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ความเป็นมา 
 

 มหาวิทยาลัย มีระบบการจ้างงานและการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเท่าเทียม มีการกำหนดอัตรา
ค่าจ้างสูงกว่ากฎหมายแรงงานกำหนดไว้ มีการจัดทำข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจ่ายเงินเดื อน 
ค่าตอบแทน เงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสายวิชาการและสายสนับสนุน นอกจากนี้ ยังมี
นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติและความเท่าเทียมกันในการรับสมัครเข้าทำงานในมหาวิทยาลัยทั้งในด้านอายุ เพศ  
ศาสนา ความพิการ ถิ่นฐานบ้านเกิด และการไม่จ้างแรงงานเด็ก     
          มหาวิทยาลัย จัดให้มีระบบสวัสดิการที่ดีและสิทธิประโยชน์ให้กับบุคลากรทุกคน เช่น ทุนการศึกษา     
การรักษาพยายาม การตรวจสุขภาพ การประกันชีวิตจากโรคระบาดโควิด-19ให้บุคลากรทุกคน การจัดให้มีพัก
อาศัย  สถานที่ทำงานที่มีความสะดวกในการเข้าถึงและปลอดภัย สถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ 
อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
           บุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมตัวกันเพ่ือทำกิจกรรมกลุ่มต่างๆ ทั้งในรูปแบบของสภา สโมสรต่างๆ เช่น 
สำนักงานสภาวิชาการ สโมสรนักศึกษาแพทย์ สโมสรผู้สูงอายุ สโมสรข้าราชการ สภาลูกจ้าง และสมาคมศิษย์เก่า 
เป็นต้น ทุกกลุ่มได้รับการสนับสนุนกิจกรรมบางส่วนและบางกลุ่มมีส่วนร่วม ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
เช่น สภาลูกจ้าง สมาคมศิษย์เก่า เป็นต้น  
        สถานการณ์โรคระบาดโควิด ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับรัฐบาล    
ในการจ้างงานของประชาชนในท้องถิ่น จำนวน 1,325 อัตรา เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ยากจน    
ที่ตกงาน และมีการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งมีการฝึกอบรมทักษด้านอาชีพให้กับประชาชนในชุมชน
ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจของชุมชมมีการเติบโตอย่างยั่งยืน 
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Policy and operation 
 

 The university has a fair and equitable employment and compensation system. The wage 
rate is set higher than the labor law prescribes. The University's regulations have been established 
regarding the payment of salaries, compensation and position allowances. In addition, it has a 
policy of non-discrimination and equality in recruiting to the university in terms of age, gender, 
religion, disability, hometown. and not employing child labor. 
            The university provides a good welfare system and benefits for all personnel such as 
scholarships, health and treatment support, Life insurance from the Covid-19 epidemic for all 
employees, workplace accommodation that is easy to access and secure, Fitness and recreation 
facilities with state-of-the-art equipment and technology to support operations. 
             University personnel get together for group activities both in the form of councils, clubs 
such as the Office of the Academic Council medical student club, seniors club, Civil Servants' 
Clubs, Employees' Councils, and Alumni Associations, among others. Also, in the administration 
of the university, such as the Employees Council, the Alumni Association, etc. 
           Concerning the Covid epidemic situation affecting the economic and social system, the 
university cooperates with the government to employ 1,325 local residents for 6 months to help 
the poor who have lost their jobs. The university also provides vocational skills training for people 
in the community that will help the community's economy to grow sustainably.   
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มข.ปรับเกณฑ์การจ้างงานใหม่ เพิ่มขีดความสามารถบริหารงานบุคคล คล่องตัว มีประสทิธิภาพ 
        คณะทำงานปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและการกำหนด
หลักเกณฑ์การจ้างงานที่หลากหลาย  ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 6989/2564 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564  
ซึ ่งกำหนดให้มีการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล และการกำหนด
หลักเกณฑ์การจ้างงานที่หลากหลาย เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพ มีความ
คล่องตัว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและรองรับการดำเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมี
คณะทำงาน ประกอบด้วย รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดี เป็นประธานคณะทำงาน  รศ.ดร.เกรียง
ไกร กิจเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นรองประธานคณะทำงาน  และคณะทำงานอีกว่า 10 คน 
โดยคณะทำงานปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล และการกำหนดหลักเกณฑ์
การจ้างงานที่หลากหลาย ได้ประชุมครั้งแรก โดยพิจารณาข้อมูลการจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปัจจุบัน  
และข้อมูลรูปแบบการจ้างของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยคณะทำงานชุดนี้ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล การกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างงานที่หลากหลาย 
เพ่ือให้แล้วเสร็จในเวลา 6 เดือน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่อธิการบดีมอบหมาย จนกว่าจะแล้วเสร็จ 
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คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวทิยาลยัขอนแก่น ชุดท่ี 2 

