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คํานํา 

รายงานผลการติดตามงาน (Program Monitoring Report) ตามแผนปฏิบัติการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือกํากับติดตาม และรายงานผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดสําคัญ และโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ฉบับไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2562 เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 

2562 โดยเปนผลการกํากับติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานรอบ 8 เดือน ระหวางวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2562 

- 30 กันยายน 2562 แบบรายงานผลการติดตามงาน (Program Monitoring Report) ครั้งนี้ ไดสรางข้ึนเพ่ือให

ครอบคลุมประเด็นในการกํากับติดตาม และการรายงานผล ซ่ึงประกอบดวย ผลการดําเนินงานตามเปาหมายของ

ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการและกิจกรรม โดยการเทียบเคียงกับคาเปาหมาย 

ขอขอบคุณคณาจารย บุคลากร นักศึกษาท่ีรวมสรางผลงาน และหนวยงานตางๆ ท่ีใหขอมูล        

ท่ีเก่ียวของ ตลอดจนขอขอบคุณผูบริหารระดับรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี และเจาหนาท่ีทุกฝาย ท่ีใหขอมูล 

รวมวิเคราะห และเรียบเรียงรายงาน รวมท้ังมีสวนรวมในการจัดทํารายงานฯ ฉบับนี้จนสําเร็จลุลวงดวยดี 

  

 

 กองยุทธศาสตร สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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บทสรุปผูบริหาร 

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดทําข้ึนภายใตหลักการท่ี

สอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2563 - 2566 ซ่ึงไดกําหนด

วิสัยทัศนของสภามหาวิทยาลัยท่ีมุงการนํามหาวิทยาลัยขอนแกนสูการเปน “มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาช้ันนํา

ระดับโลก” ท่ียังคงการเปนสถานบันท่ีมีคุณคาตอสังคม โดยมีเครื่องวัดความสําเร็จของการไดรับการยอมรับใน

ระดับโลกผานการจัดอันดับโลกของสถาบันจัดอันดับตาง ๆ พรอมท้ังไดกําหนดเปาหมาย นโยบายและพันธกิจท่ี

สําคัญ 3 ดาน คือ 1) ดานประชาคม หรือ ผูมีสวนไดเสียของมหาวิทยาลัย (People) 2) ดานระบบนิเวศของ

มหาวิทยาลัย (Ecological) และ 3) ดานจิตวิญญาณแหงความเปนมหาวิทยาลัยขอนแกน (Spiritual) เพ่ือใหบรรลุ

เปาหมาย นโยบาย และพันธกิจดังกลาว มหาวิทยาลัยขอนแกนจํ า เปนตอง มีการปรับ เปลี่ ยนครั้ ง ใหญ  

(Transformation) ท้ังดานการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และ

ดานการบริหารจัดการองคกร เพ่ือใหมหาวิทยาลัยยังคงมีความกาวหนาและการพัฒนามหาวิทยาลัยอยางยั่งยืนใน

ทามกลางวิกฤติอุดมศึกษาไทยท่ีเกิดจากเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technologies) และอัตราการเกิดท่ีลดลง

ของเด็กไทย จึงไดกําหนดทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยใน 4 ปขางหนา ประกอบดวย 11 ยุทธศาสตร 33 กลยุทธ 

และ 89 แผนงาน 

จากการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานในรอบ 8 เดือน (ระหวางวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2562 - 30 

กันยายน 2562) สรุปผลการดําเนินงาน ไดดังตอไปนี้   

1) ระดับความสําเร็จของผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมท้ัง 11 ประเด็นยุทธศาสตร รวม

จํานวนท้ังสิ้น 89 โครงการ มีผลการดําเนินงานอยูในระดับ 4.44 คิดเปนรอยละความสําเร็จของแผน 88.71 โดยมี

โครงการ/กิจกรรม ท่ีบรรลุตามเปาหมาย จํานวน 62 โครงการ  (รอยละ 84.33)  และโครงการ/กิจกรรมท่ีไมบรรลุ

ตามเปาหมาย จํานวน 13 โครงการ (รอยละ 16.67)   

 ในสวนของผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยขอนแกน สรุปไดดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ปรับเปล่ียนการจัดการศึกษา ภาพรวมความสําเร็จในระดับประเด็น

ยุทธศาสตร เทากับ 4.17 อยูในระดับ ดีมาก ซ่ึงมีจํานวน 17 โครงการ ดําเนินการแลวเปนไปตามแผนและ

เปาหมาย จํานวน 12 โครงการ (รอยละ 92.31) และโครงการท่ีเริ่มดําเนินการแลวแตยังไมบรรลุเปาหมาย จํานวน 

1 โครงการ (รอยละ 7.69) คือ โครงการสงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูในสถานการณจริง และโครงการท่ีไมนํามา

ประเมิน จํานวน 4 โครงการ คือ  

1) โครงการจัดตั้งหนวยงานท่ีทําหนาท่ีผลิตบทเรียนออนไลน (Online Production House 

2) โครงการแกไขกฎ ระเบียบและปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินผล เพ่ือรองรับการจัดการศึกษา

รูปแบบใหม 
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3) โครงการสรางระบบบริหารจัดการท้ังการลงทะเบียน การจัดการเรียนการสอน/การฝกอบรม/การ

ฝกทักษะ 

4) สงเสริมใหทุกหลักสูตรกําหนดสมรรถนะของบัณฑิต (Competency based curriculum) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ปรับเปล่ียนการทํางานวิจัย ภาพรวมความสําเร็จในระดับประเด็นยุทธศาสตร 

เทากับ 3.73 อยูในระดับ ดี ซ่ึงมีจํานวน 7 โครงการ ดําเนินการแลวเปนไปตามแผนและเปาหมาย 3 โครงการ 

(รอยละ 42.86) และโครงการท่ีเริ่มดําเนินการแลวแตยังไมบรรลุเปาหมาย จํานวน 4 โครงการ (รอยละ 57.14) 

คือ  

1) โครงการการเพ่ิมจํานวนและศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยสรางระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยง 

(Mentorship) และการสรางเครือขายการวิจัยกับสถาบันตางประเทศ 

2) โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนเพ่ือยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

3) โครงการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาในระดับปริญญาเอกและนักวิจัยหลังปริญญาเอก 

4) โครงการสรางระบบและแรงจูงใจใหนักวิจัยรวมกลุมเปนทีมวิจัย (Research program) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภาพรวมความสําเร็จในระดับ

ประเด็นยุทธศาสตร เทากับ 4.17 อยูในระดับ ดีมาก ซ่ึงมีจํานวน 5 โครงการ ดําเนินการแลวเปนไปตามแผนและ

เปาหมาย จํานวน 4 โครงการ (รอยละ 80) และโครงการท่ีเริ่มดําเนินการแลวแตยังไมบรรลุเปาหมาย จํานวน 1 

โครงการ (รอยละ 20) คือ โครงการพัฒนาระบบและกระบวนการทํางานเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพของบุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปล่ียนการบริการวิชาการ ภาพรวมความสําเร็จในระดับประเด็น

ยุทธศาสตร เทากับ 5.00 อยูในระดับ ดีมาก ซ่ึงมีจํานวน 3 โครงการ ดําเนินการแลวเปนไปตามแผนและเปาหมาย 

จํานวน 3 โครงการ (รอยละ 100)   

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการองคกร ภาพรวมความสําเร็จในระดับประเด็น

ยุทธศาสตร เทากับ 3.33 อยูในระดับ ดี ซ่ึงมีจํานวน 4 โครงการ ดําเนินการแลวเปนไปตามแผนและเปาหมาย 

จํานวน 2 โครงการ (รอยละ 66.67) และโครงการท่ีเริ่มดําเนินการแลวแตยังไมบรรลุเปาหมาย จํานวน 1 โครงการ 

(รอยละ 33.33) คือ โครงการสรางกลไกในการสรางรายไดจากรูปแบบธุรกิจใหมของมหาวิทยาลัย และโครงการท่ี

ไมนํามาประเมิน จํานวน 1 โครงการ คือ  

1) โครงการสงเสริมการสรางความรวมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในการสรางหนวยธุรกิจใหม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 สรางมหาวิทยาลัยขอนแกนใหเปนท่ีนาทํางาน ภาพรวมความสําเร็จในระดับ

ประเด็นยุทธศาสตร เทากับ 4.60 อยูในระดับ ดีมาก ซ่ึงมีจํานวน 13 โครงการ ดําเนินการแลวเปนไปตามแผนและ

เปาหมาย จํานวน 9 โครงการ (รอยละ 75.00) และโครงการท่ีเริ่มดําเนินการแลวแตยังไมบรรลุเปาหมาย จํานวน 

3 โครงการ (รอยละ 25.00) คือ  
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1) โครงการการสรางเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย 

2) โครงการการจัดการความรูและคนหาการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

3) โครงการการขยายผลและใชประโยชนจากองคความรูอยางเปนระบบท่ีมีประสิทธิภาพ 

และโครงการท่ีไมนํามาประเมิน จํานวน 1 โครงการ คือ  

1) โครงการมีระบบความปลอดภัยในสถานท่ีทํางาน เชน ระบบกลองวงจรปด ระบบ Access เขาพ้ืนท่ี

ทํางาน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7  สรางมหาวิทยาลัยใหเปนท่ีนาอยู ภาพรวมความสําเร็จในระดับประเด็น

ยุทธศาสตร เทากับ 4.36 อยูในระดับ ดีมาก ซ่ึงมีจํานวน 22 โครงการ ดําเนินการแลวเปนไปตามแผนและ

เปาหมาย จํานวน 14 โครงการ (รอยละ 87.50 ) และโครงการท่ีเริ่มดําเนินการแลวแตยังไมบรรลุเปาหมาย 

จํานวน 2 โครงการ (รอยละ 12.50 ) คือ  

1) โครงการสรางพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีมีความหลากหลายของพืชพรรณ โดยออกแบบกระจายใหท่ัวท้ัง

มหาวิทยาลัย  

2) โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีปาเสื่อมโทรมใหเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายของพรรณพืช 

และโครงการท่ีไมนํามาประเมิน จํานวน 6 โครงการ คือ 

1) การศึกษา และปรับปรุงระบบจราจร และสถานท่ีจอดรถรวมของบุคลากรและนักศึกษา 

2) การศึกษา และพัฒนาระบบการจราจรภายในพ้ืนท่ีเขตการศึกษา และการกําหนดพ้ืนท่ีท่ีรถไม

สามารถเขาได (Car free zone) 

3) การพัฒนาดานกายภาพของพ้ืนท่ีระหวางอาคารในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหมีความตอเนื่อง และ

เหมาะสมตอการเดินเทา หรือการใชจักรยาน 

4) การอนุรักษพลังงานโดยการใชพลังงานแสงอาทิตยและอุปกรณประหยัดพลังงาน พรอมติดตั้งระบบ

อุปกรณติดตามการใชพลังงานแบบเรียลไทม 

5) การจัดการขยะ ลดการใชพลาสติกทุกประเภท การคัดแยกขยะและการนํากลับมาใชใหม 

6) สงเสริมการลดการใชน้ําดิบ และน้ําประปาในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8  ปรับเปล่ียนองคกรใหกาวสูยุคดิจิทัล ภาพรวมความสําเร็จในระดับประเด็น

ยุทธศาสตร เทากับ 4.14 อยูในระดับ ดีมาก ซ่ึงมีจํานวน 7 โครงการ ดําเนินการแลวเปนไปตามแผนและเปาหมาย 

จํานวน 5 โครงการ (รอยละ 83.33)  และโครงการท่ีเริ่มดําเนินการแลวแตยังไมบรรลุเปาหมาย จํานวน 1 

โครงการ (รอยละ 16.67 ) คือ โครงการสรางความรวมมือกับภาครัฐและเอกชนในการพัฒนานวัตกรรมดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Partnership in Social & business ICT solutions) และโครงการท่ีไมนํามาประเมิน 

จํานวน 1 โครงการ คือ  
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1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ เชน ระบบบัญชี ระบบการเงิน ระบบการพัสดุ ระบบ

บุคลากร และระบบการจัดการศึกษา ท่ีเชื่อมโยงระบบขอมูลถึงกันและใชงานรวมกันไดท้ังหมด 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 9  การนํามหาวิทยาลัยสูความเปนนานาชาติ ภาพรวมความสําเร็จในระดับ

ประเด็นยุทธศาสตร เทากับ 5.00 อยูในระดับ ดีมาก ซ่ึงมีจํานวน 5 โครงการ ดําเนินการแลวเปนไปตามแผนและ

เปาหมาย จํานวน 5 โครงการ (รอยละ 100 )   

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 10 การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล ภาพรวมความสําเร็จในระดับประเด็น

ยุทธศาสตร เทากับ 5.00 อยูในระดับ ดีมาก ซ่ึงมีจํานวน 2 โครงการ ดําเนินการแลวเปนไปตามแผนและเปาหมาย 

จํานวน 1 โครงการ (รอยละ 100 )  และโครงการท่ีไมนํามาประเมิน จํานวน 1 โครงการ คือ  

1) โครงการการดําเนินการดวยตนเองและการเปนตัวอยางในการนําหลักการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐมาใชในการบริหารงานของอธิการบดี 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 11 เสริมสรางความรวมมือเพ่ือการพัฒนา ภาพรวมความสําเร็จในระดับประเด็น

ยุทธศาสตร เทากับ 4.75 อยูในระดับ ดีมาก ซ่ึงมีจํานวน 4 โครงการ ดําเนินการแลวเปนไปตามแผนและเปาหมาย 

จํานวน 4 โครงการ (รอยละ 100 )   
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สารบัญ 

 หนา 

คํานํา ก 

บทสรุปผูบริหาร ข 

สารบัญ 

ผลลัพธหลัก (OKRs)  

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ฉ 

1 – 9 

11 – 27 

เสาหลักท่ี 1 : People ดานการสงมอบคุณคาแกประชาคม  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา 28 - 34 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  ปรับเปลี่ยนการทํางานวิจัย 35 - 38 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  ปรับเปลี่ยนการบรหิารจดัการทรัพยากรบุคคล 39 - 40 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  ปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ 41 - 42 

เสาหลักท่ี 2 : Ecological ดานการรักษาระบบนิเวศ  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5  ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองคกร 43 - 44 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6  สรางมหาวิทยาลัยขอนแกนใหเปนท่ีนาทํางาน 45 - 47 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7  สรางมหาวิทยาลัยใหเปนท่ีนาอยู 48 - 53 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8  ปรับเปลี่ยนองคกรใหกาวเขาสูยุคดิจิทัล 54 - 56 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 9  การนํามหาวิทยาลัยสูความเปนนานาชาติ 57 - 58 

เสาหลักท่ี 3 : Spiritual ดานการปลูกฝงจิตวิญญาณความเปน

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 10 การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล 59  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 11 เสริมสรางความรวมมือเพ่ือการพัฒนา 60 - 61 
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ประเด็นยทุธศาสตรท์ี� 1 ปรบัเปลี�ยนการจดัการศกึษา 4.75

1 จํานวนหลักสตูรที�มกีารจัด ระบบการศกึษาแบบบรูณาการขา้ม
ศาสตร์

หลักสตูร 3 การจดัระบบการศกึษาแบบบรูณาการขา้มศาสตร ์9 หลกัสตูร ประกอบดว้ย
ระดับปรญิญาโท 6 หลักสตูร
1) การจัดกรการพัฒนาชนบทมหาบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ
2) วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ ชวีเวชศาสตร์
3) วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ วทิยาศาสตรก์ารออกกําลังกายและการกฬีา
4) วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ นติวิทิยาศาสตร์
5) บรหิารธรุกจิมหาบัณฑติ การจัดการทรัพยส์นิทางปัญญาและนวัตกรรม
6) วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ วศิวกรรมชวีการแพทย์

ระดับปรญิญาเอก 3 หลักสตูร
1) ปรญิญาดษุฎบีัณฑติ ชวีเวชศาสตร์
2) ปรญิญาดษุฎบีัณฑติ วทิยาศาสตรก์ารออกกําลังกายและการกฬีา
3) ปรญิญาดษุฎบีัณฑติ วศิวกรรมชวีการแพทย์

5.00

2 จํานวนบทเรยีนออนไลนส์ะสม บทเรยีน 10 ปจัจบุนัมหาวทิยาลยัขอนแกน่ มบีทเรยีนออนไลน ์จํานวนท ั�งส ิ�น 2,579 บทเรยีน ดังนี�
1) คณะวทิยาศาสตร ์ 341 บทเรยีน 2) คณะเกษตรศาสตร ์44 บทเรยีน 3) คณะวศิวกรรมศาสตร ์1,063 บทเรยีน
4) คณะศกึษาศาสตร ์160 บทเรยีน 5) คณะพยาบาลศาสตร ์50 บทเรยีน 6) คณะแพทยศาสตร ์121 บทเรยีน
7) คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์78 บทเรยีน 8) คณะเทคนิคิการแพทย ์26 บทเรยีน 9) บัณฑติวทิยาลัย 14 บทเรยีน
10) คณะสารณสขุศาสตร ์40 บทเรยีน 11) คณะทันตแพทยศาสตร ์7 บทเรยีน 12) คณะเภสชัาสตร ์12 บทเรยีน
13) คณะเทคโนโลย ี112 บทเรยีน 14) คณะสตัวแพทยศาสตร ์ 24 บทเรยีน 15) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์1 บทเรยีน
16) คณะบรหิารธรุกจิและการบัญช ี 136 บทเรยีน 17) คณะศลิปกรรมศาตร ์6 บทเรยีน 18) วทิยาเขตหนองคาย 6 บทเรยีน
19) คณะนติศิาสตร ์42 บทเรยีน 20) วทิยาลัยการปกครองทอ้งถิ�น 9 บทเรยีน 21) วทิยาลัยนานาชาต ิ207 บทเรยีน
22) คณะเศรษฐศาสตร ์24 บทเรยีน 23) คณะวทิยาการจัดการ 40 บทเรยีน 24) โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยขอนแกน่ 2 บทเรยีน
25) สถาบันการสอนวชิาศกึษาทั�วไป 14 บทเรยีน

5.00

3 รอ้ยละของนักศกึษาที�ไดร้ับทนุที�มผีลงานสงูกวา่เกณฑข์อง สกอ.
 ตอ่จํานวนนักศกึษาที�ไดร้ับทนุทั �งหมด

รอ้ยละ 60 รอ้ยละ 61.76
1) ผลงานสงูกวา่เกณฑข์อง สกอ.

1.1) ทนุวจิัยสําหรับคณาจารยบ์ัณฑติศกึษา 13 ทนุ
1.2) ทนุสนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานวทิยานพินธ ์134 ทนุ
1.3) ทนุสนับสนุนนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษา เพื�อศกึษาวจิัย ณ ตา่งประเทศ 0 ทนุ

รวม ผลงานสงูกวา่เกณฑข์อง สกอ.  จํานวน 147 ทนุ
2) จํานวนทนุทั �งหมด 238

5.00

รายละเอยีดผลการดาํเนนิงาน 
ปี พ.ศ. 2562

ระดบัการ
ประเมนิตนเอง

ผลลพัธห์ลกั (OKRs) ระดบัยทุธศาตรใ์นแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 มหาวทิยาลยัขอนแกน่

ระดับ 2   หมายถงึ   เร ิ�มดําเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก

ระดับ 1   หมายถงึ   ยังไมไ่ดดํ้าเนนิการ

เกณฑก์ารประเมนิระดบัความสําเร็จของผลลพัธ์

ระดับ 5   หมายถงึ   ดําเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนที�กําหนด

ระดับ 4   หมายถงึ   ดําเนนิการไดต้ามแผน

ระดับ 3   หมายถงึ   ดําเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย

ประเด็นยทุธศาสตร/์OKRs หนว่ยนบั

ผลลัพธ์หลักระดับยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1
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รายละเอยีดผลการดาํเนนิงาน 
ปี พ.ศ. 2562

ระดบัการ
ประเมนิตนเองประเด็นยทุธศาสตร/์OKRs หนว่ยนบั

4 จํานวนหลักสตูรที�อยูใ่น division จํานวน
หลักสตูรที�

อยูใ่น 
division 1

มรีะบบจัด
กลุม่หลักสตูร

มรีะบบ division สําหรับบันทกึขอ้มลูหลักสตูร จะเร ิ�มใหห้ลักสตูรตา่งๆ บกึทกึขอ้มลู ในปีงบประมาณ 2563โดยมรีายละเอยีดดังนี�
ผลลัพธท์ี�ใชใ้นการประเมนิและจัดกลุม่หลักสตูรมดีังนี�
1) จํานวนนักศกึษาตา่งชาต ิ(มากกวา่รอ้ยละ 5 ของนักศกึษาทั �งหมดในหลักสตูร)
2) ระยะเวลาเรยีนเฉลี�ยไมเ่กนิ 1.5 เทา่ของเวลาตามหลักสตูร
3) อตัราสว่นของจํานวนนักศกึษาที�สมัคร ตอ่นักศกึษาที�ประกาศรับ (มากกวา่ 1.5) ในปีที�ประเมนิ
4) จํานวนสดัสว่นผลงานตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ ในฐาน web of science เมื�อสําเร็จการศกึษา (มากกวา่รอ้ยละ 35สําหรับปรญิญาโท และ
มากกวา่รอ้ยละ 120 สําหรับปรญิญาเอก)
5) รอ้ยละของอาจารยใ์นหลักสตูรตอ่อาจารยท์ั �งหมดที�ไดร้ับทนุจากภายนอก มหาวทิยาลัย (มากกวา่รอ้ยละ 20)
6) จํานวนสทิธบิัตรหรอือนุสทิธบิัตรที�ไดต้อ่หลักสตูร (มากกวา่ 1 ผลงาน)
7) การผ่านเกณฑก์ารประเมนิคณุภาพหลักสตูร (ไมน่อ้ยกวา่ 4)
8) จํานวนวทิยานพินธแ์ละหรอืการศกึษาอสิระ ที�นําไปใชป้ระโยชนท์ี�เป็นรปูธรรม ในดา้นตา่ง ๆ เชน่ ดา้นนโยบาย บรกิารชมุชน บรกิารสงัคม 
(มากกวา่ 10 ผลงาน)
9) รอ้ยละผลงานที�ไดร้ับการอา้งองิ (citation) (มากกวา่รอ้ยละ 20)
การจัดกลุม่หลักสตูรจะกระทําทกุปีปฏทินิโดยการสมัครใจ และมกีารจัดใหมท่กุปี ตามผลงาน โดยแตล่ะหลักสตูรสามารถเลอืกผลลัพธจ์าก 8
 ขอ้ดังกลา่วได ้และจัดเป็นกลุม่ดังนี�
• กลุม่ที� 1 หรอื Division 1 เป็นหลักสตูรที�สามารถผ่านเกณฑไ์ดจํ้านวนหรอืมากกวา่ 5 ใน 9 ขอ้
• กลุม่ที� 2 หรอื Division 2 เป็นหลักสตูรที�สามารถผ่านเกณฑไ์ดจํ้านวน 4 ใน 9 ขอ้
• กลุม่ที� 3 หรอื Division 3 เป็นหลักสตูรที�สามารถผ่านเกณฑไ์ดจํ้านวน 3 ใน 9 ขอ้
• กลุม่ที� 4 หรอื Division 4 เป็นหลักสตูรที�สามารถผ่านเกณฑไ์ดจํ้านวน 2 ใน 9 ขอ้
• กลุม่ที� 5 คอื Division 5 เป็นหลักสตูรที�สามารถผ่านเกณฑไ์ดน้อ้ยกวา่ 2 ใน 9 ขอ้
บัณฑติวทิยาลัยไดทํ้าการ simulation ตามเกณฑข์า้งตน้โดยใชข้อ้มลูปี 2557 ไดข้อ้มลูจํานวนหลักสตูรที� แบง่ตาม division ดังนี�
• กลุม่ที� 1 หรอื Division 1 มจํีานวน 5% ของหลักสตูรปัจจบุัน
• กลุม่ที� 2 หรอื Division 2 มจํีานวน 10% ของหลักสตูรปัจจบุัน
• กลุม่ที� 3 หรอื Division 3 มจํีานวน 20% ของหลักสตูรปัจจบุัน
• กลุม่ที� 4 หรอื Division 4 มจํีานวน 15% ของหลักสตูรปัจจบุัน
• กลุม่ที� 5 คอื Division 5 มจํีานวน 50% ของหลักสตูรปัจจบุัน
โดยโครงการนี�จะใหก้ารสนับสนุนเพิ�มศักยภาพของหลักสตูรที�อยูใ่น division 1-4 โดยงบประมาณที�แตกตา่งกนัตามความสามารถ และ
คาดหวังวา่จะทําใหห้ลักสตูรทกุหลักสตูรมกีารขยับขึ�น โดยบัณฑติวทิยาลัยจะไดข้อ้มลูจากทกุหลักสตูรเพื�อมาสรา้งแนวทางการพัฒนา

4.00

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี� 2 ปรบัเปลี�ยนการทํางานวจิยั 4.00

5 จํานวน Research program Research 
program 

3 Research program ในรปูโครงการบรูณาการใหม ่จํานวน 3 โครงการ 
1) โครงการวจิัยกญัชาเพื�อประโยชนท์างการแพทยส์ูก่ารเป็นสถาบันวจิัยและพัฒนากญัชาแบบครบศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่
2) โครงการวจิัยลดการเผาใบออ้ยอยา่งยั�งยนืโดยการเพิ�มมลูคา่และจัดการใบออ้ยอยา่งมปีระสทิธภิาพที�ระยะเกบ็เกี�ยว 
3) โครงการวจิัยและพัฒนาการขับเคลื�อนเศรษฐกจิฐานรากดว้ยการเพิ�มประสทิธภิาพการผลติ มาตรฐานฟารม์ และการพัฒนาชอ่งทาง
การตลาดของเนื�อไกส่ขุภาพ

4.00
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6 จํานวนโครงการที�ไดเ้ร ิ�มดําเนนิการ โครงการ 3 มหาวทิยาลยัไดด้าํเนนิการสง่เสรมิกระบวนการสรา้งนวตักรรมจํานวน 8 โครงการ ดังนี�
1) พธิลีงนามสญัญาอนุญาตใหใ้ชล้ขิสทิธิ� “โปรแกรมรายงานผลการฝ่าฝืนและตรวจสอบการฝ่าฝืนสญัญาณไฟจราจร”
2) IP Fair 2019 
3) โครงการวางแผนการพัฒนาตอ่ยอดผลติภัณฑแ์ละการดําเนนิธรุกจิ IP Demo Day 2019
4) KKU INNOVATION DAY : COSMETIC DAY
5) ทรัพยส์นิทางปัญญาสญัจร : สรา้งความตระหนัก และเตรยีมความพรอ้มเพื�อนํางานสรา้งสรรค ์งานวจิัย และนวัตกรรมใหมร่ับการคุม้ครอง
ทรัพยส์นิทางปัญญา
6) KKU pitching stage2 จากไอเดยีนวัตกรรมสูก่ารสรา้งตน้แบบเพื�อธรุกจิในอนาคต โครงการ “เปิดโลกการเรยีนรูไ้ปกบั Chatbot”
   สํานักบรหิารและพัฒนาวชิาการ ไดดํ้าเนนิโครงการสง่เสรมิการสรา้งนวัตกรรม จํานวน 2 โครงการ ดังนี�
1) โครงการพัฒนาระบบสนทนาอตัโนมัต ิ(chatbot) เพื�อการใหบ้รกิารทางการศกึษาและการรับเขา้ศกึษา ไดม้กีารพัฒนาและเริ�มเปิด
ใหบ้รกิารระบบสนทนาอตัโนมัต ิ(Chatbot) สําหรับการใหบ้รกิารทางการศกึษาผ่านทางออนไลนบ์น social media 
2) โครงการปรับปรงุพัฒนา digital document ไดม้กีารเพิ�ม digital signature ลงบน digital document ที�เป็นทรานสครปิและไดม้กีารใช ้
งาน E-Timestamp ของ ETDA เพื�อเป็นการรองรับการใหบ้รกิารในรปูแบบของ digital ไฟล ์โดยที�นักศกึษาไมจํ่าเป็นตอ้งขอกระดาษจาก
ทางสํานักฯ

5.00

7 1) จํานวน Startup ที�ใชเ้ทคโนโลยแีละองคค์วามรูข้อง มข. โครงการ 3 1) จํานวน 2 Startup ที�ใชเ้ทคโนโลยแีละองคค์วามรูข้อง มข. 
   1.1 ไฟสญัญาณจราจร    1.2 ระบบซกัผา้อจัฉรยิะ 

3.00

2) จํานวนงานวจิัยที�ใหเ้อกชนใชส้ทิธิ�ในทรัพยส์นิทางปัญญา โครงการ 3 2) จํานวน 3 งานวจิยั ที�ใหเ้อกชนใชส้ทิธิ�ในทรัพยส์นิทางปัญญา
   2.1 กรรมวธิกีารประดษิฐอ์ปุกรณ์รองรับแขนและขอ้มอื 2.2 สารสกดัขา้วสแีละผักชลีาวและกรรมวธิกีารสกดัสารสกดัดังกลา่ว 2.3 วัสดุ
สําหรับทําขั �วไฟฟ้าในแบตเตอรี� 2.4 กรรมวธิผีลติยานวดแกป้วดเมื�อยกลามเนื�อ

4.00

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี� 3 ปรบัเปลี�ยนการบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคล 4.00

8 รอ้ยละของอาจารยท์ี�ดํารงตําแหน่งทางวชิาการ รอ้ยละ 60 มหาวทิยาลยัมผีูด้าํรงตาํแหนง่ประเภทวชิาการ ท ั�งหมด จํานวน 1,732 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 67.03 
เป็นการรวบรวมขอ้มลูบคุลากรสายวชิาการของแตล่ะสว่นงาน โดยไมร่วมอาจารยโ์รงเรยีนสาธติ และไมนั่บรวมจํานวนลกูจา้งของ
มหาวทิยาลัยที�ดํารงตําแหน่งทางวชิาการทั �งหมด

5.00

9 รอ้ยละของสว่นงานที�ใชร้ะบบ OKR และมกีารถา่ยทอดไปยัง
บคุลากร

รอ้ยละ 30 รอ้ยละ 56
มหาวทิยาลัยดําเนนิการจัดทําคํารับรองการปฏบิัตงิานสูค่วามเป็นเลศิดว้ยOKRs (Objective  Key Results) ประจําปีงบประมาณ 2562  
โดยพจิารณาคัดเลอืกผลลัพธจ์ากแผนยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลัยที�สอดคลอ้งกบัดา้นประชาคม (People: P) ดา้นระบบนเิวศของ
มหาวทิยาลัย (Ecological: E) และดา้นจติวญิญาณความเป็นมหาวทิยาลัย (Spiritual: S) อยา่งนอ้ยดา้นละ 1-3 ผลลัพธ ์รวมแลว้ประมาณ 6
 ผลลัพธ ์และเพื�อใหท้กุสว่นงานสามารถตั �งเป้าหมายกลยทุธแ์ละการประเมนิผลในองคก์รเพื�อใหอ้งคก์รพัฒนาตอ่ไป ซึ�งผลการดําเนนิการ
ทกุคณะและทกุหน่�วยงานเทยีบเทา่คณะไดก้ารจัดทําคํารับรองการปฏบิัตงิาน ทกุคณะ/หน่วยงานเทยีบเทา่คณะ จาก 26 คณะ และ 4 
หน่วยงานที�เที�ยวเทา่คณะรวมทั �งส ิ�น 30 คณะและหน่วยงานที�เทยีบเทา่คณะ ซึ�งหากคดิในภาพรวม ในปีงบประมาณ พ .ศ.2562 มหาวทิยาลัย
ไดนํ้าระบบผลการประเมนิผลการดําเนนิงานแบบ OKR ไปใชจํ้านวนทั �งส ิ�น 30 คณะ/หน่วยงานเทยีบเทา่คณะ โดยคดิจากฐานขอ้มลูขอคณะ
และหน่วยงานที�ดําเนนิการจัดทําขอ้ตกลงการปฏบิัตริาชการเดมิจํานวนทืั �งส ิ�น 54 คณะ/หน่วยงาน ดังนั�น ในปีงบประมาณพ.ศ.2562 
มหาวทิยาลัยขอนแกน่ได ้นําระบบการประเมนิผลการดําเนนิงานแบบ OKR (Objective and key result) เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพ 

5.00

10 1) ผลติภาพของบคุลากร (เงนิรายได)้ (ลบ./คน) 1.1 ผลติภาพของบคุลากร (ลา้นบาท/คน) คอื 1.05 ลา้นบาทตอ่คน โดยพจิารณาจากงบประมาณทั �งหมด 11,624.3280 ลา้นบาท/จํานวน
บคุลากร 11,023 คน

3.00

2) รอ้ยละของรายจา่ยดา้นบคุลากรตอ่งบรายจา่ยทั �งหมด รอ้ยละ 37.3 รอ้ยละ 30.9
งบประมาณรายจา่ยดา้นบคุลากร รวมทั �งส ิ�น 5,734.5632 ลา้นบาท
งบประมาณรายจา่ยทั �งหมด รวมทั �งส ิ�น 18,514.6085 ลา้นบาท

3.00
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ประเด็นยทุธศาสตรท์ี� 4 การปรบัเปลี�ยนการบรกิารวชิาการ 5.00

11 จํานวนชมุชนที�ไดร้ับการบรกิารจาก มข. อยา่งบรูณาการของ
สาขาวชิาตา่ง ๆ (สะสม)

ชมุชน 5 จํานวน 16 ชุมชนที�ไดร้บับรกิารจากมหาวทิยาลยั  มจํีานวนทั �งส ิ�น 16 ชมุชน/พื�นที� ดังนี� (1) บา้นโนนมว่ง ตําบลศลิา อําเภอเมอืง 
จังหวัดขอนแกน่ (2) ตําบลเมอืงเพยี อําเภอบา้นไผ่ จังหวัดขอนแกน่ (3) ตําบลบา้นกง อําเภอหนองเรอื จังหวัดขอนแกน่ (4) ตําบลโพธิ�สยั 
อําเภอศรสีมเด็จ จังหวัดรอ้ยเอด็ (5) ตําบลหนองกอมเกาะ อําเภอเมอืง จังหวัดหนองคาย (6) ตําบลบา้นโตน้ อําเภอพระยนื จังหวัดขอนแกน่
 (7) มหาวทิยาลัยขอนแกน่ อําเภอเมอืง จังหวัดขอนแกน่ (8) ตําบลนาออ้ อําเภอเมอืง จังหวัดเลย (9) ตําบลรังกาใหญ ่อําเภอพมิาย จังหวัด
นครราชสมีา (10) ตําบลเหลา่ อําเภอโกสมุพสิยั จังหวัดมหาสารคาม (11) ตําบลทา่กระเสรมิ อําเภอนํ�าพอง จังหวัดขอนแกน่ (12) ตําบล
สวนหมอ่น อําเภอมัญจาครี ีจังหวัดขอนแกน่ (13) ตําบลพระยนืมิ�งมงคล อําเภอพระยนื จังหวัดขอนแกน่ (14) ตําบลขามป้อม อําเภอพระยนื
จังหวัดขอนแกน่ (15) ตําบลพระบ ุอําเภอพระยนื จังหวัดขอนแกน่ (16) ตําบลหนองแวง อําเภอพระยนื จังหวัดขอนแกน่

5.00

12 จํานวนผลงานที�เกดิจากการใหบ้รกิารวชิาการของมหาวทิยาลัยใน
รปูแบบ CSV

ผลงาน 2 จํานวน 3 ผลงาน
1) โครงการเพิ�มผลผลติขา้วและเมล็ดพันธุข์า้วคณุภาพในพื�นที�ตําบลทกุโป่ง อําเภออบุลรัตน ์จังหวัดขอนแกน่ รว่มกบัสถาบันสง่เสรมิและ
พัฒนากจิกรรมปิดทองหลังพระ สบืสานแนวพระราชดําร ิบรษัิทคโูบตา้ บรษัิทขา้วตราฉัตร และมหาวทิยาลัยขอนแกน่ 
2) โครงการขา้วไรไ่กพ่ื�นเมอืงเพื�อพัฒนาอาชพีอยา่งยั�งยนื  รว่มกบัMitsubishi Company (Thailand) Ltd. ดําเนนิการ 4 จังหวัดไดแ้ก ่
จังหวัดรอ้ยเอด็ ขอนแกน่ มหาสารคาม และกาฬสนิธุ ์ซ ึ�งจัดเป็นกลุม่จังหวัดเศรษฐกจิอสีานตอนกลาง “รอ้ยแกน่สารสนิธุ”์ โดยในแตล่ะ
จังหวัดจะสุม่เลอืกชมุชนที�มคีวามพรอ้มเขา้รว่มโครงการในครั �งนี�และเพื�อเป็นตน้แบบในการขยายในอนาคต
3) ชมุชนที�รว่มกบับรษัิทเบทาโก ณ ทุง่โป่ง อ.นํ�าพอง จ.ขอนแกน่   

5.00

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี� 5 ปรบัเปลี�ยนการบรหิารจดัการองคก์ร 3.33

13 1) รอ้ยละของการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณทันเวลา (แผ่นดนิ/
รายได)้

รอ้ยละ 80/70 งบประมาณเงนิแผน่ดนิ 63.90/งบประมาณเงนิรายได ้42.40
มหาวทิยาลัยไดม้กีารกําหนดคา่เป้าหมายการเบกิจา่ยงบประมาณไวโ้ดยงบประมาณแผ่นดนิรอ้ยละ 80 งบประมาณเงนิรายไดร้อ้ยละ 70 ซึ�ง
ปัจจบุันผลการเบกิจา่ย ณ 31 ก.ค. 62 งบประมาณแผ่นดนิมกีารเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยงบประจํา (คา่ใชจ้า่ยบคุลากร+ดําเนนิงาน+อดุหนุน) 
เบกิจา่ยรอ้ยละ 69.37 และคา่ใชจ้า่ยลงทนุ(คา่ใชจ้า่ยลงทนุ+อดุหนุนลงทนุ) เบกิจา่ยรอ้ยละ 17.94 ในภาพรวมคดิเป็นรอ้ยละ 63.90 และใน
สว่นของงบประมาณเงนิรายไดม้กีารเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยประจํา คดิเป็นรอ้ยละ 47.80 คา่ใชจ้า่ยลงทนุคดิเป็นรอ้ยละ 11.66 ซึ�งในภาพรวมคดิ
เป็นรอ้ยละ 42.40

2.00

2) รอบเวลาของการจัดซื�อพัสดุ
    - วธิเีฉพาะเจาะจง
    - วธิคีัดเลอืก
    - วธิ ีe-Biding

วัน 60 55 วนั
มหาวทิยาลัย ไดก้ําหนดรอบระยะเวลาการจัดซื�อจัดจา้งตามพระราชบัญญัตกิารจัดซื�อจัดจา้งและการบรหิารพัสดแุละการบรหิารพัสดภุาครัฐ 
พ.ศ.2560 เป็นเวลาจํานวน 60 วัน โดยมหาวทิยาลัยใชร้ะยะเวลาในการดําเนนิการจําแนกตามวธิกีารจัดซื�อจัดจา้ง ตั �งแตก่ระบวนการรับเรื�อง
แจง้จัดหา จนกระทั �งกระบวนการเบกิจา่ย ดังนี� 
1) วธิเีฉพาะเจาะจงใชเ้วลาในการดําเนนิการเฉลี�ย 34 วัน 
2) วธิคีัดเลอืก ใชเ้วลาในการดําเนนิการเฉลี�ย 44 วัน 
3) วธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-Biding) ใชเ้วลาในการดําเนนิการเฉลี�ย 87 วัน

5.00

14 รอ้ยละของรายไดจ้ากการบรหิารจัดการทรัพยส์นิตอ่รายไดจ้าก
คา่ธรรมเนียมการศกึษา

รอ้ยละ 20 คดิเป็นรอ้ยละ 14.62 
มหาวทิยาลัยมรีายไดค้า่บรหิารจัดการทรัพยส์นิ 1 ต.ค. 61-31 ก.ค. 62 เป็นเงนิ 168,799,353 บาท
และรายไดจ้ากคา่ธรรมเนียมการศกึษา 1 ต.ค. 61-31 ก.ค. 62 เป็นเงนิ 1,242,872,779 บาท

3.00

ผลลัพธ์หลักระดับยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 4



คา่เป้าหมาย

2562

รายละเอยีดผลการดาํเนนิงาน 
ปี พ.ศ. 2562

ระดบัการ
ประเมนิตนเองประเด็นยทุธศาสตร/์OKRs หนว่ยนบั

15 รอ้ยละของรายไดท้ี�เพิ�มขึ�นจากหน่วยวสิาหกจิของมหาวทิยาลัย รอ้ยละ - มหาวทิยาลัยไดร้ับลงนามบันทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืทางวชิาการเพื�อการพัฒนาผลงานวจิัยสูก่ารใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิย ์ ดังนี�
1) บรษัิท เซน็ คอรป์อเรชั�น กรุป๊ จํากดั (มหาชน) 
2) บรษัิท ประชารัฐรักสามัคคขีอนแกน่ (วสิาหกจิเพื�อสงัคม) จํากดั
3) บรษัิท เซน็ คอรป์อเรชั�น กรุป๊ จํากดั (มหาชน) และบรษัิท ประชารัฐรักสามัคคขีอนแกน่ (วสิาหกจิเพื�อสงัคม) จํากดั
4) พธิเีปิดโรงเรอืนตน้แบบผลติหนอนแมลงเพื�ออตุสาหกรรม บรษัิท เบทาโกร จํากดั (มหาชน)
5) ลงนามสญัญาอนุญาตใหใ้ชล้ขิสทิธิ� “โปรแกรมรายงานผลการฝ่าฝืนและตรวจสอบการฝ่าฝืนสญัญาณไฟจราจร”  กบั บรษัิท เจพ ีอนิเทลลิ
เจนท ์ซสิเท็ม เอน็จเินียร ิ�ง จํากดั
6) การลงนามบันทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืทางวชิาการและวจิัยกบักรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม
7) พธิลีงนามบันทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืทางวชิาการองคก์ารเภสชักรรม 
8) ลงนามบันทกึความเขา้ใจความรว่มมอืทางวชิาการการวจิัยและพัฒนาสายพันธุแ์ละระบบการปลกูกญัชาเพื�อใชป้ระโยชนด์า้นทางการแพทย์
 ระหวา่ง มหาวทิยาลัยขอนแกน่ กบั บรษัิท อะลาดนิ คอรป์อเรชั�น จํากดั
9) งานแถลงขา่วการสรา้งความรว่มมอื "โครงการ Field Practice Solutions (FPS)" กบับรษัิท ไทเกอรโ์ดรน จํากดั
10) ลงนามบันทกึความเขา้ใจความรว่มมอืทางวชิาการการวจิัยและพัฒนาไกส่ายพันธุ ์KKU1 เพื�อประโยชนเ์ชงิพาณชิยก์บับรษัิท ตะนาวศรี
ไกไ่ทย จํากดั

ไมม่กีาร
ประเมนิ

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี� 6 สรา้งมหาวทิยาลยัขอนแกน่ใหเ้ป็นที�นา่ทํางาน 5.00

16 จํานวนคอมพวิเตอรใ์หม่/ปรับปรงุ เครื�อง 50 จํานวนคอมพวิเตอรใ์หม ่66 เครื�อง
มหาวทิยาลัย ดําเนนิการจัดหาครภุัณฑค์อมพวิเตอรเ์พื�อใชใ้นการทํางานใหเ้หมาะสมของแตล่ะลักษณะงาน และสามารถเชื�อมตอ่กบั
อนิเทอรเ์น็ตไดท้ี�ความเร็วสงู ดังนี�
1) โครงการจัดหาคอมพวิเตอรสํ์าหรับผูบ้รหิารและเลขานุการผูบ้รหิารประจําฝ่าย จํานวน 32 เครื�อง งบประมาณ 2,100,000 บาท
2) โครงการจัดหาคอมพวิเตอรสํ์าหรับการทํางานทดแทนเครื�องเดมิ สํานักเทคโนโลยสีารสนเทศ จํานวน 34 เครื�อง งบประมาณ 860,000 
บาท

5.00

17 จํานวนบคุลากรที�ไดร้ับการพัฒนาในแตล่ะปีและปฏบิัตงิานไดจ้รงิ คน 200 จํานวน 410 คน 
มหาวทิยาลัยดําเนนิการปรับเปลี�ยนดา้นดจิทิัล (Digital Transformation) จําเป็นตอ้งพัฒนาบคุลากรใหม้คีวามเขา้ใจและมคีวามพรอ้มใน
การทํางานไดจ้รงิ  ดังนี�
1) จัดกจิกรรม KKU Digital Transformation 2019 วันที� 23 กรกฎาคม 2562 มผีูเ้ขา้รว่มงาน 258 คน
2) อบรมเชงิปฎบิัตกิารในลักษณะ On-The-Job-Training และมกีารทดสอบความรูค้วามสามารถ
    - การอบรมการใชเ้ครื�องมอืออนไลนส์ําหรับการทํางาน วทิยาลัยบัณฑติศกึษาการจัดการ วันที� 20 และ 27 มนีาคม 2562 ผ่านการอบรม 
32 คน
    - การอบรมการใชเ้ครื�องมอืออนไลนส์ําหรับการทํางาน คณะแพทยศาสตร ์วันที� .... 2562 ผ่านการอบรม 37 คน
    - การอบรมการใชเ้ครื�องมอืออนไลนส์ําหรับการทํางานสําหรับผูอ้ํานวยการ วันที� 3 กนัยายน 2562 ผ่านการอบรม 26 คน
    - อบรมการใชง้าน Google Sheets สําหรับการจัดทํางบประมาณรายรับ-รายจา่ย ผ่านการอบรม 117 คน
    - การอบรมการใชเ้ครื�องมอืออนไลนส์ําหรับการสื�อสารภายในองคก์ร (KKU Workplace) วันที� 27 มถินุายน 2562 ผ่านการอบรม 64 คน
    - Digital Intelligence สําหรับการเรยีนรูใ้นศตวรรษที� 21 วันที� 12 กรกฎาคม 2562 ผ่านการอบรม 44 คน
    - การใช ้Cloud Technology ในการสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนที�ใชช้มุชนเป็นฐานการเรยีนรูแ้ละบรกิารสงัคม วันที� 20 สงิหาคม 
2562 ผ่านการอบรม 23 คน
    - การใช ้Digital Tools for Learning in Higher Education วันที� 28 มถินุายน 2019 ผ่านการอบรม 67 คน

5.00
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ประเด็นยทุธศาสตรท์ี� 7 สรา้งมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นที�นา่อยู่ 4.67

18 จํานวนลานกจิกรรม (สะสม) แหง่ 1 จํานวน 3 โครงการ ดงันี�
1) โครงการกอ่สรา้งลานเชื�อมอาคารพลศกึษาอเนกประสงคฝั์�งตะวันออก (Sport Complex) งบประมาณเงนิรายไดปี้ 2561จํานวน 
2,024,700 บาท ซึ�งดําเนนิการเรยีบรอ้ยแลว้
2) โครงการปรับปรงุซอ่มแซมผวิจราจร ภายในมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ถนนตน้สกัสายรหัส จากบรเิวณสามแยกถนนสายที� 1 ถงึสามแยกถนน
สายที� 4 ไดร้ับอนุมัตงิบประมาณเงนิรายไดฝ่้ายโครงสรา้งพื�นฐานและสิ�งแวดลอ้ม จํานวน 1,988,872.39 บาท ซึ�งรายละเอยีดการโครงการ 
ประกอบดว้ย การปรับปรงุผวิจราจร ขยายไหลท่าง และแนวเสน้ทางเขา้ออกพื�นที�กจิกรรมกฬีา ไดแ้ก ่สนามเปตอง และสนามฮอ๊กกี� งาน
ปรับปรงุพื�นที�ดา้นทศิใตส้นามฮอ๊กกี�ที�เสยีหายจากการกดัเซาะ ความกา้วหนา้ในการดําเนนิโครงการปัจจบุันอยูร่ะหวา่งขั �นตอนทางพัสดใุนการ
จัดจา้ง
3) โครงการปรับปรงุอาคารเรยีนรวมและพัฒนาทักษะพื�นฐาน ไดร้ับอนุมัตงิบประมาณเงนิรายไดฝ่้ายโครงสรา้งพื�นฐานและสิ�งแวดลอ้ม จํานวน
 4,500,000 บาท ซึ�งรายละเอยีดการโครงการ ประกอบดว้ย งานปรับปรงุกรอบอาคารเพื�อป้องกนัฝนสาดเขา้ตัวอาคารเพื�อใหส้ามารถใช ้
ประโยชนจ์ากพื�นที�เปิดโลง่ภายในอาคารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และรองรับกจิกรรมตา่ง ๆ ปรับปรงุพื�นที�ดา้นหนา้อาคารใหเ้ป็นสว่นหยอ่ม 
และพื�นที�เอนกประสงคท์ี�สามารถใชพั้กผ่อนหยอ่นใจ ความกา้วหนา้ในการดําเนนิโครงการ ปัจจบุันอยูร่ะหวา่งการเตรยีมแบบรปู และ
รายละเอยีดโครงการใหม้คีวามสมบรูณ์

5.00

19 จํานวนพื�นที�ออกกําลังกาย (สะสม) แหง่ 1 จํานวน 2 โครงการ ดงันี�
1) โครงการปรับปรงุซอ่มแซมถนนบรเิวณพื�นที�ศนูยว์ทิยาศาสตรส์ขุภาพ   
ขอบเขตงาน
   - ปรับขยายไหลท่างใหส้ามารถใชปั้�นจักรยานเพื�อการออกกําลังกายได ้
   - ขยายทางเดนิเทา้ใหก้วา้งขึ�น และมคีวามตอ่เนื�อง เพื�อใหส้ามารถใชใ้นการสญัจรโดยการเดนิเทา้ และใชว้ ิ�งออกกําลังกายหรอืปั�น
จักรยานได ้
   - ปรับปรงุระบบไฟฟ้าสอ่งสวา่งใหเ้พยีงพอ และปลอดภัยทั �งการใชถ้นน และการเดนิเทา้
   - ปรับปรงุซอ่มแซมผวิจราจร
2) โครงการปรับปรงุซอ่มแซมทางวิ�งบงึสฐีานฝั�งตะวันออก   
เพื�อซอ่มแซมเสน้ทางออกกําลังกายที�ชํารดุ ใหม้สีภาพพรอ้มใชง้านและป้องกนัความเสยีหายที�อาจขยายตัวเพิ�มขึ�น
ขอบเขตงาน
   - ปรับแตง่ดนิขอบทาง
   - วางระบบระบายนํ�าผวิดนิลอดพื�นทาง
   - ปรับปรงุซอ่มแซมผวิทางวิ�งที�เสยีหาย

5.00

20 จํานวนพื�นที�/บรเิวณที�แสดงถงึสญัลักษณ์ของ
มหาวทิยาลัยขอนแกน่

แหง่ มกีารสํารวจ/
กําหนดพื�นที�

มหาวทิยาลยั ไดก้ําหนดแผนงาน/โครงการในการสรา้งบรเิวณที�จะเป็นสญัลกัษข์องมหาวทิยาลยั  คอื 
การสํารวจ และจัดทําแผนการพัฒนาพื�นที�บงึสฐีาน และหมูบ่า้นสฐีานใต ้ ไดแ้ก่
1) โครงการปรับปรงุทัศนียภาพบงึสฐีานฝั�งตะวันออก (หลังประตสูฐีานฝั�งตะวันออก) 
     ลักษณะของโครงการเป็นการปรับปรงุภมูทิัศน ์เพิ�มพื�นที�สว่นบรกิาร มจีดุถา่ยภาพสวยงาม หอ้งนํ�า เพิ�มลานกจิกรรมและอปุกรณ์ออก
กําลังกายภาคสนาม จัดการเสน้ทางออกกําลังกายใหส้ามารถใชร้ว่มกนัไดห้ลายกจิกรรม รวมทั �งสนามสําหรับเด็ก ไดเ้สนอโครงการในคําขอ
งบประมาณ 2563 จํานวน 12,000,000  บาท
2) การปรับปรงุพัฒนาพื�นที�หมูบ่า้นสฐีานใต ้และบงึสฐีานฝั�งตะวันตก
    จัดทําแผนการพัฒนาพื�นที�บรเิวณหมูบ่า้นสฐีานใตท้ี�ปัจจบุันไดย้กเลกิและรื�อถอนบา้นพักอาศัย เพื�อพัฒนาใหเ้ป็นพื�นที�รองรับกจิกรรมของ
กลุม่อาคารตั �งอยูภ่ายในบรเิวณ ไดแ้ก ่พพิธิภัณฑธ์รรมชาตวิทิยา พพิธิภัณฑว์ทิยาศาสตร ์เพื�ออํานวยความสะดวกสบายใหแ้กผู่ร้ับบรกิาร 
รวมถงึการพัฒนาพื�นที�โดยรอบบงึสฐีานฝั�งตะวันตกใหเ้ป็นสถานที�ออกกําลังกาย และกจิกรรมสนัทนาการเพิ�มเตมิ เพื�อรองรับผูใ้ชพ้ื�นที�ที�มี
จํานวนเพิ�มขึ�นอยา่งตอ่เนื�อง

