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 เอกสารฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อรวบรวมผลการด าเนินงานของ โครงการประชุมร่วมระหว่างสภา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น “Education for The I-Generation” โดย

ความร่ วมมือระหว่ า ง  สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และ ส านั กงานสภา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรมเพื่อส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่างสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ

บริหาร เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกันถึงสภาพปัจจุบันปัญหา ทิศทางแนวโน้ม และความเป็นไป

ได้ของการบริหารกิจการมหาวิทยาลัย การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การพัฒนางานด้านการวิจัย การจัดการเรียนการ

สอน และด้านการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร  การส่งเสริมพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา การบริหารและพัฒนา

บุคลากรเพื่อให้ทันกับภาวะการณ์ของการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังเป็นการก าหนดแผนปฏิบัติและกระจายความ

รับผิดชอบร่วมกัน เพื่อน าไปสู่การปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงเป็นเรื่องที่ต้องประสานความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน 

เพื่อน าพามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมาย ทั้งสภามหาวิทยาลัยในฐานะผู้ก าหนดก ากับเชิงนโยบาย คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ในฐานะผู้ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในการบริหารกิจการทั้งปวงของมหาวิทยาลัย  

การประชุมร่วมกันระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น    

ในคร้ังนี้ จึงถือเป็นกลไกในการเสริมสร้าง วัฒนธรรมการบริหารงานเชิงสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมอย่างรอบด้าน เพื่อ

น าไปสู่การวางแผนส าหรับการปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม บังเกิดผลในเชิงรูปธรรม ทั้งนี้เพื่อน ามหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่

เป้าหมายตามที่ก าหนดต่อไป ด าเนินการจัดอบรม ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2560 ณ เชียงคานรีเวอร์เมาส์เท้น

อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  

 เอกสารแบ่งเป็น 5 ส่วน กล่าวคือ ส่วนที่ 1 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ส่วนที่ 2  เป็นรายละเอียดของโครงการ

ประชุม  ส่วนที่ 3 เป็นสรุปประเด็นเนื้อหาสาระจากการประชุม ส่วนที่ 4 สรุปประเด็นเนื้อหาสาระจากการประชุม

กลุ่มย่อย และ ภำคผนวก ซึ่งเป็นประมวลภาพกิจกรรมต่างๆในระหว่างการฝึกอบรม 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารนี้จะยังเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป 

 

 

 

        สถาบนัพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ธันวาคม 2560 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มี
ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ พร้อมท างาน (Ready to Work) มีคุณลักษณะ
โดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน ผู้ใช้บัณฑิตและสังคมทั้งในระดับประเทศ 
ระดับสากล และภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การด าเนินชีวิตและการท างานใน
ปัจจุบันและอนาคตต้องมีการปรับตัว เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ให้ทันการเปลี่ยนแปลงของ Cyberization ที่เป็นวิวัฒนาการทาง 
Automation ที่ช่วยเพ่ิมความสามารถของมนุษย์เป็น Cyborg และความสามารถของ Robot เป็น Humanoid การ
สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว เพื่อน าไปสู่การบริหารจัดการในเชิงนโยบายและน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ใน
ด้านการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงการเรียนรู้ในหลักสูตรกับการเรียนรู้ใน
โลกไซเบอร์ (Cyber world) ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมและความสนใจของนักศึกษาในยุค I-GEN  ซึ่งหมายถึง I-
Generation, Digital Generation หรือ Net Generation 
 การก าหนดนโยบายด้านหลักสูตร การเรียนการสอน และการวิจัยที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและเป้าหมาย
ดังกล่าว จ าเป็นต้องประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งสภามหาวิทยาลัยในฐานะผู้ก าหนดและก ากับนโยบาย และ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในฐานะผู้ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ การประชุมร่วมกันระหว่างสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ จึงเป็นกลไกส าคัญในการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการบริหารเชิงสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมอย่างรอบด้าน เพ่ือน าไปสู่การวางแผนและการปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม
ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือน าพามหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่เป้าหมายของนโยบายการบริหารกิจการมหาวิทยาลัย
ที่ก าหนดไว้ร่วมกันต่อไป โดยก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้ร่วมกันในสภาพปัจจุบัน ปัญหา 
ทิศทาง แน้วโน้ม และความเป็นไปได้ของการบริหารกิจการมหาวิทยาลัย การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และการจัดการ
การเรียนการสอน การส่งเสริมพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา การบริหารและพัฒนาบุคลากรให้ทันกับภาวการณ์ของการ
เปลี่ยนแปลง และทันต่อการภาวะเสี่ยงต่อการไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดร่วมกัน 

สรุปข้อเสนอเชิงนโยบำย 

 จากรายงานสรุปผลการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยครั้ งนี้  สามารถสรุปข้อเสนอเชิ งนโยบายเ พ่ือพัฒนาการผลิตบัณฑิตส าหรับยุค I-GEN ของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นควรก าหนดเป็นนโยบายในการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัย 

ดังต่อไปนี้ 
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1. การก าหนดสมรรถนะหลักของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นยุค I-GEN สมรรถนะเฉพาะสาขาวิชาและสาระ

ความรู้ของแต่ละสาขาวิชาเพ่ือใช้เป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตร 

2. การบริหารจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในยุค  I-GEN ที่ให้ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและ

ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตแต่ละสาขาวิชาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ

สอนของแต่ละสาขา 

3.  การปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารจัดการหลักสูตรส าหรับผลิตบัณฑิตยุค I-GEN 

4.  การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการระหว่างศาสตร์ (Integrated curriculum) 

5.  การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับนักศึกษาในยุค I-GEN 

  6.    การพัฒนาหลักสูตรอบรมส าหรับพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการท างานที่เปลี่ยนแปลงไปจากผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี (Disruptive technology) 

6.  การพัฒนาอาจารย์ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ในยุค I-GEN 

7.  การสนับสนุนและก ากับการขับเคลื่อนนโยบายการผลิตบัณฑิตส าหรับยุค I-GEN 
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ส่วนที่ 2 

โครงกำรประชุมร่วมระหว่ำง 

สภำมหำวิทยำลัยขอนแก่น และคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

“Education for The I-Generation” 
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โครงกำรประชุมร่วมระหว่ำง 
สภำมหำวิทยำลัยขอนแก่น และคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

“Education for The I-Generation” 
ระหว่ำงวันที่ 22-24 ธันวำคม 2560 ณ อ ำเภอเชียงคำน จังหลัดเลย 

 
หลักกำรและเหตุผล 

ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559-2562 ได้ก าหนดเป้าหมายเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน า
ของโลก” และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มาตรฐาน ความเป็นเลิศ มีบทบาทในการชี้น า ตอบสนอง
ความต้องการและเตือนสติของสังคม เป็นที่ยอมรับของสังคมในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ และนานาชาติ 
“เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเชีย และ 1 ใน 400 ของโลก” ภายใต้เสา
หลักยุทธศาสตร์ (Strategic Pillar) 4 เสาหลัก คือ (1) Green and Smart Campus เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการ
อย่างชาญฉลาดที่ค านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (2) Excellence Academy : เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศทาง
ศิลปะวิทยาการ  (3) Culture and Care Community : เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยและดูแลชุมชน รวมทั้งส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม  (4) Creative Economy and Society : เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ตามพันธกิจสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมเชิงสร้างสรรค์  พันธกิจของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคลที่มีคุณภาพ การผลิต
บัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบพร้อมท างาน 
(Ready to Work) มีคุณลักษณะที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน ผู้ใช้บัณฑิต 
สังคมท้ังในระดับประเทศ ระดับสากล รวมทั้งภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว  

