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คานา
แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2566 ฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้
เป็นแผนในการบริหารและพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใน 4 ปีข้างหน้า โดยพัฒนาปรับปรุงจากแผน
กลยุทธ์การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562 - 2566 ของ รศ.นพ.ชาญชัย พานทอง
วิริยะกุล ผู้ได้รับการคัดเลือกจากสภามหาวิทยาลัยให้ดารงตาแหน่งอธิการบดี ช่วงปี พ.ศ. 2562 – 2566
ตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561และยังได้มีการประมวล
ผลสัมฤทธิ์จากการบริหารงานและการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2559-2562 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis) ของมหาวิทยาลัย
การวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อมภายในและภายนอก ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ ในช่วงเดือนมีนาคม 2562 ยังได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมและภาคส่วนต่างๆ
จานวน 6 กลุ่ม เพื่อนาข้อคิดเห็นเสนอแนะมาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ ก่อนนาเสนอขอความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตามลาดับ
แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ ประกอบด้วย เนื้อหาสาคัญ 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 กรอบแนวคิดการ
จั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ส่ ว นที่ 2 แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห าร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563-2566 และส่วนที่ 3 การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยหวังเป็น อย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ จะเป็นเสมือนเข็มทิศชี้แนวทาง
ที่ชัดเจนที่จะรวมพลังนาไปสู่การพัฒนา และขับเคลื่อนให้บรรลุถึงเป้าหมายที่พึงปรารถนาร่วมกันต่อไป

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ของบุคคล และด้านการบริหารจัดการ
องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง มีผลกระทบต่อสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก รวมถึงประเทศ
ไทย นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรที่จานวนเด็กไทยเกิดน้อยลง และสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่ม
มากขึ้น มีเทคโนโลยีที่ทาให้เกิดการเรียนรู้ รูปแบบใหม่ทาให้การพึ่งพาการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยลดน้อยลง
ภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มทรงตัวซึ่งจะส่งผลต่องบประมาณสนับสนุนมหาวิทยาลัย และการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพอากาศ ทาให้มีการเพิ่มขึ้นของโรคอุบัติใหม่ การขาดแคลนน้าดื่มและอาหารที่สะอาด ความเสี่ยงจาก
การโจมตีบนโลกไซเบอร์ และความหลากหลายทางชีวภาพถูกทาลาย นโยบายระดับประเทศที่เน้นการใช้
นวัตกรรมผลักดันประเทศให้ผ่านพ้นจากประเทศกับดักรายได้ปานกลาง
สิ่งที่ท้าทายมหาวิทยาลัยในอนาคต (The future challenges) คือ
1. การแข่งขันกันอย่างเข้มข้นในการให้บริการด้านการเรียนรู้ ทาให้มหาวิทยาลัยต้องยกระดับ
ความเป็นเลิศในด้านคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิจัย (Quality and academic excellence)
และต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของเสรีภาพทางความรู้และการเข้าถึงแหล่งความรู้ (Democratization of
knowledge and access)
2. การพัฒนาและสรรหาอาจารย์รุ่นใหม่ที่มีแนวคิดและมีความรู้ในศาสตร์ใหม่ ๆ มาสอนและ
วิจั ยเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ (Academic talent) โดยเฉพาะผู้ มี
ความสามารถด้านดิจิทัลเทคโนโลยี (Digital technologies leader) เพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง
อย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี
3. การเคลื่อนย้ายบุคลากรผู้มีความสามารถระหว่างประเทศ (Global mobility)
4. การสร้างร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมากขึ้น (Integration with industry) ในการผลิต
บัณฑิต การทางานวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และการบริการวิชาการตามความต้องการของผู้ประกอบการ
5. การกาหนดเอกลักษณ์ด้านคุณภาพและความแตกต่างของสถาบันอุดมศึกษา การเชื่อมโยง
เป็นเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง สถาบันอุดมศึกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
ด้วยวิสัยทัศน์ของสภามหาวิทยาลัยที่มุ่งการนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การเป็น “มหาวิทยาลัย
วิจัยและพัฒนาชั้นนาระดับโลก” ที่ยังคงการเป็นสถานบันที่มีคุณค่าต่อสังคม โดยมีเครื่องวัดความสาเร็จ
ของการได้รับการยอมรับในระดับโลกผ่านการจัดอันดับโลกของสถาบันจัดอันดับต่าง ๆ พร้อมทั้งได้กาหนด
เป้ าหมาย นโยบายและพันธกิจที่ส าคัญ 3 ด้าน คือ ด้านประชาคม หรือ ผู้มีส่ วนได้เสี ยของมหาวิทยาลั ย
(People) ด้า นระบบนิ เวศของมหาวิทยาลั ย (Ecological) และด้า นจิ ตวิญ ญาณแห่ งความเป็ น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Spiritual) เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย นโยบาย และพันธกิจดังกล่าว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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จาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ (Transformation) ทั้งด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการ
วิชาการ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และด้านการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้มหาวิทยาลัยยังคงมี
ความก้าวหน้าและการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนในท่ามกลางวิกฤติอุดมศึกษาไทยที่เกิดจากเทคโนโลยี
เปลี่ยนโลก (Disruptive Technologies) และอัตราการเกิดที่ลดลงของเด็กไทย จึงได้กาหนดทิศทางการบริหาร
มหาวิทยาลัยใน 4 ปีข้างหน้า ประกอบด้วย 11 ยุทธศาสตร์ 33 กลยุทธ์ และ 61 แผนงาน ดังนี้
1. ด้านประชาคม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย (People) ควรมีการปรับเปลี่ยน
ดังนี้ 1) ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education transformation) โดยปรับเปลี่ยนจากการจัด
การศึกษาสาหรับผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นการจัดการศึกษาเพื่อประชาชนทุกอายุ ปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ที่เน้นการสอนเป็นเน้นการเรียนรู้ (Teaching paradigm to Learning paradigm)
ปรับเปลี่ยนจากสอนให้รู้เป็นสอนให้คิด เพื่อให้บัณฑิตสามารถเป็นผู้นาในการพัฒนาสังคม รวมทั้งสามารถ
เป็ น ผู้ ส ร้ า งเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมให้ กั บ ประเทศได้ 2) ปรั บ เปลี่ย นการท างานวิ จัย (Research
transformation) โดยปรับเปลี่ยนจากการทาวิจัยตามความสนใจของนักวิจัย (Supply side) เป็นการ
ทาวิจัยตามความต้องการของผู้ใช้งานหรือตามปัญหาของประเทศ (Demand side) ปรับเปลี่ยนจากการ
ทาวิจัยเป็นกลุ่มหรือโครงการเดี่ยว (Single project) เป็นการทาวิจัยเป็นทีม (Research program)
เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ใหญ่ที่มีผลกระทบ (Impact) สูงได้ ปรับเปลี่ยนเป้าหมายการทาวิจัยให้ไกลกว่า
การตีพิมพ์สู่การนาไปใช้จริง เกิดผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรม 3) ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล (Human resource management transformation) โดยปรับค่าตอบแทน สวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ให้สามารถแข่งขันได้กับสถาบันอื่น สร้างเส้ นทางความก้าวหน้าของบุคลากรทุกกลุ่ม
เพิ่มความมั่นคงทางการเงินหลังวัยเกษียณของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรทางานได้อย่างมีความสุข และมี
ประสิ ท ธิภ าพ 4) ปรั บเปลี่ย นการบริ การวิ ชาการ (Academic service transformation)
ปรับเปลี่ยนแนวคิดจากความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เป็น
แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมกัน (Creating shared value : CSV)
2. ด้ า นระบบนิ เ วศของมหาวิ ท ยาลั ย (Ecological) ควรมี ก ารปรั บ เปลี่ ย น ดั ง นี้
1) ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ (Management transformation)โดยปรับเปลี่ยนกฎระเบียบให้
เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (Strategic lead, regulation follow) กระจายอานาจบริหาร
(Centralized policy, decentralized operation) 2) สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่าทางาน
(Best place to work) โดยสร้างเครื่องมือและสิ่งอานวยความสะดวกในที่ทางานให้ครบถ้วน พัฒนา
สภาพแวดล้ อ มให้ ถู ก หลั ก อาชี ว อนามั ย เพื่ อ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เป็ น ที่ ท างานที่ ส นุ ก และท้ า ทาย ท าให้
คณาจารย์และบุคลากรอยากทางานด้วยมากที่สุด 3) สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ (Great place
to live) เพื่อให้เป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมในการใช้ชีวิต มีสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
มีห้ องเรี ย นด้ านพฤกษศาสตร์ และมีความหลากหลายของสิ่ งมีชีวิ ต (Biodiversity) ฟื้น ฟูส ภาพป่าใน

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาล ัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2566

หน้า ง

มหาวิทยาลัยให้ครบทุกพื้นที่ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (Smart security) มีพื้นที่เพื่อการ
แสดงออกด้า นศิ ล ปะและสุ น ทรี ย ะ (Aesthetic zone) 4) การเป็ น มหาวิท ยาลัย ดิจิ ทัล (Digital
transformation) นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารอย่างครบถ้วน โดยการปรับ KKU FMIS
ให้เป็น KKU-ERP (Enterprise Resource Planning) ที่ครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการด้านทรัพยากร
บุคคล ระบบบัญชีและการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง (e-procurement & payment) การจัดการคลังสินค้า
(Inventory system) และห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) 5) การนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็น
นานาชาติ (Internationalization) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศเพื่อยกระดับการ
พัฒนาด้านการศึกษา การวิจัย และบริการวิชาการ ตลอดจนการส่งผลดีต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
3. ด้านจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Spiritual) ควรมีการปรับเปลี่ยนโดย
1) การบริ หารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยดาเนินการตามแนวทางของ
สานั กงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ใช้ห ลั กการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment : ITA) 2) การสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนา (Collaboration & Coordination)
เป็นการปลูกฝังและยกระดับจิตสานึกในการมุ่งประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้ง (KKU First)
โดยการจัดทาโครงการที่เป็นเรือธงในการพัฒนา (Flag ship projects) ที่เป็นความร่วมมือของคณะ
และหน่วยงานที่จะทางานร่วมกันที่จะสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งด้านการจัดการศึกษา การวิจัย และการ
บริการวิชาการ และเป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษาแต่ละคณะ ก่อให้เกิดความก้าวหน้าและเกิดคุณค่า
ร่วมกันของมหาวิทยาลัยโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) โครงการศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ (Medical
hub) เป็นโครงการหลักสาหรับ คณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันต
แพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิ ค การแพทย์ คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ คณะสั ต ว
แพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ นอกจากนี้ ยังสามารถเป็นที่ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเคมีและ
คอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มาร่วมพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์และการดูแลผู้สูงอายุได้
อีกด้วย 2) โครงการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart farming) เป็นโครงการหลักสาหรับกลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประกอบด้ ว ย คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ สาขาวิ ศ วกรรมเกษตร และ
วิศวกรรมไฟฟ้า และคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 3) โครงการศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ และชุมชนสัมพันธ์ เป็นโครงการหลักสาหรับคณะในกลุ่มสังคมศาสตร์ที่จะมาทางานร่วมกัน
เพื่อศิลปวัฒนธรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative economy) และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ประกอบด้วย 11 ยุทธศาสตร์ 39 กลยุทธ์ และ 88
แผนงานนี้ จะทาให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ และทาให้ สามารถผ่านพ้นวิกฤต
อุดมศึกษา มีการพัฒนาและมีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เป็นสถาบันหลักในการพัฒนาภูมิภาคและประเทศ
ได้เป็นอย่างดี
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ส่วนที่ 1
กรอบแนวคิดการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2563 - 2566
1. จุดมุ่งหมายและปณิธานของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อตั้งในปี พ.ศ. 2507 ตามนโยบายการขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ส่วน
ภูมิภาคในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 ของประเทศโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนากาลังคนและองค์ความรู้เพื่อ
การพัฒนาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ มีความแห้งแล้ง และประชาชน
ยากจนอาศัยอยู่เป็นจานวนมากถึง 1 ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศให้มีฐานะความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น ดังกระแสพระราชดารัสแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในวันเสด็จพระราชดาเนิน
มาทรงเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2510 ซึ่งมีใจความตอนหนึ่งว่า

“การตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่งนั้นเป็นคุณอย่างยิ่ง
เพราะทาให้การศึกษาชั้นสูงขยายออกไปถึงภูมิภาคที่สาคัญที่สุดส่วนหนึ่งของประเทศ
ซึ่งต่อไปจะเป็นผลดีแก่การพัฒนายกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคนี้เป็นอย่างยิ่ง
ความสาเร็จในการตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงเป็นความสาเร็จที่ทุกคนควรจะยินดี”
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2. พัฒนาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการพัฒนาการ
มาโดยลาดับ ตั้งแต่วันที่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันโดยอาจ
แบ่งพัฒนาการตามความสาเร็จของการบริหารและ
พัฒนามหาวิทยาลัยได้ ดังนี้

ยุคทีห่ นึ่ง : ยุคแห่งการก่อตั้งและขยายตัวของมหาวิทยาลัย
เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างยาวนานเกือบ 2 ทศวรรษ อยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2507 - 2526 ในช่วงเวลานี้
เป็นช่วงเวลาแห่งการก่อตั้ง และขยายตัวมหาวิทยาลัย
ช่วงปี พ.ศ. 2507 - 2516
มหาวิทยาลัย ขอนแก่นในยุคเริ่มก่อตั้ง มี 3 คณะวิช า เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒ นา
งานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาที่สาคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่คนส่วนใหญ่เผชิญอยู่ในขณะนั้น
คือ ความแห้งแล้ง การคมนาคมลาบาก และความยากจน เป็นต้น ซึ่ง 3 คณะวิชา ประกอบด้วย
คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์ ซึ่งจะทาหน้าที่
สอนในรายวิชาพื้นฐานยังไม่ได้รับนักศึกษา ในปีแรก มีการรับนักศึกษา จานวนทั้งสิ้น 107 คน
และมีบัณฑิตระดับปริญญาตรีรุ่นแรกในปีการศึกษา 2510 จานวน 59 คน ต่อมาได้มีการจัดตั้ง
คณะศึกษาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ ทาให้ ในช่ว งนี้มีคณะวิช า
รวมทั้งสิ้น 6 คณะวิชานอกจากนี้ยังมีการก่อตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้นมาเพื่อใช้
เป็นฐานในด้านการเรียนการสอน และเป็นการบริการวิชาการให้แก่ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยด้วย
ช่วงปี พ.ศ. 2517 – 2526
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการขยายการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีการ
จัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
รวมทั้งมีคณะทางด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัยเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมี
การจัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย เช่น สานักวิทยบริการ สถาบันวิจัยและ
พัฒ นา และที่ส าคัญมีการสร้างโรงพยาบาลศรีนครินทร์ นอกจากจะใช้เป็นฐานในการผลิ ต
บัณฑิตในสาขาแพทยศาสตร์แล้ว ยังเป็นแหล่งให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย ในช่วงนี้มีคณะวิชารวมทั้งสิ้น 12 คณะวิชา
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ยุคที่สอง : ยุคแห่งการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในแต่ละช่วง นอกจากจะพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของชุมชน สังคมแล้ว ส่วนที่เป็นหน้าที่ที่สาคัญของมหาวิทยาลัย คือ การวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความรู้ และการให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชนควบคู่กันไป ในช่วงปี พ.ศ. 25272546 จึงเป็นยุคแห่งการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้สู่การบริการชุมชน ทั้งการจัดตั้งหน่วยงาน
การพัฒนาหลักสูตรเพิ่มขึ้น และมีการพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพิ่มมากขึ้น
ช่วงปี พ.ศ.2527 - 2536
ในตอนต้ นของช่ วงนี้ มีการจั ดตั้ ง คณะ/หน่ วยงาน ได้แก่ คณะเทคโนโลยี คณะสั ตว
แพทยศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้ง
ศูนย์คอมพิวเตอร์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ) ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็ นสานักบริการวิชาการ) และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พร้ อมทั้งยังได้รั บมอบหมายจากรัฐบาลให้ ดาเนินการจัดตั้งวิ ทยาลั ยอุบลราชธานี และวิทยาลั ย
สุรนารี ต่อมาได้แยกตัวออกเป็นมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตามลาดับ ในช่วงทศวรรษที่ 3 มหาวิทยาลัยมีคณะวิชารวมทั้งสิ้น 16 คณะวิชา ในยุคนี้นอกจาก
จะผลิ ตบั ณฑิ ตในสาขาวิ ชาต่ างๆ อย่ างต่ อเนื่ อง และมี บั ณฑิ ตออกไปรั บใช้ สั งคมจ านวนมาก
กระจายอยู่ตามภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ และยังได้ทาการศึกษาวิจัย ค้นคว้าเพื่อสร้างองค์ความรู้
ที่สามารถนาไปแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ องค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับ
อย่างยิ่ง คือ การพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็กในชนบทเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้าทางด้าน
การเกษตร และการพั ฒ นาเกษตรเชิ ง ระบบร่ ว มกั บ ต่ า งประเทศเพื่ อ น าไปแก้ ปั ญ หาด้ า น
การเกษตรในพื้นที่ชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา
ด้านสุขภาพ และแก้ปัญหาด้านสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บที่สาคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และเริ่ ม มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย ทางด้ า นสั ง คมศาสตร์ และวั ฒ นธรรมของภู มิ ภ าคมากขึ้ น เพื่ อ น า
ผลงานวิจัยเหล่านั้นมาใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ช่วงปี พ.ศ. 2537 - 2546
ในช่ ว งนี้ มี คณะและสาขาวิ ช าต่ างๆ ที่ ค่ อนข้ างครอบคลุ ม มี องค์ ความรู้ ด้ านต่ างๆ
หลากหลายสาขาสะสมมากขึ้ น อย่ า งมาก และจั ด ว่ า เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ส มบู ร ณ์ แ บบ
(Comprehensive University) ที่สาคัญของภูมิภาค มีการจัดตั้งวิทยาเขตหนองคาย คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ และวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มีการจัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น เช่น สานักทะเบียนและประมวลผล (เปลี่ยนชื่อเป็นสานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ) สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้าโขง สถาบันสันติศึกษา (เป็นหน่วยงานใน
กากับของมหาวิทยาลัย) มีคณะวิชารวมทั้งสิ้น 18 คณะวิชา และ 1 วิทยาเขต
และนอกจากมหาวิทยาลั ยจะผลิ ตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีแล้ ว ยังเน้นการผลิ ต
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น รวมทั้งเริ่มให้ความสาคัญทางด้านวิจัยมากขึ้น โดยการกาหนด
กลยุ ท ธ์ ท างการวิ จั ย ที่ ส าคั ญ ในขณะนั้ น คื อ การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ วิ จั ย เฉพาะทางขึ้ น ใน
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น โดยการให้ แต่ ล ะคณะ สาขาวิช าที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญที่ โ ดดเด่ น ของ
คณา จา รย์ แ ละ เห็ นว่ าเ ป็ น คว าม รู้ ที่ จ าเ ป็ น ต่ อ กา รพั ฒน าป ระ เท ศแ ละ ภู มิ ภ า ค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ โดยการให้ ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณและจั ด ตั้ ง กลุ่ ม วิ จั ย ขึ้ น เพื่ อ ให้
คณาจารย์ได้ร่วมกันทาวิจัยอย่างจริงจัง
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ยุคที่สาม : มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย และมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนา
ช่วงปี พ.ศ. 2547 - 2556
ในช่วงนี้ เป็ น ช่ว งแห่งการเปลี่ ยนแปลงจากภาวะโลกาภิวัตน์ มหาวิทยาลั ยมีความ
เจริญก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด โดยเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2546 – 2547
ประเทศไทยเริ่มมีการปฏิรูประบบการบริหารราชการให้มีเป้าหมาย มุ่งผลสัมฤทธิ์โดยการนา
แนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic management) และระบบการบริหารคุณภาพเข้ามา
ใช้ในหน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารเป็นการบริหาร
กลยุทธ์ โดยมีก ารปรับ โครงสร้างของการบริห ารหน่ว ยงาน และระบบการบริห ารราชการ
มีก ารก าหนดวิ สั ย ทั ศน์ ใ ห้ มหาวิ ท ยาลั ยขอนแก่ น เป็ น มหาวิ ทยาลั ย แห่ ง การวิ จั ย และเป็ น
มหาวิทยาลัยชั้นนาของภูมิภาคอาเซียนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบในการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ที่ใช้ในการพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติ
ช่วงปี พ.ศ.2547 – 2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเริ่มมีความเข้มแข็งด้านการวิจัย
โดยมีการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางขึ้นมา 15 ศูนย์วิจัย ผลงานวิจัยในช่วงนี้เน้นการตีพิมพ์และ
การอ้างอิงในเชิงวิชาการทั้งในวารสารในประเทศ และวารสารในระดับนานาชาติ นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยยังพัฒนาตนเองเข้าสู่การประเมินคุณภาพอย่างเข้มข้นโดยองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ
และหน่วยงานอิสระจากภายนอก เช่น การประเมินโดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) สานักงานประเมินและรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) องค์การมหาชน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตลอดจนการเข้าสู่การประเมินในระดับ
นานาชาติจ ากการจัดอัน ดับ ของนิตยสาร Asia week (Asia’s Best Universities 2000)
และการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดยนิตยสาร Times (World University Ranking 2006)
จึงนับได้ว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นพัฒนาตนเองเข้าสู่องค์กรแห่งคุณภาพมากขึ้น มีการ
ดาเนิ นการปรั บปรุ งโครงสร้ างองค์ กรโดยการยุ บรวมภาควิ ชาใน 8 คณะ ควบรวมกองบริ การ
การศึกษาเข้ากับสานักทะเบียน เป็นสานักบริหารและพัฒนาวิชาการ มีการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์
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วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยนานาชาติ และยังได้ ปรับโครงสร้างวิทยาเขตหนองคาย
ให้มี 4 คณะวิชา ได้แ ก่ คณะบริห ารธุร กิจ คณะสัง คมศาสตร์บูร ณาการ คณะศิล ปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และวิศวกรรมศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งหน่วยงานสนับสนุน
ภารกิจขึ้นอีกหลายหน่วยงาน เช่น สานักงานนวัตกรรมการเรียนการสอน สานักวิชาศึกษาทั่วไป
สถาบั น ภาษา สถาบั น ขงจื่ อ ส านักบริห ารการวิจัย ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ
สานักงานประสานและจัดการเรื่องร้องเรียน สานักงานกฎหมาย สานักงานทรัพย์สินทางปัญญา
ตลอดจนหน่ ว ยงานที่เป็ นองค์กรในกากับ ได้แก่ ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ สานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอาคารขวัญมอ ช่วงนี้มีคณะวิชา รวมทั้งสิ้น 25
คณะวิชา
ช่วงปี พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน
ในช่วงนี้เป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนองค์กรอย่างรุนแรง
เพื่อสนองตอบต่อสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอก อาทิ การลดลงของอัตราการ
เกิดของประชากรที่ส่งผลให้ประชากรวัยเด็กที่จะเข้าศึกษามีจานวนน้อยลง ทาให้การแข่งขันใน
การรับเข้าสูงขึ้น มหาวิ ทยาลัยในประเทศไทยเปิดมากขึ้นทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ เอกชนและ
มหาวิทยาลัยต่างชาติเข้ามาตั้งในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการเปิดเสรีประชาคม
อาเซียน และการเปลี่ยนแปลงระบบการรับเข้าศึกษาในสถานอุดมศึกษาใหม่ที่เรียกว่า TCAS
ซึ่งส่งผลอย่างรุนแรงต่อการปรับโครงสร้างของคณะ หน่วยงาน และการพัฒนาหลักสูตร การยุบเลิก
หลักสูตรที่ไม่ทันสมัย ในขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้มีลักษณะของการบูรณาการ
ความรู้ข้ามศาสตร์มากขึ้น
ในส่วนของการวิจัยนั้น มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์และทิศทางการวิจัยของ
มหาวิ ทยาลั ย เป็ น การวิ จั ย จากการใช้ โ จทย์ ปั ญ หาของพื้ น ที่ ภู มิ ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ยกระดับ ผลงานวิจัย ไปแก้ปัญ หาเชิง พื้น ที่ พัฒ นาคุณ ภาพชีวิต ของประชาชนในชุม ชน
และการนาผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับ
การยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีก ารจดสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์สูงสุดในประเทศ นอกจากนี้ยัง
สนับสนุนให้มีการทาผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยกาหนดเป็นโครงการสาคัญที่ใช้ใน
การพัฒนาและแก้ปัญหาของประเทศที่รัฐบาลให้การยอมรับและสนับสนุนงบประมาณ อาทิ เช่น
โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการ
พัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการ
แก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรัง
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ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงงานต้นแบบประกอบแบตเตอรี่ลิเทียม ไอออน โครงการ KKU
Smart Learning เป็นต้น

ในส่ วนของการบริ การวิชาการแก่สังคม ปรั บเปลี่ยนมาเป็นการให้ การศึกษาต่อเนื่อง
การสร้างชุมชนต้นแบบ และการขยายบริการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยมีโครงการขยายอาคาร
เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางการแพทย์ที่ครอบคลุมการรักษาทุกมิติ ซึ่งได้งบประมาณก่อสร้าง
ในปี พ.ศ. 2562 จานวน 4,300 ล้านบาท
ในช่ว งนี้ เป็ น ช่ว งที่มหาวิทยาลั ยขอนแก่น มีพัฒ นาการมากว่า 50 ปี มีก ารสะสม
องค์ความรู้ทั้งจากความเชี่ยวชาญของอาจารย์ การเรียนการสอน การวิจัย ประสบการณ์ทางาน
การแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ และมีประสบการณ์การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา (ผ่านโรงเรียนสาธิต ) จนถึงระดับปริญญาตรี โท เอก ด้วยความพรั่งพร้อมความรู้
และประสบการณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้ปรับเปลี่ยน และเปิดพื้นที่ให้เป็นอุทยานการ
เรี ย นรู้ ของสั งคม โดยมีการปรับพื้นที่ ให้ บุคคลภายนอกเข้ามาศึกษาหาความรู้ในด้านต่างๆ
รวมทั้งการปรับพื้นที่บริเวณบึงสีฐานและสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยให้เป็นสถานที่ออกกาลังกาย
(Sport Park) การสร้างพิพิธ ภัณฑ์ธ รรมชาติวิทยา และพิพิธ ภัณฑ์สัตว์น้าจังหวัดหนองคาย
การปรับพื้นที่ให้เป็นแหล่งความรู้ทางการเกษตร คือ Agro Park และอุทยานศิลปวัฒนธรรม
(Culture Park) เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมีบุคคลภายนอกเข้ามาเรียนรู้ และร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
จานวนมาก
ในด้านสถานภาพของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นเริ่มก่อตั้งนั้นเป็นหน่วย
ราชการ แต่เมื่อมหาวิทยาลัยมีความเจริญเติบโต หน่วยงานมีขนาดใหญ่ขึ้น ระบบการบริหาร
มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น และเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพจึงได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งการปรับเปลี่ยนสถานภาพ
ดังกล่าว ทาให้มหาวิทยาลัยต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบบริหารการเงิน พัสดุ ระบบการ
บริ หารบุ คคล ระบบเงิน เดือน และระบบบริหารมหาวิทยาลั ย ซึ่งในช่วงนี้ถือได้ว่าเป็นยุคที่
มหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด
แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาล ัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2566
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ในด้านการบริหารคุณภาพ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องได้รับการประเมินจาก
หน่วยงานภายนอกทั้งในระดับสถาบัน ระดับคณะ และระดับหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน
การประเมินในระดับประเทศและระดับสากล ได้แก่ QS Ranking , Times Higher Education
และระบบอื่นๆ สาหรับในประเทศนั้นมหาวิทยาลัยได้รับการประเมินจากหลายระบบทั้งการ
ประเมิ น ภายในจาก สกอ. การประเมิ น คุ ณ ภาพโดยใช้ เ กณฑ์ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ การ
ดาเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence) เกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (TQA) และในปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการประเมิน TQA
จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติในรางวัลระดับ TQC (Thailand Quality Class) เป็น
สถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยทีไ่ ด้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ปัจจุบั นมหาวิทยาลัยมีคณะวิช าทั้งสิ้ น 22 คณะ 4 วิ ทยาลั ย มีการปรับโครงสร้าง
องค์ ก รเพื่ อ ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งและเป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ข องพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ซึ่งมีการยุบสถาบันวิจัยและพัฒนา (เปลี่ยนเป็นสถาบันวิจัย
เพื่อพัฒนาสังคม) มีการจัดตั้งคณะวิชาใหม่ คือ คณะเศรษฐศาสตร์ และจัดตั้งสถาบันวิจัย เช่น
สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน น้า อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง สถาบันวิจัยทรัพยากรน้า
ใต้ดิน สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้าดี สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสาหรับอาเซียน สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้าโขง สถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงาน เป็นต้น
สานักงานอธิการบดี ได้มีการแบ่งหน่วยงานย่อยออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มหน่วยงาน
บริ ห ารจั ดการกลาง กลุ่ ม หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ภารกิจ และยุ ท ธศาสตร์ และกลุ่ มหน่ ว ยงาน
สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านวิสาหกิจ นอกจากนี้ มีการยุบเลิกหน่วยงาน คือ สถาบันสันติศึกษา
ส านั ก งานประสานงานสภาคณาจารย์ สภาข้ า ราชการ พนั ก งานและลู ก จ้ า ง ส านั ก งาน
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี สานักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ สถาบันยุทธศาสตร์โ ดยเปลี่ยนชื่อ
ใหม่เป็น สานักงานประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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3. ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2562 มี คณะ/วิชา จานวน 22 คณะ 4 วิทยาลัย และ 1 วิทยาเขต
มีข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญของมหาวิทยาลัยสรุปได้ ดังนี้
ด้านการผลิตบัณฑิต
ปีการศึกษา 2561 มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 331 สาขาวิชา เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 95
สาขาวิช า (ร้ อยละ 28.70) ระดับ ปริ ญญาโท 134 สาขาวิช า (ร้อยละ 40.48) ระดับปริญญาเอก 84
สาขาวิ ช า (ร้ อ ยละ 25.38) ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต 1 สาขาวิ ช า (ร้ อ ยละ 0.30) และระดั บ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 17 (ร้อยละ 5.14) สาขาวิชา โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีการเปิดหลักสูตร
ใหม่รวมทั้งหมด 28 สาขาวิชา มีหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ 277 สาขาวิชา และมีหลักสูตรที่ขอยกเลิก /ปิด
13 สาขาวิชา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีสัดส่วนของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามากกว่าหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี คือ ร้อยละ 71 : 29
จานวนหลักสูตรทั้งหมดปีการศึกษา 2561

ปริญญาเอก84 (25%)
ปริญญาตรี 95 (29%)

ประกาศนียบัตรชั้นสูง 17(5%)
ประกาศนียบัตร 1(0.3%)

ปริญญาโท 134(40%)

ตาราง : จานวนหลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2558– 2561 (จาแนกตามระดับการศึกษา)
ปีการศึกษา
จานวนหลักสูตรทั้งหมด (จานวน = สาขาวิชา)
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง

2558

338
98
137
85
2
16

2559
342
101
137
86
2
16
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2560
344
100
138
88
2
16

2561
331
95
134
84
1
17

หน้า 9

จานวนนักศึกษาใหม่ มีทั้งหมด 9,165 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 7,767 คน (ร้อยละ
84.75) และนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา 1,398 คน (ร้ อ ยละ 15.25) โดยมี จ านวนนั ก ศึ ก ษาสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 4,267 คน (ร้อยละ 46.55) สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จานวน
3,120 คน (ร้อยละ 34) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จานวน 1,778 คน (ร้อยละ 19.40) ในช่วง 3 ปีที่ผ่าน
มาแนวโน้มของจานวนนักศึกษาใหม่ลดลง เนื่องจากการแข่งขันของสถาบันการศึกษาภายในประเทศที่
สูงขึ้น และการเปลี่ยนโครงสร้างประชากรของประเทศที่มีอัตราการเกิดลดลง สาหรับในส่วนของจานวน
นักศึกษาต่างชาติมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นทุกปี
จานวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558– 2561 (จาแนกตามระดับการศึกษา)
ระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาตรี

12,000
10,000
8,000
6,000
4,000

1,949
(19% )

1,614
(16 %)

1,418
(14 %)

8,164
(21 %)

8,306
(84 %)

8,416
(86 %)

1,398
(15 %)
7,767
(85 %)

2,000
0
2558

2559

2560

2561

ตาราง : จานวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558– 2561 (จาแนกตามระดับการศึกษา)
ปีการศึกษา
จานวนนักศึกษาใหม่ (คน)
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง

2558

2559

10,113
8,164
1,552
249
1
147
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9,920
8,306
1,209
260
4
141

2560

9,834
8,416
1,018
249
151

2561

9,165
7,767
1,002
238
158
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จานวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (จาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา)
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คน)

3,684

วิทยาศาสตร์สุขภาพ (คน)

1,283

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คน)

495
2,800

0

583

1000

320
2000

ปริญญาตรี

3000

4000

5000

บัณฑิตศึกษา

จานวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 – 2561 (จาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา)
15,000
10,000
5,000

1,709
3,348

1,615
3,391

1,672
3,400

1,778
3,120

5,056

4,914

4,762

4,267

0
2558
สาขามนุษยศาสตร์ฯ

2559

2560

สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

2561
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ตาราง : จานวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 – 2561 (จาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา)
ปีการศึกษา
จานวนนักศึกษาใหม่ (คน)
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2558
10,113
3,348
1,709
5,056

2559
9,920
3,391
1,615
4,914
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2560
9,834
3,400
1,672
4,762

