
โดย รองศาสตราจารยก์ติตชิยั  ไตรรัตนศริชิยั
อดตีอธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

บทบาทของงานพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ



ปัญหาอุดมศึกษาไทย
• การศกึษาไทยยังไมต่อบโจทยต์ลาดแรงงาน
• บัณฑติลน้ตลาด
• บัณฑติมทีักษะทีไ่มส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน
• งบวจัิยประเทศนอ้ยมากเมือ่เทยีบกบัประเทศชัน้น าของโลก
• งานวจัิยแกปั้ญหาชาตไิมไ่ด ้
• งานนวัตกรรมไมส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาคเอกชน
• ธรรมาภบิาล
• อืน่ ๆ อกีมากมาย

Social Devotion



กรณีศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น



N

EWEC

Friendship Highway

4.0 km

3.0 km

Khon Kaen Univeristy

พื้นที่ = 5,500 ไร่



“การตัง้มหาวทิยาลัยขอนแกน่
เพิม่ขึน้อกีแหง่หนึง่นัน้เป็นคณุอยา่งยิง่ 

เพราะท าใหก้ารศกึษาชัน้สงูขยายออกไปถงึ
ภมูภิาคทีส่ าคญัทีส่ดุสว่นหนึง่ของประเทศ

ซึง่ตอ่ไปจะเป็นผลดแีกก่ารพัฒนา 
ยกฐานะความเป็นอยูข่องประชาชน

ในภมูภิาคนีเ้ป็นอยา่งยิง่ 
ความส าเร็จในการตัง้มหาวทิยาลัยขอนแกน่
จงึเป็นความส าเร็จทีท่กุคนควรจะยนิด”ี

พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

พระราชด าเนนิเปิดมหาวทิยาลยัขอนแกน่
อยา่งเป็นทางการเมือ่

วนัที ่๒๐ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐

Social Devotion



วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับโลก
Social Devotion

World Class Research University

อุทิศเพื่อสังคม
Social Devotion

ปณิธาน



Social Devotion

อุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวติ
ของสังคม

Goal



กลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลยั

เด็กเล็ก / เยาวชน

นักเรยีน / นักศกึษา

ประชาชน / ชมุชน

ภาคธรุกจิและอตุสาหกรรม

ภาครัฐ

Social Devotion



เสาหลักยุทธศาสตร์ Social Devotion

Green and Smart Campus1

Excellence Academy2

Culture and Care Community3

Creative Economy and Society4



ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวทิยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2558-2562



Green & Smart Campus

มหาวทิยาลัยขอนแกน่มบีรรยากาศทีร่ม่รืน่ เป็นธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ทีด่ทีีเ่กือ้หนุนใหเ้กดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ การพัฒนาองคค์วามรู ้และการ
ท างานทีม่ปีระสทิธภิาพ 



การบ าบดัน า้เสยี :
• การเก็บรวบรวม
• การบ าบดั
• Recycle

การจดัการของเสยี :
• การเก็บรวบรวม
• การหมกั
• การใชป้ระโยชน ์CBG
• กากของเสยีเป็นปุ๋ ย

พลงังานสะอาด :
• Solar Energy
• Wind Energy
• Carbon Footprint
• บญัชกีา๊ซเรอืนกระจก

Green Campus 

ระบบขนสง่มวลชน :
• KKU Smart Transit
• Parking Area
• Cover Way
• Bicycle Lane

เพิม่พืน้ทีส่เีขยีว :
• การปลกูป่า
• ปรับปรงุทัศนยีภาพ

Low 

Carbon 

Campus

การจดัการขยะ :
• การเก็บรวบรวม
• การคดัแยก
• Recycle
• ผลติไฟฟ้า



Green Campus





ระบบจัดการขยะ 



บึงหนองหัวช้าง

บ่อบ าบัดน้ าเสีย น้ าเสียที่บ าบัดแล้ว สามารถ
น ากลับมาใช้ใหม่ได้วันละ 
2,000 ลบ.ม.