 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ไม่
เป็นส่วนราชการ) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 โดยมาตรา 26 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 กำหนดให้มีสภาพนักงาน 
ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการซึ่งเลือกจากพนักงาน
มหาวิทยาลัย และมาตรา 83 กำหนดให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำมีส่วน
ร่วมในกิจการของสภาพนักงานโดยเท่าเทียมกับพนักงานมหาวิทยาลัยด้วย 
และเม่ือมีการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. 
2558 ขึ้น กำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน คณะกรรมการสภา
พนักงานมีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทวิชาการ จำนวน 15 คน และเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทสนับสนุน จำนวน 15 คน รวมเป็น 30คน เพื่อให้เป็นตัวแทนของ 

บุคลากรมหาวิทยาลัย  ทำหน้าที่แทนทั้งสภาคณาจารย์ และสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง โดยคณะกรรมการสภา
พนักงานชุดแรกมีวาระการทำงานเมื่อวันที่ 28 มกราม 2559 ดังนั้นจึงได้ยึดถือให้วันที่ 28 มกราคมของทุกปี เป็นวัน
สถาปนาสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่ 
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Proportion of students taking work placements 
          ในด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรต่างๆในมหาวิทยาลัยขอนแก่นในระดับปริญญา
ตรี กำหนดให้นักศึกษามีการศึกษารายวิชาการการฝึกงานและสหกิจศึกษา ซึ่งจะมีระยะเวลาในการ
ฝึกงานหรือการออกสหกิจศึกษา ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของแต่ละหลักสูตรแต่ส่วนมากจะมีระยะเวลา
มากกว่า 1 เดอืน   ในปีปัจจุบัน มีนักศึกษาออกฝึกงานและไปสหกิจศึกษา มากกว่า 7,000 คน  
นอกจากนี้  การเกิดสถานการณ์โควิด  มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังมีนโยบายการจ้างงานนักศึกษา
ระหว่างเรียนเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในทางอ้อม 
กล่าวคือ นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน ทำให้มีกำลังซื้อในด้านการอุปโภคและบริโภคสินค้า 
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Economic Growth 
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ : 
University to Tambon หรือ U2T 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ         
ตามนโยบายของสำนักปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนากำลังคน พัฒนา
ทักษะใหม่ และการลดความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน (Targeted Poverty Alleviation) ในการแก้ปัญหา
ทางเศรษฐกิจของประเทศ อันมาจากประชาชนว่างงานและบัณฑิตจบใหม่ไม่สามารถหางานทำได้ รวมถึงนักศึกษา 
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบันมีประชาชนที่ว่างงานย้ายกลับถิ่นฐานจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหา     
ทางสังคมตามมา ทำให้มีนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมุ่งเน้นที่การฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับ
ชุมชน ทั้งการสร้างงาน การพัฒนาอาชีพในชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ด้วยรูปแบบการจ้างงาน นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่และประชาชน ให้เข้าไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิด
การสร้างงานและพัฒนาแก้ไขปัญหาและเศรษฐกิจของตำบลแบบพุ่งเป้า โดยดำเนินการ 1 ปี โดยใช้ชื่อเรียกว่า 
University to Tambon หรือ U2T นำไปสู่การพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพใหม่ในชุมชนและการจัดการ
ข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data)เพ่ือนำไปต่อยอดพัฒนาโครงการอ่ืน ๆ ต่อไป 

ดังนั้นมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น จึงร่วมมือกัน
ขับเคลื่อนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของตำบล และฟื้นฟู
เศรษฐกิจฐานรากของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างมั่นคงและยั่งยืนคลอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัดในภาคอีสาน
ตอนบน จำนวน 135 ตำบล โดยในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดประชุมชี้แจงโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ณ ห้องสิริคุณากร และผ่านระบบ Meeting Zoom          
มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายกเทศบาลนครเมือง
ขอนแก่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหาร และคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด 
ดำเนินการโนสำนักหอสมุด ซึ่งเป็น “ศูนย์กลางของการเรียนรู้สำหรับทุกคน (Learning center for all)” 

