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คานา
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13
14 16 และ 17 ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีที่จะต้องเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 มาตรา 23 (1) ให้สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่กาหนด
ทิศทาง เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และวางเป้าหมาย รวมทั้งอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการ
ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และมาตรา 37 (2) ให้มหาวิทยาลัยจัดทาแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติการตามระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดาเนินงานด้าน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
แผนปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิ ท ยาลั ยขอนแก่ น ฉบั บ นี้ จั ด ท าขึ้ น โดย
สอดคล้องกับแผนยุท ธศาสตร์ก ารบริห ารมหาวิท ยาลัย ขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 2566 ฉบับ ได้รับ ความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562
สาระสาคัญของแผนฯ ประกอบด้วย 3 ส่วนสาคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนา ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และส่วนที่ 3 การกากับติดตาม และรายงานผลการ
ดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้
จะเป็นเครื่องมือ และกลไกสาคัญในการบริหารงาน/โครงการ ในระดับมหาวิทยาลัย การสื่อสารและการถ่ายทอด
แนวปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร ส่วนงาน/หน่วยงาน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ เพื่อร่วมกันผนึกกาลัง
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้บรรลุถึงซึ่งวิสัยทัศน์ที่พึงปรารถนาร่วมกันต่อไป
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 11 เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
2.8 จุดเน้นของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.9 กรอบงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส่วนที่ 3 การกากับติดตาม และการรายงานผลการดาเนินงาน
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก. กระบวน ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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บทสรุปผู้บริหาร
(Executive Summary)
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 13
14 16 และ 17 ซึ่งบัญญัติให้ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีที่จะต้อง
เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ และให้สานักงบประมาณดาเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงาน
ให้บรรลุผลสาเร็จในแต่ละภารกิจ ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด หรือภารกิจ
ใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีมิให้สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสาหรับภารกิจนั้น กอปรกับ
คณะรัฐ มนตรีได้เห็นชอบเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นจัดทาข้อเสนอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.25612580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) นโยบายของรัฐบาล รวมถึง
แนวทางการจั ด ท างบประมาณตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง นอกจากนี้ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 มาตรา 23 (1) ให้สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่กาหนดทิศทาง เป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย และวางเป้าหมาย รวมทั้งอนุมัติแผนพั ฒนาของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการดาเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และมาตรา 37 (2) ให้มหาวิทยาลัยจัดทาแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการตาม
ระยะเวลาที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ก าหนด รวมทั้ ง ติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานด้ า นต่ า งๆ ของ
มหาวิทยาลัย
แผนปฏิบั ติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับนี้ จัดทาขึ้นภายใต้
หลักการที่สอดคล้ อง เชื่อมโยงกับทิศทาง นโยบาย แผนการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ยุทธศาสตร์การจั ดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คาแถลงนโยบายของรัฐบาลเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
โดยประกาศนโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง รวมถึงกรอบนโยบาย 4 มิติ กระทรวงการ
อุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม และบริ บ ทที่ เ กี่ ย วข้ อ งจากภายในและภายนอกประเทศ
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา โดยได้นารายละเอีย ดแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 2566 ฉบับได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยใน
การประชุมครั้ งที่ 5/2562 เมื่อวัน ที่ 27 เมษายน 2562 เป็นกรอบทิศทางหลั กในการดาเนินการ ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 11 ยุทธศาสตร์ 40 กลยุทธ์ 86 แผนงาน/โครงการ ดังนี้
เสาหลักที่ 1 People : ด้านการส่งมอบคุณค่าแก่ประชาคม
• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education Transformation)
จานวน 7 กลยุทธ์ 18 แผนงาน/โครงการ
• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนการทางานวิจัย (Research Transformation)
จานวน 5 กลยุทธ์ 12 แผนงาน/โครงการ
• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource
Management Transformation) จานวน 3 กลยุทธ์ 6 แผนงาน/โครงการ
• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ (Academic Service Transformation)
จานวน 2 กลุยทธ์ 2 แผนงาน/โครงการ
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เสาหลักที่ 2 Ecological : ด้านการรักษาระบบนิเวศ
• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร (Management Transformation)
จานวน 4 กลยุทธ์ 5 แผนงาน/โครงการ
• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่าทางาน (Best Place to Work)
จานวน 3 กลยุทธ์ 10 แผนงาน/โครงการ
• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ (Great Place to Live)
จานวน 7 กลยุทธ์ 15 แผนงาน/โครงการ
• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation)
จานวน 3 กลยุทธ์ 5 แผนงาน/โครงการ
• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ (Internationalization)
จานวน 4 กลยุทธ์ 6 แผนงาน/โครงการ
เสาหลักที่ 3 Spiritual : ด้านการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
จานวน 1 กลยุทธ์ 2 แผนงาน/โครงการ
• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 11 เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนา (Collaboration/Coordination Projects)
จานวน 1 กลยุทธ์ 5 แผนงาน/โครงการ
จุดเน้น และโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตามที่รัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลเมื่อวันที่ 25
กรกฎาคม 2562 โดยประกาศนโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง รวมถึงกรอบนโยบาย 4 มิติ กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรอบนโยบายการพัฒนาประเทศด้วยการพัฒนาการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สะท้อนผ่าน 4 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 : สร้างและพัฒนาคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
- ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ทุกอายุ ทุกช่วงวัย สามารถพัฒนาตัวเองได้
ตลอดเวลา ไม่ตกเทรนด์
- ขับเคลื่อนหลักสูตรอุดมศึกษายุคใหม่ ่ให้เข้ากับอาชีพแห่งอนาคต รองรับอาชีพหลากหลายในโลก
ยุคใหม่ อย่างเท่าทัน
- สร้างบัณฑิตคุณภาพพร้อมสู่โลกใบใหม่แห่งศตวรรษที่ 21
- ขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะแห่ งอนาคต (Skill for the future) อย่างเป็นรูปธรรม ทั้ง Upskill
และ Reskill คนทางาน
- สนับสนุนการเรียนรู้สาหรับคนสูงวัย
มิติที่ 2 : สร้างและพัฒนาองคค์วามรู้
- ปรับโจทย์ ปรับระบบงบประมาณ และการวิจัยให้ตอบโจทย์ประเทศไทย
- ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวยีน และเศรษฐกิจสีเขียว
- ขับเคลื่อน 4 วาระวิจัย ตอบโจทยป์ระเทศ ทั้ง Smart Farming, Active Citizen, Zero-Waste
และ AI for All
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มิติที่ 3 : สร้างและพัฒนานวัตกรรม
- สร้างกองทุนพัฒนาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ (Young Startup) และการให้คาปรึกษาจากผู้รู้จริง (Mentor
in Residence) อย่างครบวงจร
- ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมเชิงธุรกิจ และ นวัตกรรมสังคม
- สร้างมูลค่าเพิ่ม เปลี่ยน Made in Thailand เป็น Innovated in Thailand
มิติที่ 4 : ปฏิรูปการอุดมศึกษา
- ปลดล๊อค กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) ปรับวิธีการขอตาแหน่งวิชาการให้
เหมาะสมกับยุคสมัย และทันโลก
- ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยตาม 3 กลุ่มภารกิจ ตอบโจทย์ประเทศ
- พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ สร้างระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ที่สามารถเลือก
เรียน ในสิ่งที่ตนสนใจ (Modular System) สะสมเป็นปริญญาจิ๋ว ไร้ข้อจากัดเรื่องเวลา มหาวิทยาลัย อายุ
และสามารถนาเอาประสบการณ์ที่มีมาเทียบหน่วยกิตได้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้วิคราะห์ทิศทางของรัฐบาลจากคาแถลง
นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม นโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย และรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2566 ผลการ
สัมมนาร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย วันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยได้
ก าหนดหั ว ข้ อ การประชุ ม เรื่ อ ง “Meeting the Challenges of 2021: Going Beyond the Cocoon of
KKU Campus.” รวมถึงการสัมมนาจัดทาแผนปฏิบัติการ 2565 เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งได้มี
การทบทวนและกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 11 ด้าน 39 กลยุทธ์ และ 90 แผนงาน/โครงการ และมีการ
กาหนดจุดเน้นของแผนปฏิบัติการที่จะดาเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
1) ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการเรียนรู้ (Learning paradigm) และระบบการจัด
การศึกษาใหม่ที่เป็นออนไลน์ทั้งระบบ (KKU Academy)
2) มุ่งเน้นการช่วยเหลือชุมชน และสังคม ผ่านการนาองค์ความรู้และความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย
ถ่ายทอดสู่สังคมและชุมชนในยามวิกฤติโรคโควิด 19 เพื่อสร้างความยั่งยืน และความผูกพันระหว่างชุมชนกับ
มหาวิทยาลัย
3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทางานเป็นแบบออนไลน์อย่างรวดเร็ว เพิ่มทักษะการทางานออนไลน์ของ
บุคลากร ทั้งการประชุม การติดต่อสื่อสาร การอนุมัติ รวมถึงการประเมินผลการทางานของบุคลากรทั้งระบบ
(Online Management) รวมถึงผลักดันรูปแบบการจ้างงานที่หลากหลายและเน้นการใช้บริการจากหน่วยงาน
ภายนอกให้มากขึ้น (Outsourcing)
4) วางระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการทาแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business
Continuity Management) สาหรับความเสี่ยงที่สาคัญ มีการประเมินภาวะความทนต่อความเสี่ยงขององค์กร
อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ (Risk tolerance) รวมถึงการกาหนดแนวทางในการทบทวนห่วงโซ่และการกระจายของ
ลูกค้า และผู้ส่งมอบให้มีความเหมาะสมกับบริบทขององค์กร (Customer and Supply network plan)
5) ส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ทางานวิจัยเป็นทีมและทางานต่อเนื่อง (Research programs)
เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ใหญ่ที่มีผลกระทบ (Impact) สูงได้ โดยเฉพาะด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการเพิ่ม
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ศักยภาพการผลิตอาหาร ยารักษาโรค เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และพัฒนาระบบบริหารจัดการนวัตกรรมให้สามารถ
ผลิตนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และปรับเปลี่ยนได้ทันเวลา
6) ขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ที่มีการทางานร่วมกัน โดยเฉพาะโครงการศูนย์กลางบริการทางการแพทย์
(Medical hub) โครงการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart farming)
7) วางระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ (Smart security) ให้ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย และจัดระบบ
การจราจร ควบคุมทางเข้าออกให้เหมาะสม
กรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 18,208.3227 ล้านบาท ประกอบด้วย งบประมาณเงินอุดหนุน
จากรั ฐ จ านวน 5,000.8817 ล้ า นบาท (ร้ อ ยละ 27.46) งบประมาณเงิ น รายได้ จ านวน 13,207.4409
ล้านบาท (ร้อยละ 72.53)
โดยสรุปการจัดทาแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2565 มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของ
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่ น และแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562-2566 และได้มีการ
ปรับเปลี่ยนที่สาคัญจากผลกระทบต่อสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด -19 โดยมีข้อมูลนาเข้าจากการ
สัมมนาร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุมชน และสังคมร่วมกันในระยะยาว
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและควำมสำคัญ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์ และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ.2546
มาตรา 13 14 16 และ 17 ซึ่งบัญญัติให้ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ที่จะต้องเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ ความเห็ นชอบ และให้ สานักงบประมาณดาเนินการจัดสรร
งบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จในแต่ละภารกิจ ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติ
ราชการในภารกิจ ใด หรือภารกิจ ใดไม่ได้รับความเห็ นชอบจากรัฐมนตรีมิให้ สานักงบประมาณจัดสรร
งบประมาณส าหรั บ ภารกิจ นั้ น กอปรกับ คณะรัฐมนตรีได้เห็ นชอบเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจั ดสรร
งบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 โดยให้ ส่ว นราชการ
รัฐ วิส าหกิจ และหน่ ว ยงานอื่ น จั ด ท าข้ อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 256 5
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายและแผนระดับชาติว่า
ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมา
จากสถานการณ์ โควิด – 19 พ.ศ. 2564-2565 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และนโยบาย
รัฐบาล โดยมุ่งให้ ความสาคัญ เป็น ลาดับแรกกับประเด็นการพัฒ นาตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ จานวน
4 ประเด็น ประกอบด้วย 1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local
Economy) 2) การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
(Future Growth) 3) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกาลังหลักในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ (Human Capital) 4) การปรับปรุงและพัฒ นาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและ
พัฒนาประเทศ (Enabling Factors) ที่ต้องเร่งดาเนินการเพื่อให้สามารถรับมือและเตรียมความพร้อมใน
การเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด–19 และการฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสั ง คมให้ ก ลั บ เข้ า สู่ ภ าวะปกติ โ ดยเร็ ว นอกจากนี้ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
พ.ศ. 2558 มาตรา 23 (1) ให้สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่กาหนดทิศทาง เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และ
วางเป้าหมาย รวมทั้งอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย และมาตรา 37 (2) ให้มหาวิทยาลัยจัดทาแผนพัฒ นาและแผนปฏิบัติการตามระยะเวลา
ที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดาเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
การจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทาขึ้น
ภายใต้หลักการที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับกับนโยบาย ทิศทาง แผนการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ยุทธศาสตร์
การจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห าร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 2566 และบริบทเกี่ยวข้องจากภายในและภายนอกประเทศ รวมถึง
ยังได้วิเคราะห์ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา โดยมหาวิทยาลัยได้จัดประชุมร่วมระหว่าง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นระหว่างวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
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โดยได้ ก าหนดหั ว ข้ อ การประชุ ม เรื่ อ ง “Meeting the Challenges of 2021: Going Beyond the
Cocoon of KKU Campus.” ณ ห้ อ งประชุม สิ ริ คุณ ากร 3 อาคารสิ ริคุ ณ ากร มหาวิท ยาลั ยขอนแก่ น
เพื่อวิเคราะห์ สภาพปั จจุบั น ทิศทางแนวโน้ม และความเป็นไปได้ของการบริห ารกิจการมหาวิทยาลั ย
รวมถึงการกาหนดแผนปฏิบัติการและกระจายความรับผิดชอบสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้
ความท้าทายและสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมถึงการจัดสัมมมนาจัดทาแผนปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับส่วนงาน ผู้อานวยการกองบริหารคณะ และสานักงานอธิการบดี เมื่อวันที่
26-27 มีนาคม 2564 โดยมีประเด็นความเปลี่ยนแปลงที่สาคัญจากการสัมมนาโดยสรุป ดังนี้

ภาพ : การสัมมนาการกาหนดทิศทางและการจัดทาแผนปฏิบั ติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 3-4
กุมภาพันธ์ 2564

