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คำนำ 
แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2566 ฉบับน้ี จัดทำข้ึนเพ่ือใช้

เป็นแผนในการบริหารและพัฒนาเพ่ือขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยใน 4 ปีข้างหน้า โดยพัฒนาปรับปรุงจาก 

แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562 - 2566 ของ รศ.นพ.ชาญชัย  

พานทองวิริยะกุล ผู้ได้รับการคัดเลือกจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ช่วงปี พ.ศ. 2562 

– 2566 ตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุม คร้ังท่ี 11/2561 เม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2561 และยังได้มี

การประมวลผลสัมฤทธ์ิจากการบริหารงานและการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 - 2562 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT 

Analysis) ของมหาวิทยาลัย การวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อมภายในและภายนอก ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบ

ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย นอกจากน้ี ในช่วงเดือนมีนาคม 2562 ยังได้มีการรับฟังความคิดเห็นจาก

ประชาคมและภาคส่วนต่างๆ จำนวน 6 กลุ่ม เพ่ือนำข้อคิดเห็นเสนอแนะมาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ 

ก่อนนำเสนอขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และท่ีประชุม

สภามหาวิทยาลัยตามลำดับ 

แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับน้ี ประกอบด้วย เน้ือหาสำคัญ 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 กรอบแนวคิด 

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนท่ี 2 แผนยุทธศาสตร์การบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2566 และส่วนท่ี 3 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ  

มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ จะเป็นเสมือนเข็มทิศชี้แนวทาง

ท่ีชัดเจนท่ีจะรวมพลังนำไปสู่การพัฒนา และขับเคล่ือนให้บรรลุถึงเป้าหมายท่ีพึงปรารถนาร่วมกันต่อไป 
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ปัจจุบันการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ของบุคคล และด้านการบริหารจัดการ

องค์กรมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง มีผลกระทบต่อสถาบันอุดมศึกษาท่ัวโลก รวมถึงประเทศไทย 

นอกจากน้ี ยังมีการเปล่ียนแปลงด้านประชากรท่ีจำนวนเด็กไทยเกิดน้อยลง และสัดส่วนผู้สูงอายุเพ่ิมมากข้ึน 

มีเทคโนโลยีท่ีทำให้เกิดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ทำให้การพ่ึงพาการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยลดน้อยลง ภาวะ

เศรษฐกิจท่ีมีแนวโน้มทรงตัวซ่ึงจะส่งผลต่องบประมาณสนับสนุนมหาวิทยาลัย และการเปล่ียนแปลงของ

สภาพอากาศ ทำให้มีการเพ่ิมข้ึนของโรคอุบัติใหม่ การขาดแคลนน้ำด่ืมและอาหารท่ีสะอาด ความเส่ียง

จากการโจมตีบนโลกไซเบอร์ และความหลากหลายทางชีวภาพถูกทำลาย นโยบายระดับประเทศท่ีเน้น

การใช้นวัตกรรมผลักดันประเทศให้ผ่านพ้นจากประเทศกับดักรายได้ปานกลาง 

ส่ิงท่ีท้าทายมหาวิทยาลัยในอนาคต (The future challenges) คือ 

1. การแข่งขันกันอย่างเข้มข้นในการให้บริการด้านการเรียนรู้ ทำให้มหาวิทยาลัยต้องยกระดับ

ความเป็นเลิศในด้านคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิจัย (Quality and academic excellence) 

และต้องปรับเปล่ียนรูปแบบของเสรีภาพทางความรู้และการเข้าถึงแหล่งความรู้ (Democratization of 

knowledge and access) 

2. การพัฒนาและสรรหาอาจารย์รุ่นใหม่ท่ีมีแนวคิดและมีความรู้ในศาสตร์ใหม่ๆ มาสอนและ

วิจัยเพ่ือตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ (Academic talent) โดยเฉพาะผู้มี

ความสามารถด้านดิจิทัลเทคโนโลยี (Digital technologies leader) เพ่ือให้ก้าวทันกับการเปล่ียนแปลง

อย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี 

3. การเคล่ือนย้ายบุคลากรผู้มีความสามารถระหว่างประเทศ (Global mobility) 

4. การสร้างร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมากข้ึน (Integration with industry) ในการผลิต

บัณฑิต การทำงานวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และการบริการวิชาการตามความต้องการของผู้ประกอบการ 

5. การกำหนดเอกลักษณ์ด้านคุณภาพและความแตกต่างของสถาบันอุดมศึกษา การเช่ือมโยง 

เป็นเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง สถาบันอุดมศึกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และความร่วมมือ

กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

ด้วยวิสัยทัศน์ของสภามหาวิทยาลัยท่ีมุ่งการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การเป็น “มหาวิทยาลัย

วิจัยและพัฒนาช้ันนำระดับโลก” ท่ียังคงการเป็นสถาบันท่ีมีคุณค่าต่อสังคม โดยมีเคร่ืองวัดความสำเร็จ

ของการได้รับการยอมรับในระดับโลกผ่านการจัดอันดับโลกของสถาบันจัดอันดับต่างๆ พร้อมท้ังได้กำหนด

เป้าหมาย นโยบายและพันธกิจท่ีสำคัญ 3 ด้าน คือ ด้านประชาคม หรือ ผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย 

(People) ด้านระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย (Ecological) และด้านจิตวิญญาณแห่งความเป็นมหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น (Spiritual) เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย นโยบาย และพันธกิจดังกล่าว มหาวิทยาลัยขอนแก่นจำเป็นต้องมี 
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กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

ด้วยวิสัยทัศน์ของสภามหาวิทยาลัยท่ีมุ่งการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การเป็น “มหาวิทยาลัย

วิจัยและพัฒนาช้ันนำระดับโลก” ท่ียังคงการเป็นสถาบันท่ีมีคุณค่าต่อสังคม โดยมีเคร่ืองวัดความสำเร็จ

ของการได้รับการยอมรับในระดับโลกผ่านการจัดอันดับโลกของสถาบันจัดอันดับต่างๆ พร้อมท้ังได้กำหนด

เป้าหมาย นโยบายและพันธกิจท่ีสำคัญ 3 ด้าน คือ ด้านประชาคม หรือ ผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย 

(People) ด้านระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย (Ecological) และด้านจิตวิญญาณแห่งความเป็นมหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น (Spiritual) เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย นโยบาย และพันธกิจดังกล่าว มหาวิทยาลัยขอนแก่นจำเป็นต้องมี 
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การปรับเปล่ียนคร้ังใหญ่ (Transformation) ท้ังด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การบริหาร

จัดการทรัพยากรบุคคล และด้านการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือให้มหาวิทยาลัยยังคงมีความก้าวหน้าและ

การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างย่ังยืนในท่ามกลางวิกฤติอุดมศึกษาไทยท่ีเกิดจากเทคโนโลยีเปล่ียนโลก 

(Disruptive Technologies) และอัตราการเกิดท่ีลดลงของเด็กไทย จึงได้กำหนดทิศทางการบริหาร

มหาวิทยาลัยใน 4 ปีข้างหน้า ประกอบด้วย 11 ยุทธศาสตร์ 39 กลยุทธ์ และ 89 แผนงาน ดังน้ี  

1. ด้านประชาคม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย (People) ควรมีการปรับเปล่ียน 

ดังน้ี 1) ปรับเปล่ียนการจัดการศึกษา (Education transformation) โดยปรับเปล่ียนจากการจัด

การศึกษาสำหรับผู้ท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือประชาชนทุกอายุ ปรับเปล่ียน

กระบวนทัศน์ ท่ี เน้นการสอนเป็นเน้นการเรียน รู้ (Teaching paradigm to Learning paradigm) 

ปรับเปล่ียนจากสอนให้รู้เป็นสอนให้คิด เพ่ือให้บัณฑิตสามารถเป็นผู้นำในการพัฒนาสังคม รวมท้ังสามารถ

เป็นผู้สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศได้ 2) ปรับเปล่ียนการทำงานวิจัย (Research 

transformation) โดยปรับเปล่ียนจากการทำวิจัยตามความสนใจของนักวิจัย (Supply side) เป็นการ

ทำวิจัยตามความต้องการของผู้ใช้งานหรือตามปัญหาของประเทศ (Demand side) ปรับเปล่ียนจากการ

ทำวิจัยเป็นกลุ่มหรือโครงการเด่ียว (Single project) เป็นการทำวิจัยเป็นทีม (Research program) 

เพ่ือให้สามารถตอบโจทย์ใหญ่ท่ีมีผลกระทบ (Impact) สูงได้ ปรับเปล่ียนเป้าหมายการทำวิจัยให้ไกลกว่า

การตีพิมพ์สู่การนำไปใช้จริง เกิดผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรม 3) ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการทรัพยากร

บุคคล (Human resource management transformation) โดยปรับค่าตอบแทน  สวัสดิการ   

และสิทธิประโยชน์ให้สามารถแข่งขันได้กับสถาบันอ่ืน สร้างเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรทุกกลุ่ม 

เพ่ิมความม่ันคงทางการเงินหลังวัยเกษียณของบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีความสุข และมี

ประสิทธิภาพ 4) ปรับเปล่ียนการบริการวิชาการ (Academic service transformation) ปรับเปล่ียน

แนวคิดจากความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เป็นแนวคิดการสร้าง

คุณค่าร่วมกัน (Creating shared value : CSV) 

2. ด้านระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย  (Ecological) ควรมีการปรับเปลี่ยน  ดัง นี้ 

1) ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการ (Management transformation) โดยปรับเปล่ียนกฎระเบียบให้

เอ้ือต่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ (Strategic lead, regulation follow) กระจายอำนาจบริหาร 

(Centralized policy, decentralized operation) 2) สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นท่ีน่าทำงาน 

(Best place to work) โดยสร้างเคร่ืองมือและส่ิงอำนวยความสะดวกในท่ีทำงานให้ครบถ้วน พัฒนา

สภาพแวดล้อมให้ถูกหลักอาชีวอนามัย เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นท่ีทำงานท่ีสนุกและท้าทาย ทำให้

คณาจารย์และบุคลากรอยากทำงานด้วยมากท่ีสุด 3) สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีน่าอยู่ (Great place 

to live) เพ่ือให้เป็นสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการใช้ชีวิต มีส่ิงแวดล้อมท่ีดี เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว     

มีห้องเรียนด้านพฤกษศาสตร์ และมีความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต (Biodiversity) ฟ้ืนฟูสภาพป่าใน
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มหาวิทยาลัยให้ครบทุกพ้ืนท่ี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (Smart security) มีพ้ืนท่ีเพ่ือการ

แสดงออกด้านศิลปะและสุนทรียะ (Aesthetic zone) 4) การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital 

transformation) นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารอย่างครบถ้วน โดยการปรับ KKU FMIS 

ให้เป็น KKU-ERP (Enterprise Resource Planning) ท่ีครอบคลุมท้ังการบริหารจัดการด้านทรัพยากร

บุคคล ระบบบัญชีและการเงิน การจัดซ้ือจัดจ้าง (e-procurement & payment) การจัดการคลังสินค้า 

(Inventory system) และห่วงโซ่ อุปทาน  (Supply chain) 5) การนำมหาวิทยาลัยสู่ความเป็น

นานาชาติ (Internationalization) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศเพ่ือยกระดับการ

พัฒนาด้านการศึกษา การวิจัย และบริการวิชาการ ตลอดจนการส่งผลดีต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 

3. ด้านจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Spiritual) ควรมีการปรับเปล่ียนโดย 

1) การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยดำเนินการตามแนวทางของ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ใช้หลักการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 

Assessment : ITA) 2) การสร้างความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา (Collaboration & Coordination) 

เป็นการปลูกฝังและยกระดับจิตสำนึกในการมุ่งประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นท่ีต้ัง (KKU First)  

โดยการจัดทำโครงการท่ีเป็นเรือธงในการพัฒนา (Flag ship projects) ท่ีเป็นความร่วมมือของคณะ 

และหน่วยงานท่ีจะทำงานร่วมกันท่ีจะสร้างประโยชน์ร่วมกันท้ังด้านการจัดการศึกษา การวิจัย  

และการบริการวิชาการ และเป็นสถานท่ีฝึกงานของนักศึกษาแต่ละคณะ ก่อให้เกิดความก้าวหน้าและเกิด

คุณค่าร่วมกันของมหาวิทยาลัยโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) โครงการศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ 

(Medical hub) เป็นโครงการหลักสำหรับคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะ 

สัตวแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ นอกจากน้ี ยังสามารถเป็นท่ีให้คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเคมี

และคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มาร่วมพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์และการดูแลผู้สูงอายุ

ได้อีกด้วย 2) โครงการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart farming) เป็นโครงการหลักสำหรับกลุ่มวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี ประกอบด้วย คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเกษตร  

และวิศวกรรมไฟฟ้า และคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 3) โครงการศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ และชุมชนสัมพันธ์ เป็นโครงการหลักสำหรับคณะในกลุ่มสังคมศาสตร์ท่ีจะมาทำงานร่วมกัน

เพ่ือศิลปวัฒนธรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative economy) และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

การปรับเปล่ียนมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ีประกอบด้วย 11 ยุทธศาสตร์ 39 กลยุทธ์ และ 89 

แผนงานน้ี จะทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถปรับเปล่ียนคร้ังใหญ่ และทำให้สามารถผ่านพ้นวิกฤต

อุดมศึกษา มีการพัฒนาและมีความก้าวหน้าอย่างย่ังยืน เป็นสถาบันหลักในการพัฒนาภูมิภาคและประเทศ

ได้เป็นอย่างดี 
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ส่วนที่ 1 

กรอบแนวคิดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พ.ศ. 2563 - 2566 
 

1. จุดมุ่งหมายและปณิธานของการก่อต้ังมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อต้ังในปี พ.ศ. 2507 ตามนโยบายการขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ส่วน

ภูมิภาคในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับท่ี 1 ของประเทศโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนากำลังคนและองค์ความรู้เพ่ือ

การพัฒนาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงเป็นภูมิภาคท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ มีความแห้งแล้ง และประชาชน

ยากจนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากถึง 1 ใน 3 ของประชากรท้ังประเทศให้มีฐานะความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิต 

ท่ีดีข้ึน ดังกระแสพระราชดำรัสแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในวันเสด็จพระราชดำเนิน 

มาทรงเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2510 ซ่ึงมีใจความตอนหน่ึงว่า 

 
 

“การต้ังมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ิมข้ึนอีกแห่งหน่ึงน้ันเป็นคุณอย่างย่ิง 

เพราะทำให้การศึกษาช้ันสูงขยายออกไปถึงภูมิภาคท่ีสำคัญท่ีสุดส่วนหน่ึงของประเทศ 

ซ่ึงต่อไปจะเป็นผลดีแก่การพัฒนายกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคน้ีเป็นอย่างย่ิง

ความสำเร็จในการต้ังมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงเป็นความสำเร็จท่ีทุกคนควรจะยินดี” 
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2. พัฒนาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการพัฒนาการ  

มาโดยลำดับ ต้ังแต่วันท่ีก่อต้ังจนถึงปัจจุบันโดยอาจ

แบ่งพัฒนาการตามความสำเร็จของการบริหารและ

พัฒนามหาวิทยาลัยได้ ดังน้ี 

 

 

ยุคท่ีหน่ึง : ยุคแห่งการก่อต้ังและขยายตัวของมหาวิทยาลัย 

เป็นช่วงเวลาท่ีค่อนข้างยาวนานเกือบ 2 ทศวรรษ อยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2507 - 2526 ในช่วงเวลาน้ี

เป็นช่วงเวลาแห่งการก่อต้ัง และขยายตัวมหาวิทยาลัย   

ช่วงปี พ.ศ. 2507 - 2516 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นในยุคเร่ิมก่อต้ัง มี 3 คณะวิชา เพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนา

งานวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีคนส่วนใหญ่เผชิญอยู่ในขณะน้ัน 

คือ ความแห้งแล้ง การคมนาคมลำบาก และความยากจน เป็นต้น ซ่ึง 3 คณะวิชา ประกอบด้วย 

คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์ ซ่ึงจะทำหน้าท่ี

สอนในรายวิชาพ้ืนฐานยังไม่ได้รับนักศึกษา ในปีแรก มีการรับนักศึกษา จำนวนท้ังส้ิน 107 คน 

และมีบัณฑิตระดับปริญญาตรีรุ่นแรกในปีการศึกษา 2510 จำนวน 59 คน ต่อมาได้มีการจัดต้ัง

คณะศึกษาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ ทำให้ในช่วงน้ีมีคณะวิชา     

รวมท้ังส้ิน 6 คณะวิชานอกจากน้ียังมีการก่อต้ังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นข้ึนมาเพ่ือใช้

เป็นฐานในด้านการเรียนการสอน และเป็นการบริการวิชาการให้แก่ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยด้วย 

 

ช่วงปี พ.ศ. 2517 – 2526 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการขยายการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีการจัดต้ัง

คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 

รวมท้ังมีคณะทางด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัยเกิดข้ึน นอกจากน้ียังมี

การจัดต้ังหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย เช่น สำนักวิทยบริการ สถาบันวิจัยและ

พัฒนา และท่ีสำคัญมีการสร้างโรงพยาบาลศรีนครินทร์ นอกจากจะใช้เป็นฐานในการผลิต

บัณฑิตในสาขาแพทยศาสตร์แล้ว ยังเป็นแหล่งให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย ในช่วงน้ีมีคณะวิชารวมท้ังส้ิน 12 คณะวิชา 
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ยุคท่ีสอง : ยุคแห่งการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ 

ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในแต่ละช่วง นอกจากจะพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีตอบสนอง

ต่อความต้องการของชุมชน สังคมแล้ว ส่วนท่ีเป็นหน้าท่ีท่ีสำคัญของมหาวิทยาลัย คือ การวิจัย

เพ่ือสร้างองค์ความรู้ และการให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชนควบคู่กันไป ในช่วงปี พ.ศ. 2527-

2546 จึงเป็นยุคแห่งการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้สู่การบริการชุมชน ท้ังการจัดต้ังหน่วยงาน

การพัฒนาหลักสูตรเพ่ิมข้ึน และมีการพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพ่ิมมากข้ึน 

ช่วงปี พ.ศ. 2527 - 2536 

ในตอนต้นของช่วงน้ี มีการจัดต้ัง คณะ/หน่วยงาน ได้แก่ คณะเทคโนโลยี คณะ 

สัตวแพทยศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ นอกจากน้ี ยังมีการ

จัดต้ังศูนย์คอมพิวเตอร์ (ปัจจุบันเปล่ียนช่ือเป็นสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ) ศูนย์การศึกษา

ต่อเน่ือง (ปัจจุบันเปล่ียนช่ือเป็นสำนักบริการวิชาการ) และศูนย์หัวใจสิริกิต์ิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พร้อมท้ังยังได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการจัดต้ังวิทยาลัยอุบลราชธานี และวิทยาลัย 

สุรนารี ต่อมาได้แยกตัวออกเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตามลำดับ ในช่วงทศวรรษท่ี 3 มหาวิทยาลัยมีคณะวิชารวมท้ังส้ิน 16 คณะวิชา ในยุคน้ีนอกจาก

จะผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเน่ือง และมีบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมจำนวนมาก  

กระจายอยู่ตามภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ และยังได้ทำการศึกษาวิจัย ค้นคว้าเพ่ือสร้างองค์ความรู้

ท่ีสามารถนำไปแก้ปัญหาเชิงพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ องค์ความรู้ท่ีได้รับการยอมรับ

อย่างย่ิง คือ การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในชนบทเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำทางด้าน

การเกษตร และการพัฒนาเกษตรเชิงระบบร่วมกับต่างประเทศเพ่ือนำไปแก้ปัญหาด้าน

การเกษตรในพ้ืนท่ีชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนา

ด้านสุขภาพ และแก้ปัญหาด้านสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บท่ีสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

และเร่ิมมีการศึกษาวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ และวัฒนธรรมของภูมิภาคมากข้ึนเพ่ือนำ

ผลงานวิจัยเหล่าน้ันมาใช้เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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2. พัฒนาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการพัฒนาการ  

มาโดยลำดับ ต้ังแต่วันท่ีก่อต้ังจนถึงปัจจุบันโดยอาจ

แบ่งพัฒนาการตามความสำเร็จของการบริหารและ

พัฒนามหาวิทยาลัยได้ ดังน้ี 

 

 

ยุคท่ีหน่ึง : ยุคแห่งการก่อต้ังและขยายตัวของมหาวิทยาลัย 

เป็นช่วงเวลาท่ีค่อนข้างยาวนานเกือบ 2 ทศวรรษ อยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2507 - 2526 ในช่วงเวลาน้ี

เป็นช่วงเวลาแห่งการก่อต้ัง และขยายตัวมหาวิทยาลัย   

ช่วงปี พ.ศ. 2507 - 2516 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นในยุคเร่ิมก่อต้ัง มี 3 คณะวิชา เพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนา

งานวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีคนส่วนใหญ่เผชิญอยู่ในขณะน้ัน 

คือ ความแห้งแล้ง การคมนาคมลำบาก และความยากจน เป็นต้น ซ่ึง 3 คณะวิชา ประกอบด้วย 

คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์ ซ่ึงจะทำหน้าท่ี

สอนในรายวิชาพ้ืนฐานยังไม่ได้รับนักศึกษา ในปีแรก มีการรับนักศึกษา จำนวนท้ังส้ิน 107 คน 

และมีบัณฑิตระดับปริญญาตรีรุ่นแรกในปีการศึกษา 2510 จำนวน 59 คน ต่อมาได้มีการจัดต้ัง

คณะศึกษาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ ทำให้ในช่วงน้ีมีคณะวิชา     

รวมท้ังส้ิน 6 คณะวิชานอกจากน้ียังมีการก่อต้ังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นข้ึนมาเพ่ือใช้

เป็นฐานในด้านการเรียนการสอน และเป็นการบริการวิชาการให้แก่ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยด้วย 

 

ช่วงปี พ.ศ. 2517 – 2526 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการขยายการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีการจัดต้ัง

คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 

รวมท้ังมีคณะทางด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัยเกิดข้ึน นอกจากน้ียังมี

การจัดต้ังหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย เช่น สำนักวิทยบริการ สถาบันวิจัยและ

พัฒนา และท่ีสำคัญมีการสร้างโรงพยาบาลศรีนครินทร์ นอกจากจะใช้เป็นฐานในการผลิต

บัณฑิตในสาขาแพทยศาสตร์แล้ว ยังเป็นแหล่งให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย ในช่วงน้ีมีคณะวิชารวมท้ังส้ิน 12 คณะวิชา 
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2. พัฒนาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการพัฒนาการ  

มาโดยลำดับ ต้ังแต่วันท่ีก่อต้ังจนถึงปัจจุบันโดยอาจ

แบ่งพัฒนาการตามความสำเร็จของการบริหารและ

พัฒนามหาวิทยาลัยได้ ดังน้ี 

 

 

ยุคท่ีหน่ึง : ยุคแห่งการก่อต้ังและขยายตัวของมหาวิทยาลัย 

เป็นช่วงเวลาท่ีค่อนข้างยาวนานเกือบ 2 ทศวรรษ อยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2507 - 2526 ในช่วงเวลาน้ี

เป็นช่วงเวลาแห่งการก่อต้ัง และขยายตัวมหาวิทยาลัย   

ช่วงปี พ.ศ. 2507 - 2516 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นในยุคเร่ิมก่อต้ัง มี 3 คณะวิชา เพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนา

งานวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีคนส่วนใหญ่เผชิญอยู่ในขณะน้ัน 

คือ ความแห้งแล้ง การคมนาคมลำบาก และความยากจน เป็นต้น ซ่ึง 3 คณะวิชา ประกอบด้วย 

คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์ ซ่ึงจะทำหน้าท่ี

สอนในรายวิชาพ้ืนฐานยังไม่ได้รับนักศึกษา ในปีแรก มีการรับนักศึกษา จำนวนท้ังส้ิน 107 คน 

และมีบัณฑิตระดับปริญญาตรีรุ่นแรกในปีการศึกษา 2510 จำนวน 59 คน ต่อมาได้มีการจัดต้ัง

คณะศึกษาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ ทำให้ในช่วงน้ีมีคณะวิชา     

รวมท้ังส้ิน 6 คณะวิชานอกจากน้ียังมีการก่อต้ังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นข้ึนมาเพ่ือใช้

เป็นฐานในด้านการเรียนการสอน และเป็นการบริการวิชาการให้แก่ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยด้วย 

 

ช่วงปี พ.ศ. 2517 – 2526 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการขยายการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีการจัดต้ัง

คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 

รวมท้ังมีคณะทางด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัยเกิดข้ึน นอกจากน้ียังมี

การจัดต้ังหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย เช่น สำนักวิทยบริการ สถาบันวิจัยและ

พัฒนา และท่ีสำคัญมีการสร้างโรงพยาบาลศรีนครินทร์ นอกจากจะใช้เป็นฐานในการผลิต

บัณฑิตในสาขาแพทยศาสตร์แล้ว ยังเป็นแหล่งให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย ในช่วงน้ีมีคณะวิชารวมท้ังส้ิน 12 คณะวิชา 

 

 

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 25662
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ยุคท่ีสอง : ยุคแห่งการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ 

ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในแต่ละช่วง นอกจากจะพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีตอบสนอง

ต่อความต้องการของชุมชน สังคมแล้ว ส่วนท่ีเป็นหน้าท่ีท่ีสำคัญของมหาวิทยาลัย คือ การวิจัย

เพ่ือสร้างองค์ความรู้ และการให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชนควบคู่กันไป ในช่วงปี พ.ศ. 2527-

2546 จึงเป็นยุคแห่งการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้สู่การบริการชุมชน ท้ังการจัดต้ังหน่วยงาน

การพัฒนาหลักสูตรเพ่ิมข้ึน และมีการพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพ่ิมมากข้ึน 

ช่วงปี พ.ศ. 2527 - 2536 

ในตอนต้นของช่วงน้ี มีการจัดต้ัง คณะ/หน่วยงาน ได้แก่ คณะเทคโนโลยี คณะ 

สัตวแพทยศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ นอกจากน้ี ยังมีการ

จัดต้ังศูนย์คอมพิวเตอร์ (ปัจจุบันเปล่ียนช่ือเป็นสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ) ศูนย์การศึกษา

ต่อเน่ือง (ปัจจุบันเปล่ียนช่ือเป็นสำนักบริการวิชาการ) และศูนย์หัวใจสิริกิต์ิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พร้อมท้ังยังได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการจัดต้ังวิทยาลัยอุบลราชธานี และวิทยาลัย 

สุรนารี ต่อมาได้แยกตัวออกเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตามลำดับ ในช่วงทศวรรษท่ี 3 มหาวิทยาลัยมีคณะวิชารวมท้ังส้ิน 16 คณะวิชา ในยุคน้ีนอกจาก

จะผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเน่ือง และมีบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมจำนวนมาก  

กระจายอยู่ตามภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ และยังได้ทำการศึกษาวิจัย ค้นคว้าเพ่ือสร้างองค์ความรู้

ท่ีสามารถนำไปแก้ปัญหาเชิงพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ องค์ความรู้ท่ีได้รับการยอมรับ

อย่างย่ิง คือ การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในชนบทเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำทางด้าน

การเกษตร และการพัฒนาเกษตรเชิงระบบร่วมกับต่างประเทศเพ่ือนำไปแก้ปัญหาด้าน

การเกษตรในพ้ืนท่ีชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนา

ด้านสุขภาพ และแก้ปัญหาด้านสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บท่ีสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

และเร่ิมมีการศึกษาวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ และวัฒนธรรมของภูมิภาคมากข้ึนเพ่ือนำ

ผลงานวิจัยเหล่าน้ันมาใช้เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ยุคท่ีสอง : ยุคแห่งการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ 

ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในแต่ละช่วง นอกจากจะพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีตอบสนอง

ต่อความต้องการของชุมชน สังคมแล้ว ส่วนท่ีเป็นหน้าท่ีท่ีสำคัญของมหาวิทยาลัย คือ การวิจัย

เพ่ือสร้างองค์ความรู้ และการให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชนควบคู่กันไป ในช่วงปี พ.ศ. 2527-

2546 จึงเป็นยุคแห่งการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้สู่การบริการชุมชน ท้ังการจัดต้ังหน่วยงาน

การพัฒนาหลักสูตรเพ่ิมข้ึน และมีการพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพ่ิมมากข้ึน 

ช่วงปี พ.ศ. 2527 - 2536 

ในตอนต้นของช่วงน้ี มีการจัดต้ัง คณะ/หน่วยงาน ได้แก่ คณะเทคโนโลยี คณะ 

สัตวแพทยศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ นอกจากน้ี ยังมีการ

จัดต้ังศูนย์คอมพิวเตอร์ (ปัจจุบันเปล่ียนช่ือเป็นสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ) ศูนย์การศึกษา

ต่อเน่ือง (ปัจจุบันเปล่ียนช่ือเป็นสำนักบริการวิชาการ) และศูนย์หัวใจสิริกิต์ิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พร้อมท้ังยังได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการจัดต้ังวิทยาลัยอุบลราชธานี และวิทยาลัย 

สุรนารี ต่อมาได้แยกตัวออกเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตามลำดับ ในช่วงทศวรรษท่ี 3 มหาวิทยาลัยมีคณะวิชารวมท้ังส้ิน 16 คณะวิชา ในยุคน้ีนอกจาก

จะผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเน่ือง และมีบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมจำนวนมาก  

กระจายอยู่ตามภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ และยังได้ทำการศึกษาวิจัย ค้นคว้าเพ่ือสร้างองค์ความรู้

ท่ีสามารถนำไปแก้ปัญหาเชิงพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ องค์ความรู้ท่ีได้รับการยอมรับ

อย่างย่ิง คือ การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในชนบทเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำทางด้าน

การเกษตร และการพัฒนาเกษตรเชิงระบบร่วมกับต่างประเทศเพ่ือนำไปแก้ปัญหาด้าน

การเกษตรในพ้ืนท่ีชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนา

ด้านสุขภาพ และแก้ปัญหาด้านสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บท่ีสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

และเร่ิมมีการศึกษาวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ และวัฒนธรรมของภูมิภาคมากข้ึนเพ่ือนำ

ผลงานวิจัยเหล่าน้ันมาใช้เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ยุคท่ีสอง : ยุคแห่งการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ 

ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในแต่ละช่วง นอกจากจะพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีตอบสนอง

ต่อความต้องการของชุมชน สังคมแล้ว ส่วนท่ีเป็นหน้าท่ีท่ีสำคัญของมหาวิทยาลัย คือ การวิจัย

เพ่ือสร้างองค์ความรู้ และการให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชนควบคู่กันไป ในช่วงปี พ.ศ. 2527-

2546 จึงเป็นยุคแห่งการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้สู่การบริการชุมชน ท้ังการจัดต้ังหน่วยงาน

การพัฒนาหลักสูตรเพ่ิมข้ึน และมีการพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพ่ิมมากข้ึน 

ช่วงปี พ.ศ. 2527 - 2536 

ในตอนต้นของช่วงน้ี มีการจัดต้ัง คณะ/หน่วยงาน ได้แก่ คณะเทคโนโลยี คณะ 

สัตวแพทยศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ นอกจากน้ี ยังมีการ

จัดต้ังศูนย์คอมพิวเตอร์ (ปัจจุบันเปล่ียนช่ือเป็นสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ) ศูนย์การศึกษา

ต่อเน่ือง (ปัจจุบันเปล่ียนช่ือเป็นสำนักบริการวิชาการ) และศูนย์หัวใจสิริกิต์ิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พร้อมท้ังยังได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการจัดต้ังวิทยาลัยอุบลราชธานี และวิทยาลัย 

สุรนารี ต่อมาได้แยกตัวออกเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตามลำดับ ในช่วงทศวรรษท่ี 3 มหาวิทยาลัยมีคณะวิชารวมท้ังส้ิน 16 คณะวิชา ในยุคน้ีนอกจาก

จะผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเน่ือง และมีบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมจำนวนมาก  

กระจายอยู่ตามภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ และยังได้ทำการศึกษาวิจัย ค้นคว้าเพ่ือสร้างองค์ความรู้

ท่ีสามารถนำไปแก้ปัญหาเชิงพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ องค์ความรู้ท่ีได้รับการยอมรับ

อย่างย่ิง คือ การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในชนบทเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำทางด้าน

การเกษตร และการพัฒนาเกษตรเชิงระบบร่วมกับต่างประเทศเพ่ือนำไปแก้ปัญหาด้าน

การเกษตรในพ้ืนท่ีชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนา

ด้านสุขภาพ และแก้ปัญหาด้านสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บท่ีสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

และเร่ิมมีการศึกษาวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ และวัฒนธรรมของภูมิภาคมากข้ึนเพ่ือนำ

ผลงานวิจัยเหล่าน้ันมาใช้เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ช่วงปี พ.ศ. 2537 - 2546 

ในช่วงน้ีมีคณะและสาขาวิชาต่างๆ ท่ี ค่อนข้างครอบคลุม มีองค์ความรู้ด้านต่างๆ

หลากหลายสาขาสะสมมากข้ึนอย่างมาก และจัดว่าเป็นมหาวิทยาลัยท่ีสมบูรณ์ แบบ 

(Comprehensive University) ท่ีสำคัญของภูมิภาค มีการจัดต้ังวิทยาเขตหนองคาย คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ และวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มีการจัดต้ังหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานของ

มหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึน เช่น สำนักทะเบียนและประมวลผล (เปล่ียนช่ือเป็นสำนักบริหารและพัฒนา

วิชาการ) สถาบันความร่วมมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง สถาบันสันติศึกษา (เป็นหน่วยงานใน

กำกับของมหาวิทยาลัย) มีคณะวิชารวมท้ังส้ิน 18 คณะวิชา และ 1 วิทยาเขต 

และนอกจากมหาวิทยาลัยจะผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีแล้วยังเน้นการผลิต

บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมข้ึน รวมท้ังเร่ิมให้ความสำคัญทางด้านวิจัยมากข้ึน โดยการกำหนด

กลยุทธ์ทางการวิจัยท่ีสำคัญในขณะน้ัน คือ การจัดต้ังศูนย์วิจัยเฉพาะทางข้ึนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โดยการให้แต่ละคณะ สาขาวิชาท่ีมีความเช่ียวชาญท่ีโดดเด่นของคณาจารย์ และเห็นว่าเป็น

ความรู้ท่ีจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศและภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการให้การสนับสนุน

งบประมาณและจัดต้ังกลุ่มวิจัยข้ึน เพ่ือให้คณาจารย์ได้ร่วมกันทำวิจัยอย่างจริงจัง 
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ยุคท่ีสาม : มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย และมหาวิทยาลัยวิจัยช้ันนำ  

ช่วงปี พ.ศ. 2547 - 2556 

ในช่วงน้ีเป็นช่วงแห่งการเปล่ียนแปลงจากภาวะโลกาภิวัตน์ มหาวิทยาลัยมีความ

เจริญก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด โดยเร่ิมต้นในปี พ.ศ. 2546 – 2547 

ประเทศไทยเร่ิมมีการปฏิรูประบบการบริหารราชการให้มีเป้าหมาย มุ่งผลสัมฤทธ์ิโดยการนำ

แนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic management) และระบบการบริหารคุณภาพเข้ามา

ใช้ในหน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้ปรับเปล่ียนระบบการบริหารเป็นการบริหาร

กลยุทธ์ โดยมีการปรับโครงสร้างของการบริหารหน่วยงาน และระบบการบริหารราชการ 

มีการกำหนดวิสัยทัศน์ให้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย และเป็น

มหาวิทยาลัยช้ันนำของภูมิภาคอาเซียนบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบในการสร้างองค์ความรู้

ใหม่ท่ีใช้ในการพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติ 

ช่วงปี พ.ศ. 2547 – 2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเร่ิมมีความเข้มแข็งด้านการวิจัย  

โดยมีการจัดต้ังศูนย์วิจัยเฉพาะทางข้ึนมา 15 ศูนย์วิจัย ผลงานวิจัยในช่วงน้ีเน้นการตีพิมพ์และ

การอ้างอิงในเชิงวิชาการท้ังในวารสารในประเทศ และวารสารในระดับนานาชาติ นอกจากน้ี

มหาวิทยาลัยยังพัฒนาตนเองเข้าสู่การประเมินคุณภาพอย่างเข้มข้นโดยองค์กรต่างๆท้ังภาครัฐ

และหน่วยงานอิสระจากภายนอก เช่น การประเมินโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.) สำนักงานประเมินและรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) องค์การมหาชน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตลอดจนการเข้าสู่การประเมินในระดับนานาชาติ 

จากการจัดอันดับของนิตยสาร Asia week (Asia’s Best Universities 2000) และการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยโลกโดยนิตยสาร Times (World University Ranking 2006)  

จึงนับได้ว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นพัฒนาตนเองเข้าสู่องค์กรแห่งคุณภาพมากข้ึน  

มีการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรโดยการยุบรวมภาควิชาใน 8 คณะ ควบรวมกองบริการ

การศึกษาเข้ากับสำนักทะเบียน เป็นสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มีการจัดต้ังคณะนิติศาสตร์
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ช่วงปี พ.ศ. 2537 - 2546 

ในช่วงน้ีมีคณะและสาขาวิชาต่างๆ ท่ี ค่อนข้างครอบคลุม มีองค์ความรู้ด้านต่างๆ

หลากหลายสาขาสะสมมากข้ึนอย่างมาก และจัดว่าเป็นมหาวิทยาลัยท่ีสมบูรณ์ แบบ 

(Comprehensive University) ท่ีสำคัญของภูมิภาค มีการจัดต้ังวิทยาเขตหนองคาย คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ และวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มีการจัดต้ังหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานของ

มหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึน เช่น สำนักทะเบียนและประมวลผล (เปล่ียนช่ือเป็นสำนักบริหารและพัฒนา

วิชาการ) สถาบันความร่วมมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง สถาบันสันติศึกษา (เป็นหน่วยงานใน

กำกับของมหาวิทยาลัย) มีคณะวิชารวมท้ังส้ิน 18 คณะวิชา และ 1 วิทยาเขต 

และนอกจากมหาวิทยาลัยจะผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีแล้วยังเน้นการผลิต

บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมข้ึน รวมท้ังเร่ิมให้ความสำคัญทางด้านวิจัยมากข้ึน โดยการกำหนด

กลยุทธ์ทางการวิจัยท่ีสำคัญในขณะน้ัน คือ การจัดต้ังศูนย์วิจัยเฉพาะทางข้ึนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โดยการให้แต่ละคณะ สาขาวิชาท่ีมีความเช่ียวชาญท่ีโดดเด่นของคณาจารย์ และเห็นว่าเป็น

ความรู้ท่ีจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศและภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการให้การสนับสนุน

งบประมาณและจัดต้ังกลุ่มวิจัยข้ึน เพ่ือให้คณาจารย์ได้ร่วมกันทำวิจัยอย่างจริงจัง 
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ยุคท่ีสาม : มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย และมหาวิทยาลัยวิจัยช้ันนำ  

ช่วงปี พ.ศ. 2547 - 2556 

ในช่วงน้ีเป็นช่วงแห่งการเปล่ียนแปลงจากภาวะโลกาภิวัตน์ มหาวิทยาลัยมีความ

เจริญก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด โดยเร่ิมต้นในปี พ.ศ. 2546 – 2547 

ประเทศไทยเร่ิมมีการปฏิรูประบบการบริหารราชการให้มีเป้าหมาย มุ่งผลสัมฤทธ์ิโดยการนำ
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วิทยาลัยการปกครองท้องถ่ิน วิทยาลัยนานาชาติ และยังได้ปรับโครงสร้างวิทยาเขตหนองคาย   

ให้มี 4 คณะวิชา ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ นอกจากน้ี ยังมีการจัดต้ังหน่วยงานสนับสนุน

ภารกิจข้ึนอีกหลายหน่วยงาน เช่น สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน สำนักวิชาศึกษาท่ัวไป 

สถาบันภาษา สถาบันขงจ่ือ สำนักบริหารการวิจัย สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ

สำนักงานประสานและจัดการเร่ืองร้องเรียน สำนักงานกฎหมาย สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา 

ตลอดจนหน่วยงานท่ีเป็นองค์กรในกำกับ ได้แก่ ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอาคารขวัญมอ ช่วงน้ีมีคณะวิชา รวมท้ังส้ิน 25 

คณะวิชา 
 

ช่วงปี พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน  

ในช่วงน้ีเป็นช่วงท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่นจำเป็นต้องปรับเปล่ียนองค์กรอย่างรุนแรง

เพ่ือสนองตอบต่อสภาวะการณ์เปล่ียนแปลงของสังคมภายนอก อาทิ การลดลงของอัตราการเกิด 

ของประชากรท่ีส่งผลให้ประชากรวัยเด็กท่ีจะเข้าศึกษามีจำนวนน้อยลง ทำให้การแข่งขัน 

ในการรับเข้าสูงข้ึน มหาวิทยาลัยในประเทศไทยเปิดมากข้ึนท้ังมหาวิทยาลัยของรัฐ เอกชน 

และมหาวิทยาลัยต่างชาติเข้ามาต้ังในประเทศไทยมากข้ึน ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปิดเสรี

ประชาคมอาเซียน และการเปลี่ยนแปลงระบบการรับเข้าศึกษาในสถานอุดมศึกษาใหม่ 

ที่เรียกว่า TCAS ซ่ึงส่งผลอย่างรุนแรงต่อการปรับโครงสร้างของคณะ หน่วยงาน และการพัฒนา

หลักสูตร การยุบเลิกหลักสูตรท่ีไม่ทันสมัย ในขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้มีลักษณะ

ของการบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์มากข้ึน 

ในส่วนของการวิจัยน้ัน มหาวิทยาลัยได้ปรับเปล่ียนยุทธศาสตร์และทิศทางการวิจัยของ

มหาวิทยาลัย เป็นการวิจัยจากการใช้โจทย์ปัญหาของพ้ืนท่ีภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ยกระดับผลงานวิจัยไปแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

และการนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับ

การยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีการจดสิทธิบัตร และลิขสิทธ์ิสูงสุดในประเทศ นอกจากน้ียัง

สนับสนุนให้มีการทำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยกำหนดเป็นโครงการสำคัญท่ีใช้ 

ในการพัฒนาและแก้ปัญหาของประเทศท่ีรัฐบาลให้การยอมรับและสนับสนุนงบประมาณ เช่น 

โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการ

พัฒนาการคิดข้ันสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการ

แก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเร้ือรัง
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ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงงานต้นแบบประกอบแบตเตอร่ีลิเทียม ไอออน โครงการ KKU 
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ในส่วนของการบริการวิชาการแก่สังคม ปรับเปล่ียนมาเป็นการให้การศึกษาต่อเน่ือง   

การสร้างชุมชนต้นแบบ และการขยายบริการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยมีโครงการขยายอาคาร

เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางการแพทย์ท่ีครอบคลุมการรักษาทุกมิติ ซ่ึงได้งบประมาณก่อสร้าง 

ในปี พ.ศ. 2562 จำนวน 4,300 ล้านบาท  

ในช่วงน้ีเป็นช่วงท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีพัฒนาการมากว่า 50 ปี มีการสะสม

องค์ความรู้ท้ังจากความเช่ียวชาญของอาจารย์ การเรียนการสอน การวิจัย ประสบการณ์ทำงาน 

การแก้ปัญหาเชิงพ้ืนท่ี และมีประสบการณ์การจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา (ผ่านโรงเรียนสาธิต) จนถึงระดับปริญญาตรี โท เอก ด้วยความพร่ังพร้อมความรู้ 

และประสบการณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้ปรับเปล่ียน และเปิดพ้ืนท่ีให้เป็นอุทยานการ

เรียนรู้ของสังคม โดยมีการปรับพ้ืนท่ีให้บุคคลภายนอกเข้ามาศึกษาหาความรู้ในด้านต่างๆ 

รวมท้ังการปรับพ้ืนท่ีบริเวณบึงสีฐานและสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยให้เป็นสถานท่ีออกกำลังกาย 

(Sport Park) การสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย 

การปรับพ้ืนท่ีให้เป็นแหล่งความรู้ทางการเกษตร คือ Agro Park และอุทยานศิลปวัฒนธรรม 

(Culture Park) เป็นต้น ซ่ึงปัจจุบันมีบุคคลภายนอกเข้ามาเรียนรู้ และร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

จำนวนมาก 

ในด้านสถานภาพของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นเร่ิมก่อต้ังน้ันเป็นหน่วย

ราชการ แต่เม่ือมหาวิทยาลัยมีความเจริญเติบโต หน่วยงานมีขนาดใหญ่ข้ึน ระบบการบริหาร    

มีความสลับซับซ้อนมากข้ึน และเพ่ือการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพจึงได้ปรับเปล่ียนสถานภาพเป็น

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงการปรับเปล่ียนสถานภาพ

ดังกล่าว ทำให้มหาวิทยาลัยต้องปรับเปล่ียนโครงสร้างระบบบริหารการเงิน พัสดุ ระบบการ

บริหารบุคคล ระบบเงินเดือน และระบบบริหารมหาวิทยาลัย ซ่ึงในช่วงน้ีถือได้ว่าเป็นยุคท่ี

มหาวิทยาลัยมีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด 

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 25666
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ดังกล่าว ทำให้มหาวิทยาลัยต้องปรับเปล่ียนโครงสร้างระบบบริหารการเงิน พัสดุ ระบบการ

บริหารบุคคล ระบบเงินเดือน และระบบบริหารมหาวิทยาลัย ซ่ึงในช่วงน้ีถือได้ว่าเป็นยุคท่ี

มหาวิทยาลัยมีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด 
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ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงงานต้นแบบประกอบแบตเตอร่ีลิเทียม ไอออน โครงการ KKU 

Smart Learning เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

ในส่วนของการบริการวิชาการแก่สังคม ปรับเปล่ียนมาเป็นการให้การศึกษาต่อเน่ือง   

การสร้างชุมชนต้นแบบ และการขยายบริการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยมีโครงการขยายอาคาร

เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางการแพทย์ท่ีครอบคลุมการรักษาทุกมิติ ซ่ึงได้งบประมาณก่อสร้าง 

ในปี พ.ศ. 2562 จำนวน 4,300 ล้านบาท  

ในช่วงน้ีเป็นช่วงท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีพัฒนาการมากว่า 50 ปี มีการสะสม

องค์ความรู้ท้ังจากความเช่ียวชาญของอาจารย์ การเรียนการสอน การวิจัย ประสบการณ์ทำงาน 

การแก้ปัญหาเชิงพ้ืนท่ี และมีประสบการณ์การจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา (ผ่านโรงเรียนสาธิต) จนถึงระดับปริญญาตรี โท เอก ด้วยความพร่ังพร้อมความรู้ 

และประสบการณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้ปรับเปล่ียน และเปิดพ้ืนท่ีให้เป็นอุทยานการ

เรียนรู้ของสังคม โดยมีการปรับพ้ืนท่ีให้บุคคลภายนอกเข้ามาศึกษาหาความรู้ในด้านต่างๆ 

รวมท้ังการปรับพ้ืนท่ีบริเวณบึงสีฐานและสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยให้เป็นสถานท่ีออกกำลังกาย 

(Sport Park) การสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย 

การปรับพ้ืนท่ีให้เป็นแหล่งความรู้ทางการเกษตร คือ Agro Park และอุทยานศิลปวัฒนธรรม 

(Culture Park) เป็นต้น ซ่ึงปัจจุบันมีบุคคลภายนอกเข้ามาเรียนรู้ และร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

จำนวนมาก 

ในด้านสถานภาพของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นเร่ิมก่อต้ังน้ันเป็นหน่วย

ราชการ แต่เม่ือมหาวิทยาลัยมีความเจริญเติบโต หน่วยงานมีขนาดใหญ่ข้ึน ระบบการบริหาร    

มีความสลับซับซ้อนมากข้ึน และเพ่ือการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพจึงได้ปรับเปล่ียนสถานภาพเป็น

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงการปรับเปล่ียนสถานภาพ

ดังกล่าว ทำให้มหาวิทยาลัยต้องปรับเปล่ียนโครงสร้างระบบบริหารการเงิน พัสดุ ระบบการ

บริหารบุคคล ระบบเงินเดือน และระบบบริหารมหาวิทยาลัย ซ่ึงในช่วงน้ีถือได้ว่าเป็นยุคท่ี

มหาวิทยาลัยมีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด 
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ในช่วงน้ีเป็นช่วงท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีพัฒนาการมากว่า 50 ปี มีการสะสม

องค์ความรู้ท้ังจากความเช่ียวชาญของอาจารย์ การเรียนการสอน การวิจัย ประสบการณ์ทำงาน 

การแก้ปัญหาเชิงพ้ืนท่ี และมีประสบการณ์การจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา 
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และประสบการณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้ปรับเปล่ียน และเปิดพ้ืนท่ีให้เป็นอุทยานการ
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การปรับพ้ืนท่ีให้เป็นแหล่งความรู้ทางการเกษตร คือ Agro Park และอุทยานศิลปวัฒนธรรม 

(Culture Park) เป็นต้น ซ่ึงปัจจุบันมีบุคคลภายนอกเข้ามาเรียนรู้ และร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

จำนวนมาก 

ในด้านสถานภาพของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นเร่ิมก่อต้ังน้ันเป็นหน่วย

ราชการ แต่เม่ือมหาวิทยาลัยมีความเจริญเติบโต หน่วยงานมีขนาดใหญ่ข้ึน ระบบการบริหาร    

มีความสลับซับซ้อนมากข้ึน และเพ่ือการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพจึงได้ปรับเปล่ียนสถานภาพเป็น

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงการปรับเปล่ียนสถานภาพ

ดังกล่าว ทำให้มหาวิทยาลัยต้องปรับเปล่ียนโครงสร้างระบบบริหารการเงิน พัสดุ ระบบการ

บริหารบุคคล ระบบเงินเดือน และระบบบริหารมหาวิทยาลัย ซ่ึงในช่วงน้ีถือได้ว่าเป็นยุคท่ี

มหาวิทยาลัยมีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด 
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ในด้านการบริหารคุณภาพ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องได้รับการประเมินจาก

หน่วยงานภายนอกท้ังในระดับสถาบัน ระดับคณะ และระดับหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน

การประเมินในระดับประเทศและระดับสากล ได้แก่ QS Ranking , Times Higher Education 

และระบบอ่ืนๆ สำหรับในประเทศน้ันมหาวิทยาลัยได้รับการประเมินจากหลายระบบท้ังการ

ประเมินภายในจาก สกอ. การประเมินคุณภาพโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ดำเนินการท่ีเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence) เกณฑ์รางวัล

คุณภาพแห่งชาติ (TQA) และในปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการประเมิน TQA 

จากสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติในรางวัลระดับ  TQC (Thailand Quality Class) เป็น

สถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยท่ีได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีคณะวิชาท้ังส้ิน 22 คณะ 4 วิทยาลัย มีการปรับโครงสร้าง

องค์กรเพ่ื อ ให้ มีความสอดคล้องและเป็น ไปตาม เจตนารมณ์ ของพระราชบัญ ญั ติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ซ่ึงมีการยุบสถาบันวิจัยและพัฒนา (เปล่ียนเป็นสถาบันวิจัย

เพ่ือพัฒนาสังคม) มีการจัดต้ังคณะวิชาใหม่ คือ คณะเศรษฐศาสตร์ และจัดต้ังสถาบันวิจัย เช่น 

สถาบันวิจัยความม่ันคงด้านอาหาร พลังงาน น้ำ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง สถาบันวิจัยทรัพยากรน้ำ

ใต้ดิน สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง สถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพ่ือพลังงาน เป็นต้น 

สำนักงานอธิการบดี ได้มีการแบ่งหน่วยงานย่อยออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มหน่วยงาน

บริหารจัดการกลาง กลุ่มหน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ และกลุ่มหน่วยงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านวิสาหกิจ นอกจากน้ี มีการยุบเลิกหน่วยงาน คือ สถาบันสันติศึกษา 

สำนักงานประสานงานสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง สำนักงาน

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ สถาบันยุทธศาสตร์โดยเปล่ียนช่ือ

ใหม่เป็น สำนักงานประสานความร่วมมือเพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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3. ข้อมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2562 มี คณะ/วิชา จำนวน 22 คณะ 4 วิทยาลัย และ 1 วิทยาเขต     

มีข้อมูลพ้ืนฐานท่ีสำคัญของมหาวิทยาลัยสรุปได้ ดังน้ี 

ด้านการผลิตบัณฑิต 

ปีการศึกษา 2561 มีหลักสูตรท่ีเปิดสอนท้ังหมด 331 สาขาวิชา เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 95 

สาขาวิชา (ร้อยละ 28.70) ระดับปริญญาโท 134 สาขาวิชา (ร้อยละ 40.48) ระดับปริญญาเอก 84 

สาขาวิชา (ร้อยละ 25.38) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา (ร้อยละ 0.30) และระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 17 (ร้อยละ 5.14) สาขาวิชา โดยในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา มีการเปิดหลักสูตร

ใหม่รวมท้ังหมด 28 สาขาวิชา มีหลักสูตรท่ีปรับปรุงใหม่ 277 สาขาวิชา และมีหลักสูตรท่ีขอยกเลิก/ปิด 

13 สาขาวิชา ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยมีสัดส่วนของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามากกว่าหลักสูตรระดับปริญญา

ตรี คือ ร้อยละ 71 : 29   
 

จำนวนหลักสูตรท้ังหมดปีการศึกษา 2561 
 

 

 
 

ตาราง : จำนวนหลักสูตรท่ีเปิดสอน ปีการศึกษา 2558– 2561 (จำแนกตามระดับการศึกษา) 

ปีการศึกษา 2558 2559 2560 2561 

จำนวนหลักสูตรท้ังหมด (จำนวน = สาขาวิชา) 338 342 344 331 

ปริญญาตรี 98 101  100  95  

ปริญญาโท 137 137  138  134  

ปริญญาเอก 85 86  88  84  

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 2  2  1 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 16 16  16  17 

ปริญญาตร ี 95 (29%) 

ปริญญาโท 134(40%) 

ปริญญาเอก84 (25%) 

ประกาศนียบัตรชั้นสูง 17(5%) 

ประกาศนียบัตร 1(0.3%) 
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ในด้านการบริหารคุณภาพ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องได้รับการประเมินจาก

หน่วยงานภายนอกท้ังในระดับสถาบัน ระดับคณะ และระดับหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน

การประเมินในระดับประเทศและระดับสากล ได้แก่ QS Ranking , Times Higher Education 

และระบบอ่ืนๆ สำหรับในประเทศน้ันมหาวิทยาลัยได้รับการประเมินจากหลายระบบท้ังการ

ประเมินภายในจาก สกอ. การประเมินคุณภาพโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ดำเนินการท่ีเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence) เกณฑ์รางวัล

คุณภาพแห่งชาติ (TQA) และในปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการประเมิน TQA 

จากสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติในรางวัลระดับ  TQC (Thailand Quality Class) เป็น

สถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยท่ีได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีคณะวิชาท้ังส้ิน 22 คณะ 4 วิทยาลัย มีการปรับโครงสร้าง

องค์กรเพ่ื อ ให้ มีความสอดคล้องและเป็น ไปตาม เจตนารมณ์ ของพระราชบัญ ญั ติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ซ่ึงมีการยุบสถาบันวิจัยและพัฒนา (เปล่ียนเป็นสถาบันวิจัย

เพ่ือพัฒนาสังคม) มีการจัดต้ังคณะวิชาใหม่ คือ คณะเศรษฐศาสตร์ และจัดต้ังสถาบันวิจัย เช่น 

สถาบันวิจัยความม่ันคงด้านอาหาร พลังงาน น้ำ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง สถาบันวิจัยทรัพยากรน้ำ

ใต้ดิน สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง สถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพ่ือพลังงาน เป็นต้น 

สำนักงานอธิการบดี ได้มีการแบ่งหน่วยงานย่อยออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มหน่วยงาน

บริหารจัดการกลาง กลุ่มหน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ และกลุ่มหน่วยงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านวิสาหกิจ นอกจากน้ี มีการยุบเลิกหน่วยงาน คือ สถาบันสันติศึกษา 

สำนักงานประสานงานสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง สำนักงาน

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ สถาบันยุทธศาสตร์โดยเปล่ียนช่ือ

ใหม่เป็น สำนักงานประสานความร่วมมือเพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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3. ข้อมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2562 มี คณะ/วิชา จำนวน 22 คณะ 4 วิทยาลัย และ 1 วิทยาเขต     

มีข้อมูลพ้ืนฐานท่ีสำคัญของมหาวิทยาลัยสรุปได้ ดังน้ี 

ด้านการผลิตบัณฑิต 

ปีการศึกษา 2561 มีหลักสูตรท่ีเปิดสอนท้ังหมด 331 สาขาวิชา เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 95 

สาขาวิชา (ร้อยละ 28.70) ระดับปริญญาโท 134 สาขาวิชา (ร้อยละ 40.48) ระดับปริญญาเอก 84 

สาขาวิชา (ร้อยละ 25.38) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา (ร้อยละ 0.30) และระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 17 (ร้อยละ 5.14) สาขาวิชา โดยในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา มีการเปิดหลักสูตร

ใหม่รวมท้ังหมด 28 สาขาวิชา มีหลักสูตรท่ีปรับปรุงใหม่ 277 สาขาวิชา และมีหลักสูตรท่ีขอยกเลิก/ปิด 

13 สาขาวิชา ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยมีสัดส่วนของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามากกว่าหลักสูตรระดับปริญญา

ตรี คือ ร้อยละ 71 : 29   
 

จำนวนหลักสูตรท้ังหมดปีการศึกษา 2561 
 

 

 
 

ตาราง : จำนวนหลักสูตรท่ีเปิดสอน ปีการศึกษา 2558– 2561 (จำแนกตามระดับการศึกษา) 

ปีการศึกษา 2558 2559 2560 2561 

จำนวนหลักสูตรท้ังหมด (จำนวน = สาขาวิชา) 338 342 344 331 

ปริญญาตรี 98 101  100  95  

ปริญญาโท 137 137  138  134  

ปริญญาเอก 85 86  88  84  

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 2  2  1 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 16 16  16  17 

ปริญญาตร ี 95 (29%) 

ปริญญาโท 134(40%) 

ปริญญาเอก84 (25%) 

ประกาศนียบัตรชั้นสูง 17(5%) 

ประกาศนียบัตร 1(0.3%) 
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จำนวนนักศึกษาใหม่ มีท้ังหมด 9,165 คน ซ่ึงเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 7,767 คน (ร้อยละ 

84.75) และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1,398 คน (ร้อยละ 15.25) โดยมีจำนวนนักศึกษาสาขา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 4,267 คน (ร้อยละ 46.55) สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จำนวน 

3,120 คน (ร้อยละ 34) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 1,778 คน (ร้อยละ 19.40) ในช่วง 3 ปีท่ีผ่าน

มาแนวโน้มของจำนวนนักศึกษาใหม่ลดลง เน่ืองจากการแข่งขันของสถาบันการศึกษาภายในประเทศ 

ท่ีสูงข้ึน และการเปล่ียนโครงสร้างประชากรของประเทศท่ีมีอัตราการเกิดลดลง สำหรับในส่วนของจำนวน

นักศึกษาต่างชาติมีแนวโน้มท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปี 

จำนวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 – 2561 (จำแนกตามระดับการศึกษา) 

 
 

ตาราง : จำนวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 – 2561 (จำแนกตามระดับการศึกษา) 

ปีการศึกษา 2558 2559 2560 2561 

จำนวนนักศึกษาใหม่ (คน) 10,113 9,920 9,834 9,165 

ปริญญาตรี 8,164 8,306 8,416 7,767 

ปริญญาโท 1,552 1,209 1,018 1,002 

ปริญญาเอก 249 260 249 238 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 4 - - 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 147 141 151 158 
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จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา) 

