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ค ำอธิบำยผลลัพธ์ตำมวัตถุประสงค์ 
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เอกสำรฉบับนี้ใช้เป็นข้อมูลประกอบ 
แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 

 



ค ำน ำ 
  

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564          
ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยน าแผนฉบับดังกล่าวใช้เป็น
กรอบด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                      
ได้มีการสัมมนาการจัดท าแผนและกลยุทธ์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี) และผู้บริหารส่วนงานและหน่วยงาน                   
ซึ่ งมีการประชุมเพ่ือรับฟัง เสนอข้อคิดเห็น เสนอแนะต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย                            
และมหาวิทยาลัยได้น าข้อคิดเห็น เสนอแนะต่าง  ๆ ไปปรับปรุงกลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการ                         
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้มีความสอดคล้องตามสภาวการณ์ปัจจุบันและในอนาคต 

สำระส ำคัญของเอกสำรฉบับบนี้ ประกอบด้วย เนื้อหำ 2 ส่วน คือ 
ส่ วนที่  1  ค ำ อธิ บ ำ ยผลลั พธ์ ต ำม วั ตถุ ป ร ะส งค์ (OKR :  Objective and Key Result)                              

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 มหำวิทยำลัยขอนแก่น โดยเป็นรายละเอียดความหมาย วิธีการประเมิน
ความส าเร็จ ข้อมูลที่ต้องรายงาน จ านวน 70 OKR 

ส่วนที่ 2 (ภำคผนวก) แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
โดยเป็นรายละเอียดเฉพาะแผนงาน/โครงการ และผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR : Objective and Key 
Result) ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 11 ด้าน 
 มหาวิทยาลัยหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ และสามารถสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับทิศทางการบริหารให้กับผู้เกี่ยวข้อง ในอันที่จะรวมพลังขับเคลื่อนพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ต่อไป 
 
 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
           



สารบัญ 
 

ค าน า  
สารบัญ  
ค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (Objective and Key Result : OKR)                         
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1 

 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปรับเปลี่ยนการจดัการศึกษา (Education Transformation) 2-16 

OKR-1 : จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดกระบวนการเรียนรูต้ามกระบวนทัศน์ใหม่ 2 
OKR-2 : จ านวนหน่วยผลติ Production (สะสม) 4 
OKR-3 : จ านวนหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต 5 
OKR-4 : จ านวนผู้ใช้บริการ (คน) ในโครงการจัดตั้งระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) 6 
OKR-5 : จ านวนหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของสังคม (สะสม) 7 
OKR-6 : จ านวนหลักสูตรใน KKU Academy 8 
OKR-7 : ร้อยละของนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาที่ไดร้ับทุนสนับสนนุจากภายนอกที่สอดคล้องกับโจทย์ 

การพัฒนาประเทศ 
9 

OKR-8 : ร้อยละหลักสตูรที่มีคณุภาพหรือศักยภาพสูงในการพัฒนาตามเป้าหมายของประเทศ 11 
OKR-9 : ร้อยละของนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาไดผ้่านการอบรม Soft skill มากขึ้น 13 
OKR-10 : ร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาต่างชาติและนักศกึษาไทยท่ีมีศักยภาพสูงเพิ่มขึ้น 14 
OKR-11 : ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 15 
OKR-12 : จ านวนนักศึกษา มข. ที่ท ากิจกรรมร่วมกับชาวต่างชาติ หรือสถาบันตา่งประเทศ 16 

 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ปรับเปลี่ยนการท างานวิจัย (Research Transformation) 18-32 

OKR-13 : จ านวนแพลทฟอร์มการวิจัยใหม่ท่ีเป็นทิศทางและความตอ้งการของกระแสโลก 18 
OKR-14 : จ านวนเงินทุนวิจัยหรือร่วมลงทุนในการพัฒนาวิจัยในแพลทฟอร์มใหม่ (ล้านบาท) 19 
OKR-15 : จ านวนโครงการวิจัยในรูปแบบแผนบรูณาการวิจัย Research program/clusters (สะสม) 20 
OKR-16 : จ านวนงบประมาณด้านการวิจัย (พันล้านบาท) 22 
OKR-17 : สัดส่วนของบทความวิจยั ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ในวารสารที่ อยู่ในฐานข้อมลู 

Scopus/ISI web of science ตอ่จ านวนอาจารย์ประจ า 
23 

OKR-18 : ร้อยละของบทความวิจยัที่ได้รับการตีพมิพ์ในระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล Scopus/ISI ทีอ่ยู่ใน 
Quartile 1 

24 

OKR-19 : จ านวนนักวิจัยปริญญาเอกและนักวิจัยหลังปรญิญาเอก (คน) 26 
OKR-20 : จ านวนโครงการความรว่มมือด้านการวจิัยกับหน่วยงานภายนอก 27 
OKR-21 : จ านวนชุมชนและภาคเอกชนท่ีใช้ประโยชน์จากงานวิจัย หรือบริการวิชาการด้านการวิจัย 28 
OKR-22 : จ านวนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการ licensing โดยผู้ประกอบการ (โครงการที่ active) 29 



สารบัญ (ต่อ)  

OKR-23 : รายได้ที่เกิดจากทรัพยส์ินทางปัญญาหรือวิสาหกิจหรือ startupหรือบริษัทท่ีเกิดจากองค์ความรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ร้อยละ) 

30 

OKR-24 : จ านวน Start up ที่ใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ มข. (start up) 31 
OKR-25 : จ านวนการลงทุนหรือรว่มทุนหรือตั้งบริษัทท่ีใช้เทคโนโลย ีองค์ความรู้ ทรัพย์สินทางปัญญาของ  

มหาวิทยาลยั (บริษัท) 
32 

 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource   
  Management Transformation) 

33-39 

OKR-26 : ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 33 
OKR-27 : ร้อยละระดับทักษะด้านสารสนเทศของบุคลากร 34 
OKR-28 : ผลิตภาพของบุคลากร (เงินรายได้) (ลบ./คน) 36 
OKR-29 : ร้อยละของรายจ่ายด้าน บุคลากรต่องบรายจ่ายทั้งหมด 38 
OKR-30 : ร้อยละของบุคลากรทีม่รีะบบการจ้างแบบใหม่ 39 

 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การปรบัเปลี่ยนการบริการวิชาการ (Academic Service Transformation) 40-41 
OKR-31 : จ านวนงบประมาณด้านบริการวิชาการ (ลา้นบาท) 40 
OKR-32 : จ านวนโครงการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อความยั่งยืน (SDG) 41 

 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร (Management Transformation) 42-46 
OKR-33 : ร้อยละของส่วนงาน ที่มีการน าเกณฑร์างวัลคณุภาพแห่งชาติมาใช้ 42 
OKR-34 : ร้อยละความส าเร็จ ของการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ 43 
OKR-35 : ร้อยละของระเบียบท่ีได้รับการทบทวน/ปรับปรุง (สะสม) 44 
OKR-36 : ความคืบหน้าการลงระบบ ERP 45 
OKR-37 : ร้อยละของรายได้ จากการบริหารจัดการทรัพยส์ินต่อรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 46 

 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่าท างาน (Best place to work) 47-50 
OKR-38 : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร (ด้านความปลอดภัยในสถานท่ีท างาน) 47 
OKR-39 : ร้อยละของบุคลากรทีส่อบผ่านทักษะด้านดิจิทัล 48 
OKR-40:  ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร (ด้านสวัสดิการ ค่าตอบแทน) 49 
OKR-41 : ร้อยละความผูกพันของบุคลากร 50 

 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีน่าอยู่ (Great Place to Live) 51-60 
OKR-42 : ผลการจัดอันดับ Green University Ranking (คะแนน) 51 
OKR-43 : จ านวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่า 52 
OKR-44 : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อการจดัสภาพแวดล้อม                                  

(ด้านภูมิทัศน์/สภาพแวดล้อม) 
53 

OKR-45 : จ านวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีส่งเสริมสนับสนุนด้านสุนทรยีภาพ 54 
OKR-46 : จ านวนอาคารที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือรื้อถอนและปรับปรุงพ้ืนท่ี 55 
  



สารบัญ (ต่อ) 
OKR-47 : จ านวนโครงการที่ไดร้ับการปรับปรุงตามแนวทางการพัฒนาให้เป็นเมืองสญัจรอัจฉริยะ หรอื

ได้รับการปรับปรุงตามผลการศึกษา 
56 

OKR-48 : ร้อยละของอุบัติเหตุจราจรที่ลดลง 58 
OKR-49 : ร้อยละของอุบัติการณ์ กรณีของการถูกโจรกรรมลดลง 59 
OKR-50 : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อการจดัการสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 

(ด้านระบบจราจร) 
60 

 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 : ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) 61-66 
OKR-51 : จ านวนบริการด้านดจิิทัลเชิงลึก 61 
OKR-52 : มีระบบสะสมที่ขับเคลือ่นเศรษฐกิจด้วยระบบดิจิทัล (จ านวน startup หรือ ระบบท่ีสนับสนุน 

เศรษฐกิจของเมือง) (สะสม) 
62 

OKR-53 : จ านวนงานสะสมที่ได้รบัการพัฒนาใหม่หรือปรับปรุง (Digital Workflow) 63 
OKR-54 : จ านวนระบบ Business Intelligence 64 
OKR-55 : จ านวนรายวิชาที่ใช้ระบบ LMS เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และใช้ระบบสอบหรือวัดผล

แบบออนไลน ์
65 

OKR-56 : จ านวน Uptime ของระบบส าคญั 66 
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 : การน ามหาวิทยาลยัสู่ความเป็นนานาชาติ (Internationalization) 68-72 

OKR-57 : ร้อยละของจ านวนนักศึกษาต่างชาติแบบ Degree (Full-time) ทั้งระดับ ป.ตรี และระดับ 
         บัณฑิตศึกษาท่ีเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 

68 

OKR-58 : จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการตาม MOU กับมหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับ 1 ใน 400 
ของโลก 

69 

OKR-59 : ผลการจัดอันดับของ มข. โดยการจดัอันดับของ THE หรอื QS Ranking หรือ CWTS Leiden 70 
OKR-60 : จ านวนสาขาวิชาของ มข. ได้รับการจัดอันดับ โดยการจัดอันดับของ THE หรือQS World 

University Ranking หรือ Academic Ranking อื่น ๆ 
71 

OKR-61 : ร้อยละของจ านวนนักศึกษาแบบ non-degree ทั้ง Outbound และ Inbound ระดับ ป.ตรี 
และระดับบณัฑิตศึกษา ท่ีเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 

72 

 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 : การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 74-75 
OKR-62 : ผลการประเมินคณุลักษณะของอธิการบด ี 74 
OKR-63 : ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA                

โดยส านักงาน ป.ป.ช. (ร้อยละ) 
 
 
 
 

 

75 



สารบัญ (ต่อ)  

 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 11 : เสรมิสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนา     
  (Collaboration/Coordination Projects) 

76 
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OKR-01 : จ ำนวนหลักสูตรที่มีกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ตำมกระบวนทัศน์ใหม่  
(New Paradigm Curriculum) 

กำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตุลำคม  2564 ถึง 30 กันยำยน 2565) 

ควำมเชื่อมโยง  : ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 
(แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำร มหำวิทยำลัย พ.ศ. 2563 - 2566) 

ควำมหมำย  : 
• หลักสตูรทีม่กีำรจดักระบวนกำรเรยีนรูต้ำมกระบวนทศันใ์หม ่(New Paradigm Curriculum) หมำยถึง หลักสูตร

ปรับปรุงหรือหลักสูตรใหม่ที่มีกำรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ที่เน้นกำรสอนควำมรู้ (Teaching paradigm) ไปเป็น
กระบวนทัศน์ที่เน้นกำรเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน (Learning paradigm) โดยมี 4 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

1.  กำรออกแบบโครงสร้ำงหลักสูตร (Curriculum Structure Design) ประกอบด้วย 
1.1)   หล ักส ูตรท ี ่ เน ้นกำรบ ูรณำกำรระหว ่ำงสำขำว ิชำ ( Departmental Collaboration for 

Interleaving) เช ่น หลักส ูตรว ิทยำศำสตร์กำรแพทย์และสุขภำพ หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต                       
ของมหำวิทยำลัยขอนแก่น เป็นต้น หรือหลักสูตรที่มีกำรบูรณำกำรข้ำมศำสตร์ (มนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ หรือ
ว ิทยำศำสตร์) เช ่น หลักส ูตรผู ้ประกอบกำรดิจิท ัล ของมหำวิทยำลัยขอนแก่น หลักส ูตรศิลปศำสตรและ                          
วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำนวัตกรรมบูรณำกำร (หลักสูตรนำนำชำติ) ของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  

1.2)  หลักสูตรที่ออกแบบโดยกำรยึดหลัก “กำรเรียนรู้ผ่ำนกำรสะท้อนคิด” จำกประสบกำรณ์ท ำงำน 
(Learning Through Reflection on Working) ที่มีรูปแบบหลำกหลำย โดยกำรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยกำรปฏิบัติงำน
จริง (Experiential learning) เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะอื่นที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของประเทศ เช่น หลักสูตรที่ออกแบบให้สอดคล้องกับนโยบำยเรื่องสหกิจศึกษำบูรณำกำรกับกำรท ำงำน 
(Cooperative and Work-Integrated Education: CWIE)    

2. กำรน ำหลักสูตรไปใช้ (Curriculum Implementation) ควำมส ำเร็จของหลักสูตรอยู่ที ่กำรน ำไปใช้
จัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และเน้นกำร
ปรับเปลี่ยนจำกอำจำรย์เป็นผู้ถ่ำยทอดควำมรู้สู่นักศึกษำ (Transfer knowledge from faculty to students) เป็น
อำจำรย์ที่ช่วยสนับสนนุและส่งเสริมให้นักศึกษำสำมำรถค้นคว้ำหำควำมรู้ด้วยตนเอง (Elicit student discovery and 
construction of knowledge) ซึ่งปัจจุบันมีตัวอย่ำงชั้นเรียนใหม่ๆ ที่สะท้อนกำรน ำหลักสูตรไปใช้ เช่น Flipped 
Classroom, Problem Solving Classroom, Problem- based Learning Classroom, Project- based 
Classroom, Self- study Classroom, Work- based Learning Classroom, Research- based Learning 
Classroom  เป็นต้น 

3.  หลักสูตรที่มีกำรออกแบบกำรพัฒนำผู้สอน (Continuing Faculty Development) เพื่อปรับเปลี่ยน
บทบำทของผู้สอน (Faculty’s Roles) ให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเป็นไปตำมองค์ประกอบ
ข้อ 1 และ ข้อ 2 
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 4.  หลักสูตรทีม่ีกำรออกแบบกำรวัดและประเมินผล ที่เน้นกำรประเมินแต่เพยีงผลลพัธ ์(Assessment of 
Learning) ไปเป็นกำรประเมินที ่เน้นทั ้งกระบวนกำรเรียนรู ้และผลลัพธ์กำรเรียนรู ้ (Assessment as/ of/ for 
Learning: AOF) โดยให้มีควำมสอดคล้องกับสภำพกำรเรียนรู้ที่จัดให้ผู ้เรียน และมีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ
นักศึกษำต่อคุณภำพกำรสอนและสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้รำยบุคคลอย่ำงต่อเนื่อง 
ค ำอธิบำย  :   

• นับจ ำนวนหลักสูตรที่เข้ำองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ 
• หลักสูตรที่มีศักยภำพสูงทั้งเชิงวิชำกำรและวิชำชีพที่ทันต่อควำมต้องกำรในกำรท ำงำนในอุตสำหกรรมใหม่ 

เช่น หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
 
เกณฑ์กำรให้คะแนน  :  

พิจำรณำจำก 

1) จ ำนวนหลักสูตรที่เข้ำองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ 

2) จ ำนวนหลักสูตรที ่ม ีศ ักยภำพสูงทั ้งเช ิงว ิชำกำรและวิชำชีพที ่ท ันต่อควำมต้องกำรในกำรท ำงำนใน                  
อุตสำหกรรมใหม่ เช่น หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 

 
ข้อมูลที่ต้องรำยงำน  : 

1. สรุปภำพรวมกำรจัดหลักสูตรตำมองค์ประกอบของหลักสูตรที่มีกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ตำม กระบวนทัศน์
ใหม่ (New Paradigm curriculum) แบบสรุปประมำณ 1-2 หน้ำกระดำษ A4 แสดงให้เห็นว่ำ หลักสูตรดังกล่ำว
สอดคล้องกับองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบอย่ำงไร 
2. ข้อมูลอื ่น ๆ ที ่หลักสูตรต้องกำรให้มหำวิทยำลัยประชำสัมพันธ์เพื ่อแสดงถึงจุดเด ่นของหลักสูตร               
ตำมกระบวนทัศน์ใหม่ เช่น คลิปวีดีโอ โปสเตอร์ เป็นต้น 
3. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ เพื่อรองรับกำรจัดกำรศึกษำรูปแบบใหม่ 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-02 : จ ำนวน Production House 
กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 

ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่1 กลยทุธท์ี ่1 
(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยั พ.ศ. 2563 - 2566) 

ควำมหมำย  :  
• Production House หมำยถึง หน่วยงำนที่สนับสนุนกำรท ำบทเรียนออนไลน์เต็มทั้งรำยวิชำ โดยมีขั้นตอนกำร

ผลิตงำนจริง กำรออกกองถ่ำยท ำ กำรเก็บภำพ บันทึกเสียง กำรก ำกับภำพ ก ำกับกำรแสดง ให้เป็นไปตำม 
Storyboard เพื่อน ำขึ้นในระบบ LMS ซึ่งอำจเป็นระบบ fully online หรือ online บำงส่วน  

ค ำอธิบำย  :  

 • หน่วย Production House เพื่อกำรพัฒนำหลักสูตรสู่กระบวนทัศน์ใหม่ 
 • ชิ้นงำนที่มีกำรผลิตจำกหน่วย Production House 

 
เกณฑก์ำรใหค้ะแนน  : 

พจิำรณำจำก 
1)   จ ำนวนหน่วย Production House (สะสม) 
2)   จ ำนวนชิน้งำนจำกหน่วย Production House อย่ำงน้อยหน่วยละ 2 ชิน้งำน 

ข้อมลูทีต่อ้งรำยงำน  : 
1.  เอกสำรค ำสั่งแต่งตัง้คณะท ำงำนของหน่วย Production House 
2.  โครงสร้ำงกำรท ำงำนในหน่วย Production House 
3.  ชิ้นงำนที่เกิดขึ้นจำกหน่วย Production House อย่ำงน้อยหน่วยละ 2 ชิน้งำน 
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OKR-03 : จ ำนวนหลักสตูรกำรศกึษำตลอดชวีติ 
กำรเกบ็ข้อมลู : ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถึง 30 กนัยำยน 2565) 
ควำมเชื่อมโยง  : ประเด็นยทุธศำสตร์ที ่1 กลยทุธ์ที ่2 

(แผนยุทธศำสตร์กำรบรหิำร มหำวทิยำลัย พ.ศ. 2563 - 2566) 
ควำมหมำย  :   

•  กำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิต หมำยควำมว่ำ กำรจัดกำรกระบวนกำรทำงกำรศึกษำเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (Lifelong Education) โดยเป็นกำรจัดกำรศึกษำในรูปแบบของกำรศึกษำในระบบ (Formal Education) 
กำรศึกษำนอกระบบ (Non-formal Education) และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ( Informal Education) มุ ่งให้
ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Direction Learning) และสำมำรถพัฒนำตนเองให้ก้ำวทันควำม
เปล ี ่ยนแปลงของสังคม กำรเม ือง และเศรษฐกิจของโลก โดยสำมำรถจัดได้ท ั ้งในร ูปแบบ Degree,                   
Non-Degree หรืออ่ืน ๆ ดังต่อไปนี้    

1) “รำยวิชำ” หมำยควำมว่ำ กระบวนวิชำต่ำง ๆ ที่เปิดสอน 
2) “ชุดวิชำ” หมำยควำมว่ำ กลุ่มของรำยวิชำที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่ให้ควำมรู้เป็นองค์รวม 

หรือมีลักษณะกำรน ำควำมรู้มำบูรณำกำร โดยแต่ละชุดวิชำมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเบ็ดเสร็จในระยะเวลำหนึ่ง 
3) “หลักสูตรฝึกอบรม” หมำยควำมว่ำ หลักสูตรที่คณะจัดบริกำรแก่บุคคลที่สนใจให้มีโอกำสเพิ่มพูนควำมรู้

ทำงวิชำกำรได้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น เพื่อน ำไปพัฒนำงำนและพัฒนำวิชำชีพอันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชำติ 
โดยมีระยะเวลำที่ใช้อบรมตลอดหลักสูตรเทียบเท่ำไม่น้อยกว่ำรำยวิชำที่เปิดสอน ในมหำวิทยำลัยและมีวิธีกำรประเมิน
ฝึกอบรมเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนของมหำวิทยำลัย 
ค ำอธบิำย : •   รำยวิชำ ชุดวิชำและหลักสูตรฝึกอบรมที่จัดกำรศึกษำตลอดชีวิตทั้งในรูปแบบ Degree, Non-Degree  หรืออ่ืน ๆ  

•   ผู้ใช้บริกำรในรำยวิชำ ชุดวิชำ และหลักสูตรฝึกอบรมที่จัดกำรศึกษำตลอดชีวิตทั้งในรูปแบบ Degree, 
Non-Degree หรืออ่ืน ๆ 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนน  : 

พจิำรณำจำก  
1)  จ ำนวนรำยวิชำ ชุดวิชำ และหลักสูตรฝึกอบรมที่จัดกำรศึกษำตลอดชีวิตทั้งในรูปแบบ Degree, Non-Degree หรืออ่ืน ๆ   
2)  จ ำนวนผู้ใชบ้ริกำร 

 
ข้อมลูทีต่อ้งรำยงำน  : 

   1. ชื่อรำยวิชำ ชุดวิชำ และหลักสูตรฝึกอบรมที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต   
   2. รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เช่น Degree, Non-degree หรืออ่ืน ๆ 

3. จ ำนวนผู้ใช้บริกำร 
4. แบบสรุปควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่สะท้อนควำมต้องกำรหลกัสูตรดังกล่ำวในอนำคต 
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OKR-04 : จ ำนวนผู้ใช้บริกำร (คน) ในโครงกำรจัดตั้งระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) 

กำรเกบ็ข้อมลู : ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถึง 30 กนัยำยน 2565) 
ควำมเชื่อมโยง  : ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 

(แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำร มหำวิทยำลัย พ.ศ. 2563 - 2566) 

ควำมหมำย  :  

• ระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) หมำยถึง ระบบกำรจัดเก็บหน่วยกิตส ำหรับกำรศึกษำตลอดชีวิตของ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น เพื่อสะสมหน่วยกิตส ำหรับผู้เรียนที่เข้ำศึกษำ รำยวิชำต่ำง ๆ ในหลักสูตรระยะสั้น 
หลักสูตรฝึกอบรม หรือหลักสูตรระยะยำวในระดับอนุปริญญำ หรือปริญญำตรีของสถำบันอุดมศึกษำที่จัดไว้
ส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำ และที่ได้จำกกำรเทียบโอนในระบบคลังหน่วยกิตโดยจัดให้มีหลักฐำนกำรสะสมหน่วย
กิต อำทิ สมุดสะสมหน่วยกิต แฟ้มสะสมงำนแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ และฝำกในคลังหน่วยกิต   ของ
สถำบันอุดมศึกษำ (ประกำศกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทำงกำร
ด ำเนินงำนระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษำ, 2562) 

• ผู้ใช้บริกำร หมำยถึง ผู้ใช้บริกำรในรำยวิชำ ชุดวิชำ และหลักสูตรฝึกอบรมที่จัดกำรศึกษำตลอดชีวิตทั้งใน
รูปแบบ Degree, Non-Degree หรืออ่ืน ๆ 

ค ำ ค ำอธิบำย :  

• ผู ้ใช้บริกำรในรำยวิชำ ชุดวิชำ และหลักสูตรฝึกอบรมที ่จัดกำรศึกษำตลอดชีวิตทั้งในรูปแบบ Degree,                  
Non - Degree หรืออ่ืน ๆ ที่มีกำรสะสมหน่วยกิตส ำหรับผู้เรียนที่เข้ำศึกษำ  

เกณฑก์ำรใหค้ะแนน  : 

พจิำรณำจำก 
จ ำนวนผู้ใชบ้ริกำรในรำยวชิำ ชดุวิชำ และหลักสูตรฝึกอบรมที่จดักำรศึกษำตลอดชีวิตทั้งในรูปแบบ Degree,              
Non-Degree หรืออ่ืน ๆ ที่มีกำรสะสมหน่วยกิตส ำหรับผู้เรียนทีเ่ข้ำศึกษำ 

ข้อมลูทีต่อ้งรำยงำน  : 

1.   จ ำนวนผู้ใช้บริกำร 
2.   จ ำนวนผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรของกำรศึกษำตลอดชีวิตที่อยู่ในระบบคลงัหน่วยกิต (Credit Bank) 
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มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-05 : จ ำนวนหลกัสตูรใหมต่ำมควำมตอ้งกำรของสงัคม (สะสม) 

กำรเกบ็ข้อมลู : ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถึง 30 กนัยำยน 2565) 

ควำมเชื่อมโยง  : ประเด็นยทุธศำสตร์ที ่1 กลยทุธ์ที ่3  
(แผนยุทธศำสตร์กำรบรหิำร มหำวทิยำลัยขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566) 

ควำมหมำย  : 

• ควำมเข้มแข็งของมหำวิทยำลัย หมำยถึง ควำมเชี่ยวชำญด้ำนต่ำง ๆ ของอำจำรย์ และบุคลำกร ที่สั่งสมมำ
ตลอดห้ำสิบกว่ำปีของมหำวิทยำลัย และปรำกฏออกมำในรูป ศูนย์วิจัยเฉพำะทำง หรือ สถำบันวิจัย 

• โอกำสของประเทศ หมำยถึง เงื่อนไขในระดับประเทศที่จะท ำให้เกิดงำนใหม่ๆ เช่น ควำมก้ำวหน้ำทำง
เทคโนโลยี ประเทศไทยเป็น Hub ทำงด้ำนกำรแพทย์และกำรศึกษำของประชำคมอำเซียน ประเทศไทย
ก ำลังเข้ำสู่สังคมผู้สูงวัย เป็นต้น 

• ควำมต้องกำรของประเทศ ได้แก่ กำรต้องกำรหลุดพ้นจำกกำรมีรำยได้ปำนกลำง ควำมต้องกำร
อุตสำหกรรมใหม่ 12 ประเภท เป็นต้น 

ค ำอธิบำย  :  

• หลักสูตรของมหำวิทยำลัยโดยพิจำรณำจำกควำมเข้มแข็งของมหำวิทยำลัย โอกำส และควำมต้องกำรของ
ประเทศ เช่น (1) หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำผู้ประกอบกำรดิจิทัล (Digital Entrepreneur)  
(2) หลักสูตรปัญญำประดิษฐ์ทำงกำรศึกษำ (AI for Education)   (3) หลักสูตรพัฒนำโรงเรียนผู้สูงวัยเพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะและกำรสร้ำงอำชีพเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ (KKU Elderly School)  (4) หลักสูตร AI in 
Healthcare  (5) หลักสูตร Culinary Arts and Science 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  : 

พิจำรณำจำก 
จ ำนวนหลักสูตรของมหำวิทยำลัยโดยพิจำรณำจำกควำมเข้มแข็งของมหำวิทยำลัย โอกำส และควำมต้องกำรของ
ประเทศ 

ข้อมลูทีต่อ้งรำยงำน  : 

1. ชื่อหลักสูตร สำขำวชิำ และคณะ 
2. ค ำสั่งแต่งตัง้คณะท ำงำน และรำยงำนกำรด ำเนนิงำน 
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OKR-06 : จ ำนวนหลกัสตูรใน KKU Academy 
กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 
ควำมเชือ่มโยง 
 

: ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่1 กลยทุธท์ี ่4 
(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยั พ.ศ. 2563 - 2566) 

ควำมหมำย  : 
• หลักสูตรใน KKU Academy หมำยถึง หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบออนไลน์ ที่บริหำรจัดกำรและ

ด ำเนินกำรโดย KKU Academy ทั้งหลักสูตรแบบ Non-degree หรือแบบ Degree Program 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  : 

พจิำรณำจำก 
จ ำนวนหลักสูตรใน KKU Academy 

ข้อมลูทีต่อ้งรำยงำน  : 
1. จ ำนวนหลักสูตรใน KKU Academy 
2. ชื่อหลักสูตร ใน KKU Academy 
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OKR-07 : ร้อยละของนกัศึกษำระดบับณัฑติศึกษำทีไ่ดร้บัทนุสนบัสนนุจำกภำยนอกทีส่อดคลอ้งกบั

โจทยก์ำรพฒันำประเทศ 
กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม 2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 
ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่1 กลยทุธท์ี ่5 

(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยั พ.ศ. 2563 - 2566) 
ควำมหมำย  :   

•   นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ หมำยถึง นักศึกษำมหำวิทยำลัยขอนแก่น ประกอบด้วย  
1.  หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรกำรศึกษำที ่สร้ำงเสริมควำมเชี ่ยวชำญหรือ

ประสิทธิภำพในทำงวิชำชีพเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเองส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำใน
ระดับปริญญำบัณฑิตหรือเทียบเท่ำมำแล้ว  

2.  หลักสูตรปริญญำมหำบัณฑิต เป็นหลักสูตรกำรศึกษำที่ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและหรือ
กำรวิจัยในสำขำวิชำต่ำง ๆ ในระดับสูงกว่ำขั้นปริญญำบัณฑิตและประกำศนียบัตรบัณฑิต  

3.  หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรกำรศึกษำที่สร้ำงเสริมควำมเชี่ยวชำญหรือ
ประสิทธิภำพในทำงวิชำชีพ และเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ระดับปริญญำมหำบัณฑิตหรือเทียบเท่ำมำแล้ว 

4.  หลักสูตรปริญญำดุษฎีบัณฑิต เป็นหลักสูตรกำรศึกษำที่ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำทำง วิชำกำรกำรวิจัย
ในสำขำวิชำต่ำง ๆ ในระดับสูงกว่ำปริญญำมหำบัณฑิตและประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (ระเบียบ
มหำวิทยำลัยขอนแก่นว่ำด้วย กำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ.2559) 

•   ทุนสนับสนุนภำยนอก หมำยถึง เป็นทุนวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจำกแหล่งทุนนอกมหำวิทยำลัยที่นักศึกษำ
ระดับบัณฑิตศึกษำได้รับโดยตรงหรือได้รับผ่ำนอำจำรย์ที่ปรึกษำ ได้แก่ ทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกงบประมำณ
ของรัฐผ่ำนหน่วยงำนผู้ให้ทุน เช่น สวทช. วช. สวก. สวรส. สปอว. บพท. บพค. บพข. และ สนช. ทุนสนับสนุน
กำรวิจัยจำกภำคเอกชนหรือหน่วยงำนที่ไม่หวังผลก ำไร รวมถึงทุนสนับสนุนกำรวิจัยจำกต่ำงประเทศ 

•    โจทย์กำรพฒันำประเทศ หมำยถึง รัฐบำลได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นแนวทำง
ในกำรพัฒนำ ประเทศในระยะยำว เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศ พัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมของ ประเทศให้มีเสถียรภำพอย่ำงยั่งยืนตำมแนวทำงที่ก ำหนดในยุทธศำสตร์ชำตินั้น จ ำเป็นอย่ำงยิ่งต้อง
อำศัยควำมรู้ และควำมก้ำวหน้ำด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยและนวัตกรรม  ดังนั้นกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจะมีบทบำทส ำคัญเพื่อสนับสนุนให้โจทย์ท้ำทำยส ำคัญของประเทศบรรลุ
เป้ำหมำยได้ ดังนี้  

1.  กำรสร้ำงคน มุ่งเน้นกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีคุณภำพ สำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และ           
มีทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

2.  กำรสร้ำงองค์ควำมรู้มุ่งเน้นกำรวิจัยเพื่อสะสมควำมรู้เพื่อเป็นกำรวำงรำกฐำนส ำหรับอนำคต และ
กำรพัฒนำต่อยอดองค์ควำมรู้ไปสู่ขีดควำมสำมำรถและควำมเข้มแข็งของประเทศในด้ำนต่ำง ๆ  

