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สถ�บันคลังสมองของช�ติ

ได้รับคว�มกรุณ�จ�ก	ดร.อำ�นวย	ยศสุข

สัมภ�ษณ์วันที่	14	พฤษภ�คม	2557	เวล�	14.00	น.

ณ	บริษัท	พิริยพูล	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำ�กัด

	 ดร.อำ�นวย	ยศสุข	เกิดเมื่อวันที่	5	มิถุน�ยน	2480	สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี	เศรษฐศ�สตรบัณฑิต 

จ�ก	มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์	และสำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�โท	M.S.	(Agricultural	Economics)		Arizona	State	

University	ประเทศสหรัฐอเมริก�	และปริญญ�เอก	เศรษฐศ�สตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิจ�กมห�วิทย�ลัยแม่โจ้	และได้ผ่�น

หลักสูตรรับปริญญ�บัตร	ประก�ศนียบัตรก�รว�งแผนก�รเกษตรจ�กประเทศไต้หวัน	

ผู้ช่วยเลข�นุก�รรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้ช่วยเลข�นุก�รรัฐมนตรีกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

เลข�นุก�รรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงส�ธ�รณสุข

รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงส�ธ�รณสุข

รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงพ�ณิชย์			 	 	

รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศ			

รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงก�รคลัง		

สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรจังหวัดเชียงใหม่	

สม�ชิกวุฒิสภ�จังหวัดเชียงใหม่

กรรมก�รอัยก�รผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรม�ธิก�รส�มัญประจำ�สภ�ผู้แทนร�ษฎร 

น�ยกสม�คมศิษย์เก่�แม่โจ้	

	 				ดร.อำ�นวย	ยศสุข	ได้รับพระร�ชท�นเครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์	ชั้นมห�ปรม�ภรณ์ช้�งเผือก	(ม.ป.ช.)	และ	

มห�วชิรมงกุฎ	 (ม.ว.ม.)	ปัจจุบัน	ดร.อำ�นวย	ยศสุข	ดำ�รงตำ�แหน่ง	น�ยกสภ�มห�วิทย�ลัยแม่โจ้	 ประธ�นกรรมก�ร

บริษัท	พิริยพูล	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำ�กัด	และบริษัทในเครือ	และกรรมก�รบริษัท	เชียงใหม่	โฟรเซ่นฟูดส์	จำ�กัด	(มห�ชน)

แนะนำ�น�ยกสภ�มห�วิทย�ลัย

ดร.อำ�นวย ยศสุข

ประวัติ

ประวัติก�รทำ�ง�นที่สำ�คัญ ได้แก่
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มห�วิทย�ลัยเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของเกษตรกร	 มห�วิทย�ลัย
แม่โจ้จึงได้รับคว�มร่วมมือ	คว�มไว้ใจ	จ�กเกษตรกรเสมอม�
	 คว�มคิดเห็นเกี่ยวกับก�รพัฒน�มห�วิทย�ลัยแม่โจ้
ต้องยอมรับว่�	มห�วิทย�ลัยในปัจจุบันต้องก้�วสู่ยุคของ
ก�รแข่งขันและก�รเปล่ียนแปลง	เม่ือเป็นเช่นน้ัน	มห�วิทย�ลัยฯ
จึงได้กำ�หนดเป้�หม�ยโดยว�งยุทธศ�สตร์ในก�รพัฒน�
มห�วิทย�ลัยใน	 15	 ปีข้�งหน้�	 เพ่ือเป็นแนวท�งและเตรียม
คว�มพร้อมให้ทันต่อก�รเปล่ียนแปลงจ�กปัจจัยต่�งๆ	ท่ีจะเกิดข้ึน
มีปัจจัยหล�ยประเด็นท่ีท้�ท�ยให้มห�วิทย�ลัยต้องมีก�รปรับตัว
และเตรียมรับมือต่อสถ�นก�รณ์	ทั้งที่เป็นผลกระทบจ�กภ�ยนอก
ไม่ว่�เป็นผลกระทบจ�กกระแสโลก�ภิวัตน์	 คว�มก้�วหน้�ท�ง
เทคโนโลยี	 คว�มเปล่ียนแปลงท�งสภ�พภูมิอ�ก�ศ	 ภัยพิบัติ
ท�งธรรมช�ติ	วิกฤตก�รณ์ด้�นพลังง�น	คว�มวิตกกังวลด้�น
คว�มม่ันคงท�งองค์กร	 ผลกระทบจ�กปัจจัยภ�ยในประเทศท่ี
มีคว�มต้องก�รก้�วสู้ระบบเศรษฐกิจท่ีใช้องค์คว�มรู้เป็นฐ�น
ก�รให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�ท่ีก่อให้เกิดคว�มย่ังยืนหรือ
แม้แต่ก�รนำ�ประเทศก้�วเข้�สู่	AEC
										ดังน้ัน	ก�รจะนำ�ประเทศให้ส�ม�รถก้�วผ่�นวิกฤตคว�ม
เปล่ียนแปลง	และมีศักยภ�พในก�รแข่งขันกับน�น�ประเทศได้น้ัน
มห�วิทย�ลัยฯ	 จำ�ต้องปรับกระบวนทัศน์และเตรียมพร้อมไปสู่
ก�รมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รขับเคล่ือนยุทธศ�สตร์ของช�ติ	และ
ก้�วสู่มห�วิทย�ลัยช้ันนำ�ด้�นก�รเกษตรในระดับน�น�ช�ติ
          

										“	ในฐ�นะน�ยกสภ�มห�วิทย�ลัยฯ	ซึ่งเป็นผู้นำ�พ�คว�มเปลี่ยนแปลงให้เกิดก�รพัฒน�แก่
มห�วิทย�ลัยฯ	ต้องก�รเห็นมห�วิทย�ลัยแม่โจ้มีก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน	มีก�รผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดี	คนเก่ง
และนำ�คว�มรู้โดยเฉพ�ะด้�นก�รเกษตรไปสู่ชุมชน	สังคม	และประเทศช�ติ	เพื่อสร้�งสังคมที่มีคว�มเข้มแข็ง
จึงเป็นเป้�หม�ยในก�รทำ�ง�นม�โดยตลอด”	

บทสัมภ�ษณ์ >>
ดร.อำ�นวย ยศสุข

 มห�วิทย�ลัยแม่โจ้		ได้พัฒน�ม�จ�กโรงเรียนฝึกหัด
ครูประถมกสิกรรรมประจำ�ภ�คเหนือ	สังกัดกระทรวงธรรมก�ร
เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ	7	มิถุน�ยน	2477	และครบรอบ	80	ปี
ในปี	2557	นับเป็นสถ�นศึกษ�ขั้นสูงสุด	ท�งก�รเกษตรของ
ประเทศไทย	 พัฒน�ก�รของแม่โจ้จึงเป็นตำ�น�นอันทรงค่�	
และมีประวัติที่เล่�ข�นกันย�วน�นถึงเรื่องร�วก�รเรียนรู้ของ
ก�รเกษตร	ก�รปลูกพืช	ก�รเลี้ยงสัตว์	ก�รฝึกทักษะชีวิต
ก�รต่อสู้ของช�วไร่	ช�วน�	ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี
คว�มเป็นพื้นฐ�นก�รประกอบอ�ชีพของคนไทย
	 ด้วยพื้นฐ�นคว�มเป็นม�จ�กสถ�บันที่มีคว�มผูกพัน
ในก�รเกษตรดังกล่�ว	มห�วิทย�ลัยแม่โจ้จึงมีลักษณะเฉพ�ะ
ด้�นก�รเกษตร	วิสัยทัศน์ของมห�วิทย�ลัยแม่โจ้	คือ	“เป็น
มห�วิทย�ลัยชั้นนำ�ท่ีมีคว�มเป็นเลิศท�งก�รเกษตรในระดับ
น�น�ช�ติ”	 ผมได้รับก�รโปรดเกล้�ในตำ�แหน่งน�ยกสภ�
มห�วิทย�ลัยแม่โจ้	คนที่	3	โดยดำ�รงตำ�แหน่งม�ตั้งแต่ปี	
พ.ศ.	2542		เนื่องจ�กเป็นศิษย์เก่�ของมห�วิทย�ลัย	จึงถือว่�
เป็นส่วนหนึ่งของมห�วิทย�ลัยม�ช้�น�น	ตั้งแต่มีโอก�สได้รับ
คว�มรู้จ�กมห�วิทย�ลัยฯ	จนม�เป็นศิษย์เก่�	ดังน้ันจึงมีคว�มรัก
คว�มผูกพันเข้�ใจในวัฒนธรรม	 ประเพณีของมห�วิทย�ลัย
อย่�งลึกซึ้ง	 ต้องก�รสร้�งคว�มส�มัคคีที่เหนียวแน่นและ
คว�มเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดม�	และมีคว�มภ�คภูมิใจ
ในสถ�บันตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
	 ดังที่ เรียนให้ทร�บว่�มห�วิทย�ลัยแม่ โจ้ เป็น	
มห�วิทย�ลัยที่เก่�แก่มีจุดเด่นที่แตกต่�งจ�กมห�วิทย�ลัยอื่น
คือเป็นมห�วิทย�ลัยที่มีร�กฐ�นจ�กก�รเกษตร	เป็นที่พึ่งของ
ชุมชนต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	ประช�ชนส่วนใหญ่ประกอบ
อ�ชีพเกษตรเป็นหลัก		สอดคล้องกับคว�มเชี่ยวช�ญของ
มห�วิทย�ลัย	ทำ�ให้มห�วิทย�ลัยกล�ยเป็นสถ�บันก�รศึกษ�
ที่ใกล้ชิดและเป็นที่พึ่งของชุมชน	 โดยเฉพ�ะชุมชนเกษตร
ม�เป็นเวล�ช้�น�นจนทำ�ให้นักศึกษ�และบุคล�กรของ

1. บทบาทของนายกสภามหาวิทยาลัย 
 ในการกำากับดูแลมหาวิทยาลัย



	 ในฐ�นะน�ยกสภ�มห�วิทย�ลัยฯ	ซึ่งเป็นผู้นำ�พ�
คว�มเปล่ียนแปลงให้เกิดก�รพัฒน�แก่มห�วิทย�ลัยฯ	
ต้องก�รเห็นมห�วิทย�ลัยแม่โจ้มีก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน
มีก�รผลิตบัณฑิตท่ีเป็นคนดี	คนเก่ง	และนำ�คว�มรู้โดยเฉพ�ะ
ด้�นก�รเกษตรไปสู่ชุมชน	สังคม	และประเทศช�ติ	เพ่ือสร้�ง
สังคมที่มีคว�มเข้มแข็ง	จึงเป็นเป้�หม�ยในก�รทำ�ง�น
ม�โดยตลอด

ระยะย�ว	15	ปี	(พ.ศ.	2551-	2565)	ได้ว�งแนวท�งธรรม�ภิบ�ล
และก�รบริห�รจัดก�รอุดมศึกษ�ของสภ�มห�วิทย�ลัยซึ่งมี
คว�มสำ�คัญต่อคว�มเจริญของมห�วิทย�ลัยและผลผลิต
ท่ีได้สรุปบทบ�ทและคว�มรับผิดชอบไว้อย่�งชัดเจน	ประกอบด้วย
ก�รกำ�หนดพันธกิจและเป้�ประสงค์	สรรห�สนับสนุน	และติดต�ม
กำ�กับก�รปฏิบัติง�นของอธิก�รบดี	ประเมินผลก�รปฏิบัติง�น
ของสภ�มห�วิทย�ลัย	จัดให้มีก�รจัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์	และ
กำ�กับ	ติดต�ม	ทบทวนโครงสร้�งหลักสูตร	ฯลฯ	
	 ก�รปฏิบัติหน้�ท่ีต�มอำ�น�จท่ีบัญญัติไว้ในพระร�ชบัญญัติฯ	
รวมท้ังหน้�ท่ีก�รกระจ�ยอำ�น�จให้ดำ�เนินก�รในเรื่องหนึ่ง
เรื่องใดจ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�และก�ร
ดำ�เนินก�ร	ต�มหลักธรรม�ภิบ�ล	สภ�มห�วิทย�ลัยได้มีก�ร
ปฏิรูปก�รดำ�เนินง�นให้เป็นระบบ	ดังนี้

ก�รจัดองค์กรและบุคล�กรของสภ�ฯ
		1)	แต่งต้ังรองอธิก�รบดีคนหน่ึง	โดยคำ�แนะนำ�ของอธิก�รบดี
เพื่อทำ�หน้�ที่เป็นเลข�นุก�รสภ�มห�วิทย�ลัย
		2)	จัดต้ังสำ�นักง�นสภ�มห�วิทย�ลัย	เป็นหน่วยง�นขน�ดเล็ก
อัตร�กำ�ลัง	5	คน	ให้เป็นหน่วยง�นท่ีทำ�หน้�ท่ีรองรับภ�รกิจของ
สภ�มห�วิทย�ลัยข้ึนตรงกับสภ�มห�วิทย�ลัยอยู่ภ�ยใต้ก�รกำ�กับ
ดูแลของรองอธิก�รบดีฝ่�ยบริห�ร	เลข�นุก�รสภ�มห�วิทย�ลัย
		3)	แต่งตั ้งคณะกรรมก�รประจำ�	ได้แก่	คณะกรรมก�ร
ส่งเสริมกิจก�รมห�วิทย�ลัย	คณะกรรมก�รบริห�รง�นบุคคล	
คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ตำ�แหน่งท�งวิช�ก�ร	คณะกรรมก�ร
นโยบ�ยทรัพย์สิน	คณะกรรมก�รตรวจสอบระบบและบริห�ร
คว�มเสี่ยง	และคณะอนุกรรมก�รสภ�ฯ	รวม	6	ด้�น ได้แก่
ด้�นกฎหม�ย	ด้�นวิช�ก�ร	ด้�นพัฒน�และนโยบ�ย	ด้�นบุคล�กร
ด้�นคว�มเสี่ยง	 และด้�นนโยบ�ยทรัพย์สิน	 เพื่อทำ�หน้�ที่ให้
คำ�ปรึกษ�ศึกษ�ข้อมูล	พิจ�รณ�	กล่ันกรองง�นและให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อเป็นข้อมูลใช้ประกอบก�รพิจ�รณ�และมีก�รแต่งต้ัง
คณะกรรมก�รเฉพ�ะกิจเพื่อปฏิบัติหน้�ท่ีต�มภ�รกิจที่ได้
มอบหม�ยให้ดำ�เนินก�ร	 เช่น	คณะกรรมก�รสรรห�ผู้บริห�ร
ของมห�วิทย�ลัย	เป็นต้น		