2561
9,165
3,120
1,778
4,267
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จานวนนักศึกษาทั้งหมด มีทั้งหมด 38,206 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 31,811 คน (ร้อยละ
83.26) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 6,395 คน (ร้อยละ 16.74) ซึ่งเป็นนักศึกษาชาวต่างชาติ 557 คน
(ร้อยละ 1.45) โดยมีสัดส่วนนักศึกษาทั้งหมดของกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่อกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ต่อกลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ เป็น 33 : 20 : 47
จานวนนักศึกษาทั้งหมดระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
ระดับบัณฑิตศึกษา
6,395คน (17 %)

ระดับปริญญาตรี,
31,811 คน
(83 %)

ตาราง : จานวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2558– 2561 (จาแนกตามระดับการศึกษา)
2558
39,622
30,687
6,980
1,681
3
271

ปีการศึกษา
จานวนนักศึกษาทั้งหมด (จานวน=คน)
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง

2559
39,866
31,781
6,040
1,756
4
285

2560
38,258
31,358
4,891
1,720
289

2561
38,206
31,811
4,245
1,712
4
434

จานวนนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2558 - 2561
บัณฑิตศึกษา

1000
500

297
267

0
2558

ปริญญาตรี

282
189
2559

383
258
2560
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182
2561
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สาหรับ จานวนผู้สาเร็จ การศึกษา ในปีการศึกษา 2560 ผู้สาเร็จ การศึกษาทั้งหมด 7,690 คน
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นระดับปริญญาตรี 5,986 คน (ร้อยละ 78) และระดับบัณฑิต 1,706 คน (ร้อยละ 22)
ผลการสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิตระดับ ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 คือ บัณฑิตมีงาน
ทาร้อยละ 79.35 บัณฑิตศึกษาต่อร้อยละ 6.45 บัณฑิตไม่ได้งานทาร้อยละ 17.59 ในส่วนของความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 95.32
ร้อยละการมีงานทาของบัณฑิต ปีการศึกษา 2559
บัณฑิตศึกษาต่อ
6.45 %

บัณฑิตไม่ได้งานทา
17.59 %
บัณฑิตมี
งานทา
79.35 %

ร้อยละการมีงานทาและศึกษาต่อของบัณฑิต ปีการศึกษา 2556 - 2559
100.00%

87.39 % 85.59 % 88.28 %

85.80 %

50.00%
0.00%
2556

2557

2558

2559

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2557 - 2560
95.69 %

93.51 %

94.71 %

95.32 %

2557

2558

2559

2560

100

50
0
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ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กาหนดทิศทางการวิจัย ประเด็นการวิจัยที่ชัดเจนทั้งประเด็นการวิจัย
พื้นฐานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และการวิจัยประยุกต์ที่เป็นความสาคัญของพื้นที่และความเชี่ยวชาญ
ของมหาวิทยาลัย การพัฒนานักวิจัยอย่างเป็นระบบตั้งแต่นักวิจัยใหม่ นักวิจัยรุ่นกลาง นักวิจัยอาวุโ ส
การพัฒนาระบบกลไกสนับสนุน เครื่องมือวิจัยราคาแพงในปี 2561 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสนับสนุน
ด้านการวิจัย จานวน 1,503.86 ล้านบาท โดยเป็นทุนวิจัยจากภายในจานวน 584.28 ล้านบาท ทุนวิจัย
จากภายนอก 919.58 ล้านบาท
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาผลการดาเนินงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าอย่างมากทั้งใน
ด้านการผลิ ตผลงานวิจั ยที่มีชื่อเสี ยง และการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้ ได้รับการอ้างอิง โดยในปี พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยมีบทความวิจัยซึ่งได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Referred Journal ในฐานข้อมูลระดับชาติ
และระดับนานาชาติ จ านวน 1,596 บทความ และจานวนผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์ 31
ผลงาน รวมถึงจานวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (ที่ได้รับการ
อนุมัติแล้ว) จานวน 219 ผลงาน โดยเป็นอนุสิทธิบัติ 30 ผลงาน ลิขสิทธิ์ 129 ผลงาน สิทธิบัตร 60 ผลงาน
จานวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
อนุสิทธิบัตร,30
วิจัยที่ได้รับ
การจดลิขสิทธิ,์
219

ลิขสิทธิ,์ 129

สิทธิบัตร, 60

ตาราง : ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2561
ปีงบประมาณ
บทความวิจัยซึ่งได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Referred Journalใน
ฐานข้อมูลระดับชาติและระดับนานาชาติ
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
สิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์
พันธุ์พืชใหม่

2558
7,138

2559
4,936

2560
3,519

2561
1,596

388
14
60
311
3

478
64
88
326
-

296
84
28
173
11

219
60
30
129
-
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นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีหน่วยงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย
การจัดตั้งกลุ่มวิจัย มีจานวน 47 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวน 18 กลุ่ม 2) กลุ่มวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จานวน 17 กลุ่ม 3) กลุ่มวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จานวน 5 กลุ่ม
การจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง มีจานวน 28 ศูนย์ ประกอบด้วย 1) ศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 16 ศูนย์ 2) ศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวน 3 ศูนย์ 3) ศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จานวน 9 ศูนย์
การจัดตั้งสถาบันวิจัย เช่น สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้าดี 1) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้าโขง
2) สถาบันวิจัยทรัพยากรน้าใต้ดิน 3) สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้า อนุภาคลุ่มน้าโขง
4) สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 5) สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสาหรับอาเซียน 6) สถาบันวิจัยและ
บริการด้านออทิซึม 7) สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ
การบริการวิชาการและรักษาพยาบาล
การก่อตั้งมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ได้มีการกาหนดคาขวัญ คือ “50 ปี แห่งการอุทิศเพื่อสั งคม”
ซึ่งเป็นการบอกตัวตนและภารกิจที่สาคัญของมหาวิทยาลัยที่ได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของ
ความห่วงใยที่มีต่อสังคมและชุมชนในทุกมิติ มหาวิทยาลัยได้นาองค์ความรู้ที่เป็นความเชี่ยวชาญในการ
ร่วมแก้ไขปัญหาสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม คือ
1) การบูรณาการสหสาขาวิชาทุกด้านเพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาชุมชนโดยใช้
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินงาน และองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ ซึ่งมีสานักบริการวิชาการเป็นหน่วยงานประสานกับคณะวิชาต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2) การบริการรักษาพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ศูนย์หัวใจสิริกิตติ์ฯ โรงพยาบาลทันตกรรม
และโรงพยาบาลสัตว์ เป็นหน่วยให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลักในการ
ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพประชาชน
3) การสร้างอุทยานการเรียนรู้ด้านต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและสังคมบนพื้นฐานของ
ความรู้ทางวิชาการ คือ การพัฒนาหอสมุด การพัฒนาอุทยานการกีฬา การพัฒนาอุทยานศิลปวัฒนธรรม
การสร้างพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ การสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และการสร้างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้า
จังหวัดหนองคาย เป็นต้น
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ตาราง : จานวนผู้รับบริการรักษาพยาบาล และจานวนการให้บริการโรงพยาบาลสัตว์ 2558 - 2561
จานวนผู้รับบริการรักษาพยาบาล (ปีงบประมาณ)
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (คน)
ศูนย์หัวใจสิริกติ ิ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คน)
โรงพยาบาลทันตกรรม (คน)
สถานบริการเทคนิคการแพทย์และกายภาพบาบัด (คน)
โรงพยาบาลสัตว์ (ตัว)

ปี 2558
881,075
100,752
107,502
30,4099

ปี 2559
904,643
103,257
116,067
31,299

79,097

81,656

ปี 2560
ปี 2561
960,202 1,020,378
103,181 142,992
120,265 118,581
32,888
29,905
80,333

96,991

ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิท ยาลั ย ขอนแก่น ในฐานะสถาบันอุ ดมศึกษาที่ มีห น้าที่ ในการศึก ษาวิจัย เพื่ อการพั ฒ นา
อนุรักษ์และจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรม รวมทั้งการบูรณาการความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของ
ภูมิภาคอีสานเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารวิชาการ รวมถึงได้มีการวิจัยและพัฒนา
ต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและประเทศ โดยในการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับศิลปวัฒนธรรมและองค์ความรู้เหล่านั้น เกิดจากความร่วมมือของวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
วิจัยเทคโนโลยีและการออกแบบเพื่อจะนาเอาความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมมาวิจัย สร้าง
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดยได้มกี ารพัฒนา ดังนี้
o พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
o การอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
o การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรบุคคลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
o การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยศิลป์และศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
o มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น การจั ด กิ จ กรรมการอนุ รั ก ษ์ สื บ สาน และสร้ า งคุ ณ ค่ า ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมไทย และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง เช่น ทอดกฐินพระราชทาน งานสีฐานเฟสติวัล
ประเพณีสงกรานต์ การเชิดชูเกียรติศิลปิน มรดกอีสาน โครงการตักบาตรนุ่งซิ่นวันพระ และโครงการข้าวจี่
วาเลนไทน์ เป็นต้น
ตาราง: งบประมาณด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท)
งบประมาณด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได้

2558
7.12
1.97
5.15

2559
4.68
2.16
2.52
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2560
4.71
2.16
2.55

2561
5.75
2.16
3.59
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ด้านบุคลากรและการบริหารองค์กร
ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีบุคลากร รวมทั้งสิ้น 11,188 คน แบ่งเป็นบุคลากร
สายวิชาการ 2,271 คน (ร้อยละ 20) บุคลากรสายสนับสนุน 8,917 คน (ร้อยละ 80) ในส่วนของบุคลากร
สายวิชาการ มีผู้ดารงตาแหน่งวิชาการ 1,133 คน (ร้อยละ 50) และบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 1,406 คน (ร้อยละ 62) จานวนอาจารย์ต่างชาติ (ไม่รวมอาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ) 46 คน (ร้อยละ 2)
จานวนบุคลากรสายวิชาการผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2561
1000

46 คน
(2 %)

356 คน
(16 %)

731 คน
(32 %)

ศ.

รศ.

ผศ.

849 คน
(37 %)

0
อ.

จานวนบุคลากรสายวิชาการผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2558 – 2561
2500
2000
1500
1000
500
0

ศ., 51
รศ., 424

ศ., 50
รศ., 411

ศ., 64
รศ., 416

ศ., 46
รศ., 356

ผศ., 713

ผศ., 700

ผศ., 727

ผศ., 731

อ., 850

อ., 782

อ., 814

อ., 849

2558

2559

2560

2561

ตาราง : จานวนบุคลากรสายวิชาการผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2558 - 2561
บุคลากรสายวิชากร
จาแนกตามตาแหน่งวิชาการ
(ไม่รวม รร.สาธิตฯ)
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์

ปีการศึกษา
2558
51
424
713
850

2559
50
411
700
782
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2560

2561
64
416
727
814

46
356
731
849
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ด้านงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายทั้งหมด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ 2558 - 2561
ปีงบประมาณ
งบประมาณทั้งหมด
งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได้

2558
13,376,427,500
4,613,784,900
8,762,642,600

2559
13,716,794,860
4,847,143,900
8,869,650,960

2560
15,635,172,370
5,263,220,000
10,371,952,370

2561
17,880,947,650
5,863,774,800
12,017,172,850

ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผลการการประเมินคุณภาพภายใน
ระดั บดีมากมาโดยตลอด ซึ่ งผลการประเมินคุ ณภาพภายในระดั บสถาบั น ปี การศึ กษา 2560 ได้สรุ ปผล
ภาพรวมจุดแข็งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้
o มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการนาองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ โดยมีแนวทางที่เป็นระบบในการกาหนด
และทบทวนวิสัยทัศน์และค่านิยม มีการเชื่อมโยงทิศทางองค์กรทั้ง 4 Strategic Pillars เข้าสู่การจัดทา
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และค่านิยมเพื่อนาไปปฏิบัติ
o มหาวิทยาลัยขอนแก่นแสดงค่านิยมขององค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยมุ่งมั่นอุทิศตนต่อสังคม สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยน าสมรรถนะหลั กของมหาวิทยาลั ยบูรณาการกับ การผลิ ตบัณฑิต การวิ จัยเพื่อ แก้ปัญหาท้องถิ่ น
และการบริการวิชาการ
o มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น มี ผ ลลั พ ธ์ด้ า นการเรี ยนรู้ ของผู้ เ รี ยนและด้ านกระบวนการที่ เหนื อ
เป้ า หมาย และมี แ นวโน้ ม ที่ ดี ขึ้ น เช่ น ร้ อ ยละบั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญาตรี ที่ ไ ด้ ง านท าในต่ า งประเทศหรื อ
ตลาดแรงงานอาเซียน จานวนงานวิจัยที่นาไปใช้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเพื่อแก้ปัญหาชุมชน เครือข่าย
การพัฒนาทั้งในภูมิภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือและอนุภาคลุ่มน้าโขง และจานวน MOU ด้านการวิจัยที่
ดาเนินการร่วมกับสถาบันการการศึกษาในต่างประเทศ รวมถึงมหาวิทยาลัยมีผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และ
กระบวนการทีส่ ะท้อนความมุ่งมั่นในการก้าวสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย
o การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนาระดับโลก ในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในลาดับที่
800+ ของโลก และลาดับที่ 148 ของเอเชีย
o การจัดอันดับ THE Social Impact Ranking 2019 หรือมหาวิทยาลัยที่ดาเนินภารกิจเพื่อ
สังคม ซึ่งเป็นการจัดอันดับด้านนี้เป็นปีแรก พบว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับ
ที่ 101-200 ของโลก และได้รับอันดับ 1 ของประเทศไทย
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ตาราง : ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในแต่ละระดับ ปีการศึกษา 2558 - 2561
2558
2559
2560
2561
2562
ผลการจัดอันดับ
QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS(QS Ranking)
701+
700+ 801 – 1,000 801 – 1,000 801 – 1,000
ระดับโลก
171 - 180
165
165
178
ระดับเอเชีย
148
7
7
6
7
5
ระดับประเทศ
Times Higher Education(THE Ranking)
801+ 801 – 1,000
ระดับโลก
- 600 – 800
1,001
251 - 300
ระดับเอเชีย
- 181 – 190 201 – 250
THE Social Impact Ranking
ระดับโลก
- 101 - 200
ระดับประเทศ
1

4. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strengths)
People
 มีหน่ วยงานที่ ให้บริการวิชาการในระดั บชาติและระดับภู มิภาค ได้แก่ โรงพยาบาลศรีนคริ นทร์
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ และโรงพยาบาลทันตกรรมที่ช่วยดูแลประชาชนด้านสุขภาพ ส่งเสริม
และยกระดับการผลิตบัณฑิตและการวิจัยของมหาวิทยาลัย
 มี ก ารเปิ ด สอนหลากหลายสาขาวิ ช าที่ มี อ งค์ ค วามรู้ ชั ด เจน ซึ่ ง สามารถน าไปใช้ ใ นการ
พัฒนาประเทศได้ อาทิ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ฯลฯ
 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต และมีอัตราการมีงาน
ทาและศึกษาต่อมากกว่าร้อยละ 80 และได้รับการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
สูงมากกว่าร้อยละ 80
 บุ ค ลากรสายวิ ช าการมี ค วามเชี่ ย วชาญและได้ รั บ การยอมรั บ เช่ น สาขาแพทยศาสตร์
เกษตรศาสตร์ เป็นต้น
 มีศิษย์เก่าที่มีความพร้อมและความเข้มแข็งในการทางานร่วมกับมหาวิทยาลัย
Ecological
 มีพื้นที่ขนาดใหญ่ มีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ร่มรื่น มีสถานที่ออกกาลังกายและ
นันทนาการ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากร นักศึกษา และชุมชนเมือง มีพื้นที่
ประมาณ 5,500 ไร่ (จังหวัดขอนแก่น) และวิทยาเขตหนองคาย ประมาณ 1,579 ไร่
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มีค วามพร้อ มทั้ง ด้า นอุป กรณ์แ ละเครื่อ งมือ ที่มีคุณ ภาพสูง ที่ส ามารถสนับ สนุน ด้า น
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการได้
 มีเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับ
ความสะดวกและรวดเร็วในการใช้บริการและครอบคลุมพื้นที่ โดยปัจจุบันมีจุดเชื่อมต่อ
สัญญาณ (Access point) มากกว่า 4,200 จุด UTP มากกว่า 8,500 จุด ระบบเครือข่าย
ไร้สาย (Wireless LAN) จานวน 5,800 จุด
 มี ร ะบบการเรี ย นรู้ ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ค ทรอนิ ค ส์ เ พื่ อสนั บ สนุ น กระบวนการเรี ย นการสอนให้
สามารถเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา เช่น การพัฒนาระบบ e-Learning การพัฒนา
Mobile Application เพื่อรองรับการใช้งานในหลายมิติในภารกิจของมหาวิทยาลัย เช่น
KKU Bookish, KKU Transit, iKKU, KKUAuthen, Stroke KKU เป็นต้น
Spiritual
 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต และมีอัตราการมีงาน
ทาและศึกษาต่อมากกว่าร้อยละ 80 และได้รับการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
สูงมากกว่าร้อยละ 80
 ได้ รั บ การคั ด เลือกให้ เป็ น 1 ใน 9 ของมหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ยแห่ ง ชาติ โดยในช่ ว งที่ ผ่ า นมา
มหาวิทยาลัยได้พัฒนากาลังคนที่มีคุณภาพ การพัฒนาองค์ความรู้ สร้างความเป็นเลิศ
ทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยการวิจัยที่เน้น
การเอาโจทย์ปัญหาจากพื้นที่ จริงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความ
ยากจน ปัญหาสุขภาพ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาคุณภาพด้านการศึกษาของ
ประเทศเพื่อพัฒนาหาองค์ความรู้ แนวทางการดาเนินงานและสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อ
นาไปแก้ไขปัญหาในชุมชมและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสาน
 มหาวิทยาลัย ได้รับการยอมรับในการเป็นผู้นาด้านการส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ในภาคตะวันออกเฉีย งเหนือโดยการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น การเชิดชูเกียรติ
ศิลปินมรดกอีสาน งานสีฐานเฟสติวัล (งานลอยกระทง) เป็นต้น


จุดอ่อน (Weaknesses)
People
 บั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญาตรี ยั ง มี จุ ด อ่ อนในด้ า นภาษาอั ง กฤษ ส่ ว นบั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาโท-เอก
มีจุดอ่อนในเรื่องผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ยังไม่มาก
 บัณฑิตขาดทักษะในการทางาน
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ระบบบริหารงานบุคคลไม่เอื้อให้มหาวิทยาลัยสามารถดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงมาเป็นอาจารย์
และรั กษาทรั พยากรบุ คคลที่ มีคุ ณค่ าเอาไว้ ได้ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้ อาจารย์ ชาว
ต่างประเทศมาทางานที่ มข.
 การเกษี ยณอายุร าชการของคณาจารย์มี จานวนมาก ในขณะที่ก ารทดแทนอั ตราก าลั ง
ใหม่ไม่เพียงพอ หรือการพัฒนาอาจารย์ใหม่ให้มีศักยภาพที่เท่าเทียมต้องใช้เวลา
 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีหลายประเภทซึ่งมีสถานะและสิทธิแตกต่างกันเป็น สภาวะ
ที่เป็นข้อจากัดอย่างมากในปัจจุบันและถือเป็นปัญหาอุปสรรคอย่างหนึ่ง
 บุคลากรสายสนับสนุนขาดทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้
 บุคลากรในสาขาวิชาส่วนใหญ่ไม่อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ
 บุคลากรสายวิชาการ (ไม่ได้ทางานเต็มเป้าหมาย)
Ecological
 ระบบงานบางด้านยังไม่เอื้อต่อการขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุก
 ระบบการเข้าสู่ตาแหน่งบริหาร ยังขาดการสร้างเสริมประสบการณ์ในการบริหารจัดการ
และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Spiritual
 การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกัน ยังไม่คลอบคลุมทุกประเด็น


โอกาส (Opportunities)
 นโยบายของ สกอ. ที่จะพัฒนามหาวิทยาลัย World Class University เป็นโอกาสที่จะได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณหรือการสนับสนุนในรูปแบบอื่น
 นโยบายของ สกอ. เปิดโอกาสให้ มข. สามารถสร้างความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมกับ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ส่งผลให้เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนอาจารย์ และนักศึกษา
สร้างโอกาสให้ มข. เป็นที่รู้จักในเวทีโลก
 นโยบายของรั ฐ บาลด้ า น Education Hub และ Medical Hub เปิ ด โอกาสให้ มข.
มีบทบาทในการพัฒนาภูมิภาคและประเทศมากขึ้น
ภาวะคุกคาม (Threats)
 การเปลี่ย นแปลงโครงสร้ างประชากรมี แนวโน้ มผู้ สู งอายุเ พิ่ม ขึ้ น อัต ราการเกิด ที่ ลดลง
ส่งผลให้จานวนนัก เรีย นที่อ ยู่ใ นวัย เรีย นมีแ นวโน้ม ลดลงอย่า งต่อ เนื่อ ง ซึ่ง จะส่ง ผล
กระทบต่อ การจัด การศึก ษา การบริหารสถานศึกษา การวางแผนอัตรากาลัง การจัด
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หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษาที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบก้าวกระโดด การจัดการศึ กษา
ของไทยจาเป็นต้องกาหนดเป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วางแผนพัฒนาและเตรียม
กาลังคนที่จะเข้าสู่ตลาดงานเมื่อสาเร็จการศึกษาในระดับต่าง ๆ ปรับหลักสูตรและวิธีการ
เรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
และการแข่งขันอย่างเสรีแบบไร้พรมแดนในยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0
การรวมตัวของประชาคมอาเซียนจะมีการเปิดเสรีทางการค้าและบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านการศึกษาและด้านการสาธารณสุข อาจส่งผลให้มีมหาวิทยาลัยต่างประเทศมาตั้ง
ในประเทศไทยทาให้การแข่งขันเพิ่มมากขึ้น
การได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลที่น้อยซึ่งไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จริงจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องหาแนวทาง
และวิธีการที่จะหารายได้เพื่อการพึ่งตนเองมากขึ้น

5. ปัจจัยทีส่ ่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
การพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2563-2566) เป็นช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัย
จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่สาคัญทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ รวมทั้งปัจจัย
ภายในมหาวิทยาลัยที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งได้วิเคราะห์และประเมินปัจจัย
ต่างๆ พร้อมทั้งประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมและจัดทาแผนที่สอดรับกับ
ปัจจัยและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังนี้
5.1 สถานการณ์ และบริบทแวดล้อมด้านความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แบบก้าวกระโดด
การปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) ต่อการเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0
(The Fourth Industrial Revolution) การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ ในโลกต้องเผชิญกับระบบเศรษฐกิจโลกที่มีการแข่งขันอย่างเสรีและไร้
พรมแดนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ความท้าทายใหม่ในกระแสโลกาภิวัตน์รอบใหม่ของโลก คือ การก้าวเข้า
สู่ยุคอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of things) ซึ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ มีโปรแกรมใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์
รวมถึ ง โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ซึ่ ง มนุ ษ ย์ ส ามารถพกพาติ ด ตั ว ไปด้ ว ยตลอดเวลา ส่ ง ผลให้ ป ริ ม าณการใช้
อิน เทอร์ เน็ ตเพิ่มมากขึ้น อย่ างรวดเร็ วเห็ นได้จากจานวนผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 50 ของ
ประเทศในแถบเอเชียการปฏิวัติดิจิทัล ส่งผลให้การเคลื่อนย้ายตลาดทุนและตลาดเงินเป็น ไปอย่างเสรีและ
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รวดเร็วและทาให้ตลาดเงินของโลกมีความเชื่อมโยงกันเสมือนหนึ่งเป็นตลาดเดียวกัน (One World One
Market) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีในระดับภูมิภาค
และระดับโลก เพื่อขยายตลาดการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศส่งผลให้เกิดระบบการค้าเสรีและการแข่งขัน
ที่รุนแรงมากขึ้น รูปแบบการค้ามีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู่การค้าผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ผู้ซื้อและผู้ขายไม่จาเป็นต้องพบกัน
ระบบเศรษฐกิจทั่วโลกที่กาลังเปลี่ยนแปลงไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ที่ใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานหลัก
ในกระบวนการผลิตทั้งหมด โดยอาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ผสมผสาน
กับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิต ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริการ
ของประชาชนเปลี่ยนไป ผู้ผลิตสิ นค้าและการบริการจึงจาเป็นต้องปรับตัว สู่การพัฒ นาบนฐานความรู้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
การปฏิวัติดิจิทัล การเปลี่ ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 และการปรับเปลี่ ยนประเทศไปสู่
ประเทศไทย 4.0 จะเป็ น แรงผลั กดัน ให้ ประชากรสามารถเข้า ถึงข้อ มูล ข่าวสารและแหล่ งเรีย นรู้ที่ไ ร้
ขีดจากัด สามารถพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างปัญญาที่เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ มีการนาเทคโนโลยีการสื่อสาร
และระบบการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่ (Mobile learning) มาใช้มากขึ้น
นอกจากนี้ นวัตกรรมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างก้าวกระโดดนี้ได้ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างฉับพลัน (Disruptive technology) ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจแล้วยังส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิตของประชาชนในประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่ต้องเผชิญกับ
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในชี วิ ต ประจ าวั น มากมาย ทั้ ง ด้ า นการเรี ย นการสอนในสถานศึ ก ษาการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ การเดินทาง การใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารและการจัดการการทางาน เทคโนโลยี
สารสนเทศจึงเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องในชีวิตประจาวัน โดยจากรายงานของ McKinsey Global Institute
ได้ระบุเทคโนโลยี 12 ประเภท ที่จะเข้ามามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงโลก ได้แก่ (1) อินเทอร์เน็ตไร้สาย
(2) เทคโนโลยีอัตโนมัติในด้านการวิเคราะห์ (3) Internet of Things (4) Cloud Computing
(5) เทคโนโลยี หุ่ น ยนต์ (6) ยานพาหนะไร้ คนขั บหรื อกึ่ งไร้ คนขั บ (7) เทคโนโลยี ชี วภาพ (genomics)
(8) อุปกรณ์หรือระบบกักเก็บพลังงาน (9) เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (10) เทคโนโลยีวัสดุชาญฉลาด
(11) เทคโนโลยีสารวจและขุดเจาะน้ามัน (12) เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
ในช่วงเวลาจากนี้ไปเทคโนโลยีดังกล่าว จะทาให้เกิดการประยุกต์ใช้ในทุกอุตสาหกรรม เช่น
การควบคุมเครื่ องจั กรและเครื่ องยนต์ที่ ชาญฉลาด (machine intelligence) เครื อข่ายเว็ปเคลื่ อนที่
(ubiquitous web) โมบายบรอดแบนด์ (Mobile Broadband) และยานพาหนะไร้คนขับ (Unmanned
vehicles) ไปจนถึงซอฟต์แวร์ที่สามารถแปลภาษาได้ทุกภาษา โดยเทคโนโลยีที่เหล่านี้จะทาลายอุปสรรคที่
มนุษย์จะเข้าถึงการศึกษา การบริการสาธารณสุข อีกทั้งการปฏิวัติด้านดิจิทัลจะทาให้เกิดการสร้างงาน
อย่างมหาศาล และในทางกลับกันก็จะทาลายตาแหน่งงานรูปแบบเดิมออกไปจนสิ้น
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ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เพื่อการทาธุรกิจ และการใช้ชีวิตประจาวัน และ
การสื่อสาร มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดย Disruptive technology ที่สาคัญมาจาก 3 พื้นฐาน คือ
1) ด้าน Intelligent เช่น AI, IoT, Intelligent Apps and Analytics 2) ด้าน Digital platform เช่น
Cloud, Chatbot, Conversation Platform, AR/VR และ 3) ด้าน Mesh เป็นระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อ
กัน เช่น Blockchain, Event-Driven ซึ่งจะส่งผลต่อทั้งการดาเนินธุรกิจและสมรรถนะของบัณฑิตที่ภาค
ธุรกิจต้องการ โดยพบว่าในอนาคตของประเทศไทยจะมีการใช้เทคโนโลยีทางานแทนมนุษย์เพิ่มขึ้นปีละ
ประมาณร้อยละ 17.5 (รูปที่ 5.1-1)

รู ป ที่ 5.1-1 แสดงสั ด ส่ ว นของแรงงานที่ ถู ก แทนที่ ด้ ว ยหุ่ น ยนต์ ระบบอั ต โนมั ติ และ
เทคโนโลยี ที่มา : World Economic Forum 2018
ดังนั้น เยาวชนรุ่นใหม่จึงควรเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้รู้เท่าทันและ
นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศ ซึ่งเป็นบทบาทของการศึกษาที่ต้องพัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้ มี ทัก ษะและความรู้ ใ นเรื่ อ งดั ง กล่ า ว รวมถึ ง การจั ด การศึ ก ษาของไทยจ าเป็ น ต้ อ งก าหนด
เป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วางแผนพัฒนาและเตรียมกาลังคนที่จะเข้าสู่ตลาดงานเมื่อสาเร็จ
การศึกษาในระดับต่าง ๆ ปรับหลักสูตรและวิธี การเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่น หลากหลายเพื่อพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะที่
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันอย่างเสรีแบบไร้พรมแดนในยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0
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5.2 สถานการณ์ และบริบทแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม
(1) การเป็นประชาคมอาเซียน
การประชุมผู้นาอาเซียน ครั้งที่ 9 เมื่อปีพุทธศักราช 2546 นาไปสู่การลงนามในปฏิญญา
ว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) ที่ประเทศ
สมาชิก 10 ประเทศ (Myanmar , Thailand , Cambodia , Singapore , Indonesia , Malaysia , Vietnam ,
Laos , Philippines, Brunei Darussalam) ได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียน(ASEAN Community)
ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ เสาหลักที่
1 : ประชาคมการเมือง และความมั่นคง ASC : ASEAN Security Community เสาหลักที่ 2 : ประชาคม
สังคม และวัฒนธรรม ASCC : ASEAN Socio-Cultural Community และเสาหลักที่ 3 : ประชาคม
เศรษฐกิจ AEC : ASEAN Economic Community

