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การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูตามขอตกลงความรวมมือวาดวย

การแลกเปลี่ยนเรียนรูประเพณี ม.ข.-ม.อ. คร้ังที่ 6
ระหวางวันท่ี 8 – 13 ตุลาคม 2557 

ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนดคอนเวนชั่น เซนเตอรขอนแกน และการทัศนศึกษา ณ เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา 

CMU- KKU - PSU

Agenda

o วัตถุประสงคโครงการ

o ประเด็นหลักของกิจกรรม
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วัตถุประสงคโครงการ

วตัถุประสงคโ์ครงการ

1.  เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูบริหารของสองมหาวิทยาลัย เพื่อเรียนรู

ประสบการณ แนวปฏิบัติที่ดี พรอมการพัฒนาความรวมมือระดับคณะ/หนวยงานให

เกิดเปนรูปธรรม

2.  เพื่อสงเสริมความรวมมือการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร ที่สามารถเรียนรู

และนําไปประยุทธเพื่อการพัฒนาตามบริบทไดอยางเหมาะสมในลักษณะการพัฒนา

แบบกาวกระโดด

3.  เพื่อกระชับความสัมพันธ และสรางมิตรภาพความรวมมือใหเกิดเปนรูปธรรม  

อยางย่ังยืน โดยสามารถเรียนรูรวมกัน และเขาใจความแตกตางของบริบทการพัฒนา

4. เพื่อการขยายขอบเขตความรวมมือลงถึงระดับคณะ/หนวยงาน เจาหนาที่ระดับ

ปฏิบัติการใหมีการพัฒนาความรวมมืออยางเปนรูปธรรมตามความเหมาะสม
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ประเด็นหลักของกิจกรรม

ประเดน็หลกัของกจิกรรม
ในสวนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณไดกําหนดกิจกรรม ดังน้ี

1. การลงนามความรวมมือวาดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรู มข. – ม.อ. ในระดับคณะ/หนวยงาน

2. คูความรวมมือในระดับคณะ/หนวยงานภายใตโครงแลกแลกเปลี่ยนเรียนรูประเพณี มข.-ม.อ. 

แบงปนประสบการณกิจกรรมตางๆ

3. ประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู จํานวน 5 กลุม 

3.1 ระบบสวัสดิการของบุคลากร

       3.2 การบริหารงบประมาณดานการบริหารงานบุคคล (เนนพนักงานมหาวิทยาลัย)

        3.3 การบริหารจัดการสถานกีฬาและการสงเสริมการออกกําลังกาย 

             (เนนนักศึกษาและบุคลากร)

3.4 ระบบและกลไกในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของสถาบันอุดมศึกษา        

(University Social Responsibility : USR)

3.5 ระบบและกลไกในการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน รวมการนําไปใชประโยชนในเชิง

นโยบายระดับชาติ/ ในเชิงพาณิชย/การสรางความเขมแข็งของชุมชน
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ประเดน็หลกัของกจิกรรม (ต่อ)

4. การแลกเปลี่ยนกลุมยอย จํานวน 2  กลุม ดังน้ี

   4.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางชมรมผูสูงอายุ มหาวิทยาลัยขอนแกน กับ   

        ชมรมคนรักษ ม.อ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

   4.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสภาขาราชการ พนักงาน และลูกจาง 

มหาวิทยาลัยขอนแกน กับ สภาขาราชการ พนักงาน และลูกจาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

 

1.การลงนามความรวมมือวาดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรู มข. – ม.อ. 

ในระดับคณะ/หนวยงาน

ในกิจกรรมคร้ังน่ีไดมีการลงนามความรวมมือวาดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรู มข. – ม.อ. ในระดับ

คณะ/หนวยงาน  จํานวน 2 ความรวมมือ ไดแก

1 .การลงนามความรวมมือระหวาง

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

กับ               

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2. การลงนามความรวมมือระหวาง

ชมรมผูสูงอายุ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

กับ 

ชมรมคนรักษ ม.อ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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2.การแบงปนประสบการณคูความรวมมือระดับ/หนวยงาน

การแบงปนประสบการณคณะ/หนวยงานที่ไดเขารวมโครงแลกแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประเพณี มข.-ม.อ. จํานวน 1 หนวยงาน ไดแก คณะศิลปกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน กับ คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร            

สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี

อดีต : กอนลงนามความรวมมือ
รวมโครงการมรดกลานชาง 3 ที่มหาวิทยาลัยขอนแกน

     และ แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย

     ประชาชนลาว

2.  รวมแสดงนิทรรศการศิลปนอาเซียนที่สถาบันวัฒนธรรม

     ศึกษากัลยานิวัฒนา ที่ ม.อ.

