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คํานํา 
หนังสือ “อุดมศึกษาอังกฤษ : สะท้อนความคิดจากการดูงาน” 

วิจารณ์ พานิช 

............................ 

หนังสือ “อุดมศึกษาองักฤษ : สะท้อนความคิดจากการดงูาน” เล่มนี้รวบรวม
จากบันทึกท่ีเผยแพร่ในบล็อก www.gotoknow.org/posts?tag=Academic%20 
Development  โดยเขียนเป็นตอนๆ รวม 10 ตอน สะท้อนการเรียนรู้และความคิด
คํานึงของผม ท่ีได้จากการร่วมคณะดูงานด้านการพัฒนาอุดมศึกษาในประเทศสหราช
อาณาจักร ระหว่างวันท่ี 8 - 13 กันยายน 2556  จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาต ิ  
โดยท่ีการดงูานครั้งน้ีเน้น 2 เรือ่ง คือ (1) การพัฒนาวิชาการและพัฒนาอาจารย์ ด้าน
การจดัการเรียนการสอน (Scholarship of Teaching and Learning) และ (2) การ
พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการเพ่ือสังคม (Social Enterprise) ใน
ระบบอุดมศึกษา 

ขอย้ําว่า หนังสือเล่มน้ีไม่ใช่รายงานการดูงาน  ไม่ใช่รายงานสาระท่ีได้จากการ
ดูงาน  แต่เป็นบันทึกความคิดคํานึง หรือการสะท้อนความคิด (reflection) ท่ีเกิดขึ้น
จากการไปดงูาน สาระในหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่ “สาระความจริง” แต่เป็น “สาระการ
ตีความ” ซึ่งจะเจือปนความเช่ือหรืออคตขิองผู้เขียนอยูด่้วย ท่านผู้อ่านจึงพึงอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ  

ความประทับใจ หรือความสะเทือนใจท่ีผมได้รับ จากการร่วมคณะดูงานนี้   
คือ ระบบอุดมศึกษาของสหราชอาณาจกัรมีความเป็นพลวัตสูงมาก อันเป็นผลจาก 
กลไกการจัดการระบบ หรือกลไกสร้างสรรค์ หรือสร้างนวัตกรรมในระบบอยา่งต่อเนือ่ง         
ของรัฐบาลและของกลไกต่างๆ ของภาครฐัท่ีซับซ้อน แต่ทํางานอย่างมีการสนธิพลัง 
(synergy) กันอย่างซับซ้อนแต่เกิดผลสัมฤทธิดี์มาก โดยเขาเน้นจัดการ โดยร่วมกัน
กําหนดวิสัยทัศน์ หรือเป้าหมายท่ียิ่งใหญ่แล้วปล่อยให้กลไกต่างๆ รวมทั้งตวั
สถาบันอุดมศึกษาเอง มีอิสระในการเลือกวิธดํีาเนินการของตนเอง  ในบรรยากาศท่ีมี
ท้ังความร่วมมือและการแข่งขัน   



ข 
 

ผมเช่ือว่าวิธกีารจัดการการเปลี่ยนแปลงในระบบอุดมศึกษาของสหราช
อาณาจักรเป็นแนวทางท่ีถูกต้องและได้ผล  แตกต่างจากวิธีควบคุมส่ังการแบบอํานาจ
รวมศูนย์ท่ีประเทศไทยใช้อยู่  และพิสูจน์มาเป็นเวลากว่าสิบปีแล้วว่าไร้ผล    มีแต่จะทํา
ให้ระบบอดุมศึกษาของเราล้าหลัง 

ด้วยความสะเทือนใจดังกล่าวผมจึงเขียนบันทึกชุดนี้ เพ่ือบอกแก่สังคมไทย    
โดยผมไม่ยืนยันว่าส่ิงท่ีผมบอก จะเป็นแนวคิดหรือวิธีการท่ีถกูต้อง  ผู้อ่านต้องพินิจ
พิจารณาเอาเอง  และจะยิ่งดี หากท่านเลือกเอาประเด็นท่ีสอดคล้องหรอืเป็นท่ีต้องการ
ของสถาบันของท่าน  นําเอาไปปรับใช้ดําเนินการให้เหมาะสมต่อบริบทของท่าน  แล้ว
นําผลมาแลกเปล่ียนเรียนรู้กัน ก็จะเกิดกระบวนการและขบวนการปรับเปล่ียน
อุดมศึกษาไทย  ท่ีจะทรงคุณประโยชน์ต่อบ้านเมืองของเราเปน็อย่างยิง่ 

ผมขอขอบคุณสถาบันคลังสมองของชาติ ท่ีเห็นคุณค่าของบันทกึชุดนี้   และ
รวบรวมจัดพิมพ์เป็นหนังสือเล่มเล็กท่ีท่านถืออยู่น้ี  ผมต้ังความหวังว่า การเผยแพร่
แนวความคิดน้ี จะกระตุ้นให้เกิดการลงมือทํา เพื่อสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงระบบ
อุดมศึกษาของเรา  อย่างน้อยก็ในด้านวิชาการว่าด้วยการเรียนรู ้ และด้าน
ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม 

วิจารณ์ พานิช 
  31 ตุลาคม 2556 
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มหาวิทยาลัยอังกฤษ :  

1. มาตรฐานอาจารย์สอนมืออาชีพ 

 
ผมร่วมคณะศึกษาดูงานของสถาบันคลังสมองของชาติไปสหราชอาณาจักร  

ระหว่างวันที่ 8 - 13 ก.ย. 56 โดยมีเป้าหมายในใจว่า ตอ้งการไปดูว่าการทําหน้าท่ี
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของอังกฤษ ต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง เพราะอะไร  
เขามีการจัดระบบการทํางานอย่างไร  

เอกสารชิ้นหน่ึงท่ีได้รับ  ให้อา่นก่อนเดินทางคือ The UK Professional 
Standards Framework for teaching and supporting learning in higher 
education, 2012 (UKPSF) ซ่ึงเมือ่อ่านแล้วก็รู้ทันทีว่า มคีวามพยายามพัฒนากรอบ
มาตรฐานการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในอังกฤษ โดยมวีัตถุประสงค์ 5 ประการ 

1. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีสอนและสนับสนุนการเรียน
ท้ังพัฒนาบุคลากรใหม่และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 

2. ส่งเสริมพลวัตของการเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องในหลากหลายบริบททางวิชาการ 

3. แสดงความเป็นมืออาชีพในด้านการเรียนการสอน 
4. ให้ความมั่นใจในความหลากหลายและคุณภาพของการเรยีนการสอนท่ี

นักศึกษาได้รับ 
5. ส่งเสริมให้บุคคลและสถาบันได้รับการรับรองวา่มีการจัดการเรยีนรู้ท่ีมี

คุณภาพให้แก่นักศกึษาโดยรวมท้ังผ่านการทําหน้าท่ีอื่นท่ีกว้างกว่าการสอน 
เช่นการวิจัยและงานบริหาร 

กรอบมาตรฐานน้ีประกอบด้วย 3 ส่วนที่เช่ือมโยงสัมพันธก์นั คือกิจกรรม 
(Area of Activity) หรือสมรรถนะ (Competencies) ในการจัดการเรยีนรู้และ
สนับสนุนการเรยีนรู,้ ความรูห้ลัก (Core Knowledge), และเกณฑ์คุณค่าในการเป็น
อาจารย์ (Professional Values) โดยมีองค์ประกอบย่อยของแต่ละส่วนดังน้ี 
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Area of Activity  

A1   ออกแบบและวางแผนกิจกรรมการเรยีนรู้ และ/หรือ โปรแกรมการ 
 เรียนรู ้

A2   สอน และ/หรอื สนับสนุนการเรียนรู ้
A3   ประเมิน (Assess) และให้การป้อนกลับ (feedback) แก่ผู้เรียน 
A4   จัดบรรยากาศการเรียนรู้ และแนวทาง ให้นักศึกษาได้แนว           

 ทางการเรียนรู้ และการสนับสนุนการเรียนรู้ ท่ีดี 
A5   ร่วมในกจิกรรมการพัฒนาวิชาการ (professional development)   

 ด้านสาขาวิชา และกระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชา รวมทั้งการวิจัย  
 การค้นคว้าสร้างความรู ้ (scholarship) และการประเมินกจิกรรมการ 
 ทําหน้าท่ีอาจารย์มหาวิทยาลัย  

Core Knowledge 

K1   ความรู้ในวิชาน้ันๆ 
K2 วิธกีารท่ีเหมาะสมในการสอน การเรียน และการประเมินตามระดับของ 

 หลักสูตร 
K3   นักศึกษาเรียนรูอ้ย่างไร  ท้ังโดยท่ัวๆ ไป และในสาขาวิชาท่ีตนสอน 
K4   วิธีใช้ และคุณค่า ของเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
K5   วิธีการประเมินประสิทธิผลของการสอน 
K6 ผลของการประกันคุณภาพ และการเพ่ิมคุณภาพ สําหรับกิจกรรม 

 วิชาการ และปฏิบัติการทางวิชาชีพ เน้นที่กิจกรรมการสอนเปน็พิเศษ 

Professional Values 

V1   เคารพผู้เรยีนเป็นรายคน  และเคารพชุมชนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
V2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างเท่า 

 เทียมกัน 
V3 ใช้วิธกีารที่มีหลกัฐานยืนยันผลสัมฤทธิ์จากการวิจัยหลักฐานทาง 

 วิชาการ (scholarship)  และจากการพัฒนาอาจารย ์
V4 ตระหนักในบรบิทสังคมวงกว้างท่ีอุดมศึกษาจะต้องทํางานด้วยท่ี 

 ปฏิบัติการทางวชิาชีพจะต้องเอาใจใส่ 
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อ่านเอกสารนี้แล้วผมนึกถึงคําบรรยายของ ศ.ดร.สุภา เพ่งพิศ ผู้อํานวยการ
สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุม retreat ของ
สภามหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง Transformative Education เมื่อวันท่ี 23 ส.ค. 56   
โดยท่ี ศ.ดร.สุภา ไปเป็นอาจารย์ท่ีมหาวิทยาลัยในประเทศอฟัริกาใต้อยู่ 10 ปี จนได้
ตําแหน่งศาสตราจารย์ จึงคุ้นกับระบบการเรยีนการสอนของประเทศน้ัน ซ่ึงใชร้ะบบ
อังกฤษ  

ท่านเล่าว่า คนที่จบปริญญาเอก หากต้องการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลยั 
ต้องไปเข้ารับการอบรมการเป็น moderator (ทําหน้าท่ีสอน) และการเป็น assessor     
(ทําหน้าท่ีประเมินนักศึกษา) และสอบผ่านจึงจะเป็นอาจารย์ได้ โดยหน่วยงานที่
รับผิดชอบเรื่องน้ีคือ SAQA (South African Quality Authority) ผมฟัง ดร.สุภา แล้ว
รู้สึกว่า หนว่ยงานน้ีในประเทศไทยคือ ONESQA หรือ สมศ. น่ันเอง แต่ทํางานต่างกันท่ี 
อัฟรกิาใต้ SAQA เขาทํางานส่งเสริมและวางระบบคุณภาพ  ไม่ใช่เน้นการประเมินอย่าง 
สมศ. ของไทย  