ด้า นเศรษฐกิจ การรวมตัว เป็นประชาคมอาเซียนก่อให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงที่ส าคัญใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ตลาดการค้าของภูมิภาคมีขนาด
เพิ่มขึ้นเกือบ 10 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดตลาดของประเทศไทยในปัจจุบัน เนื่องจากมีประชากร
รวมกันกว่า 600 ล้านคน อาเซียนกลายเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตเดียว มีการไหลเวียนอย่างเสรีของ
แรงงาน สิ น ค้า บริ การ การลงทุน และเงินทุน โดยในปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีการจัดทา
ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ (Mutual Recognition Agreement : MRA) ใน 8
สาขาอาชีพ ได้แก่ วิศวกร สถาปนิก แพทย์ ทันตแพทย์ ช่างสารวจ โลจิสติกส์ นักการบัญชีและท่องเที่ยว
และการโรงแรม
ด้านสังคมและวัฒนธรรม ประชาชนในภูมิภาคอาเซียนสามารถเดินทางไปมาระหว่างกัน
ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น มีการแลกเปลี่ยนความรู้ วัฒนธรรม และเทคโนโลยีมากขึ้น เกิดสั งคมพหุวัฒนธรรม
ในด้านการเมืองและความมั่นคง การเปิดชายแดนและการเคลื่อนย้ายประชาชนข้ามแดนส่งผลต่อภัย
คุกคามข้ามชาติ และจากการที่อาเซียนใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาการทางาน คนไทยจึงจำเป็นต้องเรียนรู้
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และปรับตัวให้เข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งด้ำนทักษะ ควำมรู้ค วำมสำมำรถ และสมรรถนะ
กำรทำงำน รวมทั้งภำษำเพื่อกำรสื่อสำร เพื่อให้ประเทศไทยมีบทบาทสาคัญต่อความร่วมมือในการพัฒนา
ภายใต้กรอบข้อตกลงต่าง ๆ และสามารถดารงชีวิตในประชาคมอาเซียนได้อย่างมั่นคงและสันติ
ด้านการศึกษา แผนการศึกษาอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2563 (THE ASEAN Work Plan On
Education 2016 – 2020) ได้กาหนดประเด็นสาคัญไว้ 8 ประการ (Key Elementson Education)
ได้แก่ (1) ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความรู้พื้นเมือง
(2) ยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับทุกคน โดยไม่ละเลยผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส (3) พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (4) สนับสนุนการพัฒนาการ
อาชีวศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (5) ส่ งเสริมการดาเนินงานของทุกภาคส่ วนในการพัฒ นาคนให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยื น (6) เสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กับการอุดมศึกษาด้วยการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพทาง
การศึกษาที่มีป ระสิทธิภ าพ (7) ส่ งเสริมบทบาทของการอุดมศึกษาให้เข้มแข็งด้วยการสร้างเครือข่าย
ระหว่างผู้ประกอบการกับมหาวิทยาลัย (8) ดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
สาหรับผลกระทบที่ประเทศไทยอาจจะได้รับหลังจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
กลุ่มงานนโยบาย กรมอาเซียน (พฤษภาคม.2555) ได้สรุป ดังนี้
ด้านการเมืองและความมั่นคง
 ทาให้ไทยอยู่ในประชาคมที่มีกติกาและมีการพัฒนาค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกันมาก
ขึ้นมีความเป็นเอกภาพ มีความสงบสุข มีความแข็งแกร่งมีการสร้างกฎเกณฑ์และค่านิยมร่วมกันซึ่งจะช่วย
สร้างความเข้าใจและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน ขจัดความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างกันและลด
ปัญหาความมั่นคงรูปแบบเดิม รวมทั้งส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาค
 ช่วยสนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียนในการหาข้อยุติต่อปัญหาต่างๆ ระหว่างกันโดย
สันติวิธี ซึ่งแม้ว่าการเป็นประชาคมอาเซียนจะมิได้เป็นการแก้ไขปัญหาโดยตรงแต่ก็จะช่วยส่งเสริมการ
ดาเนินการในกรอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรอบทวิภาคี
 ช่วยให้ไทยสามารถแก้ไขปัญหาและความท้าทายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดย
อาศัยร่วมมือที่ใกล้ชิดกับประเทศอื่นทั้งในและนอกภูมิภาคโดยเฉพาะการแก้ปัญหาความมั่นคงรูปแบบ
ใหม่เช่นการบริหารจัดการภัยพิบัติความมั่นคงทางทะเลและอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ
 การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของประเทศในอาเซียน
และเพิ่มน้าหนักในการเสนอท่าทีและความเห็นต่างๆ ของประเทศอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ
 การเคลื่อนตัวของประชาชนและสินค้าอย่างเสรีมากขึ้น อาจก่อให้เกิดผลกระทบข้าม
พรมแดนต่า งๆ เช่น การค้า มนุษ ย์ การค้า อาวุ ธ ยาเสพติด และการลัก ลอบเข้า เมือ งผิด กฎหมาย
ซึ่งประเทศไทยจาเป็นต้องมีมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ
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ด้านเศรษฐกิจอาเซียน
 อาเซีย นเป็ น กรอบความร่ว มมือทางเศรษฐกิจที่ มีความใกล้ ชิดไทยมากที่สุ ดประเทศ
สมาชิกอาเซียนหลายประเทศเป็นเพื่อนบ้านของไทยที่มีพรมแดนติดกัน มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึง มีสินค้า
และบริการที่สามารถเสริมซึ่งกันและกันได้ หรือมีสินค้าบริการที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งหากสามารถร่วมมือกัน
ก็จะสามารถสร้างความแข็งแกร่งในด้านอานาจการต่อรอง อันจะนามาซึ่งการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ
การค้าที่มีความสาคัญยิ่ง
 การรวมกลุ่มเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทาให้เกิดตลาดในภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่
โดยสามารถนาจุดแข็งของแต่ละประเทศมาเสริมกับจุดแข็งของประเทศไทย เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดใน
การผลิ ตส่ งออกและบริ การ ซึ่งจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีการเคลื่ อนย้ายปัจจัยการผลิ ตได้อย่างเสรีมากขึ้น
นอกจากนี้ การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะช่วยให้ประเทศสมาชิกมีความเป็นปึกแผ่นและช่วยสร้าง
อานาจการต่อรองในเวทีต่างๆมากขึ้น
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุน
ของไทยเนื่องจากจะมีการแสวงหาความร่วมมือเพื่อยกเลิกหรือลดอุปสรรคในการเข้าสู่ ตลาดของกันและ
กันไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคด้านภาษีหรือมาตรการทางการค้าอื่นๆ ที่มิใช่ภาษี รวมถึงอานวยความสะดวกทาง
การค้าและการลงทุนระหว่างกัน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการควรใช้โอกาสที่เกิดจากการลดอุปสรรคทางการค้า
และการลงทุนต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสาขาที่ไทยมีความพร้อมและมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันสูง
 ประชาคมเศรษฐกิจจะทาให้ผู้ประกอบการไทยได้เริ่มปรับตัว และเตรียมความพร้อมกับ
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในโลก ซึ่งช่วยการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ
ไทยในเศรษฐกิจโลกในภาพรวมต่อไป
 ส่ ง เสริ มการใช้ท รั พ ยากรร่ ว มกั น และการเป็ นพั น ธมิ ตรในการด าเนิน ธุ รกิ จระหว่ า ง
ประเทศจากการขจัดอุปสรรคในด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก
 ช่วยให้การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีความเท่าเทียมและเสมอภาค
ยิ่งขึ้นจากการลดอุปสรรคด้านการค้าและจากการดาเนินงานตามความริเริ่มสาหรับการรวมตัวอาเซียน
ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานของประเทศที่พัฒนาน้อยกว่า
ในปี 2561 พบว่า เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 4.3 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนสาคัญจาก
การขยายตัวของการส่งออก การท่องเที่ยวและการใช้จ่ายในประเทศที่ฟื้นตัว ซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดในรอบ
5 ปี และเป็นการขยายตัวเร่งขึ้นจากหลายหมวดการใช้จ่าย สะท้อนถึงแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแรงขึ้นของ
เศรษฐกิจ ไทย อย่า งไรก็ต าม แนวโน้ม เศรษฐกิจ ในช่ว ง 10 ปี ข้า งหน้า น่า จะยั ง มีแ นวโน้ม ที่ท รงตัว
(รูปที่ 5.2-1)
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รูปที่ 5.2-1 แสดงการคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่มา : International Monetary Fund
ด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Global competitiveness) จากข้อมูลของ
World Economic Forum 2018 พบว่า ประเทศไทยยังมีจุดอ่อนด้านการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา
ด้านการพัฒนานวัตกรรม และด้านความเข้มแข็งของสถาบัน ซึ่งเกี่ยวข้องกั บมหาวิทยาลัยโดยตรง (ดังรูป
5.2-2)

รู ป ที่ 5.2-2 แสดงจุ ด แข็ ง และจุ ด อ่ อ นด้ า นการแข่ ง ขั น ของประเทศไทยที่ ม า : World
Economic forum: The global competitive index 2017-2018 edition
แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาล ัยขอนแก่น พ.ศ. 2563-2566

หน้า 28

ด้านสังคมและวัฒนธรรม
 การดาเนินการใดๆ ของภาครัฐจะต้องเน้นให้ ประชาชนเป็นศูนย์กลางมากขึ้นเพื่อให้
สอดคล้องกับเป้าประสงค์ในการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง จาเป็นต้องส่งเสริมให้
ประชาชนในอาเซียนรู้จักกันมากขึ้น โดยมีความเอื้ออาทรและแบ่งปันกันเพื่อ สร้างความเข้าใจที่ดีระหว่าง
กันและสร้างความรู้สึกเป็นประชาคมร่วมกัน
 จาเป็ น ต้องส่ งเสริ มให้ เยาวชนมีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศ
อาเซียนอื่นมากยิ่งขึ้น
 ช่วยขจัดปัญหาด้านสาธารณสุขที่อาจเกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานและนักท่องเที่ยว
โดยเสรี อาทิ การควบคุมโรคติดต่อ การเสริมสร้างความร่วมมือ โดยการแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์
เพื่อป้องกันและควบคุมโรคการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ และภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือจากมนุษย์
 ไทยอาจต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทางานของบุคลากรหน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศไทยในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียน เช่น
การสรรหาและขยายอัตราข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษา หรือมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
อาเซียนประจาหน่วยงานต่างๆ มากขึ้น
(ที่มา : กลุ่มงานนโยบาย กรมอาเซียน. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและผลกระทบต่อไทย. 2555
https://forum.gameindy.com/index.php?topic=12089.0 ค้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561)

(2) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
องค์การสหประชาชาติได้ประเมินสถานการณ์โครงสร้างของประชากรโลกว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2544
- 2643 จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ โดยกลุ่มประเทศกาลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรค่อนข้างสั้นกว่ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศที่มีสภาวการณ์ “วิกฤตสังคมสูงวัย” มีปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวมากขึ้น รวมทั้งส่งผลต่อความต้องการสินค้าและบริการสาหรับผู้สูงอายุมากขึ้น โลกได้เริ่ม
เข้าสู่สังคมสูงวัยตั้งแต่ พ.ศ. 2538 กล่าวคือ มีประชากรที่อายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 10 หรืออายุ
65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 7 ซึ่งประเทศญี่ปุ่นได้เข้าสู่ สังคมสูงวัยระดับสูงสุด คือ มีสัดส่วนผู้สูงวัยที่อายุ
เกิน 65 ปี ร้อยละ 30
สาหรับประเทศในอาเซียนที่เข้าสู่สังคมสูงวัยแล้ว ได้แก่ สิงคโปร์ โดยมีประชากรอายุ 60 ปี
ขึ้นไป ร้อยละ 20 ในขณะที่ประเทศไทย และเวียดนามกาลังไล่ตามมา โดยมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปี
ขึ้นไป ร้อยละ 12.5 และ 9.5 ตามลาดับ (World PopulationProspective, the 2012 Revision,
United Nations)
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สถานการณ์สังคมสูงวัยในประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ได้ประมาณการสัดส่วนผู้สูงวัยไว้ว่า ในปี 2563 จะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 16.8 หรือเข้าใกล้สังคมสูงวัยระดับสูงสุด (รูปที่ 5.2-3 และรูปที่ 5.2-4)

รูปที่ 5.2-3 ประมาณการสัดส่วนประชากรสูงอายุในไทย

รูปที่ 5.2-4 การประมาณการสัดส่วนประชากรสูงอายุในไทย
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นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์หรือการเกิดน้อยลง สหประชาชาติ
(United Nations,2010) คาดว่าจะมีค่าเท่ากับ 1.53 คนต่อสตรีวัยเจริญพันธ์ 1 คนในช่วงปี พ.ศ. 2553 2558 และจะลดลงอย่างต่อเนื่องไปจนถึงช่วงปี พ.ศ. 2563 - 2568 ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ 1.44 คนต่อสตรีวัย
เจริญพันธุ์ 1 คน จากนั้นจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.47 คนต่อสตรีวัยเจริญพันธุ์ 1 คน ในช่วงปี พ.ศ.2568-2573
และมีค่าเท่ากับ 1.66 คนต่อสตรีวัยเจริญพันธุ์ 1 คน ในช่วงปี พ.ศ.2588-2593 อย่างไรก็ตามแม้สหประชาชาติ
จะคาดว่าอัตราเจริญพันธุ์รวมของประเทศไทยจะมีค่าสูงขึ้นแต่ก็ยังถือถือว่าต่ากว่าอัตราทดแทนอยู่เช่นเดิม
จากสถานการณ์ สั ง คมผู้ สู ง อายุ ดั ง กล่ า ว ถื อ เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งตระหนั ก ถึ ง
ผลกระทบและการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ จากรายงานโครงการศึกษาวิจัยการ
ลงทุนทางสังคมภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสู่สังคม – เศรษฐกิจฐานความรู้
โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2552 ได้วิเคราะห์และ
สรุปผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประเทศไทย ดังนี้
1) ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มสูงขึ้น จากประมาณ 4 แสนล้านบาท ในปี พ.ศ. 2556
เป็น 1.4 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2571
2) รายได้ผู้สูงอายุไม่เพียงพอต่อการยังชีพ เนื่องจากออมต่า ไม่มีการออมเพื่อวัยเกษียณ แม้จะมี
ส่วนร่วมในกาลังแรงงานแต่ยังน้อยอยู่
3) ภาวะพึ่งพิงผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ผู้สูงอายุ 60 – 69 ปี จะลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2577 กลุ่มอายุ
80 ปีขึ้นไปจะเพิ่มเฉลี่ยเร็วที่สุดกว่าร้อยละ 4.4
4) ขาดแคลนกาลังแรงงาน วัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง เหลือ 36.6 ล้านคน ปี พ.ศ. 2579 มีปัญหา
ผลิตภาพ ต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติ
สาหรับการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 –
2580) ได้กาหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ซึ่งได้กาหนดทิศทางในการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โดยในช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็น
พลั งในการขับเคลื่ อนประเทศผ่ านการเสริมทักษะการดารงชีวิต ทักษะอาชีพในการหารายได้ มีงานทาที่
เหมาะสมกับศักยภาพ มี การสร้างเสริมสุ ขภาพ ฟื้นฟูสุ ขภาพ การป้องกันโรคให้ แก่ผู้ สู งอายุ พร้อมกับจัด
สภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจาเป็นพื้นฐานในการ
ดารงชี วิต ดังนั้น การพัฒนาประเทศให้ มีความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจาเป็นต้องเตรียม
กาลังคนให้มีสมรรถนะเพื่อสร้างผลิตภาพ (Productivity) ที่สูงขึ้นการจัดการศึกษา จึงต้องวางแผนและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีทักษะและสมรรถนะสูง และปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้บูรณาการ
กับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพร้อมรับการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม อัตราการเกิดที่ลดลง ส่งผลให้จานวนนักเรียนที่อยู่ในวัยเรียนมีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่องที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา และการบริหารสถานศึกษา การวางแผนอัตรากาลังครู
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ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา การจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการ
บริหารจัดการห้องเรียน การจัดโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรและการเงินเพื่อ
การศึกษาที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(3) ทักษะของประชากรในศตวรรษที่ 21
จากการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ สังคม และสถานการณ์สังคมสูงวัยข้างต้น ส่งผลให้ทุก
ประเทศทั่วโลกกาหนดทิศทางการผลิต และพัฒนากาลั งคนของประเทศตนให้มีทักษะและสมรรถนะ
ระดับสูง มีความสามารถเฉพาะทางมากขึ้น ส่วนความต้องการกาลังแรงงานที่ไร้ฝีมือ และมีทักษะต่าจะถูก
แทนที่ ด้ ว ยหุ่ น ยนต์ แ ละเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ มากขึ้ น โดยทั ก ษะส าคั ญ จ าเป็ น ในโลกศตวรรษที่ 21
ประกอบด้วย ทักษะที่เรียกตามคาย่อว่า 3Rs + 8Cs
3Rs ประกอบด้วย การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และคิดเลขเป็น
(Arithmetics)
8Cs ประกอบด้วย ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
(Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and
Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding)
ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา (Collaboration Teamwork and Leadership)
ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ (Communications ,Information and Media
Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT
Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills)ความมีเมตตา กรุณา วินัย
คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) (รูปที่ 5.2-5)

รูปที่ 5.2-5 ทักษะสาคัญในศตวรรษที่ 21
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สาหรับประเทศไทย สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทา
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งได้กาหนดเป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspiration)
โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนา เช่น
 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิ ทยาการ (อาทิ สะเต็มศึกษา
ทวิศึกษา ทวิภาคี ทวิวุฒิ สหกิจศึกษา) เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม
 พัฒนาหลักสู ตรการศึก ษาในระดั บอาชีว ศึก ษาและอุด มศึก ษาด้วยการมี ส่วนร่ว มใน
ลักษณะประชารัฐทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ และมาตรฐานเพื่อสร้าง
พลเมืองที่มีคุณภาพ มีอาชีพตามความถนัด และความสนใจและสอดคล้องกับการพัฒนาชุมชนสังคมและ
ประเทศ
 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่จาเป็นสาหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการ การนาหลักการไปประยุกต์ใช้ และขยายสู่การสร้างความรู้
เชิงวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาตนเองและสร้างประโยชน์ต่อสังคม
 ส่ง เสริ ม การจัด กระบวนการเรี ยนรู้ เชิ ง บูร ณาการเพื่ อพัฒ นาทั ก ษะการคิ ดวิ เ คราะห์
ความคิดสร้างสรรค์ ในมิติคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม สังคมพหุวัฒนธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนและกิจกรรม
การเรีย นรู้ร่ว มกัน ของครอบครัว กลุ่มสนใจ และชุมชน ที่ส อดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย
จิตสาธารณะ รวมทั้งบูรณาการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี กีฬา เข้ากับกระบวนการเรียนรู้และวิถีชีวิต
 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
(4) การจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา
การจั ดอัน ดั บสถานศึกษา (Ranking) หรือการให้ คะแนน (Rating) หลั กสูตรหรือ
สถานศึกษา มีขึ้นเพื่อชี้ถึงจุดเด่น จุดด้อยของสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น คุณภาพการศึกษา คุณภาพ
งานวิจัย การยอมรับของผู้จ้างงาน งบประมาณการศึกษา เครือข่ายศิษย์เก่า ความเป็นนานาชาติ เป็นต้น
การจั ด อัน ดับ ของแต่ล ะส านั ก จะให้ น้ าหนัก ความส าคัญ กับตั ว ชี้ วัด แตกต่ างกัน ไปตาม
ประเภทและวัตถุประสงค์ของการจัดอันดับ เช่น โดยทั่วไปในการจัดอันดับหลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA)
จะให้ความสาคัญกับเครือข่ายศิษย์เก่า มากกว่าในการจัดอันดับสถาบันเทคโนโลยี หรือ ในการจัด อันดับ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี จะให้ความสาคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ระหว่างศึกษา มากกว่าในการจัดอันดับ
แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาล ัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2566

หน้า 33

หลั กสู ตรระดับ ปริ ญญาโทหรื อเอก โดยข้อมูล ที่นามาค านวณหรือประมวลเป็ นตัว ชี้วั ดนั้น ได้มาจาก
แหล่งข้อมูลหลายประเภท เช่น ทาการสารวจ ค้นหาจากสิ่งตีพิมพ์ /เว็บไซต์ หรือสอบถามโดยตรงกับ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานรับผิดชอบของแต่ละประเทศ
ตาราง : QS- World University Rankings 2018
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จฬ)
มหาวิทยาลัยมหิดล(มม)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ)

QS- World University Rankings 2018
Overall Score อันดับในไทย อันดับโลก
1
245
41.8
334
35.1
2
551-600
3
4
601-650
-

