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โครงการทีด่ าเนนิการแลว้ รอ้ยละ โครงการอยูร่ะหวา่งด าเนนิการ รอ้ยละ

1 ปรับเปลีย่นการจัดการศกึษา 18 7 38.9 11 61.1

2 ปรับเปลีย่นการท างานวจัิย 7 5 71.4 2 28.6

3 ปรับเปลีย่นการบรหิารจัดการทรัพยากรบคุคล 5 5 100

4 การปรับเปลีย่นการบรกิารวชิาการ 3 2 66.7 1 33.3

5 ปรับเปลีย่นการบรหิารจัดการองคก์ร 4 3 75.0 1 25.0

6 สรา้งมหาวทิยาลัยขอนแกน่ใหเ้ป็นทีน่่าท างาน 13 6 46.2 7 53.8

7 สรา้งมหาวทิยาลัยใหเ้ป็นทีน่่าอยู่ 22 6 27.3 16 72.7

8 ปรับเปลีย่นองคก์รใหก้า้วเขา้สูย่คุดจิทัิล 7 4 57.1 3 42.9

9 การน ามหาวทิยาลัยสูค่วามเป็นนานาชาติ 5 4 80.0 1 20.0

10 การบรหิารโดยใชห้ลักธรรมาภบิาล 2 2 100.0

11 เสรมิสรา้งความรว่มมอืเพือ่การพัฒนา 5 4 80.0 1 20.0

รวม 91 46 50.5 45 49.5

เสาหลกัที ่1 People : ดา้นการสง่มอบคณุคา่แกป่ระชาคม

เสาหลกัที ่2 Ecological : ดา้นการรกัษาระบบนเิวศ

เสาหลกัที ่3 Spiritual : ดา้นการปลกูฝงัจติวญิญาณความเป็นมหาวทิยาลยัขอนแกน่

สรปุผล การตดิตามโครงการ/กจิกรรม
 ในแผนปฏบิตักิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดอืน มหาวทิยลยัขอนแกน่

ที่ ประเด็นยทุธศาสตร์

จ านวน

โครงการ

ท ัง้หมด

การรายงานผลการด าเนนิงาน รอบ 6 เดอืน

(ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2562 - 31 มนีาคม 2563)



โครงการ/กจิกรรม Key Result

กลยทุธท์ ี ่1 การพฒันาหลกัสตูรเดมิสูก่ระบวนทศันใ์หม่

1 สง่เสรมิใหห้ลกัสตูรเดมิปรับเปลีย่นวธิจัีดการ

เรยีนรปูแบใหม่

• รอ้ยละความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ตีอ่

บณัฑติทัง้ทางดา้นความสามารถเชงิวชิาชพี

และคณุธรรม จรยิธรรม

82   ประเมนิผลสิน้ปีงบประมาณ รองอธกิารบดี

ฝ่ายการศกึษา

2 สง่เสรมิใหพั้ฒนาหลกัสตูรและการจัดการ

เรยีนการสอนตามกระบวนทัศนใ์หม่

• จ านวนหลกัสตูรทีม่กีารจัดกระบวนการ

เรยีนรูต้ามกระบวนทัศนใ์หม ่

(เดมิ : จ านวนหลกัสตูรทีม่กีารจัด ระบบ

การศกึษาแบบบรูณาการขา้มศาสตร)์

6 มกีาร

ด าเนนิการ

รา่งประกาศ 

การเสนอขอ

อนุมัติ

หลกัสตูร 

มหาวทิยาลยัข

อนแกน่ 

(เพิม่เตมิ)

   มหาวทิยาลยัโดยฝ่ายการศกึษา ด าเนนิโครงการเพือ่สง่เสรมิพัฒนาหลกัสตูรและการ

จัดการเรยีนการสอนตามกระบวนทัศนใ์หมอ่ยูใ่นชว่งด าเนนิการรา่งหลกัสตูรและแผนการ

จัดการเรยีนการสอนตามกระบวนทัศนใ์หม่

1. ประชมุอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรเพือ่พัฒนาหลกัสตูรและการจัดการเรยีนการสอน

2. อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรรว่มกันพัฒนาหลกัสตูรและการจัดการเรยีนการสอน 

3. ประกาศส าหรับก าหนดเกณฑก์ารท าหลกัสตูรหรอืปรับปรงุหลกัสตูรทีม่กีารจัดการเรยีน

การสอนทีเ่นน้ "กระบวนการเรยีนรู"้ (Learning Paradigm Curriculum)

รองอธกิารบดี

ฝ่ายการศกึษา

3 สง่เสรมิใหนั้กศกึษาไดเ้รยีนรูใ้นสถานการณ์

จรงิ

• รอ้ยละของบณัฑติทีม่งีานท าทัง้ใน

ประเทศและตา่งประเทศ และศกึษาตอ่

ภายในระยะเวลา 1 ปี

78    ประเมนิสิน้ปีงบประมาณ รองอธกิารบดี

ฝ่ายการศกึษา

4 การพัฒนาอาจารยใ์หพ้รอ้มส าหรับการเรยีน

การสอนรปูแบบใหม่

• นักศกึษา มข. สามารถเรยีนรูผ้า่นระบบ

สารสนเทศไดใ้นทกุพืน้ทีข่องมหาวทิยาลยั

ครอบคลมุ

อาคารเรยีน 

หอ้งสมดุ ที่

พักอาศยั wifi

 6,000 จดุ

มหาวทิยาลยั โดยศนูยน์วตักรรมการเรยีนการสอน จัดอบรมใหก้ับอาจารย ์เพือ่พัฒนาการ

เรยีนการสอนรปูแบบใหม ่ดงันี้

  1) Infographic & Sketchnote with iPad ในวนัที ่8 พฤศจกิายน 2562 จ านวนผูเ้ขา้

อบรม 35 คน

  2) Video Storytelling with iPad ในวนัที ่8 พฤศจกิายน 2562 จ านวนผูเ้ขา้อบรม 30 คน

  3) การจัดการเรยีนการสอนในรปูแบบ e-Learning (Basic) ครัง้ที ่1 ในวนัที ่7 มกราคม 

2563 จ านวนผูเ้ขา้อบรม 25 คน

  4) การจัดการเรยีนการสอนในรปูแบบ e-Learning (Professional) ครัง้ที ่1  ในวนัที ่7 

มกราคม 2563 จ านวนผูเ้ขา้อบรม 25 คน

  5) การจัดการเรยีนการสอนในรปูแบบ e-Learning (Basic) ครัง้ที ่2 ในวนัที ่8 มกราคม 

2563 จ านวนผูเ้ขา้อบรม 25 คน

  6) การจัดการเรยีนการสอนในรปูแบบ e-Learning (Professional) ครัง้ที ่2 ในวนัที ่8 

รองอธกิารบดี

ฝ่ายการศกึษา

  7) การจัดการเรยีนการสอนในรปูแบบ e-Learning (Basic) ครัง้ที ่3  ในวนัที ่9 มกราคม

 2563 จ านวนผูเ้ขา้อบรม 25 คน

  8) การจัดการเรยีนการสอนในรปูแบบ e-Learning (Professional) ครัง้ที ่3  ในวนัที ่9 

มกราคม 2563 จ านวนผูเ้ขา้อบรม 25 คน

  9) การจัดการเรยีนการสอนในรปูแบบ e-Learning (Basic) วทิยาเขตหนองคาย ในวนัที่

 10 มกราคม 2563 จ านวนผูเ้ขา้อบรม 25 คน

  10) การจัดการเรยีนการสอนในรปูแบบ e-Learning (Professional) วทิยาเขตหนองคาย

  ในวนัที ่10 มกราคม 2563 จ านวนผูเ้ขา้อบรม 25 คน

  11) การเรยีนการสอนในยามฉุกเฉนิ ผา่น Virtual Classroom ดว้ย Google Hangouts 

Meet และ Microsoft Teams ในวนัที ่12 มนีาคม 2563  จ านวนผูเ้ขา้อบรม 100 คน

  12) Workshop:การจัดการเรยีนรูอ้อนไลน ์ในวนัที ่17 มนีาคม 2563  จ านวนผูเ้ขา้อบรม

 40 คน

  13) Workshop:การจัดการเรยีนรูอ้อนไลนส์ าหรับผูส้อน ทัง้แบบ Face-to-Face จ านวน 

7 ครัง้ จ านวนผูเ้ขา้อบรม 280 คน

5 จัดตัง้หน่วยงานทีท่ าหนา้ทีผ่ลติบทเรยีน

ออนไลน ์(Online Production House)

-  อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ รองอธกิารบดี

ฝ่ายพัฒนา

มหาวทิยาลยั

ดจิทัิล

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่1 : ปรบัเปลีย่นการจดัการศกึษา (Education Transformation)

โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key Result) คา่เป้าหมาย ผลงาน 

ตามคา่

เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 6 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2562 - 31 มนีาคม 2563)

ผูร้บัผดิชอบ



โครงการ/กจิกรรม Key Result

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่1 : ปรบัเปลีย่นการจดัการศกึษา (Education Transformation)

โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key Result) คา่เป้าหมาย ผลงาน 

ตามคา่

เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 6 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2562 - 31 มนีาคม 2563)

ผูร้บัผดิชอบ

6 แกไ้ขกฎ ระเบยีบและปรับเปลีย่นวธิกีารวดั

และประเมนิผล เพือ่รองรับการจัดการศกึษา

รปูแบบใหม่

จ านวนกฎ ระเบยีบ เพือ่รองรับการจัด

การศกึษารปูแบบใหม ้

5 2 มหาวทิยาลยั มกีารประกาศ แนวทางการจัดการเรยีนการสอนและการจัดสอบ โดยการ

จัดการเรยีนการสอน การสอบและการประเมนิผลแบบออนไลน ์ดงันี้

   1) ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน่ (ฉบบัที ่515/2563) เรือ่ง แนวทางการจัดการเรยีน

การสอนและการประเมนิผล เพือ่การป้องกันการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนาสาย

พันธุใ์หม ่2019 (COVID-19)     

   2) ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน่ (ฉบบัที ่811/2563) เรือ่ง แนวทางการจัดการเรยีน

การสอนและการจัดสอบ ประจ าปีการศกึษา 2563 กรณีเพือ่การป้องกันการระบาดของโรค

ตดิเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม ่2019 (COVID-19)

รองอธกิารบดี

ฝ่ายการศกึษา

7 ระบบการบรหิารจัดการศกึษาออนไลน ์

(Learning management system)

•  จ านวนรายวชิาทีส่ามารถจัดการเรยีนรู ้

ออนไลนไ์ดทั้ง้วชิา

6 5 จ านวนบทเรยีนออนไลนส์ะสม 5 รายวชิา ประกอบดว้ย

ประกอบดว้ย

1. การประกันคณุภาพการเรยีนรู ้Assurance Of Learning ตามมาตรฐาน AACSB 

2. ระบบของคณะแพทย ์(อยูร่ะหวา่งการตรวจสอบขอ้มลู)

3. ระบบคณะมนุษย ์(อยูร่ะหวา่งการตรวจสอบขอ้มลู )

4. ระบบของ GE (อยูร่ะหวา่งการตรวจสอบขอ้มลู)

5. ระบบ Checo ส านักบรหิารฯ (อยูร่ะหวา่งการตรวจสอบขอ้มลู )

รองอธกิารบดี

ฝ่ายการศกึษา

กลยทุธท์ ี ่2 สรา้งหลกัสตูรใหมต่ามความตอ้งการของสงัคมและมหีลกัสตูรส าหรบัประชาชนทกุอายุ

8 ก าหนดหลกัสตูรใหมท่ีม่หาวทิยาลยัจะเปิด

สอน โดยพจิารณาจากความเขม้แข็งของ

มหาวทิยาลยั โอกาส และความตอ้งการ

ของประเทศ

• จ านวนหลกัสตูรใหมท่ีม่หาวทิยาลยัจะเปิด

สอน โดยพจิารณาจากความเขม้แข็งของ

มหาวทิยาลยั โอกาส และความตอ้งการ

ของประเทศ

5    อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ รองอธกิารบดี

ฝ่ายการศกึษา

9 สรา้งหลกัสตูรส าหรับประชาชนใหต้รงตาม

ความตอ้งการของผูรั้บบรกิาร

• จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร (คน) 500    อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ รองอธกิารบดี

ฝ่ายการศกึษา
10 สรา้งระบบบรหิารจัดการทัง้การลงทะเบยีน 

การจัดการเรยีนการสอน/การฝึกอบรม/การ

- -    อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ รองอธกิารบดี

ฝ่ายการศกึษา
11 สรา้งหลกัสตูรบรูณศาสตรผ์ูส้งูวยั 

(Gerontology) เพือ่รองรับสงัคมผูส้งูอายุ

- -    อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ รองอธกิารบดี

ฝ่ายการศกึษา
กลยทุธท์ ี ่3 พฒันานกัศกึษาใหม้สีมรรถนะและทกัษะทีจ่ าเป็นในอนาคต

12 สง่เสรมิใหท้กุหลกัสตูรก าหนดสมรรถนะ

ของบณัฑติ (Competency based 

curriculum)

- -    อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ รองอธกิารบดี

ฝ่ายพัฒนา

นักศกึษาและ13 สง่เสรมิกจิกรรมนักศกึษาทีมุ่ง่เนน้ความ

รับผดิชอบจติสาธารณะ และความเป็นผูน้ า

• จ านวนนักศกึษาทีเ่ขา้รว่มโครงการจติ

สาธารณะ(คน)

3,000 2,988    จ านวน 2,988 คน ขอ้มลู ณ เดอืนกมุภาพันธ ์2563

1. สรปุจ านวนผูเ้ขา้รว่มโครงการจากระบบทะเบยีนกจิกรรมนักศกึษา  (ILP) ดา้นการ

เสรมิสรา้งจติอาสาและจติสาธารณะ

มจี านวนผูเ้ขา้รว่มโครงการตัง้แตเ่ดอืน ต.ค. 62 - 28 ก.พ. 63 จ านวน 2,988 คน (จ านวน

มกีารนับซ า้)

รองอธกิารบดี

ฝ่ายพัฒนา

นักศกึษาและ

วทิยาเขต

หนองคาย

14 สง่เสรมิการจา้งงานของนักศกึษา • รอ้ยละของนักศกึษาทีม่กีารจา้งงาน

ระหวา่งเรยีนตอ่จ านวนนักศกึษาทัง้หมด

1.5 1.08    รอ้ยละ 1.08 ขอ้มลู ณ เดอืนกมุภาพันธ ์2563 ฝ่ายพัฒนานักศกึษาและวทิยาเขต

หนองคาย ด าเนนิการสง่เสรมิการจา้งงานของนักศกึษา ดงันี้

1. รับสมัครนักศกึษาเพือ่ท างานหารายไดพ้เิศษระหวา่งเรยีน โดยรับสมัครและสง่รายชือ่

นักศกึษาแกน่ายจา้งหรอืผูรั้บสมัคร จ านวน 325 คน ( ณ วนัที ่28 ก.พ. 63)

2. ขออนุมัตงิบประมาณโครงการจา้งงานนักศกึษาใหม้รีายไดพ้เิศษระหวา่งเรยีน โดยรับ

สมัครนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีเพือ่ท างานตามหน่วยงานตา่งๆภายในมข.