ในปัจจุบันและอนาคตต่อจากนี้เรื่องที่ควรกล่าวถึงคือ Cyberization เป็นวิวัฒนาการทาง Automation ที่เพ่ิม
ความสามารถของมนุษย์เป็น Cyborg และ ความสามารถของ Robot เป็น Humanoid  จึงเห็นควรที่จะต้องสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว มีการบริหารจัดการในเชิงนโยบายเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงการเรียนรู้ ในหลักสูตรกับการเรียนรู้ในโลกไซเบอร์ (Cyber World) ให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมความสนใจใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาในยุค I - Gen   (The I - Generation, Digital 
Generation, Net Generation)  

การก าหนดเชิงนโยบาย (Policy Formulation) ส าหรับการเรียน การสอน และวิจัย  จึงเป็นเรื่องที่ต้องประสาน
ความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน ทั้งสภามหาวิทยาลัย ในฐานะผู้ก าหนดก ากับเชิงนโยบาย และคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในฐานะผู้ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ การประชุมร่วมกันระหว่างสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ จึงถือเป็นกลไกในการเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารงานเชิงส ร้างสรรค์และมีส่วนร่วม
อย่างรอบด้าน เพ่ือน าไปสู่การวางแผนส าหรับการปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมและ บังเกิดผลในเชิงรูปธรรม เพ่ือน า
มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่เป้าหมายตามที่ก าหนดต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1) ส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่างสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
2) แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกันถึงสภาพปัจจุบันปัญหา ทิศทางแนวโน้ม และความเป็นไปได้ของการ

บริหารกิจการมหาวิทยาลัย การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ 
นักศึกษา การบริหารและพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้ทันต่อภาวการณ์เปลี่ยนแปลง และทันต่อภาวะเสี่ยงของการไป
ไม่ถึงเป้าหมายที่ก าหนด 

3) ก าหนดแผนปฏิบัติการและกระจายความรับผิดชอบร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร : ประกอบไปด้วยกลุ่มบุคคลส าคัญดังนี้ 

1) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น    
2) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3) บุคลากรส านักงานสภามหาวิทยาลัย กองสื่อสารองค์กร งานเลขานุการผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้อง  

 
กิจกรรมของโครงกำร 

1) การบรรยายพิเศษโดยนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี  และผู้ทรงคุณวุฒิ 
2) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันปัญหา ทิศทางแนวโน้ม และความ

เป็นไปได้ของการบริหารกิจการมหาวิทยาลัย การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม
พัฒนาอาจารย์ นักศึกษา การบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1) คณะกรรมการฯได้ร่วมน าเสนอสภาพปัจจุบันปัญหา ทิศทางแนวโน้ม และความเป็นไปได้ในการบริหารกิจการ
มหาวิทยาลัย การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ นักศึกษา       
การบริหารและพัฒนาบุคลากร เพ่ือน าไปสู่การก าหนดแผนปฏิบัติการร่วมกันพร้อมทั้งแนวปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 

2) สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ส่วนงานที่รองรับการบริหารจัดการหลักสูตร ได้ร่วม
สะท้อนผลการด าเนินงานร่วมกัน อันจะน าไปสู่การน าเสนอยุทธศาสตร์การบริหารงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น    
เชิงสร้างสรรค์ร่วมกัน 
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ก ำหนดกำรกำรประชุมร่วมระหว่ำง 
สภำมหำวิทยำลัยขอนแก่น และ คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

“Education  for The I - Generation” 
ระหว่ำงวันที่ 22 – 24 ธันวำคม 2560 ณ อ.เชียงคำน จ.เลย 
.............................................................................. 

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 
09.00 น.  คณะกรรมการฯ เดินทางจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปยังอ าเภอเชียงคาน โดยรถตู้ VIP 
  จุดพักรถที่ 1. ปั๊ม ปตท. ชุมแพ 
  จุดพักรถที่ 2. ปั๊ม ปตท. ก่อนเข้าร้านอาหารล้านช้าง   
  (รับรองอาหารว่างบนรถ) 
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ร้ำนอำหำรล้ำนช้ำง  
14.00 น. -16.30 น. พิพิธภัณฑ์ไทด ำ บ้ำนนำป่ำหนำด จ.เลย 
   - ฟังบรรยายประวัติความเป็นมาวิถีชุมชนไทด า 
   -  ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมชาวไทด า 
  -  ชมศูนย์วัฒนธรรมไทด าและ หอเจ้าบ้าน 
  (รับรองอาหารว่าง ณ พิพิธภัณฑ์ไทด า) 
16.30 น. -17.00 น. ชมทัศนียภำพอันงดงำมของแก่งคุดคู้ (กรณีพระอำทิตย์ยังไม่ตกดิน) 
17.00 น. -17.30 น. เข้าท่ีพัก ณ โรงแรมเชียงคานรีเวอร์เมาส์เท้น อ.เชียงคาน จ.เลย/นอนนับดาว รีสอร์ท 

และพักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.00 น.  ผู้บริหารที่พักนอนนับดาว รีสอร์ท เดินทางมายังโรงแรม เชยีงคานรีเวอร์เมาส์เท้น 
18.30 น.   Reception Dinner (Theme: สวยงำมตำมสบำย Style GMS) 
   BBQ Buffet ณ บริเวณริมฝั่งโขง โรงแรม เชียงคานรีเวอร์เมาส์เท้น 
วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 
06.00 น.  ตักบาตรข้าวเหนียว ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าโรงแรมที่พัก   (เชียงคำนรีเวอร์ เมำส์เท้น) 
  ตักบาตรข้าวเหนียว ณ บริเวณหน้ารีสอร์ท (นอนนับดำว รีสอร์ท) 
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
07.40 น.  คณะผู้บริหารที่พักนอนนับดาว รีสอร์ทออกเดินทางมาประชุม ณ เชียงคานรีเวอร์เมาส์เท้น  
08.00 น. ลงทะเบียน 
08.30 น. ผศ.ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ด าเนินรายการ  

เรียนเชิญอธิการบดีกล่าวต้อนรับ 
 เรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ 
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 กำรบรรยำยพิเศษ  
09.00 น.- 09.45 น. From Industrialization to Cyberization  
 โดย ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี  นำยกสภำมหำวิทยำลัย 
09.45 น.-10.45 น. Impact of Disruptive Technology  

โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
10.45 น.-11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
   กำรบรรยำยพิเศษ 
11.00 น. -11.45 น. มข.กับ I – Gen 

โดย รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิกำรบดี 
11.45 น.-12.30  น. อภิปรำย / ซักถำม 
12.30 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมที่พัก 
13.30 น. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งกลุ่มระดมพลังสมอง “ทิศทำงกำรผลิตบัณฑิตและกำรพัฒนำ

หลักสูตร ในยุค I – Generation”  
 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 (รับรองอำหำรว่ำงในห้องประชุม) 
16.30 น. เสร็จการประชุมกลุ่มย่อย พักผ่อนตามอัธยาศัย 
17.45 น. เดินทางออกจาก เชียงคานรีเวอร์เมาส์เท้น/ นอนนับดาว รีสอร์ท  
18.00 น.  รับประทานอาหารค่ า  ณ  ภัตตำคำรเฮือนหลวงพระบำง  ซอย 12 ถนนคนเดินเชียงคาน 
   เยี่ยมชมถนนคนเดิน ชมวิถีชีวิต ทัศนียภาพอันงดงามของเมืองเชียงคาน  