-

5
6
7
8

751-800
801-1000
801-1000
801-1000

5.3 แนวคิด ทิศทาง นโยบายรัฐบาล และแผนด้านต่างๆ ของประเทศ
(1) แนวคิด “ประเทศไทย 4.0”
“ประเทศไทย 4.0” โมเดลใหม่ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยที่มุ่งปรับเปลี่ยน
โครงสร้างรายได้ปานกลาง เมื่อบริบททางเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง ทาให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้องปรับตัว เพื่อให้ธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถเติบโตท่ามกลาง
บริบทใหม่ทางเศรษฐกิจได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อก้าวสู่การเป็น “ประเทศไทย 4.0”ต้องเปลี่ยน
จากความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ ความหลากหลายทางชีวภาพและความ
หลากหลายเชิงวัฒ นธรรมไปสู่ ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ขณะเดียวกันยังต้องเปลี่ ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่า (Value Added) ไปสู่การสร้างมูลค่า
(High Value) หรือการสร้างผลิตภาพ (Productivity)
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ที่มา: https://www.mmthailand.com (โมเดล “ประเทศไทย 4.0”ขับเคลื่อนประเทศไทยด้ว ย
นวัตกรรม) ค้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560
เป้าหมาย
เป้าหมายการขับเคลื่อน “ประเทศไทย 4.0” คือ การก้าวไปสู่การเป็น ‘ประเทศที่มีรายได้สูง ’
ด้วยนวัตกรรมที่มีการนาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ ซึ่งหากประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนไปได้จริง
จะทาให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และสามารถลดการพึ่งพา
ต่างชาติ เพื่อลดความเหลื่อมล้าต่างๆ เป็นการสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืนได้อย่างแท้จริง
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย มุ่งเน้น 5 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)
2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med)
3) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกล ที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
(Smart Devices, Robotics & Mechatronics)
4) กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อการทางานของอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, Internet of Things, Artificial Intelligence &
Embedded Technology)
5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High
Value Services)
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(2) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ท1ี่ ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นคงในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม
ชุมชน และความมั่นคงของมนุษย์จากภัยคุกคามทั้งที่เป็นภัยคุกคามแบบดั้งเดิมและภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ให้เกิดความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ความมั่นคงทางการทหาร ความมั่นคงแนวชายแดนและเกิด
ความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามและภัยพิบัติในรูปแบบใหม่ๆ อาทิ ภัยคุกคามจากการโจมตีทางไซเบอร์
อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้ายและโรคอุบัติใหม่ต่างๆ รวมทั้งการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
น้า และพลังงาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมาย คือ ประเทศไทย
ถูกจัดอันดับไม่ต่ากว่า 1 ใน 10 ของการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของโลกโดยองค์กรต่าง ๆ
และเพิ่มผลิต ภาพการผลิตรวม ไม่ต่ากว่าร้อยละ 3 ต่อ ปี ซึ่ง เป็นเป้า หมายหนึ่ง ที่จ ะนาไปสู่เป้าหมาย
การเพิ่มอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เป็นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 4-5
ต่อปี ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และเพิ่มขึ้นเป็นไม่ต่ากว่าร้อยละ 5 ในช่วง 15
ปี หลังจากนั้น และเพิ่มรายได้ต่อหัวเป็นอย่างน้อย 15,000 ดอลลาร์ สรอ. หรือประมาณ 500,000 บาท
ต่อปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยคนไทยในอนาคต
ต้องเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา สามารถเรียนรู้ ได้ตลอดชีวิต มีทักษะในศตวรรษที่ 21
สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด และผู้ประกอบการบนฐานของการรู้คุณค่าความเป็น
ไทย มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย ความรับผิดชอบต่อสังคม และมีสุขภาวะที่ดี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้าง
โอกาส และความเสมอภาคทางสังคม เพื่อให้มีห ลักประกันทางสังคมที่จาเป็นในการดารงชีวิตอย่าง
พอเพีย ง กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ ด้อยโอกาส ได้รับโอกาส ในการพัฒ นาศักยภาพ รวมทั้งการเข้าถึง
บริการสาธารณะของกลุ่มผู้พิการ และมีการกระจาย ทรัพยากรให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอย่างเป็นธรรม
ควบคู่กับการสร้างโอกาสที่เป็นธรรม โดยไม่แบ่งแยก และคานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศ รีความ
เป็ น มนุ ษ ย์ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 ด้ า นการสร้ า งการเติ บ โต บนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
มีเป้าหมายที่สาคัญ คือ การบริโภคที่ยั่ งยืนและการผลิตที่ยั่งยืน การดาเนินการที่สาคัญ คือ ต้องเร่งวาง
ระบบการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู แ ละสร้ า งความมั่ น คงของฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ บริ ห ารจั ด การน้ าให้ มี
ประสิทธิภาพ โดยการวางระบบบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการให้มีประสิทธิภาพใน 25 ลุ่มน้า ทั้งด้าน
อุป สงค์แ ละอุ ป ทาน เน้ น การปรั บ ระบบการบริ ห ารจั ด การอุ ท กภั ยอย่ างบูร ณาการ รวมทั้ ง ยกระดั บ
ความสามารถในการป้องกัน ผลกระทบและปรับตัว ต่อการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และปรั บ ตัว ไปสู่ รู ป แบบของการผลิ ตและการบริโ ภคที่ ปล่ อ ยคาร์ บอนต่าและเป็นมิ ตรกั บ
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สิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการจัดการขยะ สารพิษ และของเสียอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์
ที่ 6 ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสม
กับบทบาทภารกิจ มีขีดสมรรถนะสูง ปรับวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
มีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การน านวั ต กรรม เทคโนโลยี และระบบการท างานที่ เ ป็ น ดิ จิ ทั ล เข้ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ อ ย่ า งคุ้ ม ค่ า และ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิด โอกาสให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่ว นร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส
โดยกาหนดเป้าหมายให้อันดับด้านประสิทธิภาพของภาครัฐจากการสารวจของ IMD อยู่ไม่ต่ากว่าอันดับที่
10 ของโลก และคะแนนภาพลักษณ์การทุจริตของประเทศไทยจากการสารวจ (Corruption Perception
Index:CPI) ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน
สาหรับนโยบาย หรือทิศทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา มีปรากฏในยุทธศาสตร์ที่
3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งได้กาหนดรายละเอียด ดังนี้
1. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ วัยเรียน วัยรุ่น/
นั ก ศึ ก ษา วั ย แรงงาน และวั ย ผู้ สู ง อายุ เพื่ อ สร้ า งทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี ศั ก ยภาพ มี ทั ก ษะความรู้
และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า ดังนี้
(1) ช่วงการตั้งครรภ์ /แรกเกิด/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อน
การตั้งครรภ์ ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ สนับสนุนการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ การส่งเสริมการให้สารอาหาร ที่จาเป็นต่อสมองเด็ก และให้มีการลงทุนเพื่อการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน
(2) ช่วงวัยเรียน พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตรรษที่
21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิด
สร้างสรรค์ ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น ความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา
ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
(3) ช่วงวัยรุ่น/นักศึกษา เน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทางาน
รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและทางานกับ
ผู้อื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
(4) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน มีการทางานตามหลักการทางานที่มีคุณค่าเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่ม
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ให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการทางานที่พึงประสงค์ มีความรู้ความเข้าใจทางการเงินเพื่อให้สามารถบริหาร
จัดการการเงินของตนเองและครอบครัว
(5) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่ อนประเทศ ผ่านการเสริม
ทักษะการดารงชีวิต ทักษะอาชีพในการหารายได้ มีงานทาที่เหมาะสมกับศักยภาพ มีการสร้างเสริม
สุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่ผู้สูงอายุ พร้อมกับจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจาเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต
2. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม (Transformation of Learning)
โดยการพัฒ นาระบบการเรีย นรู้ที่ต อบสนองต่อ การเปลี่ย นแปลงในศตวรรษที่ 21
ทีม่ ุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่
การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ดังนี้
(1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21
โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ ตั้ งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่
มุ่ง เน้ น การใช้ ฐ านความรู้ แ ละระบบคิ ด ใน 5 ศาสตร์ ส าคั ญ ประกอบด้ ว ย Science (ความรู้ ท าง
วิทยาศาสตร์และการตั้งคาถาม) Technology (ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี )
Engineering (ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา) Art (ความรู้และทักษะทาง
ศิลปะ) และ Mathematics (ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสั มพันธ์)
การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด /ทบทวนไตร่ตรอง
(Reflection) มีการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีผสมผสานในการเรียน ตลอดจนสร้างผู้เรียนให้ส ามารกากับ
การเรียนรู้ของตนได้ (Self-directed learners)
(2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน”
เป็น “ครูฝึก” หรือ “ผู้อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ ” ทาหน้าที่กระตุ้น แนะนาวิธีเรียนรู้และวิธีจัด
ระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมให้เด็กเรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการ
เรี ย นรู้ เพื่ อผลสั ม ฤทธิ์ ของเด็ ก รวมทั้ งปรับ ระบบการผลิ ตและพั ฒ นาครู ตั้ง แต่ก ารดึ งดู ด คั ดสรร ผู้ มี
ความสามารถสู งให้ เข้ามาเป็ น ครู คุณภาพ มีระบบการพัฒ นาศักยภาพครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุ มทั้ง
เงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อ การสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกัน
(3) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ โดยจัดโครงสร้าง
การจัด การการศึก ษาเพื่อสร้า งความรับ ผิด ชอบต่อผลลัพธ์ และให้เอื้อ ต่อ การเข้า ถึง การศึกษาอย่า ง
เสมอภาคและทั่วถึง การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูปการคลัง
ด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน
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ส่ งเสริ มการมีส่ ว นร่ ว มจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒ นาระบบการประเมินและการรับรอง
คุณภาพที่ เน้ น ผลลั พธ์ ที่ตั ว ผู้ เรี ย น รวมทั้งมีการปฏิรูประบบการสอบที่ นาไปสู่ การวัด ผลในเชิงทักษะ
ที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21 มากกว่า การวัด ระดับ ความรู้ ตลอดจนมีก ารวิจัย และใช้เทคโนโลยีใ น
การสร้าง การจัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอน
(4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ต ลอดชีวิต โดยเน้นการจัดระบบการศึกษาและระบบ
ฝึ ก อบรมบนฐานสมรรถนะที่ มี คุ ณ ภาพสู ง และยื ด หยุ่ น ผ่ า นการพั ฒ นากลไกต่ า ง ๆ อาทิ การพั ฒ นา
การศึกษาออนไลน์แบบเปิด การพัฒนาระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการรู้ดิจิทัล การมีระบบเทียบโอน
ประสบการณ์ ระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรการจูงใจให้คนเข้า
สู่การ Upskill/Reskill การให้สถานประกอบการเพิ่มผลิตภาพแรงงานผ่านการพัฒนาความสามารถทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Professional Development : CPD) นอกจากนี้ ต้องพัฒนาระบบ
การเรียนรู้ในชุมชนให้เข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา การปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
เชิงสร้างสรรค์และมีชิวิต
(3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 12 เป็นแผนพัฒ นาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)
ซึ่งแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทาง
การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อม และวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทย
ให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีกรอบวิสัยทัศน์ และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2580 ซึ่งกาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ
20 ปี เป็นกรอบไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ
ที่บ่งชี้ถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาส และความเสี่ยงในการที่จะผลักดัน
ขับเคลื่อนให้การพัฒนาในด้านต่างๆ บรรลุผลได้ในระยะ 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้กาหนดยุทธศาสตร์ไว้ 10 ด้าน คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้าในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อพัฒนา
ประเทศสู่ ความมั่ งคั่งและยั่ งยื น ยุ ทธศาสตร์ที่ 6 การบริห ารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒ นาวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัต กรรม ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนา
ภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
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เป้าหมายรวม
1) คนไทยมีคุณ ลัก ษณะเป็น คนไทยที่ส มบูร ณ์ มีวินัย มีทัศ นคติแ ละพฤติก รรมตาม
บรรทั ด ฐานที่ ดี ข องสั ง คม มี ค วามเป็ น พลเมื อ งตื่ น รู้ มี ค วามสามารถในการปรั บ ตั ว ได้ อ ย่ า งรู้ เ ท่ า ทั น
สถานการณ์ มีความรับผิดชอบ และทาประโยชน์ต่อส่วนร่วม มีสุขภายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงาม
ทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตพอเพียง และมีความเป็นไทย
2) ความเหลื ่อ มล้ าทางด้า นรายได้แ ละความยากจนลดลง เศรษฐกิจ ฐานราก
มีความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคม
ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15
3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง และแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจ
ฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็ กที่ เ ข้ มแข็ ง สามารถใช้ น วั ต กรรม และเทคโนโลยี ดิ จิทั ล ในการสร้า งสรรค์ คุณ ค่ าสิ น ค้ า
และบริการ มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิต
และบริการฐานความรู้ขั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและ
การให้บริการ
4) ทุนทางวัฒนธรรม และคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่
ประเทศเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน และขนส่ง
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในปีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอย
ที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่ม ขึ้น และรักษาคุณภาพน้าและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ที่ดี
และเพิ่ มความเชื่อ มั่น ของนานาชาติ ต่อ ประเทศไทย ความขัด แย้ง ทางอุด มการณ์แ ละความคิด
ในสังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้า
และค้ามนุ ษย์ ล ดลง มีค วามพร้ อมที่ป กป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบั ติทางธรรมชาติ
ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกาหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่งโลจิสติกส์
ห่วงโซ่มูลค่าเป็นหุ้ นส่วนการพัฒนาที่สาคัญในภูมิภาคและโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุน
และการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น
6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดาเนินการแทนได้
ดีกว่าลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอรัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทาโดยสถาบันการจัดการ
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นานาชาติและอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศดีขึ้น และดัชนีภาพลักษณ์คอรัปชั่น
ดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
จุดเน้นและประเด็นพัฒนาหลักในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12
ภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมของการพัฒนาในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยมีความ
จาเป็น ต้องปรับ เปลี่ ยนครั้ งใหญ่ โดยจะต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ ยนเพื่อแก้ปัญหารากฐานส าคัญที่เป็น
จุดอ่อนและข้อจ ากัดของประเทศที่สั่ งสมมานาน ในขณะเดียวก็ดาเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อที่จะใช้
ประโยชน์จากจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศให้เกิ ดผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างเต็มที่ จาเป็นต้องวาง
ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและการสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่เหมาะสม รวมทั้งวางรากฐานที่แข็งแกร่ง
สาหรับการพัฒนาในระยะยาว ทั้งนี้ จุดเน้นและประเด็นหลักที่เป็นหัวใจของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นั้น
ให้ความสาคัญกับประเด็นร่วม และประเด็นบูรณาการสาคัญที่ต้องนามาประกอบการพิจารณาการจัดสรร
งบประมาณและการถ่ายทอดลงในรายละเอียด สาหรับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติเพื่อให้การแปลง
แผนไปสู่การปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างจริงจัง
จุดเน้นและประเด็นพัฒนาหลักที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา สรุปได้ดังต่อไปนี้
1) การพั ฒ นานวั ต กรรมและการน ามาใช้ เ ป็ น ปั จ จั ย ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาในทุ ก มิ ติ
เพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศในทุกด้าน โดยจะมุ่งเน้นการนาความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อ ทาให้ เกิ ดสิ่ ง ใหม่ ที่มีมูล ค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ทั้ง ในเรื่ องกระบวนการผลิ ตและรู ปแบบ
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ การเปลี่ ยนแปลงเทคโนโลยี และรูปแบบการดาเนินธุรกิจ รวมทั้งวิถีชีวิตของ
ผู้คนในสังคมทั้งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนและการพัฒนาต่อยอด นวัตกรรมจะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพ และส่งเสริมขีดความสามารถของมนุษย์ ซึ่งจะส่งผลให้ผลิตภาพการผลิตสูงขึ้น ช่วย
ขยายฐานรายได้ จ ากผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารใหม่ ๆ และช่ ว ยลดต้ น ทุน ทั้ ง นี้ ท่ า มกลางการแข่ ง ขั น ใน
ตลาดโลกที่สูงขึ้นและการแข่งขันจากประเทศที่มีค่าแรงต่ากว่าจะมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็น
นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ หรือด้านกระบวนการผลิตเพื่อใช้ประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการ
โดยให้ความสาคัญทั้งกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีแบบซับซ้อน และ/หรือการใช้นวัตกรรมสาหรับการ
พัฒนาสินค้าและบริการทั้งในระดับพื้นบ้านจนถึงระดับสูงซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในวงกว้าง อาทิ การเพิม่ มูลค่าผลผลิตจากการปรับเปลี่ยนตาแหน่งในสายการผลิตไปทากิจกรรม
อื่นๆ ที่ให้มูลค่าเพิ่มสูงกว่าโดยจะให้ความสาคัญกับการย้อนกลับไปเริ่มทากิจกรรมอื่นในห่วงโซ่มูลค่าที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงมากขึ้น เช่น ในขั้นตอนของการพัฒนาหรือออกแบบสินค้า การวิจัยและพัฒนา และการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการก้าวไปข้างหน้าเพื่อทากิจกรรมประเภทการพัฒนาตลาด โลจิสติกส์ และการ
สร้ างตราสิ นค้า ซึ่งเป็ น กิจ กรรมที่ให้มูล ค่าเพิ่มสู งกว่าในขั้นตอนการผลิ ตและการประกอบสิ นค้าที่ให้
มูลค่าเพิ่มต่าที่สุด โดยมีแนวทางหลักในการผลักดันการพัฒนานวัตกรรมและการนามาใช้ คือ การกาหนด
วาระการวิจัยแห่งชาติ (National Research Agenda) ให้มีจุดเน้นที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และ
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สอดคล้องกับสาขาเป้าหมายการพัฒนาประเทศ และการใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมบูรณาการ โดยส่งเสริม
ความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุก ฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิต
และบริการ รวมทั้งชุมชนในการสร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบการวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมให้เข้มแข็ง และต้องบูรณาการการวิจัยและพัฒนากับการนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ
การพัฒ นานวัต กรรม โดยต้ องกาหนดวาระการวิจั ยของประเทศที่ ส อดคล้ องกับ สาขาเป้ าหมายหรื อ
ประเด็นการพัฒนาทางสังคมที่สาคัญๆซึ่งเป็นความต้องการของตลาดและสังคม และภาคเอกชนจะต้อง
เป็นผู้มีส่วนร่วมที่เข้มแข็งในทุกขั้นตอนตั้งแต่ กระบวนการวิจัย การพัฒนา การนาผลการวิจัยและการ
พัฒนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และการพัฒนานวัตกรรม โดยการสนับสนุนด้านเงินทุนเพื่อการวิจัย
องค์ความรู้ และความเชี่ย วชาญเฉพาะด้าน และแนวคิด และทรัพยากรอื่นๆ ที่จาเป็น ขณะเดียวกันก็
คานึงถึงการใช้นวัตกรรมในการตอบโจทย์การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนชุมชนในการ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ และการสร้างสังคมคุณภาพ
2) การเตรียมความพร้อมของประเทศในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 5 ปีนี้ต้องมุ่งเน้นในเรื่องสาคัญ ดังนี้
(1) การสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยียุทธศาสตร์ที่มี
ความสาคัญเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสาขาการผลิตและบริการเดิมและต่อยอดไปสู่ความเป็นอัจฉริยะโดยใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี อาทิ กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพกลุ่มสาธารณสุข
สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆปัญญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง
(2) การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) รวมทั้ง
เชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิ ตที่เป็ นกลุ่ มใหญ่ของประเทศ ได้แก่ เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชนและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา เพื่อให้สามารถเข้าถึงและนาผลงานวิจัย
พร้อมใช้มาต่อยอดใช้ ประโยชน์ในเชิงพาณิ ชย์ โดยดาเนินการควบคู่กับการส่งเสริมสังคมผู้ประกอบการที่
ผลิตได้ ขายเป็น
(3) การพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโลยี
แบบก้ า วกระโดด โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การเร่ ง สร้ า งและพั ฒ นาบุ ค ลากรวิ จั ย ในสาขา STEM
(Science,Technology, Engineering, and Mathematics) และส่งเสริมห้องปฏิบัติการวิจัยของ
ภาคเอกชนที่ได้มาตรฐาน และในแขนงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีความสาคัญต่อการพัฒนา
ศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมของประเทศในอนาคต เช่น สาขาวิทยาการรับรู้ ชีววิทยาเชิงสังเคราะห์
เซลล์ต้นกาเนิด เป็นต้น
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(4) การสนั บสนุนการดาเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา
ภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน เพื่อร่วมพัฒนานวัตกรรมทางสั งคมให้ เป็นกลไกในการลด
ความเหลื่อมล้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส อาทิ เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุอุปกรณ์
ช่วยผู้พิการ
(5) การปรับกลไกระบบวิจัย และพัฒนาของประเทศทั้งระบบทั้งกลไกการให้ทุนวิจัยการ
สร้างเครือข่ายวิจัย กระบวนการวิจัย การนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการประเมินผลโครงการวิจัย
โดยต้องมุ่งเน้นการประสานพลัง และศักยภาพของนักวิจัยในสาขาต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของภาคเอกชนในการยกระดับศักยภาพทางเทคโนโลยีได้อย่างแท้จริง และมีประสิทธิภาพ
3) การเตรียมพร้อมด้านกาลังคน และการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง ดังนี้
(1) การพัฒ นากลุ่ม เด็ก ปฐมวัย ให้มีสุข ภาพกายและใจที่ดี มีทัก ษะทางสมอง ทัก ษะ
การเรียนรู้ ทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ
(2) การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม คนไทยในทุกช่วงวัยเป็น
คนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม
(3) การพัฒ นาทักษะความรู้ความสามารถของคน มุ่ง เน้นการพัฒ นาทัก ษะที่เ หมาะสม
ในแต่ ล ะช่ว งวัย เพื่อวางรากฐานให้ เป็ นคนมีคุณภาพในอนาคต การพัฒ นาทัก ษะสอดคล้ องกับ ความ
ต้องการในตลาดแรงงาน และทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตาม
ความเหมาะสม เช่ น เด็ ก วั ย เรี ย นและวั ย รุ่ น พั ฒ นาทั ก ษะการวิ เ คราะห์ อ ย่ า งเป็ น ระบบ มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ รวมทั้งการให้ความสาคัญกับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการต่อยอดพัฒนาทักษะในทุกด้าน
มีทักษะการทางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน วัยแรงงานเน้นการสร้างความรู้และทักษะในการ
ประกอบอาชีพที่ส อดคล้ องกับ ตลาดงานทั้งทักษะขั้นพื้นฐาน ทักษะเฉพาะในวิชาชีพ ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการรายใหม่ ทักษะการประกอบอาชีพอิสระ วัยสูงอายุเน้นพัฒนาทักษะที่เอื้อต่อการประกอบ
อาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์
(4) การเตรียมความพร้อมของกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคตอย่างสาคัญ
(5) การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในทุกระดับและยกระดับ การเรียนรู้โดย
เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปรับระบบการจัดการ
เรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และพัฒนาระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษาให้เอื้อต่อการเตรียม
คนที่มีทักษะให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน นอกจากนี้ ต้องให้ความสาคัญกับการสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
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(5) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดี เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลด
ปัจจั ยเสี่ ยงด้านสภาพแวดล้ อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ โดยให้ ความสาคัญกับการพัฒ นาความรู้ในการดูแล
สุขภาพการพัฒนารูปแบบการออกกาลังกายและโภชนาการที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย การใช้มาตรการ
ทางกฎหมายและภาษีในการควบคุมและส่งเสริมอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ การสร้าง
กลไกในการจั ด ทานโยบายสาธารณะที่ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพที่ จ ะนาไปสู่ ก ารสร้ า ง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
(4) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 เป็นแผนระยะยาว 20 ปี จัดทาขึ้นเพื่อให้มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เพื่อวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษา
ของประเทศ โดยมุ่ ง เน้ น จั ดการศึก ษาให้ ค นไทยทุก คนสามารถเข้ าถึ ง โอกาสและความเสมอภาคใน
การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ พั ฒ นาก าลั ง คนให้ มี
สมรรถนะในการทางานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ
วิสัยทัศน์ (Vision)
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ
1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ
3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามั คคี
และร่วมมือผนึกกาลัง มุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) เพื่ อน าประเทศไทยก้ าวข้ ามกั บดั กประเทศที่ มี รายได้ ปานกลาง และความเหลื่ อมล้ า
ภายในประเทศลดลง
เป้าหมายการจัดการศึกษา 5 ประการ มีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่สาคัญ ดังนี้
1) ประชากรทุก คนเข้า ถึง การศึก ษาที่มีคุณ ภาพและมีม าตรฐานอย่า งทั่ว ถึง (Access)
มี ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส าคั ญ เช่ น ประชากรกลุ่ ม อายุ 6 - 14 ปี ทุ ก คนได้ เ ข้ า เรี ย นในระดั บ ประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น หรื อเที ยบเท่าที่รั ฐต้องจัดให้ ฟรี โดยไม่เก็บค่ าใช้จ่าย ผู้ เรี ยนพิ การได้ รับการพั ฒนา
สมรรถภาพ หรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
เป็นต้น
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2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม
(Equity) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา 15 ปี เป็นต้น
3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒ นาผู้ เรียนให้ บรรลุขีดความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ (Quality) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการ
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA)
ของนักเรียนอายุ 15 ปีสูงขึ้น เป็นต้น
4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและ
บรรลุเป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกลดลง มี ร ะบบการบริ ห ารงานบุ ค คล ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่ง เสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากร
เพื่อการจัดการศึกษา เป็นต้น
5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบท
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
การศึ ก ษาดี ขึ้ น สั ด ส่ ว นผู้ เ รี ย นอาชี ว ศึ ก ษาสู ง ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ ผู้ เ รี ย นสามั ญ ศึ ก ษา และจ านวน
สถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพิ่มขึ้น เป็นต้น
(5) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่สองนี้ ออกแบบโดยคานึงถึงมิติบูรณาการและองค์
รวมของการพัฒนาอุดมศึกษาเพื่อกาหนดทิศทางยุทธศาสตร์ (Strategic direction) โดยได้มีการวิเคราะห์
ภาพฉายและนัยยะสาคัญที่เป็นปัจจัยแวดล้อมรุมเร้า ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และโลก ประเทศไทย จนถึง
อุดมศึกษา และปัจจัยภายในระบบอุดมศึกษา ภาพฉายปัจจุบันและอนาคต (scenario) 7 เรื่อง คือ ความ
เปลี่ยนแปลงด้านประชากร พลังงานและสิ่งแวดล้อม การมีงานทาและตลาดแรงงานในอนาคต การจัดการ
ความขัดแย้งและความรุนแรง การกระจายอานาจการปกครองเยาวชนไทย นักศึกษาไทยและบัณฑิตใน
อนาคต และเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ดังนี้
แนวทางการพัฒนา : ประชากรและนัยยะต่ออุดมศึกษา
- อุดมศึกษาไทยจะต้องหยุดการขยายตัวอย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยเฉพาะการขยายตัวเพื่อ
รองรับประชากรวัยอุดมศึกษา 18-22 ปี เนื่องจากอุปสงค์คือเยาวชนวัยเข้าเรียนอุดมศึกษาจะลดน้อยลง
ในขณะเดีย วกัน อุดมศึกษาเพิ่มความสาคัญ กับคุณภาพการศึก ษาทุกระดับ ส่งเสริม กา รสร้างความรู้
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ตกผลึ กความรู้เป็น องค์ความรู้ ใช้ความรู้ให้ เกิดประโยชน์ทางสั งคม เศรษฐกิจและพาณิช ย์ การสร้ าง
มูลค่าเพิ่ม การสร้างนวัตกรรม การกระตุกสานึกสังคม
- เพื่อให้วัยแรงงานที่จะต้องรับภาระหนักขึ้นในการเลี้ยงดูสังคมเนื่องจากอัตราการปันผล
ทางประชากรลดลง อุดมศึกษาต้องพัฒนาคนไทยให้มีผลิตภาพเศรษฐกิจ (Economic Productivity)
สูง ขึ้น ผลิต ภาพเศรษฐกิจ นี้ขึ้น กับ ปัจ จัย สามประการคือ คุณ ภาพและระยะเวลาที่ไ ด้รับ การศึก ษา
การฝึกอบรมและการพัฒนาที่ต่อเนื่อง และสุ ขภาพอนามัย โดยนัยยะนี้อุดมศึกษาต้องเข้าใจ สร้างความรู้
และสร้างกลไกการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยตั้งแต่วัยเด็ก ผ่านการศึกษา การวิจัย การบริการ
วิชาการแก่สังคม รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพ
- ผู้สูงวัยมีสุขภาพโดยทั่วไปดีขึ้นและอายุยืนยาวขึ้น อุดมศึกษาจะต้องเป็นแหล่งการเรียนรู้
ตลอดชี วิ ต (Life long Learning) แก่ ผู้ สู ง วั ย ทั้ ง เพื่ อ การทางานหลั ง วั ย เกษี ย ณ การเปลี่ ย นงาน
และการประกอบการใหม่ ๆ ที่จะเป็นผลิตผลเสริมจากวัยแรงงาน ผู้สูงวัยจะช่วยเพิ่มทั้งผลิตภาพทาง
เศรษฐกิจและผลิตภาพทางสังคม (Social Productivity) ในส่วนผลิตภาพทางสังคมนี้อุดมศึกษาต้อง
ตระหนั กและเสริมสร้ างความส าคัญของสถาบันครอบครัว การดูแลผู้ สู งอายุบทบาทของผู้ สู งอายุต่อ
ครอบครัวและชุมชน การเป็นคลังสมอง เป็นต้น
- อุดมศึกษาจะต้องคานึงถึงการกระจายตัวของสถานศึกษาตามแหล่งประชากร (เช่น เขตเทศบาล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ) อีกต้องคานึงความไม่เท่าเทียมทางการศึกษาที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงการกาหนด
นโยบายอุดมศึกษาเชิงพื้นที่ เครือข่ายความร่วมมือของสถานศึกษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสี่อสาร
- อุด มศึ ก ษาจะต้ อ งค านึ ง ถึ ง กลุ่ ม ประชากรวั ย แรงงานนอกเหนือ จากการผลิ ต บั ณ ฑิ ต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับวัยแรงงานที่มีความรู้เป็นทุนเดิม (Knowledge Workers) เช่น ผู้ที่เคยจบ
ระดับปริญญาตรี ซึ่งมีอยู่ประมาณ 1/7 ของแรงงานทั้งหมด หรือประมาณ 1/13 ของประชากรทั้งหมดใน
ปี พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ อุดมศึกษาต้องจัดกระบวนการให้การศึกษา การเรียนรู้ การสร้างสมรรถนะ ที่อ่อนตัว
คล่องตัว จัดวิธีให้การศึกษาที่รักษาการจ้างงานของคนที่ทางาน ไม่ดึงคนออกจากงานเพื่อมาเรียนหนังสือ
สร้างระบบการเรียนที่ผู้ทางานสามารถเรียนตามความต้องการ ทันเหตุการณ์ ทันความจาเป็น (Just-intime Learning หรือ On-Demand Learning)
แนวทางการพัฒนา : พลังงำน สิ่งแวดล้อมและนัยยะต่ออุดมศึกษำ
- อุดมศึกษาเพิ่มบทบาทด้านการอนุรักษ์พลังงาน การสร้างและประยุกต์ความรู้พลังงานที่
เป็ น ทางเลื อกเหนื อจากพลั งงานจากฟอสซิล (เช่น พลั งงานชีว มวล พลั งงานหมุนเวียน) โดยยึดสาม
แนวทางหลัก คือ สร้างความตระหนักและความตื่นตัว โดยจัดให้มีการเรียนการสอนเป็นวิชาพื้นฐานสร้าง
ความรู้ โดยจัดการศึกษาเชิงลึกและการวิจัย เพิ่มบทบาทการบริการเทคโนโลยีพลังงานและเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม ทั้งแก่สาธารณะและภาคการผลิตจริง ทั้งนี้ อุดมศึกษาต้องสร้างความเชื่อมโยงกับการศึก ษา
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ขั้นพื้นฐานและภาคอาชีวศึกษาในฐานะผู้ผลิตและพัฒนาอาจารย์ การสร้างความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชนผ่านกิจกรรมร่วม
- อุดมศึกษาทาการวิจัยทางด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากร เช่น พลังงาน
หมุนเวียนและพลังงานทางเลือก เช่น เทคโนโลยีการจับและเก็บคาร์บอน (CCS) การผลิตและการใช้
เอธานอล โซ่ล่าเซลล์หรือเซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงและราคาต่าสาหรับโรงจักรไฟฟ้า การใช้งาน
ตามอาคารบ้านเรือน เซลล์เชื้อเพลิงและเทคโนโลยีไฮโดรเจน พลังงานนิวเคลียร์แบบแตกตัว (Fission)
และแบบหลอมตัว (Fusion) พลังงานลม การผลิตและใช้ชีวมวล (Biomass) และพลังงานชีวภาพ (Biofeul)
การอนุรักษ์น้า (ตั้งแต่แหล่งน้า การจัดการและการใช้น้าในระดับมหภาค พื้นที่ชุมชน ครัวเรือน) ระบบนิเวศ
และการอนุรักษ์ป่าไม้ ป่าชายเลน และชีวมณฑลพื้นที่ (Localbiosphere) การจัดการด้านอุปสงค์ (Demandside Management) การสร้างประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในภาคที่ อยู่อาศัย อุตสาหกรรมและธุรกิจ
การขนส่งฯ
- พัฒนาทั้งคนที่อยู่แล้วในตลาดแรงงานและผลิตกาลังคนทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการวิจัยและการทางานร่วมกันระหว่างอุดมศึกษากับภาคเอกชน (การผลิตและ
บริการ) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องสองมิติ คือ เป็นภาคการผลิตและบริการที่ใช้พลังงานสูง ต้องการผู้รู้ผู้ปฏิบัติได้
ด้านการจัดการพลังงาน การใช้พลังงานรูปแบบใหม่ และสิ่งแวดล้อมการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน พลังงานทางเลือก การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่งผลถึงการวิจั ย การพัฒนา และการผลิตเชิง
อุตสาหกรรม ทั้งอุปกรณ์ระบบที่ใช้ตรวจสอบ วัด ควบคุม และผลิตพลังงานนั้นๆ
แนวทางการพัฒนา : ตลำดแรงงำน กำรจ้ำงงำนในอนำคตและนัยยะต่ออุดมศึกษำ
- อุดมศึกษาต้องเน้นการสร้างหน่วยปฏิบัติการฝึกอบรมระดับลึกในพื้นที่มากกว่าการตั้งรับ
แรงงานที่ออกจากภาคเกษตรไร้ฝีมือนี้ในเขตเมืองใหญ่
- อุดมศึกษาช่วยประชากรที่ยังอยู่ในภาคเกษตร ให้อยู่ต่อไปได้ และอยู่ได้ดีขึ้น อุดมศึกษา
ต้องช่วยสร้างคน ความรู้ กลไกเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร (Food security) ในระดับครัวเรือนชุมชน
พื้นที่ เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต การจัดการการเกษตรที่ยั่งยืน การเกษตรสมัยใหม่ การสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลผลิตเกษตร ด้วยอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมฐานวัตถุดิบเกษตร
- ภาคบริการ ซึ่งจะเป็นหลักเศรษฐกิจที่ใหญ่ของประเทศ มีความสาคัญสูงทั้งการสร้าง
รายได้ประชาชาติ การจ้างงาน การนาเข้าวัตถุดิบและสินค้าทุน ไม่สูง การเอื้อต่อการรักษาและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและทุนทางสังคม อุดมศึกษาต้องทางานใกล้ชิดกับภาคบริการ โดยสร้างความเข้าใจ
ทั้งมิติประเภทของภาคบริการรูปแบบใหม่ การเอื้อต่อการสร้างเศรษฐกิจ ฐานความรู้และการใช้เทคโนโลยี
และองค์ประกอบ ( knowledge/technology content) ความสาคัญใน value chain เพื่อการพัฒนา
บุคลการและความรู้รองรับ
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- อุดมศึกษาร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมรายสาขา โดยเฉพาะการวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่า
มูลค่าในการส่งออก การจ้างงงาน เป้าหมายของอุตสาหกรรมในการเพิ่มผลิตภาพฯ เพื่อกาหนดแผนร่วม
เพื่อการผลิตและพัฒนากาลังคน การบริการเทคนิค และการวิจัยที่กาหนดโดยผู้ ใช้ (Demand led
manpower development, technical services and research) ทั้งนี้ ต้องทางานในเชิงพื้นที่ (เช่น
นิคมอุตสาหกรรม) ทาเป็ นกลุ่มอุตสาหกรรม และอุดมศึกษาทางานเป็นเครื อข่าย เพื่อมีโ จทย์ชัดเจน
ติดตามและปรับตัวได้ต่อเนื่อง ควรมีการทางานทั้งระดับมหภาคสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ส านั กงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ ง ชาติ สภาอุ ตสาหกรรม สภาหอการค้ า
หน่วยงานรัฐที่สนับสนุนงบประมาณการทางานและการวิจัย และกลุ่มอุดมศึ กษาการทางานในระดับพื้นที่
กับนิคมอุตสาหกรรม การทางานกับกลุ่มอุตสาหกรรม
- อุ ด มศึ ก ษาควรท างานกั บ ภาคการผลิ ต จริ ง หน่ ว ยงานวางแผน หน่ ว ยงานสร้ า ง
ความสามารถเพือ่ การแข่งขันริเริ่มเศรษฐกิจใหม่ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมฐานความรู้ โดยกาหนดทิศทาง
ยุทธศาสตร์ เป้าและแผนปฏิบัติร่วมกัน
แนวทางการพัฒนา : เยำวชน นักศึกษำ และบัณฑิตในอนำคต
- อุดมศึกษาควรส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ของเยาวชนและ
นักศึกษาในรูปแบบของทักษะชีวิต ทักษะสังคม (Socialization) สมรรถนะพื้นฐานที่ข้ามพ้นความรู้
วิชาการ (Base line competencies) การสะสมความรู้และความสามารถเชิงบูรณาการที่ฝังตัว (Tacit
knowledge and ability) ที่หาไม่ได้จากการเรียนการสอนในห้องที่ขาดปฏิสัมพันธ์โดยปรับรูปแบบและ
เนื้อหาให้เหมาะสมกับสภาพสังคม การบูรณาการกิจกรรมนอกหลักสูตรและชีวิตจริงเข้ากับหลักสูตรเป็น
อีกแนวทางหนึ่ง เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกมีความท้าทายต่อนักศึกษาและต่ออาจารย์ มากกว่าการสอนจาก
ตาราอย่างเดียว
- เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์และเตรียมความพร้อมสาหรับบัณฑิตในสภาวะโลกาภิวัตน์
การเพิ่มความเข้มข้นและประสิทธิภาพของการเรียนรู้ของนักศึกษาทางด้านภาษาและวัฒนธรรมของ
ต่างประเทศ เป็นสิ่งทีต้องสนับสนุน ทั้งนี้ การเรียนด้านภาษาที่มีประสิทธิภาพและการซึมซับวัฒนธรรม
ต้องมีปริบท การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การเพิ่ม Mobility ของนักศึกษาและอาจารย์ การจัดหลักสูตรสอง
ภาษา จะเป็นกลไกสาคัญ
- อุดมศึก ษาควรจั ดให้ มีการเรีย นการสอนและกิจ กรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒ นาการ
ทางด้านการสื่อความ การตัดสินใจ การนา การแก้ปัญหา การทางานเป็นทีม ความอดทน คุณธรรม ฯลฯ
- การเรี ย นรู้ บ นฐานการท างานในภาคการผลิ ต และภาคสั ง คม (Work-based/
Community - based education) เช่น สหกิจศึกษา (Co-operative education) ทักษะวิศวกรรม
(Engineering practice school) Internship/Apprenticeship ในภาคการผลิตและภาคสังคมเป็นแนวทาง
การจัดอุดมศึกษาที่ควรมีการขยาย โดยอาจารย์มีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด เก็บเกี่ยวประสบการณ์จริง
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(6) นโยบายรัฐบาล : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐ มนตรี ได้แถลงนโยบายบริหารราชการแผ่นดินต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดยมีนโยบายในเรื่องต่างๆ จาแนกเป็น 11 ด้าน
รัฐบาลได้นายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วย “การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักสาคัญ ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้นความพอดี
พอสมควรแก่ฐานะ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด โดยมีเนื้อหาของนโยบายโดยสรุป
ในด้านต่างๆ ดังนี้
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นองค์ประกอบที่สาคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่สาคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วย
ความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทาง
สังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน สนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลาย
ของรัฐ เรียนรู้ เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนาหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและ
การพัฒนาเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
1) รัฐบาลให้ความสาคัญต่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ การสร้ างความไว้ใจกับประเทศเพื่อนบ้านและการเสริมสร้างศักยภาพในการ
ปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน
2) เร่งแก้ปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายุท ธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
มาใช้ตามแนวทางกัล ยาณมิตรแบบสั นติวิธี และการพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมที่ส อดคล้ องกับความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ 3) พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้
ทันสมัย มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการป้องกันประเทศ การวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนาไปสู่การพึ่งพาตนเองในการผลิต
อาวุธยุทโธปกรณ์ 4) เสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ นานาประเทศบนหลั ก การทึ่ ว่ า นโยบาย
การต่างประเทศ เป็นส่วนประกอบสาคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ส่งเสริม
การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มี ลักษณะ
สากล
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3. การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
1) เร่ งสร้ างโอกาส อาชีพ และรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ ที่เข้าสู่ ตลาดแรงงาน 2) ป้องกันการแก้ปัญหา
ค้ามนุษย์ 3) พัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม ระบบการออม และสวัสดิการชุมชน 4) เตรียมพร้อมเข้าสู่
สังคมผู้สูงวัย 5) เตรียมความพร้อมสู่สังคมหลากหลายจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 6) จัดระเบียบ
สังคม สร้างมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลแก่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนทั่วไปตามค่านิยม
หลั ก 12 ประการตามนโยบายของ คสช. 7) แก้ ปั ญหาการไร้ ที่ ดิ น ท ากิ นของเกษตรกรและการรุ กล้ า
เขตป่าสงวน
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
1) จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบ และ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมๆ กัน 2) ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่การศึกษา และปรับปรุง บูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพื่อ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 3) สนับสนุนให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้อ งถิ่น และประชาชนมีส่ว นร่ ว มจัด การการศึก ษา 4) พัฒ นาคนทุก ช่ว งวัย 5) ส่ง เสริม อาชีว ศึก ษา
6) พัฒนาครูให้มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 7) ทานุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและ
ศาสนาอื่นๆ 8) อนุรักษ์และฟื้นฟูเผยแพร่มรดกทางวัฒ นธรรม 9) สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
10) ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี
5. การยกระดับคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
1) วางรากฐานระบบหลักประกันสุขภาพไม่ให้มีความเหลื่อมล้าของคุณภาพบริการในแต่ละ
ระบบ บูรณาการข้อมูลในแต่ละระบบ 2) พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรคให้เอกชน
สามารถมีส่วนร่วมในการจ้างบุคคลากร ส่งเสริมการร่วมลงทุนและใช้ทรัพยากรร่วมกัน 3) เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด 4) ป้องกัน แก้ไข ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในจราจร 5) ส่งเสริม
การกีฬา 6) ประสานการทางานกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหา
ด้านการแพทย์ และจริยธรรมของการอุ้มบุญ 7) พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์
6.การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
1) เร่ งจ่ายงบลงทุนของปี 2557 ที่ยังค้างอยู่ และสานต่อนโยบายเศรษฐกิจที่ คสช. จัดทาไว้
2) สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจของ คสช. ที่จัดทาไว้ 3) กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณา
โครงการลงทุนที่มีประสิทธิ ภาพ และนาโครงการการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานประเภทที่มีผลตอบแทนดี
4) ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม และใช้กลไกลการตลาดดูแลราคาสินค้ าการเกษตร 5) ลดอุปสรรคใน
การส่ งออกเพื่อให้ เกิดความคล่ องตัว 6) ชั กจูงให้ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ เข้ ามาเที่ยวในประเทศไทย
7) ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน 8) แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝน และแก้ปัญหาภัยแล้ง
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เร่งดาเนินการจัดสร้างแหล่งน้าขนาดเล็กให้ ครอบคลุมพื้นที่เพราะปลูก 9) ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิ ง
10) ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้ได้อย่างครบถ้วน ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีการค้า และขยายฐานการ
จัดเก็บภาษาประเภทใหม่ 11) บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา 12) พัฒนาโครงสร้าง
พื้น ฐานการขนส่งคมนาคมทางบก ด้านคมนาคมทางอากาศ และพัฒ นาการขนส่งทางสินค้าทางน้า
13) ปรั บโครงสร้ างการบริ หารจั ดการในสาขาขนส่ ง 14) พั ฒนาและปรั บปรุ งระบบบริ หารจั ดการของ
รั ฐวิสาหกิจให้ มีประสิ ทธิภาพโปร่ งใส และตรวจสอบได้ 15) ปรับปรุ งโครงสร้ างการผลิ ตสิ นค้ าเกษตรให้
สอดคล้องกับความต้องการและสนับสนุนให้สหกรณ์เพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผล เพื่อให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าขาย
สินค้าเกษตรรายใหญ่รายหนึ่ง 16) ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ
17) เพิ่มขีดความสามารถของ SME ให้เข้มเข็งและแข่งขันได้ และการเข้าถึงแหล่งทุนและบริการทางการเงิน
18) ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิตอล
7. ส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
1) ส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาค 2) พัฒนาศักยภาพการ
แข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ 3) พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 4) เชื่อมโยงด้านการขนส่ งและระบบโลจิสติ กส์ภายในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง และภูมิภาคอาเซียน
5) ต่อเชื่อมเส้ นทางการคมนาคมขนส่งจากฐานการผลิตในชุมชน สู่แหล่งแปรรู ปและเชื่อมโยงกับอาเซียน
6) พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัย และ
พัฒนาและนวัตกรรม
1) เพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาประเทศให้ไม่ต่ากว่าร้อยละหนึ่งของรายได้ประชาชาติ
และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 2) เสริมสร้างสังคมนวัตกรรม ส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่
เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) 3) ปฏิรูประบบการ
ให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุ ปสรรคต่อการนางานวิจัยไปต่อยอด 4) ส่งเสริมให้การลงทุน
ขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จากการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทย 5) ปรับปรุงและ
จัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการวิจัยและการพัฒนา และด้านนวัตกรรม
9.การรั กษาความมั่น คงของฐานทรั พยากรและการสร้ า งสมดุล ระหว่า งการอนุรั ก ษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
รัฐบาลมีนโยบายรั กษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยสร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ดังนี้ 1) เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
2) ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชี วภาพอย่างยั่งยืน
3) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน แก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนวพระราชดาริที่ให้ประชาชนสามารถ
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อยู่ร่วมกับป่าได้ 4) บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ 5) เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ และน้าเสียที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค
10.ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
1) ปรับปรุงระบบราชการ ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอานาจหน้าที่ซ้าซ้อน
หรือลักลั่น ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 2) กระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณะได้รวดเร็ว วางมาตรการทางกฎหมาย กาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน กาหนดขั้นตอนและระยะเวลา
ดาเนินการที่รวดเร็ว มีระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม 3) ยกระดับสมรรถนะของหน่ วยงานรัฐให้มีประสิทธิภาพ
4) เสริ มสร้ างระบบคุณธรรมในการแต่ ง ตั้งและโยกย้ าย 5) ใช้ มาตรการทางกฎหมายการปลู กฝั งค่ านิ ยม
คุ ณธรรม จริ ยธรรม และจิ ตส านึ กในการรั กษาศั กดิ์ ศรี ในความเป็ นข้ าราชการและความซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต
6) ปรับปรุง และจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยถือเป็นวาระสาคัญ
เร่งด่วนแห่งชาติ 7) ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์การภาคเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริต
11. ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
1) ปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ
2) เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทากฎหมายให้ สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างรวดเร็ว 3) จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ 4) นาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เร่งดาเนินทุกขั้นตอนให้รวดเร็วและเป็นธรรม 5) ปรับปรุงการ
ช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมาย 6) น ามาตรการทางภาษี แ ละป้ อ งกั น การฟอกเงิ น มาใช้ ใ นการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามผู้มีอิทธิพลเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ
5.4 ด้านสภาพแวดล้อม และสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสังคมไทย
และสังคมโลก (Global risks)
จากรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมของโลกจาก World Economic
Forum 2018 พบว่า ความเสี่ยงสาคัญที่มีผลกระทบอย่างรุนแรง และมีโอกาสเกิดสูงสุด 5 ลาดับแรก คือ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การเพิ่มขึ้นของโรคอุบัติใหม่ การขาดแคลนน้าดื่มและอาหารที่สะอาด
การโจมตีบนโลกไซเบอร์ และความหลากหลายทางชีวภาพถูกทาลาย (ดังรูปที่ 5.4-1)
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รูปที่ 5.4-1 แสดงความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมของโลก
ที่มา : World Economic forum: The global risk 2018
ผลการวิเคราะห์ ดังกล่ าว ทาให้ มหาวิทยาลั ยขอนแก่นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่ อ
รองรั บ ความเปลี่ ย นแปลง โดยเฉพาะด้ า นการวิ จั ย การจั ด การเรีย นการสอนให้ ส อดคล้ องกั บความ
เปลี่ยนแปลงและความสนใจด้านสิ่งแวดล้อมของโลก รวมถึงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยให้มีสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม และเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการคานึงถึงสิ่งแวดล้อม
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ส่วนที่ 2
แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2566
1. วิสัยทัศน์ (Vision)
มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนาระดับโลก
(A World-Leading Research and Development University)
2. เป้าหมาย (Goals)
 People : ประชาคมมหาวิทยาลัยมีความรู้ความสามารถ และทักษะดิจิทัลมีความเชี่ยวชาญ
ศาสตร์วิชาการ การวิจัย พัฒนาและการนาไปใช้ประโยชน์ การบริการ สังสันทนาการ บริหารจัดการ
มีความพร้อมในการเรียนรู้ การเชื่อมโยงกับนานาสากลและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
 Ecological : ระบบนิ เวศของมหาวิทยาลั ย เกื้อ หนุน การเรีย นรู้ วิจัย เสริม ประสิท ธิภ าพ
การทางาน และเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตของชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มาเยือน
 Spiritual : จิตวิญญาณของมหาวิทยาลัยมีความสันติสุขและสมานฉันท์ของชุมชนทั้งภายใน
และภายนอก
3. พันธกิจและนโยบาย
พันธกิจ (Mission)
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ได้กาหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษา
ชั้นสูงที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน
วิจั ย พัฒ นาและถ่า ยทอดเทคโนโลยี ให้บ ริก ารทางวิช าการและวิช าชีพ แก่ส ัง คม และทะนุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
พันธกิจและนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สภามหาวิทยาลัยได้กาหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในช่วง ปี พ.ศ. 2562 – 2566 ดังนี้
ด้าน People : ดาเนินการให้ ประชาคม หรือ ผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย
1) มีความรู้ความสามารถในการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ในทุกภารกิจตามภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบ และก้าวสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่อง
- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคม (Quality Graduates)
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- จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการที่มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังทักษะยุคใหม่ (Active
Learning and Coaching)
- ส่งเสริมและพัฒนาทักษะคณาจารย์และบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Literacy and Skills)
- ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความ
เป็นเลิศระดับสากล (Qualified Personnel)
- พัฒนาความรู้และทักษะในการทางานอยู่เสมอ (Continuous Upskills)
2) มีความมั่นคงในหน้าที่การงานอย่างเท่าเทียม และสามารถเพิ่มพูนมาตรฐานการดารงชีพและ
สุขอนามัย
- ตระหนักถึงความเท่าเทียมกันทางเพศและสภาพร่างกาย (Gender and Disability Equality)
- สนับสนุนส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย (Secure and Healthy Life)
- สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมั่นคงและคุ้มค่า (Job Security and Worthiness)
3) มีค วามสามารถและมี จิ ต บริ ก าร ตอบสนองและชี้ น าต่อ สั ง คม ทั้ ง ภายในและภายนอก
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)
- พัฒนาระบบการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตประสิทธิภาพสูง (Highly Effective Internet
Connection)
2) มีการดูแลและจัดการให้สภาวะแวดล้อมสวยงาม สะดวก สะอาด ประหยัด ปลอดภัย มุ่งสู่
การเป็น “มหาวิทยาลัยสีเขียว”
- รักษาสิ่งแวดล้อม และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Environment and Energy
Friendly)
- ใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า (Responsible Consumption)
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3) ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบและการบริหารงานบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- พัฒนาความเป็นนานาชาติ (Internationalization)
- พัฒนาความเป็นเลิศสู่ระดับสากล (World Class)
- พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลโดยอิงสมรรถนะเป็นฐาน (Merit Based HRM)
ด้าน Spiritual : ดาเนินการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1) ยึดมั่นในคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม ด้วยหลักการและวิธีการ เปิดเผย โปร่งใส และ
เป็นธรรม
- บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล และสร้างสันติสุข (Good Governance and Peace)
2) ประสานและร่วมสร้างความก้าวหน้าและยั่งยืน
- เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจ
(Collaboration/Coordination)
3) ค่านิยมพร้อมอุทิศตนเพื่อสังคม
- ปลูกฝังแนวคิดการอุทิศเพื่อชุมชนและสังคม (Mindset of Social Devotion)
4. ค่านิยม (Value)
“ค่านิยม” ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ SMILE
1) การอุทิศเพื่อสังคม (Social Devotion and Environment Conservation)
2) การบริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง (Management by Factual Information)
3) การมุ่งเน้นนวัตกรรม (Innovation Focus)
4) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Life Long Learning and Work-Life Balance)
5) การมุ่งเน้นผู้เรียน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Excellence Service for All Customer)
5. วัฒนธรรมองค์กร (Organization Cuture)
“วัฒนธรรมองค์กร” ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ
1) มีความตื่นตัว กระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในกฎระเบียบ และระบบธรรมาภิบาล
2) คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ประนีประนอม และมีการยอมรับความคิดเห็น
3) มีความคิดสร้างสรรค์ในการทางาน ศรัทธา จงรักภักดีต่อองค์กร ขยันอดทน
4) ทางานเป็นทีม และมีจิตใจของการบริการ
5) เป็นชุมชนทางวิชาการที่เน้นการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กร
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6. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic plan)
แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 2566 มีรายละเอียดประเด็น
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ที่มีความสอดคล้องกับพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2562 – 2566 ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตรเดิมสู่กระบวนทัศน์ใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่ (Flipped
classroom) เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Experiential learning)
กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของสังคมและมีหลักสูตรสาหรับ
ประชาชนทุกอายุ
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จาเป็นในอนาคต
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สามารถสร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรม
ที่มีคุณภาพสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนการทางานวิจัย
กลยุทธ์ที่ 1 : เพิ่มจานวนนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ทางานวิจัยเป็นทีมและทางานต่อเนื่อง
(Research programs) เพื่อ ให้ส ามารถตอบโจทย์ใ หญ่ที่มีผ ลกระทบ
(Impact) สูงได้
กลยุทธ์ที่ 3 : ผลักดันงานวิจัยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์
(Innovation and Commercialized Research)
กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (Partnership in
Business Solutions)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอื้อต่อการสร้างผลงาน
กลยุทธ์ที่ 2 : ยกระดับขีดความสามารถในการทางานของบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างระบบการจ้างงานที่หลากหลายและยืดหยุ่น (Flexible Employment
system)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมการบริการวิชาการที่มีอยู่เดิม
กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างโครงการบริการวิชาการใหม่เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาของสังคม (Center of Social Wisdom)
กลยุทธ์ที่ 3 : ปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ จากความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate
Social Responsibility : CSR) สู่การสร้างคุณค่าร่วมกัน (Creating shared
value : CSV)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร
กลยุทธ์ที่ 1 : ทบทวนระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการทางานเพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2 : กระจายอานาจบริหารจัดการ (Centralized policy, Decentralized
operation)
กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้คณะและส่วนงานใช้ความเข้มแข็ง (Strength) และโอกาส
(Opportunity) ในการสร้างหน่วยธุรกิจใหม่ ๆ (New business model)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่าทางาน
กลยุทธ์ที่ 1 : การสร้างสภาพแวดล้อมที่พร้อมสาหรับการทางาน (Good Workplace) ของ
บุคลากรทุกกลุ่ม
กลยุทธ์ที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
กลยุทธ์ที่ 3 : การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ
กลยุทธ์ที่ 4 : การจัดการความรู้และการเรียนรู้ขององค์กร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่
กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างมหาวิทยาลัยสีเขียวด้วยนโยบาย 5G (Green campus initiative)
กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างความหลากหลายด้านพฤกษศาสตร์ และสิ่งมีชีวิต ร่วมกับการฟื้นฟูสภาพ
ป่า และพื้นที่เสื่อมโทรม (Biodiversity & forest restoration)
กลยุทธ์ที่ 3 : การสร้างสุนทรียภาพให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย (Aesthetic zone)
กลยุทธ์ที่ 4 : การจัดการอาคารสถานที่และบ้านพักที่เสื่อมโทรม (Residential renovation)
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ โดยนาระบบเทคโนโลยีแห่ง
อนาคตมาใช้ (Smart security)
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กลยุทธ์ที่ 6 : จัดระบบจราจรใหม่ให้มีการ Zoning โดยพยายามแยกถนนเพื่อการสัญจร
หลักออกจากถนนแขนงย่อยเพื่อเข้าถึงพื้นที่การศึกษา พื้นที่การบริการ
กลยุทธ์ที่ 7 : เน้นนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 8 : สร้างเสถียรภาพระบบสาธารณูปโภค
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 1 : การพัฒนาและวิจัยเชิงลึกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 2 : การบ่มเพาะภายในเพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 3 : การประสานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 4 : การพัฒนาระบบการทางานและการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 1 : การสร้างเครือ ข่า ยความร่ว มมือกับสถาบัน ในต่างประเทศเพื่อ ยกระดับ
ด้านการศึกษา วิจัย และบริการ (International networking)
กลยุทธ์ที่ 2 : การดาเนินการเพื่อการจัดอันดับ World University Ranking ที่สูงขึ้น
กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ทั้งด้าน
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงการร่วมสร้างนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างความเป็นนานาชาติทั้งด้านบุคลากร นักศึกษา และสภาพแวดล้อม
(International environment)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 1 : วางระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้เกิดทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
(Good Governance for all Units)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 11 เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 1 : จัดทาโครงการขนาดใหญ่ร่ว มกันระหว่างคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสังคมศาสตร์
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7. โครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การบริหารมหาวิทยาลัย ขอนแก่นใน 4 ปี ข้างหน้าได้จัดทาขึ้น เพื่อ
รองรับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ในรูปแบบของโครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์
11 ประเด็น กลยุทธ์ 39 กลยุทธ์ เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด (รูปที่ 1) และแสดงความ
เชื่อมโยงของ 39 กลยุทธ์ในแผนผังยุทธศาสตร์การบริหาร (Strategic Map) (รูปที่ 2) โดยจาแนกเป็น 3
เสาหลัก คือ ด้านการส่งมอบคุณค่าแก่ประชาคม (People) ด้านการรักษาระบบนิเวศ (Ecological) และ
ด้านการปลูกฝังจิควิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Spiritual) และแบ่งเป็น 4 มิติ ได้แก่ มิติด้าน
การส่งมอบคุณค่าให้กับสังคม ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มิติด้านความมั่นคงขององค์กร มิติด้านการ
พัฒ นาบุ คลากรและสภาพแวดล้ อ มในการท างานและมิ ติ ก ารเรี ยนรู้ การพัฒ นาระบบบริ ห ารองค์ก ร
ดังต่อไปนี้

