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ความเป็นมา 

               มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่ และเน้นทักษะที่จำเป็น
สำหรับอนาคต  รวมทั้งสร้างหลักสูตรใหม่สำหรับประชาชนทุกอายุที่ตรงกับความต้องการและเน้นการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (Life Long Learning)มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้  การอบรม การ
บรรยาย เช่น สำนักหอสมุด สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีการการจัดอบรมเพิ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตแก่ผู้เรียนทุกช่วงวัยและทุกสาขาอาชีพ มุ่งเน้น
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) การสร้างคุณค่าร่วมกัน (CSV) อันนำไปสู่การเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Creative Economy) ให้กับชุมชนและสังคม 
              มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยความร่วมมือ
จากทุกคณะและศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ สถาบันพัฒนาวิชาชีพครูอาเซียน  สถาบันวิจัยเพื่อสังคม  เช่น โครงการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาโดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ STEM เพื่อให้
ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถ และทักษะที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ STEM อีกทั้งยังทำ
ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม สามารถสร้าง
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของชุมชนได้  นอกจากนี้ยังมีการอบรมด้านการเกษตรให้กับ
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน  การอบรมบุคลากรทางการศึกษา เช่น โครงการ SEA-Teacher   การพัฒนา
วิชาชีพครูและผู้นำโรงเรียน การพัฒนาครูที่เป็นนวัตกรรมด้วยนวัตกรรมของญี่ปุ่น โครงการพัฒนาครูและโรงเรียน
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาที่ยั่งยืน การฝึกอบรมครูโรงเรียนเอกชน    
การอบรมครูประถมศึกษา การฝึกอบรมการเรียนรู้ออนไลน์ระหว่างประเทศ: AI เพ่ือการศึกษา เป็นต้น 

นโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความสอดคล้องเป็นอย่างสูงต่อการพัฒนา
ที ่ย ั ่งยืนในเป้าหมายที ่ 4 การศึกษาที ่เท่าเทียม เพื ่อสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที ่ม ีคุณภาพ             
อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยได้บรรจุนโยบายดังกล่าวไว้ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา และมีกลยุทธ์การขับเคลื่อน ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรเดิมสู่กระบวนทัศน์ใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่ (Flipped classroom) 
เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Experiential learning) มีการพัฒนาอาจารย์ให้เข้าใจและมีทักษะการจัด
การศึกษารูปแบบใหม่ มีสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ที่เพียงพอ ปรับเนื้อหาของหลักสูตรให้มีการบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ เน้นทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต (Future skills) โดยเฉพาะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น  
E-commerce, AI, Big data, Data science, IOT เป็นต้น  
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของสังคมและมีหลักสูตรสำหรับประชาชนทุกอายุ โดย
การสร้างหลักสูตรใหม่ที่เป็นความต้องการของสังคม สร้างหลักสูตรสำหรับประชาชนเพื่อรองรับเทคโนโลยีในการ
ทำงานและการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยจัดการเรียนรู้เป็นชุดวิชา (Modular system) มีทั้งที่ต้องการ
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ปริญญา (Degree) และ ไม่ต้องการปริญญา (Non-degree) สามารถเรียนรู ้ในหลายรูปแบบ ทั ้งการเรียนใน
มหาวิทยาลัย การเรียนผ่านสื่อออนไลน์ และสามารถเรียนได้ทุกเวลา (Anywhere) ทุกสถานที่ (Anyplace) และ
ทุกคน (Any person) มีระบบให้ผู้เรียนสามารถสะสมชุดวิชาเพื่อรับปริญญาในภายหลังได้ โดยเน้นการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (life-long learning) 
 กลยุทธ์ที ่ 3 พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะที ่จำเป็นในอนาคต โดยการส่งเสริมให้ทุก  
หลักสูตรกำหนดสมรรถนะที่บัณฑิตจะต้องมีเมื ่อสำเร็จการศึกษา (Competency based curriculum) และ
ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือให้มีความรับผิดชอบและมีจิตบริการสาธารณะ ส่งเสริมระบบการจ้างงานนักศึกษา  
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงเข้ามาศึกษา      
จากทั ้งในและต่างประเทศ การรับนักศึกษาต่างชาติโดยการคัดเลือกตรงจากประเทศเจ้าบ้าน (Active 
recruitment) พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะหลักในการสร้างนวัตกรรม วิสาหกิจ สามารถสร้างองค์  ความรู้
พ้ืนฐาน และองค์ความรู้ที่จะไปต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรม และวิสาหกิจ และผู้ประกอบการ (entrepreneur) ได้ 
ผลักดันด้านงานวิจัยของนักศึกษา รวมถึง 21th Century skills ตลอดจนการผลักดันให้ทุกหลักสูตรมีการเพ่ิม
ศักยภาพ และมาตรฐานหลักสูตรในระดับสูง (Curriculum division) ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษามี
ความรับผิดชอบในการทำงาน และรับผิดชอบต่อสังคม 
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Policy and operation 
 