เติมน้ าในบึง รดน้ าต้นไม้

Social Devotionระบบบ าบัดน้ าเสีย



From waste to Bio-Diesel



From waste to CBG



ฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm)



KKU
Smart Campus

มหาวทิยาลัยขอนแกน่เป็นมหาวทิยาลัยแรกใน
ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตท้ีย่า้ยระบบ 
email ทัง้หมด ไปใชง้านของ Google Apps



Social Devotion

Inter-University Network

10 Gbps

Internet

Commercial ISP

2 Gbps

Campus 

Core 

Network

10 GbpsWired ports

8,500+

1 Gbps

Wireless APs

3,150+

867 Mbps

ระบบเครือข่าย internet

95+% coverage area
70,000+ unique mobile 

devices



Smart Living/Working

พัฒนาระบบ e-Service ของกองคลัง
• คน้หาการโอนเงนิของบคุลากรภายใน 
บคุคลภายนอก บรษัิท/หา้งหุน้สว่นจ ากดั/รา้นคา้

• คน้หารายรับ-รายจา่ย เงนิเดอืน คา่จา้ง บ านาญ
ออนไลน์

• พมิพใ์บรับรองหกัภาษี ณ ทีจ่า่ยส าหรับเจา้หนี้
การคา้

พัฒนาระบบสารสนเทศการเงนิการคลัง มข.
• เงนิยมืทดลองจา่ย
• สารสนเทศผูบ้รหิาร
• เงนิโอนหน่วยงาน
• รายการเงนิเดอืนหน่วยงาน

Social Devotion



Smart Living/Working

• พัฒนาระบบ Smart Printing System
• พัฒนาระบบ e-Ordering ของมหาวทิยาลัย
• พัฒนาระบบออกเอกสารหนังสอืรับรอง transcript

Social Devotion



SMART Campus Social Devotion



ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน



• Smart Application
• Smart Information
• Smart Bus Stop
• wifi
• Radio
• CNG or CBG

KKU Smart Transit



พืน้ทีเ่รยีนรูส้ าหรับเกษตรธรรมชาติ

ศนูยก์ารเรยีนรูส้มาธเิพือ่ชวีติ

พพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตร์
ศนูยส์าธติการดแูลผูส้งูอายุ

สวนไทร

อาคารพทุธศลิป์

เสน้ทางวิง่
เสน้ทางจักรยาน
ลานออกก าลงักาย

สวนป่า

สวนป่ายางนา

ศนูยด์แูลเด็กเล็ก

พพิธิภณัฑธ์รรมชาตวิทิยา



Social Devotionพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา





Science 
Museum



มข. แหล่งเรียนรู้เรื่องนก Social Devotion



Culture Park
หลวงพอ่พระศร ี50 ปี มข.” เป็นพระไมท้ีม่ขีนาดโตทีส่ดุในภาคอสีาน พรอ้ม
แหลง่เรยีนรูพ้พิธิภัณฑพ์ทุธศลิป์ ทีร่วบรวมพระไมโ้บราณอสีานไวจ้ านวนมาก 

Social Devotion



สวนไทร: เส้นทางศึกษาธรรมชาติวิทยา



AGRO PARK Social Devotion



Sport Park



Sport Park



Khon Kaen International Marathon



Social Devotionส านักหอสมุด : จุดประกายการเรียนรู้



การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม



กลุ่ม ผู้อ านวยการ หัวหน้าส านักงาน  



กลุ่ม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก มข.



กลุ่มผู้น านักศึกษา



Social Devotionบุคลากรมหาวิทยาลัย

11,382 คน
จ านวนบคุลากรทัง้หมด อาจารย์ 2,299 คน

สายสนับสนุน 9,083 คน



62.13%

Social Devotionต าแหน่งวิชาการอาจารย์

ผูด้ ารงต าแหน่งวชิาการ

Professor: 62

Associate 
Professor: 410

Assistant
Professor: 773

Lecturer: 759

ขอ้มลูเมือ่ 30 กนัยายน 2562

โครงการคา่ยศาสตราจารย์
รุน่แรก พ.ศ. ๒๕๕๗



กิจกรรม U-Happy ส าหรับบุคลากร

http://www.kku.ac.th/ikku/api/images/data_max/img_c8d1b9a46b9c48a345ff5a622e11f6ce.jpg
http://www.kku.ac.th/ikku/api/images/data_max/img_4a52157830251f4d347b9b4e31ce1473.jpg




