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การนําเสนอผล Workshop: ประเด็นท้าทาย (Change & Challenges) 
วิเคราะห์ประเด็นท้าทายของมอ.ฯ 
กลุ่ม 5 
Workshop: ประเด็นท้าทาย (Change & Challenges) 
วิเคราะห์ประเด็นท้าทายของมอ.ฯ 
1.What? อะไรที่เป็นประเด็นท้าทายฯ 

ทําอย่างไรให้ Innovation สร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยมากเหมือนมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
2.Why? เหตุใดจึงเป็นประเด็นท้าทาย-โอกาส/ความเสี่ยง/ปัญหา/อุปสรรค 
 หน้าที่หลักของมหาวิทยาลัยคือจัดการเรียนการสอน บริการวิชาการก็เป็นส่วนหน่ึง ในต่างประเทศก็
เน้น 2 เรื่องน้ี 

มอ.มีรายได้จากหน่วยกิตที่นักศึกษาจ่าย ถือว่าอยู่ในระดับที่พอใช้ได้แล้ว แต่งานวิจัยยังไม่สร้างรายได้
ให้มหาวิทยาลัยได้มาก ซึ่งเป็นปัญหาเดียวกับมหาวิทยาลัยไทยแห่งอ่ืนๆ แม้ได้งบมาทําวิจัยแต่ในความเป็นจริง 
อาจารย์บางคนก็ไม่ได้ทํา  

ความท้าทายคือ 
1.การทําวิจัยให้เกิด Innovation แบบข้ามไซโล  
2.การทําให้ Innovation สร้างรายได้มหาศาล  
3.การแบ่งรายได้จาก Innovation น้ันอย่างยุติธรรมเป็นที่พอใจสําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน และ

มีรายได้มากพอที่จะเลี้ยงตัวเองได้หลังเกษียณแล้ว 
ถ้ามหาวิทยาลัยมี Innovation มาก Branding จะเกิดขึ้นเป็นช่ือเสียงมอ. และถือเป็น S-curve ใหม่ 

กลุ่ม 1 
Workshop: ประเด็นท้าทาย (Change & Challenges) 
วิเคราะห์ประเด็นท้าทายของมอ.ฯ 
1.What? อะไรที่เป็นประเด็นท้าทายฯ 
2.Why? เหตุใดจึงเป็นประเด็นท้าทาย-โอกาส/ความเสี่ยง/ปัญหา/อุปสรรค 

ยังไม่ทราบว่า ในอนาคต รัฐบาลจะยังให้งบสนับสนุนแก่มอ.หรือไม่ นอกจากน้ี 
นักศึกษาก็จะลดลง มอ.ยังไม่สามารถดูแลประชาชนได้เพราะต้องดูแลบุคลากรด้วย 

อีกความท้าทายหน่ึงก็คือ ดึงนักเรียนเก่งมาเรียน หรือพัฒนาเด็กดีให้เก่งแล้วกลับมาพัฒนาพ้ืนที่ 
ควรต้ัง Regional Excellence Center มอ.มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นแต่ต้องทํางานที่ตอบโจทย์พ้ืนที่ มอ. 

ต้องมองเห็นอนาคต ทําพ้ืนที่ให้เจริญและพัฒนาให้ประชาชนมีรายได้มั่งคั่งขึ้น 
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กลุ่ม 2 
Workshop: ประเด็นท้าทาย (Change & Challenges) 
วิเคราะห์ประเด็นท้าทายของมอ.ฯ 
1.What? อะไรที่เป็นประเด็นท้าทายฯ 
2.Why? เหตุใดจึงเป็นประเด็นท้าทาย-โอกาส/ความเสี่ยง/ปัญหา/อุปสรรค 

ความท้าทายคือการสร้างรายได้นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดินอย่างมีถาวรภาพ 
สิ่งที่ต้องทําคือ วิจัยและการบริการวิชาการต้องมีการเปลี่ยนแปลง ปัญหาคืออาจารย์มักทําวิจัยตาม

ความต้องการหรือความถนัดของตนเอง ความท้าทายคือความสามารถที่จะนําโจทย์วิจัยในเรื่องที่เป็นต้องการ
ของประเทศหรือท้องถิ่นมาทําวิจัยเพราะจะมีโอกาสได้งบสูงมาก ทําได้โดยดูยุทธศาสตร์ชาติ  AEC ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด แผนจังหวัด สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ตอนน้ีภาคใต้มีปัญหามากทั้ง เขตเศรษฐกิจพิเศษ ปัญหาความ
ไม่สงบ ควรจะนํามาทําเป็นวิจัย เมื่อทําแล้วงานวิจัยจะตอบโจทย์พ้ืนที่และแก้ปัญหาประเทศ รวมถึงตอบโจทย์
ความเป็นนานาชาติคือ สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ทําให้มีรายได้และช่ือเสียง 