3.  กำรสร้ำงนวัตกรรม มุ่งเน้นกำรบ่มเพำะและพัฒนำขีดควำมสำมำรถผู้ประกอบกำร นวัตกรรม กำร
พัฒนำระบบนิเวศทำงนวัตกรรมในด้ำนต่ำง ๆ ให้เอื้อต่อกำรสร้ำงและแปลงนวัตกรรมสู่มูลค่ำทำง
เศรษฐกิจและคุณค่ำทำงสังคม 

4.  กำรปรับบทบำทมหำวิทยำลัย มุ่งเน้นกำรส่งเสริมให้มหำวิทยำลัยเป็นฟันเฟืองส ำคัญ ส ำหรับกำร
สร้ำงคน สร้ำงองค์ควำมรู้ และกำรสร้ำงนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้ำทำยของประเทศ ผ่ำนกำร
ปรับเปลี่ยนบทบำทภำรกิจกลุ่มมหำวิทยำลัย เปลี่ยนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ รวมทั้ง
จัดระบบ และกำรบริหำรจัดกำร (ส ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชำติ, 2562) 

สูตรกำรค ำนวณผลลัพธ์หลัก :  

(จ ำนวนนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำที่ได้รับทุนสนับสนุนจำกภำยนอกที่สอดคล้องกับโจทย์กำรพัฒนำประเทศ) X 100 
จ ำนวนนักศึกษำระดับบัณฑิตศกึษำทั้งหมดที่ได้รับทนุสนบัสนนุ 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนน  : 

พจิำรณำจำก 
ร้อยละของนักศึกษำบัณฑติศึกษำที่ได้รับทนุสนบัสนุนจำกภำยนอกที่สอดคล้องกับโจทย์กำรพฒันำประเทศ 

ข้อมลูทีต่อ้งรำยงำน  : 
 1.  จ ำนวนนักศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำได้รบัทุนสนบัสนุนจำกภำยนอกที่สอดคล้องกับโจทย์กำรพัฒนำประเทศ 
 2.  จ ำนวนของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำทั้งหมดที่ได้รับทนุ 
 3.  ระบุรำยชื่อนักศึกษำทีไ่ด้รบัทุน รำยละเอียดสัญญำรับทนุ 
 4.  ชื่อทุนทีไ่ด้รับ วนั/เดือน/ปทีี่ไดร้ับทุน (ระยะเวลำ) 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

 
 

OKR-08 : ร้อยละหลักสูตรที่มีคุณภำพหรือศักยภำพสูงในกำรพัฒนำตำมเป้ำหมำยของประเทศ  

กำรเก็ขอ้มลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 

ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่1 กลยทุธท์ี ่5 
(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยั พ.ศ. 2563 - 2566) 

ควำมหมำย  :  
•   หลักสูตร หมำยถึง ประมวลวิชำและกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ก ำหนดไว้ในสถำนศึกษำ เพื่อวัตถุประสงค์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  
•   คุณภำพและศักยภำพ หมำยถึง จ ำนวนหลักสูตรที่นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำที่ได้รับทุนจำกภำยนอก หรือ

หลักสูตรที่นักศึกษำระดับบัณฑิตมำกกว่ำร้อยละ 50  มีผลงำนวิจัยตีพิมพ์ระดับนำนำชำติ หรือสร้ำงนวัตกรรม 
หรือได้รับสิทธิบัตรทำงปัญญำ หรือได้รับรำงวัลระดับชำติหรือนำนำชำติ หรือหลักสูตรที่ผลิ ตบัณฑิตมำกกว่ำ
ร้อยละ 50 ได้จบตำมระยะเวลำหลักสูตร 

•  โจทย์กำรพัฒนำประเทศ หมำยถึง รัฐบำลได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นแนวทำง
ในกำรพัฒนำ ประเทศในระยะยำว เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศ พัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมของ ประเทศให้มีเสถียรภำพอย่ำงยั่งยืนตำมแนวทำงที่ก ำหนดในยุทธศำสตร์ชำตินั้น จ ำเป็นอย่ำงยิ่งต้อง
อำศัยควำมรู้ และควำมก้ำวหน้ำด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีกำรวิจัยและนวัตกรรม  ดังนั้นกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจะมีบทบำทส ำคัญเพื่อสนับสนุนให้โจทย์ท้ำทำยส ำคัญของประเทศบรรลุ
เป้ำหมำยได้ ดังนี้  

1. กำรสร้ำงคน มุ่งเน้นกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีคุณภำพ สำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และ                 
มีทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2. กำรสร้ำงองค์ควำมรู้มุ่งเน้นกำรวิจัยเพื่อสะสมควำมรู้เพื่อเป็นกำรวำงรำกฐำนส ำหรับอนำคต และกำร
พัฒนำต่อยอดองค์ควำมรู้ไปสู่ขีดควำมสำมำรถและควำมเข้มแข็งของประเทศในด้ำนต่ำง ๆ  

3. กำรสร้ำงนวัตกรรม มุ่งเน้นกำรบ่มเพำะและพัฒนำขีดควำมสำมำรถผู้ประกอบกำร นวัตกรรม                         
กำรพัฒนำระบบนิเวศทำงนวัตกรรมในด้ำนต่ำง ๆ ให้เอื้อต่อกำรสร้ำงและแปลงนวัตกรรมสู่มูลค่ำ
ทำงเศรษฐกิจและคุณค่ำทำงสังคม 

4. กำรปรับบทบำทมหำวิทยำลัย มุ่งเน้นกำรส่งเสริมให้มหำวิทยำลัยเป็นฟันเฟืองส ำคัญ ส ำหรับกำร
สร้ำงคน สร้ำงองค์ควำมรู้ และกำรสร้ำงนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้ำทำยของประเทศ ผ่ำนกำร
ปรับเปลี่ยนบทบำทภำรกิจกลุ่มมหำวิทยำลัย เปลี่ยนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ รวมทั้ง
จัดระบบ และกำรบริหำรจัดกำร (ส ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชำติ, 2562) 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

สูตรกำรค ำนวณผลลัพธ์  :  
(จ ำนวนหลักสูตรที่มีคุณภำพหรือศักยภำพสูงในกำรพัฒนำตำมเป้ำหมำยของประเทศ) X 100 

จ ำนวนหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษำทั้งหมด 
 
เกณฑก์ำรใหค้ะแนน  : 

พจิำรณำจำก 
ร้อยละของหลักสูตรที่มีคุณภำพหรือศักยภำพสูงในกำรพัฒนำตำมเป้ำหมำยของประเทศ 

 
ข้อมลูทีต่อ้งรำยงำน  : 

1.     จ ำนวนหลักสูตรที่มีคุณภำพหรือศักยภำพสูงในกำรพัฒนำตำมเปำ้หมำยของประเทศ 
2.     จ ำนวนหลักสูตรระดบับณัฑิตศึกษำทั้งหมด 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-09 : ร้อยละของนกัศึกษำระดบับณัฑติศึกษำไดผ้ำ่นกำรอบรม Soft skill มำกขึน้ 
กำรเกบ็ข้อมลู : ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตุลำคม  2564 ถึง 30 กันยำยน 2565) 

ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่1 กลยทุธท์ี ่4  
(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยั พ.ศ. 2563 – 2566) 

ควำมหมำย  :  
• Soft Skill หมำยถึง ทักษะหรือควำมช ำนำญที่เก่ียวข้องกับคน ทักษะนี้อำจไม่เก่ียวข้องกับควำมช ำนำญในงำน

ด้ำนใดด้ำนหนึ่งโดยตรง แต่เป็นตัวผลักดันให้กำรท ำงำนประสบควำมส ำเร็จและก้ำวหน้ำ เช่น ทักษะกำร
สื่อสำรกำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้ง กำรจูงใจ กำรจัดกำรอำรมณ์ของตัวเอง กำรเจรจำต่อรอง กำรคิดเชิงกลยุทธ์ 
กำรสร้ำงทีมงำน 

ค ำอธิบำย  :  
•      ทักษะที่จ ำเปน็ส ำหรับศตวรรษที่ 21 เช่น 

-  Critical thinking & Problem solving (ทักษะด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและทักษะในกำรแก้ปัญหำ) 
-  Creativity & Innovation (ทักษะด้ำนกำรสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม) 
-  Cross-cultural understanding (ทักษะควำมเข้ำใจต่ำงวฒันธรรม ต่ำงกระบวนทัศน์) 
-   Collaboration, Teamwork & Leadership (ท ักษะด ้ำนควำมร ่วมม ือกำรท  ำงำนเป ็นท ีมและ              

ภำวะควำมเป็นผู้น ำ) 
-  Communications, Information & Media literacy (ทักษะด้ำนกำรสื่อสำรสำรสนเทศและกำรรู้เท่ำทัน

สื่อต่ำง ๆ) 
-  ICT literacy (เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร) 
-  Career & Learning skills (ทักษะด้ำนอำชีพ และทักษะกำรเรียนรู้)  

•     ทักษะกำรเป็นผูป้ระกอบกำรดิจิทัล 
•    ทักษะที่เก่ียวข้องกับ ABCDE (Artificial Intelligence, Block chain, Cloud and Computing, Data 

science and Big data, English communication ) 

สตูรกำรค ำนวณ  :   (จ ำนวนนักศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำทีไ่ด้ผำ่นกำรอบรม Soft skill) X 100 
จ ำนวนนักศึกษำระดับบัณฑิตศกึษำทั้งหมด 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนน  : 

พจิำรณำจำก ร้อยละของนักศึกษำไดผ้่ำนกำรอบรม Soft skill มำกข้ึน 

ข้อมลูทีต่อ้งรำยงำน  :  
1.  จ ำนวนและรำยชื่อนักศึกษำที่ได้ผำ่นกำรอบรม Soft skill 
2.  โครงกำร กิจกรรม ทีส่่งเสริมทกัษะดำ้น Soft skill, ทักษะกำรเปน็ผูป้ระกอบกำรดิจทิัล ทักษะที่เกี่ยวข้องกับ ABCDE 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-10 : ร้อยละของนกัศึกษำระดบับณัฑติศึกษำตำ่งชำตแิละนกัศกึษำไทยทีม่ศีักยภำพสงูเพิม่ขึน้ 
กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 

ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่1 กลยทุธ ์ที ่5 
(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยั พ.ศ. 2563 - 2566) 

ควำมหมำย  :  

• นักศึกษำต่ำงชำติ หมำยถึง นักศึกษำที่ถือสัญชำติและมีภูมิล ำเนำที่มิใช่รำชอำณำจักรไทย และมำศึกษำ          
ณ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

• นักศึกษำศักยภำพสูง หมำยถึง นักศึกษำไทยและต่ำงชำติที่มีผลกำรเรียนดีเด่น มีควำมสำมำรถพิเศษเฉพำะ
ด้ำนที่ผ่ำนกำรคัดเลือกจำกโครงกำร Active Recruitment 

ค ำอธิบำย  :   

• โครงกำร Active Recruitment  หมำยถึง โครงกำรรับสมัครผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีและปริญญำ
โทเข้ำศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำผ่ำนช่องทำงพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกำสให้นักเรียนที่มีผลกำรเรียน
ดีเด่น และมีศักยภำพสูง มีควำมสำมำรถพิเศษเฉพำะด้ำน มีภำวะผู้น ำ ส่งเอกสำรหรือแฟ้มสะสมผลงำนเพื่อ
สมัครเข้ำศึกษำใน สำขำวิชำที่ตนเองสนใจ ภำยใต้เกณฑ์กำรรับสมัครของคณะ/ภำควิช 

สูตรกำรค ำนวณ  :  

(จ ำนวนนักศึกษำระดับบัณฑิตศกึษำต่ำงชำติและนักศึกษำไทยจำกโครงกำร Active Recruitment) X 100 
จ ำนวนนักศึกษำระดับบัณฑิตศกึษำทั้งหมด 

  

เกณฑก์ำรใหค้ะแนน  : 
พจิำรณำจำก 
ร้อยละของนักศึกษำระดับบัณฑติศึกษำต่ำงชำติและนักศึกษำไทยที่มีศักยภำพสูงเพิ่มขึ้น 

ข้อมลูทีต่อ้งรำยงำน  : 
1. จ ำนวนนักศึกษำระดับบัณฑิตศกึษำต่ำงชำติและนักศึกษำไทยทีม่ีศักยภำพสูงขึ้น 
2. โครงกำร /กิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-11 : ร้อยละของนักศึกษำที่มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 
ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่1 กลยทุธท์ี ่6  

แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยั พ.ศ. 2563 - 2566 
ควำมหมำย  :  

• นักศึกษำ หมำยถึง นักศึกษำระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

• กิจกรรมเพื่อพัฒนำทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 หมำยถึง กำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ด้ำนกำรพัฒนำ
ตนเอง ด้ำนกำรพัฒนำนิเวศและสังคม ด้ำนกำรพัฒนำจิตใจ เพื่อพัฒนำทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 

1.   ทักษะกำรตระหนักรู้ (Literacy Skills) 
2.   ทักษะเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Computing & ICT literacy) 
3.   ทักษะกำรเรียนรู้อำชีพและกำรตระหนักรู้ทำงกำรเงิน (Career learning & Financial literacy) 
4.   ทักษะกำรตระหนักรู้ทำงสังคม (Social awareness) 
5.   ทักษะกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและกำรคิดแก้ปัญหำ (Critical thinking/Problem solving) 
6.   ทักษะเชิงนวัตกรรมและกำรคิดสร้ำงสรรค์ (Creativity/Innovation) 
7.   ทักษะกำรสื่อสำร (Communications) 
8.   ทักษะควำมเป็นผู้น ำและกำรประสำนควำมร่วมมือ (Leadership and Collaboration) 
9.   ทักษะคุณธรรม (Compassion, Persistence/Grit) 

 
สูตรกำรค ำนวณ :   (จ ำนวนนักศึกษำที่ประเมินตนเองผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด)  X 100 

     จ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด 
เกณฑ์กำรให้คะแนน  : 
พิจำรณำจำก คะแนนประเมินตนเองของนักศึกษำตำมทักษะที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมที่เข้ำร่วม โดยต้องได้คะแนนไมต่ ำ่
กว่ำร้อยละ 70 จึงจะถือว่ำผ่ำนกำรพัฒนำทักษะในด้ำนนั้น (มีทั้งสิ้น 9 แบบประเมิน ตำมทักษะที่ก ำหนดไว้ทั้ง 9 
ทักษะ) จำกนั้นจะหำร้อยละของนักศึกษำที่มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยน ำจ ำนวนนักศึกษำที่ผำ่นกำรพัฒนำ
ทักษะรวมกันทั้ง 9 ทักษะมำรวมกัน เทียบกับจ ำนวนนักศึกษำระดับปริญญำตรีทั้งหมดเพื่อน ำไปหำร้อยละต่อไปใน
กรณีที่มีนักศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินทักษะมำกกว่ำ 1 ด้ำน จะให้นับเพียงครั้งเดียวเท่ำนั้น (ไม่นับซ ้ำ) 

ข้อมูลที่ต้องรำยงำน  : 
1. จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำร่วมกิจกรรมและผ่ำนกำรประเมินตนเองว่ำได้รับกำรพัฒนำในทักษะที่เกี่ยวข้องกับ

กิจกรรมนั้น 
2. โครงกำร/ กิจกรรม โดยต้องระบุว่ำพัฒนำทักษะในข้อใด และผลกำรประเมินกำรพัฒนำทักษะ (คะแนนเฉลี่ย 

และรำยชื่อนักศึกษำที่ผ่ำนกำรประเมิน) 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-12 : จ ำนวนนักศึกษำ มข. ที่ท ำกิจกรรมร่วมกับชำวต่ำงชำติ หรือสถำบันต่ำงประเทศ  
กำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตุลำคม  2564 ถึง 30 กันยำยน 2565) 

ควำมเชื่อมโยง  : ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 6  
แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำร มหำวิทยำลัย พ.ศ. 2563 - 2566 

ควำมหมำย  :  
•   นักศึกษำ หมำยถึง นักศึกษำมหำวิทยำลัยขอนแก่นทั้งในระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ  
•   กิจกรรมร่วมกับชำวต่ำงชำติ หรือสถำบันต่ำงประเทศ  หมำยถึง  กิจกรรมร่วมกับชำวต่ำงชำติ หรือสถำบัน

ต่ำงประเทศ หมำยถึง กิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของรำยวิชำในหลักสูตร หรือนอกหลักสูตร ที่ท ำร่วมกับ
ชำวต่ำงชำติ สถำบันกำรศึกษำหรือองค์กรต่ำงประเทศ ที่จัดแบบในสถำนที่ (on-site) ทั้งที่ต่ำงประเทศ หรือใน
ประเทศ หรือแบบออนไลน์ เช่น  กิจกรรมกำรแลกเปลี่ยน กำรฝึกสหกิจศึกษำ กำรฝึกงำน กำรศึกษำดูงำน 
เยี่ยมชมสถำบันต่ำงประเทศ หรือองค์กำรต่ำงประเทศ รวมถึงกำรอบรม ประชุม สัมมนำ กำรอภิปรำย                
กำรดูแลชำวต่ำงชำติ ที่ใช้ภำษำอังกฤษ หรือภำษำต่ำงประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภำษำไทยเป็นหลักในกำรสื่อสำร 
เป็นต้น ตัวอย่ำงกิจกรรม เช่น 
- กำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำกับสถำบันต่ำงประเทศ 
- กำรฝึกสหกิจศึกษำในสถำบันต่ำงประเทศ 
- กำรเข้ำร่วมอบรม ประชุม สัมมนำ ที่ด ำเนินกำรโดยสถำบันต่ำงประเทศ (นับรวมทั้งกำรอบรมในประเทศ 

ต่ำงประเทศ หรือออนไลน์) 
- กำรเข้ำร่วมอบรม ประชุม สัมมนำ ที่ด ำเนินกำรโดยสถำบันในประเทศ แต่เป็นกำรอบรมหรือประชุมแบบ

นำนำชำติ โดยมีว ิทยำกรหร ือผ ู ้ เข ้ำร ่วมอบรมเป็นชำวต่ำงชำต ิด ้วย และใช ้ภำษำอังกฤษหรือ
ภำษำต่ำงประเทศอ่ืน ๆ เป็นหลักในกำรอบรม 

- กำรศึกษำ ดูงำน เยี่ยมชม สถำบันหรือองค์กรในต่ำงประเทศ 
- กิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศต่ำง ๆ โดย องค์กรจำกต่ำงประเทศหรือสถำนฑูต  
- กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษำหรือชำวต่ำงชำติในไทย เช่นกิจกรรมต้อนรับนักศึกษำต่ำงชำติ กำรรับฟัง

ควำมเห็นของนักศึกษำต่ำงชำติในมหำวิทยำลัย กำรเรียนภำษำจำกนักศึกษำต่ำงชำติ โดยให้นับนักศึกษำที่
เข้ำร่วมกิจกรรมเฉพำะนักศึกษำไทยเท่ำนั้น 

- อำสำสมัครดูแลนักศึกษำหรือบุคลำกรต่ำงชำติที่มำแลกเปลี่ยนหรือเป็นแขกต่ำงชำติของส่วนงำนต่ำง ๆ 
หรือเป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษำ เป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวก โดยได้รับมอบหมำยจำกส่วนงำนที่เก่ียวข้อง 

- กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับสถำบันหรือชำวต่ำงชำติ 
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 สูตรกำรค ำนวณ  : จ ำนวนนักศึกษำที่ท ำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษำต่ำงชำติหรือสถำบันต่ำงประเทศทุกกิจกรรมรวมกัน 

 เกณฑ์กำรให้คะแนน  : 

พิจำรณำจำก นักศึกษำมหำวิทยำลัยขอนแก่นที่ท ำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษำต่ำงชำติหรือสถำบันต่ำงประเทศ               
ตำมรำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำร หรือค ำสั่งให้เข้ำร่วมกิจกรรม 

ข้อมูลที่ต้องรำยงำน  : 
1.   จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำร่วมกิจกรรม 
2.   โครงกำร/ กิจกรรมร่วมกับนักศึกษำต่ำงชำติ หรือสถำบันต่ำงประเทศ 
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มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-13 : จ ำนวนแพลทฟอรม์กำรวจิยัใหมท่ี่เปน็ทศิทำงและควำมตอ้งกำรของกระแสโลก 
กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม 2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 

ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่1 กลยทุธท์ี ่5 
(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566) 

ควำมหมำย  : 

•   Cannabis solution platform หมำยถึง แพลทฟอร์ม ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำสู ่กำรผลิตและวิเครำะห์
สำรส ำคัญ สำรมำตรฐำน เส้นใย และอื่น ๆ จำกพืชกัญชง และกัญชำเพื่อประโยชน์ทำงกำรแพทย์ และ
อุตสำหกรรรมที่เก่ียวข้องเช่น อำหำรเสริม เวชส ำอำงค์ฯลฯ  

• Multi-omics platform หมำยถึง แพลทฟอร์ม ที ่ใช ้เทคโนโลยี molecular biology ในกำรวิเครำะห์                  
ช ุดข ้อม ูลทำงช ี วว ิทยำโมเลก ุล ในหลำย omics ได ้แก ่  genomics, proteomics, transcriptomics, 
epigenomics, metabolomics, lipidomics, nutriomics, micribiome ทั ้งน ี ้ข ึ ้นอยู ่ก ับว ิธ ีกำรหำล ำดับ 
(sequenced) เป ็นกำร integrated ควำมหลำกหลำยของ omics data ได ้ข ้อมูลที ่เป็น big data เพื่อ 
matching ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง geno-pheno-envirotype หรือสิ่งที่เก่ียวข้อง 

• Functional food and food safety platform หมำยถ ึง  แพลทฟอร ์ม ด ้ำนกำรว ิจ ัยและพ ัฒนำใน
กระบวนกำรผลิตและวิเครำะห์สำรส ำคัญเพื่อเป็นอำหำรปลอดภัยและอำหำรสุขภำพ ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร 
เวชส ำอำงค์ เวชภัณฑ์ ฯลฯ จำกพืช ผัก สมุนไพร เห็ดรำ สัตว์ แมลง จุลินทรีย์ รวมทั้งกระบวนกำรวิเครำะห์ด้ำน
ควำมปลอดภัยของอำหำรจำกสำรพิษหรือโลหะหนักปนเปื้อน เป็นกำรสร้ำงมำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร 

•   Precision medicine platform หมำยถึง แพลทฟอร์ม ที่มีกำรบูรณำกำรสหวิทยำโมเลกุลและเทคโนโลยี
ปัญญำประดิษฐ์ หรือที่เก่ียวข้อง เพื่อกำรวินิจฉัยและรักษำแม่นย ำของโรคมะเร็ง โรคติดเชื้อ และโรคไม่ติดต่อ  

ค ำอธิบำย  : แพลทฟอร์มกำรวิจัยใหม่ที่เป็นทิศทำงและควำมต้องกำรของกระแสโลก หมำยถึง รูปแบบโครงสร้ำงกำร
วิจ ัยใหม่ ที ่เป ็นทิศทำงและควำมต้องกำรของกระแสโลก (New Research Infrastructure Platform)  ได้แก่ 
Cannabis solution platform, Multiomics platform, Functional food and food safety platform, แ ละ 
Precision medicine platform ที่เป็นกำรท ำงำนในรูปแบบของ "จตุรภำคี" (Quadruple helix) ร่วมกันระหว่ำง
ภำครัฐบำล ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม ชุมชน และ ภำคมหำวิทยำลัย สถำบันวิจัย รวมทั ้งเครือข่ำยวิจัย
ต่ำงประเทศที ่เชี ่ยวชำญ เพื ่อเลือกรับกำรพัฒนำต่อยอด และปรับใช้องค์ควำมรู ้และเทคโนโลยี ที ่นักวิจัยใน
มหำวิทยำลัยมี ให้เหมำะสมกับบริบทของไทย สู่กำรสร้ำงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่มีมูลค่ำสูง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประเทศชำติ ทั้งด้ำนสุขภำพ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  
เกณฑ์กำรให้คะแนน  : 
พจิำรณำจำก จ ำนวนแพลทฟอร์มกำรวิจัยใหม่ ได้แก่ (1) Cannabis solution platform (2) Multiomics platform  
(3) Functional food and food safety platform  และ (4) Precision medicine platform 

ข้อมลูทีต่อ้งรำยงำน  : 1.  จ ำนวนแพลทฟอร์มกำรวิจัยใหม่ 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-14 : จ ำนวนเงินทุนวิจัยหรือร่วมลงทุนในกำรพัฒนำวิจัยในแพลทฟอร์มใหม่ (ล้ำนบำท)   
กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 
ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่2 กลยทุธท์ี ่1 

(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566) 
ควำมหมำย  : 

• เงินทุนวจิยั หมำยถึง มูลค่ำทุนวิจัยในรูปตัวเงิน (in cash) และมูลค่ำทุนวิจัยในรูปที่ไม่ใช่ตัวเงิน (in kind) ที่น ำ
มำร่วมลงทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของแพลทฟอร์มใหม่ 

• ร่วมลงทุนพัฒนำ หมำยถึง กำรร่วมลงทุนพัฒนำแพลทฟอร์มในลักษณะ จตุรภำคี ระหว่ำงภำครัฐบำล 
ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม ชุมชน และ ภำคมหำวิทยำลัย สถำบันวิจัย รวมทั้งเครือข่ำยวิจัยต่ำงประเทศ 

• แพลทฟอร์มใหม ่หมำยถึง (1) Cannabis solution platform  (2) Multi-omics platform  (3) Functional 
food and food safety platform และ (4) Precision medicine platform  

ค ำอธิบำย  :   

• จ ำนวนเงินทุนวิจัยหรือร่วมลงทุนพัฒนำในแพลทฟอร์มใหม่ ค ำนวนได้จำกมูลค่ำทุนวิจัยหรือร่วมสนับสนุนใน
รูปตัวเงิน (in cash) และมูลค่ำในรูปที่ไม่ใช่ตัวเงิน (in kind) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของแพลทฟอร์มใหม่ 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน  : 

พิจำรณำจำก 
จ ำนวนเงินทุนวิจัยหรือร่วมลงทุนพัฒนำในแพลทฟอร์มใหม่ 

ข้อมูลที่ต้องรำยงำน  : 
1.   จ ำนวนเงินทุนวิจัยหรือร่วมลงทุนพัฒนำในแพลทฟอร์มใหม่ ค ำนวนได้จำกมูลค่ำทุนวิจัยหรือร่วมสนับสนุนใน

รูปตัวเงิน (in cash) และมูลค่ำในรูปที่ไม่ใช่ตัวเงิน (in kind) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของแพลทฟอร์มใหม่ 
2.   รำยชื่อหน่วยงำนภำครัฐบำล ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม ชุมชน และ ภำคมหำวิทยำลัย สถำบันวิจัย 

รวมทั้งเครือข่ำยวิจัยต่ำงประเทศ ที่ร่วมลงทุนพัฒนำในแต่ละแพลทฟอร์มใหม่ 
3. จ ำนวนโครงกำรที่ใช้บริกำรแพลทฟอร์มใหม่ 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-15 : จ ำนวนโครงกำรวจิยัในรปูแบบแผนบรูณำกำรงำนวจิยั (Research program) (สะสม) 
กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 
ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่2 กลยทุธท์ี ่2 

(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566) 

ควำมหมำย  :   

• โครงกำรวิจัย หมำยถึง โครงกำรวิจัยที่ได้รับทุนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 

• กำรบูรณำกำรงำนวจิัย หมำยถึง กำรวิจัยในศำสตร์ต่ำง ๆ ที่มำกกว่ำ 1 ศำสตร์ข้ึนไปซึ่งกำรผสมกลมกลืนของ
แผน กระบวนกำร สำรสนเทศ กำรจัดสรร ทรัพยำกร กำรปฏิบัติกำร ผลลัพธ์ และกำรวิเครำะห์เพื่อสนับสนุน
เป้ำประสงค์ที ่ส ำคัญของสถำบัน (organization-wide goal) กำรบูรณำกำรงำนวิจัยที่มีประสิทธิผลเป็น
มำกกว่ำควำมสอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกัน (Alignment) ซึ่งกำรด ำเนินกำรของแต่ละองค์ประกอบภำยใน
ระบบกำรจัดกำร รวมทั้งผลกำรด ำเนินกำรมีควำม เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่ำงสมบูรณ์ 

• Research program หมำยถึง โครงกำรวิจัยที่ได้รับทุนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยมีลักษณะของ
กำรบูรณำกำรงำนวิจัยองค์ควำมรู้ในแบบบูรณำกำรข้ำมศำสตร์ (cross-disciplinary) และควำมร่วมมือจำก
นักวิจัยหลำกหลำยสำขำวิชำ (multi- disciplinary) ตัวอย่ำง research program ของมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
เช่น โปรแกรมวิจัยพัฒนำกัญชง กัญชำเพื่อประโยชน์ทำงกำรแพทย์และอุตสำหกรรมอ่ืนที่เก่ียวข้อง โปรแกรม
วิจัยฟำร์มอัจฉริยะ โปรแกรมวิจัยวัสดุกักเก็บพลั งงำนประสิทธิภำพสูงกำรสังเครำะห์และกำรค ำนวนเชิง
ควอนตัม โปรแกรมกำรวิจัยและพัฒนำต ำรับยำไทยส ำหรับกำรรักษำและป้องกันกำรเกิดกลุ่มโรคควำม                
จ ำเสื่อมและโรคซึมเศร้ำ โปรแกรมกำรปรับตัวของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและบริกำรในลุ่มแม่น ้ำโขง
ภำยใต้สถำนกำรณ์โรคระบำด COVID-19 ซึ่งถือได้ว่ำ Research Programs ทั้งสำมด้ำนซึ่งประกอบไปด้วย
ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ และด้ำนมนุษยศำสตร์ สังคมและวัฒนธรรม 
และด้ำนกำรแพทย์ เป็นต้น 

ค ำอธบิำย  :   

• กำรสร้ำงนวตักรรมเพื่อใช้ประโยชน์ทีช่ัดเจน/มุง่แก้ปัญหำของพื้นที่หรือประเทศ 

• โครงกำรวิจัยขนำดใหญ่ที่มีกำรบูรณำกำรผลลัพธ์จำกโครงกำรย่อย ๆ ที่ตอ้งไดร้บัอนมุตัทินุแลว้  

• เพื่อมุ่งเป้ำกำรสร้ำงนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ทีช่ัดเจน มีกำรวำงแผนกำรด ำเนนิงำนอย่ำงต่อเนื่องและวำง
เส้นทำงผลลัพธ์/ผลกระทบที่ท้ำทำย (challenging outcome/impact pathways) 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนน  : 
พิจำรณำจำก  
จ ำนวนโครงกำรวิจัยในรูปแบบแผนบูรณำกำรงำนวิจัย Research program/clusters ที่ได้รับอนุมัติทุนแล้ว                  
และเร่ิมด ำเนินโครงกำรบำงส่วน 

ข้อมลูทีต่อ้งรำยงำน  : 
1. จ ำนวนโครงกำรวิจัยในรูปแบบแผนบูรณำกำรงำนวิจัย research program (ระบุจ ำนวน)  
2. ชื่อโครงกำรวิจัยและผู้ร่วมโครงกำรวิจัย 
3. ชื่อหน่วยงำนภำยนอกที่ร่วมสนบัสนนุ 
4. งบประมำณทีไ่ด้รับ   
5. ระยะเวลำในกำรด ำเนนิโครงกำร 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-16 : จ ำนวนงบประมำณดำ้นกำรวจิยั (พนัลำ้นบำท) 
กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 
ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่2 กลยทุธท์ี ่2 

(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566) 
ควำมหมำย  :  

• งบประมำณด้ำนกำรวิจัย หมำยถึง งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรวิจัย พัฒนำ และ
กำรสร้ำงนวัตกรรม เช่น ค่ำตอบแทน ค่ำวัสดุ ค่ำใช้สอยตำม และกำรสนับสนุนกำรเผยแพร่และกำรใช้
ประโยชน์ รวมทั้งกำรน ำเสนอผลงำนวิจัย เป็นต้น เพื่อผลักดันผลงำนด้ำนกำรวิจัยและทรำบถึงควำมสำมำรถ
ในกำรหำทุนสนับสนุนกำรจัดท ำงำนวิจัยต่ำง ๆ จำกภำยนอกมหำวิทยำลัย 

ค ำอธบิำย  :   

• งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรวิจัย พัฒนำ และกำรสร้ำงนวัตกรรม เช่น ค่ำตอบแทน 
ค่ำวัสดุ ค่ำใช้สอยตำม และกำรสนับสนุนกำรเผยแพร่และกำรใช้ประโยชน์ รวมทั้งกำรน ำเสนอผลงำนวิจัย เป็นต้น 