1.2 บทบำทของมหำวิท ยำลัยขอนแก่น ในกำรช่วยเหลือสังคมภำยใต้ บ ริบทที่ เปลี่ยนแปลงอย่ำ ง
รวดเร็ว
บริบทภำยนอกประเทศ
• ควำมก้ ำ วหน้ ำ ด้ ำ นเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ และกำรเปลี่ ย นแปลงแบบก้ ำ วกระโดด
(Disruptive technology) ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างฉับพลัน ซึ่งนอกจากจะส่งผล
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิตของประชาชนในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่
ต้ อ งเผชิ ญ กั บ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในชี วิ ต ประจ าวัน มากมาย ทั้ งด้ า นการเรี ย นการสอนในสถานศึ ก ษา
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การเดินทาง การใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารและการจัดการการทางาน
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สถำนกำรณ์ และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก มีตลาดเกิดใหม่โดยเฉพาะจีน ที่มีบทบาทสูงขึ้น
ตลาดการเงินโลกเข้าสู่สถานการณ์ไร้พรมแดน ซึ่งเป็นผลจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินที่ มี
ความก้ า วหน้ า อย่ า งรวดเร็ ว ท าให้ มี ก ารพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ใหม่ ๆ เช่ น cryptocurrency,
digital money รวมทั้งมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่หลากหลายส่งผลต่อการเปิดเสรีทางการค้ามากขึ้น
• กำรเข้ำสู่สังคมสูงวัยของโลกที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและรูปแบบการดาเนินชีวิต โดยเฉพาะ
กลุ่มผู้สูงอายุในประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นกลุ่มสาคัญที่ทาให้มีการบริโภคสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น แต่อาจ
ก่อให้เกิดการแย่งชิงประชากรวัยแรงงาน โดยเฉพาะคนที่มีศักยภาพสูง ขณะเดียวกันการเลื่อนไหลของ
กระแสวัฒนธรรมโลกที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและเกิดการสร้าง
วัฒ นธรรมร่วมสมัย แต่อาจก่อให้ เกิดวิกฤตทางวัฒ นธรรมเนื่องจากการขาดการคัดกรองและเลือกรับ
วัฒนธรรมที่ดี รวมถึงความแตกต่างทางความคิดที่อาจก่อให้เกิดความเห็นต่างและความวุ่นวายทางการเมือง
• สถำนกำรณ์แ ละแนวโน้ม สิ่ง แวดล้อ มโลก วาระการพัฒ นาที่ยั่ง ยืน ค.ศ. 2030 เป็น
ทิศ ทางหลั กในการพั ฒ นาของโลกหลั ง ค.ศ. 2015 โดยมีเป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่งยืน ประกอบด้ ว ย
17 เป้าหมายและ 168 เป้ าประสงค์ รวมถึงข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อากาศที่ ทวี ความเข้ มข้ นขึ้ น จะมี ส่ วนส าคั ญในการกาหนดทิ ศทางการพั ฒ นาประเทศไทยในอนาคต
ยิ่ งไปกว่านั้ น การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและภั ย ธรรมชาติ มี ค วามผั น ผวนและรุน แรงมากขึ้ น
ส่งผลต่อการผลิตในภาคเกษตรและความมั่นคงด้านอาหารและน้า
• สถำนกำรณ์ค วำมมั่น คงโลก ประเทศมหาอานาจมีแ นวโน้ม ใช้อานาจทางทหารและ
ทางเศรษฐกิจเข้าแทรกแซงกิจการภายในของประเทศต่างๆ รวมถึงความขัดแย้งระหว่างประเทศด้าน
อาณาเขตแบบรั ฐต่ อรั ฐทั้ งด้ านอาณาเขตทางบก การอ้ างสิ ทธิทั บซ้ อนทางทะเล และภู มิ รั ฐศาสตร์ เ พื ่อ
ผลประโยชน์แ ละการแย่ง ชิง ทรัพ ยากร นอกจากนั้น การก่อ การร้า ย อาชญากรรมข้า มชาติแ ละ
อาชญากรรมทางไซเบอร์จะทวีความรุนแรงและมีวิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้น
• สถำนกำรณ์ ก ำรระบำดของโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนำ 2019 (COVID-19) ที ่มีก าร
ระบาดใหญ่ (Pandemic) ไปทั่ว โลก เป็น การระบาดใหญ่ คือ การที่โรคติดเชื้อแพร่ระบาดจากคนสู่
คนได้ง่าย โดยเกิ ดขึ้น พร้อมกัน ในหลายพื้นที่ทั่วโลก และอาจเกิดขึ้นหลายระรอกกินเวลานานในการ
ควบคุม โรค ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อ ในหลายประเทศทั่ว โลกและเกิด การเสียชีวิตจานวนมาก สร้า ง
ผลกระทบอย่างมหาศาล ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจ การเข้าศึกษาต่อ การทางาน การใช้ชีวิตประจาวัน
บริบทภำยในประเทศ
• สถำนกำรณ์แ ละแนวโน้ม ของสัง คมไทย โครงสร้า งประชากรไทยเปลี่ย นแปลงเข้า สู่
สังคมสูงวัย อย่างสมบูร ณ์เมื่อสิ้น สุดแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 12 โดยปี 2566 ประชากรวัย แรงงานจะมี
จานวนสูงสุด และเริ่มลดลงอย่า งต่อเนื่อง คุณ ภาพคนไทยทุก กลุ่ม วัย ยังมีปัญ หา คุณ ภาพการศึก ษา
และการเรีย นรู้ ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่า ขณะที่ค นไทยมีแ นวโน้มเป็น โรคไม่ติดต่อมาก
ขึ้น ซึ่ง เป็น สาเหตุห ลัก ของการเสีย ชีวิต รวมถึง ปัญ หาด้า นสุข ภาพในวัย ผู้สูง อายุจ ะส่ง ผลต่อ ภาระ
ค่าใช้จ่ายภาครัฐ นอกจากนี้คนไทยส่ว นใหญ่ยังมีปัญ หาด้า นคุณ ธรรมจริยธรรม และไม่ตระหนักถึง
ความสาคัญของระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ และการมีจิตสาธารณะ
•
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กำรขั บ เคลื่ อนประเทศด้ ว ยแนวคิ ด Thailand 4.0 ซึ่ งเป็ น แนวคิ ดในการปรั บ เปลี่ ย น
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยเปลี่ยน
จากการขั บ เคลื่ อ นประเทศด้ ว ยภาคอุ ต สาหกรรมไปสู ่ ก ารขั บ เคลื ่ อ นด้ ว ยเทคโนโลยี ความคิ ด
สร้ า งสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคอุตสาหกรรมไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
• ควำมมั่น คงภำยในประเทศ สถาบัน หลักของชาติได้รั บผลกระทบ จากความขัดแย้ง ที่ มี
รากฐานของปัญหามาจากความเห็นต่างทางความคิดและความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม ขณะที่
สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังมีการสร้างสถานการณ์โดยมีเป้าหมายให้เกิด ความสูญเสียต่อ
เจ้าหน้าที่รัฐ นอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับมีความเสี่ยงจากปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ ที่ปรับเปลี่ยน
รูปแบบไปสู่การโจมตีระบบขององค์กรขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและมีมูลค่า ความเสียหายสูง
• ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) เพื่อขับเคลื่อนประเทศให้มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา คือ
การมุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ วัยเรียน วัยรุ่น/นักศึกษา วัยแรงงาน
และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิต
อย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้ น
ผู้เรียนให้ มีทั กษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่ เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ ยน
บทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
• กำรพั ฒ นำประเทศในช่ ว งแผนพั ฒ นำเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชำติ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) เช่น (1) การพัฒนานวัตกรรมและการนามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ โดยกาหนด
วาระการวิจั ยแห่ งชาติ ให้ มี จุ ดเน้ นที่ ชั ดเจนฯ (2) การเตรียมความพร้อมด้ านก าลั งคนและการเสริมสร้าง
ศักยภาพของประชากรทุกช่วงวัย (3) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้า มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพ
บริ การทางสั งคมโดยเฉพาะด้ านการศึ กษาและด้ านสาธารณสุ ข (4) ส่ งเสริ มความเข้ มแข็ งของเศรษฐกิ จ
กระแสใหม่ อาทิ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม่ (Startup) เป็นต้น
• แผนกำรศึก ษำแห่ งชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2580) กาหนดเป้ าหมายไว้ 2 ด้ าน คื อ
(1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspiration) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) (2) เป้าหมายการจัดการศึกษา (Aspiration) 5 ประการ ได้แก่
(2.1) ป ระช ากรทุ กคน เข้ า ถึ ง การศึ กษ าที่ มี คุ ณ ภ าพ และมี มาตรฐาน อย่ า งทั่ วถึ ง (Access)
(2.2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้ าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม
(Equity) (2.3) ระบบการศึกษาที่ มีคุณ ภาพ สามารถพั ฒ นาผู้ เรียนให้ บรรลุ ขีดความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ (Quality) (2.4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่
คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) (2.5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)
• ค ำแถลงนโยบำยของคณะรั ฐ มนตรี พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชำ นำยกรั ฐ มนตรี
แถลงต่อรัฐสภำ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎำคม 2562
นโยบำยหลัก 12 ด้ำน
•
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1. กำรปกป้ องและเชิด ชูส ถำบั น พระมหำกษั ตริ ย์สถำบั น พระมหำกษั ตริ ย์ มีนโยบาย
ดาเนินการ คือ (1) สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (2) ต่อยอดการดาเนินการของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชดาริ (3) สร้างความตระหนักรู้ เผยแพร่ และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ
2. กำรสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยของประเทศ และควำมสงบสุขของประเทศ
มีนโยบายดาเนินการ คือ (1) รักษาและป้องกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในของประเทศ (2) ปลูกจิตสานึก
เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย การมีจิตสาธารณะ และการมีส่วนร่วมทาประโยชน์ให้ประเทศ
รักษาผลประโยชน์ของชาติ ความสามัคคี ปรองดองและความเอื้อ เฟื้อ เผื่อแผ่ระหว่างกันของประชาชน
(3) พัฒ นาและเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่มีธรรมาภิบ าล ความรักชาติและความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน (4) สร้างความสงบและความ
ปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน (5) แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ
3. กำรทำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒ นธรรม (1) ส่ งเสริมวัฒ นธรรมและเอกลั กษณ์
ของชาติ (2) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมกตัญญู ความซื่อสัตย์ การมีวินัย
เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วม ทาประโยชน์ให้ประเทศ และเป็นพลเมืองที่ดี (3) ทานุบารุง
ศาสนาให้ มี ความเข้ มแข็ ง (4) สร้ างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี วัฒ นธรรมของ
ประเทศเพื่อนบ้าน ยอมรับและเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ และชาวต่างชาติที่มีความ
หลากหลาย ในลักษณะพหุสังคมที่อยู่ร่วมกัน
4. กำรสร้ำงบทบำทของไทยในเวทีโลก (1) สร้างบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาค
และเวทีโลก (2) เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน (3) ส่งเสริมความสัม พัน ธ์ท างเศรษฐกิจ และ
วัฒ นธรรม (4) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง (5) ขับเคลื่อนงานการทูตเชิงรุก
เพื่อประชาชน
5. กำรพัฒนำเศรษฐกิจและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของไทย
5.1 เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการคลัง (1) ดาเนินนโยบายการเงินการคลังเพื่อ ให้
เศรษฐกิ จไทย สามารถตอบสนองต่ อความผั นผวนของเศรษฐกิ จโลก (2) ก ากับดู แลวินั ยการเงิน การคลั ง
(3) ปฏิรูปโครงสร้างรายได้ภาครัฐ (4) ปฏิรูประบบการออม (5) สร้างแพลตฟอร์มเพื่อใช้ในการออกแบบ
นวัตกรรมเชิงนโยบาย
5.2 พัฒ นาภาคอุตสาหกรรม (1) พัฒ นาอุตสาหกรรมภายใต้ แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular-Green (BCG) Economy] (2) พัฒ นาอุตสาหกรรม
ไทยให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือแนวโน้มการค้าโลก (3) สร้างกลไกสนับสนุน
การพั ฒ นาขี ด ความสามารถของผู้ ป ระกอบการรายใหม่ (4) พั ฒ นาระบบและกลไกภาครั ฐ และ
สภาพแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนผู้ประกอบการ
5.3 พัฒนาภาคเกษตร (1) รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้ให้กับเกษตรกร
ในสินค้าเกษตรสาคัญฯ (2) ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดภาระทาง
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การเงิน การคลั งของภาครั ฐ (3) พั ฒ นาองค์ กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่น ใหม่ (4) ส่ งเสริม การสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร (5) ดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ทากิน แหล่ งเงิน ทุน โครงสร้ า งพื้น ฐาน และปัจจัย การผลิ ต ต่าง ๆ (6) ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืช
เศรษฐกิจ (7) ส่งเสริมการทาปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น (8) ฟื้นฟูและสนับสนุนอาชีพ การทา
ประมงให้เกิดความยั่งยืนฯ
5.4 พั ฒ นาภาคการท่องเที่ ยว (1) พัฒ นาคุณ ภาพและความหลากหลายของแหล่ ง
ท่องเที่ยว (2) ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ รายได้สูง (3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจบริการที่
เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว (4) ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่ างเข้มงวด (5) ส่งเสริมให้เกิดการ
กระจายรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวสู่ชุมชน
5.5 พัฒนาการค้าการลงทุนเพื่อมุ่งสู่การเป็นชาติการค้า การบริการและการลงทุนใน
ภูมิภาค (1) ส่งเสริมการค้าชายแดนและแก้ไขปัญหาสินค้าชายแดน (2) ส่งเสริมธุรกิจการค้าปลีกพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ข้ามพรมแดน (3) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการนาเข้าส่งออกสินค้า
บริเวณด่านชายแดน
5.6 พั ฒ นาสาธารณู ป โภคพื้ น ฐาน (1) พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นคมนาคมให้
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศฯ (2) แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในพื้นที่เขตเมือง (3) เสริมสร้างความมั่นคง
ทางด้ า นพลั ง งานให้ ส ามารถพึ่ ง พาตนเองได้ (4) ยกระดั บ โครงข่ า ยระบบไฟฟ้ า และพลั ง งานให้ มี
ความทั น สมั ย ทั่ ว ถึ ง เพี ย งพอ มั่ น คง และมี เสถี ย รภาพ (5) พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การน้ าประปา
(6) แก้ปัญหาระบบระบายน้า และระบบบาบัดน้าเสีย
5.7 พั ฒ นาโครงสร้ างพื้ น ฐานด้ านดิ จิ ทั ล และการมุ่ งสู่ ก ารเป็ น ประเทศอั จ ฉริ ย ะ
(1) รักษาคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมฯ (2) พัฒ นาการอานวยความสะดวกเพื่อ
สนับสนุนธุรกิจ การค้า การนาเข้าส่งออก และโลจิสติกส์ในรูปแบบดิจิทัล (3) ส่งเสริมการค้าในรูปแบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
5.8 พัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒ นาและ
นวัต กรรม (1) พั ฒ นาสภาพ แวดล้ อมและระบบนิ เวศที่ เอื้อ ต่อ การส่ งเสริม วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจั ยและพั ฒ นา และนวัตกรรม (2) พัฒ นาสภาพ แวดล้ อมและระบบ นิ เวศที่ เอื้อต่อการส่ งเสริม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม (3) เสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง
พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (4) สนับสนุนการพัฒ นา
โรงงาน ห้องปฏิบัติการต้นแบบที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมใน
ระดับต้นน้า
5.9 ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ยุ ค ใหม่ (1) พั ฒ นาระบบนิ เวศเพื่ อ รองรับ การขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจ ยุ ค ใหม่ (2) เร่ งรัด พั ฒ นาศัก ยภาพผู้ ป ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อ มฯ (3) ส่ งเสริม
เยาวชนและบทบาทสตรีในการเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (4) ดึงดูดบุคลากรที่มี
ทักษะสูงเข้ามาช่วยบ่มเพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ของไทย
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6. กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจและกำรกระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำค
6.1 ส่ ง เสริ ม พื้ น ที่ เศรษฐกิ จ พิ เศษเพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางทางเศรษฐกิ จ ของเอเชี ย
(1) พัฒ นาเขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง (2) ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้ และการพั ฒ นาจั งหวัดชายแดนภาคใต้ (3) เพิ่ ม พื้ น ที่ ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จแห่ งใหม่ ในภู มิ ภ าค
(4) เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอย่างต่อเนื่อง
6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ
7. กำรพัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกฐำนรำก
7.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน (1) สร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจชุมชนผ่าน
อัตลักษณ์ของพื้นที่ (2) สนับสนุนความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนผ่านเทคโนโลยี (3) สร้างโอกาสและ
ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารที่ทันสมัยและบริการทางการเงินของวิสาหกิจชุมชน (4) ส่งเสริมการ
ลงทุนในชุมชนเพื่อสร้างงานในชุมชน (5) สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน
7.2 สร้ า งความเข้ ม แข็ งของชุ ม ชน (1) สร้ า งผู้ น าชุ ม ชน ยกย่ อ งปราชญ์ ช าวบ้ า น
(2) ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน สถาบันการเงินของชุมชนสวัสดิการชุมชน สาธารณสุขชุมชน ป่าชุมชน
ไม้มีค่า ท่องเที่ยวชุมชน และส่งเสริมการขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศ (3) แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ดิน
ทากิน สร้างชุมชนที่น่าอยู่ (4) สร้างพลังในชุมชน (5) สร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง
7.3 ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก
8. กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย
8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย (1) จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิด อย่างต่อเนื่อง
จนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนาตามศักยภาพ (2) ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (1) ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
และอาชีพของคนทุกช่วงวัยสาหรับศตวรรษที่ 21 (2) จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางานเพื่อพัฒนา
สมรรถนะของผู้เรียน
8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0
8.4 ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมทางานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง
8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ (1) ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒ นานวัตกรรมเพื่อขจัดความเหลื่อมล้าและความยากจน (2) ส่ งเสริมการวิจัยและพัฒ นานวัตกรรม
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง (3) สร้างเครือข่ายการทาวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ
8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย (1) มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่
กับการพัฒนาครู (2) พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (3) ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
(4) พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย (5) ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง
8.7 จัดทาระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น
9. กำรพั ฒ นำระบบสำธำรณสุ ข และหลัก ประกั น ทำงสังคม 9.1 พั ฒ นาระบบบริก าร
สาธารณสุข แพทย์สมัยใหม่ และแพทย์แผนไทย 9.2 ส่งเสริมการป้องกัน และควบ คุมปัจจัยเสี่ยงต่อ
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สุ ข ภาพ 9.3 พั ฒ นาและยกระดั บ ความรู้ อ าสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ้ า น (อสม.) 9.4 สร้ า ง
หลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพ การมีงานทา ที่เหมาะสมกับประชากรทุกกลุ่ม
10. กำรฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและกำรรักษำสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้ำงกำรเติบโตอย่ำง
ยั่งยืน 10.1 ปกป้อง รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 10.2 ปรับปรุงระบบที่ดินทากินและลดความ
เหลื่อมล้าด้านการถือครองที่ดิน 10.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการน้าทั้งระบบ แหล่งน้าชุมชน และทะเล
10.4 สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่ และทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งเพื่อการพัฒนาประเทศ
และเพิ่ ม ขีด ความสามารถในการแข่งขัน 10.5 แก้ ไขปั ญ หาก๊ าซเรือ นกระจกและผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 10.6 พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุน เวียน
10.7 พัฒนากลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10.8 แก้ไขปัญหาการ
จัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ
11. กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 11.1 พัฒ นาโครงสร้างและระบบการบริห าร
จัดการภาครัฐสมัยใหม่ 11.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการที่มีความสาคัญต่อ
การประกอบธุรกิจและดาเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล 11.3 พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่
ในการบริหารราชการแผ่นดิน 11.4 เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ 11.5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการภาครัฐ 11.6 พัฒนากลไกให้ประชาชนมีส่ว นร่วมในการพัฒนาบริการสาธารณะและ
การตรวจสอบภาครัฐ 11.7 ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้อต่อการทาธุรกิจและการใช้ชีวิตประจาวัน
(1) ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอานวยความสะดวก ต้นทุนค่าใช้จ่าย กฎหมาย กฎ
และระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ (2) ส่งเสริมให้หน่ วยงานภาครัฐจัดให้มีสนามทดลองแนวคิดทางธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมใหม่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงาน (3) ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เสรี
และเป็นธรรม 11.8 กระจายอานาจ ความรับผิดชอบ และเพิ่มบทบาทการปกครองขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนในการให้บริการสาธารณะ
12. กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนกำรยุติธรรม
12.1 แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 12.2 ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
นโยบำยเร่งด่วน 12 เรื่อง
1. การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน
2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจา
9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
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11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
12 การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชนและการดาเนินการเพื่อ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
• กรอบนโยบำย 4 มิติ กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มิติที่ 1: สร้ำงและพัฒนำคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
- ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ทุกอายุ ทุกช่วงวัย สามารถพัฒนา
ตัวเองได้ตลอดเวลา ไม่ตกเทรนด์
- ขั บ เคลื่ อ นหลั ก สู ต รอุ ด มศึ ก ษายุ ค ใหม่ ให้ เข้ า กั บ อาชี พ แห่ ง อนาคต รองรั บ อาชี พ
หลากหลายในโลกยุคใหม่อย่างเท่าทัน
- สร้างบัณฑิตคุณภาพพร้อมสู่โลกใบใหม่แห่งศตวรรษที่ 21
- ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาทั ก ษะแห่ งอนาคต (Skill for the future) อย่ า งเป็ น รูป ธรรม
ทั้ง Upskill และ Reskill คนทางาน
- สนับสนุนการเรียนรู้สาหรับคนสูงวัย
มิติที่ 2: สร้ำงและพัฒนำองค์ควำมรู้
- ปรับโจทย์ ปรับระบบงบประมาณ และการวิจัยให้ตอบโจทย์ประเทศไทย
- ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว
- ขั บ เคลื่ อ น 4 วาระวิ จั ย ตอบโจทย์ ป ระเทศ ทั้ ง Smart Farming, Active Citizen,
Zero-Waste และ AI for All
- มิติที่ 3: สร้ำงและพัฒนำนวัตกรรม
- สร้างกองทุนพัฒนาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ (Young Startup) และการให้ คาปรึกษาจากผู้รู้จริง
(Mentor in Residence) อย่างครบวงจร
- ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมเชิงธุรกิจ และ นวัตกรรมสังคม
- สร้างมูลค่าเพิ่ม เปลี่ยน Made in Thailand เป็น Innovated in Thailand
มิติที่ 4: ปฏิรูปกำรอุดมศึกษำ
- ปลดล๊ อ ค กรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ (มคอ.) ปรับ วิ ธีก ารขอ
ตาแหน่งวิชาการให้เหมาะสมกับยุคสมัย และทันโลก
- ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยตาม 3 กลุ่มภารกิจ ตอบโจทย์ประเทศ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ สร้างระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)
ที่สามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ตนสนใจ (Modular System) สะสมเป็นปริญญาจิ๋ว ไร้ข้อจากัดเรื่องเวลา
มหาวิทยาลัย อายุ และสามารถนาเอาประสบการณ์ที่มีมาเทียบหน่วยกิตได้
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1.3 ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กาหนดเป้าหมายที่จะเป็น "มหำวิทยำลัยวิจัยและพัฒนำชั้นนำ
ระดับโลก" ซึ่งได้กาหนดนโยบายการร่วมรับผิดชอบในเป้าหมายผลผลิต และผลลัพธ์ของมหาวิทยาลัย ใน
ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน เพื่อดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีในแต่ละภารกิจที่รับผิดชอบทั้งที่เป็น
ภารกิจหลั กตามกฎหมาย ตามอานาจหน้าที่ปกติ (Functional-based approach) ภารกิจตามกรอบ
นโยบายแนวทางการพัฒนาประเทศเชิงมิติพื้นที่ (Area-based approach) และภารกิจเชิงกลยุทธ์ตาม
วาระงานส าคั ญ ของประเทศ (Agenda-based approach) โดยในปี ที่ ผ่ า นมามี ผ ลการด าเนิ น งาน
ดังต่อไปนี้
ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต
ปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2563) มีคณะวิชาจัดการศึกษา 23 คณะ (รวมบัณฑิตวิทยาลัย) มีหลักสูตร
ทั้ งหมด จ านวน 334 หลั กสู ตร โดยจ าแนกเป็ น ระดั บปริ ญญาตรี 89 หลั กสู ตร (ร้ อยละ 26.65) ระดั บ
ประกาศนี ยบั ตรบั ณ ฑิ ต 1 หลั กสู ตร (ร้ อยละ 0.30) ระดั บปริ ญ ญาโท 139 หลั กสู ตร (ร้ อยละ 41.62)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 18 หลักสูตร (ร้อยละ 5.39) ระดับปริญญาเอก 87 หลักสูตร (ร้อยละ 26.05)
สาหรับจานวนนักศึกษา มีนักศึกษาใหม่ 9,550 คน และนักศึกษาทั้งหมด 36,512 คน รายละเอียด
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลนักศึกษา และข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา แสดงในตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 1 : จานวนหลักสูตร/สาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2563
ระดับกำรศึกษำ
ระดับปริญญาตรี
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ปริญญาเอก
รวม
ร้อยละ

ประเภทหลักสูตร (หลักสูตร/สำขำวิชำ)
ปกติ
นำนำชำติ ภำษำอังกฤษ
78
11
1
118
21
18
68
19
283
51
84.73
15.27
-

รวม
จำนวน
89
1
139
18
87
334
100.00

ร้อยละ
26.65
0.30
41.62
5.39
26.05
100.00

ตำรำงที่ 2 : นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2563
กลุ่มสำขำวิชำ
รวมนักศึกษำใหม่
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ป.ตรี
8,094
3,035
1,135
3,924

ระดับกำรศึกษำ (คน)
ป.บัณฑิต ป.โท ป.บัณฑิต
ชั้นสูง
1,054
163
300
325
163
519
-

ป.เอก

รวม

239
62
60
117

9,550
3,397
1,593
4,560
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ตำรำงที่ 3 : จานวนนักศึกษาทั้งหมด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2563
กลุ่มสำขำวิชำ

ป.ตรี

รวมนักศึกษำทั้งหมด
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

31,023
10,415
5,686
14,922

ระดับกำรศึกษำ (คน)
ป.บัณฑิต ป.โท ป.บัณฑิต ป.เอก
ชั้นสูง
3,563
306
1,620
899
643
929
306
421
1,735
556

รวม
36,512
11,957
7,342
17,213

ตำรำงที่ 4 : จานวนนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2563
ระดับกำรศึกษำ (คน)
กลุ่มสำขำวิชำ
ต่ำกว่ำ ป.ตรี
ป.
ป.โท ป.บัณฑิต ป.เอก
ป.ตรี
บัณฑิต
ชั้นสูง
รวมนักศึกษำต่ำงชำติ
348
263
179
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
50
54
39
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
116
101
67
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
182
82
73
หมายเหตุ : ไม่รวมนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนระยะสั้น จานวน 454 คน

รวม
764
143
284
337

ตำรำงที่ 5 : จานวนผู้สาเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2562
กลุ่มสำขำวิชำ

ต่ำกว่ำ
ป.ตรี
รวมผู้สำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด
3
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
3
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-

ป.ตรี
6,633
2,278
858
3,497

ระดับกำรศึกษำ (คน)
ป.
ป.โท ป.บัณฑิต ป.เอก
บัณฑิต
ชั้นสูง
980
157
255
220
112
284
157
80
476
63

รวม
8,028
2,613
1,379
4,036

ส าหรั บ จ านวนอาจารย์ มี อ าจารย์ ที่ ส อนในระดั บ อุด มศึก ษา จานวน 2,015 คน โดยมี วุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก 1,531 คน (ร้อยละ 75.98) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 394 คน (ร้อยละ
19.55) และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 90 คน (ร้อยละ 4.47) ซึ่งในจานวนนี้มีตาแหน่งวิชาการเป็น
ศาสตราจารย์ 61 คน (ร้อยละ 3.03) รองศาสตราจารย์ 443 คน (ร้อยละ 21.99) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
771 คน (ร้อยละ 38.26) และอาจารย์ 740 คน (ร้อยละ 36.72) รายละเอียดแสดงในตารางต่อไปนี้
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ตำรำงที่ 6 : บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2563
บุคลำกรสำยวิชำกำรมหำวิทยำลัยขอนแก่น

จำนวน

ร้อยละ

รวมบุคลำกรสำยวิชำกำร
วุฒิกำรศึกษำ

2,015

100

ระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
ตำแหน่งทำงวิชำกำร
ศาตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์

1,531
394
90

75.98
19.55
4.47

61
443
771
740

3.03
21.99
38.26
36.72

หมายเหตุ : ไม่รวมโรงเรียนสาธิต(วิทยาเขตขอนแก่นและวิทยาเขตหนองคาย) และศูนย์ออทิสติก จานวน 296 คน ปริญญาเอก
19 คน (ชาย 8 คน หญิง 11 คน) ปริญญาโท 138 คน (ชาย 45 คน หญิง 93 คน)

ด้ำนกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรและกำรรักษำพยำบำล
กำรวิจัย
มหาวิทยาลั ย ขอนแก่น มุ่ งการปรับเปลี่ ยนจากการท างานวิจัยตามความสนใจของนักวิจัย
(Supply side) เป็ นการทาวิจัยตามความต้องการของผู้ ใช้งานหรือตามปัญหาของประเทศ (Demand
side) ปรับเปลี่ยนจากการทาวิจัยเป็น กลุ่มหรือโครงการเดี่ยว (Single project) เป็นการทางานวิจัยเป็นทีม
(Research program) เพื่ อให้ ส ามารถตอบโจทย์ใ หญ่ที ่ม ีผ ลกระทบ (Impact) สูง ได้ รวมถึง การ
ปรับ เปลี่ย นเป้า หมายการทาวิจัย ให้ไกลกว่า การตีพิมพ์สู่การนาไปใช้จริง เกิดผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรม
โดยให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านวิจัยของประเทศ และทิศทางการพัฒนาเพื่อยกระดับ
รายได้ของประชากรเพื่อให้หลุดพ้นจากประเทศกับดักรายได้ปานกลาง สาหรับการดาเนินงานด้านการวิจัยที่
สาคัญในช่วงปี พ.ศ. 2563 - 2564 สรุปได้ดังนี้
1) โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒ นาคานาบิสครบศาสตร์ ประกอบด้วย โครงการย่อย
ด้านการปลูกและการใช้ประโยชน์ ทางการแพทย์ 9 โครงการย่อย มีนักวิจัยร่วมโครงการจาก 6 คณะ
เริ่ ม ตั้ งแต่ ก ารปลู ก (คณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์) การสกั ด (คณะวิ ท ยาศาสตร์ )
การพัฒนาตารับ (คณะเภสัชศาสตร์) การทดสอบทางคลินิก (คณะแพทยศาสตร์) และการใช้ประโยชน์ ใน
สัตว์ (คณะสัตวแพทย์ และคณะเกษตรศาสตร์)
2) โปรแกรมวิจัยเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) เป็นการวิจัยร่วมกันระหว่างคณะวิชาต่างๆ
เพื่อร่วมกันพัฒ นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากองค์ความรู้ของนักวิจัย เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนา
กระบวนการและผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 9 โครงการย่อย เช่น
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• การพั ฒ นาระบบการผลิ ต พื ช ผั ก และสมุ น ไพรเสริม ภู มิ คุ้ ม กั น ไวรัส ในระบบเกษตร
แม่นยา (คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์)
• การพัฒนาระบบการผลิตโรงเรือนไก่ไข่อัจฉริยะ (คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์)
• การเฝ้ าระวังและการลดการปนเปื้ อนเชื้อ Salmonella และยาปฏิชีว นะตกค้ างใน
อุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ (คณะสัตวแพทยศาสตร์)
• แพลตฟอร์ ม ฟาร์ ม อั จ ฉริ ย ะมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น (Clouds/Bigdata Platform)
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
• การออกแบบอัตลักษณ์ตราสินค้า สื่อประชาสัมพันธ์ บรรจุภัณฑ์และร้านค้าขนาดเล็ก
สาหรับผลิตภัณฑ์โครงการฟาร์มอัจฉริยะ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)
3) โครงการวิ จั ย ที่ เ น้ น การผลิ ต ผลงานวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ เ พื่ อ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารนานาชาติระดับ Q1 หรือเน้น การวิจัยเพื่อสร้าง Prototype เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิ ชย์ห รือ
ให้ กั บ ชุ ม ชน หรื อ การผลิ ต นั ก วิ จั ย ชั้ น สู ง รวมถึ ง โครงการที่ ได้ รั บ การจั ด สรรเงิ น ผ่ า น PMU ต่ า งๆ
มี ร ะยะเวลาด าเนิ น การระหว่ างปี พ.ศ. 2563 – 2565 ส่ ว นใหญ่ เป็ น โครงการวิจั ย ในรูป Research
program จานวน 126 โครงการ
ตำรำงที่ 6 : งบประมำณด้ำนกำรวิจัย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 – 2563
ปีงบประมำณ (ล้ำนบำท)

2559

2560

2561

2562

2563

เงินอุดหนุนจากรัฐ

329.2677 335.1925

906.6050**

238.3869

17.0000

เงินรายได้มหาวิทยาลัย

189.6555* 182.8309*

157.6699*

124.1236

135.7321

เงินรายได้จากแหล่งทุนภายนอก

415.6599 753.5933

439.5867

704.9916
-

228.1182

เงินรายได้ผ่านกองทุน ววน.
รวม

-

-

-

208.7614

934.5831 1,271.6167 1,503.8616 1,067.5021 589.6088

หมายเหตุ : เครื่องหมาย (*) หมายถึง รวมงบประมาณศูนย์วิจัยเฉพาะทางปีละ 56 ล้านบาท
(**) หมายถึง รวมงบประมาณจากโครงการ Big Rock Project 480 ล้านบาท

ตำรำงที่ 7 : ผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 - 2563
ปีงบประมำณ
บทความวิ จั ยซึ่ งได้ รั บการอ้ างอิ ง (Citation) ใน Referred
Journal ในฐานข้อมูลระดับชาติและระดับนานาชาติ
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่จดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา
สิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์
พันธุ์พืชใหม่

2559
4,936

2560
3,519

2561
1,596

2562
1,641

2563
1,567

478

296

219

267

461

64
88
326
-

84
28
173
11

60
30
129
-

36
40
175
16

48
17
396
-
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กำรบริกำรวิชำกำรและรักษำพยำบำล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการกาหนดคาขวัญ ในวาระก่อตั้งครบ 50 ปี คือ “50 ปี แห่งการ
อุทิศเพื่ อสั งคม” ซึ่ งเป็ น การบอกตัว ตนและภารกิจที่ ส าคั ญ ของมหาวิทยาลั ยที่ได้ดาเนิน การมาอย่ าง
ต่อเนื่อง บนพื้นฐานของความห่วงใยที่มีต่อสังคมและชุมชนในทุกมิติ มหาวิทยาลัยได้นาองค์ความรู้ที่เป็น
ความเชี่ยวชาญในการร่วมแก้ไขปัญหาสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ดังนี้
1) การบูรณาการสหสาขาวิชาทุกด้านเพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาชุมชนโดย
ใช้หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินงาน และองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ ซึ่งมีสานักบริการวิชาการเป็นหน่วยงานประสานกับคณะวิชาต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2) การบริการรักษาพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ศูนย์หัวใจสิริกิตติ์ฯ โรงพยาบาลทั นตกรรม
และโรงพยาบาลสั ต ว์ เป็ น หน่ ว ยให้ บ ริก ารแก่ ป ระชาชนในพื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อเป็ น หลั ก
ในการป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพประชาชน
ตำรำงที่ 8 : ผู้รับบริกำรรักษำพยำบำล และจำนวนกำรให้บริกำรโรงพยำบำลสัตว์ ปี 2560 - 2563
จำนวนผู้รับบริกำรรักษำพยำบำล (ปีงบประมำณ)

