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คานา
แผนยุทธศาสตร์คณะสหวิทยาการ พ.ศ.2565-2568 ฉบับนี จัดทาขึนเพื่อใช้เป็นแผนในการ
บริ ห ารและพัฒ นาเพื่ อ ขับ เคลื่ อนคณะสหวิทยาการในอี ก 4 ปีข้างหน้า ซึ่งซึ่งมีความสอดคล้ อ งและ
เชื่อมโยงกับ แผนยุ ทธศาสตร์ การบริ หาร มหาวิทยาลัยขอนแก่นพ.ศ. 2563 – 2566 และยังได้ มี การ
ประมวลผลสัมฤทธิ์จากการบริหารงานและการดาเนินงานตามแผนปฏิบั ติการคณะสหวิทยาการ ประจาปี
งบประมาณ 2654 การวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และภาวะคุ ก คสม(SWOT Analysis) ของ
คณะสหวิทยาการ การวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อมภายในและภายนอก ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาคณะ นอกจากนีในช่วงเดือนเมษายน 2564 ยังได้มีการรับฟังความคิดเห็ นในรูปแบบออนไลน์จาก
ประชาคมต่างๆจานวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และ
กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษา และได้ จั ด เวที รั บ ฟั ง ความคิ ดเห็ นของบุ ค ลากรภายในคณะสหวิ ท ยาการ ในวั น ที่ 15
มิถุนายน 2564 เพื่อนาข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงต่ อแผนยุทธศาสตร์คณะสหวิทยาการ พ.ศ.
2565-2568 ก่อนเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาคระสหวิทยาการ
แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนีประกอบด้วย เนือหาสาคัญ 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 กรอบแนวคิดการ
ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์คณะสหวิทยาการ พ.ศ.2565-2568 ส่วนที่ 3 การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ โดย
ยึดตามเสาหลักยุทธศาสตร์ทัง 3 เสาหลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
แผนงาน/โครงการต่างๆ ไว้ทังสิน 9 ประเด็นยุทธศาสตร์ 23 กลยุทธ์ 43 ตัวชีวัด
คณะสหวิท ยาการหวัง เป็น อย่า งยิ่ง ว่า แผนยุท ธศาสตร์ฯ ฉบับ นี จะเป็น เสมือ นเข็ม ทิ ศ ชี
แนวทางที่ชัดเจนที่จะรวมพลั งน าไปสู่ การพัฒนา และขับเคลื่อนให้บรรลุ ถึงเป้าหมายที่พึงปรารถนา
ร่วมกันต่อไป

คณะสหวิทยาการ
มิถุนายน 2564
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ของบุคคล และด้านการบริหารจัดการ
องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็วและต่อเนื่อง รวมทังยังมีการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรที่จ านวน
เด็กไทยเกิดน้อยลง และสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึน ภาวะเศรษฐกิจตกต่าอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั่วโลก อันมีแนวโน้มทรงตัวซึ่งจะ
ส่งผลต่องบประมาณสนับสนุนคณะและมหาวิทยาลัย
สิ่งที่ท้าทายของคณะสหวิทยาการในอนาคต (The future challenges) คือ
1. การแข่งขันกันอย่างเข้มข้นในการให้บริการด้านการเรียนรู้ ทาให้ คณะฯต้องยกระดับในด้าน
คุณภาพการเรียนการสอน และงานวิจัย (Quality and academic excellence) โดยคณะสหวิทยาการ
เป็นคณะที่มีความหลากหลายของสาขาวิชาสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการบูรณาการได้
2. การพัฒนาอาจารย์ และบุ คลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลเทคโนโลยี (Digital
technologies leader) เพื่อให้ตอบมสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้
3. การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมากขึน (Integration with industry) ในการ
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต การท างานวิ จั ย การพั ฒ นานวั ต กรรม และการบริ ก ารวิ ช าการตามความต้ อ งการของ
ผู้ประกอบการ
ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะสหวิทยาการ ที่มุ่งสู่การเป็น “คณะชั้นนาในการบูรณาการพหุศ าสตร์
สู่การสร้างโอกาสและภูมิปัญญาในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง" เป็นสถาบันที่มีการบูรณาการด้านต่างๆ อัน
ได้แก่วิชาการ วิจัย บรารวิชาการ นวัตกรรมและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมสู่การสร้างคุณค่า สร้าง
โอกาสต่อสังคม โดยมีเครื่องวัดความสาเร็จของการได้รับการยอมรับในระดับ อนุภูมิภาคลุ่มนาโขง พร้อม
ทังได้กาหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทัง 3 ด้าน คือ ด้าน
ประชาคม (People) ด้านระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย (Ecological) และด้านจิตวิญญาณแห่งความเป็น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Spiritual) เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย นโยบาย และพันธกิจดังกล่าว จึงได้กาหนดทิศทางการ
บริหารคณะฯใน 4 ปีข้างหน้า ประกอบด้วย 9 ยุทธศาสตร์ 23 กลยุทธ์ 43 ตัวชีวัด
1. ด้านประชาคม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย (People) มีดาเนินการ ดังนี
1) การพัฒนาการจัดการศึกษา โดยการจัดการศึกษาในรูปแบบกระบวนทัศน์ใหม่ที่เน้นการ
สอนเป็นเน้นการเรียนรู้ (Teaching paradigm to Learning paradigm) ปรับเปลี่ยนจากสอนให้รู้เป็น
สอนให้คิด เพื่อให้บัณฑิตสามารถเป็นผู้นาในการพัฒนาสังคม รวมทั งสามารถเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้กับประเทศได้
2) การพัฒนาระบบการทางานวิจัย โดยสนับสนุนการทาวิจัยตามความต้องการของผู้ใช้งาน
หรือตามปัญหาของประเทศ (Demand side) ส่งเสริมการทาวิจัยเป็นทีม (Research program) เพื่อให้
สามารถตอบโจทย์ ใ หญ่ ที่ มี ผ ลกระทบ (Impact) สู ง ได้ สามารถน าไปใช้ ไ ด้ จ ริ ง เกิ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ หรื อ
นวัตกรรม
ข

3) พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยพัฒนาระบบการให้บริการ อานวยความ
สะดวกให้บุคลากร สร้างเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรทุกกลุ่ม เพื่อให้บุคลากรทางานได้อย่างมี
ความสุข และมีประสิทธิภาพ
4) พั ฒ นาการบริ ก ารวิ ช าการ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การให้ บ ริ ก ารวิ ช าการ จากความ
รั บ ผิ ดชอบต่อสั งคม (Corporate Social Responsibility : CSR) สู่ การสร้างคุณค่าร่ว มกัน (Creating
shared value : CSV)
2. ด้ า นระบบนิ เ วศของมหาวิ ท ยาลั ย (Ecological)ดั ง นี
1) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร โดยส่งเสริมให้หน่วยงานใช้
ความเข้มแข็ง และโอกาส ในการสร้างหน่วยธุรกิจใหม่
2) พัฒนาระบบการจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร
โดยพัฒนาระบบการให้บริการ ในด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้ที่สูงขึน มี เครื่องมือและ
สิ่ งอานวยความสะดวกในที่ทางานให้ ครบถ้ว น พัฒ นาสภาพแวดล้ อมให้ ถูกหลั กอาชีว อนามัย และมี
ประสิทธิภาพ
3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ให้เป็น
ที่น่าอยู่และน่าทางาน เพื่อให้เป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมในการใช้ชีวิต มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (Smart security) มีพืนที่เพื่อการแสดงออก
4) พั ฒ นาองค์ ก รให้ ก้ า วเข้ า สู่ ยุ ค ดิ จิ ทั ล โดยการพั ฒ นาบุ ค ลากรภายในให้ ส ามารถ น า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน และสร้างระบบงานด้านต่างๆเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กร
5) การพัฒนาคณะสหวิทยาการสู่ความเป็นนานาชาติ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบัน
ต่างประเทศเพื่อยกระดับการพัฒนาด้านการศึกษา การวิจัย และบริการวิชาการ
3. ด้านจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Spiritual)
1) การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยดาเนินการตามแนวทาง
ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ใช้หลักการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment : ITA)
การบริหารงานคณะสหวิทยาการที่ประกอบด้วย 9 ยุทธศาสตร์ 23 กลยุทธ์ 37 แผนงาน และ 43
ตัวชีวัดนี จะทาให้คณะสหวิทยาการ มีการพัฒนาและมีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เป็นขุมปัญญาในการ
พัฒนาพืนที่ จังหวัดและอนุภูมิภาคลุ่มนาโขงได้เป็นอย่างดี
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คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2565-2568
1. ประวัติความเป็นมาของวิทยาเขตหนองคาย
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3.2 บุคลากรและอัตรากาลัง
4. งบประมาณ
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ส่วนที่ 1
กรอบแนวคิดการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2565-2568
1. ประวัติความเป็นมาของวิทยาเขตหนองคาย
ปี พ.ศ. 2533-2534
แกนนำประชำชน ภำคเอกชน ข้ำรำชกำร พ่อค้ำชำวหนองคำย นำโดยพ่อเมืองหนองคำยในขณะนั้น
คื อ ร้ อยตรีไ มตรี ไนยะกู ล และพี่ น้ องประชำชนชำวหนองคำยอี กเป็ นจ ำนวนมำก มี แนวคิด ที่ อยำกจะมี
มหำวิทยำลัยที่จังหวัดหนองคำย และด้วยกำรประสำนงำนผ่ำนกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัยขอนแก่น
จำกจังหวัดหนองคำย ได้เสนอแนวคิดดังกล่ำวไปยังคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยขอนแก่นในขณะนั้น ซึ่งนำโดย
นายแพทย์นพดล ทองโสภิต อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยขอนแก่น โดยมหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้มีหนังสือขอใช้ที่
สำธำรณประโยชน์ดอนกลำงหนองถิ่น ติดกับสถำนีรถไฟ ตำบลมีชัย อำเภอเมือ ง จังหวัดหนองคำย เนื้อที่ 149
ไร่เศษ และที่สำธำรณประโยชน์ที่ตำบลพระธำตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคำย เนื้อที่ 1,077 ไร่ เมื่อวันที่
29 กรกฎำคม 2534 และจังหวัดหนองคำยได้ตอบกลับมำให้มหำวิทยำลัยขอนแก่น แจ้งงบประมำณ กำร
ก่อสร้ำงพร้อมแผนผัง ขอบเขตที่ดินที่จ ะขอใช้ประโยชน์ เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2534 ดังนั้น ในครั้งนั้นจึงเป็น
เพียงกำรก่อรูปแนวคิดของกำรขยำยวิทยำเขตมำสู่จังหวัดหนองคำย
ต่ อ มำรั ฐ บำลเริ่ ม มี แ นวคิ ด ที่ จ ะกระจำยโอกำสทำงกำรศึ ก ษำไปยั ง ส่ ว นภู มิ ภ ำค โดย
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้ปฏิบัติตำมกรอบนโยบำยมำโดยลำดับ ทั้ง นี้ในเวลำต่อมำ มหำวิทยำลัยขอนแก่นได้ขอ
ยกเลิกกำรใช้ที่ดินทั้ง 2 แปลงที่เคยขอใช้ก่อนหน้ำนี้ เนื่องปัญหำข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่และระยะทำงที่ห่ำงไกลจำก
ตัวจังหวัดหนองคำย แต่มหำวิทยำลัยขอนแก่นยังมีเจตจำนงอันแน่วแน่ที่จะให้มีวิทยำเขตมำยังจังหวัดหนองคำย
โดยขอใช้ที่สำธำรณประโยชน์สนำมบินค่ำยบกหวำน อำเภอเมืองจังหวัดหนองคำย ติดทำงหลวงแผ่นดินสำย
อุดรธำนี-หนองคำย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2534 จำกกำรสำรวจพื้นที่ พบว่ำที่ดินแปลงนี้ทำเลที่ตั้งมีควำม
เหมำะสม แต่มีรำษฎรบุกรุกเข้ำทำประโยชน์มำนำนร่วม 30 ปี อำจจะเกิดปัญหำกำรขัดแย้ ง กำรร้องเรียน และ
ปัญหำอื่นๆอีกหลำยอย่ำง ปมประเด็นปัญหำเรื่องที่ดินจึงเป็นประเด็นหลักที่จังหวัดหนองคำยพยำยำมแก้ไข (20
พฤศจิกำยน 2534)
ด้ ว ยควำมพยำยำมอย่ ำ งยิ่ ง เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม ำซึ่ ง วิ ท ยำเขตหนองคำย จั ง หวั ด หนองคำยได้ เ สนอที่
สำธำรณประโยชน์และมีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง จำนวน 6 แห่ง เสนอให้มหำวิทยำลัยขอนแก่นเลือก (28
พฤศจิกำยน 2534) ได้แก่
1. ที่ดินสำธำรณะ ตำบลพระธำตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคำย
เนื้อที่ 1,077 ไร่
2. ที่ดินสำธำรณะ บ้ำนบง ตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคำย
เนื้อที่ 1,907 ไร่
3. ที่ดินสำธำรณะ หมู่ที่ 7 บ้ำนฝ้ำย ตำบลหำดคำ อำเภอเมืองหนองคำย
เนื้อที่ 1,800 ไร่
4. ที่ดินสำธำรณะ หมู่ที่ 5 บ้ำนฝ้ำย ตำบลหำดคำ อำเภอเมืองหนองคำย
เนื้อที่ 3,443 ไร่
5. ทำเลเลี้ยงสัตว์ทุ่งใหญ่ บ้ำนไทรงำม ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย
เนื้อที่ 1,347 ไร่
6. ทำเลเลี้ยงสัตว์บ้ำนหนองตำไก้ ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย
เนื้อที่ 2,182 ไร่
แผนยุทธศาสตร์คณะสหวิทยาการ พ.ศ. 2565-2568
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แต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องที่ดิน ทั้งกรณีรำษฎรบุกรุกเข้ำใช้ประโยชน์เต็มพื้นที่ พื้นที่อยู่ไกลแหล่งควำมเจริญมำก ปม
ประเด็นปัญหำเหล่ำนี้เป็นปัญหำหลักมำโดยตลอดช่วงปี พ.ศ.2534-2535

พ.ศ. 2535
เมื่อที่ดินทั้ง 6 แปลงดังกล่ำวไม่สำมำรถใช้ในกำรตั้งวิทยำเขตได้ จึงเริ่มพิจำรณำที่ดินแปลงใหม่ คือที่
สำธำรณประโยชน์บริเวณทำงเข้ำบ้ำนคำโป้งเป้ง เนื้อที่ประมำณ 2,113 ไร่ (15 พ.ค.2535) ต่อมำเมื่อได้ทำกำร
สำรวจพื้นที่อย่ำงจริงจังแล้ว พบว่ำที่ดินแปลงนี้ก็มีประเด็ นปัญหำเหมือนกับที่ดินแปลงอื่นๆ ในช่วงปี 2535
จังหวัดหนองคำยได้พ่อเมืองคนใหม่ คือ นายอนันต์ แจ้งกลีบ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองคำยผู้สำนต่อเรื่องที่ดิน
วิทยำเขตมหำวิทยำลัยขอนแก่นที่จังหวัดหนองคำยอย่ำงแข็งขันในวำระต่อมำ ประจวบกับมหำวิทยำลัยขอนแก่น
เปลี่ยนแปลงอธิกำรบดีเป็น ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ อธิกำรบดีผู้สำนต่อ ผู้ก่อเนื่องวิสัยทัศน์
แห่งกำรขยำยพรมแดนแห่งวิชำกำรของมหำวิทยำลัยขอนแก่นไปสู่พรมแดนประเทศเพื่อนบ้ำนอินโดจีน

พ.ศ.2536-2537
ประเด็นปัญหำเรื่องที่ดินเพื่อกำรก่อตั้ง ยังเป็นปัญหำหลักแห่งกำรก่อกำเนิดวิทยำเขต ทั้งนี้ จังหวัด
หนองคำยได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดหำพื้นที่เพื่อกำรจัดตั้งวิทยำเขตมหำวิทยำลัยขอนแก่นที่จังหวัดหนองคำย
ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนในหลำยภำคส่วนในจังหวัดหนองคำย ทั้งภำคข้ำรำชกำร ภำคเอกชน และตัวแทนจำก
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
จำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำว หำกนับเนื่องจำก พ.ศ.2533-2537 จึงเป็นที่ประจักษ์ชัดว่ำ พี่น้องประชำชนชำว
จังหวัดหนองคำยมีเจตนำอันแน่วแน่เพื่อให้ได้มำซึ่งวิทยำเขตมหำวิทยำลัยขอนแก่น ที่จังหวัดหนองคำย ประกอบ
กับ ในปี 2537 รัฐบำลซึ่งนำโดย นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบำยเพื่อกำรพัฒนำประเทศใน
นโยบำยด้ ำ นกำรศึ ก ษำรั ฐ บำลจะมุ่ ง กระจำยโอกำสทำงกำรศึ ก ษำไปสู่ ภู มิ ภ ำค และรั ฐ มนตรี ว่ ำ กำร
ทบวงมหำวิทยำลัยในขณะนั้น คือนายสุเทพ อัตถากร ได้นำนโยบำยรัฐบำลไปสู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดย
วำงกรอบนโยบำยที่จะจัดตั้งมหำวิทยำลัย ขึ้น 5 แห่ง โดยมหำวิทยำลัยที่ ได้รับมอบหมำย พันธกิจในกำรขยำย
วิทยำเขตไปสู่ภูมิภำค ในตอนแรกประกอบด้วย 5 มหำวิทยำลัย คือ
1. มหำวิทยำลัยขอนแก่น
ขยำยวิทยำเขตไปที่จังหวัดหนองคำย
2. มหำวิทยำลัยนเรศวร
ขยำยวิทยำเขตไปยังจังหวัดพะเยำ
3. มหำวิทยำลัยบูรพำ
ขยำยวิทยำเขตไปยังจังหวัดจันทบุรี
4. มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ขยำยวิทยำเขตไปยังจังหวัดนรำธิวำส
5. มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
ขยำยวิทยำเขตไปยังจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ในช่ ว งปลำยปี พ.ศ.2537 ได้ เกิด กำรเปลี่ ย นแปลงรัฐ มนตรีว่ ำ กำรทบวงมหำวิ ท ยำลั ย คนใหม่ คื อ
นายแพทย์ ก ระแส ชนะวงศ์ ได้ สื บ ทอดนโยบำยกำรขยำยวิ ท ยำเขตให้ มี ค วำมก้ ำ วหน้ ำ ยิ่ ง ขึ้ น
มหำวิทยำลัยขอนแก่น จึงได้ตั้งคณะกรรมกำรจัดตั้งวิทยำเขตมหำวิทยำลัยขอนแก่นที่จังหวัดหนองคำย (13
ธันวำคม 2537)
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ปี พ.ศ.2538
จังหวัดหนองคำย หอกำรค้ำจังหวัดหนองคำย และมหำวิทยำลัยขอนแก่นได้ดำเนินกำรเรื่องวิทยำเขต
ก้ำวหน้ำไปอีกระดับหนึ่งและจัดประชุมเปิดตัวโครงกำรขยำยวิทยำเขตมหำวิทยำลัยขอนแก่นที่จังหวัดหนองคำย
ในวันที่ 29 มกรำคม 2538 สำระสำคัญในกำรประชุม คือ กำรกำหนดบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของจังหวัด
หอกำรค้ำ และมหำวิทยำลัยขอนแก่น ว่ำทั้ง 3 ฝ่ำยจะดำเนินกำรเพื่อสนับสนุนโครงกำรขยำยวิทยำเขตอย่ำงไร
สำขำวิชำที่จะเปิดทำกำรเรียนกำรสอนที่หนองคำย และประเด็นสำคัญที่สุดในกำรประชุมวันนั้นคือ กำรนำเสนอ
ที่ดินแปลงต่ำงๆ จำนวน 4 แปลง ให้มหำวิทยำลั ยขอนแก่นพิจำรณำใช้เป็นสถำนที่จัดตั้งวิทยำเขตหนองคำยอีก
ครั้ง ที่ดิน 4 แปลง ได้แก่
1. ที่สำธำรณประโยชน์โคกสูงหนองเดิ่น ตั้งอยู่ ณ บ้ำนหนองเดิ่น หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกอมเกำะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคำย เนื้อที่ 370 ไร่ 2 งำน (จำกกำรรังวัดใหม่ มีพื้นที่ 516 ไร่ 2 งำน 43
ตำรำงวำ)
2. ที่สำธำรณประโยชน์หนองกอมเกำะ พื้นที่มีอำณำเขตติดต่อกัน 4 ตำบลคือ ตำบลหนองกอมเกำะ
ตำบลมีชัย ตำบลเมืองหมี ตำบลปะโค อำเภอเมือง จังหวัดหนองคำย มีพื้นที่ประมำณ 3,059 ไร่
แต่มหำวิทยำลัยขอนแก่น ขอใช้ 2,000 ไร่
3. ที่ ส ำธำรณประโยชน์ โ คกหนองโพธิ์ ตั้ ง อยู่ ณ บ้ ำ นยำงค ำ ต ำบลสระใคร อ ำเภอสระใคร
จังหวัดหนองคำย มีพื้นที่ประมำณ 325 ไร่
4. ที่สำธำรณประโยชน์บ้ำนไชยำ บ้ำนไชยำ ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคำย พื้นที่
ประมำณ 718 ไร่
เพื่อให้กำรดำเนินกำรขยำยวิทยำเขตตอบสนองนโยบำยของรัฐบำลอย่ำงเป็ นรูปธรรมและเล็งเห็นว่ำที่ดินทั้ง 4
แปลงมีควำมเหมำสมที่จะพัฒนำไปสู่กำรเป็นวิทยำเขตได้ในระดับหนึ่ง โดยจะพัฒนำพื้นที่ แปลงที่ 1 และแปลงที่
2 คือ ที่สำธำรณประโยชน์โคกสูงหนองเดิ่นและที่สำธำรณประโยชน์หนองกอมเกำะ และเร่งดำเนินกำรในกำร
เพื่อเข้ำใช้ประโยชน์จำกที่ดิ นทั้ง 2 แปลงก่อน แต่ก็ยังหำข้อยุติไม่ได้ แต่เนื่องจำกกระแสแห่งกำรเรียกร้องของ
ประชำชนชำวหนองคำยที่มีควำมปรำรถนำจะให้มีวิทยำเขตมีค่อนข้ำงสูง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองกอม
เกำะ ซึ่งเป็นหน่วยงำนรัฐในท้องถิ่นที่เป็นเจ้ำของพื้นที่บริเวณโคกสูงหนองเดิ่นและหนองกอมเกำะ ประชำชนใน
พื้นที่และชำวหนองคำยได้ร่วมกันลงลำยมือชื่อให้กำรสนับสนุน กำรจัดตั้งวิทยำเขตอย่ำงเต็มที่ พลังของประชำชน
ในพื้นที่นำไปสู่กำรผลักดัน สนับสนุนโครงกำรจัดตั้งวิทยำเขตที่สำคัญยิ่งในโอกำสต่อมำ
20 มิถุนำยน 2538 คณะรัฐมนตรี อันมี นำยชวน หลีกภัย เป็นนำยกรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักกำรให้
มหำวิทยำลัยที่มีควำมพร้อมขยำยวิทยำเขตไปสู่ส่วนภูมิภำค 11 จังหวัด คือ จังหวัดหนองคำย พะเยำ จันทบุรี
แพร่ สุ ร ำษฎร์ ธ ำนี ตรั ง สกลนคร กำญจนบุ รี รำชบุ รี ชุ ม พร และปรำจี น บุ รี ดั ง นั้ น จึ ง ถื อ ได้ ว่ ำ
มหำวิทยำลัยขอนแก่นได้รับอนุมัติจำกคณะรัฐมนตรีให้จัดตั้งวิทยำเขตที่จังหวัดหนองคำย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน
2538
กันยำยน 2538 รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ อธิกำรบดี มหำวิทยำลัยขอนแก่นคน
ใหม่ ได้เข้ำมำสำนต่อโครงกำรจัดตั้งวิทยำเขต พร้อมกันนี้ได้รับอนุมัติงบประมำณจำกสำนักงบประมำณเพื่อขยำย
วิทยำเขตมำสู่จังหวัดหนองคำย เป็นงบประมำณแผ่นดิน ปี 2539 ทั้งสิ้น 9,828,400 บำท
แผนยุทธศาสตร์คณะสหวิทยาการ พ.ศ. 2565-2568