การให้บริการสารสนเทศและส่งเสริมการเรียนรู้ของสำนักหอสมุดจึงต้องดำเนินการผ่านช่องทางและรูปแบบที่
หลากหลาย ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโปรแกรม (Learning program) เพื่อสนับสนุนให้ผู ้ใช้บริการ     
ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการบริการที่ตรงกับความสนใจของตน สำนักหอสมุดเล็งเห็นความสำคัญของการวางแผน
การเงิน จึงจัดโครงการอบรมโครงการอบรมการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการวางแผนการเ งินอย่างชาญฉลาด     

ในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม 
2564 ในรูปแบบ Virtual Forum ผ่าน Zoom 
เพื ่อให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น และบุคคลทั่วไป ได้รับความรู้ ทักษะ 
และความเข้าใจ ด้านการวางแผนด้านการเงิน 
มีคุณภาพชีว ิตที ่ด ี และมีสุขภาวะที ่ดีในการ
ดำรงชีวิต (Life skills) เพ่ิมข้ึน 

 

โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่ (Co-payment) รัฐช่วยเสริม เอกชนช่วยสร้าง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เชิญชวนนักศึกษาจบใหม่เข้าร่วม

โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่ (Co-payment) รัฐช่วยเสริม เอกชนช่วยสร้าง หรือ โครงการร่วมจ่าย เป็นมาตรการ
ดูแลคนตกงานภายใต้เงินงบประมาณ ปี 2564 นักศึกษาและสถานประกอบการและผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ www.
จ้างงานเด็กจบใหม่.com นักศึกษาและสถานประกอบการสามารถศึกษาเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการได้ที่สายด่วน
กระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการ
จัดหางาน หรือ สำนักงานจัดหางานจังหวัด
ขอนแก่น ทั ้งนี ้สำนักงานจัดหางานจังหวัด
ขอนแก่น กำหนดจัดงานนัดพบ Co-payment 
เพื่อให้นายจ้าง และผู้สำเร็จการศึกษาได้พบ
และสัมภาษณ์งานโดยตรง ในวันที่  27-28 
พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา จังหวัดขอนแก่น 
 
  

https://www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com/register/landing
https://www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com/register/landing
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การพัฒนาท่องเที่ยวชายแดนของชุมชนเชื่อมโยงจดุผ่อนปรนการค้า 
เม ื ่อว ันที ่  20-21 กุมภาพันธ ์ 2564 คณะสห

วิทยาการ จัดกิจกรรมคืนผลวิจัยสู ่ช ุมชน โดยการจัด
กิจกรรมสัมมนาการถ่ายทอดผลการวิจัยในเขตพื้นที่
ศึกษาร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการ “การ
พัฒนาท่องเที่ยวชายแดนของชุมชนภูหนองเชื่อมโยงจุด
ผ่อนปรนการค้า อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย กับ
เมืองสังทอง นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ สำนักงานการ
วิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมจะเริ่มจากการสรุปผลการนำดำเนินการวิจัยทั้งการสำรวจพันธุ์
ไม้ การสร้างสื่อ การค้นหาอัตลักษณ์ การสร้างอาหารท้องถิ่น การพัฒนาที่พัก การจัดรายการนำเที่ยว การผลิตสื่อ
หนังสั้นและรายการนำเที่ยว ภายหลังจากการสรุปการดำเนินการจึงเป็นการทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน 4 ชุมชนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่โดยรอบภูหนอง จำนวน 2 วัน 1 คืน โดยมีอาสาสมัครนักท่องเที่ยวทั้งกลุ่มวัยรุ่น 
วัยทำงาน วัยสูงอายุ และตัวแทนจากส่วนราชการได้แก่ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย วัฒนธรรมจังหวัด
หนองคาย ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย โดยในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวใหม่ คือพันโขด
แสนไคร้ตอนบน โดยการนำเสนอหินเต่า หินบ่อง และดอนคอนข้างกลางลำแม่น้ำโขงที่เชื่อมโยงกับ สปป.ลาว ชม
การเปิดตัวสวนกาแฟ-โกโก้อินทรีย์ริมโขงเป็นครั ้งแรก รวมถึงการแนะนำพันธุ ์ไม้หายาก ชาจากต้นไคร้น้ำ 
นอกจากนี ้ในภาคค่ำ ยังเป็นการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะหนังสั้น ชื่อเรื่อง “ภูหมอก” ผลิตโดยนักศึกษา      
คณะสหวิทยาการ โดยนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว 4 ชุมชนโดยรอบภูหนอง ผ่านสื่อภาพยนตร์ขนาดใหญ่บริเวณริม
หนองปลาบึก นับว่าเป็นการนำเสนอผลการวิจัยในรูปแบบสมัยใหม่ และยกระดับผลงานวิจัยเชิงปฏิบัติการอีกทั้ง
ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณโดยรอบภูหนอง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 