 

จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 – 2561 (จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา) 

 

 

ตาราง : จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 – 2561 (จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา) 

ปีการศึกษา 2558 2559 2560 2561 

จำนวนนักศึกษาใหม่ (คน) 10,113 9,920 9,834 9,165 

สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 3,348 3,391 3,400 3,120 

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1,709 1,615 1,672 1,778 

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5,056 4,914 4,762 4,267 
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จำนวนนักศึกษาท้ังหมด มีท้ังหมด 38,206 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 31,811 คน (ร้อยละ 

83.26) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 6,395 คน (ร้อยละ 16.74) ซ่ึงเป็นนักศึกษาชาวต่างชาติ 557 คน 

(ร้อยละ 1.45) โดยมีสัดส่วนนักศึกษาท้ังหมดของกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่อกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ต่อกลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ เป็น 33 : 20 : 47  

จำนวนนักศึกษาท้ังหมดระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 

 
ตาราง : จำนวนนักศึกษาท้ังหมด ปีการศึกษา 2558– 2561 (จำแนกตามระดับการศึกษา) 

ป"การศึกษา 2558 2559 2560 2561 

จำนวนนักศึกษาท้ังหมด (จำนวน=คน) 39,622 39,866 38,258 38,206 

ปริญญาตรี 30,687 31,781 31,358 31,811 

ปริญญาโท 6,980 6,040 4,891 4,245 

ปริญญาเอก 1,681 1,756 1,720 1,712 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 3 4 - 4 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 271 285 289 434 
 

จำนวนนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2558 - 2561 

 

ระดับปริญญาตรี, 

31,811 คน 

 (83 %)  

ระดับบัณฑิตศึกษา 

6,395 คน (17 %) 
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สำหรับจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 7,690 คน 

ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นระดับปริญญาตรี 5,986 คน (ร้อยละ 78) และระดับบัณฑิต 1,706 คน (ร้อยละ 22) 

ผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 คือ บัณฑิตมีงาน

ทำร้อยละ 79.35 บัณฑิตศึกษาต่อร้อยละ 6.45 บัณฑิตไม่ได้งานทำร้อยละ  17.59 ในส่วนของความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 95.32  

ร้อยละการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 
 

 

 

 
 

บัณฑิตม ี
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ร้อยละการมีงานทำและศึกษาต่อของบัณฑิต ปีการศึกษา 2556 - 2559 
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 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2557 - 2560 
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ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ  

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดทิศทางการวิจัย ประเด็นการวิจัยท่ีชัดเจนท้ังประเด็นการวิจัย

พ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และการวิจัยประยุกต์ท่ีเป็นความสำคัญของพ้ืนท่ีและความเช่ียวชาญ

ของมหาวิทยาลัย การพัฒนานักวิจัยอย่างเป็นระบบตั้งแต่นักวิจัยใหม่ นักวิจัยรุ่นกลาง นักวิจัยอาวุโส 

การพัฒนาระบบกลไกสนับสนุน เคร่ืองมือวิจัยราคาแพงในปี 2561 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสนับสนุน

ด้านการวิจัย จำนวน 1,503.86 ล้านบาท โดยเป็นทุนวิจัยจากภายในจำนวน 584.28 ล้านบาท ทุนวิจัย

จากภายนอก 919.58 ล้านบาท  

ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมาผลการดำเนินงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าอย่างมากท้ังในด้าน

การผลิตผลงานวิจัยท่ีมีช่ือเสียง และการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้ได้รับการอ้างอิง โดยในปี พ.ศ.2561 

มหาวิทยาลัยมีบทความวิจัยซ่ึงได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Referred Journal ในฐานข้อมูลระดับชาติ  

และระดับนานาชาติ จำนวน 1,596 บทความ และจำนวนผลงานวิจัยท่ีนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 31 

ผลงาน รวมถึงจำนวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (ท่ีได้รับการ

อนุมัติแล้ว) จำนวน 219 ผลงาน โดยเป็นอนุสิทธิบัติ 30 ผลงาน ลิขสิทธ์ิ 129 ผลงาน สิทธิบัตร 60 ผลงาน 

จำนวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
ตาราง : ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2561 

ปีงบประมาณ 2558 2559 2560 2561 

บทความวิจัยซึ่งได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Referred Journalใน

ฐานข้อมูลระดับชาติและระดับนานาชาติ 

7,138 4,936 3,519 1,596 

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 388 478 296 219 

สิทธิบัตร 14 64 84 60 

อนุสิทธิบัตร 60 88 28 30 

ลิขสิทธิ์ 311 326 173 129 

พันธุ์พืชใหม่ 3 - 11 - 

 

วิจัยที่ได้รับ 

การจดลิขสิทธิ์,  

219 

สิทธิบัตร, 60 

ลิขสิทธิ์, 129 

อนุสิทธิบัตร,30 
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นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยยังมีหน่วยงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย 

การจัดต้ังกลุ่มวิจัย มีจำนวน 47 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จำนวน 18 กลุ่ม 2) กลุ่มวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 17 กลุ่ม 3) กลุ่มวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ จำนวน 5 กลุ่ม  

การจัดต้ังศูนย์วิจัยเฉพาะทาง มีจำนวน 28 ศูนย์ ประกอบด้วย 1) ศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 16 ศูนย์ 2) ศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จำนวน 3 ศูนย์ 3) ศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 9 ศูนย์  

การจัดต้ังสถาบันวิจัย เช่น สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี 1) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง 

2) สถาบันวิจัยทรัพยากรน้ำใต้ดิน 3) สถาบันวิจัยความม่ันคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ำ อนุภาคลุ่มน้ำโขง

4) สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคม 5) สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน 6) สถาบันวิจัยและ

บริการด้านออทิซึม 7) สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ

การบริการวิชาการและรักษาพยาบาล 

การก่อต้ังมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการกำหนดคำขวัญ คือ “50 ปี แห่งการอุทิศเพ่ือสังคม” 

ซ่ึเป็นการบอกตัวตนและภารกิจท่ีสำคัญของมหาวิทยาลัยท่ีได้ดำเนินการมาอย่างต่อเน่ือง บนพ้ืนฐานของ

ความห่วงใยท่ีมีต่อสังคมและชุมชนในทุกมิติ มหาวิทยาลัยได้นำองค์ความรู้ท่ีเป็นความเช่ียวชาญในการ

ร่วมแก้ไขปัญหาสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม คือ 

1) การบูรณาการสหสาขาวิชาทุกด้านเพ่ือพัฒนาชุมชนให้เป็นพ้ืนท่ีต้นแบบในการพัฒนาชุมชนโดยใช้

หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงาน และองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยในการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน  

ในพ้ืนท่ี ซ่ึงมีสำนักบริการวิชาการเป็นหน่วยงานประสานกับคณะวิชาต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2) การบริการรักษาพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ศูนย์หัวใจสิริกิตต์ิฯ โรงพยาบาลทันตกรรม

และโรงพยาบาลสัตว์ เป็นหน่วยให้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลักในการป้องกัน 

รักษา และฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน 

3) การสร้างอุทยานการเรียนรู้ด้านต่างๆ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและสังคมบนพ้ืนฐานของ

ความรู้ทางวิชาการ คือ การพัฒนาหอสมุด การพัฒนาอุทยานการกีฬา การพัฒนาอุทยานศิลปวัฒนธรรม 

การสร้างพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ การสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และการสร้างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

จังหวัดหนองคาย เป็นต้น 
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ตาราง : จำนวนผู้รับบริการรักษาพยาบาล และจำนวนการให้บริการโรงพยาบาลสัตว์ 2558 - 2561 

จำนวนผู้รับบริการรักษาพยาบาล (ปีงบประมาณ) ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (คน) 881,075 904,643 960,202 1,020,378 

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คน) 100,752 103,257 103,181 142,992 

โรงพยาบาลทันตกรรม (คน) 107,502 116,067 120,265 118,581 

สถานบริการเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด (คน) 30,4099 31,299 32,888 29,905 

โรงพยาบาลสัตว ์(ตัว) 79,097 81,656 80,333 96,991 

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหน้าท่ีในการศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนา 

อนุรักษ์และจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรม รวมท้ังการบูรณาการความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของ

ภูมิภาคอีสานเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ รวมถึงได้มีการวิจัยและพัฒนา 

ต่อยอดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและประเทศ โดยในการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิม

ให้กับศิลปวัฒนธรรมและองค์ความรู้เหล่าน้ัน เกิดจากความร่วมมือของวิชาการและผู้เช่ียวชาญทาง 

ด้านวิจัยเทคโนโลยีและการออกแบบเพ่ือจะนำเอาความรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมมาวิจัย 

สร้างผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ โดยได้มีการพัฒนา ดังน้ี 

o พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

o การอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

o การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรบุคคลเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

o การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยศิลป์และศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

o มหาวิทยาลัยขอนแก่นการจัดกิจกรรมการอนุ รักษ์  สืบสาน และสร้างคุณค่าศาสนา

ศิลปวัฒนธรรมไทย และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเน่ือง เช่น ทอดกฐินพระราชทาน งานสีฐานเฟสติวัล 

ประเพณีสงกรานต์ การเชิดชูเกียรติศิลปิน มรดกอีสาน โครงการตักบาตรนุ่งซ่ินวันพระ และโครงการข้าวจ่ี    

วาเลนไทน์ เป็นต้น 

ตาราง: งบประมาณด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2561 

ปีงบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) 2558 2559 2560 2561 

งบประมาณด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 7.12 4.68 4.71 5.75 

  งบประมาณแผ่นดิน 1.97 2.16 2.16 2.16 

  งบประมาณเงินรายได้ 5.15 2.52 2.55 3.59 

ด้านบุคลากรและการบริหารองค์กร
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ตาราง : จำนวนผู้รับบริการรักษาพยาบาล และจำนวนการให้บริการโรงพยาบาลสัตว์ 2558 - 2561

จำนวนผู้รับบริการรักษาพยาบาล (ปีงบประมาณ) ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (คน) 881,075 904,643 960,202 1,020,378

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คน) 100,752 103,257 103,181 142,992

โรงพยาบาลทันตกรรม (คน) 107,502 116,067 120,265 118,581

สถานบริการเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด (คน) 30,4099 31,299 32,888 29,905

โรงพยาบาลสัตว์ (ตัว) 79,097 81,656 80,333 96,991

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหน้าท่ีในการศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนา

อนุรักษ์และจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรม รวมท้ังการบูรณาการความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของ

ภูมิภาคอีสานเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ รวมถึงได้มีการวิจัยและพัฒนา

ต่อยอดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและประเทศ โดยในการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิม

ให้กับศิลปวัฒนธรรมและองค์ความรู้เหล่าน้ัน เกิดจากความร่วมมือของวิชาการและผู้เช่ียวชาญทาง

ด้านวิจัยเทคโนโลยีและการออกแบบเพ่ือจะนำเอาความรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมมาวิจัย

สร้างผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ โดยได้มีการพัฒนา ดังน้ี

o พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

o การอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

o การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรบุคคลเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

o การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยศิลป์และศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

o มหาวิทยาลัยขอนแก่นการจัดกิจกรรมการอนุ รักษ์ สืบสาน และสร้างคุณค่าศาสนา

ศิลปวัฒนธรรมไทย และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเน่ือง เช่น ทอดกฐินพระราชทาน งานสีฐานเฟสติวัล

ประเพณีสงกรานต์ การเชิดชูเกียรติศิลปิน มรดกอีสาน โครงการตักบาตรนุ่งซ่ินวันพระ และโครงการข้าวจ่ี

วาเลนไทน์ เป็นต้น

ตาราง: งบประมาณด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) 2558 2559 2560 2561

งบประมาณด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 7.12 4.68 4.71 5.75

งบประมาณแผ่นดิน 1.97 2.16 2.16 2.16

งบประมาณเงินรายได้ 5.15 2.52 2.55 3.59

ด้านบุคลากรและการบริหารองค์กร
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ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีบุคลากร รวมท้ังส้ิน 11,188 คน แบ่งเป็นบุคลากร

สายวิชาการ 2,271 คน (ร้อยละ 20) บุคลากรสายสนับสนุน 8,917 คน (ร้อยละ 80)  ในส่วนของบุคลากร

สายวิชาการ มีผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ 1,133 คน (ร้อยละ 50) และบุคลากรสายวิชาการท่ีมีคุณวุฒิปริญญา

เอก 1,406 คน (ร้อยละ 62) จำนวนอาจารย์ต่างชาติ (ไม่รวมอาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ) 46 คน (ร้อยละ 2)  

จำนวนบุคลากรสายวิชาการผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2561 

จำนวนบุคลากรสายวิชาการผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2558 – 2561

ตาราง : จำนวนบุคลากรสายวิชาการผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2558 - 2561

บุคลากรสายวิชากร 

จำแนกตามตำแหน่งวิชาการ 

(ไม่รวม รร.สาธิตฯ) 

ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 

ศาสตราจารย์ 51 50 64 46 

รองศาสตราจารย์ 424 411 416 356 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 713 700 727 731 

อาจารย์ 850 782 814 849 

ด้านงบประมาณ
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ตาราง : จำนวนผู้รับบริการรักษาพยาบาล และจำนวนการให้บริการโรงพยาบาลสัตว์ 2558 - 2561

จำนวนผู้รับบริการรักษาพยาบาล (ปีงบประมาณ) ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (คน) 881,075 904,643 960,202 1,020,378

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คน) 100,752 103,257 103,181 142,992

โรงพยาบาลทันตกรรม (คน) 107,502 116,067 120,265 118,581

สถานบริการเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด (คน) 30,4099 31,299 32,888 29,905

โรงพยาบาลสัตว์ (ตัว) 79,097 81,656 80,333 96,991

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหน้าท่ีในการศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนา

อนุรักษ์และจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรม รวมท้ังการบูรณาการความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของ

ภูมิภาคอีสานเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ รวมถึงได้มีการวิจัยและพัฒนา

ต่อยอดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและประเทศ โดยในการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิม

ให้กับศิลปวัฒนธรรมและองค์ความรู้เหล่าน้ัน เกิดจากความร่วมมือของวิชาการและผู้เช่ียวชาญทาง

ด้านวิจัยเทคโนโลยีและการออกแบบเพ่ือจะนำเอาความรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมมาวิจัย

สร้างผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ โดยได้มีการพัฒนา ดังน้ี

o พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

o การอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

o การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรบุคคลเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

o การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยศิลป์และศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

o มหาวิทยาลัยขอนแก่นการจัดกิจกรรมการอนุ รักษ์ สืบสาน และสร้างคุณค่าศาสนา

ศิลปวัฒนธรรมไทย และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเน่ือง เช่น ทอดกฐินพระราชทาน งานสีฐานเฟสติวัล

ประเพณีสงกรานต์ การเชิดชูเกียรติศิลปิน มรดกอีสาน โครงการตักบาตรนุ่งซ่ินวันพระ และโครงการข้าวจ่ี

วาเลนไทน์ เป็นต้น

ตาราง: งบประมาณด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) 2558 2559 2560 2561

งบประมาณด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 7.12 4.68 4.71 5.75

งบประมาณแผ่นดิน 1.97 2.16 2.16 2.16

งบประมาณเงินรายได้ 5.15 2.52 2.55 3.59

ด้านบุคลากรและการบริหารองค์กร 
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งบประมาณรายจ่ายท้ังหมด  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2561

ปีงบประมาณ 2558 2559 2560 2561 

งบประมาณทั้งหมด 13,376,427,500 13,716,794,860 15,635,172,370 17,880,947,650 

งบประมาณแผ่นดิน 4,613,784,900 4,847,143,900 5,263,220,000 5,863,774,800 

งบประมาณเงินรายได้ 8,762,642,600 8,869,650,960 10,371,952,370 12,017,172,850 

ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผลการการประเมินคุณภาพภายใน

ระดับดีมากมาโดยตลอด ซ่ึงผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2560 ได้สรุปผล
ภาพรวมจุดแข็งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังน้ี 

o มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ โดยมีแนวทางท่ีเป็นระบบในการกำหนด
และทบทวนวิสัยทัศน์และค่านิยม มีการเช่ือมโยงทิศทางองค์กรท้ัง 4 Strategic Pillars เข้าสู่การจัดทำ 
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ รวมท้ังมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และค่านิยมเพ่ือนำไปปฏิบัติ 

o มหาวิทยาลัยขอนแก่นแสดงค่านิยมขององค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยมุ่งม่ันอุทิศตนต่อสังคม สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยนำสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยบูรณาการกับการผลิตบัณฑิต การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาท้องถ่ิน 

และการบริการวิชาการ 
o มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการท่ีเหนือ

เป้าหมาย และมีแนวโน้มท่ีดี ข้ึน เช่น ร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทำในต่างประเทศหรือ
ตลาดแรงงานอาเซียน จำนวนงานวิจัยท่ีนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเพ่ือแก้ปัญหาชุมชน เครือข่าย
การพัฒนาท้ังในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภาคลุ่มน้ำโขง และจำนวน MOU ด้านการวิจัยท่ี
ดำเนินการร่วมกับสถาบันการการศึกษาในต่างประเทศ รวมถึงมหาวิทยาลัยมีผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และ

กระบวนการท่ีสะท้อนความมุ่งม่ันในการก้าวสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
o การจัดอันดับมหาวิทยาลัยช้ันนำระดับโลก ในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในลำดับท่ี

800+ ของโลก และลำดับท่ี 148 ของเอเชีย 

o การจัดอันดับ THE Social Impact Ranking 2019 หรือมหาวิทยาลัยท่ีดำเนินภารกิจเพ่ือ

สังคม ซ่ึงเป็นการจัดอันดับด้านน้ีเป็นปีแรก พบว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับ

ท่ี 101-200 ของโลก และได้รับอันดับ 1 ของประเทศไทย 

ตาราง : ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในแต่ละระดับ ปีการศึกษา 2558 - 2561
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ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีบุคลากร รวมท้ังส้ิน 11,188 คน แบ่งเป็นบุคลากร

สายวิชาการ 2,271 คน (ร้อยละ 20) บุคลากรสายสนับสนุน 8,917 คน (ร้อยละ 80) ในส่วนของบุคลากร

สายวิชาการ มีผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ 1,133 คน (ร้อยละ 50) และบุคลากรสายวิชาการท่ีมีคุณวุฒิปริญญา

เอก 1,406 คน (ร้อยละ 62) จำนวนอาจารย์ต่างชาติ (ไม่รวมอาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ) 46 คน (ร้อยละ 2) 

จำนวนบุคลากรสายวิชาการผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2561

จำนวนบุคลากรสายวิชาการผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2558 – 2561

ตาราง : จำนวนบุคลากรสายวิชาการผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2558 - 2561

บุคลากรสายวิชากร

จำแนกตามตำแหน่งวิชาการ

(ไม่รวม รร.สาธิตฯ)

ปีการศึกษา

2558 2559 2560 2561

ศาสตราจารย์ 51 50 64 46

รองศาสตราจารย์ 424 411 416 356

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 713 700 727 731

อาจารย์ 850 782 814 849

ด้านงบประมาณ
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งบประมาณรายจ่ายท้ังหมด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2561

ปีงบประมาณ 2558 2559 2560 2561

งบประมาณทั้งหมด 13,376,427,500 13,716,794,860 15,635,172,370 17,880,947,650

งบประมาณแผ่นดิน 4,613,784,900 4,847,143,900 5,263,220,000 5,863,774,800

งบประมาณเงินรายได้ 8,762,642,600 8,869,650,960 10,371,952,370 12,017,172,850

ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผลการการประเมินคุณภาพภายใน

ระดับดีมากมาโดยตลอด ซ่ึงผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2560 ได้สรุปผล
ภาพรวมจุดแข็งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังน้ี

o มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ โดยมีแนวทางท่ีเป็นระบบในการกำหนด
และทบทวนวิสัยทัศน์และค่านิยม มีการเช่ือมโยงทิศทางองค์กรท้ัง 4 Strategic Pillars เข้าสู่การจัดทำ
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ รวมท้ังมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และค่านิยมเพ่ือนำไปปฏิบัติ

o มหาวิทยาลัยขอนแก่นแสดงค่านิยมขององค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยมุ่งม่ันอุทิศตนต่อสังคม สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยนำสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยบูรณาการกับการผลิตบัณฑิต การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาท้องถ่ิน

และการบริการวิชาการ
o มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการท่ีเหนือ

เป้าหมาย และมีแนวโน้มท่ีดี ข้ึน เช่น ร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทำในต่างประเทศหรือ
ตลาดแรงงานอาเซียน จำนวนงานวิจัยท่ีนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเพ่ือแก้ปัญหาชุมชน เครือข่าย
การพัฒนาท้ังในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภาคลุ่มน้ำโขง และจำนวน MOU ด้านการวิจัยท่ี
ดำเนินการร่วมกับสถาบันการการศึกษาในต่างประเทศ รวมถึงมหาวิทยาลัยมีผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และ

กระบวนการท่ีสะท้อนความมุ่งม่ันในการก้าวสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย
o การจัดอันดับมหาวิทยาลัยช้ันนำระดับโลก ในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในลำดับท่ี

800+ ของโลก และลำดับท่ี 148 ของเอเชีย

o การจัดอันดับ THE Social Impact Ranking 2019 หรือมหาวิทยาลัยท่ีดำเนินภารกิจเพ่ือ

สังคม ซ่ึงเป็นการจัดอันดับด้านน้ีเป็นปีแรก พบว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับ

ท่ี 101-200 ของโลก และได้รับอันดับ 1 ของประเทศไทย

ตาราง : ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในแต่ละระดับ ปีการศึกษา 2558 - 2561

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 256618
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ผลการจัดอันดับ 2558 2559 2560 2561 2562 

QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS(QS Ranking) 

   ระดับโลก 701+ 700+ 801 – 1,000 801 – 1,000 801 – 1,000 

   ระดับเอเชีย 171 - 180 165 165 178 148 

   ระดับประเทศ 7 7 6 7 5 

Times Higher Education(THE Ranking) 

   ระดับโลก - 600 – 800 801+ 801 – 1,000 1,001 

   ระดับเอเชีย - 181 – 190 201 – 250 251 - 300 - 

THE Social Impact Ranking 

   ระดับโลก - - - - 101 - 200 

   ระดับประเทศ - - - - 1 

4. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis)

จุดแข็ง (Strengths) 

People 

• มีหน่วยงานท่ีให้บริการวิชาการในระดับชาติและระดับภูมิภาค ได้แก่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ศูนย์หัวใจสิริกิต์ิ และโรงพยาบาลทันตกรรมท่ีช่วยดูแลประชาชนด้านสุขภาพ ส่งเสริม

และยกระดับการผลิตบัณฑิตและการวิจัยของมหาวิทยาลัย

• มีการเปิดสอนหลากหลายสาขาวิชาท่ีมีองค์ความรู้ชัดเจน ซ่ึงสามารถนำไปใช้ใน

การพัฒนาประเทศได้ อาทิ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ฯลฯ

• บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ เป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บัณฑิต และมีอัตราการมีงานทำ

และศึกษาต่อมากกว่าร้อยละ 80 และได้รับการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

สูงมากกว่าร้อยละ 80

• บุคลากรสายวิชาการมีความเช่ียวชาญและได้รับการยอมรับ เช่น สาขาแพทยศาสตร์

เกษตรศาสตร์ เป็นต้น

• มีศิษย์เก่าท่ีมีความพร้อมและความเข้มแข็งในการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย

Ecological

• มีพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ มีสภาพแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาติ ร่มร่ืน มีสถานท่ีออกกำลังกายและ

นันทนาการ เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากร นักศึกษา และชุมชนเมือง มีพ้ืนท่ี

ประมาณ 5,500 ไร่ (จังหวัดขอนแก่น) และวิทยาเขตหนองคาย ประมาณ 1,579 ไร่
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งบประมาณรายจ่ายท้ังหมด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2561

ปีงบประมาณ 2558 2559 2560 2561

งบประมาณทั้งหมด 13,376,427,500 13,716,794,860 15,635,172,370 17,880,947,650

งบประมาณแผ่นดิน 4,613,784,900 4,847,143,900 5,263,220,000 5,863,774,800

งบประมาณเงินรายได้ 8,762,642,600 8,869,650,960 10,371,952,370 12,017,172,850

ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผลการการประเมินคุณภาพภายใน

ระดับดีมากมาโดยตลอด ซ่ึงผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2560 ได้สรุปผล
ภาพรวมจุดแข็งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังน้ี

o มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ โดยมีแนวทางท่ีเป็นระบบในการกำหนด
และทบทวนวิสัยทัศน์และค่านิยม มีการเช่ือมโยงทิศทางองค์กรท้ัง 4 Strategic Pillars เข้าสู่การจัดทำ
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ รวมท้ังมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และค่านิยมเพ่ือนำไปปฏิบัติ

o มหาวิทยาลัยขอนแก่นแสดงค่านิยมขององค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยมุ่งม่ันอุทิศตนต่อสังคม สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยนำสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยบูรณาการกับการผลิตบัณฑิต การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาท้องถ่ิน

และการบริการวิชาการ
o มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการท่ีเหนือ

เป้าหมาย และมีแนวโน้มท่ีดี ข้ึน เช่น ร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทำในต่างประเทศหรือ
ตลาดแรงงานอาเซียน จำนวนงานวิจัยท่ีนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเพ่ือแก้ปัญหาชุมชน เครือข่าย
การพัฒนาท้ังในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภาคลุ่มน้ำโขง และจำนวน MOU ด้านการวิจัยท่ี
ดำเนินการร่วมกับสถาบันการการศึกษาในต่างประเทศ รวมถึงมหาวิทยาลัยมีผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และ

กระบวนการท่ีสะท้อนความมุ่งม่ันในการก้าวสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย
o การจัดอันดับมหาวิทยาลัยช้ันนำระดับโลก ในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในลำดับท่ี

800+ ของโลก และลำดับท่ี 148 ของเอเชีย

o การจัดอันดับ THE Social Impact Ranking 2019 หรือมหาวิทยาลัยท่ีดำเนินภารกิจเพ่ือ

สังคม ซ่ึงเป็นการจัดอันดับด้านน้ีเป็นปีแรก พบว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับ

ท่ี 101-200 ของโลก และได้รับอันดับ 1 ของประเทศไทย

ตาราง : ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในแต่ละระดับ ปีการศึกษา 2558 - 2561 

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2566 19
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• มีความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์และเครื่องมือที ่มีคุณภาพสูงที ่สามารถสนับสนุน

ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการได้

• มีเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ท่ีสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับ

ความสะดวกและรวดเร็วในการใช้บริการและครอบคลุมพ้ืนท่ี โดยปัจจุบันมีจุดเช่ือมต่อ

สัญญาณ (Access point) มากกว่า 4,200 จุด UTP มากกว่า 8,500 จุด ระบบเครือข่าย

ไร้สาย (Wireless LAN) จำนวน 5,800 จุด

• มีระบบการเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนให้

สามารถเรียนรู้ได้ทุกสถานท่ี ทุกเวลา เช่น การพัฒนาระบบ e-Learning การพัฒนา

Mobile Application เพ่ือรองรับการใช้งานในหลายมิติในภารกิจของมหาวิทยาลัย เช่น

KKU Bookish, KKU Transit, iKKU, KKUAuthen, Stroke KKU เป็นต้น

Spiritual 

• บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ เป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บัณฑิต และมีอัตราการมีงานทำ

และศึกษาต่อมากกว่าร้อยละ 80 และได้รับการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสูง

มากกว่าร้อยละ 80

• ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 9 ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ โดยในช่วงท่ีผ่านมา

มหาวิทยาลัยได้พัฒนากำลังคนท่ีมีคุณภาพ การพัฒนาองค์ความรู้ สร้างความเป็นเลิศ

ทางวิชาการเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยการวิจัยท่ีเน้น

การเอาโจทย์ปัญหาจากพ้ืนท่ีจริงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความยากจน

ปัญหาสุขภาพ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาคุณภาพด้านการศึกษาของประเทศ

เพ่ือพัฒนาหาองค์ความรู้ แนวทางการดำเนินงานและสร้างนวัตกรรมใหม่เพ่ือนำไปแก้ไข

ปัญหาในชุมชมและสังคมโดยเฉพาะอย่างย่ิงในภาคอีสาน

• มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในการเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง เช่น การเชิดชูเกียรติ

ศิลปินมรดกอีสาน งานสีฐานเฟสติวัล (งานลอยกระทง) เป็นต้น

จุดอ่อน (Weaknesses) 

People 

• บัณฑิตปริญญาตรียังมีจุดอ่อนในด้านภาษาอังกฤษ ส่วนบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก

มีจุดอ่อนในเร่ืองผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ยังไม่มาก

• บัณฑิตขาดทักษะในการทำงาน
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• ระบบบริหารงานบุคคลไม่เอ้ือให้มหาวิทยาลัยสามารถดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงมาเป็นอาจารย์

และรักษาทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่าเอาไว้ได้ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์

ชาวต่างประเทศมาทำงานท่ี มข.

• การเกษียณอายุราชการของคณาจารย์มีจำนวนมาก ในขณะท่ีการทดแทนอัตรากำลัง

ใหม่ไม่เพียงพอ หรือการพัฒนาอาจารย์ใหม่ให้มีศักยภาพท่ีเท่าเทียมต้องใช้เวลา

• บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีหลายประเภทซึ่งมีสถานะและสิทธิแตกต่างกันเป็นสภาวะ

ท่ีเป็นข้อจำกัดอย่างมากในปัจจุบันและถือเป็นปัญหาอุปสรรคอย่างหน่ึง

• บุคลากรสายสนับสนุนขาดทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับท่ีส่ือสารได้

• บุคลากรในสาขาวิชาส่วนใหญ่ไม่อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ

• บุคลากรสายวิชาการ (ไม่ได้ทำงานเต็มเป้าหมาย)

Ecological

• ระบบงานบางด้านยังไม่เอ้ือต่อการขับเคล่ือนนโยบายเชิงรุก

• ระบบการเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร ยังขาดการสร้างเสริมประสบการณ์ในการบริหารจัดการ

และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

Spiritual 

• การส่ือสารภายในองค์กรเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกัน ยังไม่ครอบคลุมทุกประเด็น

โอกาส (Opportunities) 

• นโยบายของ สกอ. ท่ีจะพัฒนามหาวิทยาลัย World Class University เป็นโอกาสท่ีจะได้รับ

การสนับสนุนงบประมาณหรือการสนับสนุนในรูปแบบอ่ืน

• นโยบายของ สกอ. เปิดโอกาสให้ มข. สามารถสร้างความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมกับ

ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ส่งผลให้เกิดกิจกรรมแลกเปล่ียนอาจารย์ และนักศึกษา

สร้างโอกาสให้ มข. เป็นท่ีรู้จักในเวทีโลก

• นโยบายของรัฐบาลด้าน Education Hub และ Medical Hub เปิดโอกาสให้ มข.

มีบทบาทในการพัฒนาภูมิภาคและประเทศมากข้ึน

ภาวะคุกคาม (Threats) 

• การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรมีแนวโน้มผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน อัตราการเกิดท่ีลดลง

ส่งผลให้จำนวนนักเรียนที่อยู่ในวัยเรียนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผล

กระทบต่อการจัดการศึกษา การบริหารสถานศึกษา การวางแผนอัตรากำลัง การจัด
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หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดโครงสร้างพ้ืนฐาน ตลอดจนการบริหารจัดการ

ทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษาท่ีมีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

• ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแบบก้าวกระโดด การจัดการศึกษา

ของไทยจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วางแผนพัฒนาและเตรียม

กำลังคนท่ีจะเข้าสู่ตลาดงานเม่ือสำเร็จการศึกษาในระดับต่าง ๆ ปรับหลักสูตรและวิธีการ

เรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุ่น หลากหลาย เพ่ือพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของ

ทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะท่ีพร้อมรับการเปล่ียนแปลง

และการแข่งขันอย่างเสรีแบบไร้พรมแดนในยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0

• การรวมตัวของประชาคมอาเซียนจะมีการเปิดเสรีทางการค้าและบริการโดยเฉพาะอย่างย่ิง

ด้านการศึกษาและด้านการสาธารณสุข อาจส่งผลให้มีมหาวิทยาลัยต่างประเทศมาตั้ง

ในประเทศไทยทำให้การแข่งขันเพ่ิมมากข้ึน

• การได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลท่ีน้อยซ่ึงไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน

จริงจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องหาแนวทาง

และวิธีการท่ีจะหารายได้เพ่ือการพ่ึงตนเองมากข้ึน

5. ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

การพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2563-2566) เป็นช่วงเวลาท่ีมหาวิทยาลัย

จะเผชิญกับการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีสำคัญท้ังในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ รวมท้ังปัจจัย

ภายในมหาวิทยาลัยท่ีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ซ่ึงได้วิเคราะห์และประเมินปัจจัย

ต่างๆ พร้อมท้ังประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัย เพ่ือเตรียมความพร้อมและจัดทำแผนท่ีสอดรับกับ

ปัจจัยและการเปล่ียนแปลงต่างๆ ดังน้ี  

5.1  สถานการณ์ และบริบทแวดล้อมด้านความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

แบบก้าวกระโดด 

การปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) ต่อการเปล่ียนแปลงสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 

(The Fourth Industrial Revolution) การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการส่ือสาร ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ ในโลกต้องเผชิญกับระบบเศรษฐกิจโลกท่ีมีการแข่งขันอย่างเสรี

และไร้พรมแดนอย่างไม่อาจหลีกเล่ียงได้ ความท้าทายใหม่ในกระแสโลกาภิวัตน์รอบใหม่ของโลก คือ 

การก้าวเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตในทุกส่ิง (Internet of things) ซ่ึงอุปกรณ์ต่างๆ มีโปรแกรมใช้ร่วมกับ

คอมพิวเตอร์ รวมถึงโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ซ่ึงมนุษย์สามารถพกพาติดตัวไปด้วยตลอดเวลา ส่งผลให้ปริมาณ

การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ิมมากข้ึนอย่างรวดเร็วเห็นได้จากจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 50 ของ

ประเทศในแถบเอเชียการปฏิวัติดิจิทัล ส่งผลให้การเคล่ือนย้ายตลาดทุนและตลาดเงินเป็นไปอย่างเสรีและ

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 256622



แผนยทุธศาสตรก์ารบรหิาร มหาวทิยาลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566 หนา้ 23 

รวดเร็วและทำให้ตลาดเงินของโลกมีความเช่ือมโยงกันเสมือนหน่ึงเป็นตลาดเดียวกัน (One World One 

Market) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีในระดับภูมิภาค

และระดับโลก เพ่ือขยายตลาดการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศส่งผลให้เกิดระบบการค้าเสรีและการแข่งขัน

ท่ีรุนแรงมากข้ึน รูปแบบการค้ามีแนวโน้มเปล่ียนแปลงไปสู่การค้าผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสารท่ีผู้ซ้ือและผู้ขายไม่จำเป็นต้องพบกัน 

ระบบเศรษฐกิจท่ัวโลกท่ีกำลังเปล่ียนแปลงไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ท่ีใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานหลัก

ในกระบวนการผลิตท้ังหมด โดยอาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีผสมผสาน

กับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิต ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริการ

ของประชาชนเปล่ียนไป ผู้ผลิตสินค้าและการบริการจึงจำเป็นต้องปรับตัวสู่การพัฒนาบนฐานความรู้

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

การปฏิวัติดิจิทัล การเปล่ียนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 และการปรับเปล่ียนประเทศไปสู่

ประเทศไทย 4.0 จะเป็นแรงผลักดันให้ประชากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและแหล่งเรียนรู้ท่ีไร้

ขีดจำกัด สามารถพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างปัญญาท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นทวีคูณ มีการนำเทคโนโลยีการส่ือสาร 

และระบบการเรียนรู้แบบเคล่ือนท่ี (Mobile learning) มาใช้มากข้ึน  

นอกจากน้ี นวัตกรรมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างก้าวกระโดดน้ีได้ก่อให้เกิด

การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีอย่างฉับพลัน (Disruptive technology) ซ่ึงนอกจากจะส่งผลกระทบต่อ

ระบบเศรษฐกิจแล้วยังส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในประเทศต่างๆ ท่ัวโลกท่ีต้องเผชิญกับ

เทคโนโลยีดิ จิ ทัลในชี วิตประจำวันมากมาย ท้ั งด้านการเรียนการสอนในสถานศึกษาการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ การเดินทาง การใช้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการบริหารและการจัดการการทำงาน เทคโนโลยี

สารสนเทศจึงเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องในชีวิตประจำวัน โดยจากรายงานของ McKinsey Global Institute 

ได้ระบุเทคโนโลยี 12 ประเภท ท่ีจะเข้ามามีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงโลก ได้แก่ (1) อินเทอร์เน็ตไร้สาย 

(2) เทคโนโลยีอัตโนมัติในด้านการวิเคราะห์ (3) Internet of Things (4) Cloud Computing

(5) เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (6) ยานพาหนะไร้คนขับหรือก่ึงไร้คนขับ (7) เทคโนโลยีชีวภาพ (genomics)

(8) อุปกรณ์หรือระบบกักเก็บพลังงาน (9) เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (10) เทคโนโลยีวัสดุชาญฉลาด

(11) เทคโนโลยีสำรวจและขุดเจาะน้ำมัน (12) เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

ในช่วงเวลาจากน้ีไปเทคโนโลยีดังกล่าว จะทำให้เกิดการประยุกต์ใช้ในทุกอุตสาหกรรม เช่น 

การควบคุมเคร่ืองจักรและเคร่ืองยนต์ท่ีชาญฉลาด (machine intelligence) เครือข่ายเว็บเคล่ือนท่ี  

(ubiquitous web) โมบายบรอดแบนด์ (Mobile Broadband) และยานพาหนะไร้คนขับ (Unmanned 

vehicles) ไปจนถึงซอฟต์แวร์ท่ีสามารถแปลภาษาได้ทุกภาษา โดยเทคโนโลยีท่ีเหล่าน้ีจะทำลายอุปสรรคท่ี

มนุษย์จะเข้าถึงการศึกษา การบริการสาธารณสุข อีกท้ังการปฏิวัติด้านดิจิทัลจะทำให้เกิดการสร้างงาน

อย่างมหาศาล และในทางกลับกันก็จะทำลายตำแหน่งงานรูปแบบเดิมออกไปจนส้ิน 
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ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือการทำธุรกิจ และการใช้ชีวิตประจำวัน 

และการส่ือสาร มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดย Disruptive technology ท่ีสำคัญมาจาก 3 พ้ืนฐาน 

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 เป็นระบบเครือข่ายท่ี

เช่ือมต่อกัน เช่น Blockchain, Event-Driven ซ่ึงจะส่งผลต่อท้ังการดำเนินธุรกิจและสมรรถนะของ

บัณฑิตท่ีภาคธุรกิจต้องการ โดยพบว่าในอนาคตของประเทศไทยจะมีการใช้เทคโนโลยีทำงานแทนมนุษย์

เพ่ิมข้ึนปีละประมาณร้อยละ 17.5 (รูปท่ี 5.1-1)  

รูปท่ี 5.1-1 แสดงสัดส่วนของแรงงานท่ีถูกแทนท่ีด้วยหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยี 

(ท่ีมา : World Economic Forum 2018) 

ดังน้ัน เยาวชนรุ่นใหม่จึงควรเรียนรู้และเข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้รู้เท่าทันและ

นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศ ซ่ึงเป็นบทบาทของการศึกษาท่ีต้องพัฒนาเด็กและ

เยาวชนให้มีทักษะและความรู้ในเร่ืองดังกล่าว รวมถึงการจัดการศึกษาของไทยจำเป็นต้องกำหนด

เป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วางแผนพัฒนาและเตรียมกำลังคนท่ีจะเข้าสู่ตลาดงานเม่ือสำเร็จ

การศึกษาในระดับต่าง ๆ ปรับหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุ่น หลากหลายเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพและขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะท่ี

พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและการแข่งขันอย่างเสรีแบบไร้พรมแดนในยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0 
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5.2 สถานการณ์ และบริบทแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม 

(1) การเป็นประชาคมอาเซียน 

 การประชุมผู้นำอาเซียน คร้ังท่ี 9 เม่ือปีพุทธศักราช 2546 นำไปสู่การลงนามในปฏิญญา  

ว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) ท่ีประเทศ

สมาชิก 10 ประเทศ (Myanmar , Thailand , Cambodia , Singapore , Indonesia , Malaysia , Vietnam , 

Laos , Philippines, Brunei Darussalam) ได้เห็นชอบให้มีการจัดต้ังประชาคมอาเซียน(ASEAN Community) 

ซ่ึงมีผลต้ังแต่วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ เสาหลักท่ี 

1 : ประชาคมการเมือง และความม่ันคง ASC : ASEAN Security Community เสาหลักท่ี 2 : ประชาคม

สังคม และวัฒนธรรม ASCC : ASEAN Socio-Cultural Community และเสาหลักท่ี 3 : ประชาคม

เศรษฐกิจ AEC : ASEAN Economic Community 

 
 

ด้านเศรษฐกิจ การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีสำคัญใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และส่งผลกระทบท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ ตลาดการค้าของภูมิภาคมีขนาด

เพ่ิมข้ึนเกือบ 10 เท่า เม่ือเปรียบเทียบกับขนาดตลาดของประเทศไทยในปัจจุบัน เน่ืองจากมีประชากร

รวมกันกว่า 600 ล้านคน อาเซียนกลายเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตเดียว มีการไหลเวียนอย่างเสรีของ

แรงงาน สินค้า บริการ การลงทุน และเงินทุน โดยในปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีการจัดทำ

ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการเคล่ือนย้ายแรงงานฝีมือ (Mutual Recognition Agreement : MRA) ใน 8 

สาขาอาชีพ ได้แก่ วิศวกร สถาปนิก แพทย์ ทันตแพทย์ ช่างสำรวจ โลจิสติกส์ นักการบัญชีและท่องเท่ียว

และการโรงแรม  

ด้านสังคมและวัฒนธรรม ประชาชนในภูมิภาคอาเซียนสามารถเดินทางไปมาระหว่างกัน  

ได้สะดวกรวดเร็วข้ึน มีการแลกเปล่ียนความรู้ วัฒนธรรม และเทคโนโลยีมากข้ึน เกิดสังคมพหุวัฒนธรรม 

ในด้านการเมืองและความม่ันคง การเปิดชายแดนและการเคล่ือนย้ายประชาชนข้ามแดนส่งผล 

ต่อภัยคุกคามข้ามชาติ และจากการท่ีอาเซียนใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาการทำงาน คนไทยจึงจำเป็นต้อง

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2566 25



แผนยทุธศาสตรก์ารบรหิาร มหาวทิยาลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563-2566 หนา้ 26 

เรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ท้ังด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ และ

สมรรถนะการทำงาน รวมท้ังภาษาเพ่ือการส่ือสาร เพ่ือให้ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญต่อความร่วมมือใน

การพัฒนาภายใต้กรอบข้อตกลงต่าง ๆ และสามารถดำรงชีวิตในประชาคมอาเซียนได้อย่างม่ันคงและสันติ 

ด้านการศึกษา แผนการศึกษาอาเซียน พ.ศ. 2559 - 2563 (THE ASEAN Work Plan On 

Education 2016 – 2020) ได้กำหนดประเด็นสำคัญไว้ 8 ประการ (Key Elementson Education) 

ได้แก่ (1) ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้เก่ียวกับอาเซียนผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความรู้พ้ืนเมือง    

(2) ยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสำหรับทุกคน โดยไม่ละเลยผู้พิการ

และผู้ด้อยโอกาส (3) พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (4) สนับสนุนการพัฒนาการ

อาชีวศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (5) ส่งเสริมการดำเนินงานของทุกภาคส่วนในการพัฒนาคนให้

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ี

ย่ังยืน (6) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการอุดมศึกษาด้วยการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพทาง

การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ (7) ส่งเสริมบทบาทของการอุดมศึกษาให้เข้มแข็งด้วยการสร้างเครือข่าย

ระหว่างผู้ประกอบการกับมหาวิทยาลัย (8) ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำหรับผลกระทบท่ีประเทศไทยอาจจะได้รับหลังจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

กลุ่มงานนโยบาย กรมอาเซียน (พฤษภาคม.2555) ได้สรุป ดังน้ี 

ด้านการเมืองและความม่ันคง 

• ทำให้ไทยอยู่ในประชาคมท่ีมีกติกาและมีการพัฒนาค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกันมาก

ข้ึนมีความเป็นเอกภาพ มีความสงบสุข มีความแข็งแกร่งมีการสร้างกฎเกณฑ์และค่านิยมร่วมกันซ่ึงจะช่วย

สร้างความเข้าใจและความไว้เน้ือเช่ือใจระหว่างกัน ขจัดความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างกันและลด

ปัญหาความม่ันคงรูปแบบเดิม รวมท้ังส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความม่ันคงในภูมิภาค 

• ช่วยสนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียนในการหาข้อยุติต่อปัญหาต่างๆ ระหว่างกันโดย

สันติวิธี ซ่ึงแม้ว่าการเป็นประชาคมอาเซียนจะมิได้เป็นการแก้ไขปัญหาโดยตรงแต่ก็จะช่วยส่งเสริม 

การดำเนินการในกรอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง อาทิ กรอบทวิภาคี 

• ช่วยให้ไทยสามารถแก้ไขปัญหาและความท้าทายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน

โดยอาศัยร่วมมือท่ีใกล้ชิดกับประเทศอ่ืนท้ังในและนอกภูมิภาคโดยเฉพาะการแก้ปัญหาความม่ันคงรูปแบบ

ใหม่เช่นการบริหารจัดการภัยพิบัติความม่ันคงทางทะเลและอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ 

• การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน จะสร้างความเป็นหน่ึงเดียวของประเทศในอาเซียน

และเพ่ิมน้ำหนักในการเสนอท่าทีและความเห็นต่างๆ ของประเทศอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ 

• การเคล่ือนตัวของประชาชนและสินค้าอย่างเสรีมากข้ึน อาจก่อให้เกิดผลกระทบข้าม

พรมแดนต่างๆ เช่น การค้ามนุษย์ การค้าอาวุธ ยาเสพติด และการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย 

ซ่ึงประเทศไทยจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ด้านเศรษฐกิจอาเซียน 

• อาเซียนเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจท่ีมีความใกล้ชิดไทยมากท่ีสุดประเทศ

สมาชิกอาเซียนหลายประเทศเป็นเพ่ือนบ้านของไทยท่ีมีพรมแดนติดกัน มีวัฒนธรรมท่ีคล้ายคลึง มีสินค้า

และบริการท่ีสามารถเสริมซ่ึงกันและกันได้ หรือมีสินค้าบริการท่ีคล้ายคลึงกัน ซ่ึงหากสามารถร่วมมือกัน  

ก็จะสามารถสร้างความแข็งแกร่งในด้านอำนาจการต่อรอง อันจะนำมาซ่ึงการขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจ

การค้าท่ีมีความสำคัญย่ิง 

• การรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำให้เกิดตลาดในภูมิภาคท่ีมีขนาดใหญ่ 

โดยสามารถนำจุดแข็งของแต่ละประเทศมาเสริมกับจุดแข็งของประเทศไทย เพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดใน

การผลิตส่งออกและบริการ ซ่ึงจะเกิดได้ก็ต่อเม่ือมีการเคล่ือนย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรีมากข้ึน

นอกจากน้ี การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะช่วยให้ประเทศสมาชิกมีความเป็นปึกแผ่นและช่วยสร้าง

อำนาจการต่อรองในเวทีต่างๆมากข้ึน 

• ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุน

ของไทยเน่ืองจากจะมีการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือยกเลิกหรือลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของกันและ

กันไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคด้านภาษีหรือมาตรการทางการค้าอ่ืนๆ ท่ีมิใช่ภาษี รวมถึงอำนวยความสะดวกทาง

การค้าและการลงทุนระหว่างกัน ท้ังน้ี ผู้ประกอบการควรใช้โอกาสท่ีเกิดจากการลดอุปสรรคทางการค้า

และการลงทุนต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มท่ี โดยเฉพาะสาขาท่ีไทยมีความพร้อมและมีขีดความสามารถ   

ในการแข่งขันสูง 

• ประชาคมเศรษฐกิจจะทำให้ผู้ประกอบการไทยได้เร่ิมปรับตัว และเตรียมความพร้อมกับ

สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปในโลก ซ่ึงช่วยการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ

ไทยในเศรษฐกิจโลกในภาพรวมต่อไป 

• ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และการเป็นพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจระหว่าง

ประเทศจากการขจัดอุปสรรคในด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก 

• ช่วยให้การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีความเท่าเทียมและเสมอภาค

ย่ิงข้ึนจากการลดอุปสรรคด้านการค้าและจากการดำเนินงานตามความริเร่ิมสำหรับการรวมตัวอาเซียน   

ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาการโยกย้ายถ่ินฐานของประเทศท่ีพัฒนาน้อยกว่า 

ในปี 2561 พบว่า เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 4.3 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนสำคัญจาก

การขยายตัวของการส่งออก การท่องเท่ียวและการใช้จ่ายในประเทศท่ีฟ้ืนตัว ซ่ึงเป็นอัตราท่ีสูงท่ีสุดในรอบ 

5 ปี และเป็นการขยายตัวเร่งข้ึนจากหลายหมวดการใช้จ่าย สะท้อนถึงแนวโน้มการเติบโตท่ีแข็งแรงข้ึนของ

เศรษฐกิจไทย อย่างไรก็ตาม แนวโน้มเศรษฐกิจในช่วง 10 ปี ข้างหน้าน่าจะยังมีแนวโน้มที่ทรงตัว 

(รูปท่ี 5.2-1) 
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รูปท่ี 5.2-1 แสดงการคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทย (ท่ีมา : International Monetary Fund) 

ด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Global competitiveness) จากข้อมูลของ 

World Economic Forum 2018 พบว่า ประเทศไทยยังมีจุดอ่อนด้านการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา 

ด้านการพัฒนานวัตกรรม และด้านความเข้มแข็งของสถาบัน ซ่ึงเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยโดยตรง (ดังรูป 

5.2-2) 

รูปท่ี 5.2-2 แสดงจุดแข็งและจุดอ่อนด้านการแข่งขันของประเทศไทย (ท่ีมา : World 

Economic forum: The global competitive index 2017-2018 edition) 
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ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

• การดำเนินการใดๆ ของภาครัฐจะต้องเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางมากข้ึนเพ่ือให้

สอดคล้องกับเป้าประสงค์ในการสร้างประชาคมอาเซียนท่ีมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง จำเป็นต้องส่งเสริมให้

ประชาชนในอาเซียนรู้จักกันมากข้ึน โดยมีความเอ้ืออาทรและแบ่งปันกันเพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีดีระหว่าง

กันและสร้างความรู้สึกเป็นประชาคมร่วมกัน 

• จำเป็นต้องส่งเสริมให้เยาวชนมีความเช่ียวชาญภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศ

อาเซียนอ่ืนมากย่ิงข้ึน 

• ช่วยขจัดปัญหาด้านสาธารณสุขท่ีอาจเกิดจากการเคล่ือนย้ายแรงงานและนักท่องเท่ียว

โดยเสรี อาทิ การควบคุมโรคติดต่อ การเสริมสร้างความร่วมมือ โดยการแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์

เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคการเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศ และภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนจากธรรมชาติหรือจากมนุษย์ 

• ไทยอาจต้องปรับเปล่ียนโครงสร้างการทำงานของบุคลากรหน่วยงานภาครัฐท้ังในส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาคให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศไทยในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียน เช่น 

การสรรหาและขยายอัตราข้าราชการท่ีมีความรู้ความสามารถด้านภาษา หรือมีความเช่ียวชาญเก่ียวกับ

อาเซียนประจำหน่วยงานต่างๆ มากข้ึน 

(ที่มา : กลุ่มงานนโยบาย กรมอาเซียน. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและผลกระทบต่อไทย. 2555  

https://forum.gameindy.com/index.php?topic=12089.0 ค้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561) 

(2) การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร

องค์การสหประชาชาติได้ประเมินสถานการณ์โครงสร้างของประชากรโลกว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2544

- 2643 จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ โดยกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปล่ียนแปลงโครงสร้าง

ประชากรค่อนข้างส้ันกว่ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศท่ีมีสภาวการณ์ “วิกฤตสังคมสูงวัย” มีปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และการเคล่ือนย้าย

แรงงานต่างด้าวมากข้ึน รวมท้ังส่งผลต่อความต้องการสินค้าและบริการสำหรับผู้สูงอายุมากข้ึน โลกได้เร่ิม

เข้าสู่สังคมสูงวัยต้ังแต่ พ.ศ. 2538 กล่าวคือ มีประชากรท่ีอายุ 60 ปีข้ึนไป มากกว่าร้อยละ 10 หรืออายุ

65 ปีข้ึนไป มากกว่าร้อยละ 7 ซ่ึงประเทศญ่ีปุ่นได้เข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสูงสุด คือ มีสัดส่วนผู้สูงวัยท่ีอายุ

เกิน 65 ปี ร้อยละ 30

สำหรับประเทศในอาเซียนท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้ว ได้แก่ สิงคโปร์ โดยมีประชากรอายุ 60 ปี

ข้ึนไป ร้อยละ 20 ในขณะท่ีประเทศไทย และเวียดนามกำลังไล่ตามมา โดยมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปี

ข้ึนไป ร้อยละ 12.5 และ 9.5 ตามลำดับ (World Population Prospective, the 2012 Revision, 

United Nations) 
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สถานการณ์สังคมสูงวัยในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ได้ประมาณการสัดส่วนผู้สูงวัยไว้ว่า ในปี 2563 จะมีประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไป เพ่ิมข้ึนเป็น

ร้อยละ 16.8 หรือเข้าใกล้สังคมสูงวัยระดับสูงสุด (รูปท่ี 5.2-3 และรูปท่ี 5.2-4) 

รูปท่ี 5.2-3 ประมาณการสัดส่วนประชากรสูงอายุในไทย 

รูปท่ี 5.2-4 การประมาณการสัดส่วนประชากรสูงอายุในไทย 
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นอกจากน้ี ประเทศไทยยังมีการลดลงของภาวะเจริญพันธ์ุหรือการเกิดน้อยลง สหประชาชาติ 

(United Nations, 2010) คาดว่าจะมีค่าเท่ากับ 1.53 คนต่อสตรีวัยเจริญพันธ์ุ 1 คนในช่วงปี พ.ศ. 2553 

- 2558 และจะลดลงอย่างต่อเน่ืองไปจนถึงช่วงปี พ.ศ. 2563 - 2568 ซ่ึงจะมีค่าเท่ากับ 1.44 คนต่อสตรี

วัยเจริญพันธ์ุ 1 คน จากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเป็น 1.47 คนต่อสตรีวัยเจริญพันธ์ุ 1 คน ในช่วงปี พ.ศ.2568-2573

และมีค่าเท่ากับ 1.66 คนต่อสตรีวัยเจริญพันธ์ุ 1 คน ในช่วงปี พ.ศ. 2588-2593 อย่างไรก็ตามแม้สหประชาชาติ

จะคาดว่าอัตราเจริญพันธ์ุรวมของประเทศไทยจะมีค่าสูงข้ึนแต่ก็ยังถือถือว่าต่ำกว่าอัตราทดแทนอยู่เช่นเดิม

จากสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุดังกล่าว ถือเป็นส่ิงสำคัญอย่างย่ิงท่ีจะต้องตระหนักถึง

ผลกระทบและการเตรียมความพร้อมท่ีจะรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ จากรายงานโครงการศึกษาวิจัยการ

ลงทุนทางสังคมภายใต้เง่ือนไขการเปล่ียนแปลงทางสังคม และการปรับตัวสู่สังคม – เศรษฐกิจฐานความรู้ 

โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เม่ือปี พ.ศ. 2552 ได้วิเคราะห์และ

สรุปผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อประเทศไทย ดังน้ี 

1) ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพ่ิมสูงข้ึน จากประมาณ 4 แสนล้านบาท ในปี พ.ศ. 2556

เป็น 1.4 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2571 

2) รายได้ผู้สูงอายุไม่เพียงพอต่อการยังชีพ เน่ืองจากออมต่ำ ไม่มีการออมเพ่ือวัยเกษียณ แม้จะมี

ส่วนร่วมในกำลังแรงงานแต่ยังน้อยอยู่ 

3) ภาวะพ่ึงพิงผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน ผู้สูงอายุ 60 – 69 ปี จะลดลงต้ังแต่ปี พ.ศ. 2577 กลุ่มอายุ

80 ปีข้ึนไปจะเพ่ิมเฉล่ียเร็วท่ีสุดกว่าร้อยละ 4.4 

4) ขาดแคลนกำลังแรงงาน วัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง เหลือ 36.6 ล้านคน ปี พ.ศ. 2579 มีปัญหา

ผลิตภาพ ต้องพ่ึงพาแรงงานต่างชาติ 

สำหรับการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 

2580) ได้กำหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ซ่ึงได้กำหนดทิศทางในการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โดยในช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็น

พลังในการขับเคล่ือนประเทศผ่านการเสริมทักษะการดำรงชีวิต ทักษะอาชีพในการหารายได้ มีงานทำท่ี

เหมาะสมกับศักยภาพ มีการสร้างเสริมสุขภาพ ฟ้ืนฟูสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่ผู้สูงอายุ พร้อมกับจัด

สภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และหลักประกันทางสังคมท่ีสอดคล้องกับความจำเป็นพ้ืนฐานในการ

ดำรงชีวิต ดังน้ัน การพัฒนาประเทศให้มีความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองจำเป็นต้องเตรียม

กำลังคนให้มีสมรรถนะเพ่ือสร้างผลิตภาพ (Productivity) ท่ีสูงข้ึนการจัดการศึกษา จึงต้องวางแผนและพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีทักษะและสมรรถนะสูง และปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้บูรณาการ  

กับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือพร้อมรับการพัฒนาประเทศอย่างต่อเน่ือง 

อย่างไรก็ตาม อัตราการเกิดท่ีลดลง ส่งผลให้จำนวนนักเรียนท่ีอยู่ในวัยเรียนมีแนวโน้มลดลง

อย่างต่อเน่ืองท่ีส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา และการบริหารสถานศึกษา การวางแผนอัตรากำลังครู 
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ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา การจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการ

บริหารจัดการห้องเรียน การจัดโครงสร้างพ้ืนฐาน ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรและการเงินเพ่ือ

การศึกษาท่ีมีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

(3) ทักษะของประชากรในศตวรรษท่ี 21

จากการเปล่ียนแปลงระบบเศรษฐกิจ สังคม และสถานการณ์สังคมสูงวัยข้างต้น ส่งผลให้ทุก

ประเทศท่ัวโลกกำหนดทิศทางการผลิต และพัฒนากำลังคนของประเทศตนให้มีทักษะและสมรรถนะ

ระดับสูง มีความสามารถเฉพาะทางมากข้ึน ส่วนความต้องการกำลังแรงงานท่ีไร้ฝีมือ และมีทักษะต่ำจะถูก

แทนท่ีด้วยหุ่นยนต์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มากข้ึน โดยทักษะสำคัญจำเป็นในโลกศตวรรษท่ี 21 

ประกอบด้วย ทักษะท่ีเรียกตามคำย่อว่า 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 การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration Teamwork and Leadership) 

ทักษะด้านการส่ือสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันส่ือ (Communications ,Information and Media 

Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT 

Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) ความมีเมตตา กรุณา วินัย 

คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) (รูปท่ี 5.2-5) 

รูปท่ี 5.2-5 ทักษะสำคัญในศตวรรษท่ี 21 

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 256632



แผนยทุธศาสตรก์ารบรหิาร มหาวทิยาลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566 หนา้ 33 

สำหรับประเทศไทย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำ

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซ่ึงได้กำหนดเป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspiration) 

โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต ซ่ึงมีแนวทางในการพัฒนา เช่น  

• ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ (อาทิ สะเต็มศึกษา

ทวิศึกษา ทวิภาคี ทวิวุฒิ สหกิจศึกษา) เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้าง

มูลค่าเพ่ิม 

• พัฒนาหลักสูตรการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาด้วยการมีส่วนร่วมใน

ลักษณะประชารัฐท้ังการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ และมาตรฐานเพ่ือสร้าง

พลเมืองท่ีมีคุณภาพ มีอาชีพตามความถนัด และความสนใจและสอดคล้องกับการพัฒนาชุมชนสังคมและ

ประเทศ 

• พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีจำเป็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ส่งเสริมการ

เรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการ การนำหลักการไปประยุกต์ใช้ และขยายสู่การสร้างความรู้ 

เชิงวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม เพ่ือพัฒนาตนเองและสร้างประโยชน์ต่อสังคม 

• ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 

ความคิดสร้างสรรค์ในมิติคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม สังคมพหุวัฒนธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และความเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 

• ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกห้องเรียนและกิจกรรม

การเรียนรู้ร่วมกันของครอบครัว กลุ่มสนใจ และชุมชน ที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย 

จิตสาธารณะ รวมท้ังบูรณาการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี กีฬา เข้ากับกระบวนการเรียนรู้และวิถีชีวิต 

• พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้

ตลอดชีวิต ท่ีมีความยืดหยุ่น หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ โดยไม่จำกัดเวลาและสถานท่ี 

(4) การจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา

การจัดอันดับสถานศึกษา (Ranking) หรือการให้คะแนน  (Rating) หลักสูตรหรือ

สถานศึกษา มีข้ึนเพ่ือช้ีถึงจุดเด่น จุดด้อยของสถานศึกษาในด้านต่างๆ เช่น คุณภาพการศึกษา คุณภาพ

งานวิจัย การยอมรับของผู้จ้างงาน งบประมาณการศึกษา เครือข่ายศิษย์เก่า ความเป็นนานาชาติ เป็นต้น 

 การจัดอันดับของแต่ละสำนัก จะให้น้ำหนักความสำคัญกับตัวช้ีวัดแตกต่างกันไปตาม

ประเภทและวัตถุประสงค์ของการจัดอันดับ เช่น โดยท่ัวไปในการจัดอันดับหลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA) 

จะให้ความสำคัญกับเครือข่ายศิษย์เก่า มากกว่าในการจัดอันดับสถาบันเทคโนโลยี หรือ ในการจัดอันดับ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี จะให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ระหว่างศึกษา มากกว่าในการจัดอันดับ
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หลักสูตรระดับปริญญาโทหรือเอก โดยข้อมูลท่ีนำมาคำนวณหรือประมวลเป็นตัวช้ีวัดน้ัน ได้มาจาก

แหล่งข้อมูลหลายประเภท เช่น ทำการสำรวจ ค้นหาจากส่ิงตีพิมพ์/เว็บไซต์ หรือสอบถามโดยตรงกับ

สถานศึกษาหรือหน่วยงานรับผิดชอบของแต่ละประเทศ  

ตาราง : QS- World University Rankings 2018 

มหาวิทยาลัย 
QS- World University Rankings 2018 

Overall Score อันดับในไทย อันดับโลก 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จฬ) 41.8 1 245 

มหาวิทยาลัยมหิดล (มม) 35.1 2 334 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช) - 3 551-600

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ) - 4 601-650

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก) - 5 751-800

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข) - 6 801-1000

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ) - 7 801-1000

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ) - 8 801-1000

5.3 แนวคิด ทิศทาง นโยบายรัฐบาล และแผนด้านต่างๆ ของประเทศ 

(1) แนวคิด “ประเทศไทย 4.0”

“ประเทศไทย 4.0” โมเดลใหม่ของการขับเคล่ือนเศรษฐกิจประเทศไทยท่ีมุ่งปรับเปล่ียน

โครงสร้างรายได้ปานกลาง เม่ือบริบททางเศรษฐกิจเกิดการเปล่ียนแปลง ทำให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ

ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้องปรับตัว เพ่ือให้ธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถเติบโตท่ามกลาง

บริบทใหม่ทางเศรษฐกิจได้อย่างเข้มแข็งและย่ังยืน 

 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือก้าวสู่การเป็น “ประเทศไทย 4.0”ต้องเปล่ียน

จากความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศท่ีมีอยู่ 2 ด้าน คือ ความหลากหลายทางชีวภาพและความ

หลากหลายเชิงวัฒนธรรมไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ขณะเดียวกันยังต้องเปล่ียนโครงสร้าง

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม มุ่งเน้นการเพ่ิมมูลค่า (Value Added) ไปสู่การสร้างมูลค่า 

(High Value) หรือการสร้างผลิตภาพ (Productivity) 
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ท่ีมา:  https://www.mmthailand.com (โมเดล “ประเทศไทย 4.0”ขับเคล่ือนประเทศไทยด้วย

นวัตกรรม) ค้นเม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2560 

เป้าหมาย 

เป้าหมายการขับเคล่ือน “ประเทศไทย 4.0” คือ การก้าวไปสู่การเป็น ‘ประเทศท่ีมีรายได้สูง’ 

ด้วยนวัตกรรมท่ีมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ ซ่ึงหากประเทศไทยสามารถขับเคล่ือนไปได้จริง 

จะทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และสามารถลดการพ่ึงพา

ต่างชาติ เพ่ือลดความเหล่ือมล้ำต่างๆ เป็นการสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดความม่ันคง 

ม่ังค่ัง และย่ังยืนได้อย่างแท้จริง 

กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย มุ่งเน้น 5 กลุ่ม ดังน้ี 

1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)

2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med)

3) กลุ่มเคร่ืองมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเคร่ืองกล ท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม

(Smart Devices, Robotics & Mechatronics)

4) กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์

และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, Internet of Things, Artificial Intelligence & Embedded

Technology)

5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High

Value Services)
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ท่ีมา: https://www.mmthailand.com (โมเดล “ประเทศไทย 4.0”ขับเคล่ือนประเทศไทยด้วย

นวัตกรรม) ค้นเม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2560

เป้าหมาย

เป้าหมายการขับเคล่ือน “ประเทศไทย 4.0” คือ การก้าวไปสู่การเป็น ‘ประเทศท่ีมีรายได้สูง’ 

ด้วยนวัตกรรมท่ีมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ ซ่ึงหากประเทศไทยสามารถขับเคล่ือนไปได้จริง

จะทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และสามารถลดการพ่ึงพา

ต่างชาติ เพ่ือลดความเหล่ือมล้ำต่างๆ เป็นการสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดความม่ันคง

ม่ังค่ัง และย่ังยืนได้อย่างแท้จริง

กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย มุ่งเน้น 5 กลุ่ม ดังน้ี

1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)

2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med)

3) กลุ่มเคร่ืองมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเคร่ืองกล ท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม

(Smart Devices, Robotics & Mechatronics)

4) กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์

และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, Internet of Things, Artificial Intelligence & Embedded

Technology)

5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High 

Value Services)
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(2) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)

วิสัยทัศน์

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน” 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ีจะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 

ได้แก่ ยุทธศาสตร์ท่ี1 ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายเพ่ือสร้างความม่ันคงในทุกระดับต้ังแต่ระดับชาติ สังคม 

ชุมชน และความม่ันคงของมนุษย์จากภัยคุกคามท้ังท่ีเป็นภัยคุกคามแบบด้ังเดิมและภัยคุกคามรูปแบบใหม่

ให้เกิดความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ ความม่ันคงทางการทหาร ความม่ันคงแนวชายแดนและเกิด

ความม่ันคงปลอดภัยจากภัยคุกคามและภัยพิบัติในรูปแบบใหม่ๆ อาทิ ภัยคุกคามจากการโจมตีทางไซเบอร์ 

อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้ายและโรคอุบัติใหม่ต่างๆ รวมท้ังการสร้างความม่ันคงด้านอาหาร 

น้ำ และพลังงาน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมาย คือ ประเทศไทย

ถูกจัดอันดับไม่ต่ำกว่า 1 ใน 10 ของการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของโลกโดยองค์กรต่างๆ 

และเพ่ิมผลิตภาพการผลิตรวม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งที่จะนำไปสู่เป้าหมาย

การเพ่ิมอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เป็นเฉล่ียประมาณร้อยละ 4-5 

ต่อปี ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 และเพ่ิมข้ึนเป็นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ในช่วง 15 

ปี หลังจากน้ัน และเพ่ิมรายได้ต่อหัวเป็นอย่างน้อย 15,000 ดอลลาร์ สรอ. หรือประมาณ 500,000 บาท

ต่อปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยคนไทยในอนาคตต้องเป็น

มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา สามารถเรียนรู้ ได้ตลอดชีวิต มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

สู่การเป็นคนไทย ท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด และผู้ประกอบการบนฐานของการรู้คุณค่าความเป็น

ไทย มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย ความรับผิดชอบต่อสังคม และมีสุขภาวะท่ีดี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้าง

โอกาส และความเสมอภาคทางสังคม เพ่ือให้มีหลักประกันทางสังคมท่ีจำเป็นในการดำรงชีวิตอย่าง

พอเพียง กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาส ในการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังการเข้าถึง

บริการสาธารณะของกลุ่มผู้พิการ และมีการกระจายทรัพยากรให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอย่างเป็นธรรม

ควบคู่กับการสร้างโอกาสท่ีเป็นธรรม โดยไม่แบ่งแยก และคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และศักด์ิศรีความ

เป็นมนุษย์ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม มี

เป้าหมายท่ีสำคัญ คือ การบริโภคท่ีย่ังยืนและการผลิตท่ีย่ังยืน การดำเนินการท่ีสำคัญ คือ ต้องเร่งวาง

ระบบการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ บริหารจัดการน้ำให้มี

ประสิทธิภาพ โดยการวางระบบบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้มีประสิทธิภาพใน 25 ลุ่มน้ำ ท้ังด้าน

อุปสงค์และอุปทาน เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ รวมท้ังยกระดับ

ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ

ธรรมชาติ และปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคท่ีปล่อยคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับ
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ส่ิงแวดล้อมมากข้ึน โดยพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ี

เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมโดยการจัดการขยะ สารพิษ และของเสียอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์

ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยภาครัฐต้องมีขนาดท่ีเหมาะสม

กับบทบาทภารกิจ มีขีดสมรรถนะสูง ปรับวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม 

มีความทันสมัยและพร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างย่ิง

การนำนวัตกรรม เทคโนโลยี และระบบการทำงานท่ีเป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและ

ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ 

ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ

โปร่งใส โดยกำหนดเป้าหมายให้อันดับด้านประสิทธิภาพของภาครัฐจากการสำรวจของ IMD อยู่ไม่ต่ำกว่า

อันดับท่ี 10 ของโลก และคะแนนภาพลักษณ์การทุจริตของประเทศไทยจากการสำรวจ (Corruption 

Perception Index:CPI) ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน  

สำหรับนโยบาย หรือทิศทางการพัฒนาท่ีเก่ียวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา มีปรากฏในยุทธศาสตร์ท่ี 

3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงได้กำหนดรายละเอียด ดังน้ี 

1. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ต้ังแต่ช่วงการต้ังครรภ์ วัยเรียน วัยรุ่น/

นักศึกษา วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ 

และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า ดังน้ี 

(1) ช่วงการต้ังครรภ์/แรกเกิด/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อน

การต้ังครรภ์ ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กต้ังแต่เร่ิมต้ังครรภ์ ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ สนับสนุนการเล้ียง

ลูกด้วยนมแม่ การส่งเสริมการให้สารอาหาร ท่ีจำเป็นต่อสมองเด็ก และให้มีการลงทุนเพ่ือการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยให้มีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกด้าน 

(2) ช่วงวัยเรียน พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้ท่ีสอดรับกับทักษะในศตรรษท่ี

21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน ความคิด

สร้างสรรค์ ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา 

ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

(3) ช่วงวัยรุ่น/นักศึกษา เน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ท่ีเช่ือมต่อกับโลกการทำงาน

รวมถึงทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและทำงานกับ

ผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

(4) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอย่างต่อเน่ือง

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน มีการทำงานตามหลักการทำงานท่ีมีคุณค่าเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิม
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ให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการทำงานท่ีพึงประสงค์ มีความรู้ความเข้าใจทางการเงินเพ่ือให้สามารถบริหาร

จัดการการเงินของตนเองและครอบครัว 

(5) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคล่ือนประเทศ ผ่านการเสริม

ทักษะการดำรงชีวิต ทักษะอาชีพในการหารายได้ มีงานทำท่ีเหมาะสมกับศักยภาพ มีการสร้างเสริม

สุขภาพ ฟ้ืนฟูสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่ผู้สูงอายุ พร้อมกับจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 

และหลักประกันทางสังคมท่ีสอดคล้องกับความจำเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต 

2. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม (Transformation of Learning)

โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ 

การเปล่ียนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้

ตลอดชีวิต ดังน้ี 

(1) การปรับเปล่ียนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษท่ี 21

โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับช้ันอย่างเป็นระบบ ต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาท่ี

มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบคิดใน 5 ศาสตร์สำคัญ  ประกอบด้วย Science (ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์และการต้ังคำถาม) Technology (ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี) 

Engineering (ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา) Art (ความรู้และทักษะทาง

ศิลปะ) และ Mathematics (ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์) 

การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการท่ีเน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง 

(Reflection) มีการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีผสมผสานในการเรียน ตลอดจนสร้างผู้เรียนให้สามารถกำกับ

การเรียนรู้ของตนได้ (Self-directed learners) 

(2) การเปล่ียนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน”

เป็น “ครูฝึก” หรือ “ผู้อานวยความสะดวกในการเรียนรู้” ทำหน้าท่ีกระตุ้น แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัด

ระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมให้เด็กเรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธ์ิของเด็ก รวมท้ังปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูต้ังแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มี

ความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพครูอย่างต่อเน่ืองครอบคลุมท้ัง

เงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนส่ือการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ระหว่างกัน 

(3) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ โดยจัดโครงสร้าง

การจัดการการศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ และให้เอื้อต่อการเข้าถึงการศึกษาอย่าง

เสมอภาคและท่ัวถึง การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาท่ีมีความเช่ียวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูปการคลัง

ด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 
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ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบการประเมินและการรับรอง

คุณภาพท่ีเน้นผลลัพธ์ท่ีตัวผู้เรียน รวมท้ังมีการปฏิรูประบบการสอบท่ีนำไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะ        

ท่ีจำเป็นสำหรับศตวรรษท่ี 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้ ตลอดจนมีการวิจัยและใช้เทคโนโลยีใน

การสร้าง การจัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอน 

(4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นการจัดระบบการศึกษาและระบบ

ฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพสูงและยืดหยุ่นผ่านการพัฒนากลไกต่างๆ อาทิ การพัฒนาการศึกษา

ออนไลน์แบบเปิด การพัฒนาระบบการเรียนรู้เก่ียวกับทักษะการรู้ดิจิทัล การมีระบบเทียบโอน

ประสบการณ์ ระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรการจูงใจให้คนเข้าสู่

การ Upskill/Reskill การให้สถานประกอบการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานผ่านการพัฒนาความสามารถทาง

วิชาชีพอย่างต่อเน่ือง (Continuous Professional Development : CPD) นอกจากน้ี ต้องพัฒนาระบบ

การเรียนรู้ในชุมชนให้เข้าถึงความรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา การปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้

เชิงสร้างสรรค์และมีชิวิต 

(3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)

ซ่ึงแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังน้ัน ทิศทาง  

การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อม และวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทย  

ให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยมีกรอบวิสัยทัศน์ และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2580 ซ่ึงกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 

20 ปี เป็นกรอบไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาท้ังจากภายนอกและภายในประเทศ

ท่ีบ่งช้ีถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาส และความเส่ียงในการท่ีจะผลักดัน

ขับเคล่ือนให้การพัฒนาในด้านต่างๆ บรรลุผลได้ในระยะ 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยใน

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 10 ด้าน คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหล่ือมล้ำในสังคม ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือพัฒนา

ประเทศสู่ความม่ังค่ังและย่ังยืน ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต

ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การพัฒนา

ภาคเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ท่ี 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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เป้าหมายรวม 

1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม

บรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน

สถานการณ์ มีความรับผิดชอบ และทำประโยชน์ต่อส่วนร่วม มีสุขภายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงาม

ทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตพอเพียง และมีความเป็นไทย 

2) ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง  เศรษฐกิจฐานราก

มีความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคม

ท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเป็นเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ำสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 

3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง และแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจ

ฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลาง 

และขนาดเล็กท่ีเข้มแข็ง สามารถใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้า       

และบริการ มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมท่ีมีมูลค่าสูงข้ึน และมีการลงทุนในการผลิต

และบริการฐานความรู้ข้ันสูงใหม่ๆ ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและชุมชน รวมท้ังกระจายฐานการผลิต 

และการให้บริการ 

4) ทุนทางวัฒนธรรม และคุณภาพส่ิงแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตร

กับส่ิงแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนท่ี

ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน และขนส่ง   

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในปีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอย

ท่ีได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤต

ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

5) มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี

และเพ่ิมความเช่ือม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิด       

ในสังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้า

และค้ามนุษย์ลดลง มีความพร้อมท่ีปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเช่ือมโยงการขนส่งโลจิสติกส์ 

ห่วงโซ่มูลค่าเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาท่ีสำคัญในภูมิภาคและโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุน

และการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงข้ึน 

6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย

อำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซ่ึงภาคเอกชนดำเนินการแทนได้

ดีกว่าลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอรัปช่ันลดลง และการบริหารจัดการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอิสระมากข้ึน โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐท่ีจัดทำโดยสถาบันการจัดการ
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นานาชาติและอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศดีข้ึน และดัชนีภาพลักษณ์คอรัปช่ัน     

ดีข้ึน รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐท่ีมีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 

จุดเน้นและประเด็นพัฒนาหลักในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 12 

ภายใต้เง่ือนไขและสภาพแวดล้อมของการพัฒนาในช่วง 5 ปีต่อจากน้ีไป ประเทศไทยมีความ

จำเป็นต้องปรับเปล่ียนคร้ังใหญ่ โดยจะต้องปฏิรูปและปรับเปล่ียนเพ่ือแก้ปัญหารากฐานสำคัญท่ีเป็น

จุดอ่อนและข้อจำกัดของประเทศท่ีส่ังสมมานาน ในขณะเดียวก็ดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือท่ีจะใช้

ประโยชน์จากจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศให้เกิดผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างเต็มท่ี จำเป็นต้องวาง

ระบบการบริหารจัดการความเส่ียงและการสร้างระบบภูมิคุ้มกันท่ีเหมาะสม รวมท้ังวางรากฐานท่ีแข็งแกร่ง

สำหรับการพัฒนาในระยะยาว ท้ังน้ี จุดเน้นและประเด็นหลักท่ีเป็นหัวใจของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 น้ัน

ให้ความสำคัญกับประเด็นร่วม และประเด็นบูรณาการสำคัญท่ีต้องนำมาประกอบการพิจารณาการจัดสรร

งบประมาณและการถ่ายทอดลงในรายละเอียด สำหรับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติเพ่ือให้การแปลง

แผนไปสู่การปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธ์ิได้อย่างจริงจัง  

จุดเน้นและประเด็นพัฒนาหลักท่ีเก่ียวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา สรุปได้ดังต่อไปน้ี 

1) การพัฒนานวัตกรรมและการนำมาใช้เป็นปัจจัยขับเคล่ือนการพัฒนาในทุกมิติ

เพ่ือยกระดับศักยภาพของประเทศในทุกด้าน โดยจะมุ่งเน้นการนำความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนา

นวัตกรรมเพ่ือทำให้เกิดส่ิงใหม่ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ท้ังในเร่ืองกระบวนการผลิตและรูปแบบ

ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี และรูปแบบการดำเนินธุรกิจ รวมท้ังวิถีชีวิตของ

ผู้คนในสังคมท้ังท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนและการพัฒนาต่อยอด นวัตกรรมจะช่วย

เพ่ิมประสิทธิภาพ และส่งเสริมขีดความสามารถของมนุษย์ ซ่ึงจะส่งผลให้ผลิตภาพการผลิตสูงข้ึน 

ช่วยขยายฐานรายได้จากผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ และช่วยลดต้นทุน ท้ังน้ี ท่ามกลางการแข่งขันใน

ตลาดโลกท่ีสูงข้ึนและการแข่งขันจากประเทศท่ีมีค่าแรงต่ำกว่าจะมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็น

นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ หรือด้านกระบวนการผลิตเพ่ือใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการ

โดยให้ความสำคัญท้ังกับผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เทคโนโลยีแบบซับซ้อน และ/หรือการใช้นวัตกรรมสำหรับการ

พัฒนาสินค้าและบริการท้ังในระดับพ้ืนบ้านจนถึงระดับสูงซ่ึงมีผลต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ

ประชาชนในวงกว้าง อาทิ การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตจากการปรับเปล่ียนตำแหน่งในสายการผลิตไปทำกิจกรรม

อ่ืนๆ ท่ีให้มูลค่าเพ่ิมสูงกว่าโดยจะให้ความสำคัญกับการย้อนกลับไปเร่ิมทำกิจกรรมอ่ืนในห่วงโซ่มูลค่าท่ีมี

มูลค่าเพ่ิมสูงมากข้ึน เช่น ในข้ันตอนของการพัฒนาหรือออกแบบสินค้า การวิจัยและพัฒนา และการสร้าง

นวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการก้าวไปข้างหน้าเพ่ือทำกิจกรรมประเภทการพัฒนาตลาด โลจิสติกส์ และการสร้าง

ตราสินค้า ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีให้มูลค่าเพ่ิมสูงกว่าในข้ันตอนการผลิตและการประกอบสินค้าท่ีให้มูลค่าเพ่ิม

ต่ำท่ีสุด โดยมีแนวทางหลักในการผลักดันการพัฒนานวัตกรรมและการนำมาใช้ คือ การกำหนดวาระการ

วิจัยแห่งชาติ (National Research Agenda) ให้มีจุดเน้นท่ีชัดเจน เฉพาะเจาะจง และสอดคล้องกับสาขา
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เป้าหมายการพัฒนาประเทศ และการใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมบูรณาการ โดยส่งเสริมความร่วมมือและ

การเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายท้ังภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการ รวมท้ัง

ชุมชนในการสร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง 

และต้องบูรณาการการวิจัยและพัฒนากับการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการพัฒนานวัตกรรม 

โดยต้องกำหนดวาระการวิจัยของประเทศท่ีสอดคล้องกับสาขาเป้าหมายหรือประเด็นการพัฒนาทางสังคม

ท่ีสำคัญๆ ซ่ึงเป็นความต้องการของตลาดและสังคม และภาคเอกชนจะต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมท่ีเข้มแข็ง 

ในทุกข้ันตอนต้ังแต่กระบวนการวิจัย การพัฒนา การนำผลการวิจัยและการพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ในเชิงพาณิชย์ และการพัฒนานวัตกรรม โดยการสนับสนุนด้านเงินทุนเพ่ือการวิจัย องค์ความรู้และ 

ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน และแนวคิดและทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีจำเป็น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงการใช้

นวัตกรรมในการตอบโจทย์การพัฒนาท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม การสนับสนุนชุมชนในการใช้ความคิด

สร้างสรรค์ใหม่ๆ และการสร้างสังคมคุณภาพ 

2) การเตรียมความพร้อมของประเทศในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วง 5 ปีน้ีต้องมุ่งเน้นในเร่ืองสำคัญ ดังน้ี 

(1) การสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยียุทธศาสตร์ท่ีมี

ความสำคัญเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับสาขาการผลิตและบริการเดิมและต่อยอดไปสู่ความเป็นอัจฉริยะโดยใช้

เทคโนโลยีข้ันสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี อาทิ กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพกลุ่มสาธารณสุข 

สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเคร่ืองมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเคร่ืองกลท่ีใช้ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์

และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลค่าสูง 

(2) การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) รวมท้ัง

เช่ือมโยงระหว่างภาคการผลิตท่ีเป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ ได้แก่ เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน 

และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา เพ่ือให้สามารถเข้าถึงและนำ

ผลงานวิจัยพร้อมใช้มาต่อยอดใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยดำเนินการควบคู่กับการส่งเสริมสังคม

ผู้ประกอบการท่ีผลิตได้ ขายเป็น 

(3) การพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีอยู่ให้ตอบสนองการเปล่ียนแปลงเทคโลยี

แบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเร่งสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขา STEM (Science, 

Technology, Engineering, and Mathematics) และส่งเสริมห้องปฏิบัติการวิจัยของภาคเอกชนท่ีได้

มาตรฐาน และในแขนงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีมีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพ 

ในการสร้างนวัตกรรมของประเทศในอนาคต เช่น สาขาวิทยาการรับรู้ ชีววิทยาเชิงสังเคราะห์ เซลล์ต้นกำเนิด 

เป็นต้น 
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(4) การสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน เพ่ือร่วมพัฒนานวัตกรรมทางสังคมให้เป็นกลไกใน 

การลดความเหล่ือมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส อาทิ เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุ 

อุปกรณ์ช่วยผู้พิการ 

(5) การปรับกลไกระบบวิจัย และพัฒนาของประเทศท้ังระบบท้ังกลไกการให้ทุนวิจัยการ

สร้างเครือข่ายวิจัย กระบวนการวิจัย การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมท้ังการประเมินผลโครงการวิจัย

โดยต้องมุ่งเน้นการประสานพลัง และศักยภาพของนักวิจัยในสาขาต่างๆ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ

ของภาคเอกชนในการยกระดับศักยภาพทางเทคโนโลยีได้อย่างแท้จริง และมีประสิทธิภาพ 

3) การเตรียมพร้อมด้านกำลังคน และการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทุนมนุษย์ท่ีมีศักยภาพสูง ดังน้ี 

(1) การพัฒนากลุ่มเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะ

การเรียนรู้ ทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ 

(2) การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม คนไทยในทุกช่วงวัยเป็น

คนดี มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม 

(3) การพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของคน มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่เหมาะสม

ในแต่ละช่วงวัยเพ่ือวางรากฐานให้เป็นคนมีคุณภาพในอนาคต การพัฒนาทักษะสอดคล้องกับความ

ต้องการในตลาดแรงงาน และทักษะท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตาม

ความเหมาะสม เช่น เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นพัฒนาทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด

สร้างสรรค์ รวมท้ังการให้ความสำคัญกับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการต่อยอดพัฒนาทักษะในทุกด้าน 

มีทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตท่ีพร้อมเข้าสู่ตลาดงาน วัยแรงงานเน้นการสร้างความรู้และทักษะ 

ในการประกอบอาชีพท่ีสอดคล้องกับตลาดงานท้ังทักษะข้ันพ้ืนฐาน ทักษะเฉพาะในวิชาชีพ ทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการรายใหม่ ทักษะการประกอบอาชีพอิสระ วัยสูงอายุเน้นพัฒนาทักษะท่ีเอ้ือต่อการประกอบ

อาชีพท่ีเหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ 

(4) การเตรียมความพร้อมของกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกลุ่มวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีท่ีจะเปล่ียนแปลงโลกในอนาคตอย่างสำคัญ

(5) การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในทุกระดับและยกระดับการเรียนรู้โดย

เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปรับระบบการจัดการ

เรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบ รวมท้ังการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ในสาขาวิชาท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน และพัฒนาระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษาให้เอ้ือต่อการเตรียม

คนท่ีมีทักษะให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน นอกจากน้ี ต้องให้ความสำคัญกับการสร้างปัจจัยแวดล้อมท่ีเอ้ือ

ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตท้ังส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
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(5) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดี เน้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลด

ปัจจัยเส่ียงด้านสภาพแวดล้อมท่ีส่งผลต่อสุขภาพ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ในการดูแล

สุขภาพการพัฒนารูปแบบการออกกาลังกายและโภชนาการท่ีเหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย การใช้มาตรการ

ทางกฎหมายและภาษีในการควบคุมและส่งเสริมอาหารและผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลเสียต่อสุขภาพ การสร้าง

กลไกในการจัดทำนโยบายสาธารณะท่ีต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพท่ีจะนำไปสู่การสร้าง

สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 

(4) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579

แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 เป็นแผนระยะยาว 20 ปี จัดทำข้ึนเพ่ือให้มีความสอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เพ่ือวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษา

ของประเทศ โดยมุ่งเน้นจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคใน

การศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนากำลังคนให้มี

สมรรถนะในการทำงานท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน  และการพัฒนาประเทศ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข 

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21”  

วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 

1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 

3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี

และร่วมมือผนึกกำลัง มุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4) เพ่ือนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล้ำ

ภายในประเทศลดลง 

เป้าหมายการจัดการศึกษา 5 ประการ มีเป้าหมายและตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ ดังน้ี 

1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access)

มีตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปี ทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าท่ีรัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนา

สมรรถภาพ หรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉล่ียเพ่ิมข้ึน 

เป็นต้น 
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2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม

(Equity) มีตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

การศึกษา 15 ปี เป็นต้น 

3) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตาม

ศักยภาพ (Quality) มีตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 

(O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ข้ึนไปเพ่ิมข้ึน และคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบโครงการ

ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) 

ของนักเรียนอายุ 15 ปีสูงข้ึน เป็นต้น 

4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่าและ

บรรลุเป้าหมาย (Efficiency) มีตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ 

การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี

ประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมท้ังมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากร

เพ่ือการจัดการศึกษา เป็นต้น 

5) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและบริบท

ท่ีเปล่ียนแปลง (Relevancy) มีตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน

การศึกษาดี ข้ึน  สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงข้ึนเม่ือเทียบกับ ผู้เรียนสามัญศึกษา และจำนวน

สถาบันอุดมศึกษาท่ีติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

(5) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับท่ีสองน้ี ออกแบบโดยคำนึงถึงมิติบูรณาการและ

องค์รวมของการพัฒนาอุดมศึกษาเพ่ือกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ (Strategic direction) โดยได้มีการ

วิเคราะห์ภาพฉายและนัยสำคัญท่ีเป็นปัจจัยแวดล้อมรุมเร้า ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และโลก ประเทศไทย 

จนถึงอุดมศึกษา และปัจจัยภายในระบบอุดมศึกษา ภาพฉายปัจจุบันและอนาคต (scenario) 7 เร่ือง คือ 

ความเปล่ียนแปลงด้านประชากร พลังงานและส่ิงแวดล้อม การมีงานทำและตลาดแรงงานในอนาคต 

การจัดการความขัดแย้งและความรุนแรง การกระจายอำนาจการปกครองเยาวชนไทย นักศึกษาไทยและ

บัณฑิตในอนาคต และเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

แนวทางการพัฒนา : ประชากรและนัยต่ออุดมศึกษา 

- อุดมศึกษาไทยจะต้องหยุดการขยายตัวอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด โดยเฉพาะการขยายตัวเพ่ือ

รองรับประชากรวัยอุดมศึกษา 18-22 ปี เน่ืองจากอุปสงค์คือเยาวชนวัยเข้าเรียนอุดมศึกษาจะลดน้อยลง 

ในขณะเดียวกันอุดมศึกษาเพิ่มความสำคัญกับคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ส่งเสริมการสร้างความรู้ 
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ตกผลึกความรู้เป็นองค์ความรู้ ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ทางสังคม เศรษฐกิจและพาณิชย์ การสร้าง

มูลค่าเพ่ิม การสร้างนวัตกรรม การกระตุกสำนึกสังคม 

- เพ่ือให้วัยแรงงานท่ีจะต้องรับภาระหนักข้ึนในการเล้ียงดูสังคมเน่ืองจากอัตราการปันผล

ทางประชากรลดลง อุดมศึกษาต้องพัฒนาคนไทยให้มีผลิตภาพเศรษฐกิจ (Economic Productivity)

สูงขึ้นผลิตภาพเศรษฐกิจนี้ขึ้นกับปัจจัยสามประการคือ คุณภาพและระยะเวลาที่ได้รับการศึกษา 

การฝึกอบรมและการพัฒนาท่ีต่อเน่ือง และสุขภาพอนามัย โดยนัยน้ีอุดมศึกษาต้องเข้าใจ สร้างความรู้ 

และสร้างกลไกการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยต้ังแต่วัยเด็ก ผ่านการศึกษา การวิจัย การบริการ

วิชาการแก่สังคม รวมท้ังการสร้างวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพ 

- ผู้สูงวัยมีสุขภาพโดยท่ัวไปดีข้ึนและอายุยืนยาวข้ึน อุดมศึกษาจะต้องเป็นแหล่งการเรียนรู้

ตลอดชีวิต (Life long Learning) แก่ผู้สูงวัย ทั้งเพื่อการทำงานหลังวัยเกษียณ การเปลี่ยนงาน

และการประกอบการใหม่ ๆ ท่ีจะเป็นผลิตผลเสริมจากวัยแรงงาน ผู้สูงวัยจะช่วยเพ่ิมท้ังผลิตภาพทาง

เศรษฐกิจและผลิตภาพทางสังคม (Social Productivity) ในส่วนผลิตภาพทางสังคมน้ีอุดมศึกษาต้อง

ตระหนักและเสริมสร้างความสำคัญของสถาบันครอบครัว การดูแลผู้สูงอายุบทบาทของผู้สูงอายุต่อ

ครอบครัวและชุมชน การเป็นคลังสมอง เป็นต้น 

- อุดมศึกษาจะต้องคำนึงถึงการกระจายตัวของสถานศึกษาตามแหล่งประชากร (เช่น เขตเทศบาล

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) อีกต้องคำนึงความไม่เท่าเทียมทางการศึกษาท่ีอาจเกิดข้ึนรวมถึงการกำหนด

นโยบายอุดมศึกษาเชิงพ้ืนท่ี เครือข่ายความร่วมมือของสถานศึกษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ีอสาร 

- อุดมศึกษาจะต้องคำนึงถึงกลุ่มประชากรวัยแรงงานนอกเหนือจากการผลิตบัณฑิต

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการยกระดับวัยแรงงานท่ีมีความรู้เป็นทุนเดิม (Knowledge Workers) เช่น ผู้ท่ีเคยจบ

ระดับปริญญาตรี ซ่ึงมีอยู่ประมาณ 1/7 ของแรงงานท้ังหมด หรือประมาณ 1/13 ของประชากรท้ังหมดใน

ปี พ.ศ. 2550 ท้ังน้ี อุดมศึกษาต้องจัดกระบวนการให้การศึกษา การเรียนรู้ การสร้างสมรรถนะ ท่ีอ่อนตัว 

คล่องตัว จัดวิธีให้การศึกษาท่ีรักษาการจ้างงานของคนท่ีทำงาน ไม่ดึงคนออกจากงานเพ่ือมาเรียนหนังสือ 

สร้างระบบการเรียนท่ีผู้ทำงานสามารถเรียนตามความต้องการ ทันเหตุการณ์ ทันความจำเป็น (Just-in-

time Learning หรือ On-Demand Learning) 

แนวทางการพัฒนา : พลังงาน ส่ิงแวดล้อมและนัยต่ออุดมศึกษา 

- อุดมศึกษาเพ่ิมบทบาทด้านการอนุรักษ์พลังงาน การสร้างและประยุกต์ความรู้พลังงานท่ี

เป็นทางเลือกเหนือจากพลังงานจากฟอสซิล (เช่น พลังงานชีวมวล พลังงานหมุนเวียน) โดยยึดสาม

แนวทางหลัก คือ สร้างความตระหนักและความต่ืนตัว โดยจัดให้มีการเรียนการสอนเป็นวิชาพ้ืนฐานสร้าง

ความรู้ โดยจัดการศึกษาเชิงลึกและการวิจัย เพ่ิมบทบาทการบริการเทคโนโลยีพลังงานและเทคโนโลยี

ส่ิงแวดล้อม ท้ังแก่สาธารณะและภาคการผลิตจริง ท้ังน้ี อุดมศึกษาต้องสร้างความเช่ือมโยงกับการศึกษา
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ข้ันพ้ืนฐานและภาคอาชีวศึกษาในฐานะผู้ผลิตและพัฒนาอาจารย์ การสร้างความตระหนักแก่เด็กและ

เยาวชนผ่านกิจกรรมร่วม 

- อุดมศึกษาทำการวิจัยทางด้านพลังงาน ส่ิงแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากร เช่น พลังงาน

หมุนเวียนและพลังงานทางเลือก เช่น เทคโนโลยีการจับและเก็บคาร์บอน (CCS) การผลิตและการใช้

เอธานอล โซ่ล่าเซลล์หรือเซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงและราคาต่ำสำหรับโรงจักรไฟฟ้า การใช้งาน

ตามอาคารบ้านเรือน เซลล์เช้ือเพลิงและเทคโนโลยีไฮโดรเจน พลังงานนิวเคลียร์แบบแตกตัว (Fission) 

และแบบหลอมตัว (Fusion) พลังงานลม การผลิตและใช้ชีวมวล (Biomass) และพลังงานชีวภาพ (Biofeul) 

การอนุรักษ์น้ำ (ต้ังแต่แหล่งน้ำ การจัดการและการใช้น้ำในระดับมหภาค พ้ืนท่ีชุมชน ครัวเรือน) ระบบนิเวศ

และการอนุรักษ์ป่าไม้ ป่าชายเลน และชีวมณฑลพ้ืนท่ี (Localbiosphere) การจัดการด้านอุปสงค์ (Demand-

side Management) การสร้างประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในภาคท่ีอยู่อาศัย อุตสาหกรรมและธุรกิจ

การขนส่งฯ 

- พัฒนาท้ังคนท่ีอยู่แล้วในตลาดแรงงานและผลิตกำลังคนทางด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม

- ส่งเสริมการวิจัยและการทำงานร่วมกันระหว่างอุดมศึกษากับภาคเอกชน (การผลิตและ

บริการ) ซ่ึงมีความเก่ียวข้องสองมิติ คือ เป็นภาคการผลิตและบริการท่ีใช้พลังงานสูง ต้องการผู้รู้ผู้ปฏิบัติได้

ด้านการจัดการพลังงาน การใช้พลังงานรูปแบบใหม่ และส่ิงแวดล้อมการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการอนุรักษ์

พลังงาน พลังงานทางเลือก การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่งผลถึงการวิจัย การพัฒนา และการผลิตเชิง

อุตสาหกรรม ท้ังอุปกรณ์ระบบท่ีใช้ตรวจสอบ วัด ควบคุม และผลิตพลังงานน้ันๆ  

แนวทางการพัฒนา : ตลาดแรงงาน การจ้างงานในอนาคตและนัยต่ออุดมศึกษา 

- อุดมศึกษาต้องเน้นการสร้างหน่วยปฏิบัติการฝึกอบรมระดับลึกในพ้ืนท่ีมากกว่าการต้ังรับ

แรงงานท่ีออกจากภาคเกษตรไร้ฝีมือน้ีในเขตเมืองใหญ่ 

- อุดมศึกษาช่วยประชากรท่ียังอยู่ในภาคเกษตร ให้อยู่ต่อไปได้ และอยู่ได้ดีข้ึน อุดมศึกษา

ต้องช่วยสร้างคน ความรู้ กลไกเพ่ือสร้างความม่ันคงทางอาหาร (Food security) ในระดับครัวเรือนชุมชน 

พ้ืนท่ี เพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต การจัดการการเกษตรท่ีย่ังยืน การเกษตรสมัยใหม่ การสร้าง

มูลค่าเพ่ิมผลผลิตเกษตร ด้วยอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมฐานวัตถุดิบเกษตร 

- ภาคบริการ ซ่ึงจะเป็นหลักเศรษฐกิจท่ีใหญ่ของประเทศ มีความสำคัญสูงท้ังการสร้าง

รายได้ประชาชาติ การจ้างงาน การนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าทุนไม่สูง การเอ้ือต่อการรักษาและพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและทุนทางสังคม อุดมศึกษาต้องทำงานใกล้ชิดกับภาคบริการ โดยสร้างความเข้าใจ 

ท้ังมิติประเภทของภาคบริการรูปแบบใหม่ การเอ้ือต่อการสร้างเศรษฐกิจ ฐานความรู้และการใช้เทคโนโลยี 

และองค์ประกอบ ( knowledge/technology content) ความสำคัญใน value chain เพ่ือการพัฒนา   

บุคลการและความรู้รองรับ 
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- อุดมศึกษาร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมรายสาขา โดยเฉพาะการวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่า

มูลค่าในการส่งออก การจ้างงงาน เป้าหมายของอุตสาหกรรมในการเพ่ิมผลิตภาพฯ เพ่ือกำหนดแผนร่วม

เพ่ือการผลิตและพัฒนากำลังคน การบริการเทคนิค และการวิจัยท่ีกำหนดโดยผู้ใช้ (Demand led 

manpower development, technical services and research) ท้ังน้ี ต้องทำงานในเชิงพ้ืนท่ี (เช่น

นิคมอุตสาหกรรม) ทำเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม และอุดมศึกษาทำงานเป็นเครือข่าย เพ่ือมีโจทย์ชัดเจน 

ติดตามและปรับตัวได้ต่อเน่ือง ควรมีการทำงานท้ังระดับมหภาคสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า 

หน่วยงานรัฐท่ีสนับสนุนงบประมาณการทำงานและการวิจัย และกลุ่มอุดมศึกษาการทำงานในระดับพ้ืนท่ี

กับนิคมอุตสาหกรรม การทำงานกับกลุ่มอุตสาหกรรม 

- อุดมศึกษาควรทำงานกับภาคการผลิตจริง หน่วยงานวางแผน หน่วยงานสร้าง

ความสามารถเพ่ือการแข่งขันริเร่ิมเศรษฐกิจใหม่ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมฐานความรู้ โดยกำหนดทิศทาง

ยุทธศาสตร์ เป้าและแผนปฏิบัติร่วมกัน 

แนวทางการพัฒนา : เยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต 

- อุดมศึกษาควรส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีการเรียนรู้ของเยาวชนและ

นักศึกษาในรูปแบบของทักษะชีวิต ทักษะสังคม (Socialization) สมรรถนะพ้ืนฐานท่ีข้ามพ้นความรู้

วิชาการ (Base line competencies) การสะสมความรู้และความสามารถเชิงบูรณาการท่ีฝังตัว (Tacit 

knowledge and ability) ท่ีหาไม่ได้จากการเรียนการสอนในห้องท่ีขาดปฏิสัมพันธ์โดยปรับรูปแบบและ

เน้ือหาให้เหมาะสมกับสภาพสังคม การบูรณาการกิจกรรมนอกหลักสูตรและชีวิตจริงเข้ากับหลักสูตรเป็น

อีกแนวทางหน่ึง เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกมีความท้าทายต่อนักศึกษาและต่ออาจารย์ มากกว่าการสอนจาก

ตำราอย่างเดียว 

- เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์และเตรียมความพร้อมสำหรับบัณฑิตในสภาวะโลกาภิวัตน์

การเพ่ิมความเข้มข้นและประสิทธิภาพของการเรียนรู้ของนักศึกษาทางด้านภาษาและวัฒนธรรมของ

ต่างประเทศ เป็นส่ิงท่ีต้องสนับสนุน ท้ังน้ี การเรียนด้านภาษาท่ีมีประสิทธิภาพและการซึมซับวัฒนธรรม

ต้องมีปริบท การแลกเปล่ียนนักศึกษา การเพ่ิม Mobility ของนักศึกษาและอาจารย์ การจัดหลักสูตรสอง

ภาษา จะเป็นกลไกสำคัญ 

- อุดมศึกษาควรจัดให้มีการเรียนการสอนและกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างย่ิงพัฒนาการ

ทางด้านการส่ือความ การตัดสินใจ การนำ การแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม ความอดทน คุณธรรม ฯลฯ 

- การเรียนรู้บนฐานการทำงานในภาคการผลิตและภาคสังคม (Work-based/ Community -

based education) เช่น สหกิจศึกษา (Co-operative education) ทักษะวิศวกรรม (Engineering practice 

school) Internship/Apprenticeship ในภาคการผลิตและภาคสังคมเป็นแนวทาง การจัดอุดมศึกษาท่ีควรมี

การขยาย โดยอาจารย์มีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด เก็บเก่ียวประสบการณ์จริง 
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(6) นโยบายรัฐบาล : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายบริหารราชการแผ่นดินต่อ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันศุกร์ท่ี 12 กันยายน 2557 โดยมีนโยบายในเร่ืองต่างๆ จำแนกเป็น 11 ด้าน 

รัฐบาลได้นำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วย “การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ตามแนวพระราชดำริ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักสำคัญ ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงทรงเน้นความพอดี 

พอสมควรแก่ฐานะ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิดโดยมีเน้ือหาของนโยบายโดยสรุป

ในด้านต่างๆ ดังน้ี 

1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าท่ีสำคัญย่ิงยวดในอันท่ีจะเชิดชูสถาบันน้ีไว้ด้วย

ความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทาง

สังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ 

ท่ีถูกต้องและเป็นจริงเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน สนับสนุน

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีของสถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานท้ังหลาย

ของรัฐ เรียนรู้ เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนำหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและ

การพัฒนาเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในท่ีสุด 

2. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ

1) รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมการเมืองและความม่ันคง

อาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความม่ันคงทางทะเล การแก้ปัญหา

อาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้ใจกับประเทศเพ่ือนบ้านและการเสริมสร้างศักยภาพในการ

ปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน 

2) เร่งแก้ปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา

มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีสอดคล้องกับความ

ต้องการของประชาชนในพื้นที่ 3) พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ

ให้ทันสมัย มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ การวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือนำไปสู่การพ่ึงพาตนเองใน

การผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ 4) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่า

น โยบายการต่างประเทศ เป็นส่วนประกอบสำคัญของนโยบายองค์รวมท้ังหมดในการบริหารราชการ

แผ่นดิน ส่งเสริมการแลกเปล่ียนทางการศึกษา วัฒนธรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์

ให้มีลักษณะสากล
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3. การลดความเหล่ือมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ

1) เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และรายได้ท่ีม่ันคงแก่ผู้ท่ีเข้าสู่ตลาดแรงงาน 2) ป้องกันการแก้ปัญหา

ค้ามนุษย์ 3) พัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม ระบบการออม และสวัสดิการชุมชน 4) เตรียมพร้อมเข้าสู่

สังคมผู้สูงวัย 5) เตรียมความพร้อมสู่สังคมหลากหลายจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 6) จัดระเบียบ

สังคม สร้างมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลแก่เจ้าหน้าท่ีรัฐและประชาชนท่ัวไปตามค่านิยม

หลัก 12 ประการตามนโยบายของ คสช. 7) แก้ปัญหาการไร้ท่ีดินทำกินของเกษตรกรและการรุกล้ำ          

เขตป่าสงวน 

4. การศึกษาและเรียนรู้ การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1) จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยให้ความสำคัญท้ังการศึกษาในระบบ และ

การศึกษาทางเลือกไปพร้อมๆ กัน 2) ปรับเปล่ียนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง

กับความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนท่ีการศึกษา และปรับปรุง บูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือ

การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 3) สนับสนุนให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและประชาชนมีส่วนร่วมจัดการการศึกษา 4) พัฒนาคนทุกช่วงวัย 5) ส่งเสริมอาชีวศึกษา 

6) พัฒนาครูให้มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 7) ทำนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและ

ศาสนาอ่ืนๆ 8) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 9) สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

10) ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกท่ีดี

5. การยกระดับคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน

1) วางรากฐานระบบหลักประกันสุขภาพไม่ให้มีความเหล่ือมล้ำของคุณภาพบริการในแต่ละ

ระบบ บูรณาการข้อมูลในแต่ละระบบ 2) พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรคให้เอกชน

สามารถมีส่วนร่วมในการจ้างบุคลากร ส่งเสริมการร่วมลงทุนและใช้ทรัพยากรร่วมกัน 3) เสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด 4) ป้องกัน แก้ไข ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในจราจร 5) ส่งเสริม

การกีฬา 6) ประสานการทำงานกับภาคส่วนต่างๆ เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหา

ด้านการแพทย์ และจริยธรรมของการอุ้มบุญ 7) พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ 

6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

1) เร่งจ่ายงบลงทุนของปี 2557 ท่ียังค้างอยู่ และสานต่อนโยบายเศรษฐกิจท่ี คสช. จัดทำไว้

2) สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจของ คสช. ท่ีจัดทำไว้ 3) กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณา

โครงการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ และนำโครงการการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานประเภทท่ีมีผลตอบแทนดี

4) ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ท่ีเหมาะสม และใช้กลไกลการตลาดดูแลราคาสินค้าการเกษตร 5) ลดอุปสรรคใน

การส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว 6) ชักจูงให้นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้เข้ามาเท่ียวในประเทศไทย

7) ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน 8) แก้ปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน และแก้ปัญหาภัยแล้ง
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เร่งดำเนินการจัดสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีเพาะปลูก 9) ปฏิรูปโครงสร้างราคาเช้ือเพลิง  

10) ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้ได้อย่างครบถ้วน ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีการค้า และขยายฐานการ

จัดเก็บภาษีประเภทใหม่ 11) บริหารจัดการหน้ีภาครัฐท่ีเกิดข้ึนในช่วงรัฐบาลท่ีผ่านมา 12) พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานการขนส่งคมนาคมทางบก ด้านคมนาคมทางอากาศ และพัฒนาการขนส่งทางสินค้าทางน้ำ 

13) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 14) พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของ

รัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 15) ปรับปรุงโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้

สอดคล้องกับความต้องการและสนับสนุนให้สหกรณ์เพ่ิมบทบาทในฐานะผู้ซ้ือพืชผล เพ่ือให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าขาย

สินค้าเกษตรรายใหญ่รายหน่ึง 16) ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีสอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ 

17) เพ่ิมขีดความสามารถของ SME ให้เข้มเข็งและแข่งขันได้ และการเข้าถึงแหล่งทุนและบริการทางการเงิน 

18) ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล 

7. ส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  

1) ส่งเสริมความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาค 2) พัฒนาศักยภาพการ

แข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ 3) พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 4) เช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และภูมิภาคอาเซียน        

5) ต่อเช่ือมเส้นทางการคมนาคมขนส่งจากฐานการผลิตในชุมชน สู่แหล่งแปรรูปและเช่ือมโยงกับอาเซียน       

6) พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัย  

และพัฒนาและนวัตกรรม  

1) เพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาประเทศให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละหน่ึงของรายได้ประชาชาติ 

และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 2) เสริมสร้างสังคมนวัตกรรม ส่งเสริมระบบการเรียนการสอนท่ี

เช่ือมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) 3) ปฏิรูประบบการ

ให้ส่ิงจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการนำงานวิจัยไปต่อยอด 4) ส่งเสริมให้การลงทุน

ขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จากการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทย 5) ปรับปรุงและ

จัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการวิจัยและการพัฒนา และด้านนวัตกรรม 

9. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์      

กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน  

รัฐบาลมีนโยบายรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยสร้างสมดุลระหว่างการ

อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน ดังน้ี 1) เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

2) ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน       

3) พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดิน แก้ไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐ โดยยึดแนวพระราชดำริท่ีให้ประชาชนสามารถ
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อยู่ร่วมกับป่าได้ 4) บริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศให้เป็นเอกภาพ 5) เร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทาง

อากาศ ขยะ และน้ำเสียท่ีเกิดจากการผลิตและการบริโภค  

10. ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และป้องกันปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

1) ปรับปรุงระบบราชการ ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐท่ีมีอำนาจหน้าท่ีซ้ำซ้อน

หรือลักล่ัน ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 2) กระจายอำนาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ

สาธารณะได้รวดเร็ว วางมาตรการทางกฎหมาย กำหนดผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน กำหนดข้ันตอนและระยะเวลา

ดำเนินการท่ีรวดเร็ว มีระบบอุทธรณ์ท่ีเป็นธรรม 3) ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานรัฐให้มีประสิทธิภาพ     

4) เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งต้ังและโยกย้าย 5) ใช้มาตรการทางกฎหมายการปลูกฝังค่านิยม

คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักด์ิศรีในความเป็นข้าราชการและความซ่ือสัตย์สุจริต

6) ปรับปรุง และจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยถือเป็นวาระสำคัญ

เร่งด่วนแห่งชาติ 7) ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์การภาคเอกชนท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ

เจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือต่อต้านการทุจริต

11. ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

1) ปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ

2) เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทำกฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้

อย่างรวดเร็ว 3) จัดต้ังองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท่ีปราศจากการแทรกแซงของรัฐ 4) นำเทคโนโลยี

ท่ีทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เร่งดำเนินทุกข้ันตอนให้รวดเร็วและเป็นธรรม 5) ปรับปรุง

การช่วยเหลือทางกฎหมาย 6) นำมาตรการทางภาษีและป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและ

ปราบปรามผู้มีอิทธิพลเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีทุจริตและประพฤติมิชอบ

5.4  ด้านสภาพแวดล้อม และสภาวะการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อสังคมไทย

และสังคมโลก (Global risks) 

จากรายงานการวิเคราะห์ความเส่ียงด้านสภาพแวดล้อมของโลกจาก World Economic 

Forum 2018 พบว่า ความเส่ียงสำคัญท่ีมีผลกระทบอย่างรุนแรง และมีโอกาสเกิดสูงสุด 5 ลำดับแรก คือ 

การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ การเพ่ิมข้ึนของโรคอุบัติใหม่ การขาดแคลนน้ำด่ืมและอาหารท่ีสะอาด 

การโจมตีบนโลกไซเบอร์ และความหลากหลายทางชีวภาพถูกทำลาย (ดังรูปท่ี 5.4-1) 
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รูปท่ี 5.4-1 แสดงความเส่ียงด้านสภาพแวดล้อมของโลก 

(ท่ีมา : World Economic forum: The global risk 2018) 

  

ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องมีการเตรียมความพร้อม 

เพ่ือรองรับความเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะด้านการวิจัย การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ 

ความเปล่ียนแปลงและความสนใจด้านส่ิงแวดล้อมของโลก รวมถึงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยให้มี

สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม และเป็นตัวอย่างท่ีแสดงให้เห็นถึงการคำนึงถึงส่ิงแวดล้อม 
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ส่วนที่ 2 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2566 

 

1. วิสัยทัศน์ (Vision)  

มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาช้ันนำระดับโลก 

(A World-Leading Research and Development University) 

 

2. เป้าหมาย (Goals) 

• People : ประชาคมมหาวิทยาลัยมีความรู้ความสามารถ และทักษะดิจิทัลมีความเช่ียวชาญ

ศาสตร์วิชาการ การวิจัย พัฒนาและการนำไปใช้ประโยชน์ การบริการ สังสันทนาการ บริหารจัดการ 

มีความพร้อมในการเรียนรู้ การเช่ือมโยงกับนานาสากลและตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง 

• Ecological : ระบบนิเวศของมหาวิทยาลัยเกื้อหนุนการเรียนรู้ วิจัย เสริมประสิทธิภาพ

การทำงาน และเพ่ิมพูนคุณภาพชีวิตของชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มาเยือน 

• Spiritual : จิตวิญญาณของมหาวิทยาลัยมีความสันติสุขและสมานฉันท์ของชุมชนท้ังภายใน

และภายนอก 

 

3. พันธกิจและนโยบาย (Mission and Policy) 

พันธกิจ (Mission) 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษา

ช้ันสูงท่ีมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทำการสอน 

วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม และทะนุบำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

พันธกิจและนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ในช่วง ปี พ.ศ. 2562 – 2566 ดังน้ี 

ด้าน People : ดำเนินการให้ ประชาคม หรือ ผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย 

1) มีความรู้ความสามารถในการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภารกิจตามภาระหน้าท่ี

และความรับผิดชอบ และก้าวสู่ระดับสากลอย่างต่อเน่ือง 

- ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคม (Quality Graduates) 

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2566 55



แผนยทุธศาสตรก์ารบรหิาร มหาวทิยาลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566 หนา้ 56 
 

- จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการท่ีมุ่งส่งเสริมและปลูกฝังทักษะยุคใหม่ (Active 

Learning and Coaching) 

- ส่งเสริมและพัฒนาทักษะคณาจารย์และบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Literacy and Skills) 

- ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ 

ความเป็นเลิศระดับสากล (Qualified Personnel) 

- พัฒนาความรู้และทักษะในการทำงานอยู่เสมอ (Continuous Upskills) 

2) มีความม่ันคงในหน้าท่ีการงานอย่างเท่าเทียม และสามารถเพ่ิมพูนมาตรฐานการดำรงชีพ 

และสุขอนามัย 

- ตระหนักถึงความเท่าเทียมกันทางเพศและสภาพร่างกาย (Gender and Disability Equality) 

- สนับสนุนส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย (Secure and Healthy Life) 

- สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างม่ันคงและคุ้มค่า (Job Security and Worthiness) 

3) มีความสามารถและมีจิตบริการ ตอบสนองและช้ีนำต่อสังคม ท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

- ตอบสนอง ช้ีนำ และเตือนสติสังคม (Center of Social Wisdom) 

- พัฒนาสังคมโดยใช้วิจัยเป็นพลังขับเคล่ือน (Research Driven Social Development) 

- รักษ์วัฒนธรรมไทย และมีสุนทรียะ (Thai Culture and Aesthetics)  

 

ด้าน Ecological : ดำเนินการให้ระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย 

1) มีสถานท่ีและอุปกรณ์ทันสมัย เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ดีและเหมาะสมกับการเรียนรู้ มุ่งสู่การเป็น  

“มหาวิทยาลัยดิจิทัล” 

- พัฒนาความทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี (Tech-savvy Work and Living Places)  

- พัฒนาสถานท่ีและสภาพแวดล้อมในการทำงานท่ีดี (Good Workplace) 

- พัฒนาระบบการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตประสิทธิภาพสูง (Highly Effective Internet 

Connection) 

2) มีการดูแลและจัดการให้สภาวะแวดล้อมสวยงาม สะดวก สะอาด ประหยัด ปลอดภัย มุ่งสู่

การเป็น “มหาวิทยาลัยสีเขียว” 

- รักษาส่ิงแวดล้อม และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Environment and Energy 

Friendly) 

- ใช้ทรัพยากรท่ีคุ้มค่า (Responsible Consumption) 
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3) ปรับเปล่ียนกฎระเบียบและการบริหารงานบุคคลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- พัฒนาความเป็นนานาชาติ (Internationalization) 

- พัฒนาความเป็นเลิศสู่ระดับสากล (World Class) 

- พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลโดยอิงสมรรถนะเป็นฐาน (Merit Based HRM) 

 

ด้าน Spiritual : ดำเนินการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1) ยึดม่ันในคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม ด้วยหลักการและวิธีการ เปิดเผย โปร่งใส  

และเป็นธรรม 

- บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล และสร้างสันติสุข (Good Governance and Peace) 

2) ประสานและร่วมสร้างความก้าวหน้าและย่ังยืน 

- เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจ

(Collaboration/Coordination) 

3) ค่านิยมพร้อมอุทิศตนเพ่ือสังคม 

- ปลูกฝังแนวคิดการอุทิศเพ่ือชุมชนและสังคม (Mindset of Social Devotion) 

 

4. ค่านิยม (Value) 

“ค่านิยม” ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ SMILE  

1) การอุทิศเพ่ือสังคม (Social Devotion and Environment Conservation) 

2) การบริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง (Management by Factual Information)   

3) การมุ่งเน้นนวัตกรรม (Innovation Focus) 

4) เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง (Life Long Learning and Work-Life Balance) 

5) การมุ่งเน้นผู้เรียน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Excellence Service for All Customer) 

 

5. วัฒนธรรมองค์กร (Organization Cuture) 

“วัฒนธรรมองค์กร” ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ  

1) มีความต่ืนตัว กระตือรือร้นต่อการเปล่ียนแปลง ยึดม่ันในกฎระเบียบ และระบบธรรมาภิบาล  

2) คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ประนีประนอม และมีการยอมรับความคิดเห็น  

3) มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน ศรัทธา จงรักภักดีต่อองค์กร ขยันอดทน  

4) ทำงานเป็นทีม และมีจิตใจของการบริการ  

5) เป็นชุมชนทางวิชาการท่ีเน้นการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปล่ียนความรู้ในองค์กร 
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6. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic plan) 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 2566 มีรายละเอียดประเด็น

ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ท่ีมีความสอดคล้องกับพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2562 – 2566 ดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ปรับเปล่ียนการจัดการศึกษา  

กลยุทธ์ท่ี 1 : พัฒนาหลักสูตรเดิมสู่กระบวนทัศน์ใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่ (Flipped 

classroom) เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Experiential learning) 

กลยุทธ์ท่ี 2 : สร้างหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของสังคมและมีหลักสูตรสำหรับ

ประชาชนทุกอายุ 

กลยุทธ์ท่ี 3 : พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะท่ีจำเป็นในอนาคต 

กลยุทธ์ท่ี 4 : พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สามารถสร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรม

ท่ีมีคุณภาพสูง 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ปรับเปล่ียนการทำงานวิจัย  

กลยุทธ์ท่ี 1 : เพ่ิมจำนวนนักวิจัยของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ท่ี 2 : ส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ท่ีทำงานวิจัยเป็นทีมและทำงานต่อเน่ือง 

(Research programs) เพื ่อ ให ้สามารถตอบโจทย์ใหญ ่ที ่ม ีผลกระทบ 

(Impact) สูงได้ 

กลยุทธ์ท่ี 3 : ผลักดันงานวิจัยเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ 

(Innovation and Commercialized Research) 

กลยุทธ์ท่ี 4 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (Partnership in 

Business Solutions) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

กลยุทธ์ท่ี 1 : สร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเอ้ือต่อการสร้างผลงาน 

กลยุทธ์ท่ี 2 : ยกระดับขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากร 

กลยุทธ์ท่ี 3 : สร้างระบบการจ้างงานท่ีหลากหลายและยืดหยุ่น (Flexible Employment 

system) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การปรับเปล่ียนการบริการวิชาการ 

กลยุทธ์ท่ี 1 : ส่งเสริมการบริการวิชาการท่ีมีอยู่เดิม 

กลยุทธ์ท่ี 2 : สร้างโครงการบริการวิชาการใหม่เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา

ของสังคม (Center of Social Wisdom) 

กลยุทธ์ท่ี 3 : ปรับเปล่ียนการบริการวิชาการ จากความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 

Responsibility : CSR) สู่การสร้างคุณค่าร่วมกัน (Creating shared value : 

CSV) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการองค์กร  

กลยุทธ์ท่ี 1 : ทบทวนระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการทำงานเพ่ือการขับเคล่ือนกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ท่ี 2 : กระจายอำนาจบริหารจัดการ (Centralized policy, Decentralized operation) 

กลยุทธ์ท่ี 3 : ส่งเสริมให้คณะและส่วนงานใช้ความเข้มแข็ง (Strength) และโอกาส (Opportunity) 

ในการสร้างหน่วยธุรกิจใหม่ๆ (New business model) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นท่ีน่าทำงาน  

กลยุทธ์ท่ี 1 : การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีพร้อมสำหรับการทำงาน (Good Workplace) ของ

บุคลากรทุกกลุ่ม 

กลยุทธ์ท่ี 2 : การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

กลยุทธ์ท่ี 3 : การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ 

กลยุทธ์ท่ี 4 : การจัดการความรู้และการเรียนรู้ขององค์กร 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีน่าอยู่ 

กลยุทธ์ท่ี 1 : สร้างมหาวิทยาลัยสีเขียวด้วยนโยบาย 5G (Green campus initiative) 

กลยุทธ์ท่ี 2 : สร้างความหลากหลายด้านพฤกษศาสตร์ และส่ิงมีชีวิต ร่วมกับการฟ้ืนฟูสภาพ

ป่า และพ้ืนท่ีเส่ือมโทรม (Biodiversity & forest restoration) 

กลยุทธ์ท่ี 3 : การสร้างสุนทรียภาพให้เกิดข้ึนในมหาวิทยาลัย (Aesthetic zone) 

กลยุทธ์ท่ี 4 : การจัดการอาคารสถานท่ีและบ้านพักท่ีเส่ือมโทรม (Residential renovation) 

กลยุทธ์ท่ี 5 : จัดระบบรักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ โดยนำระบบเทคโนโลยีแห่ง

อนาคตมาใช้ (Smart security) 

กลยุทธ์ท่ี 6 : จัดระบบจราจรใหม่ให้มีการ Zoning โดยพยายามแยกถนนเพ่ือการสัญจร

หลักออกจากถนนแขนงย่อยเพ่ือเข้าถึงพ้ืนท่ีการศึกษา พ้ืนท่ีการบริการ 
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กลยุทธ์ท่ี 7 : เน้นนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์ท่ี 8 : สร้างเสถียรภาพระบบสาธารณูปโภค 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 8 ปรับเปล่ียนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

กลยุทธ์ท่ี 1 : การพัฒนาและวิจัยเชิงลึกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์ท่ี 2 : การบ่มเพาะภายในเพ่ือส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางดิจิทัล 

กลยุทธ์ท่ี 3 : การประสานกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือสร้างนวัตกรรมด้านดิจิทัล 

กลยุทธ์ท่ี 4 : การพัฒนาระบบการทำงานและการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 9 การนำมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ  

กลยุทธ์ท่ี 1 : การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศเพื่อยกระดับ

ด้านการศึกษา วิจัย และบริการ (International networking) 

กลยุทธ์ท่ี 2 : การดำเนินการเพ่ือการจัดอันดับ World University Ranking ท่ีสูงข้ึน 

กลยุทธ์ท่ี 3 : สร้างความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ท้ังด้าน

การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงการร่วมสร้างนวัตกรรม 

กลยุทธ์ท่ี 4 : สร้างความเป็นนานาชาติท้ังด้านบุคลากร นักศึกษา และสภาพแวดล้อม 

(International environment) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 10 การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  

กลยุทธ์ท่ี 1 : วางระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้เกิดท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย 

(Good Governance for all Units) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 11 เสริมสร้างความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา  

กลยุทธ์ท่ี 1 : จัดทำโครงการขนาดใหญ่ร่วมกันระหว่างคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสังคมศาสตร์ 
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7. โครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นใน 4 ปี ข้างหน้าได้จัดทำข้ึนเพ่ือ

รองรับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ในรูปแบบของโครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ 

11 ประเด็น กลยุทธ์ 39 กลยุทธ์ เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ท่ีสภามหาวิทยาลัยกำหนด (รูปท่ี 1) และแสดงความ

เช่ือมโยงของ 39 กลยุทธ์ในแผนผังยุทธศาสตร์การบริหาร (Strategic Map) (รูปท่ี 2) โดยจำแนกเป็น  

3 เสาหลัก คือ ด้านการส่งมอบคุณค่าแก่ประชาคม (People) ด้านการรักษาระบบนิเวศ (Ecological)  

และด้านการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Spiritual) และแบ่งเป็น 4 มิติ ได้แก่ มิติ

ด้านการส่งมอบคุณค่าให้กับสังคม ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มิติด้านความม่ันคงขององค์กร มิติด้าน

การพัฒนาบุคลากรและสภาพแวดล้อมในการทำงานและมิติการเรียนรู้ การพัฒนาระบบบริหารองค์กร

ดังต่อไปน้ี 

 

 
 

รูปท่ี 1 โครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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รูปท่ี 2 แผนท่ียุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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รายละเอียด แผนงาน/โครงการ 

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563-2566 
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เสาหลักที่ 1 People : ด้านการส่งมอบคุณค่าแก่ประชาคม 
ดำเนินการให้ ประชาคม หรือ ผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย 

 

1) มีความรู้ความสามารถในการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภารกิจตามภาระหน้าที่และ

ความรับผิดชอบ และก้าวสู่ระดับสากลอย่างต่อเน่ือง 

- ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคม (Quality Graduates) 

- จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการท่ีมุ่งส่งเสริมและปลูกฝังทักษะยุคใหม่ (Active 

Learning and Coaching) 

- ส่งเสริมและพัฒนาทักษะคณาจารย์และบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Literacy and Skills) 

- ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศ

ระดับสากล (Qualified Personnel) 

- พัฒนาความรู้และทักษะในการทำงานอยู่เสมอ (Continuous Upskills) 

 2) มีความม่ันคงในหน้าท่ีการงานอย่างเท่าเทียม และสามารถเพ่ิมพูนมาตรฐานการดำรงชีพและ

สุขอนามัย 

- ตระหนักถึงความเท่าเทียมกันทางเพศและสภาพร่างกาย (Gender and Disability 

Equality) 

- สนับสนุนส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย (Secure and Healthy Life) 

- สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างม่ันคงและคุ้มค่า (Job Security and Worthiness) 

3) มีความสามารถและมีจิตบริการ ตอบสนองและช้ีนำต่อสังคม ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

- ตอบสนอง ช้ีนำ และเตือนสติสังคม (Center of Social Wisdom) 

- พัฒนาสังคมโดยใช้วิจัยเป็นพลังขับเคล่ือน (Research Driven Social Development) 

- รักษ์วัฒนธรรมไทย และมีสุนทรียะ (Thai Culture and Aesthetics)  

 
ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ปรับเปล่ียนการจัดการศึกษา (Education Transformation) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ปรับเปล่ียนการทำงานวิจัย (Research Transformation) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource   

                             Management Transformation) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 ปรับเปล่ียนการบริการวิชาการ (Academic Service Transformation) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ปรับเปล่ียนการจัดการศึกษา (Education Transformation) 

การเปล่ียนแปลงด้านโครงสร้างประชากร รูปแบบการเรียนรู้ยุคใหม่ และความต้องการของประชากร

แต่ละรุ่นอายุท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมถึงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีผลต่อมหาวิทยาลัยซ่ึงมีหน้าท่ีผลิต

บุคลากรให้กับสังคมให้พร้อมรับกับเศรษฐกิจยุคใหม่ ที่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายจาก

การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบอุตสาหกรรม 4.0 การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีมีผลต่อ

ทักษะท่ีจำเป็นในการทำงาน รวมถึงการใช้ชีวิตในอนาคตดังน้ันจึงต้องสร้างความเปล่ียนแปลงท่ีสำคัญผ่าน

กลยุทธ์ ดังน้ี 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรเดิมสู่กระบวนทัศน์ใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่ (Flipped 

classroom) เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Experiential learning) โดยต้องมีการพัฒนาอาจารย์ให้

เข้าใจและมีทักษะการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ มีส่ือการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ท่ีเพียงพอปรับเน้ือหา

ของหลักสูตรให้มีการบูรณาการข้ามศาสตร์เน้นทักษะท่ีจำเป็นสำหรับอนาคต (Future skills) 

โดยเฉพาะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น E-commerce, AI, Big data, Data science, IOT เป็นต้น  

กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของสังคมและมีหลักสูตรสำหรับประชาชน

ทุกอายุ โดยการสร้างหลักสูตรใหม่ท่ีเป็นความต้องการของสังคม เช่น AI programmer, Block chain 

programmer, Data science, Machine learning, AI, Robotic engineering, Mechatronics เป็นต้น 

สร้างหลักสูตรสำหรับประชาชนเพ่ือรองรับเทคโนโลยีในการทำงานและการใช้ชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

โดยจัดการเรียนรู้เป็นชุดวิชา (Modular system) ซึ ่งมีทั ้งที ่ต ้องการปริญญา (Degree) และไม่

ต้องการปริญญา (Non-degree) สามารถเรียนรู้ในหลายรูปแบบ ท้ังการเรียนในมหาวิทยาลัย และการเรียน

ผ่านส่ือออนไลน์ซ่ึงสามารถเรียนได้ ทุกเวลา (Anywhere)  ทุกสถานท่ี (Anyplace) และทุกคน (Any person) 

มีระบบให้ผู้เรียนสามารถสะสมชุดวิชาเพ่ือรับปริญญาในภายหลังได้ โดยเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life-

long learning) 
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กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะท่ีจำเป็นในอนาคต  โดยการส่งเสริม   

ให้ทุกหลักสูตรกำหนดสมรรถนะท่ีบัณฑิตจะต้องมีเม่ือสำเร็จการศึกษา (Competency based curriculum) และ

ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษามีความรับผิดชอบและมีจิตบริการสาธารณะ ส่งเสริมระบบการ

จ้างงานนักศึกษา 

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สามารถสร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีมี

คุณภาพสูง คัดเลือกนักศึกษาท่ีมีศักยภาพสูงเข้ามาศึกษาจากท้ังในและต่างประเทศการรับนักศึกษา

ต่างชาติโดยการคัดเลือกตรงจากประเทศเจ้าบ้าน (Active recruitment) พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะ

หลักในการสร้างนวัตกรรม วิสาหกิจ สามารถสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐาน และองค์ความรู้ท่ีจะไปต่อยอดสู่การ

สร้างนวัตกรรม และวิสาหกิจ และผู้ประกอบการ (entrepreneur) ได้ผลักดันด้านงานวิจัยของนักศึกษา 

รวมถึง 21th Century skills ตลอดจนการผลักดันให้ทุกหลักสูตรมีการเพ่ิมศักยภาพ และมาตรฐาน

หลักสูตรในระดับสูง (Curriculum division) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ

ในการทำงาน และรับผิดชอบต่อสังคม 
 

เป้าประสงค์ 

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคม (Quality Graduates) 

2. ผลิตบัณฑิตในศาสตร์ใหม่ ๆ ท่ีเป็นท่ีต้องการของสังคม  

3. ผลิตหลักสูตรเพ่ือการจัดการศึกษาสำหรับประชาชนทุกอายุ 

4. พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะ 

5. พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ในทิศทางเดียวกับนโยบาย 

Thailand 4.0 
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แนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์และการบริหารการเปล่ียนแปลง 

- ด้านบุคลากร ต้องมีการพัฒนาทักษะการให้ความรู้แบบใหม่กับคณาจารย์ เป็นรูปแบบการ

สอนให้นักศึกษาเกิดความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเกิดความคิดสร้างสรรค์มากกว่าการ

บรรยายอย่างเดียว 

- ด้านโครงสร้างหน่วยงานและการบริหารจัดการ

1) มีหน่วยบริหารจัดการในฝ่ายการศึกษาเพ่ือผลักดัน และติดตาม ให้เกิดการเรียนรู้แบบ

ออนไลน์ โดยร่วมมือกับฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัลในการพัฒนา Platform ต่าง ๆ ในการสนับสนุนการ

เรียนรู้แบบออนไลน์และรูปแบบอ่ืนๆโดยใช้ Disruptive technologies 

2) ปรับเปล่ียนรูปแบบการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีเน้นการสอบจากการท่องจำเป็นการ

ประเมินทักษะและผลงานโดยสร้างความเช่ือมโยงของกิจกรรมนักศึกษาจากฝ่ายพัฒนานักศึกษากับการ

เรียนรู้ในวิชาศึกษาท่ัวไป โดยกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ของฝ่ายพัฒนานักศึกษา สามารถนำมาเป็นส่วนหน่ึง

หรือเครดิตในวิชาศึกษาท่ัวไป 

3) เช่ือมโยงนโยบายของฝ่ายการศึกษาลงสู่ทุกคณะ และส่วนงาน รวมถึงบัณฑิตศึกษาท่ี

กำกับโดยบัณฑิตวิทยาลัย 

4) เช่ือมโยงการทำงานร่วมกับฝ่ายการต่างประเทศ ฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล ฝ่ายพัฒนา

นักศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศของการเรียนการสอน 

5) ปรับระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางต่างๆ ในการพัฒนาให้เกิดระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

- ด้านส่ิงสนับสนุน

1) การสนับสนุนจากฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล ให้มีหน่วยผลิตส่ือการเรียนออนไลน์

(Online learning production house) ซ่ึงประกอบด้วยอุปกรณ์ในการผลิตส่ือท่ีมีคุณภาพ และมีบุคลากรท่ี

มีความเช่ียวชาญทางด้านการออกแบบบทเรียน (Instructional design) โดยฝ่ายการศึกษาจะประสาน

กับคณะ และส่วนงานให้มีการสร้างบทเรียน 

2) สร้างสภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เช่น High speed internet 

3) มีระบบบริหารจัดการเรียนผ่านระบบออนไลน์ (Learning management system) เป็นต้น

4) มีระบบการรับเข้านักศึกษาท่ีมีศักยภาพ ท้ังในและต่างประเทศ

5) มีระบบการจัดแบ่งกลุ่มคุณภาพของหลักสูตร (Curriculum division)

6) มีระบบการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัย

และพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนระบบเรียนรู้นอกห้องเรียน (Soft skills training) 

7) มีระบบทะเบียนนักศึกษาท่ีพัฒนารองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเก็บเครดิตสะสม
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กลยุทธ์/เป้าหมาย 

กลยุทธ์ (Strategies) เป้าหมาย (Goals) 

1. พัฒนาหลักสูตรเดิมสู่กระบวนทัศน์ใหม่ ส่งเสริม

การเรียนรู้แบบใหม่ (Flipped classroom) 

เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

(Experiential learning) 

บัณฑิตมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิด วิเคราะห์

สังเคราะห์ความรู้ได้ 

2. สร้างหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของสังคม

และมีหลักสูตรสำหรับประชาชนทุกอายุ 

มีหลักสูตรท่ีช่วยพัฒนาทักษะให้คนวัยทำงาน

สามารถก้าวทันความรู้ เทคโนโลยี และทักษะ

ใหม่ ๆ ท่ีจำเป็นสำหรับการทำงาน 

3. พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะท่ี

จำเป็นในอนาคต 

นักศึกษามีสมรรถนะท่ีครบถ้วนตามหลักสูตร

สามารถปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงได้ 

4. พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สามารถ
สร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพสูง 

นักศึกษามีศักยภาพด้านการวิจัยสูง 

มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยท่ีเพ่ิมข้ึน และมีผลงาน

ทำให้เกิดนวัตกรรมมากข้ึน 

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบร่วม : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย 

แผนงาน/โครงการ 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรเดิมสู่กระบวนทัศน์ใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่ (Flipped classroom) 

เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Experiential learning) 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. ส่งเสริมให้หลักสูตรเดิม

ปรับเปลี่ยนวิธีจัดการเรียน

รูปแบบใหม่

2. ส่งเสริมให้พัฒนาหลักสูตรที่มี

การบูรณาการข้ามศาสตร์

3. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้

ในสถานการณ์จริง

ร้อยละความพึงพอใจ

ของนายจ้างที่มีต่อ

บัณฑิตทั้งทางด้าน

ความสามารถเชิง

วิชาชีพและคุณธรรม

จริยธรรม (P/E/S)

82 84 86 88 สภาฯ

ข้อ 2

- รองอธิการบดี

ฝ่ายการศึกษา

- รองอธิการฝ่าย

พัฒนานักศึกษา

และวิทยาเขต

หนองคาย

จำนวนหลักสูตรที่มี

การจัดระบบการศึกษา

และข้ามศาสตร์

6 12 24 50 ใหม่
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แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

4. การพัฒนาอาจารย์ให้พร้อม

สำหรับการเรียนการสอน

รูปแบบใหม่

5. จัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่

ผลิตบทเรียนออนไลน์

(Online Production 

House)

6. แก้ไขกฎ ระเบียบและ

ปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและ

ประเมินผล เพื่อรองรับการจัด

การศึกษารูปแบบใหม่

7. ระบบการบริหารจัดการศึกษา

ออนไลน์ (Learning 

management system)

ร้อยละของบัณฑิตที่มี

งานทำทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ

และศึกษาต่อภายใน

ระยะเวลา 1 ปี (P/E)

78 79 80 81 สภาฯ

ข้อ 1

- รองอธิการบดี

ฝ่ายการศึกษา

- รองอธิการฝ่าย

พัฒนานักศึกษา

และวิทยาเขต

หนองคาย

นักศึกษา มข.

สามารถเรียนรู้ผ่าน

ระบบสารสนเทศ

ได้ในทุกพื้นที่ของ

มหาวิทยาลัย

ครอบคลุม

อาคารเรียน

ห้องสมุด

ที่พักอาศัย

(wifi 6,500 

จุด)

ครอบคลุม

อาคารเรียน

ห้องสมุด

ที่พักอาศัย

(wifi 7,000 

จุด)

ครอบคลุม

อาคารเรียน

ห้องสมุด

ที่พักอาศัย

(wifi 7,500 

จุด)

ครอบคลุม

อาคารเรียน

ห้องสมุด

ที่พักอาศัย

(wifi 8,000 

จุด)

สภาฯ

ข้อ 20

- รองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนา

มหาวิทยาลัย

ดิจิทัล

- รองอธิการฝ่าย

พัฒนานักศึกษา

และวิทยาเขต

หนองคาย
จำนวนบทเรียน

ออนไลน์สะสม

20 40 50 100 ใหม่

กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของสังคมและมีหลักสูตรสำหรับประชาชนทุกอายุ

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. กำหนดหลักสูตรใหม่ที่

มหาวิทยาลัยจะเปิดสอน

โดยพิจารณาจากความเข้มแข็ง

ของมหาวิทยาลัย โอกาส

และความต้องการของประเทศ

2. สร้างหลักสูตรสำหรับ

ประชาชนให้ตรงตามความ

ต้องการของผู้รับบริการ

3. สร้างระบบบริหารจัดการทั้ง

การลงทะเบียน การจัดการ

เรียนการสอน/การฝึกอบรม/

การฝึกทักษ

จำนวนหลักสูตร 5 10 15 20 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายการศึกษา

- รองอธิการฝ่าย

พัฒนา

มหาวิทยาลัย

ดิจิทัล

จำนวนผู้ใช้บริการ

(คน)

500 1,000 2,000 3,000 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายการศึกษา

- รองอธิการ

ฝ่ายพัฒนา

มหาวิทยาลัย

ดิจิทัล
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กลยุทธ์/เป้าหมาย

กลยุทธ์ (Strategies) เป้าหมาย (Goals)

1. พัฒนาหลักสูตรเดิมสู่กระบวนทัศน์ใหม่ ส่งเสริม

การเรียนรู้แบบใหม่ (Flipped classroom)

เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

(Experiential learning)

บัณฑิตมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้

มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิด วิเคราะห์

สังเคราะห์ความรู้ได้

2. สร้างหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของสังคม

และมีหลักสูตรสำหรับประชาชนทุกอายุ

มีหลักสูตรท่ีช่วยพัฒนาทักษะให้คนวัยทำงาน

สามารถก้าวทันความรู้ เทคโนโลยี และทักษะ

ใหม่ ๆ ท่ีจำเป็นสำหรับการทำงาน

3. พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะท่ี

จำเป็นในอนาคต

นักศึกษามีสมรรถนะท่ีครบถ้วนตามหลักสูตร

สามารถปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงได้

4. พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สามารถ

สร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพสูง

นักศึกษามีศักยภาพด้านการวิจัยสูง

มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยท่ีเพ่ิมข้ึน และมีผลงาน

ทำให้เกิดนวัตกรรมมากข้ึน

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา

ผู้รับผิดชอบร่วม : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรเดิมสู่กระบวนทัศน์ใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่ (Flipped classroom)

เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Experiential learning)

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์ 

(Key Result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. ส่งเสริมให้หลักสูตรเดิม
ปรับเปลี่ยนวิธีจัดการเรียน

รูปแบบใหม่ 

2. ส่งเสริมให้พัฒนาหลักสูตรที่มี
การบูรณาการข้ามศาสตร์ 

3. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้
ในสถานการณ์จริง

ร้อยละความพึงพอใจ

ของนายจ้างที่มีต่อ

บัณฑิตทั้งทางด้าน

ความสามารถเชิง

วิชาชีพและคุณธรรม 

จริยธรรม (P/E/S) 

82 84 86 88 สภาฯ 

ข้อ 2 

- รองอธิการบดี

ฝ่ายการศึกษา 

- รองอธิการฝ่าย

พัฒนานักศึกษา

และวิทยาเขต

หนองคาย 

จำนวนหลักสูตรที่มี 

การจัดระบบการศึกษา

และข้ามศาสตร์ 

6 12 24 50 ใหม่ 
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แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

4. การพัฒนาอาจารย์ให้พร้อม

สำหรับการเรียนการสอน

รูปแบบใหม่

5. จัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่

ผลิตบทเรียนออนไลน์

(Online Production 

House)

6. แก้ไขกฎ ระเบียบและ

ปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและ

ประเมินผล เพื่อรองรับการจัด

การศึกษารูปแบบใหม่

7. ระบบการบริหารจัดการศึกษา

ออนไลน์ (Learning 

management system)

ร้อยละของบัณฑิตที่มี

งานทำทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ

และศึกษาต่อภายใน

ระยะเวลา 1 ปี (P/E)

78 79 80 81 สภาฯ

ข้อ 1

- รองอธิการบดี

ฝ่ายการศึกษา

- รองอธิการฝ่าย

พัฒนานักศึกษา

และวิทยาเขต

หนองคาย

นักศึกษา มข.

สามารถเรียนรู้ผ่าน

ระบบสารสนเทศ

ได้ในทุกพื้นที่ของ

มหาวิทยาลัย

ครอบคลุม

อาคารเรียน

ห้องสมุด

ที่พักอาศัย

(wifi 6,500 

จุด)

ครอบคลุม

อาคารเรียน

ห้องสมุด

ที่พักอาศัย

(wifi 7,000 

จุด)

ครอบคลุม

อาคารเรียน

ห้องสมุด

ที่พักอาศัย

(wifi 7,500 

จุด)

ครอบคลุม

อาคารเรียน

ห้องสมุด

ที่พักอาศัย

(wifi 8,000 

จุด)

สภาฯ

ข้อ 20

- รองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนา

มหาวิทยาลัย

ดิจิทัล

- รองอธิการฝ่าย

พัฒนานักศึกษา

และวิทยาเขต

หนองคาย
จำนวนบทเรียน

ออนไลน์สะสม

20 40 50 100 ใหม่

กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของสังคมและมีหลักสูตรสำหรับประชาชนทุกอายุ 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. กำหนดหลักสูตรใหม่ที่

มหาวิทยาลัยจะเปิดสอน

โดยพิจารณาจากความเข้มแข็ง

ของมหาวิทยาลัย โอกาส

และความต้องการของประเทศ

2. สร้างหลักสูตรสำหรับ

ประชาชนให้ตรงตามความ

ต้องการของผู้รับบริการ

3. สร้างระบบบริหารจัดการทั้ง

การลงทะเบียน การจัดการ

เรียนการสอน/การฝึกอบรม/

การฝึกทักษ

จำนวนหลักสูตร 5 10 15 20 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายการศึกษา

- รองอธิการฝ่าย

พัฒนา

มหาวิทยาลัย

ดิจิทัล

จำนวนผู้ใช้บริการ

(คน)

500 1,000 2,000 3,000 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายการศึกษา

- รองอธิการ

ฝ่ายพัฒนา

มหาวิทยาลัย

ดิจิทัล
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แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์ 

(Key Result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

4. การพัฒนาอาจารย์ให้พร้อม
สำหรับการเรียนการสอน

รูปแบบใหม่ 

5. จัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่
ผลิตบทเรียนออนไลน์ 

(Online Production 

House) 

6. แก้ไขกฎ ระเบียบและ

ปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและ

ประเมินผล เพื่อรองรับการจัด

การศึกษารูปแบบใหม่ 

7. ระบบการบริหารจัดการศึกษา
ออนไลน์ (Learning 

management system) 

ร้อยละของบัณฑิตที่มี

งานทำทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ 

และศึกษาต่อภายใน

ระยะเวลา 1 ปี (P/E) 

78 79 80 81 สภาฯ 

ข้อ 1 

- รองอธิการบดี

ฝ่ายการศึกษา 

- รองอธิการฝ่าย

พัฒนานักศึกษา

และวิทยาเขต

หนองคาย 

นักศึกษา มข.

สามารถเรียนรู้ผ่าน

ระบบสารสนเทศ   

ได้ในทุกพื้นที่ของ

มหาวิทยาลัย  

ครอบคลุม 

อาคารเรียน 

ห้องสมุด    

ที่พักอาศัย 

(wifi 6,500 

จุด) 

ครอบคลุม 

อาคารเรียน 

ห้องสมุด    

ที่พักอาศัย 

(wifi 7,000 

จุด) 

ครอบคลุม 

อาคารเรียน 

ห้องสมุด    

ที่พักอาศัย 

(wifi 7,500 

จุด) 

ครอบคลุม 

อาคารเรียน 

ห้องสมุด    

ที่พักอาศัย 

(wifi 8,000 

จุด) 

สภาฯ 

ข้อ 20 

- รองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนา

มหาวิทยาลัย

ดิจิทัล 

- รองอธิการฝ่าย

พัฒนานักศึกษา

และวิทยาเขต

หนองคาย 
จำนวนบทเรียน

ออนไลน์สะสม 

20 40 50 100 ใหม่ 

กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของสังคมและมีหลักสูตรสำหรับประชาชนทุกอายุ

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. กำหนดหลักสูตรใหม่ที่

มหาวิทยาลัยจะเปิดสอน

โดยพิจารณาจากความเข้มแข็ง

ของมหาวิทยาลัย โอกาส

และความต้องการของประเทศ

2. สร้างหลักสูตรสำหรับ

ประชาชนให้ตรงตามความ

ต้องการของผู้รับบริการ

3. สร้างระบบบริหารจัดการทั้ง

การลงทะเบียน การจัดการ

เรียนการสอน/การฝึกอบรม/

การฝึกทักษ

จำนวนหลักสูตร 5 10 15 20 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายการศึกษา

- รองอธิการฝ่าย

พัฒนา

มหาวิทยาลัย

ดิจิทัล

จำนวนผู้ใช้บริการ

(คน)

500 1,000 2,000 3,000 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายการศึกษา

- รองอธิการ

ฝ่ายพัฒนา

มหาวิทยาลัย

ดิจิทัล
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แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

4. การพัฒนาอาจารย์ให้พร้อม

สำหรับการเรียนการสอน

รูปแบบใหม่

5. จัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่

ผลิตบทเรียนออนไลน์

(Online Production 

House)

6. แก้ไขกฎ ระเบียบและ

ปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและ

ประเมินผล เพื่อรองรับการจัด

การศึกษารูปแบบใหม่

7. ระบบการบริหารจัดการศึกษา

ออนไลน์ (Learning 

management system)

ร้อยละของบัณฑิตที่มี

งานทำทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ

และศึกษาต่อภายใน

ระยะเวลา 1 ปี (P/E)

78 79 80 81 สภาฯ

ข้อ 1

- รองอธิการบดี

ฝ่ายการศึกษา

- รองอธิการฝ่าย

พัฒนานักศึกษา

และวิทยาเขต

หนองคาย

นักศึกษา มข.

สามารถเรียนรู้ผ่าน

ระบบสารสนเทศ

ได้ในทุกพื้นที่ของ

มหาวิทยาลัย

ครอบคลุม

อาคารเรียน

ห้องสมุด

ที่พักอาศัย

(wifi 6,500 

จุด)

ครอบคลุม

อาคารเรียน

ห้องสมุด

ที่พักอาศัย

(wifi 7,000 

จุด)

ครอบคลุม

อาคารเรียน

ห้องสมุด

ที่พักอาศัย

(wifi 7,500 

จุด)

ครอบคลุม

อาคารเรียน

ห้องสมุด

ที่พักอาศัย

(wifi 8,000 

จุด)

สภาฯ

ข้อ 20

- รองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนา

มหาวิทยาลัย

ดิจิทัล

- รองอธิการฝ่าย

พัฒนานักศึกษา

และวิทยาเขต

หนองคาย
จำนวนบทเรียน

ออนไลน์สะสม

20 40 50 100 ใหม่

รใหม่ต  

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  

(Key Result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. กำหนดหลักสูตรใหม่ที่
มหาวิทยาลัยจะเปิดสอน    

โดยพิจารณาจากความเข้มแข็ง

ของมหาวิทยาลัย โอกาส   

และความต้องการของประเทศ 

2. สร้างหลักสูตรสำหรับ
ประชาชนให้ตรงตามความ

ต้องการของผู้รับบริการ 

3. สร้างระบบบริหารจัดการทั้ง
การลงทะเบียน การจัดการ

เรียนการสอน/การฝึกอบรม/

การฝึกทักษ 

จำนวนหลักสูตร 5 10 15 20 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายการศึกษา 

- รองอธิการฝ่าย

พัฒนา

มหาวิทยาลัย

ดิจิทัล 

จำนวนผู้ใช้บริการ 

(คน) 

500 1,000 2,000 3,000 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายการศึกษา 

- รองอธิการ 

ฝ่ายพัฒนา

มหาวิทยาลัย

ดิจิทัล 
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กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะท่ีจำเป็นสำหรับอนาคต 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรกำหนด

สมรรถนะของบัณฑิต

(Competency based 

curriculum)

2. ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

ที่มุ่ง เน้นความรับผิดชอบจิต

สาธารณะ และความเป็นผู้นำ

3. ส่งเสริมการจ้างงานของ

นักศึกษา

จำนวนนักศึกษา

ที่เข้าร่วมโครงการ

จิตสาธารณะ (คน)

3,000 3,500 4,000 4,500 ใหม่ - รองอธิการฝ่าย

พัฒนานักศึกษา

และวิทยาเขต

หนองคายร้อยละของนักศึกษา

ที่มีการจ้างงาน

ระหว่างเรียนต่อ

จำนวนนักศึกษา

ทั้งหมด

1.5 2 2.5 3 ใหม่

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สามารถสร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพสูง

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. มีระบบสนับสนุนทั้งทุน

อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ

ตลอดจนแหล่งเรียนรู้

2. ระบบการจัดกลุ่มหลักสูตรที่มี

ศักยภาพระดับต่างๆเพื่อการ

พัฒนาหลักสูตรสู่เป้าหมาย

ตามนโยบายประเทศ

(Curriculum division)

3. มีหลักสูตร soft skill training 

ซึ่งเป็น extra curriculum 

เพื่อการพัฒนานักศึกษา

4. พัฒนาระบบการรับนักศึกษาที่มี

ศักยภาพทั้งในและต่างประเทศ

(Active recruitment)

ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับทุนสนับสนุนที่มี

คุณภาพสูงกว่าเกณฑ์

การสำเร็จการศึกษา

ของ สกอ.

70 80 90 100 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายการศึกษา

- รองอธิการฝ่าย

พัฒนานักศึกษา

และวิทยาเขต

หนองคาย
ร้อยละของหลักสูตรที่

อยู่ใน division 1

5 10 15 20 ใหม่

ร้อยละหลักสูตรที่มี

คุณภาพหรือมีศักยภาพ

สูงในการพัฒนาตาม

เป้าหมายของประเทศ

10 15 20 25 ใหม่

ร้อยละของนักศึกษา

ได้ผ่านการอบรม

Soft skill มากขึ้น

15 20 25 30 ใหม่

ร้อยละของนักศึกษา

ต่างชาติและนักศึกษา

ไทยที่มีศักยภาพสูง

เพิ่มขึ้น

10 10 15 15 ใหม่

แผนยทุธศาสตรก์ารบรหิาร มหาวทิยาลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566 หนา้ 70

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะท่ีจำเป็นสำหรับอนาคต

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์ 

(Key Result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรกำหนด
สมรรถนะของบัณฑิต 

(Competency based 

curriculum) 

2. ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา     
ที่มุ่ง เน้นความรับผิดชอบจิต

สาธารณะ และความเป็นผู้นำ 

3. ส่งเสริมการจ้างงานของ
นักศึกษา 

จำนวนนักศึกษา 

ที่เข้าร่วมโครงการ 

จิตสาธารณะ (คน) 

3,000 

 

3,500 

 

4,000 

 

4,500 

 

ใหม่ - รองอธิการฝ่าย

พัฒนานักศึกษา

และวิทยาเขต

หนองคาย ร้อยละของนักศึกษา 

ที่มีการจ้างงาน

ระหว่างเรียนต่อ

จำนวนนักศึกษา

ทั้งหมด 

1.5 2 2.5 3 ใหม่ 

 

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สามารถสร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพสูง

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. มีระบบสนับสนุนทั้งทุน

อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ

ตลอดจนแหล่งเรียนรู้

2. ระบบการจัดกลุ่มหลักสูตรที่มี

ศักยภาพระดับต่างๆเพื่อการ

พัฒนาหลักสูตรสู่เป้าหมาย

ตามนโยบายประเทศ

(Curriculum division)

3. มีหลักสูตร soft skill training 

ซึ่งเป็น extra curriculum 

เพื่อการพัฒนานักศึกษา

4. พัฒนาระบบการรับนักศึกษาที่มี

ศักยภาพทั้งในและต่างประเทศ

(Active recruitment)

ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับทุนสนับสนุนที่มี

คุณภาพสูงกว่าเกณฑ์

การสำเร็จการศึกษา

ของ สกอ.

70 80 90 100 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายการศึกษา

- รองอธิการฝ่าย

พัฒนานักศึกษา

และวิทยาเขต

หนองคาย
ร้อยละของหลักสูตรที่

อยู่ใน division 1

5 10 15 20 ใหม่

ร้อยละหลักสูตรที่มี

คุณภาพหรือมีศักยภาพ

สูงในการพัฒนาตาม

เป้าหมายของประเทศ

10 15 20 25 ใหม่

ร้อยละของนักศึกษา

ได้ผ่านการอบรม

Soft skill มากขึ้น

15 20 25 30 ใหม่

ร้อยละของนักศึกษา

ต่างชาติและนักศึกษา

ไทยที่มีศักยภาพสูง

เพิ่มขึ้น

10 10 15 15 ใหม่

แผนยทุธศาสตรก์ารบรหิาร มหาวทิยาลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566 หนา้ 70

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะท่ีจำเป็นสำหรับอนาคต

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรกำหนด

สมรรถนะของบัณฑิต

(Competency based 

curriculum)

2. ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

ที่มุ่ง เน้นความรับผิดชอบจิต

สาธารณะ และความเป็นผู้นำ

3. ส่งเสริมการจ้างงานของ

นักศึกษา

จำนวนนักศึกษา

ที่เข้าร่วมโครงการ

จิตสาธารณะ (คน)

3,000 3,500 4,000 4,500 ใหม่ - รองอธิการฝ่าย

พัฒนานักศึกษา

และวิทยาเขต

หนองคายร้อยละของนักศึกษา

ที่มีการจ้างงาน

ระหว่างเรียนต่อ

จำนวนนักศึกษา

ทั้งหมด

1.5 2 2.5 3 ใหม่

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สามารถสร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพสูง 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์ 

(Key Result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. มีระบบสนับสนุนทั้งทุน 

อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ

ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ 

2. ระบบการจัดกลุ่มหลักสูตรที่มี
ศักยภาพระดับต่างๆเพื่อการ

พัฒนาหลักสูตรสู่เป้าหมาย

ตามนโยบายประเทศ 

(Curriculum division) 

3. มีหลักสูตร soft skill training 

ซึ่งเป็น extra curriculum 

เพื่อการพัฒนานักศึกษา 

4. พัฒนาระบบการรับนักศึกษาที่มี
ศักยภาพทั้งในและต่างประเทศ 

(Active recruitment) 

ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับทุนสนับสนุนที่มี

คุณภาพสูงกว่าเกณฑ์

การสำเร็จการศึกษา

ของ สกอ. 

70 80 90 100 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายการศึกษา 

- รองอธิการฝ่าย

พัฒนานักศึกษา

และวิทยาเขต

หนองคาย 
ร้อยละของหลักสูตรที่

อยู่ใน division 1 

5 10 15 20 ใหม่ 

ร้อยละหลักสูตรที่มี

คุณภาพหรือมีศักยภาพ 

สูงในการพัฒนาตาม

เป้าหมายของประเทศ 

10 15 20 25 ใหม่ 

ร้อยละของนักศึกษา

ได้ผ่านการอบรม 

Soft skill มากขึ้น 

15 20 25 30 ใหม่ 

ร้อยละของนักศึกษา

ต่างชาติและนักศึกษา

ไทยที่มีศักยภาพสูง

เพิ่มขึ้น 

10 10 15 15 ใหม่ 
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กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะท่ีจำเป็นสำหรับอนาคต

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรกำหนด

สมรรถนะของบัณฑิต

(Competency based 

curriculum)

2. ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

ที่มุ่ง เน้นความรับผิดชอบจิต

สาธารณะ และความเป็นผู้นำ

3. ส่งเสริมการจ้างงานของ

นักศึกษา

จำนวนนักศึกษา

ที่เข้าร่วมโครงการ

จิตสาธารณะ (คน)

3,000 3,500 4,000 4,500 ใหม่ - รองอธิการฝ่าย

พัฒนานักศึกษา

และวิทยาเขต

หนองคายร้อยละของนักศึกษา

ที่มีการจ้างงาน

ระหว่างเรียนต่อ

จำนวนนักศึกษา

ทั้งหมด

1.5 2 2.5 3 ใหม่

 

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สามารถสร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพสูง

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. มีระบบสนับสนุนทั้งทุน

อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ

ตลอดจนแหล่งเรียนรู้

2. ระบบการจัดกลุ่มหลักสูตรที่มี

ศักยภาพระดับต่างๆเพื่อการ

พัฒนาหลักสูตรสู่เป้าหมาย

ตามนโยบายประเทศ

(Curriculum division)

3. มีหลักสูตร soft skill training 

ซึ่งเป็น extra curriculum 

เพื่อการพัฒนานักศึกษา

4. พัฒนาระบบการรับนักศึกษาที่มี

ศักยภาพทั้งในและต่างประเทศ

(Active recruitment)

ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับทุนสนับสนุนที่มี

คุณภาพสูงกว่าเกณฑ์

การสำเร็จการศึกษา

ของ สกอ.

70 80 90 100 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายการศึกษา

- รองอธิการฝ่าย

พัฒนานักศึกษา

และวิทยาเขต

หนองคาย
ร้อยละของหลักสูตรที่

อยู่ใน division 1

5 10 15 20 ใหม่

ร้อยละหลักสูตรที่มี

คุณภาพหรือมีศักยภาพ

สูงในการพัฒนาตาม

เป้าหมายของประเทศ

10 15 20 25 ใหม่

ร้อยละของนักศึกษา

ได้ผ่านการอบรม

Soft skill มากขึ้น

15 20 25 30 ใหม่

ร้อยละของนักศึกษา

ต่างชาติและนักศึกษา

ไทยที่มีศักยภาพสูง

เพิ่มขึ้น

10 10 15 15 ใหม่

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 256670



แผนยทุธศาสตรก์ารบรหิาร มหาวทิยาลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566 หนา้ 71 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ปรับเปล่ียนการทำงานวิจัย (Research Transformation) 

ปรับเปล่ียนจากการทำงานวิจัยตามความสนใจของนักวิจัย (Supply side) เป็นการทำวิจัยตาม

ความต้องการของผู้ใช้งาน หรือตามปัญหาของประเทศ (Demand side) ปรับเปล่ียนจากการทำวิจัยเป็น

กลุ่มหรือโครงการเด่ียว (Single project) เป็นการทำงานวิจัยเป็นทีม (Research program) เพ่ือให้

สามารถตอบโจทย์ใหญ่ที่มีผลกระทบ (Impact) สูงได้ ปรับเปลี่ยนเป้าหมายการทำวิจัยให้ไกลกว่า

การตีพิมพ์สู่การนำไปใช้จริง เกิดผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรม ซึ่งจะสอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงนโยบาย

ด้านวิจัยของประเทศ และทิศทางการพัฒนาเพ่ือยกระดับรายได้ของประชากรเพ่ือให้หลุดพ้นจากประเทศ

กับดักรายได้ปานกลาง 

กลยุทธ์ท่ี 1 เพ่ิมจำนวนนักวิจัยของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ท่ีทำงานวิจัยเป็นทีมและทำงานต่อเน่ือง

(Research programs) เพ่ือให้สามารถตอบโจทย์ใหญ่ท่ีมีผลกระทบ (Impact) สูงได้ 

กลยุทธ์ท่ี 3 ผลักดันงานวิจัยเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ 

กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (Partnership in 

Business Solutions) รวมถึงองค์กรท่ีไม่แสวงหากำไร (Non-profit organization) ในลักษณะของ

วิสาหกิจชุมชน (Social enterprise) 

เป้าประสงค์ 

1. เพ่ิมศักยภาพการวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการสร้างนวัตกรรมใหม่ (Research for Innovation)

2. พัฒนาระบบบูรณาการเพ่ือการสร้างงานวิจัยตอบโจทย์ประเทศ (Research Driven Social

Development) 

3. เพ่ิมศักยภาพองค์กรโดยสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศด้านการวิจัย

(Research Network) 

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (Partnership in Business

Solutions) 
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แนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์และการบริหารการเปล่ียนแปลง 

- ด้านบุคลากร วางแนวทางในการสร้างนักวิจัยอย่างเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับ

การทำงานเป็นทีมเพ่ือให้สามารถสร้างผลงานวิจัยท้ังในระดับนานาชาติและนำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์หรือ

นวัตกรรมเพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

- ด้านโครงสร้างหน่วยงานและการบริหารจัดการ 1) ปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการ

ผลิต ผลงานวิจัย 2) สร้างระบบสนับสนุนในด้านต่างๆ (Researchers Focus and Facilities Support) 

และปรับโครงสร้างหน่วยงานและการบริหารจัดการงานวิจัยให้สอดคล้องกับทิศทางของการวิจัย   

3) ยกระดับศูนย์วิจัยต่างๆ ให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ (Research program) เพ่ือให้สามารถตอบ

โจทย์ใหญ่ท่ีมีผลกระทบ (Impact) สูงได้ 4) เน้นงานวิจัยระหว่างสาขา (Interdisciplinary Research)

ท่ีมีคุณภาพสูง (High Quality) และเป็นท่ียอมรับในระดับสากล (International Recognition)

- ด้านส่ิงสนับสนุน สนับสนุนเงินทุนให้เพียงพอในการพัฒนานักวิจัย การสร้างผลงานวิจัย

การสร้างเครือข่ายระดับชาติ และนานาชาติ รวมถึงการเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ เน้นการสร้าง

งานวิจัยแบบระหว่างสาขา ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และโครงการวิจัยขนาดใหญ่ (Research program) วาง

ระบบการนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ท้ังการเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ และนวัตกรรม 
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กลยุทธ์/เป้าหมาย

กลยุทธ์ (Strategies) เป้าหมาย (Goals)

1. เพ่ิมจำนวนนักวิจัยของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีจำนวนนักวิจัยเพ่ิมข้ึนจากเดิมปีละ

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5

2. ส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ท่ีทำงาน

วิจัยเป็นทีมและทำงานต่อเน่ือง (Research 

programs) เพ่ือให้สามารถตอบโจทย์ใหญ่ท่ีมี

ผลกระทบ (Impact) สูงได้

มีการเพ่ิมจำนวนโครงการวิจัย (Research 

program) อย่างน้อยปีละ 5 ทีม

3. ผลักดันงานวิจัยเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือ

นวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ (Innovation and 

Commercialized Research)

มีจำนวนผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมท่ีสามารถสร้าง

รายได้ให้กับมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรม (Partnership in Business

Solutions)

มหาวิทยาลัยมีจำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับ

ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมปีละไม่น้อยกว่า 2 

เครือข่าย

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้รับผิดชอบร่วม : รองอธิการฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ และรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ท่ี 1 เพ่ิมจำนวนนักวิจัยของมหาวิทยาลัย

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. การเพิ่มจำนวนและ

ศักยภาพนักวิจัยของ

มหาวิทยาลัย โดยสร้าง

ระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง

(Mentorship) และการ

สร้างเครือข่ายการวิจัยกับ

สถาบันต่างประเทศ

ร้อยละของบทความ

วิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

ในระดับนานาชาติ ใน

วารสารที่อยู่ใน

ฐานข้อมูล Scopus

ต่อจำนวนอาจารย์

ประจำ (P/E)

0.67 0.69 0.71 0.73 สภาฯ

ข้อ 8

- รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัยและบริการ

วิชาการ
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กลยุทธ์/เป้าหมาย 

กลยุทธ์ (Strategies) เป้าหมาย (Goals) 

1. เพ่ิมจำนวนนักวิจัยของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีจำนวนนักวิจัยเพ่ิมข้ึนจากเดิมปีละ

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 

2. ส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ท่ีทำงาน

วิจัยเป็นทีมและทำงานต่อเน่ือง (Research 

programs) เพ่ือให้สามารถตอบโจทย์ใหญ่ท่ีมี

ผลกระทบ (Impact) สูงได้ 

มีการเพ่ิมจำนวนโครงการวิจัย (Research 

program) อย่างน้อยปีละ 5 ทีม 

3. ผลักดันงานวิจัยเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือ

นวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ (Innovation and 

Commercialized Research) 

มีจำนวนผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมท่ีสามารถสร้าง

รายได้ให้กับมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรม (Partnership in Business 

Solutions) 

มหาวิทยาลัยมีจำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับ

ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมปีละไม่น้อยกว่า 2 

เครือข่าย 

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบร่วม : รองอธิการฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ และรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 

แผนงาน/โครงการ 

กลยุทธ์ท่ี 1 เพ่ิมจำนวนนักวิจัยของมหาวิทยาลัย 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. การเพิ่มจำนวนและ

ศักยภาพนักวิจัยของ

มหาวิทยาลัย โดยสร้าง

ระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง

(Mentorship) และการ

สร้างเครือข่ายการวิจัยกับ

สถาบันต่างประเทศ

ร้อยละของบทความ

วิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

ในระดับนานาชาติ ใน

วารสารที่อยู่ใน

ฐานข้อมูล Scopus

ต่อจำนวนอาจารย์

ประจำ (P/E)

0.67 0.69 0.71 0.73 สภาฯ

ข้อ 8

- รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัยและบริการ

วิชาการ
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กลยุทธ์/เป้าหมาย

กลยุทธ์ (Strategies) เป้าหมาย (Goals)

1. เพ่ิมจำนวนนักวิจัยของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีจำนวนนักวิจัยเพ่ิมข้ึนจากเดิมปีละ

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5

2. ส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ท่ีทำงาน

วิจัยเป็นทีมและทำงานต่อเน่ือง (Research 

programs) เพ่ือให้สามารถตอบโจทย์ใหญ่ท่ีมี

ผลกระทบ (Impact) สูงได้

มีการเพ่ิมจำนวนโครงการวิจัย (Research 

program) อย่างน้อยปีละ 5 ทีม

3. ผลักดันงานวิจัยเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือ

นวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ (Innovation and 

Commercialized Research)

มีจำนวนผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมท่ีสามารถสร้าง

รายได้ให้กับมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรม (Partnership in Business

Solutions)

มหาวิทยาลัยมีจำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับ

ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมปีละไม่น้อยกว่า 2 

เครือข่าย

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้รับผิดชอบร่วม : รองอธิการฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ และรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ท่ี 1 เพ่ิมจำนวนนักวิจัยของมหาวิทยาลัย

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์ 

(Key Result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. การเพิ่มจำนวนและ
ศักยภาพนักวิจัยของ

มหาวิทยาลัย โดยสร้าง

ระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง 

(Mentorship) และการ

สร้างเครือข่ายการวิจัยกับ

สถาบันต่างประเทศ 

ร้อยละของบทความ

วิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

ในระดับนานาชาติ ใน

วารสารที่อยู่ใน

ฐานข้อมูล Scopus 

ต่อจำนวนอาจารย์

ประจำ (P/E) 

0.67 0.69 0.71 0.73 สภาฯ 

ข้อ 8 

- รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 
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แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

2. พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อ

ยกระดับคุณภาพผลงานวิจัย

และนวัตกรรม

ร้อยละของบทความ

วิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

ในระดับนานาชาติ ใน

ฐานข้อมูล Scopus/ISI 

ที่อยู่ใน Quartile 1

(P/E)

57 59 61 63 สภาฯ

ข้อ 9

- รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัยและบริการ

วิชาการ

3. เพิ่มจำนวนนักศึกษาใน

ระดับปริญญาเอกและ

นักวิจัยหลังปริญญาเอก

จำนวนนักศึกษา

ปริญญาเอกและนักวิจัย

หลังปริญญาเอก (คน) 

(P/E)

1,850 1,900 2,000 2,050 สภาฯ

ข้อ 10

- รองอธิการบดีฝ่าย

การศึกษา

- รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัยและบริการ

วิชาการ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ท่ีทำงานวิจัยเป็นทีมและทำงานต่อเน่ือง (Research 

programs) เพ่ือให้สามารถตอบโจทย์ใหญ่ท่ีมีผลกระทบ (Impact) สูงได้ 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. สร้างระบบและแรงจูงใจให้

นักวิจัยรวมกลุ่มเป็นทีมวิจัย

(Research program)

จำนวน Research 

program (โครงการ)

5 10 15 20 ใหม่ - รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัยและบริการ

วิชาการ
จำนวนงบประมาณ

ด้านการวิจัย (P/E) 

(พันล้านบาท)

1.35 1.4 1.5 1.55 สภาฯ

ข้อ 11

จำนวนการใช้

ประโยชน์จากการ

วิจัยและพัฒนาใน

ด้านสาธารณะและ

นโยบาย (E)

(จำนวนโครงการ

สะสม)

45 50 55 60 สภาฯ

ข้อ 14

- รองอธิการบดีฝ่าย

นวัตกรรมและ

วิสาหกิจ
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กลยุทธ์ท่ี 3 ผลักดันงานวิจัยเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ (Innovation and

Commercialized Research)

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. ส่งเสริมกระบวนการสร้าง

นวัตกรรม (Innovation 

process)

จำนวนโครงการที่ได้

เริ่มดำเนินการ

5 8 10 10 ใหม่ - รองอธิการบดีฝ่าย

นวัตกรรมและ

วิสาหกิจ

2. ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ

ของนักวิจัย

(Enterprenenship)

จำนวน Startup ที่ใช้

เทคโนโลยีและองค์

ความรู้ของ มข.

7 10 10 12 ใหม่

จำนวนงานวิจัยที่ให้

เอกชนใช้สิทธิ์ใน

ทรัพย์สินทางปัญญา

จำนวนการใช้

ประโยชน์จากการ

วิจัย และพัฒนาด้าน

พาณิชย์ (E) 

(โครงการสะสม)

32 34 36 38 สภาฯ

ข้อ 15

กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (Partnership in Business Solutions)

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. สร้างความร่วมมือและสร้าง

นวัตกรรมในการทำวิจัย

ร่วมกับภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรม

จำนวนโครงการความ

ร่วมมือกับภาคธุรกิจ

และอุตสาหกรรมเพื่อ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

(โครงการ)

20 30 40 50 ใหม่ - รองอธิการบดีฝ่าย

นวัตกรรมและ

วิสาหกิจ

แผนยทุธศาสตรก์ารบรหิาร มหาวทิยาลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566 หนา้ 74

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์ 

(Key Result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

2. พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อ

ยกระดับคุณภาพผลงานวิจัย

และนวัตกรรม 

ร้อยละของบทความ

วิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

ในระดับนานาชาติ ใน

ฐานข้อมูล Scopus/ISI 

ที่อยู่ใน Quartile 1 

(P/E) 

57 59 61 63 สภาฯ 

ข้อ 9 

- รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

3. เพิ่มจำนวนนักศึกษาใน

ระดับปริญญาเอกและ

นักวิจัยหลังปริญญาเอก 

จำนวนนักศึกษา

ปริญญาเอกและนักวิจัย

หลังปริญญาเอก (คน) 

(P/E) 

1,850 

 

1,900 

 

2,000 

 

2,050 

 

สภาฯ 

ข้อ 10 

- รองอธิการบดีฝ่าย

การศึกษา 

- รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ท่ีทำงานวิจัยเป็นทีมและทำงานต่อเน่ือง (Research 

programs) เพ่ือให้สามารถตอบโจทย์ใหญ่ท่ีมีผลกระทบ (Impact) สูงได้

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. สร้างระบบและแรงจูงใจให้

นักวิจัยรวมกลุ่มเป็นทีมวิจัย

(Research program)

จำนวน Research 

program (โครงการ)

5 10 15 20 ใหม่ - รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัยและบริการ

วิชาการ
จำนวนงบประมาณ

ด้านการวิจัย (P/E) 

(พันล้านบาท)

1.35 1.4 1.5 1.55 สภาฯ

ข้อ 11

จำนวนการใช้

ประโยชน์จากการ

วิจัยและพัฒนาใน

ด้านสาธารณะและ

นโยบาย (E)

(จำนวนโครงการ

สะสม)

45 50 55 60 สภาฯ

ข้อ 14

- รองอธิการบดีฝ่าย

นวัตกรรมและ

วิสาหกิจ

แผนยทุธศาสตรก์ารบรหิาร มหาวทิยาลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566 หนา้ 74 
 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

2. พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อ

ยกระดับคุณภาพผลงานวิจัย

และนวัตกรรม

ร้อยละของบทความ

วิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

ในระดับนานาชาติ ใน

ฐานข้อมูล Scopus/ISI 

ที่อยู่ใน Quartile 1

(P/E)

57 59 61 63 สภาฯ

ข้อ 9

- รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัยและบริการ

วิชาการ

3. เพิ่มจำนวนนักศึกษาใน

ระดับปริญญาเอกและ

นักวิจัยหลังปริญญาเอก

จำนวนนักศึกษา

ปริญญาเอกและนักวิจัย

หลังปริญญาเอก (คน) 

(P/E)

1,850 1,900 2,000 2,050 สภาฯ

ข้อ 10

- รองอธิการบดีฝ่าย

การศึกษา

- รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัยและบริการ

วิชาการ

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ท่ีทำงานวิจัยเป็นทีมและทำงานต่อเน่ือง (Research 

programs) เพ่ือให้สามารถตอบโจทย์ใหญ่ท่ีมีผลกระทบ (Impact) สูงได้

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์ 

(Key Result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. สร้างระบบและแรงจูงใจให้

นักวิจัยรวมกลุ่มเป็นทีมวิจัย 

(Research program) 

จำนวน Research 

program (โครงการ) 

5 

 

10 

 

15 

 

20 

 

ใหม่ 

 

- รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 
จำนวนงบประมาณ

ด้านการวิจัย (P/E) 

(พันล้านบาท) 

1.35 1.4 1.5 1.55 สภาฯ 

ข้อ 11 

จำนวนการใช้

ประโยชน์จากการ

วิจัยและพัฒนาใน

ด้านสาธารณะและ

นโยบาย (E) 

(จำนวนโครงการ

สะสม) 

45 50 55 60 สภาฯ 

ข้อ 14 

- รองอธิการบดีฝ่าย

นวัตกรรมและ

วิสาหกิจ 

แผนยทุธศาสตรก์ารบรหิาร มหาวทิยาลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566 หนา้ 75

กลยุทธ์ท่ี 3 ผลักดันงานวิจัยเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ (Innovation and

Commercialized Research)

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. ส่งเสริมกระบวนการสร้าง

นวัตกรรม (Innovation 

process)

จำนวนโครงการที่ได้

เริ่มดำเนินการ

5 8 10 10 ใหม่ - รองอธิการบดีฝ่าย

นวัตกรรมและ

วิสาหกิจ

2. ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ

ของนักวิจัย

(Enterprenenship)

จำนวน Startup ที่ใช้

เทคโนโลยีและองค์

ความรู้ของ มข.