3

ปี พ.ศ. 2539
เพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น กำรในเรื่ อ งพื้ น ที่ เ พื่ อ จั ด ตั้ ง วิ ท ยำเขตหนองคำยเป็ น ไปด้ ว ยควำมเรี ย บร้ อ ย
มหำวิทยำลัยขอนแก่นจึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อศึกษำควำมเหมำะสมของพื้นที่ ทั้ง 4 แปลง ซึ่งทำงจังหวัด
หนองคำยได้ขออนุมัติไปยังกรมที่ดิน กระทรวงมหำดไทย โดยพบว่ำพื้นที่ทั้ง 4 แปลงอยู่ห่ำงไกลกัน ทำให้มีปัญหำ
ในกำรเข้ำไปพัฒนำพื้นที่ จึงได้มีประชุมร่วมกันกับคณะกรรมกำรโครงกำรจัดตั้งวิทยำเขตหนองคำย เมื่อวันที่ 27
สิงหำคม 2539 สรุปประเด็นออกมำ เพื่อเป็นทำงเลือกในกำรดำเนินงำนต่อไป ดังนี้
1. เสนอจังหวัดหนองคำยพิจำรณำพื้นที่แห่งใหม่ โดยมีข้อกำหนดว่ำ พื้นที่ในกำรก่อตั้งวิทยำเขตฯ นั้น
ควรเป็นพื้นที่แปลงเดียวที่มีพื้นที่ไม่ต่ำกว่ำ 2,000-5,000 ไร่ ตำมเงื่อนไขที่ทบวงมหำวิทยำลัยกำหนดไว้
2. หำกเป็นพื้นที่ที่ทำงจังหวัดหนองคำยเสนอ ที่ประชุมพิจำรณำควำมเป็นไปได้ของกำรใช้ประโยชน์ใน
4 แปลงดังนี้
- ที่สำธำรณประโยชน์โคกสูงหนองเดิ่น มีควำมเหมำะสมที่จะเป็นสำนักงำนบริหำรวิทยำเขต
- ที่สำธำรณประโยชน์หนองกอมเกำะ มีควำมเหมำะสมที่จะเป็นสถำนีประมง สถำนีทดลอง
- ที่สำธำรณประโยชน์บ้ำนไชยำ มีควำมเหมำะสมที่จะเป็นสถำนีฟำร์มฝึกงำนของนักศึกษำ
ที่ประชุมมีมติว่ำ หำกใช้พื้นที่ที่ทำงจังหวัดเสนอให้ทั้ง 4 แปลง เพื่อจัดตั้งวิทยำเขตหนองคำย จะมีข้อจำกัดในกำร
พัฒนำระยะยำว อำจจะมีสถำณะเป็นแค่วิทยำเขต หรือสำนักบริกำรวิชำกำร/ฝึกอบรม ไม่สำมำรถที่จะพัฒนำ
เป็นมหำวิทยำลัยต่อไปในอนำคตได้ จำกประเด็นดังกล่ำว จึงได้มีกำรเสำะแสวงหำที่ดินแปลงอื่นๆ แทน แต่ ก็
ประสบปัญหำอุปสรรคนำนับประกำรเรื่องที่ดิน
ในช่ ว งเวลำดัง กล่ำ ว จั ง หวั ด หนองคำยได้ มี กำรเปลี่ย นแปลงผู้ ว่ำ รำชกำรคนใหม่ โดยพ่ อเมื อง
หนองคำยคนใหม่ คือ นายสนิทวงศ์ อุเทศนันท์ ท่ำนได้มอบหมำยให้หอกำรค้ำจังหวัดหนองคำยร่วมกับที่ดิน
จังหวัดหนองคำย เป็นคณะทำงำนเพื่อหำข้ อยุติเกี่ยวกับที่ดินเพื่อกำรจัดตั้งวิทยำเขตให้บังเกิดผล ในกำรนี้ได้รับ
กำรติดต่อจำก คุณเสำวณีย์ อักษรำนุวัตร กรรมกำรบริษัท อักษรำมหำนคร จำกัด จะขอบริจำคที่ดินบริเวณถนน
สำยหนองคำย-เวี ย งจั น ทน์ โดยมี ข นำดควำมกว้ ำ ง 30 เมตร ยำว 480 เมตร ให้ กั บ จั ง หวั ด เพื่ อ มอบให้
มหำวิทยำลัยขอนแก่นในกำรจัดทำทำงเชื่อมต่อกับที่สำธำณประโยชน์โคกสูงหนองเดิ่น ขณะเดียวกันก็ได้ มี
แนวคิดที่จะปรับแก้จุดด้อยในเรื่องที่ดินในกำรก่อตั้งวิทยำเขต โดยกำรเชื่อมต่อที่ดินแปลงที่ 1 (โคกสูงหนองเดิ่น)
และที่ดินแปลงที่ 2 (หนองกอมเกำะ) เพื่อขยำยขนำดพื้นที่ ในกำรจะก่อตั้งวิทยำเขตให้มีควำมสง่ำงำมและ
เป็นไปตำมข้อกำหนดของทบวงมหำวิทยำลัย ในกำรที่จะพัฒนำให้เป็นมหำวิทยำลัยในอนำคตได้นั้นต้องมีพื้นที่
แปลงเดียวกันไม่ต่ำกว่ำ 2,000 ไร่ จึงได้มีกำรระดมเงินกองทุนเพื่อจัดตั้งวิทยำเขตและใช้กองทุนนี้ในกำรซื้อที่ดิน
จำกประชำชนที่มีที่ดินอยู่ระหว่ำงทำงเชื่อมทั้ง 2 แปลง และได้รับกำรบริจำคจำก นำงสุดำ ชูกลิ่น อีกจำนวน 10
ไร่ 35.1 ตำรำงวำ เพื่อใช้ทำถนนเชื่อมต่อแปลงที่ดินทั้ง 2 แปลง
30 เมษำยน 2539 ทบวงมหำวิทยำลัย โดยนายบุญชู ตรีทอง รัฐมนตรีว่ำกำรทบวงมหำวิทยำลัย
ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรอำนวยกำรโครงกำรจัดตั้งวิทยำลัยหนองคำย เพื่อจำแนกบทบำทของควำมร่วมมือ 3
ฝ่ำยให้ชัดเจน คือ จังหวัดหนองคำยดำเนินกำรเพื่อให้ได้กรรมสิทธิ์ที่ดิน หอกำรค้ำจังหวัดหนองคำยแสวงหำ
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เงินทุนสนับสนุนกำรจัดตั้งวิทยำเขต และมหำวิทยำลัยรับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของประเทศและควำมต้องกำรของท้องถิ่นเป็นสำคัญ
จำกควำมเป็นนำมธรรมกรอบแนวคิดในกำรก่อตั้งวิทยำเขตในช่วงแรก ปี 2533 เป็นต้นมำ จนเริ่ม
เป็นรูปธรรมแห่งโครงกำรจัดตั้งวิทยำลัยหนองคำย มหำวิทยำลัยขอนแก่นได้รับกำรสนับสนุนโครงกำรมำอย่ำง
ต่อเนื่อง ด้วยกำรประสำนงำนอย่ำงเข้มแข็งขององค์กรภำครัฐ จังหวัดหนองคำย และ อบต.หนองกอมเกำะเป็น
กำลังหลัก องค์กรเอกชนโดยหอกำรค้ำจังหวัดหนองคำย มหำวิทยำลัยขอนแก่นโดยผู้บริหำรทุกชุดที่ปฏิบัติงำน
สืบมำ จนกลำยมำเป็น วิทยำเขตหนองคำย ภำยหลังปัญหำเรื่องที่ดินได้รับกำรแก้ไขในระดับหนึ่งไปแล้ว กำร
ดำเนินกำรได้ดำเนินกำรสืบเนื่องมำ โดยปีงบประมำณ 2540 ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในกำรดำเนินโครงกำร
จัดตั้งวิทยำเขตสำรสนเทศหนองคำย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,722,000 บำท และได้รับกำรจัดสรรกรอบ
อัตรำกำลัง สำหรับวิทยำเขตหนองคำย ในปี 2540-2542 จำนวน 91 อัตรำ ซึ่งกิจกรรมในช่วงปีงบประมำณ
2539-2540 ภำยใต้ ก ำรประสำนมื อ กั น อย่ ำ งแน่ น เหนี ย วระหว่ ำ งจั ง หวั ด หนองคำย หอกำรค้ ำ และ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้นำไปสู่กำรดำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรสำนักงำนบริหำร 1 หลัง มูลค่ำ 55 ล้ำนบำทและ
อำคำรเรียนรวมและปฏิบัติกำร มูลค่ำ 99.5 ล้ำนบำท
จำกเรื่องรำวต่ำงๆที่ผ่ำนพ้นมำ ถึงวันนี้ นับเวลำร่วม 2 ทศวรรษ มหำวิทยำลัยขอนแก่นได้ขยำย
วิทยำเขตมำสู่จังหวัดหนองคำย และได้ดำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่จังหวัดหนองคำย มำแล้ว 1 ทศวรรษ
จำกวิ ท ยำเขตสำรสนเทศหนองคำย เป็ น วิ ท ยำลั ย หนองคำย จนท้ ำ ยสุ ด เป็ น วิ ท ยำเขตหนองคำยในวั น นี้
มหำวิทยำลัยขอนแก่น วิทยำเขตหนองคำยก็พร้อมที่จะพัฒนำยิ่งๆขึ้นไปอีก เพื่อที่จะเป็นที่พึ่งพิงทำงปัญญำแก่
สังคม เป็นที่รวมสรรพวิชำควำมรู้ เพื่อสร้ำงควำมเจริญแก่ประเทศชำติ โดยเฉพำะเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ตลอดจนประเทศเพื่อนบ้ำนอินโดจีนอย่ำงมั่นคงสืบไป

2. พัฒนาการของวิทยาเขตหนองคายโดยสรุป
พัฒนาการในช่วงแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 7 (2535-2539)

การประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยหนองคาย

ปี พ.ศ. 2537–2538 บรรจุ เ ป็ น โครงกำรในแผนพั ฒ นำ
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ระยะที่ 8 ของทบวงมหำวิทยำลั ย
(เดิม) และแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยขอนแก่น ระยะที่ 8 (25402544) ตำมนโยบำยกระจำยควำมเจริญและโอกำสทำงกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำไปสู่ส่วนภูมิภำคของรัฐบำล
ปี พ.ศ. 2539–2540 ด ำเนิ น กำรก่ อ สร้ ำ งอำคำรส ำนั ก งำน
บริหำร อำคำรเรียนรวม และปรับปรุงระบบสำธำรณูปโภคและ
สิ่งก่อสร้ำงประกอบอื่นๆในบริเวณพื้นที่สำธำรณประโยชน์ โคก
สู ง หนองเดิ่ น ต ำบลหนองกอมเกำะ อ ำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด

หนองคำย เสร็จสมบูรณ์ในระดับหนึ่ง
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พัฒนาการในช่วงแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 8 (2540-2544)
ปี พ.ศ. 2541 สภำมหำวิทยำลัยขอนแก่น มีมติที่ประชุม ครั้ง
ที่ 2/2541 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2541 ให้รับนักศึกษำรุ่น
แรก จึงถือเอำวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2541 เป็นวันสถำปนำวิทยำ
เขตหนองคำย โดยเริ่มรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี 2 หลักสูตร 2
สำขำวิ ช ำ คื อ หลั ก สู ต รเศรษฐศำสตรบั ณ ฑิ ต สำขำวิ ช ำ
เศรษฐศำสตร์ และหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรเงิน
โดยฝำกเรียนที่คณะวิทยำกำรจัดกำร
ก่อสร้างอาคารสานักงานบริหารวิทยา
เขตฯ

ปี พ.ศ.2542 รั บ นั ก ศึ ก ษำ หลั ก สู ต รบริ ห ำรธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต
สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว โดยฝำกเรียน
ที่คณะวิทยำกำรจัดกำร

ปี พ.ศ. 2543 ย้ำยนักศึกษำและบุคลำกรจำกจังหวัดขอนแก่น
มำจัดกำรเรียนกำรสอน ณ สถำนที่ตั้งจังหวัดหนองคำย เมื่อ
วันที่ 25 พฤษภำคม 2543 และเปิดรับนักศึกษำระดับปริญญำ
ตรี หลั กสู ต รวิ ทยำศำสตรบัณฑิต 3 สำขำวิ ชำ คือ สำขำวิชำ
ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการประมง
ประมง สำขำวิชำเทคโนโลยีอำหำร และสำขำวิชำวิทยำกำร
คอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2544 ผลิตบัณฑิตรุ่นแรกออกสู่ตลำดงำน จำนวน 16
ก่อสร้างถนนสายหลักในวิทยาเขตหนองคาย
คน

พัฒนาการในช่วงแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 9 (2545-2549)
ปี พ.ศ. 2548 เปิดรับนักศึกษำอีก 2 หลักสูตร 2 สำขำวิชำ
ได้แก่ หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำธุรกิจระหว่ำง
ประเทศ และหลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนิติศำสตร์

ก่อสร้างอาคารหอพัก
นักศึกษา
แผนยุทธศาสตร์คณะสหวิทยาการ พ.ศ. 2565-2568

6

พัฒนาการในช่วงแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 10 (2550-2554)

ดร.ช่อ วายุภักตร์ และนักศึกษารุ่น 1
เยี่ยมชมวิทยาเขตหนองคาย

ปี พ.ศ. 2550 เปิ ด รั บ นั ก ศึ ก ษำอี ก 2 สำขำวิ ช ำ ได้ แ ก่
หลั ก สู ต รบริ ห ำรธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สำขำวิ ช ำกำรบั ญ ชี และ
หลั ก สู ต รวิ ท ยำศำสตรบั ณ ฑิ ต สำขำวิ ช ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ปี พ.ศ.2551 จั ด กำรเรีย นกำรสอนระดั บ ปริญ ญำโท 1
หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยำศำตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
เทคโนโลยีกำรเกษตรอุตสำหกรรมและกำรจัดกำรโลจีสติกส์
ปี พ.ศ. 2552 เปิดรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีเพิ่มอีก 2
สำขำวิชำ คือ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และ หลักสูตรรัฐ
ประศำสนศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรปกครองท้องถิ่น

พัฒนาการในช่วงแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 11 (2555-2564)
ปี 2555 -2562 มหำวิทยำลัยขอนแก่น วิทยำเขตหนองคำย ได้มีกำรปรับโครงสร้ำ งกำร
บริหำรงำนใหม่ ตำมระเบียบมหำวิทยำลัยขอนแก่น ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยขอนแก่น วิทยำเขต
หนองคำย พ.ศ.2555 ประกอบกับมติที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยขอนแก่นเห็นชอบให้จัดคณะวิชำตำมโครงสร้ำง
ใหม่ของวิทยำเขตหนองคำย เป็น 4 คณะวิชำ 1 สำนักงำน ประกอบด้วย
1. คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์และวิศกรรมศำสตร์ เป็นส่วนงำนภำยในมหำวิทยำลัย
2. คณะบริหำรธุรกิจ เป็นส่วนงำนภำยในมหำวิทยำลัยขอนแก่น
3. คณะสังคมศำสตร์บูรณำกำร เป็นส่วนงำนภำยในมหำวิทยำลัยขอนแก่น
4. คณะศิลปะศำสตร์ เป็นส่วนงำนภำยในมหำวิทยำลัยขอนแก่น
5. สำนักงำนวิทยำเชตหนองคำย เป็นส่วนรำชกำร เทียบเท่ำสำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
ในครำวประชุมคั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 6 มิถุนำยน 2555 ให้ ออกประกำศสภำมหำวิทยำลัยขอนแก่น
(ฉบับ 2/2555) เรื่องจัดตั้งส่วนงำนภำยในมหำวิทยำลัยขอนแก่น วิทยำเขตหนองคำย และบังคับใช้เมื่อวันที่ 4
กรกฎำคม 2555 โดยมี กำรบริ หำรจั ดกำรในรูปแบบของกรรมกำรประจ ำคณะ ประกอบไปด้ วย อธิ กำรบดี
มหำวิทยำลัยเป็นประธำน ผู้แทนมหำวิทยำลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคณบดีเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
พ.ศ.2563-ปัจจุบัน สภำมหำวิทยำลัยได้มีมติเห็นชอบในกำรยุบรวมคณะวิชำตำมโครงสร้ำงใหม่
ของวิทยำเขตหนองคำย จำก 4 คณะวิชำ เป็น 1 คณะวิชำ คือ คณะสหวิทยำกำร และ สภำมหำวิทยำลัยได้ออก
ประกำศมหำวิทยำลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 635/2563) เรื่องกำรจัดตั้งส่วนงำนของมหำวิทยำลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 5)
พ.ศ.2563 ลงวันที่ 1 เมษำยน 2563 และได้มีประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำในกำรจัดตั้งคณะสหวิทยำกำรเมื่อวันที่
10 กรกฎำคม 2563 คณะสหวิทยำกำรได้มีกำรแบ่งส่วนงำนภำยในตำมประกำศมหำวิทยำลัยขอนแก่น (ฉบับที่
1365/2563) เรื่องกำรแบ่งหน่วยงำนและหน่วยงำนย่อยภำยในคณะสหวิทยำกำร เป็น 4 ส่วนประกอบด้วย
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1. กองบริหำรงำนคณะสหวิทยำกำร หน่วยงำนย่อยประกอบด้วย
1.1 งำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งแวดล้อม
1.2 งำนบริหำรและสำรสนเทศ
1.3 งำนยุทธศำสตร์และกำรคลัง
1.4 งำนวิจัย นวัตกรรมและบริกำรวิชำกำร
1.5 งำนสนับสนุนวิชำกำรและพัฒนำนักศึกษำ
2. หน่วยงำนประเภทวิสำหกิจของคณะสหวิทยำกำร
2.1 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคำย
3. หน่วยงำนประเภทสนับภำรกิจและยุทธศำสตร์ของคณะสหวิทยำกำร
3.1 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น วิทยำเขตหนองคำย
4. กำรบริหำรวิชำกำร แบ่งเป็นสำขำวิชำ 6 สำขำวิชำดังนี้
4.1 สำขำวิชำศิลปศำสตร์และศึกษำศำสตร์
4.2 สำขำวิชำสังคมศำสตร์
4.3 สำขำวิชำนิติศำสตร์
4.4 สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ
4.5 สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ประยุกต์
4.6 สำขำวิชำเทคโนโลยีและวิศวกรรมศำสตร์
จำกเรื่องรำวต่ำงๆที่ผ่ำนพ้นมำ ถึงวันนี้ นับเวลำร่วม 2 ทศวรรษ มหำวิทยำลัยขอนแก่นได้ขยำยวิทยำเขตมำสู่
จังหวัดหนองคำย และได้ดำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่จังหวัดหนองคำย มำแล้ว 1 ทศวรรษ จำกวิทยำเขต
สำรสนเทศหนองคำย เป็นวิทยำลัยหนองคำย จนท้ำยสุดเป็นวิทยำเขตหนองคำยในวันนี้ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
วิทยำเขตหนองคำยก็พร้อมที่จะพัฒนำยิ่งๆขึ้นไปอีก เพื่อที่จะเป็นที่พึ่งพิงทำงปัญญำแก่สังคม เป็นที่รวมสรรพวิชำ
ควำมรู้ เพื่อสร้ำงควำมเจริญแก่ประเทศชำติ โดยเฉพำะเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตลอดจนประเทศ
เพื่อนบ้ำนอินโดจีนอย่ำงมั่นคงสืบไป
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3. ข้อมูลพื้นฐานของคณะสหวิทยาการ
3.1 ด้านการผลิตบัณฑิต
ในปีกำรศึกษำ 2564 คณะสหวิทยำกำร มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 1 คณะ 6 สำขำวิชำ 21 หลักสูตร
จัดกำรเรียนกำรสอนระดับปริญญำตรี จำนวน 13 หลักสูตร ระดับปริญญำโท จำนวน 6 หลักสูตร และปริญญำเอก
จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้
3.1.1 จานวนหลักสูตร
ตารางที่ 1-1 แสดงจำนวนหลักสูตรที่ใช้จัดกำรเรียนกำรสอนในคณะสหวิทยำกำร
สาขาวิชา
หลักสูตรที่เปิดสอน
สาขาวิชา
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ปริญญาตรี

1. วิทยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ)
2. วิทยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ)
3. วิทยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ)
ปริญญาโท วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (วท.ม)
ปริญญาเอก ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญาตรี
1. วิทยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ)
2. วิทยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ)
ปริญญาโท วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต (วศ.ม)
ปริญญาเอก ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ปริญญาตรี 1.บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
2.บริหำรธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
3.บริหำรธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
ปริญญาโท 1. บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (บธ.ม) (MBA)
4. สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ปริญญาตรี 1. เศรษฐศำสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
2. รัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต (รป.บ.)
ปริญญาโท เศรษฐศำสตรมหำบัณฑิต (ศ.ม.)
5. สาขาวิชานิติศาสตร์
ปริญญาตรี นิติศำสตรบัณฑิต (น.บ.)
ปริญญาโท 1. นิติศำสตรมหำบัณฑิต (น.ม.)
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เทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์นำ้
วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอำหำร
วิทยำศำสตร์ทรัพยำกรชีวภำพประยุกต์
วิทยำศำสตร์ทรัพยำกรชีวภำพประยุกต์
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ
วิทยำกำรข้อมูลและปัญญำประดิษฐ์
วิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกกำลังกำย
วิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ (นำนำชำติ)
วิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ (นำนำชำติ)
บัญชีบัณฑิต
กำรท่องเที่ยวและอุตสำหกรรมบริกำร
วิชำเอกกำรเงินธุรกิจ
วิชำเอกธุรกิจระหว่ำงประเทศ
กำรเป็นผู้ประกอบกำรและนวัตกรรม
เศรษฐศำสตร์ธุรกิจและกำรจัดกำร
รัฐประศำสนศำสตร์
เศรษฐศำสตร์กำรจัดกำรและกลยุทธ์
นิติศำสตร์
นิติศำสตร์
9

สาขาวิชา

หลักสูตรที่เปิดสอน

6. สาขาวิชาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์
ปริญญาตรี
1. ศิลปศำสตรบัณฑิต (ศศ.บ)
2. ศึกษำศำสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
ปริญญาโท
1. ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต (ศษ.ม.)

สาขาวิชา
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรจัดกำรธุรกิจ
กำรสอนภำษำอังกฤษในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ
กำรบริหำรและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

3.1.2 จานวนนักเรียนและนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
จำนวนนักเรียนและนักศึกษำใหม่ ปีกำรศึกษำ 2564 มีทั้งหมด 697 คน ซึ่งเป็นนักเรียนต่ำกว่ำระดับปริญญำตรี
84 และระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ 613 คน
ในระดับต่ำกว่ำปริญญำตรี เป็นนักเรียนโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น วิทยำเขตหนองคำย จำนวน 84
คน โดยเป็นระดับประถมศึกษำจำนวน 18 คน ระดับมัธยมศึกษำจำนวน 66 คน
สำหรับจำนวนนักศึกษำ มีนักศึกษำศึกษำใหม่รวม 644 คน จำแนกเป็นระดับปริญญำตรี 586 คน (ร้อยละ
90.99 ) ในระดับบัณฑิตศึกษำจำนวน 58 คน (ร้อยละ 9.00) โดยมีจำนวนนักศึกษำสำขำวิชำวิทยำศำสตร์ประยุกต์
จำนวน 55 คน (ร้อยละ 8.54 ) สำขำวิชำสังคมศำสตร์ จำนวน 88 คน (ร้อยละ 13.66) สำขำวิชำเทคโนโลยีและ
วิศวกรรมศำสตร์ จำนวน 102 คน (ร้อยละ 15.83) สำขำวิชำนิติศำสตร์ จำนวน 109 คน (ร้อยละ 16.92 ) สำขำวิชำ
ศิลปศำสตร์และศึกษำศำสตร์ จำนวน 111 คน (ร้อยละ 17.23) และ สำขำบริหำรธุรกิจ จำนวน 179 (ร้อยละ 27.79)
ในช่ ว ง 3 ปี ที่ ผ่ ำ นมำแนวโน้ม ของจ ำนวนนั กศึกษำใหม่ ล ดลง เนื่ องจำกกำรแข่ง ขัน ของสถำบั น กำรศึ กษำ
ภำยในประเทศที่สูงขึ้น และกำรเปลี่ยนโครงสร้ำงประชำกรของประเทศที่มีอัตรำกำรเกิดลดลง
ตาราง 1-2 : จานวนนักศึกษาใหม่ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2564 (จาแนกสาขาวิชา)
สาขาวิชา
จานวนนักเรียนและนักศึกษาใหม่
หลักสูตร
ต่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา
1.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
51
4
1.เทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์น้ำ
13
2.วิทยำศำสตร์สงิ่ แวดล้อมและ
16
ทรัพยำกรธรรมชำติ
3.เทคโนโลยีและนวัตกรรมอำหำร
22
4.วิทยำศำสตร์ทรัพยำกรชีวภำพฯ (ป.โท)
4
5.วิทยำศำสตร์ทรัพยำกรชีวภำพฯ (ป.เอก)
2.สาขาวิชาเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
101
1
1.วิทยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ)
วิชำเอกวิทยำกำรคอมพิวเตอร์และ
54
สำรสนเทศ
วิทยำกำรข้อมูลและปัญญำประดิษฐ์
3
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รวม
55

102
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สาขาวิชา
จานวนนักเรียนและนักศึกษาใหม่
หลักสูตร
ต่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา
2.วิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกกำลังกำย
44
3.วิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ (ป.โท)
4.วิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ (ป.เอก)
1
3.สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
176
3
1.บริหำรธุรกิจบัณฑิต
วิชำเอกกำรเงินธุรกิจ
33
วิชำเอกธุรกิจระหว่ำงประเทศ
55
2.บัญชี
60
3.กำรท่องเที่ยวและอุตสำหกรรมกำรบริกำร
28
4.กำรเป็นผู้ประกอบกำรและนวัตกรรม
3
4.สาขาวิชาสังคมศาสตร์
82
6
1.เศรษฐศำสตร์ธุรกิจและกำรจัดกำร
13
2.รัฐประศำสนศำสตร์
69
3.เศรษฐศำสตร์กำรจัดกำรและกลยุทธ์
6
5.สาขาวิชานิติศาสตร์
88
21
นิติศำสตร์
88
21
6.สาขาวิชาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์
88
23
1.ภำษำอังกฤษเพื่อกำรจัดกำรธุรกิจ
56
2.กำรสอนภำษำอังกฤษในฐำนะ
32
ภำษำต่ำงประเทศ
3.กำรบริหำรและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
23
รวมระดับอุดมศึกษา
586
58
7.โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
84
วิทยาเขตหนองคาย
ระดับประถมศึกษำปีที่ 1
18
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นปีที่ 1
24
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยปีที่ 4
42
รวมทั้งสิ้น
84
586
58