 
เกณฑก์ำรใหค้ะแนน 
พจิำรณำจำก 
จ ำนวนงบประมำณด้ำนกำรวิจัย (พันลำ้นบำท) 

ข้อมลูทีต่อ้งรำยงำน  : 
1.  งบประมำณด้ำนกำรวิจัย 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-17 : สัดส่วนบทควำมวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในระดับนำนำชำติ ในวำรสำรที่อยู่ในฐำนข้อมูล 
Scopus/ ISI web of science ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 

กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 
ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่2 กลยทุธท์ี ่1  

(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566) 
ควำมหมำย  :  

• บทควำมวจิยั หมำยถึง บทควำม หรืองำนเขียนที่น ำข้อมูลมำจำกรำยงำนกำรวิจัยมำประมวล หรือสรุปออกมำ
เป็นองค์ควำมรู้ในรูปแบบที่น ำเสนอให้ผู้อ่ำนเข้ำใจประเด็นต่ำง ๆ เช่น ปัญหำวิจัย วิธีกำรที่นักวิจัยด ำเนินกำร
วิจัย สิ่งที่ค้นพบและควำมหมำยของข้อค้นพบ โดยกำรเผยแพร่อำจน ำเสนอในที่ประชุมทำงวิชำกำรในรูปแบบ
กำรบรรยำย (oral) หรือรูปแบบโปสเตอร์ (poster) ซึ่งแหล่งส ำหรับเผยแพร่ผลงำนวิจัย  

• กำรตีพิมพ์ในระดับนำนำชำติ  หมำยถึง บทควำมจำกผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร 
(Journal) ปรำกฏในฐำนข้อมูลสำกล Scopus หรือ ISI web of science 

• อำจำรย์ประจ ำ หมำยถึง บุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำที ่มีหน้ำที ่หลักทำงด้ำนกำรสอนและกำรวิจัย                       
และปฏิบัติหน้ำที่เต็มเวลำตำมภำระงำนที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลำตำมเวลำท ำกำร) 
(ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เร่ือง แนวทำงกำรบริหำรเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2548) 

ค ำอธบิำย  :   

• ผลงำนวิจัยของมหำวิทยำลยัขอนแก่นที่ได้รบักำรตีพิมพ์ในระดบันำนำชำติ โดยพิจำรณำจำกกำรได้รับกำร
ตีพิมพ์ในวำรสำรที่อยู่ในฐำนข้อมูล SCOPUS หรือ ISI web of science 

• จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมดในแต่ละปีงบประมำณ โดยนับรวมนักวิจัยสมรรถณะสูง และไมน่บัรวมอำจำรย์ 
ที่ลำศึกษำต่อ 

สตูรกำรค ำนวณ  :   
จ ำนวนบทควำมวิจัยที่ได้รับกำรตพีิมพ์ในระดับนำนำชำติ ในวำรสำรที่อยู่ในฐำนข้อมูล Scopus/ ISI web of science 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนน  : 
พจิำรณำจำก 
สัดส่วนของบทควำมวจิัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในระดับนำนำชำติ ในวำรสำรที่อยู่ในฐำนข้อมูลสำกล Scopus หรือ 
ISI web of science ต่อจ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำ 

ข้อมลูทีต่อ้งรำยงำน  : 
1.     จ ำนวนของบทควำมวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในระดับนำนำชำติ ในวำรสำรที่อยู่ในฐำนข้อมูล Scopus/ISI 
2.     จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-18 : ร้อยละของบทควำมวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในระดับนำนำชำติ ในฐำนข้อมูล Scopus/ ISI               
ที่อยู่ใน Quartile 1 

กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 
ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่2 กลยทุธท์ี ่2 

(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566) 

ควำมหมำย  : 

• บทควำมวจิยั หมำยถึง บทควำม หรืองำนเขียนที่น ำข้อมูลมำจำกรำยงำนกำรวิจัยมำประมวล หรือสรุปออกมำ
เป็นองค์ควำมรู้ในรูปแบบที่น ำเสนอให้ผู้อ่ำนเข้ำใจประเด็นต่ำง ๆ เช่น ปัญหำวิจัย วิธีกำรที่นักวิจัยด ำเนินกำร
วิจัย สิ่งที่ค้นพบและควำมหมำยของข้อค้นพบ โดยกำรเผยแพร่อำจน ำเสนอในที่ประชุมทำงวิชำกำรในรูปแบบ
กำรบรรยำย (oral) หรือรูปแบบโปสเตอร์ (poster) ซึ่งแหล่งส ำหรับเผยแพร่ผลงำนวิจัย 

• กำรตีพิมพ์ในระดับนำนำชำติ  หมำยถึง บทควำมจำกผลงำนวิจัยที ่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร 
(Journal) ปรำกฏในฐำนข้อมูลสำกล เช่น ฐำนข้อมูล Scopus เป็นต้น 

• ฐำนข้อมูล Scopus หมำยถึง ฐำนข้อมูลบรรณำนุกรมที่รวมรวมบทคัดย่อและกำรอ้ำงอิงจำกวำรสำรวิชำกำร 
โดยมีชื่อบทควำมมำกกว่ำ 20,000 เรื่องจำกส ำนักพิมพ์ 5,000 แห่ง ที่เน้นในด้ำนวิทยำศำสตร์ วิทยำกำร 
กำรแพทย์ อยู่ภำยใต้กำรดูแลของบริษัทแอ็ลเซอเฟียร์ที่ให้ผู้ใช้งำนเข้ำใช้ผ่ำนระบบสมำชิก 

• ฐำนข้อมูล ISI หมำยถึง เป็นฐำนข้อมูลอ้ำงอิง (Citation Database ) ที่ให้ข้อมูลบรรณำนุกรม พร้อมด้วย
บทคัดย่อ รำยกำรอ้ำงอิง (Cited Reference) และรำยกำรอ้ำงถึง (Citing Article) ซึ ่งครอบคลุม สำขำ
วิทยำศำสตร์ เช่น เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น สำขำสังคมศำสตร์ เช่น จิตวิทยำ บริหำรธุรกิจ เป็นต้น และ
สำขำศิลปศำสตร์และมนุษยศำสตร์ เช่น เอเชียศึกษำ ศำสนำ ปรัชญำ ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น จำกวำรสำรไม่
น้อยกว่ำ 10,000 รำยชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001- ปัจจุบัน 

• อำจำรยป์ระจ ำ หมำยถึง บุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำที่มีหน้ำที่หลักทำงด้ำนกำรสอนและกำรวิจัย และปฏิบัติ
หน้ำที่เต็มเวลำตำมภำระงำนที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลำตำมเวลำท ำกำร)  (ประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เร่ือง แนวทำงกำรบริหำรเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2548) 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

ค ำอธบิำย  : 

• ค่ำ Q หมำยถึง Quartile score ของวำรสำรในแต่ละสำขำวิชำ (subject categories) เป็นกำรจัดกลุ่ม
คุณภำพของวำรสำร 

• Q1 = top position (the highest 25% of data) เป็นกลุ่มวำรสำรที่มีคุณภำพดีที่สุดในสำขำนี้ 

• Q2 = middle-high position (อยู่ระหว่ำง top 50% และ top 25%) เป็นกลุ่มวำรสำรที่มีคุณภำพในระดับที่ 
2 ของสำขำนี้ 

• Q3 = middle-low position (อยู่ระหว่ำง top 75% และ top 50%) เป็นกลุ่มวำรสำรที่ที่มีคุณภำพในระดับ
ที่ 3 ของสำขำนี้ 

• Q4 = bottom position (bottom 25%) เป็นกลุ่มวำรสำรที่มีคุณภำพในระดับต ่ำที่สุดในสำขำนี้ 

สตูรกำรค ำนวณ :  
(จ ำนวนบทควำมวิจยัที่ได้รบักำรตีพิมพ์ในระดับนำนำชำติ ในฐำนข้อมูล Scopus/ISI อยู่ใน Quartile 1)  X  100 

              จ ำนวนบทควำมวิจยัที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในระดบันำนำชำติ ในฐำนข้อมูล Scopus/ISI ทั้งหมด 

 
เกณฑก์ำรใหค้ะแนน  : 

พจิำรณำจำก 
จ ำนวนบทควำมวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในระดับนำนำชำติ ในฐำนข้อมูล Scopus/ISI อยู่ใน Quartile  

ข้อมลูทีต่อ้งรำยงำน  : 
1.  จ ำนวนบทควำม (เร่ือง) 
2.  ชื่อผู้วิจัย 
3.  วัน/เดือน/ปีที่ตีพิมพ ์
4.  รำยละเอียดของกำรตีพิมพ์ (ในระดับนำนำชำติ ในฐำนข้อมูล Scopus/ISI อยู่ใน Quartile 1) 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-19 : จ ำนวนนกัวจิยัระดบับณัฑติศกึษำและนกัวจิยัหลงัปรญิญำเอก 
กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 
ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่2 กลยทุธท์ี ่2 

(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566 
ควำมหมำย  :  

• นักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษำ หมำยถึง นักศึกษำระดับปริญญำโทและปริญญำเอกที่สมัครเข้ำศึกษำภำยใน
มหำว ิทยำล ัยขอนแก ่น และลงทะเบ ียนเร ียนในกระบวนว ิชำตำมก  ำหนดไว ้ ในหล ักส ูตรของ
มหำวิทยำลัยขอนแก่นและผ่ำนกำรรับรองเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์ 

• นักวิจัยหลังปริญญำเอก หมำยถึง นักวิจัยที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก 

ค ำอธิบำย  :   

• เพื่อสนับสนุนผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกเพื่อพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวิจัยให้มีประสบกำรณ์และ
เชี่ยวชำญในกำรท ำงำนวิจัยอย่ำงต่อเนื่อง และสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับระบบกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย   

เกณฑก์ำรใหค้ะแนน  : 
พจิำรณำจำก 
จ ำนวนนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษำและระะดับปริญญำเอกและนักวิจัยหลังปริญญำเอก 

ข้อมลูทีต่อ้งรำยงำน  : 
1.     จ ำนวนนักวิจัยระดบัปริญญำโท 
2.     จ ำนวนนักวิจัยระดบัปริญญำเอก 
3.     จ ำนวนนักวิจัยระดบัหลังปริญญำเอก 
4.     โครงกำร กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-20 : จ ำนวนโครงกำรควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยกับหน่วยงำนภำยนอก 
กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 

ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่2 กลยทุธท์ี ่3 
(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566) 

ควำมหมำย  :  

• โครงกำรควำมร่วมมือ หมำยถึง จ ำนวนโครงกำรควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำรวิจัย ในลักษณะ

หน่วยงำนภำยนอกร่วมด ำเนินกำรวิจัย หรือให้ทุนสนับสนุนกำรวิจัย ทั้งในรูป in kind และ in cash แก่นักวิจัย
ในมหำวิทยำลัยขอนแก่น หรือ หน่วยงำนภำยนอกที่รับบริกำรด้ำนวิจัย ผ่ำนกำรท ำสัญญำบริกำรวิชำกำรกับ
มหำวิทยำลัย 

ค ำอธิบำย  :     
• จ ำนวนโครงกำรควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยกับหน่วยงำนภำยนอก นับทั้งที่เป็นหน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำน

ภำคเอกชน และหน่วยงำนต่ำงประเทศ    

เกณฑก์ำรใหค้ะแนน  : 

พจิำรณำจำก  
จ ำนวนโครงกำรควำมร่วมมือดำ้นกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำรวิจยั ทั้งหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และต่ำงประเทศ  

ข้อมลูทีต่อ้งรำยงำน  : 
1) จ ำนวนโครงกำรควำมร่วมมือดำ้นกำรวิจัยกับหน่วยงำนภำยนอก: หน่วยงำนภำครัฐ 
2) จ ำนวนโครงกำรควำมร่วมมือดำ้นกำรวิจัยกับหน่วยงำนภำยนอก: หน่วยงำนภำคเอกชน 
3) จ ำนวนโครงกำรควำมร่วมมือดำ้นกำรวิจัยกับหน่วยงำนภำยนอก: หน่วยงำนตำ่งประเทศ 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-21 : จ ำนวนชมุชนและภำคเอกชนทีใ่ชป้ระโยชนจ์ำกงำนวจิยั หรอืบริกำรวชิำกำรดำ้นกำรวจิยั 
กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 
ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่2 กลยทุธท์ี ่3 

(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566) 
ควำมหมำย  :  

• ชุมชนและภำคเอกชนที่ใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัย หรือบริกำรวิชำกำร  หมำยถึง ชุมชนและภำคเอกชน      ที่ 
ได้รับประโยชน์หรือใช้บริกำรวิชำกำรด้ำนวิจัย 

ค ำอธิบำย  :   

• จ ำนวนชุมชน หมำยถึง ระดับต ำบลที่ใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัย หรือบริกำรวิชำกำรด้ำนกำรวิจัย 

• ภำคเอกชน หมำยถึง หน่วยงำนภำคธุรกิจที่ประกอบกำรที่หวังผลก ำไร และไม่หวังผลก ำไร 
 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนน  : 

พจิำรณำจำก 
จ ำนวนชุมชนและภำคเอกชนที่ใช้ประโยชน์จำกงำนวิจยั หรือบริกำรวิชำกำรดำ้นกำรวิจยั 

ข้อมลูทีต่อ้งรำยงำน  : 
1.        จ ำนวนชุมชน 
2.        จ ำนวนภำคเอกชน 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-22 : จ ำนวนทรพัยส์นิทำงปญัญำทีม่กีำร licensing โดยผูป้ระกอบกำร  (โครงกำรที ่active) 
กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 

ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่2 กลยทุธท์ี ่4 
(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566) 

ควำมหมำย  :  

• ทรัพย์สินทำงปัญญำ หมำยถึง ผลงำนอันเกิดจำกกำรประดิษฐ์ คิดค้น สร้ำงสรรค์ หรือต่อยอด โดยไม่รวมถึง
กำรลอกเลียนแบบ รวมถึงพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 

ค ำอธิบำย  :  -  

สูตรค ำนวณ  :  

• จ ำนวนทรัพย์สินทำงปัญญำที่มีกำร licensing โดยผู้ประกอบกำร  ที่ยังคง active เพิ่มข้ึนอย่ำงน้อยปีละ 5% 
 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนน  : 

พิจำรณำจำก 
จ ำนวนกระบวนกำร ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี งำนวิจัยของมหำวิทยำลัยที่ให้บุคคล หรือนิติบุคคลใช้สิทธิ์ 

ข้อมลูทีต่อ้งรำยงำน  : 
1. จ ำนวนทรัพย์สนิทำงปัญญำที่มกีำร licensing โดยผูป้ระกอบกำร  ที่ยังคง active 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-23  : รำยไดท้ีเ่กดิจำกทรพัยส์นิทำงปญัญำหรอืวสิำหกจิหรือ startup หรือบรษิทัทีเ่กดิจำก                 
องคค์วำมรู ้เทคโนโลยีและนวตักรรม (รอ้ยละ) 

กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม 2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 
ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่2 กลยทุธท์ี ่4 

(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566) 

ควำมหมำย  : 

• บริษัทหรือ Startup หมำยถึง ธุรกิจหรือสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ กำรต่อยอดผลิตภัณฑ์ กำรขยำยสำยกำรผลิต 
รวมถึงกำรท ำธุรกิจให้เติบโตขึ้นที่สำมำรถสร้ำงรำยได้  

• เทคโนโลยี หมำยถึง อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องจักร, วัสดุ หรือแม้กระทั่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งของที่จับต้องได้                 
เพื่อช่วยในกำรท ำงำนหรือแก้ปัญหำต่ำง ๆ เช่น เครื่องกำรสกัดดีเซล เครื่องเจำะน ้ำยำง ระบบ Smart farm 

• องค์ควำมรู ้หมำยถึง ทักษะ ประสบกำรณ์ หลักกำร วิธีกำร ควำมรู้ที่อยู่ภำยในตัวบุคคล ที่เกิดจำกกำรเรียนรู้
ของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งไม่ได้ลอกเลียนมำจำกองค์ควำมรู้ แต่ผู้เรียนต้องสร้ำงขึ้นมำด้วยตนเอง  เป็นควำมรู้ที่
เกิดขึ้นใหม่ เมื่อพัฒนำโครงสร้ำงควำมรู้ต่อไปก็สำมำรถสร้ำงผลงำนเป็นองค์ควำมรู้ให้คนอ่ืนค้นคว้ำได้   เช่น 
กำรจัดกำรขยะอัจฉริยะ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกยำงนำ 

• ทรัพย์สินทำงปัญญำ หมำยถึง ผลงำนวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ พันธ์พืช พันธ์ุุสัตว์ ของมหำวิทยำลัย  

• วิสำหกิจ หมำยถึง หน่วยงำนตำมข้อบังคับหน่วยงำนวิสำหกิจของส่วนงำน มหำวิทยำลัยขอนแก่นที่สำมำรถ
พึ่งพำตนเองได้ 

ค ำอธิบำย  :  

• รำยได้ที่เกิดจำกทรัพย์สินทำงปัญญำหรือวิสำหกิจหรือ startupหรือบริษัทที่เกิดจำกองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  : 
พิจำรณำจำก 
รำยรับทีเพิ่มข้ึนจำกเดิม 5%  (รำยรับจำกปีที่ผ่ำนมำ) 

ข้อมูลที่ต้องรำยงำน  : 
1. รำยรับที่เกิดขึ้นจำกหน่วยงำนวิสำหกิจ และ รำยรับจำก ทรัพย์สินทำงปัญญำของมหำวิทยำลัย รำยรับจำก

กำรลงทุนร่วมทุนด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ  
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-24  : จ ำนวน Startup ทีใ่ชเ้ทคโนโลยแีละองค์ควำมรูข้อง มข. 
กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 
ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่2 กลยทุธท์ี ่5 

(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566) 

ควำมหมำย  : 

•  Startup หมำยถึง ธุรกิจหรือสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ กำรต่อยอดผลิตภัณฑ์ กำรขยำยสำยกำรผลิต รวมถึงกำรท ำธุรกิจ

ให้เติบโตขึ้นที่สำมำรถสร้ำงรำยได้  

•   เทคโนโลย ีหมำยถึง อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องจักร, วัสดุ หรือ แม้กระทั่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งของที่จับต้องได้เพื่อช่วย

ในกำรท ำงำนหรือแก้ปัญหำต่ำง ๆ เช่น เครื่องกำรสกัดดีเซล เครื่องเจำะน ้ำยำง ระบบ Smart farm 

•   องค์ควำมรู้ หมำยถึง ทักษะ ประสบกำรณ์ หลักกำร วิธีกำร ควำมรู้ที่อยู่ภำยในตัวบุคคล ที่เกิดจำกกำรเรียนรู้

ของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งไม่ได้ลอกเลียนมำจำกองค์ควำมรู้ แต่ผู้เรียนต้องสร้ำงขึ้นมำด้วยตนเองเป็นควำมรู้ที่เกิดขึ้น
ใหม่ เม ื ่อพัฒนำโครงสร้ำงควำมรู ้ต ่อไปก็สำมำรถสร้ำงผลงำนเป็นองค์ควำมรู ้ให ้คนอื ่นค้นคว ้ำได้                              
เช่น กำรจัดกำรขยะอัจฉริยะ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกยำงนำ  

 
ค ำอธิบำย  :  

•   จ ำนวน Startup ที่ใช้เทคโนโลยีและ/หรือองค์ควำมรู้ของส่วนงำนในมหำวิยำลัยขอนแก่น 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนน  : 

พจิำรณำจำก 
จ ำนวน Startup ที่ใช้เทคโนโลยีและ/หรือองค์ควำมรู้ของส่วนงำนในมหำวิยำลัยขอนแก่น (ทีผ่ลิตขำย) 

ข้อมลูทีต่อ้งรำยงำน  : 
1.  รำยกำรและรำยละเอียด Startup ที่ใช้เทคโนโลยีและ/หรือองค์ควำมรู้ของส่วนงำนในมหำวิยำลัยขอนแก่น   

(ที่ผลิตขำย) 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-25 : จ ำนวนกำรลงทุนหรือร่วมทุนหรือตั้งบริษัทที่ใช้เทคโนโลยี องคค์วำมรู้ ทรัพย์สินทำงปัญญำ
ของมหำวิทยำลัย (บริษัท) 

กำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตุลำคม 2564 ถึง 30 กันยำยน 2565) 
ควำมเชื่อมโยง  : ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 5 

(แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2566) 
ควำมหมำย  : 

• กำรลงทุนหรือร่วมทุนหรือตั้งบริษัท หมำยถึง กำรที่มหำวิทยำลัยน ำทรัพย์สินในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไป 

ลงทุน ร่วมทุน หรือตั้งบริษัท  

• ทรัพย์สินทำงปัญญำ หมำยถึง เทคโนโลยี องค์ควำมรู้ ผลงำนวิจัย ผลงำนอันเกิดจำกกำรประดิษฐ์ คิดค้น 

สร้ำงสรรค์ หรือต่อยอด โดยไม่รวมถึงกำรลอกเลียนแบบ รวมถึงพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 
ค ำอธิบำย  : 

•  กำรที่มหำวิทยำลัยน ำ เทคโนโลยี องค์ควำมรู้ ผลงำนวิจัยหรือทรัพย์สินทำงปัญญำ ของมหำวิทยำลัยไป             

ลงทุนหรือร่วมทุนหรือตั้งบริษัท  

•  กำรร่วมทุนกับบุคคล/นิติบุคคล เชิงพำณิชย์ เช่น บริษัท sciseeit  

เกณฑ์กำรให้คะแนน  : 

พิจำรณำจำก :  
จ  ำนวนกำรลงท ุนหร ือร ่วมท ุนหร ือต ั ้ งบร ิษ ัทท ี ่ ใช ้ เทคโนโลย ี  องค ์ควำมร ู ้  ทร ัพย ์ส ินทำงป ัญญำของ                     
มหำวิทยำลัย (บริษัท) 

ข้อมูลที่ต้องรำยงำน  : 
1.  จ ำนวนกำรลงทุนหรือร่วมทุนหรือตั้งบริษัทที่ใช้เทคโนโลยี องค์ควำมรู้ ทรัพย์สินทำงปัญญำของมหำวิทยำลัย 

(บริษัท) 
2.   ชื่อโครงกำรและชื่อภำคธุรกิจ อุสำหกรรมคู่ควำมร่วมมือ   
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-26 : ร้อยละของอำจำรยท์ีด่ ำรงต ำแหนง่ทำงวชิำกำร 

กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 

ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่3 กลยทุธท์ี ่1 
(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566) 

ควำมหมำย  : 

• อำจำรย์ หมำยถึง บุคลำกำรสำยวิชำกำรของมหำวิทยำลัยขอนแก่น โดยมีหน้ำที่สอน วิจัย บริกำรวิชำกำรแก่
สังคม และท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ในระดับอุดมศึกษำ 

• ต ำแหน่งทำงวิชำกำร หมำยถึง คณำจำรย์ซึ่งจะมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่ประกอบด้วย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์                   
รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ 

ค ำอธิบำย  :  

• กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรตำมมีควำมตรงและสอดคล้องกับสำขำวิชำที่ถนัดหรือคุณวุฒิทำงกำรศึกษำของผู้ยื่น 

• จะต้องแสดงถึงให้เห็นถึงกระบวนและระบบส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำตำมควำมถนัดเทียบเคียงกับส่วนงำน                         
ที่มีลักษณะเดียวกัน 

• กำรย ื ่นขอต  ำแหน่งน ับจำกกำรผ ่ำนกรรมกำรประจ  ำคณะและส ่งต ่อมำยังมหำว ิทยำล ัยร ับทรำบ                       
(กรรมกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร) 

• ไม่นับรวมอำจำรย์โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น และลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัยประเภทวิชำกำร 

สูตรกำรค ำนวณผลลัพธ์หลัก  :  
(จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรทีด่ ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร) X 100 

จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรทั้งหมด 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  : 

พิจำรณำจำก  
จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรที่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร (สะสม) 

ข้อมูลที่ต้องรำยงำน  : 
1. จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรที่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร (นับสะสม)  

- ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
- รองศำสตรำจำรย์ 
- ศำสตรำจำรย์ 

2. จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรทั้งหมด   
3. กำรสนับสนุนให้อำจำรย์พัฒนำศักยภำพต ำแหน่งทำงวิชำกำร ตัวอย่ำงเช่น กำรจัดโครงกำรกำรขับเคลื่อนและ

พัฒนำทักษะบุคลำกรสำยวิชำกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์และศำสตรำจำรย์  
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OKR-27 : ร้อยละระดบัทกัษะดำ้นสำรสนเทศของบคุลำกร 
กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 
ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่3 กลยทุธท์ี ่2 

(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566) 
ควำมหมำย  :  

• ทักษะ หมำยถึง ควำมชัดเจนหรือควำมสำมำรถของบุคคลในเรื ่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ ่งอำจเป็นทักษะทำงด้ำน
ร่ำงกำย สติปัญญำและสังคม เกิดขึ้นได้จำกกำรเรียนรู้  กำรฝึกฝน กำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่น กำรสอนและกำร
จัดกำร ตัวอย่ำงกำรใช้ทักษะ เช่น ครูมีทักษะกำรใช้ค ำถำม กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน กำรใช้สื่อกำรสอน นักเรียนมี
ทักษะ กำรฟัง พูด อ่ำน เขียน กำรคิดค ำนวณ หรือทักษะทำงสังคม 

• สำรสนเทศ หมำยถึง ข้อมูลต่ำง ๆ ที่ได้ผ่ำนกำรเปลี่ยนแปลงหรือมีกำรประมวลผลหรือวิเครำะห์สรุปผลด้วย
วิธีกำร  ต่ำง ๆแล้วเก็บรวบรวมไว้ เพื ่อน ำมำใช้ประโยชน์ตำมต้องกำรกำรประมวล  (Data Processing)                
เป็นกำรน ำข้อมูลจำกแหล่งต่ำง ๆ ที่เก็บรวบรวมไว้มำผ่ำนกระบวนกำรต่ำง ๆ เพื่อแปรสภำพข้อมูล ให้เป็น
ระบบและอยู่ในรูปแบบที่ต้องกำร 

• ทักษะควำมเข้ำใจและกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy หมำยถึง ทักษะในกำรน ำเครื่องมือ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อำทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
และสื่อออนไลน์ มำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในกำรสื่อสำร กำรปฏิบัติงำน และกำรท ำงำนร่วมกัน หรือใช้เพื่อ
พัฒนำกระบวนกำรท ำงำน หรือระบบงำนในองค์กรให้มีควำมทันสมัย และมีประสิทธิภำพ  ทักษะดังกล่ำว
ครอบคลุมควำมสำมำรถ 4 มิติ กำรใช้ (Use) เข้ำใจ (Understand) กำรสร้ำง (create) เข้ำถึง (Access) 
เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

• บุคลำกร หมำยถึง พนักงำนมหำวิทยำลัย  ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัย 
เกณฑ์กำรวัดทักษะด้ำนสำรสนเทศ ประกอบด้วยสมรรถนะ 3 ด้ำน ได้แก่  

(1) กำรใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐำน ได้แก่ คอมพิวเตอร์พื้นฐำน อินเทอร์เน็ตพื้นฐำน กำรใช้อีเมล์ กำรใช้ Windows 
(2) กำรใช้ซอร์ฟแวร์ที่จ ำเป็น ได้แก่ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint 
(3) กำรใช้เทคโนโลยีที ่จ ำเป็น ได้แก่ Social Media กำรรู้สำรสนเทศ กำรพัฒนำและค้นหำอำชีพ 

Digital Footprint 
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ค ำอธบิำย  :   

• ตำมนโยบำยรัฐบำลที่มุ่งเน้นเรื่อง Thailand 4.0 ซึ่งจ ำเป็นต้องอำศัยทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงมำก
ในกำรเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรในอนำคตส ำหรับรองรับกลุ่มที่เป็นนักวิชำชีพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
คนทั่วไปที่เป็นผู้ใช้ ที่ต้องมีทักษะด้ำนดิจิทัลขั้นสูง หรือพลเมืองดิจิทัล ดังนั้นมหำวิทยำลัยจึงให้ควำมส ำคัญใน
กำรเตรียมบุคลำกรให้มีทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่จ ำเป็นเพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัล และเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในโลกดิจิทัลมำกข้ึน 

สตูรกำรค ำนวณ  :  
(จ ำนวนบุคลำกรที่ผำ่นเกณฑ์) X 100 

                                                  จ ำนวนผู้เข้ำทดสอบทั้งหมด 
 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนน  : 

พจิำรณำจำก 
ร้อยละของบุคลำกรแต่ละประเภทที่ผ่ำนกำรทดสอบในระดบัทีก่ ำหนด 

ข้อมลูทีต่อ้งรำยงำน  : 
1. บุคลำกรที่ผำ่นกำรวัดทักษะดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
2. โครงกำร/กิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
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OKR-28 : ผลติภำพของบคุลำกร 
กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 

ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่3 กลยทุธ ์ที ่2 
(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566) 

ควำมหมำย  : 

• ผลิตภำพ หมำยถึง กำรวัดประสิทธิภำพของกำรใช้ทรัพยำกร มักใช้ กับปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงอย่ำงเดียว    
เช่น บุคลำกร (ผลิตภำพแรงงำน) เครื่องจักร วัสดุ พลังงำน และทุน แต่แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภำพยังสำมำรถ
น ำไปพิจำรณำถึงกำรใช้ทรัพยำกรทั้งหมดในกำร สร้ำงผลผลิต (ส ำนักงำนรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ, 2562) 

• บุคลำกร หมำยถึง บุคลำกรทุกประเภท ได้แก่ พนักงำนมหำวิทยำลัย  ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำง
ของมหำวิทยำลัย 

• เงินรำยได้ หมำยถึง เงินรำยได้ทุกประเภทของมหำวิทยำลัยขอนแก่น ตำมมำตรำ 15 แห่งพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 เฉพำะรำยกำร ดังนี้  

1. เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้แก่มหำวิทยำลัย 
2. เงินกองทุนที่รัฐบำลหรือมหำวิทยำลัยจัดตั้งขึ้น และรำยได้หรือผลประโยชน์จำกกองทุนดังกล่ำว 
3. ค่ำธรรมเนียม ค่ำบ ำรุง ค่ำตอบแทน เบี้ยปรับ และค่ำบริกำรต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย 
4. รำยได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มำจำกกำรลงทุนหรือกำรร่วมลงทุนจำกทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย 
5. รำยได้หรือผลประโยชน์ที ่ได ้มำจำกกำรใช้ท ี ่รำชพัสดุ หรือจ ัดห ำประโยชน์ในที ่รำชพัสดุ                              

ที่มหำวิทยำลัย ดูแล ใช้ หรือจัดหำประโยชน์ 
6. รำยได้หรือผลประโยชน์อย่ำงอื่น (พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ.2558) 

ค ำอธิบำย  :  

• ผลิตภำพบุคลำกรเป็นกำรเทียบเคียงควำมสำมำรถในกำรหำรำยได้/ควบคุมต้นทุนกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนนั้น ๆเทียบกับหน่วยงำนในลักษณะเดียวกันในองค์กรเดียวกันหรือองค์กรภำยนอก 

• เพื่อกระตุ้นให้ส่วนงำนเร่งพัฒนำศักยภำพกำรท ำงำนของบุคลำกร น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำช่วยในกำร 
ท ำงำน ควบคุมต้นทุนกำรด ำเนินกำร และมองหำแหล่งรำยได้ใหม่ๆของส่วนงำน  

• บุคลำกรนับรวมทุกประเภท เช่น พนักงำนมหำวิทยำลัย   ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงของ
มหำวิทยำลัย 

• นับรวมถึงพนักงำนที่ลำศึกษำต่อ 

• ผลิตภำพของบุคลำกรคิดจำก จ ำนวนรำยได้ (ล้ำนบำท) ต่อจ ำนวนบุคลำกรประจ ำภำยในหน่วยงำน 
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สตูรกำรค ำนวณผลลพัธห์ลกั  :  
(จ ำนวนงบประมำณเงินรำยได้ มข.)  X 100 
  จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมดของ มข. 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนน  : 

พจิำรณำจำก 
ค่ำร้อยละผลิตภำพของบุคลำกร (เงินรำยได้) (ลำ้นบำท/คน) 