“เมืองคนงาม ข้าวหลามยาว มะพร้าวแก้ว เพริศแพร้วเกาะแกง แหล่งวัฒนธรรม” 
วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
07.40 น.  ผู้บริหารพักนอนนับดาว Check out พร้อมเดินทางมา ณ เชียงคานรีเวอร์เมาส์เท้น 
08.30 น.  ลงทะเบียน 
09.00 น.  สรุปและน ำเสนอผลกำรระดมสมองแต่ละกลุ่มและสะท้อนผลกำรประชุม 

(รับรองอาหารว่างในห้องประชุม) 
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมเชียงคานรีเวอร์เมาส์เท้น 
13.00 น.  เดินทำงไปเทศบำลต ำบลนำอ้อ 
  -  เยี่ยมชมโครงการบริการวิชาการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  
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  ส านักบริการวิชาการ มข.  
  (รับรองอาหารว่าง ณ เทศบาลต าบลนาอ้อ) 
14.30 น.  คณะกรรมการฯ เดินทางกลับขอนแก่น โดยตู้ VIP  

หมายเหตุ : คณะกรรมการฯ เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน 
 
กำรแต่งกำย : ชุดสุภำพ (โปรดงดสวม Necktie & Suite)   
ผู้รับผิดชอบกำรจัดกำรประชุม : ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย และ สถำบันพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
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ส่วนที่ 3 

สรุปประเด็นเนื้อหำสำระ 
โครงกำรประชุมร่วมระหว่ำง 

สภำมหำวิทยำลัยขอนแก่น และคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
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สรุปประเด็นเนื้อหำสำระจำกกำรกำรประชุมร่วมระหว่ำงสภำมหำวิทยำลัยขอนแก่น  
และคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

“Education for The I-Generation” 

 ระหว่ำงวันที่ 22-24 ธันวำคม 2560  ณ  อ ำเภอเชียงคำน จังหวัดเลย          
.............................................................................. 

 1.  หัวข้อ    From Industrialization to Cyberization  
     วิทยำกรโดย   ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นำยกสภำมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
  วัน/เดือน/ปี  วันเสำร์ที่ 23 ธันวำคม 2560 
      เวลำ   09.00-09.45 น.  
 การบรรยายหัวข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของสังคมจาก
สังคมอุตสาหกรรมสู่สังคมดิจิตอล ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเป็นระบบเศรษฐกิจ
ดิจิตอล การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันและการท างานในทุกสาขาวิชาชีพ ในบทบาทของ
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องรู้และเข้าใจผลกระทบดังกล่าว เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกรอบแนวคิดการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
บุคลากรเข้าสู่วิชาชีพต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและพร้อมที่จะท างานในยุคสังคมดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ในการบรรยายได้ยกตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนที่ดีต้องส่งผลให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ในกิจกรรมการเรียนรู้ไปสู่การท างานได้จริง จากประสบการณ์เมื่อ 50 ปีมาแล้วที่ผู้บรรยายไปศึกษาทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ในประเทศออสเตรเลีย เมื่อส าเร็จการศึกษากลับมาสามารถน าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการท างาน
และแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศได้หลายโครงการ จากตัวอย่างนี้ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการจัดการเรียนการ
สอนที่เป็นปัจจัยส าคัญของความส าเร็จในการผลิตบัณฑิต นั่นคือหลักสูตรต้องตรงกับความเป็นจริงในการท างานของ
นักศึกษาในอนาคต และจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง คือได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงในสถานการณ์ปัญหาที่สอดคล้อง
กับสภาพจริงในการท างาน บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจึงจะมีคุณภาพและประสบความส าเร็จในการท างาน 
 ในการบรรยายได้กล่าวถึงพัฒนาการของระบบสังคมที่เปลี่ยนแปลงจากสังคมอุตสาหกรรมสู่สังคมดิจิตอล โดย
น าเสนอให้เห็นว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมของไทยเริ่มชัดเจน  เนื่องจากในปี 1979ประเทศไทยประสบกับวิกฤติทาง
เศรษฐกิจที่เก่ียวเนื่องจากปัญหาน้ ามัน ส่งผลให้ในปี 1980 มีการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมในโครงการ Eastern Seaboard 
ที่เร่งการส่งเสริมให้มีการลงทุนจากต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น และจีน จนในปี 2000 สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของ
ไทยก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง มีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยอาศัยการวิจัยและพัฒนา (R&D) และมีการพัฒนาฝีมือ
แรงงานให้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการผลิต 
 การพัฒนาของเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง  ในปี 2004 มีการใช้ iPhone อย่างกว้างขวาง มีการ
เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ากับระบบ Big Data มีการพัฒนาระบบ sensor ที่เชื่อมต่อกับระบบ Cloud technology  
เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง และในปี 2017 มีการพัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถ
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โต้ตอบกับมนุษย์ได้ โดยพัฒนาเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) ที่สามารถพัฒนาหุ่นยนต์ให้เหมือนมีความคิดที่
ใกล้เคียงกับมนุษย์ (Humanoid) มีการจัดแสดงการ debate ระหว่างหุ่นยนต์ Sophia กับ Han เพ่ือให้สังคมได้เห็นถึง
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้จริง เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่า เครื่องจักรกลสามารถ
เสริมพลังงาน เสริมความคิด และเสริมประสาทสัมผัสของมนุษย์ได้ จนปัจจุบันสังคมพัฒนาเข้าสู่สังคมดิจิตอล (Digital 
society) และเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital economy) อย่างแท้จริง เป็นยุคของ Cyberization ที่น า Networking 
technology มาประยุกต์ใช้ในระบบธุรกิจ ระบบอุตสาหกรรมและระบบบริการอย่างกว้างขวาง (สาระส าคัญศึกษาได้ใน
ภาคผนวก 1) ในตอนท้ายผู้บรรยายได้เสนอประเด็นส าคัญที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นควรพิจารณาในการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนให้ทันกับยุค i-GEN ได้แก่  

 มหาวิทยาลัยจะสร้างความพร้อมของนักศึกษาให้ทันกับยุค i-GEN อย่างไร 

 อาจารย์ผู้สอนมีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาบัณฑิตส าหรับยุค i i-GEN เพียงใด 

 การเรียนการสอนจะหลอมรวมสังคมภายนอกและเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาสาระในสาขาวิชาในลักษณะ 
Blended learning อย่างไร 

 หลักสูตรที่เป็นอยู่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ พร้อมที่จะพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือไม่ หลักสูตร
ใหม่ควรมีลักษณะอย่างไร และจะพัฒนาอย่างไร 

 การใช้ประโยชน์จากบุคลกรสายผู้สอนที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับต่าง ๆ ในลักษณะ Hierarchy เพ่ือ
การพัฒนานี้อย่างไร บทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมของ ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในการพัฒนาการผลิตบัณฑิตควรเป็นอย่างไร เพ่ือให้การขับเคลื่อนประสบความส าเร็จ 

 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยควรเป็นอย่างไร เพ่ือให้
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาและประชาชน  
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2.  หัวข้อ    Disruptive Technologies and Their Impacts 
 วิทยำกรโดย  ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
          วัน/เดือน/ปี  วันเสำร์ที่ 23 ธันวำคม 2560 
  เวลำ   09.45-10.45 น.  
 การบรรยายเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในความส าคัญของ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว (Disruptive technology) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการระดมสมองเพ่ือ
เสนอแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการผลิตบัณฑิตส าหรับยุค i-GEN วิทยากรได้บรรยายเนื้อหาสาระส าคัญใน 5 หัวข้อ
หลักดังนี้ 

1. Disruptive Technology คืออะไร 
2. ท าไมโลกเราจึงมาถึงจุดนี้ 
3. การด ารงชีวิต การท างาน การเรียนรู้ และการหาความส าราญ 
4. ใครได้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลง 
5. เราจะเตรียมตัวอย่างไร 

(ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาสาระได้ในภาคผนวก 2) 
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3. สรุปผลกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมพลังสมอง  
 “ทิศทำงกำรผลิตบัณฑิตและกำรพัฒนำหลักสูตรในยุค I-Generation”  
 จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมพลังสมองของทั้งสามกลุ่มสาขาวิชา คือ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สรุปผลในภาพรวมได้ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
1. สภำพปัจจุบันและปัญหำกำรจัดกำรศึกษำในระดับหลักสูตร 

1.1 มีการจัดการศึกษาบางหลักสูตรที่ซ้ าซ้อนกัน ท าให้เกิดการแข่งขันกันเอง 
1.2 มีบางหลักสูตรที่มีจ านวนนักศึกษาน้อยโดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา ท าให้ผลการจัดการศึกษาไม่คุ้มทุน 
1.3 มีบางสาขาวิชาที่จ านวนนักศึกษาลดลง 
1.4 การจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรแบบสองปริญญา (Dual degree) ยังมีน้อย 

  1.5 การบริหารจัดการในการจัดการศึกษามีปัญหาค่อนข้างมาก เนื่องจากกฎ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องทั้ง
ของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไม่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา ทั้งการพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนที่ต้องอยู่ภายใต้กรอบและข้อจ ากัดท าให้ขาดความยืดหยุ่น และไม่สามารถผลิตบัณฑิตให้สนองความ
ต้องการของตลาดงานและผู้ใช้บัณฑิต 
2. ควำมเป็นไปได้ของกำรบริหำรกิจกำรมหำวิทยำลัยด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนส ำหรับ

ยุค I-GEN (Generation I) 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมสมองของแต่ละกลุ่มสาขาวิชาใช้สภาพปัญหาการบริหารจัดการหลักสูตรใน
ปัจจุบันที่สรุปไว้เป็นกรอบในการวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางที่เป็นไปได้ในการบริหารกิจการมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนส าหรับยุค I-GEN ผลการประชุมสรุปในภาพรวมเพ่ือน าไปสู่การสังเคราะห์ข้อเสนอ
เชิงนโยบาย ดังนี้ 

 2.1 กำรก ำหนดสมรรถนะและสำระควำมรู้ส ำหรับบัณฑิตยุค I-GEN 
 2.1.1 กำรก ำหนดสมรรถนะหลักของบัณฑิตมหำวิทยำลัยขอนแก่นยุค I-GEN 

การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนควรมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักบัณฑิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่นในยุค i-GEN ดังนั้นจึงควรมีการก าหนดสมรรถนะหลัก ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นในยุค    

i-GEN (KKU i-GEN Core competency) ว่ามีอะไรบ้าง เช่น Thinking skills, Information technology skills,  

Communication skills, Language using skills and Problem solving skills เป็นต้น สมรรถนะหลักที่ก าหนดขึ้นนี้

จะเป็นกรอบให้ทุกหลักสูตรก าหนดรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้ผ่านทุกสมรรถนะซึ่ง

สามารถปรับรายวิชาใหม่ในส่วนของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลักยุค I-GEN 
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  2.1.2 กำรส ำรวจศำสตร์ในอนำคตที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพ 

  ทุกสาขาวิชาควรส ารวจศาสตร์ในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของตนเอง เช่น ทางด้านวิทยาศาสตร์

สุขภาพ อาจต้องพิจารณาศาสตร์ที่จ าเป็นในการพัฒนาผู้เรียนในยุค I-GEN ว่ามีอะไรบ้างจึงจะท างานได้ทันกับการ

เปลี่ยนแปลงของ disruptive technology  ได้แก่ สาระความรู้เกี่ยวกับ Genomic/proteomic, Big data, 

computational designing, Precision medicine และ Biomaterials biotechnology ในทุกสาขาวิชาควรก าหนด

กรอบเนื้อหาสาระที่ส าคัญส าหรับการเรียนรู้และการท างานในยุค  I-GEN จริงๆ ว่ามีอะไรบ้าง เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ

พิจารณาการก าหนดเนื้อหาสาระของรายวิชาใหม่ให้เหมาะสม และควรพิจารณาว่าเนื้อหาสาระเดิมอะไรบ้างที่ไม่จ าเป็นที่

ไม่ควรน ามาจัดการเรียนการสอน (Unlearn) เพ่ือให้การก าหนดรายวิชาเรียนและจ านวนหน่วยกิตให้สอดคล้องกับ

โครงสร้างหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา 

 2.1.3 กำรก ำหนดสมรรถนะทักษะวิชำชีพของบัณฑิตยุค I-GEN 

 การท างานในแต่ละวิชาชีพในยุค  I-GEN จ าเป็นต้องใช้ทักษะวิชาชีพ (Professional skills) ที่แตกต่าง

ไปจากเดิม ดังนั้นแต่ละสาขาวิชาจึงควรศึกษาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดทักษะวิชาชีพให้สอดคล้องกับการท างานที่ตลาดงาน

และผู้ใช้บัณฑิตต้องการ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดรายวิชาปฏิบัติวิชาชีพ/ทักษะวิชาชีพและจ านวนหน่วยกิตใน

โครงสร้างหลักสูตร ให้สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา เพ่ือเป้าหมายการผลิต

บัณฑิตที่มีความพร้อมในการท างานในยุค I-GEN 

โดยสรุปในระดับมหาวิทยาลัยควรก าหนดเป็นนโยบายเพื่อให้มีการศึกษาเพ่ือก าหนดสมรรถนะหลักของ

บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นยุค I-GEN ในส่วนของสาระความรู้ทางทฤษฎีและทักษะวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชาในระดับ

สาขาวิชาและระดับคณะควรมีการศึกษาวิเคราะห์และก าหนดให้เหมาะสมกับคุณลักษณะบัณฑิตในยุค I-GEN ของแต่ละ

สาขาวิชาชีพ เพื่อน าผลการก าหนดสมรรถนะหลัก สาระความรู้และสมรรถนะวิชาชีพมาเป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตร

ของแต่ละสาวิชา ซึ่งการท ารายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) อาจต้องปรับปรุงรูปแบบให้เป็นเพียงแนวทางการจัด

การศึกษาของแต่ละสาขาวิชา จึงควรร่วมกันก าหนดกรอบหรือรูปแบบการจัดท า มคอ. 2 ใหม่ให้สอดคล้องกับสมรรถนะ 

สาระความรู้และทักษะวิชาชีพส าหรับยุค I-GEN 

2.2 กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรของมหำวิทยำลัยขอนแก่นในยุค I-GEN 
ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชาควรมีการพัฒนาหลักสูตร

ร่วมกับภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และให้ทั้ง  3 ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือให้การผลิตบัณฑิตพร้อมท างาน (Ready to work) และเป็นไปตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในสภาพปัจจุบันและอนาคต ดังนั้นการบริหารจัดการในระดับสาขาวิชา ระดับคณะและ
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ระดับมหาวิทยาลัยควรมีการปรับโครงสร้างการบริหารวิชาการ (New structure-New function) ปรับปรุงระเบียบและ
ประกาศที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (Learning environment) ทั้งระดับสาขาวิชา ระดับคณะและ
ระดับมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้และเอ้ือต่อการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบของหลักสูตรยุค    
I-GEN ที่จะก าหนดขึ้น 

2.3 กำรปรับปรุงระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรส ำหรับผลิตบัณฑิตยุค I-GEN 

  2.3.1 ปัจจุบันการจัดการหลักสูตรจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก ากับไว้ในประกาศ

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF) ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  เกณฑ์การพิจารณารับรองหลักสูตรมีหลาย

ประเด็นที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาหลักสูตรให้เอ้ือต่อภาวะการเปลี่ยนแปลง เช่น การก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจ า

หลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษาที่ตรงเฉพาะสาขาวิชาเท่านั้น และการจัดการเรียนการสอนที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ (Learning outcome) ของแต่ละสาขาวิชา  ที่ไม่ค่อยสอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตในยุค I-GEN ส่งผลให้เป็น

อุปสรรคต่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในลักษณะหลักสูตรบูรณาการ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สนองความต้องการของ

ตลาดงานและความสนใจของนักศึกษา  ดังนั้นการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ควรใช้ สมรรถนะหลักของบัณฑิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่นยุค I-GEN ศาสตร์หรือสาระความรู้ทางทฤษฎีของและทักษะวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชาที่ก าหนด

ขึ้นเป็นกรอบการก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning outcome) ของแต่ละหลักสูตร เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิต

ยุค I-GEN ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีคุณภาพ 

  2.3.2 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา บางหลักสูตรมีนักศึกษาน้อย ส่งผลให้การจัดการศึกษาไม่คุ้มค่า   

แต่ยังจ าเป็นต้องเปิดหลักสูตรเหล่านี้เพราะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ ดังนั้นการพิจารณาความคุ้มค่าในเชิง

งบประมาณเพียงด้านเดียวจึงไม่เหมาะสมที่จะเป็นเกณฑ์การพิจารณาการเปิด-ปิดหลักสูตร ควรพิจารณาความคุ้มค่าใน

เชิงการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม (Innovation) ในศาสตร์นั้น ๆ ที่สามารถต่อยอดนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ได้ เป็น

เกณฑ์ในการพิจารณาเปิด-ปิดหลักสูตรด้วย 

  2.3.3 หลักสูตรที่มีความเกี่ยวข้องกันที่จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และเอกต่อเนื่องกันนั้นควร

เปิดโอกาสให้สามารถจัดโปรแกรมการศึกษาแบบก้าวหน้า (Progress program)  เพ่ือน าไปสู่การจัดการศึกษาแบบ

โปรแกรมควบระดับปริญญาตรี-โท และ ปริญญาโท-เอก ที่เป็นโอกาสส าหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีได้พัฒนาความรู้

และทักษะทางวิชาการของแต่ละสาขาวิชาได้อย่างต่อเนื่อง 

2.3.4 การรับนักศึกษาใหม่ในบางหลักสูตรไม่สามารถรับนักศึกษาได้ตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในแผนการ

รับนักศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสนใจในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและความต้องการของตลาดงานในปัจจุบันและอนาคตเพ่ือใช้เป็นกรอบในการพัฒนา
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หลักสูตรให้สนองความต้องการของผู้เรียน ในระดับบัณฑิตศึกษาปัจจัยส าคัญหนึ่งที่ส่งผลให้ไม่สามารถรับนักศึกษาได้ตาม

แผนนั้นเนื่องมาจากอาจารย์ยังขาดคุณสมบัติตามเกณฑ์ของอาจารย์บัณฑิตศึกษา และศักยภาพของอาจารย์บัณฑิตศึกษา

ที่ท าหน้าที่อาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด เนื่องจากนักศึกษาไม่สามารถ

ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด จึงควรหาแนวทางและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

2.4 แนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรบูรณำกำรระหว่ำงศำสตร์ (Integrated curriculum) 

  2.4.1 การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการแบบข้ามศาสตร์ (Cross discipline curriculum) ในปัจจุบันเป็นที่

สนใจของนักศึกษาในยุค I-GEN และตลาดงานหรือผู้ใช้บัณฑิตค่อนข้างมาก เนื่องจากภาวะการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล

นั้นการท างานในแต่ละวิชาชีพในปัจจุบันและอนาคตจ าเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้จากต่างสาขาวิชาที่มีความเกี่ยวข้องและ

เสริมกัน ถ้าบัณฑิตมีโอกาสได้เลือกเรียนข้ามศาสตร์ที่เป็นความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างานก็จะท าให้บัณฑิตที่

ส าเร็จการศึกษาพร้อมท างาน (Ready to work) ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดงานและผู้ใช้บัณฑิต เช่น การเรียนทางด้าน

ภาษาควบคู่กับการเรียนด้านคอมพิวเตอร์ การเรียนด้านรัฐศาสตร์ควบคู่กับการเงินและบัญชี การเรียนด้าน

วิศวกรรมศาสตร์ควบคู่กับการบริหารจัดการ การเรียนด้านศิลปกรรมศาสตร์กับศึกษาศาสตร์ การเรียนด้านวิทยาศาสตร์

สุขภาพควบคู่กับสังคมศาสตร์หรือศิลปกรรมศาสตร์ เป็นต้น  มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังไม่มีกรอบแนวคิดการพัฒนา

หลักสูตรลักษณะนี้อย่างชัดเจน จึงพบว่าหลักสูตรส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรที่เน้น พัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ของแต่ละสาขาวิชา ท าให้ผู้เรียนขาดความรู้และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายและเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการท างาน

หลังส าเร็จการศึกษาได้ทันที ดังนั้นจึงควรมีเวทีหรือคณะท างานเพ่ือก าหนดกรอบของหลักสูตรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(KKU I-GEN Curriculum framework forum) โดยให้คณะศึกษาศาสตร์เป็นเจ้าภาพ และ คณะท างานเพ่ือปฏิรูปการ

จัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนา Thinking skills, Information technology skills, Problem solving skills และ

สมรรถนะบัณฑิตยุค I-GEN ที่มหาวิทยาลัยและแต่ละสาขาวิชาก าหนด เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามความ

ต้องการของตลาดงานและผู้ใช้บัณฑิตในยุค I Generation (KKU I-GEN learning revolution forum) โดยให้วิทยาลัย

ปกครองท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพ 

ความเป็นไปได้ในการก าหนดกรอบหลักสูตรบูรณาการแบบข้ามศาสตร์ (Cross discipline curriculum) อาจท า
ได ้3 ลักษณะคือ 

1. การก าหนดให้มีวิชาเอก (Major) และวิชารอง (Minor) เช่น ปริญญาตรีสาขาวิชาเอกรัฐศาสตร์ 
สาขาวิชารองการเงินและบัญชี 
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2. การจัดท าแผนโปรแกรมการเรียนรายบุคคล (Individual study program: ISP) เพ่ือเป็น กรอบใน
การเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามคณะได้อย่างมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน โดยอาศัยข้อมูลในหมวดที่ 1 ข้อ 8 อาชีพที่
สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา ของแต่ละหลักสูตรเป็นแนวทางในการจ าท า ISP เช่น หลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตร์บัณฑิตก าหนดไว้ว่า 8.1 นักวิชาการสาธารณสุขประจ าหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ 8.2 
นักวิชาการสาธารณสุขประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้านักศึกษามีเป้าหมายของตนเองเพ่ือท างานในหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ควรมีโอกาสเลือกเรียนรายวิชาที่เก่ียวข้องในหลักสูตรอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการท างานในหน่วยงานที่แตกต่างกันโดยท า ISP ของตนเอง โปรแกรมการเรียนของนักศึกษาทุกคนใน
สาขาวิชาเดียวกันจึงไม่จ าเป็นต้องเหมือนกัน ซึ่งระเบียบการลงทะเบียนเรียนต้องปรับปรุงให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียน
ข้ามสาขาวิชา/หลักสูตรได้ และในระดับสาขาวิชาต้องมีกลไกในการก ากับติดตามการจัดท า ISP และการเรียนของ
นักศึกษาตาม ISP ของนักศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

