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การคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการมองภาพอนาคตที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร
อย่างเป็นระบบ โดยการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอนาคต และมีส่วนร่วมไปพร้อมกับการสร้าง
วิสัยทัศน์ระยะกลางและระยะยาว เพ่ือเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจในปัจจุบัน และมุ่งไปที่การตัดสินใจโดย
เน้นการระบุ บรรยาย และอธิบายปัจจัยขับเคลื่อน (Drivers) ในปัจจุบันที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
เพ่ือน าความรู้เกี่ยวกับอนาคตมาช่วยในการตัดสินใจที่ชาญฉลาดและถูกต้อง และยังเป็นกระบวนการขยาย
ขอบเขตของการรับรู้ของมนุษย์ใน 4 ด้าน คือ การประเมินผลกระทบของการตัดสินใจการกระท าในปัจจุบัน       
การตรวจจับและหลีกเลี่ยงปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้น การพิจารณานัยของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ต่อปัจจุบัน และการสร้างวิสัยทัศน์ของภาพที่ต้องการให้เกิดในอนาคต ซึ่งมีหลากหลายวิธีการ โดยใน
รายงานฉบับนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเลือกวิธีการจัดท าภาพฉากทัศน์มาใช้เพ่ือการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ 

การจัดท าภาพฉากทัศน์เพ่ือการวางแผนอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ ส าหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(Scenario Planning for KKU's Strategic Foresight) เป็นรายงานที่เกิดจากการสัมมนาอย่างต่อเนื่อง
ของคณะท างานมหาวิทยาลัย 4.0 ภายใต้แผนงานคนไทย 4.0 ซึ่งท างานร่วมกัน 3 มหาวิทยาลัย คือ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือการวางแผนอนาคต
เชิงยุทธศาสตร์ โดยการมองอนาคตว่ามีปัจจัยส าคัญใดที่อาจมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้
ใช้กระบวนการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์โดยการจัดท าภาพฉากทัศน์อันเป็นวิธีการที่เป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งในการช่วยปิดจุดบอดของการจัดท าแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และท าให้แผนกลยุทธ์มีความแม่นย า
และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นอย่างมาก โดยกระบวนการมีความซับซ้อนต้องอาศัยความ
เชี่ยวชาญ ข้อมูล การระดมสมอง และการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้ง จึงจะท าให้ได้ภาพที่ถูกต้องชัดเจน และ
แม่นย าส าหรับการน ามาใช้คาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ และการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์   

คณะท างานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้มีการสัมมนา และประชุมร่วมกันหลายครั้ง เพ่ือร่วม
เสนอ แสดงความคิดเห็น และก าหนดปัจจัยที่มีความเห็นร่วมกันว่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งจะ
เป็นส่วนส าคัญในการน าไปสู่การก าหนดฉากทัศน์ และเป็นส่วนส าคัญเพ่ือการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รายงานฉบับนี้เป็นการรวบรวมข้ อมูล 
และสรุปกระบวนการท างานของทีมคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้แผนงานคน
ไทย 4.0 โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลในรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับเปลี่ยนทิศทาง และ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไทยรวมถึงวงการการศึกษาต่อไป  

 

คณะท างานมหาวิทยาลัย 4.0 
     มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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กิตติกรรมประกำศ 
 

รายงานการวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความกรุณาจากศาสตราจารย์ ดร. มิ่งสรรพ์ 
ขาวสอาด ประธานบริหารแผนงาน แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม    
คนไทย 4.0 และรองศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์  รัตนวราหะ ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าในการให้ค าแนะน า 
และเป็นวิทยากรกระบวนการเพ่ือเปิดมุมมอง แนวคิดเกี่ยวกับการจัดท าภาพฉากทัศน์เพ่ือการวางแผน
อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ อันเป็นประโยชน์อย่างมากต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณะท างานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอขอบคุณหน่วยงานผู้ให้ทุ นวิจัย รวมถึง
คณะท างานอีก 2 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมถึงผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมกระบวนการตั้งแต่แรกเริ่มจวบจนกระบวนการสุดท้ายของการได้มาซึ่งฉากทัศน์
และข้อเสนอของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ความดีงามอันเกิดจากคุณค่าและประโยชน์ที่พึงมีจากงานวิจัยนี้ คณะท างานขอมอบให้ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน หากมีส่วนอ่ืนที่คณะท างานมิได้น ามาเป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย  
ในอนาคต คณะท างานยินดีน้อมรับและจักน าข้อเสนออันเป็นประโยชน์ไปใช้ในการปรับปรุงเพ่ือเป็น
ข้อเสนอในการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นในโอกาสต่อไป  
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

หลักกำรและท่ีมำ 
การคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการมองภาพอนาคตที่อาจมีผลกระทบต่อ

องค์กรอย่างเป็นระบบ โดยการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอนาคต และมีส่วนร่วมไปพร้อมกับการสร้ าง
วิสัยทัศน์ระยะกลางและระยะยาว เพ่ือเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจในปัจจุบัน และมุ่งไปที่การตัดสินใจโดย
เน้นการระบุ บรรยาย และอธิบายปัจจัยขับเคลื่อน (Drivers) ในปัจจุบันที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต เพ่ือน าความรู้เกี่ยวกับอนาคตมาช่วยในการตัดสินใจที่ชาญฉลาดและถูกต้อง และยังเป็น
กระบวนการขยายขอบเขตของการรับรู้ของมนุษย์ใน 4 ด้าน คือ การประเมินผลกระทบของการตัดสินใจ
การกระท าในปัจจุบัน การตรวจจับและหลีกเลี่ยงปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้น การพิจารณานัยของเหตุการณ์ที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อปัจจุบัน และการสร้างวิสัยทัศน์ของภาพที่ต้องการให้เกิดในอนาคต โดยมุ่งหวัง
ข้อมูลจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับเปลี่ยนทิศทาง และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไทยรวมถึงวงการ
การศึกษาต่อไป 
บริบทของมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU) เป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นมิภาคแห่งแรกของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ บนพ้ืนที่ประมาณ 5,500 ไร่ โดยมี จุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาก าลังคนและสร้างองค์
ความรู้เพ่ือพัฒนาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ มีความแห้งแล้ง และ
ประชาชนยากจน อาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก ถึง 1 ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศ ให้มีโอกาสเข้าถึง
การศึกษาระดับอุดมศึกษามากขึ้น มีฐานะความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามนโยบายการขยาย
การศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ส่วนภูมิภาค และต่อมาได้ขยายการจัดการศึกษาไปที่วิทยาเขต หนองคายในปี 
พ.ศ. 2541 บนพ้ืนที่ 1,597 ไร่ ปัจจุบัน KKU เป็นสถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและการผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 
สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขัน 

(1) ผลการจัดอันดับของ Times higher education World University ranking 2018 
KKU ได้รับการจัดอันดับที่ 7 ของประเทศและอันดับที่ 800-1000 ของโลก  QS University Rankings 
2017/18 ได้รับการจัดอันดับที่ 6 ของประเทศและอันดับที่ 800-1000 ของโลกในการขับเคลื่อนกลยุทธ์
เพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์ จึง มีประเด็นส าคัญที่ใช้ในการเทียบเคียง เช่น จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและ นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ า จ านวนงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติต่อจ านวน อาจารย์ประจ า จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
จดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ ร้อยละ ของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าในต่างประเทศ
หรือตลาดงานอาเซียน 



ง 
 

ขั้นตอนกำรคำดกำรเชิงยุทธศำสตร์ 
การวิเคราะห์ฉากทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่

คณะท างานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการกวาดสัญญาณใช้เทคนิคของ Horizon scanning ซึ่งเป็น
เทคนิคส าหรับการมองไปข้างหน้า โดยมุ่งเน้นอนาคตมากกว่าปัจจุบันและจุดประสงค์ส าคัญ คือ เพ่ือระบุ
ประเด็นที่จะมีความส าคัญเชิงกลยุทธ์ส าหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเรื่องนั้นๆ  ในอนาคต เพ่ือที่จะ
คาดการณ์และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบส าคัญ โดยกลุ่มปัจจัยที่มีผลแล้วในปัจจุบัน
และอนาคตอันใกล้นี้ถูกก าหนดในแบบจ าลองเป็น Horizon 1 (H1) ประเด็น H1 คือ มีความส าคัญเชิงกล
ยุทธ์ในตอนนี้ และทุกคนสามารถมองเห็นและเข้าใจได้ดีและมักเป็นปัญหา ที่ทุกฝ่ายได้ตอบสนองแล้ว 
ปัจจัย H1 จะมีความส าคัญน้อยลงเมื่อเวลาผ่านไป  กลุ่มปัจจัยที่ไม่ส าคัญในตอนนี้ แต่จะกลายเป็นส าคัญ
กว่าในระยะกลาง คือ Horizon 2 (H2) โดย H2 จะค่อนข้างชัดเจน แต่มีแนวโน้มและปัจจัยส าคัญหลาย
ประการที่จะก าหนดมัน ภารกิจส าหรับผู้ก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือการมองปัญหา
เหล่านี้อย่างใกล้ชิดเพ่ือส ารวจผลลัพธ์ที่เป็นไปได้และปรับนโยบายและกลยุทธ์ในการคาดการณ์ความ
ต้องการในอนาคต ในระยะยาว H2 จะเปิดทางสู่ Horizon 3 (H3) และนโยบายและกลยุทธ์ชุดใหม่ กลุ่ม
ปัจจัยที่ยังไม่ชัดเจน และยากที่จะมองเห็นในปัจจุบัน คือ Horizon 3 (H3) ซึ่งจะเป็นความท้าทายใหม่ๆ
จะเกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้ก็ต้องการการตอบสนองจากผู้ก าหนดนโยบาย แต่การเปลี่ยนแปลงที่จะสร้างให้เป็น
ภาพของ H3 นั้นยากที่จะมองเห็นในปัจจุบัน และยังไม่ชัดเจนในปัจจุบันว่าปัจจัย H3 จะเป็นอย่างไร จะ
กลายเป็นโอกาสหรือภัยคุกคามต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็อาจไม่ชัดเจนนัก สิ่งส าคัญส าหรับนัก
ยุทธศาสตร์ คือระบุและติดตามไดรเวอร์ที่จะสร้างรูปร่าง H3 การท าเช่นนี้ช่วยให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พัฒนาการคาดการณ์เกี่ยวกับความท้าทายเชิงกลยุทธ์และทางเลือกที่มหาวิทยาลัยอาจเผชิญในอนาคต
ระยะยาวและเพ่ือส ารวจว่านโยบายหรือกลยุทธ์ประเภทใดท่ีจ าเป็นต่อการประสบความส าเร็จ 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แบ่งกลุ่มการกวาดสัญญาณออกเป็น 6 กลุ่มตามมิติของ
ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อมหาวิทยาลัย คือ ด้าน Technology Social Academy Economy Political และ 
Climate โดยมีปัจจัยที่ส าคัญรวมทั้งสิ้น 29 ปัจจัย รายละเอียดดังตารางที่ 1 – 2 โดยมีรายละเอียด
ภาพรวมของการกวาดสัญญาณอยู่ในภาคผนวก 
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ตำรำงที่ 1 กลุ่มปัจจัยที่ส่งผลต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากการกวาดสัญญาณด้าน Technology, 
Social, Academy 

Technology Social Academy 
Digital platform in Higher 
Education 

Social Impact Investment Sustainable Lifestyle 
University 

Smart Device in Higher Education Inequality DIY Education 
Artificial intelligence in Higher 
education 

Diversity Need for re-skill and up-skill 

Need for Digital Infrastructure Decrease Birth rate Degrees are Becoming 
Worthless 

Extended reality (XR) technology 
in Higher Education 

Aging society Research to Market 

Future Trends in Food Technology Wealth seeking Non-Boundary Research 
Networks 

Big Data Analysis for E-SAN Smart 
Farming 

Public Trust in Thai Higher 
Education 

Unwanted curriculum 

 
ตำรำงท่ี 2 กลุ่มปัจจัยที่ส่งผลต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากการกวาดสัญญาณด้าน Economy, Political, 
Climate 

Economy Political Climate 
GiG Economy in Higher Education Chinese influence in Thailand PM2.5 
ESAN Poverty Government Budget Policy Water management 
New business model Greater Mekong Subregion: 

GMS 
- 

  
กระบวนการจัดท าฉากทัศน์ของทีมคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ โดยกลั่นกรองปัจจัย 

(Drivers) ที่มีผลกระทบสูงต่อมหาวิทยาลัย (High Impact) และมีความไม่แน่นอนสูง (High Uncertainty) 
ซึ่งได้ 4 ปัจจัยตามตารางที่ 4 หลังจากนั้นใช้หลักเกณฑ์การสร้างฉากทัศน์ที่ดี คือ 1) ควรต้องมีรายละเอียด
ของเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นได้จริง โดยแสดงความเชื่อมโยงเป็นกระบวนการที่ชัดเจนระหว่าปัจจัยหรือ
เหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุกับเหตุการณ์ที่เป็นผลลัพธ์ได้ 2) เหตุการณ์ต้องมีความสมเหตุสมผลของเรื่องราวใน
แต่ละฉากทัศน์ และแต่ละฉากทัศน์มีเนื้อหาในประเด็นหัวข้อคล้ายกัน เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบกันได้ 
และ 3) มีเนื้อหาที่น่าสนใจและตื่นเต้นพอที่จะทีมคาดการณ์ฯพยายามค้นหาวิธีแก้ปัญหาเชิงยุทธศาสตร์ 
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ซึ่งจากการประชุมสัมมนาได้มีการเลือกปัจจัยส าคัญมา 4 ปัจจัย คือ 1) Physical Distancing 2) GMS 
Collaborate 3) Demand for Degree 4) Government dependent โดยมีการจับคู่ปัจจัยที่มีความ
เหมาะสมกัน แต่ต้องไม่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน คือ ไม่ได้เป็นปัจจัยด้านเศรษฐกิจเหมือนกัน หรือไม่ได้เป็น
ปัจจัยด้านเทคโนโลยีเหมือนกัน โดยมีผลสรุปดังนี้ 

ฉำกทัศน์ที่ 1 Thaipost KKU ถือเป็นสถานการณ์ที่มหาวิทยาลัยเผชิญหรือด าเนินการ
อยู่ภายใต้สถานการณ์นี้ คือ ระบบการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการยังเป็น Physical อยู่ 
และอิทธิพลของต่างชาติยังอิงชาติตะวันตกเป็นหลัก 

ฉำกทัศน์ที่  2 Ali KKU จัดเป็นภาพเหตุการณ์หรืออนาคตที่คาดหวังให้ เกิดขึ้น 
(preferable future) คือ ระบบการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการยังเป็น Physical อยู่ แต่
อิทธิพลของจีน และกลุ่มประเทศลุ่มน้ าโขงจะมีอิทธิพลต่อการด าเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มากขึ้นจนมากกว่าชาติตะวันตก 

ฉำกทัศน์ที่  3 WC KKU จัดเป็นภาพเหตุการณ์หรืออนาคตที่ เชื่อว่า เกิดขึ้น ได้  
(plausible future) คือ ระบบการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์
เกือบทั้งหมด และอิทธิพลของจีน และกลุ่มประเทศลุ่มน้ าโขงจะมีอิทธิพลต่อการด าเนินพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมากขึ้นจนมากกว่าชาติตะวันตก 

ฉำกทัศน์ที่ 4 FB KKU จัดเป็นภาพเหตุการณ์หรืออนาคตที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้น 
(projected future) คือ ระบบการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์
เกือบทั้งหมด แต่อิทธิพลชาติตะวันตกท่ีมีผลต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะยังโดดเด่นเหนือประเทศจีน และ
กลุ่มประเทศลุ่มน้ าโขง 

 
กลยุทธ์ส ำคัญจำกกำรวิเครำะห์ฉำกทัศน์ 

1. Medical Hub Strategy เป็นกลยุทธ์ที่ผสานความร่วมมือของคณะ/สาขาวิชาเกือบ
ทุกกลุ่มของมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนการบริการสุขภาพ ทั้งด้านการให้บริการ การพัฒนานวัตกรรมด้าน
สุขภาพ การบริหารจัดการโรงพยาบาล เนื่องจากประเทศไทยมีความโดดเด่นด้านการบริการสุขภาพใน
ระดับโลก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังประชาชนมีการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ไม่เท่าเทียมกับ
ภูมิภาคอ่ืน ดังนั้นกลยุทธ์นี้จึงช่วยสนับสนุนมหาวิทยาลัยและตอบสนองความต้องการของประเทศและ
แนวโน้มของโลก และจะสนับสนุนความม่ันคงทางด้านการเงินของมหาวิทยาลัยในอนาคตซึ่งช่วยสนับสนุน
ภาพในอนาคตทั้ง 4  

2. China Strategy กลยุทธ์นี้เน้นการสร้างความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในประเทศ
จีน และในกลุ่มภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยมี
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สมมุติฐานว่าในอนาคตอิทธิผลของประเทศจีนต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมากขึ้นอย่างโดดเด่น ทั้งด้าน
จ านวนนักศึกษา การวิจัย จ านวนนักท่องเที่ยว ในอนาคต 

3. Virtual KKU Strategy เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการวางระบบการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงระบบสนับสนุนให้เป็นใช้ระบบสารสนเทศที่มีความเชื่อมโยง และมี
ประสิทธิภาพสูงในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย เพ่ือรองรับโลกเสมือนจริงที่อาจจะเกิดขึ้นในฉากทัศน์ WC 
KKU และ FB KKU  

4. KKU Academy Strategy กลยุทธ์นี้เป็นการสร้างระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ด้าน
การเรียนการสอนแบบใหม่โดยเน้นแบบ Non degree และเป็น lifelong learning ตามความต้องการ
ของตลาด และบุคคล (Education as a service: EAAS) ที่มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชนทั้งด้านองค์
ความรู้ และการฝึกประสบการณ์ (Experiential learning) ในระบบนิเวศน์ของการเรียนรู้นี้จะต้องมีการ
ปรับสถานที่เรียนรูปแบบใหม่ มีการวางระบบต่อยอดการเรียนให้สามารถสร้างผลงานและการผลักดันให้
เกิดการสร้างธุรกจิใหม่ (Start-up) ได้ด้วยตนเองหรือกลุ่มความร่วมมือ 

5. Human Resource Management transformation strategy กลยุทธ์นี้ เน้น
การปรับตัวขององค์กรเพ่ือรองรับฉากทัศน์ที่เกิด Virtual society ที่ทั้งการเรียนการสอน การวิจัย และ
การท างานของระบบสนับสนุนสามารถท าผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลจะต้องมีการปรับเปลี่ยนจะระบบปกติ เป็นระบบจ้างงานตามความต้องการและความ
เชี่ยวชาญ ที่ต้องมีการปรับใช้กับบุคลากรทุกกลุ่ม และทุกภารกิจ 

6. Research Program Strategy เป็นกลยุทธ์ที่เน้นการท าวิจัยตามความต้องการของ
ประเทศ และแนวโน้มของโลก แต่ต้องมีการร่วมมือกันระหว่าสาขาวิชา เพ่ือให้เกิดการวิจัยขนาดใหญ่ที่มี
ความลึก และต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยในระยะยาวได้ 

 
กำรประเมินยุทธศำสตร์ปัจจุบันของมหำวิทยำลัยขอนแก่น (Strategic assessment) 

ผลการประเมินความเข้ากันได้ของยุทธศาสตร์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับ       
ฉากทัศน์ทั้ง 4 พบว่า 

1. กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปัจจุบัน มีความเหมาะสมและเข้ากันได้ 
(Compatible) กับฉากทัศน์ Thaipost KKU มากที่สุด คือ กรณีที่ระบบการเรียนการสอน การวิจัย และ
การบริการวิชาการยังไม่เป็นแบบปกติอยู่ และอิทธิพลของชาติตะวันตกยังมีอิทธิพลต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มากกว่าประเทศจีน 
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2. ฉากทัศน์ที่มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวอย่างมาก และเกิดผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานมากที่สุดหากไม่มีการปรับตัวคือ ฉากทัศน์ที่ 4 คือ FB KKU โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนน้อยที่สุด 
และมีกลยุทธ์ที่ยังไม่เหมาะสมต่อสถานการณ์มากถึง 25 ตัว 

3. มีกลยุทธ์ที่ต้องปรับเปลี่ยน 4 24 และ 25 กลยุทธ์ของฉากทัศน์ Ali KKU, WC KKU 
และ FB KKU ตามล าดับ ที่ต้องปรับเปลี่ยน หากมีการติดตามแล้วพบว่าสถานการณ์ภายนอกเปลี่ยนไป
เป็นฉากทัศน์เหล่านี้ 

4. กลยุทธ์ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องในทุกฉากทัศน์ คือ กลยุทธ์ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การปรับเปลี่ยน
องค์กรให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 คือ การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล        
ส่วนประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีความเข้ากันได้กับ 4 ฉากทัศน์ล าดับรองลงไปคือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9    
การน ามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา 
 
ข้อเสนอกำรปรับปรุงยุทธศำสตร์ใหม่ของมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

1. จากการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์โดยการจัดท าฉากทัศน์ พบว่ามี 4 ฉากทัศน์ที่มี
ผลกระทบที่ส าคัญต่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างมากในอนาคต โดยเมื่อมีการวิเคราะห์แล้ว
พบว่ามี 6 กลยุทธ์ที่จะช่วยขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม คือ        
1. Medical Hub Strategy 2. China Strategy 3.Virtual KKU Strategy 4. KKU Academy Strategy 
5. Human Resource Management Strategy และ 6. Research Program Strategy 

2. กลยุทธ์ทั้ง 6 ที่เกิดจากการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์นั้น มี 4 กลยุทธ์ที่มหาวิทยาลัย
ได้ด าเนินการอยู่แล้ว อาจมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพียงเล็กน้อย คือ 1. Medical Hub Strategy 4. KKU 
Academy Strategy 5 .  Human Resource Management Strategy และ  6 .  Research Program 
Strategy ส่วนกลยุทธ์ใหม่ที่เหลือเป็นจุดบอด (Blind spot) ของการจัดท ากลยุทธ์ที่มหาวิทยาลัยควร
พิจารณาเพิ่มเติม คือ 2. China Strategy และ 3. Virtual KKU Strategy 

3. มหาวิทยาลัยควรมีการติดตามประเมินการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก
อย่างใกล้ชิดโดยจัดตั้งคณะท างาน และมีการก าหนดตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงแต่ละด้ านให้ชัดเจน มีการ
ติดตามอย่างสม่ าเสมอ และปรับเปลี่ยนทิศทางองค์กร และหรือกลยุทธ์ได้โดยเร็วเพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลง 
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ธรา ธรรมโรจน์ และคณะ. 2563. โครงกำรวิจัยมหำวิทยำลัย 4.0 (ระยะที่ 1) ของมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 

บทคัดย่อ 
ที่มำและเหตุผล 

การจัดท าภาพฉากทัศน์เพ่ือการวางแผนอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ ส าหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(Scenario Planning for KKU's Strategic Foresight) เป็นรายงานที่เกิดจากการสัมมนาอย่างต่อเนื่อง
ของคณะท างานมหาวิทยาลัย 4.0 ภายใต้แผนงานคนไทย 4.0 ซึ่งท างานร่วมกัน 3 มหาวิทยาลัย คือ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือการวางแผนอนาคต
เชิงยุทธศาสตร์ โดยการมองอนาคตว่ามีปัจจัยส าคัญใดที่อาจมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้
ใช้กระบวนการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์โดยการจัดท าภาพฉากทัศน์อันเป็นวิธีการที่เป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งในการช่วยปิดจุดบอดของการจัดท าแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และท าให้แผนกลยุทธ์มีความแม่นย า
และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีข้ึนอย่างมาก  
วิธีกำร 

กระบวนการจัดท าฉากทัศน์ของทีมคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ มข. โดยกลั่นกรองปัจจัย (Drivers) 
ที่มีผลกระทบสูงต่อมหาวิทยาลัย (High Impact) และมีความไม่แน่นอนสูง (High Uncertainty) ซึ่งได้ 4 
ปัจจัย หลังจากนั้นใช้หลักเกณฑ์การสร้างฉากทัศน์ที่ดี คือ 1) ควรต้องมีรายละเอียดของเหตุการณ์ที่น่าจะ
เกิดขึ้นได้จริง 2) เหตุการณ์ต้องมีความสมเหตุสมผลของเรื่องราวในแต่ละฉากทัศน์ และ 3) มีเนื้อหาที่
น่าสนใจและตื่นเต้นพอที่จะทีมคาดการณ์ฯพยายามค้นหาวิธีแก้ปัญหาเชิงยุทธศาสตร์  หลังจากนั้นมีการ
จับคู่ปัจจัยเพ่ือให้เกิดฉากทัศน์ที่ส าคัญและมีผลต่อมหาวิทยาลัย 4 ฉากทัศน์ และมีการจัดท ากลยุทธ์
ส าหรับ 4 ฉากทัศน์โดยละเอียด ในอนาคตอีก 24 ปีข้างหน้า 
ผลลัพธ์ 

 ปัจจัยส าคัญ 4 ปัจจัย คือ 1) Physical Distancing 2) GMS Collaborate 3) Demand for 
Degree 4) Government dependent โดยมีการกลั่นกรองจนเหลือ 2 ปัจจัยคือ ปัจจัยที่ 1 และ 2 และ
ได้ฉากทัศน์ 4 ฉากทัศน์คือ (1) Thaipost KKU (2) Ali KKU (3) WC KKU และ (4) FB KKU ส าหรับกล
ยุทธ์ส าคัญจากการวิเคราะห์ฉากทัศน์ มี 6 กลยุทธ์ คือ 1. Medical Hub Strategy 2. China Strategy    
3. Virtual KKU Strategy 4. KKU Academy Strategy 5. Human Resource Management 
transformation strategy 6. Research Program Strategy  
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บทสรุป 
 จากการจัดท าภาพฉากทัศน์เพ่ือการวางแผนอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ มข. พบว่ามี 6 กลยุทธ์ที่จะ
ช่วยขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม คือ 1. Medical Hub Strategy 
2. China Strategy 3.Virtual KKU Strategy 4. KKU Academy Strategy 5. Human Resource 
Management Strategy และ 6. Research Program Strategy โดยมี 4 กลยุทธ์ที่มหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการอยู่แล้ว อาจมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพียงเล็กน้อย คือ  กลยุทธ์ที่ 1,4,5,6 มีกลยุทธ์ที่
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเพ่ิมเติม คือ China Strategy และ Virtual KKU Strategy มข. ควรมีการ
ติดตามประเมินการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอกอย่างใกล้ชิดโดยจัดตั้งคณะท างาน และมีการ
ก าหนดตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงแต่ละด้านให้ชัดเจน มีการติดตามอย่างสม่ าเสมอ และปรับเปลี่ยนทิศทาง
องค์กร และหรือกลยุทธ์ได้โดยเร็วเพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
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Abstract 
Background and Rationales 
Scenario Planning for Khon Kaen University (KKU) Strategic Foresight resulting from the 
ongoing seminars of the University Working Group 4.0 under the Thai People 4.0 Program 
working together with 3 universities: Chiang Mai University, KKU, and Prince of Songkla 
University for improve strategic planning by looking at the future whether there are any 
important factors that may affect KKU. We use strategic forecasting process by creating 
impact scenario which is very useful method to find the blind spots in KKU’s strategic 
planning and to improve the accuracy and adaptability of KKU’s strategic plan. 
 
Methodology 
Scenario planning of KKU strategic forecasting team process start by scrutinizing the drivers 
that have a high impact on KKU and high uncertainty which has 4 factors. We create a high 
impact scenarios as following concepts: 1) it should have details about what is likely to 
happen, 2) the event must be reasonable in the story in each scene, and 3) it have content 
that is interesting and exciting enough for the team to further work out. After that, 2 factors 
were selected to create 4 KKU’s impact scenario and 6 key strategies were developed in 
detail for KKU in the next 24 years. 
 
Result 
High impact four factors are 1) Physical Distancing 2) GMS Collaborate 3) Demand for 
Degree 4) Government dependent which are scrutinized into 2 factors (Physical Distancing 
and GMS Collaborate) and 4 scenarios namely (1) Thaipost KKU (2) Ali KKU, (3) WC KKU 
and (4) FB KKU. Key strategies from KKU’s scenario analysis are: 1. Medical Hub Strategy 2. 
China Strategy 3. Virtual KKU Strategy 4. KKU Academy Strategy 5. Human Resource 
Management transformation strategy 6. Research Program Strategy 
 
Conclusion 
From scenario planning to KKU’s strategic forecast we found that there are 6 key strategies 
that will drive KKU in disruptive world as follows: 1. Medical Hub Strategy 2. China Strategy 
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3.Virtual KKU Strategy 4. KKU Academy Strategy 5. Human Resource Management Strategy 
and 6. Research Program Strategy. 1st,4th,5th, and 6th strategies already implemented by 
KKU. There are 2 strategies that KKU should consider in addition which are China Strategy 
and Virtual KKU Strategy. KKU should establish strategic team to monitor and assess 
environmental changes in the present disruptive world. 
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ส่วนที่ 1  
บทน ำ 

1. บริบทของมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
1.1 ลักษณะองค์กร  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU) เป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นภูมิภาคแห่งแรกของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ก่อตั้งเป็นทางการตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2509 
บนพ้ืนที่ประมาณ 5,500 ไร่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาก าลังคนและสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ มีความแห้งแล้ง และประชาชนยากจนอาศัยอยู่
เป็นจ านวนมาก ถึง 1 ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศให้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษามากขึ้น 
มีฐานะความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามนโยบายการขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ส่วน
ภูมิภาค และต่อมาได้ขยายการจัดการศึกษาไปที่วิทยาเขตหนองคายในปี พ.ศ. 2541 บนพ้ืนที่ 1,597 ไร่ 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  

1.2 สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขัน 
(1) ผลการจัดอันดับของ Times higher education World University ranking 

2018 KKU ได้รับการจัดอันดับที่ 7 ของประเทศและอันดับที่ 800-1000 ของโลก QS University 
Rankings 2017/18 ได้รับการจัดอันดับที่ 6 ของประเทศและอันดับที่ 800-1000 ของโลก ในการ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์เพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์ จึงมีประเด็นส าคัญที่ใช้ในการเทียบเคียง เช่น จ านวนบทความ
วิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ า จ านวนงานวิจัยที่ได้รับ
การอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ า จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้ งานท าใน
ต่างประเทศหรือตลาดงานอาเซียน เป็นต้น โดยในเบื้องต้นจะเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก่อน      
และระยะถัดไปจะเทียบเคียงกับกับ University of Malaya, University Sains Malaysia, University 
of Malaysia และ University of Tsukuba  (2) การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์
แข่งขันของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 1) Digital Revolution และ Disruptive technology 2) การเป็น
ประชาคมอาเซียนต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและการเมือง และความม่ันคง 3) การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรในการก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ รวมทั้งอัตราเกิดที่ลดลงส่งผลต่อจ านวนนักศึกษามี
แนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 4) ความมั่นคงด้านทรัพยากร อาหาร พลังงาน และการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ 5) แนวคิด ทิศทาง นโยบายรัฐบาลและแผนด้านต่างๆของประเทศ เช่น นโยบายประเทศไทย 
4.0 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
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(พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 
ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 6) ทักษะของประชากรในศตวรรษที่ 21 7) การจัดอันดับและการ
เทียบเคียงสมรรถนะสถาบันอุดมศึกษา 
 

2. หลักกำร แนวคิด และแนวทำงกำรจัดท ำรำยงำน และนิยำม 
การวิเคราะห์ฉากทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่คณะท างาน   

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นใช้เทคนิคของ Horizon scanning ตามที่ได้ท า workshop ร่วมกันกับ 3 
มหาวิทยาลัยในโครงการมหาวิทยาลัย 4.0 ซึ่ง Horizon scanning เป็นเทคนิคส าหรับการมองไปข้างหน้า 
โดยมุ่งเน้นอนาคตมากกว่าปัจจุบันและจุดประสงค์ส าคัญ คือ เพ่ือระบุประเด็นที่จะมีความส าคัญเชิงกลยุทธ์
ส าหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในเรื่องนั้นๆ ในอนาคต เพ่ือที่จะคาดการณ์และปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบส าคัญ โดยจะได้อธิบายถึงกระบวนการแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 

2.1 กำรสแกนขอบฟ้ำ 
วิธีการสแกนขอบฟ้าที่ได้จากการสัมมนา เป็นการใช้โมเดลสามมิติซึ่งแสดงให้เห็นถึง

ปัจจัยที่มีผลต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลา (Impact Horizon) โดยแบ่งเป็น 3 
กลุ่ม คือ 

- กลุ่มปัจจัยที่มีผลแล้วในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้นี้ถูกก าหนดในแบบจ าลองเป็น 
Horizon 1 (H1) ประเด็น H1 คือ มีความส าคัญเชิงกลยุทธ์ในตอนนี้ และทุกคนสามารถมองเห็นและ
เข้าใจได้ดีและมักเป็นปัญหา ที่ทุกฝ่ายได้ตอบสนองแล้ว ปัจจัย H1 จะมีความส าคัญน้อยลงเมื่อเวลาผ่านไป  

- กลุ่มปัจจัยที่ไม่ส าคัญในตอนนี้ แต่จะกลายเป็นส าคัญกว่าในระยะกลาง คือ 
Horizon 2 (H2) โดย H2 จะค่อนข้างชัดเจน แต่มีแนวโน้มและปัจจัยส าคัญหลายประการที่จะก าหนดมัน 
ภารกิจส าหรับผู้ก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ การมองปัญหาเหล่านี้อย่างใกล้ชิดเพ่ือ
ส ารวจผลลัพธ์ที่เป็นไปได้และปรับนโยบายและกลยุทธ์ในการคาดการณ์ความต้องการในอนาคต ในระยะ
ยาว H2 จะเปิดทางสู่ Horizon 3 (H3) และนโยบายและกลยุทธ์ชุดใหม่ 

- กลุ่มปัจจัยที่ยังไม่ชัดเจน และยากที่จะมองเห็นในปัจจุบัน คือ Horizon 3 (H3) ซึ่งจะ
เป็นความท้าทายใหม่ๆจะเกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้ก็ต้องการการตอบสนองจากผู้ก าหนดนโยบาย แต่การ
เปลี่ยนแปลงที่จะสร้างให้เป็นภาพของ H3 นั้นยากที่จะมองเห็นในปัจจุบัน และยังไม่ชัดเจนในปัจจุบันว่า
ปัจจัย H3 จะเป็นอย่างไร จะกลายเป็นโอกาสหรือภัยคุกคามต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็อาจไม่ชัดเจนนัก 
สิ่งส าคัญส าหรับนักยุทธศาสตร์ คือระบุและติดตามไดรเวอร์ที่จะสร้างรูปร่าง H3 การท าเช่นนี้ช่วยให้
มหาวิทยาลัยขอนแก่นพัฒนาการคาดการณ์เกี่ยวกับความท้าทายเชิงกลยุทธ์และทางเลือกที่มหาวิทยาลัย
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อาจเผชิญในอนาคตระยะยาวและเพ่ือส ารวจว่านโยบายหรือกลยุทธ์ประเภทใดที่จ าเป็นต่อการประสบ
ความส าเร็จ 

จุดสนใจหลักส าหรับ Horizon scanning และการคิดอนาคตจึงเป็นการกวาด
สัญญาณระยะกลางถึงระยะยาวที่ได้รับการออกแบบมาเพ่ือช่วยให้ผู้ก าหนดนโยบายสามารถระบุได้ไดร
เวอร์การเปลี่ยนแปลงเพ่ือส ารวจวิธีต่างๆ ที่พวกเขาอาจรวมกันเพ่ือเปลี่ยนนโยบายในอนาคต มองหา
สภาพแวดล้อมเพ่ือพิจารณาว่าการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง และการปรับตัวที่ดีที่สุดควรเป็นอย่างไร 

ในส่วนของการประเมินศักยภาพของปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(Potential scale of impact) เป็นรูปแบบการประเมินภายใต้บริบทของมหาวิทยาลัยขอนแก่น      
โดยการคาดการณ์ว่าปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลต่อการด าเนินการตามพันธกิจ และการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยอย่างไร นอกจากนี้ยังต้องคาดการณ์โอกาสในการเกิดขึ้ นของปัจจัย
ดังกล่าว (Certainty of outcome) อีกด้วย โดยการประเมินดังกล่าวต้องมีการค้นคว้าข้อมูลทั้งด้าน
ข้อมูลของปัจจัย และข้อมูลของมหาวิทยาลัยมาวิเคราะห์ร่วมกัน และต้องมีการทบทวนข้อมูลอย่าง
สม่ าเสมอ โดยจะมีการสรุปความเห็นเพ่ือการจ าแนกชนิดของปัจจัยที่ส่งผลต่อมหาวิทยาลัย ออกเป็น 4 
กลุ่ ม  คื อ  Potential Treat, Potential Disruptor, Watching Brief และ Potential opportunity ทั้ งนี้  
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แบ่งกลุ่มการกวาดสัญญาณออกเป็น 6 กลุ่มตามมิติของปัจจัยที่อาจส่งผลต่อ
มหาวิทยาลัย คือ ด้าน Technology Social Academy Economy Political และ Climate โดยมีปัจจัย
ที่ส าคัญรวมทั้งสิ้น 29 ปัจจัย รายละเอียดดังตารางที่ 1 – 3 โดยมีรายละเอียดภาพรวมของการกวาด
สัญญาณอยู่ในภาคผนวก 
 

ตำรำงท่ี 1 กลุ่มปัจจัยที่ส่งผลต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากการกวาดสัญญาณด้าน Technology, Social, 
Academy 

Technology Social Academy 
Digital platform in Higher Education Social Impact 

Investment 
Sustainable Lifestyle University 

Smart Device in Higher Education Inequality DIY Education 
Artificial intelligence in Higher 
education 