ข้อมลูทีต่อ้งรำยงำน  : 
1. จ ำนวนรำยได้ (ล้ำนบำท) 
2. จ ำนวนบุคลำกรประจ ำภำยในหน่วยงำน 
3. ผลิตภำพของบุคลำกร (ลบ./ คน) 
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OKR-29 : ร้อยละของรำยจำ่ยดำ้นบคุลำกรต่องบรำยจำ่ยทัง้หมด 
กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 

ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่3 กลยทุธท์ี ่2 
(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566) 

ควำมหมำย  : 

• บุคลำกร หมำยถึง บุคลำกำรทุกประเภท ได้แก่ พนักงำนมหำวิทยำลัย  ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำง
ของมหำวิทยำลัย 

• รำยจ่ำยบุคลำกร หมำยถึง รำยจ่ำยเพื่อกำรบริหำรงำนบุคคล รำยจ่ำยที่จ่ำยในลักษณะเงินเดือนค่ำจ้ำง                   
และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ำยควบเงินเดือน ค่ำจ้ำง (งำนงบประมำณและอัตรำก ำลัง กองยุทธศำสตร์ ส ำนักงำน
อธิกำรบดี มหำวิทยำลัยขอนแก่น, 2563) 

• บุคลำกรและรำยจ่ำยบุคลำกรไม่รวมหน่วยงำนวิสำหกิจของส่วนงำน 

ค ำอธบิำย  :  

• ผลิตภำพบุคลำกรเป็นกำรเทียบเคียงควำมสำมำรถในกำรหำรำยได้/ควบคุมต้นทุนกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนนั้น ๆ เทียบกับหน่วยงำนในลักษณะเดียวกันในองค์กรเดียวกันหรือองค์กรภำยนอก 

• เพื่อกระตุ้นให้ส่วนงำนเร่งพัฒนำศักยภำพกำรท ำงำนของบุคลำกร น ำ เทคโนโลยีสำรสนเทศมำช่วยในกำร
ท ำงำน ควบคุมต้นทุนกำรด ำเนินกำร และมองหำแหล่งรำยได้ใหม่ๆของส่วนงำน  

• นับรวมถึงพนักงำนที่ลำศึกษำต่อ 

• ร้อยละรำยจ่ำยด้ำนบุคลำกรคิดจำกรำยจ่ำยด้ำนบุคลำกรต่องบรำยจ่ำยทั้งหมด 

สตูรกำรค ำนวณผลลพัธห์ลกั  :  
(รำยจ่ำยดำ้นบุคลำกร)  X  100 

                                                      งบรำยจำ่ยทั้งหมด 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนน  : 

พจิำรณำจำก 
ร้อยละรำยจ่ำยดำ้นบุคลำกรต่องบรำยจำ่ยบุคลำกรทั้งหมด 

ข้อมลูทีต่อ้งรำยงำน  : 
1. รำยจ่ำยด้ำนบุคลำกรประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.2565 
2. รำยจ่ำยทั้งหมดประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.2565 (ข้อมูลสนับสนุน) 
3. ร้อยละของรำยจ่ำยด้ำนบุคลำกรต่องบรำยจ่ำยทั้งหมด 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-30 : ร้อยละของบุคลำกรที่มีระบบกำรจ้ำงแบบใหม่ 
กำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตุลำคม  2564 ถึง 30 กันยำยน 2565) 
ควำมเชื่อมโยง  : ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3 

(แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2566) 
ควำมหมำย  :   

• บุคลำกร หมำยถึง พนักงำนมหำวิทยำลัย  ลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัย พนักงำนวิสำหกิจ 

• กำรจ้ำง หมำยถึง ระบบกำรว่ำจ้ำงบุคลำกรเข้ำมำท ำงำนในมหำวิทยำลัย ตำมสัญญำจ้ำงให้ท ำงำนใน
มหำวิทยำลัยโดยได้รับค่ำจ้ำงหรือค่ำตอบแทนจำกเงินงบประมำณแผ่นดิน หรือรำยได้ของมหำวิทยำลัย                
โดยมีสัญญำและข้อก ำหนดกำรจ้ำง ประกอบด้วย ภำระงำน ดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงำน 

• กำรจ้ำงแบบเดิม หมำยถึง ระบบกำรจ้ำงงำนที่มีลักษณะกำรจ้ำงตำมที่ก ำหนดไว้ ในข้อ 19 ตำมข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ว่ำด้วย กำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. 2558 

• กำรจ้ำงแบบใหม่ หมำยถึง ระบบกำรจ้ำงงำนที่มีลักษณะกำรจ้ำงตำมมหำวิทยำลัยก ำหนดขึ้นใหม่ ที่มีควำม
หลำกหลำยในเรื่องของสัญญำจ้ำง ข้อก ำหนดกำรจ้ำง เงินเดือน ค่ำตอบแทนและวิธีกำรสรรหำคัดเลือก                 
เป็นระบบที่ก ำหนดขึ้นใหม่เพิ่มเติมจำกระบบเดิมที่มหำวิทยำลัยเคยก ำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดควำมยืดหยุ่น
และไม่มีข้อจ ำกัดในกำรจ้ำงบุคลำกรที่จะมำผลักดันยุทธศำสตร์ให้ส ำเร็จ 

 ค ำอธิบำย  :   

• เป็นกำรก ำหนดระบบกำรจ้ำงงำนแบบใหม่ๆ ขึ ้นรองรับกำรปฏิบัติงำนต่ำง  ๆ ที ่จะท ำให้ได้ผู ้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน มำปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย ภำยใต้สัญญำจ้ำง ข้อก ำหนดกำรจ้ำง
วิธีกำรปฏิบัติงำน เวลำกำรปฏิบัติงำน เงินเดือน ค่ำตอบแทนที่มีควำมหลำกหลำย ยืดหยุ่น จูงใจ 

• กำรจ้ำงในระบบใหม่ๆ ที่หลำกหลำยจะท ำให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรบริหำรอัตรำก ำลัง  กำรบริหำรสัญญำ
จ้ำง กำรบริหำรกำรปฏิบัติงำน และกำรบริหำรงำนบุคคลต่ำง ๆ 

• ใช้กับกำรจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลัย ลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัย พนักงำนวิสำหกิจ 
 สูตรกำรค ำนวณ  :     (บุคลำกรที่ได้รับกำรจ้ำงในระบบกำรจ้ำงแบบใหม่)  X 100 
                                     บุคลำกรที่ได้รับกำรจ้ำงทั้งหมดในปีงบประมำณ 
 เกณฑก์ำรใหค้ะแนน  : 

พิจำรณำจำก  
ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรจ้ำงด้วยระบบกำรจ้ำงแบบใหม่ 

 ข้อมูลที่ต้องรำยงำน  : 
1.      จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรจ้ำงแบบใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ 
2.      จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรจ้ำงทั้งหมด ประจ ำปีงบประมำณ 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-31 : จ ำนวนงบประมำณดำ้นกำรวจิยั (ลำ้นบำท) 
กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 

ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่4 กลยทุธท์ี ่1 
(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566) 

ควำมหมำย  :    

•  งบประมำณ หมำยถึง กำรวำงแผนกำรเงินในช่วงเวลำที่ก ำหนดชัดเจน โดยมำกแล้วคือหนึ่งปี งบประมำณอำจ

รวมถึง ปริมำณแผนกำรขำย และรำยได้, ปริมำณทรัพย์สิน, ค่ำใช้จ่ำย, สินทรัพย์, หนี้สินและกระแสเงินสด 
โดยที่บริษัท รัฐบำล ครอบครัว และองค์กรต่ำง ๆ จะใช้งบประมำณเพื่อแสดงแผนกลยุทธ์ของกิจกรรมหรือผล
ให้สำมำรถวัดได้ 

• บริกำรวิชำกำร หมำยถึง กิจกรรมหรือโครงกำรให้บริกำรแก่สังคมภำยนอกสถำบันกำรศึกษำ หรือเป็นกำร

บริกำรที่จัดในสถำบันกำรศึกษำโดยมีบุคคลภำยนอกเข้ำมำใช้บริกำร 

ค ำอธิบำย  :      

•  ลักษณะโครงกำรด้ำนบริกำรวิชำกำร  แบ่งเป็น 4 หมวด ประกอบด้วย  

 1)  กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และนวัตกรรมมหำวิทยำลัยขอนแก่นสู่ชุมชน 
2)  ชุมชนต้นแบบเพื่อกำรพัฒนำ มุ่งเน้นไปที่ชุมชนหลัก 6 ชุมชน และชุมชนรอง 6 ชุมชน  
3)  กลุ่มประเทศ GMS  
4)  โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ทั้งนี้ผลกระทบของเป้ำหมำยจะต้องสร้ำงอำชีพและรำยได้ให้เกิด

ขึ้นกับชุมชน (Professional Training) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  : 

พิจำรณำจำก 
จ ำนวนงบประมำณด้ำนบริกำรวิชำกำร (ล้ำนบำท) 

ข้อมูลที่ต้องรำยงำน  : 
1.  งบประมำณด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-32 : จ ำนวนโครงกำรพฒันำชมุชนและสงัคมเพื่อควำมยัง่ยนื (SDG) 
กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 

ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่4 กลยทุธท์ี ่2 
(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566) 

ควำมหมำย  :  

•  กำรพัฒนำชุมชนและสังคมเพื่อควำมยั่งยืน หมำยถึง กำรน ำควำมรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้ในกำผ

พัฒนำชุมชนและสังคมอย่ำงต่อเนื่อง ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์กำรสหประชำชำติ ซึ่ง
มหำวิทยำลัยขอนแก่นได้เลือกเป้ำหมำย Social Impact Ranking ไว้ 4 เป้ำหมำย ดังต่อไปนี้ 
เป้ำหมำยที่ 3 (SDG3) : สร้ำงหลักประกันว่ำคนมีชีวิตที่มีสุขภำพดีและส่งเสริมสวัสดิภำพส ำหรับทุกคนในทุกวัย 
เป้ำหมำยที่ 4 (SDG4) : สร้ำงหลักประกันว่ำทุกคนมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงครอบคลุมและเท่ำเทียม และ
สนับสนุนโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป้ำหมำยที่ 10 (SDG10) : ลดควำมไม่เสมอภำคภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ 
เป้ำหมำยที่ 17 (SDG17) : เสริมควำมเข้มแข็งให้แก่กลไกกำรด ำเนินงำนและฟื้นฟูสภำพหุ้นส่วนควำมร่วมมือ
ระดับโลกส ำหรับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

 
ค ำอธิบำย  : 

•   โครงกำรพัฒนำชุมชนและสังคมเพื่อควำมยั่งยืน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  : 

พิจำรณำจำก  
จ ำนวนโครงกำรพัฒนำชุมชนและสังคมเพื่อควำมยั่งยืนที่ได้มีกำรน ำควำมรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในกำรพัฒนำ 

ข้อมูลที่ต้องรำยงำน  : 

1.  จ ำนวนชุมชน/ โครงกำร/ ผลงำน ที่ได้รับกำรบริกำรจำกมหำวิทยำลัยขอนแก่น                     
2.  รำยละเอียดผลด ำเนินกำร เช่น ล ำดับ/รำยชื่อชุมชนที่ได้รับกำรบริกำรจำก มข./ วัน/ เดือนปีที่ด ำเนินกำร 
3.  รำยละเอียดถึงกำรใช้ประโยชน์จำกองค์ควำมรู้และนวัตกรรมของมหำวิทยำลัยมำกขึ้น (ชุมชนได้รับ

ประโยชน์อย่ำงไร) 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-33 : ร้อยละของส่วนงำนที่มีกำรน ำเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติมำใช้ 
กำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตุลำคม  2564 ถึง 30 กันยำยน 2565) 

ควำมเชื่อมโยง  : ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 1 
(แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2566) 

ควำมหมำย  : 

• ผลลัพธ์ส ำคัญนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้ำนกำรวำงระบบบริหำรจัดกำรเพื่อควำมเป็นเลิศขององค์กร โดย

มหำวิทยำลัยใช้เกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติมำเป็นแนวทำงในกำรวำงระบบบริหำรจัดกำรหลักขององค์กร 
ดังนั้นจึงก ำหนดผลลัพธ์ส ำคัญเป็นกำรน ำเกณฑ์รำงวัลคุณภำพมำใช้อย่ำงเกิดประสิทธิผลในระดับส่วนงำน 

ค ำอธิบำย  : 

•  ส่วนงำนที่มีกำรน ำเกณฑ์รำงวัลคุณภำพมำใช้อย่ำงเกิดประสิทธิผล จะต้องได้รับกำรประเมินอย่ำงเป็นระบบ 

โดยเป็นสภำบันหรือองค์กรภำยนอกเป็นผู้ประเมิน อำจเป็นรูปแบบของ EdPEx หรือ TQA ก็ได้ 

สูตรกำรค ำนวณ : 

จ ำนวนหน่วยงำนระดับสว่นงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินจำกหน่วยงำนภำยนอก เช่น EdPEx, TQA 
จ ำนวนหน่วยงำนระดับสว่นงำนทั้งหมด 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  : 

ระดับมหำวิทยำลัยพิจำรณำจำก ร้อยละตำมสูตร และค่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ในแต่ละปี 
ระดับส่วนงำนพิจำรณำจำก คะแนนกำรประเมินภำยในประจ ำปี และกำรประเมินจำกสถำบันภำยนอกโดย 
     หำกมีคะแนนกำรประเมินเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำให้ได้คะแนน 3  
     หำกมีคะแนนสูง หรือต ่ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำแต่ไม่ถึงร้อยละ 5 ให้ได้คะแนน 4 และ 2 ตำมล ำดับ 
     หำกมีคะแนนสูง หรือต ่ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำตั้งแต่ร้อยละ 5 ให้ได้คะแนน 5 และ 1 ตำมล ำดับ 
กรณีได้รับกำรประเมินจำกหน่วยงำนภำยนอกให้ได้ระดับกำรประเมินที่สูงขึ้นให้ได้คะแนน 5 

ข้อมูลที่ต้องรำยงำน  :  

1. ผลกำรตรวจประเมินภำยในตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติระดับส่วนงำน 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-34 : ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์ 
กำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตุลำคม  2564 ถึง 30 กันยำยน 2565) 

ควำมเชื่อมโยง  : ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 2 
(แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2566) 

ควำมหมำย  :  

• แผนกลยุทธ์ หมำยถึง แผนปฏิบัติกำรของมหำวิทยำลัยขอนแก่นที่มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงมีระบบ มีทิศทำงมี
กระบวนกำรท ำงำนที่ชัดเจน มีควำมสอดคล้องกับสภำพแวดล้อม เพื่อให้องค์กรสำมำรถด ำรงอยู่ได้ในอนำคต 
โดยอำศัยกำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจของทุกฝ่ำย 

 
ค ำอธิบำย  :   

• วัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร โดยพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนที่ปฏิบัติได้จริงตำม

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม เปรียบเทียบกับแผนงำน/ โครงกำร/ กิจกรรมทั้งหมด  

สูตรกำรค ำนวณ  :  
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์ =  (ระดับควำมส ำเร็จของ OKRs)   X   100 
                                          จ ำนวน OKRs ทั้งหมด 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  : 

 พิจำรณำจำก 
 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์ 

ข้อมูลที่ต้องรำยงำน  : 
1. ควำมส ำเร็จของผลลัพธ์ตำมวัตถุประสงค์ (OKR) จ ำนวนแยกตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 
2. จ ำนวนผลลัพธ์ตำมวัตถุประสงค์ (OKR) ที่ไม่ส ำเร็จ 
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มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-35 : ร้อยละของระเบยีบทีไ่ดร้บักำรทบทวน/ ปรบัปรงุ (สะสม) 
กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 
ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่5 กลยทุธท์ี ่2 

(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566) 

ควำมหมำย  : 

• ผลลัพธ์ส ำคัญนี้มุ ่งเน้นกำรปรับปรุงกฎระเบียบให้มีควำมทันสมัย โดยเน้นควำมคล่องตัว ประสิทธิภำพ                

และประสิทธิผล เพื่อให้สำมำรถขับเคลื่อนองค์กรได้อย่ำงรวดเร็วและมีควำมคล่องตัว 

ค ำอธิบำย  : 

• ผลลัพธ์ส ำคัญวัดจ ำนวนกฎระเบียบที่มีอำยุกำรใช้งำนมำกกว่ำ 10 ปี เทียบกับจ ำนวนกฎระเบียบทั้งหมด                

เพื่อดูว่ำได้มีกำรทบทวนกฎระเบียบส่วนกลำงอย่ำงเหมำะสม และต่อเนื่องหรือไม่ 

สูตรกำรค ำนวณ : 

จ ำนวนกฎระเบียบที่มีอำยุน้อยกว่ำ 10 ปี 
จ ำนวนกฎระเบียบทัง้หมดนับเมือ่วันเร่ิมปีงบประมำณ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  : 

พิจำรณำจำก 
ร้อยละของกฎระเบียบที ่ได้ร ับกำรปรับปรุงภำยในระยะเวลำ 10 ปี เทียบกับจ ำนวนกฎระเบียบทั ้งหมด                           
ณ วันเร่ิมต้นปีงบประมำณ 

ข้อมูลที่ต้องรำยงำน  :  
1. จ ำนวนกฎระเบียบส่วนกลำง และระยะเวลำที่เร่ิมใช้กฎระเบียบนั้น 
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มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-36 : ควำมคืบหน้ำของกำรลงระบบ ERP 
กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 

ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่5 กลยทุธท์ี ่4 
(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566) 

ควำมหมำย  : 

•   ระบบ ERP หมำยถึง ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กร โดยมีควำมครอบคลุมระบบสนับสนุนที่

ส ำคัญโดยเฉพำะ กำรเงิน กำรคลัง ระบบบัญชี กำรพัสดุ กำรบริหำรบุคคล กำรวำงแผนงบประมำณ เป็นต้น 

ค ำอธิบำย  :  

•   กำรลงระบบ ERP เป็นกลไกส ำคัญในกระบวนกำรปรับเปลี่ยนระบบบริหำรจัดกำรองค์กให้มีควำมทันสมัย      

และมีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับควำมเปลี่ยนแปลงภำยนอก 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนน  : 

พจิำรณำจำก 
ควำมคืบหน้ำในกำรลงระบบ ERP ในระดับมหำวิทยำลัยตำมเป้ำหมำยทีต่ั้งไว้ 

ข้อมลูทีต่อ้งรำยงำน  : 
1.     ควำมคืบหน้ำในกำรลงระบบ ERP 
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มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-37 : ร้อยละของรำยไดจ้ำกกำรบริหำรจดักำรทรพัยส์นิตอ่รำยไดจ้ำกคำ่ธรรมเนยีมกำรศกึษำ 
กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 
ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่5 กลยทุธท์ี ่3 

(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566) 
ควำมหมำย  : 

•  รำยได้จำกกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรจัดหำรำยได้ของแต่ละส่วนงำนใน

มหำวิทยำลัยขอนแก่น เช่น รำยได้จำกกำรให้เช่ำพื้นที่, รำยได้จำกกำรขำยทรัพย์สินทำงปัญญำ เป็นต้น 

•  รำยได้จำกค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ หมำยถึง ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกนักศึกษำ ซึ่งเป็นแบบ (Tuition fee) 

เหมำจ่ำยที่ นักศึกษำจะต้องช ำระเป็นรำยภำค 
ค ำอธิบำย  :  

•   เป็นกำรประเมินผลลัพธ์ด้ำนควำมสำมำรถในกำรจัดหำรำยได้ของแต่ละส่วนงำน 

•   เพื่อส่งเสริมให้คณะและส่วนงำนใช้ควำมเข้มแข็ง (Strength) และโอกำส(Opportunity) ในกำรสร้ำงหน่วย      

ธุรกิจใหม่ๆ (New business model) 

•   โดยคิดจำกรำยได้จำกกำรบริหำรทรัพย์สินของส่วนงำนหำรด้วยรำยได้จำกค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ คูณ 100 

•   ไม่นับรวมเงินรำยได้ที่ได้จำกมหำวิทยำลัย 

สูตรกำรค ำนวณผลลัพธ์หลัก  : 
(รำยได้จำกกำรบริหำรทรัพย์สนิ*)  X  100 

            รำยได้จำกค่ำธรรมกำรศึกษำ 

หมำยเหตุ: * หมำยถึง รำยได้จำกกำรบริหำรทรัพย์ส ิน รวมถึงรำยได้จำกำรบริหำรพื ้นที ่ของมหำวิทยำลัย                         
และดอกผล และกำรเพิ่มข้ึนของมูลค่ำจำกกำรน ำสินทรัพย์ที่เป็นเงินไปลงทุนประเภทต่ำง ๆ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  : 

พิจำรณำจำก  
ค่ำร้อยละของรำยได้จำกกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินต่อรำยได้จำกค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำระดับมหำวิทยำลัย 

ข้อมูลที่ต้องรำยงำน  :  
1.     รำยได้จำกกำรบริหำรทรัพย์สินของคณะ/หน่วยงำน 
2.     รำยได้จำกค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
3.     ค่ำร้อยละที่ได้ 
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มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-38 : ร้อยละควำมพงึพอใจบคุลำกรดำ้นกำรจดักำรสภำพแวดลอ้มของมหำวทิยำลยั  
(ดำ้นควำมปลอดภยัในสถำนทีท่ ำงำน) 

กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 

ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่6 กลยทุธท์ี ่1 
(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566) 

ควำมหมำย  : 

• ควำมพึงพอใจ หมำยถึง ควำมรู้สึกที่ดี เจตคติที่ดีและมีควำมสุขต่อกำรปฏิบัติงำนที่มีต่อสิ่งแวดล้อมภำยใน
องค์กรโดยมีองค์ประกอบต่ำง ๆ เช ่น ควำมมั ่นคงในอำชีพ ขนำดของหน่วยงำนลักษณะ ของงำน 
ควำมก้ำวหน้ำในงำนและอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้กำรท ำงำนนั้นประสบผลส ำเร็จสนองนโยบำยและ บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร ก่อให้เกิดกำรพัฒนำขึ้นในองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง 

• สภำพแวดล้อม หมำยถึง สิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวภำยในสถำนที่ท ำงำน 

• ควำมปลอดภัย หมำยถึง สภำพที่ปลอดภัยจำกอุบัติภัยต่ำง ๆ อันจะเกิดแก่ร่ำงกำย ชีวิตหรือทรัพย์สินในขณะ
ปฏิบัติงำน 

• สถำนที่ท ำงำน หมำยถึง สถำนที่ที่ไว้ใช้ปฏิบัติงำนของบุคลำกร มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
ค ำอธิบำย  :   

• กำรส ำรวจประกอบด้วยบุคลำกรทั้งสำยสนับสนุนและสำยผู้สอน 

• ส ำรวจควำมคิดเห็นต่อสภำพแวดล้อมในด้ำนต่ำง ๆ เช่น  
1. เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งสนับสนุนส ำหรับกำรปฏิบัติงำนเพียงพอ เหมำะสม  
2. พื้นที่ในกำรท ำงำนที่เหมำะสม เพียงพอ สะดวกสบำย  
3. กำรจัดพื้นที่ส ำหรับกำรจัดกิจกรรมสันทนำกำร หรือผ่อนคลำยใน ช่วงเวลำพักจำกกำรท ำงำน 
4. กำรจัดสภำพแวดล้อมของสถำนที่ท ำงำนตำมมำตรฐำนตำมหลักชีวอนำมัย  
5. ระบบควำมปลอดภัยในสถำนที่ท ำงำน  

สูตรกำรค ำนวณ  :  ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบส ำรวจ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  : 

พิจำรณำจำก 
ร้อยละควำมพึงพอใจบุคลำกรด้ำนกำรจัดกำรสภำพแวดล้อม ของมหำวิทยำลัย  
(ด้ำนควำมปลอดภัยในสถำนที่ท ำงำน) 

ข้อมูลที่ต้องรำยงำน  : 
1. สรุปผลกำรวัดควำมพึงพอใจต่อกำรจัดสภำพแวดล้อม 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-39 : ร้อยละของบคุลำกรทีส่อบผำ่นทกัษะดำ้นดจิทิลั 
กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 
ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่6 กลยทุธ ์ที ่1 

(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566) 

ควำมหมำย  :  

• บุคลำกร หมำยถึง ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

• ทักษะดิจิทัล หมำยถึง ทักษะและควำมสำมำรถในกำรใช้เครื่องมือดิจิทัลในกำรท ำงำน หรือ เรียนรู้ในกำร
ท ำงำน เช่น ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะกำรใช้อินเทอร์เน็ต ทักษะกำรใช้ลำยมือชื่อดิจิทัล ทักษะควำม
ปลอดภัย ทักษะในกำรออกแบบกรำฟิก เป็นต้น 

• กำรพัฒนำ หมำยถึง กำรพัฒนำบุคลำกรให้สำมำรถท ำงำนในสภำพแวดล้อมที่เป็นดิจิทัล และพัฒนำ Digital 
Literacy ของบุคลำกร เช่น กำรรู้เท่ำทันเทคโนโลยี และ ทักษะที่เก่ียวข้องกับดิจิทัล 

• ปฏิบัติงำนได้จริง หมำยถึง บุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำในลักษณะอบรมทั่วไปและผ่ำนกำรประเมินในรูปแบบ
ใดรูปแบบหนึ่ง หรือ บุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำในรูปแบบฝึกปฏิบัติ 

ค ำอธิบำย  :  

• จ ำนวนบุคลำกรที่ผ่ำนกำรพัฒนำในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กำรฝึกอบรมทั่วไป กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรอบรม
ในสถำนที่ท ำงำนจริง (On-the-job Training) ฯลฯ ทั้งที่เป็นกำรจัดอบรมภำยในหรือภำยนอก ที่เก่ียวข้องกับ
กำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัล เช่น กำรใช้เครื่องมือออนไลน์ในกำรท ำงำน กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
พัฒนำระบบงำน หรือกำรใช้เครื่องมือดิจิทัลในกำรท ำงำนอื่นใด ทั้งนี้ต้องเป็นกำรพัฒนำที่มีกำรทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ด้วยเท่ำนั้น โดยนับเฉพำะผู้ที่ผ่ำนกำรทดสอบลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ นับเฉพำะผู้ที่อบรบแบบ
ฝึกปฏิบัติให้สำมำรถลงมือปฏิบัติงำนได้จริง เท่ำนั้น  

• วิธีกำรแปลผลผลลัพธ์ = แนวโน้มจ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำแบบลงมือปฏิบัติจริง หรือ สอบผ่ำน
เกณฑ์ที่ผู้ฝึกอบรมก ำหนด 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  : 
พิจำรณำจำก 
จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำทักษะดิจิทัล และสอบผ่ำนกำรวัดศักยภำพด้ำนนั้น ๆ 

ข้อมูลที่ต้องรำยงำน  : 
1. จ ำนวนโครงกำรที่พัฒนำบุคลำกรด้ำนดิจิทัล 
2. จ ำนวนผู้ได้รับกำรพัฒนำและปฏิบัติงำนได้จริง จ ำแนกตำมหน่วยงำน 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-40 : ร้อยละควำมพงึพอใจของบคุลำกร (ดำ้นสวสัดกิำร คำ่ตอบแทน ควำมกำ้วหนำ้) 
กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 

ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่6 กลยทุธท์ี ่2 
(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566) 

ควำมหมำย  :  

• ควำมพึงพอใจ หมำยถึง ควำมรู้สึกที่ดี เจตคติที่ดีและมีควำมสุขต่อกำรปฏิบัติงำนที่มีต่อ สิ่งแวดล้อมภำยใน
องค์กรโดยมีองค์ประกอบต่ำง ๆ เช ่น ควำมมั ่นคงในอำชีพ ขนำดของหน่วยงำนลักษณะ ของงำน 
ควำมก้ำวหน้ำในงำนและอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้กำรท ำงำนนั้นประสบผลส ำเร็จสนองนโยบำยและ บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร ก่อให้เกิดกำรพัฒนำขึ้นในองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง 

• บุคลำกร หมำยถึง บุคลำกรทุกประเภท ได้แก่ พนักงำนมหำวิทยำลัย  ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำง
ของมหำวิทยำลัย  

• สวัสดิกำร หมำยถึง ผลประโยชน์ที่พนักงำนจะได้รับเพิ่มเติมนอกเหนือจำกเงินเดือน 

• ค่ำตอบแทน หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่องค์กำรจ่ำยให้แก่ผู้ปฏิบัติงำน ค่ำใช้จ่ำยนี้อำจจ่ำยในรูปตัวเงินหรือ
มิใช่ตัวเงินก็ได้ เพื่อตอบแทนกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ จูงใจให้มีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพส่งเสริมขวัญก ำลังใจของผู้ปฏิบัติงำน และเสริมสร้ำงฐำนะควำมเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ปฏิบัติงำน 

• ควำมก้ำวหน้ำ หมำยถึง กำรเปลี่ยนแปลงในบทบำทกำรท ำงำน ซึ่งจะส่งผลตอบแทนทั้ง ทำงด้ำนจิตวิทยำ 
หรือผลตอบแทนที่เก่ียวข้องโดยตรง กับกำรท ำงำนกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนต่ำง ๆ รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงที่
ก่อให้เกิดควำมก้ำวหน้ำในงำน กำรเลื่อนต ำแหน่ง หรือเงินเดือน ตลอดถึงควำมพึงพอใจในชีวิต ควำมรู้สึกว่ำ
ตนเองมีค่ำ ซึ่งอำจจะออกมำในรูปแบบของอ ำนำจหน้ำที่ สถำนภำพที่สูงขึ้น ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพงำนจึง
เป็นผลสุดท้ำยของกำรจัดกำรอำชีพที่เร่ิมต้นด้วย กำรวำงแผนอำชีพงำน ก่อนที่จะพัฒนำไปสู่กำรพัฒนำอำชีพ
งำน และพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในอำชีพงำนในที่สุด 

ค ำอธิบำย  :   

• กลุ่มเป้ำหมำยในกำรส ำรวจประกอบด้วยบุคลำกรทุกประเภท  

• แบบส ำรวจครอบคลุมควำมคิดเห็นในด้ำนต่ำง ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับกำรจัดสวัสดิกำร ค่ำตอบแทน และ
ควำมก้ำวหน้ำของบุคลำกร 

สูตรกำรค ำนวณ  :   ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่ตอบแบบส ำรวจ 
เกณฑ์กำรให้คะแนน  : 

พิจำรณำจำก ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรทุกประเภท (ด้ำนสวัสดิกำร ค่ำตอบแทน ควำมก้ำวหน้ำ) 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : 
1. ผลการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากร ด้านสวัสดิการ ค่าตอบแทน ความก้าวหน้า 
2. โครงการ กิจกรรมด้านการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้บุคลากรทุกประเภท 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-41 : ร้อยละควำมผกูพนัของบคุลำกร 
กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 
ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่6 กลยทุธท์ี ่3 

(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566) 
ควำมหมำย  :  

• ควำมผกูพนัต่อองค์กร หมำยถึง ควำมรู้สึกที่ดีต่อองค์กร มีควำมรัก ควำมภำคภูมิใจ ควำมเอำใจใส่ต่อองค์กำร 
รู้สึกว่ำตนเอง เป็นส่วนหนึ่ง มีควำมเชื่อมั่นยอมรับเป้ำหมำยและค่ำนิยมขององค์กำร เต็มใจและเสียสละ 
ควำมสุขส่วนตัวเพื่อเป้ำหมำยและต้องกำรที่จะด ำรงไว้ซึ่งกำรเป็นสมำชิกขององค์กำรนั้น 

• บุคลำกร หมำยถึง บุคลำกรทุกประเภท ได้แก่ พนักงำนมหำวิทยำลัย  ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำง
ของมหำวิทยำลัย 

ค ำอธิบำย  :   

• บุคลำกรที่มีควำมผูกพันต่อองค์กรจะมีพฤติกรรมตระหนักถึงควำมส ำคัญ และมีแรงบันดำลใจต่อบทบำท 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตนที่มีต่อพฤติกรรมกำรท ำงำนในเชิงพัฒนำ และจะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล
ซึ่งช่วยท ำให้เกิดควำมร่วมคิด ร่วมใจ และควำมร่วมมือซึ่งกันและกัน เพื่อกำรสร้ำงสรรค์ ปรับปรุงและพัฒนำ
ผลประสิทธิภำพกำรท ำงำน โดยส่งผลต่อผลิตภำพ และคุณภำพขององค์กร  

• กลุ่มเป้ำหมำยในกำรส ำรวจประกอบด้วยบุคลำกรทุกประเภท 

สูตรกำรค ำนวณ  :   
ร้อยละควำมผูกพันของบุคลำกรที่มีกำรตอบแบบส ำรวจ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  : 
พิจำรณำจำก 
ร้อยละควำมผูกพันของบุคลำกร 