 3. การปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล (Modular curriculum) ดังที่คณะ
เศรษฐศาสตร์ได้เสนอแนวคิดไว้ว่าผลจาก Innovation interrupts สาขาเศรษฐศาสตร์ได้รับผลกระทบมาก จึงมีการ
ปรับปรุงการสอน โดยให้ผู้ประกอบการมาช่วยปรับ เรียงล าดับวิชาการเรียนใหม่ โดยเรียนแบบ module ที่เน้นพัฒนา
ความรู้และทักษะในลักษณะบูรณาการรายวิชาต่าง ๆ ตามสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา (Competency based learning 
module) ที่มีทั้งหลักสูตรสองภาษาและหลักสูตรนานาชาติ การจัดการเรียนการสอนในวันจันทร์-พุธ จะให้นักศึกษา
เรียนวิชาการหรือทฤษฎีจากสื่อต่างๆ ทั้งจากระบบ Online สิ่งพิมพ์ และการฝึกทักษะจากสถานประกอบการ เนื่องจาก
ในปัจจุบันผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในระบบออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว และมาเข้าชั้นเรียน (Classroom 
activities) เพ่ือท ากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับอาจารย์ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เพ่ือพัฒนาทักษะที่ต้องอาศัยการท า
กิจกรรมร่วมกัน (Face to face learning) 

จากแนวทางดังกล่าวการจัดท าหลักสูตรควรปรับให้มีความยืดหยุ่น ไม่ควรก าหนดกรอบที่เหมือนกันในทุก
สาขาวิชาแต่ควรเป็นไปตามกรอบสมรรถนะหลักของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ก าหนดร่วมกัน  

 

2.5 กำรพัฒนำทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับนักศึกษำในยุค I-GEN 
  2.5.1 กำรพัฒนำทักษะทำงภำษำ  

การเรียนรู้และการท างานในยุค I-GEN จ าเป็นต้องอาศัยทักษะทางภาษาทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ 

และภาษาในกลุ่มประเทศ ASEAN ดังนั้นการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในทุกสาขาวิชาชีพจึงควรเน้นการ

พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาที่เกี่ยวข้องในระดับที่ใช้ในการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้และการ

ท างานได้จริง กรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของแต่

ละสาขาวิชาจึงควรก าหนดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางภาษาให้เหมาะสมและเพียงพอ นอกจากนี้ระบบ

การประเมินทักษะภาษาอังกฤษ KEPT Exit ที่เป็น Paper test ก าหนดการสอบเดือนละครั้ง ๆ ละ 100 ที่นั่ง ควรจัด
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เปิดสอบให้สอดคล้องและเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเพ่ือแก้ปัญหานี้ผู้ที่

เกี่ยวข้องควรปรับปรุงเป็นการสอบแบบออนไลน์ Online KEPT Exit ต่อไป 

2.5.2 กำรพัฒนำสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชำชีพของบัณฑิตในยุค I-GEN 

ควรเร่งรัดการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนา Thinking skills, 

Information technology skills, and Problem solving skills และสมรรถนะอ่ืนๆตามกรอบสมรรถนะบัณฑิตยุค     

I-GEN เพ่ิมเติมจากการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระและทักษะวิชาชีพ (Professional skills) 
 

2.6 กำรพัฒนำหลักสูตรอบรมส ำหรับพัฒนำบุคลำกร 

การเตรียมบุคลากรให้ท างานในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เมื่อท างานผ่านไประยะเวลาหนึ่งย่อมต้องมีการพัฒนา

ความรู้และทักษะที่พร้อมรับการท างานที่เปลี่ยนแปลงไปตามผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี 

(Disruptive technology) ซึ่งเป็นการเพ่ิมเติมความรู้และทักษะในลักษณะ Relearn หรือ Retrain ดังนั้นแต่ละ

สาขาวิชาควรมีการวิเคราะห์ความรู้และทักษะที่ผู้ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพต้องได้รับการพัฒนาอยู่เป็นระยะ ๆ 

ตลอดเวลา ซึ่งอาจจะต้องมีการพัฒนาความรู้และทักษะข้ามศาสตร์ (Cross discipline)  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพัฒนา

หลักสูตรอบรมระยะสั้นที่สนองความต้องการในการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในยุค I-GEN การด าเนินการดังกล่าวจึง

ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาต่าง ๆ ในการพัฒนาหลักสูตรและการบริหารจัดการหลักสูตรอบรมร่วมกัน 
 

  2.7 กำรพัฒนำอำจำรย์ให้มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนรู้ในยุค I-GEN 

       อาจารย์ผู้สอนเป็นปัจจัยส าคัญในความส าเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายการผลิตบัณฑิตในยุค I-GEN สู่การ

ปฏิบัติ การพัฒนาหลักสูตรที่ดีเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนนโยบาย การเตรียมความพร้อมอาจารย์ให้มีความ

เข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรเป็นการขับเคลื่อนก้าวที่สอง ก้าวที่

สามของการขับเคลื่อนสู่ความส าเร็จคือการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนว่าสามารถจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา

ผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหรือไม่ การพัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้และ

ประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (learning outcome) ได้อย่างครบถ้วนจึง

เป็นเรื่องส าคัญ ดังนั้นเมื่อแต่ละสาขาวิชาพัฒนาหลักสูตรตามกรอบการพัฒนาบัณฑิตส าหรับยุค I-GEN เสร็จแล้วต้องมี

การศึกษาว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะ

หลักและสมรรถนะวิชาชีพตามหลักสูตร I-GEN มากน้อยเพียงใด มีอะไรที่รู้แล้ว ท าได้แล้ว มีอะไรที่ยังไม่รู้ยังท าไม่ได้ เพ่ือ

น ามาจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ในระดับสาขาวิชา ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยต่อไป สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งคือ

การสร้างความตระหนักและการเห็นความส าคัญในการขับเคลื่อนโยบายนี้ของอาจารย์ จะต้องให้อาจารย์ผู้สอนเข้าใจว่า
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การขับเคลื่อนโยบายการพัฒนาบัณฑิตตามหลักสูตร I-GEN นั้น ณ ปัจจุบันเราอยู่ในต าแหน่งใดหรือเป็นอย่างไร (Where 

are we now?) และเราจะต้องด าเนินการให้ไปสู่ ณ ต าแหน่งใดหรือเป็นอย่างไร (Where are we going?) การท า

แผนพัฒนาอาจารย์รายบุคคล (Individual development plan: IDP) และจัดกิจกรรมการพัฒนาอาจารย์ในระดับ

สาขาวิชา ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายการผลิตบัณฑิตส าหรับ

ยุค I-GEN ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 2.8 กำรสนับสนุนและก ำกับกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรผลิตบัณฑิตส ำหรับยุค I-GEN 
       การขับเคลื่อนนโยบายการผลิตบัณฑิตส าหรับยุค I-GEN ให้ประสบความส าเร็จนั้นต้องมีระบบและกลไกใน
การสนับสนุนและก ากับติดตามการด าเนินการ  สภาวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นน่าจะเป็นองค์กรหลักที่มีบทบาท
หน้าที่และรับผิดชอบในการวางระบบและกลไกนี้ เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการก าหนดเป้าหมายและพัฒนา
คุณภาพการผลิตบัณฑิตโดยตรง ดังนั้นคณะกรรมการสภาวิชาการจ าเป็นต้องสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและแผนการ
ด าเนินงานตามนโยบายการผลิตบัณฑิตส าหรับยุค I-GEN ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด และน าไปสู่การพัฒนาระบบและ
กลไกการสนับสนุนและก ากับติดตามผลการผลิตบัณฑิตยุค I-GEN ของมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม 
สรุปข้อเสนอเชิงนโยบำย 

 จากรายงานสรุปผลการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยครั้งนี้  สามารถสรุปข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาการผลิตบัณฑิตส าหรับยุค I-GEN ของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นควรก าหนดเป็นนโยบายในการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัย 

ดังต่อไปนี้ 

8. การก าหนดสมรรถนะหลักของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นยุค I-GEN สมรรถนะเฉพาะสาขาวิชาและสาระ

ความรู้ของแต่ละสาขาวิชาเพ่ือใช้เป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตร 

9. การบริหารจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในยุค  I-GEN ที่ให้ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและ

ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตแต่ละสาขาวิชาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ของแต่ละสาขา 

10. การปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารจัดการหลักสูตรส าหรับผลิตบัณฑิตยุค I-GEN 

11. การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการระหว่างศาสตร์ (Integrated curriculum) 

12. การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับนักศึกษาในยุค I-GEN 

13. การพัฒนาหลักสูตรอบรมส าหรับพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการท างานที่เปลี่ยนแปลงไปจากผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี (Disruptive technology) 

14. การพัฒนาอาจารย์ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ในยุค I-GEN 
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15. การสนับสนุนและก ากับการขับเคลื่อนนโยบายการผลิตบัณฑิตส าหรับยุค I-GEN 
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ส่วนที่ 4 

สรุปประเด็นเนื้อหำสำระ 
จำกกำรประชุมกลุ่มย่อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P a g e  | 37 

 

โครงการการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแก่น  
 “Education for The I-Generation” 

ระหว่างวันที ่22-24 ธันวาคม 2560 ณ อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

1.  กลุ่มที่ 1 กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
 

ล ำดับ รำยช่ือ ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

1 ศ.วิชัย  บุญแสง กรรมการสภาฯ ประธานกลุ่ม 

2 ศ.ศาสตรี เสาวคนธ์ กรรมการสภาฯ   

3 นายปราโมทย์  วิทยาสุข กรรมการสภาฯ   

4 นายสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการสภาฯ   

5 รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์   

6 ศ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น คณะแพทยศาสตร์   

7 รศ.เกรียงไกร  กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปและวัฒนธรรมฯ   

8 รศ.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์   

9 ศ.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   

10 ผศ.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์   

11 รศ.พัชรี เจียรนัยกูร คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์   

12 รศ.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช  ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาฯ   

13 รศ.นวรัตน์ วราอัศวปิติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ   

14 รศ.ไพบูลย์  ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์   

15 ผศ.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์   

16 ผศ.เกียรติ แสงอรุณ รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย   

17 รศ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เลขานุการกลุ่ม 
                   

1. ปัญหำที่เกิดขึ้นในกลุ่มสำขำ วิทยำศำสตร์สุขภำพ จ ำแนกได้ดังนี้ 
 1.1 หลักสูตรซ้ าซ้อน แข่งขันกันเอง 
 1.2 ไม่คุ้มทุน 
 1.3 นักศึกษาลดลง 
 1.4 หลักสตรนานาชาติ/Dual degree น้อย 
 1.5 ยากต่อการบริหารจัดการ 
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2. ท ำอย่ำงไรจึงจะจัดหลักสูตรที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีประสิทธิภำพมำกขั้น 
 2.1 ความคุ้มทุนด้านการเงิน/นวัตกรรมของหลักสูตร 
  -  Evidence-based 
  - Time frame 
 2.2 Market-oriented /Future-oriented 
 2.3 Personal courses เลือกเรียนเองตามแต่ว่าจบแล้วจะไปอยู่ที่ไหน 
 2.4 New structure /new function ปรับกฏระเบียบรองรับ 
 2.5 Frontier technology หลักสูตรที่มีความแตกต่าง 
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2. กลุ่มที่ 2 กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

 ล ำดับ รำยช่ือ ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

1 นายคุรุจิต  นาครทรรพ กรรมการสภาฯ ประธานกลุ่ม 

2 นายอ านาจ  พรหมสูตร กรรมการสภาฯ   

3 ศ.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ กรรมการสภาฯ   

4 นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล กรรมการสภาฯ   

5 นายเฉลิมชัย  วงษ์นาคเพ็ชร์ กรรมการสภาฯ   

6 รศ.สมหมาย ปรีเปรม รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน   

7 รศ.รัชพล  สันติวรากร คณะวิศวกรรมศาสตร์   

8 รศ.เพียรศักดิ์  ภักด ี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ   
9 ผศ.พนมชัย  วีระยุทธศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน   

10 ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี   

11 รศ.มนต์ชัย  ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์   

12 รศ.พรเทพ  ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี   

13 ผศ.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์   

14 ผศ.อาวุธ ยิ้มแต ้ รองคณบดีวิทยาลัยฯ   

15 รศ.ชูพงษ์ ทองค าสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   
16 ผศ.รักษ์พงษ์  เพชรค า ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ   

17 ผศ.นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   

18 ผศ.นงราม เหมือนฤทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ เลขานุการกลุ่ม 
 

1. มหำวิทยำลัยขอนแก่นมีแนวทำงในกำรผลิตบัณฑิตให้ตรงตำมควำมต้องกำรหรือมีคุณภำพ 
- Digital University มีความส าคัญมาก 
- สิ่งที่ต้องขับเคลื่อนคือ นักศึกษานั้นคือหลักสูตร 
- Innovation              การน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
- วิธีการสอน ควรมีการบูรณาการและเครื่องมือที่ทันสมัย  ตรงกับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม  ความเน้นให้

เกิดปฏิบัติมากข้ึน   
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- สิ่งที่ส าคัญอีกเรื่องคือทักษะทางภาษาและด้านคณิตศาสตร์ 
- ก าหนดความเป็นเลิศว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเก่งอะไร เพ่ือให้งบประมาณลงไป 
- สิ่งที่เราต้องให้เพ่ิมเติมนักศึกษาเพ่ิมศักยภาพเพ่ือให้มีมากกว่าในความรู้พ้ืนฐาน 
- การท าให้เด็กมีความคิดในการเรียนรู้ตลอดชีพ เป็นสิ่งที่ต้องกระตุ้นให้นักศึกษามี 
2. คุณลักษณะของนักศึกษำมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
- จุดเด่นคือมีความอดทน ยอมรับในการเรียนรู้แต่จุดอ่อนคือขาดทักษะทางภาษาและทักษะในการออกแบบ การ

น าเสนอ 
3. ในส่วนของกำรจัดกำรของคณะ 
- การบริหารจัดการหลักสูตร 
- การพัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 
- ปรับสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับการเรียนรู้นักศึกษา 
- เกี่ยวกับอาจารย์ ,Learning system, ecosystem 
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3. กลุ่มที่ 3 กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

ล ำดับ รำยช่ือ ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

1 นายสุรพล  เพชรวรา กรรมการสภาฯ ประธานกลุ่ม 

2 ดร.เตช  บุนนาค อุปนายกสภา   

3 นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการสภาฯ   

4 นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล กรรมการสภาฯ   

5 รศ.กุลธิดา  ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยาสตร์และสังคมศาสตร์   

6 นายบุญญฤทธ์ สมบัติหลาย ส านักบริการวิชาการ   

7 รศ.ล าปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์   

8 รศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์   

9 ผศ.วนิดา แสงสารพันธ์ แทนคณบดีคณะนิติศาสตร์   

10 รศ.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวส ุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น   

11 รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี   

12 รศ.นิยม วงศ์พงษ์ค า คณบดีศิลปกรรมศาสตร์   

13 ศ.ละออศรี เสนาเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ   

14 ผศ.กริช แรงสูงเนิน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ   

15 รศ.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ คณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ   