รวม

179

88

109
111

644
-

728

หมายเหตุ : ข้อมูลจำกสำนักทะเบียนและประมวลผล เมื่อวันที่ 8 กรกฎำคม 2564
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3.1.3 จานวนนักเรียนและนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2563
จำนวนนักเรียนและนักศึกษำทั้งหมด มีทั้งหมด 2,064 คน อยู่ในระดับต่ำกว่ำปริญญำตรี 167 คน แยก
เป็นระดับประถมศึกษำ 90 คน ระดับมัธยมศึกษำ 77 คน ระดับ ปริญญำตรี 1,777 คน (ร้อยละ 93.67 ) ระดับ
บัณฑิตศึกษำ 120 คน (ร้อยละ 6.32) มีนักศึกษำชำวต่ำงชำติ 12 คน (ร้อยละ 0.63) โดยมีสัดส่วนนักศึกษำ
ทั้งหมดของกลุ่มวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีต่อกลุ่มมนุษยศำสตร์ฯ เป็น 22.61 : 77.38
ตารางที่ 1-3 แสดงจำนวนนักเรียนและนักศึกษำรวมในปีกำรศึกษำ 2563 คณะสหวิทยำกำร
สาขาวิชา
จานวนนักเรียนและนักศึกษาปัจจุบัน
ต่ากว่า
ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา
ปริญญาตรี
1.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
165
14
1.วิทยำศำสตร์กำรประมง
34
2.เทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์น้ำ
7
3.วิทยำศำสตร์สงิ่ แวดล้อมและ
42
ทรัพยำกรธรรมชำติ
4.กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
36
5.เทคโนโลยีและนวัตกรรมอำหำร
23
6.อุตสำหกรรมกำรเกษตร
23
7.วิทยำศำสตร์ทรัพยำกรชีวภำพฯ (ป.โท)
8
8.วิทยำศำสตร์ทรัพยำกรชีวภำพฯ (ป.เอก)
6
2.สาขาวิชาเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
241
9
1.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ
137
2.วิทยำกำรคอมพิวเตอร์
1
3.วิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกกำลังกำย
103
4.วิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ (ป.โท)
1
5.วิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ (ป.เอก)
8
3.สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
629
16
1.บริหำรธุรกิจบัณฑิต
วิชำเอกกำรเงินธุรกิจ
107
วิชำเอกธุรกิจระหว่ำงประเทศ
119
2.บริหำรธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
5
3.บัญชีบัณฑิต
247
4.กำรท่องเที่ยวและอุตสำหกรรมกำรบริกำร
150
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รวม
179

250

645

12

สาขาวิชา

จานวนนักเรียนและนักศึกษาปัจจุบัน
ต่ากว่า
ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา
ปริญญาตรี
1
16
228
12
21
17
189
12
249
32
249
32
265
37
215
50

5.กำรท่องเที่ยว
6.กำรเป็นผูป้ ระกอบกำรและนวัตกรรม
4.สาขาวิชาสังคมศาสตร์
1. เศรษฐศำสตร์บัณฑิต
2.เศรษฐศำสตร์ธุรกิจและกำรจัดกำร
3.รัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต
2.เศรษฐศำสตร์กำรจัดกำรและกลยุทธ์
5.สาขาวิชานิติศาสตร์
นิติศำสตร์บัณฑิต
นิติศำสตร์มหำบัณฑิต
6.สาขาวิชาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์
1.ภำษำอังกฤษเพื่อกำรจัดกำรธุรกิจ
2.กำรสอนภำษำอังกฤษในฐำนะ
ภำษำต่ำงประเทศ
กำรบริหำรและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
37
รวมระดับอุดมศึกษา
1,777
120
7.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยา
167
เขตหนองคาย
ระดับประถมศึกษำปีที่ 2
27
ระดับประถมศึกษำปีที่ 3
36
ระดับประถมศึกษำปีที่ 4
27
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นปีที่ 2
27
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นปีที่ 3
36
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยปีที่ 5
14
รวมทั้งสิ้น
167
1,777
120
หมายเหตุ : ข้อมูลจำกสำนักทะเบียนและประมวลผล เมื่อวันที่ 8 กรกฎำคม 2564
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รวม

240

281

302

1,897

2,064
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3.1.4 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาภายในระยะเวลา 1 ปี
ตารางที่ 1-4 แสดงจำนวนร้อยละของบัณฑิตที่ได้งำนทำภำยในระยะเวลำ 1 ปี
คณะ/สาขาวิชา
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
1) วิทยำศำสตร์กำรประมง
2) กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
3) อุตสำหกรรมเกษตร
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
วิศวกรรมศาสตร์
1) วิทยำกำรคอมพิวเตอร์
2) เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
3) วิทยำกำรคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ
4) วิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกกำลัง
กำย
3.สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
1) บัญชี
2) ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
3) กำรเงิน
4) กำรท่องเที่ยว
4. สาขาวิชาสังคมศาสตร์
2) เศรษฐศำสตร์
3) รัฐประศำสนศำสตร์
5. สาขาวิชานิติศาสตร์
1) นิติศำสตร์
6. คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์
1) ภำษำอังกฤษเพื่อกำรจัดกำรธุรกิจ
ภาพรวม

ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทา ปีการศึกษา
2558 2559 2560 2561 2562
67.16 84.94 84.19 67.72 49.3
60.00 47.1
67.65 75.76 79.49 65.39 42.9

หมายเหตุ
หลักสูตรเก่ำ
หลักสูตรเก่ำ

66.67
72.54

94.12
85.18

88.89
70.00

77.78
63.97

57.9
65.8

หลักสูตรเก่ำ

60.87

70.37

70.00

75.00
-

60.0
100

หลักสูตรเก่ำ
หลักสูตรเก่ำ
หลักสูตรปัจจุบนั
หลักสูตรปัจจุบนั

84.21 100.00 70.00
-

-

-

52.94

51.7
54.5

74.69
82.35
72.97
64.10
77.14
55.48
79.41
46.73
46.73
65.86

75.26
77.78
70.37
83.78
70.00
53.06
77.42
60.00
39.74
39.74
78.67

62.05
75.00
60.34
48.78
48.65
42.38
44.83
51.72
36.17
36.17
60.33

54.70
60.00
56.70
57.10
41.20
43.02
55.88
65.57
19.48
19.48
76.67
76.67
54.79

44.30
55.7
44.9
42.1
34.5
43.33
44.7
56.5
28.8
28.8
51.6
51.6
47.18
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หลักสูตรปัจจุบนั
หลักสูตรปัจจุบนั
หลักสูตรปัจจุบนั
หลักสูตรปัจจุบนั
หลักสูตรเก่ำ
หลักสูตรปัจจุบนั
หลักสูตรปัจจุบนั
หลักสูตรปัจจุบนั
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3.1.5 ผลตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 วิทยาเขตหนองคาย
ตารางที่ 1-5 แสดงผลตรวจประเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2562 วิทยำเขตหนองคำย
สาขาวิชา/หลักสูตร

คะแนน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
1.หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ

3.04

2.หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีและนวัตกรรมอำหำร

3.31

3.หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิทยำศำสตร์กำรประมง

3.19

4.หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิทยำศำสตร์ทรัพยำกรชีวภำพประยุกต์

3.05

5.หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิทยำศำสตร์ทรัพยำกรชีวภำพประยุกต์
สาขาวิชาเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์

3.03

1.หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกกำลังกำย

3.26

2.หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ
3.หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์
4.หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบัญชี
2. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรท่องเที่ยวและอุตสำหกรรมกำรบริกำร

2.59
2.18
2.53

3. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต วิชำเอกธุรกิจระหว่ำงประเทศ วิชำเอกกำรเงินธุรกิจ

2.78

4. หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรเป็นผู้ประกอบกำรและนวัตกรรม
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
1. หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ธุรกิจและกำรจัดกำร
2. หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์

2.50

3. หลักสูตรเศรษฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์กำรจัดกำรและกลยุทธ์
สาขาวิชานิติศาสตร์
1. หลักสูตรนิติศำสตร์บัณฑิต สำขำวิชำนิติศำสตร์
2. หลักสูตรนิติศำสตร์มหำบัณฑิต สำขำวิชำนิติศำสตร์
สาขาวิชาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์
1. หลักสูตรศึกษำศำสตร์มหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
2. หลักสูตรศิลปศำสตร์บัณฑิต สำขำภำษำอังกฤษเพื่อกำรจัดกำรธุรกิจ

2.82

3. หลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนภำษำอังกฤษในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ

2.47
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2.77
3.10

3.09
3.13

2.90
3.09
2.77
3.44
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3.2 บุคลากรและอัตรากาลัง
คณะสหวิทยำกำร มีจำนวนบุคลำกรทั้งสิน้ 263 คน เป็นบุคลำกรสำยวิชำกำร จำนวน 150 คน บุคลำกร
สำยสนับสนุน 114 คน ดังนี้
3.2.1 จานวนบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามสาขา
ตารางที่ 1-6 แสดงจำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร จำแนกตำมสำขำ
สาขาวิชา
จานวน
ร้อยละ
1.วิทยำศำสตร์ประยุกต์
2.เทคโนโลยีและวิศวกรรมศำสตร์
3.บริหำร
4.สังคมศำสตร์
5.นิติศำสตร์
6.ศิลปศำสตร์และศึกษำศำสตร์
7.โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น วิทยำเขตหนองคำย
8.โครงกำรจัดตั้งคณะวิทยำศำสตร์สุขภำพและพยำบำล
รวม

28
20
24
15
14
22
26
1
149

18.79
13.42
16.10
10.06
9.39
14.76
17.44
100

3.2.2 จานวนบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการและหน่วยงาน
ตารางที่ 1-7 แสดงจำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร จำแนกตำมตำแหน่งทำงวิชำกำรและหน่วยงำน
สาขาวิชา
1.วิทยำศำสตร์ประยุกต์
2.เทคโนโลยีและวิศวกรรมศำสตร์
3.บริหำร
4.สังคมศำสตร์
5.นิติศำสตร์
6.ศิลปศำสตร์และศึกษำศำสตร์
7.โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น วิทยำเขตหนองคำย
8.โครงกำรจัดตั้งคณะวิทยำศำสตร์สุขภำพและพยำบำล
รวม
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ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ ผศ. รศ. ศ.
5
19
3
1
4
14
2
13
11
7
6
1
11
4
15
3
4
26
1
82
57
10 1

รวม
28
20
24
15
17
22
26
1
150

16

3.2.3 จานวนบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดกองบริหารงานคณะสหวิทยาการ จาแนกตามงาน
ตารางที่ 1-8 แสดงจำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน สังกัดกองบริหำรงำนคณะสหวิทยำกำร จำแนกตำมงำน
งาน
จานวน(คน)
ร้อยละ
1.งำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งแวดล้อม
19
13.66
2.งำนบริหำรและสำรสนเทศ
33
23.74
3.งำนยุทธศำสตร์และกำรคลัง
19
13.66
4.งำนวิจัย นวัตกรรมและบริกำรวิชำกำร
20
14.38
5.งำนสนับสนุนวิชำกำรและพัฒนำนักศึกษำ
19
13.66
6.โรงเรียนสำธิต มหำวิทยำลัยขอนแก่นวิทยำเขตหนองคำย
4
2.87
7.พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคำย
25
17.98
รวม
139
100.00

แผนยุทธศาสตร์คณะสหวิทยาการ พ.ศ. 2565-2568

6
2
2
3
5

-

68

47

115

-

รวม

151

3
2
1
2
1

ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

22

128

-

3
1
1
4

-

รวม

28
19
24
12
12
16
26

1
5
4
7
9
3

28
20
30
17
19
25
29

2 196

68

266

ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย

2

รวม

28
20
24
15
17
22
24

ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

1
2
2
6
7
2

พนักงานมหาวิทยาลัย

รวม

1.วิทยำศำสตร์ประยุกต์
2.เทคโนโลยีและวิศวกรรมศำสตร์
3.บริหำรธุรกิจ
4.สังคมศำสตร์
5.นิติศำสตร์
6.ศิลปศำสตร์และศึกษำศำสตร์
7.โรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยขอนแก่น วิทยำเขต
หนองคำย
รวม

อัตราว่างและอัตราที่กาลัง
อยู่ระหว่างการสรรหา

ข้าราชการ

ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

28
19
1 21
1 12
11
15
- 24

ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

3.2.4 อัตรากาลังที่สายวิชาการ
ตารางที่ 1-9 แสดงอัตรำกำลังที่สำยวิชำกำร
สาขาวิชา/หน่วยงาน
อัตรากาลังที่มีอยู่จริง

1
1
-
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3.2.5 อัตรากาลังสายสนับสนุน
ตารางที่ 1-10 แสดงอัตรำกำลังที่สำยสนับสนุน

1
-

48

115

-

2

64

รวม

9

11

127

26

3

29

137

31

170 -

69

57 122
4
57 126

2

รวม

1
1

ลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัย

รวม

ข้ำรำชกำร

ข้ำรำชกำร
พนักงำนมหำวิทยำลัย

รวม

พนักงำนมหำวิทยำลัย

1
5
4
7
10

28
20
30
17
19
26
65
4
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21
37
22
23
20
4

พนักงำนมหำวิทยำลัย

2

28
19
24
12
12
16

-

2
4
2
2
1
-

สายสนับสนุน

รวม

-

2
4
1
2

รวม

รวม

1

-

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
ลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย

-

ข้าราชการ

19
33
20
21
19
4

ลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัย

1
1

8.โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัย
ขอนแก่นวิทยำเขตหนองคำย

รวม

13
18
3
8
6
-

สายวิชาการ

ข้ำรำชกำร

1.วิทยำศำสตร์ประยุกต์
2.เทคโนโลยีและวิศวกรรมศำสตร์
3.บริหำรธุรกิจ
4.สังคมศำสตร์
5.นิติศำสตร์
6.ศิลปศำสตร์และศึกษำศำสตร์
7.กองบริหำรงำนคณะ

6
15
17
13
13
4

-

ลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัย

3.3.6 อัตรากาลังทั้งหมด
ตารางที่ 1-11 แสดงอัตรำกำลังทั้งหมด
สาขาวิชา/หน่วยงาน

ลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย

ข้าราชการ

1.งำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งแวดล้อม
2.งำนบริหำรและสำรสนเทศ
3.งำนยุทธศำสตร์และกำรคลัง
4.งำนวิจัย นวัตกรรมและบริกำรวิชำกำร
5.งำนสนับสนุนวิชำกำรและพัฒนำนักศึกษำ
6.โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น วิทยำ
เขตหนองคำย
รวม

อัตราว่างและอัตราที่กาลัง
อยู่ระหว่างการสรรหา

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

อัตรากาลังที่มีอยู่จริง

สาขาวิชา/หน่วยงาน

28
19
24
12
12
16
65
30

1
5
4
7
10
57
3

28
20
30
17
19
26
122
33

206

88

296

18

4. งบประมาณ
4.1 งบประมาณรายรับ จาแนกตามหน่วยงาน ได้ดังนี้
ตารางที่ 1-12 แสดงสรุปรำยรับ
ลาดับที่

ประเภทรายรับ

1

ค่ำธรรมเนียม ค่ำบำรุง ค่ำตอบแทน เบี้ยปรับ และค่ำบริกำร
ต่ำง ๆ ของคณะ
เงินอุดหนุนทั่วไป หรือเงินอื่นใดที่รัฐบำลจัดสรรให้
เงินอุดหนุนทั่วไปจำกมหำวิทยำลัยขอนแก่น
รำยได้หรือผลประโยชน์ทไี่ ด้มำจำกกำรใช้ที่รำชพัสดุหรือจัดหำ
ประโยชน์ในที่รำชพัสดุที่มหำวิทยำลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือ
จัดหำประโยชน์
เงินอุดหนุนจำกหน่วยงำนภำยนอก เงินทุนอุดหนุนกำรวิจัย
หรือกำรบริกำรวิชำกำร ที่ได้รับจำกหน่วยงำนของรัฐ
เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหำวิทยำลัย
เงินและผลประโยชน์ทไี่ ด้รับจำกกำรบริกำรวิชำกำร กำรวิจัย
และนำทรัพย์สนิ ทำงปัญญำไปหำประโยชน์
รำยได้ผลประโยชน์อย่ำงอื่น
รำยได้จำกกำรให้บริกำรพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคำย
รวมทั้งสิ้น

2
3
4

5
6
7
8
9

แหล่งงบประมาณ
จานวนเงิน
ร้อยละ
49,807,900
36.95
44,352,800
18,339,600
7,000,000

32.90
13.60
5.19

1,800,000

1.34

954,800
650,000

0.71
0.48

100,000
11,799,000
134,804,100

0.07
8.75
100

4.2 งบประมาณรายจ่าย ภาพรวมของคณะ
ตารางที่ 1-13 แสดงสรุปรำยจ่ำยภำพรวมของคณะ
ปีงบประมาณ
2563
2564
แหล่งงบประมาณ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
1. เงินอุดหนุนจำกรัฐ
19,687,900
15.99 44,352,800
2. งบประมำณเงินรำยได้ 103,397,100 84.01 90,451,300
รวม
123,085,000 100
134,804,100
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เพิ่มลดจาก ปี 2563
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
32.90
24,664,900 125.28
67.09
(12,945,800) (16.92)
100
(109,900)
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4.3 งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564 จาแนกตามหน่วยงานภายในสังกัดคณะสหวิทยาการ ได้ดังนี้
ตารางที่ 1-14 แสดงสรุปจ่ำยจำแนกตำมหน่วยงำนภำยในสังกัดคณะสหวิทยำกำร
ลาดับ
หน่วยงาน
แหล่งงบประมาณ
ที่
เงินรายได้
เงินรายได้จาก เงินแผ่นดิน
คณะ
มหาวิทยาลัย
1
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ประยุกต์
4,380,417
5,386,000
2
3
4
5
6
7
8
9

สำขำวิชำเทคโนโลยีและ
วิศวกรรมศำสตร์
สำขำวิชำบริหำร
สำชำวิชำสังคมศำสตร์
สำขำวิชำนิติศำสตร์
สำขำวิชำศิลปศำสตร์และศึกษำศำสตร์
โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น
วิทยำเขตหนองคำย
กองบริหำรงำน
คณะสหวิทยำกำร
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคำย
รวมทั้งสิ้น

รวม

9,766,417

4,322,150

2,985,300

7,307,450

9,615,100
2,290,655
3,297,678
3,781,100
12,337,000

7,698,600

9,615,100
2,290,655
3,297,678
3,781,100
20,035,600

20,288,600

18,339,600

28,282,900

66,911,100

11,799,000
72,111,700

18,339,600

44,352,800

11,799,000
134,804,100

4.4 งบประมาณรายจ่าย จาแนกประเภทงบประมาณ ได้ดังนี้
ตารางที่ 1-15 แสดงรำยจ่ำย จำแนกประเภทงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ 2564
ลาดับ
งบรายจ่าย
แหล่งงบประมาณ
ที่
เงินรายได้
เงินแผ่นดิน
1

งบบุคลำกร

18,683,600

3

งบเงินอุดหนุน-ค่ำใช้จำ่ ยดำเนินงำน

37,496,567

4

งบเงินอุดหนุน-อุดหนุนงบลงทุน

5

งบเงินอุดหนุน-อุดหนุนทั่วไป
งบบริหำรพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัด
หนองคำย
รวมทั้งสิ้น

6
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รวม

ร้อยละ

18,683,600

13.86

4,012,900

41,509,467

30.79

4,011,800

38,641,300

42,653,100

31.64

18,460,333

1,698,600

20,158,933

14.95

11,799,000

-

90,451,300

44,352,800

11,799,000

8.75
100

134,804,100
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5.ด้านผลงานวิจัยและโครงการบริการวิชาการ
5.1 จานวนโครงการวิจัยและเงินสนับสนุนงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564
ตารางที่ 1-16 แสดงจำนวนโครงกำรวิจัยและเงินสนับสนุนงำนวิจัยจำกภำยในมหำวิทยำลัยขอนแก่น
ลาดับ
หน่วยงาน
แหล่งงบประมาณ
ที่
งบประมาณ จานวน
งบประมาณ
ภายใน
โครงการ
ภายนอก
1
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ประยุกต์
3,052,000
2
3,580,960
2
สำขำวิชำเทคโนโลยีและวิศวกรรมศำสตร์
3
สำขำวิชำบริหำร
4
สำชำวิชำสังคมศำสตร์
1,117,824
2
430,000
5
สำขำวิชำนิติศำสตร์
6
สำขำวิชำศิลปศำสตร์และศึกษำศำสตร์
7
โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น วิทยำ
เขตหนองคำย
8
กองบริหำรงำนคณะสหวิทยำกำร
รวม
4,169,824
4
4,010,960
รวมงบประมาณด้านการวิจัยทัง้ สิ้น
8,180,784

จานวน
โครงการ
5

1

6

5.2 จานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ ประจาปีงบประมาณ 2564
ตารางที่ 1-17 แสดงจำนวนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชำติและนำนำชำติ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

หน่วยงาน
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ประยุกต์
สำขำวิชำเทคโนโลยีและวิศวกรรมศำสตร์
สำขำวิชำบริหำร
สำชำวิชำสังคมศำสตร์
สำขำวิชำนิติศำสตร์
สำขำวิชำศิลปศำสตร์และศึกษำศำสตร์
โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น วิทยำเขตหนองคำย
กองบริหำรงำนคณะสหวิทยำกำร
รวม
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ระดับชาติ

ระดับนานาชาติ
10
*
4
1
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5.3 ข้อมูลกลุ่มวิจัย มีจานวนทั้งสิ้น 3 กลุ่ม ดังนี้
ตารางที่ 1-18 แสดงข้อมูลกลุ่มวิจัย
กลุ่มสาขาวิชา
ที่
ชื่อกลุ่มวิจัย

หัวหน้ากลุ่ม

ภารกิจ
บูรณำกำรองค์ควำมรู้และทักษะด้ำนต่ำงๆ ของ
นั ก วิ จั ย ในคณะวิ ท ยำศำสตร์ ป ระยุ ก ต์ แ ละ
วิศวกรรมศำสตร์ เพื่อร่วมกันแสวงหำ สกัด และ
สังเครำะห์ วัสดุใหม่ ๆ ตลอดจนกำรปรับ เปลี่ยน
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นำวั ส ดุ เ ดิ ม ให้ มี คุ ณ สมบั ติ
คุณภำพที่เหมำะสมสำหรับนำไปประยุกต์ใช้เพื่อ
ลดและแก้ปัญ หำด้ำนสิ่ งแวด ล้ อมและพลังงำน
กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มในท้องถิ่นและชุมชน
เป็ น ศู น ย์ ป ระสำนงำนสนั บ สนุ น กำรวิ จั ย และ
บริกำรวิชำกำรด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำและบริกำร
โดยมุ่งเน้นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศอินโดจีน
กำรพัฒนำวัสดุชีวภำพเชิงประกอบจำกของเหลือ
ใช้ทำงกำรเกษตร โดยใช้วัสดุจำกธรรมชำติ
อนุภำคเงินนำโน (โดยนักวิจัยจำกวิทยำศำสตร์
ทำงเคมี) ผสมกับวัสดุอื่นๆ สำหรับพัฒนำวัสดุทำง
กำรเกษตรและสิ่งแวดล้อม

1

กลุ่มวิจัยบูรณำกำรด้ำน วิทยำศำสตร์
พลังงำนและ
และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.ธนัญชัย
ดำศรี

2

กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจ
กำรค้ำระหว่ำงประเทศ
อินโดจีน
กลุ่มวิจัยกำรสังเครำะห์
อนุภำคนำโนด้วยสำร
สกัดธรรมชำติสำหรับ
พัฒนำวัสดุทำง
กำรเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.ศักรินทร์
นนทพจน์

3

มนุษยศำสตร์
และ
สังคมศำสตร์
วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี

ผศ.กิติยำพร
พงษ์ประเทศ

5.4 ข้อมูลด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ปีงบประมาณ 2564
ตารางที่ 1-19 แสดงข้อมูลด้ำนบริกำรวิชำกำร
ที่
คณะ/หน่วยงาน
1
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ประยุกต์
2
สำขำวิชำเทคโนโลยีและวิศวกรรมศำสตร์
3
สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ
4
สำขำวิชำสังคมศำสตร์
5
สำขำวิชำนิติศำสตร์
6
สำขำวิชำศิลปศำสตร์และศึกษำศำสตร์
โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น วิทยำเขตหนองคำย
7
8
กองบริหำรงำนคณะ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
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จานวนโครงการ

จานวนเงิน

1

10,000

2

20,100

8

9,340,000
9,370,100
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6. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยในช่วงแผนยุทธศำสตร์ (พ.ศ. 2565-2568) เป็นช่วงเวลำที่คณะสหวิทยำกำร
จะเผชิญกับกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่สำคัญทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภำค และระดับประเทศ รวมทั้งปัจจัยภำยใน
คณะที่คำดว่ำจะส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำซึ่งได้วิเครำะห์และประเมินปัจจัยต่ำงๆ พร้อมทั้งประเมินศักยภำพ
เพื่อเตรียมควำมพร้อมและจัดทำแผนที่สอดรับกับปัจจัยและกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ดังนี้
6.1 สถานการณ์ และบริบทแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม
(1) การเป็นประชาคมอาเซียน
กำรประชุมผู้นำอำเซียน ครั้งที่ 9 เมื่อปีพุทธศักรำช 2546 นำไปสู่กำรลงนำมในปฏิญญำ ว่ำด้วย
ควำมร่ ว มมื อ อำเซี ย น (Declaration of ASEAN Concord II หรื อ Bali Concord II) ที่ ป ระเทศสมำชิ ก 10
ประเทศ (Myanmar , Thailand , Cambodia , Singapore , Indonesia , Malaysia , Vietnam , Laos , Philippines,
Brunei Darussalam) ได้ เห็ นชอบให้ มี กำรจั ดตั้ งประชำคมอำเซี ยน(ASEAN Community) ซึ่ ง มี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่ 31
ธันวำคม พ.ศ. 2558 โดยประชำคมอำเซียน ประกอบด้วย 3 เสำหลัก คือ เสำหลักที่ 1 : ประชำคมกำรเมือง และ
ควำมมั่ น คง ASC : ASEAN Security Community เสำหลั ก ที่ 2 : ประชำคมสั ง คม และวั ฒ นธรรม ASCC :
ASEAN Socio-Cultural Community และเสำหลั ก ที่ 3 : ประชำคมเศรษฐกิ จ AEC : ASEAN Economic
Community