3.  แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพทางการศึกษา

2.การแบงปนประสบการณคูความรวมมือระดับ/หนวยงาน (ตอ)

ปจจุบัน : กิจกรรมศิลปกรรมรอบปท่ีผานมา
1.  รวมกันเปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการดนตรีระดับชาติเครือขายสถาบันอุดมศึกษาทางดนตรี

2. รวมเปนกองบรรณาธิการวารสารศิลปกรรมศาสตร ทําให

    เปน 1 ใน 3 วารสารดานศิลปกรรมที่อยูในฐานขอมูล TCI

3. แลกเปลี่ยนเรียนรูดานวัฒนธรรม และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมที่คณะศิลปกรรมศาสตร 

    และสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนานักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร ม.อ. – มข.

    แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการแสดงลิเกฮูลู – หมอลํา                                                                       

4.  โครงการเรียนรูขามวัฒนธรรมศิลปกรรมทองถิ่น ทักษิณ – อีสาน

5.  โครงการมรดกลานชาง 4 ที่มหาวิทยาลัยขอนแกนจังหวัดนาน แขวงอุดมชัย แขวงหลวงพระบาง 

    สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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3.ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู

3.ประเดน็การแลกเปลยีนเรยีนรู้

3.1 ระบบสวัสดิการของบุคลากร
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3.1 ระบบสวัสดิการของบุคลากร (ตอ)

:

ประเด็นท่ี มข.สนใจ : ประเด็นท่ี ม.อ.สนใจ : ประเด็นสนใจรวม : 

1. สวัสดิการดานท่ีพัก

สหกรณบริการบานจัดสรรใหกับ

สมาชิก

สินเช่ือเคหะสงเคราะห 1.การบริการจัดการบานพัก  (ที่

พักไมเพียงพอ (การออกจากที่พัก)

2. การจูงใจใหออกไปมีบานของ

ตนเอง

2. สวัสดิการคุณภาพชีวิตและสุขภาพ

1.การบริหารจัดการการตรวจสุขภาพ 

(คัดกรอง/เชิงปองกัน)

2.กองทุนพนักงานมหาวทิยาลยั (คา

รักษาพยาบาล/เลาเรียนบุตร)

- รายละเอียดในการบริการจัดการใหมี

ประสิทธิภาพ

3. สวัสดิการสงเสริมพัฒนาดานการศึกษา

ระบบการจัดสรรสวัสดิการประเภทการ

กูยืมเงิน

- การบริหารจัดการ

3.1 ระบบสวัสดิการของบุคลากร (ตอ)

:

ประเด็นท่ี มข.สนใจ : ประเด็นท่ี ม.อ.สนใจ : ประเด็นสนใจรวม : 

4. สวัสดิการสงเคราะหครอบครัวกรณีเสียชีวิต

1. เงินชวยเหลือคาทําศพ 3 เทา              

ของเงินเดือน (ซ่ึงไดทุกคน)

2. การประกันอุบัติเหตุรวม                     

(บุคลากรและนักศึกษา)

3. เงินบําเพ็ญกุศลศพ รายละ 20,000 

(กองทุนสวัสดิการ)

ฌาปณกิจสงเคราะห -

5. หมวดสงเสริมการออมทรัพย

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสาํหรับบุคลากร

1. ปญหาการออกจากกองทุน

2. การบริหารจัดการ

3. สมาชิก

4. การสะสม/สมทบ
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3.2 การบริหารงบประมาณดานการบริหารงานบุคคล 

(เนนพนักงานมหาวิทยาลัย)

3.2 การบริหารงบประมาณดานการบริหารงานบุคคล (เนนพนักงานมหาวิทยาลัย)(ตอ)

:

ประเด็นในการแลกเปลี่ยน แนวทาง/ขอเสนอแนะ

1 การบริหารจัดการอัตราตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย                       

(เงินงบประมาณแผนดิน) การจัดสรรพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐบาลมี

เกณฑและนโยบายท่ีไมสอดคลองกับการบริหารงานบุคคลของ

มหาวิทยาลัย            ท้ังการประมาณการงบประมาณและจํานวน ทํา

ใหงบประมาณไมเพียงพอ และอัตรากําลังไมเพียงพอตองบประมาณ

-จางจํานวนอัตราเกินจํานวนท่ีไดรับจัดสรร (มอ)

-จางจํานวนอัตรานอยกวาเกินท่ีไดรับจัดสรร (มข, มช)

1. ควรปรับปรุงโครงสรางอัตรากําลังและตําแหนงงาน

ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและงบประมาณ  ภายใต

พื้นฐาน 1 คน ทํางานไดหลายงาน 

1 งาน มีคนรูหลายคน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

2 การบริหารงานบุคคล ตองปรับภาระงานใหเหมาะสมกับคาตอบแทน 

เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตอมหาวิทยาลัยมากท่ีสุด

1. ลบภาพสัดสวนคาจาง 1.5 หรือ 1.7 แตควร

จัดสรางโครงสรางใหมีความถูกตอง มี

ประสิทธิภาพ และแขงขันกับตลาดได

2. สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางเต็ม

ความสามารถ มีความมั่นคงในชีวิตและการ

ปฏิบัติงาน



04/11/58

9

3.2 การบริหารงบประมาณดานการบริหารงานบุคคล (เนนพนักงานมหาวิทยาลัย)

:

ประเด็นในการแลกเปลี่ยน แนวทาง/ขอเสนอแนะ

3 การปรับโครงสรางเงินเดือนของพนักงานมหาวทิยาลยัระหวาง

อัตราเดิมกับอัตราใหม

1. ควรกําหนดสูตรในการคิดคํานวณการเพิ่มขึ้นของ

เงินเดือนของอัตราใหมและอัตราเกา ซ่ึงอัตราเกาจะ

เพิ่มขึ้นเกินฐานเงินเดือนแรกบรรจุในปจจุบัน ลดหลั่น

ตามปท่ีบรรจุ เพื่อความเปนธรรม (มข ใชวิธีปรับแบบ

คลื่นกระทบฝง โดยใชบัญชีขาราชการเปนเกณฑ)

2. การสื่อสารและจัดการใหพนักงานไดเขาใจ รับรู และมี

สวนรวมในการบริหารจัดการ

3. จัดโครงสรางตําแหนงใหมีจํานวนประเภท ชนิดการจาง 

ใหนอยลง เพื่อใหเกิดความสามารถท่ีหนึ่งคน ทําไดหลาย

งาน หนึ่งงานทําไดหลายคน

3.2 การบริหารงบประมาณดานการบริหารงานบุคคล (เนนพนักงานมหาวิทยาลัย)

:

ประเด็นในการแลกเปลี่ยน แนวทาง/ขอเสนอแนะ

4. การเรียนรูประสบการณการเปน ม.ในกํากับ จาก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  4.1. การปรับเปลี่ยนสถานะภาพของบุคลากร    

    - ขาราชการ เปลี่ยนเปน พนักงานมหาวิทยาลยั รับบํานาญ

   - ขาราชการ/พนักงาน  รับ กบข.

    - ลูกจางประจํา เปลี่ยนเปน พนักงานประจํา

    - ลูกจางชั่วคราว เปลี่ยนเปน พนักงานชั่วคราว(เงินรายได)

 4.2 การแกไข พรบ. มช. 

     ขณะนี้ มช. ไดออกนอกระบบมาแลวประมาณ 5 ป 

การแกไข พรบ. มช. หลังจากไดออกนอกระบบมาแลว

ประมาณ 5 ป พบวา ควรมีการปรับปรุง  ไดแก

2.1 การบริหารงบประมาณไมควรจะอิงอยูกับระเบียบ

กระทรวงการคลัง

2.2 การบริหารตําแหนงทางวิชาการ เชน การให ศ. 

การปรับปรุงระบบการบริหารบุคลากรบางสวน
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3.2 การบริหารงบประมาณดานการบริหารงานบุคคล (เนนพนักงานมหาวิทยาลัย)

:

ประเด็นในการแลกเปลี่ยน แนวทาง/ขอเสนอแนะ

4. การเรียนรูประสบการณการเปน ม.ในกํากับ จาก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  1. การปรับเปลี่ยนสถานะภาพของบุคลากร    - ขาราชการ 

เปลี่ยนเปน พนักงานมหาวิทยาลัย รับบํานาญ

   - ขาราชการ/พนักงาน  รับ กบข.