ผมได้ข้อสรุปสําหรับการทําหน้าท่ีอาจารย์มหาวิทยาลัยในศตวรรษท่ี 21 วา่
ต้องมีคุณสมบัต ิ3 ด้าน คือ (1) ด้านเน้ือวิชา  (2) ด้านการเรียนการสอน การสนับสนุน
การเรียนรู้ และการประเมิน  (3) ด้านคุณค่า หรือจริยธรรม ของการเป็นอาจารย์  โดย
ต้องเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวติในคุณสมบัติท้ัง 3 ด้านน้ัน โดยในต่างประเทศหน่วยงาน
ประกันคุณภาพ ทําหน้าท่ีจัดการระบบนี้  แต่ในบ้านเราไม่มีหน่วยงานที่ทําหน้าท่ีอย่าง
แท้จริง  น่าจะเป็นหน้าท่ีของ สกอ. แต่ สกอ. ก็อ่อนแอ ไม่มีความสามารถที่จะทํา
หน้าท่ีนี้ได้ 

วันที่ 9 ก.ย. 56 เมื่อได้ฟังการนําเสนอเรื่อง UKPSF and the Continuing 
Professional Development Programme in the UK  โดย Dr. Jeanne Keay, 
Assistant Director and Head of International Strategy, HEA (Higher 
Education Academy) ท่ี Sunley Conference Centre  ผมก็สว่างวาบ ว่าประเทศ
อังกฤษเขามีวธีิบริหาร การเปล่ียนแปลงอย่างแยบยล และเป็นขั้นตอนระยะยาวอย่าง
น่าช่ืนชมยิ่ง  โดยมี PSF (Professional Standard Framework) เป็นตัวช่วยอย่าง
หน่ึง แต่ท่ีน่าสนใจยิง่กว่าคือวธิีท่ีเขาค่อยๆ ดาํเนินการให้มีอาจารย์มหาวิทยาลัย ได้รับ
ยกย่องตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้สอน (Descriptor) ซ่ึงมี 4 ระดับ ตาม Descriptor 1 – 4 
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  ซึ่งจะได้รับยกย่องเป็น  Associate Fellow, Fellow, Senior Fellow, และ 
Principal Fellow ตามลําดับ โดยการยกย่องน้ีมีอายุ 3 ปี ไม่เป็นการถาวรตลอดชีพ   
เพราะสมัยน้ีทุกส่ิงทุกอย่างเปล่ียนแปลงเร็วมาก เคล็ดลับในการจัดการคือ เขาไม่บังคับ    

การมี fellow ด้านการจัดการเรียนการสอน 4 ระดับ เป็นการบอกไปในตัวว่า
ทักษะและความรู้ ด้านการเรยีนการสอนน้ัน ต้องมีการเรยีนรู้และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา 
โดยเขามีช่องทางให้ได้คุณวุฒิ (ย้ําว่าเป็นคุณวฒิุชั่วคราว 3 ปี) นี้ 2 ช่องทางคือ (1) เข้า
รับการอบรมโดยหน่วยงานท่ี HEA รับรอง (2) ช่องทางประสบการณ์ โดยเขียน 
portfolio ของตนตามแบบฟอร์มท่ีกําหนด  เสนอ HEA เพ่ือส่ง assessor ไปประเมิน  
ตอนรับประทานอาหารเท่ียง ผมน่ังคุยกับ Dr. Caroline Stainton, Academic Lead 
for Reward and Recognition and Deputy Head, HEA   เธอบอกว่ากาํลังเตรยีม
ตัว apply เพ่ือให้ไดร้ับ Principal Fellow  ผมปากหนัก ลืมถามว่าต้องเตรียมตัว
อย่างไรบ้าง  

ท้ังหมดนั้น เขาเรียก CPD (Continuous Professional Development) 
Scheme โดยเป็น scheme ท่ีมีความยืดหยุน่ตามสาขาวิชา และตามลักษณะของแต่
ละสถาบันอุดมศึกษา 

ผมคิดว่า น่ีคือวิธีการท่ี สรพ. (พรพ. ในช่วงกอ่ตั้ง) ใช้ในการดําเนินการพัฒนา
ระบบคุณภาพโรงพยาบาล  โดยเรยีนรู้หลักการจากต่างประเทศ เอามาคิดเกณฑ์ของ
ไทยเอง สร้างผู้ตรวจเยี่ยมหรอืผู้ประเมิน (assessor) ของเราเอง จากคนท่ีทํางานใน
ระบบบริการโรงพยาบาลนั่นเอง และใช้ HA Forum ประจาํปี เป็นเวทีเรียนรู้ (และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้) ต่อเนื่อง   ดําเนินการเรือ่ยมาจนปัจจุบัน โดยมี สปสช. ซึ่งมีเงินปีละ
กว่าแสนล้านซ้ือบริการการดูแลสุขภาพจากโรงพยาบาลต่างๆ ช่วยสร้าง incentive 
ให้แก่ รพ. ท่ีพัฒนาระบบคุณภาพ และผ่านการประเมินของ สรพ.รพ. เหล่าน้ีจะได้รับ
ค่าตอบแทนการให้บริการแต่ละครั้ง เพ่ิมขึ้น 70 บาท  

ต้องจับหลักการเรียนรู้ต่อเนือ่งของอาจารย์ผู้สอนให้มั่น   แล้วดําเนินการยก
ย่องตามระดับของสมรรถนะ  ก็จะช่วยให้อาจารย์สอนเป็นมอือาชีพด้านการเรียนการ
สอน   จัดการเรียนรูอ้ย่างมหีลักการมากขึ้น    เกิดผลดีต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูข้อง
ศิษย์   ซึ่งเป็นเป้าหมายสุดท้าย   และตัวอาจารยก์็จะเป็นผู้เรียนรู้ (จากการทํางาน) 
ตลอดชีวิต หรือเป็นอาจารย์มืออาชีพนั่นเอง 
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ผมแปลกใจ ท่ีตลอดเวลา 5 วันของการดูงาน ไม่มีการนําเสนอท่ีย้ําว่า 
อาจารย์ต้องรวมตัวกันทํางานเป็นทีม ร่วมมือกันทํางานและเรียนรู้จากประสบการณ์
การทํางาน ท่ีเรียกว่า PLC (Professional Learning Community) แต่เขาเน้น 
partnership มากในทุกท่ี 

ส่วน UKPSF มีการเอ่ยถงึในทุกท่ีท่ีเราไปดูงาน และเอ่ยในเชิงบวก ว่าเป็น
เครื่องมือใหเ้ขาพัฒนาอาจารย ์ อย่างต่อเน่ืองได้สะดวกข้ึน ต่างจากปฏิกิริยาของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย ต่อ TQF อย่างหน้ามือกับหลังมือ   

วิจารณ์ พานิช 
10 ก.ย. 56  เพ่ิมเติม 13 ก.ย. 56 
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มหาวิทยาลัยอังกฤษ :  

2. นวัตกรรมการเรียนรู้ 
 
สถาบันคลังสมองของชาติ จดัให้เราไปเรียนรู้เรื่องนวัตกรรมการเรยีนรู้  เราจงึ

ได้ไปเห็นนวัตกรรมการเรียนรู้ หลากหลายรูปแบบ  ได้แก่ 

มหาวิทยาลัย Aston 

 จัดต้ัง Centre for Learning Innovation & Professional Practice 
(CLIPP)  

 CLIPP เปิดหลักสูตร  
- An Introduction to Learning and Teaching in HE จัด
 ฝึกอบรมแกอ่าจารยใ์หม่ของมหาวิทยาลัยแอสตั้นทุกคน 
- Postgraduate Certificate of Professional Practice in Higher  
 Education เปิดใหบ้ริการแก่คนท่ัวไปท้ังในสหราชอาณาจักร 
 และต่างประเทศ รวมทั้งกําลังร่วมกับมหาวิทยาลัยดานัง  
 ประเทศเวียดนาม เปิดหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติ  
- RITE (Research Inspired Teaching Excellence) Programme  

 การเรียนการสอนแบบ Conceived, Design, Implement, Operate 
(CDIO) ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์   ท่ีเขาบอกว่า เป็นการขับเคล่ือนการ
เรียนรู้แบบใหมเ่พ่ือสร้าง the next generation engineers เป็น
รูปธรรมของ Integrated Learning  และ Learning by Doing รวมท้ัง
เป็น PBL (Project-Based Learning) ท่ีทรงพลังมาก ผมไปพบรูปธรรม
ของการเรียนแบบลงมือทํา แล้วต้องตามด้วยการเขยีนรายงาน ว่าในการ
ปฏิบัตินั้น ได้เรียนรู้และเข้าใจทฤษฎีหรือหลักการอะไรบ้าง เข้าใจ
อย่างไรจากมุมของการประยุกต์ใช้ความรู้น้ัน เพื่อให้เกิดการเรยีนแบบรู้
จริง (mastery learning) ผมตีความว่า การเรียนแบบ CDIO ก็คือการ
เรียนแบบ Active Learning หรือปฏิบัตินําทฤษฎีตามนั่นเอง 
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มหาวิทยาลัย อ็อกซฟอร์ด  

 จัดต้ัง Oxford Learning Institute ทําหน้าท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ การ
สอน และการวิจัย   สําหรับการพัฒนาอาจารย์ของตนเอง   และสําหรับ
นําไปสู่นโยบาย   เน้นทํางานแบบ มีหลักฐานจากการวจิยัสนับสนุน   
เขาบอกว่า สถาบันน้ีทํางานแบบ tailor – made ในบริบทของ
มหาวิทยาลัย อ็อกซฟอร์ดโดยเฉพาะ   ไม่เปิดโอกาสให้คนจากสถาบัน
อื่น ลงทะเบียนจ่ายเงินเข้ารับการอบรม 

 มีการจัดตั้ง Oxford Hub เปน็ SE (Social Enterprise) ทําหน้าท่ีดึง 
นักศึกษาเข้าร่วมทํางานอาสาเพื่อสังคมโดยท่ีการทํางานอาสานี้ เป็นการ
เรียนโดยลงมือทํา ได้ฝึกประยกุต์ใช้ความรู้ใน บริบทชีวิตจรงิ  ซ่ึงเป็น
นวัตกรรมการเรียนรู้  และการทํางานอาสา จะเป็นการบ่มเพาะปลูกฝัง
นิสัยเห็นแก่ผู้อืน่ และแก่ส่วนรวม  ซึ่งมีความสาํคัญอย่างยิง่ต่อชีวิตที่ดี  

 มีการจัดตั้ง Skoll Centre for Social Entrepreneurship ขึ้นใน Said 
Business School สําหรับสรา้งนวัตกรรมการเรยีนรู้ด้านผู้ประกอบการ
สังคม  