4.00
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21 จํานวนพื�นที�ที�มกีารปรับปรงุ สภาพแวดลอ้ม (สะสม) แหง่ 1 จํานวน 6 แหง่
1) โครงการจัดหาและตดิตั �งระบบ Chiller และปรับปรงุซอ่มแซม Cooling Tower อาคารสริคิณุากร 
2) โครงการปรับปรงุถนนสฐีานถงึวงเวยีนสนามกฬีากลาง (ถนนแกน่กลัปพฤกษ์)  ดําเนนิการแลว้เสร็จเมื�อวันที� 12 เม.ย. 62
3) โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล. เขา้หมวดงานไร ่และถา่ยทอดเทคโลโลยกีฏีวทิยา  ดําเนนิการแลว้เสร็จเมื�อวันที� 1 ม.ค. 62
4) โครงการปรับปรงุถนนหนา้อาคารพพิธิภัณฑถ์นนสฐีาน ซอย 13 ดําเนนิการแลว้เสร็จ เมื�อวันที� 14 ธ.ค. 61
5) โครงการผวิจราจรถนนสาย 103 ถนนสะพานขาว  
6) โครงการปรับปรงุซอ่มแซมทางเขา้แฟลตชยัพฤกษ์ แฟลตทานตะวัน แฟลตรม่รื�น แฟลตเขยีวขจ ีมหาวทิยาลัยขอนแกน่

5.00

22 จํานวนอาคารสถานที�ที�ไดร้ับการปรับปรงุแตล่ะปี แหง่ 2 จํานวน 2 แหง่
1) ปรับปรงุถนนสหศาสตร ์บรเิวณหนา้คณะทันตแพทยศาสตร ์(จากสว่นตอ่ถงึหนา้วงเวยีนคณะเทคนคิการแพทย)์ งบประมาณ 28,000,000 
บาท
2) โครงการปรับปรงุหอ้งนํ�าสฐีานบรเิวณลานจอดรถบงึสฐีานฝั�งตะวันตก ซึ�งเป็นการปรับปรงุหอ้งนํ�าใหม้คีวามเหมาะสมกบัผูใ้ชง้านทกุกลุม่ 
รวมถงึผูพ้กิารดว้ย

4.00

23 จํานวนกลอ้งวงจรปิดที�สามารถประมวลผลขอ้มลูได ้(สะสม) ตัว 35 มหาวทิยาลยัไดต้ดิต ั�งกลอ้งวงจรปิด  จํานวน 101 ตวั โดยมรีายละเอยีดดังนี�
1) กํากบั ดแูลระบบกลอ้งวงจรปิด คณะเศรษฐศาสตร ์จํานวน 5 ตัว
2) กํากบั ดแูลระบบกลอ้งวงจรปิด สนามกฬีา อฒัจรรย ์สระวา่ยนํ�า กองการกฬีา จํานวน 11 ตัว
3) กํากบั ดแูลระบบกลอ้งวงจรปิด คณะศลิปกรรมศาสตร ์จํานวน 22 ตัว
4) กํากบั ดแูลระบบกลอ้งวงจรปิด ตดิตั �งเพิ�มเตมิของสว่นกลางตามถนนแยกสําคัญ กองป้องกนัรักษาความปลอดภัย จํานวน 5 ตัว
5) กํากบั ดแูลระบบกลอ้งวงจรปิด ตดิตั �งเพิ�มคณะวทิยาศาสตร ์จํานวน 31 ตัว
6) กํากบั ดแูลระบบกลอ้งวงจรปิด ประตเูขา้ – ออกแฟลตบคุลากร 12 แหง่ จํานวน 27 ตัว

5.00

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี� 8 ปรบัเปลี�ยนองคก์รใหก้า้วเขา้สูย่คุดจิทิลั 4.33

24 จํานวนผลงานวจิัย/สิ�งประดษิฐ/์นวัตกรรมดา้น Digital technology เรื�อง 1 จํานวน 1 เรื�อง
มหาวทิยาลัยโดย สํานักเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดว้จิัยและพัฒนาระบบ Internet of Things สําหรับตรวจวัดฝุ่ นละออง PM1.0 2.5 4.0 10.0
 ภายในมหาวทิยาลัย โดยประกอบอปุกรณ์ตรวจวัด particulate matter / air quality ขนาดเล็ก เขา้กบัไมโครคอนโทรลเลอร ์และวงจร
สื�อสารผ่าน narrowband 3/4G mobile network มายังฐานขอ้มลูกลางของมหาวทิยาลัยแบบ real-time ส ิ�งที�เป็นผลลัพธจ์ากโครงการนี�
ประกอบดว้ย  
- อปุกรณ์ตรวจวัด particulate matter ขนาด 1.0, 2.5, 4.0, 10.0 เชื�อมตอ่อนิเทอรเ์น็ตในการสง่ขอ้มลูกลับ จํานวน 10 ตัว ตน้ทนุผลติตอ่
ตัวประมาณ 5,000 บาท
- ระบบจัดการการไหลของขอ้มลูจากอปุกรณ์ IoT ของมหาวทิยาลัย โดยใชซ้อฟตแ์วร ์Node-RED (https://nodered.kku.ac.th)
- ระบบ dashboard จัดการขอ้มลูจากอปุกรณ์ IoT เชงิพื�นที� โดยใชซ้อฟตแ์วร ์ThingsBoard (https://things.kku.ac.th)
- Web Portal สําหรับ เผยแพรข่อ้มลูการวัด สูส่าธารณะ (https://sensors.kku.ac.th)
- การเทยีบคา่กบัอปุกรณ์วัด particulate matter / air quality มาตรฐานของจังหวัดขอนแกน่ 
- โครงการตรวจวัด PM2.5 ที�เกดิจากการเผาใบออ้ย โดย นักวจิัย คณะเกษตรศาสตร ์ใชร้ะบบเดยีวกนันี�ในการวัดคา่ในงานวจิัย

4.00

25 จํานวนงานสะสมที�ไดร้ับการพัฒนาใหมห่รอืปรับปรงุ (Digital 
Workflow)

กระบวนงาน - จํานวน 3 กระบวนงาน ประกอบดว้ย
1) การจัดทําและนําสง่การประมาณการรายรับ-รายจา่ย เพื�อจัดทํางบประมาณประจําปี 2563
2) การจัดทําระบบกํากบัตดิตามโครงการสําคัญ สําหรับการประเมนิอธกิารบดี
3) จัดทําระบบการจา่ยคา่ธรรมเนียมหอพักดว้ยการจา่ยเงนิผ่าน QR Payment ทั �งระบบ

5.00

26 จํานวนระบบที�ไดร้ับการพัฒนาสะสม ระบบ - อยูร่ะหวา่งการจัดทํา (รา่ง)ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การจา้งที�ปรกึษาบรหิารจัดการและควบคมุงาน ไมม่กีาร
ประเมนิ

27 จํานวนระบบ Business Intelligence เพื�อสนับสนุนการวางแผน
และการบรหิารจัดการ

ระบบ 2 ระบบฐานขอ้มลู และ BI 2 ระบบ ประกอบดว้ย
1) BI ขอ้มลูนักศกึษารายโรงเรยีน จังหวัด และภมูภิาค
2) BI คะแนนการรับเขา้นักศกึษาระดับปรญิญาตร ีจําแนกตามวธิกีารรับเขา้ศกึษา

4.00
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2562

รายละเอยีดผลการดาํเนนิงาน 
ปี พ.ศ. 2562

ระดบัการ
ประเมนิตนเองประเด็นยทุธศาสตร/์OKRs หนว่ยนบั

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี� 9 การนํามหาวทิยาลยัสูค่วามเป็นนานาชาติ 5.00

28 ผลการจัดอนัดับของมข. โดยการจัดอนัดับของ THE หรอื QS 
Ranking หรอื Academic Ranking อื�นๆ

อนัดับ อนัดับ 6 ของ
ประเทศ 165
 ของเอเชยี 

และ 
800-1,000 

ของโลก

ผลการจัดมหาวทิยาลัยขอนแกน่อยูใ่นอนัดับ 6 ของประเทศ 148 ของเอเชยี และ 800-1,000 ของโลก 5.00

29 จํานวนสาขาวชิาของมข. ไดร้ับการจัดอนัดับโดยการจัดอนัดับของ
 THE หรอื QS Ranking หรอื Academic Ranking อื�นๆ

สาขาวชิา 1 จํานวน 4 สาขาวชิา
1) Agriculture & Forestry #201-550
2) Medicine #401-450
3) Biological Sciences #401-450
4) Life Sciences and Medicine #451-500

5.00

30 รอ้ยละของจํานวนนักศกึษาตา่งชาตแิบบ non-degree ทั �ง 
Outbound และ Inbound ระดับ ป.ตรแีละระดับบัณฑติศกึษาที�
เพิ�มขึ�นจากปี 2561

รอ้ยละ 5 เพ ิ�มขึ�นรอ้ยละ 11.33 ของจํานวนนักศกึษา non-degree ทั �ง Inbound และ Outbound ระดับ ป.ตรแีละระดับบัณฑติศกึษาที�เพิ�มขึ�นจากปี 
2561 ขอ้มลู ณ วันที� 28 ก.พ.63 
เปรยีบเทยีบขอ้มลูยอ้นหลัง
ปี                    2561           2562        
Inbound          1,431          1,467           
Outbound          590             783           
Total               2,021          2,250

5.00

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี� 10 การบรหิารโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล 5.00

31 ผลการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนนิงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ITA โดยสํานักงาน ป.ป.ช.

รอ้ยละ 80 ผลการประเมนิ ITA ของมหาวทิยาลยั = 86.62
มหาวทิยาลัย ไดจ้ัดทําแผนปฏบิัตกิารป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 โดยจัดทําขึ�น
บนพื�นฐานหลักการที�สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรว์า่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติภาครัฐ ระยะที� 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผน
ยทุธศาสตรก์ารบรหิารมหาวทิยาลัยขอนแกน่ พ.ศ.2559 – 2562 และแผนปฏบิัตกิารประจําปี พ.ศ. 2562 มหาวทิยาลัยขอนแกน่ รวมทั �ง
พจิารณาผลการดําเนนิงานในปีงบประมาณที�ผ่านมาอนัเกี�ยวขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ ของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ซึ�ง
มหาวทิยาลัยขอนแกน่ไดก้ําหนดมาตรการและแนวทางปฏบิัตจิากสถานการณ์ที�เกดิขึ�น ปัญหาอปุสรรคและผลกระทบที�อาจเกดิขึ�นในอนาคต
เกี�ยวกบัการปฏบิัตงิานตามหลักธรรมาภบิาลและการป้องกนัปราบปรามการทจุรติ
  
   

5.00

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี� 11 เสรมิสรา้งความรว่มมอืเพื�อการพฒันา 4.75

32 จัดหาผูร้ับจา้งกอ่สรา้งอาคาร และลงนามสญัญากอ่สรา้ง ภายใน 30 
กนัยายน 2562

โครงการศนูยก์ลางบรกิารทางการแพทย ์(Medical hub)
อยูร่ะหวา่งการอทุธรณ์และผลการพจิารณาจากกรมบัญชกีลาง

4.00
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33 จํานวนโครงการดา้นเกษตรอจัฉรยิะที�มกีารบรูณาการคณะวชิาจน
เกดิการดําเนนิงานในรปูแบบวสิาหกจิ

โครงการ - จํานวน 3 โครงการ
1.โครงการวจิัยโรงเรอืนเลี�ยงไกไ่ขอ่จัฉรยิะ Smart Farm เป็นการยกระดับโรงเรอืนเลี�ยงไกไ่ขเ่ดมิ โดยผสานเทคโนโลย ีIOT, Big Data, 
Image Processing เขา้มาประยกุตใ์ช ้ในดา้นการเลี�ยงและดา้นการบรหิารจัดการโรงเรอืน สามารถ monitor ผลการเลี�ยงได ้real time แจง้
สถานะระบบสิ�งแวดลอ้มของโรงเรอืนไดท้ั �งหมด ไมว่า่จะเป็นอณุหภมู ิความชื�น ความเร็วลม แสงสวา่ง ระบบอาหาร นํ�าและไฟฟ้า สามารถ
แสดงตน้ทนุกําไรของไขเ่บื�องตน้ไดท้ันท ีภายในบรรจไุกไ่ข ่20,000 ตัว โดยมเีป้าหมายเพื�อเพิ�มประสทิธภิาพและลดตน้ทนุการผลติไข ่ซ ึ�ง
เป็นการตดิอาวธุใหฟ้ารม์ไกไ่ขข่องมหาวทิยาลัยใหสู้ย่คุดจิติัลที�แทจ้รงิ ยกใหเ้ป็นโรงเรอืนเลี�ยงไกไ่ขท่ี�ทันสมัยอนัดับตน้ ๆ ของระดับ
สถาบันการศกึษาประเทศไทย ตลอดจนเป็นสถานที�สําหรับเรยีนรู ้และฝึกฝนการใชเ้ทคโนโลย ี4.0 ใหก้บับคุลากรทั �งภายในมหาวทิยาลัย
และบคุคลภายนอกที�สนใจ ซึ�งผลงานวจิัยและการผลตินวัตกรรมดา้นเกษตรกรรม รว่มระหวา่ง ซพีเีอฟ กบั มหาวทิยาลัยขอนแกน่ (คณะ
เกษตรศาสตร)์ ครั �งแรกของประเทศไทย 
2. ระบบโรงงานพชื (Plant factory) โดยใชเ้เสง
3.โครงการปลกูพชืผักไฮโดรโปนกิในโรงพลาสตกิ เพื�อผลติอาหารปลอดภัย 

5.00

34 จํานวนกจิกรรมการเรยีนการสอน การทํางานวจิัย และการบรกิาร
วชิาการรว่มกนั

โครงการ 1 จํานวน 4 โครงการ 
1) โครงการ“มหกรรมละครและการแสดงรว่มสมัยไทย-อาเซยีน จัดขึ�นเมื�อระหวา่งวันที� 20-22 มถินุายน 2562 ณ อาคารปฏบิัตกิาร
ศลิปะการแสดง และโรงละครคณะศลิปกรรมศาสตร ์โดยมวีัตถปุระสงค ์เพื�อกระตุน้ใหเ้กดิการเผยแพรผ่ลงานและความรูท้างดา้น
ศลิปะการแสดงรว่มสมัยสูช่มุชนใหเ้ป็นที�ประจักษ์อยา่งกวา้งขวางและสรา้งเครอืขา่ยทางดา้นศลิปะการแสดงรว่มสมัยในภมูภิาคและพัฒนาสู่
การเป็นศนูยก์ลางทางดา้นศาสตรศ์ลิปะการแสดงรว่มสมัยในภมูภิาค
2) โครงการประชมุวชิาการระดับชาต ิศลิปกรรมวจิัยครั �งที�  มวีัตถปุระสงคเ์พื�อจัดเวทนํีาเสนอผลการวจิัย ผลงานวทิยานพินธ ์ผลงาน
สรา้งสรรค ์ของนักวจิัยนักวชิาการ คณาจารย ์นสิตินักศกึษา และผูท้ี�สนใจ อนัจะนําไปสูก่ารพัฒนาคณุภาพการวจิัย การเรยีนการสอน การ
บรกิารวชิาการเพื�อชมุชน สงัคม และประเทศชาต ิ       
3) โครงการถนนศลิปะ (Art Lane) มวีัตถปุระสงคเ์พื�อเป็นเวทแีละพื�นที�ในการแสดงผลงานของนักศกึษา นักคดิ นักสรา้งสรรค ์ที�ผ่านการ
ศกึษาวจิัย บรูณาการองคค์วามรูด้า้นศลิปกรรม
4) โครงการความรว่มมอืทางวชิาการรว่มกบัเรอืนจํากลางขอนแกน่

5.00

35 จํานวนนวัตกรรมที�สามารถบรกิารประชาชนผ่านระบบ Smart City
 Application

ผลงาน 3 จํานวน 13 ผลงาน
นวัตกรรมที�สามารถบรกิารประชาชนผ่านระบบ Smart City Application
1) KAN (Khon Kaen Mobile Application for New Innovations) Mobile App 
2) KAN Kios Web App
3) Emergency Crowdsourcing 
4) Smart Trash Tracking System
5) Smart Parking System
6) Flood Warning System
7) Dust 2.5 Monitoring system
8) Khon Kaen BIM (Building Information Modelling
9) CCTV Analytics
10) Smart Parking Solar Roof Top monitoring
11) Hazardous Waste Management  Web App
12) Connect Home Mobile App
13) Connect Health Web App

5.00

ระดบัความสําเร็จของผลลพัธ ์ OKRs = 4.53

ผลลัพธ์หลักระดับยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 9



โครงการสําเร็จตามเป้าหมาย รอ้ยละ โครงการไมส่ําเร็จตามเป้าหมาย รอ้ยละ โครงการที�ไมม่กีารประเมนิ

1 ปรับเปลี�ยนการจัดการศกึษา 17 12 92.31 1 7.69 4 4.71

2 ปรับเปลี�ยนการทํางานวจัิย 7 3 42.86 4 57.14 3.73

3 ปรับเปลี�ยนการบรหิารจัดการทรัพยากรบคุคล 5 4 80.00 1 20.00 4.17

4 การปรับเปลี�ยนการบรกิารวชิาการ 3 3 100.00 5.00

5 ปรับเปลี�ยนการบรหิารจัดการองคก์ร 4 2 66.67 1 33.33 1 3.33

6 สรา้งมหาวทิยาลัยขอนแกน่ใหเ้ป็นที�น่าทํางาน 13 9 75.00 3 25.00 1 4.60

7 สรา้งมหาวทิยาลัยใหเ้ป็นที�น่าอยู่ 22 14 87.50 2 12.50 6 4.36

8 ปรับเปลี�ยนองคก์รใหก้า้วเขา้สูยุ่คดจิทัิล 7 5 83.33 1 16.67 1 4.14

9 การนํามหาวทิยาลัยสูค่วามเป็นนานาชาติ 5 5 100.00 5.00

10 การบรหิารโดยใชห้ลักธรรมาภบิาล 2 1 100.00 1 5.00

11 เสรมิสรา้งความร่วมมอืเพื�อการพัฒนา 4 4 100.00 4.75

รวม 89 62 84.33 13 15.67 14 4.44

สรุปผลการดําเนนิงานตามเกณฑก์ารประเมนิ โครงการ/กจิกรรม
 ในแผนปฏบิตกิาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวทิยลยัขอนแกน่

เกณฑก์ารประเมนิระดบัความสําเร็จของโครงการ
ระดับ 5 หมายถงึ ดําเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีว่าแผนที�กําหนด
ระดับ 4 หมายถงึ ดําเนนิการไดต้ามแผน
ระดับ 3 หมายถงึ ดําเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กว่าแผนเล็กนอ้ย

เสาหลักที� 2 Ecological : ดา้นการรักษาระบบนเิวศ

เสาหลักที� 3 Spiritual : ดา้นการปลกูฝังจติวญิญาณความเป็นมหาวทิยาลัยขอนแกน่

ที� ประเด็นยทุธศาสตร์
จํานวน
โครงกา
รท ั�งหมด

การรายงานผลรอบ 8 เดอืน 
 (6 ก.พ..62 - 30 ก.ย.62) ระดบั
ความ
 สําเร็จ
ของ

เสาหลักที� 1 People : ดา้นการสง่มอบคณุคา่แกป่ระชาคม

ระดับ 2 หมายถงึ เริ�มดําเนนิการ/ชา้กว่าแผนมาก
ระดับ 1 หมายถงึ ยังไมไ่ดดํ้าเนนิการ
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ระดบั
ความสําเร็จ

4.71
3.73
4.17
5.00
3.33
4.60
4.36
4.14
5.00
5.00
4.75

4.44 88.71

คา่เป้าหมาย

2562

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี� 1 ปรบัเปลี�ยนการจดัการศกึษา 4.71
1 • รอ้ยละความพงึพอใจของนายจา้งที�มตีอ่บณัฑติทั �งทางดา้น

ความสามารถเชงิวชิาชพีและคณุธรรม จรยิธรรม
รอ้ยละ 80    รอ้ยละ 88.70 มหาวทิยาลัย ไดด้ําเนนิการโครงการตรวจประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลักสตูร ปีการศกึษา 2561 ซึ�งมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี�

1. สุม่ตรวจประเมนิคณุภาพภายในระดบัหลักสตูร ปีการศกึษา 2561 ทั �งหมด 53 หลักสตูร จากทั �งหมด 300
2. โดยหลักสตูรแตล่ะหลักสตูรไดร้ายงาน องคป์ระกอบที� 2 บณัฑติ หมวด  2.1 คณุภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแห่งชาต ิโดยพจิารณา
จากแบบประเมนิผูใ้ชบ้ณัฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแห่งชาต(ิTQF) ไดก้ําหนดคณุลักษณะบณัฑติที�พงึประสงคต์ามที�หลักสตูรกําหนดไวใ้น
มคอ.2 ซึ�งครอบคลุมผลการเรยีนรูอ้ยา่งนอ้ย 5 ดา้น (1) คณุธรรมจรยิธรรม (2)ความรู ้(3)ทกัษะทางปัญญา (4)ทกัษะความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคลและความรับผดิชอบ

(5)ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
3. หาคา่ผลเฉลี�ยรอ้ยละความพงึพอใจของนายจา้งที�มตีอ่บณัฑติ ของหลักสตูรที�มาการสุม่ตรวจ

5.00

รายละเอยีดผลการดําเนนิงาน 
ปี พ.ศ. 2562

ระดบั
การ

ประเมนิ
ตนเอง

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี�  7 สรา้งมหาวทิยาลัยใหเ้ป็นที�น่าอยู่
ประเด็นยทุธศาสตรท์ี�  8 ปรับเปลี�ยนองคก์รใหก้า้วเขา้สูย่คุดจิทิัล
ประเด็นยทุธศาสตรท์ี�  9 การนํามหาวทิยาลัยสูค่วามเป็นนานาชาติ
ประเด็นยทุธศาสตรท์ี�  10 การบรหิารโดยใชห้ลักธรรมาภบิาล
ประเด็นยทุธศาสตรท์ี�  11 เสรมิสรา้งความรว่มมอืเพื�อการพัฒนา

ระดับความสําเร็จของผลลัพธ์

ประเด็นยทุธศาสตร/์OKRs

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี�  3 ปรับเปลี�ยนการบรหิารจัดการทรัพยากรบคุคล
ประเด็นยทุธศาสตรท์ี�  4 การปรับเปลี�ยนการบรกิารวชิาการ 
ประเด็นยทุธศาสตรท์ี�  5 ปรับเปลี�ยนการบรหิารจัดการองคก์ร 
ประเด็นยทุธศาสตรท์ี�  6 สรา้งมหาวทิยาลัยขอนแกน่ใหเ้ป็นที�น่าทํางาน 

หนว่ยนบั

ระดับ 2   หมายถงึ   เร ิ�มดําเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก

ระดับ 1   หมายถงึ   ยังไมไ่ดดํ้าเนนิการ

ประเด็นยทุธศาสตร์

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี�  1 ปรับเปลี�ยนการจัดการศกึษา
ประเด็นยทุธศาสตรท์ี�  2 ปรับเปลี�ยนการทํางานวจิัย

สรปุผลการดําเนนิงานตามผลลพัธร์ะดบัยทุธศาตรใ์นแผนปฏบิตักิาร ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 มหาวทิยาลยัขอนแกน่
เกณฑก์ารประเมนิระดบัความสําเร็จของผลลพัธ์

ระดับ 5   หมายถงึ   ดําเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนที�กําหนด

ระดับ 4   หมายถงึ   ดําเนนิการไดต้ามแผน

ระดับ 3   หมายถงึ   ดําเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย

ผลลัพธ์ระดับยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 11



คา่เป้าหมาย

2562

รายละเอยีดผลการดําเนนิงาน 
ปี พ.ศ. 2562

ระดบั
การ

ประเมนิ
ตนเอง

ประเด็นยทุธศาสตร/์OKRs หนว่ยนบั

2 • จํานวนหลักสตูรที�มกีารจัด ระบบการศกึษาแบบบรูณาการขา้มศาสตร์ หลักสตูร 3     การจดัระบบการศกึษาแบบบรูณาการขา้มศาสตร ์9 หลกัสตูร ประกอบดว้ย
ระดบัปรญิญาโท 6 หลักสตูร
1) การจัดกรการพัฒนาชนบทมหาบณัฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ
2) วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ ชวีเวชศาสตร์
3) วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ วทิยาศาสตรก์ารออกกําลังกายและการกฬีา
4) วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ นติวิทิยาศาสตร์
5) บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ การจัดการทรัพยส์นิทางปัญญาและนวตักรรม
6) วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ วศิวกรรมชวีการแพทย์

ระดบัปรญิญาเอก 3 หลักสตูร
1) ปรญิญาดษุฎบีณัฑติ ชวีเวชศาสตร์
2) ปรญิญาดษุฎบีณัฑติ วทิยาศาสตรก์ารออกกําลังกายและการกฬีา
3) ปรญิญาดษฎบีณัฑติ วศิวกรรมชวีการแพทย์

5.00

3 • รอ้ยละของบณัฑติที�มงีานทําทั �งในประเทศและตา่งประเทศ และ
ศกึษาตอ่ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 77    รอ้ยละ 75 มหาวทิยาลัยขอนแกน่ สง่เสรมิใหนั้กศกึษาไดเ้รยีนรูใ้นสถานการณ์จรงิ โดยใหม้ ีสหกจิศกึษา ซึ�งเป็นระบบการศกึษาที�ผสมผสานการเรยีนในหอ้งเรยีน
ร่วมกบัการทํางานจรงิในสถานประกอบการ เพื�อพัฒนาการผลติบณัฑติที�มคีณุภาพและสอดคลอ้งกบัความ ตอ้งการของตลาดแรงงาน มคีณะที�ดําเนนิการ เชน่ คณะ
เกษตรศาสตร ์คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์คณะวศิวกรรมศาสตร ์คณะวทิยาสตร ์นอกจากนี� มหาวทิยาลัย โดยสํานักบรหิารและพัฒนาวชิาการไดท้นุสนับสนุน
สหกจิศกึษาในกลุ่มประเทศอาเซยีน สําหรับนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีอกีดว้ย

3.00

4 • นักศกึษา มข. สามารถเรยีนรูผ้า่นระบบสารสนเทศไดใ้นทกุพื�นที�ของ
มหาวทิยาลัย

ครอบคลุมอาคาร
เรยีน หอ้งสมุด ที�
พักอาศยั (wifi 

6,000 จุด)

ครอบคลุม
อาคารเรยีน 

หอ้งสมุด ที�พัก
อาศยั (wifi 
6,000 จุด)

   สํานักเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดด้ําเนนิโครงการเพื�อใหบ้รกิารจุด Wifi ไดป้ระมาณ 6,500 จุด ครอบคลุมทั �งอาคารเรยีน หอ้งจัดการเรยีนการสอน อาคารปฏบิตักิาร
 หอพักนักศกึษา และพื�นที�สาธารณะ โดยมทีั �งสว่นที�ดแูลเองและร่วมกบับรษัิทเอกชนภายนอก ดงันี�
1) โครงการบรหิารจัดการระบบเครอืขา่ยไรส้าย (KKU-WiFi) ดแูลบํารุงรักษาระบบเครขืา่ยไรส้ายใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งตอ่เนื�อง และ บรหิารจัดการขอ้มูลของ
ผูใ้ชง้านเครอืขา่ยไรส้าย เพื�อใหส้ามารถเขา้ใชบ้รกิารระบบอนิเทอรเ์น็ตไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
2) โครงการเสน้ทางสํารองผา่นระบบเครอืขา่ยไรส้าย (Wireless backup link) จัดหาเสน้ทางสํารองเพื�อใชง้านในกรณีที� Fiber OPtic มปัีญหา ขาดและรอการ
ซอ่มแซมใหส้ามารถกลับมาใชง้านไดต้ามปกต ิทําใหส้ามารถบรกิารอนิเทอรเ์น็ตไดต้ลอดเวลา
3) โครงการตรวจวดัคณุภาพสญัญาณในระดบัคณะ/หน่วยงาน มกีารตรวจวดัคณุภาพสญัญาณระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตโดยใชเ้ครื�องมอืตรวจวดัคณุภาพสญัญาณที�
น่าเชื�อถอืได ้ซึ�งจะสุม่ตรวจอย่�างนอ้ยปีละ 1- 2 ครั �ง โดยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดบัคณุภาพสญัญาณอยูใ่นเกณฑท์ี�ดมีาก

5.00

5 • จัดตั �งหน่วยงานที�ทําหนา้ที�ผลติบทเรยีนออนไลน ์(Online
Production House

-     การจัดการศกึษาในยคุปัจจุบนัมคีวามจําเป็นอยา่งมากที�ตอ้งใชส้ื�อดจิทิลัคณุภาพสงู เพื�อตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูเ้รยีนใหม้ากที�สดุ โดยสื�อดงักล่าวจะตอ้ง
เขา้ใจง่าย เนน้ความเขา้ใจ สามารถพัฒนาทกัษะของผูเ้รยีนไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพ โดยสื�อการสอนดงักล่าวจะตอ้งเกดิจากกระบวนการผลติที�มคีณุภาพ โดยเริ�มตั �งแต่
การจัดใหม้กีารออกแบบบทเรยีนที�เหมาะสมกบัการเรยีนรูอ้อนไลน ์มเีครื�องมอืการผลติที�มคีณุภาพ สามารถสรา้งสื�อที�ทนัสมัยได ้
    ซึ�งมหาวทิยาลัยไดด้ําเนนิการ ดงันี�
1) กําลังดําเนนิการจัดทําบทเรยีนออนไลนใ์นลักษณะบทเรยีนแบบเปิด MOOCs เรื�อง Digital Literacy

ไม่มกีาร
ประเมนิ

6 • แกไ้ขกฎ ระเบยีบและปรับเปลี�ยนวธิกีารวดัและประเมนิผล เพื�อรองรับ
การจัดการศกึษารูปแบบใหม่

- -    มหาวทิยาลัยดําเนนิการ ปรับปรุงกฎหมายที�เกี�ยวกบัการวดัและประเมนิผล เพื�อรองรับการจัดการศกึษารูปแบบใหม่ ดงันี�
1. ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ฉบบัที� 1/2562  เรื�อง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารคดัเลอืกบคุคลที�มศีกัยภาพสงูเขา้ปฏบิตังิานในตําแหน่งประเภทวชิาการ สงักดั

มหาวทิยาลัยขอนแกน่
2. ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ฉบบัที� 3/2562 เรื�อง การกําหนดอตัราเงนิเดอืนสําหรับพนักงานมหาวทิยาลัย ประเภทวชิาการ ที�มคีณุวฒุริะดบัปรญิญาเอกหรอื

เทยีบเทา่ และมคีะแนนทกัษะภาษาองักฤษ   (หนังสอืแสดงเจตนาในการปรับอตัราเงนิเดอืนคณุวฒุ ิตามประกาศ ก.บ.ม.ฉบบัที� 3/2562))
3. ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ฉบบัที� 5/2562   เรื�อง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารจ่ายเงนิคา่ตอบแทนสําหรับผูท้ ี�ไดร้ับการคดัเลอืกเป็นพนักงานมหาวทิยาลัย

ตําแหน่งอาจารย ์ที�มคีณุวฒุริะดบัปรญิญาเอก และมคีะแนนทกัษะภาษาองักฤษ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2562

ไม่มกีาร
ประเมนิ
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คา่เป้าหมาย

2562

รายละเอยีดผลการดําเนนิงาน 
ปี พ.ศ. 2562

ระดบั
การ

ประเมนิ
ตนเอง

ประเด็นยทุธศาสตร/์OKRs หนว่ยนบั

7 • จํานวนบทเรยีนออนไลนส์ะสม บทเรยีน 10    ปจัจุบนัมหาวทิยาลยัขอนแกน่ มบีทเรยีนออนไลน ์จํานวนท ั�งส ิ�น 2,579 บทเรยีน ดงันี�
1) คณะวทิยาศาสตร ์ 341 บทเรยีน 2) คณะเกษตรศาสตร ์44 บทเรยีน 3) คณะวศิวกรรมศาสตร ์1,063 บทเรยีน
4) คณะศกึษาศาสตร ์160 บทเรยีน 5) คณะพยาบาลศาสตร ์50 บทเรยีน 6) คณะแพทยศาสตร ์121 บทเรยีน
7) คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์78 บทเรยีน 8) คณะเทคนิคิการแพทย ์26 บทเรยีน 9) บณัฑติวทิยาลัย 14 บทเรยีน
10) คณะสารณสขุศาสตร ์40 บทเรยีน 11) คณะทนัตแพทยศาสตร ์7 บทเรยีน 12) คณะเภสชัาสตร ์12 บทเรยีน
13) คณะเทคโนโลย ี112 บทเรยีน 14) คณะสตัวแพทยศาสตร ์ 24 บทเรยีน 15) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์1 บทเรยีน
16) คณะบรหิารธรุกจิและการบญัช ี 136 บทเรยีน 17) คณะศลิปกรรมศาตร ์6 บทเรยีน 18) วทิยาเขตหนองคาย 6 บทเรยีน
19) คณะนติศิาสตร ์42 บทเรยีน 20) วทิยาลัยการปกครองทอ้งถิ�น 9 บทเรยีน 21) วทิยาลัยนานาชาต ิ207 บทเรยีน
22) คณะเศรษฐศาสตร ์24 บทเรยีน 23) คณะวทิยาการจัดการ 40 บทเรยีน 24) โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยขอนแกน่ 2 บทเรยีน
25) สถาบนัการสอนวชิาศกึษาทั�วไป 14 บทเรยีน

5.00

8 • จํานวนหลักสตูรใหม่ที�มหาวทิยาลัยจะเปิดสอน โดยพจิารณาจาก
ความเขม้แข็งของมหาวทิยาลัย โอกาส และความตอ้งการของประเทศ

หลักสตูร 1    จํานวน 4 หลกัสตูร บณัฑติวทิยาลัย ไดก้ําหนดหลักสตูรใหม่ โดยพจิารณาจากความเขม้แข็งของมหาวทิยาลัย จํานวน 4 หลักสตูร ดงันี�
1) หลักสตูรปรัชญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาจติวทิยาพหุวฒันธรรม คณะศกึษาศาสตร์
2) หลักสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาทนัตกรรมผูส้งูอาย ุคณะทนัตแพทยศาสตร์
3) หลักสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาความหลากหลายทางชวีภาพและการจัดการสิ�งแวดลอ้ม (หลักสตูรนานาชาต)ิ วทิยาลัยนานาชาติ
4) หลักสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิานติศิาสตร ์คณะสงัคมศาสตรบ์รูณาการ

5.00

9 • จํานวนผูใ้ชบ้รกิาร (คน) สรา้งหลักสตูรสําหรับประชาชนใหต้รงตาม
ความตอ้งการของผูร้ับบรกิาร

คน 100    จํานวน 773 คน คณะพยาบาลศาสตร ์ไดด้ําเนนิการสรา้งหลักสตูรสําหรับประชาชนใหต้รงความตอ้งการของผูร้ับบรกิารจํานวน 8 โครงการ มผีูใ้ชบ้รกิารจํานวน 
773 คน ดงันี�
1) หลักสตูรเฉพาะทางการพยาบาล สาขาการพยาบาลผูป่้วยวกิฤต (ผูใ้หญ่) รุ่นที� 15 จัดขึ�นระหวา่งวนัที� 4 มนีาคม - 28 มถิุนายน 2562 มผี◌้เูขา้อบรม จํานวน 48 
คน   2) หลักสตูรเฉพาะทางการพยาบาล สาขาการพยาบาลเพื�อจัดการระบบการดแูลผูป่้วยบาดเจ็บ รุ่น 5 วนัที� 1 กมุภาพันธ ์- 7 มถิุนายน 2562 มผี◌้เูขา้อบรม 
จํานวน 34 คน 
3) หลักสตูรเฉพาะทางการพยาบาล ดา้นการพยาบาลผูป่้วยแบบประคบัประคอง รุ่น 4 วนัที� 5 พฤศจกิายน 2561 - 28 กมุภาพันธ ์2562 มผี◌้เูขา้อบรม จํานวน 22 คน
    4) หลักสตูรเฉพาะทางการพยาบาล สาขาเวชปฏบิตัผิูส้งูอาย ุรุ่น 2 วนัที� 25 มนีาคม - 12 กรกฎาคม 2562 มผีูเ้ขา้อบรม จํานวน 17 คน        
5) หลักสตูรเฉพาะทางการพยาบาล สาขาเวชปฏบิตัวิกิฤตทารกแรกเกดิ รุ่น 1 วนัที� 5 มนีาคม - 30 มถิุนายน 2562 มผีูเ้ขา้อบรม จํานวน 22 คน        
6) โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิาร เรื�อง สมาธบิําบดัแบบ SKT วนัที� 24-25 ธนัวาคม 2561 มผีูเ้ขา้ร่วมประชมุ 80 คน        
7) โครงการอบรมทางวชิาการ เรื�อง เทคนคิการดแูลผูป่้วยหัวใจและหลอดเลอืดและการแปลผลคลื�นหัวใจ รุ่น 14 วนัที� 8-11 มกราคม 2562 มผีูเ้ขา้อบรม จํานวน 
250 คน8) โครงการประชมุวชิาการวา่ดว้ยความร่วมมอืระหวา่งคณะพยาบาลมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ร่วมกบั กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสขุ เรื�อง “ผลงานของ
พยาบาลผูป้ระสานงานเพื�อสะทอ้นการขบัเคลื�อนหน่วยบรหิารจัดการผูป่้วยบาดเจ็บและฉุกเฉนิ" วนัที� 3-4 มถิุนายน 2562 มผีูเ้ขา้อบรม จํานวน 300 คน

5.00

10 • สรา้งระบบบรหิารจัดการทั �งการลงทะเบยีน การจัดการเรยีนการสอน/
การฝึกอบรม/การฝึกทกัษะ

- -    มหาวทิยาลัยขอนแกน่ มนีโยบายในการพัฒนาเพื�อมุ่งสูก่ารเป็นมหาวทิยาลัยดจิทิลั โดยนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้พื�อการบรหิารและการบรกิาร ประกอบกบั
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยดีจิทิลักา้วกระโดดจนกอ่ใหเ้กดิผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงเทคโนโลยอียา่งฉับพลัน (Disruptive technology) ซึ�งนอกจากจะ
สง่ผลกระทบตอ่ระบบเศรษฐกจิแลว้ยงัสง่ผลตอ่การดํารงชวีติของประชาชนในประเทศตา่ง ๆ ทั�วโลกที�ตอ้งเผชญิกบัเทคโนโลยดีจิทิลัในชวีติประจําวนัมากมาย ทั �ง
ดา้นการเรยีนการสอนในสถานการศกึษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิการเดนิทาง การใชข้อ้มูลขา่วสารเพื�อการบรหิารและการจัดการการทํางาน เทคโนโลยี
สารสนเทศจงึเกี�ยวขอ้งกบัทกุเรื�องในชวีติประจําวนั (แผนยทุธศาสตรก์ารบรหิาร มหาวทิยาลัยขอนแกน่ พ.ศ. 2563-2566) ซึ�งทําใหก้ารจัดการองคก์รและการ
ใหบ้รกิารจําเป็นตอ้งมกีารปรับเปลี�ยนระบบงานและกระบวนการทํางานใหม้คีวามยดืหยุน่ คล่องตวั สะดวก และรวดเร็วมากยิ�งข ึ�น รวมถงึพัฒนาศกัยภาพของบคุลากร
ผูป้ฏบิตังิานใหม้ทีกัษะ ความรูค้วามสามารถ และสมรรถนะที�พรอ้มรับการเปลี�ยนแปลงและการแขง่ขนัในยคุดจิทิลั

ไม่มกีาร
ประเมนิ

11 • สง่เสรมิใหท้กุหลักสตูรกําหนดสมรรถนะของบณัฑติ (Competency 
based curriculum)

- -    มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ไดป้ระกาศขั �นตอนการเสนอขออนุมัตหิลักสตูร โดยมกีารพจิารณาถงึกรอบคณุลักษณะที�พงึประสงคแ์ละกรอบการเรยีนรูท้ ี�คาดหวงัของ
ผูส้ําเร็จการศกึษาในหลักสตูร (ประกาศมหาวทิยาลันขอนแกน่ ที� 1892/2562 )

ไม่มกีาร
ประเมนิ

12 • จํานวนนักศกึษาที�เขา้ร่วมโครงการจติสาธารณะ (คน) คน 2,500    จํานวน 7,062 คน คน มหาวทิยาลัยสง่เสรมินักศกึษาใหม้จีัดโครงการดา้นจติสาธารณะและความเป็นผูนํ้าดา้นตา่งๆจํานวน 142 โครงการ มนัีกศกึษาเขา้ร่วม
ทั �งหมด 7,062 คน โดยแบง่ออกเป็น 2 ประเภทโครงการ ดงันี�
1) โครงการที�ไ◌ด้จ้ัดสรรงบประมาณใหด้ําเนนิการ ทั �งโครงการสว่นกลางและคณะ เชน่
     - คา่ยอาสาเพื�อพัฒนาชนบทพี�ใหน้อ้ง
     - คา่ยอาสาพัฒนาและบําเพ็ญประโยชนม์หาวทิยาลัยขอนแกน่  
     - กจิกรรมจติอาสา เราทําความดดีว้ยหัวใจ 
     - บรูณาการหน่วยแพทยเ์คลื�อนที� เพื�อดแูลประชาชน
2) กจิกรรมที�นักศกึษาชว่ยงานดว้ยจติอาสา เชน่
     - บรจิาคโลหติ
     - จติอาสาชว่ยงานหรอืโครงการตา่งๆ
    � ั ไ โ  ั ี�

5.00

ผลลัพธ์ระดับยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 13



คา่เป้าหมาย

2562

รายละเอยีดผลการดําเนนิงาน 
ปี พ.ศ. 2562

ระดบั
การ

ประเมนิ
ตนเอง

ประเด็นยทุธศาสตร/์OKRs หนว่ยนบั

13 • รอ้ยละของนักศกึษาที�มกีารจา้งงานระหวา่งเรยีนตอ่จํานวนนักศกึษา
ทั �งหมด

รอ้ยละ 1     รอ้ยละ 4.17 มหาวทิยาลัยไดส้นับสนุนใหนั้กศกึษาทํางานพเิศษเพื�อหารายไดใ้นเวลาวา่งจากการเรยีน เพื�อเป็นการแกปั้ญหาสงัคมและความยากจนเชงิบรูณา
การ 
ชว่ยแบง่เบาภาระของผูป้กครอง ป้องกนัปัญหาของนักศกึษาที�เกดิขึ�นจากความขาดแคลน  นอกจากนี�ยงัสง่เสรมิใหนั้กศกึษาไดม้ทีกัษะและประสบการณ์จากการ
ทํางานจรงิ มโีอกาสเตรยีมตวักอ่นเขา้สูต่ลาดแรงงาน ตลอดจนใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชนแ์กต่นเอง ครอบครัวและสงัคม 
    ซึ�งมหาวทิยาลัยไดจ้ัดโครงการตา่งๆ ดงันี�
1) สง่เสรมิและสนับสนุนโดยจัดโครงการเพื�อรองรับ
    1.1 โครงการจา้งงานนักศกึษาใหม้รีายไดพ้เิศษระหวา่งเรยีน (โดยรับสมัครนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีเพื�อทํางานตามหน่วยงานตา่งๆภายในมข.
    ในชว่งระหวา่งปิดภาคการศกึษา)
2) สง่เสรมิโดยจัดใหม้บีรกิารจัดหางาน (กําเนนิงานโดย กองพัฒนานักศกึษาฯ)
    2.1 ประชาสมัพันธ/์ประสานงาน นางจา้งหรอืผูป้ระกอบการที�ตอ้งการรับสมัครนักศกึษาเขา้ทํางานพเิศษ (ตลอดปีงบประมาณ)
    2.2 รับสมัครนักศกึษาเขา้ทํางานพเิศษ ผา่นชอ่งทางตา่งๆ เชน่ Facebook งานแนะแนวฯมข. โทรศพัท ์LINE (ตลอดปีงบประมาณ)
    2.3 บนัทกึขอ้มูลนักศกึษาที�ทํางานพเิศษ (เฉพาะที�ผา่นทางบรกิารจัดหางาน ของกองพัฒนานักศกึษาฯ)

5.00

14 • รอ้ยละของนักศกึษาที�ไดร้ับทนุที�มผีลงานสงูกวา่เกณฑข์อง สกอ. ตอ่
จํานวนนักศกึษาที�ไดร้ับทนุทั �งหมด

รอ้ยละ 60    รอ้ยละ 61.76
1) ผลงานสงูกวา่เกณฑข์อง สกอ. 
    1.1) ทนุวจิัยสําหรับคณาจารยบ์ณัฑติศกึษา 13 ทนุ
    1.2) ทนุสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวทิยานพินธ ์134 ทนุ
    1.3) ทนุสนับสนุนนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา เพื�อศกึษาวจิัย ณ ตา่งประเทศ 0 ทนุ
รวม ผลงานสงูกวา่เกณฑข์อง สกอ.  จํานวน 147 ทนุ
2) จํานวนทนุทั �งหมด 238

5.00

15 • จํานวนหลักสตูรที�อยูใ่น division มรีะบบจัดกลุ่ม
หลักสตูร

มรีะบบจัดกลุ่ม
หลักสตูร

    มรีะบบ division สําหรบับนัทกึขอ้มูลหลกัสตูร จะเริ�มใหห้ลักสตูรตา่งๆ บกึทกึขอ้มูล ในปีงบประมาณ 2563โดยมรีายละเอยีดดงันี�
ผลลัพธท์ี�ใชใ้นการประเมนิและจัดกลุ่มหลักสตูรมดีงันี�
1) จํานวนนักศกึษาตา่งชาต ิ(มากกวา่รอ้ยละ 5 ของนักศกึษาทั �งหมดในหลักสตูร)
2) ระยะเวลาเรยีนเฉลี�ยไม่เกนิ 1.5 เทา่ของเวลาตามหลักสตูร
3) อตัราสว่นของจํานวนนักศกึษาที�สมัคร ตอ่นักศกึษาที�ประกาศรับ (มากกวา่ 1.5) ในปีที�ประเมนิ
4) จํานวนสดัสว่นผลงานตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ ในฐาน web of science เมื�อสําเร็จการศกึษา (มากกวา่รอ้ยละ 35สําหรับปรญิญาโท และมากกวา่รอ้ยละ 120 
สําหรับปรญิญาเอก)
5) รอ้ยละของอาจารยใ์นหลักสตูรตอ่อาจารยท์ั �งหมดที�ไดร้ับทนุจากภายนอก มหาวทิยาลัย (มากกวา่รอ้ยละ 20)
6) จํานวนสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัรที�ไดต้อ่หลักสตูร (มากกวา่ 1 ผลงาน)
7) การผา่นเกณฑก์ารประเมนิคณุภาพหลักสตูร (ไม่นอ้ยกวา่ 4)
8) จํานวนวทิยานพินธแ์ละหรอืการศกึษาอสิระ ที�นําไปใชป้ระโยชนท์ี�เป็นรูปธรรม ในดา้นตา่ง ๆ เชน่ ดา้นนโยบาย บรกิารชมุชน บรกิารสงัคม (มากกวา่ 10 ผลงาน)
9) รอ้ยละผลงานที�ไดร้ับการอา้งองิ (citation) (มากกวา่รอ้ยละ 20)
การจัดกลุ่มหลักสตูรจะกระทําทกุปีปฏทินิโดยการสมัครใจ และมกีารจัดใหม่ทกุปี ตามผลงาน โดยแตล่ะหลักสตูรสามารถเลอืกผลลัพธจ์าก 8 ขอ้ดงักล่าวได ้และ
จัดเป็นกลุ่มดงันี�
• กลุ่มที� 1 หรอื Division 1 เป็นหลักสตูรที�สามารถผา่นเกณฑไ์ดจํ้านวนหรอืมากกวา่ 5 ใน 9 ขอ้
• กลุ่มที� 2 หรอื Division 2 เป็นหลักสตูรที�สามารถผา่นเกณฑไ์ดจํ้านวน 4 ใน 9 ขอ้
• กลุ่มที� 3 หรอื Division 3 เป็นหลักสตูรที�สามารถผา่นเกณฑไ์ดจํ้านวน 3 ใน 9 ขอ้
• กลุ่มที� 4 หรอื Division 4 เป็นหลักสตูรที�สามารถผา่นเกณฑไ์ดจํ้านวน 2 ใน 9 ขอ้
• กลุ่มที� 5 คอื Division 5 เป็นหลักสตูรที�สามารถผา่นเกณฑไ์ดน้อ้ยกวา่ 2 ใน 9 ขอ้
บณัฑติวทิยาลัยไดท้ําการ simulation ตามเกณฑข์า้งตน้โดยใชข้อ้มูลปี 2557 ไดข้อ้มูลจํานวนหลักสตูรที� แบง่ตาม division ดงันี�
• กลุ่มที� 1 หรอื Division 1 มจํีานวน 5% ของหลักสตูรปัจจุบนั
• กลุ่มที� 2 หรอื Division 2 มจํีานวน 10% ของหลักสตูรปัจจุบนั
• กลุ่มที� 3 หรอื Division 3 มจํีานวน 20% ของหลักสตูรปัจจุบนั
• กลุ่มที� 4 หรอื Division 4 มจํีานวน 15% ของหลักสตูรปัจจุบนั
• กลุ่มที� 5 คอื Division 5 มจํีานวน 50% ของหลักสตูรปัจจุบนั
โดยโครงการนี�จะใหก้ารสนับสนุนเพิ�มศกัยภาพของหลักสตูรที�อยูใ่น division 1-4 โดยงบประมาณที�แตกตา่งกนัตามความสามารถ และคาดหวงัวา่จะทําใหห้ลักสตูร
ทกุหลักสตูรมกีารขยบัขึ�น โดยบณัฑติวทิยาลัยจะไดข้อ้มูลจากทกุหลักสตูรเพื�อมาสรา้งแนวทางการพัฒนาหลักสตูรใหม้ลํีาดบัสงูขึ�น เชน่ จาก division 2 เป็น 
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16 • รอ้ยละหลักสตูรที�มคีณุภาพหรอืศกัยภาพสงูในการพัฒนาตาม
เป้าหมายของประเทศ

รอ้ยละ 10    รอ้ยละ 100 (จํานวน 241 หลกัสตูร)  บณัฑติวทิยาลัย ไดด้ําเนนิการพัฒนาหลักสตูรใหม้คีณุภาพ จํานวน 241 หลักสตูร ประกอบดว้ย หลักสตูรปรญิญาเอก 88
 หลักสตูร หลักสตูรปรญิญาโท 135 หลักสตูร หลักสตูรปรญิญาบณัฑติชั �นสงู 17 หลักสตูรและหลักสตูรปรญิญาบณัฑติ 1 หลักสตูร