  
  
 



12 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตลาด และการขายสินค้าออนไลน์ 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น และสโมสร   

โรตารี่มิตรภาพขอนแก่น เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตลาด และการขายสินค้า
ออนไลน์สามารถนำความรู้นี้ไปถ่ายทอดไปสอนนักเรียนในโรงเรียน ส่วนบุคคลผู้ สนใจทั่วไปสามารถนำความรู้      
ไปประกอบอาชีพสร้างเสริมการขาย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อ.เมือง จ.ขอนแก่น  
มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตลาดและการขายสินค้าออนไลน์ด้วยคณะผู้บริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้น 
เพื่อสร้างอาชีพให้กับนักเรียนในการพัฒนาทักษะอาชีพให้มีความหลากหลายและเป็นประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพ โดยได้มอบหมายให้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสังคมได้จัดสร้างหลักสูตรอบรมระยะสั้นตามคือหลักสูตร       
การฝึกอบรมการตลาดและการขายสินค้าออนไลน์ขึ ้นเพื่อบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาที่ตรงตามความต้องการ     
ด้านอาชีพและทักษะของผู้เรียนจึงทำให้เกิดความร่วมมือกันขึ้น 3 ฝ่ายได้แก่ (1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาขอนแก่น (2) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ (3) สโมสรโรตารี่มิตรภาพ
ขอนแก่น สำหรับรูปแบบของการฝึกอบรมประกอบด้วย ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้และประสบการณ์ทางการตลาดออนไลน์ โดยในแต่ละรุ่นมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครู และ
นักเร ียน โรงเร ียนสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาขอนแก่น ทั ้ง 84 โรงเรียน 11 สหวิทยาเขต 
ประชาชนทั ่วไป และสมาชิกของสโมสรโรตารี ่มิตรภาพ
ขอนแก่น จำนวน 100 ราย เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการ
อบรมตลอดระยะเวลาทั้ง 2 วันในแต่ละรุ่นซึ่งจะจัดทั้งหมด 4 
รุ่น ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของครู นักเรียน ประชาชน และ
ผู้สนใจที่จะมีความรู้ด้านการขายสินค้าตลาดออนไลน์ และ
นำไปต่อยอดในการศึกษา และการขายสินค้าออนไลน์ต่อไป 
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การเปิดหลักสูตร “KKBS PRE-M : Pre-Master Degree”  
หลักสตูรสะสมหน่วยกติระดับปริญญาโท เรยีนล่วงหน้าเพ่ือการจัดการศึกษาตลอดชีวติ (Non-Degree) 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้ตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นในการสร้างสรรค์และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) ที ่มีความพร้อมในการเรียนรู ้ตลอดชีว ิต (Lifelong 
Learning) และสามารถอยู ่ในระบบนิเวศของธุรกิจในยุคสมัยใหม่ (Ecosystem of The New Paradigm of 
Business) ที่มีการเปลี ่ยนผ่านทางด้านเทคโนโลยี (Technology Transformation) และมีการเปลี ่ยนแปลง   
อย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง “การจัดระเบียบโลกใหม่” (New World Order) 
ที่มาพร้อมกับ“วิถีธุรกิจในยุคใหม่” (Next Normal) ที่มีบริบทการใช้ชีวิตในรูปแบบการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์          
(E-Commerce) การขนส ่งแบบเดล ิ เวอร ี ่  (Delivery Platform) และส ังคมไร ้ เงินสด (Cashless Society)           
และคณะฯ ได้เห็นความสำคัญของระบบการศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) จึงได้มีการจัด
การศึกษาที่ยืดหยุ่นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์ความรู้ สร้างและขยายโอกาสการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนในหลากหลายกลุ่มเพ่ิมมากขึ้น และเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสุขภาพ
ได้มีทักษะทางด้านวิชาการ ปฏิบัติการ และทักษะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนประเทศให้มากขึ้น จึงได้พัฒนา
หลักสูตรเรียนปริญญาโทแบบสะสมหน่วยกิต สามารถเทียบโอนในระดับปริญญาโทได้ในอนาคต  รวมทั้งเห็นว่า
“ธุรกิจสุขภาพ” นับเป็นหนึ่งในหลายธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาภาคบริการและเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ ซึ ่งเป็นแหล่งสร้างรายได้เข้าสู ่ประเทศ (Product of Excellence) และก่อเกิดรายได้ต่อเนื ่องกับ
อุตสาหกรรมอื่น ๆ นับเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งระบบ ขณะเดียวกันรัฐบาลมีประกาศและ
นโยบายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์แห่งภูมิภาคเอเชีย (Medical Hub of Asia) และเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการทางด้านสุขภาพ (Health Hub) เพ่ือสร้างความเป็นเลิศของธุรกิจบริการและเป็นแหล่งที่มา
ของรายได้เงินตราต่างประเทศ ส่งผลให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเริ่มเป็นที่รู้จักของคนไทย และการที่คนทั่วโลก
พยายามแสวงหาแหล่งรักษาพยาบาลที่ดีกว่า ถูกกว่า และเร็วกว่านอกประเทศ จึงทำให้ธุรกิจสุขภาพของประเทศ
ไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความโดดเด่นในระดับโลก ดังนั้นคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้เปิดตัว
หลักสูตร “KKBS PRE-M : Pre-Master Degree” หลักสูตรสะสมหน่วยกิตระดับปริญญาโท เรียนล่วงหน้า เพ่ือ
การจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Non-Degree) ประเดิมวิชาแรก วิชาเอกธุรกิจสุขภาพ (Healthcare Business) 
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 หลักสูตร “KKBS PRE-M : Pre-Master Degree” 
เปิดโอกาสให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป หรือผู้ที่กำลังศึกษาในระดับอนุปริญญา 
หรือปริญญาตรี ได้ลงทะเบียนเลือกเรียนในชุดวิชาต่าง ๆ ด้านการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ ล่วงหน้า พร้ อมรับ
ประกาศนีย บัตรสามารถนำไปเทียบโอนปริญญาบัตร ในระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
วิชาเอกธุรกิจสุขภาพ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นับว่าเป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้กับ
ผู้ที ่สนใจทางด้านธุรกิจสุขภาพอย่างกว้างขวาง สอดคล้องกับ รูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong 
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Learning) ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยเป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบในระบบ (Formal 
Education) การศ ึกษานอกระบบ  (Non-Formal Education) และการศ ึกษาตามอ ั ธยาศ ัย  ( Informal 
Education) มุ่งให้ผู ้เรียนเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) และสามารถพัฒนา
ตนเองให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของโลก 
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โครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกธุรกจิกบั Khon Kaen Business School 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา (Non-Degree) ระบบสะสม

