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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Educational Transformation) 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ 
   ค่า

เป้าหมาย 

ผลงานตามค่า
เป้าหมาย รายละเอียดผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (Learning Paradigm) 

 1 
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการ การจัดต้ัง Production House   

ผลลัพธ์ มีการจดัตั้ง Production House เพื่อสนับสนุนงานบริการวชิาการตามพันธกิจมหาวิทยาลยั     

1) มีการจัดตั้ง Production House  หน่วย 1 -อยู่ระหว่าง 
 ด าเนินการ 
-ผลการประเมิน
ตนเองคิดเป็น
ร้อยละ 67.50 

ก.ครุภัณฑ์                                                                              
1.ก าหนดวงเงินงบประมาณ 1.8 ล้าน                                     
2.ก าหนดคุณลักษณะครภุัณฑ์ท่ีจะใช้งาน 
3.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจา้ง/คณะกรรมการตรวจรบั 
4.ด าเนินการจดัซื้อจัดหาครภุัณฑ์/ให้ผู้ประกอบการเสนอราคาเข้ามาใน
ระบบ e-bidding                                                           
5. ได้ผู้ชนะการประมูล รอลงนามในสัญญา 

งานบริหารและสื่อสาร
องค์กร 

        ข.ปรับปรุงห้อง Production   

        1.ก าหนดวงเงินงบประมาณ 500,000 บาท     
        2.เลือกสถานท่ี/ออกแบบห้อง     
        3.ด าเนินการเขียนแบบและจัดท า BOQ เรียบร้อยแล้ว   

        4.อยู่ระหว่างการจดัซื้อจัดจ้าง   
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กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ 
   ค่า

เป้าหมาย 

ผลงานตามค่า
เป้าหมาย รายละเอียดผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธที่ 1.2 การจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education)  

 2 โครงการ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตทั้งที่ไม่ให้ปริญญา (Non-Degree) และที่สามารถเก็บหน่วยกิตมารับปริญญาในภายหลัง   

  ผลลัพธ์ จ านวนหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต           

  
  

1) พัฒนาหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตทั้งที่
ไม่ให้ปรญิญา (Non-Degree) และที่สามารถ
เก็บหน่วยกิตมารับปรญิญาในภายหลัง 

หลักสตูร 5 9 
-ผลการประเมิน
ตนเองคิดเป็น
ร้อยละ 100 

มีการจัดท าหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าส่วนงานเรียบร้อยแล้ว จ านวน 9 หลักสูตร ดังนี้ 
1.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) กับงานเกษตร
สมัยใหม ่
2. นักสื่อความหมายเพื่อการท่่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ท้องถิ่นอิสาน  
3. ผู้ด าเนินการดูแลผูสู้งอายุหรือผูม้ีภาวะพึ่งพิง 130 ช่ัวโมง 
4.การพัฒนาศักยภาพดา้นการดูแลเด็กปฐมวัย  
5. องค์ความรู้ส าหรับการจดัการออ้ยด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศภมูิศาสตร์  
6. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูส้ะเต็มศึกษาเพื่อสมรรถนะของผู้เรยีน
ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ชุมชนแห่งการเรยีนรู้วิชาชีพ  
7. การผลติแพะ แกะเชิงพาณิชย์  
8.วิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาบ าบัดในการชะลอบ าบัดทดแทนไต
อาหาร  
9.จิ้งหรีดโปรตีนแห่งอนาคต 

งานบริการวิชาการ 
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กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ 
 ค่า

เป้าหมาย 
   ผลงานตาม
ค่าเป้าหมาย 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

3 โครงการบริการวิชาการที่ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก   

   ผลลัพธ์ จ านวนโครงการ           

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) โครงการบริการวิชาการที่ร่วมมอืกับ
หน่วยงานภายนอก 

โครงการ  5 14 
-ผลการประเมิน
ตนเองคิดเป็น
ร้อยละ 100 

ด าเนินการแล้ว 14 โครงการ 
  1.ศูนย์ส่งเสรมิอุตสาหกรรมภาคที่ 5 : การเพิ่มผลติภาพและการ
ปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด   
  2.สภาการพยาบาล : Risk Management การบริหารความเสี่ยงใน
การปฏิบัติการพยาบาล 
  3.สภาการพยาบาล : การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล :Focus  
Charting รุ่นที่ 15 
  4.สภาการพยาบาล : การคดัแยกผู้ป่วยฉุกเฉินส าหรับพยาบาลวิชาชีพ  
รุ่นที่ 8 
  5.สภาการพยาบาล : สมรรถนะผู้น าทางการพยาบาลด้าน Clinical  
Supervision รุ่นที่ 11 
  6.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : การจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็น
ข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ภาคความรู้
ความสามารถท่ัวไป  (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ส าหรับ ต าแหน่ง (ภาค ข) 
 7.กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น : การจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้า รับราชการครูและบคุคลากรทางการศึกษา
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