ข้อมูลที่ต้องรำยงำน  : 
1. ผลกำรส ำรวจควำมผูกพันของบุคลำกร 
2. โครงกำร/กิจกรรมที่สนับสนุนควำมผูกพันของบุคลำกร 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-42 : ผลกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัย Green University Ranking 
กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 

ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่7 กลยทุธท์ี ่1 
(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566) 

ควำมหมำย  :  

• ผลกำรจัดอนัดบัมหำวทิยำลยั  หมำยถึง  ค่ำคะแนนที่ได้จำกกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยของมหำวิทยำลยัขอนแกน่ 
ด้ำนควำมยั่งยืน และสิ่งแวดลอ้ม ในระดับนำนำชำติ อำทิ กำรจัดอันดับมหำวิทยำลับสีเขียว (UI Green Metric) และ
กำรจัดอันดับด้ำนกำรจัดกำรเพื่อควำมยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDG ) 

 ค ำอธิบำย  :   

• Green University Ranking เป็นกำรวัดคะแนนผลกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยขอนแก่นในด้ำนที่เกี่ยวกับกำร
จัดด้ำนระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน เพื่อควำมเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว กำรรักษำสิ่งแวดล้อม กำรใช้ทรัพยำกร
อย่ำงคุ้มค่ำ และสร้ำงควำมยั่งยืนให้แก่มหำวิทยำลัยและชุมชน 

• แผนงำนที่ส่งเสริมด้ำนกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว ประกอบด้วย  
1. แผนงำนกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรจัดกำรสภำพแวดล้อมสีเข ียว เพื ่อพัฒนำตัวชี ้ว ัดด้ำนกำรจัด

สภำพแวดล้อมของส่วนงำนที่สอดคล้องกับ Green University Ranking 
2. แผนงำนกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรจัดกำรขยะและของเสียแบบครบวงจร รวมถึงกำรน ำกลับมำใช้ใหม่ 
3. แผนงำนกำรลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ผ่ำนกิจกรรมกำรอนุรักษ์พลังงำน   

กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และกำรสร้ำงเสถียรภำพให้แก่ระบบสำธำรณูปโภค 
4. แผนงำนกำรสร้ำงกำรรับรู ้และจิตส ำนึกให้แก่นักศึกษำ บุคลำกร และชุมชน เกี่ยวกับกำรจัดกำร

มหำวิทยำลัยสีเขียว 
5. แผนกำรด ำเนินงำนด้ำน Sustainable Development Goals (SDG) ในรูปของกิจกรรม/โครงกำร              

ที่ประชำคมมหำวิทยำลัยขอนแก่นเข้ำมำมีส่วนร่วม 

เกณฑ์กำรให้คะแนน : 

พิจำรณำจำก 
คะแนนผลกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยขอนแก่น ในด้ำนที่เกี่ยวกับกำรจัดด้ำนระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน เพื่อควำมเป็น
มหำวิทยำลัยสีเขียว กำรรักษำสิ่งแวดล้อม กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ และสร้ำงควำมยั่งยืนให้แก่มหำวิทยำลัยและ
ชุมชน มีคะแนนสูงขึ้นเทียบจำกปีที่ผ่ำนมำ 

 ข้อมูลที่ต้องรำยงำน  : 
1. คะแนนผลกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยขอนแก่น ในด้ำนที ่เกี ่ยวกับกำรจัดด้ำนระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน                        

เพื่อควำมเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว กำรรักษำสิ่งแวดล้อม กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ และสร้ำงควำมยั่งยืน
ให้แก่มหำวิทยำลัยและชุมชน 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-43 : จ ำนวนโครงกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรพฒันำและฟืน้ฟสูภำพปำ่ 
กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 

ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่7 กลยทุธท์ี ่2 
(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566) 

ควำมหมำย  :  

• พื้นที่ป่ำของมหำวิทยำลัยขอนแก่น หมำยถึง พื้นที่ที ่มหำวิทยำลัยจัดสรรไว้เป็นพื้นที ่อนุรักษ์เชิงนิเวศ                      
ที่ปกคลุมด้วยป่ำไม้ที่อุดมสมบูรณ์และมีควำมหลำกหลำยทำงพันธุ์ศำสตร์ รวมถึงพื้นที่เสื่อมโทรมที่มีแผนใน
กำรฟื้นฟูเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่ำและพื้นที่สีเขียว ตำมผังแม่บทมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

  
ค ำอธิบำย  :   

• กำรฟ ื ้นฟ ูพ ื ้นท ี ่ป ่ำมหำว ิทยำล ัยขอนแก ่น หมำยถ ึง  กำรปล ูกป ่ำเพ ิ ่มเต ิม กำรปล ูกป ่ำทดแทน                                      
ของป่ำมหำวิทยำลัยขอนแก่นเดิมที่มีสภำพเสื่อมโทรม ให้มีสภำพควำมเป็นป่ำและระบบนิเวศที่สมบูรณ์ 

• กำรพัฒนำพื้นที่ป่ำมหำวิทยำลัยขอนแก่น หมำยถึง  กำรดูแลรักษำป่ำให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ โดยกำรจัดท ำ
แผนกำรรักษำสภำพฝืนป่ำภำยในพื้นที่มหำวิทยำลัย แผนกำรวำงระบบชลประทำนเพื่อกำรดูแลรักษำและ
ฟื้นฟูสภำพป่ำ กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยทำงพันธุ์ศำสตร์ รวมไปถึงแผนในกำรจัดท ำฐำนข้อมูลป่ำไม้ภำยใน
มหำวิทยำลัย 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

พิจำรณำจำก 
จ ำนวนโครงกำรที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำและฟื้นฟูสภำพป่ำในแต่ละปี (นับเป็นจ ำนวนโครงกำร) 

 
ข้อมูลที่ต้องรำยงำน  : 

1. สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรตำมที ่ได ้ร ับกำรจัดสรรงบประมำณ ในด้ำนที ่เก ี ่ยวข้องกับกำรพัฒนำ                  
และฟื้นฟูสภำพป่ำ 

2. สรุปข้อมูลจ ำนวนป่ำที่ได้รับกำรฟื้นฟู หรือได้รับกำรพัฒนำ 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-44 : ร้อยละควำมพงึพอใจของบคุลำกรและนกัศกึษำตอ่กำรจดัสภำพแวดล้อม  
(ดำ้นภมูทิศัน/์ สภำพแวดลอ้ม) 

กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 
ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่7 กลยทุธท์ี ่3 

(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566) 

ควำมหมำย  :  

• ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดสภำพแวดล้อม หมำยถึง ควำมรู ้สึกหรือทัศนคติทำงบวก เป็นควำมรู้สึกชอบ                     
พอใจ สุขใจ สบำยใจ ต่อสภำพแวดล้อมเกี ่ยวกับกำรเรียนกำรสอน ควำมสะอำดควำมเป็นระเบียบ                  
ควำมสะอำดร ่มร ื ่น ควำมสวยงำม ม ีบรรยำกำศที ่ด ี  สถำนที ่พ ักผ ่อนหย่อนใจ ม ีสถำนที ่อ  ำนวย                             
ควำมสะดวกต่ำง ๆ ระบบกำรจรำจรและควำมปลอดภัย องค์ประกอบเหล่ำนี้จะกระทบและมีผลต่อกำรรับรู้
และควำมรู้สึกของสมำชิกภำยในมหำวิทยำลัย  

ค ำอธิบำย  :   

• กำรส ำรวจประกอบด้วยกลุ่มเป้ำหมำยที่ส ำคัญ ได้แก่ นักศึกษำ และบุคลำกร 

• กำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อสภำพแวดล้อมของมหำวิทยำลัยในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
1) แผนกำรด ำเนินงำน กำรสร้ำงสุนทรียภำพให้เกิดขึ้นในมหำวิทยำลัย (Aesthetic zone) 
2) ข้อมูลกำรส ำรวจ ประกอบด้วยกำรจัดสภำพแวดล้อมส่วนกลำงของมหำวิทยำลัยขอนแก่น 3 ด้ำน คือ  

2.1) กำรจัดสภำพแวดล้อมอำคำรสถำนที่  ประกอบด้วย (1) ด ้ำนอำคำรส่วนกลำง (2) ด ้ำนถนน                         
(3) ด้ำนทำงเดินเท้ำ (4) ด้ำนพื้นที่ออกก ำลังกำย ลำนกิจกรรม สถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ (5) ด้ำนที่จอดรถ   
2.2)กำรจัดสภำพแวดล้อมด้ำนภูม ิท ัศน์ ควำมสวยงำม ควำมสะอำด ควำมร่มรื ่น ประกอบด้วย                          
(1) ด้ำนภูมิทัศน์และพื้นที่ส่วนกลำง (2) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะและของเสีย  
2.3) กำรจัดสภำพแวดล้อมด้ำนสำธำรณูปโภคพื้นฐำน ประกอบด้วย (1) ด้ำนแสงสว่ำง  (2) ด้ำนระบบ
ประปำ (3) ด้ำนกำรจัดกำรน ้ำเสียและน ้ำทิ้ง (4) ด้ำนพลังงำนทำงเลือกและกำรอนุรักษ์พลังงำน 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนน  : 
พิจำรณำจำก 
ผลกำรส ำรวจร้อยละควำมพึงพอใจของนักศึกษำและบุคลำกรต่อกำรจัดสภำพแวดล้อมของมหำวิทยำลัย  
(ในภำพรวม) 

ข้อมูลที่ต้องรำยงำน  :  
1. ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของนักศึกษำและบุคลำกรต่อกำรจัดสภำพแวดล้อมของมหำวิทยำลัย                     

(ในภำพรวม) 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-45 : จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริมสนับสนุนด้ำนสุนทรียภำพ 
กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 

ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่7 กลยทุธท์ี ่3 
(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566) 

ควำมหมำย  : 

• สุนทรียภำพ  เป็นควำมรู้สึกและรับรู้ได้ถึงควำมงดงำม เป็นระเบียบเรียบร้อย และสะดวกสบำย ทั้งที่เป็นตำม
ธรรมชำติ และเกิดขึ้นจำกกำรสร้ำงสรรค์ จึงเป็นสภำพกำรณ์และควำมสัมพันธ์ของอำรมณ์ (Emotions) และ
จิตใจ (Mind) ที ่มีต่อกำรรับรู้และชื่นชมควำมงดงำม (Beauty) ของแต่ละบุคคล ซึ ่งอำจพัฒนำต่อไปถึง                      
ขั้นก่อให้เกิดควำมประทับใจ ควำมผูกพัน สร้ำงค่ำนิยมของควำมเป็นมหำวิทยำลัยขอนแก่น  

ค ำอธิบำย  :   

• โครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริมสนับสนุนด้ำนสุนทรียภำพ  หมำยถึง  โครงกำร/กิจกรรมด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
และสิ่งแวดล้อมที่เมื ่อมหำวิทยำลัยด ำเนินกำรแล้วมีผลต่อกำรเกิดสุนทรีภำพที่ดีของนักศึกษำ บุคลำกร 
ตลอดจนประชำชนที่เข้ำมำใช้บริกำรภำยในมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

• แผนงำนที่ส่งเสริมด้ำนสุนทรียภำพของมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย  
1. แผนกำรก ำหนดอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 
2. แผนกำรจัดท ำผังแม่บทมหำวิทยำลัยขอนแก่น ระยะ 4 ป ี
3. แผนกำรออกแบบหรือปรับปรุงอำคำร ปรับพื้นที่ หรือสร้ำง Landmark ที่เป็นอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 
4. แผนกำรก่อสร้ำงปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนำพื้นที่ลำนกิจกรรมอเนกประสงค์ 
5. แผนกำรก่อสร้ำงปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนำสถำนที่ออกก ำลังกำย สนำมกีฬำ และกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ 
6. แผนกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนำเส้นทำงออกก ำลังกำย (ทำงเดิน ทำงวิ่ง ทำงจักรยำน) 

ภำยในมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
7. แผนกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและทำงเดินเท้ำภำยในมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
8. แผนกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนำลำนจอดรถ พื้นที่จอดรถ ภำยในมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
9. แผนงำนสร้ำงบริเวณที่จะเป็นสัญลักษณ์ของมหำวิทยำลัย  
10. กำรปรับปรุงอำคำรสถำนที่ จัดระเบียบองค์ประกอบให้มีอัตลักษณ์ เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงำม

ทันสมัย ส่งเสริมบรรยำกำศด้ำนกำรเรียนรู้ 
เกณฑก์ำรใหค้ะแนน  : 
พจิำรณำจำก 
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ที่ด ำเนินกำรตำมแผนงำนที่ส่งเสริมดำ้นสนุทรียภำพของมหำวทิยำลยั 

ข้อมลูทีต่อ้งรำยงำน  : 
1. สรุปผลกำรด ำเนนิโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริมสนับสนนุด้ำนสนุทรียภำพ 
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มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-46 : จ ำนวนอำคำรทีไ่ดร้บักำรปรบัปรงุ ซอ่มแซม หรอืรือ้ถอนและปรบัปรงุพืน้ที่ 
กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 

ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่7 กลยทุธท์ี ่4 
(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566) 

ควำมหมำย  : 

• อำคำรสถำนที่ หมำยถึง อำคำรทุกประเภทภำยในมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ค ำอธิบำย  :  

• จ ำนวนอำคำรสถำนที่ที่ได้รับกำรปรับปรุง ซ่อมแซม หรือรื้อถอนและปรับปรุงพื้นที่ 

• เพื ่อให้ผ ู ้ร ับผิดชอบอำคำรด ำเนินกำรตรวจสอบอำคำรสถำนที ่ภำยใต้ควำมดูแล ให้มีกำรใช้งำนเต็ม
ประสิทธิภำพ มีควำมปลอดภัยส ำหรับผู้ใช้งำนอำคำร มีควำมสวยงำม และอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้มำเยือน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  : 
พิจำรณำจำก 
จ ำนวนอำคำรที่ได้รับกำรปรับปรุง ซ่อมแซม หรือรื้อถอนและปรับปรุงพื้นที่ในแต่ละปีงบประมำณ 

ข้อมูลที่ต้องรำยงำน  : 
1. จ ำนวนอำคำรที่ได้รับกำรปรับปรุง ซ่อมแซม หรือรื้อถอนและปรับปรุงพื้นที่ (ระบุจ ำนวน) 
2. รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร เช่น พื้นที่ใช้สอยที่ได้รับกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้งำน วัสดุอุปกรณ์ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน 
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มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-47 : จ ำนวนโครงกำรที่ได้รับกำรปรับปรุงตำมแนวทำงกำรพัฒนำให้เป็นเมืองสัญจรอัจฉริยะ                
หรือได้รับกำรปรับปรุงตำมผลกำรศึกษำ 

กำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตุลำคม  2564 ถึง 30 กันยำยน 2565) 
ควำมเชื่อมโยง  : ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 7 กลยุทธ์ที่ 5 

(แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2566) 
ควำมหมำย  :  

• เมืองสัญจรอัจฉริยะ  หมำยถึง เมืองที่มีกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยี โครงสร้ำงพื้นฐำน และวำงระบบกำรคม
นำมคม โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และควำมสะดวกสบำยเหมำะสมต่อคนทุกกลุ่ม 

ค ำอธิบำย  :   
• กำรปรับปรุงตำมแนวทำงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยขอนแก่นให้เป็นเมืองสัญจรอัจฉริยะ หมำยถึง กำรวำง

โครงข่ำยกำรสัญจรภำยในมหำวิทยำลัยที ่ค  ำนึงถึงควำมปลอดภัย และลดผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อม                        
ผ่ำนกำรศึกษำเพื่อวำงแนวทำงในกำรพัฒนำรูปแบบและโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรสัญจร ที่เหมำะสมกับ
บริบทกำรใช้ประโยชน์พื้นที่ในแต่ละกลุ่ม และมีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนกำรจรำจร 

• กำรพัฒนำระบบจรำจรตำมผลกำรศึกษำ  หมำยถึง กำรปรับปรุงระบบคมนำคมขนส่งสำธำรณะภำยใน
มหำวิทยำลัย กำรก ำหนดเขตและประเภทของกำรเดินทำงเพื่อจัดระเบียบพื้นที่บำงส่วนให้เป็นพื้นที่ปลอด
ยำนพำหนะ (Car Free Zone) เพื่อเน้นกำรเชื่อมโยงด้วยทำงเดินเท้ำ จักรยำน และระบบขนส่งมวลชน
ภำยใน  รวมถึงกำรปรับปรุงระบบอ ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยทำงด้ำนกำรจรำจร อันได้แก่ ป้ำย
บอกเส้นทำง ป้ำยเตือน ป้ำยสัญญำณต่ำง ๆ สัญญำณขอควำมช่วยเหลือฉุกเฉิน กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และ AI มำใช้ในกำรติดตำมพฤติกรรมจรำจร และกำรรักษำควำมปลอดภัย 

• แผนกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นเมืองสัญจรอัจฉริยะ ประกอบด้วย 
1. กำรศึกษำและรวบรวมข้อมูล 

1.1) กำรศึกษำพฤติกรรมด้ำนกำรจรำจรในพื ้นที ่ที ่มีควำมหนำแน่น และมีควำมอ่อนไหวสูง                   
เพื่อน ำมำใช้ทบทวนรูปแบบกำรจัดกำรจรำจร 
1.2) กำรศึกษำ เพื ่อวำงแนวทำงในกำรพัฒนำรูปแบบและโครงสร้ำงพื ้นฐำนด้ำนกำรสัญจร                 
ถนน ทำงเด ินเท้ำ กำรเด ินรถขนส ่งมวลชน เพ ื ่อจ ัดระเบ ียบพื้ นท ี ่บำงส่วนให้เป ็นพื ้นที่                
ปลอดยำนพำหนะ (Car Free Zone) 
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มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

2. กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนตำมผลกำรศึกษำ จ ำแนกเป็นด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
2.1) ด้ำนควำมปลอดภัย ประกอบด้วยกำรปรับปรุงด้ำนกำยภำพ กำรลดจุดเสี ่ยงอันตรำย                    
กำรเพิ่มอุปกรณ์ควำมปลอดภัย และกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรจรำจรที่ปลอดภัย 
2.2) ด้ำนควำมสะดวกสบำย กำรเพิ่มทำงเลือกในกำรสัญจรระหว่ำงพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้มีกำรใช้
ระบบกำรสัญจรทำงเลือก ลดควำมแออัดของปริมำณจรำจร เพื ่อจุดจอดรถ และกำรวำง                        
ระบบขนส่งมวลชนที่เข้ำถึงพื้นที่ให้บริกำรได้อย่ำงครอบคลุมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน 
2.3) ด้ำนสิ่งแวดล้อม มีกำรส่งเสริมกำรใช้ยำนพำหนะทำงเลือก ยำนพำหนะอนุรักษ์พลังงำน                
กำรก ำหนดเขตพื้นที่จ ำกัดยำนพำหนะ กำรขยำยกลุ่มพื้นที่กำรใช้บริกำรเพื่อให้ประชำคมสำมำรถ
เข้ำถึงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกได้โดยไม่จ ำเป็นต้องเดินทำงไกลหรือใช้ยำนพำหนะ 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

พิจำรณำจำก 
ระยะที่ 1 จ ำนวนโครงกำรกำรศึกษำ และเก็บรวบรวมด้ำนกำรจรำจร เพื่อจัดท ำแผนกำรพัฒนำ 
ระยะที่ 2 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ที่ด ำเนินกำรตำมแผนงำนที่ส่งเสริมตำมแนวทำงกำรพัฒนำให้เป็นเมืองสัญจรอัจฉรยิะ 

ข้อมูลที่ต้องรำยงำน  : 
1. รำยงำนผลกำรศึกษำด้ำนกำรจรำจร และกำรคมนำคมภำยในมหำวิทยำลัย 
2. สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริมสนับสนุนตำมแนวทำงกำรพัฒนำให้เป็นเมืองสัญจรอัจฉริยะ 
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OKR-48 : ร้อยละของอบุตัเิหตจุรำจรทีล่ดลง 
กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 

ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่7 กลยทุธท์ี ่5 
(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566) 

ควำมหมำย  :  

• อุบัติเหตุจรำจร (Road Traffic Accidents) หมำยถึง อุบัติเหตุที ่เกิดจำกกำรเดินทำงสัญจรบนท้องถนน                  
ที่เกิดขึน้และมีส่วนเก่ียวข้องกับผู้เดินถนน ผู้ขับขี่ และผู้โดยสำรยำนพำหนะทุกประเภท  

• จ ุดเส ี ่ยง หมำยถึง บริเวณที ่ม ีกำรเก ิดอุบ ัต ิ เหต ุจรำจรซ ้ำท ี ่บร ิ เวณเด ิมบ ่อยคร ั ้ง หรือเป ็นบร ิเวณ                                   
ที่มีควำมเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุจรำจร ซึ่งกำหนดโดยกองป้องกันและรักษำควำมปลอดภัย 

• ยุทธศำสตร์ 5 E หมำยถึง กำรวำงแผนงำนสู่กำรปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้ำหมำยด้ำนควำมปลอดภัย 
ทำงถนน 5 มำตรกำร ได้แก่ กำรบังคับใช้กฎหมำย (Enforcement) ด้ำนวิศวกรรมจรำจร (Engineering)               
กำรให้ควำมรู้ ประชำสัมพันธ์ (Education) ด้ำนกำรมีส่วนร่วม (Empowerment) และกำรช่วยเหลือฉุกเฉิน 
(Emergency Medical Service: EMS) 

ค ำอธบิำย  :    

• ก ำหนดเป้ำหมำยให้สำมำรถลดอัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนในพื ้นที่มหำวิทยำลัย ให้ลดลงร้อยละ 3                   
โดยเปรียบเทียบกับสถิติของปีที่ผ่ำนมำ     

• ส่งเสริมกำรสวมหมวกนิรภัย โดยมีเป้ำหมำยให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ำยรถจักรยำนยนต์ทุกคนต้องสวมหมวก 
นิรภัย ปรับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยำนพำหนะให้ใช้ควำมเร็วตำมที่กฎหมำยก ำหนดโดยเฉพำะควำมเร็ว 
รถจักรยำนยนต์ รถโดยสำรสำธำรณะ และรถยนต์ส่วนบุคคล    

• แก้ไขปัญหำจุดเสี่ยง จุดอันตรำยโดยมีเป้ำหมำยให้จุดเสี่ยงทุกจุดได้รับกำรแก้ไขภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

สตูรค ำนวณ  :  (สถิติอุบัติเหตุในปีปัจจุบนั - สถติิอุบัติเหตุของปีที่ผ่ำนมำ)  x   100 
                                               สถิติอุบัติเหตุของปีที่ผ่ำนมำ 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนน  : 

พจิำรณำจำก 
สถิติรำยงำนอุบัติเหตุจรำจรและกำรเสียชีวิตในพื้นที่มหำวิทยำลัย จำกแบบรำยงำนของกองปอ้งกันและรักษำควำม
ปลอดภัย มหำวิทยำลัยขอนแก่น โดยเปรียบเทียบกับปีที่ผำ่นมำ 

ข้อมลูทีต่อ้งรำยงำน  : 
1.   จ ำนวนกำรเกิดอุบัติเหตุจรำจรและกำรเสียชีวิต ปทีี่ผ่ำนมำเทียบกับจ ำนวนอุบัติเหตุจรำจรของปีปัจจุบนั 
2.   แผนด ำเนินงำนกำรป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุจรำจรภำยในมหำวิทยำลยัขอนแก่น 
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มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-49 : ร้อยละของอบุตักิำรณ ์กรณขีองกำรถกูโจรกรรมลดลง 
กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 

ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่7 กลยทุธท์ี ่6 
(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566) 

ควำมหมำย  :  

• กำรโจรกรรม หมำยถึง กำรกระท ำที่น ำเอำทรัพย์สินของผู้อื่นโดยเจตนำ เพื่อยึดทรัพย์สินนั้นมำเป็นของตน        
ซึ่งเจ้ำของทรัพย์สินไม่ได้อนุญำตหรือยินยอม อำทิเช่น กำรลักทรัพย์ (ขโมย) กำรลักทรัพย์ในเคหสถำน                   
(ย่องเบำ/ ยกเค้ำ/ งัดบ้ำน) กำรงัดเบำะหรือช่องเก็บของในรถจักรยำนยนต์ กำรลักทรัพย์ในร้ำนค้ำ                       
กำรชิงทรัพย์ (ปล้น) กำรฉกชิงทรัพย์ (ปล้นสะดม) 

ค ำอธิบำย  :    

• จัดระบบรักษำควำมปลอดภัยที่มีประสิทธิภำพโดยกำรน ำระบบเทคโนโลยีแห่งอนำคตมำใช้ 

• เพื่อมุ่งสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยต้นแบบรักษำควำมปลอดภัยที่ทันสมัย 

สตูรค ำนวณ  : 
(จ ำนวนอุบัติกำรณป์ีปัจจุบนั - จ ำนวนอุบัติกำรณป์ีที่ผำ่นมำ)  x   100 

                                                จ ำนวนอุบัติกำรณป์ีทีผ่่ำนมำ 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนน  : 

พจิำรณำจำก 
ร้อยละกำรลดลงของจ ำนวนกำรเกิดอุบัติกำรณ์กำรถูกโจรกรรมโดยเทียบกับปีที่ผำ่นมำ  

ข้อมลูทีต่อ้งรำยงำน  : 
1.   จ ำนวนอุบัติกำรณ์ปีทีผ่่ำนมำเทียบกับจ ำนวนอุบัติกำรณป์ีปจัจุบัน 
2.   รำยกำรอุบัติกำรณ์ที่เกดิขึ้นในรอบป ีเชน่ กำรโจรกรรมยำนพำหนะ งดัแงะยำนพำหนะ งดัแงะทีพ่ักอำศัย  เปน็ตน้ 
3.   แผนด ำเนินงำนกำรป้องกันกำรถูกโจรกรรมภำยในมหำวิทยำลัยขอนแก่น  
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-50 : ร้อยละควำมพงึพอใจของนกัศึกษำและบคุลำกรตอ่กำรจดักำรสภำพแวดลอ้ม                             
ของมหำวทิยำลยั (ดำ้นระบบจรำจร) 

กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 
ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่7 กลยทุธท์ี ่7 

(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566) 

ควำมหมำย  :  

• ควำมพึงพอใจ หมำยถึง ควำมคิดเห็น ควำมรู้สึกของนักศึกษำ บุคลำกร และประชำชนเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ
ต่อกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่จรำจรมหำวิทยำลัยขอนแก่นในพื้นทีมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

• กำรจัดกำรจรำจร หมำยถึง กำรด ำเนินกำรใด ๆ ที่ท ำให้กำรใช้ถนนที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภำพสูงสุดด้ำน
กำรจรำจร โดยอำจจะรวมถึงกำรปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย เช่น กำรทำสี ตีเส้นแบ่งช่องทำง กำรติดสัญญำณ                     
ไฟจรำจร แต่ไม่รวมถึง กำรก่อสร้ำงถนนใหม่เพิ่มเติม 

ค ำอธิบำย  :     

• กำรส ำรวจประกอบด้วยกลุ่มเป้ำหมำยที่ส ำคัญ ได้แก่ นักศึกษำ และบุคลำกรกำร   ส ำรวจควำมคิดเห็นต่อ
สภำพแวดล้อมของมหำวิทยำลัยในด้ำนระบบจรำจร 

• กำรส ำรวจควำมพึงพอใจ พิจำรณำจำก ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนที่จอดรถภำยในมหำวิทยำลัย กำรควบคุม
กำรน ำรถเข้ำ-ออกในมหำวิทยำลัย กำรจัดระบบกำรเดินรถในมหำวิทยำลัย กำรติดตั้งป้ำยจรำจร และสัญญำณ
ไฟจรำจรในมหำวิทยำลัยอย่ำงชัดเจน กำรจัดระบบเวรยำมดูแลควำมปลอดภัยให้ได้มำตรฐำน และ
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนน  : 

พจิำรณำจำก 
ร้อยละควำมพึงพอใจของนักศึกษำ บุคลำกร และประชำชนต่อกำรจัดกำรสภำพแวดล้อมของมหำวิทยำลยั 
(ระบบจรำจร) 

ข้อมูลที่ต้องรำยงำน  :  

1. ผลส ำรวจควำมพึงพอใจของนักศึกษำ บุคลำกรและประชำชนต่อกำรจัดกำรสภำพแวดล้อม ด้ำนระบบจรำจร 
2. โครงกำรกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงกำรเสริมสร้ำงวินัยจรำจรเพื่อลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ โครงกำรจัดระบบ

กำรจรำจรภำยในพื้นที่เขตกำรศึกษำ และกำรก ำหนดพื้นที่ที่รถไม่สำมำรถเข้ำได้ (Car free zone) 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-51   : จ ำนวนบริกำรด้ำนดิจิทัลเชิงลึก 

กำรเกบ็ข้อมลู   : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 

ควำมเชือ่มโยง    : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่8 กลยทุธท์ี ่1 
(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566) 

ควำมหมำย  :  

• ดิจิทัลเชิงลึก หมำยถึง เทคโนโลยี หรือ ระบบซอฟต์แวร์หรือฮำร์ดแวร์ ที่ด้ำนดิจิทัล ที่ใช้ส ำหรับกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีระดับสูง เช่น ปัญญำประดิษฐ์ บล็อกเชน วิทยำกำรข้อมูล  กำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ 
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง กำรวิจัยขั้นสูงที่ใช้ศักยภำพทำงคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 
ค ำอธิบำย  :    

• กำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนส ำหรับกำรให้บริกำร Computing Power ส ำหรับระบบดิจิทัลเชิงลึก
ระดับสูง 

• กำรพัฒนำระบบซอฟต์แวร์ส ำหรับกำรให้บริกำร Computing Power ส ำหรับระบบดิจิทัลเชิงลึกระดับสูง 

สูตรกำรค ำนวณ :        

จ ำนวนบริกำรดำ้นดิจทิัลเชิงลึก = จ ำนวนระบบดิจิทัลเชงิลึก ทีใ่ห้บริกำรในแต่ละปี 
 
เกณฑก์ำรใหค้ะแนน  : 

พจิำรณำจำก 
จ ำนวนระบบดิจิทลัเชิงลึก ที่ให้บริกำรในแต่ละปี 

 
ข้อมลูทีต่อ้งรำยงำน  : 

1. รำยงำนกำรให้บริกำรของแต่ละระบบ ของ ส ำนักเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-52 : มีระบบสะสมที ่ข ับเคลื ่อนเศรษฐกิจด้วยระบบดิจ ิท ัล (จ  ำนวน digital startup หรือ                     
ระบบที่สนับสนุน เศรษฐกิจของเมือง) (สะสม) 

กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 
ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่8 กลยทุธท์ี ่2 

(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566) 

ควำมหมำย  :  

• Digital Startup หมำยถึง กลุ่มหรือทีมงำน ที่ด ำเนินกำรใช้เทคโนโลยี หรือ แนวคิดทำงธุรกิจ โดยใช้เครื่องมือ
ดิจิทัลในกำรด ำเนินธุรกิจ ที่ได้รับกำรส่งเสริม บ่มเพำะ จำกมหำวิทยำลัยขอนแก่น    

• ระบบสนับสนุนเศรษฐกิจ หมำยถึง ระบบซอฟต์แวร์ หรือ ฮำร์ดแวร์ ที่ส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจที่ ได้รับกำร
สนับสนุนทั้งทำงตรงและทำงอ้อมจำกมหำวิทยำลัยขอนแก่น   

 
ค ำอธิบำย  :    

• กำรสร้ำง Digital Startup ที่มีศักยภำพในกำรพัฒนำสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรในอนำคต ที่มีกำรใช้เครื ่องมือ
ดิจิทัล หรือ พัฒนำบนฐำนของเทคโนโลยีดิจิทัล ในกำรด ำเนินธุรกิจ ให้สำมำรถด ำเนินธุรกิจในระยะเริ่มแรกได้
อย่ำงมั่นคง 

• กำรพัฒนำระบบสนับสนุนเศรษฐกิจให้ประชำชนสำมำรถกำรด ำเนินธุรกิจ หรือ ส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนิน
ธุรกิจด้วยเครื่องมือดิจิทัล 

สูตรกำรค ำนวณ :        

• จ ำนวน Digital Startup หรือ ระบบสนับสนุนเศรษฐกิจ ที่ได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำ (สะสม) 

 เกณฑ์กำรให้คะแนน  : 