 สภ�มห�วิทย�ลัย	เป็นองค์กรสูงสุดทำ�หน้�ที่กำ�กับ
ดูแลกิจก�รท่ัวไปของมห�วิทย�ลัย	รวมท้ังทำ�หน้�ท่ีสนับสนุน
ก�รบริห�รจัดก�รของมห�วิทย�ลัย	และติดต�มกำ�กับก�รปฏิบัติ
ง�นของอธิก�รบดี	ให้บรรลุผลในภ�รกิจต่�งๆ	ต�มนโยบ�ยและ
แผนยุทธศ�สตร์ท่ีกำ�หนด	จัดให้มีก�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น
ในทุกมิติของมห�วิทย�ลัย	 ไม่ว่�จะเป็น	แผนง�น	หน่วยง�น	
เช่ือมโยงระหว่�งมห�วิทย�ลัยกับหน่วยง�นภ�ยนอก	ผสมผส�น
ก�รกำ�กับดูแลด้วยกฎระเบียบ	และก�รสนับสนุนให้มห�วิทย�ลัย
ส�ม�รถขับเคล่ือนในภ�พรวมเพื่อสอดคล้องต่อก�รพัฒน�
ประเทศ
	 โดยภ�พรวมมีก�รดำ�เนินก�รโดยคณะกรรมก�รสภ�
มห�วิทย�ลัยต�มองค์ประกอบในม�ตร�	13	แห่งพระร�ชบัญญัติ
มห�วิทย�ลัยแม่โจ้	 พ.ศ.	 2539	 ก�รปฏิบัติหน้�ที่เป็นไปต�ม
บทบัญญัติม�ตร�	15	ท่ีได้กำ�หนดให้สภ�ฯ	มีอำ�น�จและหน้�ท่ี
ควบคุมดูแลกิจก�รท่ัวไปของมห�วิทย�ลัยฯ	เพ่ือให้มห�วิทย�ลัย
ส�ม�รถดำ�เนินง�นต�มพันธกิจอย่�งมีประสิทธิภ�พ	ต�มก�รปฏิรูป
ระบบร�ชก�รที่มีคว�มสะดวก	รวดเร็ว	ยืดหยุ่น	คล่องตัวและ
มีประสิทธิภ�พ	
 ก�รดำ�เนินง�นของสภ�ฯ	เช่น	มีก�รกำ�หนดให้ว�งแผน
ก�รประชุมไว้ล่วงหน้�ตลอดท้ังปี	และต�มกรอบแผนอุดมศึกษ�
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ก�รประชุมสภ�มห�วิทย�ลัย
	 ก�รประชุมสภ�ฯ	 เป็นไปต�มข้อบังคับฯ	 ว่�ด้วย
ก�รประชุมสภ�มห�วิทย�ลยั				พ.ศ.			2540		และเพือ่ใหก้�รปฏบิติั
หน้�ท่ีของสภ�ฯ																													มีประสิทธิภ�พ	และเป็นประโยชน์กับก�รบริห�ร
จัดก�รของมห�วิทย�ลัย	จึงว�งหลักปฏิบัติไว้ดังนี้
		1)	กำ�หนดให้มีแผนก�รประชุมที่กำ�หนดไว้ล่วงหน้�ตลอดปี	
และฝ่�ยเลข�นุก�รจะดำ�เนินก�รต�มแผนที่กำ�หนดโดยเชิญ
ประชุมสภ�ฯ	ล่วงหน้�ไม่น้อยกว่�	10	วัน	ก่อนก�รประชุม
		2)	จัดส่งเอกส�รก�รประชุมให้คณะกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัย
ได้พิจ�รณ�ล่วงหน้�ก่อนก�รประชุมไม่น้อยกว่�	7	วัน	ก่อน
ก�รประชุมกรรมก�รสภ�ฯ	จะได้รับเฉพ�ะเอกส�รสรุปประเด็น
เพ่ือรับทร�บและพิจ�รณ�	ส่วนเอกส�รร�ยละเอียดประกอบจะจัด
เข้�ระบบ	E-meeting	ซ่ึงสภ�ฯ	ได้มีก�รปฏิรูปก�รจัดก�รประชุม
โดยก�รนำ�ระบบก�รประชุม	E–meeting	ม�ใช้ต้ังแต่ปีพ.ศ.	2553 
	 ท้ังน้ี	สภ�ฯ										ได้คำ�นึงถึงก�รได้รับข้อมูลส�รสนเทศท่ีถูกต้อง
และทันตอ่เวล�	สำ�หรบัทุกๆ				เรือ่งท่ีอยูใ่นคว�มรบัผดิชอบและ
ส�ม�รถมั่นใจได้ว่�มีคว�มสมบูรณ์ของข้อมูลและข้อมูล
ส�รสนเทศที่นำ�เสนอต่อสภ�มห�วิทย�ลัย	 ควรดำ�เนินก�ร
โดยวิธีก�รที่มีประสิทธิผล	 และมีปริม�ณไม่ม�กเกินจำ�เป็น
แต่ไม่น้อยจนส่งผลเสียต่อก�รพิจ�รณ�ตัดสินใจต�มว�ระ
ก�รประชุมของสภ�ฯ

ระเบียบว�ระก�รประชุม	มีดังนี้
		1)	เรื่องแจ้งเพื่อทร�บ	เลข�นุก�รสภ�ฯ	จะอ่�นเฉพ�ะหัวข้อ
เรื่องเท่�นั้น
		2)	เรื่องรับรองร�ยง�นก�รประชุม
		3)	เรื่องเพื่อพิจ�รณ�ทักท้วง	(เห็นชอบและหรืออนุมัติ)	เป็น
เรือ่งทีต่อ้งผ�่นก�รพจิ�รณ�กลัน่กรองในร�ยละเอยีดทัง้หมด
จ�กคณะกรรมก�ร/คณะอนุกรรมก�รสภ�ฯ	และเป็นผู้นำ�เสนอ
ผลก�รพิจ�รณ�กลั่นกรองต่อสภ�ฯ	เพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�
		4)	เรื่องเพื่อพิจ�รณ�	เป็นเรื่องที่สภ�ฯ	จะต้องเป็นผู้พิจ�รณ�
อนุมัติเองเท่�นั้น
		5)	เร่ืองเชิงนโยบ�ย	เป็นเร่ืองท่ีสภ�ฯ	ให้คว�มสำ�คัญม�กโดย
ได้กำ�หนดให้บรรจุไว้ในระเบียบว�ระทุกครั้ง	 ผู้เสนอคือ
กรรมก�รสภ�ฯ	 และมห�วิทย�ลัย	 ซึ่งมห�วิทย�ลัยจะต้อง
เสนอเรื่องต่อสภ�ฯ	 ล่วงหน้�ไว้ตลอดปี	 โดยหัวข้อเรื่องเชิง
นโยบ�ยควรมีคว�มสอดคล้องกับก�รพัฒน�มห�วิทย�ลัย
หรือแผนก�รพัฒน�มห�วิทย�ลัยทั้งระยะสั้นและระยะย�ว	
ทั้งนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ขั้นตอนก�รให้ข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็นของสภ�ฯ	ได้มีก�รเตรียมข้อมูลอย่�งมีประสิทธิภ�พ
และเกิดประโยชน์สูงสุดกับก�รมห�วิทย�ลัย

		6)	เรื ่องสืบเนื ่อง/ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น/ร�ยง�น
คว�มก้�วหน้�	 เป็นเรื่องก�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น/
คว�มก้�วหน้�ที่สภ�ฯ	มอบหม�ยหรือเรื่องพิจ�รณ�ไม่แล้วเสร็จ
		7)	เรื่องอื่นๆ	(ถ้�มี)
	 ซึ่งสภ�ฯ	 ได้มีก�รปฏิรูปโดยปรับปรุงระเบียบว�ระ
ก�รประชุมและวิธีก�รนำ�เสนอจ�กเดิมมี	5	ระเบียบว�ระ	ให้มี
ก�รปรับปรุงเพิ่มเติมวิธีก�รเสนอในข้อ	3	เพื่อให้สภ�ฯ	มีเวล�
ในเรื่องเชิงนโยบ�ยต�มข้อ	5	ม�กยิ่งขึ้น	ทั้งนี้	ฝ่�ยเลข�นุก�ร
จะจัดทำ�แผนก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปีของสภ�ฯ	และแผนก�ร
ติดต�มง�น	ว�งไว้ล่วงหน้�ตลอดปี	เพื่อให้กรรมก�รสภ�ฯ	
ใช้เป็นกรอบในก�รดำ�เนินง�น

ก�รเพิ่มพูนสมรรถนะกรรมก�รสภ�ฯ
	 สภ�ฯ	 ได้มีนโยบ�ยให้มีก�รเพิ ่มพูนสมรรถนะ
กรรมก�รสภ�ฯ	อย่�งสมำ่�เสมอและต่อเนื่อง	ดังนี้
   ก�รจัดประชุม	Retreat	ประจำ�ปี	วัตถุประสงค์ของ
ก�รจัดจะพิจ�รณ�จ�กยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�มห�วิทย�ลัย	
และประเด็นก�รเปลี่ยนแปลงจ�กภ�ยนอกที่มีผลกระทบ
กับก�รพัฒน�มห�วิทย�ลัย	 โดยได้กำ�หนดให้ว�งแผน
ดำ�เนินก�รไว้ล่วงหน้�ตลอดปี	ได้เร่ิมดำ�เนินก�รต้ังแต่ปีพ.ศ.		2550	
จนถึงปัจจุบัน	 รวม	10	ครั้ง	 15	 เรื่อง	ซึ่งถือเป็นก�รประชุม
อย่�งมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจ�ก
ทุกภ�คส่วน	 ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกมห�วิทย�ลัยเพื่อให้
เกิดประโยชน์ในก�รนำ�ไปเป็นแนวท�งก�รพัฒน�ให้ทันต่อ
ก�รเปลี่ยนแปลง	และส�ม�รถแข่งขันท�งก�รศึกษ�ได้
   ก�รปฐมนิเทศกรรมก�รสภ�ฯ	ใหม่	สภ�ฯ	ได้ว�ง
นโยบ�ยให้ผู้บริห�รในระดับรองอธิก�รบดี	 คณบดีและหัวหน้�
หน่วยง�นเทียบเท่�คณะ	 เข้�ร่วมประชุมสภ�ฯ	 เพ่ือให้รับทร�บ
ก�รปฏิบัติหน้�ท่ีของสภ�ฯ	รวมท้ังเพ่ือเป็นก�รส่ือส�รข้อมูลให้
เป็นไปอย่�งรวดเร็ว	ลดก�รบิดเบือน	เป็นก�รว�งแนวท�งท่ีจะม�
เป็นกรรมก�รสภ�ฯ	 ส่วนในก�รปฐมนิเทศกรรมก�รสภ�ฯ	 ใหม่
ได้จัดทำ�คู่มือกรรมก�รสภ�ฯ	 ให้กับกรรมก�รสภ�ฯ	 ที่เข้�ม�
ทำ�หน้�ท่ีใหม่	 ได้ศึกษ�ข้อมูลมห�วิทย�ลัย	 กฎ	 กติก�	 และ
บทบ�ทหน้�ที่	ซึ่งรวมถึงจรรย�บรรณของกรรมก�รสภ�ฯ
   ก�รฝึกอบรม	ประชุมสัมมน�	กรรมก�รสภ�ฯ	ได้รับ
ก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง	เช่น	ก�รศึกษ�ดูง�น	ณ	ต่�งประเทศ
ก�รอบรม	 สัมมน�	 โดยมีก�รเข้�ร่วมประชุมสัมมน�เกี่ยวกับ
บทบ�ทของสภ�ฯ	 มีก�รศึกษ�ดูง�นด้�นกิจก�รสภ�ฯ	 ใน
มห�วิทย�ลัยต่�งประเทศ	ได้แก่	University	Putra	Malaysia	
และ	National	University	of	Singapore	โดยมห�วิทย�ลัย
ให้ก�รสนับสนุนใน	Cluster	พัฒน�บุคล�กรในทุกระดับ
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   สภ�มห�วิทย�ลัยและกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัย	
โดยสภ�มห�วิทย�ลัย	ประกอบด้วย	น�ยกสภ�มห�วิทย�ลัย	
และกรรมก�รสภ�ฯ	ที่ได้รับเลือกให้ทำ�หน้�ที่นี้ถือว่�เป็นเกียรติ
จึงเป็นบุคคลที่ต้องเสียสละแรงก�ยและแรงใจ	และได้สร้�ง
คุณประโยชน์ให้กับชุมชน	 สังคมและประเทศช�ติ	 ต�ม
คว�มค�ดหวังจึงต้องรับผิดชอบต่อหน้�ที่โดยต้องศึกษ� 
ให้คว�มสนใจในเรื่องก�รศึกษ�	และบริบทของมห�วิทย�ลัย
เสียสละเวล�	 และพร้อมที่จะทำ�ง�นภ�ยใต้กฎระเบียบและ
ข้อบังคับ	ดังน้ันในก�รเสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์เพ่ือให้ก�รปฏิบัติ
หน้�ท่ีต�มพันธกิจของสภ�ฯ	เป็นไปต�มท่ีกำ�หนดไว้	จึงต้องทำ�
คว�มเข้�ใจถึงสถ�นะหน้�ที่ของก�รเป็นกรรมก�รสภ�ฯ
  	 สภ�ฯ	 และฝ่�ยบริห�ร	 ในสถ�นะของสภ�ฯ	
ทำ�หน้�ท่ีเป็นผู้กำ�กับดูแลมห�วิทย�ลัยโดยใช้หลักธรรม�ภิบ�ล
และสร้�งสรรค์ให้เกิดก�รพัฒน�	 ดังนั้น	 สภ�ฯ	 จึงต้องมี
คว�มสำ�นึกรับผิดชอบต่อหน้�ท่ี	ทำ�ด้วยคว�มสุจริตใจ	และไม่มี
ผลประโยชน์แอบแฝง	 สร้�งคว�มสัมพันธ์ท่ีดีโดยรับฟังคว�มเห็น
และข้อเท็จจริงเพื่อให้รับรู้ข้อมูลประกอบก�รพิจ�รณ�ให้
เกิดคว�มรอบคอบส่วนก�รทำ�หน้�ที่ของฝ่�ยบริห�รที่ต้อง
ผลักดันให้มห�วิทย�ลัยดำ�เนินก�รไปต�มทิศท�งที่สภ�ฯ	
ว�งไว้	 โดยต้องมีอิสระในก�รบริห�ร	 แต่ต้องอยู่ภ�ยใต้กติก�
นโยบ�ย	กฎ	ระเบียบ	และข้อบังคับต่�งๆ	ท่ีกำ�หนดไว้	ส่ิงท่ีสำ�คัญ
คือจะต้องมีคว�มไว้ว�งใจกัน
  น�ยกสภ�ฯ	และอธิก�รบดี	คว�มสัมพันธ์ระหว่�งน�ยก
สภ�ฯ	และอธิก�รบดี	โดยน�ยกสภ�ฯ	เป็นผู้นำ�ในก�รกำ�กับดูแล
กิจก�รทั่วไปของมห�วิทย�ลัย	 และอธิก�รบดีเป็นผู้นำ�ด้�น
ก�รบริห�รมห�วิทย�ลัย	จึงต้องมีเป้�หม�ยเดียวกัน	ดำ�เนินก�ร
ต�มหน้�ที่ ให้บรรลุผลต�มพันธกิจและเป้�หม�ยของ
มห�วิทย�ลัย	 แต่แตกต่�งกันที่บทบ�ทและอำ�น�จหน้�ที่ซึ่ง
จะต้องไม่ล่วงลำ�้อำ�น�จซ่ึงกันและกัน	อธิก�รบดีอ�จให้คำ�แนะนำ�
สภ�ฯ	 เกี่ยวกับก�รบริห�รมห�วิทย�ลัยผ่�นท�งน�ยกสภ�ฯ
จึงต้องมีคว�มใกล้ชิดกันในก�รทำ�ง�น	ก�รเสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์
จึงเป็นก�รส่งเสริม	 สนับสนุนซึ่งกันและกัน	 ซึ่งผลลัพธ์จ�ก
ก�รปฏิบัติง�นของอธิก�รบดีจะสะท้อนถึงประสิทธิภ�พของ
สภ�มห�วิทย�ลัยไปด้วย