งานบริการวิชาการ 
งานแผนยุทธศาสตร์ฯ  
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กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ 
 ค่า

เป้าหมาย 
   ผลงานตาม
ค่าเป้าหมาย 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
8. ธนาคารออมสิน : โครงการเสรมิสร้างและพัฒนาภมูิปัญญาท้องถิ่น 
ประจ าปี 2565 ออมสินยุวพัฒน์รกัษ์ถิ่น "ยกก าลัง 2" 

 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

9.กองบริหารงานวิจัย : ส่งต่อความรักผ่านความรูสู้่ก้าวใหม่วัยเก๋า 
(Smart Health Eldery)  

 

10.เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย ร่วมกับส านักบริการ
วิชาการ มข. : จัดสมัมนา "อีสานใหม่:ความท้าทายต่อการเป็นหัวขบวน
รถจักรแห่งการพัฒนามหาวิทยาลยั" 

11. กองบริหารงานวิจัย : การสร้างสรรคเ์นื้อหาและสื่อออนไลน์เชิง
พานิชย์ส าหรับผู้ประกอบการ  

12.สภาการพยาบาล : กายภาพบ าบัดในภาวะหลังหลวม (Physical 
Therapy in Lumbar Instability)   
13.สภาการพยาบาล : กายภาพบ าบัดในภาวะคอเสื่อม : Modified 
Mailand Concept   
 14.กองบริหารงานวิจัย : หลักสตูรการเสรมิสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพส าหรับผู้สูงอายดุิจิทัล Health-Literacy   
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กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ 
   ค่า

เป้าหมาย 

ผลงานตามค่า
เป้าหมาย รายละเอียดผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธที่ 1.3 การพัฒนาหลักสูตรใหม่ (New Curriculum)  

 4 โครงการ ส่งเสริมให้มีโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่มหาวิทยาลัยจะเปิดสอน   

  ผลลัพธ์ จ านวนหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของสังคม         

  
  

1) ส่งเสริมใหม้ีโครงการพัฒนาหลกัสูตรใหม่ที่
มหาวิทยาลยัจะเปดิสอน โดยพิจารณาจาก
ความเข้มแข็งของมหาวิทยาลยั โอกาสและ
ความต้องการของประเทศ 

หลักสตูร 1 1 
-ผลการประเมิน
ตนเองคิดเป็น
ร้อยละ 80 

ได้ด าเนินการไปแล้ว ดังนี้ 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการ 

2.ประชุมหารือการสร้างหลักสูตร  และรายละเอียดต่าง ๆ  

3.อยู่ในระหว่างการจดัท าร่าง มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บณัฑติ 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประกอบ อาหาร (Culinary 

Science and Technology) 

งานบริการวิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ (Academic Service Transformation) 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ 
   ค่า

เป้าหมาย 

ผลงานตามค่า
เป้าหมาย รายละเอียดผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 กลยุทธที่ 2.1 สร้างโครงการบริการวิชาการที่เน้นการสร้างคุณค่าร่วมด้านเศรษฐกิจและสังคม เชน่ U2T บ้านโต้นโมเดล มข.แก้จน 

 1 
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการบริการวิชาการเพ่ือสร้างคุณค่าด้านเศรษฐกิจสังคมแกช่มุชน   

ผลลัพธ์ จ านวนโครงการบริการวิชาการที่สรา้งคุณค่าร่วมกัน   

1) มีโครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างคุณค่าด้าน
เศรษฐกิจสังคมแก่ชุมชน 
 
  

 

ร้อยละ 100 
(7 โครงการ) 

100 
(23 โครงการ) 