Diversity Need for re-skill and up-skill 

Need for Digital Infrastructure Decrease Birth rate Degrees are Becoming Worthless 
Extended reality (XR) technology in 
Higher Education 

Aging society Research to Market 
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Technology Social Academy 
Future Trends in Food Technology Wealth seeking Non-Boundary Research 

Networks 
Big Data Analysis for E-SAN Smart 
Farming 

Public Trust in Thai 
Higher Education 

Unwanted curriculum 

 
ตำรำงท่ี 2 กลุ่มปัจจัยที่ส่งผลต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากการกวาดสัญญาณด้าน Economy, Political, 
Climate 

Economy Political Climate 
GiG Economy in Higher Education Chinese influence in 

Thailand 
PM2.5 

ESAN Poverty Government Budget 
Policy 

Water management 

New business model Greater Mekong 
Subregion: GMS 

- 

 

 ตำรำงท่ี 3 สรุปผลการกวาดสัญญาณ จ านวน 29 ปัจจัย 
ปัจจัย (Driver) Potential 

of Impact 
Certainty of 
Outcome 

Impact 
Horizon 

Diagnostics 

(1) Digital platform in Higher Education สูง กลาง H2 Disruptor 
(2) Smart Device in Higher Education สูง สูง H2 Disruptor 
(3) Artificial intelligence in Higher 

education 
สูง สูง H3 Threat 

(4) Need for Digital Infrastructure สูง สูง H2 Threat 
(5) Extended reality (XR) technology 

in Higher Education 
กลาง กลาง H2 Disruptor 

(6) Future Trends in Food Technology สูง สูง H3 Opportunities 
(7) Big Data Analysis for E-SAN Smart 

Farming 
สูง สูง H3 Opportunities 

(8) Social Impact Investment สูง สูง H3 Disruptor 
(9) Inequality สูง สูง H3 Threat 
(10) Diversity ปานกลาง สูง H2 Threat 
(11) Decrease Birth rate สูง สูง H3 Threat 
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ปัจจัย (Driver) Potential 
of Impact 

Certainty of 
Outcome 

Impact 
Horizon 

Diagnostics 

(12) Aging society สูง สูง H3 Opportunities 
(13) Wealth seeking ปานกลาง สูง H3 Threat 
(14) Public Trust in Thai Higher 

Education 
สูง สูง H3 Disruptor 

(15) Sustainable Lifestyle University สูง สูง H3 Disruptor 
(16) DIY Education สูง ปานกลาง H3 Opportunities 
(17) Need for re-skill and up-skill สูง สูง H2 Threat 
(18) Degrees are Becoming Worthless สูง สูง H3 Disruptor 
(19) Research to Market สูง สูง H2 Disruptor 
(20) Non-Boundary Research Networks ปานกลาง ปานกลาง H3 Opportunities 
(21) Unwanted curriculum สูง สูง H2 Opportunities 
(22) GiG Economy in Higher Education สูง ปานกลาง H2 Disruptor 
(23) E-SAN Poverty สูง สูง H1 Watching brief 
(24) New business model สูง สูง H2 Disruptor 
(25) Chinese influence in Thailand สูง สูง H3 Opportunities 
(26) Government Budget Policy สูง สูง H3 Threat 
(27) Greater Mekong Subregion ปานกลาง สูง H3 Opportunities 
(28) PM2.5 ปานกลาง สูง H1 Threat 
(29) Water management สูง สูง H2 Threat 

 

2.2 กำรวิเครำะห์ฉำกทัศน์ของทีมคำดกำรณ์เชิงยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น  
วิธีการ มีการประชุมทีมคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือกลั่นกรองปัจจัย (Drivers) ที่มี

ผลกระทบสูงต่อมหาวิทยาลัย (High Impact) และมีความไม่แน่นอนสูง (High Uncertainty) ซึ่งได้ 4 
ปัจจัยตามตารางที่ 4 หลังจากนั้นใช้หลักเกณฑ์การสร้างฉากทัศน์ที่ดี คือ 1) ควรต้องมีรายละเอียดของ
เหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นได้จริง โดยแสดงความเชื่อมโยงเป็นกระบวนการที่ชัดเจนระหว่าปัจจัยหรือ
เหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุกับเหตุการณ์ที่เป็นผลลัพธ์ได้ 2) เหตุการณ์ต้องมีความสมเหตุสมผลของเรื่องราวใน
แต่ละฉากทัศน์ และแต่ละฉากทัศน์มีเนื้อหาในประเด็นหัวข้อคล้ายกัน เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบกันได้ 
และ 3) มีเนื้อหาที่น่าสนใจและตื่นเต้นพอที่จะทีมคาดการณ์ฯพยายามค้นหาวิธีแก้ปัญหาเชิงยุทธศาสตร์ 
ซึ่งจากการประชุมสัมมนาได้มีการเลือกปัจจัยส าคัญมา 4 ปัจจัย คือ 1) Physical Distancing 2) GMS 
Collaborate 3) Demand for Degree 4) Government dependent โดยมีการจับคู่ปัจจัยที่มีความ
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เหมาะสมกัน แต่ต้องไม่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน คือ ไม่ได้เป็นปัจจัยด้านเศรษฐกิจเหมือนกัน หรือไม่ได้เป็น
ปัจจัยด้านเทคโนโลยีเหมือนกัน เป็นต้น ผลสรุปดังตารางที่ 4  
 

แผนภำพที่ 1 สรุปการวิเคราะห์ฉากทัศน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 

 
ตำรำงท่ี 4 สรุปการวิเคราะห์ฉากทัศน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฉำกทัศน์ (Scenario) ปัจจัยขับเคลื่อน (Driver) 
1. Digitalized GMS in Harmony • Permanent Physical distancing   

• GMS Collaborative 
2. Dissonant GMS in New Normal • Permanent Physical distancing  

• GMS Not Collaborative 
3. GMS after Shock • GMS Collaborative 

• Temporary Nonphysical distancing  
4. GMS as Usual • GMS Not Collaborative 

• Temporary Nonphysical distancing 
5. Conventional University • More Demand for Degree  

• Government Dependent 
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ฉำกทัศน์ (Scenario) ปัจจัยขับเคลื่อน (Driver) 
6. Autonomous University • More Demand for Degree  

• Government Independent 
7. Life Long Academy • Government Dependent 

• Less Demand for Degree 
8. Educating Cooperation • Government Independent 

• Less Demand for Degree 

 
ขั้นตอนการด าเนินการต่อไปคือ การก าหนดรายละเอียดของการบรรยาย และวิเคราะห์

ฉากทัศน์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เทียบเคียงกันได้ โดย 1) มีการระบุขอบเขตของประเด็นที่ต้องการสร้างฉากทัศน์ 
2) มีการระบุปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 3) สร้างบทวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อน 4) 
ก าหนดฉากทัศน์พร้อมค านิยาม 5) อธิบายผลกระทบที่จะเกิดกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในพันธกิจที่ส าคัญ 
ส าหรับรายละเอียดผลการวิเคราะห์ฉากทัศน์ล าดับที่ 1 – 8 มีรายละเอียด ในหน้าถัดไปนี้ 
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ส่วนที่ 2 
ผลกำรด ำเนินงำน 

 
การจัดท าภาพฉากทัศน์เพ่ือการวางแผนอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ ส าหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(Scenario Planning for KKU's Strategic Foresight) เกิดจากการสัมมนาอย่างต่อเนื่องของคณะท างาน
มหาวิทยาลัย 4.0 ภายใต้แผนงานคนไทย 4.0 ซึ่งท างานร่วมกัน 3 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือการวางแผนอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ โดยการ
มองอนาคตว่ามีปัจจัยส าคัญใดที่อาจมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้กระบวนการคาดการณ์
เชิงยุทธศาสตร์ในการจัดท าภาพฉากทัศน์อันเป็นวิธีการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการช่วยปิดจุดบอดของ
การจัดท าแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และท าให้แผนกลยุทธ์มีความแม่นย าและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
ได้ดีขึ้นอย่างมาก กระบวนการดังกล่าวมีความซับซ้อนต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ ข้อมูลการระดมสมอง 
และการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้ง จึงจะท าให้ได้ภาพที่ถูกต้องชัดเจน และแม่นย าส าหรับการน ามาใช้คาดการณ์เชิง
ยุทธศาสตร์ และการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์   
 
1. ผลกำรวิเครำะห์ฉำกทัศน์มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

ฉำกทัศน์ที่ 1. Digitalized GMS in Harmony 
ชื่อฉำกทัศน์ (Scenario) Digitalized GMS in Harmony 

ปัจจัยขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้อง  
(Driver) 

• Permanent Physical distancing   

• GMS Collaborative 
นิยำม/ควำมหมำย 
(Definition) 

เป็นมหาวิทยาลัยเปิดแบบดิจิทัลที่สามารถจัดการศึกษาแบบทางไกล (Digital 
distant university) เพื่อการพัฒนาภูมิภาคโดยที่มีความร่วมมือจากรัฐบาล
และมหาวิทยาลัยในกลุ่ม GMS  

รำยละเอียดฉำกทัศน์ /สภำพแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในฉำกทัศน์   
มหาวิทยาลัยจะไม่มีลักษณะที่เป็นมหาวิทยาลัยปิดอีกต่อไป เพราะว่าเมื่อเกิดความร่วมมือในการพัฒนา

เศรฐกิจและสังคมระหว่างประเทศในกลุ่ม GMS เป็นไปอย่างสัมพันธ์ที่ดี การหลั่งไหลของการลงทุนและการ
หลั่งไหลของผู้คนในภูมิภาคก็จะเป็นไปอย่างหนาแน่น แรงงานก็จะมีการเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศมากขึ้น 
รวมทั้งอิทธิพลของดิจิทัลเทคโนโลยียิ่งท าให้การเช่ือมโยงทางด้านเศรฐกิจและสังคมเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วไร้
ขีดจ ากัดทั้งสถานท่ีและเวลา ท าให้เกิดการท างานแบบไร้รอยต่อที่เรียกว่า Seamless working จากปรากฎการณ์
ดังกล่าวส่งผลให้ลักษณะของระบบการจัดการศึกษาจะเป็นในแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตในที่ถิ่นที่ตนเองอาศัยอยู่
โดยไม่จ าเป็นที่จะต้องเดินทางมาเรียนในมหาวิทยาลัย สามารถถ่ายโอนหน่วยกิตหรือสมรรถนะของผู้เรียนแปลง
มาเป็นหน่วยกิตที่สามารถเทียบโอนจากมหาวิทยาลัยในกลุ่ม GMS มายังมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ การใช้ดิจิทัล
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เทคโนโลยีเป็นศูยน์กลางในการจัดระบบการศึกษาการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนท่ีตอบสนองความเฉพาะของแต่ละ
ประเทศในการพัฒนาเศรฐกิจและสังคม การวิจัยและการท างานของนักวิจัยในกลุ่ม GMS จะมีมากขึ้น   
ผลกระทบต่อพันธกจิของมหำวิทยำลัย  

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน เป็นแบบ Distant learning เปิดกว้างส าหรับประชาชนในกลุ่ม GMS ทุกช่วงวัย 
การสอนภาษาในกลุ่ม GMS มากขึ้น การเรียนการสอนแบบ life-long learning แบบออนไลน์ จะมีมากขึ้น และ
การเทียบโอนนักศึกษาในกลุ่ม GMS ก็จะมีมากขึ้น อาจารย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะในกลุ่ม GMS ที่เข้าใจในเรื่องของ
การพัฒนาเศรฐกิจและสังคมร่วมทั้งวัฒนธรรมในรูปแบบการเรียนการสอนที่ผ่าน ดิจิทัลเทคโนโลยี 

กำรวิจัย โครงการวิจัยร่วมในระหว่างประเทศ GMS เพื่อพัฒนาเศรฐกิจและสังคม การพัฒนาพลเมือง
ดิจิทัลใจกลุ่ม GMS และการวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเศรฐกิจและสังคมจากการสนับสนุนของรัฐบาล
ส่งผลให้นักวิจัยในกลุ่ม GMS ได้ท างานร่วมกันอย่างแนบแน่นละมีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการท าวิจัย
ร่วมกัน 

กำรบริกำรวิชำกำร การให้ความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาคกลุ่ม GMS ในรูปแบบเทคโนโลยีเสมือนและ
การให้บริการทางไกลในรูปแบบดิจิทัลเทคโนโลยี  

กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม เป้าหมายและวิธีการยังคงเช่นเดิม แต่รูปแบบของการปฏิบัตจิะผ่านดิจิทัล
เทคโนโลยี  
แหล่งอ้ำงอิง (ถ้ำมี)  : - 

 
ฉำกทัศน์ที่ 2 Dissonant GMS in New Normal 
ชื่อฉำกทัศน์ (Scenario) Dissonant GMS in New Normal 

ปัจจัยขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้อง  
(Driver) 

• Permanent Physical distancing  

• GMS Not Collaborative 
นิยำม/ควำมหมำย 
(Definition) 

เป็นมหาวิทยาลัยแบบเปิดแบบดิจิทัลที่สามารถจัดการศึกษาแบบ
ทางไกล (Digital distant university) ที่เน้นการพัฒนาในประเทศเป็น
หลัก 

รำยละเอียดฉำกทัศน์ /สภำพแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในฉำกทัศน์   
เมื่อกลุ่มประเทศ GMS ไม่ประสานความร่วมมือกัน ในขณะที่การเกิดระยะห่างทางกายภาพในแบบท่ีถาวร 

ความร่วมมือในการพัฒนาเศรฐกิจและสังคม รวมทั้งการหลั่งไหลของการลงทุนและการหลั่งไหลของผู้คนใน
ภูมิภาคก็จะเป็นไปอย่างหนาแน่น แรงงานก็จะมีการเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศก็จะไม่เกิดขึ้น เนื่องจากเกิดการ
กีดกันจากรัฐบาลและเกิดการชิงผลประโยชน์และความได้เปรียบในทุกๆด้าน ส่งผลให้นักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนใน
ประเทศไทยก็จะลดน้อยลง การพัฒนางานวิจัยและการด าเนินการวิจัยระหว่างประเทศก็จะไม่เกิดขึ้น ถึงแม้ว่าจะ
มีการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนเพื่อลดข้อจ ากัดของDigital Distancing ก็ตาม แต่จะเป็นการใช้ใน
เฉพาะประเทศของตนเองเท่านั้นแบบปิดกั้น 
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ผลกระทบต่อพันธกจิของมหำวิทยำลัย   
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน เน้นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการภายในประเทศ การใช้เทคโนโลยี  

Distant เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กำรวิจัย โครงการวิจัยและการพัฒนาพลเมืองดิจิทัล และการวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเศรฐ

กิจและสังคมจากการสนับสนุนของรัฐบาลส่งผลให้นักวิจัยพัฒนางานวิจัยเฉพาะภายในประเทศและท าวิจัยกับ
เครือข่ายวิจัยภายในประเทศ 

กำรบริกำรวิชำกำร ยังคงเป็นรูปแบบเดิมที่ตอบสนองพื้นที่ภายในประเทศ 
กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  เป้าหมายและวิธีการยังคงเช่นเดิม แต่รูปแบบของการปฏิบัติจะผ่านดิจิทัล

เทคโนโลยี  
แหล่งอ้างอิง (ถ้ามี)  : - 

 
ฉำกทัศน์ที่ 3. GMS after Shock 
ชื่อฉำกทัศน์ (Scenario) GMS After Shock 

ปัจจัยขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้อง  
(Driver) 

• Physical Distancing - Temporary Non-Physical distancing  

• GMS Relationship – Collaborative 
นิยำม/ควำมหมำย 
(Definition) 

GMS ฟื้นตัวจากภาวะวิกฤตที่กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันเพิ่มขึ้น 

รำยละเอียดฉำกทัศน์ /สภำพแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในฉำกทัศน์   
ภายใต้ฉากทัศน์นี้ จะเห็นการฟื้นตัวจากวิกฤตโรคระบาด COVID 19 ที่ท าให้มีการผ่อนคลายมาตรการ

ป้องกันโรค ท าให้ความจ าเป็นในการที่จะต้องมี Physical Distancing มีน้อยลง ความร่วมมือในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมระหว่างประเทศในกลุ่ม GMS เป็นไปอย่างคึกคักมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่าง
ประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมาก มีการไปมาหาสู่ระหว่างกันของผู้คนมากขึ้น เนื่องจากมาตรการกีกกันต่าง ๆ มีน้อยลง 
และถูกแทนท่ีด้วยนโยบายของภาครัฐท่ีมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนใน GMS มีการสานสัมพันธ์กันมากขึ้น  
มีการเคลื่อนย้ายของทุนและคนในภูมิภาคมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนจีนที่จะมีการเข้ามาลงทุนธุรกิจเป็น
จ านวนมากยิ่งขึ้น ปรากฏการณ์นี้จะท าให้สถาบันอุดมศึกษามีนักศึกษาจากกลุ่มประเทศ GMS เพิ่มมากขึ้นอย่าง
มาก โดยเฉพาะนักศึกษาจีน นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษาก็มีแนวโน้มที่ จะมีคณาจารย์จากประเทศ GMS 
โดยเฉพาะจีนเพิ่มขึ้น ภาษาจีนจะมีความส าคัญมากข้ึนอย่างมากเมื่อเทียบกับฉากทัศน์อื่น อันเนื่องมาจากการไหล
บ่าของเงินทุนและผู้คนจากจีน 
ผลกระทบต่อพันธกจิของมหำวิทยำลัย 

กำรเรียนกำรสอน การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยไทยจะได้รับอิทธิพลจากจีนเพิ่มมากข้ึน จะเริม่มกีาร
เรียนการสอนที่ใช้ภาษาจีนเป็นสื่อกลางเพิ่มขึ้น จะมีนักศึกษาท่ีเป็นประชากรใน GMS ในมหาวิทยาลยัต่าง ๆ เพิ่ม
จ านวนมากขึ้น องค์ความรู้ทางตะวันออก (ที่โดยมากมาจากจีน) จะได้รับการยอมรับมากข้ึนในการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของไทย 
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กำรวิจัย โครงการวิจัยร่วมระหว่างประเทศใน GMS จะมจี านวนเพิม่ขึ้น อันเป็นผลจากการผลักดันของ
รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ที่เล็งเหน็ถึงความส าคัญของการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ร่วมกัน นอกจากนั้นจะเกดิการร่วมมือและแลกเปลี่ยนนักวิจัยซึ่งจะน ามาซึ่งการท างานร่วมกันในด้านการวิจัย
ระหว่างกันมากข้ึน 

กำรบริกำรวิชำกำร ความร่วมมือช่วยเหลือกันในรูปแบบของการใหบ้ริการวิชาการก็จะมรีะดับเพิ่มมากข้ึน
ตามความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีมากขึ้น  

กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม มีการแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างกันมากข้ึน จากการจดั
กิจกรรมระหว่างประเทศเพิม่ขึ้น  
แหล่งอ้ำงอิง (ถ้ำมี)  : - 

 
ฉำกทัศน์ที่ 4. GMS as Usual 
ชื่อฉำกทัศน์ (Scenario) GMS As Usual 

ปัจจัยขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้อง  
(Driver) 

• Physical Distancing - Temporary Non-Physical distancing  

• GMS Relationship – Not Collaborative 
นยิำม/ควำมหมำย 
(Definition) 

GMS กลับเข้าสู่สภาพเดมิ 

รำยละเอียดฉำกทัศน์ /สภำพแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในฉำกทัศน์   
ฉากทัศน์นี้จะมีส่วนคล้ายคลึงกับสภาวการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมากที่สุด โดยภายใต้ภาพนี้ ความร่วมมือ

ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในกลุ่ม GMS มีความเป็นไปอย่างจ ากัด ความร่วมมือเป็นไปแต่เพียง
ในหลักการ ไม่มีความเป็นรูปธรรมมากนัก มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจและมาตรการผลักดันในการเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์อยู่บ้าง แต่อยู่ในวงจ ากัด ผู้น ารัฐบาลไม่มีนโยบายที่เด่นชัดและไม่ได้ให้ความส าคัญกับการร่วมมือกับ
ประเทศใน GMS การเคลื่อนย้ายของทุนและคนเป็นไปอย่างจ ากัด อันสืบเนื่องจากยังคงมีการกีกกันและการสร้าง
ข้อจ ากัดต่าง ๆ ระหว่างประเทศในกลุ่ม GMS ความเป็นไปนี้ถูกกระทบจากวิกฤตการณ์โรคระบาด COVID 19      
ที่ส่งผลให้ต้องมีมาตรการ Physical Distancing แต่เมื่อสถานการณ์ของโรคระบาดเริ่มคลี่คลาย มาตรการในเรื่อง 
Physical Distancing ก็มีความส าคัญลดน้อย ปรากฏการณ์นี้ จะท าให้สถาบันอุดมศึกษายังไม่ได้ให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์มากนัก จ านวนนักศึกษาต่างชาติจากประเทศในกลุ่ม GMS       
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้บ้าง แต่จะไม่เพิ่มเติมขึ้นอย่างก้าวกระโดด ทั้งที่มหาวิทยาลัยไทย
ต่างมีความพยายามในการเปิดรับนักศึกษาต่างชาติ โดยเฉพาะนักศึกษาจีน 
 
ผลกระทบต่อพันธกจิของมหำวิทยำลัย  

กำรเรียนกำรสอน การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยไทยจะมีการปรับตัวไปตามสภาวการณ์ทั่วไป ได้แก่ 
การปรับตัวไปกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคโนโลยีดิจิตัล ศาสตร์และองค์ความรู้ที่
ถ่ายทอดกันอยู่ ในอุดมศึกษาไทยยังมีความโน้มเอียงไปทางตะวันตก ซึ่ งเป็นกระแสหลักในการศึกษา
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ระดับอุดมศึกษาเหมือนที่เคยเป็น การเรียนการสอนจะมีการด าเนินการในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น แต่ยังไม่เป็น
แนวทางหลัก 

กำรวิจัย การวิจัยของมหาวิทยาลัยในประเทศยังเป็นไปในลักษณะของการท าวิจัยเพื่อตอบโจทย์ปัญหาของ
ประเทศ และตามความสนใจของนักวิจัยแต่ละบุคคล ความร่วมมือกันในลักษณะการวิจัยร่วมยังมีอยู่อย่างจ ากัด  

กำรบริกำรวิชำกำร การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยไทยยังอยู่ในลักษณะเหมือนที่เคยเป็นมา  
กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างกันเป็นไปในลักษณะที่

ขึ้นอยู่กับความสนใจของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง  
แหล่งอ้ำงอิง (ถ้ำมี)  : - 

 
ฉำกทัศน์ที่ 5. Conventional University   
ชื่อฉำกทัศน์ (Scenario) Conventional University 
ปัจจัยขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้อง 
(Driver) 

• More Demand for Degree 

• Government Dependent 
นิยำม/ควำมหมำย 
(Definition) 

Degree คือ ใบปริญญา ที่ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัย ว่าผู้ส าเร็จ
การศึกษามีคุณสมบัติเหมาะสมต่อปริญญาในสาขานั้นๆ 
Demand คือ ความต้องการของตลาดงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
Government Dependent คือ การที่มหาวิทยาลัยได้รับการสนันสนุนงบ
ประมาณจากภาครัฐทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่ และมหาวิทยาลัยต้องด าเนินงาน
ตามกรอบและนโยบายที่รัฐก าหนด 

รำยละเอียดฉำกทัศน์ /สภำพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในฉำกทัศน์ 
โลกต้องการปริญญา ตลาดงานต้องการคนจบปริญญาจากมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง หลักสูตรที่มีคุณภาพได้

มาตรฐาน โอกาสการได้งานท าของคนจบปริญญามีมากกว่า เงินเดือนคนจบปริญญาสูงกว่าคนไม่จบปริญญา  
มหาวิทยาลัยได้งบประมาณอย่างต่อเนื่อง เพียงพอ เน้นการสร้างหลักสูตรที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 

ออกแบบหลักสูตรจากนโยบายของมหาวิทยาลัยมากกว่าความต้องการภาคเอกชน หลักสูตรให้มีครบทุกสาขาทุก
ศาสตร์วิชา ไม่เน้นหลักสูตรสร้างผลก าไร บัณฑิตศึกษาเน้นงานวิจัยพ้ืนฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้ 

ระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยด าเนินไปตามปกติ มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดรับกับความ
ต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงานที่ยังต้องการ degree  อย่างไรก็ตาม หากมหาวิทยาลัยยังอยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของภาครัฐ ในบางอาชีพที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมการศึกษาให้ทั่วถึงตั้งแต่ระดับอนุบาลถึง
ระดับอุดมศึกษาของประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศตามแผนและนโยบายที่รัฐบาลก าหนด ความต้องการ
ในบาง Degree จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น ศึกษาศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์ ด้านการเขียนโปรแกรมและ
วิทยาการค านวณ เพื่อรองรับการท างานและการพัฒนาพัฒนาประเทศด้าน AI ในอนาคตของเยาวชนรุ่นใหม่ 

Advantage : ความต้องการ Degree มากขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นท าให้ผู้เรียนมีต้นทุนในการศึกษา
ต่อมากขึ้น หรือ ผู้ประกอบการรับคนเข้าท างานโดยพิจารณาจาก Degree เป็นหลักท าให้  หรือท้ังสองปัจจัยท าให้
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คนส่วนใหญ่เลือกที่จะเรียนต่อมหาวิทยาลัยแทนที่จะไปสายวิชาชีพ ท าให้จ านวนนักศึกษามหาวิทยาลัยมีจ านวน
เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อรายได้ที่จะเพิ่มขึ้น งานวิจัยท่ีจะมี นศ บัณฑิตศึกษา เข้ามาท าโจทย์วิจัยช่วยอาจารย์  

เมื่อมหาวิทยาลัยอยู่ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาล ความกดดันด้านการต้องหารายได้ก็ลดลงท าให้ ลด
ความกดดันแก่อาจารย์ผู้สอน สามารถด าเนินการสอนได้มีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้น ค่าเทอมถูกลงหรือไม่เพิ่มขึ้น 
เพิ่มโอกาสแก่นักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย 

Disadvantage : เมื่อมหาวิทยาลัยอยู่ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาล ท าให้ต้องอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดในด้าน
งบประมาณ กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ ทั้งด้านการประกันคุณภาพท าให้การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้เช่ืองช้า    
มีความคล่องตัวต่ า ไม่สามารถตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และความต้องการที่เปลี่ยนแปลง
ไปของผู้ประกอบการ  

นักเรียนจะเปลี่ยนไปเรียนมหาวิทยาลัยที่ตอบโจทย์กับเค้าได้มากกว่า มีหลักสูตรที่ทันสมัย ตอบโจทย์
มากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยในส่วนกลาง ที่มีช่ือเสียงมากกว่า เก่าแก่กว่า จะสามารถดึงนักเรียนส่วน
ภูมิภาคเข้าไปเรียนได้มากขึ้น เมื่อต่อไปการจัดการเรียนการสอนจะเป็นการเรียนการสอนแบบ online หรือแม้แต่
มหาวิทยาลัยเอกชนท่ีมี หลักสูตรที่ทันสมัยกว่า และมีการตลาดที่ดีกว่า 
ผลกระทบต่อมหำวิทยำลัย 

ด้ำนกำรศึกษำ: 
- เปิดหลักสูตรตามนโยบายภาครัฐ ความต้องการของมหาวิทยาลัย และศักยภาพของอาจารย์ที่มี 
- เปิดหลักสูตรให้ครอบคลุมในศาสตร์ต่างๆ 
- ไม่ต้องเน้นการหารายได้จากการจดัการศึกษา 
- ต้องรับรองมาตรฐานของหลักสตูรและปรญิญา ท่ีเป็นมาตรฐานสากล 

ด้ำนวิจัย: 
- เน้นการวิจัยตามนโยบายภาครัฐ และงานวิจัยพ้ืนฐานเพื่อพัฒนาองค์ความรู ้
- เน้นการท างานวิจัยโดยขอทุนวิจัยภาครัฐ 

ด้ำนบริกำรวิชำกำร: 
- บริการวิชาการสู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนพัฒนาอย่างยั่งยืน 
- ไม่แสวงหาผลก าไรจากการบริการวิชาการ 

ด้ำนศิลปวัฒนธรรม: 
- มหาวิทยาลยัมีหน้าท่ีในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม 

Strategy: 
- Curriculum development & standardization 
- Government policy first 
- Nonprofit organization 
- Basic research first 
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ฉำกทัศน์ที่ 6. Autonomous University 
ชื่อฉำกทัศน์ (Scenario) Autonomous University 
ปัจจัยขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้อง  
(Driver) 

• More Demand for Degree 

• Government Independent 
นิยำม/ควำมหมำย  
(Definition) 

Degree คือ ใบปริญญา ที่ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัย ว่าผู้ส าเร็จ
การศึกษามีคุณสมบัติเหมาะสมต่อปริญญาในสาขานั้นๆ 

Demand คือ ความต้องการของตลาดงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
Government Independent คือ การที่มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณจากภาครัฐแล้ว มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินงานได้อย่างอิสระ และ
สามารถด าเนินธุรกิจด้านการศึกษา หรือธุรกิจอื่นๆ เพื่อผลก าไรได้ 

รำยละเอียดฉำกทัศน์ สภำพแวดล้อมที่เกิดขึน้ในฉำกทัศน์ 
       สถานการณ์กรณีที่มหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของภาครัฐ มีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ มีความ
คล่องตัวสูง มีการควบคุมต้นทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม จะเกิดการปรับปรุงกระบวนการท างาน เกิดการแข่งขันกัน
ระหว่างองค์กร เกิดนวัตกรรมด้านกระบวนการท างาน และหลักสูตรใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรเฉพาะ
ด้าน ทั้งนี้ในบางอาชีพยังมีความจ าเป็นที่ต้องการ Degree เพื่อให้สามารถควบคุมมาตรฐานได้ เช่น แพทย์ เภสัช วิศวกร 
หรืออาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องและกระทบกับกับชีวิตความเป็นอยู่ สุขภาพของพลเมืองในประเทศ 
       ตลาดงานของโลกส่วนใหญ่ยังต้องการปริญญา นายจ้างต้องการคนจบปริญญาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง 
หลักสูตรที่มีคุณภาพ โอกาสการได้งานท าของคนจบปริญญามีมากกว่า เงินเดือนคนจบปริญญาสูงกว่า ในขณะที่
มหาวิทยาลัยไม่ได้งบประมาณจากรัฐ ต้องหาเงินเอง ทั้งค่าบุคคลากร ค่าอาคารสิ่งก่อสร้าง ค่าบริหารจัดการเรียน
การสอน และเงินวิจัยส าหรับนักศึกษาและอาจารย์  จึงต้องเน้นการสร้างหลักสูตรที่ตอบสนองตลาด เพิ่มจ านวน
นักศึกษาหรือขึ้นค่าเทอม ออกแบบหลักสูตรจากความต้องการภาคเอกชน หลักสูตรไม่ต้องมีครบทุกสาขาทุก
ศาสตร์วิชา แต่ให้สร้างรายได้ หรือสร้าง branding ให้มหาวิทยาลัย เน้นหลักสูตรที่เป็นที่นิยมสร้างผลก าไร 
บัณฑิตศึกษาเน้นงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมสร้างรายได้มากกว่างานวิจัยพ้ืนฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้ 

https://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/
https://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/
https://www.nxpo.or.th/th/en/4269/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/
http://www.cmmmagazine.com/cmm-articles/higher-education-in-2050
http://www.cmmmagazine.com/cmm-articles/higher-education-in-2050
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Advantage :  

• ความคล่องตัวในการบริหารจัดการมากขึ้น มีอิสระในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้เข้ากับสภาพสังคม
ปัจจุบันได้มากขึ้น รวดเร็วขึ้นสามารถดึงดูดนักเรียนมาเข้าเรียนเอา Degree ได้มากขึ้นเนื่องจาก
หลักสูตรตอบโจทย์ผู้เรียน ส่งผลบวกต่องบประมาณที่มากข้ึน 

• ปรับเปลี่ยนการใช้งบประมาณเพื่อตอบโจทย์แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้มากขึ้น รวดเร็วขึ้น 
อาทิตย์เช่น การปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนไปสู่การเรียน online แบบเต็มรูปแบบ 

• การวางแผน HR เพื่อการคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้าองค์กร สร้างผลตอบแทนที่จูงใจให้
บุคลากรมีผลิตภาพสูง การประเมินผลการท างานท่ีเข้นขึ้น 

• ค่าธรรมเนียมการศึกษายังสามารถเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยได้เนื่องจากยังมีจ านวนนักศึกษาเปน็
จ านวนมาก 

Disadvantage : 

• บุคคลากรจะมีความกดดันในการท างานมากขึ้นเนื่องจากการประเมิผลการท างานที่เข้มข้นขึ้น ความผูกพัน
ต่อองค์กรลดลง 

• นักศึกษาท่ีเข้าเรียนจะเป็นกลุ่มที่มาจากครอบครัวทีม่ีรายได้ปานกลางถึงสูงเนื่องจากค่าบ ารุงการศึกษา
ถูกปรับเพิ่มขึ้น 

ผลกระทบต่อมหำวิทยำลัย 
ด้ำนกำรศึกษำ: 
- มีการปรับขึ้นคา่ธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามต้นทุน และ/หรือเพิ่มจ านวนนักศึกษา 
- เปิดหลักสูตรการศึกษาตามความต้องการของตลาด 
- ปิดหลักสูตรทีม่ีนักศึกษาน้อยหรือตลาดงานไมต่้องการ 
- เปิด online training เพื่อ upskill/reskill เพิ่มขึ้นเพื่อสร้างรายได ้
- Credit bank and Credit transfer เพิ่มโอกาสใหไ้ด้นักศึกษาเรียนปริญญาเพิ่มมากข้ึน 
ด้ำนวิจัย: 
- ต้องหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลยัเป็นหลัก 
- เน้นงานวิจัยต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 
- เน้นงานวิจัยเพื่อตอบความต้องการของผู้ประกอบการและภาคธรุกิจ 
ด้านบริการวิชาการ: 
- เน้นบริการวิชาการที่สรา้งรายได้ให้มหาวิทยาลยั หรือสร้าง Branding 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม: 
- การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เป็นพันธกิจรอง  
Strategy: 
- Online degree platform 
- Credit bank and Credit transfer 



16 

- Market demand first 
- Profit organization 
- Commercial research first 

อ้างอิง : 
World Economic Forum. The future of jobs survey report. (Available at: https://reports.weforum.org/future-of-
jobs-2016/) 
Future Career Expo 2020. MHESI to roll out 500 non-degree programs to build future skill set for Thai workforce. 
(Available at: https://www.nxpo.or.th/th/en/4269/) 
Emal Dusst and Rebecca Winthrop. Top 6 trends in higher education. EDUCATION PLUS DEVELOPMENT. 
(Available at: https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/) 
Duc Pham. Higher education in 2050. (Available at: http://www.cmmmagazine.com/cmm-articles/higher-
education-in-2050) 

 
ฉำกทัศน์ที่ 7. Life Long Academy 
ชื่อฉำกทัศน์ (Scenario) Life Long Academy 

ปัจจัยขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้อง  
(Driver) 

• Government Dependent 

• Less Demand for Degree 
นิยำม/ควำมหมำย 
(Definition) 

เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการสร้างหลักสูตร non-degree เพื่อพัฒนาทักษะ
เฉพาะด้านท่ีจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 โดยที่การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลยัยังต้องอยู่ภายใต้การก ากับควบคุมของกระทรวงอุดมศกึษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

รำยละเอียดฉำกทัศน์ /กำรบรรยำยสภำพแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในฉำกทัศน์   
 นักศึกษาท่ีเข้ามาเรียนจะไม่จ ากัดช่วงวัย และระดับการศึกษาอีกต่อไป  ลักษณะของห้องเรียนไม่จ าเป็นต้อง

อยู่ในมหาวิทยาลัย อาจเป็นการเรียนออนไลน์ หรือตามพื้นที่ปฏิบัติงานจริง บทบาทของอาจารย์ถูกเปลี่ยนจาก 
instructors เป็น mentors / facilitators แทน จ านวนหลักสูตรที่เปิด จะมีความหลากหลายและจ านวนท่ีลดลง 
แต่มีความเฉพาะและเน้นการประยุกต์ใช้ทักษะอย่างเข้มข้นมากข้ึน มีการลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการจ้างบุคลากร
สายสนับสนุน โดยลดอัตราก าลังลง หรือเน้นการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานให้สามารถเป็น mentors ร่วมกับ
อาจารย์ให้ได้มากขึ้น ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย อาทิ บริษัท ห้างร้าน นิติบุคคล รวมถึงหน่วยงานภาครัฐต่างๆ 
จากที่เป็น stakeholders จะกลายมาเป็น customers / partners  กับมหาวิทยาลัย การจัดการสาธารณูปโภค
ต่างๆรวมถึงสิ่งปลูกสร้างภายในมหาวิทยาลัย จะยังคงรูปแบบเดิมเป็นส่วนใหญ่ แต่ลดการใช้งานลง  
ผลกระทบต่อพันธกจิของมหำวิทยำลัย  

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน จะต้องเปิดกว้างมากขึ้นส าหรับทุกเพศทุกวัย ท าให้การลงทะเบียนเพื่อเป็น
นักศึกษาเปลี่ยนไป และมีการปรับรูปแบบ ตัดหรือลดกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษา โดยต้องให้เหมาะสมกับเพศ 
วัย อายุ และความสนใจของผู้เรียนมากขึ้น  ระบบการเรียนออนไลน์และการวิธีวัดผลการเรียนต้องมีการปรับปรุง

https://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/
https://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/
https://www.nxpo.or.th/th/en/4269/
https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/
http://www.cmmmagazine.com/cmm-articles/higher-education-in-2050
http://www.cmmmagazine.com/cmm-articles/higher-education-in-2050
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และพัฒนาระบบเพื่ อรองรับผู้ เ รียนในทุกระดับทักษะให้ ได้   หลักสูตรยังต้อง เป็นไปตาม TCAS ที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