7 10 10 12 ใหม่

จำนวนงานวิจัยที่ให้

เอกชนใช้สิทธิ์ใน

ทรัพย์สินทางปัญญา

จำนวนการใช้

ประโยชน์จากการ

วิจัย และพัฒนาด้าน

พาณิชย์ (E) 

(โครงการสะสม)

32 34 36 38 สภาฯ

ข้อ 15

กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (Partnership in Business Solutions)

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. สร้างความร่วมมือและสร้าง

นวัตกรรมในการทำวิจัย

ร่วมกับภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรม

จำนวนโครงการความ

ร่วมมือกับภาคธุรกิจ

และอุตสาหกรรมเพื่อ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

(โครงการ)

20 30 40 50 ใหม่ - รองอธิการบดีฝ่าย

นวัตกรรมและ

วิสาหกิจ

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 256674



แผนยทุธศาสตรก์ารบรหิาร มหาวทิยาลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566 หนา้ 75

กลยุทธ์ท่ี 3 ผลักดันงานวิจัยเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ (Innovation and 

Commercialized Research) 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. ส่งเสริมกระบวนการสร้าง

นวัตกรรม (Innovation 

process)

จำนวนโครงการที่ได้

เริ่มดำเนินการ

5 8 10 10 ใหม่ - รองอธิการบดีฝ่าย

นวัตกรรมและ

วิสาหกิจ

2. ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ

ของนักวิจัย

(Enterprenenship)

จำนวน Startup ที่ใช้

เทคโนโลยีและองค์

ความรู้ของ มข.

7 10 10 12 ใหม่

จำนวนงานวิจัยที่ให้

เอกชนใช้สิทธิ์ใน

ทรัพย์สินทางปัญญา

จำนวนการใช้

ประโยชน์จากการ

วิจัย และพัฒนาด้าน

พาณิชย์ (E) 

(โครงการสะสม)

32 34 36 38 สภาฯ

ข้อ 15

กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (Partnership in Business Solutions)

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. สร้างความร่วมมือและสร้าง

นวัตกรรมในการทำวิจัย

ร่วมกับภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรม

จำนวนโครงการความ

ร่วมมือกับภาคธุรกิจ

และอุตสาหกรรมเพื่อ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

(โครงการ)

20 30 40 50 ใหม่ - รองอธิการบดีฝ่าย

นวัตกรรมและ

วิสาหกิจ

แผนยทุธศาสตรก์ารบรหิาร มหาวทิยาลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566 หนา้ 75

กลยุทธ์ท่ี 3 ผลักดันงานวิจัยเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ (Innovation and

Commercialized Research)

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  

(Key Result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. ส่งเสริมกระบวนการสร้าง

นวัตกรรม (Innovation 

process) 

จำนวนโครงการที่ได้

เริ่มดำเนินการ 

 

5 

 

8 

 

10 

 

10 

 

ใหม่ - รองอธิการบดีฝ่าย

นวัตกรรมและ

วิสาหกิจ 

2. ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ 

ของนักวิจัย 

(Enterprenenship) 

จำนวน Startup ที่ใช้

เทคโนโลยีและองค์

ความรู้ของ มข. 

7 

 

10 

 

10 

 

12 

 

ใหม่ 

จำนวนงานวิจัยที่ให้

เอกชนใช้สิทธิ์ใน

ทรัพย์สินทางปัญญา 

จำนวนการใช้

ประโยชน์จากการ

วิจัย และพัฒนาด้าน

พาณิชย์ (E)  

(โครงการสะสม) 

32 

 

34 

 

36 

 

38 

 

สภาฯ 

ข้อ 15 

กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (Partnership in Business Solutions)

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. สร้างความร่วมมือและสร้าง

นวัตกรรมในการทำวิจัย

ร่วมกับภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรม

จำนวนโครงการความ

ร่วมมือกับภาคธุรกิจ

และอุตสาหกรรมเพื่อ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

(โครงการ)

20 30 40 50 ใหม่ - รองอธิการบดีฝ่าย

นวัตกรรมและ

วิสาหกิจ

แผนยทุธศาสตรก์ารบรหิาร มหาวทิยาลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566 หนา้ 75 
 

กลยุทธ์ท่ี 3 ผลักดันงานวิจัยเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ (Innovation and

Commercialized Research)

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. ส่งเสริมกระบวนการสร้าง

นวัตกรรม (Innovation 

process)

จำนวนโครงการที่ได้

เริ่มดำเนินการ

5 8 10 10 ใหม่ - รองอธิการบดีฝ่าย

นวัตกรรมและ

วิสาหกิจ

2. ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ

ของนักวิจัย

(Enterprenenship)

จำนวน Startup ที่ใช้

เทคโนโลยีและองค์

ความรู้ของ มข.

7 10 10 12 ใหม่

จำนวนงานวิจัยที่ให้

เอกชนใช้สิทธิ์ใน

ทรัพย์สินทางปัญญา

จำนวนการใช้

ประโยชน์จากการ

วิจัย และพัฒนาด้าน

พาณิชย์ (E) 

(โครงการสะสม)

32 34 36 38 สภาฯ

ข้อ 15

กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (Partnership in Business Solutions)

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  

(Key Result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. สร้างความร่วมมือและสร้าง

นวัตกรรมในการทำวิจัย

ร่วมกับภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรม 

จำนวนโครงการความ

ร่วมมือกับภาคธุรกิจ

และอุตสาหกรรมเพื่อ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

(โครงการ) 

20 30 40 50 ใหม่ - รองอธิการบดีฝ่าย

นวัตกรรมและ

วิสาหกิจ 
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กลยุทธ์ท่ี 3 ผลักดันงานวิจัยเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ (Innovation and

Commercialized Research)

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. ส่งเสริมกระบวนการสร้าง

นวัตกรรม (Innovation 

process)

จำนวนโครงการที่ได้

เริ่มดำเนินการ

5 8 10 10 ใหม่ - รองอธิการบดีฝ่าย

นวัตกรรมและ

วิสาหกิจ

2. ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ

ของนักวิจัย

(Enterprenenship)

จำนวน Startup ที่ใช้

เทคโนโลยีและองค์

ความรู้ของ มข.

7 10 10 12 ใหม่

จำนวนงานวิจัยที่ให้

เอกชนใช้สิทธิ์ใน

ทรัพย์สินทางปัญญา

จำนวนการใช้

ประโยชน์จากการ

วิจัย และพัฒนาด้าน

พาณิชย์ (E) 

(โครงการสะสม)

32 34 36 38 สภาฯ

ข้อ 15

กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (Partnership in Business Solutions) 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. สร้างความร่วมมือและสร้าง

นวัตกรรมในการทำวิจัย

ร่วมกับภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรม

จำนวนโครงการความ

ร่วมมือกับภาคธุรกิจ

และอุตสาหกรรมเพื่อ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

(โครงการ)

20 30 40 50 ใหม่ - รองอธิการบดีฝ่าย

นวัตกรรมและ

วิสาหกิจ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

(Human Resource Management Transformation) 

ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญท่ีสุดในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศ 

การปรับเปล่ียนให้พร้อมรับความเปล่ียนแปลงจึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการท่ีทำให้บุคลากรมีขีด

ความสามารถในการทำงานต่างๆ เพ่ิมสูงข้ึน และมีความสุขในการทำงานภายใต้สภาวการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลง

รอบด้าน โดยดำเนินการผ่านกลยุทธ์หลัก ดังต่อไปน้ี  

กลยุทธ์ท่ี 1 สร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเอ้ือต่อการสร้างผลงาน ดำเนินการโดย 

1) สร้างระบบค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ท่ีแข่งขันได้กับสถาบันอ่ืน เพ่ือให้สามารถ

ดึงดูดคนเก่งให้มาทำงานท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ 2) ปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path)

และการประเมินผลตามความถนัดท่ีสมดุลและครบถ้วนท้ังด้านการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการ

วิชาการ 3) มีระบบการจ้างเพ่ือการบรรลุความสำเร็จตามยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ท่ี 2 ยกระดับขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากร โดยพัฒนาทักษะของ

บุคลากรให้พร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต (Future skill Development) โดยเฉพาะด้าน Digital 

Literacy and Skills) การทำงานเป็นเครือข่าย (Networking) มีการสรรหาคณาจารย์และบุคลากรท่ีมี

ความสามารถพิเศษ (Talent) เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลง (Ready to Change) 

พัฒนาประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพของบุคลากร 

กลยุทธ์ท่ี 3 สร้างระบบการจ้างงานท่ีหลากหลายและยืดหยุ่น (Flexible Employment)

เพ่ือให้สามารถสรรหาบุคลากรตามความต้องการของมหาวิทยาลัยได้มากข้ึน ทำให้มหาวิทยาลัยไม่มี

ข้อจำกัดในการจ้างบุคลากรท่ีจะมาผลักดันยุทธศาสตร์ให้สำเร็จ 

เป้าประสงค์ 

1. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลโดยอิงสมรรถนะเป็นฐาน (Merit Based HRM)

2. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศ

ในระดับสากล (Qualified Personnel) 

3. พัฒนาความรู้และทักษะในการทำงานอยู่เสมอ (Continuous Upskills)

4. พัฒนาทักษะและสร้างการรู้เท่าทันยุคดิจิทัล (Digital Literacy and Skills)

5. สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างม่ันคงและคุ้มค่า (Job Security and Worthiness)

6. สนับสนุนส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย (Secure and Healthy life)

7. ตระหนักถึงความเท่าเทียมกันทางเพศและสภาพร่างกาย (Gender and Disability Equality)
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แนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์และการบริหารการเปล่ียนแปลง 

- ด้านบุคลากร พัฒนาขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากรให้มีทักษะท่ีหลากหลาย

พร้อมรับการเปล่ียนแปลง 

- ด้านโครงสร้างหน่วยงานและการบริหารจัดการ มีหน้าท่ีในการรับผิดชอบในการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลให้มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยจัดหาท่ีปรึกษา

ท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการทำงานภาคเอกชนเข้าร่วมในการวางแผนงาน 

- ด้านส่ิงสนับสนุน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการด้านบุคลากรให้ครบ 100 %

ของงานประจำ 

กลยุทธ์/เป้าหมาย 

กลยุทธ์ (Strategies) เป้าหมาย (Goals) 

1. สร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเอ้ือต่อ

การสร้างผลงาน

มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการทรัพยากร

บุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. ยกระดับขีดความสามารถในการทำงานของ

บุคลากร

บุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกคนมีความพร้อม

สำหรับการเปล่ียนแปลง และมีทักษะท่ีจำเป็น

สำหรับการทำงานในอนาคต 

3. สร้างระบบการจ้างงานท่ีหลากหลายและ

ยืดหยุ่น (Flexible Employment system)

มหาวิทยาลัยมีระบบการจ้างงานหลากหลาย       

ท่ีสนับสนุนการขับเคล่ือนกลยุทธ์ และการเพ่ิมผลิต

ภาพด้านของมหาวิทยาลัย 

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ผู้รับผิดชอบร่วม : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
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แผนงาน/โครงการ 

กลยุทธ์ท่ี 1 สร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเอ้ือต่อการสร้างผลงาน 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. มีระบบส่งเสริมความ

ก้าวหน้าตามความถนัด

ร้อยละของอาจารย์

ที่ดำรงตำแหน่งทาง

วิชาการต่ออาจารย์

ประจำทั้งหมด

(P/E)

61 62 63 64 สภาฯ

ข้อ 3

- รองอธิการบดี

ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล

2. นำระบบการประเมินผลการ

ดำเนินงานแบบ OKR 

(Objective and key 

result) เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

ร้อยละของหน่วยงาน

ที่ใช้ระบบ OKR

50 70 80 100 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล

- รองอธิการบดี

ฝ่ายบริหาร

กลยุทธ์ท่ี 2 ยกระดับขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากร

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. พัฒนาทักษะของบุคลากรให้

มีความพร้อมสำหรับการ

ทำงานในอนาคต (Future 

skill Development)  

ร้อยละระดับทักษะ

ด้านสารสนเทศของ

บุคลากร

55 60 65 70 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล

2. พัฒนาระบบและ

กระบวนการทำงานเพื่อเพิ่ม

ผลิตภาพของบุคลากร

ผลิตภาพของ

บุคลากร (เงินรายได้) 

(ลบ./คน)           

- สายวิขาการ

- สายสนับสนุน

1.15 1.20 1.25 1.30 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล

รายจ่ายต่อหัว

(งบบุคลากร ) 

(ลบ./คน)          

- สายวิขาการ

- สายสนับสนุน

36.3 35.8 35.3 34.8
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แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ท่ี 1 สร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเอ้ือต่อการสร้างผลงาน

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  

(Key Result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. มีระบบส่งเสริมความ 

ก้าวหน้าตามความถนัด 

ร้อยละของอาจารย์

ที่ดำรงตำแหน่งทาง

วิชาการต่ออาจารย์

ประจำทั้งหมด 

(P/E) 

61 62 63 64 สภาฯ 

ข้อ 3 

- รองอธิการบดี

ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล 

2. นำระบบการประเมินผลการ

ดำเนินงานแบบ OKR 

(Objective and key 

result) เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของหน่วยงาน

ที่ใช้ระบบ OKR 

50 70 80 100 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล 

- รองอธิการบดี

ฝ่ายบริหาร 

กลยุทธ์ท่ี 2 ยกระดับขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากร

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. พัฒนาทักษะของบุคลากรให้

มีความพร้อมสำหรับการ

ทำงานในอนาคต (Future 

skill Development)  

ร้อยละระดับทักษะ

ด้านสารสนเทศของ

บุคลากร

55 60 65 70 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล

2. พัฒนาระบบและ

กระบวนการทำงานเพื่อเพิ่ม

ผลิตภาพของบุคลากร

ผลิตภาพของ

บุคลากร (เงินรายได้) 

(ลบ./คน)           

- สายวิขาการ

- สายสนับสนุน

1.15 1.20 1.25 1.30 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล

รายจ่ายต่อหัว

(งบบุคลากร ) 

(ลบ./คน)          

- สายวิขาการ

- สายสนับสนุน

36.3 35.8 35.3 34.8
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แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ท่ี 1 สร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเอ้ือต่อการสร้างผลงาน

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. มีระบบส่งเสริมความ

ก้าวหน้าตามความถนัด

ร้อยละของอาจารย์

ที่ดำรงตำแหน่งทาง

วิชาการต่ออาจารย์

ประจำทั้งหมด

(P/E)

61 62 63 64 สภาฯ

ข้อ 3

- รองอธิการบดี

ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล

2. นำระบบการประเมินผลการ

ดำเนินงานแบบ OKR 

(Objective and key 

result) เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

ร้อยละของหน่วยงาน

ที่ใช้ระบบ OKR

50 70 80 100 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล

- รองอธิการบดี

ฝ่ายบริหาร

กลยุทธ์ท่ี 2 ยกระดับขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากร 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. พัฒนาทักษะของบุคลากรให้

มีความพร้อมสำหรับการ

ทำงานในอนาคต (Future 

skill Development)  

ร้อยละระดับทักษะ

ด้านสารสนเทศของ

บุคลากร

55 60 65 70 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล

2. พัฒนาระบบและ

กระบวนการทำงานเพื่อเพิ่ม

ผลิตภาพของบุคลากร

ผลิตภาพของ

บุคลากร (เงินรายได้) 

(ลบ./คน)           

- สายวิขาการ

- สายสนับสนุน

1.15 1.20 1.25 1.30 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล

รายจ่ายต่อหัว

(งบบุคลากร ) 

(ลบ./คน)          

- สายวิขาการ

- สายสนับสนุน

36.3 35.8 35.3 34.8

แผนยทุธศาสตรก์ารบรหิาร มหาวทิยาลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566 หนา้ 78

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ท่ี 1 สร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเอ้ือต่อการสร้างผลงาน

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. มีระบบส่งเสริมความ

ก้าวหน้าตามความถนัด

ร้อยละของอาจารย์

ที่ดำรงตำแหน่งทาง

วิชาการต่ออาจารย์

ประจำทั้งหมด

(P/E)

61 62 63 64 สภาฯ

ข้อ 3

- รองอธิการบดี

ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล

2. นำระบบการประเมินผลการ

ดำเนินงานแบบ OKR 

(Objective and key 

result) เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

ร้อยละของหน่วยงาน

ที่ใช้ระบบ OKR

50 70 80 100 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล

- รองอธิการบดี

ฝ่ายบริหาร

 

กลยุทธ์ท่ี 2 ยกระดับขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากร 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  

(Key Result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. พัฒนาทักษะของบุคลากรให้

มีความพร้อมสำหรับการ

ทำงานในอนาคต  (Future 

skill Development)  

ร้อยละระดับทักษะ

ด้านสารสนเทศของ

บุคลากร 

55 60 65 70 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล 

2. พัฒนาระบบและ

กระบวนการทำงานเพื่อเพิ่ม

ผลิตภาพของบุคลากร 

ผลิตภาพของ

บุคลากร (เงินรายได)้ 

(ลบ./คน)       

- สายวิขาการ 

- สายสนับสนุน

1.15 1.20 1.25 1.30 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล 

รายจ่ายต่อหัว 

(งบบุคลากร ) 

(ลบ./คน)       

- สายวิขาการ 

- สายสนับสนุน

36.3 35.8 35.3 34.8 
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กลยุทธ์ท่ี 3 สร้างระบบการจ้างงานท่ีหลากหลายและยืดหยุ่น (Flexible Employment) 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. สร้างระบบการจ้างงานที่

หลากหลาย เพื่อสนับสนุน

การขับเคลื่อนกลยุทธ์

ร้อยละของอาจารย์

ที่มีคุณวุฒิปริญญา

เอกต่ออาจารย์

ประจำทั้งหมด

(P/E)

71 72 73 74 สภาฯ

ข้อ 3

- รองอธิการบดี

ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล
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กลยุทธ์ท่ี 3 สร้างระบบการจ้างงานท่ีหลากหลายและยืดหยุ่น (Flexible Employment)

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์ 

 (Key Result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. สร้างระบบการจ้างงานที่

หลากหลาย เพื่อสนับสนุน

การขับเคลื่อนกลยุทธ์ 

ร้อยละของอาจารย์

ที่มีคุณวุฒิปริญญา

เอกต่ออาจารย์

ประจำทั้งหมด 

(P/E) 

71 72 73 74 สภาฯ 

ข้อ 3 

- รองอธิการบดี

ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การปรับเปล่ียนการบริการวิชาการ  (Academic Service Transformation) 

ยุทธศาสตร์นี้เพื่อส่งเสริมการบริการวิชาการสู่สังคมของคณาจารย์บุคลากร และนักศึกษา 

ตามบทบาทหน้าท่ี “การอุทิศเพ่ือชุมชนและสังคม” ด้วยการเน้น “การบริการวิชาการด้วยการสร้างคุณค่า

ร่วม (Creating Shared Value : CSV)” โดยปลูกฝังและยกระดับจิตสำนึกในการรับใช้ปวงชนในหมู่

ประชาคมมหาวิทยาลัยและความร่วมมือร่วมใจของประชาคมในการให้บริการสังคม ใช้ความเข้มแข็งของ

มหาวิทยาลัย ตลอดจนพลังความมุ่งม่ันและความเช่ียวชาญของบุคลากรและนักศึกษา ในการสร้างให้เกิด

คุณค่าร่วมกับชุมชนระดับต่างๆ ในการแก้ปัญหาและนำพาสังคม  

รูปธรรมท่ีมุ่งหมายในประเด็นยุทธศาสตร์น้ี ได้แก่ ความสำเร็จในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา

ของชุมชนในระดับต่างๆ โดยท่ีความสำเร็จน้ันเกิดจากการบูรณาการความร่วมมือของบุคลากร รวมท้ังการ

ท่ีบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการยกย่องและมีช่ือเสียงในฐานะผู้มีคุณูปการหรือมีบทบาทในการพัฒนา 

ท้ังน้ีการบรรลุจุดมุ่งหมายน้ี จะดำเนินการผ่านกลยุทธ์สำคัญ ได้แก่  

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการบริการวิชาการท่ีมีอยู่เดิมให้สามารถทำงานได้ต่อเน่ืองและดีย่ิงข้ึน 

เพ่ือตอกย้ำบทบาทหน้าท่ี “การอุทิศเพ่ือชุมชนและสังคม” (Mindset of Social Devotion) 

ซ่ึงมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแนวหน้าด้านการดำเนินโครงการเพ่ือพัฒนาสังคมมายาวนาน  

กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างโครงการบริการวิชาการใหม่ท่ีเป็นการทำงานร่วมกันของคณาจารย์ 

บุคลากร และนักศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม ทำให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่ง

เรียนรู้และภูมิปัญญาของสังคม (Center of Social Wisdom)  

กลยุทธ์ท่ี 3 ปรับเปล่ียนการบริการวิชาการ จากความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 

Social Responsibility : CSR) สู ่การสร้างคุณค่าร่วมกัน (Creating shared value : CSV)  

โดยเกิดคุณค่าท้ังผู้ให้และผู้รับ ท้ังโครงการบริการวิชาการสู่สังคม และโครงการร่วมมือในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมกับผู้ประกอบการ 
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เป้าประสงค์ 

1. ปลูกฝังแนวคิดการอุทิศเพ่ือชุมชนและสังคม (Mindset of Social Devotion) 

2. ตอบสนอง ช้ีนำ และเตือนสติสังคม (Center of Social Wisdom) 

 

แนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ และการบริหารการเปล่ียนแปลง 

- ด้านบุคลากร กระตุ้นจิตวิญญาณแห่งอุดมการณ์ “การอุทิศเพ่ือสังคม” สร้างความรู้และ

ความเข้าใจในแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value : CSV) รวมท้ังผลักดันให้บุคลากร   

มีบทบาทในชุมชนทุกระดับเพ่ิมมากข้ึน 

- ด้านโครงสร้างหน่วยงานและการบริหารจัดการ ยกระดับขีดความสามารถของหน่วยงาน

บริการวิชาการท่ีต้องทำงานเชิงรุกในการเข้าหาความต้องการของชุมชนระดับต่างๆ ปรับเปล่ียนระเบียบ

ข้อบังคับตลอดจนกลไกการบริหารงานบุคคลให้เอ้ือต่อการผลักดันให้บุคลากรและนักศึกษาทำงานด้าน

การให้บริการสังคมเพ่ิมข้ึน 

- ด้านส่ิงสนับสนุน นำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการยกระดับความสามารถในการบริการวิชาการ  

สู่สังคม  

 

กลยุทธ์/เป้าหมาย 

กลยุทธ์ (Strategies) เป้าหมาย (Goals) 

1. ส่งเสริมการบริการวิชาการท่ีมีอยู่เดิม บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการ

ให้บริการสังคมเพ่ิมมากข้ึนท้ังในแง่จำนวนคนและ

จำนวนกิจกรรม 
 

2. สร้างโครงการบริการวิชาการใหม่เพ่ือให้

มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาของ

สังคม (Center of Social Wisdom) 

ยกระดับบทบาทของมหาวิทยาลัยในฐานะขุม

ปัญญาของชาติ ในการตอบสนอง ช้ีนำ  

และเตือนสติสังคม  
 

3. ปรับเปล่ียนการบริการวิชาการ จากความ

รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 

Responsibility : CSR) สู่การสร้างคุณค่า

ร่วมกัน (Creating shared value : CSV)   

มหาวิทยาลัยมีผลงานจากการบริการวิชาการแก่

ชุมชนหรือผู้ประกอบการมากข้ึน 

 

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
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แผนงาน/โครงการ 

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมโครงการบริการวิชาการท่ีมีอยู่เดิมให้สามารถทำงานได้ต่อเน่ืองและดีย่ิงข้ึน 
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. ส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา

และส่วนงานเสนอความคิดในการ

ทำงานเพื่อมหาวิทยาลัย และ

ปลูกฝังจิตสำนึกรับใช้สังคม ผ่าน

การผลักดันและสนับสนุนของ

มหาวิทยาลัย

จำนวนงบประมาณ

ด้านบริการวิชาการ

(P/E) ล้านบาท

220 240 260 280 สภาฯ

ข้อ 12

- รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ

กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างโครงการบริการวิชาการใหม่เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาของสังคม

(Center of Social Wisdom)
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. วางระบบและกลไกสนับสนุน

การสร้างโครงการบริการวิชาการ

ใหม่

จำนวนชุมชนที่

ได้รับการบริการ

จากมหาวิทยาลัย

ขอนแก่นอย่าง

บูรณาการของ

สาขาวิชาต่าง ๆ (E)

8 10 15 20 สภาฯ

ข้อ 13

- รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ

กลยุทธ์ท่ี 3 ปรับเปล่ียนการบริการวิชาการ จากความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social

Responsibility : CSR) สู่การสร้างคุณค่าร่วมกัน (Creating shared value : CSV)
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. ส่งเสริมการนำความรู้และ

ประสบการณ์จากโครงการบริการ

วิชาการสู่การสร้างผลงานของ

มหาวิทยาลัย

จำนวนผลงานที่

เกิดจากการ

ให้บริการวิชาการ

ของมหาวิทยาลัย

ในรูปแบบ CSV

3 5 8 10 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ
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เสาหลักท่ี 2 Ecological : ด้านการรักษาระบบนิเวศ
ดำเนินการให้ระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย

1) มีสถานท่ีและอุปกรณ์ทันสมัย เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ดีและเหมาะสมกับการเรียนรู้ มุ่งสู่การเป็น

“มหาวิทยาลัยดิจิทัล”

- พัฒนาความทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี (Tech-savvy Work and Living Places)

- พัฒนาสถานท่ีและสภาพแวดล้อมในการทำงานท่ีดี (Good Workplace)

- พัฒนาระบบการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตประสิทธิภาพสูง (Highly Effective Internet Connection)

2) มีการดูแลและจัดการให้สภาวะแวดล้อมสวยงาม สะดวก สะอาด ประหยัด ปลอดภัย มุ่งสู่การเป็น

“มหาวิทยาลัยสีเขียว”

- รักษาส่ิงแวดล้อม และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Environment and Energy Friendly)

- ใช้ทรัพยากรท่ีคุ้มค่า (Responsible Consumption)

3) ปรับเปล่ียนกฎระเบียบและการบริหารงานบุคคลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- พัฒนาความเป็นนานาชาติ (Internationalization)

- พัฒนาความเป็นเลิศสู่ระดับสากล (World Class)

- พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลโดยอิงสมรรถนะเป็นฐาน (Merit Based HRM)

ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการองค์กร (Management Transformation)

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นท่ีน่าทำงาน (Best Place to Work)

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีน่าอยู่ (Great Place to Live)

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 8 ปรับเปล่ียนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation)

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 9 การนำมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ (Internationalization)

แผนยทุธศาสตรก์ารบรหิาร มหาวทิยาลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566 หนา้ 82

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมโครงการบริการวิชาการท่ีมีอยู่เดิมให้สามารถทำงานได้ต่อเน่ืองและดีย่ิงข้ึน
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  

(Key Result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. ส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา    

และส่วนงานเสนอความคิดในการ

ทำงานเพื่อมหาวิทยาลัย และ

ปลูกฝังจิตสำนึกรับใช้สังคม ผ่าน

การผลักดันและสนับสนุนของ

มหาวิทยาลัย 

จำนวนงบประมาณ

ด้านบริการวิชาการ 

(P/E) ล้านบาท 

220 

 

240 

 

260 

 

280 

 

สภาฯ  

ข้อ 12 

- รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

 

กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างโครงการบริการวิชาการใหม่เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาของสังคม

(Center of Social Wisdom)
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. วางระบบและกลไกสนับสนุน

การสร้างโครงการบริการวิชาการ

ใหม่

จำนวนชุมชนที่

ได้รับการบริการ

จากมหาวิทยาลัย

ขอนแก่นอย่าง

บูรณาการของ

สาขาวิชาต่าง ๆ (E)

8 10 15 20 สภาฯ

ข้อ 13

- รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ

กลยุทธ์ท่ี 3 ปรับเปล่ียนการบริการวิชาการ จากความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social

Responsibility : CSR) สู่การสร้างคุณค่าร่วมกัน (Creating shared value : CSV)
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. ส่งเสริมการนำความรู้และ

ประสบการณ์จากโครงการบริการ

วิชาการสู่การสร้างผลงานของ

มหาวิทยาลัย

จำนวนผลงานที่

เกิดจากการ

ให้บริการวิชาการ

ของมหาวิทยาลัย

ในรูปแบบ CSV

3 5 8 10 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ
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แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมโครงการบริการวิชาการท่ีมีอยู่เดิมให้สามารถทำงานได้ต่อเน่ืองและดีย่ิงข้ึน
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. ส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา

และส่วนงานเสนอความคิดในการ

ทำงานเพื่อมหาวิทยาลัย และ

ปลูกฝังจิตสำนึกรับใช้สังคม ผ่าน

การผลักดันและสนับสนุนของ

มหาวิทยาลัย

จำนวนงบประมาณ

ด้านบริการวิชาการ

(P/E) ล้านบาท

220 240 260 280 สภาฯ

ข้อ 12

- รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ

กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างโครงการบริการวิชาการใหม่เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาของสังคม 

(Center of Social Wisdom) 
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. วางระบบและกลไกสนับสนุน

การสร้างโครงการบริการวิชาการ

ใหม่

จำนวนชุมชนที่

ได้รับการบริการ

จากมหาวิทยาลัย

ขอนแก่นอย่าง

บูรณาการของ

สาขาวิชาต่าง ๆ (E)

8 10 15 20 สภาฯ

ข้อ 13

- รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ

กลยุทธ์ท่ี 3 ปรับเปล่ียนการบริการวิชาการ จากความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social

Responsibility : CSR) สู่การสร้างคุณค่าร่วมกัน (Creating shared value : CSV)
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. ส่งเสริมการนำความรู้และ

ประสบการณ์จากโครงการบริการ

วิชาการสู่การสร้างผลงานของ

มหาวิทยาลัย

จำนวนผลงานที่

เกิดจากการ

ให้บริการวิชาการ

ของมหาวิทยาลัย

ในรูปแบบ CSV

3 5 8 10 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ
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แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมโครงการบริการวิชาการท่ีมีอยู่เดิมให้สามารถทำงานได้ต่อเน่ืองและดีย่ิงข้ึน
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. ส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา

และส่วนงานเสนอความคิดในการ

ทำงานเพื่อมหาวิทยาลัย และ

ปลูกฝังจิตสำนึกรับใช้สังคม ผ่าน

การผลักดันและสนับสนุนของ

มหาวิทยาลัย

จำนวนงบประมาณ

ด้านบริการวิชาการ

(P/E) ล้านบาท

220 240 260 280 สภาฯ

ข้อ 12

- รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ

กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างโครงการบริการวิชาการใหม่เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาของสังคม

(Center of Social Wisdom) 
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์ 

(Key Result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. วางระบบและกลไกสนับสนุน   

การสร้างโครงการบริการวิชาการ

ใหม่ 

จำนวนชุมชนที่

ได้รับการบริการ

จากมหาวิทยาลัย 

ขอนแก่นอย่าง

บูรณาการของ

สาขาวิชาต่าง ๆ (E) 

 

8 10 15 20 สภาฯ 

ข้อ 13 

- รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

กลยุทธ์ท่ี 3 ปรับเปล่ียนการบริการวิชาการ จากความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social

Responsibility : CSR) สู่การสร้างคุณค่าร่วมกัน (Creating shared value : CSV)
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. ส่งเสริมการนำความรู้และ

ประสบการณ์จากโครงการบริการ

วิชาการสู่การสร้างผลงานของ

มหาวิทยาลัย

จำนวนผลงานที่

เกิดจากการ

ให้บริการวิชาการ

ของมหาวิทยาลัย

ในรูปแบบ CSV

3 5 8 10 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ
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แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมโครงการบริการวิชาการท่ีมีอยู่เดิมให้สามารถทำงานได้ต่อเน่ืองและดีย่ิงข้ึน
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. ส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา

และส่วนงานเสนอความคิดในการ

ทำงานเพื่อมหาวิทยาลัย และ

ปลูกฝังจิตสำนึกรับใช้สังคม ผ่าน

การผลักดันและสนับสนุนของ

มหาวิทยาลัย

จำนวนงบประมาณ

ด้านบริการวิชาการ

(P/E) ล้านบาท

220 240 260 280 สภาฯ

ข้อ 12

- รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ

กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างโครงการบริการวิชาการใหม่เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาของสังคม

(Center of Social Wisdom)
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. วางระบบและกลไกสนับสนุน

การสร้างโครงการบริการวิชาการ

ใหม่

จำนวนชุมชนที่

ได้รับการบริการ

จากมหาวิทยาลัย

ขอนแก่นอย่าง

บูรณาการของ

สาขาวิชาต่าง ๆ (E)

8 10 15 20 สภาฯ

ข้อ 13

- รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ

กลยุทธ์ท่ี 3 ปรับเปล่ียนการบริการวิชาการ จากความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 

Responsibility : CSR) สู่การสร้างคุณค่าร่วมกัน (Creating shared value : CSV)  
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. ส่งเสริมการนำความรู้และ

ประสบการณ์จากโครงการบริการ

วิชาการสู่การสร้างผลงานของ

มหาวิทยาลัย

จำนวนผลงานที่

เกิดจากการ

ให้บริการวิชาการ

ของมหาวิทยาลัย

ในรูปแบบ CSV

3 5 8 10 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ
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แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมโครงการบริการวิชาการท่ีมีอยู่เดิมให้สามารถทำงานได้ต่อเน่ืองและดีย่ิงข้ึน
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. ส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา

และส่วนงานเสนอความคิดในการ

ทำงานเพื่อมหาวิทยาลัย และ

ปลูกฝังจิตสำนึกรับใช้สังคม ผ่าน

การผลักดันและสนับสนุนของ

มหาวิทยาลัย

จำนวนงบประมาณ

ด้านบริการวิชาการ

(P/E) ล้านบาท

220 240 260 280 สภาฯ

ข้อ 12

- รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ

กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างโครงการบริการวิชาการใหม่เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาของสังคม

(Center of Social Wisdom)
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. วางระบบและกลไกสนับสนุน

การสร้างโครงการบริการวิชาการ

ใหม่

จำนวนชุมชนที่

ได้รับการบริการ

จากมหาวิทยาลัย

ขอนแก่นอย่าง

บูรณาการของ

สาขาวิชาต่าง ๆ (E)

8 10 15 20 สภาฯ

ข้อ 13

- รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ

กลยุทธ์ท่ี 3 ปรับเปล่ียนการบริการวิชาการ จากความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social

Responsibility : CSR) สู่การสร้างคุณค่าร่วมกัน (Creating shared value : CSV)   
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  

(Key Result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. ส่งเสริมการนำความรู้และ

ประสบการณ์จากโครงการบริการ

วิชาการสู่การสร้างผลงานของ

มหาวิทยาลัย 

จำนวนผลงานที่

เกิดจากการ

ให้บริการวิชาการ

ของมหาวิทยาลัย

ในรูปแบบ CSV 

3 5 8 10 ใหม่ - รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ 
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เสาหลักท่ี 2 Ecological : ด้านการรักษาระบบนิเวศ
ดำเนินการให้ระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย

1) มีสถานท่ีและอุปกรณ์ทันสมัย เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ดีและเหมาะสมกับการเรียนรู้ มุ่งสู่การเป็น

“มหาวิทยาลัยดิจิทัล” 

- พัฒนาความทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี (Tech-savvy Work and Living Places)

- พัฒนาสถานท่ีและสภาพแวดล้อมในการทำงานท่ีดี (Good Workplace)

- พัฒนาระบบการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตประสิทธิภาพสูง (Highly Effective Internet Connection)

2) มีการดูแลและจัดการให้สภาวะแวดล้อมสวยงาม สะดวก สะอาด ประหยัด ปลอดภัย มุ่งสู่การเป็น

“มหาวิทยาลัยสีเขียว” 

- รักษาส่ิงแวดล้อม และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Environment and Energy Friendly)

- ใช้ทรัพยากรท่ีคุ้มค่า (Responsible Consumption)

3) ปรับเปล่ียนกฎระเบียบและการบริหารงานบุคคลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- พัฒนาความเป็นนานาชาติ (Internationalization)

- พัฒนาความเป็นเลิศสู่ระดับสากล (World Class)

- พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลโดยอิงสมรรถนะเป็นฐาน (Merit Based HRM)

ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการองค์กร (Management Transformation) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นท่ีน่าทำงาน (Best Place to Work) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีน่าอยู่ (Great Place to Live) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 8 ปรับเปล่ียนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 9 การนำมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ (Internationalization) 
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เสาหลักท่ี 2 Ecological : ด้านการรักษาระบบนิเวศ 
ดำเนินการให้ระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย 

1) มีสถานท่ีและอุปกรณ์ทันสมัย เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ดีและเหมาะสมกับการเรียนรู้ มุ่งสู่การเป็น

“มหาวิทยาลัยดิจิทัล”

- พัฒนาความทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี (Tech-savvy Work and Living Places)

- พัฒนาสถานท่ีและสภาพแวดล้อมในการทำงานท่ีดี (Good Workplace)

- พัฒนาระบบการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตประสิทธิภาพสูง (Highly Effective Internet Connection)

2) มีการดูแลและจัดการให้สภาวะแวดล้อมสวยงาม สะดวก สะอาด ประหยัด ปลอดภัย มุ่งสู่การเป็น

“มหาวิทยาลัยสีเขียว”

- รักษาส่ิงแวดล้อม และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Environment and Energy Friendly)

- ใช้ทรัพยากรท่ีคุ้มค่า (Responsible Consumption)

3) ปรับเปล่ียนกฎระเบียบและการบริหารงานบุคคลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- พัฒนาความเป็นนานาชาติ (Internationalization)

- พัฒนาความเป็นเลิศสู่ระดับสากล (World Class)

- พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลโดยอิงสมรรถนะเป็นฐาน (Merit Based HRM)

ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการองค์กร (Management Transformation)

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นท่ีน่าทำงาน (Best Place to Work)

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีน่าอยู่ (Great Place to Live)

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 8 ปรับเปล่ียนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation)

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 9 การนำมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ (Internationalization)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการองค์กร (Management Transformation) 

เป้าหมายของการท่ีมหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร

จัดการ มหาวิทยาลัยจึงควรใช้โอกาสน้ีปรับเปล่ียนกฎ ระเบียบให้เอ้ือต่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 

(Strategic lead, Regulation follow) กระจายอำนาจบริหาร (Centralized policy, Decentralized 

operation) ส่งเสริมให้เกิดหน่วยธุรกิจใหม่ๆ (New Business Model) โดยอาศัยความเข้มแข็ง (Strength) 

และโอกาส (Opportunity) ของคณะและส่วนงาน เพ่ือสร้างความเจริญเติบโต และความม่ันคงทางการ

เงินโดยมีกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ ดังน้ี 

กลยุทธ์ท่ี 1 ทบทวนระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการทำงานเพ่ือการขับเคล่ือนกลยุทธ์ 

(Strategic lead, Regulation follow) ท้ังระเบียบการเงิน การคลัง พัสดุ และการบริหารงานบุคคล 

พัฒนารูปแบบการจ้างงานใหม่ ๆ ท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์ เช่น การจ้างชาวต่างประเทศ ผู้ ท่ี มี

ความสามารถพิเศษ (Talent) ผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญในทักษะท่ีมหาวิทยาลัยต้องการพัฒนา 

กลยุทธ์ท่ี 2 กระจายอำนาจบริหารจัดการ (Centralized policy, Decentralized operation) 

เพ่ือให้คณะและส่วนงานสามารถบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและลดข้ันตอนการทำงานให้รวดเร็ว

ย่ิงข้ึน 

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมให้คณะและส่วนงานใช้ความเข้มแข็ง (Strength) และโอกาส (Opportunity)     

ในการสร้างหน่วยธุรกิจใหม่ ๆ (New business model) ท้ังท่ีสร้างรายได้และการสร้างคุณค่าอย่างอ่ืน 

โดยมีมาตรการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจ 

เป้าประสงค์ 

1. การปรับปรุงกฎระเบียบให้เอ้ือต่อการทำงานให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์

2. กระจายอำนาจการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

3. ส่งเสริมให้เกิดหน่วยธุรกิจใหม่ข้ึนในมหาวิทยาลัย

แนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์และการบริหารการเปล่ียนแปลง 

- ด้านบุคลากร พัฒนาบุคลากรท้ังในส่วนกลางและคณะให้สามารถทำงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

- ด้านโครงสร้างและระบบการทำงาน ปรับปรุงระบบและกระบวนการทำงานให้มี

ประสิทธิภาพ ลดข้ันตอนท่ีไม่จำเป็น เพ่ิมระบบบริหารจัดการให้เป็นองค์กรแนวราบให้มากข้ึน 

- ด้านส่ิงสนับสนุน นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ
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กลยุทธ์/เป้าหมาย 

กลยุทธ์ (Strategies) เป้าหมาย (Goals) 

1. ทบทวนระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน

เพ่ือการขับเคล่ือนกลยุทธ์ (Strategic Lead, 

Regulation Follow) 

มหาวิทยาลัยมีแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเอ้ือต่อ

การขับเคล่ือนองค์กร 

 

2. กระจายอำนาจบริหารจัดการ (Centralized

policy, Decentralized operation) 

เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีความคล่องตัวในการบริหาร

จัดการ เพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือนกลยุทธ์อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริมให้คณะและส่วนงานใช้ความเข้มแข็ง

(Strength) และโอกาส (Opportunity) ในการ

สร้างหน่วยธุรกิจใหม่ๆ (New business model) 

มหาวิทยาลัยมีหน่วยธุรกิจใหม่ ๆ เพ่ิมข้ึน 

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้รับผิดชอบร่วม : รองอธิการฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

แผนงาน/โครงการ 

กลยุทธ์ท่ี 1 ทบทวนระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการทำงานเพ่ือการขับเคล่ือนกลยุทธ์ (Strategic Lead,

Regulation Follow) 
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. ทบทวน ปรับปรุง กฎระเบียบให้เอื้อ

ต่อการทำงานร่วมกับการใช้

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

ระบบสนับสนุนให้ครบทุกระบบ

ร้อยละความสำเร็จ

ของการดำเนินการ

ตามแผนกลยุทธ์

83 86 89 91 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายบริหาร
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กลยุทธ์/เป้าหมาย

กลยุทธ์ (Strategies) เป้าหมาย (Goals)

1. ทบทวนระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน

เพ่ือการขับเคล่ือนกลยุทธ์ (Strategic Lead,

Regulation Follow)

มหาวิทยาลัยมีแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเอ้ือต่อ

การขับเคล่ือนองค์กร

2. กระจายอำนาจบริหารจัดการ (Centralized 

policy, Decentralized operation)

เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีความคล่องตัวในการบริหาร

จัดการ เพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือนกลยุทธ์อย่าง

มีประสิทธิภาพ

3. ส่งเสริมให้คณะและส่วนงานใช้ความเข้มแข็ง

(Strength) และโอกาส (Opportunity) ในการ

สร้างหน่วยธุรกิจใหม่ๆ (New business model)

มหาวิทยาลัยมีหน่วยธุรกิจใหม่ ๆ เพ่ิมข้ึน

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้รับผิดชอบร่วม : รองอธิการฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ท่ี 1 ทบทวนระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการทำงานเพ่ือการขับเคล่ือนกลยุทธ์ (Strategic Lead,

Regulation Follow)
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  

(Key Result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. ทบทวน ปรับปรุง กฎระเบียบให้เอื้อ

ต่อการทำงานร่วมกับการใช้

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

ระบบสนับสนุนให้ครบทุกระบบ 

ร้อยละความสำเร็จ 

ของการดำเนินการ

ตามแผนกลยุทธ์ 

83 86 89 91 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายบริหาร 
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กลยุทธ์ท่ี 2 กระจายอำนาจบริหารจัดการ แต่รวมศูนย์ด้านนโยบายและระบบบริหารจัดการ 

(Centralized policy, Decentralized operation)) 
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย(Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. มอบอำนาจการบริหารจัดการให้กับ

ส่วนงานมากขึ้น โดยเชื่อมโยงกับ

ระบบสนับสนุนของมหาวิทยาลัย

ร้อยละของการ

เบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ

ทันเวลา

(แผ่นดิน/รายได้)

83/ 73 86/ 76 89/ 79 91/ 81 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายบริหาร

รอบเวลาของ

การจัดซื้อพัสดุ

(วัน)

55 50 45 40 

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมให้คณะและส่วนงานใช้ความเข้มแข็ง (Strength) และโอกาส (Opportunity) ในการสร้าง

หน่วยธุรกิจใหม่ๆ (New business model)
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย(Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. สร้างกลไกในการสร้างรายได้จาก

รูปแบบธุรกิจใหม่ของมหาวิทยาลัย

ร้อยละของ

รายได้จากการ

บริหารจัดการ

ทรัพย์สินต่อ

รายได้จาก

ค่าธรรมเนียม

การศึกษา

22 24 26 28 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายบริหาร

2. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือกับภาค

ธุรกิจและอุตสาหกรรมในการสร้าง

หน่วยธุรกิจใหม่

ร้อยละของ

รายได้ที่เพิ่มขึ้น

จากหน่วย

วิสาหกิจของ

มหาวิทยาลัย

5 5 8 8 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายนวัตกรรม

และวิสาหกิจ
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กลยุทธ์ท่ี 2 กระจายอำนาจบริหารจัดการ แต่รวมศูนย์ด้านนโยบายและระบบบริหารจัดการ

(Centralized policy, Decentralized operation)) 
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  

(Key Result) 

ค่าเป้าหมาย(Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. มอบอำนาจการบริหารจัดการให้กับ

ส่วนงานมากขึ้น โดยเชื่อมโยงกับ

ระบบสนับสนุนของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละของการ

เบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ

ทันเวลา 

(แผ่นดิน/รายได้) 

 

83/ 73 86/ 76 89/ 79 91/ 81 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายบริหาร 

รอบเวลาของ

การจัดซื้อพัสดุ 

(วัน) 

 

55 

  

50 

 

45 

 

40 

 

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมให้คณะและส่วนงานใช้ความเข้มแข็ง (Strength) และโอกาส (Opportunity) ในการสร้าง

หน่วยธุรกิจใหม่ๆ (New business model)
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย(Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. สร้างกลไกในการสร้างรายได้จาก

รูปแบบธุรกิจใหม่ของมหาวิทยาลัย

ร้อยละของ

รายได้จากการ

บริหารจัดการ

ทรัพย์สินต่อ

รายได้จาก

ค่าธรรมเนียม

การศึกษา

22 24 26 28 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายบริหาร

2. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือกับภาค

ธุรกิจและอุตสาหกรรมในการสร้าง

หน่วยธุรกิจใหม่

ร้อยละของ

รายได้ที่เพิ่มขึ้น

จากหน่วย

วิสาหกิจของ

มหาวิทยาลัย

5 5 8 8 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายนวัตกรรม

และวิสาหกิจ
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กลยุทธ์ท่ี 2 กระจายอำนาจบริหารจัดการ แต่รวมศูนย์ด้านนโยบายและระบบบริหารจัดการ

(Centralized policy, Decentralized operation))
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย(Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. มอบอำนาจการบริหารจัดการให้กับ

ส่วนงานมากขึ้น โดยเชื่อมโยงกับ

ระบบสนับสนุนของมหาวิทยาลัย

ร้อยละของการ

เบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ

ทันเวลา

(แผ่นดิน/รายได้)

83/ 73 86/ 76 89/ 79 91/ 81 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายบริหาร

รอบเวลาของ

การจัดซื้อพัสดุ

(วัน)

55 50 45 40 

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมให้คณะและส่วนงานใช้ความเข้มแข็ง (Strength) และโอกาส (Opportunity) ในการสร้าง

หน่วยธุรกิจใหม่ๆ (New business model) 
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย(Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. สร้างกลไกในการสร้างรายได้จาก

รูปแบบธุรกิจใหม่ของมหาวิทยาลัย

ร้อยละของ

รายได้จากการ

บริหารจัดการ

ทรัพย์สินต่อ

รายได้จาก

ค่าธรรมเนียม

การศึกษา

22 24 26 28 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายบริหาร

2. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือกับภาค

ธุรกิจและอุตสาหกรรมในการสร้าง

หน่วยธุรกิจใหม่

ร้อยละของ

รายได้ที่เพิ่มขึ้น

จากหน่วย

วิสาหกิจของ

มหาวิทยาลัย

5 5 8 8 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายนวัตกรรม

และวิสาหกิจ
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กลยุทธ์ท่ี 2 กระจายอำนาจบริหารจัดการ แต่รวมศูนย์ด้านนโยบายและระบบบริหารจัดการ

(Centralized policy, Decentralized operation))
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย(Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. มอบอำนาจการบริหารจัดการให้กับ

ส่วนงานมากขึ้น โดยเชื่อมโยงกับ

ระบบสนับสนุนของมหาวิทยาลัย

ร้อยละของการ

เบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ

ทันเวลา

(แผ่นดิน/รายได้)

83/ 73 86/ 76 89/ 79 91/ 81 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายบริหาร

รอบเวลาของ

การจัดซื้อพัสดุ

(วัน)

55 50 45 40 

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมให้คณะและส่วนงานใช้ความเข้มแข็ง (Strength) และโอกาส (Opportunity) ในการสร้าง

หน่วยธุรกิจใหม่ๆ (New business model) 
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  

(Key Result) 

ค่าเป้าหมาย(Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. สร้างกลไกในการสร้างรายได้จาก

รูปแบบธุรกิจใหม่ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละของ

รายได้จากการ

บริหารจัดการ

ทรัพย์สินต่อ

รายได้จาก

ค่าธรรมเนียม

การศึกษา 

 

22 24 26 28 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายบริหาร 

2. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือกับภาค

ธุรกิจและอุตสาหกรรมในการสร้าง

หน่วยธุรกิจใหม่ 

ร้อยละของ

รายได้ที่เพิ่มขึ้น

จากหน่วย

วิสาหกิจของ

มหาวิทยาลัย 

5 5 8 8 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายนวัตกรรม 

และวิสาหกิจ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นท่ีน่าทำงาน (Best place to work) 

ทำให้มหาวิทยาลัยเป็นท่ีทำงานท่ีสนุกและท้าทายสำหรับผู้ท่ีต้องการทำงานเพ่ือสร้างคุณค่า

ให้กับตนเอง องค์กร และสังคม โดยการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีพร้อมสำหรับการทำงานการเพ่ิม

ประสิทธิภาพระบบการจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็น

ระบบ และ การจัดการความรู้และการเรียนรู้ขององค์กร โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

กลยุทธ์ ท่ี  1 สร้างสภาพแวดล้อมท่ีพ ร้อมสำหรับการทำงาน  (Good Workplace)          

ของบุคลากรทุกกลุ่ม โดย 1) จัดหาอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการทำงานโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และการ

เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 2) มีเคร่ืองมือ ครุภัณฑ์ และสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออำนวยต่อการทำงาน 

ได้มาตรฐานตามหลักอาชีวอนามัย 3) มีระบบความปลอดภัยในสถานท่ีทำงาน เช่น ระบบกล้องวงจรปิด 

ระบบ Access เข้าพ้ืนท่ีทำงาน 

กลยุทธ์ที ่ 2 การเพิ ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

โดย 1) การบริหารจัดการสวัสดิการและค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพ 2) การส่งเสริมความก้าวหน้าใน

อาชีพ และ 3) การยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากร 

กลยุทธ์ท่ี 3 การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ โดย 1) การพัฒนาศักยภาพ

และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร 2) การพัฒนาและส่งเสริมการสร้างผลงานทางวิชาการ และ 3) การส่งเสริม

ค่านิยมและจิตวิญญาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กลยุทธ์ท่ี 4 การจัดการความรู้และการเรียนรู้ขององค์กร โดย 1) การสร้างเครือข่ายการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้กับหน่วยงานท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย 2) การจัดการความรู้และค้นหาการปฏิบัติ     

ท่ีเป็นเลิศ และ 3) การขยายผลและใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้อย่างเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 

1. พัฒนาสถานท่ีและสภาพแวดล้อมในการทำงานท่ีดี (Good Workplace)

2. พัฒนาระบบการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตประสิทธิภาพสูง (Highly Effective Internet Connection)

แนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์และการบริหารการเปล่ียนแปลง 

- ด้านโครงสร้างหน่วยงานและการบริหารจัดการ มีระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์

และมีระบบโครงข่ายให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

- ด้านส่ิงสนับสนุนมีแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน ท่ีเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ 

มีงบประมาณสนับสนุนท่ีเพียงพอ มีระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองของบุคลากรผ่านออนไลน์ 
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กลยุทธ์/เป้าหมาย 

กลยุทธ์ (Strategies) เป้าหมาย (Goals) 

1. การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีพร้อมสำหรับการ

ทำงาน (Good Workplace) ของบุคลากร 

ทุกกลุ่ม 

เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีสภาพแวดล้อมในสถานท่ี

ทำงานพร้อมสำหรับบุคลากรทุกเพศ ทุกวัย 

รวมถึงผู้พิการ 

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

มีระบบการจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ท่ี

มีประสิทธิภาพ 

3. การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ มีความผูกพันท่ีดีกับบุคลากร 

4. การจัดการความรู้และการเรียนรู้ขององค์กร มีระบบการจัดการความรู้และการเรียนรู้ของ

องค์กร 

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ผู้รับผิดชอบร่วม : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล 

แผนงาน/โครงการ 

กลยุทธ์ท่ี 1 การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีพร้อมสำหรับการทำงาน (Good Workplace) ของบุคลากรทุกกลุ่ม 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. จัดหาอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับ

การทำงานโดยเฉพาะ

คอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

2. มีเครื่องมือ ครุภัณฑ์ และ

สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อ

การทำงาน ได้มาตรฐานตาม

หลักอาชีวอนามัย

3. มีระบบความปลอดภัยในสถานที่

ทำงาน เช่น ระบบกล้องวงจรปิด

ระบบ Access เข้าพื้นที่ทำงาน

จำนวนคอมพิวเตอร์

ที่มีการปรับปรุง

(เครื่อง) 

100 100 100 100 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนา

มหาวิทยาลัย

ดิจิทัล

ร้อยละความพึงพอใจ

ของนักศึกษาและ

บุคลากรด้านการ

จัดการสภาพแวดล้อม

ของมหาวิทยาลัย

(P/E/S)

80 85 90 95 สภาฯ

ข้อ 16

4. การพัฒนาบุคลากรให้สามารถ

ทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็น

ดิจิทัล และพัฒนา Digital 

Literacy ของบุคลากร

จำนวนบุคลากรที่

ได้รับการพัฒนา

และปฎิบัติงาน

ได้จริง (คน)

300 350 400 400 ใหม่
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กลยุทธ์/เป้าหมาย

กลยุทธ์ (Strategies) เป้าหมาย (Goals)

1. การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีพร้อมสำหรับการ

ทำงาน (Good Workplace) ของบุคลากร

ทุกกลุ่ม

เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีสภาพแวดล้อมในสถานท่ี

ทำงานพร้อมสำหรับบุคลากรทุกเพศ ทุกวัย

รวมถึงผู้พิการ

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

มีระบบการจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ท่ี

มีประสิทธิภาพ

3. การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ มีความผูกพันท่ีดีกับบุคลากร

4. การจัดการความรู้และการเรียนรู้ขององค์กร มีระบบการจัดการความรู้และการเรียนรู้ของ

องค์กร

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้รับผิดชอบร่วม : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ท่ี 1 การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีพร้อมสำหรับการทำงาน (Good Workplace) ของบุคลากรทุกกลุ่ม

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์ 

(Key Result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. จัดหาอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับ

การทำงานโดยเฉพาะ

คอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

2. มีเครื่องมือ ครุภัณฑ์ และ

สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อ

การทำงาน ได้มาตรฐานตาม

หลักอาชีวอนามัย 

3. มีระบบความปลอดภัยในสถานที่

ทำงาน เช่น ระบบกล้องวงจรปิด 

ระบบ Access เข้าพื้นที่ทำงาน 

จำนวนคอมพิวเตอร์ 

ที่มีการปรับปรุง 

(เครื่อง) 

100 100 100 100 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนา

มหาวิทยาลัย

ดิจิทัล 

ร้อยละความพึงพอใจ

ของนักศึกษาและ

บุคลากรด้านการ

จัดการสภาพแวดล้อม 

ของมหาวิทยาลัย 

(P/E/S) 

80 85 90 95 สภาฯ 

ข้อ 16 

4. การพัฒนาบุคลากรให้สามารถ

ทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็น

ดิจิทัล และพัฒนา Digital 

Literacy ของบุคลากร 

จำนวนบุคลากรที่

ได้รับการพัฒนา

และปฎิบัติงาน   

ได้จริง (คน) 

300 350 400 400 ใหม่ 

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 256688
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กลยุทธ์ท่ี 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. การบริหารจัดการสวัสดิการและ

ค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพ

2. การส่งเสริมความก้าวหน้าใน

อาชีพ

3. การยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากร

ร้อยละความพึงพอใจ

ของบุคลากร

79 80 81 82 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล

กลยุทธ์ท่ี 3 การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีด

ความสามารถของบุคลากร

2. การพัฒนาและส่งเสริมการสร้าง

ผลงานทางวิชาการ

3. การส่งเสริมค่านิยมและจิต

วิญญาณของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ร้อยละความผูกพัน

ของบุคลากร

72 74 76 78 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล

กลยุทธ์ท่ี 4 การจัดการความรู้และการเรียนรู้ขององค์กร

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. การสร้างเครือข่ายการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานทั้ง

ในและนอกมหาวิทยาลัย

2. การจัดการความรู้และค้นหาการ

ปฏิบัติที่เป็นเลิศ

3. การขยายผลและใช้ประโยชน์

จากองค์ความรู้อย่างเป็นระบบที่มี

ประสิทธิภาพ

จำนวนการใช้

ประโยชน์จากการ

จัดการความรู้สะสม

(เรื่อง)

12 14 16 18 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล
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กลยุทธ์ท่ี 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์ 

 (Key Result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. การบริหารจัดการสวัสดิการและ

ค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพ  

2. การส่งเสริมความก้าวหน้าใน

อาชีพ  

3. การยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากร

ร้อยละความพึงพอใจ

ของบุคลากร 

79 80 81 82 ใหม่ - รองอธิการบดี 

ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล 

 

กลยุทธ์ท่ี 3 การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีด

ความสามารถของบุคลากร

2. การพัฒนาและส่งเสริมการสร้าง

ผลงานทางวิชาการ

3. การส่งเสริมค่านิยมและจิต

วิญญาณของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ร้อยละความผูกพัน

ของบุคลากร

72 74 76 78 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล

กลยุทธ์ท่ี 4 การจัดการความรู้และการเรียนรู้ขององค์กร

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. การสร้างเครือข่ายการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานทั้ง

ในและนอกมหาวิทยาลัย

2. การจัดการความรู้และค้นหาการ

ปฏิบัติที่เป็นเลิศ

3. การขยายผลและใช้ประโยชน์

จากองค์ความรู้อย่างเป็นระบบที่มี

ประสิทธิภาพ

จำนวนการใช้

ประโยชน์จากการ

จัดการความรู้สะสม

(เรื่อง)

12 14 16 18 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล
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กลยุทธ์ท่ี 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. การบริหารจัดการสวัสดิการและ

ค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพ

2. การส่งเสริมความก้าวหน้าใน

อาชีพ

3. การยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากร

ร้อยละความพึงพอใจ

ของบุคลากร

79 80 81 82 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล

 กลยุทธ์ท่ี 3 การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีด

ความสามารถของบุคลากร

2. การพัฒนาและส่งเสริมการสร้าง

ผลงานทางวิชาการ

3. การส่งเสริมค่านิยมและจิต

วิญญาณของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ร้อยละความผูกพัน

ของบุคลากร

72 74 76 78 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล

กลยุทธ์ท่ี 4 การจัดการความรู้และการเรียนรู้ขององค์กร

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. การสร้างเครือข่ายการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานทั้ง

ในและนอกมหาวิทยาลัย

2. การจัดการความรู้และค้นหาการ

ปฏิบัติที่เป็นเลิศ

3. การขยายผลและใช้ประโยชน์

จากองค์ความรู้อย่างเป็นระบบที่มี

ประสิทธิภาพ

จำนวนการใช้

ประโยชน์จากการ

จัดการความรู้สะสม

(เรื่อง)

12 14 16 18 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล
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กลยุทธ์ท่ี 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. การบริหารจัดการสวัสดิการและ