   ก�รปรับปรุงระบบและวิธีก�รสรรห�น�ยกสภ�ฯ
และกรรมก�รสภ�ฯ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	องค์ประกอบของสภ�ฯ	ต�ม
พระร�ชบัญญัติมห�วิทย�ลัยแม่โจ้	พ.ศ.	2539	ให้มีน�ยกสภ�ฯ
และกรรมก�รสภ�ฯ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	จำ�นวน	9	คน	กรรมก�รสภ�ฯ
โดยตำ�แหน่ง	จำ�นวน	3	คน	กรรมก�รสภ�ฯ	จ�กผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง
บริห�ร	จำ�นวน	9	คน	และกรรมก�รสภ�ฯ	จ�กคณ�จ�รย์	จำ�นวน
9	คน	ก�รได้ม�ซ่ึงน�ยกสภ�ฯ	และกรรมก�รสภ�ฯ	จะต้องเป็น
ไปต�มข้อบังคับกำ�หนด	ซึ่งถ้�ห�กพิจ�รณ�แล้วจะเห็นได้ว่�
เป็นบุคคลภ�ยนอกท่ีทรงคุณวุฒิด้�นต่�งๆ	รวมประธ�นกรรมก�ร
ส่งเสริมกิจก�รมห�วิทย�ลัย	 มีจำ�นวน	 11	 คน	 ในก�รกำ�กับ
ดูแลมห�วิทย�ลัยเพื่อให้ทันต่อก�รเปลี่ยนแปลงในด้�นๆ	
ซึ่งเกิดขึ้นอย่�งรวดเร็ว	 ขณะนี้มห�วิทย�ลัยได้เสนอสภ�ฯ
เพ่ือปรับปรุงพระร�ชบัญญัติมห�วิทย�ลัยแม่โจ้และอยู่ระหว่�ง
ก�รดำ�เนินก�รต�มขัน้ตอน					ซึง่จะมกี�รปรบัปรงุองคป์ระกอบ
ของสภ�ฯ	และเก่ียวข้องกับก�รปรับปรุงระบบและวิธีก�รสรรห�
น�ยกสภ�ฯ	และกรรมก�รสภ�ฯ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ในลำ�ดับต่อไป
ท้ังน้ี	ก�รปรับปรุงจะต้องคำ�นึงถึงประโยชน์และคว�มเจริญของ
มห�วิทย�ลัยเป็นลำ�ดับแรก

ก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นของสภ�ฯ
	 สภ�มห�วิทย�ลัยได้พิจ�รณ�ให้มีก�รดำ�เนินง�นต�ม
แนวท�งก�รพัฒน�ธรรม�ภิบ�ลและก�รบริห�รจัดก�รอุดมศึกษ�
โดยจัดให้มีระบบก�รประเมินประสิทธิภ�พและประสิทธิผล
ก�รปฏิบัติหน้�ที่ของสภ�มห�วิทย�ลัยโดยได้ว�งแนวท�ง
ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติหน้�ที่ของสภ�มห�วิทย�ลัย	ดังนี้
		1)	ให้มีก�รประเมินสภ�มห�วิทย�ลัยต�มว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง
		2)	กำ�หนดรอบก�รประเมินผลฯ	รวม	2	คร้ัง	คือในช่วงส้ินปีท่ี	1
ของว�ระเป็นก�รประเมินตนเอง	และช่วงปล�ยของว�ระ	(ปล�ย
ปีท่ี	1	ของว�ระ)	เป็นก�รประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�กภ�ยนอก
 	3)	วิธีก�รประเมิน	ใช้แบบสำ�รวจคว�มคิดเห็นและให้มี
ก�รประเมินในเชิงคุณภ�พ	 โดยใช้วิธีก�รคุยกันในแต่ละกลุ่ม
ว่�เรื่องเด่นๆ	 ที่สภ�ฯ	 ได้ทำ�มีอะไรบ้�ง	 ได้ตั้งเป้�หม�ยว่�จะ
ทำ�อะไร	สภ�ฯ	ได้ทำ�ต�มเป้�หม�ยได้หรือไม่ได้เพร�ะอะไร	
และอน�คตข้�งหน้�จะทำ�อะไร	 ซึ่งอ�จจะต้องพิจ�รณ�มติ
เรื่องที่สภ�ฯ	 ได้ให้คว�มเหม�ะสมกับเรื่องที่ฝ่�ยบริห�รเสนอ
ม�หรือไม่	 โดยจะใช้ช่วงเวล�นี้เป็นก�รประเมินมห�วิทย�ลัย
ในภ�พรวม	เหตุผลคือส่วนหนึ่งของก�รประเมินมห�วิทย�ลัย
จะสะท้อนถึงก�รปฏิบัติหน้�ที่ของอธิก�รบดี	 และส่วนหนึ่ง
จะสะท้อนถึงก�รปฏิบัติหน้�ที่ของสภ�ฯ	 เพร�ะหล�ยเรื่องที่
อธิก�รบดีทำ�ได้หรือไม่ได้	จะขึ้นอยู่ที่สภ�ฯ	ได้ให้คว�มเหม�ะสม
หรือได้ตอบสนองหรือไม่

3. การเสริมสร้างความสัมพันธ์
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 จ�กก�รดำ�เนินก�รท่ีผ่�นม�	สภ�ฯ	ได้ร่วมกำ�หนดนโยบ�ย
และทิศท�งในก�รพัฒน�มห�วิทย�ลัยได้แก่	ก�รพัฒน�ง�นวิจัย
สู่คว�มเป็นเลิศ	แนวท�งก�รห�ร�ยได้ของมห�วิทย�ลัย	แนวท�ง
ก�รพัฒน�นักศึกษ�	ก�รพัฒน�นักศึกษ�ให้เก่งคน	เก่งง�น	เก่งคิด
ทิศท�งก�รพัฒน�มห�วิทย�ลัยแม่โจ้	 :	 แผนพัฒน�ระยะ
ย�ว	15		ปี	(พ.ศ.	2555	-	2569)	ขีดคว�มส�ม�รถของมห�วิทย�ลัย
ต่อก�รก้�วสู่ประช�คมอ�เซียน	 ในปีพ.ศ.	 2558	 ก�รพัฒน�
มห�วิทย�ลัยสู่คว�มเป็นน�น�ช�ติ	และ	Roadmap	สู่	Organic
Green	และ	Eco	University	

 สภ�มห�วิทย�ลัยถือเป็นองค์กรที่สำ�คัญอย่�งยิ่งที่
มีส่วนโดยตรงต่อก�รพัฒน�มห�วิทย�ลัยและอุดมศึกษ�ใน
ภ�พรวมและยั่งยืน	ถ้�ส�ม�รถสร้�งกลไกที่ดี	ทั้งองค์ประกอบ
ของสภ�มห�วิทย�ลัย	กระบวนก�รในก�รดำ�เนินง�นของสภ�
มห�วิทย�ลัย	ผลที่ได้ย่อมส่งผลที่ดีอย่�งแน่นอน	นวัตกรรมใหม่
ของสภ�ฯ	 น้ัน	ควรจะจัดให้มีก�รวิจัยเพ่ือสร้�งองค์คว�มรู้ใหม่
ในก�รพัฒน�สภ�มห�วิทย�ลัย	ดังนี้
	 1.	องค์ประกอบของสภ�มห�วิทย�ลัย	ควรมีสัดส่วน
จ�กกรรมก�รภ�ยใน-ภ�ยนอกอย่�งไร	จึงจะเหม�ะสม	รวมทั้ง
ท่ีม�ของกรรมก�ร	เช่น	ควรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจ�กส่วนกล�ง	ในพ้ืนท่ี
อย่�งไรจึงเหม�ะสม	เป็นสัดส่วนเท่�ใดจึงเหม�ะสม	ท้ังน้ีเน่ืองจ�ก
มห�วิทย�ลัยเป็นองค์กรท่ีมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้�ม�เก่ียวข้องใน
ทุกภ�คส่วนและสภ�มห�วิทย�ลัยต้องถือว่�เป็นตัวแทนจ�ก
ทุกภ�คส่วนในก�รที่จะเข้�ม�ขับเคลื่อนทิศท�งดำ�เนินง�น
ของมห�วิทย�ลัย	เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของมห�วิทย�ลัย
ที่มีคว�มแตกต่�งกัน	นอกจ�กองค์ประกอบของกรรมก�รสภ�
มห�วิทย�ลัยแล้ว	ควรมีก�รกำ�หนดคุณสมบัติของกรรมก�รสภ�
ว่�ต้องมีคุณสมบัติอย่�งไร	เพื่อให้มั่นใจว่�	สภ�มห�วิทย�ลัย
ต้องเป็นกล�ง	มีคว�มเป็นอิสระปร�ศจ�กผลประโยชน์ทับซ้อน
และเป็นบุคคลท่ีได้รับก�รยอมรับจ�กสังคมในก�รท่ีจะกำ�หนด
ทิศท�งก�รดำ�เนินง�นของมห�วิทย�ลัยโดยภ�พรวม
	 2.	ก�รให้คว�มรู้แก่กรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัย		เพ่ือให้
ตระหนักในหน้�ท่ีของตนซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีสำ�คัญ	 โดยกระบวนก�ร
ให้คว�มรู้ต้องทำ�อย่�งเป็นระบบ	ตั้งแต่ก�รปฐมนิเทศ	ก�รให้
คว�มรู้แต่ละด้�นที่จำ�เป็นต่อกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยเพื่อ
เสริมคว�มเข้�ใจในระบบง�นของมห�วิทย�ลัย	ก�รแลกเปล่ียน

เรียนรู้กับหน่วยง�นภ�ยนอกทั้งจ�กมห�วิทย�ลัยอื่น	 และ
ภ�ยในมห�วิทย�ลัย	เพื่อให้ได้เกิดองค์คว�มรู้ใหม่ที่จะนำ�ม�
พัฒน�มห�วิทย�ลัย	ตลอดจน	ก�รประชุมร่วมกันระหว่�งสภ�
มห�วิทย�ลัยและหน่วยง�นท่ีกำ�กับดูแลมห�วิทย�ลัย	 อ�จจะทำ�ให้
เกิดก�รพัฒน�ให้เป็นระบบเพ่ือให้เกิดก�รสร้�งเครือข่�ยร่วมกัน
 3.	กำ�หนดกรอบก�รทำ�ง�นที่ชัดเจน	เกี่ยวกับก�ร
ดำ�เนินง�นของกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยเพ่ือลดคว�มขัดแย้ง
แห่งผลประโยชน์	โดยกำ�หนดหลักเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�เพ่ือขจัด
ปัญห�คว�มขัดแย้งแห่งผลประโยชน์อย่�งรอบคอบด้วยคว�มซ่ือสัตย์
สุจริตอย่�งมีเหตุมีผลและเป็นอิสระภ�ยใต้กรอบจริยธรรมท่ีดี
ตลอดจนมีก�รเปิดเผยข้อมูลอย�่งครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์
ของมห�วิทย�ลัยโดยรวมเป็นสำ�คัญ	 ให้มีระบบก�รร�ยง�น
และส�รสนเทศเพ่ือส่ือส�รให้ทุกภ�คส่วนได้เข้�ใจก�รดำ�เนินง�น
ของสภ�มห�วิทย�ลัย	 ทั้งนี้	 ควรมีหน่วยง�นกล�งที่ทำ�หน้�ที่
เผยแพร่ข้อมูลส�รสนเทศของสภ�ทุกมห�วิทย�ลัย	จะทำ�ให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทร�บข้อมูลของทุกสภ�มห�วิทย�ลัยและ
ทำ�ให้แต่ละแห่งส�ม�รถเทียบเคียงก�รทำ�ง�นเพื่อพัฒน�
ตนเองได้
 4.	 ก�รทำ�ง�นของสภ�ฯ	 ผู้ทำ�หน้�ท่ีเลข�นุก�รสภ�ฯ
 อ�จจะพัฒน�ให้เป็นผู้ท่ีไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออีกนัยหน่ึง								อ�จจะ
เป็นบุคคลที่ไม่เป็นผู้บริห�รของมห�วิทย�ลัย	เพื่อให้เป็นผู้ไม่มี
ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ	และส�ม�รถทำ�ง�นด้�นนโยบ�ยอย่�งเต็มท่ี
มีอิสระอย่�งเป็นที่ประจักษ์เพื่อเป็นกลไกให้ก�รทำ�ง�นมี
ประสิทธิภ�พม�กขึ้น
	 5.	มีหน่วยง�นกล�งที่ทำ�หน้�ที่เชื่อมโยงระหว่�ง
สภ�มห�วิทย�ลัย	 เช่นเดียวกับท่ีประชุมอธิก�รบดีท่ัวประเทศ	
และมีก�รประชุมเป็นประจำ�อย่�งต่อเน่ือง	จะทำ�ให้มห�วิทย�ลัย
แต่ละแห่งได้มีโอก�สพบปะเพ่ือแลกเปล่ียนและสร้�งเครือข่�ย
ร่วมกัน	จะทำ�ให้เกิดก�รพัฒน�โดยภ�พรวมอย่�งมีประสิทธิภ�พ
และประสิทธิผล	นวัตกรรมต่�งๆ	ทั้งด้�นองค์ประกอบของ
สภ�มห�วิทย�ลัย	 คุณสมบัติของกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัย
องค์ประกอบของสำ�นักง�นสภ�มห�วิทย�ลัย	ก�รเปิดเผยข้อมูล
ส�รสนเทศ	และก�รมีองค์กรกล�งทำ�หน้�ที่เชื่อมโยงระหว่�ง
สภ�มห�วิทย�ลัย	 จะทำ�ให้เกิดก�รส่งเสริมธรรม�ภิบ�ลของ
สภ�มห�วิทย�ลัยในประเทศไทย	 ซ่ึงถือว่�เป็นองค์กรท่ีสำ�คัญ
อย่�งยิ่งในก�รพัฒน�ก�รศึกษ�ของประเทศต่อไป

4. นโยบายสำาคัญของมหาวิทยาลัย

5. ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย

ธ
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ประมวลผลหลักสูตรธรรม�ภิบ�ล
เพื่อก�รพัฒน�อุดมศึกษ�  (ตอนที่ 1/2)

 ก�รปฏิรูปสภ�มห�วิทย�ลัย 
	 ก�รปฏิรูปสภ�มห�วิทย�ลัย	ถือเป็นหนึ่งในแนวท�ง
ก�รพัฒน�ธรรม�ภิบ�ลและก�รบริห�รจัดก�รอุดมศึกษ�ที่
ให้คว�มสำ�คัญเฉพ�ะในส่วนของสภ�มห�วิทย�ลัย	ต�มกรอบ
แผนอุดมศึกษ�ระยะย�ว	15	ปี	ฉบับที่	2	(พ.ศ.	2551-2565)	
ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�	(สกอ.)	ระบุว่�

1)	สร้�งคว�มเปลี่ยนแปลงในมห�วิทย�ลัย			ต้องอ�ศัย
ก�รกำ�หนดและกำ�กับนโยบ�ย	 (Governance)	 ก�รบริห�ร
จัดก�รให้เกิดก�รปฏิบัติ	 รวมทั้งก�รมีผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลง	
ตลอดจนสร้�งกลไกเพื่อก�รพัฒน�ผู้บริห�รตั้งแต่กรรมก�ร
สภ�มห�วทิย�ลยั	ไปจนถงึผูบ้รหิ�รระดบัสงูของมห�วทิย�ลัย

2)	ปรับโครงสร้�งก�รบริห�รธรรม�ภิบ�ลของมห�วิทย�ลัย
โดยรวมถึง
							-	ที่ม�และระบบก�รคัดเลือกน�ยกสภ�มห�วิทย�ลัย
							-	ที่ม�ของคณะกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัย	สัดส่วนของ
กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิที่ควรสูงกว่�กรรมก�รที่ม�จ�กภ�ยใน
มห�วิทย�ลัยก�รเลือกสรรกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิควรพิจ�รณ�
จ�กพันธกิจของสถ�บันก�รมีส่วนร่วมของ	Stakeholders	และ
นักคิดนักปฏิบัติ
							-	ระบบก�รคัดเลือกอธิก�รบดีและผู้บริห�รอ่ืนท่ีเปิดกว้�ง
ถึงผู้ท่ีเหม�ะสมนอกมห�วิทย�ลัย	 โดยให้โอก�สผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เช่น	ศิษย์เก่�	สม�คมวิช�ชีพวิช�ก�ร	องค์กรอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง
ได้มีส่วนเข้�ม�ร่วมเป็นคณะกรรมก�รสรรห�

3)	จัดให้มีสำ�นักง�นของสภ�มห�วิทย�ลัย	มีเลข�นุก�รสภ�ฯ
เต็มเวล�	 สร้�งระบบก�รจัดว�ระก�รประชุมท่ีโปร่งใสก้�วหน้�
มีเนื้อห�เชิงนโยบ�ยม�กกว่�ก�รอนุมัติว�ระเชิงบริห�ร
ในร�ยละเอียด	ระบบก�รกล่ันกรองว�ระเพ่ืออนุมัติรับทร�บและ

  

	 โจทย์สำ�คัญจึงอยู่ท่ี	 จะสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจในประเด็นก�รปฏิรูปสภ�มห�วิทย�ลัยอย่�งไร	 ให้วงก�รอุดมศึกษ�ไทยได้เห็นคว�มสำ�คัญ
และดำ�เนินก�รเพ่ือให้เกิดผลในท�งปฏิบัติ	 ในขณะท่ีจะส�ม�รถดึงบทเรียนหรือกรณีศึกษ�ใดข้ึนม�จ�กมห�วิทย�ลัยท่ีได้ดำ�เนินก�รนำ�ร่องไปแล้ว	
เพ่ือสร้�งเป็นแนวท�งหรือองค์คว�มรู้ท่ีจะต่อยอดไปสู่ก�รพัฒน�มห�วิทย�ลัยต่อไป

ทักท้วงก�รติดต�มคว�มก้�วหน้�	 และผลก�รปฏิบัติต�ม
มตขิองสภ�มห�วิทย�ลัย	 ทั้งนี้	 ต้องสร้�งวัฒนธรรมองค์กร
และก�รแบ่งหน้�ที่คว�มรับผิดชอบที่ชัดเจนให้ก�รทำ�ง�น
ของฝ่�ยบริห�ร	และสำ�นักง�นสภ�ฯ	ปลอดคว�มขัดแย้ง

4)	ทดลองระบบก�รบริห�รนโยบ�ยและก�รจัดก�ร
มห�วิทย�ลัยใหม่ๆ	เช่น	President	+	Provost,	Chancellor
+	Vice	Chancellor	ท่ีทำ�ง�นเต็มเวล�	โดยคำ�นึงถึงภ�รกิจหลัก
ของสภ�ฯ	ประกอบด้วย	ก�รกำ�หนดทิศท�งก�รพัฒน�เชิง
ยุทธศ�สตร์	ก�รสร้�งและรักษ�คุณภ�พหลักสูตร	บัณฑิต
และสถ�บัน	 ก�รสร้�งผู้บริห�รรุ่นใหม่	 ก�รระดมทุนและ
ทรัพย�กรอื่นๆ

5)	 กำ�หนดให้มีก�รประเมินมห�วิทย�ลัยเชิงธรรม�ภิบ�ล
อย่�งครบวงจร	ต้ังแต่น�ยกสภ�ฯ	ไปจนถึงผู้บริห�รระดับภ�ควิช�
พร้อมตัวชี้วัดที่เหม�ะสม	
	 เพื่อตอบสนองต่อกรอบแผนอุดมศึกษ�ระยะย�ว
15	 ปี	 ฉบับที่	 2	 ดังกล่�ว	 ได้มีก�รดำ�เนินก�รปฏิรูปสภ�ฯ
นำ�ร่องไปแล้วในมห�วิทย�ลัยของรัฐ	 4	 แห่ง	 คือ	 มห�วิทย�ลัย
สุโขทัยธรรม�ธิร�ช	มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รี	มห�วิทย�ลัย
วลัยลักษณ์	 และมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเทพสตรี	 โดยมุ่งที่จะ
สร้�งคว�มเข้มแข็งให้เกิดข้ึนท้ังต่อสภ�ฯ	และอธิก�รบดี	หลังจ�กน้ัน
ได้มีก�รจัดประชุมร่วมกันระหว่�งสภ�ฯ	 คณะกรรมก�รชุดต่�งๆ
ท่ีสภ�ฯ							แต่งต้ัง	ตลอดจนเชิญผู้บริห�รระดับสูงของมห�วิทย�ลัย
แต่ละแห่งม�แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่�งกัน	เพื่อให้ทุกฝ่�ยได้มี
โอก�สแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็น	 และเสนอแนะประเด็นใน
ก�รพัฒน�สภ�ฯ							และมห�วิทย�ลัยร่วมกัน	เม่ือเดือนพฤษภ�คม
พ.ศ.	2555	ที่ผ่�นม�	 (ร�ยละเอียดก�รปฏิรูปสภ�ฯ	และผล
ก�รปฏิรูปสภ�ฯ	 ส�ม�รถติดต�มอ่�นเพิ่มเติมจ�กเอกส�ร
ประกอบก�รประชุมประจำ�ปี	พ.ศ.							2555										มห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์
รับเป็นเจ้�ภ�พ)

ทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาไทยในอนาคต :



ในก�รนำ�หลักธรรม�ภิบ�ลและก�รบริห�รจัดก�รที่ดีม�เป็น
พลังขับเคลื่อนก�รพัฒน�มห�วิทย�ลัยโดยผ่�นกลไกก�ร
พัฒน�ผู้กำ�กับนโยบ�ย	 (สภ�ฯ)	 และผู้บริห�รมห�วิทย�ลัย
ซ่ึงเป็นกระบวนก�รสำ�คัญในก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งให้มห�วิทย�ลัย
ด้วยก�รสร้�งผู้นำ�	ก�รบริห�รนโยบ�ยหรือธรรม�ภิบ�ล	และ
ก�รจัดก�ร	(Leadership,	Governance	and	Management
:	 LGM)	 ได้สรุปและจัดทำ�ข้อเสนอสำ�หรับทิศท�งก�รดำ�เนิน
ง�นเพื่อผลักดันธรรม�ภิบ�ลมห�วิทย�ลัยไทย	สร้�งคว�มพร้อม
ในก�รเป็นประช�คมอ�เซียน	2015	ดังนี้	
 1.	สนับสนุนองค์กรกล�งจัดทำ�กระบวนก�รกระตุ้นให้
มห�วิทย�ลัยต่�งๆ	ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญและดำ�เนินก�ร
ปฏิรูปสภ�มห�วิทย�ลัย	ผ่�นกลไกที่จะผลักดันหล�ยรูปแบบ	
	 	 -	 กระบวนก�รท�งวิช�ก�ร	 ทั้งระเบียบวิธีก�รวิจัยและ									
ผลง�นวิจัยในลักษณะ	“ธรรม�ภิบ�ลสภ�มห�วิทย�ลัยศึกษ�”
 				-		เกณฑ์และม�ตรฐ�นเพื่อใช้ในก�รสำ�รวจธรรม�ภิบ�ล
มห�วิทย�ลัย	 วัตถุประสงค์เพื่อวัดคว�มสำ�เร็จของก�รกำ�กับ
ดูแลและคว�มมีธรรม�ภิบ�ลสภ�มห�วิทย�ลัย	นำ�ไปสู่ก�รจัด
อันดับสภ�มห�วิทย�ลัย	(Rating	Governing	Board)	ว่�เป็น
สภ�ฯ	ที่ได้รับก�รยอมรับจ�กองค์กรกล�งที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
เรียกว่�เป็นก�รสร้�งหน่วยง�นวัดคว�มสำ�เร็จของสภ�มห�วิทย�ลัย
เน้นตัวชี้วัดในลักษณะมุมมองจ�กภ�ยนอกที่มีคว�มค�ดหวัง
ต่อบทบ�ทสภ�มห�วิทย�ลัย	 โดยเป้�หม�ยหลักอยู่ที่องค์กร
เกณฑ์และม�ตรฐ�นที่นำ�ม�ใช้นั้นจะต้องมีคว�มน่�เชื่อถือและ
เป็นที่ยอมรับในวงก�รอุดมศึกษ�	 มีกระบวนก�รในก�รจัดทำ�
เกณฑ์และม�ตรฐ�น	ทั้งจ�กก�รสำ�รวจคว�มคิดเห็นกลุ่มสภ�
มห�วิทย�ลัย	 ผู้บริห�รมห�วิทย�ลัย	 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
รวมทั้งจัดประชุมระดับประเทศเพ่ือแลกเปล่ียนคว�มคิดเห็น
  	 -	 เวทีก�รประชุมแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นและสร้�งก�รมี
ส่วนร่วมจ�กผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภ�คส่วน
       -	สร้�งก�รยอมรับโดยมีร�งวัล	“ธรรม�ภิบ�ลในแต่ละระดับ”
				-	สื่อส�รส�ธ�รณะ	เพื่อเผยแพร่มห�วิทย�ลัยและผลง�น
ที่ได้รับก�รยกย่องว่�มีธรรม�ภิบ�ล
     - จัดทำ�ฐ�นข้อมูลกล�งที่จำ�เป็นต่อสภ�มห�วิทย�ลัยอย่�ง
เป็นระบบ	อ�ทิ	ทำ�ระบบ	Checklist	ในก�รตรวจสอบก�รจัดก�ร
คว�มเสี่ยงผ่�นระบบ	 ICT	 เพื่อให้ง่�ยต่อก�รใช้ง�น	 จัดทำ�
แนวปฏิบัติที่ดี	(Best	Practice)	สำ�หรับสภ�มห�วิทย�ลัยและ
กรรมก�รสภ�ฯ	เป็นแนวท�งในก�รปฏิรูปสภ�จ�กกรณีศึกษ�ต่�งๆ	
	 ข้อมูลด้�นกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องต่ออุดมศึกษ�ไทย
ก�รผลักดันให้เกิดก�รปฏิรูปสภ�มห�วิทย�ลัยถือเป็น
หัวใจหลักอันดับแรกที่ส�ม�รถจะขับเคลื่อนไปสู่ก�รพัฒน�

 อุดมศึกษ�ภ�ยใต้บริบทก�รเข้�สู่คว�มเป็น	AEC 
	 ก�รก้�วสู่ก�รเป็นประช�คมอ�เซียนในปีค.ศ.	2015	น้ัน
ถือเป็นอีกมิติที่จะส่งผลต่ออุดมศึกษ�ไทย	สังเกตได้จ�กแผนก�ร
จัดต้ังประช�คมอ�เซียน	จะให้คว�มสำ�คัญและนำ�เอ�	“ก�รศึกษ�”
ม�ใช้เป็นเคร่ืองมือพัฒน�คนในเร่ืองคว�มร่วมมือต่�งๆ	 รวมท้ัง
ใช้ในก�รลดช่องว่�งคว�มแตกต่�งในสังคมที่อยู่ร่วมกันโดย
กำ�หนดไว้ชัดเจนว่�	“..อ�เซียนจะใช้ก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์
ในก�รสร้�งประช�คมอ�เซียน	โดยก�รให้คว�มร่วมมือท่ีใกล้ชิดกัน
ท�งด้�นก�รศึกษ�ในแบบเรียนรู้ตลอดชีวิต	 และให้คว�มสำ�คัญ
ท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถ
ของมนุษย์ให้เป็นจุดแข็งสำ�หรับประช�คมอ�เซียน..”เมื่อ
ประช�คมอ�เซียนเกิดขึ้นสิ่งที่จะท้�ท�ยต�มม�ก็คือ
						-	ก�รเคล่ือนย้�ยแรงง�นโดยเสรี	ซ่ึงเป็นแรงง�นท่ีมีฝีมือ
(Skill	Labor)	จะเกิดก�รเคลื่อนย้�ยอย่�งเสรี	บัณฑิตไทยจะ
ถูกคนจ�กประเทศในกลุ่มอ�เซียนเข้�ม�แย่งง�น
							-	ก�รให้บริก�รก�รศึกษ�โดยเสรี	จะมีมห�วิทย�ลัยต่�งประเทศ
ท่ีมีช่ือเสียงต่�งๆ	 เข้�ม�เปิดสอนในแต่ละประเทศ	 มีส�ข�เฉพ�ะ
และหล�กหล�ยม�กข้ึน	เข้�ม�เป็นคู่แข่งกับมห�วิทย�ลัยของไทย
						-	ก�รยอมรับในม�ตรฐ�นก�รศึกษ�และปริญญ�ร่วมกัน
						-	ก�รยอมรับคุณสมบัติของบริก�รวิช�ชีพร่วมกัน
							-	ก�รศึกษ�ข้�มพรมแดน	หล�กหล�ยรูปแบบท้ัง	e-Learning,
Instance	Learning		จะมีปัญห�ในก�รขอเทียบวุฒิต�มกฎของ
สกอ.	ห�กไม่มี	visa	หรือตร�ประทับประเทศที่เรียนจะไม่ได้
ก�รรับรองวุฒิเพร�ะถือว่�เป็นก�รจัดก�รศึกษ�ที่ไม่ถูกต้อง
						-	คุณภ�พและม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ในระดับน�น�ช�ติเป็น
เรื่องเกี่ยวกับ	QA	และ	QF
	 โจทย์สำ�คัญคือ	สภ�มห�วิทย�ลัยในฐ�นะท่ีมีบทบ�ท
และคว�มรับผิดชอบต่อคุณภ�พบัณฑิตให้ส�ม�รถแข่งขันได้
เพื่อตอบรับก�รเป็นประช�คมอ�เซียนนั้น	จะต้องทำ�อย่�งไร
เพื่อผลักดันก�รสร้�งคนที่มีคุณภ�พ	 และสร้�งคว�มเข้มแข็ง
ให้กับมห�วิทย�ลัยด้วยนโยบ�ยก�รศึกษ�	