 ด าเนินการแล้ว 23 โครงการ 
 1.การส่งเสริมและกระตุ้นธุรกจิชุมชนให้ก้วขามวิกฤตเศรษฐกิจยุคโค
วิด-19 ด้วยแพลตฟอร์ม Mobile Application BAS Delivery  
ในพื้นที่อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 
 2.การอบรมให้ความรู้เส้นทางสู่ความส าเร็จ Food Delivery 
 3.การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจดัท าระบบ Food Delivery Core 
System ร่วมกับผูม้ีส่วนได้ส่วนเสยี ด้านฝั่งผูซ้ื้ออาหาร (Customer) 
 4.การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจดัท าระบบ Food Delivery  Car 
System ร่วมกับผูม้ีส่วนได้ส่วนเสยี  ด้านระบบจดัการของฝั่งอาหาร 
(Restaurant) และผูส้่งอาหาร (Rider) 
 5.การจัดกิจกรรมการเพิ่มผลติภาพและการปรับงปรุงพัฒนา 
ผลิตภณัฑ์ต้นแบบ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 6.การถ่ายทอดมรดกทางปัญญาการทอผ้าไหมและการผลติผา้อัต
ลักษณ ์

งานแผนยุทธศาสตร์ฯ 
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กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ 
   ค่า

เป้าหมาย 

ผลงานตามค่า
เป้าหมาย รายละเอียดผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

   
  

       7.ถ่ายทอดมรดกทางภูมิปญัญาการย้อมผ้าไหมด้วยดินแดง
มหาวิทยาลยัขอนแก่นและการทอผ้าไหมมอดินแดง ชุมชนต้นแบบ 
เศรษฐกิจพอเพียง พ้ืนท่ี ต าบลท่ากระเสริม อ าเภอน้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น 
 8.การพัฒนาสินค้าของที่ระลึกจากงานจักสารและผ้าพิมพ์ลายแบบ
ร่วมสมัย ต าบลวังสวาบ อ าเภอภผูาม่าน จังหวัดขอนแก่น 
9.การยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารบนฐานอัตลักษณ์ชุมชน ต าบลบ้าน
โต้น อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 
10.การฝึกอบรมการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทอง ต าบลโนนฆ้อง อ าเภอบ้าน
ฝาง จังหวัดขอนแก่น 
11.การพัฒนาและยกระดับสินค้าผลิตภณัฑ์ชุมชน:เตรียมความพร้อมสู่
สมาร์ SME พื้นที่ ต าบลทรายมูล อ าเภอน้ าพอง อ าเภออุบลรตัน์ 
อ าเภอเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 
12.การผลติอาหารปลอดภัยและการใช้สมุนไพรเสริมภูมิคุม้กันเพื่อ
การท่องเที่ยวในภาวะที่มีการระบาดของโควิด-19 ณ อบต.ทรายมูล 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
13.การผลติสื่อท่องเที่ยวกับไลน์แพลตฟอร์มที่ยกระดับดิจิทัล ณ อบต.
วังสวาบ อ าเภอภผูาม่าน จังหวัดขอนแก่น 
14.การถ่ายทอดความรู้ การเลี้ยงสัตว์น้ าและการท าประมงน้ าน้อย 
การเพาะเลี้ยงกบและการท าประมงในพ้ืนท่ีจ ากัด ณ หมวดประมง 
สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ 
   ค่า

เป้าหมาย 

ผลงานตามค่า
เป้าหมาย รายละเอียดผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

   
  

      15.การลงพื้นที่ปฏิบัติการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ า ณ พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงของ
เกษตรกร ต าบลท่ากระเสรมิ อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
16.การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเลีย้งปลาและผลิตอาหารปลา
เพื่อลดต้นทุน ณ อบต.บ้านโต้น อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 
17.การเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าโดยการจดัการระบบนิเวศนโ์ดยพัฒนา
รูปแบบประมงน้ าน้อย ต าบลบ้านโต้น อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 
18.การแปรรูปผลติภณัฑ์ปลา ณ อบต.ขามป้อม อ าเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแก่น 
19.อบรมเชิงปฏิบัติการเพาะพันธ์ุสัตว์น้ าเชิงเศรษฐกิจ พื้นที่ ต าบลท่า
กระเสริม อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ณ ภาคประมง สาขาวิชา
ประมง คณะเกษตรศาสตร ์
20.อบรมเชิงปฏิบัติการเพาะพันธ์ุสัตว์น้ าเชิงเศรษฐกิจ พื้นที่ ต าบลท่า
กระเสริม ณ โรงเรียนท่ามะเดื่อ อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
21.อบรมเชิงปฏิบัติการเพาะพันธ์ุสัตว์น้ าเชิงเศรษฐกิจณ โรงเรียนทา่
กระเสริม ต าบลท่ากระเสรมิ อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
22.อบรมเชิงปฏิบัติการเพาะพันธ์ุสัตว์น้ าเชิงเศรษฐกิจ พื้นที ต าบล
พระยืนมิ่งมงคล จังหวัดขอนแก่น ณ ภาคประมง สาขาวิชาประมง 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
23.การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการอบรมเพาะพันธ์
สัตว์น้ าเชิงเศรษฐกิจ พื้นที่ ต าบลท่ากระเสริม และ ต าบลพระยืนมิง่
มงคล จังหวัดขอนแก่น 
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กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ 
   ค่า