รูปที่ 1 โครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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รูปที่ 2 แผนที่ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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รายละเอียด แผนงาน/โครงการ
แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563-2566
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เสาหลักที่ 1 People : ด้านการส่งมอบคุณค่าแก่ประชาคม
ดาเนินการให้ ประชาคม หรือ ผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย
1) มีค วามรู้ค วามสามารถในการใช้แ ละพัฒ นาเทคโนโลยีดิจิทัล ในทุก ภารกิจ ตามภาระหน้า ที่ และ
ความรับผิดชอบ และก้าวสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่อง
- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคม (Quality Graduates)
- จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการที่มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังทักษะยุคใหม่ (Active
Learning and Coaching)
- ส่งเสริมและพัฒนาทักษะคณาจารย์และบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Literacy and Skills)
- ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศ
ระดับสากล (Qualified Personnel)
- พัฒนาความรู้และทักษะในการทางานอยู่เสมอ (Continuous Upskills)
2) มี ค วามมั่ น คงในหน้ า ที่ ก ารงานอย่ า งเท่ า เที ย ม และสามารถเพิ่ ม พู น มาตรฐานการด ารงชี พ และ
สุขอนามัย
- ตระหนักถึงความเท่าเทียมกันทางเพศและสภาพร่างกาย (Gender and Disability
Equality)
- สนับสนุนส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย (Secure and Healthy Life)
- สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมั่นคงและคุ้มค่า (Job Security and Worthiness)
3) มีความสามารถและมีจิตบริการ ตอบสนองและชี้นาต่อสังคม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
- ตอบสนอง ชี้นา และเตือนสติสังคม (Center of Social Wisdom)
- พัฒนาสังคมโดยใช้วิจัยเป็นพลังขับเคลื่อน (Research Driven Social Development)
- รักษ์วัฒนธรรมไทย และมีสุนทรียะ (Thai Culture and Aesthetics)
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)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education Transformation)
การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากร รูปแบบการเรียนรู้ยุคใหม่ และความต้องการของประชากร
แต่ละรุ่นอายุที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีผลต่อมหาวิทยาลัยซึ่งมีหน้าที่ผลิต
บุคลากรให้กับสังคมให้พร้อมรับ กับ เศรษฐกิจยุคใหม่ ที่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายจาก
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบอุตสาหกรรม 4.0 การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลต่อ
ทักษะที่จาเป็นในการทางาน รวมถึงการใช้ชีวิตในอนาคตดังนั้นจึงต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงที่สาคัญผ่าน
กลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒ นาหลักสูตรเดิมสู่กระบวนทัศน์ใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่ (Flipped
classroom) เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Experiential learning) โดยต้องมีการพัฒนาอาจารย์ให้
เข้าใจและมีทักษะการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ มีสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ที่เพียงพอปรับเนื้อหา
ของหลั ก สู ต รให้ มีก ารบู ร ณาการข้ ามศาสตร์ เ น้ น ทั กษะที่จ าเป็น ส าหรั บอนาคต (Future skills)
โดยเฉพาะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น E-commerce, AI, Big data, Data science, IOT เป็นต้น
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของสังคมและมีหลักสูตรสาหรับประชาชน
ทุกอายุ โดยการสร้างหลักสูตรใหม่ที่เป็นความต้องการของสังคม เช่น AI programmer, Block chain
programmer, Data science, Machine learning, AI, Robotic engineering, Mechatronics เป็นต้น
สร้างหลักสูตรสาหรับประชาชนเพื่อรองรับเทคโนโลยีในการทางานและการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
โดยจัดการเรีย นรู้เ ป็น ชุด วิช า (Modular system) ซึ่งมีทั้ง ที่ต้อ งการปริญญา (Degree) และไม่
ต้องการปริญญา (Non-degree) สามารถเรียนรู้ในหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนในมหาวิทยาลัย และการเรียน
ผ่านสื่อออนไลน์ซึ่งสามารถเรียนได้ ทุกเวลา (Anywhere) ทุกสถานที่ (Anyplace) และทุกคน (Any person)
มีระบบให้ผู้เรียนสามารถสะสมชุดวิชาเพื่อรับปริญญาในภายหลังได้ โดยเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning)
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จาเป็นในอนาคต โดยการส่งเสริม
ให้ทุกหลักสูตรกาหนดสมรรถนะที่บัณฑิตจะต้องมีเมื่อสาเร็จการศึกษา (Competency based curriculum)
และส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบและมีจิตบริการสาธารณะ ส่งเสริมระบบ
การจ้างงานนักศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สามารถสร้ างผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่มี
คุณภาพสู ง คัดเลือกนั กศึกษาที่มีศักยภาพสู งเข้ามาศึกษาจากทั้งในและต่างประเทศการรับนักศึกษา
ต่างชาติโดยการคัดเลือกตรงจากประเทศเจ้าบ้าน (Active recruitment) พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะ
หลักในการสร้างนวัตกรรม วิสาหกิจ สามารถสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน และองค์ความรู้ที่จะไปต่อยอดสู่การ
สร้างนวัตกรรม และวิสาหกิจ และผู้ประกอบการ (entrepreneur) ได้ผลักดันด้านงานวิจัยของนักศึกษา
รวมถึง 21th Century skills ตลอดจนการผลักดันให้ทุกหลักสูตรมีการเพิ่มศักยภาพ และมาตรฐาน
หลักสูตรในระดับสูง (Curriculum division) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ
ในการทางาน และรับผิดชอบต่อสังคม
เป้าประสงค์
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคม (Quality Graduates)
2. ผลิตบัณฑิตในศาสตร์ใหม่ ๆ ที่เป็นที่ต้องการของสังคม
3. ผลิตหลักสูตรเพื่อการจัดการศึกษาสาหรับประชาชนทุกอายุ
4. พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะ
5. พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ในทิศทางเดียวกับนโยบาย
Thailand 4.0
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แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารการเปลี่ยนแปลง
- ด้านบุคลากร ต้องมีการพัฒนาทักษะการให้ความรู้แบบใหม่กับคณาจารย์ เป็นรูปแบบการ
สอนให้นั กศึกษาเกิดความสามารถในการเรียนรู้ด้ว ยตนเอง และเกิดความคิดสร้างสรรค์มากกว่าการ
บรรยายอย่างเดียว
- ด้านโครงสร้างหน่วยงานและการบริหารจัดการ
1) มีหน่วยบริหารจัดการในฝ่ายการศึกษาเพื่อผลักดัน และติดตาม ให้เกิดการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ โดยร่วมมือกับฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัลในการพัฒนา Platform ต่าง ๆ ในการสนับสนุนการ
เรียนรู้แบบออนไลน์และรูปแบบอื่นๆโดยใช้ Disruptive technologies
2) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินผลการเรียนการสอนที่เน้นการสอบจากการท่องจาเป็นการ
ประเมินทักษะและผลงานโดยสร้างความเชื่อมโยงของกิจกรรมนักศึกษาจากฝ่ายพัฒนานักศึกษากับการ
เรียนรู้ในวิชาศึกษาทั่วไป โดยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ของฝ่ายพัฒนานักศึกษา สามารถนามาเป็นส่วนหนึ่ง
หรือเครดิตในวิชาศึกษาทั่วไป
3) เชื่อมโยงนโยบายของฝ่ายการศึกษาลงสู่ทุกคณะ และส่วนงาน รวมถึงบัณฑิตศึกษาที่
กากับโดยบัณฑิตวิทยาลัย
4) เชื่อมโยงการทางานร่วมกับฝ่ายการต่างประเทศ ฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศของการเรียนการสอน
5) ปรับระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางต่างๆ ในการพัฒนาให้เกิดระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ด้านสิ่งสนับสนุน
1) การสนับสนุนจากฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล ให้มีหน่วยผลิตสื่อการเรียนออนไลน์
(Online learning production house) ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ในการผลิตสื่อที่มีคุณภาพ และมีบุคลากรที่
มีความเชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบบทเรียน (Instructional design) โดยฝ่ายการศึกษาจะประสาน
กับคณะ และส่วนงานให้มีการสร้างบทเรียน
2) สร้างสภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น High speed internet
3) มีระบบบริหารจัดการเรียนผ่านระบบออนไลน์ (Learning management system) เป็นต้น
4) มีระบบการรับเข้านักศึกษาที่มีศักยภาพ ทั้งในและต่างประเทศ
5) มีระบบการจัดแบ่งกลุ่มคุณภาพของหลักสูตร (Curriculum division)
6) มีระบบการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนระบบเรียนรู้นอกห้องเรียน (Soft skills training)
7) มีระบบทะเบียนนักศึกษาที่พัฒนารองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเก็บเครดิตสะสม
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กลยุทธ์/เป้าหมาย
กลยุทธ์ (Strategies)

เป้าหมาย (Goals)

1. พัฒนาหลักสูตรเดิมสู่กระบวนทัศน์ใหม่ ส่งเสริม
การเรียนรู้แบบใหม่ (Flipped classroom)
เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
(Experiential learning)
2. สร้างหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของสังคม
และมีหลักสูตรสาหรับประชาชนทุกอายุ
3. พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะที่
จาเป็นในอนาคต
4. พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สามารถ
สร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง

บัณฑิตมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้
มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิด วิเคราะห์
สังเคราะห์ความรู้ได้
มีหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาทักษะให้คนวัยทางาน
สามารถก้าวทันความรู้ เทคโนโลยี และทักษะ
ใหม่ ๆ ที่จาเป็นสาหรับการทางาน
นักศึกษามีสมรรถนะที่ครบถ้วนตามหลักสูตร
สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้
นักศึกษามีศักยภาพด้านการวิจัยสูง
มหาวิทยาลัย
มีผลงานวิจัยที่เพิ่มขึ้น และมีผลงานทาให้เกิด
นวัตกรรมมากขึ้น

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
ผู้รับผิดชอบร่วม : รองอธิการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย
แผนงาน/โครงการ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรเดิมสู่กระบวนทัศน์ใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่ (Flipped classroom)
เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Experiential learning)
แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์
(Key Result)

1. ส่งเสริมให้หลักสูตรเดิม

ร้อยละความพึงพอใจ

ค่าเป้าหมาย (Target)

ที่มาของ

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วดั

2563

2564

2565

2566

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

สภาฯ

- รองอธิการบดี

82

84

86

88

ข้อ 2

ฝ่ายการศึกษา

ปรับเปลี่ยนวิธจี ัดการเรียน

ของนายจ้างที่มีต่อ

รูปแบบใหม่

บัณฑิตทั้งทางด้าน

- รองอธิการฝ่าย

ความสามารถเชิง

พัฒนานักศึกษา

วิชาชีพและคุณธรรม

และวิทยาเขต

จริยธรรม (P/E/S)

หนองคาย

2. ส่งเสริมให้พัฒนาหลักสูตรที่มี
การบูรณาการข้ามศาสตร์
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้
ในสถานการณ์จริง
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แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์
(Key Result)

4. การพัฒนาอาจารย์ให้พร้อม
สาหรับการเรียนการสอน
รูปแบบใหม่
5. จัดตั้งหน่วยงานที่ทาหน้าที่
ผลิตบทเรียนออนไลน์

ร้อยละของบัณฑิตที่มี
งานทาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
และศึกษาต่อภายใน
ระยะเวลา 1 ปี (P/E)

ค่าเป้าหมาย (Target)

ที่มาของ

2563

2564

2565

2566

ร้อยละ
78

ร้อยละ
79

ร้อยละ
80

ร้อยละ
81

ตัวชี้วดั
สภาฯ
ข้อ 1

- รองอธิการบดี
ฝ่ายการศึกษา
- รองอธิการฝ่าย
พัฒนานักศึกษา
และวิทยาเขต
หนองคาย

(Online Production
House)
6. แก้ไขกฎ ระเบียบและ

ผู้รับผิดชอบ

นักศึกษา มข.

ครอบคลุม ครอบคลุม ครอบคลุม ครอบคลุม

สภาฯ

- รองอธิการบดี

สามารถเรียนรู้ผ่าน

อาคารเรียน อาคารเรียน อาคารเรียน อาคารเรียน

ข้อ 20

ฝ่ายพัฒนา

ปรับเปลี่ยนวิธกี ารวัดและ

ระบบสารสนเทศ

ห้องสมุด

ประเมินผล เพื่อรองรับการจัด

ได้ในทุกพื้นที่ของ

ที่พักอาศัย ที่พักอาศัย ที่พักอาศัย ที่พักอาศัย

ดิจิทัล

การศึกษารูปแบบใหม่

มหาวิทยาลัย

(wifi 6,500 (wifi 7,000 (wifi 7,500 (wifi 8,000

- รองอธิการฝ่าย

จุด)

7. ระบบการบริหารจัดการศึกษา

ห้องสมุด

จุด)

ห้องสมุด

จุด)

ห้องสมุด

มหาวิทยาลัย

จุด)

พัฒนานักศึกษา

ออนไลน์ (Learning

และวิทยาเขต

management system)

หนองคาย

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของสังคมและมีหลักสูตรสาหรับประชาชนทุกอายุ
แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์
(Key Result)

1. กาหนดหลักสูตรใหม่ที่

จานวนหลักสูตร

มหาวิทยาลัยจะเปิดสอน

ค่าเป้าหมาย (Target)

ที่มาของ

2563

2564

2565

2566

5

10

15

20

หลักสูตร

หลักสูตร

หลักสูตร

หลักสูตร

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วดั
ใหม่

- รองอธิการบดี
ฝ่ายการศึกษา

โดยพิจารณาจากความเข้มแข็ง

- รองอธิการฝ่าย

ของมหาวิทยาลัย โอกาส

พัฒนา

และความต้องการของประเทศ

มหาวิทยาลัย

2. สร้างหลักสูตรสาหรับ
ประชาชนให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้รับบริการ
3. สร้างระบบบริหารจัดการทั้ง

ดิจิทัล
จานวนผู้ใช้บริการ

500

1,000

2,000

3,000

คน

คน

คน

คน

การลงทะเบียน การจัดการ
เรียนการสอน/การฝึกอบรม/
การฝึกทักษะ
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- รองอธิการบดี
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จาเป็นสาหรับอนาคต
แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์
(Key Result)

1. ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรกาหนด จานวนนักศึกษา
สมรรถนะของบัณฑิต

ที่เข้าร่วมโครงการ

(Competency based

จิตสาธารณะ

curriculum)
2. ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ที่มุ่ง เน้นความรับผิดชอบจิต
สาธารณะ และความเป็นผู้นา
3. ส่งเสริมการจ้างงานของ
นักศึกษา

ร้อยละของนักศึกษา
ที่มีการจ้างงาน

ค่าเป้าหมาย (Target)

ที่มาของ

2563

2564

2565

2566

3,000

3,500

4,000

4,500

คน

คน

คน

คน

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วดั
ใหม่

- รองอธิการฝ่าย
พัฒนานักศึกษา
และวิทยาเขต

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

1.5

2

2.5

3

หนองคาย

ระหว่างเรียนต่อ
จานวนนักศึกษา
ทั้งหมด

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สามารถสร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง
แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์
(Key Result)

1. มีระบบสนับสนุนทั้งทุน
อุปกรณ์ และห้องปฏิบัตกิ าร
ตลอดจนแหล่งเรียนรู้
2. ระบบการจัดกลุ่มหลักสูตรที่มี
ศักยภาพระดับต่างๆเพื่อการ
พัฒนาหลักสูตรสู่เป้าหมาย
ตามนโยบายประเทศ
(Curriculum division)
3. มีหลักสูตร soft skill training
ซึ่งเป็น extra curriculum
เพื่อการพัฒนานักศึกษา
4. พัฒนาระบบการรับนักศึกษาที่
มีศักยภาพทั้งในและ
ต่างประเทศ (Active
recruitment)

จานวนนักศึกษาที่มี
ศักยภาพเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย (Target)

ที่มาของ

2563

2564

2565

2566

ร้อยละ
10

ร้อยละ
10

ร้อยละ
15

ร้อยละ
15

จานวนหลักสูตรที่มี
คุณภาพหรือมี
ศักยภาพสูงขึ้นในการ
พัฒนาตามเป้าหมาย
ของประเทศ

ร้อยละ
10

ร้อยละ
15

ร้อยละ
20

ร้อยละ
25

นักศึกษาได้ผ่านการ
อบรม soft skill
มากขึ้น

ร้อยละ
15

ร้อยละ
20

ร้อยละ
25

ร้อยละ
30

นักศึกษาต่างชาติและ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

10

10

15

15

นักศึกษาไทยที่มี

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วดั
ใหม่

- รองอธิการบดี
ฝ่ายการศึกษา
- รองอธิการฝ่าย
พัฒนานักศึกษา
และวิทยาเขต
หนองคาย

ศักยภาพสูงเพิ่มขึ้น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนการทางานวิจัย (Research Transformation)
ปรับเปลี่ยนจากการทางานวิจัยตามความสนใจของนักวิจัย (Supply side) เป็นการทาวิจัยตาม
ความต้องการของผู้ใช้งาน หรือตามปัญหาของประเทศ (Demand side) ปรับเปลี่ยนจากการทาวิจัยเป็น
กลุ่มหรือโครงการเดี่ยว (Single project) เป็นการทางานวิจัยเป็นทีม (Research program) เพื่อให้
สามารถตอบโจทย์ใหญ่ที่มีผ ลกระทบ (Impact) สูงได้ ปรับเปลี่ย นเป้าหมายการทาวิจัยให้ไกลกว่า
การตีพิมพ์สู่การนาไปใช้จริง เกิดผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรม ซึ่งจะสอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ด้านวิจัยของประเทศ และทิศทางการพัฒนาเพื่อยกระดับรายได้ของประชากรเพื่อให้หลุดพ้นจากประเทศ
กับดักรายได้ปานกลาง
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มจานวนนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้เกิด โครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ทางานวิจัยเป็นทีมและทางานต่อเนื่อง
(Research programs) เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ใหญ่ที่มีผลกระทบ (Impact) สูงได้
กลยุทธ์ที่ 3 ผลักดันงานวิจัยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์
กลยุทธ์ ที่ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (Partnership in
Business Solutions) รวมถึงองค์กรที่ไม่แสวงหากาไร (Non-profit organization) ในลักษณะของ
วิสาหกิจชุมชน (Social enterprise)
เป้าประสงค์
1. เพิ่มศักยภาพการวิจัยพื้นฐานเพื่อรองรับการสร้างนวัตกรรมใหม่ (Research for Innovation)
2. พัฒนาระบบบูรณาการเพื่อการสร้างงานวิจัยตอบโจทย์ประเทศ (Research Driven Social
Development)
3. เพิ่มศักยภาพองค์กรโดยสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศด้านการวิจั ย
(Research Network)
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (Partnership in Business
Solutions)

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาล ัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2566

หน้า 71

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารการเปลี่ยนแปลง
- ด้านบุคลากร วางแนวทางในการสร้างนักวิจัยอย่างเป็นระบบที่มีประสิท ธิภาพเพื่อรองรับ
การทางานเป็นทีมเพื่อให้สามารถสร้างผลงานวิจัยทั้งในระดับนานาชาติและนาไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์หรือ
นวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
- ด้านโครงสร้างหน่วยงานและการบริหารจัดการ 1) ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการ
ผลิต ผลงานวิจัย 2) สร้างระบบสนับสนุนในด้านต่างๆ (Researchers Focus and Facilities Support)
และปรับ โครงสร้า งหน่ว ยงานและการบริห ารจัด การงานวิจัย ให้ส อดคล้อ งกับ ทิศ ทางของการวิจัย
3) ยกระดับศูนย์วิจัยต่างๆ ให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ (Research program) เพื่อให้สามารถตอบ
โจทย์ใหญ่ที่มีผลกระทบ (Impact) สูงได้ 4) เน้นงานวิจัยระหว่างสาขา (Interdisciplinary Research)
ที่มีคุณภาพสูง (High Quality) และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล (International Recognition)
- ด้านสิ่งสนับสนุน สนับสนุนเงินทุนให้เพียงพอในการพัฒนานักวิจัย การสร้างผลงานวิจัย
การสร้างเครือข่ายระดับชาติ และนานาชาติ รวมถึงการเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ เน้นการสร้าง
งานวิจัยแบบระหว่างสาขา ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และโครงการวิจัยขนาดใหญ่ (Research program) วาง
ระบบการนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งการเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ และนวัตกรรม
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กลยุทธ์/เป้าหมาย
กลยุทธ์ (Strategies)

เป้าหมาย (Goals)

1. เพิ่มจานวนนักวิจัยของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีจานวนนักวิจัยเพิ่มขึ้นจากเดิมปีละ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5
2. ส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ทางาน มีการเพิ่มจานวนโครงการวิจัย (Research
วิจัยเป็นทีมและทางานต่อเนื่อง (Research
program) อย่างน้อยปีละ 5 ทีม
programs) เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ใหญ่ที่มี
ผลกระทบ (Impact) สูงได้
3. ผลักดันงานวิจัยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือ มีจานวนผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่สามารถสร้าง
นวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ (Innovation and รายได้ให้กับมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
Commercialized Research)
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและ มหาวิทยาลัยมีจานวนเครือข่ายความร่วมมือกับ
อุตสาหกรรม (Partnership in Business
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมปีละไม่น้อยกว่า 2
Solutions)
เครือข่าย
ผู้รับผิดชอบหลัก : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้รับผิดชอบร่วม : รองอธิการฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ และรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
แผนงาน/โครงการ
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มจานวนนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์
(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target)

ที่มาของ

2563

2564

2565

2566

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วดั

1. การเพิ่มจานวนและ

จานวนบทความวิจัย

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

สภาฯ

- รองอธิการบดีฝ่าย

ศักยภาพนักวิจัยของ

ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน

0.67

0.69

0.71

0.73

ข้อ 8

วิจัยและบริการ

มหาวิทยาลัย โดยสร้าง

ระดับนานาชาติ ใน

ระบบนักวิจัยพี่เลีย้ ง

วารสารที่อยู่ใน

(Mentorship) และการ

ฐานข้อมูล SCOPUS

สร้างเครือข่ายการวิจัยกับ

ต่อจานวนอาจารย์

สถาบันต่างประเทศ

ประจา (P/E)

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาล ัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2566

วิชาการ

หน้า 73

แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์
(Key Result)

2. พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อ

ร้อยละของบทความ

ยกระดับคุณภาพผลงานวิจยั วิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
และนวัตกรรม

ค่าเป้าหมาย (Target)

ที่มาของ

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วดั

2563

2564

2565

2566

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

สภาฯ

- รองอธิการบดีฝ่าย

57

59

61

63

ข้อ 9

วิจัยและบริการ

ในระดับนานาชาติ ใน

วิชาการ

ฐานข้อมูล
Scopus/ISI ที่อยู่ใน
Quartile 1 (P/E)
3. เพิ่มจานวนนักศึกษาใน

จานวนนักศึกษา

1,850

1,900

2,000

2,050

สภาฯ

- รองอธิการบดีฝ่าย

ระดับปริญญาเอกและ

ปริญญาเอกและ

คน

คน

คน

คน

ข้อ 10

การศึกษา

นักวิจยั หลังปริญญาเอก

นักวิจยั หลังปริญญา

- รองอธิการบดีฝ่าย

เอก (ทั้งหมด) (P/E)

วิจัยและบริการ
วิชาการ

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ทางานวิจัยเป็นทีมและทางานต่อเนื่อง (Research
programs) เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ใหญ่ที่มีผลกระทบ (Impact) สูงได้
แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์
(Key Result)

1. สร้างระบบและแรงจูงใจให้

จานวนงบประมาณ

นักวิจยั รวมกลุ่มเป็นทีมวิจัย

ด้านการวิจัย (P/E)

(Research program)

พันล้านบาท
จานวนการใช้
ประโยชน์จากการ

ค่าเป้าหมาย (Target)

ที่มาของ

2563

2564

2565

2566

1.35

1.4

1.5

1.55

พันล้านบาท พันล้านบาท พันล้านบาท พันล้านบาท

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วดั
สภาฯ

- รองอธิการบดีฝ่าย

ข้อ 11

วิจัยและบริการ
วิชาการ

45

50

55

60

สภาฯ

- รองอธิการบดีฝ่าย

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

ข้อ 14

นวัตกรรมและ

วิจัยและพัฒนาใน

วิสาหกิจ

ด้านสาธารณะและ
นโยบาย (E)
(จานวนโครงการ
สะสม)
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กลยุทธ์ที่ 3 ผลักดันงานวิจัยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ (Innovation and
Commercialized Research)
แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์