16 ผศ.ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์   

17 นายเสกสิทธิ์ สังคีรี รองประธานสภาพนักงาน   

18 นางเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เลขานุการกลุ่ม 
 
ข้อ1 กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรรองรับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน สอดคล้องกับควำมต้องกำรของนักศึกษำ กำรรวม

หลักสูตร 

หลักสูตรปัจจุบัน 

 1. การจัดการหลักสูตร จะมีมาตรฐานที่ก ากับไว้ TQF/TQF การจัดการเรียนการสอน จะก าหนดคุณสมบัติ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ต้องจบเฉพาะสาขา จะท าให้การปรับ บูรณาการ หลักสูตรยาก  
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 2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีนักศึกษาน้อย ไม่คุ้มค่า แต่จ าเป็นต้องเปิด เพราะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ใน
ศาสตร์ 
 3. หลักสูตรที่มีความเกี่ยวข้องกัน สอนระดับปริญญาตรี โท เอก ต่อเนื่อง เป็นการศึกษาแบบก้าวหน้า มีความ
เกี่ยวข้อง ต่อเนื่อง 

4. การทบทวนหลักสูตร จะพิจารณาจากจ านวนนักศึกษา 
5. รับนักศึกษาไม่ได้ตามแผนเพราะอาจารย์ไม่พร้อม 

กำรสร้ำงหลักสูตรระหว่ำงศำสตร์ 
 1. หลักสูตรที่ข้ามศาสตร์ เช่น ปริญญาตรีสาขาวิชาเอกmajor รัฐศาสตร์ สาขาวิชารองminor ด้านการเงิน บัญชี  

2. พัฒนาทักษะที่จ าเป็น เช่น ภาษา และก าหนดเป็นกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม  

3. การบริหารหลักสูตร จะสอดคล้องกับสาขาท่ีเชี่ยวชาญ ของแต่ละคณะ หลักสูตรจะพัฒนาตามองค์ความรู้ 
4. การพัฒนาหลักสูตร คนละdisc print จะ interestedอย่างไร เช่น ภาษา คอมพิวเตอร์ ยังไม่ได้ท าอย่าง

จริงจัง 
5. การจัดท าหลักสูตรที่ตลาดต้องการ ยังไม่มีเวทีในการร่วมมือกัน เช่น  digital economy ยังไม่เห็นหลักสูตร

ข้ามศาสตร์ ข้ามคณะ ไม่มีระบบที่จะเอ้ือการเปิดหลักสูตรที่เป็นความร่วมมือกัน การลงทะเบียนเรียนข้ามคณะ ยังไม่
เอ้ือให้นศ .ลงทะเบียนได้ต้องมีเวทีให้มีการพูดคุย ปรึกษา แก้ไข เพ่ือให้นศ.ลงทะเบียนเรียนได้  

6. การจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น ต้องท าร่วมกันทุกคณะ 
7. การเรียนข้ามคณะ Minor/major 
8. การรวมหลักสูตร ระหว่างคณะ สาขาวิชา ต้องมีเงื่อนไข เช่น ถ้ารับไม่ได้ตามแผน ต้องยุบรวม 

กำรสร้ำงทักษะนักศึกษำ   
 1. บัณฑิตยังต้องเรียนรู้เพ่ิมเติม เมื่อได้งานแล้ว 3-6 เดือน  
 2. การหาความรู้จากสื่อต่างๆ รวดเร็ว แต่มหาวิทยาลัยต้องสอน การคิด think  
 3. การสร้างทักษะเฉพาะ โดยเฉพาะวิชาชีพ ทักษะการคิด  
 4. ทักษะการใช้ภาษาไทย  
 5. ผลจาก Innovation interrupts สาขาเศรษฐศาสตร์มีผลกระทบมาก จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยให้
ผู้ประกอบการมาช่วยปรับ เรียงล าดับวิชาการเรียนใหม่ โดยเรียนแบบ module เป็นหลักสูตรสองภาษา และนานาชาติ 
การเรียนวิชาการจากสื่อต่างๆ จันทร์-พุธ และมาเรียนจากอาจารย์เฉพาะวันศุกร์  
 6. สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ยังต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ดนตรี วาดรูป แต่บัณฑิตยังมีความ

ต้องการท าอาชีพอ่ืน เช่น ครู ต้องบูรณาการกับวิชาชีพครู บัณฑิตทุกสาขาต้องการสุนทรียะ ถ้ารับนศ  .ไปเรียน จะท าให้

เป็นคนสมบูรณ์แบบ  

 7. ให้นักศึกษาทดสอบทักษะภาษาอังกฤษโดยการใช้  ้software 
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ข้อ 2 กำรปรับพัฒนำ หลักสูตรเพื่อพัฒนำบัณฑิต ให้รองรับ Gen I 

 1. การเลือกวิชารอง minor ข้ามคณะ สาขาวิชาได้  

2. หลักสูตรร่วมกัน ต้องคิดภาระงานข้ามคณะ  

3. หลักสูตรข้ามหลักสูตร ต้องรวมอาจารย์ที่มีคุณลักษณะ skill แล้วshare อาจารย์ข้ามหลักสูตร  

4. บัณฑิตต้องมีคุณสมบัติเหมาะสม ได้ท างานที่เหมาะสม  

5. การปรับตัวของประเทศพัฒนา จะพัฒนาวิธีการ methodology ไม่ได้พูดถึงสาระที่ส าคัญ คือ เครื่องมือ การ

เรียนการสอน ต้องเปลี่ยน ปรับเป็น แนวทางการจัดการเรียนการสอน  

6. ในแต่ละหลักสูตร ไม่ได้ต้องการทักษะ ที่เหมือนกัน แต่ควรมาจัดการโครงสร้างหลักสูตรภายใน  
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก  ก 
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ภำพกิจกรรมต่ำงๆ 
ใน 

โครงกำรกำรประชุมร่วมระหว่ำงสภำมหำวิทยำลัยขอนแก่น และ 
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 “Education for The I-Generation” 
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ภำพกิจกรรมกำรอบรม 

 โครงการประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร และการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น “Education for The I-Generation” 

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 

              
   
 

   
  

                                  
ภำพที่ 1 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑไ์ทด า บ้านนาป่าหนาด จ.เลย         
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โครงการประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร และการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  “Education for The I-Generation” 
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ภำพที ่ 2  ลงทะเบียน 
 

  
 

 

ภำพที่  3  พิธีเปิดโครงการ โดย  ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี  นายกสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น  
กล่าวต้อนรับโดย ผศ.ดร.เด่นพงษ ์สุดภักด ี
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ภำพที่  4  การบรรยายเรื่อง “From Industrialization to Cyberization 
โดย ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี  นายกสภามหาวิทยาลัย 

 
 

 

  

ภำพที่ 5  การบรรยายเรื่อง “Impact of Disruptive Technology 
โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
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ภำพกิจกรรมกำรอบรม 

โครงการการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
“Education for The I-Generation” 

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  

       

    

ภำพที่ 6  ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมพลังสมองถึงสภาพปัจจุบัน ปัญหา ทิศทางแนวโน้ม และความเป็นไปได้ของ

การพัฒนางานด้านต่างๆ 
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ภำพกิจกรรมกำรอบรม 
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ภำพที่ 7 สรุป/สะท้อนผล ในแตล่ะกลุ่ม 
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ภำพกิจกรรมกำรอบรม 
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ภำพที ่8 ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลต าบลนาอ้อ 
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ภำพที ่9  ภาพกิจกรรมอื่นๆ ในโครงการ 
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ภำพที ่10  ภาพกิจกรรมอื่นๆ ในโครงการ 
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ภำพที ่11  ภาพกิจกรรมอื่นๆ ในโครงการ 
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ภำคผนวก ข 

คณะผู้จัดท ำ 
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