Excellence 

Academy

ผลติบัณฑติ และผลงานวจัิยทีม่ี
คณุภาพสงู เป็นทีย่อมรับในระดบัชาติ
และนานาชาต ิและมศีกัยภาพในการ
สรา้งผลกระทบเชงิบวกตอ่เศรษฐกจิ 
สิง่แวดลอ้ม และชมุชน



Social Devotionการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้แก่สังคม

จ านวนหลักสตูร

328
• ปรญิญาตร ี จ านวน 89 หลักสตูร
• ปรญิญาโท จ านวน 135 หลักสตูร
• ปรญิญาเอก จ านวน 86 หลักสตูร
• ประกาศนยีบตัรบณัฑติขัน้สงู จ านวน 17 หลักสตูร
• ประกาศนยีบตัรบณัฑติ จ านวน 1 หลักสตูร

จ านวนคณะวชิา

26

ขอ้มลูเมือ่ 30 กนัยายน 2562



Social Devotionการผลิตบัณฑิต

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ เปิดโอกาสใหก้บันักเรยีนทีย่ากจนและดอ้ยโอกาสในดา้น
ตา่ง ๆ เชน่

• การยกเวน้คา่สมัครสอบ
• การใหท้นุการรายงานตวั เชน่ คา่เดนิทาง/ทีพั่ก คา่ตรวจรา่งกาย  และ
ทนุการศกึษาเมือ่ผา่นการคดัเลอืก

การเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่ยากจน

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ สามารถระดมทนุการศกึษาในชว่งปี 2554-2561
และจัดสรรทนุใหแ้กนั่กศกึษาประมาณปีละ 3,000 ทนุ 

368,087,272 บาท

"นักเรยีนทีย่ากจนตอ้งไดรั้บโอกาสเรยีนจนส าเร็จปรญิญาตร”ี



Social Devotionการผลิตบัณฑิต

นักศกึษาจะไดรั้บการพัฒนาทักษะในดา้นตา่ง ๆ ผา่นกระบวนการของ
มหาวทิยาลัย เชน่

• การพัฒนานักศกึษาผา่นรายวชิาศกึษาทั่วไป
• นักศกึษาทกุคนตอ้งเขา้รว่มกจิกรรมทีก่ าหนดไมน่อ้ยกวา่ 60 หน่วยกจิกรรม 
• การสง่เสรมิกจิกรรมนักศกึษาผา่นกจิกรรมตา่งๆ รว่มกบัภาครัฐและเอกชน
• การประเมนิความรูค้วามสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
• การประเมนิทักษะการใชภ้าษาองักฤษ 

การพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

“พร้อมท างาน (Ready to Work)”
คณุลกัษณะเดน่ของบณัฑติ มหาวทิยาลยัขอนแกน่คอื 



สหกิจศึกษาสู่อาเซียน

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ สนับสนุนให ้
นักศกึษารว่มโครงการสหกจิศกึษา
นานาชาต ิASEAN+3 จนควา้รางวัล
สถานศกึษาด าเนนิการสหกจิศกึษา
นานาชาตดิเีดน่
• ในการจัดงานสหกจิไทยครัง้ที ่6 เมือ่
วันที ่6 มถินุายน 2558

• ในการจัดงานสหกจิไทยครัง้ที ่1 เมือ่
วันที ่6 มถินุายน 2562 



Bootcamp & Hackatron

โครงการ KKU mHealth Bootcamp and Hackathon ภายใตแ้นวคดิ “Bringing 
together innovators to co-create digital solutions for health issues in 

Thailand” ที่ KKU รว่มกบั MIT Sana และ Harvard Medical School 
จัดขึน้เพือ่เฟ้นหายอดนวัตกรรมยกคณุภาพชวีติคนไทย

