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คํานํา 

มหาวิทยาลัยขอนแกนและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ตางทําหนาที่เปนสถาบันอุดมศึกษาหลักประจํา
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต  มีบทบาทสําคัญในการรับใชสังคม ชุมชนและประเทศชาติจากความคาดหวังใน
การเปนแหลงเรียนรูและตนแบบของการพัฒนาในดานตาง ๆ กอปรกับมหาวิทยาลัยทั้งสองไดวางแผนการพัฒนาเพื่อ
ความเปนเลิศตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก อันไดแก การเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ 
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีฐานการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จึงมีการพัฒนาองคการดวยเคร่ืองมือการ
บริหารจัดการสมัยใหมตาง ๆ เพื่อการบรรลุตามยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมกับการมองเห็นความสําคัญจากการใช
ประโยชนของกลยุทธการสรางพันธมิตรและคูความรวมมือเพื่อรวมพัฒนาตามเปาหมายรวมกัน และรวมขจัดปญหา
อุปสรรคของการดําเนินการที่มีลักษณะใกลเคียงและคลายคลึงกัน  ทั้งนี้ ผูบริหารของสองมหาวิทยาลัยไดเห็นชอบความ
รวมมือตามโครงการแลกเปล่ียนเรียนรูประเพณีรวม มข.-ม.อ. อันเปนความรวมมือแบบกัลยาณมิตรเพื่อรวมมือพัฒนา
แบบกาวกระโดดจากความรวมมือที่จะมีขึ้นในอนาคตนั้น 

ดังจะเห็นจากความรวมมือในการผลึกกําลังเพื่อการพัฒนาสมรรถนะองคการใหมีการแลกเปล่ียนและเรียนรูจาก
กิจกรรมแลกเปล่ียนประสบการณการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยของผูบริหารและบุคลากรของทั้งสองมหาวิทยาลัย  
พรอมกับการพัฒนาความรวมมือระดับคณะ/หนวยงาน ซ่ึงเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมของกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูตาม
ขอตกลงความรวมมือวาดวยการแลกเปล่ียนเรียนรูประเพณี มข.-ม.อ. คร้ังที่ 1 [ระหวางวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2553] และ
คร้ังที่ 2  ซ่ึงมอบหมายใหมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนเจาภาพจัดกิจกรรม ฯ ดังกลาวระหวางวันที่ 19-22 มกราคม 2554  ณ 
วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน  

ประเด็นองคความรูสําคัญจากการรวมแลกเปล่ียนและเรียนรูประสบการณ จากหัวขอหลักที่ไดกําหนดไวนั้น 
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรวบรวมและสรุปเปนเอกสาร  สรุปผลการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูประเพณี มข.-ม.อ.  คร้ังที่  
2  เพื่อเปนการรวมกันทบทวนขอตกลงและแนวทางการพัฒนากรอบความรวมมือที่จะดําเนินการตามกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู ฯ คร้ังตอไป และเปนหลักฐานสําคัญของประวัติศาสตรความรวมมือที่เกิดขึ้นในแตละคร้ังที่จะขยายกรอบความ
รวมมือลงสูระดับคณะ/หนวยงานอันเปนฐานสําคัญตอการพัฒนาของมหาวิทยาลัยทั้งสองแหง   

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู ฯ ประเพณี มข.-ม.อ. คร้ังที่ 2 ทุกทานที่รวมผลึก
กําลังทําหนาที่ในคร้ังนี้อยางเต็มกําลังความสามารถ  และหวังเปนอยางย่ิงกับประโยชนอันพึ่งมีตอการพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแกนและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่จะเกิดประโยชนตอเนื่องกับชุมชน สังคมและประเทศชาติตอไป 

     
 

ฝายเลขานุการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประเพณีรวม มข.-ม.อ.  
มหาวิทยาลัยวิทยาลัยขอนแกน  

มิถุนายน  2554 
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สวนท่ี 1 

ประวัติและความเปนมา 
 

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแกนและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เห็นชอบใหมีโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู
รวมกันภายใตช่ือโครงการวา “ โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูประเพณี มข.-ม.อ.  และในขณะนั้นไดเห็นชอบรวมกันเพื่อพัฒนา
เปนคูความรวมมือแบบกัลยาณมิตรที่สามารถรวมกันแบบกาวกระโดดจากการแลกเปล่ียนเรียนรูในดานตาง  ๆ ที่เนนทางดาน
วิชาการ การวิจัย การพัฒนาบุคลากร   ตอมาทั้งสองมหาวิทยาลัยไดประสานงานและติดตอเพื่อวางแผนความรวมมือให
เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม  ดังนี ้

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีหนังสือแจงมายังมหาวิทยาลัยขอนแกน เม่ือวันที่ 17 กุมภาพันธ 2553  แจง
โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูประเพณี มข.-ม.อ.  พรอมแจงรายนามผูบริหารฝายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่
เปนคณะทํางาน  ซ่ึงมีรายนามดังนี้ 

(1) อาจารยพิชิต  เรืองแสงวัฒนา (รองอธิการบดี)  
เปนประธานคณะทํางานฝายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

(2) รองศาสตราจารยนายแพทยวรัญ  ตันชัยสวัสด์ิ (รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร)   
เปนคณะทํางาน 

(3) รองศาสตราจารย ดร.ปติ  ทฤษฎีคุณ (รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง)  เปนคณะทํางาน 

(4) รองศาสตราจารยนวลจิรา  ภัทรรังรอง  (ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ)  เปนคณะทํางาน 

(5) นางเที่ยง จารุมณี  (ผูอํานวยการกองการเจาหนาที)่  เปนคณะทํางาน 

(6) นางเมตตา  ชุมอินทร (กองการเจาหนาที)่ เปนคณะทํางานและเลขานุการโครงการ ฯ 

 มหาวิทยาลัยขอนแกนไดพิจารณาและเห็นชอบ ยินดีรวมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ตามโครงการ
แลกเปล่ียนเรียนรูประเพณี มข.-ม.อ.  พรอมแจงหนังสือตอบรับ พรอมการแจงรายนามคณะทํางานฝาย
มหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงมีรายนามดังนี้ 

(1) รองศาสตราจารยรังสรรค เนียมสนิท  (ขณะดํารงตําแหนง รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ) 
เปนประธานคณะทํางานฝายมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(2) รองศาสตราจารย ดร.สัญญา  รอยสุมมุติ (ขณะดํารงตําแหนง รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากรและ
การพัสดุ)  เปนคณะทํางาน 

(3) รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย (ขณะดํารงตําแหนง รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอด
เทคโนโลยี)  เปนคณะทํางาน 

(4) ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยไชยวิทย  ธนไพศาล  (ขณะดํารงตําแหนงผูชวยอธิการบดีฝายการ
ประกันคุณภาพ)  เปนคณะทํางาน 
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(5) นายอัศนีย  ฐานสันโดษ  (ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่)  เปนคณะทํางาน 

(6) นางภาวนา กิตติวิมลชัย ( จากสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ) เปนคณะทํางาน 

 ตอมามหาวิทยาลัยทั้งสองเห็นไดเห็นชอบรวมกันโดยประชุมเพื่อหารือคูความรวมมือคณะทํางานโครงการ
แลกเปล่ียนเรียนรูประเพณี มข.-ม.อ. เม่ือวันที่ 2 เมษายน 2553 ณ หองประชุม สกอ ช้ัน 6   

 พรอมกันนี้ ทั้งสองมหาวิทยาลัยไดสงเสริมใหมีการแลกเปล่ียนบุคลากรระหวางกัน ดวยการสงบุคคลากรเขา
ศึกษาและเรียนรูวิธีการดําเนินงานตามเร่ืองที่สนใจของหนวยงานที่รับดูแล  ซ่ึงมีการแลกเปล่ียนบุคลากร
ระหวางสํานักงานอธิการบดีของสองมหาวิทยาลัย เชน กองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เดินมา
เขามาศึกษาและดูงาน ณ กองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางวันที่  7-17 มิถุนายน 2553  ใน
ขณะเดียวกันที่กองการเจาหนาที่ และกองแผนงานของมหาวิทยาลัยขอนแกนไดสงบุคลากรเขาศึกษาดูงาน ณ 
กองการเจาหนาที่และกองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ระหวางวันที่ 21 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 
2553  

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดเสนอตัวรับเปนเจาภาพการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูตามโครงการความ
รวมมือ มข.-ม.อ. คร้ังที่ 1  ระหวางวันที่ 24 – 27 กรกฎาคม 2553  พรอมกับมีการเตรียมการจัดชุมเตรียมการ
ผานระบบการประชุมทางไกลหรือ teleconference  เม่ือวันที่ 8  กรกฎาคม   2553  ซ่ึงมีการเตรียมการ
รวมกันพิจารณา รางบันทึกขอตกลงความรวมมือ 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ไดกําหนดวัตถุของการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูตามโครงการความรวมมือ 
มข.-ม.อ.  คร้ังที่  1 ระหวางวันที ่ 24-27 กรกฎาคม 2553  เพื่อความรวมมือเสมือนคูเทียบเคียงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามนโยบายและพันธกิจหลัก  โดยมีความรวมมือเพื่อการพัฒนาอยางรอบดานและกาวกระโดด  
ทั้งการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย การรวมพัฒนาสมรรถนะองคกรใหมีการแลกเปล่ียนและเรียนรูจากแนว
ปฏิบัติที่ดี การฝกปฏิบัติและเขาเรียนรูจริงขามมหาวิทยาลัย  และมีความรวมมือในระดับคณะ/หนวยงานอยาง
ใกลชิด  ซ่ึงแตละมหาวิทยาลัยสามารถเขาใจความแตกตางตามบริบทการพัฒนา  ที่สําคัญมีการจัดเวทีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู โดยกําหนดเร่ืองหลักการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน   4 เรืองหลัก   

กลุมที่  1   การบริหารจัดการงานวิจัย และการสรางผลงานวิจัยเช่ือมโยงสูชุมชน 

กลุมที่  2   การประกันคุณภาพ (QA) และ TQA / PMQA 

กลุมที่  3   ระบบบริหารงานบุคคล 

กลุมที่  4   การสรางเครือขายกับภาคสวนในภูมิภาค  
 และในการจัดคร้ังนี้  ไดกําหนดใหมีพิธีลงนามความรวมมือโครงการ มข.-ม.อ.  ระหวางอธิการบดีสองสถาบัน  

คือ  รองศาสตราจารย ดร.สุมนต สกลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน     และรองศาสตราจารย ดร.บุญสม ศิริ 

บํารุงสุข  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  พรอมการลงนามรวมของรองอธิการบดีจากสองสถาบัน          คือ  
รองศาสตราจารยรังสรรค  เนียมสนิท  รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแกน             และอาจารย
พิชิต เรืองแสงวัฒนา  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  นอกจากนี้ ไดกําหนดใหมีกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ประเทศ
มาเลเชีย   
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บันทึกขอตกลงความรวมมือวาดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรูประเพณี มข.-ม.อ. 
ระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูตามขอตกลงความรวมมือวาดวยการแลกเปล่ียนเรียนรูประเพณี  มข.-ม.อ. คร้ังที่  1 

ระหวางวันที่  24 - 27  กรกฎาคม  2553   ณ  ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ซ่ึง แบงการเรียนรูออกเปน 4 กลุม  คือ  กลุมที่  1  การบริหารจัดการงานวิจัยและการสราง
ผลงานวิจัยเช่ือมโยงสูชุมชน   กลุมที่ 2  การประกันคุณภาพ(QA)และ TQA/PMQA  กลุมที่ 3 ระบบบรืหารงานบุคคล กลุมที่ 
4  การบริหารจัดการวิทยาเขต  
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมของผูบริหารและบุคลากร 

มหาวิทยาลัยขอนแกนและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรวมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู 
ตามขอตกลงความรวมมือวาดวยการแลกเปล่ียนเรียนรูประเพณี มข.-ม.อ คร้ังที่ 1 
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ภาพกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูในกลุมที่  1 

การบริหารจัดการงานวิจัยและการสรางผลงานวิจัย 

เช่ือมโยงสูชุมชน 
 

ภาพการลงทะเบียนกอนเขารวมกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู ฯ ประเพณี มข.-ม.อ.  

คร้ังที่  1 

 

ภาพกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูในกลุมที่  2 

การประกันคุณภาพ (QA) 

และ TQA / PMQA 
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ภาพกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูในกลุมที่  3 

ระบบการบริหารงานบุคคล 
 

ภาพกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูในกลุมที่  4 

การสรางเครือขายกับภูมิภาค 
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สวนท่ี  2 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูตามขอตกลงความรวมมือวาดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ประเพณี มข.-ม.อ. คร้ังท่ี 2 

 
  

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับชวงตอจากการเปนเจาภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  โดยกําหนดจัดกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรูตามขอตกลงความรวมมือวาดวยการแลกเปล่ียนเรียนรูประเพณี มข.-ม.อ คร้ังที่ 2  ระหวางวันที่ 19 - 22 

มกราคม 2554 ณ  วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกน และมีการทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว   โดยกําหนดวัตถุประสงคการจัดในคร้ังนี้ เพื่อใหผูบริหารทั้งสองมหาวิทยาลัยไดเขารวมโครงการและได
แลกเปล่ียนประสบการณการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย และรวมเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดี  พรอมกับการพัฒนาความรวมมือ
ระดับคณะ/หนวยงานของทั้งสองมหาวิทยาลัย  พรอมใหเกิดความรวมมือในการตอบสนองตามวิสัยทัศนและพันธกิจใน
ลักษณะการพัฒนาแบบคูความรวมมือแบบกาวกระโดด  และใหมีเช่ือมความสัมพันธระดับบุคคลจากการวมกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรูที่เปดโอกาสใหเกิดการเรียนรูรวมกัน มีความเขาใจบริบทการพัฒนาที่แตกตางแตสามารถรวมมือกันบน
พื้นฐานตามประเด็นหลักของบันทึกขอตกลงความรวมมือ  ซ่ึงทายที่สุดยอมเปนการสงเสริมใหเกิดความรวมมือในระดับคณะ/
หนวยงาน และขยายลงสูกลุมผูปฏิบัติงานเพื่อเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีหรือแนวทางการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  และ
กําหนดใหมีกิจกรรมการแลกเปล่ียนและเรียนรูรวมกันตามเร่ืองหลักจํานวน 5 เร่ือง คือ 

กลุมที่  1   แนวทางการพัฒนาสูมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 

กลุมที่  2   ประสบการณ PMQA ป 2553 และการเตรียมการ PMQA ป 2554 

กลุมที่  3    เสนทางสูความเปนนานาชาติ 

กลุมที่  4    การบริหารจัดการวิทยาเขต 

กลุมที่  5    การพัฒนานักศึกษา 

 กิจกรรมสําคัญตาง ๆ ซ่ึงกําหนดไวในการเปนเจาภาพกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูตามขอตกลงความรวมมือวาดวย
การแลกเปล่ียนเรียนรูประเพณี มข.-ม.อ.  คร้ังที่ 2  มีรายละเอียดดังตาราง 
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รายละเอียดกําหนดการ 

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูตามขอตกลงความรวมมือวาดวยการแลกเปล่ียนเรียนรูประเพณี มข.-ม.อ  คร้ังที่ 2 

ระหวางวันที่ 19 – 22 มกราคม  2554  ณ  วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

กําหนดการ 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูตามขอตกลงความรวมมือวาดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ประเพณี มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 

ระหวางวันที่ 19 - 22 มกราคม 2554  ณ  วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน   มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

********************** 

วันพุธที่ 19 มกราคม 2554 เวลา 19.30 -21.00 น.  
 12.50 น. / 19.20 น. การตอนรับคณะผูบริหารและเจาหนาที่จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 ณ สนามบินจังหวัดขอนแกน 
 19.30 – 21.00 น. งานเล้ียงรับรอง ณ โรงแรมเจริญธานี ปร๊ินเซส ขอนแกน 
วันพฤหัสบดีที่  20 มกราคม 2554  ณ วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และลานอเนกประสงค หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 08.30 – 09.30 น. สักการะ “เจาพอมอดินแดง”  ณ ศาลาธรรมสถาน เจาพอมอดินแดง  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 09.30 – 09.40 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  รองศาสตราจารย ดร.สุมนต สกลไชย   

กลาวตอนรับและเปดงาน 
 09.40– 09.50 น. ชมวีดิทัศนแนะนํามหาวิทยาลัยขอนแกน 
 09.50 – 10.30 น. กิจกรรมสัมพันธระหวาง มข.-ม.อ. 
 10.30 – 11.00  น. ถายภาพที่ระลึกผูบริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและมหาวิทยาลัยขอนแกน / 

รับประทานอาหารวาง 
 11.00 – 11.20 น. ชมวีดิทัศนรายงานความกาวหนาโครงการแลกเปล่ียนเรียนรูประเพณีรวม มข.-ม.อ. 

รอบ 9 เดือน (เมษายน 2553-ธันวาคม 2553) และการสรุปรายงานความกาวหนาโครงการ
แลกเปล่ียนเรียนรูประเพณีรวม มข.-ม.อ. ของประธานคณะทํางานฝาย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  อาจารยพิชิต  เรืองแสงวัฒนา  รองอธิการบดี   
และประธานคณะทํางานฝายมหาวิทยาลัยขอนแกน รองศาสตราจารยรังสรรค เนียมสนิท  

รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ   
 11.20 – 12.00 น. อธิการบดีเลาเร่ือง ประสบการณการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยตามประเด็นหลัก 5 กลุมการ

แลกเปล่ียนเรียนรู (ประสบการณ/ทัศนคติ/ขอคิดเห็น/ความโดดเดน/อุปสรรค) 
 

โดย รองศาสตราจารย ดร.บุญสม ศิริบํารุงสุข  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  และรอง
ศาสตราจารย ดร.สุมนต สกลไชย   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

***การแลกเปล่ียนของท่ีระลึกและการถายภาพรวมระหวางอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน*** 
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วันพฤหัสบดีที่  20 มกราคม 2554  ณ วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และลานอเนกประสงค หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.15 – 15.15 น. การแบงกลุมแลกเปล่ียนเรียนรู 

กลุมที่ 1 แนวทางการพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 
กลุมที่ 2 ประสบการณ PMQA ป 2553 และการเตรียมการ PMQA ป 2554 
กลุมที่ 3  เสนทางสูความเปนนานาชาติ 
กลุมที่ 4  การบริหารจัดการวิทยาเขต 
กลุมที่ 5  การพัฒนานักศึกษา 
• ชวงที่ 1 : (13.15 – 13.22 น.)  การนําเสนอผลการดําเนินงานของแตละมหาวิทยาลัย โดย

ผูแทนแตละฝาย (มหาวิทยาลัยละ  7 นาที) 
• ชวงที่ 2 : (13.22 – 15.15 น.)  การแลกเปล่ียนเรียนรู  

 15.15 – 15.25 น. รับประทานอาหารวาง 
 15.25 – 16.25 น. การนําเสนอผลการแลกเปล่ียนเรียนรูแตละกลุม  โดยผูแทนกลุมนําเสนอ ( 12 นาที /กลุม) 
 *** 16.45 – 17.25 น. Campus Tour มหาวิทยาลัยขอนแกน ( 40 นาที) 
 *** 18.00-21.00 น. งานเล้ียงตอนรับ “ตุมโฮม – พาแลง เช่ือมสัมพันธประเพณี มข.-ม.อ.”  

ณ ลานอเนกประสงค หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 21.00 น. เปนตนไป เขาพัก ณ  โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชาออคิดและโรงแรมขอนแกนโฮเต็ล  
วันศุกรที่  21 มกราคม 2554  การศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 06.30 น. รถรับ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชาออคิด 
 08.00 น. เดินทางถึงดาน  ตม. จังหวัดหนองคาย 

ขามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง เดินทางไปยังนครหลวงเวียงจันทน ( 
20 กม.)  (รถของบริษัททัวร) 

 08.30 เปนตนไป ชมสถานที่สําคัญ  ไดแก  
(1) พระธาตุหลวง : พระธาตุที่ใหญและสวยงามที่สุดของลาว  ซ่ึงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุทธเจา 

(2) อนุสาวรีย พระเจาไชยเชษฐาธิราช :  กษัตริยที่เคยปกครองถึง 2 อาณาจักรใหญในอดีต คือ 
อาณาจักรลานนา (เชียงใหม)  และอาณาจักรลานชาง (หลวงพระบางและเวียงจันทน)  
(3) ประตูชัย : ประตูที่สรางขึ้นเพื่อรําลึกถึงการไดรับเอกราชจากประเทศฝร่ังเศส 

(4) พิพิธภัณฑหอพระแกว : สถานที่ซ่ึงเคยเปนที่ประดิษฐานพระแกวมรกตกอนที่จะอัญเชิญไป
ประดิษฐานที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ปจจุบันทางการลาวจัดใหเปนพิพิธภัณฑที่เก็บรวบ
ราวของโบราณลํ้าคาของลาว 

 12.00-13.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตรคารแมโขง  
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วันศุกรที่  21 มกราคม 2554  การศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 13.00 – 16.00 น. (7) กราบนมัสการ วัดเจาแมศรีเมือง ซ่ึงถือเปนวัดหลักบานหลักเมือง มีความศักด์ิสิทธิ์ ซ่ึงมี

ช่ือเสียงคนลาวรวมทั้งคนไทยชอบมาสักการะบนบานเพื่อใหประสบความสําเร็จ สมหวังในส่ิงที่
ปรารถนา 

(8)  บริษัททัวรนําไปยังแหลง Shoping  ที่มีช่ือเสียง ตลาดจีน 
 16.00 น. นําทานเขาสูที่พัก ( ณ โรงแรมดอนจันทนพาเลซ ) 
 18.00 น. รวมรับประทานอาหารคํ่า ณ รานอาหารครัวลาว  

พรอมรับชมการแสดงพื้นเมืองที่ต่ืนตาต่ืนใจ เชน รําอวยพร ตนแซ รําบรรดาเผา  
รําดวงจําปา ( พรอมรวมสนุกสนานฟอนรําวงลาว ) 

 20.30 น. พักผอนตามอัธยาศัย....... ราตรีสวัสด์ิ  ณ โรงแรมดอนจันทนพาเลซ 
วันเสารที่  22 มกราคม 2554  การศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ชวงเชา) / 
เดินทางกลับถึงประเทศไทย  สงที่สนามบินจังหวัดอุดรธานี 
 08.00 น. บริการอาหารเชา  ณ โรงแรมดอนจันทนพาเลซ 
 09.00 น. ชมสถานที่สําคัญ ในวันที่สอง  

(9) พิพิธภัณฑทานไกรสอน พรหมวิหาน : อดีตประธานประเทศผูปลดแอกใหลาว มีการบรรยาย
ประวัติของทาน และความเปนมาของประเทศลาวสมัยตางๆ  
(10) เพลิดเพลินกับการ Shoping ที่ตลาดเชา ซ่ึงเปนแหลง Shoping ที่ใหญที่สุดของเวียงจันทน  
มีสินคามมากมายใหเลือกซ้ือ เชน ผาไหม เคร่ืองเงิน เคร่ืองจักรสานราคาถูก นาฬิกาเกา เคร่ือง
แกวคริสตัล 

 11.00 น. 
 

อําลานครหลวงเวียงจันทน  กอนกลับแวะ (11) ดิวต้ีฟรีลาว  
เดินทางกลับมายังฝงจังหวัดหนองคาย  

 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานแดงแหนมเนือง 
 13.00  - 14.00 น. เดินทางไปยังสนามบินจังหวัดอุดรธานี 

อุดรธานี - สุวรรณภูมิ สุวรรณภูมิ - หาดใหญ 
TG 11 (15.35 – 16.35 ) TG 237 (18.05 – 19.35) 

 

********************** 
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นอกจากนี้  มีกิจกรรมความรวมมือระดับคณะ/หนวยงาน ที่แยกเปนกลุมยอยพิเศษ  ซ่ึงเปนความรวมมือที่คณะ/
หนวยงานของสองมหาวิทยาลัยไดเห็นชอบรวมกัน ไดแก  กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูกลุมการแปลงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู 
ยุทธศาสตร กลยุทธ และแผน เพื่อสนับการขับเคล่ือนยุทธศาสตร  ซ่ึงไดจัดเมือวันที่ 19 มกราคม 2554 กิจกรรมแลกเปล่ียน
และเรียนรูกลุมความรวมมือระหวางคณะทันตแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกนและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  กําหนด
จัดเม่ือวันที่ 19 -20  มกราคม 2554  และกิจกรรมแลกเปล่ียนและเรียนรูกลุมการบริการวิชาการแกชุมชน กําหนดจัดเม่ือวันที่ 
20 มกราคม 2554  ตามลําดับ ดังรายละเอียด 
กลุมการแปลงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูยุทธศาสตร/ 
กลยุทธ/แผน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
วันพุธที่ 19 มกราคม 2554 เวลา 09.00 – 14.00 น. 

ณ หองนําเสนอขอมูลสารสนเทศ  ชั้น 4 
อาคารสิริคุณากร สํานักงานอธิการบดี 
เวลา กิจกรรม 

09.00 -09.20 น. รศ .รังสรรค  เนียมสนิท 
รองอธิการบดีฝายแผนและ
สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน กลาว
ตอนรับและ 
เลาเร่ืองประสบการณการแปลง
แผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

09.20 – 09.40 น. ผศ.บรรเจิด  พฤฒิกิตต ิ
ผูชวยรองอธิการบดีฝายวางแผน
และพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เลา
เร่ืองประสบการณการแปลงแผน
ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

09.40 -12.00 น. แลกเปล่ียนเรียนรูรวมระหวาง
บุคลากรสองมหาวิทยาลัย 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. สรุปผลการแลกเปล่ียนเรียนรูและ

วางแผนความรวมมือระหวางสอง
มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 

 

รายละเอียดกิจกรรมความรวมมือระดับคณะ/หนวยงานที่เกิดขึ้น 

ระหวางกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู ฯ ประเพณี มข.-ม.อ. คร้ังที่ 2 

 
 
 

เวลา กิจกรรม 
วันพุธท่ี 19 มกราคม 2554  
15.00 – 17.00 น. ลงนามความรวมมือวาดวยการแลกเปล่ียนเรียนรู 

ระหวางคณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กับ 
คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วันพฤหัสบดีท่ี 20 มกราคม 2554 
09.00 – 12.00  น. การแลกเปล่ียนเรียนรูในระดับคณะและภาควิชา 
12.00 – 13.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00  น. ศึกษาดูงานสวนงานดานบัณฑิตวิทยาลัย   

งานดานบริการวิชาการระดับคณะ และ 
การบริหารงานสํานักงาน  ภาควิชา 

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2554 เวลา 09.00 – 16.30 น. 
ณ ศูนยบริการวิชาการ ชั้น 5 อาคารศูนยวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

เวลา กิจกรรม 
09.00 -12.00 น. การแลกเปล่ียนเรียนรูดานการบริการวิชาการแกชุมชนระหวาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและมหาวิทยาลัยขอนแกน 
12.00 – 13.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน 

กลุมความรวมมือแลกเปลี่ยนเรียนรูคณะทันตแพทยศาสตร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกับคณะทันตแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

กลุมการบริการวิชาการแกชุมชน 
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ภาพกิจกรรมของผูบริหารและบุคลากร 

มหาวิทยาลัยขอนแกนและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรวมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู 
ตามขอตกลงความรวมมือวาดวยการแลกเปล่ียนเรียนรูประเพณี มข.-ม.อ คร้ังที่ 2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
 

                                                                                                                        หนา  13  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
 

                                                                                                                        หนา  14  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
 

                                                                                                                        หนา  15  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
 

                                                                                                                        หนา  16  
 

 
สวนท่ี  3 

ประเด็นความรูในการแลกเปลี่ยนประสบการณ 
 

 ในการแลกเปล่ียนเรียนรูประเพณี มข.-ม.อ. คร้ังที่ 2  นี้  ทั้งสองมหาวิทยาลัยไดกําหนดประเด็นการเรียนรู  4 ประเด็น 
และมีการนําเสนอดวยการเลาเร่ืองผลการดําเนินงานของแตละมหาวิทยาลัย จนกระทั่งเขาสูกระบวนการเขากลุมแลกเปล่ียน
เรียนรู มีการแบงกลุมตามประเด็นการแลกเปล่ียนเรียนรู  คือ  กลุมที่ 1  แนวทางการพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย
แหงชาติ  กลุมที่ 2  ประสบการณ PMQA  ป 2553 และการเตรียมการ PMQA ป 2554  กลุมที่ 3  เสนทางสูความเปน
นานาชาติ  กลุมที่ 4  การบริหารจัดการวิทยาเขต  และกลุมที่ 5  การพัฒนานักศึกษา  ผลการแลกเปล่ียนเรียนรูไดนําเสนอ ดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 
 

 
KKU 

กลุมที่ 1 

แนวทางการพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ PSU 

ประกอบดวยสมาชิก ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 
 รองศาสตราจารย อนันต  พลธาน ี

คณบดีคณะเกษตรศาสตร 
 นางทองคํา  วงษพระจันทร 

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  คณะเภสัชศาสตร 
 นายสถิตย  แกวบุดตา 

เลขานุการคณะเทคโนโลยี 
 รศ. สุณีรัตน  เอ่ียมละมัย 

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
 รศ. ชูชาติ  กมลเลิศ 

รองคณบดีฝายบริหาร  คณะสัตวแพทยศาสตร 
 อาจารยนฤพนธ  คําพา 

รองคณบดีฝายโรงพยาบาลสัตว  คณะสัตวแพทยศาสตร 
 ผศ.จรินทร  ปภังกรกิจ 

รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ คณะทันตแพทยศาสตร 
 อาจารย ดร. นวภัค เอ้ืออนันต  คณะวิศวกรรมศาสตร 
 นางสุดใจ  ธนไพศาล ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 
 ศ.นพ. สุทธิพันธ  จิตพพิมล  

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 นายสมหวัง ทองนํา เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  

สํานักบริหารการวิจัย 
 นายสิริชัย  กิตติกําจร  นักวิเคราะหนโยบายและแผน   

สํานักบริหารการวิจัย 

 

 รศ.ดร.ชูศักด์ิ  ลิ่มสกุล 
รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

 รศ.ดร.สุรพล อารียกุล   
ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 รศ.ดร. จรัญ  บุญกาญจน 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

 ผศ.ดร.บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 ผศ.ดร.ทัศนีย  นะแส   
รองคณบดีฝายวิจัยบัณฑิตศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร 

 ดร.พิสมัย  วัฒนสิทธ   
ผูชวยคณบดีฝายวิจัย 
คณะพยาบาลศาสตร 

 รศ.ทพ. วิลาศ  สัตยสัณหสกุล 
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 

 ผศ.ดร.ไพศาล  วัฒิจํานง 
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 รศ.จุรีรัตน  บัวแกว   
รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  
คณะศิลปะศาสตร 

 ดร.ศักด์ิ ชัย  คีรีพัฒน   
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร 
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มหาวิทยาลัยขอนแกน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 นางกฤติกา แดงรัตน  เจาหนาที่บริหารงานวิจัย  

สํานักบริหารการวิจัย 
 ผศ.อนัตต  เจาสกุล  ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
 รศ.ดร.เกษราวัลณ  นิลวรางกูร คณะพยาบาลศาสตร 
 รศ.ดร.สมปอง  ธรรมศิริรักษ  คณะวิทยาศาสตร 
 ผศ.ดร.ชลธี  ชีวะเศรษฐธรรม  รองคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย 

 รศ.ดร.ชาญวิทย  ลีลายุวัฒน  รองคณบดีฝายวิจัย 
บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ  คณะเทคนิคการแพทย 

 รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วังศธนวสุ  
รองคณบดีฝายวิชาการและ 
รักษาการคณบดีฝายบริหาร   
วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน 

 ผศ.ดร.สาธร  พรตระกูลพิพัฒน   
รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ 
คณะสัตวแพทยศาสตร 

 รศ.ดร.พรเทพ  ถนนแกว  
 รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
คณะเทคโนโลยี   

 นายภูมิภักด์ิ  พิทักษเข่ือนขันธ 
 ผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย 

 นางกิตติพร  ไชโยกุล   
หัวหนางานวิจัย  บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ 
คณะทันตแพทยศาสตร 

 

 รศ.ดร.สนั่น  ศุภธีรสกุล   
คณบดีคณะการแพทยแผนไทย 

 ผศ.สมสมร  ชิตตระการ   
รองคณบดีฝายวิทยาศาสตรสุขภาพ  
คณะวิทยาศาสตร 

 ผศ.ดร.สุเมธ  ไชยประพัทธ   
รองผูอํานวยฝายยุทธศาสตร  สํานักวิจัยและพัฒนา 

 ผศ.ดร.ชลธี  ชีวะเศรษฐธรรม   
 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 อาจารยพรปวีณ  ศรีงาม   

รองคณบดีฝายวิชาการ  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 ดร.ศริยา  บิลแสละ  
 รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะวิทยาการสิ่อสาร 

 ดร.นิทัศน  เพราะแกว   
คณบดีคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรม 

 รศ.ดร.เจริญ  นาคะสรรค   
คณบดีคณะวิทยศาสตรและเทคโนโลยี 
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การแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุม 
 

การแลกเปล่ียนเรียนรูของกลุมที่หนึ่ง ซ่ึงมีผูบริหารของมหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ได
นําเสนอ แนวทางการพัฒนาไปสูมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติของตนเอง โดยในสวนของมหาวิทยาลัยขอนแกน รศ.ดร.กิตติชัย  
ไตรรัตนศิริชัย รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี เปนผูนําเสนอ พรอมกับสวนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรซ่ึง
มี รศ.ดร.ชูศักด์ิ  ล่ิมสกุล รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เปนผูนําเสนอ 

 
แนวทางการพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาต ิมหาวิทยาลัยขอนแกน 

การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกนใชรูปแบบของเร่ือง ภูมิปญญาอิสานสู
สากล หรือ I-saan Wisdom to   Globalization  ดังนั้นในการกําหนดกรอบของการวิจัยของมหาวิทยาลัย จึงเนนปญหาหลัก
ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และเช่ือมโยงไปถึงปญหาของประเทศที่จะเผชิญในอนาคต ซ่ึงมหาวิทยาลัยพยายามที่จะ
เขาไปมีบทบาทในสวนนี้ 

การแบงกลุมงานวิจัย (Cluster) ที่มหาวิทยาลัยนําเสนอไปทางรัฐบาล ประกอบไปดวย เร่ืองหลักๆ ที ่
มหาวิทยาลัย มีความเช่ียวชาญ ซ่ึงเกิดจากการรวมศูนยวิจัยเฉพาะทางหรือกลุมวิจัยเฉพาะทาง ขึ้นมาเปนกลุมงานวิจัย 
(cluster) ซ่ึงประกอบดวย 6 กลุมงานวิจัย คือ  

1. Cluster วิจัยปญหาสุขภาพจําเพาะในอนุภูมิภาค ลุมแมน้ําโขง เกิดจากการรวบรวม 3-4 ศูนยวิจัย
เฉพาะทาง ที่เก่ียวกับทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ไมวาจะเปนเร่ืองพยาทใบไมตับ  มะเร็งทอน้ําดี โลหิตจาง หนวยตรวจ
วิเคราะหตางๆ    

2. Cluster สินคาอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการรวบรวมผลงานจาก
ศูนยวิจัยตางๆ เชนเดียวกันประมาณ 4-5 ศูนยวิจัย เขามาเปนรวมกลุมcluster  อยางเชน ศูนยปรับปรุงพันธพืช ศูนยหมัก และ
อีกหลายๆศูนยที่เก่ียวของทางดานวิศวะกรรมศาสตร ดานโลจิตสติก  เคร่ืองจักกลเกษตร  โดยศูนยมุงเนนในเร่ืองการพัฒนา
ผลิตภัณฑออกมา และนําไปสูเชิงพานิช โดยใชวัตถุดิบที่อยูในภาครวมเปนหลัก ตลอดจนการรวบรวมภูมิปญญาทองถ่ิน เขา
มาผสมผสานกัน  

3. Cluster การบริหารจัดการน้ําแบบครบวงจร เชน น้ําทวม น้ําแลง น้ําเนา น้ําเสีย น้ําใตดิน น้ําในฟา  
4. Cluster  ทางดานสายสังคม ที่มหาวิทยาลัยขอนแกนเสริมเขาไป เปนcluster ที่ใชพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมองถึงการแกปญหาดานการศึกษาของประเทศ เพราะทางมหาวิทยาลัยมีศูนยวิจัยที่เช่ียวชาญใน
เร่ืองคณิตศาสตรศึกษา วิทยาศาสตรศึกษา  มีความเช่ียวชาญมาก และประสบการณสูง   

5. Cluster  วิจัยน้ํามันเช้ือเพลิงชีวะภาพ เปนเร่ืองของพลังงานทดแทน โดยเนนเร่ือง ไบโอดีเซล ไบโอเอทา
นอล ไบโอแก็สซ ตลอดจนไฮโดรเจน ฯลฯ เปนผลงานวิจัยที่มหาวิทยาลัย มีความเช่ียวชาญ ต้ังแตในเ ร่ืองของพืช 
ขบวนการผลิต การนําไปใชประโยชน  

6. Cluster  วัสดุหนาที่พิเศษขั้นสูง Advance External Material เปนการทํางานวิจัยเชิงลึกเพื่อพัฒนา
วัสดุทางดานชีวภาพ ทางการแพทย และทางดานวิศวกรรม ทุกชนิดขึ้นมา  



       
 

                                                                                                                        หนา  19  
 

โดยคาดหวังวาเม่ือส้ินสุดแลวจะมีประมาณ 4 ใน 6  cluster ที่มีผลงานวิจัยที่โดดเดน ที่จะกาวไปสูระดับนานาชาติ
ได  

การบริหารจัดการกลุมงานวิจัย วามีกระบวนการการทํางาน การไดมาของ 6 cluster มีการกําหนดงานวิจัย 6 
ประเด็นขึ้นมา โดยจะมีคณะกรรมการประสานงาน อยูในกรอบ เรียกวา Cluster Steering Committee จะมีรองอธิการบดีฝาย
วิจัย เปนประธาน, ประธาน cluster และเลขาของ cluster เขาเปนคณะทํางาน มีการหารือ ประสานงาน การจัดสรร
งบประมาณของแตละ cluster  ตลอดจนถึงเร่ือง การบริหารจัดการในบางเร่ือง เพื่อใหงานดานการวิจัย เกิดความคลองตัว 
โดยคณะกรรมการกลุมนี้จะเขาชวยประสานงาน และประสานกลุม cluster กับทางมหาวิทยาลัยในเร่ือง ระเบียบ ขอบังคับ
ตางๆ ทําอยางไรถึงจะเกิดความคลองตัวขึ้นมา ในคณะเดียวกัน เราจะมี steering ในระดับมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีทานอธิการบดี
เปนประธาน เปน Research University Steering Committee ในคณะกรรมการชุดนี้จะมี ผูแทนของคณะตางๆ ผูทรงคุณวุฒิ
จากภายนอก เขามารวมเปนคณะทํางาน อีกเร่ืองจะเปน International Enquiry Board เปนขอกําหนดจากทาง สกอ. ตอนนี้
การแตงต้ังเรียบรอย และอยูในขั้นตอนของการประสานงาน  
 กลไกการสนับสนุนการวิจัย มีการสนับสนุนงานวิจัยใหพัฒนาได  มหาวิทยาลัยไดกําหนดกลยุทธ ดังนี้ 