พิจำรณำจำก 
จ ำนวน Digital Startup หรือ ระบบสนับสนุนเศรษฐกิจ ที่ได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำ (สะสม) 

ข้อมูลที่ต้องรำยงำน  : 
1. รำยชื่อ Digital Startup หรือ ระบบสนับสนุนเศรษฐกิจ สะสม ที่ด ำเนินกำร 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-53 : จ ำนวนงำนสะสมทีไ่ดร้บักำรพฒันำใหมห่รอืปรบัปรงุ (Digital Workflow) 
กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 
ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่8 กลยทุธท์ี ่4 

(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566) 

ควำมหมำย  : 

• Digital Workflow หมำยถึง กระบวนงำนแบบดิจิทัล ซึ่งเป็นกำรท ำงำนผ่ำนระบบหรือเครื่องมือดิจิทัล                  
ที่ส่งผ่ำนกระบวนงำนในแต่ละขั้นตอนโดยอัติโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ 

ค ำอธิบำย  :  
• กำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรท ำงำนแบบเดิมที่ใช้วิธีกำรเอกสำรกระดำษ ซึ่งมีควำมล่ำช้ำและต้องรอกำรปฏิบัติ                

แต่ละขั้นตอนก่อนด ำเนินกำรในขั้นตอนต่อไป 
• กำรปรับเส้นทำงโดยเน้นกำรใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือหรือสื่อกลำงในเส้นทำงเอกสำร โดยปรับปรุงระบบ

เส้นทำงเดินเอกสำรจำกรูปแบบกระดำษเป็นดิจิทัล และลดหรือยกเลิกกำรใช้เอกสำรกระดำษได้ 
• พัฒนำหรือปรับปรุงกระบวนงำนมำตรฐำน Standard Operation Procedure (SOP) ให้มีขั้นตอนที่เป็น

ดิจิทัลมำกข้ึน 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  : 

พิจำรณำจำก 
จ ำนวนงำนสะสมที่ได้รับกำรพัฒนำใหม่หรือปรับปรุง (Digital Workflow) (สะสมและยังใช้งำนอยู่) 

ข้อมูลที่ต้องรำยงำน  : 
1. จ ำนวนงำนสะสมที่ได้รับกำรพัฒนำใหม่หรือปรับปรุง (Digital Workflow)  (ระบุจ ำนวน) 
2. รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร เช่น ชื่อระบบงำน/วัน/เดือน/ปีที่ผลิตผลงำน/รำยละเอียดในด ำเนินกำรปรับเปลี่ยน 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-54 : จ ำนวนระบบ Business Intelligence เพือ่สนบัสนนุกำรวำงแผนและกำรบรหิำรจดักำร 
(สะสม) 

กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 
ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่8 กลยทุธท์ี ่4 

(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566) 

ควำมหมำย  : 

• ระบบ Business Intelligence หมำยถึง เทคโนโลยีที่ช่วยในกำรสรุปภำพรวมของข้อมูลทำงธุรกิจในหลำย
มิติ เพื่อสะท้อนผลกำรด ำเนินงำน และสนับสนุนทำงเลือกในกำรตัดสินใจและช่วยในกำรวำงแผนทำงธุรกิจ  
ซึ่งถือว่ำBI เป็นซอฟต์แวร์ที่น ำข้อมูลที่มีอยู่เพื่อจัดท ำรำยงำนในรูปแบบต่ำง ๆ ที่เหมำะสมกับมุมมองในกำร
วิเครำะห์ แสดงควำมสัมพันธ์ และท ำนำยผลลัพธ์ของแนวโน้มที่อำจเกิดขึ้นได้ ตรงตำมควำมต้องกำรของ
องค์กร เพื่อประโยชน์ในกำรวำงแผนกลยุทธ์ด้ำนต่ำง ๆ 

ค ำอธิบำย  :  

• กำรแสดงข้อมูลในรูปแบบต่ำง ๆ ให้สำมำรถเข้ำใจได้ง่ำย โดยอำจแสดงในรูปแบบของกรำฟ ตำรำง แผนที่ 
แผนภูมิ หรืออื่น ๆ เพื่อแสดงแนวโน้ม หรือเปรียบเทียบข้อมูล โดยสำมำรถเชื่อมข้อมูลตรงจำกแหล่งข้อมูล 
(Data Source) ในรูปแบบต่ำง ๆ และสำมำรถแชร์กับผู้ใช้ข้อมูลได้ โดยอำจพยำกรณ์ค่ำของตัวแปรที่อำจจะ
เกิดขึ้นในอนำคตด้วยก็ได้ 

• กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร เช่น ข้อมูลบุคลำกร ข้อมูลนักศึกษำ ระบบกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตกำรรับเข้ำนักศึกษำและบุคลำกรศิษย์เก่ำสัมพันธ์ เป็นต้น  

เกณฑ์กำรให้คะแนน  : 

พจิำรณำจำก 
จ ำนวนระบบ Business Intelligence สะสมเพื่อสนับสนนุกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำร 

ข้อมลูทีต่อ้งรำยงำน  : 
1.  จ ำนวนระบบ Business Intelligence (ระบุจ ำนวน) 
2.  รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร เช่น ชื่อระบบ Business Intelligence/วัน/เดือน/ปีทีผ่ลิตผลงำน/รำยละเอียดใน

ด ำเนินกำร 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-55 : จ ำนวนรำยวชิำทีใ่ชร้ะบบ LMS เพือ่สนบัสนนุกำรเรยีนกำรสอน และใชร้ะบบสอบหรอื                       
วดัผลแบบออนไลน ์

กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 

ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่8 กลยทุธท์ี ่3 
(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566) 

ควำมหมำย  :  

• ระบบ KKU LMS หมำยถึง ระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
เช่น KKU e-Learning (Moodle และ Canvas) และ Google Classroom  

• ระบบ KKU Exam หมำยถึง ระบบสอบออนไลน์ที่มหำวิทยำลัยขอนแก่นจัดท ำขึ้นเพื่อรองรับกำรสอบ
ออนไลน์ของรำยวิชำต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย ระบบสอบใน KKU LMS และ ระบบสอบใน KKU Exam 

ค ำอธิบำย  :    

• ปรับปรุงระบบ KKU LMS ให้ทันสมัยอยู่เสมอ อย่ำงน้อยปีละ 2 คร้ัง เพื่อให้รองรับเทคโนโลยี วิธีกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนแบบใหม่ และรองรับกำรใช้งำนของผู้เรียน 

• พัฒนำและส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยระบบ LMS ที่ผู้เรียนสำมำรถเข้ำถึงได้ทุกที่ทุกเวลำ ผ่ำน
ระบบอินเทอร์เน็ต 

• สนับสนุนให้ผู้สอนสำมำรถจัดท ำบทเรียนออนไลน์ที่เหมำะสมกับบริบทของรำยวิชำได้ 

• พัฒนำระบบ KKU Exam ที่มีมำตรฐำน มีระบบรักษำควำมปลอดภัยในกำรสอบที่หลำกหลำย โดยสำมำรถ
ตั้งค่ำควำมปลอดภัยในรูปแบบกำรป้องกันกำรทุจริตได้ โดยผ่ำน Safe Exam Browser 

• พัฒนำคู ่มือ หรือ บทเรียนออนไลน์ สนับสนุนให้ผู ้สอนสำมำรถจัดกำรสอบวัดผลออนไลน์ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ตำมศักยภำพและควำมสำมำรถของระบบ 

สูตรกำรค ำนวณ :        

• จ ำนวนรำยวิชำในระบบ KKU LMS ที่ใช้งำนจริง 

• จ ำนวนรำยวิชำที่ใช้ระบบ KKU Exam ในกำรวัดผลกำรศึกษำ 
เกณฑ์กำรให้คะแนน  : 

พิจำรณำจำก 
1) จ ำนวนรำยวิชำในระบบ KKU LMS ที่ใช้งำนในแต่ละปีกำรศึกษำ 
2) จ ำนวนรำยวิชำที่ใช้ระบบ KKU Exam ในกำรวัดผลกำรศึกษำในแต่ละปีกำรศึกษำ 

ข้อมูลที่ต้องรำยงำน  : 
1. รำยกำรรำยวิชำในระบบ KKU LMS 
2. รำยกำรรำยวิชำในระบบ KKU Exam 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-56 : จ ำนวน Uptime ของระบบส ำคญั 
กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 

ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่8 กลยทุธท์ี ่3 
(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566) 

ควำมหมำย  :  

• Uptime หมำยถึง เป็นช่วงเวลำที่ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัลส ำคัญ สำมำรถให้บริกำรได้ ทั้งนี้ให้นับรวม
ช่วงเวลำที่ให้บริกำรไม่ได้เนื่องจำกกรณีที่มีกำรวำงแผนไว้ล่วงหน้ำ 

• ระบบส ำคัญ หมำยถึง ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนดิจิทัลส ำคัญ ที่ส่งผลต่อกำรให้บริกำรของระบบโดย
ภำพรวม หรือ ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย เช่น กำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ระบบเมล์ 
ระบบ DMS ระบบ e-Learning DNS และระบบอ่ืน ๆ ที่ฝ่ำยดิจิทัลก ำหนดให้เป็นระบบส ำคัญ เป็นต้น 

 
ค ำอธิบำย  :    

• กำรเข้ำถึงอินเตอร์เน็ตของผู้รับบริกำร นอกจำกกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว ระบบพื้นฐำนส ำคัญที่ใช้งเพื่อ
กำรบริหำรและบริกำรต้องมีควำมมั่นคงและรองรับกำรเข้ำใช้งำนอยู่ตลอดเวลำ ยกเว้นกรณีที่ได้ก ำหนดไว้
ล่วงหน้ำที่ต้องปิดกำรเข้ำถึงเพื่อกำรบ ำรุงรักษำ 

• กำรจัดท ำ Preventive Maintenance เพื่อรองรับกำรท ำงำนที่ต่อเนื่อง 

• กำรมีระบบป้องกันกำรถูกโจมตีทำงไซเบอร์ที่อำจส่งผลต่อควำมปลอดภัยข้อมูล หรือควำมสำมำรถในกำร
ให้บริกำรของระบบ 

• กำรจัดให้มีระบบส ำรองด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงเป็นมำตรฐำน ที่สำมำรถน ำมำทดแทนระบบที่อำจได้รับควำม
เสียหำยด้วยเหตุไม่คำดคิด 

• เท ียบเคียงมำตรฐำนบริษ ัทที ่ให้บริกำรระดับสำกล คือ Google Cloud Platform (Single Instant) 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

สตูรกำรค ำนวณ :        
Uptime ของระบบส ำคัญ = (จ ำนวนนำที Uptime ในระยะเวลำ 1 ปี)  x 100  

                             525,600 นำท ี

เกณฑก์ำรใหค้ะแนน  : 

พจิำรณำจำก 
Uptime ของระบบส ำคัญ (ร้อยละ) 

ข้อมลูทีต่อ้งรำยงำน  : 
1. รำยงำนในระบบติดตำม https://uptime-critical.kku.ac.th/ 
2. รำยงำนสรุปใน KKU Dashboard (Power BI) 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-57 : ร้อยละของจ ำนวนนกัศกึษำตำ่งชำตแิบบ Degree (Full-time) ทัง้ระดบั ป.ตร ีและระดบั
บณัฑติศกึษำทีเ่พิม่ขึน้ จำกป ี2564 

กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 
ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่9 กลยทุธท์ี ่1 

(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566) 

ควำมหมำย  :  

• นกัศึกษำตำ่งชำตแิบบ Degree  (Full-time) หมำยถึง นักศึกษำต่ำงชำตทิี่ลงทะเบียนเรียนหลกัสูตรเต็มเวลำ 
(Full-time) เพื่อรับปริญญำของมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

สตูรกำรค ำนวณ  :  
(จ ำนวนนศ.ตำ่งชำติแบบ Degree (Full-time) ปี พ.ศ.2565 - จ ำนวนนศ.ต่ำงชำติแบบ Degree (Full-time) ปี พ.ศ.2564)  x  100 

นศ.ต่ำงชำติ แบบ Degree Full-time ปี พ.ศ. 2564 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนน  : 

พจิำรณำจำก 
ร้อยละของจ ำนวนนักศึกษำตำ่งชำติแบบ Degree  (Full-time) ทั้งระดับ ป.ตรี และระดบับัณฑิตศึกษำที่เพิ่มขึ้น 
จำกปี พ.ศ. 2564 

ข้อมลูทีต่อ้งรำยงำน  : 
1.   จ ำนวนนักศึกษำต่ำงชำติปปีระเมิน และปีเปรียบเทียบ โดยเก็บข้อมูลตำมปฏิทินปีกำรศึกษำ 
2.   จ ำนวนกิจกรรม โครงกำรทีส่นับสนนุ 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-58 : จ ำนวนกจิกรรม/โครงกำรทีด่ ำเนนิกำรตำม MOU กบัมหำวทิยำลยัทีอ่ยูใ่น                             
อนัดบั 1 ใน 400 ของโลก 

กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 
ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่9 กลยทุธท์ี ่2 

(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566) 

ควำมหมำย  :    

• กิจกรรม / โครงกำร หมำยถึง กิจกรรมที่ท ำร่วมกับมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศที่อยู่ในอันดับ 1 ใน 400 ของโลก 
จำกผลกำรจ ัดอ ันด ับโดย QS, THE, CWTS Leiden หรือ Academic ranking อื ่น ตำม MOU ที ่ม ีกับ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น เช่น ศึกษำ อบรม วิจัย ประชุม สัมมนำ กิจกรรมทำงวิชำกำร ศึกษำดูงำนและ
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ทั้งแบบในสถำนที่ (on-site) และแบบเสมือนจริง (virtual) เป็นต้น 

• MOU หมำยถึง Memorandum of Understanding, Memorandum of Agreement, หรือบันทึกควำม
ร่วมมือในรูปแบบอ่ืน ที่เป็นเอกสำรบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือหรือควำมเข้ำใจระหว่ำงองค์กร      

ค ำอธิบำย  :  

• กำรจัดกิจกรรม/โครงกำรร่วมกันระหว่ำงมหำวิทยำลัยขอนแก่นกับมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศที่อยู่ในอันดับ                  
1 ใน 400 ของโลก จำก Overall ranking หรือสำขำวิชำ (Subject ranking) ตำมผลกำรจัดอันดับโดย                
QS, THE, CWTS Leiden หรือ Academic ranking อ่ืน 

• กำรนับจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำร ให้นับจ ำนวนกิจกรรมที ่เกิดขึ ้นตำม MOU, MOA (Memorandum of 
Agreement), หรือบันทึกควำมร่วมมือในรูปแบบอ่ืน 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนน  : 

พิจำรณำจำก 
จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรที่ด ำเนินกำรตำม MOU, MOA (Memorandum of Agreement), หรือบันทึกควำม
ร่วมมือในรูปแบบอื่น กับมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศที่อยู่ในอันดับ 1 ใน 400 ของโลก จำก Overall ranking หรือ
สำขำวิชำ (Subject ranking) ตำมผลกำรจัดอันดับโดย QS, THE, CWTS Leiden หรือ Academic ranking อ่ืน 

 
ข้อมลูทีต่อ้งรำยงำน  :  

1.  กิจกรรม/โครงกำรที่ด ำเนินกำร MOU 
2.  รำยชื่อมหำวิทยำลัยที่ด ำเนินกำรร่วมมือตำม MOU, MOA (Memorandum of Agreement), หรือบันทึก

ควำมร่วมมือในรูปแบบอ่ืน 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-59 : ผลกำรจดัอนัดบัของ มข. โดยกำรจดัอนัดบัของ THE หรือ QS World University Ranking 
หรอื CWTS Leiden Ranking 

กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 
ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่9 กลยทุธท์ี ่3 

(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566) 

ควำมหมำย  : 

• Times Higher Education (THE) หมำยถึง ผู้ให้บริกำรชั้นน ำด้ำนข้อมูลกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำแก่สถำบัน
กำรวิจัยชั้นน ำระดับโลก รวมถึงมีกำรอันดับมหำวิทยำลัยโลกที่มีมำตรฐำนตัวชี้วัดซึ่งประเมินผลได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพซึ่งเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรเลือกสถำบันกำรศึกษำของนักเรียนนักศึกษำหลำยล้ำนคนทั่วโลก 

• Quacquarelli Symonds (QS) หมำยถึง องค์กรจำกประเทศอังกฤษ ที่เป็นที่รู้จักกันในกำรให้ข้อมูลในด้ำน
กำรศึกษำและกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยชั ้นน ำของโลกกว่ำ 959 มหำวิทยำลัย ผ่ำนระบบที ่ม ีชื ่อว่ำ                        
QS World University Rankings ที่เป็นที่นิยมอันดับต้นๆ ของโลก 

• CWTS Leiden หมำยถึง กำรจัดอันดับโดยอำศัยข้อมูลจำกงำนวิจัยที่ตีพิมพ์ในวรสำรที่มีอยู่ในฐำนข้อมูลของ 
Web of Science ซึ ่งเป็นฐำนข้อมูลงำนวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ขนำดใหญ่แห่งหนึ ่งของโลก รวมทั ้งหมด                   
842 มหำวิทยำลัย จำก 53 ประเทศทั่วโลก 

ค ำอธิบำย  :  

• ผลกำรจัดอันดับของโดยกำรจัดอันดับของ THE หรือ QS World University Ranking หรือ CWTS Leiden 
เช่น ผลกำรจัดอันดับระดับสถำบัน ระดับอำเซียน และระดับโลก  

เกณฑ์กำรให้คะแนน  : 

พิจำรณำจำก 
ผลกำรจัดอันดับของมหำวิทยำลัยขอนแก่น โดยกำรจัดอันดับของ THE หรือ QS World University Ranking 
หรือ CWTS Leiden 

 
ข้อมูลที่ต้องรำยงำน  :  

1.  ผลกำรจัดอันดับของมหำวิทยำลัยขอนแก่น โดยกำรจัดอันดับของ THE หรือ QS World University Ranking 
หรือ CWTS Leiden 

2.  รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร เช่น ระบุรำยละเอียดในด ำเนินกำร (จัดอันดับของ THE หรือ QS World 
University Ranking หรือ CWTS Leiden 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-60 : จ ำนวนสำขำวชิำของ มข. ไดร้บักำรจดัอนัดบั โดยกำรจดัอนัดบัของ THE หรอื QS World 
University Ranking หรอื Academic Ranking อืน่ ๆ 

กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 
ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่9 กลยทุธท์ี ่3 

(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566) 

ควำมหมำย  : 

• สำขำวิชำ หมำยถึง หลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเฉพำะ โดยแบ่งเป็นแขนงย่อยมำจำกคณะวิชำของ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

• Times Higher Education (THE) หมำยถึง ผู้ให้บริกำรชั้นน ำด้ำนข้อมูลกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำแก่สถำบัน
กำรวิจัยชั้นน ำระดับโลก รวมถึงมีกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยโลกที่มีมำตรฐำนตัวชี้วัดซึ่งประเมินผลได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพซึ่งเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรเลือกสถำบันกำรศึกษำของนักเรียนนักศึกษำหลำยล้ำนคนทั่วโลก 

• Quacquarelli Symonds (QS) หมำยถึง องค์กรจำกประเทศอังกฤษ ที่เป็นที่รู้จักกันในกำรให้ข้อมูลในด้ำน
กำรศึกษำและกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยชั ้นน ำของโลกกว่ำ 959 มหำวิทยำลัย ผ่ำนระบบที ่ม ีชื ่อว่ำ                      
QS World University Rankings ที่เป็นที่นิยมอันดับต้นๆ ของโลก 

ค ำอธิบำย  :  

• จ ำนวนสำขำวิชำของ มข. ได้รับกำรจัดอันดับ โดยกำรจัดอันดับของ THE หรือ QS World University 
Ranking หรือ Academic Ranking อื ่น ๆ เพื ่อเพิ ่มศักยภำพของมหำวิทยำลัยโดยกำรยกระดับงำนวิจัย                    
ที่มีควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยระดับโลก เพื่อยกระดับกำรอ้ำงอิง (Citation) 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนน 

พจิำรณำจำก 
จ ำนวนสำขำวิชำของ มข. ได้รับกำรจัดอันดับ โดยกำรจัดอันดบัของ THE หรือ QS World University Ranking 
หรือ Academic Ranking อ่ืน ๆ  

 
ข้อมลูทีต่อ้งรำยงำน  :  

1.  จ ำนวนสำขำวชิำของมหำวทิยำลัยขอนแก่น ได้รับกำรจัดอนัดับ โดยกำรจัดอันดบัของ THE หรือ QS World 
University Ranking หรือ Academic Ranking อ่ืน ๆ     

2.  รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร เช่น ระบุรำยละเอียดในด ำเนินกำร (จัดอันดับของ THE หรือ QS World 
University Ranking หรอื Academic Ranking อ่ืน ๆ) 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-61 : ร้อยละของจ ำนวนนกัศกึษำแบบ non-degree ทัง้ Outbound และ Inbound                    
ระดบัปรญิญำตร ีและระดบับณัฑติศกึษำทีเ่พิม่ขึน้จำกปทีีผ่ำ่นมำ 

กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 
ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่9 กลยทุธท์ี ่4 

(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566) 

ควำมหมำย  : 

• นักศึกษำแบบ non-degree หมำยถึง นักศึกษำหรือผู ้ เร ียนชำวต่ำงชำติท ี ่ศ ึกษำหรือแลกเปลี ่ยนกับ
มหำวิทยำลัยขอนแก่นทุกระดับ แบบไม่รับปริญญำ ทั ้ง Inbound exchange students/ learners และ
น ักศ ึกษำของมหำว ิทยำล ัยขอนแก ่นท ี ่ศ ึกษำหร ือแลกเปล ี ่ยนกับสถำบ ันกำรศ ึกษำต ่ำงประเทศ                                  
แบบไม่รับปริญญำ (Outbound exchange students) 

• Inbound exchange students/learners หมำยถึง นักศึกษำหรือผู้เรียนชำวต่ำงชำติที่ศึกษำหรือแลกเปลี่ยน
กับมหำวิทยำลัยขอนแก่นแบบไม่รับปริญญำ 

•  Outbound exchange students หมำยถึง นักศึกษำของมหำวิทยำลัยขอนแก่นที่ศึกษำหรือแลกเปลี่ยนกับ
สถำบันกำรศึกษำต่ำงประเทศ แบบไม่รับปริญญำ 

ค ำอธิบำย  :  

• นักศึกษำแบบ non-degree เช่น ศึกษำ อบรม วิจัย ประชุม สัมมนำ กิจกรรมทำงวิชำกำร ศึกษำดูงำนและ
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ทั้งแบบในสถำนที่ (on-site) และแบบเสมือนจริง (virtual)  

• ระยะเวลำ 
หมำยเหตุ : กรณีท ำกิจกรรมในรูปแบบผสมผสำน จ ำนวน 1 สัปดำห์ของกำรแลกเปลี่ยนแบบ on-site เท่ำกับ 

15 ชั่วโมงกิจกรรม แบบ virtual 
- ส ำหรับ THE Ranking ไม่มีเกณฑ์คะแนนส ำหรับ Non-degree students นับเฉพำะDegree 
students 
* ในกรณีที่ไม่ถึงหนึ่งภำคกำรศึกษำให้คิดระยะเวลำกำรศึกษำที่เทียบเท่ำอย่ำงน้อยหนึ่งเดือนหรือ 
180 ชั่วโมง 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

 สตูรกำรค ำนวณผลลพัธห์ลกั  : 
(จ ำนวนนศ.แบบ non-degree ปี พ.ศ. 2565 - จ ำนวนนศ. แบบ non-degree ปี พ.ศ. 2564)   X  100 

จ ำนวนนศ.แบบ non-degree ปีพ.ศ. 2564 

 เกณฑก์ำรใหค้ะแนน  : 

พจิำรณำจำก  
ร้อยละของจ ำนวนนักศึกษำแบบ non-degree ทั้ง Outbound และ Inbound ระดบั ป.ตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษำ ที่เพิ่มขึ้นจำกปีพ.ศ. 2564 

ข้อมลูทีต่อ้งรำยงำน  : 
1.    จ ำนวนนักศึกษำแบบ non-degreeทั้ง Outbound และ Inbound ระดับ ป.ตรีและระดบับัณฑติศึกษำปี 

พ.ศ. 2565 
2.    จ ำนวนนักศึกษำที่มีกำรแลกเปลี่ยนระหวำ่งมหำวิทยำลัยแบบ non-degree ทุกระดบัปพี.ศ. 2564 
3.    จ ำนวนกิจกรรม โครงกำรที่สนบัสนนุ 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-62 : ผลกำรประเมินคุณลักษณะของอธิกำรบดี (มีควำมโปร่งใส พร้อมรับกำรตรวจสอบ) 
กำรเก็บข้อมูล : ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตุลำคม  2564 ถึง 30 กันยำยน 2565) 

ควำมเชื่อมโยง  : ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 10 กลยุทธ์ที่ 1 
(แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2566) 

ควำมหมำย  :  

• กำรประเมิน หมำยถึง กำรรวบรวมข้อมูลที ่เกี ่ยวกับผลของกำรด ำเนินงำน เพื ่อน ำมำเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่ำได้ผลตำมที่ก ำหนดไว้เพียงใด 

• คุณลักษณะ หมำยถึง สิ่งที่บ่งบอกควำมดี หรือลักษณะประจ ำตัวของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

• อธิกำรบดี หมำยถึง อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ค ำอธิบำย  :                

• กำรติดตำมและประเมินผลงำนของอธิกำรบดี ด  ำเน ินกำรตำมประกำศสภำมหำวิทยำลัยขอนแก่น                         
เรื่อง “แนวทำงกำรก ำกับติดตำมและประเมินผลงำนอธิกำรบดี ตำมพันธกิจและนโยบำยในกำรบริหำรและ
พัฒนำมหำวิทยำลัยขอนแก่น” 

สตูรกำรค ำนวณ :   - 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนน  : 

พจิำรณำจำก 
ผลกำรประเมินคุณลักษณะของอธิกำรบดี (มีควำมโปร่งใส พร้อมรับกำรตรวจสอบ) 

ข้อมลูทีต่อ้งรำยงำน  : 

1. ผลกำรประเมินคุณลักษณะของอธิกำรบดี 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-63 : ผลกำรประเมนิคณุธรรมและควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนนิงำนของหนว่ยงำนภำครฐั : ITA โดย
ส ำนกังำน ป.ป.ช. 

กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 
ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่10 กลยทุธท์ี ่1 

(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563-2566) 

ควำมหมำย  : 

• กำรประเมนิคุณธรรมและควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนนิงำนของหนว่ยงำนภำครฐั (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) หมำยถึง กำรประเมินที่มีจุดมุ่งหมำยที่จะก่อให้เกิดกำรปรับปรุงพัฒนำด้ำนคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในหน่วยงำนภำครัฐ โดยถือเป็นกำรประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไป
ตำมมติ คณะรัฐมนตรี ในกำรประชุมเมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2561 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐทุก
หน่วยงำนให้ควำมร่วมมือและเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2565 โดยใช้แนวทำงและเครื ่องมือกำรประเมินตำมที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติก ำหนด (ส ำนักประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ส ำนักงำนปปช., 2562) 

ค ำอธิบำย  :  

• กำรประเมินส่วนงำนด้วยเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐ 
ที่จัดท ำโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ที่ปกติใช้ประเมินระดับองคก์ร 
แต่จะมีกำรปรับข้อค ำถำมให้ประเมินได้ถึงระดับส่วนงำนได้ 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนน  : 

พจิำรณำจำก 
ร้อยละของกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนนิกำรของหน่วยงำนภำครัฐ 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ข้อมลูทีต่อ้งรำยงำน  : 
1. ผลกำรประเมินส่วนงำนด้วยเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำน

ภำครัฐ 
2. รำยละเอียดกำรด ำเนนิกำร 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-64 : ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร (Medical Hub) 
กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 

ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่11 กลยทุธท์ี ่1 
(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566) 

ควำมหมำย  : 

• Medical Hub หมำยถึง กำรเป็นศูนย์กลำงสุขภำพนำนำชำติ เป็นหนึ่งในเป้ำหมำยของรัฐบำล ที่เตรียมผลักดัน
ให้เกิดขึ้น เนื่องจำกกำรแพทย์และงำนบริกำรของไทย ได้รับค ำชื่นชมจำกนำนำประเทศทั่วโลก โดยหน่วยงำนที่
เก่ียวข้องเตรียมพร้อมขยำยระยะเวลำพ ำนักให้กับหลำยประเทศ และเพิ่มกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยว
เชิงสุขภำพ 

 
ค ำอธบิำย  :    

• โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรศูนย์บริกำรสุขภำพชั้นเลิศเป็นโครงกำรขนำดใหญ่ของมหำวิทยำลัย ที่มีผลกระทบต่อ
งบประมำณ กำรลงทุน กำรให้บริกำร และภำพลักษณ์ที่ส ำคัญของมหำวิทยำลัย จึงต้องมีกำรขับเคลื่อนและ
ติดตำมอย่ำงใกล้ชิด 

 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนน  : 

พจิำรณำจำก 
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรศูนยบ์ริกำรสุขภำพชัน้เลิศ (Medical Hub) ตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้ 

ข้อมลูทีต่อ้งรำยงำน  :    

1.  ควำมก้ำวหน้ำงของโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรศูนย์บริกำรสุขภำพชั้นเลิศ 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-65 : จ ำนวนผลติภณัฑห์รือโมเดลธรุกจิทีม่ีกำรบรูณำกำรกำรท ำงำนรว่มกนัของคณะวชิำ (สะสม) 
กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 

ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่11 กลยทุธท์ี ่1 
(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566) 

ควำมหมำย  :  

• ผลิตภัณฑ์ หมำยถึง วัตถุสิ่งของ  หรือระบบที่ผลิตเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรน ำไปใช้งำนของลูกค้ำ  

• โมเดลธุรกิจ หมำยถึง ต้นแบบของกำรบริหำรจัดกำรเชิงธุรกิจ 

• บูรณำกำร หมำยถึง มีกำรด ำเนินโครงกำรร่วมกันระหว่ำงส่วนงำน โดยมีกำรตั้งคณะกรรมกำรร่วมกันและใช้
งบประมำณร่วมกัน 

• โครงกำรด้ำนเกษตรอัจฉริยะ หมำยถึง กำรท ำเกษตรในยุคใหม่ยุคดิจ ิทัลตำมไทยแลนด์ 4.0 ด้วยกำร                         
น ำเทคโนโลยี เครื่องจักร นวัตกรรมต่ำง ๆ ที่มีควำมแม่นย ำสูงเข้ำมำใช้ในกำรท ำงำนที่ส ำคัญต้องปลอดภัยทั้ง
ต่อเกษตรกรสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค โดยมีเป้ำหมำยเพื่อช่วยในกำรเพิ่มผลผลิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
สังเครำะห์ สร้ำงทักษะกำรวำงแผน ออกแบบ และบริหำรจัดกำรฟำร์มอัจฉริยะ ทั้งในเชิงเทคนิคและเชิง
เศรษฐศำสตร์อย่ำงเหมำะสม โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย เช่น อุปกรณ์ตรวจวัดข้อมูลกำรเกษตรจำกระยะใกล้ 
(ในฟำร์ม) และระยะไกล (ด้วยอำกำศยำนและดำวเทียม) เพื่อสร้ำงข้อมูลฟำร์ม ระบบสื่อสำรและโครงข่ำย
ข้อมูลกำรเกษตรแบบไร้สำยภำยในฟำร์ม ระบบประมวลผลและวิเครำะห์ภำพถ่ำยต้นพืชและดินเพื่อแปลงเป็น
ข้อมูลกำรเกษตร คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยแอฟพลิเคชั่น เป็นกำรท ำงำนที่สอดลคล้องกับกำร
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน  

ค ำอธิบำย  : 

• พิจำรณำกิจกรรมหรือโครงกำรที่มีกำรด ำเนินกำรร่วมกันระหว่ำงส่วนงำน มีกำรตั้งคณะกรรมกำรร่วมกันใช้
งบประมำณร่วมกัน และจัดสรรรำยได้ร่วมกัน ในปีที่มีกำรประเมิน 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนน  : 

พจิำรณำจำก 
จ ำนวนผลติภัณฑ์หรือโมเดลธุรกิจที่มีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันของคณะวิชำ 