มหาวิทยาลัย นอร์ธแทมตัน 

 การประกาศตนเองเป็น Social Enterprise ท้ังมหาวิทยาลัย คือทํางาน
ทุกด้านอย่างมืออาชีพผู้ประกอบการ  และด้วยจิตวญิญาณของการทํา
เพื่อสังคม ผมมขี้อสังเกตว่า เม่ืออธิการบดีตดัสินใจกําหนดปณิธานความ
มุ่งมั่น อยา่ง “กล้าแตกต่าง” เขาก็ดําเนินการจัดการการเปล่ียนแปลงไป
พร้อมๆ กันกบัการจดัการการเรยีนรู้ ว่าท่ีเขากําหนดปณิธานเช่นน้ัน 
ในทางปฏิบัติหมายความว่าอยา่งไร และจะต้องดําเนินการอย่างไรบ้าง 
ในลักษณะ “ทําไปเรียนรู้ไป” แบบเดียวกนักับท่ีผมดําเนินการจดัการ 
สกว. ยุคก่อต้ัง เมื่อ 20 ปีท่ีแล้ว และผมตีความว่า เป็นการทํางานแบบ 
เคออร์ดิค 

 ในเอกสาร Raising the Bar : Strategic Plan 2010 – 2015 ของ
มหาวิทยาลัย  บอกเป้าหมายด้านนวัตกรรมการเรยีนรู้เป็นนัย ว่า     
“By placing the student experience at the centre of activity,  
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we fulfil our commitment to transforming the lives of those 
who study and work with us.” ผมตีความว่า คําว่า  transforming 
the lives เป็นผลจากการเรยีนรู้ในแนวใหม ่ หรือนวัตกรรมการเรียนรู้
นั่นเอง   

University College London (UCL) 

 ท่ีเราไปดู เป็นเรื่องนวัตกรรมการเรยีนรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการ   ท้ัง
ท่ีเป็นผู้ประกอบการธรุกจิ   และการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมเน้น
ความเข้มแขง็ดา้นการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของ UCL  

ผมสังเกตว่า มหาวิทยาลัยท่ีเน้นสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ หวงัผลท่ีตัว
นักศึกษาในด้านการมีงานทํา (employability) เป็นหลัก ตามด้วยคุณสมบัติสําคัญๆ 
อีกหลายอย่าง ได้แก่ การเป็นพลเมืองโลก (global citizenship) ความรับผิดชอบต่อ
สังคม  การมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และผมตีความว่า การขับเคล่ือน USR 
(University Social Responsibility) และ SE (Social Entrepreneurship) ของ
มหาวิทยาลัยในอังกฤษ  น่าจะมีความหมายลึกๆ อยู่ท่ีการสรา้งทักษะ/คุณสมบัติความ
เป็นมนุษย์ ท่ีจําเป็นสําหรับโลกยุคใหม่ คือคุณสมบัติ มีความคิดเพื่อส่วนรวม เห็นแก่
ผลประโยชน์ของสังคม ไม่ใช่คิดแต่ผลประโยชน์ของตนเอง หรอืผลประโยชน์ใกล้ตัว  

ตอนฟังเรื่อง UnLtd  เม่ือวันท่ี 11 ก.ย. 56 ผมเกิดความคิดว่า น่าจะตีความ
จากฝ่ังมหาวิทยาลัยได้ว่า UnLtd ช่วยสร้าง platform ของนวัตกรรมการเรียนรู้โดย
การลงมือทํา (Learning by Doing) โดยท่ีการลงมือทํานัน้ช่วยบ่มเพาะจติสาธารณะ 
และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  เพิ่มพูนความริเริ่มสรา้งสรรค์ของมนษุย์ออกมา
UnLtd  จึงทําหน้าท่ีทางอ้อม ช่วยส่งเสรมินวัตกรรมการเรียนรู้ในมหาวทิยาลัยของ 
สหราชอาณาจกัร ผมได้เรียนรู้ว่า สหราชอาณาจักร ขับเคล่ือนนวัตกรรมการเรียนรู้ใน
ระดับอุดมศึกษาของประเทศด้วย หลากหลายกลไก ใช้เครื่องมือหลายตัวในการ
ขับเคล่ือนกลไกหลักคือ UKPSF  ซึ่งเขาไม่บังคับให้ใช้ แต่มีวธิีจูงใจให้ใช้และพิสูจน์ให้
เห็นว่า มหาวิทยาลัยใดรู้จักใชอ้ย่างจริงจัง และอย่างมีขั้นตอนท่ีเหมาะสมต่อบริบทของ
ตน ก็จะทําใหนั้กศึกษาได้รับประโยชน์ เกดิความสามารถในการแขง่ขันดึงดูดนักศึกษา
เข้ามาเรียน โดยทางหน่วยจดัสรรงบประมาณ  
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 Scottish Funding Council (SFC), Higher Education Funding 
Councils for England (HEFCE) and Wales (HEFCW) เขาก็ฉลาด ว่าการจดั
งบประมาณเป็นคูปองการศึกษาให้แก่ตัวนกัศึกษาเอาไปเลือกมหาวิทยาลัยเอาเองจะทํา    
ให้มหาวิทยาลัยต้องปรับตัว แขง่ขันกันด้วยคุณภาพการศึกษา 

มีการพดูกันว่า การท่ีรฐัจัดสรรงบประมาณแก่มหาวิทยาลัยตามรายหวั
นักศึกษา ทําใหม้หาวิทยาลัยมีพฤตกิรรมไม่ดี ไม่เอาใจใส่จัดการศึกษาให้มีคณุภาพ และ
ช่วยเหลือส่งเสริมให้นักศึกษาเรยีนจบตามกําหนดเวลา ต่อไปจะมีระบบจัดสรร
งบประมาณตามจํานวนบัณฑิตท่ีจบ โดยจะตอ้งหาเครื่องมือตรวจสอบด้วย ว่าจบอย่าง
มีคุณภาพ 

กลไกขับเคลื่อนนวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีลํ้าลึกมาก คือขบวนการ Social 
Entrepreneurship   ท่ีผมตีความว่า เป็นการเรยีนรูใ้นระดบัจิตวิญญาณ (spiritual 
development) เปลี่ยนใจคน 2 ด้าน  คือ (1) จากคิดถึงแตผ่ลประโยชน์ตน มาคิดถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวมด้วย และ (2) จากคิดแต่จะเป็นลูกจ้างหางานทํา ก็คดิสร้างงาน
เอง สร้างงานให้ตัวเอง ซึ่งผมมองว่า สหราชอาณาจักรทําเรื่องน้ีเป็นวาระแห่งชาต ิ
(National Agenda) เลยจากการต่อสูร้ะหว่างพรรคท่ีต่างอุดมการณ์ ไม่ว่าพรรค      
เลเบอร์หรือพรรคคอนเซอรเ์วทีฟ ต่างกข็ับเคลื่อนวาระแห่งชาตินี้  ทําใหเ้ปน็ขบวนการ
ท่ีมีความต่อเน่ือง และมหาวิทยาลัยต่างๆ ต้องค่อยๆ ปรับตัว หาทางดําเนินการเรื่องนี้
อย่างตอ่เน่ือง 

เขาใช้กลไกภาคเยาวชน ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมการเรยีนรู้ด้วย ใหเ้ยาวชน
ได้ริเริ่มดําเนินการกันเอง ดงัตัวอย่างท่ีเราไปเหน็คือ Oxford Hub (ขับเคล่ือนจิตอาสา 
และการเป็นผู้ประกอบการสังคม), The National Association of College and 
University Entrepreneurs (NACUE) (ขับเคลื่อนการเป็นผู้ประกอบการ) 

ย้อนกลับมาดูท่ีบ้านเรา เม่ือไรเราจะมีวาระชาติ ท่ีก้าวเลยการต่อสู้เอาชนะกนั
ระหว่างพรรคการเมือง หรือระหว่างเจ้าของพรรคการเมอืง และดําเนินการต่อเนือ่ง 
สร้างความเข้มแข็งให้แก่บ้านเมืองในระยะยาว ไม่ใช่บ่ันทอนบ้านเมืองอย่างท่ีเป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน  

วิจารณ์ พานิช 
14 ก.ย. 56  ปรับปรงุ 17 ก.ย. 56 
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มหาวิทยาลัยอังกฤษ :  

3. การพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้ 
 
ผมร่วมคณะศึกษาดูงานของสถาบันคลังสมองของชาติ ไปสหราชอาณาจักร 

ระหว่างวันที่ 8 - 13 ก.ย. 56 โดยมเีป้าหมายในใจว่า ตอ้งการไปดูว่าการทําหน้าท่ี
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของอังกฤษ ต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง เพราะอะไร 
เขามีการจัดระบบการทํางานอย่างไร  

ไปเห็นรูปธรรมของขบวนการพัฒนาอาจารย ์ ด้านการเรียนการสอน และ
สนับสนุนการเรยีนรู้  โดย 

 การจัดต้ัง HEA เป็นองค์กรอิสระขึ้นมาทําหน้าท่ีขับเคลื่อน    
 HEA ร่วมกับภาคีสร้างเครื่องมือ UKPSF  ขึ้นมาเป็นเครื่องมือขับเคล่ือน 

โดยไม่บังคับ แต่ชักชวน และสร้างคุณค่าของการเป็น Fellow ของ HE 
Academy  Fellowship มีอายุ 3 ปี และมี 4 ระดับ    สะท้อนหลักการ
ว่า อาจารย์ต้องเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 มหาวิทยาลัยจดั Workshop ฝึกอาจารยใ์หม่ ให้มีทักษะในการจดัการ
เรียนการสอน การสนับสนุนการเรียนรู้ และการประเมิน เพ่ือช่วยให้
อาจารยเ์ข้าเป็น Fellow ของ HE Academy ได้ และมีหน่วยงาน
ช่วยเหลืออาจารย์ท่ีสนใจยกระดับของการเป็น Fellow ขึ้นสู่ระดับท่ี
สูงขึ้น (มี 4 ระดับ จากขั้นต่ําสู่ขั้นสูง คือ Associate Fellow, Fellow, 
Senior Fellow, และ Principal Fellow)  

 มีหลักสูตรประกาศนียบัตร และปริญญาโทด้านการเรียนการสอนท่ี 
มหาวิทยาลัยแอสตันจัดโดย CLIPP (Centre for Learning 
Innovation & Professional Practice) ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ี
พัฒนาอาจารยด์้านการเรียนการสอนโดยเฉพาะ 

 มหาวิทยาลัยออ็กซฟอร์ดมี Oxford Learning Institute ทําหน้าท่ี
พัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่
อาจารย์และแกน่ักศึกษาโดยหลักสูตรและกิจกรรมของเขาจดัให้เหมาะ
แก่สถานการณ์หรือบริบทของมหาวิทยาลัยออ็กซฟอร์ด 
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 มหาวิทยาลัยนอร์ธแทมตันระบุไว้ใน KPI ด้าน Intellectual Resource 
ตัวหน่ึง ว่าดูท่ีรอ้ยละของอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิด้านการเรียนการสอน  (% 
of Academics with formal or accredited teaching 
qualifications) แต่เขาไม่ได้เล่าว่าเขาชว่ยเหลืออาจารย์ให้ได้คุณวุฒิ
เหล่าน้ันอย่างไร 