กลยุทธที่ 1: การพัฒนาหองปฏิบัติการทดลองกลาง  เปนกรอบกลยุทธตางๆ ที่ทําเสนอสภา และสกอ.   .ทาง  
มหาลัยวิทยาลัยขอนแกนมีลักษณะแบบ   Visual Central Lab  เพราะมหาวิทยาลัยไมมีอาคาร แตทางมหาวิทยาลัยจะซ้ือ

เคร่ืองมือมา แลวฝากไวตามคณะตางๆ ที่ใชงานเปนหลัก แตคณะตองเปดโอกาสให ผูอื่นเขาไปใชไดดวย และขณะเดียวกัน 
ทางมหาวิทยาลัยจะจางนักวิทยาศาสตารเขาไปทํางาน ดูแลในสวนตรงนี้ โดยที่อาจารยไมตองมีสวนรับผิดชอบ การบริหาร
จัดการการใชเคร่ือง 

 กลยุทธที่ 2 : พัฒนาคน ระบบที่มหาวิทยาลัยเขาไปเสริม คือการพัฒนานักวิจัยรุนใหม รุนกลาง อาวุโส ระบบพี่
เล้ียงนักวิจัย Personal Program ทั้งหลาย เขาไป Support ตลอดจนในเร่ืองของการ จัดทํา Publication Clinic เพื่อสนับสนุน
อาจารยที่ใชภาษาตางประเทศยังไมถนัด 

กลยุทธที่ 3 : การสรางเครือขายงานวิจัย  โดยจะรวมมือกับทางภาคสังคมที่อยูโดยรอบ มหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ภาคสังคมสวนอื่นที่อ ยู ในภูมิภาค และภาคเอกชนที่ มีความรวมมือคอยขางหนาแนน ภาครัฐ ความรวมมือกับ
สถาบันการศึกษ า  โดยเฉพาะอย าง ย่ิ ง กับทางสถาบันการศึกษ าที่ อ ยู ในเค รือขาย  ของอิสานตอนบน โดยมี
มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนแมขาย  ในการที่ทางมหาวิทยาลัยดูแลตรงนี้ก็เพราะวา สวนหนึ่งในบุคคลกรในเครือขายตอนบน 
เขามาเรียนตอในระดับปริญญาโท และเอก  โดยเขาเหลานั้นจะเปนมือเปนไมในการทํางานวิจัย ซ่ึงในแตละ cluster  มุงเนน
โครงการทุนการวิจัยแตละโครงการมีทุนการศึกษาประกอบ  ไมวาจะเปนปริญญาโท และปริญญาเอก  

การพัฒนาเพื่อนําไปใชในงานวิจัย โดยมหาวิทยาลัยขอนแกนไดใหความสําคัญกับการนําผลวิจัยไปใชประโยชน 
โดยเฉพาะการใชผลวิจัยในการแกปญหาเชิงพื้นที่ และการนําไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑเชิงพาณิชย ซ่ึงสอดรับกับทิศทาง สกอ. 
กําหนดไววา มีการนํางานวิจัยไปใชประโยชนอยางตอเนื่อง วาจะเกิดประโยชนอะไรขึ้นมาบาง ถามองจากทั้ง 6 cluster จะ
เห็นวาบางกลุม cluster เปาหมายหลักจะอยูใน Publication บางกลุม cluster จะอยูในเร่ืองของการพัฒนา และสราง
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มูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ บางกลุมไปทําใหกับสังคมหรือการแกปญหาในพื้นที่ ซ่ึงเปนส่ิงที่ทางมหาวิทยาลัยพยายาม
เช่ือมโยงจากกลุมเครือขายตางๆ     

งบประมาณ  เปนตัวผลผลิต (output) ที่มหาวิทยาลัยคาดหวังวาโครงการปแรกจะไดบทความวิจัยที่ตีพิมพประมาณ 
300 บทความ และเพิ่มขึ้นในป 2013 เปน 500 กวาบทความ อันนี้เปนรายการเพิ่มเติมจากฐานที่มหาวิทยาลัยขอนแกนมีอยู
แลว จาก 400 – 500 กวาบทความ เราคาดวาในป 2013  นาจะมีประมาณ 1,000 บทความได ถาเปนไปตามแผน 

ในเร่ืองของงบประมาณ มหาวิทยาลัยจะแบงเปน 2 สวน มหาวิทยาลัยมีทานอธิการบดีสนับสนุนสามส่ีรายการแรก 
โดยมหาวิทยาลัยลงใหหมดเลย ไมวาจะมีเร่ืองบริหารจัดการ ซ่ึงเดิมทีนาจะไดจาก สกอ. แตตอนหลังไมได เร่ืองการจัดหา
ครุภัณฑในปแรกให 150 ลานบาท และปที่สองใหอีก 150 ลานบาท ในเร่ืองทุนการศึกษา เราใหเพิ่มเติมนอกเหนือจากทาง
งบประมาณที่มีอยูแลวจากโครงการวิจัย โดยทานอธิการบดีใหมาแลว 30 ลานบาท ซ่ึงจริงๆ แลวในป 2554 ตองขอเพิ่มเติม
ขึ้นมาอีก เพราะวางบประมาณทุนการศึกษาโดยมหาวิทยาลัย คิดเฉล่ียปละประมาณ 60 – 80 ลานบาท และรายการทุนวิจัยที่
ไมไดอยูใน cluster ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยตองประสานงานความสามัคคีในมหาวิทยาลัย เพราะใน 6 clusters เปนเหมือน 
Minority เพราะมหาวิทยาลัยมีอาจารยอยูทั้งหมดประมาณ 2,000 คน และที่อยูใน cluster รวมเบ็ดเสร็จนาจะอยูประมาณ 
300 – 400 คน อาจารยที่อยูนอกกลุมก็มีความเช่ียวชาญ แตสามารถรวมกันเปนกลุมใหญได  เราก็เลยต้ังเปนกลุมอื่นๆ เปน 
cluster เอนกประสงค จะมีการเชิญชวน แตตองมีขอกําหนด (commitment) เหมือนกับในกลุม cluster ทุกประการ 

สวนในของ cluster ได รับงบประมาณในภาพรวม 127.33 ลานบาท ดวยเหตุที่วาเปนงานเฉพาะกิจ ดังนั้น
มหาวิทยาลัยไดกําหนดหลักการในการทําขอเสนอโครงการ โดยการกําหนดให 2 clusters ใหญ คือ สุขภาพ และอาหาร ได
งบประมาณ 50 ลานบาท ในแตละ cluster สกอ. จัดสรรลงมา เราปนสวนไปตามสัดสวนแลวไดแค 36.4 ลานบาท 
เพราะฉะนั้นมันไมลงตัว มหาวิทยาลัยจึง Top Up เขาไปใหอีกใน 2 clusters แรก 13.6 ลานบาท ใหมันครบ 50 ลานบาท 
ตามที่ตกลงกันไวในเบื้องตน ซ่ึงตอนแรกมหาวิทยาลัยเสนอ สกอ. ไป 500 ลานบาทตอป แตพอไดรับการตัดทอนงบลดลง สวน 
cluster ของน้ํากับเช้ือเพลิง ก็จะไดประมาณ 20 ลานบาท รวมทั้งของงบมหาวิทยาลัยดวย  cluster การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได
งบนอย เพราะไดงบจากภายนอก เพราะทางรัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 300 – 400 ลานบาท และสวน cluster สุดทาย cluster 
วัสดุพิเศษ 27.5 ลานบาท 

อันนี้ก็จะเปนภาพรวมของปเดียว และปที่สองจะมีแนวทางและลักษณะการจัดการที่คลายๆ กัน  แตปที่สามจะ
สนับสนุน นอยลงแลว จะเนนเปนเร่ืองทุนการศึกษา และทุนวิจัยเปนหลัก  

  
แนวทางการพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตอนที่พัฒนาขอเสนอโครงการ   ไดใชปนิธานของสมเด็จพระบิดามาเปนสโลแกนของ
มหาวิทยาลัย คือ ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนที่หนึ่ง  
 ในการนําเสนอโครงการไดแบงหัวขอเปนสองสวน คือ สวนหนึ่งเปนสวนที่มหาวิทยาดําเนินการพัฒนาภายใต
ขอเสนอโครงการที่นําไปเสนอ สกอ. กับอีกสวนก็เปนการดําเนินการเพื่อเสริมเขาไป เพื่อที่จะทําใหได KPI ที่ไดกําหนดไวกับ 
สกอ. เพราะวาสวนที่เราจะทําเปนสวนที่เราย่ืนขอเสนอไปแคสวนหนึ่ง  
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 การแบงกลุมงานวิจัย (clusters) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร แบงงานวิจัยออกเปน 7 clusters ซ่ึงเดิมเรามี 6 
clusters และมีการคุยกับทาง สกอ. ทําใหเกิดมาเพิ่มอีกหนึ่ง เปน 7 clusters ไดแก 

1. ยางพารา  
2. การแพทยสาธารณสุข ที่ตอบสนองความตองการในภาคใต 
3. การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑอาหารแบบครบวงจร และความย่ังยืนของอุตสาหกรรมอาหารในภาคใต 
4. การจัดการทรัพยากรแหงชาติของไทย 
5. การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพัสดุ  
6. ชายแดนใต  
7. พัฒนาเทคโนโลยีน้ํามันปาลม ปาลมน้ํามัน (เปน cluster ที่เพิ่มเขามาใหม) 
ในทั้งหมด 7 cluster  ที่มี cluster ดานสังคมศาสตร เพียง cluster เดียว คือ ชายแดนใต  
การบริหารกลุมงานวิจัย มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ คือ แตละ cluster มีคณะกรรมบริหาร cluster เหมือนกับทาง

มหาวิทยาขอนแกน และแตละ cluster มีแผนที่นําทางในการทํางานวิจัย ซ่ึงมหาวิทยาลัยมองวาใน 5 ป จะไดอะไรจาก
โครงการเหลานี้ โดยใหในแตละ cluster ลงความคิดเห็นแลวเขียนแผนที่นําทางที่นําไปสูหัวขอวิจัยดวย เพราะฉะนั้นในระหวาง
ดําเนินการมีหลายโครงการเสนอเขาแลวหลุดออกไป เพราะไมสอดคลองกับแผนที่นําทาง ทางมหาวิทยาลัยจะตองหาเงินไป
สนับสนุนโครงการวิจัยเหลานี้ เหมือนกันกับทางมหาวิทยาลัยขอนแกนทํา 

ในเร่ืองการบริหารจัดการก็จะเปนแบบเดียวกัน มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการ cluster ประธานcluster   7  ทาน และมี
กรรมการบริหารในภาพรวม โดยมีประธาน   cluster เปนผูบริหาร และในขณะเดียวกันเรามีระดับมหาวิทยาลัยมีกรรมการที่

ปรึกษา  
โครงการที่เสนอไปที่ สกอ. จะมีเร่ืองการ ปรับปรุงหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาเอก เพิ่มขึ้นมี 12  หลักสูตร  เปน

นโยบายของมหาลัยที่สภาวิชาการเห็นชอบ หลักสูตรปกติมีที่อยู เปนหลักสูตรที่ไมตองเรียน Course Work สําหรับปริญญาโท 
ปริญญาเอก  ใหรับนักศึกษาตางชาติไดเลย  ดังนั้นเปาหมายของมหาวิทยาลัยคือเพิ่มนักศึกษาปริญญาเอก ชาวตางชาติ 

การพัฒนานักวิจัยปริญญาเอก มีการพัฒนาไปเรียบรอยแลว โดยรับปละ 10 คน 
การดําเนินการใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศไทยไปสูการศึกษา เปาหมายของมหาวิทยาลัย คือ ตองการเพิ่ม

จํานวนนักศึกษาตางชาติระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพยายามทํา Road Show ไปตามประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศ
ที่อยูในอาเซียน เชน อินโดนีเซีย, จีน ที่ไดดําเนินการไป และเร่ืองทุนแลกเปล่ียนนักวิจัยระหวางประเทศ ทุนแลกเปล่ียน
นักศึกษา และทุนการสนับสนุนทางวิชาการ 

การเก็บขอมูล และการบริหารจัดการฐานขอมูล ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาเก็บฐานขอมูลดานงานวิจัย แตยัง
ไมสมบรูณแบบ จึงตองเรงทําเร่ืองนี้เปนสวนสําคัญ 

ระบบจัดการระบบดานทรัพยสินทางปญญา เพื่อจะเอาไปใชประโยชนเชิงพาณิชย ซ่ึงมองในเร่ืองของการสนับสนุน
งานวิจัย ที่จะไปตอยอดเชิงพาณิชยได โดยจะขับเคล่ือนไปใชศูนยบมเพาะวิสาหกิจ โดยมหาวิทยาลัยมีหนวยงานที่ดูแล
ทรัพยสินทางปญญา และหนวยงานที่ถายทอดทางเทคโนโลยี เชน ไปติดตอกับเอกชนเพื่อรับชวงตอ หรือไมก็บมเพาะ
นักศึกษา อาจารยเราเองใหเปนประกอบการ 
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การดําเนินการรับใชสังคม คือเอางานวิจัยไปใชประโยชนเชิง มีหนวยงานวิจัยสาธารณะชุมชน ทําหนาที่เช่ือมโยง
ชุมชนกับภาคอุตสาหกรรม ในเร่ืองเอางานวิจัยไปถายทอดหรือจะรับผลวิจัยจากหนวยงานนั้นๆ มาใหใหอาจารยของ
มหาวิทยาลัย   ซ่ึงมหาวิทยาลัยขอนแกนมีการทํ าด านนี้อ ยูแลว  ทางมหาวิทยาลัยจึงส วน ตัวแทนมาดูงานที่
มหาวิทยาลัยขอนแกน 3 ทาน 

แนวทางการพัฒนางานดานอื่นๆ ที่อยูไมอยูในโครงการที่เสนอกับ สกอ  .อันแรกคือการทําแผนที่นําทางการวิจัย ใน
เร่ืองยุทธศาสตรความเปนเลิศของมหาวิทยาลัย โดย มหาวิทยาลัยมีเปาหมายดานยุทธศาสตรอยู 7-8 เร่ือง ซ่ึงเปนเร่ือง
เก่ียวกับพื้นที่ทางภาคใต และทาง มหาวิทยาลัยพยายามทํา Road Map ของงานวิจัยใหครบทุกยุทธศาสตร   มีเร่ืองที่ทําไป
แลวก็จะมี ดานพลังงาน  ดานอาหารและอาหารทะเล ดานอาหารฮาลาน  ที่เหลือมีการทําไปบางแตยังไมสมบรูณ  ทาง
มหาวิทยาลัยจะมีการทบทวนและทําใหสมบรูณย่ิงขึ้น เพื่อที่จะเปนทิศทางในการทําวิจัยขอมหาลัยในเร่ืองตางๆเหลานี้   และ
ในปตอไปก็จะจัดสรรการเงินเฉพาะขึ้นมา ถาหากมีใครทําวิจัย ที่ตรงกับ Road Map เพื่อจะใหมีเปาหมายมากย่ิงขึ้น  
สวนที่ต้ังไวแลวกอนจะเกิดมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ซ่ึงสถาบันเหลานี้จะทําหนาที่วิจัย และผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 
ในชวงสองสามปที่ผานมา มีสถาบันฮาลาล สถาบันพลังงาน พึ่งเสร็จไป แตยังไมเขาที่ประชุม แต Proposal เสร็จแลว  สถาบัน
ทรัพยากรทะเลและชายฝง อันนี้จากสถาบันวิจัยเดิม โดยเนนวิจัยใหมากขึ้น และผลิตบัณฑิตดานระดับบัณฑิตศึกษา  และอีก
สองสถาบันวิจัยที่จะทําเพิ่ม คือ สถาบันวิจัยยางพารา และสถาบันวิจัยปาลมน้ํามัน 
 อีกเร่ืองเสริมเขาไป จากทุนวิจัยที่ไดใหใหกับอาจารยในมหาวิทยาลัย ซ่ึงในสวนนั้นมีทุนอยูพอสมควร แตพอมีการ
ขับเคล่ือนไปสูมหาลัยวิจัยแหงชาติ มีการเพิ่มทุนวิจัย ใหเรามีเปาหมายชัดเจนขึ้น เชน ถาอาจารยของเราไมไดเขารวมอยูใน
โครงการสถาบันวิจัยแหงชาติ แตมีโครงการวิจัยที่จะ commit  มีการตีพิมพกับวารสาร   มีการใหทุนเพิ่มขึ้นมากขึ้น แตอาจารย
ตอง commit ที่จะตีพิมพในวารสารนานาชาติ 
 ทุนวิจัยในเชิงพื้นที่  ทุนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ซ่ึงเรามองเห็นภาพวาทุนนั้นนาจะมีประโยชนในการขับเคล่ือน 
นักศึกษาปริญญาตรีเขามาทํางานวิจัย ที่เปนประโยชนตอชุมชนและภาคอุตสาหกรรม แตใหทุนไมเยอะ 
 ทุนทําวิจัยกับตางประเทศ ซ่ึงสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยที่ตางประเทศ 3 – 4 เดือน 
 ทุนศาสตราจารย ใหกับนักวิจัยที่มีผลงานจริงๆ สูงๆ ตอนนี้ต้ังเกณฑเฉล่ีย 3 ป ไมนอยกวา 10 บทความตอป โดย
ทางเราจะทําการคัดเลือก แลวคุยกับนักวิจัย โดยใหนักวิจัย Maintain การตีพิมพเทาเดิม หรือสูงกวาเดิม โดยใหเงินจํานวน
หนึ่งในการสนับสนุน 
 ทุนเครือขายวิจัยระยะที่สอง คือ มีทีมวิจัย สถาบันวิจัย สถาบันวิจัยความเปนเลิศ ก็จะมีโครงการระยะที่สอง พอจบ 
5 ปแลว ก็จะสนับสนุนนักวิจัยและทําการ maintain เพื่อขับเคล่ือนสูมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย 
 ทุนอาจารยพี่เล้ียง เปนโครงการที่ยังไมตกผลึก โดยคิดวา จะทํายังไงใหอาจารยใหมที่เขามาจะมีพี่เล้ียงที่ดูแลใหเปน
นักวิจัยที่เขมแข็ง ที่จะตีพิมพในวารสารนานาชาติได 
 บัณฑิตศึกษา  เปาหมายคือ เพิ่มนักศึกษาปริญญาเอก และนักศึกษาตางชาติ มหาวิทยาลัยวิเคราะหไดวา นักศึกษา
ไทยคงเพิ่มไดยาก เพราะวาแตละมหาวิทยาลัยก็พยายามเพิ่มนักศึกษา ทางมหาวิทยาลัยก็เลยมุงไปเพิ่มนักศึกษาตางชาติ 



       
 

                                                                                                                        หนา  23  
 

 เม่ือมองไปที่นักศึกษาตางชาติ ซ่ึงที่ผานมาการรับนักศึกษาตางชาติของทางมหาวิทยาลัย ยังไมคอยมีประสิทธิภาพ
เทาไหร ตองมีการปรับระบบการดูแลนักศึกษาตางชาติใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น มีทุนใหนักศึกษาไปทําวิจัยตางประเทศ 
เลียนแบบคลายกับ กพค. เปนทุนเฉพาะไปตางประเทศอยางเดียว เชน ทุนซีแม็ก เปนทุนคลายๆ กับ สกว. เปนทุนอุดหนุนการ
ทําวิทยานิพนธ  แตเราเนนบริการชวยเหลือชุมชน ทําใหเราพบวาทาง มอ. มีจุดออนตรงนี้ จึงทําใหโครงการทางสังคมศาสตร 
control ตรงนี้ เพราะโครงการทางสังคมศาสตรยังมีนอย 
 การจัดสรรทุนบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติม ในกรณีที่โครงการไมไดอยูในโครงการวิจัยแหงชาติ เนื่องจากวาตอนที่ เ ร่ิม
ดําเนินการ ตอนที่ประกาศคร้ังแรกในป 2552 อาจารยก็พากันต่ืนตัวกันมาก บางทีก็มีการรับนักศึกษาเขามาแลว และบางที่
โครงการที่รับมาก็หลุดจากโครงการวิจัยแหงชาติ จึงเกิดปญหาวาจะทํายังไงกับโครงการที่มีการรับนักศึกษาเขามาแลว ทาง 
มอ. เลยมีการจัดสรรทุนตรงนี้ใหไป 
 การบูรณาการ การเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย ซ่ึงมหาวิทยาลัยตอนนี้มีทุนใหกับการแตงตํารา ที่
มีเนื้อหามาจากงานวิจัย โดยมีการประกาศปนี้เปนปนี้ ปกติทางมหาวิทยาลัยก็ใหทุนแตงตํารา  แตมีปนี้ทางมหาวิทยาลัยได
เพิ่มชนิดขึ้นมา และใหจํานวนเงินสูงขึ้นกวาการแตงตําราทั่วๆ ไป 
 การนําผลงานวิจัยไปถายทอดเทคโนโลยี และบริการวิชาการ มีการไดคุยกับกองแผนงาน วางบประมาณแผนดินเรา
สามารถจัดสวนใหกับตรงนี้ไดไหม วาแตละปเราจะทํากิจกรรมที่ไดประโยชนและผลงานวิจัยชัดเจน สามารถเอาไปถายทอดได 
การพัฒนาอาจารย เพิ่มความเขมแข็งใหกับอาจารย เชน การอบรมหลักสูตร ขอเสนอโครงการใหกับอาจารยใหม เร่ืองของ 
publication ไดทําเพิ่มแรงจูงใจการตีพิมพวารสารที่มี Impact factor สูง โดยเพิ่มเงินรางวัลเพิ่มขึ้น 
 การที่จะทํายังไงใหนักวิชาการตางประเทศรูจักมหาวิทยาลัย มากขึ้น โดยที่เวลาอาจารยไดไปนําเสนอผลงานวิจัย 
ประชุมวิชาการทางตางประเทศ ทางมหาวิทยาลัยใหอาจารยชวยประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยจะมี 
template ใหกับอาจารย เชน กอนเขาเร่ืองวิชาการ ใหแนะนํา มอ. 
 การเขารวมประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยก็จะจัดทีมไปเขารวมทุกคร้ัง มีการไปจัดบูธประชาสัมพันธ งานวิจัยผาน
วารสารวิชาการตางประเทศ และประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยในหนังสือพิมพจีนโดยปที่แลวลงไป 6 คร้ัง 
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การแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุม โดยการถาม – ตอบ 
 

มข.ถาม : ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยของประเทศเพือ่นบาน  
ม.อ.ตอบ: ที่สิงคโปร ที่มีการจัดประชุม เปนเพียงการใชสถานที่ แตทาง มอ. ก็มีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยที่

สิงคโปรบาง แตที่จะใกลชิดก็จะมีกับทางมาเลเซีย ตอนนี้มี 3 – 4 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเซนตมาเลเซีย ที่อยู ปนัง มีความ
รวมมือกันคอนขางจะมากโดยเฉพาะทางดาน Bio Science ทาง มอ. จะมีการจัดประชุมวิชาการประจําป ซ่ึงทางมาเลเซีย เปน
มหาวิทยาลัยระดับตนๆ เปนมหาวิทยาลัยเดียวที่ทางรัฐบาลมาเลเซียใหการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจะใหเปน World Class 
University และปนี้ก็จะมาจัดวิชาการรวมกับทางวิทยาเขตปตตานี จะมีการคัดเลือกบทความ 50 บทความจากการประชุมนี้ 
ลงตีพิมพในวารสาร โดยมาเลเซียก็ผลักดันในตรงนี้ดวย เพราะเขาตองการันตีกับทางรัฐบาลเขา 
 ม.อ.ถาม : ที่ มข. นอกจาก 6 clusters ที่พูดถึงแลว ดานงานวิจัยดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่ตองทําให
เปนรูปธรรมและชัดเจน มีการดูแลโครงการอยางไร 
 มข.ตอบ : ถาอยูนอก cluster 6 cluster จะมี cluster ที่ 7 ซ่ึงเปน cluster อื่นๆ ที่ไมไดกําหนดกรอบวาตองเปน 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หรือเปนวิทยาศาสตรเทคโนโลยี หรือวิทยาศาสตรสุขภาพเขามา ในขณะปจจุบันเรามีสูนยวิจัย
เฉพาะทางเขามาทางดานสังคมศาสตร และอีกศูนยวิจัยหนึ่ง กําลังอยูในกระบวนการจัดต้ัง เรียกวา เปนศูนยวิจัยทํางานดาน
สุขภาวะของชุมชน จริงๆ แลววิทยาศาสตรสุขภาพบางศูนยทํางานสัมพันธวิจัยกับชุมชน จะมีโดยออม ซ่ึงทาง มข. มีการ
สนับสนุนทุนวิจัยปละ 60 – 70 ลานบาท โดยเฉล่ียก็รับงบประมาณ 2 – 3 ลานบาท แลวแตผลงานของปที่ผานมาเปนเกณฑ
จัดสรรงบประมาณ เพราะฉะนั้นชองที่ไดงบประมาณที่มีเยอะอยู แตประเด็นที่สําคัญ คือ นักวิจัยของเราไมคอยเขียนขอ
โครงการวิจัยมากนัก เพราะอาจจะติดภารกิจเร่ืองการเรียนการสอน 
 ม.อ.ถาม : 3 ศูนยที่มีอยูทั้งหมดคืออะไร 
 มข.ตอบ : 3 ศูนยที่มีอยูทั้งหมด ตอนนี้มี 25 ศูนยวิจัยเฉพาะทาง และมี 20 กลุมวิจัย โดย 25 ศูนยวิจัยเฉพาะทาง 
ไดรับงบประมาณจากภาครัฐ 60 ลานบาท และมหาวิทยาลัยสนับสนุนเพิ่มเติมเขาไปจากเงินรายได นอกจากนั้นก็จะเปนกลุม
เครือขายของ Excellent center ของประเทศที่ทาง สกอ. ทําอยู 6 – 7 ศูนย 
 มข.ถาม : จากมหาวิทยาลัยภูธร แลวไปสูมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ มันงานที่ตองทําหลายดานสําหรับอาจารย 
หากเนนไปดานใดดานหนึ่งก็จะถวงอีกดานหนึ่ง เชน มุงเนนผลิตบัณฑิต  ถามากเกินไปก็ทําใหมีบัณฑิตที่ไมมีคุณภาพ และ
ภาระงานของอาจารยที่ลน ทั้งเร่ืองการสอน ทําวิจัย ประชุมวิชาการ เสนอผลงานทางวิชาการ ฯลฯ นาจะมีการคิดใหม โดย
นาจะมีมืออาชีพชวยในงาน สวนตางๆ แทนที่จะโหลดภาระไวที่อาจารยอยางเดียว 
 มข.ถาม : เก่ียวกับสไลด Road Map ของแตละ Cluster ในเร่ืองการจัดสรรงบประมาณใหแตละ Cluster เม่ือ
โครงการในปที่หนึ่งถูกดําเนินการตามแผนแลว ตอมาเม่ือปที่สองจะมีการเปล่ียนแผนไหม ในการใหงบประมาณสําหรับแตละ 
Cluster ไหม จะพิจารณาถึงช่ือโครงการที่เขากับแผน หรือผลประโยชนที่จะไดรับจากโครงการ 
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 ม.อ.ตอบ : จะใหแตละ Cluster ทํา Road Map แผนที่นําทาง ซ่ึงมองในระยะส้ัน เพราะวาโครงการสถาบันวิจัย
แหงชาติ โครงการละสามป และมองวาถาหาปจะไดอะไรจากโครงการ ที่นําไปสูการใชประโยชนที่พูดถึง Road Map จะเปน
ของทั้งมหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้น คีย มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ เปนเพียงสวนหนึ่ง เชน เร่ืองอาหารไดทํามาแลว Road Map 
นั้นจะเปนภาพรวมในการทํางานวิจัยดานอาหาร 
 งบประมาณแหงชาติในปที่สองจะมีการเรียกเขามาหรือเปลา ตอนนี้งบประมาณไมเหลือแลว ถูกจัดสรรไปตาม
งานวิจัยในปแรกแลว ยกเวน ในเดือนพฤษภาคม สกอ. จะมาทําการตรวจโครงการ มหาวิทยาลัยทั้ง 9 แหง ถา สกอ. ตรวจ
โครงการแลว ถาโครงการไหน ไมเขากับแผน อาจถูกยกเลิก เม่ือถูกยกเลิกเงินก็อาจจะเหลือก็จะประกาศใหมันสอดคลองกับ 
Road Map แตถาหากโครงการไหนไมสอดคลองกับ Road Map ทางมหาวิทยาลัยก็จะสนับสนุนจากเงินรายได 
 ม.อ.ถาม : ถาเราไดงบประมาณมากขึ้นเทาไหรถึงจะพอ ถาทํางานบนโครงสรางเดิมๆ การบริหารงานเดิม เชน 
วิทยาเขตปตตานี ไดงบมาเยอะมาก มีเคร่ืองมือเพียงพอในการทําวิจัย แตขบวนของคนยังไมสามารถทํางานวิจัยออกมาไดมี
ประโยชน บางทเีงินอาจจําเปนแตไมใชที่สุด  มันขึ้นอยูกับพวกเรา ขึ้นอยูกับบริหารจัดการวาสามารถทําตอบสนองเกณฑของ
มหาวิทยาลัยไหม ส่ิงที่สําคัญที่สุด คือ ความพรอมของคนเราตางหาก 
 ภาระงานของอาจารยที่ตองทําตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยหลายดาน ทําใหภาระงานอาจารยลนมือมาก มองถึง
การมุงเนนการสอน ซ่ึงเปนหนาที่หลักของอาจารย การผลิตบัณฑิตใหจบออกมาอยางมีคุณภาพ การเปนคนดี มีจริยธรรม การ
มีจิตสาธารณะ และถามุงเนนงานวิจัยแลวเด็กนักศึกษา จะทําใหมีคุณภาพไดแคไหน จะมีการแกไขปญหาอยางไร 
 มข.ตอบ : การมุงเนนงานวิจัยมากซ่ึงเปนภาระงานรอง ซ่ึงทําใหการมุงเนนการสอนลดลงทําใหบัณฑิตจบออกมาไม
มีคุณภาพเทาที่ควร เพราะอาจารยมุงเนนที่งานวิจัย ซ่ึงงานวิจัยตองถูกประเมิน 
 ม.อ.ตอบ : ตองรักษาสมดุลใหได โดยเฉพาะเร่ืองผลิตบัณฑิต ที่ตองดําเนินการใหได ผลิตออกมาในการรับใช
ประเทศใหมีคุณภาพ 
 มข. : ภาระงานการวิจัยและภาระงานการสอน ในคณะแพทยศาสตร อาจารยมีภาระงานที่หนักมากที่เพิ่มเขามา คือ 
ภาระงานบริการ อาจารยจะใชเวลาในการดําเนินการ คือ คร่ึงหนึ่งของเวลาทั้งหมดใชเวลาไปมาก มองการวิจัยเปนการพัฒนา 
ส่ิงที่งานวิจัยสอนเรา คือ การคิดเปนระบบ เปนเหตุเปนผล คิดใหครบวงจร การนําไปใชประโยชน โดยมองวาใหงานวิจัยบูรณา
การไปในการเรียนการสอน ถาหากทําการบูรณาการไดสําเร็จ จะทําใหนักศึกษาไมวาระดับไหน ก็จะเรียนรูไดอยางเปนระบบ 
คิดสรางสรรค มีตรรกะ มีการทบทวนส่ิงตางๆ เหลานี้เปนการสรางคนที่ดีมากวิธีหนึ่ง คิดวาไมนาจะเสียหายถาจะนํางานวิจัย
ไปใชรวมกับแผนการสอน นอกจากนี้ศาสตราจารยที่มีช่ือเสียง ผลางานของเขาก็จะบูรณาการงานวิจัย เขาไปในช้ันเรียน ทําให
ลูกศิษยตางๆ ก็จะรูวาอาจารยคนนี้ทํางานวิจัยเร่ืองอะไร และก็จะภาคภูมิใจในตัวอาจารย อาจารยไดคนพบวิธีการใหมๆ ผลิต
ส่ิงใหมๆ เพิ่มขึ้น นาจะเปนผลดีกับหลายๆ ฝาย ทั้งมหาวิทยาลัย อาจารย นักศึกษา 
 ถาเราเนนการวิจัยมากเกินไป คงเกิดปญหาดานการเรียนการสอน ตรงจุดนี้อาจตองตอบโจทยในวิธีอื่น เชน การจาง
นักวิจัยเต็มเวลา 
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 ม.อ. : ตอนนี้ทาง มอ. เนนทางดานสังคมศาสตร กระบวนการ คาดวา เม่ือจบกระบวนการหนึ่งคร้ัง นาจะมี paper 
ประมาณ 20 paper โดยมีการประกาศเชิญชวนอาจารยดานสังคมศาสตร ไดเขารวมอบรมเพื่อการเขียน paper ออกมาได 
โดยมีวิทยากรจากภายใน โดยมีการบรรยาย วิธีการ ทํางานตางๆ มีการใหการบานกับผูเขาอบรม 
 ม.อ. : ปญหา คือ เจอ paper ที่หลายคนสงไปไมมีคุณภาพพอ 
 มข. : จะมี International peer review ชวยสกรีนกอนจะนําสงวารสาร เพื่อการันตีเร่ืองภาษา และเร่ือง content โดย
จะเลือกคนการันตี ใหอาน content นั้นในตรงนี้จะมีคาใชจาย และมหาวิทยาลัยจะเปนผู support ให 
 ม.อ. : ทาง มอ. ก็มีอยูสวนหนึ่งเหมือนกัน 
 ม.อ.ถาม :  มข. ทําอยางไรใหผลงานวิจัยไปสูระดับนานาชาติ และสังคม 
 มข. : ทางคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เนนการพัฒนางานวิจัยดานชุมชน 
 ประเด็นแรก Publication จะทํามีผลประโยชนอยางไร และจะลงสูชุมชนไดอยางไร 

- แลวแตเราจะ Define ชุมชนไวอยางไร ในที่นี้ เรียกวา International community การตีพิมพงานวิจัยลงใน
ฐานขอมูล หรือ Journal นานาชาติ จะไดประโยชนในระดับโลก จะมองเปนชุมชนนานาชาติ เพื่อให paper ที่ทํา
ขึ้นสามารถนําไปใชประโยชนไดทั่วโลก 

- การแปลงจากระดับนานาชาติมาสู local จะทําอยางไร สามารถทําได แตการมองยังเปนระดับทฤษฎีอยู คือ เรา
ไดทําการสังเคราะหงานวิจัย สังเคราะหองคความรูที่เกิดจากงานตีพิมพ สกัดองคความรูใหเหมาะสมกับคนใน
พื้นที่ แลวนําความรูที่เหมาะสมนั้น นําไปใชในการพัฒนาชุมชนตอ ชองการพัฒนาตรงนี้จะยาวเพิ่มขึ้น อีก 2 – 3 
ขั้นตอน แตขั้นตอนแรกไดผลใน International community ไปแลว แตการที่จะเปล่ียนไปใน local community 
ตองเพิ่มการสังเคราะหงานองคความรู และดึงองคความรูตางๆ เหลานั้น วาจะทําใหเหมาะสมกับที่ไหนไดบาง 

 
ประเด็นที่สอง ที่พูดถึงเร่ืองมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แตกตางทางดานการแพทยอยางมาก จุดใหญของ

ศาสตรสังคมศาสตร มีความจําเพาะมาก มันเปนปญหาของพื้นที่ ปญหาของชุมชน ซ่ึงมีบริบทแตกตางกันอยางสิ้นเชิง 
เพราะฉะนั้น ตีพิมพลงวารสารเพือ่ใหเกิด Generalization นั้นยากมาก แตจะมีวิธีหนึ่งที่เห็นกลุมสังคมศาสตรมนุษยศาสตรใช 
คือ ใชกลุมสังคมศาสตรในทางทฤษฎี กลุมแบบนี้จะตีพิมพไดเยอะ เชน มช. โดยใชวิธีการศึกษา และ Generalization ออกมา 
เพราะฉะนั้นเวลาที่เราศึกษา Community เล็กๆ แลวมีความแตกตาง มันยากที่จะแปลงไปสูสังคมสวนใหญ อยางไรก็ตามคิด
วามันสามารถทําเชน RDI มข. ยังมีการตีพิมพระดับนานาชาติอยู ถึงจะมีอยูจํานวนนอย 

มข. : จริงๆ งานวิจัยทําในชุมชนได คณะพยาบาลศาสตร อยูในสายวิทยาศาสสตรสุขภาพ แตงานเราเปนการ
เปล่ียนพฤติกรรมคน เนื่องจากโครงการที่ไดรับ จะเปนเร่ืองเก่ียวกับสุขภาพของชุมชน และพัฒนาจากองคความรูที่ไดจาก
โครงการในชุมชน สูสังคมโลก คือ การสังเคราะหประสบการณไปเขียน และไดตีพิมพในวารสาร ระดับนานาชาติของสาย
พยาบาล สวนที่เราสามารถนํา Local ไปได เพื่อใหนักศึกษาที่ทํางานอยูในศูนยดานสังคม การเคล่ือนยายของแรงงาน  ก็
สามารถนําไปตีพิมพในวารสารไดเหมือนกัน  
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นอกจากนี้ คณะพยาบาลศาสตรกําลังเช่ือมโยง การผลิตคุณภาพการสอน การวิจัย เขาดวยกัน เพื่อสราง
ฐานความรูใหอาจารย และงานวิจัย เพื่อกลับไปสูการบริการวิชาการ ของสังคม ยกตัวอยาง อาจารยสอนเร่ืองไตวาย ก็มีการ
พัฒนาองคความรูเร่ืองไตวายในการวิจัยเขาไปสูชุมชน 

ม.อ. : การสังเคราะหงานวิจัยที่ มข. ไดทําไปเยอะแคไหน และใชใครมาชวยสังเคราะหงานวิจัย 
มข. : เนื่องจาก RDI ครบรอบ 30 ป มีการทบทวนผลงานทั้งหมดที่ผานมา มีการทบทวนผลงานทั้งหมดที่ผานมา 

มีการกําหนดประเด็นวาควรอยูดานไหน เชน คุณภาพชีวิตเปนกลุมงาน แบงเปนส่ีกลุม คือ เร่ือง publication, pocket book 
ดึงมาทั้งหมดแลวแบงประเภท เม่ือแบงเสร็จแลวก็ทําการเรียงลําดับ โดยเชิญอาจารยที่ชํานาญในแตละดาน แลวต้ัง
ผลตอบแทนให โดยอาจารยก็จะไปสังเคราะหทบทวน และดึงประเด็นวามีเร่ืองเดนอะไรบาง เชน ครอบครัว ครอบครัวหมายถึง
อะไร ระดับตางๆ เปนยังไง การอพยพแรงงานที่มีหลายรูปแบบเปนอยางไร  ส่ิงตางๆ ก็มีการสังเคราะหและตีพิมพเปนเอกสาร
และนําเสนอที่ประชุมวิชาการนําเสนอของสถาบันวิจัย ขบวนการสังเคราะหเปนขบวนการที่นาสนใจมาก แตก็ทํายาก
เหมือนกัน 

มข. : คณะสัตวแพทยศาสตร งานวิจัยที่เก่ียวกับชุมชนและสัตวแพทย บางคร้ังก็ไมไดอยูในเฉพาะหองแล็ป ตอง
ออกไปพบกับบริษัทหรือกลุมเปาหมายที่ตองการผลงาน เพื่อไปหาโจทยในการทําโครงการวิจัย 

ม.อ. : การจางอาจารยปริญญาโทเพิ่ม เพื่อชวยในการสอน สวนอาจารยก็ทํางานวิจัยอยางเดียว ปรับเปล่ียน
เวลา ช่ัวโมงการสอน โดยใช KPI สกอ. มาเปนตัวช้ีวัดบังคับ มีการใหรางวัลเงินทุนสําหรับอาจารยที่ทํางานวิจัยไดเกิน
เปาหมายเพื่อเปนรางวัล 