บทสรุปและข้อเสนอ	:
	 ภ�พรวมจ�กทิศท�งและแนวโน้มของก�รพัฒน�
อุดมศึกษ�ไทยในอน�คต	ได้แสดงให้เห็นว่�	“ก�รปฏิรูปสภ�
มห�วิทย�ลัย”	คือคำ�สำ�คัญใหญ่	 (Key	Word)	ที่จะนำ�ไปสู่
ก�รปรับเปลี่ยนอุดมศึกษ�ได้ทั้งระบบ	 สถ�บันคลังสมองของช�ติ
ซ่ึงมีภ�รกิจหลักในก�รประส�นและส่งเสริมก�รดำ�เนินง�น
ของสถ�บันอุดมศึกษ�ให้สอดคล้องกับนโยบ�ย	ม�ตรฐ�นและ
แผนพัฒน�ก�รอุดมศึกษ�	ตลอดจนทำ�หน้�ที่เป็นองค์กรหลัก

จดหม�ยข่�วธรรม�ภิบ�ลมห�วิทย�ลัย10
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อุดมศึกษ�ไทยและส�ม�รถยกระดับคุณภ�พก�รศึกษ�ไทย
ได้ทั้งระบบ	 ห�กกระแสดังกล่�วเป็นที่ยอมรับและรับรู้ร่วม
กันเป็นที่ประจักษ์ต่อส�ธ�รณชน	จะส่งผลให้เกิดก�รต�มรอย
ในแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป
 2.	สนับสนุนให้มีก�รติดต�มบทบ�ทและก�รนำ�ไป
ปฏิบัติที่ก่อให้เกิดผลง�นของผู้เข้�รับก�รอบรมหลักสูตร
ธรรม�ภิบ�ลเพื่อก�รพัฒน�อุดมศึกษ�ในแต่ละรุ่น	 และให้
ร�งวัล	 เพื่อเป็นก�รต่อยอดจ�กองค์คว�มรู้ไปสู่ภ�คปฏิบัติ
ได้จริง	 ด้วยก�รสำ�รวจภ�คสน�ม	 (สัมภ�ษณ์และสังเกตก�รณ์
หรือจัด	Focus	Group)	จ�กคณะทำ�ง�นสถ�บันคลังสมองของช�ติ
และจัดประชุมศิษย์เก่�ของหลักสูตรฯ	 แต่ละรุ่น	 ม�สัมมน�
แลกเปลี่ยนประสบก�รณ์เพื่อติดต�มปัญห�เมื่อไปใช้ใน
ก�รทำ�ง�นจริง
	 3.	ผลักดันสู่นโยบ�ยหลักของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร 
เน้นว�ระ“วัฒนธรรม/ทศวรรษเพื่อก�รสร้�งธรรม�ภิบ�ล
อุดมศึกษ�”ผลักดันเป็นหนึ่งในนโยบ�ยส�ธ�รณะของ
กระทรวงศึกษ�ธิก�รเพื่อสร้�งคุณภ�พอุดมศึกษ�ไทย	ต�ม

หลักก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองท่ีดี	โดยเฉพ�ะคว�มโปร่งใส
ไม่มีก�รทุจริต	คอร์รัปชั่นหนึ่งในนโยบ�ยเพิ่มคุณภ�พก�รศึกษ�
ของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 โดยมีสภ�มห�วิทย�ลัยเป็นตัวตั้ง
ไข่ให้กับวงก�รอุดมศึกษ�
 4.	สนับสนุนงบประม�ณองค์กรกล�งเพื่อก�ร
ดำ�เนินก�รในรูปแบบงบประม�ณเฉพ�ะเพื่อให้เกิดก�ร
ดำ�เนินง�นครบกระบวนก�รในกิจกรรมต่�งๆ	ของโครงก�ร	
“ธรรม�ภิบ�ลมห�วิทย�ลัยไทยท้ังระบบ”	ดังน้ัน	ก�รจะแสดง
ให้เห็นว่�รัฐให้นำ้�หนักและเห็นคว�มสำ�คัญจริงจังต่อ
โครงก�รดังกล่�วน้ีเพื่อเชื่อมต่อไปสู่นโยบ�ยคุณภ�พก�ร
ศึกษ�	ก็คือ	รัฐต้องลงทุนเพื่อก�รดำ�เนินกิจกรรมต่�งๆ	ต่อ
เนื่องเพร�ะก�รทำ�คว�มเข้�ใจและปลุกกระแสต่อส�ธ�รณะ
ให้เกิดก�รยอมรับนั้นเป็นง�นที่ต้องทุ่มเททรัพย�กรทุกด้�น
ในช่วงเริ่มต้นของก�รก่อกองไฟให้ติด	 เมื่อสังคมทั้งภ�ยใน
และต่�งประเทศให้ก�รยอมรับต่อผลก�รดำ�เนินง�นดังกล่�ว 
จะเป็นแรงผลักดันให้มห�วิทย�ลัยอื่นๆ	พัฒน�ไปสู่คว�มเป็น
ธรรม�ภิบ�ลโดยธรรมช�ติด้วยก�รลงทุนจ�กงบประม�ณ
ตนเอง	เพื่อให้เกิดชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ
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	 โครงก�รจัดตั้งสถ�บันส่งเสริมธรรม�ภิบ�ลมห�วิทย�ลัย
(University	Governance	Program	:	UGP)	ได้ดำ�เนินก�ร
รวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นข้อถกเถียงและอภิปร�ยจ�กผู้เข้�ร่วม
อบรมในหลักสูตรธรรม�ภิบ�ลเพื่อก�รพัฒน�อุดมศึกษ�	โดย

ได้หยิบยกเฉพ�ะประเด็นที่เป็นส�ระสำ�คัญดังนี้

           สภ�มห�วิทย�ลัย	–	ผู้กำ�กับพิทักษ์ธรรม�ภิบ�ล
	 	สถ�นภ�พ	:-	สภ�มห�วิทย�ลัยถือเป็นองค์กรสูงสุด
เรียกว่�เป็นสภ�ผู้กำ�กับ	(Governing	Board)	ทำ�หน้�ที่พิทักษ์
ธรรม�ภิบ�ลและอัตต�ภิบ�ลโดยอ�ศัยมติของท่ีประชุมเป็น
กลไกบริห�รสถ�บันอุดมศึกษ�ต�มระบบ	 อิสระ	 มีคุณธรรม	
โปร่งใส	 และตรวจสอบได้	 ซึ่งมีอำ�น�จหน้�ที่แตกต่�งกันไป
ต�มพ.ร.บ.จัดตั้งมห�วิทย�ลัยแต่ละแห่ง	 และกม.หรือก�รมอบ
อำ�น�จอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง
	 	 ประเด็นปัญห�	 :-	 สำ�หรับปัญห�สภ�มห�วิทย�ลัยใน
ฐ�นะผู้กำ�กับพิทักษ์ธรรม�ภิบ�ลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีประเด็น
น่�สนใจ	คือ
 	 1)	บทบ�ทหน้�ที่ของสภ�ฯ	ที่ยังข�ดคว�มเข้�ใจ
บทบ�ทหน้�ที่ตนเอง	หล�ยแห่งพบว่�	น�ยกสภ�ฯ	ข�ดภ�วะ
คว�มเป็นผู้นำ�ทำ�ให้สภ�ฯ	ทำ�หน้�ท่ีเพียงพิจ�รณ�เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
เพื่ออนุมัติ	แต่กลับข�ดบทบ�ทในก�รกำ�กับ	ว�งนโยบ�ยและ
กำ�หนดทิศท�งเพื่อก�รพัฒน�มห�วิทย�ลัย	ในขณะที่กรรมก�ร
สภ�ฯ	กลับทำ�ง�นโดยขึ้นอยู่กับฝ่�ยบริห�ร	หรือบ�งแห่งกลับ
แทรกแซงและก้�วก่�ยก�รทำ�ง�นของฝ่�ยบริห�ร
 2)	กลไกก�รทำ�ง�นของสภ�ฯ	ที่จะนำ�ไปสู่ก�รสร้�ง
ธรรม�ภิบ�ลไม่เข้มแข็งข�ดประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�น	กลไก
ในท่ีน้ีประกอบด้วย						คณะกรรมก�รสภ�ฯ				ก�รประชุม	และมติสภ�
ซึ่งมักพบว่�ส่วนใหญ่กรรมก�รสภ�ฯ	ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียง
และเป็นท่ีรู้จักมักจะมีช่ือดำ�รงตำ�แหน่งอยู่หล�ยมห�วิทย�ลัย
จึงไม่ค่อยมีเวล�ที่จะม�ร่วมพิจ�รณ�ให้คว�มคิดเห็นต่อสภ�ฯ
และมีก�รประชุมที่ไม่ต่อเนื่อง	ว�ระในก�รประชุมสภ�ฯ	ไม่มี
ประเด็นเชิงนโยบ�ย	แต่กลับไปเน้นประเด็นเชิงธุรก�รท่ีไม่สำ�คัญ
ตัดโอก�สกรรมก�รสภ�ฯ								มีส่วนร่วมพิจ�รณ�ในประเด็นท่ีสำ�คัญ
และไม่ก่อให้เกิดมติสภ�จ�กองค์คณะท่ีนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติได้จริง
รวมท้ังข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับสภ�ฯ	 ท่ีอ�จมีข้อคว�มไม่ชัดเจน
และย�กท่ีน�ยกสภ�ฯ	จะยึดถือปฏิบัติ	นอกจ�กน้ี			สภ�ฯ	ยังข�ด
ข้อมูลสำ�คัญเพื่อประกอบในก�รกำ�หนดทิศท�งก�รพัฒน�
มห�วิทย�ลัย	ส่วนใหญ่เน้นข้อมูลเชิงตัวเลขท่ีมุ่งเน้นเชิงปริม�ณ
(Quantitative)	แสดงให้เห็นจำ�นวนรับนักศึกษ�	และจบออกไป
เป็นจำ�นวนเท่�ไร	แต่ข�ดข้อมูลในเชิงวิเคร�ะห์	หรือลักษณะ

ธรรมาภิบาล : จากก้าวที่ผ่านมา ซับซ้อน	เป็นต้นว่�บัณฑิตจบไปแล้วทำ�ง�นอะไร	ประกอบอ�ชีพ
ตรงส�ยวิช�หรือไม่	 ทำ�ไมจบไปแล้วทำ�ง�นอิสระหรือข้อมูล
ที่แสดงให้เห็นถึงคว�มสำ�เร็จหรือล้มเหลวในก�รผลิตบัณฑิต
ในแต่ละส�ข�วิช�	 	
       			3)	ระบบท่ีควบคุมก�รทำ�ง�นสภ�ฯ	นับต้ังแต่กระบวนก�ร
สรรห�น�ยกสภ�มห�วิทย�ลัย	และกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัย
ที่มักจะพบว่�แม้จะมีกระบวนก�รเสนอชื่อน�ยกสภ�ฯ	 และ
กรรมก�รสภ�ฯ	เพื่อก�รสรรห�เพื่อแสดงให้เห็นว่�มีขั้นตอนใน
ก�รกลั่นกรองบุคคลแล้วก็ต�ม	แต่ในคว�มเป็นจริงปร�กฏว่�	
ผู้ที่มีอำ�น�จในก�รเลือกว่�จะเอ�ใครนั้น	ก็คือ	อธิก�รบดีหรือ
ฝ่�ยบริห�รนั่นเอง	ตลอดไปจนถึงก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�น
ของสภ�ฯ	ที่สภ�ฯ	เองก็ข�ดคว�มเข้�ใจและยึดโยงอยู่กับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
	 	 แนวท�งและข้อเสนอแนะ	 :-	 มีข้อเสนอแนะและ
แนวท�งในก�รป้องกันปัญห�ข้�งต้นก็คือ	
								“ก�รปฏิรูปสภ�มห�วิทย�ลัย”	เพ่ือให้เกิดก�รเปล่ียนแปลง
ท้ังกระบวนก�ร	ซ่ึงควรดำ�เนินก�ร	1)	กำ�หนดส่วนง�นของตนเอง
ท่ีเรียกว่�	“สำ�นักง�นสภ�ฯ”	เพ่ือเป็นกลไกในก�รทำ�ง�น	2)	ปฏิรูป	
“ก�รประชุมสภ�ฯ”	 3)	 ก�รตั้ง	 “คณะกรรมก�รประจำ�”
และเลข�นุก�รสภ�ฯ	 เพื่อทำ�หน้�ที่เชื่อมโยงก�รทำ�ง�นต่�งๆ
4)“ก�รเพ่ิมพูนสมรรถนะกรรมก�รสภ�ฯ”ท้ังน้ี	โดยมีน�ยกสภ�ฯ
เป็นผู้มีบทบ�ทและริเริ่มก�รปฏิรูปดังกล่�ว	ต�มขั้นตอน	ดังนี้
						-			น�ยกสภ�ฯ	อธิก�รบดี	เลข�สภ�ฯ	ผู้แทนคณ�จ�รย์	
ผู้แทนฝ่�ยบริห�รและกรรมก�รสภ�ฯ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ประกอบ
เป็นกลุ่มริเริ่มดำ�เนินก�รปฏิรูปสภ�ฯ
						-	น�ยกสภ�ฯ	นำ�ประเด็น	“คว�มต้องก�รท่ีจะปฏิรูปสภ�ฯ”
สู่ว�ระก�รประชุมสภ�ฯ	 พร้อมข้อมูลโดยสรุปถึงขั้นตอนก�ร
ดำ�เนินก�รปฏิรูปเพื่อห�รือประเด็นดังกล่�ว	 ต่อจ�กนั้นตั้ง
คณะกรรมก�รเพื่อศึกษ�ข้อมูลและปรับปรุงรูปแบบก�รปฏิรูป
สภ�ฯ	 ให้เหม�ะสมกับมห�วิทย�ลัยตนเอง	 พร้อมกำ�หนด
ระยะเวล�เพื่อก�รนำ�เสนอต่อที่ประชุมสภ�ฯ	 ให้เกิดก�รมี
ส่วนร่วมในก�รพิจ�รณ�ร�ยก�รก�รศึกษ�และข้อเสนอก�ร
ปฏิรูปสภ�ฯ	ของคณะกรรมก�รที่แต่งตั้งขึ้นในคร�วต่อไป
	 	 	 	 	 ข้อเสนอเพื่อลดปัญห�ก�รทำ�ง�นที่ทับซ้อนกันระหว่�ง
คณะกรรมก�รประจำ�ของสภ�และฝ่�ยบริห�ร	ด้วยก�รกำ�หนด
อำ�น�จหน้�ท่ีก�รทำ�ง�นระหว่�งฝ่�ยกำ�กับ						(Governance)						และ
ฝ่�ยบริห�ร	 (Management)	 ให้ชัดเจน	 รวมทั้งควรระบุ
ข้อบังคับต่�งๆ	ท่ีเก่ียวข้องในก�รทำ�ง�นระหว่�ง				2			ฝ�่ยใหช้ดัเจน
เพ่ือแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทร�บและยึดเป็นหลักปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด	 นอกจ�กนี้	 บทบ�ทของเลข�นุก�รสภ�ฯ ก็ต้อง
ทำ�ง�นต�มนโยบ�ยไม่ใช่ทำ�ง�นต�มคำ�สั่งอธิก�รบดี
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	 	แนวท�งและข้อเสนอแนะ	:-	
	 1.	 สภ�ฯ	ต้องคำ�นึงถึงคว�มเช่ือมโยงก�รเปิดหลักสูตร
ที่สะท้อนถึงผลผลิตที่มีคุณลักษณะเฉพ�ะของมห�วิทย�ลัย
แต่ละแห่ง	 ประกอบกับสถ�นก�รณ์ก�รแข่งขันด้�นคุณภ�พ
ก�รจัดก�รศึกษ�ของสถ�บันอุดมศึกษ�	 ดังนั้นมห�วิทย�ลัย
แต่ละแห่งควรมีก�รศึกษ�คว�มคุ้มค่�ในก�รลงทุนเปิดหลักสูตร
ต่�งๆ	 ตลอดจนก�รเชื่อมโยงม�ตรฐ�นของสภ�วิช�ชีพที่มีต่อ
คุณภ�พของหลักสูตรก�รเรียนก�รสอนเพื่อประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้เรียน	และยังเป็นก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งของระบบก�รจัดก�ร
คุณภ�พของก�รบริห�รหลักสูตรในสถ�บันอุดมศึกษ�ไทย	
ให้พร้อมรับต่อก�รเข้�สู่ประช�คมอ�เซียน	ปีค.ศ.	2015	เพื่อ
สร้�งศักยภ�พก�รเปิดเสรีก�รศึกษ�ให้กับประเทศด้วย	โดย
							-	 ระดมสมองสถ�บันอุดมศึกษ�ในกลุ่มประเทศอ�เซียน
เพ่ือร่วมกำ�หนดตัวช้ีวัดสำ�หรับก�รเข้�สู่ประช�คมอ�เซียนก�รจัด
ก�รศึกษ�ระดับอุดมศึกษ�	 และควรมีก�รศึกษ�เชิงลึกเก่ียวกับ
บริบทและสถ�นก�รณ์ปัจจุบันของประเทศกลุ่มอ�เซียนเพื่อ
ก�รพัฒน�คุณภ�พก�รจัดก�รศึกษ�ให้มีคว�มสอดคล้องโดย
เฉพ�ะก�รใช้ภ�ษ�ในก�รเรียนก�รสอนและก�รสื่อส�รท่ี
หล�กหล�ย
							-	 เปิดหลักสูตรน�น�ช�ติ	ท่ีไม่ควรปรับเปล่ียนก�รเรียน
ก�รสอนทั้งหมดให้มุ่งตอบสนองนโยบ�ยก�รเข้�สู่ประช�คม
อ�เซียนเท่�นั้น	แต่ต้องคงก�รเรียนก�รสอนที่เป็นอัตลักษณ์
ของสถ�บันก�รศึกษ�นั้นๆ	ไว้และยึดพันธกิจก�รจัดหลักสูตร
เพื่อพัฒน�คุณภ�พชีวิตคนในประเทศเป็นสำ�คัญ	ตลอดจน
พิจ�รณ�ทบทวนเวล�เปิด-ปิดภ�คเรียน	ก�รถ่�ยโอนหน่วยกิต
และใช้เวล�ในก�รเตรียมคว�มพร้อมของอุดมศึกษ�
	 2.	 สภ�ฯ	ควรให้คว�มสำ�คัญกับม�ตรฐ�นต่�งๆ	ที่
เก่ียวข้องกับหลักสูตร	เช่น	ม�ตรฐ�นท่ี	สกอ.	กำ�หนด	ม�ตรฐ�น
วิช�ชีพ	เป็นต้น	เพ่ือเป็นหลักก�รเบ้ืองต้นในก�รอนุมัติหลักสูตร
ต�มม�ตรฐ�นวิช�ก�ร	และดำ�เนินก�รควบคู่กับก�รเสนอหลักสูตร
ไปยังสภ�วิช�ชีพเพื่อพิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมไปพร้อมกัน
	 3.	 ควรเปิดโอก�สให้สถ�บันอุดมศึกษ�ที่มีบริบท
แตกต่�งกันมีโอก�สสร้�งบัณฑิตท่ีคุณลักษณะแตกต่�งกันเพ่ือ
ตอบสนองคว�มต้องก�รของสังคมที่มีคว�มหล�กหล�ย