    ในชว่งระหวา่งปิดภาคการศกึษา  ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งด าเนนิการสง่หนังสอืไปแจง้คณะ

เพือ่ตอบกลบัการแจง้ต าแหน่งงานทีต่อ้งการ

รองอธกิารบดี

ฝ่ายพัฒนา

นักศกึษาและ

วทิยาเขต

หนองคาย

กลยทุธท์ ี ่4 พฒันาระบบศกึษาระดบับณัฑติศกึษา



โครงการ/กจิกรรม Key Result

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่1 : ปรบัเปลีย่นการจดัการศกึษา (Education Transformation)

โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key Result) คา่เป้าหมาย ผลงาน 

ตามคา่

เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 6 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2562 - 31 มนีาคม 2563)

ผูร้บัผดิชอบ

15 มรีะบบสนับสนุนทัง้ทนุ อปุกรณ์ และ

หอ้งปฏบิตักิารตลอดจนแหลง่เรยีนรู ้

• รอ้ยละของนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษาที่

ไดรั้บทนุสนับสนุนจากภายนอกทีส่อดคลอ้ง

กับโจทยก์ารพัฒาประเทศ

 

10   อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ รองอธกิารบดี

ฝ่ายการศกึษา

16 ระบบการจัดกลุม่หลกัสตูรทีม่ศีกัยภาพระดบั

ตา่งๆเพือ่การพัฒนาหลกัสตูรสูเ่ป้าหมาย

ตามนโยบายประเทศ (Curriculum division)

● รอ้ยละของหลกัสตูรทีม่คีณุภาพหรอืมี

ศกัยภาพสงูขึน้ในการพัฒนาของประเทศ 

(เดมิ:รอ้ยละหลกัสตูรทีอ่ยูใ่น Division 1)

10 ประเมนิสิน้

ปีงบประมาณ

   หลกัสตูรในระดบับณัฑติศกึษาสว่นใหญไ่ดรั้บการพัฒนาตามความเชีย่วชาญของ

คณาจารยใ์นระดบัอดุมศกึษาและการจัดสรรงบประมาณส าหรับสนับสนุนโครงการวจัิย 

จัดสรรใหก้ับมหาวทิยาลยัตา่งๆ ไปด าเนนิการเอง ปัจจบุนัจ านวนบณัฑติศกึษาใน

หลกัสตูรตา่งๆ ลดลง ระบบการจัดสรรงบประมาณอยูท่ีส่ว่นกลาง ท าใหม้หาวทิยาลยั

จ าเป็นตอ้งพัฒนาหลกัสตูรทีม่ศีกัยภาพสงูทีส่ามารถตอบโจทยก์ารพัฒนาประเทศได ้จงึ

จะสามารถไดรั้บการจัดสรรงบประมาณจากสว่นกลาง

รองอธกิารบดี

ฝ่ายการศกึษา

17 มหีลกัสตูร soft skill training ซึง่เป็น extra

 curriculum เพือ่การพัฒนานักศกึษา

• รอ้ยละของนักศกึษาไดผ้า่นการอบรม Soft

 skill มากขึน้

15   อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ รองอธกิารบดี

ฝ่ายการศกึษา

18 พัฒนาระบบการรับนักศกึษาทีม่ศีกัยภาพทัง้

ในและตา่งประเทศ (Active recruitment)

• รอ้ยละของนักศกึษาตา่งชาตแิละนักศกึษา

ไทยทีม่ศีกัยภาพสงูเพิม่ขึน้

10   อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ รองอธกิารบดี

ฝ่ายการศกึษา



โครงการ/กจิกรรม Key Result

กลยทุธท์ ี ่1 เพิม่จ านวนนกัวจิยัของมหาวทิยาลยั

1 การเพิม่จ านวนและศกัยภาพนักวจัิยของ

มหาวทิยาลยั โดยสรา้งระบบนักวจัิยพีเ่ลีย้ง 

(Mentorship) และการสรา้งเครอืขา่ยการ

วจัิยกับสถาบนัตา่งประเทศ

• จ านวนของบทความวจัิยทีไ่ดรั้บการตพีมิพ์

ในระดบันานาชาต ิในวารสารทีอ่ยูใ่น

ฐานขอ้มลู Scopus ตอ่จ านวนอาจารยป์ระจ า

0.67 0.41    จ านวนบทความตอ่จ านวนอาจารยเ์ทา่กบั 0.41 : 1 ฝ่ายวจัิยและบรกิารวชิาการ 

และกองบรหิารงานวจัิยไดด้ าเนนิโครงการ ดงันีจ้ านวนบทความ 813 บทความ / จ านวน

อาจารย ์นักวจัิย 1,996 คน

รอง

อธกิารบดี

ฝ่ายวจัิยและ

บรกิารวชิาการ

2 พัฒนาระบบสนับสนุนเพือ่ยกระดบัคณุภาพ

ผลงานวจัิยและนวตักรรม

• รอ้ยละของบทความวจัิยทีไ่ดรั้บการตพีมิพ์

ในระดบันานาชาต ิในฐานขอ้มลู 

Scopus/ISI ทีอ่ยูใ่น Quartile 1

57 52.38    รอ้ยละ 52.38 ฝ่ายวจัิยและกองบรหิารงานวจัิยไดด้ าเนนิโครงการ ดงันี้

1. สนับสนุนคา่ตอบแทนผลงานตพีมิพ ์มบีทความทีไ่ดรั้บการตพีมิพใ์นวารสารระดบั

นานาชาตทิีอ่ยูใ่นฐาน SCOPUS/ISI จ านวน 813 บทความ        

2. โครงการพัฒนาคณุภาพบทความส าหรับการตพีมิพ ์(publication clinic) มบีทความ

จากโครงการทีไ่ดรั้บการตพีมิพ ์65 บทความ        

3. โครงการมอบรางวลันักวจัิยดเีดน่และนักวจัิยเกยีรตคิณุสารสนิ ในปี 2563 มผีูท้ีม่ ี

ผลงานตพีมิพใ์นวารสารระดบันานาชาต ิทีอ่ยูใ่นฐาน SCOPUS/ISI สะสมตามเกณฑท์ี่

ก าหนด และมผีูผ้า่นเกณฑไ์ดรั้บรางวลั 21 คน

รอง

อธกิารบดี

ฝ่ายวจัิยและ

บรกิารวชิาการ

3 เพิม่จ านวนนักศกึษาในระดบัปรญิญาเอก

และนักวจัิยหลงัปรญิญาเอก

• จ านวนนักศกึษาปรญิญาเอกและนักวจัิย

หลงัปรญิญาเอก (คน)

1,850    อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ รอง

อธกิารบดี

ฝ่ายวจัิยและ

บรกิารวชิาการ
กลยทุธท์ ี ่2 สง่เสรมิใหเ้กดิโครงการวจิยัขนาดใหญท่ีท่ างานวจิยัเป็นทมีและท างานตอ่เนือ่ง (Research programs)

4 สรา้งระบบและแรงจงูใจใหนั้กวจัิยรวมกลุม่

เป็นทมีวจัิย (Research program)

(1) จ านวน Research program 5 11    จ านวน 11 Research Program ฝ่ายวจัิยและบรกิารวชิาการไดด้ าเนนิโครงการสรา้ง

ระบบและแรงจงูใจใหนั้กวจัิยรวมกลุม่เป็นทมีวจัิย ซึง่มผีลการด าเนนิโครงการ ดงันี ้

1. โครงการการพัฒนาอวยัวะเทยีม (Organoids) และเทคโนโลยกีารดดัแปลงพันธกุรรม

เพือ่งานวจัิยพยาธใิบไมต้บั (คณะแพทยศาสตร)์

2. โครงการเมลาโทนนิเสรมิในผูส้งูอายแุละโรคเรือ้รัง (คณะเภสชัศาสตร)์

3. โครงการแนวทางการประยกุตใ์ชอ้ัตลกัษณ์ชาตพัินธุล์ุม่น ้าเลย เพือ่การออกแบบ

ผลติภัณฑ ์(คณะศลิปกรรมศาสตร)์

4. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแหลง่เรยีนรูม้รดกศลิปะและวฒันธรรม กลุม่ชาตพัินธุล์ุม่น ้า

เลย กรณีศกึษา : ศลิปะกับชมุชน (คณะศลิปกรรมศาสตร)์

5. โครงการวจัิยและพัฒนาการจัดการองคค์วามรูแ้ละจัดท าตน้แบบแหลง่เรยีนรูเ้รือ่งทีอ่ยู่

อาศยัและวถิกีารอยูอ่าศยัพืน้ทีลุ่ม่น ้าเลย (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร)์

6. โครงการการพัฒนาวสัดชุวีภาพเชงิประกอบจากของเหลอืใชท้างการเกษตรเพือ่

ประยกุตใ์ชใ้นอตุสาหกรรมและการเกษตร (คณะวทิยาศาสตรป์ระยกุตแ์ละวศิวกรรมศาสตร)์

7. โครงการการใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลายสารเคมใีนพชืและพษิวทิยา (คณะ

วทิยาศาสตร)์

8. โครงการการสรา้งมลูคา่ทางเศรษฐกจิจากสตัวเ์ลีย้งในฟารม์เพือ่การผลติผลติภัณฑ์

สขุภาพผวิและความงาม (คณะเภสชัศาสตร)์

9. โครงการลดการเผาใบออ้ยอยา่งยัง่ยนืโดยการเพิม่มลูคา่และจัดการใบออ้ยอยา่งมี

รอง

อธกิารบดี

ฝ่ายวจัิยและ

บรกิารวชิาการ

(2) จ านวนงบประมาณดา้นการวจัิย 

(พันลา้นบาท)

1.35

พันลา้นบาท

261

ลา้นบาท

   จ านวน 261 ลา้นบาท 

1. ทนุอดุหนุนท่ัวไปและบรูณาการไดรั้บงบประมาณทัง้สิน้ 32.23 ลา้นบาท        

2. ทนุวจัิยโดยใชง้บประมาณเงนิรายได ้มข.สนับสนุนงบประมาณเงนิรายได ้รวม 74.47 

ลา้นบาท        

3. ทนุสนับสนุนกลุม่วจัิย ศนูยว์จัิย สถาบนัวจัิยไดรั้บงบประมาณสนับสนุน จ านวน 50.55 

ลา้นบาท        

รอง

อธกิารบดี

ฝ่ายวจัิยและ

บรกิารวชิาการ

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่2 ปรบัเปลีย่นการท างานวจิยั (Research Transformation)

โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key Result) คา่เป้าหมาย
ผลงานตาม

คา่เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 6 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2562 - 31 มนีาคม 2563)
ผูร้บัผดิชอบ



โครงการ/กจิกรรม Key Result

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่2 ปรบัเปลีย่นการท างานวจิยั (Research Transformation)

โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key Result) คา่เป้าหมาย
ผลงานตาม

คา่เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 6 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2562 - 31 มนีาคม 2563)
ผูร้บัผดิชอบ

(3) จ านวนการใชป้ระโยชนจ์ากการวจัิยและ

พัฒนาในดา้นสาธารณะและนโยบาย

(โครงการ)

45 ประเมนิสิน้ปีงบประมาณ รอง

อธกิารบดี

ฝ่ายวจัิยและ

บรกิารวชิาการ

กลยทุธท์ ี ่3 ผลกัดนังานวจิยัเพือ่สรา้งผลติภณัฑใ์หมห่รอืนวตักรรมในเชงิพาณิชย ์(Innovation and Commercialized Research)

5 สง่เสรมิกระบวนการสรา้งนวตักรรม 

(Innovation process)

• จ านวนโครงการทีไ่ดเ้ริม่ด าเนนิการ 5 8    จ านวน 8 โครงการ ฝ่ายนวตักรรมและวสิาหกจิ ไดจั้ดกจิกรรมเพือ่ผลกัดนัการสรา้ง

และพัฒนางานนวตักรรมเชงิพาณชิยม์ากขึน้

โดยด าเนนิการในรปูแบบตา่งๆ อาท ิการสง่เสรมิการพัฒนา Mindset ของนักวจัิยและ

นักศกึษาในเรือ่งการสรา้งและพัฒนางานวจัิย องคค์วามรู ้เพือ่ไปสูก่ารสรา้งผลติภัณฑแ์ละ

นวตักรรมใหม ่เพือ่น าไปใชป้ระโยชนทั์ง้ทางเศรษฐกจิและสงัคม โดยมโีครงการ ดงันี้

1. วนัที ่8 - 9 ธ.ค. 2562 โครงการอบรมและจัดท า Workshop Business Canvas เพือ่

ใชป้ระกอบการเขยีนขอทนุผา่น Flagship program 

ณ อทุยานวทิยาศาสตรภ์าคตะวนัออกเฉียงเหนอื

2.วนัที ่27 - 30 พ.ย. 2562 การเขา้รว่มประกวดและจัดแสดงนทิรรศการเวทนีานาชาต ิ

“SEOUL INTERNATIONAL INVENTION FAIR 2019 (SIIF 2019. ณ กรงุโซล 

สาธารณรัฐเกาหลี

3. วนัที ่17 – 18 ธ.ค. 2562 จัด "นทิรรศการ BCG เกษตร พลงังาน และยานยนต์

สมัยใหม"่ ในงานสมัมนาแลกเปลีย่น

ความคดิเห็นขอ้มลูเชงิพืน้ทีใ่นมหาวทิยาลยักลุม่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืของ

คณะกรรมาธกิารการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจัิยและนวตักรรม วฒุสิภา ณ มหาวทิยาลยั

ราชภัฏอดุรธานี

4. วนัที ่20 - 22 ธ.ค. 2562 โครงการคา่ยผูป้ระกอบการนวตักรรมแบบเขม้ขน้ ณ โรงแรม

อนิภาวา  อ.บา้นไผ ่ จ.ขอนแกน่

5. วนัที ่25 – 26 ธ.ค. 2562 จัดนทิรรศการงานผลงานนวตักรรม ในงานแถลงขา่วผลการ

ด าเนนิงานของ วช. ประจ าปี 2562 และพธิมีอบประกาศนยีบตัรขอบคณุแกนั่กวจัิย/นัก

ประดษิฐไ์ทยทีน่ าผลงานรว่มประกวดในเวทนีานาชาต ิณ ส านักงานการวจัิยแหง่ชาต ิ

รอง

อธกิารบดี

ฝ่าย

นวตักรรมและ

วสิาหกจิ

6 สง่เสรมิการเป็นผูป้ระกอบการของนักวจัิย 

(Enterprenenship)

(1) จ านวน Startup ทีใ่ชเ้ทคโนโลยแีละ

องคค์วามรูข้อง มข.

7 3   จ านวน 3 Startup ทีใ่ชเ้ทคโนโลยแีละองคค์วามรูข้องมหาวทิยาลยัขอนแกน่ ดงันี้

1. ผลติภัณฑธ์ัญพชือบเพือ่สขุภาพ หา้งหุน้สว่นจ ากัด ไทบ รอยัล ฟู๊ ด สถานะ : จัดตัง้

บรษัิท

2. ผลติภัณฑแ์ปรรปูจากขา้ว บรษัิท เนเชอรัล ไทยซพัพลาย จ ากัด สถานะ : จัดตัง้บรษัิท

รอง

อธกิารบดี

ฝ่าย

นวตักรรมและ



โครงการ/กจิกรรม Key Result

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่2 ปรบัเปลีย่นการท างานวจิยั (Research Transformation)

โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key Result) คา่เป้าหมาย
ผลงานตาม

คา่เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 6 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2562 - 31 มนีาคม 2563)
ผูร้บัผดิชอบ

(2) จ านวนงานวจัิยทีใ่หเ้อกชนใชส้ทิธิใ์น

ทรัพยส์นิทางปัญญา

7 9    จ านวน 9 งานวจิยัทีใ่หเ้อกชนใชส้ทิธใ์นทรัพยส์นิทางปัญญา ดงันี้

1. รศ.พลงั สรุหิาร และคณะ  “ขา้วโพดขา้วเหนยีวลกูผสมก า่หวาน 1” ผูรั้บอนุญาต : 

บรษัิท แอด๊วา๊นซซ์ดีส ์จ ากัด คา่เปิดเผยเทคโนโลย ี:  30,000   บาท Royalty fee 12 %

 ของยอดจ าหน่าย

2. รศ.พลงั สรุหิาร และคณะ “ขา้วโพด TB1”  ผูรั้บอนุญาต :  หจก.ตฟัเวอรก์ารเกษตร 

Royalty fee ตามเปอรเ์ซน็ต ์genetic distribution

3. รศ.พลงั สรุหิาร และคณะ “ขา้วโพด TB3”  ผูรั้บอนุญาต :  หจก.ตฟัเวอรก์ารเกษตร 

Royalty fee ตามเปอรเ์ซน็ต ์genetic distribution

4. รศ.เสาวนติ ทองพมิพ ์และคณะ “ชวีภัณฑส์เตรปโตมัยสที (Streptomyces) ควบคมุ

เชือ้ราโรคพชื” ชนดิสดควบคมุเชือ้ราโรคพชื” และ “เชือ้ Streptomyces sp. สายพันธุ ์

C184” ผูรั้บอนุญาต : บรษัิท เวท ซปุพเีรยี คอนซลัแตนท ์จ ากัด คา่เปิดเผยเทคโนโลย ี: 