เราไปดงูานเพียง 4 มหาวิทยาลัย และบางมหาวิทยาลัยกไ็ม่ได้ดูเรือ่งการ
พัฒนาอาจารย ์  แต่ผมเดาว่า ในสหราชอาณาจักร มีกระแสรุนแรงมาก ในเรือ่งการ
พัฒนาอาจารยด้์านการเรียนการสอน  เพื่อใหอ้าจารย์จัดการเรียนการสอนแบบใหม่ ท่ี
เน้น Active Learning ไม่เน้นการสอนแบบบรรยายอย่างแต่ก่อน เพื่อประโยชน์ของ
นักศึกษา และได้ทราบว่า กระแสต่อต้านการเปลี่ยนแปลงมีอยู่ไม่น้อย  ซ่ึงกเ็ป็น
ธรรมดาโลก  

มีเอกสารแนะนําอาจารยใ์หม่ช่ือ “In at the deep end; starting to teach 
in higher education” ซ่ึงเผยแพร่โดย University of Wales น่าอ่านมาก 

วิจารณ์ พานิช 
7 ก.ย. 56  ปรบัปรุง 28 ก.ย. 56  
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มหาวิทยาลัยอังกฤษ :  

4. ความเป็นผู้ประกอบการ 
 
นิยามหรือความหมาย ของความเป็นผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัย ไม่

ชัดเจน ไม่มีมาตรฐาน   ผมขอรวบรวมมาจากการฟัง ถาม สังเกต และ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับคณะท่ีไปดูงานด้วยกนั 

หลังจากไปฟังการนําเสนอในการดูงาน และกลับมาไตร่ตรองแล้ว ผมฟันธงว่า 
ความเป็นผู้ประกอบการ (entrepreneurship) เป็นสมรรถนะ (competency) ท่ี
ต้องการอย่างหนึ่งของบัณฑิตทุกสาขา ในทุกประเทศ สําหรับยุคศตวรรษท่ี 21 โดยท่ี
จริงๆ แล้ว ตอ้งมีการปลูกฝังพัฒนามาต้ังแต่ก่อนเข้ามหาวิทยาลัย และต้องยิ่งกระตุ้น 
ในการเรียนรูร้ะดับมหาวิทยาลัย   

ผมตีความและนิยามเอาเองว่า ความเป็นผู้ประกอบการ หมายถึง
ความสามารถนาํเอา “สินทรัพย์” (assets) ท่ีอยู่เฉยๆ ไม่กอ่ประโยชน์ใดๆ มาจัดการ
หรือดําเนินการให้เกิดมูลค่า คุณค่า หรือผลกําไร  

เมื่อตีความและนิยามเช่นน้ีแล้ว บทบาทของมหาวิทยาลัยกบัความเปน็
ผู้ประกอบการจึงหมายถงึ การที่มหาวิทยาลัยทําให้นักศึกษาของตนเปลี่ยนแปลงข้ัน
รากฐาน (transform) จากวิญญาณผู้บริโภค   มาสู่วญิญาณผู้ผลิต   หรือให้มี
นํ้าหนักของวิญญาณผู้ผลิต มากกว่าวิญญาณผู้บริโภค 

การตีความ และนิยามเช่นนี้ สอดคล้องกับแนวทาง 21st Century Learning   
ซ่ึงเน้นท่ีเรียนโดยปฏิบัติ (learning by doing) เพ่ือให้นกัเรยีน/นักศึกษา เรียนโดยการ
ผลิตหรือสร้างความรู้ ซ่ึงก็คือ เป็นการนําเอา ความสามารถ หรือศักยภาพภายในตวั 
นักศึกษาที่อยูเ่ฉยๆ มาทําหน้าท่ี “ผู้ผลิต” ความรู้ เผื่อแผ่แก่เพื่อน ในกระบวนการ
เรียนรู้เป็นทีม หรือเรียนรู้โดยการแลกเปล่ียนเอื้อเฟ้ือกัน ในลักษณะ collaborative 
learning  ซ่ึงก็จะช่วยบ่มเพาะนิสัยร่วมมือ (collaboration) หรือเป็นหุ้นส่วนกัน 
(partnership)  ซึ่งเป็นทักษะท่ีสําคัญสําหรับการเป็นมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 (21st 
Century Skills)  
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การหล่อหลอมวิญญาณความเป็นผูป้ระกอบการกับการเรียนรู้ตามแนวทาง
แห่งศตวรรษที่ 21 จึงเป็น 2 หน้าของเหรียญเดียวกัน 

ในระดับมหาวิทยาลัย / หน่วยงาน ต้องมีความสามารถในการหารายได้มาใช้
ในการทําหน้าท่ี สถาบันอุดมศกึษาให้แก่สังคม มหาวิทยาลัยจงึเป็นผู้ประกอบการสังคม 
หรือท่ีท่าน ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เรียกว่า เป็นวิสาหกิจสังคม (Social Enterprise) คือ
ทําธุรกิจเพื่อหารายได้มาเล้ียงตวัเอง โดยหวงัผลประกอบการหรอื “กําไร” เป็น
ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นต่อสังคม  

ความสัมพันธ์กบัรัฐ ตามอุดมคติของผู้ประกอบการ จงึไม่ใช่การ “ขอ” 
งบประมาณ แต่เป็นการเจรจากัน ว่ามหาวิทยาลัยนั้นๆ จะทําประโยชน์อะไรบ้าง ให้แก่
สังคม โดยรัฐ “ซื้อ” บริการเหล่าน้ัน ตามอัตราที่เหมาะสม กับคุณภาพของผลงาน ของ
มหาวิทยาลัยนั้นท่ีเคยทําผลงานไว้ 

วิธีคิดแบบนี้ เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมไทยเพียงใด ผมไม่มีคําตอบ   
เพราะสังคมของเรา ยงัมีลักษณะสังคมอุปถัมภ์  หรือต่างตอบแทนกัน แบบพวกใคร
พวกมัน  ไม่ได้เน้นที่การซื้อบรกิารตามคุณภาพของผลงาน  

ท่ีเราไปศึกษาดงูาน ไดเ้หน็ความแตกต่างอย่างยิง่ ระหว่างความเปน็
ผู้ประกอบการของ University of Northampton  กับ UCL (University College 
London) เพราะสองมหาวิทยาลัยนี้มี “สินทรัพย”์ แตกต่างกัน คือ UCL เป็น
มหาวิทยาลัยวิจยัช้ันเย่ียมของโลก   มีผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในขั้น
แนวหน้า  ดังนัน้ กิจกรรมของ Social Enterprise ของเขาท่ีชื่อ UCL Business ก็คือ 
TLO (Technology Licensing Office) ในช่ือเก่านั่นเอง และกิจกรรม SE ของ
นักศึกษาของ UCL ก็มักอยู่บน technology platform ท่ีได้จากผลงานวิจัย ของ
มหาวิทยาลัยนั่นเอง   ดังกรณีท่ีศาสตราจารย์ Muki Haklay เล่าให้เราฟงัเรื่อง 
‘Extreme Citizen Science’ Group ท่ีผนวกพลังพลเมือง (citizen) กับพลัง
เทคโนโลยีเข้าด้วยกัน   เพ่ือทําประโยชน์ให้แกส่ังคม   โดยท่ีในท่ีนี้เทคโนโลยีคือ Web-
based mapping โดยใช้ GPS กิจกรรมหนึ่งท่ีกลุ่มนี้ทํา คือทําแผนท่ีเสียงรบกวน ท่ีก่อ
มลภาวะทางเสียง (noise pollution) และอาจจําไปประยุกต์ใช้ดําเนินการแก้ปัญหา
สังคมได้อีกมากมาย อาจารย์ผู้น้ีได้ตั้ง SE ช่ือ Mapping for Change  โดยได้รับการ
สนับสนุนจาก UnLtd  
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แต่ SE ของ University of Northampton จุดแข็งคือนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ท่ีถือว่าตัวมหาวทิยาลัย ท้ังมหาวิทยาลัย เป็น SE (Social Enterprise)   
และทําหน้าท่ีสร้างคนรุ่นใหม่ท่ีมีทักษะผู้ประกอบการ และมีจิตสาธารณะ คือเป็น 
Social Entrepreneur เท่าท่ีเราไปฟังนักศึกษา 3 กลุ่มมาเล่ากิจการ SE ของเขา กอ็ยู่
บนฐานของความริเริ่มสร้างสรรค์ และประสบการณ์ของนักศึกษาแต่ละกลุ่มเป็นหลัก 
โดย นักศึกษาคนท่ีผมประทับใจที่สุดคือคุณ Marvin คนผิวดําผู้กลับใจ จากเป็นเด็ก
เกเรก่อปัญหาให้แก่สังคม กลายเป็นนักธรุกจิ ตั้งบรษิัทฝึกอบรมศิลปะการออกแบบ 
เพ่ือการค้นพบตนเองของเยาวชน 

อีกมิติหน่ึงของมหาวิทยาลัยนอร์ธแทมตัน ในการยกระดับความเป็น
มหาวิทยาลัย SE ของตน คือการเข้าไปถือหุ้นของ CIC (Community Interested 
Company) ชื่อ Goodwill Solutions เพือ่ใช้ฐานธรุกจิ เพ่ือสังคมของ Goodwill 
Solutions เป็นที่ฝึกจิตใจเพ่ือสังคมให้แก่นักศึกษา และเพ่ือทํางานวิชาการด้าน ธุรกิจ
เพ่ือสังคม จากประสบการณ์ของ Goodwill Solutions  

ส่วน SE ของมหาวิทยาลัย อ็อกซฟอร์ด เน้นทาํงานวิชาการด้านน้ี  

Entrepreneurship ในระดับอาจารย์  อาจารย์ต้องแสดงความสามารถในการ
หารายได ้ ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม หรือกล่าวใหม่ว่า ต้องแสดงหลักฐานว่า ทําไมต้องมี
ตนเองอยู่ในหนว่ยงาน หรืออยู่ในมหาวิทยาลยั ไม่ใช่บอกว่าตนเองสมัครเข้ามาทํางาน
แล้ว ต้องได้รับความม่ันคงในหน้าท่ีการงานและรายได้  

รายการดงูานรายการสุดท้ายเป็นหน่วยงานสง่เสรมิวญิญาณนักประกอบการ 
(นักประกอบการท่ัวไป ไม่ใช่นักประกอบการสังคม) ให้แก่นักศึกษา ช่ือ NACUE (The 
National Association of College and University Entrepreneurs) ซึ่งเป็น
หน่วยงานไม่ค้ากําไร ตัง้ขึ้นโดยนักศึกษา เมื่อ 4 ปีท่ีแล้ว โดยทํากิจกรรม 3 กลุ่ม คือ (1) 
เช่ือมโยงเครือขา่ย ด้วยวิธกีารท่ีหลากหลาย รวมทั้งการสนับสนุนให้เกดิธุรกิจโดย
นักศึกษา (2) จดัอีเว้นท์ และการประชุม และ (3) ทําวิจัย และส่ือสารนโยบาย 