มหาวิทยาลัยต้องมีแมวมองค้นหาอาจารย์ทํางานวิจัยและงานบริการวิชาการที่ไม่ผ่านมหาวิทยาลัย
เพราะเบ่ือหน่ายกฎกติกา ควรจะเชิญอาจารย์กลุ่มน้ีมาร่วมหารือวางกฎกติกาในการนําวิจัยและงานบริการ
วิชาการท่ีกําลังทําอยู่มาผ่านมหาวิทยาลัย เช่น การแบ่งปันผลประโยชน์ ทําให้อาจารย์สามารถทําวิจัยได้อย่าง
เปิดเผยผ่านมหาวิทยาลัย สามารถใช้เคร่ืองมือและเวลาราชการในการทําวิจัย ทําให้รายได้เข้ามหาวิทยาลัย
และเป็นการทํางานอย่างถูกระเบียบ นอกจากน้ีต้องมีการต้ังทีมบริหาร 

มอ .แทบจะไม่ได้งบประมาณแผ่นดินมาทําวิจัย ส่วนมากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมักได้โครงการไป มอ.ไม่ได้ไปสร้าง Connection กับหน่วยงานให้ทุนเพ่ือปกป้องสิทธ์ิใน
การได้งบวิจัยจึงพลาดโอกาสการได้งบ 
ดร.ศิริลักษณ์  เมฆสังข์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมมือกับเอกชนแล้วนําคนมาฝึกอบรมเรื่องงานวิจัย และสอนวิธีไปเสนอ
ขอทุนมาทําวิจัย แล้วนํางานวิจัยมาทําในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้เวลาวันหยุดให้คนที่ออกไปเป็นที่
ปรึกษามาเรียนการไปเสนอโครงการวิจัยเพ่ือของบจากราชการ แล้วนําเข้ามาทําร่วมกับมหาวิทยาลัยโดยมีการ
แบ่งรายได้กัน 
ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีไม่อนุญาตให้ไปสร้าง Connection พิเศษกับหน่วยงานให้
ทุน แต่ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุลก็ได้รับงบทําโครงการ ในการดําเนินโครงการต้องทําแบบมีคุณธรรม
จริยธรรม ควรทําทุกอย่างตามระเบียบพัสดุ  
 เวลาที่มหาวิทยาลัยออกนอกระบบต้องระวังให้มาก การออกนอกระบบไม่ควรมีหลายมาตรฐานใน
การตัดสินใจเพราะจะมีปัญหาขึ้น 
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 ไม่ควรให้มหาวิทยาลัยเป็นทางผ่านเงิน แล้วนําคนที่ไม่มีความสามารถมาอยู่ในทีม โดยมหาวิทยาลัยได้
เงิน 
 ถ้าโจทย์วิจัยตรงตามความต้องการของประเทศ ก็ได้งบแน่นอน   
กลุ่ม 2 
 มอ.ไม่เคยให้คนนอกมาทําวิจัยในนามมหาวิทยาลัย โดยที่มหาวิทยาลัยได้เงินส่วนแบ่ง เพราะผิด
จรรยาบรรณ เมื่อออกนอกระบบ มหาวิทยาลัยจะใช้ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ เงินอุดหนุนที่ได้มาก็สามารถ
นําไปซื้อครุภัณฑ์ได้ง่าย 
 มอ.มีทุนวิจัยมากมาย เช่น จากอุทยานทางวิทยาศาสตร์ โจทย์วิจัยที่อุตสาหกรรมให้มา ทางอุทยาน
ทางวิทยาศาสตร์จะช่วยกับอก.ทํา Spin off company แบบ University of Alberta 
ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล 
 แสดงว่า มอ.ทํา Proactive Research มากกว่า Reactive Research  

การทํา Proactive Research ต้องมีความชัดเจน แต่ละหัวข้อก็จะมีโอกาสต่างกัน 
ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุลทําวิจัยเรื่อง Logistics ได้เปรียบมากเพราะอยู่ใน Agenda ตลอด แต่

โครงการเป็นเชิงวิศวกรรมจึงมีคู่แข่งน้อย ยังมีเรื่อง Logistics อีกมากมายที่มอ.สามารถนํามาทําวิจัยได้อีก 
มอ.ไม่ควรทําเหมือนที่อ่ืน ควรเป็นผู้ริเริ่มในการทําวิจัยในเรื่องที่ประเทศยังต้องการอยู่   

กลุ่ม 2 
 อุทยานวิทยาศาสตร์ควรสนับสนุนให้อาจารย์ออกไปต้ังบริษัททําวิจัยเองเพ่ือการค้าเหมือนกับ 
University of Alberta  
กลุ่ม 4 
Workshop: ประเด็นท้าทาย (Change & Challenges) 
วิเคราะห์ประเด็นท้าทายของมอ.ฯ 
1.What? อะไรที่เป็นประเด็นท้าทายฯ 