 200,000  บาท Royalty fee 2.5% ของยอดจ าหน่าย

5. ดร .สมพร เกษแกว้ คณะวทิยาศาสตร ์และทมี  “กรรมวธิกีารเตรยีมสารสกัดยางนา” 

ผูรั้บอนุญาต : บรษัิท ขอนแกน่ไบโอเทค จ ากัด Royalty fee 3% ของยอดจ าหน่าย

6. ผศ.รจุชยั อึง้อารณุยะว ีและคณะ  "โปรแกรมตรวจจับและบนัทกึผลการฝ่าฝืนสญัญาณ

ไฟจราจรแบบเวลาจรงิ" ผูรั้บอนุญาต : บรษัิท เจพี ีอนิเทลลเิจนท ์ซสิเต็ม เอ็นจเินยีริง่ 

จ ากัด Royalty fee 3% ของยอดจ าหน่าย

7. รศ.อรณุศร ีปรเีปรม และคณะ “ผลติภัณฑเ์จลทีม่สีว่นผสมของแอนโทไซยานนิส าหรับ

บรรเทาแผลในชอ่งปาก” ผูรั้บอนุญาต : บรษัิท โนวา่ เฮลธ ์จ ากัด คา่เปิดเผยเทคโนโลย ี

180,000 บาท Royalty fee 4% ของยอดจ าหน่าย

8. รศ.สพุนิดา คูณูม ีและคณะ “กรรมวธิผีลติกลอ่งส าหรับใสช่ ิน้เนือ้” ผูรั้บอนุญาต : บรษัิท

 นวิ เมดคิอลเทคโนโลย ีจ ากัด Royalty fee 2% ของยอดจ าหน่าย

9. ศ.ดร.บงัอร ศรพีานชิกลุชยั คณะเภสชัศาสตร ์และคณะ  "กรรมวธิเีตรยีมสารประกอบ

เชงิซอ้นของกระชายด ากับไซโคลเดกตรนิ เพือ่เพิม่คา่ชวีประสทิธผิล" ผูรั้บอนุญาต บรษัิท

 บ ีเนเชอรัล รเีซริซ์ แอนด ์เรสพซีสี ์จ ากัด Royalty fee 3% ของยอดขาย

(3) จ านวนการใชป้ระโยชนจ์ากการวจัิย 

และพัฒนาดา้นพาณชิย์

32    อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ

กลยทุธท์ ี ่4 สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืกบัภาคธุรกจิและอตุสาหกรรม (Partnership in Business Solutions)

7 สรา้งความรว่มมอืและสรา้งนวตักรรมในการ

ท าวจัิยรว่มกับภาคธรุกจิและอตุสาหกรรม

• จ านวนโครงการความรว่มมอืกับภาคธรุกจิ

และอตุสาหกรรมเพือ่พัฒนาผลติภัณฑใ์หม ่

(โครงการ)

20    อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ รอง

อธกิารบดี

ฝ่าย

นวตักรรมและ

วสิาหกจิ



โครงการ/กจิกรรม Key Result

กลยทุธท์ ี ่1 สรา้งระบบบรหิารทรพัยากรบคุคลทีเ่อ ือ้ตอ่การสรา้งผลงาน

1 มรีะบบสง่เสรมิความกา้วหนา้ตามความถนัด • รอ้ยละของอาจารยท์ีด่ ารงต าแหน่งทาง

วชิาการ

61 64.68    รอ้ยละ 64.68 ฝ่ายทรพัยากรบคุคล ไดด้ าเนนิโครงการเพือ่สง่เสรมิความกา้วหนา้ตาม

ความถนัด ดงันี ้

1. การจัดกจิกรรมโครงการคา่ย ผศ./รศ./ศ. เพือ่ใหอ้าจารย ์ผศ. และรศ. ในกลุม่ทีต่อ้ง

ยืน่ต าแหน่งทางวชิาการตามระยะเวลาทีม่หาวทิยาลยัก าหนดเขา้รว่มในการเขยีนผลงาน

เพือ่จะไดย้ืน่ขอต าแหน่ง โครงการอยูร่ะหวา่งการด าเนนิการจัดรปูแบบกจิกรรม ซึง่คาดวา่

จะด าเนนิการภายในเดอืนม.ิย.-ก.ย. 2563 โดยใชง้ปม. 300,000

2. การพัฒนา ปรับปรงุ ระบบและกระบวนการขอต าแหน่งทางวชิาการใหม้คีวามรวดเร็ว มี

ประสทิธภิาพ และแลว้เสร็จโดยเร็ว เชน่

   2.1) การปรับระเบยีบหลกัเกณฑใ์นดา้นกระบวนการยืน่ขอต าแหน่งทางวชิาการ 

(ด าเนนิการแลว้)

   2.2) การพัฒนาปรับปรงุกระบวนการทาบทามผูท้รงคณุวฒุ ิการตดิตามและการ

พจิารณาผล (ด าเนนิการแลว้)

รอง

อธกิารบดี

ฝ่าย

ทรัพยากร

บคุคล

2 น าระบบการประเมนิผลการด าเนนิงานแบบ 

OKR (Objective and key result) เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพ

• รอ้ยละของสว่นงานทีใ่ชร้ะบบ OKR และมี

การถา่ยทอดไปยังบคุลากร

50 ประเมนิสิน้

ปีงบประมาณ

   ฝ่ายทรัพยากรบคุคล น าระบบการประเมนิผลการด าเนนิงานแบบ OKRs มกีารด าเนนิการ

ออกเป็น 2 สว่น คอื

1. การถา่ยทอด OKR ไปยงั/ฝ่ายและสว่นงาน เพือ่น าไปสูก่ารปฏบิตัใิหบ้รรลผุล

ส าเร็จ โดยจดัเป็นล าดบัการด าเนนิการได ้ดงันี้

    1.1) จัดกจิกรรมบรรยายใหค้วามรูเ้รือ่ง OKR และ OKR ทีม่หาวทิยาลยัก าหนด แก่

ผูบ้รหิารฝ่าย/สว่นงาน (ด าเนนิกจิกรรมเรยีบรอ้ยแลว้)

    1.2) จัดท าค ารับรองการปฏบิตังิานสูค่วามเป็นเลศิดว้ยOKRs (Objective  Key 

Results)  มหาวทิยาลยัขอนแกน่ ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยพจิารณาคดัเลอืกตวัชีว้ดั

จากแผนยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลยัทีส่อดคลอ้งกับดา้นประชาคม (People: P) ดา้น

ระบบนเิวศของมหาวทิยาลยั (Ecological: E) และดา้นจติวญิญาณความเป็นมหาวทิยาลยั 

(Spiritual: S) อยา่งนอ้ยดา้นละ 1-3 ตวัชีว้ดั รวมแลว้ประมาณ 6 ตวัชีว้ดั (ด าเนนิการเรยีบ

รอยแลว้)

    1.3) ฝ่าย/สว่นงานด าเนนิการน า OKR ไปสูก่ารปฏบิตั ิโดยการถา่ยทอดไปยัง

หน่วยงานภายใน และลงไปถงึระดบับคุลากร (กจิกรรมนีอ้ยูร่ะหวา่งการสอบถามตดิตาม

จากฝ่ายและสว่นงาน/และเครอืขา่ยบรหิารงานบคุคลถงึการด าเนนิการ:ยังไมม่กีารถาม)

    1.4) ฝ่าย/สว่นงาน/เครอืขา่ยบรหิารงานบคุคล รายงานผลลพัทก์ารด าเนนิการ ตาม 

OKR ทีไ่ดต้กลงตอ่มหาวทิยาลยั

2. การออกหลกัเกณฑเ์พือ่รองรบัการน า OKR ทีก่ าหนด ถา่ยทอดไปสูร่ายบคุคล

 ทัง้นีเ้พือ่ใหเ้กดิระบบและกลไกในการถา่ยทอดยทุธศาสตร ์(OKR) ไปสูก่ารปฏบิตัใิห ้

เกดิผลส าเร็จอยา่งแทจ้รงิและเป็นระบบ โดยการออกขอ้บงัคบัการประเมนิผลการ

ปฏบิตังิานผูบ้รหิาร ตลอดจนการปรับปรงุประกาศ ก.บ.ม. ฉบบัที ่7/2558 เรือ่งเรือ่ง

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานและลกูจา้งของมหาวทิยาลยั ใหม ่โดยเพิม่

เกณฑ ์กระบวนการและขัน้ตอนในการถา่ยทอด OKR ไปยังผูป้ฏบิตังิานไวใ้นกฎหมาย

ดงักลา่ว โดยในสว่นนี ้ก าหนดกรอบเวลาในการด าเเนนิการและเวลาแลว้เสร็จไวด้งันี้

    2.1) การยกรา่งขอ้บงัคบัฯและประกาศ (ขณะนีย้กรา่งฯแลว้)

    2.2) การเสนอกฎหมายตาม 2.1 เพือ่ประกาศใช ้(ก าหนดไวใ้นระหวา่งเดอืน พ.ค.-

ม.ิย.63)

รอง

อธกิารบดี

ฝ่าย

ทรัพยากร

บคุคล

กลยทุธท์ ี ่2 ยกระดบัขดีความสามารถในการท างานของบคุลากร

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่3 : ปรบัเปลีย่นการบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคล (Human Resource Management Transformation)

โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key Result) คา่เป้าหมาย
ผลงานตามคา่

เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 6 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2562 - 31 มนีาคม 2563) ผูร้บัผดิชอบ



โครงการ/กจิกรรม Key Result

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่3 : ปรบัเปลีย่นการบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคล (Human Resource Management Transformation)

โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key Result) คา่เป้าหมาย
ผลงานตามคา่

เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 6 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2562 - 31 มนีาคม 2563) ผูร้บัผดิชอบ

3 พัฒนาทักษะของบคุลากรใหม้คีวามพรอ้ม

ส าหรับการท างานในอนาคต (Future skill 

• รอ้ยละระดบัทักษะดา้นสารสนเทศของ

บคุลากร

55    อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ รอง

อธกิารบดี4 พัฒนาระบบและกระบวนการท างานเพือ่เพิม่

ผลติภาพของบคุลากร

(1) ผลติภาพของบคุลากร (เงนิรายได)้ 

(ลบ./คน)

1.15 1.04    ฝ่ายทรัพยากรบคุคล ไดด้ าเนนิการ ดงันี ้ 

1. การพัฒนาศกัยภาพของบคุลากร เพือ่ยกระดบัขดีความสามารถในการท างานของ

บคุลากร ผา่นกระบวนการพัฒนาบคุลากร โดยในปีงบประมาณ 2563 ไดก้ าหนดใหม้ี

โครงการพัฒนาบคุลากร ดงันี้

    1.1) จัดโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนนิการโดยฝ่ายทรัพยากรบคุคล จ านวน 11 โครงการ 

(ขณะนีโ้ครงการตา่งๆ มทัีง้ไดด้ าเนนิการไปแลว้และอยูใ่นระหวา่งการด าเนนิการ จ านวน 

5,450,000 บาท)

    1.2) การจัดโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนนิการโดยฝ่าย/สว่นงาน/หน่วยงาน (ขณะนีอ้ยู่

ระหวา่งการวางแผนรวบรวมขอ้มลูการด าเนนิการ)

2. การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาชว่ยในการท างาน แยกเป็น 2 สว่น คอื

     2.1) การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาชว่ยในการปฏบิตังิานในภาพรวมของ

มหาวทิยาลยั (ขณะนีอ้ยูใ่นกระบวนการด าเนนิการในความรับผดิชอบของฝ่ายดจิทัิล)

     2.2) การออกกฎหมายรองรับการใชเ้ทคโนโลย ี(ไดม้กีารเริม่ด าเนนิการแลว้ โดย

ฝ่ายดจิติลั)

3. การควบคมุตน้ทนุการด าเนนิการ ซึง่ด าเนนิการโดยฝ่ายบรหิาร แยกเป็น 3 สว่น คอื

     3.1) การปรับปรงุกฎ ระเบยีบ ดา้นการเงนิการคลงัและทีเ่กีย่วขอ้ง (อยูร่ะหวา่งการ

ด าเนนิการ)

     3.2) การบรหิารกรอบ อัตราก าลงั (ด าเนนิการโดยฝ่ายบรหิาร)

     3.3) การปรับปรงุกฎ ระเบยีบดา้นตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ดา้นบรหิารงานบคุคล เป็นตน้

 (อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ)

4. การมองหาแหลง่รายไดใ้หม่ๆ

      ทัง้นี ้การด าเนนิการใน OKRs เรือ่งนี ้มหีลายๆ ฝ่ายทีต่อ้งด าเนนิการ ซึง่อยูร่ะหวา่ง

การประชมุเพือ่ก าหนดขอบเขตในการด าเนนิการ

รอง

อธกิารบดี

ฝ่าย

ทรัพยากร

บคุคล

(2) รอ้ยละของรายจา่ยดา้นบคุลากรตอ่งบ

รายจา่ยทัง้หมด

36.3    ประเมนิสิน้ปีงบประมาณ

กลยทุธท์ ี ่3 มรีะบบการจา้งงานทีห่ลากหลายและยดืหยุน่ (Flexible Employment)

5 สรา้งระบบการจา้งงานทีห่ลากหลาย เพือ่

สนับสนุนการขบัเคลือ่นกลยทุธ์

• รอ้ยละของอาจารยท์ีม่คีณุวฒุปิรญิญาเอก

ตอ่อาจารยป์ระจ าทัง้หมด

71 77.92    จ านวนอาจารยท์ีม่คีณุวฒุปรญิญาเอกหารดว้ยอาจารยทั์ง้หมดคณูดว้ย 100 (ไมร่วม

ลกูจา้งของมหาวทิยาลยัและอาจารยร์ร.สาธติฯ)

รอง

อธกิารบดี

ฝ่าย

ทรัพยากร

บคุคล



โครงการ/กจิกรรม Key Result

กลยทุธท์ ี ่1 สง่เสรมิโครงการบรกิารวชิาการทีม่อียูเ่ดมิใหส้ามารถท างานไดต้อ่เนือ่งและดยี ิง่ข ึน้

1 สง่เสรมิใหบ้คุลากร นักศกึษา และสว่นงาน  

 ความคดิในการท างานเพือ่มหาวทิยาลยั 

และปลกูฝังจติส านกึรับใชส้งัคม ผา่นการ

ผลกัดนัและสนับสนุนของมหาวทิยาลยั

• จ านวนงบประมาณดา้นบรกิารวชิาการ 

(P/E) ลา้นบาท

220    อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ รอง

อธกิารบดี

ฝ่ายวจัิยและ

บรกิารวชิาการ

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

2 วางระบบและกลไกสนับสนุนการสรา้ง

โครงการบรกิารวชิาการใหม่

• จ านวนชมุชนทีไ่ดรั้บการบรกิารจาก มข. 

อยา่งบรูณาการของสาขาวชิาตา่ง ๆ (สะสม)

8 39    จ านวน 39 ชุมชน ฝ่ายวจัิยและบรกิารวชิาการ ไดด้ าเนนิโครงการเพือ่บรกิารวชิาการ 

ซึง่รายชือ่ชมุชนทีไ่ดรั้บการบรกิารจาก มข. อยา่งบรูณาการของสาขาวชิาตา่ง ๆ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 16 ชมุชน/พืน้ที ่ดงันี ้(1) บ.โนนมว่ง ต.ศลิา อ.เมอืง จ.

ขอนแกน่ (2) ต.เมอืงเพยี อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่ (3) ต.บา้นกง อ.หนองเรอื จ.ขอนแกน่ 

(4) ต.โพธิส์ยั อ.ศรสีมเด็จ จ.รอ้ยเอ็ด (5) ต.หนองกอมเกาะ อ.เมอืง จ.หนองคาย (6) ต.

บา้นโตน้ อ.พระยนื จ.ขอนแกน่ (7) มหาวทิยาลยัขอนแกน่ อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ (8) ต.นา

ออ้ อ.เมอืง จ.เลย (9) ต.รังกาใหญ ่อ.พมิาย จ.นครราชสมีา (10) ต.เหลา่ อ.โกสมุพสิยั 

จ.มหาสารคาม (11) ต.ทา่กระเสรมิ อ.น ้าพอง จ.ขอนแกน่ (12) ต.สวนหมอ่น อ.มัญจาครีี

 จ.ขอนแกน่ (13) ต.พระยนืมิง่มงคล อ.พระยนื จ.ขอนแกน่ (14) ต.ขามป้อม อ.พระยนืจ.