กำรวิจัย ยังต้องมุ่งตอบโจทย์ภาครัฐ และยุทธศาสตร์ประเทศเป็นหลัก เพื่อให้ได้รับงบประมาณสนับสนุน
อย่างเพียงพอ นักวิจัยยังไม่มีการปรับตัวจากเดิมมาก ยังคงเน้นการมุ่งแก้ไขปัญหาความยากจน ช่วยเหลือผู้มี
รายได้น้อยเป็นหลัก โดยมักเป็นโครงการสวัสดิการต่างๆแก่ชุมชน 

กำรบริกำรวิชำกำร ยังต้องเป็นการท างานเพื่อตอบสนองภาครัฐในสัดส่วนที่มากกว่าภาคเอกชน 
โรงพยาบาลที่ให้บริการด้านแพทย์ ก็ยังต้องให้บริการแก่ชุมชนและสังคมเป็นหลัก โดยไม่มุ่งเน้นก าไร (อุทิศเพื่อ
สังคมตามพันธกิจมหาวิทยาลัย) บุคลากรด้านสุขภาพส่วนใหญ่ ยังใช้เวลาในการหารายได้เสริมมากกว่าการท างาน
ประจ าตามพันธกิจมหาวิทยาลัย 

กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ยังคงท าตามพันธกิจเช่นเดิม ใช้งบประมาณรัฐ
หรือเงินรายได้มหาวิทยาลัยเป็นหลักในการจัดกิจกรรม 
แหล่งอ้ำงอิง (ถ้ำมี)  : - 

 
ฉำกทัศน์ที่ 8.  Co-operative University 
ชื่อฉำกทัศน์ (Scenario) Co-operative University 

ปัจจัยขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้อง  
(Driver) 

• Government Independent 

• Less Demand for Degree 
นิยำม/ควำมหมำย 
(Definition) 

เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการสร้างหลักสูตร non-degree เพื่อพัฒนา
ทักษะเฉพาะด้านที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 แต่การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยไม่จ าเป็นต้องอยู่ภายใต้การก ากับควบคุมของกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ทั้งหมด มีอิสระในการ
บริหารจัดการมากขึ้น  

รำยละเอียดฉำกทัศน์ /สภำพแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในฉำกทัศน์   
นักศึกษาท่ีเข้ามาเรียนจะไม่จ ากัดช่วงวัย และระดับการศึกษาอีกต่อไป และเน้นกลุ่มผู้เรียนท่ีค่อนข้างมีความ

พร้อมด้านฐานะทางการเงิน ไม่พึ่งทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในการเรียน ซึ่งคนเหล่านี้จะกลายมาเป็นศิษย์เกา่
ที่สามารถสนับสนุนมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องได้ในอนาคต เช่น ช่วยท ากิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย ว่าจะเป็น
ในลักษณะ CSV หรือในกิจกรรมที่มุ่งเน้นการหารายได้ รวมถึงสามารถเป็น mentors ร่วมกับอาจารย์ หรือ
สามารถเสนอพ้ืนที่ในการจัดเตรียมแหล่งเรียนรู้ หรือ training ต่างๆให้แก่มหาวิทยาลัยได้ ลักษณะของห้องเรียน 
ไม่จ าเป็นต้องอยู่ในมหาวิทยาลัย อาจเป็นการเรียนออนไลน์ หรือตามพื้นท่ีปฏิบัติงานจริง บทบาทของอาจารย์ถูก
เปลี่ยนจาก instructors เป็น mentors / facilitators แทน จ านวนหลักสูตรที่เปิดในลักษณะ on-demand เน้น
การท าตลาดเชิงรุก เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของภาครัฐและเอกชน มีการลดจ านวนการจ้าง
บุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนลงมาก และหันไปเน้นการจ้างในลักษณะ outsources ที่มี
ประสบการณ์หรือความเช่ียวชาญเฉพาะด้านนั้นๆมากขึ้น สามารถท างานร่วมกับอาจารย์ให้ได้มากขึ้น สาย
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สนับสนุนมากกว่าร้อยละ 80 จะกลายเป็น outsources โดยมีค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจ้างคนสูงมากข้ึน แต่จะได้คน
ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สามารถท างานได้ดีกว่าเดิม ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย อาทิ บริษัท ห้างร้านนิติบุคคล 
รวมถึงหน่วยงานภาครัฐต่ างๆ จากที่ เป็น stakeholders จะกลายมาเป็น customers / partners กับ
มหาวิทยาลัย การจัดการสาธารณูปโภคต่างๆรวมถึงสิ่งปลูกสร้างภายในมหาวิทยาลัย พื้นที่ส่วนใหญ่จะถูกพัฒนา 
ปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นพื้นที่หารายได้เชิงพาณิชย์เกือบทั้งหมด  พื้นที่หอพักนักศึกษาเดิมจะถูกปรับเปลี่ยนเป็น 
service apartments ที่มีความทันสมัย มีการลดจ านวนหอพักนักศึกษาลง แต่มีระบบสาธารณูปโภคและสิ่ง
อ านวยความสะดวกครบวงจร สามารถแข่งขันกับหอพักเอกชนภายนอกได้ 
ผลกระทบต่อพันธกิจของมหำวิทยำลัย 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ผู้ที่มีทักษะอยู่แล้วในแต่ละด้าน ทุกเพศทุกวัย ทุกอาชีพ ทุกระดับการศึกษา 
สามารถเอาทักษะที่มีอยู่มาเทียบวัดระดับการศึกษาได้เพื่อรับปริญญา หรืออนุปริญญาได้ตามความเชี่ยวชาญหรือ
ตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด อาจารย์เกือบทั้งหมดจะกลายมาเป็นการจ้างในรูปแบบอาจารย์พิเศษ ไม่ใช่
อาจารย์ประจ า โดยมีหน่วยงานส่วนเล็กๆที่ท าหน้าบริหารจัดการหลักสูตรและประสานงานต่างๆ ระบบการเรียน
ออนไลน์และการวิธีวัดผลการเรียนต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบเพื่อรองรับผู้เรียนในทุกระดับทักษะให้ได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ  หลักสูตรไม่จ าเป็นยังต้องเป็นไปตาม TCAS ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดอีกต่อไป การ
สอบวัดผลไม่ต้องมีการสอบตามระบบเดิม หรือให้เกรดตามระบบเดิม โดยดูจาก performance ในการฝึกปฏิบัติ
และใช้ทักษะของผู้เรียน หรือวัดจากความส าเร็จในการประกอบอาชีพของผู้เรียนโดยตรงก็ได้  โรงเรียนสาธิตใน
มหาวิทยาลัย ต้องเน้นการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น หรือเปิดหลักสูตรนานาชาติที่สามารถสร้างรายได้ แต่ยังคงให้
สวัสดิการแก่บุตรหลานบุคลากรอยู่  

กำรวิจัย เน้นตอบโจทย์ภาคเอกชนทั้งในและนอกประเทศเป็นหลัก ส่วนภาครัฐ และยุทธศาสตร์ประเทศ 
เป็นเรื่องรองลงมา เพื่อสร้างรายได้ นักวิจัยต้องปรับตัวอย่างมาก เพื่อให้สามารถมีศักยภาพในระดับที่สามารถ
แข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติได้ การวิจัยต้องเน้นการตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรม 10 S-curves 
ของประเทศและของโลก เน้นการใช้นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างเป็นธุรกิจ และน า IP มาใช้ในการหา
รายได้เป็นหลัก เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการวิจัยร้อยละ 80 หรือเกือบท้ังหมด ถูกสนับสนุนจากภาคเอกชน
เป็นหลัก  

กำรบริกำรวิชำกำร ยังต้องเป็นการท างานเพื่อตอบสนองภาคเอกชนในสัดส่วนที่มากกว่าภาครัฐ อาทิ ท า
ในลักษณะ social enterprise / social business เป็น CSV โดยใช้เงินทุนสนับสนุนจากภาคเอกชนเป็นหลัก 
โรงพยาบาลที่ให้บริการด้านแพทย์ มีสัดส่วนในการสร้างรายได้มากกว่าการให้บริการแก่ชุมชนและสังคม มุ่งเน้น
การสร้างก าไรมากขึ้น บุคลากรด้านสุขภาพส่วนใหญ่ หันมาท างานประจ าตามพันธกิจมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น ผู้มาใช้
บริการจะมีสัดส่วนท่ีต้องจ่ายเพิ่มขึ้น  

กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  จะเน้นการท า CSV ร่วมกับภาคเอกชนเป็นหลัก ลดการใช้งบประมาณรัฐ
หรือเงินรายได้จากมหาวิทยาลัยเป็นหลักในการจัดกิจกรรม และเป็นกิจกรรมที่เกิดรายได้มากกว่าสร้างรายจ่าย  
แหล่งอ้ำงอิง (ถ้ำมี)  :  
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2. กำรกลั่นกรองและปรับปรุงฉำกทัศน์ 
ทั้ง 8 ฉากทัศน์ที่ทีมคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นสร้างขึ้น ได้น าเข้า

สัมมนาในวันที่ 4-6 กันยายน 2563 เพ่ือกลั่นกรองและรับฟังค าวิจารณ์ จึงได้มีการคัดเหลือฉากทัศน์  4 
ฉากทัศน์ และมีการปรับปรุงค านิยามและการเรียกชื่อใหม่ ตามแผนภาพที่ 2 โดย 

ฉำกทัศน์ที่ 1 Thaipost KKU ถือเป็นสถานการณ์ที่มหาวิทยาลัยเผชิญหรือด าเนินการ
อยู่ภายใต้สถานการณ์นี้ คือ ระบบการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการยังเป็น Physical อยู่ 
และอิทธิพลของต่างชาติยังอิงชาติตะวันตกเป็นหลัก 

ฉำกทัศน์ที่  2 Ali KKU จัดเป็นภาพเหตุการณ์หรืออนาคตที่คาดหวังให้ เกิดขึ้น 
(Preferable future) คือ ระบบการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการยังเป็น Physical อยู่ แต่อิทธิพล
ของจีน และกลุ่มประเทศลุ่มน้ าโขงจะมีอิทธิพลต่อการด าเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมากขึ้น   
จนมากกว่าชาติตะวันตก 

ฉำกทัศน์ที่  3 WC KKU จัดเป็นภาพเหตุการณ์หรืออนาคตที่ เชื่อว่า เกิดขึ้น ได้  
(Plausible future) คือ ระบบการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์
เกือบทั้งหมด และอิทธิพลของจีน และกลุ่มประเทศลุ่มน้ าโขงจะมีอิทธิพลต่อการด าเนินพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมากขึ้นจนมากกว่าชาติตะวันตก 

ฉำกทัศน์ที่ 4 FB KKU จัดเป็นภาพเหตุการณ์หรืออนาคตที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้น 
(Projected future) คือ ระบบการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์
เกือบทั้งหมด แต่อิทธิพลชาติตะวันตกท่ีมีผลต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะยังโดดเด่นเหนือประเทศจีน และ
กลุ่มประเทศลุ่มน้ าโขง 

แผนภำพที่ 2 ฉากทัศน์ที่ผ่านการวิจารณ์และกระบวนการกลั่นกรอง 
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3. กระบวนกำรแปลงฉำกทัศน์เป็นยุทธศำสตร์ส ำหรับปัจจุบัน 
เมื่อได้ฉากทัศน์ใหม่ที่สมบูรณ์แล้วทีมคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้

ด าเนินการจัดท า Timeline ของเหตุการณ์ทั้ง 4 ฉากทัศน์เป็นระยะเวลา 24 ปีข้างหน้า โดยแบ่งเป็นช่วง
ช่วงละ 4 ปี มีการระดมสมองเพ่ือระบุเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นในแต่ละช่วง พร้อมการด าเนินการและการ
เปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยที่ควรมีการด าเนินการเพ่ือให้เกิดภาพอนาคตที่ต้องการ ดังรูปที่ 1-3 
รปูท่ี 1 การประเมินสถานะปัจจุบัน ณ ปี ค.ศ. 2020 

 

รูปที่ 2 การประเมินสถานะภาพเหตุการณ์ในอนาคต ณ ปี ค.ศ. 2044 
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รูปที่ 3 การประเมินเหตุการณ์ท่ีน่าจะเกิดข้ึน และการด าเนินการของมหาวิทยาลัย  
ระหว่างปี ค.ศ. 2020 ถึงปี ค.ศ. 2044 

 
 

หลังจากนั้นทีมคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้ระดมสมอง
กลั่นกรองกลยุทธ์ส าคัญที่มหาวิทยาลัยควรด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับภาพอนาคตและเหตุการณ์ที่
น่าจะเกิดขึ้นระหว่างนี้ โดยจะต้องเป็นกลยุทธ์ที่มีความแข็งแกร่งและมีผลกระทบส าคัญต่อมหาวิทยาลัย  
(Robust Strategy) และสามารถรองรับหรือเชื่อมโยงกับภาพในอนาคตทั้งหมด หรือส่วนใหญ่ โดยพบว่า
มีกลยุทธ์ที่ส าคัญที่ควรด าเนินการอย่างน้อย 6 กลยุทธ์ คือ  

กลยุทธ์ที่ 1 Medical Hub Strategy 
กลยุทธ์ที่ 2 China Strategy 
กลยุทธ์ที่ 3 Virtual KKU Strategy 
กลยุทธ์ที่ 4 KKU Academy Strategy 
กลยุทธ์ที่ 5 Human Resource Management transformation strategy 
กลยุทธ์ที่ 6 Research Program Strategy 
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ตำรำงท่ี 5 ความสอดคล้องของกลยุทธ์และฉากทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
กลยุทธ์มหำวิทยำลัยขอนแกน่ 
ระหว่ำง พ.ศ. 2563-2582 

ควำมสอดคล้องกับฉำกทัศน ์

(Compatible) 
Thaipost  

KKU 
Ali  

KKU 
WC  
KKU 

FB 
KKU 

1) Medical Hub Strategy √ √ √ √ 

2) China Strategy  √ √ √ 

3) Virtual KKU Strategy √ √ √ √ 

4) KKU Academy Strategy √ √ √ √ 

5) Human Resource Management transformation strategy  √ √  

6) Research Program Strategy √ √ √ √ 

 
3.1 Medical Hub Strategy  

Medical Hub Strategy เป็นกลยุทธ์ที่ผสานความร่วมมือของคณะ/สาขาวิชาเกือบทุก
กลุ่มของมหาวิทยาลัยเพ่ือขับเคลื่อนการบริการสุขภาพ ทั้งด้านการให้บริการ การพัฒนานวัตกรรมด้าน
สุขภาพ การบริหารจัดการโรงพยาบาล เนื่องจากประเทศไทยมีความโดดเด่นด้านการบริการสุขภาพใน
ระดับโลก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประชาชนที่เข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได้ไม่เท่าเทียมกับ
ภูมิภาคอ่ืน ดังนั้น กลยุทธ์นี้จึงช่วยสนับสนุนมหาวิทยาลัยและตอบสนองความต้องการของประเทศและ
แนวโน้มของโลก และจะสนับสนุนความม่ันคงทางด้านการเงินของมหาวิทยาลัยในอนาคตซึ่งช่วยสนับสนุน
ภาพในอนาคตทั้ง 4  
 

ควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยขอนแก่น  
เสำหลักของยุทธศำสตร์  : ด้าน Spiritual  และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 11  
วัตถุประสงค์ : ขับเคลื่อนการบริการสุขภาพ ทั้งด้านการให้บริการ การพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ การบริหาร
จัดการโรงพยาบาล ให้มีความโดดเด่นด้านการบริการสุขภาพในระดับโลก  

แผนงำน/โครงกำร ผลลัพธ ์ ระยะเวลำด ำเนินกำร (2563-2582) 
5 ป ี 10 ป ี 15 ป ี 20 ป ี

1) ผสานความร่วมมือของคณะ/สาขาวิชา
ทุกกลุ่มของมหาวิทยาลยัในการบริการ
สุขภาพ พัฒนานวัตกรรม และการบริหาร
จัดการโรงพยาบาล 

สร้างรายได้จาก Medical 
Hub เพิม่ขึ้น  

500 
ล้าน
บาท 

1,000 
ล้าน
บาท 

1,500 
ล้าน
บาท 

3,000 
ล้าน
บาท 

เปิด Medical Hub (สะสม) 700 
เตียง 

700 
เตียง 

700 
เตียง 

700 
เตียง 
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3.2 China Strategy  
China Strategy กลยุทธ์นี้เน้นการสร้างความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในประเทศจีน 

และในกลุ่มภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยมีสมมุติฐาน
ว่าในอนาคตอิทธิผลของประเทศจีนต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมากขึ้นอย่างโดดเด่น ทั้งด้านจ านวน
นักศึกษา การวิจัย จ านวนนักท่องเที่ยว ในอนาคต 
 
ควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยขอนแก่น  
เสำหลักของยุทธศำสตร์  : ด้าน People  และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 2 และ 9 
วัตถุประสงค์ : สร้างความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในประเทศจีน และในกลุ่มภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ทั้งด้าน
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

แผนงำน/โครงกำร ผลลัพธ ์ ระยะเวลำด ำเนินกำร (2563-2582) 
5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี 

1) จัดตั้งศูนย์บริหารนักศึกษาจตีน (China 
Service Center) 

2) สร้างความร่วมมือ (MOU/MOA) กับ
กงศุลจีน 

3) ก าหนดมาตรฐานปริญญา (ไทย/จีน) 
เพื่อให้จีนยอมรับในปริญญาของไทย 

4) มีนโยบายการจ้างหรือให้ทุนคนจีนที่มี
ทักษะภาษาไทยอย่างดีเป็น fluently 
Staff 

5) Chinese language training for Thai 
staffs 

6) Online Learning (China) AI 
 

จ านวนนักศึกษาจีนเพิ่มข้ึน 3% 5% 7% 9% 

จ านวน Staff ของ มข. 
ที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ 

5% 10% 15% 20% 
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3.3 Virtual KKU Strategy  
Virtual KKU Strategy เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการวางระบบการจัดการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงระบบสนับสนุนให้เป็นใช้ระบบสารสนเทศที่มีความเชื่อมโยง และมี
ประสิทธิภาพสูงในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย เพ่ือรองรับโลกเสมือนจริงที่อาจจะเกิดขึ้นในฉากทัศน์ WC 
KKU และ FB KKU 

 
ควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยขอนแก่น  
เสำหลักของยุทธศำสตร์  : ด้าน Ecological  และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  4  5 และ 6 
วัตถุประสงค์ : วางระบบการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงระบบสนับสนุนให้
เป็นใช้ระบบสารสนเทศท่ีมีความเชื่อมโยง และมีประสิทธิภาพสูงในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

แผนงำน/โครงกำร ผลลัพธ ์ ระยะเวลำด ำเนินกำร (2563-2582) 
5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี 

1) สร้างหลักสูตร Online Learning 
(English) 

2) เพิ่มทักษะ ABCD  
(Artificial Intelligence, Block 
chain, Cloud and Computing 
,Data science and Big data) 

3) Philosophy ท าให้ AI เป็นสมรรถนะ
หลักของ KKU 

4) สร้าง Virtual Museum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้จากการจัดการเรียน
กา รสอน  ก า ร วิ จั ย  ก า ร
บริการวิชาการ 
- Online 40% 
- Research + AC 40% 
- Asset 20% 
 

40,000 
ล้าน
บาท 

40,000 
ล้าน
บาท 

40,000 
ล้าน
บาท 

40,000 
ล้าน
บาท 
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3.4 KKU Academy Strategy  
KKU Academy Strategy กลยุทธ์นี้เป็นการสร้างระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ด้าน

การเรียนการสอนแบบใหม่โดยเน้นแบบ Non degree และเป็น lifelong learning ตามความต้องการ
ของตลาดและบุคคล (Education as a service: EAAS) ที่มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชนทั้งด้านองค์
ความรู้ และการฝึกประสบการณ์ (Experiential learning) ในระบบนิเวศน์ของการเรียนรู้นี้จะต้องมีการ
ปรับสถานที่เรียนรูปแบบใหม่ มีการวางระบบต่อยอดการเรียนให้สามารถสร้างผลงานและการผลักดันให้
เกิดการสร้างธุรกิจใหม่ (Start-up) ได้ด้วยตนเองหรือกลุ่มความร่วมมือ 
 
ควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยขอนแก่น  
เสำหลักของยุทธศำสตร์  : ด้าน People และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
วัตถุประสงค์ : สร้างระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ด้านการเรียนการสอนแบบใหม่ให้เป็นแบบ Non 
degree และเป็น lifelong learning ตามความต้องการของตลาดและบุคคล (Education as a service: 
EAAS) ที่โดยเชื่อมโยงกับภาคเอกชนทั้งด้านองค์ความรู้ และการฝึกประสบการณ์ (Experiential 
learning) 

แผนงำน/โครงกำร ผลลัพธ ์ ระยะเวลำด ำเนินกำร (2563-2582) 
5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี 

1) สร้างหลักสูตรใหม่ เช่น ระบบราง  
การค้าชายแดน  ภาษาจีน/อังกฤษ 

2) Digital courses ที่เป็น Social 
3) AI based Curriculum 
4) Parth way of learning  
5) ปิดสาขาในบางหลักสูตร ที่ไม่คุ้มค่ากับ

การสอบแบบ Online 
6) BI Data  
 
 
 
 
 
 

จ านวนหลักสูตรใหม่ 3 3 3 3 
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3.5 Human Resource Management transformation strategy  
Human Resource Management transformation strategy กลยุทธ์นี้เน้นการ

ปรับตัวขององค์กรเพ่ือรองรับฉากทัศน์ที่เกิด Virtual society ที่ทั้งการเรียนการสอน การวิจัย และการ
ท างานของระบบสนับสนุนสามารถท าผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลจะต้องมีการปรับเปลี่ยนจะระบบปกติ เป็นระบบจ้างงานตามความต้องการและความ
เชี่ยวชาญ ที่ต้องมีการปรับใช้กับบุคลากรทุกกลุ่ม และทุกภารกิจ 
 
ควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยขอนแก่น  
เสำหลักของยุทธศำสตร์  : ด้าน Ecological และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 และ 9 
วัตถุประสงค์ :ปรับระบบสนับสนุนให้สามารถท าผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย รวมถึงมีระบบจ้างงานตามความต้องการและความเชี่ยวชาญ 

แผนงำน/โครงกำร ผลลัพธ ์ ระยะเวลำด ำเนินกำร (2563-2582) 
5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี 

1) มีการเลิกจ้างอาจารย์ประจ า (Thai) ที่
ไม่ผ่านการทดสอบภาษาจีน 

2) การสอบวัดสมรรถนะด้านภาษาจีน 
3) AI Teacher 
4) Full time Chinese Staffs เป็น 

Coaching 

KKU Staffs can use 
Chinese fluently 
 

10% 15% 20% 25% 

     
     
     

 
3.6 Research Program Strategy  

Research Program Strategy เป็นกลยุทธ์ที่เน้นการท าวิจัยตามความต้องการของ
ประเทศ และแนวโน้มของโลก แต่ต้องมีการร่วมมือกันระหว่างสาขาวิชา เพ่ือให้เกิดการวิจัยขนาดใหญ่ที่มี
ความลึก และต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยในระยะยาวได้ 
 

ควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยขอนแก่น  
เสำหลักของยุทธศำสตร์  : ด้าน People  และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
วัตถุประสงค์ : วิจัยตามความต้องการของประเทศ และแนวโน้มของโลก และต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมเชิง
พาณิชย์ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยในระยะยาวได้ 
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แผนงำน/โครงกำร ผลลัพธ ์ ระยะเวลำด ำเนินกำร (2563-2582) 
5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี 

1) วิจัยสหสาขา (Multidiscipline)  
2) สร้าง Start up จาก local Wisdom 
3) Data security ด้านทรัพยส์ินทาง

ปัญญา  
4) Asset security 
5) MOU ด้าน IP ที่มีผลบังคับใช้ตาม

กฎหมาย 
6) Data Privacy ให้ตามมาตรฐานโลก 

เพื่อจด IP ต่างประเทศได ้
7) Biosignal Collection (IP) Staff 

support 
8) IP Management Outlook 

(มาตรฐาน IP ระดับโลก) 
9) IP Office upskill (จัดการ IP) 

10) มีหน่วยเฝ้าระวังการละเมดิด้าน IT 
11) Health Big Data (IP) 
12) Specialized Knowledge Institute 

(Bio signals, Health, Herb , 
Asset /Patent) 

13) Staff capacity development 
ด้าน deep Tech. 

 
 
 

รายได้จาก Research + AC 
(ร้อยละ 40 ของงบท้ังหมด 

16,000 
ล้าน
บาท 

16,000 
ล้าน
บาท 

16,000 
ล้าน
บาท 

16,000 
ล้าน
บาท 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน และข้อเสนอแนะ 

 
1. กำรประเมินยุทธศำสตร์ปัจจุบันของมหำวิทยำลัยขอนแก่น (Strategic assessment) 

หลังจากที่ได้มีการวิเคราะห์ฉากทัศน์ และแปลงฉากทัศน์เป็นยุทธศาสตร์แล้ว ทีมคาด
การเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการประชุมสัมมนาเพ่ือประเมินยุทธศาสตร์ปัจจุบันของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มี 11 ประเด็นยุทธศาสตร์ 39 กลยุทธ์ ว่ามีความเหมาะสมหรือเข้ากันได้กับแต่
ละฉากทัศน์หรือไม่ เริ่มโดยท าความชัดเจนกับแต่ละฉากทัศน์ให้ทีมเห็นภาพเดียวกัน รวมถึงกลยุทธ์ทั้ง 39 
กลยุทธ์ จากนั้นมีการเสวนาแสดงความคิดเห็นไปทีละกลยุทธ์ของแต่ละฉากทัศน์พร้อมทั้งให้การประเมิน
ส่วนตัว เมื่อครบทุกฉากทัศน์และกลยุทธ์แล้วจึงน าคะแนนผลรวมมาประเมิน ดังตารางที่ 5-8 
 
ตำรำงท่ี 6 การประเมินฉากทัศน์ทั้ง 4 กับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยปัจจุบัน 

Senario/ Strategy Thai 
post 

Ali 
KKU 

We 
Chat 

FB  
KKU 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรศึกษำ 
    

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตรเดมิสู่กระบวนทัศน์ใหม่ ส่งเสริมการเรยีนรู้แบบใหม่ 
(Flipped classroom) เน้นการเรยีนรู้จากการปฏิบัตจิริง (Experiential learning) 

4.09 4.18 3.00 2.73 

กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของสังคมและมีหลักสูตรส าหรับ
ประชาชนทุกอายุ 

4.18 4.27 3.73 3.45 

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในอนาคต 4.73 4.64 4.55 4.55 

กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนานักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาให้สามารถสร้างผลงานวิจัย และ
นวัตกรรมทีม่ีคุณภาพสูง 

4.64 4.45 4.36 4.36 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนกำรท ำงำนวิจัย 
    

กลยุทธ์ที่ 1 : เพิ่มจ านวนนักวิจัยของมหาวิทยาลัย 4.36 3.82 2.55 2.55 

กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมใหเ้กิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ท างานวิจัยเป็นทีมและท างาน
ต่อเนื่อง (Research programs)เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ใหญ่ทีม่ีผลกระทบ 
(Impact) สูงได ้

4.64 4.55 3.55 3.45 

กลยุทธ์ที่ 3 : ผลักดันงานวิจัยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือนวตักรรมในเชิงพาณิชย์ 
(Innovation and Commercialized Research) 

4.64 4.55 4.45 4.45 
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Senario/ Strategy Thai 
post 

Ali 
KKU 

We 
Chat 

FB  
KKU 

กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
(Partnership in Business Solutions) 

4.55 4.64 4.18 4.09 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล 
    

กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอื้อต่อการสร้างผลงาน 4.64 3.73 3.45 3.45 

กลยุทธ์ที่ 2 : ยกระดับขีดความสามารถในการท างานของบุคลากร 4.73 4.55 4.09 4.09 

กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างระบบการจ้างงานท่ีหลากหลายและยืดหยุ่น (Flexible 
Employment system) 

4.73 4.09 4.00 4.00 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรปรับเปลี่ยนกำรบริกำรวิชำกำร 
    

กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมการบริการวชิาการที่มีอยู่เดมิ 4.18 3.09 2.36 2.27 

กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมโครงการบรกิารวิชาการใหม่เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปญัญาของสังคม (Center of Social Wisdom) 

4.55 3.82 3.27 3.18 

กลยุทธ์ที่ 3 : ปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ จากความรับผดิชอบตอ่สังคม 
(Corporate Social Responsibility : CSR) สู่การสร้างคุณคา่ร่วมกัน (Creating 
shared value : CSV) 

4.82 4.27 3.18 3.18 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 ปรับเปลี่ยนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
    

กลยุทธ์ที่ 1 : ทบทวนระเบียบทีเ่ปน็อุปสรรคต่อการท างานเพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ 4.18 3.55 2.64 2.64 

กลยุทธ์ที่ 2 : กระจายอ านาจบริหารจัดการ (Centralized policy, Decentralized 
operation) 

4.18 3.73 3.18 3.18 

กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมใหค้ณะและส่วนงานใช้ความเข้มแข็ง (Strength) และโอกาส 
(Opportunity) ในการสร้างหน่วยธุรกิจใหม่ ๆ (New business unit) 

4.55 4.09 3.36 3.36 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 สร้ำงมหำวิทยำลัยขอนแกน่ให้เป็นที่น่ำท ำงำน 
    

กลยุทธ์ที่ 1 : การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีพร้อมส าหรับการท างาน (Good 
Workplace) ของบุคลากรทุกกลุม่ 

4.18 3.91 2.73 2.73 

กลยุทธ์ที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจดัการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 4.36 3.82 2.91 2.91 

กลยุทธ์ที่ 3 : การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอยา่งเป็นระบบ 4.36 4.00 3.09 3.09 

กลยุทธ์ที่ 4 : การจัดการความรู้และการเรียนรู้ขององค์กร 
 
  

4.55 4.00 3.55 3.55 
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Senario/ Strategy Thai 
post 

Ali 
KKU 

We 
Chat 

FB  
KKU 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 7 สร้ำงมหำวิทยำลัยให้เป็นที่น่ำอยู่ 
    

กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างมหาวิทยาลัยสีเขียวด้วยนโยบาย 5G (Green campus 
initiative) 

4.82 4.73 2.18 1.91 

กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างความหลากหลายด้านพฤกษศาสตร์ และสิ่งมีชีวิต ร่วมกับการ
ฟื้นฟูสภาพป่า และพื้นท่ีเสื่อมโทรม (Biodiversity & forest restoration) 

4.91 4.55 1.73 1.73 

กลยุทธ์ที่ 3 : การสร้างสุนทรียภาพให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลยั (Aesthetic zone) 4.64 4.00 1.45 1.45 

กลยุทธ์ที่ 4 : การจัดการอาคารสถานท่ีและบ้านพักท่ีเสื่อมโทรม (Residential 
renovation) 

4.36 4.64 1.55 1.55 

กลยุทธ์ที่ 5 : จัดระบบรักษาความปลอดภัยทีม่ีประสิทธิภาพ โดยน าระบบเทคโนโลยี
แห่งอนาคตมาใช้ (Smart security) 

4.64 4.09 3.27 3.27 

กลยุทธ์ที่ 6 : จัดระบบจราจรใหมใ่ห้มีการ Zoning โดยพยายามแยกถนนเพื่อการ
สัญจรหลักออกจากถนนแขนงย่อยเพื่อเข้าถึงพื้นที่การศึกษา พื้นที่การบริการ 

4.73 4.18 1.73 1.73 

กลยุทธ์ที่ 7 : เน้นนโยบายอนุรักษพ์ลังงาน และสิ่งแวดล้อม 4.82 4.45 2.73 2.73 

กลยุทธ์ที่ 8 : สร้างเสถียรภาพระบบสาธารณูปโภค - - - - 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 8 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้ำวเข้ำสู่ยุคดิจิทัล 
    

กลยุทธ์ที่ 1 : การพัฒนาและวิจัยเชิงลึกด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 4.73 4.55 4.55 4.55 

กลยุทธ์ที่ 2 : การบ่มเพาะภายในเพื่อส่งเสรมิให้เกิดนวัตกรรมทางดจิิทัล 4.36 4.18 4.55 4.55 

กลยุทธ์ที่ 3 : การประสานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านดิจิทัล 4.45 4.27 4.55 4.55 

กลยุทธ์ที่ 4 : การพัฒนาระบบการท างานและการเรยีนรู้ด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 4.36 4.27 4.73 4.73 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 9 กำรน ำมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นนำนำชำติ 
    

กลยุทธ์ที่ 1 : การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศเพื่อยกระดับ
ด้านกล การศึกษา วิจยั และบริการ (International networking) 

4.73 4.82 4.64 4.45 

กลยุทธ์ที่ 2 : การด าเนินการเพื่อการจัดอันดับ World University Ranking ที่สูงข้ึน 4.09 4.27 3.55 3.55 

กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกับประเทศในภมูิภาคอาเซียน ท้ัง
ด้านการเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ รวมถึงการร่วมสร้างนวัตกรรม 

4.55 4.73 4.55 3.91 

กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างความเป็นนานาชาติทั้งด้านบุคลากร นักศึกษา และสภาพแวดล้อม 
(International environment)  

4.73 4.91 4.36 4.36 
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Senario/ Strategy Thai 
post 

Ali 
KKU 

We 
Chat 

FB  
KKU 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 10 กำรบริหำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 
    

กลยุทธ์ที่ 1 : วางระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้เกิดทั่วทั้ง
มหาวิทยาลยั (Good Governance for all Units) 

5.00 4.64 4.45 4.45 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 11 เสริมสร้ำงควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำ 
    

กลยุทธ์ที่ 1 : จัดท าโครงการขนาดใหญ่ร่วมกันระหว่างคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสังคมศาสตร์ 

4.82 4.36 3.64 3.64 

 
ผลการประเมินความเข้ากันได้ของยุทธศาสตร์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับฉาก

ทัศน์ทั้ง 4 พบว่า 
1. กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปัจจุบัน มีความเหมาะสมและเข้ากันได้ (Compatible) 

กับฉากทัศน์ Thaipost KKU มากที่สุด คือ กรณีที่ระบบการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ      
ยังไม่เป็นแบบปกติอยู่ และอิทธิพลของชาติตะวันตกยังมีอิทธิพลต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นมากกว่า
ประเทศจีน 

2. ฉากทัศน์ที่มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวอย่างมาก และเกิดผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานมากที่สุดหากไม่มีการปรับตัวคือ ฉากทัศน์ที่ 4 คือ FB KKU โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนน้อยที่สุด 
และมีกลยุทธ์ที่ยังไม่เหมาะสมต่อสถานการณ์มากถึง 25 ตัว 

3. มีกลยุทธ์ที่ต้องปรับเปลี่ยน 4 24 และ 25 กลยุทธ์ของฉากทัศน์ Ali KKU, WC KKU 
และ FB KKU ตามล าดับ ที่ต้องปรับเปลี่ยน หากมีการติดตามแล้วพบว่าสถานการณ์ภายนอกเปลี่ยนไป
เป็นฉากทัศน์เหล่านี้ 

4. กลยุทธ์ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องในทุกฉากทัศน์ คือ กลยุทธ์ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การปรับเปลี่ยน
องค์กรให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 คือ การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล ส่วน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีความเข้ากันได้กับ 4 ฉากทัศน์ล าดับรองลงไปคือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การน า
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา 

 
 
  



32 

2. ข้อเสนอกำรปรับปรุงยุทธศำสตร์ใหม่ของมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
1. จากการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์โดยการจัดท าฉากทัศน์ พบว่ามี 4 ฉากทัศน์ที่มี

ผลกระทบที่ส าคัญต่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างมากในอนาคต โดยเมื่อมีการวิเคราะห์แล้ว
พบว่ามี 6 กลยุทธ์ที่จะช่วยขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม คือ  

กลยุทธ์ที่ 1. Medical Hub Strategy  
กลยุทธ์ที่ 2. China Strategy  
กลยุทธ์ที่ 3.Virtual KKU Strategy  
กลยุทธ์ที่ 4. KKU Academy Strategy  
กลยุทธ์ที่ 5. Human Resource Management Strategy และ  
กลยุทธ์ที่ 6. Research Program Strategy 

 
2. กลยุทธ์ทั้ง 6 ที่เกิดจากการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์นั้น มี 4 กลยุทธ์ที่มหาวิทยาลัย

ได้ด าเนินการอยู่แล้ว อาจมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพียงเล็กน้อย คือ  
กลยุทธ์ที่ 1. Medical Hub Strategy  
กลยุทธ์ที่ 4. KKU Academy Strategy  
กลยุทธ์ที่ 5. Human Resource Management Strategy และ  
กลยุทธ์ที่ 6. Research Program Strategy ส่ 

ส่วนกลยุทธ์ใหม่ที่เหลือเป็นจุดบอด (Blind spot) ของการจัดท ากลยุทธ์ที่มหาวิทยาลัย
ควรพิจารณาเพ่ิมเติม คือ  กลยุทธ์ที่ 2. China Strategy และ กลยุทธ์ที่ 3. Virtual KKU Strategy 

3. มหาวิทยาลัยควรมีการติดตามประเมินการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอกอย่าง
ใกล้ชิดโดยจัดตั้งคณะท างาน และมีการก าหนดตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงแต่ละด้านให้ชัดเจน มีการติดตาม
อย่างสม่ าเสมอ และปรับเปลี่ยนทิศทางองค์กร และหรือกลยุทธ์ได้โดยเร็วเพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลง 
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ภาคผนวก ก. 
ภาพรวมของการกวาดสัญญาณ (Overview of the Scans) 

  
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แบ่งกลุ่มการกวาดสัญญาณออกเป็น 6 กลุ่มตามมิติของปัจจัยที่