ค่าเป้าหมาย (Target)

ที่มาของ

(Key Result)

1. ส่งเสริมกระบวนการสร้าง

จานวนการใช้

นวัตกรรม (Innovation

ประโยชน์จากการ

process)

วิจัย และพัฒนาด้าน

2. ส่งเสริมการเป็น

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วดั
2563

2564

2565

2566

32

34

36

38

สภาฯ

- รองอธิการบดีฝ่าย

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

ข้อ 15

นวัตกรรมและ
วิสาหกิจ

พาณิชย์ (E)

ผู้ประกอบการของนักวิจัย

(จานวนโครงการ

(Enterprenenship)

สะสม)

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (Partnership in Business Solutions)
แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์

ค่าเป้าหมาย (Target)

ที่มาของ

(Key Result)

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วดั
2563

2564

2565

2566

1. สร้างความร่วมมือและสร้าง

จานวนโครงการความ

20

30

40

50

นวัตกรรมในการทาวิจัย

ร่วมมือกับภาคธุรกิจ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

ร่วมกับภาคธุรกิจและ

และอุตสาหกรรมเพื่อ

อุตสาหกรรม

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

ใหม่

- รองอธิการบดีฝ่าย
นวัตกรรมและ
วิสาหกิจ

(จานวนโครงการ)
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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
การปรับเปลี่ย นให้ พร้อมรับ ความเปลี่ ยนแปลงจึงจาเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ทาให้บุคลากรมีขีด
ความสามารถในการทางานต่างๆ เพิ่มสูงขึ้น และมีความสุขในการทางานภายใต้สภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
รอบด้าน โดยดาเนินการผ่านกลยุทธ์หลัก ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอื้อต่อการสร้างผลงาน ดาเนินการโดย
1) สร้างระบบค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่แข่งขันได้กับสถาบันอื่น เพื่อให้สามารถ
ดึงดูดคนเก่งให้มาทางานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ 2) ปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path)
และการประเมินผลตามความถนัดที่สมดุลและครบถ้วนทั้งด้านการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการ
วิชาการ 3) มีระบบการจ้างเพื่อการบรรลุความสาเร็จตามยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการทางานของบุคลากร โดยพัฒนาทักษะของ
บุคลากรให้พร้อมสาหรับการทางานในอนาคต (Future skill Development) โดยเฉพาะด้าน Digital
Literacy and Skills) การทางานเป็นเครือข่าย (Networking) มีการสรรหาคณาจารย์และบุคลากรที่มี
ความสามารถพิเศษ (Talent) เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Ready to Change)
พัฒนาประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มผลิตภาพของบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างระบบการจ้างงานที่หลากหลายและยืดหยุ่น (Flexible Employment)
เพื่อให้สามารถสรรหาบุคลากรตามความต้องการของมหาวิทยาลัยได้มากขึ้น ทาให้มหาวิทยาลั ยไม่มี
ข้อจากัดในการจ้างบุคลากรที่จะมาผลักดันยุทธศาสตร์ให้สาเร็จ
เป้าประสงค์
1. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลโดยอิงสมรรถนะเป็นฐาน (Merit Based HRM)
2. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศ
ในระดับสากล (Qualified Personnel)
3. พัฒนาความรู้และทักษะในการทางานอยู่เสมอ (Continuous Upskills)
4. พัฒนาทักษะและสร้างการรู้เท่าทันยุคดิจิทัล (Digital Literacy and Skills)
5. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมั่นคงและคุ้มค่า (Job Security and Worthiness)
6. สนับสนุนส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย (Secure and Healthy life)
7. ตระหนักถึงความเท่าเทียมกันทางเพศและสภาพร่างกาย (Gender and Disability Equality)
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แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารการเปลี่ยนแปลง
- ด้านบุคลากร พัฒนาขีดความสามารถในการทางานของบุคลากรให้มีทักษะที่หลากหลาย
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
- ด้านโครงสร้างหน่วยงานและการบริหารจัดการ มีหน้าที่ในการรับผิดชอบในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยจัดหาที่ปรึกษา
ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทางานภาคเอกชนเข้าร่วมในการวางแผนงาน
- ด้านสิ่งสนับสนุน นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการด้านบุคลากรให้ครบ 100 %
ของงานประจา
กลยุทธ์/เป้าหมาย
กลยุทธ์ (Strategies)
1. สร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอื้อต่อ
การสร้างผลงาน
2. ยกระดับขีดความสามารถในการทางานของ
บุคลากร

เป้าหมาย (Goals)
มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลที่มีประสิทธิภาพ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกคนมีความพร้อม
สาหรับการเปลี่ยนแปลง และมีทักษะที่จาเป็น
สาหรับการทางานในอนาคต

3. สร้างระบบการจ้างงานที่หลากหลายและ

มหาวิทยาลัยมีระบบการจ้างงานหลากหลาย

ยืดหยุ่น (Flexible Employment system) ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ และการเพิ่มผลิต
ภาพด้านของมหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้รับผิดชอบร่วม : รองอธิการฝ่ายบริหาร
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แผนงาน/โครงการ
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอื้อต่อการสร้างผลงาน
แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์
(Key Result)

1. มีระบบส่งเสริมความ
ก้าวหน้าตามความถนัด

ร้อยละของอาจารย์
ที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการต่ออาจารย์
ประจาทั้งหมด
(P/E)

2. นาระบบการประเมินผลการ ร้อยละของ
ดาเนินงานแบบ OKR
หน่วยงานที่ใช้
(Objective and key
ระบบ OKR
result) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย (Target)

ที่มาของ

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วดั

2563

2564

2565

2566

ร้อยละ
61

ร้อยละ
62

ร้อยละ
63

ร้อยละ
64

สภาฯ
ข้อ 3

- รองอธิการบดี
ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล

ร้อยละ
50

ร้อยละ
70

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ใหม่

- รองอธิการบดี
ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล
- รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการทางานของบุคลากร
แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์
(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target)

ที่มาของ

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วดั

2563

2564

2565

2566

1. พัฒนาทักษะของบุคลากรให้ ร้อยละระดับทักษะ
มีความพร้อมสาหรับการ
ด้านสารสนเทศของ
ทางานในอนาคต (Future บุคลากร
skill Development)

ร้อยละ
55

ร้อยละ
60

ร้อยละ
65

ร้อยละ
70

ใหม่

- รองอธิการบดี
ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล

2. พัฒนาระบบและ
ผลิตภาพของ
กระบวนการทางานเพื่อเพิ่ม บุคลากร (ล้าน
ผลิตภาพของบุคลากร
บาท/คน)
(งบประมาณ
11,624.3280/
บุคลากร 11,023
คน) ณ 30 ก.ย. 61

1.15
ล้านบาท
/คน

1.20
ล้านบาท
/คน

1.25
ล้านบาท
/คน

1.30
ล้านบาท
/คน

ใหม่

- รองอธิการบดี
ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล
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กลยุทธ์ที่ 3 สร้างระบบการจ้างงานที่หลากหลายและยืดหยุ่น (Flexible Employment)
แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์
(Key Result)

ค่าเป้าหมาย(Target)

ที่มาของ

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วดั

2563

2564

2565

2566

ร้อยละของอาจารย์

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

สภาฯ

- รองอธิการบดี

หลากหลาย เพือ่ สนับสนุน

ที่มีคุณวุฒิปริญญา

71

72

73

74

ข้อ 3

ฝ่ายทรัพยากร

การขับเคลื่อนกลยุทธ์

เอกต่ออาจารย์

1. สร้างระบบการจ้างงานที่

บุคคล

ประจาทั้งหมด
(P/E)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ (Academic Service Transformation)
ยุทธศาสตร์นี้เพื่อส่งเสริมการบริการวิช าการสู่สังคมของคณาจารย์บุคลากร และนักศึกษา
ตามบทบาทหน้าที่“การอุทิศเพื่อชุมชนและสังคม” ด้วยการเน้น “การบริการวิชาการด้วยการสร้างคุณค่า
ร่วม (Creating Shared Value : CSV)” โดยปลูกฝังและยกระดับจิตสานึกในการรับใช้ปวงชนในหมู่
ประชาคมมหาวิทยาลัยและความร่วมมือร่วมใจของประชาคมในการให้บริการสังคม ใช้ความเข้มแข็งของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนพลังความมุ่งมั่นและความเชี่ยวชาญของบุคลากรและนักศึกษา ในการสร้างให้เกิด
คุณค่าร่วมกับชุมชนระดับต่างๆ ในการแก้ปัญหาและนาพาสังคม
รูปธรรมที่มุ่งหมายในประเด็นยุทธศาสตร์นี้ ได้แก่ ความสาเร็จในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา
ของชุมชนในระดับต่างๆ โดยที่ความสาเร็จนั้นเกิดจากการบูรณาการความร่วมมือของบุคลากร รวมทั้งการ
ที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการยกย่องและมีชื่อเสียงในฐานะผู้มีคุณูปการหรือมีบทบาทในการพัฒนา
ทั้งนี้การบรรลุจุดมุ่งหมายนี้ จะดาเนินการผ่านกลยุทธ์สาคัญ ได้แก่

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการบริการวิชาการที่มีอยู่ เดิมให้สามารถทางานได้ต่อเนื่องและดียิ่งขึ้นเพื่อ
ตอกย้าบทบาทหน้าที่ “การอุทิศเพื่อชุมชนและสังคม” (Mindset of Social Devotion)
ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแนวหน้าด้านการดาเนินโครงการเพื่อพัฒนาสังคมมายาวนาน
กลยุท ธ์ ที่ 2 สร้ า งโครงการบริ ก ารวิ ชาการใหม่ที่ เ ป็น การทางานร่ ว มกัน ของคณาจารย์
บุคลากร และนักศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม ทาให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาของสังคม (Center of Social Wisdom)
กลยุทธ์ที่ 3 ปรั บเปลี่ยนการบริการวิชาการ จากความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate
Social Responsibility : CSR) สู่การสร้า งคุณ ค่า ร่วมกัน (Creating shared value : CSV)
โดยเกิดคุณค่าทั้งผู้ให้และผู้รับ ทั้งโครงการบริการวิชาการสู่สังคม และโครงการร่วมมือในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมกับผู้ประกอบการ
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เป้าประสงค์
1. ปลูกฝังแนวคิดการอุทิศเพื่อชุมชนและสังคม (Mindset of Social Devotion)
2. ตอบสนอง ชี้นา และเตือนสติสังคม (Center of Social Wisdom)
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง
- ด้านบุคลากร กระตุ้นจิตวิญญาณแห่งอุดมการณ์ “การอุทิศเพื่อสังคม” สร้างความรู้และ
ความเข้าใจในแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value : CSV) รวมทั้งผลักดันให้บุคลากร
มีบทบาทในชุมชนทุกระดับเพิ่มมากขึ้น
- ด้านโครงสร้างหน่วยงานและการบริหารจัดการ ยกระดับขีดความสามารถของหน่วยงาน
บริการวิชาการที่ต้องทางานเชิงรุกในการเข้าหาความต้องการของชุมชนระดับต่างๆ ปรับเปลี่ยนระเบียบ
ข้อบังคับตลอดจนกลไกการบริหารงานบุคคลให้เอื้อต่อการผลักดันให้ บุคลากรและนักศึกษาทางานด้าน
การให้บริการสังคมเพิ่มขึ้น
- ด้านสิ่งสนับสนุน นาเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการยกระดับความสามารถในการบริการวิชาการ
สู่สังคม
กลยุทธ์/เป้าหมาย
กลยุทธ์ (Strategies)
1. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่มีอยู่เดิม

เป้าหมาย (Goals)
บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
ให้บริการสังคมเพิ่มมากขึ้นทั้งในแง่จานวนคนและ
จานวนกิจกรรม

2. สร้างโครงการบริการวิชาการใหม่เพื่อให้
ยกระดับบทบาทของมหาวิทยาลัยในฐานะขุม
มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาของ ปัญญาของชาติ ในการตอบสนอง ชี้นา
สังคม (Center of Social Wisdom)
และเตือนสติสังคม
3. ปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ จากความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility : CSR) สู่การสร้างคุณค่า
ร่วมกัน (Creating shared value : CSV)

มหาวิทยาลัยมีผลงานจากการบริการวิชาการแก่
ชุมชนหรือผู้ประกอบการมากขึ้น

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
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แผนงาน/โครงการ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมโครงการบริการวิชาการที่มีอยู่เดิมให้สามารถทางานได้ต่อเนื่องและดียิ่งขึ้น
แผนงาน/โครงการ
1. ส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา
และส่วนงานเสนอความคิดในการ
ทางานเพื่อมหาวิทยาลัย และ
ปลูกฝังจิตสานึกรับใช้สังคม ผ่าน
การผลักดันและสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์
(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target)
2564
2565

2563

จานวนงบประมาณ

220

240

260

280

ด้านบริการวิชาการ

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

2566

ที่มาของ
ตัวชี้วดั

ผู้รับผิดชอบ

สภาฯ
ข้อ 12

- รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

(P/E) ล้านบาท

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโครงการบริการวิชาการใหม่เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาของสังคม
(Center of Social Wisdom)
แผนงาน/โครงการ
1. วางระบบและกลไกสนับสนุน
การสร้างโครงการบริการวิชาการ
ใหม่

ผลลัพธ์
(Key Result)
จานวนชุมชนที่
ได้รับการบริการ
จากมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นอย่าง
บูรณาการของ
สาขาวิชาต่าง ๆ (E)

2563
14
ชุมชน

ค่าเป้าหมาย (Target)
2564
2565
15
ชุมชน

16
ชุมชน

ผู้รับผิดชอบ

2566

ที่มาของ
ตัวชี้วดั

17
ชุมชน

สภาฯ
ข้อ 13

- รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ จากความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility : CSR) สู่การสร้างคุณค่าร่วมกัน (Creating shared value : CSV)
แผนงาน/โครงการ
1. ส่งเสริมการนาความรู้และ
ประสบการณ์จากโครงการบริการ
วิชาการสู่การสร้างผลงานของ
มหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์
(Key Result)
จานวนชุมชนที่

2563
10

ค่าเป้าหมาย (Target)
2564
2565
15

20

ได้รับการบริการ
จาก มข. อย่าง

2566
25

ที่มาของ
ตัวชี้วดั

ผู้รับผิดชอบ

สภาฯ ข้อ
13

- รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

บูรณาการจาก
สาขาวิชาต่าง ๆ (E)
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เสาหลักที่ 2 Ecological : ด้านการรักษาระบบนิเวศ
ดาเนินการให้ระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย
1) มีส ถานที่และอุป กรณ์ทัน สมัย เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ดีและเหมาะสมกับการเรียนรู้ มุ่งสู่ การเป็น
“มหาวิทยาลัยดิจิทัล”
- พัฒนาความทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี (Tech-savvy Work and Living Places)
- พัฒนาสถานที่และสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี (Good Workplace)
- พัฒนาระบบการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตประสิทธิภาพสูง (Highly Effective Internet Connection)
2) มีการดูแลและจัดการให้สภาวะแวดล้อมสวยงาม สะดวก สะอาด ประหยัด ปลอดภัย มุ่งสู่การเป็น
“มหาวิทยาลัยสีเขียว”
- รักษาสิ่งแวดล้อม และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Environment and Energy Friendly)
- ใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า (Responsible Consumption)
3) ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบและการบริหารงานบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- พัฒนาความเป็นนานาชาติ (Internationalization)
- พัฒนาความเป็นเลิศสู่ระดับสากล (World Class)
- พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลโดยอิงสมรรถนะเป็นฐาน (Merit Based HRM)

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)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร (Management Transformation)
เป้าหมายของการที่มหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร
จั ดการ มหาวิ ทยาลั ย จึ ง ควรใช้โ อกาสนี้ปรั บเปลี่ ยนกฎ ระเบี ยบให้ เอื้อ ต่อการขั บเคลื่ อนยุ ทธศาสตร์
(Strategic lead, Regulation follow) กระจายอานาจบริหาร (Centralized policy, Decentralized
operation) ส่งเสริมให้เกิดหน่วยธุรกิจใหม่ๆ (New Business Model) โดยอาศัยความเข้มแข็ง (Strength)
และโอกาส (Opportunity) ของคณะและส่วนงาน เพื่อสร้างความเจริญเติบโต และความมั่นคงทางการ
เงินโดยมีกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ ดังนี้
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 ทบทวนระเบี ย บที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การท างานเพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นกลยุ ท ธ์
(Strategic lead, Regulation follow) ทั้งระเบียบการเงิน การคลัง พัสดุ และการบริหารงานบุคคล
พั ฒ นารู ป แบบการจ้ า งงานใหม่ ๆ ที่ ต อบสนองยุ ท ธศาสตร์ เช่ น การจ้ า งชาวต่ า งประเทศ ผู้ ที่ มี
ความสามารถพิเศษ (Talent) ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในทักษะที่มหาวิทยาลัยต้องการพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 2 กระจายอานาจบริหารจัดการ (Centralized policy, Decentralized operation)
เพื่อให้คณะและส่วนงานสามารถบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการทางานให้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้คณะและส่วนงานใช้ความเข้มแข็ง (Strength) และโอกาส (Opportunity)
ในการสร้างหน่วยธุรกิจใหม่ ๆ (New business model) ทั้งที่สร้างรายได้และการสร้างคุณค่าอย่างอื่น
โดยมีมาตรการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจ
เป้าประสงค์
1. การปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการทางานให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
2. กระจายอานาจการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. ส่งเสริมให้เกิดหน่วยธุรกิจใหม่ขึ้นในมหาวิทยาลัย
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารการเปลี่ยนแปลง
- ด้ า นบุ ค ลากร พั ฒ นาบุ ค ลากรทั้ ง ในส่ ว นกลางและคณะให้ ส ามารถท างานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
- ด้ า นโครงสร้ า งและระบบการท างาน ปรั บ ปรุ ง ระบบและกระบวนการท างานให้ มี
ประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนที่ไม่จาเป็น เพิ่มระบบบริหารจัดการให้เป็นองค์กรแนวราบให้มากขึ้น
- ด้านสิ่งสนับสนุน นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ
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กลยุทธ์/เป้าหมาย
กลยุทธ์ (Strategies)
1. ทบทวนระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการทางาน
เพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ (Strategic Lead,
Regulation Follow)
2. กระจายอานาจบริหารจัดการ (Centralized
policy, Decentralized operation)

เป้าหมาย (Goals)
มหาวิทยาลั ยมีแนวทางการปฏิบัติงานที่เอื้อต่อ
การขับเคลื่อนองค์กร
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธ์อย่าง
มีประสิทธิภาพ

3. ส่งเสริมให้คณะและส่วนงานใช้ความเข้มแข็ง มหาวิทยาลัยมีหน่วยธุรกิจใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น
(Strength) และโอกาส (Opportunity) ในการ
สร้างหน่วยธุรกิจใหม่ๆ (New business model)

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้รับผิดชอบร่วม : รองอธิการฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ
แผนงาน/โครงการ
กลยุทธ์ที่ 1 ทบทวนระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการทางานเพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ (Strategic Lead,
Regulation Follow)
แผนงาน/โครงการ
1. ทบทวน ปรับปรุง กฎระเบียบให้เอื้อ
ต่อการทางานร่วมกับการใช้
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ระบบสนับสนุนให้ครบทุกระบบ

ผลลัพธ์
(Key Result)
ความสาเร็จของ
การดาเนินการ
ตามแผนกลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย (Target)
2563 2564 2565 2566
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
83
86
89
91
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ที่มาของ
ตัวชี้วดั
ใหม่

ผู้รับผิดชอบ
- รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร
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กลยุทธ์ที่ 2 กระจายอานาจบริหารจัดการ แต่รวมศูนย์ด้านนโยบายและระบบบริหารจัดการ
(Centralized policy, Decentralized operation))
แผนงาน/โครงการ
1. มอบอานาจการบริหารจัดการให้กับ
ส่วนงานมากขึ้น โดยเชื่อมโยงกับ
ระบบสนับสนุนของมหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์
(Key Result)
ร้อยละของการ
เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ
ทันเวลา
(แผ่นดิน/รายได้)
รอบเวลาของ
การจัดซื้อพัสดุ

ค่าเป้าหมาย(Target)
2563 2564 2565 2566
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
83/ 73 86/ 76 89/ 79 91/ 81

55
วัน

50
วัน

45
วัน

40
วัน

ที่มาของ
ตัวชี้วดั
ใหม่

ใหม่

ผู้รับผิดชอบ
- รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร

- รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้คณะและส่วนงานใช้ความเข้มแข็ง (Strength) และโอกาส (Opportunity) ในการสร้าง
หน่วยธุรกิจใหม่ๆ (New business model)
แผนงาน/โครงการ
1. สร้างกลไกในการสร้างรายได้จาก
รูปแบบธุรกิจใหม่ของมหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์
(Key Result)
รายได้จาก
นวัตกรรม และ
หน่วยธุรกิจ
(ร้อยละเทียบกับ
รายได้
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา)

2. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือกับภาค จานวนหน่วย
ธุรกิจและอุตสาหกรรมในการสร้าง
ธุรกิจใหม่
หน่วยธุรกิจใหม่

ค่าเป้าหมาย(Target)
2563 2564 2565 2566
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
22
24
26
28

20

30

40

50
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ที่มาของ
ตัวชี้วดั
ใหม่

ใหม่

ผู้รับผิดชอบ
- รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร

- รองอธิการบดี
ฝ่ายนวัตกรรม
และวิสาหกิจ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่าทางาน (Best place to work)
ทาให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ทางานที่สนุกและท้าทายสาหรับผู้ที่ต้องการทางานเพื่อสร้างคุณค่า
ให้ กั บ ตนเอง องค์ ก ร และสั ง คม โดยการสร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่พ ร้ อ มส าหรั บ การท างานการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพระบบการจั ดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ และ การจัดการความรู้และการเรียนรู้ขององค์กร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 สร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ พ ร้ อ มส าหรั บ การท างาน (Good Workplace)
ของบุคลากรทุกกลุ่ม โดย 1) จัดหาอุปกรณ์ให้พร้อมสาหรับการทางานโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 2) มีเครื่องมือ ครุภัณฑ์ และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการทางาน
ได้มาตรฐานตามหลักอาชีวอนามัย 3) มีระบบความปลอดภัยในสถานที่ทางาน เช่น ระบบกล้องวงจรปิด
ระบบ Access เข้าพื้นที่ทางาน
กลยุท ธ์ที ่ 2 การเพิ ่ม ประสิท ธิภ าพระบบการจัด การสวัส ดิก ารและสิท ธิป ระโยชน์
โดย 1) การบริหารจัดการสวัสดิการและค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพ 2) การส่งเสริมความก้าวหน้าใน
อาชีพ และ 3) การยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ โดย 1) การพัฒนาศักยภาพ
และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร 2) การพัฒนาและส่งเสริมการสร้างผลงานทางวิชาการ และ 3) การส่งเสริม
ค่านิยมและจิตวิญญาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลยุทธ์ที่ 4 การจัด การความรู้ แ ละการเรียนรู้ ขององค์กร โดย 1) การสร้างเครือข่ายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 2) การจัดการความรู้และค้นหาการปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ และ 3) การขยายผลและใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้อย่างเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
1. พัฒนาสถานที่และสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี (Good Workplace)
2. พัฒนาระบบการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตประสิทธิภาพสูง (Highly Effective Internet Connection)
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารการเปลี่ยนแปลง
- ด้า นโครงสร้ างหน่วยงานและการบริ หารจัดการ มีระบบบารุงรักษาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์
และมีระบบโครงข่ายให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
- ด้านสิ่งสนับสนุน มีแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทางาน ที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์
มีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ มีระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองของบุคลากรผ่านออนไลน์
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กลยุทธ์/เป้าหมาย
กลยุทธ์ (Strategies)
1. การสร้างสภาพแวดล้อมที่พร้อมสาหรับการ
ทางาน (Good Workplace) ของบุคลากร
ทุกกลุ่ม
2. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

เป้าหมาย (Goals)
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสภาพแวดล้อมในสถานที่
ทางานพร้อมสาหรับบุคลากรทุกเพศ ทุกวัย
รวมถึงผู้พิการ
มีระบบการจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่
มีประสิทธิภาพ

3. การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ มีความผูกพันที่ดีกับบุคลากร
4. การจัดการความรู้และการเรียนรู้ขององค์กร

มีระบบการจัดการความรู้และการเรียนรู้ของ
องค์กร

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้รับผิดชอบร่วม : รองอธิการฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล
แผนงาน/โครงการ
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่พร้อมสาหรับการทางาน (Good Workplace) ของบุคลากรทุกกลุ่ม
แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์
(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target)

ที่มาของ

2563

2564

2565

2566

ตัวชี้วดั

1. จัดหาอุปกรณ์ให้พร้อมสาหรับ
การทางานโดยเฉพาะ
คอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
2. มีเครื่องมือ ครุภัณฑ์ และ
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อ
การทางาน ได้มาตรฐานตาม
หลักอาชีวอนามัย
3. มีระบบความปลอดภัยในสถานที่
ทางาน เช่น ระบบกล้องวงจรปิด
ระบบ Access เข้าพื้นที่ทางาน
4. การพัฒนาบุคลากรให้สามารถ

ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและ
บุคลากรด้านการ
จัดการ
สภาพแวดล้อมที่
เอื้ออานวยต่อการ
ทางาน (P/E/S)

ครอบ
คลุม
ร้อยละ
80 ของ
พื้นที่ใช้
งาน

ครอบ
คลุม
ร้อยละ
90 ของ
พื้นที่ใช้
งาน

ครอบ
คลุม
ร้อยละ
95 ของ
พื้นที่ใช้
งาน

ครอบ
คลุม
ร้อยละ
100 ของ
พื้นที่ใช้
งาน

สภาฯ
ข้อ 16

จานวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา

40
คน

40
คน

50
คน

ใหม่

ทางานในสภาพแวดล้อมที่เป็น

30
คน

ดิจิทัล และพัฒนา Digital

สะสมตั้งแต่

Literacy ของบุคลากร

ปี 2562
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กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์
(Key Result)

1. การบริหารจัดการสวัสดิการและ
ค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย (Target)

ที่มาของ

2563

2564

2565

2566

ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

80

81

82

ของบุคลากร

79

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วดั
ใหม่

- รองอธิการบดี
ฝ่ายทรัพยากร

2. การส่งเสริมความก้าวหน้าใน

บุคคล

อาชีพ
3. การยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากร

กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ
แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์
(Key Result)

1. การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีด
ความสามารถของบุคลากร

ร้อยละความผูกพัน
ของบุคลากร

ค่าเป้าหมาย (Target)

ที่มาของ

2563

2564

2565

2566

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

72

74

76

78

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วดั
ใหม่

- รองอธิการบดี
ฝ่ายทรัพยากร

2. การพัฒนาและส่งเสริมการสร้าง

บุคคล

ผลงานทางวิชาการ
3. การส่งเสริมค่านิยมและจิต
วิญญาณของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลยุทธ์ที่ 4 การจัดการความรู้และการเรียนรู้ขององค์กร
แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์
(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target)

ที่มาของ

2563

2564

2565

2566

1. การสร้างเครือข่ายการ

จานวนการใช้

12

14

16

18

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานทั้ง

ประโยชน์จากการ

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

ในและนอกมหาวิทยาลัย

จัดการความรู้

2. การจัดการความรู้และค้นหาการ

(สะสม)

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วดั
ใหม่

- รองอธิการบดี
ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล

ปฏิบัติที่เป็นเลิศ
3. การขยายผลและใช้ประโยชน์
จากองค์ความรู้อย่างเป็นระบบที่มี
ประสิทธิภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ (Great Place to Live)
มุ่งมั่นในการสร้างมหาวิทยาลัยที่มีชีวิตและสุนทรียะ เพื่อให้เป็นสถานที่เหมาะในการใช้ชีวิต
(Great place to live) เป็นทั้งห้องเรียนด้านศิลปะ การแสดงออก ห้องเรียนด้านพฤกษศาสตร์ และความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยสร้างองค์ประกอบให้เกิดขึ้น ดังนี้

กลยุทธ์ ที่ 1 สร้ า งมหาวิทยาลัยสีเ ขียวด้วยนโยบาย 5G โดย 1) Green university
ดาเนินการตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีน
เมตริก (UI Green Metric) 2) Get มุ่งเน้นให้ได้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมจากนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว
นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์ผลที่ได้จากการจัดอันดับ 3) Give นาประโยชน์ที่ได้และเป็นรูปธรรม ตอบแทน
กลับคืนสู่นักศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัย และสังคม 4) Good เกิดสภาพแวดล้อมในการเรียน การทางาน
และการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น 5) Great การดาเนินการวงจรดังที่กล่าวมาข้างต้น จะทาให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทีย่ อดเยี่ยมและเป็นเลิศ ในด้านมหาวิ ทยาลัยที่มีชีวิต และสุนทรียะ ส่งผลให้เกิดความสุขในการเรียนรู้
การทางาน และการอาศัยภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความหลากหลายด้านพฤกษศาสตร์ และสิ่งมีชีวิต ร่วมกับการฟื้นฟูสภาพ
ป่า และพื้นที่เสื่อมโทรม (Biodiversity & forest restoration) เช่น การจัดโซนของพืชพรรณที่หลากหลาย
ให้เป็นเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นพื้นที่สัญลักษณ์ และพื้นที่ที่มีชื่อเสียงในอนาคต เช่น โซนป่าสัก โซน
กาลพฤกษ์ โซนราชพฤกษ์ โซนสมุนไพร เป็นต้น รวมถึงการรักษาป่าภายในมหาวิทยาลัย การพัฒนาพื้นที่
ป่าเสื่อมโทรม เพื่อให้ เป็นแหล่งเรียนรู้เดินป่า และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่
มหาวิทยาลัยได้
กลยุทธ์ที่ 3 สร้า งสุน ทรียภาพให้เ กิดขึ้น ในมหาวิทยาลัย (Aesthetic environment)
โดย 1) จัดให้มีลานกิจกรรมในด้านต่างๆ และให้แต่ละโซนมีจุดเด่นและสิ่งดึงดูดของโซนนั้น เช่น ด้านสังคม
วั ฒ นธรรมและดนตรี พื้ น ถิ่ น ที่ บ ริ เ วณบึ ง สี ฐ าน ด้ า นการออกก าลั ง กายที่ บ ริ เ วณถนนเส้ น หลั ก ของ
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มหาวิทยาลัยและสวนร่มเกล้ากาลพฤกษ์ (สระพลาสติก) ด้านกิจกรรมของนักศึกษาที่บริเวณสวนข้างศูนย์
อาหาร และด้านงานศิลปะของนักศึกษาที่บริเวณลานด้านข้างคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นต้น 2) เพิ่มพื้นที่
ออกกาลังกายให้มากขึ้นและหลากหลายขึ้น การปรับปรุงแสงสว่างบริเวณเส้นทางออกกาลังกายหลักใน
มหาวิทยาลัย รวมทั้งการปรับปรุงสาธารณูปโภคต่างๆ (ทางเท้า หลังคาทางเท้า จุดจอดรถยนต์ และจุดจอด
รถจักรยานยนต์) ให้เอื้อต่อการผนวกการออกกาลังกายเข้ากับการดาเนินกิจกรรมปกติในมหาวิทยาลัย
3) สร้ างบริ เ วณที่จ ะเป็ น สั ญ ลั กษณ์ของมหาวิทยาลั ยในอนาคต โดยบริเ วณดั งกล่ าวจะเน้น เรื่อ งของ
สิ่งแวดล้อม และพฤกษศาสตร์
กลยุทธ์ที่ 4 การจัดการอาคารสถานที่และบ้านพักที่เสื่อมโทรม (Residential renovation)
บางส่วนที่มีลักษณะที่โดดเด่นจะอนุรักษ์ไ ว้โดยการปรับปรุงให้สวยงาม และใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ รับรอง
และการทากิจกรรม บางส่วนต้องรื้อถอน และปรับพื้นที่ใหม่ให้สวยงาม
กลยุทธ์ที่ 5 จัดระบบรั กษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ โดยนาระบบเทคโนโลยีแห่ง
อนาคตมาใช้ (Smart security) โดยมีการจัดโซนเป็นพื้นที่บริการ พื้นที่การศึกษา และพื้นที่อยู่อาศัย
พื้นที่ซึ่งเป็นระบบเปิดใช้ระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทางานใช้ระบบ Access เช่น Keycard access
พื้นที่ปิดใช้ระบบ Access ร่วมกับนาระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ เช่น การใช้ระบบ AI ร่วมกับ
โปรแกรม Image processing, Face detection and Motion tracking, RFID card ซึ่งนามา
ประยุกต์ใช้ในการรักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 6 จัดระบบจราจรใหม่ให้มีการ Zoning โดยพยายามแยกถนนเพื่อการสัญจรหลัก
ออกจากถนนแขนงย่อยที่เข้าสู่พื้นที่การศึก ษา พื้นที่การบริการ โดยเฉพาะพื้นที่เพื่อการพักอาศัย และ
พัฒนาพื้นที่ที่รถไม่สามารถเข้าได้ (Car free zone) เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น และใช้การเดินเท้าเป็น
หลัก โดยพัฒนาเส้นทางการเดินเท้าที่สะดวกปลอดภัยให้ครอบคลุมครบทุกโซน และมีการเชื่อมต่อกัน
อย่างเป็นโครงข่ายที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ ที่ 7 เน้นนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม และผลั กดันให้เกิดการดาเนินการ
ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย เช่น การจัดการขยะโดยลดการใช้ถุงพลาสติก มีการคัดแยกขยะ และนากลับไปใช้ใหม่
ตามความเหมาะสม การอนุรั กษ์พลังงาน เช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ การเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ที่
ประหยัดพลังงาน
กลยุทธ์ที่ 8 สร้างเสถียรภาพระบบสาธารณูปโภค โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อวางระบบการดูแล กากับ
ควบคุม ระบบสาธารณูปโภคหลักของมหาวิทยาลัยให้มีความมั่นคง มีเสถียรภาพ รองรับการเติบโตของ
มหาวิทยาลัย ภายใต้กรอบความคิดในการสร้างความเพียงพอ มั่นคง และยั่งยืน