ค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพ

2. การส่งเสริมความก้าวหน้าใน

อาชีพ

3. การยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากร

ร้อยละความพึงพอใจ

ของบุคลากร

79 80 81 82 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล

 กลยุทธ์ท่ี 3 การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์ 

(Key Result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีด

ความสามารถของบุคลากร 

2. การพัฒนาและส่งเสริมการสร้าง

ผลงานทางวิชาการ  

3. การส่งเสริมค่านิยมและจิต

วิญญาณของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ร้อยละความผูกพัน

ของบุคลากร 

72 74 76 78 ใหม่ - รองอธิการบดี 

ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล 

 

กลยุทธ์ท่ี 4 การจัดการความรู้และการเรียนรู้ขององค์กร

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. การสร้างเครือข่ายการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานทั้ง

ในและนอกมหาวิทยาลัย

2. การจัดการความรู้และค้นหาการ

ปฏิบัติที่เป็นเลิศ

3. การขยายผลและใช้ประโยชน์

จากองค์ความรู้อย่างเป็นระบบที่มี

ประสิทธิภาพ

จำนวนการใช้

ประโยชน์จากการ

จัดการความรู้สะสม

(เรื่อง)

12 14 16 18 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล
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กลยุทธ์ท่ี 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. การบริหารจัดการสวัสดิการและ

ค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพ

2. การส่งเสริมความก้าวหน้าใน

อาชีพ

3. การยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากร

ร้อยละความพึงพอใจ

ของบุคลากร

79 80 81 82 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล

กลยุทธ์ท่ี 3 การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีด

ความสามารถของบุคลากร

2. การพัฒนาและส่งเสริมการสร้าง

ผลงานทางวิชาการ

3. การส่งเสริมค่านิยมและจิต

วิญญาณของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ร้อยละความผูกพัน

ของบุคลากร

72 74 76 78 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล

กลยุทธ์ท่ี 4 การจัดการความรู้และการเรียนรู้ขององค์กร 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. การสร้างเครือข่ายการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานทั้ง

ในและนอกมหาวิทยาลัย

2. การจัดการความรู้และค้นหาการ

ปฏิบัติที่เป็นเลิศ

3. การขยายผลและใช้ประโยชน์

จากองค์ความรู้อย่างเป็นระบบที่มี

ประสิทธิภาพ

จำนวนการใช้

ประโยชน์จากการ

จัดการความรู้สะสม

(เรื่อง)

12 14 16 18 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล
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กลยุทธ์ท่ี 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. การบริหารจัดการสวัสดิการและ

ค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพ

2. การส่งเสริมความก้าวหน้าใน

อาชีพ

3. การยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากร

ร้อยละความพึงพอใจ

ของบุคลากร

79 80 81 82 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล

กลยุทธ์ท่ี 3 การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีด

ความสามารถของบุคลากร

2. การพัฒนาและส่งเสริมการสร้าง

ผลงานทางวิชาการ

3. การส่งเสริมค่านิยมและจิต

วิญญาณของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ร้อยละความผูกพัน

ของบุคลากร

72 74 76 78 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล

กลยุทธ์ท่ี 4 การจัดการความรู้และการเรียนรู้ขององค์กร 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์ 

 (Key Result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. การสร้างเครือข่ายการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานทั้ง

ในและนอกมหาวิทยาลัย   

2. การจัดการความรู้และค้นหาการ

ปฏิบัติที่เป็นเลิศ  

3. การขยายผลและใช้ประโยชน์

จากองค์ความรู้อย่างเป็นระบบที่มี

ประสิทธิภาพ 

จำนวนการใช้

ประโยชน์จากการ

จัดการความรู้สะสม 

(เรื่อง) 

12 14 16 18 ใหม่ - รองอธิการบดี 

ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีน่าอยู่ (Great Place to Live) 

มุ่งม่ันในการสร้างมหาวิทยาลัยท่ีมีชีวิตและสุนทรียะ เพ่ือให้เป็นสถานท่ีเหมาะในการใช้ชีวิต 

(Great place to live) เป็นท้ังห้องเรียนด้านศิลปะ การแสดงออก ห้องเรียนด้านพฤกษศาสตร์ และความ

หลากหลายของส่ิงมีชีวิต มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยสร้างองค์ประกอบให้เกิดข้ึน ดังน้ี 

กลยุทธ์ ท่ี  1 สร้างมหาวิทยาลัยสีเขียวด้วยนโยบาย  5G โดย  1) Green university 

ดำเนินการตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีน

เมตริก (UI Green Metric) 2) Get มุ่งเน้นให้ได้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมจากนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว 

นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์ผลท่ีได้จากการจัดอันดับ 3) Give นำประโยชน์ท่ีได้และเป็นรูปธรรม ตอบแทน

กลับคืนสู่นักศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัย และสังคม 4) Good เกิดสภาพแวดล้อมในการเรียน การทำงาน 

และการอยู่อาศัยท่ีดีข้ึน 5) Great การดำเนินการวงจรดังท่ีกล่าวมาข้างต้น จะทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ท่ียอดเยี่ยมและเป็นเลิศ ในด้านมหาวิทยาลัยที่มีชีวิต และสุนทรียะ ส่งผลให้เกิดความสุขในการเรียนรู้ 

การทำงาน และการอาศัยภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างความหลากหลายด้านพฤกษศาสตร์ และส่ิงมีชีวิต ร่วมกับการฟ้ืนฟูสภาพ

ป่า และพ้ืนท่ีเส่ือมโทรม (Biodiversity & forest restoration) เช่น การจัดโซนของพืชพรรณท่ีหลากหลาย

ให้เป็นเป็นพ้ืนท่ีพักผ่อนหย่อนใจ เป็นพ้ืนท่ีสัญลักษณ์ และพ้ืนท่ีท่ีมีช่ือเสียงในอนาคต เช่น โซนป่าสัก โซน

กาลพฤกษ์ โซนราชพฤกษ์ โซนสมุนไพร เป็นต้น รวมถึงการรักษาป่าภายในมหาวิทยาลัย การพัฒนาพ้ืนท่ี

ป่าเส่ือมโทรม เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้เดินป่า และเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพ้ืนท่ี

มหาวิทยาลัยได้ 

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างสุนทรียภาพให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย (Aesthetic environment) 

โดย 1) จัดให้มีลานกิจกรรมในด้านต่างๆ และให้แต่ละโซนมีจุดเด่นและส่ิงดึงดูดของโซนน้ัน เช่น ด้านสังคม 

วัฒนธรรมและดนตรีพ้ืนถ่ินท่ีบริเวณบึงสีฐาน ด้านการออกกำลังกายท่ีบริเวณถนนเส้นหลักของ 

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 256690
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มหาวิทยาลัยและสวนร่มเกล้ากาลพฤกษ์ (สระพลาสติก) ด้านกิจกรรมของนักศึกษาท่ีบริเวณสวนข้าง 

ศูนย์อาหาร และด้านงานศิลปะของนักศึกษาท่ีบริเวณลานด้านข้างคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นต้น 2) เพ่ิมพ้ืนท่ี

ออกกำลังกายให้มากข้ึนและหลากหลายข้ึน การปรับปรุงแสงสว่างบริเวณเส้นทางออกกำลังกายหลัก 

ในมหาวิทยาลัย รวมท้ังการปรับปรุงสาธารณูปโภคต่างๆ (ทางเท้า หลังคาทางเท้า จุดจอดรถยนต์ และจุดจอด

รถจักรยานยนต์) ให้เอ้ือต่อการผนวกการออกกำลังกายเข้ากับการดำเนินกิจกรรมปกติในมหาวิทยาลัย 

3) สร้างบริเวณท่ีจะเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในอนาคต โดยบริเวณดังกล่าวจะเน้นเร่ืองของ

ส่ิงแวดล้อม และพฤกษศาสตร์

กลยุทธ์ท่ี 4 การจัดการอาคารสถานท่ีและบ้านพักท่ีเส่ือมโทรม (Residential renovation) 

บางส่วนท่ีมีลักษณะท่ีโดดเด่นจะอนุรักษ์ไว้โดยการปรับปรุงให้สวยงาม และใช้เป็นสถานท่ีเรียนรู้ รับรอง 

และการทำกิจกรรม บางส่วนต้องร้ือถอน และปรับพ้ืนท่ีใหม่ให้สวยงาม  

กลยุทธ์ท่ี 5 จัดระบบรักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ โดยนำระบบเทคโนโลยีแห่ง

อนาคตมาใช้ (Smart security) โดยมีการจัดโซนเป็นพ้ืนท่ีบริการ พ้ืนท่ีการศึกษา และพ้ืนท่ีอยู่อาศัย 

พ้ืนท่ีซ่ึงเป็นระบบเปิดใช้ระบบรักษาความปลอดภัยในท่ีทำงานใช้ระบบ Access เช่น Keycard access 

พ้ืนท่ีปิดใช้ระบบ Access ร่วมกับนำระบบเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ เช่น การใช้ระบบ AI ร่วมกับ

โปรแกรม Image processing, Face detection and Motion tracking, RFID card ซ่ึงนำมาประยุกต์ใช้ 

ในการรักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังมหาวิทยาลัย  

กลยุทธ์ท่ี 6 จัดระบบจราจรใหม่ให้มีการ Zoning โดยพยายามแยกถนนเพ่ือการสัญจรหลัก

ออกจากถนนแขนงย่อยท่ีเข้าสู่พ้ืนท่ีการศึกษา พ้ืนท่ีการบริการ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเพ่ือการพักอาศัย และ

พัฒนาพ้ืนท่ีท่ีรถไม่สามารถเข้าได้ (Car free zone) เพ่ือให้มีสภาพแวดล้อมท่ีดีข้ึน และใช้การเดินเท้าเป็น

หลัก โดยพัฒนาเส้นทางการเดินเท้าท่ีสะดวกปลอดภัยให้ครอบคลุมครบทุกโซน และมีการเช่ือมต่อกัน

อย่างเป็นโครงข่ายท่ีมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ท่ี 7 เน้นนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และส่ิงแวดล้อม และผลักดันให้เกิดการดำเนินการ   

ท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย เช่น การจัดการขยะโดยลดการใช้ถุงพลาสติก มีการคัดแยกขยะ และนำกลับไปใช้ใหม่

ตามความเหมาะสม การอนุรักษ์พลังงาน เช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ การเปล่ียนมาใช้อุปกรณ์ท่ี

ประหยัดพลังงาน   

กลยุทธ์ท่ี 8 สร้างเสถียรภาพระบบสาธารณูปโภค โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือวางระบบการดูแล กำกับ 

ควบคุม ระบบสาธารณูปโภคหลักของมหาวิทยาลัยให้มีความม่ันคง มีเสถียรภาพ รองรับการเติบโตของ

มหาวิทยาลัย ภายใต้กรอบความคิดในการสร้างความเพียงพอ ม่ันคง และย่ังยืน 
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เป้าประสงค์ 

1. รักษาส่ิงแวดล้อม และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Environment and Energy Friendly)

2. ใช้ทรัพยากรท่ีคุ้มค่า (Responsible Consumption) 

3. รักษ์วัฒนธรรมไทย และมีสุนทรียะ (Thai Culture and Aesthetics)

แนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์และการบริหารการเปล่ียนแปลง 

- ด้านบุคลากร พัฒนาบุคลากร หรือจัดหาท่ีปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการใช้เทคโนโลยี

ในการรักษาความปลอดภัยโดยการใช้ระบบ AI ร่วมกับโปรแกรม Image processing, Face detection

and Motion tracking, RFID card 

- ด้านโครงสร้างหน่วยงานและการบริหารจัดการ มีหน่วยงานสนับสนุน ท่ีมีความเช่ียวชาญ

ด้านส่ิงแวดล้อม และการจัดการขยะ และของเสีย โดยอาศัยคณาจารย์เป็นท่ีปรึกษาให้การควบคุมดูแล 

- ด้านสิ่งสนับสนุน ออกนโยบายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกำกับดูแลอย่างจริงจัง

ท้ังหน่วยงานท่ีมาดำเนินการในเขตพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย บุคลากร และนักศึกษา จัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตสำนึกด้านส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง 

-  

กลยุทธ์/เป้าหมาย 

กลยุทธ์ (Strategies) เป้าหมาย (Goals) 

1. สร้างมหาวิทยาลัยสีเขียวด้วยนโยบาย 5G

(Green campus initiative) 

เพ่ือให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมี

ชีวิต และสุนทรียะ ส่งผลให้เกิดความสุขในการ

เรียนรู้ การทำงาน และการพักอาศัย 

2. สร้างความหลากหลายด้านพฤกษศาสตร์

และส่ิงมีชีวิต ร่วมกับการฟ้ืนฟูสภาพป่า    

และพ้ืนท่ีเส่ือมโทรม (Biodiversity & forest 

restoration) 

เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นท้ังแหล่งอนุรักษ์ และ

แหล่งเรียนรู้ท่ีสำคัญในด้านความหลากหลายของ

พันธ์ุพืช และส่ิงมีชีวิตของอนุภูมิภาค 

3. การสร้างสุนทรียภาพให้เกิดข้ึนในมหาวิทยาลัย

(Aesthetic zone) 

เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานท่ีท่ีช่วยให้เกิดความ

ผ่อนคลาย มีความสุข และน่าอยู่อาศัย 

4. การจัดการอาคารสถานท่ีและบ้านพักท่ีเส่ือม

โทรม (Residential renovation) 

เพ่ือให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบในพ้ืนท่ี

มหาวิทยาลัย 

5. จัดระบบรักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ

โดยนำระบบเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาใช้ 

(Smart security) 

เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบด้านระบบรักษาความ

ปลอดภัยท่ีทันสมัย
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กลยุทธ์ (Strategies) เป้าหมาย (Goals)

6. จัดระบบจราจรใหม่ให้มีการ Zoning

โดยพยายามแยกถนนเพ่ือการสัญจรหลัก

ออกจากถนนแขนงย่อยเพ่ือเข้าถึงพ้ืนท่ี

การศึกษา พ้ืนท่ีการบริการ

การจราจรภายในมหาวิทยาลัยเป็นระเบียบ

มากข้ึน

7. เน้นนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และส่ิงแวดล้อม เป็นมหาวิทยาลัยท่ีเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์

พลังงาน ลดของเสีย และมีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม

8. สร้างเสถียรภาพระบบสาธารณูปโภค สร้างเสถียรภาพด้านระบบสาธารณูปโภคหลักของ

มหาวิทยาลัย ภายใต้กรอบความคิดในการสร้าง

ความเพียงพอ ม่ันคง และย่ังยืน

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงแวดล้อม

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ท่ี 1 สร้างมหาวิทยาลัยสีเขียวด้วยนโยบาย 5G (Green campus initiative)
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. ผลักดันนโยบาย Green 

campus ผ่านกระบวนการ 5G 

แบบมีส่วนร่วมของบุคลากรและ

นักศึกษา

2. การปรับปรุงและพัฒนาระบบ

กายภาพของมหาวิทยาลัยเพื่อให้

เกิดการอนุรักษ์พลังงาน

3. การศึกษาและพัฒนารูปแบบการ

บริหารจัดการระบบโครงสร้าง

พื้นฐานที่สะท้อนถึงความ

รับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม

ร้อยละความพึงพอใจ

ของนักศึกษา และ

บุคลากรต่อการจัดการ

สภาพแวดล้อมของ

มหาวิทยาลัย (P/E/S)

80 85 90 95 สภาฯ

ข้อ 16

- รองอธิการบดี

ฝ่ายโครงสร้าง

พื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อม
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เป้าประสงค์

1. รักษาส่ิงแวดล้อม และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Environment and Energy Friendly)

2. ใช้ทรัพยากรท่ีคุ้มค่า (Responsible Consumption)

3. รักษ์วัฒนธรรมไทย และมีสุนทรียะ (Thai Culture and Aesthetics)

แนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์และการบริหารการเปล่ียนแปลง

- ด้านบุคลากร พัฒนาบุคลากร หรือจัดหาท่ีปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการใช้เทคโนโลยี

ในการรักษาความปลอดภัยโดยการใช้ระบบ AI ร่วมกับโปรแกรม Image processing, Face detection 

and Motion tracking, RFID card

- ด้านโครงสร้างหน่วยงานและการบริหารจัดการ มีหน่วยงานสนับสนุน ท่ีมีความเช่ียวชาญ

ด้านส่ิงแวดล้อม และการจัดการขยะ และของเสีย โดยอาศัยคณาจารย์เป็นท่ีปรึกษาให้การควบคุมดูแล

- ด้านสิ่งสนับสนุน ออกนโยบายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกำกับดูแลอย่างจริงจัง

ท้ังหน่วยงานท่ีมาดำเนินการในเขตพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย บุคลากร และนักศึกษา จัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตสำนึกด้านส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง

-

กลยุทธ์/เป้าหมาย

กลยุทธ์ (Strategies) เป้าหมาย (Goals)

1. สร้างมหาวิทยาลัยสีเขียวด้วยนโยบาย 5G 

(Green campus initiative)

เพ่ือให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมี

ชีวิต และสุนทรียะ ส่งผลให้เกิดความสุขในการ

เรียนรู้ การทำงาน และการพักอาศัย

2. สร้างความหลากหลายด้านพฤกษศาสตร์

และส่ิงมีชีวิต ร่วมกับการฟ้ืนฟูสภาพป่า

และพ้ืนท่ีเส่ือมโทรม (Biodiversity & forest 

restoration)

เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นท้ังแหล่งอนุรักษ์ และ

แหล่งเรียนรู้ท่ีสำคัญในด้านความหลากหลายของ

พันธ์ุพืช และส่ิงมีชีวิตของอนุภูมิภาค

3. การสร้างสุนทรียภาพให้เกิดข้ึนในมหาวิทยาลัย

(Aesthetic zone)

เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานท่ีท่ีช่วยให้เกิดความ

ผ่อนคลาย มีความสุข และน่าอยู่อาศัย

4. การจัดการอาคารสถานท่ีและบ้านพักท่ีเส่ือม

โทรม (Residential renovation)

เพ่ือให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบในพ้ืนท่ี

มหาวิทยาลัย

5. จัดระบบรักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ

โดยนำระบบเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาใช้

(Smart security)

เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบด้านระบบรักษาความ

ปลอดภัยท่ีทันสมัย
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กลยุทธ์ (Strategies) เป้าหมาย (Goals)

6. จัดระบบจราจรใหม่ให้มีการ Zoning

โดยพยายามแยกถนนเพ่ือการสัญจรหลัก

ออกจากถนนแขนงย่อยเพ่ือเข้าถึงพ้ืนท่ี

การศึกษา พ้ืนท่ีการบริการ

การจราจรภายในมหาวิทยาลัยเป็นระเบียบ

มากข้ึน

7. เน้นนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และส่ิงแวดล้อม เป็นมหาวิทยาลัยท่ีเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์

พลังงาน ลดของเสีย และมีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม

8. สร้างเสถียรภาพระบบสาธารณูปโภค สร้างเสถียรภาพด้านระบบสาธารณูปโภคหลักของ

มหาวิทยาลัย ภายใต้กรอบความคิดในการสร้าง

ความเพียงพอ ม่ันคง และย่ังยืน

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงแวดล้อม

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ท่ี 1 สร้างมหาวิทยาลัยสีเขียวด้วยนโยบาย 5G (Green campus initiative)
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. ผลักดันนโยบาย Green 

campus ผ่านกระบวนการ 5G 

แบบมีส่วนร่วมของบุคลากรและ

นักศึกษา

2. การปรับปรุงและพัฒนาระบบ

กายภาพของมหาวิทยาลัยเพื่อให้

เกิดการอนุรักษ์พลังงาน

3. การศึกษาและพัฒนารูปแบบการ

บริหารจัดการระบบโครงสร้าง

พื้นฐานที่สะท้อนถึงความ

รับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม

ร้อยละความพึงพอใจ

ของนักศึกษา และ

บุคลากรต่อการจัดการ

สภาพแวดล้อมของ

มหาวิทยาลัย (P/E/S)

80 85 90 95 สภาฯ

ข้อ 16

- รองอธิการบดี

ฝ่ายโครงสร้าง

พื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อม
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กลยุทธ์ (Strategies) เป้าหมาย (Goals) 

6. จัดระบบจราจรใหม่ให้มีการ Zoning       

โดยพยายามแยกถนนเพ่ือการสัญจรหลัก 

ออกจากถนนแขนงย่อยเพ่ือเข้าถึงพ้ืนท่ี

การศึกษา พ้ืนท่ีการบริการ 

การจราจรภายในมหาวิทยาลัยเป็นระเบียบ    

มากข้ึน 

7. เน้นนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และส่ิงแวดล้อม  เป็นมหาวิทยาลัยท่ีเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์

พลังงาน ลดของเสีย และมีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม 

8. สร้างเสถียรภาพระบบสาธารณูปโภค สร้างเสถียรภาพด้านระบบสาธารณูปโภคหลักของ

มหาวิทยาลัย ภายใต้กรอบความคิดในการสร้าง

ความเพียงพอ ม่ันคง และย่ังยืน 

 

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงแวดล้อม 

 

แผนงาน/โครงการ 

กลยุทธ์ท่ี 1 สร้างมหาวิทยาลัยสีเขียวด้วยนโยบาย 5G (Green campus initiative) 
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  

(Key Result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. ผลักดันนโยบาย Green 

campus ผ่านกระบวนการ 5G 

แบบมีส่วนร่วมของบุคลากรและ

นักศึกษา 

2. การปรับปรุงและพัฒนาระบบ

กายภาพของมหาวิทยาลัยเพื่อให้

เกิดการอนุรักษ์พลังงาน 

3. การศึกษาและพัฒนารูปแบบการ

บริหารจัดการระบบโครงสร้าง

พื้นฐานที่สะท้อนถึงความ

รับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละความพึงพอใจ

ของนักศึกษา  และ

บุคลากรต่อการจัดการ

สภาพแวดล้อมของ

มหาวิทยาลัย (P/E/S) 

80 85 90 95 สภาฯ  

ข้อ 16 

- รองอธิการบดี 

ฝ่ายโครงสร้าง

พื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อม 
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กลยุทธ์ (Strategies) เป้าหมาย (Goals) 

6. จัดระบบจราจรใหม่ให้มีการ Zoning       

โดยพยายามแยกถนนเพ่ือการสัญจรหลัก 

ออกจากถนนแขนงย่อยเพ่ือเข้าถึงพ้ืนท่ี

การศึกษา พ้ืนท่ีการบริการ 

การจราจรภายในมหาวิทยาลัยเป็นระเบียบ    

มากข้ึน 

7. เน้นนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และส่ิงแวดล้อม  เป็นมหาวิทยาลัยท่ีเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์

พลังงาน ลดของเสีย และมีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม 

8. สร้างเสถียรภาพระบบสาธารณูปโภค สร้างเสถียรภาพด้านระบบสาธารณูปโภคหลักของ

มหาวิทยาลัย ภายใต้กรอบความคิดในการสร้าง

ความเพียงพอ ม่ันคง และย่ังยืน 

 

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงแวดล้อม 

 

แผนงาน/โครงการ 

กลยุทธ์ท่ี 1 สร้างมหาวิทยาลัยสีเขียวด้วยนโยบาย 5G (Green campus initiative) 
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  

(Key Result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 
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campus ผ่านกระบวนการ 5G 

แบบมีส่วนร่วมของบุคลากรและ

นักศึกษา 

2. การปรับปรุงและพัฒนาระบบ

กายภาพของมหาวิทยาลัยเพื่อให้

เกิดการอนุรักษ์พลังงาน 

3. การศึกษาและพัฒนารูปแบบการ

บริหารจัดการระบบโครงสร้าง

พื้นฐานที่สะท้อนถึงความ

รับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละความพึงพอใจ

ของนักศึกษา  และ

บุคลากรต่อการจัดการ

สภาพแวดล้อมของ

มหาวิทยาลัย (P/E/S) 

80 85 90 95 สภาฯ  

ข้อ 16 

- รองอธิการบดี 

ฝ่ายโครงสร้าง

พื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อม 
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7. เน้นนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และส่ิงแวดล้อม  เป็นมหาวิทยาลัยท่ีเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์
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ผู้รับผิดชอบ 
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พื้นฐานที่สะท้อนถึงความ
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กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างความหลากหลายด้านพฤกษศาสตร์ และส่ิงมีชีวิต ร่วมกับการฟ้ืนฟูสภาพป่า และพ้ืนท่ี

เส่ือมโทรม (Biodiversity & forest restoration) 
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. สร้างพื้นที่สีเขียวที่มีความ

หลากหลายของพืชพรรณ

โดยออกแบบกระจายให้ทั่วทั้ง

มหาวิทยาลัย

2. ปรับปรุงพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้

เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลาย

ของพรรณพืช

ร้อยละของพื้นที่สีเขียว

และสวนสาธารณะ

ที่สามารถใช้ประโยชน์

ร่วมกันทั้งทางด้าน

สันทนาการ กีฬา

อุทยานการเรียนรู้และ

การเรียนรู้ทาง

ธรรมชาติ

ศิลปวัฒนธรรมต่อ

จำนวนพื้นที่ทั้งหมด

53 56 59 61 สภาฯ

ข้อ 19

- รองอธิการบดี

ฝ่ายโครงสร้าง

พื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ท่ี 3 การสร้างสุนทรียภาพให้เกิดข้ึนในมหาวิทยาลัย (Aesthetic zone)
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. จัดให้มีลานกิจกรรมในด้านต่างๆ จำนวนลานกิจกรรม

(แห่ง)

2 3 4 5 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายโครงสร้าง

พื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อม2. เพิ่มพื้นที่ออกกำลังกายให้มาก

และหลากหลายขึ้น

จำนวนพื้นที่ออกกำลัง

กาย (แห่ง)

2 3 4 5 ใหม่

3. สร้างบริเวณที่จะเป็นสัญลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย

จำนวนพื้นที่/บริเวณ

ที่แสดงถึงสัญลักษณ์

ของ มข (แห่ง)

2 3 4 5 ใหม่

4. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่ง

อำนวยความสะดวกทุกรูปแบบ

ให้มีความเหมาะสมและสามารถ

สร้างแรงจูงใจในการประกอบ

กิจกรรมและปฏิบัติงานได้

จำนวนพื้นที่

ที่มีการปรับปรุง

สภาพแวดล้อม (แห่ง)

3 5 6 7 ใหม่

5. การปรับปรุงอาคารสถานที่ให้

เหมาะสมสำหรับคนทุกกลุ่ม

(Universal Design)

จำนวนอาคารสถานที่

ที่ได้รับการปรับปรุง

แต่ละปี (แห่ง)

3 4 5 6 ใหม่
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กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างความหลากหลายด้านพฤกษศาสตร์ และส่ิงมีชีวิต ร่วมกับการฟ้ืนฟูสภาพป่า และพ้ืนท่ี

เส่ือมโทรม (Biodiversity & forest restoration) 
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  

(Key Result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. สร้างพื้นที่สีเขียวที่มีความ

หลากหลายของพืชพรรณ      

โดยออกแบบกระจายให้ทั่วทั้ง

มหาวิทยาลัย 

2. ปรับปรุงพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้

เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลาย

ของพรรณพืช 

ร้อยละของพื้นที่สีเขียว 

และสวนสาธารณะ         

ที่สามารถใช้ประโยชน์

ร่วมกันทั้งทางด้าน

สันทนาการ กีฬา 

อุทยานการเรียนรู้และ

การเรียนรู้ทาง

ธรรมชาติ 

ศิลปวัฒนธรรมต่อ

จำนวนพื้นที่ทั้งหมด 

53 56 59 61 สภาฯ  

ข้อ 19 

- รองอธิการบดี

ฝ่ายโครงสร้าง

พื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ท่ี 3 การสร้างสุนทรียภาพให้เกิดข้ึนในมหาวิทยาลัย (Aesthetic zone)
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ
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1. จัดให้มีลานกิจกรรมในด้านต่างๆ จำนวนลานกิจกรรม

(แห่ง)

2 3 4 5 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายโครงสร้าง

พื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อม2. เพิ่มพื้นที่ออกกำลังกายให้มาก

และหลากหลายขึ้น

จำนวนพื้นที่ออกกำลัง

กาย (แห่ง)

2 3 4 5 ใหม่

3. สร้างบริเวณที่จะเป็นสัญลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย

จำนวนพื้นที่/บริเวณ

ที่แสดงถึงสัญลักษณ์

ของ มข (แห่ง)

2 3 4 5 ใหม่

4. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่ง

อำนวยความสะดวกทุกรูปแบบ

ให้มีความเหมาะสมและสามารถ

สร้างแรงจูงใจในการประกอบ

กิจกรรมและปฏิบัติงานได้

จำนวนพื้นที่

ที่มีการปรับปรุง

สภาพแวดล้อม (แห่ง)

3 5 6 7 ใหม่

5. การปรับปรุงอาคารสถานที่ให้

เหมาะสมสำหรับคนทุกกลุ่ม

(Universal Design)

จำนวนอาคารสถานที่

ที่ได้รับการปรับปรุง

แต่ละปี (แห่ง)

3 4 5 6 ใหม่
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จำนวนพื้นที่ทั้งหมด

53 56 59 61 สภาฯ
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3. สร้างบริเวณที่จะเป็นสัญลักษณ์
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อำนวยความสะดวกทุกรูปแบบ

ให้มีความเหมาะสมและสามารถ

สร้างแรงจูงใจในการประกอบ

กิจกรรมและปฏิบัติงานได้

จำนวนพื้นที่

ที่มีการปรับปรุง

สภาพแวดล้อม (แห่ง)

3 5 6 7 ใหม่

5. การปรับปรุงอาคารสถานที่ให้

เหมาะสมสำหรับคนทุกกลุ่ม

(Universal Design)

จำนวนอาคารสถานที่

ที่ได้รับการปรับปรุง

แต่ละปี (แห่ง)

3 4 5 6 ใหม่

แผนยทุธศาสตรก์ารบรหิาร มหาวทิยาลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566 หนา้ 94

กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างความหลากหลายด้านพฤกษศาสตร์ และส่ิงมีชีวิต ร่วมกับการฟ้ืนฟูสภาพป่า และพ้ืนท่ี

เส่ือมโทรม (Biodiversity & forest restoration)
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. สร้างพื้นที่สีเขียวที่มีความ

หลากหลายของพืชพรรณ

โดยออกแบบกระจายให้ทั่วทั้ง

มหาวิทยาลัย

2. ปรับปรุงพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้

เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลาย

ของพรรณพืช

ร้อยละของพื้นที่สีเขียว

และสวนสาธารณะ

ที่สามารถใช้ประโยชน์

ร่วมกันทั้งทางด้าน

สันทนาการ กีฬา

อุทยานการเรียนรู้และ

การเรียนรู้ทาง

ธรรมชาติ

ศิลปวัฒนธรรมต่อ

จำนวนพื้นที่ทั้งหมด

53 56 59 61 สภาฯ

ข้อ 19

- รองอธิการบดี

ฝ่ายโครงสร้าง

พื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ท่ี 3 การสร้างสุนทรียภาพให้เกิดข้ึนในมหาวิทยาลัย (Aesthetic zone)
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  

(Key Result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. จัดให้มีลานกิจกรรมในด้านต่างๆ จำนวนลานกิจกรรม 

(แห่ง) 

 

2 3 4 5 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายโครงสร้าง

พื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อม 2. เพิ่มพื้นที่ออกกำลังกายให้มาก
และหลากหลายขึ้น 

จำนวนพื้นที่ออกกำลัง

กาย (แห่ง) 

 

2 3 4 5 ใหม่ 

3. สร้างบริเวณที่จะเป็นสัญลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย 

จำนวนพื้นที่/บริเวณ

ที่แสดงถึงสัญลักษณ์

ของ มข (แห่ง) 

 

2 3 4 5 ใหม่ 

4. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่ง
อำนวยความสะดวกทุกรูปแบบ

ให้มีความเหมาะสมและสามารถ

สร้างแรงจูงใจในการประกอบ

กิจกรรมและปฏิบัติงานได้ 

จำนวนพื้นที่            

ที่มีการปรับปรุง   

สภาพแวดล้อม (แห่ง) 

3 5 6 7 ใหม่ 

5. การปรับปรุงอาคารสถานที่ให้
เหมาะสมสำหรับคนทุกกลุ่ม 

(Universal Design) 

จำนวนอาคารสถานที่ 

ที่ได้รับการปรับปรุง

แต่ละปี (แห่ง) 

3 4 5 6 ใหม่ 

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 256694



แผนยทุธศาสตรก์ารบรหิาร มหาวทิยาลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566 หนา้ 95

กลยุทธ์ท่ี 4 การจัดการอาคารสถานท่ีและบ้านพักท่ีเส่ือมโทรม (Residential renovation) 
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย(Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. ปรับปรุงอาคารสถานที่ และ

ที่พักอาศัยที่เสื่อมโทรม

2. การปรับปรุงด้านที่พักอาศัย

และสาธารณูปโภคให้แก่

บุคลากร นักศึกษา ได้อย่าง

เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ

3. การปรับปรุงป้ายบอกสถานที่

ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้มี

ลักษณะเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย

4. การวิเคราะห์ และการบูรณาการ

การใช้ประโยชน์อาคารสถานที่

อย่างมีประสิทธิภาพและ

ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

ร้อยละความพึงพอใจ

ของนักศึกษาและ

บุคลากรต่อจัดการ

สภาพแวดล้อมของ

มหาวิทยาลัย (P/E/S)

80 85 90 95 สภาฯ

ข้อ 16

- รองอธิการบดี

ฝ่ายโครงสร้าง

พื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ท่ี 5 จัดระบบรักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ โดยนำระบบเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาใช้

(Smart security)
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. วางระบบรักษาความปลอดภัย

โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น

การใช้กล้องวงจรปิด และใช้

โปรแกรมติดตามตัวผู้กระทำผิด

ให้ครบทุกพื้นที่เสี่ยงและการ

ติดตั้งระบบบันทึกการเข้าออก

มหาวิทยาลัยแบบอัตโนมัติโดย

ใช้เทคโนโลยี image 

processing

จำนวนกล้องวงจรปิด

ที่สามารถประมวลผล

ข้อมูลได้ (สะสม)

50 70 80 90 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายโครงสร้าง

พื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อม

จำนวนอุบัติการณ์

กรณีของการถูก

โจรกรรมลดลง

เหลือ 0

<3 <1 0 0 ใหม่

แผนยทุธศาสตรก์ารบรหิาร มหาวทิยาลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566 หนา้ 95

กลยุทธ์ท่ี 4 การจัดการอาคารสถานท่ีและบ้านพักท่ีเส่ือมโทรม (Residential renovation)
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  

(Key Result) 

ค่าเป้าหมาย(Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. ปรับปรุงอาคารสถานที่ และ     

ที่พักอาศัยที่เสื่อมโทรม 

2. การปรับปรุงด้านที่พักอาศัย

และสาธารณูปโภคให้แก่

บุคลากร นักศึกษา ได้อย่าง

เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

3. การปรับปรุงป้ายบอกสถานที่

ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้มี

ลักษณะเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 

4. การวิเคราะห์ และการบูรณาการ

การใช้ประโยชน์อาคารสถานที่

อย่างมีประสิทธิภาพและ

ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 

ร้อยละความพึงพอใจ

ของนักศึกษาและ

บุคลากรต่อจัดการ

สภาพแวดล้อมของ

มหาวิทยาลัย (P/E/S) 

80 85 90 95 สภาฯ  

ข้อ 16 

- รองอธิการบดี 

ฝ่ายโครงสร้าง

พื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อม 

 

กลยุทธ์ท่ี 5 จัดระบบรักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ โดยนำระบบเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาใช้

(Smart security)
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. วางระบบรักษาความปลอดภัย

โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น

การใช้กล้องวงจรปิด และใช้

โปรแกรมติดตามตัวผู้กระทำผิด

ให้ครบทุกพื้นที่เสี่ยงและการ

ติดตั้งระบบบันทึกการเข้าออก

มหาวิทยาลัยแบบอัตโนมัติโดย

ใช้เทคโนโลยี image 

processing

จำนวนกล้องวงจรปิด

ที่สามารถประมวลผล

ข้อมูลได้ (สะสม)

50 70 80 90 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายโครงสร้าง

พื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อม

จำนวนอุบัติการณ์

กรณีของการถูก

โจรกรรมลดลง

เหลือ 0

<3 <1 0 0 ใหม่

แผนยทุธศาสตรก์ารบรหิาร มหาวทิยาลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566 หนา้ 95

กลยุทธ์ท่ี 4 การจัดการอาคารสถานท่ีและบ้านพักท่ีเส่ือมโทรม (Residential renovation)
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย(Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. ปรับปรุงอาคารสถานที่ และ

ที่พักอาศัยที่เสื่อมโทรม

2. การปรับปรุงด้านที่พักอาศัย

และสาธารณูปโภคให้แก่

บุคลากร นักศึกษา ได้อย่าง

เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ

3. การปรับปรุงป้ายบอกสถานที่

ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้มี

ลักษณะเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย

4. การวิเคราะห์ และการบูรณาการ

การใช้ประโยชน์อาคารสถานที่

อย่างมีประสิทธิภาพและ

ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

ร้อยละความพึงพอใจ

ของนักศึกษาและ

บุคลากรต่อจัดการ

สภาพแวดล้อมของ

มหาวิทยาลัย (P/E/S)

80 85 90 95 สภาฯ

ข้อ 16

- รองอธิการบดี

ฝ่ายโครงสร้าง

พื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ท่ี 5 จัดระบบรักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ โดยนำระบบเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาใช้

(Smart security) 
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. วางระบบรักษาความปลอดภัย

โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น

การใช้กล้องวงจรปิด และใช้

โปรแกรมติดตามตัวผู้กระทำผิด

ให้ครบทุกพื้นที่เสี่ยงและการ

ติดตั้งระบบบันทึกการเข้าออก

มหาวิทยาลัยแบบอัตโนมัติโดย

ใช้เทคโนโลยี image 

processing

จำนวนกล้องวงจรปิด

ที่สามารถประมวลผล

ข้อมูลได้ (สะสม)

50 70 80 90 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายโครงสร้าง

พื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อม

จำนวนอุบัติการณ์

กรณีของการถูก

โจรกรรมลดลง

เหลือ 0

<3 <1 0 0 ใหม่

แผนยทุธศาสตรก์ารบรหิาร มหาวทิยาลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566 หนา้ 95

กลยุทธ์ท่ี 4 การจัดการอาคารสถานท่ีและบ้านพักท่ีเส่ือมโทรม (Residential renovation)
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย(Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. ปรับปรุงอาคารสถานที่ และ

ที่พักอาศัยที่เสื่อมโทรม

2. การปรับปรุงด้านที่พักอาศัย

และสาธารณูปโภคให้แก่

บุคลากร นักศึกษา ได้อย่าง

เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ

3. การปรับปรุงป้ายบอกสถานที่

ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้มี

ลักษณะเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย

4. การวิเคราะห์ และการบูรณาการ

การใช้ประโยชน์อาคารสถานที่

อย่างมีประสิทธิภาพและ

ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

ร้อยละความพึงพอใจ

ของนักศึกษาและ

บุคลากรต่อจัดการ

สภาพแวดล้อมของ

มหาวิทยาลัย (P/E/S)

80 85 90 95 สภาฯ

ข้อ 16

- รองอธิการบดี

ฝ่ายโครงสร้าง

พื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ท่ี 5 จัดระบบรักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ โดยนำระบบเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาใช้

(Smart security)
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  

(Key Result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. วางระบบรักษาความปลอดภัย

โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น 

การใช้กล้องวงจรปิด และใช้

โปรแกรมติดตามตัวผู้กระทำผิด

ให้ครบทุกพื้นที่เสี่ยงและการ

ติดตั้งระบบบันทึกการเข้าออก

มหาวิทยาลัยแบบอัตโนมัติโดย

ใช้เทคโนโลยี image 

processing 

จำนวนกล้องวงจรปิด

ที่สามารถประมวลผล

ข้อมูลได้ (สะสม) 

 

 50 70 80 90 ใหม่ - รองอธิการบดี 

ฝ่ายโครงสร้าง

พื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อม 

จำนวนอุบัติการณ์

กรณีของการถูก

โจรกรรมลดลง 

เหลือ 0 

<3 <1 0 0 ใหม่ 
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กลยุทธ์ท่ี 6 จัดระบบจราจรใหม่ให้มีการ Zoning โดยพยายามแยกถนนเพ่ือการสัญจรหลักออกจากถนน

แขนงย่อยท่ีเข้าสู่พ้ืนท่ีการศึกษา พ้ืนท่ีการบริการ 
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. การศึกษา และปรับปรุงระบบ

จราจร และสถานที่จอดรถร่วม

ของบุคลากรและนักศึกษา

2. การศึกษา และพัฒนาระบบ

การจราจรภายในพื้นที่เขต

การศึกษา และการกำหนดพื้นที่

ที่รถไม่สามารถเข้าได้ (Car free 

zone)

3. การพัฒนาด้านกายภาพของ

พื้นที่ระหว่างอาคารในเขตพื้นที่

การศึกษา ให้มีความต่อเนื่อง

และเหมาะสมต่อการเดินเท้า

หรือการใช้จักรยาน

ร้อยละความพึงพอใจ

ของนักศึกษาและ

บุคลากรต่อการจัดการ

สภาพแวดล้อมของ

มหาวิทยาลัย (P/E/S)

80 85 85 90 สภาฯ

ข้อ 16

- รองอธิการบดี

ฝ่ายโครงสร้าง

พื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ท่ี 7 เน้นนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และส่ิงแวดล้อม และผลักดันให้เกิดการดำเนินการท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. การอนุรักษ์พลังงานโดยการใช้

พลังงานแสงอาทิตย์และอุปกรณ์

ประหยัดพลังงาน พร้อมติดตั้ง

ระบบอุปกรณ์ติดตามการใช้

พลังงานแบบเรียลไทม์

ปริมาณไฟฟ้าที่

ประหยัดได้จาก

โครงการอนุรักษ์

พลังงานเพิ่มขึ้นเทียบ

กับการใช้พลังงาน

ของปีที่ผ่านมา (E)

ลดลง

ร้อยละ 2

ลดลง

ร้อยละ 3

ลดลง

ร้อยละ 4

ลดลง

ร้อยละ 5

สภาฯ

ข้อ 17

- รองอธิการบดี

ฝ่ายโครงสร้าง

พื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อม

2. การจัดการขยะ ลดการใช้

พลาสติกทุกประเภท การคัดแยก

ขยะและการนำกลับมาใช้ใหม่

ร้อยละของปริมาณ

ขยะที่เกิดขึ้นใน

มหาวิทยาลัยในแต่ละ

วันได้รับการจัดการ

ทั้งหมด และของเสีย

ที่นำกลับมาใช้ใหม่

(E)

37 39 41 43 สภาฯ

ข้อ 18

- รองอธิการบดี

ฝ่ายโครงสร้าง

พื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อม
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กลยุทธ์ท่ี 6 จัดระบบจราจรใหม่ให้มีการ Zoning โดยพยายามแยกถนนเพ่ือการสัญจรหลักออกจากถนน

แขนงย่อยท่ีเข้าสู่พ้ืนท่ีการศึกษา พ้ืนท่ีการบริการ 
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  

(Key Result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. การศึกษา และปรับปรุงระบบ

จราจร และสถานที่จอดรถร่วม

ของบุคลากรและนักศึกษา 

2. การศึกษา และพัฒนาระบบ

การจราจรภายในพื้นที่เขต

การศึกษา และการกำหนดพื้นที่

ที่รถไม่สามารถเข้าได้ (Car free 

zone) 

3. การพัฒนาด้านกายภาพของ

พื้นที่ระหว่างอาคารในเขตพื้นที่

การศึกษา ให้มีความต่อเนื่อง 

และเหมาะสมต่อการเดินเท้า 

หรือการใช้จักรยาน 

 

ร้อยละความพึงพอใจ

ของนักศึกษาและ

บุคลากรต่อการจัดการ

สภาพแวดล้อมของ

มหาวิทยาลัย (P/E/S) 

80 85 85 90 สภาฯ  

ข้อ 16 

- รองอธิการบดี 

ฝ่ายโครงสร้าง

พื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อม 

 

กลยุทธ์ท่ี 7 เน้นนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และส่ิงแวดล้อม และผลักดันให้เกิดการดำเนินการท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. การอนุรักษ์พลังงานโดยการใช้

พลังงานแสงอาทิตย์และอุปกรณ์

ประหยัดพลังงาน พร้อมติดตั้ง

ระบบอุปกรณ์ติดตามการใช้

พลังงานแบบเรียลไทม์

ปริมาณไฟฟ้าที่

ประหยัดได้จาก

โครงการอนุรักษ์

พลังงานเพิ่มขึ้นเทียบ

กับการใช้พลังงาน

ของปีที่ผ่านมา (E)

ลดลง

ร้อยละ 2

ลดลง

ร้อยละ 3

ลดลง

ร้อยละ 4

ลดลง

ร้อยละ 5

สภาฯ

ข้อ 17

- รองอธิการบดี

ฝ่ายโครงสร้าง

พื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อม

2. การจัดการขยะ ลดการใช้

พลาสติกทุกประเภท การคัดแยก

ขยะและการนำกลับมาใช้ใหม่

ร้อยละของปริมาณ

ขยะที่เกิดขึ้นใน

มหาวิทยาลัยในแต่ละ

วันได้รับการจัดการ

ทั้งหมด และของเสีย

ที่นำกลับมาใช้ใหม่

(E)

37 39 41 43 สภาฯ

ข้อ 18

- รองอธิการบดี

ฝ่ายโครงสร้าง

พื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อม
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กลยุทธ์ท่ี 6 จัดระบบจราจรใหม่ให้มีการ Zoning โดยพยายามแยกถนนเพ่ือการสัญจรหลักออกจากถนน

แขนงย่อยท่ีเข้าสู่พ้ืนท่ีการศึกษา พ้ืนท่ีการบริการ
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. การศึกษา และปรับปรุงระบบ

จราจร และสถานที่จอดรถร่วม

ของบุคลากรและนักศึกษา

2. การศึกษา และพัฒนาระบบ

การจราจรภายในพื้นที่เขต

การศึกษา และการกำหนดพื้นที่

ที่รถไม่สามารถเข้าได้ (Car free 

zone)

3. การพัฒนาด้านกายภาพของ

พื้นที่ระหว่างอาคารในเขตพื้นที่

การศึกษา ให้มีความต่อเนื่อง

และเหมาะสมต่อการเดินเท้า

หรือการใช้จักรยาน

ร้อยละความพึงพอใจ

ของนักศึกษาและ

บุคลากรต่อการจัดการ

สภาพแวดล้อมของ

มหาวิทยาลัย (P/E/S)

80 85 85 90 สภาฯ

ข้อ 16

- รองอธิการบดี

ฝ่ายโครงสร้าง

พื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ท่ี 7 เน้นนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และส่ิงแวดล้อม และผลักดันให้เกิดการดำเนินการท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. การอนุรักษ์พลังงานโดยการใช้

พลังงานแสงอาทิตย์และอุปกรณ์

ประหยัดพลังงาน พร้อมติดตั้ง

ระบบอุปกรณ์ติดตามการใช้

พลังงานแบบเรียลไทม์

ปริมาณไฟฟ้าที่

ประหยัดได้จาก

โครงการอนุรักษ์

พลังงานเพิ่มขึ้นเทียบ

กับการใช้พลังงาน

ของปีที่ผ่านมา (E)

ลดลง

ร้อยละ 2

ลดลง

ร้อยละ 3

ลดลง

ร้อยละ 4

ลดลง

ร้อยละ 5

สภาฯ

ข้อ 17

- รองอธิการบดี

ฝ่ายโครงสร้าง

พื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อม

2. การจัดการขยะ ลดการใช้

พลาสติกทุกประเภท การคัดแยก

ขยะและการนำกลับมาใช้ใหม่

ร้อยละของปริมาณ

ขยะที่เกิดขึ้นใน

มหาวิทยาลัยในแต่ละ

วันได้รับการจัดการ

ทั้งหมด และของเสีย

ที่นำกลับมาใช้ใหม่

(E)

37 39 41 43 สภาฯ

ข้อ 18

- รองอธิการบดี

ฝ่ายโครงสร้าง

พื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อม
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กลยุทธ์ท่ี 6 จัดระบบจราจรใหม่ให้มีการ Zoning โดยพยายามแยกถนนเพ่ือการสัญจรหลักออกจากถนน

แขนงย่อยท่ีเข้าสู่พ้ืนท่ีการศึกษา พ้ืนท่ีการบริการ
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. การศึกษา และปรับปรุงระบบ

จราจร และสถานที่จอดรถร่วม

ของบุคลากรและนักศึกษา

2. การศึกษา และพัฒนาระบบ

การจราจรภายในพื้นที่เขต

การศึกษา และการกำหนดพื้นที่

ที่รถไม่สามารถเข้าได้ (Car free 

zone)

3. การพัฒนาด้านกายภาพของ

พื้นที่ระหว่างอาคารในเขตพื้นที่

การศึกษา ให้มีความต่อเนื่อง

และเหมาะสมต่อการเดินเท้า

หรือการใช้จักรยาน

ร้อยละความพึงพอใจ

ของนักศึกษาและ

บุคลากรต่อการจัดการ

สภาพแวดล้อมของ

มหาวิทยาลัย (P/E/S)

80 85 85 90 สภาฯ

ข้อ 16

- รองอธิการบดี

ฝ่ายโครงสร้าง

พื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ท่ี 7 เน้นนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และส่ิงแวดล้อม และผลักดันให้เกิดการดำเนินการท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  

(Key Result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. การอนุรักษ์พลังงานโดยการใช้

พลังงานแสงอาทิตย์และอุปกรณ์

ประหยัดพลังงาน พร้อมติดตั้ง

ระบบอุปกรณ์ติดตามการใช้

พลังงานแบบเรียลไทม์ 

ปริมาณไฟฟ้าที่

ประหยัดได้จาก

โครงการอนุรักษ์

พลังงานเพิ่มขึ้นเทียบ

กับการใช้พลังงาน

ของปีที่ผ่านมา (E) 

 

ลดลง 

ร้อยละ 2 

ลดลง 

ร้อยละ 3 

ลดลง 

ร้อยละ 4 

ลดลง 

ร้อยละ 5 

สภาฯ 

ข้อ 17 

- รองอธิการบดี 

ฝ่ายโครงสร้าง

พื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อม 

2. การจัดการขยะ ลดการใช้

พลาสติกทุกประเภท การคัดแยก

ขยะและการนำกลับมาใช้ใหม่ 

ร้อยละของปริมาณ

ขยะที่เกิดขึ้นใน

มหาวิทยาลัยในแต่ละ

วันได้รับการจัดการ

ทั้งหมด และของเสีย

ที่นำกลับมาใช้ใหม่ 

(E) 

37 39 41 43 สภาฯ 

ข้อ 18 

- รองอธิการบดี

ฝ่ายโครงสร้าง

พื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อม 

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 256696
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กลยุทธ์ท่ี 8 สร้างเสถียรภาพระบบสาธารณูปโภค 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย(Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. สร้างมาตรการในการลดเหตุ

ไฟฟ้าลัดวงจร

จำนวนครั้งของการ

เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร

จากสัตว์และปัจจัย

ทางธรรมชาติ

50 45 40 35 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายโครงสร้าง

พื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อม

2. ส่งเสริมการลดการใช้น้ำดิบ

และน้ำประปาในกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัย

ร้อยละของปริมาณน้ำ

ที่ผ่านการบำบัดแล้ว

มาใช้ประโยชน์

60 70 75 80 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายโครงสร้าง

พื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อม
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กลยุทธ์ท่ี 8 สร้างเสถียรภาพระบบสาธารณูปโภค

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์ 

(Key Result) 

ค่าเป้าหมาย(Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. สร้างมาตรการในการลดเหตุ

ไฟฟ้าลัดวงจร

จำนวนครั้งของการ

เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร

จากสัตว์และปัจจัย

ทางธรรมชาติ 

50 45 40 35 ใหม่ - รองอธิการบดี 

ฝ่ายโครงสร้าง

พื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อม 

2. ส่งเสริมการลดการใช้น้ำดิบ

และน้ำประปาในกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัย 

ร้อยละของปริมาณน้ำ

ที่ผ่านการบำบัดแล้ว

มาใช้ประโยชน์ 

60 70 75 80 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายโครงสร้าง

พื้นฐานและ

สิ่งแวดล้อม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 8 ปรับเปล่ียนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) 

ในยุคปัจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีผลต่อการดำเนินชีวิต

ทุกด้าน (Digital disruption) แม้กระท่ังการศึกษา มหาวิทยาลัยจะต้องพัฒนาหน่วยงาน หรือกลไกในการ

รองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วเพ่ือพัฒนากระบวนการทำงาน และการสร้างผลงานผ่านระบบดิจิทัล

ขับเคล่ือนขนานไปกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ท้ังด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ

วิชาการ โดยอาศัยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ อุทยานวิทยาศาสตร์ และศูนย์พัฒนานวัตกรรม ยกระดับเป็น 

ICT Research Center ซ่ึงอาศัยสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยท่ีมีองค์ความรู้หลากหลายสาขาวิชาท่ีสามารถ

บูรณาการให้เกิดองค์ความรู้แบบสหสาขา โดยสร้างกลไกดังกล่าวผ่านกลยุทธ์ 3 อย่าง คือ 

กลยุทธ์ท่ี 1 การพัฒนาและวิจัยเชิงลึกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะด้าน AI, 

Machine learning, Big data Analytic, Digital Marketing ฯลฯ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ในการต่อยอด

ด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และพัฒนานวัตกรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่สังคม 

และประเทศชาติ 

กลยุทธ์ท่ี 2 การบ่มเพาะภายในเพ่ือส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางดิจิทัล จากองค์ความรู้ 

หน่วยงาน และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย (Internal Startup) ท้ังจากอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 

และผลักดันให้เกิด New business model ภายใต้การส่งเสริมของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้สามารถเติบโต

และประสบความสำเร็จได้ 

กลยุทธ์ที่ 3 การประสานกับหน่วยงานภายนอก (Cooperative Venture) ทั้งภาครัฐ 

และภาคเอกชนเพ่ือสร้างนวัตกรรมด้านดิจิทัล รองรับการทำงาน การใช้ชีวิตประจำวัน และการทำธุรกิจ 

ในรูปแบบของการร่วมโครงการ การร่วมทุน หรือมหาวิทยาลัยลงทุนเอง 

กลยุทธ์ท่ี 4 การพัฒนาระบบการทำงานและการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้

กระบวนการทำงานในมหาวิทยาลัยเป็นการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูง รองรับการ

เปล่ียนแปลงจากสังคมภายนอกได้เป็นอย่างดี 

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 256698



แผนยทุธศาสตรก์ารบรหิาร มหาวทิยาลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566 หนา้ 99 

เป้าประสงค์ 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลให้พร้อมต่อการใช้งานท้ัง โปรแกรม และโครงข่าย

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Highly effective internet connection) 

2. พัฒนาความทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี (Tech-savvy Work and Living Places)

แนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์และการบริหารการเปล่ียนแปลง 

- ด้านบุคลากร ต้องมีการสร้างบุคลากรท่ีมีองค์ความรู้ด้าน Digital technology ท่ีลงลึกใน

ระดับที่สามารถทำวิจัย และพัฒนาออกมาเป็นนวัตกรรมที่สามารถใช้งานได้ โดยอาจต้องส่งไป

ศึกษา หรือสร้างเครือข่ายเพ่ิมเติม ร่วมกับการดึงตัว (Head hunt) จากภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญสูง

เพ่ือมาร่วมพัฒนาในยุคเร่ิมต้น 

- ด้านโครงสร้างหน่วยงานและการบริหารจัดการ ต้องมีการยกระดับสำนักเทคโนโลยี

สารสนเทศ เป็น ICT Research Center และร่วมมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์ และศูนย์นวัตกรรม เพ่ือ

พัฒนานวัตกรรมด้าน Digital technology ท่ีตอบสนองความต้องการของสังคม และภาคธุรกิจ 

- ด้านส่ิงสนับสนุน ต้องมีการปรับระเบียบ และกลไกท่ีส่งเสริมให้เกิด Start up ใหม่ๆ รวมถึง

Spin-off company ในหลายรูปแบบท้ังรูปแบบท่ีอยู่ภายใต้มหาวิทยาลัย แบบการร่วมทุน หรือแบบ

เติบโตด้วยตัวเอง  

กลยุทธ์/เป้าหมาย 

กลยุทธ์ (Strategies) เป้าหมาย (Goals) 

1. การพัฒนาและวิจัยเชิงลึกด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมีกลไกในการพัฒนาองค์ความรู้  

เชิงลึกด้าน Digital technology ท่ีหลากหลาย

และสามารถนำไปสร้างนวัตกรรมได้ 

2. การบ่มเพาะภายในเพ่ือส่งเสริมให้เกิด

นวัตกรรมทางดิจิทัล

มหาวิทยาลัยมี New business model ใหม่ด้าน 

Digital technology ท่ีเกิดจากบุคลากรภายใน

รวมท้ังนักศึกษา 

3. การประสานกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือสร้าง

นวัตกรรมด้านดิจิทัล

เกิดนวัตกรรมด้าน Digital technology ท่ีมา

จากความต้องการของภาครัฐ สังคม และ

ภาคเอกชน ท่ีมีการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

4. การพัฒนาระบบการทำงานและการเรียนรู้

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

มีการพัฒนาระบบงานและกระบวนการทำงาน

ใหม่ โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิยาลัยดิจิทัล
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แผนงาน/โครงการ 

กลยุทธ์ท่ี 1 การพัฒนาและวิจัยเชิงลึกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. ยกระดับสำนักเทคโนโลยี

สารสนเทศให้เป็น ICT 

Research center

จำนวนผลงานวิจัย/

สิ่งประดิษฐ์/

นวัตกรรมด้าน

Digital technology 

(เรื่อง) 

3 5 7 10 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนา

มหาวิทยาลัย

ดิจิทัล

กลยุทธ์ท่ี 2 การบ่มเพาะภายในเพ่ือส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางดิจิทัล
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. การบ่มเพาะภายใน เพื่อให้เกิด

Internal Startup จากนักวิจัย

บุคลากร และนักศึกษา

จำนวน Startup 

ที่เกิดขึ้นใหม่ใน

แต่ละปี (ราย)

8 10 15 20 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนา

มหาวิทยาลัย

ดิจิทัล

กลยุทธ์ท่ี 3 การประสานกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือสร้างนวัตกรรมด้านดิจิทัล
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. สร้างความร่วมมือกับภาครัฐและ

เอกชนในการพัฒนานวัตกรรม

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Partnership in Social & 

business ICT solutions)

จำนวนโครงการ ICT 

solutions ที่มีความ

ร่วมมือระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับ

หน่วยงานภายนอก

15 20 25 30 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนา

มหาวิทยาลัย

ดิจิทัล
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กลยุทธ์ท่ี 4 การพัฒนาระบบการทำงานและการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. พัฒนาระบบงานแบบไร้กระดาษ

ในกระบวนการทำงานทางธุรการ

การเรียนการสอน

จำนวนงานสะสมที่

ได้รับการพัฒนาใหม่

หรือปรับปรุง (Digital 

Workflow)

3 10 15 25 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนา

มหาวิทยาลัย

ดิจิทัล

2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการ เช่น ระบบบัญชี

ระบบการเงิน ระบบการพัสดุ

ระบบบุคลากร และระบบการจัด

การศึกษา ที่เชื่อมโยงระบบ

ข้อมูลถึงกันและใช้งานร่วมกันได้

ทั้งหมด

จำนวนระบบที่ได้รับ

การพัฒนาสะสม

2 3 4 5 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนา

มหาวิทยาลัย

ดิจิทัล

3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

เพื่อวางแผนการตลาด เช่น การ

เรียนรู้ตลอดชีวิต การรับเข้า

นักศึกษาและบุคลากร ศิษย์เก่า

สัมพันธ์ เป็นต้น

จำนวนระบบ

Business 

Intelligence เพื่อ

สนับสนุนการวางแผน

และการบริหาร

จัดการ

4 6 8 10 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนา

มหาวิทยาลัย

ดิจิทัล

ร้อยละของนักศึกษา

ใหม่นอกภูมิภาค

เพิ่มขึ้น เทียบกับปี

2561

2 3 4 5 ใหม่

ร้อยละของผู้เรียนใน

ระบบเรียนรู้ตลอด

ชีวิตเพิ่มขึ้น

5 10 15 20 ใหม่

4. พัฒนาหลักสูตรออนไลน์เพื่อ

ตอบสนองการเรียนรู้ทุกช่วงวัย

จำนวนรายวิชาหรือ

หลักสูตรออนไลน์

2 3 4 5 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนา

มหาวิทยาลัย

ดิจิทัล
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แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ท่ี 1 การพัฒนาและวิจัยเชิงลึกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  

