สรุปผลการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูตามขอตกลงความรวมมือ
วาดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรูประเพณี
มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2

ระหวางวันที่ 19 - 22 มกราคม 2554
ณ วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน

มหาวิทยาลัยขอนแกน
มิถุนายน 2554

คํานํา
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น และมหาวิท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร ต า งทํา หน า ที่ เป น สถาบั น อุ ด มศึก ษาหลัก ประจํ า
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต มีบทบาทสําคัญในการรับใชสังคม ชุมชนและประเทศชาติจากความคาดหวังใน
การเปนแหลงเรียนรูและตนแบบของการพัฒนาในดานตาง ๆ กอปรกับมหาวิ ทยาลัยทั้ง สองไดวางแผนการพัฒนาเพื่ อ
ความเปนเลิศตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก อันไดแก การเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิ ชาการ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีฐานการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จึงมีการพัฒนาองคการดวยเครื่องมือการ
บริห ารจั ดการสมัย ใหม ตา ง ๆ เพื่อการบรรลุต ามยุ ทธศาสตรก ารพัฒนา พรอ มกั บการมองเห็น ความสํ าคัญจากการใช
ประโยชน ของกลยุท ธการสรา งพัน ธมิ ตรและคูค วามรว มมื อเพื่อร วมพัฒ นาตามเป าหมายรว มกัน และรวมขจั ดป ญหา
อุปสรรคของการดําเนินการที่มีลักษณะใกลเคียงและคลายคลึงกัน ทั้งนี้ ผูบริหารของสองมหาวิทยาลัยไดเห็นชอบความ
รวมมือตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประเพณีรวม มข.-ม.อ. อันเปนความรวมมือแบบกัลยาณมิตรเพื่อรวมมือพัฒนา
แบบกาวกระโดดจากความรวมมือที่จะมีขึ้นในอนาคตนั้น
ดังจะเห็นจากความรวมมือในการผลึกกําลังเพื่อการพัฒนาสมรรถนะองคการใหมีการแลกเปลี่ยนและเรียนรูจาก
กิจ กรรมแลกเปลี่ ย นประสบการณ ก ารบริห ารจั ดการมหาวิ ทยาลัย ของผู บริ หารและบุค ลากรของทั้ ง สองมหาวิ ท ยาลั ย
พรอมกับการพัฒนาความรวมมือระดับคณะ/หนวยงาน ซึ่งเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมของกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูตาม
ขอตกลงความรวมมือวาดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรูประเพณี มข.-ม.อ. ครั้งที่ 1 [ระหวางวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2553] และ
ครั้งที่ 2 ซึ่งมอบหมายใหมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนเจาภาพจัดกิจกรรม ฯ ดังกลาวระหวางวันที่ 19-22 มกราคม 2554 ณ
วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น
ประเด็นองคค วามรูสําคั ญจากการรว มแลกเปลี่ ยนและเรียนรูประสบการณ จากหัว ขอหลั กที่ไ ดกํา หนดไวนั้ น
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรวบรวมและสรุปเปนเอกสาร สรุปผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูประเพณี มข.-ม.อ. ครั้งที่
2

เพื่อเปนการรวมกันทบทวนขอตกลงและแนวทางการพัฒนากรอบความรวมมือที่จะดําเนินการตามกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู ฯ ครั้งตอไป และเปนหลักฐานสําคัญของประวัติศาสตรความรวมมือที่เกิดขึ้นในแตละครั้ง ที่จะขยายกรอบความ
รวมมือลงสูร ะดับคณะ/หนวยงานอันเปนฐานสําคัญตอการพัฒนาของมหาวิทยาลัยทั้งสองแหง
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ฯ ประเพณี มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 ทุกทานที่รวมผลึก
กํ า ลั ง ทํ า หน า ที่ ใ นครั้ ง นี้ อ ย า งเต็ ม กํ า ลั ง ความสามารถ และหวั ง เป น อย า งยิ่ ง กั บ ประโยชน อั น พึ่ ง มี ต อ การพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยขอนแกนและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่จะเกิดประโยชนตอเนื่องกับชุมชน สังคมและประเทศชาติตอไป
ฝายเลขานุการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประเพณีรวม มข.-ม.อ.
มหาวิทยาลัยวิทยาลัยขอนแกน
มิถุนายน 2554
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สวนที่ 1
ประวัติและความเปนมา
สืบ เนื่ อ งจากมหาวิท ยาลั ยขอนแก นและมหาวิท ยาลั ยสงขลานคริน ทร เห็ นชอบใหมี โ ครงการแลกเปลี่ ยนเรีย นรู
รวมกันภายใตชื่อโครงการวา “ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประเพณี มข.-ม.อ. และในขณะนั้นไดเห็นชอบรวมกันเพื่อพัฒนา
เปนคูความรวมมือแบบกัลยาณมิตรที่สามารถรวมกันแบบกาวกระโดดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูในดานตาง ๆ ที่เนนทางดาน
วิชาการ การวิจัย การพัฒ นาบุคลากร ตอมาทั้งสองมหาวิ ทยาลัย ไดประสานงานและติดตอเพื่อวางแผนความรว มมือให
เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม ดังนี้


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีหนังสือแจงมายังมหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2553 แจง
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประเพณี มข.-ม.อ. พรอมแจงรายนามผูบริหารฝายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่
เปนคณะทํางาน ซึ่งมีรายนามดังนี้
(1)

อาจารยพิชิต เรืองแสงวัฒนา (รองอธิการบดี)
เปนประธานคณะทํางานฝายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

(2)

รองศาสตราจารยนายแพทยวรัญ ตันชัยสวัสดิ์ (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
แลกเปลี่ยนเรียนรูประเพณี มข.-ม.อ. พรอมแจงหนังสือตอบรับ พรอมการแจงรายนามคณะทํางานฝาย
มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งมีรายนามดังนี้
(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
หนา 1



(5)

นายอัศนีย ฐานสันโดษ (ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่) เปนคณะทํางาน

(6)

นางภาวนา กิตติวิมลชัย ( จากสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ) เปนคณะทํางาน

ตอมามหาวิทยาลัยทั้งสองเห็นไดเห็นชอบรวมกันโดยประชุมเพื่อหารือคูความรวมมือคณะทํางานโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประเพณี มข.-ม.อ. เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 ณ หองประชุม สกอ ชั้น 6



พรอมกันนี้ ทั้งสองมหาวิทยาลัยไดสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางกัน ดวยการสงบุคคลากรเขา
ศึกษาและเรียนรูวิธีการดําเนินงานตามเรื่องที่สนใจของหนวยงานที่รับดูแล ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนบุคลากร
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


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดเสนอตัวรับเปนเจาภาพการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูตามโครงการความ
รวมมือ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 24 – 27 กรกฎาคม 2553 พรอมกับมีการเตรียมการจัดชุมเตรียมการ
ผานระบบการประชุมทางไกลหรือ teleconference เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม

2553

ซึ่งมีการเตรียมการ

รวมกันพิจารณา รางบันทึกขอตกลงความรวมมือ


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดกําหนดวัตถุของการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูตามโครงการความรวมมือ
มข.-ม.อ. ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่

24-27 กรกฎาคม 2553

เพื่อความรวมมือเสมือนคูเทียบเคียงการพัฒนา

มหาวิทยาลัยตามนโยบายและพันธกิจหลัก โดยมีความรวมมือเพื่อการพัฒนาอยางรอบดานและกาวกระโดด
ทั้งการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย การรวมพัฒนาสมรรถนะองคกรใหมีการแลกเปลี่ยนและเรียนรูจากแนว
ปฏิบัติที่ดี การฝกปฏิบัติและเขาเรียนรูจริงขามมหาวิทยาลัย และมีความรวมมือในระดับคณะ/หนวยงานอยาง
ใกลชิด ซึ่งแตละมหาวิทยาลัยสามารถเขาใจความแตกตางตามบริบทการพัฒนา ที่สําคัญมีการจัดเวทีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู โดยกําหนดเรื่องหลักการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

4 เรืองหลัก

กลุมที่

1

การบริหารจัดการงานวิจัย และการสรางผลงานวิจัยเชื่อมโยงสูชุมชน

กลุมที่

2

การประกันคุณภาพ (QA) และ TQA / PMQA

กลุมที่

3

ระบบบริหารงานบุคคล

กลุมที่

4

การสรางเครือขายกับภาคสวนในภูมิภาค

และในการจัดครั้งนี้ ไดกําหนดใหมีพิธีลงนามความรวมมือโครงการ มข.-ม.อ. ระหวางอธิการบดีสองสถาบัน
คือ รองศาสตราจารย ดร.สุมนต สกลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน และรองศาสตราจารย ดร.บุญสม ศิริ
บํารุงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พรอมการลงนามรวมของรองอธิการบดีจากสองสถาบัน
รองศาสตราจารยรังสรรค เนียมสนิท รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแกน

คือ
และอาจารย

พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร นอกจากนี้ ไดกําหนดใหมีกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ประเทศ
มาเลเชีย
หนา 2

บันทึกขอตกลงความรวมมือวาดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรูประเพณี มข.-ม.อ.
ระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

หนา 3

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูตามขอตกลงความรวมมือวาดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรูประเพณี มข.-ม.อ. ครั้งที่
ระหวางวันที่

24 - 27

กรกฎาคม

2553

1

ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่ง แบงการเรียนรูออกเปน 4 กลุม คือ กลุมที่

1

การบริหารจัดการงานวิจัยและการสราง

ผลงานวิจัยเชื่อมโยงสูชุมชน กลุมที่ 2 การประกันคุณภาพ(QA)และ TQA/PMQA กลุมที่ 3 ระบบบรืหารงานบุคคล กลุมที่
4

การบริหารจัดการวิทยาเขต

ภาพกิจกรรมของผูบริหารและบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแกนและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ตามขอตกลงความรวมมือวาดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรูประเพณี มข.-ม.อ ครั้งที่ 1

หนา 4

ภาพการลงทะเบียนกอนเขารวมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ฯ ประเพณี มข.-ม.อ.
ครั้งที่

1

ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมที่

1

การบริหารจัดการงานวิจัยและการสรางผลงานวิจัย
เชื่อมโยงสูชุมชน

ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมที่
การประกันคุณภาพ (QA)
และ TQA / PMQA
หนา 5

2

ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมที่

3

ระบบการบริหารงานบุคคล

ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมที่
การสรางเครือขายกับภูมิภาค

หนา 6

4

สวนที่ 2
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูตามขอตกลงความรวมมือวาดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประเพณี มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับชวงตอจากการเปนเจาภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยกําหนดจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูตามขอตกลงความรวมมือวาดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรูประเพณี มข.-ม.อ ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 19 - 22
มกราคม 2554 ณ วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน และมีการทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว โดยกํ า หนดวัต ถุ ประสงค การจัด ในครั้ งนี้ เพื่อ ใหผูบ ริห ารทั้ ง สองมหาวิท ยาลั ย ได เ ขา ร วมโครงการและได
แลกเปลี่ยนประสบการณ การบริหารจัดการมหาวิ ทยาลั ย และรวมเรียนรูแนวปฏิบัติที่ ดี พรอมกั บการพัฒนาความรวมมื อ
ระดับ คณะ/หน วยงานของทั้ง สองมหาวิ ทยาลั ย พรอ มใหเ กิ ดความร วมมือ ในการตอบสนองตามวิสัยทั ศน และพั นธกิจ ใน
ลั ก ษณะการพั ฒ นาแบบคู ค วามร ว มมื อ แบบก า วกระโดด และให มี เ ชื่ อ มความสั ม พั น ธ ระดั บ บุ ค คลจากการ ว มกิ จ กรรม
แลกเปลี่ ยนเรีย นรูที่เป ดโอกาสใหเกิด การเรี ยนรูรวมกัน มีค วามเข าใจบริบ ทการพั ฒนาที่แ ตกตางแตสามารถรวมมือกันบน
พื้นฐานตามประเด็นหลักของบันทึกขอตกลงความรวมมือ ซึ่งทายที่สุดยอมเปนการสงเสริมใหเกิดความรวมมือในระดับคณะ/
หนวยงาน และขยายลงสูกลุมผูป ฏิบัติงานเพื่ อเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดี หรือแนวทางการปฏิบัติ งานอย างมีประสิทธิภ าพ และ
กําหนดใหมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนและเรียนรูรวมกันตามเรื่องหลักจํานวน 5 เรื่อง 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 ซึ่งกําหนดไวในการเปนเจาภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูตามขอตกลงความรวมมือวาดวย
การแลกเปลี่ยนเรียนรูประเพณี มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 มีรายละเอียดดังตาราง

หนา 7

รายละเอียดกําหนดการ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูตามขอตกลงความรวมมือวาดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรูประเพณี มข.-ม.อ ครั้งที่ 2
ระหวางวันที่ 19 – 22 มกราคม

2554

ณ วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน

กําหนดการ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูตามขอตกลงความรวมมือวาดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประเพณี มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2
ระหวางวันที่ 19 - 22 มกราคม 2554 ณ วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 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.
งานเลี้ยงรับรอง ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส ขอนแกน
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2554 ณ วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 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.
ชมวีดิทัศนรายงานความกาวหนาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประเพณีรวม มข.-ม.อ.
รอบ 9 เดือน (เมษายน 2553-ธันวาคม 2553) และการสรุปรายงานความกาวหนาโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประเพณีรวม มข.-ม.อ. ของประธานคณะทํางานฝาย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อาจารยพิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดี
และประธานคณะทํางานฝายมหาวิทยาลัยขอนแกน รองศาสตราจารยรังสรรค เนียมสนิท
รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
11.20 – 12.00 น.
อธิการบดีเลาเรื่อง ประสบการณการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยตามประเด็นหลัก 5 กลุมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู (ประสบการณ/ทัศนคติ/ขอคิดเห็น/ความโดดเดน/อุปสรรค)
โดย รองศาสตราจารย ดร.บุญสม ศิริบํารุงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และรอง
ศาสตราจารย ดร.สุมนต สกลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
***การแลกเปลี่ยนของที่ระลึกและการถายภาพรวมระหวางอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน***
หนา 8

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2554 ณ วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน
และลานอเนกประสงค หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน
12.15 – 13.15 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 15.15 น.
การแบงกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
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.) การแลกเปลี่ยนเรียนรู
15.15 – 15.25 น.
รับประทานอาหารวาง
15.25 – 16.25 น.
การนําเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูแตละกลุม โดยผูแทนกลุมนําเสนอ ( 12 นาที /กลุม)
*** 16.45 – 17.25 น.
Campus Tour มหาวิทยาลัยขอนแกน ( 40 นาที)
*** 18.00-21.00 น.
งานเลี้ยงตอนรับ “ตุมโฮม – พาแลง เชื่อมสัมพันธประเพณี 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 ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุทธเจา
(2) อนุสาวรีย พระเจาไชยเชษฐาธิราช : กษัตริยที่เคยปกครองถึง 2 อาณาจักรใหญในอดีต คือ
อาณาจักรลานนา (เชียงใหม) และอาณาจักรลานชาง (หลวงพระบางและเวียงจันทน)
(3) ประตูชัย : ประตูที่สรางขึ้นเพื่อรําลึกถึงการไดรับเอกราชจากประเทศฝรั่งเศส
(4) พิพิธภัณฑหอพระแกว : สถานที่ซึ่งเคยเปนที่ประดิษฐานพระแกวมรกตกอนที่จะอัญเชิญไป
ประดิษฐานที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ปจจุบันทางการลาวจัดใหเปนพิพิธภัณฑที่เก็บรวบ
ราวของโบราณล้ําคาของลาว
12.00-13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรคารแมโขง

หนา 9

วันศุกรที่ 21 มกราคม 2554 การศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
13.00 – 16.00 น.
(7) กราบนมัสการ วัดเจาแมศรีเมือง ซึ่งถือเปนวัดหลักบานหลักเมือง มีความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมี
ชื่อเสียงคนลาวรวมทั้งคนไทยชอบมาสักการะบนบานเพื่อใหประสบความสําเร็จ สมหวังในสิ่งที่
ปรารถนา
(8) บริษัททัวรนําไปยังแหลง Shoping ที่มีชื่อเสียง ตลาดจีน
16.00 น.
นําทานเขาสูที่พัก ( ณ โรงแรมดอนจันทนพาเลซ )
18.00 น.
รวมรับประทานอาหารค่ํา ณ รานอาหารครัวลาว
พรอมรับชมการแสดงพื้นเมืองที่ตื่นตาตื่นใจ เชน รําอวยพร ตนแซ รําบรรดาเผา
รําดวงจําปา ( พรอมรวมสนุกสนานฟอนรําวงลาว )
20.30 น.
พักผอนตามอัธยาศัย....... ราตรีสวัสดิ์ 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 ซึ่งเปนแหลง Shoping ที่ใหญที่สุดของเวียงจันทน
มีสินคามมากมายใหเลือกซื้อ เชน ผาไหม เครื่องเงิน เครื่องจักรสานราคาถูก นาฬิกาเกา เครื่อง
แกวคริสตัล
11.00 น.
อําลานครหลวงเวียงจันทน กอนกลับแวะ (11) ดิวตี้ฟรีลาว
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)
**********************

หนา 10

นอกจากนี้ มีกิจกรรมความรวมมือระดับคณะ/หนวยงาน ที่แยกเปนกลุมยอยพิเศษ ซึ่งเปนความรวมมือที่คณะ/
หนวยงานของสองมหาวิทยาลัยไดเห็นชอบรวมกัน ไดแก กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกลุมการแปลงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู
ยุทธศาสตร กลยุทธ และแผน เพื่อสนับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ซึ่งไดจัดเมือวันที่ 19 มกราคม 2554 กิจกรรมแลกเปลี่ยน
และเรียนรูกลุมความรวมมือระหวางคณะทันตแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกนและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กําหนด
จัดเมื่อวันที่ 19 -20 มกราคม 2554 และกิจกรรมแลกเปลี่ยนและเรียนรูกลุมการบริการวิชาการแกชุมชน กําหนดจัดเมื่อวันที่
20 มกราคม 2554 ตามลําดับ ดังรายละเอียด
กลุมการแปลงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูยุทธศาสตร/
กลยุทธ/แผน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

กลุมความรวมมือแลกเปลี่ยนเรียนรูคณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกับคณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน

วันพุธที่ 19 มกราคม 2554 เวลา 09.00 – 14.00 น.
ณ หองนําเสนอขอมูลสารสนเทศ ชั้น 4
อาคารสิริคุณากร สํานักงานอธิการบดี
เวลา
09.00 -09.20 น.

09.20 – 09.40 น.

09.40 -12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.00 น.

เวลา

กิจกรรม
รศ .รังสรรค เนียมสนิท
รองอธิการบดีฝายแผนและ
สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน กลาว
ตอนรับและ
เลาเรื่องประสบการณการแปลง
แผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ
ผูชวยรองอธิการบดีฝายวางแผน
และพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เลา
เรื่องประสบการณการแปลงแผน
ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมระหวาง
บุคลากรสองมหาวิทยาลัย
รับประทานอาหารกลางวัน
สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
วางแผนความรวมมือระหวางสอง
มหาวิทยาลัย

กิจกรรม

วันพุธที่ 19 มกราคม 2554
15.00 – 17.00 น.

ลงนามความรวมมือวาดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางคณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กับ
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2554
09.00 – 12.00 น.
การแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับคณะและภาควิชา
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น.
ศึกษาดูงานสวนงานดานบัณฑิตวิทยาลัย
งานดานบริการวิชาการระดับคณะ และ
การบริหารงานสํานักงาน ภาควิชา

กลุมการบริการวิชาการแกชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2554 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ ศูนยบริการวิชาการ ชั้น 5 อาคารศูนยวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
เวลา
09.00 -12.00 น.
12.00 – 13.00 น.

กิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการบริการวิชาการแกชุมชนระหวาง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและมหาวิทยาลัยขอนแกน
รับประทานอาหารกลางวัน

รายละเอียดกิจกรรมความรวมมือระดับคณะ/หนวยงานที่เกิดขึ้น
ระหวางกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ฯ ประเพณี มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2

หนา 11

ภาพกิจกรรมของผูบริหารและบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแกนและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ตามขอตกลงความรวมมือวาดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรูประเพณี มข.-ม.อ ครั้งที่ 2

หนา 12

หนา 13

หนา 14

หนา 15

สวนที่ 3
ประเด็นความรูในการแลกเปลี่ยนประสบการณ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูประเพณี มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 นี้ ทั้งสองมหาวิทยาลัยไดกําหนดประเด็นการเรียนรู 4 ประเด็น
และมีการนําเสนอดวยการเลาเรื่องผลการดําเนินงานของแตละมหาวิทยาลัย จนกระทั่งเขาสูกระบวนการเขากลุ มแลกเปลี่ยน
เรียนรู มี การแบง กลุม ตามประเด็นการแลกเปลี่ย นเรีย นรู คือ กลุมที่ 1 แนวทางการพัฒนาสูการเป นมหาวิท ยาลั ยวิจั ย
แหงชาติ กลุมที่ 2 ประสบการณ PMQA ป 2553 และการเตรียมการ PMQA ป 2554 กลุมที่ 3 เสนทางสูความเปน
นานาชาติ กลุมที่ 4 การบริหารจัดการวิทยาเขต และกลุมที่ 5 การพัฒนานักศึกษา ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูไดนําเสนอ ดัง
รายละเอียดตอไปนี้
กลุมที่ 1
แนวทางการพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ
ประกอบดวยสมาชิก ดังนี้
KKU

มหาวิทยาลัยขอนแกน














PSU

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย อนันต พลธานี
คณบดีคณะเกษตรศาสตร
นางทองคํา วงษพระจันทร
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป คณะเภสัชศาสตร
นายสถิตย แกวบุดตา
เลขานุการคณะเทคโนโลยี
รศ. สุณีรัตน เอี่ยมละมัย
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
รศ. ชูชาติ กมลเลิศ
รองคณบดีฝายบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร
อาจารยนฤพนธ คําพา
รองคณบดีฝายโรงพยาบาลสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร
ผศ.จรินทร ปภังกรกิจ
รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ คณะทันตแพทยศาสตร
อาจารย ดร. นวภัค เอื้ออนันต คณะวิศวกรรมศาสตร
นางสุดใจ ธนไพศาล ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
ศ.นพ. สุทธิพันธ จิตพพิมล
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
นายสมหวัง ทองนํา เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
สํานักบริหารการวิจัย
นายสิริชัย กิตติกําจร นักวิเคราะหนโยบายและแผน
สํานักบริหารการวิจัย
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รศ.ดร.ชูศักดิ์ 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.ศักดิ์ ชัย คีรีพัฒน
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร

มหาวิทยาลัยขอนแกน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร



นางกฤติกา แดงรัตน เจาหนาที่บริหารงานวิจัย
สํานักบริหารการวิจัย



รศ.ดร.สนั่น ศุภธีรสกุล
คณบดีคณะการแพทยแผนไทย




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



ผศ.สมสมร ชิตตระการ
รองคณบดีฝายวิทยาศาสตรสุขภาพ
คณะวิทยาศาสตร
ผศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ
รองผูอํานวยฝายยุทธศาสตร สํานักวิจัยและพัฒนา
ผศ.ดร.ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม



รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วังศธนวสุ
รองคณบดีฝายวิชาการและ
รักษาการคณบดีฝายบริหาร
วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น




รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
อาจารยพรปวีณ ศรีงาม
รองคณบดีฝายวิชาการ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร



ผศ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน
รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ
คณะสัตวแพทยศาสตร
รศ.ดร.พรเทพ ถนนแกว
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย
คณะเทคโนโลยี



ดร.ศริยา บิลแสละ
รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะวิทยาการสิ่อสาร
ดร.นิทัศน เพราะแกว
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรม
รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค
คณบดีคณะวิทยศาสตรและเทคโนโลยี





นายภูมิภักดิ์ พิทักษเขื่อนขันธ
ผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย



นางกิตติพร ไชโยกุล
หัวหนางานวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ
คณะทันตแพทยศาสตร
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การแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุม
การแลกเปลี่ยนเรียนรูของกลุมที่หนึ่ง ซึ่งมีผูบริหารของมหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ได
นําเสนอ แนวทางการพัฒนาไปสูมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติของตนเอง โดยในสวนของมหาวิทยาลัยขอนแกน รศ.ดร.กิตติชัย
ไตรรัตนศิริชัย รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี เปนผูนําเสนอ พรอมกับสวนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรซึ่ง
มี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เปนผูนําเสนอ
แนวทางการพัฒนาสูก ารเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน
การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกนใชรูปแบบของเรื่อง ภูมิปญญาอิสานสู
สากล หรือ I-saan Wisdom to Globalization ดังนั้นในการกําหนดกรอบของการวิจัยของมหาวิทยาลัย จึงเนนปญหาหลัก
ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเชื่อมโยงไปถึงปญหาของประเทศที่จะเผชิญในอนาคต ซึ่งมหาวิทยาลัยพยายามที่จะ
เขาไปมีบทบาทในสวนนี้
การแบงกลุมงานวิจัย (Cluster) ที่มหาวิทยาลัยนําเสนอไปทางรัฐบาล ประกอบไปดวย เรื่องหลักๆ ที่
มหาวิ ทยาลั ย มีค วามเชี่ ยวชาญ ซึ่ง เกิ ด จากการรวมศู นย วิจั ย เฉพาะทางหรื อกลุ มวิ จัย เฉพาะทาง ขึ้ น มาเป นกลุม งานวิ จั ย
(cluster) ซึ่งประกอบดวย 6 กลุมงานวิจัย คือ
1. Cluster วิจัย ปญหาสุขภาพจําเพาะในอนุภูมิภ าค ลุม แมน้ํา โขง เกิดจากการรวบรวม 3-4 ศู นยวิจั ย
เฉพาะทาง ที่เกี่ยวกับ ทางดานวิท ยาศาสตรสุขภาพ ไมว าจะเปนเรื่ องพยาทใบไมตับ มะเร็งทอน้ําดี โลหิตจาง หนวยตรวจ
วิเคราะหตางๆ
2. Cluster สิ นค า อาหารและอาหารเพื่ อ สุ ขภาพภาคตะวั น ออกเฉี ยงเหนือ มี การรวบรวมผลงานจาก
ศูนยวิจัยตางๆ เชนเดียวกันประมาณ 4-5 ศูนยวิจัย เขามาเปนรวมกลุมcluster อยางเชน ศูนยปรับปรุงพันธพืช ศูนยหมัก และ
อีกหลายๆศูนยที่เกี่ยวของทางดานวิศวะกรรมศาสตร ดานโลจิตสติก เครื่องจักกลเกษตร โดยศูนยมุงเนนในเรื่องการพัฒนา
ผลิตภัณฑออกมา และนําไปสูเชิงพานิช โดยใชวัตถุดิบที่อยูในภาครวมเปนหลัก ตลอดจนการรวบรวมภูมิปญญาท องถิ่น เขา
มาผสมผสานกัน
3. Cluster การบริหารจัดการน้ําแบบครบวงจร เชน น้ําทวม น้ําแลง น้ําเนา น้ําเสีย น้ําใตดิน น้ําในฟา
4. Cluster ทางด านสายสั งคม ที่ มหาวิท ยาลั ยขอนแกนเสริม เข าไป เป น cluster ที่ ใชพั ฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมองถึงการแกปญหาดานการศึกษาของประเทศ เพราะทางมหาวิทยาลัยมีศูนยวิจัยที่เชี่ยวชาญใน
เรื่องคณิตศาสตรศึกษา วิทยาศาสตรศึกษา มีความเชี่ยวชาญมาก และประสบการณสูง
5. Cluster วิจัยน้ํามันเชื้อเพลิงชีวะภาพ เปนเรื่องของพลังงานทดแทน โดยเนนเรื่อง ไบโอดีเซล ไบโอเอทา
นอล ไบโอแก็ ส ซ ตลอดจนไฮโดรเจน ฯลฯ เป น ผลงานวิ จั ย ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย มี ค วามเชี่ ย วชาญ ตั้ ง แต ใ นเรื่ อ งของพื ช
ขบวนการผลิต การนําไปใชประโยชน
6. Cluster วัสดุหนาที่พิเศษขั้นสูง Advance External Material เปนการทํางานวิจัยเชิงลึกเพื่อพัฒนา
วัสดุทางดานชีวภาพ ทางการแพทย และทางดานวิศวกรรม ทุกชนิดขึ้นมา
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โดยคาดหวังวาเมื่อสิ้นสุดแลวจะมีประมาณ 6ใน 4 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 ตลอดจนถึงเรื่อง การบริหารจัดการในบางเรื่อง เพื่อใหงานดานการวิจัย เกิดความคลองตัว
โดยคณะกรรมการกลุมนี้จะเขาชวยประสานงาน และประสานกลุม cluster กับทางมหาวิทยาลัยในเรื่อง ระเบียบ ขอบังคับ
ตางๆ ทําอยางไรถึงจะเกิดความคลองตัวขึ้นมา ในคณะเดียวกัน เราจะมี steering ในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีทานอธิการบดี
เปนประธาน เปน Research University Steering Committee ในคณะกรรมการชุดนี้จะมี ผูแทนของคณะตางๆ ผูทรงคุณวุฒิ
จากภายนอก เขามารวมเปนคณะทํางาน อีกเรื่องจะเปน International Enquiry Board เปนขอกําหนดจากทาง สกอ. ตอนนี้
การแตงตั้งเรียบรอย และอยูในขั้นตอนของการประสานงาน
กลไกการสนับสนุนการวิจัย มีการสนับสนุนงานวิจัยใหพัฒนาได มหาวิทยาลัยไดกําหนดกลยุทธ ดังนี้
กลยุทธที่ 1: การพัฒนาหองปฏิบัติการทดลองกลาง เปนกรอบกลยุทธตางๆ ที่ทําเสนอสภา และสกอ. ทาง .
ทยาลัยขอนแกนมีลักษณะแบบมหาลัยวิ Visual Central Lab เพราะมหาวิทยาลัยไมมีอาคาร แตทางมหาวิทยาลัยจะซื้อ
เครื่องมือมา แลวฝากไวตามคณะตางๆ ที่ใชงานเปนหลัก แตคณะตองเปดโอกาสให ผูอื่นเขาไปใชไดดวย และขณะเดียวกัน
ทางมหาวิทยาลัยจะจางนักวิทยาศาสตารเขาไปทํางาน ดูแลในสวนตรงนี้ โดยที่อาจารยไมตองมีสวนรับผิดชอบ การบริหาร
จัดการการใชเครื่อง
กลยุทธที่ 2 : พัฒนาคน ระบบที่มหาวิทยาลัยเขาไปเสริม คือการพัฒนานักวิจัยรุนใหม รุนกลาง อาวุโส ระบบพี่
เลี้ยงนักวิจัย Personal Program ทั้งหลาย เขาไป Support ตลอดจนในเรื่องของการ จัดทํา Publication Clinic เพื่อสนับสนุน
อาจารยที่ใชภาษาตางประเทศยังไมถนัด
กลยุทธที่ 3 : การสรางเครือขายงานวิจัย โดยจะรวมมือกับทางภาคสังคมที่อยูโดยรอบ มหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ภาคสั ง คมส ว นอื่ น ที่ อ ยู ใ นภู มิ ภ าค และภาคเอกชนที่ มี ค วามร ว มมื อ ค อ ยข า งหนาแน น ภาครั ฐ ความร ว มมื อ กั บ
สถาบั น การศึ ก ษา โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง กั บ ทางสถาบั น การศึ ก ษาที่ อ ยู ใ นเครื อ ข า ย ของอิ ส านตอนบน โดยมี
มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนแมขาย ในการที่ทางมหาวิทยาลัยดูแลตรงนี้ก็เพราะวา สวนหนึ่งในบุคคลกรในเครือขายตอนบน
เขามาเรียนตอในระดับปริญญาโท และเอก โดยเขาเหลานั้นจะเปนมือเปนไมในการทํางานวิจัย ซึ่งในแตละ cluster มุงเนน
โครงการทุนการวิจัยแตละโครงการมีทุนการศึกษาประกอบ ไมวาจะเปนปริญญาโท และปริญญาเอก
การพัฒนาเพื่อนําไปใชในงานวิจัย โดยมหาวิทยาลัยขอนแกนไดใหความสําคัญกับการนําผลวิจัยไปใชประโยชน
โดยเฉพาะการใชผลวิจัยในการแกปญหาเชิงพื้นที่ และการนําไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑเชิงพาณิชย ซึ่งสอดรับกับทิศทาง สกอ.
กําหนดไววา มีการนํางานวิจัยไปใชประโยชนอยางตอเนื่อง วาจะเกิดประโยชนอะไรขึ้นมาบาง ถามองจากทั้ง 6 cluster จะ
เห็นวาบางกลุม cluster เปาหมายหลักจะอยูใน Publication บางกลุม cluster จะอยูในเรื่องของการพัฒนา และสราง
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มูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ บางกลุมไปทําใหกับสังคมหรือการแกปญหาในพื้นที่ ซึ่งเปนสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยพยายาม
เชื่อมโยงจากกลุมเครือขายตางๆ
งบประมาณ เปนตัวผลผลิต (output) ที่มหาวิทยาลัยคาดหวังวาโครงการปแรกจะไดบทความวิจัยที่ตีพิมพประมาณ
300 บทความ และเพิ่มขึ้นในป 2013 เปน 500 กวาบทความ อันนี้เปนรายการเพิ่มเติมจากฐานที่มหาวิทยาลัยขอนแกนมีอยู
แลว จาก 400 – 500 กวาบทความ เราคาดวาในป 2013 นาจะมีประมาณ 1,000 บทความได ถาเปนไปตามแผน
ในเรื่องของงบประมาณ มหาวิทยาลัยจะแบงเปน 2 สวน มหาวิทยาลัยมีทานอธิการบดีสนับสนุนสามสี่รายการแรก
โดยมหาวิทยาลัยลงใหหมดเลย ไมวา จะมีเรื่องบริ หารจัดการ ซึ่งเดิมทีนาจะไดจาก สกอ. แตตอนหลังไมได เรื่ องการจัดหา
ครุภัณฑในปแรกให 150 ลานบาท และปที่สองใหอีก 150 ลานบาท ในเรื่องทุนการศึกษา เราใหเพิ่มเติมนอกเหนือจากทาง
งบประมาณที่มีอยูแลวจากโครงการวิจัย โดยทานอธิการบดีใหมาแลว 30 ลานบาท ซึ่งจริงๆ แลวในป 2554 ตองขอเพิ่มเติม
ขึ้นมาอีก เพราะวางบประมาณทุนการศึกษาโดยมหาวิทยาลัย คิดเฉลี่ยปละประมาณ 60 – 80 ลานบาท และรายการทุนวิจัยที่
ไมไดอยูใน cluster ซึ่งทางมหาวิทยาลัยต องประสานงานความสามัคคีในมหาวิ ทยาลัย เพราะใน 6 clusters เปนเหมือ น
Minority เพราะมหาวิทยาลัยมีอาจารยอยูทั้งหมดประมาณ 2,000 คน และที่อยูใน cluster รวมเบ็ดเสร็จนาจะอยูประมาณ
300 – 400 คน อาจารยที่อยูนอกกลุมก็มีความเชี่ยวชาญ แตสามารถรวมกันเปนกลุมใหญได เราก็เลยตั้งเปนกลุมอื่ นๆ เปน
cluster เอนกประสงค จะมีการเชิญชวน แตตองมีขอกําหนด (commitment) เหมือนกับในกลุม cluster ทุกประการ
ส ว นในของ cluster ได รับ งบประมาณในภาพรวม 127.33 ล า นบาท ด ว ยเหตุ ที่ ว า เป น งานเฉพาะกิ จ ดั ง นั้ น
มหาวิทยาลัยไดกําหนดหลักการในการทําขอเสนอโครงการ โดยการกําหนดให 2 clusters ใหญ คือ สุขภาพ และอาหาร ได
งบประมาณ 50 ล า นบาท ในแต ละ cluster สกอ. จั ด สรรลงมา เราป น ส ว นไปตามสั ด ส ว นแล ว ได แ ค 36.4 ล า นบาท
เพราะฉะนั้นมันไมลงตัว มหาวิทยาลัยจึง Top Up เขาไปใหอีกใน 2 clusters แรก 13.6 ลานบาท ใหมันครบ 50 ลานบาท
ตามที่ตกลงกันไวในเบื้องตน ซึ่งตอนแรกมหาวิทยาลัยเสนอ สกอ. ไป 500 ลานบาทตอป แตพอไดรับการตัดทอนงบลดลง สวน
cluster ของน้ํากับเชื้อเพลิง ก็จะไดประมาณ 20 ลานบาท รวมทั้งของงบมหาวิทยาลัยดวย cluster การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได
งบนอย เพราะไดงบจากภายนอก เพราะทางรัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 300 – 400 ลานบาท และสวน cluster สุดทาย cluster
วัสดุพิเศษ 27.5 ลานบาท
อันนี้ ก็จ ะเปน ภาพรวมของปเ ดีย ว และปที่ สองจะมี แนวทางและลัก ษณะการจั ดการที่ค ลา ยๆ กัน แต ปที่ สามจะ
สนับสนุน นอยลงแลว จะเนนเปนเรื่องทุนการศึกษา และทุนวิจัยเปนหลัก
แนวทางการพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตอนที่พัฒนาขอเสนอโครงการ ไดใชปนิธานของสมเด็จพระบิดามาเปนสโลแกนของ
มหาวิทยาลัย คือ ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนที่หนึ่ง
ในการนํ าเสนอโครงการไดแ บ ง หั ว ขอ เป น สองส ว น คื อ ส ว นหนึ่ง เป น ส วนที่ ม หาวิ ทยาดํ า เนิน การพั ฒนาภายใต
ขอเสนอโครงการที่นําไปเสนอ สกอ. กับอีกสวนก็เปนการดําเนินการเพื่อเสริมเขาไป เพื่อที่จะทําใหได KPI ที่ไดกําหนดไวกับ
สกอ. เพราะวาสวนที่เราจะทําเปนสวนที่เรายื่นขอเสนอไปแคสวนหนึ่ง
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การแบง กลุมงานวิจัย (clusters) มหาวิทยาลัยสงขลานคริน ทร แบง งานวิจัย ออกเป น 7 clusters ซึ่งเดิม เรามี 6
clusters และมีการคุยกับทาง สกอ. ทําใหเกิดมาเพิ่มอีกหนึ่ง เปน 7 clusters ไดแก
1. ยางพารา
2. การแพทยสาธารณสุข ที่ตอบสนองความตองการในภาคใต
3. การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑอาหารแบบครบวงจร และความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอาหารในภาคใต
4. การจัดการทรัพยากรแหงชาติของไทย
5. การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพัสดุ
6. ชายแดนใต
7. พัฒนาเทคโนโลยีน้ํามันปาลม ปาลมน้ํามัน (เปน cluster ที่เพิ่มเขามาใหม)
ในทั้งหมด 7cluster ที่มี cluster ดานสังคมศาสตร เพียง cluster เดียว คือ ชายแดนใต
การบริหารกลุมงานวิจัย มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ คือ แตละ cluster มีคณะกรรมบริหาร cluster เหมือนกับทาง
มหาวิทยาขอนแกน และแต ละ cluster มีแ ผนที่ นําทางในการทํ างานวิ จัย ซึ่ง มหาวิทยาลั ยมองวา ใน 5 ป จะไดอ ะไรจาก
โครงการเหลานี้ โดยใหในแตละ cluster ลงความคิดเห็นแลวเขียนแผนที่นําทางที่นําไปสูหัวขอวิจัยดวย เพราะฉะนั้นในระหวาง
ดําเนินการมีหลายโครงการเสนอเขาแลวหลุดออกไป เพราะไมสอดคลองกับแผนที่นําทาง ทางมหาวิทยาลัยจะตองหาเงินไป
สนับสนุนโครงการวิจัยเหลานี้ เหมือนกันกับทางมหาวิทยาลัยขอนแกนทํา
ในเรื่องการบริหารจัดการก็จะเปนแบบเดียวกัน มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการ cluster ประธานcluster ทาน และมี 7
กรรมการบริหารในภาพรวม โดยมีประธาน cluster เปนผูบริหาร และในขณะเดียวกันเรามีระดับมหาวิทยาลัยมีกรรมการที่
ปรึกษา
โครงการที่เสนอไปที่ สกอ. จะมีเรื่องการ 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
ที่อ ยูใ นอาเซี ยน เชน อิน โดนีเ ซีย , จี น ที่ไ ด ดํา เนิ นการไป และเรื่ องทุน แลกเปลี่ย นนั กวิ จั ยระหวา งประเทศ ทุ น แลกเปลี่ ย น
นักศึกษา และทุนการสนับสนุนทางวิชาการ
การเก็บขอมูล และการบริหารจัดการฐานขอมูล ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาเก็บฐานขอมูลดานงานวิจัย แตยัง
ไมสมบรูณแบบ จึงตองเรงทําเรื่องนี้เปนสวนสําคัญ
ระบบจัดการระบบดานทรัพยสินทางปญญา เพื่อจะเอาไปใชประโยชนเชิงพาณิชย ซึ่งมองในเรื่องของการสนับสนุน
งานวิ จัย ที่ จะไปตอ ยอดเชิง พาณิช ยไ ด โดยจะขั บเคลื่ อนไปใช ศูน ยบ มเพาะวิ สาหกิ จ โดยมหาวิท ยาลัย มีห นว ยงานที่ดู แ ล
ทรั พ ย สิน ทางป ญญา และหน ว ยงานที่ ถ า ยทอดทางเทคโนโลยี เชน ไปติ ด ต อกั บ เอกชนเพื่ อ รั บ ช ว งต อ หรื อ ไม ก็ บ ม เพาะ
นักศึกษา อาจารยเราเองใหเปนประกอบการ
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การดําเนินการรับใชสังคม คือเอางานวิจัยไปใชประโยชนเชิง มีหนวยงานวิจัย สาธารณะชุมชน ทําหนาที่เชื่อมโยง
ชุ ม ชนกั บ ภาคอุ ต สาหกรรม ในเรื่ อ งเอางานวิ จั ย ไปถ า ยทอดหรื อ จะรั บ ผลวิ จั ย จากหน ว ยงานนั้ น ๆ มาให ใ ห อ าจารย ข อง
มหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น มี ก ารทํ า ด า นนี้ อ ยู แ ล ว ทางมหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ส ว นตั ว แทนมาดู ง านที่
มหาวิทยาลัยขอนแกน 3 ทาน
แนวทางการพัฒนางานดานอื่นๆ ที่อยูไมอยูในโครงการที่เสนอกับ สกอ .อันแรกคือการทําแผนที่นําทางการวิจัย ใน
เรื่ องยุท ธศาสตรค วามเปน เลิ ศ ของมหาวิท ยาลั ย โดย มหาวิ ท ยาลัย มีเ ปา หมายด านยุท ธศาสตรอ ยู 7-8 เรื่อ ง ซึ่ งเปน เรื่ อ ง
เกี่ยวกับพื้นที่ทางภาคใต และทาง มหาวิทยาลัยพยายามทํา Road Map ของงานวิจัยใหครบทุกยุทธศาสตร มีเรื่องที่ทําไป
แลวก็จ ะมี ด านพลั งงาน ดานอาหารและอาหารทะเล ดานอาหารฮาลาน ที่เ หลือมี การทํ าไปบา งแตยั งไมสมบรูณ ทาง
มหาวิทยาลัยจะมีการทบทวนและทําใหสมบรูณยิ่งขึ้น เพื่อที่จะเปนทิศทางในการทําวิจัยขอมหาลัยในเรื่องตางๆเหลานี้ และ
ในปตอไปก็จะจัดสรรการเงินเฉพาะขึ้นมา ถาหากมีใครทําวิจัย ที่ตรงกับ Road Map เพื่อจะใหมีเปาหมายมากยิง่ ขึ้น
สวนที่ตั้งไวแลวกอนจะเกิดมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ซึ่งสถาบันเหลานี้จะทําหนาที่วิจัย และผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
ในชวงสองสามปที่ผานมา มีสถาบันฮาลาล สถาบันพลังงาน พึ่งเสร็จไป แตยังไมเขาที่ประชุม แต Proposal เสร็จแลว สถาบัน
ทรัพยากรทะเลและชายฝง อันนี้จากสถาบันวิจัยเดิม โดยเนนวิจัยใหมากขึ้น และผลิตบัณฑิตดานระดับบัณฑิตศึกษา และอีก
สองสถาบันวิจัยที่จะทําเพิ่ม คือ สถาบันวิจัยยางพารา และสถาบันวิจัยปาลมน้ํามัน
นมีทุนอยูพอสมควร แตพอมีการอีกเรื่องเสริมเขาไป จากทุนวิจัยที่ไดใหใหกับอาจารยในมหาวิทยาลัย ซึ่งในสวนนั้
ขับเคลื่อนไปสูมหาลัยวิจัยแหงชาติ มีการเพิ่มทุนวิจัย ใหเรามีเปาหมายชัดเจนขึ้น เชน ถาอาจารยของเราไมไดเขารวมอยูใ น
โครงการสถาบันวิจัยแหงชาติ แตมีโครงการวิจัยที่จะ commit มีการตีพิมพกับวารสาร มีการใหทุนเพิ่มขึ้นมากขึ้น แตอาจารย
ตอง commit ที่จะตีพิมพในวารสารนานาชาติ
ทุนวิจัยในเชิงพื้นที่ ทุนสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ซึ่งเรามองเห็นภาพวาทุนนั้นนาจะมีประโยชนในการขั บเคลื่อน
นักศึกษาปริญญาตรีเขามาทํางานวิจัย ที่เปนประโยชนตอชุมชนและภาคอุตสาหกรรม แตใหทุนไมเยอะ
ทุนทําวิจัยกับตางประเทศ ซึ่งสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยที่ตางประเทศ 3 – 4 เดือน
ทุนศาสตราจารย ใหกับนักวิจัยที่มีผลงานจริงๆ สูงๆ ตอนนี้ตั้งเกณฑเฉลี่ย 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 เพื่อขับเคลื่อนสูมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย
ทุนอาจารยพี่เลี้ยง เปนโครงการที่ยังไมตกผลึก โดยคิดวา จะทํายังไงใหอาจารยใหมที่เขามาจะมีพี่เลี้ยงที่ดูแลใหเปน
นักวิจัยที่เขมแข็ง ที่จะตีพิมพในวารสารนานาชาติได
บัณฑิตศึกษา เปาหมายคือ เพิ่มนักศึกษาปริญญาเอก และนักศึกษาตางชาติ มหาวิทยาลัยวิเคราะหไดวา นักศึกษา
ไทยคงเพิ่มไดยาก เพราะวาแตละมหาวิทยาลัยก็พยายามเพิ่มนักศึกษา ทางมหาวิทยาลัยก็เลยมุงไปเพิ่มนักศึกษาตางชาติ
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เมื่อมองไปที่นักศึกษาตางชาติ ซึ่งที่ผานมาการรับนักศึกษาตางชาติของทางมหาวิทยาลัย ยังไมคอยมีประสิทธิภาพ
เทาไหร ตองมีการปรับระบบการดูแลนักศึกษาตางชาติใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีทุนใหนักศึกษาไปทําวิจัยตางประเทศ
เลียนแบบคลายกับ กพค. เปนทุนเฉพาะไปตางประเทศอยางเดียว เชน ทุนซีแม็ก เปนทุนคลายๆ กับ สกว. เปนทุนอุดหนุนการ
ทําวิทยานิพนธ แตเราเนนบริการชวยเหลือชุมชน ทําใหเราพบวาทาง มอ. มีจุดออนตรงนี้ จึงทําใหโครงการทางสังคมศาสตร
control ตรงนี้ เพราะโครงการทางสังคมศาสตรยังมีนอย
การจั ดสรรทุ นบั ณฑิ ตศึ ก ษาเพิ่ มเติม ในกรณีที่ โ ครงการไมไ ดอ ยูใ นโครงการวิ จั ยแหง ชาติ เนื่อ งจากว าตอนที่ เ ริ่ ม
ดําเนินการ ตอนที่ประกาศครั้งแรกในป 2552 อาจารยก็พากันตื่นตัวกันมาก บางทีก็มีการรับนักศึกษาเขามาแลว และบางที่
โครงการที่รับมาก็หลุดจากโครงการวิจัยแหงชาติ จึงเกิดปญหาวาจะทํายังไงกับโครงการที่มีการรับนักศึกษาเขามาแลว ทาง
มอ. เลยมีการจัดสรรทุนตรงนี้ใหไป
การบูรณาการ การเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย ซึ่งมหาวิทยาลัยตอนนี้มีทุนใหกับการแตงตํารา ที่
มีเนื้อหามาจากงานวิจัย โดยมีการประกาศปนี้เปนปนี้ ปกติทางมหาวิทยาลัยก็ใหทุนแตงตํารา แตมีปนี้ท างมหาวิทยาลัยได
เพิ่มชนิดขึ้นมา และใหจํานวนเงินสูงขึ้นกวาการแตงตําราทั่วๆ ไป
การนําผลงานวิจัยไปถายทอดเทคโนโลยี และบริการวิชาการ มีการไดคุยกับกองแผนงาน วางบประมาณแผนดินเรา
สามารถจัดสวนใหกับตรงนี้ไดไหม วาแตละปเราจะทํากิจกรรมที่ไดประโยชนและผลงานวิจัยชัดเจน สามารถเอาไปถายทอดได
การพัฒนาอาจารย เพิ่มความเขมแข็งใหกับอาจารย เชน การอบรมหลักสูตร ขอเสนอโครงการใหกับอาจารยใหม เรื่องของ
publication ไดทําเพิ่มแรงจูงใจการตีพิมพวารสารที่มี Impact factor สูง โดยเพิ่มเงินรางวัลเพิ่มขึ้น
การที่จะทํายังไงใหนักวิชาการตางประเทศรูจักมหาวิทยาลัย มากขึ้น โดยที่เวลาอาจารยไดไปนําเสนอผลงานวิจัย
ประชุ ม วิช าการทางต า งประเทศ ทางมหาวิ ท ยาลัย ใหอ าจารย ช วยประชาสั มพั น ธม หาวิ ทยาลัย ซึ่ ง ทางมหาวิ ท ยาลั ยจะมี
template ใหกับอาจารย เชน กอนเขาเรื่องวิชาการ ใหแนะนํา มอ.
การเขารวมประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยก็จะจัดทีมไปเขารวมทุกครั้ง มีการไปจัดบูธประชาสั มพันธ งานวิจัยผาน
วารสารวิชาการตางประเทศ และประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยในหนังสือพิมพจีนโดยปที่แลวลงไป 6 ครั้ง
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การแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุม โดยการถาม – ตอบ
มข.ถาม : ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยของประเทศเพือ่ นบาน
ม.อ.ตอบ: ที่สิง คโปร ที่มีการจัดประชุม เปนเพี ยงการใชสถานที่ แตทาง มอ. ก็มีความรวมมือกับมหาวิทยาลัย ที่
สิงคโปรบาง แตที่จะใกลชิดก็จะมีกับทางมาเลเซีย ตอนนี้มี 3 – 4 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเซนตมาเลเซีย ที่อยู ปนัง มีความ
รวมมือกันคอนขางจะมากโดยเฉพาะทางดาน Bio Science ทาง มอ. จะมีการจัดประชุมวิชาการประจําป ซึ่งทางมาเลเซีย 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 ซึ่งเปน cluster อื่นๆ ที่ไมไดกําหนดกรอบวาตองเปน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หรือเปนวิทยาศาสตรเทคโนโลยี หรือวิทยาศาสตรสุขภาพเขามา ในขณะปจจุบันเรามีสูนยวิจัย
เฉพาะทางเขามาทางดานสังคมศาสตร และอีกศูนยวิจัยหนึ่ง กําลังอยูในกระบวนการจัดตั้ง เรียกวา เปนศูนยวิจัยทํางานดาน
สุขภาวะของชุ มชน จริ งๆ แลววิ ทยาศาสตรสุขภาพบางศูน ยทํางานสั มพัน ธวิจั ยกับ ชุมชน จะมีโดยออ ม ซึ่ งทาง มข. มีการ
สนับสนุนทุนวิจัยปละ 60 – 70 ลานบาท โดยเฉลี่ยก็รับงบประมาณ 2 – 3 ลานบาท แลวแตผลงานของปที่ผานมาเปนเกณฑ
จัดสรรงบประมาณ เพราะฉะนั้น ชอ งที่ไ ดง บประมาณที่มี เยอะอยู แต ประเด็ นที่ สํา คัญ คือ นั กวิ จัยของเราไมคอ ยเขีย นขอ
โครงการวิจัยมากนัก เพราะอาจจะติดภารกิจเรื่องการเรียนการสอน
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 ทั้งเรื่องการสอน ทําวิจัย ประชุมวิชาการ เสนอผลงานทางวิชาการ ฯลฯ นาจะมีการคิ ดใหม โดย
นาจะมีมืออาชีพชวยในงาน สวนตางๆ แทนที่จะโหลดภาระไวที่อาจารยอยางเดียว
มข.ถาม : เกี่ยวกับสไลด Road Map ของแตละ Cluster ในเรื่องการจัดสรรงบประมาณใหแตละ Cluster เมื่อ
โครงการในปที่หนึ่งถูกดําเนินการตามแผนแลว ตอมาเมื่อปที่สองจะมีการเปลี่ยนแผนไหม ในการใหงบประมาณสําหรับแตละ
Cluster ไหม จะพิจารณาถึงชื่อโครงการที่เขากับแผน หรือผลประโยชนที่จะไดรับจากโครงการ
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ม.อ.ตอบ : จะใหแตละ Cluster ทํา Road Map แผนที่นําทาง ซึ่งมองในระยะสั้น เพราะวาโครงการสถาบันวิจัย
แหงชาติ โครงการละสามป และมองวาถาหาปจะไดอะไรจากโครงการ ที่นําไปสูการใชประโยชนที่พูดถึง Road Map จะเปน
ของทั้งมหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้น คีย มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ เปนเพียงสวนหนึ่ง เชน เรื่องอาหารไดทํามาแลว Road Map
นั้นจะเปนภาพรวมในการทํางานวิจัยดานอาหาร
งบประมาณแห งชาติ ในปที่ สองจะมี การเรี ยกเข ามาหรือ เปลา ตอนนี้ง บประมาณไม เหลือ แล ว ถูก จัด สรรไปตาม
งานวิจัยในปแรกแลว ยกเวน ในเดือนพฤษภาคม สกอ. จะมาทําการตรวจโครงการ มหาวิทยาลัยทั้ง 9 แหง ถา สกอ. ตรวจ
โครงการแลว ถาโครงการไหน ไมเขากับแผน อาจถูกยกเลิก เมื่อถูกยกเลิกเงินก็อาจจะเหลือก็จะประกาศใหมันสอดคลองกับ
Road Map แตถาหากโครงการไหนไมสอดคลองกับ Road Map ทางมหาวิทยาลัยก็จะสนับสนุนจากเงินรายได
ม.อ.ถาม : ถา เราได งบประมาณมากขึ้น เทาไหรถึงจะพอ ถาทํา งานบนโครงสรางเดิมๆ การบริหารงานเดิ ม เช น
วิทยาเขตปตตานี ไดงบมาเยอะมาก มีเครื่องมือเพียงพอในการทําวิจัย แตขบวนของคนยังไมสามารถทํางานวิจัยออกมาไดมี
ประโยชน บางทีเงินอาจจําเปนแตไมใชที่สุด มันขึ้นอยูกับพวกเรา ขึ้นอยูกับบริหารจัดการวาสามารถทําตอบสนองเกณฑข อง
มหาวิทยาลัยไหม สิ่งที่สําคัญที่สุด คือ ความพรอมของคนเราตางหาก
ภาระงานของอาจารยที่ตองทําตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยหลายดาน ทําใหภาระงานอาจารยลนมือมาก มองถึง
การมุงเนนการสอน ซึ่งเปนหนาที่หลักของอาจารย การผลิตบัณฑิตใหจบออกมาอยางมีคุณภาพ การเปนคนดี มีจริยธรรม การ
มีจิตสาธารณะ และถามุงเนนงานวิจัยแลวเด็กนักศึกษา จะทําใหมีคุณภาพไดแคไหน จะมีการแกไขปญหาอยางไร
มข.ตอบ : การมุงเนนงานวิจัยมากซึ่งเปนภาระงานรอง ซึ่งทําใหการมุงเนนการสอนลดลงทําใหบัณฑิตจบออกมาไม
มีคุณภาพเทาที่ควร เพราะอาจารยมุงเนนที่งานวิจัย ซึ่งงานวิจัยตองถูกประเมิน
ม.อ.ตอบ : ตอ งรัก ษาสมดุ ลใหได โดยเฉพาะเรื่อ งผลิ ตบั ณฑิต ที่ ตองดํา เนิน การให ได ผลิ ตออกมาในการรั บใช
ประเทศใหมีคุณภาพ
มข. : ภาระงานการวิจัยและภาระงานการสอน ในคณะแพทยศาสตร อาจารยมีภาระงานที่หนักมากที่เพิ่มเขามา คือ
ภาระงานบริการ อาจารยจะใชเวลาในการดําเนินการ คือ ครึ่งหนึ่งของเวลาทั้งหมดใชเวลาไปมาก มองการวิจัยเปนการพัฒนา
สิ่งที่งานวิจัยสอนเรา คือ การคิดเปนระบบ เปนเหตุเปนผล คิดใหครบวงจร การนําไปใชประโยชน โดยมองวาใหงานวิจัยบูรณา
การไปในการเรียนการสอน ถาหากทําการบูรณาการไดสําเร็จ จะทําใหนักศึกษาไมวาระดับไหน ก็จะเรียนรูไดอยางเปนระบบ
คิดสรางสรรค มีตรรกะ มีการทบทวนสิ่งตางๆ เหลานี้เปนการสรางคนที่ดีมากวิธีหนึ่ง คิดวาไมนาจะเสียหายถาจะนํางานวิจัย
ไปใชรวมกับแผนการสอน นอกจากนี้ศาสตราจารยที่มีชื่อเสียง ผลางานของเขาก็จะบูรณาการงานวิจัย เขาไปในชั้นเรียน ทําให
ลูกศิษยตางๆ ก็จะรูวาอาจารยคนนี้ทํางานวิจัยเรื่องอะไร และก็จะภาคภูมิใจในตัวอาจารย อาจารยไดคนพบวิธีการใหมๆ ผลิต
สิ่งใหมๆ เพิ่มขึ้น นาจะเปนผลดีกับหลายๆ ฝาย ทั้งมหาวิทยาลัย อาจารย นักศึกษา
ถาเราเนนการวิจัยมากเกินไป คงเกิดปญหาดานการเรียนการสอน ตรงจุดนี้อาจตองตอบโจทยในวิธีอื่น เชน การจาง
นักวิจัยเต็มเวลา
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ม.อ. : ตอนนี้ทาง มอ. เนนทางดานสังคมศาสตร กระบวนการ คาดวา เมื่อจบกระบวนการหนึ่งครั้ง 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 เพื่อการันตีเรื่องภาษา และเรื่อง 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
- แล วแตเ ราจะ Define ชุม ชนไว อ ยา งไร ในที่นี้ เรีย กว า International community การตีพิ มพ งานวิ จัย ลงใน
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 แตการที่จะเปลี่ยนไปใน local community
ตองเพิ่มการสังเคราะหงานองคความรู และดึงองคความรูตางๆ เหลานั้น วาจะทําใหเหมาะสมกับที่ไหนไดบาง
ประเด็นที่สอง ที่พูดถึงเรื่องมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แตกตางทางดานการแพทยอยางมาก จุดใหญของ
ศาสตร สัง คมศาสตร มีค วามจํา เพาะมาก มัน เป น ปญหาของพื้ น ที่ ป ญหาของชุ ม ชน ซึ่ ง มีบ ริ บ ทแตกต า งกั น อย างสิ้ น เชิ ง
เพราะฉะนั้น ตีพิมพลงวารสารเพือ่ ใหเกิด 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
เปลี่ยนพฤติ กรรมคน เนื่องจากโครงการที่ได รับ จะเปน เรื่องเกี่ย วกับสุขภาพของชุมชน และพัฒนาจากองคความรูที่ไดจาก
โครงการในชุม ชน สู สังคมโลก คือ การสังเคราะห ประสบการณไปเขีย น และได ตีพิมพ ในวารสาร ระดับนานาชาติของสาย
พยาบาล ส วนที่เราสามารถนํา Local ไปได เพื่อใหนักศึ กษาที่ทํางานอยูในศูน ยดานสังคม การเคลื่อ นยายของแรงงาน ก็
สามารถนําไปตีพิมพในวารสารไดเหมือนกัน
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นอกจากนี้ คณะพยาบาลศาสตร กํ า ลั ง เชื่ อ มโยง การผลิ ต คุ ณภาพการสอน การวิ จั ย เข า ด ว ยกั น เพื่ อ สร า ง
ฐานความรูใหอาจารย และงานวิจัย เพื่อกลับไปสูการบริการวิชาการ ของสังคม ยกตัวอยาง อาจารยสอนเรื่องไตวาย ก็มีการ
พัฒนาองคความรูเรื่องไตวายในการวิจัยเขาไปสูชุมชน
ม.อ. : การสังเคราะหงานวิจัยที่ มข. ไดทําไปเยอะแคไหน และใชใครมาชวยสังเคราะหงานวิจัย
มข. : เนื่องจาก RDI ครบรอบ 30 ป มีการทบทวนผลงานทั้งหมดที่ผานมา มีการทบทวนผลงานทั้งหมดที่ผานมา
มีการกําหนดประเด็นวาควรอยูดานไหน เชน คุณภาพชีวิตเปนกลุมงาน แบงเปนสี่กลุม คือ เรื่อง publication, pocket book
ดึ ง มาทั้ ง หมดแล ว แบ ง ประเภท เมื่ อ แบ ง เสร็ จ แล ว ก็ ทํ า การเรี ย งลํ า ดั บ โดยเชิ ญอาจารย ที่ ชํ า นาญในแต ละด า น แล ว ตั้ ง
ผลตอบแทนให โดยอาจารยก็จะไปสังเคราะหทบทวน และดึงประเด็นวามีเรื่องเดนอะไรบาง เชน ครอบครัว ครอบครัวหมายถึง
อะไร ระดับตางๆ เปนยังไง การอพยพแรงงานที่มีหลายรูปแบบเปนอยางไร สิ่งตางๆ ก็มีการสังเคราะหและตีพิมพเปนเอกสาร
และนํ า เสนอที่ ป ระชุ ม วิ ช าการนํ า เสนอของสถาบั น วิ จั ย ขบวนการสั ง เคราะห เ ป น ขบวนการที่ น า สนใจมาก แต ก็ ทํ า ยาก
เหมือนกัน
มข. : คณะสัตวแพทยศาสตร งานวิจัยที่เกี่ยวกับชุมชนและสัตวแพทย บางครั้งก็ไมไดอยูในเฉพาะหองแล็ป ตอง
ออกไปพบกับบริษัทหรือกลุมเปาหมายที่ตองการผลงาน เพื่อไปหาโจทยในการทําโครงการวิจัย
ม.อ. : การจางอาจารยปริญญาโทเพิ่ม เพื่อชวยในการสอน สวนอาจารยก็ทํางานวิจัยอยางเดียว ปรับเปลี่ยน
เวลา ชั่ วโมงการสอน โดยใช KPI สกอ. มาเป น ตั วชี้ วั ดบั ง คั บ มี การใหรางวั ลเงิน ทุ นสํ า หรับ อาจารยที่ ทํ างานวิจั ย ได เ กิ น
เปาหมายเพื่อเปนรางวัล
ปญหางานวิจัยดานสังคมศาสตร จะตางกันกับทางวิทยาศาสตร โดยเฉพาะกับตัว KPI บอกวาใหนํางานวิจัยที่ใช
ประโยชน โดยมีใบรับรองจากชุมชน มีกําหนดเวลาใน 3 ป การทํางานในดานนี้ มันจําเปนตองใชเวลามากกวานั้น
มข. : การนํางานวิจัยไปใชประโยชน คือ เวลาที่ไปถายทอด โดยจะเอานักประชาสัมพันธไป เชน นําผูสื่อขาวตาม
ไป ทางมข.จะมีรองอธิการบดีที่ดูแลเรื่องสังคมและชุมชนสัมพันธ และประสานงานกับสื่อมวลชนไดคอนขางดี โดยทุกๆ เดื อน
เราจะมี งานสื่อมวลชนพบนักวิจัย มีงานแถลงขาวออกเปนระยะๆ
สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูของแนวทางการพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ
- แนวทางการสนับ สนุน การวิจั ย ทางดา นมนุ ษยศาสตรแ ละสั งคมศาสตร โดยเฉพาะการนํ า ผลงานวิจั ย ไปใช
ประโยชน
- การวิจัยที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชน
- การบูรณาการงานวิจัยกับงานสอน
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- ระบบสนับสนุนการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ
 การหานักวิจัยที่เกงเขามา
 การจัดการภาระงานสอนและงานวิจัย
 การสรางแรงจูงใจสําหรับนักวิจัย
 การสรางนักวิจัยและผูชวยนักวิจัย
แนวทางการพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ประกอบดวย
- ดานการบริหารจัดการและกลไกสนับสนุนการวิจัย
- ดานทรัพยากรบุคคล
- ดานงบประมาณ
- ดานการพัฒนาเครือขายการวิจัย
- ดานการพัฒนาการใชประโยชนจากงานวิจัย
- ดานอื่นๆ
โครงการวิ จั ย ริ เ ริ่ ม แบบมุ ง เป า สู ก ารก อ ตั้ ง ศู น ย ค วามเป น เลิ ศ ระหว า งมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร กั บ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 7 คลัสเตอร
1. คลัสเตอรนวัตกรรมยางพารา
2. คลัสเตอรนวัตกรรมดานการแพทยและสาธารณสุขที่ตอบสนองตอความตองการในภาคใต
3. คลัสเตอรการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑอาคารครบวงจรและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอาหารภาคใต
4. คลัสเตอรทรัพยากรธรรมชาติแหงคาบสมุทรไทยและการจัดการ
5. คลัสเตอรการวิจัย พัฒนาและการประยุกตใชเทคโนโลยี
6. คลัสเตอรชายแดนใต
7. คลัสเตอรการพัฒนาเทคโนโลยีปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม
มหาวิทยาลัยขอนแกน 6 คลัสเตอร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คลัสเตอรปญหาสุขภาพจําเพาะในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
คลัสเตอรสินคาอาหารและอาหารสุขภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คลัสเตอรการบริหารจัดการลุมน้ําแบบครบวงจร
คลัสเตอรพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คลัสเตอรวัสดุหนาที่พิเศษขั้นสูง
คลัสเตอรน้ํามันเชื้อเพลิงชีวภาพ
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มข :ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยของประเทศเพื่อนบาน
ม.อ : ที่สิงคโปร ที่มีการจัดประชุม เปนเพียงการใชสถานที่ แตทาง มอก็มีความรว .มมือกับมหาวิทยาลัยที่สิงคโปร
บาง แตที่จะใกลชิดก็จะมีกับทางมาเลเซีย ตอนนี้มี รวมมืกันคอนขางจะมหาลัย มหาวิทยาลัยเซนตมาเลเซีย ที่อยู ความ 4-3
มากโดยเฉพาะทางBio science ทาง มอจะมีการจัดประชุมวิชาการประจําป ซึ่งทางมาเลเซียเขาเปนมหาลัยระ .ดับตนๆ เปน
มหาลัยเดียวที่ทางรัฐบาลมาเลเซียใหการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจะใหเปน World Class University และปนี้ก็จะมาจัด
วิชาการรวมกับทาง ปตตานี จะมีการคัดเลือกบทความ บทความจากการประชุมนี้ ลงตีพิมพในวารสาร โดยมาเลเซียก็ 50
ผลักดันในตรงนี้ดวย เพราะเขาตองการันตรีกับทางรัฐบาลเขา
ม.อ. : (48.19) ที่ มข นอกจาก หก .cluster ที่พูดถึงแลว ดานงานวิจัยดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่ตองทํา
ใหเปนรูปธรรมและชัดเจน มีการดูแลโครงการอยางไร และนํามาใชประโยชนไดอยางไร !?
มข. : ถาอยูนอก cluster หกอัน จะมี cluster ที่เจ็ด ซึ่งเปนcluster อื่นๆที่ไมไดกําหนดกรอบวาตองเปน มนุษย
สังคม หรือเปนวิทยาศาสตรเทคโนฯหรือวิทยาศาสตรสุขภาพเขามา ในขณะปจจุบันเรามีศูนยวิจัยเฉพาะทางเขามาทางดาน
สังคมศาสตร และอีกศูนยวิจัยหนึ่ง กําลังอยูในกระบวนการจัดตั้ง เรียกวาเปนศูนยวิจัยทํางานดานสุขภาวะของชุมชน จริงๆ
แลววิทยาศาสตรสุขภาพบางศูนยทํางานสัมพันธวิจัยกับชุมชน จะมีโดยออม ซึ่งทาง มข 70-60มีการสนับสนุนทุนวิจัยปละ .
ลานบาทแลวแตผลงานของปที่ผานมา 3-2ลานบาท โดยเฉลี่ยก็รับงบประมาณ