เป้าหมาย 

ผลงานตามค่า
เป้าหมาย รายละเอียดผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

2 โครงการ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตทั้งที่ไม่ให้ปริญญา (Non-Degree) และที่สามารถเก็บหน่วยกิตมารับปริญญาในภายหลัง   

 ผลลัพธ์ จ านวนโครงการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อความยั่งยืน         

  
  

1) โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาชุมชนและ
สังคมเพื่อความยั่งยืน 
 
  

 

ร้อยละ 100 
(7 โครงการ) 

100 
(12 โครงการ) 

ด าเนินการแล้ว 12 โครงการ 
 1.การส่งมอบ Mobile Application BAS Delivery พื้นที่ต าบลบา้นกง 
อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น  
 2.การจัดกิจกรรมการเพิ่มผลติภาพและการปังปรุงพัฒนาผลติภณัฑ์
ต้นแบบ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 3.การถ่ายทอดองค์ความรูด้้านการย้อมเส้นไหมจากดินแดงและการ
ผลิตผ้าไหมมอดินแดง 
 4.การเพราะพันธุส์ัตว์น้ าเชิงเศรษฐกิจ ต าบลพระยืนมิ่งมงคล อ าเภอ
พระยืน จังหวัดขอนแก่น  
 5.การพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมวิชาชีพและความมั่นคงทางอาหาร 
ต าบลท่ากระเสริม จังหวดัขอนแก่น 
 6.การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเลีย้งปลาและผลิตอาหารปลา
เพื่อลดต้นทุน ต าบลบ้านโต้น อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 
 7.การจัดท าระบบ Food Delivery Core System ต าบลบา้นกง 
อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 
 8.การยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารบนฐานอัตลักษณ์ชุมชน ต าบลบ้านโต้น 
อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 
 9.การเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าโดยจัดการระบบนเิวศ ต าบลบ้านโต้น อ าเภอ
พระยืน จังหวัดขอนแก่น 

งานแผนยุทธศาสตร์ฯ 
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 กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ 
 ค่า

เป้าหมาย 
   ผลงานตาม
ค่าเป้าหมาย 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

  
  

        10.การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาในพื้นที่ชุมชนต้นแบบการเรียนรู ้

ต าบลบ้านโต้น อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

11.การเลี้ยงหอยเชอรี่สีทอง ต าบลโนนฆ้อง อ าเภอบ้านฝาง จังหวัด

ขอนแก่น 

12.การเลี้ยงปูนาในกระชัง ต าบลวังสวาป อ าเภอภผูาม่าน จังหวัด
ขอนแก่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร (Management Transformation) 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ 
   ค่า

เป้าหมาย 

ผลงานตามค่า
เป้าหมาย รายละเอียดผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 กลยุทธที่ 3.1 มุ่งการขับเคลื่อนองค์กรเชิงกลยุทธ์และปรับปรุงกฎระเบียบที่ล้าสมัย (Strategic Lead, Regulation Follow) 

 1 
  
  
  
  
  
  
  
  

มุ่งเน้นการขับเคลื่อนองค์กรเชิงกลยุทธ์ ลดกระบวนการท างานประจ าท่ีไม่ใช่สมรรถนะหลกั   

ผลลัพธ์ ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน   

1) มุ่งเน้นการขับเคลื่อนองค์กรเชิงกลยุทธ์ ลด
กระบวนการท างานประจ าทีไ่ม่ใช่สมรรถนะหลัก 
  

                              

ร้อยละ ร้อยละ 80 ร้อยละ 83.75 อยู่ระหว่างการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ จ านวน 20 โครงการ 