5.00

17 • รอ้ยละของนักศกึษาไดผ้า่นการอบรม Soft skill มากขึ�น รอ้ยละ 10    รอ้ยละ 77.5 วทิยาลัยนานาชาตไิดก้ําหนดใหนั้กศกึษาหลักสตูรการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีชั �นปีที� 3 จํานวน 145 คน จากทั �งหมด 178 คน  (รอ้ยละ 77.5)   เขา้
รับการฝึกประสบการณ์วชิาชพี (Internship) หรอืสหกจิศกึษา (Cooperative Education) เพื�อเพิ�มพูนประสบการณ์ทางดา้นอาชพี และการพัฒนาสมรรถนะและ
ทกัษะพื�นฐานผูเ้รยีน (Soft Skill) เชน่ การฝึกปฏบิตัจิัดทําเอกสารสมัครงาน การฝึกความคดิสรา้งสรรค ์การอบรมเทคนคิการสื�อสารอยา่งมอือาชพี การเรยีนรูม้ารยาท
สงัคม โดยแบง่การพัฒนาเป็น การพัฒนาทกัษะการเรยีนรู/้วชิาชพี, ทกัษะการใชช้วีติ ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศตา่งๆ  และทกัษะการดํารงชวีติในศตวรรษที�
 21 ที�นักศกึษาไม่สามารถเรยีนรูไ้ดใ้นหอ้งเรยีน  ซึ�งหลังเสร็จสิ�นโครงการนี�  นักศกึษาจะไดร้ับการพัฒนาตนเองทางดา้นความคดิ/การสงัเกต/การตดัสนิใจ/การ
ประเมนิอยา่งเป็นรูปแบบ ที�จะสะทอ้นการผสมผสานระหวา่งภาคทฤษฎกีบัภาคปฎบิตัไิดเ้ป็นอยา่งด ีซึ�งจะสง่ผลใหนั้กศกึษาเป็นบณัฑติที�มคีณุภาพสงูและตอบสนอง
ความตอ้งการของตลาดแรงงานมากขึ�น จงึมคีวามจําเป็นอยา่งยิ�งที�วทิยาลัยนานาชาตติอ้งจัดการอบรมปฐมนเิทศนักศกึษา เพื�อเป็นการสรา้งความเขา้ใจกบันักศกึษา
ในการรับทราบขอ้มูล และขั �นตอนตา่งๆ และยงัเป็นการเตรยีมความพรอ้มรวมถงึการเสรมิสรา้งทกัษะบางประการที�ไม่ไดศ้กึษาในชั �นเรยีน เพื�อมุ่งสูส่ถานประกอบการ
หรอืองคก์รไดอ้ยา่งมั�นใจ และนําความรูค้วามสามารถที�ไดร้ับไปสรา้งประโยชนใ์หก้บัสถานประกอบการหรอืองคก์รนั�นๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล   
ประกอบดว้ยกจิกรรมดงัตอ่ไปนี� 
  1) กจิกรรมอบรมเตรยีมความพรอ้ม
  2) กจิกรรมอบรมการใช ้Office Equipment Skill 
  3) กจิกรรมอบรมการเขยีน Resume และ การปฎบิตัตนในสงัคม (Social Manner)

5.00

18 • รอ้ยละของนักศกึษาตา่งชาตแิละนักศกึษาไทยที�มศีกัยภาพสงูเพิ�มขึ�น รอ้ยละ 5    รอ้ยละ 5 มหาวทิยาลัย มกีารพัฒนาการรับนักศกึษา เชน่ การใหท้นุการศกึษาสําหรับประเทศในภูมภิาคอาเซยีน ประกอบดว้ย ทนุประเภทที� 1 สนับสนุนทนุเต็ม
จํานวน  ประเทศที� 2 สนับสนุนทนุระหวา่งมหาวทิยาลัยร่วมกบัองคก์รภายนอก ประเภทที� 3 ทนุสนับสนุนระหวา่งมหาวทิยาลัยร่วมกบัสว่นงานที�จะรับเขา้ศกึษา ตาม
ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน่ (ฉบบัที�� 3341/2562) เรื�อง หลักเกณฑก์ารสนับสนุนการศกึษาสําหรับบคุลากรจากประเทศในภูมภิาคอาเซยีนและภูมภิาคลุ่มนํ�าโขง

4.00

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี� 2 ปรบัเปลี�ยนการทํางานวจิยั 3.73

19 • จํานวนของบทความวจิัยที�ไดร้ับการตพีมิพใ์นระดบันานาชาต ิใน
วารสารที�อยูใ่นฐานขอ้มูล Scopus ตอ่จํานวนอาจารยป์ระจํา

บทความ 0.65    จํานวนบทความตอ่จํานวนอาจารยเ์ทา่กบั 0.58 มหาวทิยาลยั ไดก้ําหนดใหอ้าจารยแ์ละนักวจิัยรุ่นใหม่ที�รับทนุนักวจิัยรุ่นใหม่ตอ้งมนัีกวจิัยพี�เลี�ยง (mentor) 
ซึ�งเป็นผูท้ ี�มวียัวฒุ ิและประสบการณ์ทํางานวจิัยสงูกวา่ มาเป็นผูถ้่ายทอดความรู ้เทคนคิการทํางานวจิัยใหก้บันักวจิัยรุ่นใหม่ ชว่ยใหค้ําปรกึษา และแนะนําในเรื�องที�
เป็นประโยชนก์บัการทํางานวจิัยของนักวจิัยรุ่นใหม่อยา่งใกลช้ดิ พรอ้มทั �งสนับสนุน สง่เสรมิ พัฒนาความกา้วหนา้ในอาชพีของการเป็นนักวจิัยที�ประสบความสําเร็จ 
เพื�อใหม้ั�นใจวา่นักวจิัยรุ่นใหม่ที�เขา้ร่วมโครงการจะสามารถสรา้งโจทยว์จิัยที�เป็นประโยชนต์อ่การพัฒนาประเทศ ผลติผลงานวจิัยที�มมีาตรฐานสงู และมกีารตพีมิพใ์น
วารสารระดบันานาชาต ิตลอดจนกระตุน้ใหนั้กวจิัยมองเห็นแนวทางในการพัฒนานวตักรรมและองคค์วามรู ้และสรา้งเครอืขา่ยการวจิัยร่วมกบัสถาบนัตา่งประเทศอกีดว้ย 
   โดยสรุป มหาวทิยาลัยมจํีานวนบทความวจิัยและจํานวนอาจารย ์ดงันี�
1) บทความวจิัยที�ไดร้ับการตพีมิพใ์นระดบันานาชาตใินวารสารที�อยูใ่นฐานขอ้มูล Scopus จํานวน 1,121 บทความ
2) อาจารยป์ระจํา จํานวน 1,929 คน
ซึ�งคดิเป็นสดัสว่น 0.58 : 1 
(หากรวมบทความวจิัยที�ตพีมิพใ์นวารสารที�อยูใ่นฐานขอ้มูล ISI ดว้ย จะเทา่กบั 1,263 ผลการดําเนนิงานจะเทา่กบั 0.65 : 1)

3.00

20 • รอ้ยละของบทความวจิัยที�ไดร้ับการตพีมิพใ์นระดบันานาชาต ิใน
ฐานขอ้มูล Scopus/ISI ที�อยูใ่น Quartile 1

รอ้ยละ 55    รอ้ยละ 36.02 มหาวทิยาลัยไดด้ําเนนิงานเพื�อเป็นการเพิ�มผลลัพธด์า้นการวจิัยโดยเฉพาะผลงานวจิัยที�ไดร้ับการตพีมิพใ์นวารสารระดบันานาชาตทิี�อยูใ่นฐานขอ้มูล
 Scopus และ ISI ฝ่ายวจิัยและบรกิารวชิาการ จงึไดว้างแผนกลยทุธใ์นการเพิ�มจํานวนนักวจิัย โดยกําหนดใหอ้าจารยท์ี�บรรจุใหม่ อาจารยท์ี�ยงัไม่เคยมผีลงานวจิัย ได ้
เขา้ร่วมโครงการพัฒนาศกัยภาพนักวจิัยใหม่ รวมทั �งสง่เสรมิและสนับสนุนอาจารยแ์ละนักวจิัยไดม้โีอกาสเขา้ถงึแหล่งทนุสนับสนุนไดม้ากขึ�น การจัดทั �ง กลุ่มวจิัย 
ศนูยว์จิัยเฉพาะทาง และสถาบนัวจิัย เปิดอกีทางหนึ�งในการรวมตวัและสรา้งโอกาสในการพัฒนางานวจิัยไดเ้พิ�มมากขึ�น ซึ�งการดําเนนิการดงักล่าวสง่ผลใหม้ี
ผลงานวจิัยที�ไดร้ับการตพีมิพใ์นวารสารนานาชาตทิี�อยูใ่นฐานขอ้มูล Scopus และ ISI เพิ�มขึ�น
   ซึ�งมจํีานวนบทความที�ไดร้ับการตพีมิพร์ะดบันานาชาต ิดงันี�
1) บทความวจิัยที�ไดร้ับการตพีมิพใ์นระดบันานาชาต ิในฐานขอ้มูล Scopus/ISI ที�อยูใ่น Quartile 1 จํานวน 455 บทความ
2) บทความวจิัยที�ไดร้ับการตพีมิพใ์นระดบันานาชาต ิในฐานขอ้มูล Scopus/ISI ทั �งส ิ�นจํานวน 1,263 บทความ
คดิเป็นรอ้ยละ 36.02

3.00
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21 • จํานวนนักศกึษาปรญิญาเอกและนักวจิัยหลังปรญิญาเอก (คน) คน 1800    จํานวน 1,697 คน มหาวทิยาลัยขอนแกน่ จัดการเรยีนการสอนในระดบัปรญิญาเอก จํานวน ทั �งส ิ�น 86 สาขาวชิา คดิเป็นรอ้ยละ 26.22 ของสาขาวชิาทั �งหมด  มี
นักศกึษาระดบัปรญิญาเอก ปีการศกึษา 2561 จํานวน 1,712 คน และในปีการศกึษา จํานวน 1,697 คน มกีารเปิดสอนหลักสตูใหม ้� จํานวน 4 สาขา ประกอบดว้ย (1) 
สาขาวชิาวศิวกรรมชวีการแพทย ื (2) สาขาวชิาวทิยาศาสตรค์ลนิกิ (นานาชาต)ิ (3) สาขาวชิาปรสติวทิยา (4) สาขาวชิาบรหิารธรุกจิ 
   ถงึแมว้า่จะมกีารเปิดสอนในหลักสตูรใหม่แตจํ่านวนการรับนักศกึษาลดลง ซึ�งมหาวทิยาลัยจะไดม้กีารเพิ�มการประสมัพันธแ์ละเพิ�มมาตรการเชงิรุกในการรับนักศกึษา
เพิ�มขึ�นตอ่ไป

3.00

22 • จํานวน Research program Research program 3    Research program ในรปูโครงการบรูณาการใหม ่จํานวน 3 โครงการ 
1) โครงการวจิัยกญัชาเพื�อประโยชนท์างการแพทยส์ูก่ารเป็นสถาบนัวจิัยและพัฒนากญัชาแบบครบศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่
2) โครงการวจิัยลดการเผาใบออ้ยอยา่งยั�งยนืโดยการเพิ�มมูลคา่และจัดการใบออ้ยอยา่งมปีระสทิธภิาพที�ระยะเก็บเกี�ยว
3) โครงการวจิัยและพัฒนาการขบัเคลื�อนเศรษฐกจิฐานรากดว้ยการเพิ�มประสทิธภิาพการผลติ มาตรฐานฟารม์ และการพัฒนาชอ่งทางการตลาดของเนื�อไกส่ขุภาพ

4.00

23 • จํานวนงบประมาณดา้นการวจิัย (พันลา้นบาท) พันลา้นบาท 1.3   จํานวนเงนิวจิยัภายในและภายนอก รวมเป็นเงนิท ั�งส ิ�น 1,117,835,840  บาท 
1) งบโครงการวจิัยพื�นัฐาน 40 ลา้นบาท
2) งบสนับสนุนกลุ่มวจิัย ศนูยว์จิัยเฉพาะทาง 85.87 ลา้นบาท
3) งบโครงการวจิัยและพัฒนา 825.97 ลา้นบาท
4) งบสนับสนุุนสถาบนัวจิัย 172 ลา้นบาท
5) งบครุภัณฑว์จิัยชั �นสงู 34 ลา้น
6) โครงการสง่เสรมินักวจิัย คา่ตอบแทนตพีมิพ ์ระบบสนับสนุนแรงจูงใจอื�นๆ 106 ลา้นบาท

3.00

24 • จํานวนการใชป้ระโยชนจ์ากการวจิัยและพัฒนาในดา้นสาธารณะและ
นโยบาย(โครงการ)

โครงการ 40  จํานวน 32 โครงการ การใชป้ระโยชนจ์ากการวจิัยและพัฒนาในดา้นสาธารณะและนโยบาย (ขอ้มูล ณ วนัที� 20 ส.ค. 62) 3.00

25 • จํานวนโครงการที�ไดเ้ริ�มดําเนนิการ (สง่เสรมิกระบวนการสรา้ง
นวตักรรม (Innovation process))

โครงการ 3    มหาวทิยาลยัไดดํ้าเนนิการสง่เสรมิกระบวนการสรา้งนวตักรรมจํานวน 8 โครงการ ดงันี�
1) พธิลีงนามสญัญาอนุญาตใหใ้ชล้ขิสทิธิ� “โปรแกรมรายงานผลการฝ่าฝืนและตรวจสอบการฝ่าฝืนสญัญาณไฟจราจร”
2) IP Fair 2019
3) โครงการวางแผนการพัฒนาตอ่ยอดผลติภัณฑแ์ละการดําเนนิธรุกจิ IP Demo Day 2019
4) KKU INNOVATION DAY : COSMETIC DAY
5) ทรัพยส์นิทางปัญญาสญัจร : สรา้งความตระหนัก และเตรยีมความพรอ้มเพื�อนํางานสรา้งสรรค ์งานวจิัย และนวตักรรมใหม่รับการคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญา
6) KKU pitching stage2 จากไอเดยีนวตักรรมสูก่ารสรา้งตน้แบบเพื�อธรุกจิในอนาคต โครงการ “เปิดโลกการเรยีนรูไ้ปกบั Chatbot”

สํานักบรหิารและพัฒนาวชิาการ ไดด้ําเนนิโครงการสง่เสรมิการสรา้งนวตักรรม จํานวน 2 โครงการ ดงันี�
1) โครงการพัฒนาระบบสนทนาอตัโนมัต ิ(chatbot) เพื�อการใหบ้รกิารทางการศกึษาและการรับเขา้ศกึษา ไดม้กีารพัฒนาและเริ�มเปิดใหบ้รกิารระบบสนทนาอตัโนมัต ิ
(Chatbot) สําหรับการใหบ้รกิารทางการศกึษาผา่นทางออนไลนบ์น social media
2) โครงการปรับปรุงพัฒนา digital document ไดม้กีารเพิ�ม digital signature ลงบน digital document ที�เป็นทรานสครปิและไดม้กีารใชง้าน E-Timestamp ของ
ETDA เพื�อเป็นการรองรับการใหบ้รกิารในรูปแบบของ digital ไฟล ์โดยที�นักศกึษาไม่จําเป็นตอ้งขอกระดาษจากทางสํานักฯ

5.00

26 1) จํานวน Startup ที�ใชเ้ทคโนโลยแีละองคค์วามรูข้อง มข. โครงการ 3 1) จํานวน 2 Startup ที�ใชเ้ทคโนโลยแีละองคค์วามรูข้อง มข. 
   1.1 ไฟสญัญาณจราจร    1.2 ระบบซกัผา้อจัฉรยิะ 3.00

27 2) จํานวนงานวจิัยที�ใหเ้อกชนใชส้ทิธ ิ�ในทรัพยส์นิทางปัญญา โครงการ 3 2) จํานวน 4งานวจิยั ที�ใหเ้อกชนใชส้ทิธ ิ�ในทรัพยส์นิทางปัญญา
2.1 กรรมวธิกีารประดษิฐอ์ปุกรณ์รองรับแขนและขอ้มอื 2.2 สารสกดัขา้วสแีละผกัชลีาวและกรรมวธิกีารสกดัสารสกดัดงักล่าว   2.3 วสัดสุําหรับทําขั �วไฟฟ้าใน

แบตเตอรี� 2.4 กรรมวธิผีลติยานวดแกป้วดเมื�อยกลามเนื�อ

5.00
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28 (3) จํานวนการใชป้ระโยชนจ์ากการวจิัย และพัฒนาดา้นพาณชิย์ ผลงาน 32    จํานวน 47 ผลงาน มหาวทิยาลัย ไดด้ําเนนิการนํางานวจิัยไปใชป้ระโยชนแ์ละพัฒนาดา้นพาณชิย ์จํานวน 47 ผลงาน ดงันี�
1) “โครงการพัฒนาโรงเรยีนนําร่องพื�นที�นวตักรรมการศกึษา จังหวดัศรสีะเกษโดยใชน้วตักรรมการศกึษาชั �นเรยีน (Lesson Study) และวธิกีารแบบเปิด (Open 
Approach)”
2) Partnership School Project
3) TECH PLAN DEMO DAY
4) การคดักรองภาวะหลังหลวม(Clinical Lumbar Instability) และคดักรองภาวะคอเสื�อมชนดิ Cervical Spondylosis with Myelopathy (CSM)
5) การประชมุกลไกวชิาการจังหวดัขอนแกน่ ครั �งที� 2
6) การประชมุพัฒนาความร่วมมอืกบัสถาบนัวชิาการ 5 สถาบนั "การประชมุคณะทํางานพัฒนาศกัยภาพเพื�อหาแนวทางการดําเนนิงาน จังหวดักาฬสนิธุ ์ครั �งที� 2"
7) การป้องกนัและบรรเทาอาการปวดขอ้และปวดภาวะคอเสื�อมชนดิ Cervical Spondylosis with Myelopathy(CSM)
8) การป้องกนัและบรรเทาอาการปวดขอ้และปวดหลังในชมุชน
9) การสนับสนุนงานวจิัย (Action Research) พื�นที�จังหวดักาฬสนิธ◌์ ุ"การประชมุคณะทํางานครั �งที� 1"
10) การออกกําลังกายดว้ยการรําไทย
11) การออกกําลังกายดว้ยลูกบอล
12) การออกกําลังกายในผูส้งูอายทุี�เป็นเบาหวาน
13) การออกกําลังกายในผูส้งูอายทุี�เป็นโรคของระบบกลา้มเนื�อและโครงร่าง
14) การออกกําลังกายในผูส้งูอายทุี�เป็นโรคหัวใจและลหอดเลอืด
15) การออกกําลังกายในผูส้งูอายทุี�มภีาวะนํ�าหนักเกนิ
16) การออกกําลังกายเพื�อเพิ�มความแข็งแรง
17) กจิกรรมออกบธูประชาสมัพันธ ์ขอนแกน่สมารท์ซติี� เอ็กซโ์ป” เกื�อกลู กา้วไกล ไม่ทิ�งใครไวข้า้งหลัง (Khon Kaen Smart City Expo)
18) กจิกรรมออกบธูประชาสมัพันธโ์ครงการและตรวจวดัสขุภาพในงาน Digital Thailand BigBang Regional 2018: Khonkaen
19) กจิกรรมออกบธูประชาสมัพันธม์หกรรมเพื�อการรณรงคก์ารป้องกนัโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเร็งทอ่นํ�าด ี(CCA Run for Life)
20) กจิกรรมออกบธูประชาสมัพันธแ์ละตรวจสขุภาพ งานตน้แบบคนสขุภาพดี
21) คนขอนแกน่ไตแข็งแรง 26 อําเภอ
22) ความตรงและความเที�ยงของการวดัระดบัความรูส้กึกดเจ็บดว้ยเครื�องดบัเบลิย ูอ ีบรเิวณเทา้ในผูป่้วยเบาหวาน ชนดิที� 2

  

5.00

29 • จํานวนโครงการความร่วมมอืกบัภาคธรุกจิและอตุสาหกรรมเพื�อ
พัฒนาผลติภัณฑใ์หม่ 
(โครงการ)

โครงการ 10    จํานวน 10 โครงการ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ โดยกองบรหิารงานวจิัย ไดร้ับนโยบายการในการขบัเคลื�อนการสรา้งนวตักรรมและการนําไปใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิย ์
 เพื�อใหก้ารดําเนนิการเป็นไปตามยทุศาสตรแ์ละเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ การใหท้นุสนับสนุนสง่เสรมิในการพัฒนาและสรา้งนวตักรรม รวมทั �งการสง่เสรมิการ
ทํางานร่วมกบัภาคเอกชน เพื�อใหม้กีารนําไปใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิยจ์งึมคีวามจําเป็นอยา่งยิ�งในการขบัเคลื�อนการสรา้งนวตักรรมและการนําไปใชป้ระโยชนเ์ชงิ
พาณชิย ์อกีทั �งเป็นจุดเริ�มตน้ในการผลักดนัใหนั้กวจิัยขอทนุภายนอกในการพัฒนานวตักรรมเชงิพาณชิยต์อ่ไป 
   สําหรับโครงการความร่วมมอืกบัภาคธรุกจิและอตุสาหกรรม ดงันี�
1) ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการเพื�อการพัฒนาผลงานวจิัยสูก่ารใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิย ์ระหวา่ง มหาวทิยาลัยขอนแกน่กบับรษัิท เซ็น คอรป์อเรชั�น
 กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
2) ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการเพื�อการพัฒนาผลงานวจิัยสูก่ารใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิย ์ระหวา่ง มหาวทิยาลัยขอนแกน่กบั บรษัิท ประชารัฐรัก
สามัคคขีอนแกน่ (วสิาหกจิเพื�อสงัคม) จํากดั
3) ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการเพื�อการพัฒนาผลงานวจิัยสูก่ารใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิย ์ระหวา่ง มหาวทิยาลัยขอนแกน่กบับรษัิท เซ็น คอรป์อเรชั�น
 กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบรษัิท ประชารัฐรักสามัคคขีอนแกน่ (วสิาหกจิเพื�อสงัคม) จํากดั
4) พธิเีปิดโรงเรอืนตน้แบบผลติหนอนแมลงเพื�ออตุสาหกรรม ระหวา่งมหาวทิยาลัยขอนแกน่และ บรษัิท เบทาโกร จํากดั (มหาชน)
5) ลงนามสญัญาอนุญาตใหใ้ชล้ขิสทิธิ� “โปรแกรมรายงานผลการฝ่าฝืนและตรวจสอบการฝ่าฝืนสญัญาณไฟจราจร” เพื�อนําผลวจิัยของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ไปใช ้
ประโยชนใ์นเชงิพาณชิย ์ระหวา่ง มหาวทิยาลัยขอนแกน่ กบั บรษัิท เจพ ีอนิเทลลเิจนท ์ซสิเท็ม เอ็นจเินยีริ�ง จํากดั
6) การลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการและวจิัย ระหวา่ง มหาวทิยาลัยขอนแกน่ กบักรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม
7) พธิลีงนามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ ระหวา่ง องคก์ารเภสชักรรม กบั มหาวทิยาลัยขอนแกน่
8) ลงนามบนัทกึความเขา้ใจความร่วมมอืทางวชิาการการวจิัยและพัฒนาสายพันธุแ์ละระบบการปลูกกญัชาเพื�อใชป้ระโยชนด์า้นทางการแพทย ์ระหวา่ง 
มหาวทิยาลัยขอนแกน่ กบั บรษัิท อะลาดนิ คอรป์อเรชั�น จํากดั
9) งานแถลงขา่วการสรา้งความร่วมมอื "โครงการ Field Practice Solutions (FPS)" ระหวา่งมหาวทิยาลัยขอนแกน่กบับรษัิท ไทเกอรโ์ดรนจํากดั
10) ลงนามบนัทกึความเขา้ใจความร่วมมอืทางวชิาการการวจิัยและพัฒนาไกส่ายพันธุ ์KKU1 เพื�อประโยชนเ์ชงิพาณชิย ์ระหวา่งมหาวทิยาลัยขอนแกน่กบับรษัิท 
ตะนาวศรไีกไ่ทย จํากดั

4.00

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี� 3 ปรบัเปลี�ยนการบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคล 4.17

30 รอ้ยละของอาจารยท์ี�ดํารงตําแหน่งทางวชิาการ รอ้ยละ 60   รอ้ยละ 67.03 มหาวทิยาลยัมผีูดํ้ารงตําแหนง่ประเภทวชิาการ ท ั�งหมด จํานวน 1,732 ราย เป็นการรวบรวมขอ้มูลบคุลากรสายวชิาการของแตล่ะสว่นงาน 
โดยไม่รวมอาจารยโ์รงเรยีนสาธติ และไม่นับรวมจํานวนลูกจา้งของมหาวทิยาลัยที�ดํารงตําแหน่งทางวชิาการทั �งหมด

5.00
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31 รอ้ยละของสว่นงานที�ใชร้ะบบ OKR และมกีารถ่ายทอดไปยงับคุลากร รอ้ยละ 30    รอ้ยละ 56 มหาวทิยาลัยดําเนนิการจัดทําคํารับรองการปฏบิตังิานสูค่วามเป็นเลศิดว้ยOKRs (Objective  Key Results) ประจําปีงบประมาณ 2562  
โดยพจิารณาคดัเลอืกผลลัพธจ์ากแผนยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลัยที�สอดคลอ้งกบัดา้นประชาคม (People: P) ดา้นระบบนเิวศของมหาวทิยาลัย (Ecological: E) 
และดา้นจติวญิญาณความเป็นมหาวทิยาลัย (Spiritual: S) อยา่งนอ้ยดา้นละ 1-3 ผลลัพธ ์รวมแลว้ประมาณ 6 ผลลัพธ ์และเพื�อใหท้กุสว่นงานสามารถตั �งเป้าหมาย
กลยทุธแ์ละการประเมนิผลในองคก์รเพื�อใหอ้งคก์รพัฒนาตอ่ไป ซึ�งผลการดําเนนิการทกุคณะและทกุหน่�วยงานเทยีบเทา่คณะไดก้ารจัดทําคํารับรองการปฏบิตังิาน 
ทกุคณะ/หน่วยงานเทยีบเทา่คณะ จาก 26 คณะ และ 4 หน่วยงานที�เที�ยวเทา่คณะรวมทั �งส ิ�น 30 คณะและหน่วยงานที�เทยีบเทา่คณะ ซึ�งหากคดิในภาพรวม ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวทิยาลัยไดนํ้าระบบผลการประเมนิผลการดําเนนิงานแบบ OKR ไปใชจํ้านวนทั �งส ิ�น 30 คณะ/หน่วยงานเทยีบเทา่คณะ โดยคดิจาก
ฐานขอ้มูลขอคณะและหน่วยงานที�ดําเนนิการจัดทําขอ้ตกลงการปฏบิตัริาชการเดมิจํานวนทืั �งส ิ�น 54 คณะ/หน่วยงาน ดงันั �น ในปีงบประมาณพ.ศ.2562 
มหาวทิยาลัยขอนแกน่ได ้นําระบบการประเมนิผลการดําเนนิงานแบบ OKR (Objective and key result) เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพ

5.00

32 • รอ้ยละระดบัทกัษะดา้นสารสนเทศของบคุลากร รอ้ยละ 50    รอ้ยละ 50 มหาวทิยาลัยโดยฝ่ายทรัพยากรบคุคลดําเนนิโครงการเพื�อพัฒนาทกัษะของบคุลากรใหม้คีวามพรอ้มสําหรับการทํางานในอนาคต ดงันี�
1. ผูเ้ขา้อบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบัการใชส้ื�อดจิทิลัเพื�อประยกุตใ์นการปฏบิตังิาน
2. ผูเ้ขา้อบรมมทีกัษะและประสทิธภิาพการใชง้านดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
3. ผูเ้ขา้อบรมมคีวามรูแ้ละทกัษะการใชง้านโปรแกรม Microsoft Excel ขั �นสงู ในการทํางาน
4. ผูเ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ ี�ไดไ้ปพัฒนางานของตนเองและคณะหน่วยงาน

4.00

33 1) ผลติภาพของบคุลากร (เงนิรายได)้ (ลบ./คน) 1.1    ผลติภาพของบคุลากร (ลา้นบาท/คน) คอื 1.05 ลา้นบาทตอ่คน โดยพจิารณาจากงบประมาณทั �งหมด 11,624.3280 ลา้นบาท/จํานวนบคุลากร 11,023 คน 3.00

34 2) รอ้ยละของรายจ่ายดา้นบคุลากรตอ่งบรายจ่ายทั �งหมด รอ้ยละ 37.3    รอ้ยละ 30.9
งบประมาณรายจ่ายดา้นบคุลากร รวมทั �งส ิ�น 5,734.5632 ลา้นบาท
งบประมาณรายจ่ายทั �งหมด รวมทั �งส ิ�น 18,514.6085 ลา้นบาท

3.00

35 • รอ้ยละของอาจารยท์ี�มคีณุวฒุปิรญิญาเอกตอ่อาจารยป์ระจําทั �งหมด รอ้ยละ 70    รอ้ยละ 72.27 มหาวทิยาลัยโดยฝ่ายทรัพยากรบคุคลและกองทรัพยากรบคุคล ไดด้ําเนนิการจัดทําหลักสตูร “ทกัษะบคุลากรกา้วแรกสูอ่าจารยอ์ดุมศกึษาของ
มหาวทิยาลัยขอนแกน่” ขึ�น โดยมุ่นเนน้การประยกุตแ์นวคดิ เทคนคิ และเทคโนโลยกีารสอนสมัยใหม่ตามยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลัยเพื�อเตรยีมพรอ้มการผลติ
บณัฑติที�มคีณุภาพ รวมทั �งการปฏบิตัหินา้ที�ตามบทบาทของอาจารยอ์ดุมศกึษาที�ตอบสนองพันธกจิ มุ่นเนน้ใหอ้าจารยท์ี�เขา้รับการอบรมเป็นอาจารยอ์ดุมศกึษาที�
เชี�ยวชาญในการสอน ซึ�งเป็นกลไกสําคญัในการผลติบณัฑติของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ที�มคีณุภาพสูป่ระเทศและสามารถตอบสนองนโยบายมหาวทิยาลัยและสงัคมที�
เป็น Transformation and digital disruption ในปัจจุบนั
   นอกจากนี� คณะบรหิารธรุกจิและการบญัช ีไดด้ําเนนิโครงการเพื�อสนับสนุนการศกึษาตอ่ระดบัปรญิญาเอก ดงันี�
1) สนับสนุนศกึษาตอ่ระดบัปรญิญาเอก ของบคุลากรสายวชิาการ คณะฯสนับสนุนคา่ใชจ้่ายในการศกึษาตอ่ระดบัปรญิญาเอกของอาจารย ์ในประเทศวงเงนิไม่เกนิ 
500,000 บาท ตา่งประเทศ ไม่เกนิ 3,000,000 บาท         
2) เงนิสมทบศกึษาตอ่บคุคลภายนอก คณะฯสนับสนุนคา่ใชจ้่ายในการศกึษาตอ่ระดบัปรญิญาเอกของบคุคลภายนอกเพื�อบรรจุเป็นอาจารย์

5.00

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี� 4 การปรบัเปลี�ยนการบรกิารวชิาการ 5.00
36 • จํานวนงบประมาณดา้นบรกิารวชิาการ (P/E) ลา้นบาท ลา้นบาท 220   354 ลา้นบาท มหาวทิยาลัยไดด้ําเนนิงานในการบรกิารวชิาการแกส่งัคม เป็นหนึ�งในภารกจิหลักและเป็นยทุธศาสตรท์ี�สําคญัของมหาวทิยาลัย ดงันั �นมหาวทิยาลัย

จงึเนน้ความสําคญัในการใหบ้รกิารวชิาการแกช่มุชน สงัคมและประเทศชาต ิ ภารกจิดา้นการบรกิารวชิาการ นอกจากจะเป็นประโยชนแ์กส่งัคมแลว้ มหาวทิยาลัยยงั
ไดร้ับการยอมรับจากสงัคมภายนอก คอื การเพิ�มพูนความรูแ้ละประสบการณ์อนัจะนําไปสูก่ารพัฒนาหลักสตูร มกีารเชื�อมโยงและบรูณาการประสบการณ์ที�ไดร้ับ เพื�อ
นําไปใชป้ระโยชนใ์นดา้นการเรยีนการสอนและการวจิัย ตลอดจนการสรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืกบัหน่วยตา่งตา่ง ๆ ทั �งภาครัฐและภาคเอกชน
   ดงันั �นเพื�อสง่เสรมิการบรกิารวชิาการสูส่งัคมของคณาจารย ์บคุลากรและนักศกึษาตามบทบาทหนา้ที� “การอทุศิเพื�อชมุชนและสงัคม” ดว้ยการเนน้ การบรกิาร
วชิาการดว้ยการสรา้งคณุคา่ร่วม (Creating Shared Value : CSV) โดยปลูกฝังและยกระดบัจติสํานกึในการรับใชป้วงชนในหมู่ประชาคมมหาวทิยาลัย และความ
ร่วมมอืร่วมใจของประชาคมในการรับใชส้งัคม ใชค้วามเขม้แข็งของมหาวทิยาลัย ตลอดจนความมุ่งมั�นและความเชี�ยวชาญของบคุลากรและนักศกึษา ในการสรา้งให ้
เกดิคณุคา่ร่วมกบัชมุชนระดบัตา่ง ๆ ในการแกปั้ญหาและนําพาสงัคม
   ซึ�งจํานวนงบประมาณบรกิารวชิาการที�ไดร้ับงบประมาณสนับสนุน ประกอบดว้ย
1) งบประมาณแผน่ดนิ จํานวน 20 ลา้นบาท
2) งบประมาณเงนิรายได ้มข. จํานวน 24 ลา้นบาท
3) งบประมาณจากแหล่งทนุภายนอก จํานวน 310 ลา้นบาท
รวมงบประมาณบรกิารวชิาการทั �งส ิ�น จํานวน 354 ลา้นบาท
   

5.00
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37 • จํานวนชมุชนที�ไดร้ับการบรกิารจาก มข. อยา่งบรูณาการของ
สาขาวชิาตา่ง ๆ (สะสม)

ชมุชน 5    จํานวน 16 ชุมชนที�ไดร้บับรกิารจากมหาวทิยาลยั  มจํีานวนทั �งส ิ�น 16 ชมุชน/พื�นที� ดงันี� (1) บา้นโนนม่วง ตําบลศลิา อําเภอเมอืง จังหวดัขอนแกน่ (2) ตําบล
เมอืงเพยี อําเภอบา้นไผ ่จังหวดัขอนแกน่ (3) ตําบลบา้นกง อําเภอหนองเรอื จังหวดัขอนแกน่ (4) ตําบลโพธิ�สยั อําเภอศรสีมเด็จ จังหวดัรอ้ยเอ็ด (5) ตําบลหนอง
กอมเกาะ อําเภอเมอืง จังหวดัหนองคาย (6) ตําบลบา้นโตน้ อําเภอพระยนื จังหวดัขอนแกน่ (7) มหาวทิยาลัยขอนแกน่ อําเภอเมอืง จังหวดัขอนแกน่ (8) ตําบลนาออ้
 อําเภอเมอืง จังหวดัเลย (9) ตําบลรังกาใหญ่ อําเภอพมิาย จังหวดันครราชสมีา (10) ตําบลเหล่า อําเภอโกสมุพสิยั จังหวดัมหาสารคาม (11) ตําบลทา่กระเสรมิ 
อําเภอนํ�าพอง จังหวดัขอนแกน่ (12) ตําบลสวนหม่อน อําเภอมัญจาครี ีจังหวดัขอนแกน่ (13) ตําบลพระยนืมิ�งมงคล อําเภอพระยนื จังหวดัขอนแกน่ (14) ตําบลขาม
ป้อม อําเภอพระยนืจังหวดัขอนแกน่ (15) ตําบลพระบ ุอําเภอพระยนื จังหวดัขอนแกน่ (16) ตําบลหนองแวง อําเภอพระยนื จังหวดัขอนแกน่

5.00

38 • จํานวนผลงานที�เกดิจากการใหบ้รกิารวชิาการของมหาวทิยาลัยใน
รูปแบบ CSV

ผลงาน 2    จํานวน 3 ผลงาน
1) โครงการเพิ�มผลผลติขา้วและเมล็ดพันธุข์า้วคณุภาพในพื�นที�ตําบลทกุโป่ง อําเภออบุลรัตน ์จังหวดัขอนแกน่ ร่วมกบัสถาบนัสง่เสรมิและพัฒนากจิกรรมปิดทองหลัง
พระ สบืสานแนวพระราชดําร ิบรษัิทคโูบตา้ บรษัิทขา้วตราฉัตร และมหาวทิยาลัยขอนแกน่ 
2) โครงการขา้วไร่ไกพ่ื�นเมอืงเพื�อพัฒนาอาชพีอยา่งยั�งยนื  ร่วมกบัMitsubishi Company (Thailand) Ltd. ดําเนนิการ 4 จังหวดัไดแ้ก ่จังหวดัรอ้ยเอ็ด ขอนแกน่ 
มหาสารคาม และกาฬสนิธุ ์ซ ึ�งจัดเป็นกลุ่มจังหวดัเศรษฐกจิอสีานตอนกลาง “รอ้ยแกน่สารสนิธุ”์ โดยในแตล่ะจังหวดัจะสุม่เลอืกชมุชนที�มคีวามพรอ้มเขา้ร่วมโครงการ
ในครั �งนี�และเพื�อเป็นตน้แบบในการขยายในอนาคต
3) ชมุชนที�ร่วมกบับรษัิทเบทาโก ณ ทุง่โป่ง อ.นํ�าพอง จ.ขอนแกน่   

5.00

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี� 5 ปรบัเปลี�ยนการบรหิารจดัการองคก์ร 3.33

39 • รอ้ยละความสําเร็จของการดําเนนิการตามแผนกลยทุธ์ รอ้ยละ 80    รอ้ยละ 88.56 มหาวทิยาลัยขอนแกน่ไดม้กีารนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้เพื�อการปฏบิตังิานและบรหิารจัดการในระบบงานหลักของมหาวทิยาลัย 
ประกอบดว้ย ระบบงานแผนและงบประมาณ ระบบบญัชกีารเงนิ  ระบบบรหิารงานเจา้หนา้ที�  ระบบทะเบยีนนักศกึษา ซึ�งระบบงานดงักล่าวไดม้กีารพัฒนาการใชง้าน
ตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านมาอยา่งตอ่เนื�อง แตด่ว้ยเทคโนโลยแีละความตอ้งการในการใชง้านระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลัยมคีวามตอ้งการที�มากขึ�น ให ้
ตอบสนองตอ่บรหิารงานและการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และกา้วทนัตอ่การเปลี�ยนแปลงอยา่งกา้วกระโดดของเทคโนโลยดีจิทิลัที�มผีลตอ่การดําเนนิชวีติ
ทกุดา้น (Digital disruption)ในปัจจุบนั 
   ดงันั �น เพื�อใหก้ารพัฒนาระบบสารสนเทศที�ใชใ้นการปฏบิตังิานของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ประกอบดว้ย ระบบบญัช ีระบบการเงนิ ระบบการพัสด ุระบบบคุลากร และ
ระบบการจัดการศกึษา เชื�อมโยงระบบขอ้มูลเขา้ถงึ รองรับตอ่การปฏบิตังิานและเป็นแหล่งขอ้มูลที�ใชใ้นการตดัสนิใจของผูบ้รหิารทกุระดบัอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
มหาวทิยาลัยจงึมคีวามจําเป็นตอ้งดําเนนิการจัดจา้งที�ปรกึษาจัดการและบรหิาร โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศงานบรหิารจัดการของ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ซึ�งมี
การดําเนนิงาน ดงันี�
1) ปีงบประมาณ 2562 ดําเนนิการจัดทําร่างโครงการ และจัดทําร่าง TOR จา้งที�ปรกึษาพัฒนาระบบฯ 
2) แผนงาน/โครงการ บรรจุงบประมาณไวใ้นแผนงบประมาณเงนิรายได ้ปี 2563

5.00

40 1) รอ้ยละของการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณทนัเวลา (แผน่ดนิ/รายได)้ รอ้ยละ 80/70    งบประมาณเงนิแผน่ดนิ 63.90/งบประมาณเงนิรายได ้42.40
มหาวทิยาลัยไดม้กีารกําหนดคา่เป้าหมายการเบกิจ่ายงบประมาณไวโ้ดยงบประมาณแผน่ดนิรอ้ยละ 80 งบประมาณเงนิรายไดร้อ้ยละ 70 ซึ�งปัจจุบนัผลการเบกิจ่าย ณ 
31 ก.ค. 62 งบประมาณแผน่ดนิมกีารเบกิจ่ายคา่ใชจ้่ายงบประจํา (คา่ใชจ้่ายบคุลากร+ดําเนนิงาน+อดุหนุน) เบกิจ่ายรอ้ยละ 69.37 และคา่ใชจ้่ายลงทนุ(คา่ใชจ้่าย
ลงทนุ+อดุหนุนลงทนุ) เบกิจ่ายรอ้ยละ 17.94 ในภาพรวมคดิเป็นรอ้ยละ 63.90 และในสว่นของงบประมาณเงนิรายไดม้กีารเบกิจ่ายคา่ใชจ้่ายประจํา คดิเป็นรอ้ยละ 
47.80 คา่ใชจ้่ายลงทนุคดิเป็นรอ้ยละ 11.66 ซึ�งในภาพรวมคดิเป็นรอ้ยละ 42.40

2.00

41 2) รอบเวลาของการจัดซื�อพัสดุ
    - วธิเีฉพาะเจาะจง
    - วธิคีดัเลอืก
    - วธิ ีe-Biding

วนั 60    55 วนั
มหาวทิยาลัย ไดก้ําหนดรอบระยะเวลาการจัดซื�อจัดจา้งตามพระราชบญัญัตกิารจัดซื�อจัดจา้งและการบรหิารพัสดแุละการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560 เป็นเวลา
จํานวน 60 วนั โดยมหาวทิยาลัยใชร้ะยะเวลาในการดําเนนิการจําแนกตามวธิกีารจัดซื�อจัดจา้ง ตั �งแตก่ระบวนการรับเรื�องแจง้จัดหา จนกระทั �งกระบวนการเบกิจ่าย ดงันี� 
1) วธิเีฉพาะเจาะจงใชเ้วลาในการดําเนนิการเฉลี�ย 34 วนั 
2) วธิคีดัเลอืก ใชเ้วลาในการดําเนนิการเฉลี�ย 44 วนั 
3) วธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-Biding) ใชเ้วลาในการดําเนนิการเฉลี�ย 87 วนั

5.00

42 • รอ้ยละของรายไดจ้ากการบรหิารจัดการทรัพยส์นิตอ่รายไดจ้าก
คา่ธรรมเนยีมการศกึษา

รอ้ยละ 20    รอ้ยละ 14.62 
มหาวทิยาลัยมรีายไดค้า่บรหิารจัดการทรัพยส์นิ 1 ต.ค. 61-31 ก.ค. 62 เป็นเงนิ 168,799,353 บาท
และรายไดจ้ากคา่ธรรมเนยีมการศกึษา 1 ต.ค. 61-31 ก.ค. 62 เป็นเงนิ 1,242,872,779 บาท

3.00

ผลลัพธ์ระดับยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 19



คา่เป้าหมาย

2562

รายละเอยีดผลการดําเนนิงาน 
ปี พ.ศ. 2562

ระดบั
การ

ประเมนิ
ตนเอง

ประเด็นยทุธศาสตร/์OKRs หนว่ยนบั

43 • รอ้ยละของรายไดท้ี�เพิ�มขึ�นจากหน่วยวสิาหกจิของมหาวทิยาลัย รอ้ยละ -    มหาวทิยาลัยไดร้ับลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการเพื�อการพัฒนาผลงานวจิัยสูก่ารใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิย ์ ดงันี�
1) บรษัิท เซ็น คอรป์อเรชั�น กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
2) บรษัิท ประชารัฐรักสามัคคขีอนแกน่ (วสิาหกจิเพื�อสงัคม) จํากดั
3) บรษัิท เซ็น คอรป์อเรชั�น กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบรษัิท ประชารัฐรักสามัคคขีอนแกน่ (วสิาหกจิเพื�อสงัคม) จํากดั
4) พธิเีปิดโรงเรอืนตน้แบบผลติหนอนแมลงเพื�ออตุสาหกรรม บรษัิท เบทาโกร จํากดั (มหาชน)
5) ลงนามสญัญาอนุญาตใหใ้ชล้ขิสทิธิ� “โปรแกรมรายงานผลการฝ่าฝืนและตรวจสอบการฝ่าฝืนสญัญาณไฟจราจร”  กบั บรษัิท เจพ ีอนิเทลลเิจนท ์ซสิเท็ม เอ็นจิ
เนยีริ�ง จํากดั
6) การลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการและวจิัยกบักรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม
7) พธิลีงนามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการองคก์ารเภสชักรรม 
8) ลงนามบนัทกึความเขา้ใจความร่วมมอืทางวชิาการการวจิัยและพัฒนาสายพันธุแ์ละระบบการปลูกกญัชาเพื�อใชป้ระโยชนด์า้นทางการแพทย ์ระหวา่ง 
มหาวทิยาลัยขอนแกน่ กบั บรษัิท อะลาดนิ คอรป์อเรชั�น จํากดั
9) งานแถลงขา่วการสรา้งความร่วมมอื "โครงการ Field Practice Solutions (FPS)" กบับรษัิท ไทเกอรโ์ดรน จํากดั
10) ลงนามบนัทกึความเขา้ใจความร่วมมอืทางวชิาการการวจิัยและพัฒนาไกส่ายพันธุ ์KKU1 เพื�อประโยชนเ์ชงิพาณชิยก์บับรษัิท ตะนาวศรไีกไ่ทย จํากดั

ไม่มกีาร
ประเมนิ

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี� 6 สรา้งมหาวทิยาลยัขอนแกน่ใหเ้ป็นที�นา่ทํางาน 4.60

44 • จํานวนคอมพวิเตอรใ์หม/่ปรับปรุง เครื�อง 50    จํานวนคอมพวิเตอรใ์หม ่66 เครื�อง
มหาวทิยาลัย ดําเนนิการจัดหาครุภัณฑค์อมพวิเตอรเ์พื�อใชใ้นการทํางานใหเ้หมาะสมของแตล่ะลักษณะงาน และสามารถเชื�อมตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ตไดท้ี�ความเร็วสงู ดงันี�
1) โครงการจัดหาคอมพวิเตอรสํ์าหรับผูบ้รหิารและเลขานุการผูบ้รหิารประจําฝ่าย จํานวน 32 เครื�อง งบประมาณ 2,100,000 บาท
2) โครงการจัดหาคอมพวิเตอรสํ์าหรับการทํางานทดแทนเครื�องเดมิ สํานักเทคโนโลยสีารสนเทศ จํานวน 34 เครื�อง งบประมาณ 860,000 บาท

5.00

45 • รอ้ยละความพงึพอใจของนักศกึษาและบคุลากรดา้นการจัดการ
สภาพแวดลอ้ม ของมหาวทิยาลัย 1 
(ดา้นความปลอดภัยในสถานที�ทํางาน)

รอ้ยละ 80 ไม่มกีาร
ประเมนิ

46 • จํานวนบคุลากรที�ไดร้ับการพัฒนาในแตล่ะปีและปฏบิตังิานไดจ้รงิ คน 200    จํานวน 410 คน 
มหาวทิยาลัยดําเนนิการปรับเปลี�ยนดา้นดจิทิลั (Digital Transformation) จําเป็นตอ้งพัฒนาบคุลากรใหม้คีวามเขา้ใจและมคีวามพรอ้มในการทํางานไดจ้รงิ  ดงันี�
1) จัดกจิกรรม KKU Digital Transformation 2019 วนัที� 23 กรกฎาคม 2562 มผีูเ้ขา้ร่วมงาน 258 คน
2) อบรมเชงิปฎบิตักิารในลักษณะ On-The-Job-Training และมกีารทดสอบความรูค้วามสามารถ
    - การอบรมการใชเ้ครื�องมอืออนไลนส์ําหรับการทํางาน วทิยาลัยบณัฑติศกึษาการจัดการ วนัที� 20 และ 27 มนีาคม 2562 ผา่นการอบรม 32 คน
    - การอบรมการใชเ้ครื�องมอืออนไลนส์ําหรับการทํางาน คณะแพทยศาสตร ์วนัที� .... 2562 ผา่นการอบรม 37 คน
    - การอบรมการใชเ้ครื�องมอืออนไลนส์ําหรับการทํางานสําหรับผูอ้ํานวยการ วนัที� 3 กนัยายน 2562 ผา่นการอบรม 26 คน
    - อบรมการใชง้าน Google Sheets สําหรับการจัดทํางบประมาณรายรับ-รายจ่าย ผา่นการอบรม 117 คน
    - การอบรมการใชเ้ครื�องมอืออนไลนส์ําหรับการสื�อสารภายในองคก์ร (KKU Workplace) วนัที� 27 มถิุนายน 2562 ผา่นการอบรม 64 คน
    - Digital Intelligence สําหรับการเรยีนรูใ้นศตวรรษที� 21 วนัที� 12 กรกฎาคม 2562 ผา่นการอบรม 44 คน
    - การใช ้Cloud Technology ในการสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนที�ใชช้มุชนเป็นฐานการเรยีนรูแ้ละบรกิารสงัคม วนัที� 20 สงิหาคม 2562 ผา่นการอบรม 23 คน
    - การใช ้Digital Tools for Learning in Higher Education วนัที� 28 มถิุนายน 2019 ผา่นการอบรม 67 คน

5.00

47 • รอ้ยละความพงึพอใจของบคุลากร 
(ดา้นสวสัดกิาร คา่ตอบแทน ความกา้วหนา้)

รอ้ยละ 78    รอ้ยละ 80 มหาวทิยาลัยขอนแกน่มกีระบวนการปฏบิตังิานดา้นที�พักอาศยับคุลากร มหาวทิยาลัยขอนแกน่อยา่งเป็นระบบทั�วทั �งองคก์ร และการจัดสวสัดกิารดา้นที�
พักอาศยัมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลตอ่บคุลากรและมหาวทิยาลัยอยา่งแทจ้รงิ โดยมกีารดําเนนิการ ดงันี�
1) มกีารดําเนนิการตามรูปแบบคณะกรรมสวสัดกิารบา้นพัก/มกีารระดมความคดิดา้นการพัฒนาระบบผูพ้ักอาศยัที�พักบคุลากร มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ในวนัที� 19 - 21 
มถิุนายน 2562 
   มหาวทิยาลัยใหค้วามสําคญักบัการพัฒนาเสน้ทางความกา้วหนา้ของบคุลากรสายผูส้อน ดงัจะเห็นไดจ้ากการจัดโครงการตา่งๆ เชน่ โครงการการขบัเคลื�อนเขา้สู่
ตําแหน่งทางวชิาการ   โครงการคา่ยตําราสูต่ําแหน่งทางวชิาการ เพื�อผลักดนัใหบ้คุลากรมตีําแหน่งทางวชิาการเพิ�มมากขึ�น ทั �งนี�จากการประเมนิผลโครงการเบื�องตน้
ของคณาจารยผ์ูเ้ขา้รับการอบรมที�สถาบนัพัฒนาทรัพยากรมนุษยด์ําเนนิการจัดโครงการไปแลว้ พบวา่ จําเป็นตอ้งมกีารตดิตามเพื�อใหเ้กดิความตอ่เนื�องของ
กระบวนการผลติเอกสารประกอบการสอนและตํารา การมุ่งพัฒนาผลงานวชิาการ  ซึ�งคณาจารยจ์ะนําความรูค้วามเขา้ใจและตดิตามยื�นขอตําแหน่งทางวชิาการที�สงูข ึ�น 
เพื�อใหไ้ดแ้นวทางการสง่เสรมิและพัฒนาบคุลากรที�มปีระสทิธภิาพยิ�งข ึ�น
      มหาวทิยาลัยใหค้วามสําคญักบับคุลากร คณาจารย ์ขา้ราชการ ลูกจา้ง และนักศกึษาไดพ้ัฒนาองคค์วามรู ้ทุม่เทกําลังกาย กําลังความคดิ และสตปัิญญา เพื�อ
สรา้งผลงานที�ปรากฏเป็นที�ยอมรับในแวดวงวชิาการทั �งในและตา่งประเทศ จนไดร้ับรางวลั การประกาศเกยีรตคิณุ ทั �งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ�งเป็นเกยีรตอินัสงูสง่ตอ่
มหาวทิยาลัยขอนแกน่ และเป็นแบบอยา่งที�ด ีแสดงใหเ้ห็นถงึความสําคญัอนัทรงคณุคา่ของบคุลากรที�สมควรเชดิชเูกยีรตติอ่สงัคม  จงึไดจ้ัดงาน “ชื�นชมยนิด ีดว้ย
ไมตรแีละขอบคณุ” เพื�อเป็นเกยีรตใินการทําความดใีหแ้กส่งัคมสบืไป