อาจส่งผลต่อมหาวิทยาลัย คือ ด้าน Technology Social Academy Economy Political และด้าน 
Climate ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 1 กลุ่มปัจจัยที่ส่งผลต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากการกวาดสัญญาณด้าน Technology, Social, 
Academy 

Technology Social Academy 
Digital platform in Higher 
Education 

Social Impact Investment Sustainable Lifestyle University 

Smart Device in Higher Education 
 

Inequality DIY Education 

Artificial intelligence in Higher 
education 

Diversity Need for re-skill and up-skill 

Need for Digital Infrastructure 
 

Decrease Birth rate Degrees are Becoming 
Worthless 

Extended reality (XR) technology 
in Higher Education 

Aging society Research to Market 

Future Trends in Food Technology Wealth seeking Non-Boundary Research 
Networks 

Big Data Analysis for E-SAN Smart 
Farming 

Public Trust in Thai Higher 
Education 

Unwanted curriculum 

 
ตารางท่ี 2 กลุ่มปัจจัยที่ส่งผลต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากการกวาดสัญญาณด้าน Economy, Political, 
Climate 

Economy Political Climate 
GiG Economy in Higher 
Education 

Chinese influence in Thailand PM2.5 

ESAN Poverty Government Budget Policy Water management 
New business model Greater Mekong Subregion: GMS  
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ปัจจัยจากการกวาดสัญญาณด้าน Technology 
 มี 7 ปัจจัย คือ 1. Digital platform in Higher Education 2. Smart Device in Higher Education       
3. Artificial intelligence in Higher education 4. Need for Digital Infrastructure 5. Extended 
reality (XR)  technology in Higher Education 6 .  Future Trends in Food Technology 7 .  Big 
Data Analysis for E-SAN Smart Farming 
 
ปัจจัยท่ี 1 Digital platform in Higher Education 
Technology: Digital platform in Higher Education 
แหล่งข้อมลู/หลักฐาน (Sources): เกิดขึ้นในระดับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ท่ัวโลก เช่น  
อุตสาหกรรมการศึกษา (เช่น Coursera, edX, SkillLane)  
อุตสาหกรรมธนาคาร (เช่น WeChat super app, Internet banking) 
อุตสาหกรรมอาหารและการขนส่ง (เช่น Grab, LINE MAN) 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (เช่น Booking.com, Travelloka)   

ระดับผลกระทบ  
(Potential scale of impact): 

สูง 
 

ระดับความเชื่อมั่นว่าจะเกิดขึ้น 
(Certainty of outcome): 

กลาง 
 

เส้นแนวโน้มผลกระทบ 
(Impact Horizon): 

H2 
(ความถี่ที่เกิดในปัจจุบันมสีูง และคาด

ว่าจะสูงมากขึ้นในอนาคตอันใกล้) 
การจ าแนกชนิดปัจจัย 
(Diagnostics) 

Potential Disruptor 

 
ประเด็น (Issue) 

Digital platform คือ สื่อกลางดิจิตอลที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มบริหารจัดการ ผ่านเครือข่ายผู้ที่
เกี่ยวข้อง มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือมาพบกัน ปฏิสัมพันธ์ ช่วยจัดการ สื่อสาร แบ่งปันทรัพยากร อ านวยความ
สะดวก ย่นระยะทางและเวลา การจัดการด้านการเงิน ผ่าน digital media/ application ในแต่ละ
รูปแบบธุรกิจ ถือว่าเป็นเครื่องมือดิจิตอลที่เป็น potential disruptor ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมธนาคาร
ที่พฤติกรรมของผู้ใช้บริการเปลี่ยนจากการไปท าธุรกรรมที่ธนาคารที่ต้องออกเดินทางและต้องใช้เวลานาน
ในการท าธุรกรรมแต่ละครั้ง มาเป็นการท าธุรกรรมผ่าน Internet banking ที่สะดวกและมีค่าใช้จ่ายน้อย
มาก หรือไม่มีเลย ท าให้ความต้องการในการใช้บริการของธนาคารที่อยู่ในอาคารส านักงานลดน้อยลงอย่าง
มาก และยังส่งผลถึงรายได้จากธุรกรรมลดลง เป็นเหตุให้ต้องมีการยุบส านักงานที่ตั้งธนาคารต่าง ๆ ตู้ 
ATM รวมถึงการยกเลิกการจ้างงาน เช่น ปี 2561 ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ส่วนประชากรในประเทศจีนได้
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ใช้ WeChat super App เพ่ือใช้ท าธุรกรรมการเงินและกิจกรรมอ่ืน ๆ ทุกอย่าง นอกจากนี้ digital 
platform ยังมาท าให้รูปแบบการด าเนินธุรกิจของของอุตสาหกรรมการขนส่ง เช่น การใช้บริการรถแท็กซี่ 
และอุตสาหกรรมอาหาร เช่น Grab ที่เพ่ิมความต้องการจากลูกค้าในการซื้ออาหารจากร้านค้าเพ่ิมขึ้น ใน
ส่วนของภาคการศึกษานั้น ปรากฏการณ์ที่มหาวิทยาลัยที่มี ranking ระดับโลก เช่น Stanford University, 
MIT พัฒนาหลักสูตร online ให้เป็น Digital education platform แบบ Massive Online Learning Course 
หรือบรรจุอยู่ใน Coursera ท าให้เพ่ิมจ านวนนักศึกษา (รวมทั้งเครือข่าย) ที่ลงทะเบียนเข้ามาในระบบได้ทั่วโลก      
ผลกระทบ (Implications) ที่อาจเกิดขึ้น 

 Digital platform สามารถส่งผลกระทบต่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน 3 พันธกิจที่เกี่ยวข้องกับ
ลูกค้าและผู้รับบริการโดยตรง 1) ในพันธกิจการศึกษา แนวโน้มด้าน Learning platform โดยฉพาะ 
Coursera และ edX นั้น ท าให้มีแหล่งเรียนรู้ใหม่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถใช้
รายวิชาและหัวข้อต่างๆ จาก Learning platform เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติมจากรายวิชาในหลักสูตรหลัก 
และผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้มากยิ่งขึ้น อาจารย์ในมหาวิทยาลัยอาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบโดยการ
สร้าง online course เข้าไป  อย่างไรก็ตาม เมื่อ Learning platform เหล่านี้พัฒนาไปถึงจุดที่สามารถ
ทดแทนการสอนในมหาวิทยาลัย (โดยเฉพาะหากมีการบูรณาการร่วมกับ AI) อาจมีผลต่อความต้องการ
เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยลดลง โดยเฉพาะบางสาขาวิชาที่ความรู้และทักษะสามารถได้รับจากการเรียน 
online ทั้งหมด 2) ในส่วนของ การบริการนั้น  Digital platform สามารถเป็นโอกาสในการสร้าง
นวัตกรรมได้มาก เช่น Healthcare platform    ที่ให้บริการเครือข่ายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการให้
ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยก่อนส่งมายังสถานพยาบาล หรือการการเป็น Digital platform ในการให้บริการด้าน
สินค้า บริการต่าง ๆ ที่สามารถพัฒนาได้ในมหาวิทยาลัย ในทางกลับกันหากมีหน่วยงานที่สร้าง Digital 
platforms เหล่านี้ได้ก่อนแล้วมีผู้ใช้งานอย่างกว้างขวางก็อาจท าให้จ านวนลูกค้าท่ีมีอยู่เดิมหันไปใช้บริการ
จาก platform เหล่านี้ได้  3) ในส่วนของงานวิจัย อาจประยุกต์ใช้ Digital platform มาใช้ในการบริหาร
จัดการเครือข่ายนักวิจัย ทั้งในและต่างสถาบันเชื่อมโยงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งหากมี
หน่วยงานที่สามารถสร้าง researcher platform ได้ ก็อาจจะท าให้บทบาทของมหาวิทยาลัยในการ
บริหารจัดการงานวิจัยลดลง  
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ปัจจัยท่ี 2 Smart Device in Higher Education 
Technology: Smart Device in Higher Education 
แหล่งข้อมลู/หลักฐาน (Sources):  

ปัจจุบัน Smart device (อุปกรณ์อัจฉริยะ) ได้เข้ามาเปลี่ยนการใช้ชีวิตของทุกคน Smart device โดยทั่วไป
จะอยู่ในรูปแบบของ Smart phone หรือ mobile device เช่น tablet ซึ่งสามารถเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์
แวดล้อมรอบตัวได้ด้วยตัวเอง เราสามารถใช้ mobile device ในการติดต่อสื่อสาร สั่งซื้อของใช้ อาหาร ดูหนัง ฟัง
เพลง เล่นเกมส์เพื่อความบันเทิง ช าระค่าเดินทางหรือค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์ของธนาคาร หรือแม้แต่การเรียนรู้
ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ได้  

จากการส ารวจข้อมูลการใช้งาน mobile device โดยบริษัท Deloiette พบว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วหรือ
ก าลังพัฒนาอย่างน้อยร้อยละ 90 ของประชากรทั้งหมดเป็นเจ้าของ smart phone หรือ mobile device ในโลก
ปัจจุบัน และที่ส าคัญในจ านวนนี้ร้อยละ 20 ใช้ mobile device อย่างน้อย 50 ครั้งต่อวัน นอกจากนี้เทคโนโลยีหลัก 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Cloud, IoT, Big Data หรือ AI เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นจากความต้องการของผู้ใช้งาน ทั้งในแง่
ของความรวดเร็วในการประมวลผล ความปลอดภัยในการใช้งาน และความง่ายต่อการใช้งาน ท าให้มีมุมมองในการน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Smart device ประเภท IoT ที่ Gartner คาดการณ์ไว้ว่าในปี 
2023 จะมีแนวโน้มการน าอุปกรณ์ประเภท IoT เช่น wearable device, smart home, surveillance security 
system เป็นต้น มาใช้งานเพิ่มขึ้นถึง 20 เท่า  

จากการใช้งาน Smart device ต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภค ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจและ
บริการใหม่ ๆ ในหลายด้าน เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่จะเปลี่ยนไป ทั้งในด้านการศึกษา ด้านการเงินการ
ธนาคาร การขนส่งและการท่องเที่ยว 
The Impact of Internet-of-Things in Higher Education 
The innovative use of personal smart devices by students to support their learning 
Gartner’s 2017 Hype Cycle for Emerging Technologies 
Gartner’s 2018 Hype Cycle for Emerging Technologies 
Gartner’s 2019 Hype Cycle for Emerging Technologies 

ระดับผลกระทบ 
(Potential scale of impact): 

สูง 
 

ระดับความเชื่อมั่นว่าจะเกิดขึ้น 
(Certainty of outcome): 

สูง 

เส้นแนวโน้มผลกระทบ 
(Impact Horizon): 

H2 
(ความถี่ที่เกิดในปัจจุบันมสีูง และคาดว่า

จะสูงมากขึ้นในอนาคตอันใกล้) 
การจ าแนกชนิดปัจจัย 
(Diagnostics) 

Potential Disruptor 

 

 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/technology-media-telecommunications/us-global-mobile-consumer-survey-second-edition.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/98d3/5f0401cd0bb80c1411a59b7a6b517ba07443.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/fc36/538cb1ff82b6954f8507be79255c25cb0566.pdf
https://turkiye.ai/trai-assets/uploads/2017/08/TRAI_201708_Gartner-1.pdf
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2018-08-20-gartner-identifies-five-emerging-technology-trends-that-will-blur-the-lines-between-human-and-machine
https://towardsdatascience.com/gartner-2019-hype-cycle-for-emerging-technologies-whats-in-it-for-ai-leaders-3d54ad6ffc53
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ประเด็น (Issue) 
Smart Device (อุปกรณ์อัจฉริยะ) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อ่ืน ๆ 

หรือเครือข่ายไร้สาย (wireless) ผ่านทางมาตรฐานการสื่อสาร (Protocol) ที่แตกต่างกัน และสามารถ
โต้ตอบร่วมกันได้หลายชนิดในเวลาเดียวกัน  Smart device ส่งผลกระทบอย่างมากทั้งในด้านเศรษฐกิจ
และสังคม ด้านการศึกษา ระบบการดูแลสุขภาพ การบริหารจัดการพลังงาน การติดตามสภาพสิ่งแวดล้อม 
และการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่งปัจจุบันได้มีการน าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบอินเตอร์เน็ต
และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytic)  
 ด้านการศึกษา Smart device สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนแบบ
ใหม่ได้ ตามความต้องการและความเหมาะสมของผู้เรียนแต่ละคน ทั้งในด้านเนื้อหาการสอน สื่อการสอน
และวิธีการสอน กิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน หรือระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง ปัจจุบันและในอนาคตนักเรียนสามารถเข้าถึงสื่อ
การเรียนรู้ได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตด้วย Smart device (Smart phone/Tablet/Notebook) ได้มากขึ้น 
รวดเร็วขึ้นโดยไม่มีการใช้กระดาษ และสามารถเรียนรู้ได้ตามที่ตัวเองต้องการ ไม่ว่าที่ไหน เวลาไหน จาก
แนวโน้มดังกล่าวข้างต้นรูปแบบในการสอนจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับผู้เรียนที่เปลี่ยนไป 
เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นโดยมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นหลัก ยกตัวอย่าง เช่น การน า 
Smart device ใช้ในห้องเรียนร่วมกับสื่อการสอนที่เป็นภาพ 3 มิติ หรือ video สามารถช่วยให้ผู้เรียน
เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและดีขึ้น แทนที่จะอ่านจากหนังสือที่เป็นข้อความหรือภาพนิ่งเพียงอย่างเดียว 
นอกจากนี้ Smart device ยังสามารถช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์หรือท างานร่วมกันได้นอก
เวลาเรียน โดยไม่จ าเป็นต้องอยู่ที่เดียวกัน เช่น การท างานร่วมกันหลาย ๆ คนในเวลาเดียวกันผ่าน 
Google App (Google Hang out/Google Doc/Google Sheet) เป็นต้น ซึ่งท าให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
ผลกระทบ (Implications) ที่อาจเกิดขึ้น 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีพันธะกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ และการบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การน า Smart device มาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือรองรับบริบทของผู้เรียนหรือผู้ที่มา
ใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงไป จะส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหลาย ๆ ด้าน ทั้งในด้านผู้สอนที่
จ าเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบการสอน (Learning-by-doing (Virtual labs, Adaptive Teaching, Collaborative 
Learning, or Gamification in Learning and etc.) และการจัดท าสื่อการสอน (3D object, Video 
clip)   ที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  นอกจากนี้ในส่วนการให้บริการจ าเป็นต้องมีบริการใหม่ 
ๆ สอดรับกับการใช้งานบน Smart device ต่าง ๆ  (Smart classroom, ระบบการลงทะเบียน ระบบการ



38 

เข้าเรียน ระบบการสอบและประเมินผลการเรียนรู้ ระบบการตอบค าถาม แนะน าและช่วยเหลือนักศึกษา 
เป็นต้น) ซึ่งต้องมีการพัฒนาบุคลกรที่ มีความรู้ด้านไอทีมากขึ้น มีการพัฒนาระบบเครือข่าย ( IT 
Infrastructure) ที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ปลอดภัยน่าเชื่อถือ รองรับจ านวนอุปกรณ์ที่ เ พ่ิมและ
หลากหลายประเภทมากขึ้นในการใช้งานและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (Smart campus) รวมทั้งการ
ออกกฎหรือระเบียบใหม่ให้สอดคล้องกับการใช้งานของ Smart device ในมหาวิทยาลัย  
 ในอนาคตเพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 
มหาวิทยาลัยเองจ าเป็นต้องมีการเก็บและรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม (ปริมาณและคุณภาพ) ทั้งในส่วนของ
ผู้สอน ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย แล้วน ามาวิเคราะห์เพ่ือใช้ในการวางแผนด้วยเครื่องมือที่
ทันสมัย (Big Data + AI) ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ถูกต้องและรวดเร็ว) มากขึ้น  
 

ปัจจัยท่ี 3 Artificial intelligence in Higher education 
Technology: Artificial intelligence in Higher education  
แหล่งข้อมลู/หลักฐาน (Sources): เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆ ทัว่โลก เช่น  
1. มีการใช้ AI มาช่วยวิเคราะหผ์ู้เรียนใน Coursera https://www.thetechedvocate.org/using-ai-to-
personalize-education-for-everyone/ 
2. สถานพยาบาล (ซึ่งเกี่ยวข้องกับพันธกิจบริการวิชาชีพ) เริ่มน า AI มาใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคในผู้ปว่ย เช่น การ
ตรวจวินิจฉัยภาพฉายรังสีเพื่อวินิจฉัยโรค  https://www.quantib.com/the-ultimate-guide-to-ai-in-radiology 
 

ระดับผลกระทบ  
(Potential scale of impact): 

สูง 
 

ระดับความเชื่อมั่นว่าจะเกิดขึ้น 
(Certainty of outcome): 

สูง 
 

เส้นแนวโน้มผลกระทบ 
(Impact Horizon): 

H3 
(ความถี่ที่เกิดในปัจุบันยังต่ าแต่คาด

ว่าจะสูงในอนาคต) 
การจ าแนกชนิดปัจจัย (Diagnostics) Potential Threat 

 
ประเด็น (Issue) 

ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) หรือ AI หมายถึงความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่
ไม่มีชีวิต ปัญญาประดิษฐ์เป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก แต่ยังรวมถึง
ศาสตร์ในด้านอื่น ๆ อย่างจิตวิทยา ปรัชญา หรือชีววิทยา ซึ่งสาขาปัญญาประดิษฐ์เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการการคิด การกระท า การให้เหตุผล การปรับตัว หรือการอนุมาน และการท างานของสมอง  
Artificial Intelligence มีหลายระดับตั้งแต่ Chat bot จึงถึงระดับที่อาจสามารถคิด ตัดสินใจ และควบคุม

https://www.thetechedvocate.org/using-ai-to-personalize-education-for-everyone/
https://www.thetechedvocate.org/using-ai-to-personalize-education-for-everyone/
https://www.quantib.com/the-ultimate-guide-to-ai-in-radiology
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ได้ทดแทนมนุษย์ และคาดการณ์ว่า AI ระดับความสามารถเท่าสมองมนุษย์หนึ่งคน จะพัฒนาในปี 2025 
และในระดับเทียบกับสมองของทั้งมนุษยชาติรวมกันในปี 2050 และนอกเหนือจากความสามารถในการ
วิเคราะห์แล้ว AI อาสามารถพัฒนาในระดับ software skills และ emotion ได้ใกล้เคียงมนุษย์ได้อีกด้วย 
มีการคาดการณ์จากรัฐบาลสหราชอาณาจักรในเดือน ตุลาคม ปี 2017 ว่า AI อาจสามารถเพ่ิมมูลทาง
เศรษฐกิจให้กับสหราชอาณาจักรสูงถึง 630 ล้านปอด์น โดยกล่าวถึงความเก่ียวข้องกับสถาบันอุดมศึกษาที่
เป็นแหล่งผลิตก าลังคนที่มีทักษะ AI และการท างานวิจัยด้าน AI ซึ่งต้องการการวางแผนและทรัพยากร
สนับสนุน ในขณะที่ประเทศจีนได้ ได้ก าหนด “Next Generation Artificial Intelligence Development Plan” 
และมีการด าเนินการร่วมกันตั้งแต่ผู้ก าหนดนโยบาย สถาบันวิจัย และบริษัทเอกชน เพ่ือเป็นผู้น าในเรื่อง 
AI เหนือประเทศสหรัฐอเมริกา  
ผลกระทบ (Implications) ที่อาจเกิดขึ้น 

AI สามารถสร้างผลกระทบในการท าให้กระบวนการท างานในธุรกิจต่างๆ มีความรวดเร็ ว 
อัตโนมัติ ทดแทนทรัพยากรมนุษย์ และสามารถด าเนินการในบางกระบวนการได้เหนือกว่ามนุษย์ เช่น 1. 
การสอนโดยปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนโดยตรงโดยวิเคราะห์จากพฤติกรรมผู้เรียนจากในอดีตบนฐานข้อมูลหรือ
แบบ real-time  2. การตรวจวินิจฉัยโรคบนพื้นฐานของแบบแผนของฐานข้อมูลขนาดใหญ่  

ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น เป็นสถาบันการศึกษาชั้นน าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และเป็นหนึ่งในเมืองหลักในโครงการ Smart city จากรัฐบาล ท าให้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น 
AI มีความเกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพันธกิจหลัก 3 ด้านที่มีลูกค้าผู้รับบริการที่ชัดเจน 
(นอกเหนือจากพันธกิจท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) ซึ่ง AI สามารถมีบทบาทผลกระทบได้ทั้ง 3 ด้าน 1) ใน
ส่วนพันธกิจการศึกษา AI สามารถกระทบกับการบริหารจัดการในการสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ และ
เชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น  วิธีการสอนแบบใหม่ที่ใช้ AI มาช่วยในการ วิเคราะห์และ mapping 
ความต้องการ พฤติกรรม  และ competency ที่ต้องการของนักศึกษา (ท่ีเชื่อมโยงกับความต้องการของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้จ้างงาน) และการ mapping หัวข้อ การฝึกอบรม หรือ tutoring system 
ที่จ าเพาะกับนักศึกษาแต่ละคน โดยเริ่มจากผู้เรียนเข้ามาในระบบ AI ประมวลผลข้อมูล (จากแบบประเมิน 
และข้อมูลจาก personal behavior history) เพ่ือจัดสรรวิธีการสอน และเนื้อหาการสอนที่เหมาะสม ซึ่ง
อาจมีการปรับปรุงกระบวนการในระว่างการเรียนแบบ real-time จนสามารถบ่งชี้ว่าผู้เรียนมีคุณสมบัติ
เหมาะสม และน าเสนอ (หรือแจ้ง) แก่ employer ที่แจ้งความต้องการไว้ในฐานข้อมูล เป็นต้น AI จึงช่วย
ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา และทักษะ (เชื่อมโยงกับ simulation) แบบรายบุคคล ที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ว่าจ้าง อาจมาช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต และการ reskill/upskill ของผู้เรียนวัย
ท างาน และย่อมช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตต่อหัวลง ในการผลิตบุคลากรที่มีทักษะด้าน AI 
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หลักสูตรที่จะเปิดสอนด้าน AI ทั้งหลักสูตรพ้ืนฐานและหลักสูตรประยุกต์ ล้วนต้องพัฒนาขึ้น   2) ในส่วน
ของการบริการวิชาการ วิชาชีพนั้น สามารถพัฒนา AI มาเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยให้กระบวนการท างานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การใช้ AI ประยุกต์ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคและการจัดการผู้ป่วย รวมทั้งผู้
ที่มารับบริการในสถานพยาบาล ซึ่งสนับสนุน Smart Hospital หรือการน า AI มาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการการเกษตร (Smart farming) เช่น การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเติบโตของพืชและ
สัตว์   3) การใช้ AI ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และในประเทศไทยนั้นยังอยู่ในช่วงวางแผนเริ่มต้น การจะ
ผลักดันให้ AI น ามาใช้ในพันธกิจ 2 ด้านข้างต้น ต้องการงานวิจัยด้าน AI มาสนับสนุน 4) นอกจากนี้ ยัง
สามารถประยุกต์ใช้ AI เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร เช่น การใช่ AI เพ่ือมาเป็นเครื่องมือด้าน 
Human resource management ในการเพิ่ม productivity per head   

แม้ AI เป็นเครื่องมือขั้นสูงในอนาคต แต่หากสถาบันต่างๆ รวมทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่
สามารถปรับตัวให้ทันหรือเหนือกระแสการน ามาใช้ สถานการณ์ดังกล่าวอาจท าให้ AI กลายมาเป็นภัย
คุกคามหรือ disrupter ต่อองค์กรหรืออุตสาหกรรมการศึกษา เช่น นักศึกษาในประเทศ (และของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งหมดหรือส่วนใหญ่) หันไปใช้บริการระบบการศึกษาที่ใช้ AI เป็นฐานจากสถาบัน
ต่างประเทศท่ีมีชื่อเสียง การน า AI based learning มาใช้ทดแทนผู้สอนในประเทศท าให้มีการลดการจ้าง
งาน นอกจากนี้ หากมีการใช้ AI ในกระบวนการต่างๆ อาจมีผลกระทบในด้านอ่ืนๆ เช่น การคุกคามทาง
โลกไซเบอร์  รวมถึงการลดลงของปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะทางสังคมของผู้เรียน 

 

ปัจจัยท่ี 4 Need for Digital Infrastructure 
Technology: Need for Digital Infrastructure 
แหล่งข้อมลู/หลักฐาน (Sources): เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆ ทัว่โลก เช่น  
1. Google ลงทุน 3 หมื่นพันล้านเหรียญเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ Google cloud (2018) 

(https://aimconsulting.com/insights/blog/google-invests-30-billion-to-improve-infrastructure-for-
google-cloud/) 

2. ประเทศสหรัฐอเมริกาขยาย Fiber optic network เชื่อมต่อกับประเทศในยุโรปเพื่อรองรับการเพิม่ขยายเครือข่าย 
Network 5G (2019) (http://news.centurylink.com/2019-07-23-CenturyLink-Expands-Fiber-Network-
Across-U-S-and-Europe) 

ระดับผลกระทบ  
(Potential scale of impact): 

สูง 

ระดับความเชื่อมั่นว่าจะเกิดขึ้น 
(Certainty of outcome): 

สูง 

เส้นแนวโน้มผลกระทบ 
(Impact Horizon): 

H2 

https://aimconsulting.com/insights/blog/google-invests-30-billion-to-improve-infrastructure-for-google-cloud/
https://aimconsulting.com/insights/blog/google-invests-30-billion-to-improve-infrastructure-for-google-cloud/
http://news.centurylink.com/2019-07-23-CenturyLink-Expands-Fiber-Network-Across-U-S-and-Europe
http://news.centurylink.com/2019-07-23-CenturyLink-Expands-Fiber-Network-Across-U-S-and-Europe
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(ความถี่ที่เกิดในปัจจุบันมสีูง และ
คาดว่าจะสูงมากขึ้นในอนาคตอัน

ใกล้) 
การจ าแนกชนิดปัจจัย (Diagnostics) Potential Threat 

 

ประเด็น (Issue) 
โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิตอล หรือ DI (Digital Infrastructure) คือระบบกลางในการแลกเปลี่ยน

และจัดเก็บข้อมูล ซึ่งประกอบไปด้วย อินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wireless Internet), เครือข่ายอินเตอร์เน็ตใย
แก้วน าแสง (Fiber optic Internet), ศูนย์ข้อมูล (Data center), การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud 
Computing) เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดเป็นกลไกส าคัญในการท า Digital transformation เป็นส่วนส าคัญใน
การพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในปัจจุบัน DI ต้องมีการขยายความสามารถขึ้นอย่างมาก
เพ่ือรองรับการให้บริการในด้านต่าง ๆ การพัฒนา 5G ที่จะท าให้มีข้อมูลผ่านระหว่างประเทศและทวีป
มากขึ้นซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใยแก้วน าแสง รวมไปถึงการใช้งานอินเตอร์เน็ตไร้
สาย กสทช. รายงานว่าในประเทศไทย มีจ านวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 47 ล้านคนในปี 2018 และมีแนวโน้มที่
จะสูงขึ้นทั้งจ านวนผู้ใช้และปริมาณอินเตอร์เน็ตที่ใช้ต่อคน การเข้ามาของอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง ( Internet 
of Things) ท าให้อุปกรณ์จ านวนมากมีการสื่อสารกันผ่านเครือข่ายไร้สาย และมีการส่งข้อมูลเข้ามาเก็บใน 
ศูนย์ข้อมูลหรือในคลาวด์จ านวนมหาศาลเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งใช้ในการประมวลผลด้วย
ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial intelligence) ต่อไป 

ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น DI จะมีผลกระทบกับมหาวิทยาลัยหลายด้าน อาทิเช่น ด้าน
การศึกษา DI จะช่วยให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น มีระบบ Cloud Computing ที่จะ
ท าให้ใช้ AI ช่วยในการจัดการเรียนการสอน วิเคราะห์ข้อมูลนักเรียน จัดเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้เรียนได้ 
ระบบอินเตอร์เน็ตท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลา ท าให้เกิดระบบการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ระบบเปิดส าหรับมหาชน หรือ MOOCs (Massive Open Online Courses) ด้านการ
วิจัยมี Data Center ที่นักวิจัยสามารถประมวลผลข้อมูล Big Data ท าให้สามารถใช้ AI สร้างโมเดลการ
ท านาย (Predicting Model) เพ่ือไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ด้านการบริการวิชาการมีเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุมพ้ืนที่การให้บริการได้ทั่วถึงกว้างขวางเข้าถึงประชาชน การให้บริ การทางด้าน
การแพทย์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตอินเตอร์เน็ตไร้สายและ 5G จะท าให้สามารถกระจายผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
การแพทย์ให้เข้าถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลได้ผ่านทาง Video Conference เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี DI มีการลงทุนสูงรวมและโครงสร้างส่วนใหญ่ไม่สามารถด าเนินการได้เพียงล าพัง 
จะต้องมีการด าเนินการในระดับประเทศ อาทิเช่น เครือข่ายอินเตอร์เน็ตใยแก้วน าแสงซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการ
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พัฒนาในระดับมหาวิทยาลัยแต่ถ้าหากในระดับประเทศไม่ได้มีการเพ่ิมประสิทธิ์ภาพตามแล้วจะท าให้เกิด
คอขวดท าให้ไม่เกิดประสิทธิ์ภาพที่แท้จริง  
 

ปัจจัยท่ี 5 Extended reality (XR) technology in Higher Education 

Technology: Extended reality (XR) technology in Higher Education 
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน (Sources): เกิดขึ้นในทั่วโลก เช่น  
- มีการใช้ XR technology กับอุตสาหกรรมความบันเทิง โดยเฉพาะการเล่นเกมส์ โดยมีตัวอย่างของ VR games 

จ านวนมาก (https://www.cnet.com/pictures/best-vr-games/) และต่อเนื่องไปจนถึง Augmented reality 
เช่น เกมส์ Pokemon Go  

- ในอุตสาหกรรมการศึกษา มีการใช้ XR technology กับการฝึกอบรม บทเรียนเสริมทักษะผ่าน Virtual Reality  ซึ่ง
มีหน่วยงานกลางท่ีเริ่มให้บริการ www.thevrguys.co 

ระดับผลกระทบ 
(Potential scale of impact): 

กลาง 
 

ระดับความเชื่อมั่นว่าจะเกิดขึ้น 
(Certainty of outcome): 

กลาง 
 

เส้นแนวโน้มผลกระทบ 
(Impact Horizon): 

H2 
(ความถี่ที่เกิดในปัจจุบันมสีูง และ
คาดว่าจะสูงมากขึ้นในอนาคตอัน

ใกล้) 
การจ าแนกชนิดปัจจัย (Diagnostics) Potential Disruptor 

 

ประเด็น (Issue) 
Extended reality (XR) เป็นค ารวมที่ใช้เรียกเครื่องมือดิจิตอลที่เกี่ยวข้องกับการรวมกัน

ระหว่างโลกแห่งความเป็นจริง (reality) และโลกเสมือน (virtual) โดยมี 3 ค า คือ VR AR และ MR ซึ่ง
แสดงระดับการเข้าสู่โลกความเป็นจริงของเทคโนโลยีเสมือน เริ่มจาก Virtual reality (VR) คือการจ าลอง
สภาพแวดล้อมจริงเข้าไปให้เสมือนจริง โดยผ่านการรับรู้จากการมองเห็น เสียง สัมผัส แม้กระท้ังกลิ่น โดย
จะตัดขาดเราออกจากสภาพแวดล้อมปัจจุบันเพ่ือเข้าไปสู่ภาพที่จ าลองขึ้นมาตัวอย่าง เช่น การดูภาพยนต์
หรือเล่นเกมส์ผ่านแว่น VR ระดับต่อมา คือ Augmented reality (AR) คือ การรวมสภาพแวดล้อมจริงกับ
วัตถุเสมือนเข้าด้วยกัน ประมวลผลมาจากคอมพิวเตอร์ , มือถือ, เทปเล็ต, หรืออุปกรณ์สวมใส่ขนาดเล็ก
ต่างๆ และท าให้เราสามารถตอบสนองกับสิ่งที่จ าลองนั้นได้ เช่น เกมส์ Pokemon Go ส่วน Mixed 
reality นั้น เป็นค าที่ใช้เรียกสภาวะที่โลกแห่งความเป็นจริงและโลกเสมือนนั้นไม่ได้แยกออกจากกันอย่าง
เด็ดขาด เป็นสถานที่ซึ่งโลกแห่งความเป็นจริงกับโลกเสมือนนั้นอยู่ปะปนกันได้ หรือที่เรียกว่าความจริง
ผสม ในปัจจุบันเทคโนโลยีดังกล่าวเกิดขึ้นในหลายอุตสาหกรรม และเริ่มมาใช้ในการเป็นเครื่องมือในการ
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จัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะสภาวะจ าลองในการฝึก (simulation training) เช่น การฝึกจ าลองการ
ผ่าตัด รวมทั้งการจ าลองสถานที่เสมือนกับการไปเยือนจริง เช่น การจ าลองสถานที่จัดนิทรรศการ   
ผลกระทบ (Implications) ที่อาจเกิดขึ้น 

เครื่องมือ XR สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือการสอนที่บูรณาการไปกับ online learning 
environment หรือ digital tools อ่ืน ๆ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับ online learning course ที่ เป็น
แบบเรียน 2 มิตินั้น XR สามารถสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่จ าลองสภาวะจริงที่ผู้เรียนสามารถ
ปฏิสัมพันธ์กับบรรยากาศเสมือนจริงได้ และสามารถใช้เพ่ิมทักษะที่จ าเพาะได้มากกว่า  หากมหาวิทยาลัย
สามารถสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนที่ใช้ XR มาช่วย จะเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดึงดูดผู้เรียนได้มากขึ้น 
ในทางกลับกันหากมีสถาบันที่สามารถสร้าง XR based simulation training system ที่จ าเพาะ และ
เป็นที่นิยมของผู้เรียน ก็อาจดึงดูดผู้เรียนไปสู่การเรียนรูปแบบใหม่ เป็นภัยคุกคามเหมือนเช่นเดียวกับ
เครื่องมือที่อยู่ใน disruptive learning system อ่ืน ๆ นอกจากนี้หากเทคโนโลยี XR สามารถพัฒนาไปถึง
จุดที่ผู้สอนจากมหาวิทยาลัยชั้นน าถ่ายทอดทอดสัญญาณที่เสมือนว่ามาด้วยตนเอง (และเรื่องดังกล่าวยัง
สามารถท าให้การ teleconference ที่มีความเสมือนจริงมากขึ้น) หรือการผนวกกับระบบ AI ก็จะท าให้
เกิด disruption ของระบบการเรียนการสอนที่ต้องการอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะมากขึ้นไปอีก ในส่วน
ของการให้บริการนั้น XR based simulation อาจน าไปสู่โอกาสในการให้บริการหลายด้านที่เกี่ยวข้อง 
หากมหาวิทยาลัยมีทรัพยากรเพียงพอในการน าไปสู่การสร้างการให้บริการในด้านต่าง ๆ เช่น การ
ให้บริการสร้าง simulation เพ่ือประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว (สร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวจ าลอง) 
เป็นต้น ซึ่งการจะพัฒนาไปสู่จุดดังกล่าว ทั้งการเรียนการสอน และการบริการย่อมต้องการการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมรวมทั้งทรัพยากรสนับสนุนที่เพียงพอ 
 

ปัจจัยท่ี 6 Future Trends in Food Technology (Functional Foods & Novel Foods) 
Technology: Future Trends in Food Technology (Functional Foods & Novel Foods) 
แหล่งข้อมลู/หลักฐาน (Sources):  
ในปัจจุบัน ทั่วโลกเริ่มให้ความส าคัญและใส่ใจกับการกินอาหารที่มีผลต่อสุขภาพมากขึ้น ส่งผลให้ Functional 
ingredients & Functional foods หรือที่เรียกกันว่า “สารอาหารเฉพาะด้าน และ อาหารฟังก์ชัน” รวมทั้ง Novel foods 
หรือ “อาหารใหม่” เริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ไม่ใช่แค่เพียงในกลุ่มนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์การอาหารอีกต่อไป   
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1.  ในประเทศไทย เทรนด์รักสุขภาพท่ีก าลังมาแรงท าให้อาหารฟังกชั์น หรือท่ีเรียกกันในตลาดว่าเป็นผลิตภณัฑ์
อาหารสุขภาพ อาทิ น้ าเต้าหู้โทฟซุัง นม Bed Time Milk เจลให้พลังงาน ฯลฯ มีอตัราการเติบโตสูงถึงปีละ 
68,000 ล้านบาท หรือประมาณ 16.6% ของอุตสาหกรรมอาหารทัง้หมด โดยปจัจุบันคนไทยกว่า 81% บริโภค 
functional foods อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง https://marketeeronline.co/archives/102575  

2.  สวทช. มุ่งเป้าในการพัฒนาอุตสาหกรรม functional ingredient ในประเทศไทย เพื่อสร้างนวัตกรรมอาหาร
เพื่ออนาคต (Food innovation) เช่น แหล่งโปรตีนใหม่ทดแทนเนื้อสัตว์ อาหารไร้กลูเตน อาหารส าหรับ
ผู้สูงอายุ อาหารที่มีแป้งดัชนีน้ าตาลต่ า เป็นต้น 

https://www2.mtec.or.th/nacclient/boothinfo.php?id=kt.6e 
3.  ช่วงปลายปี 2018 บริษัท Kellogg’s ผู้ผลิตซเีรียลรายใหญ่ของโลก เปิดตัวซีเรยีลแบบ 3 in 1 ที่มสี่วนผสมทั้ง 

prebiotics, probiotics และ fibers ส าหรับลูกค้าท่ีให้ความส าคญักับระบบย่อยอาหาร เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งใน
ตลาดซีเรยีลที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง และยังมีอีกหลายบริษัทผูผ้ลิตอาหารรายใหญร่ะดับโลก ที่
ปรับเปลีย่นผลิตภัณฑ์อาหารจาก basic foods มาเป็น functional foods เพื่อสร้างความแตกต่างในแบรนด์
ของตนเองเพื่อขยายตลาดและดึงดูดผู้บริโภคที่รักสุขภาพ รักการออกก าลังกาย พยายามจะลดน้ าหนกั รวมทั้ง
ผู้ป่วยและผูสู้งวัยท่ีมีโรคประจ าตัว
https://www.ktb.co.th/Download/economyresources/EconomyResourcesDownload_427functio
nal_food_paper_final.pdf 