ประมาณการรายรับ 30,000,000 บาท รายรับจริง 25,124,338 บาท   

1.โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้   3,374,500 บาท 

2.โครงการเสรมิสร้างการท างานกบัหน่วยงานภายนอก 20,604,694 

บาท 

3.รายรับโอนส าหรับเป็นค่าจ้าง เงินเดือน 241,200 บาท 

4.รายรับจากการบรหิารทรัพย์สิน  12,944 บาท 

5.โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับติดตามวิเคราะห์และรายงาน

ความก้าวหน้า 891,000 บาท 

งานบริหารและสื่อสาร
องค์กร 
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กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ 
   ค่า

เป้าหมาย 

ผลงานตามค่า
เป้าหมาย รายละเอียดผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

  2) ทบทวน ปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการ
ท างาน 
                         

 ฉบับ มีการ
ปรับปรุง

กฎระเบียบ
ไม่น้อยกว่า 

7 ฉบับ 

10 ฉบับ ด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงเรยีบร้อยแล้ว 4 ฉบับ และจัดท าประกาศ 
กฎระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน เพิ่มเติม 6 ฉบับ  

1. ประกาศ มข. (ฉบับท่ี 2149/2564)   เรื่อง ค่าตอบแทนการ
บริหารจดัการวารสารส านักบริการวิชาการ   

2. ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 1613/2564) ลง
วันท่ี 6 สิงหาคม 2564   
เรื่อง กองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ส านัก
บริการวิชาการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ.2564 

3. ประกาศส านักฯ (ฉบับที่ 9/2564)   เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ประเมินบุคลากรส านักบริการวิชาการ 

4. ประกาศส านักฯ (ฉบับท่ี 12/2564)   เรื่อง แนวปฏิบัติการ
ลงเวลาปฏิบัติงาน ประจ าปี 2565 

5. ประกาศส านักฯ (ฉบับท่ี 14/2564)  เรื่อง มาตรการป้องกัน
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวมฯ 

6. ประกาศส านักฯ (ฉบับท่ี 15/2564)   เรื่อง ประกาศ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดเีด่น ประจ าปี 2564 

7. ประกาศส านักฯ (ฉบับท่ี 16/2564)   เรื่อง ประกาศผลการ
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจ าปี 2564 

8. ประกาศส านักฯ (ฉบับท่ี 17/2564) เรื่อง แนวปฏิบัติระบบ
ส ารองข้อมูลสารสนเทศ ส านักบรกิารวิชาการ 

 งานบริหารและสื่อสาร
องค์กร 
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กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ 
   ค่า

เป้าหมาย 

ผลงานตามค่า
เป้าหมาย รายละเอียดผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

     9. ประกาศส านักฯ (ฉบับท่ี 4/2565) เรื่อง การจัดการเรื่อง
ขอร้องเรียนของส านักบริการวิชาการ 

10. ประกาศส านักฯ (ฉบับท่ี 5/2565) เรื่อง มาตรการรักษา
ความปลอดภัยของส านักบริการวชิาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 สร้างส านักบริการวิชาการ ให้เป็นที่ท างานน่าอยู่ (Best Place to Work) 

เป้าประสงค์ บุคลากรส านักบริการวิชาการ ได้ท างานในสภาพแวดลอ้มท่ีอบอุ่น มีความผูกพัน มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างานครบถ้วนและมีโอกาสพัฒนาตนเอง 

กลยุทธที่ 4.1 การสร้างแวดล้อมที่พร้อมส าหรับการท างาน (Good Workplace) ของบุคลากรทุกกลุ่ม 

1 จัดหาอุปกรณ์ให้พร้อมส าหรับการท างาน   

  ผลลัพธ์ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร     

 โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ ค่า
เป้าหมาย 

ผลงาน
ตามค่า

เป้าหมาย 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

  
  

1) จัดหาครุภณัฑ์ให้พร้อมส าหรับการท างาน ร้อยละความ
พึงพอใจของ

บุคลากร   

ร้อยละ 85 ร้อยละ 
82.94 

1.ครุภัณฑ์ส านักงาน  (520,000 บาท) 
-เครื่องปรับอากาศ  ขนาด 24,000 บีทียู 
-เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู 
-เก้าอี้ส านักงาน-ห้องประชุม 
-โซฟา 
2.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (200,000 บาท) 
-เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ 
-คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) 
-คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ  (ขออนุมัติเพิ่มเติมจากแผน) 
-คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ  (ขออนุมัติเพิ่มเติมจากแผน) 
3.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  (1,230,000 บาท) 
-ครุภัณฑ์ห้อง Production House  