   �    �      
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48 • รอ้ยละความผกูพันของบคุลากร รอ้ยละ 70    รอ้ยละ 80 มหาวทิยาลัยขอนแกน่เพื�อที�จะประสานและดําเนนิงานดา้นการบรหิารบคุคลที�รองรับกลยทุธ ์และสรา้งนวตักรรมที�เกี�ยวกบังานบคุคลที�เรยีกวา่
(Strategic Human Resource Development (SHRD) ของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ เพื�อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการบรหิารงานดา้นบคุคล  มหาวทิยาลัยจําเป็นตอ้งจัด
โครงการเพื�อยกระดบัสมรรถนะบคุลากรของเครอืขา่ยกองบรหิารทรัพยากรบคุคลใหท้นัตอ่การเปลี�ยนแปลง
• คณะบรหิารธรุกจิและการบญัช ีไดสํ้ารวจและพบวา่มผีลการประเมนิความพงึพอใจและความผาสกุของบคุลากร คณะบรหิารธรุกจิและการบญัช ีประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ดา้นความรักความผกูพัน และภักดตีอ่องคก์ร มคีา่เฉลี�ย 4.11 ซึ�งอยูใ่นระดบัมาก
     มหาวทิยาลัยไดส้นับสนุนใหค้ณาจารยข์องมหาวทิยาลัยฯ ทกุระดบั มคีวามพรอ้มในการขอตําแหน่งวชิาการที�สงูข ึ�น โดยใหข้อ้มูลเกี�ยวกบันโยบาย กฎระเบยีบ 
และขั �นตอนตา่ง ๆ ในการขอตําแหน่งวชิาการ  ใหแ้นวทางในการเตรยีมเอกสารสําหรับประเมนิการสอน แนวทางในการเขยีนตํารา/หนังสอื และแนวทางในการทําวจิัย
ของแตล่ะทา่นในการเตรยีมตวัเพื�อจะขอตําแหน่งวชิาการที�สงูข ึ�นเป็นลําดบั โดยมวีทิยากรพี�เลี�ยงที�จะใหค้ําแนะนําอยา่งใกลช้ดิ และมกีจิกรรมที�จะตดิตามการ
ดําเนนิงานเป็นระยะ โดยมโีครงการดงันี�
1) อบรมเชงิปฏบิตักิารหัวขอ้ “การขบัเคลื�อนและพัฒนาทกัษะบคุลากรสายวชิาการเขา้สูต่ําแหน่ง ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย”์ ในวนัที� 
13-14 ก.ย. 2562 ณ หอ้งประชมุมุจรนิทร ์ชั �น 6 อาคารพมิลกลกจิ 
      มหาวทิยาลัยขอนแกน่ไดม้กีารทบทวนคา่นยิมองคก์รเพื�อใหเ้ป็นหลักการและพฤตกิรรมชี�นําที�สื�อถงึความคาดหวงัใหอ้งคก์รและบคุลากรทกุคนในองคก์รปฏบิตั ิ
พรอ้มทั �งแตง่ตั �งคณะทํางานเพื�อขบัเคลื�อนคา่นยิมมหาวทิยาลัยขอนแกน่เพื�อดําเนนิการเผยแพร่ประชาสมัพันธแ์ละสื�อสารใหบ้คุลากรภายในมหาวทิยาลัยไดร้ับทราบ
พรอ้มทั �งสามารถปฏบิตัตินร่วมกนัตามแนวทางของคา่นยิมที�กําหนดไดอ้ยา่งเป็นเอกภาพนั�น  ในการนี�คณะทํางานขบัเคลื�อนคา่นยิมมหาวทิยาลัยขอนแกน่จงึมคีวาม
จําเป็นตอ้งรณรงคส์รา้งกระแสเพื�อสง่เสรมิคา่นยิมและเผยแพร่ประชาสมัพันธใ์หก้บับคุลกรมหาวทิยาลัยขอนแกน่

5.00

49 • จํานวนการใชป้ระโยชนจ์ากการจัดการความรูส้ะสม 
(เรื�อง)

เรื�อง 10    8 เร ื�อง มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ไดเ้สรมิสรา้งเครอืขา่ยแลกเปลี�ยนและเรยีนรูป้ระสบการณ์ความสําเร็จระหวา่งคณะ/หน่วยงาน ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 
โครงการภายใตฝ่้ายทรัพยากรบคุคล ซึ�งในปีงบประมาณ 2562 ไดม้กีารดําเนนิการและสนับสนุนกจิกรรม จํานวน 6 ครั �ง ดงันี�
        เครอืขา่ยหน่วยงานภายนอก
        1. การแลกเปลี�ยนเรยีนรูต้ามขอ้ตกลงความร่วมมอืวา่ดว้ยการแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้
มข. - ม.อ. - มช. “3 พลังเพื�อแผน่ดนิ” ครั �งที� 4 ระหวา่งวนัที� 13 - 14 พฤศจกิายน 2561 โดยมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่เป็นเจา้ภาพ มหาวทิยาลัยขอนแกน่เขา้ร่วม
กจิกรรม จํานวน 140 คน 
        2. โครงการศกึษาดงูานตลาดสเีขยีว ม.อ. : การขยายผลจากการเสวนาเครอืขา่ยการจัดการความรู ้ครั �งที� 35 (UKM35) มหาวทิยาลัยขอนแกน่เขา้ร่วม จํานวน 
5 คน
        3. การเสวนาเครอืขา่ยการจัดการความรูร้ะหวา่งมหาวทิยาลัย ครั �งที� 36 (UKM36) มหาวทิยาลัยขอนแกน่เขา้ร่วม จํานวน 7 คน
        4. การประชมุคณะกรรมการเครอืขา่ยบรหิารทรัพยากรบคุคล ครั �งที� 4 (3/2562) วนัที� 20 สงิหาคม 2562 ณ หอ้งประชมุสารสนิ ชั �น 2 อาคารสริคิณุากร 
สํานักงานอธกิารบด ีมหาวทิยาลัยขอนแกน่ จํานวนผูเ้ขา้ร่วม  36 คน
        เครอืขา่ยหน่วยงานภายใน 
        1.โครงการขบัเคลื�อนความสขุของบคุลากรมหาวทิยาลัยขอนแกน่ (KKU Drive Happy) ภายใตช้ื�อ  WoW ! & Happy KKU 2019 : แชรแ์อนดช์วน (go 
together)  ในวนัที� 25 กนัยายน 2562 ณ วารวีลัเล่ย ์รสีอรท์แอนดเ์รสเตอรองค ์อําเภออบุลรัตน ์จังหวดัขอนแกน่  โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อตอ่ยอดและขยายผลการ
พัฒนา กระบวนการและรูปแบบการสรา้งสขุระดบัองคก์ร สูอ่งคก์รสขุภาวะ จนไดแ้ผนพัฒนาการสรา้งสขุระดบัองคก์ร สูอ่งคก์รสขุภาวะโดยองคก์รสามารถออกแบบ
รูปแบบความสขุที�เหมาะกบัสภาพแวดลอ้มของตนและเพื�อสรา้งเครอืขา่ยนักสรา้งสขุทั �งภายในคณะ หน่วยงาน และ ระหวา่งคณะหน่วยงานจากการร่วมมอืกนัในการ
พัฒนารูปแบบการสรา้งสขุของบคุลากรในคณะหน่วยงานตา่งๆ  ซึ�งโครงการดงักล่าวมแีนวคดิตอ่ยอดมาจากโครงการพัฒนากระบวนการและรูปแบบการสรา้งสขุระดบั
องคก์ร สูอ่งคก์รสขุภาวะ มหาวทิยาลัยขอนแกน่และเครอืขา่ยภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนบน ซึ�งในปี 2561 มเีพยีง 10 คณะ/หน่วยงานนําร่อง เทา่นั �น
2. โครงการแลกเปลี�ยนเรยีนรูก้ารแสดงความสําเร็จและความภาคภูมใิจ ครั �งที� 8 “The 8th KKU SHOW and SHARE” ซึ�งมกีําหนดการจัดกจิกรรม ในวนัที� เมื�อวนัที� 
17 ตลุาคม 2561 ณ วทิยาลัยการปกครองทอ้งถิ�น โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อเป็นเวทใีนการนําเสนอ/เผยแพร่ผลงาน กอ่ใหเ้กดิการแลกเปลี�ยนเรยีนรูป้ระสบการณ์ 
ความสําเร็จ ความภาคภูมใิจระหวา่งบคุลากร และเพื�อคดัเลอืกผลงานที�เหมาะสมจะเป็นตน้แบบที�ดแีกห่น่วยงานตา่งๆ จํานวนผลงานที�เขา้ร่วมประกวด 125 ผลงาน 
"

3.00

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี� 7 สรา้งมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นที�นา่อยู่ 4.36

50 • รอ้ยละความพงึพอใจของนักศกึษาและบคุลากรตอ่การจัด
สภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลัย 2 (ดา้นภูมทิศัน/์สภาพแวดลอ้ม)

รอ้ยละ 60    รอ้ยละ 77.41 มหาวทิยาลัย ฝ่ายครงสรา้งพื�นฐานและสิ�งแวดลอ้มและกองอาคารและสถานที� ไดด้ําเนนิการปรับปรุงที�พักอาศยั และสาธารณูปโภคใหแ้กบ่คุลากร 
นักศกึษาพบวา่ความพงึพอใจของนักศกึษาและบคุลากรตอ่การจัดสภาพแวดลอ้ม 
    มหาวทิยาลัย ฝ่ายครงสรา้งพื�นฐานและสิ�งแวดลอ้มและกองอาคารและสถานที� ไดด้ําเนนิการปรับปรุงและพัฒนาทางดา้นกายภาพภายในมหาวทิยาลัยขอนแกน่ 
โดยมผีลการสํารวจรอ้ยละความพงึพอใจของนักศกึษาและบคุลากรตอ่การจัดสภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลัย ประกอบดว้ย พื�นที�บรเิวณประตเูขา้ออก การจัด
สวนหยอ่มสว่นกลาง เกาะกลางถนน พื�นที�รมิถนน ไหล่ทาง และพื�นที�ป่า

5.00
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51 • รอ้ยละพื�นที�สเีขยีวและสวนสาธารณะที�สามารถใชป้ระโยชนร์่วมกนั
ทั �งทางดา้นสนัทนาการ กฬีา อทุยานเรยีนรูแ้ละการเรยีนรูท้างธรรมชาติ
 ศลิปวฒันธรรม ตอ่จํานวนพื�นที�ทั �งหมด

รอ้ยละ 50    คดิเป็นรอ้ยละ 48 ตอ่พื�นทั �งหมดมหาวทิยาลัย โดยฝ่ายโครงสรา้งพื�นฐานและสิ�งแวดลอ้มไดด้ําเนนิการเพื�อสรา้งพื�นที�สเีขยีวภายในมหาวทิยาลัยขอนแกน่ โดยมี
จํานวนพื�นที�สเีขยีวเพิ�มขึ�นจํานวน 2637 ไร่

3.00

52 • จํานวนลานกจิกรรม (สะสม) แห่ง 1    จํานวน 3 โครงการ ดงันี�
1) โครงการกอ่สรา้งลานเชื�อมอาคารพลศกึษาอเนกประสงคฝั์�งตะวนัออก (Sport Complex) งบประมาณเงนิรายไดปี้ 2561จํานวน 2,024,700 บาท ซึ�งดําเนนิการ
เรยีบรอ้ยแลว้
2) โครงการปรับปรุงซอ่มแซมผวิจราจร ภายในมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ถนนตน้สกัสายรหัส จากบรเิวณสามแยกถนนสายที� 1 ถงึสามแยกถนนสายที� 4 ไดร้ับอนุมัต ิ
งบประมาณเงนิรายไดฝ่้ายโครงสรา้งพื�นฐานและสิ�งแวดลอ้ม จํานวน 1,988,872.39 บาท ซึ�งรายละเอยีดการโครงการ ประกอบดว้ย การปรับปรุงผวิจราจร ขยายไหล่
ทาง และแนวเสน้ทางเขา้ออกพื�นที�กจิกรรมกฬีา ไดแ้ก ่สนามเปตอง และสนามฮอ๊กกี� งานปรับปรุงพื�นที�ดา้นทศิใตส้นามฮอ๊กกี�ที�เสยีหายจากการกดัเซาะ 
ความกา้วหนา้ในการดําเนนิโครงการปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งขั �นตอนทางพัสดใุนการจัดจา้ง
3) โครงการปรับปรุงอาคารเรยีนรวมและพัฒนาทกัษะพื�นฐาน ไดร้ับอนุมัตงิบประมาณเงนิรายไดฝ่้ายโครงสรา้งพื�นฐานและสิ�งแวดลอ้ม จํานวน 4,500,000 บาท ซึ�ง
รายละเอยีดการโครงการ ประกอบดว้ย งานปรับปรุงกรอบอาคารเพื�อป้องกนัฝนสาดเขา้ตวัอาคารเพื�อใหส้ามารถใชป้ระโยชนจ์ากพื�นที�เปิดโล่งภายในอาคารไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ และรองรับกจิกรรมตา่ง ๆ ปรับปรุงพื�นที�ดา้นหนา้อาคารใหเ้ป็นสว่นหยอ่ม และพื�นที�เอนกประสงคท์ี�สามารถใชพ้ักผอ่นหยอ่นใจ ความกา้วหนา้ในการ
ดําเนนิโครงการ ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการเตรยีมแบบรูป และรายละเอยีดโครงการใหม้คีวามสมบรูณ์

5.00

53 • จํานวนพื�นที�ออกกําลังกาย (สะสม) แห่ง 1    จํานวน 2 โครงการ ดงันี�
1) โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนบรเิวณพื�นที�ศนูยว์ทิยาศาสตรส์ขุภาพ   
ขอบเขตงาน
   - ปรับขยายไหล่ทางใหส้ามารถใชปั้�นจักรยานเพื�อการออกกําลังกายได ้
   - ขยายทางเดนิเทา้ใหก้วา้งขึ�น และมคีวามตอ่เนื�อง เพื�อใหส้ามารถใชใ้นการสญัจรโดยการเดนิเทา้ และใชว้ ิ�งออกกําลังกายหรอืปั�นจักรยานได ้
   - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสอ่งสวา่งใหเ้พยีงพอ และปลอดภัยทั �งการใชถ้นน และการเดนิเทา้
   - ปรับปรุงซอ่มแซมผวิจราจร
2) โครงการปรับปรุงซอ่มแซมทางวิ�งบงึสฐีานฝั�งตะวนัออก   
เพื�อซอ่มแซมเสน้ทางออกกําลังกายที�ชํารุด ใหม้สีภาพพรอ้มใชง้านและป้องกนัความเสยีหายที�อาจขยายตวัเพิ�มขึ�น
ขอบเขตงาน
   - ปรับแตง่ดนิขอบทาง  - วางระบบระบายนํ�าผวิดนิลอดพื�นทาง - ปรับปรุงซอ่มแซมผวิทางวิ�งที�เสยีหาย

5.00

54 • จํานวนพื�นที�/บรเิวณที�แสดงถงึสญัลักษณ์ของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ แห่ง มกีารสํารวจ/
กําหนดพื�นที�

   มหาวทิยาลยั ไดก้ําหนดแผนงาน/โครงการในการสรา้งบรเิวณที�จะเป็นสญัลกัษข์องมหาวทิยาลยั  คอื 
การสํารวจ และจัดทําแผนการพัฒนาพื�นที�บงึสฐีาน และหมู่บา้นสฐีานใต ้ ไดแ้ก่
1) โครงการปรับปรุงทศันยีภาพบงึสฐีานฝั�งตะวนัออก (หลังประตสูฐีานฝั�งตะวนัออก) 
     ลักษณะของโครงการเป็นการปรับปรุงภูมทิศัน ์เพิ�มพื�นที�สว่นบรกิาร มจีุดถ่ายภาพสวยงาม หอ้งนํ�า เพิ�มลานกจิกรรมและอปุกรณ์ออกกําลังกายภาคสนาม จัดการ
เสน้ทางออกกําลังกายใหส้ามารถใชร้่วมกนัไดห้ลายกจิกรรม รวมทั �งสนามสําหรับเด็ก ไดเ้สนอโครงการในคําของบประมาณ 2563 จํานวน 12,000,000  บาท
2) การปรับปรุงพัฒนาพื�นที�หมู่บา้นสฐีานใต ้และบงึสฐีานฝั�งตะวนัตก
    จัดทําแผนการพัฒนาพื�นที�บรเิวณหมู่บา้นสฐีานใตท้ี�ปัจจุบนัไดย้กเลกิและรื�อถอนบา้นพักอาศยั เพื�อพัฒนาใหเ้ป็นพื�นที�รองรับกจิกรรมของกลุ่มอาคารตั �งอยูภ่ายใน
บรเิวณ ไดแ้ก ่พพิธิภัณฑธ์รรมชาตวิทิยา พพิธิภัณฑว์ทิยาศาสตร ์เพื�ออํานวยความสะดวกสบายใหแ้กผู่ร้ับบรกิาร รวมถงึการพัฒนาพื�นที�โดยรอบบงึสฐีานฝั�งตะวนัตก
ใหเ้ป็นสถานที�ออกกําลังกาย และกจิกรรมสนัทนาการเพิ�มเตมิ เพื�อรองรับผูใ้ชพ้ื�นที�ที�มจํีานวนเพิ�มขึ�นอยา่งตอ่เนื�อง

4.00

55 • จํานวนพื�นที�ที�มกีารปรับปรุง สภาพแวดลอ้ม (สะสม) แห่ง 1    จํานวน 6 แหง่
1) โครงการจัดหาและตดิตั �งระบบ Chiller และปรับปรุงซอ่มแซม Cooling Tower อาคารสริคิณุากร 
2) โครงการปรับปรุงถนนสฐีานถงึวงเวยีนสนามกฬีากลาง (ถนนแกน่กลัปพฤกษ์)  ดําเนนิการแลว้เสร็จเมื�อวนัที� 12 เม.ย. 62
3) โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล. เขา้หมวดงานไร่ และถ่ายทอดเทคโลโลยกีฏีวทิยา  ดําเนนิการแลว้เสร็จเมื�อวนัที� 1 ม.ค. 62
4) โครงการปรับปรุงถนนหนา้อาคารพพิธิภัณฑถ์นนสฐีาน ซอย 13 ดําเนนิการแลว้เสร็จ เมื�อวนัที� 14 ธ.ค. 61
5) โครงการผวิจราจรถนนสาย 103 ถนนสะพานขาว  
6) โครงการปรับปรุงซอ่มแซมทางเขา้แฟลตชยัพฤกษ์ แฟลตทานตะวนั แฟลตร่มรื�น แฟลตเขยีวขจ ีมหาวทิยาลัยขอนแกน่

5.00

56 • จํานวนอาคารสถานที�ที�ไดร้ับการปรับปรุงแตล่ะปี แห่ง 2    จํานวน 2 แหง่
1) ปรับปรุงถนนสหศาสตร ์บรเิวณหนา้คณะทนัตแพทยศาสตร ์(จากสว่นตอ่ถงึหนา้วงเวยีนคณะเทคนคิการแพทย)์ งบประมาณ 28,000,000 บาท
2) โครงการปรับปรุงหอ้งนํ�าสฐีานบรเิวณลานจอดรถบงึสฐีานฝั�งตะวนัตก ซึ�งเป็นการปรับปรุงหอ้งนํ�าใหม้คีวามเหมาะสมกบัผูใ้ชง้านทกุกลุ่ม รวมถงึผูพ้กิารดว้ย

4.00
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57 • รอ้ยละความพงึพอใจของนักศกึษาและบคุลากรตอ่การจัด
สภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลัย 2 (ดา้นภูมทิศัน/์สภาพแวดลอ้ม)

รอ้ยละ 60   รอ้ยละ 77.41 มหาวทิยาลัย ฝ่ายครงสรา้งพื�นฐานและสิ�งแวดลอ้มและกองอาคารและสถานที� ไดด้ําเนนิการปรับปรุงที�พักอาศยั และสาธารณูปโภคใหแ้กบ่คุลากร 
นักศกึษาพบวา่ความพงึพอใจของนักศกึษาและบคุลากรตอ่การจัดสภาพแวดลอ้ม รอ้ยละ 77.41
    มหาวทิยาลัย ฝ่ายครงสรา้งพื�นฐานและสิ�งแวดลอ้มและกองอาคารและสถานที� ไดด้ําเนนิการปรับปรุงและพัฒนาทางดา้นกายภาพภายในมหาวทิยาลัยขอนแกน่ 
โดยมผีลการสํารวจรอ้ยละความพงึพอใจของนักศกึษาและบคุลากรตอ่การจัดสภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลัย ประกอบดว้ย พื�นที�บรเิวณประตเูขา้ออก การจัด
สวนหยอ่มสว่นกลาง เกาะกลางถนน พื�นที�รมิถนน ไหล่ทาง และพื�นที�ป่า

5.00

58 • จํานวนกลอ้งวงจรปิดที�สามารถประมวลผลขอ้มูลได ้(สะสม) ตวั 35    มหาวทิยาลยัไดต้ดิต ั�งกลอ้งวงจรปิด  จํานวน 101 ตวั โดยมรีายละเอยีดดงันี�
1) กํากบั ดแูลระบบกลอ้งวงจรปิด คณะเศรษฐศาสตร ์จํานวน 5 ตวั
2) กํากบั ดแูลระบบกลอ้งวงจรปิด สนามกฬีา อฒัจรรย ์สระวา่ยนํ�า กองการกฬีา จํานวน 11 ตวั
3) กํากบั ดแูลระบบกลอ้งวงจรปิด คณะศลิปกรรมศาสตร ์จํานวน 22 ตวั
4) กํากบั ดแูลระบบกลอ้งวงจรปิด ตดิตั �งเพิ�มเตมิของสว่นกลางตามถนนแยกสําคญั กองป้องกนัรักษาความปลอดภัย จํานวน 5 ตวั
5) กํากบั ดแูลระบบกลอ้งวงจรปิด ตดิตั �งเพิ�มคณะวทิยาศาสตร ์จํานวน 31 ตวั
6) กํากบั ดแูลระบบกลอ้งวงจรปิด ประตเูขา้ – ออกแฟลตบคุลากร 12 แห่ง จํานวน 27 ตวั

5.00

59 • จํานวนอบุตักิารณ์กรณีของการถูกโจรกรรมลดลง ครั �ง < 5    จํานวนอบุตักิารณ์ 42 คร ั�ง
"ปี 2560 จํานวน 41 ครั �ง 
ปี 2561 จํานวน 75 ครั �ง 
ปี 2562 ม.ค.-ก.ค. จํานวน 33 ครั �ง "

2.00

60 • รอ้ยละความพงึพอใจของนักศกึษาและบคุลากรตอ่การจัดการ
สภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลัย 3 
(ระบบจราจร)

รอ้ยละ 60 n/a ไม่มกีาร
ประเมนิ

61 • รอ้ยละของปรมิาณไฟฟ้าที�ประหยดัไดจ้ากโครงการอนุรักษ์พลังงาน
เพิ�มขึ�นเทยีบกบัการใชพ้ลังงานของปีที�ผา่นมาลดลง

รอ้ยละ รอ้ยละ 1 n/a ไม่มกีาร
ประเมนิ

62 • รอ้ยละของปรมิาณขยะที�เกดิขึ�นในมหาวทิยาลัยในแตล่ะวนัไดร้ับการ
จัดการทั �งหมด และของเสยีที�นํากลับมาใชใ้หม่

รอ้ยละ 35 n/a ไม่มกีาร
ประเมนิ

63 • จํานวนครั �งของการเกดิเหตไุฟฟ้าลัดวงจรจากสตัวแ์ละปัจจัยทาง
ธรรมชาติ

ครั � ั �ง 60    จํานวน 34 คร ั�ง 
"จํานวนครั �งของการเกดิเหตไุฟฟ้าลัดวงจรจากสตัวแ์ละปัจจัยทางธรรมชาติ
1) 08-พ.ค.-62 ไฟฟ้าแรงสงูวงที�2 ทรปิออโตร้โีครส
2) 21-ม.ิย.-62 กระรอกขึ�นหมอ้แปลงหมวดดนิและปุ่ ย
3) 16-พ.ค.-62 ไฟฟ้าแรงสงูวงที�4 ลัดวงจรทรปิรโีครส
4) 21-ก.พ.-62 ไฟฟ้าลัดวงจรที� 2 ลัดวงจร ทรปิรโีครส
5) 12-เม.ย.-62 ฟิวสแ์รงสงูขาด อาคารสารสนเทศ
6) 28-พ.ค.-62 งูเขยีวขึ�นหมอ้แปลงไฟฟ้าอาคารเรยีนรวมคณะแพทย์
7) 10-ก.พ.-62 กระรอกขึ�นหมอ้แปลงหมวดแทรกเตอร์
8) 14-ม.ีค.-62 กระรอกขึ�นหมอ้แปลง รร.สาธติ ศศ.ประถม
9) 26-ม.ค.-62 ไฟฟ้าแรงสงูวงจรที� 2 ลัดวงจร ทรปิรโีครส
10) 23-พ.ค.-62 ไฟฟ้าแรงสงูวงจรที�1 ลัดวงจร ทรปิรโีครส
11) 21-ก.ค.-62 นกเอี�ยงบนิเกาะหมอ้แปลงหมวดผสมอาหารสตัว์
12) 13-ก.ค.-62 สตัวข์ ึ�นล่อฟ้าแรงสงู Risem หลังอาคารสารสนเทศ
13) 11-ก.ค.-62 ไฟฟ้าแรงสงูวงจรที�1 ลัดวงจร ทรปิรโีครส
14) 20-ก.ค.-62 กระรอกขึ�นหมอ้แปลงสถาบนัลุ่มนํ�าโขง
15) 09-ก.พ.-62 ฟิวสแ์รงสงูขาด หมอ้แปลงศนูยแ์พทย ์3
16) 16-ก.ค.-62 กระรอกขึ�นหมอ้แปลงไฟฟ้าหนา้สถานไีฟเดมิ
17) 17-ก.ค.-62 กระรอกขึ�นหมอ้แปลงไฟฟ้าบอ่แกส๊
18) 29-ก.ค.-62 วชัพชืขึ�นเกาะ Risem คณะสถาปัตย์
19) 01-ก.ค.-62 กิ�งไมพ้าดสายแรงสงูขาด f7 ทรปิหมวดโคนม
20) 27-ก.ค.-62 นกเอี�ยงบนิเกาะเหมอ้แปลง รร.สาธติ ศศ.อนุบาล
20) 19-ก.พ.-62 ฟิวสแ์รงสงูขาดหมอ้แปลงแฟลตชยัพฤกษ์

5.00

64 • รอ้ยละของปรมิาณนํ�าที�ผา่นการบําบดัแลว้มาใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ 50 n/a ไม่มกีาร
ประเมนิ
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ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี� 8 ปรบัเปลี�ยนองคก์รใหก้า้วเขา้สูย่คุดจิทิลั 4.14

65 • จํานวนผลงานวจิัย/สิ�งประดษิฐ/์นวตักรรมดา้น Digital technology เรื�อง 1    จํานวน 1 เร ื�อง มหาวทิยาลัยโดย สํานักเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดว้จิัยและพัฒนาระบบ Internet of Things สําหรับตรวจวดัฝุ่ นละออง PM1.0 2.5 4.0 10.0 
ภายในมหาวทิยาลัย โดยประกอบอปุกรณ์ตรวจวดั particulate matter / air quality ขนาดเล็ก เขา้กบัไมโครคอนโทรลเลอร ์และวงจรสื�อสารผา่น narrowband 
3/4G mobile network มายงัฐานขอ้มูลกลางของมหาวทิยาลัยแบบ real-time สิ�งที�เป็นผลลัพธจ์ากโครงการนี�ประกอบดว้ย  
- อปุกรณ์ตรวจวดั particulate matter ขนาด 1.0, 2.5, 4.0, 10.0 เชื�อมตอ่อนิเทอรเ์น็ตในการสง่ขอ้มูลกลับ จํานวน 10 ตวั ตน้ทนุผลติตอ่ตวัประมาณ 5,000 บาท
- ระบบจัดการการไหลของขอ้มูลจากอปุกรณ์ IoT ของมหาวทิยาลัย โดยใชซ้อฟตแ์วร ์Node-RED (https://nodered.kku.ac.th)
- ระบบ dashboard จัดการขอ้มูลจากอปุกรณ์ IoT เชงิพื�นที� โดยใชซ้อฟตแ์วร ์ThingsBoard (https://things.kku.ac.th)
- Web Portal สําหรับ เผยแพร่ขอ้มูลการวดั สูส่าธารณะ (https://sensors.kku.ac.th)
- การเทยีบคา่กบัอปุกรณ์วดั particulate matter / air quality มาตรฐานของจังหวดัขอนแกน่ 
- โครงการตรวจวดั PM2.5 ที�เกดิจากการเผาใบออ้ย โดย นักวจิัย คณะเกษตรศาสตร ์ใชร้ะบบเดยีวกนันี�ในการวดัคา่ในงานวจิัย

4.00

66 • จํานวน Startup ที�เกดิขึ�นใหม่ในแตล่ะปี (ราย) ราย 5    จํานวน 10 ราย มหาวทิยาลัย ไดด้ําเนนิการเพื�อใหเ้กดิ Internal Startup จากนักวจิัย บคุลากรและนักศกึษา จํานวน 10 รายการ ดงันี�
1) นายกฤษดา บญุประสทิธิ� เป็นผูป้ระกอบการของผลติภัณฑ ์เปี� ยะทเุรยีน 2) นายณัฐนนทอ์งักรูมหาสขุ เป็นผูป้ระกอบการของผลติภัณฑ ์ขนมจนีนํ�านัวเรณูนคร
3) นางสกณุาดอนออ่นสา เป็นผูป้ระกอบการของผลติภัณฑ ์เครื�องสําองคจ์ากรังไหม 4) น.ส.ลัลนล์ลติ สคุนธรัตนสขุ เป็นผูป้ระกอบการของผลติภัณฑ ์ผงโปรตนีจาก
แมลง
5) นายชยัยศ จันทรท์องสา เป็นผูป้ระกอบการของผลติภัณฑ ์ขา้งฮางงอกผสมธญัพชื 6) นายเจษฎา คําผอง เป็นผูป้ระกอบการของผลติภัณฑ ์โปรแกรมตรวจจับ
ผูฝ่้าฝืนสญัญาณไฟจราจร 7) นางสาวคณัุญญา ยปุาระม ีเป็นผูป้ระกอบการของผลติภัณฑ ์Wash Easy ระบบจัดการเครื�องซกัผา้และจ่ายเงนิออนไลน์
8) นางสาวสรุพร กาญจนานภนชิ เป็นผูป้ระกอบการของผลติภัณฑ ์หลอดดดูนํ�ารับประทานได ้9) นายอนุสรณ์ เรอืงจนิดา เป็นผูป้ระกอบการของผลติภัณฑ ์ขา้วโพด
แปรรป (ไมโครเวฟ ป๊อปคอรน์) 10) นายเกรกิชยั ชรีะปฏยิทธ เป็นผป้ระกอบการของผลติภัณฑ ์ผลติภัณฑก์ําจัดแมลงจากนํ�าสม้ควนัไม ้

5.00

67 • จํานวนโครงการ ICT solutions ที�มคีวามร่วมมอืระหวา่งมหาวทิยาลัย
กบัหน่วยงานภายนอก

โครงการ 10    จํานวน 4 โครงการ โดยสํานักเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดด้ําเนนิโครงการในการสรา้งความร่วมมอืกบัภาครัฐและเอกชนในการพัฒนานวตักรรมดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดงันี�
1) กจิกรรมการร่วมมอืกบั สทศ. ในการจัดสอบวดัผลการศกึษาระดบัชาต ิโดยสํานักรับผดิชอบในการสว่นของเทคโนโลยแีละสถานที�        
2) กจิกรรมการร่วมมอืกบัธนาคารไทยพาณชิย ์การปรับปรุง application ระบบ i.kku.ac.th  ร่วมกบัธนาคารไทยพาณชิยใ์นการเชื�อมตอ่ระบบชําระเงนิออนไลนข์อง
มหาวทิยาลัยขอนแกน่ (KKU Payment Hub)        
3) กจิกรรมการร่วมมอืกบัสํานักงบประมาณ กรมสรรพากรและสกอ. ในการเชื�อมตอ่ขอ้มูลการเงนิ บญัชแีละพัสด ุ(โปรแกรม KKUFMIS) ของมหาวทิยาลัยขอนแกน่    
    
4) กจิกรรมการเป็นที�ปรกึษาใหก้บัหน่วยงานภายนอกชว่ยเหลอืในการพัฒนาโปรแกรมระบบการเงนิ บญัชแีละพัสด ุใหก้บัมหาวทิยาลัยอบุลราชธาน ีใหค้ําแนะนํา
ปรกึษาในการใชง้านโปรแกรมการแขง่ขนัว ิ�งมาราธอน ใหก้บัมหาวทิยาลัยมหาสารคาม

3.00

68 • จํานวนงานสะสมที�ไดร้ับการพัฒนาใหม่หรอืปรับปรุง (Digital 
Workflow)

กระบวนงาน -    จํานวน 3 กระบวนงาน ประกอบดว้ย
1) การจัดทําและนําสง่การประมาณการรายรับ-รายจ่าย เพื�อจัดทํางบประมาณประจําปี 2563
2) การจัดทําระบบกํากบัตดิตามโครงการสําคญั สําหรับการประเมนิอธกิารบดี
3) จัดทําระบบการจ่ายคา่ธรรมเนยีมหอพักดว้ยการจ่ายเงนิผา่น QR Payment ทั �งระบบ

5.00

69 • จํานวนระบบที�ไดร้ับการพัฒนาสะสม ระบบ - อยูร่ะหวา่งการจัดทํา (ร่าง)ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การจา้งที�ปรกึษาบรหิารจัดการและควบคมุงาน ไม่มกีาร
ประเมนิ

70 • จํานวนระบบ Business Intelligence เพื�อสนับสนุนการวางแผนและ
การบรหิารจัดการ

ระบบ 2    ระบบฐานขอ้มูล และ BI 2 ระบบ ประกอบดว้ย
1) BI ขอ้มูลนักศกึษารายโรงเรยีน จังหวดั และภูมภิาค
2) BI คะแนนการรับเขา้นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจําแนกตามวธิกีารรับเขา้ศกึษา

4.00

71 (2) รอ้ยละของนักศกึษาใหม่นอกภูมภิาคเพิ�มขึ�น เทยีบกบัปี 2561 รอ้ยละ เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 1    ลดลงรอ้ยละ 1.02  "รอ้ยละของนักศกึษาใหม่นอกภูมภิาคเพิ�มขึ�น เทยีบกบัปี 2561 ลดลงรอ้ยละ 1.02 
ปีการศกึษา 2561 จํานวนนักศกึษาใหม่นอกภูมภิาค 284 จํานวนนักศกึษาใหม่ทั �งหมด  7,367 คดิเป็นรอ้ยละ 3.86
ปีการศกึษา 2562 จํานวนนักศกึษาใหม่นอกภูมภิาค 236 จํานวนนักศกึษาใหม่ทั �งหมด  8,327 คดิเป็นรอ้ยละ 2.83
        

3.00

72 (3) รอ้ยละของผูเ้รยีนในระบบเรยีนรูต้ลอดชวีติเพิ�มขึ�น รอ้ยละ - n/a ไม่มกีาร
ประเมนิ

ผลลัพธ์ระดับยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 24
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73 • จํานวนรายวชิาหรอืหลักสตูรออนไลน์ หลักสตูร 1    จํานวน 7 หลกัสตูร บณัฑติวทิยาลัย ไดด้ําเนนิพัฒนาหลักสตูรออนไลน ์จํานวน 7 หลักสตูร ดงันี�
1) การนําเสนอผลงานวจิัย : บรรยายและโปสเตอร ์(ทางวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละทางวทิยาศาสตรส์ขุภาพ)
2) การออกแบบวางแผนและการเขยีนเคา้โครงการวจิัย (ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและทางวทิยาศาสตรส์ขุภาพ)
3) องคป์ระกอบและรูปแบบวทิยานพินธ์
4) การออกแบบการวจิัยแบบผสานวธิ ี(MixedMethod Research)
5) วธิกีารจัดการความเครยีด (Coping with Stress)
6) การออกแบบสอบถาม (QuestonnaireDesign)
7) หลักสตูรการวเิคราะหข์อ้มูลวจิัยเชงิคณุภาพ (Analyzing Qualitative Data)"

5.00

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี� 9 การนํามหาวทิยาลยัสูค่วามเป็นนานาชาติ 5.00

74 • จํานวนกจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการตาม MOU กบัมหาวทิยาลัยที�
อยูใ่นอนัดบั 1 ใน 400 ของโลก

โครงการ 35    จํานวน 43 โครงการ มหาวทิยาลัย โดยฝ่ายการตา่งประเทศ ไดด้ําเนนิการสรา้งความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลัยที�อยูใ่นอนัดบั 1 ใน 400 ของโลกเพื�อยกระดบั
มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ซึ�งมจํีานวนกจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการตาม MOU กบัมหาวทิยาลัย จํานวน 40 มหาวทิยาลัย และคณะเภสชัศาสตรไ์ดจ้ัดทําขอ้ตกลง MOU
 กบั สถาบนัที�อยูใ่นอนัดบั 1 ใน 400 
จํานวน 3 MOU ตอ่ปี ดงันี�
1) โครงการความร่วมมอืการจัดทําขอ้ตกลง (MOU) ดา้นการเรยีนการสอนและการวจิัย ระหวา◌ง่คณะเภสชัศาสตร ์ร่วมกบัสถาบนัในตา่งประเทศ
ผลการดําเนนิการการจัดทําตกลงดา้นการจัดการเรยีนการสอนและการวจิัยร่วมกบัสถาบนัในตา่งประเทศที�ตดิอนัดบั 1 – 400 Word Ranking จํานวน 3 ฉบบั 
ประกอบดว้ย  
1) ขอ้ตกลง Exchange of student/staff, research cooperation Keio University, สถาบนั Faculty of Pharmacy ประเทศญี�ปุ่ น ระหวา่ง วนัที� 4 ธนัวาคม 2557 –
 วนัที� 3 ธนัวาคม 2562  อนัดบั QS Ranging ที� 198 
2) ขอ้ตกลง Agreement in Academic Cooperation และ Agreement in Student Exchange สถาบนั Kyushu University, Faculty of Pharmaceutical Sciences
 ประเทศญี�ปุ่ น ระหวา่ง วนัที� 31 พฤษภาคม 2561 – วนัที� 30 พฤษภาคม 2566 อนัดบั QS Ranging ที� 126 
3) ขอ้ตกลง Exchange of student สถาบนั Institute of Technology Bandung (ITB), School of Pharmacy ประเทศอนิโดนเีชยี ระหวา่ง วนัที� 20 กมุภาพันธ ์
2562 – วนัที� 19 กมุภาพันธ ์2567อนัดบั QS Ranging ที� 359

5.00

75 • ผลการจัดอนัดบัของมข. โดยการจัดอนัดบัของ THE หรอื QS 
Ranking หรอื Academic Ranking อื�นๆ

อนัดบั อนัดบั 6 ของ
ประเทศ 165 

ของเอเชยี และ
 800-1,000 

ของโลก

ผลการจัดมหาวทิยาลัยขอนแกน่อยูใ่นอนัดบั 6 ของประเทศ 148 ของเอเชยี และ 800-1,000 ของโลก 5.00

76 • จํานวนสาขาวชิาของมข. ไดร้ับการจัดอนัดบัโดยการจัดอนัดบัของ 
THE หรอื QS Ranking หรอื Academic Ranking อื�นๆ

สาขาวชิา 1    จํานวน 4 สาขาวชิา
1) Agriculture & Forestry #201-550
2) Medicine #401-450
3) Biological Sciences #401-450
4) Life Sciences and Medicine #451-500

5.00

77 • รอ้ยละของจํานวนนักศกึษาตา่งชาตแิบบ Degree(Full-time) ทั �ง
ระดบั ป.ตร ีและระดบับณัฑติศกึษาที�เพิ�มขึ�น จากปี 2561 (E)

รอ้ยละ 2.50    รอ้ยละ 3.23 มหาวทิยาลัย ไดก้ําหนดแผนยทุธศาสตรก์ารบรหิารมหาวทิยาลัยขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566 ไดก้ําหนดกลยทุธด์า้นการนํามหาวทิยาลัยสูค่วาม
เป็นนานาชาต ิ(Internationalization) ที�จะสง่เสรมิใหม้หาวทิยาลัยสามารถพัฒนาดา้นการจัดการศกึษา การวจิัย และการบรกิารใหม้คีวามกา้วหนา้อยา่งกา้วกระโดด 
รวมทั �งจะชว่ยใหม้หาวทิยาลัยขอนแกน่เป็นที�รูจ้ักในสงัคมนานาชาตซิ ึ�งจะสง่ผลดตีอ่การจัดอนัดบัของมหาวทิยาลัย (World University Ranking) ดงันั�น เพื�อสง่เสรมิ
ใหม้หาวทิยาลัยขอนแกน่บรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค ์จงึไดร้วบรวมขอ้มูลจํานวนนักศกึษาตา่งชาตเิต็มเวลา (Full time) ทั �งในระดบัปรญิญาตรแีละระดบั
บณัฑติศกึษา ซึ�งมจํีานวนนักศกึษาตา่งชาตเิต็มเวลา ดงันี�
1) ปี 2561 ม ีนศ. ตา่งชาตเิต็มเวลา 588 คน 
2) ปี 2562 ม ีนศ. ตา่งชาตเิต็มเวลา 607 คน 
เพิ�มขึ�น 19 คน  คดิเป็นเพิ�มข ึ�นรอ้ย 3.23

5.00

78 • รอ้ยละของจํานวนนักศกึษาตา่งชาตแิบบ non-degree ทั �ง Outbound
 และ Inbound ระดบั ป.ตรแีละระดบับณัฑติศกึษาที�เพิ�มขึ�นจากปี 2561

รอ้ยละ 5    เพิ�มข ึ�นรอ้ยละ 11.33 ของจํานวนนักศกึษา non-degree ทั �ง Inbound และ Outbound ระดบั ป.ตรแีละระดบับณัฑติศกึษาที�เพิ�มขึ�นจากปี 2561 ขอ้มูล ณ วนัที� 
28 ก.พ.63 
เปรยีบเทยีบขอ้มูลยอ้นหลัง
ปี                    2561           2562        
Inbound          1,431          1,467           
Outbound          590             783           
Total               2,021          2,250

5.00

ผลลัพธ์ระดับยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25
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ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี� 10 การบรหิารโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล 5.00

79 • ผลการประเมนิคณุลักษณะของอธกิารบด ี(มคีวามโปร่งใส พรอ้มรับ
การตรวจสอบ)

รอ้ยละ 4 ไม่มกีารประเมนิ ไม่มกีาร
ประเมนิ

80 • ผลการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ITA โดยสํานักงาน ป.ป.ช.

รอ้ยละ 80    ผลการประเมนิ ITA ของมหาวทิยาลยั = 86.62
มหาวทิยาลัย ไดจ้ัดทําแผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยจัดทําขึ�นบนพื�นฐานหลักการที�
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรว์า่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติภาครัฐ ระยะที� 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนยทุธศาสตรก์ารบรหิารมหาวทิยาลัยขอนแกน่ พ.ศ.
2559 – 2562 และแผนปฏบิตักิารประจําปี พ.ศ. 2562 มหาวทิยาลัยขอนแกน่ รวมทั �งพจิารณาผลการดําเนนิงานในปีงบประมาณที�ผา่นมาอนัเกี�ยวขอ้งกบัการป้องกนั
และปราบปรามการทจุรติ ของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ซึ�งมหาวทิยาลัยขอนแกน่ไดก้ําหนดมาตรการและแนวทางปฏบิตัจิากสถานการณ์ที�เกดิขึ�น ปัญหาอปุสรรคและ
ผลกระทบที�อาจเกดิขึ�นในอนาคตเกี�ยวกบัการปฏบิตังิานตามหลักธรรมาภบิาลและการป้องกนัปราบปรามการทจุรติ
  
   

5.00

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี� 11 เสรมิสรา้งความรว่มมอืเพื�อการพฒันา 4.75
81 • จัดหาผูร้ับจา้งกอ่สรา้งอาคาร และลงนามสญัญากอ่สรา้ง ภายใน 30 

กนัยายน 2562
โครงการศนูยก์ลางบรกิารทางการแพทย ์(Medical hub)
อยูร่ะหวา่งการอทุธรณ์และผลการพจิารณาจากกรมบญัชกีลาง

4.00

82 • จํานวนโครงการดา้นเกษตรอจัฉรยิะที�มกีารบรูณาการคณะวชิาจนเกดิ
การดําเนนิงานในรูปแบบวสิาหกจิ

โครงการ -    จํานวน 3 โครงการ
1.โครงการวจิัยโรงเรอืนเลี�ยงไกไ่ขอ่จัฉรยิะ Smart Farm เป็นการยกระดบัโรงเรอืนเลี�ยงไกไ่ขเ่ดมิ โดยผสานเทคโนโลย ีIOT, Big Data, Image Processing เขา้มา
ประยกุตใ์ช ้ในดา้นการเลี�ยงและดา้นการบรหิารจัดการโรงเรอืน สามารถ monitor ผลการเลี�ยงได ้real time แจง้สถานะระบบสิ�งแวดลอ้มของโรงเรอืนไดท้ั �งหมด ไม่
วา่จะเป็นอณุหภูม ิความชื�น ความเร็วลม แสงสวา่ง ระบบอาหาร นํ�าและไฟฟ้า สามารถแสดงตน้ทนุกําไรของไขเ่บื�องตน้ไดท้นัท ีภายในบรรจุไกไ่ข ่20,000 ตวั โดยมี
เป้าหมายเพื�อเพิ�มประสทิธภิาพและลดตน้ทนุการผลติไข ่ซึ�งเป็นการตดิอาวธุใหฟ้ารม์ไกไ่ขข่องมหาวทิยาลัยใหสู้ย่คุดจิติลัที�แทจ้รงิ ยกใหเ้ป็นโรงเรอืนเลี�ยงไกไ่ขท่ี�
ทนัสมัยอนัดบัตน้ ๆ ของระดบัสถาบนัการศกึษาประเทศไทย ตลอดจนเป็นสถานที�สําหรับเรยีนรู ้และฝึกฝนการใชเ้ทคโนโลย ี4.0 ใหก้บับคุลากรทั �งภายใน
มหาวทิยาลัยและบคุคลภายนอกที�สนใจ ซึ�งผลงานวจิัยและการผลตินวตักรรมดา้นเกษตรกรรม ร่วมระหวา่ง ซพีเีอฟ กบั มหาวทิยาลัยขอนแกน่ (คณะเกษตรศาสตร)์ 
ครั �งแรกของประเทศไทย 
2. ระบบโรงงานพชื (Plant factory) โดยใชเ้เสง
3.โครงการปลูกพชืผกัไฮโดรโปนกิในโรงพลาสตกิ เพื�อผลติอาหารปลอดภัย 

5.00

83 • จํานวนกจิกรรมการเรยีนการสอน การทํางานวจิัย และการบรกิาร
วชิาการร่วมกนั

โครงการ 1    จํานวน 4 โครงการ 
1) โครงการ“มหกรรมละครและการแสดงร่วมสมัยไทย-อาเซยีน จัดขึ�นเมื�อระหวา่งวนัที� 20-22 มถิุนายน 2562 ณ อาคารปฏบิตักิารศลิปะการแสดง และโรงละครคณะ
ศลิปกรรมศาสตร ์โดยมวีตัถุประสงค ์เพื�อกระตุน้ใหเ้กดิการเผยแพร่ผลงานและความรูท้างดา้นศลิปะการแสดงร่วมสมัยสูช่มุชนใหเ้ป็นที�ประจักษ์อยา่งกวา้งขวางและ
สรา้งเครอืขา่ยทางดา้นศลิปะการแสดงร่วมสมัยในภูมภิาคและพัฒนาสูก่ารเป็นศนูยก์ลางทางดา้นศาสตรศ์ลิปะการแสดงร่วมสมัยในภูมภิาค
2) โครงการประชมุวชิาการระดบัชาต ิศลิปกรรมวจิัยครั �งที�  มวีตัถุประสงคเ์พื�อจัดเวทนํีาเสนอผลการวจิัย ผลงานวทิยานพินธ ์ผลงานสรา้งสรรค ์ของนักวจิัยนักวชิาการ
 คณาจารย ์นสิตินักศกึษา และผูท้ ี�สนใจ อนัจะนําไปสูก่ารพัฒนาคณุภาพการวจิัย การเรยีนการสอน การบรกิารวชิาการเพื�อชมุชน สงัคม และประเทศชาต ิ       
3) โครงการถนนศลิปะ (Art Lane) มวีตัถุประสงคเ์พื�อเป็นเวทแีละพื�นที�ในการแสดงผลงานของนักศกึษา นักคดิ นักสรา้งสรรค ์ที�ผา่นการศกึษาวจิัย บรูณาการองค์
ความรูด้า้นศลิปกรรม
4) โครงการความร่วมมอืทางวชิาการร่วมกบัเรอืนจํากลางขอนแกน่

5.00

ผลลัพธ์ระดับยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 26



คา่เป้าหมาย

2562

รายละเอยีดผลการดําเนนิงาน 
ปี พ.ศ. 2562

ระดบั
การ

ประเมนิ
ตนเอง

ประเด็นยทุธศาสตร/์OKRs หนว่ยนบั

84 • จํานวนนวตักรรมที�สามารถบรกิารประชาชนผา่นระบบ Smart City 
Application

ผลงาน 3    จํานวน 13 ผลงาน
นวตักรรมที�สามารถบรกิารประชาชนผา่นระบบ Smart City Application
1) KAN (Khon Kaen Mobile Application for New Innovations) Mobile App 
2) KAN Kios Web App
3) Emergency Crowdsourcing 
4) Smart Trash Tracking System
5) Smart Parking System
6) Flood Warning System
7) Dust 2.5 Monitoring system
8) Khon Kaen BIM (Building Information Modelling
9) CCTV Analytics
10) Smart Parking Solar Roof Top monitoring
11) Hazardous Waste Management  Web App
12) Connect Home Mobile App
13) Connect Health Web App

5.00

ระดบัความสําเร็จของผลลพัธ ์ 4.44

ผลลัพธ์ระดับยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 27



โครงการ/กจิกรรม Key Rult
กลยทุธท์ ี� 1 การพฒันาหลกัสตูรเดมิสูก่ระบวนทศันใ์หม่

1 สง่เสรมิใหห้ลักสตูรเดมิปรับเปลี�ยนวธิจีัดการเรยีนรูปแบใหม่ • รอ้ยละความพงึพอใจของนายจา้งที�มี
ตอ่บณัฑติทั �งทางดา้นความสามารถเชงิ
วชิาชพีและคณุธรรม จรยิธรรม

80 88.70    มหาวทิยาลัย ไดด้ําเนนิการโครงการตรวจประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลักสตูร ปีการศกึษา 2561
 ซึ�งมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี�
1. สุม่ตรวจประเมนิคณุภาพภายในระดบัหลักสตูร ปีการศกึษา 2561 ทั �งหมด 53 หลักสตูร จากทั �งหมด 300

2. โดยหลักสตูรแตล่ะหลักสตูรไดร้ายงาน องคป์ระกอบที� 2 บณัฑติ หมวด  2.1 คณุภาพบณัฑติตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแห่งชาต ิโดยพจิารณาจากแบบประเมนิผูใ้ชบ้ณัฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดบัอดุมศกึษาแห่งชาต(ิTQF) ไดก้ําหนดคณุลักษณะบณัฑติที�พงึประสงคต์ามที�หลักสตูรกําหนดไวใ้น  มคอ.2
ซึ�งครอบคลุมผลการเรยีนรูอ้ยา่งนอ้ย 5 ดา้น (1) คณุธรรมจรยิธรรม (2)ความรู ้(3)ทกัษะทางปัญญา (4)ทกัษะ
ความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคลและความรับผดิชอบ   (5)ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื�อสารและการใช ้
เทคโนโลยสีารสนเทศ
3. หาคา่ผลเฉลี�ยรอ้ยละความพงึพอใจของนายจา้งที�มตีอ่บณัฑติ ของหลักสตูรที�มาการสุม่ตรวจ
คดิเป็นรอ้ยละ 88.70