2560

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ครั้ง)
ศูนย์หัวใจสิริกติ ิ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คน)
โรงพยาบาลทันตกรรม (คน)
สถานบริการเทคนิคการแพทย์และกายภาพบาบัด (คน)

960,202
103,181
120,265
32,888

โรงพยาบาลสัตว์ (ตัว)

80,333

2561

2562

2563

1,020,378 1,072,761 1,006,137
142,992 152,395 139,818
118,581 133,594
81,283
29,905
37,830
23,501
96,991

93,730

93,786

ด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลั ย ขอนแก่น ในฐานะสถาบั น อุดมศึ กษาที่ มีห น้าที่ในการศึกษาวิจัยเพื่ อการพั ฒ นา
อนุรักษ์และจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรม รวมทั้งการบูรณาการความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของ
ภูมิภาคอีสานเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารวิชาการ รวมถึงได้มีการวิจัยและพัฒนา
ต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและประเทศ โดยในการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้ กั บ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและองค์ ค วามรู้ เหล่ า นั้ น เกิ ด จากความร่ ว มมื อ ของวิ ช าการและผู้ เชี่ ย วชาญ
ทางด้านวิจัยเทคโนโลยีและการออกแบบเพื่อจะนาเอาความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมมาวิจัย
สร้างผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดยได้มีการพัฒนา ดังนี้
1) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2) การอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
3) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรบุคคลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
4) การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยศิลป์และศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
5) จั ด กิ จ กรรมการอนุ รั กษ์ สื บ สาน และสร้ างคุ ณ ค่ าศาสนา ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง เช่น ทอดกฐินพระราชทาน ประเพณีสงกรานต์ การเชิดชูเกียรติศิลปิน
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มรดกอีสาน การผลิตภาพยนตร์สร้างสรรค์ศิลปะสองฝั่งโขง การพัฒนาเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และงานบริหารเชิงสร้างสรรค์ การจัดเทศกาลหนังเมืองแคน เป็นต้น
ตำรำงที่ 9 : งบประมำณด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมำณ 2559-2563
ปีงบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท)
งบประมาณด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เงินอุดหนุนจากรัฐ
เงินรายได้

2559
4.6800
2.1600
2.5200

2560
4.7100
2.1600
2.5500

2561
5.7500
2.1600
3.5900

2562
14.2700
2.1600
12.1100

2563
10.3212
10.3212

ด้ำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
• ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจาปี 2561
โดยถือเป็ น รางวัลระดับ โลก (World Class) เนื่องจากมีกระบวนการตัดสิน รางวัล เช่นเดียวกับ รางวัล
คุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award
(MBNQA)
• ได้รับการจัดอันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยไทย (ครองอันดับ 1 สามปีติดต่อกัน) และอันดับที่ 78
ของโลก ในด้ าน SDGs 4 Quality Education คุณภาพการจั ดการเรียนการสอนและการเข้าถึงการศึกษาที่
เท่ าเที ยม ได้ คะแนน 72.7 จาก 100 คะแนน โดยการจั ดอั นดั บของ “Times Higher Education” หรื อ
“THE” สถาบั นจั ดอันดับมหาวิทยาลั ยชั้นน าของโลก ประเทศอังกฤษ ได้ ประกาศผลอันดับมหาวิทยาลั ย
“THE Impact Rankings 2021” โดยประเมินการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย 1,115 แห่ง จาก 94 ประเทศ
ทั่ วโลก ตามเป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น(Sustainable Development Goals–SDGs) ของสหประชาชาติ
ทั้ง 17 ด้าน
• มหาวิทยาลั ยขอนแก่ นได้ รับ การประกาศผล ให้ เป็ น 1 ใน 7 องค์ กรที่ ได้รับรางวัล “องค์ กร
โปร่ งใส ครั้ งที่ 9” เป็ น สถาบั น การศึ กษาเพี ยงแห่ งเดี ยว และยั งเป็ นมหาวิ ท ยาลั ยแรกที่ ได้ รั บ รางวั ล
(ปี พ.ศ. 2562) โดยเป็นการประเมินจากสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ส านั กงาน ป.ป.ช.) ซึ่งได้คั ดเลื อกจากคุ ณสมบั ติองค์ กร และการพิ จารณาให้ คะแนนการประเมินองค์กร
การบริหารงานของผู้บริหาร ผลการดาเนินงานแต่ละด้านตามเกณฑ์ที่กาหนดอย่างละเอียดและเข้มงวด ใน
ส่วนของผลการประเมิ น ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิท ยาลัยขอนแก่น คะแนนเฉลี่ยได้ 92.10
คะแนนจาก 100 คะแนนเต็ ม โดยพิ จ ารณาจากการประเมิ น 3 ด้ าน ประกอบด้ว ย (1) การประเมิ น
หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment : OIT) ได้ 97.78 คะแนน (2) การประเมินความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal
Integrity (IIT) ได้ 82.29 คะแนน (3) การประเมิน ความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External
Integrity (EIT) ได้ 94.33 คะแนน
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• การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนาระดับโลก ในปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ใน
ลาดับที่ 6 ของประเทศ ล าดับ ที่ 801-1,000 ของโลก และลาดับที่ 160 ของเอเชีย โดย QS WORLD
UNIVERSITY RANKINGS (QS Ranking)
ตำรำงที่ 10 : ผลกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 - 2564
2559
2560
ผลกำรจัดอันดับ 2558
QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS (QS Ranking)
701+
700+ 801-1,000
ระดับโลก
165
165
ระดับเอเชีย
171-180
7
7
6
ระดับประเทศ
Times Higher Education (THE Ranking)
801+
ระดับโลก
600-800
ระดับเอเชีย
181-190 201-250
6
7
ระดับประเทศ
THE Social Impact Ranking
ระดับโลก
ระดับประเทศ
CWTS Leiden Ranking
ระดับประเทศ
CWUR Ranking
ระดับประเทศ
URAP Ranking
ระดับประเทศ

2561

2562

801-1,000
178
7

801-1,000

801-1,000
251-300
8

1,001
251-300-

148
5

2563

2564

801-1,000 801-1,000
160
151
6
6
1001+

6

1001+
301-351
6

-

101-200
1

101-200
1

201-300
4

-

-

4

4

4

4

-

-

-

4

4

4

-

-

-

4

4

4

1.4 ปัญหำ อุปสรรคของกำรดำเนินงำนสำคัญในปีที่ผ่ำนมำและมีผลต่อปีต่อไป
ผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่าระบาดใหม่ ปี 2019 หรือ COVID 19 เป็นโรคติด
เชื้อไวรัสสายพันธ์โคโรน่า เกิดขึ้ นเมื่อปลายปี 2019 และเริ่มแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเมื่อต้นปี 2020
ไวรัสมีลักษณะพิเศษ คือ คนที่ติดเชื้อระยะแรกจะไม่แสดงอาการในช่วง 4-5 วันแรก แต่สามารถแพร่เชื้อ
ได้ ทาให้การตรวจป้องกันทาได้ลาบากและมีการแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว จนถึงเดือนมีนาคม 2020
ได้ถูกจัดให้ เป็ น โรคระบาดระดับ โลกไปแล้ว และในเดือนเมษายน 2021 มีการระบาดระรอกใหม่ที่ มี
จานวนผู้ติดเชื้อจานวนมาก ที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของเชื้อ และความครอบคลุมของการฉีดวัคซึนที่ยัง
ไม่ดีพอ ผลกระทบจากการมาตรการป้องกันโรคระบาดในระยะสั้นถึงระยะกลางต่อมหาวิทยาลัยมีดังนี้
1. มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวเพื่อดาเนินพันธกิจหลักด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ
การบริการวิชาการ โดยการปรับใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทางานอย่างจริงจังและรวดเร็ว ในการจัดการ
เรียนการสอน การจัดสอบ รวมถึงการรับนักศึกษาใหม่ บุคลากรต้องทางานอยู่ที่บ้านผ่านการใช้เทคโนโลยี
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ในการทางาน เช่น โปรแกรมประชุมออนไลน์ โปรแกรมการเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์ โปรแกรมการเซ็น
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
2. มหาวิทยาลัยต้องปรับรูปแบบการบริหารบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เช่น บุคลากร
ถูกบังคับให้เรียนรู้การทางานผ่านระบบออนไลน์ มีการปรับปรุงด้านการประเมินผลการดาเนินงานทั้ง
ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล ต้องมีการปรับรูปแบบการจ้างงานเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย
ของการจ้างบุคลากรโดยเพิ่มการจ้างเหมางานแบบโครงการ หรือการจ้างบุคลากรภายนอกมากขึ้น
3. มหาวิทยาลัยต้องปรับรูปแบบการบริหารองค์กร เช่น ด้านการวิเคราะห์ลูกค้า และเครือข่าย
อุปทาน โดยต้องมีการวิเคราะห์ห่วงโซ่ลูกค้ามากขึ้นว่าหากมีการพึ่งพาลูกค้าจากประเทศใดประเทศหนึ่ง
เป็ น หลั กจะเกิดผลกระทบรุน แรง จึ งต้องมีการวิเคราะห์ ความเสี่ ยงของลู กค้าที่ต้องมี การกระจายตั ว
ทั้งลูกค้าในประเทศ และต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น ด้านเครือข่ายอุปทานต้องมีการวางเครือข่ายอุปทาน
ภายใต้การบริหารความเสี่ยงว่าของจะไม่ขาดแคลนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหลากรูปแบบโดยเฉพาะ
วัสดุการแพทย์
4. มหาวิทยาลัยควรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยวางระบบการบริหารความเสี่ยง
ด้านต่างๆ มีการประเมินและติดตามอย่างมืออาชีพ และวางแผนป้องกันความเสี่ยง และแผนบริหารความ
ต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
5. ในสถานการณ์วิกฤตจะมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดด้วยวิธีการ และเครื่องมือต่างๆที่คิดค้น
ขึ้นมาอย่างเร่งด่วนจากความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะไม่เกิดขึ้นในสภาวะปกติ เป็นโอกาสอันดีที่จะ
ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆทั้งด้านกระบวนการทางาน ด้านผลิตภัณฑ์ หากมหาวิทยาลัยมี
ระบบการขับเคลื่อนนวัตกรรมที่ดีจะผลักดันต่อเนื่องให้เกิดการดาเนินการเชิงพาณิชย์ในอนาคตได้
6. โลกจะเริ่มเห็นความสาคัญของการบริก ารสุขภาพที่ต้องรองรับภาวะวิกฤตของการเกิดโรค
ระบาด ที่แตกต่างจากการบริการสุขภาพในระบบปกติ ในภาวะวิกฤต การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ
ความครอบคลุมของระบบบริการสุขภาพ ความพร้อมด้านวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์มีความสาคัญอย่าง
ยิ่งยวด จะเกิดการผลักดันการสร้างนวัตกรรมเครื่ องมือแพทย์เพื่อการพึ่งพาตนเองแทนการซื้อจากนอก
ประเทศ การปรับระบบการบริการสุขภาพที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและกระจายตัวทุกภาคส่วนของประเทศ
ในอนาคต
7. ภาครัฐจะให้ความสาคัญกับการสร้างความเข้มแข็งในการการผลิต และความเพียงพอของ
ปัจจัยสี่ ที่จาเป็นต้องใช้ในภาวะวิกฤต เช่น เครือข่ายการผลิตและกระจายอาหาร เครือข่ายการผลิตและ
กระจายยารักษาโรค ซึ่งจะส่งผลให้โครงการ Smart farming กลับมามีความสาคัญ และถูกสนับสนุนมากขึ้น
ภำวะหลังกำรระบำดคลี่คลำยลง
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ปัจจัยสี่ โดยเฉพาะอาหาร ยารักษาโรค จะยังเป็นที่ต้องการอย่ าง
ต่อเนื่ อง พืชผลทางการเกษตรจะราคาดีขึ้น โรงพยาบาลจะกลับมาให้ บริการและมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะในการตรวจรักษา และป้องกันโรค อุตสาหกรรมด้านการเดินทางและท่องเที่ยวจะฟื้นตัวช้า
ที่สุด ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยช่วงเศรษฐกิจตกต่า คือ
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1. การสนับสนุนงบประมาณของภาครัฐจะลดลง เพื่อนาเงินไปใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทาให้
มหาวิทยาลัยต้องมีมาตรการในการประหยัดด้านรายจ่ายมากขึ้น เช่น การลดเงินอุดหนุนด้านการประชุม
สัมมนา ค่าล่วงเวลา ฯลฯ ต้องมีการปรับตัวด้านการจ้างงานโดยเฉพาะการจ้างงานแบบถาวรโดยใช้การ
บริการจากหน่วยงานภายนอกมากขึ้น
2. จะเกิดเสี ย งเรี ย กร้องให้ ช่ว ยเหลื อผู้ ป ระกอบการ นั กศึกษา และบุคลากร เนื่ องจากภาวะ
เศรษฐกิจตกต่า ทาให้รายได้ของมหาวิทยาลัยลดลง มหาวิทยาลัยต้องพิจารณารูปแบบการช่วยเหลือที่
เหมาะสม ควบคู่ไปกับการหารายได้เพิ่มเติมจากช่องทางอื่นๆ เช่น การจัดตลาดสินค้าราคาถู ก การหา
รายได้จากสินทรัพย์ และเงินสด เป็นต้น
3. อาจเกิดปัญหาที่เกี่ยวเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่า และส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย เช่น
อัตราการเกิดอาชญากรรม การลักขโมย การโจรกรรมทรัพย์สิน ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องวางระบบในการ
ป้องกันความเสี่ยงของภาวการณ์เหล่านี้
4. เสถียรภาพของรัฐบาลจะสั่นคลอน เนื่องจากความไม่พอใจของประชาชนในการแก้ปัญหาเรื่อง
ปากท้อง ส่งผลกระทบต่อนโยบายด้านการบริหาร การจัดสรรงบประมาณ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
และการตัดสินใจที่ล่าช้า การสนับสนุนงบประมาณด้านการบริการวิชาการ การวิจัย จากภาพเอกชนจะ
ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
5. ในภาวะเศรษฐกิจตกต่า หากเกิดต่อเนื่องยาวนาน อาจทาให้อัตราการรับเข้านักศึกษาลดลง
ทุกระดับ และอัตราการเกิดลดลงซึ่งเป็นผลกระทบในระยะยาว มหาวิทยาลัยควรต้องมีระบบการทบทวน
หลักสูตรโดยเฉพาะที่ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และตลาดแรงงาน
6. การล่มสลายของผู้ป ระกอบการบางกลุ่มที่อาจส่งผลต่อความต้องการตลาดแรงงาน ความ
ต้องการศึกษาต่อ การได้งานทาของนักศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อจานวนนักศึกษา และรายได้ค่าธรรมเนียม
ของส่วนงานและมหาวิทยาลัยในอนาคต
โอกำสของมหำวิทยำลัย
1. พัฒนาจุดแข็งด้านโครงการวิจัยขนาดใหญ่ และการสร้างนวั ตกรรม โดยเฉพาะด้านการแพทย์
และสาธารณสุข อุปทานที่เกี่ยวเนื่องกับปัจจัยสี่ เทคโนโลยีที่รองรับแนวโน้มของสังคมในอนาคต
2. การปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่สาคัญในหลายด้าน เช่น การจัดการ
เรียนการสอน การติดต่อสื่อสาร การประชุม การใช้เทคโนโลยีในการทางาน และรูปแบบการจ้างงาน ซึ่ง
จะช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการในภาพรวมในอนาคต
3. ใช้โอกาสที่มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ห ลากหลายสาขาวิชา มีหน่วยงานวิสาหกิจ และเป็น
ชุมชนขนาดใหญ่ เพื่อสร้าง และพัฒนานวัตกรรม และรูปแบบธุรกิจใหม่ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ของชุมชน การเข้ารับบริการต่างๆของสังคม และสภาวะการดาเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ใหม่ (New
Normal) โดยมีแผนปฏิบัติการจากการสัมมนาร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เรื่อง “Meeting the Challenges of 2021: Going Beyond the Cocoon of KKU Campus.” ดังนี้
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กลุม่ สาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนปฏิบัติการร่วม
o SMART WELLNESS CITY

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี o
o
o
o
กลุ่ ม สาขาวิ ช ามนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ o
สังคมศาสตร์
o

Smart Farming and Food Valley
Automation Robotics and Intelligent System: ARIS Center
Digital Learning Center
Creative Design and Innovation
โครงการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการตามกระบวนทัศน์ใหม่ที่สร้างทักษะ
สาหรับอนาคต (future skills) เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ใช้บัณฑิต
โครงการสร้างต้นแบบ (Model) การบริการวิชาการและการวิจัยที่ตอบ
โจทย์ความต้องการเฉพาะด้านของชุมชนและสังคมโดยบูรณาการความรู้
และความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
o การสื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการพลิกโฉมประเทศไทย
ผ่านรายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทย
o โครงการ Khon Kaen Wellness city
o โครงการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพสาหรับเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.1 วิสัยทัศน์ (VISION)
“มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนาระดับโลก”
(A World-Leading Research and Development University)
2.2 เป้าหมาย (Goals)
• People : ประชาคมมหาวิทยาลัยมีความรู้ความสามารถ และทักษะดิจิทัล มีความเชี่ยวชาญ
ศาสตร์วิชาการ การวิจัย พัฒนาและการนาไปใช้ประโยชน์ การบริการ สังสันทนาการ บริหาร
จัดการ มีค วามพร้ อ มในการเรี ย นรู้ การเชื่ อ มโยงกั บ นานาสากลและตอบสนองต่ อ
การเปลี่ยนแปลง
• Ecological : ระบบนิเวศของมหาวิท ยาลัย เกื้อหนุน การเรียนรู้ วิจั ย เสริมประสิท ธิภ าพ
การทางาน และเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตของชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มาเยือน
• Spiritual : จิตวิญญาณของมหาวิทยาลัยมีความสันติสุขและสมานฉันท์ของชุมชนทั้งภายใน
และภายนอก
2.3 พันธกิจและนโยบาย
พันธกิจ (Mission)
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ได้กาหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาชั้นสูง
ที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม และทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
พันธกิจและนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สภามหาวิทยาลัยได้กาหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในช่วง ปี พ.ศ. 2562 – 2566 (ตามประกาศ มข. ฉบับที่ 1689/2561) ดังนี้
ด้าน People : ดาเนินการให้ ประชาคม หรือผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย
1) มีความรู้ความสามารถในการใช้แ ละพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภารกิจตามภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบ และก้าวสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่อง
- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคม (Quality Graduates)
- จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการที่มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังทักษะยุคใหม่ (Active
Learning and Coaching)
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- ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาทั ก ษะคณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถทาง
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy and Skills)
- ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความ
เป็นเลิศระดับสากล (Qualified Personnel)
- พัฒนาความรู้และทักษะในการทางานอยู่เสมอ (Continuous Upskills)
2) มีความมั่นคงในหน้าที่การงานอย่างเท่าเทียม และสามารถเพิ่มพูนมาตรฐานการดารงชีพ
และสุขอนามัย
- ตระหนั กถึ งความเท่ าเที ยมกัน ทางเพศและสภาพร่างกาย (Gender and Disability
Equality)
- สนับสนุนส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย (Secure and Healthy Life)
- สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมั่นคงและคุ้มค่า (Job Security and Worthiness)
3) มีค วามสามารถและมี จิ ต บริก าร ตอบสนองและชี้ น าต่ อ สั งคม ทั้ งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
- ตอบสนอง ชี้นา และเตือนสติสังคม (Center of Social Wisdom)
- พัฒนาสังคมโดยใช้วิจัยเป็นพลังขับเคลื่อน (Research Driven Social Development)
- รักษ์วัฒนธรรมไทย และมีสุนทรียะ (Thai Culture and Aesthetics)
ด้าน Ecological : ดาเนินการให้ระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย
1) มีสถานที่และอุปกรณ์ทันสมัย เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ดีและเหมาะสมกับการเรียนรู้ มุ่งสู่การเป็น
“มหาวิทยาลัยดิจิทัล”
- พัฒนาความทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี (Tech-savvy Work and Living Places)
- พัฒนาสถานที่และสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี (Good Workplace)
- พั ฒ นาระบบการเข้ า ถึ ง อิ น เทอร์ เน็ ต ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง (Highly Effective Internet
Connection)
2) มีการดูแลและจัดการให้สภาวะแวดล้อมสวยงาม สะดวก สะอาด ประหยัด ปลอดภัย มุ่งสู่
การเป็น “มหาวิทยาลัยสีเขียว”
- รักษาสิ่งแวดล้อม และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภ าพ (Environment and Energy
Friendly)
- ใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า (Responsible Consumption)
3) ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบและการบริหารงานบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- พัฒนาความเป็นนานาชาติ (Internationalization)
- พัฒนาความเป็นเลิศสู่ระดับสากล (World Class)
- พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลโดยอิงสมรรถนะเป็นฐาน (Merit Based HRM)
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ด้าน Spiritual : ดาเนินการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1) ยึดมั่นในคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม ด้วยหลักการและวิธีการ เปิดเผย โปร่งใส
และเป็นธรรม
- บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล และสร้างสันติสุข (Good Governance and Peace)
2) ประสานและร่วมสร้างความก้าวหน้าและยั่งยืน
- เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจ
(Collaboration/Coordination)
3) ค่านิยมพร้อมอุทิศตนเพื่อสังคม
- ปลูกฝังแนวคิดการอุทิศเพื่อชุมชนและสังคม (Mindset of Social Devotion)
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2.4 โครงสร้างและความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Strategic
Alignment)
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริ หารมหาวิทยาลัยขอนแก่นใน 4 ปี ข้างหน้าได้จัดทาขึ้นเพื่อ
รองรับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ในรูปแบบของโครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์
11 ประเด็น กลยุทธ์ 40 กลยุทธ์ เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด และแสดงความเชื่อมโยง
ของ 40 กลยุ ท ธ์ ในโครงสร้ างและความเชื่ อมโยงเชิงยุท ธศาสตร์การบริห ารมหาวิท ยาลั ย ขอนแก่ น
(Strategic alignment) รู ป ที่ 1 โดยจ าแนกเป็ น 3 เสาหลั ก คือ ด้านการส่ งมอบคุณ ค่ าแก่ป ระชาคม
(People) ด้ า นการรั ก ษาระบบนิ เ วศ (Ecological) และด้ า นการปลู ก ฝั ง จิ ต วิ ญ ญาณ ความเป็ น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Spiritual) โดยกาหนดผลลัพธ์สาคัญระดับวิสัยทัศน์ไว้ คือ
วิสัยทัศน์
ผลลัพธ์สาคัญระดับวิสัยทัศน์
A World-Leading Research
THE or QS Asia Rankings < 100
Development University
THE Impact Ranking < 100
แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 2566 มีรายละเอียดประเด็น
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายในการบริหาร
และพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 – 2566 ดังนี้