เพราะเราเอาผลงานป ที่ ผา นมาเป ็น

เกณฑจัดสรรงบประมาณ เพราะฉะนั้นชองที่ไดงบประมาณที่มีเยอะอยู แตประเด็นที่สําคัญคือนักวิจัยของเราไมคอยเขียน
ขอโครงการวิจัยมากนัก เพราะอาจจะติดภารกิจเรื่องการเรียนการสอน
ม.อ. : ศูนยมีอยูทั้งหมด คือ อะไร
มข. : ศูนยที่มีอยูทั้งหมด ตอนนี้มี ศูนยวิจัยเฉพาะทาง ไดรับ 25กลุมวิจัย โดย 20ศูนยวิจัยเฉพาะทาง และมี 25
และมหาลัยสนับสนุนเพิ่มเติมเขาไปจากเงินรายได นอกจากนั้นก็จะเปนกลุมเครือขาย ลานบาท 60งบประมาณจากภาครัฐ
ของ Excellent center ของประเทศ ที่ทาง สกอ ศูนย 7-6ทําอยู .
จากมหาลัยภูธร แลวไปสูมหาลัยระดับนานาชาติ มันงานที่ตองทําหลายดานสําหรับอาจารย หากเนนไปดาน .มข
งก็จะถว งอีกดานหนึ่ง เชน มุงเนน ผลิตบัณฑิต ถามากเกินไปก็ทํ าใหมีบัณฑิตที่ไมมี คุณภาพ และภาระงานของใดดานหนึ่
อาจารยที่ลน ทั้งเรื่องการสอน ทําวิจัยประชุมวิชาการ เสนอผลงานวิชาการ ฯลฯ นาจะมีการคิดใหม โดยนาจะมีมืออาชีพชวย
ในงาน สวนตางๆ แทนที่จะโหลดภาระไวทีอาจารยอยางเดียว
มข : เกี่ยวสไลด ROAD MAP ของแตละ CLUSTER ในเรื่องการจัดสรรงบประมาณใหแตละ CLUSTER เมื่อ
โครงการในปที่หนึ่งถูกดําเนินการตามแผนแลว ตอมาเมื่อปที่สองจะมีการเปลี่ยนแผนไหม ในการใหงบประมาณสําหรับแตละ
CLUSTER ไหม จะพิจารณาถึงชื่อโครงการที่เขากับแผน หรือผลประโยชนที่จะไดรับจากโครงการ !?
ม.อ. : จะใหแตละ CLUSTER ทํา ROAD MAP แผนที่นําทาง ซึ่งมองในระยะสั้น เพราะวาโครงการสถาบันวิจัย
แหงชาติ โครงการละสามป และมองวาถาหาปจะไดอะไรจากโครงการ ที่นําไปสูการใชประโยชน ที่พูดถึง ROAD MAP จะเปน
ของทั้งมหาลัย เพราะฉะนั้น คีย มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ เปนเพียงสวนหนึ่ง เชน เรื่องอาหารไดทํามาแลว ROAD MAP นั้น
จะเปนภาพรวมในการทํางานวิจัยดานอาหาร
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เปลางบประมาณแหงชาติในปที่สองจะมีการเรียกเขามาหรือ ตอนนี้งบประมาณไมเหลือแลว ถูกจัดสรรไปตาม
งานวิจัยในปแรกแลว ยกเวน ซึ่งในเดือ นพฤษภาคม สกอตรวจ .แหง ถา สกอ 9จะมาทําการตรวจโครงการ มหาลัยทั้ง .
โครงการแลว ถาโครงการไหน ไมเขากับแผน อาจถูกยกเลิก เมื่อถูกยกเลิกเงินก็อาจจะเหลือก็จะประกาศ แตก็จะประกาศให
มันสอดคลองกับ ROAD MAP แตถาหากโครงการไหนไมสอดคลองกับ ROAD MAP ทางมหาลัยก็จะสนับสนุนจากเงินรายได
ม.อ. : ถาเราไดงบประมาณมากขึ้นเทาไหรถึงจะพอ ถาทํางานบนโครงสรางเดิมๆ การบริหารงานเดิม เชน วิทยาเขต
ปตตานี ไดงบมาเยอะมาก มีเครื่องมือเพียงพอในการทําวิจัย แตขบวนของคนยังไมสามารถทํางานวิจัยออกมาไดมีประโยชน
บางทีเงินอาจจําเปนแตไมใชที่สุด มันขึ้นอยูกับพวกเรา ขึ้นอยูกับบริหารจัดวาสามารถทําตอบสนองเกณฑ มหาวิทยาลัยไหม
สิ่งที่สําคัญที่สุดคือความพรอมของคนเราตางๆ หาก
หลายดาน ทําใหภาระงานอาจารยลนมือมาก มองถึงการภาระงานของอาจารยที่ตองทําตอบสนองนโยบายมหาลัย
มุง เนน การสอน หน าที่ ห ลั กของอาจารย การผลิต บั ณฑิต ให จบออกมาอย า งมีคุ ณภาพ การเปน คนดี มี จริ ย ธรรม การจิ ต
สาธารณะ และถามุงเนนงานวิจัยแลวเด็กนักศึกษา จะทําใหมีคณ
ุ ภาพไดแคไหน จะมีการแกไข ปญหาอยางไร ??
มข: การมุงเนนงานวิจัยมากซึ่งเปนภาระงานรอง ซึ่งทําใหการมุงเนนการสอนลดลงทําใหบัณฑิตจบออกมาไม มี
คุณภาพเทาที่ควรเพราะอาจารยมุงเนนที่งานวิจัยซึ่งงานวิจัยตองถูกประเมิน
ม.อ. :ตองรักษาสมดุลใหได โดยเฉพาะเรื่องผลิตบัณฑิต ที่ตองดําเนินการใหได ผลิตออกมาในการรับใชประเทศ ให
มีคุณภาพ
มข: ภาระงานการวิจัยและภาระงานการสอน ในคณะแพทย อาจารยมีภาระงานที่หนักมากที่เพิ่มเขามาคือภาระ
งานบริการ อาจารยจะใชเวลาในการดําเนินการคือครึ่งหนึ่งของเวลาทั้งหมดใชเวลาไปมาก
อการคิดเปนระบบ เปนเหตุเปนผล คิดให มองการวิจัยเปนการพัฒนา สิ่งที่งานวิจัยสอนเราคืครบวงจร การนําไปใช
ประโยชน โดยมองวาใหงานวิจัยบรูณาการไปในการเรียนการสอน ถาหากทําการบรูณาการไดสําเร็จ จะทําใหนักศึกษาไมวา
ระดับไหน ก็จะเรียนรูไ ดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค มีตรรกะ มีการทบทวน สิ่งตางๆ เหลานี้เปนการสรางคนที่ดีมากวิธีหนึ่ง
คิด วา ไมน า จะเสีย หายถ าจะนํา งานวิ จัย ไปใชรวมกั บ แผนการสอน นอกจากนี้ ศ าสตราจารยที่ มี ชื่อ เสีย ง ผลงานของเขาก็
จะบรูณาการงานวิจัย เขาไปในชั้นเรียน ทําใหลูกศิษยตางๆ ก็จะรูวาอาจารยคนนี้ทํางานวิจัยเรื่องอะไร และก็จะภาคภูมิใจใน
ตัวอาจารย อาจารยได คนพบวิธีก ารใหม ผลิต สิ่ง ใหม ๆ เพิ่ มขึ้น น าจะเป นผลดี กับหลายๆ ฝา ย ทั้ง มหาวิ ทยาลัย อาจารย
นักศึกษา
ถาเราเนนการวิจัยมากเกินไปคงเกิดปญหาดานการเรียนการสอน ตรงจุดนี้อาจตองตอบโจทยในวิธีอื่น เชนการจาง
นักวิจัยเต็มเวลา
ม.อ. : ตอนนี้ทาง มอเนนทางด านสังคมศาสตร กระบวนการ . คาดวา เมื่อจบกระบวนการหนึ่ง ครั้ง นา จะมีการ
paper ประมาณ 20paper โดยมีก ารประกาศเชิญชวนอาจารย ดา นสัง คมศาสตร ไดเ ขา รวมอบรมเพื่ อการเขีย น paper
ออกมาได โดยมีวิทยากรจากภายใน โดยมีการบรรยาย วิธีการ ทํางานตางๆ มีการใหการบานกับผูเขาอบรม
ม.อ. : ปญหาคือ เจอ Paper ที่หลายคนสงไปไมมีคุณภาพพอ
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มข: จะมี International peer review ชวยสกรีนกอนจะนําสงวารสาร เพื่อการันตรีเรื่องภาษา และเรื่อง content โดย
จะเลือกคนการันตรี ใหอาน content นั้นในตรงนี้จะมีคาใชจาย และมหาลัยจะเปนผู support ให
มอ: ทาง มอก็มีอยูสวนหนึ่งเหมือนกัน
มอ : มขทําอยางไรใหผลงานวิจัยไปสูระดับนานาชาติ และสังคม.
มข: ทางคณะแพทยฯ มขเนนการพัฒนางานวิจัยดานชุมชน .
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

จะ วแตเแลว-Define ชุมชนไวอ ยางไร ในที่ นี้ เรีย กวา International community การตีพิ มพงานวิจัยลงในฐานขอมู ล หรื อ
Journal นานาชาติ จะไดป ระโยชนใ นระดั บโลก จะมองเป นชุม ชนๆ นานาชาติ เพื่อ ให paper ที่ ทํา ขึ้นสามารถนํ าไปใช
ประโยชน ไดทั่วโลก
นจากระดับนานาชาติ มาสู การแปลงlocal จะทําอยางไร สามารถทําได แตการมองยังเปนระดับทฤษฏีอยู คือ เรา
ไดทําการสังเคราะหงานวิจัย สังเคราะหองคความรูที่เกิดจากงานตีพิมพ สกัดองคความใหเหมาะสมกับคนในพื้นที่ แลวนํา
ความรูทีเหมาะสมนั้น นําไปใชในการพัฒนาชุมชนตอ ชองการพัฒนาตรงนี้จะยาวเพิ่มขึ้น อีก ขั้นตอน แต ขั้นตอนแรก 3-2
ไดผลในInternational community ไปแลว แตก ารที่จะเปลี่ย นไปใน Local community ต องเพิ่ม การสั งเคราะหง านองค
ความรู และดึงองคความรูตางๆ เหลานั้น วาจะทําใหเหมาะสมกับที่ไหนไดบาง
สอง ที่พูดถึงเรื่อง มนุษยศประเด็นที่าสตร สังคมศาสตร แตกตางทางดานการแพทยอยางมาก จุดใหญของศาสตร
สังคมศาสตร มีความจําเพาะมาก มันเปนปญหาของพื้นที่ ปญหาของชุมชน ซึ่งมีบริบทแตกตางกันอยางสิ้นเชิง เพราะฉะนั้น
ตีพิมพลงวารสารเพื่อใหเกิด Generalization นั้นอยากมาก แตจะมีวิธีหนึ่งทีเห็นกลุมสังคมศาสตรมนุษยศาสตรใช คือใชกลุม
สั ง คมศาสตร ใ นทางทฤษฏี กลุ ม แบบนี้ จ ะตี พิ ม พ ไ ด เ ยอะ เช น มช โดยใช วิ ธี ก ารศึ ก ษา และ .Generalization ออกมา
เพราะฉะนั้นเวลาที่เราศึกษา Community เล็กๆ แลวมีความแตกตาง มันยากที่จะแปลงไปสูสังคมสวนใหญ อยางไรก็ตามคิด
วามันสามารถทําเชน RDI มขยังมีการตีพิมพระดับนานาชาติอยู ถึงจะมีอยูจํานวนนอย .
มข : จริ ง ๆ งานวิ จั ย ทํา ในชุม ชนได คณะพยาบาล อยูใ นสายวิ ทยาศาสตรสุข ภาพ แต ง านเราเป นการเปลี่ ย น
พฤติกรรมคน เนื่องจากโครงการที่ไดรับ จะเปนเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของชุมชน และพัฒนาจากองคความที่ไดจากโครงการใน
ชุมชน สูสังคมโลก คือการสังเคราะหประสบประการณไปเขียน ไดตีพิมพในวารสาร ระดับนานาชาติของสายพยาบาล สวนที่
เราสามารถนํา Local ไปได เพื่อใหนักศึกษาที่ทํางานอยูในศูนยดานสังคม การเคลื่อนยายของแรงงานงาน ก็สามารถนําไป
ตีพิมพในวารสารไดเหมือนกัน
ประเด็นที่สอง คณะพยาบาลกําลังเชื่อมโยง การผลิตคุณภาพการสอน การวิจัย เขาดวยกัน เพื่อสรางฐานความรูให
อาจารย และใหงานวิจัย กลับไปสูบริการวิชาการ ของสังคม ยกตัวอยาง อาจารยสอนเรื่องไตวาย ก็มีการพัฒนาองคความรู
เรื่องไตวายในการวิจัยเขาไปสูชุมชน
มข : การทํางานวิจัย การถา ยทอดเทคโนโลยีงานวิจัยสูตางประเทศ ต องใชเวลาพอสมควร สัดสวนเต็มเวลาของ
อาจารย กับงานวิจัย มันตองมีการเพิ่มสัดสวนตรงนี้เพิ่มขึ้น เชนเพิ่มอาจารย
มอ : การสังเคราะหงานจัย ที่ มขไดทําไปเยอะแคไหน และใชใค .รมาชวยสังเคราะหงานวิจัย
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มข : เนื่องจาก RDi ครบรอบ ป มีการทบทวนผลงานทั้งหมดที่ผานมา มีการกําหนดประเด็นวาควรอยูดานไหน 30
เชน คุณภาพชีวิตเปนกลุมงาน แบงเปน สี่กลุม คือเรื่อง publication ,pocket book ดึงมาทั้งหมดแลวแบงประเภท เมื่อแบง
เสร็จแลวก็ทําการ เรียงลําดับ โดยเชิญอาจารยที่ชํานาญในแตละดาน แลวตั้งผลตอบแทนให โดยอาจารยก็จะไปสังเคราะห
ทบทวน และดึงประเด็นวามี เรื่องเดนอะไรบาง เชน ครอบครัว ครอบครัวหมายถึง อะไร ระดับๆ ตางๆ เปนยั งไง , การ
อพยพแรงงาน ที่มีหลายรูปแบบ เปนอยางไร สิ่งตา ,งๆ ก็มีการสังเคราะหและตีพิมพเปนเอกสารและนําเสนอที่ประชุ ม
วิชาการนําเสนอมของสถาบันวิจัย
ขบวนการสังเคราะหเปนขบวนการที่นาสนใจมาก แตก็ทํายากเหมือนกัน
มข : คณะสัตวแพทย งานวิจัยที่เกี่ยวกับชุมชนและแพทย บางครั้งก็ไมไดอยูในเฉพาะหองแลป ตองออกไปพบ
กับบริษัทหรือกลุมเปาหมายที่ตองการผลงาน เพื่อไปหาโจทยในการทําโครงการวิจัย
มอ. (1.46.00) การจางอาจารยปริญญาโทเพิ่ม เพื่อชวยในการสอน สวนอาจารยก็ทํางานวิจัยอยางเดียว
ปรับเปลี่ยน เวลา ชั่วโมงการสอน โดยใช kpi ของ สคอ มาเปนตัวชี้วัดบังคับ มีการใหรางวัลเงินทุนสําหรับอาจารยที่
ทํางานวิจัยไดเกินเปาหมายเพื่อเปนรางวัล
ปญหางานวิจัยดานสังคมศาสตร จะตางกันกับทางวิทยาศาสตร โดยเฉพาะกับตัว KPI บอกวาใหนํางานวิจัยที่ใช
ประโยชนโดยมีใบรับรองจากชุมชน มีกําหนดเวลาใน องใชเป การทํางานในดานนี้ มันจําเปนต 3วลามากวานั้น !!?
มข : การนํางานวิจัยไปใชประโยชน คือเวลาที่ไปถายทอด โดยจะเอานักประชาสัมพันธไป เชนเอาผูสื่อขาวตาม .
จะมีรองอธิการที่ดูแลเรื่องสังคมและชุมชนสัมพันธ และประสานกับสื่อมวลชนไดคอยขางดี โดยทุกๆ เดือน .ไป ทาง มข
ลชนพบนักวิเราจะมี งานสื่อมวจัย มีงานแถลงขาวออกเปนระยะๆ
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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.ดร.ธวัช ชิตตระการ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
รศ.นวลจิรา ภัทรรังรอง
ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ
รศ.ปริญญา อรุณวิสุทธิ์
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร
นางสารภี รัตนพงษ
เลขานุการ PMQA หมวด 5
นางสาวสินีนาฏ บุญชวย
หัวหนางานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย
กองบริการการศึกษา



รศ.ดร.วัลลถ สันติประชา
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ



รศ.ดร.ชาญชัย ธนาวุฒิ
รองคณบดีฝายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

รศ.วิวรรธน อัครวิเชียร
รองคณบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ
คณะเภสัชศาสตร
อาจารยภาณุ อุดมเพทายกุล
รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร



ผศ.ดร.สิริรัศมิ์ ปนสุวรรณ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร



ผศ.จิรพรรณ พีรวุฒิ
รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร



ดร.ลัพณา กิจรุงโรจน
ผูขวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร

นาวสาวสุวารี เขียวคํา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
นายพิทักษ ชานมนตรี
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ศูนยคอมพิวเตอร
นางสุวิมล บุญจันทร
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ กองกิจการนักศึกษา
นางหอมหวล นาถ้ําเพชร
บัณฑิตวิทยาลัย
นางพัชรี พวงคต
บัณฑิตวิทยาลัย



ดร.อุษา อินทรักษา
ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ คณะศิลปะศาสตร



ดร.วันดี อุดมอักษร
ชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร



อาจารยสิริรัตน บํารุงกรณ
รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
นายเรวัต รัตนกาญจน
เลขานุการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผศ.กมล คงทอง
ผูอํานวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
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มหาวิทยาลัยขอนแกน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ผศ.ดร.พงษศักดิ์ เหลาดี
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎรธานี
นางกันยปริณ ทองสามสี
หัวหนาสํานักงานประกันคุณภาพ
นางวรรณวิมล นาคะ
เลขานุการ PMQA หมวด 1
อาจารยพฤฒ ยวนแหล
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร วิทยาเขตตรัง

การแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุม
การแลกเปลี่ยนเรียนรูเ ริ่มจากประธานแตละฝายนําเสนอผลการดําเนินงาน และหลังจากนั้นสมาชิกของทั้งสอง
มหาวิทยาลัยไดเลาถึงพัฒนาการการนํา PMQA มาใชในมหาวิทยาลัย ดังนี้
การนํา PMQA เขามาใชในการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยแตละมหาวิทยาลัยมีพัฒนาการของการนํา
PMQA มาใชในองคกร ในสวนมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดดําเนินการ
- เริ่ม PMQA ป 2550 จากระดับมหาวิทยาลัย
- คณะเริ่มนําระบบ PMQA มาใชในป 2551
- บูรณาการตัวชี้วัด IQA, EQA และ ก.พ.ร. ไวในหมวด 7 ทําใหผลประเมิน ก.พ.ร. อยูในระดับดีเสมอมา เพราะมี
การติดตามขอมูลอยางนอยปละ 2 ครั้ง
- ป 2554 นํา PMQA เปนสวนหนึ่งของ IQA
- มีการเชื่อมโยงระหวางกระบวนการและผลลัพธไดดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีการดําเนินการตาง ๆ ดังขั้นตอน
- เริ่ม PMQA ป 2553 ดําเนินการพรอมกันทั้ง 6 หมวด
- จัดทํา OP พรอมกันทั้งระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/หนวยงาน
- มีทีมคณะแพทยศาสตรที่ไดรับรางวัล TQC เปนพี่เลี้ยง/วิทยากร
- ผลการประเมินตนเองของป 2553 หมวด 1 – 6 ผานตามเกณฑ ยกเวนหมวด 7
กระบวนการคัดเลือก Good Practice มหาวิทยาลัยขอนแกน เสนอ 2 ทางเลือก ทั้งจากคณะ/หนวยานเสนอเอง และผู
ประเมินคุณภาพภายในเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก แลวจัดงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู Show & Share
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เสนอโดยคณะ/หนวยงาน เสนอใหคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแลวจัดโครงการเวทีคุณภาพ
การทํา PMQA ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปจจุบันยังไมขับเคลื่อน TQA/EdPEx ทั่วทั้งองคกร แต
นํารอง EdPEx ที่คณะเภสัชศาสตร สําหรับปการศึกษา 2553 / ปงบประมาณ 2554 รับสิ่งใหมทั้ง PMQA/IQA/EQA มีการให
ความรูแกผูรับผิดชอบทุกระดับ พรอมกับเนนการพัฒนา IQA เพื่อตอบผลของ EQA และตองผานการประเมิน EQA รอบสาม
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปจจุบันมีทีมงานเขียนรายงานเฉพาะ เพื่อความสอดคลองของ OP และผลการดําเนินงานแตละหมวด
(ผา นการเรี ยนรู จากปแรกๆ ที่มี ทีมเขียนแยกกันในแต ละหมวด) มีก ลุมผู เชี่ย วชาญ 2 กลุม ได แก ผูเชี่ ยวชาญด านเกณฑ
PMQA และผูเชี่ยวชาญในบริบทของผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน ทําใหเกิดการบูรณาการตอกัน และมีการ
แบงกลุมลูกคาอยางชัดเจน เพื่อกําหนดแนวทางการปฏิบัติใหสอดคลองกับธรรมชาติของแตละกลุม
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กระบวนการทํา EdPEx ของคณะในมหาวิทยาลัย (Good Practice) คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ประกอบดวย
1. มีพี่เลี้ยง 2 ทานใหคําแนะนํา
2. เขียนในสิ่งที่ทําในแตละหมวด เนนการอธิบายในกระบวนการ พบวา สวนใหญยังขาดเกณฑระดับการเรียนรู
(Learning)
3. ผลการดําเนินงานที่ทบทวนจะเนนยกระดับผลงานในหมวด 7
4. เมื่อประเมินตนเองแลวก็นํา 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 ควรเริ่มจาก OP และหมวด 6
2. ทํา PMQA ทั้งระดับคณะ/ภาควิชา (คณะวิทยาศาสตร) ในปแรกๆ (2551) พบวา ทําไดยากแตเมื่อคณะเขาไป
ชวยในการเก็บขอมูลในรูป common data set ทําใหดีขึ้น
3. ปจจุบันใหภาควิชาทําในหมวด 7 เปนหลัก กระบวนการอยูในระดับคณะ
4. คณะพยาบาลศาสตรมีตัวชี้วัด 88 ตัว ทั้งจาก IQA – EQA – สภาการพยาบาล ทําแลวตอบตัวชี้วัดไดทุกระดับ
5. มีการแตงตั้งคณะกรรมการประจําหมวด ศึกษาเกณฑ วางระบบ นําไปปฏิบัติ แลวนํามาเขียน เสนอผูบริหาร
เพื่อดูภาพรวมทั้งหมด ทําใหมีความกลมกลืนกันทุกระดับ
6. การถายทอดกลยุทธสูตัวชี้วัดในระดับบุคคล เปนความยากในหมวดที่ 2
การสรางผูประเมิน PMQA ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีผูประเมิน TQA ของคณะ
แพทยศาสตร และสงบุคลากรเขาอบรมหลักสูตรผูประเมินของสถาบันเพิ่มผลผลิตฯ และในอนาคตจะมีการสรางผูประเมินให
มากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยขอนแกน การสรางผูประเมินไวประมาณ 80 คน (กําหนดเปนตัวชี้วัดของสํานักประเมินและประกัน
คุณภาพ ตองสรางอยางนอยปละ 10 คน) กําหนดเปน workforce ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสงเสริมใหบุคลากรไดรับการอบรม
อยางตอเนื่อง ใชแนวคิด PMQA Army เปนกําลังหลักของมหาวิทยาลัย มีการอบรมทั้งเกณฑการเขียน และการเปนผูประเมิน
โดยมีการแปลรายงานขององคกรที่ไดรับรางวัล Malcolm Baldrige และเปดโอกาสใหสายสนับสนุนไดเปนผูประเมิน เชน ผู
อํานวยในสํานักงานอธิการบดี เลขานุการคณะ สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี รวมทั้งการรับตรวจ PMQA ในระดับจังหวัด
และสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหเกิดความเขาใจที่ดียิ่งขึ้น
การเตรียมตัวรับประเมิน PMQA ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
- จัดประชุมเตรียมความพรอมตามตัวชี้วัด
- เตรียมหลักฐาน/ตอบคําถามตามเกณฑ
- กําหนด Key man อยางชัดเจนในแตละหมวด เพื่อรับผิดชอบใหขอมูล
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- ทํา Check list การประเมินตนเอง เพื่อใหทราบขอมูลวาขาดตกสวนใด
- หากพบปญหาตองแจงผูบริหารทันที
- หากรับผิดชอบรวมกันหลายหนวยงานตองมีการตกลงดานขอมูลใหแนชัด
สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู (ถอดองคความรู) ดานประสบการณ PMQA จากการแลกเปลี่ยนในชวงแรก มอ. ได
นําเสนอแนวทางการนําเอาเกณฑ PMQA ไปใชในการพัฒนาคุณภาพ ตั้งแตการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร มีการจัดทํา
Work Shop และนําเสนอผลการประเมินตนเองตามเกณฑ PMQA ในภาพรวมทั้ง 6 หมวด ซึ่งมีผลการดําเนินงานอยูระดับดี
มาก และคาดวาจะผานการประเมินทุกหมวด สวนมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดนําเสนอภาพรวมของการนําเอาเกณฑ PMQA มา
ใชในการพัฒนาคุณภาพตั้งแตปการศึกษา 2550 จนถึงปจจุบัน (PMQA, PMQA FL, PMQA PL, EdPEx) การถายทอดระบบ
PMQA ไปสูการปฏิบัติในระดับคณะและหนวยงาน ประเด็นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูสรุปได ดังนี้
การประเมินตนเองตามเกณฑ PMQA
มหาวิทยาลัยขอนแกน
1) ในการดํ าเนิ นการทั้ง PMQA มาใชใ นมหาวิ ทยาลัยนั้ น มหาวิ ทยาลัยไดจั ดทํา รายงานการประเมิ น
ตนเองตามหลัก PMQA มาจัดทํา SAR ของมหาวิทยาลัยกอนคณะและหนวยงานลวงหนา 1 ป คือ
จัด ทํา ลัก ษณะสํา คั ญขององค กร (OP) ผ า นกระบวนการมี สวนรว มของคณะผู บริ หารและตั วแทน
บุคลากรทุกหนวยงานที่เกี่ยวของในการเปนคณะทํางานเพื่อจัดทํา OP รวมกัน
2) ปที่ 2 มหาวิท ยาลัย ประเมิ นตนเองหมวด 1 – 6 ในขณะนี้ คณะและหนว ยงานจัด ทํา OP ตาม
มหาวิทยาลัย
3) การดํา เนิ นการในหมวด 7 ผลลั พธ การดํ าเนิ นงาน มี การบู รณาการระบบการประเมิน ตา งๆ ไดแ ก
ตัวชี้วัด สกอ. สมศ. ก.พ.ร. แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย และตัวชี้วัดการจัดอันดับ
4) รูปแบบการรายงานผลลัพธ มีการปรับรูปแบบการรายงานหลายแนวทาง เพื่อหาขอดีและขอเสียในแต
ละทางได ดังนี้
- 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 ไปสูการปฏิบัติยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่
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3) การนําเอาเกณฑไปสูการปฏิบัติยังไมเชื่อมโยงกัน
4) ปญหาในการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ PMQA
5) ขาดความเชื่อมโยงของกระบวนการและผลลัพธ
6) ขาดขอมูลเชิงเปรียบเทียบ
กระบวนการพัฒนาผูตรวจประเมินคุณภาพภายในเพื่อทําหนาที่ตรวจประเมิน PMQA
มหาวิทยาลัยขอนแกน
- ฝกอบรมผูตรวจประเมินคุณภาพภายในเปนประจําทุกป (ปจจุบันม 88 คน)
- ใชกรณีศึกษาในตางประเทศสําหรับการอบรมผูตรวจประเมิน
- จัดสัมมนาผูตรวจประเมินและศึกษาดูงานองคกรที่เปนเลิศดาน TQA
- สงเขารับการฝกอบรมของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติทุกป (ปละ 10 – 15 คน)
- สนับสนุนสงเสริมใหเปนผูตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติ
- สร างผูต รวจประเมิ นตั วชี้ วัด PMQA ระดั บจั งหวั ด ตามความรว มมื อ ทางวิ ชาการ กั บ สํ านั กงาน
ก.พ.ร. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณของผูตรวจประเมินในดาน PMQA
- มีกิจกรรมสรางความสัมพันธกับผูตรวจประเมินหลายรูปแบบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ยังไมไดดําเนินการฝกอบรมผูตรวจประเมินตามแนวทางของ PMQA แตจะ
ดําเนินการในปการศึกษา 2553 สําหรับกระบวนการฝกอบรมนั้น เปนการใหความรูจากวิทยากรจากคณะแพทย และวิทยากร
บางสวนที่เปนผูตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติ และคาดวาจะดําเนินการพัฒนาศักยภาพผูตรวจประเมินไมแตกตางจาก
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปญหาอุปสรรค และความสําเร็จในการทํา PMQA/EdPEx ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งปญหา/อุปสรรคของการทํา
PMQA/EdPEx ของมหาวิทยาลัยขอนแกน เนื่องจากหมวด 7 ยังไมชัดเจน เพราะยังไมเชื่อมโยงไปยังหมวดตางๆ
มหาวิทยาลัยขอนแกนจึงไดใหขอเสนอแนะสงไปยัง สกอ. เพื่อพิจารณาแลว สําหรับปจจัยสูความสําเร็จของการทํา
PMQA/EdPEx มีดังนี้
1) การประเมินหัวหนาหนวยงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยอธิการบดี
2) อธิการบดีถูกประเมินโดยสภามหาวิทยาลัย สงผลใหมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
3) มีการวางแผนกลยุทธตามพันธกิจ 4 ดาน และเพิ่มอีก 1 ดานการบริหารจัดการ (การบริหารความเสี่ยง
อยูในดานนี้)
4) มีการถายทอดตัวชีว้ ัดจากระดับมหาวิทยาลัยสูหนวยงาน/บุคคล
5) เปดเผยผลการดําเนินงานของทุกหนวยงานในที่ประชุมคณบดี ทําใหทราบสถานภาพการดําเนินงาน
ปจจุบันตลอดเวลา
6) มีระบบสนับสนุนคณะ/หนวยงานที่มีผลการดําเนินงานยังไมคอยดี
7) ทําใหคณะ/หนวยงานเห็นประโยชนของตัวชี้วัด เพื่อนําไปใชพัฒนาองคกร สงผลใหเกิดความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัยกับคณะ/หนวยงาน
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กลุมที่ 3
เสนทางสูความเปนนานาชาติ

KKU

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





รศ.ดร.ธัญญา ชิระมณี
รองคณบดีฝายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร

อาจารยทรรศิดา พลอยงาม
ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
คณะสัตวแพทยศาสตร
ผศ.ไชยพัศร ธํารงยศวิทยากุล
คณะสัตวแพทยศาสต
นางสาววารุณี จุฑาจินดาเขต
คณะศึกษาศาสตร
นายจักรพงษ ทองผาย
นักวิเทศสัมพันธ คณะศึกษาศาสตร
รศ.ดร.ศิริ ฮามสุโพธิ์
รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ
วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น



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



รศ.ดร.พัชรี เจียนัยกูร
รองคณบดีฝายแผนและสารสนเทศ
คณะเทคนิคการแพทย
รศ.สุภาพ ณ นคร
ผศ.ดร.ประพันธศักดิ์ ฉวีราช
รองผุอํานวยการฝายวิชาการ
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
รศ.ดร.ยุพิน เตชะมณี
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ



อาจารยวรสันติ์ โสภณ
ผูขวยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย



ผศ.ดร.ยุพดี ชัยสุขสันต
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
วิทยาเขตปตตานี
ดร.นุวรรณ ทับเที่ยง
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
วิทยาเขตปตตานี
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รศ.ดร.ฉัตรไชย รัตนไชย
รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ
รศ.ผดุงยศ ดวงมาลา
รองอธิการบดีฝายศิษยเกาและชุมชนสัมพันธ
รศ.ดร.ประวิทย โตวัฒนะ
ผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรชายฝง
รศ.บุญเจริญ วงศกิตติศึกษา
รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ
คณะวิศวกรรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยขอนแกน





มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

รศ.ดร.กมลทิพย บราวน
รองคณบดีฝายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ
นายเดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน
รองผูอํานวยการฝายบริหารทั่วไป สํานักวิทยบริการ
นายจรูญลักษณ นารี
ผูชวยผูอํานวยการฝายกิจการทั่วไป สํานักวิทยบริการ
ผศ.พีระพล สุขอวน
คณะสัตวแพทยศาสตร
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ผศ.นภดล ทิพยรัตน
รองผูอํานวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิ
วัฒนา



ผศ.จรูญ ตันสูงเนิน
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรและวิทยาการจัดการ



ผศ.พิมพาภรณ สุวัตถิกุล
ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนานาชาติ วิทยาเขตภูเก็ต



ผศ.พักตรา คูบุรัตถ
คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ



นางเมตตา ชุมอินทร
กองการเจาหนาที่



นายวริทธิ์นันท เจียสกุล
ผูประสานงาน ม.อ.

ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุม
ในการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ข องกลุ ม ที่ ส าม ซึ่ ง ประกอบด ว ยผู บ ริ ห ารของมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดนําเสนอเสนทางสูความเปนนานาชาติ ซึ่งในสวนของมหาวิทยาลัยขอนแกน รศ.ทพญ.ดร.
นวรัตน สราอัศวปติเจริญ เปนผูนําเสนอ สวนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รศ.ดร.ฉัตรไชย รัตนไชย รองอธิการบดีฝายบริการ
วิชาการและวิเทศสัมพันธ เปนผูนําเสนอ
เสนทางสูความเปนนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยขอนแกนไดนําเสนอเรื่องการบริหารงานวิเทศ
สัมพันธและสํานักงานวิเทศสัมพันธมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมหาวิทยาลัยขอนแกนวางเปาหมายเสนทางการพัฒนาสูระดับ
นานาชาติในทศวรรษที่ 5 ตั้งแตระดับ มหาวิทยาลัยแหงแรกของอีสาน มหาวิทยาลัยชั้นนําของภูมิภาค มหาวิทยาลัยชั้นนํา
ของประเทศ มหาวิทยาลัยชั้นนําของอาเซียน และมหาวิทยาลัยชั้นนําของเอเชีย นอกจากนั้นไดกําหนดเปนเปาหมายเชิง
ยุทธศาสตร คือ We build future global citizens โดยมีปจจัยแวดลอมสําคัญที่มุงเนน คือ Academic & Research
Excellence Multicultural Exposure Green & Clean Campus ซึ่งในรอบปงบประมาณที่ผาน 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)
ซึ่งอยูภายใตแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2550-2553 ซึ่งไดกําหนดวิสัยทัศน “มหาวิทยาลัยขอนแกน
เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของภูมิภาคอาเซียน โดยเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู มหาวิทยาลัยแหงการวิจยั มหาวิทยาลัย
แหงคุณภาพ มหาวิทยาลัยแหงการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ และเปนมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ด”ี
โดยมีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธรับผิดชอบขับเคลื่อนตามยุทธศาสตรดานวิชาการและวิเทศสัมพันธ ซึ่งกําหนด
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.
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดกําหนดตัวชี้วัดเพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนาสูความเปนนานาชาติ 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
โครงสรางระบบการบริหารงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ
อธิ การบดี
รองอธิ การบดี ฝ  ายวิชาการและวิเทศสั มพันธ
คณะกรรมการวิเทศสัมพั นธ

คณะกรรมการวิชาการ

ผูช  วยอธิ การบดี ฝ ายวิ เทศสั มพันธ

ผูชวยอธิการบดี ฝ  ายวิชาการ
การพัฒนาหลักสูตร
และรายวิชา

การพัฒนา
อาจารย

การพัฒนาการเรียน
การสอน

การพัฒนาการเรียนรู
ของนักศึกษา

การประชาสัม พันธ/
แนะแนว/การตลาด

การพัฒนาทักษะ
คอมพิวเตอรแ ละ
ภาษาอังกฤษ

การสง เสริม การผลิต
สื่อและตํารา

การรับเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัย

การจัดการเรีย นการ
สอนวิชาศึกษาทั่วไป

การพัฒนาระบบ eLearning

การจัดการระบบ
ทะเบีย น/ประมวลผล

การพิจารณา
ตําแหนง ทางวิชาการ

การพัฒนาระบบ
การศึกษานานาชาติ

การบริการดานวิเทศ
สัม พันธ

สหกิจศึกษาและ
AP Program

การพัฒนาความ
รวมมือ/เครือขาย

การประเมินและ
ติดตามผลคุณ ภาพ
การจัดการหลักสูตร
การประเมินและ
ติดตามผลคุณภาพ
บัณฑิต

ตลอดจนการวางระบบใหมีหนวยงานสนับสนุนภารกิจดานวิชาการและวิเทศสัมพันธ ดังตาราง
หนวยงานสนับสนุนกับภารกิ จด านวิชาการฯ
การประชาสั มพั นธ/แนะแนว/การตลาด
การรับเขาศึกษาในมหาวิ ทยาลั ย

บั ณฑิ ตวิทยาลั ย

การพั ฒนาหลั กสู ตรและรายวิ ช า

สํ านักบริ หารและ
พั ฒนาวิ ชาการ

การจั ด ระบบและมาตรฐานการศึ กษา
การจั ดการระบบทะเบี ยนและประมวลผล
การพั ฒนาการเรี ยนการสอน

สํ านักนวัตกรรมการ
เรี ยนการสอน

การจั ดการเรียนการสอนวิ ชาศึ กษาทั่ วไป

สํ านั กงานวิ เทศสัมพั นธ

สหกิ จศึ กษาและ AP Program

การพั ฒนาระบบการศึ กษานานาชาติ

สํ า นั กวิ ช า
ศึ กษาทั่ วไป

สถาบันภาษา

การพั ฒนาอาจารย
การพั ฒนาการเรี ยนรู ข องนั กศึ กษา
การส งเสริ มการผลิ ตสื่อและตํ ารา
การพัฒนาระบบ e-Learning

กองการเจาหน าที่

การพิจารณาตํ าแหน งทางวิ ช าการ
การบริ การด านวิ เทศสั มพั นธ
การพัฒนาความรวมมื อ/เครื อข าย
การประเม ิ น/ติดตามผลคุ ณภาพการจั ดการหลั กสู ตร

การประเมินและติดตามผลคุ ณ ภาพบั ณฑิต
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สถาบันขงจื๊อ
สํ านั กหอสมุดและ
ทรั พยากรการเรี ย นรู

ตลอดจนการจัดตั้งสํานักงานวิเทศสัมพันธ (International Relations Office : IRO) ซึ่งมีบทบาทเชิงรุก
แผนปฏิบัติการ ป 2553 ที่สําคัญ ดังรายละเอียด บทบาทเชิงรุกของงานวิเทศสัมพันธ
Goals

Services

Customer

Coordinate

Support

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

แผนปฏิบัติการ ป 2553

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

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

4. Information & PR
4.1 Educational exhibition
& PR
4.2 Documents/Media
production
4.3 Website maintenance
4.4 Database/Info system

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

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. กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการใหบริการและทุนที่เกี่ยวของกับตางประเทศ
- โครงการอํานวยความสะดวก passport/visa, การเดินทางไปตางประเทศ
- one stop international student service center
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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 ไดประสานงานการใหทุนที่เกี่ยวของกับ
- 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
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 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
มหาวิทยาลั ยสงขลานครินทรได วางแผนยุ ทธดานวิเ ทศสัมพันธห รือแผนกลยุทธวิเทศสัมพันธ 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 ไดวางกลยุทธการรวมมือกับตางประเทศในการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมื อ
หรือ MOU ซึ่งมีทั้งสิ้น 184 ฉบับ แยกตามภูมิภาค ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ภูมิภาค
เอเชีย
ยุโรป
อเมริกาเหนือ
โอเชียเนีย
แอฟริกา
อื่น ๆ
รวม

จํานวน MOU

จํานวนประเทศ

13
13
2
2
4
1
184

78
47
29
23
6
1
35
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กิจกรรมการ
ดําเนินงานที่ตอเนื่อง
(Active)
54
26
16
4
5
1

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดมีความรวมมือจัดหลักสูตรการศึกษารวมกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ
รายละเอียดดังตาราง

มีก ารดํ าเนิ น โครงการ Study Abroad ระหว า งคณะศิ ลปกรรมศาสตร และคณะนิ ติ ศ าสตร กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ใน
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 ซึ่งมีขอมูลและ
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 ซึ่งในป 2552 มีจํานวน 49 คน
 จํานวนบุ คลากรของมหาวิทยาลัย ที่เป น Advisors/Co-advisors ใหสถาบัน ในตางประเทศมีจํา นวน 11 คนในป
2552
 จํานวนนัก ศึกษาที่เข ารว มโครงการคา ยภาษาอัง กฤษ(English Camp) มี จํานวนนัก ศึกษา 65 คน และจํ านวน
Camp Leader 19 คน ในป 2553 และมีจํานวนนักศึกษา 90 คน และจํานวน Camp Leader 19 คน ในป 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดจัดโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ ไดแก
GDUT SCAU JUST JXNU AUTS YUTCM CAU KHU UNS และมีการจัดโครงการ PSU Young Ambassador
การดู แลนั ก ศึก ษานานาชาติ มหาวิ ทยาลั ยได เ ตรี ย มความพรอ มรองรั บ ในเรื่ องต า งไว ดั งนี้ คื อ การจั ด ตั้ง ชมรม
นักศึกษานานาชาติ การจัดสอนภาษาไทย (Survival Thai) สําหรับนักศึกษานานาชาติ และการใหทุนการศึกษารูปแบบ
ตาง ๆ เชน President Scholarship Various Matching Funds
เพื่อใหมีความพรอมสูความเปนนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีการเตรียมความพรอมรองรับไว ดังนี้
- บุคลากรตองมีคุณวุฒิสูง เปนที่ยอมรับในระดับประเทศ-นานาชาติ
- มีหลั กสู ตรนานาชาติ หลายสาขาวิชา สามารถรองรับนั กศึ กษาต างชาติ ได ตามความตอ งการและความ
สนใจของชาวตางประเทศ
- มีความเปนเลิศในหลายสาขาวิชา
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- มีความพรอมดานระบบสิงอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับการเรียนการสอน อาทิ หองปฏิบัติการและระบบ
คอมพิวเตอรที่ดี มาตรฐานสากล อุปกรณเครื่องมือตาง ๆ ที่ทันสมัย
พรอมนี้ มหาวิทยาลัยเตรียมการรองรับกับปญหาและอุปสรรคที่มีความจําเปนตองแกไข ดังนี้
- การพัฒนา website ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
- พัฒนาระบบรับ สมัค รนั กศึก ษาตางชาติระดับ ปริญญาตรี online (ในปจจุ บัน มีการใชงานแลวในระดั บ
บัณฑิตศึกษา)
- เตรียมการแกไขปญหาความลาชาในการเทียบคุณวุฒินักศึกษาตางชาติ
- การพัฒ นาระบบใหบ ริการนั กศึ กษาเป นภาษาอัง กฤษหรือ Bilingual เช น website ลงทะเบี ยน ระบบ
สารสนเทศนักศึกษา (เชน การคนหารายวิชา) ระบบ LMS และระบบการจองหอพัก
- การเตรียมการปรับปรุงระบบประกันสุขภาพของมหาวิทยาลัย
- การเพิ่มหลักสูตรนานาชาติที่เปนที่ตองการของตลาด
- การพัฒนาวิธีการรับนักศึกษาตางชาติที่มีขั้นตอนนอยและใชระยะเวลาสั้น
การเปนสวนหนึ่งของการสรางความสัมพันธกับมิตรประเทศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดใหความสําคัญและดําเนินการสรางความสัมพันธกับมิตรประเทศ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการถวาย หรือมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แดผูนําและบุคคลสําคัญของตางประเทศ อาทิ
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การเสริม สร างความรว มมื อกั บต างประเทศ ในป จจุ บัน มหาวิ ทยาลั ยสงขลานคริน ทร มี ขอบเขตความรว มมื อกั บ
ประเทศเซอรเบีย ภูมิภาคแอฟริกา ภูมิภาคตะวันออกกลาง และประเทศบรูไน
รวมไปถึงความรวมมือที่เรียกวา KKU - PSU – Collaboration ซึ่งมีนักศึกษาตางชาติของ ABAC สามารถเดินทางไป
เรียนหลักสูต รนานาชาติ ที่มหาวิทยาลั ยขอนแกนและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยเริ่มเรียนที่ มหาวิทยาลั ยขอนแกน 1
ภาคการศึกษา และที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 1 ภาคการศึกษา ทั้งนี้อาจยืดหยุนไดตามความเหมาะสม ในระยะเริ่มแรก
เปนนักศึกษาที่ไดรับทุนจาก TICA และขยายครอบคลุมนักศึกษาทั่วไป อันการการสรางกลยุทธ Win – Win ที่มีการขยาย
โอกา สให กั บ นั กศึ ก ษาเ พื่ อ เ พิ่ ม Perspective

แ ละ Thai

Experience

ส ว นมห าวิ ท ยาลั ยขอ นแก นและ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจะไดรับประโยชนที่มีนักศึกษาตางชาติเพิ่มขึ้น
ในปจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรโดยสงเสริมใหมีการสรางความรวมมือกับตางประเทศที่สําคัญ ไดแก Thai –
Middle East Center Islamic Study Collaboration Arabic Language Center Islamic Study Conference Pattani
Declaration
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การแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุม โดยการถาม – ตอบ
ผูแทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดเลาเรื่องการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูความเปนนานาชาติ ดังนี้
1. การเตรียมความพรอมสูเสนทางความเปนนานาชาติ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดเนนในเรื่อง
- การพัฒนาระบบการรับเขาระดับปริญญาแบบ online
- หาแนวทางการแกไขปญหาการเทียบคุณวุฒิของนักศึกษาตางชาติที่มีความลาชา
- ควรมีการเสริมสรางความสัมพันธระหวางประเทศ
- มีความรวมมือกับตางประเทศ ไดแก ประเทศเซอรเบีย แอฟริกา ตะวันออกกลาง บรูไน แอฟริกาเหนือ -ใต ซึ่งในแต
ละประเทศมีระดับความรวมมือแตกตางกัน
- ความรวมมือระหวางสามมหาวิทยาลัยตามคําแนะนําของทานศาสตราจารย ดร.กนก วงษตระหงาน โดยใหมีความ
รวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเพื่อเปดสอนในระดับนานาชาติ ไดแก KKU PSU ABAC Collaboration ซึ่งนักศึกษา
ตางจาก ABAC สามารถเรียนหลักสูต รนานาชาติ ที่มหาวิ ทยาลั ยขอนแกนและมหาวิทยาลัยสงขลานคริน ทร 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
คาดว า ในอนาคตจะได พั ฒ นาให เ กิ ด ความร ว มมื อ ระหว า งสองมหาวิ ท ยาลั ย ในรู ป แบบต า ง ๆ เหมื อ นกั บ ที่ ท าง
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดมีความมือไวทั้ง การจัดตั้งสถาบันขงจื้อ และความรวมมือกับ ABAC และการจัดทําโครงการอิสลาม
ศึกษา จึงขอใหมหาวิทยาลัยขอนแกนไดรว มแลกเปลี่ยนและเรียนรูในศาสตรแตละฝายมีความเชี่ยวชาญ
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ผูแทนจากมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเลาเรื่องการดําเนินการเพื่อสงเสริมความเปนนานาชาติ ที่สําคัญ ไดแก
1. การจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน
- ไดรองรับการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆใหกับนักศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนการดําเนินการสูความ
เปนนานาชาติการจัดทํา Road Show รวมกับมหาวิทยาลัยตาง ๆ เพื่อประชาสัมพันธสูตรนานาชาติที่เปดสอน
ของมหาวิทยาลัย โดยที่ผานมาไดรวมมือกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- การจัดสัมมนารวมกับมหาวิทยาลัยที่มีการเปดสอนในหลักสูตรนานาชาติ
- การใช เ ครื อ ข า ยเพื่ อ การสอนศาสนา ซึ่ ง เป น กลยุ ท ธ ที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงกั บ การจู ง ใจการเข า มาเรี ย นรู
ประสบการณจริงของนักศึกษาตางชาติ
- มีการจัดหาแหลงทุนเพื่อสนับสนุนการเขามาศึกษาในหลักสูตรนานาชาติของกลุมประเทศเพื่อนบาน
- กลุมนักศึกษาตา งชาติใหมที่ให ความสนใจเขา มาศึกษาในวิท ยาลัยนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน คื อ
ประเทศจีนและประเทศเวียดนาม
2. การประชาสัมพันธเพื่อดึงดูดนักศึกษาตางชาติเขามาศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติ โดยมีการดําเนินการสํา คัญ คือ
การประชาสัมพันธผานเว็บไวต การติดตอประสานงานโดยตรงกับประเทศกลุมเปาหมายหลักใหมทั้งประเทศจี น
และประเทศเวียดนาม รวมถึงการรว มมือกับมหาวิ ทยาลัยในประเทศเพื่อ Road Show ประชาสั มพันธหลักสูต ร
นานาชาติที่แตละมหาวิทยาลัยเปดสอน
3. หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนของวิทยาลัยนานาชาติประกอบดวย 5 หลักสูตร ซึ่งบางหลักสูตรอยูภายใตคณะ
โดยประกอบไปดวย สาขาศิลปศาสตร Marketing Global Business Multimedia International Engineering
 ม.อ. ถาม : ทําอยางไรใหไดจํานวนนักศึกษาเทาเดิมหรือมากขึ้น
มข. ตอบ : โดยการใชตัวแทนหรือการเปนตัวแทน ที่เรียกวา Local Agent กับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ เชน
ประเทศจีน ประเทศเวียดนาม ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแกนจะมี Local Agent ในประเทศเหลานั้น
 ม.อ. ถาม : การบริหารจัดการของวิทยาลัยนานาชาติเปนแบบนอกระบบหรือไม และมีการวางแผนและดําเนินการ
คัดเลือกอาจารยผูสอนอยางไร
 มข. ตอบ : วิทยาลัยนานาชาติเปนแบบนอกระบบ ซึ่งมีการรับสมัครอาจารยโดยการประกาศรับสมัครงานฝาน
หนังสือพิมพ Bangkok Post และประกาศผานเว็บไซตของวิทยาลัยและเว็บไซตของมหาวิทยาลัย ซึ่งกําหนดการจาง
งานเปนสัญญาจางรายป
 ม.อ. ถาม : มีการใหคาตอบแทนและเงินเดือนมากนอยเพียงใด
มข. ตอบ : อัตราเงินเดือนและคาตอบแทนจะจายตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด ไดแก เงินเดือนขั้นพื้นฐานคูณ
1.8 ซึ่งจะไมเกิน 19,000 บาทตอเดือน
 ม.อ. ถาม : มหาวิทยาลัยขอนแกนมีกระบวนการจัดสรรทุนใหกับอาจารยอยางไร
มข. ตอบ : ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 40,000 บาท/เทอม
และทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก จํานวน 40,000 บาท และรวมคาหนวยกิต (คิดชั่วโมงละ 700 บาท/เทอม)
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 ม.อ. ถาม : มีการจัดสรรสิ่งอํานวยความสะดวกของนักศึกษาและบุคลากร โดยสนับสนุนดานใดบาง
มข. ตอบ : มีเจาหนาที่ประสานงานทําหนาที่อํา นวยความสะดวกใหกั บอาจารยตางชาติในการ renew VISA
ตลอดจนการอํานวยความสะดวกในเรื่องตาง ๆ โดยใหความสําคัญในเรื่องหอพัก เพราะเปนสิ่งสําคัญกับทั้งอาจารย
และนักศึกษานานาชาติ และปจจุบันไดมีการเตรียมความพรอมและสรางหอพักนานาชาติ
 ม.อ. ถาม : มีความแตกตางของการจายคาตอบแทนของบุคลากรไทยและตางชาติ หรือไม
มข. ตอบ : ป จจุ บั นไม มีค วามแตกต างในการจ า ยค า ตอบแทนเนื่อ งจากบุค ลากรที่เ ป นคนไทยทั้ง หมดมี วุ ฒิ
การศึ ก ษาปริ ญญาตรี ซึ่ ง ได รับ เงิ น เดื อ นตามเกณฑ ที่ กํ า หนด และในส ว นอาจารย ช าวต า งซึ่ ง ส ว นมากจะมี วุ ฒิ
การศึ ก ษาสู ง กว า ระดั บ ปริ ญญาตรี จึ งได รับ เงิน เดื อ นและค า ตอบแทนที่ ม ากกว า ตามเกณฑ ดั ง นั้ น จึ งไม มี ค วาม
แตกตาง
 ม.อ. ถาม : มีความแตกตางของคาธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรนานาชาติหรือไม
มข. ตอบ : มีความแตกตาง ดวยเพราะคาธรรมเนียมของหลักสูตรนานาชาติ จะเพิ่มขึ้น 10,000 บาท และในสวน
ของนักศึกษาชาวไทยจะมีโอกาสกูยืมเงินจาก กยศ.ได ทั้งนี้ วิทยาลัยนานาชาติมีทุนสนับสนุนซึ่งเปนทุนเต็มเฉพาะ
ทุนเลาเรียน
 ม.อ. ถาม : อาจารยที่เปนคนไทยจะสมัครเพื่อเปนอาจารยเพื่อสอนหลักสูตรนานาชาติไดหรือไม
มข. ตอบ : สามารถสมัครได ซึ่งจะมีทั้งแบบอาจารยที่สอนเต็มเวลา (full time) และประเภทไมเต็มเวลา (part
time)
ประเด็นสําคัญของการนําเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู
เสนทางสูความเปนนานาชาติ รศ.ดร.ยุพิน เตชะมณี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนตัวแทน
ของกลุมที่ 3 นําเสนอประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 ประเด็นหลักที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยเสนอเพื่อเปนเรื่องหลักที่ควรรวมมือและพัฒนากรอบความรวมมืออยางจริง จัง
ประกอบดวย 8 เรื่อง คือ
(1) วิทยาลัยนานาชาติ
(2) อิสลามศึกษา
(3) ABAC
(4) การดูแลนักศึกษาและบุคลากรตางชาติ
(5) ASEAN
(6) การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นรวมกัน (ปญหาที่ประสบคลายคลึงกัน)
(7) ตัวชี้วัดหรือ KPI ดานความเปนนานาชาติ
(8) การปรับวัฒนธรรมของนักศึกษาสูความเปนนานาชาติ
 ประเด็นที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูหัวขอ KPI สูความเปนนานาชาติ
(1) จํานวนนักศึกษา
(2) จํานวนอาจารย
(3) จํานวนหลักสูตร
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 การแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งใชกรณีศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน
(1) จํ า นวนนั ก ศึ ก ษานานาชาติ ที่ เ ริ่ ม ให ค วามสนใจมาศึ ก ษาในประเทศไทย และเฉพาะอย า งยิ่ ง
มหาวิทยาลัยขอนแกนมาจากประเทศจีนและประเทศเวียดนาม
(2) หลักสูตรนานาชาติที่เปดสอนในปจจุบันมี 5 หลักสูตร และมีบางหลักสูตรที่สังกัดกับคณะ
(3) ในมหาวิ ทยาลัยขอนแกน พบวาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีสังกัดคณะ จะมีการเป ดสอนทั้ง หลักสูต ร
ภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ
(4) วิธีการประชาสัมพันธที่ใชในปจจุบัน ซึ่งมีชองทางการสื่อสารสําคัญ คือ การประชาสัมพันธผานเว็บไซต
การติดตอประสานงานผานตัวแทนอยางสม่ําเสมอกับประเทศจีนและประเทศเวียดนาม 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
 ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพิ่มเติม
(1) การสงเสริมใหมีนักศึกษาจากตางประเทศมาศึกษาในประเทศไทยอยางยั่งยืน
ควรมีการสนับสนุนใหมี Local Agent
(2) การจางอาจารยชาวตางประเทศ
มีการทําสัญญาปตอป และมีการประชาสัมพันธการรับสมัครทางหนังสือพิมพและเว็บไซต ซึ่งมีรายละเอียด
คุณสมบัติไวครบถวน
(3) เงินเดือนและการจางงาน
อาศั ย ตามประกาศของสภามหาวิ ท ยาลัย และมี ค า ใช จ า ยอี่ น เช น เงิ น เดื อ นขั้ น พื้ น ฐาน ค า เช า บ า น
คาตอบแทนเมือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง คาประสบการณ
(4) รอบการรับสมัครนักศึกษานานาชาติ
มีการรับสมัครนักศึกษาเปดรับ 2 ภาคการศึกษา
(5) การสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกแกบุคลากรและนักศึกษา
บุคลากรสายสนับสนุนไดรับการดูแลเรื่องระบบอํานวยความสะดวกตามปกติ มีการใหบริการแกอาจารย
ชาวตางประเทศในการตอวีซา กิจกรรมทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
(6) ปญหาความแตกตางจากการดูแลบุคลากรตางประเทศมากเกินความเหมาะสม
ไมพบปญหาเชนนี้ เนื่องจากมีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน
(7) การแกปญหานักศึกษาเพื่อใหเกิดทักษะความรูภาษาอังกฤษนอย ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดทํา
โครงการความรวมมือกับประเทศมาเลเชีย โดยการสงนักศึกษาไปเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศมาเลเชีย
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กลุมที่ 4
การบริหารจัดการวิทยาเขต

KKU

PSU

ประกอบดวยสมาชิก ดังนี้
มหาวิทยาลัยขอนแกน













มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ดร.สุรพล แสนสุข
ผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย
ผศ.อโนมา รัตนะเจริญธรรม
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ
คณะทันตแพทยศาสตร





ดร.มัลลิกา จันทรังษี
ผูชวยผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล



ดร.ปโยรส หงษาชาติ
ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ



ดร.ธนัญชัย ดาศรี
รองผูอํานวยการฝายวิจัยฯ วิทยาเขตหนองคาย



ผศ.รัตพงษ ฤกษไชโย
รองผูอํานวยการฝายพัฒนานักศึกษา



นายรัฐการ บัวศรี
รองผูอํานวยการฝายชุมชน และวิเทศสัมพันธ
วิทยาเขตหนองคาย
นายจักรพงษ นนทไทย
หัวหนากลุมงานแผนและการพัฒนา
วิทยาเขตหนองคาย





นายเฉลิมพงษ พงษประชา
นักบริหารงานอุดมศึกษา วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น
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ผศ.สมปอง ทองผอง
รองอธิการบดีวิทยาเขตปตตานี
อาจารยพิชิต เรืองแสงวัฒนา
รองอธิการบดี
รศ.ดร.ปติ ทฤษฎิคุณ
รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง
รศ.ดร.ทพ.ไชย เฉลิมรัตนโรจน
รองคณบดีฝายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร
ผศ.ดร.กร ศรเลิศล้ําวนิช
ผูอํานวยการกองอาคารและสถานที่
ผศ.ดร.เสียง กฤษฎิคุณ
รองอธิการบดีวืทยาเขตสุราษฎรธานี
นายผดุงศักดิ์ อรนพ
หัวหนางานประสานการวางแผน กองแผนงาน
นางสาวปราณี วิศาลพัฒนสิน
ผูอํานวยการกองคลัง
นายเที่ยง จารุมณี
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
นางอริยา วัฒนนิยมขจร
หัวหนาผูตรวจสอบภายใน
นายประสาท ศรประสิทธิ์
ผูชวยคณบดีฝายอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
คณะวิทยาศาสตร
นางกาญจนลักขณ เพชรชนะ
หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป
วิทยาเขตสุราษฎรธานี
อาจารยพฤฒ ยวนแหล
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร วิทยาเขตตรัง
นางสาวชนกานต ทองจํานงค
กองแผนงาน
นางสาวอชิดา เรืองเนียม
ผูประสานงาน ม.อ.

ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุม
1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดนําเสนอ โครงสรางการบริหารมหาวิทยาลัยของวิทยาเขต
รองอธิการบดีวิทยาเขต

รองอธิการบดี ฯ

รองอธิการบดี ฯ

รองอธิการบดี ฯ

โครงสรางการบริหารงาน วิทยาเขตปตตานี
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รองอธิการบดี ฯ