เนื่องจากท้ังรฐับาล และหลายๆ ฝ่ายในสหราชอาณาจักร มองว่าประเทศจะ
พัฒนาและแข่งขันได้ในยุคน้ี ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการเป็นปัจจยัสําคัญยิ่ง
อย่างหนึง่ NACUE  จึงพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเรว็ในเวลา 4 ปี โดยตอนนีม้ีเจ้าหน้าท่ี 
40 คน อายเุฉลี่ย 23 ปี นี่คือตวัอย่างของความเป็นผู้ประกอบการตัวจรงิ 
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ความเป็นผู้ประกอบการมี 2 แบบ  คือประกอบธุรกจิเพื่อกําไรตามแบบธุรกิจ
ท่ัวๆ ไป กับประกอบการเพื่อสังคม โดยท่ี 2 แบบนี้ไม่แยกกนัเด็ดขาด เพราะธุรกิจค้า
กําไร กต้็องคาํนึงถงึผลประโยชน์ของสังคมดว้ย ต้องไม่ประกอบธุรกิจโดยหวังกําไร
สูงสุด โดยไม่เอาใจใส่ว่าตัวธรุกิจน้ันกอ่ผลร้ายต่อสังคมอย่างไรบ้าง ไม่สนใจลดผลร้าย
ลงไป ซึ่งนี่คือหลักการการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม สรุปว่า ธุรกจิแบบ
แรก เน้นกําไรท่ีเป็นตัวเงินเป็นหลัก ความรับผดิชอบต่อสังคมเป็นรอง 

ความเป็นผู้ประกอบการแบบท่ีสอง เน้นผลประโยชน์ต่อสังคมเป็นหลัก    เงนิ
กําไรเป็นรอง  

ใน PPT นําเสนอของ Prof.Muki Haklay ระบุนิยามของคําว่า ผู้ประกอบการ
สังคม (Social Entrepreneur) ดังนี้ 

- UnLtd นิยามว่า เป็นบุคคลท่ีมีวิสัยทัศน์  แรงบันดาลใจ  ความมุ่งม่ัน  
และการลงมือทํา เพ่ือเปล่ียนโลกใหด้ีกว่าท่ีเป็นอยู่  

- Ashoka นิยามว่า เป็นบุคคลท่ีมีวิธีท่ีแปลกใหม่ ในการแกปั้ญหาท่ีสําคัญ
ของสงัคม   เป็นคนท่ีทะเยอทะยาน และลงมือทําอย่างคงเสน้คงวา เข้าไป
แก้ปัญหาสําคัญของสังคม และเสนอแนวความคิดใหม่ เพ่ือการ
เปล่ียนแปลงในวงกว้าง   

ผมเขียนบันทึกน้ีแบบตีความสุดๆ ไม่ทราบว่าเป็นการตีความเข้าป่าเข้าดง   
ไปหรือไม่ ท่านผู้อ่านพึงอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  

วิจารณ์ พานิช 
14 ก.ย. 56 
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มหาวิทยาลัยอังกฤษ :  

5. นักศึกษาผู้ประกอบการ 
 
นักศึกษาผู้ประกอบการท่ีคณะดูงานของสถาบันคลังสมองของชาติ ท่ี สหราช

อาณาจักร ระหว่างวันท่ี 8 - 13 ก.ย. 56 ไปพบมีท่ีมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร์ด  
มหาวิทยาลัยนอร์ธแทมตัน และที่ยูนิเวอร์ซิตีคอลเลจ ลอนดอน  

ท่ีมหาวทิยาลยั อ็อกซฟอร์ด นักศึกษาต้ังองค์กร Oxford Student Hub ทํา
ธุรกจิร้านอาหาร ท่ีทําธุรกิจแบบมืออาชีพ มีผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่ใช่นักศึกษา 
(นักศึกษาไม่มีเวลาทุ่มเท) เพ่ือเอากําไรไปสนับสนุนกิจกรรมอาสาเพื่อสังคมของ
นักศึกษา 

Oxford Hub  มีโครงการ Schools Plus ให้นักศึกษาอาสาสมัครไปเป็น    
ติวเต้อร์ แก่นกัเรยีนในโรงเรยีน ในละแวกใกล้เคียง เพื่อสร้างจิตอาสาเป็นพ้ืนฐาน
สําหรับการเป็นผู้ประกอบการทางสังคม ท่ีจริงโครงการ Schools Plus นี้ มีในหลาย
มหาวิทยาลัย  

มีโครงการ Student Minds จัดการให้มีกิจกรรมท่ีนักศึกษาช่วยเหลือกันเอง
ในด้านสุขภาพจิต เป็นโอกาสฝึกฝนจิตอาสาของนกัศึกษา โครงการน้ีจดัท่ัวประเทศ
เช่นเดียวกัน 

ท่ีมหาวทิยาลยันอร์ธแทมตัน  อธิการบดีอาสารัฐบาล ท่ีจะเป็นมหาวิทยาลัย
ท่ีเป็น SE ท้ังมหาวิทยาลัย และจะต้ังวิทยาเขตใหม่ ท่ีออกแบบเพ่ือการเปน็ SE เต็ม
รูปแบบ มีหน่วยงานส่งเสริมจติอาสาเพื่อสังคม และส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ
ให้แก่นกัศึกษาแต่ยังไม่มีองค์กรท่ีนักศึกษารวมตัวกันดําเนินการ SE เอง อย่างท่ี อ็อกซ
ฟอร์ด มีแตก่รณนัีกศึกษาทํากจิการของตนเอง  

โดยนักศึกษาเขยีนโครงการทําธุรกจิตามท่ีตนถนัดมาขอให ้ SE Support 
Service ของมหาวิทยาลัย ประเมินความเป็นไปได้ และหาผู้ร่วมลงทุนให้ เขาเอากรณี
ตัวอย่าง มานําเสนอ 3 กรณี  นักศึกษาคนแรกเป็นผู้หญิงเช้ือชาติอินเดยี อายุ 21 ปี   
ทําธุรกิจขายสินค้า ออนไลน์  โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมถอืหุ้น แต่จะไม่ได้รับเงินปัน
ผลเพราะกําไรจะนําไปเข้ากองทุน SE ของมหาวิทยาลัย ตัวสินค้าเป็นกระเป๋า 
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organizer สําหรับใส่ในกระเป๋าใบโตอีกทีหนึง่ โครงการน้ีผมฟังแล้วบอกตัวเองว่า คง
จะอยู่ได้ไม่นาน เพราะตวัสินค้ามีเพียง 2 ชนิด และไม่เห็นกิจกรรมสร้างนวัตกรรม
ต่อเน่ืองในตวัสินค้า ไม่เห็นการเก็บขอ้มูลความต้องการของลูกค้า  

ผมมองว่า การเรียนรู้แบบ PBL (Project-Based Learning) ไปทําโครงงาน
ในสถานการณ์จริงจะสร้างแรงบันดาลใจ ให้นักศึกษาเห็นคุณคา่ และเห็นโอกาสในการ
ทําธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ธุรกิจเพ่ือสังคม เราต้องการคนท่ีเป็นผู้ประกอบการราย
ย่อยท่ีเข้มแขง็มากขึ้น ไม่ใช่ปล่อยให้ธรุกจิขนาดใหญ่ค่อยๆ เขมือบไปหมด อย่างใน
ปัจจุบัน   

นักศึกษาคนท่ีสองมีสีสันท่ีสุด ชื่อ Marvin  เพราะเป็นคนดําท่ีท่าทางน่าจะมา
จากครอบครัวหรือกลุ่มสังคมทีแ่ปลกแยก เขาเล่าว่า เขาใช้ชีวิตเสเพลกอ่ปัญหาสังคม 
ในมหานครลอนดอน มาหลายปีจนคิดได้ว่านา่จะใช้พรสวรรค์ของตนด้านศิลปะวาดรูป
ในการเรียนและอาชีพด้านการออกแบบ  จึงมาเรียนปรญิญาตรีด้าน การออกแบบ  
และเม่ือมาเรียนรู้เรือ่ง SE จึงคิดว่าตนน่าจะตั้งบรษิัทเป็นผู้ประกอบการทางสังคม เพื่อ
ช่วยให ้เด็กๆ คน้พบตัวเอง โดยการทํากจิกรรมด้านศิลปะ ก็จะช่วยลดเยาวชนเกเร กอ่
ปัญหาสังคมอยา่งท่ีตนเองเคยเป็น เขาจงึตั้งบริษัท Ghostdavandal Originals  
ให้บรกิารหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิง่การจดั Workshop ด้านศิลปะ เพื่อการค้นพบ
ตัวเองของเดก็ๆ ท่ีคิวจองยาวมาก ผมคิดว่า  ธุรกิจน้ีมีโอกาสเติบโตและพัฒนาได้มาก  

นักศึกษาอีกคู่หนึ่ง เป็นผู้หญงิวัยกลางคนท้ังคู ่ อายุระหว่าง 40 - 50 ปี มา
เรียนระดับปริญญาตรี เป็นศิลปินท้ังคู่ ทํากิจการธุรกิจนิทรรศการศิลปะเคล่ือนท่ี (Pop-
up Gallery) โดยมีเป้าหมายแฝงเพ่ือให้คนมาพบปะพูดคุยกนั เพื่อสร้างความเข้มแขง็
แก่ชุมชน ถือเปน็ธุรกจิเพ่ือสังคมรูปแบบหน่ึง 

เพื่อเป็นช่องทางให้ฝ่ายต่างๆ ในมหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติและเรียนรูเ้รื่อง SE   
มหาวิทยาลัย นอร์ธแทมตัน ได้เข้าไปถอืหุ้นใน SE จํานวน 20 แห่ง ในจํานวนน้ีมีบริษัท 
Goodwill Solutions ท่ีเล่าแล้วในตอนท่ี 4 

ท่ี University College London มี Global Citizenship Office อยูใ่น
ความดูแลของรองอธกิารบดีฝ่ายการศึกษา ทําหน้าท่ีขับเคล่ือนความเป็นพลเมืองโลก
ให้แก่นกัศึกษา โดยท่ีตอนท้ายของแต่ละปีการศึกษา 2 สัปดาห์สุดท้าย นักศึกษาจะทํา
กิจกรรมร่วมกันเพ่ือความเป็นพลเมืองโลก 
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เป้าหมายคือการส่งเสริมให้นกัศึกษามีหัวธุรกจิ และมีจิตสาธารณะไปพร้อมๆ 
กัน   

กิจกรรมท่ีนักศึกษาไปทํางานอาสาสมัครมีมากมายหลากหลาย ร่วมกับความ
เข้มแขง็ของมหาวิทยาลัย ในดา้นนั้นๆ  เช่น ใน UCL มีสถาบันสุขภาพเด็ก ท่ี Great 
Ormond Street ซึ่งมีช่ือเสียงมาก ชือ่ของถนน กลายเป็นท่ีรู้จักไปทั่วโลกเพราะมี
โรงพยาบาลนี ้ เขามีโครงการ Trim Tots เพ่ือรณรงค์ลดโรคอ้วนในเด็ก  
นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ดว้ย แต่เราไม่ได้ซักว่า นักศึกษาไปทําอะไร เกิดการ
เรียนรู้ด้านการเป็นพลเมืองโลก อย่างเป็นช้ินเป็นอันแค่ไหน 

ท่ีลอนดอน เราไปพบนักศึกษาหรือบัณฑิตใหม่ ท่ีมีทักษะของผู้ประกอบการ
เพ่ือสังคมแบบท่ีมีความสามารถน่าท่ึงมาก คือ CEO  ของ NACUE ตามท่ีได้เล่าแล้วใน
บันทึกตอนที่ 4  

วิจารณ์ พานิช 
14 ก.ย. 56   ปรับปรงุ 28 ก.ย. 56 
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มหาวิทยาลัยอังกฤษ :  