ด้านเศรษฐกิจ กำรรวมตัวเป็นประชำคมอำเซียนก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในภูมิ ภำค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ตลำดกำรค้ำของภูมิภำคมีขนำดเพิ่มขึ้นเกือบ
10 เท่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับขนำดตลำดของประเทศไทยในปัจจุบัน เนื่องจำกมีประชำกรรวมกันกว่ำ 600 ล้ำนคน
อำเซียนกลำยเป็นตลำดเดียวและฐำนกำรผลิตเดียว มีกำรไหลเวียนอย่ำงเสรีของแรงงำน สินค้ำ บริกำร กำรลงทุน
และเงินทุน โดยในปัจจุบันประเทศสมำชิกอำเซียนได้มีกำรจัดทำข้อตกลงอำเซียนว่ำด้วยกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน
ฝีมือ (Mutual Recognition Agreement : MRA) ใน 8 สำขำอำชีพ ได้แก่ วิศวกร สถำปนิก แพทย์ ทันตแพทย์
ช่ำงสำรวจ โลจิสติกส์ นักกำรบัญชีและท่องเที่ยวและกำรโรงแรม
ด้านสังคมและวัฒนธรรม ประชำชนในภูมิภำคอำเซียนสำมำรถเดินทำงไปมำระหว่ำงกัน ได้
สะดวกรวดเร็วขึ้น มีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ วัฒนธรรม และเทคโนโลยีมำกขึ้น เกิดสัง คมพหุวัฒนธรรม ในด้ำน
กำรเมืองและควำมมั่นคง กำรเปิดชำยแดนและกำรเคลื่อนย้ำยประชำชนข้ำมแดนส่งผลต่อภัยคุกคำมข้ำมชำติ
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และจำกกำรที่อำเซียนใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำกำรทำงำน คนไทยจึงจาเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะการทางาน รวมทั้งภาษาเพื่อ
การสื่อสาร เพื่อให้ประเทศไทยมีบทบำทสำคัญต่อควำมร่วมมือในกำรพัฒนำภำยใต้กรอบข้อตกลงต่ำง ๆ และ
สำมำรถดำรงชีวิตในประชำคมอำเซียนได้อย่ำงมั่นคงและสันติ
ด้ า นการศึ ก ษา แผนกำรศึ ก ษำอำเซี ย น พ.ศ. 2559 - 2563 (THE ASEAN Work Plan On
Education 2016 – 2020) ได้กำหนดประเด็นสำคัญไว้ 8 ประกำร (Key Elementson Education) ได้แก่ (1)
ส่งเสริมให้เกิดควำมตระหนักรู้เกี่ยวกับอำเซียนผ่ำนกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์และควำมรู้พื้นเมือง (2) ยกระดับ
คุณภำพและสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสำหรับทุกคน โดยไม่ละเลยผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส (3)
พัฒนำกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (4) สนับสนุนกำรพัฒนำกำรอำชีวศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (5) ส่งเสริมกำรดำเนินงำนของทุกภำคส่วนในกำรพัฒนำคนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดงำน
เพื่อให้บรรลุตำมเป้ำ หมำยของกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (6) เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับกำร
อุดมศึกษำด้วยกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ (7) ส่งเสริมบทบำทของกำร
อุดมศึกษำให้เข้มแข็งด้วยกำรสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงผู้ประกอบกำรกับมหำวิทยำลัย (8) ดำเนิน โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สำหรับผลกระทบที่ประเทศไทยอำจจะได้รับหลังจำกกำรเข้ำสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียน กลุ่มงำน
นโยบำย กรมอำเซียน (พฤษภำคม.2555) ได้สรุป ดังนี้
ด้านการเมืองและความมั่นคง
 ทำให้ไทยอยู่ในประชำคมที่มีกติกำและมีกำรพัฒนำค่ำนิยมและบรรทัดฐำนร่วมกันมำกขึ้นมี
ควำมเป็นเอกภำพ มีควำมสงบสุข มีควำมแข็งแกร่งมีกำรสร้ำงกฎเกณฑ์และค่ำนิยมร่วมกันซึ่งจะช่วยสร้ำงควำม
เข้ำใจและควำมไว้เนื้อเชื่อใจระหว่ำงกัน ขจัดควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองระหว่ำงกันและลดปั ญหำควำมมั่นคงรูป
แบบเดิม รวมทั้งส่งเสริมสันติภำพเสถียรภำพและควำมมั่นคงในภูมิภำค
 ช่วยสนับสนุนประเทศสมำชิกอำเซียนในกำรหำข้อยุติต่อปัญหำต่ำงๆ ระหว่ำงกันโดยสันติวิธี
ซึ่งแม้ว่ำกำรเป็นประชำคมอำเซียนจะมิได้เป็นกำรแก้ไขปัญหำโดยตรงแต่ก็จะช่วยส่งเสริมกำรดำเนินกำรในกรอบ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อำทิ กรอบทวิภำคี
 ช่วยให้ไทยสำมำรถแก้ไขปัญหำและควำมท้ำทำยต่ำงๆได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้นโดยอำศัย
ร่วมมือที่ใกล้ชิดกับประเทศอื่นทั้งในและนอกภูมิภำคโดยเฉพำะกำรแก้ปัญหำควำมมั่นคงรูปแบบใหม่เช่นกำร
บริหำรจัดกำรภัยพิบัติควำมมั่นคงทำงทะเลและอำชญำกรรมข้ำมชำติในรูปแบบต่ำงๆ
 กำรรวมตัวเป็นประชำคมอำเซียน จะสร้ำงควำมเป็นหนึ่งเดียวของประเทศในอำเซียนและเพิ่ม
น้ำหนักในกำรเสนอท่ำทีและควำมเห็นต่ำงๆ ของประเทศอำเซียนในเวทีระหว่ำงประเทศ
 กำรเคลื่อนตัวของประชำชนและสินค้ำอย่ำงเสรีมำกขึ้น อำจก่อให้เกิดผลกระทบข้ำมพรมแดน
ต่ ำ งๆ เช่ น กำรค้ ำ มนุ ษ ย์ กำรค้ ำ อำวุ ธ ยำเสพติ ด และกำรลั ก ลอบเข้ ำ เมื อ งผิ ด กฎหมำย ซึ่งประเทศไทย
จำเป็นต้องมีมำตรกำรป้องกันที่มีประสิทธิภำพ
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ด้านเศรษฐกิจอาเซียน
 อำเซียนเป็นกรอบควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจที่มีควำมใกล้ชิดไทยมำกที่สุดประเทศสมำชิก
อำเซียนหลำยประเทศเป็นเพื่อนบ้ำนของไทยที่มีพรมแดนติดกัน มีวัฒนธรรมที่คล้ำยคลึง มีสินค้ำและบริกำรที่
สำมำรถเสริมซึ่งกันและกันได้ หรือมีสินค้ำบริกำรที่คล้ำยคลึงกัน ซึ่งหำกสำมำรถร่วมมือกัน ก็จะสำมำรถสร้ำง
ควำมแข็งแกร่งในด้ำนอำนำจกำรต่อรอง อันจะนำมำซึ่งกำรขับเคลื่อนทำงเศรษฐกิจกำรค้ำที่มีควำมสำคัญยิ่ง
 กำรรวมกลุ่มเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนทำให้เกิดตลำดในภูมิภำคที่มีขนำดใหญ่ โดย
สำมำรถนำจุดแข็งของแต่ละประเทศมำเสริมกับจุดแข็งของประเทศไทย เพื่อสร้ำงประโยชน์สูงสุดในกำรผลิต
ส่งออกและบริกำร ซึ่งจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีกำรเคลื่อนย้ำยปัจจัยกำรผลิตได้อย่ำงเสรีมำกขึ้นนอกจำกนี้ กำรเป็น
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนจะช่วยให้ประเทศสมำชิกมีควำมเป็นปึกแผ่นและช่วยสร้ำงอำนำจกำรต่อรองในเวที
ต่ำงๆมำกขึ้น
 ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนจะช่วยส่งเสริมให้เกิดกำรขยำยตัวในด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุนของไทย
เนื่องจำกจะมีกำรแสวงหำควำมร่วมมือเพื่อยกเลิกหรือลดอุปสรรคในกำรเข้ำสู่ตลำดของกันและกันไม่ว่ำจะเป็น
อุปสรรคด้ำนภำษีหรือมำตรกำรทำงกำรค้ำอื่นๆ ที่มิใช่ภำษี รวมถึงอำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำและกำรลงทุน
ระหว่ำงกัน ทั้งนี้ ผู้ประกอบกำรควรใช้โอกำสที่เกิดจำกกำรลดอุปสรรคทำงกำรค้ำ และกำรลงทุนต่ำงๆ ให้เกิด
ประโยชน์อย่ำงเต็มที่ โดยเฉพำะสำขำที่ไทยมีควำมพร้อมและมีขีดควำมสำมำรถ ในกำรแข่งขันสูง
 ประชำคมเศรษฐกิจจะทำให้ผู้ประกอบกำรไทยได้เริ่มปรับตัว และเตรียมควำมพร้อมกับสภำวะ
แวดล้อมทำงเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในโลก ซึ่งช่วยกำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่ง ขันของไทยใน
เศรษฐกิจโลกในภำพรวมต่อไป
 ส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน และกำรเป็นพันธมิตรในกำรดำเนินธุรกิจระหว่ำงประเทศจำก
กำรขจัดอุปสรรคในด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุนระหว่ำงประเทศสมำชิก
 ช่วยให้กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภำคอำเซียนมีควำมเท่ำเทียมและเสมอภำคยิ่งขึ้น
จำกกำรลดอุปสรรคด้ำนกำรค้ำและจำกกำรดำเนินงำนตำมควำมริเริ่มสำหรับกำรรวมตัวอำเซียน ซึ่งจะช่วยลด
ปัญหำกำรโยกย้ำยถิ่นฐำนของประเทศที่พัฒนำน้อยกว่ำ
ในปี 2561 พบว่ำ เศรษฐกิจไทยขยำยตัวร้อยละ 4.3 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนสำคัญจำกกำร
ขยำยตัวของกำรส่งออก กำรท่องเที่ยวและกำรใช้จ่ำยในประเทศที่ฟื้นตัว ซึ่งเป็นอัตรำที่สูงที่สุดในรอบ 5 ปี และ
เป็นกำรขยำยตัวเร่งขึ้นจำกหลำยหมวดกำรใช้จ่ำย สะท้อนถึงแนวโน้มกำรเติบโตที่แข็งแรงขึ้นของเศรษฐกิจ ไทย
อย่ำงไรก็ตำม แนวโน้มเศรษฐกิจในช่วง 10 ปี ข้ำงหน้ำน่ำจะยั งมีแนวโน้มที่ทรงตัว (รูปที่ 5.2-1)
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รูปที่ 5.2-1 แสดงกำรคำดกำรณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่มำ : International Monetary Fund
ด้ำนควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ (Global competitiveness) จำกข้อมูลของ World
Economic Forum 2018 พบว่ำ ประเทศไทยยังมีจุดอ่อนด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษำ ด้ำนกำรพัฒนำ
นวัตกรรม และด้ำนควำมเข้มแข็งของสถำบัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับมหำวิทยำลัยโดยตรง (ดังรูป 5.2-2)

รูปที่ 5.2-2 แสดงจุดแข็งและจุดอ่อนด้ำนกำรแข่งขันของประเทศไทยที่มำ : World Economic
forum: The global competitive index 2017-2018 edition
ด้านสังคมและวัฒนธรรม
 กำรดำเนินกำรใดๆ ของภำครัฐจะต้องเน้นให้ประชำชนเป็นศูนย์กลำงมำกขึ้นเพื่อให้สอดคล้อง
กับเป้ำประสงค์ในกำรสร้ำงประชำคมอำเซียนที่มีประชำชนเป็นศูนย์กลำง จำเป็นต้องส่งเสริมให้ประชำชนใน
อำเซี ย นรู้จั กกัน มำกขึ้น โดยมี ควำมเอื้ ออำทรและแบ่ งปั นกันเพื่ อสร้ำงควำมเข้ำใจที่ ดีระหว่ ำงกันและสร้ำ ง
ควำมรู้สึกเป็นประชำคมร่วมกัน
 จำเป็นต้องส่งเสริมให้เยำวชนมีควำมเชี่ยวชำญภำษำอังกฤษและภำษำของประเทศอำเซียนอื่น
มำกยิ่งขึ้น
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 ช่วยขจัดปัญหำด้ำนสำธำรณสุขที่อำจเกิดจำกกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนและนักท่องเที่ยวโดยเสรี
อำทิ กำรควบคุมโรคติดต่อ กำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือ โดยกำรแบ่งปันข้อมูลและประสบกำรณ์ เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคกำรเปลี่ยนแปลงทำงภูมิอำกำศ และภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจำกธรรมชำติหรือจำกมนุษย์
 ไทยอำจต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงกำรทำงำนของบุคลำกรหน่วยงำนภำครัฐทั้งในส่วนกลำงและ
ส่วนภูมิภำคให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำของประเทศไทยในฐำนะสมำชิกประชำคมอำเซียน เช่น กำรสรรหำ
และขยำยอัตรำข้ำรำชกำรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ หรือมีควำมเชี่ยวชำญเกี่ยวกับอำเซียนประจำ
หน่วยงำนต่ำงๆ มำกขึ้น
(ที่มา : กลุ่มงานนโยบาย กรมอาเซียน. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและผลกระทบต่อไทย. 2555
https://forum.gameindy.com/index.php?topic=12089.0 ค้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561)

(2) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
องค์กำรสหประชำชำติได้ประเมินสถำนกำรณ์โครงสร้ำงของประชำกรโลกว่ำ ในช่วงปี พ.ศ. 2544 2643 จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอำยุ โดยกลุ่มประเทศกำลังพัฒนำจะมีระยะเวลำเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกร
ค่ อ นข้ ำ งสั้ น กว่ ำ กลุ่ ม ประเทศพั ฒ นำแล้ ว ซึ่ ง จะส่ ง ผลกระทบต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศที่มี
สภำวกำรณ์ “วิกฤตสังคมสูงวัย” มีปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนในประเทศ และกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนต่ำงด้ำวมำก
ขึ้น รวมทั้งส่งผลต่อควำมต้องกำรสินค้ำและบริกำรสำหรับผู้สูงอำยุมำกขึ้น โลกได้เริ่มเข้ำสู่สังคมสูงวัยตั้งแต่ พ.ศ.
2538 กล่ำวคือ มีประชำกรที่อำยุ 60 ปีขึ้นไป มำกกว่ำร้อยละ 10 หรืออำยุ 65 ปีขึ้นไป มำกกว่ำร้อยละ 7 ซึ่ง
ประเทศญี่ปุ่นได้เข้ำสู่สังคมสูงวัยระดับสูงสุด คือ มีสัดส่วนผู้สูงวัยที่อำยุเกิน 65 ปี ร้อยละ 30
สำหรับประเทศในอำเซียนที่เข้ำสู่สังคมสูงวัยแล้ว ได้แก่ สิ งคโปร์ โดยมีประชำกรอำยุ 60 ปีขึ้นไป
ร้อยละ 20 ในขณะที่ประเทศไทย และเวียดนำมกำลังไล่ตำมมำ โดยมีสัดส่วนประชำกรอำยุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ
12.5 และ 9.5 ตำมลำดับ (World PopulationProspective, the 2012 Revision, United Nations)
สถำนกำรณ์สังคมสูงวัยในประเทศไทย สำนั กงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ได้ประมำณกำรสัดส่วนผู้สูงวัยไว้ว่ำ ในปี 2563 จะมีประชำกรอำยุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 16.8
หรือเข้ำใกล้สังคมสูงวัยระดับสูงสุด (รูปที่ 5.2-3 และรูปที่ 5.2-4)

รูปที่ 5.2-3 ประมำณกำรสัดส่วนประชำกรสูงอำยุในไทย
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รูปที่ 5.2-4 กำรประมำณกำรสัดส่วนประชำกรสูงอำยุในไทย
นอกจำกนี้ ประเทศไทยยังมีกำรลดลงของภำวะเจริญพันธุ์หรือกำรเกิดน้อยลง สหประชำชำติ (United
Nations,2010) คำดว่ำจะมีค่ำเท่ำกับ 1.53 คนต่อสตรีวัยเจริญพันธ์ 1 คนในช่วงปี พ.ศ. 2553 - 2558 และจะ
ลดลงอย่ำงต่อเนื่องไปจนถึงช่วงปี พ.ศ. 2563 - 2568 ซึ่งจะมีค่ำเท่ำกับ 1.44 คนต่อสตรีวัยเจริญพันธุ์ 1 คน
จำกนั้นจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.47 คนต่อสตรีวัยเจริญพันธุ์ 1 คน ในช่วงปี พ.ศ.2568-2573 และมีค่ำเท่ำกับ 1.66 คนต่อ
สตรีวัยเจริญพันธุ์ 1 คน ในช่วงปี พ.ศ.2588-2593 อย่ำงไรก็ตำมแม้สหประชำชำติจะคำดว่ำอัตรำเจริญพันธุ์รวมของ
ประเทศไทยจะมีค่ำสูงขึ้นแต่ก็ยังถือถือว่ำต่ำกว่ำอัตรำทดแทนอยู่เช่นเดิม
จำกสถำนกำรณ์สังคมผู้สูงอำยุดังกล่ำว ถือเป็นสิ่ง สำคัญอย่ำงยิ่งที่จะต้องตระหนักถึงผลกระทบ
และกำรเตรียมควำมพร้อมที่จะรับมือกับสังคมผู้สูงอำยุ จำกรำยงำนโครงกำรศึกษำวิจัยกำรลงทุนทำงสังคม
ภำยใต้ เงื่ อนไขกำรเปลี่ ย นแปลงทำงสั ง คม และกำรปรับ ตั ว สู่ สั ง คม – เศรษฐกิจ ฐำนควำมรู้ โดยส ำนั กงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสัง คมแห่งชำติ เมื่อปี พ.ศ. 2552 ได้วิเครำะห์และสรุปผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นต่อประเทศไทย ดังนี้
1) ภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพเพิ่มสูงขึ้น จำกประมำณ 4 แสนล้ำนบำท ในปี พ.ศ. 2556 เป็น 1.4
ล้ำนบำท ในปี พ.ศ. 2571
2) รำยได้ผู้สูงอำยุไม่เพียงพอต่อกำรยังชีพ เนื่องจำกออมต่ำ ไม่มีกำรออมเพื่อวัยเกษียณ แม้จะมีส่วน
ร่วมในกำลังแรงงำนแต่ยังน้อยอยู่
3) ภำวะพึ่งพิงผู้สูงอำยุเพิ่มขึ้น ผู้สูงอำยุ 60 – 69 ปี จะลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2577 กลุ่มอำยุ 80 ปี
ขึ้นไปจะเพิ่มเฉลี่ยเร็วที่สุดกว่ำร้อยละ 4.4
4) ขำดแคลนกำลังแรงงำน วัยแรงงำนมีแนวโน้มลดลง เหลือ 36.6 ล้ำนคน ปี พ.ศ. 2579 มีปัญหำผลิต
ภำพ ต้องพึ่งพำแรงงำนต่ำงชำติ
สำหรับกำรเตรียมควำมพร้อมของประเทศไทย แผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
ได้กำหนดไว้ในประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ซึ่งได้กำหนด
ทิศทำงในกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต โดยในช่วงวัยผู้สูงอำยุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุเป็นพลังในกำรขับเคลื่อน
ประเทศผ่ำนกำรเสริมทักษะกำรดำรงชีวิต ทักษะอำชีพในกำรหำรำยได้ มีงำนทำที่เหมำะสมกับศักยภำพ มีกำรสร้ำง
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เสริมสุขภำพ ฟื้นฟูสุขภำพ กำรป้องกันโรคให้ แก่ผู้สูงอำยุ พร้อมกับจัดสภำพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอำยุ และ
หลักประกันทำงสั งคมที่สอดคล้ องกั บควำมจำเป็นพื้นฐำนในกำรดำรงชีวิ ต ดังนั้น กำรพัฒนำประเทศให้มี ควำม
เจริญเติบโตด้ำนเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่องจำเป็นต้องเตรียมกำลังคนให้มีสมรรถนะเพื่อสร้ำงผลิตภำพ (Productivity) ที่
สูงขึ้นกำรจัดกำรศึกษำ จึงต้องวำงแผนและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศให้มีทักษะและสมรรถนะสูง และปรับ
หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนให้บูรณำกำร กับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพร้อมรับกำรพัฒนำประเทศอย่ำง
ต่อเนื่อง
อย่ำงไรก็ตำม อัตรำกำรเกิดที่ลดลง ส่งผลให้จำนวนนักเรียนที่อยู่ในวัยเรียนมีแนวโน้มลดลงอย่ำง
ต่อเนื่องที่ส่งผลกระทบต่อกำรจัดกำรศึกษำ และกำรบริหำรสถำนศึกษำ กำรวำงแผนอัตรำกำลังครู ผู้บริหำรและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรจัดหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำร
ห้องเรียน กำรจัดโครงสร้ำงพื้นฐำน ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและกำรเงินเพื่อกำรศึกษำที่มีอยู่ให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด
(3) ทักษะของประชากรในศตวรรษที่ 21
จำกกำรเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ สังคม และสถำนกำรณ์สังคมสูงวัยข้ำงต้น ส่งผลให้ทุ ก
ประเทศทั่วโลกกำหนดทิศทำงกำรผลิต และพัฒนำกำลังคนของประเทศตนให้มีทักษะและสมรรถนะระดับสูง มี
ควำมสำมำรถเฉพำะทำงมำกขึ้น ส่วนควำมต้องกำรกำลังแรงงำนที่ไร้ฝีมือ และมีทักษะต่ำจะถูกแทนที่ด้ ว ย
หุ่นยนต์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มำกขึ้น โดยทักษะสาคัญจาเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ทักษะที่เรียก
ตำมคำย่อว่ำ 3Rs + 8Cs
3Rs ประกอบด้วย กำรอ่ำนออก (Reading) กำรเขียนได้ (Writing) และคิดเลขเป็น (Arithmetics)
8Cs ประกอบด้วย ทักษะด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และทักษะในกำรแก้ปัญหำ (Critical
Thinking and Problem Solving) ทั ก ษะด้ ำ นกำรสร้ ำ งสรรค์ และนวั ต กรรม (Creativity and Innovation)
ทักษะด้ำนควำมเข้ำใจต่ำงวัฒนธรรม ต่ำงกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้ำนควำมร่วมมือ
กำรทำงำนเป็นทีม และภำวะผู้นำ (Collaboration Teamwork and Leadership) ทักษะด้ำนกำรสื่อสำร สำรสนเทศ
และรู้ เ ท่ ำ ทั น สื่ อ (Communications ,Information and Media Literacy) ทั ก ษะด้ ำ นคอมพิ ว เตอร์ และ
เทคโนโลยี สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Computing and ICT Literacy) ทั กษะอำชีพ และทั กษะกำรเรียนรู้
(Career and Learning Skills)ควำมมีเมตตำ กรุณำ วินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) (รูปที่ 5.2-5)