หน่วยกิต (Credit Bank) เป็นโครงการเรียนล่วงหน้า (Advanced Placement) หลักสูตร “KKBS PRE-B : Pre-
Bachelor Degree” หลักสูตรสะสมหน่วยกิตระดับปริญญาตรี” ในโครงการเตรียมความพร้อมสู ่โลกธุรกิจ
กับ Khon Kaen Business School : สถาบันการศึกษาชั้นนำและเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีที่ได้
มาตรฐานสากล หลักสูตรริเริ่มขึ้นเพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีศักยภาพสูง
ทางด้านวิชาการ ได้เตรียมความพร้อมการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนลงทะเบียนเลือก
เรียนในวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของคณะฯ ได้ล่วงหน้า เพื่อให้นักศึกษาได้ค้นหาตัวตนว่ามี
ความชอบและความถนัดในศาสตร์ใดขององค์ความรู ้ด ้านการบริหารและการบัญชี  ก่อนเข้ามาศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา และเพ่ือให้เห็นภาพรูปแบบการดำเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ สำหรับวิสัยทัศน์ของหลักสูตรต้องการ
สร้างให้ผู ้เร ียนที ่มีความพร้อมในการด้านการบริหารธุรกิจและการบัญชีที ่ได้มาตรฐานระดับสากล  โดยมี
แนวความคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถอยู่ในระบบนิเวศของธุรกิจยุคใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน  
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โครงการอบรมทำสบู่ ช่วยชุมชนสร้างรายได้เสริมยุคโควิด 
คณะเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะผู้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล : U2T) ลงพื้นที่ ณ บ้านโนนสมบูรณ์ ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรม
เชิงปฏบัติการ การทำสบู่น้ำมันธรรมชาติ สร้างอาชีพเสริม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวบ้านมีองค์ความรู้ในการนำ
ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาแปรรูปเป็นวัสดุใช้สอยในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย และเปิดโอกาสทางด้าน
การตลาด ผลักดันให้สินค้าในชุมชนเกิดมูลค่าพร้อมกับยังคงสร้างอาชีพในชุมชน ลดปัญหาการว่างงานและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในชุมชน ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ เกิดจากกลุ่มแม่บ้านและผู้สูงอายุในชุมชน ต้องการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และนำทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น มาแปรรูปเป็นวัสดุใช้สอยในครัวเรือน 
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ สร้างรายได้ 
บรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการส่งเสริมให้องค์ความรู้กับชาวบ้าน ในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านหนองบัวน้อย หมู่ 3 ต.หนองตอกแป้น อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์  และ 
มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนส่งเสริมให้มีอาชีพ มีรายได้ บรรเทาความเดือดร้อนในช่วงประสบสถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชื้อโควิด-19 โดยเกษตรกรได้ปลูกผักมีทั้งในแปลงดิน และไฮโดรโปรนิกส์ เช่น ผักบุ้ง ผักชี หอม กระเทียม 
คะน้า พริก มะเขือ ตะไคร้ ขิง ข่า กะเพรา โหระพา สลัด ฟักทอง พริก มะเขือ ถั่วฝักยาว ฝรั่ง กล้วย และพืชผัก
ตามฤดูกาลต่าง ๆ มีผลผลิตเก็บกิน ซื้อขายตลอดปี ทั้งขายตามตลาดชุมชน ส่งขายที่โรงพยาบาลยางตลาด และ   
มีพ่อค้าแม่ค้ามารับเอง ทำให้มีพืชผักสวนครัวไว้กินในครอบครัว และมีรายได้จากการจำหน่ายพืชผักสวนครัว      
ไม่น้อยกว่าเดือนละ 5,000 บาท 