วิจัยมีความสําคัญมากที่จะไปสร้าง 3V ทุกมีวิทยาเขตมีวิจัยมาก แต่ยังไม่สามารถนําผลของการวิจัยไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์แบบมีมูลค่าเพ่ิมได้ ควรจะทําเรื่องน้ีให้เป็นรูปธรรมและมี Impact ทางสังคม  
2.Why? เหตุใดจึงเป็นประเด็นท้าทาย-โอกาส/ความเสี่ยง/ปัญหา/อุปสรรค 

เมื่อเกิดผลวิจัยขึ้นมา ก็ช่วยในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ การนําผลวิจัยไปใช้จะช่วยให้คนนอกรู้จักมอ.ในแง่ 
Impact เช่น มอ.ปัตตานีมีวิจัยโดดเด่นเรื่องยางพารา วิจัยทางด้านสังคมศาสตร์มีมากแต่ยังไม่ได้ใช้ให้เกิดมูลค่า 
แต่วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์อาจจะได้นําไปใช้ให้เกิดมูลค่าเพ่ิมอย่างชัดเจน 

การที่วิจัยจะสร้าง Impact วงกว้าง และเกิดมูลค่า ต้องมีโครงสร้าง ระบบการติดตาม เคยมีการหารือ
เรื่องระบบการนําวิจัยไปใช้ให้เกิดมูลค่าเพ่ิม  
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รศ.ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์  คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และประธานรุ่น 
Keyword ที่เหมือนกันทุกกลุ่ม คือวิจัย บางคณะมีมาก บางคณะไม่มีเลย วิจัยที่ทํายังมีความท้าทาย

มาก เพราะไปเน้น world ranking จึงไม่สร้างคุณค่าให้ท้องถิ่นภาคใต้ และมูลค่าคือมีเงินกลับมาให้
มหาวิทยาลัย 

ความท้าทายคือ ทําอย่างไรให้วิจัยมีคุณค่าต่อภาคใต้และมีมูลค่าด้วย 
ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล 

เป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้ แต่ฟังดูดีคือต้องหารายได้จากงานวิจัย เป็นเรื่องไม่ง่าย ควรจะมี
รายละเอียดลงลึกมากกว่าน้ี 
นายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและประกันคณุภาพ 

มอ.กังวลเร่ืองการเงินมากเกินไป ประเด็นควรจะเป็นการทําให้มหาวิทยาลัยเจริญเติบโตขึ้น แล้วมอง
ว่าจะไปทางไหน ถ้าเน้นการหาเงิน ก็จะผิดเพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่กลัวการขาดทุน 

มอ.อยู่สองฝั่งทะเล มีสาขาวิชาที่เด่นมากมาย มาจัดหมวดหมู่ ไม่ใช่มีวิจัยอย่างเดียว ต้องบูรณาการ
สอน บริการวิชาการ สอนชาวบ้านและให้ชาวบ้านสอน 

ต้องเป็น Pillar of the South หรือผู้เช่ียวชาญระดับโลกที่สามารถตอบสนองความต้องการท้องถิ่นได้  
ต้องบูรณาการให้เป็นภาคใต้ที่อุดมสมบูรณ์ได้ หัวใจคือ สิ่งที่อยากทํา เรื่องเงินไม่ใช่หัวใจ แล้วต้องบูรณาการ
การทํางานมาสู่เป้าหมาย 
อาจารย์พิชญ์ภูรี จันทรกมล 

ท่านรองอธิการบดีเลือกคุณภาพการเรียนการสอน ยังคงมีอยู่ และได้รับข้อเสนอแนะ คือ Pillar of 
the South ซึ่งเป็นเรื่องที่มอ.ทํามาแล้ว 