ขอนแกน่ (15) ต.พระบ ุอ.พระยนื จ.ขอนแกน่ (16) ต.หนองแวง อ.พระยนื จ.ขอนแกน่

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มกีารด าเนนิงานพืน้ทีช่มุชนตน้แบบเศรษฐกจิพอเพยีง จ านวน

 14 ชมุชน/พืน้ที ่ไดแ้ก่

1. โครงการคา่ยวทิยค์ณติเพือ่นอ้ง ต.บา้นโตน้ อ.พระยนื จ.ขอนแกน่

2. โครงการสบืสานประเพณีลงแขกเกีย่วขา้ว ต.บา้นโตน้ อ.พระยนื จ.ขอนแกน่

3. โครงการการศกึษาดงูานการปลกูผักเพือ่สรา้างรายไดภ้ายใตก้ารด าเนนิงานของบรษัิท

ประชารัฐรักสามัคค ีต.บา้นโตน้ อ.พระยนื จ.ขอนแกน่

4. โครงการการศกึษาวเิคราะหช์มุชนแบบมสีว่นรว่ม (Participatory Rural Appraisal) 

กลุม่ปลกูขา้วอนิทรยี ์ต.บา้นโตน้ อ.พระยนื จ.ขอนแกน่

5. โครงการการศกึษาวเิคราะหช์มุชนแบบมสีว่นรว่ม (Participatory Rural Appraisal) 

ชีแ้จงแนวทางการด าเนนิงานโดยอา้งองิขอ้มลูพัฒนา ปี 63 เพือ่น ามาพัฒนาในปี 63 พืน้ที่

 ต.ขามป้อม อ.พระยนื จ.ขอนแกน่

6. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติไหมตามหลกัวชิาการและมาตรฐานสากล ต.ทา่กระ

เสรมิ และ ต.ขามป้อม อ.พระยนื จ.ขอนแกน่

7. โครงการอบรมใหค้วามรูแ้กเ่ครอืขา่ยเกษตรกรกลุม่ผูเ้ลีย้งแพะ-แกะภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนอืดา้นการจัดการอาหาร การดแูลสขุภาพ และตน้ทนุคา่ใชจ้า่ยในการ

ผลติ อ.พระยนื จ.ขอนแกน่

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

เมอืงเพยี อ.ไผ ่จ.ขอนแกน่

9. โครงการเยาวชนสรา้งสรรค ์สรา้งสมัพันธภาพรว่มกัน ภาวะผูน้ ากา้วไกล หา่งไกลยา

เสพตดิ ต.เมอืงเพยี อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่

10. โครงการการศกึษาวเิคราะหช์มุชนแบบมสีว่นรว่ม (Participatory Rural Appraisal) ต.

เมอืงเพยี อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่

รอง

อธกิารบดี

ฝ่ายวจัิยและ

บรกิารวชิาการ

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่4 : การปรบัเปลีย่นการบรกิารวชิาการ (Academic Service Transformation)

โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key Result)
คา่

เป้าหมาย

ผลงาน

ตามคา่

เป้าหมา

ย

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 6 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2562 - 31 มนีาคม 2563) ผูร้บัผดิชอบ



โครงการ/กจิกรรม Key Result

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่4 : การปรบัเปลีย่นการบรกิารวชิาการ (Academic Service Transformation)

โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key Result)
คา่

เป้าหมาย

ผลงาน

ตามคา่

เป้าหมา

ย

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 6 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2562 - 31 มนีาคม 2563) ผูร้บัผดิชอบ

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

3 สง่เสรมิการน าความรูแ้ละประสบการณ์จาก

โครงการบรกิารวชิาการสูก่ารสรา้งผลงาน

ของมหาวทิยาลยั

• จ านวนผลงานทีเ่กดิจากการใหบ้รกิาร

วชิาการของมหาวทิยาลยัในรปูแบบ CSV

3 2    จ านวน 2 ผลงาน ฝ่ายวจัิยและบรกิารวชิาการด าเนนิการบรกิารวชิาการเริม่ใน

ปีงบประมาณ 2562 มหาวทิยาลยัขอนแกน่โดยฝ่ายวจัิยและบรกิารวชิาการด าเนนิการ

สง่เสรมิการน าความรูแ้ละประสบการณ์จากโครงการบรกิารวชิาการสูใ่นรปูแบบการสรา้ง

คณุคา่รว่มอยา่งตอ่เนือ่ง โดยท างานรว่มกับเอกชนใหช้มุชนเกดิผลประโยชนร์ว่มกัน ผล

การด าเนนิงานในชว่งระยะเวลา 6 เดอืน มโีครงการทีด่ าเนนิการดงันี้

1. โครงการชมุชนตน้แบบเศรษฐกจิพอเพยีง ต.บ.โตน้ อ.พระยนื จ.ขอนแกน่  

2. โครงการชมุชนตน้แบบเศรษฐกจิพอเพยีง ต.ศลิา อ.เมอืง จง้หวดัขอนแกน่

รอง

อธกิารบดี

ฝ่ายวจัิยและ

บรกิารวชิาการ



โครงการ/กจิกรรม Key Result

กลยทุธท์ ี ่1 ทบทวนระเบยีบทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การท างานเพือ่การขบัเคลือ่นกลยทุธ์

1 ทบทวน ปรับปรงุ กฎระเบยีบใหเ้อือ้ตอ่การ

ท างานรว่มกับการใชส้ารสนเทศเพือ่การ

บรหิารจัดการระบบสนับสนุนใหค้รบทกุระบบ

• รอ้ยละความส าเร็จของการด าเนนิการตาม

แผนกลยทุธ์

83    ประมาณสิน้ปีงบประมาณ รอง

อธกิารบดี

ฝ่ายบรหิาร

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

2 มอบอ านาจการบรหิารจัดการใหก้ับสว่นงาน

มากขึน้ โดยเชือ่มโยงกับระบบสนับสนุน

ของมหาวทิยาลยั

(1) รอ้ยละของการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณ

ทันเวลา 

(แผน่ดนิ/รายได)้

83/73 33/21 รอง

อธกิารบดี

ฝ่ายบรหิาร

(2) รอบเวลาของการจัดซือ้พัสดุ

(วนั) 

- วธิเีฉพาะเจาะจง

- วธิคีดัเลอืก

- วธิ ีe-Biding

55 55

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

3 สรา้งกลไกในการสรา้งรายไดจ้ากรปูแบบ

ธรุกจิใหมข่องมหาวทิยาลยั

• รอ้ยละของรายไดจ้ากการบรหิารจัดการ

ทรัพยส์นิตอ่รายไดจ้ากคา่ธรรมเนยีม

การศกึษา

22 36.31    รอ้ยละ 36.31 ฝ่ายบรหิารด าเนนิการสรา้งกลไกในการสรา้งรายไดจ้ากรปูแบบธรุกจิ ดงันี้

1) การเพิม่รายไดจ้ากสงัหารมิทรัพย ์เชน่ การเพิม่รายไดจ้ากเงนิทนุส ารอง ไดด้ าเนนิการ

โดยมกีารปรับเปลีย่นเงือ่นไขการลงทนุเพือ่ใหผ้ลตอบแทนสงูขึน้ในชว่งทีผ่ลตอบแทน

ดอกเบีย้ลดลงอยา่งมาก

2) การเพิม่รายไดจ้ากอสงัหารมิทรัพย ์ไดม้กีารตดิตามพืน้ทีท่ีม่กีารใชง้านเชงิพาณชิยใ์ห ้

มกีารใชป้ระโยชนเ์ต็มที ่และมกีารวางรปูแบบการบรหิารพืน้ทีใ่หมเ่พือ่สรา้งรายไดท้ี่

ตอ่เนือ่งในอนาคต

3) การปรับปรงุระเบยีบเพือ่เพิม่ศกัยภาพการหารายไดข้องมหาวทิยาลยัและสว่นงาน โดย

มกีารตัง้คณะกรรมการทบทวนระเบยีบดา้นการเงนิการคลงัเพือ่ทบทวนระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง

ทัง้หมด

รอง

อธกิารบดี

ฝ่ายบรหิาร

   ฝ่ายบรหิาร มุง่เนน้การทบทวนกฎระเบยีบ และแนวปฏบิตัทิีม่ขีัน้ตอนเยอะ โดยก าหนด

นโยบายจากสว่นกลาง สว่นการบรหิารจัดการมุง่เนน้การมอบอ านาจบรหิารจัดการใหก้ับ

สว่นงานมากขึน้เพือ่ใหค้ณะและสว่นงานสามารถบรหิารจัดการอยา่งมปีระสทิธภิาพและลด

ขัน้ตอนการท างานใหร้วดเร็วยิง่ข ึน้ เป็นมหาวทิยาลยัทีม่คีวามคลอ่งตวัในการบรหิารจัดการ

 เพือ่สนับสนุนการขบัเคลือ่นกลยทุธอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยมุง่เนน้ 

1) ปรับรปูแบบการจัดสรรงบประมาณทีเ่นน้โครงการเชงิยทุธศาสตร ์และการบรูณาการ 

(Strategic Lead budgetting) 

2) ปรับเงือ่นไขการจัดสรร และการค านวณกรอบอัตราก าลงั 

3) มุง่เนน้กระบวนการท างานทีเ่ปลีย่นแปลง ทบทวนกฎระเบยีบ และกระบวนการท างาน

อยา่งเป็นระบบ (Lean) โดยเนน้กระบวนการเบกิจา่ย การจัดซือ้จัดจา้ง

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่5 : ปรบัเปลีย่นการบรหิารจดัการองคก์ร (Management Transformation)

โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key Result)
คา่

เป้าหมาย

ผลงาน

ตามคา่

เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 6 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2562 - 31 มนีาคม 2563) ผูร้บัผดิชอบ



โครงการ/กจิกรรม Key Result

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่5 : ปรบัเปลีย่นการบรหิารจดัการองคก์ร (Management Transformation)

โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key Result)
คา่

เป้าหมาย

ผลงาน

ตามคา่

เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 6 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2562 - 31 มนีาคม 2563) ผูร้บัผดิชอบ

4 สง่เสรมิการสรา้งความรว่มมอืกับภาคธรุกจิ

และอตุสาหกรรมในการสรา้งหน่วยธรุกจิใหม่

• รอ้ยละของรายไดท้ีเ่พิม่ข ึน้จากหน่วย

วสิาหกจิของมหาวทิยาลยั

5 20.18    รอ้ยละ 20.18 ผลการด าเนนิงานหน่วยงานวสิาหกจิของมหาวทิยาลยั ปีงบปะรมาณ 

พ.ศ.2562 

1. โรงพมิพม์หาวทิยาลยัขอนแกน่   มรีายได ้  19.28  ลา้นบาท (เพิม่ข ึน้ 19.17)

2. สถานบรหิารจัดการงานวจัิยคลนีคิ  มรีายได ้ 143.73  ลา้นบาท (เพิม่ข ึน้ 8.14)

3. ศนูยภ์าษาอาเซีย่น  มรีายได ้ 1.42  ลา้นบาท (เพิม่ข ึน้ 1.09)

4. พพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้าจังหวดัหนองคาย  มรีายได ้ 3.11  ลา้นบาท (เพิม่ข ึน้ะ 0.61)

5. ศนูยบ์รกิารสูช่มุชน  มรีายได ้ 2.34  ลา้นบาท (เพิม่ข ึน้ 0.54)

6. สถานจัดการและอนุรักษ์พลงังาน  มรีายได ้ 0.47  ลา้นบาท (ลดลง 0.04)

7. ศนูยส์ือ่การเรยีนรู ้ มรีายได ้ 3.98  ลา้นบาท (ลดลง 2.06)

8. อทุยานวทิยาศาสตร ์ มรีายได ้ 6.05  ลา้นบาท (ลดลง 2.35)

9. ศนูยบ์รหิารจัดการดา้นโรงแรม  มรีายได ้ 6.34 ลา้นบาท (ลดลง 4.28)

10. สถานบรกิารสขุภาพเทคนคิการแพทยแ์ละกายภาพบ าบดั มรีายได ้ 2.31  ลา้นบาท 

(ลดลง 12.87)

        รายไดร้วมทัง้ส ิน้ 47.35 ลา้นบาท ซึง่รายไดเ้พิม่ขึน้จากปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

จ านวน 7.95 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 20.18

รอง

อธกิารบดี

ฝ่าย

นวตักรรมและ

วสิาหกจิ



โครงการ/กจิกรรม Key Result

กลยทุธท์ ี ่1 การสรา้งสภาพแวดลอ้มทีพ่รอ้มส าหรบัการท างาน (Good Workplace) ของบคุลากรทกุกลุม่

1 จัดหาอปุกรณ์ใหพ้รอ้มส าหรับการท างาน

โดยเฉพาะคอมพวิเตอรแ์ละการเชือ่มตอ่

อนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงู

• จ านวนคอมพวิเตอรใ์หม/่ปรับปรงุ

(เครือ่ง)

100 รอง

อธกิารบดี

ฝ่ายพัฒนา

มหาวทิยาลยั

ดจิทัิล
2 มเีครือ่งมอื ครภัุณฑ ์และสภาพแวดลอ้มที่

เอือ้อ านวยตอ่การท างาน ไดม้าตรฐานตาม

หลกัอาชวีอนามัย

3 มรีะบบความปลอดภัยในสถานทีท่ างาน เชน่

 ระบบกลอ้งวงจรปิด ระบบ Access เขา้

พืน้ทีท่ างาน

• รอ้ยละความพงึพอใจของนักศกึษาและ

บคุลากรดา้นการจัดการสภาพแวดลอ้ม ของ

มหาวทิยาลยั 1 

(ดา้นความปลอดภัยในสถานทีท่ างาน)

80    อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ รอง

อธกิารบดี

ฝ่ายพัฒนา

มหาวทิยาลยั

ดจิทัิล

ผูร้บัผดิชอบ

119    จ านวน 119 เครือ่ง ฝ่ายพัฒนามหาวทิยาลยัดจิทัิลด าเนนิการตามยทุธศาสตรก์าร

ปรับเปลีย่นทางดจิทัิล (Digital Transformation) มคีวามจ าเป็นตอ้งใชเ้ครือ่งมอืดจิทัิล

ส าคญัคอื คอมพวิเตอรส์ าหรับการท างาน โดยมหาวทิยาลยัมคีวามจ าเป็นตอ้งจัดหา

ครภัุณฑค์อมพวิเตอรเ์พือ่ใชใ้นการท างานใหเ้หมาะสมของแตล่ะลกัษณะงาน และสามารถ

เชือ่มตอ่กับอนิเทอรเ์น็ตไดท้ีค่วามเร็วสงู ซึง่มผีลการด าเนนิการ ดงันี้

1. ส ารวจและจัดหาคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ์ประกอบคอมพวิเตอรใ์หมห่รอืทดแทน 

(ด าเนนิการแลว้เสร็จ)

2. จัดท ารายละเอยีดคณุลกัษณะของคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง (ด าเนนิการแลว้

เสร็จ)

3. จัดซือ้จัดจา้ง (อยูร่ะหวา่งการด าเนนิการ)

4. ตดิตัง้อปุกรณ์และใชง้าน

โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key Result) คา่เป้าหมาย
ผลงานตาม

คา่เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 6 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2562 - 31 มนีาคม 2563)

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่6 : สรา้งมหาวทิยาลยัขอนแกน่ใหเ้ป็นทีน่า่ท างาน (Best place to work)



โครงการ/กจิกรรม Key Result

ผูร้บัผดิชอบโครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key Result) คา่เป้าหมาย
ผลงานตาม

คา่เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 6 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2562 - 31 มนีาคม 2563)

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่6 : สรา้งมหาวทิยาลยัขอนแกน่ใหเ้ป็นทีน่า่ท างาน (Best place to work)

4 การพัฒนาบคุลากรใหส้ามารถท างานใน

สภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นดจิทัิล และพัฒนา 

Digital Literacy ของบคุลากร

• จ านวนบคุลากรทีไ่ดรั้บการพัฒนาในแตล่ะ

ปีและปฎบิตังิานไดจ้รงิ 

(คน)