4.  รัฐบาลเริม่ให้ความส าคัญกับอาหารใหม่ (novel foods) มากขึ้น โดยในเดือน มิ.ย. 2559 กระทรวงสาธารณสุข
ได้ออกประกาศฉบับท่ี 376 เรื่องอาหารใหม่ เพื่อให้เกดิความชัดเจนในค านิยาม และเพื่อควบคุมมาตรฐานความ
ปลอดภัยอาหาร เนื่องจากเป็นอาหารที่ถูกผลิตด้วยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมแปลกใหม่ทีไ่ม่เคยมีมาก่อนในการ
ผลิตอาหาร https://warning.acfs.go.th/th/articles-and-research/view/?page=8 

ระดับผลกระทบ  
(Potential scale of impact): 

สูง 

ระดับความเชื่อมั่นว่าจะเกิดขึ้น 
(Certainty of outcome): 

สูง 

เส้นแนวโน้มผลกระทบ 
(Impact Horizon): 

H3 
(ความถี่ที่เกิดในปัจจุบันยังต่ าแต่

คาดว่าจะสูงในอนาคต) 
การจ าแนกชนิดปัจจัย (Diagnostics) Potential Opportunities 

 
ประเด็น (Issue)  

อาหารแบบ functional foods นั้น มีอัตราก าไรสูงกว่าอาหารทั่วไป (basic foods) ถึง 3 เท่า 
เนื่องจากเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche market) อาทิ คนที่ชื่นชอบการออกก าลังกาย ต้องการสร้าง
กล้ามเนื้อ  คนที่ต้องการควบคุมน้ าหนัก  คนที่มีปัญหาสุขภาพต้องการเสริมภูมิคุ้มกัน เป็นต้น แต่ใน
ปัจจุบัน แม้แต่ผู้บริโภคทั่วไปก็หันมาใส่ใจในอาหารเพ่ือสุขภาพมากขึ้นตามเทรนด์สุขภาพ (Health & 

https://marketeeronline.co/archives/102575
https://www2.mtec.or.th/nacclient/boothinfo.php?id=kt.6e
https://www.ktb.co.th/Download/economyresources/EconomyResourcesDownload_427functional_food_paper_final.pdf
https://www.ktb.co.th/Download/economyresources/EconomyResourcesDownload_427functional_food_paper_final.pdf
https://warning.acfs.go.th/th/articles-and-research/view/?page=8
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Wellness) ท าให้มีการคาดการณ์ว่าตลาด functional foods ในไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า จะสามารถ
เติบโตได้ถึงปีละ 4% เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่เชื่อว่าการป้องกันโรคดีกว่าการรักษาโรค นอกจากนี้ 
Functional foods ยังเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม S-Curve ที่รัฐต้องการส่งเสริมและพัฒนา โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการ SMEs เนื่องจากยังมีช่องว่างทางการตลาดให้แข่งขัน ยังไม่มีผู้น าตลาดอย่างชัดเจน อีกทั้ง
ข้อมูลจาก Euromonitor ในปี 2560 พบว่า ธุรกิจ Functional Foods  ในตลาดโลก มีมูลค่าสูงถึง 
200,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 6.36 ล้านล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับตลาด functional foods 
ของไทยที่มีมูลค่า 46,000 ล้านบาทแล้ว จึงเชื่อได้ว่า ตลาดในไทยยังสามารถขยายตัวได้อีกมากในอนาคต   

 
ผลกระทบ (Implications) ที่อาจเกิดขึ้น 

กระแสรักสุขภาพที่มาพร้อมกับการส่ง เสริมนวัตกรรมอาหาร ( food innovation)  ใน
อุตสาหกรรม S-Curve เป็นผลดีต่อการวิจัยด้านเทคโนโลยีอาหารและการเกษตรของผู้เชี่ยวชาญใน
มหาวิทยาลัย เนื่องจากสมุนไพรอาหารในภาคอีสานนั้นมีอยู่มาก อาทิ มะรุม ผักแพว ใบหม่อน ใบบัวบก 
ผักชีลาว ฯลฯ จึงเป็นโอกาสดีที่จะเพ่ิมมูลค่าให้กับอาหาร ที่แต่เดิมสมุนไพรดังกล่าวมักจะถูกพัฒนาให้เป็น
เพียงอาหารเสริม (Supplementary foods หรือ Dietary supplement) ในรูปแคปซูลสกัดหรือผงชงดื่ม 
เป็นส่วนใหญ่ จึงควรพัฒนาให้กลายมาเป็น Functional Foods และยกระดับด้วยนวัตกรรมและปรับสูตร
อาหารให้กลายเป็น novel foods ในอนาคต โดยตลาดทั้งสองประเภท เหมาะส าหรับผู้ประกอบการ 
SMEs เนื่องจากยังเป็นตลาดใหม่ ไม่มีการผูกขาดในตอนนี้ และวัตถุดิบของไทยนั้นยังเป็นที่ต้องการใน
ตลาดต่างประเทศมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนการวิจัยด้านเกษตรและอาหารและการจด
สิทธิบัตรในลักษณะนี้ให้มากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการบ่มเพาะธุรกิจในด้านนี้ให้แก่ผู้ประกอบการในภาค
อีสานด้วย อย่างไรก็ตาม การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอนาคต (future food) ที่ดีต่อสุขภาพ ปลอดภัย 
และมีความสะดวกและรวดเร็วนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากกระบวนการผลิตมีความซับซ้อน ต้องใช้ทั้งเงิน
ลงทุนในระดับที่สูง และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภาครัฐจึงควรต้องเข้ามาให้การ
สนับสนุนมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง   
 
ปัจจัยท่ี 7 Big Data Analysis for E-SAN Smart Farming 

Economy: Big Data Analysis for E-SAN Smart Farming 
แหล่งข้อมลู/หลักฐาน (Sources):  
ปัจจุบัน แนวคิดการท าเกษตรสมัยใหม่แบบ 4.0 ซึ่งมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท าเกษตร ถูกพูดถึงและให้ความ
สนใจมากขึ้น ทั้งในภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรที่เป็น young smart farmers ในไทย  
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1. ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ท าการศึกษาแนวทางการใช้ Big Data เพื่อปรับโครงสร้างภาคการเกษตรไทยใหย้ั่งยืน 
โดยเช่ือว่าเมื่อเกษตรกรมีข้อมลูทางการเกษตรที่ดีและเพียงพอ จะช่วยให้สามารถวางแผนการท าเกษตร ได้ผลผลิตใน
อัตราที่สูงขึ้น    มีคุณภาพกว่าเดมิ และมีรายได้จากการท าเกษตรที่เพิ่มขึ้น 
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/ArticleAndResearch/FAQ/FAQ%20158%20V2%20combined.pdf 

 
 
2. รัฐบาลได้เริม่ท าแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ เพื่อเป็นต้นแบบใหเ้กษตรน าไปปรับใช้ และเร่งผลักดนัการพัฒนา

เทคโนโลยีการเกษตรในโรงเรือน ท าให้เกิดผลผลิตในเชิงปริมาณและคุณภาพ https://siamrath.co.th/n/104342  
3. ตั้งแต่ปี 2559 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไดจ้ัดท า Big data ของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลภาค

เกษตรไทยทุกภาคส่วน และพัฒนาระบบฐานข้อมลูเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) เพื่อเช่ือมโยงทะเบยีนเกษตรกร
เข้ากับหน่วยงานด้านเกษตรของรฐั https://www.ryt9.com/s/prg/3045332  และในปี 2562 กระทรวงพาณิชย์ก็
ได้จัดท าระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของกระทรวงฯด้วยเช่นกัน เพื่อติดตามสถานการณด์้านอุปสงค์และอุปทาน และ
ช่วยวิเคราะห์การส่งออก โดยน ารอ่งในพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิดก่อน คือ ข้าว ปาล์มน้ ามัน และยางพารา 
https://www.thaipost.net/main/detail/46109  

4. ในปี 2563 รัฐบาลได้พัฒนาการท า Big data ของกระทรวงเกษตรฯ โดยต่อยอดเป็นโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลู
ด้านการเกษตรแห่งชาติ เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ รวม 10 กระทรวง อาทิ  ข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรและการเกษตร จากกระทรวงเกษตรฯ  ข้อมูลด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร จากกระทรวงอุตสาหกรรม และ
ข้อมูลด้านสินค้าเกษตรอินทรีย์ในโรงพยาบาล จากกระทรวงสาธารณสุข 
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/803-10-mou-big-data  

ระดับผลกระทบ  
(Potential scale of impact): 

สูง 
 

ระดับความเชื่อมั่นว่าจะเกิดขึ้น 
(Certainty of outcome): 

สูง 
 

เส้นแนวโน้มผลกระทบ 
(Impact Horizon): 

H3 
(ความถี่ที่เกิดในปัจจุบันยังต่ าแต่

คาดว่าจะสูงในอนาคต) 
การจ าแนกชนิดปัจจัย (Diagnostics) Potential Opportunities 

ประเด็น (Issue)   
ปัจจุบัน ทั่วโลกหันมาสนใจการน าระบบ IoT มาช่วยในการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรในหลาย

ด้าน จึงเกิดเป็น applications มากมายในการช่วยบริหารจัดการพ้ืนที่การเกษตร รวมถึงการสร้างระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพ่ือรวบรวมข้อมูลด้านเกษตรจากทุกภาคส่วนในประเทศไทย และใช้
ระบบ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้น หลายกระทรวงฯ มีการเริ่มลงทุนในการพัฒนาระบบ Big data 
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 เพ่ือน ามาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือเกษตรกร จนปัจจุบันกลายมา
เป็นโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตรระดับชาติที่รวบรวมข้อมูลของทุกหน่วยงานรัฐในทุก

https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/ArticleAndResearch/FAQ/FAQ%20158%20V2%20combined.pdf
https://siamrath.co.th/n/104342
https://www.ryt9.com/s/prg/3045332
https://www.thaipost.net/main/detail/46109
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/803-10-mou-big-data
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กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตรเข้าด้วยกัน อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่า ข้อมูลทางการเกษตร
และ Applications ต่างๆ ที่ช่วยในการท าเกษตรมีอยู่มากมาย และค่อนข้างกระจัดกระจาย ข้อมูลด้าน
การเกษตรของรัฐ มีการจัดท าฐานข้อมูลแยกจากฐานข้อมูลที่จัดเก็บโดยภาคเอกชน ในขณะที่ภาคเอกชน
เอง ก็ท าระบบฐานข้อมูลและแอปพลิเคชันส าหรับช่วยเหลือเกษตรกรที่ส่งผลผลิตให้แก่โรงงานของตนเป็น
หลัก (Contract farming) รวมถึงองค์ความรู้ด้านเกษตรสมัยใหม่บางอย่างที่เกษตรกรรุ่นใหม่ๆ (young 
smart farmers) คิดค้นหรือทดลองท าจนส าเร็จ ก็ไม่ได้ถูกน าไปเผยแพร่ในวงกว้างให้เกษตรกรรายอ่ืนๆ 
ได้มีโอกาสศึกษา จึงเกิดเป็นศูนย์ต้นแบบการเรียนรู้ทางการเกษตรสมัยใหม่ที่กระจายอยู่มากมายทั่ว
ประเทศ ที่เกษตรกรต้องเดินทางไปศึกษาดูงานด้วยตนเองจึงจะมีโอกาสได้เรียนรู้  
ผลกระทบ (Implications) ที่อาจเกิดขึ้น 
          มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีองค์ความรู้ด้านเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรเป็นจ านวนมากท่ีพร้อม
ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร ซึ่งที่ผ่านมา ได้ด าเนินการอยู่ในรูปโครงการแก้จน ในลักษณะการให้บริการ
วิชาการ เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในหลายจังหวัดในภาคอีสาน และมีการท าวิจัยเพ่ือช่วยศึกษาวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ในหลายโครงการพัฒนาด้านเกษตรของรัฐ และมีการท าวิจัยเพ่ือช่วยลดต้นทุนหรือเพ่ิม
ผลิตภาพการผลิตให้แก่ภาคธุรกิจเอกชนด้านการเกษตรหลายแห่ง ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรเป็นตัวกลาง
ในการเชื่อมโยงข้อมูลด้านเกษตรจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เข้าด้วยกัน เพ่ือ
ช่วยให้เกิดระบบฐานข้อมูลด้านเกษตรสมัยใหม่แบบครบวงจรโดยสมบูรณ์ เพ่ือผลักดันให้เป็นการท า
เกษตรแบบ Smart Farming ทุกพ้ืนที่ในอีสาน เริ่มตั้งแต่การเลือกพันธุ์พืชให้เหมาะสมกับพ้ืนที่เพาะปลูก 
การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการพยากรณ์สภาพอากาศและปริมาณน้ าฝนที่แม่นย า การปรับปรุงดินและ
บริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่เกษตร การเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ การวิเคราะห์ตลาดและวิธีการขนส่ง
สินค้าเกษตรอย่างเหมาะสม ระบบการแจ้งเตือนภัยธรรมชาติ รวมถึงแนวโน้มราคาในอนาคตเพ่ือการ
วางแผนเพาะปลูกในรอบถัดไป ตลอดจนแนวทางในการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร (Agriculture 
value-added) 
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ปัจจัยจากการกวาดสัญญาณด้าน Social 
มี 7 ปัจจัย คือ 1. Social Impact Investment 2. Inequality 3. Diversity 4. Decrease 

Birth rate 5. Aging society 6. Wealth seeking 7. Public Trust in Thai Higher Education 
 
ปัจจัยท่ี 1 Social Impact Investment 

Social: Social Impact Investment 
แหล่งข้อมลู/หลักฐาน (Sources): 
Multiple [see sustainable development goals, IPCC report, government policy, NGOs] 
 

ระดับผลกระทบ  
(Potential scale of impact): 

สูง 
 

ระดับความเชื่อมั่นว่าจะเกิดขึ้น 
(Certainty of outcome): 

สูง 

เส้นแนวโน้มผลกระทบ 
(Impact Horizon): 

H3 
(ความถี่ที่เกิดในปัจุบันยังต่ าแต่คาดว่า

จะสูงในอนาคต) 
การจ าแนกชนิดปัจจัย (Diagnostics) Potential DISRUPTOR 

 

ประเด็น (Issue) 
มหาวิทยาลัยรัฐมีบทบาทน้อยใน “การลงทุนเพ่ือสร้างผลกระทบต่อสังคม (Social Impact 

Investment)” ทั้ง ๆ ที่พันธกิจของมหาวิทยาลัยคือการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคม บทบาทของ
มหาวิทยาลัย ณ ปัจจุบัน คือการให้บริการวิชาการ (outreach programs) ในเชิงการเติมเต็มความรู้  
เป็น non-financial support แต่จะเห็นบทบาทของมหาวิทยาลัยรัฐไทย มีน้อยมากในการส าหรับการ
บทบาท การเป็นนักลงทุนหลักในการให้ Seed, Venture, Growth และ Mature Fund เพ่ือเป็นการ
ลงทุนเพื่อสร้างผลกระทบต่อสังคม ซึ่งแน่นอน จะสร้างผลกระทบเชิงสังคม ได้แยะกว่าการท าแค่เป็น
แหล่งเผยแพร่ทางวิชาการ การลงทุนเพ่ือสร้างผลกระทบต่อสังคม ส าคัญมากต่อการมีและการเพ่ิมขึ้นของ 
วิสาหกิจเพ่ือสังคม หรือ Social Enterprises  

จากการที่มหาวิทยาลัยรัฐของไทยมีบทบาทน้อยในเชิง Financial Support ต่อการลงทุนเพ่ือ
สร้างผลกระทบต่อสังคม อาจจะเป็นเพราะการไม่เคยชินต่อการหารายได้เลี้ยงตนเอง และการติดกับดัก
ของการหน่วยงานของรัฐ และความเคยชินที่ว่าการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม คือ พันธกิจการให้บริการ
ที่เท่าเทียมกันในการศึกษากับคนในสังคม แต่อาจจะลืมไปว่า มหาวิทยาลัยยังมีอีกหลายหนทางที่จะสร้าง
ผลกระทบต่อสังคม และหนึ่งในนั้น คือการเป็นผู้ลงทุนและเป็นตัวกลางที่จะสร้างความเชื่อมั่นส าหรับ การลงทุน
เพ่ือสร้างผลกระทบต่อสังคม เป็นหนทางสร้างสังคมควบคู่ก าไร 
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ปัจจัยท่ี 2 Inequality 

Social: Inequality 
แหล่งข้อมลู/หลักฐาน (Sources): 
https://inequality.org/ 
https://www.aseantoday.com/2019/01/thailands-wealth-inequality-is-the-highest-in-the-world-what-
does-this-mean-for-upcoming-elections/ 
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/EconomicConditions/AAA/Inequality_4GiniCoefficient.PD
F  

ระดับผลกระทบ  
(Potential scale of impact): 

สูง 
 

ระดับความเชื่อมั่นว่าจะเกิดขึ้น 
(Certainty of outcome): 

สูง 
 

เส้นแนวโน้มผลกระทบ 
(Impact Horizon): 

H3 
(ความถี่ที่เกิดในปัจุบันยังต่ าแต่คาดว่า

จะสูงในอนาคต) 
การจ าแนกชนิดปัจจัย (Diagnostics) Potential Threat 

 

ประเด็น (Issue) 
ปัญหาความเหลื่อมล้ าฝังรากลึกในไทยมาช้านาน มาจากปัญหาเชิงโครงสร้างในมิติเชิงพ้ืนที่ และ

มิติเชิงรายได้ โดยประเทศไทยมีช่องว่างระหว่างคนมีรายได้สูงที่สุดกับรายได้ต่ าที่สุดถึง 10.3 เท่า และ
ความไม่เสมอภาคของไทยติดอันดับที่ 25 ของโลก ส่วนความเหลื่อมล้ าในมิติความมั่งคั่งไทยติดอันดับ 10 
ของโลกในปี 2018 ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทยออกรายงานที่เกี่ยวข้องกับความเหลื่อมล้ าของไทย
เป็น 3 มิติ ได้แก่  

ด้านรายได้ ไทยมีความเหลื่อมล้ าอยู่ในระดับสูง โดยปี 2015 อยู่ที่ 38% แม้จะปรับตัวดีขึ้นจากปี 
1991 ที่อยู่ระดับ 46% แต่ความแตกต่างของรายได้กลุ่มที่มีรายได้สูงที่สุดกับกลุ่มที่มีรายได้ต่ าที่สุดอยู่ที่ 
10.3 เท่า ซึ่งกลุ่มรายได้สูงสุดมีรายได้รวมกันเกิน 50% ของประชากรไทย ทั้งนี้ในมิติจ านวนคนจนพบว่า 
50% คนจนทั้งประเทศอยู่ที่ภาคเกษตร และยังไม่มีแนวโน้มดีขึ้น ส่วนหนึ่งเพราะรายได้เกษตรเติบโตต่ า มี
ผลมาจากตลาดโลกที่ราคาสินค้าเกษตรมีแนวโน้มลดลงล่าสุดรายงานของ World Economic Forum 
(2018) ชี้ว่าความไม่เสมอภาคของไทยอยู่อันดับที่ 25 จาก 107 ประเทศทั่วโลก ในขณะที่ประเทศ
เวียดนามอยู่ที่อันดับ 29 สิงคโปร์อยู่อันดับที่ 36 ญี่ปุ่นอันดับที่ 87 

ด้านความม่ังคั่ง สะท้อนจากข้อมูลในรายงาน World Economic Forum (2018) พบว่า ใน
ระยะ 5 ปี 2013-2018 ความเหลื่อมล้ าด้านความมั่งคั่งในไทยเพ่ิมขึ้น 2.5% และมีความเหลื่อมล้ าด้านนี้
สูงที่สุดเป็นอันดับ 10 ของโลก  

https://inequality.org/
https://www.aseantoday.com/2019/01/thailands-wealth-inequality-is-the-highest-in-the-world-what-does-this-mean-for-upcoming-elections/
https://www.aseantoday.com/2019/01/thailands-wealth-inequality-is-the-highest-in-the-world-what-does-this-mean-for-upcoming-elections/
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ด้านโอกาสและคุณภาพชีวิต มีความเหลื่อมล้ าในระดับสูง เห็นได้จากโอกาสการศึกษาในเชิง
พ้ืนที่ เมื่อดูระดับคะแนน PISA ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาแยกตามภูมิภาค พบว่าคะแนนของนักเรียน
จากพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล สูงกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ เช่น ภาคเหนือตอนบน ภาคใต้ ภาคตะวันตก และ
ภาคอีสานตอนล่างอย่างมีนัยส าคัญในทุกสาขาวิชา ซึ่งจะส่งผลให้ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้มีแนวโน้ม
รุนแรงขึ้นในอนาคต 

สาเหตุความเหลื่อมล้ าของไทย ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตคนไทยในทุกพ้ืนที่ ในรายงานเจาะลึกในมิติเชิงพื้นท่ีและมิติอาชีพของ พบว่า  

มิติเชิงพื้นที่ ไทยมีการเติบโตกระจุกตัวในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นหลัก ท าให้โอกาสในการ
สร้างรายได้ การจ้างงานต่างกับพ้ืนที่อ่ืน สะท้อนจากพ้ืนที่ในหลายภูมิภาคของไทย มีรายได้ต่อหัวต่ ากว่า
กรุงเทพฯ มาก เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายได้ต่ ากว่า 9 เท่า ขณะเดียวกันงบประมาณของภาครัฐ
ยังกระจุกตัวในพ้ืนที่กรุงเทพฯ ในปี 2016 งบประมาณเบิกจ่ายต่อหัวของคนกรุงเทพฯ คิดเป็น 54% ของ
ทั้งประเทศ ขณะที่โครงสร้างอ านาจการปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อจ ากัด  มีส่วนให้การพัฒนาเศรษฐกิจ
ระหว่างพ้ืนที่แตกต่างกันมากขึ้น โดยในรายงานเรื่อง ‘ความเหลื่อมล้ าเชิงพ้ืนที่และนัยต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจไทย’ ของ ธปท. มีแนวนโยบายรัฐที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ ได้แก่ ภาครัฐควรจัดสรร
งบประมาณไปยังจังหวัดอ่ืนๆ นอกจากกรุงเทพฯ เพ่ือสร้างสมดุล การกระจายความเจริญไปในภูมิภาค
ควรเลือกเมืองเศรษฐกิจที่มีศักยภาพ เพ่ือสร้างและขยายเครือข่ายความเจริญจากเมืองเศรษฐกิจสู่พ้ืนที่
โดยรอบในภูมิภาค ภาครัฐควรแก้ปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจ เช่น โครงสร้างอ านาจและความอิสระของ
ท้องถิ่น การส่งเสริมสถาบันและหน่วยงานเศรษฐกิจในแต่ละพ้ืนที่ให้เข้มแข็งจากภายใน 

มิติอาชีพ จากการศึกษาพบว่า ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ในกลุ่มอาชีพเกษตรอยู่ในระดับที่น่า
กังวลกว่าอาชีพอ่ืนๆ ท าให้ทาง ธปท. มองว่า ครัวเรือนเกษตรกรเป็นกลุ่มที่ต้องเร่งดูแลเป็นอันดับแรก 
ผ่านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเข้าถึงแหล่งเงินทุน เรื่องที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐาน และการปรับตัว 
ปรับธุรกิจให้ทันกับภาวะโลกที่เปลี่ยนไป เพ่ือลดการเหลื่อมล้ าในกลุ่มนี้ โดยรายงานเรื่อง ‘ความเหลื่อมล้ า
มิติอาชีพของไทยกรณีศึกษาในอาชีพเกษตร’ มองว่านโยบานในการแก้ไขความเหลื่อมล้ าทางรายได้ของ
ครัวเรือนไม่สามารถใช้นโยบายใดนโยบายหนึ่งในการแก้ปัญหา แต่ภาครัฐต้องออกนโยบายที่เกี่ ยวเนื่อง
และสนับสนุนกัน  
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Source: Credit Suisse 
 

ผลกระทบ (Implications) ที่อาจเกิดขึ้น 
1. มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะอยู่ในพ้ืนที่ที่ประชาชนมีรายได้

ต่ าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานถ้าภาครัฐไม่เปลี่ยนนโยบายหลักส าคัญ 3 ด้านดังกล่าวซึ่งจะส่งผลต่อ
รายได้จากการจัดการศึกษา การบริการวิชาการ และการวิจัย 

2. จะมีการผลักดันให้มหาวิทยาลัยสร้างองค์ความรู้ส าคัญเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้ประชาชน และลดความ
เหลื่อมล้ าของสังคม 

3. การได้รับงบประมาณที่ไม่เพียงพอจากนโยบายการกระจายรายได้ที่ไม่เหมาะสม 
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ปัจจัยท่ี 3 Diversity 

Social: Diversity 
แหล่งข้อมลู/หลักฐาน (Sources): 
https://www.hrtechnologist.com/articles/diversity/diversity-and-inclusion-trends-2020/ 
https://www.microsoft.com/th-th/microsoft-365/growth-center/resources/4-benefits-of-language-
diversity-that-can-grow-your-business  

ระดับผลกระทบ  
(Potential scale of impact): 

ปานกลาง 
 

ระดับความเชื่อมั่นว่าจะเกิดขึ้น 
(Certainty of outcome): 

สูง 
 

เส้นแนวโน้มผลกระทบ 
(Impact Horizon): 

H2 
(ความถี่ที่เกิดในปัจุบันยังต่ าแต่คาด

ว่าจะสูงในอนาคต) 
การจ าแนกชนิดปัจจัย 
(Diagnostics) 

Potential Threat 

 

ประเด็น (Issue) 
ความหลากหลายที่จะเปลี่ยนรูปแบบการท างาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป มีดังนี้ 

1. ความหลากหลายด้านอายุในที่ท างาน โดยพบว่าปัจจุบันมีกลุ่ม Babyboom เป็นผู้บริหาร
ระดับสูง generation X เริ่มเข้ามาเป็นผู้บริหาร กลุ่ม Generation y เป็นกลุ่มปฏิบัติ งาน และ 
Generation Z เป็นกลุ่มนักศึกษา กลุ่มเหล่านี้มีความเชื่อ ความต้องการ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่
แตกต่างกัน การบริหารจัดการความหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยเพ่ิมผลผลิตขององค์กร
อย่างมีนัยส าคัญ 

 
 

https://www.hrtechnologist.com/articles/diversity/diversity-and-inclusion-trends-2020/
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2. ความหลากหลายด้านชาติพันธ์และภาษา ที่ในอนาคตความหลากหลายจะเป็นรูปแบบธุรกิจ
ไม่ใช่เพียงส่วนหนึ่งของค่านิยมของบริษัท เป็นเวลานานความหลากหลายถูกมองว่าเป็นเพียงข้อก าหนดใน
การปฏิบัติตามซึ่งจ าเป็นต้องมีจุดยืนทางจริยธรรมที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน 
ในปี 2563 เราจะเห็นบริษัทจ านวนมากยอมรับความหลากหลายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบธุรกิจของ
พวกเขา ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี Intel ได้ประกาศแล้วว่า“ Intel Rule” ใหม่ในงานที่จะกีดกัน บริษัท 
จากการเป็นพันธมิตรกับส านักงานกฎหมายใด ๆ ที่มีคะแนนความหลากหลายโดยเฉลี่ยหรือต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยจาก 2021  
ผลกระทบ (Implications) ที่อาจเกิดขึ้น 

ผลกระทบต่อภาพรวม  
1. ความหลากหลายน าไปสู่นวัตกรรม ซึ่งน าไปสู่การเติบโต การวิจัยโดย McKinsey & 

Company แสดงให้เห็นว่า “บริษัทระดับสูงหนึ่งในสี่ส่วนซึ่งมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มีแนวโน้มจะ
ได้ผลตอบแทนทางการเงินมากกว่าค่ามัธยฐานของอุตสาหกรรมในชาติตามล าดับอยู่ 35%” และ “บริษัท
ในระดับสูงของหนึ่งในสี่ส่วนที่มีความหลากหลายทางเพศมีแนวโน้มจะได้ผลตอบแทนทางการเงินมากกว่า
ค่ามัธยฐานของอุตสาหกรรมในชาติตามล าดับอยู่ 15%” จากการศึกษา ยิ่งมีความหลากหลายมากไม่ได้
หมายถึงก าไรที่มากเสมอไป แต่ McKinsey & Company เสนอแนะว่ายิ่งที่ท างานมีความหลากหลายมาก 
จะยิ่งสามารถ “อุปถัมภ์แนวคิดและนวัตกรรม และใช้มันผลักดันไปสู่ความส าเร็จ” 

2. ความหลากหลายจะช่วยขยาย และปรับปรุงคุณภาพบริการในหลากหลายตลาดในอนาคต 
องค์กรควรจะเตรียมพร้อมเพ่ือดูแลลูกค้า เพ่ือให้พร้อมจะขยายกิจการไปยังนานาประเทศก็ตาม เมื่อ
องค์กรมีแรงงานที่หลากหลาย ท าให้สามารถดูแลลูกค้าทั้งหมดได้ดียิ่งขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
อย่างไรก็ตาม ทั้งจากชุดทักษะหลากหลายที่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง พนักงานที่สามารถพูดภาษาอ่ืนได้ 
และทีมที่เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมและประสบการณ์ใช้ชีวิตนั้น สามารถสร้างความน่าเชื่อถือ
และช่วยสร้างองค์กรที่สามารถพูดคุยได้หลากหลายเนื้อหา และมอบบริการอย่างชาญฉลาด เหมาะสม 
และเข้าใจความละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรมทุกระดับได้ 

ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยไทย  
1. ความหลากหลายจะเข้ามาเป็นปัจจัยส าคัญในการประเมินองค์กร การยกระดับมาตรฐาน

ขององค์กรให้เข้าสู่ระดับสากล ท าให้มหาวิทยาลัยต้องมีการเตรียมการทั้งด้านการรับบุคลากร การปรับ
สภาพแวดล้อมในการท างาน การจ้างงานที่หลากหลาย 
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2. การพัฒนารูปแบบการท างาน การผสานศักยภาพของบุคลากรหลายชาติพันธ์ หลายกลุ่ม
อายุที่มีความเชื่อ ทักษะการท างาน การเข้าถึงเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน ให้สามารถท างานร่วมกันและช่วย
สร้างนวัตกรรมให้กับมหาวิทยาลัยได้ 

3. การเตรียมการส าหรับการรองรับ นักศึกษา ที่มาจากหลากหลายเชื้อชาติ หลายภาษา 
 

ปัจจัยท่ี 4 Decrease Birth rate 

Social: Decrease Birth rate  
แหล่งข้อมลู/หลักฐาน (Sources): 
Multiple [see sustainable development goals, IPCC report, government policy, NGOs] 
 

ระดับผลกระทบ  
(Potential scale of impact): 

สูง 
 

ระดับความเชื่อมั่นว่าจะเกิดขึ้น 
(Certainty of outcome): 

สูง 

เส้นแนวโน้มผลกระทบ 
(Impact Horizon): 

H3 
(ความถี่ที่เกิดในปัจุบันยังต่ าแต่คาดว่า

จะสูงในอนาคต) 
การจ าแนกชนิดปัจจัย 
(Diagnostics) 

Potential threat 

 

 
ประเด็น (Issue)  

จากข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ จ านวนเด็กวัยเรียน เด็กเกิดใหม่ มีจ านวนน้อยลง ซึ่งส่งผล
ต่อ จ านวน นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ที่จะ เข้าศึกษาต่อในแต่ละปี มีโอกาสที่ จ านวนนักศึกษาจะน้อยลง
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
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ปัจจัยท่ี 5 Aging society 
Social: Aging society  
แหล่งข้อมลู/หลักฐาน (Sources): 
Multiple [see sustainable development goals, IPCC report, government policy, NGOs] 

ระดับผลกระทบ  
(Potential scale of impact): 

สูง 

ระดับความเชื่อมั่นว่าจะเกิดขึ้น 
(Certainty of outcome): 

สูง 

เส้นแนวโน้มผลกระทบ 
(Impact Horizon): 

H3 
(ความถี่ที่เกิดในปัจุบันยังต่ าแต่คาดว่า

จะสูงในอนาคต) 
การจ าแนกชนิดปัจจัย 
(Diagnostics) 

Potential opportunity 

 

ประเด็น (Issue)  
ในปี 2563  ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และ สัดส่วนจ านวนของประชากรผู้สูงอายุนั้น 

จะมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น เรื่อยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ผู้สูงอายุ เป็นจ านวนมากที่ยังมีสุขภาพที่แข็งแรง 
สติปัญญา ครบถ้วนสมบูรณ์ ความคิดความอ่าน แจ่มใส ยังมีความต้องการ อยากพัฒนาตัวเอง อยาก
เรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ในวัยหลังเกษียณ ท าให้มีความต้องการ ของการเรียนรู้ เพ่ิมมากขึ้น เป็นโอกาสที่ดีของ
มหาวิทยาลัย ในการปรับตัว ที่จะรองรับความต้องการ ของกลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้  
 
ปัจจัยท่ี 6 Wealth seeking 

Social: Wealth seeking  
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน (Sources):  
1. ผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน ปี 2562 ส านักงานสถิติแห่งชาติ  
2. แนวคิดส าหรับสร้างอาชีพรวยแบบก้าวกระโดด https://taladpanya.com/5-best-ways-to-get-rich/ 
3. บความแนวโน้มค่านิยมพฤติกรรมผู้บริโภค ในสังคมไทย ศตวรรษที่ 21 http://apheit.bu.ac.th/jounal/social-22-2-
2559/p144-150.pdf 
ระดับผลกระทบ  
(Potential scale of impact): 

ปานกลาง 
 

ระดับความเชื่อมั่นว่าจะเกิดขึ้น 
(Certainty of outcome): 

สูง 
  

เส้นแนวโน้มผลกระทบ 
(Impact Horizon): 

H3 
(ความถี่ที่เกิดในปัจจุบันมีสูง และคาด
ว่าจะสูงมากขึ้นในอนาคตอันใกล้) 

การจ าแนกชนิดปัจจัย (Diagnostics) Potential Threat 

https://taladpanya.com/5-best-ways-to-get-rich/
http://apheit.bu.ac.th/jounal/social-22-2-2559/p144-150.pdf
http://apheit.bu.ac.th/jounal/social-22-2-2559/p144-150.pdf
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ประเด็น (Issue)  
      พฤติกรรมการบริโภคของคนยุคใหม่ภายใต้สังคมและเศษฐกิจยุคดิจิทัล มีผลอย่างมาต่อการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดและค่านิยมของคนที่ต้องการได้งานท า/อาชีพที่ได้ผลตอบแทนสูง ลงทุนน้อยหรือใช้
ทรัพยากรน้อย แต่ประสบผลส าเร็จที่คุ้มค่ามีมูลค่าสูง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสภาวะที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินชีวิตในแต่ละวันที่สูง จากสถิติผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน ปี 2562 ของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า คนไทยมีหนี้สินเฉลี่ยสูงถึง 167,913 บาท ซึ่งคิดเป็น 6.4 เท่าของรายได้ 
และมีอัตราเพ่ิมขึ้นทุกปี นอกจากนี้ผลของประชากรในวัยแรงงานที่ต้องเลี้ยงดูวัยสูงอายุที่มีมากขึ้นในแต่
ละครอบครัวยิ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพและการด ารงชีวิตสูงขึ้น รวมทั้งค่านิยมรักความ
สะดวกสบาย นิยมสินค้าแบร์ดดัง สินค้าฟุ่มเฟือย การซื้อขายที่ง่ายและการให้สินเชื่อที่ง่าย ก็ยิ่ งท าให้คน
ในยุคนี้ต้องคิดหาวิธีการรวยเร็ว การส ารวจของบริษัทเอ็นไวโรเซล ไทยแลนด์ ชี้ให้เห็นว่า ค่านิยมรวย
ลัด “RICHFICIENCY” RICH+SUFFICIENCY โดยเมื่อสังเกตจากร้านขายหนังสือ หนังสือที่ติดอันดับ 
Best Seller หนังสือที่ขายดี 2 หมวดหมู่ใหญ่ คือ หนังสือเคล็ดลับที่ท าให้คุณรวย และแรงบันดาลใจสู่
ความส าเร็จ หรือการจัดงาน Money Expo ครั้งล่าสุด อายุของผู้เข้าร่วมงานอายุน้อยลง รวมทั้งความ
สนใจจากเดิมท่ีเป็นการลงทุนในธุรกิจ เปลี่ยนเป็นความสนใจลงทุนในหุ้น เพราะว่าผู้บริโภคได้เห็นตัวอย่าง
ของคนท่ีประสบความส าเร็จจากสื่อมากมาย และคนเหล่านี้ก็มีอายุน้อยลงทุกทีๆ  อย่างไรก็ตามความรวย
ที่คนรุ่นใหม่ต้องการเป็นความรวยแบบฉาบฉวย รวยแบบด่วนๆ แต่ก็ไม่ต้องการถึงขนาดมีเงินพันล้าน แค่
อยากมีกินมีใช้และสามารถท่องเที่ยวได้ การท างานแบบ Full-Time Employee จะลดลงในอีก 6 ปี
ข้างหน้า การท างานแบบ Part-Time หรือ Freelance น่าจะมีมากกว่าการท างานเต็มเวลาอีก นอกจากนี้
แนวคิดของคนที่จะไม่คิดท างานเป็นลุกจ้างตลอดชีวิตหรือท างานหลายงาน เช่น เป็นพนักงานประจ าแต่ก็
จะมีอาชีพเสริมอย่างอ่ืนที่ไม่ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานมาก เป็นต้น เพ่ือให้รวยแนวคิดนี้ถือว่าเป็นการ
รวยแบบธรรมดา แต่คนยุคปัจจุบันต้องการรวยแบบก้าวกระโดด ยกตัวย่าง (1) สร้างบริษัทข้ึนมาแล้วขาย 
(2) เอาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ (3) เชี่ยวชาญสักอย่าง แล้วขายความเชี่ยวชาญนั้น (โปรกอล์ฟ สอนคน
เล่นกอล์ฟ, เสียงดีเป็นน้องร้อง, หน้าตาดีเป็นดารา) (4) ท าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (หรือสินค้าใดๆ ที่
มูลค่าเพ่ิมตลอดเวลา) และ (5) เล่นหุ้น เป็นต้น  
ผลกระทบ (Implications) ที่อาจเกิดขึ้น 
 ส าหรับผลกระทบที่มีต่อมหาวิทยาลัย คือ คนอาจไม่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยแบบประจ า หรือ อาจ
ไม่สมัครเข้ามาเรียนเลยหาก มหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดการเรียนการสอนหรือสร้างโอกาสให้ผู้เรียน
สามารถบรรลุเป้าหมาย (สอนให้รวย สอนให้ได้อาชีพที่มีผลตอบแทนสูงมีความมั่นคง) รายได้ของ
มหาวิทยาลัยก็จะลดลงหลักสูตรปิดตัว ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องเตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
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ดังกล่าวในหลายด้าน เช่น ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการสร้างอาชีพใหม่ส าหรับอนาคต
และมีพ้ืนที่ส าหรับให้นักศึกษาได้มีโอกาสสร้างธุรกิจและกระบวนการที่เอ้ือนวยจนครบวงจร เช่น  Start-
up Company ที่มีแนวคิดที่ดี พอสร้างสินค้า prototype ขึ้นมาได้แล้ว ดูดีมีอนาคต ก็ท า projection 
ก าไร แล้วเสนอขาย Venture Capital ให้มาเพ่ิมทุนในราคาพรีเมี่ยม เอาเงินเข้ากระเป๋าส่วนหนึ่ง และเอา
เงินไว้ในบริษัทอีกส่วนหนึ่งไว้ส าหรับเป็นเงินลงทุนเพ่ือขยายกิจการ เป็นต้น มหาวิทยาลัยต้องสอนปลูกฝัง
ค่านิยมท่ีดีงามคือการรวยแบบไม่โกงด้วย 
 