แผนภาพที่ 1 โครงสร้างและความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตรสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (Learning paradigm)
กลยุทธ์ที่ 2 : การจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education)
กลยุทธ์ที่ 3 : การพัฒนาหลักสูตรใหม่ (New Curriculum) เพื่อสร้างอาชีพใหม่ตามความ
ต้องการของสังคม
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กลยุทธ์ที่ 4 : การจัดตั้งระบบการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ที่รองรับการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบดิจิทัล (KKU Academy)
กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาระบบศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สามารถสร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรม
ที่มีคุณภาพสูง
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 (21st Century skills)
กลยุทธ์ที่ 7 : ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดมุมมอง และขีดความสามารถในการเป็นพลเมืองโลก
(Global Perspective & Capability)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนการทางานวิจัย
กลยุทธ์ที่ 1 : ลงทุนสร้างแพลตฟอร์มการวิจัยใหม่ (Invest New Research
Infrastructure Platform)
กลยุ ท ธ์ที่ 2 : สนั บ สนุ น ให้ เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ ที่ท างานวิจัยเป็ นที มและทางาน
ต่อเนื่อง (Research programs/clusters)
กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างระบบนิเวศของการวิจัย (Research Ecosystem)
กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างระบบนิเวศสาหรับการสร้างนวัตกรรม (Innovation Ecosystem)
กลยุทธ์ที่ 5 : เพิ่มจานวนผู้ประกอบการ หรือลงทุน หรือร่วมลงทุน (startup/ venture capital)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ที่ 1 : วางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอื้อต่อการสร้างผลงาน
กลยุทธ์ที่ 2 : ยกระดับขีดความสามารถในการทางานของบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างระบบการจ้างงานที่หลากหลายและยืดหยุ่น (Flexible Employment system)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างโครงการบริการวิชาการที่เน้นการสร้างคุณค่าร่วมด้านเศรษฐกิจและ
สังคม เช่น U2T บ้านโต้นโมเดล มข. แก้จน
กลยุทธ์ที่ 2 : การสร้างโครงการบริการวิชาการที่ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร
กลยุทธ์ที่ 1 : วางระบบบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศทั่วทั้งองค์กร เน้นการกระจายอานาจ
(Excellence execution by Centralized policy, Decentralized operation)
กลยุทธ์ที่ 2 : มุ่งการขับเคลื่อนองค์กรเชิงกลยุทธ์และปรับปรุงกฏระเบียบที่ล้าสมัย
(Strategic lead, Regulation follow)
กลยุทธ์ที่ 3 : นาระบบสารสนเทศมาใช้ให้ครอบคลุม (Digital and Automation process
management)
กลยุ ท ธ์ที่ 4 : บริ ห ารสิ น ทรัพ ย์อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิภ าพเพื่ อความยั่งยืน (Efficiently asset
management)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่าทางาน
กลยุทธ์ที่ 1 : การสร้างสภาพแวดล้อมที่พร้อมสาหรับการทางาน (Good Workplace)
ของบุคลากรทุกกลุ่ม
กลยุทธ์ที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
กลยุทธ์ที่ 3 : การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยให้ประชาคมอยู่ดีมีความสุข (Well-Being University)
กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นชุมชนสีเขียว (Green Society)
กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างสุนทรียภาพให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย (Aesthetic Environment)
กลยุทธ์ที่ 4 : การจัดการอาคารสถานที่และบ้านพักที่เสื่อมโทรม (Building Renovation)
กลยุทธ์ที่ 5 : การสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นเมืองสัญจรอัจฉริยะ (Smart Mobility)
กลยุทธ์ที่ 6 : จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ โดยนาระบบเทคโนโลยีแห่ง
อนาคตมาใช้ (Smart security)
กลยุทธ์ที่ 7 : จัดระบบจราจรใหม่ให้มี Zoning โดยพยายามแยกถนนเพื่อการสัญจรหลัก
ออกจากถนนแขนงย่อยที่เข้าสู่พื้นที่การศึกษา และพื้นที่การบริการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 1 : การบริการเชิงลึกด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างระบบนิเวศด้านการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 3 : การพัฒนาระบบการทางานและการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 1 : สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ global learners, global alumni,
and global staff
กลยุทธ์ที่ 2 : สนับสนุนและส่งเสริมเครือข่ายคุณภาพระดับโลกและระบบนิเวศน์ (Global
Quality Network & Ecosystem)
กลยุทธ์ที่ 3 : สนับสนุนกลยุทธ์เพื่อการจัดอันดับ World University Ranking ที่สูงขึ้น
กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างความเป็นนานาชาติทั้งด้านอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และสภาพแวดล้อม
(International environment)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 1 : วางระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้เกิดทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
(Good Governance for all Units)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 11 เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 1 : จัดทาโครงการขนาดใหญ่ร่วมกันระหว่างคณะ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสังคมศาสตร์ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือ
กับสถาบันในลุ่มน้าโขง
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2.5 การจัดลาดับความสาคัญของแผนยุทธศาสตร์การบริหาร (Strategic Tiers and priority)
และการถ่ายทอดผลลัพธ์สาคัญ (Strategic execution)
ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อ
ตอบสนองต่ อการขั บ เคลื่ อ นมหาวิท ยาลั ยสู่ วิสั ย ทั ศน์ ที่ ส ภามหาวิท ยาลั ยก าหนด โดยมี 11 ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ 40 กลยุทธ์ ซึ่งได้มีการแบ่งระดับความสาคัญของเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Goals) ของแต่ละ
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ เป็ น 3 ระดับ คื อ กลุ่ ม กลยุท ธ์ที่ มี ก ารบู รณาการและความส าคั ญ เพื่ อ การบรรลุ
วิสัย ทัศน์ (Cross-cutting strategic priority) กลุ่ มกลยุทธ์ที่มีการบูรณาการและความสาคัญ เพื่อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนพันธกิจที่สาคัญ (Mission level priority) กลุ่มกลยุทธ์ที่มีการบูรณาการและ
ความสาคัญเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนองค์กร (Enabling priority) เพื่อประโยชน์
ในการจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ (Priorities) ของการขั บ เคลื่ อ นกลยุ ท ธ์ (Strategic Execution) และการ
ถ่ายทอดผลลัพธ์สาคัญ (OKRs Deployment) ดังแผนภาพที่ 2 และ 3

แผนภาพที่ 2 การจัดลาดับความสาคัญของแผนยุทธศาสตร์การบริหาร (Strategic tiers & priorities)
เป้าหมายของกลุ่มกลยุทธ์ที่มีการบูรณาการและความสาคัญเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (Crosscutting strategic priority) เป็ น กลุ่ ม เป้ า หมายเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มี ก ารบู ร ณาการเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
กระบวนการหลักมหาวิทยาลัยทุกด้านพร้อมกัน และสอดคล้องกับผลลัพธ์สาคัญเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์
ประกอบด้วย
1) ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนโดยสร้างหลักสูตรตามความต้องการของสังคม เน้นการเรียนรู้
และการฝึกประสบการณ์จริง
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2) สร้างโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่เกิดจากความร่วมมือจากหลายองค์ความรู้เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประเทศ
3) ส่งเสริมการบริการวิชาการสู่สังคมที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ต่อชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4) สร้างความร่วมมือกับนานาชาติในการขับเคลื่อนพันธกิจทุกด้าน
5) สร้างโครงการขนาดใหญ่จากความร่วมมือของหลายส่วนงาน
เป้ า หมายของกลุ่ ม กลยุ ท ธ์ ที่ มี ก ารบู ร ณาการและความส าคั ญ เพื่ อเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ขับเคลื่อนพันธกิจที่สาคัญ (Mission level priority) เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มุ่งปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทางานตามพันธกิจให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดเมื่อเทียบกับคู่เทียบ ประกอบด้วย
1) ปรับเปลี่ยนหลักสูตร โดยเน้นการเรียนรู้ออนไลน์ การศึกษาตลอดชีวิต และการพัฒนาทักษะ
การทางานสาหรับอนาคต
2) พัฒนานวัตกรรมจากองค์ความรู้ เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม
3) มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4) ยกระดับความเป็นนานาชาติให้ได้รับการยอมรับ
5) ส่งเสริมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของอนุภูมิภาค
6) มุ่งเน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ
เป้าหมายของกลุ่มกลยุทธ์ที่มี การบูรณาการและความสาคัญเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสนั บ สนุ น องค์ ก ร (Enabling priority) เป็ น กลุ่ ม เป้ าหมายที่ มุ่งปรับ เปลี่ ยนกระบวนการ
ทางานสนับสนุนสาคัญให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดเพื่อรองรับการปรับ องค์กรให้ทันสมัยอยู่
เสมอ ประกอบด้วย
1) มุ่งเน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ
2) พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เทียบเคียงภาคเอกชน
3) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล
4) สร้างสภาพแวดล้อมอันมีสุนทรีภาพ
5) มีเครื่องมือในการทางานที่ครบครัน และทันสมัย
6) มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงและปลอดภัย
การถ่ายทอดผลลัพธ์สาคัญลงสู่ระดับส่วนงานที่เป็น คณะ วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุน
ยุท ธศาสตร์ และสภาบัน ต่ างๆ ที่มีพัน ธกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
มุ่งเน้นผลลัพธ์สาคัญของกลุ่ม กลยุทธ์ที่มีการบูรณาการและความสาคั ญเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (Crosscutting strategic priority) รองลงมาคื อ ผลลั พ ธ์ ส าคั ญ ของกลุ่ ม กลยุ ท ธ์ ที่ มี ก ารบู ร ณาการและ
ความสาคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนพันธกิจที่สาคัญ (Mission level priority) และผลลัพธ์
ส าคั ญ ของกลุ่ ม กลยุ ท ธ์ที่ มี ก ารบู รณาการและความส าคัญ เพื่ อ ปรับ ปรุงโครงสร้างพื้ น ฐานและระบบ
สนับสนุนองค์กร (Enabling priority)
การถ่ายทอดผลลัพธ์สาคัญลงสู่ระดับส่วนงานที่เป็น สานัก และหน่วยงานสนับสนุนอื่น ๆ ที่มี
พันธกิจด้านการบริการวิชาการ การสนับสนุนการบริหารอื่น ๆ มุ่งเน้นผลลัพธ์สาคัญของกลุ่มกลยุทธ์ที่มี
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 28

การบู ร ณาการและความส าคั ญ เพื่อ เพิ่ มประสิ ท ธิภ าพการขับ เคลื่ อนพั น ธกิ จที่ส าคัญ (Mission level
priority) รองลงมาคือ และผลลัพธ์สาคัญของกลุ่มกลยุทธ์ที่มีการบูรณาการและความสาคัญเพื่อปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนองค์กร (Enabling priority)
การถ่ายทอดผลลัพธ์สาคัญลงสู่ระดับหน่วยงานงานระดับกอง และหน่วยงานสนับสนุนอื่น ๆ
มุ่งเน้นผลลัพธ์สาคัญของกลุ่มกลยุทธ์ที่มีการบูรณาการและความสาคัญเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสนับสนุนองค์กร (Enabling priority) และบางส่วนของผลลัพธ์สาคัญของกลุ่มกลยุทธ์ที่มีการบูรณา
การและความส าคั ญ เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการขั บเคลื่ อนพั นธกิ จที่ ส าคั ญ (Mission level priority) ดั ง
แผนภาพที่ 2

แผนภาพที่ 3 การถ่ายทอดผลลัพธ์สาคัญ (OKRs Deployment)
2.6 ค่านิยม (Values) และวัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)
“ค่ า นิ ย ม”(Values) ซึ่ ง ถื อ เป็ น หลั ก การและพฤติ ก รรมชี้ น าส าคั ญ สื่ อ ถึ ง ความคาดหวั ง ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคลากร ให้เป็นหลักปฏิบัติในการทางาน การปฏิบัติต่อประชาชนและสังคม
การพัฒ นาตนเอง ซึ่งสะท้อนและหนุนเสริม โดยมีเป้าหมายให้เป็นหนึ่งเดียวกับวัฒนธรรมที่พึงประสงค์
(Culture) ของมหาวิทยาลัย (แผนภาพที่ 4) ค่านิยมที่กาหนดนี้จะช่วยสนับสนุนและชี้นาการตัดสินใจของ
บุคลากรทุกคน และช่วยให้องค์กรบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม โดยค่านิยมมีความ
สอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่สาคัญของมหาวิทยาลัยดังแผนภาพที่ 5
“ค่านิยม” และ “วัฒนธรรมองค์กร” ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ SMART
S อุทิศเพื่อสังคม (Social Devotion)
M บริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง (Management by Fact)
A ปรับตัวมุ่งสู่ระดับโลก (Adaptability for Global perspective)
R ให้ความเคารพต่อกัน และเปิดกว้างทางความคิด (Respect & Openness)
T สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology & Innovation focus)
“อุทิศเพื่อชุมชน จัดการบนข้อมูลจริง วิ่งสู่สากล บนความเปิดกว้าง สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม”
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แผนภาพที่ 4 ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร (Values and Culture)

แผนภาพที่ 5 ค่านิยมมีความสอดคล้องและสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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2.7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ผลลัพธ์สาคัญ และค่าเป้าหมาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เสาหลักที่ 1 People : ด้านการส่งมอบคุณค่าแก่ประชาคม
ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education Transformation)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนการทางานวิจัย (Research Transformation)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource
Management Transformation)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ (Academic Service Transformation)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา
(Education Transformation)
การเปลี่ ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากร รูปแบบการเรียนรู้ยุคใหม่ และความต้องการของ
ประชากรแต่ละรุ่นอายุที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีผลต่อมหาวิทยาลัยซึ่งมี
หน้าที่ผลิตบุคลากรให้กับสังคมให้พร้อมรับกับเศรษฐกิจยุคใหม่ ที่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย
จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบอุตสาหกรรม 4.0 การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผล
ต่อทักษะที่จาเป็นในการทางาน รวมถึงการใช้ชีวิตในอนาคตดังนั้นจึงต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
ผ่านกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (Learning paradigm) ส่งเสริมการเรียนรู้
แบบใหม่ (Flipped classroom) เน้ น การเรี ย นรู้ จ ากการปฏิ บั ติ จ ริ ง (Experiential learning &
Internship program) มีการบูรณาการข้ามศาสตร์
กลยุท ธ์ ที่ 2 การจั ด การศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) สามารถเรียนรู้ในหลาย
รู ป แบบทั้ ง การเรี ย นในมหาวิ ท ยาลั ย และการเรี ย นผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ ซึ่ ง สามารถเรี ย นได้ ทุ ก เวลา
(Anywhere) ทุกสถานที่ (Anyplace) และทุกคน (Any person) มีระบบให้ผู้เรียนสามารถสะสมชุดวิชา
เพื่อรับปริญญาในภายหลังได้ โดยเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life-long learning)
กลยุทธ์ที่ 3 การพั ฒ นาหลักสูตรใหม่ (New Curriculum) เพื่อสร้างอาชีพ ใหม่ตามความ
ต้ องการของสังคม โดยการสร้ างหลั กสู ตรใหม่ ที่เป็ นความต้อ งการของสั งคม เช่น AI programmer,
Block chain programmer, Data science, Machine learning, AI, Robotic engineering,
Mechatronics เป็นต้น สร้างหลักสูตรสาหรับประชาชนเพื่อรองรับเทคโนโลยีในการทางานและการใช้
ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จัดการเรียนรู้เป็นชุดวิชา (Modular system) ซึ่งมีทั้งที่ต้องการปริญญา
(Degree) และไม่ต้องการปริญญา (Non-degree)
กลยุทธ์ที่ 4 การจัดตั้งระบบการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ที่รองรับการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบดิจิทัล (KKU Academy)
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สามารถสร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่
มีคุณภาพสูง คัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงเข้ามาศึกษาจากทั้งในและต่างประเทศการรับนักศึกษา
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ต่างชาติโดยการคัดเลือกตรงจากประเทศเจ้าบ้าน ( Active recruitment) พัฒ นานักศึกษาให้มีสมรรถนะ
หลักในการสร้างนวัตกรรม วิสาหกิจ สามารถสร้างองค์ความรู้พื้ นฐาน และองค์ความรู้ที่จะไปต่อยอดสู่
การสร้ า งนวั ต กรรม และวิ ส าหกิ จ และผู้ ป ระกอบการ ( entrepreneur) ได้ ผ ลั ก ดั น ด้ า นงานวิ จั ย ของ
นั ก ศึ ก ษา รวมถึ ง 21th Century skills ตลอดจนการผลั ก ดั น ให้ ทุ ก หลั ก สู ต รมี การเพิ่ ม ศั ก ยภาพ และ
มาตรฐานหลักสูตรในระดับสูง ( Curriculum division) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบในการทางาน และรับผิดชอบต่อสังคม

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 (21st Century skills) โดย
มุ่งเน้นทักษะการใช้และจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) การค้นคว้า ไฝ่รู้ มุ่งพัฒนา และทักษะ
ด้านการคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ (Critical thinking & Creation)
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดมุมมอง และขีดความสามารถในการเป็น พลเมืองโลก
(Global Perspective & Capability) ยอมรั บ ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม มี มุ ม มอง และ
ความสามารถสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก (Global perspective) มีภาวะผู้นาและการทางาน
เป็นทีม (Leadership & Teamwork)
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แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารการเปลี่ยนแปลง
- ด้านบุคลากร ต้องมีการพัฒนาทักษะการให้ความรู้แบบใหม่กับคณาจารย์ เป็นรูปแบบการสอน
ให้นักศึกษาเกิดความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเกิดความคิดสร้างสรรค์มากกว่าการ
บรรยายอย่างเดียว
- ด้านโครงสร้างหน่วยงานและการบริหารจัดการ
1) มีหน่วยบริหารจัดการในฝ่ายการศึกษาเพื่อผลักดัน และติดตาม ให้เกิดการเรียนรู้แบบออนไลน์
โดยร่ วมมื อกั บ ฝ่ ายดิ จิ ทั ลในการพั ฒ นา Platform ต่ าง ๆ ในการสนั บสนุ น การเรี ย นรู้ แ บบ
ออนไลน์ และรูปแบบอื่นๆโดยใช้ Disruptive technologies
2) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินผลการเรียนการสอนที่เน้นการสอบจากการท่องจา เป็นการประเมิน
ทักษะและผลงาน โดยสร้างความเชื่อมโยงของกิจกรรมนักศึกษาจากฝ่ายพัฒนานักศึกษากับ
การเรีย นรู้ในวิชาศึกษาทั่วไป โดยกิจกรรมที่ส ร้างสรรค์ของฝ่ายพัฒ นานักศึกษา สามารถ
นามาเป็นส่วนหนึ่งหรือเครดิตในวิชาศึกษาทั่วไป
3) เชื่อมโยงนโยบายของฝ่ายการศึกษาลงสู่ทุกคณะ และส่วนงาน รวมถึงบัณฑิตศึกษาที่กากับ
โดยบัณฑิตวิทยาลัย
4) เชื่อมโยงการทางานร่วมกับฝ่ายการต่างประเทศ ฝ่ายดิจิทัล ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ไปสู่ความ
เป็นเลิศของการเรียนการสอน
5) ปรับระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางต่างๆ ในการพัฒนาให้เกิดระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ด้านสิ่งสนับสนุน
1) การสนั บ สนุ น จากฝ่ า ยดิ จิ ทั ล ให้ มี ห น่ ว ยผลิ ต สื่ อ การเรี ย นออนไลน์ (Online learning
production house) ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ในการผลิตสื่อที่มีคุณภาพ และมีบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบบทเรียน (Instructional design) โดยฝ่ายการศึกษาจะ
ประสานกับคณะ และส่วนงานให้มีการสร้างบทเรียน
2) สร้ างสภาพแวดล้ อมด้ านการเรี ยนรู้ ให้ นั กศึ กษาสามารถพั ฒ นาทั กษะด้ านดิ จิ ทั ลได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ เช่น High speed internet
3) มีระบบบริหารจัดการเรียนผ่านระบบออนไลน์ (Learning management system) เป็นต้น
4) มีระบบการรับเข้านักศึกษาที่มีศักยภาพ ทั้งในและต่างประเทศ
5) มีระบบการจัดแบ่งกลุ่มคุณภาพของหลักสูตร (Curriculum division)
6) มีระบบการสนับสนุนนั กศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม ตลอดจนระบบเรียนรู้นอกห้องเรียน (Soft skills training)
7) มีระบบทะเบียนนักศึกษาที่พัฒนารองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเก็บเครดิตสะสม
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กลยุทธ์/เป้าหมาย
กลยุทธ์ (Strategies)
1. พัฒนาหลักสูตรสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (Learning paradigm)
2. การจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education)
3. การพัฒนาหลักสูตรใหม่ (New Curriculum) เพื่อสร้างอาชีพใหม่
ตามความต้องการของสังคม
4. การจัดตั้งระบบการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ที่รองรับการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบดิจิทัล (KKU Academy)
5. พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาให้ ส ามารถสร้ า งผลงานวิ จั ย
และนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง
6. พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 (21st Century
skills)
7. ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดมุมมอง และขีดความสามารถในการเป็น
พลเมืองโลก (Global Perspective & Capability)

เป้าหมาย (Goals)

การจัดการศึกษาเพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถใน
การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ สามารถสร้าง
เทคโนโลยี และเป็นผู้นาในการพัฒนาสังคม

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความพร้อมในการ
เป็นพลเมืองโลก (Global Citizen)

ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ (กลยุทธ์ที่ 1-3) ฝ่ายการต่างประเทศ (กลยุทธ์ที่ 4)
ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา (กลยุทธ์ที่ 5) ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (กลยุทธ์ที่ 6 - 7)
ผู้รับผิดชอบร่วม : ฝ่ายดิจิทัล
แผนงาน/โครงการ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (Learning paradigm)
แผนงาน/โครงการ

1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน
ตามกระบวนทัศน์ใหม่
2. โครงการพัฒนาอาจารย์ให้มี
ความรู้และทักษะด้านการ
จัดการเรียนและการสอน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ตามกระบวนทัศน์ใหม่ (KKU
Initiative for Learning and
Teaching (KKUILT)
3. แก้ไขกฎ ระเบียบและ
ปรับเปลี่ยนวิธกี ารวัดและ
ประเมินผล เพื่อรองรับการจัด
การศึกษารูปแบบใหม่
4. การจัดตั้ง Credit Bank
5. การจัดตั้ง Production
House Units

ผลลัพธ์
(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target)
2563
(ผล)

2564

2565

2566

OKR-01 จานวน
หลักสูตรที่มีการจัด
กระบวนการเรียนรู้
ตามกระบวนทัศน์
ใหม่

6

12

25

50

OKR-02 จานวน
Production House

2

4

6

9

Tiers &
Deploy

ผู้รับผิดชอบ

1/ส่วนงาน
ระดับคณะ
วิทยาลัย
สานัก

- ฝ่ายการศึกษา
และบริการ
วิชาการ
- ฝ่ายการ
ต่างประเทศ
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กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education)
แผนงาน/โครงการ

1. พัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ตลอดชีวิตทั้งที่ไม่ให้ปริญญา
(Non-Degree) และที่สามารถ
เก็บหน่วยกิตมารับปริญญาใน
ภายหลัง
2. การจัดตั้ง Credit Bank

ผลลัพธ์
(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target)
2563
(ผล)

2564

2565

2566

OKR-03 จานวน
หลักูตรการศึ
สู
กษา
ตลอดชีวิต

9

12

15

20

OKR-04 จานวน
ผู้ใช้บริการใน
โครงการจัดตั้งระบบ
คลังหน่วยกิต
(Credit Bank) (คน)

451

500

1,500

3,000

Tiers &
Deploy

ผู้รับผิดชอบ

1/ส่วนงาน
ระดับคณะ
วิทยาลัย
สานัก

- ฝ่ายการศึกษา
และบริการ
วิชาการ

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรใหม่ (New Curriculum) เพื่อสร้างอาชีพใหม่ตามความต้องการของสังคม
แผนงาน/โครงการ

1. ส่งเสริมให้มีโครงการพัฒนา
หลักสูตรใหม่ที่มหาวิทยาลัย
จะเปิดสอนโดยพิจารณาจาก
ความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย
โอกาส และความต้องการของ
ประเทศ เช่น
(1) สร้างหลักสูตร Culinary
Science
(2) สร้างหลักูตร
สู AI in
Healthcare
(3) สร้างหลักสูตร Education
for AI
(4) สร้างหลักสูตรการศึกษา
เกี่ยวกับผู้สูงอายุ
(Gerontology)

ผลลัพธ์
(Key Result)

OKR-05 จานวน
หลักสูตรใหม่ตาม
ความต้องการของ
สังคม (สะสม)

ค่าเป้าหมาย (Target)
2563
(ผล)

2564

2565

2566

8

10

12

15

Tiers &
Deploy

ผู้รับผิดชอบ

1/ส่วนงาน
ระดับคณะ
วิทยาลัย
สานัก

- ฝ่ายการศึกษา
และบริการ
วิชาการ

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 35

กลยุทธ์ที่ 4 การจัดตั้งระบบการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่รองรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ดิจิทัล (KKU Academy)
แผนงาน/โครงการ

1. การจัดตั้งหน่วยงาน KKU
Academy เป็นหน่วยงาน
สนับสนุนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
2. การเตรียมสถานที่ ครุภัณฑ์
และบุคลากรใน KKU
Academy
3. การจัดทาหลักสูตรของ KKU
Academy

ผลลัพธ์
(Key Result)

OKR-06 จานวน
หลักสูตรใน KKU
Academy

ค่าเป้าหมาย (Target)
2563
(ผล)

2564

2565

2566

-

-

1

2

Tiers &
Deploy

ผู้รับผิดชอบ

1/ส่วนงาน
ระดับคณะ
วิทยาลัย
สานัก

- ฝ่ายการ
ต่างประเทศ
- ฝ่ายการศึกษา
และบริการ
วิชาการ
-ฝ่ายดิจิทัล

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สามารถสร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง
แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์
(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target)
2563
(ผล)

2564

2565

2566

1. มีระบบสนับสนุนทั้งทุน
อุปกรณ์ และห้องปฏิบัตกิ าร
ตลอดจนแหล่งเรียนรู้

OKR-07 ร้อยละของ
นักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาที่ได้รับทุน
สนับสนุนจากภายนอก
ที่สอดคล้องกับโจทย์
การพัฒาประเทศ

9.90

10

15

20

2. พัฒนาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพหรือ
ศักยภาพสูงที่ตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศ

OKR-08 ร้อยละ
หลักสูตรที่มีคุณภาพ
หรือศักยภาพสูงใน
การพัฒนาตาม
เป้าหมายของประเทศ

13.52

10

20

25

3. มีหลักสูตร soft skill training
ซึ่งเป็น extra curriculum
เพื่อการพัฒนานักศึกษา

OKR-09 ร้อยละของ
นักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาได้ผ่านการอบรม
Soft skill มากขึ้น

11.63

15

25

30

4. พัฒนาระบบการรับนักศึกษาที่
มีศักยภาพทั้งในและ
ต่างประเทศ (Active
recruitment)

OKR-10 ร้อยละของ
นักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาต่างชาติและ
นักศึกษาไทยที่มี
ศักยภาพสูงเพิ่มขึ้น

10.60

10

15

15

Tiers &
Deploy

ผู้รับผิดชอบ

1/ส่วนงาน
ระดับคณะ
วิทยาลัย
สานัก

- ฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา
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กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 (21st Century skills)
แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์
(Key Result)

1. ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาให้มี OKR-11 ร้อยละของ
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 นักศึกษาทีม่ ีทักษะที่
จาเป็นในศตวรรษที่
21

ค่าเป้าหมาย (Target)
2563
(ผล)

2564

2565

2566

-

-

50

60

Tiers &
Deploy

ผู้รับผิดชอบ

2/ส่วนงาน
ระดับคณะ
วิทยาลัย
สานัก

- ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดมุมมอง และขีดความสามารถในการเป็นพลเมืองโลก (Global
Perspective & Capability)
แผนงาน/โครงการ

1. กิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นา
การติดตามและรู้เท่าทัน
ข่าวสารและความเป็นไปของ
โลกเพื่อการพัฒนา
2. ส่งเสริมการเปิดโลกทัศน์สู่
ความเป็นสากล

ผลลัพธ์
(Key Result)

OKR-12 จานวน
นักศึกษา มข. ที่ทา
กิจกรรมร่วมกับ
นักศึกษาต่างชาติ
หรือสถาบัน
ต่างประเทศ

ค่าเป้าหมาย (Target)
2563
(ผล)

2564

2565

2566

-

-

1,000

1,200

Tiers &
Deploy

ผู้รับผิดชอบ

2/ส่วนงาน
ระดับคณะ
วิทยาลัย
สานัก

- ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์
- ฝ่ายการ
ต่างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนการทางานวิจัย
(Research Transformation)
ปรับเปลี่ยนจากการทางานวิจัยตามความสนใจของนักวิจัย (Supply side) เป็นการทาวิจัยตาม
ความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์หรือตามปัญหาของประเทศ (Demand side) ปรับเปลี่ยนจากการทาวิจัย
เป็ น กลุ่ ม หรื อ โครงการเดี่ ย ว (Single project) เป็ น การท างานวิ จั ย เป็ น ที ม (Research program /
Research clusters) เกิ ดเครื อ ข่ า ยร่ ว ม วิ จั ย ต่ า งป ระเท ศ (International collaboration) แล ะ
ภาคอุตสาหกรรม (Industrial collaboration) เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง (High performance
research) และตอบโจทย์ใหญ่ที่มีผลกระทบสูง (High impact research) ปรับเปลี่ยนเป้าหมายการทา
วิจั ย ให้ ไกลกว่าการตี พิ ม พ์ มี การพั ฒ นาต่อ ยอดผลงานวิจัยไปสู่ การน าไปใช้จ ริง เกิ ดผลิ ต ภั ณ ฑ์ หรือ
นวัตกรรม ที่สร้างมูลค่า (Translation research) และสอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านวิจัยของ
ประเทศ ที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัฒกรรม ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับ
ประเทศอื่น เพื่อยกระดับรายได้ของประชากรให้หลุดพ้นจากประเทศกับดักรายได้ปานกลาง
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กลยุทธ์ที่ 1 ลงทุนสร้างแพลตฟอร์มการวิจัยใหม่ (Invest New Research Infrastructure
Platform) ที่ เ ป็ น ทิ ศ ทางและความต้ อ งการของกระแสโลก เช่ น Canabis solution platform,
Multiomics platform, Functional food and food safety platform, and Precision medicine
platform ทางานในรูปแบบของ "จตุรภาคี" (Quadruple helix) ร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน ชุมชน
สังคม มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และเครือข่ายต่างประเทศ เชี่ยวชาญ เพื่อเลือกรับพัฒนาต่อยอด และ
ปรับใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยี ที่นักวิจัยในมหาวิทยาลัยฯ มีให้เหมาะสม กับบริบทของไทย สู่การสร้าง
ผลิตภัณ ฑ์ และนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูง ก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ ที่ทางานวิจัยเป็นทีมและทางานต่อเนื่อง
(Research programs/Research clusters) ทาให้เกิดงานวิจัยบูรณาการข้ามศาสตร์ (Multidisplinary
research) เกิ ด เครื อ ข่ ายร่ ว มวิจั ย กั บ ต่ างประเทศ และกั บ ภาคอุ ตสาหกรรม ท าให้ ได้ ผ ลงานวิจัย ที่ มี
คุณภาพสูงตอบโจทย์ปัญหาใหญ่ของประเทศที่มีผลกระทบสูง เกิดนวัตกรรมวิจัยที่สร้างมูลค่า เกิดการ
พัฒนาและสร้างนักวิจัยที่มีสมรรถนะสูงเฉพาะด้านตามความเข้มแข็งและเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ให้แก่ประเทศ ได้แก่ คลัสเตอร์ Smart agriculture, Food & Fuctional food, Genetics resources
utilization, Biobase energy and materials, Environment challenges management, Cancer
and Tropical diseases, NCD (Non-communicable disease), Precision medicine, Adaptive
society and community, Local art & culture, แล ะ AI (Artificial Intelligent) / Robotic for
wellness and health care
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างระบบนิเวศของการวิจัย (Research Ecosystem) โดยมีศูนย์ความร่วมมือด้าน
การวิจั ยที่มีครุภั ณฑ์ และเครื่ องมือ ที่พร้อมตอบโจทย์ปั ญหาของภาคเอกชนเบ็ ดเสร็จในที่เดียว ได้แก่
Research complex, KKU Research solution center และ Accrediation Research Center รวมทั้ งการ
ปรับโครงสร้างของ 2 สถาบันวิจัยที่มีอยู่ (Restructure Research Institute) เป็น สถาบันวิจัยเพื่อความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม และ สถาบันวิจัยเพื่อความมั่นคงด้านน้า พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อ
การแก้ปัญหาสาคัญของภูมิภาคอีสาน สู่การสร้างความเข้มแข็งและลดปัญหาความเหลื่อมล้าในทุกมิติ โดยการ
สร้ างเครื อข่ายความร่ วมมื อกั บภาคธุรกิ จและอุ ตสาหกรรม (Partnership in business solutions) รวมถึ ง
องค์กรที่ไม่แสวงหากาไร (Non-profit organization) ในลักษณะของวิสาหกิจชุมชน (Social enterprise)
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กลยุทธ์ ที่ 4 สร้างระบบนิเวศสาหรับ การสร้างนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) การ
ส่งเสริม นักศึกษา นักวิจัย ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้มี ความเป็นนักนวัตกร และความเป็น
ผู้ ป ระกอบการ (Innovator and entrepreneurship process) อย่ า งเป็ น ระบบ เช่ น การอบรมเชิ ง
ปฏิ บั ติ การ Design & idea thinking to Innovation, innovation for commercialization, business model,
canvas model การสนับสนุนเครื่องมือ การสนับสนุนการทดลองธุรกิจ การสนับสนุนทุนและการขอทุน
ตามความต้ อ งการของผู้ ให้ ทุ น และลู ก ค้ า เช่ น healthcare, Agriculture & food, BCG การจั ด ตั้ ง
Innovation center เพื่อสอดรับกับความต้องการของอุตสาหกรรมประเทศ และการสร้าง Industrial
park เช่น อุตสาหกรรมแบตเตอรี่
กลยุ ท ธ์ ที่ 5 เพิ่ ม จ านวนผู้ ป ระกอบการ หรื อ ลงทุ น หรื อ ร่ ว มลงทุ น (Startup/venture
capital) ในองค์ความรู้ เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ วิจัยและนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านระบบ
บริหารจัดการธุรกิจนวัตรรมเชิงพาณิชย์ (Business Innovation unit)

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารการเปลี่ยนแปลง
- ด้านบุคลากร วางแนวทางในการสร้างนักวิจัยอย่างเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการทางาน
เป็นทีม เพื่อให้สามารถสร้างผลงานวิจัยทั้งในระดับนานาชาติ และการสร้างนิเวศนวัตกรรมอย่างเป็น
ระบบให้นักศึกษาและนักวิจัยมีความเป็นนักนวัตกร และความเป็นผู้ประกอบการ (Innovator and
entrepreneurship) นาไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
- ด้ า นโครงสร้ า งหน่ วยงานและการบริ ห ารจั ด การ 1) ปรับ ปรุ งกฎระเบี ย บเพื่ อ ส่ งเสริม การผลิ ต
ผลงานวิจัย 2) สร้างระบบสนับสนุนในด้านต่าง ๆ (Researchers Focus and Facilities Support)
และปรับโครงสร้างหน่วยงานและการบริหารจัดการงานวิจัยให้สอดคล้องกับทิศทางของการวิจัย 3)
ยกระดับศูนย์วิจัยต่าง ๆ ให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ (Research program) เพื่อให้สามารถตอบ
โจทย์ใหญ่ที่มีผลกระทบ (Impact) สูงได้ 4) เน้นงานวิจัยระหว่างสาขา (Interdisciplinary Research)
ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง (High Quality) และเป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ สากล (International Recognition)
ตลอดจนการกระตุ้นการพัฒนานวัตกรรมจากศูนย์นวัตกรรม (Innovation center)
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- ด้ านสิ่ งสนั บสนุ น สนั บสนุ นเงินทุ นให้ เพี ยงพอในการพั ฒ นานั กวิจั ย การสร้ างผลงานวิ จั ย การสร้ าง
เครือข่ายระดับ ชาติ และนานาชาติ รวมถึงการเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ เน้นการสร้าง
งานวิจัยแบบระหว่างสาขา ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และโครงการวิจัยขนาดใหญ่ (Research program)
วางระบบการนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งการเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ และนวัตกรรม โดยการบริหาร
จัดการนวัตกรรมผ่านหน่วยบริหารจัดการธุรกิจนวัตกรรม (Business Innovation unit) และการสร้างนิคม
อุตสาหกรรม (Industrial park)
กลยุทธ์/เป้าหมาย
กลยุทธ์ (Strategies)

เป้าหมาย (Goals)

1. ลงทุ น สร้ า งแพลตฟ อร์ ม การวิ จั ย ให ม่ (Invest New
Research Infrastructure Platform)
งานวิจัยมุ่งเป้าที่มีขนาดใหญ่ มีการบูรณาการ มีผลกระทบ
2. สนับสนุนให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ทางานวิจัยเป็นทีม สูงต่อสังคม และต่อยอดสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรม
และทางานต่อเนื่อง (Research programs/clusters)
ทีม่ ีมูลค่า
3. สร้างระบบนิเวศของการวิจัย (Research Ecosystem)
4. สร้างระบบนิเวศสาหรับการสร้างนวัตกรรม (Innovation
(Ecosystem )
นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม
5. เพิ่ ม จ านวนผู้ ป ระกอบการ หรื อ ลงทุ น หรื อ ร่ ว มลงทุ น
(startup/ venture capital)

ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา (กลยุทธ์ที่ 1 – 3)
ผู้รับผิดชอบร่วม : ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ (กลยุทธ์ที่ 4 - 5)
แผนงาน/โครงการ
กลยุทธ์ที่ 1 ลงทุนสร้างแพลตฟอร์มการวิจัยใหม่ (Invest New Research Infrastructure Platform)
แผนงาน/โครงการ

1. การสร้างแพลทฟอร์มวิจัย
ใหม่รองรับความต้องการ
วิจัยชั้นสูงของหน่วยงาน
ภายนอกและส่งเสริมการ
ทางานในลักษณะจัตุรภาคี

ผลลัพธ์
(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target)
2563
(ผล)

2564

2565

2566

OKR-13 จานวนแพลท
ฟอร์มการวิจัยใหม่ที่เป็น
ทิศทางและความต้องการ
ของกระแสโลก

-

-

2

4

OKR-14 จานวนเงินทุน
วิจัยหรือร่วมลงทุนใน
การพัฒนาวิจัยในแพลท
ฟอร์มใหม่(ล้านบาท)

-

-

50

100

Tiers &
Deploy

ผู้รับผิดชอบ

2/ส่วน - ฝ่ายวิจยั และ
งานระดับ บัณฑิตศึกษา
คณะ
วิทยาลัย
สานัก
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กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ทางานวิจัยเป็นทีมและทางานต่อเนื่อง (Research
programe /Clusters)
แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์
(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target)
2563
(ผล)

2564

2565

2566

30

45

70

100

0.60

0.80

1.00

1.55

2. การเพิ่มศักยภาพนักวิจัย
ด้านการตีพิมพ์ของ
มหาวิทยาลัย

OKR-17 สัดส่วนบทความ 0.93
วิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
ระดับนานาชาติ ในวารสาร
ที่อยู่ในฐานข้อมูล
Scopus/ISI web of
science ต่อจานวนอาจารย์
ประจา

0.95

1.0

1.1

3. พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อ
ยกระดับผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพและผลกระทบสูง

OKR-18 ร้อยละของ
บทความวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
ในฐานข้อมูล Scopus/ISI
ที่อยู่ใน Quartile 1

30.1

34

38

40

4. เพิ่มจานวนนักศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาและ
นักวิจยั หลังปริญญาเอก

OKR-19 จานวนนักวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาและ
นักวิจยั หลังปริญญาเอก

4,000

4,200

4,500

4,800

1. สนับสนุนให้นักวิจยั รวมกลุ่ม OKR-15 จานวน
เป็นทีมวิจัย (Research
โครงการวิจัยในรูปแบบ
program/clusters)
แผนบูรณาการวิจัย
Research
program/clusters
(สะสม)
OKR-16 จานวน
งบประมาณด้านการวิจัย
(พันล้านบาท)

Tiers &
Deploy

ผู้รับผิดชอบ

1/ส่วน - ฝ่ายวิจยั และ
งานระดับ บัณฑิตศึกษา
คณะ
วิทยาลัย
สานัก

2/ส่วน
งานระดับ
คณะ
วิทยาลัย
สานัก
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กลยุทธ์ที่ 3 สร้างระบบนิเวศของการวิจัย (Research Ecosystem)
แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์
(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target)
2563
(ผล)

2564

2565

2566

1. ปรับโครงสร้างของสถาบันวิจัย
(Restructor Research
Institute) เช่น สถาบันวิจัยเพื่อ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคมสถาบันวิจัยเพื่อความ
มั่นคงด้านน้า พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

OKR-20 จานวน
โครงการความร่วมมือ
ด้านการวิจัยกับ
หน่วยงานภายนอก

-

2

5

10

2. จัดตั้งศูนย์บริการด้านการวิจยั
ที่มีครุภัณฑ์และเครื่องมือที่
พร้อมตอบโจทย์ปัญหาของ
ภาคเอกชนแบบเบ็ดเสร็จ
(Research complex, KKU
Research solution center,
Research accreditation
Center)

OKR-21 จานวนชุมชน
และภาคเอกชนที่ใช้
ประโยชน์จากงานวิจัย
หรือบริการวิชาการด้าน
การวิจยั

-

2

5

10

Tiers &
Deploy

ผู้รับผิดชอบ

2/ส่วน - ฝ่ายวิจยั และ
งานระดับ บัณฑิตศึกษา
คณะ
วิทยาลัย
สานัก

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างระบบนิเวศสาหรับการสร้างนวัตกรรม (Innovation Ecosystem)
แผนงาน/โครงการ

1. การส่งเสริม นักศึกษา นักวิจัย
ตลอดจนบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ให้มีความเป็น
นักนวัตกร และความเป็น
ผู้ประกอบการ (Innovator
and entrepreneurship
process) และสร้างหรือ
พัฒนานวัตกรรมอย่างเป็น
ระบบ
2. จัดตั้ง KKU healthcare
Innovation center
3. การจัดตั้ง KKU Industrial
park (อุตสาหกรรมแบตเตอรี่

ผลลัพธ์
(Key Result)

OKR-22 จานวน
ทรัพย์สินทางปัญญาที่มี
การ licensing โดย
ผู้ประกอบการ
(โครงการที่ active)

ค่าเป้าหมาย (Target)
2563
(ผล)

2564

2565

2566

62

49

52

53

Tiers &
Deploy

ผู้รับผิดชอบ

2/ส่วนงาน
ระดับคณะ
วิทยาลัย
สานัก

- ฝ่ายนวัตกรรม
และวิสาหกิจ
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แผนงาน/โครงการ

4. จัดตั้งหน่วยบริหารจัดการ
นวัตกรรม (Innovation
Business management
unit) เพื่อดาเนินการ
สนับสนุนการบริหารจัดการ
นวัตกรรม อาทิเช่น
- ทา feasibility study,
research market,
business plan
- ลงทุนหรือร่วมลงทุน
- การจัดตั้งบริษัท
- การจัดการด้านการผลิต
และการตลาด เพื่อตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้า
- จัดทาระบบการบริหารงาน
ของหน่วยงานวิสาหกิจเชิง
รุกให้เกิดความคล่องตัวและ
สามารถพึ่งพาตนเองได้

ผลลัพธ์
(Key Result)

OKR-23 รายได้ที่เกิด
จากทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรือวิสาหกิจ
หรือ startupหรือ
บริษัทที่เกิดจากองค์
ความรู้ เทคโนโลย
และนวัตกรรม
(ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย (Target)
2563
(ผล)

2564

2565

2566

-

-

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
5

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
5

Tiers &
Deploy

ผู้รับผิดชอบ

2/ส่วนงาน
ระดับคณะ
วิทยาลัย
สานัก

- ฝ่ายนวัตกรรม
และวิสาหกิจ
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กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มจานวนผู้ประกอบการ หรือลงทุน หรือร่วมลงทุน (startup/ venture capital)
แผนงาน/โครงการ

1. การเพิ่มผู้ประกอบการ
หรือลงทุน หรือร่วมลงทุน
(startup/ venture
capital) ในองค์ความรู้
เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ วิจัย
และนวัตกรรมของ มข. ผ่าน
ระบบบริหารจัดการธุรกิจ
นวัตรรม อาทิ เช่น
- ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ผลงานเชิงรุก
- การลงทุนหรือร่วมทุน
หรือ startup ด้าน
Healthcare
Agriculture & food,
Green and
sustainable energy

ผลลัพธ์
(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target)
2563
(ผล)

2564

2565

2566

OKR-24 จานวน
Start up ที่ใช้
เทคโนโลยี
และองค์ความรู้ มข.
(start up)

14

10

10

12

OKR-25 จานวนการ
ลงทุนหรือร่วมทุนหรือ
ตั้งบริษัทที่ใช้เทคโนโลยี
องค์ความรู้ ทรัพย์สิน
ทางปัญญาของ
มหาวิทยาลัย (บริษัท)

1

2

2

2

Tiers &
Deploy

ผู้รับผิดชอบ

2/ส่วนงาน
ระดับคณะ
วิทยาลัย
สานัก

- ฝ่ายนวัตกรรม
และวิสาหกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
(Human Resource Management Transformation)
ทรั พ ยากรบุ ค คลเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ สุ ด ในการขั บ เคลื่ อ นมหาวิ ท ยาลั ย ไปสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ
การปรับ เปลี่ยนให้ พร้อมรับ ความเปลี่ยนแปลงจึงจาเป็นต้องมีการบริห ารจัดการที่ทาให้บุคลากรมีขีด
ความสามารถในการทางานต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้น และมีความสุขในการทางานภายใต้ส ภาวการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงรอบด้าน โดยดาเนินการผ่านกลยุทธ์หลัก ดังต่อไปนี้
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 วางระบบบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลที่ เ อื้ อ ต่ อ การสร้ า งผลงาน ด าเนิ น การ
โดย 1) สร้างระบบค่าตอบแทนที่ แข่งขันได้กับสถาบัน อื่น เพื่อให้ ส ามารถดึงดูดคนเก่งให้ มาทางานที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ 2) ปรับปรุงเส้ นทางความก้าวหน้า (Career Path) และการประเมินผลตาม
ความถนัดที่สมดุลและครบถ้วนทั้งด้านการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ 3) มีระบบการ
จ้างเพื่อการบรรลุความสาเร็จตามยุทธศาสตร์
กลยุ ท ธ์ ที่ 2 ยกระดั บ ขี ด ความสามารถในการท างานของบุ ค ลากร โดยพั ฒ นาทั กษะของ
บุคลากรให้พร้อมสาหรับการทางานในอนาคต (Future skill Development) โดยเฉพาะด้าน Digital
Literacy and Skills) การทางานเป็นเครือข่าย (Networking) มีการสรรหาคณาจารย์และบุคลากรที่มี
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ความสามารถพิ เศษ (Talent) เพื่ อให้ มหาวิทยาลั ยมี ความพร้อมรับการเปลี่ ยนแปลง (Ready to Change)
พัฒนาประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มผลิตภาพของบุคลากร
กลยุ ท ธ์ ที่ 3 สร้ า งระบบการจ้า งงานที่ ห ลากหลายและยื ดหยุ่น (Flexible Employment
System) เพื่ อ ให้ ส ามารถสรรหาบุ ค ลากรตามความต้ อ งการของมหาวิ ท ยาลั ย ได้ ม ากขึ้ น ท าให้
มหาวิทยาลัยไม่มีข้อจากัดในการจ้างบุคลากรที่จะมาผลักดันยุทธศาสตร์ให้สาเร็จ

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารการเปลี่ยนแปลง
- ด้ า นบุ ค ลากร พั ฒ นาขี ด ความสามารถในการท างานของบุ ค ลากรให้ มี ทั ก ษะที่ ห ลากหลาย
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
- ด้ า นโครงสร้ า งหน่ ว ยงานและการบริ ห ารจั ด การ มี ห น้ าที่ ในการรั บ ผิ ด ชอบในการพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคลให้มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดหา
ที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทางานภาคเอกชนเข้าร่วมในการวางแผนงาน
- ด้านสิ่งสนับสนุน นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริ หารจัดการด้านบุคลากรให้ครบ 100%
ของงานประจา
กลยุทธ์/เป้าหมาย
กลยุทธ์ (Strategies)

เป้าหมาย (Goals)

1. วางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอื้อต่อการสร้างผลงาน
2. ยกระดับขีดความสามารถในการทางานของบุคลากร
3. สร้างระบบการจ้างงานที่หลากหลายและยืดหยุ่น (Flexible
Employment System)

มีบุคลากร และระบบบริหารบุคลากรที่สนับสนุน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และสร้าง
ความยั่งยืน

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้รับผิดชอบร่วม : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
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แผนงาน/โครงการ
กลยุทธ์ที่ 1 วางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอื้อต่อการสร้างผลงาน
แผนงาน/โครงการ

1. มีระบบส่งเสริมความ
ก้าวหน้าตามความถนัด
2. มีกระบวนการสรรหาผู้มี
ศักยภาพพิเศษ (Talent
Management)

ผลลัพธ์
(Key Result)

OKR-26 ร้อยละของ
อาจารย์ที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ค่าเป้าหมาย (Target)
2563
(ผล)

2564

2565

2566

61

61

63

64

Tiers &
Deploy

ผู้รับผิดชอบ

3/ส่วน - ฝ่ายทรัพยากร
งานระดับ บุคคล
คณะ
วิทยาลัย
สานัก

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการทางานของบุคลากร
แผนงาน/โครงการ

1. พัฒนาทักษะของบุคลากรให้
มีความพร้อมสาหรับการ
ทางานในอนาคต (Future
skill Development)
2. พัฒนาระบบและ
กระบวนการทางานเพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพของบุคลากร
3. การจัดการความรู้และการ
เรียนรู้ขององค์กร

ผลลัพธ์
(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target)
2563
(ผล

2564

2565

2566

OKR-27 ร้อยละระดับ
ทักษะด้านสารสนเทศ
ของบุคลากร

75.72

55

60

65

OKR-28 ผลิตภาพของ
บุคลากร (เงินรายได้)
(ลบ./คน)

1.04

1.04

1.04

1.10

OKR-29 ร้อยละของ
รายจ่ายด้าน บุคลากรต่อ
งบรายจ่ายทั้งหมด

30.20

30.2

30.1

30.0

Tiers &
Deploy

ผู้รับผิดชอบ

3/ส่วนงาน
ระดับคณะ
วิทยาลัย
สานัก

- ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างระบบการจ้างงานที่หลากหลายและยืดหยุ่น (Flexible Employment System)
แผนงาน/โครงการ

1. สร้างระบบการจ้างงานที่
หลากหลาย เพือ่ สนับสนุน
การขับเคลื่อนกลยุทธ์

ผลลัพธ์
(Key Result)

OKR-30 ร้อยละของ
บุคลากรที่มีระบบการ
จ้างแบบใหม่

ค่าเป้าหมาย (Target)
2563
(ผล)

2564

2565

2566

-

-

3

5

Tiers &
Deploy

ผู้รับผิดชอบ

3/ส่วนงาน
ระดับคณะ
วิทยาลัย
สานัก

- ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ
(Academic Service Transformation)
ยุทธศาสตร์นี้เพื่อส่งเสริมการบริการวิชาการสู่สังคมของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาตาม
บทบาทหน้าที่ “การอุทิศเพื่อชุมชนและสังคม” ด้วยการเน้น “การบริการวิชาการด้วยการสร้างคุณค่าร่วม
(Creating Shared Value : CSV)” โดยปลูกฝังและยกระดับจิตสานึกในการรับใช้ปวงชนในหมู่ประชาคม
มหาวิ ท ยาลั ย และความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจของประชาคมในการให้ บ ริ ก ารสั ง คม ใช้ ค วามเข้ ม แข็ ง ของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนพลังความมุ่งมั่นและความเชี่ยวชาญของบุคลากรและนักศึกษา ในการสร้างให้เกิด
คุณค่าร่วมกับชุมชนระดับต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาและนาพาสังคม
รูปธรรมที่มุ่งหมายในประเด็นยุทธศาสตร์นี้ ได้แก่ ความสาเร็จในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนในระดับต่าง ๆ โดยที่ความสาเร็จนั้นเกิดจากการบูรณาการความร่วมมือของบุคลากร รวมทั้งการที่
บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการยกย่องและมีชื่อเสียงในฐานะผู้มีคุณูปการหรือมีบทบาทในการพัฒนา
ทั้งนี้การบรรลุจุดมุ่งหมายนี้ จะดาเนินการผ่านกลยุทธ์สาคัญ ได้แก่