    - ลูกจางประจํา เปลี่ยนเปน พนักงานประจํา

    - ลูกจางชั่วคราว เปลี่ยนเปน พนักงานชั่วคราว(เงินรายได)

 2. การแกไข พรบ. มช. 

     ขณะนี้ มช. ไดออกนอกระบบมาแลวประมาณ 5 ป 

การแกไข พรบ. มช. หลังจากไดออกนอกระบบมาแลว

ประมาณ 5 ป พบวา ควรมีการปรับปรุง  ไดแก

2.1 การบริหารงบประมาณไมควรจะอิงอยูกับระเบียบ

กระทรวงการคลัง

2.2 การบริหารตําแหนงทางวิชาการ เชน การให ศ. 

การปรับปรุงระบบการบริหารบุคลากรบางสวน

3.3 การบริหารจัดการสถานกีฬาและการสงเสริมการ

ออกกําลังกาย 
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3.3 การบริหารจัดการสถานกีฬาและการสงเสริมการออกกําลังกาย 
             

ประเด็นในการแลกเปลี่ยน แนวทาง/ขอเสนอแนะ

จากการแลกเปลี่ยนหัวขอการบริหารจัดการสถานกีฬาและการ

สงเสริมการออกกําลังกายของท้ังสองมหาวิทยาลัย พบประเด็น

ปญหาในเร่ือง การกําหนดคุณสมบัติของเยาวชนท่ีมี

ความสามารถดานกีฬาในการสมัครเขารับการคัดเลือกโควตา

นักกีฬาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้

มข. 

มีการกําหนดเกณฑดานวิชาการเปนคุณสมบัติในการคัดเลือกไว

คอนขางสูง ทําใหเยาวชนท่ีมีความสามารถดานกีฬาดีเดนไมผาน

การคัดเลือก หรือมีคุณสมบัติไมครบถวนจึงไมสามารถสมัครได 

มหาวิทยาลัยไดมีการปรับปรุงแกไขระเบียบหลักเกณฑใหม 

โดยกําหนดใหเยาวชนท่ีไดรับเหรียญเงินขึ้นไปในการแขงขันท่ี

กําหนด และใหยอนหลังไดไมเกิน 2 ป โดยเลนตอเนื่อง เปน

คุณสมบัติในการสมัครได   แตยังมีบางคณะ เชน คณะ

แพทยศาสตร  คณะทันตแพทยศาสตร ซ่ึงเปนคณะหลัก จะไม

ประสงครับนักศึกษาโควตาดานกีฬา  ในดานการเรียน สวน

ใหญหากนักศึกษาเรียนไมได ก็มักจะลาออกไปเอง โดยท่ีผาน

มายั งไมมี นัก ศึกษาโดน รีไทร  หากไม เ ลน กีฬาตอเนื่อ ง 

มหาวิทยาลัยก็จะพิจารณาเปนกรณีไป

3.3 การบริหารจัดการสถานกีฬาและการสงเสริมการออกกําลังกาย (ตอ) 
             

ประเด็นในการแลกเปลี่ยน แนวทาง/ขอเสนอแนะ

ม.อ. 