คุณค่าคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของคน ส่วนเรื่องบูรณาการการสอนและงานวิจัยไปด้วยกัน 
จากการประชุมคณบดี ถูกวิจารณ์ว่า งานวิจัยขึ้นห้ิง ทําเชิง Reactive  
 ภาคใต้มีวิจัยที่ตอบโจทย์พ้ืนที่มาก งานวิจัยมีหลายมิติจึงต้องวิจัยเข้าไปต้องบูรณาการระหว่างศาสตร์
ต่างๆ เรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเก่ียวข้องกับหลายสาขาวิชา เป็นเรื่องซับซ้อน เมื่อนักท่องเที่ยวมา ชุมชนมี
รายได้และคุณภาพชีวิตดีหรือไม่ ในการนําไปใช้ ก็ต้องผ่านนักพัฒนาให้ชาวบ้านยินดีที่จะเปลี่ยนแปลง 
 ผู้นําต้องเห็นความสําคัญและบุคลากรต้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 ต้องทําการสื่อสารองค์กรให้ชัดว่า วิจัยไม่ขึ้นห้ิง  
ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล 
 การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมีหลายลักษณะ คนที่ขับเคลื่อนก็มีหลายลักษณะ อาจารย์ที่มี
ความสามารถในการสอนแต่ไม่เก่งวิจัยก็สําคัญ ไม่จําเป็นว่าต้องเหมือนกันหมด จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
อย่างไรให้สมดุลหลายด้าน โดยดึงศักยภาพแต่ละคนออกมา 
อาจารย์พิชญ์ภูรี จันทรกมล 
 เรื่องวิจัยก็เป็นความท้าทายได้ 
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ดร.ศิริลักษณ์  เมฆสังข์ 
 ที่นําเสนอมาในแนววิจัย อยู่ในข้อการเงิน 
 เป็นการบริหารแบรนด์มหาวิทยาลัย อาจารย์ นักศึกษา สังคม เป็นห่วงที่ซ้อนกันร้อยด้วย Passion 
ควรทํา segmentation ให้ดี 
อาจารย์พิชญ์ภูรี จันทรกมล 

กลุ่ม 5 เน้นนวัตกรรม การเรียนการสอน branding เรื่อง Innovation น่าสนใจ เป็นเรื่องที่ทําได้ 
งานวิจัยมีแต่ยังไม่ได้ใช้ เมื่อมี Innovation ก็มี branding มีการพัฒนาการเรียนการสอน อาจตาม Pillar of 
the South 
ผศ.ชิดชนก ราฮิมมูลา 

อยากนําเสนอปณิธานต่อมหาวิทยาลัยโดยเขียนร่วมกันว่าจะทําอะไรในนามเพ่ือนนักบริหาร 
ที่เข้าร่วมโครงการ ขอให้ทุกคนไปคิดมาแล้วมาเขียนร่วมกันในสัปดาห์สุดท้ายเป็นปณิธานร่วมกันว่า  

1.เมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้ว จะขอให้มหาวิทยาลัยดํารงสถานภาพอะไรบ้าง เป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับเพ่ืออะไร 

2.เมื่อมอ.ยังต้องเป็นที่พ่ึงของบ้านเมือง จุดน้ีก็ต้องอยู่กับเรา เมื่อครั้งที่แล้วอาจารย์วิภาดากล่าวถึง 
Passion เราคิดว่าคงมีสิ่งน้ี ตอนน้ีเราคิดว่าเรามีสถานภาพท่ีถูกกําหนดด้วยกรอบ เรากําลังมองในสิ่งที่กําลังจะ
ได้มาในทางเติบโตด้านอ่ืน แต่จะเสียจุดยืนหรือไม่  

ถือเป็นประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งในช่วงรอยต่อ เราก็โชคดีที่ได้มาพบกันและได้มาอบรม และก็เป็น
ช่วงแรกที่เป็นมหาวิทาลัยในกํากับ น่าจะรักษาประวัติศาสตร์ตรงนี้ไว้ด้วย ในอนาคต อาจมีช่ือและเรื่องราวของ
หอประวัติของมหาวิทยาลัยก็ได้ 
อาจารย์พิชญภู์รี จันทรกมล 

กลุ่ม 2 เน้นเรื่องสังคม นําวิจัยมาใช้ประโยชน์ 
หลายกลุ่มเน้นนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ ควรเพ่ิมรายละเอียด 

นายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและประกันคุณภาพ 
ควรนําที่เรียนมาปรับใช้ เช่น หลักนักบริหาร 80/20  

ผศ. ดร. วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์ 
ทุกวิทยาเขตถือเป็นครอบครัวเดียวกัน ต้องไปสู่เป้าเดียวกัน 

รศ.ดร. วิชัย กาญจนสุวรรณ 
แต่ละกลุ่มควรเขียนมาก่อนแล้วค่อยหารือปรับให้เข้ากันจะดีกว่า ถ้าเป้าหมายมอ.หล่อหลอมให้เป็นที่

พ่ึงของสังคมได้จะดีกว่า Ranking ที่สูงขึ้น 
อาจารย์พิชญ์ภูรี จันทรกมล 
  ขอให้ไปคิดเรื่อง Stakeholders ด้วยในแต่ละหัวข้อ 
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นายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและประกันคุณภาพ 
 ในความเห็นส่วนตัว เมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ควรมี Declaration ประกาศด้วยกันว่า น่ีคือ
อุดมการณ์ของมอ. ผู้ลงนามท้ังหมดจะเดินไปด้วยกัน มีการถ่ายรูปหมู่ด้วย สร้าง Impact ต่อคนในมอ.และคน
นอกด้วย  
 