รูปที่ 5.2-5 ทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21
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สำหรับประเทศไทย สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดทำแผนกำร
ศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งได้กำหนดเป้ำหมำยด้ำนผู้เรียน (Learner Aspiration) โดยมุ่งพัฒนำ
คุณภำพของคนไทยให้เป็นผู้มีควำมรู้ คุณลักษณะ และทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำมำรถพัฒนำศักยภำพ
และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งมีแนวทำงในกำรพัฒนำ เช่น
 ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรองค์ควำมรู้แบบสหวิ ทยำกำร (อำทิ สะเต็มศึกษำ ทวิ
ศึกษำ ทวิภำคี ทวิวุฒิ สหกิจศึกษำ) เพื่อพัฒนำกระบวนกำรคิด และกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
 พัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำในระดับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำด้วยกำรมีส่วนร่วมในลักษณะ
ประชำรัฐทั้งกำรศึกษำในระบบนอกระบบและตำมอัธยำศัยให้มีคุณภำพ และมำตรฐำนเพื่อสร้ำงพลเมืองที่มี
คุณภำพ มีอำชีพตำมควำมถนัด และควำมสนใจและสอดคล้องกับกำรพัฒนำชุมชนสังคมและประเทศ
 พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมกำรเรียนรู้
แบบคิดวิเครำะห์ ทักษะกระบวนกำร กำรนำหลักกำรไปประยุกต์ใช้ และขยำยสู่กำรสร้ำงควำมรู้ เชิงวิจัยและกำร
พัฒนำนวัตกรรม เพื่อพัฒนำตนเองและสร้ำงประโยชน์ต่อสังคม
 ส่งเสริมกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรเพื่อพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์ ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ในมิติคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม สังคมพหุวัฒนธรรม หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และควำม
เป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
 ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนทั้งในและนอกห้องเรียนและกิจกรรมกำร
เรียนรู้ร่วมกันของครอบครัว กลุ่มสนใจ และชุมชน ที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ควำมมีวินัย จิตสำธำรณะ
รวมทั้งบูรณำกำรศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี กีฬำ เข้ำกับกระบวนกำรเรียนรู้และวิถีชีวิต
 พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ที่มีควำมยืดหยุ่น หลำกหลำย สำมำรถเข้ำถึงได้ โดยไม่จำกัดเวลำและสถำนที่
6.2 แนวคิด ทิศทาง นโยบายรัฐบาล และแผนด้านต่างๆ ของประเทศ
6.1 แนวคิด “ประเทศไทย 4.0”
“ประเทศไทย 4.0” โมเดลใหม่ ข องกำรขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ประเทศไทยที่ มุ่ ง ปรั บ เปลี่ ย น
โครงสร้ำ งรำยได้ ป ำนกลำง เมื่ อบริบ ททำงเศรษฐกิจ เกิด กำรเปลี่ ย นแปลง ท ำให้ ผู้ ป ระกอบกำรโดยเฉพำะ
ผู้ประกอบกำรในภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตต้องปรับตัว เพื่อให้ธุรกิจอุตสำหกรรมสำมำรถเติบโตท่ำมกลำงบริบท
ใหม่ทำงเศรษฐกิจได้อย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืน
กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อก้ำวสู่กำรเป็น “ประเทศไทย 4.0”ต้องเปลี่ยนจำก
ควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้ำน คือ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและควำมหลำกหลำย
เชิงวัฒนธรรมไปสู่ควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน ขณะเดียวกันยังต้องเปลี่ยนโครงสร้ำงเศรษฐกิจอุตสำหกรรมที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มุ่งเน้นกำรเพิ่มมูลค่ำ (Value Added) ไปสู่กำรสร้ำงมูลค่ำ (High Value) หรือกำรสร้ำงผลิต
ภำพ (Productivity)
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ที่มา:

https://www.mmthailand.com (โมเดล “ประเทศไทย 4.0”ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรม)
ค้นเมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2560
เป้าหมาย
เป้ำหมำยกำรขับเคลื่อน “ประเทศไทย 4.0” คือ กำรก้ำวไปสู่กำรเป็น ‘ประเทศที่มีรำยได้สูง ’ ด้วย
นวัตกรรมที่มีกำรนำเทคโนโลยีเข้ำมำประยุกต์ใช้ ซึ่งหำกประเทศไทยสำมำรถขับเคลื่อนไปได้จริง จะทำให้
ภำพรวมเศรษฐกิจไทยหลุดพ้นจำกกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง และสำมำรถลดกำรพึ่งพำต่ำงชำติ เพื่อลด
ควำมเหลื่อมล้ำต่ำงๆ เป็นกำรสร้ำงควำมสมดุลทำงเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้
อย่ำงแท้จริง
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย มุ่งเน้น 5 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มอำหำร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภำพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)
2) กลุ่มสำธำรณสุข สุขภำพ และเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med)
3) กลุ่ ม เครื่องมื ออุ ป กรณ์อัจ ฉริย ะ หุ่ น ยนต์ และระบบเครื่องกล ที่ ใช้ ระบบอิ เล็กทรอนิกส์ควบคุม
(Smart Devices, Robotics & Mechatronics)
4) กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อกำรทำงำนของอุปกรณ์ต่ำงๆ ปัญญำประดิษฐ์ และ
เทคโนโลยี ส มองกลฝั ง ตั ว (Digital, Internet of Things, Artificial Intelligence & Embedded
Technology)
5) กลุ่มอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ วัฒนธรรม และบริกำรที่มีมูลค่ำสูง (Creative, Culture & High Value
Services)
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6.3 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ง คั่ง ยั่ง ยืน เป็ นประเทศพัฒ นาแล้ ว ด้ วยการพัฒ นาตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำในระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่1 ด้านความมั่นคง มีเป้ำหมำยเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงในทุกระดับตั้งแต่ระดับชำติ สังคม ชุมชน และ
ควำมมั่นคงของมนุษย์จำกภัยคุกคำมทั้งที่เป็นภัยคุกคำมแบบดั้งเดิมและภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ให้เกิดควำมมั่นคง
ของสถำบันหลักของชำติ ควำมมั่นคงทำงกำรทหำร ควำมมั่นคงแนวชำยแดนและเกิด ควำมมั่นคงปลอดภัยจำกภัย
คุกคำมและภัยพิบัติในรูปแบบใหม่ๆ อำทิ ภัยคุกคำมจำกกำรโจมตีทำงไซเบอร์ อำชญำกรรมข้ำมชำติและกำรก่อกำร
ร้ำยและโรคอุบัติใหม่ต่ำงๆ รวมทั้งกำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำร น้ำ และพลังงำน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้ำหมำย คือ ประเทศไทยถูกจัดอันดับไม่ต่ำกว่ำ 1 ใน 10 ของกำรจัดอันดับ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของโลกโดยองค์กรต่ำง ๆ และเพิ่มผลิตภำพกำรผลิตรวม ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 3 ต่อปี
ซึ่ง เป็น เป้ำ หมำยหนึ่ง ที่จ ะนำไปสู่ เป้ำหมำยกำรเพิ่มอัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ
(GDP) เป็นเฉลี่ยประมำณร้อยละ 4-5 ต่อปี ในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 และเพิ่มขึ้น
เป็นไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 5 ในช่วง 15 ปี หลังจำกนั้น และเพิ่มรำยได้ต่อหัวเป็นอย่ำงน้อย 15,000 ดอลลำร์ สรอ. หรือ
ประมำณ 500,000 บำทต่อปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยคนไทย
ในอนำคต ต้องเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำ สำมำรถเรียนรู้ ได้ตลอดชีวิต มีทักษะในศตวรรษที่
21 สู่กำรเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด และผู้ประกอบกำรบนฐำนของกำรรู้คุณค่ำควำมเป็นไทย
มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย ควำมรับผิดชอบต่อสังคม และมีสุขภำวะที่ดี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส และ
ความเสมอภาคทางสังคม เพื่อให้มีหลักประกันทำงสังคมที่จำเป็นในกำรดำรงชีวิตอย่ำงพอเพียง กลุ่มผู้มีรำยได้
น้อยและผู้ด้อยโอกำส ได้รับโอกำส ในกำรพัฒนำศักยภำพ รวมทั้งกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณะของกลุ่มผู้พิกำร
และมีกำรกระจำย ทรัพยำกรให้ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงอย่ำงเป็นธรรมควบคู่กับกำรสร้ำงโอกำสที่เป็นธรรม โดยไม่
แบ่งแยก และคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้ำหมำยที่สำคัญ คือ กำรบริโภคที่ยั่งยืนและกำรผลิตที่ยั่งยืน กำร
ดำเนินกำรที่สำคัญ คือ ต้องเร่งวำงระบบกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ
บริหำรจัดกำรน้ำให้มีประสิทธิภำพ โดยกำรวำงระบบบริหำรจัดกำรน้ำอย่ำงบูรณำกำรให้มีประสิทธิภำพใน 25
ลุ่มน้ำ ทั้งด้ำนอุปสงค์และอุปทำน เน้นกำรปรับระบบกำรบริหำรจัดกำรอุทกภัยอย่ำงบูรณำกำร รวมทั้งยกระดับ
ควำมสำมำรถในกำรป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยพิบัติธรรมชำติ
และปรับตัวไปสู่รูปแบบของกำรผลิตและกำรบริโภคที่ปล่อยคำร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น โดย
พัฒนำกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพและพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยกำร
จัดกำรขยะ สำรพิษ และของเสียอันตรำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุล และพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยภำครัฐต้องมีขนำดที่เหมำะสมกั บบทบำทภำรกิจ มีขีดสมรรถนะสูง ปรับ
วัฒนธรรมกำรทำงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีควำมทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรนำนวัตกรรม เทคโนโลยี และระบบกำรทำงำนที่
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เป็นดิจิทัลเข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้ มค่ำและปฏิบัติงำนเทียบได้กับมำตรฐำนสำกล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้ำง
เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำง
สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยกำหนดเป้ำหมำยให้อันดับด้ำนประสิทธิภำพของภำครัฐจำกกำรสำรวจของ IMD
อยู่ไม่ต่ำกว่ำอันดับที่ 10 ของโลก และคะแนนภำพลักษณ์กำรทุจริตของประเทศไทยจำกกำรสำรวจ (Corruption
Perception Index:CPI) ไม่น้อยกว่ำ 80 คะแนน
สำหรับนโยบำย หรือทิศทำงกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องกับสถำบันอุดมศึกษำ มีปรำกฏในยุทธศำสตร์ที่ 3
ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ซึ่งได้กำหนดรำยละเอียด ดังนี้
1. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
มุ่งเน้นกำรพัฒนำคนเชิงคุณภำพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงกำรตั้งครรภ์ วัยเรียน วัยรุ่น/นั ก ศึ ก ษำ
วั ย แรงงำน และวั ย ผู้ สู ง อำยุ เพื่ อ สร้ ำ งทรั พ ยำกรมนุ ษ ย์ ที่ มี ศั ก ยภำพ มี ทั ก ษะควำมรู้ และควำมสำมำรถใน
กำรดำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ ดังนี้
(1) ช่วงการตั้งครรภ์/แรกเกิด/ปฐมวั ย เน้นกำรเตรียมควำมพร้อมให้แก่พ่ อแม่ ก่อน กำร
ตั้งครรภ์ ส่งเสริมอนำมัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริมกำรเกิดอย่ำงมีคุณภำพ สนับสนุนกำรเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ กำรส่ ง เสริมกำรให้ สำรอำหำร ที่ จ ำเป็ นต่อสมองเด็ ก และให้ มี กำรลงทุนเพื่อกำรพั ฒนำเด็ กปฐมวัย ให้มี
พัฒนำกำรที่สมวัยในทุกด้ำน
(2) ช่วงวัยเรียน พัฒนำทักษะควำมสำมำรถกำรเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตรรษที่ 21
โดยเฉพำะทักษะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน ควำมคิดสร้ำงสรรค์
ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ควำมยื ด หยุ่ น ทำงควำมคิ ด รวมถึ ง ทั ก ษะด้ ำ นภำษำ ศิ ล ปะ และ
ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
(3) ช่วงวัยรุ่น/นักศึกษา เน้นกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกกำรทำงำน รวมถึง
ทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ มีทักษะชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมและทำงำนกับผู้อื่นได้ภำยใต้
สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
(4) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภำพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงำนอย่ำงต่อเนื่องสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน มีกำรทำงำนตำมหลักกำรทำงำนที่มีคุณค่ำเพื่อสร้ำงผลิตภำพเพิ่มให้กับประเทศ มี
วัฒนธรรมกำรทำงำนที่พึงประสงค์ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงกำรเงินเพื่อให้สำมำรถบริหำรจัดกำรกำรเงินของ
ตนเองและครอบครัว
(5) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุเป็นพลังในกำรขับเคลื่อนประเทศ ผ่ำนกำรเสริมทักษะ
กำรดำรงชีวิต ทักษะอำชีพในกำรหำรำยได้ มีงำนทำที่เหมำะสมกับศักยภำพ มีกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ฟื้นฟู
สุขภำพ กำรป้องกันโรคให้แก่ผู้สูงอำยุ พร้อมกับจัดสภำพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอำยุ และหลักประกันทำง
สังคมที่สอดคล้องกับควำมจำเป็นพื้นฐำนในกำรดำรงชีวิต
2. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม (Transformation of Learning)
โดยกำรพั ฒ นำระบบกำรเรี ย นรู้ ที่ ต อบสนองต่ อ กำรเปลี่ ย นแปลงในศตวรรษที่ 21 ที่
มุ่ง เน้น ผู้เ รีย นให้มีทักษะกำรเรีย นรู้และมีใ จใฝ่เรีย นรู้ต ลอดเวลำ มีก ำรออกแบบระบบกำรเรีย นรู้ใ หม่ กำร

แผนยุทธศาสตร์คณะสหวิทยาการ พ.ศ. 2565-2568

33

เปลี่ยนบทบำทครู กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ และกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
ดังนี้
(1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21 โดย
ออกแบบกระบวนกำรเรียนรู้ในทุกระดับชั้นอย่ำงเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษำที่มุ่งเน้ นกำรใช้
ฐำนควำมรู้และระบบคิดใน 5 ศำสตร์สำคัญ ประกอบด้วย Science (ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และกำรตั้งคำถำม)
Technology (ควำมเข้ำใจและควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี) Engineering (ควำมรู้ทำงวิศวกรรมศำสตร์
และกำรคิดเพื่อหำทำงแก้ปัญหำ) Art (ควำมรู้และทักษะทำงศิลปะ) และ Mathematics (ควำมรู้ด้ำนคณิตศำสตร์
และระบบคิดของเหตุผลและกำรหำควำมสัมพันธ์) กำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรที่เน้นกำรลงมือ
ปฏิบัติ มีกำรสะท้อนควำมคิด/ทบทวนไตร่ตรอง (Reflection) มีกำรใช้และพัฒนำเทคโนโลยีผสมผสำนในกำร
เรียน ตลอดจนสร้ำงผู้เรียนให้สำมำรกำกับกำรเรียนรู้ของตนได้ (Self-directed learners)
(2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบำทจำก “ครูสอน” เป็น
“ครูฝึก” หรือ “ผู้อำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้ ” ทำหน้ำที่กระตุ้น แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบกำร
สร้ำงควำมรู้ ออกแบบกิจกรรมให้เด็กเรี ยน และมีบทบำทเป็นนักวิจัยพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์
ของเด็ก รวมทั้งปรับระบบกำรผลิตและพัฒนำครูตั้งแต่กำรดึงดูด คัดสรร ผู้มีควำมสำมำรถสูงให้เข้ำมำเป็นครู
คุณภำพ มีระบบกำรพัฒนำศักยภำพครูอย่ำงต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทำงสำยอำชีพ กำรสนับสนุน สื่อ
กำรสอน และสร้ำงเครือข่ำยพัฒนำครูให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกัน
(3) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ โดยจัดโครงสร้ำง กำร
จัดกำรกำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ และให้เอื้อต่อกำรเข้ำถึงกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำคและ
ทั่วถึง กำรยกระดับสถำบันกำรศึกษำในสำขำที่มีควำมเชี่ยวชำญสู่ควำมเป็นเลิศ ปฏิรูปกำรคลังด้ำนกำรศึกษำเพื่อเพิ่ม
คุณภำพและประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรจัดสรรงบประมำณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำก
ภำคเอกชนในกำรจัดกำรศึกษำ พัฒนำระบบกำรประเมินและกำรรับรองคุณภำพที่เน้นผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน รวมทั้ง
มีกำรปฏิรูประบบกำรสอบที่นำไปสู่กำรวัดผลในเชิงทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 มำกกว่ำ กำรวัด ระดับ
ควำมรู้ ตลอดจนมีกำรวิจัยและใช้เทคโนโลยีในกำรสร้ำง กำรจัดกำรควำมรู้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
(4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นกำรจัดระบบกำรศึกษำและระบบฝึกอบรม
บนฐำนสมรรถนะที่มีคุณภำพสูงและยืดหยุ่นผ่ำนกำรพัฒนำกลไกต่ำง ๆ อำทิ กำรพัฒนำกำรศึกษำออนไลน์แบบ
เปิด กำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะกำรรู้ดิจิทัล กำรมีระบบเทียบโอนประสบกำรณ์ ระบบธนำคำร
หน่วยกิต (Credit Bank) กรอบคุณวุฒิแห่งชำติ มำตรกำรจูงใจให้คนเข้ำ สู่กำร Upskill/Reskill กำรให้สถำน
ประกอบกำรเพิ่ ม ผลิ ต ภำพแรงงำนผ่ ำ นกำรพั ฒ นำควำมสำมำรถทำงวิ ช ำชี พ อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง ( Continuous
Professional Development : CPD) นอกจำกนี้ ต้องพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ในชุมชนให้เข้ำถึงควำมรู้ได้ทุกที่
ทุกเวลำ กำรปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และมีชิวิต