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาล ัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2566

หน้า 91

เป้าประสงค์
1. รักษาสิ่งแวดล้อม และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Environment and Energy Friendly)
2. ใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า (Responsible Consumption)
3. รักษ์วัฒนธรรมไทย และมีสุนทรียะ (Thai Culture and Aesthetics)
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารการเปลี่ยนแปลง
- ด้านบุคลากร พัฒนาบุคลากร หรือจัดหาที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้เทคโนโลยี
ในการรักษาความปลอดภัยโดยการใช้ระบบ AI ร่วมกับโปรแกรม Image processing, Face detection
and Motion tracking, RFID card
- ด้านโครงสร้างหน่วยงานและการบริหารจัดการ มีหน่วยงานสนับสนุน ที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะ และของเสีย โดยอาศัยคณาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้การควบคุมดูแล
- ด้านสิ่งสนับสนุน ออกนโยบายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกากับดูแลอย่างจริงจัง
ทั้ง หน่ ว ยงานที่ ม าด าเนิ น การในเขตพื้ น ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย บุ ค ลากร และนั ก ศึ ก ษา จั ด สรรงบประมาณ
สนับสนุนกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์/เป้าหมาย
กลยุทธ์ (Strategies)
1. สร้างมหาวิทยาลัยสีเขียวด้วยนโยบาย 5G
(Green campus initiative)

เป้าหมาย (Goals)
เพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยที่มี
ชีวิต และสุนทรียะ ส่งผลให้เกิดความสุขในการ
เรียนรู้ การทางาน และการพักอาศัย
2. สร้างความหลากหลายด้านพฤกษศาสตร์
เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นทั้งแหล่งอนุรักษ์ และ
และสิ่งมีชีวิต ร่วมกับการฟื้นฟูสภาพป่า
แหล่งเรียนรู้ที่สาคัญในด้านความหลากหลายของ
และพื้นที่เสื่อมโทรม (Biodiversity & forest พันธุ์พืช และสิ่งมีชีวิตของอนุภูมิภาค
restoration)
3. การสร้างสุนทรียภาพให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ที่ช่วยให้เกิดความ
(Aesthetic zone)
ผ่อนคลาย มีความสุข และน่าอยู่อาศัย
4. การจัดการอาคารสถานที่และบ้านพักที่เสื่อม เพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบในพื้นที่
โทรม (Residential renovation)
มหาวิทยาลัย
5. จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบด้านระบบรักษาความ
โดยนาระบบเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาใช้
ปลอดภัยที่ทันสมัย
(Smart security)
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กลยุทธ์ (Strategies)
เป้าหมาย (Goals)
6. จัดระบบจราจรใหม่ให้มีการ Zoning
การจราจรภายในมหาวิทยาลัยเป็นระเบียบ
โดยพยายามแยกถนนเพื่อการสัญจรหลักออก มากขึ้น
จากถนนแขนงย่อยเพื่อเข้าถึงพื้นที่การศึกษา
พื้นที่การบริการ
7. เน้นนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นผูน้ าด้านการอนุรักษ์
พลังงาน ลดของเสีย และมีสภาพแวดล้อม
ที่สวยงาม
8. สร้างเสถียรภาพระบบสาธารณูปโภค
สร้างเสถียรภาพด้านระบบสาธารณูปโภคหลักของ
มหาวิทยาลัย ภายใต้กรอบความคิดในการสร้าง
ความเพียงพอ มั่นคง และยั่งยืน
ผู้รับผิดชอบหลัก : รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน/โครงการ
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างมหาวิทยาลัยสีเขียวด้วยนโยบาย 5G (Green campus initiative)
แผนงาน/โครงการ
1. ผลักดันนโยบาย Green
campus ผ่านกระบวนการ 5G
แบบมีส่วนร่วมของบุคลากรและ
นักศึกษา
2. การปรับปรุงและพัฒนาระบบ
กายภาพของมหาวิทยาลัยเพื่อให้
เกิดการอนุรักษ์พลังงาน
3. การศึกษาและพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการระบบโครงสร้าง
พื้นฐานที่สะท้อนถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์
(Key Result)
ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักศึกษา และ
บุคลากรต่อจัดการ
สภาพแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัย (P/E/S)

2563
ร้อยละ
65

ค่าเป้าหมาย (Target)
2564
2565
ร้อยละ
ร้อยละ
70
75

2566
ร้อยละ
80
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พื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อม
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กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความหลากหลายด้านพฤกษศาสตร์ และสิ่งมีชีวิต ร่วมกับการฟื้นฟูสภาพป่า และพื้นที่
เสื่อมโทรม (Biodiversity & forest restoration)
แผนงาน/โครงการ
1. สร้างพื้นที่สีเขียวที่มีความ
หลากหลายของพืชพรรณ
โดยออกแบบกระจายให้ทวั่ ทั้ง
มหาวิทยาลัย
2. ปรับปรุงพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้
เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลาย
ของพรรณพืช

ผลลัพธ์
(Key Result)
พื้นที่สีเขียว และ
สวนสาธารณะ
ที่สามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกันทั้ง
ทางด้านสันทนาการ
กีฬา อุทยานการ
เรียนรู้และการเรียนรู้
ทางธรรมชาติ
ศิลปวัฒนธรรม

2563
ร้อยละ
53

ค่าเป้าหมาย (Target)
2564
2565
ร้อยละ
ร้อยละ
56
59

2566
ร้อยละ
61

ที่มาของ
ตัวชี้วดั
สภาฯ
ข้อ 19

ผู้รับผิดชอบ
- รองอธิการบดี
ฝ่ายโครงสร้าง
พื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างสุนทรียภาพให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย (Aesthetic zone)
แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์
(Key Result)
1. จัดให้มีลานกิจกรรมในด้านต่างๆ พื้นที่สีเขียว และ
2. เพิ่มพื้นที่ออกกาลังกายให้มาก
สวนสาธารณะที่
และหลากหลายขึ้น
สามารถใช้ประโยชน์
3. สร้างบริเวณที่จะเป็นสัญลักษณ์ ร่วมกันทั้งทางด้าน
ของมหาวิทยาลัย
สันทนาการ กีฬา
4. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่ง อุทยานการเรียนรู้
อานวยความสะดวกทุกรูปแบบ และการเรียนรู้ทาง
ให้มีความเหมาะสมและสามารถ ธรรมชาติ
สร้างแรงจูงใจในการประกอบ
ศิลปวัฒนธรรม(E)
กิจกรรมและปฏิบัติงานได้
5. การปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ จานวนอาคารสถานที่
เหมาะสมสาหรับคนทุกกลุ่ม
ที่ได้รับการปรับปรุง
(Universal Design)
แต่ละปี

2563
ร้อยละ
53

3
แห่ง

ค่าเป้าหมาย (Target)
2564
2565
ร้อยละ
ร้อยละ
56
59

4
แห่ง

5
แห่ง

2566
ร้อยละ
61

6
แห่ง
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ที่มาของ
ตัวชี้วดั
สภาฯ
ข้อ 19

ผู้รับผิดชอบ
- รองอธิการบดี
ฝ่ายโครงสร้าง
พื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อม

ใหม่
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กลยุทธ์ที่ 4 การจัดการอาคารสถานที่และบ้านพักที่เสื่อมโทรม (Residential renovation)
แผนงาน/โครงการ
1. ปรับปรุงอาคารสถานที่ และ
ที่พักอาศัยที่เสื่อมโทรม
2. การปรับปรุงด้านที่พักอาศัย
และสาธารณูปโภคให้แก่
บุคลากร นักศึกษา ได้อย่าง
เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
3. การปรับปรุงป้ายบอกสถานที่
ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้มี
ลักษณะเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย
4. การวิเคราะห์ และการบูรณาการ
การใช้ประโยชน์อาคารสถานที่
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

ผลลัพธ์
(Key Result)
ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและ
บุคลากรต่อจัดการ
สภาพแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัย (P/E/S)

2563
ร้อยละ
65

ค่าเป้าหมาย(Target)
2564
2565
ร้อยละ
ร้อยละ
70
75

2566
ร้อยละ
80

ที่มาของ
ตัวชี้วดั
สภาฯ
ข้อ 16

ผู้รับผิดชอบ
- รองอธิการบดี
ฝ่ายโครงสร้าง
พื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 5 จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ โดยนาระบบเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาใช้
(Smart security)
แผนงาน/โครงการ
1. วางระบบรักษาความปลอดภัย
โดยการนาเทคโนโลยีมาใช้ เช่น
การใช้กล้องวงจรปิด และใช้
โปรแกรมติดตามตัวผูก้ ระทาผิด
ให้ครบทุกพื้นที่เสี่ยงและการ
ติดตั้งระบบบันทึกการเข้าออก
มหาวิทยาลัยแบบอัตโนมัติโดย
ใช้เทคโนโลยี image
processing

ผลลัพธ์
(Key Result)
จานวนอุบัติการณ์
กรณีของการถูก
โจรกรรมลดลง
เหลือ 0

2563
<3

ค่าเป้าหมาย (Target)
2564
2565
<1
0

2566
0
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ที่มาของ
ตัวชี้วดั
ใหม่

ผู้รับผิดชอบ
- รองอธิการบดี
ฝ่ายโครงสร้าง
พื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อม
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กลยุทธ์ที่ 6 จัดระบบจราจรใหม่ให้มีการ Zoning โดยพยายามแยกถนนเพื่อการสัญจรหลักออกจากถนน
แขนงย่อยที่เข้าสู่พื้นที่การศึกษา พื้นที่การบริการ
แผนงาน/โครงการ
1. การศึกษา และปรับปรุงระบบ
จราจร และสถานที่จอดรถร่วม
ของบุคลากรและนักศึกษา
2. การศึกษา และพัฒนาระบบ
การจราจรภายในพื้นที่เขต
การศึกษา และการกาหนดพื้นที่
ที่รถไม่สามารถเข้าได้ (Car free
zone)
3. การพัฒนาด้านกายภาพของ
พื้นที่ระหว่างอาคารในเขตพื้นที่
การศึกษา ให้มีความต่อเนื่อง
และเหมาะสมต่อการเดินเท้า
หรือการใช้จักรยาน

ผลลัพธ์
(Key Result)
ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและ
บุคลากรต่อการจัดการ
สภาพแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัย (P/E/S)

2563
ร้อยละ
65

ค่าเป้าหมาย (Target)
2564
2565
ร้อยละ
ร้อยละ
70
75

2566
ร้อยละ
80

ที่มาของ
ตัวชี้วดั
สภาฯ
ข้อ 16

ผู้รับผิดชอบ
- รองอธิการบดี
ฝ่ายโครงสร้าง
พื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 7 เน้นนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม และผลักดันให้เกิดการดาเนินการทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
แผนงาน/โครงการ
1. การอนุรักษ์พลังงานโดยการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์และอุปกรณ์
ประหยัดพลังงาน พร้อมติดตั้ง
ระบบอุปกรณ์ติดตามการใช้
พลังงานแบบเรียลไทม์

ผลลัพธ์
(Key Result)
ปริมาณไฟฟ้าที่
ประหยัดได้จาก
โครงการอนุรักษ์
พลังงานเพิ่มขึ้นเทียบ
กับการใช้พลังงาน
ของปีที่ผ่านมา (E)

2. การจัดการขยะ ลดการใช้
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
พลาสติกทุกประเภท การคัดแยก ในมหาวิทยาลัยในแต่
ขยะและการนากลับมาใช้ใหม่
ละวันได้รับการ
จัดการทั้งหมด และ
ของเสียที่นากลับมา
ใช้ใหม่ (E)

2563
ลดลง
ร้อยละ 2

ร้อยละ
37

ค่าเป้าหมาย (Target)
2564
2565
ลดลง
ลดลง
ร้อยละ 3 ร้อยละ 4

ร้อยละ
39

ร้อยละ
41

2566
ลดลง
ร้อยละ 5

ที่มาของ
ตัวชี้วดั
สภาฯ
ข้อ 17

ร้อยละ
43

สภาฯ
ข้อ 18
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กลยุทธ์ที่ 8 สร้างเสถียรภาพระบบสาธารณูปโภค
แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์
(Key Result)

1. สร้างมาตรการในการลดเหตุ
ไฟฟ้าลัดวงจร

2. ส่งเสริมการลดการใช้น้าดิบ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ที่มาของ

2563

2564

2565

2566

จานวนครั้งของการ

50

45

40

35

เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร

ครั้ง

ครั้ง

ครั้ง

ครั้ง

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วดั

ใหม่

- รองอธิการบดี
ฝ่ายโครงสร้าง

จากสัตว์และปัจจัย

พื้นฐานและ

ทางธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม

ร้อยละของปริมาณน้า

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

และน้าประปาในกิจกรรมของ

ที่ผ่านการบาบัดแล้ว

60

70

75

80

มหาวิทยาลัย

มาใช้ประโยชน์

ใหม่

- รองอธิการบดี
ฝ่ายโครงสร้าง
พื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation)
ในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต
ทุกด้าน (Digital disruption) แม้กระทั่งการศึกษา มหาวิทยาลัยจะต้องพัฒนาหน่วยงาน หรือกลไกในการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อพัฒนากระบวนการทางาน และการสร้างผลงานผ่านระบบดิจิทัล
ขับเคลื่ อนขนานไปกับพันธกิจหลั กของมหาวิ ทยาลั ย ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจั ย และการบริการ
วิชาการ โดยอาศัยสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ อุทยานวิทยาศาสตร์ และศูนย์พัฒนานวัตกรรม ยกระดับเป็น
ICT Research Center ซึ่งอาศัยสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยที่มีองค์ความรู้หลากหลายสาขาวิชาที่สามารถ
บูรณาการให้เกิดองค์ความรู้แบบสหสาขา โดยสร้างกลไกดังกล่าวผ่านกลยุทธ์ 3 อย่าง คือ

กลยุ ท ธ์ ที่ 1 การพั ฒ นาและวิ จั ย เชิ ง ลึ ก ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยเฉพาะด้ า น AI,
Machine learning, Big data Analytic, Digital Marketing ฯลฯ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในการต่อยอด
ด้า นการเรีย นการสอน การบริก ารวิช าการ และพัฒ นานวัต กรรม เพื่อ นาไปใช้ป ระโยชน์แ ก่สัง คม
และประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 2 การบ่มเพาะภายในเพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางดิจิทัล จากองค์ค วามรู้
หน่วยงาน และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย (Internal Startup) ทั้งจากอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
และผลักดันให้เกิด New business model ภายใต้การส่งเสริมของมหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถเติบโต
และประสบความสาเร็จได้
กลยุทธ์ที่ 3 การประสานกับหน่วยงานภายนอก (Cooperative Venture) ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านดิจิทัล รองรับการทางาน การใช้ชีวิตประจาวัน และการทาธุรกิจ
ในรูปแบบของการร่วมโครงการ การร่วมทุน หรือมหาวิทยาลัยลงทุนเอง
กลยุ ท ธ์ ที่ 4 การพั ฒ นาระบบการท างานและการเรี ย นรู้ ด้ ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ให้
กระบวนการทางานในมหาวิทยาลั ย เป็นการทางานที่มีประสิ ทธิภ าพ และประสิ ทธิผ ลสู ง รองรับการ
เปลี่ยนแปลงจากสังคมภายนอกได้เป็นอย่างดี
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เป้าประสงค์
1. พัฒ นาโครงสร้ า งพื้น ฐานด้ านดิ จิทั ล ให้ พร้ อมต่ อ การใช้ งานทั้ง โปรแกรม และโครงข่า ย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Highly effective internet connection)
2. พัฒนาความทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี (Tech-savvy Work and Living Places)
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารการเปลี่ยนแปลง
- ด้านบุคลากร ต้องมีการสร้างบุคลากรที่มีองค์ความรู้ด้าน Digital technology ที่ลงลึกใน
ระดับ ที่ส ามารถทาวิจัย และพัฒ นาออกมาเป็น นวัต กรรมที่ส ามารถใช้ง านได้ โดยอาจต้อ งส่ง ไป
ศึกษา หรือสร้างเครือข่ายเพิ่มเติม ร่วมกับการดึงตัว (Head hunt) จากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญสูง
เพื่อมาร่วมพัฒนาในยุคเริ่มต้น
- ด้ า นโครงสร้ า งหน่ว ยงานและการบริ ห ารจั ดการ ต้องมีการยกระดับส านั กเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็น ICT Research Center และร่วมมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์ และศูนย์นวัตกรรม เพื่อ
พัฒนานวัตกรรมด้าน Digital technology ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และภาคธุรกิจ
- ด้านสิ่งสนับสนุน ต้องมีการปรับระเบียบ และกลไกที่ส่งเสริมให้เกิด Start up ใหม่ๆ รวมถึง
Spin-off company ในหลายรูปแบบทั้งรูปแบบที่อยู่ภายใต้มหาวิทยาลัย แบบการร่วมทุน หรือแบบ
เติบโตด้วยตัวเอง
กลยุทธ์/เป้าหมาย
กลยุทธ์ (Strategies)
1. การพัฒนาและวิจัยเชิงลึกด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. การบ่มเพาะภายในเพื่อส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรมทางดิจิทัล
3. การประสานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้าง
นวัตกรรมด้านดิจิทัล
4. การพัฒนาระบบการทางานและการเรียนรู้
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

เป้าหมาย (Goals)
มหาวิทยาลัยมีกลไกในการพัฒนาองค์ความรู้
เชิงลึกด้าน Digital technology ที่หลากหลาย
และสามารถนาไปสร้างนวัตกรรมได้
มหาวิทยาลัยมี New business model ใหม่ด้าน
Digital technology ที่เกิดจากบุคลากรภายใน
รวมทั้งนักศึกษา
เกิดนวัตกรรมด้าน Digital technology ที่มา
จากความต้องการของภาครัฐ สังคม และ
ภาคเอกชน ที่มีการนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
มีการพัฒนาระบบงานและกระบวนการทางาน
ใหม่ โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิยาลัยดิจิทัล
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แผนงาน/โครงการ
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาและวิจัยเชิงลึกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนงาน/โครงการ
1. ยกระดับสานักเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็น ICT
Research center

ผลลัพธ์
(Key Result)
จานวนผลงานวิจัย
ด้าน Digital
technology ต่อปี

ค่าเป้าหมาย (Target)
2563 2564 2565 2566
10
20
25
30
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

ที่มาของ
ตัวชี้วดั
ใหม่

ผู้รับผิดชอบ
- รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนา
มหาวิทยาลัย
ดิจิทัล

กลยุทธ์ที่ 2 การบ่มเพาะภายในเพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางดิจิทัล
แผนงาน/โครงการ
1. การบ่มเพาะภายใน เพื่อให้เกิด
Internal Startup จากนักวิจยั
บุคลากร และนักศึกษา

ผลลัพธ์
(Key Result)
จานวน Startup
ที่เกิดขึ้นใหม่ใน
แต่ละปี

ค่าเป้าหมาย (Target)
2563 2564 2565 2566
8
10
15
20
ราย
ราย
ราย
ราย

ที่มาของ
ตัวชี้วดั
ใหม่

ผู้รับผิดชอบ
- รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนา
มหาวิทยาลัย
ดิจิทัล

กลยุทธ์ที่ 3 การประสานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านดิจิทัล
แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์
(Key Result)
1. สร้างความร่วมมือกับภาครัฐและ จานวนโครงการ ICT
เอกชนในการพัฒนานวัตกรรม
solutions ที่มีความ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมมือระหว่าง
(Partnership in Social &
มหาวิทยาลัยกับ
business ICT solutions)
หน่วยงานภายนอก

ค่าเป้าหมาย (Target)
2563 2564 2565 2566
15
20
25
30
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
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ที่มาของ
ตัวชี้วดั
ใหม่

ผู้รับผิดชอบ
- รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนา
มหาวิทยาลัย
ดิจิทัล
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กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการทางานและการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์
(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target)

ที่มาของ
ตัวชี้วดั

ผู้รับผิดชอบ

2563

2564

2565

2566

1. พัฒนาระบบงานแบบไร้กระดาษ จานวนงานสะสมที่
ในกระบวนการทางานทางธุรการ ได้รับการพัฒนาใหม่
การเรียนการสอน
หรือปรับปรุง

10
งาน

20
งาน

30
งาน

40
งาน

ใหม่

- รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนา
มหาวิทยาลัย
ดิจิทัล

2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ จานวนระบบที่ได้รับ
บริหารจัดการ เช่น ระบบบัญชี การพัฒนาสะสม
ระบบการเงิน ระบบการพัสดุ
ระบบบุคลากร และระบบการจัด
การศึกษา ที่เชื่อมโยงระบบ
ข้อมูลถึงกันและใช้งานร่วมกันได้
ทั้งหมด

2
ระบบ

3
ระบบ

4
ระบบ

5
ระบบ

ใหม่

- รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนา
มหาวิทยาลัย
ดิจิทัล

3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อวางแผนการตลาด เช่น การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต การรับเข้า
นักศึกษาและบุคลากร ศิษย์เก่า
สัมพันธ์ เป็นต้น

เพิ่มสัดส่วนนักศึกษา
ใหม่นอกภูมภิ าค
เทียบกับปี 2561

ร้อยละ
2

ร้อยละ
3

ร้อยละ
4

ร้อยละ
5

ใหม่

- รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนา
มหาวิทยาลัย
ดิจิทัล

จานวนผู้เรียนใน
ระบบเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (เพิ่มขึ้น)

ร้อยละ
5

ร้อยละ
10

ร้อยละ
15

ร้อยละ
20

จานวนรายวิชาหรือ
หลักสูตรออนไลน์

2
3
4
5
รายวิชา/ รายวิชา/ รายวิชา/ รายวิชา/
หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร

ใหม่

- รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนา
มหาวิทยาลัย
ดิจิทัล

4. พัฒนาหลักสูตรออนไลน์เพื่อ
ตอบสนองการเรียนรู้ทุกช่วงวัย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ (Internationalization)
การนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นนานาชาติเป็นสิ่งที่จะช่ว ยให้มหาวิทยาลัยสามารถ
พัฒนาทั้งด้านการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการ ให้มีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด รวมทั้งจะ
ช่วยให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่รู้จักในสังคมนานาชาติซึ่งจะส่งผลดีต่อการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย
(World University Ranking) การวางแผนการสร้างความร่วมมือกับนานาชาติจะแบ่งออกเป็น 3 ด้าน
(Triagpartnership scheme) คือ 1) การจับมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศ (Local connection) เพื่อทา
โครงการร่วมกันในการสร้างความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ 2) การสร้างความร่วมมือกับสถาบันใน
ภูมิภาคอาเซียน (Regional networking) 3) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่อยู่ใน World ranking 400 อันดับ
แรกของโลก โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุท ธ์ที่ 1 การสร้า งเครือ ข่า ยความร่ว มมือ กับ สถาบัน ในต่า งประเทศ เพื่อ ยกระดับ
ด้านการศึกษา วิจัย และบริการ (International networking)
กลยุทธ์ที่ 2 การดาเนินการเพื่อการจัดอันดับ World University Ranking ที่สูงขึ้น
กลยุท ธ์ที่ 3 สร้า งความร่ว มมือ และการพัฒ นาร่ว มกัน กับ ประเทศในภูมิภ าคอาเซีย น
ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงการร่วมสร้างนวัตกรรม
กลยุ ท ธ์ ที่ 4 สร้ า งความเป็ น นานาชาติ ทั้ ง ด้ า นอาจารย์ บุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษา และ
สภาพแวดล้อม (International environment)
เป้าประสงค์
1) สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ (World Class)
2) พัฒนาความเป็นนานาชาติ (Internationalization)
กลยุทธ์/เป้าหมาย
กลยุทธ์(Strategies)
1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันใน
ต่างประเทศเพื่อยกระดับด้านการศึกษา วิจัย
และบริการ (International networking)
2. เพื่อการจัดอันดับ World University
Ranking ที่สูงขึ้น

เป้าหมาย (Goals)
มีเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติ
สาหรับพันธกิจทุกด้านของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถูกจัดเป็น 1 ใน 600
ของมหาวิทยาลัยระดับโลกในปี 2025
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กลยุทธ์(Strategies)
3. สร้างความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกับ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ทั้งด้านการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึง
การร่วมสร้างนวัตกรรม
4. สร้างความเป็นนานาชาติทั้งด้านบุคลากร
นักศึกษา และสภาพแวดล้อม (International
environment)

เป้าหมาย (Goals)
มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการของ
ภูมิภาคอาเซียน

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีบรรยากาศของความ
เป็นนานาชาติ

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
ผู้รับผิดชอบร่วม : รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
แผนงาน/โครงการ
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศเพื่อยกระดับด้านการศึกษา วิจัย
และบริการ (International networking)
แผนงาน/โครงการ

1. สร้างความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยทีอ่ ยู่ในอันดับ 1
ใน 400 ของโลกเพื่อยกระดับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(Strategic MOU)

ผลลัพธ์
(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target)
2563

2564

2565

ที่มาของ
2566

จานวนกิจกรรม/
40
45
50
55
โครงการที่ดาเนินการ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/
ตาม MOU กับ
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม
มหาวิทยาลัยทีอ่ ยู่ใน
อันดับ 1 ใน 400
ของโลก
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ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วดั
ใหม่

- รองอธิการบดีฝ่าย
การต่างประเทศ
- รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ
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กลยุทธ์ที่ 2 การดาเนินการเพื่อการจัดอันดับ World University Ranking ที่สูงขึ้น
แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์
(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target)
2563

2564

2565

ที่มาของ
2566

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วดั

1. เพิ่มคะแนนการสารวจ
(Survey data) ของสถาบัน
จัดอันดับ

ผลการประเมินใน
อันดับ 6 อันดับ 5 อันดับ 5 อันดับ 4
การจัดอันดับ
ของ
ของ
ของ
ของ
มหาวิทยาลัยในระดับ ประเทศ ประเทศ ประเทศ ประเทศ
นานาชาติ
165 ของ 160 ของ 160 ของ 155ของ
ระดับประเทศ เอเชีย
เอเชีย
เอเชีย
เอเชีย
เอเชีย
และระดับโลก โยการ และ 800- และ 700- และ 700- และ 700จัดอันดับของ THE
1,000
800 ของ 800 ของ 800 ของ
และ QS Ranking
ของโลก โลก โดย โลก โดย โลก โดย
(P/E)
โดยการ
การจัด
การจัด
การจัด
จัดอันดับ
อันดับ
อันดับ
อันดับ
QS
QS
QS
QS
Ranking Ranking Ranking Ranking

สภาฯ
ข้อ 6

-รองอธิการบดี
ฝ่ายการศึกษา
-รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
-รองอธิการบดี
ฝ่ายการ
ต่างประเทศ

2. เพิ่มศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยโดยการ
ยกระดับงานวิจัยที่มีความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ระดับโลก เพื่อยกระดับการ
อ้างอิง (Citation)

จานวนสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยที่ได้รับ
การจัดอันดับของ
THE และ QS
Ranking (P/E)

สภาฯ
ข้อ 7

-รองอธิการบดี
ฝ่ายการศึกษา
-รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
-รองอธิการบดี
ฝ่ายการ
ต่างประเทศ

1
สาขาวิชา

2
สาขาวิชา

3
สาขาวิชา

4
สาขาวิชา

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกันกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ทั้งด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงการร่วมสร้างนวัตกรรม
แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์
(Key Result)
1. สร้างความร่วมมือและการ ร้อยละของจานวน
พัฒนาร่วมกันกับภูมภิ าค
นักศึกษาต่างชาติ
อาเซียนและมหาวิทยาลัยใน แบบ Degree (Fullต่างประเทศ โดยเน้น
time) ทั้งระดับ ป.ตรี
มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับโลก และระดับ
และมหาวิทยาลัยใน
บัณฑิตศึกษา ที่
ประเทศใกล้เคียง
เพิ่มขึ้นจากปี 2561
(E)

2563
ร้อยละ
5

ค่าเป้าหมาย (Target)
2564
2565
ร้อยละ
ร้อยละ
7.5
10

2566
ร้อยละ
12.5
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ที่มาของ
ตัวชี้วดั
สภาฯ
ข้อ 5

ผู้รับผิดชอบ
-รองอธิการบดี
ฝ่ายการ
ต่างประเทศ
-รองอธิการบดี
ฝ่ายการศึกษา
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กลยุทธ์ที่ 4 สร้างความเป็นนานาชาติทั้งด้านบุคลากร นักศึกษา และสภาพแวดล้อม (Environment)
แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์
(Key Result)
1. สนับสนุนทุนการแลกเปลี่ยน ร้อยละของจานวน
นักศึกษา ทั้งส่วนทีอ่ อกไป นักศึกษาต่างชาติ
ศึกษาต่อ และส่วนที่เข้ามา แบบ non-degree
ศึกษาต่อใน
ทั้ง Outbound และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Inbound ระดับ
(Outbound & Inbound ป.ตรี และระดับ
exchange fund)
บัณฑิตศึกษา ที่
เพิ่มขึ้นจาก ปี 2561
(E)

2563
ร้อยละ
10

ค่าเป้าหมาย(Target)
2564
2565
ร้อยละ
ร้อยละ
15
20

2566
ร้อยละ
25
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ที่มาของ
ตัวชี้วดั
สภาฯ
ข้อ 5

ผู้รับผิดชอบ
-รองอธิการบดี
ฝ่ายการ
ต่างประเทศ
-รองอธิการบดี
ฝ่ายการศึกษา
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เสาหลักที่ 3 Spiritual : ด้านการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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)

ประกอบด้วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 11 เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนา (Collaboration/Coordination Projects)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ เป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัยสามารถออกข้อบังคับและ
ระเบียบ เพื่อประสิทธิภาพของการทางาน ขณะเดียวกันการวางระบบบริหารจัดการที่ยึดมั่นในคุณธรรม
ศีลธรรม และจริยธรรม ด้วยหลักการและวิธีการที่เปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรม โดยการบริหารด้วยหลั ก
ธรรมาภิบาล จะทาให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันที่สังคมให้การยอมรับและเชื่อถือ และก่อให้เกิดสันติสุข
ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 วางระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้เกิดทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
(Good Governance for all Units) โดยยึดหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) คือ หลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ซึ่งต้องถ่ายทอดและ
นาไปใช้กับทุกหน่วยงาน ผ่านการเซ็นคารับรองปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ศูนย์ สถาบัน สานัก และ
ติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง
เป้าประสงค์
1. บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล และสร้างสันติสุข (Good Governance and Peace)
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารการเปลี่ยนแปลง
- ด้านบุคลากร ส่งเสริมค่านิยมด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบให้กับบุคลากรทุกระดับ
- ด้านโครงสร้างหน่วยงานและการบริหารจัดการ ถ่ายทอดตัวชี้วัดด้านธรรมาภิบาลโดยใช้
หลั กการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่ว ยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment: ITA) ลงสู่หน่วยงาน และมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง
- ด้านสิ่งสนับสนุน ส่งเสริมค่านิยม 10 ประการ ด้านธรรมาภิบาล
กลยุทธ์/เป้าหมาย
กลยุทธ์ (Strategies)
เป้าหมาย (Goals)
1. วางระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดเผย โปร่งใส
ให้เกิดทั่วทั้งมหาวิทยาลัย (Good Governance และเป็นธรรม
for all Units)
ผู้รับผิดชอบหลัก : อธิการบดี
ผู้รับผิดชอบร่วม : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
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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

ผลลัพธ์
(Key Result)
ผลการประเมิน
คุณลักษณะของ
อธิการบดี (มีความ
โปร่งใส พร้อมรับการ
ตรวจสอบ) (S)

ผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
: ITA โดยสานักงาน
ป.ป.ช. (S)

2563
ระดับ
4.05

ค่าเป้าหมาย(Target)
2564
2565
ระดับ
ระดับ
4.10
4.15

2566
ระดับ
4.20

ที่มาของ
ตัวชี้วดั
สภาฯ
ข้อ 21

ร้อยละ
87

ร้อยละ
88

ร้อยละ
90

สภาฯ
ข้อ 22

ร้อยละ
89
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ผู้รับผิดชอบ
- อธิการบดี
- รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร

- อธิการบดี
- รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 11 เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
(Collaboration/Coordination Projects)
ยุ ทธศาสตร์ นี้ มุ่ง ตอกย้ าความส าคัญของการร่ ว มแรงร่ว มใจของชาวมหาวิ ทยาลั ย ขอนแก่ น
ปลูกฝังและยกระดับจิตสานึกในการมุ่งประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้ง (KKU First) โดยการจัดทา
โครงการขนาดใหญ่ (Flag ship projects) ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือคณะและส่วนงานที่จะทางานเพื่อ
สร้างความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย และก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งด้านการจัดการศึกษา การทางาน
วิจัย และการบริการวิชาการ และเป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษาแต่ละคณะ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1) โครงการศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ (Medical hub) เป็นโครงการหลักสาหรับคณะในกลุ่ม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิค
การแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ นอกจากนี้ ยังสามารถ
เป็ น ที่ให้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส าขาเคมีและคอมพิว เตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มาร่ว มพัฒ นา
นวัตกรรมทางการแพทย์และการดูแลผู้สูงอายุได้อีกด้วย 2) โครงการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart farming)
เป็นโครงการหลักสาหรับกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของทั้งคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมเกษตร และวิศวกรรมไฟฟ้า และคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 3) โครงการ
ศิล ปวั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ และชุม ชนสั ม พัน ธ์ เป็ นโครงการหลั ก ส าหรั บ ทุ ก คณะในกลุ่ ม
สังคมศาสตร์ที่จะมาใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative economy)
และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