ปญหางานวิจัยดานสังคมศาสตร จะตางกันกับทางวิทยาศาสตร โดยเฉพาะกับตัว KPI บอกวาใหนํางานวิจัยที่ใช
ประโยชน โดยมีใบรับรองจากชุมชน มีกําหนดเวลาใน 3 ป การทํางานในดานนี้ มันจําเปนตองใชเวลามากกวานั้น 

มข. : การนํางานวิจัยไปใชประโยชน คือ เวลาที่ไปถายทอด โดยจะเอานักประชาสัมพันธไป เชน นําผูส่ือขาวตาม
ไป ทางมข.จะมีรองอธิการบดีที่ดูแลเร่ืองสังคมและชุมชนสัมพันธ และประสานงานกับส่ือมวลชนไดคอนขางดี โดยทุกๆ เดือน
เราจะมี งานส่ือมวลชนพบนักวิจัย มีงานแถลงขาวออกเปนระยะๆ 
 

สรุปประเด็นการแลกเปล่ียนเรียนรูของแนวทางการพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 

- แนวทางการสนับสนุนการวิจัยทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยเฉพาะการนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน 

- การวิจัยที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชน 

- การบูรณาการงานวิจัยกับงานสอน 
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- ระบบสนับสนุนการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 
 การหานักวิจัยที่เกงเขามา 
 การจัดการภาระงานสอนและงานวิจัย 
 การสรางแรงจูงใจสําหรับนักวิจัย 
 การสรางนักวิจัยและผูชวยนักวิจัย 

แนวทางการพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ  ประกอบดวย 

- ดานการบริหารจัดการและกลไกสนบัสนุนการวิจัย 

- ดานทรัพยากรบุคคล 

- ดานงบประมาณ 

- ดานการพัฒนาเครือขายการวิจัย 

- ดานการพัฒนาการใชประโยชนจากงานวิจัย 

- ดานอื่นๆ 
โครงการวิจัยริเ ร่ิมแบบมุง เปาสูการกอ ต้ังศูนยความเปนเ ลิศระหวางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  กับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  7 คลัสเตอร 

1. คลัสเตอรนวัตกรรมยางพารา 
2. คลัสเตอรนวัตกรรมดานการแพทยและสาธารณสุขที่ตอบสนองตอความตองการในภาคใต 
3. คลัสเตอรการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑอาคารครบวงจรและความย่ังยืนของอุตสาหกรรมอาหารภาคใต 
4. คลัสเตอรทรัพยากรธรรมชาติแหงคาบสมุทรไทยและการจัดการ 
5. คลัสเตอรการวิจัย พัฒนาและการประยุกตใชเทคโนโลยี 
6. คลัสเตอรชายแดนใต 
7. คลัสเตอรการพัฒนาเทคโนโลยีปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  6 คลัสเตอร 
1. คลัสเตอรปญหาสุขภาพจําเพาะในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
2. คลัสเตอรสินคาอาหารและอาหารสุขภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3. คลัสเตอรการบริหารจัดการลุมน้ําแบบครบวงจร 
4. คลัสเตอรพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
5. คลัสเตอรวัสดุหนาที่พิเศษขั้นสูง 
6. คลัสเตอรน้ํามันเช้ือเพลิงชีวภาพ 
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 มข :ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยของประเทศเพื่อนบาน  
 ม.อ :  ที่สิงคโปร ที่มีการจัดประชุม เปนเพียงการใชสถานที่ แตทาง มอ  .ก็มีความรว มมือกับมหาวิทยาลัยที่สิงคโปร
บาง แตที่จะใกลชิดก็จะมีกับทางมาเลเซีย ตอนนี้มี 3 -4 มหาลัย มหาวิทยาลัยเซนตมาเลเซีย ที่อยู ความรวมมืกันคอนขางจะ
มากโดยเฉพาะทางBio science ทาง มอ  .จะมีการจัดประชุมวิชาการประจําป ซ่ึงทางมาเลเซียเขาเปนมหาลัยระ ดับตนๆ เปน
มหาลัยเดียวที่ทางรัฐบาลมาเลเซียใหการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจะใหเปน World Class University  และปนี้ก็จะมาจัด
วิชาการรวมกับทาง ปตตานี  จะมีการคัดเลือกบทความ 50 บทความจากการประชุมนี้ ลงตีพิมพในวารสาร โดยมาเลเซียก็
ผลักดันในตรงนี้ดวย เพราะเขาต องการันตรีกับทางรัฐบาลเขา 
 ม.อ. : (48.19) ที่ มข  .นอกจาก หก cluster ที่พูดถึงแลว  ดานงานวิจัยดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่ตองทํา
ใหเปนรูปธรรมและชัดเจน มีการดูแลโครงการอยางไร และนํามาใชประโยชนไดอยางไร !? 
 มข. : ถาอยูนอก cluster  หกอัน จะมี cluster ที่เจ็ด ซ่ึงเปนcluster อื่นๆที่ไมไดกําหนดกรอบวาตองเปน มนุษย
สังคม หรือเปนวิทยาศาสตรเทคโนฯหรือวิทยาศาสตรสุขภาพเขามา  ในขณะปจจุบันเรามีศูนยวิจัยเฉพาะทางเขามาทางดาน
สังคมศาสตร   และอีกศูนยวิจัยหนึ่ง กําลังอยูในกระบวนการจัดต้ัง เรียกวาเปนศูนยวิจัยทํางานดานสุขภาวะของชุมชน  จริงๆ
แลววิทยาศาสตรสุขภาพบางศูนยทํางานสัมพันธวิจัยกับชุมชน  จะมีโดยออม ซ่ึงทาง มข   .มีการสนับสนุนทุนวิจัยปละ 60-70 

ลานบาท โดยเฉล่ียก็รับงบประมาณ 2-3 ลานบาทแลวแตผลงานของปที่ผานมา   เพราะเราเอาผลงานปที่ผานมาเป  ็น
เกณฑจัดสรรงบประมาณ   เพราะฉะนั้นชองที่ไดงบประมาณที่มีเยอะอยู  แตประเด็นที่สําคัญคือนักวิจัยของเราไมคอยเขียน
ขอโครงการวิจัยมากนัก เพราะอาจจะติดภารกิจเร่ืองการเรียนการสอน     

ม.อ. :  ศูนยมีอยูทั้งหมด คือ อะไร 
  มข. :  ศูนยที่มีอยูทั้งหมด ตอนนี้มี 25 ศูนยวิจัยเฉพาะทาง  และมี 20 กลุมวิจัย  โดย 25  ศูนยวิจัยเฉพาะทาง  ไดรับ

งบประมาณจากภาครัฐ 60 ลานบาท  และมหาลัยสนับสนุนเพิ่มเติมเขาไปจากเงินรายได    นอกจากนั้นก็จะเปนกลุมเครือขาย
ของ Excellent  center ของประเทศ ที่ทาง สกอ  .ทําอยู  6-7  ศูนย   
 มข  .จากมหาลัยภูธร แลวไปสูมหาลัยระดับนานาชาติ  มันงานที่ตองทําหลายดานสําหรับอาจารย หากเนนไปดาน

ใดดานหนึ่งก็จะถวงอีกดานหนึ่ง เชน มุงเนนผลิตบัณฑิต ถามากเกินไปก็ทําใหมีบัณฑิตที่ไมมีคุณภาพ  และภาระงานของ
อาจารยที่ลน ทั้งเร่ืองการสอน ทําวิจัย ประชุมวิชาการ เสนอผลงานวิชาการ ฯลฯ  นาจะมีการคิดใหม โดยนาจะมีมืออาชีพชวย

ในงาน สวนตางๆ แทนที่จะโหลดภาระไวทีอาจารยอยางเดียว 
 มข : เก่ียวสไลด ROAD MAP ของแตละ CLUSTER   ในเร่ืองการจัดสรรงบประมาณใหแตละ CLUSTER   เม่ือ
โครงการในปที่หนึ่งถูกดําเนินการตามแผนแลว ตอมาเม่ือปที่สองจะมีการเปล่ียนแผนไหม ในการใหงบประมาณสําหรับแตละ 
CLUSTER ไหม จะพิจารณาถึงช่ือโครงการที่เขากับแผน หรือผลประโยชนที่จะไดรับจากโครงการ !? 
 ม.อ. : จะใหแตละ CLUSTER ทํา ROAD MAP แผนที่นําทาง ซ่ึงมองในระยะส้ัน เพราะวาโครงการสถาบันวิจัย
แหงชาติ โครงการละสามป และมองวาถาหาปจะไดอะไรจากโครงการ ที่นําไปสูการใชประโยชน ที่พูดถึง ROAD MAP จะเปน
ของทั้งมหาลัย เพราะฉะนั้น คีย มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ เปนเพียงสวนหนึ่ง เชน เร่ืองอาหารไดทํามาแลว ROAD MAP นั้น
จะเปนภาพรวมในการทํางานวิจัยดานอาหาร   
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 งบประมาณแหงชาติในปที่สองจะมีการเรียกเขามาหรือเปลา    ตอนนี้งบประมาณไมเหลือแลว ถูกจัดสรรไปตาม
งานวิจัยในปแรกแลว   ยกเวน ซ่ึงในเดือนพฤษภาคม  สกอ   .จะมาทําการตรวจโครงการ มหาลัยทั้ง 9  แหง ถา สกอ  .ตรวจ
โครงการแลว ถาโครงการไหน ไมเขากับแผน อาจถูกยกเลิก  เม่ือถูกยกเลิกเงินก็อาจจะเหลือก็จะประกาศ แตก็จะประกาศให
มันสอดคลองกับ ROAD MAP แตถาหากโครงการไหนไมสอดคลองกับ ROAD MAP ทางมหาลัยก็จะสนับสนนุจากเงินรายได  
 ม.อ. : ถาเราไดงบประมาณมากขึ้นเทาไหรถึงจะพอ ถาทํางานบนโครงสรางเดิมๆ การบริหารงานเดิม เชน วิทยาเขต
ปตตานี ไดงบมาเยอะมาก มีเคร่ืองมือเพียงพอในการทําวิจัย แตขบวนของคนยังไมสามารถทํางานวิจัยออกมาไดมีประโยชน  
บางทีเงินอาจจําเปนแตไมใชที่สุด มันขึ้นอยูกับพวกเรา ขึ้นอยูกับบริหารจัดวาสามารถทําตอบสนองเกณฑ มหาวิทยาลัยไหม  
ส่ิงที่สําคัญที่สุดคือความพรอมของคนเราตางๆ หาก 
 ภาระงานของอาจารยที่ตองทําตอบสนองนโยบายมหาลัยหลายดาน ทําใหภาระงานอาจารยลนมือมาก  มองถึงการ
มุงเนนการสอน หนาที่หลักของอาจารย การผลิตบัณฑิตใหจบออกมาอยางมีคุณภาพ การเปนคนดี มีจริยธรรม การจิต
สาธารณะ และถามุ งเนนงานวิจัยแลวเด็กนักศึกษา จะทําใหมีคุณภาพไดแคไหน จะมีการแกไข ปญหาอยางไร ?? 
 มข  : การมุงเนนงานวิจัยมากซ่ึงเปนภาระงานรอง ซ่ึงทําใหการมุงเนนการสอนลดลงทําใหบัณฑิตจบออกมาไมมี
คุณภาพเทาที่ควรเพราะอาจารยมุงเนนที่งานวิจัยซ่ึงงานวิจัยตองถูกประเมิน  
 ม.อ. :ตองรักษาสมดุลใหได โดยเฉพาะเร่ืองผลิตบณัฑิต ที่ตองดําเนินการใหได ผลิตออกมาในการรับใชประเทศ ให
มีคุณภาพ 
 
 มข : ภาระงานการวิจัยและภาระงานการสอน ในคณะแพทย อาจารยมีภาระงานที่หนักมากที่เพิ่มเขามาคือภาระ
งานบริการ อาจารยจะใชเวลาในการดําเนินการคือคร่ึงหนึ่งของเวลาทั้งหมดใชเวลาไปมาก   
 มองการวิจัยเปนการพัฒนา ส่ิงที่งานวิจัยสอนเราคือการคิดเปนระบบ เปนเหตุเปนผล คิดให  ครบวงจร การนําไปใช
ประโยชน  โดยมองวาใหงานวิจัยบรูณาการไปในการเรียนการสอน ถาหากทําการบรูณาการไดสําเร็จ จะทําใหนักศึกษาไมวา
ระดับไหน ก็จะเรียนรูไดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค มีตรรกะ มีการทบทวน ส่ิงตางๆ เหลานี้เปนการสรางคนที่ดีมากวิธีหนึ่ง   
คิดวาไมนาจะเสียหายถาจะนํางานวิจัยไปใชรวมกับแผนการสอน นอกจากนี้ศาสตราจารยที่มีช่ือเสียง ผลงานของเขาก็
จะบรูณาการงานวิจัย เขาไปในช้ันเรียน ทําใหลูกศิษยตางๆ ก็จะรูวาอาจารยคนนี้ทํางานวิจัยเร่ืองอะไร และก็จะภาคภูมิใจใน
ตัวอาจารย อาจารยไดคนพบวิธีการใหม ผลิตส่ิงใหมๆ เพิ่มขึ้น นาจะเปนผลดีกับหลายๆ ฝาย ทั้ง มหาวิทยาลัย อาจารย 
นักศึกษา  
 ถาเราเนนการวิจัยมากเกินไปคงเกิดปญหาดานการเรียนการสอน ตรงจุดนี้อาจตองตอบโจทยในวิธีอื่น เชนการจาง
นักวิจัยเต็มเวลา  

 ม.อ. : ตอนนี้ทาง มอ   .เนนทางดานสังคมศาสตร กระบวนการ  คาดวา เม่ือจบกระบวนการหนึ่งคร้ัง นาจะมีการ 
paper ประมาณ 20  paper โดยมีการประกาศเชิญชวนอาจารยดานสังคมศาสตร ไดเขารวมอบรมเพื่อการเขียน paper 
ออกมาได โดยมีวิทยากรจากภายใน โดยมีการบรรยาย วิธีการ ทํางานตางๆ มีการใหการบานกับผูเขาอบรม 
 ม.อ. : ปญหาคือ เจอ Paper ที่หลายคนสงไปไมมีคุณภาพพอ 
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 มข: จะมี International peer review ชวยสกรีนกอนจะนําสงวารสาร เพื่อการันตรีเร่ืองภาษา และเร่ือง content โดย
จะเลือกคนการันตรี ใหอาน content นั้นในตรงนี้จะมีคาใชจาย และมหาลัยจะเปนผู support ให 
 มอ : ทาง มอก็มีอยูสวนหนึ่งเหมือนกัน 
 มอ : มข .ทําอยางไรใหผลงานวิจัยไปสูระดับนานาชาติ และสังคม   
 มข: ทางคณะแพทยฯ มข  .เนนการพัฒนางานวิจัยดานชุมชน  
 ป ร ะ เ ด็ น แ ร ก  Publication จ ะ ทํ า มี ผ ล ป ร ะ โ ย ช น อ ย า ง ไ ร  แ ล ะ จ ะ ล ง สู ชุ ม ช น ไ ด อ ย า ง ไ ร 

-วแลวแตเจะ Define ชุมชนไวอยางไร ในที่นี้ เรียกวา International community การตีพิมพงานวิจัยลงในฐานขอมูล หรือ 
Journal นานาชาติ จะไดประโยชนในระดับโลก  จะมองเปนชุมชนๆ นานาชาติ เพื่อให paper ที่ทําขึ้นสามารถนําไปใช
ประโยชน ไดทั่วโลก  
 การแปลง จากระดับนานาชาติ มาสูน local จะทําอยางไร  สามารถทําได แตการมองยังเปนระดับทฤษฏีอยู  คือ เรา
ไดทําการสังเคราะหงานวิจัย สังเคราะหองคความรูที่เกิดจากงานตีพิมพ  สกัดองคความใหเหมาะสมกับคนในพื้นที่ แลวนํา
ความรูทีเหมาะสมนั้น นําไปใชในการพัฒนาชุมชนตอ ชองการพัฒนาตรงนี้จะยาวเพิ่มขึ้น อีก 2-3  ขั้นตอน  แต ขั้นตอนแรก
ไดผลใน  International community ไปแลว แตการที่จะเปล่ียนไปใน Local community ตองเพิ่มการสังเคราะหงานองค

ความรู และดึงองคความรูตางๆ เหลานั้น วาจะทําใหเหมาะสมกับที่ไหนไดบาง   
 ประเด็นที่สอง ที่พูดถึงเร่ือง มนุษยศ าสตร สังคมศาสตร  แตกตางทางดานการแพทยอยางมาก จุดใหญของศาสตร
สังคมศาสตร มีความจําเพาะมาก มันเปนปญหาของพื้นที่ ปญหาของชุมชน ซ่ึงมีบริบทแตกตางกันอยางส้ินเชิง เพราะฉะนั้น 
ตีพิมพลงวารสารเพื่อใหเกิด Generalization นั้นอยากมาก  แตจะมีวิธีหนึ่งทีเห็นกลุมสังคมศาสตรมนุษยศาสตรใช คือใชกลุม
สังคมศาสตรในทางทฤษฏี  กลุมแบบนี้จะตีพิมพไดเยอะ เชน มช    .โดยใชวิธีการศึกษา และ  Generalization ออกมา 
เพราะฉะนั้นเวลาที่เราศึกษา Community เล็กๆ แลวมีความแตกตาง มันยากที่จะแปลงไปสูสังคมสวนใหญ  อยางไรก็ตามคิด
วามันสามารถทําเชน RDI มข  .ยังมีการตีพิมพระดับนานาชาติอยู ถึงจะมีอยูจํานวนนอย  
 มข  : จริงๆ งานวิจัยทําในชุมชนได คณะพยาบาล อยูในสายวิทยาศาสตรสุขภาพ  แตงานเราเปนการเปล่ียน
พฤติกรรมคน  เนื่องจากโครงการที่ไดรับ จะเปนเร่ืองเก่ียวกับสุขภาพของชุมชน และพัฒนาจากองคความที่ไดจากโครงการใน
ชุมชน สูสังคมโลก คือการสังเคราะหประสบประการณไปเขียน ไดตีพิมพในวารสาร ระดับนานาชาติของสายพยาบาล  สวนที่
เราสามารถนํา Local ไปได เพื่อใหนักศึกษาที่ทํางานอยูในศูนยดานสังคม การเคล่ือนยายของแรงงานงาน ก็สามารถนําไป
ตีพิมพในวารสารไดเหมือนกัน   

ประเด็นที่สอง คณะพยาบาลกําลังเช่ือมโยง การผลิตคุณภาพการสอน การวิจัย เขาดวยกัน เพื่อสรางฐานความรูให
อาจารย และใหงานวิจัย กลับไปสูบริการวิชาการ ของสังคม  ยกตัวอยาง อาจารยสอนเร่ืองไตวาย ก็มีการพัฒนาองคความรู
เร่ืองไตวายในการวิจัยเขาไปสูชุมชน   

มข : การทํางานวิจัย การถายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยสูตางประเทศ ตองใชเวลาพอสมควร สัดสวนเต็มเวลาของ
อาจารย กับงานวิจัย มันตองมีการเพิ่มสัดสวนตรงนี้เพิ่มขึ้น เชนเพิ่มอาจารย  

มอ :  การสังเคราะหงานจัย  ที่ มข  .ไดทําไปเยอะแคไหน และใชใค รมาชวยสังเคราะหงานวิจัย  
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มข :  เนื่องจาก RDi ครบรอบ 30 ป มีการทบทวนผลงานทั้งหมดที่ผานมา  มีการกําหนดประเด็นวาควรอยูดานไหน 
เชน คุณภาพชีวิตเปนกลุมงาน แบงเปน ส่ีกลุม คือเร่ือง  publication ,pocket book ดึงมาทั้งหมดแลวแบงประเภท เม่ือแบง

เสร็จแลวก็ทําการ เรียงลําดับ โดยเชิญอาจารยที่ชํานาญในแตละดาน แลวต้ังผลตอบแทนให  โดยอาจารยก็จะไปสังเคราะห

ทบทวน และดึงประเด็นวามีเรื่องเดนอะไรบาง เชน ครอบครัว ครอบครัวหมายถึงอะไร ระดับๆ ตางๆ เปนยังไง , การ
อพยพแรงงาน ที่มีหลายรูปแบบ เปนอยางไร   ,สิ่งตา งๆ ก็มีการสังเคราะหและตีพิมพเปนเอกสารและนําเสนอที่ประชุม
วิชาการนําเสนอมของสถาบันวิจัย   

ขบวนการสังเคราะหเปนขบวนการที่นาสนใจมาก แตก็ทํายากเหมือนกัน  
 มข : คณะสัตวแพทย งานวิจัยที่เก่ียวกับชุมชนและแพทย บางครั้งก็ไมไดอยูในเฉพาะหองแลป ตองออกไปพบ
กับบริษัทหรือกลุมเปาหมายที่ตองการผลงาน   เพื่อไปหาโจทยในการทําโครงการวิจัย  
 มอ. (1.46.00) การจางอาจารยปริญญาโทเพิ่ม เพื่อชวยในการสอน สวนอาจารยก็ทํางานวิจัยอยางเดียว 
ปรับเปลี่ยน เวลา ช่ัวโมงการสอน  โดยใช kpi ของ สคอ มาเปนตัวช้ีวัดบังคับ  มีการใหรางวัลเงินทุนสําหรับอาจารยที่
ทํางานวิจัยไดเกินเปาหมายเพื่อเปนรางวัล 
 ปญหางานวิจัยดานสังคมศาสตร จะตางกันกับทางวิทยาศาสตร โดยเฉพาะกับตัว KPI บอกวาใหนํางานวิจัยที่ใช
ประโยชนโดยมีใบรับรองจากชุมชน มีกําหนดเวลาใน 3 ป การทํางานในดานนี้ มันจําเปนตองใชเ วลามากวานั้น  !!?  
 มข :  .การนํางานวิจัยไปใชประโยชน คือเวลาที่ไปถายทอด โดยจะเอานักประชาสัมพันธไป เชนเอาผูสื่อขาวตาม

ไป  ทาง มข .จะมีรองอธิการที่ดูแลเรื่องสังคมและชุมชนสัมพันธ และประสานกับสื่อมวลชนไดคอยขางดี  โดยทุกๆ เดือน
เราจะมี งานสื่อมวลชนพบนักวิ จัย มีงานแถลงขาวออกเปนระยะๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
 

                                                                                                                        หนา  33  
 

 
 

 
KKU 

กลุมที่ 2  

ประสบการณ PMQA ป 2553 และการเตรียมการ PMQA ป 2554 
PSU 

 
ประกอบดวยสมาชิก ดังนี้ 

 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 ผศ.นพ.ไชยวิทย  ธนไพศาล 

ผูชวยอธิการบดีฝายการประกันคุณภาพ 
 ผศ.สุมนา  นีระ 

รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร 
 นางขนิษฐา  โสดามรรค 

นักตรวจสอบภายใน สํานักงานตรวจสอบภายใน 
 อาจารยจักรพันธ  ขัดชุมแสง 

ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ   
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 นางเพ็ญนภา  วันสาสิบ 
หัวหนากลุมภารกิจดานแผนและสารสนเทศ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 นางสาวอรดา  ถาปาลบุตร 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 รศ.วิวรรธน  อัครวิเชียร 
รองคณบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ 
คณะเภสัชศาสตร 

 อาจารยภาณุ  อุดมเพทายกุล 
รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  
คณะศิลปกรรมศาสตร 

 นาวสาวสุวารี   เขียวคํา 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป   
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

 นายพิทักษ  ชานมนตร ี
นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ศูนยคอมพิวเตอร 

 นางสุวิมล  บุญจันทร 
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ กองกิจการนักศึกษา 

 นางหอมหวล  นาถํ้าเพชร  
บัณฑิตวิทยาลัย 

 นางพัชรี  พวงคต 
บัณฑิตวิทยาลัย 

 

 รศ.ดร.ธวัช  ชิตตระการ 
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

 รศ.นวลจิรา  ภัทรรังรอง 
ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ 

 รศ.ปริญญา  อรุณวิสุทธิ ์
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร 

 นางสารภี รัตนพงษ 
เลขานุการ PMQA หมวด 5 

 นางสาวสินีนาฏ  บุญชวย 
หัวหนางานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย  
กองบริการการศึกษา 

 รศ.ดร.วัลลถ  สันติประชา 
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

 รศ.ดร.ชาญชัย  ธนาวุฒิ 
รองคณบดีฝายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

 ผศ.ดร.สิริรัศมิ์  ปนสุวรรณ   
คณบดีคณะเภสัชศาสตร 

 ผศ.จิรพรรณ   พีรวุฒิ 
รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

 ดร.ลัพณา  กิจรุงโรจน 
ผูขวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร 

 ดร.อุษา  อินทรักษา 
ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ คณะศิลปะศาสตร 

 ดร.วันดี  อุดมอักษร 
ชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ  คณะวิทยาศาสตร 

 อาจารยสิริรัตน  บํารุงกรณ 
รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ   
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 นายเรวัต  รัตนกาญจน 
เลขานุการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 ผศ.กมล คงทอง 
ผูอํานวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 

 



       
 

                                                                                                                        หนา  34  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎรธาน ี

 นางกันยปริณ  ทองสามส ี
หัวหนาสํานักงานประกันคุณภาพ 

 นางวรรณวิมล นาคะ 
เลขานุการ PMQA หมวด 1 

 อาจารยพฤฒ  ยวนแหล 
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร วิทยาเขตตรัง 
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การแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุม 
 การแลกเปล่ียนเรียนรูเร่ิมจากประธานแตละฝายนําเสนอผลการดําเนินงาน และหลังจากนั้นสมาชิกของทั้งสอง
มหาวิทยาลัยไดเลาถึงพัฒนาการการนํา PMQA มาใชในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

การนํา PMQA เขามาใชในการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยแตละมหาวิทยาลัยมีพัฒนาการของการนํา 
PMQA มาใชในองคกร  ในสวนมหาวิทยาลัยขอนแกน  ไดดําเนินการ 

- เร่ิม PMQA ป 2550 จากระดับมหาวิทยาลัย 

- คณะเร่ิมนําระบบ PMQA มาใชในป 2551 

- บูรณาการตัวช้ีวัด IQA, EQA และ ก.พ.ร. ไวในหมวด 7 ทําใหผลประเมิน ก.พ.ร. อยูในระดับดีเสมอมา เพราะมี
การติดตามขอมูลอยางนอยปละ 2 คร้ัง 

- ป 2554 นํา PMQA เปนสวนหนึ่งของ IQA  

- มีการเช่ือมโยงระหวางกระบวนการและผลลัพธไดดี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  มีการดําเนินการตาง ๆ ดังขั้นตอน 

- เร่ิม PMQA ป 2553 ดําเนินการพรอมกันทั้ง 6 หมวด 

- จัดทํา OP พรอมกันทั้งระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/หนวยงาน 

- มีทีมคณะแพทยศาสตรที่ไดรับรางวัล TQC เปนพี่เล้ียง/วิทยากร 

- ผลการประเมินตนเองของป 2553 หมวด 1 – 6 ผานตามเกณฑ ยกเวนหมวด 7 

กระบวนการคัดเลือก Good Practice มหาวิทยาลัยขอนแกน เสนอ 2 ทางเลือก ทั้งจากคณะ/หนวยานเสนอเอง และผู
ประเมินคุณภาพภายในเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก แลวจัดงานมหกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู Show & Share 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เสนอโดยคณะ/หนวยงาน เสนอใหคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแลวจัดโครงการเวทีคุณภาพ 

การทํา PMQA ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปจจุบันยังไมขับเคล่ือน TQA/EdPEx ทั่วทั้งองคกร แต 
นํารอง EdPEx ที่คณะเภสัชศาสตร สําหรับปการศึกษา 2553 / ปงบประมาณ 2554 รับส่ิงใหมทั้ง PMQA/IQA/EQA มีการให
ความรูแกผูรับผิดชอบทุกระดับ พรอมกับเนนการพัฒนา IQA เพื่อตอบผลของ EQA และตองผานการประเมิน EQA รอบสาม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  ปจจุบันมีทีมงานเขียนรายงานเฉพาะ เพื่อความสอดคลองของ OP และผลการดําเนินงานแตละหมวด 
(ผานการเรียนรูจากปแรกๆ ที่มีทีมเขียนแยกกันในแตละหมวด)  มีกลุมผูเช่ียวชาญ 2 กลุม ไดแก ผูเช่ียวชาญดานเกณฑ 
PMQA และผูเช่ียวชาญในบริบทของผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน ทําใหเกิดการบูรณาการตอกัน และมีการ
แบงกลุมลูกคาอยางชัดเจน เพื่อกําหนดแนวทางการปฏิบัติใหสอดคลองกับธรรมชาติของแตละกลุม 
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กระบวนการทํา EdPEx ของคณะในมหาวิทยาลัย (Good Practice) คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ประกอบดวย  

1. มีพี่เล้ียง 2 ทานใหคําแนะนํา 
2. เขียนในส่ิงที่ทําในแตละหมวด เนนการอธิบายในกระบวนการ พบวา สวนใหญยังขาดเกณฑระดับการเรียนรู 

(Learning) 
3. ผลการดําเนินงานที่ทบทวนจะเนนยกระดับผลงานในหมวด 7 
4. เม่ือประเมินตนเองแลวก็นํา OFI ไปปรับปรุง 
5. หากสามารถบูรณาการระบบประกันคุณภาพทั้งหมดใหอยูใน model เดียวกัน ก็จะตอบวิสัยทัศนไดงายขึ้น  

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีการดําเนินการ 
1. อยูระหวางการทําความรูความเขาใจกับเกณฑและการเขียนรายงาน EdPEx  
2. ผูบริหารใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ในการพัฒนาองคกรตาม EdPEx 
3. บุคลากรเรียนรูพรอมๆ กับการดําเนินการภายในคณะ 

การทํา PMQA ของคณะตางๆ ภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน 
1. กระบวนการทํา PMQA ระดับภาควิชา ควรเร่ิมจาก OP และหมวด 6 
2. ทํา PMQA ทั้งระดับคณะ/ภาควิชา (คณะวิทยาศาสตร) ในปแรกๆ (2551) พบวา  ทําไดยากแตเม่ือคณะเขาไป

ชวยในการเก็บขอมูลในรูป common data set ทําใหดีขึ้น 
3. ปจจุบันใหภาควิชาทําในหมวด 7 เปนหลัก กระบวนการอยูในระดับคณะ 
4. คณะพยาบาลศาสตรมีตัวช้ีวัด 88 ตัว ทั้งจาก IQA – EQA – สภาการพยาบาล  ทําแลวตอบตัวช้ีวัดไดทุกระดับ 
5. มีการแตงต้ังคณะกรรมการประจําหมวด ศึกษาเกณฑ วางระบบ นําไปปฏิบัติ แลวนํามาเขียน เสนอผูบริหาร

เพื่อดูภาพรวมทั้งหมด ทําใหมีความกลมกลืนกันทุกระดับ 
6. การถายทอดกลยุทธสูตัวช้ีวัดในระดับบุคคล เปนความยากในหมวดที่ 2 

การสรางผูประเมิน PMQA ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีผูประเมิน TQA ของคณะ 
แพทยศาสตร และสงบุคลากรเขาอบรมหลักสูตรผูประเมินของสถาบันเพิ่มผลผลิตฯ และในอนาคตจะมีการสรางผูประเมินให
มากย่ิงขึ้น  มหาวิทยาลัยขอนแกน การสรางผูประเมินไวประมาณ 80 คน (กําหนดเปนตัวช้ีวัดของสํานักประเมินและประกัน
คุณภาพ ตองสรางอยางนอยปละ 10 คน) กําหนดเปน workforce ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงสงเสริมใหบุคลากรไดรับการอบรม
อยางตอเนื่อง ใชแนวคิด PMQA Army เปนกําลังหลักของมหาวิทยาลัย มีการอบรมทั้งเกณฑการเขียน และการเปนผูประเมิน 
โดยมีการแปลรายงานขององคกรที่ไดรับรางวัล Malcolm Baldrige และเปดโอกาสใหสายสนับสนุนไดเปนผูประเมิน เชน ผู
อํานวยในสํานักงานอธิการบดี เลขานุการคณะ สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงที่ดี  รวมทั้งการรับตรวจ PMQA ในระดับจังหวัด 
และสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหเกิดความเขาใจที่ดีย่ิงขึ้น 

การเตรียมตัวรับประเมิน PMQA ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

- จัดประชุมเตรียมความพรอมตามตัวช้ีวัด 

- เตรียมหลักฐาน/ตอบคําถามตามเกณฑ 

- กําหนด Key man อยางชัดเจนในแตละหมวด เพื่อรับผิดชอบใหขอมูล 
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- ทํา Check list การประเมินตนเอง เพื่อใหทราบขอมูลวาขาดตกสวนใด 

- หากพบปญหาตองแจงผูบริหารทันท ี

- หากรับผิดชอบรวมกันหลายหนวยงานตองมีการตกลงดานขอมูลใหแนชัด 
 

สรุปผลการแลกเปล่ียนเรียนรู (ถอดองคความรู) ดานประสบการณ PMQA จากการแลกเปล่ียนในชวงแรก มอ. ได
นําเสนอแนวทางการนําเอาเกณฑ PMQA ไปใชในการพัฒนาคุณภาพ ต้ังแตการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร มีการจัดทํา 
Work Shop และนําเสนอผลการประเมินตนเองตามเกณฑ PMQA ในภาพรวมทั้ง 6 หมวด ซ่ึงมีผลการดําเนินงานอยูระดับดี
มาก และคาดวาจะผานการประเมินทุกหมวด สวนมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดนําเสนอภาพรวมของการนําเอาเกณฑ PMQA มา
ใชในการพัฒนาคุณภาพต้ังแตปการศึกษา 2550 จนถึงปจจุบัน (PMQA, PMQA FL, PMQA PL, EdPEx) การถายทอดระบบ 
PMQA ไปสูการปฏิบัติในระดับคณะและหนวยงาน ประเด็นจากการแลกเปล่ียนเรียนรูสรุปได ดังนี้ 

การประเมินตนเองตามเกณฑ PMQA 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
1) ในการดําเนินการทั้ง PMQA มาใชในมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเองตามหลัก PMQA มาจัดทํา SAR ของมหาวิทยาลัยกอนคณะและหนวยงานลวงหนา 1 ป คือ 
จัดทําลักษณะสําคัญขององคกร (OP) ผานกระบวนการมีสวนรวมของคณะผูบริหารและตัวแทน
บุคลากรทุกหนวยงานที่เก่ียวของในการเปนคณะทํางานเพื่อจัดทํา OP รวมกัน 

2) ปที่ 2 มหาวิทยาลัยประเมินตนเองหมวด 1 – 6 ในขณะนี้คณะและหนวยงานจัดทํา OP ตาม
มหาวิทยาลัย 

3) การดําเนินการในหมวด 7 ผลลัพธการดําเนินงาน มีการบูรณาการระบบการประเมินตางๆ ไดแก 
ตัวช้ีวัด สกอ. สมศ. ก.พ.ร. แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย และตัวช้ีวัดการจัดอันดับ 

4) รูปแบบการรายงานผลลัพธ มีการปรับรูปแบบการรายงานหลายแนวทาง เพื่อหาขอดีและขอเสียในแต
ละทางได ดังนี ้

- ปการศึกษา 2550 รายงานผลลัพธ 6 ดานตามแนวทาง TQA 

- ปการศึกษา 2551 รายงานผลลัพธ 4 มิติตามมิติคุณภาพของ ก.พ.ร. 

- ปการศึกษา 2552 รายงานผลลัพธ 9 องคประกอบ สกอ. 