ข้อมลูทีต่อ้งรำยงำน  : 
1. โครงกำร กิจกรรมด้ำน Smart farming และอ่ืน ๆ 
2. ผลิตภัณฑ์ ผลงำน นวัตกรรม Platform Application ที่เก่ียวข้องกับ Smart farming และอ่ืน ๆ 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-66 : จ ำนวนสมำชกิประเทศในลุม่น ำ้โขงทีเ่ขำ้รว่มกจิกรรมทำงดำ้นศลิปะ วฒันธรรมของมหำวทิยำลยัขอนแกน่ 
กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 
ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่11 กลยทุธท์ี ่1 

(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566) 
ควำมหมำย  :  

• จ ำนวนสมำชิกประเทศในลุ ่มน ้ำโขงที ่เข้ำร่วมจัดกิจกรรมทำงด้ำนศิลปะ วัฒนธรรมของ มข.  หมำยถึง                     
กลุ่มประเทศสมำชิกในลุ่มน ้ำโขง คือ ไทย สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว กัมพูชำ เมียนมำ (พม่ำ) 
เวียดนำม จีน (ตอนใต้) ที่เข้ำร่วมกิจกรรมทำงด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม โดยกำรท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ
(MOU) หรือมีกำรเข้ำร่วมกิจกรรม/โครงกำรที่มหำวิทยำลัยจัดขึ้น โดยมีเอกสำรหรือหนังสือเชิญเข้ำร่วม
กิจกรรมเพือ่เป็นหลักฐำนอ้ำงอิง  

• กิจกรรมทำงดำ้นศลิปะ วัฒนธรรม หมำยถึง ลุ่มแม่น ้ำโขงเป็นที่อยู่อำศัยของหลำยชุมชนที่มีอำณำเขตติดต่อกัน
หลำยประเทศนับเป็นแหล่งอำรยธรรมที่ส ำคัญซึ่งมีประเพณี วัฒนธรรม ควำมเชื่อ ทั้งที่มีควำมคล้ำยคลึงและ
แตกต่ำง ด้วยลักษณะทำงภูมิศำสตร์ รวมทั้ งมีกำรไปมำหำสู ่ มีกำรค้ำขำย และกิจกรรมอื่น ๆ ส่งผลให้
วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ มีทั้งที่แสดงออกถึงลักษณะเฉพำะของตนเอง ขณะที่มีควำมคล้ำยคลึงในบำงส่วน
ของกำรด ำเนินวิถีชีวิต กล่ำวได้ว่ำประเทศในลุ่มน ้ำโขงมีรำกวัฒนธรรมเดียวกัน ได้แก่ (1) ด้ำนวัฒนธรรม 
ยกตัวอย่ำงเช่น งำนประเพณีสงกรำนต์  (บุญเดือนห้ำ แห่พุทธบูชำ สมมำอำวุโส) งำนประเพณีลอยกระทง 
(บุญสมมำ บูชำนำค) (2) ด้ำนศิลปกรรม ยกตัวอย่ำงเช่น โครงกำรแสดงนิทรรศกำรและสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร
ด้ำนศิลปะ โครงกำรถนนศิลปะ (Art Lane) (3) ด้ำนกำรออกแบบ ยกตัวอย่ำงเช่น โครงกำรสัมมนำเชิง
ปฏิบัติกำรกำรผลิตภำพยนตร์สั้นเชิงสร้ำงสรรค์สองฝั่งโขง โครงกำรเทศกำลหนังเมืองแคน โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรและกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้โดยใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม เป็นต้น 

ค ำอธิบำย  : 

• โครงกำรศิลปะ วัฒนธรรมในกลุ ่มลุ ่มน ้ำโขงที ่เข้ำร่วมจัดกิจกรรมทำงด้ำนศิลปะ วัฒนธรรมของมข.                         
หรือ กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงด้ำนศิลปะ วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน ้ำโขง 

• จ ำนวนสมำชิกประเทศลุ่มน ้ำโขง คือ ไทย, สปป.ลำว, กัมพูชำ, เวียดนำม, เมียนมำ (พม่ำ), จีน (ตอนใต้) 

• รูปแบบกิจกรรม มีลักษณะเป็นกิจกรรมหรือโครงกำรที่มีกำรด ำเนินงำนร่วมกัน  

เกณฑก์ำรใหค้ะแนน  : 

พจิำรณำจำก จ ำนวนสมำชิกประเทศในลุ่มน ำ้โขงที่เข้ำร่วมกิจกรรมทำงด้ำนศิลปะ วฒันธรรมของมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน  : 
1. โครงการศิลปะ วัฒนธรรมที่มีกิจกรรมร่วมกันในกลุ่มลุ่มน  าโขง (ระบุจ านวน และชื่อโครงการ) 
2. รายละเอียดการด าเนินการ /ล าดับ/ชื่อโครงการ/กิจกรรม/วัน/เดือน/ปีที่ด าเนินการ/รายละเอียดในด าเนินการ 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-67 : จ ำนวนเครือข่ำยด้ำนศิลปวัฒนธรรม ในกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
ร่วมกับมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 
ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่11 กลยทุธท์ี ่1 

(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566) 
ควำมหมำย  :  

• จ ำนวนเครือข่ำยด้ำนศิลปวัฒนธรรม  หมำยถึง เครือข่ำยทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย  หน่วยงำน/
องค์กร ทั้งภำครัฐและเอกชน หมอล ำเรื่องต่อกลอน ศิลปินด้ำนศิลปวัฒนธรรม ชุมชนโดยรอบมหำวิทยำลัยที่    
มสี่วนร่วมในกิจกรรมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัยขอนแก่น และมีเอกสำรเชิญเข้ำร่วมกิจกรรมรวมด้วย 

• กิจกรรมทำงดำ้นศิลปะ วัฒนธรรม หมำยถึง ลุ่มแม่น ้ำโขงเป็นที่อยู่อำศัยของหลำยชุมชนที่มีอำณำเขตติดต่อกัน
หลำยประเทศนับเป็นแหล่งอำรยธรรมที่ส ำคัญซึ่งมีประเพณี วัฒนธรรม ควำมเชื่อ ทั้งที่มีควำมคล้ำยคลึงและ
แตกต่ำง ด้วยลักษณะทำงภูมิศำสตร์ รวมทั้งมีกำรไปมำหำสู่ มีกำรค้ำขำย และกิจกรรมอื ่น ๆ ส่งผลให้
วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ มีทั้งที่แสดงออกถึงลักษณะเฉพำะของตนเอง ขณะที่มีควำมคล้ำยคลึงในบำงส่วน
ของกำรด ำเนินวิถีชีวิต กล่ำวได้ว่ำประเทศในลุ่มน ้ำโขงมีรำกวัฒนธรรมเดียวกัน ได้แก่ (1) ด้ำนวัฒนธรรม 
ยกตัวอย่ำงเช่น งำนประเพณีสงกรำนต์ (บุญเดือนห้ำ แห่พุทธบูชำ สมมำอำวุโส) งำนประเพณีลอยกระทง  
(บุญสมมำ บูชำนำค) (2) ด้ำนศิลปกรรม ยกตัวอย่ำงเช่น โครงกำรแสดงนิทรรศกำรและสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร
ด้ำนศิลปะ โครงกำรถนนศิลปะ (Art Lane) (3) ด้ำนกำรออกแบบ ยกตัวอย่ำงเช่น โครงกำรสัมมนำเชิง
ปฏิบัติกำรกำรผลิตภำพยนตร์สั้นเชิงสร้ำงสรรค์สองฝั่งโขง โครงกำรเทศกำลหนังเมืองแคน โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรและกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้โดยใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม เป็นต้น  

ค ำอธิบำย  : 

• จ ำนวนเครือข่ำยด้ำนศิลปวัฒนธรรม คือ จ ำนวนหน่วยงำน/องค์กร ทั้งภำครัฐและเอกชน หมอล ำเร่ืองต่อกลอน 
ศิลปินด้ำนศิลปวัฒนธรรม ชุมชนโดยรอบมหำวิทยำลัยชุมชนที่เข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม 

• ลักษณะควำมร่วมมือเป็นควำมร่วมมือทั้งในรูปแบบของกำรร่วมจัดระหว่ำงกันในกำรจัดกิจกรรมทำงด้ำนศิลปะ 
วัฒนธรรม กำรเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษำ ตลอดจนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชนทั้งในเรื่องของ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่นสู่กำรพัฒนำให้เป็นชุมชนสร้ำงสรรค์ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  : 

พจิำรณำจำก  จ ำนวนหนว่ยงำนหรือองค์กรณ์หรือชมชนุ ในเครือข่ำยด้ำนศิลปวฒันธรรมที่มสี่วนร่วมในกจิกรรมดำ้นศิลปวฒันธรรม 

ข้อมลูทีต่อ้งรำยงำน  : 
1. จ ำนวนหน่วยงำนหรือองค์กรณ์หรือชมชุน ในเครือข่ำยด้ำนศิลปวัฒนธรรมที ่ม ีส ่วนร่วมในกิจกรรม                    

ทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม (ระบุจ ำนวนหน่วยงำน/องค์กร/ชุมชน/ชื่อ) 
2. รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร /ล ำดับ/ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/วัน/เดือน/ปีที่ด ำเนินกำร/รำยละเอียดในด ำเนินกำร 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-68 : จ ำนวนผลติภณัฑแ์ละงำนบรกิำรเชงิสรำ้งสรรคท์ีก่่อให้เกดิมลูคำ่ทำงเศรษฐกจิ โดยเชือ่มโยง
กบักำรเรยีนกำรสอนทีส่ง่เสรมิกำรเรยีนรูจ้ำกชมุชน 

กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 

ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่11 กลยทุธท์ี ่1 
(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยั พ.ศ. 2563 - 2566) 

ควำมหมำย  :  

• ผลิตภัณฑ์และงำนบริกำรเชิงสร้ำงสรรค์ หมำยถึง กำรสร้ำงสรรค์สินค้ำ งำนประดิษฐ์ ที่มีกำรจดสิทธิบัตร 
หรือก่อให้เกิดมูลค่ำทำงเศรษฐกิจที ่มีกำรน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น สินค้ำที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน                       
กำรน ำวัตถุดิบที่มีในชุมชนมำสร้ำงสรรค์ให้เกิดมูลค่ำ รวมทั้งงำนบริกำรเชิงสร้ำงสรรค์ที่ถ่ำยทอดให้แก่กลุ่ม
นักเรยีน นักศึกษำ เยำวชนและชุมชนที่สนใจเข้ำร่วมกิจกรรม ซึ่งมีรูปแบบกำรด ำเนินกิจกรรมเป็นกำรเรียนรู้
ศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ค ำอธิบำย  : 

• จ ำนวนผลิตภัณฑ์เชิงสร้ำงสรรค์ คือ จ ำนวนผลงำนที่เกิดจำกกำรสร้ำงสรรค์ทำงด้ำนศิลปะ วัฒนธรรมที่ได้รับ
กำรจดสิทธิบัตร 

• งำนบริกำรเชิงสร้ำงสรรค์ คือ งำนบริกำรวิชำกำรในเชิงสร้ำงสรรค์ เช่น กำรออกแบบพญำนำค ออกแบบเมรุ
ให้กับวัดในชุมชน  ที่ถ่ำยทดควำมรู้ทำงด้ำนศิลปะ วัฒนธรรมให้กับ กลุ่ม นักเรียน นักศึกษำ เยำวชน และ            
ผู้ที่สนใจเข้ำร่วมกิจกรรม 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  : 

พิจำรณำจำก 
จ ำนวนผลิตภัณฑ์ (ชิ้น) และงำนบริกำรเชิงสร้ำงสรรค์ (ผลงำน) ที่ก่อให้เกิดมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ โดยเชื่อมโยงกับ
กำรเรียนกำรสอนที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้จำกชุมชน 

ข้อมูลที่ต้องรำยงำน  : 
1. จ ำนวนผลิตภัณฑ์และงำนบริกำรเชิงสร้ำงสรรค์ที่ก่อให้เกิดมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ โดยเชื่อมโยงกับกำรเรียนกำร

สอนที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้จำกชุมชน (ระบุจ ำนวนเครือข่ำยชุมชน, ชื่อ) 
2. รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร/ล ำดับ/ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/วัน/เดือน/ปีที่ด ำเนินกำร/รำยละเอียดในด ำเนินกำร 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-69 : จ ำนวนนวัตกรรมที่สำมำรถบริกำรประชำชนผ่ำนระบบ KKU Smart City Application 
(สะสม) 

กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 
ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่11 กลยทุธท์ี ่1 

(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566) 

ควำมหมำย  : 

• นวัตกรรม หมำยถึง เครื่องมือ หรือ วิธีกำรบริหำรจัดกำร ที่ใช้บริกำรประชำชน บุคลำกร นักศึกษำ ให้สำมำรถ
เข้ำถึงบริกำรที่ทันสมัย 

• Smart City Application หมำยถึง เครื่องมือในรูปแบบ โปรแกรม ชุดสั่ง สิ่งประดิษฐ์ ที่ใช้ควบคุมกำรท ำงำน
ของคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่อพวงต่ำง ๆ เพื่อให้ท ำงำนตำมค ำสั่ง และตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้ ในกำรด ำเนินกำรจัดท ำ smart city โดยมีระบบควบคุมกลำงดูแลภำพรวมทั้งควำมปลอดภัย สุขภำพ และ
สิ่งแวดล้อม ผ่ำนระบบ CCTV Drone และมีกำรสร้ำงระบบ Application เพื่อรองรับ smart city ดังกล่ำว ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์กับประชำคมในมหำวิทยำลัยขอนแก่นและประชำชนทั่วไปในกำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ
ระบบควำมปลอดภัย สุขภำพ และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้หมำยรวมถึงสิ่งที่ด ำเนินกำรเพื่อกำรพัฒนำ KKU Smart 
City ด้วย 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  : 

พจิำรณำจำก 
จ ำนวนนวัตกรรมที่สำมำรถบริกำรประชำชนผำ่นระบบ KKU Smart City Application (สะสม) 

ข้อมลูทีต่อ้งรำยงำน  : 
1.     จ ำนวนนวัตกรรมที่สำมำรถบริกำรประชำชนผ่ำนระบบ KKU Smart City Application (สะสม) 
2.     กำรน ำไปใช้ประยุกตป์ระโยชน์ 
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รายละเอียดค าอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ (OKR) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

OKR-70 : จ ำนวนโครงกำร/หลักสูตรที่เป็นควำมร่วมมือระหว่ำงสำขำวิชำ คณะ หรือสถำบัน ที่มีกำร
สร้ำงเครือข่ำยในระดับท้องถิ่น หรือระดับภูมิภำค หรือระดับนำนำชำติ (สะสม)  

กำรเกบ็ข้อมลู : ปงีบประมำณ พ.ศ.2565 (1 ตลุำคม  2564 ถงึ 30 กนัยำยน 2565) 
ควำมเชือ่มโยง  : ประเดน็ยทุธศำสตรท์ี ่11 กลยทุธท์ี ่1 

(แผนยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร มหำวทิยำลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566) 
ควำมหมำย  : 

• โครงกำร/หลักสูตรที่เป็นควำมร่วมมือระหว่ำงสำขำวิชำ คณะ หรือสถำบัน ที่มีกำรสร้ำงเครือข่ำยในระดับ
ท้องถิ่น หรือระดับภูมิภำค หรือระดับนำนำชำติ เพื่อสร้ำงควำมก้ำวหน้ำของมหำวิทยำลัย และก่อให้เกิด
ประโยชน์ร่วมกันทั้งด้ำนกำรศึกษำ วิจัย และบริกำรวิชำกำร 

ค ำอธิบำย  : 

• จ ำนวนโครงกำร/หลักสูตรที่เป็นควำมร่วมมือระหว่ำงสำขำวิชำ คณะ หรือสถำบัน ที่มีกำรสร้ำงเครือข่ำยใน 
ระดับท้องถิ่น หรือระดับภูมิภำค หรือระดับนำนำชำติ (สะสม) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  : 

พิจำรณำจำก 
จ ำนวนโครงกำร/หลักสูตรที่เป็นควำมร่วมมือระหว่ำงสำขำวิชำ คณะ หรือสถำบัน ที่มีกำรสร้ำงเครือข่ำยใน ระดับ
ท้องถิ่น หรือระดับภูมิภำค หรือระดับนำนำชำติ (สะสม) อย่ำงน้อย 3 สถำบัน  

ข้อมูลที่ต้องรำยงำน  : 
1.  ชื่อ หลักสูตรตำมกระบวนทัศน์ใหม่ และหน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
2.  ลักษณะเด่นของหลักสูตรว่ำเป็นกำรบูรณำกำรศำสตร์ใดบ้ำง 
3.  อำชีพหรืองำนที่ผู้เรียนจะท ำในอนำคตซึ่งเป็นผลมำจำกกำรส ำรวจจำกตลำดงำนจริง 
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แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

  

ภาคผนวกภาคผนวก
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แผนงาน/โครงการ รหสั ผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค์ 2564 2565 2566 Tiers & Deploy ผูร้บัผดิชอบหลกั ผูร้บัผดิชอบรว่ม

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

ประเด็นยุทธศาสตรท์ ี ่1 : ปรบัเปลีย่นการจดัการศกึษา (Education Transformation)

กลยุทธท์ ี ่1 พฒันาหลกัสูตรสูก่ระบวนทศันใ์หม ่(Learning paradigm)

1.1 สง่เสรมิใหม้กีารพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่ OKR-01 จ านวนหลักสตูรทีม่กีารจัดกระบวนการเรยีนรูต้ามกระบวนทัศน์ใหม่ 12 25 50 1/สว่นงานระดับคณะ วทิยาลัย ส านัก ฝ่ายการศกึษาและบรกิาร

วชิาการ

ฝ่ายการตา่งประเทศ

1.2 โครงการพัฒนาอาจารยใ์หม้คีวามรูแ้ละทักษะดา้นการจัดการเรยีนและการสอนนักศกึษาของ

มหาวทิยาลัย ตามกระบวนทัศน์ใหม ่(KKU Initiative for Learning and Teaching (KKUILT)

ORK-02 จ านวนหน่วยผลติ Production (สะสม) 4 6 9 ฝ่ายการศกึษาและบรกิาร

วชิาการ

1.3 แกไ้ขกฎ ระเบยีบและปรับเปลีย่นวธิกีารวดัและประเมนิผล เพือ่รองรับการจัดการศกึษารปูแบบใหม่

1.4 การจัดตัง้ Credit Bank

1.5 การจัดตัง้ Production House Units

กลยุทธท์ ี ่2 การจดัการศกึษาตลอดชวีติ (Lifelong Education)

2.1 พัฒนาหลักสตูรการศกึษาตลอดชวีติทัง้ทีไ่มใ่หป้รญิญา (Non-Degree) และทีส่ามารถเก็บหน่วยกิ

ตมารับปรญิญาในภายหลัง

OKR-03 จ านวนหลักสูตูรการศกึษาตลอดชวีติ 12 15 20 1/สว่นงานระดับคณะ วทิยาลัย ส านัก ฝ่ายการศกึษาและบรกิาร

วชิาการ

2.2 การจัดตัง้ Credit Bank OKR-04 จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร (คน) ในโครงการจัดตัง้ระบบคลังหน่วยกติ (Credit 

Bank)

500 1,500 3,000 ฝ่ายการศกึษาและบรกิาร

วชิาการ

กลยุทธท์ ี ่3 การพฒันาหลกัสูตรใหม ่(New Curriculum) เพือ่สรา้งอาชพีใหมต่ามความตอ้งการของสงัคม

3.1 สง่เสรมิใหม้โีครงการพัฒนาหลักสตูรใหมท่ีม่หาวทิยาลัย  จะเปิดสอนโดยพจิารณาจากความ

เขม้แข็งของมหาวทิยาลัย โอกาส และความตอ้งการของประเทศ เชน่

(1) สรา้งหลักสตูร Culinary Science 

(2) สรา้งหลักสูตูร AI in Healthcare

(3) สรา้งหลักสตูร  Education for AI

(4) สรา้งหลักสตูรการศกึษา เกีย่วกับผูส้งูอาย ุ(Gerontology)

OKR-05 จ านวนหลักสตูรใหมต่ามความตอ้งการของสังคม (สะสม) 10 12 15 1/สว่นงานระดับคณะ วทิยาลัย ส านัก ฝ่ายการศกึษาและบรกิาร

วชิาการ

กลยุทธท์ ี ่4 การจดัต ัง้ระบบการจดัการศกึษารูปแบบใหมท่ีร่องรบัการจดัการเรยีนการสอนในรูปแบบดจิทิลั (KKU Academy)

4.1 การจัดตัง้หน่วยงาน KKU Academy เป็นหน่วยงานสนับสนุนยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลัย OKR-06 จ านวนหลักสตูรใน KKU Academy - 1 2 1/สว่นงานระดับคณะ วทิยาลัย ส านัก ฝ่ายการตา่งประเทศ ฝ่ายการศกึษาและบรกิาร

วชิาการ

ฝ่ายดจิทัิล

4.2 การเตรยีมสถานที ่ครภัุณฑ ์และบคุลากรใน KKU Academy

4.3 การจัดท าหลักสตูรของ KKU Academy

กลยุทธท์ ี ่5 พฒันาระบบศกึษาระดบับณัฑติศกึษาใหส้ามารถสรา้งผลงานวจิยั และนวตักรรมทีม่คีณุภาพสูง

5.1 มรีะบบสนับสนุนทัง้ทนุ อปุกรณ์ และหอ้งปฏบิัตกิารตลอดจนแหลง่เรยีนรู ้ OKR-07 รอ้ยละของนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษาทีไ่ดรั้บทนุสนับสนุนจาก

ภายนอกทีส่อดคลอ้งกับโจทยก์ารพัฒาประเทศ

10 15 20 1/สว่นงานระดับคณะ วทิยาลัย ส านัก ฝ่ายวจัิยและบัณฑติศกึษา

5.2 พัฒนาหลักสตูรระดับบัณฑติศกึษาทีม่คีณุภาพหรอืศักยภาพสงูทีต่อบโจทยก์ารพัฒนาประเทศ OKR-08 รอ้ยละหลักสตูรทีม่คีณุภาพหรอืศักยภาพสงูในการพัฒนาตาม

เป้าหมายของประเทศ

10 20 25 ฝ่ายวจัิยและบัณฑติศกึษา

5.3 มหีลักสตูร soft skill training ซึง่เป็น extra curriculum เพือ่การพัฒนานักศกึษา OKR-09 รอ้ยละของนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษาไดผ้า่นการอบรม Soft skill 

มากขึน้

15 25 30 ฝ่ายวจัิยและบัณฑติศกึษา

5.4 พัฒนาระบบการรับนักศกึษาทีม่ศีักยภาพทัง้ในและตา่งประเทศ (Active recruitment) OKR-10 รอ้ยละของนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษาตา่งชาตแิละนักศกึษาไทยทีม่ี

ศักยภาพสงูเพิม่ขึน้

10 15 15 ฝ่ายวจัิยและบัณฑติศกึษา

กลยุทธท์ ี ่6 พฒันานกัศกึษาใหม้ทีกัษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที ่21 (21st Century skills)

6.1 สง่เสรมิกจิกรรมนักศกึษาใหม้ทัีกษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที ่21 OKR-11 รอ้ยละของนักศกึษาทีม่ทัีกษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที ่21 - 50 60 2/สว่นงานระดับคณะ วทิยาลัย ส านัก ฝ่ายพัฒนานักศกึษาและ

ศษิยเ์กา่สัมพันธ์

กลยุทธท์ ี ่7 สง่เสรมิใหน้กัศกึษาเกดิมมุมอง และขดีความสามารถในการเป็นพลเมอืงโลก (Global Perspective & Capability)

7.1 กจิกรรมสง่เสรมิภาวะผูน้ า การตดิตามและรูเ้ทา่ทันขา่วสารและความเป็นไปของโลกเพือ่การพัฒนา OKR-12 จ านวนนักศกึษา มข. ทีท่ ากจิกรรมรว่มกับชาวตา่งชาต ิหรอืสถาบัน

ตา่งประเทศ

- 1,000 1,200 2/สว่นงานระดับคณะ วทิยาลัย ส านัก ฝ่ายพัฒนานักศกึษาและ

ศษิยเ์กา่สัมพันธ์

ฝ่ายการตา่งประเทศ

7.2 สง่เสรมิการเปิดโลกทัศน์สูค่วามเป็นสากล

แผนปฏบิตักิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัขอนแกน่
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แผนงาน/โครงการ รหสั ผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค์ 2564 2565 2566 Tiers & Deploy ผูร้บัผดิชอบหลกั ผูร้บัผดิชอบรว่ม

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

ประเด็นยุทธศาสตรท์ ี ่2 ปรบัเปลีย่นการท างานวจิยั (Research Transformation)

กลยุทธท์ ี ่1 ลงทุนสรา้งแพลตฟอรม์การวจิยัใหม ่(Invest New Research Infrastructure Platform)

1.1 การสรา้งแพลทฟอรม์วจัิยใหมร่องรับความตอ้งการวจัิยชัน้สงูของหน่วยงานภายนอกและสง่เสรมิการ

ท างานในลักษณะจัตรุภาคี

OKR-13 จ านวนแพลทฟอรม์การวจัิยใหมท่ีเ่ป็นทศิทางและความตอ้งการของ

กระแสโลก

- 2 4 2/สว่นงานระดับคณะ วทิยาลัย ส านัก ฝ่ายวจัิยและบัณฑติศกึษา

OKR-14 จ านวนเงนิทนุวจัิยหรอืรว่มลงทนุในการพัฒนาวจัิยในแพลทฟอรม์ใหม ่

(ลา้นบาท)

- 50 100 ฝ่ายวจัิยและบัณฑติศกึษา

กลยุทธท์ ี ่2 สนบัสนนุใหเ้กดิโครงการวจิยัขนาดใหญท่ีท่ างานวจิยัเป็นทมีและท างานตอ่เนือ่ง (Research  programe /Clusters)

2.1 สนับสนุนใหนั้กวจัิยรวมกลุม่เป็นทมีวจัิย (Research program/clusters) OKR-15 จ านวนโครงการวจัิยในรปูแบบแผนบรูณาการวจัิย Research 

program/clusters (สะสม)

45 70 100 1/สว่นงานระดับคณะ วทิยาลัย ส านัก ฝ่ายวจัิยและบัณฑติศกึษา

OKR-16 จ านวนงบประมาณดา้นการวจัิย (พันลา้นบาท) 0.8 1 1.55 ฝ่ายวจัิยและบัณฑติศกึษา

2.2 การเพิม่ศักยภาพนักวจัิยดา้นการตพีมิพข์องมหาวทิยาลัย OKR-17 สัดสว่นของบทความวจัิย ทีไ่ดรั้บการตพีมิพใ์นระดับนานาชาต ิใน

วารสารที ่อยูใ่นฐานขอ้มลู Scopus/ISI web of science  ตอ่จ านวน

อาจารยป์ระจ า

0.95 1 1.1 2/สว่นงานระดับคณะ วทิยาลัย ส านัก ฝ่ายวจัิยและบัณฑติศกึษา

2.3 พัฒนาระบบสนับสนุนเพือ่ยกระดับผลงานวจัิยทีม่คีณุภาพและผลกระทบสงู OKR-18 รอ้ยละของบทความวจัิยทีไ่ดรั้บการตพีมิพใ์นระดับนานาชาต ิใน

ฐานขอ้มลู Scopus/ISI ทีอ่ยูใ่น Quartile 1

34 38 40 ฝ่ายวจัิยและบัณฑติศกึษา

2.4 เพิม่จ านวนนักศกึษาในระดับบัณฑติศกึษาและนักวจัิยหลังปรญิญาเอก OKR-19 จ านวนนักวจัิยปรญิญาเอกและนักวจัิยหลังปรญิญาเอก (คน) 4,200 4,500 4,800 ฝ่ายวจัิยและบัณฑติศกึษา

กลยุทธท์ ี ่3 สรา้งระบบนเิวศของการวจิยั (Research Ecosystem)

3.1 ปรับโครงสรา้งของสถาบันวจัิย (Restructor Research Institute) เชน่ สถาบันวจัิยเพือ่ความมัน่คง

ทางเศรษฐกจิและสังคมสถาบันวจัิยเพือ่ความมัน่คงดา้นน ้า พลังงานและสิง่แวดลอ้ม

OKR-20 จ านวนโครงการความรว่มมอืดา้นการวจัิยกับหน่วยงานภายนอก 2 5 10 2/สว่นงานระดับคณะ วทิยาลัย ส านัก ฝ่ายวจัิยและบัณฑติศกึษา

3.2 จัดตัง้ศนูยบ์รกิารดา้นการวจัิยทีม่คีรภัุณฑแ์ละเครือ่งมอืทีพ่รอ้มตอบโจทยปั์ญหาของภาคเอกชนแบบ

เบ็ดเสร็จ (Research complex, KKU Research solution center, Research accreditation 

Center)

OKR-21 จ านวนชมุชนและภาคเอกชนทีใ่ชป้ระโยชน์จากงานวจัิย หรอืบรกิาร

วชิาการดา้นการวจัิย

2 5 10 ฝ่ายวจัิยและบัณฑติศกึษา

กลยุทธท์ ี ่4 สรา้งระบบนเิวศส าหรบัการสรา้งนวตักรรม (Innovation Ecosystem)

4.1 การสง่เสรมิ นักศกึษา นักวจัิย ตลอดจนบคุลากรของมหาวทิยาลัย ใหม้คีวามเป็นนักนวตักร และ

ความเป็นผูป้ระกอบการ (Innovator and entrepreneurship process) และสรา้งหรอืพัฒนา

นวตักรรมอยา่งเป็นระบบ

OKR-22 จ านวนทรัพยส์นิทางปัญญาทีม่กีาร licensing โดยผูป้ระกอบการ 

(โครงการที ่active)

49 52 53 2/สว่นงานระดับคณะ วทิยาลัย ส านัก ฝ่ายนวตักรรมและวสิาหกจิ

4.2 จัดตัง้ KKU healthcare Innovation center OKR-23 รายไดท้ีเ่กดิจากทรัพยส์นิทางปัญญาหรอืวสิาหกจิหรอื startupหรอื

บรษัิททีเ่กดิจากองคค์วามรู ้เทคโนโลยและนวตักรรม (รอ้ยละ)

- เพิม่ข ึน้รอ้ยละ
 5 เพิม่ข ึน้รอ้ยละ
 5 ฝ่ายนวตักรรมและวสิาหกจิ

4.3 การจัดตัง้ KKU Industrial park (อตุสาหกรรมแบตเตอรี)่

4.4 จัดตัง้หน่วยบรหิารจัดการนวตักรรม (Innovation Business management unit) เพือ่ด าเนนิการ

สนับสนุนการบรหิารจัดการนวตักรรม อาทเิชน่ 

- ท า feasibility study, research market, business plan 

- ลงทนุหรอืรว่มลงทนุ

- การจัดตัง้บรษัิท  

- การจัดการดา้นการผลติและการตลาด เพือ่ตอบโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้  

- จัดท าระบบการบรหิารงานของหน่วยงานวสิาหกจิเชงิรกุใหเ้กดิความคลอ่งตัวและสามารถพึง่พา

ตนเองได ้

กลยุทธท์ ี ่5 เพิม่จ านวนผูป้ระกอบการ หรอืลงทุน หรอืรว่มลงทุน (startup/ venture capital)

5.1 การเพิม่ผูป้ระกอบการ   หรอืลงทนุ หรอืรว่มลงทนุ (startup/ venture capital) ในองคค์วามรู ้

เทคโนโลย ีสิง่ประดษิฐ ์วจัิยและนวตักรรมของ มข. ผา่นระบบบรหิารจัดการธรุกจิ  นวตัรรม อาท ิเชน่

- ประชาสัมพันธแ์ละเผยแพรผ่ลงานเชงิรกุ        

- การลงทนุหรอืรว่มทนุหรอื startup ดา้น Healthcare Agriculture & food, Green and 

sustainable energy

OKR-24 จ านวน Start up  ทีใ่ชเ้ทคโนโลยแีละองคค์วามรู ้มข. (start up) 10 10 12 2/สว่นงานระดับคณะ วทิยาลัย ส านัก ฝ่ายนวตักรรมและวสิาหกจิ

OKR-25 จ านวนการลงทนุหรอืรว่มทนุหรอืตัง้บรษัิททีใ่ชเ้ทคโนโลย ีองคค์วามรู ้

 ทรัพยส์นิทางปัญญาของมหาวทิยาลัย (บรษัิท)

2 2 2 ฝ่ายนวตักรรมและวสิาหกจิ
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แผนงาน/โครงการ รหสั ผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค์ 2564 2565 2566 Tiers & Deploy ผูร้บัผดิชอบหลกั ผูร้บัผดิชอบรว่ม