6. ความเป็นเลิศหลากแนว 
 
ในเวลาท่ีจํากัดและไปเพียง 4 มหาวิทยาลัยเราไปเห็นขบวนการ “สู่ความ

แตกต่าง” (differentiation) ของแต่ละมหาวทิยาลัยอย่างชัดเจน 

แต่ละมหาวิทยาลัยกําหนด “จุดเด่น” ท่ีตนเองบรรลุได้แล้วฟันฝ่าเพ่ือบรรลุ
และส่ือสารกับสังคมว่าตนเด่นด้านใด 

ผมมองว่าน่ีคือหนทางแห่งความอยู่รอดและอยู่ดีของมหาวิทยาลัยในองักฤษท่ี
รัฐบาลกําหนดให้เดินและมีวิธีจดัการเชิงระบบให้เดินในแนวทางนี้ ไม่ใช่แนวทาง
โฆษณาจอมปลอม ไม่ใช่แนวทางเพื่อปริญญาท่ีได้มาโดยง่าย 

มหาวิทยาลัย Northampton ซ่ึงเป็นมหาวทิยาลัยท่ีมีอายุไม่ถึง 10 ปีระบุ
ในเอกสารแนะนํามหาวิทยาลัย หัวข้อ Awards and Achievements ว่าเขาเน้นที่การ
พัฒนาประสบการณ์ของนักศึกษา ซึ่งส่งผลให้เขาประสบความสําเร็จท่ีน่าภาคภูมิใจคือ 

 อันดับ 1 ในสหราชอาณาจกัร ด้าน “value added” 
 อันดับ 1 ในสหราชอาณาจกัร ด้านการมีงานทําของบัณฑิต 
 ได้รับรางวัล UK Midlands Enterprising University of the Year 

2012 และ 2013 
 ก้าวหน้าเร็วในทุก UK university league table 
 ได้รับรางวัล ‘Outstanding HEI Supporting Entrepreneurship’ 

ของ UnLtd/HEFCE 
 เป็นมหาวิทยาลัยแรกในสหราชอาณาจักรท่ีได้รบัยกย่องให้เป็น 

‘Changemaker Campus’ ของ  Ashoka U 
 Cliff Prior, Chief Executive, UnLtd กล่าวเม่ือเดือนมีนาคม 2013 ว่า 

“มหาวิทยาลัย นอร์ธแทมตัน เป็นมหาวิทยาลัยผู้นําในสหราชอาณาจักร
ในด้านผู้ประกอบการสังคม  เป็นผู้นําท่ีท้ิงห่าง”  
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มหาวิทยาลัย แอสตัน ซึ่งเพิ่งยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเม่ือป ีค.ศ. 1966 ยัง
ไม่ครบ 50 ปี ระบุในเอกสารแนะนําความเป็นเลิศด้านต่างๆ ดังนี้  

 เน้นการศึกษาดา้น business และ profession  
 คําขวัญ “Employable graduates, Exploitable research”  
 เขานําถอ้ยคําในนสพ. ซันเดย์ไทม์ส  “แอสตันผลิตบัณฑิตท่ีตลาด

เสาะหา    บดบังรัศมีมหาวิทยาลัยแบบอ็อกซฟอร์ด” มาเสนอบอก
ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตของเขา 

 นสพ. ซันเดย์ ไทม์ส  “ยากท่ีจะหามหาวิทยาลัยใดท่ีจะเทียบ แอสตัน ใน
ความพยายามรบัใช้ธุรกิจและอตุสาหกรรม” 

 การมีนักศึกษามาจากหลากหลายประเทศ (120) เป็นสินทรัพย์อย่าง
หนึ่งในการพัฒนานักศึกษาช่วยให้นักศึกษาเขา้ใจคนในต่างภาษาต่าง
วัฒนธรรมและที่สําคัญได้เพื่อนสําหรับความรว่มมือในอนาคต 

 เป็นมหาวิทยาลัย  “Top 10” ในการผลิตเศรษฐี (เดลีย ์ เทเลกราฟ 
2012)  

 มีผลงานวิจัยหลายช้ิน ไปสู่ธุรกิจ และสร้างรายได้ โดยเฉพาะด้านยา   
สะท้อนความเข้มแข็งในวิชาการ ด้านชีวการแพทย์    ท่ีนักศึกษาจะ
ได้รับประโยชน ์ 

 ระบุความเป็นเลิศด้านกระบวนการเรียนรู้ ไว้ในเอกสารLearning and 
Teaching Strategy 2012 – 2020 อย่างน่าสนใจมาก 

มหาวิทยาลัย อ็อกซฟอร์ด ไม่ต้องโฆษณา ใครๆ ก็อยากเข้าเรยีนอยู่แล้ว    
แต่เขากต็้องปรบัปรุงพัฒนาตัวเอง  เพ่ือสร้างความเข้มแขง็ในระยะยาว โดย 

 พัฒนาการเรียนการสอน ใหส้อดคล้องกับยคุสมัย โดยต้ัง Oxford 
Learning Institute ขึ้นมาขับเคลื่อน 

 ผมตีความจากการอ่าน Strategic Plan 2013 – 2018 ว่าเขาย้ําจุดยืน 
“independent scholarship & academic freedom” เป็นการบอก
อย่างแนบเนียนว่านักศึกษาท่ีเขา้ อ็อกซฟอรด์ ก็เพื่อคุณค่าต่อชีวิตใน
ระดับนี้  ไม่ทราบว่าผมตีความถกูหรอืไม่  
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UCL ก็เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยท่ีมีช่ือเสียง   แต่อยู่ในลอนดอน ซึ่งมีปัญหาหลาย
ด้านในฐานะมหานคร เก่าแก่    ความเป็นมหาวิทยาลัยท่ีเกา่แก่มีผลงานและช่ือเสียง    
และต้ังอยู่ในลอนดอนเป็นโอกาสอย่างย่ิง ในการสร้างความเป็นเลิศ   โดย UCL เน้นท่ี 

 เป็น Global University และดํารงความเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือคนทุก
สถานะทางสังคมตามปณิธานของการก่อต้ังเม่ือเกือบ 200 ปีก่อนและมี
ความเป็นเลิศด้านการวิจัยในขัน้ discovery หรือ basic research  

 สร้างความเป็นผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการทางสังคม ตามใน
บันทึกตอนท่ี 5 

 สร้างจิตอาสา หรือจติสาธารณะ    
ความเป็นเลิศด้านวิชาการโดดๆ  กําลังถูกท้าทายโดย “ความเป็นเลิศในการ

สร้างคุณค่าให้แก่นักศึกษา” ทุกมหาวิทยาลัยต้องทําความชัดเจน ดําเนินการเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายนั้น และสื่อสารเป้าหมายและผลสําเร็จ ต่อสังคม  

ผมขอเสนอว่า ประเทศไทยต้องมีการจัดการเชิงระบบ เพ่ือขับเคล่ือนความ
เป็นเลิศหลากแนวของ สถาบันอุดมศึกษาของประเทศ เพ่ือใช้เป็นกลไกสร้างความ
กระตือรือร้นมีชวีิตชีวา ในวงการอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในหมู่นกัศึกษาและ
อาจารย์  ในการทํางานสร้างสรรค์ให้แก่ประเทศ  วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน เป็นวิธีการที่ผิด 
เพราะเน้นการควบคุม-ส่ังการ 

วิจารณ์ พานิช 
30 ก.ย. 56 
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มหาวิทยาลัยอังกฤษ :  

7. ความสําเร็จของนักศึกษา 
 
ผมตั้งข้อสังเกตว่า เอกสารท่ีเราได้รับมีสาระระหว่างบรรทัด บอกวา่

มหาวิทยาลัยในอังกฤษ (อย่างน้อยก็ท่ีเราไปเยี่ยมชม) มองความสําเร็จของนักศึกษา 
ซับซ้อนกว่าในบ้านเรา ดังตัวอย่าง มหาวิทยาลัยแอสตัน ระบุในเอกสาร Aston 
University 2020 forward เกี่ยวกับบัณฑิตของตนในส่วนท่ีผมตีความว่าสะท้อนภาพ
ความสําเร็จของนักศึกษาท่ีเขามุง่หวงั คือ ใน พรบ. จัดตั้งเปน็มหาวิทยาลัยในปี ค.ศ. 
1966 ระบุวัตถปุระสงค์ว่า ‘to advance and apply learning for the benefit of 
industry and commerce’ สะท้อนว่า นักศึกษาท่ีเขา้มาเรียนในมหาวิทยาลัยน้ี 
ต้องการจบออกไปทํางานในระบบธุรกจิและอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยนอร์ธแทมตัน แจกเอกสารเล่มหนา Undergraduate 
Prospectus 2014 อ่านระหวา่งบรรทัดได้ว่า มหาวิทยาลัยมหีน้าที่ช่วยให้ความฝันใน
ชีวิตของนักศึกษาเป็นจริง ดงัท่ีปกหน้าด้านในเขาลงรูป Jo Burns, BA (Hons) 
Media and Popular Culture ซ่ึงเวลานี้เป็นเจ้าของบรษิัทช่ือ  Amplitude Media 
ซ่ึงเป็น boutique communications agency & creative studio เขาลงคําพูดของ 
Ms.Jo Burns ว่า “I knew I wanted to work in media, and my degree 
enabled that to happen. The University of Northampton helped me to 
focus my career path into exactly what I wanted to be.”  พูดง่ายๆ ว่า 
มหาวิทยาลัย เพื่อให้นกัศึกษาได้เริ่มต้นชีวิตการทํางานอย่างสมหวัง  

ผมเข้าใจว่า มหาวิทยาลัยส่วนใหญข่องอังกฤษ ท่ีเป็นกลุ่มท่ีไม่ใช่ elite 
universities อย่าง อ็อกซฟอร์ด เคมบริดจ ์ ลอนดอน ฯลฯ เขาจะเน้นช่ือเสียงของ
มหาวิทยาลัย ทําเพื่อการเรียนรู้ฝึกฝนของนกัศึกษา เพ่ือความสําเร็จของนักศึกษา ใน
ชีวิตภายหน้า  

ความสําเร็จในชวีิตช่วงสั้นๆ หลังสําเร็จการศึกษา คือ การมีงานทําตามท่ีตน
ต้องการ (employability & entrepreneurship)  
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กล่าวอย่างนี้อาจจะผิด เพราะแม้แต่ elite universities ก็ต้องดํารงอยูใ่น
ระยะยาวด้วยความสําเร็จ ของนักศึกษาน่ันเอง  แต่เขาเช่ือคนละแนว คือเขาเชื่อว่า 
บัณฑิตท่ีเรียนตามแบบของเขา  จะมีวิชาแน่นท่ีพื้นฐาน ออกไปทําอะไรก็ได้ ท่ีจะ
สามารถปรับตัวเรียนรู้เพ่ิมเติมและประสบความสําเร็จในชีวิตภายหน้า 

ในขณะที่มหาวทิยาลัยส่วนใหญ่ เน้นสร้างคณุค่า/มูลค่า แก่ความสําเร็จในชีวติ 
ด้วยการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ ท่ีเชื่อมโยงสอดคล้องกับชวีติจรงิในอนาคตอันใกล้ของ
เขา  ทําให้นกัศึกษาเห็นคุณค่าของการเรียน ตัง้ใจเรียน และเรยีนสนุก  