- สําหรับคณะที่เลือกประเมินตนเองตามเกณฑ EdPEx ตองรายงาน 2 ระบบ คือ 9 องคประกอบ 
และผลลัพธ 6 ดาน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ดําเนินการจัดทํา OP โดยทานอธิการบดีผลักดัน และดําเนินการใน 
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยโดยการมีสวนรวมของคณะและหนวยงาน โดยดําเนินงานพรอมกันทั้ง 6 หมวด 

ปญหาในการดําเนินงานในการนําเอาระบบ PMQA ของมหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมาใช 
ทั้ง 2 มหาวิทยาลัยมีปญหาไมแตกตางกัน ไดแก 

1) บุคลากรขาดความรูความเขาใจในเกณฑ PMQA 
2) การถายทอดระบบ PMQA ไปสูการปฏิบัติยังไมครอบคลุมทุกพื้นที ่
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3) การนําเอาเกณฑไปสูการปฏิบัติยังไมเช่ือมโยงกัน 
4) ปญหาในการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ PMQA 
5) ขาดความเช่ือมโยงของกระบวนการและผลลัพธ 
6) ขาดขอมูลเชิงเปรียบเทียบ 

กระบวนการพัฒนาผูตรวจประเมินคุณภาพภายในเพื่อทําหนาที่ตรวจประเมิน PMQA  
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

- ฝกอบรมผูตรวจประเมินคุณภาพภายในเปนประจําทุกป (ปจจุบันม 88 คน) 

- ใชกรณีศึกษาในตางประเทศสําหรับการอบรมผูตรวจประเมิน 

- จัดสัมมนาผูตรวจประเมินและศึกษาดูงานองคกรที่เปนเลิศดาน TQA 

- สงเขารับการฝกอบรมของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติทุกป (ปละ 10 – 15 คน) 

- สนับสนุนสงเสริมใหเปนผูตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติ 

- สรางผูตรวจประเมินตัวช้ีวัด PMQA ระดับจังหวัด ตามความรวมมือทางวิชาการ กับ สํานักงาน 
ก.พ.ร. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณของผูตรวจประเมินในดาน PMQA 

- มีกิจกรรมสรางความสัมพันธกับผูตรวจประเมินหลายรูปแบบ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ยังไมไดดําเนินการฝกอบรมผูตรวจประเมินตามแนวทางของ PMQA แตจะ 

ดําเนินการในปการศึกษา 2553 สําหรับกระบวนการฝกอบรมนั้น เปนการใหความรูจากวิทยากรจากคณะแพทย และวิทยากร
บางสวนที่เปนผูตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติ และคาดวาจะดําเนินการพัฒนาศักยภาพผูตรวจประเมินไมแตกตางจาก
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ปญหาอุปสรรค และความสําเร็จในการทํา PMQA/EdPEx ของมหาวิทยาลัยขอนแกน  ซ่ึงปญหา/อุปสรรคของการทํา  
PMQA/EdPEx ของมหาวิทยาลัยขอนแกน เนื่องจากหมวด 7 ยังไมชัดเจน เพราะยังไมเช่ือมโยงไปยังหมวดตางๆ 
มหาวิทยาลัยขอนแกนจึงไดใหขอเสนอแนะสงไปยัง สกอ. เพื่อพิจารณาแลว  สําหรับปจจัยสูความสําเร็จของการทํา 
PMQA/EdPEx มีดังนี้ 

1) การประเมินหัวหนาหนวยงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยอธิการบดี 
2) อธิการบดีถูกประเมินโดยสภามหาวิทยาลัย สงผลใหมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
3) มีการวางแผนกลยุทธตามพันธกิจ 4 ดาน และเพิ่มอีก 1 ดานการบริหารจัดการ (การบริหารความเส่ียง

อยูในดานนี้) 
4) มีการถายทอดตัวช้ีวัดจากระดับมหาวิทยาลัยสูหนวยงาน/บุคคล 
5) เปดเผยผลการดําเนินงานของทุกหนวยงานในที่ประชุมคณบดี ทําใหทราบสถานภาพการดําเนินงาน

ปจจุบันตลอดเวลา 
6) มีระบบสนับสนุนคณะ/หนวยงานที่มีผลการดําเนินงานยังไมคอยดี 
7) ทําใหคณะ/หนวยงานเห็นประโยชนของตัวช้ีวัด เพื่อนําไปใชพัฒนาองคกร สงผลใหเกิดความรวมมือ

ระหวางมหาวิทยาลัยกับคณะ/หนวยงาน 
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KKU 

กลุมที่ 3  

เสนทางสูความเปนนานาชาต ิ
PSU 

 ประกอบดวยสมาชิก  ดังนี้ 

 
 
 

 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน  วราอัศวปติเจริญ 

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 
 ผศ.นิคม ถนอมเสียง 

รองคณบดีฝายบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร 
 รศ.วงศวิวัฒน  ทัศนียกุล 

คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
 ผศ.ดร.เกษม นันทชัย 

คณบดีคณะเทคโนโลยี 
 ผศ.เจษฎา  จิวากานนท 

รองคณบดีฝายวิชาการ 
คณะสัตวแพทยศาสตร 

 อาจารยทรรศิดา  พลอยงาม 
ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
คณะสัตวแพทยศาสตร 

 ผศ.ไชยพัศร  ธํารงยศวิทยากุล 
คณะสัตวแพทยศาสต 

 นางสาววารุณี  จุฑาจินดาเขต 
คณะศึกษาศาสตร 

 นายจักรพงษ  ทองผาย 
นักวิเทศสัมพันธ  คณะศึกษาศาสตร 

 รศ.ดร.ศิริ  ฮามสุโพธิ์ 
รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ  
วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน 

 รศ.ดร.พัชรี  เจียนัยกูร 
รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ  
คณะเทคนิคการแพทย 

 รศ.สุภาพ  ณ นคร 
 ผศ.ดร.ประพันธศักด์ิ  ฉวีราช 

รองผุอํานวยการฝายวิชาการ 
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

 รศ.ดร.ยุพิน เตชะมณี 
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

 

 

 รศ.ดร.ฉัตรไชย  รัตนไชย 
รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

 รศ.ผดุงยศ  ดวงมาลา 
รองอธิการบดีฝายศิษยเกาและชุมชนสัมพันธ 

 รศ.ดร.ประวิทย  โตวัฒนะ 
ผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรชายฝง 

 รศ.บุญเจริญ  วงศกิตติศึกษา 
รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ 
คณะวิศวกรรรมศาสตร 

 รศ.ดร.ธัญญา  ชิระมณ ี
รองคณบดีฝายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร  

 ผศ.ดร.ธนกร อํานวยกิจ 
ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาบุคลากร 
คณะเภสัชศาสตร 

 ผศ.ดร.ขวัญตา  บาลทิพย 
คณะผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
คณะพยาบาลศาสตร 

 ผศ.ชุติพร  จิโรจนกุล 
ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร 

 อาจารยยุทธนา  เพ็งแจม 
หัวหนาหนวยเทคนิคการแพทยศาสตรศึกษา 
คณะเทคนิคการแพทย 

 ผศ.ดร.ภัทร  อัยรักษ 
รองผูอํานวยการฝายพัฒนาและประยุกตงานวิจัย 
สํานักวิจัยและพัฒนา 

 อาจารยวรสันต์ิ  โสภณ 
ผูขวยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 ผศ.ดร.ยุพดี  ชัยสุขสันต 
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
วิทยาเขตปตตานี 

 ดร.นุวรรณ  ทับเที่ยง 
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
วิทยาเขตปตตานี 
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มหาวิทยาลัยขอนแกน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 รศ.ดร.กมลทิพย  บราวน   

รองคณบดีฝายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ 
 นายเดชศักด์ิ  ศานติวิวัฒน 

รองผูอํานวยการฝายบริหารทั่วไป  สํานักวิทยบริการ 
 นายจรูญลักษณ  นาร ี

ผูชวยผูอํานวยการฝายกิจการทั่วไป สํานักวิทยบริการ 
 ผศ.พีระพล สุขอวน 

คณะสัตวแพทยศาสตร 
 

 

 ผศ.นภดล  ทิพยรัตน 
รองผูอํานวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิ
วัฒนา 

 ผศ.จรูญ  ตันสูงเนิน 
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรและวิทยาการจัดการ 

 ผศ.พิมพาภรณ  สุวัตถิกุล 
ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนานาชาติ วิทยาเขตภูเก็ต 

 ผศ.พักตรา  คูบุรัตถ   
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ 

 นางเมตตา ชุมอินทร 
กองการเจาหนาที ่

 นายวริทธิ์นันท  เจียสกุล 
ผูประสานงาน ม.อ. 
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ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุม 
 

ในการแลกเป ล่ียน เ รียน รู ของกลุมที่ สาม  ซ่ึ งประกอบด วย ผูบ ริหารของมหา วิทยาลัยขอนแกน  และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดนําเสนอเสนทางสูความเปนนานาชาติ ซ่ึงในสวนของมหาวิทยาลัยขอนแกน รศ.ทพญ.ดร.
นวรัตน สราอัศวปติเจริญ เปนผูนําเสนอ สวนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รศ.ดร.ฉัตรไชย  รัตนไชย รองอธิการบดีฝายบริการ
วิชาการและวิเทศสัมพันธ เปนผูนําเสนอ 

เสนทางสูความเปนนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยขอนแกนไดนําเสนอเร่ืองการบริหารงานวิเทศ
สัมพันธและสํานักงานวิเทศสัมพันธมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมหาวิทยาลัยขอนแกนวางเปาหมายเสนทางการพัฒนาสูระดับ
นานาชาติในทศวรรษที่ 5  ต้ังแตระดับ มหาวิทยาลัยแหงแรกของอีสาน มหาวิทยาลัยช้ันนําของภูมิภาค มหาวิทยาลัยช้ันนํา
ของประเทศ มหาวิทยาลัยช้ันนําของอาเซียน และมหาวิทยาลัยช้ันนําของเอเชีย นอกจากนั้นไดกําหนดเปนเปาหมายเชิง
ยุทธศาสตร คือ We build future global citizens โดยมีปจจัยแวดลอมสําคัญที่มุงเนน คือ Academic & Research 
Excellence  Multicultural Exposure  Green & Clean Campus ซ่ึงในรอบปงบประมาณที่ผาน ๆ มามีผลการจัดอันดับ
(Ranking) สําคัญที่บงบอกความพรอมของมหาวิทยาลัยที่สําคัญ คือ  

 Ranked for the last two years as the number one university in Thailand (OPDC. 2006-2007)    
 Ranked 528 th in World Ranking and ranked 21 st in ASEAN countries (THE-QS. 2008) 
 Outstanding in Learning & Teaching (CHE. 2005) 
 Excellence in Research (CHE. 2005) 
 43 international programs  in disciplines host more than 500 international students and teaching 

staff (2008) 
ซ่ึงอยูภายใตแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2550-2553 ซ่ึงไดกําหนดวิสัยทัศน “มหาวิทยาลัยขอนแกน

เปนสถาบันอุดมศึกษาช้ันนําของภูมิภาคอาเซียน โดยเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย มหาวิทยาลัย
แหงคุณภาพ  มหาวิทยาลัยแหงการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ และเปนมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี” 

โดยมีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธรับผิดชอบขับเคล่ือนตามยุทธศาสตรดานวิชาการและวิเทศสัมพันธ  ซ่ึงกําหนด
เปน KKU Strategies for internationalization โดยประกอบไปดวย 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ หรือ Strategic Objectives ที่สําคัญ ไดแก 
 To promote and support the establishment of international curricula to expand the educational 

market at international level in accordance of the KKU’s policy. 
 To promote and develop the student in order to increase their foreign language potential and to 

live their lives in multi-cultural society. 
 To promote and develop the lectures in order to increase their English language capabilities for 

the management of the international curricula and dissemination of their academic works 
internationally. 
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 To promote and support the establishment of international co-operation in order to increase the 
KKU’s academic strength and potential. 

 To develop the infrastructure,the administrative system,and the international relations system 
with quality and efficacy to achieve international recognition. 

มหาวิทยาลัยขอนแกนไดกําหนดตัวช้ีวัดเพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนาสูความเปนนานาชาติ ไดแก 

 International Programs 
 International Student (Full time ; undergrad/postgrad) 
 International faculty staff/visiting scholars 
 International exchanged students and staff (inbound & outbound 
 Paper presented at the international conferences 
 Research published in the international peer review journals 
 Research citing items founded in the standard citation indexes 
 International activities 
 International capacity buildings for students and staff 
 MOU and international collaborations 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดวางโครงสรางระบบการบริหารงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ ดังแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตลอดจนการวางระบบใหมีหนวยงานสนับสนุนภารกิจดานวิชาการและวิเทศสัมพันธ  ดังตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสรางระบบการบริหารงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ

การประชาสัมพันธ/
แนะแนว/การตลาด

การรับเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัย

การพัฒนาหลักสูตร
และรายวิชา

การพัฒนาการเรียน
การสอน

การพัฒนาทักษะ
คอมพิวเตอรและ               

ภาษาอังกฤษ

การพัฒนาการเรียนรู
ของนักศึกษา

การพัฒนา        
อาจารย

การจัดการเรียนการ
สอนวิชาศึกษาท่ัวไป

การพัฒนาระบบ e-
Learning

การสงเสริมการผลิต
ส่ือและตํารา

การพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ

การพัฒนาระบบ
การศึกษานานาชาติ

การพัฒนาความ
รวมมือ/เครือขาย

การบริการดานวิเทศ
สัมพันธ

การจัดการระบบ
ทะเบียน/ประมวลผล

สหกิจศึกษาและ        
AP Program

การประเมินและ
ติดตามผลคุณภาพ
การจัดการหลักสูตร

การประเมินและ
ติดตามผลคุณภาพ

บัณฑิต

อธิการบดี

รองอธ ิการบดีฝ ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ

ผูชวยอธิการบดีฝ ายวิชาการ ผูชวยอธิการบดีฝายว ิเทศสัมพันธ

หนวยงานสนับสนุนกับภารกิจดานวิชาการฯ

การพัฒนาหลักส ูตรและรายวิชา

การจัดระบบและมาตรฐานการศึกษา

การจัดการระบบทะเบียนและประมวลผล

การพัฒนาการเรี ยนรูของนักศึกษา

การพัฒนาอาจารย 

การพัฒนาการเรี ยนการสอน

การพัฒนาระบบ e-Learning

การสงเสริมการผลิตสื่อและตํารา

การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ

การพัฒนาระบบการศึกษานานาชาติ

การพัฒนาความรวมมือ/เครือขาย

การบริการดานวิเทศสัมพันธ

การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป

สหกิจศึกษาและ AP Program

การประชาสัมพันธ/แนะแนว/การตลาด

การรับเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย

การประเม ิน/ติดตามผลคุณภาพการจัดการหลักสูตร

การประเมินและติดตามผลคุณภาพบัณฑิต

สถาบันขงจื๊อ

สํานักหอสมุดและ
ทรัพยากรการเรียนรู

สํานักบริหารและ            
พัฒนาวิชาการ

สํานักนวัตกรรมการ
เรียนการสอน

กองการเจาหนาที่

บัณฑิตวิทยาลัย

สํานักวิชา            
ศึกษาทั่วไป

สถาบันภาษา
สํานักงานวิเทศสัมพันธ
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ตลอดจนการจัดตั้งสํานักงานวิเทศสัมพันธ (International Relations Office : IRO) ซึ่งมีบทบาทเชิงรุก 
แผนปฏิบัติการ ป 2553 ที่สําคัญ ดังรายละเอียด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลังจากนี้เพื่อใหแผนดานวิชาการและวิเทศสัมพันธนําไปสูการปฏิบัติจึงกําหนดโครงการ/กิจกรรมภายใน 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ ไดแก 
1.  พัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศและการเปดสูความเปนนานาชาติสําหรับนักศึกษา  
-  โครงการ International student common room  
-  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อเสริมสรางประสบการณตางประเทศเปนวิชาเลือกเสรี  (International 

Experiences) 
-  โครงการสงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เอื้อตอความเปนสากล (รวมกับสถานทูตตางๆ) 
-  โครงการสนับสนุนการทํา joint research ระดับปริญญาเอก กับสถาบัน /มหาวิทยาลัยตางประเทศ 
2.  เพื่อพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศและการเปดสูความเปนนานาชาติสําหรับอาจารย และบุคลากร  
-  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  (อบรม  ดูงาน)  
-  โครงการ Staff Exchange  
-  โครงการเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษเพื่อศึกษา ป.เอก 
-  โครงการจัดอบรมวิธีการสอนโดยใชภาษาอังกฤษ 
-  โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาตอ และวิจัย ป. เอก ตางประเทศ 
-  โครงการทุนสนับสนุนการไปเสนอผลงานวิชาการในการประชุมนานาชาติ ณ ตางประเทศ 
3.  กิจกรรมที่เก่ียวของกับการใหบริการและทุนที่เก่ียวของกับตางประเทศ  
-  โครงการอํานวยความสะดวก passport/visa, การเดินทางไปตางประเทศ 
-  one stop international student service center  

บทบาทเชิงรุกของงานวิเทศสัมพันธ

Goals

CustomerServices

Support

Coordinate

แผนปฏิบัติการ ป 2553
1. Student services

1.1 Admission services
1.2 One stop services
1.3 Student exchanges
1.4 Student international 

experience

2. Staff services
2.1 Faculty staff capacity 

building/international   
experience

2.2 Service to International 
staff

2.3 Service to Thai staff
2.4 Service to visiting 

scholars/guests 

3. Co-operations
3.1 MOU management
3.2 Networking/Consortium
3.3 International conference
3.4 GMS HRD
3.5 Academic co-operations

4. Information & PR
4.1 Educational exhibition 

& PR

4.2 Documents/Media 

production

4.3 Website maintenance

4.4 Database/Info system

แผนปฏิบัติการ ป 2553
5. Infrastructure & 
Administration
5.1 Student accommodation

5.2 Quality Assurance

5.3 Staff Development

5.4 Capacity building of 

supporting units

5.5 International staff 

networking

6. Social/Community 
Linkage
6.1 Cultural trip 

6.2 External organization 

linkages (international 

organization, Embassy)

6.3 Cultural activities

6.4 Training in Thai language 

& culture 
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-  โครงการจัดทําเอกสารคูมือ  (international student guide book, คูมือการใหบริการ passport/visa,   คูมือการ
ทํา MOU, คูมือการเดินทางไปราชการ ณ ตางประเทศ)  

-  การรับรองอาคันตุกะจากตางประเทศ 
-  การปรับปรุงและพัฒนาระบบการรับนักศึกษาชาวตางประเทศเขาศึกษา 
-  การใหบริการขอมูล ขาวสารและออกหนังสือรับรอง 
-  การสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติกับตางประเทศ 
-  ทุนสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติและหรือหลักสูตรความรวมมือกับตางประเทศ 
โดยสํานักงานวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดประสานงานการใหทุนที่เก่ียวของกับ 
-   ทุนศึกษาตอและการทําวิจัยระดับปริญญาเอก ณ ตางประเทศ 
-   ทุนเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ  
- ทุน student exchange  
- ทุน outbound / inbound  visiting scholar  
- ทุนจัดประชุมวิชาการนานาชาติกับตางประเทศ 
- ทุนการศึกษาสําหรับบุคลากรจากกลุมประเทศลุมน้ําโขง 
- ทุนสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ  
4.  เพื่อสนับสนุนความรวมมือกับสถาบัน/องคกรของประเทศเพื่อนบานและตางประเทศ  
-  โครงการจัดระบบการจัดทําบันทึกขอตกลงทางวิชาการและรายงานผลการดําเนินการ 
-  โครงการสนับสนุนการเดินทางไปเจรจาธุรกิจ ณ ตางประเทศ 
-  การจัดงานประชุมวิชาการนานานาชาติตางๆ 
5.  การประชาสัมพันธและสารสนเทศดานวิเทศสัมพันธ  
-  สื่อเอกสารและสื่อวีดีทัศน 
-  website ของ สํานักงานวิเทศสัมพันธ  
-  การจัดนิทรรศการการศึกษา ณ ตางประเทศ 
-  การพัฒนาฐานขอมูล   MOU , international students /staffs International scholarships, volunteer  

ผลการดําเนินสําคัญในป 2552 

 มีจํานวนนักศึกษาชาวตางชาติทั้งสิ้น 444คน จําแนกเปนประเภท full time degree จํานวน 257 คน  และ
ประเภท non-degree จํานวน 187 คน  

 มีจํานวนอาจารยชาวตางชาติ จํานวน 106 คน จําแนกเปนประเภทแบบเต็มเวลา 91 คน และประเภทไมเต็ม
เวลา 15 คน 

 มีการจัดกิจกรรมดานนักศึกษา เพื่อเสริมสรางศักยภาพนักศึกษาดานการตางประเทศและการสงเสริม
บรรยากาศความเปนนานาชาติจํานวน 27 โครงการ โดยมีนักศึกษาเขารวมทั้งสิน 3,050 คน 

 กิจกรรมดานการฝกอบรมอาจารย ซึ่งกําหนดจัดหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางภาษาอังกฤษ
จํานวน 7 ครั้ง มีอาจารยเขาอบรมทั้งสิ้น 193 คน และมีผลการสํารวจความพึงพอใจจากการรวมกิจกรรม
เทากับระดับ 5 

 
 



       
 

                                                                                                                        หนา  45  
 

 มีการดําเนินการเพื่อสงเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาสูระดับนานาชาติ  
(1) ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษากับตางประเทศ ประเภท Outbound student exchange จํานวน 405 คน 

และประเภท Inbound student exchange จํานวน 187 คน มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนทุนไป
ตางประเทศสําหรับนักศึกษาจํานวน 64 คน 

(2) ทุนพัฒนาบุคลากรลุมน้ําโขง มหาวิทยาลัยขอนแกนไดมอบทุนใหนักศึกษาประเภท GMS  30 คน 
แยกเปนระดับปริญญาโท จํานวน 23 คน ระดับปริญญาเอกจํานวน 7 คน และประเภทนักศึกษา
จาก GMS ในหลักสูตรจํานวนทั้งสิ้น 229 คน แยกเปนระดับปริญญาตรีจํานวน 78 คน ปริญญาโท
จํานวน 141 คน และปริญญาเอกจํานวน 10 คน  นอกจากนี้มีการใหทุนประเภท GMS 
staff/student exchange 113 คน ประกอบดวยบุคลากรจํานวน 68 คน และนักศึกษา 44 คน 

(3) ทุนที่สนับสนุนและสงเสริมคณาจารยไปศึกษาตอระดับปริญญาเอก ณ ตางประเทศจํานวน 30 ทุน 
(4) การใหทุนสนับสนุนการไปเสนอผลงานในประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ตางประเทศของ

คณาจารยจํานวน 79 คน ซึ่งเปนงบประมาณจากกองทุน 40 ป สวนการพัฒนาบุคลากร เปน
จํานวนเงิน 3,870,900 บาท 

(5) ทุนสนับสนุนบุคลากรชาวตางประเทศมาเปนผูสอนและใหคําปรึกษาวิทยานิพนธในระดับ
บัณฑิตศึกษาประเภท Inbound visiting scholar จํานวน 11 ทุนจาก 9 คณะ 

(6) ทุนสงเสริมการจัดประชุมระดับวิชาการนานาชาติ  ซึ่งมีสถิติการจัดรวมทั้งระดับมหาวิทยาลัยและ
ระดับคณะ/หนวยงานรวม 10 ครั้ง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดใหทุนสนับสนุน จํานวน 6 ทุน 

(7) ทุนสงเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารยชาวไทยไปตางประเทศ เพื่อทําการสอนหรือทํา
การวิจัย ณ ตางประเทศ ซึ่งเปนปแรก (ในป 2552)  จํานวน 10 ทุน จาก 8 คณะ ซึ่งใชงบประมาณ
จํานวนทั้งสิ้น 956,500 บาท 

ความรวมมือกับตางประเทศ  ในป 2552 นี้ มหาวิทยาลัยไดมีการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือหรือ MOU 
จํานวนทั้งสิ้น 178 ฉบับ  ทั้งนี้ จําแนกเปนประเทศที่ใหความรวมมือทั้งสิ้น 28 ประเทศ  โดยมีความรวมมือกับประเทศ
ญี่ปุนมากที่สุดจํานวนทั้งสิ้น 39 ฉบับ หรือ รอยละ 21.91 

เสนทางสูความเปนนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  สวนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รศ.ดร.ฉัตรไชย  
รัตนไชย รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ เปนผูนําเสนอเรื่องการดําเนินงานดานวิเทศสัมพันธของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดังรายละเอียด 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดวางแผนยุทธดานวิเทศสัมพันธหรือแผนกลยุทธวิเทศสัมพันธ ป 2551 -2554  
โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตรหลักไว  3 ดาน คือ การเรงพัฒนาสมรรถนะสากลของนักศึกษา การเรงพัฒนาสมรรถนะ
สากลของบุคลากรและการสงเสริม Internationalize ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  พรอมนี้ ไดกําหนดกิจกรรมหลัก
(Activities) เพื่อแปลงแผนสูการปฏิบัติประกอบไดดวยกิจกรรม 

(1) การสนับสนุนใหเกิดความรวมมือกับตางประเทศ 
(2) การพัฒนาสูสมรรถนะสากลขององคกร บุคลากรและนักศึกษา 
(3) การดูแลนักวิชาการและนักศึกษาจากตางประเทศ 
(4) การเตรียมความพรอมสูความเปนนานาชาติของมหาวิทยาลัย 
(5) การประชาสัมพันธกิจกรรมดานวิเทศสัมพันธของมหาวิทยาลัยไปสูประชาคมโลก 
(6) การสนับสนุนภารกิจสําคัญของมหาวิทยาลัย 
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีระบบและกลไกการผลักดันงานดานวิเทศสัมพันธ ดังแผนภาพ 
                  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดวางกลยุทธการรวมมือกับตางประเทศในการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ
หรือ MOU ซ่ึงมีทั้งส้ิน 184 ฉบับ แยกตามภูมิภาค ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้

ภูมิภาค จํานวน MOU จํานวนประเทศ 
กิจกรรมการ

ดําเนินงานที่ตอเนื่อง 
(Active) 

เอเชีย 13 78 54 
ยุโรป 13 47 26 
อเมริกาเหนือ 2 29 16 
โอเชียเนีย 2 23 4 
แอฟริกา 4 6 5 
อื่น ๆ  1 1 1 
รวม 184 35  
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นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดมีความรวมมือจัดหลักสูตรการศึกษารวมกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ  
รายละเอียดดังตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มีการดําเนินโครงการ Study Abroad ระหวางคณะศิลปกรรมศาสตรและคณะนิติศาสตรกับมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ ดังรายละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นอกจากนี้ ยังมีโครงการ Jointly-Managed Master’s Degree Programe และคณะวิศวกรรมศาสตรกับ Jiangxi 
University of Science and Technology (JUST)  
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 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรยังใหความสําคัญกับการวางแผน ดําเนินการ ติดตามและประเมินผล ซ่ึงมีขอมูลและ
สารสนเทศสําคัญตาง ๆ คือ 

 จํานวนบุคลากร/นักศึกษาทีไปตางประเทศ  ในป 2552 มีจํานวน 2,969 คน 
 จํานวนบุคลากรและนักศึกษาตางชาติที่มาเยือนหรือปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย  ในป2552 มีจํานวน 2025 

คน จําแนกเปนนักศึกษา จํานวน 402 คน และชาวตางประเทศจํานวน 1,623 คน 
 จํานวน Co-Advisors ชาวตางประเทศ ในป 2552 มีจํานวน 85 คน 
 จํานวนนักศึกษาตางชาติ ป 2552 จํานวน 185 คน และป 2553 จํานวน 241 คน   
 นักศึกษาตางประเทศ หากจําแนกเปนประเทศ และคณะ/หนวยงาน มีรายละเอียด ดังแผนภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จํานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ไปทํา Thesis ณ ตางประเทศ ซ่ึงในป 2552 มีจํานวน 49 คน 
 จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เปน Advisors/Co-advisors ใหสถาบันในตางประเทศมีจํานวน 11 คนในป 

2552 
 จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการคายภาษาอังกฤษ(English Camp)  มีจํานวนนักศึกษา 65 คน และจํานวน 

Camp Leader 19 คน ในป 2553 และมีจํานวนนักศึกษา 90 คน และจํานวน Camp Leader 19 คน ในป 2552 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดจัดโครงการแลกเปล่ียนบุคลากรและนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ ไดแก 

GDUT SCAU JUST  JXNU  AUTS  YUTCM  CAU  KHU UNS  และมีการจัดโครงการ PSU Young Ambassador 
 การดูแลนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยไดเตรียมความพรอมรองรับในเร่ืองตางไวดังนี้ คือ  การจัดต้ังชมรม
นักศึกษานานาชาติ  การจัดสอนภาษาไทย (Survival Thai) สําหรับนักศึกษานานาชาติ  และการใหทุนการศึกษารูปแบบ
ตาง  ๆ เชน President Scholarship  Various Matching Funds 
 เพื่อใหมีความพรอมสูความเปนนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีการเตรียมความพรอมรองรับไว ดังนี ้

- บุคลากรตองมีคุณวุฒิสูง เปนที่ยอมรับในระดับประเทศ-นานาชาติ 

- มีหลักสูตรนานาชาติหลายสาขาวิชา สามารถรองรับนักศึกษาตางชาติไดตามความตองการและความ
สนใจของชาวตางประเทศ 

- มีความเปนเลิศในหลายสาขาวิชา 
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- มีความพรอมดานระบบสิงอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับการเรียนการสอน อาทิ หองปฏิบัติการและระบบ
คอมพิวเตอรที่ดี มาตรฐานสากล อุปกรณเคร่ืองมือตาง ๆ ที่ทันสมัย 

พรอมนี้ มหาวิทยาลัยเตรียมการรองรับกับปญหาและอุปสรรคที่มีความจําเปนตองแกไข ดังนี ้

- การพัฒนา website ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

- พัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษาตางชาติระดับปริญญาตรี online (ในปจจุบันมีการใชงานแลวในระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

- เตรียมการแกไขปญหาความลาชาในการเทียบคุณวุฒินักศึกษาตางชาติ 

- การพัฒนาระบบใหบริการนักศึกษาเปนภาษาอังกฤษหรือ Bilingual เชน website ลงทะเบียน ระบบ
สารสนเทศนกัศึกษา (เชน การคนหารายวิชา)  ระบบ LMS  และระบบการจองหอพัก 

- การเตรียมการปรับปรุงระบบประกันสุขภาพของมหาวิทยาลัย 

- การเพิ่มหลักสูตรนานาชาติที่เปนที่ตองการของตลาด 

- การพัฒนาวิธีการรับนักศึกษาตางชาติที่มีขั้นตอนนอยและใชระยะเวลาส้ัน 
การเปนสวนหนึ่งของการสรางความสัมพันธกับมิตรประเทศ 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดใหความสําคัญและดําเนินการสรางความสัมพันธกับมิตรประเทศ  โดยเฉพาะอยาง
ย่ิงการถวาย หรือมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิแดผูนําและบุคคลสําคัญของตางประเทศ อาท ิ
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การเสริมสรางความรวมมือกับตางประเทศ ในปจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีขอบเขตความรวมมือกับ 
ประเทศเซอรเบีย ภูมิภาคแอฟริกา ภูมิภาคตะวันออกกลาง และประเทศบรูไน 

รวมไปถึงความรวมมือที่เรียกวา KKU - PSU – Collaboration ซ่ึงมีนักศึกษาตางชาติของ ABAC สามารถเดินทางไป
เรียนหลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยขอนแกนและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยเร่ิมเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแกน 1  
ภาคการศึกษา และที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 1 ภาคการศึกษา ทั้งนี้อาจยืดหยุนไดตามความเหมาะสม ในระยะเร่ิมแรก
เปนนักศึกษาที่ไดรับทุนจาก TICA  และขยายครอบคลุมนักศึกษาทั่วไป  อันการการสรางกลยุทธ Win – Win ที่มีการขยาย
โอกา สให กับนั ก ศึก ษ าเ พื่ อ เ พิ่ ม  Perspective แ ละ  Thai Experience ส ว นมห า วิท ยาลั ยขอ นแก นแล ะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจะไดรับประโยชนที่มีนักศึกษาตางชาติเพิ่มขึ้น 

ในปจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรโดยสงเสริมใหมีการสรางความรวมมือกับตางประเทศที่สําคัญ ไดแก Thai –
Middle East Center  Islamic Study Collaboration  Arabic Language Center Islamic Study Conference  Pattani 
Declaration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
 

                                                                                                                        หนา  51  
 

 
การแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุม โดยการถาม – ตอบ 
 
ผูแทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดเลาเร่ืองการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูความเปนนานาชาติ ดังนี ้
1. การเตรียมความพรอมสูเสนทางความเปนนานาชาติ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดเนนในเร่ือง 

- การพัฒนาระบบการรับเขาระดับปริญญาแบบ online 

- หาแนวทางการแกไขปญหาการเทียบคุณวุฒิของนักศึกษาตางชาติที่มีความลาชา 

- ควรมีการเสริมสรางความสัมพันธระหวางประเทศ 

- มีความรวมมือกับตางประเทศ ไดแก ประเทศเซอรเบีย แอฟริกา ตะวันออกกลาง บรูไน แอฟริกาเหนือ-ใต  ซ่ึงในแต
ละประเทศมีระดับความรวมมือแตกตางกัน 

- ความรวมมือระหวางสามมหาวิทยาลัยตามคําแนะนําของทานศาสตราจารย ดร.กนก วงษตระหงาน  โดยใหมีความ
รวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเพื่อเปดสอนในระดับนานาชาติ ไดแก KKU PSU ABAC Collaboration  ซ่ึงนักศึกษา
ตางจาก ABAC สามารถเรียนหลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยขอนแกนและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ใน
ระยะเวลา   1 ภาคการศึกษาตอมหาวิทยาลัย และอาจมีการขยายขอบเขตระยะเวลาไดตามความเหมาะสม 

2. การเปดหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี  ไดแก  

- Thai –Middle East Center   ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

- Islamic Study Collaboration   

- Arabic Language Center  

- Islamic Study Conference   

- Pattani Declaration 
3. จัด International Conference 

- Rule of Islam 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ขอฝากถึงมหาวิทยาลัยขอนแกน ควรมีความรวมมือกันอยางเปนรูปธรรมและ 
คาดวาในอนาคตจะไดพัฒนาให เกิดความรวมมือระหวางสองมหาวิทยาลัยในรูปแบบตาง ๆ เหมือนกับที่ทาง
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดมีความมือไวทั้ง การจัดต้ังสถาบันขงจ้ือ และความรวมมือกับ ABAC  และการจัดทําโครงการอิสลาม
ศึกษา จึงขอใหมหาวิทยาลัยขอนแกนไดรวมแลกเปล่ียนและเรียนรูในศาสตรแตละฝายมีความเช่ียวชาญ 
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 ผูแทนจากมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเลาเร่ืองการดําเนินการเพื่อสงเสริมความเปนนานาชาติ ที่สําคัญ ไดแก 
1. การจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

- ไดรองรับการพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆใหกับนักศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนการดําเนินการสูความ
เปนนานาชาติการจัดทํา Road Show รวมกับมหาวิทยาลัยตาง ๆ เพื่อประชาสัมพันธสูตรนานาชาติที่เปดสอน
ของมหาวิทยาลัย โดยที่ผานมาไดรวมมือกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

- การจัดสัมมนารวมกับมหาวิทยาลัยที่มีการเปดสอนในหลักสูตรนานาชาติ 

- การใชเครือขายเพื่อการสอนศาสนา ซ่ึงเปนกลยุทธที่สามารถเช่ือมโยงกับการจูงใจการเขามาเรียนรู
ประสบการณจริงของนักศึกษาตางชาติ 

- มีการจัดหาแหลงทุนเพื่อสนับสนุนการเขามาศึกษาในหลักสูตรนานาชาติของกลุมประเทศเพื่อนบาน 

- กลุมนักศึกษาตางชาติใหมที่ใหความสนใจเขามาศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติของมหาวิทยาลัยขอนแกน คือ 
ประเทศจีนและประเทศเวียดนาม 

2. การประชาสัมพันธเพื่อดึงดูดนักศึกษาตางชาติเขามาศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติ  โดยมีการดําเนินการสําคัญ คือ  
การประชาสัมพันธผานเว็บไวต  การติดตอประสานงานโดยตรงกับประเทศกลุมเปาหมายหลักใหมทั้งประเทศจีน 
และประเทศเวียดนาม  รวมถึงการรวมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อ Road Show ประชาสัมพันธหลักสูตร
นานาชาติที่แตละมหาวิทยาลัยเปดสอน 

3. หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนของวิทยาลัยนานาชาติประกอบดวย 5 หลักสูตร ซ่ึงบางหลักสูตรอยูภายใตคณะ   
โดยประกอบไปดวย สาขาศิลปศาสตร  Marketing   Global Business  Multimedia International   Engineering 

 ม.อ. ถาม : ทําอยางไรใหไดจํานวนนักศึกษาเทาเดิมหรือมากขึ้น 
มข. ตอบ :  โดยการใชตัวแทนหรือการเปนตัวแทน ที่เรียกวา Local Agent กับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ เชน 
ประเทศจีน ประเทศเวียดนาม ซ่ึงมหาวิทยาลัยขอนแกนจะมี Local Agent ในประเทศเหลานั้น 

 ม.อ. ถาม : การบริหารจัดการของวิทยาลัยนานาชาติเปนแบบนอกระบบหรือไม  และมีการวางแผนและดําเนินการ
คัดเลือกอาจารยผูสอนอยางไร 

 มข. ตอบ :  วิทยาลัยนานาชาติเปนแบบนอกระบบ ซ่ึงมีการรับสมัครอาจารยโดยการประกาศรับสมัครงานฝาน
หนังสือพิมพ Bangkok Post และประกาศผานเว็บไซตของวิทยาลัยและเว็บไซตของมหาวิทยาลัย ซ่ึงกําหนดการจาง
งานเปนสัญญาจางรายป 

 ม.อ. ถาม : มีการใหคาตอบแทนและเงินเดือนมากนอยเพียงใด 
มข. ตอบ : อัตราเงินเดือนและคาตอบแทนจะจายตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด ไดแก เงินเดือนขั้นพื้นฐานคูณ 
1.8 ซ่ึงจะไมเกิน 19,000 บาทตอเดือน 

 ม.อ. ถาม : มหาวิทยาลัยขอนแกนมีกระบวนการจัดสรรทุนใหกับอาจารยอยางไร 
มข. ตอบ :  ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 40,000 บาท/เทอม 
และทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก จํานวน 40,000 บาท และรวมคาหนวยกิต (คิดช่ัวโมงละ 700 บาท/เทอม) 
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 ม.อ. ถาม : มีการจัดสรรส่ิงอํานวยความสะดวกของนักศึกษาและบุคลากร โดยสนับสนุนดานใดบาง 
มข. ตอบ :  มีเจาหนาที่ประสานงานทําหนาที่อํานวยความสะดวกใหกับอาจารยตางชาติในการ renew VISA 
ตลอดจนการอํานวยความสะดวกในเร่ืองตาง ๆ โดยใหความสําคัญในเร่ืองหอพัก เพราะเปนส่ิงสําคัญกับทั้งอาจารย
และนักศึกษานานาชาติ และปจจุบันไดมีการเตรียมความพรอมและสรางหอพักนานาชาติ 

 ม.อ. ถาม : มีความแตกตางของการจายคาตอบแทนของบุคลากรไทยและตางชาติ หรือไม 
มข. ตอบ :  ปจจุบันไมมีความแตกตางในการจายคาตอบแทนเนื่องจากบุคลากรที่เปนคนไทยทั้งหมดมีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรี ซ่ึงไดรับเงินเดือนตามเกณฑที่กําหนด และในสวนอาจารยชาวตางซ่ึงสวนมากจะมีวุฒิ
การศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรีจึงไดรับเงินเดือนและคาตอบแทนที่มากกวาตามเกณฑ ดังนั้นจึงไมมีความ
แตกตาง 

 ม.อ. ถาม : มีความแตกตางของคาธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรนานาชาติหรือไม 
มข. ตอบ :  มีความแตกตาง ดวยเพราะคาธรรมเนียมของหลักสูตรนานาชาติจะเพิ่มขึ้น 10,000 บาท และในสวน
ของนักศึกษาชาวไทยจะมีโอกาสกูยืมเงินจาก กยศ.ได  ทั้งนี้ วิทยาลัยนานาชาติมีทุนสนับสนุนซ่ึงเปนทุนเต็มเฉพาะ
ทุนเลาเรียน 

 ม.อ. ถาม : อาจารยที่เปนคนไทยจะสมัครเพื่อเปนอาจารยเพื่อสอนหลักสูตรนานาชาติไดหรือไม 
มข. ตอบ :  สามารถสมัครได  ซ่ึงจะมีทั้งแบบอาจารยที่สอนเต็มเวลา (full time) และประเภทไมเต็มเวลา (part 
time)  

 ประเด็นสําคัญของการนําเสนอผลการแลกเปล่ียนเรียนรู 
เสนทางสูความเปนนานาชาติ รศ.ดร.ยุพิน เตชะมณี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน  เปนตัวแทน

ของกลุมที่ 3 นําเสนอประเด็นการแลกเปล่ียนเรียนรู  โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 ประเด็นหลักที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยเสนอเพื่อเปนเร่ืองหลักที่ควรรวมมือและพัฒนากรอบความรวมมืออยางจริงจัง 

ประกอบดวย 8 เร่ือง คือ 
(1) วิทยาลัยนานาชาติ 
(2) อิสลามศึกษา 
(3) ABAC 
(4) การดูแลนักศึกษาและบุคลากรตางชาติ 
(5) ASEAN 
(6) การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นรวมกัน (ปญหาที่ประสบคลายคลึงกัน) 
(7) ตัวช้ีวัดหรือ KPI ดานความเปนนานาชาติ 
(8) การปรับวัฒนธรรมของนักศึกษาสูความเปนนานาชาติ 

 ประเด็นที่มีการแลกเปล่ียนเรียนรูหัวขอ KPI สูความเปนนานาชาติ 
(1) จํานวนนักศึกษา 
(2) จํานวนอาจารย 
(3) จํานวนหลักสูตร 
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 การแลกเปล่ียนเรียนรูเก่ียวกับวิทยาลัยนานาชาติ ซ่ึงใชกรณีศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน 
(1) จํานวนนักศึกษานานาชาติที่ เ ร่ิมใหความสนใจมาศึกษ าในประเทศไทย และ เฉพาะอยาง ย่ิ ง

มหาวิทยาลัยขอนแกนมาจากประเทศจีนและประเทศเวียดนาม 
(2) หลักสูตรนานาชาติที่เปดสอนในปจจุบันมี 5 หลักสูตร และมีบางหลักสูตรที่สังกัดกับคณะ 
(3) ในมหาวิทยาลัยขอนแกน พบวาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีสังกัดคณะ จะมีการเปดสอนทั้งหลักสูตร

ภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ 
(4) วิธีการประชาสัมพันธที่ใชในปจจุบัน ซ่ึงมีชองทางการส่ือสารสําคัญ คือ  การประชาสัมพันธผานเว็บไซต 

การติดตอประสานงานผานตัวแทนอยางสมํ่าเสมอกับประเทศจีนและประเทศเวียดนาม และการรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยในประเทศที่เปดสอนหลักสูตรนานาชาติ  ทําการประชาสัมพันธในลักษณะ road show ใน
ตางประเทศ  การจัดสัมมนาระหวางมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรนานาชาติรวมกัน  การใหทุนการศึกษากับ
ประเทศเพื่อนบาน เชน เยอรมัน ออสเตรเลีย ภูฏาน จีน เวียดนาม  มีทุนการศึกษาใหกับนักศึกษา และเปด
ชองทางใหมีอาจารยชาวไทยที่สามารถทําการสอนในหลักสูตรนานาชาติ โดยมีทั้งแบบ part time และ full 
time 