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

ประเด็นยุทธศาสตรท์ ี ่3 : ปรบัเปลีย่นการบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคล (Human Resource Management Transformation)

กลยุทธท์ ี ่1 วางระบบบรหิารทรพัยากรบคุคลทีเ่อ ือ้ตอ่การสรา้งผลงาน

1.1 มรีะบบสง่เสรมิความ กา้วหนา้ตามความถนัด OKR-26 รอ้ยละของอาจารยท์ีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 61 63 64 3/สว่นงานระดับคณะ วทิยาลัย ส านัก ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

1.2 มกีระบวนการสรรหาผูม้ศีักยภาพพเิศษ (Talent Management)

กลยุทธท์ ี ่2 ยกระดบัขดีความสามารถในการท างานของบคุลากร

2.1 พัฒนาทักษะของบคุลากรใหม้คีวามพรอ้มส าหรับการท างานในอนาคต (Future skill Development) OKR-27 รอ้ยละระดับทักษะดา้นสารสนเทศของบคุลากร 55 60 65 3/สว่นงานระดับคณะ วทิยาลัย ส านัก ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

2.2 พัฒนาระบบและกระบวนการท างานเพือ่เพิม่ผลติภาพของบคุลากร OKR-28 ผลติภาพของบคุลากร (เงนิรายได)้ (ลบ./คน) 1.04 1.04 1.1 ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

2.3 การจัดการความรูแ้ละการเรยีนรูข้ององคก์ร OKR-29 รอ้ยละของรายจา่ยดา้น บคุลากรตอ่งบรายจา่ยทัง้หมด 30.2 30.1 30 ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

กลยุทธท์ ี ่3 สรา้งระบบการจา้งงานทีห่ลากหลายและยดืหยุน่ (Flexible Employment System)

3.1 สรา้งระบบการจา้งงานทีห่ลากหลาย เพือ่สนับสนุนการขับเคลือ่นกลยทุธ์ OKR-30 รอ้ยละของบคุลากรทีม่รีะบบการจา้งแบบใหม่ - 3 5 3/สว่นงานระดับคณะ วทิยาลัย ส านัก ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

ประเด็นยุทธศาสตรท์ ี ่4 : การปรบัเปลีย่นการบรกิารวชิาการ (Academic Service Transformation)

กลยุทธท์ ี ่1 สรา้งโครงการบรกิารวชิาการทีเ่นน้การสรา้งคณุคา่รว่มดา้นเศรษฐกจิและสงัคม เชน่ U2T บา้นโตน้โมเดล มข. แกจ้น

1.1 โครงการบรกิารวชิาการเพือ่สรา้งคณุคา่ดา้นเศรษฐกจิสังคมแกช่มุชน OKR-31 จ านวนงบประมาณดา้นบรกิารวชิาการ (ลา้นบาท) 360 360 360 2/สว่นงานระดับคณะ วทิยาลัย ส านัก ฝ่ายวจัิยและบัณฑติศกึษา ฝ่ายการศกึษาและบรกิาร

วชิาการ
กลยุทธท์ ี ่2 การสรา้งโครงการบรกิารวชิาการทีใ่ชค้วามรู ้เทคโนโลย ีและนวตักรรมเพือ่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (SDG)

2.1 โครงการความรว่มมอืเพือ่พัฒนาชมุชนและสังคมเพือ่ความยัง่ยนื (Rebound Quality Growth 2022) OKR-32 จ านวนโครงการพัฒนาชมุชนและสังคมเพือ่ความยัง่ยนื (SDG) - 3 5 2/สว่นงานระดับคณะ วทิยาลัย ส านัก ฝ่ายการศกึษาและบรกิาร

วชิาการ

ประเด็นยุทธศาสตรท์ ี ่5 : ปรบัเปลีย่นการบรหิารจดัการองคก์ร (Management Transformation)

กลยุทธท์ ี ่1 วางระบบบรหิารจดัการเพือ่ความเป็นเลศิท ัว่ท ัง้องคก์ร เนน้การกระจายอ านาจ (Excellence execution by Centralized policy, Decentralized operation)

1.1 น าระบบบรกิารดว้ยเกณฑร์างวลัคณุภาพแหง่ชาตมิาใชท่ั้วทัง้มหาวทิยาลัย (TQA for all) OKR-33 รอ้ยละของสว่นงาน ทีม่กีารน าเกณฑร์างวลัคณุภาพแหง่ชาตมิาใช ้ 40 45 50 3/สว่นงานระดับคณะ วทิยาลัย ส านัก ฝ่ายบรหิาร

กลยุทธท์ ี ่2 มุง่การขบัเคลือ่นองคก์รเชงิกลยุทธแ์ละปรบัปรุงกฏระเบยีบทีล่า้สมยั (Strategic lead, Regulation follow)

2.1 มุง่เนน้การขับเคลือ่นองคก์รเชงิกลยทุธ ์ลดกระบวนการท างานประจ าทีไ่มใ่ชส่มรรถนะหลัก OKR-34 รอ้ยละความส าเร็จ ของการด าเนนิการตามแผนกลยทุธ์ 86 89 91 3/กองยทุธศาสตร์ ฝ่ายบรหิาร

2.2 ทบทวน ปรับปรงุ กฎระเบยีบใหเ้อือ้ตอ่การท างานเพือ่ใหส้ว่นงานสามารถบรหิารจัดการอยา่งมี

ประสทิธภิาพและลดขัน้ตอนการท างานใหร้วดเร็วยิง่ข ึน้

OKR-35 รอ้ยละของระเบยีบทีไ่ดรั้บการทบทวน/ปรับปรงุ (สะสม) - 30 60 3/กองคลัง ฝ่ายบรหิาร

กลยุทธท์ ี ่3 น าระบบสารสนเทศมาใชใ้หค้รอบคลุม (Digital and Automation process management)

3.1 วางระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารจัดการองคก์ร รว่มกับการพัฒนาโปรแกรมประยกุต์ OKR-36 ความคบืหนา้การลงระบบ ERP ประกวดราคา เริม่ลงระบบ แลว้เสร็จ 3/กองคลัง ฝ่ายบรหิาร

กลยุทธท์ ี ่4 บรหิารสนิทรพัยอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพเพือ่ความย ัง่ยนื (Efficiently asset management)

4.1 สรา้งกลไกในการสรา้งรายไดจ้ากสนิทรัพยท์ีม่ตีัวตน และรปูแบบธรุกจิใหมข่องมหาวทิยาลัย OKR-37 รอ้ยละของรายได ้จากการบรหิารจัดการทรัพยส์นิตอ่รายไดจ้าก

คา่ธรรมเนียมการศกึษา

24 26 28 3/ศนูยบ์รหิารทรัพยส์นิ ฝ่ายบรหิาร

ประเด็นยุทธศาสตรท์ ี ่6 : สรา้งมหาวทิยาลยัขอนแกน่ใหเ้ป็นทีน่า่ท างาน (Best place to work)

กลยุทธท์ ี ่1 การสรา้งสภาพแวดลอ้มทีพ่รอ้มส าหรบัการท างาน (Good Workplace) ของบคุลากรทุกกลุม่

1.1 จัดหาอปุกรณ์ใหพ้รอ้มส าหรับการท างานโดยเฉพาะคอมพวิเตอรแ์ละการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต

ความเร็วสงู เครือ่งมอื ครภัุณฑ ์และสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้อ านวยตอ่การท างาน ไดม้าตรฐานตาม

หลักอาชวีอนามัย 

OKR-38 รอ้ยละความพงึพอใจของบคุลากร  

(ดา้นความปลอดภัยในสถานทีท่ างาน)

80 82 84 3/สว่นงานระดับคณะ วทิยาลัย ส านัก ฝ่ายทรัพยากรบคุคล ฝ่ายรักษาความปลอดภัย

1.2 จัดระบบความปลอดภัยในสถานทีท่ างาน เชน่ ระบบกลอ้งวงจรปิด ระบบ Access เขา้พืน้ทีท่ างาน

1.3 การพัฒนาบคุลากรใหส้ามารถท างานในสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นดจิทัิล และพัฒนา Digital Literacy 

ของบคุลากร

OKR-39 รอ้ยละของบคุลากรทีส่อบผา่นทักษะดา้นดจิทัิล - 50 80 3/สว่นงานระดับคณะ วทิยาลัย ส านัก ฝ่ายดจิทัิล

กลยุทธท์ ี ่2 การเพิม่ประสทิธภิาพระบบการจดัการสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์

2.1 การบรหิารจัดการสวสัดกิารและคา่ตอบแทนใหม้ปีระสทิธภิาพ OKR-40 รอ้ยละความพงึพอใจของบคุลากร 

(ดา้นสวสัดกิาร คา่ตอบแทน)

80 80 80 3/สว่นงานระดับคณะ วทิยาลัย ส านัก ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

2.2 การสง่เสรมิความกา้วหนา้ในอาชพี

2.3 การยกยอ่ง เชดิชเูกยีรตบิคุลากร

กลยุทธท์ ี ่3 การสรา้งความผูกพนักบับคุลากรอยา่งเป็นระบบ

3.1 การพัฒนาศักยภาพและเพิม่ขดีความสามารถของบคุลากร OKR-41 รอ้ยละความผกูพันของบคุลากร 80 80 80 3/สว่นงานระดับคณะ วทิยาลัย ส านัก ฝ่ายทรัพยากรบคุคล ฝ่ายกจิการพเิศษ

3.2 การพัฒนาและสง่เสรมิการสรา้งผลงานทางวชิาการ

3.3 การสง่เสรมิคา่นยิมและจติวญิญาณของมหาวทิยาลัยขอนแกน่

3.4 การสือ่สารองคก์รเชงิรกุเพือ่สง่เสรมิภาพลักษณ์ สรา้งความผกูพัน และสรา้งเครอืขา่ยกับหน่วยงาน

ภายนอก
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แผนงาน/โครงการ รหสั ผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค์ 2564 2565 2566 Tiers & Deploy ผูร้บัผดิชอบหลกั ผูร้บัผดิชอบรว่ม

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

ประเด็นยุทธศาสตรท์ ี ่7 : สรา้งมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นทีน่า่อยู ่(Great Place to Live)

กลยุทธท์ ี ่1 พฒันามหาวทิยาลยัใหป้ระชาคมอยูด่มีคีวามสุข (Well-Being University)

1.1 ผลักดันนโยบายมหาวทิยาลัยสเีขยีวและการพัฒนาอยา่งยัง่ยนื แบบมสีว่นรว่มของบคุลากรและ

นักศกึษา

OKR-42 ผลการจัดอันดับ Green University Ranking (คะแนน) 5,500 6,000 6,500 3/สว่นงานระดับคณะ กอง ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐานและ

สิง่แวดลอ้ม

1.2 การปรับปรงุและพัฒนาระบบกายภาพของมหาวทิยาลัย โดย

- การอนุรักษ์น ้า และพัฒนาแหลง่ส ารองน ้าดบิเพือ่อปุโภค และการเกษตร

- การพัฒนาพลังงานทางเลอืกเพือ่อนุรักษ์พลังงาน

- การจัดการขยะและของเสยีครบวงจร

- การสรา้งเสถยีรภาพระบบสาธารณูปโภค

กลยุทธท์ ี ่2 สรา้งมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นชุมชนสเีขยีว (Green Society)

2.1 สรา้งพืน้ทีส่เีขยีว และปรับปรงุพืน้ทีป่่าเสือ่มโทรม โดย

- การดแูลรักษาป่า และไมย้นืตน้

- การปลกูป่า

- การพัฒนาภมูทัิศน์และสวนหยอ่ม

OKR-43 จ านวนโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนาและฟ้ืนฟสูภาพป่า - ≥2 โครงการ ≥2 โครงการ 3/สว่นงานระดับคณะ กอง ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐานและ

สิง่แวดลอ้ม

กลยุทธท์ ี ่3 สรา้งสุนทรยีภาพใหเ้กดิข ึน้ในมหาวทิยาลยั  (Aesthetic Environment)

3.1 ปรับปรงุสภาพแวดลอ้มและสิง่อ านวยความสะดวกทกุรปูแบบใหม้คีวามเหมาะสมและสามารถสรา้ง

แรงจงูใจในการประกอบกจิกรรมและปฏบิัตงิานได ้โดยการกอ่สรา้ง ปรับปรงุ ซอ่มแซมและพัฒนา 

อาทเิชน่

- พืน้ทีล่านกจิกรรมอเนกประสงค์

- สถานทีอ่อกก าลังกาย สนามกฬีา และภมูทัิศน์

- เสน้ทางออกก าลังกาย (ทางเดนิ ทางวิง่ ทางจักรยาน)

- ถนน และทางเดนิเทา้

- ลานจอดรถ และพืน้ทีจ่อดรถ

OKR-44 รอ้ยละความพงึพอใจของบคุลากรและนักศกึษาตอ่การจัด

สภาพแวดลอ้ม (ดา้นภมูทัิศน/์สภาพแวดลอ้ม)

75 70 75 3/กอง ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐานและ

สิง่แวดลอ้ม

3.2 การสรา้งบรเิวณทีจ่ะเป็นสัญลักษณ์ของมหาวทิยาลัย OKR-45 จ านวนโครงการ/กจิกรรม ทีส่ง่เสรมิสนับสนุนดา้นสนุทรยีภาพ - ≥ 5 โครงการ ≥ 5 โครงการ ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐานและ

สิง่แวดลอ้ม
กลยุทธท์ ี ่4 การจดัการอาคารสถานทีแ่ละบา้นพกัทีเ่ส ือ่มโทรม (Building Renovation)

4.1 ปรับปรงุอาคารสถานที ่และทีพั่กอาศัยทีเ่สือ่มโทรม OKR-46 จ านวนอาคารทีไ่ดรั้บการปรับปรงุ ซอ่มแซม หรอืรือ้ถอนและปรับปรงุ

พืน้ที่

4

 โครงการ

≥ 5 โครงการ ≥ 5 โครงการ 3/กอง ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐานและ

สิง่แวดลอ้ม

4.2 การปรับปรงุดา้นทีพั่กอาศัย และสาธารณูปโภคใหแ้กบ่คุลากร นักศกึษา ไดอ้ยา่งเพยีงพอ และมี

ประสทิธภิาพ

4.3 การปรับปรงุป้ายบอกสถานทีต่า่ง ๆ ภายในมหาวทิยาลัยใหม้ลีักษณะเดยีวกันทัง้มหาวทิยาลัย

4.4 การวเิคราะห ์และการบรูณาการการใชป้ระโยชน์อาคารสถานทีอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพและปลอดภัยตอ่

ผูใ้ชง้าน

กลยุทธท์ ี ่5 การสรา้งมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นเมอืงสญัจรอจัฉรยิะ (Smart Mobility)

5.1 การศกึษาพฤตกิรรมดา้นการจราจรในพืน้ทีท่ีม่คีวามหนาแน่น และมคีวามออ่นไหวสงู เพือ่น ามาใช ้

ทบทวนรปูแบบการจัดการจราจร

OKR-47 จ านวนโครงการทีไ่ดรั้บการปรับปรงุตามแนวทางการพัฒนาใหเ้ป็น

เมอืงสัญจรอัจฉรยิะ หรอืไดรั้บการปรับปรงุตามผลการศกึษา

- 2

 โครงการ

2

 โครงการ

3/กอง ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐานและ

สิง่แวดลอ้ม

5.2 การศกึษา เพือ่วางแนวทางในการพัฒนารปูแบบและโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการสัญจร ถนน ทางเดนิ

เทา้ การเดนิรถขนสง่มวลชน เพือ่จัดระเบยีบพืน้ทีบ่างสว่นใหเ้ป็นพืน้ทีป่ลอดยานพาหนะ (Car Free

 Zone)

5.3 การปรับปรงุอปุกรณ์อ านวยความสะดวก และอปุกรณ์ความปลอดภัยดา้นการจราจร

กลยุทธท์ ี ่6 จดัระบบรกัษาความปลอดภยัทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยน าระบบเทคโนโลยแีหง่อนาคตมาใช(้Smart security)

6.1 วางระบบรักษาความปลอดภัยโดยการน าเทคโนโลยมีาใช ้เชน่ การใชก้ลอ้งวงจรปิด และใช ้

โปรแกรมตดิตามตัวผูก้ระท าผดิใหค้รบทกุพืน้ทีเ่สีย่งและการตดิตัง้ระบบบันทกึการเขา้ออก

มหาวทิยาลัยแบบอัตโนมัตโิดยใชเ้ทคโนโลย ีimage processing

OKR-48 รอ้ยละของอบุัตเิหตจุราจรทีล่ดลง - รอ้ยละ 3 รอ้ยละ 5 3/กอง ฝ่ายรักษาความปลอดภัย

OKR-49 รอ้ยละของอบุัตกิารณ์ กรณีของการถูกโจรกรรมลดลง รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 3 รอ้ยละ 5 3/กอง ฝ่ายรักษาความปลอดภัย

กลยุทธท์ ี ่7 จดัระบบจราจรใหมใ่หม้ ีZoning โดยพยายามแยกถนนเพือ่การสญัจรหลกัออกจากถนนแขนงยอ่ยทีเ่ขา้สูพ่ ืน้ทีก่ารศกึษา และพืน้ทีก่ารบรกิาร

7.1 พัฒนาระบบจราจร และสถานทีล่านจอดรถรว่มของบคุลากรและนักศกึษา OKR-50 รอ้ยละความพงึพอใจของนักศกึษาและบคุลากรตอ่การจัดการ

สภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลัย (ดา้นระบบจราจร)

80 85 87 3/กอง ฝ่ายรักษาความปลอดภัย

7.2 ปรับปรงุระบบการจราจรโดยพยายามแยกถนนเพือ่การสัญจรหลักออกจากถนนแขนงยอ่ยทีเ่ขา้สู่

พืน้ทีก่ารศกึษา และพืน้ทีบ่รกิาร
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แผนงาน/โครงการ รหสั ผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค์ 2564 2565 2566 Tiers & Deploy ผูร้บัผดิชอบหลกั ผูร้บัผดิชอบรว่ม

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

ประเด็นยุทธศาสตรท์ ี ่8 : ปรบัเปลีย่นองคก์รใหก้า้วเขา้สูยุ่คดจิทิลั (Digital Transformation)

กลยุทธท์ ี ่1 การบรกิารเชงิลกึดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั

1.1 การบรกิารเชงิลกึดา้นเทคโนโลยดีจิทัิล ส าหรับหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอก เชน่ AI, IoTs, 

Data Analytics เป็นตน้

OKR-51 จ านวนบรกิารดา้นดจิทัิลเชงิลกึ - 1 3 3/ส านักเทคโนโลยดีจิทัิล ฝ่ายดจิทัิล

กลยุทธท์ ี ่2 สรา้งระบบนเิวศดา้นการสรา้งนวตักรรมดจิทิลั

2.1 พัฒนาความเป็นเมอืงทีข่ับเคลือ่นเศรษฐกจิดว้ยดจิทัิล OKR-52 มรีะบบสะสมทีข่ับเคลือ่นเศรษฐกจิดว้ยระบบดจิทัิล (จ านวน startup 

หรอื ระบบทีส่นับสนุน เศรษฐกจิของเมอืง) (สะสม)

10 25 30 3/สว่นงานระดับคณะ ส านักเทคโนโลยี ฝ่ายดจิทัิล

กลยุทธท์ ี ่3 การพฒันาระบบการท างานและการเรยีนรูด้ว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั

3.1 พัฒนาระบบงานแบบไรก้ระดาษในกระบวนการท างานทางธรุการ การเรยีนการสอน OKR-53 จ านวนงานสะสมทีไ่ดรั้บการพัฒนาใหมห่รอืปรับปรงุ (Digital 

Workflow)

15 20 25 3/ ส านักเทคโนโลย ีกองบรหิารงานกลาง ฝ่ายดจิทัิล

3.2 พัฒนาระบบขอ้มลูเพือ่การบรหิารจัดการและการตัดสนิใจ (Business Intelligence) OKR-54 จ านวนระบบ Business Intelligence - 10 15 3/สว่นงานระดับคณะ ส านักเทคโนโลยี ฝ่ายดจิทัิล

3.3 OKR-55 จ านวนรายวชิาทีใ่ชร้ะบบ LMS เพือ่สนับสนุนการเรยีนการสอน และใช ้

ระบบสอบหรอืวดัผลแบบออนไลน์

- 300 400 3/สว่นงานระดับคณะ ส านักเทคโนโลยี ฝ่ายดจิทัิล

OKR-56 จ านวน Uptime ของระบบส าคัญ - 99.5 99.7 3/ส านักเทคโนโลยี ฝ่ายดจิทัิล

ประเด็นยุทธศาสตรท์ ี ่9 : การน ามหาวทิยาลยัสูค่วามเป็นนานาชาต ิ(Internationalization)

กลยุทธท์ ี ่1 สนบัสนนุและสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของ global learners, global alumni, and global staff

1.1 สนับสนุนและสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของ global learners, global alumni, and global staff OKR-57 รอ้ยละของจ านวนนักศกึษาตา่งชาตแิบบ Degree (Full-time) ทัง้ระดับ

 ป.ตร ีและระดับบัณฑติศกึษาทีเ่พิม่ข ึน้จากปีทีผ่า่นมา

5 5 5 2/สว่นงานระดับคณะ ฝ่ายการตา่งประเทศ ฝ่ายการศกึษา

กลยุทธท์ ี ่2 สนบัสนนุและสง่เสรมิเครอืขา่ยคณุภาพระดบัโลกและระบบนเิวศน ์รวมท ัง้ความรว่มมอืกบัคูค่วามรว่มมอืระดบัโลก (Global Quality Network & Ecosystem)

2.1 สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืกับสถาบันในตา่งประเทศ และระบบนเิวศน์ เพือ่ยกระดับคณุภาพ

การศกึษา วจัิย นวตักรรม และการบรกิารวชิาการ เชน่ ดา้นวจัิย นวตักรรม Startup ecosystem 

การศกึษา บรกิารวชิาการ และเครอืขา่ยธรุกจิ เป็นตน้

OKR-58 จ านวนกจิกรรม/โครงการทีด่ าเนนิการตาม MOU กับมหาวทิยาลัยทีอ่ยู่

ในอันดับ 1 ใน 400 ของโลก

45 50 52 2/สว่นงานระดับคณะ ฝ่ายการตา่งประเทศ ฝ่ายการศกึษา

ฝ่ายวจัิยและบัณฑติศกึษา

กลยุทธท์ ี ่3 สนบัสนนุกลยุทธเ์พือ่การจดัอนัดบั World University Ranking ทีสู่งข ึน้

3.1 สนับสนุนกลยทุธเ์พือ่การจัดอันดับ World University Ranking ทีส่งูขึน้ OKR-59 ผลการจัดอันดับของ มข. โดยการจัดอันดับของ THE หรอื QS 

Ranking หรอื CWTS Leiden

อันดับ 6 

ของประเทศ

 165 ของ

เอเชยี และ 

801-1,000 

ของโลก

อันดับ 5 ของ

ประเทศ 160 

ของเอเชยี และ

 801-1,000 

ของโลก

อันดับ 5ของ

ประเทศ 160 

ของเอเชยี และ

 801-1,000 

ของโลก

2/สว่นงานระดับคณะ ฝ่ายวจัิยและบัณฑติศกึษา ฝ่ายการตา่งประเทศ

ฝ่ายการศกึษา

ฝ่ายบรหิาร

OKR-60 จ านวนสาขาวชิาของ มข. ไดรั้บการจัดอันดับ โดยการจัดอันดับของ 

THE หรอืQS World University Ranking หรอื Academic Ranking 

อืน่ๆ

6 6 7 2/สว่นงานระดับคณะ ฝ่ายวจัิยและบัณฑติศกึษา ฝ่ายการตา่งประเทศ

ฝ่ายการศกึษา

ฝ่ายบรหิาร

กลยุทธท์ ี ่4 สรา้งความเป็นนานาชาตทิ ัง้ดา้นบคุลากร นกัศกึษา และสภาพแวดลอ้ม (International Environment)

4.1 สนับสนุนทนุการแลกเปลีย่น นักศกึษา ทัง้สว่นทีอ่อกไปศกึษาตอ่ และสว่นทีเ่ขา้มาศกึษาตอ่ใน

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ (Outbound & Inbound exchange fund)

OKR-61 รอ้ยละของจ านวนนักศกึษาแบบ non-degree ทัง้ Outbound และ 

Inbound ระดับ ป.ตร ีและระดับบัณฑติศกึษา ทีเ่พิม่ข ึน้จากปีทีผ่า่นมา

5 5 5 2/สว่นงานระดับคณะ ฝ่ายการตา่งประเทศ ฝ่ายการศกึษาและบรกิาร

วชิาการ

4.2 สนับสนุนการจัดสิง่แวดลอ้มภายในมหาวทิยาลัยเพือ่สง่เสรมิความเป็นนานาชาติ

4.3 สง่เสรมิสมรรถนะสากลใหแ้กบ่คุลากรเพือ่ความเป็นนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตรท์ ี ่10 : การบรหิารโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล (Good Governance)

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

1.1 การด าเนนิการดว้ยตนเองและการเป็นตัวอยา่งในการน าหลักการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใส

ในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐมาใชใ้นการบรหิารงานของอธกิารบดี

OKR-62 ผลการประเมนิคณุลักษณะของอธกิารบด ี 3.75 4.15 4.2 2/สว่นงานระดับคณะ อธกิารบดี ฝ่ายบรหิาร

ฝ่ายกจิการพเิศษ

1.2 น าหลักการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิการของหน่วยงานภาครัฐมาใชใ้นการ

บรหิารงานท่ัวทัง้มหาวทิยาลัย เชน่

- การสรา้งการรับรู ้ประชาสัมพันธ ์รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูของ มข. ตามแนวทางของส านักงาน 

ป.ป.ช.

- การเผยแพรค่วามรูเ้กีย่วกับกฎหมายตา่งๆ รวมถงึระเบยีบ ขอ้บังคับของมหาวทิยาลัยทีเ่กีย่วขอ้ง

กับการปฏบิัตงิาน

OKR-63 ผลการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ : ITA โดยส านักงาน ป.ป.ช. (รอ้ยละ)

89% 91% 92% 2/สว่นงานระดับคณะ อธกิารบดี ฝ่ายบรหิาร

ฝ่ายกจิการพเิศษ

พัฒนาระบบขอ้มลูสารสนเทศพืน้ฐาน และเพือ่สนับสนุนพันธกจิ เชน่ การเรยีนรูต้ลอดชวีติ  การ

รับเขา้นักศกึษาและบคุลากร ศษิยเ์กา่สัมพันธ ์เป็นตน้
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แผนงาน/โครงการ รหสั ผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค์ 2564 2565 2566 Tiers & Deploy ผูร้บัผดิชอบหลกั ผูร้บัผดิชอบรว่ม

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

ประเด็นยุทธศาสตรท์ ี ่11 : เสรมิสรา้งความรว่มมอืเพือ่การพฒันา (Collaboration/Coordination Projects)

กลยุทธท์ ี ่1 จดัท าโครงการขนาดใหญร่ว่มกนัระหวา่งคณะ

1.1 โครงการศนูยก์ลางบรกิารทางการแพทย ์(Medical hub) OKR-64 ความกา้วหนา้ของโครงการ Medical hub เริม่

ด าเนนิการ

กอ่สรา้ง

ด าเนนิ

 การกอ่สรา้ง

ตามแผน

ด าเนนิ

 การกอ่สรา้ง

 ตามแผน

1/สว่นงานระดับคณะ ฝ่ายบรหิาร คณะแพทยศาสตร์

1.2 โครงการฟารม์อัจฉรยิะ (Smart farming) OKR-65 จ านวนผลติภัณฑห์รอืโมเดลธรุกจิทีม่กีารบรูณาการการท างานรว่มกัน

ของคณะวชิา (สะสม)

- 10 15 1/สว่นงานระดับคณะ ฝ่ายวจัิยและบัณฑติศกึษา

1.3 โครงการศลิปวฒันธรรม เศรษฐกจิสรา้งสรรค ์และชมุชนสัมพันธ์

- พัฒนาแหลง่เรยีนรูด้า้นศลิปวฒันธรรมรว่มกับกลุม่ประเทศลุม่น ้าโขง

OKR-66 จ านวนสมาชกิประเทศในลุม่น ้าโขงทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมทางดา้น

ศลิปวฒันธรรม

2 2 3 1/สว่นงานระดับคณะ ฝ่ายศลิปวฒันธรรม และ

เศรษฐกจิสรา้งสรรค์

- สง่เสรมิความรว่มมอืของเครอืขา่ยดา้นศลิปวฒันธรรม กับกจิกรรมของมหาวทิยาลัย OKR-67 จ านวนเครอืขา่ยดา้นศลิปวฒันธรรม ในการมสีว่นรว่มในกจิกรรม

ทางดา้นศลิปวฒันธรรม รว่มกับมหาวทิยาลัยขอนแกน่

8 8 10 ฝ่ายศลิปวฒันธรรม และ

เศรษฐกจิสรา้งสรรค์

- พัฒนาและตอ่ยอดผลงานดา้นศลิปวฒันธรรมใหเ้กดิมลูคา่ทางเศรษฐกจิ OKR-68 จ านวนผลติภัณฑแ์ละงานบรกิารเชงิสรา้งสรรคท์ีก่อ่ใหเ้กดิมลูคา่ทาง

เศรษฐกจิ โดยเชือ่มโยงกับการเรยีนการสอนทีส่ง่เสรมิการเรยีนรูจ้าก

ชมุชน

20 55 100 ฝ่ายศลิปวฒันธรรม และ

เศรษฐกจิสรา้งสรรค์

1.4 โครงการเมอืงอัจรยิะ (KKU Smart City : KKUSC) OKR-69 จ านวนนวตักรรมกรรมทีส่ามารถบรกิารประชาชนผา่นระบบ Smart city

 Application (สะสม)

5 5 5 1/สว่นงานระดับคณะ ฝ่ายดจิทัิล

1.5 โครงการพัฒนาหลักสตูรทีเ่ป็นความรว่มมอืทีม่กีารสรา้งเครอืขา่ยในระดับทอ้งถิน่ หรอืระดับภมูภิาค 

หรอืระดับนานาชาติ

OKR-70 จ านวนโครงการ/หลักสตูรทีเ่ป็นความรว่มมอืระหวา่งสาขาวชิา คณะ 

หรอืสถาบัน ทีม่กีารสรา้งเครอืขา่ยในระดับทอ้งถิน่ หรอืระดับภมูภิาค 

หรอืระดับนานาชาต ิ(สะสม)

1 5 10 1/สว่นงานระดับคณะ ฝ่ายการศกึษาและบรกิาร

วชิาการ
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ค ำอธิบำยผลลัพธ์ตำมวัตถุประสงค ์(OKR : Objective and Key Result)  
ตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 
 
คณะผู้จัดท ำ 
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 

ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
รศ. ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจรญิ  รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ  
ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบณัฑิตศึกษา  
รศ.ดร.เกรยีงไกร กิจเจริญ   รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
ศ.ดร.ธิดารัตน์ บญุมาศ   รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวสิาหกิจ  
ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สดุภักดี   รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทลั  
ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้    รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  
รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ   รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ  
รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี    รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์ก่าสัมพันธ์  
รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์ค า   รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
 

ผศ.นรินทร์ จันทร์ศรี   ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์ 
อ.ดร.ศิรประภา บ ารุงกิจ   ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายการบริหารทรพัย์สิน  
ผศ. นพ.ศักดา วราอัศวปติ   ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ  
ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธรีะกลุ   ผู้อธิการบดฝี่ายการศึกษาและบรกิารวิชาการ  
ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม  ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายการต่างประเทศ  
ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์   ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิจัยและบณัฑติศึกษา  
ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ พลพินิจ   ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายทรัพยากรบุคคล  
ผศ.ดร.พิพัธน์ เรืองแสง   ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายดจิิทัล  
ผศ.ดร.ปิยะวัชร ฝอยทอง   ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  
อ.ดร. กิตตสิันต์ ศรีรักษา   ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายศลิปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม   ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายรักษาความปลอดภัย  
นางณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์   ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายกิจการพิเศษ  
 

คณะผู้รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูล 
นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ์  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร ์
นายอนุพล มุมทอง   รักษาการในต าแหน่งหัวหนา้งานแผนและประเมินผล กองยุทธศาสตร์ 
นายธนพล เลิศจตุรานนท์  นักวิชาการแผนและสารสนเทศ กองยุทธศาสตร ์
นาย ณ ภัทร ทักษะวรบุตร  นักวิชาการแผนและสารสนเทศ กองยุทธศาสตร ์