• กองพัฒนา
คณุภาพ
การศกึษา

5.00

2 สง่เสรมิใหพ้ัฒนาหลักสตูรที�มกีารบรูณาการขา้มศาสตร์ • จํานวนหลักสตูรที�มกีารจัด ระบบ
การศกึษาแบบบรูณาการขา้มศาสตร์

3 9    มหาวทิยาลัย ไดส้ง่เสรมิพัฒนาหลักสตูรที�มกีารจัดระบบการศกึษาแบบบรูณาการขา้มศาสตร ์9 หลักสตูร 
ประกอบดว้ย
- ระดบัปรญิญาโท 6 หลักสตูร
1) การจัดกรการพัฒนาชนบทมหาบณัฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ
2) วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ ชวีเวชศาสตร์
3) วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ วทิยาศาสตรก์ารออกกําลังกายและการกฬีา
4) วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ นติวิทิยาศาสตร์
5) บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ การจัดการทรัพยส์นิทางปัญญาและนวตักรรม
6) วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ วศิวกรรมชวีการแพทย์

- ระดบัปรญิญาเอก 3 หลักสตูร
1) ปรญิญาดษุฎบีณัฑติ ชวีเวชศาสตร์
2) ปรญิญาดษุฎบีณัฑติ วทิยาศาสตรก์ารออกกําลังกายและการกฬีา
3) ปรญิญาดษฎบีณัฑติ วศิวกรรมชวีการแพทย์

• ฝ่ายการศกึษา 5.00

3 สง่เสรมิใหนั้กศกึษาไดเ้รยีนรูใ้นสถานการณ์จรงิ • รอ้ยละของบณัฑติที�มงีานทําทั �งใน
ประเทศและตา่งประเทศ และศกึษาตอ่
ภายในระยะเวลา 1 ปี

77 75    มหาวทิยาลัยขอนแกน่ สง่เสรมิใหนั้กศกึษาไดเ้รยีนรูใ้นสถานการณ์จรงิ โดยใหม้ ีสหกจิศกึษา ซึ�งเป็นระบบ
การศกึษาที�ผสมผสานการเรยีนในหอ้งเรยีนร่วมกบัการทํางานจรงิในสถานประกอบการ เพื�อพัฒนาการผลติ
บณัฑติที�มคีณุภาพและสอดคลอ้งกบัความ ตอ้งการของตลาดแรงงาน มคีณะที�ดําเนนิการ เชน่ คณะ
เกษตรศาสตร ์คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์คณะวศิวกรรมศาสตร ์คณะวทิยาสตร ์นอกจากนี� 
มหาวทิยาลัย โดยสํานักบรหิารและพัฒนาวชิาการไดท้นุสนับสนุนสหกจิศกึษาในกลุ่มประเทศอาเซยีน สําหรับ
นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีอกีดว้ย
   นอกจากนี� สํานักบรหิารและพัฒนาวชิาการและผูบ้รหิารคณะ 11 คณะ ร่วมกนัจัดโครงการสรา้งความร่วมมอื
สหกจิศกึษามหาวทิยาลัยขอนแกน่ ร่วมกบัสถานประกอบการ ณ จังหวดัสรุาษฎรธ์าน ีระหวา่งวนัที� 27-29 พ.ค.
2562  เพื�อสรา้งความร่วมมอืและความสมัพันธท์ี�ดรีะหวา่งมหาวทิยาลัยขอนแกน่กบัสถานประกอบการและเพื�อ
แลกเปลี�ยนเรยีนรูแ้ละสรา้งเสรมิกระบวนทศันด์า้นสหกจิศกึษาใหค้ณาจารยแ์ละบคุลากรมหาวทิยาลัยขอนแกน่

• ฝ่ายการศกึษา 3.00

การประเมนิ
ตนเอง

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี� 1 : ปรบัเปลี�ยนการจดัการศกึษา (Education Transformation)
เกณฑก์ารประเมนิระดบัความสําเร็จของโครงการ

ระดบั 5   หมายถงึ   ดําเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนที�กําหนด

ระดบั 4   หมายถงึ   ดําเนนิการไดต้ามแผน

ระดบั 3   หมายถงึ   ดําเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย

ระดบั 2   หมายถงึ   เริ�มดําเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก

ระดบั 1   หมายถงึ   ยงัไม่ไดด้ําเนนิการ

โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key sult) คา่เป้าหมาย
ผลงาน ตาม
คา่ เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการดําเนนิงาน
( ระหวา่งวนัที� 6 กมุภาพันธ ์2562 - 30 กนัยายน 2562)

ผูร้บัผดิชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา 28



โครงการ/กจิกรรม Key Rult

การประเมนิ
ตนเอง

โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key sult) คา่เป้าหมาย
ผลงาน ตาม
คา่ เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการดําเนนิงาน
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ผูร้บัผดิชอบ

4 การพัฒนาอาจารยใ์หพ้รอ้มสําหรับการเรยีนการสอน
รูปแบบใหม่

• นักศกึษา มข. สามารถเรยีนรูผ้า่นระบบ
สารสนเทศไดใ้นทกุพื�นที�ของ
มหาวทิยาลัย

ครอบคลุม
อาคารเรยีน 
หอ้งสมุด ที�
พักอาศยั 

(wifi 6,000 
จุด)

ครอบคลุม
อาคารเรยีน 
หอ้งสมุด ที�

พักอาศยั wifi
 6,500 จุด)

   สํานักเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดด้ําเนนิโครงการเพื�อใหบ้รกิารจุด Wifi ไดป้ระมาณ 6,500 จุด ครอบคลุมทั �ง
อาคารเรยีน หอ้งจัดการเรยีนการสอน อาคารปฏบิตักิาร หอพักนักศกึษา และพื�นที�สาธารณะ โดยมทีั �งสว่นที�ดแูล
เองและร่วมกบับรษัิทเอกชนภายนอก ดงันี�
1) โครงการบรหิารจัดการระบบเครอืขา่ยไรส้าย (KKU-WiFi) ดแูลบํารุงรักษาระบบเครขืา่ยไรส้ายใหส้ามารถใช ้
งานไดอ้ยา่งตอ่เนื�อง และ บรหิารจัดการขอ้มูลของผูใ้ชง้านเครอืขา่ยไรส้าย เพื�อใหส้ามารถเขา้ใชบ้รกิารระบบ
อนิเทอรเ์น็ตไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
2) โครงการเสน้ทางสํารองผา่นระบบเครอืขา่ยไรส้าย (Wireless backup link) จัดหาเสน้ทางสํารองเพื�อใชง้าน
ในกรณีที� Fiber OPtic มปัีญหา ขาดและรอการซอ่มแซมใหส้ามารถกลับมาใชง้านไดต้ามปกต ิทําใหส้ามารถ
บรกิารอนิเทอรเ์น็ตไดต้ลอดเวลา
3) โครงการตรวจวดัคณุภาพสญัญาณในระดบัคณะ/หน่วยงาน มกีารตรวจวดัคณุภาพสญัญาณระบบเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ตโดยใชเ้ครื�องมอืตรวจวดัคณุภาพสญัญาณที�น่าเชื�อถอืได ้ซึ�งจะสุม่ตรวจอย่�างนอ้ยปีละ 1- 2 ครั �ง
โดยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดบัคณุภาพสญัญาณอยูใ่นเกณฑท์ี�ดมีาก

• สํานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

5.00

5 จัดตั �งหน่วยงานที�ทําหนา้ที�ผลติบทเรยีนออนไลน ์(Online
 Production House

- - 1     การจัดการศกึษาในยคุปัจจุบนัมคีวามจําเป็นอยา่งมากที�ตอ้งใชส้ื�อดจิทิลัคณุภาพสงู เพื�อตอบสนองตอ่ความ
ตอ้งการของผูเ้รยีนใหม้ากที�สดุ โดยสื�อดงักล่าวจะตอ้งเขา้ใจง่าย เนน้ความเขา้ใจ สามารถพัฒนาทกัษะของ
ผูเ้รยีนไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพ โดยสื�อการสอนดงักล่าวจะตอ้งเกดิจากกระบวนการผลติที�มคีณุภาพ โดยเริ�มตั �งแต่
การจัดใหม้กีารออกแบบบทเรยีนที�เหมาะสมกบัการเรยีนรูอ้อนไลน ์มเีครื�องมอืการผลติที�มคีณุภาพ สามารถ
สรา้งสื�อที�ทนัสมัยได ้
    ซึ�งมหาวทิยาลัยไดด้ําเนนิการ ดงันี�
1) กําลังดําเนนิการจัดทําบทเรยีนออนไลนใ์นลักษณะบทเรยีนแบบเปิด MOOCs เรื�อง Digital Literacy

• ฝ่ายพัฒนา
มหาวทิยาลัย
ดจิทิลั

ไม่มกีารประเมนิ

6 แกไ้ขกฎ ระเบยีบและปรับเปลี�ยนวธิกีารวดัและประเมนิผล 
เพื�อรองรับการจัดการศกึษารูปแบบใหม่

- - 3    มหาวทิยาลัยดําเนนิการ ปรับปรุงกฎหมายที�เกี�ยวกบัการวดัและประเมนิผล เพื�อรองรับการจัดการศกึษา
รูปแบบใหม่ ดงันี�

1. ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ฉบบัที� 1/2562  เรื�อง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารคดัเลอืกบคุคลที�มศีกัยภาพสงู
เขา้ปฏบิตังิานในตําแหน่งประเภทวชิาการ สงักดัมหาวทิยาลัยขอนแกน่

2. ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ฉบบัที� 3/2562 เรื�อง การกําหนดอตัราเงนิเดอืนสําหรับพนักงาน
มหาวทิยาลัย ประเภทวชิาการ ที�มคีณุวฒุริะดบัปรญิญาเอกหรอืเทยีบเทา่ และมคีะแนนทกัษะภาษาองักฤษ   
(หนังสอืแสดงเจตนาในการปรับอตัราเงนิเดอืนคณุวฒุ ิตามประกาศ ก.บ.ม.ฉบบัที� 3/2562))

3. ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ฉบบัที� 5/2562   เรื�อง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารจ่ายเงนิคา่ตอบแทนสําหรับ
ผูท้ ี�ไดร้ับการคดัเลอืกเป็นพนักงานมหาวทิยาลัย ตําแหน่งอาจารย ์ที�มคีณุวฒุริะดบัปรญิญาเอก และมคีะแนน
ทกัษะภาษาองักฤษ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2562

• ฝ่ายการศกึษา ไม่มกีารประเมนิ
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โครงการ/กจิกรรม Key Rult

การประเมนิ
ตนเอง

โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key sult) คา่เป้าหมาย
ผลงาน ตาม
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ผูร้บัผดิชอบ

7 ระบบการบรหิารจัดการศกึษาออนไลน ์(Learning 
management system)

•  จํานวนบทเรยีนออนไลนส์ะสม 10 2,579    ปัจจุบนัมหาวทิยาลัยขอนแกน่ มบีทเรยีนออนไลน ์จํานวนทั �งส ิ�น 2,579 บทเรยีน ดงันี�
1) คณะวทิยาศาสตร ์ 341 บทเรยีน
2) คณะเกษตรศาสตร ์44 บทเรยีน
3) คณะวศิวกรรมศาสตร ์1,063 บทเรยีน
4) คณะศกึษาศาสตร ์160 บทเรยีน
5) คณะพยาบาลศาสตร ์50 บทเรยีน
6) คณะแพทยศาสตร ์121 บทเรยีน
7) คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์78 บทเรยีน
8) คณะเทคนิคิการแพทย ์26 บทเรยีน
9) บณัฑติวทิยาลัย 14 บทเรยีน
10) คณะสารณสขุศาสตร ์40 บทเรยีน
11) คณะทนัตแพทยศาสตร ์7 บทเรยีน
12) คณะเภสชัาสตร ์12 บทเรยีน
13) คณะเทคโนโลย ี112 บทเรยีน
14) คณะสตัวแพทยศาสตร ์ 24 บทเรยีน
15) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์1 บทเรยีน
16) คณะบรหิารธรุกจิและการบญัช ี 136 บทเรยีน
17) คณะศลิปกรรมศาตร ์6 บทเรยีน
18) วทิยาเขตหนองคาย 6 บทเรยีน
19) คณะนติศิาสตร ์42 บทเรยีน
20) วทิยาลัยการปกครองทอ้งถิ�น 9 บทเรยีน
21) วทิยาลัยนานาชาต ิ207 บทเรยีน
22) คณะเศรษฐศาสตร ์24 บทเรยีน
23) คณะวทิยาการจัดการ 40 บทเรยีน
24) โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยขอนแกน่  2 บทเรยีน

 �   

• ฝ่ายการศกึษา 5.00

กลยทุธท์ี� 2 สรา้งหลักสตูรใหม่ตามความตอ้งการของสงัคมและมหีลักสตูรสําหรับประชาชนทกุอายุ

8 กําหนดหลักสตูรใหม่ที�มหาวทิยาลัยจะเปิดสอน โดย
พจิารณาจากความเขม้แข็งของมหาวทิยาลัย โอกาส และ
ความตอ้งการของประเทศ

• จํานวนหลักสตูรใหม่ที�มหาวทิยาลัยจะ
เปิดสอน โดยพจิารณาจากความเขม้แข็ง
ของมหาวทิยาลัย โอกาส และความ
ตอ้งการของประเทศ

1 4    บณัฑติวทิยาลัย ไดก้ําหนดหลักสตูรใหม่ โดยพจิารณาจากความเขม้แข็งของมหาวทิยาลัย จํานวน 4 
หลักสตูร ดงันี�
1) หลักสตูรปรัชญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาจติวทิยาพหุวฒันธรรม คณะศกึษาศาสตร์
2) หลักสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาทนัตกรรมผูส้งูอาย ุคณะทนัตแพทยศาสตร์
3) หลักสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาความหลากหลายทางชวีภาพและการจัดการสิ�งแวดลอ้ม 
(หลักสตูรนานาชาต)ิ วทิยาลัยนานาชาติ
4) หลักสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิานติศิาสตร ์คณะสงัคมศาสตรบ์รูณาการ

• คณะ/
หน่วยงาน

5.00
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โครงการ/กจิกรรม Key Rult

การประเมนิ
ตนเอง

โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key sult) คา่เป้าหมาย
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ผูร้บัผดิชอบ

9 สรา้งหลักสตูรสําหรับประชาชนใหต้รงตามความตอ้งการ
ของผูร้ับบรกิาร

• จํานวนผูใ้ชบ้รกิาร (คน) 100 773    คณะพยาบาลศาสตร ์ไดด้ําเนนิการสรา้งหลักสตูรสําหรับประชาชนใหต้รงความตอ้งการของผูร้ับบรกิารจํานวน
 8 โครงการ มผีูใ้ชบ้รกิารจํานวน 773 คน ดงันี�
1) หลักสตูรเฉพาะทางการพยาบาล สาขาการพยาบาลผูป่้วยวกิฤต (ผูใ้หญ่) รุ่นที� 15 จัดขึ�นระหวา่งวนัที� 4 
มนีาคม - 28 มถิุนายน 2562 มผี◌้เูขา้อบรม จํานวน 48 คน        
2) หลักสตูรเฉพาะทางการพยาบาล สาขาการพยาบาลเพื�อจัดการระบบการดแูลผูป่้วยบาดเจ็บ รุ่น 5 วนัที� 1 
กมุภาพันธ ์- 7 มถิุนายน 2562 มผี◌้เูขา้อบรม จํานวน 34 คน 
3) หลักสตูรเฉพาะทางการพยาบาล ดา้นการพยาบาลผูป่้วยแบบประคบัประคอง รุ่น 4 วนัที� 5 พฤศจกิายน 
2561 - 28 กมุภาพันธ ์2562 มผี◌้เูขา้อบรม จํานวน 22 คน        
4) หลักสตูรเฉพาะทางการพยาบาล สาขาเวชปฏบิตัผิูส้งูอาย ุรุ่น 2 วนัที� 25 มนีาคม - 12 กรกฎาคม 2562 มผีู ้
เขา้อบรม จํานวน 17 คน        
5) หลักสตูรเฉพาะทางการพยาบาล สาขาเวชปฏบิตัวิกิฤตทารกแรกเกดิ รุ่น 1 วนัที� 5 มนีาคม - 30 มถิุนายน 
2562 มผีูเ้ขา้อบรม จํานวน 22 คน        
6) โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิาร เรื�อง สมาธบิําบดัแบบ SKT วนัที� 24-25 ธนัวาคม 2561 มผีูเ้ขา้ร่วมประชมุ 80
 คน        
7) โครงการอบรมทางวชิาการ เรื�อง เทคนคิการดแูลผูป่้วยหัวใจและหลอดเลอืดและการแปลผลคลื�นหัวใจ รุ่น 
14 วนัที� 8-11 มกราคม 2562 มผีูเ้ขา้อบรม จํานวน 250 คน        
8) โครงการประชมุวชิาการวา่ดว้ยความร่วมมอืระหวา่งคณะพยาบาลมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ร่วมกบั กรมการ
แพทย ์กระทรวงสาธารณสขุ เรื�อง “ผลงานของพยาบาลผูป้ระสานงานเพื�อสะทอ้นการขบัเคลื�อนหน่วยบรหิาร
จัดการผป่้วยบาดเจ็บและฉกเฉนิ" วนัที� 3-4 มถินายน 2562 มผีเ้ขา้อบรม จํานวน 300 คน

• คณะ/
หน่วยงาน

5.00

10 สรา้งระบบบรหิารจัดการทั �งการลงทะเบยีน การจัดการ
เรยีนการสอน/การฝึกอบรม/การฝึกทกัษะ

- -    มหาวทิยาลัยขอนแกน่ มนีโยบายในการพัฒนาเพื�อมุ่งสูก่ารเป็นมหาวทิยาลัยดจิทิลั โดยนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชเ้พื�อการบรหิารและการบรกิาร ประกอบกบัความกา้วหนา้ของเทคโนโลยดีจิทิลักา้วกระโดดจน
กอ่ใหเ้กดิผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงเทคโนโลยอียา่งฉับพลัน (Disruptive technology) ซึ�งนอกจากจะ
สง่ผลกระทบตอ่ระบบเศรษฐกจิแลว้ยงัสง่ผลตอ่การดํารงชวีติของประชาชนในประเทศตา่ง ๆ ทั�วโลกที�ตอ้ง
เผชญิกบัเทคโนโลยดีจิทิลัในชวีติประจําวนัมากมาย ทั �งดา้นการเรยีนการสอนในสถานการศกึษา การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิการเดนิทาง การใชข้อ้มูลขา่วสารเพื�อการบรหิารและการจัดการการทํางาน เทคโนโลยี
สารสนเทศจงึเกี�ยวขอ้งกบัทกุเรื�องในชวีติประจําวนั (แผนยทุธศาสตรก์ารบรหิาร มหาวทิยาลัยขอนแกน่ พ.ศ. 
2563-2566) ซึ�งทําใหก้ารจัดการองคก์รและการใหบ้รกิารจําเป็นตอ้งมกีารปรับเปลี�ยนระบบงานและ
กระบวนการทํางานใหม้คีวามยดืหยุน่ คล่องตวั สะดวก และรวดเร็วมากยิ�งข ึ�น รวมถงึพัฒนาศกัยภาพของ
บคุลากรผูป้ฏบิตังิานใหม้ทีกัษะ ความรูค้วามสามารถ และสมรรถนะที�พรอ้มรับการเปลี�ยนแปลงและการแขง่ขนั
ในยคุดจิทิลั
    ฝ่ายพัฒนามหาวทิยาลัยดจิทิลั และกองบรหิารงานกลาง สํานักงานอธกิารบด ีไดจ้ัดโครงการประกวด
ผลงานดา้นการพัฒนาดจิทิลัในองคก์ร (KKU Digital Transformation Academy & Contest)เพื�อเป็น
ฐานรองรับการพัฒนาตามพันธกจิและนโยบายของมหาวทิยาลัยขอนแกน่  โดยเฉพาะการสนับสนุนการพัฒนา
บคุลากรใหม้คีวามรูค้วามสามารถ และประสบการณ์จากการใชแ้ละพัฒนาเทคโนโลยดีจิทิลัในกระบวนการ
ทํางานตามภาระหนา้ที�และความรับผดิชอบของตนเอง และมเีวทนํีาเสนอผลงาน แบง่ปันแลกเปลี�ยนเรยีนรูซ้ ึ�ง
กนัและกนั เพื�อพัฒนาการที�ตอ่เนื�องและยั�งยนื
   โดยใหบ้คุลากรสายสนับสนุน มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ไดส้ง่ผลงานดา้นดจิทิลัเพื�อสรา้งสรรค ์ใน 3 ประเภท 
คอื Disruption Innovation และ Iteration มบีคุลากรสง่ผลงานเขา้มาจํานวนมากเกนิคาด ทั �งแบบเดี�ยว และ
เป็นทมี จํานวน 88 ทมี 94 ผลงาน ซึ�งพบวา่มผีลงานที�น่าสนใจจํานวนมาก
   ศนูยน์วตักรรมการเรยีนการสอน มหาวทิยาลัยขอนแกน่พัฒนาระบบการผลติสื�อ Digital Content ในการ
นําไปใชบ้นระบบ e-Learning KKU  ดว้ยการจัดทําหอ้ง Video – base Lesson ซึ�งไดต้ดิตรั �งอปุกรณ์การ
บนัทกึทั �งภาพ เสยีง สื�อดจิติอลทกุรูปแบบ ดว้ยอปุกรณ์เทคโนโลยกีารสรา้งสื�อผสมคณุภาพสงู WACOM ใหอ้ยู่
ในไฟลสํ์าเร็จรูป mp4 Full HD เพื�อนําไปเก็บฝ่าย Cloud Computing กอ่นการอพัโหลดมาใชผ้า่นระบบ LMS 
e-Learning KKU ที�ผูส้อนสามารถเปิดใหผู้เ้รยีนในรายวชิานั�น ดบูทเรยีนมาจากบา้น แลว้นําขอ้สงสยั หรอื
แบบฝึกหัดมาซกัถาม หรอืทําในหอ้งเรยีน เอื�อประโยชนท์ั �งผูเ้รยีน และผูส้อน เพื�อใชเ้วลาในชั �นเรยีนนอ้ยลง 

 

• ฝ่ายการศกึษา ไม่มกีารประเมนิ

กลยทุธท์ี� 3 พัฒนานักศกึษาใหม้สีมรรถนะและทกัษะที�จําเป็นในอนาคต

11 สง่เสรมิใหท้กุหลักสตูรกําหนดสมรรถนะของบณัฑติ 
(Competency based curriculum)

- - -    มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ไดป้ระกาศขั �นตอนการเสนอขออนุมัตหิลักสตูร โดยมกีารพจิารณาถงึกรอบ
คณุลักษณะที�พงึประสงคแ์ละกรอบการเรยีนรูท้ ี�คาดหวงัของผูสํ้าเร็จการศกึษาในหลักสตูร (ประกาศมหาวทิยา
ลันขอนแกน่ ที� 1892/2562 )

• ฝ่ายการศกึษา ไม่มกีารประเมนิ
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โครงการ/กจิกรรม Key Rult

การประเมนิ
ตนเอง

โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key sult) คา่เป้าหมาย
ผลงาน ตาม
คา่ เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการดําเนนิงาน
( ระหวา่งวนัที� 6 กมุภาพันธ ์2562 - 30 กนัยายน 2562)

ผูร้บัผดิชอบ

12 สง่เสรมิกจิกรรมนักศกึษาที�มุ่งเนน้ความรับผดิชอบจติ
สาธารณะ และความเป็นผูนํ้า

• จํานวนนักศกึษาที�เขา้ร่วมโครงการจติ
สาธารณะ (คน)

2,500 7,062    มหาวทิยาลัยสง่เสรมินักศกึษาใหม้จีัดโครงการดา้นจติสาธารณะและความเป็นผูนํ้าดา้นตา่งๆจํานวน 142 
โครงการ มนัีกศกึษาเขา้ร่วมทั �งหมด 7,062 คน โดยแบง่ออกเป็น 2 ประเภทโครงการ ดงันี�
1) โครงการที�ไ◌ด้จ้ัดสรรงบประมาณใหด้ําเนนิการ ทั �งโครงการสว่นกลางและคณะ เชน่
     - คา่ยอาสาเพื�อพัฒนาชนบทพี�ใหน้อ้ง
     - คา่ยอาสาพัฒนาและบําเพ็ญประโยชนม์หาวทิยาลัยขอนแกน่  
     - กจิกรรมจติอาสา เราทําความดดีว้ยหัวใจ 
     - บรูณาการหน่วยแพทยเ์คลื�อนที� เพื�อดแูลประชาชน
2) กจิกรรมที�นักศกึษาชว่ยงานดว้ยจติอาสา เชน่
     - บรจิาคโลหติ
     - จติอาสาชว่ยงานหรอืโครงการตา่งๆ
    ซึ�งมหาวทิยาลัยไดด้ําเนนิโครงการ ดงันี�
   นอกจากนี� คณะวศิวกรรมศาสตรย์งัไดจ้ัดโครงการสง่เสรมิกจิกรรมที�มุ่งเนน้ความรับผดิชอบจติสาธารณะมี
จํานวนผูเ้ขา้ร่วม 223 คน ดงันี�
1) โครงการสง่เสรมิคณุธรรมและจรยิธรรมสําหรับนักศกึษาสาขาวศิวกรรมเคม ีวนัที� 2 มนีาคม 2562 มนัีกศกึษา
เขา้ร่วม 40 คน        
2) โครงการวศิวะพัฒนาวดั พัฒนาคน สรา้งเยาวชนที�ดสีูส่งัคม วนัที� 23 ตลุาคม 2561 มนัีกศกึษาเขา้ร่วม 50 
คน        
3) โครงการโยธาซอ่มถนน วนัที� 4 พฤศจกิายน 2561 มนัีกศกึษาเขา้ร่วม 33 คน        
4) โครงการบาสสรา้งเสรมิ ดนตรสีรา้งสรรค ์วนัที� 1 พ.ย. 2561 มนัีกศกึษาเขา้ร่วม 100 คน        

• ฝ่ายพัฒนา
นักศกึษาและ
วทิยาเขต
หนองคาย
• กองพัฒนา
นักศกึษาและ
ศษิยเ์กา่สมัพันธ์

• คณะ/
หน่วยงาน

5.00

13 สง่เสรมิการจา้งงานของนักศกึษา • รอ้ยละของนักศกึษาที�มกีารจา้งงาน
ระหวา่งเรยีนตอ่จํานวนนักศกึษาทั �งหมด

1 4.17     มหาวทิยาลัยไดส้นับสนุนใหนั้กศกึษาทํางานพเิศษเพื�อหารายไดใ้นเวลาวา่งจากการเรยีน เพื�อเป็นการ
แกปั้ญหาสงัคมและความยากจนเชงิบรูณาการ 
ชว่ยแบง่เบาภาระของผูป้กครอง ป้องกนัปัญหาของนักศกึษาที�เกดิขึ�นจากความขาดแคลน  นอกจากนี�ยงั
สง่เสรมิใหนั้กศกึษาไดม้ทีกัษะและประสบการณ์จากการทํางานจรงิ มโีอกาสเตรยีมตวักอ่นเขา้สูต่ลาดแรงงาน 
ตลอดจนใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชนแ์กต่นเอง ครอบครัวและสงัคม 
    ซึ�งมหาวทิยาลัยไดจ้ัดโครงการตา่งๆ ดงันี�
1) สง่เสรมิและสนับสนุนโดยจัดโครงการเพื�อรองรับ
    1.1 โครงการจา้งงานนักศกึษาใหม้รีายไดพ้เิศษระหวา่งเรยีน (โดยรับสมัครนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีเพื�อ
ทํางานตามหน่วยงานตา่งๆภายในมข.
    ในชว่งระหวา่งปิดภาคการศกึษา)
2) สง่เสรมิโดยจัดใหม้บีรกิารจัดหางาน (กําเนนิงานโดย กองพัฒนานักศกึษาฯ)
    2.1 ประชาสมัพันธ/์ประสานงาน นางจา้งหรอืผูป้ระกอบการที�ตอ้งการรับสมัครนักศกึษาเขา้ทํางานพเิศษ 
(ตลอดปีงบประมาณ)
    2.2 รับสมัครนักศกึษาเขา้ทํางานพเิศษ ผา่นชอ่งทางตา่งๆ เชน่ Facebook งานแนะแนวฯมข. โทรศพัท ์
LINE (ตลอดปีงบประมาณ)
    2 3 บนัทกึขอ้มลนักศกึษาที�ทํางานพเิศษ (เฉพาะที�ผา่นทางบรกิารจัดหางาน ของกองพัฒนานักศกึษาฯ)

• ฝ่ายพัฒนา
นักศกึษาและ
วทิยาเขต
หนองคาย
• กองพัฒนา
นักศกึษาและ
ศษิยเ์กา่สมัพันธ์

5.00

กลยทุธท์ี� 4 พัฒนาระบบศกึษาระดบับณัฑติศกึษา

14 มรีะบบสนับสนุนทั �งทนุ อปุกรณ์ และหอ้งปฏบิตักิาร
ตลอดจนแหล่งเรยีนรู ้

• รอ้ยละของนักศกึษาที�ไดร้ับทนุที�มี
ผลงานสงูกวา่เกณฑข์อง สกอ. ตอ่
จํานวนนักศกึษาที�ไดร้ับทนุทั �งหมด

60 61.76 รอ้ยละของนักศกึษาบณัฑติศกึษาที�ไดร้ับทนุที�มผีลงานสงูกวา่เกณฑข์อง สกอ. ตอ่จํานวนนักศกึษาที�ไดร้ับทนุ
ทั �งหมด = รอ้ยละ 61.76
1) ผลงานสงูกวา่เกณฑข์อง สกอ. 
    1.1) ทนุวจิัยสําหรับคณาจารยบ์ณัฑติศกึษา 13 ทนุ
    1.2) ทนุสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวทิยานพินธ ์134 ทนุ
    1.3) ทนุสนับสนุนนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา เพื�อศกึษาวจิัย ณ ตา่งประเทศ 0 ทนุ
รวม ผลงานสงูกวา่เกณฑข์อง สกอ.  จํานวน 147 ทนุ
2) จํานวนทนุทั �งหมด 238

• ฝ่ายการศกึษา
• บณัฑติ
วทิยาลัย

5.00
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โครงการ/กจิกรรม Key Rult

การประเมนิ
ตนเอง

โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key sult) คา่เป้าหมาย
ผลงาน ตาม
คา่ เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการดําเนนิงาน
( ระหวา่งวนัที� 6 กมุภาพันธ ์2562 - 30 กนัยายน 2562)

ผูร้บัผดิชอบ

15 ระบบการจัดกลุ่มหลักสตูรที�มศีกัยภาพระดบัตา่งๆเพื�อการ
พัฒนาหลักสตูรสูเ่ป้าหมายตามนโยบายประเทศ 
(Curriculum division)

• จํานวนหลักสตูรที�อยูใ่น division 1 - มรีะบบ 
division 

สําหรับบนัทกึ
ขอ้มูล

หลักสตูร จะ
เริ�มให ้

หลักสตูรตา่งๆ
 บกึทกึขอ้มูล 

ใน
ปีงบประมาณ

 2563

โดยมรีายละเอยีดดงันี�
ผลลัพธท์ี�ใชใ้นการประเมนิและจัดกลุ่มหลักสตูรมดีงันี�
1) จํานวนนักศกึษาตา่งชาต ิ(มากกวา่รอ้ยละ 5 ของนักศกึษาทั �งหมดในหลักสตูร)
2) ระยะเวลาเรยีนเฉลี�ยไม่เกนิ 1.5 เทา่ของเวลาตามหลักสตูร
3) อตัราสว่นของจํานวนนักศกึษาที�สมัคร ตอ่นักศกึษาที�ประกาศรับ (มากกวา่ 1.5) ในปีที�ประเมนิ
4) จํานวนสดัสว่นผลงานตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ ในฐาน web of science เมื�อสําเร็จการศกึษา (มากกวา่รอ้ย
ละ 35สําหรับปรญิญาโท และมากกวา่รอ้ยละ 120 สําหรับปรญิญาเอก)
5) รอ้ยละของอาจารยใ์นหลักสตูรตอ่อาจารยท์ั �งหมดที�ไดร้ับทนุจากภายนอก มหาวทิยาลัย (มากกวา่รอ้ยละ 20)
6) จํานวนสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัรที�ไดต้อ่หลักสตูร (มากกวา่ 1 ผลงาน)
7) การผา่นเกณฑก์ารประเมนิคณุภาพหลักสตูร (ไม่นอ้ยกวา่ 4)
8) จํานวนวทิยานพินธแ์ละหรอืการศกึษาอสิระ ที�นําไปใชป้ระโยชนท์ี�เป็นรูปธรรม ในดา้นตา่ง ๆ เชน่ ดา้น
นโยบาย บรกิารชมุชน บรกิารสงัคม (มากกวา่ 10 ผลงาน)
9) รอ้ยละผลงานที�ไดร้ับการอา้งองิ (citation) (มากกวา่รอ้ยละ 20)
การจัดกลุ่มหลักสตูรจะกระทําทกุปีปฏทินิโดยการสมัครใจ และมกีารจัดใหม่ทกุปี ตามผลงาน โดยแตล่ะ
หลักสตูรสามารถเลอืกผลลัพธจ์าก 8 ขอ้ดงักล่าวได ้และจัดเป็นกลุ่มดงันี�
• กลุ่มที� 1 หรอื Division 1 เป็นหลักสตูรที�สามารถผา่นเกณฑไ์ดจํ้านวนหรอืมากกวา่ 5 ใน 9 ขอ้
• กลุ่มที� 2 หรอื Division 2 เป็นหลักสตูรที�สามารถผา่นเกณฑไ์ดจํ้านวน 4 ใน 9 ขอ้
• กลุ่มที� 3 หรอื Division 3 เป็นหลักสตูรที�สามารถผา่นเกณฑไ์ดจํ้านวน 3 ใน 9 ขอ้
• กลุ่มที� 4 หรอื Division 4 เป็นหลักสตูรที�สามารถผา่นเกณฑไ์ดจํ้านวน 2 ใน 9 ขอ้
• กลุ่มที� 5 คอื Division 5 เป็นหลักสตูรที�สามารถผา่นเกณฑไ์ดน้อ้ยกวา่ 2 ใน 9 ขอ้
บณัฑติวทิยาลัยไดท้ําการ simulation ตามเกณฑข์า้งตน้โดยใชข้อ้มูลปี 2557 ไดข้อ้มูลจํานวนหลักสตูรที� แบง่
ตาม division ดงันี�
• กลุ่มที� 1 หรอื Division 1 มจํีานวน 5% ของหลักสตูรปัจจุบนั
• กลุ่มที� 2 หรอื Division 2 มจํีานวน 10% ของหลักสตูรปัจจุบนั
• กลุ่มที� 3 หรอื Division 3 มจํีานวน 20% ของหลักสตูรปัจจุบนั
• กลุ่มที� 4 หรอื Division 4 มจํีานวน 15% ของหลักสตูรปัจจุบนั
• กลุ่มที� 5 คอื Division 5 มจํีานวน 50% ของหลักสตูรปัจจุบนั
โดยโครงการนี�จะใหก้ารสนับสนุนเพิ�มศกัยภาพของหลักสตูรที�อยูใ่น division 1-4 โดยงบประมาณที�แตกตา่ง
กนัตามความสามารถ และคาดหวงัวา่จะทําใหห้ลักสตูรทกุหลักสตูรมกีารขยบัขึ�น โดยบณัฑติวทิยาลัยจะได ้
ขอ้มูลจากทกุหลักสตูรเพื�อมาสรา้งแนวทางการพัฒนาหลักสตูรใหม้ลํีาดบัสงูขึ�น เชน่ จาก division 2 เป็น 
division 1 หรอืจาก division 5 เป็น divsion 4 เป็นตน้

• ฝ่ายการศกึษา 4.00

• รอ้ยละหลักสตูรที�มคีณุภาพหรอื
ศกัยภาพสงูในการพัฒนาตามเป้าหมาย
ของประเทศ

10 รอ้ยละ 100 
(241 

หลักสตูร)

   บณัฑติวทิยาลัย ไดด้ําเนนิการพัฒนาหลักสตูรใหม้คีณุภาพ จํานวน 241 หลักสตูร ประกอบดว้ย หลักสตูร
ปรญิญาเอก 88 หลักสตูร  หลักสตูรปรญิญาโท 135 หลักสตูร หลักสตูรปรญิญาบณัฑติชั �นสงู 17 หลักสตูร 
และ หลักสตูรปรญิญาบณัฑติ 1 หลักสตูร

• คณะ/
หน่วยงาน

5.00
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การประเมนิ
ตนเอง

โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key sult) คา่เป้าหมาย
ผลงาน ตาม
คา่ เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการดําเนนิงาน
( ระหวา่งวนัที� 6 กมุภาพันธ ์2562 - 30 กนัยายน 2562)

ผูร้บัผดิชอบ

16 มหีลักสตูร soft skill training ซึ�งเป็น extra curriculum 
เพื�อการพัฒนานักศกึษา

• รอ้ยละของนักศกึษาไดผ้า่นการอบรม 
Soft skill มากขึ�น

10 77.50    วทิยาลัยนานาชาตไิดก้ําหนดใหนั้กศกึษาหลักสตูรการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีชั �นปีที� 3 จํานวน 145 คน จาก
ทั �งหมด 178 คน  (รอ้ยละ 77.5)   เขา้รับการฝึกประสบการณ์วชิาชพี (Internship) หรอืสหกจิศกึษา 
(Cooperative Education) เพื�อเพิ�มพูนประสบการณ์ทางดา้นอาชพี และการพัฒนาสมรรถนะและทกัษะพื�นฐาน
ผูเ้รยีน (Soft Skill) เชน่ การฝึกปฏบิตัจิัดทําเอกสารสมัครงาน การฝึกความคดิสรา้งสรรค ์การอบรมเทคนคิการ
สื�อสารอยา่งมอือาชพี การเรยีนรูม้ารยาทสงัคม โดยแบง่การพัฒนาเป็น การพัฒนาทกัษะการเรยีนรู/้วชิาชพี, 
ทกัษะการใชช้วีติ ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศตา่งๆ  และทกัษะการดํารงชวีติในศตวรรษที� 21 ที�
นักศกึษาไม่สามารถเรยีนรูไ้ดใ้นหอ้งเรยีน  ซึ�งหลังเสร็จสิ�นโครงการนี�  นักศกึษาจะไดร้ับการพัฒนาตนเอง
ทางดา้นความคดิ/การสงัเกต/การตดัสนิใจ/การประเมนิอยา่งเป็นรูปแบบ ที�จะสะทอ้นการผสมผสานระหวา่ง
ภาคทฤษฎกีบัภาคปฎบิตัไิดเ้ป็นอยา่งด ีซึ�งจะสง่ผลใหนั้กศกึษาเป็นบณัฑติที�มคีณุภาพสงูและตอบสนองความ
ตอ้งการของตลาดแรงงานมากขึ�น จงึมคีวามจําเป็นอยา่งยิ�งที�วทิยาลัยนานาชาตติอ้งจัดการอบรมปฐมนเิทศ
นักศกึษา เพื�อเป็นการสรา้งความเขา้ใจกบันักศกึษาในการรับทราบขอ้มูล และขั �นตอนตา่งๆ และยงัเป็นการ
เตรยีมความพรอ้มรวมถงึการเสรมิสรา้งทกัษะบางประการที�ไม่ไดศ้กึษาในชั �นเรยีน เพื�อมุ่งสูส่ถานประกอบการ
หรอืองคก์รไดอ้ยา่งมั�นใจ และนําความรูค้วามสามารถที�ไดร้ับไปสรา้งประโยชนใ์หก้บัสถานประกอบการหรอื
องคก์รนั�นๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล   ประกอบดว้ยกจิกรรมดงัตอ่ไปนี� 
  1) กจิกรรมอบรมเตรยีมความพรอ้ม
  2) กจิกรรมอบรมการใช ้Office Equipment Skill 
  3) กจิกรรมอบรมการเขยีน Resume และ การปฎบิตัตนในสงัคม (Social Manner)

• คณะ/
หน่วยงาน

5.00

17 พัฒนาระบบการรับนักศกึษาที�มศีกัยภาพทั �งในและ
ตา่งประเทศ (Active recruitment)

• รอ้ยละของนักศกึษาตา่งชาตแิละ
นักศกึษาไทยที�มศีกัยภาพสงูเพิ�มขึ�น

5 5    มหาวทิยาลัย มกีารพัฒนาการรับนักศกึษา เชน่ การใหท้นุการศกึษาสําหรับประเทศในภูมภิาคอาเซยีน 
ประกอบดว้ย ทนุประเภทที� 1 สนับสนุนทนุเต็มจํานวน  ประเทศที� 2 สนับสนุนทนุระหวา่งมหาวทิยาลัยร่วมกบั
องคก์รภายนอก ประเภทที� 3 ทนุสนับสนุนระหวา่งมหาวทิยาลัยร่วมกบัสว่นงานที�จะรับเขา้ศกึษา ตามประกาศ
มหาวทิยาลัยขอนแกน่ (ฉบบัที�� 3341/2562) เรื�อง หลักเกณฑก์ารสนับสนุนการศกึษาสําหรับบคุลากรจาก
ประเทศในภูมภิาคอาเซยีนและภูมภิาคลุ่มนํ�าโขง

• คณะ/
หน่วยงาน

4.00

  และมกีารใหท้นุการศกึษาในโครงการรับนักเรยีนที�มศีกัยภาพสงูเขา้ศกึษาในคณะ เชน่ คณะเทคโนโลย ีคณะ
นติศิาสตร ์คณะทนัตแพทยศาสตร ์คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์คณะวทิยาศาสตรป์ระยกุตแ์ละ
วศิวกรรมศาสตร ์และคณะบรหิารธรุกจิ

ระดบัความสําเร็จของโครงการ จํานวน 17 
โครงการ = 4.71

รอ้ยละ = 94.29
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กลยทุธท์ ี� 1 เพิ�มจํานวนนกัวจิยัของมหาวทิยาลยั

1 การเพิ�มจํานวนและศกัยภาพนักวจิัยของมหาวทิยาลัย โดย
สรา้งระบบนักวจิัยพี�เลี�ยง (Mentorship) และการสรา้ง
เครอืขา่ยการวจิัยกบัสถาบนัตา่งประเทศ

• จํานวนของบทความวจิัยที�ไดร้ับการ
ตพีมิพใ์นระดบันานาชาต ิในวารสารที�อยู่
ในฐานขอ้มูล Scopus ตอ่จํานวนอาจารย์
ประจํา

0.65 0.58    มหาวทิยาลัย ไดก้ําหนดใหอ้าจารยแ์ละนักวจิัยรุ่นใหม่ที�รับทนุนักวจิัยรุ่นใหม่ตอ้งมนัีกวจิัยพี�เลี�ยง (mentor) 
ซึ�งเป็นผูท้ ี�มวียัวฒุ ิและประสบการณ์ทํางานวจิัยสงูกวา่ มาเป็นผูถ้่ายทอดความรู ้เทคนคิการทํางานวจิัยใหก้บั
นักวจิัยรุ่นใหม่ ชว่ยใหค้ําปรกึษา และแนะนําในเรื�องที�เป็นประโยชนก์บัการทํางานวจิัยของนักวจิัยรุ่นใหม่อยา่ง
ใกลช้ดิ พรอ้มทั �งสนับสนุน สง่เสรมิ พัฒนาความกา้วหนา้ในอาชพีของการเป็นนักวจิัยที�ประสบความสําเร็จ 
เพื�อใหม้ั�นใจวา่นักวจิัยรุ่นใหม่ที�เขา้ร่วมโครงการจะสามารถสรา้งโจทยว์จิัยที�เป็นประโยชนต์อ่การพัฒนาประเทศ
 ผลติผลงานวจิัยที�มมีาตรฐานสงู และมกีารตพีมิพใ์นวารสารระดบันานาชาต ิตลอดจนกระตุน้ใหนั้กวจิัยมองเห็น
แนวทางในการพัฒนานวตักรรมและองคค์วามรู ้และสรา้งเครอืขา่ยการวจิัยร่วมกบัสถาบนัตา่งประเทศอกีดว้ย 
   โดยสรุป มหาวทิยาลัยมจํีานวนบทความวจิัยและจํานวนอาจารย ์ดงันี�
1) บทความวจิัยที�ไดร้ับการตพีมิพใ์นระดบันานาชาตใินวารสารที�อยูใ่นฐานขอ้มูล Scopus จํานวน 1,121
บทความ
2) อาจารยป์ระจํา จํานวน 1,929 คน
ซึ�งคดิเป็นสดัสว่น 0.58 : 1
(หากรวมบทความวจิัยที�ตพีมิพใ์นวารสารที�อยูใ่นฐานขอ้มูล ISI ดว้ย จะเทา่กบั 1,263 ผลการดําเนนิงานจะ
เทา่กบั 0 65 : 1)

• ฝ่ายวจิัยและ
บรกิารวชิาการ

3.00

2 พัฒนาระบบสนับสนุนเพื�อยกระดบัคณุภาพผลงานวจิัยและ
นวตักรรม

• รอ้ยละของบทความวจิัยที�ไดร้ับการ
ตพีมิพใ์นระดบันานาชาต ิในฐานขอ้มูล
Scopus/ISI ที�อยูใ่น Quartile 1

55 36.02    มหาวทิยาลัยไดด้ําเนนิงานเพื�อเป็นการเพิ�มผลลัพธด์า้นการวจิัยโดยเฉพาะผลงานวจิัยที�ไดร้ับการตพีมิพใ์น
วารสารระดบันานาชาตทิี�อยูใ่นฐานขอ้มูล Scopus และ ISI ฝ่ายวจิัยและบรกิารวชิาการ จงึไดว้างแผนกลยทุธ์
ในการเพิ�มจํานวนนักวจิัย โดยกําหนดใหอ้าจารยท์ี�บรรจุใหม่ อาจารยท์ี�ยงัไม่เคยมผีลงานวจิัย ไดเ้ขา้ร่วม
โครงการพัฒนาศกัยภาพนักวจิัยใหม่ รวมทั �งสง่เสรมิและสนับสนุนอาจารยแ์ละนักวจิัยไดม้โีอกาสเขา้ถงึแหล่ง
ทนุสนับสนุนไดม้ากขึ�น การจัดทั �ง กลุ่มวจิัย ศนูยว์จิัยเฉพาะทาง และสถาบนัวจิัย เปิดอกีทางหนึ�งในการรวมตวั
และสรา้งโอกาสในการพัฒนางานวจิัยไดเ้พิ�มมากขึ�น ซึ�งการดําเนนิการดงักล่าวสง่ผลใหม้ผีลงานวจิัยที�ไดร้ับ
การตพีมิพใ์นวารสารนานาชาตทิี�อยูใ่นฐานขอ้มูล Scopus และ ISI เพิ�มขึ�น
   ซึ�งมจํีานวนบทความที�ไดร้ับการตพีมิพร์ะดบันานาชาต ิดงันี�
1) บทความวจิัยที�ไดร้ับการตพีมิพใ์นระดบันานาชาต ิในฐานขอ้มูล Scopus/ISI ที�อยูใ่น Quartile 1 จํานวน
455 บทความ
2) บทความวจิัยที�ไดร้ับการตพีมิพใ์นระดบันานาชาต ิในฐานขอ้มูล Scopus/ISI ทั �งส ิ�นจํานวน 1,263 บทความ
คดิเป็นรอ้ยละ 36.02

• ฝ่ายวจิัยและ
บรกิารวชิาการ

3.00

3 เพิ�มจํานวนนักศกึษาในระดบัปรญิญาเอกและนักวจิัยหลัง
ปรญิญาเอก

• จํานวนนักศกึษาปรญิญาเอกและ
นักวจิัยหลังปรญิญาเอก (คน)

1,800 1,697    มหาวทิยาลัยขอนแกน่ จัดการเรยีนการสอนในระดบัปรญิญาเอก จํานวน ทั �งส ิ�น 86 สาขาวชิา คดิเป็นรอ้ยละ 
26.22 ของสาขาวชิาทั �งหมด  มนัีกศกึษาระดบัปรญิญาเอก ปีการศกึษา 2561 จํานวน 1,712 คน และในปี
การศกึษา จํานวน 1,697 คน มกีารเปิดสอนหลักสตูใหม ้� จํานวน 4 สาขา ประกอบดว้ย (1) สาขาวชิาวศิวกรรม
ชวีการแพทย ื (2) สาขาวชิาวทิยาศาสตรค์ลนิกิ (นานาชาต)ิ (3) สาขาวชิาปรสติวทิยา (4) สาขาวชิา
บรหิารธรุกจิ 
   ถงึแมว้า่จะมกีารเปิดสอนในหลักสตูรใหม่แตจํ่านวนการรับนักศกึษาลดลง ซึ�งมหาวทิยาลัยจะไดม้กีารเพิ�ม
การประสมัพันธแ์ละเพิ�มมาตรการเชงิรุกในการรับนักศกึษาเพิ�มขึ�นตอ่ไป

• คณะ/
หน่วยงาน

3.00

การประเมนิ
ตนเอง

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี� 2 ปรบัเปลี�ยนการทาํงานวจิยั (Research Transformation)
เกณฑก์ารประเมนิระดบัความสําเร็จของโครงการ

ระดบั 5   หมายถงึ   ดําเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนที�กําหนด

ระดบั 4   หมายถงึ   ดําเนนิการไดต้ามแผน

ระดบั 3   หมายถงึ   ดําเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย

ระดบั 2   หมายถงึ   เริ�มดําเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก

ระดบั 1   หมายถงึ   ยงัไม่ไดด้ําเนนิการ

โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key sult) คา่เป้าหมาย
ผลงานตาม
คา่เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการดําเนนิงาน
( ระหวา่งวนัที� 6 กมุภาพันธ ์2562 - 30 กนัยายน 2562) ผูร้บัผดิชอบ
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การประเมนิ

ตนเองโครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key sult) คา่เป้าหมาย
ผลงานตาม
คา่เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการดําเนนิงาน
( ระหวา่งวนัที� 6 กมุภาพันธ ์2562 - 30 กนัยายน 2562) ผูร้บัผดิชอบ

กลยทุธท์ ี� 2 สง่เสรมิใหเ้กดิโครงการวจิยัขนาดใหญท่ี�ทํางานวจิยัเป็นทมีและทํางานตอ่เนื�อง (Research programs)

4 สรา้งระบบและแรงจูงใจใหนั้กวจิัยรวมกลุ่มเป็นทมีวจิัย 
(Research program)

(1) จํานวน Research program 
(โครงการ)

3 3    มหาวทิยาลัย โดยฝ่ายวจิัยและบรกิารวชิาการใหก้ารสนับสนุนโครงการวจิัย Research program ในรูป
โครงการบรูณาการใหม่ จํานวน 3 โครงการ เป็นเงนิรวม 14,000,000 บาท
1) โครงการวจิัยกญัชาเพื�อประโยชนท์างการแพทยส์ูก่ารเป็นสถาบนัวจิัยและพัฒนากญัชาแบบครบศาสตร ์
มหาวทิยาลัยขอนแกน่
2) โครงการวจิัยลดการเผาใบออ้ยอยา่งยั�งยนืโดยการเพิ�มมูลคา่และจัดการใบออ้ยอยา่งมปีระสทิธภิาพที�ระยะ
เก็บเกี�ยว 
3) โครงการวจิัยและพัฒนาการขบัเคลื�อนเศรษฐกจิฐานรากดว้ยการเพิ�มประสทิธภิาพการผลติ มาตรฐานฟารม์ 
และการพัฒนาชอ่งทางการตลาดของเนื�อไกส่ขุภาพ

• ฝ่ายวจิัยและ
บรกิารวชิาการ

4.00

(2) จํานวนงบประมาณดา้นการวจิัย 
(พันลา้นบาท)

1.3 1.2    จํานวนเงนิวจิัยภายในและภายนอก รวมเป็นเงนิทั �งส ิ�น 1,117,835,840  บาท 
1) งบโครงการวจิัยพื�นัฐาน 40 ลา้นบาท
2) งบสนับสนุนกลุ่มวจิัย ศนูยว์จิัยเฉพาะทาง 85.87 ลา้นบาท
3) งบโครงการวจิัยและพัฒนา 825.97 ลา้นบาท
4) งบสนับสนุุนสถาบนัวจิัย 172 ลา้นบาท
5) งบครุภัณฑว์จิัยชั �นสงู 34 ลา้น
6) โครงการสง่เสรมินักวจิัย คา่ตอบแทนตพีมิพ ์ระบบสนับสนุนแรงจูงใจอื�นๆ 106 ลา้นบาท

• ฝ่ายวจิัยและ
บรกิารวชิาการ
• กองบรหิาร
งานวจิัย

3.00

(3) จํานวนการใชป้ระโยชนจ์ากการวจิัย
และพัฒนาในดา้นสาธารณะและนโยบาย
 (โครงการ)

40 32    การใชป้ระโยชนจ์ากการวจิัยและพัฒนาในดา้นสาธารณะและนโยบาย จํานวน 32 โครงการ (ขอ้มูล ณ วนัที� 
20 ส.ค. 62)

• ฝ่ายวจิัยและ
บรกิารวชิาการ

3.00

กลยทุธท์ ี� 3 ผลกัดนังานวจิยัเพื�อสรา้งผลติภณัฑใ์หมห่รอืนวตักรรมในเชงิพาณิชย ์(Innovation and Commercialized Research)

5 สง่เสรมิกระบวนการสรา้งนวตักรรม (Innovation process) • จํานวนโครงการที�ไดเ้ริ�มดําเนนิการ 3 8    มหาวทิยาลยั ไดดํ้าเนนิการสง่เสรมิกระบวนการสรา้งนวตักรรม ซึ�งมจํีานวนโครงการท ั�งส ิ�น 8 
โครงการ ดงันี�
1) พธิลีงนามสญัญาอนุญาตใหใ้ชล้ขิสทิธิ� “โปรแกรมรายงานผลการฝ่าฝืนและตรวจสอบการฝ่าฝืนสญัญาณไฟ
จราจร”
2) IP Fair 2019 
3) โครงการวางแผนการพัฒนาตอ่ยอดผลติภัณฑแ์ละการดําเนนิธรุกจิ IP Demo Day 2019
4) KKU INNOVATION DAY : COSMETIC DAY
5) ทรัพยส์นิทางปัญญาสญัจร : สรา้งความตระหนัก และเตรยีมความพรอ้มเพื�อนํางานสรา้งสรรค ์งานวจิัย และ
นวตักรรมใหม่รับการคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญา
6) KKU pitching stage2 จากไอเดยีนวตักรรมสูก่ารสรา้งตน้แบบเพื�อธรุกจิในอนาคต โครงการ “เปิดโลกการ
เรยีนรูไ้ปกบั Chatbot”
   สํานักบรหิารและพัฒนาวชิาการ ไดด้ําเนนิโครงการสง่เสรมิการสรา้งนวตักรรม จํานวน 2 โครงการ ดงันี�
1) โครงการพัฒนาระบบสนทนาอตัโนมัต ิ(chatbot) เพื�อการใหบ้รกิารทางการศกึษาและการรับเขา้ศกึษา ไดม้ี
การพัฒนาและเริ�มเปิดใหบ้รกิารระบบสนทนาอตัโนมัต ิ(Chatbot) สําหรับการใหบ้รกิารทางการศกึษาผา่นทาง
ออนไลนบ์น social media 
2) โครงการปรับปรุงพัฒนา digital document ไดม้กีารเพิ�ม digital signature ลงบน digital document ที�
เป็นทรานสครปิและไดม้กีารใชง้าน E-Timestamp ของ ETDA เพื�อเป็นการรองรับการใหบ้รกิารในรูปแบบของ 
digital ไฟล ์โดยที�นักศกึษาไม่จําเป็นตอ้งขอกระดาษจากทางสํานักฯ

• ฝ่าย
นวตักรรมและ
วสิาหกจิ

• สํานักบรหิาร
และพัฒนา
วชิาการ

5.00

6 สง่เสรมิการเป็นผูป้ระกอบการของนักวจิัย 
(Enterprenenship)

(1) จํานวน Startup ที�ใชเ้ทคโนโลยแีละ
องคค์วามรูข้อง มข.