ปัจจัยท่ี 7 Public Trust in Thai Higher Education 
Academy: Public Trust in Thai Higher Education 
แหล่งข้อมลู/หลักฐาน (Sources): 
Multiple [See News Sources] 

ระดับผลกระทบ  
(Potential scale of impact): 

สูง 
 

ระดับความเชื่อมั่นว่าจะเกิดขึ้น 
(Certainty of outcome): 

สูง 

เส้นแนวโน้มผลกระทบ 
(Impact Horizon): 

H3 
(ความถี่ที่เกิดในปจัจุบันยังต่ าแต่คาด

ว่าจะสูงในอนาคต) 
การจ าแนกชนิดปัจจัย 
(Diagnostics) 

Potential DISRUPTOR 

 

ประเด็น (Issue) 
จากการที่หลายปีทีผ่านมามหาวิทยาลัยไทยได้ ผลิตก าลังคนที่ไม่ได้ค านึงถึงความต้องการของ

ตลาด มีการท าหลักสูตรต่าง ๆจ านวนมาก  สถาบันการศึกษาซึ่งแต่ก่อนให้การศึกษาเฉพาะด้าน ก็หันมา
เปิดตนเองเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (comprehensive university) ที่จัดการเรียนการสอน
ครอบคลุมทุกด้าน รับนักศึกษาจ านวนมาก สถาบันการอาชีวศึกษาถูกยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย เพ่ือ
เป็นฐานการขยายตัว แต่ในขณะเดียวกันช่วงเวลาทีผ่านมาอัตราการเกิดของประชากรน้อยลง ท าให้อัตรา
การเข้ามาลงทะเบียนเรียนในระดับมหาวิทยาลัยน้อยลง จะเห็นได้ว่าหลังจากปี 2525 ประเทศไทยมี
จ านวนเด็กเกิดใหม่ของไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และมีข้อมูลที่น่าสนใจว่าในปีการศึกษา 2561 
พบว่ามหาวิทยาลัยจ านวน 92 แห่ง สามารถรับนักศึกษารวมกันทั้งหมด 390 ,120 คนแต่มีนักเรียนมา
ลงทะเบียนในระบบเพียง 262 ,474 คน หรือเพียง 67% จึงเหลือที่นั่งในมหาวิทยาลัยเหล่านั้นกว่า 
100,000 ที่นั่ง (ซึ่งถ้าค านวณจากประชาชากรเกิดในปี 2543 ที่ 750,000 คน จะมีนักศึกษาสนใจศึกษาใน
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มหาวิทยาลัยแค่ประมาณร้อยละ 35 เท่านั้น) และดังนั้นในอนาคตจ านวนเด็กที่จะเข้าเรียนใน
มหาวิทยาลัยก็ลดลงไปอีก   
ผลกระทบ (Implications) ที่อาจเกิดขึ้น 

ผลสืบเนื่องจากการผลิตบัณฑิตแบบ supply side ท าให้เกิด  oversupply และท าให้เกิดปัญหา 
under employed คือมีวุฒิการศึกษาสูงเกินไปต่อการจ้างงาน ก็เป็นตัวเพ่ิมความรุนแรงของการด้อยค่า
ของปริญญา การเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยแต่เดิม ตัวมหาวิทยาลัยเองก็ต้องเผชิญกับการถูกกล่าวหาว่า
ผลิตคนที่ไม่ match กับความสามารถในการได้งานท า ภาคธุรกิจเอกชนบางแห่งลงมาสร้างหลักสูตร การ
เรียนการสอนเอง เพ่ือสามารถผลิตนักศึกษาให้ตรงความต้องการของภาคธุรกิจ ซึ่งเรื่องนี้ก็ท าให้การ
แข่งขันในตลาดอุดมศึกษาสูงขึ้นไปอีก ยิ่งไปกว่านั้นความรู้บางอย่างที่ถูกสอนในมหาวิทยาลัยในวันนี้ 
อาจจะไม่มีโอกาสถูกน าไปใช้ได้เลยในโลกอนาคต 

ด้านการผลิตงานวิจัยหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ อาจารย์มหาวิทยาลัยถูกมองว่า ตัวอาจารย์มีวุฒิ
การศึกษาและวุฒิทางวิชาการมากขึ้น แต่ท าไมงานวิจัยในระดับโลก หรืองานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ได้มี
น้อย และไม่ตอบโจทย์การใช้ประโยชน์ของภาคเอกชน การเติบโตทางวิชาชีพและวิชาการของ
มหาวิทยาลัยไม่มีความสัมพันธ์กับการให้คุณค่าต่อสังคม ดูเหมือนอาจารย์จะไม่ได้มีศักยภาพในการท าวิจัย
และเขียนบทความเหมือนกันทุกคน  

ประกอบกับค่านิยมในการเรียนมหาวิทยาลัยลดลง  เพราะมีตัวอย่างมากมากที่คนที่ไม่จบ
มหาวิทยาลัยประสบความส าเร็จ มีจ านวนมากมาย  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ มีนัยต่อมหาวิทยาลัย
กล่าวคือ มหาวิทยาลัยจะสูญเสียสถานะในการเตรียมคนเข้าสู่วิชาชีพ  ความเป็นสถาบันไม่เข้มแข็ง ความ
เชื่อมั่นและความยั่งยืนขององค์กรลดลง รัฐจะให้ความส าคัญของมหาวิทยาลัยในฐานะแหล่งเรียนรู้
ฝึกอบรมจะลดน้อยลง  บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีความส าคัญต่อสังคมน้อยลง ความสัมพันธ์ระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่าด้อยลง การใช้พ้ืนที่มหาวิทยาลัยในการเชื่อมวิชาการ ธุรกิจ และวิชาชีพ น้อยลง 
(connection) และท้ายที่สุด มหาวิทยาลัยสูญเสียสถานะทางสังคม ในเรื่องของการเป็นผู้ชี้น าและเป็น
แหล่งวิชาการ 
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ปัจจัยจากการกวาดสัญญาณด้าน Academy 
มี 7 ปัจจัย คือ 1. Sustainable Lifestyle University 2. DIY Education 3. Need for 

re- skill and up- skill 4.  Degrees are Becoming Worthless 5.  Research to Market 6.  Non-
Boundary Research Networks 7. Unwanted curriculum 
 

ปัจจัยท่ี 1 Sustainable Lifestyle University  
Academy: Sustainable Lifestyle University 
แหล่งข้อมลู/หลักฐาน (Sources): 
1. https://www.greenofficemovement.org/sustainable-university  
2. https://sites.reading.ac.uk/sustainability/policies-and-strategies/ 

ระดับผลกระทบ  
(Potential scale of impact): 

สูง 
 

ระดับความเชื่อมั่นว่าจะเกิดขึ้น 
(Certainty of outcome): 

สูง 

เส้นแนวโน้มผลกระทบ 
(Impact Horizon): 

H3 
(ความถี่ที่เกิดในปจัจุบันยังต่ าแต่คาด

ว่าจะสูงในอนาคต) 
การจ าแนกชนิดปัจจัย 
(Diagnostics) 

Potential DISRUPTOR 

 

ประเด็น (Issue) 
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า สัตว์น้ า ที่ถูกใช้อย่างสิ้นเปลือง ท าให้เหลือน้อยลง 

ท าให้หมดไป เกิดความขลาดแคลน มลภาวะเป็นพิษ เกิดความเจ็บป่วย เกิดความเปลี่ยนแปลงในสภาพ
ภูมิอากาศที่น าไปสู่ภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและส่งผลกระทบต่อชีวิตทั้งคนและสัตว์ทั่วโลก 
อย่างไรก็ตามไม่ได้มีปัญหาแค่ความสัมพันธ์ของคนกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังคงรวมถึง
ปัญหาความสัมพันธ์ของคนกับครอบครัว ชุมชนและสังคมด้วย ซึ่งมักกระทบและก่อเกิดปัญหาได้ง่ายและ
เพ่ิมขึ้นเรื่อย อันเนื่องมาจากภาวะเร่งรีบและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่อาจยังไม่สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยด้วย 

ความตระหนักในปัญหาดังกล่าวท าให้ประชากรกลุ่มหนึ่งมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้
ชีวิต ในการอุปโภคบริโภค เพ่ือให้เกิดความประหยัด ลดการใช้ทรัพยากรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น
การลดละใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกซึ่งเป็นขยะก าจัดยาก การลดการบริโภคสัตว์ที่เกิดจากการล่าและ
ฆ่าอย่างทารุณ หรือเปลี่ยนจากการบริโภคเนื้อสัตว์ไปเป็น พืชหรือเนื้อทางเลือก การซื้อสินค้าที่ผลิตหรือ
ใช้วัตถุดิบจากเกษตรกรรมที่ไม่สร้างมลภาวะ การสร้างสมดุลในชีวิตประจ าวัน ได้แก่การ การท างาน การ

https://www.greenofficemovement.org/sustainable-university
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รับประทานอาหาร การพักผ่อน การใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัว ญาติมิตร ชุมชนและสังคม โดยแนวทาง
ด าเนินชีวิตแบบนี้จะได้รับการยอมรับและน ามาใช้มากขึ้นในอนาคต และอาจเป็นแนวก าหนดของสังคม
หรือรัฐในการที่จะต้องปฏิบัติตาม เช่น การก าหนดให้ห้างใหญ่ ร้านค้าสะดวกซื้องดการแจกถุงพลาสติก
ของรัฐบาลไทย ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับอีกหลายประเทศได้ท าไปก่อนนานแล้ว 

ภารกิจและบทบาทของมหาวิทยาลัยในด้านนี้ก็คือ การปรับเปลี่ยนสภาวะแวดล้อมและบริบท
มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับสังคม โดยเฉพาะการเป็นผู้น าในการปรับนั้น เช่นการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว การลด
และก าจัดขยะ การน ามาใช้ใหม่ ลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองและเป็นพิษ ลดการใช้พลังงาน ตลอดจนการ
เตรียมและฝึกฝนพลเมืองซึ่งหมายถึงนักศึกษา บุคลากรและคนในชุมชน ให้สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตเข้า
กับการเปลี่ยนแปลงได้ โดยสรุปเป็นแนวทางด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ด้านการศึกษา โดยการให้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับความยั่งยืน พร้อม ๆ กับความรู้ในสาขา
อาชีพ เพ่ือให้สามารถออกไปเป็นผู้น า ผู้ปฏิบัติ ในสังคมที่มุ่งไปสู่ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยจ าเป็นจะต้อง
ทบทวนว่า บริบทของความยั่งยืนนี้ จะถ่ายทอดไปสู่ผู้เรียนหรือชุมชน ผ่านรายวิชา หลักสูตร การอบรม
ปฏิบัติการต่าง ๆ ได้อย่างไร 

2) ด้านวิจัย มหาวิทยาลัยจ าเป็นจะต้องตั้งโจทย์วิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความยั่งยืน ของชุมชน
และสังคม โดยเริ่มจากการก าหนดทุนและทิศทางในการวิจัย การประเมินความเหมาะสมกับสภาพชุมชน
หรือสังคมท่ีเป็นเป้าหมาย การมีส่วนร่วมและการถ่ายทอดความรู้ค าตอบที่ได้จากการวิจัยสู่ชุมชน 

3) ด้านกระบวนงาน มหาวิทยาจ าเป็นต้องเป็นผู้น าในการสร้างบริบทความยั่งยืน เริ่มตั้งแต่การ
ทบทวนกระบวนการท างานเพ่ือลดการใช้ทรัพยากร ลดการใช้พลังงานหรือใช้พลังงานทดแทน ลดปริมาณ
ขยะ การน ากลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ
ในการท างาน 

4) ด้านชุมชน มหาวิทยาลัยสามารถช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในบริบทความยั่งยืน โดยการ
จัดบริการชุมชน น านักศึกษาบุคลากรจัดกิจกรรมในชุมชน สร้างความเข้าใจและความร่วมมือ โดยน า
ความส าเร็จ ตัวอย่างที่ดี ที่ท าได้ในมหาวิทยาลัยขยายไปสู่ชุมชน 

5) ด้านนโยบาย มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องก าหนดให้บริบทความยั่งยืนเป็นนโยบายหลัก นโยบาย
ส าคัญที่จ าเป็นจะต้องมีแผน มีการด าเนินการ และมีรายงานเพ่ือตรวจประเมินอย่างจริงจัง เช่น 
มหาวิทยาลัยได้น ามาก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย “…a leader in reducing its impacts on 
the local as well as global environment, by embedding a culture of sustainability 
throughout its teaching, research and operations.” 
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ปัจจัยท่ี 2 DIY Education 
Academy: DIY Education  
แหล่งข้อมลู/หลักฐาน (Sources):  
การศึกษาแบบ Personalized learning ที่ผู้เรยีนมสี่วนร่วมในการออกแบบสิ่งที่ตนอยากเรียนไดเ้กิดขึ้นมาระยะหนึ่ง
แล้วในต่างประเทศ และมีแนวโนม้จะเกดิในประเทศไทยในระดับมหาวิทยาลัย เนื่องจากการเรยีนการสอนในระดับ
มัธยมศึกษายังไม่สามารถช่วยใหผู้เ้รียนค้นพบความสนใจที่แท้จริงของตนเองได้ ท าให้เกิดการย้ายสาขาท่ีเรียน ย้าย
คณะ หรือการท างานไม่ตรงกับสาขาท่ีเรียนมา เพิม่มากข้ึนเรื่อยๆ   
1.  Tenney School ในรัฐเทกซสั ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการสรา้งหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ customized 

curriculum ซึ่งปรับตาม learning style และ ความสามารถของผู้เรียน 
https://tenneyschool.com/customized-curriculum-personalized-learning/   นอกจากน้ี โรงเรียนใน
อีกหลายรัฐในอเมริกา ได้จัดการสอนในรูปแบบ Personalized learning ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับ
มัธยมปลาย https://practices.learningaccelerator.org/strategies/designing-custom-curriculum 

2.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไดเ้ปิดหลักสูตร “เรียนก่อนค่อยเลือกคณะ” เพื่อเปดิโอกาสใหผู้้เรียนไดเ้รียนในสิ่งที่ตรง
ความต้องการจริงๆของตนเอง https://www.thaiquote.org/content/232092  ในขณะที่มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ (มศว.) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เริม่น าการเรียนแบบออนไลน์มาใช้ในการสอนวิชาพื้นฐานท่ีไม
ซับซ้อน แทนการเรียนในช้ันเรียนแบบปกติ ช่วยให้ผู้เรยีนเก็บหน่วยกิตไดต้่อเนื่อง สะดวก และร่นระยะเวลาเรียน
ให้เร็วขึ้น https://www.prachachat.net/education/news-323724 

ระดับผลกระทบ  
(Potential scale of impact): 

สูง 
 

ระดับความเชื่อมั่นว่าจะเกิดขึ้น 
(Certainty of outcome): 

ปานกลาง 
 

เส้นแนวโน้มผลกระทบ 
(Impact Horizon): 

H3 
(ความถี่ที่เกิดในปัจจุบันยังต่ า แต่

คาดว่าจะสูงในอนาคต) 
การจ าแนกชนิดปัจจัย (Diagnostics) Potential Opportunities 

 
ประเด็น (Issue)  

การเรียนแบบ DIY คือ การเรียนในแบบที่ผู้เรียนสามารถออกแบบรูปแบบการเรียนของตัวเองได้
อย่างอิสระ ให้เข้ากับความต้องการเรียนรู้ของตนเอง (personalized learning) ต่างจากการเรียนตาม
หลักสูตรแบบเดิม ซึ่งคณะที่ผู้เรียนเลือก จะเป็นผู้ก าหนดวิชาแกน และวิชาเลือกให้กับนักศึกษาในการเก็บ
หน่วยกิต (pre-packaged curriculum) การเรียนแบบ DIY สามารถอยู่ในรูปของการให้ certificate 
หรือเป็นหลักสูตร Non-degree ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็น Diploma อีกต่อไป  และไม่จ าเป็นต้องเรียนที่
มหาวิทยาลัยแห่งเดียวเพ่ือเก็บสะสมหน่วยกิต  ยกตัวอย่างเช่น ผู้เรียนคนหนึ่งอยากสร้างหุ่นยนต์เป็น จึง
ท าการออกแบบสิ่งที่ตัวเองคิดว่าจ าเป็นต้องรู้ (Custom Curriculum design) คร่าวๆ และจากนั้น AI จะ

https://tenneyschool.com/customized-curriculum-personalized-learning/
https://practices.learningaccelerator.org/strategies/designing-custom-curriculum
https://www.thaiquote.org/content/232092
https://www.prachachat.net/education/news-323724
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ท าการให้ค าแนะน าผู้เรียนได้ว่า ทักษะใดบ้าง หรือมหาวิทยาลัยใดบ้าง ที่เด็กจะสามารถเข้าเรียนได้ 
จากนั้น ผู้เรียนจะเป็นผู้สร้างแผนการเรียนของตนเองจนส าเร็จการศึกษา ซึ่งหากผู้เรียนต้องการปริญญา
บัตรก็สามารถนับหน่วยกิตข้ามมหาวิทยาลัยได้ โดยปริญญาบัตรจะเป็นสิ่งที่รับรอง และสะท้อนถึง
ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน  
ผลกระทบ (Implications) ที่อาจเกิดขึ้น 

การเรียนแบบให้ผู้เรียนมีอิสระในการค้นหาความต้องการของตนเองและเข้าใจตนเองมากขึ้น ท า
ให้มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวด้วยการสร้าง new platform ที่สามารถรองรับการเรียนแบบ DIY 
Education ให้ได้ คือ  

(1) สามารถเป็น Content store แก่ผู้เรียน คือ สร้างองค์ความรู้ที่เชี่ยวชาญ และแปลงเป็นวิชา
หรือหน่วยการเรียน  

(2) ปรับรูปแบบการรับรองวุฒิการศึกษาใหม่ 
(3) ปรับรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้น Learning paradigm  
(4) สร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย (ท้ังในและต่างประเทศ) เพ่ิมข้ึน ในการนับหน่วยกิต

เพ่ือใช้ในการส าเร็จการศึกษาส าหรับกรณีที่ผู้เรียนต้องการปริญญาบัตร 
DIY Education สามารถช่วยให้แรงงานในวัยท างาน สามารถกลับเข้าสู่การเรียนเพ่ือเสริมทักษะ

ใหม่ (Re-skill) หรือพัฒนาทักษะเดิมที่มีอยู่ (Up-skill) ได้ง่ายขึ้น ช่วยลดเวลาเดินทางและประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา และช่วยดึงดูดให้ผู้เรียนเลือกเรียนอย่างต่อเนื่องในสถาบันการศึกษาเดิมเพ่ิมขึ้น
ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก หรือเลือกเรียนเฉพาะทักษะที่ตนสนใจเพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การเข้าสู่ตลาดแรงงานได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิม อย่างไรก็ตาม DIY Education ที่มีความยืดหยุ่นสูงในการ
เรียนและให้อิสระแก่ผู้เรียนมากขึ้น อาจส่งผลให้มหาวิทยาลัยจ้างบุคลากรทางการศึกษาน้อยลง เนื่องจาก
จ านวนวิชาที่สอนในชั้นเรียน อาทิ วิชาพ้ืนฐานต่างๆหรือรายวิชาศึกษาทั่วไป จะถูกปรับลดลง ท าให้
กระชับมากขึ้น หรือเปลี่ยนมาเป็นการเรียนแบบออนไลน์แทนมากขึ้น  นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมและ 
facilities ต่างๆในมหาวิทยาลัยก็ต้องปรับเปลี่ยนไป จ านวนอาคารเรียนที่ต้องลดลงเนื่องจากการเรียนใน
ชั้นเรียนแบบปกติ โดยเฉพาะห้อง lecture ขนาดใหญ่ จะไม่มีความจ าเป็นอีกต่อไป ห้องเรียนบางส่วน
อาจต้องถูกน ามาปรับปรุงใหม่เพ่ือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนแทน รวมถึงการลดลงของปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียนและผู้สอนด้วยเช่นกัน ผู้เรียนอาจไม่ต้องการอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละชั้นปี แต่อาจต้องการ AI ที่
ท าหน้าที่เสมือนเป็นพ่ีเลี้ยงในการเลือกวางแผนการเรียนตามระยะเวลาที่ผู้เรียนก าหนดเอง เพ่ือให้ได้
ทักษะที่เหมาะสมกับอาชีพที่ตนอยากท า 
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ปัจจัยท่ี 3  Need for re-skill and up-skill 
Academy: Need for re-skill and up-skill  
แหล่งข้อมลู/หลักฐาน (Sources):  
1. สถิติจ านวนศิษยเ์ก่าของมหาวทิยาลัยขอนแก่น (ข้อมูลจากส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ, กองพฒันานักศึกษา

และศิษยเ์ก่าสัมพันธ์, สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น)  
2. เปิดสูตร Reskill – Upskill ทรานส์ฟอร์ม ‘กสิกรไทย’

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/847716  

3. ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ร่วมกับบริษทั เวสเทิร์น ดิจติอล (ประเทศไทย) จ ากัด และ

บริษัทบางกอก อินโนเวช่ัน เฮ้าส์ จ ากัด (BIH) เปดิตัวโครงการน าร่อง “Upskilling / Reskilling Industrial 

Workforce for Thailand 4.0 : Data Science Pathway by Western Digital and CHULA MOOC 
Achieve” เป็นการเรียนรู้แบบผสมผสานบนแพลตฟอร์มการเรียนรูแ้บบออนไลน์ 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/855205  

4. SEAC แนะ “ไม่ปรับ ไม่รอด” Reskill – Upskill หนทางรอดของคนท างาน ผ่ากระแส Digital Disruption 
https://www.brandbuffet.in.th/2019/09/seac-advise-reskill-upskill-for-workers/ 

  
ระดบัผลกระทบ  

(Potential scale of impact): 
สงู 
 

ระดบัความเช่ือมัน่วา่จะ
เกิดขึน้ 

(Certainty of outcome): 
สงู 
 

เส้นแนวโน้มผลกระทบ 
(Impact Horizon): 

H2 
(ความถีท่ีเ่กดิในปัจจุบนัมสีงู และคาดว่าจะสงู

มากขึน้ในอนาคตอนัใกล)้ 

การจ าแนกชนิดปัจจยั 
(Diagnostics) 

Potential Threat 

 
ประเด็น (Issue)  

มหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อตั้งมาเกือบ 60 ปี ปัจจุบันมีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในทุกระดับรวม
แล้วมากกว่า 8,000 คน หากประมาณจ านวนศิษย์เก่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอาจมีความกว่า 100,000 
คน ที่เข้าไปปฏิบัติงานทั้งในภาครับและเอกชนหรือเป็นผู้ประกอบการเจ้าของกิจการทั้งในและ
ต่างประเทศ ผลจากกระแส Digital Disruption องค์กรชั้นน าในทุกๆ อุตสากรรมต้องปรับตัวใน
หลากหลายแง่มุม ทั้งการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้า ปรากฏการณ์ดังกล่าว มี
ผลกระทบโดยตรงกับขีดความรู้ความสามารถของพนักงาน ซึ่งเป็นฟันเฟืองหลักและเป็นตัวตัดสินชี้ชะตา
ถึงความอยู่รอดขององค์กร เป็นเหตุให้องค์กรต้องปรับเพ่ิมทักษะที่จ าเป็นเพ่ือพัฒนาศักยภาพของพนักง

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/847716
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/855205%204
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/855205%204
https://www.brandbuffet.in.th/2019/09/seac-advise-reskill-upskill-for-workers/
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งาน จากรายงานของ World Economic Forum ระบุว่า ร้อยละ 50 ขึ้นไปของคนท างานต้องเพ่ิมทักษะ
ใหม่ที่จ าเป็น (reskill) ภายในปี พ.ศ. 2565 เพราะฉะนั้น Re-Skill, Up-Skill เป็นวาระที่ถูกพูดถึงในเรื่อง
ของการพัฒนาบุคคล ภายในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และทุกคนถูกบังคับให้ยังต้องเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (Lifelong Learning) การสร้างทักษะใหม่ และเสริมทักษะเดิมคือสิ่งที่ส าคัญ ในโลกที่อะไรต่างล้วน
เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม การเสริมทักษะใหม่ (upskill) คือ การเสริมทักษะเพ่ิมเติมในความเชี่ยวชาญเดิม
ในบริบทใหม่ เพ่ิมความสามารถของพนักงานในเนื้องานเดิมบทบริบทใหม่ ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมคุณค่าของ
พนักงานที่มีต่อองค์กรอย่างมาก ขณะที่ การเพิ่มทักษะใหม่ที่จ าเป็น (reskill) คือ การพัฒนาทักษะ
ทั้งหมดของพนักงานส าหรับเนื้องานอ่ืนๆ การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ หรือการฝึกทักษะที่จ าเป็นและ
สามารถน าทักษะเหล่านี้ไปใช้ในหน้าที่ใหม่ภายในบริษัท/องค์กร ทั้งสองสิ่งนี้กลายเป็นสิ่งส าคัญที่สุดใน 
ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังต้องได้รับการดูแลและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัย 
ดังนั้นมหาวิทยาลัยพลิกโฉมใหม่จากเดิมที่ดูแลเฉพาะการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงแล้วป้อนเข้าสู่ตลาด
งาน (Pre-service) ต้องท าหน้าที่ดูแลแบบครบวงจรที่คลุมถึงการปฏิบัติงานในบริษัท/องค์กรด้วย ( In-
service)     
ผลกระทบ (Implications) ที่อาจเกิดขึ้น 
          ส าหรับผลกระทบที่มีต่อมหาวิทยาลัย คือ หากศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะใหม่อย่างต่อเนื่องและทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก โอกาสที่จะถูกเลิกจ้างก็จะมี
สูงขึ้น ความก้าวหน้าในสายงานก็จะมีต่ ามาก เมื่อความก้าวหน้าในสายงานมีต่ าโอกาสที่จะเป้นผู้ บริหาร
ระดับสูงของหน่วยงาน/องค์กร/บริษัทก็จะมีน้อย (เช่น CEO อธิบดี  ปลัดกระทรวง รัฐมนตรี  
นายกรัฐมนตรี เป็นต้น) และก็จะส่งผลต่อชื่อเสียง การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และการเลือกเข้าศึกษา
ต่อของนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยในอนาคตที่จะตัดสินใจเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยจึงต้องเตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในหลายด้าน เช่น  

(1) พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของศิษย์เก่าในยุค  
Digital Disruption ทั้งแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์เพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์ที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริง ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านดิจิทัล และการท างานกับข้อมูลมหาศาล หรือ Big Data การ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร  ( Management)  วิ ท ย า ก า ร ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ 
(IT/Data/Technology) ภาษา (Languages) ศิลปะและการพัฒนาตนเอง (Art&Self Development) 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science) เป็นต้น 
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(2) พัฒนาระบบเทคโนโลยี AI ส าหรับ monitor ความต้องการและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
การปฏิบัติงานของศิษย์เก่าที่สอดคล้องกับหน่วยงานผู้ใช้งานและท าการจัดหรือออกแบบหลักสูตรระยะ
สั้นแบบพร้อมบริการที่ตรงกับความต้องการรายบุคคล (Personalize training) 

(3) ปรับบทบาท/จัดตั้งหน่วยงานศิษย์เก่าสัมพันธ์มาเป็น ศูนย์/สถาบันนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
สมรรถนะศิษย์เก่า เพ่ือท าหน้าที่ในการบริหารจัดการ เก็บข้อมูล การสร้างรายได้จากสมาชิก การจัด
โปรโมชั่น การวิจัย การถ่ายทอดนวัตกรรม การผสานความร่วมมือกับเครือข่ายที่เป็นหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต
ของมหาวิทยาลัย การประสานความร่วมมือกับคณะต่างๆเพ่ือพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 

 
ปัจจัยท่ี 4 Degrees are Becoming Worthless 
Academy: Degrees are Becoming Worthless 
แหล่งข้อมลู/หลักฐาน (Sources): 
Multiple [See News Sources] 

ระดับผลกระทบ  
(Potential scale of impact): 

สูง 

ระดับความเชื่อมั่นว่าจะเกิดขึ้น 
(Certainty of outcome): 

สูง 

เส้นแนวโน้มผลกระทบ 
(Impact Horizon): 

H3 
(ความถี่ที่เกิดในปัจุบันยังต่ าแต่คาด

ว่าจะสูงในอนาคต) 
การจ าแนกชนิดปัจจัย 
(Diagnostics) 

Potential DISRUPTOR 

 

ประเด็น (Issue) 
หลาย ๆ บริษัทในโลกรับสมัครพนักงานโดยไม่ต้องจบปริญญาตรีอีกต่อไป  นักเศรษฐศาสตร์

ท านายว่าจะมีโอกาสส าหรับมืออาชีพที่ไม่จ าเป็นต้องมีปริญญาใด บริษัทใหญ่ในโลกอย่างเช่น Google, 
Apple และ IBM, Starbucks, Hilton, Bank of America ไม่ได้ก าหนดให้พนักงานทีสมัครงานต้องจบ
ปริญญาตรีอีกต่อไป นายจ้างมองหาประสบการณ์มากกว่าเกรดที่ได้รับ หลาย ๆ บริษัทใช้ skill over 
degree’s model.  English Official Account of the Swiss Federal Institute of Technology 
Lausanne เชื่อว่า จากนี้ไปอีก 10 ปี ครึ่ง-ต่อ-ครึ่งของหลักสูตรต่าง ๆ และจะไม่มีปริญญาอีกต่อไป 
ความส าคัญของปริญญาลดลง เน้นใบรับรองสมรรถนะเพ่ือการท างานมากขึ้น ศึกษาโดย Northeastern 
University จากการส ารวจนักทรัพยากรมนุษย์ในบริษัทต่าง ๆ จ านวน 750 คน พบว่าได้ด าเนิน การ
คัดเลือกคนเข้าท างานโดยลดความส าคัญของปริญญาและเน้นที่สมรรถนะ ถึงร้อยละ 23 และมีแนวคิดที่
จะเปลี่ยนจากเน้นที่ปริญญามาเน้นที่สมรรถนะถึงร้อยละ 391 โดยตัวอย่างที่เกิดขึ้นพบได้ในบริษัทระดับ
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โลกที่มีชื่อเสียงอย่าง Ernst & Young2 และ Penguin Random House Publishers3 ที่ปรับการรับคน
เข้าท างานโดยไม่จ าเป็นจะต้องมีปริญญาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา 

ผลิตภัณฑ์หลักของมหาวิทยาลัยคือการให้ปริญญา แต่แนวโน้มของความต้องการใบปริญญาลดลง 
ท าให้ความส าคัญของการเรียนรูปแบบเดิมลดลง ส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อรายได้หลักของ
มหาวิทยาลัยที่มาจากการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญา จ านวนนักศึกษา ป.โท-เอก จะลดลงแบบ
ฮวบฮาบ เพราะตลาดบัณฑิตศึกษาอ่ิมตัว และมีคู่แข่งแยะ จ านวนนักศึกษา ป.ตรี จะเริ่มลดลง เพราะคน
ไทยมีลูกกันน้อยลง มีผลกระทบต่อภาระการสอนของอาจารย์  จ านวนนักศึกษาต่างชาติที่มีคุณภาพลดลง 
นักศึกษาต่างชาติที่ได้เป็น นักศึกษาจากประเทศที่ก าลังพัฒนามีความรู้ความสามารถพอ ๆ กับ นักศึกษา
ไทย จึงไม่สามารถไปเรียนในมหาวิทยาลัยในอเมริกาและยุโรปได้ นักศึกษาต่างชาติในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มอง
หาหลักสูตรจ่ายครบจบแน่ เป็นหลัก 
 

ปัจจัยท่ี 5 Research to Market  
Academy: Research to Market  
แหล่งข้อมลู/หลักฐาน (Sources):  
ปัจจุบัน งบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการสร้างสรรคน์วัตกรรม เป็นสิ่งที่ท่ัวโลกให้ความส าคญัรวมทั้ง
ไทย  
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (2560 – 2564) ระบุชัดเจนว่า งบวิจัยและพัฒนาต้องไม่ต่ ากว่า 

1.5% ของ GDP โดยเพิ่มจากเดิมที่ใช้งบวิจัยประมาณ 0.5% ของ GDP จึงคาดว่าจะมีงบกว่า 1 แสนล้านบาทต่อปี
ส าหรับงานวิจัย โดยเฉพาะงานวิจัยที่น าไปสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ส าหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) 
ตามยุทธศาสตร์ 20 ปี https://www.posttoday.com/economy/news/568248 

2. ในการจัดอันดับ 60ประเทศท่ีมคีะแนนดัชนีนวัตกรรมสูงที่สุดของโลกในปี 2019  โดย Bloomberg พบว่า เกาหลี
ใต้ยังเป็นอันดับ 1  ของโลก ส าหรบัไทย อยู่ในอันดับที่ 40  ซึ่งเพ่ิมขึ้น 5 อันดับจากปีก่อนท่ีอยู่ในอันดับ 45 
เนื่องจากคะแนนด้านมลูค่าเพิ่มจากอุตสาหกรรมการผลิตที่เพ่ิมขึ้น 
https://www.nia.or.th/public/index.php/Bloomberg 

3. มีการจัดตั้งกระทรวงใหม่ คือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งมภีารกจิหลักในการ
เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยการน าองค์ความรู้และนวตักรรมไปพัฒนาประเทศ ท าให้ตัวช้ีวัดของหน่วยงาน
ด้านการสนับสนุนทุนวิจัย จะให้น้ าหนักมากกว่าแก่โครงการวิจัยที่ให้ผลผลติที่ชัดเจน จับต้องได้ รวมถึงผลการ
พัฒนานวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/647731 

ระดับผลกระทบ  
(Potential scale of impact): 

สูง 
 

ระดับความเชื่อมั่นว่าจะเกิดขึ้น 
(Certainty of outcome): 

สูง 
 

เส้นแนวโน้มผลกระทบ 
(Impact Horizon): 

H2 

https://www.posttoday.com/economy/news/568248
https://www.nia.or.th/public/index.php/Bloomberg
https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/647731


67 

(ความถี่ที่เกิดในปัจจุบันมสีูง และ
คาดว่าจะสูงมากขึ้นในอนาคตอัน

ใกล้) 
การจ าแนกชนิดปัจจัย (Diagnostics) Potential Disruptor 

 
ประเด็น (Issue)  