(Key Result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. ยกระดับสำนักเทคโนโลยี

สารสนเทศให้เป็น ICT 

Research center 

 

จำนวนผลงานวิจัย/

สิ่งประดิษฐ์/

นวัตกรรมด้าน 

Digital technology 

(เรื่อง)  

 

3 5 7 10 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนา

มหาวิทยาลัย

ดิจิทัล 

กลยุทธ์ท่ี 2 การบ่มเพาะภายในเพ่ือส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางดิจิทัล
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. การบ่มเพาะภายใน เพื่อให้เกิด

Internal Startup จากนักวิจัย

บุคลากร และนักศึกษา

จำนวน Startup 

ที่เกิดขึ้นใหม่ใน

แต่ละปี (ราย)

8 10 15 20 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนา

มหาวิทยาลัย

ดิจิทัล

กลยุทธ์ท่ี 3 การประสานกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือสร้างนวัตกรรมด้านดิจิทัล
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. สร้างความร่วมมือกับภาครัฐและ

เอกชนในการพัฒนานวัตกรรม

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Partnership in Social & 

business ICT solutions)

จำนวนโครงการ ICT 

solutions ที่มีความ

ร่วมมือระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับ

หน่วยงานภายนอก

15 20 25 30 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนา

มหาวิทยาลัย

ดิจิทัล

แผนยทุธศาสตรก์ารบรหิาร มหาวทิยาลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566 หนา้ 100

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ท่ี 1 การพัฒนาและวิจัยเชิงลึกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. ยกระดับสำนักเทคโนโลยี

สารสนเทศให้เป็น ICT 

Research center

จำนวนผลงานวิจัย/

สิ่งประดิษฐ์/

นวัตกรรมด้าน

Digital technology 

(เรื่อง) 

3 5 7 10 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนา

มหาวิทยาลัย

ดิจิทัล

กลยุทธ์ท่ี 2 การบ่มเพาะภายในเพ่ือส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางดิจิทัล 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. การบ่มเพาะภายใน เพื่อให้เกิด

Internal Startup จากนักวิจัย

บุคลากร และนักศึกษา

จำนวน Startup 

ที่เกิดขึ้นใหม่ใน

แต่ละปี (ราย)

8 10 15 20 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนา

มหาวิทยาลัย

ดิจิทัล

กลยุทธ์ท่ี 3 การประสานกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือสร้างนวัตกรรมด้านดิจิทัล
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. สร้างความร่วมมือกับภาครัฐและ

เอกชนในการพัฒนานวัตกรรม

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Partnership in Social & 

business ICT solutions)

จำนวนโครงการ ICT 

solutions ที่มีความ

ร่วมมือระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับ

หน่วยงานภายนอก

15 20 25 30 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนา

มหาวิทยาลัย

ดิจิทัล

แผนยทุธศาสตรก์ารบรหิาร มหาวทิยาลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566 หนา้ 100

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ท่ี 1 การพัฒนาและวิจัยเชิงลึกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. ยกระดับสำนักเทคโนโลยี

สารสนเทศให้เป็น ICT 

Research center

จำนวนผลงานวิจัย/

สิ่งประดิษฐ์/

นวัตกรรมด้าน

Digital technology 

(เรื่อง) 

3 5 7 10 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนา

มหาวิทยาลัย

ดิจิทัล

กลยุทธ์ท่ี 2 การบ่มเพาะภายในเพ่ือส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางดิจิทัล
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  

(Key Result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. การบ่มเพาะภายใน เพื่อให้เกิด 

Internal Startup จากนักวิจัย 

บุคลากร และนักศึกษา 

 

จำนวน Startup  

ที่เกิดขึ้นใหม่ใน 

แต่ละปี (ราย) 

8 

 

10 

 

15 

 

20 

 

ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนา

มหาวิทยาลัย

ดิจิทัล 

กลยุทธ์ท่ี 3 การประสานกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือสร้างนวัตกรรมด้านดิจิทัล
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. สร้างความร่วมมือกับภาครัฐและ

เอกชนในการพัฒนานวัตกรรม

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Partnership in Social & 

business ICT solutions)

จำนวนโครงการ ICT 

solutions ที่มีความ

ร่วมมือระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับ

หน่วยงานภายนอก

15 20 25 30 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนา

มหาวิทยาลัย

ดิจิทัล

แผนยทุธศาสตรก์ารบรหิาร มหาวทิยาลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566 หนา้ 100

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ท่ี 1 การพัฒนาและวิจัยเชิงลึกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. ยกระดับสำนักเทคโนโลยี

สารสนเทศให้เป็น ICT 

Research center

จำนวนผลงานวิจัย/

สิ่งประดิษฐ์/

นวัตกรรมด้าน

Digital technology 

(เรื่อง) 

3 5 7 10 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนา

มหาวิทยาลัย

ดิจิทัล

กลยุทธ์ท่ี 2 การบ่มเพาะภายในเพ่ือส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางดิจิทัล
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. การบ่มเพาะภายใน เพื่อให้เกิด

Internal Startup จากนักวิจัย

บุคลากร และนักศึกษา

จำนวน Startup 

ที่เกิดขึ้นใหม่ใน

แต่ละปี (ราย)

8 10 15 20 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนา

มหาวิทยาลัย

ดิจิทัล

 

กลยุทธ์ท่ี 3 การประสานกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือสร้างนวัตกรรมด้านดิจิทัล 
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566

1. สร้างความร่วมมือกับภาครัฐและ

เอกชนในการพัฒนานวัตกรรม

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Partnership in Social & 

business ICT solutions)

จำนวนโครงการ ICT 

solutions ที่มีความ

ร่วมมือระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับ

หน่วยงานภายนอก

15 20 25 30 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนา

มหาวิทยาลัย

ดิจิทัล

แผนยทุธศาสตรก์ารบรหิาร มหาวทิยาลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566 หนา้ 100

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ท่ี 1 การพัฒนาและวิจัยเชิงลึกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. ยกระดับสำนักเทคโนโลยี

สารสนเทศให้เป็น ICT 

Research center

จำนวนผลงานวิจัย/

สิ่งประดิษฐ์/

นวัตกรรมด้าน

Digital technology 

(เรื่อง) 

3 5 7 10 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนา

มหาวิทยาลัย

ดิจิทัล

กลยุทธ์ท่ี 2 การบ่มเพาะภายในเพ่ือส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางดิจิทัล
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. การบ่มเพาะภายใน เพื่อให้เกิด

Internal Startup จากนักวิจัย

บุคลากร และนักศึกษา

จำนวน Startup 

ที่เกิดขึ้นใหม่ใน

แต่ละปี (ราย)

8 10 15 20 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนา

มหาวิทยาลัย

ดิจิทัล

กลยุทธ์ท่ี 3 การประสานกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือสร้างนวัตกรรมด้านดิจิทัล 
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  

(Key Result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. สร้างความร่วมมือกับภาครัฐและ

เอกชนในการพัฒนานวัตกรรม

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Partnership in Social & 

business ICT solutions) 

จำนวนโครงการ ICT 

solutions ที่มีความ

ร่วมมือระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับ

หน่วยงานภายนอก 

15 20 25 30 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนา

มหาวิทยาลัย

ดิจิทัล 

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2566100



แผนยทุธศาสตรก์ารบรหิาร มหาวทิยาลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566 หนา้ 101

กลยุทธ์ท่ี 4 การพัฒนาระบบการทำงานและการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. พัฒนาระบบงานแบบไร้กระดาษ

ในกระบวนการทำงานทางธุรการ

การเรียนการสอน

จำนวนงานสะสมที่

ได้รับการพัฒนาใหม่

หรือปรับปรุง (Digital 

Workflow)

3 10 15 25 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนา

มหาวิทยาลัย

ดิจิทัล

2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการ เช่น ระบบบัญชี

ระบบการเงิน ระบบการพัสดุ

ระบบบุคลากร และระบบการจัด

การศึกษา ที่เชื่อมโยงระบบ

ข้อมูลถึงกันและใช้งานร่วมกันได้

ทั้งหมด

จำนวนระบบที่ได้รับ

การพัฒนาสะสม

2 3 4 5 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนา

มหาวิทยาลัย

ดิจิทัล

3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

เพื่อวางแผนการตลาด เช่น การ

เรียนรู้ตลอดชีวิต การรับเข้า

นักศึกษาและบุคลากร ศิษย์เก่า

สัมพันธ์ เป็นต้น

จำนวนระบบ

Business 

Intelligence เพื่อ

สนับสนุนการวางแผน

และการบริหาร

จัดการ

4 6 8 10 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนา

มหาวิทยาลัย

ดิจิทัล

ร้อยละของนักศึกษา

ใหม่นอกภูมิภาค

เพิ่มขึ้น เทียบกับปี

2561

2 3 4 5 ใหม่

ร้อยละของผู้เรียนใน

ระบบเรียนรู้ตลอด

ชีวิตเพิ่มขึ้น

5 10 15 20 ใหม่

4. พัฒนาหลักสูตรออนไลน์เพื่อ

ตอบสนองการเรียนรู้ทุกช่วงวัย

จำนวนรายวิชาหรือ

หลักสูตรออนไลน์

2 3 4 5 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนา

มหาวิทยาลัย

ดิจิทัล

แผนยทุธศาสตรก์ารบรหิาร มหาวทิยาลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566 หนา้ 101

กลยุทธ์ท่ี 4 การพัฒนาระบบการทำงานและการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์ 

(Key Result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. พัฒนาระบบงานแบบไร้กระดาษ

ในกระบวนการทำงานทางธุรการ 

การเรียนการสอน

จำนวนงานสะสมที่

ได้รับการพัฒนาใหม่

หรือปรับปรุง (Digital 

Workflow) 

3 10 15 25 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนา

มหาวิทยาลัย

ดิจิทัล 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการ เช่น ระบบบัญชี 

ระบบการเงิน ระบบการพัสดุ 

ระบบบุคลากร และระบบการจัด

การศึกษา ที่เชื่อมโยงระบบ

ข้อมูลถึงกันและใช้งานร่วมกันได้

ทั้งหมด 

จำนวนระบบที่ได้รับ

การพัฒนาสะสม 

2 3 4 5 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนา

มหาวิทยาลัย

ดิจิทัล 

3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

เพื่อวางแผนการตลาด เช่น การ

เรียนรู้ตลอดชีวิต การรับเข้า

นักศึกษาและบุคลากร ศิษย์เก่า

สัมพันธ์ เป็นต้น 

จำนวนระบบ 

Business 

Intelligence เพื่อ

สนับสนุนการวางแผน

และการบริหาร

จัดการ 

4 6 8 10 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนา

มหาวิทยาลัย

ดิจิทัล 

ร้อยละของนักศึกษา

ใหม่นอกภูมิภาค 

เพิ่มขึ้น เทียบกับปี 

2561 

2 3 4 5 ใหม่ 

ร้อยละของผู้เรียนใน

ระบบเรียนรู้ตลอด

ชีวิตเพิ่มขึ้น 

5 10 15 20 ใหม่ 

4. พัฒนาหลักสูตรออนไลน์เพื่อ

ตอบสนองการเรียนรู้ทุกช่วงวัย

จำนวนรายวิชาหรือ

หลักสูตรออนไลน์ 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนา

มหาวิทยาลัย

ดิจิทัล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 9 การนำมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ (Internationalization) 

การนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นนานาชาติเป็นส่ิงท่ีจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถ

พัฒนาท้ังด้านการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการ ให้มีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด รวมท้ังจะ

ช่วยให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นท่ีรู้จักในสังคมนานาชาติซ่ึงจะส่งผลดีต่อการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย  

(World University Ranking) การวางแผนการสร้างความร่วมมือกับนานาชาติจะแบ่งออกเป็น 3 ด้าน 

(Triagpartnership scheme) คือ 1) การจับมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศ (Local connection) เพ่ือทำ

โครงการร่วมกันในการสร้างความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ 2) การสร้างความร่วมมือกับสถาบันใน

ภูมิภาคอาเซียน (Regional networking) 3) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ใน World ranking 400 อันดับ

แรกของโลก โดยมีกลยุทธ์ ดังน้ี  

กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ เพื่อยกระดับ

ด้านการศึกษา วิจัย และบริการ (International networking) 

กลยุทธ์ท่ี 2 การดำเนินการเพ่ือการจัดอันดับ World University Ranking ท่ีสูงข้ึน 

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกันกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

ท้ังด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงการร่วมสร้างนวัตกรรม  

กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความเป็นนานาชาติท้ังด้านอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และสภาพแวดล้อม 

(International environment) 

เป้าประสงค์ 

1) สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยท้ังในและต่างประเทศ (World Class)

2) พัฒนาความเป็นนานาชาติ (Internationalization)

กลยุทธ์/เป้าหมาย 

กลยุทธ์(Strategies) เป้าหมาย (Goals) 

1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันใน

ต่างประเทศเพ่ือยกระดับด้านการศึกษา วิจัย

และบริการ (International networking)

มีเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติ

สำหรับพันธกิจทุกด้านของมหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือการจัดอันดับ World University

Ranking ท่ีสูงข้ึน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถูกจัดเป็น 1 ใน 600 

ของมหาวิทยาลัยระดับโลกในปี 2025 
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กลยุทธ์(Strategies) เป้าหมาย (Goals) 

3. สร้างความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกับ

ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ท้ังด้านการเรียน

การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึง

การร่วมสร้างนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการของ

ภูมิภาคอาเซียน 

4. สร้างความเป็นนานาชาติท้ังด้านบุคลากร

นักศึกษา และสภาพแวดล้อม (International

environment) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีบรรยากาศของความ

เป็นนานาชาติ 

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ 

ผู้รับผิดชอบร่วม : รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

แผนงาน/โครงการ 

กลยุทธ์ท่ี 1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศเพ่ือยกระดับด้านการศึกษา วิจัย

และบริการ (International networking) 
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. สร้างความร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับ 1 

ใน 400 ของโลกเพื่อยกระดับ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(Strategic MOU)

จำนวนกิจกรรม/

โครงการที่ดำเนินการ

ตาม MOU กับ

มหาวิทยาลัยที่อยู่ใน

อันดับ 1 ใน 400 

ของโลก

40 45 50 55 ใหม่ - รองอธิการบดีฝ่าย

การต่างประเทศ

- รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัยและบริการ

วิชาการ
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กลยุทธ์(Strategies) เป้าหมาย (Goals)

3. สร้างความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกับ

ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ท้ังด้านการเรียน

การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึง

การร่วมสร้างนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการของ

ภูมิภาคอาเซียน

4. สร้างความเป็นนานาชาติท้ังด้านบุคลากร

นักศึกษา และสภาพแวดล้อม (International

environment)

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีบรรยากาศของความ

เป็นนานาชาติ

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ

ผู้รับผิดชอบร่วม : รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ท่ี 1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศเพ่ือยกระดับด้านการศึกษา วิจัย

และบริการ (International networking)
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์ 

(Key Result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. สร้างความร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับ 1 

ใน 400 ของโลกเพื่อยกระดับ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(Strategic MOU) 

จำนวนกิจกรรม/

โครงการที่ดำเนินการ

ตาม MOU กับ

มหาวิทยาลัยที่อยู่ใน

อันดับ 1 ใน 400 

ของโลก 

40 45 50 55 ใหม่ - รองอธิการบดีฝ่าย

การต่างประเทศ 

- รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 
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กลยุทธ์ท่ี 2 การดำเนินการเพ่ือการจัดอันดับ World University Ranking ท่ีสูงข้ึน 
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. เพิ่มคะแนนการสำรวจ

(Survey data) ของสถาบัน

จัดอันดับ

ผลการจัดอันดับของ

มข. โดยการจัดอันดับ

ของ THE หรือ QS 

Ranking หรือ

Academic Ranking 

อื่นๆ

อันดับ 6 

ของ

ประเทศ

165 ของ

เอเชีย

และ 800-

1,000 

ของโลก

อันดับ 5 

ของ

ประเทศ

165 ของ

เอเชีย

และ 800-

1,000 

ของโลก

อันดับ 5 

ของ

ประเทศ

160 ของ

เอเชีย

และ 800-

1,000 

ของโลก

อันดับ 4

ของ

ประเทศ

155 ของ

เอเชีย

และ 800-

1,000 

ของโลก

สภาฯ

ข้อ 6

-รองอธิการบดี

ฝ่ายการศึกษา

-รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ

-รองอธิการบดี

ฝ่ายการ

ต่างประเทศ

2. เพิ่มศักยภาพของ

มหาวิทยาลัยโดยการ

ยกระดับงานวิจัยที่มีความ

ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

ระดับโลก เพื่อยกระดับการ

อ้างอิง (Citation)

จำนวนสาขาวิชาของ

มข. ได้รับการจัด

อันดับ โดยการจัด

อันดับของ THE หรือ

QS Ranking หรือ

Academic Ranking 

อื่นๆ

1 2 3 4 สภาฯ

ข้อ 7

-รองอธิการบดี

ฝ่ายการศึกษา

-รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ

-รองอธิการบดี

ฝ่ายการ

ต่างประเทศ

กลยุทธ์ท่ี 3 สร้างความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกันกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ท้ังด้านการเรียนการ

สอน การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงการร่วมสร้างนวัตกรรม
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. สร้างความร่วมมือและการ

พัฒนาร่วมกันกับภูมิภาค

อาเซียนและมหาวิทยาลัยใน

ต่างประเทศ โดยเน้น

มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับโลก

และมหาวิทยาลัยใน

ประเทศใกล้เคียง

ร้อยละของจำนวน

นักศึกษาต่างชาติแบบ

Degree (Full-time) 

ทั้งระดับ ป.ตรี และ

ระดับบัณฑิตศึกษา

ที่เพิ่มขึ้น จากปี 2561 

(E)

10 15 20 25 สภาฯ

ข้อ 5

-รองอธิการบดี

ฝ่ายการ

ต่างประเทศ

-รองอธิการบดี

ฝ่ายการศึกษา
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กลยุทธ์ท่ี 2 การดำเนินการเพ่ือการจัดอันดับ World University Ranking ท่ีสูงข้ึน 
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  

(Key Result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. เพิ่มคะแนนการสำรวจ

(Survey data) ของสถาบัน

จัดอันดับ 

ผลการจัดอันดับของ 

มข. โดยการจัดอันดับ

ของ THE หรือ QS 

Ranking หรือ 

Academic Ranking 

อื่นๆ 

อันดับ 6 

ของ

ประเทศ 

165 ของ

เอเชีย 

และ 800-

1,000 

ของโลก  

 

อันดับ 5 

ของ

ประเทศ 

165 ของ

เอเชีย 

และ 800-

1,000 

ของโลก  

อันดับ 5 

ของ

ประเทศ 

160 ของ

เอเชีย 

และ 800-

1,000 

ของโลก  

อันดับ 4

ของ

ประเทศ 

155 ของ

เอเชีย 

และ 800-

1,000 

ของโลก 

สภาฯ 

ข้อ 6 

-รองอธิการบดี

ฝ่ายการศึกษา 

-รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

-รองอธิการบดี

ฝ่ายการ

ต่างประเทศ 

2. เพิ่มศักยภาพของ

มหาวิทยาลัยโดยการ

ยกระดับงานวิจัยที่มีความ

ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

ระดับโลก เพื่อยกระดับการ

อ้างอิง (Citation) 

จำนวนสาขาวิชาของ 

มข. ได้รับการจัด

อันดับ โดยการจัด

อันดับของ THE หรือ

QS Ranking หรือ 

Academic Ranking 

อื่นๆ 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

สภาฯ 

 ข้อ 7 

-รองอธิการบดี

ฝ่ายการศึกษา 

-รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

-รองอธิการบดี

ฝ่ายการ

ต่างประเทศ 

กลยุทธ์ท่ี 3 สร้างความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกันกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ท้ังด้านการเรียนการ

สอน การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงการร่วมสร้างนวัตกรรม
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. สร้างความร่วมมือและการ

พัฒนาร่วมกันกับภูมิภาค

อาเซียนและมหาวิทยาลัยใน

ต่างประเทศ โดยเน้น

มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับโลก

และมหาวิทยาลัยใน

ประเทศใกล้เคียง

ร้อยละของจำนวน

นักศึกษาต่างชาติแบบ

Degree (Full-time) 

ทั้งระดับ ป.ตรี และ

ระดับบัณฑิตศึกษา

ที่เพิ่มขึ้น จากปี 2561 

(E)

10 15 20 25 สภาฯ

ข้อ 5

-รองอธิการบดี

ฝ่ายการ

ต่างประเทศ

-รองอธิการบดี

ฝ่ายการศึกษา
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กลยุทธ์ท่ี 2 การดำเนินการเพ่ือการจัดอันดับ World University Ranking ท่ีสูงข้ึน
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. เพิ่มคะแนนการสำรวจ

(Survey data) ของสถาบัน

จัดอันดับ

ผลการจัดอันดับของ

มข. โดยการจัดอันดับ

ของ THE หรือ QS 

Ranking หรือ

Academic Ranking 

อื่นๆ

อันดับ 6 

ของ

ประเทศ

165 ของ

เอเชีย

และ 800-

1,000 

ของโลก

อันดับ 5 

ของ

ประเทศ

165 ของ

เอเชีย

และ 800-

1,000 

ของโลก

อันดับ 5 

ของ

ประเทศ

160 ของ

เอเชีย

และ 800-

1,000 

ของโลก

อันดับ 4

ของ

ประเทศ

155 ของ

เอเชีย

และ 800-

1,000 

ของโลก

สภาฯ

ข้อ 6

-รองอธิการบดี

ฝ่ายการศึกษา

-รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ

-รองอธิการบดี

ฝ่ายการ

ต่างประเทศ

2. เพิ่มศักยภาพของ

มหาวิทยาลัยโดยการ

ยกระดับงานวิจัยที่มีความ

ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

ระดับโลก เพื่อยกระดับการ

อ้างอิง (Citation)

จำนวนสาขาวิชาของ

มข. ได้รับการจัด

อันดับ โดยการจัด

อันดับของ THE หรือ

QS Ranking หรือ

Academic Ranking 

อื่นๆ

1 2 3 4 สภาฯ

ข้อ 7

-รองอธิการบดี

ฝ่ายการศึกษา

-รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ

-รองอธิการบดี

ฝ่ายการ

ต่างประเทศ

 

กลยุทธ์ท่ี 3 สร้างความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกันกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ท้ังด้านการเรียนการ

สอน การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงการร่วมสร้างนวัตกรรม 
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. สร้างความร่วมมือและการ

พัฒนาร่วมกันกับภูมิภาค

อาเซียนและมหาวิทยาลัยใน

ต่างประเทศ โดยเน้น

มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับโลก

และมหาวิทยาลัยใน

ประเทศใกล้เคียง

ร้อยละของจำนวน

นักศึกษาต่างชาติแบบ

Degree (Full-time) 

ทั้งระดับ ป.ตรี และ

ระดับบัณฑิตศึกษา

ที่เพิ่มขึ้น จากปี 2561 

(E)

10 15 20 25 สภาฯ

ข้อ 5

-รองอธิการบดี

ฝ่ายการ

ต่างประเทศ

-รองอธิการบดี

ฝ่ายการศึกษา
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กลยุทธ์ท่ี 2 การดำเนินการเพ่ือการจัดอันดับ World University Ranking ท่ีสูงข้ึน
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. เพิ่มคะแนนการสำรวจ

(Survey data) ของสถาบัน

จัดอันดับ

ผลการจัดอันดับของ

มข. โดยการจัดอันดับ

ของ THE หรือ QS 

Ranking หรือ

Academic Ranking 

อื่นๆ

อันดับ 6 

ของ

ประเทศ

165 ของ

เอเชีย

และ 800-

1,000 

ของโลก

อันดับ 5 

ของ

ประเทศ

165 ของ

เอเชีย

และ 800-

1,000 

ของโลก

อันดับ 5 

ของ

ประเทศ

160 ของ

เอเชีย

และ 800-

1,000 

ของโลก

อันดับ 4

ของ

ประเทศ

155 ของ

เอเชีย

และ 800-

1,000 

ของโลก

สภาฯ

ข้อ 6

-รองอธิการบดี

ฝ่ายการศึกษา

-รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ

-รองอธิการบดี

ฝ่ายการ

ต่างประเทศ

2. เพิ่มศักยภาพของ

มหาวิทยาลัยโดยการ

ยกระดับงานวิจัยที่มีความ

ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

ระดับโลก เพื่อยกระดับการ

อ้างอิง (Citation)

จำนวนสาขาวิชาของ

มข. ได้รับการจัด

อันดับ โดยการจัด

อันดับของ THE หรือ

QS Ranking หรือ

Academic Ranking 

อื่นๆ

1 2 3 4 สภาฯ

ข้อ 7

-รองอธิการบดี

ฝ่ายการศึกษา

-รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ

-รองอธิการบดี

ฝ่ายการ

ต่างประเทศ

กลยุทธ์ท่ี 3 สร้างความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกันกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ท้ังด้านการเรียนการ

สอน การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงการร่วมสร้างนวัตกรรม 
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์  

(Key Result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. สร้างความร่วมมือและการ

พัฒนาร่วมกันกับภูมิภาค

อาเซียนและมหาวิทยาลัยใน

ต่างประเทศ โดยเน้น

มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับโลก 

และมหาวิทยาลัยใน

ประเทศใกล้เคียง 

ร้อยละของจำนวน

นักศึกษาต่างชาติแบบ 

Degree (Full-time) 

ทั้งระดับ ป.ตรี และ

ระดับบัณฑิตศึกษา     

ที่เพิ่มขึ้น จากปี 2561 

(E) 

10 15 20 25 สภาฯ 

ข้อ 5 

-รองอธิการบดี

ฝ่ายการ

ต่างประเทศ  

-รองอธิการบดี

ฝ่ายการศึกษา 
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กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความเป็นนานาชาติท้ังด้านบุคลากร นักศึกษา และสภาพแวดล้อม (Environment) 
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย(Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. สนับสนุนทุนการแลกเปลี่ยน

นักศึกษา ทั้งส่วนที่ออกไป

ศึกษาต่อ และส่วนที่เข้ามา

ศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(Outbound & Inbound 

exchange fund)

ร้อยละของจำนวน

นักศึกษาต่างชาติแบบ

Degree (Full-time) 

ทั้งระดับ ป.ตรี และ

ระดับบัณฑิตศึกษา

ที่เพิ่มขึ้น จากปี 2561

(E)

10 15 20 25 สภาฯ

ข้อ 5

-รองอธิการบดี

ฝ่ายการ

ต่างประเทศ

-รองอธิการบดี

ฝ่ายการศึกษา
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กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความเป็นนานาชาติท้ังด้านบุคลากร นักศึกษา และสภาพแวดล้อม (Environment) 
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์ 

(Key Result) 

ค่าเป้าหมาย(Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. สนับสนุนทุนการแลกเปลี่ยน

นักศึกษา ทั้งส่วนที่ออกไป

ศึกษาต่อ และส่วนที่เข้ามา

ศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(Outbound & Inbound 

exchange fund) 

ร้อยละของจำนวน

นักศึกษาต่างชาติแบบ

Degree (Full-time)

ทั้งระดับ ป.ตรี และ

ระดับบัณฑิตศึกษา 

ที่เพิ่มขึ้น จากปี 2561 

(E) 

10 15 20 25 สภาฯ  

ข้อ 5 

-รองอธิการบดี

ฝ่ายการ

ต่างประเทศ  

-รองอธิการบดี

ฝ่ายการศึกษา 
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เสาหลักท่ี 3 Spiritual : ด้านการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ดำเนินการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1) ยึดม่ันในคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม ด้วยหลักการและวิธีการ เปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรม

- บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล และสร้างสันติสุข (Good Governance and Peace)

2) ประสานและร่วมสร้างความก้าวหน้าและย่ังยืน

- เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจ (Collaboration/Coordination)

3) ค่านิยมพร้อมอุทิศตนเพ่ือสังคม

- ปลูกฝังแนวคิดการอุทิศเพ่ือชุมชนและสังคม (Mindset of Social Devotion)

ประกอบด้วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 10 การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 11 เสริมสร้างความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา (Collaboration/Coordination Projects) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 10 การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัยสามารถออกข้อบังคับและ

ระเบียบ เพ่ือประสิทธิภาพของการทำงาน ขณะเดียวกันการวางระบบบริหารจัดการท่ียึดม่ันในคุณธรรม 

ศีลธรรม และจริยธรรม ด้วยหลักการและวิธีการท่ีเปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรม โดยการบริหารด้วยหลัก

ธรรมาภิบาล จะทำให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันท่ีสังคมให้การยอมรับและเช่ือถือ และก่อให้เกิดสันติสุข

ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการดังน้ี  

กลยุทธ์ท่ี 1 วางระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้เกิดท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย

(Good Governance for all Units) โดยยึดหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) คือ หลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ซ่ึงต้องถ่ายทอดและ

นำไปใช้กับทุกหน่วยงาน ผ่านการเซ็นคำรับรองปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ศูนย์ สถาบัน สำนัก และ

ติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง 

เป้าประสงค์ 

1. บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล และสร้างสันติสุข (Good Governance and Peace)

แนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์และการบริหารการเปล่ียนแปลง 

- ด้านบุคลากร ส่งเสริมค่านิยมด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบให้กับบุคลากรทุกระดับ

- ด้านโครงสร้างหน่วยงานและการบริหารจัดการ ถ่ายทอดตัวช้ีวัดด้านธรรมาภิบาลโดยใช้

หลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 

Transparency Assessment: ITA) ลงสู่หน่วยงาน และมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง 

- ด้านส่ิงสนับสนุน ส่งเสริมค่านิยม 10 ประการ ด้านธรรมาภิบาล

กลยุทธ์/เป้าหมาย 

กลยุทธ์ (Strategies) เป้าหมาย (Goals) 

1. วางระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

ให้เกิดท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย (Good Governance

for all Units)

เป็นมหาวิทยาลัยท่ีเปิดเผย โปร่งใส 

และเป็นธรรม  

ผู้รับผิดชอบหลัก : อธิการบดี 

ผู้รับผิดชอบร่วม : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
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แผนงาน/โครงการ 

กลยุทธ์ท่ี 1 วางระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้เกิดท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย

(Good Governance for all Units) 
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย(Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. การดำเนินการด้วยตนเอง

และการเป็นตัวอย่างในการนำ

หลักการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐมาใช้ใน

การบริหารงานของอธิการบดี

ผลการประเมิน

คุณลักษณะของ

อธิการบดี

(มีความโปร่งใส พร้อม

รับการตรวจสอบ) (S)

4.05 4.10 4.15 4.20 สภาฯ

ข้อ 21

- อธิการบดี

- รองอธิการบดี

ฝ่ายบริหาร

2. นำหลักการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสใน

การดำเนินการของหน่วยงาน

ภาครัฐมาใช้ในการบริหารงาน

ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย

ผลการประเมิน

คุณธรรมและความ

โปร่งใสในการ

ดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ : 

ITA โดยสำนักงาน

ป.ป.ช. (S) 

(ร้อยละ)

82 84 86 88 สภาฯ

ข้อ 22

- อธิการบดี

- รองอธิการบดี

ฝ่ายบริหาร
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แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ท่ี 1 วางระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้เกิดท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย

(Good Governance for all Units)
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์ 

(Key Result) 

ค่าเป้าหมาย(Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. การดำเนินการด้วยตนเอง

และการเป็นตัวอย่างในการนำ

หลักการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐมาใช้ใน

การบริหารงานของอธิการบดี 

ผลการประเมิน

คุณลักษณะของ

อธิการบดี 

(มีความโปร่งใส พร้อม

รับการตรวจสอบ) (S) 

4.05 4.10 4.15 4.20 สภาฯ 

ข้อ 21 

- อธิการบดี 

- รองอธิการบดี

ฝ่ายบริหาร 

2. นำหลักการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสใน

การดำเนินการของหน่วยงาน

ภาครัฐมาใช้ในการบริหารงาน

ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 

ผลการประเมิน

คุณธรรมและความ

โปร่งใสในการ

ดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ : 

ITA โดยสำนักงาน 

ป.ป.ช. (S) 

(ร้อยละ) 

82 84 86 88 สภาฯ 

ข้อ 22 

- อธิการบดี 

- รองอธิการบดี

ฝ่ายบริหาร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 11 เสริมสร้างความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา 

 (Collaboration/Coordination Projects) 

ยุทธศาสตร์น้ีมุ่งตอกย้ำความสำคัญของการร่วมแรงร่วมใจของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปลูกฝังและยกระดับจิตสำนึกในการมุ่งประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นท่ีต้ัง (KKU First) โดยการจัดทำ

โครงการขนาดใหญ่ (Flag ship projects) ซ่ึงต้องอาศัยความร่วมมือคณะและส่วนงานท่ีจะทำงานเพ่ือ

สร้างความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย และก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันท้ังด้านการจัดการศึกษา การทำงาน

วิจัย และการบริการวิชาการ และเป็นสถานท่ีฝึกงานของนักศึกษาแต่ละคณะ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1) โครงการศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ (Medical hub) เป็นโครงการหลักสำหรับคณะในกลุ่ม

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิค

การแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ นอกจากน้ี ยังสามารถ

เป็นท่ีให้คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเคมีและคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มาร่วมพัฒนา

นวัตกรรมทางการแพทย์และการดูแลผู้สูงอายุได้อีกด้วย 2) โครงการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart farming)

เป็นโครงการหลักสำหรับกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของท้ังคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมเกษตร และวิศวกรรมไฟฟ้า และคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 3) โครงการ

ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และชุมชนสัมพันธ์ เป็นโครงการหลักสำหรับทุกคณะในกลุ่ม

สังคมศาสตร์ท่ีจะมาใช้ประโยชน์เพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative economy)

และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

โครงการท่ี 1 ศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ (Medical hub) เป็นโครงการหลักสำหรับ

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพ่ือสร้างศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ท่ีมีขนาดใหญ่ และทันสมัยท่ีสุดใน

เอเชีย เน้นการใช้ประโยชน์เพ่ือการบริการ การวิจัย การจัดการศึกษา ของคณะในศูนย์วิทยาศาสตร์

สุขภาพทุกคณะ นอกจากน้ียังสามารถร่วมกับคณะอ่ืนๆ นอกศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพ่ือการพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์

(Innovation healthcare center) และร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาด้าน

อาหารปลอดภัยและอาหารสุขภาพสำหรับโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้อีกด้วย

แผนยทุธศาสตรก์ารบรหิาร มหาวทิยาลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566 หนา้ 109 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 11 เสริมสร้างความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา

(Collaboration/Coordination Projects)

ยุทธศาสตร์น้ีมุ่งตอกย้ำความสำคัญของการร่วมแรงร่วมใจของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปลูกฝังและยกระดับจิตสำนึกในการมุ่งประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นท่ีต้ัง (KKU First) โดยการจัดทำ

โครงการขนาดใหญ่ (Flag ship projects) ซ่ึงต้องอาศัยความร่วมมือคณะและส่วนงานท่ีจะทำงานเพ่ือ

สร้างความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย และก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันท้ังด้านการจัดการศึกษา การทำงาน

วิจัย และการบริการวิชาการ และเป็นสถานท่ีฝึกงานของนักศึกษาแต่ละคณะ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

1) โครงการศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ (Medical hub) เป็นโครงการหลักสำหรับคณะในกลุ่ม

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิค

การแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ นอกจากน้ี ยังสามารถ

เป็นท่ีให้คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเคมีและคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มาร่วมพัฒนา

นวัตกรรมทางการแพทย์และการดูแลผู้สูงอายุได้อีกด้วย 2) โครงการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart farming) 

เป็นโครงการหลักสำหรับกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของท้ังคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิศวกรรมเกษตร และวิศวกรรมไฟฟ้า และคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 3) โครงการ

ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และชุมชนสัมพันธ์ เป็นโครงการหลักสำหรับทุกคณะในกลุ่ม

สังคมศาสตร์ท่ีจะมาใช้ประโยชน์เพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative economy) 

และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

โครงการท่ี 1 ศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ (Medical hub) เป็นโครงการหลักสำหรับ

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพ่ือสร้างศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ท่ีมีขนาดใหญ่ และทันสมัยท่ีสุดใน

เอเชีย เน้นการใช้ประโยชน์เพ่ือการบริการ การวิจัย การจัดการศึกษา ของคณะในศูนย์วิทยาศาสตร์

สุขภาพทุกคณะ นอกจากน้ียังสามารถร่วมกับคณะอ่ืนๆ นอกศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพ่ือการพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์ 

(Innovation healthcare center) และร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาด้าน

อาหารปลอดภัยและอาหารสุขภาพสำหรับโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้อีกด้วย 
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โครงการท่ี 2 โครงการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart farming) เป็นโครงการหลักสำหรับกลุ่ม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีจะได้ประโยชน์จากการวิจัย ค้นคว้า และสร้างฟาร์มสมัยใหม่ จะเป็นท้ังท่ี

ร่วมกันทำงาน และสถานท่ีฝึกงาน ของท้ังคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม

เกษตร และวิศวกรรมไฟฟ้า และคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ซ่ึงสามารถพัฒนาไปเป็น

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีผลิตอาหารให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย รวมท้ังการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ

เอกชนภายนอกเพ่ือก่อให้เกิดธุรกิจของเอกชน และเป็นเครือข่ายการผลิตอาหารสำหรับโรงพยาบาล 

โครงการท่ี 3 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และชุมชนสัมพันธ์ เป็นโครงการหลัก

สำหรับกลุ่มสังคมศาสตร์ท่ีมุ่งเป้าในการเป็นศูนย์กลางของประเทศในลุ่มน้ำโขงทางด้านการศิลปวัฒนธรรม 

และชุมชนสัมพันธ์ เพ่ือเป็นศูนย์กลางการวิจัยการเรียนรู้และสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม    

ลุ่มน้ำโขง ประกอบด้วย การวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมการเรียนการสอนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

และการสร้างสรรค์ศิลปกรรมและการออกแบบ โดยมีแผนงานหลักท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร์ คือ 1) พัฒนา

พ้ืนท่ีท่ีเน้นการสร้างสรรค์ศิลปะและการออกแบบระดับชาติในลุ่มน้ำโขง (Creative Space) โดยพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2566110



แผนยทุธศาสตรก์ารบรหิาร มหาวทิยาลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566 หนา้ 111 

พ้ืนท่ีบึงสีฐาน 2 ฝ่ัง ให้เป็นพ้ืนท่ีสำหรับจัดงานด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น งานบุญ

สมมา บูชาน้ำ (ลอยกระทง) งานบุญฮดสรง (สงกรานต์) งานดนตรี การแสดง วรรณกรรม ภาพยนตร์ 

โดยทุกกิจกรรมจะเชิญประเทศในลุ่มน้ำโขงเข้าร่วม 2) ชุมชนสัมพันธ์ รอบร้ัวมหาวิทยาลัย โดยการเข้า

ร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท่ีชุมชนรอบร้ัวมหาวิทยาลัยจัดข้ึน และเชิญชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัย 3) การสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative economy) โดยใช้ความรู้และนวัตกรรมในเชิง

สร้างสรรค์ของบุคลากร เพ่ือสร้างสินค้า งานประดิษฐ์และงานบริการให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นการเช่ือมโยง

กับการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้จากชุมชน (Social lab) และพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 

เป้าประสงค์ 

1. เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความร่วมมือ ร่วมแรงและร่วมใจ (Collaboration/Coordination)

กลยุทธ์/เป้าหมาย 

กลยุทธ์ (Strategies) เป้าหมาย (Goals) 

1. จัดทำโครงการขนาดใหญ่ร่วมกันระหว่าง

คณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี และกลุ่มสังคมศาสตร์

มีความร่วมมือในการทำโครงการขนาดใหญ่เพ่ือ

พัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกัน  

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ 

ผู้รับผิดชอบร่วม : รองอธิการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
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แผนงาน/โครงการ 

กลยุทธ์ท่ี 1 จัดทำโครงการขนาดใหญ่ร่วมกันระหว่างคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และกลุ่มสังคมศาสตร์ 
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์

(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566

1. โครงการศูนย์กลางบริการทาง

การแพทย์ (Medical hub)

2. โครงการฟาร์มอัจฉริยะ

(Smart farming)

3. โครงการศิลปวัฒนธรรม

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ

ชุมชนสัมพันธ์

4. โครงการเมืองอัจริยะ (Smart 

City)

จำนวนกิจกรรม

การเรียนการสอน

การทำงานวิจัย

และการบริการ

วิชาการร่วมกันจาก

ทั้ง 4 โครงการ

5 10 15 20 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

และชุมชนสัมพันธ์

- รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ

- รองอธิการบดี

ฝ่ายบริหาร

- รองอธิการบดี

ฝ่ายมหาวิทยาลัย

ดิจิทัล

จำนวนโครงการด้าน

เกษตรอัจฉริยะที่มี

การบูรณาการคณะ

วิชาจนเกิดการ

ดำเนินงานในรูปแบบ

วิสาหกิจ

1 1 - -

พัฒนานวัตกรรมกรรม

ที่สามารถบริการ

ประชาชนผ่านระบบ

Smart city 

Application

4

และจัดต้ัง

Smart City

Operation 

Center 

(SCOPC)

เพ่ือบริหาร

จัดการ

ข้อมูล

Smart city 

ใน

จ.ขอนแก่น

5 5 5
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แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ท่ี 1 จัดทำโครงการขนาดใหญ่ร่วมกันระหว่างคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และกลุ่มสังคมศาสตร์
แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์ 

(Key Result) 

ค่าเป้าหมาย (Target) ที่มาของ

ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 

1. โครงการศูนย์กลางบริการทาง

การแพทย์ (Medical hub)

2. โครงการฟาร์มอัจฉริยะ

(Smart farming)

3. โครงการศิลปวัฒนธรรม

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ

ชุมชนสัมพันธ์ 

4. โครงการเมืองอัจริยะ (Smart

City) 

จำนวนกิจกรรม   

การเรียนการสอน 

การทำงานวิจัย 

และการบริการ

วิชาการร่วมกันจาก

ทั้ง 4 โครงการ 

5 10 15 20 ใหม่ - รองอธิการบดี

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

และชุมชนสัมพันธ์ 

- รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

- รองอธิการบดี

ฝ่ายบริหาร 

- รองอธิการบดี

ฝ่ายมหาวิทยาลัย

ดิจิทัล 

จำนวนโครงการด้าน

เกษตรอัจฉริยะที่มี

การบูรณาการคณะ

วิชาจนเกิดการ

ดำเนินงานในรูปแบบ

วิสาหกิจ 

1 1 - - 

พัฒนานวัตกรรมกรรม

ที่สามารถบริการ

ประชาชนผ่านระบบ 

Smart city 

Application 

4 

และจัดต้ัง 

Smart City 

Operation 

Center 

(SCOPC) 

เพ่ือบริหาร

จัดการ

ข้อมูล 

Smart city 

ใน 

จ.ขอนแก่น

5 5 5 
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ส่วนที่ 3 

ทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยใน 4 ปีข้างหน้า 

จากสถานการณ์และปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อสถาบันอุดมศึกษาไทยในปัจจุบันและในอนาคต ท้ัง

ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านนโยบายท่ีกล่าวมา ร่วมกับผล

การศึกษาของบริษัท Ernst & Young พบว่า ทิศทางของมหาวิทยาลัยในอนาคตจะมีการ 1) ปรับเปล่ียน

รูปแบบของเสรีภาพทางความรู้และการเข้าถึงแหล่งความรู้ (Democratization of knowledge and access) 

เพราะการศึกษาในระบบ Online ทำได้ง่ายและไม่แพงอย่างในอดีต ทำให้มหาวิทยาลัยสามารถขยายการ

ให้บริการทางวิชาการความรู้ได้อย่างกว้างขวาง 2) เพ่ิมศักยภาพการเข้าถึงแหล่งทุน และการพัฒนาภาพลักษณ์

เพ่ือเพ่ิมความต้องการการเข้าศึกษาของนักศึกษา (Contestability of markets and funding) 3) พัฒนาความ

เป็นผู้นำด้านดิจิทัลเทคโนโลยี (Digital technologies leader) เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างก้าวกระโดด

ของเทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัลสู่สังคม 4) การเคล่ือนย้ายบุคลากรผู้มีความสามารถระหว่าง

ประเทศ (Global mobility) ทำให้มหาวิทยาลัยสามารถขยายพ้ืนท่ีให้บริการไปได้ท่ัวโลก เป็นผลให้ตลาด

นักศึกษากว้างข้ึน 5) ร่วมมือกับภาคเอกชนมากข้ึน (Integration with industry) ในการผลิตบัณฑิต การทำงาน

วิจัย การพัฒนานวัตกรรม และการบริการวิชาการตามความต้องการของผู้ประกอบการ 

ด้วยวิสัยทัศน์ของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ีจะนำพามหาวิทยาลัย มุ่งสู่การเป็น 

“มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาช้ันนำระดับโลก” ท่ียังคงการเป็นสถาบันท่ีมีคุณค่าต่อสังคม โดยมี

เคร่ืองวัดความสำเร็จของการได้รับการยอมรับในระดับโลกผ่านการจัดอันดับโลกของสถาบันจัดอันดับ

ต่างๆ พร้อมท้ังได้กำหนดเป้าหมาย นโยบาย และพันธกิจท่ีสำคัญ 3 ด้าน คือ ด้านประชาคม หรือผู้มีส่วนได้เสีย
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ของมหาวิทยาลัย (People) ด้านระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย (Ecological) และด้านจิตวิญญาณแห่งความเป็น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Spiritual) เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย นโยบาย และพันธกิจดังกล่าว มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จำเป็นต้องมีการปรับเปล่ียนคร้ังใหญ่ (Transformation) ท้ังด้านการจัดการศึกษาการวิจัย การบริการวิชาการ 

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และด้านการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือให้มหาวิทยาลัยยังคงมีความก้าวหน้า

และการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างย่ังยืนในท่ามกลางวิกฤติอุดมศึกษาไทยท่ีเกิดจากเทคโนโลยีเปล่ียนโลก 

(Disruptive Technologies) และอัตราการเกิดท่ีลดลงของเด็กไทย จึงได้กำหนดทิศทางการบริหาร

มหาวิทยาลัยใน 4 ปีข้างหน้า ดังน้ี 

ด้านประชาคม หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย (People) 

1. ปรับเปล่ียนการจัดการศึกษา (Education transformation)

1.1 พัฒนาหลักสูตรเดิมสู่กระบวนทัศน์ใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่ (Flipped classroom) 

เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Experiential learning) โดยต้องมีการพัฒนาอาจารย์ให้เข้าใจ 

และมีทักษะการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ มีส่ือการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ท่ีเพียงพอ ปรับเน้ือหาของ

หลักสูตรให้มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ เน้นทักษะท่ีจำเป็นสำหรับอนาคต (Future skills) โดยเฉพาะ

ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น E-commerce, AI, Bigdata, Data science, IOT เป็นต้น  

1.2 สร้างหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของสังคมและมีหลักสูตรสำหรับประชาชนทุกอายุ 

โดยการสร้างห ลัก สูตรให ม่ ท่ี เป็นความต้องการของสังคม  เช่น  AI programmer, Blockchain 

programmer, Data science, Machine learning, AI, Robotic engineering, Mechatronics เ ป็ น ต้ น 

สร้างหลักสูตรสำหรับประชาชนเพ่ือรองรับเทคโนโลยีในการทำงานและการใช้ชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

โดยจัดการเรียนรู้เป็นชุดวิชา (Modular system) ซ่ึงมีท้ังท่ีต้องการปริญญา (Degree) และไม่ต้องการปริญญา 

(Non-degree) สามารถเรียนรู้ในหลายรูปแบบท้ังการเรียนในมหาวิทยาลัย และการเรียนผ่านส่ือออนไลน์

ซ่ึงสามารถเรียนได้ ทุกเวลา (Anywhere) ทุกสถานท่ี (Anyplace) และทุกคน (Any person) มีระบบให้

ผู้เรียนสามารถสะสมชุดวิชาเพ่ือรับปริญญาในภายหลังได้ 

1.3 พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะท่ีจำเป็นในอนาคต โดยการส่งเสริมให้ทุกหลักสูตร

กำหนดสมรรถนะท่ี บัณ ฑิตจะต้องมี เม่ือสำเร็จการศึกษา (Competency based curriculum) 

และส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษามีความรับผิดชอบและมีจิตบริการสาธารณะ ส่งเสริมระบบ

การจ้างงานนักศึกษา 
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2. ปรับเปล่ียนการทำงานวิจัย (Research transformation)

ปรับเปล่ียนจากการทำวิจัยตามความสนใจของนักวิจัย (Supply side) เป็นการทำวิจัยตามความ

ต้องการของผู้ใช้งานหรือตามปัญหาของประเทศ (Demand side) ปรับเปล่ียนจากการทำวิจัยเป็นกลุ่มหรือ

โครงการเด่ียว (Single project) เป็นการทำงานวิจัยเป็นทีม (Research program) เพ่ือให้สามารถตอบโจทย์

ใหญ่ท่ีมีผลกระทบ (Impact) สูงได้ปรับเปล่ียนเป้าหมายการทำวิจัยให้ไกลกว่าการตีพิมพ์ สู่การนำไปใช้จริง 

เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่หรือนวัตกรรม 

3. ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management

Transformation)

3.1 สร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเอ้ือต่อการสร้างผลงาน โดยดำเนินการ 1) สร้าง

ระบบค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ท่ีแข่งขันได้กับสถาบันอ่ืน เพ่ือให้สามารถดึงดูด 

คนเก่งให้มาทำงานท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ 2) ปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path) 

และการประเมินผลตามความถนัดท่ีสมดุล และครบถ้วนท้ังด้านการจัดการศึกษา การทำงานวิจัย 

และการบริการวิชาการ 3) มีระบบการจ้างเพ่ือความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ 

3.2 ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรโดยการพัฒนาทักษะของบุคลากรให้พร้อมสำหรับ 

การทำงานในอนาคต (Future skill Development) โดยเฉพาะด้าน Digital Literacy and Skills การทำงาน

เป็นเครือข่าย (Networking) มีการสรรหาคณาจารย์และบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ (Talent) เพ่ือให้

มหาวิทยาลัยมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลง (Ready to Change) 

3.3 มีระบบการจ้างงานท่ีหลากหลายและยืดหยุ่น (Flexible Employment system) เพ่ือให้

สามารถสรรหาบุคลากรตามความต้องการของมหาวิทยาลัยเพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์ให้สำเร็จ 

4. ปรับเปล่ียนการบริการวิชาการ (Academic service transformation)

ส่งเสริมการบริการวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรตามบทบาทหน้าท่ี “การอุทิศเพ่ือชุมชน

และสังคม” โดยสนับสนุนการบริการวิชาการท่ีมีอยู่เดิมให้สามารถทำงานได้ต่อเน่ืองและดีย่ิงข้ึนสร้าง

โครงการบริการวิชาการใหม่ท่ีเป็นการทำงานร่วมกันของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาโดยมี

จุดมุ่งหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม ทำให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาของสังคม 

(Center of Social Wisdom) ปรับเปล่ียนการบริการวิชาการจากความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 

Social Responsibility : CSR) สู่การสร้างคุณค่าร่วมกัน (Creating shared value : CSV) โดยก่อให้เกิด

คุณค่าท้ังผู้ให้และผู้รับท้ังโครงการบริการวิชาการสู่สังคมและการร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ

นวัตกรรมร่วมกับผู้ประกอบการ 
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ด้านระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย (Ecological) 

1. ปรับเปล่ียนระบบบริหารจัดการองค์กร (Management Transformation)

ปรับเปล่ียนกฎระเบียบให้เอ้ือต่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ (Strategic lead, Regulation 

follow) กระจายอำนาจบริหารจัดการ (Centralized policy, Decentralized operation) ส่งเสริมให้

คณะและส่วนงานใช้ความเข้มแข็ง (Strength) และโอกาส (Opportunity) ในการสร้างหน่วยธุรกิจใหม่ๆ 

(New business model) ท้ังท่ีสร้างรายได้และการสร้างคุณค่าอย่างอ่ืนโดยมีมาตรการส่งเสริมและสร้าง

แรงจูงใจ 

2. สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นท่ีน่าทำงาน (Best place to work)

ทำให้มหาวิทยาลัยเป็นท่ีทำงานท่ีสนุกและท้าทายสำหรับผู้ท่ีต้องการทำงานเพ่ือสร้างคุณค่า

ให้กับตนเอง องค์กร และสังคม โดยการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีพร้อมสำหรับการทำงาน ได้แก่ 1) มีเคร่ืองมือ 

ครุภัณฑ์ และสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการทำงาน 2) มีอุปกรณ์พร้อมสำหรับการทำงาน เช่น คอมพิวเตอร์ 

และการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 3) มีระบบความปลอดภัยในสถานท่ีทำงานเช่น ระบบกล้องวงจรปิด 

ระบบ Access เข้าพ้ืนท่ีทำงาน 

3. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีน่าอยู่ (Great Place to Live)

นำมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI Green 

Metricสร้างความหลากหลายด้านพฤกษศาสตร์และส่ิงมีชีวิต (Biodiversity) เช่น การจัดโซนของพืชพรรณ

ท่ีหลากหลายให้เป็นเป็นพ้ืนท่ีพักผ่อนหย่อนใจ เป็นพ้ืนท่ีสัญลักษณ์ และพ้ืนท่ีท่ีมีช่ือเสียงในอนาคต เช่น 

โซนป่าสัก โซนกาลพฤกษ์ โซนราชพฤกษ์ โซนสมุนไพร เป็นต้น รวมถึงการรักษาป่าภายในมหาวิทยาลัย 

การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าในมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เดินป่า และเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ

ของประชาชนในพ้ืนท่ี  มหาวิทยาลัยได้สร้างสุนทรียภาพให้เกิดข้ึนในมหาวิทยาลัย (Aesthetic 

environment) โดย 1) จัดให้มีลานกิจกรรมในด้านต่างๆ และให้แต่ละโซนมีจุดเด่นและส่ิงดึงดูดของโซน

น้ัน 2) เพ่ิมพ้ืนท่ีออกกำลังกายให้เพียงพอ 3) เช่ือมต่อของทางเท้าบริเวณโซนต่างๆ 4) สร้างบริเวณท่ีจะ

เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในอนาคต โดยบริเวณดังกล่าวจะเน้นเร่ืองของส่ิงแวดล้อม และ

พฤกษศาสตร์ อันเป็นเอกลักษณ์ 5) การจัดการอาคารสถานท่ีและบ้านพักท่ีเส่ือมโทรม (Residential 

renovation) บางส่วนท่ีมีลักษณะท่ีโดดเด่นสมควรอนุรักษ์ไว้เป็นสถานท่ีเรียนรู้ต้องมีการปรับปรุงและใช้

ประโยชน์ บางส่วนต้องร้ือถอนและปรับพ้ืนท่ีให้สวยงามจัดระบบรักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ 

(Smart security) โดยมีการจัดโซนพ้ืนท่ีต่างๆ เป็นพ้ืนท่ีให้บริการ พ้ืนท่ีการศึกษาพ้ืนท่ีพักอาศัย แต่ละพ้ืนท่ี

จะมีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีแตกต่างกัน จัดระเบียบการจราจรใหม่มีการกำหนดพ้ืนท่ี (Zoning) 

โดยแยกถนนเพ่ือการสัญจรหลักออกจากถนนแขนงย่อยท่ีเข้าสู่พ้ืนท่ีการศึกษา กำหนดจุดจอดรถ 

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2566118



แผนยทุธศาสตรก์ารบรหิาร มหาวทิยาลยัขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566 หนา้ 119

และจัดระบบขนส่งจากท่ีจอดรถไปยังอาคารเรียน หรือพ้ืนท่ีทำงาน กำหนดพ้ืนท่ีท่ีรถไม่สามารถเข้าได้ 

(Car free zone) โดยพัฒนาเส้นทางการเดินเท้าท่ีปลอดภัยให้ครอบคลุมครบทุกโซน และมีการเช่ือมต่อกัน

อย่างเป็นโครงข่ายเน้นนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และส่ิงแวดล้อมโดยผลักดันให้มีการดำเนินการท่ัว 

ท้ังมหาวิทยาลัย 

4. ปรับเปล่ียนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation)

มีโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านโครงข่ายและโปรแกรมการใช้งานท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ    

และครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีเพ่ือสนับสนุนท้ังการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการ และการบริหารจัดการ

พัฒนาและส่งเสริมการวิจัยเชิงลึกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะด้าน AI, Machine learning, 

Bigdata Analytic, Digital Marketing ฯลฯ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ในการต่อยอดด้านการเรียนการสอน 

การบริการวิชาการ และพัฒนานวัตกรรม การบ่มเพาะภายในเพ่ือส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางดิจิทัล

จากองค์ความรู้ของหน่วยงานและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย (Internal Startup) ท้ังจากอาจารย์ 

บุคลากร นักศึกษา และผลักดันให้เกิด New business model ภายใต้การส่งเสริมของมหาวิทยาลัย

เพ่ือให้สามารถเติบโตและประสบความสำเร็จได้การประสานกับหน่วยงานภายนอก (Cooperative 

Venture) ท้ังภาครัฐ และภาคเอกชนเพ่ือสร้างนวัตกรรมด้านดิจิทัล ในรูปแบบของการร่วมโครงการ 

การร่วมทุน หรือมหาวิทยาลัยลงทุนเอง 

5. การนำมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ (Internationalization)

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ (International networking)      

เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ท้ังด้านการศึกษา วิจัย และบริการสร้างความเป็นนานาชาติท้ังด้านอาจารย์ 

บุคลากร นักศึกษา สภาพแวดล้อม ซ่ึงจะส่งผลดีให้การจัดอันดับ World University Ranking สูงข้ึน 

ด้านจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Spiritual) 

1. การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนำด้านการบริหารท่ีมีธรรมาภิบาล (Good governance) 

โดยยึดหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) 

ใช้หลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 

Transparency Assessment: ITA) ด้วยการนำหลักการดังกล่าวถ่ายทอดลงไปให้ท่ัวถึงท้ังมหาวิทยาลัย 
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2. เสริมสร้างความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา (Collaboration-Coordination Projects)

ปลูกฝังและยกระดับจิตสำนึกในการมุ่งประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นท่ีต้ัง (KKU First) 

โดยการจัดทำโครงการท่ีเป็นเรือธงในการพัฒนา (Flag ship projects) ท่ีเป็นความร่วมมือของ คณะและ

ส่วนงานท่ีจะทำงานร่วมกันท่ีจะสร้างประโยชน์ร่วมกันท้ังด้านการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการ

วิชาการ และเป็นสถานท่ีฝึกงานของนักศึกษาแต่ละคณะ ก่อให้เกิดความก้าวหน้าและเกิดคุณค่าร่วมกัน

ของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) โครงการศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ (Medical hub) 

เป็นโครงการหลักสำหรับคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะ

เภสัชศาสตร์ นอกจากน้ียังสามารถเป็นท่ีให้คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเคมีและคอมพิวเตอร์ คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มาร่วมพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์และการดูแลผู้สูงอายุได้อีกด้วย 2) โครงการ

ฟาร์มอัจฉริยะ (Smart farming) เป็นโครงการหลักสำหรับกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของท้ัง

คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเกษตร และวิศวกรรมไฟฟ้า และคณะ

วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 3) โครงการศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และชุมชน

สัมพันธ์ เป็นโครงการหลักสำหรับทุกคณะในกลุ่มสังคมศาสตร์ท่ีจะมาใช้ประโยชน์เพ่ือส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative economy) และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

ทิศทางการปรับเปล่ียนมหาวิทยาลัยขอนแก่นซ่ึงจะถูกขับเคล่ือนโดย 11 ยุทธศาสตร์ 33 กลยุทธ์ 