300 379    จ านวน 379 คน ฝ่ายพัฒนามหาวทิยาลยัดจิทัิล ไดด้ าเนนิโครงการเพือ่พัฒนา

ศกัยภาพบคุลากรใหส้ามารถท างานในสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นดจิทัิล ดงันี้

1. จัดกจิกรรม KKU Digital Transformation 2020 (อยูร่ะหวา่งเตรยีมการ) 

2. การจัดกจิกรรม Digital Academy & Contest ซึง่เป็นกจิกรรมทีพั่ฒนาบคุลากรดา้น

ดจิทัิล ดว้ยวธิกีารลงมอืท าจรงิ และสามารถสรา้งผลงานเพือ่เขา้ประกวดได ้โดยพบวา่มผีู ้

ไดรั้บการพัฒนาจ านวน 312 คน โดยสามารถสรา้งผลงานดจิทัิลไดจ้ านวน 94 ผลงาน 

3. อบรมเชงิปฎบิตักิารในลกัษณะ On-The-Job-Training และมกีารทดสอบความรู ้

ความสามารถ หรอื การน าไปใชง้านจรงิในการท างาน     

    - การอบรมเชงิปฏบิตักิารเครือ่งมอืดจิทัิลเฉพาะส าหรับการท างาน           

    - การอบรม Microsoft Power BI ขัน้สงู (DAX Advance) วนัที ่18-19 กมุภาพันธ ์

2563 จ านวน 52 คน           

    - การอบรม Microsoft Power BI ขัน้พืน้ฐาน (เจา้หนา้ทีก่ารเงนิ แผน บคุคล และ

ประกันคณุภาพ) วนัที ่23 มกราคม 2563 จ านวน 15 คน

    - การอบรม Microsoft Power BI ขัน้พืน้ฐาน วนัที ่10 มนีาคม 2563 จ านวน 45 คน    

       

    - การอบรม Microsoft Power BI ขัน้พืน้ฐาน วนัที ่1 เมษายน 2563 จ านวน 45 คน    

       

    - การอบรม Microsoft Power BI ขัน้พืน้ฐาน วนัที ่8 เมษายน 2563 จ านวน 45 คน    

   

    - การอบรม Microsoft Power BI ขัน้พืน้ฐาน วนัที ่29 เมษายน 2563 จ านวน 45 คน

4. การอบรมบคุลากรกองสือ่สารองคก์ร เรือ่ง "พัฒนาทักษะการโพสขา่วบนเว็บไซต์

มหาวทิยาลยั" วนัที ่12 ธันวาคม 2562 ผูเ้ขา้รว่มจ านวน 12 คน

5. สมัมนาเครอืขา่ยประชาสมัพันธ ์หัวขอ้ "การใชง้าน KKU Workplace" วนัที ่19 

ธันวาคม 2562 ผูเ้ขา้รว่มจ านวน 45 คน

6. การอบรมเครอืขา่ยประชาสมัพันธ ์เรือ่ง "พัฒนาทักษะการโพสขา่วบนเว็บไซต์

มหาวทิยาลยั" วนัที ่24 ธันวาคม 2562 ผูเ้ขา้รว่มจ านวน 25 คน

7. การอบรม "การจัดการเรยีนการสอนผา่น Virtual Classroom ดว้ย Google Hangouts 

Meet และ Microsoft Teams" วนัที ่12 มกราคม 2563 ผูเ้ขา้รว่มจ านวน 300 คน

8. การอบรม "Virtual Training เทคโนโลยสี าหรับการเอางานไปท าทีบ่า้น (Work from 

Home)" วนัที ่17 มนีาคม 2563 ผูเ้ขา้รว่มจ านวน 220 คน

9. การอบรม "[Virtual Training] Work from Home in Practice" วนัที ่27 มนีาคม 2563

 ผูเ้ขา้รว่มจ านวน 270 คน

รอง

อธกิารบดี

ฝ่ายพัฒนา

มหาวทิยาลยั

ดจิทัิล

กลยทุธท์ ี ่2 การเพิม่ประสทิธภิาพระบบการจดัการสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์

5 การบรหิารจัดการสวสัดกิารและคา่ตอบแทน

ใหม้ปีระสทิธภิาพ

• รอ้ยละความพงึพอใจของบคุลากร 

(ดา้นสวสัดกิาร คา่ตอบแทน ความกา้วหนา้)

79    อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ รอง

อธกิารบดี

ฝ่าย

ทรัพยากร

บคุคล
6 การสง่เสรมิความกา้วหนา้ในอาชพี

7 การยกยอ่ง เชดิชเูกยีรตบิคุลากร



โครงการ/กจิกรรม Key Result

ผูร้บัผดิชอบโครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key Result) คา่เป้าหมาย
ผลงานตาม

คา่เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 6 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2562 - 31 มนีาคม 2563)

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่6 : สรา้งมหาวทิยาลยัขอนแกน่ใหเ้ป็นทีน่า่ท างาน (Best place to work)

กลยทุธท์ ี ่3 การสรา้งความผกูพนักบับคุลากรอยา่งเป็นระบบ

8 การพัฒนาศกัยภาพและเพิม่ขดี

ความสามารถของบคุลากร

• รอ้ยละความผกูพันของบคุลากร 72 รอง

อธกิารบดี

ฝ่าย

ทรัพยากร
9 การพัฒนาและสง่เสรมิการสรา้งผลงานทาง

วชิาการ

10 การสง่เสรมิคา่นยิมและจติวญิญาณของ

มหาวทิยาลยัขอนแกน่

กลยทุธท์ ี ่4 การจดัการความรูแ้ละการเรยีนรูข้ององคก์ร

11 การสรา้งเครอืขา่ยการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ับ

หน่วยงานทัง้ในและนอกมหาวทิยาลยั

• จ านวนการใชป้ระโยชนจ์ากการจัดการ

ความรูส้ะสม 

(เรือ่ง)

12    อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ รอง

อธกิารบดี

ฝ่าย

ทรัพยากร

บคุคล

12 การจัดการความรูแ้ละคน้หาการปฏบิตัทิีเ่ป็น

เลศิ

12

13 การขยายผลและใชป้ระโยชนจ์ากองค์

ความรูอ้ยา่งเป็นระบบทีม่ปีระสทิธภิาพ

12

   ฝ่ายทรัพยากรบคุคลอยูร่ะหวา่งการด าเนนิโครงการ ดงันี้

1. โครงการพัฒนาทักษะศกัยภาพบคุลากรใหพ้รอ้มตอ่การท างานในอนาคตประเภทสาย

สนับสนุน มข. (Future skill Development) 

2. โครงการอบรมและพัฒนาสมรรถนะของสายวชิาการ อาจารยใ์หม่

3. อดุหนุนกจิกรรมโครงการขบัเคลือ่นความสขุบคุลากรมหาวทิยาลยัขอนแกน่ (KKU 

Happy Best Place to work)  

4. อดุหนุนการตดิตามประเมนิผลกจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพการออกก าลงักายบคุลากร

มหาวทิยาลยัขอนแกน่



โครงการ/กจิกรรม Key Result

กลยทุธท์ ี ่1 สรา้งมหาวทิยาลยัสเีขยีวดว้ยนโยบาย 5G (Green campus initiative)

1 ผลกัดนันโยบาย Green campus ผา่น

กระบวนการ 5G แบบมสีว่นรว่มของบคุลากร

และนักศกึษา

• รอ้ยละความพงึพอใจของนักศกึษาและ

บคุลากรตอ่การจัดสภาพแวดลอ้มของ

มหาวทิยาลยั 2 (ดา้นภมูทัิศน/์

สภาพแวดลอ้ม)

80    อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ รองอธกิารบดฝ่ีาย

โครงสรา้งพืน้ฐาน

และสิง่แวดลอ้ม

2 การปรับปรงุและพัฒนาระบบกายภาพของ

มหาวทิยาลยัเพือ่ใหเ้กดิการอนุรักษ์พลงังาน

3 การศกึษาและพัฒนารปูแบบการบรหิาร

จัดการระบบโครงสรา้งพืน้ฐานทีส่ะทอ้นถงึ

ความรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม

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

4 สรา้งพืน้ทีส่เีขยีวทีม่คีวามหลากหลายของ

พชืพรรณ โดยออกแบบกระจายใหท่ั้วทัง้

มหาวทิยาลยั

• รอ้ยละพืน้ทีส่เีขยีวและสวนสาธารณะที่

สามารถใชป้ระโยชนร์ว่มกันทัง้ทางดา้น

สนัทนาการ กฬีา อทุยานเรยีนรูแ้ละการ

เรยีนรูท้างธรรมชาต ิศลิปวฒันธรรม ตอ่

จ านวนพืน้ทีทั่ง้หมด

53    อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ รองอธกิารบดฝ่ีาย

โครงสรา้งพืน้ฐาน

และสิง่แวดลอ้ม

5 ปรับปรงุพืน้ทีป่่าเสือ่มโทรมใหเ้ป็นพืน้ทีท่ีม่ ี

ความหลากหลายของพรรณพชื

กลยทุธท์ ี ่3 การสรา้งสนุทรยีภาพใหเ้กดิข ึน้ในมหาวทิยาลยั (Aesthetic zone)

6 จัดใหม้ลีานกจิกรรมในดา้นตา่ง ๆ ● จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร (คน/เดอืน) 600    อยูร่ะหวา่งด าเนนิการกอ่สรา้งเพือ่ปรับปรงุพัฒนาลานกจิกรรมจ านวน 2 โครงการ 

งบประมาณรวม 30,000,000 บาท  ประกอบดว้ย

1. โครงการปรับปรงุลานกจิกรรมบรเิวณหนา้หอพักชายที ่27 งบประมาณ 10,000,000 

บาท

2. กอ่สรา้งและซอ่มแซมสถานกฬีา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวดัขอนแกน่ 

งบประมาณ   20,000,000 บาท (อยูร๋ะหวา่งประกาศเชญิชวน)

รองอธกิารบดฝ่ีาย

โครงสรา้งพืน้ฐาน

และสิง่แวดลอ้ม

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่7 : สรา้งมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นทีน่า่อยู ่(Great Place to Live)

โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key Result)
คา่

เป้าหมาย

ผลงาน

ตามคา่

เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 6 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2562 - 31 มนีาคม 2563) ผูร้บัผดิชอบ



โครงการ/กจิกรรม Key Result

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่7 : สรา้งมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นทีน่า่อยู ่(Great Place to Live)

โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key Result)
คา่

เป้าหมาย

ผลงาน

ตามคา่

เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 6 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2562 - 31 มนีาคม 2563) ผูร้บัผดิชอบ

7 เพิม่พืน้ทีอ่อกก าลงักายใหม้ากและ

หลากหลายขึน้

● จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร (คน/เดอืน) 600    อยูร่ะหวา่งด าเนนิการกอ่สรา้งเพือ่ปรับปรงุพัฒนาพืน้ทีอ่อกก าลงักาย จ านวน 6 โครงการ

 งบประมาณรวม 111,300,000 บาท  ประกอบดว้ย

1. ปรับปรงุถนนพืน้ทีโ่ซนวทิยาศาสตรส์ขุภาพ งบประมาณ 22,000,000 บาท  (อยู่

ระหวา่งการกอ่สรา้ง)

2. ปรับปรงุระบบจัดการน ้าผวิดนิ (อา่งเก็บน ้าศนูยแ์พทย ์7 และบงึสฐีานฝ่ังตะวนัตก) 

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวดัขอนแกน่   งบประมาณ  35,400,000 บาท 

(อยูร่ะหวา่งประกาศราคากลาง)

3. ปรับปรงุถนนมอดนิแดง จากสามแยก รปภ. ถงึประต ู9 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

ขอนแกน่ จังหวดัขอนแกน่  งบประมาณ 27,500,000 บาท (อยูร่ะหวา่งประกาศเชญิชวน)

4. โครงการปรับปรงุถนนและเพิม่ทางจักรยานถนนสาย 105 บรเิวณศนูยแ์พทย ์6 และ 7  

 งบประมาณ 11,000,000 บาท (อยูร่ะหวา่งขออนุมัตริาคากลาง)

5. โครงการปรับปรงุเสน้ทางวิง่เสน้ทางจักรยาน จากหนา้ตกึอธกิารบดถีงึหนา้ศนูยป์ระชมุ

อเนกประสงคก์าญจนาภเิษก (ปรับปรงุเสน้ทางวิง่เดมิ เพิม่เสน้ทางจักรยาน และระบบ

ไฟฟ้า) งบประมาณ 15,400,000 บาท (อยูร่ะหวา่งขออนุมัตริาคากลาง)

6. กอ่สรา้งและซอ่มแซมสถานกฬีา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวดัขอนแกน่ 

  งบประมาณ 20,000,000 บาท (อยูร่ะหวา่งประกาศเชญิชวน)

รองอธกิารบดฝ่ีาย

โครงสรา้งพืน้ฐาน

และสิง่แวดลอ้ม

8 สรา้งบรเิวณทีจ่ะเป็นสญัลกัษณ์ของ

มหาวทิยาลยั

• จ านวนพืน้ที/่บรเิวณทีแ่สดงถงึสญัลกัษณ์

ของ มข.

ออกแบบ

การสรา้ง

อยูร่ะหวา่งการรา่งขอ้ก าหนดการจา้งทีป่รกึษาจัดท าผังแมบ่ท มหาวทิยาลยัขอนแกน่ รองอธกิารบดฝ่ีาย

โครงสรา้งพืน้ฐาน

และสิง่แวดลอ้ม

9 ปรับปรงุสภาพแวดลอ้มและสิง่อ านวยความ

สะดวกทกุรปูแบบใหม้คีวามเหมาะสมและ

สามารถสรา้งแรงจงูใจในการประกอบ

กจิกรรมและปฏบิตังิานได ้

● รอ้ยละความพงึพอใจของบคุลากรและ

นักศกึษาตอ่การจัดสภาพแวดลอ้ม

80 อยูร่ะหวา่งการออกแบบแบบสอบถามใหเ้หมาะสม และครอบคลมุ รองอธกิารบดฝ่ีาย

โครงสรา้งพืน้ฐาน

และสิง่แวดลอ้ม

10 การปรับปรงุอาคารสถานทีใ่หเ้หมาะสม

ส าหรับคนทกุกลุม่ (Universal Design)

• จ านวนอาคารสถานทีท่ีไ่ดรั้บการปรับปรงุ

แตล่ะปี

3 อยูร่ะหวา่งด าเนนิโครงการปรับปรงุอาคารสถานทีใ่หม้เีหมาะสมกับผูใ้ชบ้รกิารทกุกลุม่ จ านวน 5 โครงการ งบประมาณรวม 62,818,000 บาท
1.ปรับปรงุซอ่มแซมหอพักนักศกึษาชายที ่10  งบประมาณ 16,600,000 บาท (อยูร่ะหวา่งประกาศเชญิชวน)
2.ปรับปรงุซอ่มแซมหอพักนักศกึษาชายที ่11  งบประมาณ 16,600,000 บาท (อยูร่ะหวา่งประกาศเชญิชวน)
3.ปรับปรงุซอ่มแซมหอพักนักศกึษาหญงิที ่26 งบประมาณ  23,500,000 บาท (อยูร่ะหวา่งประกาศเชญิชวน)
4.โครงการปรับปรงุอาคารสริคิณุากร มหาวทิยาลยัขอนแกน่ ใหเ้หมาะสมกับคนทกุลุม่   งบประมาณ 2,563,000 บาท (ประกาศผูรั้บจา้ง 22 เม.ย. 63)
5.โครงการปรับปรงุแฟลตทีพั่กอาศยัทีเ่สือ่มโทรม-แฟลตนพเกา้  งบประมาณ  3,555,000 บาท (สง่พัสดดุ าเนนิการ)รองอธกิารบดฝ่ีาย

โครงสรา้งพืน้ฐาน

และสิง่แวดลอ้ม

กลยทุธท์ ี ่4 การจดัการอาคารสถานทีแ่ละบา้นพกัทีเ่ส ือ่มโทรม (Residential renovation)