 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 ไมครอบคลุมในเรื่องโครงสรางตาม พรบ. แตเปนวิทยา
เขตที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 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. จัดตั้งดวยสภามหาวิทยาลัย
2. การบริ หาร มีรองอธิก ารบดี วิท ยาเขตหนองคาย (ป จจุบั น เกษีย ณอายุ ราชการไปแลว ) เปน ผูกํ ากั บดู แลเชิ ง
นโยบาย แตบางอยางก็ยังซ้ําซอนกันอยู และก็มีผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย เปนผูดูแลภายในวิทยาเขต
โดยมีรองผูอํานวยการ และผูชวยผูอํานวยการฝายตางๆ และมีหัวหนาสายวิชา อีก 3 สายวิชา
3. การบริหารเปนแบบรวมศูนย
4. สาเหตุที่ตองตั้งรองอธิการบดี เพราะมีปญหาในการประสานงานกับทางขอนแกน โดยรองอธิการบดีจะเปนผู
ประสานงานกับทางขอนแกน
5. ผูอํานวยการวิทยาเขตหนองคาย มีการสรรหา และมีวาระ 4 ป ไมขึ้นกับวาระของอธิการบดี
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การแลกเปลี่ย นเรีย นรู ในกลุ มการบริ หารจั ดการวิท ยาเขตนี้ เริ่ม ดว ยการให ผูแ ทนของแตละมหาวิท ยาลัย ได เล า
ประสบการณของการบริหารวิทยาเขตของตนเอง
1. การบริหารวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยขอนแกน ผู เลาประสบการณ คือ ดร.สุพล แสนสุข ผูอํานวยการวิทยาเขต
หนองคาย กลาววา ทางวิทยาเขตหนองคายตอนนี้ก็ตั้งมาได 13 ป จะเขาปที่ 14 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2554 ในสวนของ
ทางดานการบริหาร ก็จะมีอธิการบดี รองอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคาย ซึ่งขณะนี้ทานไดเกษียณอายุราชการไปแลว ก็มี
ผมดูแลในสวนของ ผอ.วิทยาเขตหนองคายนะครับ
แบงเปนโครงสรางบริหารงาน จะมีรองผูอํานวยการ ที่ดูแลฝายตางๆ และผูชวยผูอํานวยการ แบงเปนกลุมงานและ
สายวิ ชา ซึ่งสายวิช านี่จ ะทํา หนา ที่แทนภาควิชา จะมี 3 สายวิ ชาหลักๆ คือ สายวิชาวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี สายวิช า
บริหารธุรกิจและการจัดการ สายวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซึ่งก็จะมีหลักสูตรสาขาตา งๆ อยูภายใตสายวิชา นี่จะ
เปนโครงสรางการบริหารงานของวิทยาเขตหนองคาย ก็จะแบงเปนฝายตางๆ ตรงนี้เราจะจําลองมาจากมหาวิทยาลัย จะมีฝาย
บริ หาร ฝา ยวิ ชาการ ฝา ยชุ มชนสั มพั นธ แ ละวิเ ทศสัม พัน ธ ฝา ยพั ฒนานั กศึ กษา และฝา ยวิ จัย ฝ ายตา งๆ มี วัต ถุป ระสงค ที่
ตางกัน โดยเฉพาะฝายบริหารจะแบงหนาที่หลักใหญๆ ดูแลสาธารณูปโภค อาคารสถานที่ เรื่องการเงินและพัสดุ เรื่องบุคลากร
ทั้งหมด
ในสว นของฝ ายวิ ชาการจะดูแ ลในเรื่ อ งของมาตรฐานหลัก สู ตร ดู แ ลหลัก สู ตรตา งๆ สาขาวิ ชาที่ เป ดมี ทั้ งหมด 17
สาขาวิชา โดยเปนเปนปริญญาตรี 15 สาขาวิชา ปริญญาโท 2 สาขาวิชา ปริญญาตรีมีทั้งหมด 2 สวน คือ สวนที่ยืมหลักสูตรไป
จากมหาวิท ยาลัยขอนแกน ก็จะมีทางดานเศรษฐศาสตรบัณฑิต การเงิน โรงแรมทองเที่ ยว ประมง วิทยาการคอมพิวเตอร
สารสนเทศ สวนที่ 2 คือสวนที่เราทําขึ้นเองเปนธุรกิจระหวางประเทศ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ทองเที่ยว
วิท ยาศาสตร การกีฬ า ซึ่ งท อ งเที่ ยวแตกมาจากการจั ด การโรงแรมและท องเที่ย ว และอี ก อย า งที่ กํ าลั ง ทํา คือ การจัด การ
ภัตตาคาร ที่ แยกออกมา และกํา ลัง รา งหลั กสู ตรอยู หลั กสู ตรหนึ่ ง สํา หรั บหลัก สูตรปริ ญญาโท เป นหลัก สูต รเชิง บูรณาการ
ไดแก เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม และการจัดการโลจิสติกส ซึ่งเปดสอนไดสองปแลว อีกหลักสูตรหนึ่งที่เปดสอน
เมื่อปที่แลว 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 ของจํ านวนอาจารยทั้งหมด แล วก็บุคลากรสายสนับสนุนทั้ ง หมดมี 92 คน อาจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี 7 คน ซึ่ ง
ปริญาตรีตอนนี้ลาเรียนตอปริญญาโทหมดแลวไดทุนในสวนของวิทยาเขต คนที่ไดเกียรตินิยมมาเปนอาจารย ปริ ญญาโทมี
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 และเรื่องการนําเสนอผลงานในประเทศและตางประเทศ การพัฒนาตนเอง
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การสนับสนุนการทําวิจัย มีแนวโนมสูงขึ้น แตวาในปทายๆ จะลดลงเนื่องจากอาจารยไปเรียนตอกันเยอะ
การตีพิมพ พบวาปที่แลว เราสงเสริมในเรื่องการตีพิมพ มีทั้งหมด 44 paper เปนระดับนานาชาติ 12 paper ในเรื่อง
ของการ citation พบวามีการ citation ที่เพิ่มขึ้น citation ในฐานขอมูล scopus กับ ISI
ดานการบริการวิชาการ พบวา การบริการวิชาการมีคุณภาพสูงมากนะครับ เราไดทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัยมา
ทําบริการวิชาการ ซึ่งเรามี budget เบื้องตนไมกี่แสนบาทนะครับ
ภาพการบริการวิชาการแกสังคม เชน การบริการแกนักเรียนทั่วไป การบริการตามความตองการของชุมชน การชวย
เรื่องอุทกภัย การแจกเสื้อกันหนาว ชวยชาวบานในการเกี่ยวขาว ดํานาดวย
วิทยาเขตหนองคายมีที่ดินอย5 ที่ อยูที่โคกสูง หนองเบิ่ง แปลงแรก แปลงที่ 2 ที่ไชยา แปลงที่ 3 ที่โคกหนองโก
แปลงที่ 4 ที่หนองบางกอก แปลงที่ 5 ติดกับแปลงที่ 1 จะอยูตรงทางเขา ทั้ง 5 แปลงมีปญหาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ราช
พัสดุ เพราะเปนที่ดินสาธาณประโยชน โดยแปลงที่ 1 กําลังทําเรื่องขึ้นทะเบียน เพื่อใหไดเขาใชประโยชนอยางเต็มที่
การจัดการที่ 1 ก็คือ จัดการเปนระบบผังแมบท โดยผังแมบทแบงเปนโซนๆ สวนมากโซนสีเขียวๆ จะเปนโซนอนุรักษ
เปน ปา เปน ปา พื้น บา น เปน แหลง เพาะ เป นแหล งอนุรักษ พัน ธุก รรมพื ช พัน ธุก รรมสัต ว ซึ่ งสํ ารวจดูแ ลว เป นผื นป าแหล ง
สุดทายของอําเภอเมืองหนองคาย แลวแบงเปนโซนชัดเจน โดยแบงเปนโซนของนันทนาการและบริการประชาชน ในโซนสี
เหลืองนั้นจะเปนโซนวิชาการ และโซนสีเทาหลังสุดจะเปนโซนที่พักอาศัย
สําหรับภาพรวมของพื้นที่ที่จัดตั้งวิทยาเขต ภาพนี้เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวิทยาเขตหนองคาย ซึ่งชาววิทยาเขตหนองคาย
ใหความเคารพนับถือ เปนถนนทางเขา บรรยากาศตางๆจะมีน้ําอยูสองแหลงใหญๆ แลวจะมีพิ้นที่ปาอนุรักษ ตัวนี้เปนอาคาร
สํานักงานบริหารและมุมตางๆ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ อาคารประมง ปฏิบัติการประมง ก็จะมีบอประมงอยูดานหลัง
ดวย ตัวนี้เปนอาคารแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร ซึ่งอาคารแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร ก็เปนความภูมิใจของอาจารยวัน ชัย สุมเล็ก
ทานรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย ตอนนี้ทานเกษียณอายุราชการไปแลว ตอนนี้ก็เลยขออนุญาตทานโดยทําหนังสือผาน
มหาวิทยาลัย ขอจัดตั้งโดยใชชื่อทานเปนชื่ออาคาร อาคารวันชัย สุมเล็ก ตัวนี้เปนงบประมาณจากจังหวัดหนองคาย โดยงบ
ของผูวาราชการ 100 กวาไร 180 ลานบาท จัดทําพิพิธภัณฑสัตวน้ํา ซึ่งเปนพิพิธภัณฑสัตวน้ําที่มีขนาดใหญที่สุดในภาคอีสาน
และก็มีอุโมงคใตน้ํานะครับ ปลาบึก 14 15 ตัวนะครับ
หอพักศูนยบริการ หอพักของนักศึกษา ศูนยกีฬาอาจจะนอยกวา มอ. เพราะดูจากทานอธิการพูดแลวรูสึกวาเรานอย
กวาเยอะมาก แลวตองพัฒนาอีกเยอะ สําหรับเรือนพักรับรองสําหรับแขกที่มาเปนแขกผูใหญที่มา โรงยิม สนามกีฬา ศูน ย
พัฒนานักศึกษา นักศึกษาทํากิจกรรมที่นี่ และบานพักผูอํานวยการที่เวลาใครขึ้นเปนผูอํานวยการก็จะไปอาศัยอยูที่นี่ โรงจอด
รถ ศู น ย ซ อ มบํ า รุ ง ศู น ย ป ระปา ศู น ย ซ อ มประปา เรื อ นเพาะชํ า ตั ว นี้ เ ป น ศู น ย เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งก็ แ หล ง วิ จ ั ย ทางด า น
เศรษฐศาสตร หองปฏิบัติการ หองเรียนตางๆ หองสมุด ศูนยบริการหองสุมด หองสมุดก็ไดขอชื่อจากผูอํานวยการคนแรก คือ
ทานอาจารยชอ วายุพักตร ชวงที่ทานเกษียณอายุราชการ ทานชอบหนังสือมาก ทานชอบไปอานหนังสือตางๆ ก็เลยขอชื่อ
ทานมาเปนชื่อหองสมุด ชอ วายุพักตร สําหรับวิทยาเขตหนองคายยังมีสภาพหางไกลจากการจัดการวิทยาเขตของ มอ. มาก ก็
ตองขอคําปรึกษาและคําแนะนําจากผูบริหารของทาง มอ. เพื่อที่จะนําไปประยุกตใชตอไป
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2. มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร นํ า เสนอโดย ผศ.สมปอง นวลผ อ ง รองอธิ ก ารบดี วิ ท ยาเขตป ต ตานี กล า วว า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเกิดขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เมื่อป 2505 คณะกรรมการพัฒนาภาคใต มี
ดําริที่จะตั้งมหาวิทยาลัยที่ภาคใต ก็ไดไปตระเวนหาที่ สุดทายไดที่ปตตานี ซึ่งชวงที่กอตั้งนั้น ทานพันเอก สนัด คอพัน เปน
อธิการบดี และก็ไดเริ่มกอตั้งอาคารหลังแรก ในชวงป 2509 ในชวงการกอตั้งอาคารก็ไดมีการแตงตั้งอธิการบดีคนใหมขึ้นมา
คือ ทานดร. สตางค มงคลสุข ทานก็ไดไปดูการกอตั้งอาคารที่ปตตานี ซึ่งเปนอาคารแรกที่เปนอาคารสัมพันธ ซึ่งการกอสราง
ในขณะนั้นก็คือ คณะวิศวกรรมศาสตร ซึ่งก็ไดสรางหองปฏิบัติการ กําลังกอสรางอยูและก็เตรียมที่จะกอตั้งสวนอื่นๆ ปรากฏ
วาพื้นที่บริเวณเหลานั้นเปนทะเลโคลน และก็น้ําเค็ม เกรงวาถากอตั้งคณะวิศวกรรมศาสตรก็จะไมดีนัก ก็ไดที่ใหมเปนวิทยา
เขตหาดใหญ ซึ่งเปนวิทยาเขตปจจุบัน
เมื่อเปนอยางนั้นความหมายก็คื อวา จะเกิดเปนสองวิ ทยาเขตขึ้นมา เพราะนั้น ในเบื้องตนมี แนวคิดว า วิทยาเขต
ปตตานี จะเน นดานมนุษยศาสตรและสั งคมศาสตร วิท ยาเขตที่หาดใหญจ ะเนน ดานวิ ทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี และทาง
การแพทย เพราะฉะนั้น พรบ. 2511 ซึ่งเปนฉบับแรก จะเปน พรบ. ที่มรี ะบบวิทยาเขตเปนเบื้องตนแลว และมีการรับนักศึกษา
รุนแรก คือคณะวิศวกรรมศาสตร ในป 2504 ซึ่งก็เรียนที่กรุงเทพฯ แลวในป 2511 ก็รับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร แลวก็ไป
เรียนที่วิทยาเขตปตตานีในภาคเรียนที่สอง ของป 2511
สวนในเรื่องโครงสรางการบริหาร เรามีสภามหาวิทยาลัยเพียงสภาเดียว ขณะนี้หลังจากป 2511 ที่ผมพูดถึง พรบ.
ในชวงหลังเรามีเ กิดเป นวิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตสุราษฎร และวิทยาเขตตรัง เพราะฉะนั้น พรบ. ที่เราสรางขึ้นมาจะตอ ง
ครอบคลุม วาการบริหารงานตองเปนระบบวิทยาเขต เพราะฉะนั้นสภามหาวิทยาลัยเราก็มีสภามหาวิทยาลัยอันเดียวกัน ถือ
วาเปนองคกรสูงสุดในการบริหาร แลวเราก็จะมีที่ประชุมคณบดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เปนภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย ในสวนของวิทยาเขตก็จะมีสวนโครงสรางการบริหารของการบริหารวิทยาเขต ก็จะมีรองอธิการบดีเป นผูดูแล
แทนอธิการบดี อยางผมเคาเรียกวาเปนรองอธิการบดีวิทยาเขตปตตานี ทําหนาที่แทนทานอธิการบดี ที่สุราษฎรก็จะมีรอง
อธิการ ที่ตรัง ที่ภูเก็ต และทานก็จะมีรองอธิการบดีทานอื่นๆประกอบดวย ขึ้นอยูกับภาระงาน อยางปตตานีของผมนี้นอกจาก
ผมแลวก็จะมีรองอธิการอีกสามทาน รองทานหนึ่งดูแลนักศึกษา รองทานหนึ่งดูแลวิชาการ และรองอีกทานหนึ่งดูแลดานของ
แผนและการคลัง และผมก็จะดูในภาพรวม
คราวนี้ในภาพของการบริหารวิทยาเขต ตอนที่ผมเรียนตอนตนวาใน พรบ. ครั้งแรกเรามีสองวิทยาเขต ก็จะใหวิทยา
เขตปตตานีเนนมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แลวก็วทิ ยาเขตหาดใหญเนนที่วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรสุขภาพ
จากที่เรามีวิทยาเขตมากขึ้น ท านอธิการบดีในยุคหลังๆ ก็ได มีการเปลี่ยนแนวทางวา 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
มีสํา นั ก งานอธิ ก ารบดี แ ต ละวิท ยาเขตนั้ น ๆ แลว ก็ จ ะมี ค ณะกรรมการประจํ าวิ ท ยาเขต ซึ่ ง ประกอบด ว ยผู บ ริ ห าร คื อ รอง
อธิการบดีประจําวิทยาเขต คณบดี หรือผูอํานวยการสํานักของวิทยาเขตนั้นๆ
วิทยาเขตปตตานีขณะนี้เรามี 1 คณะ กับ 1 วิทยาลัย และก็มีสํานักวิทยบริการ มีสถาบันวัฒนธรรมศึกษา ศูนย
คอมพิ ว เตอร คราวนี้ ใ นการบริ ห ารงานโดยทั่ ว ไปของแต ละวิ ท ยาเขตที่ ไ ด ถู ก เรี ย นไปแล ว ในแต ล ะวิ ท ยาเขตก็ จ ะมี
คณะกรรมการประจําวิท ยาเขต ในแตละวิทยาเขตก็จะไดรับการมอบอํา นาจจากอธิการบดี และอธิการบดีก็จะมอบอํา นาจ
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ใหกับรองวิทยาเขตทํ านิติกรรมตางๆ ไดค อนขางเยอะที เดียว ซึ่งการมอบอํา นาจคอ นขางเยอะนี้ก็ จะมีพัฒ นาการมาตั้งแต
เริ่มตน 40 ป เริ่มตนและเริ่มมาเรื่อยๆ เพราะวาสุดทายถาสมมุติวาการมอบอํานาจมันนอยก็จะมารวมศูนยอยูที่ตรงกลางก็
จะทําใหการบริหารงานมีความขลุกขลัก แลวทานอธิการบดีปจจุบันทานก็ไดมอบออํานาจเพื่อใหแตละวิทยาเขตทําหนาที่ใหได
ที่สุด แตสุดทายแตละวิทยาเขตเราเองก็จะตองรับผิดชอบตามที่ทานอธิการสุมนตพูดถึงเมื่อเชา
ผูบริหารจะตองจะตองระวังและทําอะไรบาง เพราะฉะนั้นในสวนนี้เปนสว นที่อ ยากจะเลาใหฟงในภาพความเป น
วิทยาเขตของสงขลานครินทร ซึ่งคิดวาอาจจะถือวาเปนมหาวิทยาลัยเดียวที่มีระบบวิทยาเขตเปน พรบ. ที่ชัดเจนในปจจุบัน
การบริหารงานที่เคาเรียกวาเปน GSU System ที่เปนระบบนะครับ ผมก็คงเลา สวนวิทยาเขตมีคณะมากนอยแตกตางกันไป
ขึ้นอยูกับอายุอานาม ความเขมแข็งหรืออะไรก็แลวแต หาดใหญเองเราถือวาเปนวิทยาลัย ก็จะมีคณะตางๆ มากมาย ครับก็
คงเลาใหที่ประชุมฟงเพื่อที่วาเราจะไดแลกเปลี่ยนกัน
3. รองอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร วิ ท ยาเขตสุราษฎร ธ านี กล า วว า ในส ว นของภารกิ จ ของวิ ท ยาเขต
สุราษฏรธานีนั้น อาจจะแตกตางจากวิทยาเขตอื่นที่หาดใหญ และปตตานี วิทยาเขตสุราษฏร วิทยาเขตภูเก็ต หรือวิทยาเขต
ตรัง เปนขอบังคับกรณีพิเศษ ในขอบังคับของทั้ง 3 วิทยาเขต จะแตกตางกันบาง แตหลักการใหญๆ ใกลเคียงกัน
ทีนี้วิทยาเขตสุราษฎรจากขอบังคับเราเริ่มที่ ตุลาคม 2551 จากขอบังคับมีการใหรวมศูนยการบริการ ในภารกิจ ใน
ขอ บัง คับ เราจะแบง เป น คณะ/หน วยงานต างๆ คณบดี นั้น เป นคณบดีที่ ดูแ ลในเชิ งการจัด การ บริ ห ารและดู แลเฉพาะสาย
อาจารย สวนสายสนับสนุนนั้นเปนเรื่องของสํานักงานอธิการบดีดแู ลทั้งหมด แลวก็จะมีหนวยงานตางๆ
ในสวนของคณะนั้นจะมีกรรมการประจําคณะเพื่อชวยในการบริหารจัดการ สวนของงบประมาณเปนแบบรวมศูนย
ทั้งหมด งบประมาณขึ้นอยูกับวิทยาเขต แตวาเราจะจัดสรรงบประมาณไปใหตามภารกิจของคณะ คือ คณะจะมีการเรียนการ
สอนกลาง หรือวามีภารกิจแตละคณะ สวนภารกิจสนับสนุนจะอยูที่วิทยาเขต แลวก็เจาหนาที่สนับสนุนเราจัดใหคณะละ 3
คน ชวยในเชิงเปนเลขานุการคณะคนหนึ่ง แลวก็เปนเชิงการประสานงานดานวิชาการหนึ่งคน และก็เชิงธุรการอีกหนึ่งคน
สวนของวิทยาเขตเองเราจะมีกรรมการวิชาการประจําวิชาการของวิทยาเขต ดังที่อาจารยสมปองเลาใหฟงแลว เดิม
นั้นกรรมการวิชาการประจําวิทยาเขตไมมีขึ้นอยูกับกรรมการวิชาการวิทยาเขตหาดใหญ ตอนหลังจากขอบังคับแล วหลักสูตร
ตางๆ นั้น มาผานกรรมการสภาประจําวิทยาเขต แลว เขาสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเลย อีกอันหนึ่งเราจะมีกรรมการทํานอง
เปนที่ปรึกษา โดยมีผูวาราชการจังหวัดและบุคคลภายนอก มาเปนที่ปรึกษาของเรา
ส ว นที ม บริ ห ารนั้ น เราจะมี ก ารประชุ ม เลี ย นแบบของที ม บริ ห ารสงขลานคริ น ทร ที่ ห าดใหญ เราจะมี ที ม บริ ห าร
ประกอบดวย รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนยตางๆ และก็หัวหนากลุมงานหรือวากําลังปรับปรุงเปนกองเปนผูบริหาร
กอง แลวก็ผูชวยอธิการบดี
ในสวนของกระบวนการการดําเนินการนั้นทั้งหมดในเชิงของการบริหาร เราจะมีการอบรม การจดชิ้นงานกับงาน คือ
ตั้งแตเริ่มขั้นที่หนึ่งถึงขั้นสุดทายแล วก็ใช TOR เหมือนกัน สุดทายในเชิงของการบริการวิช าการจะรวมศูนยกัน ในเชิงการ
บริการวิชาการเราจะมีวิทยาลัยชุมชนเปนคนดูแลทั้งหมด คณะนั้นจะมีหนาที่จัดวิทยากรให เพราะฉะนั้นวิทยาลัยชุมชนจะเปน
คนดูแ ลเรื่ อ งข อมู ล ในส วนเรื่อ งของศูน ยค อมพิ ว เตอร แ ละห องสมุด นั้น อยูที่ สํานั กงานอธิ การบดี การบริห ารจั ดการดู แ ล
ซอมแซมกิจการนักศึกษาที่เปนการกระทําผิดนั้นก็จะเปนสํานักงานอธิการบดี สวนคณะก็ดูแลในเรื่องการเรียนการสอนอยาง
เดียว
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4. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง กลาววา วิทยาเขตตรังนี่เปนวิทยาเขตนองใหมลาสุดของ
มอ. เรามีคณะเพียงคณะเดียว และกําลังจัดตั้งอีกหนึ่งคณะ คณะที่เรามีอยูคือคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ คณะหนึ่งที่
กําลังจัดตั้งคือ คณะสถาปตยกรรมการศาสตร
ในปจจุบันเรามีคณะ 1 คณะแตเรามีหลักสูตรทั้งหมด 11 หลักสูตร เรามีนักศึกษาเทาๆ วิทยาเขตหนองคาย คือ
2,600 คน เปนปริญญาตรีลวน และก็มีอาจารย 64 ทาน ลาเรียนตอ 17 ทาน นะครับ แลวก็มีสายสนับสนุน 60 คน ซึ่งเปน
วิทยาเขตเล็กๆ
สวนของสํานักงานอธิการบดี เราจะแบงเปนฝายตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยที่กําหนด ตามภารกิจของการบริหาร
เพราะวา เรากําหนดนโยบายไววาการบริหารวิทยาเขตตรังจะเปนการบริหารแบบรวมศูนย เพราะฉะนั้นคณะจะดูแลเรื่องการ
จัดการวิชาการเทานั้น เรามีคณะหนึ่งที่ยืนหยัดที่ดูแลในเรื่องของการจัดการวิชาการ สวนของการจัดการทั่วไปจะอยูสวนกลาง
หมด รวมทั้งกิจการนักศึกษาดวย การบริหารแบบรวมศูนยอีก
อาจารยและสายสนับสนุนทุกคนจะสังกัดวิทยาเขต วิทยาเขตจะเปนคนมอบหมายใหอาจารยหรือวาสายสนับสนุน
แตละทานไปปฏิบัติหนาที่ตางๆ ตามคณะ หรือตามหนวยงานของเรา เพราะฉะนั้นบริหารแบบรวมศูนย การจัดการบริหาร
จัดการของเราจะมีกรรมการวิชาการซึ่งเปนกรรมการเชิงนโยบาย แลวก็มีกรรมการบริหาร หรือกรรมการบริหารของวิทยาเขต
แลวก็มีกรรมการประจําคณะดูแลวิชาการโดยเฉพาะ
วาระคณบดีของมหาวิทยาลั ยสงขลานครินทรมี วาระในการดํารงตําแหนง 4 ป แตวา ขอบังคับ ของวิทยาเขตตรั ง
คณบดีจะดํารงตําแหนงเพียง 3 ป เทานั้น แตวิทยาเขตสุราษฎรธานีจะ specific มาก 3 ป จะลอตามรองอธิการบดีวิทยาเขต
หเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีคณบดีทานนึง ซึ่งทานเขามาหลังจากผมเขามาวาระที่หนึ่งไดหนึ่งปแลว เขาตามมาทีหลัง และอีกอันนึง
ที่เราใชการบริหารแบบรวมศูนยก็คือ คณบดีเราถือวาเปนผูบริหารคนหนึ่งของวิทยาเขต เพราะฉะนั้นนอกจากจะดูแลงานของ
คณะแลวเนี่ย คณบดีจะตองดูแลอยางอื่นดวย อยางคณบดีของผมเนี่ยผมใหดูแลดานวิชาการทั้งหมดภายในแคมปสและก็ให
มาดูเ รื่องวิเทศสัมพั นธ และอีกอยางหนึ่ง ก็คือว าการบริ หารกิจกรรมนั กศึก ษาจะบริห ารอยูต รงกลางเราจะไมแยกออก จะ
บริหารแบบรวมศูนย บริหารจากตรงกลางเพราะวา การที่จะแบงนักศึกษาออกเปนสาขาตางๆ และสาขาตางๆ ก็จะจัดกิจกรรม
แขง ขัน กัน เอง ผมไมย อม ผมใหน โยบายวา ถ ากิ จกรรมวิช าการแบ งได แตถ าเปน กิจ กรรมภาพรวมทั่ วๆ ไปเนี่ ย ผมให เขา
แบงเปนสี
5. รองอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร วิ ท ยาเขตหาดใหญ กล า วว า บทบาทของรองอธิ ก ารบดี วิ ท ยาเขต
หาดใหญจะตางจากรองอธิการบดีวิทยาเขตอื่นๆ เพราะวาเหนือจากรองวิทยาเขต ก็คือ อธิการซึ่งอยูในสํานักงานเดียวกัน
เพราะฉะนั้นบทบาทของรองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญเนี่ยถาเทียบแล วจะคลายๆ นายกเทศมนตรี ดูแลโครงสรางตางๆ
ความเปนอยู หอพัก ดูแลกองอาคาร ดูแลกองคลัง เพราะวา เนื่องจากภายใตรองอธิการบดีก็จะมีรองวิชาการที่ดูภาพรวมของ
วิชาการทั้งมหาวิทยาลัยรวมทั้งของวิทยาเขตดวยนะครับ รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาก็เหมือนกันจะดูแลของหาดใหญ
และภาพรวม
อยางไรก็ตามในระบบ GSU System ถาคิดเทียบเคียง ในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยยังไมมีอะไรเทียบเคียง แต
ถาไปดูข องต างประเทศจะมีแบบนี้เ ยอะ นั กศึก ษาสวนมากที่อ ยูในภาคใต จะเปนคณะศึกษาศาสตร วิ ศวกรรมศาสตร เนี่ ย
ถึงแม วารั บนักศึ กษากอนศึ กษาศาสตร แตรุน แรกของวิ ศวกรรมศาสตร ไมเ คยลงมาหาดใหญเลย เพราะฉะนั้น พรบ. ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเนี่ย ไดเขียนไววา ในวิทยาเขตการดูแลวิทยาเขตเปนยังไง เปนตนวา ตองมีคณะกรรมการวิทยา
เขต ประกอบดวยใครบาง อยางไรก็ตามภายใต พรบ. ของ 2 วิทยาเขตแรกเนี่ย
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การจั ดตั้ง วิทยาเขตที่เ กิดขึ้ นภายหลั งในลั กษณะที่เ ปนหนวยงานในกํ ากับ ซึ่ง สถานภาพถึง แมว า สกอ. จะไปแก
กฎหมายให ในเรื่องของระบบในเรื่องของสิทธิหรืออํานาจของคณบดีหรือรองอธิการบดีที่อยูตามวิทยาเขตตางๆ จะทําใหมัน
ถูกกฎหมายมากขึ้น
แตอยางไรก็ตามมันก็ยังไมตื่นเตน เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวา วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตตรัง วิทยาเขตสุราษฎร ซึ่ง
ไมไดถูกครอบคลุมโดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ในเรื่องของโครงสรางการบริหารวิทยาเขตเนี่ย เพราะฉะนั้นตามที่ทานรองเสียง
และทานรองปติไดพูดถึงวาวิทยาเขตสุราษฎร วิทยาเขตตรัง รวมถึงวิทยาเขตภูเก็ตดวย ถูกบังคับดวยการบริหารวิทยาเขต
คนละฉบับ แลวไมเหมือนกันดวย ซึ่งการที่ไมเหมือนกันเนี่ยทางสภามหาวิทยาลัย เขาก็คุยกันวาไหนๆเราก็ออกแบบเองแลว
ฉะนั้นเราไมตองไปลอกับสวนที่เปนราชการ แลวแตละวิทยาเขตไมจําเปนตองเหมือนกันก็ได มันขึ้นอยู กับลักษณะความจะ
เพาะของแตละวิทยาเขต ซึ่งแตละวิทยาเขตก็มีความแตกตางกัน
ซึ่งทีมของสุราษฎรกับตรังก็จะไมเหมือนกันนะครับ การไดมาของคณบดีก็ไดมาจากรองคณบดีแตละวิทยาเขตซึ่งได
จากการสนับสนุนของรองแตละวิทยาเขต เพราะฉะนั้นอธิการบดีไป รองอธิการก็ไปดวย เพราะฉะนั้นวาระของคณบดีเนี่ยก็จะ
เปนไปตามวาระของรองอธิการบดี ซึ่งระบบแบบนี้ตางประเทศเขาก็ใชกัน เพราะวาสภามหาวิทยาลัยตางประเทศเขาจะตั้ง
อธิการคนเดียวแลวที่เหลือเปนเรื่องของอธิการบดีที่จะตองไปดูแล คือจะตองไปหาคณบดีเอง แลวเวลาไลเบี้ยกันเนี่ย สภาก็จะ
ไลเบี้ยอธิการบดีซึ่งสวนคนที่เหลือเนี่ยถือวาอธิการบดีเปนคนรับผิดชอบ วิธีแบบนั้นก็นําเอามาใช เพราะฉะนั้นพัฒนาการตรงนี้
ก็มี ความหลากหลาย มข. ฟง ดู แล ว อาจจะงง แต ละที่ ไม เ หมื อนกั นเพราะแต ละที่ มีข อ บัง คั บว า ดว ยการบริ หารวิท ยาเขต
สวนของหาดใหญกับปตตานีเนี่ย ถูกครอบคลุมโดยพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติของเราลาสุดเนี่ย 2512 ซึ่งถือ
วาเกาแกมาก ผมกําลังเช็คดูวามีพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยไหนเกากวา มอ. บาง แตของ มข เนี่ยใหมกวาเราเยอะ ของ
มอ 30 กว าป แ ลว นะครับ ก็ จะเปน ลั กษณะนั้ น ถ า พูด ถึง หาดใหญ กั บป ต ตานี เนี่ ย เวลา มข. มาทํา ความเข า ใจจะง า ย
เพราะวาของหาดใหญ กับปตตานี จะเหมือนกับมหาวิทยาลัยของสวนราชการทั่วไป มีอธิการบดี มีรองอธิการบดี มีคณบดี
และคณบดีก็มีวาระ ตามระเบียบของสภามหาวิทยาลัย และก็ไมไดขึ้นอยูกับวาระอธิการบดี
เพราะฉะนั้นหาดใหญ กับปตตานี เนี่ย ก็จะอยูในรูปแบบนั้นจะคลายๆ กับ มข. ปกติ แตของวิทยาเขตใหม 3 อันเนี่ย
ก็จะมีความแปลกออกไปเยอะ ซึ่งอันนี้ก็จะตางกับทางวิทยาเขตหนองคาย ก็คือตั้งแตเริ่มตนของวิทยาเขตเราเนี่ย ก็จะมีรอง
อธิการอยูภายใตรองอธิการวิทยาเขตดวยก็ไดขึ้นอยูกับความใหญของวิทยาเขต 3 วิทยาเขตใหมเนี่ย ไมวาจะเปน ภูเก็ต ตรัง
หรือสุราษฏรธานี เนื่องจากขณะนี้จํานวนกิจกรรมนอย จํานวนหลักสูตรกับจํานวนนักศึกษา ตอนนี้ทั้ง 3 วิทยาเขตใหมแตละ
วิทยาเขตมีนักศึกษาไมเกิน 3,000 คน ฉะนั้นก็เลยมีรองอธิการทานเดียวที่ดูแลวิทยาเขต ที่เหลือก็จะเปนผูชวยอธิการที่มา
ชวยกัน
วิทยาเขตหาดใหญเรามีรองอธิการบดีเยอะ 8 คนได จากพัฒนาการ 40 กวาป ตั้งแตเริ่มกอตั้งมหาวิทยาลัยจํานวน
นักศึกษาก็จะเยอะขนาดยอมๆ เทากับมหาวิทยาลัยขนาดกลางของประเทศไทย เพราะฉะนั้นมันก็จะมีความเปนซับซอนของ
มัน วิทยาเขตปตตานีจะมีรองอธิการที่จะมาชวยเนี่ย 3 คน พบวาวิทยาเขตปตตานีนี่มันใหญ ก็เลยมีรองอธิการมาชวยหลาย
คน จริงๆ แลววิทยาเขตปตตานีมีรองที่มาชวย 2 คน มีรองวิทยาเขตเปนหัวหนาใหญ จะมีรองวิชาการดูแลเรื่องนักศึกษา ถา 3
วิทยาเขตที่มีการขยายตัวมากขึ้นเนี่ย ก็จะมีรองอธิการบดีมากกวา 1 คน ก็คือวา จะมีรองอธิการบดีมาชวยราชการอีก แทนที่
จะเปนแคระดับผูชวยอธิการบดี อันนี้ก็จะเปนลักษณะอยางนี้
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยการถาม-ตอบ
มข.ถาม : ในสวนของวิทยาเขต มีรองอธิการบดีซอนรองอธิการบดีภายในวิทยาเขตที่ดูแล รวมทั้งรองอธิการวิทยาเขตเนี่ยเปน
หัวหนาใหญที่สุด ก็ตรงนี้ซึ่งทางวิทยาเขตหนองคายถาดูจากโครงสรางก็คอนขางที่จะเล็ก แตวาในความเป นจริงในเรื่องการ
ปฏิบัติงานคอนขางที่จะใหญ อยางตอนนี้เราอยูในขวดโหล มันจะไปกระจุกตรงที่คอขวดนะครับ ผมก็ไดปรึกษาทานรองวิจัยที่
จะขึ้ นเป นอธิ การบดี ค นใหม นะครั บและก็ ไ ดป รึ กษากับ ทางอธิก ารบดี สุม นตใ นเรื่ อ งของการที่ จ ะปรั บโครงสรา ง ก็ เ ลยได
คําแนะนําวาเราตองเรียนรูจาก มอ. ในการปรับโครงสรางในครั้งนี้ เพื่อที่จะนําเอาไปเปนแบบปฏิบัติชัดเจน มีอีกอันหนึ่งที่ผม
อยากจะเรียนถามทานรองอธิการบดีวิทยาเขต ก็คือ เรื่องของคณะ/สาขาวิชาที่ซ้ําซอนกัน มีระบบการจัดการประเมินคุณภาพ
การศึกษาอยางไร แลวก็ในเรื่องของการตรวจสอบการประกันคุณภาพ ในสวนของ TQF ที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ย จะทําอยางไร
บาง ในเรื่องของกรณีอาจารยบริหารหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตรตางๆ และก็ในเรื่องของแผนการจัดสรรงบประมาณ
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครรินทรลงสูวิทยาเขตตางๆ เพราะวาทางแผนของทางมหาวิทยาลัยขอนแกน ก็คือตอนนี้ชองทางยัง
ไมชัดเจน วาจะชองทางไหน เพราะวายังไมไดเปนเคก แบงเคกลงไปตามวิทยาเขตที่ชัดเจน เพียงแตวาตอนนี้ยึดตามหนาที่คือ
ตามรองที่ดูแลเรื่องตางๆ เชน เรื่องสถานที่ เรื่องกายภาพ เรื่องของแผนนโยบาย เรื่องของไอที ผานทางรองแผน ซึ่งตรงนี้เคา
เรียกวายังไมใชหลักสูตรหรือการจัดการที่ชัดเจน เราไมสามารถวิเคราะห budget อยางแทจริงที่จะตกกลับไปยังวิทยาเขตได
ในเรื่องของแผนงบประมาณ นี้อยากจะขอเรียนรูจากทาง มอ. ดวย
ม.อ.ตอบ : ในเรื่ องของคณะที่ซ้ํ าซอ นเนี่ย คื อ จริงๆ ถื อว าคณะที่เ กิดขึ้ น ถึง แม วา จะภารกิจ ที่ เ หมื อนกั นหรือ อาจจะชื่ อ
เหมือนกัน เราจะพยายามทําชื่อไมเหมือนกัน ถือวาไมซ้ําซอน คือทุกคณะเปนอิสระ เพราะฉะนั้นในทุกคณะจะถูกประเมินหรือ
ทําในระบบประกันคุณภาพ เปน 1 คณะปกติ คือ ในทางการประเมินก็จะมีวา คณะที่มีอายุไมเกิน 4 ป หรือคณะที่มีบัณฑิต
แลวก็จะมี วิธขี องการประเมินถือวาเปนคณะของตัวเอง ถาเปนการประเมินของมหาวิทยาลัยทุกคณะจะตองสงขอมูล สวน
เรื่องของงบประมาณก็จะมี 2 สวน สวนของงบประมาณแผนดิน แตละวิทยาเขตก็จะทําแผนงบประมาณของตัวเอง จริงๆ แลว
เรามีทําแผน 5 ป แลวก็จะมีแผนงบประมาณแตละป แลวเราก็ตั้งกรรมการกลางพื่อพิจารณาของทั้ง 5 วิทยาเขต ซึ่งปจจุบัน
เราแยกออกเปน สาม สี่ กลุม คือ งบประมาณสิ่งกอสราง งบประมาณปเดียว งบประมาณครุภัณฑ งบประมาณสนับสนุ น
อะไรตางๆ เหลานี้ ถางบดําเนินการปกติเราก็จะจัดสรรใหตามขอมูลที่เปนจริง เชน เรามีบุคลากรเทาไหร จายใหเทาไหรเปน
เรื่อ งปกติ แต ในเรื่ องสิ่งก อสรา ง หรือ อะไรก็แ ลวแตที่ มีค วามจํา เป น คณะกรรมการกลางของมหาวิ ทยาลั ยก็ จ ะไปดู แล จะ
ตระเวนไปตามวิทยาเขตตางๆ และไปดูวามีความจําเปนอยางไร อยางวิทยาเขตปตตานีเนี่ย ชวงที่เกิดเหตุการณความไมสงบ
ตั้งแต ป 2547 เปนตน มา ผมไดรับงบประมาณมากขึ้น เพราะว าเขาดู แลววาอาจารยมั นจะตอ งมีที่พักอยูในมหาวิทยาลั ย
เพราะการเดินทางไปกลับไมสะดวก เขาก็จะจัดสรรงบสรางแฟลตให นักศึกษาที่จะตองไปพักขางนอก ป 1 หรือ ป 2 บางสวน
เนี่ ยก็ จ ะรู สึก ไมป ลอดภัย เขาจึ ง ให หอพั กสองหลัง หลั งละ 800 คน เพราะฉะนั้ น ในสว นของตรงนี้ ทั้ งกรรมการของทาง
มหาวิทยาลัย และกรรมการระดับที่จัดทํางบประมาณเองเนี่ยเขาไดเห็นความสําคัญ อีกสวนหนึ่งก็คืองบรายได งบรายได
วิทยาเขตแตละวิทยาเขตก็จะมีการจัดสรรของแตละวิทยาเขตเอง จากงบคาธรรมเนียมการศึกษา งบผลประโยชน งบบริจาค