3 2    ปัจจุบนัมหาวทิยาลัยไดส้ง่เสรมิการเป็นผูป้ระกอบการของนักวจิัยและเพิ�มจํานวน Startuo ที�ใชเ้ทคโนโลยี
และองคค์วามรูข้องมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ดงันี�
1) ไฟสญัญาณจราจร
2) ระบบซกัผา้อจัฉรยิะ

• ฝ่� ายนวตั
กรรมและ
วสิาหกจิ

3.00
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การประเมนิ

ตนเองโครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key sult) คา่เป้าหมาย
ผลงานตาม
คา่เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการดําเนนิงาน
( ระหวา่งวนัที� 6 กมุภาพันธ ์2562 - 30 กนัยายน 2562) ผูร้บัผดิชอบ

(2) จํานวนงานวจิัยที�ใหเ้อกชนใชส้ทิธ ิ�
ในทรัพยส์นิทางปัญญา

3 4    จํานวนงานวจิัยที�ใหเ้อกชนใชส้ทิธ ิ�ในทรัพยส์นิทางปัญญา
1) กรรมวธิกีารประดษิฐอ์ปุกรณ์รองรับแขนและขอ้มอื
2) สารสกดัขา้วสแีละผกัชลีาว และกรรมวธิกีารสกดัสารสกดัดงักล่าว
3) วสัดสุําหรับทําขั �วไฟฟ้าในแบตเตอรี�
4) กรรมวธิผีลติยานวดแกป้วดเมื�อยกลา้มเนื�อ

• ฝ่� ายนวตั
กรรมและ
วสิาหกจิ

5.00

(3) จํานวนการใชป้ระโยชนจ์ากการวจิัย 
และพัฒนาดา้นพาณชิย์

32 47    มหาวทิยาลัย ไดด้ําเนนิการนํางานวจิัยไปใชป้ระโยชนแ์ละพัฒนาดา้นพาณชิย ์จํานวน 47 ผลงาน ดงันี�
1) “โครงการพัฒนาโรงเรยีนนําร่องพื�นที�นวตักรรมการศกึษา จังหวดัศรสีะเกษโดยใชน้วตักรรมการศกึษาชั �น
เรยีน (Lesson Study) และวธิกีารแบบเปิด (Open Approach)”
2) Partnership School Project
3) TECH PLAN DEMO DAY
4) การคดักรองภาวะหลังหลวม(Clinical Lumbar Instability) และคดักรองภาวะคอเสื�อมชนดิ Cervical 
Spondylosis with Myelopathy (CSM)
5) การประชมุกลไกวชิาการจังหวดัขอนแกน่ ครั �งที� 2
6) การประชมุพัฒนาความร่วมมอืกบัสถาบนัวชิาการ 5 สถาบนั "การประชมุคณะทํางานพัฒนาศกัยภาพเพื�อหา
แนวทางการดําเนนิงาน จังหวดักาฬสนิธุ ์ครั �งที� 2"
7) การป้องกนัและบรรเทาอาการปวดขอ้และปวดภาวะคอเสื�อมชนดิ Cervical Spondylosis with 
Myelopathy(CSM)
8) การป้องกนัและบรรเทาอาการปวดขอ้และปวดหลังในชมุชน
9) การสนับสนุนงานวจิัย (Action Research) พื�นที�จังหวดักาฬสนิธ◌์ ุ"การประชมุคณะทํางานครั �งที� 1"
10) การออกกําลังกายดว้ยการรําไทย
11) การออกกําลังกายดว้ยลูกบอล
12) การออกกําลังกายในผูส้งูอายทุี�เป็นเบาหวาน
13) การออกกําลังกายในผูส้งูอายทุี�เป็นโรคของระบบกลา้มเนื�อและโครงร่าง
14) การออกกําลังกายในผูส้งูอายทุี�เป็นโรคหัวใจและลหอดเลอืด
15) การออกกําลังกายในผูส้งูอายทุี�มภีาวะนํ�าหนักเกนิ
16) การออกกําลังกายเพื�อเพิ�มความแข็งแรง
17) กจิกรรมออกบธูประชาสมัพันธ ์ขอนแกน่สมารท์ซติี� เอ็กซโ์ป” เกื�อกลู กา้วไกล ไม่ทิ�งใครไวข้า้งหลัง (Khon
 Kaen Smart City Expo)
18) กจิกรรมออกบธูประชาสมัพันธโ์ครงการและตรวจวดัสขุภาพในงาน Digital Thailand BigBang Regional 
2018: Khonkaen
19) กจิกรรมออกบธูประชาสมัพันธม์หกรรมเพื�อการรณรงคก์ารป้องกนัโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเร็งทอ่นํ�าด ี
(CCA Run for Life)
20) กจิกรรมออกบธูประชาสมัพันธแ์ละตรวจสขุภาพ งานตน้แบบคนสขุภาพดี
21) คนขอนแกน่ไตแข็งแรง 26 อําเภอ
22) ความตรงและความเที�ยงของการวดัระดบัความรูส้กึกดเจ็บดว้ยเครื�องดบัเบลิย ูอ ีบรเิวณเทา้ในผูป่้วย
เบาหวาน ชนดิที� 2
23) คดักรองผูป่้วยโรคไตและคนืขอ้มูล ต.โคกสําราญ
24) โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนตามแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง ตําบลนาคํา ตําบลศรสีขุสําราญ ตําบล
บา้นดง ตําบลทุง่โป่ง อําเภออบุลรัตน ์จังหวดัขอนแกน่
25) โครงการจัดทําขอ้มลหอพักในเขตเทศบาลนครขอนแกน่ : เทศบาลนครขอนแกน่

• คณะ/
หน่วยงาน
• กองบรหิาร
งานวจิัย

5.00

กลยทุธท์ ี� 4 สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืกบัภาคธรุกจิและอตุสาหกรรม (Partnership in Business Solutions)
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โครงการ/กจิกรรม Key Rult

การประเมนิ
ตนเองโครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key sult) คา่เป้าหมาย

ผลงานตาม
คา่เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการดําเนนิงาน
( ระหวา่งวนัที� 6 กมุภาพันธ ์2562 - 30 กนัยายน 2562) ผูร้บัผดิชอบ

7 สรา้งความร่วมมอืและสรา้งนวตักรรมในการทําวจิัยร่วมกบั
ภาคธรุกจิและอตุสาหกรรม

• จํานวนโครงการความร่วมมอืกบัภาค
ธรุกจิและอตุสาหกรรมเพื�อพัฒนา
ผลติภัณฑใ์หม่
(โครงการ)

10 10    มหาวทิยาลัยขอนแกน่ โดยกองบรหิารงานวจิัย ไดร้ับนโยบายการในการขบัเคลื�อนการสรา้งนวตักรรมและ
การนําไปใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิย ์ เพื�อใหก้ารดําเนนิการเป็นไปตามยทุศาสตรแ์ละเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 การใหท้นุสนับสนุนสง่เสรมิในการพัฒนาและสรา้งนวตักรรม รวมทั �งการสง่เสรมิการทํางานร่วมกบัภาคเอกชน 
เพื�อใหม้กีารนําไปใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิยจ์งึมคีวามจําเป็นอยา่งยิ�งในการขบัเคลื�อนการสรา้งนวตักรรมและการ
นําไปใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิย ์อกีทั �งเป็นจุดเริ�มตน้ในการผลักดนัใหนั้กวจิัยขอทนุภายนอกในการพัฒนา
นวตักรรมเชงิพาณชิยต์อ่ไป 
   สําหรับโครงการความร่วมมอืกบัภาคธรุกจิและอตุสาหกรรม ดงันี�
1) ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการเพื�อการพัฒนาผลงานวจิัยสูก่ารใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิย ์
ระหวา่ง มหาวทิยาลัยขอนแกน่กบับรษัิท เซ็น คอรป์อเรชั�น กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)
2) ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการเพื�อการพัฒนาผลงานวจิัยสูก่ารใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิย ์
ระหวา่ง มหาวทิยาลัยขอนแกน่กบั บรษัิท ประชารัฐรักสามัคคขีอนแกน่ (วสิาหกจิเพื�อสงัคม) จํากดั
3) ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการเพื�อการพัฒนาผลงานวจิัยสูก่ารใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิย ์
ระหวา่ง มหาวทิยาลัยขอนแกน่กบับรษัิท เซ็น คอรป์อเรชั�น กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบรษัิท ประชารัฐรัก
สามัคคขีอนแกน่ (วสิาหกจิเพื�อสงัคม) จํากดั
4) พธิเีปิดโรงเรอืนตน้แบบผลติหนอนแมลงเพื�ออตุสาหกรรม ระหวา่งมหาวทิยาลัยขอนแกน่และ บรษัิท เบทา
โกร จํากดั (มหาชน)
5) ลงนามสญัญาอนุญาตใหใ้ชล้ขิสทิธิ� “โปรแกรมรายงานผลการฝ่าฝืนและตรวจสอบการฝ่าฝืนสญัญาณไฟ
จราจร” เพื�อนําผลวจิัยของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณชิย ์ระหวา่ง มหาวทิยาลัยขอนแกน่
กบั บรษัิท เจพ ีอนิเทลลเิจนท ์ซสิเท็ม เอ็นจเินยีริ�ง จํากดั

6) การลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการและวจิัย ระหวา่ง มหาวทิยาลัยขอนแกน่ กบักรมสง่เสรมิ
อตุสาหกรรม
7) พธิลีงนามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ ระหวา่ง องคก์ารเภสชักรรม กบั มหาวทิยาลัยขอนแกน่
8) ลงนามบนัทกึความเขา้ใจความร่วมมอืทางวชิาการการวจิัยและพัฒนาสายพันธุแ์ละระบบการปลูกกญัชาเพื�อ
ใชป้ระโยชนด์า้นทางการแพทย ์ระหวา่ง มหาวทิยาลัยขอนแกน่ กบั บรษัิท อะลาดนิ คอรป์อเรชั�น จํากดั
9) งานแถลงขา่วการสรา้งความร่วมมอื "โครงการ Field Practice Solutions (FPS)" ระหวา่ง
มหาวทิยาลัยขอนแกน่กบับรษัิท ไทเกอรโ์ดรนจํากดั
10) ลงนามบนัทกึความเขา้ใจความร่วมมอืทางวชิาการการวจิัยและพัฒนาไกส่ายพันธุ ์KKU1 เพื�อประโยชนเ์ชงิ
พาณชิย ์ระหวา่งมหาวทิยาลัยขอนแกน่กบับรษัิท ตะนาวศรไีกไ่ทย จํากดั

• ฝ่าย
นวตักรรมและ
วสิาหกจิ
• กองบรหิาร
งานวจิัย

4.00

ระดบัความสําเร็จของโครงการ จํานวน 7 
โครงการ =

3.73

รอ้ยละ = 74.55

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ปรับเปลี่ยนการทํางานวิจัย 38



โครงการ/กจิกรรม Key Rult
กลยทุธท์ ี� 1 สรา้งระบบบรหิารทรพัยากรบคุคลที�เอ ื�อตอ่การสรา้งผลงาน

1 มรีะบบสง่เสรมิความกา้วหนา้ตามความถนัด • รอ้ยละของอาจารยท์ี�ดํารงตําแหน่งทาง
วชิาการ

60 67.03    มหาวทิยาลัยขอนแกน่มพีันธกจิในการผลติบณัฑติ การวจิัย การบรกิารวชิาการแกส่งัคม และการทํานุบํารุง
ศลิปวฒันธรรม ใหไ้ดม้าตรฐานสากล บคุลากรที�มบีทบาทสําคญัตอ่พันธกจิดงักล่าวคอืคณาจารยส์ายผูส้อน ขดี
ความสามารถในเชงิวชิาการของคณาจารย ์ซึ�งบง่ชี�โดยตําแหน่งทางวชิาการ เป็นปัจจัยสําคญัในการดําเนนิ
พันธกจิดงักล่าวใหบ้รรลุเป้าหมาย
   ฝ่ายทรัพยากรบคุคล จงึไดจ้ัดอบรมเชงิปฏบิตักิารหัวขอ้ “การขบัเคลื�อนและพัฒนาทกัษะบคุลากรสาย
วชิาการเขา้สูต่ําแหน่ง ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย”์  ใหก้ารสนับสนุนบคุลากรสาย
ผูว้ชิาการไดข้อตําแหน่งที�สงูข ึ�น
   ปัจจุบนัมหาวทิยาลัยขอนแกน่มผีูด้ํารงตําแหน่งประเภทวชิาการ ทั �งหมด จํานวน 1,732 ราย เพื�อใหก้าร
รายงานสะทอ้นขอ้มูลตามความเป็นจรงิ จงึเป็นการรวบรวมขอ้มูลบคุลากรสายวชิาการของแตล่ะสว่นงาน โดย
ไม่รวมอาจารยโ์รงเรยีนสาธติ และไม่นับรวมจํานวนลูกจา้งของมหาวทิยาลัยที�ดํารงตําแหน่งทางวชิาการทั �งหมด
 และไม่นับรวมผูท้ ี�ไดร้ับการเสนอแตง่ตั �งใหด้ํารงตําแหน่งศาสตราจารย ์ซึ�งอยูร่ะหวา่งกระบวนการเสนอโปรด
เกลา้ฯ จะพบวา่ มผีูด้ํารงตําแหน่งทางวชิาการ (ผศ. รศ. และ ศ.) จํานวน 1,161 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 67.03 
ขอ้มูล ณ วนัที� 18 เมษายน 2562

• ฝ่าย
ทรัพยากรบคุคล

5.00

2 นําระบบการประเมนิผลการดําเนนิงานแบบ OKR 
(Objective and key result) เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพ

• รอ้ยละของสว่นงานที�ใชร้ะบบ OKR 
และมกีารถ่ายทอดไปยงับคุลากร

30 56    คดิเป็นรอ้ยละ 56 มหาวทิยาลัย โดยฝ่ายบรหิารไดด้ําเนนิโครงการเพื�อถ่ายทอดการบรหิารแบบ OKRs  ดงันี�
1) โครงการบรหิารผลงานสูค่วามเป็นเลศิดว้ย OKRs วนัพฤหัสบดทีี� 18 เมษายน 2562 ณ หอ้งประชมุสริิ
คณุากร 3 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจหลักการในการใช ้OKRs ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวมทั �งเพื�อผู ้
เขา้อบรมไดเ้รยีนรู ้ทบทวน และแลกเปลี�ยนแนวทางปฏบิตัเิกี�ยวกบัKPIและOKRsและสามารถ ตั �งเป้าหมายกล
ยทุธแ์ละการประเมนิผลในองคก์รเพื�อใหอ้งคก์รพัฒนาผูเ้ขา้ร่วมโครงการอบรมการบรหิารผลงานสูค่วามเป็นเลศิ
ดว้ยOKRs ซึ�งผลการดําเนนิโครงการพบวา่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมจํีานวน 107 คน จากเป้าหมายที�ตั �งไวจํ้านวน 
133 คน คดิเป็นรอ้ยละ 80.45 และความพงึพอใจเฉลี�ยของโครงการอบรม พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมโครงการมี
ความพงึพอใจอยูท่ ี� 4.18 คดิเป็นรอ้ยละ 83.65
2) จัดทําคํารับรองการปฏบิตังิานสูค่วามเป็นเลศิดว้ย OKRs (Objective  Key Results)  มหาวทิยาลัยขอนแกน่
 ประจําปีงบประมาณ 2562 ขึ�นระหวา่งวนัที� 9-19 กรกฎาคม 2562 เพื�อใหท้กุสว่นงานจัดทําขอ้ตกลงการ
ปฏบิตังิานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยพจิารณาคดัเลอืกผลลัพธจ์ากแผนยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลัย
ที�สอดคลอ้งกบัดา้นประชาคม (People: P) ดา้นระบบนเิวศของมหาวทิยาลัย (Ecological: E) และดา้นจติ
วญิญาณความเป็นมหาวทิยาลัย (Spiritual: S) อยา่งนอ้ยดา้นละ 1-3 ผลลัพธ ์รวมแลว้ประมาณ 6 ผลลัพธ ์และ
เพื�อใหท้กุสว่นงานสามารถตั �งเป้าหมายกลยทุธแ์ละการประเมนิผลในองคก์รเพื�อใหอ้งคก์รพัฒนาตอ่ไป ซึ�งผล
การดําเนนิการทกุคณะและทกุหน่�วยงานเทยีบเทา่คณะไดก้ารจัดทําคํารับรองการปฏบิตังิาน ทกุคณะ/สว่นงาน 
รวมทั �งส ิ�น 30 คณะ/สว่นงาน ซึ�งหากคดิในภาพรวม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวทิยาลัยไดนํ้าระบบผล
การประเมนิผลการดําเนนิงานแบบ OKR ไปใชจํ้านวนทั �งส ิ�น 30 คณะ/สว่นงาน โดยคดิจากฐานขอ้มูลขอคณะ
และหน่วยงานที�ดําเนนิการจัดทําขอ้ตกลงการปฏบิตัริาชการเดมิจํานวนทืั �งส ิ�น 54 คณะ/สว่นงาน ดงันั �น ใน
ปีงบประมาณพ.ศ.2562 มหาวทิยาลัยขอนแกน่ได ้นําระบบการประเมนิผลการดําเนนิงานแบบ OKR เพื�อเพิ�ม
ประสทิธภิาพ

• ฝ่� ายบรหิาร
• กอง
ยทุธศาสตร์
• กองพัฒนา
คณุภาพ
การศกึษา

5.00



การประเมนิ

ตนเอง

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี� 3 : ปรบัเปลี�ยนการบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคล (Human Resource Management Transformation)
เกณฑก์ารประเมนิระดบัความสําเร็จของโครงการ

ระดบั 5   หมายถงึ   ดําเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนที�กําหนด

ระดบั 4   หมายถงึ   ดําเนนิการไดต้ามแผน

ระดบั 3   หมายถงึ   ดําเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย

ระดบั 2   หมายถงึ   เริ�มดําเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก

ระดบั 1   หมายถงึ   ยงัไม่ไดด้ําเนนิการ

โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key sult) คา่เป้าหมาย
ผลงานตาม
คา่เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการดําเนนิงาน
( ระหวา่งวนัที� 6 กมุภาพันธ ์2562 - 30 กนัยายน 2562) ผูร้บัผดิชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 39



โครงการ/กจิกรรม Key Rult



การประเมนิ

ตนเอง
โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key sult) คา่เป้าหมาย

ผลงานตาม
คา่เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการดําเนนิงาน
( ระหวา่งวนัที� 6 กมุภาพันธ ์2562 - 30 กนัยายน 2562) ผูร้บัผดิชอบ

กลยทุธท์ ี� 2 ยกระดบัขดีความสามารถในการทํางานของบคุลากร

3 พัฒนาทกัษะของบคุลากรใหม้คีวามพรอ้มสําหรับการ
ทํางานในอนาคต (Future skill Development)

• รอ้ยละระดบัทกัษะดา้นสารสนเทศของ
บคุลากร

50 50    มหาวทิยาลัย โดยฝ่ายทรัพยากรบคุคลดําเนนิโครงการเพื�อพัฒนาทกัษะของบคุลากรใหม้คีวามพรอ้มสําหรับ
การทํางานในอนาคต ดงันี�
1. ผูเ้ขา้อบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบัการใชส้ื�อดจิทิลัเพื�อประยกุตใ์นการปฏบิตังิาน
2. ผูเ้ขา้อบรมมทีกัษะและประสทิธภิาพการใชง้านดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
3. ผูเ้ขา้อบรมมคีวามรูแ้ละทกัษะการใชง้านโปรแกรม Microsoft Excel ขั �นสงู ในการทํางาน
4. ผูเ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ ี�ไดไ้ปพัฒนางานของตนเองและคณะหน่วยงาน

• ฝ่� าย
ทรัพยากรบคุคล
• กอง
ทรัพยากรบคุคล

4.00

4 พัฒนาระบบและกระบวนการทํางานเพื�อเพิ�มผลติภาพของ
บคุลากร

(1) ผลติภาพของบคุลากร (เงนิรายได)้ 
(ลบ./คน)

1.1 1.05    มหาวทิยาลัยขอนแกน่ไดก้ําหนดใหบ้คุคลเขา้ทํางานในองคก์รจําเป็นตอ้งมกีารปฐมนเิทศ (Orientation) ซึ�ง
ถอืเป็นการพัฒนาบคุลากรในขั �นแรกในการปฏบิตังิาน เพื�อใหบ้คุคลนั�นรูจ้ักองคก์ร    การแนะนําใหเ้ขา้ใจ
วฒันธรรมขององคก์ร ระบบการทํางาน และธรรมเนยีมปฏบิตั ิอนัจะเป็นแนวทางใหบ้คุลากรของมหาวทิยาลัย
สามารถปฏบิตัติาม กฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัตา่งๆ ที�เปลี�ยนแปลงไป เพื�อเตรยีมความพรอ้มถงึบทบาทหนา้ที� 
ตลอดจนทกัษะ ความสามารถในสมรรถนะหลัก ซึ�งเป็นสิ�งจําเป็นสําหรับการขบัเคลื�อนองคก์รสูเ่ป้าหมาย พรอ้ม
ขบัเคลื�อนองคก์รไปสูค่วามเป็นเลศิตามวสิยัทศันข์องมหาวทิยาลัยตอ่ไป มผีลการดําเนนิงาน ดงันี�
1) บคุลากรใหม่มคีวามเขา้ใจทศิทางการพัฒนามหาวทิยาลัยขอนแกน่
2) บคุลากรใหม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื�องการประเมนิผลการปฏบิตังิาน
3) บคุลากรใหม่เขา้ใจถงึบทบาทหนา้ที� กฎระเบยีบที�ควรรู ้สทิธสิวสัดกิารและสทิธปิระโยชน ์ตลอดจน
ความกา้วหนา้ที�พงึจะไดร้ับสทิธปิระโยชน ์ตลอดจนความกา้วหนา้ที�พงึจะไดร้ับ
4) ผลติภาพของบคุลากร (ลา้นบาท/คน) คอื 1.05 ลา้นบาทตอ่คน โดยพจิารณาจากงบประมาณทั �งหมด 
11,624.3280 ลา้นบาท/จํานวนบคุลากร 11,023 คน

• ฝ่ายบรหิาร 3.00

(2) รอ้ยละของรายจ่ายดา้นบคุลากรตอ่
งบรายจ่ายทั �งหมด

37.3 30.9   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
งบประมาณรายจ่ายดา้นบคุลากร รวมทั �งส ิ�น 5,734.5632 ลา้นบาท
งบประมาณรายจ่ายทั �งหมด รวมทั �งส ิ�น 18,514.6085 ลา้นบาท

3.00

กลยทุธท์ ี� 3 มรีะบบการจา้งงานที�หลากหลายและยดืหยุน่ (Flexible Employment)

5 สรา้งระบบการจา้งงานที�หลากหลาย เพื�อสนับสนุนการ
ขบัเคลื�อนกลยทุธ์

• รอ้ยละของอาจารยท์ี�มคีณุวฒุปิรญิญา
เอกตอ่อาจารยป์ระจําทั �งหมด

70 72.27    รอ้ยละ 72.27 มหาวทิยาลัยโดยฝ่ายทรัพยากรบคุคลและกองทรัพยากรบคุคล ไดด้ําเนนิการจัดทําหลักสตูร 
“ทกัษะบคุลากรกา้วแรกสูอ่าจารยอ์ดุมศกึษาของมหาวทิยาลัยขอนแกน่” ขึ�น โดยมุ่นเนน้การประยกุตแ์นวคดิ 
เทคนคิ และเทคโนโลยกีารสอนสมัยใหม่ตามยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลัยเพื�อเตรยีมพรอ้มการผลติบณัฑติที�มี
คณุภาพ รวมทั �งการปฏบิตัหินา้ที�ตามบทบาทของอาจารยอ์ดุมศกึษาที�ตอบสนองพันธกจิ มุ่นเนน้ใหอ้าจารยท์ี�
เขา้รับการอบรมเป็นอาจารยอ์ดุมศกึษาที�เชี�ยวชาญในการสอน ซึ�งเป็นกลไกสําคญัในการผลติบณัฑติของ
มหาวทิยาลัยขอนแกน่ที�มคีณุภาพสูป่ระเทศและสามารถตอบสนองนโยบายมหาวทิยาลัยและสงัคมที�เป็น 
Transformation and digital disruption ในปัจจุบนั
   นอกจากนี� คณะบรหิารธรุกจิและการบญัช ีไดด้ําเนนิโครงการเพื�อสนับสนุนการศกึษาตอ่ระดบัปรญิญาเอก ดงันี�
1) สนับสนุนศกึษาตอ่ระดบัปรญิญาเอก ของบคุลากรสายวชิาการ คณะฯสนับสนุนคา่ใชจ้่ายในการศกึษาตอ่
ระดบัปรญิญาเอกของอาจารย ์ในประเทศวงเงนิไม่เกนิ 500,000 บาท ตา่งประเทศ ไม่เกนิ 3,000,000 บาท    
     
2) เงนิสมทบศกึษาตอ่บคุคลภายนอก คณะฯสนับสนุนคา่ใชจ้่ายในการศกึษาตอ่ระดบัปรญิญาเอกของ
บคุคลภายนอกเพื�อบรรจุเป็นอาจารย์

• ฝ่าย
ทรัพยากรบคุคล
• กอง
ทรัพยากรบคุคล

• คณะ/
หน่วยงาน

5.00

ระดบัความสําเร็จของโครงการ จํานวน 5 
 

4.17

รอ้ยละ = 83.33

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 40



โครงการ/กจิกรรม Key Rult
กลยทุธท์ ี� 1 สง่เสรมิโครงการบรกิารวชิาการที�มอียูเ่ดมิใหส้ามารถทํางานไดต้อ่เนื�องและดยี ิ�งข ึ�น

1 สง่เสรมิใหบ้คุลากร นักศกึษา และสว่นงานความคดิในการ
ทํางานเพื�อมหาวทิยาลัย และปลูกฝังจติสํานกึรับใชส้งัคม 
ผา่นการผลักดนัและสนับสนุนของมหาวทิยาลัย

• จํานวนงบประมาณดา้นบรกิารวชิาการ
(P/E) ลา้นบาท

220 354   354 ลา้นบาท มหาวทิยาลัยไดด้ําเนนิงานในการบรกิารวชิาการแกส่งัคม เป็นหนึ�งในภารกจิหลักและเป็น
ยทุธศาสตรท์ี�สําคญัของมหาวทิยาลัย ดงันั �นมหาวทิยาลัยจงึเนน้ความสําคญัในการใหบ้รกิารวชิาการแกช่มุชน 
สงัคมและประเทศชาต ิ ภารกจิดา้นการบรกิารวชิาการ นอกจากจะเป็นประโยชนแ์กส่งัคมแลว้ มหาวทิยาลัยยงั
ไดร้ับการยอมรับจากสงัคมภายนอก คอื การเพิ�มพูนความรูแ้ละประสบการณ์อนัจะนําไปสูก่ารพัฒนาหลักสตูร มี
การเชื�อมโยงและบรูณาการประสบการณ์ที�ไดร้ับ เพื�อนําไปใชป้ระโยชนใ์นดา้นการเรยีนการสอนและการวจิัย 
ตลอดจนการสรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืกบัหน่วยตา่งตา่ง ๆ ทั �งภาครัฐและภาคเอกชน
   ดงันั �นเพื�อสง่เสรมิการบรกิารวชิาการสูส่งัคมของคณาจารย ์บคุลากรและนักศกึษาตามบทบาทหนา้ที� “การ
อทุศิเพื�อชมุชนและสงัคม” ดว้ยการเนน้ การบรกิารวชิาการดว้ยการสรา้งคณุคา่ร่วม (Creating Shared Value :
 CSV) โดยปลูกฝังและยกระดบัจติสํานกึในการรับใชป้วงชนในหมู่ประชาคมมหาวทิยาลัย และความร่วมมอืร่วม
ใจของประชาคมในการรับใชส้งัคม ใชค้วามเขม้แข็งของมหาวทิยาลัย ตลอดจนความมุ่งมั�นและความเชี�ยวชาญ
ของบคุลากรและนักศกึษา ในการสรา้งใหเ้กดิคณุคา่ร่วมกบัชมุชนระดบัตา่ง ๆ ในการแกปั้ญหาและนําพาสงัคม
   ซึ�งจํานวนงบประมาณบรกิารวชิาการที�ไดร้ับงบประมาณสนับสนุน ประกอบดว้ย
1) งบประมาณแผน่ดนิ จํานวน 20 ลา้นบาท
2) งบประมาณเงนิรายได ้มข. จํานวน 24 ลา้นบาท
3) งบประมาณจากแหล่งทนุภายนอก จํานวน 310 ลา้นบาท
รวมงบประมาณบรกิารวชิาการทั �งส ิ�น จํานวน 354 ลา้นบาท

• ฝ่ายวจิัยและ
บรกิารวชิาการ
• คณะ/
หน่วยงาน

5.00

กลยทุธท์ ี� 2 กระจายอํานาจบรหิารจดัการ แตร่วมศูนยด์า้นนโยบายและระบบบรหิารจดัการ (Centralized policy, Decentralized operation)

2 วางระบบและกลไกสนับสนุนการสรา้งโครงการบรกิาร
วชิาการใหม่

• จํานวนชมุชนที�ไดร้ับการบรกิารจาก มข.
อยา่งบรูณาการของสาขาวชิาตา่ง ๆ

(สะสม)

5 16    มหาวทิยาลัยไดว้างระบบและกลไกสนับสนุนการสรา้งโครงการบรกิารวชิาการ สําหรับชมุชนที�ไดร้ับการ
บรกิารจาก มข. อยา่งบรูณาการของสาขาวชิาตา่ง ๆ มจํีานวนทั �งส ิ�น 16 ชมุชน/พื�นที� ดงันี� (1) บา้นโนนม่วง 
ตําบลศลิา อําเภอเมอืง จังหวดัขอนแกน่ (2) ตําบลเมอืงเพยี อําเภอบา้นไผ ่จังหวดัขอนแกน่ (3) ตําบลบา้นกง
 อําเภอหนองเรอื จังหวดัขอนแกน่ (4) ตําบลโพธิ�สยั อําเภอศรสีมเด็จ จังหวดัรอ้ยเอ็ด (5) ตําบลหนองกอมเกาะ
 อําเภอเมอืง จังหวดัหนองคาย (6) ตําบลบา้นโตน้ อําเภอพระยนื จังหวดัขอนแกน่ (7) มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 
อําเภอเมอืง จังหวดัขอนแกน่ (8) ตําบลนาออ้ อําเภอเมอืง จังหวดัเลย (9) ตําบลรังกาใหญ่ อําเภอพมิาย 
จังหวดันครราชสมีา (10) ตําบลเหล่า อําเภอโกสมุพสิยั จังหวดัมหาสารคาม (11) ตําบลทา่กระเสรมิ อําเภอนํ�า
พอง จังหวดัขอนแกน่ (12) ตําบลสวนหม่อน อําเภอมัญจาครี ีจังหวดัขอนแกน่ (13) ตําบลพระยนืมิ�งมงคล 
อําเภอพระยนื จังหวดัขอนแกน่ (14) ตําบลขามป้อม อําเภอพระยนืจังหวดัขอนแกน่ (15) ตําบลพระบ ุอําเภอ
พระยนื จังหวดัขอนแกน่ (16) ตําบลหนองแวง อําเภอพระยนื จังหวดัขอนแกน่

• ฝ่ายวจิัยและ
บรกิารวชิาการ
• สว่นงาน/
หน่วยงาน

5.00

การประเมนิ
ตนเอง

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี� 4 : การปรบัเปลี�ยนการบรกิารวชิาการ (Academic Service Transformation)
เกณฑก์ารประเมนิระดบัความสําเร็จของโครงการ

ระดบั 5   หมายถงึ   ดําเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนที�กําหนด

ระดบั 4   หมายถงึ   ดําเนนิการไดต้ามแผน

ระดบั 3   หมายถงึ   ดําเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย

ระดบั 2   หมายถงึ   เริ�มดําเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก

ระดบั 1   หมายถงึ   ยงัไม่ไดด้ําเนนิการ

โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key sult) คา่เป้าหมาย
ผลงานตาม
คา่เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการดําเนนิงาน
( ระหวา่งวนัที� 6 กมุภาพันธ ์2562 - 30 กนัยายน 2562) ผูร้บัผดิชอบ
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โครงการ/กจิกรรม Key Rult



การประเมนิ

ตนเอง
โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key sult) คา่เป้าหมาย

ผลงานตาม
คา่เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการดําเนนิงาน
( ระหวา่งวนัที� 6 กมุภาพันธ ์2562 - 30 กนัยายน 2562) ผูร้บัผดิชอบ

กลยทุธท์ ี� 3 ปรบัเปลี�ยนการบรหิารวชิาการ จากความรบัผดิชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility:CSR) สูก่ารสรา้งคุณคา่รว่มกนั (Creating shared value:CSV)

3 สง่เสรมิการนําความรูแ้ละประสบการณ์จากโครงการบรกิาร
วชิาการสูก่ารสรา้งผลงานของมหาวทิยาลัย

• จํานวนผลงานที�เกดิจากการใหบ้รกิาร
วชิาการของมหาวทิยาลัยในรูปแบบ CSV

2 3    มหาวทิยาลัย โดยฝ่ายวจิัยและบรกิารวชิาการไดด้ําเนนิงานดา้นการพัฒนารากฐานทางวชิาการ การศกึษา 
เทคโนโลย ีและองคค์วามรูอ้ ื�นๆ หนึ�งในพันธกจิสําคญั คอื การบรกิารวชิาการสูช่มุชนและสงัคม ในการ
ขบัเคลื�อนการบรกิารวชิาการเพื�อสงัคมมหาวทิยาลัยตอ้งการใหบ้รกิารวชิาการในรูปแบบการสรา้งคณุคา่ร่วม 
(Creating Shared Value : CSV) โดยความร่วมมอืระหวา่งภาคเอกชน มหาวทิยาลัย และชมุชน วเิคราะหค์วาม
ตอ้งการ การเลอืกใชอ้งคค์วามรูน้วตักรรมเพื�อตอบสนองความตอ้งการชมุชนและเป็นการพัฒนาชมุชนโดยที�ทั �ง
สามหน่วยงานไดร้ับประโยชนร์่วมกนั จํานวน 3 โครงการ ดงันี�
1) โครงการเพิ�มผลผลติขา้วและเมล็ดพันธุข์า้วคณุภาพในพื�นที�ตําบลทกุโป่ง อําเภออบุลรัตน ์จังหวดัขอนแกน่ 
ร่วมกบัสถาบนัสง่เสรมิและพัฒนากจิกรรมปิดทองหลังพระ สบืสานแนวพระราชดําร ิบรษัิทคโูบตา้ บรษัิทขา้ว
ตราฉัตร และมหาวทิยาลัยขอนแกน่ 
2) โครงการขา้วไร่ไกพ่ื�นเมอืงเพื�อพัฒนาอาชพีอยา่งยั�งยนื  ร่วมกบัMitsubishi Company (Thailand) Ltd. 
ดําเนนิการ 4 จังหวดัไดแ้ก ่จังหวดัรอ้ยเอ็ด ขอนแกน่ มหาสารคาม และกาฬสนิธุ ์ซ ึ�งจัดเป็นกลุ่มจังหวดั
เศรษฐกจิอสีานตอนกลาง “รอ้ยแกน่สารสนิธุ”์ โดยในแตล่ะจังหวดัจะสุม่เลอืกชมุชนที�มคีวามพรอ้มเขา้ร่วม
โครงการในครั �งนี�และเพื�อเป็นตน้แบบในการขยายในอนาคต
3) ชมุชนที�ร่วมกบับรษัิทเบทาโก ณ ทุง่โป่ง อ.นํ�าพอง จ.ขอนแกน่   

• ฝ่ายวจิัยและ
บรกิารวชิาการ

5.00

ระดบัความสําเร็จของโครงการ จํานวน 3 
โครงการ = 5.00

รอ้ยละ = 100.00
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โครงการ/กจิกรรม Key Rult
กลยทุธท์ ี� 1 ทบทวนระเบยีบที�เป็นอปุสรรคตอ่การทํางานเพื�อการขบัเคลื�อนกลยทุธ ์

1 ทบทวน ปรับปรุง กฎระเบยีบใหเ้อื�อตอ่การทํางานร่วมกบั
การใชส้ารสนเทศเพื�อการบรหิารจัดการระบบสนับสนุนให ้
ครบทกุระบบ

• รอ้ยละความสําเร็จของการดําเนนิการ
ตามแผนกลยทุธ์

80 บรรจุ
งบประมาณ
ของโครงการ
ในปี 2563

   มหาวทิยาลัยขอนแกน่ไดม้กีารนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้เพื�อการปฏบิตังิานและบรหิารจัดการใน
ระบบงานหลักของมหาวทิยาลัย ประกอบดว้ย ระบบงานแผนและงบประมาณ ระบบบญัชกีารเงนิ  ระบบ
บรหิารงานเจา้หนา้ที�  ระบบทะเบยีนนักศกึษา ซึ�งระบบงานดงักล่าวไดม้กีารพัฒนาการใชง้านตามความตอ้งการ
ของผูใ้ชง้านมาอยา่งตอ่เนื�อง แตด่ว้ยเทคโนโลยแีละความตอ้งการในการใชง้านระบบสารสนเทศของ
มหาวทิยาลัยมคีวามตอ้งการที�มากขึ�น ใหต้อบสนองตอ่บรหิารงานและการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
และกา้วทนัตอ่การเปลี�ยนแปลงอยา่งกา้วกระโดดของเทคโนโลยดีจิทิลัที�มผีลตอ่การดําเนนิชวีติทกุดา้น 
(Digital disruption)ในปัจจุบนั 
   ดงันั �น เพื�อใหก้ารพัฒนาระบบสารสนเทศที�ใชใ้นการปฏบิตังิานของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ประกอบดว้ย 
ระบบบญัช ีระบบการเงนิ ระบบการพัสด ุระบบบคุลากร และระบบการจัดการศกึษา เชื�อมโยงระบบขอ้มูลเขา้ถงึ 
รองรับตอ่การปฏบิตังิานและเป็นแหล่งขอ้มูลที�ใชใ้นการตดัสนิใจของผูบ้รหิารทกุระดบัอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
มหาวทิยาลัยจงึมคีวามจําเป็นตอ้งดําเนนิการจัดจา้งที�ปรกึษาจัดการและบรหิาร โครงการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศงานบรหิารจัดการของ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ซึ�งมกีารดําเนนิงาน ดงันี�
1) ปีงบประมาณ 2562 ดําเนนิการจัดทําร่างโครงการ และจัดทําร่าง TOR จา้งที�ปรกึษาพัฒนาระบบฯ
2) แผนงาน/โครงการ บรรจุงบประมาณไวใ้นแผนงบประมาณเงนิรายได ้ปี 2563

• ฝ่ายบรหิาร 88.71

กลยทุธท์ ี� 2 กระจายอํานาจบรหิารจดัการ แตร่วมศูนยด์า้นนโยบายและระบบบรหิารจดัการ (Centralized policy, Decentralize

2 มอบอํานาจการบรหิารจัดการใหก้บัสว่นงานมากขึ�น โดย
เชื�อมโยงกบัระบบสนับสนุนของมหาวทิยาลัย

(1) รอ้ยละของการเบกิจ่ายเงนิ
งบประมาณทนัเวลา
(แผน่ดนิ/รายได)้

80/70 62.49/42.40    มหาวทิยาลัยไดม้กีารกําหนดคา่เป้าหมายการเบกิจ่ายงบประมาณไวโ้ดยงบประมาณแผน่ดนิรอ้ยละ 80 
งบประมาณเงนิรายไดร้อ้ยละ 70 ซึ�งปัจจุบนัผลการเบกิจ่าย ณ 31 ก.ค. 62 งบประมาณแผน่ดนิมกีารเบกิจ่าย
คา่ใชจ้่ายงบประจํา (คา่ใชจ้่ายบคุลากร+ดําเนนิงาน+อดุหนุน) เบกิจ่ายรอ้ยละ 69.37 และคา่ใชจ้่ายลงทนุ
(คา่ใชจ้่ายลงทนุ+อดุหนุนลงทนุ) เบกิจ่ายรอ้ยละ 17.94 และในภาพรวมคดิเป็นรอ้ยละ 63.90 และในสว่นของ
งบประมาณเงนิรายไดม้กีารเบกิจ่ายคา่ใชจ้่ายประจํา คดิเป็นรอ้ยละ 47.80 คา่ใชจ้่ายลงทนุคดิเป็นรอ้ยละ 11.66
 ซึ�งในภาพรวมคดิเป็นรอ้ยละ 42.40

• ฝ่ายบรหิาร 2.00

(2) รอบเวลาของการจัดซื�อพัสดุ
(วนั)
- วธิเีฉพาะเจาะจง
- วธิคีดัเลอืก
- วธิ ีe-Biding

60 55    มหาวทิยาลัยไดก้ําหนดรอบระยะเวลาการจัดซื�อจัดจา้งตามพระราชบญัญัตกิารจัดซื�อจัดจา้งและการบรหิาร
พัสดแุละการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560 เป็นเวลาจํานวน 60 วนั โดยมหาวทิยาลัยใชร้ะยะเวลาในการ
ดําเนนิการจําแนกตามวธิกีารจัดซื�อจัดจา้ง ตั �งแตก่ระบวนการรับเรื�องแจง้จัดหา จนกระทั �งกระบวนการเบกิจ่าย 
ดงันี� 1) วธิเีฉพาะเจาะจงใชเ้วลาในการดําเนนิการเฉลี�ย 34 วนั 2) วธิคีดัเลอืก ใชเ้วลาในการดําเนนิการเฉลี�ย 
44 วนั 3) วธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-Biding) ใชเ้วลาในการดําเนนิการเฉลี�ย 87 วนั

• ฝ่ายบรหิาร 5.00

การประเมนิ
ตนเอง

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี� 5 : ปรบัเปลี�ยนการบรหิารจดัการองคก์ร (Management Transformation)
เกณฑก์ารประเมนิระดบัความสําเร็จของโครงการ

ระดบั 5   หมายถงึ   ดําเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนที�กําหนด

ระดบั 4   หมายถงึ   ดําเนนิการไดต้ามแผน

ระดบั 3   หมายถงึ   ดําเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย

ระดบั 2   หมายถงึ   เริ�มดําเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก

ระดบั 1   หมายถงึ   ยงัไม่ไดด้ําเนนิการ

โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key sult) คา่เป้าหมาย
ผลงานตาม
คา่เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการดําเนนิงาน
( ระหวา่งวนัที� 6 กมุภาพันธ ์2562 - 30 กนัยายน 2562) ผูร้บัผดิชอบ
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โครงการ/กจิกรรม Key Rult

การประเมนิ
ตนเอง

โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key sult) คา่เป้าหมาย
ผลงานตาม
คา่เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการดําเนนิงาน
( ระหวา่งวนัที� 6 กมุภาพันธ ์2562 - 30 กนัยายน 2562) ผูร้บัผดิชอบ

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

3 สรา้งกลไกในการสรา้งรายไดจ้ากรูปแบบธรุกจิใหม่ของ
มหาวทิยาลัย

• รอ้ยละของรายไดจ้ากการบรหิาร
จัดการทรัพยส์นิตอ่รายไดจ้าก
คา่ธรรมเนยีมการศกึษา

20 14.62    มหาวทิยาลัยสรา้งกลไกในการสรา้งรายไดจ้ากรูปแบบธรุกจิโดยมโีครงการ ดงันี�
1) โครงการจัดพื�นที�ใหเ้ชา่เพื�อจําหน่ายสนิคา้ในงานสฐีานเฟสตวิลั “บญุสมมาบชูานํ�า” ประจําปี 2561 รายรับ
สทุธ ิ 1,524,209.50 บาท
2) จัดเก็บคา่ธรรมเนยีมลานจอดศนูยอ์าหารและบรกิาร 1 และศนูยอ์าหารและบรกิาร 4  รายรับสทุธ ิ1,903,717
บาท

3) บรกิารสวสัดกิารอาหาร-สนิคา้ นักศกึษาและบคุลากร มข. (ตลาดมอดนิแดง) รายรับสทุธ ิ9,333,693 บาท
4) โครงการจัดพื�นที�จําหน่ายสนิคา้และอาหารสปัดาหว์ทิยาศาสตร ์รายรับสทุธ ิเป็นเงนิ 117,800 บาท
5) รายไดค้า่บรหิารจัดการทรัพยส์นิ 1 ต.ค. 61-31 ก.ค. 62 เป็นเงนิ 168,799,353 บาท
6) รายไดจ้ากคา่ธรรมเนยีมการศกึษา 1 ต.ค. 61-31 ก.ค. 62 เป็นเงนิ 1,242,872,779 บาท

• ฝ่ายบรหิาร 3.00

4 สง่เสรมิการสรา้งความร่วมมอืกบัภาคธรุกจิและ
อตุสาหกรรมในการสรา้งหน่วยธรุกจิใหม่

• รอ้ยละของรายไดท้ี�เพิ�มขึ�นจากหน่วย
วสิาหกจิของมหาวทิยาลัย

- -    มหาวทิยาลัยขอนแกน่ โดยฝ่ายนวตักรรมและวสิาหกจิ ไดร้ับนโยบายการในการขบัเคลื�อนการสรา้งนวตักรรม
และการนําไปใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิย ์ เพื�อใหก้ารดําเนนิการเป็นไปตามยทุศาสตรแ์ละเป็นไปอยา่งมี
ประสทิธภิาพ ซึ�งมกีารดําเนนิงาน ดงันี�
1) ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการเพื�อการพัฒนาผลงานวจิัยสูก่ารใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิย ์
ระหวา่ง มหาวทิยาลัยขอนแกน่กบับรษัิท เซ็น คอรป์อเรชั�น กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)
2) ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการเพื�อการพัฒนาผลงานวจิัยสูก่ารใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิย ์
ระหวา่ง มหาวทิยาลัยขอนแกน่กบั บรษัิท ประชารัฐรักสามัคคขีอนแกน่ (วสิาหกจิเพื�อสงัคม) จํากดั
3) ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการเพื�อการพัฒนาผลงานวจิัยสูก่ารใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิย ์
ระหวา่ง มหาวทิยาลัยขอนแกน่กบับรษัิท เซ็น คอรป์อเรชั�น กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบรษัิท ประชารัฐรัก
สามัคคขีอนแกน่ (วสิาหกจิเพื�อสงัคม) จํากดั
4) พธิเีปิดโรงเรอืนตน้แบบผลติหนอนแมลงเพื�ออตุสาหกรรม ระหวา่งมหาวทิยาลัยขอนแกน่และ บรษัิท เบทา
โกร จํากดั (มหาชน)
5) ลงนามสญัญาอนุญาตใหใ้ชล้ขิสทิธิ� “โปรแกรมรายงานผลการฝ่าฝืนและตรวจสอบการฝ่าฝืนสญัญาณไฟ
จราจร” เพอืนําผลวจิัยของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณชิย ์ระหวา่ง มหาวทิยาลัยขอนแกน่
กบั บรษัิท เจพ ีอนิเทลลเิจนท ์ซสิเท็ม เอ็นจเินยีริ�ง จํากดั

6) การลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการและวจิัย ระหวา่ง มหาวทิยาลัยขอนแกน่ กบักรมสง่เสรมิ
อตุสาหกรรม
7) พธิลีงนามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ ระหวา่ง องคก์ารเภสชักรรม กบั มหาวทิยาลัยขอนแกน่
8) ลงนามบนัทกึความเขา้ใจความร่วมมอืทางวชิาการการวจิัยและพัฒนาสายพันธุแ์ละระบบการปลูกกญัชาเพื�อ
ใชป้ระโยชนด์า้นทางการแพทย ์ระหวา่ง มหาวทิยาลัยขอนแกน่ กบั บรษัิท อะลาดนิ คอรป์อเรชั�น จํากดั
9) งานแถลงขา่วการสรา้งความร่วมมอื "โครงการ Field Practice Solutions (FPS)" ระหวา่ง
มหาวทิยาลัยขอนแกน่ กบั บรษัิท ไทเกอรโ์ดรน จํากดั
10) ลงนามบนัทกึความเขา้ใจความร่วมมอืทางวชิาการการวจิัยและพัฒนาไกส่ายพันธุ ์KKU1 เพื�อประโยชนเ์ชงิ
พาณชิย ์ระหวา่งมหาวทิยาลัยขอนแกน่กบับรษัิท ตะนาวศรไีกไ่ทย จํากดั

