
Research Program ที่มี
เปาหมาย จํานวน 100 

โปรแกรม

โปรแกรมวิจัย
ในกลุมวิทย
สุขภาพ/วิทย
เทคโน/สังคม 
เปนสัดสวน 
40/40/20 
และเปน RP
ขนาดใหญ 

20%

- มีหนวย
ประสานงาน 
RP กํากับ
ติดตามและมี
ระบบการ
บริหารจัดการ
online/real-
time
- มีระบบฐาน
ขอมูลความ
เชี่ยวชาญ
นักวิจัย/ทีม
วิจัย/โปรแกรม
วิจัย

นักวิจัยรวม  
Research 
Program 

จํานวน100 
คน

- มี RP ในกลุม 
สรางองค
ความรู:
นวัตกรรม: 
ชุมชน สัดสวน 
40:40:20
- มี proposal 
และ Log
Frame ของ 
RP เพ่ือเสนอ
แหลงทุน 50 
โครงการ

เงินสนับสนุน
จากภายนอก 
จํานวน 200 

ลานบาท

- มีระบบ
จัดการที่
นักวิจัยไดรับ
เงินใน 3 วัน
- มีเงินทุนเพ่ือ
deep 
science/ 
innovation/ 
area base ใน
สัดสวน 
40:40:20

โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
แกปญหาประเทศ/ชุมชน/สังคม 

จํานวน 100 โครงการ

พ้ืนที่ใช
ประโยชน

จากความรู/
ผลงานวิจัย 
จํานวน 100 

ชุมชน

- มีชองทางการ
สื่อสารผลงาน 
วิจัยเชิงพ้ืนที่
ครบทุกชองทาง
- มีหนวยงาน
รัฐ/เอกชน/
Inter รวมมือ 
50 หนวย
- มีชุมชน
นวัตกรรมที่เปน
ตนแบบการ
แกปญหา
เหลื่อมล้ํา 50
ชุมชน

เงินทุนวิจัย
และบริการ
วิชาการเพ่ือ

พัฒนา/
แกปญหา
พ้ืนที่ 200 
ลานบาท

- มีเงิน
สนับสนุนจาก
หนวยงาน
ภายนอก 80%
- ผลงานวิจัย
กอใหเกิดเงิน
หมุนเวียนหรือ
มูลคา
ผลกระทบใน
พ้ืนที่ไมต่ํากวา 
400 ลานบาท

MOU 
ระหวาง

ชุมชน-มข-
หนวยงาน
เกี่ยวของ 

จํานวน 50 
ฉบับ

- มีโครงการ
วิจัยและ
พัฒนา/บริการ
วิชาการแบบ 
PPP 25 เรื่อง
- มีงานวิจัย
และพัฒนา/
บริการชุมชน
แบบ CSR/ 
CSV รวม 15 
โครงการ

ผลงานวิจัยตีพิมพที่มีคุณภาพ
สรางนวัตกรรม ติดลําดับโลก 

10 สาขา

บทความที่
ตีพิมพใน

วารสาร Q1 
คิดเปน 

50% ของที่
ตีพิมพ

นานาชาติ

- มีนักวิจัยที่
ตีพิมพใน
วารสาร Q1 ไม
ต่ํากวา 200
คน
- มีนักวิจัยใน
โครงการ Q1 
Boosts up 
สามารถตีพิมพ
ได 80%

คาเฉลี่ย 
citation 

ยอนหลัง 5
ป เพ่ิมขึ้น
100%

- มีบทความที่มี
co-author อยู
ในมหาวิทยาลัย
Top 400 ของ
โลก จํานวน 
100 เรื่อง
- มี review
article ตีพิมพ 
จํานวน 50 
เรื่อง 

นวัตกรรม
จากงานวิจัย 

ในรูป
prototype
ที่ตอบสนอง
เชิงพาณิชย 

50 ชิ้น

- หนวยงาน

ภายนอกที่

รวมมือในการ

สรางนวตักรรม

ไมต่ํากวา 30 

หนวยงาน

- เงิน license/ 

loyalty fee 

เพ่ิมขึ้น 300%

เครือขายความรวมมือดานการ

วิจัยหรือสนับสนุนการวิจัย 

จํานวน 25 เครือขาย

เครือขาย
ความเปน

เลิศดานการ
วิจัย 

10 เครือขาย

- เงินทุนวิจัย
ภายนอกผาน
เครือขายวิจัย 
เปน 5% ของ
เงินวิจัย
- มีเครือขาย
ลักษณะแม
ขาย-ลูกขาย 5 
เครือขาย
- มีผลงาน
สําคัญ 
นวัตกรรมที่
สังคมใหการ
ยอมรับ 20 ชิ้น

เครือขายการ
วิจัย

นานาชาติ 
(Global 
Frontier)

10 เครือขาย

- เงินทุนวิจัย
จากแหลงทุน
นานาชาติ
เพ่ิมขึ้น 15%
- มีการแลก 
เปลี่ยนนักวิจัย
ระยะสั้น/ยาว 
40 คน
- ความรวมมือ
กับ Univ หรือ
องคกร
ตางประเทศ 
100 ประเทศ

เครือขาย
สนับสนุน
การวิจัย

5 เครือขาย

- จํานวน
งานวิจัยที่ใช
บริการ
เครื่องมือชั้นสูง
ของศูนย
เครื่องมือกลาง
เพ่ิมขึ้น 20%
- Ecosystem/ 
หองปฏิบัติการ
ที่ไดรับการ
พัฒนาสู
มาตรฐานโดย
เครือขาย 20
พ้ืนที่

• ปรับเปลี่ยนการทําวิจัยเดี่ยวเปนแบบบูรณาการสาขาและมุงเปา (research program) 
• ปรับเปลี่ยนงานวจิัยจาก supply side เปน demand site
• ปรับเปลี่ยนจากวิจัยเพื่อตีพิมพเปนเพื่อการใชประโยชนและนวัตกรรม (beyond publication)
• ปรับเปลี่ยนการทํางานวิจัยในแบบเครือขายวิจัย (research network)

ปรับเปลี่ยนการทํางานวิจัย (Research Transformation)Strategic Plan:

Objectives:

University’s
Key Result:
(Goal OKR)

Faculty/Division’s
Key Result:
(Process OKR)

Department/
Research Unit’s
Key Result:
(Process OKR)

OKR ฝายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัขอนแกน 2563-2565



OKR
2563-2565

ฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน
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