แตละคณะมีการกําหนด GPA ไวคอนขางสูง ทําใหเยาวชนท่ีมี

ความสามารถดานกีฬา มีคุณสมบัติไมครบถวน จึงไมมาสามารถ

สมัครได ประกอบกับเยาวชนสวนใหญท่ีมีผลงานดานกีฬา มักไม

เก็บสะสม PF  ประกาศ หรือสูจิบัตรท่ีไดรับจากการแขงขัน ทํา

ใหเอกสารประกอบดานผลงานมีนอย นอกจากนี้ โดยสวนใหญ

ฐานของนักกีฬาท่ีจะเขามาสมัครและเลือกคณะท่ีวิทยาเขต

หาดใหญ  ทําใหสัดสวนของโควตาดังกลาวไมกระจายไปตาม

วิทยาเขตอ่ืน ๆ

คณะกรรมการดําเนินงานอยูระหวางพิจารณาหลักเกณฑการ

รับสมัครกับรองอธิการบดีฝายวิชาการและคณะตาง ๆ  ใหลด 

GPA ลง และมหาวิทยาลัยมีความต้ังใจท่ีจะกระจายนักกีฬาท่ีมี

ความสามารถสมัครเขารับการคัดเลอืกใหครบทุกวิทยาเขต  แต

ในความเปนจริงแลวคณะหลัก ๆ  จะอยูท่ีวิทยาเขตหาดใหญ  

เพราะฉะนั้นโอกาสท่ีนกักีฬาจะเขามา ก็จะเลือกท่ีหาดใหญ  

มหาวิทยาลัยจึงกําหนดวา คณะกรรมการคัดเลือกมีสิทธิ์ท่ีจะ

เลือกคณะสํารองใหนักกีฬาท่ีสมัครได  ไมเชนนั้นนักกีฬาก็จะไม

ผานการคัดเลือกเปนจํานวนมาก ท้ังนี้ ในขั้นตอนการสัมภาษณ

จะมีการแจงสิทธิ์ใหผูสมัครทราบ เชน หากสมัครเขารับการ

คัดเลือกในคณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตหาดใหญ แตไมผาน

ในคณะดังกลาวจะสามารถไปอยูวิทยาเขตอ่ืนไดหรือไม  ถาตก

ลงก็จะลงบันทึกไวแลวสรุปสงหนวยคัดเลือก หลังจากประกาศ

ผลแลว ก็จะใหเด็กมารายงานตัวแตละวิทยาเขตไป 
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3.4 ระบบและกลไกในการดําเนินการดานความ

รับผิดชอบตอสังคมของสถาบันอุดมศึกษา (USR)

3.4 ระบบและกลไกในการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคมของ

สถาบันอุดมศึกษา (USR)

:

ประเด็นในการแลกเปลี่ยน แนวทาง/ขอเสนอแนะ

การแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็นนี้เปนการแลกเปลี่ยนโครงการ 

ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคมของ

สถาบันอุดมศึกษา (USR) ของแตละมหาวิทยาลัย

มข.

1. KKP-KKU LAWA

2. มูลนิธิตะวันฉายฯ

3. บานชีวาศิลป                       

4. สํานักวิทยาบริการ มข. แหลงเรียนรูคูชุมชน

5. หองสมุดเพื่อนอง

6. การชวยเหลือสังคมในภาวะวิกฤต 

1.ปลูกฝงความรับผิดชอบตอสังคมใหเปนคานิยมขององคกร 

Individual Social Responsibility (ISR) 

2. ทําดวยใจ

3. สรางความใฝฝน ฉลองความสําเร็จรวมกัน

4. แลกเปลี่ยนเรียนรูอยูเสมอ

ม.อ.

1. โครงการวิชาการแบบใหเปลา

2. โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนเขมแข็ง

3. โครงการเกาะบุโหลนและโครงการเกาะเตา

4.. แนวคิดการทํางาน University Engagement 

1.ควรมีการประชาสัมพันธท่ีเหมาะสม

2. เชิญชวนสื่อมวลชนเปนพันธมติร

3. ดําเนินการตามแนวทาง Social Engagement

4. ปลูกฝงคานิยมกับคนในองคกร
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3.5 ระบบและกลไกในการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน

3.5 ระบบและกลไกในการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน

:

ประเด็นในการแลกเปลี่ยน แนวทาง/ขอเสนอแนะ

นําเสนอระบบและกลไกการบริหารของแตละมหาวทิยาลัย 3 ดาน

มข.

1. เชิงนโยบาย : โครงการแกปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้าํดีใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

2. ดานชุมชน : โครงการแกปญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบ

พอเพียง : พื้นท่ีโมเดล บานหนองฮี อบต.ดอนชาง อ.เมือง จ. ขอนแกน

3. ในเชิงพาณิชย : การดําเนินการวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรมของอุทยา

วิทยาศาสตร มข.

การสงเสริมใหเกิดการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน

จริงในชุมชน

ม.อ.

1. เชิงนโยบาย : เร่ืองการจัดการจราจรในอําเภอหาดใหญ

2. ดานชุมชน : เร่ืองระบบปองกันน้ําทวม อําเภอหาดใหญ

 3. ในเชิงพาณิชย : ตัวอยางจากอุทยานวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ปญหาท่ีพบ : การเผยแพรผลงานวจัิยยงัไมเปนท่ีแพรหลายในชุมชนอ่ืนๆ