งานบริหารและสื่อสาร
องค์กร 

 

 

 



 
 

                               “องค์กรชั้นน ำระดับชำติในกำรบูรณำกำรศิลปวิทยำกำรสู่สังคมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” 

 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ 
   ค่า

เป้าหมาย 
ผลงานตามค่า

เป้าหมาย 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

  
  

2) จัดระบบความปลอดภัยในสถานท่ีท างาน ร้อยละความ
พึงพอใจของ

บุคลากร   

ร้อยละ 85 ร้อยละ 77.65 -เปลี่ยนลิฟท์โดยสาร 
-ระบบเตือนภัยการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร และไฟไหม้ 
-เปลี่ยนน้ ายาถังดบัเพลิงท่ีหมดอายุ 
-การอบรมการตรวจหาเชื้อโควิด และการป้องกัน 
-จัดน้ ายาฆ่าเชื้อตามจดุต่าง ๆ ภายในอาคาร  
-จัดเครื่องวัดอณุหภมูิก่อนเข้าปฏบิัติงาน 
-การฉายแสง UVC ฆ่าเช้ือ 
-การลงเวลาปฏิบัติงานออนไลนล์ดการสมัผสั 
-การประชุมโดยระบบอิเล็กทรอนกิส์ (Zoom Meeting/ Google 
Meet) 

งานบริหารและสื่อสาร
องค์กร 

  
  

3) การพัฒนาบุคลากรใหส้ามารถท างานใน
สภาพแวดล้อมท่ีเป็นดิจิทัลและพฒันา Digital 
Literacy ของบุคลากร 

ร้อยละของ
บุคลากรที่
ได้รับการ

พัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัล 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 1.บุคลากรส านักฯ 36 คน ได้เข้ารบัการทดสอบพัฒนา  
Digital Literacy ซึ่งจัดโดยมหาวทิยาลัยขอนแก่น 
2.โครงการเพิม่ทักษาด้านดิจิทลัดา้นการออกแบบและจัดท าสื่อ 
สร้างสรรคด์้วย CANVA ให้กับบุคลากรส านักฯ 
3.โครงการการเพิ่มทักษะดา้นดิจทิัล การวิเคราะห์ข้อมลูและรายงาน 
ผลด้วย Power BI เพื่อเพ่ิมทักษะในการท างานด้านการจดัการ 
ข้อมูลให้แก่บุคลากรส านักฯ 

งานบริหารและสื่อสาร
องค์กร 

 

 

 

 



 
 

                               “องค์กรชั้นน ำระดับชำติในกำรบูรณำกำรศิลปวิทยำกำรสู่สังคมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” 

 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ 
   ค่า

เป้าหมาย 
ผลงานตามค่า

เป้าหมาย 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธที่ 4.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

2 การบริหารจัดการสวัสดิการและค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพ   

  
  

ผลลัพธ์ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร     

  
  

1) การบริหารจดัการสวัสดิการและค่าตอบแทน ร้อยละความ
พึงพอใจของ

บุคลากร 

ร้อยละ 85 88.45 1.การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการด าเนินงาน 
-การจัดสอบเข้าท างานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
-การจัดสอบเข้ารับราชการกรมการปกครองท้องถิ่น 
-การจัดสอบ ภาค ก ส านักงาน ก.พ. 2 ครั้ง 
-การจัดสอบ ภาค ก ส านักงาน ก.พ. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2 ครัง้ 
2.การสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าตรวจสุขภาพประจ าป ี

งานบริหารและสื่อสาร
องค์กร 

  
  

2) การส่งเสรมิความก้าวหน้าในสายอาชีพ ร้อยละความ
พึงพอใจของ

บุคลากร 

ร้อยละ 85 ร้อยละ  86 มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรส านักฯ ดังนี้  
1.การจัดอบรมเรื่องการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning 
2.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคและประสบการณ์การเขียนข่าว 
ในการประชาสมัพันธ์หัวข้อ เขียนข่าวเล่างานยุคดิจิทัล 
3.การเขียนคู่มือการปฏิบตัิงานและการเขียนผลงานเพื่อขอต าแหน่ง 
ที่สูงข้ึน 
4.การใช้โปรแกรมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) 
5.EdPEx Coaching  
6.การวิเคราะห์อัตราก าลัง 
7.การพัฒนาทักษะการจัดท าหลักสูตรอบรมระยะสั้น 