บันทึกนี้จึงก้าวสู่อุดมศึกษา แบบมีสถาบันอุดมศึกษา 2 กลุ่ม ตามแบบอเมริกา 
คือกลุ่ม Liberal Arts College (วิทยาลัยศิลปวิทยาศาสตร์) กบักลุ่มมหาวิทยาลัยท่ัวไป 
ท่ีเน้นเรียนแยกเป็นรายวิชาชีพ แบบไหนดีกว่า ไม่มีคําตัดสิน เพราะโลกและสงัคม
ซับซ้อนมาก ไม่ว่าเรียนแบบไหน ตอนไปทํางานประกอบอาชีพ แต่ละคนจะเรียนรู้
ปรับตัวไดอ้ีกมากมาย  ซ่ึงเป็นคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์  

แต่ก็เถยีงตอ่ไดอ้ีกว่า การศึกษาระดับอุดมศึกษาแนวศิลปวิทยาศาสตร์    เน้น
การฝึกฝนปฏิบัติด้านการสร้างสรรค์ศิลปะ เพ่ือการเปล่ียนแปลงภายในตนดว้ย    ไม่ใช่
ใช้แค่เพียงการเรียนรูเ้ชิงเทคนคิวิทยาศาสตร์ และเชิงสังคมศาสตร ์ เพื่อฝึกฝน
เปล่ียนแปลงตนเอง ซึ่งคําโต้แย้งแบบนี้ ผมออกจะเชื่อ  โดยดูท่ีชีวิตของตนเอง  ซ่ึงขาด
การเรียนรู้ด้านศิลปะ  ทําให้รู้สึกว่าชีวติขาดอะไรไปบางอยา่ง แก้ไขชดเชยในภายหลัง
ได้ยากมาก                

วิจารณ์ พานิช 
30 ก.ย. 56 
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มหาวิทยาลัยอังกฤษ :  

8. วิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
  
 มหาวิทยาลัยท่ีเราไปเยี่ยมชม คัดสรรแล้วว่าเป็นเลิศด้านความเอาใจใส่ดา้น
จัดการเรยีนรูข้องนักศึกษาโดยแบ่งกลุ่มง่ายๆ ได้เป็น 2 กลุ่ม   คือ กลุ่มท่ีเก่งวิจัย
พ้ืนฐานด้วย ได้แก่ อ็อกซฟอร์ด กับ UCL กับกลุ่มที่เน้นนักศึกษาเป็นหลัก ได้แก ่
Northampton กับ Aston กลุ่มหลังนี้แหละ ท่ีผมตั้งข้อสังเกตว่า   เขาทําวิจัยเพือ่
นักศึกษา   หรือกล่าวให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เขาทําวิจัยเพ่ือผลประโยชน์ด้านการเรียนรู้ของ
นักศึกษา เป็นหลัก    เป้าหมายอ่ืนเป็นรอง   

ในเอกสาร Learning and Teaching Strategy 2012 – 2020  ของ
มหาวิทยาลัยแอสตัน ระบุว่า ส่ิงท่ีสอน และวิธีการสอนนั้นเลือกแล้วว่ามีความน่าเช่ือถือ 
โดยมีหลักฐานจากการวิจัย (research-informed)  เขาระบุว่า อาจารย์จะสร้างแรง
บันดาลใจแก่นักศึกษาด้วย research-informed and professionally-focussed 
programmes that incorporate quality teaching, research-inspired teaching 
excellence  ภายในเอกสารไม่ระบุการวิจัย เรื่องการเรียนรู้เลย แต่ระบุคําว่า review 
ไว้บ่อยมาก คือในการดําเนินการริเริ่มสร้างสรรค์ของเขาในทุกเรื่องรวมท้ังเรื่องการ
พัฒนาการเรียนการสอนจะตอ้งตามมาด้วยการ review หรือประเมินผลเพื่อการ
ปรับปรงุต่อเน่ือง  ซ่ึงก็คือการวจิัยเพ่ือพัฒนานัน่เอง  

ในเอกสาร Raising the Bar : Strategic Plan 2010 – 2015 ของ
มหาวิทยาลัย Northampton ผมพยายามหาหัวข้อวิจัย พบว่าไม่มีครับ ผมตีความว่า
เรื่องการวิจัยเปน็ของธรรมดาสําหรับการพัฒนางาน ของเขา จนไม่ต้องเอ่ยถึง เหมือน
ปลาไม่ต้องเอย่ถึงนํ้า     

แต่ผมสังเกตเหน็ว่า เขากําหนด KPI ไว้ ทําให้คิดต่อว่า KPI น่าจะเป็นคล้ายๆ 
โจทย์วิจัย เพ่ือการพัฒนางานท่ีเป็นเป้าหมายหลัก   

ผมลอง กูเกิ้ล ด้วยคําว่า “student development research” พบว่ามี
เรื่องราวมากมายสะท้อนว่า เรื่องการพัฒนานกัศึกษาเป็นวิชาการท่ีเข้มข้น และเป็นท่ี
เอาใจใส่กันมาก และมีหนังสือท่ีเขียนเรือ่งน้ีดว้ย ดังตัวอย่าง หนังสือช่ือ Student 
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Development in College : Theory, Research and Practice, 2nd Ed. ทําให้เห็น
โอกาสของคนท่ีต้องการสร้างตวัเป็นนักวิชาการด้านน้ี ในวงการอุดมศึกษาไทย  

แน่นอนว่า มหาวิทยาลัย อ็อกซฟอร์ด ตั้ง Oxford Learning Institute ขึ้นมา
เพ่ือทํางานวิชาการด้าน การพฒันานักศึกษานัน่เอง และ Skoll Centre for Social 
Entrepreneurship ของ Said Business School มหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร์ด ก็คือศูนย์
วิชาการด้านการพัฒนานักศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมน่ันเอง โปรดอ่าน
และสังเกตใน เว็บไซต์ของเขาจะเห็นยุทธศาสตร์ท่ีแยบยลในการพัฒนาวิชาการด้านใด
ด้านหน่ึง โดยใช้ scholarship เป็นเครื่องมือดึงดูดคนเก่งมาร่วมทํางานสร้างสรรค์  ซึ่ง
ส่วนหน่ึงคือใช้นักศึกษานั่นเอง เป็นผู้ทํางานวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

และเคล็ดลับอยู่ท่ีการมองนักศกึษาเป็นผู้ (รว่ม) สร้างสรรค์วิชาการ  ไม่ใช่ผู้มา
รับถ่ายทอดวิชา  

วิจารณ์ พานิช 
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มหาวิทยาลัยอังกฤษ :  

9. ระบบนิเวศเพ่ือพัฒนาระบบอุดมศึกษา 
  

 ระหว่างนัง่ฟังการนําเสนอเรื่อง UKPSF and the Continuing 
Professional Development Programme in the UK โดย Dr. Jeanne Keay, 
Assistant Director and Head of International Strategy, HEA เมื่อวันท่ี 9 ก.ย. 
56 ผมเกิดความคิดขึ้นว่า วธีิการท่ี HEA ดําเนินการอยู่ เป็นวิธีจัดการการเปล่ียนแปลง 
(Change Management) ของระบบอุดมศกึษาขององักฤษ  เพ่ือใหร้ะบบอุดมศึกษามี
คุณค่าต่อบ้านเมืองมากขึ้น 

ในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา มีการบ่นกันทั่วโลกว่า วงการอดุมศึกษาเน้นส่งเสริมการ
วิจัย และทอดท้ิงการเรยีนการสอน  หรือทอดท้ิงนักศึกษา เราไปพบว่า ท่ีอังกฤษเขาไม่
บ่นกันเฉยๆ แต่คิดหากลไกสร้างการเปล่ียนแปลงด้วย และกลไกระดับสถาบันก็คือ 
Higher Education Academy (HEA)  

ผมตีความว่า HEA ทําหน้าท่ีสร้างการเปล่ียนแปลงเชงิระบบ โดยการ
เปล่ียนแปลงระบบนิเวศของอุดมศึกษา ทําให้สภาพแวดล้อมเอื้อให้อาจารย์เอาใจใส่
การเรียนการสอนมากข้ึน    

วิธีเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของอุดมศึกษาประเทศอังกฤษโดย HEA ทําโดย
การสร้างความรู้  น่ีคือการตีความของผม  สร้างความรู้เกีย่วกับทักษะและความรู้
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ และแยกแยะจัดระดบั ออกเป็น 4 ระดับ ท่ีเรียกวา่ Higher 
Education Fellowship โดย 4 ระดับคือ Associate Fellow, Fellow, Senior 
Fellow, และ Principal Fellow  เป็นการสร้างและเผยแพร่เรื่องราวของทักษะการ
เป็นอาจารย์ในศตวรรษท่ี 21 น่ันเอง   

อีกหน่วยงานหนึ่งท่ีทําหน้าท่ีเปล่ียนแปลงระบบนิเวศของสังคม รวมทั้งของ
ระบบอุดมศึกษา คือ  UnLtd ทําหน้าท่ีสร้างระบบนิเวศของการทําธุรกิจ หรือเป็น
ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม ให้แกป่ระเทศ  ไม่ใช่จํากัดเฉพาะ ในอุดมศึกษา  เป็นการทํา
หน้าท่ีขับเคล่ือนกระแส “เพื่อสังคม” ต่อสู้กับกระแส “เพ่ือก”ู ในสังคมทุนนิยม บริโภค
นิยม    
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และอีกหน่วยงานหน่ึง คือ NACUE ทําหน้าท่ีพัฒนาระบบนิเวศของการเป็น
ผู้ประกอบการ ในหมู่นักศึกษา และคนรุ่นใหม่   

เราไปเห็นระบบนิเวศเพื่อการแข่งขัน (Ranking) ต่างลู่ต่างจดุเด่น โดยสังเกต
ทางอ้อม เช่น มหาวิทยาลัย แอสตัน (ท่ีเบอรมิ์งแฮม) บอกวา่ เขาเด่นกว่ามหาวิทยาลัย 
อ็อกซฟอร์ด ในด้านการมีงานทํา (employability) ของบัณฑิต โดยอ้างคําของ 
Sunday Times University Guide 2013 ว่า “Aston turns out some of the 
most sought after graduates in Britain – putting the likes of Oxford in the 
shade” 

มหาวิทยาลัย นอร์ธแทมตัน บอกว่าเขาต้องการเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ใน 
สหราชอาณาจกัร ด้าน social enterprise ภายในปี ค.ศ. 2015  โดยอธิการบดี
ประกาศให้ท้ังมหาวิทยาลัยเป็น social enterprise แล้วใช้จุดเด่นด้าน social 
enterprise สร้างความคึกคักด้านอื่นๆ  เพ่ือใหเ้กิดความสามารถในการแข่งขนั 