Social Devotion



กิจกรรมจิตอาสา



การฝึกภาคสนามร่วมของนักศึกษา



Social Devotion

โจทยข์องการวจัิย ตอ้งแกปั้ญหาของพืน้ทีแ่ละ
สามารถกา้วไปสูร่ะดบัโลกได ้

From Localization to Globalization

การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์

9 สถาบนัวจัิย

45 ศนูยว์จัิยเฉพาะทาง

36 กลุม่วจัิยเฉพาะทาง

6 คลัสเตอรว์จัิยระดบัชาติ

•ศนูยว์จัิยเครือ่งมอืกลาง
•อทุยานวทิยาศาสตร ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
•ศนูยท์รัพยส์นิทางปัญญา
•ศนูยส์ตัวท์ดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
•ส านักงานคณะกรรมการจรยิธรรมการวจัิยในมนุษย์



Social Devotion
จ านวนผลงานตพีมิพใ์นฐานระดบัชาตแิละนานาชาต ิ(จ าแนกตามคณะวชิา)

ด้านการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์



Social Devotionการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

1,960

415
233

34

สทิธบิตัร

สทิธบิตัรการออกแบบฯ

อนุสทิธบิตัร

ลขิสทิธิ์

พ.ศ. 2561



อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

• พัฒนางานวจัิยของมหาวทิยาลัยไปสูเ่ชงิพาณชิย์
• พัฒนาระบบบรหิารจัดการและโครงสรา้งพืน้ฐานของอทุยานวทิยาศาสตรเ์พือ่
สนับสนุนการพัฒนาศกัยภาพดา้นการแขง่ขนัของภาคธรุกจิและอตุสาหกรรม

• ยกระดบัศกัยภาพในการแขง่ขนัของภาคธรุกจิและอตุสาหกรรมดว้ยวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและนวัตกรรม

• พัฒนาศกัยภาพดา้นการวจัิยใหแ้กภ่าคธรุกจิและอตุสาหกรรมเพือ่ยกระดับดา้น
การแขง่ขนัในระดับสากล



Culture and Care 

Community
เป็นผูน้ าในการอนุรักษ์และ
ประยกุตใ์ชศ้ลิปและวฒันธรรม 
ตลอดจนความหว่งใยตอ่สงัคมไทย



สีฐานเฟสติวัล “บุญสมมา บูชาน้ า”



สีฐานเฟสติวัล “บุญสมมา บูชาน้ า”



กิจกรรม “เสด็จฟ้า สถิตไทย”



กิจกรรม “เสด็จฟ้า สถิตไทย”



บ าเพ็ญกุศลสรีรสังขารหลวงพ่อคูณ



บ าเพ็ญกุศลสรีรสังขารหลวงพ่อคูณ



พิธีฌาปนกิจหลวงพ่อคูณ



หนองคาย

หนองบวัล าภู (2)

ขอนแกน่ (5)

เลย

รอ้ยเอ็ดมหาสารคาม

นครราชสมีา

บงึกาฬ

สกลนคร

นครพนมอดุรธานี

กาฬสนิธุ์ มกุดาหาร

อ านาจเจรญิ

อบุลราชธานี

ศรสีะเกษ
สรุนิทร์บรุรัีมย์

ชยัภมูิ

โครงการแกไ้ขปัญหาสาธารณสขุและ
การศกึษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื
เพือ่ลดความเหลือ่มล ้าทางสงัคม

โครงการชมุชนตน้แบบ

โครงการแกปั้ญหาความยากจน

Social DevotionSocial Lab

โครงการละวา้



โครงการชุมชนต้นแบบ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ด าเนนิการ
โครงการพัฒนาชมุชนอยา่งยั่งยนื
ในพืน้ทีจั่งหวัดตา่งๆ ของอสีาน 
โดยการใหช้มุชนมสีว่นรว่ม

โครงการผัก
ปลอดสารพษิ

Social Devotion



โครงการพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี



Social Devotionการแก้ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี

กลุม่เสีย่ง

ตรวจอจุจาระ/ปัสสาวะ

ตรวจคดักรองอลัตรา้ซาวด์

ตรวจยนืยนั CT/MRI/MRCP

ตรวจยนืยันทางพยาธวิทิยา

24,103,843 ราย
ประชากร

2,932,804 ราย

864,640 ราย

753,904 ราย

17,051 ราย

5,153 ราย/5,460 ครัง้

รับการรักษา 26,398 ราย

ขอ้มลู ณ วนัที ่14 มกราคม 2563

ขอ้มลูจาก : Isan Cohort

1,517,993 รายลงทะเบยีนแลว้



โครงการพัฒนาการคิดคณิตศาสตร์ขั้นสูง

โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์

ปัจจบุนั มโีรงเรยีนในโครงการจ านวนมากกวา่ 400 โรงเรยีน
จ านวนคร ู6,000 คน นักเรยีนชัน้ ป.1-ป.6 จ านวน 80,000 คน
เขา้รว่มโครงการ 