 ประเด็นการแลกเปล่ียนเรียนรูเพิ่มเติม 
(1) การสงเสริมใหมีนักศึกษาจากตางประเทศมาศึกษาในประเทศไทยอยางย่ังยืน   

ควรมีการสนับสนุนใหมี Local Agent 
(2)  การจางอาจารยชาวตางประเทศ 

มีการทําสัญญาปตอป และมีการประชาสัมพันธการรับสมัครทางหนังสือพิมพและเว็บไซต ซ่ึงมีรายละเอียด
คุณสมบัติไวครบถวน 

(3) เงินเดือนและการจางงาน 
อาศัยตามประกาศของสภามหาวิทยาลัย และมีคาใชจายอี่น เชน เงินเดือนขั้นพื้นฐาน คาเชาบาน 
คาตอบแทนเมือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง คาประสบการณ 

(4)  รอบการรับสมัครนักศึกษานานาชาติ 
 มีการรับสมัครนักศึกษาเปดรับ 2 ภาคการศึกษา 

(5)  การสนับสนุนส่ิงอํานวยความสะดวกแกบุคลากรและนักศึกษา 
บุคลากรสายสนับสนุนไดรับการดูแลเร่ืองระบบอํานวยความสะดวกตามปกติ มีการใหบริการแกอาจารย
ชาวตางประเทศในการตอวีซา กิจกรรมทองเที่ยวทางวัฒนธรรม 

(6)  ปญหาความแตกตางจากการดูแลบุคลากรตางประเทศมากเกินความเหมาะสม 
 ไมพบปญหาเชนนี้ เนื่องจากมีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน 

(7) การแกปญหานักศึกษาเพื่อใหเกิดทักษะความรูภาษาอังกฤษนอย ซ่ึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดทํา
โครงการความรวมมือกับประเทศมาเลเชีย  โดยการสงนักศึกษาไปเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศมาเลเชีย 
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KKU 
กลุมที่ 4  

การบริหารจัดการวิทยาเขต PSU 

 
ประกอบดวยสมาชิก ดังนี้ 

 
  
 
 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 ดร.สุรพล  แสนสุข 

ผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย 
 ผศ.อโนมา รัตนะเจริญธรรม 

รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ 
คณะทันตแพทยศาสตร 

 ดร.มัลลิกา  จันทรังษ ี
ผูชวยผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล 

 ดร.ปโยรส  หงษาชาติ 
ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ 

 ดร.ธนัญชัย  ดาศรี 
รองผูอํานวยการฝายวิจัยฯ วิทยาเขตหนองคาย 

 ผศ.รัตพงษ  ฤกษไชโย 
รองผูอํานวยการฝายพัฒนานักศึกษา 

 นายรัฐการ บัวศร ี
รองผูอํานวยการฝายชุมชน และวิเทศสัมพันธ  
วิทยาเขตหนองคาย 

 นายจักรพงษ  นนทไทย 
หัวหนากลุมงานแผนและการพัฒนา  
วิทยาเขตหนองคาย 

 นายเฉลิมพงษ  พงษประชา 
นักบริหารงานอุดมศึกษา วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน 

 
 
 

 

 ผศ.สมปอง  ทองผอง 
รองอธิการบดีวิทยาเขตปตตาน ี

 อาจารยพิชิต เรืองแสงวัฒนา 
รองอธิการบดี 

 รศ.ดร.ปติ ทฤษฎิคุณ 
รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 

 รศ.ดร.ทพ.ไชย  เฉลิมรัตนโรจน 
รองคณบดีฝายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร 

 ผศ.ดร.กร ศรเลิศล้ําวนิช 
ผูอํานวยการกองอาคารและสถานที ่

 ผศ.ดร.เสียง  กฤษฎิคุณ 
รองอธิการบดีวืทยาเขตสุราษฎรธาน ี

 นายผดุงศักด์ิ  อรนพ 
หัวหนางานประสานการวางแผน  กองแผนงาน 

 นางสาวปราณี  วิศาลพัฒนสิน 
ผูอํานวยการกองคลัง 

 นายเที่ยง จารุมณี 
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที ่

 นางอริยา  วัฒนนิยมขจร 
หัวหนาผูตรวจสอบภายใน 

 นายประสาท ศรประสิทธิ ์
ผูชวยคณบดีฝายอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
คณะวิทยาศาสตร 

 นางกาญจนลักขณ  เพชรชนะ 
หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป  
วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี

 อาจารยพฤฒ  ยวนแหล 
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร  วิทยาเขตตรัง 

 นางสาวชนกานต  ทองจํานงค 
กองแผนงาน 

 นางสาวอชิดา  เรืองเนียม 
ผูประสานงาน ม.อ. 
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ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุม 
 

1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดนําเสนอ โครงสรางการบริหารมหาวิทยาลัยของวิทยาเขต 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสรางการบริหารงาน วิทยาเขตปตตานี 
 

รองอธิการบดีวิทยาเขต 

รองอธิการบดี ฯ รองอธิการบดี ฯ รองอธิการบดี ฯ รองอธิการบดี ฯ 
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 มอ.มีสภามหาวิทยาลัย เปนองคกรสูงสุด มีที่ประชุมคณบดี มีที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล นี่เปนการ
บริหารงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

 การบริหารงานที่เปนระบบวิทยาเขตที่มี พรบ.รองรับอยางชัดเจน อาจเปนเพียงมหาวิทยาลัยเดียวในประเทศไทย 
 มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหแตละวิทยาเขตผลิตบัณฑิตที่ตางกัน โดยมีรองอธิการบดีแตละวิทยาเขตเปนผูกํากับ

ดูแลแทนอธิการบดี และใหสามารถมีรองอธิการบดี เพื่อปฏิบัติหนาที่ดานตางๆ ไดอีกในแตละวิทยาเขต 
 วิทยาเขตสามารจัดการเรียนการสอนภายในคณะตางๆ ไดตามศักยภาพ ความพรอมและงบประมาณที่ไดรับ 
 กําหนดใหมีสํานักงานอธิการบดีประจําวิทยาเขตนั้นๆ มีคณะกรรมการประจําวิทยาเขต 
 สําหรับวิทยาเขตตรัง วิทยาเขตสุราษฎรธานี วิทยาเขตภูเก็ต ไมครอบคลุมในเร่ืองโครงสรางตาม พรบ. แตเปนวิทยา

เขตที่จัดต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย เปนหนวยงานภายในกํากับ มีขอบังคับการบริหารงานวิทยาเขตคนละฉบับ 
 วิทยาเขตตรัง มีโครงสรางการบริหารงานประกอบดวย 

1. สํานักงานอธิการบดี แบงตามขอบังคับที่กําหนด มีการบริหารจัดการแบบรวมศูนย สายผูสอนและสายสนับสนุน
ทุกคนสังกัดวิทยาเขต 

2. มีกรรมการอํานวยการ กํากับดูแลเชิงนโยบาย 
3. มีกรรมการบริหารของวิทยาเขต 
4. มีกรรมการประจําคณะดูแลวิชาการโดยเฉพาะ 
5. คณบดี มีวาระ 3 ป 

2. มหาวิทยาลัยขอนแกน ในภาพรวมแลว เปนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยแบบไมมีวิทยาเขต แตเพื่อใหรองรับการ
ขยายตัวทางดานการศึกษา 
1. จัดต้ังดวยสภามหาวิทยาลัย 
2. การบริหาร มีรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย (ปจจุบัน เกษียณอายุราชการไปแลว) เปนผูกํากับดูแลเชิง

นโยบาย แตบางอยางก็ยังซํ้าซอนกันอยู และก็มีผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย เปนผูดูแลภายในวิทยาเขต 
โดยมีรองผูอํานวยการ และผูชวยผูอํานวยการฝายตางๆ และมีหัวหนาสายวิชา อีก 3 สายวิชา 

3. การบริหารเปนแบบรวมศูนย 
4. สาเหตุที่ตองต้ังรองอธิการบดี เพราะมีปญหาในการประสานงานกับทางขอนแกน โดยรองอธิการบดีจะเปนผู

ประสานงานกับทางขอนแกน 
5. ผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย มีการสรรหา และมีวาระ 4 ป ไมขึ้นกับวาระของอธิการบดี 
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การแลกเปล่ียนเรียนรูในกลุมการบริหารจัดการวิทยาเขตนี้ เร่ิมดวยการใหผูแทนของแตละมหาวิทยาลัยได เลา
ประสบการณของการบริหารวิทยาเขตของตนเอง 

1. การบริหารวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยขอนแกน ผูเลาประสบการณ คือ ดร.สุพล  แสนสุข  ผูอํานวยการวิทยาเขต
หนองคาย กลาววา ทางวิทยาเขตหนองคายตอนนี้ก็ต้ังมาได 13 ป จะเขาปที่ 14 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2554 ในสวนของ
ทางดานการบริหาร ก็จะมีอธิการบดี รองอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย ซ่ึงขณะนี้ทานไดเกษียณอายุราชการไปแลว ก็มี
ผมดูแลในสวนของ ผอ.วิทยาเขตหนองคายนะครับ  
 แบงเปนโครงสรางบริหารงาน จะมีรองผูอํานวยการ ที่ดูแลฝายตางๆ และผูชวยผูอํานวยการ แบงเปนกลุมงานและ
สายวิชา ซ่ึงสายวิชานี่จะทําหนาที่แทนภาควิชา จะมี 3 สายวิชาหลักๆ คือ สายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สายวิชา
บริหารธุรกิจและการจัดการ สายวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ซ่ึงก็จะมีหลักสูตรสาขาตางๆ อยูภายใตสายวิชา นี่จะ
เปนโครงสรางการบริหารงานของวิทยาเขตหนองคาย ก็จะแบงเปนฝายตางๆ ตรงนี้เราจะจําลองมาจากมหาวิทยาลัย จะมีฝาย
บริหาร ฝายวิชาการ ฝายชุมชนสัมพันธและวิเทศสัมพันธ ฝายพัฒนานักศึกษา และฝายวิจัย ฝายตางๆ มีวัตถุประสงคที่
ตางกัน โดยเฉพาะฝายบริหารจะแบงหนาที่หลักใหญๆ ดูแลสาธารณูปโภค อาคารสถานที่ เร่ืองการเงินและพัสดุ เร่ืองบุคลากร
ทั้งหมด  

 ในสวนของฝายวิชาการจะดูแลในเร่ืองของมาตรฐานหลักสูตร ดูแลหลักสูตรตางๆ สาขาวิชาที่เปดมีทั้งหมด 17 
สาขาวิชา โดยเปนเปนปริญญาตรี 15 สาขาวิชา ปริญญาโท 2 สาขาวิชา ปริญญาตรีมีทั้งหมด 2 สวน คือ สวนที่ยืมหลักสูตรไป
จากมหาวิทยาลัยขอนแกน ก็จะมีทางดานเศรษฐศาสตรบัณฑิต การเงิน โรงแรมทองเที่ยว ประมง วิทยาการคอมพิวเตอร 
สารสนเทศ  สวนที่ 2 คือสวนที่เราทําขึ้นเองเปนธุรกิจระหวางประเทศ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม  ทองเที่ยว 
วิทยาศาสตรการกีฬา  ซ่ึงทองเที่ยวแตกมาจากการจัดการโรงแรมและทองเที่ยว และอีกอยางที่กําลังทํา คือ การจัดการ
ภัตตาคาร ที่แยกออกมา และกําลังรางหลักสูตรอยูหลักสูตรหนึ่ง สําหรับหลักสูตรปริญญาโท เปนหลักสูตรเชิงบูรณาการ  
ไดแก เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม และการจัดการโลจิสติกส ซ่ึงเปดสอนไดสองปแลว อีกหลักสูตรหนึ่งที่เปดสอน
เม่ือปที่แลว คือ การจัดการผูประกอบการและนวัตกรรม  นักศึกษาไมเยอะ ปริญญาโทตอนนี้มีอยู 34 คน ปริญญาตรี  2,600 
กวาคน  จํานวนบุคลากร มีอาจารยทั้งหมด 82 คน  ใน 82 คน ลาเรียนตอระดับปริญญาเอก 42 คน คนที่ปฏิบัติงานจริงๆ ณ 
ตอนนี้มีเพียง 40 คน เทานั้นนะครับ  

 ตอนนี้สัดสวนปริญญาเอก เพียง 22% ภายใน 3 ป  ปริญญาเอกที่อยูภายในวิทยาเขตหนองคายอยูที่ประมาณ  70% 
นะครับ ของจํานวนอาจารยทั้งหมด แลวก็บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดมี  92 คน อาจารยที่มีวุฒิปริญญาตรี 7 คน ซ่ึง
ปริญาตรีตอนนี้ลาเรียนตอปริญญาโทหมดแลวไดทุนในสวนของวิทยาเขต คนที่ไดเกียรตินิยมมาเปนอาจารย  ปริญญาโทมี
เยอะมาก คาดวาจะสง  ในจํานวนนี้ถูกสงไปเรียนตอแลวจํานวนมากพอสมควร หลาย 10%  ปริญญาเอกมี 18 คน ตอนนี้
ตําแหนงทางวิชาการก็มี รองศาสตราจารย อยู 3 คน  ผูชวยศาสตราจารย 11 คน  และอาจารย 68 คน  แตตอนนี้อาจารยมี
คุณสมบัติครบตามที่จะขอ โดยเฉพาะจํานวนปการปฏิบัติงาน  นอกจากนี้ก็มีหนทางสงเสริม เชน การสนับสนุนทางดานการ
วิจัย การเขียนตํารา และเร่ืองการนําเสนอผลงานในประเทศและตางประเทศ การพัฒนาตนเอง  
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 การสนับสนุนการทําวิจัย  มีแนวโนมสูงขึ้น แตวาในปทายๆ  จะลดลงเนื่องจากอาจารยไปเรียนตอกันเยอะ 
 การตีพิมพ พบวาปที่แลว เราสงเสริมในเร่ืองการตีพ ิมพ มีทั้งหมด 44 paper เปนระดับนานาชาติ 12 paper  ในเร่ือง
ของการ citation พบวามีการ citation ที่เพิ่มขึ้น citation ในฐานขอมูล scopus  กับ ISI  
 ดานการบริการวิชาการ พบวา การบริการวิชาการมีคุณภาพสูงมากนะครับ  เราไดทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัยมา
ทําบริการวิชาการ ซ่ึงเรามี budget เบื้องตนไมก่ีแสนบาทนะครับ 
 ภาพการบริการวิชาการแกสังคม  เชน การบริการแกนักเรียนทั่วไป การบริการตามความตองการของชุมชน  การชวย
เร่ืองอุทกภัย  การแจกเส้ือกันหนาว  ชวยชาวบานในการเก่ียวขาว ดํานาดวย 
  วิทยาเขตหนองคายมีที่ดินอย  5 ที่  อยูที่โคกสูง หนองเบิ่ง แปลงแรก  แปลงที่ 2  ที่ไชยา แปลงที่ 3  ที่โคกหนองโก  
แปลงที่ 4 ที่หนองบางกอก  แปลงที่ 5 ติดกับแปลงที่ 1 จะอยูตรงทางเขา ทั้ง 5 แปลงมีปญหาเก่ียวกับการขึ้นทะเบียนที่ราช
พัสดุ  เพราะเปนที่ดินสาธาณประโยชน โดยแปลงที่ 1 กําลังทําเร่ืองขึ้นทะเบียน เพื่อใหไดเขาใชประโยชนอยางเต็มที่ 

การจัดการที่ 1 ก็คือ จัดการเปนระบบผังแมบท โดยผังแมบทแบงเปนโซนๆ สวนมากโซนสีเขียวๆ จะเปนโซนอนุรักษ 
เปนปา เปนปาพื้นบาน  เปนแหลงเพาะ เปนแหลงอนุรักษพันธุกรรมพืช พันธุกรรมสัตว  ซ่ึงสํารวจดูแลวเปนผืนปาแหลง
สุดทายของอําเภอเมืองหนองคาย แลวแบงเปนโซนชัดเจน โดยแบงเปนโซนของนันทนาการและบริการประชาชน  ในโซนสี
เหลืองนั้นจะเปนโซนวิชาการ และโซนสีเทาหลังสุดจะเปนโซนที่พักอาศัย 

 สําหรับภาพรวมของพื้นที่ที่จัดต้ังวิทยาเขต ภาพนี้เปนส่ิงศักด์ิสิทธิ์ในวิทยาเขตหนองคาย ซ่ึงชาววิทยาเขตหนองคาย
ใหความเคารพนับถือ เปนถนนทางเขา บรรยากาศตางๆจะมีน้ําอยูสองแหลงใหญๆ แลวจะมีพิ้นที่ปาอนุรักษ ตัวนี้เปนอาคาร
สํานักงานบริหารและมุมตางๆ  อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ อาคารประมง ปฏิบัติการประมง ก็จะมีบอประมงอยูดานหลัง
ดวย ตัวนี้เปนอาคารแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร ซ่ึงอาคารแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร ก็เปนความภูมิใจของอาจารยวันชัย สุมเล็ก 
ทานรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย ตอนนี้ทานเกษียณอายุราชการไปแลว ตอนนี้ก็เลยขออนุญาตทานโดยทําหนังสือผาน
มหาวิทยาลัย ขอจัดต้ังโดยใชช่ือทานเปนช่ืออาคาร อาคารวันชัย สุมเล็ก ตัวนี้เปนงบประมาณจากจังหวัดหนองคาย โดยงบ
ของผูวาราชการ 100 กวาไร 180 ลานบาท จัดทําพิพิธภัณฑสัตวน้ํา ซ่ึงเปนพิพิธภัณฑสัตวน้ําที่มีขนาดใหญที่สุดในภาคอีสาน 
และก็มีอุโมงคใตน้ํานะครับ  ปลาบึก 14  15 ตัวนะครับ  

หอพักศูนยบริการ  หอพักของนักศึกษา ศูนยกีฬาอาจจะนอยกวา มอ. เพราะดูจากทานอธิการพูดแลวรูสึกวาเรานอย
กวาเยอะมาก แลวตองพัฒนาอีกเยอะ  สําหรับเรือนพักรับรองสําหรับแขกที่มาเปนแขกผูใหญที่มา  โรงยิม สนามกีฬา ศูนย
พัฒนานักศึกษา นักศึกษาทํากิจกรรมที่นี่  และบานพักผูอํานวยการที่เวลาใครขึ้นเปนผูอํานวยการก็จะไปอาศัยอยูที่นี่  โรงจอด
รถ  ศูนยซอมบํารุง ศูนยประปา ศูนยซอมประปา เรือนเพาะชํา  ตัวนี้เปนศูนยเศรษฐกิจพอเพียงก็แหลงวิจัยทางดาน
เศรษฐศาสตร หองปฏิบัติการ หองเรียนตางๆ หองสมุด ศูนยบริการหองสุมด  หองสมุดก็ไดขอช่ือจากผูอํานวยการคนแรก คือ 
ทานอาจารยชอ วายุพักตร   ชวงที่ทานเกษียณอายุราชการ ทานชอบหนังสือมาก ทานชอบไปอานหนังสือตางๆ ก็เลยขอช่ือ
ทานมาเปนช่ือหองสมุด ชอ วายุพักตร สําหรับวิทยาเขตหนองคายยังมีสภาพหางไกลจากการจัดการวิทยาเขตของ มอ. มาก ก็
ตองขอคําปรึกษาและคําแนะนําจากผูบริหารของทาง มอ. เพื่อที่จะนําไปประยุกตใชตอไป 

 



       
 

                                                                                                                        หนา  60  
 

2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร นําเสนอโดย ผศ.สมปอง  นวลผอง รองอธิการบดีวิทยาเขตปตตานี กลาววา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเกิดขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เม่ือป 2505  คณะกรรมการพัฒนาภาคใต มี
ดําริที่จะต้ังมหาวิทยาลัยที่ภาคใต ก็ไดไปตระเวนหาที่ สุดทายไดที่ปตตานี  ซ่ึงชวงที่กอต้ังนั้น  ทานพันเอก สนัด คอพัน เปน
อธิการบดี และก็ไดเร่ิมกอต้ังอาคารหลังแรก  ในชวงป 2509  ในชวงการกอต้ังอาคารก็ไดมีการแตงต้ังอธิการบดีคนใหมขึ้นมา 
คือ ทานดร. สตางค  มงคลสุข ทานก็ไดไปดูการกอต้ังอาคารที่ปตตานี ซ่ึงเปนอาคารแรกที่เปนอาคารสัมพันธ ซ่ึงการกอสราง
ในขณะนั้นก็คือ คณะวิศวกรรมศาสตร  ซ่ึงก็ไดสรางหองปฏิบัติการ กําลังกอสรางอยูและก็เตรียมที่จะกอต้ังสวนอื่นๆ  ปรากฏ
วาพื้นที่บริเวณเหลานั้นเปนทะเลโคลน และก็น้ําเค็ม เกรงวาถากอต้ังคณะวิศวกรรมศาสตรก็จะไมดีนัก  ก็ไดที่ใหมเปนวิทยา
เขตหาดใหญ ซ่ึงเปนวิทยาเขตปจจุบัน  
 เม่ือเปนอยางนั้นความหมายก็คือวาจะเกิดเปนสองวิทยาเขตขึ้นมา เพราะนั้นในเบื้องตนมีแนวคิดวา  วิทยาเขต
ปตตานีจะเนนดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  วิทยาเขตที่หาดใหญจะเนนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และทาง
การแพทย เพราะฉะนั้น พรบ. 2511 ซ่ึงเปนฉบับแรก จะเปน พรบ. ที่มีระบบวิทยาเขตเปนเบื้องตนแลว  และมีการรับนักศึกษา
รุนแรก คือคณะวิศวกรรมศาสตร ในป 2504 ซ่ึงก็เรียนที่กรุงเทพฯ แลวในป  2511 ก็รับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร แลวก็ไป
เรียนที่วิทยาเขตปตตานีในภาคเรียนที่สอง ของป 2511  
 สวนในเร่ืองโครงสรางการบริหาร เรามีสภามหาวิทยาลัยเพียงสภาเดียว ขณะนี้หลังจากป 2511 ที่ผมพูดถึง พรบ.  
ในชวงหลังเรามีเกิดเปนวิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตสุราษฎร และวิทยาเขตตรัง  เพราะฉะนั้น พรบ. ที่เราสรางขึ้นมาจะตอง
ครอบคลุม วาการบริหารงานตองเปนระบบวิทยาเขต  เพราะฉะนั้นสภามหาวิทยาลัยเราก็มีสภามหาวิทยาลัยอันเดียวกัน ถือ
วาเปนองคกรสูงสุดในการบริหาร แลวเราก็จะมีที่ประชุมคณบดี   ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  เปนภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย  ในสวนของวิทยาเขตก็จะมีสวนโครงสรางการบริหารของการบริหารวิทยาเขต ก็จะมีรองอธิการบดีเปนผูดูแล
แทนอธิการบดี  อยางผมเคาเรียกวาเปนรองอธิการบดีวิทยาเขตปตตานี ทําหนาที่แทนทานอธิการบดี  ที่สุราษฎรก็จะมีรอง
อธิการ  ที่ตรัง  ที่ภูเก็ต และทานก็จะมีรองอธิการบดีทานอื่นๆประกอบดวย ขึ้นอยูกับภาระงาน อยางปตตานีของผมนี้นอกจาก
ผมแลวก็จะมีรองอธิการอีกสามทาน  รองทานหนึ่งดูแลนักศึกษา รองทานหนึ่งดูแลวิชาการ และรองอีกทานหนึ่งดูแลดานของ
แผนและการคลัง และผมก็จะดูในภาพรวม   
 คราวนี้ในภาพของการบริหารวิทยาเขต  ตอนที่ผมเรียนตอนตนวาใน พรบ. คร้ังแรกเรามีสองวิทยาเขต ก็จะใหวิทยา
เขตปตตานีเนนมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แลวก็วิทยาเขตหาดใหญเนนที่วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรสุขภาพ 
จากที่เรามีวิทยาเขตมากขึ้น ทานอธิการบดีในยุคหลังๆ ก็ไดมีการเปล่ียนแนวทางวา วิทยาเขตแตละวิทยาเขตถาไมมีคณะ
วิทยาศาสตรหรือคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มันก็จะมีปญหาตางๆ เพราะวาวิทยาศาสตรเปนพื้นฐานที่สําคัญ ก็เลยยอม
ใหแตละวิทยาเขตมีคณะตางๆ ที่ไมใชมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรได ดังนั้นวิทยาเขตปตตานีก็เกิดคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีขึ้นมา  ในป 2528 เพื่อที่จะเปนฐานของคณะอื่นๆ ที่เนนดานวิทยาศาสตรในโอกาสตอไป    
 เพราะฉะนั้นในภาพวิทยาเขต ขณะนี้ก็จะเปดคณะตางๆ ไดเหมือนกับเปนมหาวิทยาลัย เพียงแตวาใครจะเปดอะไรที่
ไหน ขึ้นอยูกับศักยภาพสภาพความพรอม  งบประมาณที่จะไดรับการจัดสรรในแตละป  เพราะฉะนั้นความสมบูรณขณะนี้เรามี 
5 วิทยาเขต ทีนี้การทํางานแตละวิทยาเขตก็จะมีคณะกรรมการประจําวิทยาเขต   นอกจากรองอธิการที่ผมพูดถึงแลวเนี่ย ก็จะ
มีสํานักงานอธิการบดีแตละวิทยาเขตนั้นๆ แลวก็จะมีคณะกรรมการประจําวิทยาเขต ซ่ึงประกอบดวยผูบริหาร คือ รอง
อธิการบดีประจําวิทยาเขต  คณบดี หรือผูอํานวยการสํานักของวิทยาเขตนั้นๆ    
 วิทยาเขตปตตานีขณะนี้เรามี  1 คณะ  กับ 1 วิทยาลัย  และก็มีสํานักวิทยบริการ  มีสถาบันวัฒนธรรมศึกษา  ศูนย
คอมพิวเตอร   คราวนี้ในการบริหารงานโดยทั่วไปของแตละวิทยาเขตที่ไดถูกเรียนไปแลว ในแตละวิทยาเขตก็จะ มี
คณะกรรมการประจําวิทยาเขต ในแตละวิทยาเขตก็จะไดรับการมอบอํานาจจากอธิการบดี และอธิการบดีก็จะมอบอํานาจ
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ใหกับรองวิทยาเขตทํานิติกรรมตางๆ ไดคอนขางเยอะทีเดียว ซ่ึงการมอบอํานาจคอนขางเยอะนี้ก็จะมีพัฒนาการมาต้ังแต
เร่ิมตน  40 ป  เร่ิมตนและเร่ิมมาเร่ือยๆ  เพราะวาสุดทายถาสมมุติวาการมอบอํานาจมันนอยก็จะมารวมศูนยอยูที่ตรงกลางก็
จะทําใหการบริหารงานมีความขลุกขลัก แลวทานอธิการบดีปจจุบันทานก็ไดมอบออํานาจเพื่อใหแตละวิทยาเขตทําหนาที่ใหได
ที่สุด แตสุดทายแตละวิทยาเขตเราเองก็จะตองรับผิดชอบตามที่ทานอธิการสุมนตพูดถึงเม่ือเชา   
 ผูบริหารจะตองจะตองระวังและทําอะไรบาง  เพราะฉะนั้นในสวนนี้เปนสวนที่อยากจะเลาใหฟงในภาพความเปน
วิทยาเขตของสงขลานครินทร ซ่ึงคิดวาอาจจะถือวาเปนมหาวิทยาลัยเดียวที่มีระบบวิทยาเขตเปน พรบ. ที่ชัดเจนในปจจุบัน  
การบริหารงานที่เคาเรียกวาเปน  GSU  System ที่เปนระบบนะครับ ผมก็คงเลา  สวนวิทยาเขตมีคณะมากนอยแตกตางกันไป
ขึ้นอยูกับอายุอานาม ความเขมแข็งหรืออะไรก็แลวแต   หาดใหญเองเราถือวาเปนวิทยาลัย ก็จะมีคณะตางๆ มากมาย  ครับก็
คงเลาใหที่ประชุมฟงเพื่อที่วาเราจะไดแลกเปล่ียนกัน  

3. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี กลาววา ในสวนของภารกิจของวิทยาเขต
สุราษฏรธานีนั้น  อาจจะแตกตางจากวิทยาเขตอื่นที่หาดใหญ และปตตานี  วิทยาเขตสุราษฏร วิทยาเขตภูเก็ต หรือวิทยาเขต
ตรัง  เปนขอบังคับกรณีพิเศษ ในขอบังคับของทั้ง 3 วิทยาเขต จะแตกตางกันบาง แตหลักการใหญๆ ใกลเคียงกัน  
 ทีนี้วิทยาเขตสุราษฎรจากขอบังคับเราเร่ิมที่ ตุลาคม 2551 จากขอบังคับมีการใหรวมศูนยการบริการ ในภารกิจ ใน
ขอบังคับเราจะแบงเปนคณะ/หนวยงานตางๆ  คณบดีนั้นเปนคณบดีที่ดูแลในเชิงการจัดการ บริหารและดูแลเฉพาะสาย
อาจารย  สวนสายสนับสนุนนั้นเปนเร่ืองของสํานักงานอธิการบดีดูแลทั้งหมด แลวก็จะมีหนวยงานตางๆ  
 ในสวนของคณะนั้นจะมีกรรมการประจําคณะเพื่อชวยในการบริหารจัดการ สวนของงบประมาณเปนแบบรวมศูนย
ทั้งหมด  งบประมาณขึ้นอยูกับวิทยาเขต แตวาเราจะจัดสรรงบประมาณไปใหตามภารกิจของคณะ คือ คณะจะมีการเรียนการ
สอนกลาง  หรือวามีภารกิจแตละคณะ  สวนภารกิจสนับสนุนจะอยูที่วิทยาเขต แลวก็เจาหนาที่สนับสนุนเราจัดใหคณะละ 3 
คน  ชวยในเชิงเปนเลขานุการคณะคนหนึ่ง แลวก็เปนเชิงการประสานงานดานวิชาการหนึ่งคน และก็เชิงธุรการอกีหนึ่งคน   
 สวนของวิทยาเขตเองเราจะมีกรรมการวิชาการประจําวิชาการของวิทยาเขต ดังที่อาจารยสมปองเลาใหฟงแลว เดิม
นั้นกรรมการวิชาการประจําวิทยาเขตไมมีขึ้นอยูกับกรรมการวิชาการวิทยาเขตหาดใหญ ตอนหลังจากขอบังคับแลวหลักสูตร
ตางๆ นั้น มาผานกรรมการสภาประจําวิทยาเขต แลว เขาสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเลย อีกอันหนึ่งเราจะมีกรรมการทํานอง
เปนที่ปรึกษา โดยมีผูวาราชการจังหวัดและบุคคลภายนอก มาเปนที่ปรึกษาของเรา  
 สวนทีมบริหารนั้นเราจะมีการประชุมเลียนแบบของทีมบริหารสงขลานครินทรที่หาดใหญ  เราจะมีทีมบริหาร
ประกอบดวย รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนยตางๆ และก็หัวหนากลุมงานหรือวากําลังปรับปรุงเปนกองเปนผูบริหาร
กอง แลวก็ผูชวยอธิการบดี   
 ในสวนของกระบวนการการดําเนินการนั้นทั้งหมดในเชิงของการบริหาร  เราจะมีการอบรม การจดช้ินงานกับงาน คือ
ต้ังแตเร่ิมขั้นที่หนึ่งถึงขั้นสุดทายแลวก็ใช TOR เหมือนกัน  สุดทายในเชิงของการบริการวิชาการจะรวมศูนยกัน  ในเชิงการ
บริการวิชาการเราจะมีวิทยาลัยชุมชนเปนคนดูแลทั้งหมด คณะนั้นจะมีหนาที่จัดวิทยากรให เพราะฉะนั้นวิทยาลัยชุมชนจะเปน
คนดูแลเร่ืองขอมูล  ในสวนเร่ืองของศูนยคอมพิวเตอรและหองสมุดนั้นอยูที่สํานักงานอธิการบดี  การบริหารจัดการดูแล
ซอมแซมกิจการนักศึกษาที่เปนการกระทําผิดนั้นก็จะเปนสํานักงานอธิการบดี   สวนคณะก็ดูแลในเร่ืองการเรียนการสอนอยาง
เดียว 
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4. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง กลาววา วิทยาเขตตรังนี่เปนวิทยาเขตนองใหมลาสุดของ
มอ. เรามีคณะเพียงคณะเดียว และกําลังจัดต้ังอีกหนึ่งคณะ คณะที่เรามีอยูคือคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ คณะหนึ่งที่
กําลังจัดต้ังคือ คณะสถาปตยกรรมการศาสตร   
 ในปจจุบันเรามีคณะ 1 คณะแตเรามีหลักสูตรทั้งหมด 11 หลักสูตร  เรามีนักศึกษาเทาๆ วิทยาเขตหนองคาย คือ 
2,600 คน เปนปริญญาตรีลวน  และก็มีอาจารย 64 ทาน  ลาเรียนตอ 17 ทาน  นะครับ  แลวก็มีสายสนับสนุน 60 คน ซ่ึงเปน
วิทยาเขตเล็กๆ  
 สวนของสํานักงานอธิการบดี เราจะแบงเปนฝายตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยที่กําหนด ตามภารกิจของการบริหาร 
เพราะวา เรากําหนดนโยบายไววาการบริหารวิทยาเขตตรังจะเปนการบริหารแบบรวมศูนย เพราะฉะนั้นคณะจะดูแลเรื่องการ
จัดการวิชาการเทานั้น  เรามีคณะหนึ่งที่ยืนหยัดที่ดูแลในเร่ืองของการจัดการวิชาการ สวนของการจัดการทั่วไปจะอยูสวนกลาง
หมด รวมทั้งกิจการนักศึกษาดวย   การบริหารแบบรวมศูนยอีก  
 อาจารยและสายสนับสนุนทุกคนจะสังกัดวิทยาเขต วิทยาเขตจะเปนคนมอบหมายใหอาจารยหรือวาสายสนับสนุน
แตละทานไปปฏิบัติหนาที่ตางๆ ตามคณะ หรือตามหนวยงานของเรา เพราะฉะนั้นบริหารแบบรวมศูนย  การจัดการบริหาร
จัดการของเราจะมีกรรมการวิชาการซ่ึงเปนกรรมการเชิงนโยบาย  แลวก็มีกรรมการบริหาร หรือกรรมการบริหารของวิทยาเขต 
แลวก็มีกรรมการประจําคณะดูแลวิชาการโดยเฉพาะ    
 วาระคณบดีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีวาระในการดํารงตําแหนง 4 ป  แตวาขอบังคับของวิทยาเขตตรัง
คณบดีจะดํารงตําแหนงเพยีง 3 ป เทานั้น แตวิทยาเขตสุราษฎรธานีจะ specific มาก  3 ป จะลอตามรองอธิการบดีวิทยาเขต 
หเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีคณบดีทานนึง ซ่ึงทานเขามาหลังจากผมเขามาวาระที่หนึ่งไดหนึ่งปแลว เขาตามมาทีหลัง และอีกอันนึง
ที่เราใชการบริหารแบบรวมศูนยก็คือ คณบดีเราถือวาเปนผูบริหารคนหนึ่งของวิทยาเขต เพราะฉะนั้นนอกจากจะดูแลงานของ
คณะแลวเนี่ย คณบดีจะตองดูแลอยางอื่นดวย อยางคณบดีของผมเนี่ยผมใหดูแลดานวิชาการทั้งหมดภายในแคมปสและก็ให
มาดูเร่ืองวิเทศสัมพันธ  และอีกอยางหนึ่งก็คือวาการบริหารกิจกรรมนักศึกษาจะบริหารอยูตรงกลางเราจะไมแยกออก จะ
บริหารแบบรวมศูนย บริหารจากตรงกลางเพราะวา การที่จะแบงนักศึกษาออกเปนสาขาตางๆ และสาขาตางๆ ก็จะจัดกิจกรรม
แขงขันกันเอง ผมไมยอม ผมใหนโยบายวา ถากิจกรรมวิชาการแบงได แตถาเปนกิจกรรมภาพรวมทั่วๆ ไปเนี่ย ผมใหเขา
แบงเปนสี   

5. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ กลาววา บทบาทของรองอธิการบดีวิทยาเขต
หาดใหญจะตางจากรองอธิการบดีวิทยาเขตอื่นๆ  เพราะวาเหนือจากรองวิทยาเขต ก็คือ อธิการซ่ึงอยูในสํานักงานเดียวกัน 
เพราะฉะนั้นบทบาทของรองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญเนี่ยถาเทียบแลวจะคลายๆ นายกเทศมนตรี  ดูแลโครงสรางตางๆ 
ความเปนอยู หอพัก  ดูแลกองอาคาร ดูแลกองคลัง  เพราะวา เนื่องจากภายใตรองอธิการบดีก็จะมีรองวิชาการที่ดูภาพรวมของ
วิชาการทั้งมหาวิทยาลัยรวมทั้งของวิทยาเขตดวยนะครับ   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาก็เหมือนกันจะดูแลของหาดใหญ
และภาพรวม 
  อยางไรก็ตามในระบบ  GSU System  ถาคิดเทียบเคียง ในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยยังไมมีอะไรเทียบเคียง แต
ถาไปดูของตางประเทศจะมีแบบนี้เยอะ นักศึกษาสวนมากที่อยูในภาคใตจะเปนคณะศึกษาศาสตร วิศวกรรมศาสตร เนี่ย
ถึงแมวารับนักศึกษากอนศึกษาศาสตร แตรุนแรกของวิศวกรรมศาสตรไมเคยลงมาหาดใหญเลย  เพราะฉะนั้น พรบ. ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเนี่ย  ไดเขียนไววา ในวิทยาเขตการดูแลวิทยาเขตเปนยังไง เปนตนวา ตองมีคณะกรรมการวิทยา
เขต ประกอบดวยใครบาง อยางไรก็ตามภายใต พรบ. ของ 2 วิทยาเขตแรกเนี่ย  
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 การจัดต้ังวิทยาเขตที่เกิดขึ้นภายหลังในลักษณะที่เปนหนวยงานในกํากับ  ซ่ึงสถานภาพถึงแมวา สกอ.  จะไปแก
กฎหมายให  ในเร่ืองของระบบในเร่ืองของสิทธิหรืออํานาจของคณบดีหรือรองอธิการบดีที่อยูตามวิทยาเขตตางๆ จะทําใหมัน
ถูกกฎหมายมากขึ้น  
 แตอยางไรก็ตามมันก็ยังไมต่ืนเตน เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวา วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตตรัง  วิทยาเขตสุราษฎร  ซ่ึง
ไมไดถูกครอบคลุมโดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ในเร่ืองของโครงสรางการบริหารวิทยาเขตเนี่ย  เพราะฉะนั้นตามที่ทานรองเสียง 
และทานรองปติไดพูดถึงวาวิทยาเขตสุราษฎร  วิทยาเขตตรัง   รวมถึงวิทยาเขตภูเก็ตดวย  ถูกบังคับดวยการบริหารวิทยาเขต
คนละฉบับ แลวไมเหมือนกันดวย ซ่ึงการที่ไมเหมือนกันเนี่ยทางสภามหาวิทยาลัย เขาก็คุยกันวาไหนๆเราก็ออกแบบเองแลว  
ฉะนั้นเราไมตองไปลอกับสวนที่เปนราชการ แลวแตละวิทยาเขตไมจําเปนตองเหมือนกันก็ได  มันขึ้นอยูกับลักษณะความจะ
เพาะของแตละวิทยาเขต ซ่ึงแตละวิทยาเขตก็มีความแตกตางกัน   
 ซ่ึงทีมของสุราษฎรกับตรังก็จะไมเหมือนกันนะครับ การไดมาของคณบดีก็ไดมาจากรองคณบดีแตละวิทยาเขตซ่ึงได
จากการสนับสนุนของรองแตละวิทยาเขต เพราะฉะนั้นอธิการบดีไป รองอธิการก็ไปดวย เพราะฉะนั้นวาระของคณบดีเนี่ยก็จะ
เปนไปตามวาระของรองอธิการบดี ซ่ึงระบบแบบนี้ตางประเทศเขาก็ใชกัน เพราะวาสภามหาวิทยาลัยตางประเทศเขาจะต้ัง
อธิการคนเดียวแลวที่เหลือเปนเร่ืองของอธิการบดีที่จะตองไปดูแล คือจะตองไปหาคณบดีเอง  แลวเวลาไลเบี้ยกันเนี่ย สภาก็จะ
ไลเบี้ยอธิการบดีซ่ึงสวนคนที่เหลือเนี่ยถือวาอธิการบดีเปนคนรับผิดชอบ วิธีแบบนั้นก็นําเอามาใช เพราะฉะนั้นพัฒนาการตรงนี้
ก็มีความหลากหลาย มข. ฟงดูแลวอาจจะงง  แตละที่ไมเหมือนกันเพราะแตละที่มีขอบังคับวาดวยการบริหารวิทยาเขต  
 สวนของหาดใหญกับปตตานีเนี่ย ถูกครอบคลุมโดยพระราชบัญญัติ   พระราชบัญญัติของเราลาสุดเนี่ย  2512 ซ่ึงถือ
วาเกาแกมาก  ผมกําลังเช็คดูวามีพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยไหนเกากวา มอ. บาง แตของ มข เนี่ยใหมกวาเราเยอะ  ของ 
มอ  30 กวาปแลวนะครับ   ก็จะเปนลักษณะนั้น ถาพูดถึงหาดใหญกับปตตานีเนี่ย เวลา มข. มาทําความเขาใจจะงาย 
เพราะวาของหาดใหญ กับปตตานี จะเหมือนกับมหาวิทยาลัยของสวนราชการทั่วไป มีอธิการบดี มีรองอธิการบดี  มีคณบดี 
และคณบดีก็มีวาระ ตามระเบียบของสภามหาวิทยาลัย และก็ไมไดขึ้นอยูกับวาระอธิการบดี   
 เพราะฉะนั้นหาดใหญ กับปตตานี เนี่ย ก็จะอยูในรูปแบบนั้นจะคลายๆ กับ มข. ปกติ แตของวิทยาเขตใหม 3 อันเนี่ย 
ก็จะมีความแปลกออกไปเยอะ ซ่ึงอันนี้ก็จะตางกับทางวิทยาเขตหนองคาย ก็คือต้ังแตเร่ิมตนของวิทยาเขตเราเนี่ย  ก็จะมีรอง
อธิการอยูภายใตรองอธิการวิทยาเขตดวยก็ไดขึ้นอยูกับความใหญของวิทยาเขต 3 วิทยาเขตใหมเนี่ย ไมวาจะเปน ภูเก็ต ตรัง 
หรือสุราษฏรธาน ีเนื่องจากขณะนี้จํานวนกิจกรรมนอย จํานวนหลักสูตรกับจํานวนนักศึกษา  ตอนนี้ทั้ง 3 วิทยาเขตใหมแตละ
วิทยาเขตมีนักศึกษาไมเกิน 3,000 คน ฉะนั้นก็เลยมีรองอธิการทานเดียวที่ดูแลวิทยาเขต ที่เหลือก็จะเปนผูชวยอธิการที่มา
ชวยกัน    
 วิทยาเขตหาดใหญเรามีรองอธิการบดีเยอะ  8 คนได จากพัฒนาการ 40 กวาป ต้ังแตเร่ิมกอต้ังมหาวิทยาลัยจํานวน
นักศึกษาก็จะเยอะขนาดยอมๆ เทากับมหาวิทยาลัยขนาดกลางของประเทศไทย  เพราะฉะนั้นมันก็จะมีความเปนซับซอนของ
มัน  วิทยาเขตปตตานีจะมีรองอธิการที่จะมาชวยเนี่ย 3 คน พบวาวิทยาเขตปตตานีนี่มันใหญ ก็เลยมีรองอธิการมาชวยหลาย
คน จริงๆ แลววิทยาเขตปตตานีมีรองที่มาชวย 2 คน มีรองวิทยาเขตเปนหัวหนาใหญ  จะมีรองวิชาการดูแลเร่ืองนักศึกษา ถา 3 
วิทยาเขตที่มีการขยายตัวมากขึ้นเนี่ย  ก็จะมีรองอธิการบดีมากกวา 1 คน ก็คือวา จะมีรองอธิการบดีมาชวยราชการอีก แทนที่
จะเปนแคระดับผูชวยอธิการบดี  อันนี้ก็จะเปนลักษณะอยางนี้ 
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยการถาม-ตอบ 
 
มข.ถาม : ในสวนของวิทยาเขต มีรองอธิการบดีซอนรองอธิการบดีภายในวิทยาเขตที่ดูแล รวมทั้งรองอธิการวิทยาเขตเนี่ยเปน
หัวหนาใหญที่สุด ก็ตรงนี้ซ่ึงทางวิทยาเขตหนองคายถาดูจากโครงสรางก็คอนขางที่จะเล็ก แตวาในความเปนจริงในเร่ืองการ
ปฏิบัติงานคอนขางที่จะใหญ อยางตอนนี้เราอยูในขวดโหล มันจะไปกระจุกตรงที่คอขวดนะครับ  ผมก็ไดปรึกษาทานรองวิจัยที่
จะขึ้นเปนอธิการบดีคนใหม นะครับและก็ไดปรึกษากับทางอธิการบดีสุมนตในเร่ืองของการที่จะปรับโครงสราง ก็เลยได
คําแนะนําวาเราตองเรียนรูจาก มอ. ในการปรับโครงสรางในคร้ังนี้ เพื่อที่จะนําเอาไปเปนแบบปฏิบัติชัดเจน  มีอีกอันหนึ่งที่ผม
อยากจะเรียนถามทานรองอธิการบดีวิทยาเขต ก็คือ เร่ืองของคณะ/สาขาวิชาที่ซํ้าซอนกัน  มีระบบการจัดการประเมินคุณภาพ
การศึกษาอยางไร แลวก็ในเร่ืองของการตรวจสอบการประกันคุณภาพ ในสวนของ TQF ที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ย จะทําอยางไร
บาง  ในเร่ืองของกรณีอาจารยบริหารหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตรตางๆ  และก็ในเร่ืองของแผนการจัดสรรงบประมาณ
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครรินทรลงสูวิทยาเขตตางๆ  เพราะวาทางแผนของทางมหาวิทยาลัยขอนแกน ก็คือตอนนี้ชองทางยัง
ไมชัดเจน วาจะชองทางไหน เพราะวายังไมไดเปนเคก แบงเคกลงไปตามวิทยาเขตที่ชัดเจน เพียงแตวาตอนนี้ยึดตามหนาที่คือ
ตามรองที่ดูแลเร่ืองตางๆ เชน เร่ืองสถานที่ เร่ืองกายภาพ เร่ืองของแผนนโยบาย เร่ืองของไอที ผานทางรองแผน  ซ่ึงตรงนี้เคา
เรียกวายังไมใชหลักสูตรหรือการจัดการที่ชัดเจน เราไมสามารถวิเคราะห budget อยางแทจริงที่จะตกกลับไปยังวิทยาเขตได   
ในเร่ืองของแผนงบประมาณ  นี้อยากจะขอเรียนรูจากทาง มอ. ดวย 
ม.อ.ตอบ : ในเร่ืองของคณะที่ซํ้าซอนเนี่ย คือ จริงๆ ถือวาคณะที่เกิดขึ้น ถึงแมวาจะภารกิจที่เหมือนกันหรืออาจจะช่ือ
เหมือนกัน เราจะพยายามทําช่ือไมเหมือนกัน ถือวาไมซํ้าซอน คือทุกคณะเปนอิสระ เพราะฉะนั้นในทุกคณะจะถูกประเมินหรือ
ทําในระบบประกันคุณภาพ เปน 1 คณะปกติ คือ ในทางการประเมินก็จะมีวา คณะที่มีอายุไมเกิน 4 ป หรือคณะที่มีบัณฑิต
แลวก็จะมี วิธขีองการประเมินถือวาเปนคณะของตัวเอง  ถาเปนการประเมินของมหาวิทยาลัยทุกคณะจะตองสงขอมูล  สวน
เร่ืองของงบประมาณก็จะมี 2 สวน สวนของงบประมาณแผนดิน แตละวิทยาเขตก็จะทําแผนงบประมาณของตัวเอง  จริงๆ แลว
เรามีทําแผน 5 ป แลวก็จะมีแผนงบประมาณแตละป  แลวเราก็ต้ังกรรมการกลางพื่อพิจารณาของทั้ง 5 วิทยาเขต ซ่ึงปจจุบัน
เราแยกออกเปน สาม ส่ี กลุม คือ งบประมาณส่ิงกอสราง งบประมาณปเดียว งบประมาณครุภัณฑ  งบประมาณสนับสนุน 
อะไรตางๆ เหลานี้  ถางบดําเนินการปกติเราก็จะจัดสรรใหตามขอมูลที่เปนจริง เชน เรามีบุคลากรเทาไหร จายใหเทาไหรเปน
เร่ืองปกติ แตในเร่ืองส่ิงกอสราง หรืออะไรก็แลวแตที่มีความจําเปน คณะกรรมการกลางของมหาวิทยาลัยก็จะไปดูแล จะ
ตระเวนไปตามวิทยาเขตตางๆ และไปดูวามีความจําเปนอยางไร อยางวิทยาเขตปตตานีเนี่ย ชวงที่เกิดเหตุการณความไมสงบ
ต้ังแต ป 2547 เปนตนมา ผมไดรับงบประมาณมากขึ้น เพราะวาเขาดูแลววาอาจารยมันจะตองมีที่พักอยูในมหาวิทยาลัย
เพราะการเดินทางไปกลับไมสะดวก เขาก็จะจัดสรรงบสรางแฟลตให นักศึกษาที่จะตองไปพักขางนอก ป 1 หรือ ป 2 บางสวน
เนี่ยก็จะรูสึกไมปลอดภัย เขาจึงใหหอพักสองหลัง หลังละ  800 คน  เพราะฉะนั้นในสวนของตรงนี้ทั้งกรรมการของทาง
มหาวิทยาลัย และกรรมการระดับที่จัดทํางบประมาณเองเนี่ยเขาไดเห็นความสําคัญ  อีกสวนหนึ่งก็คืองบรายได  งบรายได
วิทยาเขตแตละวิทยาเขตก็จะมีการจัดสรรของแตละวิทยาเขตเอง  จากงบคาธรรมเนียมการศึกษา งบผลประโยชน  งบบริจาค
เงินตางๆ หรืออะไรก็แลวแต เขาก็จะจัดสรรใชในงบประมาณของแตละวิทยาเขต  แตระบบงบประมาณโดยรวมกัน ไมวาจะ
เปนคณะหรือวิทยาเขตเราก็จะมีสวนหนึ่งที่จัดสรรหรือแบงเปอรเซ็นตใหกับสวนกลาง ซ่ึงสวนกลางก็จะเอาไปบริหาร แลวก็
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คณะที่เกิดขึ้นใหมหรือมีเงินไมพอใชก็จะไปยืมก็จะเปนระบบแบบนี้นะครับ  หรือวารองทานอื่นจะมีพิ่มเติมนะครับ   เพราะวา
เร่ืองเหลานี้จะจะมีวิวัฒนาการมาอยางที่วานะครับ  20 ป หรือ 15 ป ก็จะมีพัฒนาการที่แตกตางกัน 
ม.อ.ถาม : ขอเรียนถามวาทางวิทยาเขตหนองคายมีรองอธิการบดี และมีผูอํานวยการดวยผูอํานวยการ มีบททบาทหนาที่การ
บริหารงานอยางไร 
มข.ตอบ : อธิการบดีเปนประธานคณะกรรมการอํานวยการในการบริหารงานที่วิทยาเขตหนองคาย แลวก็มีผูอํานวยการดูแล
อีกคนหนึ่ง แตทีนี้ภาระหนาที่มันคอนขางซํ้าซอนกันอยูในเร่ืองการบริหารงาน แตวาในเร่ืองบอรดนโยบายจะเปนทาน
อธิการบดีเปนประธาน  รองผูอํานวยการวิทยาเขต เปนรองประธานคนที่หนึ่ง และก็จะมีองคประกอบอื่นๆ เชน คณบดีคณะ
ตางๆที่เก่ียวของกับวิทยาเขตหนองคาย ที่ดูแลในเร่ืองตางๆ นะครับ  แตตอนนี้ก็คือ ทานอธิการบดีสุมนต  ต้ังแตทานอาจารย
วันชัยเกษียณทานก็ยังไมไดต้ังรองอธิการบดีมาดูแลนะครับ เพราะวาทานก็รูแลววาในเร่ืองความสอดคลองอยางที่ผมไดกลาว
ไวต้ังแตตอนแรกแลววาการบริหารงานภายในวิทยาเขตหนองคายแตกอนเปนโครงสรางที่เล็ก แตตอนนี้เปนโครงสรางที่ใหญ
ขึ้นนะครับ ฉะนั้นจึงจําเปนที่จะตองปรับโครงสรางเพราะวาในระเบียบราชการของวิทยาเขตหนองคายต้ังขึ้น ในป 2547 ตอน
นั้นที่ระบุไวคือ ผูอํานวยการดูแลทั้งหมด แตพอมาระยะหนึ่งมีปญหาเร่ืองการประสานงานทานอธิการก็เลยต้ังรองอธิการวิทยา
เขตขึ้นมา   
 ในชวงแรกรองอธิการวิทยาเขต กับผูอํานวยการวิทยาเขตคนเดียวกัน  แตพอมาชวงหนึ่งในเร่ืองของการที่จะตองสวน
หนึ่งดูแลในเร่ืองของนโยบาย เร่ืองงบประมาณที่ตองประสาน รองอธิการวิทยาเขตจําเปนที่จะอยูทางขอนแกนมากกวาทาง
วิทยาเขต ดังนั้น  คนที่จะดําเนินงานภายใตรอธิการบดีกับรองอธิการบดีวิทยาเขตก็คือผูอํานวยการวิทยาเขตที่จะดูแลสวน
ตางๆ แทนทั้งหมด 
ม.อ.ถาม : ผูอํานวยการไดมาอยางไร และดํารงตําแหนงอยางไร เปนวาระหรือตามวาระของอธิการบดี 
มข.ตอบ : ผูอํานวยการเปนการสรรหาเหมือนกับคณบดี  ดํารงตําแหนงเปนวาระ ไมใชตามวาระของอธิการบดี  เหมือน
คณบดีที่อยูในแคมปส  ก็วาระละ 4 ป 
ม.อ.ถาม : สาขาวิชาที่เปด เวลาที่เราเอาหลักสูตรจากแคมปสหนึ่งไปเปดเราจะมีการบริหารจัดการอยางไร  ของ มอ. เนี่ยเรา
พยายามหลีกเล้ียงความซํ้าซอนของการเปด ยกเวนคณะวิศวกรรมศาสตรที่เปดที่ภูเก็ตมีการจัดการพิเศษไป  
 ดังนั้นผมอยากถามคําถามนิดหนึ่งวา  วิทยาเขตหนองคายมีจุดเนนของวิชาการของการเปดการเรียนการสอนอยางไร  
เหมือนอยางที่ มอ. หาดใหญ  เราเนนที่วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  วิทยาศาสตรสุขภาพ  ปตตานีเราเนนเร่ือง  ศึกษาศาสตร 
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร สุราษฎรธานีเราเนนเร่ืองเทคโนโลยีการจัดการ วิทยาเขตภูเก็ต ก็จะเปน international  การโรงแรม
การทองเที่ยว สวนวิทยาเขตตรังเคาใหเปดอะไรก็ไดที่ serve globalization  และ international  เราก็เปดบัญชี บริหารธุรกิจ 
เปนตน  
 เพื่อไมใหเกิดความซํ้าซอน แตความซํ้าซอนมีไดถาเปนความจําเปนของทองถ่ิน   ฉะนั้นผมจึงอยากจะถามวาเราได
กําหนดนโยบายของวิทยาเขตหนองคายอยางไร 
มข.ตอบ : เร่ิมแรกที่วิทยาเขตหนองคายถูกจัดต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย  จะเนนสองดาน คือดานประมง และดานทองเที่ยว  
เพราะวาหนองคายติดน้ําโขงและมีแหลงน้ําเยอะ จึงเนนดานการประมง  ทีนี้เนนทองเที่ยว คือ หนองคายเปนเมืองทองเที่ยว 
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เปนเมืองหนาดานสูเวียงจันทร สูลาว ก็เลยเนนสวนนี้นะครับ ที่นี้ตอมาก็ไดเอาสาขาหรือคลายๆ ยืมสาขาจาก มข. คือ ตอนนั้น
ยังไมไดทําขึ้นมาเอง ทั้งประมง โรงแรมทองเที่ยว  โรงแรมทองเที่ยวนี้ทั้งหมด  การเงิน คอมพิวเตอร  เขามาดวย   
 ความชัดเจนก็คืออยางที่ผมบอกไปแลวในชวงแรกก็คือเนนประมงและโรงแรมทองเที่ยว แตตอมามันเร่ิมเปด
สะเปะสะปะ เกิดขึ้นก็คือคลายๆ เปดอะไรไดก็เปด  ทีนี้ก็ไดมานั่งคุยกันใหมวาเราจะทํายังไง  นโยบายของมหาวิทยาลัยหรือ
สภามหาวิทยาลัยก็คือไมอยากใหเปดสาขาที่ซํ้าซอนกับทางมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ไดเปดมาแลว ก็เลยไดสอบถามโดยเชิญ
บุคลากร และไดขอสรุปวา จะเนนศักยภาพทองถ่ินและภูมิภาคนั้นๆ เปนหลัก เพราะฉะนั้นสาขาวิชาที่เปดใหมจะเปนสาขาเชิง
บูรณาการ  เชน อุตสาหกรรมเกษตร เพราะอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ย  ก็จะมีในเร่ืองของยางพารา  เร่ืองของอาหารก็จะเปนเร่ือง
ของมะเขือเทศ  สับปะรด กลวย ทีนี้จากตรงนี้ก็ทําใหเกิดสาขาหนึ่งเพราะวาบริเวณลุมน้ําโขงเปนบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ
ของทรัพยากรธรรมชาติเปนอันดับสองของโลก ก็เลยเกิดสาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เกิดขึ้น   
 ทีนี้ในเร่ืองของสาขาตางๆ ที่เกิดขึ้นมานะครับ ก็มีคนมาถามวา วิทยาเขตหนองคายจะไปทางไหนกันแน จะเปดยังไง 
จะเปนยังไง นะครับ   เราก็จะยืนยังคําเดิมนะครับ วาจาก scope 2 กลุม จากกลุมแรกจะวาดวยเศรษฐกิจการคาชายแดน   
อีกกลุมหนึ่งก็คือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบบูรณาการ เราจะเนนสองกลุมที่เปนหลักๆ  
 สวนทางดานสาขาวิชาเนี่ย จะมีกลุมนึงที่เปดขึ้นมาแลวแตจะมีปญหาเร่ืองการจัดการก็เลย  อยางสาขานิติศาสตร 
และสาขาการเมืองการปกครองทองถ่ิน รัฐประศาสนศาสตร ก็เลยจะมาจุดเดนในเร่ืองของหลักสูตร เราจะปรับหลักสูตรใหเขา
กับทองถ่ินอยางไรบาง เชน เรามีกฎหมายของทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมายส่ิงแวดลอม  เพราะวามีแหลงน้ํา เปนแหลงน้ําที่ชุม
น้ําโลก  ก็คือบึงโขงโหลง ที่ขึ้นทะเบียนเรียบรอยแลวครับ ก็จะเปนกฏหมายของส่ิงแวดลอม กฎหมายของแหลงน้ํา ที่จะมา
เก่ียวของและก็กฏหมายระหวางประเทศ ที่สอดคลองกับการคาระหวางประเทศ   นี่เปนวิวัฒนาการการจัดกลุมที่มุงเนนเร่ือง
ความเปน เอกเซอเรนของความเปนวิทยาเขตหนองคาย แตวาก็ยังตองเรียนรูอีกเยอะ  เพราะมันอยูในพื้นที่ที่จะตองรองรับ
ความเจริญเติบโตของการเจริญเติบโตในอนาคต  และทางมหาวิทยาลัยเองก็ถามเหมือนกันวา ก็ปรึกษากับทางมหาวิทยาลัย
เหมือนกันวา เราจะมีนโยบายยังไงเพื่อที่จะรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต   
 ตอไปหนองคายก็จะเปนศูนยกลางการขนสงทางดานรถไฟ  จากจีนมาที่ กทม.  อีกสวนหนึ่งก็จะเปนศูนยกลางการ
บิน  เพราะเราติดกับสนามบิน 2 ที่ ใชไดสองสนามบินเลย คือ สนามบินนานาชาติที่อุดรธานี   และสนามบินนานาชาติที่
เวียงจันทน ใชไดสองสนามบินเลย  คือหนองคายเปนจุดศูนยกลาง  ประเด็นตรงนี้ก็คือ ในหนองคายเขาเร่ิมทําแลวคือ
ศูนยกลางการขนสงสินคาอินโดจีน ที่ประเทศจีนกับหลายๆประเทศจะมารวมกันลงทุน อันนี้ทางมหาวิทยาลัยก็จะไดปรับ
นโยบายใหสอดคลองกับความเจริญของพื้นที่ที่จะรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต 
ม.อ.ถาม : ผมทราบมาวา เดิมอุบลราชธานีอยูกับขอนแกน และก็ไดแยกตัวไป ทีนี้ผมจึงขอเรียนถามวาเคยวิเคราะห สาเหตุ
หรือไมวาอะไรที่ทําใหตองมีการแยกตัวออกไป เปนเพราะอะไร  เปนเพราะลักษณะธรรมชาติ  เปนเพราะพฤติกรรมการบริหาร 
หรือเปนเพราะมีปจจัยอะไรที่ทําใหจําเปนตองมีการแยกตัวออกไป 

มข.ตอบ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดต้ังใหเปนวิทยาลัยกอน คือถาเปนวิทยาลัยพรอมที่จะเปนมหาวิทยาลัย ความตองการ
ของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีตองการอยากใหมีมหาวิทยาลัย ดังนั้นทางขอนแกนเขาก็ไดชวยในการจัดต้ัง ก็คือจัดต้ัง
เปนวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อที่จะรองรับการเจริญเติบโตเปนมหาวิทยาลัยในอนาคตครับ   
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ตอมาก็ถูกยกระดับมาเปนมหาวิทยาลัย ตรงนี้ก็เปนจุดเร่ิมตนของความตองการของทองถ่ิน  และการผลักดันของ
องคกรตางๆ เขามาดวย และอีกอยางคือในเร่ืองของการบริหารจัดการที่เกิดความคลองตัวและเกิดการกระจายในเร่ืองของ
การศึกษาในภาคอีสาน ซ่ึงเปนภาคที่คอนขางใหญ  และมีเพียงมหาวิทยาลัยเดียวคือมหาวิทยาลัยขอนแกน อีกอยางทาง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไมไดจัดต้ังเปนวิทยาเขตของขอนแกน เปนตัวของเขาเลย  และก็มีอนาคตชัดเจนวาจะเปน
มหาวิทยาลัยระดับประเทศ เพียงแตเขาไมพรอม   

มหาวิทยาลัยขอนแกนก็เลยเหมือนกับเปนพี่เล้ียง  และก็มีกําหนดที่ชัดเจนวาจะเปนมหาวิทยาลัย ซ่ึงก็เปนแบบที่เขา
ไดต้ังไว  ซ่ึงระบบแบบนี้มีหลายที่ จะเหมือนของสิงคโปรตอนต้ังมหาวิทยาลัยนันยาง บอรดใหญก็จะดูแล เร่ืองการประกัน
คุณภาพ  และเขาก็มีเปาหมายวาอีกก่ีปเขาจะเปนมหาวิทยาลัย  ลักษณะที่สองของมหาวิทยาลัย ตอนแรกเปนวิทยาลัยและก็
กลายมาเปนมหาวิทยาลัย เชน มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร  อยางพะเยาเปนวิทยาเขตของนเรศวรนะครับ แตพอ
เขาเขมแข็งแข็งขึ้นมาเขาก็ split off ไป 
มข.ถาม : พูดงายๆ คือ วิทยาเขตจะเปนมหาวิทยาลัยได ถามีพัฒนาการ  มีจํานวน มีความเขมแข็ง  แตถาเปนที่วิทยาเขตสุ
ราษฎร และวิทยาเขตตรัง ถา split off ออกไป ก็จะเปนแหมือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ คือ การบริหารงานแบบรวมศูนย ดาน
การเจาหนาที่ ดานแพทย ไมตองดูเลย  ทางวิทยาเขตหนองคายของ มข. ตองดูไววาเปนยังไง 
ม.อ.ตอบ : การเปนมหาวิทยาลัยที่มีหลายวิทยาเขต จุดออนอันแรกก็ คือ เร่ืองของการบริหารจัดการ  หมายความวายังไง 
หมายความวาถาอยูในโครงสรางรวมศูนย แลวก็มอบใหรองอธิการหรือผูดูแลวิทยาเขตนั้นๆ เนี่ย อันนี้จะยากมาก เพราะฉะนั้น
ผมจึงเรียนในตอนตนวาวิทยาเขตปตตานีมีประสบการณในเร่ืองนี้เพราะวาเราเติบโตพรอมวิทยาเขตหาดใหญ 40 ป 
เพราะฉะนั้นก็จะเห็นปญหามาตลอด  

ทําใหผูบริหารทุกยุคทุกสมัยตองมีการปรับเปล่ียนการมอบอํานาจ และมีบางเร่ืองที่มอบไมไดคืออธิการไมไดมอบ ที่
เหลือมอบ วิทยาเขต วิยาเขตมันอยูไกล สมัยกอนย่ิงหนักกวานี้เพราะวา สมัยกอนรับหนังสือหนึ่งฉบับ เร่ืองการมอบทุนวิจัย 
หรือทุนไปไหนก็แลวแต หนังสือลงหาดใหญกวาจะถึงปตตานีเนี่ย จดหมายหมดเวลากอน   นี่คือหลักของการบริหารที่เปน
ปญหา   

เพราะฉะนั้นในปจจุบันเราใชระบบอีบอก อีเมลล  ส่ิงเหลานี้จะไมเกิด  ยกเวนเจาหนาที่เผลอหรือลืม  อันที่สองคือ
เร่ืองเงิน  เร่ืองเงินเนี่ยจริงๆ แลว ถารองวางแผนที่อยูตรงกลางไมเห็นความสําคัญ  เพราะถามันแบบนี้ 5 ป 10 ป มันก็จะไมได  
เพราะฉะนั้นรองที่อยูตรงกลางตองมองวาวิทยาเขตนั้นๆ จะมีการเจริญเติบโตอยางไร ปตตานีสมัยที่ผมเปนรองฝายกิจการ
พิเศษ เม่ือป 2533 2534 2537 และ 2538  รองฯ สาโรจนเปนรองอธิการบดีฝายวางแผน ทานบอกใหผมรอ 3 ป พอปที่ 3 ทาน
ใหผม 400 ลาน ไดอาคาร 3 หลัง สมัยนั้นอาคารมนุษยศาสตร ประมาณ 100 ลาน อาคารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเกือบๆ 
200 ลาน  คือถาเปนอยางนี้มันจะอยูกันได  เพราะผูบริหารตรงกลางเขาเห็นความจําเปน  

เพราะฉะนั้น  เร่ืองแรกคือเร่ืองของการบริหาร  ซ่ึงมันมีหลาย cluster  และหลายวิทยาเขต อธิการบดีอยูที่ศูนยกลาง
(หาดใหญ) เพราะฉะนั้นอธิการบดีไมไปเย่ียมเยียน ไมไปดูแล ทุกคนเขาก็จะบนวาเปนลูกเมียนอย เพราะฉะนั้นต้ังแต
อธิการบดีรุนหลังๆ เปนตนมา เชน การปฐมนิเทศนักศึกษาอธิการบดีก็จะไปทุกวิทยาเขต  ปจฉิมนิเทศก็ไปทุกวิทยาเขต  วัน
ไหวครู วันสําคัญตางๆ ถาทานไมติดธุระจริงๆ ทานจะไป  เพราะฉะนั้นทําใหบุคลากรและนักศึกษาเห็นอธิการบดีไมไดเปนของ
ที่ใดที่หนึ่ง  นี่คือจุดออน  ถาอธิการบดีทําตัวแบบนี้วิทยาเขตก็จะบนวาเปนลูกเมียนอยอะไรตางๆ และก็มีจริงๆ แลวชุมชน
คาดหวังกับมหาวิทยาลัยหรือวิทยาเขตที่ต้ังอยูในพื้นที่นั้นๆ สูงมาก   

สงขลานครินทรเองเราไดรับพื้นที่หลายจุด จนกระทั่ง  20 ป  30 ป  มีคนไปบุกรุกหมดแลวเพราะเราไมมีเวลาไปดูแล    
ถามวาสังคมที่เขาใหเราเขาคาดหวังวา อยางนอยลูกหลานเขาจะไดเรียน แตลําพังเรา งบประมาณแผนดินเราทําอยางนั้น
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ไมได  ก็จะมีบุรุกหนักเม่ือกอนที่จะเกิดเหตุการณตากใบ ป 2547 ผูบริหาร อาจารยในมหาวิทยาลัยก็มีความคิดเห็น  แบง
ออกเปนสองกลุม แตวาผูบริหารมหาวิทยาลัยคือตัวกลาง   ถาทางมหาวิทยาลัยยืนยันวาเราจะไมแยก  จึงพยายามสราง EU 
System ใหเขมแข็ง  มีนโยบายที่ชัดเจนแตละวิทยาเขต  ถาผลการพัฒนามันไปดวยกัน   

เพราะฉะนั้นของอาจารยเนี่ย อาจารยตองคิดหนัก  ผมคิดวาเปนความตองการของชุมชน พรอมเยอะมาก  ในแงของ
เศรษฐกิจ ในแงของอะไรตางๆ   ถาทางขอนแกนเขาพรอมที่จะใหการแยกก็เหลือแตทานที่จะตัดสินใจเพราะวามหาวิทยาลัย
รุนใหมมันหาคนมาไมได  แตถาถามวาถาบริหารรูปแบบเดิมทําอยางไร   เพราะวาแตละคณะเนี่ยกวามันจะแข็งตัวไดไมใช  
อยางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ปตตานีเนี่ย เปดเม่ือป 2528  ตอนนี้อายุ 25 ป   10 ปตนเปนปที่จะตองสราง
ส่ิงกอสรางตางๆ  ชวงที่สองคือการพัฒนาคน  ในบางแผนกเปน ดร. หมด   เพราะถาหนึ่งคณะไมมีความเขมแข็งก็ตองใชเวลา  

ผมเห็นคณะอาจารยเปนคณะที่เปนบูรณาการผมคิดวาผมเห็นดวยอยางย่ิงที่จะทําคณะหนึ่งใหเปนแบบบูรณาการ  
เร่ืองการเอาคนจากขอนแกนไปสอนนี่นะ ในเร่ืองที่จะเชิญอาจารยจากขอนแกนไปสอน  ในความเปนจริงมันเปนไปไมไดที่จะ
ใหอาจารยที่อยูหางไกลจะตองไปสอนสุราษฎร สอนตรัง ไปทุกวันไปทุกอาทิตย มันเดินทางก็ลําบาก  หรือจะใหเคาทิ้ง
ครอบครัวไปอยู  ส่ิงที่เราจะสรางความเขมแข็งหรือเปนส่ิงที่เราคิดวามีความจําเปนสุดทายก็คือตองต้ังเปนคณะ  คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเกิดขึ้นเพราะเราคิดวาถาไมมีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมันไมได  ซ่ึงถาไมทํามันไมเห็นได    

ผมคิดวาผมอยูปตตานีต้ังแตผมเรียนหนังสือ  ผมจบแลวผมก็ทํางานที่นั่น เพราะฉะนั้นผมจะเกงในเชิงระบบ  ระบบที่
มันเกิดขึ้นมันขึ้นอยูกับระบบวิธีบริหารจัดการ  เคยเปนคณบดีคณะวิทยาศาสตร  สมัยที่ผมเคยเปนคณบดีคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  อาจารยวันชัย สุมเล็ก ไปประชุมดวยกัน  ผมเห็นดวยวาเปดบางคณะที่เปนบูรณาการอยางที่อาจารย พูดถึง
เม่ือก้ี 
 ผมมีความเห็นอยางนี้นะครับวา ผมจบเชียงใหม  คือเชียงใหมนี่เขาจะไปพยายามไมมีแคมปส  ความเขมแข็งของ
มหาวิทยาลัยที่ไมมีแคมปส หลายๆแคมปสเนี่ย สรางงายและสรางไดอยางดีเย่ียม  คือ มอ. เนี่ยเราไดถูกกําหนดใหแลววาเปน
มหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต เดิมที่เดียวมีส่ีสิบหาวิทยาเขต แตรับคณะไปอยูตามจังหวัดตางๆ เขา design ขนาดนั้น 
เพราะฉะนั้นผมคิดวามันเปนจุดที่เล่ียงไมได  

เพราะฉะนั้นเราตองทําในส่ิงที่ดีที่สุดใหเกิดใน setting ที่เราสราง ผมโชคดีที่วา เปนประสบการณของผม  ผมเกิดและ
เติบโตที่วิทยาเขตหาดใหญซ่ึงเปน main campus ของเรา และในปจจุบันผมไดไปดูแลวิทยาเขตตรัง ซ่ึงผมตองพึ่งพาทาง
วิทยาเขตหาดใหญในหลายๆ เร่ืองที่รองอธิการบดีไมสามารถทําได  เพราะฉะนั้นผมคิดวาความคลองตัวในการบริหารจัดการ
ในฐานะที่ผมเปนรองวิทยาเขตเนี่ยเกิดขึ้นเพราะผมเติบโตในวิทยาเขตหาดใหญ  ผมรูจัก ผมคุนเคยกับคนที่เปน key person 
เนี่ย  กองทุกกอง ผูอํานวยการทุกคน คณบดีเกือบทุกทานที่ขึ้นมา  เพราะฉะนั้น  personal Relationship เนี่ย ชวยมากในเร่ือง
การบริหารจัดการตางๆ เหลานี้  อะไรยากก็งายนะครับ อะไรที่มันยาวมันก็ส้ันเขานะครับ  

เพราะฉะนั้นผมคิดวาการขยายวิทยาเขตเนี่ย ตามความเห็นของผมเนี่ย ถาจะใหดีแลว ผูที่ดูแลวิทยาเขตควรจะมี
ความสัมพันธอันดีกับ main campus  ผมนึกทํานองกลับกันนะฮะ ถาผมเกิดและเติบโตในวิทยาเขตตรังมาตลอด และไมไดมี
ความสัมพันธกับผูคนในวิทยาเขตหาดใหญเนี่ย ก็คงทํางานยาก ยากที่สุด จะไปขอรองผูอํานวยการกองคนนี้  เราก็ไมรูจัก  
เพราะฉะนั้นผมคิดวา personal Relationship และอีกอยางนึงที่ มอ. ใชก็คือวาเครือขาย ตรงนี้สะดวกมาก  ผมส่ังงานเลขาผม
แปบเดียว  ติดตอประสานงานเปนเครือขายกัน  ก็เปนเร่ืองที่เราเอาเทคโนโลยีสมัยใหม ความรูสมัยใหมเนี ่ย มาใชในการ
บริหารจัดการ เพราะฉะนั้นก็เปนประสบการณหนึ่งที่ผมอยากจะแบงปนประสบการณดวย 
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มข.ตอบ : ในสวนของการ share เร่ืองของวิทยาเขต ทางหนองคาย ผมก็ขอออกตัวกอนวาพวกผมพึ่งบริหารงานไดปเดียว 
เปน ผอ.นองใหม  แตกอนรองอธิการบดีก็เปนทานอาจารยวันชัย  ในฐานะที่เปนลูกศิษย จบปริญญาเอกก็ขึ้นไปทํางานเลย ยัง
ไมรูเร่ืองอะไร อาจารยวันชัย กับทานอธิการบดีก็คอยสอนงานใหตลอด 
มข.ถาม : การวิจัยของทาง มอ. เปนอยางไร 
ม.อ.ตอบ : คือจริงๆ ตองเรียนวาแตละวิทยาเขตก็เหมือนศาสตร การวิจัยอันแรกสุดขึ้นอยูกับคณะ ถาคณะไหนมีความ
เกงกลาสามารถก็จะหาทุนได  อยาคณะคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ผมพูดถึงเม่ือก้ีเนี่ย เร่ืองเทคโนโลยียางก็สามาถได
ทุน สกว. หรือทุนอะไรตางๆ  ส่ิงที่เราสรางขึ้นมาเปนส่ิงที่ดีก็คือวาทุกคณะรวมทั้งวิทยาเขตจะมีกองทุนวิจัย โดยหลักจากเงิน
รายไดของแตละคณะหนวยงานมาต้ังไวเปนกองทุนวิจัยของตัวเอง แลวใชเปนพื้นฐานทุนวิจัยของคณะหนวยงาน แตละคณะก็
จัดสรรโดยระเบียบกลางของกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้น  นักวิจัยหนาใหมทั้งหลายที่ขอทุน 2 หม่ืน  5 หม่ืน  ก็
สามารถที่จะขอทุนตรงนี้ได ทีนี้ใครที่เขมแข็งแลวหาทุนขางนอกไดเขาก็ไปหาทุน  เพราะฉะนั้นในภาพรวมของงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กองทุนวิจัยเปนส่ิงสําคัญในการสรางนักวิจัยใหม  แตวาโดยภาพรวมของนักวิจัยเขาก็มีศักยภาพ
ที่จะขอทุนจากภายนอก 
ม.อ. ถาม : เร่ืองของวิจัยเนี่ย ผมขอเพิ่มเติมของวิทยาเขตสุราษฎรธานี คือ วิทยาเขตสุราษฎรธานีจะมีกรรมการวิจัยของวิทยา
เขตสุราษฎรธานี  ดวยนโยบายของมหาวิทยาลัยดวยวาจะสอดคลองประมาณไหน แตวาแหลงทุนใหญอีกอันหนึ่งเราขอจาก
แผนยุทธศาสตรของจังหวัด ปหนึ่งหลายสิบลานก็มี เพราะฉะนั้นเราก็สงคนเขารวมประชุมสัมนากับเขา  งานวิจัยเราตอง
สอดคลองกับเขาดวย ตองดูวาเขามียุทธศาสตรอยางไร  ที่นี้ที่ผมจะถามที่ผมสนใจ  มีนักศึกษาลาว นักศึกษาเวียดนาม อยาก
ทราบวา พวกนี้เขามาเรียนอะไร เขามาเรียนหลักสูตรปกติหรือวาเรียนหลักสูตรนานาชาติ  คือเห็นวานักศึกษาลาวคงไมมี
ปญหา  แตนักศึกษาเวียดนามผมไมแนใจวา เขามาเรียนภาษาเวียดนาม หรือมาเรียนภาษาอังกฤษ หรือมาเรียนภาษาอะไร  
แลวมีวิธกีารรับอยางไร 
มข.ตอบ : ในสวนนี้ผมก็เปนสวนหนึ่งที่เร่ิมตน เขาจะมาทํากับอาจารยวันชัย สุมเล็ก คือทางจังหวัดหนองคายเขาจะมีกลุมที่
เรียกวา กลุมยุทธศาสตรสามประเทศ คือ ไทย ลาว เวียดนาม ภายใตไทย ลาว เวียดนาม เขาจะมีเสนทางออกสู จากประเทศ
ไทย ผานประเทศลาว ไปสูประเทศเวียดนามก็จะมีสองเสน เสนทางหมายเลข 2 กับหมายเลข 8  ผานจังหวัดหนองคาย จังหวัด
สกลนคร จังหวัดนครพนม ในสวนของประเทศไทย และผานทางประเทศลาวไป ผานเวียดนาม   