ผมเกิดความคิดว่า ท่ีไปเห็นน้ัน เป็น change management หรือ change 
governance เชิงระบบของประเทศ เพ่ือการพัฒนาอุดมศกึษาหลากหลายด้านที่เป็น 
complex management มองมุมหน่ึง เป็น advocacy หรือการสร้างกระแส  โดย
ภาครัฐและภาคการกุศลสนับสนุนให้เกิดองค์กรสร้างกระแส ในทิศทางท่ีต้องการ    ผม
รู้สึกว่าประเทศไทยเราไม่มีวิธีคดิแบบน้ี  ภาครัฐของเราคิดทําเอง คิดกําหนด
รายละเอียดแล้วออกกฎหมาย หรือข้อบังคับให้ถือปฏิบัติ  แล้วก็บ่นว่ามีคนเบี้ยวไม่ทํา
ตาม โดยไม่คิดว่า กฎหมายหรอืข้อบังคับท่ีออกไป มันไม่ซับซ้อนพอ  ยิ่งเขียนข้อบังคับ
ละเอียด กย็ิง่มชี่องโหว่  ดังท่ีเห็นๆ กันอยู่   

ผมคิดว่าระบบอุดมศึกษาไทยติดกับดักความเป็นสังคมแนวดิ่ง  เน้นการใช้
อํานาจควบคุมส่ังการ (command and control) ซึ่งหมดยุคท่ีจะใช้ได้ผลแล้ว
เน่ืองจากสังคมมันซับซ้อนเกินกว่าจะควบคุมสั่งการได้  วิธีท่ีไปเห็นท่ีอังกฤษน่าจะได้ผล
มากกว่า ในการสร้างการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีต้องการ  

วิจารณ์ พานิช 
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มหาวิทยาลัยอังกฤษ :  

10. ดูเขา แล้วย้อนดูเรา 
 
ผมตั้งใจเขียนบันทึกชุดเดินทางไปดูงานที่อังกฤษ 10 บันทึกน้ี ด้วยการตีความ

อย่างสุดๆ  ไมเ่ขียนแบบบันทึกการดูงาน  ซึง่เมื่ออ่านทบทวนบันทึกท่ี 1 - 9 แล้วก็
พบว่าได้ “ย้อนดูตัว” ไปมากมายแล้ว  ในลักษณะรําพึงรําพัน  ซ่ึงแน่นอนว่า มี
ความคิดที่ปนอคติส่วนตัวออกมาด้วย  กล่าวอย่างนี้แปลว่า ไม่รับรองความถกูต้อง  

ข้อแตกต่างกันมากระหว่างองักฤษกับไทย ในเรือ่งระบบอดุมศึกษาแตกต่าง
กันอย่างฟ้ากับดิน  หรอืคนละกระบวนทัศน์ คือ ระบบการจัดการอุดมศึกษา ของเขา
รัฐบาลคิดเรือ่งใหญ่ๆ เป้าหมายใหญ่ๆ ระยะยาว  ว่าจะต้องการให้อุดมศึกษาทํา
ประโยชน์ร่วมสร้างการเปล่ียนแปลงอะไรให้แก่สังคม  แล้วเขาก็สร้าง เงือ่นไขต่างๆ 
(เช่นออกกฎหมายเปล่ียนระบบการเงิน)  เพื่อให้อดุมศึกษาหาวิธีสนอง  โดยแต่ละ
สถาบันทําแตกต่างกัน  เพราะแต่ละสถาบันมีประวัติความเป็นมา จุดแข็งจุดอ่อน
แตกต่างกัน  เขาบริหารระบบ โดยบอกเป้า และสร้างเงื่อนไขท่ีแตกต่าง  แล้วปล่อยให้
สถาบันอุดมศึกษาหาวิธีปรับตัวเอาเอง ไม่กาํหนดรายละเอยีดของข้ันตอนการทํางาน 
อย่างของประเทศไทย 

อังกฤษจัดการระบบอุดมศึกษาแบบ Complex Adaptive Systems    
ในขณะท่ีไทยจัดการแบบ Simple & Linear System  

อังกฤษใช้ยุทธศาสตร์จัดการเปล่ียนแปลงระบบแบบ empowerment   
ในขณะท่ีไทยใช้ยุทธศาสตร์ top-down, command and control  ซึ่งได้ผลในการ
สร้างการเปลี่ยนแปลงต่างกัน  และสร้างอารมณ์คนละแบบในกลุ่ม ผู้ท่ีจะต้อง
เปล่ียนแปลง (หรือถูกเปล่ียนแปลง)   ในแบบอังกฤษจะมี prime mover หรอื 
change agent จํานวน หนึ่ง จากทุกระดับการทํางาน  ลุกขึ้นมาเป็นผู้นําดําเนินการ
เปล่ียนแปลง   หรอืจรงิๆ แล้ว เขาอาจทําแนวนั้น มากอ่นแล้ว แต่ไม่มีคนเห็น  แต่ใน
ระบบใหม่ เขาจะกลายเป็นดาราขึ้นมาทันที  คนเหล่านี้จะมีพลังมากในการขับเคลื่อน
การเปล่ียนแปลง 
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ไทยเราใช้ยุทธศาสตร์ผู้มีอํานาจกําหนดรายละเอียดแบบพิมพ์เขียวในการ
สร้างบ้าน (ผมเพ่ิงพบว่า นายกรัฐมนตรี และคนในรัฐบาลชอบพูดคําว่า blueprint)   
ท้ังๆ ท่ีในการเปล่ียนแปลงระบบท่ีซับซ้อน ไม่มีทางเขียนพิมพ์เขียวได้  ในแนวทางนี้ 
“ดารา” คือผู้มีอํานาจ  คือนักการเมือง และข้าราชการระดบัสูง  คนในระดับผู้ปฏิบัติ
ไม่มีโอกาสเป็นดารา 

ผมมีความเช่ือ (โดยไม่รู้ว่าเช่ือถูก หรือเชื่อผิด) ว่าคนเรามีความสรา้งสรรค์อยู่
ในตัวทุกคน และความสร้างสรรค์น้ันจะออกมาทําคุณประโยชน์ หากมีโอกาส หรอืมี
การให้โอกาส (empowerment) ในสังคมท่ีความสัมพันธ์ในสังคมมีความเท่าเทียมกัน
สูง  หรือเป็นสังคมแนวระนาบ  โอกาสที่คนจะทํางาน สร้างสรรค์ให้แก่สงัคมจะมาก 

แต่ในทางตรงกนัข้าม สังคมแนวดิ่ง เน้นใช้อํานาจส่ังการในรายละเอียด    
โอกาสท่ีคนจะทํางาน สร้างสรรค์ให้แก่สังคมจะน้อย 

คณะไปศึกษาดงูาน มีเป้าหมายไปศึกษา 2 เรือ่ง  คือเรื่องการพัฒนาการเรียน
การสอน  กับการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสังคมให้แก่นกัศึกษา  ซึ่งผมตีความว่า 
ท้ังสองเรือ่งเป็นเรื่องเดียวกัน  คือการทําหนา้ท่ีอุดมศึกษา เพ่ือสร้างคุณค่าในมิติใหม่ๆ 
ให้แก่นกัศึกษา   ซึ่งก็คือการดงึศักยภาพในการ สร้างสรรค์ออกมา ท้ังเพ่ือทําธุรกจิเพ่ือ
กําไรเป็นเงิน และผลประโยชน์แบบอื่น เพื่อประโยชน์ตน  และเพ่ือทําธุรกจิ ท่ีมี
เป้าหมายเพือ่สังคมท่ีดีขึ้น  

การสร้างคุณค่าดังกล่าวแก่นักศึกษา ทําไม่ได้โดยวิธีสอนท่ีอาจารย์สอนวิชา
แบบเก่า   แต่ทําได้โดยอาจารย์เปล่ียนมาทําหน้าท่ีตามกรอบมาตรฐานการทําหน้าท่ี
อาจารย์ (PSF) ในบันทึกแรกของชุดนี ้

ท่ีจริงสังคมไทยเป็นสังคมท่ีเปิดกว้าง เปิดรับพัฒนาการต่างๆ ในโลกไดอ้ย่าง
รวดเร็ว  แต่เม่ือรับมาแล้ว เราทํา 3 อย่าง ท่ีเช่ือมโยงกัน คือ 

1. เราทําแบบแยกส่วน ต่างหน่วยงานต่างทํา หรอืบ่อยครัง้แย่งซนีกัน    
2. เราทําแบบผิวเผิน  เอามาแต่ส่วนเปลือก จบัแก่นไม่ได้  หรืออาจจงใจ

เอาแต่เปลือก ไม่เอาแก่น  
3. เราปรับให้เข้ากบัสังคมไทย   หรือเข้ากับผลประโยชน์ท่ีซับซ้อนในสังคม 

ท่ีมีอยู่แล้ว   ซึ่งก็จะไปสอดรับกบัข้อ 1 และข้อ 2 
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และเม่ือประกอบเข้ากับระบอบการบริหารบ้านเมืองแบบควบคุม-สั่งการ หรอื
เน้นอํานาจแนวดิ่ง   การหาลู่ทางพัฒนาระบบอุดมศึกษาของเราในแง่มุมต่างๆ จึงทําได ้

อย่างจํากัด ย้ําวา่ทําได้ เพราะเราเปิดกว้าง adopt เร็ว และ adapt ด้วย แตท้ั่ง adopt 
& adapt นั้น จะผิวเผินหรือศรีธนญชัย ไม่เกิดผลดีจริงจงั เนื่องจากเหตุผลตาม
คําอธิบายท่ีกล่าวแล้ว 

ผมภาวนาให้ข้อคิดเห็นเชิงรําพึงรําพันน้ี เป็นส่ิงที่ผิด ไม่ตรงกับความเป็นจรงิ  

วิจารณ์ พานิช 
30 ก.ย. 56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



“อุดมศึกษาอังกฤษ : สะท้อนความคดิจากการดูงาน” โดย วิจารณ์ พานิช                             31 
 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 
 
 Ghostdavandal Originals  
 (http://www.ghostdavandal-originals.com/customisation--

workshops.html) 
 Goodwill Solutions  
 (http://www.northampton.ac.uk/social-enterprise/current-

initiatives/goodwill-solutions) 
 Great Ormond Street  (ศูนย์สุขภาพเด็ก) 
 (http://www.gosh.org/gen/) 
 Learning and Teaching Strategy 2012 – 2020 (Aston University)              

(http://www1.aston.ac.uk/clipp/learning-innovation/learning-and-
teaching-strategy/) 

 NACUE  
 (http://nacue.com/) 
 Race, Phil, “In at the deep end; starting to teach in higher education.” 

(http://www.uwic.ac.uk/ltdu/docs/In_at_the_deep_end.pdf) 
 Raising the Bar : Strategic Plan 2010 – 2015 (University of 

Northampton)  
(http://blogs.northampton.ac.uk/institutionalstrategyblog/files/2011/0
2/Strategic-Plan-2010-15.pdf) 

 Student Development in College : Theory, Research and Practice, 2nd 
Ed.  

 (http://www.wiley.com/legacy/email_templates/images/Evans_2E_Tr
ansitionGuide.pdf) 

 Trim Tots  (โครงการลดโรคอ้วนในเด็ก) 
(http://blog.gosh.org/research/trim-tots-improving-child-health/) 
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 UCL    
 (http://www.ucl.ac.uk/about-ucl) 
 UKPSF   
 (http://www.heacademy.ac.uk/UKPSF) 
 UnLtd  
 (http://unltd.org.uk/)   
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