Social Devotionโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนโครงการแก้ปัญหาความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



KKU Smart Learning

ปัจจบุนั มโีรงเรยีนในโครงการจ านวน 208 โรงเรยีน 
จ านวนคร ู3,915 คน นักเรยีนชัน้ ม.1-ม.3 จ านวน 78,300 คน
เขา้รว่มโครงการ 



Social Devotionโครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคอีสาน



การบริการด้านสุขภาพ
89,187
ผูป่้วยเขา้รับการรักษา
ที ่รพ.ทันตกรรม

100,961
ผูป่้วยเขา้รับการรักษา
ทีร่พ.ศนูยห์วัใจสริกิติ ิ์

910,992
ผูป่้วยเขา้รับการรักษา
ที่ รพ.ศรนีครนิทร์



Creative Economy & Society 

มหาวทิยาลัยขอนแกน่เป็นศนูยก์ลางการพัฒนาความคดิสรา้งสรรค์
ทีผ่สมผสานกบัศลิปและวฒันธรรมของภมูภิาค







มข. มช. มอ. ร่วมมือกัน “สามพลังเพื่อแผ่นดิน”



การน าองค์กร

อธกิารบดี

กรรมการสภามหาวทิยาลยั

กรรมการบรหิารมหาวทิยาลยั
กรรมการวชิาการมหาวทิยาลยั

กรรมการประจ าส านักรองอธกิารบดี

นายกสภามหาวทิยาลัย

กอง /
ส านักงาน

กรรมการประจ าคณะ

คณบดี ผูอ้ านวยการ

กรรมการประจ าส านัก

งาน
สาขาวชิา/หลกัสตูร

ฝ่าย



ระบบการน าองค์กร
การก าหนดวสิยัทศัน ์

ยทุธศาสตร ์แผนปฏบิตักิาร

การถา่ยทอดแผนปฏบิตักิาร
สูก่ารปฏบิตัิ

การตดิตามและประเมนิผล

การทบทวน/ปรับ
แผนปฏบิตักิาร ยทุธศาสตร์

• Social Devotion and Environment 
Conservation

• Management by Factual Information 
• Innovation Focus 
• Lifelong Learning and Work-Life 

Balance 
• Excellence Service for All Customer 

การสือ่สารองคก์ร

Implementations
Quality Controls

SWOT Analysis
Knowledge Mgmt.

Shows & Shares
Rewards

Customer Input

การสือ่สารองคก์ร
Sustainable

CHEQA, EdPEx, TQC

Social Devotion



กลไกและมาตรการควบคุมคุณภาพในการด าเนินงาน

การประกนัคณุภาพระดบัหลักสตูร 
• เกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษาก าหนด (CHEQA) 
•สภาวชิาชพีก าหนด 

การประกนัคณุภาพระดบัคณะวชิา
• เกณฑค์ณุภาพการศกึษาเพือ่การ
ด าเนนิงานทีเ่ป็นเลศิ (EdPEx) หรอื
• เกณฑม์าตรฐานสากล เชน่ AACSB, 
ABET

การประกนัคณุภาพระดบัมหาวทิยาลัย
• เกณฑค์ณุภาพการศกึษาเพือ่การ
ด าเนนิงานทีเ่ป็นเลศิ หรอื EdPEx
(Education Criteria for 
Performance Excellence) 
• เกณฑข์องรางวัลคณุภาพแหง่ชาติ
(TQA)

การประกันคุณภาพของการจัดการศึกษา



กลไกและมาตรการควบคุมคุณภาพในการด าเนินงาน

การประกนัคณุภาพของคณะวชิา
คณะวชิาทีผ่า่น EdPex 200
• คณะพยาบาลศาสตร ์
• คณะทันตแพทยศาสตร ์
• คณะเทคนคิการแพทย ์
• คณะบรหิารธรุกจิและการบญัชี

• คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
• คณะสาธารณสขุศาสตร์
• คณะศลิปกรรมศาสตร์
คณะวชิาทีผ่า่น EdPex 300
• คณะแพทยศาสตร ์

การประกนัคณุภาพของมหาวทิยาลัย
ผลการตรวจประเมนิคณุภาพภายใน

ตามเกณฑ ์EdPEx
• ปีการศกึษา 2558 ได ้254 คะแนน 
• ปีการศกึษา 2559 ได ้335 คะแนน
• ปีการศกึษา 2560 ได ้394 คะแนน
• ปี พ.ศ. 2561 ไดรั้บรางวัล Thailand

Quality Class: TQC 

การประกันคุณภาพของการจัดการศึกษา



พัฒนาการด้านคุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น



กลไกและมาตรการควบคุมคุณภาพในการด าเนินงาน

•คณะกรรมการด าเนนิการบรหิารจัดการ
ทีด่ ี(Good Governance) สภา มข.
•คณะกรรมการตรวจสอบประจ า สภา 
มข. 
•กองตรวจสอบภายใน
•ส านักงานตรวจเงนิแผน่ดนิ 
•การประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใส
ในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ
โดย ปปช.

•กรมบญัชกีลาง ผลักดนัใหห้น่วยงาน
ของรัฐ ท างานดา้นการคลังใหม้คีวาม
เข็มแข็ง ไดม้าตรฐาน โปรง่ใส และ
ตรวจสอบได ้

การประกันคุณภาพของการบริหารจัดการในองค์กร

•ทบทวนแผนปฏบิตักิารประจ าปีจาก
การมสีว่นรว่มของผูท้ีม่สีว่นไดส้ว่นเสยี
จากทกุภาคสว่น

•การประเมนิผลการปฏบิตังิานของ
อธกิารบดแีละคณบดปีีละ 1 ครัง้



กลไกและมาตรการควบคุมคุณภาพในการด าเนินงาน

• คณะกรรมการจรยิธรรมการวจัิยในมนุษย์
• คณะกรรมการก ากบัดแูลการด าเนนิการตอ่สตัวเ์พือ่งานทางวทิยาศาสตร์
• คณะกรรมการจรยิธรรมในการด าเนนิการวจัิยและการเผยแพรผ่ลงานวชิาการ
และผลงานวจัิย

• แนวทางปฏบิตัเิพือ่ความปลอดภัยทางชวีภาพ ส าหรับการด าเนนิงานดา้น
เทคโนโลยชีวีภาพสมัยใหม่

• แนวปฏบิตัเิพือ่ความปลอดภัยในหอ้งปฏบิตักิารทีใ่ชส้ารเคมี

การประกันคุณภาพของงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์



กลไกและมาตรการควบคุมคุณภาพในการด าเนินงาน

เกณฑก์ารประกนัคณุภาพในการ
ใหบ้รกิารของการใหบ้รกิารดา้นการดแูล
สขุภาพ
• เกณฑม์าตรฐานโรงพยาบาลและการ
บรกิารสขุภาพ (HA: Hospital and  
Healthcare Standards) 

• มาตรฐานสถานพยาบาลระดับสากล 
(JCI: Joint Commission 
International) 

มาตรฐานในการด าเนนิกจิกรรมกบั
สงัคม/ชมุชน มหาวทิยาลัยขอนแกน่ได ้
ก าหนดแนวปฏบิตัเิบือ้งตน้ไวด้งันี้
• การมสีว่นรว่มของสงัคม/ชมุชนในการ
ด าเนนิงานในทกุขัน้ตอน

• เป็นความตอ้งการจากชมุชนในการ
ด าเนนิกจิกรรม

การประกันคุณภาพของการบริการวิชาการและความรับผิดชอบต่อสังคม



ส านักงาน ปปช. โดย มลูนธิสิถาบนัวจัิยและพัฒนาองคก์รภาครัฐ (IRDP) ได ้
ด าเนนิการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปี 2559 สรปุผลไดด้ังตารางขา้งลา่ง และนอกจากนี ้มข. ยังไดรั้บ
การรับรองผลด าเนนิการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสอกีครัง้ในปี 2561