ในปัจจุบัน ผลการวิจัยส่วนใหญ่ของนักวิจัยไทย ไม่ได้ถูกน าไปพัฒนาเป็นนวัตกรรมเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นชิ้นเป็นอัน เหมือนอย่างเช่น ในประเทศเกาหลีใต้ สิงคโปร์ และญี่ปุ่น ซึ่ง
สามารถสร้าง deep technology จากการวิจัยได้ จึงท าให้ผลงานวิจัยไทยสามารถขายได้เพียงในประเทศ
เท่านั้น ดังจะเห็นได้จากการจัดอันดับโลกของดัชนีนวัตกรรม ในปี 2019 พบว่า ถึงแม้ในภาพรวมไทยจะมี
อันดับที่ดีขึ้น แต่เมื่อพิจารณาจากคะแนนในแต่ละด้าน จะเห็นได้ว่า ไทยมีอันดับที่ดีขึ้นเพียงด้านเดียว
เท่านั้น คือ มูลค่าเพ่ิมจากอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing Value – added) ในขณะที่คะแนน
ด้านอ่ืนๆอีก 6 ด้าน คือ ผลิตภาพการผลิต (Productivity) เงินลงทุนในการวิจัยและพัฒนา (R&D 
intensity) ความเข้มข้นของการใช้เทคโนโลยีระดับสูง (High-tech Density) ประสิทธิภาพระบบ
การศึกษา (Tertiary Efficiency)  จ านวนนักวิจัย (Research Concentration) และกิจกรรมด้าน
สิทธิบัตร (Patent Activity) ล้วนแล้วแต่มีอันดับที่ตกลงจากปีก่อน สะท้อนให้เห็นถึงความจ าเป็นในการ
เร่งผลักดันผลงานวิจัยให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนได้ เพ่ือให้
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-curve) เกิดการพัฒนาขึ้นได้จริงตามแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ 
ผลกระทบ (Implications) ที่อาจเกิดขึ้น 
          ส าหรับผลกระทบที่มีต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งประกาศตัวว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย 
ประการแรก คือ ผลกระทบต่อนักวิจัย เนื่องจากนักวิจัยจ าเป็นต้องปรับตัวในการขอทุนวิจัยซึ่งมีอยู่อย่าง
จ ากัด ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประเทศให้ได้ เนื่องจากเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินเลือกให้
ทุนวิจัยในอนาคต จะมุ่งไปที่ผลผลิตทางการวิจัยที่จับต้องได้และสามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
(Output & Outcome) และสามารถวัดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ( Impact) ของ
โครงการวิจัยนั้นๆ ได้อย่างชัดเจน ท าให้งานวิจัย “บนหิ้ง” จะค่อยๆลดน้อยลงและหายไปในที่สุด 
เนื่องจากไม่มีทุนสนับสนุนเช่นในอดีต ประการต่อมา คือ ผลกระทบที่มีต่อการเรียนการสอน เนื่องจาก
การสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะอาจารย์ผู้วิจัยต้องมีภาระในการสอนด้วย จึง
ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ จาก Lecture – based learning courses ไป
เป็น Project-based learning (PBL) สร้างบรรยากาศการท างานที่เป็นทีม โดยดึงนักศึกษาให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยต้องเพ่ิมบทบาทในการช่วยเหลือนักวิจัย
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อย่างจริงจังในการวิเคราะห์ตลาด การศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ( feasibility study) การจัดท าแผน
ธุรกิจ ที่เปลี่ยนจากต้นทุน lab scale เป็นต้นทุนเชิงอุตสาหกรรม และการช่วยบริหารสิทธิทรัพย์สินทาง
ปัญญาของนักวิจัย ที่ส าคัญที่สุด คือ มหาวิทยาลัยต้องมี Lab ที่สามารถรับรองมาตรฐานการผลิตได้ 
 

ปัจจัยท่ี 6 Non-Boundary Research Networks 
Academy: Non-Boundary Research Networks 
แหล่งข้อมลู/หลักฐาน (Sources):  
การสร้างเครือข่ายการวิจัยที่รวมเอาวิชาการหรือศาสตร์ในหลายสาขาวิชาเข้าด้วยกัน เริ่มเข้ามามีบทบาทและถูกให้
ความส าคัญมากขึ้นในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเครือข่ายการวิจัยแบบสหวิทยาการ ( Interdisciplinary 
Research) การวิจัยแบบบูรณาการและพหุวิทยาการ (Integrated and Multidisciplinary Research) การวิจัยแบบ
เปลี่ยนผ่านวิทยาการ (Trans-disciplinary Research) และการวิจัยแบบข้ามวิทยาการ (Cross-disciplinary 
Research) โดยพบว่า 
1. มหาวิทยาลัยชั้นน าหลายแห่งในต่างประเทศได้จดัให้มีการเรยีนการสอนในหลักสูตรสหวิทยาการมากข้ึน 

(Interdisciplinary Curriculum) ไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เยอรมัน และอังกฤษ ท้ังในระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑติศึกษา เนื่องจากเชื่อว่าจะท าให้ผู้เรียนมคีวามเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากข้ึนในความรู้พื้นฐาน
ที่เรียน และสามารถเช่ือมโยงความรู้ต่างๆทีไ่ดร้ับเพื่อน าไปปรับใช้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
https://www.studynet2.herts.ac.uk/ltic.nsf/0/2CFFB4F12DFAD0D98025804B004A3FAF/$FILE/Interdi
sciplinary%20curriculum%20reform%20in%20the%20changing%20university.pdf 

2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เริม่มีหลักสตูรสหวิทยาการ คือ PPE (Philosophy, Politics and 
Economics) ดังเช่น University of Oxford, King’s College London, Yale University และหลาย
มหาวิทยาลยัในยุโรป http://ci.tu.ac.th/curriculum.php?lang=thai&id=0&ref_key=BA-in-Philosophy-
History  

3. มหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศเดนมาร์ก ได้ท าความร่วมมือทางการวิจัยแบบสหวิทยาการ ร่วมกับภาคเอกชน
และองค์กรทางเทคโนโลยตี่างๆภายในประเทศ เพ่ือพัฒนาระบบดิจทิัลในธุรกิจ SME ของประเทศใหม้ีความเข้มแข็ง 
https://services-webdav.cbs.dk/doc/CBS.dk/Research/5-examples-of-interdisciplinary-research-
collaborations-en-a4__r1.pdf   

4. งานวิจัยแบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary research) ถูกให้ความส าคัญและเป็นท่ีสนใจอย่างกว้างขวางใน
ประเทศอังกฤษ อาทิ การรักษาโรคหัวใจในเด็กโดยไมต่้องผ่าตดั การผนวกเทคโนโลยี 3D printing เข้ากับ 
Synthetic biology เพื่อออกแบบผลติภณัฑ์ หรือแม้แต่การศึกษาชีวิตของมด เพื่อให้เข้าใจรูปแบบการท างานของ
สมองคน มะเร็ง และอินเตอร์เนต็ http://www.skillfluence.co.uk/2018/01/examples-of-the-power-of-
multidisciplinary-research/  

 

 

https://www.studynet2.herts.ac.uk/ltic.nsf/0/2CFFB4F12DFAD0D98025804B004A3FAF/$FILE/Interdisciplinary%20curriculum%20reform%20in%20the%20changing%20university.pdf
https://www.studynet2.herts.ac.uk/ltic.nsf/0/2CFFB4F12DFAD0D98025804B004A3FAF/$FILE/Interdisciplinary%20curriculum%20reform%20in%20the%20changing%20university.pdf
http://ci.tu.ac.th/curriculum.php?lang=thai&id=0&ref_key=BA-in-Philosophy-History
http://ci.tu.ac.th/curriculum.php?lang=thai&id=0&ref_key=BA-in-Philosophy-History
https://services-webdav.cbs.dk/doc/CBS.dk/Research/5-examples-of-interdisciplinary-research-collaborations-en-a4__r1.pdf
https://services-webdav.cbs.dk/doc/CBS.dk/Research/5-examples-of-interdisciplinary-research-collaborations-en-a4__r1.pdf
http://www.skillfluence.co.uk/2018/01/examples-of-the-power-of-multidisciplinary-research/
http://www.skillfluence.co.uk/2018/01/examples-of-the-power-of-multidisciplinary-research/
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ระดับผลกระทบ  
(Potential scale of impact): 

ปานกลาง 
 

ระดับความเชื่อมั่นว่าจะเกิดขึ้น 
(Certainty of outcome): 

ปานกลาง 
 

เส้นแนวโน้มผลกระทบ 
(Impact Horizon): 

H3 

(ความถี่ที่เกิดในปัจจุบันยังต่ าแต่
คาดว่าจะสูงในอนาคต) 

 
การจ าแนกชนิดปัจจัย (Diagnostics) Potential Opportunities 

 
ประเด็น (Issue)  

การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆในยุคปัจจุบัน หรือการอธิบายปรากฏการณ์ทางการเปลี่ยนแปลง
ด้านเศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน รวมถึงการหาหนทางแก้ไขปัญหา
เหล่านั้น จ าเป็นต้องอาศัยการผนวกหรือบูรณาการองค์ความรู้ในหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน เช่น ในการ
ด าเนินนโยบายรัฐเพ่ือแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาดและมีราคาตกต่ า ด้วยการจัดเขตพ้ืนที่
เกษตรกรรม (Agro Zoning) ให้ประสบความส าเร็จนั้น ไม่สามารถใช้เพียงองค์ความรู้ด้านการเพาะปลูก 
เศรษฐศาสตร์ การจัดการดินและน้ า และการตลาด เท่านั้นได้ แต่ต้องอาศัยความรู้ด้านจิตวิทยาและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท าเกษตรของเกษตรกรด้วย ในประเทศอังกฤษ 
มหาวิทยาลัย Imperial College มีการตั้งสถาบันวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ในระดับเซลล์และวิศวกรรม 
( Institute for Molecular Science and Engineering:  IMSE)  เ พ่ื อ ท า ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย แ บ บ 
Multidisciplinary Research เพ่ือช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ในอุตสาหกรรมการผลิตที่สามารถลดการใช้วัตถุดิบและพลังงานในกระบวนการผลิตให้น้อยลง ด้วยการ
ผนวกความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในระดับเซลล์เข้ากับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน   
ผลกระทบ (Implications) ที่อาจเกิดขึ้น 

           ส าหรับผลกระทบที่มีต่อมหาวิทยาลัย ประการแรก คือ ความจ าเป็นในการปรับหลักสูตร
การเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ในหลายสาขาวิชาเพ่ือน าไปใช้ในการท างานได้ 
เนื่องจากการเรียนเพียงแค่ศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่ง ไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือความท้าทายที่เกิดข้ึนในธุรกิจ
หรืออุตสาหกรรมการผลิตในอนาคตได้  ประการต่อมา คือ นักวิจัยส่วนใหญ่ในไทย ยังไม่คุ้นชินกับการท า
วิจัยแบบไร้ก าแพงทางวิชาการ ยังขาดความสามารถในการสื่อสารและความร่วมมือผ่านการปฏิบัติ ท าให้
ไม่สามารถเชื่อมโยงเข้าหากันระหว่างศาสตร์แต่ละสาขาวิชาได้เท่าที่ควร สิ่งที่มหาวิทยาลัยควรจะต้องท า 
คือ การพัฒนาแนวทางการฝึกอบรมนักวิจัยและการจัดการศึกษาทั้งแบบ Trans-disciplinary และ 
Multidisciplinary research เพ่ือช่วยให้นักวิจัยและผู้เรียนข้ามพ้นกระบวนการวิจัยในแบบสาขาวิชาของ



70 

ตน เปิดรับและค้นหาช่องทางในการบูรณาการทักษะทางด้านทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัย รวมถึงการ
เปิดรับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการให้ชาวบ้านในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในงานวิจัย 
โดยเฉพาะในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาของรัฐ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควรหาช่องทางสร้าง
ความร่วมมือ (MOU) ใหม่ๆทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแบบบูรณาการ เพ่ือให้เป็นโครงการที่มี
มากกว่า 2 ภาคส่วนขึ้นไปท างานร่วมกัน อาทิ นักวิจัยของมหาวิทยาลัย นักวิจัยในต่างประเทศ 
ภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน  
 
ปัจจัยท่ี 7 Unwanted curriculum 

Academy: Unwanted curriculum  
แหล่งข้อมลู/หลักฐาน (Sources):  
1. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่เข้าสู่ตลาดงานครองแชมป์ตกงานสู่กว่าระดับอื่นๆ สถติิว่างงานของผู้ที่จบ

ระดับอุดมศึกษาสูงถึง 1.3 แสนคน (ข้อมูล : มี.ค.62) 
https://practices.learningaccelerator.org/strategies/designing-custom-curriculum 

2. ตัวเลขส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไดส้รุปผลการส ารวจภาวะการท างานของ
ประชากร เดือนกันยายน 2562 พบว่า จ านวนผู้มีอายตุั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 56.64 ล้านคน เป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน
หรือผู้ที่พร้อมจะท างาน 37.72 ล้านคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกก าลังแรงงาน หรือผู้ที่ไม่พร้อมท างานมีจ านวน 18.92 ล้าน
คน โดยผู้ที่พร้อมท างาน ประกอบด้วยผู้ที่มีงานท า 37.21 ล้านคนผูว้่างงาน 3.85 แสนคนผู้ที่รอฤดูกาล 1.2 แสนคน 
จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเรจ็ พบว่าระดับอุดมศึกษา ว่างงานสูงถึง 1.73 แสนคน 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/855205 

3. มหาวิทยาลัยหลายแห่งทยอยปิดคณะ ปิดหลักสูตร เช่น มทร.ธัญบุรี ปรับแผนลดจ านวนรับนักศึกษาปี 62 ยกเลิก 
42 หลักสูตร มุ่งเน้นคุณภาพ-ตอบสนองตลาดอาชีพ https://www.ryt9.com/s/prg/2920458 และคณะปดิ 
นักศึกษาน้อย ทิศทางการศกึษาไทยจะอยู่หรือไป การปรับตัวไวคือทางออก https://techsauce.co/saucy-
thoughts/thai-education-disruption 

4. สถิติยอดผู้สมคัรเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ีลดลงอย่างต่อเนื่องของหลักสูตรที่เปิดรับ (ข้อมูลจาก
ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 

5. บริษัทเอกชนขนาดใหญ่จ านวนมากไดห้ันมาสร้างหลักสูตรการสอนแก่นักศึกษาด้วยตนเองข้ึน ทั้ง Microsoft, 
Google, Oracle, Intel, Salesforce, CP เพื่อป้อนแรงงานท่ีมีทักษะตรงตามความต้องการเข้าสู่บริษทัโดยตรง 

6. ม.เอกชนทุ่มโปรฯกวาดนักศึกษา หั่นค่าเทอม-ตั้งบริษัทปล่อยกู ้
https://www.prachachat.net/education/news-334004 

ระดับผลกระทบ  
(Potential scale of impact): 

สูง 

ระดับความเชื่อมั่นว่าจะเกิดขึ้น 
(Certainty of outcome): 

สูง 

เส้นแนวโน้มผลกระทบ 
(Impact Horizon): 

H2 

https://practices.learningaccelerator.org/strategies/designing-custom-curriculum
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/855205
https://www.ryt9.com/s/prg/2920458
https://techsauce.co/saucy-thoughts/thai-education-disruption
https://techsauce.co/saucy-thoughts/thai-education-disruption
https://techsauce.co/saucy-thoughts/thai-education-disruption
https://techsauce.co/saucy-thoughts/thai-education-disruption
https://www.prachachat.net/education/news-334004
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  (ความถี่ที่เกิดในปัจจุบันมสีูง และคาดว่า
จะสูงมากขึ้นในอนาคตอันใกล้) 

การจ าแนกชนิดปัจจัย 
(Diagnostics) 

Potential Opportunities 

 
ประเด็น (Issue)  

เคลย์ คลิสเตนเซน นักวิชาการชื่อดังจาก Harvard Business School ผู้คิดค้นทฤษฎีนวัตกรรม
พลิกโฉม หรือ Disruptive Innovation พยากรณ์ว่า มหาวิทยาลัยครึ่งหนึ่งในสหรัฐจะล้มละลายหายไป
ใน 15-20 ปี และเมื่อไม่นานมานี้ มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นได้ปิดตัวไปกว่า 15 แห่ง แนวโน้มดังกล่าวก าลัง
เป็นแนวโน้มใหญ่ที่เกิดขึ้นกับสถาบันการศึกษาระดับสูงทั่วโลก แนวโน้มส าคัญที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่มี
นัยยะส าคัญและเป็นที่รับรู้ในวงกว้างคือแนวโน้มด้านประชากร จากการที่อัตราการเกิดของประชากร
ไทยน้อยลงมาในช่วง 2 ทศวรรษ ส่งผลให้จ านวนนักเรียนที่เข้ามหาวิทยาลัยลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยปี
ล่าสุดพบว่ามีที่นั่งว่างในมหาวิทยาลัยสูงถึง 2 แสนที่นั่งข้อมูลจากสถิติที่ส าคัญของการสมัครเข้าศึกษาต่อ
ของ ทปอ. และของมหาวิทยาลัยขอนแก่น บ่งชี้ให้เห็นว่าหลักสูตรที่เปิดรับบางหลักสูตรผู้สมัครลดลงอย่าง
มาก บางหลักสูตรมีผู้สมัครเข้าเรียนน้อยกว่า 10 คน  

การลดลงและการปิดตัวของหลักสูตรที่ไม่ตอบสนองความต้องการของตลาด เกิดขึ้นมาอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากปัจจัยที่ส าคัญหลายประเด็นด้วยกัน คือ (1) คุณภาพของบัณฑิตไม่
ตอบสนอง/พร้อมใช้งานภายใต้บริบทการท างานยุคอุตสาหกรรม 4.0 (2) มหาวิทยาลัยยังเปิดสอนใน
หลักสูตรที่ปัจจุบันงานได้หายไปแล้ว (3) ภาคเอกชนเปิดสถาบันเพ่ือผลิตแรงงานที่ตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง (4) ค่านิยมในการเรียนเพื่อได้ปริญญาเปลี่ยนมาเป็นเรียนได้อาชีพ 
ผลกระทบ (Implications) ที่อาจเกิดขึ้น 

ส าหรับผลกระทบที่มีต่อมหาวิทยาลัย ประการแรก คือ รายได้ของมหาวิทยาลัยที่ได้จากเงิน
ค่าลงทะเบียนเรียนลดลง ประการต่อมา คือ การปิด/การยุบ/ควบรวมคณะ ประการที่สาม คือ การ
ผลิตผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการลดลง และประการสุดท้ายคือ การเลิกจ้างอาจารย์และบุคคลากร
ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนั้น ในฐานะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ มี
งานวิจัยที่มีศักยภาพสูงแก้ปัญหาพ้ืนที่ได้ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนานวัตกรรม มีความร่วมมือ
กับภาครัฐและเอกชนที่ชื่อมั่นในชื่อเสียง ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องเตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวในหลายด้าน เช่น 
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(1) การปรับลด หรือยกเลิกในบางหลักสูตรที่มีความซ้ าซ้อน หรือที่ไม่สอดรับกับความต้องการ
ของตลาดลง มหาวิทยาลัยยังควรปรับเปลี่ยนบทบาทจากเดิมที่เป็นสถาบันให้ความรู้ ไปเป็นสถาบันผู้
ให้บริการ 

(2) สร้างหลักสูตรใหม่ที่ตอบสนองการท างานและใช้ชีวิติส าหรับเตรียมคนสู่อนาคตที่อาศัยความ
เชี่ยวชาญของคณาจารย์ โดยเป็นสหวิยาการเช่น หลักสูตรวิศวกรรมการเงิน (วิศวกรรม และบริหารธุรกิจ) 
หลักสูตรนวัตกรรมและวิทยาการข้อมูล ( เป็นหลักสูตรที่ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของภาควิชา
คณิตศาสตร์ ภาควิชาสถิติ และภาควิชาคอมพิวเตอร์ ) หลักสูตรนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล 
(ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม เทคโนโลยีการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) หลักสูตร
วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์  

(3) พลิกโฉมการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่เน้น Learning paradigm 
(4) การปรับสัดส่วนของนักศึกษาที่ลดลงจะท าให้มหาวิทยาลัยสามารถเข้ามาดูแลนักศึกษา

ได้มากขึ้น คนที่เป็นอาจารย์ก็ได้ลงมือท างานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมกับภาคเอกชนมากขึ้น ดังนั้นต้อง
พลิกโฉมการก าหนดภาระงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ในรูปแบบใหม่ 

 
ปัจจัยจากการกวาดสัญญาณด้าน Economy 

มี 4 ปัจจัย คือ 1. GiG Economy in Higher Education 2. E-SAN Poverty 3. Big 
Data Analysis for E-SAN Smart Farming 4. New business model 

 
ปัจจัยท่ี 1 GiG Economy in Higher Education 

Economy: GiG Economy in Higher Education 
แหล่งข้อมลู/หลักฐาน (Sources):  
- GiG economy โมเดลธรุกิจใหม่ที่ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์แบบ On-demand Service และก าลังเป็นกระแสของ
สังคมออนไลน์ท่ัวโลก (https://pmdu.soc.go.th/gig-economy/4019)  
- ผลของ GiG economy ต่อระบบการศึกษาและทักษะที่นักศึกษาควรมีเพื่อการปรับตัวและความส าเร็จในยุคของ 
GiG economy (https://www.opencolleges.edu.au/informed/features/gig-economy-impacting-
education/, https://www.eab.com/insights/daily-briefing/workplace) 

ระดับผลกระทบ  
(Potential scale of impact): 

สูง 

ระดับความเชื่อมั่นว่าจะเกิดขึ้น 
(Certainty of outcome): 

ปานกลาง 

เส้นแนวโน้มผลกระทบ 
(Impact Horizon): 

H2 
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(ความถี่ท่ีเกิดในปัจจุบันมสีูง และ
คาดว่าจะสูงมากขึ้นในอนาคตอัน

ใกล้) 
การจ าแนกชนิดปัจจัย 
(Diagnostics) 

Potential Disruptor 

ประเด็น (Issue) 
Gig Economy หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่ประกอบด้วยงานครั้งคราว หรืองานที่รับจ้างจบเป็น

ครั้งๆ ไป ซึ่งเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ที่ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ช่วยตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านของ
ผู้บริโภค (On-demand Service) โดยถือเป็นอีกหนึ่งเทรนด์แรงของยุคนี้ เพราะได้เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบ
การท างาน การจ้างงาน รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในปัจจุบัน กลายเป็นเรื่องใกล้ตัว
ที่น่าจับตามองว่าในอนาคตชีวิตการท างานของเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง ข้อดีของการท างานใน
รูปแบบ Gig Economy คือมีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาท างาน เราสามารถบริหารจัดการเวลาและ
จัดล าดับความส าคัญของงานได้ตามใจ ปัจจัยหลักท่ีส่งเสริมการเติบโตของ Gig Economy มีอยู่ 3 ข้อ คือ 
สังคมออนไลน์ โลกออนไลน์เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ Gig Economy เติบโตอย่างก้าวกระโดด เพราะท าให้
อุปสงค์ (คนที่ต้องการว่าจ้าง) กับอุปทาน (คนที่ต้องการงาน) มาเจอกันได้ง่ายขึ้น โดยมีแพลตฟอร์ม
ออนไลน์เป็นคนกลาง เช่น TaskRabbit แอปพลิเคชันส าหรับหาเพ่ือนบ้านมาช่วยงานและท าธุระแทน 
อย่างที่สอง คือ แนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปัน (sharing economy) ชวนให้เราน าของที่มีอยู่มาแบ่งให้คนอ่ืน
ใช้งาน แนวคิดนี้ท าให้เกิดงานและช่องทางหารายได้ใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น Airbnb, Grab, Uber และปัจจัย
สุดท้าย คือ ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ ที่ต้องการมีอิสระ ได้ท าตามใจตัวเอง ทั้งในการตัดสินใจเรื่องงานและ
การบริหารเวลาในชีวิต ซึ่ง Gig Economy ก็เข้ามาตอบโจทย์ความต้องการตรงนี้ได้ ซึ่งกระแสของค าว่า 
GiG economy ในบ้านเราอาจจะยังไม่เป็นรู้จักอย่างกว้างขวาง แต่สถานการณ์โลกมีการพูดถึงและมี
งานวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจรูปแบบใหม่นี้กันอย่างแพร่หลาย ยกตัวอย่างงานวิจัยจากสถาบัน McKinsey 
Global เผยว่าตัวเลขประชากร gig worker ในสหรัฐฯ อยู่ที่ประมาณ 54-68 ล้านคน หรือคิดเป็นราวๆ 
40% ของจ านวนแรงงานทั้งประเทศ ส่วนกระแสในประเทศไทย มีแนวโน้มของการเติบโตขึ้นเรื่อยๆจาก
การเปิดตัวของเว็บไซต์หางานและแพลตฟอร์มออนไลน์ใหม่ๆ เช่น Fastwork, Freelancebay, 
Lalamove, FindMaid และ Helpster ซึ่งท าให้ GiG worker ในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว  
ผลกระทบ (Implications) ที่อาจเกิดขึ้น 

ในอนาคตกระแสของ GiG economy จะส่งผลกระทบต่อนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
อย่างแน่นอน เพราะปัจจุบันการรักในการท างานอิสระกลายเป็นค่านิยมของคนรุ่นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อทั้ง
ระบบการศึกษาและตลาดแรงงานที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้รูปแบบการด าเนินธุรกิจ
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และการประกอบอาชีพแปรเปลี่ยนตามไปด้วย ไม่เพียงเท่านั้นหลายอาชีพมีโอกาสเสี่ยงที่จะถูกทดแทน
ด้วยระบบอัตโนมัติมากกว่าครึ่งหนึ่งของอาชีพทั้งหมด ดังนั้น ในระบบการศึกษาควรมีการสอนหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับการฝึกฝนพัฒนาความรู้และทักษะตลอดเวลา (Re-skill) และแสวงหาทักษะใหม่ ๆ มาเสริม
ศักยภาพตนเอง (Upskill) เพ่ือให้เกิดการปรับตัวให้ทันต่อยุคของเทคโนโลยีที่รุดหน้าและป้องกันปัญหา
การขาดแคลนแรงงานที่ขาดทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดย Soft-skill ที่ส าคัญที่ระบบ
การศึกษาควรสอน คือ ความฉลาดทางสังคมหรืออารมณ์ , ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์กับหมู่คน
หลากหลายวัฒนธรรมภาษา และมีความสามารถในระบบการจัดการและจัดล าดับความส าคัญของ
ระบบงาน ซึ่งเป็นทักษะที่ก าลังเป็นที่ต้องการเพ่ือให้นั กศึกษามีทักษะสามารถเจรจาต่อรองและ
เจริญเติบโตในโลกที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงถึงกันนี้ให้ได้ โดยทักษะส าคัญที่นักศึกษาควรมีเพ่ือปรับตัวให้ทัน
ยุค GiG economy คือ การเรียนรู้จากความล้มเหลว เพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการ
ของตลาด, การเรียนรู้เพ่ือเป็นนายจ้างของตัวเอง, การรู้จักวิธีจัดการระบบการเงินและค่าใช้จ่ายในยุคที่
เกิดภาวะรายได้ไม่มั่นคง และอีกหนึ่งทักษะที่ส าคัญคือ การหาจุดแข็งและความสามารถของตัวเองให้เจอ
และต้องขายจุดแข็งของตัวเองให้เป็น  
 

ปัจจัยท่ี 2 E-SAN Poverty 

Economy: E-SAN Poverty  
แหล่งข้อมลู/หลักฐาน (Sources): 
https://blogs.worldbank.org/th/eastasiapacific/karldkhwamyakcnaelaprabprungkhwamethaethiiyminpraethsithy 

ระดับผลกระทบ  
(Potential scale of impact): 

สูง 
 

ระดับความเชื่อมั่นว่าจะเกิดขึ้น 
(Certainty of outcome): 

สูง 

เส้นแนวโน้มผลกระทบ 
(Impact Horizon): 

H1 
(ความถี่ที่เกิดในปัจุบันยังต่ าแต่

คาดว่าจะสูงในอนาคต) 
การจ าแนกชนิดปัจจัย (Diagnostics) Watching brief 

 

ประเด็น (Issue) 
ความยากจนน ามาซึ่งปัญหาของความเลื่อมล้ าในการเข้าการศึกษาในทุกระดับ ซึ่งจะส่งผลทั้งใน

แง่มุมของการไม่ได้รับการศึกษาอย่างที่ควรจะได้รับและการได้รับการศึกษาที่ขาดคุณภาพอย่างเพียงพอ  
ทั้งนี้มีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่เข้ามาดูแลปัญหาความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงการศึกษาอันเกิดจาก

ความยากจนอย่างไรก็ตามประเด็นส าคัญคือ ความครอบคลุมของการส่งความช่วยเหลือ ซึ่งจะต้อง เริ่มต้น
โดยตรงตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขึ้นไปจนถึงการศึกษา ขั้นสูง และอุดมศึกษา เนื่องจากหากเด็กท่ีมี

https://blogs.worldbank.org/th/eastasiapacific/karldkhwamyakcnaelaprabprungkhwamethaethiiyminpraethsithy
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ความยากจนไม่สามารถ จะได้รับการสนับสนุนด้านทุนทรัพย์ จะท าให้ เด็กส่วนนั้น เบี่ยงเบนและออกไปจาก
ระบบการศึกษา เน้นไปท างานสายอาชีพ หรืออาจจะไม่ได้รับการศึกษาต่อเลย  

มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มี ประชากร ที่มีความ
ยากจนอยู่มากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ท าให้ตั้งอยู่ไหนพ้ืนที่ที่ เด็กนักเรียนมีความเสี่ยงที่จะ หลุดออก
จากระบบการศึกษา  

 
ปัจจัยท่ี 3 New business model 
New business model 
แหล่งข้อมลู/หลักฐาน (Sources): 
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ 2562-2565 
http://www.mua.go.th/users/budget/doc/OTOPActionPlan62_2063.pdf  

ระดับผลกระทบ  
(Potential scale of impact): 

สูง 
 

ระดับความเชื่อมั่นว่าจะเกิดขึ้น 
(Certainty of outcome): 

สูง 

เส้นแนวโน้มผลกระทบ 
(Impact Horizon): 

H2 
(ความถี่ที่เกิดในปัจุบันยังต่ าแต่คาด

ว่าจะสูงในอนาคต) 
การจ าแนกชนิดปัจจัย 
(Diagnostics) 

Potential DISRUPTOR 

 

 

ประเด็น (Issue) 
ด้วยปัญหาหลายประการในปัจจุบันท าให้จ านวนผู้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งระดับปริญญาตรี

และบัณฑิตศึกษาลดลง ประกอบกับภาครัฐก็ได้จัดสรรงบประมาณลดลงตามหัวนักศึกษา ตลอดจนการมี
มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่เอกชนเปิดขึ้นเพ่ือผลิตคนเข้าท างานในเครือข่ายธุรกิจตัวเอง ท าให้การแข่งขัน
รับนักศึกษาเข้ามีสูงขึ้นเรื่อย ๆ มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงก็จะได้เปรียบ ส่วนมหาวิทยาลัยเล็กๆ 
แม้จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐ แต่รายได้ส าคัญอย่างหนึ่งคือค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ก็อาจไม่เพียงพอ
ต่อการจัดการศึกษา จนอาจจะต้องปิดตัวไป และผลยังส่งไปถึงหลักสูตรสาขาวิชาที่ได้รับความสนใจน้อย 
ไม่เป็นไปตามความต้องการของตลาด ที่อาจจะต้องปิดไปแม้จะอยู่ในมหาวิทยาลัยใหญ่ มีชื่อเสียง ท าให้
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ถูกบังคับให้ต้องปรับตัวโดยปริยาย นั่นคือ การปรับเปลี่ยนแนวคิดการบริหาร
มหาวิทยาลัย จากที่ต้องพ่ึงพางบประมาณภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ ก็ต้องจัดหางบประมาณรายได้มาเพ่ิมขึ้น 
ทั้งค่าธรรมเนียมการศึกษา การบริการวิชาการ หรือการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากองค์ความรู้
ของมหาวิทยาลัย การหารายได้จากพ้ืนที่ ทรัพย์สินที่มีอยู่ จนท าให้แนวคิดด้านธุรกิจได้เข้ามามีบทบาทใน
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การบริหารมหาวิทยาลัย เช่น การเพ่ิมจ านวนนักศึกษา ด้วยการเปิดหลักสูตรที่เป็นความต้องการของ
ผู้เรียน โดยเฉพาะหลักสูตรที่ทันสมัยสามารถเข้าท างานในอนาคตที่มีความต้องการความรู้และทักษะที่
เปลี่ยนไป การขยายความผู้เรียนไปสู่สถานะ เพศ วัย ที่กว้างขึ้น การบริการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึง
มัธยมปลาย ผ่านโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย การเปิดให้นักเรียนได้เข้าเรียนก่อนตั้งแต่ยังไม่จบมัธยม 
การให้ศิษย์เก่าหรือคนท างานแล้วกลับมาเรียนพัฒนาตนเอง ตลอดจนการมีหลักสูตรส าหรับผู้สูงอายุ 
ผู้ประกอบการชุมชน หรือผู้เรียนทางไกลทั่วโลก เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการขับเคลื่อนงานวิจัย งาน
บริการวิชาการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดรายได้หรือผลประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย จึงท าให้
มหาวิทยาลัยจะต้องมีรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสม  

ตัวแบบธุรกิจใหม่ ไม่ได้หมายถึงเฉพาะการด าเนินธุรกิจของมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ปัจจุบัน
ลักษณะการท าธุรกิจต่าง ๆ ก็เปลี่ยนไป ท าให้ความต้องการความรู้และทักษะของผู้เรียนเปลี่ยนไปด้วย 
เช่นในปัจจุบันมีธุรกิจเกิดใหม่ที่ ใช้ทรัพยากรลดน้อยลง ใช้จ านวนคนน้อยลง ไม่ต้องการอาคารสถานที่
ขนาดใหญ่เพ่ือเป็นที่ตั้งส านักงาน แต่ใช้อาคารส านักงานที่แบ่งย่อยให้เช่า ใช้ทรัพยากรส านักงานร่วมกัน 
ในแบบ Co-Working Space ไม่ต้องผลิตสินค้าเอง ใช้เฉพาะการติดต่อประสานงาน ผ่านแพลทฟอร์ม
ตลาดออนไลน์ ซึ่งมีแนวโน้มว่าบริษัทยักษ์ใหญ่จะค่อยลดขนาดลง ผู้ผลิตวัตถุดิบหรือผลลิตสามารถส่ง
สินค้าถึงผู้ใช้ได้โดยตรงไม่ต้องผ่านคนกลาง การโอนจ่ายเงินก็ท าได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องผ่านธนาคารหรือเงินสด 
ซึ่งท าให้ความต้องการความรู้ หรือหลักสูตรเปลี่ยนไป เป็นหลักสูตรระยะสั้น เนื้อหาจ าเป็นเฉพาะที่จะใช้
งาน เป็นทักษะใหม่ ๆ ทางเทคโนโลยี การตลาดดิจิตอล ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถใช้เป็นโอกาสในการผลิต
หลักสูตร วิชาหรือทักษะที่ตอบสนองความต้องการดังกล่าว เพราะมีความพร้อมทั้งบุคลากรและพ้ืนที่ 

 
ปัจจัยจากการกวาดสัญญาณด้าน Political 

มี 3 ปัจจัย คือ 1. Chinese influence in Thailand 2. Government Budget Policy 
3. Greater Mekong Subregion: GMS 
 
ปัจจัยท่ี 1 Chinese influence in Thailand 

Political: Chinese influence in Thailand 
แหล่งข้อมลู/หลักฐาน (Sources): เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆ ทัว่โลก เช่น  
1. ความส าคัญของจีนในสังคมไทย https://dukelanguage.com/2014/02/chinese-influence/ 
2. การขยายอิทธิพลของจีนผ่านยทุธศาสตร์ One Belt One Road Initiative 
http://www.vijaichina.com/articles/690  

https://dukelanguage.com/2014/02/chinese-influence/
http://www.vijaichina.com/articles/690
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3. การให้ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน 
https://www.scholarship.in.th/tag/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99-
%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99/ 

ระดับผลกระทบ  
(Potential scale of impact): 

สูง 
 

ระดับความเชื่อมั่นว่าจะเกิดขึ้น 
(Certainty of outcome): 

สูง 
 

เส้นแนวโน้มผลกระทบ 
(Impact Horizon): 