• ฝ่าย
นวตักรรมและ
วสิาหกจิ

ไม่มกีารประเมนิ

ระดบัความสําเร็จของโครงการ จํานวน 4 
โครงการ =

3.33

รอ้ยละ = 66.67
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โครงการ/กจิกรรม Key Rult
กลยทุธท์ ี� 1 การสรา้งสภาพแวดลอ้มที�พรอ้มสําหรบัการทํางาน (Good Workplace) ของบคุลากรทกุกลุม่

1 จัดหาอปุกรณ์ใหพ้รอ้มสําหรับการทํางานโดยเฉพาะ
คอมพวิเตอรแ์ละการเชื�อมตอ่อนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงู

• จํานวนคอมพวิเตอรใ์หม/่ปรับปรุง
(เครื�อง)

50 66      การปรับเปลี�ยนทางดจิทิลั (Digital Transformation) มคีวามจําเป็นตอ้งใชเ้ครื�องมอืดจิทิลัสําคญัคอื 
คอมพวิเตอรสํ์าหรับการทํางาน โดยมหาวทิยาลัยมคีวามจําเป็นตอ้งจัดหาครุภัณฑค์อมพวิเตอรเ์พื�อใชใ้นการ
ทํางานใหเ้หมาะสมของแตล่ะลักษณะงาน และสามารถเชื�อมตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ตไดท้ี�ความเร็วสงู
1. โครงการจัดหาคอมพวิเตอรส์ําหรับผูบ้รหิารและเลขานุการผูบ้รหิารประจําฝ่าย จํานวน 32 เครื�อง งบประมาณ
2,100,000 บาท

2. โครงการจัดหาคอมพวิเตอรส์ําหรับการทํางานทดแทนเครื�องเดมิ สํานักเทคโนโลยสีารสนเทศ จํานวน 34
เครื�อง งบประมาณ 860,000 บาท

• ฝ่ายพัฒนา
มหาวทิยาลัย
ดจิทิลั

5.00

2 มเีครื�องมอื ครุภัณฑ ์และสภาพแวดลอ้มที�เอื�ออํานวยตอ่
การทํางาน ไดม้าตรฐานตามหลักอาชวีอนามัย

3 มรีะบบความปลอดภัยในสถานที�ทํางาน เชน่ ระบบกลอ้ง
วงจรปิด ระบบ Access เขา้พื�นที�ทํางาน

• รอ้ยละความพงึพอใจของนักศกึษาและ
บคุลากรดา้นการจัดการสภาพแวดลอ้ม
ของมหาวทิยาลัย 1
(ดา้นความปลอดภัยในสถานที�ทํางาน)

80 • ฝ่ายรักษา
ความปลอดภัย

ไม่มกีารประเมนิ

4 การพัฒนาบคุลากรใหส้ามารถทํางานในสภาพแวดลอ้มที�
เป็นดจิทิลั และพัฒนา Digital Literacy ของบคุลากร

• จํานวนบคุลากรที�ไดร้ับการพัฒนาใน
แตล่ะปีและปฎบิตังิานไดจ้รงิ
(คน)

200 410     การปรับเปลี�ยนดา้นดจิทิลั (Digital Transformation) จําเป็นตอ้งพัฒนาบคุลากรใหม้คีวามเขา้ใจและมี
ความพรอ้มในการทํางานไดจ้รงิ เพื�อใหเ้กดิความตระหนักและเขา้ใจทั �งความสําคญั ปัญหาและอปุสรรค รวมถงึ
ความเสยีงของการทํางานภายใตส้ภาพแวดลอ้มดจิทิลั เพื�อใหบ้คุลากรสามารถใชเ้ครื�องมอืตา่ง ๆ ที�
มหาวทิยาลัยเตรยีมหรอืใชส้ําหรับการปฏบิตังิานภายใตส้ภาพแวดลอ้มที�พรอ้มตอ่การทํางานโดยตรง อาท ิการ
ใช ้G Suite, Office 365, และการสื�อสารผา่น Workplace โดยไดด้ําเนนิโครงการ ดงันี�
1) จัดกจิกรรม KKU Digital Transformation 2019 วนัที� 23 กรกฎาคม 2562 มผีูเ้ขา้ร่วมงาน 258 คน
2) อบรมเชงิปฎบิตักิารในลักษณะ On-The-Job-Training และมกีารทดสอบความรูค้วามสามารถ

- การอบรมการใชเ้ครื�องมอืออนไลนส์ําหรับการทํางาน วทิยาลัยบณัฑติศกึษาการจัดการ วนัที� 20 และ 27
มนีาคม 2562 ผา่นการอบรม 32 คน

- การอบรมการใชเ้ครื�องมอืออนไลนส์ําหรับการทํางาน คณะแพทยศาสตร ์ผา่นการอบรม 37 คน
- การอบรมการใชเ้ครื�องมอืออนไลนส์ําหรับการทํางานสําหรับผูอ้ํานวยการ วนัที� 3 กนัยายน 2562 ผา่นการ

อบรม 26 คน
- อบรมการใชง้าน Google Sheets สําหรับการจัดทํางบประมาณรายรับ-รายจ่าย ผา่นการอบรม 117 คน
- การอบรมการใชเ้ครื�องมอืออนไลนส์ําหรับการสื�อสารภายในองคก์ร (KKU Workplace) วนัที� 27 มถิุนายน

2562 ผา่นการอบรม 64 คน
- Digital Intelligence สําหรับการเรยีนรูใ้นศตวรรษที� 21 วนัที� 12 กรกฎาคม 2562 ผา่นการอบรม 44 คน
- การใช ้Cloud Technology ในการสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนที�ใชช้มุชนเป็นฐานการเรยีนรูแ้ละ

บรกิารสงัคม วนัที� 20 สงิหาคม 2562 ผา่นการอบรม 23 คน
- การใช ้Digital Tools for Learning in Higher Education วนัที� 28 มถิุนายน 2019 ผา่นการอบรม 67 คน

• ฝ่ายพัฒนา
มหาวทิยาลัย
ดจิทิลั

5.00

การประเมนิ
ตนเอง

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี� 6 : สรา้งมหาวทิยาลยัขอนแกน่ใหเ้ป็นที�นา่ทาํงาน (Best place to work)
เกณฑก์ารประเมนิระดบัความสําเร็จของโครงการ

ระดบั 5   หมายถงึ   ดําเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนที�กําหนด

ระดบั 4   หมายถงึ   ดําเนนิการไดต้ามแผน

ระดบั 3   หมายถงึ   ดําเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย

ระดบั 2   หมายถงึ   เริ�มดําเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก

ระดบั 1   หมายถงึ   ยงัไม่ไดด้ําเนนิการ

โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key sult) คา่เป้าหมาย
ผลงานตาม
คา่เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการดําเนนิงาน
( ระหวา่งวนัที� 6 กมุภาพันธ ์2562 - 30 กนัยายน 2562) ผูร้บัผดิชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่าทํางาน 45



โครงการ/กจิกรรม Key Rult

การประเมนิ
ตนเอง

โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key sult) คา่เป้าหมาย
ผลงานตาม
คา่เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการดําเนนิงาน
( ระหวา่งวนัที� 6 กมุภาพันธ ์2562 - 30 กนัยายน 2562) ผูร้บัผดิชอบ

กลยทุธท์ ี� 2 การเพิ�มประสทิธภิาพระบบการจดัการสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์

5 การบรหิารจัดการสวสัดกิารและคา่ตอบแทนใหม้ี
ประสทิธภิาพ

• รอ้ยละความพงึพอใจของบคุลากร
(ดา้นสวสัดกิาร คา่ตอบแทน
ความกา้วหนา้)

78 80 • ฝ่ายทรพัยา
กรบคุคล
• กอง
ทรัพยากรบคุคล

5.00

6 การสง่เสรมิความกา้วหนา้ในอาชพี

7 การยกยอ่ง เชดิชเูกยีรตบิคุลากร

กลยทุธท์ ี� 3 การสรา้งความผกูพนักบับคุลากรอยา่งเป็นระบบ

8 การพัฒนาศกัยภาพและเพิ�มขดีความสามารถของบคุลากร • รอ้ยละความผกูพันของบคุลากร 70 80 • กองทรพัยา
กรบคุคล
• คณะ/
หน่วยงาน

5.00

9 การพัฒนาและสง่เสรมิการสรา้งผลงานทางวชิาการ • รอ้ยละความผกูพันของบคุลากร

10 การสง่เสรมิคา่นยิมและจติวญิญาณของ
มหาวทิยาลัยขอนแกน่

• รอ้ยละความผกูพันของบคุลากร

   รอ้ยละ 80 มหาวทิยาลัยขอนแกน่มกีระบวนการปฏบิตังิานดา้นที�พักอาศยับคุลากร มหาวทิยาลัยขอนแกน่
อยา่งเป็นระบบทั�วทั �งองคก์ร และการจัดสวสัดกิารดา้นที�พักอาศยัมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลตอ่บคุลากร
และมหาวทิยาลัยอยา่งแทจ้รงิ โดยมกีารดําเนนิการ ดงันี�
1) มกีารดําเนนิการตามรูปแบบคณะกรรมสวสัดกิารบา้นพัก/มกีารระดมความคดิดา้นการพัฒนาระบบผูพ้ักอาศยั
ที�พักบคุลากร มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ในวนัที� 19 - 21 มถิุนายน 2562
      มหาวทิยาลัยใหค้วามสําคญักบัการพัฒนาเสน้ทางความกา้วหนา้ของบคุลากรสายผูส้อน ดงัจะเห็นไดจ้าก
การจัดโครงการตา่งๆ เชน่ โครงการการขบัเคลื�อนเขา้สูต่ําแหน่งทางวชิาการ   โครงการคา่ยตําราสูต่ําแหน่ง
ทางวชิาการ เพื�อผลักดนัใหบ้คุลากรมตีําแหน่งทางวชิาการเพิ�มมากขึ�น ทั �งนี�จากการประเมนิผลโครงการ
เบื�องตน้ของคณาจารยผ์ูเ้ขา้รับการอบรมที�สถาบนัพัฒนาทรัพยากรมนุษยด์ําเนนิการจัดโครงการไปแลว้ พบวา่ 
จําเป็นตอ้งมกีารตดิตามเพื�อใหเ้กดิความตอ่เนื�องของกระบวนการผลติเอกสารประกอบการสอนและตํารา การมุ่ง
พัฒนาผลงานวชิาการ  ซึ�งคณาจารยจ์ะนําความรูค้วามเขา้ใจและตดิตามยื�นขอตําแหน่งทางวชิาการที�สงูข ึ�น 
เพื�อใหไ้ดแ้นวทางการสง่เสรมิและพัฒนาบคุลากรที�มปีระสทิธภิาพยิ�งข ึ�น
      มหาวทิยาลัยใหค้วามสําคญักบับคุลากร คณาจารย ์ขา้ราชการ ลูกจา้ง และนักศกึษาไดพ้ัฒนาองคค์วามรู ้
ทุม่เทกําลังกาย กําลังความคดิ และสตปัิญญา เพื�อสรา้งผลงานที�ปรากฏเป็นที�ยอมรับในแวดวงวชิาการทั �งใน
และตา่งประเทศ จนไดร้ับรางวลั การประกาศเกยีรตคิณุ ทั �งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ�งเป็นเกยีรตอินัสงูสง่ตอ่
มหาวทิยาลัยขอนแกน่ และเป็นแบบอยา่งที�ด ีแสดงใหเ้ห็นถงึความสําคญัอนัทรงคณุคา่ของบคุลากรที�สมควร
เชดิชเูกยีรตติอ่สงัคม  จงึไดจ้ัดงาน “ชื�นชมยนิด ีดว้ยไมตรแีละขอบคณุ” เพื�อเป็นเกยีรตใินการทําความดใีหแ้ก่
สงัคมสบืไป ดงันี�
1) ผูไ้ดร้ับรางวลั  และผูไ้ดร้ับรางวลัชื�นชมยนิดตีามหลักเกณฑท์ี�มหาวทิยาลัยกําหนด ประจําปี 2562 ในวนัที� 5
มถิุนายน 2562 ณ หอ้งประชมุสายสรุ ีคณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่

   มหาวทิยาลัยขอนแกน่เพื�อที�จะประสานและดําเนนิงานดา้นการบรหิารบคุคลที�รองรับกลยทุธ ์และสรา้ง
นวตักรรมที�เกี�ยวกบังานบคุคลที�เรยีกวา่(Strategic Human Resource Development (SHRD) ของ
มหาวทิยาลัยขอนแกน่ เพื�อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการบรหิารงานดา้นบคุคล  มหาวทิยาลัยจําเป็นตอ้งจัด
โครงการเพื�อยกระดบัสมรรถนะบคุลากรของเครอืขา่ยกองบรหิารทรัพยากรบคุคลใหท้นัตอ่การเปลี�ยนแปลง
• คณะบรหิารธรุกจิและการบญัช ีไดสํ้ารวจและพบวา่มผีลการประเมนิความพงึพอใจและความผาสกุของ
บคุลากร คณะบรหิารธรุกจิและการบญัช ีประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดา้นความรักความผกูพัน และภักดตีอ่
องคก์ร มคีา่เฉลี�ย 4.11 ซึ�งอยูใ่นระดบัมาก
     มหาวทิยาลัยไดส้นับสนุนใหค้ณาจารยข์องมหาวทิยาลัยฯ ทกุระดบั มคีวามพรอ้มในการขอตําแหน่ง
วชิาการที�สงูข ึ�น โดยใหข้อ้มูลเกี�ยวกบันโยบาย กฎระเบยีบ และขั �นตอนตา่ง ๆ ในการขอตําแหน่งวชิาการ  ให ้
แนวทางในการเตรยีมเอกสารสําหรับประเมนิการสอน แนวทางในการเขยีนตํารา/หนังสอื และแนวทางในการทํา
วจิัยของแตล่ะทา่นในการเตรยีมตวัเพื�อจะขอตําแหน่งวชิาการที�สงูข ึ�นเป็นลําดบั โดยมวีทิยากรพี�เลี�ยงที�จะให ้
คําแนะนําอยา่งใกลช้ดิ และมกีจิกรรมที�จะตดิตามการดําเนนิงานเป็นระยะ โดยมโีครงการดงันี�
1) อบรมเชงิปฏบิตักิารหัวขอ้ “การขบัเคลื�อนและพัฒนาทกัษะบคุลากรสายวชิาการเขา้สูต่ําแหน่ง ผูช้ว่ย
ศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย”์ ในวนัที� 13-14 ก.ย. 2562 ณ หอ้งประชมุมุจรนิทร ์ชั �น 6
อาคารพมิลกลกจิ
      มหาวทิยาลัยขอนแกน่ไดม้กีารทบทวนคา่นยิมองคก์รเพื�อใหเ้ป็นหลักการและพฤตกิรรมชี�นําที�สื�อถงึความ
คาดหวงัใหอ้งคก์รและบคุลากรทกุคนในองคก์รปฏบิตั ิพรอ้มทั �งแตง่ตั �งคณะทํางานเพื�อขบัเคลื�อนคา่นยิม
มหาวทิยาลัยขอนแกน่เพื�อดําเนนิการเผยแพร่ประชาสมัพันธแ์ละสื�อสารใหบ้คุลากรภายในมหาวทิยาลัยได ้
รับทราบพรอ้มทั �งสามารถปฏบิตัตินร่วมกนัตามแนวทางของคา่นยิมที�กําหนดไดอ้ยา่งเป็นเอกภาพนั�น  ในการนี�
คณะทํางานขบัเคลื�อนคา่นยิมมหาวทิยาลัยขอนแกน่จงึมคีวามจําเป็นตอ้งรณรงคส์รา้งกระแสเพื�อสง่เสรมิคา่นยิม
และเผยแพร่ประชาสมัพันธใ์หก้บับคุลกรมหาวทิยาลัยขอนแกน่
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โครงการ/กจิกรรม Key Rult

การประเมนิ
ตนเอง

โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key sult) คา่เป้าหมาย
ผลงานตาม
คา่เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการดําเนนิงาน
( ระหวา่งวนัที� 6 กมุภาพันธ ์2562 - 30 กนัยายน 2562) ผูร้บัผดิชอบ

กลยทุธท์ ี� 4 การจดัการความรูแ้ละการเรยีนรูข้ององคก์ร

11 การสรา้งเครอืขา่ยการแลกเปลี�ยนเรยีนรูก้บัหน่วยงานทั �ง
ในและนอกมหาวทิยาลัย

• จํานวนการใชป้ระโยชนจ์ากการจัดการ
ความรูส้ะสม
(เรื�อง)

10 8    มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ไดเ้สรมิสรา้งเครอืขา่ยแลกเปลี�ยนและเรยีนรูป้ระสบการณ์ความสําเร็จระหวา่งคณะ/
หน่วยงาน ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย โครงการภายใตฝ่้ายทรัพยากรบคุคล ซึ�งในปีงบประมาณ 2562 
ไดม้กีารดําเนนิการและสนับสนุนกจิกรรม จํานวน 6 ครั �ง ดงันี�

 เครอืขา่ยหนว่ยงานภายนอก
1. การแลกเปลี�ยนเรยีนรูต้ามขอ้ตกลงความร่วมมอืวา่ดว้ยการแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้

มข. - ม.อ. - มช. “3 พลังเพื�อแผน่ดนิ” ครั �งที� 4 ระหวา่งวนัที� 13 - 14 พฤศจกิายน 2561 โดย
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่เป็นเจา้ภาพ มหาวทิยาลัยขอนแกน่เขา้ร่วมกจิกรรม จํานวน 140 คน 

2. โครงการศกึษาดงูานตลาดสเีขยีว ม.อ. : การขยายผลจากการเสวนาเครอืขา่ยการจัดการความรู ้ครั �งที�
 35 (UKM35) มหาวทิยาลัยขอนแกน่เขา้ร่วม จํานวน 5 คน

3. การเสวนาเครอืขา่ยการจัดการความรูร้ะหวา่งมหาวทิยาลัย ครั �งที� 36 (UKM36) มหาวทิยาลัยขอนแกน่
เขา้ร่วม จํานวน 7 คน

4. การประชมุคณะกรรมการเครอืขา่ยบรหิารทรัพยากรบคุคล ครั �งที� 4 (3/2562) วนัที� 20 สงิหาคม 2562
 ณ หอ้งประชมุสารสนิ ชั �น 2 อาคารสริคิณุากร สํานักงานอธกิารบด ีมหาวทิยาลัยขอนแกน่ จํานวนผูเ้ขา้ร่วม  36
 คน

  เครอืขา่ยหนว่ยงานภายใน 
1.โครงการขบัเคลื�อนความสขุของบคุลากรมหาวทิยาลัยขอนแกน่ (KKU Drive Happy) ภายใตช้ื�อ

WoW ! & Happy KKU 2019 : แชรแ์อนดช์วน (go together)  ในวนัที� 25 กนัยายน 2562 ณ วารวีลัเล่ย ์รี
สอรท์แอนดเ์รสเตอรองค ์อําเภออบุลรัตน ์จังหวดัขอนแกน่  โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อตอ่ยอดและขยายผลการ
พัฒนา กระบวนการและรูปแบบการสรา้งสขุระดบัองคก์ร สูอ่งคก์รสขุภาวะ จนไดแ้ผนพัฒนาการสรา้งสขุระดบั
องคก์ร สูอ่งคก์รสขุภาวะโดยองคก์รสามารถออกแบบรูปแบบความสขุที�เหมาะกบัสภาพแวดลอ้มของตนและ
เพื�อสรา้งเครอืขา่ยนักสรา้งสขุทั �งภายในคณะ หน่วยงาน และ ระหวา่งคณะหน่วยงานจากการร่วมมอืกนัในการ
พัฒนารูปแบบการสรา้งสขุของบคุลากรในคณะหน่วยงานตา่งๆ  ซึ�งโครงการดงักล่าวมแีนวคดิตอ่ยอดมาจาก
โครงการพัฒนากระบวนการและรูปแบบการสรา้งสขุระดบัองคก์ร สูอ่งคก์รสขุภาวะ มหาวทิยาลัยขอนแกน่และ
เครอืขา่ยภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนบน ซึ�งในปี 2561 มเีพยีง 10 คณะ/หน่วยงานนําร่อง เทา่นั �น
2. โครงการแลกเปลี�ยนเรยีนรูก้ารแสดงความสําเร็จและความภาคภูมใิจ ครั �งที� 8 “The 8th KKU SHOW and
SHARE” ซึ�งมกีําหนดการจัดกจิกรรม ในวนัที� เมื�อวนัที� 17 ตลุาคม 2561 ณ วทิยาลัยการปกครองทอ้งถิ�น โดย
มวีตัถุประสงคเ์พื�อเป็นเวทใีนการนําเสนอ/เผยแพร่ผลงาน กอ่ใหเ้กดิการแลกเปลี�ยนเรยีนรูป้ระสบการณ์

� � �

• ฝ่ายทรพัยา
กรบคุคล
• กอง
ทรัพยากรบคุคล

3.00

12 การจัดการความรูแ้ละคน้หาการปฏบิตัทิี�เป็นเลศิ    มหาวทิยาลัยดําเนนิโครงการแลกเปลี�ยนเรยีนรูก้ารแสดงความสําเร็จและความภาคภูมใิจ ครั �งที� 8 “The 8th 
KKU SHOW and SHARE”  โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อเป็นเวทใีนการนําเสนอ/เผยแพร่ผลงาน กอ่ใหเ้กดิการ
แลกเปลี�ยนเรยีนรูป้ระสบการณ์ ความสําเร็จ ความภาคภูมใิจระหวา่งบคุลากร และเพื�อคดัเลอืกผลงานที�
เหมาะสมจะเป็นตน้แบบที�ดแีกห่น่วยงานตา่งๆ จํานวนผลงานที�เขา้ร่วมประกวด 125 ผลงาน

13 การขยายผลและใชป้ระโยชนจ์ากองคค์วามรูอ้ยา่งเป็น
ระบบที�มปีระสทิธภิาพ

   มหาวทิยาลัยดําเนนิโครงการขบัเคลื�อนความสขุของบคุลากรมหาวทิยาลัยขอนแกน่ (KKU Drive Happy) 
ภายใตช้ื�อ WoW ! & Happy KKU 2019 : แชรแ์อนดช์วน (go together) ในวนัที� 25 กนัยายน 2562 ณ วารี
วลัเล่ย ์รสีอรท์แอนดเ์รสเตอรองค ์อําเภออบุลรัตน ์จังหวดัขอนแกน่ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อตอ่ยอดและขยายผล
การพัฒนา กระบวนการและรูปแบบการสรา้งสขุระดบัองคก์ร สูอ่งคก์รสขุภาวะ จนไดแ้ผนพัฒนาการสรา้งสขุ
ระดบัองคก์ร สูอ่งคก์รสขุภาวะโดยองคก์รสามารถออกแบบรูปแบบความสขุที�เหมาะกบัสภาพแวดลอ้มของตน
และเพื�อสรา้งเครอืขา่ยนักสรา้งสขุทั �งภายในคณะ หน่วยงาน และ ระหวา่งคณะหน่วยงานจากการร่วมมอืกนัใน
การพัฒนารูปแบบการสรา้งสขุของบคุลากรในคณะหน่วยงานตา่งๆ 
   และโครงการการขยายผลและใชป้ระโยชนจ์ากองคค์วามรูข้องการเขา้สูต่ําแหน่งทางวชิาการเป็นการพัฒนา
วชิาชพีของอาจารยอ์ยา่งเป็นรูปธรรมแนวที�สะทอ้นใหเ้ห็นความเชี�ยวชาญทางวชิาการมชีื�อเสยีงเป็นที�ยอมรับใน
วงวชิาการ และความสําเร็จในวชิาชพี เพื�อใหเ้กดิประสทิธภิาพและประโยชนส์งูสดุ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล จงึได ้
เล็งเห็นความสําคญัของการตดิตามคณาจารยผ์ูเ้ขา้ร่วมโครงการที�มหาวทิยาลัยดําเนนิการจัดโครงการไปแลว้วา่
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสามารถพัฒนาผลงานทางวชิาการ หรอืยื�นขอกําหนดตําแหน่งทางวชิาการไดห้รอืไม่ หรอืยงั
อยูใ่นกระบวนการเตรยีมการอยา่งไร ตดิขดัปัญหาและอปุสรรคอยา่งไร เพื�อใหไ้ดแ้นวทางการสง่เสรมิและ
พัฒนาบคุลากรที�มปีระสทิธภิาพยิ�งข ึ�น

ระดบัความสําเร็จของโครงการ
จํานวน 13 
โครงการ =

4.60

รอ้ยละ = 92.00
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โครงการ/กจิกรรม Key Rult

กลยทุธท์ ี� 1 สรา้งมหาวทิยาลยัสเีขยีวดว้ยนโยบาย 5G (Green campus initiative)

1 ผลักดนันโยบาย Green campus ผา่นกระบวนการ 5G 
แบบมสีว่นร่วมของบคุลากรและนักศกึษา

• รอ้ยละความพงึพอใจของนักศกึษาและ
บคุลากรตอ่การจัดสภาพแวดลอ้มของ
มหาวทิยาลัย 2 (ดา้นภูมทิศัน/์
สภาพแวดลอ้ม)

60 77.41    มหาวทิยาลัย ฝ่ายครงสรา้งพื�นฐานและสิ�งแวดลอ้มและกองอาคารและสถานที� ไดด้ําเนนิการปรับปรุงที�พัก
อาศยั และสาธารณูปโภคใหแ้กบ่คุลากร นักศกึษาพบวา่ความพงึพอใจของนักศกึษาและบคุลากรตอ่การจัด
สภาพแวดลอ้ม รอ้ยละ 77.41
    มหาวทิยาลัย ฝ่ายครงสรา้งพื�นฐานและสิ�งแวดลอ้มและกองอาคารและสถานที� ไดด้ําเนนิการปรับปรุงและ
พัฒนาทางดา้นกายภาพภายในมหาวทิยาลัยขอนแกน่ โดยมผีลการสํารวจรอ้ยละความพงึพอใจของนักศกึษา
และบคุลากรตอ่การจัดสภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลัย ประกอบดว้ย พื�นที�บรเิวณประตเูขา้ออก การจัด
สวนหยอ่มสว่นกลาง เกาะกลางถนน พื�นที�รมิถนน ไหล่ทาง และพื�นที�ป่า

• ฝ่าย
โครงสรา้ง
พื�นฐานและ
สิ�งแวดลอ้ม
• กองอาคาร
และสถานที�

5.00

2 การปรับปรุงและพัฒนาระบบกายภาพของมหาวทิยาลัย
เพื�อใหเ้กดิการอนุรักษ์พลังงาน

3 การศกึษาและพัฒนารูปแบบการบรหิารจัดการระบบ
โครงสรา้งพื�นฐานที�สะทอ้นถงึความรับผดิชอบตอ่สงัคม
และสิ�งแวดลอ้ม

กลยทุธท์ ี� 2 สรา้งความหลากหลายดา้นพฤกษศาสตร ์และส ิ�งมชีวีติ รว่มกบัการฟื� นฟูสภาพป่า และพื�นที�เส ื�อมโทรม (Biodiversity & forest restoration)

4 สรา้งพื�นที�สเีขยีวที�มคีวามหลากหลายของพชืพรรณ โดย
ออกแบบกระจายใหท้ั�วทั �งมหาวทิยาลัย

• รอ้ยละพื�นที�สเีขยีวและสวนสาธารณะที�
สามารถใชป้ระโยชนร์่วมกนัทั �งทางดา้น
สนัทนาการ กฬีา อทุยานเรยีนรูแ้ละการ
เรยีนรูท้างธรรมชาต ิศลิปวฒันธรรม ตอ่
จํานวนพื�นที�ทั �งหมด

50 48    มหาวทิยาลัย โดยฝ่ายโครงสรา้งพื�นฐานและสิ�งแวดลอ้มไดด้ําเนนิการเพื�อสรา้งพื�นที�สเีขยีวภายใน
มหาวทิยาลัยขอนแกน่ โดยมจํีานวนพื�นที�สเีขยีวเพิ�มขึ�นจํานวน 2637 ไร่ คดิเป็นรอ้ยละ 48 ตอ่พื�นทั �งหมด

• ฝ่าย
โครงสรา้ง
พื�นฐานและ
สิ�งแวดลอ้ม
• กองอาคาร
และสถานที�

3.00

5 ปรับปรุงพื�นที�ป่าเสื�อมโทรมใหเ้ป็นพื�นที�ที�มคีวาม
หลากหลายของพรรณพชื

การประเมนิ
ตนเอง

ระดบั 2   หมายถงึ   เริ�มดําเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก

ระดบั 1   หมายถงึ   ยงัไม่ไดด้ําเนนิการ

โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key sult) คา่เป้าหมาย
ผลงานตาม
คา่เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการดําเนนิงาน
( ระหวา่งวนัที� 6 กมุภาพันธ ์2562 - 30 กนัยายน 2562) ผูร้บัผดิชอบ

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี� 7 : สรา้งมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นที�นา่อยู ่(Great Place to Live)
เกณฑก์ารประเมนิระดบัความสําเร็จของโครงการ

ระดบั 5   หมายถงึ   ดําเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนที�กําหนด

ระดบั 4   หมายถงึ   ดําเนนิการไดต้ามแผน

ระดบั 3   หมายถงึ   ดําเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ 48



โครงการ/กจิกรรม Key Rult



การประเมนิ

ตนเอง
โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key sult) คา่เป้าหมาย

ผลงานตาม
คา่เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการดําเนนิงาน
( ระหวา่งวนัที� 6 กมุภาพันธ ์2562 - 30 กนัยายน 2562) ผูร้บัผดิชอบ

กลยทุธท์ ี� 3 การสรา้งสนุทรยีภาพใหเ้กดิข ึ�นในมหาวทิยาลยั (Aesthetic zone)

6 จัดใหม้ลีานกจิกรรมในดา้นตา่ง ๆ • จํานวนลานกจิกรรม 
(สะสม)

1 3    มหาวทิยาลัย โดยฝ่ายโครงสรา้งพื�นฐานและสิ�งแวดลอ้ม และกองอาคารและสถานที�ไดด้ําเนนิโครงการตาม
แผนงาน/โครงการในดา้นการเพิ�มลานกจิกรรม
ในดา้นตา่งๆ จํานวน 3 โครงการ  ซึ�งดําเนนิการแลว้เสร็จ 1 โครงการ อยูร่ะหวา่งการดําเนนิการ 2 โครงการ  
โดยมรีายละเอยีดดงันี�
1) โครงการกอ่สรา้งลานเชื�อมอาคารพลศกึษาอเนกประสงคฝั์�งตะวนัออก (Sport Complex) งบประมาณเงนิ
รายไดปี้ 2561จํานวน 2,024,700 บาท ซึ�งดําเนนิการเรยีบรอ้ยแลว้
2) โครงการปรับปรุงซอ่มแซมผวิจราจร ภายในมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ถนนตน้สกัสายรหัส จากบรเิวณสามแยก
ถนนสายที� 1 ถงึสามแยกถนนสายที� 4 ไดร้ับอนุมัตงิบประมาณเงนิรายไดฝ่้ายโครงสรา้งพื�นฐานและสิ�งแวดลอ้ม
 จํานวน 1,988,872.39 บาท ซึ�งรายละเอยีดการโครงการ ประกอบดว้ย การปรับปรุงผวิจราจร ขยายไหล่ทาง 
และแนวเสน้ทางเขา้ออกพื�นที�กจิกรรมกฬีา ไดแ้ก ่สนามเปตอง และสนามฮอ๊กกี� งานปรับปรุงพื�นที�ดา้นทศิใต ้
สนามฮอ๊กกี�ที�เสยีหายจากการกดัเซาะ ความกา้วหนา้ในการดําเนนิโครงการปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งขั �นตอนทางพัสดุ
ในการจัดจา้ง
3) โครงการปรับปรุงอาคารเรยีนรวมและพัฒนาทกัษะพื�นฐาน ไดร้ับอนุมัตงิบประมาณเงนิรายไดฝ่้ายโครงสรา้ง
พื�นฐานและสิ�งแวดลอ้ม จํานวน 4,500,000 บาท ซึ�งรายละเอยีดการโครงการ ประกอบดว้ย งานปรับปรุงกรอบ
อาคารเพื�อป้องกนัฝนสาดเขา้ตวัอาคารเพื�อใหส้ามารถใชป้ระโยชนจ์ากพื�นที�เปิดโล่งภายในอาคารไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ และรองรับกจิกรรมตา่ง ๆ ปรับปรุงพื�นที�ดา้นหนา้อาคารใหเ้ป็นสว่นหยอ่ม และพื�นที�เอนกประสงค์
ที�สามารถใชพ้ักผอ่นหยอ่นใจ ความกา้วหนา้ในการดําเนนิโครงการ ปัจจบนัอยร่ะหวา่งการเตรยีมแบบรป และ

• ฝ่าย
โครงสรา้ง
พื�นฐานและ
สิ�งแวดลอ้ม

5.00

7 เพิ�มพื�นที�ออกกําลังกายใหม้ากและหลากหลายขึ�น • จํานวนพื�นที�ออกกําลังกาย 
(สะสม)

1 2    มหาวทิยาลัย โดยฝ่ายโครงสรา้งพื�นฐานและสิ�งแวดลอ้ม และกองอาคารและสถานที�ไดด้ําเนนิโครงการตาม
แผนงาน/โครงการใน
ดา้นการเพิ�มพื�นที�ออกกําลังกายใหม้ากและหลากหลายขึ�น จํานวน 2 โครงการ  ซึ�งอยูร่ะหวา่งการดําเนนิการ 
ประกอบดว้ย
1) โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนบรเิวณพื�นที�ศนูยว์ทิยาศาสตรส์ขุภาพ  ไดร้ับอนุมัตงิบประมาณปี 2562 จาก
ฝ่ายโครงสรา้งพื�นฐาน
และสิ�งแวดลอ้ม  จํานวน 22,189,600 บาท อยูร่ะหวา่งการปรับปรุงรายละเอยีดโครงการใหม้คีวามเรยีบรอ้ย
สมบรูณ์  
  1.1) ปรับขยายไหล่ทางใหส้ามารถใชปั้�นจักรยานเพื�อการออกกําลังกายได ้
  1.2) ขยายทางเดนิเทา้ใหก้วา้งขึ�น และมคีวามตอ่เนื�อง เพื�อใหส้ามารถใชใ้นการสญัจรโดยการเดนิเทา้ และ
ใชว้ ิ�งออกกําลังกายหรอืปั�นจักรยานได ้
  1.3) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสอ่งสวา่งใหเ้พยีงพอ และปลอดภัยทั �งการใชถ้นน และการเดนิเทา้
  1.4) ปรับปรุงซอ่มแซมผวิจราจร
2) โครงการปรับปรุงซอ่มแซมทางวิ�งบงึสฐีานฝั�งตะวนัออก   ไดร้ับอนุมัตงิบประมาณปี 2562 จากฝ่าย
โครงสรา้งพื�นฐานและสิ�งแวดลอ้มมหาวทิยาลัยขอนแกน่ จํานวน 55,500 บาท วตัถุประสงคซ์อ่มแซมเสน้ทาง
ออกกําลังกายที�ชํารุด ใหม้สีภาพพรอ้มใชง้านและป้องกนัความเสยีหายที�อาจขยายตวัเพิ�มขึ�น
  1.1) ปรับแตง่ดนิขอบทาง
   

• ฝ่าย
โครงสรา้ง
พื�นฐานและ
สิ�งแวดลอ้ม

5.00

8 สรา้งบรเิวณที�จะเป็นสญัลักษณ์ของมหาวทิยาลัย • จํานวนพื�นที�/บรเิวณที�แสดงถงึ
สญัลักษณ์ของ มข.

มกีารสํารวจ
 /กําหนดพื�นที�

มกีารสํารวจ
 /กําหนดพื�นที�

   ฝ่ายโครงสรา้งพื�นฐานและสิ�งแวดลอ้ม ไดด้ําเนนิการสํารวจและจัดทําแผนการพัฒนาพื�นที�บงึสฐีาน และ
หมู่บา้นสฐีานใต ้ ไดแ้ก่
1) โครงการปรับปรุงทศันยีภาพบงึสฐีานฝั�งตะวนัออก (หลังประตสูฐีานฝั�งตะวนัออก) ลักษณะของโครงการเป็น
การปรับปรุงภูมทิศัน ์เพิ�มพื�นที�สว่นบรกิาร มจีุดถ่ายภาพสวยงาม หอ้งนํ�า เพิ�มลานกจิกรรมและอปุกรณ์ออก
กําลังกายภาคสนาม จัดการเสน้ทางออกกําลังกายใหส้ามารถใชร้่วมกนัไดห้ลายกจิกรรม รวมทั �งสนามสําหรับ
เด็ก ไดเ้สนอโครงการในคําของบประมาณ 2563 จํานวน 12,000,000  บาท
2) การปรับปรุงพัฒนาพื�นที�หมู่บา้นสฐีานใต ้และบงึสฐีานฝั�งตะวนัตก จัดทําแผนการพัฒนาพื�นที�บรเิวณหมู่บา้น
สฐีานใตท้ี�ปัจจุบนัไดย้กเลกิและรื�อถอนบา้นพักอาศยั เพื�อพัฒนาใหเ้ป็นพื�นที�รองรับกจิกรรมของกลุ่มอาคาร
ตั �งอยูภ่ายในบรเิวณ ไดแ้ก ่พพิธิภัณฑธ์รรมชาตวิทิยา พพิธิภัณฑว์ทิยาศาสตร ์เพื�ออํานวยความสะดวกสบาย
ใหแ้กผู่ร้ับบรกิาร รวมถงึการพัฒนาพื�นที�โดยรอบบงึสฐีานฝั�งตะวนัตกใหเ้ป็นสถานที�ออกกําลังกาย และกจิกรรม

ั ิ� ิ  ื� ั ใ้ ้ ื� ี� ี� ี ํ ิ� ึ� ่ ่ ื�

• ฝ่าย
โครงสรา้ง
พื�นฐานและ
สิ�งแวดลอ้ม

4.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7 : สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ 49



โครงการ/กจิกรรม Key Rult



การประเมนิ

ตนเอง
โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key sult) คา่เป้าหมาย

ผลงานตาม
คา่เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการดําเนนิงาน
( ระหวา่งวนัที� 6 กมุภาพันธ ์2562 - 30 กนัยายน 2562) ผูร้บัผดิชอบ

9 ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มและสิ�งอํานวยความสะดวกทกุ
รูปแบบใหม้คีวามเหมาะสมและสามารถสรา้งแรงจูงใจใน
การประกอบกจิกรรมและปฏบิตังิานได ้

• จํานวนพื�นที�ที�มกีารปรับปรุง 
สภาพแวดลอ้ม 
(สะสม)

1 6    ฝ่ายโครงสรา้งพื�นฐานและสิ�งแวดลอ้ม และกองอาคารและสถานที�ไดด้ําเนนิโครงการตามแผนงาน/โครงการ
ในดา้นปรับปรุงสภาพแวดลอ้มและสิ�งอํานวยความสะดวกทกุรูปแบบใหม้คีวามเหมาะสมและสามารถสรา้ง
แรงจูงใจในการประกอบกจิกรรมและปฏบิตังิานได ้จํานวน 6 โครงการ  ซึ�งดําเนนิการแลว้เสร็จ 3 โครงการ อยู่
ระหวา่งการดําเนนิการ 3 โครงการ  โดยมรีายละเอยีดดงันี�
1) โครงการจัดหาและตดิตั �งระบบ Chiller และปรับปรุงซอ่มแซม Cooling Tower อาคารสริคิณุากร ไดร้ับการ
อนุมัตงิบประมาณฝ่ายโครงสรา้งพื�นฐานและสิ�งแวดลอ้ม ปี 2562 จํานวน 3,666,295.45 บาท ความกา้วหนา้
ในการดําเนนิการอยูร่ะหวา่งกระบวนการทางพัสดุ
2) โครงการปรับปรุงถนนสฐีานถงึวงเวยีนสนามกฬีากลาง (ถนนแกน่กลัปพฤกษ์) ไดร้ับอนุมัตงิบประมาณ
อดุหนุนจากรัฐ ปีงบประมาณ 2562 จํานวน 18,940,000 บาท ดําเนนิการแลว้เสร็จเมื�อวนัที� 12 เม.ย. 62
3) โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล. เขา้หมวดงานไร่ และถ่ายทอดเทคโลโลยกีฏีวทิยา งบประมาณเงนิรายได ้
2561 จํานวน 430,000  บาท ดําเนนิการแลว้เสร็จเมื�อวนัที� 1 ม.ค. 62
4) โครงการปรับปรุงถนนหนา้อาคารพพิธิภัณฑถ์นนสฐีาน ซอย 13 งบประมาณเงนิรายได ้256 จํานวน 
926,000 บาท ดําเนนิการแลว้เสร็จ เมื�อวนัที� 14 ธ.ค. 61
5) โครงการผวิจราจรถนนสาย 103 ถนนสะพานขาว ไดร้ับงบประมาณจากฝ่ายโครงสรา้งพื�นฐานและ
สิ�งแวดลอ้ม ปี 2562 จํานวน2,158,337.27 บ. ไดผู้ร้ับจา้งแลว้ อยูร่ะหวา่งรอเริ�มดําเนนิการ
6) โครงการปรับปรุงซอ่มแซมทางเขา้แฟลตชยัพฤกษ์ แฟลตทานตะวนั แฟลตร่มรื�น แฟลตเขยีวขจ ี
มหาวทิยาลัยขอนแกน่  ไดร้ับงบประมาณ จากฝ่ายโครงสรา้งพื�นฐานและสิ�งแวดลอ้ม ปี 2562 จํานวน 
2,741,793.17 ความกา้วหนา้ไดผู้ร้ับจา้งแลว้อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ

• ฝ่าย
โครงสรา้ง
พื�นฐานและ
สิ�งแวดลอ้ม

5.00

10 การปรับปรุงอาคารสถานที�ใหเ้หมาะสมสําหรับคนทกุกลุ่ม 
(Universal Design)

• จํานวนอาคารสถานที�ที�ไดร้ับการ
ปรับปรุงแตล่ะปี

2 2    ฝ่ายโครงสรา้งพื�นฐานและสิ�งแวดลอ้ม ไดม้กีารดําเนนิงานปรับปรุงอาคาร สถานที� เพื�อใหก้ารใชง้านของ
อาคารมคีวามเหมาะสมสําหรับคนทกุกลุ่ม จํานวน 2 รายการ แลว้เสร็จ 1 โครงการ  อยูร่ะหวา่งการจัดทํา
รายละเอยีดเพื�อขออนุมัตดิําเนนิการ 1 โครงการ ไดแ้ก่
1) ปรับปรุงถนนสหศาสตร ์บรเิวณหนา้คณะทนัตแพทยศาสตร ์(จากสว่นตอ่ถงึหนา้วงเวยีนคณะเทคนคิ
การแพทย)์ งบประมาณ 28,000,000 บาท ดําเนนิการแลว้เสร็จตั �งแตว่นัที� 4 ธนัวาคม 2561 โดยมรีายละเอยีด
ผลการดําเนนิงานของโครงการกอ่สรา้ง ดงันี�
    (1) เพื�อปรับปรุงถนนถนนสหศาสตรบ์รเิวณหนา้คณะทนัตแพทยศาสตร ์  (จากสว่นตอ่ ถงึวงเวยีนคณะ
เทคนคิการแพทย)์
    (2) เพื�อแกปั้ญหาการจราจรตดิขดัในชว่งเวลาเร่งดว่น 
    (3) เพื�อใหส้ามารถสญัจรไดอ้ยา่งสะดวก สบาย และปลอดภัย
 รายละเอยีดการดําเนนิโครงการ/ขอบเขตงาน
    (1) ปรับปรุงผวิจราจร คอนกรตี พื�นที�ผวิจราจร 6,235 ตรม. พื�นที�บรเิวณวงเวยีน 1,431 ตารางเมตร  ยาว 
425 เมตร (รวม 2 ฝั�ง)
    (2) มเีกาะกลางถนน
    (3) มงีานทางเทา้ตลอดแนว 2 ขา้งทาง
    (4) มรีะบบสขุาภบิาลทั �ง 2 ฝั�ง 
    (5) มงีานระบบไฟฟ้าในระบบจําหน่ายแรงดนั 22 KV ตดิตั �งชนดิฝังดนิ
    (6) ไฟฟ้าแสงสวา่งถนนตดิตั �งใหม่เป็นหลอดไฟชนดิ LED
    (7) มทีางขา้มถนน 2 จุด  พรอ้มไฟสญัญาณจราจร
    (8) มเีครื�องหมายจราจร ป้ายจราจร
    (9) ทางลาดคนพกิาร จํานวน 10 จุด
    (10) จุดจอดรถเมย ์3 จุด
    (11) ขยายวงเวยีน  จาก 16 เมตร เป็น 18 เมตร
2) โครงการปรับปรุงหอ้งนํ�าสฐีาน บรเิวณลานจอดรถบงึสฐีานฝั�งตะวนัตก  ไดร้ับอนุมัตจิัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 1,500,000  ความกา้วหนา้ของการดําเนนิโครงการปัจจุบนัอยูร่ะหวา่ง
ตรวจสอบละเอยีดโครงการเพื�อขอนุมัตงิบประมาณ  ซึ�งเป็นการปรับปรุงหอ้งนํ�าใหม้คีวามเหมาะสมกบัผูใ้ชง้าน
ทกุกลุ่ม รวมถงึผูพ้กิารดว้ย
   (1) เพื�อปรับปรุงอาคารเสื�อมโทรมใหม้สีภาพด ีและจัดการพื�นที�ใชส้อยใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ
   (2) เพื�อเพิ�มสิ�งอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ใ้ชส้ถานที�
 รายละเอยีดการดําเนนิโครงการ/ขอบเขตงาน
   (1) ปรับปรุงซอ่มแซมอาคารดา้นสถาปัตยกรรม โดยการคงสภาพโครงสรา้งเดมิ
     

• ฝ่าย
โครงสรา้ง
พื�นฐานและ
สิ�งแวดลอ้ม

4.00
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โครงการ/กจิกรรม Key Rult

การประเมนิ
ตนเอง

โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key sult) คา่เป้าหมาย
ผลงานตาม
คา่เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการดําเนนิงาน
( ระหวา่งวนัที� 6 กมุภาพันธ ์2562 - 30 กนัยายน 2562) ผูร้บัผดิชอบ

กลยทุธท์ ี� 4 การจดัการอาคารสถานที�และบา้นพกัที�เส ื�อมโทรม (Residential renovation)

11 ปรับปรุงอาคารสถานที� และที�พักอาศยัที�เสื�อมโทรม • รอ้ยละความพงึพอใจของนักศกึษาและ
บคุลากรตอ่การจัดสภาพแวดลอ้มของ
มหาวทิยาลัย 2 (ดา้นภูมทิศัน/์
สภาพแวดลอ้ม)

60 77.41 5.00

12 การปรับปรุงดา้นที�พักอาศยั และสาธารณูปโภคใหแ้ก่
บคุลากร นักศกึษา ไดอ้ยา่งเพยีงพอ และมปีระสทิธภิาพ

• รอ้ยละความพงึพอใจของนักศกึษาและ
บคุลากรตอ่การจัดสภาพแวดลอ้มของ
มหาวทิยาลัย 2 (ดา้นภูมทิศัน/์
สภาพแวดลอ้ม)

13 การปรับปรุงป้ายบอกสถานที�ตา่ง ๆ ภายในมหาวทิยาลัย
ใหม้ลีักษณะเดยีวกนัทั �งมหาวทิยาลัย

• รอ้ยละความพงึพอใจของนักศกึษาและ
บคุลากรตอ่การจัดสภาพแวดลอ้มของ
มหาวทิยาลัย 2 (ดา้นภูมทิศัน/์
สภาพแวดลอ้ม)

14 การวเิคราะห ์และการบรูณาการการใชป้ระโยชนอ์าคาร
สถานที�อยา่งมปีระสทิธภิาพและปลอดภัยตอ่ผูใ้ชง้าน

• รอ้ยละความพงึพอใจของนักศกึษาและ
บคุลากรตอ่การจัดสภาพแวดลอ้มของ
มหาวทิยาลัย 2 (ดา้นภูมทิศัน/์
สภาพแวดลอ้ม)

กลยทุธท์ ี� 5 จดัระบบรกัษาความปลอดภยัที�มปีระสทิธภิาพ โดยนําระบบเทคโนโลยแีหง่อนาคตมาใช ้(Smart security)

15 วางระบบรักษาความปลอดภัยโดยการนําเทคโนโลยมีาใช ้
เชน่ การใชก้ลอ้งวงจรปิด และใชโ้ปรแกรมตดิตามตวั
ผูก้ระทําผดิใหค้รบทกุพื�นที�เสี�ยง

(1) จํานวนกลอ้งวงจรปิดที�สามารถ
ประมวลผลขอ้มูลได ้(สะสม)

35 101    ฝ่ายโครงสรา้งพื�นฐานและสิ�งแวดลอ้ม และกองป้องกนัและรักษาความปลอดภัย ไดด้ําเนนิโครงการตดิตั �ง
กลอ้งวงจรปิด โดยมรีายละเอยีดดงันี� 
1) ตดิตั �งกลอ้งวงจรปิด  จํานวน 101 ตวั โดยมรีายละเอยีดดงันี�

1.1) กํากบั ดแูลระบบกลอ้งวงจรปิด คณะเศรษฐศาสตร ์จํานวน 5 ตวั
1.2) กํากบั ดแูลระบบกลอ้งวงจรปิด สนามกฬีา อฒัจรรย ์สระวา่ยนํ�า กองการกฬีา จํานวน 11 ตวั
1.3) กํากบั ดแูลระบบกลอ้งวงจรปิด คณะศลิปกรรมศาสตร ์จํานวน 22 ตวั
1.4) กํากบั ดแูลระบบกลอ้งวงจรปิด ตดิตั �งเพิ�มเตมิของสว่นกลางตามถนนแยกสําคญั กองป้องกนัรักษา

ความปลอดภัย จํานวน 5 ตวั
 1.5) กํากบั ดแูลระบบกลอ้งวงจรปิด ตดิตั �งเพิ�มคณะวทิยาศาสตร ์จํานวน 31 ตวั
 1.6) กํากบั ดแูลระบบกลอ้งวงจรปิด ประตเูขา้ – ออกแฟลตบคุลากร 12 แห่ง จํานวน 27 ตวั

2) จํานวนกลอ้งวงจรปิดที�ตดิตั �งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั �งส ิ�น 101  ตวั  และในปัจจุบนัรวมมกีลอ้งวงจร
ปิดภายในมหาวทิยาลัยขอนแกน่ทั �งส ิ�น 1,789 ตวั

5.00

(2) จํานวนอบุตักิารณ์กรณีของการถูก
โจรกรรมลดลง

< 5 42 ปี 2560 จํานวน 41 ครั �ง 
ปี 2561 จํานวน 75 ครั �ง 
ปี 2562 ม.ค.-ก.ค. จํานวน 33 ครั �ง

2.00

   มหาวทิยาลัย ฝ่ายครงสรา้งพื�นฐานและสิ�งแวดลอ้มและกองอาคารและสถานที� ไดด้ําเนนิการปรับปรุงที�พัก
อาศยั และสาธารณูปโภคใหแ้กบ่คุลากร นักศกึษาพบวา่ความพงึพอใจของนักศกึษาและบคุลากรตอ่การจัด
สภาพแวดลอ้ม รอ้ยละ 77.41
    มหาวทิยาลัย ฝ่ายครงสรา้งพื�นฐานและสิ�งแวดลอ้มและกองอาคารและสถานที� ไดด้ําเนนิการปรับปรุงและ
พัฒนาทางดา้นกายภาพภายในมหาวทิยาลัยขอนแกน่ โดยมผีลการสํารวจรอ้ยละความพงึพอใจของนักศกึษา
และบคุลากรตอ่การจัดสภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลัย ประกอบดว้ย พื�นที�บรเิวณประตเูขา้ออก การจัด
สวนหยอ่มสว่นกลาง เกาะกลางถนน พื�นที�รมิถนน ไหล่ทาง และพื�นที�ป่า

• ฝ่าย
โครงสรา้ง
พื�นฐานและ
สิ�งแวดลอ้ม
• กองอาคาร
และสถานที�

• ฝ่าย
โครงสรา้ง
พื�นฐานและ
สิ�งแวดลอ้ม
• กองป้องกนั
และรักษาความ
ปลอดภัย
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โครงการ/กจิกรรม Key Rult