               The Khon Kaen University Curriculum has been developed to promote new learning 
styles and highlight the skills needed for the future, including creating new courses for people of 
all ages that meet their needs and focus on lifetime learning (Life Long Learning). There are various 
learning resource facilities through which people can access knowledge, training and lectures, 
such as the Library, the Office of Information Technology, and the Faculty of Humanities and 
Social Sciences has a lifelong learning education center.  In addition, there are additional training 
programs to promote lifelong education for learners of all ages and from all walks of life, such 
as, Corporate Social Responsibility (CSR), Creation of Shared Value (CSV), which leads to the 
creation of the Creative Economy for the community and society. 
              The university has promoted the quality of education of students in the northeast 
region through cooperation with all faculties and mathematics research centers, the ASEAN 
Institute of Teacher Vocation, Development Social Research Institutes, such as the project to 
promote learning management in elementary schools by using innovations in teaching and 
learning in STEM formats to provide teachers with knowledge, competence, and the correct skills 
related to STEM teaching and learning management. Also, to enable learners to develop analytical 
thinking skills and creative thinking group work skills which can help to create innovations that 
meet the needs of the community. Agricultural training is also provided to educational personnel 
and students. The training of educational personnel such as the SEA-Teacher program for the 
professional development of teachers and school leaders. Developing innovative teachers with 
Japanese Innovations Teachers and Schools Development Project to Upgrade the Quality of 
Education for Sustainable Development, private school teacher training workshops, primary 
school teacher training, International online learning training, AI for education, etc. 
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The graduates who gained a qualification that entitled them 
to teach at primary school level 

 
 
 
 
 
 



6 
 

                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ การสร้างบัณฑิตที่
มีศักยภาพในการออกเป็นไปผู้ทำหน้าที่สอนให้กับโรงเรียนในภูมิต่างๆ ของประเทศ 
                 ปีการศึกษา 2563  มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาประมาณ 7633 คน  จำแนกเป็น 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 6367 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท 900 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก 262 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ป.บัณฑิต ชั้นสูง 154 

                  ในจำนวนนี้ มีบัณฑิตที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอนรวมทั้งให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนระดับประถมใน
ภูมิภาคต่างของประเทศ มากกว่า 2,000 คน  โดยมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนด้านนี้โดยเฉพาะ 
เช่น คณะศึกษาศาสตร์ ที่จัดารเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอก 
ปริญญาตรี มี 10 หลักสูตร 

• หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การสอนภาษาไทย  
• หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การสอนภาษาจีนฯ 
• หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษฯ 
• หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การสอนภาษาญี่ปุ่น 
• หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา 
• หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา 
• หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตรศึกษา 
• หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา 
• หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา 
• หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/KKU-Teaching-Thai-Language-100738618132278/
https://www.facebook.com/KkuEDTCFL
https://www.facebook.com/teaching.japanese.language/
https://www.facebook.com/EDCOMKKU/
https://www.facebook.com/groups/820916695473730/
http://www.crme.kku.ac.th/
https://www.facebook.com/SocialStudiesEDKKU
https://www.facebook.com/art.edu.kku
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ปริญญาโท มี 7 หลักสูตร 
• หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา 
• หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา 
• หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน 
• หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา 
• หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษา 
• หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตรศึกษา 
• หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ปริญญาเอก มี 7 หลักสูตร 
• หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน 
• หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา 
• หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษา 
• หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา 
• หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตรศึกษา 
• หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา 
• หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา จิตวิทยาพหุวัฒนธรรม 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/MeasurementAndEvaluationKKU
https://www.facebook.com/MeasurementAndEvaluationKKU
https://www.facebook.com/M.EDAdminKKU/
https://www.facebook.com/KKUEDTECH
http://www.crme.kku.ac.th/
https://www.facebook.com/groups/820916695473730/
https://www.facebook.com/C.and.I.Ph.D
https://www.facebook.com/EducationAdministrationKku/
https://www.facebook.com/KKUEDTECH
https://www.facebook.com/MeasurementAndEvaluationKKU
http://www.crme.kku.ac.th/
https://www.facebook.com/groups/820916695473730/
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Lifelong learning  &  Public resources 
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สำนักหอสมุดมหาวิทยาลยัขอนแก่นให้บริการสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา 
บุคลากร บุคคลภายนอก และประชาชน พร้อมด้วยหลักสูตรการอบรมต่างๆมากมาย เช่น  

