโลย ีสารสนเทศทีม่ปีระสทิธภิาพสงูส าหรับการ

จัดการงานดังกลา่ว โดยจะตอ้งอาศัยทัง้ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ระบบเชือ่มตอ่เทคโนโลยสีารสนเทศอปุกรณ์คอมพวิเตอรท์ีม่คีวามประสทิธภิาพ 

ระบบสนับสนุน การท างาน และระบบจัดการ บรหิารขอ้มลูส าหรับงานการบรหิารโรงพยาบาล เพือ่รองรับความตอ้งการทัง้ในปัจจบุนั และยังตอ้ง

สามารถรองรับ การขยายปรมิาณงานขอบเขตการใหก้ารบรกิารและเทคโนโลยทีางการแพทย ์ในอนาคตอันใกลไ้ดอ้กีดว้ย
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รายงานผลการด าเนินงาน (Program Monitoring Report) 
เพื่อการก ากับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ณ  วันท่ี 15 กันยายน 2563 

 
 

คณะผู้จัดท า 
รองศาสตราจารย์ นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
 
ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์      รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                     
รศ. ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ   รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ 
ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา     รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา     
รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ   รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ    
ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี   รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล 
ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้   รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม 
รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์    รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ    
รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย 
รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์ค า  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ผศ.นรินทร์ จันทร์ศรี   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย 
อ.ดร.ศิรประภา บ ารุงกิจ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการบริหารทรัพย์สิน   
ผศ. นพ.ศักดา วราอัศวปติ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ 
ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล  ผูอ้ธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ 
ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ 
ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ พลพินิจ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
ผศ.ดร.พิพัธน์ เรืองแสง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจิทัล 
ผศ.ดร.ปิยะวัชร ฝอยทอง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม 
อ.ดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย 
นางณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
 
นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ์ นางภัทรวดี พลไพรสรรพ์         นายอนุพล มุมทอง       นายธนพล เลิศจตุรานนท์ 
นาย ณ ภัทร ทักษะวรบุตร นางศรีจันทร์ กิตติก าจร นางสาวภัทรนิษฐ์ สุรโกมลเศรษฐ์ นางสาวสุทัตตา กันทะวาด     
นางสาวภัสสร มงคลกุล นางสาววัชรารัตน์ โสจันทร์ นางสาวจตุพร นาสินสร้อย  นางสาวเกษร ลาดเพ็ง     
นางสาวพิธัญญา วัฒนบุตร นางสาววราภรณ์ ผิวพรรณงาม นายเสนีย์ ทรัพย์บุญเลิศมา  นางสาวจารุภา มณีรัตน์     
นายวัชร พัฒนาวิวัฒนพร นางสาววันวิสาข์ พันธุ์ดิษฐ์ นางสาวเจษฎาพร ศรีรัตนประพันธ์ นางพัชรากร พัจนสุนทร     
นายสุรสิทธิ์ ชาลีมาตร์ นางสาวอนุศรา ค างาม นายเฉลิมเกียรติ ศรีละกูล  นางสาวดวงชีวัน  เพชรสังคาด  