การประเมนิ

ตนเอง
โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key sult) คา่เป้าหมาย

ผลงานตาม
คา่เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการดําเนนิงาน
( ระหวา่งวนัที� 6 กมุภาพันธ ์2562 - 30 กนัยายน 2562) ผูร้บัผดิชอบ

กลยทุธท์ ี� 6 จดัระบบจราจรใหมใ่หม้กีาร Zoning โดยพยายามแยกถนนเพื�อการสญัจรหลกัออกจากถนนแขนงยอ่ยที�เขา้สูพ่ ื�นที�การศกึษา พื�นที�การบรกิาร

16 การศกึษา และปรับปรุงระบบจราจร และสถานที�จอดรถ
ร่วมของบคุลากรและนักศกึษา

• รอ้ยละความพงึพอใจของนักศกึษาและ
บคุลากรตอ่การจัดการสภาพแวดลอ้ม
ของมหาวทิยาลัย 3 
(ระบบจราจร)

60 N/A ไม่มกีารประเมนิ

17 การศกึษา และพัฒนาระบบการจราจรภายในพื�นที�เขต
การศกึษา และการกําหนดพื�นที�ที�รถไม่สามารถเขา้ได ้
(Car free zone)

18 การพัฒนาดา้นกายภาพของพื�นที�ระหวา่งอาคารในเขต
พื�นที�การศกึษา ใหม้คีวามตอ่เนื�อง และเหมาะสมตอ่การ
เดนิเทา้ หรอืการใชจ้ักรยาน

กลยทุธท์ ี� 7 เนน้นโยบายอนุรกัษพ์ลงังาน และส ิ�งแวดลอ้ม และผลกัดนัใหเ้กดิการดําเนนิการท ั�วท ั�งมหาวทิยาลยั

19 การอนุรกัษพ์ลงังานโดยการใชพ้ลงังานแสงอาทติย ์
และอปุกรณ์ประหยดัพลงังาน พรอ้มตดิต ั�งระบบ
อปุกรณ์ตดิตามการใชพ้ลงังานแบบเรยีลไทม์

• รอ้ยละของปรมิาณไฟฟ้าที�
ประหยดัไดจ้ากโครงการอนุรกัษ์
พลงังานเพิ�มข ึ�นเทยีบกบัการใช้
พลงังานของปีที�ผา่นมาลดลง

รอ้ยละ 1 N/A ไม่มกีารประเมนิ

20 การจดัการขยะ ลดการใชพ้ลาสตกิทกุประเภท การ
คดัแยกขยะและการนํากลบัมาใชใ้หม่

• รอ้ยละของปรมิาณขยะที�เกดิข ึ�นใน
มหาวทิยาลยัในแตล่ะวนัไดร้บัการ
จดัการท ั�งหมด และของเสยีที�นํา
กลบัมาใชใ้หม่

35 N/A ไม่มกีารประเมนิ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7 : สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ 52



โครงการ/กจิกรรม Key Rult

การประเมนิ
ตนเอง

โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key sult) คา่เป้าหมาย
ผลงานตาม
คา่เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการดําเนนิงาน
( ระหวา่งวนัที� 6 กมุภาพันธ ์2562 - 30 กนัยายน 2562) ผูร้บัผดิชอบ

กลยทุธท์ ี� 8 สรา้งเสถยีรภาพระบบสาธารณูปโภค

21 สรา้งมาตรการในการลดเหตไุฟฟ้าลัดวงจร • จํานวนครั �งของการเกดิเหตไุฟฟ้า
ลัดวงจรจากสตัวแ์ละปัจจัยทางธรรมชาติ

60 34 จํานวนครั �งของการเกดิเหตไุฟฟ้าลัดวงจรจากสตัวแ์ละปัจจัยทางธรรมชาติ
1) 08-พ.ค.-62 ไฟฟ้าแรงสงูวงที�2 ทรปิออโตร้โีครส
2) 21-ม.ิย.-62 กระรอกขึ�นหมอ้แปลงหมวดดนิและปุ่ ย
3) 16-พ.ค.-62 ไฟฟ้าแรงสงูวงที�4 ลัดวงจรทรปิรโีครส
4) 21-ก.พ.-62 ไฟฟ้าลัดวงจรที� 2 ลัดวงจร ทรปิรโีครส
5) 12-เม.ย.-62 ฟิวสแ์รงสงูขาด อาคารสารสนเทศ
6) 28-พ.ค.-62 งูเขยีวขึ�นหมอ้แปลงไฟฟ้าอาคารเรยีนรวมคณะแพทย์
7) 10-ก.พ.-62 กระรอกขึ�นหมอ้แปลงหมวดแทรกเตอร์
8) 14-ม.ีค.-62 กระรอกขึ�นหมอ้แปลง รร.สาธติ ศศ.ประถม
9) 26-ม.ค.-62 ไฟฟ้าแรงสงูวงจรที� 2 ลัดวงจร ทรปิรโีครส
10) 23-พ.ค.-62 ไฟฟ้าแรงสงูวงจรที�1 ลัดวงจร ทรปิรโีครส
11) 21-ก.ค.-62 นกเอี�ยงบนิเกาะหมอ้แปลงหมวดผสมอาหารสตัว์
12) 13-ก.ค.-62 สตัวข์ ึ�นล่อฟ้าแรงสงู Risem หลังอาคารสารสนเทศ
13) 11-ก.ค.-62 ไฟฟ้าแรงสงูวงจรที�1 ลัดวงจร ทรปิรโีครส
14) 20-ก.ค.-62 กระรอกขึ�นหมอ้แปลงสถาบนัลุ่มนํ�าโขง
15) 09-ก.พ.-62 ฟิวสแ์รงสงูขาด หมอ้แปลงศนูยแ์พทย ์3
16) 16-ก.ค.-62 กระรอกขึ�นหมอ้แปลงไฟฟ้าหนา้สถานไีฟเดมิ
17) 17-ก.ค.-62 กระรอกขึ�นหมอ้แปลงไฟฟ้าบอ่แกส๊
18) 29-ก.ค.-62 วชัพชืขึ�นเกาะ Risem คณะสถาปัตย์
19) 01-ก.ค.-62 กิ�งไมพ้าดสายแรงสงูขาด f7 ทรปิหมวดโคนม
20) 27-ก.ค.-62 นกเอี�ยงบนิเกาะเหมอ้แปลง รร.สาธติ ศศ.อนุบาล
20) 19-ก.พ.-62 ฟิวสแ์รงสงูขาดหมอ้แปลงแฟลตชยัพฤกษ์
21) 01-ม.ิย.-62 กระรอกขึ�นหมอ้แปลงไฟฟ้าอาคาร SC05
22) 25-ต.ค.-62 ไฟฟ้าแรงสงูวงจรที� 2 ลัดวงจร ทรปิรโีครส
23)16-ก.พ.-62  ไฟฟ้าแรงสงูวงจรที� 4 ลัดวงจร ทรปิรโีครส
24) 06-เม.ย.-62 กระรอกขึ�นหมอ้แปลงคณะเทคนคิการแพทย์
25) 22-ก.พ.-62 ไฟฟ้าแรงสงูวงจรที�2 ลัดวงจร ทรปิรโีครส
26) 26-เม.ย.-62 ไฟฟ้าแรงสงุวงจรที� 1 ลัดวงจรทรปิรโีครส
27) 24-ก.พ.-62  ไฟฟ้าแรงสงูวงจรที�2 ลัดวงจร ทรปิรโีครส
28) 03-ส.ค.-62 นกเอี�ยงบนิเกาะหมอ้แปลงหมวดผสมอาหารสตัว์
29) 04-ส.ค.-62 กระรอกขึ�นหมอ้แปลงไฟฟ้า หมวดโคนม
30) 26-ก.พ.-62 แมวขึ�นหมอ้แปลงไฟฟ้าคณะสตัวแพทย ์31) 04-พ.ค.-62 กระรอกขึ�นอปุกรณ์แรงสงู8 หนา้
คณะเภสชัศาสตร ์32) 04-ส.ค.-62 กิ�งไมพ้าดสายแรงสงูขาด หอพัก นศ. ที�16 33) 27-ก.พ.-62 ไฟฟ้าแรงสงู
วงจรที� 2 ลัดวงจร ทรปิรโีครส 34) 05-พ.ค.-62 ตุก๊แกขึ�น LB SF6 หนา้สพ.มข.ใหม่

• กองจัดการ
สาธารณูปโภค
พลังงานและ

สิ�งแวดลอ้ม

5.00

22 สง่เสรมิการลดการใชนํ้�าดบิ และนํ�าประปาใน
กจิกรรมของมหาวทิยาลยั

• รอ้ยละของปรมิาณนํ�าที�ผา่นการ
บําบดัแลว้มาใชป้ระโยชน์

50 N/A ไม่มกีารประเมนิ

ระดบัความสําเร็จของโครงการ
จํานวน 22 
โครงการ =

4.36

รอ้ยละ = 87.27

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ 53



โครงการ/กจิกรรม Key Rult

กลยทุธท์ ี� 1 การพฒันาและวจิยัเชงิลกึดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

1 ยกระดบัสํานักเทคโนโลยสีารสนเทศใหเ้ป็น ICT 
Research center

• จํานวนผลงานวจิัย/สิ�งประดษิฐ/์
นวตักรรมดา้น Digital technology (เรื�อง)

1 1    มหาวทิยาลัยโดย สํานักเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดว้จิัยและพัฒนาระบบ Internet of Things สําหรับตรวจวดั
ฝุ่ นละออง PM1.0 2.5 4.0 10.0 ภายในมหาวทิยาลัย โดยประกอบอปุกรณ์ตรวจวดั particulate matter / air 
quality ขนาดเล็ก เขา้กบัไมโครคอนโทรลเลอร ์และวงจรสื�อสารผา่น narrowband 3/4G mobile network 
มายงัฐานขอ้มูลกลางของมหาวทิยาลัยแบบ real-time สิ�งที�เป็นผลลัพธจ์ากโครงการนี�ประกอบดว้ย  
- อปุกรณ์ตรวจวดั particulate matter ขนาด 1.0, 2.5, 4.0, 10.0 เชื�อมตอ่อนิเทอรเ์น็ตในการสง่ขอ้มูลกลับ
จํานวน 10 ตวั ตน้ทนุผลติตอ่ตวัประมาณ 5,000 บาท
- ระบบจัดการการไหลของขอ้มูลจากอปุกรณ์ IoT ของมหาวทิยาลัย โดยใชซ้อฟตแ์วร ์Node-RED
(https://nodered.kku.ac.th)
- ระบบ dashboard จัดการขอ้มูลจากอปุกรณ์ IoT เชงิพื�นที� โดยใชซ้อฟตแ์วร ์ThingsBoard
(https://things.kku.ac.th)
- Web Portal สําหรับ เผยแพร่ขอ้มูลการวดั สูส่าธารณะ (https://sensors.kku.ac.th)
- การเทยีบคา่กบัอปุกรณ์วดั particulate matter / air quality มาตรฐานของจังหวดัขอนแกน่
- โครงการตรวจวดั PM2.5 ที�เกดิจากการเผาใบออ้ย โดย นักวจิัย คณะเกษตรศาสตร ์ใชร้ะบบเดยีวกนันี�ในการ
วดัคา่ในงานวจิัย

• ฝ่ายพัฒนา
มหาวทิยาลัย
ดจิทิลั
• สํานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.00

กลยทุธท์ ี� 2 การบม่เพาะภายในเพื�อสง่เสรมิใหเ้กดินวตักรรมทางดจิทิลั

2 การบม่เพาะภายใน เพื�อใหเ้กดิ Internal Startup จาก
นักวจิัย บคุลากร และนักศกึษา

• จํานวน Startup ที�เกดิขึ�นใหม่ในแตล่ะ
ปี (ราย)

5 10    มหาวทิยาลัย ไดด้ําเนนิการเพื�อใหเ้กดิ Internal Startup จากนักวจิัย บคุลากรและนักศกึษา จํานวน 10 
รายการ ดงันี�
1) นายกฤษดา บญุประสทิธิ� เป็นผูป้ระกอบการของผลติภัณฑ ์เปี� ยะทเุรยีน
2) นายณัฐนนทอ์งักรูมหาสขุ เป็นผูป้ระกอบการของผลติภัณฑ ์ขนมจนีนํ�านัวเรณูนคร
3) นางสกณุาดอนออ่นสา เป็นผูป้ระกอบการของผลติภัณฑ ์เครื�องสําองคจ์ากรังไหม
4) น.ส.ลัลนล์ลติ สคุนธรัตนสขุ เป็นผูป้ระกอบการของผลติภัณฑ ์ผงโปรตนีจากแมลง
5) นายชยัยศ จันทรท์องสา เป็นผูป้ระกอบการของผลติภัณฑ ์ขา้งฮางงอกผสมธญัพชื
6) นายเจษฎา คําผอง เป็นผูป้ระกอบการของผลติภัณฑ ์โปรแกรมตรวจจับผูฝ่้าฝืนสญัญาณไฟจราจร
7) นางสาวคณัุญญา ยปุาระม ีเป็นผูป้ระกอบการของผลติภัณฑ ์Wash Easy ระบบจัดการเครื�องซกัผา้และ
จ่ายเงนิออนไลน์
8) นางสาวสรุพร กาญจนานภนชิ เป็นผูป้ระกอบการของผลติภัณฑ ์หลอดดดูนํ�ารับประทานได ้
9) นายอนุสรณ์ เรอืงจนิดา เป็นผูป้ระกอบการของผลติภัณฑ ์ขา้วโพดแปรรูป (ไมโครเวฟ ป๊อปคอรน์)
10) นายเกรกิชยั ชรีะปฏยิทุธ เป็นผูป้ระกอบการของผลติภัณฑ ์ผลติภัณฑก์ําจัดแมลงจากนํ�าสม้ควนัไม ้

• อทุยาน
วทิยาศาสตร์

5.00

การประเมนิ
ตนเอง

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี� 8 : ปรบัเปลี�ยนองคก์รใหก้า้วเขา้สูย่คุดจิทิลั (Digital Transformation)
เกณฑก์ารประเมนิระดบัความสําเร็จของโครงการ

ระดบั 5   หมายถงึ   ดําเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนที�กําหนด

ระดบั 4   หมายถงึ   ดําเนนิการไดต้ามแผน

ระดบั 3   หมายถงึ   ดําเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย

ระดบั 2   หมายถงึ   เริ�มดําเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก

ระดบั 1   หมายถงึ   ยงัไม่ไดด้ําเนนิการ

โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key sult) คา่เป้าหมาย
ผลงานตาม
คา่เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการดําเนนิงาน
( ระหวา่งวนัที� 6 กมุภาพันธ ์2562 - 30 กนัยายน 2562) ผูร้บัผดิชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 : ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล 54



โครงการ/กจิกรรม Key Rult

การประเมนิ
ตนเอง

โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key sult) คา่เป้าหมาย
ผลงานตาม
คา่เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการดําเนนิงาน
( ระหวา่งวนัที� 6 กมุภาพันธ ์2562 - 30 กนัยายน 2562) ผูร้บัผดิชอบ

กลยทุธท์ ี� 3 การประสานกบัหนว่ยงานภายนอกเพื�อสรา้งนวตักรรมดา้นดจิทิลั

3 สรา้งความร่วมมอืกบัภาครัฐและเอกชนในการพัฒนา
นวตักรรมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (Partnership in 
Social & business ICT solutions)

• จํานวนโครงการ ICT solutions ที�มี
ความร่วมมอืระหวา่งมหาวทิยาลัยกบั
หน่วยงานภายนอก

10 4    สํานักเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดด้ําเนนิโครงการในการสรา้งความร่วมมอืกบัภาครัฐและเอกชนในการพัฒนา
นวตักรรมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ดงันี�
1) กจิกรรมการร่วมมอืกบั สทศ. ในการจัดสอบวดัผลการศกึษาระดบัชาต ิโดยสํานักรับผดิชอบในการสว่นของ
เทคโนโลยแีละสถานที�
2) กจิกรรมการร่วมมอืกบัธนาคารไทยพาณชิย ์การปรับปรุง application ระบบ i.kku.ac.th  ร่วมกบัธนาคาร
ไทยพาณชิยใ์นการเชื�อมตอ่ระบบชําระเงนิออนไลนข์องมหาวทิยาลัยขอนแกน่ (KKU Payment Hub)
3) กจิกรรมการร่วมมอืกบัสํานักงบประมาณ กรมสรรพากรและสกอ. ในการเชื�อมตอ่ขอ้มูลการเงนิ บญัชแีละพัสดุ
(โปรแกรม KKUFMIS) ของมหาวทิยาลัยขอนแกน่

4) กจิกรรมการเป็นที�ปรกึษาใหก้บัหน่วยงานภายนอกชว่ยเหลอืในการพัฒนาโปรแกรมระบบการเงนิ บญัชแีละ
พัสด ุใหก้บัมหาวทิยาลัยอบุลราชธาน ีใหค้ําแนะนําปรกึษาในการใชง้านโปรแกรมการแขง่ขนัว ิ�งมาราธอน
ใหก้บัมหาวทิยาลัยมหาสารคาม

• สํานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3.00

กลยทุธท์ ี� 4 การพฒันาระบบการทํางานและการเรยีนรูด้ว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั

4 พัฒนาระบบงานแบบไรก้ระดาษในกระบวนการทํางานทาง
ธรุการ การเรยีนการสอน

• จํานวนงานสะสมที�ไดร้ับการพัฒนา
ใหม่หรอืปรับปรุง (Digital Workflow)

- 3    มหาวทิยาลัย โดยฝ่ายพัฒนามหาวทิยาลัยดจิทิลัไดด้พเนนิการพัฒนาระบบงานแบบไรก้ระดาษ (Digital 
Workflow) ซึ�งไดจ้ัดทํากระบวนงานโดยใชด้จิทิลัเป็นหลักจํานวน 3 กระบวนงาน ประกอบดว้ย
1) การจัดทําและนําสง่การประมาณการรายรับ-รายจ่าย เพื�อจัดทํางบประมาณประจําปี 2563
2) การจัดทําระบบกํากบัตดิตามโครงการสําคญั สําหรับการประเมนิอธกิารบดี
3) จัดทําระบบการจ่ายคา่ธรรมเนยีมหอพักดว้ยการจ่ายเงนิผา่น QR Payment ทั �งระบบ

• ฝ่ายพัฒนา
มหาวทิยาลัย
ดจิทิลั

5.00

5 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื�อการบรหิารจัดการ เชน่ ระบบ
บญัช ีระบบการเงนิ ระบบการพัสด ุระบบบคุลากร และ
ระบบการจัดการศกึษา ที�เชื�อมโยงระบบขอ้มูลถงึกนัและ
ใชง้านร่วมกนัไดท้ั �งหมด

• จํานวนระบบที�ไดร้ับการพัฒนาสะสม - อยูร่ะหวา่ง
การจัดทํา 
(ร่าง) 
ขอบเขตของ
งาน (Terms 
of 
Reference: 
TOR) การ
จา้งที�ปรกึษา
บรหิารจัดการ

   มหาวทิยาลัยขอนแกน่ไดม้กีารนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้เพื�อการปฏบิตังิานและบรหิารจัดการใน
ระบบงานหลักของมหาวทิยาลัย ประกอบดว้ย ระบบงานแผนและงบประมาณ ระบบบญัชกีารเงนิ  ระบบ
บรหิารงานเจา้หนา้ที�  ระบบทะเบยีนนักศกึษา ซึ�งระบบงานดงักล่าวไดม้กีารพัฒนาการใชง้านตามความตอ้งการ
ของผูใ้ชง้านมาอยา่งตอ่เนื�อง และกา้วทนัตอ่การเปลี�ยนแปลงอยา่งกา้วกระโดดของเทคโนโลยดีจิทิลัที�มผีลตอ่
การดําเนนิชวีติทกุดา้น (Digital disruption)ในปัจจุบนั ดงันั �น เพื�อใหก้ารพัฒนาระบบสารสนเทศที�ใชใ้นการ
ปฏบิตังิานของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ประกอบดว้ย ระบบบญัช ีระบบการเงนิ ระบบการพัสด ุระบบบคุลากร และ
ระบบการจัดการศกึษา เชื�อมโยงระบบขอ้มูลเขา้ถงึ รองรับตอ่การปฏบิตังิานและเป็นแหล่งขอ้มูลที�ใชใ้นการ
ตดัสนิใจของผูบ้รหิารทกุระดบัอยา่งมปีระสทิธภิาพ มหาวทิยาลัยจงึมคีวามจําเป็นตอ้งดําเนนิการจัดจา้งที�
ปรกึษาจัดการและบรหิาร โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศงานบรหิารจัดการของ มหาวทิยาลัยขอนแกน่

• ฝ่ายบรหิาร

6 พัฒนาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื�อวางแผนการตลาด เชน่ 
การเรยีนรูต้ลอดชวีติ การรับเขา้นักศกึษาและบคุลากร 
ศษิยเ์กา่สมัพันธ ์เป็นตน้

(1) จํานวนระบบ Business Intelligence 
เพื�อสนับสนุนการวางแผนและการบรหิาร
จัดการ

2 2    มหาวทิยาลัย โดยฝ่ายพัฒนามหาวทิยาลัยดจิติลั ไดด้ําเนนิการการวางแผนหรอืการบรหิารจัดการตา่ง ๆ ดา้น
การรับบคุคลเขา้ศกึษา ซึ�งจําเป็นตอ้งมกีารวเิคราะหข์อ้มูล ที�เกี�ยวขอ้งกบัผูส้นใจที�จะเขา้ศกึษาใน
มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ซึ�งประกอบดว้ย ภูมลํิาเนาของนักศกึษา โรงเรยีน ความสามารถดา้นวชิาการ 
ความสามารถพเิศษ ฐานะทางครอบครัว เป็นอาท ิเพื�อใชใ้นการบรหิารจัดการตลาดเชงิรุกได ้การจัดทําขอ้มูล
จงึมคีวามสําคญัเป็นอยา่งยิ�ง
 ระบบฐานขอ้มูล และ BI 2 ระบบ ประกอบดว้ย
1) BI ขอ้มูลนักศกึษารายโรงเรยีน จังหวดั และภูมภิาค
2) BI คะแนนการรับเขา้นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจําแนกตามวธิกีารรับเขา้ศกึษา

• ฝ่ายพัฒนา
มหาวทิยาลัย
ดจิทิลั

4.00

(2) รอ้ยละของนักศกึษาใหม่นอกภูมภิาค
เพิ�มขึ�น เทยีบกบัปี 2561

เพิ�มขึ�นรอ้ยละ
 1

ลดลงรอ้ยละ 
1.02

รอ้ยละของนักศกึษาใหม่นอกภูมภิาคเพิ�มขึ�น เทยีบกบัปี 2561 ลดลงรอ้ยละ 1.02 
ปีการศกึษา 2561 จํานวนนักศกึษาใหม่นอกภูมภิาค 284 จํานวนนักศกึษาใหม่ทั �งหมด  7,367 คดิเป็นรอ้ยละ 
3.86
ปีการศกึษา 2562 จํานวนนักศกึษาใหม่นอกภูมภิาค 236 จํานวนนักศกึษาใหม่ทั �งหมด  8,327 คดิเป็นรอ้ยละ 
2.83

• สํานักบรหิาร
และพัฒนา
วชิาการ

3.00

(3) รอ้ยละของผูเ้รยีนในระบบเรยีนรู ้
ตลอดชวีติเพิ�มขึ�น

-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 : ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล 55



โครงการ/กจิกรรม Key Rult

การประเมนิ
ตนเอง

โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key sult) คา่เป้าหมาย
ผลงานตาม
คา่เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการดําเนนิงาน
( ระหวา่งวนัที� 6 กมุภาพันธ ์2562 - 30 กนัยายน 2562) ผูร้บัผดิชอบ

7 พัฒนาหลักสตูรออนไลนเ์พื�อตอบสนองการเรยีนรูท้กุชว่งวยั • จํานวนรายวชิาหรอืหลักสตูรออนไลน์ 1 7 • บณัฑติวทิยาลัย ไดด้ําเนนิพัฒนาหลักสตูรออนไลน ์จํานวน 7 หลักสตูร ดงันี�
1) การนําเสนอผลงานวจิัย : บรรยายและโปสเตอร ์(ทางวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละทางวทิยาศาสตรส์ขุภาพ)
2) การออกแบบวางแผนและการเขยีนเคา้โครงการวจิัย (ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและทาง
วทิยาศาสตรส์ขุภาพ)
3) องคป์ระกอบและรูปแบบวทิยานพินธ์
4) การออกแบบการวจิัยแบบผสานวธิ ี(MixedMethod Research)
5) วธิกีารจัดการความเครยีด (Coping with Stress)
6) การออกแบบสอบถาม (QuestonnaireDesign)
7) หลักสตูรการวเิคราะหข์อ้มูลวจิัยเชงิคณุภาพ (Analyzing Qualitative Data)

• คณะ/
หน่วยงาน

5.00

ระดบัความสําเร็จของโครงการ
จํานวน 7 

โครงการ =
4.14

รอ้ยละ = 82.86

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 : ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล 56



โครงการ/กจิกรรม Key Rult

กลยทุธท์ ี� 1 การสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืกบัสถาบนัในตา่งประเทศเพื�อยกระดบัดา้นการศกึษา วจิยั และบรกิาร (Global networking)

1 สรา้งความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลัยที�อยูใ่นอนัดบั 1 ใน 400
 ของโลกเพื�อยกระดบัมหาวทิยาลัยขอนแกน่ (Strategic 
MOU)

• จํานวนกจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการ
ตาม MOU กบัมหาวทิยาลัยที�อยูใ่นอนัดบั
1 ใน 400 ของโลก

35 43    มหาวทิยาลัย โดยฝ่ายการตา่งประเทศ ไดด้ําเนนิการสรา้งความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลัยที�อยูใ่นอนัดบั 1 ใน 
400 ของโลกเพื�อยกระดบัมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ซึ�งมจํีานวนกจิกรรม/โครงการที�ดําเนนิการตาม MOU กบั
มหาวทิยาลัย จํานวน 40 มหาวทิยาลัย 

   และคณะเภสชัศาสตรไ์ดจ้ัดทําขอ้ตกลง MOU กบั สถาบนัที�อยูใ่นอนัดบั 1 ใน 400 
จํานวน 3 MOU ตอ่ปี ดงันี�
1) โครงการความร่วมมอืการจัดทําขอ้ตกลง (MOU) ดา้นการเรยีนการสอนและการวจิัย ระหวา◌ง่คณะเภสชั
ศาสตร ์ร่วมกบัสถาบนัในตา่งประเทศ
ผลการดําเนนิการการจัดทําตกลงดา้นการจัดการเรยีนการสอนและการวจิัยร่วมกบัสถาบนัในตา่งประเทศที�ตดิ
อนัดบั 1 – 400 Word Ranking จํานวน 3 ฉบบั ประกอบดว้ย
1) ขอ้ตกลง Exchange of student/staff, research cooperation Keio University, สถาบนั Faculty of
Pharmacy ประเทศญี�ปุ่ น ระหวา่ง วนัที� 4 ธนัวาคม 2557 – วนัที� 3 ธนัวาคม 2562  อนัดบั QS Ranging ที� 
198
2) ขอ้ตกลง Agreement in Academic Cooperation และ Agreement in Student Exchange สถาบนั
Kyushu University, Faculty of Pharmaceutical Sciences ประเทศญี�ปุ่ น ระหวา่ง วนัที� 31 พฤษภาคม 2561
– วนัที� 30 พฤษภาคม 2566 อนัดบั QS Ranging ที� 126

3) ขอ้ตกลง Exchange of student สถาบนั Institute of Technology Bandung (ITB), School of
Pharmacy ประเทศอนิโดนเีชยี ระหวา่ง วนัที� 20 กมุภาพันธ ์2562 – วนัที� 19 กมุภาพันธ ์2567อนัดบั QS

� 

• ฝ่ายการ
ตา่งประเทศ

• คณะ/
หน่วยงาน

5.00

กลยทุธท์ ี� 2 การดําเนนิการเพื�อการจดัอนัดบั World University Ranking ที�สงูข ึ�น

2 เพิ�มคะแนนการสํารวจ (Survey data) ของสถาบนัจัดอนัดบั • ผลการจัดอนัดบัของมข. โดยการจัด
อนัดบัของ THE หรอื QS Ranking หรอื
Academic Ranking อื�นๆ

อนัดบั 6 ของ
ประเทศ 165
 ของเอเชยี
และ 
800-1,000
ของโลก

อนัดบั 6 ของ
ประเทศ 148
 ของเอเชยี 
และ 
800-1,000
ของโลก

   มหาวทิยาลัย ไดร้ับการจัดอนัดบั โดย THE หรอื QS Ranking หรอื Academic Ranking 
พบวา่ มหาวทิยาลัยขอนแกน่อยูอ่นัดบั 6 ของประเทศ 148 ของเอเชยี และ 800-1,000 ของโลก

• ฝ่ายการ
ตา่งประเทศ

5.00

การประเมนิ
ตนเอง

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี� 9 : การนํามหาวทิยาลยัสูค่วามเป็นนานาชาต ิ(Internationalization)
เกณฑก์ารประเมนิระดบัความสําเร็จของโครงการ

ระดบั 5   หมายถงึ   ดําเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนที�กําหนด

ระดบั 4   หมายถงึ   ดําเนนิการไดต้ามแผน

ระดบั 3   หมายถงึ   ดําเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย

ระดบั 2   หมายถงึ   เริ�มดําเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก

ระดบั 1   หมายถงึ   ยงัไม่ไดด้ําเนนิการ

โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key sult) คา่เป้าหมาย
ผลงานตาม
คา่เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการดําเนนิงาน
( ระหวา่งวนัที� 6 กมุภาพันธ ์2562 - 30 กนัยายน 2562) ผูร้บัผดิชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 : การนํามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ 57



โครงการ/กจิกรรม Key Rult

การประเมนิ
ตนเองโครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key sult) คา่เป้าหมาย

ผลงานตาม
คา่เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการดําเนนิงาน
( ระหวา่งวนัที� 6 กมุภาพันธ ์2562 - 30 กนัยายน 2562) ผูร้บัผดิชอบ

3 เพิ�มศกัยภาพของมหาวทิยาลัยโดยการยกระดบังานวจิัยที�
มคีวามร่วมมอืกบัมหาวทิยาลัยระดบัโลก เพื�อยกระดบัการ
อา้งองิ (Citation)

• จํานวนสาขาวชิาของมข. ไดร้ับการจัด
อนัดบัโดยการจัดอนัดบัของ THE หรอื
QS Ranking หรอื Academic Ranking
อื�นๆ

1 4    สาขาวชิาของมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ที�ไดร้ับการจัดอนัดบัโดยการจัดอนัดบัของ QS Ranking ปี 2019 
จํานวน 4 สาขาวชิา ไดแ้ก่
1) Agriculture & Forestry #201-550
2) Medicine #401-450
3) Biological Sciences #401-450
4) Life Sciences and Medicine #451-500
กจิกรรมร่วมกบัมหาวทิยาลัยระดบัโลก
1) โครงการ  KKU mHealth ร่วมกบั Massachusetts Institute of Technology (MIT) and Harvard Medical
School (HMS) ประเทศสหรัฐอเมรกิา ระหวา่งวนัที� 9 - 13 มกราคม 2560

2) โครงการสง่เสรมิและสนับสนุนการดําเนนิการจัดกจิกรรมโครงการนวตักรรมการดแูลผูส้งูอายทุี�ไม่สามารถ
ดแูลตวัเอง ภายใตห้ัวขอ้ “KKU Datathon” ร่วมกบั  Massachusetts Institute of Technology (MIT) and
Harvard Medical School (HMS) ประเทศสหรัฐอเมรกิา ระหวา่งวนัที� 16  - 18  กนัยายน  2561
3) โครงการประชมุวชิาการนานาชาต ิHead and Neck Oncology ร่วมกบั Massachusetts General Hospital
(MGH), Harvard Medical School ประเทศสหรัฐอเมรกิา ระหวา่งวนัที� 7-8 พฤศจกิายน 2562

• ฝ่ายการ
ตา่งประเทศ

5.00

กลยทุธท์ ี� 3 สรา้งความรว่มมอืและการพฒันารว่มกนักบัประเทศในภมูภิาคอาเซยีน ท ั�งดา้นการเรยีนการสอน การวจิยั การบรกิารวชิาการรวมถงึการรว่มสรา้งนวตักรรม

4 สรา้งความร่วมมอืและการพัฒนาร่วมกนักบัภูมภิาค
อาเซยีนและมหาวทิยาลัยในตา่งประเทศ โดยเนน้
มหาวทิยาลัยที�ตดิอนัดบัโลก และมหาวทิยาลัยในประเทศ
ใกลเ้คยีง

• รอ้ยละของจํานวนนักศกึษาตา่งชาติ
แบบ Degree(Full-time) ทั �งระดบั ป.ตร ี
และระดบับณัฑติศกึษาที�เพิ�มขึ�น จากปี
2561 (E)

2.50 3.23    มหาวทิยาลัย ไดก้ําหนดแผนยทุธศาสตรก์ารบรหิารมหาวทิยาลัยขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566 ไดก้ําหนดกล
ยทุธด์า้นการนํามหาวทิยาลัยสูค่วามเป็นนานาชาต ิ(Internationalization) ที�จะสง่เสรมิใหม้หาวทิยาลัย
สามารถพัฒนาดา้นการจัดการศกึษา การวจิัย และการบรกิารใหม้คีวามกา้วหนา้อยา่งกา้วกระโดด รวมทั �งจะชว่ย
ใหม้หาวทิยาลัยขอนแกน่เป็นที�รูจ้ักในสงัคมนานาชาตซิ ึ�งจะสง่ผลดตีอ่การจัดอนัดบัของมหาวทิยาลัย (World 
University Ranking) ดงันั �น เพื�อสง่เสรมิใหม้หาวทิยาลัยขอนแกน่บรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค ์จงึได ้
รวบรวมขอ้มูลจํานวนนักศกึษาตา่งชาตเิต็มเวลา (Full time) ทั �งในระดบัปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศกึษา ซึ�งมี
จํานวนนักศกึษาตา่งชาตเิต็มเวลา ดงันี�
1) ปี 2561 ม ีนศ. ตา่งชาตเิต็มเวลา 588 คน
2) ปี 2562 ม ีนศ. ตา่งชาตเิต็มเวลา 607 คน
เพิ�มขึ�น 19 คน  คดิเป็นเพิ�มข ึ�นรอ้ย 3.23

• ฝ่ายการ
ตา่งประเทศ
• กองการ
ตา่งประเทศ

5.00

กลยทุธท์ ี� 4 สรา้งความเป็นนานาชาตทิ ั�งดา้นบคุลากร นกัศกึษา และสภาพแวดลอ้ม (Environment)

5 สนับสนุนทนุการแลกเปลี�ยนนักศกึษา ทั �งสว่นที�ออกไป
ศกึษาตอ่ และสว่นที�เขา้มาศกึษาตอ่ใน
มหาวทิยาลัยขอนแกน่ (Outbound & Inbound 
exchange fund)

• รอ้ยละของจํานวนนักศกึษาตา่งชาติ
แบบ non-degree ทั �ง Outbound และ
Inbound ระดบั ป.ตรแีละระดบั
บณัฑติศกึษา ที�เพิ�มขึ�นจากปี 2561

5 11.33%    มหาวทิยาลัย โดยฝ่ายการตา่งประเทศไดส้นับสนุนทนุการแลกเปลี�ยนนักศกึษาทั �งสว่นที�ออกไปศกึษาตอ่ 
และสว่นที�เขา้มาศกึษาตอ่ในมหาวทิยาลัยขอนแกน่ มผีลการดําเนนิการ ดงันี�
1) เขา้ร่วมนทิรรศการการศกึษา ณ ตา่งประเทศ เพื�อประชาสมัพันธม์หาวทิยาลัยขอนแกน่ใหเ้ป็นที�รูจ้ักในระดบั
นานาชาต ิไดแ้กT่hai Education Fair Myanmar 2019 ณ กรุง Yanggon และ Mondalay ระหวา่งวนัที� 26 -
28 พฤษภาคม 2562 และ Thai Education Fair 2019 ณ กรุงกาฐมาณฑ ุประเทศเนปาล ระหวา่งวนัที� 15-18
สงิหาคม 2562
2) ทนุแลกเปลี�ยนนักศกึษาตา่งชาต  แลกเปลี�ยนภายใจ ้MOU  สหกจิศกึษา
3) จํานวนนักศกึษา แบบ Non-Degree 

- Inbound (นักศกึษาตา่งชาตทิี�มาศกึษาในมหาวทิยาลัยขอนแกน่ โดยไม่ไดร้ับปรญิญาจาก
มหาวทิยาลัยขอนแกน่) : 1,467 คน

- Outbound (นักศกึษามหาวทิยาลัยขอนแกน่ที�เดนิทางไปแลกเปลี�ยน ณ ตา่งประเทศ โดยไม่ไดร้ับ
ปรญิญาจากมหาวทิยาลัยในตา่งประเทศ): 783 คน

• ฝ่ายการ
ตา่งประเทศ

5.00

 ระดบัความสําเร็จของโครงการ จํานวน 5 
โครงการ =

5.00

รอ้ยละ = 100.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 : การนํามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ 58



โครงการ/กจิกรรม Key Rult

กลยทุธท์ ี� 1 วางระบบการบรหิารจดัการดว้ยหลกัธรรมาภบิาล ใหเ้กดิท ั�วท ั�งมหาวทิยาลยั (Good Governance for all Units)

6 1 การดําเนนิการดว้ยตนเองและการเป็นตวัอยา่งในการนํา
หลักการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐมาใชใ้นการบรหิารงาน
ของอธกิารบดี

• ผลการประเมนิคณุลักษณะของ
อธกิารบด ี(มคีวามโปร่งใส พรอ้มรับการ
ตรวจสอบ)

4 - ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่มกีารประเมนิคณุลักษณะของอธกิารบดี ไม่มกีารประเมนิ

2 นําหลักการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนนิการของหน่วยงานภาครัฐมาใชใ้นการบรหิารงานทั�ว
ทั �งมหาวทิยาลัย

• ผลการประเมนิคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนนิงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ITA โดยสํานักงาน ป.ป.ช.

80 86.62    มหาวทิยาลัย ไดจ้ัดทําแผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยจัดทําขึ�นบนพื�นฐานหลักการที�สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรว์า่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติภาครัฐ ระยะที� 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนยทุธศาสตรก์ารบรหิารมหาวทิยาลัยขอนแกน่ 
พ.ศ.2559 – 2562 และแผนปฏบิตักิารประจําปี พ.ศ. 2562 มหาวทิยาลัยขอนแกน่ รวมทั �งพจิารณาผลการ
ดําเนนิงานในปีงบประมาณที�ผา่นมาอนัเกี�ยวขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ ของ
มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ซึ�งมหาวทิยาลัยขอนแกน่ไดก้ําหนดมาตรการและแนวทางปฏบิตัจิากสถานการณ์ที�
เกดิขึ�น ปัญหาอปุสรรคและผลกระทบที�อาจเกดิขึ�นในอนาคตเกี�ยวกบัการปฏบิตังิานตามหลักธรรมาภบิาลและ
การป้องกนัปราบปรามการทจุรติ
   และจัดประชมุเพื�อชี�แจง และจัดเตรยีมขอ้มูล กําหนดผูร้ับผดิชอบการดําเนนิงานดา้นตา่งๆ ในการประเมนิ
คณุธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื�อวนัที� 19 มนีาคม 2562 
   ซึ�งมหาวทิยาลัยขอนแกน่ไดผ้ลการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ITA โดยสํานักงาน ป.ป.ช. = 86.62

• อธกิารบดี 5.00

ระดบัความสําเร็จของโครงการ
จํานวน 2 

โครงการ =
5.00

รอ้ยละ = 100.00

การประเมนิ
ตนเอง

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี� 10 : การบรหิารโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล (Good Governance)
เกณฑก์ารประเมนิระดบัความสําเร็จของโครงการ

ระดบั 5   หมายถงึ   ดําเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนที�กําหนด

ระดบั 4   หมายถงึ   ดําเนนิการไดต้ามแผน

ระดบั 3   หมายถงึ   ดําเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย

ระดบั 2   หมายถงึ   เริ�มดําเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก

ระดบั 1   หมายถงึ   ยงัไม่ไดด้ําเนนิการ

โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key sult) คา่เป้าหมาย
ผลงานตาม
คา่เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการดําเนนิงาน
( ระหวา่งวนัที� 6 กมุภาพันธ ์2562 - 30 กนัยายน 2562) ผูร้บัผดิชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 : การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 59



โครงการ/กจิกรรม Key Rult

กลยทุธท์ ี� 1 จดัทําโครงการขนาดใหญร่ว่มกนัระหวา่งคณะ

1 โครงการศนูยก์ลางบรกิารทางการแพทย ์(Medical hub) • จัดหาผูร้ับจา้งกอ่สรา้งอาคาร และลง
นามสญัญากอ่สรา้ง

ภายใน 30 
กนัยายน 2562

อยูร่ะหวา่ง
การอทุธรณ์
และผลการ

พจิารณาจาก
กรมบญัชกีลาง

   มหาวทิยาลัย ไดด้ําเนนิโครงการศนูยก์ลางบรกิารทางการแพทย ์ชณะนี�อยูใ่นขั �นตอนการจัดทําร่างขอบเขต
งานและเผยแพร่เพื�อรับฟังความคดิเห็นจากผูป้ระกอบการ มกีารวจิารณ์เกี�ยวกบัเนื�อหาของร่างขอบเขตงาน 
และคณะกรรมการร่างขอบเขตงานไดป้ระชมุหารอืพรอ้มปรับปรุงร่างขอบเขตงานใหม้คีวามเหมาะสม จํานวน
ทั �งส ิ�น 3 ครั �ง สง่ผลใหใ้ชร้ะยะเวลาในการดําเนนิการชว่งเผยแพร่ร่างขอบเขตงานเพิ�มขึ�น จงึจําเป็นตอ้งมกีาร
ปรับแผนการดําเนนิการในสว่นขั �นตอนที�เหลอืใหม้คีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการดําเนนิการจรงิ ตั �งแต่
ขั �นตอนการประกาศเชญิชวนจนถงึสิ�นสดุกระบวนการจัดจา้งและทําสญัญา

• ฝ่ายบรหิาร 4.00

2 โครงการฟารม์อจัฉรยิะ (Smart farming) • จํานวนโครงการดา้นเกษตรอจัฉรยิะที�มี
การบรูณาการคณะวชิาจนเกดิการ
ดําเนนิงานในรูปแบบวสิาหกจิ

1 3    มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ไดด้ําเนนิโครงการฟารม์อจัฉรยิะ จํานวน 3 โครงการ ดงันี�
1) โครงการวจิัยโรงเรอืนเลี�ยงไกไ่ขอ่จัฉรยิะ Smart Farm เป็นการยกระดบัโรงเรอืนเลี�ยงไกไ่ขเ่ดมิ โดยผสาน
เทคโนโลย ีIOT, Big Data, Image Processing เขา้มาประยกุตใ์ช ้ในดา้นการเลี�ยงและดา้นการบรหิารจัดการ
โรงเรอืน สามารถ monitor ผลการเลี�ยงได ้real time แจง้สถานะระบบสิ�งแวดลอ้มของโรงเรอืนไดท้ั �งหมด ไม่
วา่จะเป็นอณุหภูม ิความชื�น ความเร็วลม แสงสวา่ง ระบบอาหาร นํ�าและไฟฟ้า สามารถแสดงตน้ทนุกําไรของไข่
เบื�องตน้ไดท้นัท ีภายในบรรจุไกไ่ข ่20,000 ตวั โดยมเีป้าหมายเพื�อเพิ�มประสทิธภิาพและลดตน้ทนุการผลติไข่
 ซึ�งเป็นการตดิอาวธุใหฟ้ารม์ไกไ่ขข่องมหาวทิยาลัยใหสู้ย่คุดจิติลัที�แทจ้รงิ ยกใหเ้ป็นโรงเรอืนเลี�ยงไกไ่ขท่ี�
ทนัสมัยอนัดบัตน้ ๆ ของระดบัสถาบนัการศกึษาประเทศไทย ตลอดจนเป็นสถานที�สําหรับเรยีนรู ้และฝึกฝนการ
ใชเ้ทคโนโลย ี4.0 ใหก้บับคุลากรทั �งภายในมหาวทิยาลัยและบคุคลภายนอกที�สนใจ ซึ�งผลงานวจิัยและการ
ผลตินวตักรรมดา้นเกษตรกรรม ร่วมระหวา่ง ซพีเีอฟ กบั มหาวทิยาลัยขอนแกน่ (คณะเกษตรศาสตร)์ ครั �งแรก
ของประเทศไทย 
2) ระบบโรงงานพชื (Plant factory) โดยใชเ้เสง
3) โครงการปลูกพชืผกัไฮโดรโปนกิในโรงพลาสตกิ เพื�อผลติอาหารปลอดภัย

• ฝ่ายวจิัยและ
บรกิารวชิาการ

5.00



การประเมนิ

ตนเอง

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี� 11 : เสรมิสรา้งความรว่มมอืเพื�อการพฒันา (Collaboration/Coordination Projects)
เกณฑก์ารประเมนิระดบัความสําเร็จของโครงการ

ระดบั 5   หมายถงึ   ดําเนนิการไดก้า้วหนา้/ดกีวา่แผนที�กําหนด

ระดบั 4   หมายถงึ   ดําเนนิการไดต้ามแผน

ระดบั 3   หมายถงึ   ดําเนนิการไดบ้างสว่น/ชา้กวา่แผนเล็กนอ้ย

ระดบั 2   หมายถงึ   เริ�มดําเนนิการ/ชา้กวา่แผนมาก

ระดบั 1   หมายถงึ   ยงัไม่ไดด้ําเนนิการ

โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key sult) คา่เป้าหมาย
ผลงานตาม
คา่เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการดําเนนิงาน
( ระหวา่งวนัที� 6 กมุภาพันธ ์2562 - 30 กนัยายน 2562) ผูร้บัผดิชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  11 : เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนา 60



โครงการ/กจิกรรม Key Rult



การประเมนิ

ตนเอง
โครงการ/กจิกรรม/ผลลพัธ ์(Key sult) คา่เป้าหมาย

ผลงานตาม
คา่เป้าหมาย

รายละเอยีดผลการดําเนนิงาน
( ระหวา่งวนัที� 6 กมุภาพันธ ์2562 - 30 กนัยายน 2562) ผูร้บัผดิชอบ

3 โครงการศลิปวฒันธรรมเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์และชมุชน
สมัพันธ์

• จํานวนกจิกรรมการเรยีน การสอน การ
ทํางานวจิัยและการบรหิารวชิาการร่วมกนั

1 (คณะ
ศลิปกรรม 4 
โครงการ)

   คณะศลิปกรรมศาสตรไ์ดด้ําเนนิโครงการดา้นศลิปวฒันธรรม จํานวน 4 โครงการ ดงันี�
1) โครงการ“มหกรรมละครและการแสดงร่วมสมัยไทย-อาเซยีน จัดขึ�นเมื�อระหวา่งวนัที� 20-22 มถิุนายน 2562
 ณ อาคารปฏบิตักิารศลิปะการแสดง และโรงละครคณะศลิปกรรมศาสตร ์โดยมวีตัถุประสงค ์เพื�อกระตุน้ใหเ้กดิ
การเผยแพร่ผลงานและความรูท้างดา้นศลิปะการแสดงร่วมสมัยสูช่มุชนใหเ้ป็นที�ประจักษ์อยา่งกวา้งขวางและ
สรา้งเครอืขา่ยทางดา้นศลิปะการแสดงร่วมสมัยในภูมภิาคและพัฒนาสูก่ารเป็นศนูยก์ลางทางดา้นศาสตร์
ศลิปะการแสดงร่วมสมัยในภูมภิาค
2) โครงการประชมุวชิาการระดบัชาต ิศลิปกรรมวจิัยครั �งที�  มวีตัถุประสงคเ์พื�อจัดเวทนํีาเสนอผลการวจิัย 
ผลงานวทิยานพินธ ์ผลงานสรา้งสรรค ์ของนักวจิัยนักวชิาการ คณาจารย ์นสิตินักศกึษา และผูท้ ี�สนใจ อนัจะ
นําไปสูก่ารพัฒนาคณุภาพการวจิัย การเรยีนการสอน การบรกิารวชิาการเพื�อชมุชน สงัคม และประเทศชาต ิ       
3) โครงการถนนศลิปะ (Art Lane) มวีตัถุประสงคเ์พื�อเป็นเวทแีละพื�นที�ในการแสดงผลงานของนักศกึษา นักคดิ
 นักสรา้งสรรค ์ที�ผา่นการศกึษาวจิัย บรูณาการองคค์วามรูด้า้นศลิปกรรม
4) โครงการความร่วมมอืทางวชิาการร่วมกบัเรอืนจํากลางขอนแกน่

• คณะ/
หน่วยงาน

5.00

4 โครงการเมอืงอจัฉรยิะ (Smart City) • จํานวนนวตักรรมที�สามารถบรกิาร
ประชาชนผา่นระบบ Smart City 
Application

3 13    มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ไดด้ําเนนิการดา้น smart city โดยมรีะบบควบคมุกลางดแูลภาพรวมทั �งความปลอดภัย
 สขุภาพ และสิ�งแวดลอ้ม ผา่นระบบ CCTV Drone และมกีารสรา้งระบบ Application เพื�อรองรับ smart city 
ดงันี�
พัฒนานวตักรรมที�สามารถบรกิารประชาชนผา่นระบบ Smart City Application
1) KAN (Khon Kaen Mobile Application for New Innovations) Mobile App 
2) KAN Kios Web App
3) Emergency Crowdsourcing 
4) Smart Trash Tracking System
5) Smart Parking System
6) Flood Warning System
7) Dust 2.5 Monitoring system
8) Khon Kaen BIM (Building Information Modelling
9) CCTV Analytics
10) Smart Parking Solar Roof Top monitoring
11) Hazardous Waste Management  Web App
12) Connect Home Mobile App
13) Connect Health Web App

• ฝ่าย
นวตักรรมและ
วสิาหกจิ

5.00

 

ระดบัความสําเร็จของโครงการ จํานวน 4 
โครงการ =

4.75

รอ้ยละ = 95.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  11 : เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนา 61



บรรณาธิการ

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี

คณะผูจัดทํา

ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน รองอธิการบดีฝายบริหาร

รศ.ดร.ไมตรี อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายการศึกษา

ศ.ดร.ธิดารัตน บุญมาศ รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

ผศ.ดร.เดนพงษ สุดภักดี รองอธิการบดีฝายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล

ศ.ดร.มนตชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ

รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย

ผศ.อาวุธ ยิ้มแต รองอธิการบดีฝายโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม

รศ.ดร.นิยม วงศพงษคํา รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล

อ.ศิรประภา บํารุงกิจ ผูชวยอธิการบดีฝายการบริหารทรัพยสิน

ผศ.ณัฐพัชญ อนันตธีระกุล ผูชวยอธิการบดีฝายการศึกษา

ผศ.ดร.พิพัธน เรืองแสง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล

ผศ.นรินทร จันทรศรี ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย

ผศ.ดร.ปยะวัชร ฝอยทอง ผูชวยอธิการบดีฝายโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม

ผศ.ดร.สมพงษ สิทธิพรหม ผูชวยอธิการบดีฝายรักษาความปลอดภัย

ผศ. นพ.ศักดา วราอัศวปติ ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ

นางณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ

ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ

ดร. กิตติสันต ศรีรักษา ผูชวยอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค

ผศ.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผูชวยอธิการบดีฝายการตางประเทศ

ผศ.ดร.ภัทรวิทย พลพินิจ ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล

ผูชวยบรรณาธิการ

นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร

นางภัทรวดี พลไพรสรรพ หัวหนางานแผนและประเมินผล กองยุทธศาสตร

นายอนุพล มุมทอง กองยุทธศาสตร

นายธนพล เลิศจตุรานนท กองยุทธศาสตร

ออกแบบปก

นายธนพล เลิศจตุรานนท

รายงานการติดตามงาน Program Monitoring Report 

ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2562

รอบ 8 เดือน ระหวางวันที่ 6 กุมภาพันธ - 30 กันยายน 2562