เงินตางๆ หรืออะไรก็แลวแต เขาก็จะจัดสรรใชในงบประมาณของแตละวิทยาเขต แตระบบงบประมาณโดยรวมกัน ไม วาจะ
เปนคณะหรือวิทยาเขตเราก็จะมีสวนหนึ่งที่จัดสรรหรือแบงเปอรเซ็นตใหกับสวนกลาง ซึ่งสวนกลางก็จะเอาไปบริหาร แลวก็
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คณะที่เกิดขึ้นใหมหรือมีเงินไมพอใชก็จะไปยืมก็จะเปนระบบแบบนี้นะครับ หรือวารองทานอื่นจะมีพิ่มเติมนะครับ เพราะวา
เรื่องเหลานี้จะจะมีวิวัฒนาการมาอยางที่วานะครับ 20 ป หรือ 15 ป ก็จะมีพัฒนาการที่แตกตางกัน
ม.อ.ถาม : ขอเรียนถามวาทางวิทยาเขตหนองคายมีรองอธิการบดี และมีผอู ํานวยการดวยผูอํานวยการ มีบททบาทหนาที่การ
บริหารงานอยางไร
มข.ตอบ : อธิการบดีเปนประธานคณะกรรมการอํานวยการในการบริหารงานที่วิทยาเขตหนองคาย แลวก็มีผูอํานวยการดูแล
อีก คนหนึ่ ง แต ที นี้ ภ าระหน า ที่ มั น ค อ นข า งซ้ํ า ซ อ นกั น อยู ใ นเรื่ อ งการบริ ห ารงาน แต ว า ในเรื่ อ งบอร ด นโยบายจะเป น ท า น
อธิการบดีเปนประธาน รองผูอํานวยการวิทยาเขต เปนรองประธานคนที่หนึ่ง และก็จะมีองคประกอบอื่นๆ เชน คณบดีคณะ
ตางๆที่เกี่ยวของกับวิทยาเขตหนองคาย ที่ดูแลในเรื่องตางๆ นะครับ แตตอนนี้ก็คือ ทานอธิการบดีสุมนต ตั้งแตทานอาจารย
วันชัยเกษียณทานก็ยังไมไดตั้งรองอธิการบดีมาดูแลนะครับ เพราะวาทานก็รูแลววาในเรื่องความสอดคลองอยางที่ผมไดกลาว
ไวตั้งแตตอนแรกแลววาการบริหารงานภายในวิทยาเขตหนองคายแตกอนเปนโครงสรางที่เล็ก แตตอนนี้เปนโครงสรางที่ใหญ
ขึ้นนะครับ ฉะนั้นจึงจําเปนที่จะตองปรับโครงสรางเพราะวาในระเบียบราชการของวิทยาเขตหนองคายตั้งขึ้น ในป 2547 ตอน
นั้นที่ระบุไวคือ ผูอํานวยการดูแลทั้งหมด แตพอมาระยะหนึ่งมีปญหาเรื่องการประสานงานทานอธิการก็เลยตั้งรองอธิการวิทยา
เขตขึ้นมา
ในชวงแรกรองอธิการวิทยาเขต กับผูอํานวยการวิทยาเขตคนเดียวกัน แตพอมาชวงหนึ่งในเรื่องของการที่จะตองสวน
หนึ่งดูแลในเรื่องของนโยบาย เรื่องงบประมาณที่ตองประสาน รองอธิการวิทยาเขตจําเปนที่จะอยูทางขอนแกนมากกวาทาง
วิทยาเขต ดังนั้น คนที่จะดําเนินงานภายใตรอธิการบดีกับรองอธิการบดีวิทยาเขตก็คือผูอํานวยการวิทยาเขตที่จะดูแลสวน
ตางๆ แทนทั้งหมด
ม.อ.ถาม : ผูอํานวยการไดมาอยางไร และดํารงตําแหนงอยางไร เปนวาระหรือตามวาระของอธิการบดี
มข.ตอบ : ผูอํานวยการเปนการสรรหาเหมือนกับ คณบดี ดํารงตํ าแหนงเปนวาระ ไมใช ตามวาระของอธิ การบดี เหมือ น
คณบดีที่อยูในแคมปส ก็วาระละ 4 ป
ม.อ.ถาม : สาขาวิชาที่เปด เวลาที่เราเอาหลักสูตรจากแคมปสหนึ่งไปเปดเราจะมีการบริหารจัดการอยางไร ของ มอ. เนี่ยเรา
พยายามหลีกเลี้ยงความซ้ําซอนของการเปด ยกเวนคณะวิศวกรรมศาสตรที่เปดที่ภูเก็ตมีการจัดการพิเศษไป
ดังนั้นผมอยากถามคําถามนิดหนึ่งวา วิทยาเขตหนองคายมีจุดเนนของวิชาการของการเปดการเรียนการสอนอยางไร
เหมือนอยางที่ มอ. หาดใหญ เราเนนที่วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ ปตตานีเราเนนเรื่อง ศึกษาศาสตร
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร สุราษฎรธานีเราเนนเรื่องเทคโนโลยีการจัดการ วิทยาเขตภูเก็ต ก็จะเปน international การโรงแรม
การทองเที่ยว สวนวิทยาเขตตรังเคาใหเปดอะไรก็ไดที่ serve globalization และ international เราก็เปดบัญชี บริหารธุรกิจ
เปนตน
เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอน แตความซ้ําซอนมีไดถาเปนความจําเปนของทองถิ่น ฉะนั้นผมจึงอยากจะถามวาเราได
กําหนดนโยบายของวิทยาเขตหนองคายอยางไร
มข.ตอบ : เริ่มแรกที่วิทยาเขตหนองคายถูกจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 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
ความชั ด เจนก็ คื อ อย า งที่ ผมบอกไปแล ว ในช ว งแรกก็ คื อ เน น ประมงและโรงแรมท อ งเที่ ย ว แต ต อ มามั น เริ่ ม เป ด
สะเปะสะปะ เกิดขึ้นก็คือคลายๆ เปดอะไรไดก็เปด ทีนี้ก็ไดมานั่งคุยกันใหมวาเราจะทํายังไง นโยบายของมหาวิทยาลัยหรือ
สภามหาวิทยาลัยก็คือไมอยากใหเปดสาขาที่ซ้ําซอนกับทางมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ไดเปดมาแลว ก็เลยไดสอบถามโดยเชิญ
บุคลากร และไดขอสรุปวา จะเนนศักยภาพทองถิ่นและภูมิภาคนั้นๆ เปนหลัก เพราะฉะนั้นสาขาวิชาที่เปดใหมจะเปนสาขาเชิง
บูรณาการ เชน อุตสาหกรรมเกษตร เพราะอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ย ก็จะมีในเรื่องของยางพารา เรื่องของอาหารก็จะเปนเรื่อง
ของมะเขือเทศ สับปะรด กลวย ทีนี้จากตรงนี้ก็ทําใหเกิดสาขาหนึ่งเพราะวาบริเวณลุมน้ําโขงเปนบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ
ของทรัพยากรธรรมชาติเปนอันดับสองของโลก ก็เลยเกิดสาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เกิดขึ้น
ทีนี้ในเรื่องของสาขาตางๆ ที่เกิดขึ้นมานะครับ ก็มีคนมาถามวา วิทยาเขตหนองคายจะไปทางไหนกันแน จะเปดยังไง
จะเปนยังไง นะครับ เราก็จะยืนยังคําเดิมนะครับ วาจาก scope 2 กลุม จากกลุมแรกจะวาดวยเศรษฐกิจการคาชายแดน
อีกกลุมหนึ่งก็คือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบบูรณาการ เราจะเนนสองกลุมที่เปนหลักๆ
สวนทางดานสาขาวิชาเนี่ย จะมีกลุมนึงที่เปดขึ้นมาแลวแตจะมีปญหาเรื่องการจัดการก็เลย อยางสาขานิติศาสตร
และสาขาการเมืองการปกครองทองถิ่น รัฐประศาสนศาสตร ก็เลยจะมาจุดเดนในเรื่องของหลักสูตร เราจะปรับหลักสูตรใหเขา
กับทองถิ่นอยางไรบาง เชน เรามีกฎหมายของทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมายสิ่งแวดลอม เพราะวามีแหลงน้ํา เปนแหลงน้ําที่ชุม
น้ําโลก ก็คือบึงโขงโหลง ที่ขึ้นทะเบียนเรียบรอยแลวครับ ก็จะเปนกฏหมายของสิ่งแวดลอม กฎหมายของแหลง น้ํา ที่จะมา
เกี่ยวของและก็กฏหมายระหวางประเทศ ที่สอดคลองกับการคาระหวางประเทศ นี่เปนวิวัฒนาการการจัดกลุมที่มุงเนนเรื่อง
ความเปน เอกเซอเรนของความเปนวิทยาเขตหนองคาย แตวาก็ยังตองเรียนรูอีกเยอะ เพราะมันอยูในพื้นที่ท ี่จะตองรองรับ
ความเจริญเติบโตของการเจริญเติบโตในอนาคต และทางมหาวิทยาลัยเองก็ถามเหมือนกันวา ก็ปรึกษากับทางมหาวิทยาลัย
เหมือนกันวา เราจะมีนโยบายยังไงเพื่อที่จะรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต
ตอไปหนองคายก็จะเปนศูนยกลางการขนสงทางดานรถไฟ จากจีนมาที่ กทม. อีกสวนหนึ่งก็จะเปนศูนยกลางการ
บิน เพราะเราติ ดกับ สนามบิน 2 ที่ ใชได สองสนามบิน เลย คือ สนามบิ นนานาชาติที่ อุดรธานี และสนามบินนานาชาติ ที่
เวี ย งจัน ทน ใช ไ ด สองสนามบิ น เลย คื อหนองคายเปน จุ ด ศู นย ก ลาง ประเด็ น ตรงนี้ ก็ คือ ในหนองคายเขาเริ่ ม ทํ า แล ว คื อ
ศูนยก ลางการขนสงสิ นคาอิ นโดจีน ที่ ประเทศจี นกับหลายๆประเทศจะมารวมกั นลงทุน อั นนี้ท างมหาวิทยาลัย ก็จะไดปรั บ
นโยบายใหสอดคลองกับความเจริญของพื้นที่ที่จะรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต
ม.อ.ถาม : ผมทราบมาวา เดิมอุบลราชธานีอยูกับขอนแกน และก็ไดแยกตัวไป ทีนี้ผมจึงขอเรียนถามวาเคยวิเคราะห สาเหตุ
หรือไมวาอะไรที่ทําใหตองมีการแยกตัวออกไป เปนเพราะอะไร เปนเพราะลักษณะธรรมชาติ เปนเพราะพฤติกรรมการบริหาร
หรือเปนเพราะมีปจจัยอะไรที่ทําใหจําเปนตองมีการแยกตัวออกไป
มข.ตอบ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดตั้งใหเปนวิทยาลัยกอน คือถาเปนวิทยาลัยพรอมที่จะเปนมหาวิทยาลัย ความตองการ
ของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีตองการอยากใหมีมหาวิทยาลัย ดังนั้นทางขอนแกนเขาก็ไดชวยในการจัดตั้ง ก็คือจัดตั้ง
เปนวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อที่จะรองรับการเจริญเติบโตเปนมหาวิทยาลัยในอนาคตครับ
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ตอมาก็ถูกยกระดับมาเปนมหาวิทยาลัย ตรงนี้ก็เปนจุดเริ่มตนของความตองการของทองถิ่น และการผลักดันของ
องคกรตางๆ เขามาดวย และอีกอยางคือในเรื่องของการบริหารจัดการที่เกิดความคลองตัวและเกิดการกระจายในเรื่องของ
การศึกษาในภาคอีสาน ซึ่งเปนภาคที่คอ นขางใหญ และมีเพียงมหาวิทยาลัยเดี ยวคือมหาวิทยาลั ยขอนแกน อีกอยางทาง
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ไ ม ไ ด จั ด ตั้ ง เป น วิ ท ยาเขตของขอนแก น เป น ตั ว ของเขาเลย และก็ มี อ นาคตชั ด เจนว า จะเป น
มหาวิทยาลัยระดับประเทศ เพียงแตเขาไมพรอม
มหาวิทยาลัยขอนแกนก็เลยเหมือนกับเปนพี่เลี้ยง และก็มีกําหนดที่ชัดเจนวาจะเปนมหาวิทยาลัย ซึ่งก็เปนแบบที่เขา
ไดตั้งไว ซึ่งระบบแบบนี้มีหลายที่ จะเหมือนของสิง คโปรตอนตั้งมหาวิ ทยาลัยนันยาง บอรดใหญก็จะดูแล เรื่องการประกั น
คุณภาพ และเขาก็มีเปาหมายวาอีกกี่ปเขาจะเปนมหาวิทยาลัย 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 เรื่องของการบริหารจัดการ หมายความว ายังไง
หมายความวาถาอยูในโครงสรางรวมศูนย แลวก็มอบใหรองอธิการหรือผูดูแลวิทยาเขตนั้นๆ เนี่ย อันนี้จะยากมาก เพราะฉะนั้น
ผมจึ ง เรี ย นในตอนต น ว า วิ ท ยาเขตป ต ตานี มี ป ระสบการณ ใ นเรื่ อ งนี้ เ พราะว า เราเติ บ โตพร อ มวิ ท ยาเขตหาดใหญ 40 ป
เพราะฉะนั้นก็จะเห็นปญหามาตลอด
ทําใหผูบริหารทุกยุคทุกสมัยตองมีการปรับเปลี่ยนการมอบอํานาจ และมีบางเรื่องที่มอบไมไดคืออธิการไมไดมอบ ที่
เหลือมอบ วิทยาเขต วิยาเขตมันอยูไกล สมัยกอนยิ่งหนักกวานี้เพราะวา สมัยกอนรับหนังสือหนึ่งฉบับ เรื่ องการมอบทุนวิจัย
หรือทุนไปไหนก็แลวแต หนังสือลงหาดใหญกวาจะถึงปตตานีเนี่ย จดหมายหมดเวลากอน นี่คือ หลักของการบริหารที่เป น
ปญหา
เพราะฉะนั้นในปจจุบันเราใชระบบอีบอก อีเมลล สิ่งเหลานี้จะไมเกิด ยกเวนเจาหนาที่เผลอหรือลืม อันที่สองคือ
เรื่องเงิน เรื่องเงินเนี่ยจริงๆ แลว ถารองวางแผนที่อยูตรงกลางไมเห็นความสําคัญ เพราะถามันแบบนี้ 5 ป 10 ป มันก็จะไมได
เพราะฉะนั้นรองที่อยูตรงกลางตองมองวาวิทยาเขตนั้นๆ จะมีการเจริญเติบโตอยางไร ปตตานีสมัยที่ผมเปนรองฝายกิจการ
พิเศษ เมื่อป 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 เรื่องแรกคือเรื่องของการบริหาร ซึ่งมันมีหลาย cluster และหลายวิทยาเขต อธิการบดีอยูที่ศูนยกลาง
(หาดใหญ ) เพราะฉะนั้ น อธิ ก ารบดี ไ ม ไ ปเยี่ ย มเยี ย น ไม ไ ปดู แล ทุ ก คนเขาก็ จ ะบ น ว า เป น ลูก เมี ย น อ ย เพราะฉะนั้ น ตั้ ง แต
อธิการบดีรุนหลังๆ เปนตนมา เชน การปฐมนิเทศนักศึกษาอธิการบดีก็จะไปทุกวิทยาเขต ปจฉิมนิเทศก็ไปทุกวิทยาเขต วัน
ไหวครู วันสําคัญตางๆ ถาทานไมติดธุระจริงๆ ทานจะไป เพราะฉะนั้นทําใหบุคลากรและนักศึกษาเห็นอธิการบดีไมไดเปนของ
ที่ใดที่หนึ่ง นี่คือจุดออน ถาอธิการบดีทําตัวแบบนี้วิทยาเขตก็จะบนวาเป นลูกเมียนอยอะไรตางๆ และก็มีจริงๆ แลวชุมชน
คาดหวังกับมหาวิทยาลัยหรือวิทยาเขตที่ตั้งอยูในพื้นที่นั้นๆ สูงมาก
สงขลานครินทรเองเราไดรับพื้นที่หลายจุด จนกระทั่ง 20 ป 30 ป มีคนไปบุกรุกหมดแลวเพราะเราไมมีเวลาไปดูแล
ถามวาสังคมที่เขาให เราเขาคาดหวังวา อยางนอยลูกหลานเขาจะไดเรียน แตลํา พังเรา งบประมาณแผนดินเราทํ าอยางนั้ น
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ไมได ก็จะมี บุรุกหนักเมื่อ กอนที่จะเกิด เหตุการณตากใบ ป 2547 ผูบ ริหาร อาจารยในมหาวิทยาลัยก็มีความคิดเห็น แบ ง
ออกเปนสองกลุม แตวาผูบริหารมหาวิทยาลัยคือตัวกลาง ถาทางมหาวิทยาลัยยืนยันวาเราจะไมแยก จึงพยายามสราง EU
System ใหเขมแข็ง มีนโยบายที่ชัดเจนแตละวิทยาเขต ถาผลการพัฒนามันไปดวยกัน
เพราะฉะนั้นของอาจารยเนี่ย อาจารยตองคิดหนัก ผมคิดวาเปนความตองการของชุมชน พรอมเยอะมาก ในแงของ
เศรษฐกิจ ในแงของอะไรตางๆ ถาทางขอนแกนเขาพรอมที่จะใหการแยกก็เหลือแตทานที่จะตัดสินใจเพราะวามหาวิทยาลัย
รุนใหมมันหาคนมาไมได แตถาถามวาถาบริหารรูปแบบเดิมทําอยางไร เพราะวาแตละคณะเนี่ยกวามันจะแข็งตัวไดไมใช
อย างคณะวิ ทยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ที่ป ตตานีเ นี่ย เปด เมื่ อป 2528 ตอนนี้ อ ายุ 25 ป 10 ป ตน เป นป ที่จ ะต องสร า ง
สิ่งกอสรางตางๆ ชวงที่สองคือการพัฒนาคน ในบางแผนกเปน ดร. หมด เพราะถาหนึ่งคณะไมมีความเขมแข็งก็ตองใชเวลา
ผมเห็นคณะอาจารยเปนคณะที่เปนบูรณาการผมคิดวาผมเห็นดวยอยางยิ่งที่จะทําคณะหนึ่งใหเปนแบบบูรณาการ
เรื่องการเอาคนจากขอนแกนไปสอนนี่นะ ในเรื่องที่จะเชิญอาจารยจากขอนแกนไปสอน ในความเปนจริงมันเปนไปไมไดที่จะ
ให อ าจารย ที่ อ ยูห า งไกลจะต อ งไปสอนสุ ราษฎร สอนตรั ง ไปทุ ก วั น ไปทุ ก อาทิ ต ย มัน เดิ น ทางก็ ลํา บาก หรื อ จะให เ ค า ทิ้ ง
ครอบครั ว ไปอยู สิ่ งที่ เ ราจะสร า งความเข ม แข็ งหรื อ เปน สิ่ ง ที่ เราคิ ด วา มี ค วามจํ า เปน สุ ด ท ายก็ คื อ ตอ งตั้ ง เป น คณะ คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเกิดขึ้นเพราะเราคิดวาถาไมมีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมันไมได ซึ่งถาไมทํามันไมเห็นได
ผมคิดวาผมอยูปตตานีตั้งแตผมเรียนหนังสือ ผมจบแลวผมก็ทํางานที่นั่น เพราะฉะนั้นผมจะเกงในเชิงระบบ ระบบที่
มันเกิดขึ้นมันขึ้นอยูกับระบบวิธีบริหารจัดการ เคยเปนคณบดีคณะวิทยาศาสตร สมัยที่ผมเคยเปนคณบดีคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี อาจารยวันชัย สุมเล็ก ไปประชุมดวยกัน ผมเห็นดวยวาเปดบางคณะที่เปนบูรณาการอยางที่ อาจารย พูดถึง
เมื่อกี้
ผมมีความเห็นอยางนี้นะครับวา ผมจบเชียงใหม คือเชียงใหมนี่เขาจะไปพยายามไมมีแคมปส ความเขมแข็งของ
มหาวิทยาลัยที่ไมมีแคมปส หลายๆแคมปสเนี่ย สรางงายและสรางไดอยางดีเยี่ยม คือ มอ. เนี่ยเราไดถูกกําหนดใหแลววาเปน
มหาวิ ท ยาลั ย หลายวิ ท ยาเขต เดิ ม ที่เ ดี ย วมี สี่สิบ ห า วิ ท ยาเขต แต รับ คณะไปอยู ต ามจั ง หวั ด ตา งๆ เขา design ขนาดนั้ น
เพราะฉะนั้นผมคิดวามันเปนจุดที่เลี่ยงไมได
เพราะฉะนั้นเราตองทําในสิ่งที่ดีที่สุดใหเกิดใน setting ที่เราสราง ผมโชคดีที่วา เปนประสบการณของผม ผมเกิดและ
เติบโตที่วิทยาเขตหาดใหญซึ่งเปน main campus ของเรา และในปจจุบันผมไดไปดูแลวิทยาเขตตรัง ซึ่งผมตองพึ่งพาทาง
วิทยาเขตหาดใหญในหลายๆ เรื่องที่รองอธิการบดีไมสามารถทําได เพราะฉะนั้นผมคิดวาความคลองตัวในการบริหารจัดการ
ในฐานะที่ผมเปนรองวิทยาเขตเนี่ยเกิดขึ้นเพราะผมเติบโตในวิทยาเขตหาดใหญ ผมรูจัก ผมคุนเคยกับคนที่เป น key person
เนี่ย กองทุกกอง ผูอํานวยการทุกคน คณบดีเกือบทุกทานที่ขึ้นมา เพราะฉะนั้น personal Relationship เนี่ย ชวยมากในเรื่อง
การบริหารจัดการตางๆ เหลานี้ อะไรยากก็งายนะครับ อะไรที่มันยาวมันก็สั้นเขานะครับ
เพราะฉะนั้นผมคิดวาการขยายวิทยาเขตเนี่ย ตามความเห็นของผมเนี่ย ถาจะใหดีแลว ผูที่ดูแลวิทยาเขตควรจะมี
ความสัมพันธอันดีกับ main campus ผมนึกทํานองกลับกันนะฮะ ถาผมเกิดและเติบโตในวิทยาเขตตรังมาตลอด และไมไดมี
ความสัมพันธ กับผูคนในวิท ยาเขตหาดใหญเนี่ย ก็ค งทํางานยาก ยากที่สุด จะไปขอรองผูอํานวยการกองคนนี้ เราก็ไมรูจั ก
เพราะฉะนั้นผมคิดวา personal Relationship และอีกอยางนึงที่ มอ. ใชก็คือวาเครือขาย ตรงนี้สะดวกมาก ผมสั่งงานเลขาผม
แปบเดียว ติด ตอประสานงานเปน เครือ ขายกั น ก็เปน เรื่อ งที่เราเอาเทคโนโลยีสมั ยใหม ความรูสมัยใหมเนี่ ย มาใชใ นการ
บริหารจัดการ เพราะฉะนั้นก็เปนประสบการณหนึ่งที่ผมอยากจะแบงปนประสบการณดวย
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มข.ตอบ : ในสวนของการ share เรื่องของวิทยาเขต ทางหนองคาย ผมก็ขอออกตัวกอนวาพวกผมพึ่งบริหารงานไดปเดียว
เปน ผอ.นองใหม แตกอนรองอธิการบดีก็เปนทานอาจารยวันชัย ในฐานะที่เปนลูกศิษย จบปริญญาเอกก็ขึ้นไปทํางานเลย ยัง
ไมรูเรื่องอะไร อาจารยวันชัย กับทานอธิการบดีกค็ อยสอนงานใหตลอด
มข.ถาม : การวิจัยของทาง มอ. เปนอยางไร
ม.อ.ตอบ : คือ จริง ๆ ตองเรี ยนว าแต ละวิทยาเขตก็ เหมื อนศาสตร การวิ จัยอั นแรกสุ ดขึ้น อยู กับคณะ ถา คณะไหนมีค วาม
เกงกลาสามารถก็จะหาทุนได อยาคณะคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เนี่ย เรื่องเทคโนโลยียางก็สามาถได
ทุน สกว. หรือทุนอะไรตางๆ สิ่งที่เราสรางขึ้นมาเปนสิ่งที่ดีก็คือวาทุกคณะรวมทั้งวิทยาเขตจะมีกองทุนวิจัย โดยหลักจากเงิน
รายไดของแตละคณะหนวยงานมาตั้งไวเปนกองทุนวิจัยของตัวเอง แลวใชเปนพื้นฐานทุนวิจัยของคณะหนวยงาน แตละคณะก็
จัดสรรโดยระเบียบกลางของกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้น นักวิจัยหนาใหมทั้งหลายที่ขอทุน 2 หมื่น 5 หมื่น ก็
สามารถที่จะขอทุนตรงนี้ได ทีนี้ใครที่เขมแข็งแลวหาทุนขางนอกไดเขาก็ไปหาทุน เพราะฉะนั้นในภาพรวมของงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กองทุนวิจยั เปนสิ่งสําคัญในการสรางนักวิจัยใหม แตวาโดยภาพรวมของนักวิจัยเขาก็มีศักยภาพ
ที่จะขอทุนจากภายนอก
ม.อ. ถาม : เรื่องของวิจัยเนี่ย ผมขอเพิ่มเติมของวิทยาเขตสุราษฎรธานี คือ วิทยาเขตสุราษฎรธานีจะมีกรรมการวิจัยของวิทยา
เขตสุราษฎรธานี ดวยนโยบายของมหาวิทยาลัยดวยวาจะสอดคลองประมาณไหน แตวาแหลงทุนใหญอีกอันหนึ่งเราขอจาก
แผนยุ ทธศาสตรของจัง หวัด ปหนึ่ งหลายสิ บลา นก็มี เพราะฉะนั้น เราก็สง คนเข ารว มประชุม สัมนากับเขา งานวิ จั ยเราตอ ง
สอดคลองกับเขาดวย ตองดูวาเขามียุทธศาสตรอยางไร ที่นี้ที่ผมจะถามที่ผมสนใจ มีนักศึกษาลาว นักศึกษาเวียดนาม อยาก
ทราบว า พวกนี้เขามาเรีย นอะไร เขามาเรีย นหลัก สูตรปกติหรือ วาเรีย นหลัก สูตรนานาชาติ คือ เห็นวา นักศึก ษาลาวคงไม มี
ปญหา แตนักศึกษาเวียดนามผมไมแนใจวา เขามาเรียนภาษาเวียดนาม หรือมาเรียนภาษาอังกฤษ หรือมาเรียนภาษาอะไร
แลวมีวิธกี ารรับอยางไร
มข.ตอบ : ในสวนนี้ผมก็เปนสวนหนึ่งที่เริ่มตน 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
สามจั ง หวั ด ก็ จ ะมี ยุท ธศาสตร ห นึ่ ง ที่ ภ ายใต โ ครงการนี้ ก็ คื อ เรื่ อ ง การศึ ก ษา ทางจั ง หวั ด หนองคายก็เ ลยได ดึ ง วิ ท ยาเขต
หนองคายเขาไปรวมดวย และไดไปรวมกับโครงการนี้ และทานอาจารยวันชัยก็ไดดึงผมไปดวย ก็เลยไดเริ่มโครงการนี้ ตอนแรก
ก็คือวาเด็กเวียดนามจะมาเรียนกับเรายังไง ก็ไปติดตอผานจังหวัดเขา ทางจังหวัดก็เปนคนดําเนินการจัดหาเด็ก ก็เลยตกลง
กันวา เริ่มแรกตองเรียนภาษาไทยกอน คือเรียนภาษาไทยโดยเรียนที่เวียดนาม โดยที่ประเทศเวียดนามก็จะมีคนเวียดนามที่
เคยมาอยูเมืองไทย ที่รูภาษาไทย กลับไปสอนภาษาไทยอยูที่โนน ประมาณ 3 เดือนกอน ก็จะมีปญหาอยูวา ถาเขามาแลวเขา
ไมเขาใจในเรื่องของภาษาไทย ก็เลยตั้งศูนยเตรียมความพรอมในเรื่องภาษาขึ้นมา ในนั้นจะมีภาษาไทยอยูดว ย โดยทําเปน
หลักสูตร ที่นี้หลักสูตรเราทําขึ้นมาเอง และก็จางอาจารยภาษาไทยมาอยูในศูนย นักศึกษาเรียนภาษาไทยประมาณ 1 ป และ
ก็จะมีการสอบ โดยการสอบเขาใหผาน ถาผานเขาไปแลวก็ไปเรียนตามสาขาวิชาที่นักศึกษาไดเลือกเรียนเขามาตั้งแตตอนแรก
ตอนนี้นักศึกษากลุมนี้มีทั้งหมดสองรุนแลว อยูป 2 ป 3 แลว
ความสําเร็จคือเราไดความสัมพันธระหวางประเทศ ความสัมพันธระหวางเมือง ในเรื่องของการศึกษาดวย ตอนนี้เรา
ไดพื้นที่จัดตั้งศูนยภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยฮาเล็ม อันนี้เราก็ไดรับความรวมมือในเรื่องที่จะขยายเพื่ อพัฒนาภาษาไทย ทาง
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วิทยาเขตหนองคายก็เปนศูนยกลางของการเรียนภาษาเวียดนามดวย ของประเทศเวียดนาม ซึ่งอันนี้ก็เปนโครงการแลกเปลี่ยน
ที่เกิดขึ้น โครงการนี้คนสวนมากก็ชอบตั้งคําถามวา เด็กนักศึกษามาเรียนมาเรียนภาษาอะไร ก็คือมาเรียนภาษาไทย จะตอง
เขาสูการเตรียมความพรอมของทางวิทยาเขตหนองคายกอน ซึ่งเปนจุดแรกของมหาวิทยาลัยขอนแกนที่จะพัฒนาระบบตรงนี้
ใหชัดเจน
ที่มาเรียนเปนนักศึกษาปริญญาตรี ไมเรียนฟรี เรียนแบบจายเงิน ในสวนของการเตรียมความพรอมภาษาไทย ก็ตอง
เสียเงินตามหลักสูตร หลักสูตรนี้เราทําคาเลาเรียนผานผูอํานวยการของวิทยาเขต และผูอํานวยการวิทยาเขตก็จัดเก็บตามสวน
นี้แลวก็ ทําเรื่ องเข าสูที่ป ระชุม คณบดี ในเรื่องของค าเลา เรียนเขาจะมีคาเลาเรี ยนสํา หรับนั กศึกษาปริญญาตรี ก็ป ระมาณ
ประมาณ 2 หมื่นบาท ถาเรียนในระบบของนักศึกษาไทยจะเสียประมาณ 1 หมื่นบาท ก็เลยมาปรึกษากับทานรองฯ กุลธิดา
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ และทานอธิการบดีสุมนตวาเราจะทํายังไงดี นักศึกษาที่มาเรียนเขาก็ไมคอยมีเงิน
กัน ก็เลยไดขอสรุปวาเปนเชิงการใหทุน เก็บเทานักศึกษาไทย แตสวนตางจะเปนการใหทุนจากประเทศไทย แตสวนที่เราจะได
คือ ตอนที่เขามาเรียนเตรียมความพรอมภาษาไทย เราก็จะไดกําไรตอคน ประมาณหลายหมื่นพอสมควร แตวานักศึกษาที่มา
เรียนก็จะถูกคัดเลือกจากจังหวัด เปนการคัดเลือกโดยระบบเสนสาย เด็กที่มาเรียนสวนใหญจะเปนลูกรองผูวาฯ ลูกเทศมนตรี
ลูกของทางจังหวัด ลูกผูใหการสนับสนุน และก็ในเรื่องของการเมือง ในเรื่องของการที่จะไปขยายฐานการศึกษา ตอนนี้เขามี
ขอตกลงวาถามีการตั้งศูนยในมหาวิทยาลัย ซึ่งจังหวัดเขายิ่งใหญมาก คือ เขาสามารถตัดสินใจแทนรัฐบาลได
ม.อ.ถาม : วิทยาเขตหนองคายมีสวนชวยพัฒนาทางจังหวัด โดยสวนมากเนนในดานใดบาง
มข.ตอบ : จะเนนทางดานอุตสาหกรรรมเกษตร ซึ่งตอนนี้เ ราเนนผลิตภัณฑประมง ที่สงเสริม OTOP ในจังหวัดหนองคาย
เพราะทางจังหวัดหนองคายไดเชิญทางวิทยาเขตหนองคายไปใหคําปรึกษา ใหเราเขาไปเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ
โอทอปในจังหวัดหนองคาย นโยบายแรกที่เอาลงไปคือ การประมง ลงไปในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารเอาไปผนวกกัน ทีนี้
ชาวบานเขาดีอยูแลว เราแคไปชวยโปรโมท แลวเอาเขาสูระบบความสะอาด แพ็คเก็จ ทางจังหวัดหนองคายเขาก็ไดสงกลุมนี้
ไปประกวด ก็ปรากฏวาไดรางวัลที่สองของประเทศไทยมาซึ่งเปนการสงเสริมสิ่งที่ดีอยูแลวในจังหวัด โดยนําหลักวิชาการเขา
มาใช โดยหลักวิชาการ วิทยาศาสตรบวกกับบริหารธุรกิจ การตลาด การทองเที่ยวดวย
ม.อ.ถาม : การที่มีการปลูกยางพารามากขึ้น ประสบปญหาอะไรบางไหม
มข.ตอบ : พื้นที่จังหวัดหนองคายเปนพื้นที่ที่ปลูกยางเยอะที่สุด ประมาณ แปดแสนไร จะมีปญหาอยางหนึ่งในเรื่องของตลาด
ยาง จะมีเฉพาะทางภาคใต ฉะนั้นในเรื่องของแรงงานดวย เพราะวาแรงงานจะไปอยูทาง กทม ไปอยูทางภาคตะวันออกเยอะ
ในเรื่อ งของแรงงานจึงขาดแคลน เขาก็ว าขายน้ํ ายาง ขี้ยาง ที่บอกวาไดราคาดี ก็จะมี ประชาชนทางภาคใต ยายมาอยูทาง
จังหวัดหนองคายเยอะ อยูทางอําเภอปากคาดเยอะมาก สวนยางที่เยอะคือมาจากภาคใต
ม.อ.ถาม : อยากถามเกี่ยวกับงบประมาณนะครับวางบประมาณที่ไดมาตอนนี้ ที่ใชอยูตอนนี้เปนงบประมาณแผนดินหรือ
งบประมาณเงินรายได แลวถาเปนเงินรายไดสวนใหญไดมาจากแหลงใด
มข.ตอบ : ตอนนี้งบประมาณที่ใชอยู เปนงบประมาณที่คงที่ คือ งบประมาณเงินรายได ถาเปนงบประมาณแผนดิน ก็เหมือน
อยางที่ อ สมปองเลาวา เขาจะดูที่ลําดับงบประมาณเขามาเกี่ยวของวาเราจะไดยังไง แบบไหน และก็เงินที่ใชอยูปจจุบันก็เปน
เงิ น รายได แหล ง ที่ ทํา ให เกิ ด รายได หลั ก ยั งไม มี จะเป น รายไดใ นส วนของค า ธรรมเนีย มเปน หลั ก อาจารย สว นใหญ ก็ ไ ด
พยายามที่จะสรางรายไดหลักขึ้นมาโดยการเขียนหนังสือ การหาเงินจากภายนอก แตดวยประสบการณ บางคนมี 1 ป บางคน
มี 4 ป มหาวิทยาลัยเขาก็จะไลออก เนื่องจากปที่ 5 ไมยื่นขอ ผศ. ออกมาแลว ออกมาแลวก็มี ก็จะมีการลาไปเรียนตอกอนที่
จะหมดสัญญา มันก็จะทําใหเกิดการขาดชวงขาดตอน เราจะตองมาสรางคนใหม พอสรางไดประมาณหนึ่งก็ไป
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หนองคายประสบปญหาอยางหนึ่งก็คือ เราตั้งเปนเมืองนาอยูตามยุทธศาสตรของประเทศก็ตาม แตวาตัวเมืองไม
ดึงดูดสําหรับคนที่จะไปอยู ไมเหมือนกับทางขอนแกน เพราะฉะนั้นคนที่มีทางเลือกก็ไปอยูสวนอื่น แตตอนนี้ก็เริ่มจะดีแลว
เขาเริ่มมองเห็นอนาคต มองเห็นโอกาส เขาพยายามสรางโอกาสใหในเรื่องสวัสดิการเปนหลัก กอนหนานี้ก็ตองยอมรับวาใน
เรื่องของสวัสดิการของพนักงานไมดีเทาไหร 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 จะทําใหคนมาอยูโดยตรงหรื อคนที่จบ
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 อะไรประมาณนี้
มข.ตอบ : ก็มีบาง ก็พยายามรับฟงปญหาแตไมแกปญหา เพราะวาตั้งแตแรกเริ่มมหาวิทยาลัยตั้งนโยบายไวแลววา จะเปน
การบริหารงานแบบรวมศูนย คือจะไมสรางโฉนดของตัวเอง จะไมทําอะไร ที่นี้เหมือนอยางที่อาจารยถามวา ศักดิ์ศรีของคณะ
อยูที่ไหน ศักดิ์ศรีของสาขาอยูที่ไหน ตรงนี้ยังไมมีการเรียกรอง เราก็ไดพยายามสรางใหเขาเกิดความภูมิใจในความเปนวิทยา
เขต สรางความทัด เทียมใหเคา ซึ่งแตละสาขาก็มีความทัดเทียมกัน อยางที่ทานอาจารยทาง มอ. เลา วา ถาผมมีเวลาผมก็
พยายามไปทุกสาขา ไปเปดงาน ไปรวมกิจกรรมตางๆ ถาไมมีเวลาก็มอบใหทางรองอธิการบดีไป เขาก็จะรูสึกวาเขาเปนอันนึง
อันเดียวกัน ก็ถามีกิจกรรมอะไรก็จะทํารวมกันทั้งหมด อยางเชน ปจฉิมนิเทศกก็จะรวมกันทั้งหมด โดยจะพยายามไมสราง
โฉนดขึ้นในวิทยาเขตหนองคาย ถาเปนการเรียกรองวาทําไมไมเปนคณะนิติศาสตร แบบนี้ยังไมมี เราจะพยายามไมสรางโฉนด
อยางมาวันนี้ผมก็ไดแนวคิดเยอะกับเรื่องที่อาจารยไดเลามา ก็จะเสนอทานอธิการบดี และเสนอทางสภาตอไป
ม.อ.ถาม : จากครั้ งที่แลว ในสวนที่ท านอธิการบดีสุมนต ทานไดไป มอ. ท านบอกวา ทานที่นี่เ ชี่ยวชาญเรื่องการจัดการข อ
รองเรียน ทีนี้ผมตั้งใจจะมาถามทานวันนี้ แตวาทานบอกวาที่ขอนแกนมีประสบการณมาก ถาสนใจใหมาถามที่นี้ ผมก็เลย
อยากจะถามวาที่วิทยาเขตหนองคายเคยเกิดปญหาเรื่องนี้ไหม ถาเคยเกิดเปนปญหา สวนใหญเกิดจากอะไร มีไหม ถาไมมีก็
แลวไป สวนใหญเกิดจากอะไร คลายๆกับที่เรามีไหม
มข.ตอบ : ก็มีเหมือนกัน ชวงที่ผมมาดํารงตําแหนง เพราะวากอนที่ผมจะมา เขาไดรับอิสระแตพอผมมาผมก็พยายามจะใหอยู
กับรองกับรอย มันก็เกิดการกระทบกับชีวิตความเปนอยูของเขาบาง คนที่กระทบเปนแคคนสองคนเทานั้น แตคนสวนใหญเขาก็
ดําเนินวิถีชีวิตที่ถูกตอง ผมตองย้ําวา ถูกตอง คือบางคนก็พยายามที่จะเปนเทพเจา เพราะฉะนั้นก็เกิดการรองเรียน มีมานั่งเฝา
อธิการบดีก็มี ก็โกหกวาผูอํานวยการวิทยาเขตใหผมมาพบ แตทานอธิการบดีทานก็แกปญหาโดยเฉียบพลัน คือ ยกหูโทรศั พท
ถามผมเลยวามันเปนยังไง ควรจะจัดการแบบนี้ เสร็จแลวทานก็แนะนําวาเรื่องแบบนี้ควรจะจัดการแบบนี้ๆ ควรจะแนะนําเขา
ไปทําอยางนี้ ตองเขาไปพบผูอํานวยการกอน ถาไมเจอก็เขียนไว
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ตรงนี้ก็เปนขอดีของทานอธิการบดีมากๆ เลย ทานอธิการบดีจะใหความเชื่อใจกับผูบริหารในมหาวิทยาลัยมากๆ คือ
ทานจะไมรับฟงเสียงขางเดียว ทานก็จะสอบถามกอนวาเปนยังไง ไมตัดสินใจโดยที่กะทันหัน หรือโดยที่จะไมรับฟงความขาง
เดียว จะรับฟงหลายๆ ดาน คือ เรื่องนี้คือเขาไมยอมรับเขาสูการประเมิน เพราะวาการประเมินมันถูกระบุไวอยูแลวในสัญญา
ตั้งแตเขามาครั้งแรก คือ เขาจะใชวิธีนี้เพื่อที่จะทําใหตัวเองพนจากการถูกประเมิน ซึ่งมันไมไดมันมีระเบียบบังคับอยู ซึ่งเราก็
พยายามแกไขให เสนอแนะ แกไขแลวก็ไมทํา แตผมก็มีวิธีแกปญหาอยูก็คือจะไมใหคําปรึกษาเปนการสวนตัว โดยจะเชิญผูที่มี
หนาที่รับผิดชอบที่เกี่ยวของกับปญหามารวมแกปญหาดวย แลวก็ทําเปนบันทึกการประชุมดวยเพื่อที่จะเปนหลักฐาน คือเราก็
ไมไดทําทุกคน เราก็จะทํากับบุคลที่เปน Extra หรือบุคคลที่เปนเทพเจา
ในส ว นของท านอาจารย สุม นต นี่ ท า นเป น นัก กฎหมายส ว นหนึ่ ง ท า นก็ จะรู ก ฎหมาย รูช อ งทาง อะไรต า งๆ การ
ประนีประนอม อะไรพวกนี้ ในลักษณะคําพูดท าน ทานจะรูว าทานจะพูดยังไง อันนี้ก็คือเป นกลเม็ดของทา น คือ ผูบริหาร
สูงสุดไมไดกดดันเรา ใหการรับฟงเรา คือใหผูบริหารในสวนตางๆ ไดรับในเรื่องความสบายใจ อยางคนอื่นผมไมทราบ แต
อยางผม ผมไดรับความเปนธรรมมาก ไดรับความเชื่อใจจากทานมากในสวนของอธิการบดีดวย และรองอธิการบดีของวิทยา
เขตดวย พอทา นรองอธิการบดี ไดรับเรื่องก็จะโยนเรื่อ งมาใหผมจัดการ ก็จ ะไดประสบการณจากตรงนั้นมา เพื่อที่จะพัฒนา
ตอไป ชวงปรับโครงสรางของวิทยาเขตหนองคายผมตองขอเชิญทานรองอธิการบดีของ มอ. (รองอธิการบดีทุกวิทยาเขตก็ได)
มาชวยเปนที่ปรึกษาหรือเปนหนึ่งในคณะกรรมการที่จะมาปรับโครงสรางของวิทยาเขตหนองคาย
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กลุมที่ 5
การพัฒนานักศึกษา