และ 61 แผนงาน ดังท่ีจะกล่าวในรายละเอียดต่อไปน้ัน เช่ือว่าจะทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถ

ปรับเปล่ียนคร้ังใหญ่และทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถผ่านพ้นวิกฤตอุดมศึกษา มีการพัฒนา 

และมีความก้าวหน้าอย่างย่ังยืน เป็นสถาบันหลักในการพัฒนาภูมิภาคและประเทศได้เป็นอย่างดี  
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ส่วนที่ 4 

การขับเคลื่อนกลยุทธ์และบริหารการเปลี่ยนแปลง 

(Strategic Implementation and Change Management) 

ทีมบริหารมหาวิทยาลัย จะต้องมีกระบวนการขับเคล่ือนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ โดยมีการวางแผน 

กลยุทธ์ท่ีมุ่งเป้า มีตัววัดความสำเร็จท่ีชัดเจน และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ท่ีมุ่งไป พร้อมการส่ือสารให้ 

ทุกภาคส่วนเข้าใจทิศทางและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และต้องมีการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

ที่สำคัญ 7 ด้าน คือ ด้านการส่ือสารและติดตามกลยุทธ์ ด้านการปรับกระบวนการทำงาน ด้านการปรับ

โครงสร้างและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลด้านการส่งเสริมค่านิยมและปรับพฤติกรรมการทำงาน 

รวมถึงการปรับตัวเข้าสู่การให้บริการและงานใหม่ท่ีเป็นท่ีต้องการของสังคม ดังน้ี 

1. มีการต้ังคณะทำงานขับเคล่ือนกลยุทธ์และบริหารการเปล่ียนแปลง (Strategic driven board)

จัดต้ังคณะทำงานขับเคล่ือนกลยุทธ์และบริหารการเปล่ียนแปลง เน้นการใช้ข้อมูลจริง ท่ีครอบคลุม

การเปล่ียนแปลงทุกด้าน และต้องมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของโลก

ปัจจุบันท่ีมีการเปล่ียนอย่างรวดเร็ว (Data-driven organization) ผ่านระบบการรวมรวมข้อมูลด้วยวิธีใหม่ๆ 

เช่น Big data analysis, AI, Trend analysis โดยคณะทำงานชุดน้ีต้องมีอธิการบดีเป็นประธาน มีผู้บริหารและ

หรือผู้เช่ียวชาญท่ีมีบทบาทสำคัญในการขับเคล่ือนกลยุทธ์เข้ามามีส่วนร่วม มีกองยุทธศาสตร์เป็นหน่วยงาน

สนับสนุนหลัก (Strategic management office) คณะทำงานชุดน้ีมีหน้าท่ีในการ 1) ส่ือสารทิศทาง และ

เป้าหมายของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง มีการวิเคราะห์ช่องทางการส่ือสารท่ีมีประสิทธิผลในแต่ละกลุ่ม

ประชาคม 2) ติดตามข้อมูลข่าวสาร แนวโน้มของการเปล่ียนแปลงท้ังในและต่างประเทศ จัดทำบท

วิเคราะห์ เพ่ือเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยต้อง

สามารถพัฒนาวิธีค้นหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ Big data analysis 3) กำหนด ตรวจสอบ และกำกับ
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การใช้ทรัพยากรท่ีใช้ในการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยวางแนวทางในการวิเคราะห์ 

ความเส่ียงอย่างชาญฉลาด (Intelligence risk) 4) ทำหน้าท่ีบริหารการเปล่ียนแปลง เพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือน

แผนยุทธศาสตร์ (Change management) 5) ติดตามความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์ คาดการณ์ผล 

การดำเนินงานและพิจารณาปรับแผนฯหากมีความเปล่ียนแปลงท่ีสำคัญ (Measurement and projection) 

2. ปรับเปล่ียนกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการเปล่ียนแปลง

ตามแนวทางท่ีวางไว้ตามแผนยุทธศาสตร์ (Strategic lead, Regulation follows)

กำหนดระบบงานท่ีต้องทำการทบทวนกระบวนการทำงาน ควบคู่กับการทบทวนระเบียบโดย

คณะทำงานเฉพาะท่ีมีความเช่ียวชาญจากท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และท่ีปรึกษาท่ีมีช่ือเสียง ในส่วนระบบงาน

สนับสนุน เช่น ระบบงานด้านการเงินการคลังและการพัสดุ (Finance and procurement process) 

ระบบงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคคล (Human Resource management and development 

process) ระบบงานด้านความปลอดภัยและการดูแลสภาพแวดล้อม (Environment and facility 

management process) การปรับเปล่ียนดังกล่าวต้องมีการทบทวนอย่างรอบคอบ ให้เกิดความคล่องตัว 

ส่งเสริมการขับเคล่ือนกลยุทธ์ มีการติดตามด้วยตัวช้ีวัด และผลลัพธ์อย่างเป็นระบบ และสร้างกลไกท่ี 

ทำให้เกิดการทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

3. ปรับโครงสร้างและศักยภาพของหน่วยงาน เน้นการกระจายอำนาจ การใช้ทรัพยากรและการทำงาน

ร่วมกัน (Restructuring and Decentralized operation)

ต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงาน โดยเพ่ิมศักยภาพ เน้นการกระจายอำนาจในการทำงาน 

การใช้ทรัพยากร และการทำงานร่วมกัน โดยใช้ข้อมูลจากการทบทวนระบบงาน และกระบวนการทำงาน

ร่วมกับโครงการสำคัญจากแผนกลยุทธ์ แล้วนำมาปรับโครงสร้างหน่วยงาน (Organization structure) 

โครงสร้างการบริหาร (Administration structure) เพ่ือให้สามารถขับเคล่ือนกลยุทธ์ และสร้าง

ความเปล่ียนแปลง โดยเน้นการกำหนดนโยบายจากส่วนกลาง และมอบอำนาจการบริหารจัดการไปท่ี

หน่วยดำเนินการ (Centralized Policy, Decentralized Operation) ตัวอย่างของการปรับโครงสร้าง

และการยกระดับการทำงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 11 ข้อ เช่น 1) ยกระดับกองแผนงาน ให้เป็น 

Strategic management office ท่ีต้องมีทักษะในการเสาะหาข้อมูลจาก Big data, Trend analysis 

ฯลฯ 2) ยกระดับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์นวัตกรรมให้เป็น ICT research center และ 

Business intelligent สำหรับติดตามความสำเร็จของตัวช้ีวัด ต้องมีทีมงาน คณะวิจัย ท้ังจากบุคลากร

ภายในท่ีมีความเช่ียวชาญด้าน Digital technology ระดับสูง มาพัฒนางานวิจัย และสร้างนวัตกรรม 

ด้าน Big data, AI, Automation, Block chain หรือ IOT 3) อ่ืนๆ เช่น การยกระดับการทำงานของศูนย์

นวัตกรรม และใช้อุทยานวิทยาศาสตร์ ในการสร้างนวัตกรรมผ่าน Platform หลายรูปแบบ โดยเฉพาะ
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รูปแบบใหม่  ๆเช่น Cloud-based innovation development, Immersive Experience conversation platform 

รวมถึงการยกระดับเป้าหมาย และสมรรถนะการทำงานของศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ  

4. ปรับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (HR regulation

transforms)

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM transform) ปรับระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดย

แบ่งเป็น การทบทวนกฎระเบียบ และกระบวนการทำงาน ให้เกิดความคล่องตัวนำเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใช้ในงานประจำด้านการจัดการปรับกระบวนการรับเข้าบุคลากรให้เกิดความคล่องตัวและหลากหลาย 

เน้นการใช้รูปแบบการจ้างงานท่ีเหมาะสมกับกระบวนการทำงานในอนาคต 4 รูปแบบ โดยเน้นการ

ร่วมมือจากผู้มีความสามารถภายนอก กรณี  Professional intensive และเน้นการใช้บริการจาก

หน่วยงานภายนอก กรณี Labor intensive 

ด้านการพัฒนาบุคลากร (HRD transform) นำผู้เช่ียวชาญมาวางระบบการพัฒนาบุคลากร 

ยกระดับการดำเนินการ และสมรรถนะของศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถเพ่ิมสมรรถนะของ

บุคลากรให้มีทักษะสำหรับงานในอนาคต (Future-ready skills for workforce) โดยเฉพาะทักษะ

ทางด้านดิจิทัล (Digital Literacy and Skills) รวมถึงการทำงานเป็นทีม การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ 

(Coordination and networking) 

5. เน้นการใช้เทคโนโลยีในการทำงานเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพของบุคลากร

นำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการท่ีเป็นงานประจำทุก Platform เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพในการทำงาน 

เช่น กระบวนการงบประมาณ การเงินการคลัง การบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบเอกสารให้เป็นระบบ 

อิเล็กทรอนิกส์ครบ 100% เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพของบุคลากร ลดการเพ่ิมบุคลากรโดยไม่จำเป็นในอนาคต 
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6. สร้างค่านิยมในการยอมรับการเปล่ียนแปลงและพัฒนาทักษะแห่งอนาคตให้กับบุคลากร

ปลูกฝังค่านิยมท่ีสนับสนุนการขับเคล่ือนกลยุทธ์และสร้างความเปล่ียนแปลง คือ 1) สร้าง

ค่านิยมในการยอมรับการเปล่ียนแปลง และการปรับปรุงพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองผ่านกระบวนการส่งเสริม

ค่านิยม การปรับกระบวนการทำงานท่ีต้องทำงานร่วมกัน การยกย่องระบบการทำงานเป็นทีม 2) พัฒนา

ทักษะแห่งอนาคตของบุคลากร โดยต้องให้เกิดความสมดุลระหว่าง Soft skill & Hard skill ด้าน Soft 

skill คือ ทักษะการสื่อสาร การสร้างความร่วมมือ ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการเรียนรู้ 

และการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลง ส่วนทักษะด้าน Hard skills คือ ทักษะด้านดิจิทัล การสื่อสาร

และความปลอดภัยทางไซเบอร์ การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เป็นต้น  

7. ปรับรูปแบบการสร้างรายได้ การจัดสรรทรัพยากรและการส่งเสริมวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย

(New business model and asset management)

พัฒนารูปแบบการสร้างรายได้ใหม่ เช่น การสร้างธุรกิจที่เชื่อมโยงกับการใช้สมรรถนะ

หลัก และความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นทิศทางของมหาวิทยาลัย และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

ตัวอย่างเช่น 1) การต้ังบริษัทเพ่ือนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปสู่เชิงพาณิชย์ 

2) การร่วมทุนกับเอกชน โดยใช้สมรรถนะหลักร่วมกันของท้ังสองฝ่าย ในกรณีท่ีเป็นการต่อยอดนวัตกรรม

ด้านผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีใหม่ ท่ีเกิดจาก ICT research center อุทยานวิทยาศาสตร์

และศูนย์นวัตกรรม 3) เน้นให้หน่วยงานสามารถสร้างรายได้ด้วยตัวเอง และมหาวิทยาลัยเป็นผู้สนับสนุน

ในช่วงเร่ิมต้น โดยมีการแบ่งผลประโยชน์ท่ีเหมาะสมสามารถสร้างแรงจูงใจให้คณะและส่วนงานมี

แรงผลักดันในการดำเนินการ 4) บริหารจัดการทรัพย์สินท้ังอาคาร สถานท่ี และท่ีดินในวิทยาเขตต่างๆ

รวม 12,259 ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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วัน เดือน ปี กิจกรรม 

กุมภาพันธ์ 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการ/จัดทีมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

มีนาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ่ายทอดนโยบาย แผนงานการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

จากประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 กลุ่ม ดังนี้ 

ว/ด/ป เวลา สถานที่ กลุ่มประชาคม 

20 มี.ค. 62 10.00 - 14.00 น. วปท. o กลุ่มผู้บริหารส่วนงาน  

15.00 - 16.30 น. ห้องสิริคุณากร 3 o กลุ่มสภาพนักงาน และบุคลากร มข. 

21 มี.ค. 62 10.00 - 14.00 น. ห้องสิริคุณากร 3 o กลุ่มผู้อำนวยการหน่วยงาน 

(กอง/ศูนย์/สถาบัน)  

15.00 - 16.30 น. กองพัฒนา นศ. o กลุ่มนักศึกษา  
22 มี.ค. 62 10.00 - 12.00 น. วปท. o กลุ่มภาครัฐ/เอกชน และประชาชนทั่วไป 

26 มี.ค. 62 09.00 - 12.00 น. ว.หนองคาย o กลุ่มวิทยาเขตหนองคาย  
 

เมษายน 2562 จัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 2566 

 

18 เมษายน 2562 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ. 2563 – 2566 

 

22 เมษายน 2562 

 

 

เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 2566  

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

27 เมษายน 2562 

 

 

เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 2566  

ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ณ จังหวัดภูเก็ต) 

 

พฤษภาคม 2562 

 

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติ 
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สรุปผลการถ่ายทอดนโยบาย และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

ต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2566 

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการจัดประชุมถ่ายทอดนโยบาย และรับฟังความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 2566 จากกลุ่มประชาคม

ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนท้ังส้ิน 6 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) กลุ่มผู้บริหารส่วนงาน (2) กลุ่มสภา

พนักงาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น (3) กลุ่มผู้อำนวยการหน่วยงาน (กอง/ศูนย์/สถาบัน) (4) กลุ่ม

นักศึกษา (5) กลุ่มภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป และ (6) กลุ่มวิทยาเขตหนองคาย มีสรุป ดังน้ี 

 

กลุ่มผู้บริหารส่วนงาน : 

วันท่ี 20 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 – 14.00  น. ณ ห้องอุดร ตันติสุนทร วิทยาลัยการปกครองท้องถ่ิน  
 

- เป้าหมายของการพัฒนามหาวิทยาลัย 3 ด้าน คือ People , Ecological ,Spirtual ควรมีการแปลภาษา

อังกฤษให้เป็นภาษาไทย เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและเข้าใจตรงกันในการส่ือสารและการถ่ายทอด

นโยบายฯ 

- เห็นด้วยในเร่ืองของ Education Transformation โดยเฉพาะการ Transformation กระบวนการ

จัดการเรียนการสอน ให้นักศึกษาสามารถเรียนข้ามคณะ ข้ามสาขาวิชาได้ เลือกวิชาเรียนอะไรก็ได้ 

แต่ท้ังน้ีต้องเรียนรายวิชาของหลักสูตรให้ครบถ้วนด้วย 

- ท่ีผ่านมามีปัญหาในเร่ืองของ HR บางประการ โดยเฉพาะการจ้างอาจารย์ การให้ทุนศึกษาต่อ การขอ

ตำแหน่งทางวิชาการ ข้อกำหนดท่ีให้อาจารย์ขอตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ได้ทุนศึกษาต่อ เม่ือ

สำเร็จการศึกษากลับมาใช้ทุน จะต้องสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการเพ่ือขอตำแหน่งทางวิชาการซ่ึง

ต้องขอตำแหน่งทางวิชาการภายในระยะเวลาท่ีกำหนด แต่ท่ีผ่านมาพบว่า ไม่สามารถขอตำแหน่งทาง

วิชาการได้ตามกำหนดระยะเวลา ทำให้เกิดความเสียหายหลายประการ อาทิ ทรัพยากร (ในฐานะผู้ให้

ทุน) เห็นว่า ควรมีการปรับแก้ในประเด็นน้ี เน่ืองจากมีผลกระทบต่อการรับอาจารย์ท่ีจะรับเข้าใหม่

ด้วย เหตุการณ์นำไปสู่การไม่ทำตามกติกา หรือการทำตามกติกาแต่ก็นำมาซ่ึงการเสียโอกาสในการขอ

ตำแหน่งวิชาการ 

- การจัดการระบบการจราจรควรมีแผนท่ีชัดเจน 

- สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือให้เกิดการ Transformation ท่ีก่อให้เกิดนวัตกรรม ไม่ใช่การ Transformation 

ท่ีทำให้เกิดการ check list การผลิตอยู่ท่ี Production Unit จึงจะทำให้เกิดนวัตกรรม ในเชิง Policy 

ระดับคณะ จาก Centralization ควรเพ่ิมในลักษณะ Decentralization ไปยังคณะหน่วยงาน หน่วยงาน

กลางท่ีมีส่วนสนับสนุนภารกิจ  
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- การ Government ควรเพ่ิมการ open data open government คือ การเปิดเผยข้อมูลต่อ

สาธารณชน จะนำไปสู่ในการเปิด e-goverment การ Intregrate หลายๆคณะ 

- ควรเพ่ิม Collaboration  Coordination ร่วมกับระดับจังหวัดและระดับประเทศ เช่น การพัฒนา

จังหวัดขอนแก่น เป็นเมือง Smart City 

- การเปล่ียนการเรียนการสอนเป็น Module ใช้เวลาหลายปี ซ่ึงเป็น subject ท่ีคณะดำเนินการ      

การ Recruit นักวิชาการ อาจารย์ผู้สอนท่ีจะมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตาม

ข้อกำหนดการจ้างอาจารย์ ควรมีการพูดคุย การปรึกษาหารือผ่านช่องทางในการทำงานในเชิงการ

ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการท่ีสามารถปรับเปล่ียนในการจ้างอาจารย์สายผู้สอน 

- สนับสนุนนโยบาย โดยเฉพาะ CSV ส่ิงท่ีจะกระตุ้นให้อาจารย์มีแรงบันดาลใจในเชิงวิชาการ ผลงาน

วิชาการในการขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ มีการพัฒนามากข้ึน  

- การทำวิจัยท่ีไม่เข้าระบบฯ เน่ืองจากการบริหารจัดการโครงการมีปัญหาในการเบิกจ่าย ทำให้นักวิจัย

มีอุปสรรคมีปัญหาในเร่ืองการบริหารจัดการโครงการท่ีเกิดความไม่สะดวกในการบริหารจัดการ 

- การปรับปรุงการผลิดบัณฑิต การเสริมสร้างซอฟต์สกิลในรายวิชาศึกษาท่ัวไป ทำให้นักศึกษาสามารถ

เลือกเรียนในรายวิชาต่างได้ ความต้องการพ้ืนฐานของบัณฑิต  

- ความโปร่งใส สกอ.สร้างเคร่ืองมือข้ึน Good Government entity 

- กระบวนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ เก่ียวข้องกับบุคลากรค่อนข้างมาก ขยายผลไปยังมหาวิทยาลัย 

ความหลากหลายของบุคลากรในต่างสาขาวิชา 

- เรามีสถานท่ีท่ีไม่แสดงการเทิดพระเกียรติต่อในหลวง ร.9 สถานท่ีรับปริญญาในอดีต สปิริตอันหน่ึงท่ี

จะแสดงและสะท้อนให้บัณฑิตได้เห็นถึงพระกรุณามหาธิคุณของพระองค์มีมากเพียงใด เน่ืองจากเป็น

สถานท่ีประทับในช่วงพระราชทานปริญญาบัตรนานท่ีสุด เป็นความภาคภูมิใจ 

- สนับสนุนการถ่ายทอดนโยบาย การสร้างความร่วมมือมหาวิทยาลัยในจังหวัดขอนแก่น การสร้าง

นักศึกษาท่ีมีความอดทนต่อความเครียด การสร้างเด็กสวนกระแสหลัก ออนไลน์ในมหาวิทยาลัย ERP 

ออนคลาวด์ ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ ต้องเป็นบริษัทเดียวเป็นคนทำ Module งานวิจัยเก่าๆเยอะแยะมากมาย 

การสร้างแรงจูงใจให้คนทำงาน ยุทธศาสตร์จังหวัดเช่ือมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เช่ือมโยงภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

- passive open online course ท่ีผ่านมาส่ิงเหล่าน้ี การนำ online การนำโปรดักส์ช่ันเฮ้าส์ อาทิ 

การใช้มือถือในการถ่ายภาพ จะต้องใช้อะไรบ้าง ความรู้ใดบ้าง 

- การแก้ไขระเบียบเก่ียวกับการศึกษา การปรับปรุงหลักสูตร ทวิภาค ไตรภาค มีการติดข้อระเบียบของ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป้าหมาย คือ การสร้างเด็กเก่ง แต่กระบวนการสร้าง

เด็กเก่งยังติดระเบียบฯเป็นข้อจำกัดประการหน่ึง หรือการจ้างอาจารย์ก็เป็นอีกหน่ึงในปัญหาในเร่ือง

การติดระเบียบ  
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- เห็นด้วยในเร่ืองของการนำใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการจัดการกระดาษ ในระบบ

การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงปัจจุบันมีการใช้กระดาษทำเป็นเอกสารมากมาย 

ทำให้มีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนค่อนข้างมาก  

- ในเร่ืองของระบบการบริหารจัดการโครงการ ซ่ึงควรเป็นระบบพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยท่ีจะสนับสนุน

การทำงาน ไม่ว่าจะเป็นสำนักทะเบียน บัณฑิตวิทยาลัย หรือการ recruit คน 

- บุคลากรของเรามีความเช่ียวชาญค่อนข้างเยอะ ทำอย่างไรความเช่ียวชาญจะมา support เรา 

โดยเฉพาะในเร่ืองการตีความหมายต่างๆ มิใช่เป็นลักษณะการทำงานแบบ check list 

- การ Transformation การจัดการเรียนการสอนในการตอบสนองผู้เรียน ซ่ึงเป็นพฤติกรรมการเรียนท่ี

ผ่านมาต้ังแต่ต้น (ระบบอนุบาล ประถม มัธยม) 

- Education Tranformation การสร้างระบบท่ีเอ้ือและซัพพอร์ตในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

มีความชัดเจนในเชิงนโยบาย เราสามารถพัฒนาเด็กผ่านการเปล่ียนแปลงกระบวนและการบริหาร

จัดการ 

- Centralization ร่วมกันอย่างเช่นวันน้ี ก็มีลักษณะ Decentralization เช่นกัน เสนอแนะ 

Decentralization เพ่ือความชัดเจนมากข้ึน 

 

กลุ่มสภาพนักงาน และบุคลากร มข. :  

วันท่ี 20 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 – 16.30 น. ณ ห้องสิริคุณากร ๓ อาคารสิริคุณากร  

 

- แนวโน้มในการเปิด-ปิดเทอมในการเรียนการสอนจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรือไม่ 

- เน้นการผลิตบัณฑิตท่ีก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลง มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ และทักษะการ

ทำงานเพ่ือสร้างรายได้ และการพัฒนาประเทศ โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบเปิด มีบรรยากาศ

ท่ีเอ้ือต่อการเรียน และอุปกรณ์/ทรัพยากรท่ีเพียงพอต่อการเรียนการ HRM เร่ืองของสวัสดิการ การ

สร้างความสุขภายในร้ัวมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะทำอย่างไร 

- มหาวิทยาลัยควรมีการดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ห้องเรียนให้สามารถรองรับการเรียนการสอนในภาค

ต้นปีการศึกษา 2562  โดยเฉพาะอาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน เน่ืองจากปัจจุบัน

ห้องเรียนยังขาดอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ทำให้ไม่สามารถจัดการพ้ืนท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุดๆ ได้ 

- การสร้าง และปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ 

- สนับสนุนเคร่ืองและอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการเรียนเพ่ิมข้ึน 

- การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ นักศึกษาส่วนหน่ึงท่ีได้รับคัดเลือกเข้า มข. ด้วยวิธีพิเศษ โดยไม่มี

การนับคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษน้ัน มีความสามารถและศักยภาพในวิชาภาษาอังกฤษต่ำมาก ใน

ระดับท่ีอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ แต่ต้องมาเรียนในแบบบังคับถึง 3-4 วิชา ได้ F ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก และมี

จำนวนไม่น้อยท่ีไม่สามารถเรียนจบปริญญาได้ ถึงแม้ว่าจะมีการสอนเพ่ิมแล้วก็ตาม ซ่ึงเป็นการสูญเสีย
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ทรัพยากรเป็นอย่างย่ิง เน่ืองจากนักศึกษาบางคนสามารถเรียนผ่านวิชาคณะได้ จึงอยากให้

มหาวิทยาลัยหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วย 

- มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การใช้ข้อสอบ KEPT เพ่ือวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

ให้กว้างขวางข้ึน โดยนำไปใช้ท้ังการสอบระดับ ป.ตรี ป.โท และ ป.เอก รวมท้ังการรับพนักงาน 

- ควรคงศาสตร์ หรือ สาขาวิชาบางอย่างท่ีเรียกว่า Classic (แต่ไม่ตอบสนองความต้องการของตลาด

งาน และสังคมโลกโดยตรง) เพ่ือคงสถานภาพทางวิชาการอยู่กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น สาขา

ฝร่ังเศส เยอรมัน โดยอาจพัฒนาหลักสูตรให้มีเน้ือหาท่ีจะใช้ได้ในตลาดธุรกิจบางสาขา 

- การเรียนภาษาอังกฤษ ควรสอนเป็น 8 วิชา คือ English 1- 8 

- นักศึกษาควรได้รับการอบรมด้านกฎจราจรอย่างท่ัวถึง โดยเฉพาะผู้ขับข่ีรถมอเตอร์ไซค์ 

- เพ่ิมทุนวิจัยและการถ่ายทอดผลงานวิจัย 

- มีวารสารตีพิมพ์ผลงานเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะวารสารตีพิมพ์ผลงานสายสนับสนุน 

- เปิดเวทีการถ่ายทอดวิชาการ โดยเน้นการมีส่วนร่วม 

- มีกระบวนการและกฎระเบียบท่ีเอ้ือต่อการวิจัย อยากให้เน้นพ้ืนท่ีภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นพ้ืนท่ีวิจัย

เพ่ือการแก้ปัญหามากข้ึน และอยากให้มีทุนวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาและบุคลากร

เพ่ิมมากข้ึน 

- กระจายพ้ืนท่ีการบริการวิชาการให้กว้างและครอบคลุม โดยดึงคนรุ่นใหม่ท่ีมีหัวก้าวหน้าในการพัฒนา

บ้านเกิดของตนเองมาเป็นเครือข่ายเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

- HRM ใน 4 ปีข้างหน้าจะมีการเปล่ียนแปลงความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างไร 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ซ่ึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้กำหนดเป็น

ร้อยละ และบางคณะ/หน่วยงานมีคนครองเกินแล้ว 

- มีโครงการปรับปรุงถนนทุกเส้นทาง พร้อมกับการตีเส้นจราจรหรือไม่ โดยเฉพาะเส้นทางพ้ืนท่ีของ

คณะเกษตรศาสตร์ และจะมีการติดไฟส่องสว่างด้วยหรือไม่ 

- อยากให้มีการ Reorganize ในบางคณะหน่วยงาน อยู่ซ้อนกันอยู่ภายใน อย่างเช่น องค์กรในกำกับใน

คณะ/หน่วยงาน 

- มุ่งเน้นร้ือฟ้ืนวัฒนธรรมท่ีทรงคุณค่าให้กลับมาสู่สังคม 

- มหาวิทยาลัยเป็นพ้ืนท่ีกลางในการดำเนินการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินมรดก

อีสาน ปราชญ์ชาวบ้านด้านต่างๆ ให้มากข้ึนและตลอดปี 

- เน้นสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานวัฒนธรรมในชุมชน 

- มีหน่วยงานท่ีเหมาะสมในการรับผิดชอบ (ยกสถานะศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเป็นสำนักให้มีสถานะ

เทียบเท่าคณะ) 

- ควรมีการจัดการดูแลป่าท่ีครบวงจร แก้ปัญหาขยะในป่า ปลูกป่าเพ่ิมเติม เพ่ิมสวนและพ้ืนท่ีสีเขียวใน

สำนักงานต่างๆ 
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- เน่ืองจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีต้องให้บริการทุกภาคส่วน จึงควรมีงบสำรองเพ่ือ

การซ่อมแซมสถานท่ีในการให้บริการท่ีรวดเร็วและทันเวลา เช่น สนามกีฬา หอพัก ศูนย์อาหารและ

บริการ 

- อยากให้จัดทำพ้ืนท่ีสวนร่มเกล้ากาลพฤกษ์ เป็น Green Point โดยจัดสวนและมีเจ้าหน้าท่ีดูแลให้

สวยงามประจำ อนุรักษ์ไม้ถ่ิน ทำช่องทางว่ิงและเดินเป็นลู่ยางสังเคราะห์ เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีออกกำลังกาย

และพักผ่อนหย่อนใจ 

- ป้ายบอกสถานท่ีต่างๆ ควรมีภาษาอังกฤษทุกป้าย 

  

กลุ่มผู้อำนวยการหน่วยงาน (กอง/ศูนย์/สถาบัน)  : 

วันท่ี 21 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 – 14.00 น. ณ ห้องสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร  

 

- การทำงานวิจัย หากจะมีการเปล่ียนแปลงการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ในโครงการ ว่าจะสามารถทำอย่างไร

บ้าง ก็คงจะดี  

- การหารายได้ ไม่เฉพาะเร่ืองค่าธรรมเนียมการศึกษา การวิจัย โดยการใช้พ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยในเชิง

พาณิชย์ ซ่ึงแน่นอนน่าจะติดข้อกฎหมายอยู่ พอจะมีแนวทางท่ีจะขับเคล่ือนในเร่ืองน้ีอย่างไรบ้าง 

- HRM ใน 4 ปีข้างหน้า จะมีการเปล่ียนแปลงเส้นทางก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างไร 

เน่ืองจากปัจจุบันน้ีมีการกำหนดการครองตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ ในบางกรณีทำให้ขาดโอกาสใน

ความก้าวหน้า สืบเน่ืองจากมีคนครองตำแหน่งอยู่แล้ว 

- ก่อนท่ีจะมี พรบ.ในกำกับ มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานในกำกับ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปล่ียนสถานภาพ

เป็น ม.ในกำกับ แต่ยังไม่มีความชัดเจนของสถานภาพของหน่วยงานในกำกับเดิมจะเป็นอย่างไร 

- การส่งเสริมความสามารถภาษาอังกฤษ สถาบันภาษาพร้อมจะสนับสนุนด้านน้ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มีงบสนับสนุน มีการวัดผลค่าคะแนน เพ่ิมเงินเดือนตามการวัดผลค่าคะแนนด้านภาษาด้วย 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายการส่งเสริมบุคลากรด้านภาษา อย่างไรบ้าง 

- ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนักศึกษามีปัญหาสุขภาพจิตมากข้ึน บุคลากรมีไม่เพียงพอในการดูแลนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยจะมีแนวนโยบายอย่างไรบ้าง 

- ขออนุญาตเพ่ิมเติมข้อมูลในการเข้าสู่ตำแหน่ง ในปี 2559 - 2562 บุคลากรท่ีบรรจุสามารถเข้าสู่

ตำแหน่งได้ปกติ ในระดับชำนาญการ แต่การเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ถูกกำหนดด้วย

วงเงิน 5 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงมีคนครองตำแหน่งอยู่แล้ว เม่ือมีคนครองตำแหน่งมีการเกษียณออกไป ก็ยังไม่

สามารถเข้าสู่ตำแหน่งได้ มีแนวทางแก้ไขปัญหาน้ีอย่างไรได้บ้าง 

- มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มปรับฐานเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งระดับหัวหน้างาน หรือไม่ 

- หน่วยงานวิสาหกิจ จะมีการแบ่งรายได้ 5 เปอร์เซ็นต์ คือ จากอะไร gross income หรือ margin 

(อธิการบดี ตอบว่า gross income) 
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- การแต่งต้ังผู้อำนวยการกอง ภายใต้สำนักงานอธิการบดี ยังไม่มีความชัดเจน โดยเฉพาะหน่วยงาน

(กอง) ผู้อำนวยการกอง.. ยังคงเป็นรักษาการผู้อำนวยการอยู่ในปัจจุบัน เม่ือใดจะมีปรากฏความ

ชัดเจนในเร่ืองน้ี 

- ทำไมต้องไปประชุมสภามหาวิทยาลัยในต่างประเทศ หากประชุมในประเทศจะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 

- ประเด็นท่ี 7 กลยุทธ์ท่ี 3 Great place to live การสร้างสุนทรียภาพให้เกิดในมหาวิทยาลัย พ้ืนท่ีสี

เขียวท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกัน KPI : จำนวนอาคารสถานท่ีท่ีได้รับการปรับปรุงแต่ละปี ควรเพ่ิมคำ 

จำนวนอาคารสถานท่ีท่ีได้รับการปรับปรุง และการสร้างเพ่ิมในแต่ละปี 

 

กลุ่มนักศึกษา  : 

วันท่ี 21 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษาฯ 
 

- เร่ืองการทำกิจกรรมนักศึกษา การทำเอกสารการเบิกจ่ายมีความยุ่งยากมาก อยากให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแล

นักศึกษาในเร่ืองน้ีด้วย  

- เร่ืองโครงสร้างพ้ืนฐาน ขาดสนามฟุตซอล ปัจจุบันไม่มีสนามฟุตซอลในการฝึกซ้อม นักศึกษาต้องไป

ขอใช้สนามฟุตซอลโรงเรียนสาธิตฯ เพราะสนามกลาง เน่ืองจากมีนักกีฬา บุคลากร มาใช้เป็นสนาม

ฝึกซ้อมเช่นกัน อยากให้มีการปรับพ้ืนท่ีสนามกีฬากลางด้านบนเพ่ิมเติม อาทิ มีการปลูกหญ้า 

- ท่ีผ่านมาการทำกิจกรรมชมรม พบว่า ความขาดแคลนรถ 6 ล้อ ทุกคร้ังท่ีจัดกิจกรรมจะต้องมี

ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เป็นความส้ินเปลือง จึงอยากให้มีรถ 6 ล้อ ส่วนกลางท่ีให้ชมรมต่างๆสามารถขอใช้

บริการในการทำกิจกรรมของนักศึกษาได้ 

- นโยบายการจัดการจราจร ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีการให้บริการรถบัสฟรีก็จริง แต่ว่าทางเดินเท้า

น้อย จึงอยากให้เพ่ิมทางเดินเท้าในทางเดินเช่ือมกันระหว่างอาคารจากคณะหน่ึง ไปยังคณะหน่ึงให้

มากข้ึน 

- ปัจจุบันศูนย์บริการอาหารด้านสหกรณ์ออมทรัพย์ มข. เป็นศูนย์บริการอาหารช่ัวคราว เน่ืองด้วยมี

นักศึกษาและบุคลากรมาใช้บริการค่อนข้างมาก เพราะพ่อค้าแม่ค้าสามารถให้บริการในราคาถูก 

อร่อย จึงอยากให้มหาวิทยาลัยทำเป็นศูนย์บริการอาหารถาวร จะเป็นได้หรือไม่ 

- การจอดรถตามป้ายของรถบัส ในจุดการรับ-ส่งผู้ใช้บริการ ควรปรับพ้ืนท่ีให้มีพ้ืนท่ีสำหรับเบ่ียงหลบ 

และขอเสนอหากมีการให้บริการจักรยาน น่าจะมีการนำบัตรนักศึกษามาใช้ยืนยันการใช้งาน 

- การเปิด-ปิดภาคการศึกษา เน่ืองจากระยะเวลาสอบกลางภาค และระยะเวลาสอบปลายท่ีผ่านมา ไม่

สมดุลกับจำนวนวิชาเรียน คือ ระยะเวลาส้ัน แต่วิชาท่ีต้องสอบมีรายวิชา ทำให้รู้สึกถึงความกดดันใน

การสอบแต่ละคร้ัง อยากให้มีการปรับระยะเวลาดังกล่าวให้มีความเหมาะสมมากข้ึน 

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหอพักให้บริการ จำนวน 26 หอพัก แต่ละหอพักมีอายุการใช้งานมานานแล้ว 

บางหอพักหลังคาร่ัว ซึมไปตามสภาพ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการใช้งานไม่มี อาทิ เคร่ืองทำ
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น้ำอุ่น พัดลม อยากให้มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงสภาพหอพักให้เป็นหอพักท่ีน่าอยู่ น่าอาศัย มาก

ย่ิงข้ึน 

- ควรมีการปรับปรุงสนามกีฬาให้มีมาตรฐานความปลอดภัยมากข้ึน ปัจจุบันสนามกีฬาบางแห่ง บาง

สนาม มีการเดินสายไฟในลักษณะท่ีไม่ปลอดภัย นอกจากน้ียังมีสนามกีฬาแต่ก็ไม่เพียงพอต่อการใช้

งาน อยากให้มหาวิทยาลัยดูแลในส่วนน้ี 

- สระว่ายน้ำ สภาพการใช้งานของสระว่ายน้ำท่ีไม่มีความปลอดภัย อยากให้มหาวิทยาลัยได้มีการ

ปรับปรุงสระว่ายน้ำด้วย 

- อยากให้มีหน่วยบริการนักศึกษา ในลักษณะ One stop Service สำนักทะเบียนฯ การรับเร่ือง

ร้องเรียนนักศึกษา และอยากให้พิจารณาการปิด-เปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยใหม่อีกคร้ัง 

- ปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษา เป็นไปได้ไหมว่า จะมีศูนย์บริการนอกเวลาในการให้บริการในส่วนน้ี 

นอกจากการให้บริการสุขภาพของศูนย์บริการสุขภาพปฐมภูมิ 

- สนามกีฬายิงปืน ระยะในการฝึกซ้อมในการยิงส้ัน ทำให้เกิดความกังวลในความปลอดภัยในการ

ฝึกซ้อมยิงปืน ความไม่ได้มาตรฐานของระยะฝึกยิง อยากให้มหาวิทยาลัยหาพ้ืนท่ีใหม่ หรือปรับปรุง

สนามยิงปืนให้มีความเหมาะสมในการใช้งาน 

- วินัยนักศึกษา เปิดอบรมวินัยในการขับข่ีรถให้กับนักศึกษาเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

- การอยู่ร่วมกับมหาวิทยาลัยกับชุมชนในเร่ืองความขัดแย้งในการใช้เสียงในชุมชนรอบร้ัวมหาวิทยาลัย 

จะมีวิธีการอย่างไรในการแก้ไขปัญหา 

- มหาวิทยาลัย มีมาตรการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ให้กับนักศึกษาได้อย่างไรบ้าง 

- เสนอขอให้เอาลูกระนาดภายในออกบนพ้ืนผิวถนนได้หรือไม่ แต่ผมเห็นด้วยในส่วนของจุดการคัดกรอง

บุคคลภายนอกท่ีเข้ามาในมหาวิทยาลัย 

- อยากให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยท่ีรับผิดชอบวิทยาเขตหนองคาย ไปน่ังประจำอยู่ท่ีวิทยาเขตหนองคาย

ด้วย ได้หรือไม่  

- การเปิด-ปิด ภาคเรียนจะมีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ 

- พ้ืนท่ีในการทำกิจกรรม 2 สนาม มีสนามกีฬาไม่เพียงพอ การปรับปรุงสนามกีฬาให้เหมาะสมในการใช้

งาน สนามกีฬาไม่มีไฟฟ้า การของบสนับสนุนในการทำกิจกรรมของชมรม บอร์ดกิจกรรมมีเพียง 2 

บอร์ด เส้นจราจรมีน้อยมาก การทำกิจกรรมเชียร์กลาง เร่ืองห้องน้ำในอาคารเรียนมีไม่เพียงพอในการ

ใช้งาน อาคารเรียนรวม เพดานชำรุดยังไม่มีการซ่อมแซม (โครงสร้างพ้ืนฐานของวิทยาเขตหนองคายมี

ไม่เพียงพอ อยู่ในสภาพท่ีไม่หมาะสมในการทำกิจกรรมดังท่ีกล่าวมาข้างต้น) 

- อยากให้มีพ้ืนท่ีต้ัง/ห้อง ชมรมนักศึกษาวิชาทหารของนักศึกษาในการทำกิจกรรม ในมหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น 

- การจัดกิจกรรมออกค่ายอาสา ในเดือนตุลาคม เน่ืองจากไม่สามารถขออนุมัติงบประมาณได้ จึงทำให้

ไม่สามารถทำกิจกรรมออกค่ายอาสาได้ อยากให้มีแนวทางท่ีจะสามารถดำเนินการทำกิจกรรมในช่วง
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ดังกล่าวได้อย่างไรอยากให้มี Innovation ในการเป็นผู้นำในการแข่งขันในการจัดกิจกรรมให้แก่

องค์กรนักศึกษา 

- ปัญหาฝุ่นละออง ทางมหาวิทยาลัยมีการจัดการนักศึกษาเก่ียวกับสุขภาพนักศึกษาอย่างไร มีแนวทาง

การแก้ไขเฉพาะหน้า อาทิ การแจกหน้ากากอนามัย อย่างไรบ้าง 

- อยากให้มีการเปล่ียนรูปแบบการสอนวิชา GL หรือวิชาท่ีมีรหัสข้ึนต้น 000 ใหม่ 

- ควรจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ e-learning เน่ืองจากนักศึกษาบางคนไม่สะดวกไปเรียนในคาบ

เรียน อยากให้มีการถ่ายวีดีโอในช้ันเรียน แล้วอัพโหลดลง e-learning เพ่ือเรียนนอกเวลาได้ 

- จัดการเรียนท่ีเปิดรับนักศึกษาต่างคณะไปเรียนได้ตามความสนใจ หรือในช้ันเรียนอ่ืนเราสามารถไปน่ัง

เรียนได้ 

- ควรจัดหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับแต่ละสาขาวิชาให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพในอนาคต เน้นการเรียนการ

สอนท่ีผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนไม่ใช่เข้าไปน่ังเฉยๆ ในห้องเรียน 3 ช่ัวโมง 

- การจัดตารางสอบ Midterm และ Final อยากให้มีการจัดเวลาท่ีเหมาะสม ไม่แน่นเกินไป เพ่ือให้

นักศึกษาสามารถเตรียมตัวในการสอบได้ 

- จัดให้มีการเรียนรู้แบบประสบการณ์จริงท่ีจะนำไปใช้ได้เม่ือจบไป  

- อยากให้มีสนามฟุตบอลเพ่ิมข้ึน อุปกรณ์การออกกำลังกายเพ่ิมข้ึน ฟิตเนสฟรี และมีตลาดนัดสำหรับ

นักศึกษาท่ีจะมาขายของเพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ 

- ควรมีการวิจัยเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัย เช่น การใช้รถจักรยานยนต์ ความ

เป็นอยู่ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร 

- การสร้างจุดจอดรถบริเวณศาลาเดิม อาจจะไม่ตอบโจทย์สำหรับคณะท่ีอยู่ไกลๆ และไม่สอดคล้องกับ

พฤติกรรมของนักศึกษาท่ีต่ืนสายและเร่งรีบ 

- หากมีการเปิดสอน จัดการเรียนการสอนสำหรับผู้สูงอายุ ควรมีการปรับปรุงสถานท่ีให้มีความ

เหมาะสม รวมถึงโต๊ะในห้องเรียน และการเดินทางต่างๆ เป็นต้น 

- มหาวิทยาลัยมีการทำวิจัยเยอะมากและหลากหลาย แต่นักศึกษาเข้าถึงงานวิจัยเหล่าน้ันได้น้อย 

นักศึกษาบางคนไม่ทราบเก่ียวกับงานวิจัยต่างๆ จึงควรมีการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงมากข้ึน 

 

กลุ่มภาครัฐ เอกชน คู่ความร่วมมือ ประชาชนท่ัวไป และศิษย์เก่า  : 

วันศุกร์ท่ี 22 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องอุดร ตันติสุนทร วิทยาลัยการปกครองท้องถ่ิน  
 

- ขอช่ืนชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านมา 50 ปี มีผลงานท่ีน่าช่ืนชม  เรามีคณะแพทย์ มีหมอเก่งๆ    

เราจะเป็น Medical hub ลานจอดรถท่ีต้องมีการวางแผนในอนาคต ปัจจุบันผู้มาใช้บริการ

รักษาพยาบาล หาท่ีจอดรถค่อนข้างยาก เร่ืองแรก 

- คำถามผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ตัวแทนจากสำนักงานผังเมืองจังหวัดขอนแก่น : เร่ืองท่ีสอง 

นักศึกษาฝึกงาน หน่วยงานรับนักศึกษามาฝึกงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีและผังเมือง บัณฑิตท่ีจบไปแล้ว 
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เม่ือไปทำงานเอกชนก็ไม่ได้ทำงานไม่ตรงกับส่ิงท่ีเรียน สายราชการในท้องถ่ิน คือ ไปทำงานเป็นผู้ช่วย

ช่าง ผมมองไม่เห็นอนาคตของบัณฑิตได้อย่างไร ผมเห็นปัญหาในเร่ืองของหลักสูตรในการผลิตบัณฑิต

ท่ีจะเข้าสู่การทำงานตามวิชาชีพได้อย่างไร 

- คำถามผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น : ในฐานะท่ีมหาวิทยาลัยมีความพร้อมในหลายๆด้าน การใช้

ความรู้กับเทคโนโลยีรุ่นใหม่ โดยเฉพาะระบบขนส่งมวลชน ระบบรางในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแก่น 

- มหาวิทยาลัยยินดีให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีทำอยู่แล้ว อย่างมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน แต่

ยินดีให้ช่วยในส่ิงท่ีทำได้ แต่เราอาจจะมีความร่วมมือในเร่ืองของการบิน มีนักธุรกิจทางน้ำพอง มา

เสนอความร่วมมือ 

- มหาวิทยาลัยมีการกำกับผลงานวิจัยการ ผลงานมีมาตรฐานมากน้อยเพียงใด ทีมวิจัยท่ีไปทำกับภาค

ส่วนเอกชน ไปรับจ้างภาครัฐ 

- กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี จะต้องมีการควบคุมกระบวนการผ่านหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ อาทิ 

หน่วยงานสุขภาพ หน่วยงานด้านวิศวกรรม อาจารย์จะต้องรับงานผ่านมหาวิทยาลัย ต้องผ่าน

กระบวนการตรวจสอบความสามารถท่ีตรงความต้องการ มีการติดตามความก้าวหน้า การเบิกจ่ายเงิน

ทำไปพร้อมการติดตามความคืบหน้าของการทำวิจัยด้วย 

- คำถามผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ตัวแทนจากหอการค้า :  ระบบการเรียนการสอนตามความ

ต้องการ ไม่ใช่หมวดรายวิชา จะสอดคล้องความต้องการกับสังคมหรือไม่ 

- ผู้เรียนการเรียนท่ีเหมาะสมกับวัย อาทิ กลุ่มวัยทำงาน การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีใหม่ อาทิ บล็อก

เช่น บทเรียนในการร้องเพลง ทำอย่างไรจะเรียนร้องเพลงให้ไม่คร่อมจังหวะ 

- ผู้เรียนในระบบ กระแสราชการผมยังไม่รู้ กระแสเอกชน คือ ไม่ดูปริญญา ไม่ดูเกรด ดูสมรรถนะเป็นหลัก 

- สมาร์ทฟาร์ม่ิง ระบบท่ีจะเข้าไปทำ จะต้องมีอะไรบ้าง ทำลักษณะ pilot project 

- เร่ืองการบริหารจัดการท่ีดี การบริหารจัดการรายย่อย โรงพลาสติก การใช้แอปพลิเคชันในการควบคุม

การทำงานในการให้น้ำ ใช้ระยะเวลาปลูกไม่นาน 

- คำถามผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น : ออแกนิกส์ฟู้ด ต่างคนต่างออแกนิกส์ ไม่รู้ว่าใครออแกนิกส์

แตกต่างกันอย่างไร จะมีความเช่ือถือได้อย่างไร การต่อต้านการใช้ยาปราบศัตรูพืช 

- มหาวิทยาลัยมีศูนย์รับรองความปลอดภัยตามมาตรฐาน และมีการผลิตผู้ตรวจความปลอดภัย  

เรากำลังจะทำข้อเสนอในเชิงนโยบายในเร่ืองของยาปราบศัตรูพืช โดยการทำการวิจัยของนักวิจัย 

- การผลิตบัณฑิต อย่างวิศวกรรม ถ้าเราสามารถ อยากให้นักศึกษาเหล่าน้ีมีผลงานของตนเอง ในการ

นำเสนอต่อผู้ประกอบการ  อยากให้มีงานแสดงผลงานของนักศึกษา ให้ผู้ประกอบการ 

- มหาวิทยาลัยเรามีการจัดงาน ไอทีแฟร์อย่างต่อเน่ืองทุกปี ธุรกิจด้านคอสเมติก ด้านเกษตรและอาหาร 

และด้านสุขภาพ เรามีการประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊ก ผู้ประกอบการ 

- เรามี Sci park ท่ีให้บริการกับภาคเอกชน ทางด้านบิสซิเนสเทคโนโลยี และในหน่วยงานอ่ืนทำก็มี

ค่อนข้างมาก 
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- การเข้ามาใช้บริการ การอบรมด้านการตลาดดิจิทัลให้แก่ผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยน่าจะมีหลักสูตร

ให้กับผู้ประกอบการ หากมีอยู่แล้ว อยากฝากประชาสัมพันธ์ 

- ด้านการเกษตรแบบออแกนิกส์ จะต้องมีใบรับรองมาตรฐานในความเป็นอินทรีย์ ให้แก่ผู้ประกอบการ

ได้มีการต่อยอดในการทำธุรกิจไปต่อในต่างประเทศ เรามีใบรับรองฯ ของกรมวิชาการ มีอาจารย์ท่ี

ช่วยในเร่ืองการให้ได้มาซ่ึงใบรับรองฯ เรากำลังมองหาวิธีการออกใบรับรองมาตรฐานฯ เกษตรของ

มหาวิทยาลัย มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ KKU Certified ใบรับรองมาตรฐาน

สินค้าเกษตรปลอดภัย 

- ขอบพระคุณท่ีให้โอกาสมารับฟังนโยบายในวันน้ี อยากให้ส่ือภายนอกได้มีโอกาสเข้าร่วมในการแถลง

นโยบาย แถลงการณ์ต่างๆ เพ่ือการประชาสัมพันธ์ มีการตรวจสอบอย่างไร 

- การต่ืนตัวในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองอย่างไร ให้กับนักศึกษา บุคลากร 

- บทบาทนักศึกษากับการเมือง กิจกรรมส่วนกลาง และส่วนจังหวัด ในเบ้ืองต้นผมได้สนับสนุนประมาณ

ให้นักศึกษาไปร่วมกิจกรรมการเมืองกับช่อง 3 และอนุญาตให้ติดป้ายประชาสัมพันธ์ แต่เราต้องขอ

อนุญาตก่อน 

- นักศึกษาอยู่ระหว่างการสอบ อาจจะเงียบ เหมือนเราไม่ได้ต่ืนตัว 

- ท่านรู้สึกอย่างไร เรามีนักวิชาการมาก อนาคตเรามีความขาดแคลนแรงงาน เน่ืองจากเราจะมีผู้สูงอายุ

มากข้ึน 

- เราพ่ึงแรงงานต่างชาติ ในบางงานท่ีคนไทยไม่ทำ และอนาคตเทคโนโลยีจะเข้ามาแทน 

- การให้บริการโรงบาลดีมาก นักศึกษาแพทย์ให้บริการดูแลคนไข้ดีมาก บัณฑิตไม่สามารถสังเคราะห์

ข้อมูลสารสนเทศ (Information) เป็นองค์ความรู้ (Knowlege) ได้ ไม่ใช่แค่สืบเสาะข้อมูล แต่ประยุกต์ใช้

ข้อมูลได้ 

- การสร้างพ้ืนท่ีป่าในเชิงนิเวศ การสร้างกิจกรรมในการเรียนรู้ 

- การสร้างคีย์ออส ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแก่น University คีย์ออส Customer ท่านมีบุคคลภายนอก

น้อยไปรึเปล่า เพราะดูจากแผนเน้นไปท่ี Customer ภายในเท่าน้ัน 

- มี KPIs ระดับประเด็นยุทธศาสตร์หรือไม่ ในแผนท่านเป็น เจนเดอร์บาลานซ์ หรือไม่ เน่ืองจากท่ีท่าน

นำเสนอเป็นผู้บริหารท่ีเป็นผู้หญิงท่านเดียว 

- การเปิดการเรียนการสอนแบบใหม่ หลักสูตร เปิดเป็นมหาวิทยาลัยเปิดได้ไหม เร่ืองของการ

ประเมินผล ด้วยกระดาษจะมีด้วยไหม  

- การศึกษาในปัจจุบันแบบไร้พรมแดน เราอยู่ท่ีขอนแก่น เราเรียนหลักสูตรไหนท่ีใดก็ได้ 

- เรามองกล่มผู้เรียน คือ กลุ่มคนไทยทุกคน จาก Face to Face ก็ยังคงมีอยู่ เน่ืองจากบางหลักสูตรก็

ต้องมีการเรียนในช้ันเรียนด้วย 
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- การให้บริการกับการบริการบูรณาการ หลายคณะได้มีการออกนอกพ้ืนท่ี ในหลายพ้ืนท่ี หลายจังหวัด 

ส่ิงท่ีเป็นอดีต ปัจจุบัน อนาคต หลายๆคณะจับโจทย์อดีต ปัจจุบัน ทำไม่ก่ีประเด็น ความอยู่ดีมีสุข 

การค้าขาย การมีวินัยและสุจริต 

- กลุ่มผู้สูงอายุ และแรงงานน้อยลง  ผมไม่ค่อยกังวล มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในระดับแนวหน้า ท่าน

มองในระดับโลก ผมมีความเป็นห่วงใยการได้รับบริการโควตาการเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ของเด็กใน

ภูมิภาค คนท่ีมาเรียนส่วนใหญ่ไม่ใช่คนขอนแก่น มาจากจังหวัดอ่ืนเยอะ ผมไม่เห็นท่ีท่านนำเรียนใน

เร่ืองของอุปสรรคและปัญหาในการทำแผน 

- การบ่มเพาะ ไม่ว่าทางสายช่าง สายเกษตร สายสังคม บ่มเพาะในทางธุรกิจ หากทำอย่างน้ีเราจะ

สามารถไปได้ระดับโลก ผมเห็นหลายมหาวิทยาลัยทำไว้ แต่คนเข้าไม่ถึง คนข้างนอก การเข้าถึงใน

เร่ืองอุปสรรค แนวคิดของชุมชน 

- มหาวิทยาลัยมีการสร้างศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการมาตลอดนับต้ังแต่ปี 2548 การให้ความรู้ การหา

แหล่งทุน 

- การดูแลบุคลากร มข. และประชาชนรอบนอก ด้านการรักษาความปลอดภัย และจราจร ผมอยากให้

มีหัวหน้า สภ.ย่อย มข. ให้เป็นคณะกรรมการร่วม หรือเป็นท่ีปรึกษา ในเร่ืองการรักษาความปลอดภัย 

และการจราจร เวลามีเหตุเกิดข้ึน มีหน่วยงานหลายส่วน ขาดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ  

ทำให้ไม่ทันเหตุการณ์ 

 

กลุ่มวิทยาเขตหนองคาย 

วันท่ี 26 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ วิทยาเขตหนองคาย 

  

- จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์บริบทของหนองคาย คือ อะไรท่ีจะเป็นจุดแข็ง ลูกค้าเราคือใคร ความ

ต้องการของชุมชนต้องการอะไร แก้ไขปัญหาจุดไหน ท้ังในปัจจุบันและอนาคต 

- มีความจำเป็นท่ีจะต้องทบทวนหลักสูตร ว่าเราจะผลิตอะไร เช่น ปัจจุบันมีหนองคาย อนาคตอาจจะ

ต้องมีการผลิตแพทย์  

- มีความต้องการท่ีจะเปล่ียนแปลงวิทยาเขตหนองคาย ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่ิงท่ี

อยากเห็น คือ Key Result ท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงของ มข.อย่างแท้จริง คือ ยังไม่เห็น ท่ีจะก้าว

กระโดด เปล่ียนจริงๆ ของมหาวิทยาลัย ในอดีตกลยุทธ์ในการเปล่ียนแปลงหนองคายยังไม่คมชัด 

บริบทของหนองคายมีความแตกต่าง แผนกลยุทธ์ท่ีกำหนดอาจจะยังไม่ครอบคลุมถึงวิทยาเขต

หนองคาย  

- มีบทเรียนว่าเราไม่เคยระดมสมองว่า กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มวิทยาเขตหนองคายว่าเราต้องการอะไร 

เราน่าจะเร่ิมจากการวิเคราะห์ความท้าทายของหนองคาย และเพ่ิมกลยุทธ์ นโยบายของหนองคาย 

เพ่ือนำไปสู่การเพ่ิมเป็น Strategy ของหนองคาย และจะต้องมี Timeline ว่าจะสำเร็จในช่วงเวลาใด  
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- มหาวิทยาลัยมีความม่ันใจอย่างไรว่า กลยุทธ์ท่ีนำเสนอผู้รับผิดชอบจะนำมาถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ และ

มีการติดตามผลอย่างไร  

- ห้อง Lab การเรียนการสอน สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ไม่เพียงพอ รวมถึง อุปกรณ์ในการเรียนก็ไม่

เพียงพอ เช่น อุปกรณ์การเรียนต้องใช้ร่วมกัน รวมถึงพ้ืนท่ีการเรียนไม่สะดวก แคบ ปัจจุบันมี 1 

ห้องเรียน โครงกระดูกก็เรียนจาก Projecter คือ อยากเพ่ิมอุปกรณ์การเรียนให้มากข้ึน 

- วิทยาเขตหนองคายมี ห้องฟิตเนส แต่อุปกรณ์ส่วนมากชำรุด ไม่สามารถใช้ได้  

- วิชาว่ายน้ำ อยากให้มีสระว่ายน้ำท่ีวิทยาเขตหนองคาย ปัจจุบันต้องไปเรียนว่ายน้ำท่ีนอกมหาวิทยาลัย 

- รถบัสพังบ่อย รถไม่เพียงพอ ต้องใช้รถ 6 ล้อแทน เวลาใช้เดินทางไปศึกษาดูงานในระยะไกลๆ 

นักศึกษามีความลำบากมากเน่ืองจากรถมีสภาพเก่า 

- ป้ายวิทยาเขตเป็นท่ีสังเกตยากมาก ตอนแรกๆ ท่ีมาขับเลยไปวันหลายรอบมากกว่าจะหาเจอ 

- อาคารเรียนใหม่ เป็นอาคารท่ีสร้างพ่ึงเสร็จ ปัจจุบันแอร์ ห้องน้ำ ลิฟต์ พังหมด บางห้องหลังคาร่ัว  

- หอพักชำรุด น้ำ ไฟ ไม่เพียงพอ  

- Complex โต๊ะ เก้าอ้ีชำรุด 

- สถานพยาบาลในวิทยาเขต ไม่มี หายาก ไม่มีผู้ดูแลรับผิดชอบโดยตรง 

- โรงยิม พ้ืนใช้ไม่ได้ ไฟดับ น้ำท่วม 

- ห้องสมุด ตำรา อยากให้แบ่งออกเป็นโซนแต่ละคณะ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถค้นหาได้ง่าย ตำราบาง

ศาสตร์ไม่มี หายาก 

- อยากให้รองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบวิทยาเขตหนองคายลงมาทราบปัญหา และลงมือแก้ไขปัญหาใน

พ้ืนท่ีอย่างใกล้ชิด 

- ภูมิทัศน์ของวิทยาเขตหนองคาย พ้ืนท่ีป่า แสงสว่าง มีการจัดการอย่างไร 

- สนามกีฬา เปียก แฉะ สนามกีฬาด้านบนไม่มีแสงไฟ ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ 

- Landmark ของวิทยาเขตไม่มีเลย 

- ท่ีปรึกษาองค์การนักศึกษาจะมีหรือไม่ (เดิมผู้ช่วยอธิการบดี วนค. เป็นท่ีปรึกษา) 

- โครงสร้างเดิม วนค. เป็นแบบรวมศูนย์ ปัจจุบันมีปัญหาคือ คณะอยากใช้สำนักงาน แต่สำนักงานไม่ว่ิง

ไปหางาน ทำให้งานไม่เดิน จะเป็นไปได้หรือไม่ท่ีจะมีการทบทวนรูปแบบการบริหาร วนค.  ใหม่ 

- องค์การ นศ.เดิมได้รับงบประมาณ 2 ส่วน คือ จาก องค์การ มข. และจาก วนค. ในอนาคตยังจะได้รับ

งบประมาณเหมือนเดิมหรือไม่ 
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