เขาไดมีการประชุมกันทุกปนะครับวากลุมสามประเทศแปดจังหวัด แตตอนนี้มี 11 จังหวัดแลว  เวียดนามมีมาเพิ่มอีก
สามจังหวัด  ก็จะมียุทธศาสตรหนึ่งที่ภายใตโครงการนี้ก็คือเร่ือง การศึกษา ทางจังหวัดหนองคายก็เลยไดดึงวิทยาเขต
หนองคายเขาไปรวมดวย และไดไปรวมกับโครงการนี้ และทานอาจารยวันชัยก็ไดดึงผมไปดวย ก็เลยไดเร่ิมโครงการนี้ ตอนแรก
ก็คือวาเด็กเวียดนามจะมาเรียนกับเรายังไง ก็ไปติดตอผานจังหวัดเขา  ทางจังหวัดก็เปนคนดําเนินการจัดหาเด็ก  ก็เลยตกลง
กันวา เร่ิมแรกตองเรียนภาษาไทยกอน คือเรียนภาษาไทยโดยเรียนที่เวียดนาม โดยที่ประเทศเวียดนามก็จะมีคนเวียดนามที่
เคยมาอยูเมืองไทย ที่รูภาษาไทย กลับไปสอนภาษาไทยอยูที่โนน ประมาณ 3 เดือนกอน ก็จะมีปญหาอยูวา ถาเขามาแลวเขา
ไมเขาใจในเร่ืองของภาษาไทย ก็เลยต้ังศูนยเตรียมความพรอมในเร่ืองภาษาขึ้นมา ในนั้นจะมีภาษาไทยอยูดวย  โดยทําเปน
หลักสูตร ที่นี้หลักสูตรเราทําขึ้นมาเอง และก็จางอาจารยภาษาไทยมาอยูในศูนย  นักศึกษาเรียนภาษาไทยประมาณ 1 ป  และ
ก็จะมีการสอบ โดยการสอบเขาใหผาน ถาผานเขาไปแลวก็ไปเรียนตามสาขาวิชาที่นักศึกษาไดเลือกเรียนเขามาต้ังแตตอนแรก  
ตอนนี้นักศึกษากลุมนี้มีทั้งหมดสองรุนแลว อยูป 2 ป 3 แลว  

ความสําเร็จคือเราไดความสัมพันธระหวางประเทศ ความสัมพันธระหวางเมือง ในเร่ืองของการศึกษาดวย ตอนนี้เรา
ไดพื้นที่จัดต้ังศูนยภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยฮาเล็ม  อันนี้เราก็ไดรับความรวมมือในเร่ืองที่จะขยายเพื่อพัฒนาภาษาไทย ทาง
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วิทยาเขตหนองคายก็เปนศูนยกลางของการเรียนภาษาเวียดนามดวย ของประเทศเวียดนาม ซ่ึงอันนี้ก็เปนโครงการแลกเปล่ียน
ที่เกิดขึ้น  โครงการนี้คนสวนมากก็ชอบต้ังคําถามวา  เด็กนักศึกษามาเรียนมาเรียนภาษาอะไร ก็คือมาเรียนภาษาไทย จะตอง
เขาสูการเตรียมความพรอมของทางวิทยาเขตหนองคายกอน  ซ่ึงเปนจุดแรกของมหาวิทยาลัยขอนแกนที่จะพัฒนาระบบตรงนี้
ใหชัดเจน  

ที่มาเรียนเปนนักศึกษาปริญญาตรี  ไมเรียนฟรี เรียนแบบจายเงิน ในสวนของการเตรียมความพรอมภาษาไทย ก็ตอง
เสียเงินตามหลักสูตร หลักสูตรนี้เราทําคาเลาเรียนผานผูอํานวยการของวิทยาเขต และผูอํานวยการวิทยาเขตก็จัดเก็บตามสวน
นี้แลวก็ทําเร่ืองเขาสูที่ประชุมคณบดี  ในเร่ืองของคาเลาเรียนเขาจะมีคาเลาเรียนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี  ก็ประมาณ
ประมาณ 2 หม่ืนบาท ถาเรียนในระบบของนักศึกษาไทยจะเสียประมาณ 1 หม่ืนบาท  ก็เลยมาปรึกษากับทานรองฯ กุลธิดา 
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ และทานอธิการบดีสุมนตวาเราจะทํายังไงดี  นักศึกษาที่มาเรียนเขาก็ไมคอยมีเงิน
กัน  ก็เลยไดขอสรุปวาเปนเชิงการใหทุน เก็บเทานักศึกษาไทย แตสวนตางจะเปนการใหทุนจากประเทศไทย แตสวนที่เราจะได
คือ ตอนที่เขามาเรียนเตรียมความพรอมภาษาไทย เราก็จะไดกําไรตอคน ประมาณหลายหม่ืนพอสมควร แตวานักศึกษาที่มา
เรียนก็จะถูกคัดเลือกจากจังหวัด เปนการคัดเลือกโดยระบบเสนสาย  เด็กที่มาเรียนสวนใหญจะเปนลูกรองผูวาฯ ลูกเทศมนตรี 
ลูกของทางจังหวัด ลูกผูใหการสนับสนุน และก็ในเร่ืองของการเมือง ในเร่ืองของการที่จะไปขยายฐานการศึกษา  ตอนนี้เขามี
ขอตกลงวาถามีการต้ังศูนยในมหาวิทยาลัย  ซ่ึงจังหวัดเขาย่ิงใหญมาก คือ เขาสามารถตัดสินใจแทนรัฐบาลได 
ม.อ.ถาม : วิทยาเขตหนองคายมีสวนชวยพัฒนาทางจังหวัด โดยสวนมากเนนในดานใดบาง 
มข.ตอบ : จะเนนทางดานอุตสาหกรรรมเกษตร ซ่ึงตอนนี้เราเนนผลิตภัณฑประมง ที่สงเสริม OTOP ในจังหวัดหนองคาย  
เพราะทางจังหวัดหนองคายไดเชิญทางวิทยาเขตหนองคายไปใหคําปรึกษา  ใหเราเขาไปเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ
โอทอปในจังหวัดหนองคาย  นโยบายแรกที่เอาลงไปคือ การประมง ลงไปในเร่ืองของอุตสาหกรรมอาหารเอาไปผนวกกัน ทีนี้
ชาวบานเขาดีอยูแลว เราแคไปชวยโปรโมท แลวเอาเขาสูระบบความสะอาด   แพ็คเก็จ ทางจังหวัดหนองคายเขาก็ไดสงกลุมนี้
ไปประกวด  ก็ปรากฏวาไดรางวัลที่สองของประเทศไทยมาซ่ึงเปนการสงเสริมส่ิงที่ดีอยูแลวในจังหวัด โดยนําหลักวิชาการเขา
มาใช โดยหลักวิชาการ  วิทยาศาสตรบวกกับบริหารธุรกิจ  การตลาด การทองเที่ยวดวย 
ม.อ.ถาม : การที่มีการปลูกยางพารามากขึ้น ประสบปญหาอะไรบางไหม 
มข.ตอบ : พื้นที่จังหวัดหนองคายเปนพื้นที่ที่ปลูกยางเยอะที่สุด ประมาณ แปดแสนไร จะมีปญหาอยางหนึ่งในเร่ืองของตลาด
ยาง จะมีเฉพาะทางภาคใต ฉะนั้นในเร่ืองของแรงงานดวย เพราะวาแรงงานจะไปอยูทาง กทม ไปอยูทางภาคตะวันออกเยอะ  
ในเร่ืองของแรงงานจึงขาดแคลน เขาก็วาขายน้ํายาง ขี้ยาง ที่บอกวาไดราคาดี  ก็จะมีประชาชนทางภาคใตยายมาอยูทาง
จังหวัดหนองคายเยอะ อยูทางอําเภอปากคาดเยอะมาก  สวนยางที่เยอะคือมาจากภาคใต 
ม.อ.ถาม : อยากถามเก่ียวกับงบประมาณนะครับวางบประมาณที่ไดมาตอนนี้ ที่ใชอยูตอนนี้เปนงบประมาณแผนดินหรือ
งบประมาณเงินรายได  แลวถาเปนเงินรายไดสวนใหญไดมาจากแหลงใด 
มข.ตอบ : ตอนนี้งบประมาณที่ใชอยู เปนงบประมาณที่คงที ่คือ งบประมาณเงินรายได ถาเปนงบประมาณแผนดิน ก็เหมือน
อยางที่ อ สมปองเลาวา เขาจะดูที่ลําดับงบประมาณเขามาเก่ียวของวาเราจะไดยังไง แบบไหน และก็เงินที่ใชอยูปจจุบันก็เปน
เงินรายได  แหลงที่ทําใหเกิดรายไดหลักยังไมมี  จะเปนรายไดในสวนของคาธรรมเนียมเปนหลัก อาจารยสวนใหญก็ได
พยายามที่จะสรางรายไดหลักขึ้นมาโดยการเขียนหนังสือ การหาเงินจากภายนอก แตดวยประสบการณ บางคนมี 1 ป  บางคน
มี 4 ป มหาวิทยาลัยเขาก็จะไลออก เนื่องจากปที่  5 ไมย่ืนขอ ผศ. ออกมาแลว ออกมาแลวก็มี  ก็จะมีการลาไปเรียนตอกอนที่
จะหมดสัญญา มันก็จะทําใหเกิดการขาดชวงขาดตอน เราจะตองมาสรางคนใหม  พอสรางไดประมาณหนึ่งก็ไป  
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 หนองคายประสบปญหาอยางหนึ่งก็คือ เราต้ังเปนเมืองนาอยูตามยุทธศาสตรของประเทศก็ตาม แตวาตัวเมืองไม
ดึงดูดสําหรับคนที่จะไปอยู ไมเหมือนกับทางขอนแกน  เพราะฉะนั้นคนที่มีทางเลือกก็ไปอยูสวนอื่น  แตตอนนี้ก็เร่ิมจะดีแลว 
เขาเร่ิมมองเห็นอนาคต มองเห็นโอกาส เขาพยายามสรางโอกาสใหในเร่ืองสวัสดิการเปนหลัก  กอนหนานี้ก็ตองยอมรับวาใน
เร่ืองของสวัสดิการของพนักงานไมดีเทาไหร   รองอธิการบดีฝายบริหารจึงไดคุยกันวาจะทําใหคนอยูกับเราโดยใชระบบงาน
ของเราเขามา  มหาวิทยาลัยก็ไดเอาไปเปนนโยบายของมหาวิทยาลัยตอไป เพื่อใหระบบสวัสดิการเกิดขึ้นตอไปในอนาคต ก็มี
หลายนโยบายที่เกิดขึ้นเปนนโยบายของมหาวิทยาลัยเลย   
ม.อ.ถาม : ทางวิทยาเขตหนองคายมีอาจารยทั้งหมดเทาไหร 
มข.ตอบ : ทั้งหมด 82 คน ทํางานจริงๆ 40 คน ไปเรียนตอ 42 คน  ตามแผนงานแลวจะไดอาจารย 120 คน แตตอนนี้เราก็
ไดรับการจัดสรรมาพอสมควร  ขอจํากัดในการรับอาจารยตองรับปริญญาเอกเทานั้น จะทําใหคนมาอยูโดยตรงหรือคนที่จบ
ตามสาขาโดยตรงมาอยูมีนอย อยางคนจบปริญญาโทบริหารธุรกิจ บริษัทใหเงินเดือนเขามากกวาเงินเดือนที่มหาวิทยาลัยจาง
อีก ทางดานนิติศาสตรเขาจบมาเขาก็สามารถสอบเปนอัยการ ผูพิพากษา บางคนก็มาทํางานแปบนึง  เพื่อจะเก็บเวลาเพื่อที่จะ
ไปสอบ  ก็ไดเสนอปญหานี้ขึ้นสูทางมหาวิทยาลัยวาจะแกปญหาอยางไร  ไมใชแคทางวิทยาเขตหนองคายเทานั้นที่เจอ คณะ
วิทยาการจัดการ มข. ก็เจอ บางอยางก็หาไมไดจริงๆ อยางคณิตศาสตรเนี่ยคุณจะมาเสียเวลาเรียนจนจบปริญญาเอกแลวคอย
หางาน หายากมาก 
ม.อ.ถาม : ผมขอถามอยางคณะนิติศาสตรเขาก็จะอยูที่คณะ เจอปญหานักศึกษาเรียกรองที่จะมีคณะเปนของตัวเองหรือเปลา 
ถามีคณะใหเขาสังกัดเขาก็จะพูดไดวา มาจากคณะนิติศาสตรขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย อะไรประมาณนี ้ 
มข.ตอบ : ก็มีบาง ก็พยายามรับฟงปญหาแตไมแกปญหา เพราะวาต้ังแตแรกเร่ิมมหาวิทยาลัยต้ังนโยบายไวแลววาจะเปน
การบริหารงานแบบรวมศูนย  คือจะไมสรางโฉนดของตัวเอง  จะไมทําอะไร  ที่นี้เหมือนอยางที่อาจารยถามวา ศักด์ิศรีของคณะ
อยูที่ไหน ศักด์ิศรีของสาขาอยูที่ไหน  ตรงนี้ยังไมมีการเรียกรอง เราก็ไดพยายามสรางใหเขาเกิดความภูมิใจในความเปนวิทยา
เขต  สรางความทัดเทียมใหเคา ซ่ึงแตละสาขาก็มีความทัดเทียมกัน อยางที่ทานอาจารยทาง มอ. เลาวา ถาผมมีเวลาผมก็
พยายามไปทุกสาขา ไปเปดงาน  ไปรวมกิจกรรมตางๆ ถาไมมีเวลาก็มอบใหทางรองอธิการบดีไป เขาก็จะรูสึกวาเขาเปนอันนึง
อันเดียวกัน ก็ถามีกิจกรรมอะไรก็จะทํารวมกันทั้งหมด อยางเชน ปจฉิมนิเทศกก็จะรวมกันทั้งหมด  โดยจะพยายามไมสราง
โฉนดขึ้นในวิทยาเขตหนองคาย  ถาเปนการเรียกรองวาทําไมไมเปนคณะนิติศาสตร แบบนี้ยังไมมี เราจะพยายามไมสรางโฉนด 
อยางมาวันนี้ผมก็ไดแนวคิดเยอะกับเร่ืองที่อาจารยไดเลามา  ก็จะเสนอทานอธิการบดี และเสนอทางสภาตอไป   
ม.อ.ถาม : จากคร้ังที่แลว ในสวนที่ทานอธิการบดีสุมนตทานไดไป มอ. ทานบอกวาทานที่นี่เช่ียวชาญเร่ืองการจัดการขอ
รองเรียน ทีนี้ผมต้ังใจจะมาถามทานวันนี้ แตวาทานบอกวาที่ขอนแกนมีประสบการณมาก ถาสนใจใหมาถามที่นี้  ผมก็เลย
อยากจะถามวาที่วิทยาเขตหนองคายเคยเกิดปญหาเร่ืองนี้ไหม ถาเคยเกิดเปนปญหา สวนใหญเกิดจากอะไร  มีไหม  ถาไมมีก็
แลวไป สวนใหญเกิดจากอะไร คลายๆกับที่เรามีไหม 
มข.ตอบ : ก็มีเหมือนกัน ชวงที่ผมมาดํารงตําแหนง เพราะวากอนที่ผมจะมา เขาไดรับอิสระแตพอผมมาผมก็พยายามจะใหอยู
กับรองกับรอย มันก็เกิดการกระทบกับชีวิตความเปนอยูของเขาบาง คนที่กระทบเปนแคคนสองคนเทานั้น แตคนสวนใหญเขาก็
ดําเนินวิถีชีวิตที่ถูกตอง ผมตองยํ้าวา ถูกตอง คือบางคนก็พยายามที่จะเปนเทพเจา เพราะฉะนั้นก็เกิดการรองเรียน มีมานั่งเฝา
อธิการบดีก็มี ก็โกหกวาผูอํานวยการวิทยาเขตใหผมมาพบ แตทานอธิการบดีทานก็แกปญหาโดยเฉียบพลัน คือ ยกหูโทรศัพท
ถามผมเลยวามันเปนยังไง ควรจะจัดการแบบนี้ เสร็จแลวทานก็แนะนําวาเร่ืองแบบนี้ควรจะจัดการแบบนี้ๆ ควรจะแนะนําเขา
ไปทําอยางนี้  ตองเขาไปพบผูอํานวยการกอน ถาไมเจอก็เขียนไว  
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ตรงนี้ก็เปนขอดีของทานอธิการบดีมากๆ เลย ทานอธิการบดีจะใหความเช่ือใจกับผูบริหารในมหาวิทยาลัยมากๆ คือ 
ทานจะไมรับฟงเสียงขางเดียว ทานก็จะสอบถามกอนวาเปนยังไง ไมตัดสินใจโดยที่กะทันหัน หรือโดยที่จะไมรับฟงความขาง
เดียว จะรับฟงหลายๆ ดาน คือ เร่ืองนี้คือเขาไมยอมรับเขาสูการประเมิน  เพราะวาการประเมินมันถูกระบุไวอยูแลวในสัญญา
ต้ังแตเขามาคร้ังแรก  คือ เขาจะใชวิธีนี้เพื่อที่จะทําใหตัวเองพนจากการถูกประเมิน ซ่ึงมันไมไดมันมีระเบียบบังคับอยู ซ่ึงเราก็
พยายามแกไขให เสนอแนะ แกไขแลวก็ไมทํา แตผมก็มีวิธีแกปญหาอยูก็คือจะไมใหคําปรึกษาเปนการสวนตัว โดยจะเชิญผูที่มี
หนาที่รับผิดชอบที่เก่ียวของกับปญหามารวมแกปญหาดวย แลวก็ทําเปนบันทึกการประชุมดวยเพื่อที่จะเปนหลักฐาน คือเราก็
ไมไดทําทุกคน เราก็จะทํากับบุคลที่เปน Extra หรือบุคคลที่เปนเทพเจา  

ในสวนของทานอาจารยสุมนตนี่ทานเปนนักกฎหมายสวนหนึ่ง ทานก็จะรูกฎหมาย รูชองทาง อะไรตางๆ การ
ประนีประนอม อะไรพวกนี้  ในลักษณะคําพูดทาน ทานจะรูวาทานจะพูดยังไง  อันนี้ก็คือเปนกลเม็ดของทาน คือ ผูบริหาร
สูงสุดไมไดกดดันเรา  ใหการรับฟงเรา คือใหผูบริหารในสวนตางๆ ไดรับในเร่ืองความสบายใจ  อยางคนอื่นผมไมทราบ แต
อยางผม ผมไดรับความเปนธรรมมาก ไดรับความเช่ือใจจากทานมากในสวนของอธิการบดีดวย และรองอธิการบดีของวิทยา
เขตดวย พอทานรองอธิการบดีไดรับเร่ืองก็จะโยนเร่ืองมาใหผมจัดการ ก็จะไดประสบการณจากตรงนั้นมา เพื่อที่จะพัฒนา
ตอไป  ชวงปรับโครงสรางของวิทยาเขตหนองคายผมตองขอเชิญทานรองอธิการบดีของ มอ.  (รองอธิการบดีทุกวิทยาเขตก็ได)  
มาชวยเปนที่ปรึกษาหรือเปนหนึ่งในคณะกรรมการที่จะมาปรับโครงสรางของวิทยาเขตหนองคาย  
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KKU 

กลุมที่ 5 

การพัฒนานักศึกษา PSU 

 
ประกอบดวยสมาชิกกลุม  ดังนี้ 

 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 ผศ.ลิขิต อมาตยคง 

รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
 นายเกียรติศักด์ิ  เกวใจ 

นักวิชาการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร 
 ดร.กรกช  ฮามสุโพธิ์ 

รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยี 
 ผศ.วีระพล  ทวีนันท 

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร 
 ผศ.อารยาพร  มคธเพศ 

ผูชวยคณบดีฝายโรงพยาบาลสัตว   
คณะสัตวแพทยศาสตร 

 ผศ.สุรสิทธิ์  อวนพรหมมา 
หัวหนาภาควิชาพยาธิชีววิทยา  คณะสัตวแพทยศาสตร 

 นายวิชาญ  ธรรมวิรัตน 
หัวหนางานพัฒนานักศึกษา 
คณะทันตแพทยศาสตร 

 รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

 อาจารยอริยพร คูโรยะ 
คณะศึกษาศาสตร 

 นางพัชลี  พวงคต 
นักวิชาการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย 

 นายสมนึก  ปนทอง 
ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา 

 นางสาววรรณี เสิอบัว 
หัวหนางานธุรการ กองกิจการนักศึกษา 

 นายภาคภูมิ ทิทา 
หัวหนางานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา 

 นางสุดสวาท  นามราษฏร 
หัวหนางานบริการและสวัสดิการ  กองกิจการนักศึกษา 

 นางณัฐวสา  ดลประสิทธิ์   
หัวหนางานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนักศึกษา 

 นายวิศิษฏ  บุญสุชาติ 
หัวหนางานกีฬา กองกิจการนักศึกษา 

 

 ผศ.ดร.นิวัติ  แกวประดับ 
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม 

 รศ.ดร.ยุทธพร  ฏิระวณิชยกุล 
ผูชวยอธิการบดีฝายศิษยเกาสัมพันธ 

 นายสุกรี  เมฆทันต 
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ กองกิจการนักศึกษา 

 นางนงลักษณ  ชูพูล 
หัวหนางานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 

 ดร.นิภา นิยมไทย 
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร 

 ผศ.ทพ.นพ.เศรษฐกร พงศพานิช 
รองคณบดีฝายวิชาการ 
คณะทันตแพทยศาสตร 

 ผศ.ดร.สุวิทย  สุวรรณโณ 
รองคณบดฝายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการสิ่งแวดลอม 

 รศ.ดร.อดิศา  แซเตียว 
คณบดีคณะศิลปศาสตร 

 อาจารยสมศักด์ิ  คงแสง 
ผูชวยคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะวิทยาศาสตร 

 นางบุษบา บุญเสริมสุขเจริญ 
หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป 
บัณฑิตวิทยาลัย 

 ผศ.นิฟาริด  ระเดนอาหมัด 
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม 
วิทยาเขตปตตานี 

 อาจารยอัฏฐพล  คงพัฒน 
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 อาจารยนวมน  จันทรกลิ่น 
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
คณะวิทยาการสื่อสาร 

 ผศ.พิเชษฐ  เปยรกลิ่น 
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
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มหาวิทยาลัยขอนแกน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 นางสาวไพรัตน  ขันธแกวกอบศิร ิ

หัวหนางานหอพักนักศึกษา  กองกิจการนักศึกษา 
 นายมลคล  พรหมออน  

หัวหนางานวิจัยนักศึกษา  กองกิจการศึกษา 
 นางนภาพร  ไอรารัตน 

นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  กองกิจการนักศึกษา 
 นางสุวิมล  บุญจันทร 

นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  กองกิจการนักศึกษา 
 

 

 นายบรรจง เฉลิมวงศ   
ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา 
วิทยาเขตปตตานี 

 จาเอกธวัช  มุสิกะธรรม 
หัวหนากลุมงานสนับสนุน  งานกิจการนักศึกษา 
วิทยาเขตภูเก็ต 

 อาจารยสัคคยศ  สังขพันธ 
ผูชวยอธิการบดีพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตตรัง 

 นางสาวดวงพร  วงษสวัสด์ิ   
หัวหนากลุมงานสนับสนุนวิชาการ 
วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี

 นายคมกริช  ชนะศร ี
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชํานาญการ   
กองกิจการนักศึกษา 
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ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุม 

ในการแลกเปล่ียนเรียนรูในกลุมที่ 5 การพัฒนานักศึกษา ไดเร่ิมตนดวยการที่ใหรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
ของทั้งสองมหาวิทยาลัย ไดนําเสนอขอมูลเก่ียวกับแนวทางการพัฒนานักศึกษาของแตละมหาวิทยาลัย และในชวงทายเปน
การแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางสมาชิกของกลุม โดยการถาม-ตอบ 

การนําเสนอขอมูลเก่ียวกับแนวทางการพัฒนานักศึกษาแนวทางการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ผมมีความยินดีที่ไดมีโอกาสมาพูดคุยและแลกเปล่ียนกับชาวม.อ.ในฐานะที่ผมไดไปมาคราวที่แลวนะครับ ส่ิงที่ผมจะ

นําเสนอก็เปนภาพรวมใหญๆ ซ่ึงเปนขอมูลในสวนของกิจกรรมและก็เปนภาพรวมทั้งหมดในปที่ผานมา ปจจุบัน
มหาวิทยาลัยขอนแกนมีนักศึกษาจํานวน 43,827 คน นักศึกษาใหมปละประมาณ 12,000 กวาคน อาจารยประมาณ 2,000 
กวาคน บุคลากรประมาณ 9,000 คน ซ่ึงทุกคนทํางานและอาศัยอยูในพื้นที่หาพันหารอยไร  

ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน คือ วิทยา จริยา ปญญา ซ่ึงหมายถึง การเปนผูมีความรูดี ความ
ประพฤติดี และมีสติปญญาอันเกิดจากการเรียนรู สัญลักษณของมหาวิทยาลัยจึงเปนพระธาตุพนม มีมุขอยู 3 มุข ซ่ึงหมายถึง 
การเปนผูมีวิทยา จริยา ปญญา มีเทวดาอยู และมีขอนไมแกนอยูดานลาง เราบอกวาของเราในสมัยกอนเปนอะไร ถาทานยอน
ไปดู พรบ.การศึกษาแหงชาติป 2542 จะบอกวา เกง ดี มีสุข ของเราก็บอกวา วิทยา ปญญา จริยา  

มหาวิทยาลัยไดกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย ซ่ึงสภาก็จะถามวาบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนยังไง ทําอยางไร เดินไปไหนใหคนเขารูวานี่คือ เด็ก มข. ก็มีกระบวนการหลายอยางที่กําหนด
คุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแกน และในที่สุด มหาวิทยาลัยก็ไดพยายามสรางคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
โดยแบงคุณลักษณะเปน 3 สวน ลักษณะเดน ประสบการณพรอมตําแหนงงานในวิชาชีพ ดูแลวเหมือนต้ังไปแลวเวลาทําก็คง
ไมงาย คุณลักษณะเฉพาะ คือ ที่คณะ/หนวยงาน/สาขาวิชาที่กําหนดเฉพาะ วิศวกรเปนยังไง ศึกษาศาสตรเปนยังไง ก็ไปวากัน
นะครับ ดูลักษณะทั่วไปที่ควรจะมีในบัณฑิต มข. คือ ตองมีวิชาการ วิชางาน วิชาคน และประเด็นยุทธศาสตรในการบริหาร
มหาวิทยาลัยที่เก่ียวของกับเร่ืองของการพัฒนานักศึกษามากที่สุด คือ การผลิตบัณฑิตและพัฒนาศักยภาพใหเปนบัณฑิตที่พึง
ประสงคและยุทธศาสตรการพัฒนาถายทอด ฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณี อันนี้ก็เปนภารกิจ 1 ใน 4 ของมหาวิทยาลัยที่
เก่ียวของ 

ในการดําเนินการที่ผานมา โครงสรางการทํางาน ในภาพรวมมหาวิทยาลัยกําหนดใหมีคณะกรรมการพัฒนา
นักศึกษา ประกอบไปดวย รองอธิการบดีเปนประธาน และมีผูชวยอธิการบดี และก็จะมีรองคณบดีทุกคณะ ซ่ึงจะเรียกแตกตาง
กันไปบางคณะอาจจะเรียกกิจการนักศึกษา บางคณะพัฒนานักศึกษา บางคณะอาจจะเรียกพัฒนานักศึกษาศิลปวัฒนธรรม
และศิษยเกาสัมพันธ อันนี้ก็แลวแต บางคณะก็จะเรียกวาประธานคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาอยางของนิติศาสตร และ
วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน จะเรียกวา ประธาน ก็จะมีประธานพัฒนากิจการหอพักอยูซ่ึงดูแลหอ  

ปจจุบันเราหอพักอยูทั้งหมดประมาณกวา 50 หลัง และมีนักศึกษาที่อาศัยอยูในหอพักภายในมหาวิทยาลัย 
ประมาณ 11,000 คน ทั้งหอสวนกลาง หอแพทย หอคณะพยาบาล จะมีผูแทนสภาคณาจารยอยูดวย ผูแทนสภาขาราชการ
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และลูกจาง มีนายกองคการนักศึกษา มีประธานสภานักศึกษาเปนคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา และผูอํานวยการกิงกิจการ
นักศึกษาเปนกรรมการ และเลขานุการ หนาที่หลักของคณะกรรมการชุดนี้จะดูเร่ืองของภาพรวม เชน การกําหนดกติกาตางๆ ที่
เก่ียวของกับการดูแลนักศึกษา เร่ือง นองใหม เร่ืองรับนอง เร่ืองวินัย รวมทั้งระเบียบขอบังคับตางๆ ของมหาวิทยาลัยที่
เก่ียวของกับการดูแลนักศึกษา ก็จะถายทอดทางนี้กอนที่จะไปถึงที่ประชุมคณบดี และก็ไปถึงสภามหาวิทยาลัย อันนี้เปนสวนที่
มหาวิทยาลัยดําเนินการ 

ในสวนของนักศึกษา จะมีองคการนักศึกษา องคกรกิจกรรม สภานักศึกษา ชมรมตางๆ สโมสรนักศึกษา และก็องคกร
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแกน จริงๆ คณะกรรมการทั้งหมดเต็มที่ก็ประมาณ 15 คน โดยจะมีนายกองคการนักศึกษา ซ่ึง
เราจะเลือกต้ังนายกองคการนักศึกษาวันที่ 26 มกราคม 2554 นี้ ปที่ผานมามีคนใชสิทธิ์อยูประมาณ 50% ก็จะมีการรวมตัวกัน
และก็มีการหาเสียงคลายๆ กับ สส. และก็มีการลงคะแนนกัน มีการเสนอใหมีการลงคะแนนลวงหนาก็มี แตวาเราทําไมได 
เพราะวาระเบียบไมเปดให ก็ตองไปแกระเบียบ อันนี้ก็มีความเคล่ือนไหวประกอบกัน  

กลุมนี้ถือวาเปนกลุมที่ชวยในการดูแลกิจกรรมของนักศึกษาไดเยอะ ในสวนของ มข. ในสวนขององคการนักศึกษาที่
ดูแลและชวยเราไดมากเลย ก็คือ ในชวงรับนองใหม นองใหมมา การจัดการตางๆ ในชวงตน ก็จะมีการวางแผนกันต้ังแตเดือน
มีนาคม พอนองเขามาประมาณ ปลายเดือนพฤษภาคม ก็จะมีการจัดกลุมสัมพันธใหทุกอยาง มีการแบงกลุมตางๆ ซ่ึง
นักศึกษากลุมนี้สวนใหญจะชวยกันไดเยอะเลย ก็สรางความผูกพัน สรางความเปน มข. ไดมากในชวงแรกนะครับ นอกจากนี ้

ในสวนของนักศึกษายังมีคณะกรรมการประสานงานเก่ียวกับนักศึกษา และมีนายกสโมสรนักศึกษาทุกคณะ แตละ
คณะจะประกอบไปดวยชุดสโมสรองคกร นายก เลขา ซ่ึงเปนโครงสรางที่เรากําหนดไวในระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแกนวา
ดวย การจัดการศึกษา และก็มีสภานักศึกษาก็มีองคประกอบประมาณ 8 คน ที่ผานมานะครับ ส 

ภามข.อาจจะตางไปจากที่อื่น เดิมทีเดียวในการทํางานองคการนักศึกษาจะตองเสนอขอกําหนดงบประมาณตางๆ 
ไปที่รายรับ รายรับจะจัดสรรงบประมาณไปใหทางองคการก็จะทําตามงบประมาณแลวก็ไปเสนอที่สภา ถาผานสภาก็จะ
ทํางานได ก็มีอยูชวงหนึ่งสภากับองคการทะเลาะกัน องคการเสนอขอกําหนดงบประมาณไป สภาก็ไมผานให เมื่อสภาไมผาน
ใหองคการก็ทํางานไมได ตอมาก็เลยปรับบทบาทหนาที่ของสภาใหมใหมีหนาที่เปนประธานในการตรวจสอบ ไมใชอนุมัติ
งบประมาณ แตใหความเห็นเก่ียวกับงบประมาณขององคการนักศึกษา เชน องคการเสนองบประมาณขึ้นมาปุปก็สงใหสภา 
สภาใหความเห็น เห็นดวย ไมเห็นดวย เห็นควรตอบอะไร ก็สงขอเสนอแนะที่คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา เพื่อทําการปรับ
สุดทายและก็ผานเขามาใหรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาพิจารณาเห็นชอบ และองคการก็นําไปใชได  

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีชมรมตางๆ อยูประมาณกวา 60 ชมรม ซ่ึงรวมทั้งกีฬา ศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการ 
บําเพ็ญประโยชน คุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงชมรมเหลานี้ สามารถทํางานรวมกันไดที่เรียกวา กิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน เรากําหนดใหเร่ืองนี้เปนเร่ืองไปสูความสําเร็จของการศึกษานอกเหนือจากจะเรียนครบ
ตามหลักสูตรแลว มีคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 2.00 ทําอะไรทุกอยางตามขอกําหนดหลักสูตรแลว จะตองรวมกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาเขาไปอีกหนึ่งอยาง ซ่ึงเปนกิจกรรมนอกหลักสูตร เราก็ไดกําหนดเปน 5 ดาน คือ 1. ดานพัฒนาศักยภาพ
ตนเอง ยกตัวอยางเชน ดานภาวะผูนํา คุณภาพสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เราจัดไวในเร่ืองของการพัฒนาศักยภาพตนเอง 2. 
เปนเร่ืองของการสรางเสริมจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในสถาบัน สถาบันนี้ หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกนนะครับ ก็จะมี
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เร่ืองนี้เขาไปดวย 3. เปนเร่ืองของการเสริมสรางสังคม เปนเร่ืองของศาสนา พระมหากษัตริย ประชาคมโลก ก็จะมีกิจกรรม
ตางๆ ที่เก่ียวของกับเร่ืองนี้ 4. เร่ืองสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ก็สงเสริมใหเปนคนดีสามารถอยูในโลกนี้อยางมีความสุข รวมถึง
การสงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพดวย 5. เปนเร่ืองของการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน  

นักศึกษาทุกคนตองเขารวมกิจกรรม ใน 5 เร่ืองนี้ ในปการศึกษาหลังจากจบแลวจะมีใบรับรองการเขารวมกิจกรรมให
นักศึกษา นอกเหนือจากใบ Transcript ที่บอกไววาไดเกรด A B C D และคะแนนสะสมเทาไหร ตลอดที่อยูใน
มหาวิทยาลัยขอนแกนเคาเคยทําอะไรบาง เปนประธานชมรมในงานกิจกรรมอะไรที่ไหน เม่ือไหร สุดทายก็จะมี Transcript 
กิจกรรมอีกใบหนึ่ง ใหไปพรอมกับการสําเร็จการศึกษาดวย 

โครงการนี้มหาวิทยาลัยไดเร่ิมตนโครงการนี้เม่ือตนปการศึกษา 2552 เม่ือ 2 ปที่ผานมา จะมีนักศึกษาจบรุนแรกในป
นี้นะครับ หลักสูตร 2 ป แลวก็มีเง่ือนไขหนึ่งนะครับ นักศึกษาเราถาจะจบไดจะตองสอบผานความรูทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ดวย ก็จะมีโครงการที่มีโปรแกรมที่มีอยูในระบบเขาไปศึกษา ไดเรียนแลวก็ไปสอบกัน ถาสอบไมผานเร่ืองนี้ก็ถือวาไมผาน
เง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา 

เร่ืองหอพักที่ผมเรียนไปเม่ือสักครูนี้นะครับ จะมีหอพักอยูอีกทั้งหมด 56 หลัง กองกิจการนักศึกษาดูแลอยูตอนนี้
เหลืออยู 26 หลัง อีกหนึ่งหลังรอการปรับปรุง นอกจากนี้ 9 หลังใชงบประมาณแผนดิน แตวาปจจุบันนี้ใหเอกชนบริหาร หอพัก 
8 หลังใชพื้นที่มหาวิทยาลัย 24 ไร หรือ 12 ไร ผมไมแนใจ สราง 8 หลังใหเอกชนลงทุนทั้งหมดประมาณ 600 ลานบาท หอ 8 
หลังนี้มีสัญญา 30 ป มหาวิทยาลัยไมไดลงทุน ใหเอกชนลงทุนดวยตัวเอง และมหาวิทยาลัยก็เก็บคาเชาพื้นที่  

นอกจากนี้ยังมีหอคณะแพทยอีก 5 หลัง ทันตแพทย 4 หลัง พยาบาล 4 หลัง รวมทั้งหมดแลวก็มีนักศึกษาที่พักใน
หอพักประมาณ 16,000 คน หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนหนึ่งเกิดมาพรอมกับมหาวิทยาลัย ปนี้ก็เปนปที่ 47 ก็จะมี
บางหอที่เกา ซ่ึงหอที่เกาที่สุดขณะนี้จะเปนหอ 1 หอ 2 เปนหอที่นักศึกษาตองการอยูมากที่สุด เราใชงบประมาณในการ
ปรับปรุงเยอะมาก เพราะเปนหอเกา มีการเปล่ียนที่นอน ปรับปรุงหองน้ํา ทําใหมทุกอยางหมดเลย แลวเราก็ปรับคาหอพัก
เพิ่มขึ้น สําหรับคาหอพักที่แพงที่สุดที่กองกิจการนักศึกษาดูแลอยู ราคาที่พักประมาณภาคการศึกษาละ 3,000 บาท แตถาเปน
หอเอกชนหอ 8 หลังที่มีหองแอรพรอม มีทีวี ก็ประมาณนาจะหลายหม่ืน ปญหาของเราปที่แลวใชงบประมาณในการปรับปรุง
หอพักอาจจะเยอะกวานี้ ปญหาของเราที่ผมไดคุยกับทานรองวิวัฒน เหมือนจะมีปญหาคลายๆ กันคือในเร่ืองของการออกแบบ 
ปที่แลวผมคืนเงินไปประมาณ 40 ลานบาท  

ในงบปรับปรุงทั้งหลายสนามกีฬา ส่ิงกอสราง ซ่ึงไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากแบบ ปจจุบันเราก็เปล่ียนวิธีการ
อยูก็ขอความรวมมือคณะสถาปตยกรรมศาสตรชวยในเร่ืองของการออกแบบ ในปนี้นะครับเรามีงบประมาณทั้งหมด 8.3 ลาน
บาทที่รับผิดชอบในสวนของการพัฒนานักศึกษาซ่ึงไมรวมที่คณะในสวนของโครงการพัฒนานักศึกษาที่เราจัดสรรเงินรายได
ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมมีอยูประมาณ 7.8 ลานบาท นอกจากนั้นก็จะอยูที่ฝายที่กองกิจการนักศึกษามอบหมาย 