         ก�รปรับปรุงก�รสรรห�น�ยกสภ�ฯ	และกรรมก�รสภ�ฯ
เพื่อนำ�ไปสู่ก�รสร้�งธรรม�ภิบ�ล	มีแนวท�งดังนี้
							-		มห�วิทย�ลัยวิเคร�ะห์คว�มต้องก�รตนเองว่�ต้องก�ร
อะไร	บุคคลประเภทไหนและประโยชน์ที่จะได้รับจ�กบุคคลนั้นๆ
เพ่ือสร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับมห�วิทย�ลัยม�กกว่�ที่จะ
ต้องก�รผู้มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จัก
 	 	 	 -	 มีฐ�นข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิด้�นต่�งๆ	 เพื่อวิเคร�ะห์ใน
กระบวนก�รสรรห�
								-		ใช้ระบบก�รเสนอช่ือผ่�นประช�คมต่�งๆ	ท้ังภ�ยในและ
ภ�ยนอก	เพื่อเปิดกว้�งไม่จำ�กัดในวงแคบเหมือนที่ผ่�นม�
							-		ควรมีก�รศึกษ�วิจัยและห�ข้อมูลเพ่ือให้ได้แนวท�งก�ร
สรรห�น�ยกฯ	และกรรมก�รสภ�ฯ	ที่มีประสิทธิภ�พและเหม�ะสม
กับบริบทมห�วิทย�ลัยของไทยซึ่งแตกต่�งกับต่�งประเทศ
ท้ังหน่วยง�นผู้ดำ�เนินก�ร	ระบบ	และวิธีก�รดำ�เนินก�รท่ีเหม�ะสม
อย่�งไรก็ดี	ประเด็นที่ควรคำ�นึงก็คือ	ก�รสรรห�บุคคลใดก็ต�ม
บุคคลนั้นๆ	 ต้องไม่มีประโยชน์ทับซ้อนใดๆ	 กับตำ�แหน่งและ
บทบ�ทหน้�ที่ที่ได้รับ
  สภ�มห�วิทย�ลัย	 –	 ผู้กำ�กับคุณภ�พวิช�ก�ร/		
หลักสูตรก�รศึกษ�
	 	สถ�นภ�พ	:-	ก�รจัดก�รศึกษ�	หม�ยถึง	ง�นวิช�ก�ร
ของมห�วิทย�ลัยทั้งหมด	ครอบคลุมก�รบริห�รบุคล�กร
ทรัพย�กรต่�งๆ	ของมห�วิทย�ลัย	(ไม่ใช่เพียงก�รอนุมัติหลักสูตร
เพียงอย่�งเดียว)	 เป็นกิจกรรมที่ต้องเกี่ยวข้องกับหลักสูตร	
ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�	ก�รตรวจสอบและก�รประเมินผลผลิตของ
หลักสูตรท่ีแสดงถึงผลสำ�เร็จของมห�วิทย�ลัย	 เพ่ือระบุผลลัพธ์
ก�รบริห�รจัดก�รและผลสำ�เร็จของนโยบ�ยท�งวิช�ก�รของ
สภ�มห�วิทย�ลัย	ในเร่ืองก�รอนุมัติหลักสูตร	ปัจจุบันมห�วิทย�ลัย
แต่ละแห่งกำ�หนดแนวท�งในก�รดำ�เนินก�รแตกต่�งกัน	บ�งแห่ง
แต่งตั้งคณะกรรมก�รวิช�ก�รดำ�เนินก�ร	บ�งแห่งแต่งตั้ง
คณะกรรมก�รพิจ�รณ�หลักสูตรโดยมีองค์ประกอบเป็นบุคคล
ภ�ยนอกทำ�หน้�ท่ีกล่ันกรองหลักสูตรและนำ�เสนอบทวิเคร�ะห์
เสนอต่อสภ�ฯ	พิจ�รณ�อนุมัติต�มระเบียบท่ีมห�วิทย�ลัยกำ�หนด
  ประเด็นปัญห�	:-	
        1.	 ก�รดูแลคุณภ�พง�นวิช�ก�รเป็นหนึ่งในภ�ระ
หน้�ท่ีของกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยท่ีพบว่�	ส่วนใหญ่สภ�ฯ
ไม่ค่อยได้ดูแลทำ�ให้คุณภ�พง�นวิช�ก�รมีปัญห�
	 2.	 ปัญห�ม�ตรฐ�น	มคอ.	(TQF)	ซ่ึงเป็นก�รประกัน
คุณภ�พระดับหลักสูตรก�รเรียนก�รสอนไม่สอดคล้องกับ
สถ�บันอุดมศึกษ�	รวมท้ังไม่มีคว�มเข้�ใจในหลักก�รของ	มคอ.
ทำ�ให้มห�วิทย�ลัยคิดว่�เป็นแค่แบบฟอร์มเท่�น้ัน	จึงมีปัญห�
ในลักษณะก�รนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติ

ธ

ต่อภาคสองฉบับถัดไป
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กิจกรรมส่งเสริมก�รเรียนก�รสอน 
“เล่�สู่กันฟัง...กิจกรรมก�รเรียนก�รสอน “

	 ก�รเรียนก�รสอนเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของ
มห�วิทย�ลัยในก�รพัฒน�นักศึกษ�ให้เป็นคนดีและคนเก่ง
ของสังคม	 เพื่อเป็นกำ�ลังหลักในก�รพัฒน�ประเทศสู่อน�คต
รวมทั้งเป็นพลเมืองที่ดีของโลก	 เนื่องจ�กคว�มก้�วหน้�ท�ง
เทคโนโลยีและก�รสื่อส�ร	ตลอดจน	คุณลักษณะและทัศนคติ
ของผู้เรียนในสมัยนี้มีคว�มแตกต่�งจ�กสมัยก่อนอย่�งสิ้นเชิง	
	 ดังนั้นกระบวนก�รเรียนก�รสอนในมห�วิทย�ลัย
ช้ันนำ�ต่�งๆ	ท่ัวโลกท้ังในประเทศสหรัฐอเมริก�	สหร�ชอ�ณ�จักร
และออสเตรเลีย	 จึงมีก�รปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระบบ
ก�รเรียนก�รสอนท้ังระบบ	ท้ังในด้�นก�รพัฒน�คุณภ�พอ�จ�รย์
ผู้สอน	ส่ือก�รเรียนก�รสอน		เทคนิค	และวิธีก�รสอน	ตลอดจน
ก�รพัฒน�คว�มเป็นวิช�ก�รของกระบวนก�รเรียนก�รสอน	
(Scholarship	of	Teaching	and	Learning	 :	SoTL)	 เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
	 สถ�บันคลังสมองของช�ติ	 ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญ
และคว�มจำ�เป็นของกระบวนก�รเรียนก�รสอน	จึงได้ดำ�เนิน
กิจกรรมหล�ยรูปแบบในก�รส่งเสริมสนับสนุน	 และพัฒน�
คุณภ�พอ�จ�รย์ผู้สอนและคว�มเป็นวิช�ก�รของก�รเรียน
ก�รสอนของมห�วิทย�ลัยในประเทศไทยอย�่งต่อเน่ืองตั้งแต่
ปี	2555	เป็นต้นม�	อ�ทิเช่น	
	 1)	จัดก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร	โดยเชิญวิทย�กรจ�ก
ประเทศสหร�ชอ�ณ�จักร	 ประเทศสหรัฐอเมริก�	 และ
ประเทศออสเตรเลีย	 ม�แลกเปลี่ยนคว�มรู้และวิธีปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับกระบวนก�รในก�รพัฒน�คุณภ�พอ�จ�รย์ที่แต่ละ
ประเทศได้ดำ�เนินก�รอยู่	 เช่น	 Course	 Re-Design	 ของ
ประเทศสหรัฐอเมริก�	หรือ	UK	Professional	Standards
Framework	 (UKPSF)	 ของประเทศสหร�ชอ�ณ�จักร	 หรือ
วิธีปฏิบัติที่ดีของ	University	of	Sydney	เป็นต้น
	 2)	จัดโครงก�รนำ�ผู้บริห�รมห�วิทย�ลัยระดับน�ยกสภ�ฯ
อธิก�รบดี	รองอธิก�รบดี	คณบดี	ไปศึกษ�ดูง�นเก่ียวกับก�รพัฒน�
คุณภ�พอ�จ�รย์ในมห�วิทย�ลัยต่�งๆ	ในสหร�ชอ�ณ�จักร
(ปีพ.ศ.	 2556)	 สหพันธ์ส�ธ�รณรัฐเยอรมนี	 (ปี	 พ.ศ.	 2558)
และออสเตรเลีย	(ปีพ.ศ.	2558)	เช่นที่มห�วิทย�ลัย	Oxford,	