 
 

 
 

 
  การให้บริการ 
 ข้อมูล  eBook 
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หลักสูตรอบรมของสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หลักสูตรการอบรมของสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน
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Vocational training events 
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โครงการะดมทุนเพื่อพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ และอบทุนการศึกษาให้นักเรียน 
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนามศิษย์เก่าชมรมประสานงานนักศึกษาเพื่อน้องผู้ด้อยโอกาสทาง

การศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดยโสธร โดยมุ่งหวัง
พัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้โรงเรียนที่ยังขาดแคลนปัจจัยพ้ืนฐานสำหรับการจัดการเรียนการสอน จากการระดม
ทุนจากศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้มีจิตกุศล เพ่ือทำกิจกรรม เป็นปีที่ 2 กิจกรรมนี้ได้รับการประสานงาน
จากศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 42 คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นครูโรงเรียนบ้านม่วงไข่ ตำบลกระจาย 
อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ได้แจ้งว่าโรงเรียนขาดแคลนอาคารและห้องเรียนสำหรับการจัดการเรียนการสอน 
เพราะอาคารไม้ที่เป็นอาคารหลักของโรงเรียนที่ใช้มาอย่างยาวนาน เกิดการชำรุดอย่างมาก และได้เคยซ่อมแซมไป
แล้วถึง 3 ครั้ง จนปัจจุบันอยู่ในสภาพที่ไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งโรงเรียนมีขนาดเล็ก มีนักเรียนตั้งแต่
ปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพียง 43 คน มีข้าราชการครูรวมผู้อำนวยการโรงเรียนเพียง 4 คน และมีบุคลากร
จ้างอีก 5 คน จึงทำได้รับงบประมาณจากรัฐไม่มากพอที่จะจัดพื้นที่การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียน
ได้ ดังนั้นศิษย์เก่าชมรมประสานงานนักศึกษาเพื่อน้อยผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปนน.
มข.) จึงได้ปรึกษาหารือร่วมกัน และเปิดรับการระดมทุนทรัพย์ เพ่ือนำไปใช้จัดสร้างห้องเรียนเพ่ือเป็นพ้ืนที่สำหรับ
ให้โรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ และเมื่อวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2563 คณะศิษย์เก่า ปนน.มข. ได้เดินทางไปมอบ
ทุนการศึกษาแก่นักเรียนทั้ง 43 คน ทุนละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 21,500 บาท พร้อมทั้งได้ร่วมประชุมหารือ
ร่วมกับคณะครูและผู ้นำชุมชน ในการร่วมวางแผนการจัดสร้างห้องเรียน โดยศิษย์เก่า ปนน.มข. จะเป็นผู้
ประสานงานและจัดหาทุนทรัพย์ เพ่ือสมทบกับโรงเรียนต่อไป ซึ่งปัจจุบันศิษย์เก่า มข.และผู้มีจิตกุศล ได้ร่วมสมทบ
ทุนทรัพย์มาแล้วจำนวนหนึ่ง และจะได้ระดมทุนทรัพย์เพื่อใช้ในการจัดสร้างห้องเรียนต่อไป ทั้งนี้โรงเรียนบ้านม่วง
ไข่ อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมาก มีนักเรียนเพียง 43 คน แต่ใครจะเชื่อว่าเด็กที่นี่ มีผล
สอบ O-net ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 3 ปีต่อเนื่อง มีรางวัลระดับประเทศหลายผลงาน บ่งบอกคุณภาพของครู
และนักเรียนที่นี่ แม้จะไม่มีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่เลยก็ตาม อาคารผุพังแทบใช้งานไม่ได้แล้ว ผ่านการ
ซ่อมแซมมาถึง 3 ครั้ง โรงเรียนที่แทบไม่มีความพร้อมอะไรเลย จึงรู้สึกสงสารขึ้นมาจับใจ ความเท่าเทียม ความ