แผนยุทธศาสตร์คณะสหวิทยาการ พ.ศ. 2565-2568

34

6.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
แผนกำรศึกษำชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 เป็นแผนระยะยำว 20 ปี จัดทำขึ้นเพื่อให้มีควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เพื่อวำงกรอบเป้ำหมำยและทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำของ
ประเทศ โดยมุ่งเน้นจัดกำรศึกษำให้คนไทยทุกคนสำมำรถเข้ำถึงโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรศึกษำที่มี
คุณภำพ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ พัฒนำกำลังคนให้มีสมรรถนะในกำรทำงำนที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดงำน และกำรพัฒนำประเทศ
วิสัยทัศน์ (Vision)
“คนไทยทุ กคนได้ รับ กำรศึ กษำและเรีย นรู้ต ลอดชี วิ ต อย่ ำ งมี คุณ ภำพ ด ำรงชี วิ ต อย่ ำ งเป็ น สุ ข
สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ
1) เพื่อพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ
2) เพื่ อ พั ฒ นำคนไทยให้ เ ป็ น พลเมื อ งดี มี คุ ณ ลั ก ษณะ ทั ก ษะและสมรรถนะที่ ส อดคล้ อ งกั บ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติและยุทธศำสตร์ชำติ
3) เพื่อพัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสำมัคคี และ
ร่วมมือผนึกกำลัง มุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
4) เพื่อนำประเทศไทยก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง และควำมเหลื่อมล้ำภำยในประเทศ
ลดลง
เป้าหมายการจัดการศึกษา 5 ประการ มีเป้ำหมำยและตัวชี้วัดที่สำคัญ ดังนี้
1) ประชำกรทุ ก คนเข้ ำ ถึ ง กำรศึ ก ษำที่ มี คุ ณ ภำพและมี ม ำตรฐำนอย่ ำ งทั่ ว ถึ ง ( Access) มี
ตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ประชำกรกลุ่มอำยุ 6 - 14 ปี ทุกคนได้เข้ำเรียนในระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำตอนต้น
หรือเทียบเท่ำที่รัฐต้ องจั ดให้ ฟรี โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย ผู้เรียนพิกำรได้รับกำรพัฒนำสมรรถภำพ หรือบริกำรทำง
กำรศึกษำที่เหมำะสมทุกคน และประชำกรวัยแรงงำนมีกำรศึกษำเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เป็นต้น
2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้ำหมำยได้รับบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนอย่ำงเท่ำเทียม
(Equity) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคนได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำ
15 ปี เป็นต้น
3) ระบบกำรศึกษำที่มีคุณภำพ สำมำรถพั ฒนำผู้เรียนให้บรรลุขีดควำมสำมำรถเต็มตำมศักยภำพ
(Quality) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) แต่ละ
วิชำผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น และคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบโครงกำรประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นำนำชำติ (Programme for International Student Assessment : PISA) ของนักเรียนอำยุ 15 ปีสูงขึ้น เป็น
ต้น
4) ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ เพื่อกำรลงทุนทำงกำรศึกษำที่คุ้มค่ำและบรรลุ
เป้ำหมำย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ร้อยละของสถำนศึกษำขนำดเล็กที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์ กำรประเมิ น
คุณภำพภำยนอกลดลง มีระบบกำรบริหำรงำนบุคคล ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพและเป็นไป
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนสนับสนุนทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ เป็นต้น
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5) ระบบกำรศึกษำที่สนองตอบและก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบท ที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศด้ำนกำรศึกษำดีขึ้น
สัดส่วนผู้เรียนอำชีวศึกษำสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสำมัญศึกษำ และจำนวนสถำบันอุดมศึกษำที่ติด อันดับ 200
อันดับแรกของโลกเพิ่มขึ้น เป็นต้น
6.5 นโยบายรัฐบาล : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบำยบริหำรรำชกำรแผ่นดินต่อสภำนิติ
บัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยำยน 2557 โดยมีนโยบำยในเรื่องต่ำงๆ จำแนกเป็น 11 ด้ำน รัฐบำลได้นำ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศว่ำด้วย “กำรเข้ำใจ เข้ำถึง และพัฒนำ” ตำมแนวพระรำชดำริของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวมำเป็นหลักสำคัญ ใช้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้นควำมพอดี พอสมควรแก่ฐำนะ ควำมมี
เหตุมีผล และกำรมีภูมิคุ้มกันมำเป็นแนวคิดโดยมีเนื้อหำของนโยบำยโดยสรุปในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
สถำบันพระมหำกษัตริย์ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยตำม
ประเพณี กำรปกครองของไทย รัฐ บำลจึ ง ถือเป็ น หน้ ำ ที่ ส ำคัญ ยิ่ ง ยวดในอั น ที่ จ ะเชิ ด ชู ส ถำบั น นี้ไ ว้ ด้ ว ยควำม
จงรักภักดีและปกป้องรักษำพระบรมเดชำนุภำพ โดยจะใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย มำตรกำรทำงสังคมจิตวิทยำ
และมำตรกำรทำงระบบสื่อสำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เผยแพร่ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ที่ถูกต้องและเป็นจริง
เกี่ย วกับ สถำบั น พระมหำกษั ต ริย์ และพระรำชกรณี ย กิจ เพื่ อประชำชน สนั บ สนุ น โครงกำรอั น เนื่ องมำจำก
พระรำชดำริ ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ของสถำนศึกษำ ตลอดจนหน่วยงำนทั้งหลำยของรัฐ เรียนรู้ เข้ำใจหลักกำรทรง
งำน สำมำรถนำหลักดังกล่ำวมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรพัฒนำเพื่อให้เกิดควำมสมบูรณ์พูนสุขแก่
ประชำชนในที่สุด
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
1) รัฐ บำลให้ ควำมส ำคัญต่ อกำรเตรีย มควำมพร้อมเข้ำสู่ป ระชำคมกำรเมืองและควำมมั่นคง
อำเซี ย นในกิจ กำร 5 ด้ ำ น ได้ แก่ กำรบริหำรจั ดกำรชำยแดน กำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงทะเล กำรแก้ปัญหำ
อำชญำกรรมข้ำมชำติ กำรสร้ำงควำมไว้ใจกับประเทศเพื่อนบ้ำนและกำรเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรปฏิบัติกำรทำง
กำรทหำรร่วมกันของอำเซียน เพื่อรองรับกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษตำมแนวชำยแดน 2) เร่งแก้ปัญหำกำรใช้
ควำมรุนแรงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยนำยุทธศำสตร์เข้ำใจ เข้ำถึง และพัฒนำมำใช้ตำมแนวทำงกัลยำณมิตร
แบบสันติวิธี และกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่ 3) พัฒนำ
เสริม สร้ำงศักยภำพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีควำมพร้อมในกำรรักษำอธิปไตย และ
ผลประโยชน์ของชำติ ส่งเสริมและพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรป้องกันประเทศ กำรวิจัยและกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่กำรพึ่งพำตนเองในกำรผลิตอำวุธยุทโธปกรณ์ 4) เสริ ม สร้ ำ งควำมสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ
นำนำประเทศบนหลั ก กำรทึ่ ว่ ำ นโยบำย กำรต่ำงประเทศ เป็นส่วนประกอบสำคัญของนโยบำยองค์รวม
ทั้งหมดในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนทำงกำรศึกษำ วัฒนธรรม กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
และกำรเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสำกล
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3. การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
1) เร่งสร้ำงโอกำส อำชีพ และรำยได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้ำสู่ตลำดแรงงำน 2) ป้องกันกำรแก้ปัญหำ
ค้ำ
มนุษย์ 3) พัฒนำระบบคุ้มครองทำงสังคม ระบบกำรออม และสวัสดิกำรชุมชน 4) เตรียมพร้อมเข้ำสู่สังคมผู้สูงวัย
5) เตรียมควำมพร้อมสู่สังคมหลำกหลำยจำกกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 6) จัดระเบียบสังคม สร้ำงมำตรฐำน
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลแก่เจ้ำหน้ำที่รัฐและประชำชนทั่วไปตำมค่ำนิยมหลัก 12 ประกำรตำมนโยบำย
ของ คสช. 7) แก้ปัญหำกำรไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและกำรรุกล้ำ
เขตป่ำสงวน
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
1) จั ด ให้ มี กำรปฏิรูป กำรศึกษำและกำรเรีย นรู้โ ดยให้ ควำมสำคัญ ทั้ง กำรศึกษำในระบบ และ
กำรศึกษำทำงเลือกไปพร้อมๆ กัน 2) ปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรศึ กษำให้สอดคล้องกับ
ควำมจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่กำรศึกษำ และปรับปรุง บูรณำกำรระบบกำรกู้ยืมเงินเพื่อกำรศึกษำให้มี
ประสิทธิภำพ 3) สนับสนุนให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และประชำชนมี
ส่ ว นร่ ว มจั ด กำรกำรศึ ก ษำ 4) พั ฒ นำคนทุ ก ช่ ว งวั ย 5) ส่ ง เสริ ม อำชี ว ศึ ก ษำ 6) พัฒนำครูให้มีคุณภำพและมี
จิ ต วิ ญ ญำณของควำมเป็นครู 7) ทำนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศำสนำและศำสนำอื่นๆ 8) อนุ รักษ์ และฟื้นฟู
เผยแพร่มรดกทำงวัฒนธรรม 9) สนับสนุนกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 10) ปลูกฝังค่ำนิยมและจิตสำนึกที่ดี
5. การยกระดับคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
1) วำงรำกฐำนระบบหลักประกันสุขภำพไม่ให้มีควำมเหลื่อมล้ำของคุณภำพบริกำรในแต่ละระบบ
บูรณำกำรข้อมูลในแต่ละระบบ 2) พัฒนำระบบบริกำรสุขภำพโดยเน้นกำรป้องกันโรคให้เอกชนสำมำรถมีส่ ว น
ร่ว มในกำรจ้ำ งบุค คลำกร ส่ง เสริม กำรร่ว มลงทุน และใช้ท รัพ ยำกรร่ว มกัน 3) เสริม สร้ำ งควำมเข้มแข็งของ
ระบบเฝ้ำระวังโรคระบำด 4) ป้องกัน แก้ไข ปัญหำกำรเกิดอุบัติเหตุในจรำจร 5) ส่งเสริม กำรกีฬำ 6) ประสำนกำร
ทำงำนกับภำคส่วนต่ำงๆ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหำด้ำนกำรแพทย์ และจริยธรรม
ของกำรอุ้มบุญ 7) พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์
6.การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
1) เร่งจ่ำยงบลงทุนของปี 2557 ที่ยังค้ำงอยู่ และสำนต่อนโยบำยเศรษฐกิจที่ คสช. จัดทำไว้
2)
สำนต่อนโยบำยงบประมำณกระตุ้นเศรษฐกิจของ คสช. ที่จัดทำไว้ 3) กระตุ้นกำรลงทุนด้วยกำรเร่งพิจำรณำโครงกำร
ลงทุนที่มีประสิทธิภำพ และนำโครงกำรกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนประเภทที่มีผลตอบแทนดี 4) ดูแลเกษตรกรให้มี
รำยได้ที่เหมำะสม และใช้กลไกลกำรตลำดดูแลรำคำสินค้ำกำรเกษตร 5) ลดอุปสรรคในกำรส่งออกเพื่อให้เกิดควำม
คล่องตัว 6) ชักจูงให้นักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติให้เข้ำมำเที่ยวในประเทศไทย 7) ประสำนนโยบำยกำรเงินและกำรคลังให้
สอดคล้ องกัน 8) แก้ปั ญหำน้ ำท่ วมในฤดู ฝน และแก้ปั ญหำภัยแล้ ง เร่งด ำเนิ นกำรจั ดสร้ำงแหล่ งน้ำขนำดเล็กให้
ครอบคลุมพื้นที่เพรำะปลูก 9) ปฏิรูปโครงสร้ำงรำคำเชื้อเพลิง 10) ปรับปรุงวิธีกำรจัดเก็บภำษีให้ได้อย่ำงครบถ้วน
ปรับปรุงโครงสร้ำงอัตรำภำษีกำรค้ำ และขยำยฐำนกำรจัดเก็บภำษำประเภทใหม่ 11) บริหำรจัดกำรหนี้ภำครัฐที่
เกิดขึ้นในช่วงรัฐบำลที่ผ่ำนมำ 12) พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรขนส่งคมนำคมทำงบก ด้ำนคมนำคมทำงอำกำศ
และพัฒนำกำรขนส่งทำงสินค้ำทำงน้ำ 13) ปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรในสำขำขนส่ง 14) พัฒนำและปรับปรุง
ระบบบริหำรจัดกำรของรัฐวิสำหกิจให้มีประสิทธิภำพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 15) ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรผลิตสินค้ำ
เกษตรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและสนับสนุนให้สหกรณ์เพิ่มบทบำทในฐำนะผู้ซื้อพืชผล เพื่อให้สหกรณ์เป็นผู้
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ค้ำขำยสินค้ำเกษตรรำยใหญ่รำยหนึ่ง 16) ส่งเสริมพัฒนำอุตสำหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภำพพื้นฐำนของประเทศ 17)
เพิ่มขีดควำมสำมำรถของ SME ให้เข้มเข็งและแข่งขันได้ และกำรเข้ำถึงแหล่งทุนและบริกำรทำงกำรเงิน 18) ส่งเสริม
ภำคเศรษฐกิจดิจิตอล
7. ส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
1) ส่งเสริมควำมเชื่อมโยงทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุนในภูมิภำค 2) พัฒนำศักยภำพกำรแข่งขันของ
ผู้ ประกอบกำรไทยทุ กระดั บ 3) พั ฒนำแรงงำนของภำคอุ ตสำหกรรม เพื่ อรองรับกำรเข้ำสู่ ประชำคมอำเซี ยน 4)
เชื่อมโยงด้ำนกำรขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภำยในอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง และภูมิภำคอำเซียน 5) ต่อเชื่อมเส้นทำงกำร
คมนำคมขนส่งจำกฐำนกำรผลิตในชุมชน สู่แหล่งแปรรูปและเชื่อมโยงกับอำเซียน 6) พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จ ากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา
และนวัตกรรม
1) เพิ่มค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจัยและพัฒนำประเทศให้ไม่ต่ำกว่ำร้อยละหนึ่งของรำยได้ประชำชำติ และ
มีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 2) เสริมสร้ำงสังคมนวัตกรรม ส่งเสริมระบบกำรเรียนกำรสอนที่เชื่อมโยงระหว่ำง
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศำสตร์ และคณิตศำสตร์ (STEM) 3) ปฏิรูประบบกำรให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และ
กฎหมำยที่เป็นอุปสรรคต่อกำรนำงำนวิจัยไปต่อยอด 4) ส่งเสริมให้กำรลงทุนขนำดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์
จำกกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำ และนวัตกรรมของไทย 5) ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน
วิทยำศำสตร์ ด้ำนกำรวิจัยและกำรพัฒนำ และด้ำนนวัตกรรม
9.การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
รัฐบำลมีนโยบำยรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ โดยสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์และ
กำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน ดังนี้ 1) เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำ 2) ส่งเสริมกำร
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรชีวภำพและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืน 3) พัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรที่ดิน แก้ไขกำรบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนวพระรำชดำริที่ให้ประชำชนสำมำรถอยู่ร่วมกับป่ำได้ 4) บริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้ำของประเทศให้เป็นเอกภำพ 5) เร่งรัดกำรควบคุมมลพิษทั้งทำงอำกำศ ขยะ และน้ำเสียที่เกิดจำก
กำรผลิตและกำรบริโภค
10.ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
1) ปรับปรุงระบบรำชกำร ทบทวนกำรจัดโครงสร้ำงหน่วยงำนภำครัฐที่มีอำนำจหน้ำที่ซ้ำซ้อนหรือลัก
ลั่น ปรับปรุงวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรให้ทันสมัย 2) กระจำยอำนำจเพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรสำธำรณะได้
รวดเร็ว วำงมำตรกำรทำงกฎหมำย กำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน กำหนดขั้นตอนและระยะเวลำดำเนินกำรที่รวดเร็ว มี
ระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม 3) ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงำนรัฐให้มีประสิทธิภำพ 4) เสริมสร้ำงระบบคุณธรรมในกำร
แต่งตั้งและโยกย้ำย 5) ใช้มำตรกำรทำงกฎหมำยกำรปลูกฝังค่ำนิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในกำรรั กษำ
ศักดิ์ศรีในควำมเป็นข้ำรำชกำรและควำมซื่อสัตย์สุจริต 6) ปรับปรุง และจัดให้มีกฎหมำยเพื่อให้ครอบคลุมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตโดยถือเป็นวำระสำคัญเร่งด่วนแห่งชำติ 7) ส่งเสริมและสนับสนุนภำคีองค์กำรภำคเอกชนที่
จัดตั้งขึ้นเพื่อสอดส่อง เฝ้ำระวัง ตรวจสอบเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือต่อต้ำนกำรทุจริต
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11. ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
1) ปรับปรุงกฎหมำยที่ล้ำสมัยไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับควำมตกลงระหว่ำงประเทศ2) เพิ่ม
ศักยภำพหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ให้ควำมเห็นทำงกฎหมำยและจัดทำกฎหมำยให้ สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงรวดเร็ว
3) จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนยุติ ธรรมที่ปรำศจำกกำรแทรกแซงของรัฐ 4) นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและควำมรู้
ทำงนิติวิทยำศำสตร์มำใช้เร่งดำเนินทุกขั้นตอนให้รวดเร็วและเป็นธรรม 5) ปรับปรุงกำรช่วยเหลือทำงกฎหมำย 6)
นำมำตรกำรทำงภำษีและป้องกันกำรฟอกเงินมำใช้ในกำรป้องกันและปรำบปรำมผู้มีอิทธิพลเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.6 นโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เสาหลักที่ 1 People : ด้านการส่งมอบคุณค่าแก่ประชาคม
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรศึกษำ (Education Transformation) จำนวน 4 กล
ยุทธ์ 18 แผนงำน/โครงกำร
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนกำรทำงำนวิจัย (Research Transformation) จำนวน 4 กลยุทธ์ 7
แผนงำน/โครงกำร
 ประเด็ น ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 3 ปรั บ เปลี่ ย นกำรบริ ห ำรจั ด กำรทรั พ ยำกรบุ ค คล (Human Resource
Management Transformation) จำนวน 3 กลยุทธ์ 5 แผนงำน/โครงกำร
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนกำรบริกำรวิชำกำร (Academic Service Transformation) จำนวน
3 กลุยทธ์ 3 แผนงำน/โครงกำร
เสาหลักที่ 2 Ecological : ด้านการรักษาระบบนิเวศ
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 ปรับเปลี่ยนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร (Management Transformation)
จำนวน 3 กลยุทธ์ 3 แผนงำน/โครงกำร
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 สร้ำงมหำวิทยำลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่ำทำงำน (Best Place to Work)
จำนวน 3 กลยุทธ์ 3 แผนงำน/โครงกำร
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 7 สร้ำงมหำวิทยำลัยให้เป็นที่น่ำอยู่ (Great Place to Live)
จำนวน 3 กลยุทธ์ 3 แผนงำน/โครงกำร
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 8 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้ำวเข้ำสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation)
จำนวน 3 กลยุทธ์ 3 แผนงำน/โครงกำร
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 9 กำรนำมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นนำนำชำติ (Internationalization)
จำนวน 3 กลยุทธ์ 3 แผนงำน/โครงกำร
เสาหลักที่ 3 Spiritual : ด้านการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 10 กำรบริหำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล (Good Governance)
จำนวน 3 กลยุทธ์ 3 แผนงำน/โครงกำร
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 11 เสริมสร้ำงควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำ (Collaboration/Coordination
Projects) จำนวน 3 กลยุทธ์ 3 แผนงำน/โครงกำร
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ส่วนที่ 2
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1. ปณิธาน วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยม
1.1 ปณิธาน
คณะสหวิทยาการ มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อผลิตบัณฑิตที่พร้อมทางานกอปรด้วยความรู้ คุณธรรม จรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ และมุ่งพัฒนาวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการสูก่ ารเป็นขุมปัญญาในอนุภูมิภาคลุ่มนาโขง
1.2 ค่านิยม (Values)
ค่านิยม : มุ่งมั่น รู้หน้าที่ มีจิตอาสา แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
1. มุ่งมั่น = ตังใจและรับผิดชอบในหน้าที่การทางานด้วยความเพียรพยายามอดทนเพื่อให้งาน
สาเร็จ
2. รู้หน้าที่ = การรู้หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง
3. มีจิตอาสา = มีความเสียสละ ความร่วมมือร่วมใจ ในการทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม
4. แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ = การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการคิดแบบใหม่ๆ
1.3 วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)
“วัฒนธรรมองค์กร” ของคณะสหวิทยาการ คือ
1) ทางานเป็นทีม และมีจิตใจของการบริการ
2) ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล
3) เป็นชุมชนทางวิชาการที่เน้นการถ่ายทอดและแลกเปลีย่ นความรู้ทังภายในและภายนอก
2. วิสัยทัศน์ (Vision)
“คณะชันนาในการบูรณาการพหุศาสตร์ สู่การสร้างโอกาสและภูมิปัญญาในอนุภูมิภาคลุ่มนาโขง"
3. พันธกิจ (Mission)
1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้วิชาการ มีความพร้อมในการทางาน มีคุณธรรม และจริยธรรม
2) สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเลิศ ถ่ายทอดเทคโนโลยี มุ่งสู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
3) เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับชุมชนและกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มนาโขง
4. สมรรถนะหลัก
ความสามารถในการบูรณาการความรู้หลายสาขา หลายศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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5. ต้นไม้ประจาคณะ
ต้นไม้ประจาคณะ คือ ต้นชิงชัน
เป็นไม้ยนื ต้น ทน เป็นไม้เนือไม้แข็ง แก่นสีแดงเข้มถึงสีม่วงแก่ เปลือกจะมีความหนาซึ่งเป็นสีนาตาลอม
เทาสามารถล่อนออกเป็นแว่นๆได้และมีเนือภายในเป็นสีเหลือง ใบนันจะเป็นใบประกอบแบบขนนก ดอกมีขนาดเล็กที่
รวมกันเป็นช่อ ฝักเป็นรูปหอกแต่แบนส่วนหัวท้ายของฝักนันจะแหลม ส่วนระบบรากนันจะมีความลึกมาก เป็นต้นไม้
ประจาวิทยาเขตหนองคายมาก่อน และมีเพลงที่มีคาว่าร่มชิงชัน ซึ่งคณะสหวิทยาการเกิดจากการรวมเป็นหนึ่ง
เดียวกันเหมือนที่เคยเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
6.สีประจาคณะ
สีประจาคณะสหวิทยาการ คือ สีนาตาล-ทอง
สีนาตาล หมายถึง ความเป็นมิตร ความอบอุ่น ความจริงใจ ความแข็งแรง ความซื่อสัตย์ ความไว้ใจ
สุขภาพ ความยั่งยืน ความทนทาน ความเรียบง่าย ความเป็นผู้ใหญ่ ความเสมอภาค เป็นสีแทนความอบอุ่นมัน่ คงไป
ด้วยหลักทรัพย์ เป็นสีเดียวกับต้นไม้ขนาดใหญ่ บ่งบอกถึง อดีตอันยาวนาน และประสบการณ์ที่ผ่านมา รวมทังเป็นสี
ของแม่นาโขงทีไ่ หลผ่านจังหวัดหนองคาย สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ บ่งบอกถึงความเจริญของอนุภูมิภาคลุ่มนาโขง
สีทอง มีความหมายคือ เป็นสีแห่งความเจริญรุ่งเรือง มั่งคั่ง ความหรูหรา ความมีระดับ ความสูงส่ง
ความสาเร็จ ความเปิดเผย ความรอบรู้ ความมั่นใจ ชัยขนะ คุณธรรม ความเมตตา ความใจกว้าง ความตังใจ มนต์ขลัง
7.อักษรย่อประจาคณะสหวิทยาการ
คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีชื่อภาษาอังกฤษ คือ Faculty of Interdisciplinary Studies,
Khon Kaen University ดังนันคณะสหวิทยาการจึงกาหนดอักษรย่อประจาคณะคือ IS KKU
โดย I ย่อมาจาก
Interdisciplinary
S ย่อมาจาก Studies
KKU มาจาก Khon Kaen University
8.วันสถาปนาประจาคณะสหวิทยาการ
คณะสหวิ ทยาการ มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่น ได้ เริ่ม ก่อตั งตาม ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่
635/2563 เรื่อง การจัดตังส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563
ซึง่ ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
ทังนีคณะสหวิทยาการจึงกาหนดให้ วันที่ 1 เมษายน ของทุกปีเป็นวันสถาปนาคณะสหวิทยาการ
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9. การวิเคราะห์องค์กร SWOT Analysis

ตารางที่ 2-1 แสดงข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพองค์กร คณะสหวิทยาการ
จุดแข็ง
ด้านโครงสร้างพืนฐานและสิ่งแวดล้อม
1. ที่ตังมีความเหมาะสมในการรับ นักเรียน/นักศึกษา
ต่ า งชาติ ทั งในระดั บ โรงเรีย นสาธิ ต ระดั บ ปริญ ญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา (นานาชาติ) เป็นจุดเชื่อมต่อกับ
อนุภูมิภาคลุ่มนาโขง มีสภาพแวดล้อมที่ดี
2. โครงสร้างพืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคล
อบคลุมพืนที่ให้บริการ
ด้านหลักสูตรและบริการ
3. หลั ก สู ต รของคณะสหวิ ท ยาการ ภายใต้ ก าร
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่ยอมรับ มี
ความหลากหลายและมีความโดดเด่นที่ต่างกัน
4. มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
แหล่งสนับสนุนการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ด้านปฏิบัติการ
5. การรวมเป็นคณะสหวิทยาการทาให้การบริหาร
จัดการมีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน
สามารถบริหารอัตรากาลังที่เพียงพอสาหรับรองรับการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
6. มีเครือข่ายศิษย์เก่าและพร้อมให้ความช่วยเหลือ
คณะ
7. มี ร ะบบที่ เ อื อต่ อ การสนั บ สนุ น การบริ ก ารแก่
นักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอก
ด้านบุคลากร
8. มีอัตราการก้าวเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการและ
ตาแหน่งที่สงู ขึนของบุคลากรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
เพิ่มสูงขึน
9. มีบุคลากรอยู่ในวัยทางาน ทีพ่ ร้อมยอมรับและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
10. มีการผลิตผลงานวิจัยที่ได้รบั การยอมรับมีการ
อ้างอิงในระดับนานาชาติ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
11. มีการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่หลากหลาย
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จุดอ่อน
ด้านโครงสร้างพืนฐานและสิ่งแวดล้อม
1. วัสดุอุปกรณ์ด้านอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน
เช่น ห้องเรียนยังไม่ทนั สมัยและขาดการบารุงรักษา
2. ขาดการบารุงรักษาอาคาร ทรัพย์สินและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เช่น ห้องเรียนที่
ทันสมัย อุปกรณ์สานักงาน โต๊ะ เก้าอี เป็นต้น
3. สิ่งอานวยความสะดวกทางด้านโครงสร้างพืนฐาน
ยังไม่คลอบคลุมและไม่สมบูรณ์ เช่น ร้านขายสินค้าและ
บริการ หอพักนักศึกษา รถบริการรับ-ส่งนักศึกษา
ด้านปฏิบัติการ
4. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะสหวิทยาการในสื่อสังคม
ออนไลน์ อย่างเช่น เว็บไซต์ หรือ Facebook มีความ
ซาซ้อน โดยเฉพาะ Facebook Page เนื่องจากมี
จานวนหลาย Account มาก และไม่ทราบว่า Account
ไหนคือ Account หลักและเป็นทางการสาหรับการ
นาไปใช้เผยแพร่และการประชาสัมพันธ์
5. การนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการยัง
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เช่น งานด้านเอกสาร สาร
บรรณ
6. ยังไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย/นักศึกษา ผูป้ กครองในการตัดสินใจมาเรียน
ด้านความรับผิดชอบสังคม
7. ขาดการประเมินผลกระทบจากโครงการที่
ดาเนินการช่วยเหลือสังคมและการทาให้สังคมมีความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
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โอกาส
1. คณะสหวิทยาการมีที่ตังเชื่อมกับประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มนาโขง เป็นเมืองหน้าด่านสามารถสร้างหลักสูตรและ
การเรียนการสอนเพื่อรองรับการขยายของรถไฟ
ความเร็วสูงและรองรับตลาดอาเซียน เช่น หลักสูตร
ธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติก และการพัฒนาเป็น
ศูนย์วิจัย บริการวิชาการและพัฒนาผู้ประกอบการ และ
สร้างเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนในภูมิภาคเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถสร้างหลักสูตรทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของ
สังคม และรองรับสังคมผู้สูงอายุ รวมทังสามารถสร้าง
หลักสูตรนานาชาติได้ ทังหลักสูตรที่ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
2. การแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลให้คณะสห
วิทยาการได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์ และยังสามารถพัฒนาหลักสูตร
ออนไลน์
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ภาวะคุกคาม
1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในการก้าว
เข้าสู่สังคมสูงอายุ และการลดลงของจานวนนักเรียน
ส่งผลต่อจานวนรับเข้านักศึกษาและงบประมาณในการ
บริหารจัดการ
2. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว
(Disruptive Technology) และการสื่อสารสังคม
ออนไลน์ที่เปิดกว้าง
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10. ความท้าทาย ความได้เปรียบ และโอกาสเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ
ตารางที่ 2-2 แสดงข้อมูลความท้าทาย ความได้เปรียบ และโอกาสเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
Strategic challenge SC

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
Strategic Advantage SA

โอกาสเชิงกลยุทธ์
Strategic Opportunity
(SO)

ด้านหลักสูตรและบริการ
SC1.สร้างหลักสูตรและการฝึกอบรมที่ SA1.มีหลักสูตรและสาขาวิชาที่
ตอบสนองความ ต้องการของสังคม
หลากหลาย
ชุมชน และจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
โอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต
SC2. การสร้างหลักสูตรบูรณาการพหุ SA2.มีการจัดการเรียนการแบบบูรณา
ศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตให้ตอบสนอง การระหว่างสาขาวิชาต่างๆในคณะสห
ความต้องการของตลาดแรงงาน
วิทยาการและมีแหล่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ โรงเรียนสาธิตและพิพิธภัณฑ์
สัตว์นา
SC3. การบริการวิชาการที่สร้างคุณค่า SA3. บุ ค ลากรมี ศั ก ยภาพทางด้ า น
และมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน
วิ ช าการและการวิจั ยที่ สามารถบูรณา
การองค์ ค วามรู้ ไ ปสู่ ก ารถ่ า ยทอดแก่
ชุมชน
ด้านปฏิบัติการ
SC4.การสร้างความร่วมมือกับสถาน
SA4.การเป็นสถานศึกษาที่ตังอยู่ใน
ประกอบการและสถาบันการศึกษาใน พืนที่ชายแดน ทาให้มีโอกาสศึกษา
อนุภูมิภาคลุ่มนาโขง ด้านการวิจัย
ค้นคว้าวิจัย พัฒนาการเรียนการสอน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
และให้บริการวิชาการตามความ
แนวความคิดใหม่หรือนวัตกรรมในเชิง ต้องการของพืนที่ได้
พาณิชย์
SC5. การปรับตัวให้ทันต่อการ
SA5.มีระบบสารสนเทศที่ทนั สมัย มี
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ประสิทธิภาพและเอือต่อการปฏิบัติงาน
SC6.การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอือ SA6.มีสถานที่ทางานที่มีความปลอดภัย
ต่อการทางาน เอือต่อการจัดการ
มีสุขภาวะที่ดีและมีสงิ่ สนับสนุนการ
หลักสูตรให้มีคุณภาพ
เรียนรู้ที่เอือต่อการจัดการเรียนการ
สอน
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SO1. การขยายตลาดการ
จัดการการศึกษาในกลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนาโขง
SO2.การใช้องค์ความรู้เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ เพื่อ
เพิ่มมูลค่าสินค้าแก่
ผู้ประกอบการ
SO3.การพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับแนวคิดการ
จัดการเรียนการสอน ตาม
กระบวนทัศใหม่ รวมถึงการ
พัฒนาหลักสูตรออนไลน์และ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนการสอน
SO4.การพัฒนาหลักสูตร
NON degree ให้มีความ
หลายหลายตอบสนองความ
ต้องการของตลาดและผู้เรียน
SO5. การใช้องค์ความรู้ และ
การวิจัยเพื่อพัฒนา ส่งเสริม
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ความท้าทายเชิงกลยุทธ์

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์

โอกาสเชิงกลยุทธ์
ผู้ประกอบการ ในกลุ่มเศษฐ

ด้านบุคคล
SC7.การพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรคณะในการปฏิบัตงิ านอย่างมี
ประสิทธิภาพ และพร้อมต่อการทางาน
ในอนาคต

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
SC8.พัฒนาศักยภาพให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งและมีส่วนร่วมอย่างยัง่ ยืน

กิจ สร้างสรรค์
SA7. อาจารย์มีคุณวุฒิการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกในสัดส่วนที่สงู สาเร็จ
การศึกษาจากสถาบันทังในและ
ต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญด้าน
วิชาการและเป็นคนรุ่นใหม่ที่พร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลง
SA8. มีระบบและกลไกในการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่าง
ต่อเนื่องและหลากหลาย

11. ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์กับความท้าทายเชิงกลยุทธ์และทิศทางการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย
ความเชิือมโยงของแผนยุทธศาสตร์ กับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ นโยบายและพันธกิจของสภา
มหาวิทยาลัยยขอนแก่นและทิศทางการบริหารของมหาวิทยาลัยใน 4 ปีข่วงหน้า มีดังนี
ความสอดคลองกับยุทธศาสตร์ของ
แผนยุทธศาสตร์ ความสอดคล้องกับ
ทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยใน 4 ปีขา้ งหน้า ตาม
คณะ
ความท้าทาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ 11 ประเด็นของมหาวิทยาลัย
เชิงกลยุทธ์
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10
1
SC1.,SC2.
√
SC4.
2
√
3
SC3.
√
4
√
5
√
6
√ √ √
SC6.
7
√ √
SC5.
8
√
9
√
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11

√

√

12. ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษา
ประกอบไปด้วยกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตรเดิมสู่กระบวนทัศน์ใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่ (Flipped classroom) เน้นการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Experiential learning)
กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของสังคมและมีหลักสูตรสาหรับประชาชนทุกอายุ
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จาเป็นในอนาคต
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สามารถสร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่มี
คุณภาพสูง
กลยุทธ์ที่ 5 : เพิ่มจานวนนักศึกษาใหม่ให้เป็นไปตามแผนการรับเข้าและขยายตลาดในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มนาโขง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการทางานวิจัย
ประกอบไปด้วยกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 : เพิ่มจานวนผลงานวิจัย/โครงการวิจัย
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ทางานวิจัยเป็นทีมและทางานต่อเนื่อง (Research
programs) เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ใหญ่ที่มีผลกระทบ (Impact) สูงได้
กลยุทธ์ที่ 3 : ผลักดันงานวิจัยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ (Innovation and
Commercialized Research)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ประกอบไปด้วยกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอือต่อการสร้างผลงาน
กลยุทธ์ที่ 2 : ยกระดับขีดความสามารถในการทางานของบุคลากร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริการวิชาการ
ประกอบไปด้วยกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมการบริการวิชาการที่มีอยู่เดิมให้สามารถทางานได้ต่อเนื่องและดียิ่งขึน
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาการบริการวิชาการ จากความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility
: CSR) สู่การสร้างคุณค่าร่วมกัน (Creating shared value : CSV)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร
ประกอบไปด้วยกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมให้หน่วยงานใช้ความเข้มแข็ง (Strength) และโอกาส (Opportunity) ในการสร้าง
หน่วยธุรกิจใหม่ ๆ (New business model)
กลยุทธ์ที่ 2 : วางระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร
ประกอบไปด้วยกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
กลยุทธ์ที่ 2 : การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน พลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ให้เป็น
ที่น่าอยูแ่ ละน่าทางาน
ประกอบไปด้วยกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 : การสร้างสภาพแวดล้อมสีเขียวที่พร้อมสาหรับการทางาน Green Workplace) ของบุคลากรทุกกลุ่ม
กลยุทธ์ที่ 2 : การจัดการอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานอย่างสมบูรณ์
กลยุทธ์ที่ 3 : จัดระบบรักษาความปลอดภัยและระบบจราจรที่มีประสิทธิภาพ โดยนาระบบเทคโนโลยีแห่งอนาคต
มาใช้ (Smart security)
กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างเสถียรภาพระบบสาธารณูปโภค เน้นนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล
ประกอบไปด้วยกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 : การพัฒนาระบบการทางานและการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาคณะสหวิทยาการสู่ความเป็นนานาชาติ
ประกอบไปด้วยกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 : การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มนาโขง หรือสถาบันในต่างประเทศ
เพื่อยกระดับด้านการศึกษา วิจยั และบริการ (International networking)
กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างความเป็นนานาชาติทังด้านบุคลากร นักศึกษา และสภาพแวดล้อม (International
environment)
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12. ความสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์คณะสหวิทยาการ กับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตารางที่ 2-3 แสดงข้อมูลความสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์คณะสหวิทยาการ กับประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เสาหลักการบริหาร
ด้าน People