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ดชันตีวัชีว้ดั คา่น ้าหนัก คะแนนทีไ่ด ้

1. ความโปรง่ใส 26.00 22.44

2. ความพรอ้มรับผดิ 18.00 16.34

3. ความปลอดจากการธจุรติในการ
ปฏบิตังิาน

22.00 21.84

4. วฒันธรรมคณุธรรมในองคก์ร 16.00 12.38

5. คณุธรรมการท างานในหน่วยงาน 18.00 12.33

คะแนนรวมแบบส ารวจ 100.00 85.34

ชว่งคะแนน เกณฑ์

80 – 100 สงูมาก

60 - 79.99 สงู

40 - 59.99 ปานกลาง

20 - 39.99 ต า่

0 - 19.99 ต า่มาก



World University Impact Ranking 2019





ปัจจัยของความส าเร็จ

สภามหาวทิยาลัย

ผูบ้รหิารมหาวทิยาลัย/คณะวชิา/ส านัก

ทศิทางของมหาวทิยาลัย

การมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

การตดิตามและประเมนิผล

Social 

Devotion



อนาคตมหาวิทยาลัยไทย : ภายใต้
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. 2563-2570
Platform#1
การพัฒนาก าลงัคนและ
สถาบนัความรู ้

Platform#2
การวจิัยและสรา้งนวตักรรม
เพือ่ตอบโจทยท์า้ทายของ
สงัคม

Platform#3
การวจิัยและสรา้งนวตักรรม
เพือ่เพิม่ขดีความสามารถการ
แขง่ขนั

Platform#4
การวจิัยและสรา้งนวตักรรม
เพือ่การพัฒนาเชงิพืน้ทีแ่ละ
ลดความเหลือ่มล ้า



4 Platforms 16 Programs 

การขับเคลื่อนกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน.
Platform#1

การพัฒนาก าลงัคนและสถาบนัความรู ้

P.1 สรา้งระบบผลติ และพัฒนาก าลงัคนใหม้คีณุภาพ

P.2 ผลติก าลงัระดบัสงูรองรับ EEC

P.3 สง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติและพัฒนาทกัษะ
เพือ่อนาคต

P.4 AI for All

P.5 สง่เสรมิการวจัิยขัน้แนวหนา้และการวจัิยพืน้ฐานที่
ประเทศไทยมศีกัยภาพ

P.6 พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรท์ี่
ส าคญั

Platform#2
การวจิัยและสรา้งนวตักรรมเพือ่ตอบโจทย์

ทา้ทายของสงัคม

P.7 โจทยท์า้ทายดา้นทรัพยากร 
สิง่แวดลอ้ม และการเกษตร

P.8 สงัคมสงูวยั

P.9 สงัคมคณุภาพและความมัน่คง



ยุทธศาสตร์ อววน. เพื่อการพัฒนา
Platform#3

การวจิัยและสรา้งนวตักรรมเพือ่เพิม่ขดี
ความสามารถการแขง่ขนั

P.10 ยกระดบัความสามารถการแขง่ขนั
และวางฐานรากทางเศรษฐกจิ

P.11 สรา้งและยกระดบัพัฒนาวสิาหกจิ
เริม่ตน้ ระบบนเิวศนวตักรรม

P.12 โครงสรา้งพืน้ฐานทางคณุภาพและ
บรกิาร

Platform#4
การวจิัยและสรา้งนวตักรรมเพือ่การพัฒนา

เชงิพืน้ทีแ่ละลดความเหลือ่มล ้า

P.13 นวตักรรมส าหรับเศรษฐกจิฐานราก
และชมุชนนวตักรรม

P.14 ความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและ
แมน่ย า

P.15 Smart/Livable City

P.16 Reinventing Universities and Research Institutes



อนาคตมหาวิทยาลัยไทย : TRANSFORM
มหาวทิยาลัยทีมุ่ง่เนน้การสรา้งองคค์วามรูแ้ขง่นานาชาต/ิระดบัโลก 
เปลีย่นการวจิัยแบบเบีย้หวัแตกใหเ้ป็น agenda-based research มากขึน้ โดย
มหาวทิยาลยัทีม่คีวามถนัดดา้นวจิัยท าโจทยว์จิัยทีต่า่งกนั เพือ่ใหเ้ป็นเลศิในสิง่
ทีถ่นัดจนสามารถแขง่ขนัในระดบันานาชาต ิและตดิอนัดบัโลกได ้