H3 
(ความถี่ที่เกิดในปัจุบันยังต่ าแต่คาด

ว่าจะสูงในอนาคต) 
การจ าแนกชนิดปัจจัย (Diagnostics) Potential Opportunities 

 
ประเด็น (Issue) 
 จีนเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ทั้งในแง่การเป็นประเทศที่มีพลเมืองมากที่สุดของโลก และการเป็น
ประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ (ขนาดเศรษฐกิจของจีนมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก และมีแนวโน้ม
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกในอีกภายใน 1 ทศวรรษ นับจากนี้) นอกจากนี้ การที่จีนเป็นประเทศที่มีการ
สะสมภูมิปัญญาและอารยธรรมมาตั้งแต่ครั้งโบราณ กอรปกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งหล่อหลอมรวมกันท าให้จีนเป็นผู้น าในด้านศาสตร์และองค์ความรู้ทางตะวันออก 
โดยที่ศาสตร์และองค์ความรู้นี้ ยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับมากนักในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทย 
 ในประเทศไทย ถึงแม้ว่า อิทธิพลของจีนจะมีอยู่ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการที่ประเทศไทยมีคน
ไทยเชื้อสายจีนอยู่เป็นจ านวนมาก และคนไทยเชื้อสายจีนเหล่านี้ก็ได้รับการยอมรับและมีบทบาทอย่าง
ส าคัญทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคม ท าให้มีการผสมผสานวัฒนธรรมจีนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย
อย่างกลมกลืนมาอย่างช้านาน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลของจีนในยุคปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า 
ประเทศไทยยังมีช่องว่างที่ท าให้การไหลบ่าของอิทธิพลจากจีนมีอุปสรรค โดยจะเห็นได้ว่า ยังมีคนไทยที่รู้
และสามารถสื่อสารภาษาจีน (Chinese Mandarin) อยู่น้อย ค่านิยมของคนไทยให้ความยอมรับในศาสตร์
และองค์ความรู้ตะวันตกมากกว่าตะวันออก หรือในอีกนัยหนึ่ง ศาสตร์และองค์ความรู้ตะวันออกของจีนมี
อิทธิพลน้อยในประเทศไทย เนื่องจากคนไทยไม่รู้ภาษาจีน 
 ภายใต้ยุทธศาสตร์ One Belt One Road Initiative ซึ่งเกิดขึ้นตามความมุ่งหมายของรัฐบาลจีน
ที่ต้องการแผ่อิทธิพลไปทั่วโลก จึงเกิดการผลักดันให้มีความริเริ่มในเรื่องต่าง ๆ หลายเรื่อง ได้แก่ 1) การ
ก่อตั้งสถาบันขงจื่อ (Confucious Institute) ขึ้นหลายแห่งตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย เพ่ือ
เผยแพร่ให้คนไทยได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของจีน 2) การผลักดันให้นักศึกษาจีนเข้ามาเรียนใน
ประเทศไทย โดยจะเห็นได้ว่า นักศึกษาจีนเป็นนักศึกษาต่างชาติที่มีจ านวนมากที่สุดในระดับอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย คือ 17,055 คน มากกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนนักศึกษาต่างชาติทั้ งหมดในประเทศไทย 

https://www.scholarship.in.th/tag/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99/
https://www.scholarship.in.th/tag/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99/
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(อ้างอิงจาก ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2560) 3) การให้ทุนเรียนฟรีเป็น
จ านวนมากทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก การด าเนินการนี้รัฐบาลจีนมุ่งแผ่อิทธิพลของจีนผ่าน
การศึกษาโดยการให้ทุนเรียนฟรีแก่เยาวชนของประเทศตามเส้นทางสายไหน ซึ่งมีประเทศไทยรวมอยู่ด้วย 
ผลกระทบ (Implications) ที่อาจเกิดขึ้น 
 อิทธิพลของจีนมีแนวโน้มที่จะมีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามความคืบหน้าและความส าเร็จ
ของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ One Belt One Road Initiative ศาสตร์และองค์ความรู้ต่าง ๆ ของ
จีนคาดว่าจะได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามล าดับ โดยเฉพาะในปัจจุบัน การที่จีนมีความก้าวหน้า
อย่างยิ่งในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะยิ่งท าให้การศึกษาโดยเฉพาะอุดมศึกษาไทยจ าเป็นที่จะต้อง
ให้ความสนใจและตระหนักในความส าคัญ ถึงแม้ว่า ภาษาจะยังเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการท าความเข้าใจ
ในศาสตร์และองค์ความรู้ของจีน แต่ก็มีแนวโน้มที่จะมีผู้มีความสามารถใช้เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  
 มหาวิทยาลัยจะต้องปรับตัวให้ทันกับแนวโน้มในเรื่องนี้ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและภาวะคุกคาม ในแง่
โอกาส มหาวิทยาลัยสามารถสร้างประโยชน์จากความต้องการเผยแพร่อิทธิพลของจีน ได้หลายประการ 
เช่น การแสวงหาความรู้และพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันต่าง ๆ ของจีน การปรับตัวยอมรับแทนการ
ต่อต้านท าให้มีโอกาสที่จะท าให้การศึกษาไทยมีทางเลือกมากกว่าที่จะรับอิทธิพลจากทางตะวันตกเท่านั้น 
เป็นต้น ในแง่ภาวะคุกคาม จีนเป็นประเทศขนาดใหญ่และมีพลเมืองมาก อิทธิพลที่มีมากข้ึนของจีนอาจจะ
ส่งผลให้เกิดการครอบง าการศึกษาของไทยได้ง่าย  
 
ปัจจัยท่ี 2 Government Budget Policy 

Political: Government Budget Policy 
แหล่งข้อมลู/หลักฐาน (Sources):  
นโยบายการจัดสรรงบประมาณของประเทศมีแนวโนม้เปลี่ยนไป โดยคาดว่าจะส่งผลให้มีการหาเงินรายได้และใช้เงิน
รายได้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆมากข้ึน เนื่องจาก 
1. ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2563 ช้ีให้เห็นว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างมาก

เมื่อเทยีบกับหลายปีทีผ่่านมา ส่งผลให้การจดัเก็บรายได้สุทธิของรัฐเพื่อน ามาจัดสรรเป็นรายจ่ายมีแนวโน้มว่าจะ
ลดลงในอนาคต หากโลกยังมีความผันผวนทางเศรษฐกิจอยู่มาก 
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/23882  

2. ปริมาณหนีส้าธารณะถือเป็นความเสีย่งอย่างหนึ่งที่มีผลต่อการจดัสรรงบประมาณ โดยปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 
เม.ย. 2562) ประเทศมีหนีส้าธารณะเป็นจ านวนสูงถึง 6.96 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 42.07% ของ GDP 
https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/647616 และมีแนวโน้มว่าหนี้สาธารณะจะเพิ่มสูงขึ้นใน
อนาคต https://www.ceicdata.com/en/thailand/public-debt/public-debt-total 

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/23882
https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/647616
https://www.ceicdata.com/en/thailand/public-debt/public-debt-total
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3. มีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจจะเติบโตไดไ้ม่ถึง 4% ตามเป้าหมายเนื่องจากหลายสาเหตุ อาทิ ปัญหาความไมม่ีเสถยีรภาพ
และความเชื่อมั่นทางการเมืองในประเทศ https://www.prachachat.net/economy/news-336379  ปัญหา
ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านท่ีส่งผลต่อเศรษฐกิจโลก https://www.thansettakij.com/content/418546 
และปัญหาโรคระบาดรา้ยแรง เช่น ไวรัสเมอรส์ ซารส์ ไข้หวดั H1N1 และโคโรนา 
https://www.thansettakij.com/content/419991 

ระดับผลกระทบ  
(Potential scale of impact): 

สูง 
 

ระดับความเชื่อมั่นว่าจะ
เกิดขึ้น 

(Certainty of outcome): 
สูง 
 

เส้นแนวโน้มผลกระทบ 
(Impact Horizon): 

H3 
(ความถี่ที่เกิดในปัจจุบันยังต่ า แตค่าดว่า

จะสูงในอนาคต)  
การจ าแนกชนิดปัจจัย 
(Diagnostics) 

Potential Threat 

 
ประเด็น (Issue)  

วงเงินงบประมาณเพ่ือการใช้จ่ายภาครัฐมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงในอนาคต เนื่องจากการ
บริหารงบประมาณต้องสอดคล้องกับปริมาณหนี้สาธารณะ โดยปริมาณหนี้สาธารณะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ยังไม่เกินร้อยละ 60 ตามกรอบที่ก าหนด
ไว้ (ปัจจุบัน คือ ร้อยละ 41.26 ในเดือน พ.ย. 62) แต่หากเศรษฐกิจขยายตัวไม่ดี อาทิ เกิดปัญหาสงคราม
การค้าที่ยืดเยื้อระหว่างสหรัฐฯกับจีน ปัญหาความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านลุกลามกลายเป็น
สงครามโลกครั้งที่ 3 ปัญหาเสียง “ปริ่มน้ า” ของรัฐบาลจาก 19 พรรคการเมือง ที่มีผลต่อความเชื่อมั่น
ทางเศรษฐกิจในระยะยาว ปัญหาโรคระบาดร้ายแรงต่างๆ ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ท าให้กระทบต่อ
ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการซึ่งเป็นรายได้หลักที่ส าคัญของประเทศ ส่งผลให้ GDP ประเทศไม่สามารถโต
ตามเป้าหมายได้ (ตั้งเป้าไว้ว่าต้องขยายตัว 4%  ต่อปี) เกิดปัญหาในการจัดสรรรายจ่ายของรัฐ เนื่องจาก
การจัดเก็บรายได้ของประเทศต่ ากว่าเป้าหมาย ดังนั้น ในอนาคตอีก 10 ปี ข้างหน้า จึงมีความเป็นไปได้ว่า 
มหาวิทยาลัยอาจต้องใช้เงินรายได้เกือบ 100% 
ผลกระทบ (Implications) ที่อาจเกิดขึ้น 

ผลกระทบส าคัญที่มีต่อมหาวิทยาลัย คือ รายได้ที่ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการแก่บุคลากร ทุนการศึกษา และการจัดการด้านสาธารณูปโภคตลอดจน
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในการดูแลบ ารุ งรักษา 
รวมถึงงบประมาณเพ่ือสนับสนุนในด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้อง
เตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในหลายด้าน เช่น  

https://www.prachachat.net/economy/news-336379
https://www.thansettakij.com/content/418546
https://www.thansettakij.com/content/419991
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(1) สร้างหลักสูตรเชิงรุกซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคต  โดยธุรกิจในอีสานที่มีแนวโน้มจะ
ขยายตัวมากในอนาคต ได้แก่ ธุรกิจที่มีการลงทุนขนาดเล็ก (คนท างาน 1 - 15 คน ทุนจดทะเบียน < 10 ล้าน
บาท) ในด้านการวางระบบ software เพ่ือช่วยการบริหารจัดการภายใน, ธุรกิจขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค, การ
ผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร และการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทั้งนี้ หลักสูตรในอนาคตควรต้องเป็นหลักสูตร
บูรณาการข้ามศาสตร์ เช่น การผลิตบัณฑิตเพ่ือเป็นเจ้าของ ธุรกิจ startup ด้านผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ 
จ าเป็นจะต้องเรียนรู้ศาสตร์ทางด้านการปลูกพืช การเลือกสายพันธ์พืชที่เหมาะสม ไปจนถึงการแปรรูป
การเกษตรและอาหารให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจในการวางแผน
ธุรกิจและความรู้ด้านไอทีช่วยสร้างช่องทางการขายให้ทันยุค 

(2) เน้นพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ช่วยเพ่ิมมูลค่าอุตสาหกรรมการผลิตที่ส าคัญในภาค
อีสาน (พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิมให้ดีขึ้น หรือคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่) ซึ่งอุตสาหกรรมในอีสานที่มีมูลค่า
ผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมสูงที่สุด ได้แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร รองลงมา คือ การผลิตผลิตภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ รวมทั้งเน้นส่งเสริมงานวิจัยที่สามารถ
ช่วยพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (new S-Curve) ตามยุทธศาสตร์ 20 ปี (2560 – 
2579) 

(3) เพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน โดยเน้นการให้บริการวิชาการโดยใช้นวัตกรรมทางการเกษตรด้าน
การบริหารจัดการดินและน้ า ที่สามารถช่วยเกษตรกรประเมิน ควบคุม ลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมผลิต
ภาพทางการเกษตรด้วยตนเองได้ง่ายขึ้น รวมทั้งให้ความรู้และช่วยพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในภาคอีสาน
ให้เข้มแข็งขึ้น โดยเริ่มจากในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีมากกว่า 3,000 กลุ่ม และส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจชุมชน
ด้านการท าเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยน านวัตกรรมทางการเกษตรมาช่วยยกระดับ
ให้เป็นอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปครบวงจร ท าให้ชุมชนมีศักยภาพในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน
มหาวิทยาลัยมากขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยในการให้ทุนการศึกษา อีกทั้ งช่วยให้มหาวิทยาลัย
สามารถปรับค่าเนียมการศึกษาได้หากจ าเป็นตามความเหมาะสม 
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ปัจจัยท่ี 3 Greater Mekong Subregion : GMS 

Political: การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขง (Greater Mekong 
Subregion: GMS) 
แหล่งข้อมลู/หลักฐาน (Sources):  
5 ประเทศท่ีอยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือ GMS กับประเทศไทย คือ  ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ มี
การขยายตัวด้านอุตสาหกรรม การเกษตร การค้า การบริการ และการลงทุน ในระดับทีเ่พิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเทียบกับ
ไทย อาทิ 
1. ประเทศเวียดนาม ในปี 2562 มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงเกินเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดไว้จาก 6.8% เป็น 7.02% 

https://positioningmag.com/1258899 ในขณะที่ไทยในปี 2562 มีอัตราการเติบโตไม่ถึง 3.0% ซึ่งต่ าสุดในรอบ 
5 ปี 
https://www.efinancethai.com/HotNews/hotnewsmain.aspx?release=y&name=MTBURkRpVWNXZ1
VCOXBlUlRHSU14QT09 

2. ประเทศลาว ถึงแม้จะยังถูกจัดเป็นประเทศท่ีมรีายได้น้อย แตม่ีอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2562 ประมาณ 
6.5% โดยมีการลงทุนด้านโครงสรา้งพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง http://www.thaibiz.net/th/news/21459/105/  
รวมทั้งการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ าที่คาดว่าจะมีถึง 90 แห่ง ในปี 2563 เพื่อส่งออกไปขายยังประเทศเพื่อนบ้าน
รวมทั้งประเทศไทย https://www.longtunman.com/6171 

3. ประเทศพม่า ถึงแม้จะเปิดประเทศได้ไม่นาน แต่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีสูงมากในอาเซยีน โดยในปี 2561 
เศรษฐกิจเติบโต 6.8% https://www.adb.org/countries/myanmar/economy  โดยเริม่มีโครงการพัฒนาเมือง
ย่างกุ้งให้เป็น Smart City เพื่อดึงเงินลงทุนจากต่างประเทศและขยายตลาดการคา้และการท่องเที่ยว 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/845697  

4. ประเทศกัมพูชา ในปี 2561 เศรษฐกิจเติบโตถึง 7.5% และถูกคาดการณ์โดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ว่าจะมี
การเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2562 สูงที่สุดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (รองลงมา คือ เวียดนาม) 
https://www.adb.org/countries/cambodia/economy โดยมแีนวโน้มว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกจาก
อุตสาหกรรมเสื้อผ้า ก่อสร้าง การค้า และการท่องเที่ยว 
https://mgronline.com/indochina/detail/9620000093025 

5. ในมณฑลของจีนตอนใต้ อาทิ มณฑลยูนนาน และเสฉวน มีการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีการ
ลงทุนพัฒนาระบบขนส่งและโลจสิติกส์สูงมาก เช่น การพัฒนาโครงข่ายระบบรางที่เฉิงตู ให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมการ
ขนส่งสินค้ากับยโุรป การสรา้งอุโมงค์ส าหรับเส้นทางรถไฟจีน – เมียนมา ในคุนหมิง การขยายพื้นที่ทดลองธุรกิจ E-
commerce เพิ่มอีก 17 เมือง การพัฒนาการขนส่งทางทะเลให้เป็นศูนย์กลางการเดินเรือระหว่างประเทศในกว่างซี 
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/EconMakhongCanelArea/Yunnan/DocLib_Economic_N
ews_Summary/สรุปข่าวจีนตอนใต้%20ไตรมาส%201-2560_Final.pdf 

https://positioningmag.com/1258899
https://www.efinancethai.com/HotNews/hotnewsmain.aspx?release=y&name=MTBURkRpVWNXZ1VCOXBlUlRHSU14QT09
https://www.efinancethai.com/HotNews/hotnewsmain.aspx?release=y&name=MTBURkRpVWNXZ1VCOXBlUlRHSU14QT09
http://www.thaibiz.net/th/news/21459/105/
https://www.longtunman.com/6171
https://www.adb.org/countries/myanmar/economy
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/845697
https://www.adb.org/countries/cambodia/economy
https://mgronline.com/indochina/detail/9620000093025
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/EconMakhongCanelArea/Yunnan/DocLib_Economic_News_Summary/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%20%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%201-2560_Final.pdf
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/EconMakhongCanelArea/Yunnan/DocLib_Economic_News_Summary/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%20%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%201-2560_Final.pdf
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ระดับผลกระทบ  
(Potential scale of impact): 

ปานกลาง 
 

ระดับความเชื่อมั่นว่าจะเกิดขึ้น 
(Certainty of outcome): 

สูง 
 

เส้นแนวโน้มผลกระทบ 
(Impact Horizon): 

H2 
(ความถี่ที่เกิดในปัจจุบันมสีูง และคาดว่า

จะสูงมากขึ้นในอนาคตอันใกล้) 
การจ าแนกชนิดปัจจัย 
(Diagnostics) 

Potential Opportunities 

 
ประเด็น (Issue)  

ในปัจจุบัน เศรษฐกิจของประเทศจีนรวมทั้งประเทศในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) 
ในแถบลุ่มน้ าโขง มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและสูงขึ้นมากในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ดังจะเห็นได้ว่า ไทยมี
จ านวนนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวหญิงจีน โดยประเทศที่นิยมท่องเที่ยวมากที่สุด 
3 อันดับแรก คือ ไทย พิลิปปินส์ และญี่ปุ่น โดยจีนมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ประมาณ 6% ต่อปี 
ซึ่งจีนและไทยได้มีข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (JC) ที่จะขยายการค้าให้บรรลุเป้าหมาย 140,000 
ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2564 โดยเฉพาะในด้านสินค้าเกษตร ท าให้ปัจจุบันจีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของ
ไทย ท าให้ไทยกลายเป็นประเทศที่จีนเข้ามาเริ่มต้นลงทุนมากที่สุดในโลกในปี 2560 – 2561 ที่ผ่านมา 
และจีนก็ได้กลายมาเป็นประเทศที่เข้ามาลงทุนทางธุรกิจร่วมกับหน่วยงานและภาคเอกชนในไทยเป็น
อันดับต้นๆสูสีกับญี่ปุ่นซึ่งเป็นอันดับหนึ่งมาตลอด โดยเฉพาะโครงการเส้นทางสายไหม (Belt and Road 
Initiative: BRI) โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของไทย (Eastern Economic 
Corridor: EEC) รวมถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงสายอีสาน ส าหรับประเทศในกลุ่ม CLMV ประเทศลาวมี
เขตแดนติดกับไทยและมีความใกล้ชิดทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรม จึงท าให้นักลงทุนไทยไปลงทุนใน สปป.
ลาว เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะธุรกิจโรงไฟฟ้า เนื่องจากลาวมีนโยบายจะเป็น “แบตเตอรี่แห่งเอเชีย” ท า
ให้ในปัจจุบันรัฐบาลลาวให้ความส าคัญกับการศึกษา โรงพยาบาล และการแปรรูปวัตถุดิบเป็นอย่างมาก 
 
ผลกระทบ (Implications) ที่อาจเกิดขึ้น 
          ส าหรับผลกระทบที่มีต่อมหาวิทยาลัย คือ จ านวนนักศึกษาต่างชาติจากจีนและกลุ่ม CLMV 
โดยเฉพาะ สปป. ลาว ที่จะเลือกเรียนในไทยเพ่ิมข้ึน เนื่องจากระดับความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน
ระหว่างประเทศที่มีแนวโน้มจะเพ่ิมสูงมากขึ้นในอนาคตหลังการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในอีสานแล้ว
เสร็จ อีกทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีที่ตั้งซึ่งใกล้กับเขตแดนไทย-ลาว และมีสนามบินขอนแก่นซึ่งอยู่ใกล้
มหาวิทยาลัย และสะดวกต่อการเดินทางของนักธุรกิจ นักเรียน และนักท่องเที่ยวจากลาวและจีน ดังนั้น 
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มหาวิทยาลัยจึงควรมีการวางแผนเพ่ือสร้างหลักสูตรนานาชาติที่ตรงความต้องการของผู้ เรียนจากจีนและ
ลาว รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเพ่ือรองรับผู้ป่วย
จากจีนและลาวที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคต ตลอดจนการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจให้แก่นักลงทุนจาก สปป. ลาว 
ที่จะเข้ามาลงทุนในไทย และนักลงทุนSME ไทยที่ต้องการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV ในด้าน
อุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูป ซึ่งมหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญมากในด้านนี้ 
 
ปัจจัยจากการกวาดสัญญาณด้าน Climate 
 มี 2 ปัจจัย คือ 1. PM2.5 2. Water management 
 
ปัจจัยท่ี 1 PM2.5 

Climate: PM2.5  
แหล่งข้อมลู/หลักฐาน (Sources):  
การเกิดฝุ่น PM 2.5 ในหลายจังหวัดของประเทศ อยู่ในระดับอันตรายที่ส่งผลเสยีต่อสุขภาพอย่างมากในระยะยาว 
และเกดิความกังวลและตื่นตระหนกในสังคมเป็นวงกว้าง เนื่องจาก  
1. ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมฝีุ่นละอองหนาแน่นเป็นอันดับที่ 4 ของโลก หลายจังหวดัในประเทศประสบปัญหาฝุ่น 

PM 2.5 และ PM 10 ที่ค่าเกินมาตรฐาน โดยเฉพาะในจังหวัดทีม่ีการจราจรคับคั่งและมีการกระจุกตัวมากของ
โรงงานอุตสาหกรรม
https://www.thairath.co.th/news/society/1744196?cx_testId=0&cx_testVariant=cx_0&cx_artPos=0
#cxrecs_s  

2. ค่าฝุ่นในระดับวิกฤต ท าให้รัฐบาลประกาศเป็นวาระแห่งชาติ ที่ตอ้งเร่งด าเนินการแกไ้ข เนื่องจากคา่ปริมาณฝุ่นนั้น
เกินค่ามาตรฐานที่ระดับ 50 มคก./ลบ.ม. เกือบทุกพ้ืนท่ีใน กทม. โดยวัดค่าได้เกินกว่า 70 มคก./ลบ.ม. 
https://www.bbc.com/thai/thailand-51030236  และค่าฝุ่นอยู่ในระดับสูงมากเช่นกันในภาคเหนือ 9 จังหวัด 
โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีคา่ฝุ่นสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกไปแล้ว เมื่อวันท่ี 12 มี.ค. 2562 โดยสูงถึง 170 มคก./
ลบ.ม. https://www.bbc.com/thai/47534868   ส่งผลให้หน้ากาก N95 เป็นที่รู้จัก และขาดตลาด มีการโก่งราคา 
เนื่องจากหน้ากาก ได้กลายมาเป็นของใช้จ าเป็นของคนส่วนใหญ่เมื่อต้องเดินทางออกนอกบ้าน  

3. ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ประเมินผลกระทบระยะสั้นเพียง 1-2 สัปดาห์ ว่าอาจท าให้เกิดคา่เสยีโอกาสทางสุขภาพคดิ
เป็นมูลคา่ประมาณ 700 – 800 ล้านบาท https://thestandard.co/impact-of-pm25/  

ระดับผลกระทบ  
(Potential scale of impact): 

ปานกลาง 
 

ระดับความเชื่อมั่นว่าจะเกิดขึ้น 
(Certainty of outcome): 

สูง 
 

เส้นแนวโน้มผลกระทบ 
(Impact Horizon): 

H1 
(ความถี่ที่เกิดในปัจจุบันสูงแต่คาดว่า

จะลดลงหรือหายไปในอนาคต) 

https://www.thairath.co.th/news/society/1744196?cx_testId=0&cx_testVariant=cx_0&cx_artPos=0#cxrecs_s
https://www.thairath.co.th/news/society/1744196?cx_testId=0&cx_testVariant=cx_0&cx_artPos=0#cxrecs_s
https://www.bbc.com/thai/thailand-51030236
https://www.bbc.com/thai/47534868
https://thestandard.co/impact-of-pm25/
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ประเด็น (Issue)  
ในภาคอีสาน ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวอ้อยและข้าว เกษตรกรจะนิยมเผาอ้อย (ธ.ค. – เม.ย.) เพ่ือความ

สะดวกในการเก็บผลผลิต และเผาเพ่ือเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูกในรอบใหม่ส าหรับข้าวและข้าวโพด ดังจะเห็น
ได้จากจ านวนจุดความร้อนที่เพ่ิมขึ้นอย่างมหาศาลบนแผนที่ในช่วงนี้ ซึ่งเป็นที่มาส่วนหนึ่ง (ร้อยละ 10) 
ของปัญหาฝุ่น PM 2.5 และฝุ่นขนาดเล็กในอากาศในระดับที่สูงเกินค่ามาตรฐานอย่างมาก กลายเป็น
ปัญหาใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อมในภาคอีสาน ที่มีผลต่อสุขภาพและเสี่ยงต่อการเสียชีวิต โดยเฉพาะในกลุ่ม
เสี่ยงที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ หอบหืด และภูมิแพ้ รวมถึงเด็ก ผู้สูงอายุ และสตรีมีครรภ์ ทั้งนี้ 
ผลกระทบด้านสุขภาพมีค่าเสียโอกาสที่ถูกประเมินในระยะเวลา 2 สัปดาห์ ที่ประมาณ 700 – 800 ล้าน
บาท ซึ่งยังมิได้รวมผลกระทบในระยะยาวต่อธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจอื่นที่เก่ียวเนื่อง
ที่ยังมิได้ประเมิน จากการที่นักท่องเที่ยวเปลี่ยนเส้นทางการเดินทาง  
ผลกระทบ (Implications) ที่อาจเกิดขึ้น 

ส าหรับผลกระทบที่มีต่อมหาวิทยาลัย ประการแรก คือ จ านวนนักศึกษาต่างชาติที่อาจจะมา
เรียนน้อยลงเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาสุขภาพ ท าให้รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติ
ลดลง ประการต่อมา คือ ปัญหาสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยที่ต้องเดินทางมาท างานแทบทุกวัน เมื่อ
เจ็บป่วยจากปัญหาฝุ่น ก็จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการสอน และค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสุขภาพ
ของมหาวิทยาลัยที่อาจต้องเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของบุคลากร รวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การติดตั้งเครื่องฟอกอากาศภายในอาคารต่างๆ โดยเฉพาะในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ซึ่งมีผู้มาใช้บริการ
หนาแน่นมากในแต่ละวัน อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าการประกาศให้ปัญหาค่าฝุ่นเกินมาตรฐานเป็น “วาระ
แห่งชาติ” ที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนของรัฐบาล จะส่งผลให้รัฐพยายามหามาตรการเพ่ือลดการเผาในที่โล่ง
แจ้งอย่างจริงจัง ให้ปัญหาบรรเทาลงหรือหมดไปโดยเร็ว ภายใน 2-5 ปี เนื่องจากคาดว่าปัญหาฝุ่นจะทวี
ความรุนแรงมากขึ้นตามการเพ่ิมขึ้นของโรงงานน้ าตาลในอีสาน โดยคาดว่าจะเพ่ิมจาก 20 โรงงาน ในปี 
2562 เป็น 49 โรงงาน ในปี 2569 โดยเฉพาะในพ้ืนที่ท าการเกษตรในภาคอีสาน ซึ่งเพาะปลูกอ้อยเป็น
จ านวนมากเพ่ือส่งขายโรงงานน้ าตาล ดังนั้น ในฐานะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีงานวิจัยด้านการเกษตร
และการให้บริการวิชาการด้านเกษตรและอาหารเป็นจ านวนมาก จึงควรเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือ
รัฐแก้ไขปัญหาครั้งนี้ในหลายด้าน อาทิ  

(1) สร้างหลักสูตรที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาในการบริหารจัดการพ้ืนที่เพาะปลูกทางการเกษตร ให้
เป็นการท าเกษตรแบบสมัยใหม่ (ไม่มีการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร) 
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(2) คิดค้นนวัตกรรมการน าวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรไปเพ่ิมมูลค่า เช่น ฟางข้าวน าไปอัดขาย
เป็นอาหารสัตว์หรือน าไปเพาะเห็ด  เป็นต้น 

(3) พัฒนานวัตกรรมในการย่อยสลายฟางข้าวเพ่ือลดการเผา หรือพัฒนาเครื่องจักรที่ช่วยในการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย ข้าว และข้าวโพดในราคาต่ า ที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ เพราะปัจจุบันการเช่า
หรือยืมเครื่องจักรโรงงานมีจ ากัดและราคาแพง 

(4) ถ่ายทอดความรู้ด้านการป้องกันและดูแลสุขภาพ เพ่ือลดความเสี่ยงของโรคที่เกิดจากฝุ่น PM 
2.5 ท าการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือผลิตอุปกรณ์ต้นทุนต่ า มีราคาถูก ทุกคนเข้าถึงได้ ที่สามารถฟอก
อากาศและก าจัดฝุ่น PM 2.5 และฝุ่นอนุภาคขนาดเล็กที่มีผลเสียต่อร่างกายให้เป็นอากาศบริสุทธิ์ 

(5) ให้องค์ความรู้แก่ชาวบ้านเพ่ือให้เข้าใจและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเผา พร้อมทั้ง
น านวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเศษซากจากการเพาะปลูกไปถ่ายทอด ซึ่งหากการเพ่ิมมูลค่าเศษซาก
ดังกล่าวมีความคุ้มค่ามากกว่าความยุ่งยากในการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูกรอบใหม่ 
เกษตรกรก็จะเลิกท าการเผาไปเอง 

 

ปัจจัยท่ี 2 Water management 
Climate: Water management  
แหล่งข้อมลู/หลักฐาน (Sources):  
1. ในปี 2563 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ประกาศเขตภัยแล้งในพื้นที่ 14 จังหวัด โดยเป็นพ้ืนท่ีใน

ภาคอีสานมากที่สุด 7 จังหวัด https://news.thaipbs.or.th/content/287714 
2. กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่า ในปี 2563 ประเทศไทยจะเผชิญกับวิกฤตภัยแล้งยาวนานถึงกลางปี โดยจากข้อมูลมี

แนวโน้มว่าผลกระทบจะรุนแรงกว่าปี 2558 ส่งผลให้ความรุนแรงมากเป็นอันดับสองในรอบ 40 ปี นับตั้งแต่ปี 
2522 https://www.bbc.com/thai/thailand-51004534  ทั้งนี้ นับตั้งแต่เดือน ก.ย. 62 ถึง 10 ม.ค. 63 พื้นที่
ทางเกษตรได้รับความเสยีหายจากภัยแล้ง คิดเป็นวงเงินสูงถึง 1,100.88 ล้านบาท 
https://www.thairath.co.th/scoop/1745036 

3. ในปี 2562 ที่ผ่านมา วิกฤตน้ าท่วมในภาคอีสาน รวมพื้นท่ีอีสานตอนกลาง ล่าง และตอนบน กว่า 2 ล้านไร่ 
ก่อให้เกิดมูลคา่ความเสียหายหนักกว่า 8,000 ล้านบาท https://www.prachachat.net/local-
economy/news-371872 

ระดับผลกระทบ 
(Potential scale of impact): 

สูง 
 

ระดับความเชื่อมั่นว่าจะเกิดขึ้น 
(Certainty of outcome): 

สูง 
 

เส้นแนวโน้มผลกระทบ 
(Impact Horizon): 

H2 
(ความถี่ที่เกิดในปัจจุบันมสีูง และคาด

ว่าจะสูงมากขึ้นในอนาคตอันใกล้) 

https://news.thaipbs.or.th/content/287714
https://www.bbc.com/thai/thailand-51004534
https://www.thairath.co.th/scoop/1745036
https://www.prachachat.net/local-economy/news-371872
https://www.prachachat.net/local-economy/news-371872
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การจ าแนกชนิดปัจจยั 
(Diagnostics) 

Potential Threat 

 
ประเด็น (Issue)  
     ปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในแต่ละปี ได้ทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
เนื่องจากการบริหารจัดการน้ าที่ยังมีไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยภาคอีสานได้รับผลกระทบมากที่สุด
จากปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากเป็นภูมิภาคที่มีปริมาณฝนเฉลี่ยต่อปีต่ ากว่าปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศ และ
ฝนที่ตกลงมานั้นมีการกระจายตัวไม่สม่ าเสมออีก จึงท าให้พ้ืนที่นาข้าวยืนต้นตายเป็นจ านวนมาก 
โดยเฉพาะบริเวณริมแม่น้ าโขงที่มีปริมาณฝนมากที่สุดในอีสานเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ปลายน้ า แต่ไม่สามารถ
สร้างเขื่อนกักเก็บน้ าได้ ประกอบกับประเทศจีนมีการสร้างเขื่อนและมักจะปรับลดการระบายน้ า และมี
เขื่อนของ สปป. ลาว อยู่ด้วย ซึ่งเมื่อเขื่อนทั้งสองแห่งมีการซ่อมบ ารุงโรงผลิตไฟฟ้าพลังน้ าของตนเอง ก็
มักจะส่งผลให้ระดับน้ าท้ายน้ าของเขื่อนในแม่น้ าโขงลดลงทุกครั้ง พ้ืนที่ภาคอีสานทั้งหมด มีความต้องการ
ใช้น้ า ทั้งด้านการเกษตร อุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศต่างๆ ประมาณ 28,000 ล้าน ลบ.ม. ต่อปี 
แต่สามารถกักเก็บน้ าได้เพียงปีละ 13,850 ล้าน ลบ.ม. ท าให้น้ าไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งที่มีพ้ืนที่
รับน้ าได้ถึง 32% ของทั้งประเทศ หรือประมาณ 103.5 ล้านไร่ ดังนั้น ปัญหาหลัก คือ กระบวนการกักเก็บ
และบริหารจัดการน้ าที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการค านวณและประเมินการปล่อยน้ าในระดับที่เหมาะสม 
ท าให้ต้องปล่อยลงดินหรือระเหยทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ ท าให้เมื่อปล่อยน้ ามากเกินไปแต่ปริมาณฝนตก
ไม่เป็นไปตามคาดการณ์ โดยเฉพาะเมื่อเกิดปรากฎการณ์เอลนีโญ จึงต้องประสบปัญหาวิกฤติภัยแล้ง
ตามมาทุกครั้ง และผลกระทบน่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากโลกก าลังเผชิญกับ “Climate 
Change” ท าให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมากและรวดเร็ว การพยากรณ์อากาศที่แม่นย าจึงท าได้ยาก
กว่าเดิม เนื่องจากทิศทางและช่วงเวลาการเกิดของพายุไม่เหมือนในอดีต ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
กว่าเดิมในการพยากรณ์และการบริหารน้ า  
 

ผลกระทบ (Implications) ที่อาจเกิดขึ้น 
          หากมหาวิทยาลัยมีน้ าไม่เพียงพอกับการใช้เนื่องจากเกิดปัญหาเขื่อนวิกฤต จะกระทบต่อการใช้น้ า
ภายในโรงพยาบาลเป็นอย่างมาก รวมทั้งศูนย์อาหารและบริการต่างๆภายในมหาวิทยาลัยซึ่ งมี
ผู้ประกอบการเป็นจ านวนมาก รวมทั้งอาคารต่างๆที่อาจท าการเรียนสอนไม่ได้   เมื่อไม่มีระบบการเติมน้ า
ใต้ดินที่ด ีจะท าให้ขุดเจาะบาดาลไม่ได้ และเกิดปัญหาน้ าเค็มเพราะเกลือใต้ดินที่มีอยู่มากเนื่องจากพ้ืนที่ใน
อีสานส่วนใหญ่เป็นดินเค็ม ส่งผลให้เกษตรกรท าการเกษตรไม่ได้ และหากอีสานประสบปัญหา อุทกภัย
หนัก อาจท าให้ต้องปิดมหาวิทยาลัยชั่วคราว  เสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดจากน้ าท่วม อาทิ ภาวะท้องเสีย 



87 

ท้องร่วง ติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร โรคฉี่หนู ตาแดง ไข้เลือดออก มาลาเรีย  ฯลฯ เกิดความเสียหาย
ต่อผลผลิตทางการเกษตร รายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในภาคอีสานลดลงอย่างมาก มีการโจรกรรมเพ่ิมขึ้น 
และเกิดปัญหาทางสุขภาพจิตตามมา 

 ดังนั้น เพ่ือป้องกันผลกระทบดังกล่าว มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือแก่ภาครัฐ ใน
การแก้ปัญหา ด้วยการร่วมสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านการส ารวจระดับน้ าใต้ดินและบนผิว
ดินทั้งภาคอีสานและทั่วประเทศ โดยรัฐต้องให้ทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการน้ า 
พ้ืนที่เพาะปลูก ประมง และพยากรณ์สภาพอากาศ อาทิ กรมชลประทาน กรมอุตุ นิยมวิทยา กรม
ทรัพยากรน้ าบาดาล กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน เกษตรจังหวัด ฯลฯ ท าการแลกเปลี่ยนและรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือสร้างฐานข้อมูลและวางแผนเชิงบูรณาการในการบริหารจัดการน้ าร่วมกัน มิใช่ต่างฝ่ายต่าง
แยกกันท าและดูแลเฉพาะในพ้ืนที่รับผิดชอบของตนอย่างที่ผ่านมา  การจัดสรรงบประมาณด้านการ
บริหารน้ าควรเป็นก้อนเดียว มิใช่แบ่งจัดสรรไปให้แต่ละหน่วยงานในระดับท้องถิ่นแยกกันท า รวมถึงการ
ประสานความร่วมมือกับกลุ่มประเทศลุ่มน้ าโขงเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลปริมาณการไหลของแม่น้ าสายหลักที่
ไหลลงสู่แม่น้ าโขงโดยตรง และข้อมูลการระบายน้ าจากเขื่อนหลักต่างๆของ สปป. ลาว และประเทศจีน 
เพ่ือให้สามารถวางแผนการบริหารจัดการน้ าภายในประเทศเชื่อมโยงกับแม่น้ าโขงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบของโครงการผันน้ าจากแม่น้ าโขงเข้าสู่พ้ืนที่ภาคอีสานมายัง
เขื่อนอุบลรัตน์และส่งน้ าไปตามแนวคลองผันน้ า 5 สาย ทั่วภาคอีสาน ซึ่งจะครอบคลุมพ้ืนที่เกษตร 57.69 
ล้านไร่ 
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ภาคผนวก ข. 
ภาพทีมงานคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกิจกรรม 
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รายงานฉบับสมบูรณ์  
โครงการมหาวิทยาลัย 4.0 (ระยะที่ 1) ของมหาวทิยาลัยขอนแก่น 
(University’s project 4.0 (phase 1) of Khon Kaen university) 
 
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0 
สนับสนุนโดยส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

คณะท างานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรา ธรรมโรจน์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2. ดร.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3. ศาสตราจารย์ ดร. ธิดารัตน์ บุญมาศ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัชร ฝอยทอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
6. ดร.ฌาน เรืองธรรมสิงห์    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
7. รองศาสตราจารย์ ดร. รินา ภัทรมานนท์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทวญั เริ่มสูงเนิน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิพัธน์ เรืองแสง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
10. ดร. ศิรประภา บ ารุงกิจ    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ชวกิจ ภูมิบุญชู  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวทิย์ พลพินิจ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดา วราอัศวปติ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
14. นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
15. ดร. ภาวนา กิตติวิมลชัย    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
16. นายอนุพล มุมทอง    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 

คณะท างานด้านการประสานการจัดประชุมและบริหารจัดการ 
1. นางภัทรวดี พลไพรสรรพ์    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2. นายธนพล เลิศจตุรานนท์    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3. นาย ณ ภัทร ทักษะวรบุตร   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4. นางสุมารีย์ ชินฝั่น    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 