11 ปรับปรงุอาคารสถานที ่และทีพั่กอาศยัที่

เสือ่มโทรม

• รอ้ยละความพงึพอใจของนักศกึษาและ

บคุลากรตอ่การจัดสภาพแวดลอ้มของ

มหาวทิยาลยั 2 (ดา้นภมูทัิศน/์

สภาพแวดลอ้ม)

80    อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ รองอธกิารบดฝ่ีาย

โครงสรา้งพืน้ฐาน

และสิง่แวดลอ้ม

12 การปรับปรงุดา้นทีพั่กอาศยั และ

สาธารณูปโภคใหแ้กบ่คุลากร นักศกึษา ได ้

อยา่งเพยีงพอ และมปีระสทิธภิาพ



โครงการ/กจิกรรม Key Result

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่7 : สรา้งมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นทีน่า่อยู ่(Great Place to Live)

โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key Result)
คา่

เป้าหมาย

ผลงาน

ตามคา่

เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 6 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2562 - 31 มนีาคม 2563) ผูร้บัผดิชอบ

13 การปรับปรงุป้ายบอกสถานทีต่า่ง ๆ ภายใน

มหาวทิยาลยัใหม้ลีกัษณะเดยีวกันทัง้

มหาวทิยาลยั

14 การวเิคราะห ์และการบรูณาการการใช ้

ประโยชนอ์าคารสถานทีอ่ยา่งมี

ประสทิธภิาพและปลอดภัยตอ่ผูใ้ชง้าน

กลยทุธท์ ี ่5 จดัระบบรกัษาความปลอดภยัทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยน าระบบเทคโนโลยแีหง่อนาคตมาใช ้(Smart security)

15 วางระบบรักษาความปลอดภัยโดยการน า

เทคโนโลยมีาใช ้เชน่ การใชก้ลอ้งวงจรปิด 

และใชโ้ปรแกรมตดิตามตวัผูก้ระท าผดิให ้

ครบทกุพืน้ทีเ่สีย่ง

(1) จ านวนกลอ้งวงจรปิดทีส่ามารถ

ประมวลผลขอ้มลูได ้(สะสม)

50 90    จ านวน 90 ตวั ฝ่ายรักษาความปลอดภัยวางระบบรักษาความปลอดภัยโดยการน า

เทคโนโลยมีาใช ้เชน่ การใชก้ลอ้งวงจรปิด และใชโ้ปรแกรมตดิตามตวัผูก้ระท าผดิใหค้รบ

ทกุพืน้ทีเ่สีย่งและการตดิตัง้ระบบบนัทกึการเขา้ออกมหาวทิยาลยัแบบอัตโนมัตโิดยใช ้

เทคโนโลย ีimage processing

จากเดมิปีงบประมาณ 2561 มจี านวนกลอ้งจ านวน 860 ตวั

   ในปีงบประมาณ 2562 – กมุภาพันธ ์2563 สามารถตดิตัง้เพิม่เตมิใชง้านไดส้มบรูณ์ 

เพิม่อกี 90 ตวั

1. ตดิตัง้เพิม่เตมิก ากับ ดแูลระบบกลอ้งวงจรปิด คณะเศรษฐศาสตร ์จ านวน 5 ตวั

2. ตดิตัง้เพิม่เตมิก ากับ ดแูลระบบกลอ้งวงจรปิด สนามกฬีา อัฒจรรย ์สระวา่ยน ้า กองการ

กฬีา จ านวน11 ตวั

3. ตดิตัง้เพิม่เตมิก ากับ ดแูลระบบกลอ้งวงจรปิด คณะศลิปกรรมศาสตร ์จ านวน 22 ตวั

4. ตดิตัง้เพิม่เตมิก ากับ ดแูลระบบกลอ้งวงจรปิด ประตเูขา้ – ออกแฟลตบคุลากร 12 แหง่ 

จ านวน 40 ตวั

5. ตดิตัง้เพิม่เตมิก ากับ ดแูลระบบกลอ้งวงจรปิด สถาบนัภาษา จ านวน 22 ตวั

   รวมตดิตัง้เพิม่ 90 ตวั คา่เป้าหมาย 50 ตวั มากกวา่คา่เป้าหมาย 40 ตวั  คดิเป็นเพิม่ขึน้ 

80 % จากคา่เป้าหมาย

   อกีทัง้ในปีงบประมาณ 2563 อยูร่ะหวา่งตดิตัง้ตามสญัญาเลขที ่สธ.15/2563 ลงวนัที ่

14 มกราคม 2563 ระยะเวลาการด าเนนิการ วนัที ่12 กุมุภาพันธ ์2563 ถงึ วนัที ่10 

พฤษภาคม 2563 รวม 90 วนั นัน้ โดยใชโ้ปรแกรมตดิตามตวัผูก้ระท าผดิใหค้รบทกุพืน้ที่

เสีย่งและการตดิตัง้ระบบบนัทกึการเขา้ออกมหาวทิยาลยัแบบอัตโนมัตโิดยใชเ้ทคโนโลย ี

image processing

1. ศนูยอ์าหารและบรกิาร 1 คอมเพล็กซ ์จ านวน 63 ตวั

2. ศนูยอ์าหารและบรกิาร 2 โรงชาย จ านวน 25 ตวั
(2) จ านวนอบุตักิารณ์กรณีของการถกู

โจรกรรมลดลง

< 3

กลยทุธท์ ี ่6 จดัระบบจราจรใหมใ่หม้กีาร Zoning โดยพยายามแยกถนนเพือ่การสญัจรหลกัออกจากถนนแขนงยอ่ยทีเ่ขา้สูพ่ ืน้ทีก่ารศกึษา พืน้ทีก่ารบรกิาร

ผูช้ว่ยอธกิารบดี

ฝ่ายรักษาความ

ปลอดภัย



โครงการ/กจิกรรม Key Result

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่7 : สรา้งมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นทีน่า่อยู ่(Great Place to Live)

โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key Result)
คา่

เป้าหมาย

ผลงาน

ตามคา่

เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 6 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2562 - 31 มนีาคม 2563) ผูร้บัผดิชอบ

16 การศกึษา และปรับปรงุระบบจราจร และ

สถานทีจ่อดรถรว่มของบคุลากรและนักศกึษา

• รอ้ยละความพงึพอใจของนักศกึษาและ

บคุลากรตอ่การจัดการสภาพแวดลอ้มของ

มหาวทิยาลยั 3 

(ระบบจราจร)

80    อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ รองอธกิารบดฝ่ีาย

โครงสรา้งพืน้ฐาน

และสิง่แวดลอ้ม

17 การศกึษา และพัฒนาระบบการจราจร

ภายในพืน้ทีเ่ขตการศกึษา และการก าหนด

พืน้ทีท่ีร่ถไมส่ามารถเขา้ได ้(Car free zone)

18 การพัฒนาดา้นกายภาพของพืน้ทีร่ะหวา่ง

อาคารในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ใหม้คีวาม

ตอ่เนือ่ง และเหมาะสมตอ่การเดนิเทา้ หรอื

การใชจั้กรยาน

กลยทุธท์ ี ่7 เนน้นโยบายอนรุกัษพ์ลงังาน และสิง่แวดลอ้ม และผลกัดนัใหเ้กดิการด าเนนิการท ัว่ท ัง้มหาวทิยาลยั

19 การอนุรักษ์พลงังานโดยการใชพ้ลงังาน

แสงอาทติยแ์ละอปุกรณ์ประหยัดพลงังาน 

พรอ้มตดิตัง้ระบบอปุกรณ์ตดิตามการใช ้

พลงังานแบบเรยีลไทม์

• รอ้ยละของปรมิาณไฟฟ้าทีป่ระหยัดไดจ้าก

โครงการอนุรักษ์พลงังานเพิม่ขึน้เทยีบกับ

การใชพ้ลงังานของปีทีผ่า่นมาลดลง

ลดลงรอ้ย

ละ 2

   อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ รองอธกิารบดฝ่ีาย

โครงสรา้งพืน้ฐาน

และสิง่แวดลอ้ม

20 การจัดการขยะ ลดการใชพ้ลาสตกิทกุ

ประเภท การคดัแยกขยะและการน ากลบัมา

ใชใ้หม่

• รอ้ยละของปรมิาณขยะทีเ่กดิขึน้ใน

มหาวทิยาลยัในแตล่ะวนัไดรั้บการจัดการ

ทัง้หมด และของเสยีทีน่ ากลบัมาใชใ้หม่

37    อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ รองอธกิารบดฝ่ีาย

โครงสรา้งพืน้ฐาน

และสิง่แวดลอ้ม

กลยทุธท์ ี ่8 สรา้งเสถยีรภาพระบบสาธารณูปโภค

21 สรา้งมาตรการในการลดเหตไุฟฟ้าลดัวงจร • จ านวนครัง้ของการเกดิเหตไุฟฟ้าลดัวงจร

จากสตัวแ์ละปัจจัยทางธรรมชาติ

50    อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ รองอธกิารบดฝ่ีาย

โครงสรา้งพืน้ฐาน

และสิง่แวดลอ้ม

22 สง่เสรมิการลดการใชน้ ้าดบิ และน ้าประปา

ในกจิกรรมของมหาวทิยาลยั

• รอ้ยละของปรมิาณน ้าทีผ่า่นการบ าบดัแลว้

มาใชป้ระโยชน์

60    อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ รองอธกิารบดฝ่ีาย

โครงสรา้งพืน้ฐาน

และสิง่แวดลอ้ม



โครงการ/กจิกรรม Key Result

กลยทุธท์ ี ่1 การพฒันาและวจิยัเชงิลกึดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

1 ยกระดบัส ำนักเทคโนโลยสีำรสนเทศใหเ้ป็น 

ICT Research center

• จ ำนวนผลงำนวจัิย/สิง่ประดษิฐ/์นวตักรรม

ดำ้น Digital technology (เรือ่ง)

3 5    จ ำนวน 5 ผลงำน ฝ่ำยพัฒนำมหำวทิยำลยัดจิทัิล ด ำเนนิกำร ดงันี้

1. Payment Hub (https://payment-hub.kku.ac.th) มหำวทิยำลยัโดยฝ่ำยพัฒนำ

มหำวทิยำลยัดจิทัิล และส ำนักเทคโนโลยสีำรสนเทศ รว่มพัฒนำระบบสำรสนเทศในกำร

รับช ำระเงนิผำ่นชอ่งทำงออนไลนผ์ำ่น QR Payment สำมำรถเชือ่มตอ่กับระบบ

สำรสนเทศอืน่ ๆ ทีต่อ้งกำรรับช ำระเงนิไดง้ำ่ย ปัจจบุนัมรีะบบสำรสนเทศทีเ่ชือ่มโยงกับ 

Payment Hub เพือ่รับช ำระเงนิออนไลนห์ลำยระบบ อำท ิระบบจองหอพัก ระบบบรจิำค

เพือ่กำรศกึษำ ระบบสมัครในกำรรับบคุลำกรเขำ้ศกึษำ ระบบคนืเงนิยมื (ด ำเนนิกำรเสร็จ

แลว้ และก ำลงัขยำยผล)

2. e-Receipt  มหำวทิยำลยัโดยฝ่ำยพัฒนำมหำวทิยำลยัดจิทัิล และส ำนักเทคโนโลยี

สำรสนเทศไดพั้ฒนำระบบออกใบเสร็จอเิล็กทรอนกิส ์โดยใชม้ำตรฐำนทีก่ ำหนดโดย

ส ำนักงำนพัฒนำธรุกรรมทำงอเิล็กทรอนกิส ์และเป็นหนึง่ในหน่วยงำนน ำรอ่งในกำรใช ้

ใบเสร็จอเิล็กทรอนกิสร์ว่มกับ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (กพร.) 

ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดจิทัิล และ ส ำนักงำนพัฒนำธรุกรรมทำงอเิล็กทรอนกิส ์

(ด ำเนนิกำรเสร็จแลว้ และก ำลงัขยำยผล)

3. ระบบรักษำควำมปลอดภัยไซเบอรส์ ำหรับบคุลำกร (https://pass.kku.ac.th/) เป็น

กำรน ำโปรแกรม Bitwarden มำตดิตัง้และสง่เสรมิกำรใชง้ำน เพือ่ลดกำรใชร้หัสผำ่นซ ำ้กัน

ในหลำย ๆ บรกิำรออนไลน ์(ด ำเนนิกำรแลว้เสร็จ อยูร่ะหวำ่งกำรสง่เสรมิกำรใช)้

4. ระบบสรำ้งลงิคส์ัน้ (https://kku.world/) เป็นระบบ URL Shorten สรำ้งลงิคส์ัน้ทีส่ ือ่

ถงึองคก์ร (Branding) (ด ำเนนิกำรเสร็จแลว้)

5. KKU Digital ID พัฒนำระบบกำรออก และสง่มอบ Digital ID ส ำหรับบคุลำกรทกุคน 

(ด ำเนนิกำรแลว้เสร็จ)

6. ระบบจองขอใชโ้ปรแกรมลขิสทิธิก์ลำง Acrobat Creative Cloud และ Zoom Video 

Conferencing (https://app-reserve.kku.ac.th) (ด ำเนนิกำรแลว้เสร็จ)

รอง

อธกิำรบดี

ฝ่ำยพัฒนำ

มหำวทิยำลยั

ดจิทัิล

กลยทุธท์ ี ่2 การบม่เพาะภายในเพือ่สง่เสรมิใหเ้กดินวตักรรมทางดจิทิลั

2 กำรบม่เพำะภำยใน เพือ่ใหเ้กดิ Internal 

Startup จำกนักวจัิย บคุลำกร และนักศกึษำ

• จ ำนวน Startup ทีเ่กดิขึน้ใหมใ่นแตล่ะปี 

(รำย)

8    อยูใ่นระหวำ่งด ำเนนิกำร รอง

อธกิำรบดี

ฝ่ำย

นวตักรรมและ

วสิำหกจิกลยทุธท์ ี ่3 การประสานกบัหนว่ยงานภายนอกเพือ่สรา้งนวตักรรมดา้นดจิทิลั

3 สรำ้งควำมรว่มมอืกับภำครัฐและเอกชนใน

กำรพัฒนำนวตักรรมดำ้นเทคโนโลยี

สำรสนเทศ (Partnership in Social & 

business ICT solutions)

• จ ำนวนโครงกำร ICT solutions ทีม่คีวำม

รว่มมอืระหวำ่งมหำวทิยำลยักับหน่วยงำน

ภำยนอก

15    อยูใ่นระหวำ่งด ำเนนิกำร รอง

อธกิำรบดี

ฝ่ำยพัฒนำ

มหำวทิยำลยั

ดจิทัิล

กลยทุธท์ ี ่4 การพฒันาระบบการท างานและการเรยีนรูด้ว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่8 : ปรบัเปลีย่นองคก์รใหก้า้วเขา้สูย่คุดจิทิลั (Digital Transformation)

โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key Result) คา่เป้าหมาย
ผลงานตามคา่

เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 6 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2562 - 31 มนีาคม 2563)
ผูร้บัผดิชอบ



โครงการ/กจิกรรม Key Result

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่8 : ปรบัเปลีย่นองคก์รใหก้า้วเขา้สูย่คุดจิทิลั (Digital Transformation)

โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key Result) คา่เป้าหมาย
ผลงานตามคา่

เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 6 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2562 - 31 มนีาคม 2563)
ผูร้บัผดิชอบ

4 พัฒนำระบบงำนแบบไรก้ระดำษใน

กระบวนกำรท ำงำนทำงธรุกำร กำรเรยีนกำร

สอน

• จ ำนวนงำนสะสมทีไ่ดรั้บกำรพัฒนำใหม่

หรอืปรับปรงุ (Digital Workflow)

3 13    จ ำนวน 13 กระบวนกำร ฝ่ำยพัฒนำมหำวทิยำลยัดจิทัิลพัฒนำกระบวนงำนดจิทัิล เป็น

กำรด ำเนนิกำรเกีย่วกับกำรน ำเทคโนโลยดีจิทัิลมำประยกุตใ์ชใ้นกระบวนงำน เพือ่ลดกำร

ใชก้ระดำษ และ ลดกำรใชเ้งนิสด ซึง่ท ำใหส้ำมำรถลดกำรท ำงำนและประหยัดคำ่ใชจ้ำ่ย

ในกำรท ำงำน สำมำรถแบง่เป็นดำ้น ๆ และรำยกำรทีด่ ำเนนิกำรแลว้เสร็จแลว้ ไดด้งัตอ่ไปนี้