งานบริหารและสื่อสาร
องค์กร 

 



 
 

                               “องค์กรชั้นน ำระดับชำติในกำรบูรณำกำรศิลปวิทยำกำรสู่สังคมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” 

 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ 
   ค่า

เป้าหมาย 
ผลงานตามค่า

เป้าหมาย 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

  
  

3) การยกย่องเชิดชูเกียรติบคุลากร ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 91.98 1. มีการมอบรางวัลยกเชิดชูเกียรติบุคลากรส านักบริการวิชาการ  
จ านวน 6 รางวัล ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564  ดังนี้ 
 1.1ด้านจรรยาบรรณ 
 1.2ด้านวัตกรรม 
 1.3ด้านบริการวิชาการ 
 1.4ด้านการพัฒนาตนเอง 
 1.5ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
 1.6ด้านสนับสนุนการบริหารทั่วไป 
2.บุคลากรส านักบริการวิชาการ ได้แก่ นายบุญญฤทธ์ิ สมบัติหลาย 
 ได้รับรางวัล คนดีศรีมอดินแดง 
3.ทีม U2T พื้นที่กุดเค้า ไดร้ับรางวัล แฮกกาธอนด์ รองชนะเลิศอันดับ 
1 
ภายใต้การการกับดูแลของนางสาววรรณวิษา จินต์ธนาวิทย ์
4.บุคลากรส านักบริการวิชาการ 3 ท่าน ได้รับการเลื่อนระดับต าแหน่ง
ที่สูงข้ึน 
  4.1 นางวิภาดา มีแวว ต าแหน่ง นักจัดการช านายการพิเศษ 
  4.2 นางสาวกาญจนา บุศรีค า   นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ 
  4.3 นายประหยัด สืบเมืองซ้าย นักสารสนเทศช านาญการ 

งานบริหารและสื่อสาร
องค์กร 
  

 

 

 

 



 
 

                               “องค์กรชั้นน ำระดับชำติในกำรบูรณำกำรศิลปวิทยำกำรสู่สังคมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” 

 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ 
   ค่า

เป้าหมาย 
ผลงานตามค่า

เป้าหมาย 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธที่ 4.3 การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ 

  
  

1) การพัฒนาขีดความสามารถและเพิ่มขีด
ความสามารถของบุคลการ 

ร้อยละความ
พึงพอใจของ

บุคลากร 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 86 1.การหารือการพัฒนา Proposal และศึกษาดูงาน โครงการ 
พัฒนาท้องถิ่นด้วยการพึ่งพาตนเอง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
ณ ผคส.6 ศูนย์ปฏิบตัิการบรรเทาภัยอนัเกิดจากน้ า ส านักงาน
ชลประทานที่ 6 
2.การอบรมเชิงปฏิบตัิการ :การน าองค์ความรู้และทักษะการวิเคราะห์
ชุมชนเพื่อน าไปสู่การเขียนบทความวิชาการและโจทย์วิจัย 
3.อบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาทักษะการจัดท าหลักสตูรอบรม
ระยะสั้น 

งานบริหารและสื่อสาร
องค์กร 
งานบริการวิชาการ 

  
  

2) การพัฒนาและส่งเสรมิการสร้างผลงานทาง
วิชาการ 

ร้อยละความ
พึงพอใจของ

บุคลากร 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 86 1.การเขียนคู่มือการปฏิบตัิงานและการเขียนผลงานวิเคราะห์เพื่อขอ 
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

งานบริหารและสื่อสาร
องค์กร 

  
  

3) การส่งเสรมิค่านิยมและจิตวิญญาณของ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ร้อยละความ
พึงพอใจของ

บุคลากร 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 87 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรรอ้ยละ 87 งานบริหารและสื่อสาร
องค์กร 

  
  
  

4) การสื่อสารองค์กรเชิงรุกเพื่อส่งเสรมิภาพลักษณ์ 
สร้างความผูกพันและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน
ภายยอก 

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 91.02 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกับส านักบริการวิชาการ งานแผนยุทธศาสตร์ฯ 

 

 

 



 
 

                               “องค์กรชั้นน ำระดับชำติในกำรบูรณำกำรศิลปวิทยำกำรสู่สังคมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ 
   ค่า