ด้าน Ecological

ด้าน Spiritual

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ป.1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา
ป.2 ปรับเปลี่ยนการทางานวิจัย
ป.3 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล
ป.4 การปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ
ป.5 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์
คณะสหวิทยาการ
ป.1 พัฒนาการจัดการศึกษา
ป.2 พัฒนาระบบการทางานวิจยั
ป.3 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

ป.4 พัฒนาการบริการวิชาการ
ป.5 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและ
การใช้ทรัพยากร
ป.6 พัฒนาระบบการจัดการสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ของบุคลากร
ป.6สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่า
ป.7 พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน พลังงาน
ทางาน
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ให้
เป็นที่นา่ อยู่และน่าทางาน
ป.7 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นทีน่ ่าอยู่
ป.8 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ป.8 พัฒนาองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล
ป.9 การนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ ป.9 การพัฒนาคณะสหวิทยาการสู่ความเป็น
นานาชาติ
ป.10 การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ป.5 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและ
การใช้ทรัพยากร
ป.11 เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ป.9 การพัฒนาคณะสหวิทยาการสู่ความเป็น
นานาชาติ
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รายละเอียด แผนงาน/โครงการ/ตัวชีวัด
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคม (Quality Graduates)
2. ผลิตบัณฑิตในศาสตร์ใหม่ ๆ ที่เป็นที่ต้องการของสังคม
3. ผลิตหลักสูตรเพื่อการจัดการศึกษาสาหรับประชาชนทุกอายุ
4. พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะ
5. พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ในทิศทางเดียวกับนโยบาย Thailand 4.0
กลยุทธ์(Strategies)
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตรเดิมสู่กระบวนทัศน์ใหม่
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่ (Flipped classroom) เน้น

เป้าหมาย (Goals)
บัณฑิตมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้
มีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถคิด วิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้ได้

การเรียนรู้จากการปฏิบตั ิจริง (Experiential learning)
กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของ
สังคมและมีหลักสูตรสาหรับประชาชนทุกอายุ
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะที่
จาเป็นในอนาคต

มีหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาทักษะให้คนวัยทางานสามารถก้าวทัน
ความรู้ เทคโนโลยี และทักษะใหม่ ๆ ที่จาเป็นสาหรับการ
ทางาน
นักศึกษามีสมรรถนะที่ครบถ้วนตามหลักสูตรสามารถปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงได้

กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สามารถ นักศึกษามีศักยภาพด้านการวิจยั สูง มหาวิทยาลัย มีผลงานวิจยั
ที่เพิ่มขึน และมีผลงานทาให้เกิดนวัตกรรมมากขึน
สร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรมทีม่ ีคุณภาพสูง
กลยุทธ์ที่ 5 : เพิ่มจานวนนักศึกษาใหม่ให้เป็นไปตามแผนการ มีจานวนนักศึกษาใหม่เพิ่มขึนและเป็นไปตามแผนการรับเข้า
รับเข้าและขยายตลาดในกลุ่มอนุภมู ิภาคลุ่มนาโขง
รวมทังเพิ่มจานวนนักศึกษาชาวต่างชาติในกลุ่มอนุภูมิภาคลุม่
นาโขง
ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดี รศ.ดร.ภัทรียา ลาสุนนท์
ผู้รับผิดชอบร่วม : รองคณบดี ผศ.ดร.ณัฐพล ไตรเพิม่
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แผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์
(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target)
2565

2566

2567

ผู้รับผิดชอบ
2568

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรเดิมสูก่ ระบวนทัศน์ใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่ (Flipped classroom) เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบตั จิ ริง
(Experiential learning)
1. งานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 1.จานวนหลักสูตรที่มีการ
เดิมให้เป็นหลักสูตรกระบวนทัศน์ จัดระบบการศึกษาตาม
ใหม่
กระบวนทัศน์ใหม่
1.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการ
จัดทาหลักสูตรที่มีการจัดการ
เรียนการสอนตามกระบวน
ทัศน์ใหม่
1.2 การจัดตังคณะอนุกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร

2
หลักสูตร

2
หลักสูตร

2
หลักสูตร

2
-รองคณบดี
หลักสูตร -หัวหน้าสาขา
-ประธาน
หลักสูตร
-งานสนับสนุน
วิชาการฯ

2. งานส่งเสริมการเรียนการสอน
ตามกระบวนทัศน์ใหม่
2.1 โครงการ“SMART
Teacher” ถึง “SMART
Classroom” สู่การเป็น
“SMART Education”
2.2 โครงการเตรียมความพร้อม
การออกฝึกภาคสนาม/สห
กิจศึกษา
2.3 โครงการเสริมทักษะที่
สนับสนุนให้นักศึกษามีความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ เช่น
กิจกรรมศึกษาดูงานใน
หลักสูตร เป็นต้น
2.4 การจัดตังหน่วยสหกิจศึกษา

4
หลักสูตร

6
หลักสูตร

6
หลักสูตร

6
-รองคณบดี
หลักสูตร -หัวหน้าสาขา
(สาขาละ 1
หลักสูตร/ปี)
-งานสนับสนุน
วิชาการฯ

2.จานวนหลักสูตรที่จัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมให้
นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ เ รี ย น รู้ ใ น
สถานที่จริง
(โดยมี จ านวนนั ก ศึ ก ษาที่
เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ
60 ของจ านวนนั ก ศึ ก ษา
ของหลักสูตรที่มีการจัดการ
เรี ย นการสอนเน้ น การ
เรียนรู้จากการปฎิบัติจริง)
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แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์
(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target)
2565

2566

2567

ผู้รับผิดชอบ
2568

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของสังคมและมีหลักสูตรสาหรับประชาชนทุกอายุ
1. งานสร้างหลักสูตรการศึกษา 3.จานวนหลักสูตระยะสัน
ตลอดชีวิต (ใหม่)
ที่ตอบสนองความต้องการ
1.1 โครงการพัฒนาการจัดทา
ทุกช่วงวัย
หลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต
(degree/non-degree)
1.2 โครงการจัดตังศูนย์วิชาการเพื่อ
การศึกษาตลอดชีวติ

2
หลักสูตร

2
หลักสูตร

2
หลักสูตร

2
-รองคณบดี
หลักสูตร -หัวหน้าสาขา
-ประธาน
หลักสูตร
-คณาจารย์
-งานสนับสนุน
วิชาการฯ

2. งานพัฒนารูปแบบการเรียนการ 4.จานวนรายวิชาหรือ
ส อ น แบ บ อ อน ไลน์ รอ งรั บ สามารถจัดการเรียนรู้
การศึกษาตลอดชีวิตของทุกช่วง ออนไลน์ได้ทังรายวิชา
วัย
2.1 โครงการ“SMART Teacher”
ถึง “SMART Classroom” สู่
การเป็น “SMART
Education”
2.2 โครงการสนับสนุนการจัดทา
สื่อออนไลน์
2.3 การจัดเตรียมห้องสอน
ออนไลน์

3 รายวิชา

3 รายวิชา

3 รายวิชา 3 รายวิชา -รองคณบดี
-หัวหน้าสาขา
(สาขาละ 0.5
รายวิชา/ปี)
-งานสนับสนุน
วิชาการฯ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จาเป็นสาหรับอนาคต
1.ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21

5.ร้อยละของจานวน
ร้อยละ 60
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ด้านการพัฒนาทักษะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21
(ไม่นับซา)

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 รองคณบดี/
ผู้อานวยการ
กอง/หน่วย
พัฒนา
นักศึกษา

2.ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ที่มุ่ง 6.ร้อยละของจานวน
ร้อยละ 60
เน้นความรับผิดชอบจิตสาธารณะ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
และความเป็นผู้นา
จิตสาธารณะ (ไม่นับซา)

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 รองคณบดี/
ผู้อานวยการ
กอง/หน่วย
พัฒนา
นักศึกษา
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แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์
(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target)
2565

2566

ผู้รับผิดชอบ

2567

2568

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สามารถสร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่มคี ุณภาพสูงขึน
1. งานพัฒนาผลงานวิจัยของ
7.ร้อยละของนักศึกษา
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่มี
1.1 โครงการสนับสนุนนักศึกษา
ศักยภาพเพิ่มขึน
ระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมการ
นาเสนอผลงาน วิจยั ในระดับ
นานาชาติและสนับสนุนการ
ตีพิมพ์ในระดับชาติและ
นานาชาติ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2
ของ
นักศึกษา
บัณฑิตศึก
ษาทังหมด

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3
ของ
นักศึกษา
บัณฑิตศึก
ษาทังหมด

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 4 ของ
นักศึกษา
บัณฑิตศึก
ษาทังหมด

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 5 ของ
นักศึกษา
บัณฑิตศึก
ษาทังหมด

-รองคณบดี
-หัวหน้าสาขา
-ประธาน
หลักสูตร
ระดับ
บัณฑิตศึกษา
-งานสนับสนุน
วิชาการฯ

กลยุทธ์ที่ 5 : เพิ่มจานวนนักศึกษาใหม่ให้เป็นไปตามแผนการรับเข้าและขยายตลาดในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มนาโขง
1. แผนงานรับเข้าทังระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
1.1 โครงการสัมมนาจัดทา
แผนการรับเข้าและการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
1.2 โครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
1.3 โครงการเปิดบ้านต้อนรับ
นักเรียนและผู้ปกครอง
1.4 โครงการจัดทุนการศึกษา
สาหรับนักศึกษาใหม่
1.5 โครงการค่าย กิจกรรม
CAMP ‘IN’ NKC
1.6 โครงการประชาสัมพันธ์ผา่ น
สื่อออนไลน์ Audition
Online

8.ร้อยละของนักศึกษาใหม่ ร้อยละ 65 ร้อยละ 70
เทียบกับแผนการรับเข้า
ของ
ของแผนการ
แผนการ
รับเข้า
รับเข้า
9.ร้อยละของจานวน
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่
เพิ่มขึนในแต่ละปี

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10

10.ร้อยละของจานวน
นักศึกษาต่างชาติที่เพิ่มขึน
ในแต่ละปี

ร้อยละ 0.5

แผนยุทธศาสตร์คณะสหวิทยาการ พ.ศ. 2565-2568

ร้อยละ 1

ร้อยละ 75
ของ
แผนการ
รับเข้า

ร้อยละ 80
ของ
แผนการ
รับเข้า

-รองคณบดี
-หัวหน้าสาขา
-ประธาน
หลักสูตร
-คณาจารย์
ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 -บุคคลากร
-งานสนับสนุน
วิชาการฯ
ร้อยละ 1

ร้อยละ 1
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการทางานวิจัย
เป้าประสงค์
1. เพิ่มศักยภาพการวิจัยพืนฐานเพื่อรองรับการสร้างนวัตกรรมใหม่ (Research for Innovation)
2. พัฒนาระบบบูรณาการเพื่อการสร้างงานวิจัยตอบโจทย์ประเทศ (Research Driven Social Development)
3. เพิ่มศักยภาพองค์กรโดยสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทังในและต่างประเทศด้านการวิจัย
(Research
Network)
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (Partnership in Business Solutions)
กลยุทธ์(Strategies)
กลยุทธ์ที่ 1 : เพิ่มจานวนผลงานวิจัยของคณะสหวิทยาการ

เป้าหมาย (Goals)
คณะมีผลงานวิจยั และงบประมาณด้านการวิจัย
เพิ่มขึน
มีการเพิ่มจานวนโครงการวิจัย (Research
program)

กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ทางานวิจัยเป็น
ทีมและทางานต่อเนื่อง (Research programs) เพื่อให้สามารถตอบ
โจทย์ใหญ่ที่มผี ลกระทบ (Impact) สูงได้
กลยุทธ์ที่ 3 : ผลักดันงานวิจัยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือนวัตกรรมใน มีจานวนผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่สามารถสร้าง
เชิงพาณิชย์ (Innovation and Commercialized Research)
รายได้ให้กับคระเพิ่มขึนอย่างต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดี ผศ.ดร.สุนทรี บูชิตชน
แผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์
(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target)

ผู้รับผิดชอบ

2565

2566

2567

2568

ร้อยละ
10

ร้อยละ
12

ร้อยละ
14

ร้อยละ
15

รองคณบดี/
ผู้อานวยการกอง/
งานวิจัยฯ

ร้อยละ
2

ร้อยละ
3

ร้อยละ
4

ร้อยละ
5

รองคณบดี/
ผู้อานวยการกอง/
งานวิ
2 จัยฯ

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มจานวนผลงานวิจัย/โครงการวิจัย
1. การเพิ่มจานวนผลงานและ
ศักยภาพนักวิจัยของคณะ
1. 1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย
1.2 โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย
1.3 สร้างระบบมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการกลาง

11.ร้อยละจานวน
ผลงานวิจัยทีไ่ ด้รบั การ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานา ชาติในฐานข้อมูล
Scopus/ISI ต่อจานวน
อาจารย์ประจา

2.พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อ
12.ร้อยละของงบประมาณ
ยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยและ โครงการวิจัยเทียบกับเงิน
นวัตกรรม
รายได้
2.1 กองทุนวิจัย นวัตกรรมและ
บริการวิชาการคณะสหวิทยาการ
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แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์
(Key Result)

3. พัฒนาระบบสนับสนุน
13.จานวนทุนวิจัยระดับ
คณาจารย์เพื่อสร้างนักวิจัยระดับ บัณฑิตศึกษา
บัณฑิตศึกษา

ค่าเป้าหมาย (Target)

ผู้รับผิดชอบ

2565

2566

2567

2568

2 ทุน

2 ทุน

4 คน

4 คน

รองคณบดี/
ผู้อานวยการกอง/
งานวิจัยฯ

กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ทางานวิจัยเป็นทีมและทางานต่อเนื่อง (Research programs) เพื่อให้
สามารถตอบโจทย์ใหญ่ที่มีผลกระทบ (Impact) สูงได้
1. สร้างระบบและแรงจูงใจให้
นักวิจัยรวมกลุม่ เป็นทีมวิจยั
(Research program)

14.จานวนโครงการวิจัยใน
รูปแบบแผนบูรณาการ
งานวิจัย (Research
program)

2
โครงการ

2
2
โครงการ โครงการ

2
รองคณบดี/
โครงการ ผู้อานวยการกอง/
งานวิจัยฯ

กลยุทธ์ที่ 3 : ผลักดันงานวิจัยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ (Innovation and Commercialized
Research)
1. ส่งเสริมกระบวนการสร้าง
15.จานวนโครงการที่
นวัตกรรม (Innovation
สนับสนุนกระบวนการ
process)
สร้างนวัตกรรม
1.1 โครงการบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการและนวัตกรรม
1.2 การสร้างความร่วมมือ
และสร้างนวัตกรรมในการทาวิจัย
ร่วมกับภาคธุรกิจและหน่วยงาน
ราชการ (Partnership in
Business Solutions) ในอนุ
ภูมิภาคลุ่มนาโขง

1
โครงการ

1
2
โครงการ โครงการ

2
รองคณบดี/
โครงการ ผู้อานวยการกอง/
งานวิจัยฯ

2.ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ 16.จานวนผลิตภัณฑ์/งาน
ของนักวิจัย /นักศึกษา
บริการเชิงสร้างสรรค์
(Enterprenenship)
2.1 โครงการพัฒนางานวิจัยสู่
การสร้างผลิตภัณฑ์/งานบริการ
เชิงสร้างสรรค์
2.2 การส่งเสริมการใช้ห้อง
INNOVATION เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

ผลิตภัณฑ์

1
ผลิตภัณ
ฑ์

1
รองคณบดี/
ผลิตภัณฑ์ ผู้อานวยการกอง/
งานวิจัยฯ/
สาขาวิชา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
เป้าประสงค์
1. พัฒนาความรู้และทักษะในการทางานอยู่เสมอ (Continuous Upskills)
2. พัฒนาทักษะและสร้างการรูเ้ ท่าทันยุคดิจิทัล (Digital Literacy and Skills)
3. สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้อย่างมัน่ คงและคุ้มค่า (Job Security and Worthiness)
กลยุทธ์(Strategies)
เป้าหมาย (Goals)
กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคล คณะมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มปี ระสิทธิภาพ
ที่เอือต่อการสร้างผลงาน
กลยุทธ์ที่ 2 : ยกระดับขีดความสามารถในการ บุคลากรในคณะทุกคนมีความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลง และมี
ทางานของบุคลากร
ทักษะที่จาเป็นสาหรับการทางานในอนาคต
ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดี อาจารย์ชาติภร เมืองโคตร มุงคุณแสน
แผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์
(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target)
2565

ผู้รับผิดชอบ

2566

2567

2568

ร้อยละ
65

กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอือต่อการสร้างผลงาน
1. มีระบบส่งเสริมความ
ก้าวหน้าตามความถนัด
- โครงการพัฒนาบุคลากร
เพื่อก้าวเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการและตาแหน่งที่สูงขึน

17.ร้อยละของอาจารย์ที่
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ต่ออาจารย์ประจาทังหมด
(ระดับปริญญาตรีขึนไป)

ร้อยละ
60

ร้อยละ
62

ร้อยละ
64

18.ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับตาแหน่งที่สูงขึนสาย
สนับสนุน

NA

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

ร้อยละ
40

ร้อยละ
60

ร้อยละ
80

รองคณบดี/
ผู้อานวยการกอง/
หน่วยทรัพยากร
บุคคล

ร้อยละ 5 รองคณบดี/
ผู้อานวยการกอง/
หน่วยทรัพยากร
บุคคล

กลยุทธ์ที่ 2 : ยกระดับขีดความสามารถในการทางานของบุคลากร
1. พัฒนาทักษะของบุคลากร
ให้มีความพร้อมสาหรับการ
ทางานในอนาคต (Future
skill Development)
-Upskill, Reskill, New
Skill

19.ร้อยละผู้ผ่านการอบรม
และสามารถปฏิบัติงานได้
จริงเทียบกับจานวนบุคลากร
ทังหมด (สะสม)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริการวิชาการ
เป้าประสงค์
1. ปลูกฝังแนวคิดการอุทิศเพื่อชุมชนและสังคม (Mindset of Social Devotion)
2. ตอบสนอง ชีนา และเตือนสติสงั คม (Center of Social Wisdom)
กลยุทธ์(Strategies)
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคมที่มีอยู่เดิม
ให้สามารถทางานได้ต่อเนื่องและดียิ่งขึน
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาการบริการวิชาการ จากความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility : CSR) สู่การสร้างคุณค่าร่วมกัน
(Creating shared value : CSV)
ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดี ผศ.ดร.สุนทรี บูชิตชน

เป้าหมาย (Goals)
บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการให้บริการ
สังคมเพิ่มมากขึนทังในแง่จานวนคนและจานวนกิจกรรม
คณะมีผลงานจากการบริการวิชาการแก่ชุมชนหรือ
ผู้ประกอบการมากขึน

แผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์
ค่าเป้าหมาย (Target)
ผู้รับผิดชอบ
(Key Result)
2565
2566
2567
2568
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคมที่มอี ยู่เดิมให้สามารถทางานได้ต่อเนื่องและดียิ่งขึน
1.ส่งเสริมให้บุคลากรนักศึก ษา และ 20.จานวน
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รองคณบดี/
ส่วนงานเสนอใช้ศักย ภาพและองค์ งบประมาณ
บาท
บาท
บาท
บาท
ผู้อานวยการ
ความรู้ให้ บริการกับภาครัฐ เอกชน บริการวิชาการ
กอง/งานวิจัยฯ/
และชุมชน
เพื่อชุมชนและ
สาขาวิชา
1.1 กองทุนวิจัย นวัตกรรมและ
สังคม
บริการวิชาการคณะสหวิทยาการ
21.จานวนชุมชน
4 ชุมชน
4 ชุมชน
5 ชุมชน
5 ชุมชน รองคณบดี/
1.2 คณะกรรมการคลินิคเทคโนโลยี ที่ได้รับการบริการ
ผู้อานวยการ
จากคณะอย่าง
กอง/งานวิจัยฯ/
บูรณาการ
สาขาวิชา
(สะสม)
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาการบริการวิชาการ จากความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) สู่การสร้างคุณค่า
ร่วมกัน (Creating shared value : CSV)
1. ส่งเสริมการนาความรู้และ
22.จานวนผลงาน
1
1
1
รองคณบดี/
ประสบการณ์จากโครงการบริการวิชาการ ที่เกิดจากการ
ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน ผู้อานวยการ
สู่การสร้างผลงานของคณะสหวิทยาการ บริการวิชาการ
กอง/งานวิจัยฯ
1.1 โครงการยกระดับอาชีพเกษตรกรเพื่อ ของคณะใน
เพิ่มรายได้ด้วยเทคโนโลยีเกษตรกรรม
รูปแบบ CSV
การสกัดสาร และการแปรรูป (หนองคาย
โมเดล)
1.2 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการบริการวิชาการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร
เป้าประสงค์
1. การปรับปรุงกฎระเบียบให้เอือต่อการทางานให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
2. กระจายอานาจการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. ส่งเสริมให้เกิดหน่วยธุรกิจใหม่ขึนในมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์(Strategies)
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมให้หน่วยงานใช้ความเข้มแข็ง (Strength) และโอกาส (Opportunity) ใน
การสร้างหน่วยธุรกิจใหม่ ๆ (New business model)
กลยุทธ์ที่ 2 : วางระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

เป้าหมาย (Goals)
คณะมีหน่วยธุรกิจใหม่
ๆ เพิ่มขึน

ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดี อาจารย์ชาติภร เมืองโคตร มุงคุณแสน
แผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์
ค่าเป้าหมาย (Target)
ผู้รับผิดชอบ
(Key Result)
2565
2566
2567
2568
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมให้หน่วยงานใช้ความเข้มแข็ง (Strength) และโอกาส (Opportunity) ในการสร้างหน่วยธุรกิจใหม่ ๆ (New
business model)
1. สร้างกลไกในการสร้างรายได้ใหม่
23.ร้อยละของรายได้จาก
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ร้อยละ รองคณบดี/
ของคณะ
การบริหารจัดการทรัพย์สิน
10
10
10
10
ผู้อานวยการ
ต่อรายได้จากค่าธรรมเนียม
กอง/งาน
การศึกษา
ยุทธศาสตร์ฯ
2. ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็ง
24.ร้อยละของรายได้ที่
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ร้อยละ ผู้อานวยการ
ให้กับหน่วยงานภายในให้เกิดรายได้
เพิ่มขึนจากหน่วยวิสาหกิจ
2
4
6
6
พิพิธภัณฑ์
เพิ่มขึน
ของคณะ
สัตว์นา
กลยุทธ์ที่ 2 : วางระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
1. การดาเนินการด้วยตนเองและการ 25.ผลการประเมิน
ระดับ ระดับ
ระดับ
ระดับ
รองคณบดี/
เป็นตัวอย่างในการนาหลักการ
คุณลักษณะของคณบดี (มี
4.00
4.00
4.00
4.00
ผู้อานวยการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน ความโปร่งใส พร้อมรับการ
กอง/งาน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตรวจสอบ)
ยุทธศาสตร์ฯ
มาใช้ในการบริหารงานของคณบดี
2. นาหลักการประเมินคุณธรรมและ 26.ผลการประเมินคุณธรรม
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ร้อยละ รองคณบดี/
ความโปร่งใสในการดาเนินการของ
และความโปร่งใสในการ
87
87
87
87
ผู้อานวยการ
หน่วยงานภาครัฐมาใช้ในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
กอง/งาน
บริหารงานทั่วทังคณะ
ภาครัฐ: ITA โดยสานักงาน
ยุทธศาสตร์ฯ
ป.ป.ช. (S)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร
เป้าประสงค์
1. การปรับปรุงสวัสดิการให้เอือต่อผู้ปฏิบัติงานภายในคณะ
2. การปรับปรุงอุปกรณ์สาหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีความพร้อม และทันสมัย สาหรับการปฏิบัติงาน
3. ส่งเสริมให้มีระบบการดูแลและสร้างความผูกพันของบุคลากร
กลยุทธ์(Strategies)
เป้าหมาย (Goals)
กลยุทธ์ที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการ
มีระบบการจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่มี
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ประสิทธิภาพ เอือต่อบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 2 : การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็น
มีความผูกพันที่ดีกับบุคลากร
ระบบ
ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดี อาจารย์ชาติภร เมืองโคตร มุงคุณแสน
แผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์
(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target)
2565

2566

2567

ผู้รับผิดชอบ
2568

กลยุทธ์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
1. การบริหารจัดการสวัสดิการและ
ค่าตอบแทน ให้มีประสิทธิภาพ

27.ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากร(ด้านสวัสดิการ
ค่าตอบแทน ความก้าวหน้า)

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
50
60
70

ร้อยละ รองคณบดี/
80 ผู้อานวยการ
กอง/หน่วย
ทรัพยากร
บุคคล

2.จัดหาอุปกรณ์ให้พร้อมสาหรับการ
28.ร้อยละความพึงพอใจของ
ทางาน มีเครื่องมือ ครุภณ
ั ฑ์ และ
บุคลากร (ด้านความปลอดภัย
สภาพแวดล้อมที่เอืออานวยต่อการทางาน อาชีวะอนามัย และสุขภาพ)
ได้มาตรฐานตามหลักอาชีวอนามัย