1. ดำ้นกำรพัฒนำระบบ Digital Process Automation หรอื Robotic Process 

Automation (อยูร่ะหวำ่งกำรตรวจรับ)

    - ระบบเดนิทำงไปรำชกำรออนไลน ์เวอรช์ัน่ 1

    - ระบบกำรจัดท ำค ำของบประมำณประจ ำปีของสว่นงำน

    - ระบบบนัทกึและจัดเก็บเอกสำรหลกัฐำนตำ่ง ๆ ในรปูแบบอเิล็กทรอนกิส์

2. ดำ้นกำรพัฒนำระบบกำรจำ่ยเงนิออนไลน์

    - คำ่ธรรมเนยีมหอพักนักศกึษำ

    - ขอนแกน่มำรำธอน

    - กำรบรจิำคเพือ่กำรศกึษำทกุกำรบรจิำคของมหำวทิยำลยั

    - คำ่ธรรมเนยีมกำรสมัครรับบคุคลเขำ้ศกึษำระดบัปรญิญำตร ีมหำวทิยำลยัขอนแกน่

    - คำ่ธรรมเนยีมกำรประเมนิจรยิธรรมกำรวจัิยในมนุษย์

3. ดำ้นกำรจัดท ำเอกสำรอเิล็กทรอนกิส์

    - เอกสำรกำรประชมุสภำมหำวทิยำลยั

    - เอกสำรกำรประชมุกรรมกำรบรหิำรมหำวทิยำลยั

    - เอกสำรกำรประชมุคณะกรรมกำรบรหิำรงำนบคุคล

    - ใบเสร็จรับเงนิอเิล็กทรอนกิส์

    - หนังสอืรับรองกำรหักภำษี ณ ทีจ่ำ่ย

    - ใบรับรองอเิล็กทรอนกิส ์(Digital ID)

รอง

อธกิำรบดี

ฝ่ำยพัฒนำ

มหำวทิยำลยั

ดจิทัิล

5 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพือ่กำรบรหิำร

จัดกำร เชน่ ระบบบญัช ีระบบกำรเงนิ ระบบ

กำรพัสด ุระบบบคุลำกร และระบบกำรจัด

กำรศกึษำ ทีเ่ชือ่มโยงระบบขอ้มลูถงึกันและ

ใชง้ำนรว่มกันไดทั้ง้หมด

• จ ำนวนระบบทีไ่ดรั้บกำรพัฒนำสะสม 2 ทีป่รกึษำได ้

เขำ้มำ

ด ำเนนิกำร

เก็บขอ้มลูแลว้

ณ วนัที ่20 กมุภำพันธ ์63 ไดม้กีำรจัดท ำขอ้ก ำหนดกำรจำ้งทีป่รกึษำของกำรด ำเนนิกำร

ระยะที ่1 เรยีบรอ้ยแลว้ และน่ำจะมทีมีทีป่รกึษำเขำ้มำด ำเนนิกำรทบทวนกระบวนกำร

ท ำงำน รวบรวมขอ้ก ำหนด และจัดท ำรำ่งขอ้ก ำหนดส ำหรับระบบสำรสนเทศกลำงตัง้แต่

เดอืนมนีำคม เป็นตน้ไป และน่ำจะเสร็จสิน้ภำยใน 6 เดอืน

รอง

อธกิำรบดี

ฝ่่ำยบรหิำร



โครงการ/กจิกรรม Key Result

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่8 : ปรบัเปลีย่นองคก์รใหก้า้วเขา้สูย่คุดจิทิลั (Digital Transformation)

โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key Result) คา่เป้าหมาย
ผลงานตามคา่

เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 6 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2562 - 31 มนีาคม 2563)
ผูร้บัผดิชอบ

6 พัฒนำระบบขอ้มลูสำรสนเทศเพือ่วำงแผน

กำรตลำด เชน่ กำรเรยีนรูต้ลอดชวีติ กำร

รับเขำ้นักศกึษำและบคุลำกร ศษิยเ์กำ่

สมัพันธ ์เป็นตน้

(1) จ ำนวนระบบ Business Intelligence 

เพือ่สนับสนุนกำรวำงแผนและกำรบรหิำร

จัดกำร

4 7    จ ำนวน 7 ระบบ ฝ่ำยพัฒนำมหำวทิยำลยัดจิทัิล ด ำเนนิกำรพัฒนำระบบ Business 

Intelligence ดงันี้

1. รวบรวมฐำนขอ้มลูจ ำนวน 5 ฐำนขอ้มลู และสรำ้ง KKU Data Warehouse ประกอบดว้ย

 ขอ้มลูบคุลำกร ขอ้มลูนักศกึษำ ขอ้มลูงำนวจัิย ขอ้มลูกำรเงนิกำรคลงั และขอ้มลู

เซนเซอรต์ำ่ง ๆ เป็นตน้

2. จัดแบง่ขอ้มลูเพือ่ใชง้ำนวเิครำะหใ์นลกัษณะขอ้มลูนรินำม (ด ำเนนิกำรแลว้)

3. จัดท ำ Dashboard เพือ่เป็น Business Intelligence แลว้จ ำนวน ระบบ ประกอบดว้ย

  3.1) ดำ้นกำรจัดกำรศกึษำ

    - BI ขอ้มลูพืน้ฐำนนักศกึษำ

    - BI ขอ้มลูกำรลงทะเบยีน

    - BI ขอ้มลูคำ่ธรรมเนยีมกำรศกึษำ

    - BI ขอ้มลูหลกัสตูร

  3.2) ดำ้นบคุลำกร

    - BI ขอ้มลูพืน้ฐำนบคุลำกร

  3.3) ดำ้นกำรเงนิกำรคลงั

    - BI ขอ้มลูเงนิยมืทดรองจำ่ย

    - BI ขอ้มลูกำรจำ่ยเงนิผำ่น KKU Payment Hub

รอง

อธกิำรบดี

ฝ่ำยพัฒนำ

มหำวทิยำลยั

ดจิทัิล

(2) รอ้ยละของนักศกึษำใหมน่อกภมูภิำค

เพิม่ขึน้ เทยีบกับปี 2561

เพิม่ข ึน้รอ้ยละ

 2

   อยูใ่นระหวำ่งด ำเนนิกำร

(3) รอ้ยละของผูเ้รยีนในระบบเรยีนรูต้ลอด

ชวีติเพิม่ขึน้

5    อยูใ่นระหวำ่งด ำเนนิกำร

7 พัฒนำหลกัสตูรออนไลนเ์พือ่ตอบสนองกำร

เรยีนรูท้กุชว่งวยั

• จ ำนวนรำยวชิำหรอืหลกัสตูรออนไลน์ 2    อยูใ่นระหวำ่งด ำเนนิกำร รอง

อธกิำรบดี

ฝ่ำยพัฒนำ

มหำวทิยำลยั

ดจิทัิล



โครงการ/กจิกรรม Key Result

กลยทุธท์ ี ่1 การสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืกบัสถาบนัในตา่งประเทศเพือ่ยกระดบัดา้นการศกึษา วจิยั และบรกิาร (Global networking)

1 สรา้งความรว่มมอืกับมหาวทิยาลยัทีอ่ยูใ่น

อันดบั 1 ใน 400 ของโลกเพือ่ยกระดบั

มหาวทิยาลยัขอนแกน่ (Strategic MOU)

• จ านวนกจิกรรม/โครงการทีด่ าเนนิการตาม

 MOU กับมหาวทิยาลยัทีอ่ยูใ่นอันดบั 1 ใน 

400 ของโลก

40 อยูใ่นระหวา่งจัดท าประกาศหลกัเกณฑท์นุสนับสนุนการด าเนนิกจิกรรมรว่มกับสถาบนัชัน้

น าตา่งประเทศ โดยเอือ้ใหม้กีารท ากจิกรรมแบบออนไลน ์หรอืทางไกลไดด้ว้ย

ผูช้ว่ยอธกิารบดี

ฝ่ายการ

ตา่งประเทศ

กลยทุธท์ ี ่2 การด าเนนิการเพือ่การจดัอนัดบั World University Ranking ทีส่งูข ึน้

2 เพิม่คะแนนการส ารวจ (Survey data) ของ

สถาบนัจัดอันดบั

• ผลการจัดอันดบัของมข. โดยการจัด

อันดบัของ THE หรอื QS Ranking หรอื 

Academic Ranking อืน่ๆ

อันดบั 6 

ของ

ประเทศ 

165 ของ

เอเชยีหรอื

 800-

1,000 

ของโลก

QS 

Ranking

อันดบั 6 

ของ

ประเทศ 

160 ของ

เอเชยี และ

 

800-1,000

 ของโลก

THE 

Ranking

 - 1001+ 

World 

University 

Rankings 

2020

 - 101 - 

200th 

University 

Impact 

Ranking 

2020

 - 251 - 

300th 

Asia 

University 

QS Ranking

อันดบั 6 ของประเทศ 160 ของเอเชยี และ 800-1,000 ของโลก

THE Ranking

 - 1001+ World University Rankings 2020

 - 101 - 200th University Impact Ranking 2020

 - 251 - 300th Asia University Ranking 2019

- รองอธกิารบดี

ฝ่่ายบรหิาร

- รองอธกิารบดี

ฝ่ายการศกึษา

- รองอธกิารบดี

ฝ่ายวจัิยและ

บรกิารวชิาการ

- ผูช้ว่ยอธกิารบดี

ฝ่ายการ

ตา่งประเทศ

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่9 : การน ามหาวทิยาลยัสูค่วามเป็นนานาชาต ิ(Internationalization)

โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key Result)
คา่

เป้าหมาย

ผลงาน

ตามคา่

เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 6 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2562 - 31 มนีาคม 2563)
ผูร้บัผดิชอบ



โครงการ/กจิกรรม Key Result

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่9 : การน ามหาวทิยาลยัสูค่วามเป็นนานาชาต ิ(Internationalization)

โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key Result)
คา่

เป้าหมาย

ผลงาน

ตามคา่

เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 6 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2562 - 31 มนีาคม 2563)
ผูร้บัผดิชอบ

3 เพิม่ศกัยภาพของมหาวทิยาลยัโดยการ

ยกระดบังานวจัิยทีม่คีวามรว่มมอืกับ

มหาวทิยาลยัระดบัโลก เพือ่ยกระดบัการ

อา้งองิ (Citation)

• จ านวนสาขาวชิาของมข. ไดรั้บการจัด

อันดบัโดยการจัดอันดบัของ THE หรอื QS 

Ranking หรอื Academic Ranking อืน่ๆ

5 6    จ านวน 6 สาขาวชิา ฝ่ายการตา่งประเทศและกองการตา่งประเทศ ด าเนนิการ ดงันี

สาขาวชิาของมข. ทีไ่ดรั้บการจัดอันดบัโดยการจัดอันดบัของ QS Ranking จ านวน 6 

สาขา ไดแ้ก่

1. Agriculture & Forestry

2. Pharmacy & Phamacology

3. Medicine

4. Life Sciences and Medicine

5. Engineering - Mechanical

6. Biological Sciences

- รองอธกิารบดี

ฝ่่ายบรหิาร

- รองอธกิารบดี

ฝ่ายการศกึษา

- รองอธกิารบดี

ฝ่ายวจัิยและ

บรกิารวชิาการ

- ผูช้ว่ยอธกิารบดี

ฝ่ายการกลยทุธท์ ี ่3 สรา้งความรว่มมอืและการพฒันารว่มกนักบัประเทศในภมูภิาคอาเซยีน ท ัง้ดา้นการเรยีนการสอน การวจิยั การบรกิารวชิาการรวมถงึการรว่มสรา้งนวตักรรม

4 สรา้งความรว่มมอืและการพัฒนารว่มกันกับ

ภมูภิาคอาเซยีนและมหาวทิยาลยัใน

ตา่งประเทศ โดยเนน้มหาวทิยาลยัทีต่ดิ

อันดบัโลก และมหาวทิยาลยัในประเทศ

ใกลเ้คยีง

• รอ้ยละของจ านวนนักศกึษาตา่งชาตแิบบ 

Degree(Full-time) ทัง้ระดบั ป.ตร ีและ

ระดบับณัฑติศกึษาทีเ่พิม่ข ึน้ จากปี 2561 (E)

10.00 0.34

(*

เนือ่งจาก

ไดรั้บ

ผลกระทบ

ตาก

สถานการณ์

โรคระบาด)

   ทัง้นีร้วมแลว้ เป็นจ านวนประมาณ 590 คน ซึง่เพิม่ข ึน้ รอ้ยละ 0.34 ของ ปี 2561 (ปี 

2561 จ านวน 588 คน)

1) โครงการใหท้นุสนับสนุนบคุลากรจากประเทศในภมูภิาคอาเซยีนและอนุภมูภิาคลุม่

แมน่ ้าโขง(GMS) สนับสนุนทนุการศกึษาส าหรับบคุลากรจากประเทศในภมูภิาคอาเซยีน

และอนุภมูภิาคลุม่แมน่ ้าโขง(GMS)        

2) โครงการสนับสนุนทนุพระราชทานความชว่ยเหลอืแกร่าชอาณาจักรกัมพชูาดา้น

การศกึษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา สยามบรมราชกมุาร ี(ทนุพระเทพฯ) สนับสนุน

ทนุพระราชทานความชว่ยเหลอืแกร่าชอาณาจักรกัมพชูาดา้นการศกึษาในสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสดุา สยามบรมราชกมุาร ี(ทนุพระเทพฯ)        

3) โครงการสนับสนุนทนุการศกึษาใหก้ับมหาวทิยาลยัใน สปป.ลาวรว่มกับสถาบนั/องคก์ร

ภายนอก สนับสนุนทนุการศกึษาใหก้ับมหาวทิยาลยัใน สปป.ลาวรว่มกับสถาบนั/องคก์ร

ภายนอก        4) โครงการเพิม่สดัสว่นจ านวนนักศกึษาตา่งชาตเิชงิรกุ และ active 

recruitment รว่มงานนทิรรศการการศกึษา ณ ตา่งประเทศ อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และท า

กจิกรรมรว่มกับศษิยช์าวตา่งชาติ

ผูช้ว่ยอธกิารบดี

ฝ่ายการ

ตา่งประเทศ

กลยทุธท์ ี ่4 สรา้งความเป็นนานาชาตทิ ัง้ดา้นบคุลากร นกัศกึษา และสภาพแวดลอ้ม (Environment)



โครงการ/กจิกรรม Key Result

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่9 : การน ามหาวทิยาลยัสูค่วามเป็นนานาชาต ิ(Internationalization)

โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key Result)
คา่

เป้าหมาย

ผลงาน

ตามคา่

เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 6 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2562 - 31 มนีาคม 2563)
ผูร้บัผดิชอบ

5 สนับสนุนทนุการแลกเปลีย่นนักศกึษา ทัง้

สว่นทีอ่อกไปศกึษาตอ่ และสว่นทีเ่ขา้มา

ศกึษาตอ่ในมหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

(Outbound & Inbound exchange fund)

• รอ้ยละของจ านวนนักศกึษาตา่งชาตแิบบ 

non-degree ทัง้ Outbound และ Inbound 

ระดบั ป.ตรแีละระดบับณัฑติศกึษา ที่

เพิม่ข ึน้จากปี 2561

10 ประเมนิสิน้ปี รอ้ยละของจ านวนนักศกึษา non-degree ทัง้ Inbound และ Outbound ระดบั ป.ตรแีละ

ระดบับณัฑติศกึษาทีเ่พิม่ข ึน้จากปี 2561 ขอ้มลู ณ วนัที ่28 ก.พ.63 

Inbound จ านวน 688 คน

Outbound จ านวน 285 คน 

เปรยีบเทยีบขอ้มลูยอ้นหลงั

                      2561            2562        2563 (Quarter 1-2)

Inbound          1,431          1,467          688 

Outbound          590             783          285 

Total               2,021          2,250          973

หมายเหต ุ: 1) Inbound  ฝ่ายการตา่งประเทศไดส้นับสนุนการจัดโครงการประสบการณ์

ตา่งประเทศแบบไมรั่บปรญิญา  ณ มหาวทิยาลยัขอนแกน่ ไดแ้ก ่นักศกึษาชาวอเมรกิัน

โครงการ USAC, CIEE และ ECU

Outbound ฝ่ายการตา่งประเทศ ไดจั้ดโครงการแลกเปลีย่นนักศกึษา ณ ตา่งประเทศ 

ประกาศผลรอบที ่1 มจี านวน 7 คน

               2) ขาดขอ้มลูจากบางคณะ เชน่ คณะแพทยศาสตร ์คณะศลิปกรรมศาสตร ์ซึง่

คณะจะสง่ใหใ้นภายหลงั(ขอ้มลูรวม 2 ไตรมาส)

ผูช้ว่ยอธกิารบดี

ฝ่ายการ

ตา่งประเทศ



โครงการ/กจิกรรม Key Result

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

1 การด าเนนิการดว้ยตนเองและการเป็น

ตวัอยา่งในการน าหลกัการประเมนิคณุธรรม

และความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐมาใชใ้นการบรหิารงานของ

อธกิารบดี

• ผลการประเมนิคณุลกัษณะของอธกิารบด ี

(มคีวามโปรง่ใส พรอ้มรับการตรวจสอบ)

4    ประเมนิสิน้ปีงบประมาณ อธกิารบดี

2 น าหลกัการประเมนิคณุธรรมและความ

โปรง่ใสในการด าเนนิการของหน่วยงาน

ภาครัฐมาใชใ้นการบรหิารงานท่ัวทัง้

มหาวทิยาลยั

• ผลการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใส

ในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 

โดยส านักงาน ป.ป.ช.