KKU

PSU

ประกอบดวยสมาชิกกลุม ดังนี้
มหาวิทยาลัยขอนแกน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร



ผศ.ลิขิต อมาตยคง
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา



ผศ.ดร.นิวัติ แกวประดับ
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม



นายเกียรติศักดิ์ เกวใจ
นักวิชาการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร



รศ.ดร.ยุทธพร ฏิระวณิชยกุล
ผูชวยอธิการบดีฝายศิษยเกาสัมพันธ



ดร.กรกช ฮามสุโพธิ์
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยี



นายสุกรี เมฆทันต
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ กองกิจการนักศึกษา



ผศ.วีระพล ทวีนันท
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร



นางนงลักษณ ชูพูล
หัวหนางานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ



ผศ.อารยาพร มคธเพศ
ผูชวยคณบดีฝายโรงพยาบาลสัตว
คณะสัตวแพทยศาสตร
ผศ.สุรสิทธิ์ อวนพรหมมา
หัวหนาภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร
นายวิชาญ ธรรมวิรัตน
หัวหนางานพัฒนานักศึกษา
คณะทันตแพทยศาสตร



ดร.นิภา นิยมไทย
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร



ผศ.ทพ.นพ.เศรษฐกร พงศพานิช
รองคณบดีฝายวิชาการ
คณะทันตแพทยศาสตร
ผศ.ดร.สุวิทย สุวรรณโณ
รองคณบดฝายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการสิ่งแวดลอม



รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร
คณะวิศวกรรมศาสตร



รศ.ดร.อดิศา แซเตียว
คณบดีคณะศิลปศาสตร



อาจารยอริยพร คูโรยะ
คณะศึกษาศาสตร





นางพัชลี พวงคต
นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

อาจารยสมศักดิ์ คงแสง
ผูชวยคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร



นางบุษบา บุญเสริมสุขเจริญ
หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป
บัณฑิตวิทยาลัย
ผศ.นิฟาริด ระเดนอาหมัด
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม
วิทยาเขตปตตานี






นายสมนึก ปนทอง
ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา



นางสาววรรณี เสิอบัว
หัวหนางานธุรการ กองกิจการนักศึกษา



นายภาคภูมิ ทิทา
หัวหนางานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา









นางสุดสวาท นามราษฏร
หัวหนางานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนักศึกษา



นางณัฐวสา ดลประสิทธิ์
หัวหนางานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนักศึกษา



นายวิศิษฏ บุญสุชาติ
หัวหนางานกีฬา กองกิจการนักศึกษา
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อาจารยอัฏฐพล คงพัฒน
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อาจารยนวมน จันทรกลิ่น
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการสื่อสาร
ผศ.พิเชษฐ เปยรกลิ่น
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยขอนแกน


นางสาวไพรัตน ขันธแกวกอบศิริ
หัวหนางานหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา



นายมลคล พรหมออน
หัวหนางานวิจัยนักศึกษา กองกิจการศึกษา



นางนภาพร ไอรารัตน
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ กองกิจการนักศึกษา



นางสุวิมล บุญจันทร
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ กองกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร






อาจารยสัคคยศ สังขพันธ
ผูชวยอธิการบดีพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตตรัง



นางสาวดวงพร วงษสวัสดิ์
หัวหนากลุมงานสนับสนุนวิชาการ
วิทยาเขตสุราษฎรธานี
นายคมกริช ชนะศรี
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชํานาญการ
กองกิจการนักศึกษา
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นายบรรจง เฉลิมวงศ
ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา
วิทยาเขตปตตานี
จาเอกธวัช มุสิกะธรรม
หัวหนากลุมงานสนับสนุน งานกิจการนักศึกษา
วิทยาเขตภูเก็ต

ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุม
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมที่ 5 การพัฒนานักศึกษา ไดเริ่มตนดวยการที่ใหรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
ของทั้งสองมหาวิทยาลัย ไดนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนานักศึกษาของแตละมหาวิทยาลัย และในชวงทายเปน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสมาชิกของกลุม โดยการถาม-ตอบ
การนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนานักศึกษาแนวทางการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ผมมีความยินดีที่ไดมีโอกาสมาพูดคุยและแลกเปลี่ยนกับชาวม.อ.ในฐานะที่ผมไดไปมาคราวที่แลวนะครับ สิ่งที่ผมจะ
นํ า เสนอก็ เ ป น ภาพรวมใหญ ๆ ซึ่ ง เป น ข อ มู ล ในส ว นของกิ จ กรรมและก็ เ ป น ภาพรวมทั้ ง หมดในป ที่ ผ า นมา ป จ จุ บั น
มหาวิทยาลัยขอนแกนมีนักศึกษาจํานวน 43,827 คน นักศึกษาใหมปละประมาณ 12,000 กวาคน อาจารยประมาณ 2,000
กวาคน บุคลากรประมาณ 9,000 คน ซึ่งทุกคนทํางานและอาศัยอยูในพื้นที่หาพันหารอยไร
ปรั ช ญาการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น คื อ วิ ท ยา จริ ย า ป ญญา ซึ่ ง หมายถึ ง การเป น ผู มีค วามรูดี ความ
ประพฤติดี และมีสติปญญาอันเกิดจากการเรียนรู สัญลักษณของมหาวิทยาลัยจึงเปนพระธาตุพนม มีมุขอยู 3 มุข ซึ่งหมายถึง
การเปนผูมีวิทยา จริยา ปญญา มีเทวดาอยู และมีขอนไมแกนอยูดานลาง เราบอกวาของเราในสมัยกอนเปนอะไร ถาทานยอน
ไปดู พรบ.การศึกษาแหงชาติป 2542 จะบอกวา เกง ดี มีสุข ของเราก็บอกวา วิทยา ปญญา จริยา
มหาวิ ท ยาลั ย ได กํ า หนดคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค ข องมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง สภาก็ จ ะถามว า บั ณ ฑิ ต ของ
มหาวิ ทยาลั ยขอนแกน เป นยั งไง ทํ าอยา งไร เดิน ไปไหนใหค นเขารู วา นี่คื อ เด็ก มข. ก็ มีก ระบวนการหลายอย างที่กํ าหนด
คุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแกน และในที่สุด มหาวิทยาลัยก็ไดพยายามสรางคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
โดยแบงคุณลักษณะเปน 3 สวน ลักษณะเดน ประสบการณพรอมตําแหนงงานในวิชาชีพ ดูแลวเหมือนตั้งไปแลวเวลาทําก็คง
ไมงาย คุณลักษณะเฉพาะ คือ ที่คณะ/หนวยงาน/สาขาวิชาที่กําหนดเฉพาะ วิศวกรเปนยังไง ศึกษาศาสตรเปนยังไง ก็ไปวากัน
นะครับ ดูลักษณะทั่วไปที่ควรจะมีในบัณฑิต มข. คือ ตองมีวิชาการ วิชางาน วิชาคน และประเด็นยุทธศาสตรในการบริหาร
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับเรื่องของการพัฒนานักศึกษามากที่สุด คือ การผลิตบัณฑิตและพัฒนาศักยภาพใหเปนบัณฑิตที่พึง
ประสงคและยุทธศาสตรการพัฒนาถายทอด ฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณี อันนี้ก็เปนภารกิจ 1 ใน 4 ของมหาวิทยาลัย ที่
เกี่ยวของ
ในการดํ า เนิ น การที่ ผ า นมา โครงสร า งการทํ า งาน ในภาพรวมมหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดให มี ค ณะกรรมการพั ฒ นา
นักศึกษา ประกอบไปดวย รองอธิการบดีเปนประธาน และมีผูชวยอธิการบดี และก็จะมีรองคณบดีทุกคณะ ซึ่งจะเรียกแตกตาง
กันไปบางคณะอาจจะเรียกกิจการนักศึกษา บางคณะพัฒนานักศึกษา บางคณะอาจจะเรียกพัฒนานักศึกษาศิลปวัฒนธรรม
และศิษยเกาสัมพันธ อันนี้ก็แลวแต บางคณะก็จะเรียกวาประธานคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาอยางของนิติศาสตร และ
วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น จะเรียกวา ประธาน ก็จะมีประธานพัฒนากิจการหอพักอยูซึ่งดูแลหอ
ป จ จุ บั น เราหอพั ก อยู ทั้ ง หมดประมาณกว า 50 หลั ง และมี นั ก ศึ ก ษาที่ อ าศั ย อยู ใ นหอพั ก ภายในมหาวิ ท ยาลั ย
ประมาณ 11,000 คน ทั้งหอสวนกลาง หอแพทย หอคณะพยาบาล จะมีผูแทนสภาคณาจารยอยูดวย ผูแทนสภาขาราชการ
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และลูกจาง มีนายกองคการนักศึกษา มีประธานสภานักศึกษาเปนคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา และผูอํานวยการกิงกิจการ
นักศึกษาเปนกรรมการ และเลขานุการ หนาที่หลักของคณะกรรมการชุดนี้จะดูเรื่องของภาพรวม เชน การกําหนดกติกาตางๆ ที่
เกี่ ย วขอ งกั บการดูแ ลนั ก ศึก ษา เรื่ อ ง น อ งใหม เรื่ อ งรับ น อ ง เรื่ อ งวิ นั ย รวมทั้ง ระเบีย บข อบั ง คั บต า งๆ ของมหาวิ ทยาลั ย ที่
เกี่ยวของกับการดูแลนักศึกษา ก็จะถายทอดทางนี้กอนที่จะไปถึงที่ประชุมคณบดี และก็ไปถึงสภามหาวิทยาลัย อันนี้เปนสวนที่
มหาวิทยาลัยดําเนินการ
ในสวนของนักศึกษา จะมีองคการนักศึกษา องคกรกิจกรรม สภานักศึกษา ชมรมตางๆ สโมสรนักศึกษา และก็องคกร
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแกน จริงๆ คณะกรรมการทั้งหมดเต็มที่ก็ประมาณ 15 คน โดยจะมีนายกองคการนักศึกษา ซึ่ง
เราจะเลือกตั้งนายกองคการนักศึกษาวันที่ 26 มกราคม 2554 นี้ ปที่ผานมามีคนใชสิทธิ์อยูประมาณ 50% ก็จะมีการรวมตัวกัน
และก็มี การหาเสียงคลายๆ กับ สส. และก็มีก ารลงคะแนนกัน มี การเสนอให มีการลงคะแนนลวงหนาก็มี แตว าเราทํ าไมไ ด
เพราะวาระเบียบไมเปดให ก็ตองไปแกระเบียบ อันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวประกอบกัน
กลุมนี้ถือวาเปนกลุมที่ชวยในการดูแลกิจกรรมของนักศึกษาไดเยอะ ในสวนของ มข. ในสวนขององคการนักศึกษาที่
ดูแลและชวยเราไดมากเลย ก็คือ ในชวงรับนองใหม นองใหมมา การจัดการตางๆ ในชวงตน ก็จะมีการวางแผนกันตั้งแตเดือน
มีน าคม พอน อ งเข า มาประมาณ ปลายเดื อ นพฤษภาคม ก็ จะมี ก ารจั ด กลุ มสั ม พั น ธ ใ ห ทุ ก อย า ง มี ก ารแบง กลุ ม ต า งๆ ซึ่ ง
นักศึกษากลุมนี้สวนใหญจะชวยกันไดเยอะเลย ก็สรางความผูกพัน สรางความเปน มข. ไดมากในชวงแรกนะครับ นอกจากนี้
ในสวนของนักศึกษายังมีคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับนักศึกษา และมีนายกสโมสรนักศึกษาทุกคณะ แตละ
คณะจะประกอบไปดวยชุดสโมสรองคกร นายก เลขา ซึ่งเปนโครงสรางที่เรากําหนดไวในระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแกนวา
ดวย การจัดการศึกษา และก็มีสภานักศึกษาก็มีองคประกอบประมาณ 8 คน ที่ผานมานะครับ ส
ภามข.อาจจะตางไปจากที่อื่น เดิมทีเดียวในการทํางานองคการนักศึกษาจะตองเสนอขอกําหนดงบประมาณตางๆ
ไปที่รายรับ รายรับ จะจัด สรรงบประมาณไปให ทางองค การก็ จะทํา ตามงบประมาณแล วก็ ไปเสนอที่สภา ถ าผ านสภาก็ จ ะ
ทํางานได ก็มีอยูชวงหนึ่งสภากับองคการทะเลาะกัน องคการเสนอขอกําหนดงบประมาณไป สภาก็ไมผานให เมื่อสภาไมผาน
ใหองค การก็ ทํางานไมไ ด ตอ มาก็เลยปรับ บทบาทหนา ที่ของสภาใหมใหมี หนาที่ เปนประธานในการตรวจสอบ ไมใ ชอนุมั ติ
งบประมาณ แตใหความเห็นเกี่ยวกับงบประมาณขององคการนักศึกษา เชน องคการเสนองบประมาณขึ้นมาปุปก็สงใหสภา
สภาใหความเห็น เห็นดวย ไมเห็นดวย เห็นควรตอบอะไร ก็สงขอเสนอแนะที่คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา เพื่ อทําการปรับ
สุดทายและก็ผานเขามาใหรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาพิจารณาเห็นชอบ และองคการก็นําไปใชได
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีชมรมตางๆ อยูประมาณกวา 60 ชมรม ซึ่งรวมทั้งกีฬา ศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการ
บําเพ็ญประโยชน คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งชมรมเหลานี้ สามารถทํางานรวมกันไดที่เรียกวา กิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน เรากําหนดใหเรื่องนี้เปนเรื่องไปสูความสําเร็จของการศึกษานอกเหนือจากจะเรียนครบ
ตามหลักสูต รแลว มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 ทํา อะไรทุกอย างตามขอกํ าหนดหลักสู ตรแล ว จะตองรวมกิจ กรรม
พัฒนานักศึกษาเขาไปอีกหนึ่งอยาง ซึ่งเปนกิจกรรมนอกหลั กสูตร เราก็ไดกําหนดเปน 5 ดาน คือ 1. ดานพัฒนาศักยภาพ
ตนเอง ยกตัวอยางเชน ดานภาวะผูนํา คุณภาพสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เราจัดไวในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพตนเอง 2.
เปนเรื่องของการสรางเสริมจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในสถาบัน สถาบันนี้ หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกนนะครับ ก็จะมี
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เรื่องนี้เขาไปดวย 3. เปนเรื่องของการเสริมสรางสังคม เปนเรื่องของศาสนา พระมหากษัตริย ประชาคมโลก ก็จะมีกิจกรรม
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ 4. เรื่องสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ก็สงเสริมใหเปนคนดีสามารถอยูในโลกนี้อยางมีความสุข รวมถึง
การสงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพดวย 5. เปนเรื่องของการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
นักศึกษาทุกคนตองเขารวมกิจกรรม ใน 5 เรื่องนี้ ในปการศึกษาหลังจากจบแลวจะมีใบรับรองการเขารวมกิจกรรมให
นั ก ศึ ก ษา นอกเหนื อ จากใบ Transcript ที่ บ อกไว ว า ได เ กรด A B C D และคะแนนสะสมเท า ไหร ตลอดที่ อ ยู ใ น
มหาวิทยาลัยขอนแกนเคาเคยทําอะไรบาง เปนประธานชมรมในงานกิจกรรมอะไรที่ไหน เมื่อไหร สุดทายก็จะมี Transcript
กิจกรรมอีกใบหนึ่ง ใหไปพรอมกับการสําเร็จการศึกษาดวย
โครงการนี้มหาวิทยาลัยไดเริ่มตนโครงการนี้เมื่อตนปการศึกษา 2552 เมื่อ 2 ปที่ผานมา จะมีนักศึกษาจบรุนแรกในป
นี้นะครับ หลักสูตร 2 ป แลวก็มีเงื่อนไขหนึ่งนะครับ นักศึกษาเราถาจะจบไดจะตองสอบผานความรูทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ดวย ก็จะมี โครงการที่มีโปรแกรมที่มีอ ยูในระบบเขาไปศึกษา ไดเรีย นแลว ก็ไปสอบกั น ถา สอบไมผานเรื่อ งนี้ก็ถื อวาไม ผา น
เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา
เรื่องหอพั กที่ผมเรี ยนไปเมื่ อสักครูนี้ นะครับ จะมีหอพั กอยูอีกทั้ งหมด 56 หลั ง กองกิ จการนัก ศึกษาดูแ ลอยูตอนนี้
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 หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนหนึ่งเกิดมาพรอมกั บมหาวิทยาลัย ปนี้ก็เปนปที่ 47 ก็จะมี
บางหอที่เ กา ซึ่งหอที่เก าที่สุดขณะนี้จะเปน หอ 1 หอ 2 เป นหอที่นัก ศึกษาตองการอยูม ากที่สุด เราใชงบประมาณในการ
ปรับปรุงเยอะมาก เพราะเปนหอเกา มี การเปลี่ยนที่นอน ปรั บปรุงหองน้ํา ทําใหมทุกอยางหมดเลย แลวเราก็ป รับคาหอพั ก
เพิ่มขึ้น สําหรับคาหอพักที่แพงที่สุดที่กองกิจการนักศึกษาดูแลอยู ราคาที่พักประมาณภาคการศึกษาละ 3,000 บาท แตถาเปน
หอเอกชนหอ 8 หลังที่มีหองแอรพรอม มีทีวี ก็ประมาณนาจะหลายหมื่น ปญหาของเราปที่แลวใชงบประมาณในการปรับปรุง
หอพักอาจจะเยอะกวานี้ ปญหาของเราที่ผมไดคุยกับทานรองวิวัฒน เหมือนจะมีปญหาคลายๆ กันคือในเรื่องของการออกแบบ
ปที่แลวผมคืนเงินไปประมาณ 40 ลานบาท
ในงบปรับปรุงทั้งหลายสนามกีฬา สิ่งกอสราง ซึ่งไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากแบบ ปจจุบันเราก็เปลี่ยนวิธีการ
อยูก็ขอความรวมมือคณะสถาปตยกรรมศาสตรชวยในเรื่องของการออกแบบ ในปนี้นะครับเรามีงบประมาณทั้งหมด 8.3 ลาน
บาทที่รับผิดชอบในสวนของการพัฒนานักศึกษาซึ่งไมรวมที่คณะในสวนของโครงการพัฒนานักศึกษาที่เราจัดสรรเงิ นรายได
ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมมีอยูประมาณ 7.8 ลานบาท นอกจากนั้นก็จะอยูที่ฝา ยที่กองกิจการนักศึกษามอบหมาย
ในการดําเนินการกิจกรรมนักศึกษาที่เกิดขึ้นในป 2552 ทั้งหมดประมาณ 1,360 กิจกรรม แบงเปนดานตางๆ เชน
ดา นการพั ฒนาสมรรถนะของตนเอง ตัว เลขเราไดม าจากระบบที่เ ราสรา งขึ้ น โดยบุค ลากรของเราทํา งานวิจั ย ของบไปที่
งานวิจัย การคียขอมูลที่มั นจะเกี่ยวของกับ Transcript กิจกรรม โดยนัก ศึกษาที่เขารวมกิจกรรมก็ จะคียเขาไป ซึ่งมันก็จะมี
ขอมูลวานักศึกษาเขารวมกิจกรรมเมื่อไหร เรื่องอะไร ใสโครงการเขาไป ใสเงินเขาไปในระบบ มันก็จะโชวรายงานใหเราไดวา
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ปงบประมาณที่ผานมาใชเงินไปเทาไหร ซึ่งโปรแกรมนี้ก็เกือบจะวิจัยเสร็จแลวก็จะมีตอไปอีก ขณะนี้เราก็ทํางานวิจัยเพื่อที่จะ
ออกแบบระบบไอทีเพื่อรองรับการสมั ครงานของนักศึกษา โดยใหบริษัทเอกชนเขามาดูขอมูลนักศึ กษาในระบบแลวก็เ ลือ ก
นักศึกษาเราฝกงานปฏิบัติงาน
แนวทางการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