ด้อยโอกาสทางการศึกษาในวัยเด็ก ผ่านมากว่า 20 ปี ก็ยังไม่
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หายไป จึงตั้งใจจะหาวิถีทางช่วยเหลือ จากการหารือพูดคุยกับเพ่ือนพ่ีน้องศิษย์เก่า ปนน.มข. จึงได้เห็นว่าจะระดม
ทุนด้วยการมอบทุนการศึกษาให้เด็ก ๆ ก่อน 43 ทุน เรื่องราวถึงเผยแพร่ในกลุ่มศิษย์เก่าชมรม ปนน.มข ได้รับการ
ตอบรับในน้ำใจเป็นอย่างดี วันนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของพลังเล็ก ๆ ที่จะสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษา
ให้กับน้อง ๆ โดยหวังว่าธารน้ำใจและกำลังทรัพย์ที่ทุกท่านมีร่วมจะช่วยกระดับการศึกษาแก่นักเรียนในชุมชนบ้าน
ม่วงไข่ให้ดียิ่งขึ้น ในด้านศิษย์เก่า ปนน. มข. ได้เปิดบัญชีธนาคาร เพ่ือระดมทุนทรัพย์เพ่ือมอบแก่โรงเรียนบ้านม่วง
ไข่ ใช้ดำเนินการจัดสร้างห้องเรียน และกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้
ประสานงานเบื้องต้นกับชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย ขอนแก่น จังหวัดยโสธร ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ เช่น การจัดทำรายละเอียดการจัดสร้างห้องเรียน รูปแบบและการการประมาณการ
ค่าใช้จ่าย เป็นต้น 
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โครงการบริการให้นักศึกษายืมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เรียนออนไลน์ ช่วงวิกฤติโควิด -19 
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบคอมพิวเตอร์แบบ

พกพาสำหรับการเรียน ให้กับนักศึกษาเพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน ภายใต้โครงการให้บริการนักศึกษา
ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา โดยสำนักหอสมุดจัดขึ้น เนื่องจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือ COVID -19 ทำให้มีมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง 
มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อออนไลน์ 
ส่งผลให้ผู้เรียนมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางไอทีอย่างเหมาะสม แต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในช่วง
วิกฤตินี้ ทำให้นักศึกษาจำนวนหนึ่งได้รับผลกระทบ ไม่สามารถจัดซื้อหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับการ
เรียนการสอนในรูปแบบใหม่ เพื ่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครั ้งนี ้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงสนับสนุนหา
คอมพิวเตอร์มาให้บริการนักศึกษาในโครงการ จำนวน 2,297 เครื่อง โดยแบ่งเป็นคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 
2,192 เครื่อง และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมกล้อง Webcam จำนวน 105 เครือ่ง 
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พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาสมรรถนะ 
ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มูลนิธิความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจไทย-แคนาดา และบริษัท เบรนคลาวด์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ บ้านพักเอกอัครราชทูตแคนาดา 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งทั้งสามฝ่ายได้ตกลงร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและเอกชนในฐานะผู้ประกอบการ ในการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการใน
ปัจจุบัน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยและเอกชนที่มีประสบการณ์ร่วมกันฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้สนใจ โดยใช้ online platform และเพ่ือร่วมกันวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และ
การฝึกอบรมภาษาอังกฤษท่ีมีรูปแบบ online learning ซึ่งตามวัตถุประสงค์ท่ีได้กล่าวมานั้น มีความสอดคล้องกับ
ย ุทธศาสตร ์ของมหาว ิทยาล ัยขอนแก่นที ่ม ี เป้ าหมายในการปร ับเปลี ่ยนการจ ัดการศึกษา (Education 
Transformation) เพ่ือส่งเสริมให้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนวิธีจัดการเรียนการสอนตามกระบวน
ทัศน์ใหม่ โดยเน้นการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (Online-Learning Course) และหลักสูตรใหม่ตามความต้องการ
ของสังคมให้เป็นผู้ที่มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในอนาคต 
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คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับเครือข่ายสถาบันผลิตครูจัดอบรมครูคืนถิ่น 
ผนวกเทคโนโลยีเข้าห้องเรียนพัฒนาสู่ยุควิถีใหม่ 

คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย 19 สถาบันผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนบน จัดอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย โครงการผลิคครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ รุ่นที่ 4 รุ่น
บรรจุปี 2562 “The 2nd Workshop of Teacher Induction : Smart Teaching and Learning in The New 
Normal : Blending innovative pedagogy and digital Technology” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 
2563 ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นครูในโครงการฯ จากโรงเรียนในภาค
อีสานตอนบน จำนวน 473 คน ทั้งนี้โครงการผลิคครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกคนดี คนเก่ง 
เข้ามาศึกษาวิชาชีพครูในสถาบันฝ่ายผลิตที่มีคุณภาพ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในภูมิลำเนาของตนเอง และต้องเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิชาชีพในช่วงที่ปฏิบัติงานเป็น
ครูผู้ช่วย หลังจากการบรรจุเข้ารับราชการภายใน 2 ปี ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จะเป็นพื้นที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้ รวมถึงได้รับฟังการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา และเข้าร่วม Workshop การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการจัดการ
เร ียนรู ้ ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพของครูในโครงการฯ ที ่ได ้ร ับการบรรจุเป็นครูผ ู ้ช ่วยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สำหรับการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ใน
ห ัวข ้อ  “Smart Teaching and Learning in The New Normal” และในห ัวข ้อ  “Technology –Enabled 
Active Learning” ซึ่งเป็นการบรรยายเทคโนโลยีด้านการศึกษาในอนาคตที่ครูทุกคนต้องปรับเปลี่ยน รวมถึง
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่มีการนำเอาเทคโนโลยีเข้าผนวกเข้าไปใช้ในชั้นเรียนมากขึ้นเพื่อที่จะ
สร้างและเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนที่จะก้าวเข้าสู่การดำรงชีวิตในศตวรรษใหม่ และการเข้าร่วม Workshop 
ได้แบ่งออกเป็น 4 ช่วง ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์และออกแบบการสอนสำหรับการศึกษาวิถีใหม่ 2) การสร้าง
ชั้นเรียนแบบออนไลน์ 3) การสร้างสื่อวิดิโอเพื่อการเรียนรู้ และการสร้างช่องโทรทัศน์ออนไลน์ 4) การใช้ดิจิทัล
เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งจะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญร่วมในการ Workshop ให้แก่ครูร่วม
ถึงมีการนำเสนอและประเมินแผนการสอนของแต่ละกลุ่ม เพ่ือนำไปต่อยอดใช้ในการเรียนการสอนต่อไป 
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ค่ายการเรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรที ่1 Coding for Kids ระดับประถมศึกษาตอนต้น 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดค่ายการเรียนรู ้นวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรที ่ 1 Coding for Kids ระดับ

ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3) เมื่อวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2563 ณ ตึกเพียรวิจิตร มีวัตถุประสงค์เพื่อตรียมทักษะ
พื้นฐานเด็ก เยาวชน ประชาชน และบุคลากร
ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้
พร้อมต่อการเรียนรู้ พัฒนาสู่การคิดแก้ปัญหา มี
ความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะด้าน Digital 
Innovation สามารถออกแบบและพ ัฒนา
นว ัตกรรมใหม่ของตนเองได้  โดยสอดคล้อง
กับนดยบาย Thailand 4.0 ที่ได้นิยามคนไทยใน
ศตวรรษที่ 21 ว่า“ คือคนไทยที่มีปัญญาเฉียบ
แหลม มีทักษะที่เห็นผล มีสุขภาพที่แข็งแรง และ
มีจิตใจที่งดงาม” คนไทยต้องเปลี่ยนจาก Analog 