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโครงการบริการวิชาการที่ เน้นการสร้างคุณค่าร่วมด้านเศรษฐกิจและสังคม
เช่น U2T บ้านโต้นโมเดล มข. แก้จน
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโครงการบริการวิชาการที่ใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG)
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แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง
- ด้านบุคลากร กระตุ้นจิตวิญญาณแห่งอุดมการณ์ “การอุทิศเพื่อสังคม” สร้างความรู้และความเข้าใจ
ในแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value : CSV) รวมทั้งผลักดันให้บุคลากรมีบทบาท
ในชุมชนทุกระดับเพิ่มมากขึ้น
- ด้านโครงสร้างหน่วยงานและการบริหารจัดการ ยกระดับขีดความสามารถของหน่วยงานบริการ
วิชาการที่ต้องทางานเชิงรุกในการเข้าหาความต้องการของชุมชนระดับต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนระเบียบ
ข้อบังคับตลอดจนกลไกการบริหารงานบุคคลให้เอื้อต่อการผลักดันให้บุคลากรและนักศึกษาทางาน
ด้านการให้บริการสังคมเพิ่มขึ้น
- ด้านสิ่งสนับสนุน นาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการยกระดับความสามารถในการบริการวิชาการสู่สังคม
กลยุทธ์/เป้าหมาย
กลยุทธ์ (Strategies)

เป้าหมาย (Goals)

1. สร้างโครงการบริการวิชาการที่เน้ นการสร้างคุณ ค่าร่วมด้าน
เศรษฐกิจและสังคม เช่น U2T บ้านโต้นโมเดล มข. แก้จน
การบริการวิชาการที่สร้างคุณค่าด้านเศรษฐกิจและ
2. การสร้ า งโครงการบริ ก ารวิ ช าการที่ ใ ช้ ค วามรู้ เทคโนโลยี สังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG)

ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ
ผู้รับผิดชอบร่วม : ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
แผนงาน/โครงการ
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโครงการบริการวิชาการที่เน้นการสร้างคุณค่าร่วมด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น U2T บ้านโต้นโมเดล มข. แก้จน
แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์
(Key Result)

1. โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้าง OKR-31 จานวน
คุณค่าด้านเศรษฐกิจสังคมแก่ชุมชน งบประมาณด้าน
บริการวิชาการ
(P/E) ล้านบาท

2563
(ผล)
142

ค่าเป้าหมาย (Target)
2564
2565
360

360

2566
360

Tiers &
Deploy

ผู้รับผิดชอบ

2/ส่วน
งานระดับ
คณะ
วิทยาลัย
สานัก

- ฝ่ายวิจยั และ
บัณฑิตศึกษา
- ฝ่ายการศึกษา
และบริการ
วิชาการ

กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโครงการบริการวิชาการที่ใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG)
แผนงาน/โครงการ

1. โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคมเพื่อความยั่งยืน
(Rebound Quality Growth
2022)

ผลลัพธ์
(Key Result)
OKR-32 จานวน
โครงการพัฒนา
ชุมชนและสังคม
เพื่อความยั่งยืน

(SDG)

2563
(ผล)
-

ค่าเป้าหมาย (Target)
2564
2565
-

3

2566
5

Tiers &
Deploy

ผู้รับผิดชอบ

2/ส่วน - ฝ่ายการศึกษา
งานระดับ และบริการ
คณะ
วิชาการ
วิทยาลัย
สานัก
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เสาหลักที่ 2 Ecological : ด้านการรักษาระบบนิเวศ
ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร (Management Transformation)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่าทางาน (Best Place to Work)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ (Great Place to Live)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ (Internationalization)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร
(Management Transformation)
เป้าหมายของการที่มหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยจึงควรใช้โอกาสนี้ในการวางรากฐานการบริหารองค์กรด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพ ปรับเปลี่ยน
กฎระเบียบให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (Strategic lead, Regulation follow) กระจายอานาจ
บริหาร (Centralized policy, Decentralized operation) นาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร
(Enterprise Resource Planning) มาใช้อ ย่างครอบคลุ ม ส่ง เสริม ให้เ กิด หน่ว ยธุร กิจ ใหม่ ๆ (New
Business Model) โดยอาศัย ความเข้ม แข็ง (Strength) และโอกาส (Opportunity) ของส่วนงาน เพื่อ
สร้างความเจริญเติบโต และความมั่นคงทางการเงิน โดยมีกลยุทธ์ด้านการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ
ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 วางระบบบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศทั่วทั้งองค์กร เน้นการกระจายอานาจ
(Excellence execution by Centralized policy, Decentralized operation) โด ย ก า ร น า
ระบบบริหารด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย (TQA for all) เน้นการให้ส่วน
งานสามารถบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดขั้นตอนการทางานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
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กลยุทธ์ที่ 2 มุ่งการขับเคลื่อนองค์กรเชิงกลยุทธ์และปรับปรุงกฏระเบียบที่ล้าสมัย (Strategic
lead, Regulation follow) ทั้งระเบียบการเงิน การคลัง และการพัสดุ
กลยุทธ์ที่ 3 นาระบบสารสนเทศมาใช้ให้ครอบคลุม (Digital and Automation process
management) ทุกกระบวนการทางานของระบบสนับสนุน โดยวางระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
องค์กร (Enterprise resource planning) เป็นระบบแกนหลัก และพัฒนาโปรแกรมประยุกต์มาเชื่อมต่อ
ให้สมบูรณ์
กลยุ ท ธ์ ที่ 4 บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ความยั่ ง ยื น (Efficiently asset
management) ทั้งทรัพย์สินที่เป็นอาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ งานวิจัย และสิทธิบัตร โดยส่งเสริมให้ส่วน
งานใช้ ค วามเข้ม แข็ ง (Strength) และโอกาส (Opportunity) ในการสร้างหน่ ว ยธุรกิ จ ใหม่ ๆ (New
business model)
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารการเปลี่ยนแปลง
- ด้านบุคลากร พัฒนาบุคลากรทั้งในส่วนกลางและส่วนงานให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ทักษะที่จาเป็นสาหรับระบบการบริหารสมัยใหม่
- ด้ า นโครงสร้า งและระบบการท างาน ปรับ ปรุงระบบและกระบวนการท างานให้ มี ป ระสิ ทธิภ าพ
ลดขั้นตอนที่ไม่จาเป็น เพิ่มระบบบริหารจัดการให้เป็นองค์กรแนวราบให้มากขึ้น
- ด้านสิ่งสนับสนุน นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ
กลยุทธ์/เป้าหมาย
กลยุทธ์ (Strategies)

เป้าหมาย (Goals)

1. วางระบบบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศทั่วทั้งองค์กร เน้น
ก า ร ก ร ะ จ า ย อ า น า จ (Excellence execution by
Centralized policy, Decentralized operation)
2. มุ่งการขับเคลื่อนองค์กรเชิงกลยุทธ์และปรับปรุงกฏระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีระบบบริหารจัดการองค์กร
ที่ล้าสมัย (Strategic lead, Regulation follow)
เทียบเคียงภาคเอกชน
3. น าระบบสารสนเทศมาใช้ ใ ห้ ค รอบคลุ ม (Digital and
Automation process management)
4. บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ความยั่ งยื น
(Efficiently asset management)

ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหาร
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แผนงาน/โครงการ
กลยุทธ์ที่ 1 วางระบบบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศทั่วทั้งองค์กร เน้นการกระจายอานาจ (Excellence
execution by Centralized policy, Decentralized operation)
แผนงาน/โครงการ

1. นาระบบบริการด้วยเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติมาใช้ทวั่ ทั้ง
มหาวิทยาลัย (TQA for all)

ผลลัพธ์
(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target)
2563 2564 2565 2566
(ผล)
OKR-33 ร้อยละของ 35
40
45
50
ส่วนงาน ที่มกี ารนา
เกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติมาใช้

Tiers &
Deploy
3/ส่วนงาน
ระดับคณะ
วิทยาลัย
สานัก

ผู้รับผิดชอบ

- ฝ่ายบริหาร

กลยุทธ์ที่ 2 มุ่งการขับเคลื่อนองค์กรเชิงกลยุทธ์และปรับปรุงกฏระเบียบที่ล้าสมัย (Strategic lead,
Regulation follow)
แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์
(Key Result)

1. มุ่งเน้นการขับเคลื่อนองค์กรเชิงกล
ยุทธ์ ลดกระบวนการทางาน
ประจาที่ไม่ใช่สมรรถนะหลัก

OKR-34 ร้อยละ
ความสาเร็จ ของ
การดาเนินการตาม
แผนกลยุทธ์
OKR-35 ร้อยละ
ของระเบียบที่ได้รับ
การทบทวน/
ปรับปรุง (สะสม)

2. ทบทวน ปรับปรุง กฎระเบียบให้
เอื้อต่อการทางานเพือ่ ให้ส่วนงาน
สามารถบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการ
ทางานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ค่าเป้าหมาย(Target)
2563 2564 2565 2566
(ผล)
89.79
86
89
91

-

-

30

60

Tiers &
Deploy

ผู้รับผิดชอบ

3/กอง
ยุทธศาสตร์

- ฝ่ายบริหาร

3/กองคลัง

- ฝ่ายบริหาร

กลยุทธ์ที่ 3 นาระบบสารสนเทศมาใช้ให้ครอบคลุม (Digital and Automation process management)
แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์
(Key Result)

1. วางระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการองค์กร ร่วมกับการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์

OKR-36 ความ
คืบหน้าการลง
ระบบ ERP

ค่าเป้าหมาย(Target)
2563 2564
2565 2566
(ผล)
TOR ประกวด เริ่มลง
แล้ว
ราคา
ระบบ เสร็จ

Tiers &
Deploy

ผู้รับผิดชอบ

3/กองคลัง

- ฝ่ายบริหาร

กลยุทธ์ที่ 4 บริหารสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความยั่งยืน (Efficiently asset management)
แผนงาน/โครงการ

1. สร้างกลไกในการสร้างรายได้จาก
สินทรัพย์ที่มีตัวตน และรูปแบบธุรกิจ
ใหม่ของมหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์
(Key Result)
OKR-37 ร้อยละ
ของรายได้ จาก
การบริหารจัดการ
ทรัพย์สินต่อรายได้
จากค่าธรรมเนียม
การศึกษา

2563
(ผล)
36.33

ค่าเป้าหมาย(Target)
2564 2565 2566
24

26

28

Tiers &
Deploy

ผู้รับผิดชอบ

3/ศูนย์
บริหาร
ทรัพย์สิน

- ฝ่ายบริหาร
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่าทางาน
(Best place to work)
ทาให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ทางานที่สนุกและท้าทายสาหรับผู้ที่ต้องการทางานเพื่อสร้างคุณค่าให้กับ
ตนเอง องค์กร และสังคม โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่พร้อมสาหรับการทางาน การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการจั ด การสวั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ การสร้ างความผู ก พั น กั บ บุ ค ลากรอย่ า งเป็ น ระบบ
และการจัดการความรู้และการเรียนรู้ขององค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 สร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ พ ร้ อ มส าหรั บ การท างาน (Good Workplace) โดย
1) จั ด หาอุ ป กรณ์ ให้ พ ร้ อมส าหรับ การท างานโดยเฉพาะคอมพิ ว เตอร์ และการเชื่อ มต่ ออิน เทอร์เน็ ต
ความเร็วสูง 2) มีเครื่องมือ ครุภัณฑ์ และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการทางาน ได้มาตรฐานตามหลัก
อาชีว อนามัย 3) มี ร ะบบความปลอดภั ย ในสถานที่ ท างาน เช่ น ระบบกล้ องวงจรปิ ด ระบบ Access
เข้าพื้นที่ทางาน
กลยุทธ์ ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิ ภาพระบบการจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ โดย 1) การ
บริหารจั ด การสวั ส ดิ ก ารและค่ า ตอบแทนให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 2) การ ส่ ง เสริ ม ความก้ า วหน้ า ใน
อาชี พ และ 3) การยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ โดย 1) การพัฒนาศักยภาพและ
เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร 2) การพัฒนาและส่งเสริมการสร้างผลงานทางวิชาการ และ 3) การส่งเสริม
ค่านิยมและจิตวิญญาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารการเปลี่ยนแปลง
- ด้า นโครงสร้า งหน่ว ยงานและการบริห ารจัด การ มีระบบบารุงรัก ษาอุปกรณ์ ครุภัณ ฑ์
และมีระบบโครงข่ายให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
- ด้านสิ่งสนับสนุน มีแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทางาน ที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์
มีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ มีระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองของบุคลากรผ่านออนไลน์
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กลยุทธ์/เป้าหมาย
กลยุทธ์ (Strategies)

เป้าหมาย (Goals)

1. การสร้างสภาพแวดล้อมที่พร้อมสาหรับการทางาน (Good
Workplace) ของบุคลากรทุกกลุม่
2. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์
3. การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ

บุคลากรได้ทางานในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น มีความ
ผูกพัน มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทางานครบถ้วน
และมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง

ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้รับผิดชอบร่วม : ฝ่ายดิจิทัล
แผนงาน/โครงการ
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่พร้อมสาหรับการทางาน (Good Workplace) ของบุคลากรทุกกลุ่ม
แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์
(Key Result)

1. จัดหาอุปกรณ์ให้พร้อมสาหรับ
การทางานโดยเฉพาะ
คอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เครื่องมือ ครุภัณฑ์ และ
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อ
การทางาน ได้มาตรฐานตาม
หลักอาชีวอนามัย
2. จัดระบบความปลอดภัยใน
สถานที่ทางาน เช่น ระบบกล้อง
วงจรปิด ระบบ Access เข้า
พื้นที่ทางาน

OKR-38 ร้อยละ
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและ
บุคลากร
(ด้านความปลอดภัย
ในสถานที่ทางาน)

3. การพัฒนาบุคลากรให้สามารถ
ทางานในสภาพแวดล้อมที่เป็น
ดิจิทัล และพัฒนา Digital
Literacy ของบุคลากร

OKR-39 ร้อยละ
ของบุคลากรที่สอบ
ผ่านทักษะด้าน
ดิจิทัล

2563
(ผล)
75

-

ค่าเป้าหมาย (Target)
2564
2565

2566

Tiers &
Deploy

ผู้รับผิดชอบ

- ฝ่ายดิจิทัล
- ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล
- ฝ่ายรักษา
ความปลอดภัย

80

82

84

3/ส่วนงาน
ระดับคณะ
วิทยาลัย
สานัก

-

50

80

3/ส่วนงาน
ระดับคณะ
วิทยาลัย
สานัก
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กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
แผนงาน/โครงการ

1. การบริหารจัดการสวัสดิการและ
ค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพ
2. การส่งเสริมความก้าวหน้าใน
อาชีพ
3. การยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากร

ผลลัพธ์
(Key Result)

OKR-40 ร้อยละ
ความพึงพอใจของ
บุคลากร
(ด้านสวัสดิการ
ค่าตอบแทน)

ค่าเป้าหมาย (Target)
2563
(ผล)

2564

2565

2566

75

80

80

80

Tiers &
Deploy

ผู้รับผิดชอบ

3/ส่วนงาน
ระดับคณะ
วิทยาลัย
สานัก

- ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล

Tiers &
Deploy

ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ
แผนงาน/โครงการ

1. การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีด
ความสามารถของบุคลากร
2. การพัฒนาและส่งเสริมการสร้าง
ผลงานทางวิชาการ
3. การส่งเสริมค่านิยมและจิต
วิญญาณของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. การสื่อสารองค์กรเชิงรุก
เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้าง
ความผูกพัน และสร้างเครือข่าย
กับหน่วยงานภายนอก

ผลลัพธ์
(Key Result)

OKR-41 ร้อยละ
ความผูกพันของ
บุคลากร

ค่าเป้าหมาย (Target)
2563
(ผล)

2564

2565

2566

86.80

80

80

80
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่
(Great Place to Live)
มุ่งมั่น ในการสร้างมหาวิทยาลัยที่มีชีวิตและสุ นทรียะ เพื่อให้ เป็นสถานที่เหมาะในการใช้ชีวิต
(Great place to live) เป็นพื้นที่กิจกรรมเอนกประสงค์ขนาดใหญ่ที่รองรับกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งด้าน
การศึกษา ด้านศิ ล ปะวัฒ นธรรม ด้านสังคม ด้านสุ ขภาพและอนามัย และด้านสิ่ งแวดล้ อม เป็นเมือง
ต้น แบบของการดารงค์ชีวิตที่มี ความผาสุ ข มี คุณ ภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ น
ทีส่ ร้างคุณค่าให้แก่ประชากรภายในและชุมชนโดยรอบ โดยสร้างองค์ประกอบให้เกิดขึ้น ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้ประชาคมอยู่ดีมีความสุข (Well-Being University) โดย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ผ่านการดาเนินนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว
(Green University) และการจั ด การเพื่ อ ความยั่ งยื น (Sustainable Development Goals : SDGs)
การวางระบบบริหารจัดการด้านการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสีย การบริหารจัดการ
น้ าเพื่ อ การอุ ป โภคและบริ โภค ด้ านพลั งงานและการเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศ สร้า งสภาพแวดล้ อ ม
ที่เหมาะสม เพียงพอ ปลอดภัย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบบริหาร
จัดการอย่างเหมาะสม สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นต้นแบบของการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
กลยุ ท ธ์ ที่ 2 สร้ า งมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เป็ น ชุ ม ชนสี เขี ย ว (Green Society) โดยการอนุ รั ก ษ์
ปกป้อง และพัฒ นาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความหลากหลายด้าน
พฤกษศาสตร์ และสิ่ งมีชีวิต ร่ว มกับ การฟื้น ฟูส ภาพป่ า และพื้น ที่เสื่ อมโทรม (Biodiversity & forest
restoration) ผ่านการจั ดทาแผนแม่บ ทด้านการจัดการภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม วางแผนการดูแล
รักษา ฟื้ น ฟู ส ภาพ และพั ฒ นาพื้ น ที่ ป่ าภายในมหาวิท ยาลั ย ให้ เป็ นแหล่ งเรียนรู้เชิงนิ เวศน์ เป็ นพื้ น ที่
พักผ่อนหย่อนใจ เป็นพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์ในด้านพฤกษศาสตร์ และสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย
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กลยุทธ์ที่ 3 สร้างสุนทรียภาพให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย (Aesthetic Environment) โดย
การพัฒนาพื้นที่และระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีความเหมาะสมและเพียงพอกับลักษณะของกิจกรรมที่มี
ความหลากหลาย ทั้งกิจกรรม ด้านสังคม ด้านศิลปะวัฒนธรรม ด้านสันทนาการและออกกาลังกาย ผ่าน
การดาเนิ น การตามแผนแม่บ ทการใช้พื้ นที่ ที่ส อดคล้ องกับพฤติกรรมการใช้งาน พัฒ นาพื้ นที่และวาง
รูปแบบประโยชน์ใช้สอย โดยมุ่งเน้นความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ความยืดหยุ่น และความโดดเด่น
ของแต่ละพื้นที่กิจกรรมอย่างชัดเจน การวางโครงข่ายการเชื่อมโยงกันของแต่ละพื้นที่ อันประกอบด้วย
การพัฒนา ถนน ทางเดินเท้า เส้นทางสัญจรที่รองรับการจราจรรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงจุดจอดรถ พร้อมสิ่ง
อานวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค เพื่อสร้างให้มหาวิทยาลัยเมืองที่น่าอยู่ ปลอดภัย และเหมาะสมแก่
คนทุกกลุ่ม
กลยุทธ์ที่ 4 การจั ด การอาคารสถานที่และบ้ านพักที่เสื่อมโทรม (Building Renovation)
โดยการดาเนินแผนการพัฒ นาพื้นที่ใช้สอยและปรับปรุงอาคาร จากผลการศึกษา สารวจ และประเมิน
สภาพอาคารและความจาเป็นการใช้งาน เพื่อเป็นการพัฒ นาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม พื้นที่ใช้สอย
และความมั่นคงแข็งแรง ให้เหมาะสมต่อการทางาน และการอยู่อาศัย การอนุรักษ์อาคารที่มีเอกลักษณ์ที่
โดดเด่นในด้านสถาปัตยกรรม และบ่งบอกพัฒนาการของมหาวิทยาลัยในแต่ละช่วงเวลา ให้ใช้เป็นสถานที่
แหล่ งเรี ย นรู้ ด้ านวิ ช าการ และความเป็ น มาของมหาวิ ท ยาลั ย รวมถึ งการจั ด การพื้ น ที่ แ ละอาคารที่
เสื่อมสภาพเสี่ยงต่อการใช้งาน เพื่อสุขภาวะที่ดี และสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 5 การสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นเมืองสัญจรอัจฉริยะ (Smart Mobility) โดยการ
วางโครงข่ายการสัญจรภายในมหาวิทยาลัยที่คานึงถึงความปลอดภัย และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ผ่านการศึกษาเพื่อวางแนวทางในการพัฒนารูปแบบและโครงสร้างพื้นฐานด้านการสัญจร ที่เหมาะสมกับ
บริบทการใช้ประโยชน์พื้นที่ในแต่ละกลุ่ม การวางระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะภายในมหาวิทยาลัย การ
กาหนดเขตและประเภทของการเดินทางเพื่อจัดระเบียบพื้นที่บางส่วนให้เป็นพื้นที่ปลอดยานพาหนะ (Car
Free Zone) เพื่อเน้นการเชื่อมโยงด้วยทางเดินเท้า จักรยาน และระบบขนส่งมวลชนภายใน รวมถึงการ
ปรับปรุงระบบอานวยความสะดวกและความปลอดภัยทางด้านการจราจร อันได้แก่ ป้ายบอกเส้นทาง
ป้ายเตือน ป้ ายสั ญ ญาณต่าง ๆ สัญ ญาณขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน การเสริมประสิ ทธิภ าพด้านความ
ปลอดภัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการติดตามพฤติกรรมจราจร และการวางโครงข่ายด้าน
การรักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุมพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ ที่ 6 จั ด ระบบรั กษาความปลอดภั ยที่มี ประสิท ธิ ภ าพ โดยน าระบบเทคโนโลยีแ ห่ ง
อนาคตมาใช้ (Smart security) เช่น การใช้ ระบบ AI ร่ว มกับ โปรแกรม Image processing, Face
detection and Motion tracking, RFID น ามาประยุ กต์ ใช้ในการรักษาความปลอดภั ยให้ ค รอบคลุ ม
พื้นที่ทั้งมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 7 จัดระบบจราจรใหม่ให้มี Zoning โดยพยายามแยกถนนเพื่อการสัญจรหลัก ออก
จากถนนแขนงย่อยที่เข้าสู่พื้นที่การศึกษา และพื้นที่การบริการ เช่น โรงพยาบาล โรงอาหาร หอพัก ให้ มี
ประสิทธิภาพ
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แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารการเปลี่ยนแปลง
- ด้านบุคลากร ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามกลุ่มประเภทงาน เพิ่มทักษะเฉพาะกลุ่ม
งานให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพิ่มกรอบอัตรากาลังด้านการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ที่มีให้ครอบคลุมทุกภารกิจอย่างเพียงพอ การปรับปรุงด้านสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกั บการปฏิบัติงานที่มี
ความเสี่ยง และกลุ่มงานที่ต้องมีการปฏิบัติงานต่อเนื่อง
ในด้านการการจราจรและการรักษาความปลอดภัย พัฒ นาบุคลากร หรือจัดหาที่ปรึกษาที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการใช้เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยโดยการใช้ระบบ AI ร่วมกับโปรแกรม
Image processing, Face detection and Motion tracking, RFID
- ด้านโครงสร้างหน่วยงานและการบริหารจัดการ การปรับปรุงโครงสร้างการทางาน เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่อง
ความซ้าซ้อนของงาน การควบรวมกลุ่มภารกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน การแบ่งภาระงานและการกาหนด
ผู้ รั บผิ ดชอบภารกิ จให้ มี ความชั ดเจน ซึ่ งให้ ผ ลดี ทั้ งในด้ านการบริ หารอั ตราก าลั ง การบริหารจั ดการ
ทรัพยากรที่สามารถใช้งานร่วมกัน และการถ่ายทอดแผนการทางานสู่ตัวผู้รับผิดชอบหลักได้โดยตรง
- ด้านสิ่งสนับสนุน การวางนโยบายด้านการจัดการความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย การสร้างเครือข่ายทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการขั บเคลื่อนยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้าใจให้แก่ประชากร
มหาวิทยาลัยในเรื่องมหาวิทยาลัยสีเขียว และการสนับสนุนด้านงบประมาณจากฝ่ายบริหารในการขัด
เคลื่อนกิจกรรม โครงการ ตามแผนงานด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อ สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็น
ที่น่าอยู่
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กลยุทธ์/เป้าหมาย
กลยุทธ์ (Strategies)
เป้าหมาย (Goals)
1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้ประชาคมอยู่ดีมีความสุข (Well-Being
University)
2. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นชุมชนสีเขียว (Green Society)
3. สร้ า งสุ น ทรี ย ภาพให้ เกิ ด ขึ้ น ในมหาวิ ท ยาลั ย (Aesthetic
Environment)
4. การจัดการอาคารสถานที่และบ้านพักที่เสื่อมโทรม (Building มหาวิท ยาลั ย ขอนแก่ น จะเป็ น ต้ น แบบของการบริห าร
จัดการน้า น้าเสีย น้าทิ้ง ขยะ พลังงานทดแทน การบริหาร
Renovation)
จั ด การอาคารสถานที่ เ ชิ ง นิ เ วศน์ และการพั ฒ นาให้
5. การสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็ น เมือ งสั ญ จรอั จฉริย ะ (Smart
มหาวิทยาลัยเมืองแห่งความปลอดภัยด้านความเป็นอยู่และ
Mobility)
การจราจร
6. จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ โดยนาระบบ
เทคโนโลยีแห่งอนาคตมาใช้ (Smart security)
7. จัดระบบจราจรใหม่ให้มี Zoning โดยพยายามแยกถนนเพื่อ
การสัญจรหลักออกจากถนนแขนงย่อยที่เข้าสู่พื้นที่การศึกษา
และพื้นที่การบริการ

ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม (กลยุทธ์ที่ 1 – 5)
ฝ่ายรักษาความปลอดภัย (กลยุทธ์ที่ 6 – 7)
แผนงาน/โครงการ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้ประชาคมอยู่ดีมีความสุข (Well-Being University)
แผนงาน/โครงการ

1. ผลักดันนโยบายมหาวิทยาลัยสี
เขียวและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แบบมีส่วนร่วมของบุคลากรและ
นักศึกษา
2. การปรับปรุงและพัฒนาระบบ
กายภาพของมหาวิทยาลัย โดย
- การอนุรักษ์น้า และพัฒนา
แหล่งสารองน้าดิบเพื่ออุปโภค
และการเกษตร
- การพัฒนาพลังงานทางเลือก
เพื่ออนุรักษ์พลังงาน
- การจัดการขยะและของเสีย
ครบวงจร
- การสร้างเสถียรภาพระบบ
สาธารณูปโภค

ผลลัพธ์
(Key Result)
OKR-42 ผลการจัด
อันดับ Green
University Ranking
(คะแนน)

2563
(ผล)
5,000

ค่าเป้าหมาย (Target)
2564
2565
5,500

6,000

2566
6,500

Tiers &
Deploy

ผู้รับผิดชอบ

3/ส่วน - ฝ่ายโครงสร้าง
งานระดับ พืน้ ฐานและ
คณะ กอง สิ่งแวดล้อม
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กลยุทธ์ที่ 2 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นชุมชนสีเขียว (Green Society)
แผนงาน/โครงการ

1. สร้างพื้นที่สีเขียว และปรับปรุง
พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม โดย
- การดูแลรักษาป่า และไม้ยืนต้น
- การปลูกป่า
- การพัฒนาภูมิทัศน์และสวนหย่อม

ผลลัพธ์
(Key Result)
OKR-43 จานวน
โครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาและฟื้นฟู
สภาพป่า

2563
(ผล)
-

ค่าเป้าหมาย (Target)
2564
2565
-

≥2
โครงการ

2566
≥2
โครงการ

Tiers &
Deploy

ผู้รับผิดชอบ

3/ส่วน - ฝ่ายโครงสร้าง
งานระดับ พืน้ ฐานและ
คณะ กอง สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างสุนทรียภาพให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย (Aesthetic Environment)
แผนงาน/โครงการ

1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่ง
อานวยความสะดวกทุกรูปแบบ
ให้มีความเหมาะสมและสามารถ
สร้างแรงจูงใจในการประกอบ
กิจกรรมและปฏิบัติงานได้ โดย
การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
และพัฒนา อาทิเช่น
- พื้นที่ลานกิจกรรมอเนกประสงค์
- สถานที่ออกกาลังกาย สนามกีฬา
และภูมิทัศน์
- เส้นทางออกกาลังกาย (ทางเดิน
ทางวิ่ง ทางจักรยาน)
- ถนน และทางเดินเท้า
- ลานจอดรถ และพื้นที่จอดรถ
2. การสร้างบริเวณที่จะเป็น
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์
(Key Result)
OKR-44 ร้อยละ
ความพึงพอใจของ
บุคลากรและ
นักศึกษาต่อการจัด
สภาพแวดล้อม
(ภาพรวม)
OKR-45 จานวน
โครงการ/กิจกรรม ที่
ส่งเสริมสนับสนุนด้าน
สุนทรียภาพ

2563
(ผล)
73

-

ค่าเป้าหมาย (Target)
2564
2565

ผู้รับผิดชอบ

2566

Tiers &
Deploy
3/กอง

-ฝ่ายโครงสร้าง
พื้นฐาน

75

70

75

-

≥5
โครงการ

≥5
โครงการ

กลยุทธ์ที่ 4 การจัดการอาคารสถานที่และบ้านพักที่เสื่อมโทรม (Building Renovation)
แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์
(Key Result)
1. ปรับปรุงอาคารสถานที่ และ
OKR-46 จานวน
ที่พักอาศัยที่เสื่อมโทรม
อาคารที่ได้รับการ
2. การปรับปรุงด้านที่พักอาศัย และ ปรับปรุง ซ่อมแซม
สาธารณูปโภคให้แก่บุคลากร
หรือรื้อถอนและ
นักศึกษา ได้อย่างเพียงพอ และมี ปรับปรุงพื้นที่
ประสิทธิภาพ
3. การปรับปรุงป้ายบอกสถานที่
ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้มี
ลักษณะเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย

2563
5
โครงการ

ค่าเป้าหมาย (Target)
2564
2565
4
≥5
โครงการ โครงการ

2566
≥5
โครงการ

Tiers &
Deploy
3/กอง

ผู้รับผิดชอบ
- รองอธิการบดี
ฝ่ายโครงสร้าง
พื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อม
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แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์
(Key Result)

2563

ค่าเป้าหมาย (Target)
2564
2565

2566

Tiers &
Deploy

ผู้รับผิดชอบ

Tiers &
Deploy

ผู้รับผิดชอบ

3/กอง

- ฝ่ายโครงสร้าง
พื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อม

4. การวิเคราะห์ และการบูรณาการ
การใช้ประโยชน์อาคารสถานที่
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

กลยุทธ์ที่ 5 การสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นเมืองสัญจรอัจฉริยะ (Smart Mobility)
แผนงาน/โครงการ

1. การศึกษาพฤติกรรมด้าน
การจราจรในพื้นที่ที่มีความ
หนาแน่น และมีความอ่อนไหว
สูง เพื่อนามาใช้ทบทวนรูปแบบ
การจัดการจราจร
2. การศึกษา เพื่อวางแนวทางใน
การพัฒนารูปแบบและโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการสัญจร ถนน
ทางเดินเท้า การเดินรถขนส่ง
มวลชน เพื่อจัดระเบียบพื้นที่
บางส่วนให้เป็นพื้นที่ปลอด
ยานพาหนะ (Car Free Zone)
3. การปรับปรุงอุปกรณ์อานวย
ความสะดวก และอุปกรณ์ความ
ปลอดภัยด้านการจราจร

ผลลัพธ์
(Key Result)
OKR-47 จานวน
โครงการที่ได้รับการ
ปรับปรุงตามแนว
ทางการพัฒนาให้เป็น
เมืองสัญจรอัจฉริยะ
หรือได้รับการปรับปรุง
ตามผลการศึกษา

2563
(ผล)
-

ค่าเป้าหมาย (Target)
2564
2565
-

2
โครงการ

2566
2
โครงการ

กลยุทธ์ที่ 6 จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ โดยนาระบบเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาใช้
(Smart security)
แผนงาน/โครงการ

1. วางระบบรักษาความปลอดภัย
โดยการนาเทคโนโลยีมาใช้ เช่น
การใช้กล้องวงจรปิด และใช้
โปรแกรมติดตามตัวผูก้ ระทาผิด
ให้ครบทุกพื้นที่เสี่ยงและการ
ติดตั้งระบบบันทึกการเข้าออก
มหาวิทยาลัยแบบอัตโนมัติโดย
ใช้เทคโนโลยี image
processing

ผลลัพธ์
(Key Result)

2563
(ผล)
209
ครั้ง

OKR-48 ร้อยละของ
อุบัติเหตุจราจรที่
ลดลง
OKR-49 ร้อยละของ
อุบัติการณ์ กรณีของ
การถูกโจรกรรมลดลง

69.20

ค่าเป้าหมาย (Target)
2564
2565

ผู้รับผิดชอบ

2566

Tiers &
Deploy

- ฝ่ายรักษาความ
ปลอดภัย

-

ร้อยละ 3

ร้อยละ 5

3/กอง

ร้อยละ 1

ร้อยละ 3

ร้อยละ 5

3/กอง
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กลยุทธ์ที่ 7 จัดระบบจราจรใหม่ให้มี Zoning โดยพยายามแยกถนนเพื่อการสัญจรหลักออกจากถนน
แขนงย่อยที่เข้าสู่พื้นที่การศึกษา และพื้นที่การบริการ
แผนงาน/โครงการ

1. พัฒนาระบบจราจร และสถานที่
ลานจอดรถร่วมของบุคลากร
และนักศึกษา
2. ปรับปรุงระบบการจราจรโดย
พยายามแยกถนนเพือ่ การสัญจร
หลักออกจากถนนแขนงย่อยที่
เข้าสู่พื้นที่การศึกษา และพื้นที่
บริการ

ผลลัพธ์
(Key Result)
OKR-50 ร้อยละความ
พึงพอใจของนักศึกษา
และบุคลากรต่อการ
จัดการสภาพแวดล้อม
ของมหาวิทยาลัย
(P/E/S)
(ด้านระบบจราจร)

2563
(ผล)
86.40

ค่าเป้าหมาย (Target)
2564
2565
80.00

85

ผู้รับผิดชอบ

2566

Tiers &
Deploy

87

3/กอง

- ฝ่ายรักษาความ
ปลอดภัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล
(Digital Transformation)
ในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้า วกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลต่อการดาเนินชีวิตทุกด้าน
(Digital disruption) แม้กระทั่งการศึกษา มหาวิทยาลัยจะต้องพัฒนาหน่วยงาน หรือกลไกในการรองรับ
การเปลี่ย นแปลงอย่ างรวดเร็ว เพื่อพัฒ นากระบวนการทางาน และการสร้างผลงานผ่านระบบดิจิทัล
ขับเคลื่ อนขนานไปกั บพั นธกิ จหลั กของมหาวิทยาลั ย ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ โดยอาศัยสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ อุทยานวิทยาศาสตร์ และศูนย์พัฒนานวัตกรรม ยกระดับ
เป็น ICT Research Center ซึ่งอาศัยสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยที่มีองค์ความรู้หลากหลายสาขาวิชา
ที่สามารถบูรณาการให้เกิดองค์ความรู้แบบสหสาขา โดยสร้างกลไกดังกล่าวผ่านกลยุทธ์ 3 อย่าง คือ

กลยุทธ์ที่ 1 การบริการเชิงลึกด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล โดยเฉพาะด้าน AI, Machine learning,
Big data Analytic, Digital Marketing ฯลฯ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในการต่อยอดด้านการเรียนการสอน
การบริการวิชาการ และพัฒนานวัตกรรม เพื่อนาไปใช้ประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ
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กลยุทธ์ที่ 2 สร้างระบบนิเวศด้านการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล โดยการประสานกับหน่วยงาน
ภายนอก (Cooperative Venture) ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านดิจิทัล รองรับการ
ทางาน การใช้ชีวิตประจาวัน และการทาธุรกิจ ในรูปแบบของการร่วมโครงการ การร่วมทุน หรือมหาวิทยาลัย
ลงทุนเอง
กลยุ ท ธ์ ที่ 3 การพั ฒ นาระบบการท างานและการเรี ย นรู้ ด้ ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ให้
กระบวนการทางานในมหาวิทยาลัย เป็นการทางานที่มีประสิท ธิภ าพ และประสิท ธิผ ลสู ง รองรับการ
เปลี่ยนแปลงจากสังคมภายนอกได้เป็นอย่างดี

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารการเปลี่ยนแปลง
- ด้านบุคลากร ต้องมีการสร้างบุคลากรที่มีองค์ความรู้ด้าน Digital technology ที่ลงลึกในระดับที่
สามารถทาวิจัย และพัฒนาออกมาเป็นนวัตกรรมที่สามารถใช้งานได้ โดยอาจต้องส่ งไปศึกษา หรือ
สร้างเครือข่ายเพิ่มเติม ร่วมกับการดึงตัว (Head hunt) จากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญสูงเพื่อมาร่วม
พัฒนาในยุคเริ่มต้น
- ด้านโครงสร้างหน่วยงานและการบริหารจัดการ ต้องมีการยกระดับสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
ICT Research Center และร่วมมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์ และศูนย์นวัตกรรม เพื่อพัฒนานวัตกรรม
ด้าน Digital technology ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และภาคธุรกิจ
- ด้ านสิ่งสนั บสนุ น ต้องมี การปรั บระเบี ยบ และกลไกที่ ส่ งเสริมให้ เกิ ด Start up ใหม่ ๆ รวมถึง Spin-off
company ในหลายรูปแบบทั้งรูปแบบที่อยู่ภายใต้มหาวิทยาลัย แบบการร่วมทุน หรือแบบเติบโตด้วยตัวเอง
กลยุทธ์/เป้าหมาย
กลยุทธ์ (Strategies)
เป้าหมาย (Goals)
1. การบริการเชิงลึกด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
มหาวิทยาลัยดิจิทัลต้นแบบ โดยเน้นการพัฒนา
2. สร้างระบบนิเวศด้านการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และกระบวนการทางานแบบ
3. การพัฒนาระบบการทางานและการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล
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แผนงาน/โครงการ
กลยุทธ์ที่ 1 การบริการเชิงลึกด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
แผนงาน/โครงการ

1. การบริการเชิงลึกด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล สาหรับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก เช่น AI,
IoTs, Data Analytics เป็นต้น

ผลลัพธ์
(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target)
2563
2564
2565
2566
(ผล)
1
3

OKR-51 จานวน
บริการด้านดิจิทัล
เชิงลึก

Tiers &
Deploy
3/สานัก
เทคโนโลยี
ดิจิทัล

ผู้รับผิดชอบ

- ฝ่ายดิจิทัล

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างระบบนิเวศด้านการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล
แผนงาน/โครงการ

1. พัฒนาความเป็นเมืองที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยดิจิทัล

ผลลัพธ์
(Key Result)
OKR-52 มีระบบสะสม
ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
ระบบดิจิทัล (จานวน
startup หรือ ระบบที่
สนับสนุน เศรษฐกิจของ
เมือง) (สะสม)

ค่าเป้าหมาย (Target)
2563 2564 2565 2566
(ผล)
9
10
25
30

Tiers &
Deploy
3/ส่วนงาน
ระดับคณะ
สานัก
เทคโนโลยี

ผู้รับผิดชอบ

- ฝ่ายดิจิทัล

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาระบบการทางานและการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์
(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target)

1. พัฒนาระบบงานแบบไร้กระดาษ OKR-53 จานวนงาน
ในกระบวนการทางานทางธุรการ สะสมที่ได้รับการ
การเรียนการสอน
พัฒนาใหม่หรือ
ปรับปรุง (Digital
Workflow)

Tiers &
Deploy

ผู้รับผิดชอบ

2563
(ผล)

2564

2565

2566

14

15

20

25

3/ สานัก
- ฝ่ายดิจิทัล
เทคโนโลยี กอง
บริหารงานกลาง

2. พัฒนาระบบข้อมูลเพือ่ การ
บริหารจัดการและการตัดสินใจ
(Business Intelligence)

OKR-54 จานวนระบบ
Business
Intelligence

-

-

10

15

3/ส่วนงาน
- ฝ่ายดิจิทัล
ระดับคณะ
สานักเทคโนโลยี

3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
พื้นฐาน และเพือ่ สนับสนุนพันธกิจ
เช่น การเรียนรู้ตลอดชีวิต
การรับเข้านักศึกษาและบุคลากร
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นต้น

OKR-55 จานวนรายวิชาที่
ใช้ระบบ LMS เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการ
สอน และใช้ระบบสอบ
หรือวัดผลแบบออนไลน์

-

-

300

400

3/ส่วนงาน
- ฝ่ายดิจิทัล
ระดับคณะ
สานักเทคโนโลยี

OKR-56 จานวน
Uptime ของระบบสาคัญ

-

-

99.50

99.70

3/สานัก
เทคโนโลยี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ
(Internationalization)
การน ามหาวิทยาลั ย ขอนแก่น สู่ ความเป็ นนานาชาติเป็ นสิ่ งที่ จะช่วยให้ มหาวิท ยาลั ยสามารถ
พัฒนาทั้งด้านการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการ ให้มีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด รวมทั้งจะ
ช่วยให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่รู้จักในสังคมนานาชาติซึ่งจะส่งผลดีต่อการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย
(World University Ranking) การวางแผนการสร้างความร่วมมือกับนานาชาติจะแบ่งออกเป็น 3 ด้าน
(Triag partnership scheme) คือ 1) การจับมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศ (Local connection) เพื่อ
ทาโครงการร่ วมกัน ในการสร้างความร่ว มมือกับสถาบั นในต่างประเทศ 2) การสร้างความร่วมมือกับ
สถาบันในภูมิภาคอาเซียน (Regional networking) 3) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่อยู่ใน World ranking
400 อันดับแรกของโลก โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ global learners, global alumni,
and global staff
กลยุ ท ธ์ ที่ 2 สนั บ สนุ น และส่ งเสริ ม เครื อข่ า ยคุ ณ ภาพระดั บ โลกและระบบนิ เวศ (Global
Quality Network & Ecosystem) รวมทั้งความร่วมมือกับคู่ความร่วมมือระดับโลก เช่น ด้านวิจัย
นวัตกรรม Startup ecosystem การศึกษา บริการวิชาการ และเครือข่ายธุรกิจ เป็นต้น
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนกลยุทธ์เพื่อการจัดอันดับ World University Ranking ที่สูงขึ้น
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างความเป็นนานาชาติทั้งด้านอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และสภาพแวดล้อม
(International environment)
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กลยุทธ์/เป้าหมาย
กลยุทธ์ (Strategies)
1. สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ global learners,
global alumni, and global staff
2. สนับสนุนและส่งเสริมเครือข่ายคุณภาพระดับโลกและระบบ
นิ เวศน์ รวมทั้ งความร่ วมมื อ กั บ คู่ ค วามร่วมมื อ ระดั บ โลก

(Global Quality Network & Ecosystem)
3. สนั บ สนุ น กลยุ ท ธ์ เพื่ อ การจั ด อั น ดั บ World University
Ranking ที่สูงขึ้น
4. สร้างความเป็นนานาชาติทั้งด้านบุคลากร นักศึกษา และ
สภาพแวดล้อม (International environment)

เป้าหมาย (Goals)

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นบน
เวทีโลก

ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายการต่างประเทศ
ผู้รับผิดชอบร่วม : ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ
แผนงาน/โครงการ
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ global learners, global alumni, and global staff
แผนงาน/โครงการ
1. สนับสนุนและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ global
learners, global alumni,
and global staff

ผลลัพธ์
(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target)
2563 2564 2565 2566

OKR-57 ร้อยละของ
ลดลง
จานวนนักศึกษา
ร้อยละ
ต่างชาติแบบ Degree 13.51
(Full-time) ทั้งระดับ
ป.ตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เพิ่มขึ้น
จากปีที่ผา่ นมา

5

5

Tiers &
Deploy

5

2/ส่วนงาน
ระดับคณะ

ผู้รับผิดชอบ
- ฝ่ายการ
ต่างประเทศ
- ฝ่ายการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนและส่งเสริมเครือข่ายคุณภาพระดับโลกและระบบนิเวศน์ รวมทั้งความร่วมมือกับ
คู่ความร่วมมือระดับโลก (Global Quality Network & Ecosystem)
แผนงาน/โครงการ

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับสถาบันในต่างประเทศ
และระบบนิเวศน์ เพือ่
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
วิจัย นวัตกรรม และการ
บริการวิชาการ เช่น ด้าน
วิจัย นวัตกรรม Startup
ecosystem การศึกษา
บริการวิชาการ และ
เครือข่ายธุรกิจ เป็นต้น

ผลลัพธ์
(Key Result)
OKR-58 จานวน
กิจกรรม/โครงการที่
ดาเนินการตาม MOU
กับมหาวิทยาลัยที่อยู่ใน
อันดับ 1 ใน 400 ของ
โลก

2563
(ผล)
47

ค่าเป้าหมาย (Target)
2564
2565
45

50

2566
52

Tiers &
Deploy

ผู้รับผิดชอบ

2/ส่วน - ฝ่ายการ
งานระดับ ต่างประเทศ
คณะ
- ฝ่ายการศึกษา
- ฝ่ายวิจยั และ
บัณฑิตศึกษา
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กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนกลยุทธ์เพื่อการจัดอันดับ World University Ranking ที่สูงขึ้น
แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์
(Key Result)

1. สนับสนุนกลยุทธ์เพือ่ การจัด OKR-59 ผลการจัด
อันดับ World University อันดับของ มข. โดย
Ranking ที่สูงขึ้น
การจัดอันดับของ
THE หรือ QS
Ranking หรือ CWTS
Leiden

OKR-60 จานวน
สาขาวิชาของ มข.
ได้รับการจัดอันดับ
โดยการจัดอันดับของ
THE หรือ QS
World University
Ranking หรือ
Academic Ranking
อื่น ๆ

2563
(ผล)

ค่าเป้าหมาย (Target)
2564
2565

2566

Tiers &
Deploy

ผู้รับผิดชอบ

อันดับ 6
ของ
ประเทศ
165 ของ
เอเชีย และ
801-1,000
ของโลก

อันดับ 6
ของ
ประเทศ
165 ของ
เอเชีย และ
801-1,000
ของโลก

อันดับ 5
ของ
ประเทศ
160 ของ
เอเชีย และ
801-1,000
ของโลก

อันดับ 5
ของ
ประเทศ
160 ของ
เอเชีย และ
801-1,000
ของโลก

2/ส่วน - ฝ่ายวิจยั และ
งานระดับ บัณฑิตศึกษา
คณะ
- ฝ่ายการ
ต่างประเทศ
- ฝ่ายการศึกษา
-ฝ่ายบริหาร

6

6

6

7

2/ส่วน - ฝ่ายวิจยั และ
งานระดับ บัณฑิตศึกษา
คณะ
- ฝ่ายการ
ต่างประเทศ
- ฝ่ายการศึกษา
- ฝ่ายบริหาร

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างความเป็นนานาชาติทั้งด้านบุคลากร นักศึกษา และสภาพแวดล้อม (International
Environment)
แผนงาน/โครงการ

1. สนับสนุนทุนการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา ทั้งส่วนทีอ่ อกไป
ศึกษาต่อ และส่วนที่เข้ามา
ศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(Outbound & Inbound
exchange fund)
2. สนับสนุนการจัดสิ่งแวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อ
ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ
3. ส่งเสริมสมรรถนะสากลให้แก่
บุคลากรเพื่อความเป็น
นานาชาติ

ผลลัพธ์
(Key Result)
OKR-61 ร้อยละของ
จานวนนักศึกษาแบบ
non-degree ทั้ง
Outbound และ
Inbound ระดับ ป.ตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา
ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผา่ นมา

2563
(ผล)
ลดลง
ร้อยละ
42

ค่าเป้าหมาย(Target)
2564
2565
5

5

2566
5

Tiers &
Deploy

ผู้รับผิดชอบ

2/ส่วน - ฝ่ายการ
งานระดับ ต่างประเทศ
คณะ
- ฝ่ายการศึกษา
และบริการ
วิชาการ
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เสาหลักที่ 3 Spiritual :
ด้านการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกอบด้วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 11 เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
(Collaboration/Coordination Projects)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
(Good Governance)
การเป็ น มหาวิทยาลั ย ในกากับของรัฐ เป็ นโอกาสให้ มหาวิทยาลั ยสามารถออกข้อบั งคับ และ
ระเบียบ เพื่อประสิทธิภาพของการทางาน ขณะเดียวกันการวางระบบบริหารจัดการที่ยึดมั่นในคุณธรรม
ศีลธรรม และจริยธรรม ด้วยหลักการและวิธีการที่เปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรม โดยการบริหารด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล จะทาให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันที่สังคมให้การยอมรับและเชื่อถือ และก่อให้เกิดสันติสุข
ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 วางระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้เกิดทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
(Good Governance for all Units) โดยยึ ด หลั ก เกณฑ์ ข องส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) คือ หลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ซึ่งต้องถ่ายทอดและ
นาไปใช้กับทุกหน่วยงาน ผ่านการเซ็นคารับรองปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ศูนย์ สถาบัน สานัก และ
ติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารการเปลี่ยนแปลง
- ด้านบุคลากร ส่งเสริมค่านิยมด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบให้กับบุคลากรทุกระดับ
- ด้านโครงสร้างหน่วยงานและการบริหารจัดการ ถ่ายทอดตัวชี้วัดด้านธรรมาภิบาลโดยใช้หลักการ
ประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity &
Transparency Assessment: ITA) ลงสู่หน่วยงาน และมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง
- ด้านสิ่งสนับสนุน ส่งเสริมค่านิยม 10 ประการ ด้านธรรมาภิบาล
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กลยุทธ์/เป้าหมาย
กลยุทธ์ (Strategies)

เป้าหมาย (Goals)

1. วางระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้เกิด เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยกย่องในด้านการเปิดเผย โปร่งใส
ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย (Good Governance for all Units) และเป็นธรรม

ผู้รับผิดชอบหลัก : อธิการบดี
ผู้รับผิดชอบร่วม : ฝ่ายบริหาร ฝ่ายกิจการพิเศษ
แผนงาน/โครงการ
กลยุทธ์ที่ 1 วางระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้เกิดทั่วทั้งมหาวิทยาลัย (Good
Governance for all Units)
แผนงาน/โครงการ