มหาวทิยาลัยทีมุ่ง่เนน้เทคโนโลยแีละภาคอตุสาหกรรม
ในสว่นของ 3 พระจอม และเทคโนโลยรีาชมงคลทีเ่ชีย่วชาญในภาคปฏบิตั ิจงึ
มุง่เนน้ไปทีก่ารสรา้งสรรคเ์ทคโนโลยแีละนวัตกรรม เพือ่ผลักดนัใหก้ลุม่นี้
กลายเป็นผูป้ระกอบการและสตารท์อพัตอ่ไป

มหาวทิยาลัยเพือ่การพัฒนาพืน้ที่
ส าหรับมหาวทิยาลยัราชภฏัทีก่ระจายตวัในเชงิพืน้ทีค่รอบคลมุอยูท่ัว่ประเทศให ้
กลายเป็นมหาวทิยาลยัเพือ่ทอ้งถิน่ ดว้ยการผนวกภมูปัิญญาชาวบา้นเขา้กบั
ความรูส้มยัใหมข่องนักศกึษาเพือ่พัฒนาชมุชนใกลเ้คยีงของตนใหเ้ขม้แข็ง
อยา่งยัง่ยนื และลดความเหลือ่มล ้าลงได ้



โครงการยุวชน
สร้างชาติ 



โครงการยวุชนสรา้งชาต ิจะเริม่โครงการอาสาประชารัฐกอ่นในเดอืนธนัวาคมนี ้น ารอ่งในพืน้ที ่
จ.กาฬสนิธุ ์(1 ใน 3 จังหวดัทีย่ากจนทีส่ดุของประเทศ) โดยใหนั้กศกึษา 500 คน จัดกลุม่
ท างานเป็นทมี 8-10 คน น าความรูท้ีเ่รยีนมาไปท างานรว่มกบัชาวบา้นเพือ่แกไ้ขปัญหาและ
พัฒนาชมุชนในมติติา่งๆ โดยเฉพาะดา้นความยากจน ความเหลือ่มล ้า และปัญหาคณุภาพชวีติ

โครงการยุวชนสร้างชาติ 



ร่าง ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี

วสิยัทศัน์
“ประเทศไทยใชก้ารวจัิยและนวัตกรรมเป็นก าลังอ านาจแหง่ชาต ิเพือ่กา้วไปสู่

ประเทศทีพั่ฒนาแลว้ภายใน ๒๐ ปี ดว้ยความมั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยนื

ยทุธศาสตรท์ี ่๑ การวจัิยและนวัตกรรมเพือ่การสรา้งความมั่งคัง่ทางเศรษฐกจิ
ยทุธศาสตรท์ี ่๒ การวจัิยและนวัตกรรมเพือ่การพัฒนาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม
ยทุธศาสตรท์ี ่๓ การวจัิยและนวัตกรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ืน้ฐานของ

ประเทศ           
ยทธุศาสตรท์ี ่๔ การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน บคุลากร และระบบวจัิยและ

นวัตกรรมของประเทศ



BCG Economy
BCG Model เป็นการพัฒนา 3 เศรษฐกจิ คอื 

• เศรษฐกจิชวีภาพ (Bioeconomy) 
• เศรษฐกจิหมนุเวยีน (Circular Economy) 
• เศรษฐกจิสเีขยีว (Green Economy)

การพัฒนาประเทศไทยจะเริม่จากสิง่ทีม่อียู ่
และเศรษฐกจิ BCG มอียูใ่นประเทศไทยอยู่
แลว้ ใน 4 สาขา 

• อาหารและการเกษตร 
• สขุภาพและการแพทย ์
• พลังงาน วัสด ุและเคมชีวีภาพ 
• การทอ่งเทีย่วและเศรษฐกจิสรา้งสรรค์



ขอบคุณครับ