Aston, Birmingham,	SRH,	Cologne	University	of	Applied	
Science,	University	of	Sydney,	University	of	Melbourne
และ	Victoria	University
	 3)	จัดหลักสูตรเก่ียวกับก�รพัฒน�ก�รเรียนก�รสอนเช่น	
“หลักสูตรก�รเรียนก�รสอนสำ�หรับนักศึกษ�	Generation	Z”	
“หลักสูตรก�รจัดก�รเรียนรู้เชิงรุก”		และ	“หลักสูตรวิจัยเพื่อ
พัฒน�ก�รเรียนก�รสอน”	เป็นต้น	
	 4)	จัดโครงก�รเข้�ร่วมประชุมท�งวิช�ก�รน�น�ช�ติท่ี
เก่ียวข้องกับก�รเรียนก�รสอน	 เช่น	The	12th	 International
Society	for	the	Scholarship	of	Teaching	and	Learning	
(ISSOTL)	Conference,	 2015	 จัดที่เมืองเมลเบิร์น	 โดยมี	
RMIT	University	และ	Monash	University	 ร่วมเป็นเจ้�ภ�พ
ซึ่งมีผู้เข้�ร่วมประชุมม�กกว่�	550	คน	จ�ก	20	ประเทศ	โดยมี
ผู้เข้�ร่วมโครงก�รจ�กประเทศไทย	จำ�นวน	11	คน	ประกอบด้วย
รองอธิก�รบดี	ผู้ช่วยอธิก�รบดี	ผู้อำ�นวยก�ร	และรองผู้อำ�นวยก�ร
สถ�บันนวัตกรรมก�รเรียนรู้	 คณบดี	 และรองคณบดีจ�ก
มห�วิทย�ลัยต่�งๆ	ทำ�ให้ได้รับทร�บประเด็นใหม่ๆ	ท่ีน่�สนใจ
หล�ยประเด็น	เช่น	ประเทศสหร�ชอ�ณ�จักร	มีแนวคิดที่จะ
พัฒน�	Teaching	 Excellence	 Framework	 (TEF)	 ขึ้นม�
เหมือน	Research	Excellence	Framework	(REF)	
	 นอกจ�กนี้	ประเทศสิงคโปร์	 ได้สร้�ง	Community	
of	SoTL	Peer	จัดตั้ง	Asian	SoTL	Network		และมีว�รส�ร	
Asian	 Journal	 of	 the	 Scholarship	 of	 Teaching	 and	
Learning	 (AJSoTL)	 เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลง�นวิจัยเพื่อ
พัฒน�ก�รเรียนก�รสอนในสิงคโปร์	เอเชีย	และ	ทั่วโลกอีกด้วย
		 5)	จัดก�รสัมมน�ท�งวิช�ก�ร	เพ่ือเป็นเวทีให้วิทย�กร
ช�วไทยและต่�งประเทศ	 ม�แลกเปล่ียนคว�มรู้	 และวิธีปฏิบัติ
ท่ีดีในประเด็นก�รเรียนก�รสอนตลอดปีพ.ศ.	2558	ท่ีผ่�นม�	เช่น	
ก�รสัมมน�หัวข้อ	“Innovation	and	Scholarship	of	
Teaching	and	Learning	:	the	Australian	Experiences”	
“ก�รวิจัยเพ่ือพัฒน�ก�รเรียนก�รสอน:	สร้�งคุณค่�แห่งนวัตกรรม
ก�รเรียนรู้ด้วยง�นวิจัย”และ“ก�รวิจัยเพื่อพัฒน�ก�รเรียน
ก�รสอน	:	ประสบก�รณ์จ�กออสเตรเลียและจ�กก�รเข้�ร่วม
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ประชุม	2015	International	Society	for	the	Scholarship
of	Teaching	and	Learning	(ISSOTL)	Conference		ที่
ประเทศออสเตรเลีย”	ซ่ึงมีวิทย�กรจ�กประเทศออสเตรเลียและ
ประเทศไทยม�เป็นวิทย�กรในก�รแลกเปลี่ยนคว�มรู้และ
สะท้อนประสบก�รณ์จ�กก�รเข้�ร่วมประชุม	ISSOTL	2015	ด้วย
	 ผลจ�กก�รจัดกิจกรรมต่�งๆ	เหล่�น้ี		ทำ�ให้เกิดคว�ม
เคล่ือนไหวใหม่ๆ	ในวงก�รอุดมศึกษ�ของประเทศไทย	กล่�วคือ
	 1.	เกิดเครือข่�ยผู้สนใจเรื่อง	“ก�รพัฒน�คว�มเป็น
วิช�ก�รในก�รเรียนก�รสอนของประเทศไทย”	โดยมี
มห�วิทย�ลัยหล�ยแห่งอ�ส�รับเป็นเจ้�ภ�พในก�รจัดก�ร
ประชุมสัมมน�เพื่อส�นต่อง�นเครือข่�ยทุกปี	 เริ่มตั้งแต่	
มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์		มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี
และปีพ.ศ.	2559	น้ีจะมี	มห�วิทย�ลัยมหิดล	เป็นผู้ดำ�เนินก�ร
จัดง�น
	 นอกจ�กน้ันแล้วยังมีก�รเสนอให้มีก�รรวมกลุ่ม
ผู้ปฎิบัติง�นด้�น	Scholarship	of	Teaching	and	Learning
(SoTL)	 ขึ้นเป็น	 Community	 of	 Practice	 เพื่อเป็นเวที
ให้สม�ชิกม�แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
อันจะช่วยให้กิจกรรม	SoTL	แผ่ขย�ยในวงกว้�ง	เป็นประโยชน์
ต่อก�รพัฒน�กระบวนก�รเรียนก�รสอนของประเทศไทยต่อไป
	 2.	 มห�วิทย�ลัยหล�ยแห่งของไทยได้พัฒน�ระบบ
ก�รพัฒน�คุณภ�พอ�จ�รย์ในมห�วิทย�ลัยของตนเองแล้ว
ทั้งที่สมบูรณ์แล้ว	และอยู่ในระหว่�งก�รพัฒน�	โดยประยุกต์
ใช้คว�มรู้และประสบก�รณ์ท่ีได้รับจ�กกิจกรรมท่ีสถ�บันฯ	
ได้จัดข้ึน	เช่น		มห�วิทย�ลัยมหิดล		มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์
และมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี	เป็นต้น

	  

	 สำ�หรับในปีพ.ศ.	2559	นี้	สถ�บันฯ	กำ�หนดให้จัด
กิจกรรมหล�ยรูปแบบเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนก�รพัฒน�
ก�รเรียนก�รสอนของประเทศไทยต่อไป	อ�ทิ
	 1)	ก�รสัมมน�ท�งวิช�ก�รหัวข้อ	2nd	Scholarship
of	Teaching	and	Learning	:	Research	driven	transforming
teaching	 and	 learning	 in	 community	 of	 practice”	
ระหว่�งวันที่	24-25	มีน�คม	2559	โดยจัดร่วมกับ	สกอ.	และ
มห�วิทย�ลัยมหิดล
	 2)	โครงก�รส่งเสริมคว�มร่วมมือกับมห�วิทย�ลัยใน
นครซิดนีย์	 ประเทศออสเตรเลีย	 ประเด็น	 International
Quality	ซ่ึงครอบคลุมประเด็นก�รเรียนก�รสอน	ระหว่�งวันท่ี
2-8	เมษ�ยน	2559
	 3)	 โครงก�รเข้�ร่วมประชุมวิช�ก�รน�น�ช�ติ	 ISSOTL
Conference	2016	ท่ีเมืองลอสแอนเจลีส	ประเทศสหรัฐอเมริก�
ระหว่�งวันที่	8-15	ตุล�คม	2559
	 4)	 หลักสูตรก�รจัดก�รเรียนรู้เชิงรุก	 และหลักสูตร
วิจัยเพื่อพัฒน�ก�รเรียนก�รสอน

ข้อมูลจ�ก	ดร.นงเย�ว์	เปรมกมลเนตร
ผู้สนใจส�ม�รถติดต�มข่�วส�รได้ที่	www.knit.or.th

ธ



	 สถ�บันคลังสมองของช�ติ	 ร่วมกับ	 International	

Association	of	Volunteer	Efforts	 (IAVE)	ประเทศญี่ปุ่น	

และเครือข่�ยจิตอ�ส�	 จัดโครงก�รส่งเสริมคว�มร่วมมือท�ง

วิช�ก�ร	“ก�รบริห�รจัดก�รอ�ส�สมัครและนักวิช�ก�ร

เพื่อสังคมในประเทศญี่ปุ่น”	(Management	of	Student	

Volunteers	and	Socially-Engaged	Academics	in	Japan)

เมื่อวันที่	8	-	13	พฤศจิก�ยน	2558	ณ	กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น

โดยในครั้งนี้มีผู้แทนมห�วิทย�ลัยไทยเข้�ร่วมจำ�นวน	19	ท่�น

จ�ก	 13	 มห�วิทย�ลัยทั่วประเทศ	 เกิดก�รแลกเปลี่ยนเรียน

รู้ร่วมกับมห�วิทย�ลัยประเทศญี่ปุ่น	 4	 สถ�บัน	 และองค์กร

อ�ส�สมัคร	3	แห่ง

	 โดยได้รับเกียรติจ�ก	Mr.Akira	Lto,	ประธ�นองค์กร	

International	 Association	 of	 Volunteer	 Efforts	 (IAVE)	

ม�นำ�เสนอสถ�นก�รณ์ง�นอ�ส�สมัครในประเทศญี่ปุ่น	

ตั้งแต่ปีค.ศ.	2006-2011	พบว่�	26.3	%	ของประช�กรญี่ปุ่น

เป็นอ�ส�สมัคร	ซ่ึงเกิดข้ึนหลังภัยพิบัติแผ่นดินไหวท่ีเมืองโกเบ

ในปีค.ศ.	 1995	 ประช�กรกว่�	 1	 ล้�นห้�แสนคนได้ออกม�

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย	นับว่�เป็นปร�กฏก�รณ์ง�นอ�ส�มัคร

ครั้งใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นและในปคี.ศ.		1998	ประเทศญี่ปุ่น

ออกกฎหม�ยเพื่อรองรับและดูแลองค์กรด้�นอ�ส�สมัคร	

	 และในปีค.ศ.	2011	 ซ่ึงเป็นปีอ�ส�สมัครส�กลประเทศ

ญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่อีกครั้ง	จึงเกิดกระแสอ�ส�สมัคร

จำ�นวนม�กในกลุ่มคนหนุ่มส�ว	 รัฐบ�ลมีก�รปรับอัตร�ภ�ษี

เพื่อสนับสนุนก�รบริจ�คของประช�ชน	จึงนับว่�ปี	2011	นี้

ถือเป็นปีแห่งก�รบริจ�คของประเทศ	และเกิดก�รเติบโตของ

องค์กรอ�ส�สมัครเพิ่มขึ้นต�มม�	ปัจจุบันมีก�รจดทะเบียน

ถึง	50,000	องค์กร	ท้ัง	องค์กรในรูปแบบ	Non	Government	

Organization	 (NGO)	 และ	 Non	 Profit	 Organization	

กิจกรรมส่งเสริมอ�ส�สมัครในอุดมศึกษ�
“ก�รบริห�รจัดก�รอ�ส�สมัครและนักวิช�ก�รเพื่อสังคมในประเทศญี่ปุ่น”

(Management of Student Volunteers and 
Socially-Engaged Academics in Japan)

(NPO)	เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือสถ�นก�รณ์ภัยพิบัติ	ก�รช่วยเหลือ

และก�รฟื้นฟู	

	 ในขณะเดียวกันมห�วิทย�ลัยของประเทศญี่ปุ่น	

ได้เริ่มเห็นคว�มสำ�คัญของก�รผนวกแนวคิดก�รเรียนรู้ง�น

อ�ส�สมัครระหว่�งมห�วิทย�ลัยและชุมชนเข้�ด้วยกัน	 เกิด

ก�รเรียนก�รสอนแบบ	Service	Learning,	Comprehensive

Learning	 ก�รทำ�ง�นบริก�รสังคม	 รวมทั้งก�รจัดตั้งศูนย์

อ�ส�สมัครขึ้นภ�ยในมห�วิทย�ลัยต่�งๆ	พร้อมทั้งขย�ยผล

ไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ	 แต่ทว่�ก�รทำ�ง�นอ�ส�สมัครของ

ประเทศญ่ีปุ่นยังประสบปัญห�ด้�นก�รประเมินผล	 ด้�นก�รดูแล

ติดต�มอ�ส�สมัครอย่�งต่อเนื่อง	 ด้�นก�รสร้�ง	 Volunteer	

Coordinator	เพ่ือดูแลอ�ส�สมัคร	หรือปัญห�คว�มรู้คว�มเข้�ใจ

คนรุ่นใหม่ท่ีสนใจทำ�ง�นอ�ส�สมัครม�กข้ึน	แต่ไม่รู้ว่�จะทำ�ง�น

อะไร	และเริ่มต้นอย่�งไร	หลังจ�กนั้น	ผู้แทนแต่ละองค์กรได้

นำ�เสนอประสบก�รณ์ง�นส่งเสริมอ�ส�สมัครดังต่อไปนี้	

   มห�วิทย�ลัยเมจิ	ก�กูอิน	(Meiji	Gakuin	

University)	ก่อตั้งศูนย์อ�ส�สมัคร	Meiji	Gakuin	University

Volunteer	Center	ข้ึนในมห�วิทย�ลัยเป็นแห่งแรกของประเทศ

ในปีค.ศ.	 1995	 ภ�ยหลังเหตุก�รณ์	 The	 Great	 Hanshin	

Awaji	Earthquake	ดำ�เนินง�นต�มปรัชญ�	“Do for Others”

มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning แบบ 

PDSA : Plan -> Do -> Study -> Action ร่วมชุมชนและ

สังคมจัดเป็นวิชาเลือกเสร ี	ทั้งในรูปแบบก�รบรรย�ยและ

ก�รลงมือปฏิบัติ	 เช่น	วิช�	Anthropology	of	Volunteer,	

NGO/NPO	 Social	 Enterprise,	 Sign	 Language,	 Social

Design	 Introduction	 ซึ่งเป็นวิช�บรรย�ย	 ส่วนวิช�ที่

เน้นลงมือปฏิบัติก�รและวิจัย	 ได้แก่	 วิช�อ�ส�สมัครศึกษ�	

รหัส	101	สอนก�รทำ�ง�นอ�ส�สมัครร่วมกับ	NGO	(NGO	

 กิจกรรมส่งเสริมภ�รกิจมห�วิทย�ลัย >>
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Management)	 รหัส	 102	 เป็นวิช�สำ�หรับลง	 Field	work	

ร่วมกับ	NGO/NPO	ในพื้นที่ช่วงภ�คฤดูร้อน	เป็นต้น	

	 จ�กนั้นนักศึกษ�ต้องกลับม�เขียนร�ยง�น	ก�รถอด

บทเรียนระหว่�งนักศึกษ�	อ�จ�รย์	และ	NGO/NPO	โดยใช้

เวล�เรียน	15	คร้ัง	(คร่ึงปีโดยประม�ณ)	ปัจจุบันมีคว�มพย�ย�ม

เช่ือมโยงวิช�อ�ส�สมัครศึกษ�ไปยังวิช�อ่ืนๆ	ของมห�วิทย�ลัย

โดยมีศูนย์อ�ส�สมัครเป็นกลไกสนับสนุนประส�นง�นและ

เชื่อมโยงก�รเรียนรู้ในภ�พรวม	 ทั้งนี้มห�วิทย�ลัยได้ทำ�วิจัย	

เรื่อง	Assessing	Service	–	Learning	and	Civic	Engagement

:	Principles	and	Techniques	พบว่�	ก�รเรียนก�รสอนแบบ

Active	Learning	ส�ม�รถกระตุ้นก�รเรียนรู้แก่นักศึกษ�	

ก่อให้เกิดคว�มเข้�ใจสังคม	เห็นปัญห�	และเป็นประโยชน์ต่อ

ก�รทำ�ง�นในอน�คต	

  มห�วิทย�ลัยโตเกียว				(The	University	of	Tokyo)	

เป็นมห�วิทย�ลัยของรัฐแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น	ก่อตั้งใน

ปีค.ศ.1877	 และหลังเหตุก�รณ์ภัยพิบัติครั้งใหญ่ในประเทศ

อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยได้ส่งส�รโดยรอบมห�วิทย�ลัยเพ่ือแสดง

ถึงบทบ�ทในก�รช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโดยใช้คำ�สำ�คัญ

เพื่อเป็นแนวท�งก�รทำ�ง�นคือ	“อยู่-ร่วม-กัน” มหาวิทยาลัย

โตเกียวมีจุดเด่นในด้านการนำางานวิจัยเข้ามาเป็นส่วนสำาคัญใน

ก�รสนับสนุนง�นอ�ส�สมัครของมห�วิทย�ลัย	 กล่�วคือ	

หลังจ�กอ�ส�สมัครร	(นักศึกษ�	อ�จ�รย์	เจ้�หน้�ที่)	ลงพื้นที่

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและกลับม�เขียนร�ยง�นเสนอ

มห�วิทย�ลัยเพ่ือเป็นฐ�นข้อมูล	จ�กน้ันมีก�รจัดระบบลงทะเบียน

สำ�หรับอ�จ�รย์ที่สนใจนำ�คว�มรู้ไปรับใช้ชุมชนประสบภัย

โดยเป็นก�รทำ�วิจัยร่วมกับหน่วยง�นต่�งๆ	ในพ้ืนท่ี	เช่น	โครงก�ร

วิจัยเพื่อสร้�งที่พักชั่วคร�วสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ	 เป็นคว�มร่วมมือ

ระหว่�งศูนย์วิจัยสังคมผู้สูงอ�ยุ	 คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์	