ในการดําเนินการกิจกรรมนักศึกษาที่เกิดขึ้นในป 2552 ทั้งหมดประมาณ 1,360 กิจกรรม แบงเปนดานตางๆ เชน 
ดานการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง ตัวเลขเราไดมาจากระบบที่เราสรางขึ้น โดยบุคลากรของเราทํางานวิจัย ของบไปที่
งานวิจัย การคียขอมูลที่มันจะเก่ียวของกับ Transcript กิจกรรม โดยนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมก็จะคียเขาไป ซ่ึงมันก็จะมี
ขอมูลวานักศึกษาเขารวมกิจกรรมเม่ือไหร เร่ืองอะไร ใสโครงการเขาไป ใสเงินเขาไปในระบบ มันก็จะโชวรายงานใหเราไดวา



       
 

                                                                                                                        หนา  78  
 

ปงบประมาณที่ผานมาใชเงินไปเทาไหร ซ่ึงโปรแกรมนี้ก็เกือบจะวิจัยเสร็จแลวก็จะมีตอไปอีก ขณะนี้เราก็ทํางานวิจัยเพื่อที่จะ
ออกแบบระบบไอทีเพื่อรองรับการสมัครงานของนักศึกษา โดยใหบริษัทเอกชนเขามาดูขอมูลนักศึกษาในระบบแลวก็เลือก
นักศึกษาเราฝกงานปฏิบัติงาน  

แนวทางการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เ รี ย น ท า น ร อ ง ฯ ลิ ขิ ต แ ล ะ ท า น ผู เ ข า ร ว ม
แลกเปล่ียนเรียนรูทุกทาน ทางม.อ.และกระผมก็มีความยินดีอยางย่ิงที่ไดมาแลกเปล่ียนเรียนรู ก็อยากจะเรียนวา ทางสงขลา
นครินทรนั้น ก็คงจะคลายๆ กับขอนแกนในเร่ืองของการสรางคนดี คนเกง และสรางองคความรู ก็อยางที่ม.อ.มข.ไปดวยกันใน
สวนตนๆของประเทศ 

ในเร่ืองของการพัฒนามหาวิทยาลัยก็มี 6 ยุทธศาสตรที่เก่ียวของก็มีเร่ืองยุทธศาสตรที่ 3 การสรางบัณฑิตที่มี
สมรรถนะอยางสมบูรณออกสูตลาด อันนี้ก็เปนการสรางใหเปนคนเกงคนดี การสรางสมรรถนะของบัณฑิตก็จะเปนในเร่ืองของ
วิชาการวิชาชีพและการอยูรวมกันในฐานะประชากรโลกในเร่ืองของการมีสภาพจิตใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มี 5 วิทยา
เขต คือ ปตตานี หาดใหญ  สุราษฎรธานี และภูเก็ต  

โดยโครงสรางการทํางานของสวนบริหาร ก็มีการประชุมในสวนตางๆ และประชุมยอยกันไป ในสวนของ
คณะกรรมการคณะ โดยพื้นฐานก็จะคลายๆกันอยางที่ทานรองฯ ลิขิตนําเสนอ เราจะมีองคกรนักศึกษา ที่แตกตางเราจะมี
ชมรม กับชุมนุม ถาชมรมจะเปนสวนกลาง สวนชุมนุมจะเปนสวนของคณะ 42 ชมรมในสวนกลาง สวนคณะจะมีเกือบรอย
ชุมนุม ในสวนของนักศึกษาปริญญาตรีและรับนักศึกษาใหมประมาณ 9 พันคน ทั้ง 5 วิทยาเขต ก็ใกลเคียงกับขอนแกน  

ในการดูแลแตละวิทยาเขตก็จะดูแลเปนเอกเทศพอสมควร ในเชิงนโยบายเราก็จะมาคุยกันเปนระยะๆ ในการทํางาน
ของเราก็จะอาศัยทั้งส่ีดาน ดานคุณลักษณะตางๆใหบังเกิดขึ้นตามที่เราไดกําหนดไวในวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยก็คือสรุป
ออกมาส้ันๆคือ การสรางความรู สรางอุปนิสัยที่ดี สรางคนที่มีคุณภาพที่ดีใหกับสังคมก็เปนแนวทางที่ดี เนนเร่ืองความรู เร่ือง
ของคุณธรรมจริยธรรม และเร่ืองของจิตอาสา ก็คือส่ิงที่เกิดขึ้นในการพัฒนานักศึกษา ส่ิงที่จะเดนชัดมากขึ้นคือเร่ืองของ
คุณธรรมจริยธรรม ความเขาใจในทางศาสนาวัฒนธรรมใหมากขึ้น  

เร่ืองของส่ิงที่เราคิดวาควรจะบังเกิดขึ้นในนักศึกษาของเราที่จะเปนประชากรโลก เร่ืองของการมีวุฒิภาวะ สัญชาติ 
เช้ือชาติ ความเช่ือตางๆ ทาง ม.มาเลเชีย มีการสงนักศึกษาเขาศึกษาในเชิงของรัฐบาล ของสกอ.เร่ืองของการสรางบัณฑิต ใน
สวนของสาขาวิชา  ก็จะมี plan ภาษาอังกฤษ ก็ถือเปนความทาทาย คือการส่ือสารนี้ก็จะไดนํามาสูการแลกเปล่ียนเรียนรูกันได 
ส่ิงที่เปนความรูสึกตางๆ สําหรับในเร่ืองของการกลาคิดกลาทํา วัฒนธรรม การมีคุณภาพชีวิตที่ดีถือเปนเร่ืองสําคัญ ก็จะเปน
ประเด็นหลักๆ ที่เราตองสรางใหเกิดขึ้นในบัณฑิตของเรา การขยายโอกาส การพัฒนาผูเรียนรอบดาน เร่ืองของกิจกรรมตางๆ 
ทําใหมีความเปนมนุษยครบดาน เราไดกําหนดออกมา 3 กลุม กลุมพัฒนาตน พัฒนางาน การอยูรวมกันในสังคม  

 ทีนี้ถามวา ม.อ.ทําอะไร  ม.อ.ก็พยายามปรับปรุงใหเปนรูปเปนรางขึ้นมาในเร่ืองของหลักสูตร ซ่ึงมข.ก็วานี่กิจกรรม
ทั่วไปซ่ึงมข.ก็ทําไดดีอยูแลวและม.อ.ก็ไดมาดูงานที่นี่ แลวก็กลับไปทํา แลวมีกิจกรรมภาคบังคับมี 5 ประเภทกิจกรรมและใน
เร่ืองของพัฒนาทางจิตใจ เร่ืองของวัฒนธรรมใหนักศึกษาไดมีโอกาส ซ่ึงเปนแบบจําลองสําหรับอาเซ่ียนไดเปนอยางดีก็
อยากจะชวนเพื่อนๆทางมข.ไปดู เพราะวาม.อ.เปนมันเปนโลกโดยยอของอาเซ่ียนรวมอยูในนั้นเรามีทั้งจีน ทั้งมุสลิม ทั้งไทย
พุทธ ฝร่ังบางอะไรบาง คนแอฟริกาก็มีอยูบาง อยางนอยเราก็มีกระบวนการตางๆเขามาการฝกงานก็ดี การบมเพาะก็ดี เร่ือง
ของเสรีภาพในการทํากิจกรรม เราก็มีชองทางใหนักศึกษาไดทํากิจกรรม เร่ืองเครือขายเรามี 6 เครือขาย และมหาลัยสรางเสริม
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สุขภาพ สกอ. สสส. เร่ืองของกีฬา การออกกําลังกาย ซ่ึงเปนส่ิงที่ตองทํา ถาหากวานักศึกษาไมจัดกิจกรรม ก็จะไมสําเร็จ
การศึกษา ตอนนี้ก็พยายามไลอยูวาใครจบชา ขาดอะไร ก็จะดูแลใหครบถวน ซ่ึงเปนส่ิงที่เราตองเดินหนาแมจะมีอุปสรรคบาง 
ส่ิงเหลานี้ก็มีทั้งคนเห็นดวยและไมเห็นดวย สุดทายพอระบบประกันคุณภาพเขามา ตัวช้ีวัดเขามา เราก็ทํางานรวมกันเยอะขึ้น
ในสวนของคณะตางๆ  
 นักศึกษาที่อยูกับเรา ส่ีป หาปนี่ดูวาคุณภาพมีอยูเทาเดิมไหม ส่ิงสะทอนที่มาจากผูใชบัณฑิตเปนส่ิงที่เราตอง
ปรับปรุงวาควรปรับปรุงในดานใด เพราะเคาก็ตองการนักศึกษาที่ดีที่เกง และอยูรวมกับผูอื่นได ชวยเหลือกัน และทํางาน
รวมกันได 
 
การแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการถาม – ตอบ  
 
มข. : ชวงที่1 ไดมีการนําเสนอผลการทํางานโดยรวมของแตละมหาวิทยาลัยโดยใหทั้งสองฝายไดเห็นภาพการทํางาน
ประสานงานในสวนที่เก่ียวของการการพัฒนานักศึกษา ทีนี้ตอไปก็จะเปนชวงที่ 2 ตามที่ทีมงานไดกําหนดไว คือการ
แลกเปล่ียนเรียนรู ทีนี้คงตองมีเร่ืองอะไรที่เปนประเด็นขึ้นมาและก็รวมกันแสดงความคิดเห็นตอ มข. อ.วัชรพล จากคณะ
วิศวกรรมศาสตร ประเด็นแรกที่อยากนําเสนอจะเปนเร่ืองของการสรางทักษะทางภาษาอังกฤษก็เปนที่ทราบกันวาเปนจุดออน
ของเด็กไทย ทีนี้ในการพัฒนาภาษาอังกฤษใหกับเด็กกอนที่จะจบไปอยากจะทราบวาที่ม.อ. ทําอยางไร ในมข.เราเทาที่ผม
ทราบคือในอดีตเขามาป 1 นี่สอบทุกคนเลย แลวก็แบงโดยใครคะแนนดีก็อยูหองอีกหองหนึ่งแตหลังๆ ไมคอยมี ก็ใหเปนหนาที่
ของเด็กที่ตองไปศึกษาเอาเอง ก็จัดการอะไรไดไมมาก แลวแตละคณะจะดําเนินการเอง  โดยรวมอยากจะแลกเปล่ียนวามี
แนวทางอะไรที่จะทําใหเด็กเกงภาษาอังกฤษขึ้น อยากจะถามทางม.อ.วามีแนวทางยังไง 
ม.อ. : มข. มีวิธีการดําเนินการหรือจัดการอยางไรกับจุดออน ดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาหรือมีความพยายามหรือพัฒนา
อยางไรเก่ียวกับการสงเสริมความรูและทักษะทางดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา ที่จะจบเปนบัณฑิต ในสวนของม.อ. หาก
นักศึกษามีคะแนนภาษาอังกฤษตํ่ากวาเกณฑ นักศึกษาตองผานการเรียนเสริมดานภาษา ซ่ึงหากไมผานการเรียนเสริม 
นักศึกษาจะไมสามารถเรียนภาษาอังกฤษเทอมหนึ่งได  และมหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมหลากหลาย  เชน English day  และ
อีกหลายกิจกรรมที่ทําใหนักศึกษาสามารถใชภาษาอังกฤษไดซ่ึงจะตองมี impact และมีผลสัมฤทธิ์  ยังไมมียกระดับ
ความสําคัญของภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัย 
 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไดรางยุทธศาสตรความเขมแข็งของภาษาอังกฤษ โดยไดยกรางและจะไดเขาที่ประชุมคณบดี
ทุกคณะ เพื่อใหไดนําไปปฏิบัติและนําเขากรรมการสภาตอไป   มีการประเมิน KPI และมีการขับเคล่ือนอยางเปนระบบในการ
แลกเปล่ียน ม.อ. – มข. รอบหนาอาจมีอะไรมาคุยไดมากขึ้น  การจัดทํายุทธศาสตรรวมกัน ซ่ึงตอนนี้ยังไมไดนํารางออกมาใช 
ยังมีความพยายามที่จะเปล่ียนแปลง 

นอกจากนี้บัณฑิต ม.อ. กําลังจะกําหนดวาจะตองมีการ exit test  เชนเดียวกับ บัณฑิต มข   .ที่ตองผานการสอบ  IT  
ซ่ึงในเชิงนโยบายควรทําอยางไร  ควรจะมีขอกําหนดดีไหม แตตอนนี้ยังไมมีขอกําหนด ตอนนี้ยังหาจุดพอดีไมได โดยควรจะ
มองนโยบายในเชิงบวก   เนื่องจากคณะที่แข็งก็จะทําได สวนคณะที่ออนก็ไมอยากใหทํา ซ่ึงอยูระหวางการพัฒนาอยู เราไดนํา 
exit test มาอยูในยุทธศาสตรดวย แตคราวนี้ จะตองเครียดแลว จึงตองมีการบังคับใหดําเนินการแลว เพราะภาษาอังกฤษเปน
ส่ิงที่ดี  ใหเปนไปในเชิงบวก สอบไดก็ใหเปนใบประกาศ เรามองวาเปนการสรางศักยภาพ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มกับนักศึกษา เม่ือ
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ออกไปสูตลาดแรงงานนักศึกษาก็จะไดประโยชน ม.อ.มีขอสอบซ่ึงเทียบไดกับมาตรฐานสากล ตอนนี้เรายังไมไปถึงจุดนั้น  และ
ไดมีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง และตองมีความพยายามและรอวาจะประสบผลอยางไร ควรชวยกันพัฒนาอยางไร แลวแต
คณะจะมีการดําเนินการเพิ่มเติม  ซ่ึงตอนนี้คณะศิลปศาสตรซ่ึงเปนคณะที่ใหบริการวิชาการก็จะไดสรางความเขมแข็งดาน
ภาษาทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ไดมีการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน ซ่ึงหลายคณะไดมีการเตรียมความพรอม 
ซ่ึงเปนการติดอาวุธใหกับเด็กในชวงป 4ชวงปดเทอม เพื่อเป นการเกิดความรูใหกับเด็ก 
ม.อ. : ในการจัดการที่ไมเปนรูปธรรม การสงเสริมตางๆ ก็จะหายไปไมยาวนาน  การจัดการโดยมีพี่เล้ียงเพื่อสงเสริมให
นักศึกษาไดมีความเช่ียวชาญดานภาษา กับนักศึกษาแลกเปล่ียนนานาชาติ   
ม.อ. : เวลาที่มีนักศึกษาแลกเปล่ียนมาเราจะไดใหเด็กเปนบัดด้ี ทําใหเด็กไดฝกภาษาอังกฤษไปดวย ซ่ึงในการจัดประชุม
วิชาการ จะตองมีการโตตอบ e-mail, face book  นักศึกษาก็ไดโตตอบเปนภาษาอังกฤษ ก็ถือวาเปนการฝกอยางหนึ่ง  
นอกจากนี้นักศึกษายังไดมาชวยเปนพิธีการในงานประชุม  เปนผูชวยอาจารย  เราไดสงนักศึกษาออกไปเรียนตางประเทศ 
ประมาณปละ 40  คน ไปมาเลเซีย อินโดนิเซีย  สิงคโปร ซ่ึงเคามีที่พักฟรีให  ปที่ 3  ที่เราจะไดจัดประชุมวิชาการ ชวงเดือน

พฤษภาคม 2554 จะขอเชิญ มข.เปนเจาภาพดวยกัน โดยไดเชิญทางดานลาว จีน  เวียดนาม มารวม   จุฬาฯ ธรรมศาสตรเคย
มาดูงานที่เรา เคาอยากไดนักศึกษาอินโดจีน แตไมมีที่พกัให  สวนใหญนักศึกษาจึงมาอยูขอนแกนเพราะสะดวกกวา  
มข. : ประธานไดบอกวา กลุมมีเวลา 1 ช่ัวโมง ที่จะมีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันโดยได สรุปหัวขอหลักทั้งหมด 3  ห  ัวขอ คือ 
ภาษาอังกฤษ กิจกรรมบูรณาการทั้ง 2 มหาวิทยาลัย เห็นรวมกันอยางไร และความรวมมือระหวาง ม.อ. – มข. และประธานได
ขอเพิ่มหัวขอ 1 หัวขอ คือ 4 . การพัฒนาวินัย /การสรางคนดี  
ม.อ. : ขออนุญาตที่ประชุม ไดเสริม กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เปนรูปธรรม ตอนนี้เปนลักษณะตางคนตางทํา ใครทําเยอะก็ทําไป 
ซ่ึงในหลักสูตรใหมของม.อ. ที่จะเสนอ พยายามใหทุกคณะ จัด 20% หลักสูตรทั้งหมด ใหเปนการเรียน การสอนภาษาอังกฤษ 
อาจมีบางคณะมีการตอรอง  ok ไมพรอมนะ และถาคณะไหนที่พรอมดําเนินการ โดยอาจารย  /นักศึกษา ตองเรียนเปน
ภาษาอังกฤษ แตเราไมใชประเทศที่ใชภาษาอังกฤษ  ซ่ึงอาจทําใหมีผลเร่ืองความรู  ความลึกซ้ึงดานภาษาระหวางอาจารยกับ
นักศึกษา ซ่ึงไมเหมือนภาษาไทยที่เปนภาษาแม  อาจจะมีปญหาแตมีความพยายามที่จะผลักดันใหเกิดเปนรูปธรรมจริงๆ  
นักศึกษาของเราไมคอยมีความรูดานภาษาอังกฤษ แตวาถาเรามองกลับกัน อาจารยเกงภาษาอังกฤษแคไหน อาจารยเขาใจ
ภาษาอังกฤษมากแคไหน สวนหนึ่งควรคํานึงถึงศักยภาพของอาจารยผูสอน ซ่ึงอาจารยม.อ.ก็ไมไดเกงกวาอาจารยมข . นาจะมี
การเช่ือมตอดานภาษาอังกฤษ มาสอนกลุมวิชานั้นที่เปนภาษาอังกฤษ สามารถถายทอดภาษาอังกฤษได  ซ่ึงคือศักยภาพของ
อาจารย   สมมุติถาสามารถ contact กับนักศึกษานานาชาติมากขึ้น ก็ทําใหเกิดบรรยากาศ ประเด็นหลักคือ บรรยากาศไทย ก็
คือไทย นาจะมีการสรางบรรยากาศนานาชาติ มีรายวิชาที่เปนนานาชาติ ซ่ึงในประเทศที่มีการใชภาษาอังกฤษเปนภาษา
ราชการ เชน ประเทศสิงคโปร เปนขอไดเปรียบของเคาอยูแลว 
ม.อ. : เรายังอยูในประเด็นภาษาอังกฤษอีกสักครู การสงเสริมภาษาอังกฤษของบัณฑิต  
มข . : การเตรียมความพรอมใหกับบัณฑิต ใหอยูในระดับที่ใชงานได การพูดได อานได เขียนได มี resume  มหาวิทยาลัย/

คณะตองมีเกณฑ โดยในสวนของ คณะวิศวะ ปกอนๆ ตองใหนักศึกษาผานเกณฑภาษาอังกฤษ 60 % แตก็เถียงกันมาก  
ระยะเวลา 1- 2 ปที่ผานมาเร่ิมไมมีความสําคัญ ก็ หายไป เด็กไมเห็นความสําคัญ ไมมีผลในการจบ  แตควร จัดทําเกณฑงายๆ 
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โดยใหมหาวิทยาลัยตองเร่ิมทํา หรือมีการแลกเปล่ียนนักศึกษา อาจจะมีการจัดหลักสูตรนานาชาติ การจัดกิจกรรม English 
day ทุกป ซ่ึงคณะวิศวกรรมศาสตร รับนักศึกษา 4, 000  คน จบ 500  คน โดยสวนใหญจบ 10%  ทุกคนจะตองมีการสอบ
ภาษาอังกฤษ  ซ่ึงจะตองเรียกกลุมวิชาเพื่อหาเด็กที่ได A เกือบทุกวิชาเพื่อใชเปนหัวหอกนํารองความเปนเลิศ เร่ิมจากป 1 
จํานวน  50 คน  ซ่ึงคณะตองทําใหเกิดขึ้นโดยใหคณะที่มีความพรอมมีความเขมแข็งนํารองกอน  เพื่อใหการดําเนินการตอเนื่อง 
ควรจะมีการจัดทําวารสารภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมโตวาที หรือหลักสูตรอื่นๆ เพื่ออาศัยภาพบรรยากาศ  ตองเห็นนํารอง
คณะวิศวกรรมศาสตร ทําตองเร่ิมจากคณะเกงกอนเพื่อใหเกิดการนํารอง  
มข. : ประธานเราเห็นรวมกันจะทําอยางไรถึงจะสรางกลไกที่สําคัญ ไมมียุทธศาสตรก็ยาก เพื่อประโยชนของนักศึกษา จะทํา
ยังไงใหภาพใหญเกิดขึ้นมาได  
ม.อ. : ภาพใหญของมหาวิทยาลัยทั้ง 2 คือ ความออนแ อดานภาษาอังกฤษเปนปญหารวมกันของมข  .-  มอ   ในสวนของมข . 
ไดดําเนินการอยางไรเชิงยุทธศาสตร แตละคณะพยายามในสวนของตัวเอง แลวมหาวิทยาลัยทําอะไรบาง  
มข. : พยายามทําขอสอบกลาง เรากําหนดเครงมาก ไมผานจะทําใหเกิดปญหา ทุกคณะจะมีความหลากหลายดานกิจกรรม
ทั้งกองกิจการนักศึกษาและคณะ จะตองไมเปนอุปสรรคปญหาในการจบการศึกษา นอกจากนี้ สวนกลางอาจตองจัดอบรม
ภาษาอังกฤษทุกเทอม ทั้งการใชชีวิตประจําวัน มีการสอบ TOEIC การรับสมัครงาน ในหอพักนักศึกษาก็ไดเสริมการสอน
ภาษาอังกฤษมี English  zone ในหอพัก ซ่ึงนักศึกษาใหความสนใจมาก 
มข. : ประธานเห็นปญหารวมกัน เปนความออนแอของภาษาอังกฤษ จําเปนตองมีการสรางและรวมกันทําเปนยุทธศาสตร 
สวนการดําเนินการตางๆ ควรจะไดแลกเปล่ียนกันในคร้ังตอไป ขออนุญาตผานไปหัวขอ 2 กิจกรรมเสริมหลักสูตรใหกับ นศ. 
มข. และม.อ. ใหเปนสวนหนึ่งของการจบการศึกษา ม.อ.บังครับ 7 เลือก 10 เทากับ 100 ชม. สวน มข. ทําภายใต 5 กิจกรรม 
ถาจะสําเร็จการศึกษาไดรวมทั้งหมดไมนอยกวา 60 หนวยกิจกรรม เม่ือเทียบก็เทากับ 3 ชม. เทากับ 1 หนวยกิจกรรม ถาเทียบ 
ม.อ. เทากับ 108 ชม. เง่ือนไขกิจกรรม ไมนอยกวา 8 กําหนดใหศึกาดูจาก power point ที่นําเสนอ พอเราทําไปใน
มหาวิทยาลัย กิจกรรมไมพอกันทั้ง 5 เร่ือง ในสวนกิจกรรมที่จัดมีเร่ืองพัฒนาศักยภาพของตนเองมาก เกือบ 300 โครงการ ทํา
อยางไรจะปรับบังคับทุกเร่ือง 5 เร่ือง แตไมบังครับหนวยวาจะก่ีหนวย สวนของ มข. เราจะกําหนดช้ันป 1 ควรเขากิจกรรม
เทาไหร ช้ันป 2, 3, 4 ควรเขากิจกรรมเทาไหร เชน ปที่ 1 ควรเขาไมนอยกวา 20 หนวยกิจกรรม ช้ันปที่ 2 เทากับ 20 หนวย
กิจกรรม ช้ันปที่ 3 เทากับ 10 หนวยกิจกรรม ช้ันปที่ 4 เทากับ 5 หนวยกิจกรรม นักศึกษาควรอยูในวงจรการทํากิจกรรม
ตลอดเวลา ไมตองมากก็ได หลักสูตร 2 ป ปที่ 1 เทากับ 10 หนวยกิจกรรม แลวกําหนดวาแตละช้ันปเทาไหร ปญหาก็มีอยูวา 
พอนักศึกษาอยูในปที่สูงขึ้น จะทําใหนักศึกษามีเวลาไมเพียงพอในการทํากิจกรรม นักศึกษาติดฝกงาน ถาไมมีการกําหนดเปน
ช้ันป นักศึกษาอาจจะไมจบเพราะนักศึกษาไมไดอยูในวงจรตลอด แลวในชวงช้ันปที่สูงๆ นักศึกษาก็มาเรงกิจกรรม  
ม.อ. : นักศึกษาสามารถนํากิจกรรมมาเทียบคา เราเปดกวางใหนักศึกษานํากิจกรรมเสริมขางนอก มีการรับรองวาไดกี่หนวย 
แตก็ยังลักล่ันกันอยู มีปญหาในการบันทึกกิจกรรมของกองกิจการนักศึกษา ไม real time  บางทีก็ยุงยาก บางคนได 50  หนวย

กิจกรรม โดยไมรูวาทําอะไรกันแน  ไมเรียนทํากิจกรรมอยางเดียว เราดําเนินการมา 3  ป ประสบการณที่ผานมา เราตอบ
คําถามไดหลายคําถาม ถึงแมจะมีปญหา ดานเชิงระบบเราสามารถทราบสถานะกิจกรรมไดพอสมควร ในระดับนโยบายจะ
เห็นรวมกันวา ใหออกเปนช้ันป โดยกําหนดเปนปละก่ีหนวย เราไมสามารถใหเด็กทํากิจกรรม ทุกป ดังนั้น ควรกําหนดแนว
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ปฏิบัติที่ดีเปนช้ันปละก่ีหนวยโดยใหโอกาสได shopping มข  .กําหนด 5  ดาน 8  หนวยกจิกรรม ก็จะไม จบ เกิน 60  หนวย
กิจกรรม อยากจะแนะนําบังคับ 24 หนวยกิจกรรม โดยเราก็จะรูวากิจกรรมไหนเหมาะสมวาควรทําสุดทายทุกคนตองทํา อันที่

บังคับแลวสง impact ตอบัณฑิต ก็จะรูวาควรทํา เชน วิศวะตองสอบใบ กว  .ก็ตองมีกิจกรรมเพื่อใหเกิดความเหมาะสม และใน
อนาคตจะวัดผลความสําเร็จของโครงการไดอยางไร เม่ือจบ 4 ปแลวเปนบัณฑิตที่ดีอยางไร รูแตวาทํากิจกรรมแตตอบไมไดวา
เกงตรงไหน มันบอกไมไดวาระบบนี้ดีตรงไหน ตอนแรกจะถามวา การกําหนดกิจกรรมแบบของ มข   .อยากทราบอยางลึกซ้ึงวา 

มีการแบงกิจกรรมที่ทําแบงสัดสวนระหวางคณะ  /มหาวิ ทยาลัยอยางไร โดยเด็กตองทํากิจกรรมใหครบ มีการแบงหนาที่ แบง
กันชัดเจนหรือไมอยางไร  มหาวิทยาลัยทํามาก่ีป มีบัณฑิตจบครบ100%  ถาเด็กไมจบการศึกษาจะแกปญอยางไร 
มข. : ยังไมมีนักศึกษาจบการศึกษา เพราะเร่ิมปการศึกษา 2552  มีบางคนจะจบในเดือน  มี.ค   .หลักสูตร 2  ป บางคนมี 110 
หนวยกิจกรรม การจะทําหรือไมทํากิจกรรมจึงตองขึ้นอยูกับเจาตัว  ดังนั้น เราปลอย นักศึกษาเลยก็จะเปนปญหา จะการไปดู

งานม .เกษตร จะมีปญหา คือ บัณฑิตที่บางเขน จบ  100    %แต ไปดูที่ศาลายา จบ  60    %ถากําหนดทุกช้ันป มีการ  monitor 
ตลอด แจงใหคณะดูเราประเมินจากภาพรวมของมหาวิทยาลัย การเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา เราตองมีกลไกคนที่เขาอยู
แลวก็มีประโยชนแตตองมีกลไกใหนักศึกษายังอยูในวงจรนี้ตลอด เด๋ียวใหกองกิจการนักศึกษาชวยตอบกลไกระหวาง
มหาวิทยาลัยกับคณะฯ เรามียุทธศาสตร 5  ยุทธศาสตร ของ มข    .สวนกลาง กองกิ จการนักศึกษา และคณะตางๆ ทํา
ยุทธศาสตรที่ 1 และ 4 ทุกคนก็ตองทําสวนของตนเองแตไมไดกําหนดวา คณะทําอะไร มหาวิทยาลัยทําอะไร  
ม.อ . : ศิษยเกาฝากมาวา เด็กเราไมจบเพราะออนภาษาอังกฤษ  ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีกองแผนงานกับกองกิจการนักศึกษา 
รวมกันวิจัยโดยนําขอมูลจากการสอบถามไปยังหนวยงานตางๆ ที่บัณฑิตไปทํางาน  ขณะนี้ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง  
นาจะมีภาษาที่สาม เปนภาษาถ่ิน เชน ภาษาใต ภาษาอีสาน   มีสองสวนในเร่ืองของความรวมมือ ม.อ. ซ่ึงทั้งสองมหาวิทยาลัย
มีความไดเปรียบเชิงพื้นที่อยูแลว  เราควรมีการแลกเปล่ียนนักศึกษากันทั้ง 2  มหาวิทยาลัย  ถาเราทําในระดับมหาวิทยาลัยได  
หลักสูตรการทองเที่ยวของวิทยาเขตภูเก็ต นาจะเปนโครงการแลกเปล่ียนกันในหลักสูตรนี้  สงนักศึกษา มข  .มารวมแลกเปล่ียน
กับม.อ  .ก็จะไดภาษาที่สามไปดวย อยางที่อาจารยวา ถามีการ อบรมแมกระทั่งเด็ก พสวท. เองก็ยังมีปญหาดานภาษาอังกฤษ 
เราจัดกิจกรรมใหเคาแตก็ไมเขาไปเรียน จนตองเสียเงินใหไปเรียนกันเอง ใน มช   .ตามหอพักนักศึกษา มีการสอนภาษาตางๆ 
แตเด็กตองเสียเงินเองบางสวน  
ม.อ. : ม.อ .และมข .จะมีอะไรที่คลายกันแตเด็ก  ม.อ .จ ะทํากิจกรรมจนจบหลักสูตรกอนที่จบการศึกษาปที่ 4 จึงไมมีกิจกรรมทํา
สวนเด็กจบ 3 ปคร่ึง ก็นาจะมีกิจกรรมเสริมเพื่อใหเด็กจบการศึกษา ดังนั้น คณะควรจะมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเสริม  
มข. : มข  .จะ มีคณะกรรมการคณะ เพื่ออนุมัติหนวยกิจกรรมมาที่สวนกลางเราจะมีการติดตามประเมิน มีความหลากหลาย
ของการดําเนินงานของคณะ เร่ืองที่ 3 คือ วินัย ความดี เปนเร่ืองที่ทํายาก เราควรทําอยางไร สวนเร่ืองสุดทาย คือเร่ืองเราจะทํา
อะไรรวมกันบาง มข. เสนอประเด็นการสรางวินัย ที่ผานมาเราเนนวิชาการ เราจะทําอยางไรใหบัณฑิตเปนคนดีคนเกง ในม.อ. 
เปนคนเกงคนดีมีสุขของม.อ   .คือ  การสรางสุขภาวะของมหาวิทยาลัย เราจะสอนวาเร่ืองการเรียนรูจิตใจของตนเอง ใหเห็น
ปญญา การเรียนรูตัวเองจะสงใหมีวินัยได การเรียนรูจิตใจตัวเองใหเกิดปญญา คือการสรางสมาธิ ทุกมหาวิทยาลัยมีกิจกรรม
ออกคายเยอะมาก เรามีกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน จิตอาสามากขึ้น แตทําเพื่อเปล่ียนแปลงสวนรวม แตเปนการเปล่ียนแปลง
ตัวเองอยาง ทําแลวมีความสนุก ควรจะจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหมีวิจัย เชน การเขาหองเรียน การขับรถ  
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มข. : เราอยากจะทําใหเกิดการสรางวิจัย เรามีวิธีการทําอยางไร ตองมีระบบยกยองเชิดชูเกียรติ มีการกล่ันกรองอยางชัดเจน 
มีการเช็ควิจัย ตองต้ังกลุมคนดี พากันไปวัด ทํางายๆ กอน บริจาคของ มีความเขมแข็ง อบรมใหความรู มีการใหดู ใหเห็น  การ
สรางกลุมคนดี มีประเด็นอื่นๆ อีก คําถามที่โดนถามบอยจากผูใหญ นักศึกษาเปนนั้น เปนแบบนี้ นักศึกษาไมคอยทํากิจกรรม 
ไมมีระเบียบวินัย  คงตองยอนถามไปที่อาจารยวา อาจารยเปนตัวอยางที่ดีกับเด็กรึเปลา  ทําไมเราไมยอนถามวา แลวทําไม
อาจารยไมทํากิจกรรม  ไมทําตามระเบียบ การใชกฎหมาย  เชน การไมสวมหมวกกันนอค การใชวงเวียน กลายเปนวา คนใน
วงเวียนตองจอดใหคนนอกวงเวียนไปกอน เราควรจะเครงครัดแลวบังคับใชกฎหมาย  
ม.อ. : เราลองผิดลองถูกมาเยอะ  นักศึกษามีวินัยมาเปนเครือขายในการขยายผล ในป 2550 มีใบกระทอมในมหาวิทยาลัย 
เรายังหากระบวนการวาจะทําอยางไร ใหหมดไป เราจึงบูรณาการงบประมาณ คน และกิจกรรม ตามภารกิจแยกนักศึกษาเส่ียง
ออกจากกลุมอื่นๆ โดยมีโครงการเตรียมความพรอมกับตํารวจ ปปส   .ผูปกครอง  จะมีการ คัดกรองเด็ก  มีการสุมตรวจเด็ก ถา
เปนเด็กทั่วไป ใหความรูกับนักศึกษา มีการเตรียมความพรอม มีการเสริมจิตอาสา มีหลักสูตรระยะส้ัน มีวิทยากรแกนนํา  มี
เด็กป 1  รวมกิจกรรมประมาณ 200คน  การเตรียมความพรอมกอนจบในป 4  ดานคุณธรรม จริยธรรม มีเครือขายหมอบัญชา
มาชวย   
 เราจะทําอยางไรใหเคากับมาเปนคนดีของสังคม  และใชกิจกรรมดานศิลปะ ปรับปรุงแกไขด วยการใชศิลปะ  ไปเย่ียม
หอ เม่ือเคาเห็นประโยชนเคาก็จะกลับมาเปนพี่เล้ียงให มีอาจารยที่สนใจก็เขามาชวย มีบุคลากรที่มาเปนวิทยากรในระดับ
วิทยาเขต มีคายตางๆ ในวิทยาเขต  มีกระบวนการใดที่จะทําใหนักศึกษา เขารวมกิจกรรมดวยกันไดอยางไมมีความแตกตางทั้ง
พุทธและอิสลาม การใชภาพถายมาเปนจุดรวม การจัดดอกไมจากใจ เรียนรู ความดี ความงาม  ตามธรรมชาติทําใหนักศึกษา
เขารวมกิจกรรมดวยกันได เราพยายามสรางกระบวนการกิจกรรมเหลานี้ มาขึ้น 
ม.อ. : ประเด็นที่ 2-3 คือเร่ืองเดียวกัน ถาเราทําทั้ง 5 ดาน เชิญชวนเด็ก เขารวมได พอทําแลวเราจะไดอะไร ถาเด็กทํา ทั้ง 5  
ดาน  100 ชม  .จะมีผลอยางไร  ถาวัดผลในทันทีทันใด  
มข. : เร่ืองสุดทาย คือ ความรวมมือ กอนหนานี้ ไดมีการพูดคุยกับทานรองฯ กันแลว ในสวนกลางวาเราทําอะไรกันบาง คือ 
เร่ืองของการทําวิจัย เร่ืองของการทําคาย ม.อ .จะไปกอ น มข .จะมา  
ม.อ. : เร่ืองภาษาอังกฤษ ยกระดับความสําคัญของภาษาอังกฤษ ม.อ  .มข   เราสามารถจัดกิจกรรม โดย  มข   .มาชวย ม .อ   .ทํา
การแขงขันภาษาอังกฤษ ในระดับคณะฯ และมหาวิทยาลัย โดยคนที่ชนะก็จะเปน idol เรียกวาเปนการแขงขันภาษาอังกฤษ 
มข. – ม.อ. 
ม.อ. : อยากใหเกิดคายรวมโดยรวมกันระหวาง มข. ม.อ. ทั้ง  2  สถาบัน  ดวยเวลาอันจํากัดโดยรูปแบบ มข  .สงนักศึกษาไปที่
ม.อ  .แลว ม.อ  .ก็รับผิดชอบทุกเร่ือง  มข .รับนักศึกษา  ม.อ ก็รับผิดชอบเหมือนกัน  กระบวนการก็ใหดําเนินการตามความ
เหมาะสม มีคายหลัก 3  คาย ซ่ึงชวง วันที่ 9-18 มีนาคม 2554 จะมีการจัดคาย ซ่ึงเปนพื้นที่อุทกภัย เราจะจัดคายโดยใหมข.
เขามารวมกิจกรรมดวย  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

คณะทํางานจัดทําเอกสารสรุปผลผลกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูประเพณ ี
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 ท่ีปรึกษา : 

 รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 รศ.รังสรรค  เนียมสนิท   รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาบุคลากร 

 คณะทํางาน : 

1) รศ.ดร.ลําปาง  แมนมาตย  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   ประธานคณะทํางาน 

2) นางเพียงเพ็ญ  ภาคอุทัย  ผูอํานวยการกองแผนงาน  รองประธานคณะทํางาน 

3) นายศักดิ์สิทธ์ิ  บุญคุณ  สถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

4) นางสาวกนกรัตน  เพชรประเสริฐ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
5) นางสาวพัชรินทร  โคตรทศัน  คณะเภสัชศาสตร 
6) นางสาววัชรินทร  แพงศรี  บัณฑิตวิทยาลัย 

7) นางสาวเบญจวรรณ  ชารินทร  คณะเกษตรศาสตร 
8) นางสาวสุพัตรา  แสงสวาง  คณะศิลปกรรมศาสตร 
9) นางวลาลักษณ  ชางทอง  คณะเทคนิคการแพทย 
10) นางสาวดรุณี  ชูคันหอม  คณะเทคนิคการแพทย 
11) นางสาวออยทิพย  ถานันตะ  คณะสัตวแพทยศาสตร 
12) นางสาวกตัญชลี ประนม  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
13) นางสาวหฤทัย  วงศสุวรรณ  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
14) นางสาวนิรชรา ไชยแสง  คณะทันตแพทยศาสตร 
15) นางสาวณัฐธิดา  แกวมณีชัย  คณะแพทยศาสตร 
16) นางสาวกิ่งกาญจน  โนนศรีชัย  คณะแพทยศาสตร 
17) นางสาววรรณภา นามสีฐาน  คณะพยาบาลศาสตร 



18) นางสาวรวีวรรณ พลทองสถิต  คณะศึกษาศาสตร 
19) นางสาวศิริญาพร  การสอน  สํานักวิทยบริการ 

20) นางสาวรังครอง  ศรีสวัสดิ์  คณะเทคโนโลยี 
21) นายวสิษฐพล  จิตละมุน  คณะวิทยาการจัดการ 

22) นายผดุงศักด  อุนวิเศษ  วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

23) นางสาวสุบรรณ  จัตกุล  วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

24) นางสาวสุรียรัตน  โลอภิรักษกุล สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ 

25) นางสาวสดใส  พิมพทองงาม  กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 
26) นายพันธเทพ  อนันตเจริญ  กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

พิมพครั้งที่  1 

มิถุนายน 2554 

จํานวนพิมพ  300  เลม 

โรงพิมพแอนนาออฟเชต  จังหวัดขอนแกน 

 

 

 

 

ฝายเลขานุการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประเพณีรวม มข.-ม.อ. 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  และ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 