Thai เป็น Digital Thai เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตเรียนรู้ ทำงาน และประกอบธุรกิจได้ ทั้งในโลกจริง และโลก
เสมือน เพราะโลกกำลังปรับเปลี่ยนจาก Analog Society เป็น Digital Society เปลี่ยนจากคนไทยที่มีความรู้และ
ทักษะต่ำ เป็นคนไทยที่มีความรู้และทักษะสูง มีความสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้อยู่ ได้ใน Global 
Digital Platform จากภาวการณ์ดังกล่าว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะเป็นผู้นำในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะด้าน Digital Innovation ของเด็ก เยาวชน นักศึกษา  บุคลากรทางการ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจพัฒนาตัวเอง ให้พร้อมต่อการเรียนรู้ พัฒนาสู่การ
คิดแก้ปัญหา และการคิดสร้างสรรค์ มี
ทักษะการคิดและการเขียนโปรแกรม
เบื ้องต้น เพื ่อเตรียมพร้อมเป็น “คน
ไทย 4.0 ที่สมบูรณ์ในศตวรรษท่ี 21 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปั้นงาน ปั้นอาชีพ ปั้นรายได้จากละครเสียง” 
ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสถาบันวาทศิลป์ และโฟกัสแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เพื่อจัด

กิจกรรมอบรมเยาวชน และประชาชน สร้างรายได้จากละครเสียง ตอบโจทย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์  เมื่อวันที่ 5 
ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมคุ้มสีฐาน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม นับเป็นกิจกรรมที่ได้ตอบโจทย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
โครงการฯ ทำให้เกิดการสืบทอดภาษาอีสาน ถ่ายทอดส่งต่อภาษาอีสานศิลปะการแสดงแบบละครเสียง มีใจรัก 
จินตนาการทุ่มเทกับการเรียนรู้ เสียงมีความสำคัญและจำเป็น ในการโน้มน้าว ให้คนติดตาม ไม่ว่าอาชีพไหนการพูด
การสื่อสารเป็นส่วนที่ทำให้เราสำเร็จ จึงอยากถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เยาวชน นอกจากนี้การแสดงละครเสียง
จากผู้เชียวชาญ ทำให้เกิดความรู้สึกว่าได้จินตนาการ ไม่
เห็นการแสดงแต่ได้ยินเสียง เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
อยากเป็นนักพากย์เกม สตรีมเกม อยากจะเอาละคร
เสียงไปเล่านิทานหน้าเสาธง ผ่านเสียงตามสาย ให้
เพื่อนๆ ในโรงเรียนฟัง เช่น นิทานอีสป สอนคุณธรรม
จริยธรรม สำหรับโครงการนี้คาดหวังว่า เราจะได้ความรู้ 
จากผู้ใหญ่ผู ้เชี ่ยวชาญ ไปสร้างงาน สร้างอาชีพ ละคร
เสียงผ่าน ยูทูป พอดแคสต์ พากย์หนัง สตรีมเกมเป็น
อาชีพหลักของคนยุคนี้ สื่อสารผ่านระบบออนไลน์ สร้างรายได้อย่างแน่นอน 
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กิจกรรมพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อการพฒันาท่ียัง่ยนื 

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
สนับสนุนโดยกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคาร
พจน์ สารสิน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดการผสานการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ในด้านการจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ และ
กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ 5 ฐานมีกรแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบไปด้วยฐานต่าง ๆ ดังนี้ 1.ฐาน
อบรมแพทเทิรน์บล็อก 2.ฐานวางแผนการปฏิบัติงานภาคปลายปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนแต่ละโรงเรียน 
(เพิ่มเติม) 3.ฐานผลิตแพทเทิรน์บล็อกสำหรับครู/ผลิตบล็อก (สื่อเสริม) 4.ฐานการใช้กระดานดำ และ 5. ฐาน
แนวทางการทำแผนบูรณาการในหัวข้อเรื่องน้ำหนัก โดยแต่ละกลุ่มจะได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ เพ่ือ
เป็นการสร้างความเข้าใจและช่วยให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรยีน 
(Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ซึ่งเป็นนวัตกรรมหลักของสถาบันฯ โดยผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ได้แก่ ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ ศึกษานิเทศก์ คณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ ผู้อำนวยการ 
ผู้บริหารและคุณครู 
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โครงการเปิดชั้นเรียนระดับชาติ คร้ังที่ 14 ลดช่องว่างนโยบายการศึกษา 
กับการปฏิบัตจิริงในช้ันเรียน มีแสงสว่างปลายอุโมงค์ปฏิรูปการศึกษาไทย 

ดำเนินการดดยสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา สมาคมคณิตศาสตรศึกษา มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด และ กองทุน
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) จัดพิธีการเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 14 (The 14th National Open 
Class) ในรูปแบบออนไลน์ (Full Online) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางออนไลน์ 
ประกอบด้วย ผู ้บริหารและคณาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู ้อำนวยการเขตพื ้นที ่การศึกษา 

ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และ บุคคลที่
สนใจ ร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 1,500 คน ซึ่งการจัด
งานครั ้งนี ้เป็นปีที ่ 14 ของการเปิดชั ้นเรียน หรือที่
เรียกว่า Open Class เพื่อสื่อสารถึงความหมายที่ซ่อน
อยู่มากมายในการเปิดชั้นเรียน ประเด็นหนึ่งที่ต้องการ
สื่อสาร คือการเปิดชั้นเรียนเป็นการย่นระยะเวลา หรือ 
เป็นการปิดช่องว่างระหว่างนโยบายกับการปฏิบัติในชั้น
เรียนได้เป็นอย่างดี เช่น ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ 

และ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายที่ต้องการให้ครูพัฒนาวิชาชีพร่วมกัน ที่เรียกว่า PLC มีการสื่อสาร
ตีความไปหลากหลายรูปแบบ แต่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา ทำงานวิจัยและการ
พัฒนาเรื่องการใช้นวัตกรรมในชั้นเรียนมานาน ฉะนั้นการเปิดชั้นเรียนจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Lesson 
Study และ Open Approach ที่สามารถยกระดับคุณภาพชั้นเรียนได้จริงตลอด 20 ปีที่ผ่านมา และ สามารถทำ
ให้นโยบายเรื่อง PLC ปฏิบัติได้จริงในชั้นเรียน เพราะฉะนั้นการจัดงานในวันนี้จะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตครู 
เห็นภาพการเปิดชั้นเรียนว่าคุณภาพของชั้นเรียนอยู่ที่จุดไหนบ้าง ปีนี้เป็นปีที่ 14 ของ 20 ปีที่ปฏิรูปการศึกษาใน
บ้านเรา ซึ่งเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ หวังเป็น
อย ่างย ิ ่ งว ่ าการเป ิดช ั ้น เร ียน โดยศ ูนย ์ว ิ จั ย
คณิตศาสตร์ศึกษา สถาบันวิจัยพัฒนาวิชาชีพครู
สำหร ับอาเซ ียน รวมทั ้งผ ู ้ท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง สถาบัน
เครือข่ายทั้งหมดในครั้งนี้ จะร่วมทำงานกันอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสนับสนุนทำให้
นโยบายของร ัฐประสบความสำเร ็จตามที ่ เรา
ตั้งเป้าหมายไว้ 
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การประชุมวิชาการนานาชาติ The 44th of The International Group for the 
Psychology of Mathematics Education (PME 44) 

 
การประชุมวิชาการนานาชาติ The 44th of 

The International Group for the Psychology of 
Mathematics Education (PME 44) ใ น ห ั ว ข้ อ 
“ Mathematics Education in the 4th Industrial 
Revolution: Thinking Skills for the Future” จัดขึ้น
ร ะห ว ่ า ง ว ั น ท ี ่  19 – 22 ก ร ก ฎ า ค ม  2564 โ ด ย
มหาว ิทยาล ัยขอนแก่น ร ่วมกับ Technion – Israel 
Institute of Technology ประเทศอิสราเอล ศูนย์วิจัย
คณิตศาสตรศึกษา (Center for Research in Mathematics Education) ศูนย์ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 
(Centre of Excellence in Mathematics) สมาคมคณิตศาสตรศึกษา (Thailand Society of Mathematics 
Education) สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ( Institute for Research and Development in 
Teaching Profession for ASEAN) มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด (Educational Foundation 
for Development of Thinking Skills) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Institute for the 
Promotion of Teaching Science and Technology) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่ วน
กำหนดนโยบายที่สนใจงานทางคณิตศาสตรศึกษาจากทั่วโลก ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แบ่งปันความรู้อันจะ
นำไปสู ่การพัฒนาการศึกษาเพื ่อสังคมที่ดีขึ ้น ในรูปแบบการประชุมเสมือนจริง (Virtual Meeting) ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ ่งกิจกรรมมีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การบรรยายพิเศษจาก Plenary Speaker ซึ ่งเป็น
นักวิชาการชื่อดังจากหลายประเทศ อาทิ Roberto Araya (Chile), David Wagner (Canada), Michal Tabach 
(Israel), Berinderjeet KAUR (Singapore), Hamsa Venkat (South Africa), Keith Jones (UK), Lew Hee- 
Chan (South Korea), Anna Baccaglini-Frank(Italy), Oi-Lam NG (Hong Kong) รวมทั้งการนำเสนอรายงาน
ว ิจ ัย (Research Reports), กล ุ ่มปฏ ิบ ัต ิการ (Working Groups), ส ัมมนา (Seminar) การอภ ิปรายกลุ่ม 
(Colloquium) การนำเสนอระด ับชาต ิ  (National Presentation) การนำเสนองานแบบบรรยาย (Oral 
Communications) และการนำเสนองานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentations) ซึ ่งมีผู ้เข้าร่วมงานประชุม
เสมือนจริงรวมทั้งสิ้น 661 คน จาก 55 ประเทศ 
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