เป้าหมาย 

ผลงานตามค่า
เป้าหมาย รายละเอียดผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 กลยุทธที่ 5.1 การพัฒนาระบบการท างานและการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 1 
  
  
  
  
  
  
  
  

พัฒนาระบบงานแบบไร้กระดาษในกระบวนการท างานทางธุรการ   

ผลลัพธ์ จ านวนงานสะสมที่ได้รับการพัฒนาใหม่หรือปรับปรุง (Digital Workflow)   

1) พัฒนาระบบงานแบบไร้กระดาษในกระบวนการ

ท างานธุรการ    

  

 

ระบบ จ านวนงาน
สะสมท่ี

ได้รับการ
พัฒนาหรือ
ปรับปรุง 
(Digital 

Workflow) 
3 ระบบ 

11 ระบบ 
ประเมินตนเอง
ร้อยละ 100 

ก.ด้านการบริหารธุรการ 

1.ระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์  

2.ระบบการขอใช้ห้องประชุม  

3.การจัดอบรม/จดัประชุม Online 

4.ระบบขออนุมัติใช้รถยนต ์

5.ระบบทะเบยีนหนังสือส่ง 

6.ระบบใบเบิกพัสดุภายใน   

7.ระบบลงเวลาการปฏิบัติงาน Online 

ข.ด้านหลักสูตรอบรมระยะสั้น  ระบบจัดการรายวิชา ชุดหลักสตูร

ฝึกอบรม หลักสตูรการศึกษาตลอดชีวิต : kku next 

ค.ด้านการศึกษาตลอดชีวิต การใช้ระบบ 

1. google classroom 

2. การประชาสมัพันธ์หลักสูตรการอบรม Online 

3. การประเมินผลการอบรม Online 

4. การจัดท าวุฒิบัตร Online 

-งานบริหารและสื่อสาร
องค์กร 
-งานบริการวิชาการ 
-งานแผนยุทธศาสตร์ฯ 

 

 



 
 

                               “องค์กรชั้นน ำระดับชำติในกำรบูรณำกำรศิลปวิทยำกำรสู่สังคมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา (Collaboration/Coordination Projects) 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ    ค่าเป้าหมาย 
ผลงานตาม
ค่าเป้าหมาย รายละเอียดผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 กลยุทธที่ 6.1 จัดท าโครงการขนาดใหญ่ร่วมกันระหว่างคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มสังคมศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือกับสถาบนัในลุม่น้ าโขง 

 1 
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นความร่วมมือที่มีการสร้างเครือข่ายในระดับท้องถิ่น หรือระดับภูมิภาคหรือระดับนานาชาติ   

ผลลัพธ์ จ านวนโครงการ/หลักสตูรที่เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบนั คณะหรือสาขาวิชาที่มีการสรา้งเครือข่ายในระดับท้องถิ่น หรือระดับภูมภิาคหรือระดับนานาชาติ (สะสม)   

1) โครงการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นความร่วมมือท่ีมี

การสร้างเครือข่ายในระดับท้องถิน่ หรือระดับ

ภูมิภาคหรือระดับนานาชาต ิ

   

 

โครงการ/
หลักสตูร 

จ านวน
โครงการ/
หลักสตูรทีเ่ป็น
ความร่วมมือ
ระหว่างสถาบัน 
คณะหรือ
สาขาวิชาที่มีการ
สร้างเครือข่าย
ในระดับท้องถิ่น
หรือระดับ
ภูมิภาคหรือ
ระดับนานาชาติ 
(สะสม) 3 
โครงการ/
หลักสตูร 

3 โครงการ 
ประเมิน

ตนเองร้อยละ 
100 

1.โครงการเสรมิสร้างและพัฒนาภมูิปัญญาท้องถิ่น ประจ าปี 2565  

 ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิน่ "ยกก าลงั 2" 

 2.โครงการสมัมนาสร้างความเข้มแข็ง คบอ. (อิสานใหม่ : ความท้า

ทายของ หัวขบวนรถจักรแห่งการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

 3.โครงการ U2T ที่ส านัก รับผิดชอบใน 9 พ้ืนท่ีของจังหวัด

ขอนแก่น 

-งานบริหารและสื่อสาร
องค์กร 
-งานบริการวิชาการ 
-งานแผนยุทธศาสตร์ฯ 

 

 

 