โครงการที่ 1 ศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ (Medical hub) เป็นโครงการหลักสาหรับ
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อสร้างศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ที่มีขนาดใหญ่ และทันสมัยที่สุดใน
เอเชีย เน้น การใช้ป ระโยชน์ เพื่อการบริการ การวิจัย การจัดการศึกษา ของคณะในศูนย์วิทยาศาสตร์
สุขภาพทุกคณะ นอกจากนี้ยังสามารถร่วมกับคณะอื่น ๆ นอกศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ เพื่อการพัฒ นานวัตกรรมด้านการแพทย์ (Innovation
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healthcare center) และร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาด้านอาหารปลอดภัย
และอาหารสุขภาพสาหรับโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้อีกด้วย

โครงการที่ 2 โครงการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart farming) เป็นโครงการหลักสาหรับกลุ่ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะได้ประโยชน์จากการวิจัย ค้นคว้า และสร้างฟาร์มสมัยใหม่ จะเป็นทั้งที่
ร่วมกันทางาน และสถานที่ฝึ กงาน ของทั้งคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
เกษตร และวิศวกรรมไฟฟ้า และคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ซึ่งสามารถพัฒนาไปเป็น
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ผลิตอาหารให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ
เอกชนภายนอกเพื่อก่อให้เกิดธุรกิจของเอกชน และเป็นเครือข่ายการผลิตอาหารสาหรับโรงพยาบาล

โครงการที่ 3 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และชุมชนสัมพันธ์ เป็นโครงการหลัก
สาหรับกลุ่มสังคมศาสตร์ที่มุ่งเป้าในการเป็นศูนย์กลางของประเทศในลุ่มน้าโขงทางด้านการศิลปวัฒนธรรม
และชุมชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยการเรียนรู้และสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ลุ่มน้าโขง ประกอบด้วย การวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมการเรียนการสอนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาล ัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2566

หน้า 110

และการสร้างสรรค์ศิลปกรรมและการออกแบบ โดยมีแผนงานหลักที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ คือ 1) พัฒนา
พื้นที่ที่เน้นการสร้างสรรค์ศิลปะและการออกแบบระดับชาติในลุ่มน้าโขง (Creative Space) โดยพัฒนา
พื้นทีบ่ ึงสีฐาน 2 ฝั่ง ให้เป็นพื้นที่สาหรับจัดงานด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น งานบุญ
สมมา บูชาน้า (ลอยกระทง) งานบุญฮดสรง (สงกรานต์) งานดนตรี การแสดง วรรณกรรม ภาพยนตร์
โดยทุกกิจกรรมจะเชิญประเทศในลุ่มน้าโขงเข้าร่วม 2) ชุมชนสัมพันธ์ รอบรั้วมหาวิทยาลัย โดยการเข้า
ร่ ว มกิจ กรรมศิล ปวัฒ นธรรมที่ชุมชนรอบรั้ ว มหาวิท ยาลั ยจัด ขึ้น และเชิญชุม ชนเข้า ร่ว มกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย 3) การสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative economy) โดยใช้ความรู้และนวัตกรรมในเชิง
สร้างสรรค์ของบุคลากร เพื่อสร้างสินค้า งานประดิษฐ์และงานบริการให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นการเชื่อมโยง
กับการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้จากชุมชน (Social lab) และพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

เป้าประสงค์
1. เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความร่วมมือ ร่วมแรงและร่วมใจ (Collaboration/Coordination)
กลยุทธ์/เป้าหมาย
กลยุทธ์ (Strategies)
เป้าหมาย (Goals)
1. จัดทาโครงการขนาดใหญ่ร่วมกันระหว่าง
มีความร่วมมือในการทาโครงการขนาดใหญ่เพื่อ
คณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ พัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกัน
และเทคโนโลยี และกลุ่มสังคมศาสตร์
ผู้รับผิดชอบหลัก : รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบร่วม : รองอธิการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และรองอธิการฝ่ายบริหาร
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แผนงาน/โครงการ
กลยุทธ์ที่ 1 จัดทาโครงการขนาดใหญ่ร่วมกันระหว่างคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และกลุ่มสังคมศาสตร์
แผนงาน/โครงการ
1. โครงการศูนย์กลางบริการทาง
การแพทย์ (Medical hub)
2. โครงการฟาร์มอัจฉริยะ
(Smart farming)
3. โครงการศิลปวัฒนธรรม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ
ชุมชนสัมพันธ์

ผลลัพธ์
(Key Result)
จานวนกิจกรรมการ

ค่าเป้าหมาย (Target)
2562 2563 2564 2565
5
10
15
20

เรียนการสอน

กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม

การทางานวิจัย
และการบริการ
วิชาการร่วมกันจาก
ทั้ง 3 โครงการ
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ที่มาของ
ตัวชี้วดั
ใหม่

ผู้รับผิดชอบ
- รองอธิการบดี
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
และชุมชนสัมพันธ์
- รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
- รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร
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8. กรอบวงเงินงบประมาณที่ใช้ในแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562 - 2566
ประเด็นยุทธศาสตร์
People : ดาเนินการให้ ประชาคม หรือ ผู้มีส่วน
ได้เสียของมหาวิทยาลัย
S1 : ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา
S2 : ปรับเปลี่ยนการทางานวิจัย
S3 : ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
S4 : การปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ
Ecological : ดาเนินการให้ระบบนิเวศของ
มหาวิทยาลัย
S5 : ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร
S6 : สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่าทางาน
S7 : สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่
S8 : ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล
S9 : การนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ
Spiritual : ดาเนินการปลูกฝังจิตวิญญาณความ
เป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
S10 : การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
S11 : เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
รวมงบประมาณทั้งหมด

2562
10,166,641,960

2563
10,674,974,000

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
11,208,722,900

2,279,249,820
1,639,312,840
6,030,099,940
217,979,360
3,810,924,340

2,393,212,300
1,721,278,500
6,331,604,900
228,878,300
3,991,470,500

2,512,872,900
1,807,342,400
6,648,185,100
240,322,200
4,191,044,100

2,638,516,500
1,897,709,500
6,980,594,400
252,338,300
4,400,596,300

2,770,442,300
1,992,595,000
7,329,624,100
264,955,200
4,620,626,200

12,594,293,820
9,058,238,240
33,320,108,440
1,204,473,360
21,014,661,440

2,609,149,640
828,090,500
299,668,600
55,820,600
18,195,000
4,537,042,200

2,729,607,100
869,495,000
314,652,000
58,611,600
19,104,800
4,773,526,800

2,866,087,500
912,969,800
330,384,600
61,542,200
20,060,000
5,012,203,100

3,009,391,900
958,618,300
346,903,800
64,619,300
21,063,000
5,262,813,300

3,159,861,500
1,006,549,200
364,249,000
67,850,300
22,116,200
5,525,954,000

14,374,097,640
4,575,722,800
1,655,585,000
308,444,000
100,539,000
25,111,539,400

350,000
4,536,692,200
18,514,608,500

10,000,000
4,763,526,800
19,439,971,300

10,500,000
5,001,703,100
20,411,969,800

11,025,000
5,251,788,300
21,432,568,300

11,576,300
5,514,377,700
22,504,196,800

43,451,300
25,068,088,100
102,303,314,700
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11,769,158,700

2566
12,357,616,600
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ส่วนที่ 3
ทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยใน 4 ปีข้างหน้า
จากสถานการณ์และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสถาบันอุดมศึกษาไทยในปัจจุบันและในอนาคต ทั้งด้าน
สังคม ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านนโยบายที่กล่าวมา ร่วมกับผลการศึกษาของ
บริษัท Ernst & Young พบว่า ทิศทางของมหาวิทยาลัยในอนาคตจะมีการ 1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบของเสรีภาพ
ทางความรู้และการเข้าถึงแหล่งความรู้ (Democratization of knowledge and access) เพราะการศึกษาใน
ระบบ Online ทาได้ง่ายและไม่แพงอย่างในอดีต ทาให้มหาวิทยาลัยสามารถขยายการให้บริการทางวิชาการ
ความรู้ ได้อย่ างกว้างขวาง 2) เพิ่มศักยภาพการเข้าถึงแหล่งทุน และการพัฒ นาภาพลั กษณ์เพื่อเพิ่มความ
ต้องการการเข้าศึกษาของนักศึกษา (Contestability of markets and funding) 3) พัฒนาความเป็นผู้นา
ด้านดิจิทัลเทคโนโลยี (Digital technologies leader) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของ
เทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิ ทัล สู่สั งคม 4) การเคลื่อนย้ายบุคลากรผู้ มีความสามารถระหว่าง
ประเทศ (Global mobility) ทาให้มหาวิทยาลัยสามารถขยายพื้นที่ให้บริการไปได้ทั่วโลก เป็นผลให้ตลาด
นักศึกษากว้างขึ้น 5) ร่วมมือกับภาคเอกชนมากขึ้น (Integration with industry) ในการผลิตบัณฑิต การทางานวิจัย
การพัฒนานวัตกรรม และการบริการวิชาการตามความต้องการของผู้ประกอบการ

ด้วยวิสัยทัศน์ของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะนาพามหาวิทยาลัยมุ่งสู่การเป็น “มหาวิทยาลัย
วิจัยและพัฒนาชั้นนาระดับโลก” ที่ยังคงการเป็นสถาบันที่มีคุณค่าต่อสังคม โดยมีเครื่องวัดความสาเร็จของ
การได้ รั บ การยอมรั บ ในระดั บ โลกผ่ านการจัด อัน ดั บโลกของสถาบัน จัด อั นดั บ ต่ า งๆ พร้ อมทั้ง ได้ก าหนด
เป้าหมาย นโยบาย และพันธกิจที่สาคัญ 3 ด้าน คือ ด้านประชาคม หรือผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย (People)
ด้านระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย (Ecological) และด้านจิตวิญญาณแห่งความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Spiritual)
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เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย นโยบาย และพันธกิจดังกล่าว มหาวิทยาลัยขอนแก่น จาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนครั้ง
ใหญ่ (Transformation) ทั้งด้านการจัดการศึกษาการวิจัย การบริการวิชาการ การบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล และด้านการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้มหาวิทยาลัยยังคงมีความก้าวหน้าและการพัฒนามหาวิทยาลัย
อย่างยั่งยืนในท่ามกลางวิกฤติอุดมศึกษาไทยที่เกิดจากเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technologies)
และอัตราการเกิดที่ลดลงของเด็กไทย จึงได้กาหนดทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยใน 4 ปีข้างหน้า ดังนี้

ด้านประชาคม หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย (People)
1. ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education transformation)
1.1 พัฒนาหลักสูตรเดิมสู่กระบวนทัศน์ใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่ (Flipped classroom)
เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Experiential learning) โดยต้องมีการพัฒนาอาจารย์ให้เข้าใจและมีทักษะ
การจัดการศึกษารูป แบบใหม่ มีสื่ อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ที่เพียงพอ ปรับเนื้อหาของหลักสูตรให้ มี
การบูรณาการข้ามศาสตร์ เน้นทักษะที่จ าเป็นสาหรั บอนาคต (Future skills) โดยเฉพาะความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น E-commerce, AI, Bigdata, Data science, IOT เป็นต้น
1.2 สร้ างหลักสูต รใหม่ต ามความต้องการของสังคมและมีหลักสูตรสาหรั บประชาชนทุกอายุ
โดยการสร้างหลักสูตรใหม่ที่เป็นความต้องการของสังคม เช่น AI programmer, Blockchain programmer,
Data science, Machine learning, AI, Robotic engineering, Mechatronics เป็นต้น สร้างหลักสูตร
สาหรับประชาชนเพื่อรองรับเทคโนโลยีในการทางานและการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยจัดการ
เรียนรู้เป็นชุดวิชา (Modular system) ซึ่งมีทั้งที่ต้องการปริญญา (Degree) และไม่ต้องการปริญญา (Nondegree) สามารถเรียนรู้ในหลายรูปแบบทั้งการเรียนในมหาวิทยาลัย และการเรียนผ่านสื่อออนไลน์ซึ่งสามารถ
เรียนได้ ทุกเวลา (Anywhere) ทุกสถานที่ (Anyplace) และทุกคน (Any person) มีระบบให้ผู้เรียนสามารถ
สะสมชุดวิชาเพื่อรับปริญญาในภายหลังได้
1.3 พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จาเป็นในอนาคต โดยการส่งเสริมให้ทุกหลักสูตร
กาหนดสมรรถนะที่บัณฑิตจะต้องมีเมื่อสาเร็จการศึกษา (Competency based curriculum) และส่งเสริม
กิจกรรมนั กศึกษาเพื่อให้ นักศึกษามีความรับผิดชอบและมีจิตบริการสาธารณะ ส่งเสริมระบบการจ้างงาน
นักศึกษา
2. ปรับเปลี่ยนการทางานวิจัย (Research transformation)
ปรับเปลี่ยนจากการทาวิจัยตามความสนใจของนักวิจัย (Supply side) เป็นการทาวิจัยตามความ
ต้องการของผู้ใช้งานหรือตามปัญหาของประเทศ (Demand side) ปรับเปลี่ยนจากการทาวิจัยเป็นกลุ่ม
หรือโครงการเดี่ยว (Single project) เป็นการทางานวิจัยเป็นทีม (Research program) เพื่อให้สามารถตอบ
โจทย์ใหญ่ทมี่ ีผลกระทบ (Impact) สูงได้ปรับเปลี่ยนเป้าหมายการทาวิจัยให้ไกลกว่าการตีพิมพ์ สู่การนาไปใช้
จริง เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่หรือนวัตกรรม
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3. ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Transformation)
3.1 สร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอื้อต่อการสร้างผลงาน โดยดาเนินการ 1) สร้าง
ระบบค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่แข่งขันได้กับสถาบันอื่น เพื่อให้สามารถดึงดูดคนเก่งให้มา
ทางานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ 2) ปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path) และการประเมินผล
ตามความถนัดที่สมดุล และครบถ้วนทั้งด้านการจัดการศึกษา การทางานวิจัย และการบริการวิชาการ 3) มีระบบ
การจ้างเพื่อความสาเร็จตามยุทธศาสตร์
3.2 ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรโดยการพัฒนาทักษะของบุคลากรให้ พร้อมสาหรับการ
ทางานในอนาคต (Future skill Development) โดยเฉพาะด้าน Digital Literacy and Skills การทางาน
เป็นเครือข่าย (Networking) มีการสรรหาคณาจารย์และบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ (Talent) เพื่อให้
มหาวิทยาลัยมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Ready to Change)
3.3 มีระบบการจ้างงานที่หลากหลายและยืดหยุ่น (Flexible Employment system) เพื่อให้
สามารถสรรหาบุคลากรตามความต้องการของมหาวิทยาลัยเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ให้สาเร็จ
4. ปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ (Academic service transformation)
ส่งเสริมการบริการวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรตามบทบาทหน้าที่ “การอุทิศเพื่อชุมชนและ
สังคม” โดยสนับสนุนการบริการวิชาการที่มีอยู่เดิมให้สามารถทางานได้ต่อเนื่องและดียิ่งขึ้น สร้างโครงการ
บริ การวิชาการใหม่ ที่เป็น การทางานร่วมกัน ของคณาจารย์ บุค ลากร และนักศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม ทาให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาของสังคม (Center of
Social Wisdom) ปรั บเปลี่ยนการบริการวิชาการจากความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility : CSR) สู่การสร้างคุณค่าร่วมกัน (Creating shared value : CSV) โดยก่อให้เกิดคุณค่า
ทั้งผู้ให้และผู้ รับ ทั้ง โครงการบริ การวิช าการสู่ สังคมและการร่วมมือในการพัฒ นาผลิตภัณฑ์ห รือนวัตกรรม
ร่วมกับผู้ประกอบการ

ด้านระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย (Ecological)
1. ปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการองค์กร (Management Transformation)
ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (Strategic lead, Regulation follow)
กระจายอานาจบริหารจัดการ (Centralized policy, Decentralized operation) ส่งเสริมให้คณะและส่วน
งานใช้ความเข้มแข็ง (Strength) และโอกาส (Opportunity) ในการสร้างหน่วยธุรกิจใหม่ๆ (New business
model) ทั้งที่สร้างรายได้และการสร้างคุณค่าอย่างอื่นโดยมีมาตรการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจ
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2. สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่าทางาน (Best place to work)
ทาให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ทางานที่สนุกและท้าทายสาหรับผู้ที่ต้องการทางานเพื่ อสร้างคุณค่าให้กับ
ตนเอง องค์กร และสังคม โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่พร้อมสาหรับการทางานได้แก่ 1) มีเครื่องมือ
ครุภัณฑ์ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทางาน 2) มีอุปกรณ์พร้อมสาหรับการทางาน เช่น คอมพิวเตอร์และ
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 3) มีระบบความปลอดภัยในสถานที่ทางานเช่น ระบบกล้องวงจรปิด
ระบบ Access เข้าพื้นที่ทางาน
3. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ (Great Place to Live)
นามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI Green Metric
สร้างความหลากหลายด้านพฤกษศาสตร์และสิ่งมีชีวิต (Biodiversity) เช่น การจัดโซนของพืชพรรณที่
หลากหลายให้เป็นเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นพื้นที่สัญลักษณ์ และพื้นที่ที่มีชื่อเสียงในอนาคต เช่น โซนป่าสัก
โซนกาลพฤกษ์ โซนราชพฤกษ์ โซนสมุนไพร เป็นต้น รวมถึงการรักษาป่าภายในมหาวิทยาลัย การอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูป่าในมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เดินป่า และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่
มหาวิทยาลัยได้สร้างสุนทรียภาพให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย (Aesthetic environment) โดย 1) จัดให้มี
ลานกิจกรรมในด้านต่างๆ และให้แต่ละโซนมีจุดเด่นและสิ่งดึงดูดของโซนนั้น 2) เพิ่มพื้นที่ออกกาลังกายให้
เพียงพอ 3) เชื่อมต่อของทางเท้าบริเวณโซนต่างๆ 4) สร้างบริเวณที่จะเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยใน
อนาคต โดยบริเวณดังกล่าวจะเน้นเรื่องของสิ่งแวดล้อม และพฤกษศาสตร์ อันเป็นเอกลักษณ์ 5)การจัดการ
อาคารสถานที่และบ้านพักที่เสื่อมโทรม (Residential renovation) บางส่วนที่มีลักษณะที่โดดเด่นสมควร
อนุรักษ์ไว้เป็นสถานที่เรียนรู้ต้องมีการปรับปรุงและใช้ประโยชน์ บางส่วนต้องรื้อถอนและปรับพื้นที่ให้สวยงาม
จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ (Smart security) โดยมีการจัดโซนพื้นที่ต่างๆ เป็นพื้นที่
ให้บริการ พื้นที่การศึกษาพื้นที่พักอาศัย แต่ละพื้นที่จะมีระบบรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างกัน จัดระเบียบ
การจราจรใหม่มีการกาหนดพื้นที่ (Zoning) โดยแยกถนนเพื่อการสัญจรหลักออกจากถนนแขนงย่อยที่เข้า
สู่พื้นที่การศึกษา กาหนดจุดจอดรถและจัดระบบขนส่งจากที่จอดรถไปยังอาคารเรียน หรือพื้นที่ทางาน กาหนด
พื้นที่ที่รถไม่สามารถเข้าได้ (Car free zone) โดยพัฒนาเส้นทางการเดินเท้าที่ปลอดภัยให้ครอบคลุมครบ
ทุกโซน และมีการเชื่อมต่อกันอย่างเป็นโครงข่ายเน้นนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมโดยผลักดันให้
มีการดาเนินการทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
4. ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation)
มีโ ครงสร้ า งพื้นฐานทางด้ า นโครงข่ายและโปรแกรมการใช้งานที่ทัน สมั ย มีประสิ ทธิภ าพ
และครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อสนับสนุนทั้งการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการ และการบริหารจัดการพัฒนา
และส่งเสริมการวิจัยเชิงลึกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะด้าน AI, Machine learning, Bigdata
Analytic, Digital Marketing ฯลฯ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในการต่อยอดด้านการเรียนการสอน การบริการ
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วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม การบ่มเพาะภายในเพื่อส่งเสริมให้เกิดนวั ตกรรมทางดิจิทัลจากองค์ความรู้
ของหน่วยงานและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย (Internal Startup) ทั้งจากอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
และผลักดันให้เกิด New business model ภายใต้การส่งเสริมของมหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถเติบโตและ
ประสบความสาเร็จได้การประสานกับหน่วยงานภายนอก (Cooperative Venture) ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านดิจิทัล ในรูปแบบของการร่วมโครงการ การร่วมทุน หรือมหาวิทยาลัยลงทุนเอง
5. การนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ (Internationalization)
สร้ า งเครื อข่า ยความร่ วมมือกับสถาบัน ในต่า งประเทศ (International networking)
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งด้านการศึกษา วิจัย และบริการสร้างความเป็นนานาชาติทั้งด้านอาจารย์
บุคลากร นักศึกษา สภาพแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลดีให้การจัดอันดับ World University Ranking สูงขึ้น

ด้านจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Spiritual)
1. การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาด้านการบริหารที่มีธรรมาภิบาล (Good governance) โดยยึด
หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ใช้หลักการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment: ITA) ด้วยการนาหลักการดังกล่าวถ่ายทอดลงไปให้ทั่วถึงทั้งมหาวิทยาลัย
2. เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนา (Collaboration-Coordination Projects)
ปลูกฝังและยกระดับจิตสานึกในการมุ่งประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้ง (KKU First) โดยการ
จัดทาโครงการที่เป็นเรือธงในการพัฒนา (Flag ship projects) ที่เป็นความร่วมมือของ คณะและส่วนงานที่จะ
ทางานร่วมกันที่จะสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งด้านการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ และเป็น
สถานที่ฝึ กงานของนั กศึกษาแต่ล ะคณะ ก่อให้ เกิดความก้าวหน้าและเกิดคุณค่าร่ว มกันของมหาวิทยาลั ย
โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) โครงการศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ (Medical hub) เป็นโครงการหลัก
สาหรับคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาล
ศาสตร์ คณะเทคนิ ค การแพทย์ คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ คณะสั ต วแพทยศาสตร์ และคณะเภสั ช ศาสตร์
นอกจากนี้ยังสามารถเป็นที่ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเคมีและคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มาร่วมพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์และการดูแลผู้สูงอายุได้อีกด้วย 2) โครงการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart
farming)
เป็ น โครงการหลั ก ส าหรั บ กลุ่ ม วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ของทั้ ง คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ สาขาวิ ศ วกรรมเกษตร และวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า และคณะวิ ท ยาศาสตร์ สาขาวิ ช า
ภูมิสารสนเทศ 3) โครงการศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และชุมชนสัมพันธ์ เป็นโครงการหลัก
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สาหรับ ทุกคณะในกลุ่มสังคมศาสตร์ที่จะมาใช้ประโยชน์เพื่อส่ งเสริมศิลปวัฒ นธรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์
(Creative economy) และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
ทิศทางการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะถูกขับเคลื่อนโดย 11 ยุทธศาสตร์ 33 กลยุทธ์
และ 61 แผนงาน ดังที่จะกล่าวในรายละเอียดต่อไปนั้น เชื่อว่าจะทาให้ มหาวิท ยาลัย ขอนแก่น สามารถ
ปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ และทาให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถผ่านพ้นวิกฤตอุดมศึกษา มีการพัฒนา และมี
ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เป็นสถาบันหลักในการพัฒนาภูมิภาคและประเทศได้เป็นอย่างดี
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ส่วนที่ 4
การขับเคลื่อนกลยุทธ์และบริหารการเปลี่ยนแปลง
(Strategic Implementation and Change Management)
ทีมบริหารมหาวิทยาลัย จะต้องมีกระบวนการขับเคลื่อนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ โดยมีการวางแผนกลยุทธ์
ที่มุ่งเป้า มี ตั ววัดความสาเร็ จที่ชัดเจน และสอดคล้ องกับวิสั ยทัศน์ที่มุ่งไป พร้อมการสื่อสารให้ทุ กภาคส่วน
เข้าใจทิศทางและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และต้องมีก ารบริหารการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ 7 ด้า น คือ
ด้านการสื่อสารและติดตามกลยุทธ์ ด้านการปรับกระบวนการทางาน ด้านการปรับโครงสร้างและการ บริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลด้านการส่งเสริมค่านิยมและปรับพฤติกรรมการทางาน รวมถึงการปรับตัวเข้าสู่การให้ บริการ
และงานใหม่ที่เป็นที่ต้องการของสังคม ดังนี้

1. มีการตั้งคณะทางานขับเคลื่อนกลยุทธ์และบริหารการเปลี่ยนแปลง (Strategic driven board)
จัดตั้งคณะทางานขับเคลื่อนกลยุทธ์และบริหารการเปลี่ยนแปลง เน้นการใช้ข้อมูลจริง ที่ครอบคลุม
การเปลี่ยนแปลงทุกด้าน และต้องมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันที่มี
การเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว (Data-driven organization) ผ่านระบบการรวมรวมข้อมูลด้วยวิธีใหม่ๆ เช่น Big
data analysis , AI, Trend analysis โดยคณะทางานชุดนี้ต้องมีอธิการบดีเป็นประธาน มีผู้บริหารและหรือ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์เข้ามามีส่วนร่วม มีกองยุทธศาสตร์เป็นหน่วยงานสนับสนุน
หลัก (Strategic management office) คณะทางานชุดนี้มีหน้าที่ในการ 1) สื่อสารทิศทาง และเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง มีการวิเคราะห์ช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิผลในแต่ละกลุ่มประชาคม 2) ติดตาม
ข้อมูลข่าวสาร แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงทั้งในและต่างประเทศ จัดทาบทวิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะต่อคณะ
กรรมการบริห ารมหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยต้องสามารถพัฒนาวิธีค้นหาข้อมูล และ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ Big data analysis 3) กาหนด ตรวจสอบ และกากับการใช้ทรัพยากรที่ใช้ในการขับเคลื่อน
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แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยวางแนวทางในการวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างชาญฉลาด (Intelligence
risk) 4) ทาหน้าที่บริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ (Change management)
5) ติดตามความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์ คาดการณ์ผลการดาเนินงานและพิจารณาปรับแผนฯหากมีความ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญ (Measurement and projection)
2. ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงตาม
แนวทางที่วางไว้ตามแผนยุทธศาสตร์ (Strategic lead, Regulation follows)
กาหนดระบบงานที่ต้ องทาการทบทวนกระบวนการท างาน ควบคู่ กับการทบทวนระเบี ยบโดย
คณะทางานเฉพาะที่มีความเชี่ยวชาญจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และที่ปรึกษาที่มีชื่อเสียง ในส่วนระบบงาน
สนับสนุน เช่น ระบบงานด้านการเงินการคลังและการพัสดุ (Finance and procurement process) ระบบงาน
ด้านการบริหารและพัฒนาบุคคล (Human Resource management and development process) ระบบงานด้าน
ความปลอดภัยและการดูแลสภาพแวดล้อม (Environment and facility management process) การปรับเปลี่ยน
ดังกล่าวต้องมีการทบทวนอย่างรอบคอบ ให้เกิดความคล่องตัว ส่งเสริมการขับเคลื่อนกลยุทธ์ มีการติดตามด้วย
ตัวชี้วัด และผลลัพธ์อย่างเป็นระบบ และสร้างกลไกที่ทาให้เกิดการทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
3. ปรับโครงสร้างและศักยภาพของหน่วยงาน เน้นการกระจายอานาจ การใช้ทรัพยากรและการทางาน
ร่วมกัน (Restructuring and Decentralized operation)
ต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงาน โดยเพิ่มศักยภาพ เน้นการกระจายอานาจในการทางาน
การใช้ทรัพยากร และการทางานร่วมกัน โดยใช้ข้อมูลจากการทบทวนระบบงาน และกระบวนการทางานร่วมกับ
โครงการสาคัญจากแผนกลยุทธ์ แล้ว นามาปรับโครงสร้างหน่วยงาน (Organization structure) โครงสร้าง
การบริหาร (Administration structure) เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนกลยุทธ์ และสร้างความเปลี่ยนแปลง
โดยเน้ น การก าหนดนโยบายจากส่ ว นกลาง และมอบอ านาจการบริ ห ารจั ด การไปที่ ห น่ ว ยด าเนิ น การ
(Centralized Policy, Decentralized Operation) ตัวอย่างของการปรับโครงสร้างและการยกระดับการ
ทางานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 11 ข้อ เช่น 1) ยกระดับกองแผนงาน ให้เป็น Strategic management office
ที่ตอ้ งมีทักษะในการเสาะหาข้อมูลจาก Big data, Trend analysis ฯลฯ 2) ยกระดับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และศูนย์นวัตกรรมให้เป็น ICT research center และ Business intelligent สาหรับติดตามความสาเร็จของ
ตัวชี้วัด ต้องมีทีมงาน คณะวิจัย ทั้งจากบุคลากรภายในที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Digital technology ระดับสูง
มาพัฒนางานวิจัย และสร้างนวัตกรรมด้าน Big data, AI, Automation, Block chain หรือ IOT 3) อื่นๆ เช่น
การยกระดับการทางานของศูนย์นวัตกรรม และใช้อุทยานวิทยาศาสตร์ ในการสร้างนวัตกรรมผ่าน Platform
หลายรูปแบบ โดยเฉพาะรูปแบบใหม่ๆ เช่น Cloud-based innovation development, Immersive
Experience conversation platform รวมถึงการยกระดับเป้าหมาย และสมรรถนะการทางานของศูนย์พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ
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4. ปรับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล และสภาพแวดล้อมในการทางาน (HR regulation transforms)
ด้า นการบริ หารทรั พยากรบุค คล (HRM transform) ปรับระบบงานบริห ารทรัพยากรบุคคล
โดยแบ่งเป็น การทบทวนกฎระเบียบ และกระบวนการทางาน ให้เกิดความคล่องตัว นาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ใ นงานประจ าด้า นการจัด การปรับ กระบวนการรับเข้าบุคลากรให้ เกิดความคล่องตัว และหลากหลาย
เน้นการใช้รูปแบบการจ้างงานที่เหมาะสมกับกระบวนการทางานในอนาคต4 รูปแบบ โดยเน้นการร่วมมือจาก
ผู้มีความสามารถภายนอก กรณี Professional intensive และเน้นการใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก กรณี
Labor intensive

ด้า นการพัฒนาบุค ลากร (HRD transform) นาผู้ เชี่ยวชาญมาวางระบบการพัฒ นาบุคลากร
ยกระดับการดาเนินการ และสมรรถนะของศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรให้
มีทักษะสาหรับงานในอนาคต (Future-ready skills for workforce) โดยเฉพาะทักษะทางด้านดิจิทัล (Digital
Literacy and Skills) รวมถึงการทางานเป็นทีม การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ (Coordination and
networking)
5. เน้นการใช้เทคโนโลยีในการทางานเพื่อเพิ่มผลิตภาพของบุคลากร
นาเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการที่เป็นงานประจาทุก Platform เพื่อเพิ่มผลิตภาพในการทางาน
เช่ น กระบวนการงบประมาณ การเงิ น การคลั ง การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ระบบเอกสารให้ เ ป็ น ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ครบ 100% เพื่อเพิ่มผลิตภาพของบุคลากร ลดการเพิ่มบุคลากรโดยไม่จาเป็นในอนาคต
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6. สร้างค่านิยมในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทักษะแห่งอนาคตให้กับบุคลากร
ปลูกฝังค่านิยมที่สนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธ์และสร้างความเปลี่ยนแปลง คือ 1) สร้างค่านิยมใน
การยอมรับการเปลี่ยนแปลง และการปรับปรุงพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการส่งเสริมค่านิยม การปรับ
กระบวนการทางานที่ต้องทางานร่วมกัน การยกย่องระบบการทางานเป็นทีม 2) พัฒนาทักษะแห่งอนาคตของ
บุคลากร โดยต้องให้เกิดความสมดุล ระหว่าง Soft skill & Hard skill ด้าน Soft skill คือ ทักษะการ
สื ่อ สาร การสร้ างความร่ ว มมือ ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการเรียนรู้ และการปรับตัว ต่อความ
เปลี่ยนแปลง ส่วนทักษะด้าน Hard skills คือ ทักษะด้านดิจิ ทัล การสื่อสารและความปลอดภัยทางไซเบอร์
การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เป็นต้น

7. ปรั บ รู ป แบบการสร้ า งรายได้ การจั ด สรรทรั พ ยากรและการส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย
(New business model and asset management)
พัฒ นารูป แบบการสร้า งรายได้ใ หม่ เช่น การสร้า งธุร กิจ ที่เ ชื่อ มโยงกับ การใช้ส มรรถนะหลัก
และความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นทิศทางของมหาวิทยาลัย และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตัวอย่าง
เช่น 1) การตั้งบริษัทเพื่อนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปสู่เชิงพาณิชย์ 2) การร่วมทุนกับเอกชน
โดยใช้สมรรถนะหลักร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ในกรณีที่เป็นการต่อยอดนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีใหม่ ที่เกิดจาก ICT research center อุทยานวิทยาศาสตร์ และศูนย์นวัตกรรม 3) เน้นให้
หน่ ว ยงานสามารถสร้ า งรายได้ด้ ว ยตั ว เอง และมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ผู้ ส นั บ สนุน ในช่ ว งเริ่ ม ต้ น โดยมี ก ารแบ่ ง
ผลประโยชน์ที่เหมาะสมสามารถสร้างแรงจูงใจให้คณะและส่วนงานมีแรงผลักดันในการดาเนินการ 4) บริหาร
จัดการทรัพย์สินทั้งอาคาร สถานที่ และที่ดินในวิทยาเขตต่างๆรวม 12,259 ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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