National Institute for School Teacher and Staff Development (NITS) ประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีเปิดโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู
สำหรับอาเซียน และ ผ่านทางออนไลน์ โครงการดังกล่าวนับเป็นโครงการตามนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เน้น
ประเด็นการปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ (Academic Service Transformation) เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็น
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาของสังคม (Center of Social Wisdom) พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการจาก
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) สู่การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared 
Value : CSV) จากการดำเนินงานระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมการอบรมทุก
ท่าน ได้ร่วมเรียนรู้ในกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ตามกระบวนการการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) 
และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ในชั้นเรียนจริง ณ โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) จังหวัด
ขอนแก่น ทำให้มีความรู้ความเข้าใจ พร้อมทั้งแนวทาง
เกี ่ยวกับการจัดการชั ้นเรียนด้วยนวัตกรรม Lesson 
Study และ  Open Approach และบร ิ บทการ ใช้
นว ัตกรรมเพื ่อพัฒนาศักยภาพผู ้ประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษามากขึ ้นในด้านการจัดกิจกรรมครั ้งนี้
น ับเป็นการจ ัดกิจกรรมระยะที ่ 2 ดำเนินการโดย 
สถาบ ัน  National Institute for School Teachers 
and Staff Development (NITS) ประเทศญี่ปุ่น ผู้เข้า

รับการอบรมจะได้ร่วมเรียนรู้ในกิจกรรมการจัดการชั้นเรียนจากกรณีศึกษาและกระบวนการพัฒนาของประเทศ
ญี่ปุ่น อีกทั้งยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการชาวไทยและวิทยากรชาวญี่ปุ่น นับว่าเป็นการ
ร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษากับต่างประเทศ ที่จะช่วยให้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนและ
ส่งเสริมการจัดการการศึกษา และนำมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ อีกทั้งยังช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถ
พัฒนาทั้งด้านการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการ ให้มีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด 
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การประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ 

(Thailand Regional Business Schools Network: TRBS Net) 
คณะบริหารธ ุรก ิจและการบัญชี เข ้าร ่วมการประชุมเคร ือข ่ายสถาบันการศึกษาแห่งภ ูม ิภาค                 

ด ้านบร ิหารธ ุรก ิจ (Thailand Regional Business 
Schools Network: TRBS Net) ครั้งที่ 2/63 เมื่อวันที่ 
31 มีนาคม 2564 ณ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
การประชุมดังกล่าวประกอบไปด้วย สถาบันการศึกษา
ชั้นนำที ่มีการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ ใน 4 
ภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและ
การบัญชีมหาวิทยาลัย ขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจ 
มหาว ิทยาล ัยเช ียงใหม ่  คณะว ิทยาการจ ัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ และคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการประชุมได้หารือ
ภารกิจที่จะร่วมกันดำเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการร่วมกันผ่านกิจกรรมที่กำหนดไว้ ได้แก่ การสร้าง
ความเข้มแข็งด้านการวิจัยและวิชาการในศาสตร์ทางบริหารธุรกิจและการบัญชีให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
การสร้างเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีสู่
สาธารณชน การเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ 
และสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี ่ยวกับการวิจัยด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ระหว่างนักศึกษา 
คณาจารย์ และนักวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้การประชุมยังประกอบไปด้วยการเปิดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรสายสนับสนุนของทั้ง 4 สถาบัน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์การ
ดำเนินงานร่วมกันอีกด้วย 
 

 

 
 