 
 

 
 



18 
 

โครงการการประชุมวิชาการ “เกษตรสร้างชาติ นวัตกรรมสร้างอาชีพ 
การยกระดับอาชีพเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรม” 

การประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจากงานวิจัยที่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) อยู่ภายใต้
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เป็นทุนส่งเสริมขีด
ความสามารถการแข่งขัน โดยใช้ชื่อว่า “โครงการยกระดับรายได้เกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” หรือ 
โครงการ มข.   แก้จน 2 ซึ ่งต่อยอดจากโครงการเดิมที ่เคยทำมา คือโครงการ มข. แก้จน ที่ทำในระหว่าง
ปีงบประมาณ 2557-2562 เมื่อหมดโครงการฯ จึงได้รับการสนับสนุนจาก บพข. ให้ดำเนินโครงการฯ ต่อในปี 
2564 เพื่อยกระดับชาวบ้าน  โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการดำเนินโครงการได้เลือกเรื่องการเกษตร
เป็นที่ตั้ง เพื่อนำมาสู่โครงการ ผักปลอดภัย ที่ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม เนื่องจากผักเป็นสิ่งที่ปลูกหมุนเวียนเร็ว    
ปลูกได้ทั้ง 3 ฤดู ทำให้มีเงินหมุนหลายครั้ง และเลือกพื้นที่ประสบปัญหาความยากจน 5 จังหวัด 10 พื้นที่ ได้แก่ 
ขอนแก่น กาฬสินธ์ ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านต้องใช้โมเดล มข.  แก้จน มายกระดับ 
เกษตรกรที่เริ่มต้นจะต้องมีระบบรวมกลุ่ม ให้การปลูกฝังความเก่งในการใช้ระบบเกษตรปลอดภัย มีการให้ความรู้
ตั ้งแต่พื้นที่ปลูก โรงเรือน แปลงปลูก ให้ทำปุ๋ยใช้เอง ใช้สารชีวพรรณจัดการกับแมลงศัตรูพืช มีการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ที่เป็นความรู้จากงานวิจัยของอาคณะเกษตรศาสตร์ สำหรับด้านระบบได้นำความรู้จากผลงานวิจัย     
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มาช่วย และเลือกใช้ระบบตลาดออนไลน์ แม้ว่ามีการประสบปัญหาจากโรคระบาดโควิด 
-19 อย่างมาก แต่สามารถสื่อสารกับชาวบ้านได้ด้วย
ระบบออนไลน์ และมีการรวบรวมข้อมูลผลการวิจัย 
ปัญหา อุปสรรค จุดอ่อน ของการดำเนินโครงการ 
เพื่อนำข้อเสนอเชิงนโยบายให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน แ ละภาคนโยบายของมหาวิทยาลัย 
และกระทรวง อว. ต่อไป 

 
 

 

 

 

 

 