87    อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ อธกิารบดี

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่10 : การบรหิารโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล (Good Governance)

โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key Result)

คา่

เป้าหมา

ย

ผลงาน

ตามคา่

เป้าหมา

ย

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 6 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2562 - 31 มนีาคม 2563)
ผูร้บัผดิชอบ



โครงการ/กจิกรรม Key Result

กลยทุธท์ ี ่1 จดัท าโครงการขนาดใหญร่ว่มกนัระหวา่งคณะ

1 โครงการศนูยก์ลางบรกิารทางการแพทย ์

(Medical hub)

• จัดหาผูรั้บจา้งกอ่สรา้งอาคาร และลงนาม

สญัญากอ่สรา้ง

5    อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ รอง

อธกิารบดี

ฝ่ายบรหิาร

2 โครงการฟารม์อัจฉรยิะ (Smart farming) • จ านวนโครงการดา้นเกษตรอัจฉรยิะทีม่ี

การบรูณาการคณะวชิาจนเกดิการด าเนนิงาน

ในรปูแบบวสิาหกจิ

1 6    จ านวน 6 โครงการ ฝ่ายวจัิยและบรกิารวชิาการ ด าเนนิโครงการฟารม์อัจฉรยิะ ดงันี ้

1. นวตักรรมการผลติผักปลอดสารดว้ยระบบเกษตรอัจฉรยิะ (คณะเกษตรศาสตร)์

2. ออกแบบอัตลกัษณ์ตราสนิคา้และสือ่ประชาสมัพันธส์ าหรับผลติภัณฑโ์ครงการฟารม์

อัจฉรยิะ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร)์

3. ออกแบบบรรจภัุณฑส์ าหรับผลติภัณฑโ์ครงการฟารม์อัจฉรยิะ (คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร)์

4. ออกแบบตูค้อีอสส าหรับจ าหน่ายผลติภัณฑโ์ครงการฟารม์อัจฉรยิะ  (คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร)์

5. ระบบแพลตฟอรม์แบบบรูณาการรว่มส าหรับเกษตรอัจฉรยิะบนระบบปัญญาประดษิฐ ์

(คณะวศิวกรรมศาสตร)์

6. นวตักรรมต ารับน ้ายาจุม่เตา้นมหลงัรดีจากน ้ามันหอมระเหยตา้นเชือ้แบคทเีรยีทีก่อ่โรค

เตา้นมอักเสบในโคนม (คณะสตัวแพทยศาสตร)์

รอง

อธกิารบดี

ฝ่ายวจัิยและ

บรกิารวชิาการ

3 โครงการศลิปวฒันธรรมเศรษฐกจิสรา้งสรรค์

 และชมุชนสมัพันธ์

• จ านวนสมาชกิประเทศในลุม่ น ้ าโขงทีเ่ขา้

รว่มกจิกรรม ทางดา้นศลิปวฒันธรรมของ 

มหาวทิยาลยัขอนแกน่

2 2    จ านวน 2 ประเทศในกลุม่ลุม่น ้าโขงทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม ประกอบดว้ย

   - โครงการสฐีานเฟสตวิลั ซึง่มปีระเทศในกลุม่ลุม่น ้าโขงทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม ไดแ้ก ่

สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนและสาธารณรัฐประชาชนจนี โดยมสีว่นรว่มในการ

แสดงศลิปวฒันธรรม

   - โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารการผลติภาพยนตรส์รา้งสรรคศ์ลิปะสองฝ่ังโขง ไดแ้ก ่

สถาบนัวจิติรศลิป์ มหาวทิยาลยัสพุานุวง สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว

รอง

อธกิารบดี

ฝ่าย

ศลิปวฒันธรรม

และ

เศรษฐกจิ

สรา้งสรรค์
จ านวนเครอืขา่ยชมุชน โดยรอบ

มหาวทิยาลยัในการ มสีว่นรว่มในกจิกรรม 

ทางดา้นศลิปวฒันธรรม

8 8    จ านวน 8 เครอืขา่ยชมุชนโดยรอบมหาวทิยาลยัขอนแกน่ โดยการมสีว่นรว่มในการเป็น

แหลง่เรยีนรูท้างวฒันธรรม การทอดถา่ยองคความรูข้องปราชญช์าวบา้น พรอ้มทัง้

มหาวทิยาลยัขอนแกน่ไดส้นับสนุนการสรา้งรายไดใ้หก้ับจากการเปิดโอกาสในการสาธติ

และจ าหน่ายสนิคา้เพือ่สรา้งมลูคา่ทางเศรษฐกจิ ประกอบดว้ย 

1) ชมุชนบา้นสฐีาน 2) ชมุชนบา้นสาวะถ ี3) ชมุชนบา้นหนองหนิ  4) ชมุชนบา้นโนนมว่ง 

5) ชมุชนบา้นนอ้ยสามเหลีย่ม 6) ชมุชนบา้นแกน่พยอม 7) ชมุชนบา้นแกน่ทอง 8) ชนุชน

บา้นหนองกงุ

รอง

อธกิารบดี

ฝ่าย

ศลิปวฒันธรรม

และ

เศรษฐกจิ

สรา้งสรรค์

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่11 : เสรมิสรา้งความรว่มมอืเพือ่การพฒันา (Collaboration/Coordination Projects)

โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key Result)

คา่

เป้าหมา

ย

ผลงาน

ตามคา่

เป้าหมา

ย

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 6 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2562 - 31 มนีาคม 2563)
ผูร้บัผดิชอบ



โครงการ/กจิกรรม Key Result

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่11 : เสรมิสรา้งความรว่มมอืเพือ่การพฒันา (Collaboration/Coordination Projects)

โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key Result)

คา่

เป้าหมา

ย

ผลงาน

ตามคา่

เป้าหมา

ย

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 6 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2562 - 31 มนีาคม 2563)
ผูร้บัผดิชอบ

จ านวนผลติภัณฑแ์ละงาน บรกิารเชงิ

สรา้งสรรคท์ี ่กอ่ใหเ้กดิมลูคา่ทางเศรษฐกจิ 

โดยเชือ่มโยงกับการเรยีน การสอนที่

สง่เสรมิการเรยีนรู ้จากชมุชน

10 26 จ านวน 26 ผลติภัณฑแ์ละงานบรกิารเชงิสรา้งสรรคท์ีก่อ่ใหเ้กดิมลูคา่ทางเศรษฐกจิ โดย

เชือ่มโยงกับการเรยีนการสอนทีส่ง่เสรมิการเรยีนรูจ้ากชมุชน ประกอบดว้ย

   - โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร One Day Camp ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2563 ซึง่เป็น

โครงการบรกิารวชิาการทางดา้นศลิปวฒันธรรมใหแ้กนั่กเรยีนโรงเรียีนสนามบนิ จ านวน 

363 คน วนัที ่17 มกราคม 2563 ณ คุม้สฐีาน มหาวทิยาลยัขอนแกน่ กจิกรรมในโครงการ

ประกอบดว้ย การสาธติการท าธงุอสีาน การเผยแแพรค่วามรูเ้กีย่วกับพพิธิภัณฑพ์ระไม ้

การส ารวจพืน้ทีท่างธรรมชาต ิและเยีย่มนทิรรศการ ณ หอศลิปวฒันธรรม 

มหาวทิยาลยัขอนแกน่

   - โครงการนวตัศลิป์อสีาน ตอนสบืศลิป์อสีาน สรรสรา้งการแสดงหุน่รว่มสมัย โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พือ่อนุรักษ์ดา้นศลิปะการแสดงผา่นกระบวนการสรา้งสรรคก์ารแสดงหุน่ 

ตลอดจนการเผยแพรใ่หเ้ยาวชน นักศกึษา ประชาชนท่ัวไปไดช้ืน่ชนและอนุรักษ์ไวซ้ ึง่

ศลิปวฒันธรรมอสีาน โดยไดท้ าการแสดงเผยแพร ่จ านวน 4 ครัง้ ไดแ้ก ่(1) โครงการสขุี

มัน่ สูข่วญัวนัเกดิ (2) โรงละครคณะศลิปกรรมศาสตร ์(3) รายการ "เกรยีนไหนด"ี ทางชอ่ง

 GMM25 (4) โครงการบญุขา้วจีว่าเลนไทน ์

   - โครงการเทศกาลหนังเมอืงแคน ครัง้ที ่4 ซึง่ก าหนดจัดขึน้ในระหวา่งวนัที ่14-16 

กมุภาพันธ ์2563 ณ มหาวทิยาลยัขอนแกน่และศนูยการคา้ เซน็ทรัล พลาซา่ ขอนแกน่ 

ซึง่มวีตัถปุระสงคเ์พือ่สนับสนุนอตุสาหกรรมภาพยนตรโ์ดยเฉพาะในพืน้ทีอ่สีานและ

สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว โดยการถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละทักษะการสรา้ง

ภาพยนตรพ์รอ้มทัแ้ลกเปลีย่นมมุมองดา้นภาพยนตรใ์หก้ับประชาชนและผูท้ีส่นใจการผลติ

ภาพยนตร ์น าไปตอ่ยอดในวชิาชพีและสรา้งมลูคา่ทางเศรษฐกจิตอ่ไป โดยมผีลงานสง่เขา้

รว่มประกวด จ านวน 80 เรือ่ง และผา่นการคดัเลอืกจ านวน 20 ผลงาน เงนิรางวลั 

ประกอบดว้ย รางวลัชนะเลศิ เงนิรางวลั 100,000 บาท รางวลัรองชนะเลศิอันดบั 1 เงนิ

รางวลั 50,000 บาท รองชนะเลศิอันดบั 2 เงนิรางวลั 30,000 บาท รางวลันักแสดงน าชาย

 เงนิรางวลั 10000 บาท รางวลันักแสดงน าหญงิ 10,000 บาท พรอ้มกับเงนิสนับสนุนทมึ 

20 ทมีๆละ 10,000 บาท 

   - โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารการผลติภาพยนตรส์รา้งสรรคศ์ลิปะสองฝ่ังโขง 

ด าเนนิการจัดขึน้ในระหวา่งวนัที ่18-24 ธันวาคม 2562 ซึง่มวีตัถปุระสงคเ์พือ่บรกิาร

วชิาการทางดา้นการผลติภาพยนตรใ์หแ้กนั่กศกึษาสถาบนัตา่งๆ ทังใ้นประเทศและ

ตา่งประเทศ ประกอบดว้ย มหาวทิยาลยัขอนแกน่ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มหาวทิยาลยั

ศลิปากร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปัตตาน ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลลา้นนา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน มหาวทิยาลยัราชภัฎมหาสารคาม 

มหาวทิยาลยัราชภัฎสกลนคร มหาวทิยาลยัราชภัฎอดุรธาน ีมหาวทิยาลยัศรปึทมุ 

รอง

อธกิารบดี

ฝ่าย

ศลิปวฒันธรรม

และ

เศรษฐกจิ

สรา้งสรรค์



โครงการ/กจิกรรม Key Result

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่11 : เสรมิสรา้งความรว่มมอืเพือ่การพฒันา (Collaboration/Coordination Projects)

โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key Result)

คา่

เป้าหมา

ย

ผลงาน

ตามคา่

เป้าหมา

ย

รายละเอยีดผลการด าเนนิงาน

(รอบ 6 เดอืน ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2562 - 31 มนีาคม 2563)
ผูร้บัผดิชอบ

4 โครงการเมอืงอัจฉรยิะ (Smart City) • จ านวนนวตักรรมทีส่ามารถบรกิาร

ประชาชนผา่นระบบ Smart City Application

4 10    จ านวน 10 ฝ่ายนวตักรรมและวสิาหกจิด าเนนิการสรา้งนวตักรรมทีบ่รกิารประชาชนผา่น

ระบบ Smart City Application ไดแ้ลว้จ านวน 10  นวตักรรม ไดแ้ก ่

   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) 80%  (อยูร่ะหวา่งการน าขึน้ apple 

store)

   5. กลอ้ง Thermal Camera จาก Drone เพือ่ตรวจสอบผูใ้ชบ้รกิาร โรงพยาบาลศรี

นครนิทร์

   6. ใชช้ดุ Conference เพือ่ลดการเขา้ใกลผู้ป่้วย โรงพยาบาลศรนีครนิทร์

   7. เครือ่งกดเจลแอลกอฮอลไ์รส้มัผัส

   8. AxxonNext คน้หานักศกึษาสหกจิทีก่ลบัจากประเทศในกลุม่อาเซีย่น 

   9. น า Drone ในโครงการ smart city ชว่ยภาระกจิเฝ้าระวงัชว่งเคอรฟิ์วของต ารวจ

ขอนแกน่

   10. แอพลเิคชัน่ชว่ยเหลอืในสถานการณ์ COVID-19

       - Forecasting 30 days of COVID-19 in Thailand

       - COVID-19 (ทีม่า: WHO และ OurWorldinData)

       - ขอ้มลู COVID-19 รายภมูภิาค

       - ขอ้มลู COVID-19 จังหวดัขอนแกน่

       - ขอ้มลูบคุลากรทางการแพทย์

       - COVID-19 Case (ขอ้มลูไทมไ์ลนก์ลุม่เสีย่ง)

      - การกระจายตวั COVID-19

      - ขอ้มลูสรปุจ านวนผูป่้วย COVID-19 ของประเทศไทยจาก 

รอง

อธกิารบดี

ฝ่าย

นวตักรรมและ

วสิาหกจิ

5 การพัฒนาหลกัสตูรตามกระบวน

ทัศนใ์หมท่างการศกึษา (New

Education Paradigm

Curriculum)

• จ านวนหลกัสตูรทีไ่ดรั้บการ

พัฒนาตอบสนองกระบวน

ทัศนใ์หมท่างการศกึษา

1 มี

กระบวนก

าร

พัฒนา

หลกัสตูร

รว่ม

ระหวา่ง

คณะ

ตา่งๆ 

และ 

เอกชน

    1. หลกัสตูร Culinary Arts and Sciences ไดม้กีารเจรจาระหวา่ง BAC กับ คณะตา่งๆ 

ใน มข. จ านวน 3 ครัง้ และ ศกึษาดงูานที ่BAC  1 ครัง้ และเตรยีมเซนต ์MOU

   2. หลกัสตูร Digital Entrepreneurship มกีารจัดตัง้คณะท างานรา่งหลกัสตูร ระหวา่ง

คณะตา่งๆ 

   3. หลกัสตูร นักบนิพาณชิย ์มข. ไดเ้ซนต ์MOU กับ Asian Flight Academy มาตัง้แตปี่

 2560 ท าการฝึกอบรมครกูารบนิมาแลว้ 3 รุน่ และก าลงัด าเนนิการจัดท า หลกัสตูร

ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบณัฑติ (การบนิพาณชิย)์

ฝ่ายการศกึษา