เ รี ย น ท า น ร อ งฯ ลิ ขิ ตแ ล ะ ท า น ผู เ ข า ร ว ม

แลกเปลี่ยนเรียนรูทุกทาน ทางม.อ.และกระผมก็มีความยินดีอยางยิ่งที่ไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรู ก็อยากจะเรียนวา ทางสงขลา
นครินทรนั้น ก็คงจะคลายๆ กับขอนแกนในเรื่องของการสรางคนดี คนเกง และสรางองคความรู ก็อยางที่ม.อ.มข.ไปดวยกันใน
สวนตนๆของประเทศ
ในเรื่ องของการพัฒ นามหาวิท ยาลั ยก็ มี 6 ยุ ทธศาสตร ที่ เกี่ ยวข องก็มี เรื่ อ งยุ ทธศาสตร ที่ 3 การสรา งบัณฑิต ที่ มี
สมรรถนะอยางสมบูรณออกสูตลาด อันนี้ก็เปนการสรางใหเปนคนเกงคนดี การสรางสมรรถนะของบัณฑิตก็จะเปนในเรื่องของ
วิชาการวิชาชีพและการอยูรวมกันในฐานะประชากรโลกในเรื่องของการมีสภาพจิตใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มี 5 วิทยา
เขต คือ ปตตานี หาดใหญ สุราษฎรธานี และภูเก็ต
โดยโครงสร า งการทํ า งานของส ว นบริ ห าร ก็ มี ก ารประชุ ม ในส ว นต า งๆ และประชุ ม ย อ ยกั น ไป ในส ว นของ
คณะกรรมการคณะ โดยพื้น ฐานก็จะคลายๆกั นอยางที่ ทานรองฯ ลิขิตนํ าเสนอ เราจะมี องคกรนั กศึกษา ที่แตกตา งเราจะมี
ชมรม กับชุมนุม ถาชมรมจะเปนสวนกลาง สวนชุมนุมจะเปนสวนของคณะ 42 ชมรมในสวนกลาง สวนคณะจะมีเกือบรอย
ชุมนุม ในสวนของนักศึกษาปริญญาตรีและรับนักศึกษาใหมประมาณ 9 พันคน ทั้ง 5 วิทยาเขต ก็ใกลเคียงกับขอนแกน
ในการดูแลแตละวิทยาเขตก็จะดูแลเปนเอกเทศพอสมควร ในเชิงนโยบายเราก็จะมาคุยกันเปนระยะๆ ในการทํางาน
ของเราก็จะอาศัยทั้งสี่ดาน ดานคุณลักษณะตางๆใหบังเกิดขึ้นตามที่เราไดกําหนดไวในวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยก็คือสรุป
ออกมาสั้นๆคือ การสรางความรู สรางอุปนิสัยที่ดี สรางคนที่มีคุณภาพที่ดีใหกับสังคมก็เปนแนวทางที่ดี เนนเรื่องความรู เรื่อง
ของคุ ณธรรมจริ ยธรรม และเรื่ องของจิต อาสา ก็คื อสิ่ งที่ เกิ ด ขึ้น ในการพั ฒ นานัก ศึก ษา สิ่ง ที่จ ะเด นชั ดมากขึ้ น คื อเรื่อ งของ
คุณธรรมจริยธรรม ความเขาใจในทางศาสนาวัฒนธรรมใหมากขึ้น
เรื่องของสิ่งที่เราคิดวาควรจะบังเกิดขึ้นในนักศึกษาของเราที่จะเปนประชากรโลก เรื่องของการมีวุฒิภาวะ สัญชาติ
เชื้อชาติ ความเชื่อตางๆ ทาง ม.มาเลเชีย มีการสงนักศึกษาเขาศึกษาในเชิงของรัฐบาล ของสกอ.เรื่องของการสรางบัณฑิต ใน
สวนของสาขาวิชา ก็จะมี plan ภาษาอังกฤษ ก็ถือเปนความทาทาย คือการสื่อสารนี้ก็จะไดนํามาสูการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันได
สิ่งที่เปนความรูสึกตางๆ สําหรับในเรื่องของการกลาคิดกลาทํา วัฒนธรรม การมีคุณภาพชีวิตที่ดีถือเปน เรื่องสําคัญ ก็จะเปน
ประเด็นหลักๆ ที่เราตองสรางใหเกิดขึ้นในบัณฑิตของเรา การขยายโอกาส การพัฒนาผูเรียนรอบดาน เรื่องของกิจกรรมตางๆ
ทําใหมีความเปนมนุษยครบดาน เราไดกําหนดออกมา 3 กลุม กลุมพัฒนาตน พัฒนางาน การอยูรวมกันในสังคม
ทีนี้ถามวา ม.อ.ทําอะไร ม.อ.ก็พยายามปรับปรุงใหเปนรูปเปนรางขึ้นมาในเรื่องของหลักสูตร ซึ่งมข.ก็วานี่กิจกรรม
ทั่วไปซึ่งมข.ก็ทําไดดีอยูแลวและม.อ.ก็ไดมาดูงานที่นี่ แลวก็กลับไปทํา แลวมีกิจกรรมภาคบังคับมี 5 ประเภทกิจกรรมและใน
เรื่ องของพั ฒนาทางจิ ต ใจ เรื่ องของวั ฒนธรรมให นัก ศึก ษาได มีโ อกาส ซึ่ งเป นแบบจํ าลองสํ า หรั บอาเซี่ ย นไดเ ป นอย างดี ก็
อยากจะชวนเพื่อนๆทางมข.ไปดู เพราะวาม.อ.เปนมันเปนโลกโดยยอของอาเซี่ยนรวมอยูในนั้นเรามีทั้งจีน ทั้งมุสลิม ทั้งไทย
พุทธ ฝรั่งบางอะไรบาง คนแอฟริกาก็มีอยูบาง อยางนอยเราก็มีกระบวนการตางๆเขามาการฝกงานก็ดี การบ มเพาะก็ดี เรื่อง
ของเสรีภาพในการทํากิจกรรม เราก็มีชองทางใหนักศึกษาไดทํากิจกรรม เรื่องเครือขายเรามี 6 เครือขาย และมหาลัยสรางเสริม
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สุขภาพ สกอ. สสส. เรื่อ งของกี ฬา การออกกํา ลังกาย ซึ่ง เปน สิ่ง ที่ตอ งทํา ถ าหากวา นัก ศึกษาไม จัด กิจกรรม ก็ จะไมสํา เร็ จ
การศึกษา ตอนนี้ก็พยายามไลอยูวาใครจบชา ขาดอะไร ก็จะดูแลใหครบถวน ซึ่งเปนสิ่งที่เราตองเดินหนาแมจะมีอุปสรรคบาง
สิ่งเหลานี้ก็มีทั้งคนเห็นดวยและไมเห็นดวย สุดทายพอระบบประกันคุณภาพเขามา ตัวชี้วัดเขามา เราก็ทํางานรวมกันเยอะขึ้น
ในสวนของคณะตางๆ
นัก ศึ ก ษาที่ อ ยู กั บ เรา สี่ ป ห า ป นี่ ดู ว า คุ ณภาพมี อ ยู เ ท า เดิ ม ไหม สิ่ งสะท อ นที่ ม าจากผู ใ ช บัณฑิ ต เป น สิ่ ง ที่ เ ราต อ ง
ปรับ ปรุง วาควรปรับปรุงในดา นใด เพราะเคา ก็ตอ งการนัก ศึกษาที่ดี ที่เก ง และอยูรว มกับ ผูอื่น ได ชวยเหลื อกัน และทํา งาน
รวมกันได
การแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการถาม – ตอบ
มข. : ชว งที่ 1 ได มี ก ารนํ า เสนอผลการทํ า งานโดยรวมของแต ละมหาวิ ท ยาลั ย โดยให ทั้ ง สองฝ า ยได เ ห็ นภาพการทํ า งาน
ประสานงานในส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งการการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ที นี้ ต อ ไปก็ จ ะเป น ช ว งที่ 2 ตามที่ ที ม งานได กํ า หนดไว คื อ การ
แลกเปลี่ ยนเรีย นรู ทีนี้ค งต องมี เรื่อ งอะไรที่เป นประเด็นขึ้ นมาและก็รวมกั นแสดงความคิ ดเห็ นตอ มข. อ.วั ชรพล จากคณะ
วิศวกรรมศาสตร ประเด็นแรกที่อยากนําเสนอจะเปนเรื่องของการสรางทักษะทางภาษาอังกฤษก็เปนที่ทราบกันวาเปนจุดออน
ของเด็กไทย ทีนี้ในการพัฒนาภาษาอังกฤษใหกับเด็กกอนที่จะจบไปอยากจะทราบวาที่ม .อ. ทําอยางไร ในมข.เราเทาที่ผม
ทราบคือในอดีตเขามาป 1 นี่สอบทุกคนเลย แลวก็แบงโดยใครคะแนนดีก็อยูหองอีกหองหนึ่งแตหลังๆ ไมคอยมี ก็ใหเปนหนาที่
ของเด็กที่ตอ งไปศึกษาเอาเอง ก็จัดการอะไรไดไ มมาก แลว แตละคณะจะดําเนินการเอง โดยรวมอยากจะแลกเปลี่ย นวา มี
แนวทางอะไรที่จะทําใหเด็กเกงภาษาอังกฤษขึ้น อยากจะถามทางม.อ.วามีแนวทางยังไง
ม.อ. : มข. มีวิธีการดําเนินการหรือจัดการอยางไรกับจุดออน ดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาหรือมีความพยายามหรือพัฒนา
อยางไรเกี่ยวกับการสงเสริมความรูและทักษะทางดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา ที่จะจบเปนบัณฑิต ในสวนของม.อ. หาก
นัก ศึ กษามีค ะแนนภาษาอัง กฤษต่ํ ากว า เกณฑ นั กศึ ก ษาต อ งผ า นการเรี ย นเสริม ด านภาษา ซึ่ง หากไมผา นการเรี ย นเสริ ม
นักศึกษาจะไมสามารถเรียนภาษาอังกฤษเทอมหนึ่งได และมหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมหลากหลาย เชน English day และ
อี ก หลายกิ จ กรรมที่ ทํ า ให นั ก ศึ ก ษาสามารถใช ภ าษาอั ง กฤษได ซึ่ ง จะต อ งมี impact และมี ผลสั ม ฤทธิ์ ยั ง ไม มี ย กระดั บ
ความสําคัญของภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไดรางยุทธศาสตรความเขมแข็งของภาษาอังกฤษ โดยไดยกรางและจะไดเขาที่ประชุมคณบดี
ทุกคณะ เพื่อใหไดนําไปปฏิบัติและนําเขากรรมการสภาตอไป มีการประเมิน KPI และมีการขับเคลื่อนอยางเปนระบบในการ
แลกเปลี่ยน ม.อ. – มข. รอบหนาอาจมีอะไรมาคุยไดมากขึ้น การจัดทํายุทธศาสตรรวมกัน ซึ่งตอนนี้ยังไมไดนํารางออกมาใช
ยังมีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้บัณฑิต ม.อ. กําลังจะกําหนดวาจะตองมีการ exit test เชนเดียวกับ บัณฑิต มข ที่ตองผานการสอบ .IT
ซึ่งในเชิงนโยบายควรทําอยางไร ควรจะมีขอกําหนดดีไหม แตตอนนี้ยังไมมีขอกําหนด ตอนนี้ยังหาจุดพอดีไมได โดยควรจะ
มองนโยบายในเชิงบวก เนื่องจากคณะที่แข็งก็จะทําได สวนคณะที่ออนก็ไมอยากใหทํา ซึ่งอยูระหวางการพัฒนาอยู เราไดนํา
exit test มาอยูในยุทธศาสตรดวย แตคราวนี้ จะตองเครียดแลว จึงตองมีการบังคับใหดําเนินการแลว เพราะภาษาอังกฤษเปน
สิ่งที่ดี ใหเปนไปในเชิงบวก สอบไดก็ใหเปนใบประกาศ เรามองวาเปนการสรางศักยภาพ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มกับนักศึกษา เมื่อ
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ออกไปสูตลาดแรงงานนักศึกษาก็จะไดประโยชน ม.อ.มีขอสอบซึ่งเทียบไดกับมาตรฐานสากล ตอนนี้เรายังไมไปถึงจุดนั้น และ
ไดมีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง และตองมีความพยายามและรอวาจะประสบผลอยางไร ควรชวยกันพัฒนาอยางไร แล วแต
คณะจะมีการดําเนินการเพิ่มเติ ม ซึ่งตอนนี้คณะศิลปศาสตรซึ่ งเปนคณะที่ ใหบริการวิชาการก็จะไดสรางความเขมแข็งดา น
ภาษาทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ไดมีการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน ซึ่งหลายคณะไดมีการเตรียมความพร อม
ซึ่งเปนการติดอาวุธใหกับเด็กในชวงป ชวงปดเทอม เพื่อเป4นการเกิดความรูใหกับเด็ก
ม.อ. : ในการจัดการที่ไมเปนรูปธรรม การสงเสริมตางๆ ก็จะหายไปไมยาวนาน การจัดการโดยมีพี่เลี้ยงเพื่อสงเสริมให
นักศึกษาไดมีความเชี่ยวชาญดานภาษา กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนนานาชาติ
ม.อ. : เวลาที่มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนมาเราจะไดใหเด็กเปนบัดดี้ ทําใหเด็กไดฝกภาษาอังกฤษไปดวย ซึ่งในการจัดประชุม
วิช าการ จะต อ งมี การโต ต อบ e-mail, face book นั กศึ ก ษาก็ไ ด โต ต อบเปน ภาษาอั ง กฤษ ก็ ถื อว า เป นการฝ ก อย า งหนึ่ ง
นอกจากนี้นั กศึกษายังไดมาชวยเป นพิธีการในงานประชุม เปนผูชว ยอาจารย เราไดสง นักศึกษาออกไปเรียนต างประเทศ
ประมาณป ละ เซีย อินโดนิเซี ยคน ไปมาเล 40สิ งคโปร ซึ่งเคามีที่ พักฟรีให ป ที่ ที่เราจะไดจั ดประชุมวิ ชาการ ชวงเดือ น 3
เปนเจาภาพดวยกัน โดยไดเชิญทางดานลาว จีน.จะขอเชิญ มข 2554พฤษภาคม เวียดนาม มารวม จุฬาฯ ธรรมศาสตรเคย
มาดูงานที่เรา เคาอยากไดนักศึกษาอินโดจีน แตไมมีที่พกั ให สวนใหญนักศึกษาจึงมาอยูขอนแกนเพราะสะดวกกวา
มข. : ประธานไดบอกวา กลุมมีเวลา ชั่วโมง ที่จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันโดยได 1สรุปหัวขอหลักทั้งหมด ห 3ัวขอ คือ
ภาษาอังกฤษ กิจกรรมบูรณาการทั้ง 2 มหาวิทยาลัย เห็นรวมกันอยางไร และความรวมมือระหวาง ม.อ. – มข. และประธานได
ขอเพิ่มหัวขอ 4หัวขอ คือ 1. การพัฒนาวินัยการสรางคนดี/
ม.อ. : ขออนุญาตที่ประชุม ไดเสริม กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เปนรูปธรรม ตอนนี้เปนลักษณะตางคนตางทํา ใครทําเยอะก็ทําไป
ซึ่งในหลักสูตรใหมของม.อ. ที่จะเสนอ พยายามใหทุกคณะ จัด 20% หลักสูตรทั้งหมด ใหเปนการเรียน การสอนภาษาอังกฤษ
อาจมี บ างคณะมี ก ารต อ รอง ok ไม พร อ มนะ และถ า คณะไหนที่ พ ร อ มดํ า เนิ น การ โดยอาจารย นั ก ศึ ก ษา ตอ งเรี ย นเป น/
ภาษาอังกฤษ แตเราไมใชประเทศที่ใชภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจทําใหมีผลเรื่องความรู ความลึกซึ้งดานภาษาระหวางอาจารยกับ
นักศึก ษา ซึ่ งไมเ หมือนภาษาไทยที่ เปนภาษาแม อาจจะมีปญหาแตมี ความพยายามที่จ ะผลัก ดันให เกิดเปนรูป ธรรมจริง ๆ
นักศึกษาของเราไมคอยมีความรูดานภาษาอังกฤษ แตวาถาเรามองกลับกัน อาจารยเกงภาษาอังกฤษแคไหน อาจารยเขาใจ
ภาษาอังกฤษมากแคไหน สวนหนึ่งควรคํานึงถึงศักยภาพของอาจารยผูสอน ซึ่งอาจารยม.อ.ก็ไมไดเกงกวาอาจารยมข . นาจะมี
การเชื่อมตอดานภาษาอังกฤษ มาสอนกลุมวิชานั้นที่เปนภาษาอังกฤษ สามารถถายทอดภาษาอังกฤษได ซึ่งคือศักยภาพของ
อาจารย สมมุติถาสามารถ contact กับนักศึกษานานาชาติมากขึ้น ก็ทําใหเกิดบรรยากาศ ประเด็นหลักคือ บรรยากาศไทย ก็
คือไทย น าจะมีการสร างบรรยากาศนานาชาติ มีรายวิช าที่เ ปนนานาชาติ ซึ่ง ในประเทศที่ มีการใช ภาษาอัง กฤษเป น ภาษา
ราชการ เชน ประเทศสิงคโปร เปนขอไดเปรียบของเคาอยูแลว
ม.อ. : เรายังอยูในประเด็นภาษาอังกฤษอีกสักครู การสงเสริมภาษาอังกฤษของบัณฑิต
มข . : การเตรียมความพรอมใหกับบัณฑิต ใหอยูในระดับที่ใชงานได การพูดได อานได เขียนได มี resume มหาวิทยาลัย/
60 คณะต อ งมี เกณฑ โดยในสว นของ คณะวิศ วะ ปก อ นๆ ต อ งให นัก ศึก ษาผ านเกณฑภ าษาอัง กฤษ % แต ก็ เถี ยงกั นมาก
ระยะเวลา 1-ปที่ผานมาเริ่มไมมีความสําคัญ ก็ 2หายไป เด็กไมเห็นความสําคัญ ไมมีผลในการจบ แตควร จัดทําเกณฑงายๆ
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โดยใหมหาวิทยาลัยตองเริ่มทํา หรือมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจจะมีการจัดหลักสูตรนานาชาติ การจัดกิจกรรม English
day ทุก ป ซึ่ง คณะวิศ วกรรมศาสตร รับ นัก ศึกษา 4, 500คน จบ 000 คน โดยสวนใหญจ บ 10% ทุก คนจะต องมีก ารสอบ
ภาษาอังกฤษ ซึ่ง จะตองเรียกกลุม วิชาเพื่อหาเด็กที่ ได A เกือบทุกวิชาเพื่อใชเปนหัวหอกนํารองความเปน เลิศ เริ่มจากป 1
จํานวนองกอนคน ซึ่งคณะตองทําใหเกิดขึ้นโดยใหคณะที่มีความพรอมมีความเขมแข็งนําร 50 เพื่อใหการดําเนินการตอเนื่อง
ควรจะมีการจัดทําวารสารภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมโตวาที หรือหลักสูตรอื่นๆ เพื่ออาศัยภาพบรรยากาศ ตองเห็นนํารอง
คณะวิศวกรรมศาสตร ทําตองเริ่มจากคณะเกงกอนเพื่อใหเกิดการนํารอง
มข. : ประธานเราเห็นรวมกันจะทําอยางไรถึงจะสรางกลไกที่สําคัญ ไมมียุทธศาสตรก็ยาก เพื่อประโยชนของนักศึกษา จะทํา
ยังไงใหภาพใหญเกิดขึ้นมาได
ม.อ. : ภาพใหญของมหาวิทยาลัยทั้ง คือ ความออนแ 2อดานภาษาอังกฤษเปนปญหารวมกันของมข มอ ในสวนของมข - ..
ไดดําเนินการอยางไรเชิงยุทธศาสตร แตละคณะพยายามในสวนของตัวเอง แลวมหาวิทยาลัยทําอะไรบาง
มข. : พยายามทําขอสอบกลาง เรากําหนดเครงมาก ไมผานจะทําใหเกิดปญหา ทุกคณะจะมีความหลากหลายดานกิจกรรม
ทั้งกองกิจการนักศึกษาและคณะ จะตองไมเปนอุปสรรคปญหาในการจบการศึ กษา นอกจากนี้ สวนกลางอาจตองจัดอบรม
ภาษาอั งกฤษทุ กเทอม ทั้ งการใชชีวิ ตประจํ าวั น มีการสอบ TOEIC การรั บสมัค รงาน ในหอพั กนัก ศึก ษาก็ได เสริมการสอน
ภาษาอังกฤษมี English zone ในหอพัก ซึ่งนักศึกษาใหความสนใจมาก
มข. : ประธานเห็นปญหารวมกัน เปนความออนแอของภาษาอังกฤษ จําเปนตองมีการสรางและรวมกันทําเปนยุทธศาสตร
สวนการดําเนินการตางๆ ควรจะไดแลกเปลี่ยนกันในครั้งตอไป 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 เมื่อเทียบก็เทากับ 3 ชม. เทากับ 1 หนวยกิจกรรม ถาเทียบ
ม.อ. เท า กั บ 108 ชม. เงื่อ นไขกิจ กรรม ไม น อ ยกว า 8 กํา หนดใหศึ ก าดู จาก power point ที่ นํา เสนอ พอเราทํ า ไปใน
มหาวิทยาลัย กิจกรรมไมพอกันทั้ง 5 เรื่อง ในสวนกิจกรรมที่จัดมีเรื่องพัฒนาศักยภาพของตนเองมาก เกือบ 300 โครงการ ทํา
อยางไรจะปรับบังคับทุกเรื่อง 5 เรื่อง แตไมบังครับหนวยวาจะกี่หนวย สวนของ มข. เราจะกําหนดชั้นป 1 ควรเขากิจกรรม
เทาไหร ชั้นป 2, 3, 4 ควรเขากิจกรรมเทาไหร เชน ปที่ 1 ควรเขาไมนอยกวา 20 หนวยกิจกรรม ชั้นปที่ 2 เทากับ 20 หนวย
กิจกรรม ชั้นปที่ 3 เทากับ 10 หนวยกิจกรรม ชั้น ปที่ 4 เทา กับ 5 หนวยกิจกรรม นักศึก ษาควรอยูในวงจรการทํา กิจกรรม
ตลอดเวลา ไมตองมากก็ได หลักสูตร 2 ป ปที่ 1 เทากับ 10 หนวยกิจกรรม แลวกําหนดวาแตละชั้นปเทาไหร ปญหาก็มีอยูวา
พอนักศึกษาอยูในปที่สูงขึ้น จะทําใหนักศึกษามีเวลาไมเพียงพอในการทํากิจกรรม นักศึกษาติดฝกงาน ถาไมมีการกําหนดเปน
ชั้นป นักศึกษาอาจจะไมจบเพราะนักศึกษาไมไดอยูในวงจรตลอด แลวในชวงชั้นปที่สูงๆ นักศึกษาก็มาเรงกิจกรรม
ม.อ. : นักศึกษาสามารถนํากิจกรรมมาเทียบคา เราเปดกวางใหนักศึกษานํากิจกรรมเสริมขางนอก มีการรับรองวาไดกี่หนวย
แตก็ยังลักลั่นกันอยู มีปญหาในการบันทึกกิจกรรมของกองกิจการนักศึกษา ไม real time บางทีก็ยุงยาก บางคนได หนวย 50
ป ประสบการณที่ ผา นมา เราตอบ 3กิจกรรม โดยไม รูว าทํ าอะไรกัน แน ไมเ รีย นทํา กิจ กรรมอยา งเดีย ว เราดํา เนิน การมา
คําถามไดหลายคําถาม ถึงแมจะมีปญหา ดานเชิงระบบเราสามารถทราบสถานะกิจกรรมไดพอสมควร ในระดับนโยบายจะ
เห็นรวมกันวา ใหออกเปนชั้นป โดยกําหนดเปนปละกี่หนวย เราไมสามารถใหเด็ กทํากิจกรรม ทุกป ดั งนั้น ควรกําหนดแนว
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ปฏิ บัติ ที่ ดีเ ป นชั้ นป ละกี่ ห นว ยโดยให โอกาสได shopping มข หนว ยกจิ ก รรม ก็ จะไม 8 ด า น 5 กํ า หนด .จบ เกิน หน ว ย 60
าควรทําสุดทายทุกคนตองทํา อันที่หนวยกิจกรรม โดยเราก็จะรูวากิจกรรมไหนเหมาะสมว 24กิจกรรม อยากจะแนะนําบังคับ
บังคับแลวสงimpact ตอบัณฑิต ก็จะรูวาควรทํา เชน วิศวะตองสอบใบ กวก็ตองมีกิจกรรมเพื่อใหเกิดความเหมาะสม และใน .
อนาคตจะวัดผลความสําเร็จของโครงการไดอยางไร เมื่อจบ ดวาปแลวเปนบัณฑิตที่ดีอยางไร รูแตวาทํากิจกรรมแตตอบไมไ 4
เกงตรงไหน มันบอกไมไดวาระบบนี้ดีตรงไหน ตอนแรกจะถามวา การกําหนดกิจกรรมแบบของ มขอยากทราบอยางลึกซึ้งวา .
มหาวิ /มีการแบงกิจกรรมที่ทําแบงสัดสวนระหวางคณะ ทยาลัยอยางไร โดยเด็กตองทํากิจกรรมใหครบ มีการแบงหนาที่ แบง
กันชัดเจนหรือไมอยางไร มหาวิทยาลัยทํามากี่ป มีบัณฑิตจบครบ100% ถาเด็กไมจบการศึกษาจะแกปญอยางไร
มข. : ยังไมมีนักศึกษาจบการศึกษา เพราะเริ่มปการศึกษา มีบางคนจะจบในเดือน 2552 มี.ค 110ป บางคนมี 2หลักสูตร .
หนวยกิจกรรม การจะทําหรือไมทํากิจกรรมจึงตองขึ้นอยูกับเจาตัว ดังนั้น เราปลอย นักศึกษาเลยก็จะเปนปญหา จะการไปดู
เกษตร จะมีปญหา คือ บัณฑิตที่บางเขน จบ .งานม100 แต ไปดูที่ศาลายา จบ %60 ถากําหนดทุกชั้นป มีการ %monitor
ตลอด แจงใหคณะดูเราประเมินจากภาพรวมของมหาวิทยาลัย การเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา เราตองมีกลไกคนที่เขาอยู
แล ว ก็ มี ป ระโยชน แ ต ต อ งมี ก ลไกให นั ก ศึ ก ษายั ง อยู ใ นวงจรนี้ ต ลอด เดี๋ ย วให ก องกิ จ การนั ก ศึ ก ษาช ว ยตอบกลไกระหว า ง
มหาวิท ยาลั ย กั บคณะฯ เรามี ยุท ธศาสตร 5 ยุ ท ธศาสตร ของ มข ส วนกลาง กองกิ .จการนั ก ศึก ษา และคณะต า งๆ ทํ า
ยุทธศาสตรที่ 1 และ 4 ทุกคนก็ตองทําสวนของตนเองแตไมไดกําหนดวา คณะทําอะไร มหาวิทยาลัยทําอะไร
ม.อ . : ศิษย เกาฝากมาวา เด็กเราไม จบเพราะอ อนภาษาอัง กฤษ ซึ่ง มหาวิ ทยาลั ยมีกองแผนงานกับกองกิจการนัก ศึกษา
รวมกั นวิจัย โดยนํ าขอ มูลจากการสอบถามไปยังหนวยงานต างๆ ที่บัณฑิ ตไปทํ างาน ขณะนี้ภ าษาอั งกฤษเปน ภาษาที่สอง
นาจะมีภาษาที่สาม เปนภาษาถิ่น เชน ภาษาใต ภาษาอีสาน มีสองสวนในเรื่องของความรวมมือ ม.อ. ซึ่งทั้งสองมหาวิทยาลัย
มีความไดเปรียบเชิงพื้นที่อยูแลว เราควรมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากันทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ถาเราทําในระดับมหาวิทยาลัยได
หลักสูตรการทองเที่ยวของวิทยาเขตภูเก็ต นาจะเปนโครงการแลกเปลี่ยนกันในหลักสูตรนี้ สงนักศึกษา มขมารวมแลกเปลี่ยน.
กับม.อก็จะไดภาษาที่สามไปดวย อยางที่อาจารยวา ถามีการ .อบรมแมกระทั่งเด็ก พสวท. เองก็ยังมีปญหาดานภาษาอังกฤษ
เราจัดกิจกรรมใหเคาแตก็ไมเขาไปเรียน จนตองเสียเงินใหไปเรียนกันเอง ใน มชตามหอพักนักศึกษา มีการสอนภาษาตางๆ .
แตเด็กตองเสียเงินเองบางสวน
ม.อ. : ม.อจะมีอะไรที่คลายกันแตเด็ก .และมข. ม.อจ.ะทํากิจกรรมจนจบหลักสูตรกอนที่จบการศึกษาปที่ 4 จึงไมมีกิจกรรมทํา
สวนเด็กจบ 3 ปครึ่ง ก็นาจะมีกิจกรรมเสริมเพื่อใหเด็กจบการศึกษา ดังนั้น คณะควรจะมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเสริม
มข. : มขจะ .มีคณะกรรมการคณะ เพื่ออนุมัติหนวยกิจกรรมมาที่สวนกลางเราจะมีการติดตามประเมิน มีความหลากหลาย
ของการดําเนินงานของคณะ เรื่องที่ 3 คือ วินัย ความดี เปนเรื่องที่ทํายาก เราควรทําอยางไร สวนเรื่องสุดทาย คือเรื่องเราจะทํา
อะไรรวมกันบาง มข. เสนอประเด็นการสรางวินัย ที่ผานมาเราเนนวิชาการ เราจะทําอยางไรใหบัณฑิตเปนคนดีคนเกง ในม.อ.
เปนคนเกงคนดีมีสุขของม.อคือ . การสร างสุขภาวะของมหาวิ ทยาลัย เราจะสอนว าเรื่องการเรียนรูจิต ใจของตนเอง ใหเห็ น
ปญญา การเรียนรูตัวเองจะสงใหมีวินัยได การเรียนรูจิตใจตัวเองใหเกิดปญญา คือการสรางสมาธิ ทุกมหาวิทยาลัยมีกิจกรรม
ออกคายเยอะมาก เรามีกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน จิตอาสามากขึ้น แตทําเพื่อเปลี่ยนแปลงสวนรวม แตเปนการเปลี่ยนแปลง
ตัวเองอยาง ทําแลวมีความสนุก ควรจะจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหมีวิจัย เชน การเขาหองเรียน การขับรถ
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มข. : เราอยากจะทําใหเกิดการสรางวิจัย เรามีวิธีการทําอยางไร ตองมีระบบยกยองเชิดชูเกียรติ มีการกลั่นกรองอยางชัดเจน
มีการเช็ควิจัย ตองตั้งกลุมคนดี 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 ตามภารกิจแยกนักศึกษาเสี่ยง
ออกจากกลุมอื่นๆ โดยมีโครงการเตรียมความพรอมกับตํารวจ ปปสผูปกครอง จะมีการ .คัดกรองเด็ก มีการสุมตรวจเด็ก ถา
เปนเด็กทั่วไป ใหความรูกับนักศึกษา มีการเตรียมความพรอม มีการเสริมจิตอาสา มีหลักสูตรระยะสั้น มีวิท ยากรแกนนํา มี
เด็กป 1 รวมกิจกรรมประมาณ 200คน การเตรียมความพรอมกอนจบในป 4 ดานคุณธรรม จริยธรรม มีเครือขายหมอบัญชา
มาชวย
เราจะทําอยางไรใหเคากับมาเปนคนดีของสังคม และใชกิจกรรมดานศิลปะ ปรับปรุงแกไขดวยการใชศิลปะ ไปเยี่ยม
หอ เมื่อเคาเห็ นประโยชนเคา ก็จะกลับมาเปน พี่เลี้ยงให มีอาจารยที่สนใจก็เ ขามาชวย มีบุค ลากรที่มาเปนวิ ทยากรในระดั บ
วิทยาเขต มีคายตางๆ ในวิทยาเขต มีกระบวนการใดที่จะทําใหนักศึกษา เขารวมกิจกรรมดวยกันไดอยางไมมีความแตกตางทั้ง
พุทธและอิสลาม การใชภาพถายมาเปนจุดรวม การจัดดอกไมจากใจ เรียนรู ความดี ความงาม ตามธรรมชาติทําใหนักศึกษา
เขารวมกิจกรรมดวยกันได เราพยายามสรางกระบวนการกิจกรรมเหลานี้ มาขึ้น
ม.อ. : ประเด็นที่ 2-3 คือเรื่องเดียวกัน ถาเราทําทั้ง 5 ดาน เชิญชวนเด็ก เขารวมได พอทําแลวเราจะไดอะไร ถาเด็กทํา ทั้ง 5
ดาน 100 ชม าวัดผลในทันทีทันใดจะมีผลอยางไร ถ .
มข. : เรื่องสุดทาย คือ ความรวมมือ กอนหนานี้ ไดมีการพูดคุยกับทานรองฯ กันแลว ในสวนกลางวาเราทําอะไรกันบาง คือ
เรื่องของการทําวิจัย เรื่องของการทําคาย ม.อจะไปกอ.น มขจะมา.
ม.อ. : เรื่องภาษาอังกฤษ ยกระดับความสําคัญของภาษาอังกฤษ ม.อมข เราสามารถจัดกิจกรรม โดย . มขมาชวย ม ..อทํา .
การแขงขันภาษาอังกฤษ ในระดับคณะฯ และมหาวิทยาลัย โดยคนที่ชนะก็จะเปน idol เรียกวาเปนการแขงขันภาษาอังกฤษ
มข. – ม.อ.
ม.อ. : อยากใหเกิดคายรวมโดยรวมกันระหวาง มข. ม.อ. ทั้ง 2 สถาบัน ดวยเวลาอันจํากัดโดยรูปแบบ มขสงนักศึกษาไปที่.
ม.อ .แลว ม.อรับนั กศึ กษา .ก็รับผิด ชอบทุ กเรื่ อง มข . ม.อ ก็รับผิ ดชอบเหมือ นกั น กระบวนการก็ให ดํา เนิน การตามความ
เหมาะสม มีคายหลัก 3 คาย ซึ่งชวง วันที่ 9-18 มีนาคม 2554 จะมีการจัดคาย ซึ่งเปนพื้นที่อุทกภัย เราจะจัดคายโดยใหมข.
เขามารวมกิจกรรมดวย
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คณะทํางานจัดทําเอกสารสรุปผลผลกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูประเพณี
มข.-,ม.อ. ครั้งที่ 2
ทีป่ รึกษา :
รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน

รศ.รังสรรค เนียมสนิท

รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาบุคลากร

คณะทํางาน :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

รศ.ดร.ลําปาง แมนมาตย
นางเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย
นายศักดิ์สิทธิ์ บุญคุณ
นางสาวกนกรัตน เพชรประเสริฐ
นางสาวพัชรินทร โคตรทัศน
นางสาววัชรินทร แพงศรี
นางสาวเบญจวรรณ ชารินทร
นางสาวสุพัตรา แสงสวาง
นางวลาลักษณ ชางทอง
นางสาวดรุณี ชูคันหอม
นางสาวออยทิพย ถานันตะ
นางสาวกตัญชลี ประนม
นางสาวหฤทัย วงศสุวรรณ
นางสาวนิรชรา ไชยแสง
นางสาวณัฐธิดา แกวมณีชัย
นางสาวกิ่งกาญจน โนนศรีชัย
นางสาววรรณภา นามสีฐาน

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานคณะทํางาน
ผูอํานวยการกองแผนงาน
รองประธานคณะทํางาน
สถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะเกษตรศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะเทคนิคการแพทย
คณะเทคนิคการแพทย
คณะสัตวแพทยศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร

18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

นางสาวรวีวรรณ พลทองสถิต
นางสาวศิริญาพร การสอน
นางสาวรังครอง ศรีสวัสดิ์
นายวสิษฐพล จิตละมุน
นายผดุงศักด อุนวิเศษ
นางสาวสุบรรณ จัตกุล
นางสาวสุรียรัตน โลอภิรักษกุล
นางสาวสดใส พิมพทองงาม
นายพันธเทพ อนันตเจริญ

คณะศึกษาศาสตร
สํานักวิทยบริการ
คณะเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแกน
วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแกน
สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ
กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี

พิมพครั้งที่ 1
มิถุนายน 2554
จํานวนพิมพ 300 เลม
โรงพิมพแอนนาออฟเชต จังหวัดขอนแกน

ฝายเลขานุการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประเพณีรวม มข.-ม.อ.
มหาวิทยาลัยขอนแกน และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