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
70
75
80

ร้อยละ รองคณบดี/
85 ผู้อานวยการ
กอง/หน่วย
ทรัพยากร
บุคคล/หน่วย
บริการสุขภาพ

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
70
75
80

ร้อยละ หน่วย
85 ทรัพยากร
บุคคล

กลยุทธ์ที่ 2 : การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ
จัดกิจกรรมสร้างความผูกพัน ปรับปรุงการ 29.ร้อยละความพึงพอใจของ
ประเมินผลงานที่เหมาะสมและเป็นธรรม บุคลากรต่อการดาเนินการ
รวมถึงการยกย่องชมเชยและสร้าง
โดยรวมของคณะ
แรงจูงใจในการทางานอย่างเป็นระบบ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน พลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ให้เป็นที่น่าอยู่และน่าทางาน
เป้าประสงค์
1. พัฒนาโครงสร้างพืนฐานและสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี (Good Workplace) มีสุนทรียะ (Aesthetics)
และส่งเสริมให้มสี ุขภาพที่ดี
2. รักษาสิ่งแวดล้อม และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Environment and Energy Friendly)
3. ใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า (Responsible Consumption)
กลยุทธ์(Strategies)
เป้าหมาย (Goals)
กลยุทธ์ที่ 1 : การสร้างสภาพแวดล้อมสีเขียวที่พร้อมสาหรับ เป็นคณะที่มีสภาพแวดล้อมพร้อมสาหรับบุคลากรทุกเพศ
การทางาน Green Workplace) ของบุคลากรทุกกลุ่ม
ทุกวัย รวมถึงผู้พิการ ให้เป็นสถานที่ที่ช่วยให้เกิดความผ่อน
คลาย มีความสุข และน่าอยู่อาศัยเกิดความสุขในการ
เรียนรู้ การทางาน และการพักอาศัย
กลยุทธ์ที่ 2 : การจัดการอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่ใช้
เพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบในพืนที่รวมทัง
งานอย่างสมบูรณ์
เกิดความคุม้ ค่าในการใช้อาคารสถานที่
กลยุทธ์ที่ 3 : จัดระบบรักษาความปลอดภัยและระบบจราจร เป็นคณะที่มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย มี
ที่มีประสิทธิภาพ โดยนาระบบเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาใช้
ประสิทธิภาพ มีการจราจรภายในที่เป็นระเบียบและ
ปลอดภัย
กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างเสถียรภาพระบบสาธารณูปโภค เน้น
เป็นคณะที่เป็นผู้นาด้านการอนุรักษ์พลังงาน ลดของเสีย
นโยบายอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
และมีสภาพแวดล้อม ที่สวยงาม สร้างเสถียรภาพด้าน
ระบบสาธารณูปโภค ภายใต้กรอบความคิดในการสร้าง
ความเพียงพอ มั่นคง และยั่งยืน
ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดี ผศ.ดร.ณัฐพล ไตรเพิ่ม
แผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์
(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target)

2565
2566
2567
2568
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่พร้อมสาหรับการทางาน (Good Workplace) ของบุคลากรทุกกลุ่ม
1. ส่งเสริมการจัดทาระบบ 5 ส
30.ความพึงพอใจ
ร้อยละ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ทั่วทังคณะ
ของนักศึกษาและ
60
70
75
80
2.การพัฒนา Co-working and Meeting บุคลากรด้านการ
space
จัดการ
3.ปรับปรุงลานจอดรถและลานกิจกรรม สภาพแวดล้อม
ออกกาลังกาย
ของคณะ
4.จัดสถานทีืให้
่ เอือต่อการทางานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางาน อาทิ เพิ่ม
พืนที่พักผ่อนภายในอาคาร ห้องออกกาลัง
กาย เป็นต้น
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ผู้รับผิดชอบ

รองคณบดี/
ผู้อานวยการ/
งานโครงสร้างฯ
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แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์
(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target)

ผู้รับผิดชอบ

2565
2566
2567
2568
กลยุทธ์ที่ 2 : การจัดการอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานอย่างสมบูรณ์ ถูกหลักอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
1. ปรับปรุงอาคารสถานที่ ที่พักอาศัยที่
31.จานวนพืนที่ที่
2 พืนที่
2 พืนที่ 2 พืนที่ 1 พืนที่ รองคณบดี/
เสื่อมโทรมและสาธารณูปโภค ให้แก่
ปรับปรุง
ผู้อานวยการ/
บุคลากร นักศึกษา ได้อย่างเพียงพอ และ
งานโครงสร้าง
มีประสิทธิภาพ
ฯ/หน่วยบริการ
2. การปรับปรุงป้ายบอกสถานที่ตา่ ง ๆ ให้
สุขภาพ
มีลักษณะเดียวกันทังคณะ
3. การวิเคราะห์และการบูรณาการการใช้
ประโยชน์อาคารสถานทีต่ ามแผนการ
บริหารจัดการอาคารสถานที่
4.จัดตังคณะทางาน จัดทาแผนและ
ดาเนินงานตามระบบมาตรฐานการ
จัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมภายในคณะอย่างเป็นรูปธรรม
5.เพิ่มพืนที่สาหรับเป็นห้องปฐมพยาบาล
เบืองต้น
กลยุทธ์ที่ 3 : จัดระบบรักษาความปลอดภัยและระบบจราจรที่มีประสิทธิภาพ โดยนาระบบเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาใช้ (Smart
security)
1.ติดตังระบบกล้องวงจรปิดระบบ
32.ร้อยละของ
ร้อยละ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
รองคณบดี/
Access เขาพืนที่ ครอบคลุมพืนที่ในคณะ กล้องวงจรปิดที่ใช้
ผู้อานวยการ/
95
95
100
100
และนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้จัดการ
งานได้
งานโครงสร้าง
ระบบรักษาความปลอดภัยให้มี
ประสิทธิภาพสูง
2.สารวจ ปรับปรุงผิวจราจร จัดทาป้าย
33.จานวน
ไม่เกิน 2 ไม่เกิน 2 ไม่เกิน 2 ไม่เกิน 2 รองคณบดี/
สัญญาณไฟ และไฟสองสว่างและ รณรงค์ อุบัติเหตุและการ
ครัง/ปี
ครัง/ปี ครัง/ปี
ครัง/ปี ผู้อานวยการ/
กวดขัน สร้างวินัยการจราจร
ถูกโจรกรรม
งานโครงสร้าง
3.จัดทาแผนการตรวจสอบอาคาร การ
ฯ/งานบริการ
บารุงรักษา การปรับปรุงและพัฒนา
สุขภาพ
สถานที่และระบบสาธารณูปโภค
4.พัฒนาระบบควบคุม/ตรวจสอบให้
34.มีระบบ
1 ระบบ
-รองคณบดี/
ทันสมัยสามารถประมวลผลได้อย่างมี
ประมวลผลแบบ
ผู้อานวยการ/
ประสิทธิภาพ ช่วยในการติดตาม
(Smart security)
งานโครงสร้าง/
ตรวจสอบ (Smart security)
งานบริหาร
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แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์
(Key Result)

ค่าเป้าหมาย (Target)

2565
2566
2567
2568
กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างเสถียรภาพระบบสาธารณูปโภค เน้นนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
1.จัดทาแผนและบริหารจัดการอนุรักษ์
35.ร้อยละของ
ประหยัด ประหยัด ประหยัด ประหยัด
พลังงานอย่างเป็นระบบ รวมถึงการ
ปริมาณไฟฟ้าที่
ได้ร้อยละ ได้ร้อย ได้ร้อย ได้ร้อยละ
รณรงค์สร้างจิตสานึกการอนุรักษ์พลังงาน ประหยัดได้เทียบ
3/ปี
ละ 3 /ปี ละ 2 /ปี
2 /ปี
และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนใน
กับปีที่ผ่านมา
คณะ
2.สร้างมาตรการในการลดเหตุขัดข้องของ 36.ร้อยละของการ ร้อยละ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
การจ่ายกระแสไฟฟ้า
เกิดเหตุไฟฟ้า
50
35
25
20
ลัดวงจรลดลง
เทียบกับปีที่แล้ว
(ปี 2563=15 ครัง)
3.สร้างมาตรการในการลดปริมาณขยะ
37.ร้อยละของ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
NA
และการจัดการขยะและการนากลับมาใช้ ปริมาณขยะที่คัด
20
30
40
ใหม่
แยกได้เทียบกับปีที่
ผ่านมา
4.สร้างมาตรการในการลดค่านาประปา

38.ร้อยละของ
ปริมาณนาประปา
ที่ประหยัดได้เทียบ
กับปีที่ผ่านมา
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ผู้รับผิดชอบ

รองคณบดี/
ผู้อานวยการ
กอง/งาน
โครงสร้าง
พืนฐานฯ
รองคณบดี/
ผู้อานวยการ
กอง/งาน
โครงสร้าง
พืนฐานฯ
รองคณบดี/
ผู้อานวยการ
กอง/งาน
โครงสร้าง
พืนฐานฯ

ประหยัด ประหยัด ประหยัด ประหยัด รองคณบดี/
ได้ร้อยละ ได้ร้อย ได้ร้อย ได้ร้อยละ ผู้อานวยการ
กอง/งาน
3/ปี
ละ 3/ปี ละ 3/ปี
3/ปี
โครงสร้าง
พืนฐานฯ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล
เป้าประสงค์
1. พัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านดิจิทัลให้พร้อมต่อการใช้งานทัง โปรแกรม และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
(Highly effective internet connection)
2. พัฒนาความทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี (Tech-savvy Work and Living Places)
กลยุทธ์(Strategies)
เป้าประสงค์ (Goals)
กลยุทธ์ที่ 1 : การพัฒนาระบบการทางานและการเรียนรู้
มีการพัฒนาระบบงานและกระบวนการทางานใหม่ โดย
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
อาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล
ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดี อาจารย์ชาติภร เมืองโคตร มุงคุณแสน
แผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์
ค่าเป้าหมาย (Target)
(Key Result)
2565
2566
2567
2568
กลยุทธ์ที่ 1 : การพัฒนาระบบการทางานและการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 39.จานวนระบบที่
2 ระบบ 2 ระบบ 2 ระบบ 2 ระบบ
จัดการภายในคณะ ที่เชื่อมโยงระบบข้อมูล ได้รับการพัฒนา
ถึงกันและใช้งานร่วมกันได้ทังหมด เช่น
การรายงานผลการดาเนินงาน, ระบบสาร
บรรณ
2.ส่งเสริมความร่วมมือกับภาครัฐและ 40.จานวนโครงการ
1
1
1
1
เอกชนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ICT solutions ที่มี
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
ความร่วมมือระหว่าง
คณะกับหน่วยงาน
ภายนอก
3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ 41.จานวนระบบ
1
1
1
1
วางแผนการตลาด เช่น การเรียนรู้
Business
ระบบ
ระบบ
ระบบ
ระบบ
ตลอดชีวิต การรับเข้านักศึกษาและ
Intelligence เพื่อ
บุคลากร ศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นต้น
สนับสนุนการวางแผน
และการบริหาร
จัดการ (สะสม)
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ผู้รับผิดชอบ

รองคณบดี/
ผู้อานวยการ
กอง/งานบริหาร
และสารสนเทศ
รองคณบดี/
ผู้อานวยการ
กอง/งานบริหาร
และสารสนเทศ
รองคณบดี/
ผู้อานวยการ
กอง/งานบริหาร
และสารสนเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาคณะสหวิทยาการสู่ความเป็นนานาชาติ
เป้าประสงค์
1) สร้างภาพลักษณ์ของคณะทังในและต่างประเทศ (World Class)
2) พัฒนาความเป็นนานาชาติ (Internationalization)
กลยุทธ์(Strategies)
กลยุทธ์ที่ 1 : การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศในอนุ
ภูมิภาคลุ่มนาโขง หรือสถาบันในต่างประเทศ เพื่อยกระดับด้าน
การศึกษา วิจัย และบริการ (International networking)
กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างความเป็นนานาชาติทังด้านบุคลากร นักศึกษา
และสภาพแวดล้อม (International environment)

เป้าประสงค์ (Goals)

มีเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติสาหรับพันธกิจทุก
ด้าน และเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการของอนุภูมิภาคลุ่มนาโขง
คณะมีบรรยากาศของความเป็นนานาชาติ

ผู้รับผิดชอบหลัก : รศ.ดร.ภัทรียา ลาสุนนท์
แผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ
ผลลัพธ์
ค่าเป้าหมาย (Target)
ผู้รับผิดชอบ
ปีงบประมาณ 65
(Key Result)
2565
2566
2567
2568
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มนาโขง หรือสถาบันในต่างประเทศ เพื่อยกระดับด้านการศึกษา วิจัย
และบริการ (International networking)
1. สร้างความร่วมมือกับ 42.จานวนโครงการ/กิจกรรม
2
2
2
2
- รองคณบดี (วิชาการ)
สถาบันในต่างประเทศ
ที่ดาเนินการกับสถาบันใน
โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ - รองคณบดี (วิจัย)
1.1 โครงการ/กิจกรรม/ ต่างประเทศ
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม
กิจกรรม -ผู้อานวยการกอง
ความร่วมมือที่จัดร่วมกับ
-งานวิจัยฯ
สถาบันต่างประเทศทังใน
-งานสนับสนุนวิชาการ
รูปแบบ on-site และ
online
กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างความเป็นนานาชาติทังด้านบุคลากร นักศึกษา นักเรียนและสภาพแวดล้อม (International environment)
1. สร้างความเป็น
43.ร้อยละของจานวน
ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 - รองคณบดี (วิชาการ)
นานาชาติ
นักศึกษาต่างชาติแบบ non-ผู้อานวยการกอง
1.1 โครงการส่งเสริมการ degreeทัง Outbound และ
-งานสนับสนุนวิชาการ
ใช้ภาษาต่างประเทศ Inbound ระดับ ป.ตรี
1.2 โครงการสนับสนุน
และระดับบัณฑิตศึกษา
แลกเปลีย่ นอาจารย์/
ผู้เชี่ยวชาญ/นักศึกษา

แผนยุทธศาสตร์คณะสหวิทยาการ พ.ศ. 2565-2568

64

ส่วนที่ 3
กรอบงบประมาณและการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
1. กรอบงบประมาณในการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2565-2568
ตารางที่ 3-1 แสดงกรอบงบประมาณในการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2565-2568
ประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ที่
ที่
1 พัฒนาการจัด
1 : พัฒนาหลักสูตรเดิมสู่กระบวนทัศน์ใหม่
การศึกษา
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่ (Flipped
(ปีละ 1,500,000) classroom) เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริง (Experiential learning)
2 : สร้างหลักสูตรใหม่ตามความต้องการ
ของสังคมและมีหลักสูตรสาหรับประชาชน
ทุกอายุ
3 : พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและ
ทักษะที่จาเป็นในอนาคต
4 : พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้
สามารถสร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่
มีคุณภาพสูง
5 : เพิ่มจานวนนักศึกษาใหม่ให้เป็นไปตาม
แผนการรับเข้าและขยายตลาดในกลุ่มอนุ
ภูมิภาคลุ่มนาโขง
2 พัฒนาระบบการ 1 : เพิ่มจานวนผลงานวิจัย/
ทางานวิจัย
โครงการวิจัย
(ปีละ 350,000
2 : ส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่
บาท)
ทางานวิจัยเป็นทีมและทางานต่อเนื่อง
(Research programs) เพื่อให้สามารถตอบ
โจทย์ใหญ่ที่มีผลกระทบ (Impact) สูงได้
3 : ผลักดันงานวิจัยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
หรือนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ (Innovation
and Commercialized Research)
3 พัฒนาการบริหาร 1 : สร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่
จัดการทรัพยากร
เอือต่อการสร้างผลงาน
บุคคล
2 : ยกระดับขีดความสามารถในการ
ทางานของบุคลากร
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
4 พัฒนาการบริการวิชาการ
(ปีละ 200,000 บาท)

5 สร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการและการใช้
ทรัพยากร

6 พัฒนาระบบการจัดการ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ของบุคลากร
7 พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
สิ่งแวดล้อมให้เป็นที่นา่ อยู่
และน่าทางาน

กลยุทธ์ที่

กรอบงบประมาณ
2565
2566
2567
1 : ส่งเสริมการบริการวิชาการที่มี 100,000 100,000 100,000
อยู่เดิมให้สามารถทางานได้ต่อเนื่อง
และดียิ่งขึน
2 : พัฒนาการบริการวิชาการ จาก
100,000 100,000 100,000
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate
Social Responsibility : CSR) สู่การ
สร้างคุณค่าร่วมกัน (Creating shared
value : CSV)
1 : ส่งเสริมให้หน่วยงานใช้ความ
50,000 50,000
50,000
เข้มแข็ง (Strength) และโอกาส
(Opportunity) ในการสร้างหน่วย
ธุรกิจใหม่ ๆ (New business
model)
2 : วางระบบการบริหารจัดการด้วย
10,000 10,000
10,000
หลักธรรมาภิบาล (Good
Governance)
1 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ 150,000 150,000 150,000
จัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
2 : การสร้างความผูกพันกับ
40,000 40,000
40,000
บุคลากรอย่างเป็นระบบ
1 : การสร้างสภาพแวดล้อมสีเขียว
ที่พร้อมสาหรับการทางาน Green
Workplace) ของบุคลากรทุกกลุ่ม
2 : การจัดการอาคารสถานที่ให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานอย่างสมบูรณ์
3 : จัดระบบรักษาความปลอดภัย
และระบบจราจรที่มปี ระสิทธิภาพ
โดยนาระบบเทคโนโลยีแห่ง
อนาคตมาใช้
4 : สร้างเสถียรภาพระบบ
สาธารณูปโภค เน้นนโยบายอนุรักษ์
พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
8 พัฒนาองค์กรให้ก้าวเข้าสู่
ยุคดิจิทัล
9 การพัฒนาวิทยาเขต
หนองคายสู่ความเป็น
นานาชาติ

กลยุทธ์ที่
1: การพัฒนาระบบการทางานและ
การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
1 : การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มนาโขง
หรือสถาบันในต่างประเทศ เพื่อ
ยกระดับด้านการศึกษา วิจัย และ
บริการ (International
networking)
2 : สร้างความเป็นนานาชาติทังด้าน
บุคลากร นักศึกษา และ
สภาพแวดล้อม (International
environment)
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2. กระบวนการและขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์คณะสหวิทยาการ พ.ศ. 2565-2568
ตารางที่ 3-2 แสดงกระบวนการและขันตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2565-2568
ขั้นตอนที่
1

2

กิจกรรม

วันที่ดาเนินการ

ประชุมเพื่อกาหนดกรอบเวลา กาหนดการและ 24 มีนาคม 2564
กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์คณะสห
วิทยาการ พ.ศ.2565-2568
การสอบถามความคิดเห็นและความคาดหวังของ 16-30 เมษายน 2564
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายในและนอกได้แก่ ซึ่ง
ได้ดาเนินการในรูปแบบออนไลน์

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
คณะกรรมการฝ่ายแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา
1.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอก
ได้แก่หน่วยงานราชการในจังหวัด
หนองคาย
2.บุคลากร
3.นักศึกษา

3

การประชุมจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์คณะสห
วิทยาการ
ช่วงเช้า วิเคราะห์ SWOT
13,20 พฤษภาคม และ ผ้บริหารคณะ(คณบดี/รองคณบดี/
ช่วงบ่าย กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กาหนด 2 มิถุนายน 2564
ผู้ช่วยคณบดีผู้อานวยการกอง
ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
บริหารงานคณะ
และวันสถาปนาขององค์กร
งนแผนและยุทธศาสตร์

4

การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อร่างแผนงาน/โครงการ
ตัวชีวัดและเป้าหมายจานวน 4 กลุ่มได้แก่
- ด้านการบริหารจัดการ
- ด้านวิจัยและบริการวิชาการ
- ด้านโครงสร้างพืนฐาน
- ด้านการจัดการศึกษา

5

17 พฤษภาคม 2564
18 พฤษภาคม 2564
18 พฤษภาคม 2564
2 มิถุนายน 2564

ประชุมรับฟังและเสนอความคิดเห็นและประชา 15 มิถุนายน 2564
พิจารณ์ ร่างแผนยุทธศาสตร์คณะสหวิ ทยาการ
พ.ศ.2565-2568

แผนยุทธศาสตร์คณะสหวิทยาการ พ.ศ. 2565-2568

1.ผ้บริหารคณะ(คณบดี/รอง
คณบดี/ผูช้ ่วยคณบดี/ผู้อานวยการ
กองบริหารงานคณะ)
2.ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิต
3.ผู้อานวยการพิพิธภัณฑ์สัตว์นา
จังหวัดหนองคาย
4.หัวหน้าสาขา/ประธานหลักสูตร
5.หัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วย
6.บุคลากร
1.กรรมการประจาคณะ
(ผู้ทรงคุณวุฒ)ิ
2.ผ้บริหารคณะ(คณบดี/รอง
คณบดี/ผูช้ ่วยคณบดี/ผู้อานวยการ
กองบริหารงานคณะ)
3.ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิต
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6
7

ปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์คณะสหวิทยาการจาก
การได้รับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร
เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์คณะสหวิทยาการ
พ.ศ. 2565-2568
หมายเหตุ
ออนไลน์

17 มิถุนายน 2564
24 มิถุนายน 2564

4.ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์สัตว์นาจังหวัด
หนองคาย
5.หัวหน้าสาขา/ประธานหลักสูตร
6.หัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วย
7.บุคลากร
คณบดี/รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี/
ผู้อานวยการกอง
คณะกรรมการประจาคณะ

การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้สว่ นเสียจากหน่วยงานทังภายในและภายนอกใช้วิธีการแบบ

3.การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
ทีมบริหารคณะสหวิทยาการ จะต้องมีกระบวนการขับเคลื่อนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ โดยมีการวางแผนกล
ยุทธ์ที่มุ่งเป้า มีตัววัดความสาเร็จที่ชัดเจน และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พร้อมการสื่อสารให้ทุกภาคส่วนเข้า ใจทิ ศ
ทางการดาเนินที่จะเกิดขึน และต้องมีการบริหารที่สาคัญ 7 ด้าน คือ ด้านการสื่อสารและติดตามกลยุทธ์ ด้าน
การปรับกระบวนการทางาน ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมการทางาน รวมถึง
การปรับตัวเข้าสู่การให้บริการและงานใหม่ที่เป็นที่ต้องการของสังคม
1. การสื่อสารและติดตามกลยุทธ์
1) สื่ อ สารทิ ศ ทาง และเป้ า หมายของคณะอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ก ารวิ เ คราะห์ ช่ อ งทางการสื่ อ สารที่ มี
ประสิทธิผลในแต่ละกลุ่ม ติดตามความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์ คาดการณ์ผลการดาเนินงาน ปรับแผนฯ
หากมีความเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ (Measurement and projection)
2. ทบทวนกระบวนการทางาน ที่เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
กาหนดระบบงานที่ต้องทาการทบทวนกระบวนการทางาน ในส่วนระบบงานสนับสนุน เช่น ระบบงาน
ด้านการเงินการคลังและการพัสดุ (Finance and procurement process) ระบบงานด้านการบริหารและพัฒนา
บุคคล (Human Resource management and development process) ระบบงานด้านความปลอดภัยและการดูแล
สภาพแวดล้อม (Environment and facility management process) ให้เกิดความคล่องตัว ส่งเสริมการขับเคลื่อน
กลยุ ท ธ์ มี การติ ด ตามด้ วยตัว ชีวัด และผลลัพ ธ์อย่ างเป็ นระบบ และสร้างกลไกที่ท าให้ เกิดการทบทวนและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
3. การใช้ทรัพยากรและการทางานร่วมกัน (Restructuring and Decentralized operation)
ต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงาน โดยเพิ่มศักยภาพ เน้นการกระจายอานาจในการทางาน
การใช้ทรัพยากร และการทางานร่วมกัน โดยใช้ข้อมูลจากการทบทวนระบบงาน และกระบวนการทางานร่วมกับ
โครงการสาคัญจากแผนกลยุท ธ์ แล้วนามาปรับ โครงสร้างการบริหาร (Administration structure) เพื่อให้
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สามารถขับเคลื่อนกลยุทธ์ และสร้างความเปลี่ยนแปลง โดยเน้นการกาหนดนโยบายจากส่วนกลาง และมอบ
อานาจการบริหารจัดการไปที่หน่วยดาเนินการ (Centralized Policy, Decentralized Operation)
4. ปรับกระบวนการบริหาร และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM transform) ปรับระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดย
ทบทวนกระบวนการทางาน ให้เกิดความคล่องตัวนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในงานประจาด้านการจัดการ
วางระบบการพัฒนาบุคลากรให้สามารถเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรให้มีทักษะสาหรับงานในอนาคต (Futureready skills for workforce) โดยเฉพาะทักษะทางด้านดิจิทัล (Digital Literacy and Skills) รวมถึงการทางาน
เป็นทีม การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ (Coordination and networking)
5. สร้างค่านิยมและพัฒนาทักษะแห่งอนาคตให้กับบุคลากร
ปลูกฝังค่านิยมที่สนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ คือ 1) สร้างค่านิยมและการปรับปรุงพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการส่งเสริมค่านิยม การปรับกระบวนการทางานที่ต้องทางานร่วมกัน การยกย่องระบบ
การทางานเป็นทีม 2) พัฒนาทักษะแห่งอนาคตของบุคลากร โดยต้องให้เกิดความสมดุลระหว่าง Soft skill &
Hard skill ด้าน Soft skill คือ ทักษะการสื่อสาร การสร้างความร่วมมือ ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถใน
การเรียนรู้ และการปรับตัวต่อความเปลี่ย นแปลง ส่ว นทัก ษะด้า น Hard skills คือ ทัก ษะด้า นดิจิทั ล การ
สื่อสารและความปลอดภัยทางไซเบอร์ การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เป็นต้น
7. ปรับรูปแบบการสร้างรายได้ การจัดสรรทรัพยากรและการส่งเสริมวิสาหกิจของคณะ (New business
model and asset management)
พัฒ นาปรับ ปรุง และส่ง เสริ ม วิส าหกิจ ของคณะ ได้แ ก่ พิพิธ ภัณ ฑ์สัต ว์นาจัง หวัด หนองคาย ให้
สามารถสร้างรายได้ด้วยตัวเอง และบริหารจัดการทรัพย์สินทังอาคาร สถานที่ และที่ดินในวิทยาเขตให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
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