1. การดาเนินการด้วยตนเอง
และการเป็นตัวอย่างในการ
นาหลักการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐมาใช้ใน
การบริหารงานของ
อธิการบดี
2. นาหลักการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐมาใช้ใน
การบริหารงานทัว่ ทั้ง
มหาวิทยาลัย เช่น
- การสร้างการรับรู้
ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลของ มข.
ตามแนวทางของ
สานักงาน ป.ป.ช.
- การเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ
รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน

ผลลัพธ์
(Key Result)
OKR-62 ผลการ
ประเมินคุณลักษณะ
ของอธิการบดี
(มีความโปร่งใส
พร้อมรับการ
ตรวจสอบ) (S)

OKR-63 ผลการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ :
ITA โดยสานักงาน
ป.ป.ช. (S)
(ร้อยละ)

2563
(ผล)
3.73

87%

ค่าเป้าหมาย(Target)
2564
2565

2566

Tiers &
Deploy

ผู้รับผิดชอบ

3.75

4.15

4.20

2/ส่วนงาน
ระดับคณะ

- อธิการบดี
- ฝ่ายบริหาร
- ฝ่ายกิจการพิเศษ

89%

91%

92%

2/ส่วนงาน
ระดับคณะ

- อธิการบดี
- ฝ่ายบริหาร
-ฝ่ายกิจการพิเศษ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 11 เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
(Collaboration/Coordination Projects)
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งตอกย้าความสาคัญของการร่วมแรงร่วมใจของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปลูกฝัง
และยกระดับจิตสานึกในการมุ่งประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้ง (KKU First) โดยการจัดทาโครงการ
ขนาดใหญ่ (Flag ship projects) ซึ่ งต้ อ งอาศั ย ความร่ว มมื อ คณะและส่ ว นงานที่ จ ะท างานเพื่ อ สร้ า ง
ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย และก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งด้านการจัดการศึกษา การทางานวิจัย
และการบริก ารวิช าการ และเป็น สถานที่ฝ ึก งานของนัก ศึก ษาแต่ล ะคณะ โดยแบ่ง เป็น 3 กลุ ่ม
ได้แก่ 1) โครงการศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ (Medical hub) เป็นโครงการหลักสาหรับคณะในกลุ่ม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิค
การแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ นอกจากนี้ยังสามารถ
เป็ น ที่ให้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ส าขาเคมีและคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มาร่วมพัฒ นา
นวัตกรรมทางการแพทย์และการดูแลผู้สูงอายุได้อีกด้วย 2) โครงการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart farming)
เป็ น โครงการหลั ก ส าหรั บ กลุ่ ม วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ของทั้ ง คณะเกษตรศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิ ศ วกรรมเกษตร และวิศ วกรรมไฟฟ้ า และคณะวิท ยาศาสตร์ สาขาวิช าภู มิ
สารสนเทศ 3) โครงการศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และชุมชนสัมพันธ์ เป็นโครงการหลักสาหรับ
ทุ ก คณะในกลุ่ ม สั งคมศาสตร์ ที่ จ ะมาใช้ ป ระโยชน์ เพื่ อ ส่ งเสริม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ สร้ างสรรค์
(Creative economy) และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

โครงการที่ 1 ศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ (Medical hub) เป็นโครงการหลักสาหรับกลุ่ม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อสร้างศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ที่มีขนาดใหญ่ และทันสมัยที่สุดในเอเชีย
เน้นการใช้ประโยชน์เพื่อการบริการ การวิจัย การจัดการศึ กษา ของคณะในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพทุก
คณะ นอกจากนี้ยังสามารถร่วมกับคณะอื่น ๆ นอกศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ เพื่ อการพั ฒ นานวัตกรรมด้านการแพทย์ (Innovation
healthcare center) และร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยี เพื่อพัฒ นาด้านอาหารปลอดภัย
และอาหารสุขภาพสาหรับโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้อีกด้วย
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โครงการที่ 2 โครงการฟาร์ ม อั จ ฉริ ย ะ (Smart farming) เป็ น โครงการหลั ก ส าหรั บ กลุ่ ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะได้ประโยชน์จากการวิจัย ค้นคว้า และสร้างฟาร์มสมัยใหม่ จะเป็นทั้งที่
ร่วมกันทางาน และสถานที่ฝึกงาน ของทั้งคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
เกษตร และวิศวกรรมไฟฟ้า และคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ซึ่งสามารถพัฒ นาไปเป็น
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ผลิตอาหารให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ
เอกชนภายนอกเพื่อก่อให้เกิดธุรกิจของเอกชน และเป็นเครือข่ายการผลิตอาหารสาหรับโรงพยาบาล

โครงการที่ 3 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และชุมชนสัมพันธ์ เป็นโครงการหลัก
ส าหรั บ กลุ่ ม สั ง คมศาสตร์ ที่ มุ่ ง เป้ า ในการเป็ น ศู น ย์ ก ลางของประเทศในลุ่ ม น้ าโขงท างด้ า นการ
ศิลปวัฒนธรรม และชุมชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัย การเรียนรู้ และสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง ประกอบด้วยการวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม การเรียนการสอนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม และการสร้างสรรค์ศิลปกรรมและการออกแบบ โดยมีแผนงานหลักที่สนับสนุนยุทธศาสตร์
คือ 1) พัฒนาพื้นที่ที่เน้นการสร้างสรรค์ศิลปะและการออกแบบระดับชาติในลุ่มน้าโขง (Creative Space)
โดยพัฒนาพื้นที่ บึงสีฐาน 2 ฝั่ง ให้เป็นพื้นที่สาหรับจัดงานด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เช่น งานบุญสมมา บูชาน้า (ลอยกระทง) งานบุญฮดสรง (สงกรานต์) งานดนตรี การแสดง วรรณกรรม
ภาพยนตร์ โดยทุกกิจกรรมจะเชิญประเทศในลุ่มน้าโขงเข้าร่วม 2) ชุมชนสัมพันธ์ รอบรั้วมหาวิทยาลัย
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โดยการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมที่ชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยจัดขึ้นและเชิญชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย 3) การสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative economy) โดยใช้ความรู้และนวัตกรรม
ในเชิงสร้างสรรค์ของบุคลากร เพื่อสร้างสินค้า งานประดิษฐ์และงานบริการให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นการ
เชื่อมโยงกับการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้จากชุมชน (Social lab) และพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

กลยุทธ์/เป้าหมาย
กลยุทธ์ (Strategies)

เป้าหมาย (Goals)

1. จัดทาโครงการขนาดใหญ่ร่วมกันระหว่างคณะในกลุ่ม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และกลุม่ สังคมศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือกับ
สถาบันในลุ่มน้าโขง

มีความร่วมมือในการทาโครงการขนาดใหญ่เพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยร่วมกัน

ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ฝ่ายดิจิทัล
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แผนงาน/โครงการ
กลยุทธ์ที่ 1 จัดทาโครงการขนาดใหญ่ร่วมกันระหว่างคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และกลุ่มสังคมศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันในลุ่มน้าโขง
แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์
(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target)
Tiers &
Deploy
2563
2564 2565 2566
(ผล)
ลงนาม
เริ่ม
ดาเนิน ดาเนิน 1/ส่วนงาน
สัญญา
ดาเนิน
การ
การ ระดับคณะ
โครงการ
การ ก่อสร้าง ก่อสร้าง
กับบริษัท ก่อสร้าง ตามแผน ตามแผน

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการศูนย์กลางบริการทาง
การแพทย์ (Medical hub)

OKR-64
ความก้าวหน้าของ
โครวการ Medical
hub

- ฝ่ายบริหาร
- คณะแพทยศาสตร์

2. โครงการฟาร์มอัจฉริยะ
(Smart farming)

OKR-65 จานวน
ผลิตภัณฑ์หรือโมเดล
ธุรกิจที่มีการบูรณา
การการทางาน
ร่วมกันของคณะวิชา
(สะสม)

-

-

10

15

1/ส่วนงาน
ระดับคณะ

-ฝ่ายวิจันและ
บัณฑิตศึกษา

3. โครงการศิลปวัฒนธรรม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ
ชุมชนสัมพันธ์
- พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับกลุ่ม
ประเทศลุ่มน้าโขง
- ส่งเสริมความร่วมมือของ
เครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม
กับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
- พัฒนาและต่อยอดผลงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมให้เกิด
มูลค่าทางเศรษฐกิจ

OKR-66 จานวน
สมาชิกประเทศในลุ่ม
น้าโขงที่เข้าร่วม
กิจกรรมทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

2

2

2

3

1/ส่วนงาน
ระดับคณะ

- ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

OKR-67 จานวน
เครือข่ายด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ใน
การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

8

8

8

10

OKR-68 จานวน
ผลิตภัณฑ์และงาน
บริการเชิงสร้างสรรค์
ที่ก่อให้เกิดมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ โดย
เชื่อมโยงกับการเรียน
การสอนที่ส่งเสริม
การเรียนรู้จากชุมชน

36

20

55

100
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แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์
(Key Result)

4. โครงการเมืองอัจริยะ (KKU
Smart City : KKUSC)

OKR-69 จานวน
นวัตกรรมกรรมที่
สามารถบริการ
ประชาชนผ่านระบบ
Smart city
Application (สะสม)

5. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่เป็น
ความร่วมมือที่มกี ารสร้าง
เครือข่ายในระดับท้องถิ่น หรือ
ระดับภูมิภาค หรือระดับ
นานาชาติ

OKR-70 จานวน
โครงการ/หลักสูตรที่
เป็นความร่วมมือ
ระหว่างสาขาวิชา
คณะ หรือสถาบัน
ที่มีการสร้างเครือข่าย
ในระดับท้องถิ่น หรือ
ระดับภูมิภาค หรือ
ระดับนานาชาติ
(สะสม)

ค่าเป้าหมาย (Target)
2563
2564 2565 2566
(ผล)
12
5
5
5

2

1

5

10

Tiers &
Deploy

ผู้รับผิดชอบ

1/ส่วนงาน
ระดับคณะ

- ฝ่ายดิจิทัล

1/ส่วนงาน
ระดับคณะ

- ฝ่ายการศึกษา
และบริการวิชาการ

2.8 จุดเน้นของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ใน 2 ปีที่ผ่านมา เกิดโรคติดเชื้อโคโรน่าระบาดใหม่ ปี 2019 หรือ COVID 19 เป็นโรคติดเชื้อไวรัส
สายพัน ธ์โคโรน่ า เกิดขึ้น เมื่อปลายปี 2019 และเริ่มแพร่กระจายอย่างรวดเร็ วเมื่อต้นปี 2020 ไวรัส มี
ลักษณะพิเศษ คือ คนที่ติดเชื้อระยะแรกจะไม่แสดงอาการในช่วง 4-5 วันแรก แต่สามารถแพร่เชื้อได้
ทาให้การตรวจป้องกันทาได้ลาบากและมีการแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว จนถึงเดือนมีนาคม 2020 ได้ถูก
จัดให้เป็นโรคระบาดระดับโลกไปแล้ว ในปี 2021 ยังมีการระบาดระรอกใหม่ที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งส่งผลต่อทั้ง
ด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ การศึกษา ทุกประเทศต้องใช้มาตรการกักกันประชาชนอยู่แต่ในบ้าน และระงับ
การเดินทางระหว่างเมือง และระหว่างประเทศเกือบสิ้นเชิง และเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม โดยหวังว่าจะ
สามารถควบคุมโรคและผลกระทบได้ภายในปีนี้
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลั ยขอนแก่น ได้ป รับตัว เข้ากับความเปลี่ ยนแปลงและน า
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2566 ซึ่งได้กาหนดเป้าหมาย
หลัก 3 ด้าน 11 ประเด็นยุทธศาสตร์ การสัมมนาร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย
การสัมมนาจัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยโดยมีจุดเน้น ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
จะดาเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
จุดเน้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1) ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการเรียนรู้ (Learning paradigm) และระบบ
การจัดการศึกษาใหม่ที่เป็นออนไลน์ทั้งระบบ (KKU Academy)
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2) มุ่ ง เน้ น การช่ ว ยเหลื อ ชุ ม ชน และสั ง คม ผ่ า นการน าองค์ ค วามรู้ แ ละความเข้ ม แข็ ง ของ
มหาวิทยาลัย ถ่ายทอดสู่สังคมและชุมชนในยามวิกฤติโรคโควิด 19 เพื่อสร้างความยั่งยืน และ
ความผูกพันระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย (KKU beyond cocoon)
3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทางานเป็นแบบออนไลน์อย่างรวดเร็ว เพิ่มทักษะการทางานออนไลน์
ของบุคลากร ทั้งการประชุม การติดต่อสื่อสาร การอนุมัติ รวมถึงการประเมินผลการทางาน
ของบุ ค ลากรทั้ ง ระบบ (Online Management) รวมถึ ง ผลั ก ดั น รู ป แบบการจ้ า งงานที่
หลากหลายและเน้นการใช้บริการจากหน่วยงานภายนอกให้มากขึ้น (Outsourcing)
4) วางระบบบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk Management) และการท าแผนบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ ง
(Business Continuity Management) สาหรับความเสี่ยงที่สาคัญ มีการประเมินภาวะความ
ทนต่ อความเสี่ ย งขององค์กรอย่างต่อเนื่ องเป็น ระยะ (Risk tolerance) รวมถึงการกาหนด
แนวทางในการทบทวนห่วงโซ่และการกระจายของลูกค้า และผู้ส่งมอบให้มีความเหมาะสมกับ
บริบทขององค์กร (Customer and Supply network plan)
5) ส่งเสริมให้ เกิดโครงการวิจัย ขนาดใหญ่ที่ทางานวิจัยเป็นทีมและทางานต่อเนื่อง (Research
programs) เพื่ อ ให้ ส ามารถตอบโจทย์ ใหญ่ ที่ มี ผ ลกระทบ (Impact) สู งได้ โดยเฉพาะด้ า น
การแพทย์และสาธารณสุข ด้านการเพิ่มศักยภาพการผลิตอาหาร ยารักษาโรค เวชภัณฑ์ทาง
การแพทย์ และพัฒนาระบบบริหารจัดการนวัตกรรมให้สามารถผลิตนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ได้
อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และปรับเปลี่ยนได้ทันเวลา
6) ขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ที่มีการทางานร่วมกัน โดยเฉพาะโครงการศูนย์กลางบริการทาง
การแพทย์ (Medical hub) โครงการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart farming)
7) วางระบบรั ก ษาความปลอดภั ย อัจ ฉริย ะ (Smart security) ให้ ค รอบคลุ ม ทั้ งมหาวิ ท ยาลั ย
และจัดระบบการจราจร ควบคุมทางเข้าออกให้เหมาะสม
2.9 กรอบงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้กาหนดกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 18,208.3227 ล้านบาท
ประกอบด้ ว ย งบประมาณเงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ จ านวน 5,000.8817 ล้ า นบาท (ร้ อ ยละ 27.46)
งบประมาณเงินรายได้ จานวน 13,207.4409 ล้านบาท (ร้อยละ 72.53) มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
กรอบวงเงินงบประมาณ

เงินอุดหนุนจากรัฐ

งบประมาณรวมทั้งสิ้น
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

พันธกิจ
การผลิตบัณฑิต
การวิจัย
การบริการวิชาการและรักษาพยาบาล
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
การบริหารจัดการองค์กร

เงินรายได้

รวม

5,000.8817

13,207.4409

18,208.3227

4,914.6735
598.1668
197.6600
4,118.8467

11,525.3958
2,141.3443
1,229.3860
4,231.2874
5.4420
3,917.9361

16,440.0693
2,739.5111
1,229.3860
4,428.9474
5.4420
8,122.9910
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กรอบวงเงินงบประมาณ
เงินอุดหนุนจากรัฐ
เงินรายได้
รวม
2 ประเด็นยุทธศาสตร์
86.2082
1,682.0451
1,768.2533
2.1 ปรับเปลีย่ นการจัดการศึกษา
208.3943
208.3943
2.2 ปรับเปลีย่ นการทางานวิจัย
475.3961
475.3961
2.3 ปรับเปลีย่ นการบริหารจัดการทรัพยากร
41.3469
41.3469
2.4 ปรับเปลีย่ นการบริการวิชาการ
68.8566
68.8566
2.5 ปรับเปลีย่ นการบริหารจัดการองค์กร
21.2454
21.2454
2.6 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าทางาน
89.9546
89.9546
2.7 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่
86.2082
114.7132
114.7132
2.8 ปรับเปลีย่ นองค์กรให้ก้าวสูย่ ุคดิจทิ ัล
56.4224
56.4224
2.9 การนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ
24.4277
24.4277
2.10 การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
0.8129
0.8129
2.11 เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
580.4750
580.4750
หมายเหตุ : 1) เงินอุดหนุนจากรัฐ ใช้ข้อมูลงบประมาณ จาก (ร่าง) พรบ. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ขาวคาดแดง)
2) เงินรายได้ ใช้ประมาณการเพิ่มร้อยละ 2 จากปีที่ฝ่านมา
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ส่วนที่ 3
การกากับติดตาม และการรายงานผลการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแผนที่ใช้เพื่อผลักดัน
และขับ เคลื่ อนแผนยุ ท ธศาสตร์ การบริ ห ารมหาวิท ยาลั ยขอนแก่ น พ.ศ.2563 - 2566 เพื่ อให้ บ รรลุ ตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลัก ของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ การผลิตผลงานวิจัยที่
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนาไปแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน สังคม ประเทศชาติ รวมทั้งได้รับการยอมรับ
ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ ตลอดจนการขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
มีความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การสร้างคุณค่าร่วมกัน
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
รวมทั้งสิ้น 11 ประเด็นยุทธศาสตร์ 40 กลยุทธ์ 86 แผนงาน/โครงการ โดยการถ่ายทอดเป้าประสงค์ และ
ตัวชี้วัดให้มีความสอดคล้อง เชื่ อมโยง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันจากระดับมหาวิทยาลัยสู่ ระดับส่วนงาน
ซึ่งจะได้จัดประชุมเพื่อชี้แจง ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติให้รับทราบทั่วทั้งมหาวิทยาลัย รวมทั้งดาเนินการ
จัดทาข้อตกลงการปฏิบั ติราชการระหว่างมหาวิทยาลัยกับ ส่วนงานต่างๆ โดยการกาหนดผลลัพธ์ที่สาคัญ
ตามหลักการของ OKR : Objectives and Key Results ซึ่งพิจารณาตามภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
และเพื่อให้เกิดการกากับติดตาม การนาแผนไปปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และชัดเจนนั้น มหาวิทยาลัยได้
กาหนดให้มีการจัดทารายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ และมีกระบวนการในการ
ติดตามความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยทั้งการกากับติดตาม
ผลลัพธ์สาคัญ (OKR) รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และผลสัมฤทธิ์ของการเบิกจ่ายงบประมาณ
โดยจะแบ่ งช่ ว งระยะเวลาในการติ ด ตามออกเป็ น รายไตรมาส คื อ รอบ 3 เดื อ น 6 เดื อ น 9 เดื อน และ
12 เดือน สาหรับการดาเนินงานจะมีการนาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ ผลลัพธ์สาคัญ (OKR) และค่าเป้าหมาย
ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบ และกลไกการประกั นคุณภาพของมหาวิทยาลัย
ทั้งในระดับสถาบัน ระดับคณะ ระดับหลักสูตร เพื่อให้ผู้บริหารได้มีระบบในการติดตามข้อมูล ความคืบหน้า
ของการด าเนิ น งานอย่ างใกล้ ชิ ด และต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ งใช้ เป็ น ข้ อ มู ล ส าหรั บ การปรั บ เปลี่ ย นแนวทางการ
ดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 77

ตาราง : รายละเอียดการกากับติดตาม และรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่
การติดตาม/ ประเมินผล
ระยะเวลา
หน่วยงานที่ต้องรายงาน
วิธีการ
การรายงาน
ผลการดาเนินงาน
1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ทุกเดือน
ทุกคณะ/หน่วยงาน
ติดตามการขออนุมัตเิ งินประจา
งวดและการใช้จ่าย/รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
2 การติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ /
ทุกไตรมาส
ทุกคณะ/หน่วยงาน
ติดตามผลการดาเนินงาน
ข้อตกลงการปฏิบตั ิการ
ตามแบบรายงาน Program Monitoring
Report และตามแบบการรายงานข้อตกลง
- ผลงานตามผลลัพธ์สาคัญ (OKR)
การปฏิบัติงาน
- ผลงานตามโครงการ/กิจกรรม
- ผลงานตามข้อตกลงการปฏิบตั ิงาน
- ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา
3 การจัดทาข้อมูลเพื่อสรุปผลประกอบการจัดทา
สิ้นงบประมาณ
ทุกหน่วยงาน
ติดตาม และจัดทารายงานข้อมูลสารสนเทศ
แผนงาน /แผนปฏิบัติการในปีงบประมาณถัดไป
สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และรายละเอียดสาคัญ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
- สถิติและสารสนเทศมหาวิทยาลัย
- การวิเคราะห์นักศึกษาเต็มเวลา
- วิเคราะห์ภาระงานอาจารย์
- รายงานค่าสาธารณูปโภค
- การวิเคราะห์บณ
ั ฑิตได้งานทา/ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต
- ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่
- รายงานการก่อสร้าง และการใช้จา่ ยงบลงทุน

หน่วยงานกากับติดตาม
กองยุทธศาสตร์
• กองคลัง
•

กองยุทธศาสตร์
• กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
•

กองยุทธศาสตร์
• กองคลัง
• กองอาคารและสถานที่
•
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แผนภาพ กระบวนการติดตาม และรายงานผลการดาเนินงาน
รายงานผลเสนอรัฐบาล
- สานักงบประมาณ
- กระทรวง อว.
- ปปช.

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะกรรมการกากับติดตามและประเมินผลงาน
อธิการบดี ตามพันธกิจและนโยบายการบริหาร มข.

• กก.กำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรที่ดี

อธิการบดี

• รายงานผลการใช้จา่ ยงบประมาณ

•

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ

• รายงานประจาปี

• รายงานต้นทุนต่อหน่วยงานผลผลิต

•

รายงานตามมาตรการกากับดูแลองค์การที่ดี

• สถิติ/สารสนเทศมหาวิทยาลัย

• รายงาน PART

•

รายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง

• รายงานนักศึกษาเต็มเวลา/ภาระงานอาจารย์
• รายงานค่าสาธารณูปโภค

• รายงานการก่อสร้างและการใช้จ่ายงบ

ลงทุน
• รายงานประสิทธิภาพการใช้พื้นที่

กองยุทธศาสตร์
สรุปผล/วิเคราะห์/ประเมินผล และจัดทารายงาน

รายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณ
(สงป.)

กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สรุปผล/วิเคราะห์/ประมวลผล

รายงานผล
ตามข้อตกลง
การปฏิบัติงาน

รายงานผล
การดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ

คณะ สานัก กอง สานักงาน ศูนย์
(ส่วนงาน/หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบผลผลิต ผลลัพธ์สาคัญ (OKR) โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย)

หมายเหตุ : ความหมายสัญลักษณ์
= เริ่มต้น/สิ้นสุด

= กระบวนการ

= แสดงผลข้อมูล

= ตัดสินใจ

= จุดเชื่อมต่อ

= ทิศทางการทางาน

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 79

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก . ปฏิทินการจัดทาแผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วัน เดือน ปี

ขั้นตอนและกิจกรรม

1. กระบวนการทบทวนการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ
กุมภาพันธ์ 2564

กองยุทธศาสตร์ รวบรวมสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นในช่วงปี 2565

26 – 27 มีนาคม 2564

จัดประชุมสัมมนาการกาหนดกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กลุ่มผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับส่วนงาน)

2. กระบวนการวางแผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณประจาปี
เมษายน –
มิถุนายน 2564

1) รองอธิการบดี ทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ /OKR/โครงการ กิจกรรม/งบประมาณ
o เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ วันที่ 29 เมษายน 2564
o ส่งฝ่ายบริหาร (กองยุทธศาสตร์) ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564
2) ประชุ ม ชี้ แ จงการจั ด ท าแผนงบประมาณเงิ นรายได้ ประจ าปี ง บประมาณ 2565
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2564
3) กองยุทธศาสตร์ เสนอแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
4) กองยุทธศาสตร์ เสนอแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติ วันที่ 2 มิถุนายน 2564

7-11 มิถุนายน 2564

1) มหาวิทยาลัย จัดประชุมชี้แจง ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ส่วน
งาน/หน่วยงาน รับทราบและนาไปจัดทาแผนปฏิบัติการของส่วนงาน/หน่วยงาน
2) ส่วนงาน/หน่วยงาน จัดทา แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ให้เสร็จก่อนการ
จัดทาแผนงบประมาณ) และจัดส่งกองยุทธศาสตร์ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

กรกฎาคม 2564

ส่วนงาน/หน่วยงาน และหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี หรือส่วนงานที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากส่วนกลาง จัดทารายละเอียดคาขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ตามโครงการ/กิจกรรมใน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และส่งคาของบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

3. กระบวนการอนุมัติแผนงบประมาณประจาปี
23 สิงหาคม 2564

คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงบประมาณ พ.ศ.2565

1 กันยายน 2563

1) สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติแผนงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2) บันทึกการอนุมัติงบประมาณในระบบ KKUFMIS

4. กระบวนการกากับติดตาม และประเมินผล
มีนาคม-กันยายน 2565 คณะ/หน่วยงาน รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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จัดพิมพ์โดย
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