คณะแพทย์ศ�สตร์	เป็นก�รนำ�คว�มเชี่ยวช�ญของแต่ละศ�สตร์

ม�ออกแบบร่วมกันในรูปของง�นวิจัยเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟู

ผู้ประสบภัยพิบัติ	เป็นต้น	ทั้งนี้	มห�วิทย�ลัยมีก�รตั้งกองทุน

สนับสนุนง�นอ�ส�สมัครในส่วนของสวัสดิก�ร	รวมถึงทุนสนับสนุน

องค์กร	NGO/NPO	กลุ่มอิสระ	เพ่ือดำ�เนินก�รช่วยเหลือฟ้ืนฟู

พื้นที่	ซึ่งมีทั้งให้ทุนบ�งส่วนและให้ทุนทั้งหมด

   มห�วิทย�ลัยว�เซดะ	(Waseda	University)	

เป็นมห�วิทย�ลัยเอกชน	ก่อตั้งศูนย์อ�ส�สมัคร	Waseda	

University	The	Hirayama	Ikuo	Volunteer	Center	

(WAVOC)	ภ�ยใต้ปรัชญ�	“การเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง

มหาวิทยาลัยและสังคม”	 จัดการเรียนการสอนด้านอาสาสมัคร

เพ่ือสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง (Experience-based

Learning) เปิดสอนด้�นอ�ส�สมัครในวิช�เลือกเสรี	19	วิช�

และเปิดวิช�ต่อเน่ืองในส�ข�อ�ส�สมัครและก�รทำ�ประโยชน์

เพื่อสังคม	60	วิช�	กระบวนก�รจัดก�รเรียนก�รสอนเริ่มจ�ก

ก�รเรียนปรับพื้นฐ�นก�รทำ�ง�นอ�ส�สมัครเบื้องต้น	เช่น	วิช�

ด้�นส�ธ�รณสุข	 สิ่งแวดล้อม	 เกษตร	 ก�รช่วยเหลือฟื้นฟู	

ก�รช่วยเหลือและพัฒน�ระหว่�งประเทศ	เป็นต้น	ก�รฟัง

บรรย�ยจ�กผู้เช่ียวช�ญก่อนลงพ้ืนท่ีปฏิบัติก�รจริง	และก�รทำ�

Project	 based	 โดย	 WAVOC	 ทำ�หน้�ที่พี่เลี้ยงและดูแล

นักศึกษ�	 ก�รสนับสนุนงบประม�ณจัดกิจกรรมในลักษณะ

Support	 Club	 (บ�งส่วนนักศึกษ�ต้องสมทบ)	 อีกทั้งยังมี

โครงการอาสาสมัครภายในประเทศ (เมืองนิกาตะ อิวาแตะ 

มิยาแกะ) และนอกประเทศ เช่น สปป.ลาว กัมพูชา อินเดีย 

แทนซาเนีย เป็นต้น	 โดยมีอ�จ�รย์ผู้รับผิดชอบวิช�ทำ�หน้�ที่

เป็นพี่เลี้ยงและประส�นง�นองค์กรเครือข่�ยที่	WAVOC	 ได้

มีก�รทำ�	 MOU	 ไว้	 โดยมีกระบวนก�รเตรียมคว�มพร้อมแก่

นักศึกษ�ก่อน	มีก�รฝึกอบรม	(ก�รดูแลตัวเองจ�กโรคติดต่อ 

คว�มเข้�ใจสังคมวัฒนธรรม	ฯลฯ)	ก�รลงพื้นที่	และก�รถอด

บทเรียน	(โดยก�รตั้งคำ�ถ�มแบบมีส่วนร่วม	ทบทวนคว�มรู้สึก/

เบื้องหลังคว�มรู้สึก	และคิดเชื่อมโยงประสบก�รณ์อ�ส�สมัคร

กับคว�มรู้เชิงวิช�ก�ร)	เพื่อนำ�ม�พัฒน�ต่อยอดและออกแบบ

กระบวนก�รเรียนรู้ต่อไป	จ�กกระบวนก�รของ	WAVOC	พบ

ว่�เมื่อนักศึกษ�ผ่�นก�รเรียนก�รสอนบ�งคนสนใจลงเรียน

เพิ่มเติมในร�ยวิช�อื่นๆ	ที่ลึกซึ้งและสร้�งคว�มเชี่ยวช�ญท�ง

วิช�ก�รม�กขึ้น	 บ�งคนจบออกไปก็จัดตั้งองค์กรอ�ส�สมัคร

เพื่อต่อยอดก�รทำ�ง�นจ�กก�รลงพื้นที่ระหว่�งเรียน
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   Japan	College	of	Foreign	Languages,	

JCFL	 (Vocational	 College)	 เกิดขึ้นจ�กภ�รกิจของ

ก�รสร้�งล่�มแปลภ�ษ�	เพื่อก�รแข่งขันกีฬ�โอลิมปิกครั้งแรก

ที่มห�นครโตเกียวเป็นเจ้�ภ�พ	ในปี	1964	จ�กนั้นขย�ย

ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนไปยังส�ข�อื่นๆ	 กระทั่งถึงปัจจุบัน	

เน้นก�รเรียนก�รสอนด้�นภ�ษ�สำ�หรับนักศึกษ�ญี่ปุ่นและ

ต่�งช�ติ	รวมทั้งก�รส่งนักศึกษ�ญี่ปุ่นไปเรียนยังน�น�ประเทศ

ภ�ยใต้ปรัชญ� “การทำาประโยชน์เพ่ือสังคม ผ่านการศึกษา” 

(Contribute to the society through education) เน้น

การเรียนรู้บนความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม	 เพื่อ

ก�รสร้�งคนให้คนสร้�งก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน	 มีหลักก�รสำ�คัญ	

8	ประก�ร	คือ	

	 1)	 ก�รพัฒน�คว�มเป็นมนุษย์ผ่�นก�รศึกษ�ด้วย

ตนเองแบบองค์รวม	2)	ก�รสร้�งคนให้คิด	วิเคร�ะห์	ฝึกทักษะ

ก�รแก้ไขปัญห�	3)	มีคว�มคิดสร้�งสรรค์ท�งวัฒนธรรม

4)	ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนโดยก�รรักษ�ของดีที่มีอยู่เดิมและพร้อม

ปรับตัวรับก�รเปลี่ยนแปลง	5)	เปิดใจ/เปิดรับก�รสื่อส�ร	

6)	ก�รฝึกอบรมด้�นอ�ชีพในระดับสูง	7)	พัฒน�จิตวิญญ�ณ

พื้นฐ�นเพื่อก�รพึ่งตนเอง	โดยคำ�นึงถึงคว�มสำ�คัญของร�กเหง้�

ประวัติศ�สตร์	 และวัฒนธรรมประเพณี	 8)	 คว�มคิดริเริ่ม

สร้�งสรรค์	

	 JCFL	ยึดหลักก�รเรียนก�รสอนในส�ข�เฉพ�ะท�ง

เพ่ือสร้�งทักษะอ�ชีพอย่�งมีคุณภ�พสู่สังคมโลก	และเปิดสอน

วิช�อ�ส�สมัครระหว่�งประเทศ	ภ�ยใต้หลักสูตรส�ข�คว�ม

สัมพันธ์ระหว่�งประเทศ	เพื่อ	“การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน”

ต่อม�เปิดสอนวิช�อ�ส�สมัครน�น�ช�ติ	ด้วยก�รเชิญ	NGO/NGO

ม�บรรย�ย	 และปัจจุบันปิดส�ข�น้ีลงเพ่ือปรับเปล่ียนรูปแบบใหม่

อีกท้ังมีก�รสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษ�	กีฬ�ของเด็ก	ก�รปลูกต้นไม้

ก�รช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพม่�และเนป�ล	

   ศูนย์อ�ส�สมัครแห่งมห�นครโตเกียว	(Tokyo	

Voluntary	Action	Centre	:	TVAC)	ก่อต้ังในปีค.ศ.		1981	

ทำาหน้าท่ีสนับสนุนงานอาสาสมัครของกรุงโตเกียว สนับสนุน

การทำางานของอาสาสมัคร และองค์กร NGO/ NPO ท้ังการให้

คำาแนะนำาเป็นท่ีปรึกษาแก่อาสาสมัครท่ีสนใจเข้าไปมีส่วนร่วม

ทำางานอาสาสมัครในภาคส่วนต่างๆ ของเมือง	ซ่ึง	TVAC	มีศูนย์

อ�ส�สมัครย่อยระดับชุมชน	จำ�นวน	64	ศูนย์เพื่อรองรับ

อ�ส�สมัครที่สนใจ	รวมไปถึงศูนย์อ�ส�สมัครในมห�วิทย�ลัย

และศูนย์อ�ส�สมัครของห้�งร้�นต่�งๆ		พร้อมทั้งทำ�หน้�ที่

สร้�งเครือข่�ยและประส�นง�นด้วยก�รจัดเวทีแลกเปลี่ยน

ข้อมูล	คว�มรู้	และส่งเสริมเครื่องมือวิธีก�รทำ�ง�นอ�ส�สมัคร

ก�รเป็นพื้นที่กล�งของข้อมูลข่�วส�รและก�ร	linkage	ผู้สนใจ

ง�นอ�ส�สมัครและองค์กรอ�ส�สมัคร	ผ่�นว�รส�ร	จดหม�ยข่�ว

“Volunteer	Network”	ก�รจัดทำ�ร�ยง�นประจำ�ปี	TVAC	

ก�รวิจัยง�นอ�ส�สมัครเพื่อวิเคร�ะห์และแก้ไขปัญห�ร่วม

กับองค์กรที่เกี่ยวข้อง	

	 ก�รจัดฝึกอบรมและพัฒน�ศักยภ�พแก่อ�ส�สมัคร	

ศูนย์อ�ส�สมัคร	NGO	NPO	และโรงเรียน	โดยมีเน้ือห�ก�รอบรม

ว่�ด้วย	ก�รจัดก�รอ�ส�สมัคร	ก�รระดมทุนกฎหม�ยท่ีเก่ียวข้อง

กับก�รทำ�ง�นอ�ส�สมัคร	 ก�รจัดกิจกรรมท่ีเหม�ะสมสำ�หรับ

เด็กแต่ละช่วงวัย	 ก�รจัดแคมเปญเพื่อก�รรณรงค์ท�งสังคม

เพื่อส่งเสริมคว�มรู้คว�มเข้�ใจด้�นอ�ส�สมัครผ่�นง�น	

“Volunteer	Messe	Tokyo”	ต่อม�เปล่ียนช่ือเป็น	“Volunteer

Forum”	

	 ในเดือนกุมภ�พันธ์ของทุกปี	คล้�ยง�นมหกรรมจิตอ�ส�

ในสถ�บันก�รศึกษ�	 (Education	Volunteer	 Expo)	ของ

ประเทศไทย	และสนับสนุนก�รจัดกิจกรรมอ�ส�สมัคร	(Projects)

ท้ังอ�ส�สมัครในชุมชน	(Community	Volunteer	Program)

อ�ส�สมัครในโรงเรียน	 (School	 Volunteer	 Programs)	

อ�ส�สมัครสำ�หรับเย�วชน	(Youth	Volunteer	Programs)	

อ�ส�สมัครสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ	(Senior	Volunteer	Programs)	

และอ�ส�สมัครสำ�หรับภ�คธุรกิจ	 (Corporate	 Volunteer	

Activities)	 กิจกรรมฟื้นฟูบรรเท�ทุข์จ�กภัยพิบัติ	 รวมทั้ง

ก�รเป็นกองทุนสนับสนุนกิจกรรมอ�ส�สมัครโดยได้รับงบ

ประม�ณม�จ�ก	Tokyo	Metropolitan	และจ�กก�รบริจ�ค
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   ศูนย์เย�วชนซะวะยะกะ	(SAWAYAKA	YOUTH	

CENTER)	ก่อต้ังในปีค.ศ.	2010	เกิดเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา

ด้านเด็กและเยาวชน ภายใต้แนวคิด “Fureai” หมายถึง

“การสัมผัสซึ่งกันและกัน” อันเป็นจุดเริ่มต้นของการทำา

ความเข้าใจหลักพื้นฐานของการทำางานอาสาสมัคร	 โดยศูนย์

เย�วชนฯ	มุ่งเน้นก�รเปิดมุมมองให้เด็กมองเห็นสิ่งต่�งๆ	รอบตัว

คิดและทำ�ง�นอ�ส�สมัครจ�กเรื่องร�วรอบตัว	เช่น	ก�รทำ�ง�นบ้�น

ก�รช่วยเหลือง�นในครอบครัว	ชุมชน	ทำ�ให้เด็กและเย�วชน

รู้สึกได้ว่�เข�มิได้อยู่เพียงลำ�พังแต่มีคนอยู่รอบๆ	ตัวเข�	ทั้ง	พ่อ

แม่	ครอบครัว	และเพื่อน	

	 ศูนย์เย�วชนฯ	 จัดกิจกรรมและโครงก�รด้�นอ�ส�

สมัคร	4	ส่วน	ได้แก่	1)	Fureai	Volunteer	Passport	Program

:	Passport	อ�ส�สมัคร	เพ่ือให้เด็กและเย�วชนได้เลือกทำ�ง�น

อ�ส�สมัครท่ีสนใจ	 แล้วจดบันทึกกิจกรรมและสะท้อนก�รเรียนรู้

ลงใน	Passport	ด้�นหลังของ	Passport	เปิดโอก�สให้เด็กเลือก

สนับสนุนองค์กรอ�ส�สมัครท่ีตนเองสนใจ	ซ่ึงได้รับคว�มร่วมมือ

จ�กโรงเรียนประถม	และมัธยมเป็นอย่�งดี	2)	School	Volunteer

Summit	Program	:	โปรแกรมก�รจัดอบรมครูผู้นำ�	เพ่ือส่งเสริม

ก�รสร้�งกระบวนก�รเรียนรู้ให้เหม�ะสมแก่เด็กแต่ละช่วงวัย	

ด้วยก�รเชิญผู้เช่ียวช�ญม�บรรย�ยลักษณะก�รจัดกิจกรรม

ให้แก่ครูระดับประถม-มัธยมปล�ย	 3)	 Local	 Community	

Volunteer	Club	of	Youth	Promotional	Program	:	

ก�รส่งเสริมกลุ่มอ�ส�สมัครเย�วชนในชุมชน	 เพื่อส่งเสริมให้

เด็กมัธยมทำ�กิจกรรมอ�ส�สมัครในชุมชน	เพิ่มพื้นที่เรียนรู้

นอกห้องเรียน	โดยมีศูนย์เย�วชนฯ	ช่วยเช่ือมประส�นระหว่�ง

เด็กและผู้ใหญ่ในชุมชน	โดยมีผู้แทนจ�กกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

ม�ร่วมกิจกรรมด้วยมีก�รอบรมผู้นำ�ชุมชน	รวมไปถึงก�รจัดทำ�

คู่มือสำ�หรับผู้นำ�ชุมชนเผยแพร่	4)	Surveys	and	Research	

Program	to	Develop	Children’s	Abilities	as	Human	Being	:

ก�รศึกษ�วิจัยเพ่ือก�รพัฒน�เด็กและบ่มเพ�ะคว�มเป็นมนุษย์

เป็นโครงก�รคว�มร่วมมือระหว่�งศูนย์เย�วชนฯ	กับมห�วิทย�ลัย

เพ่ือทำ�ก�รศึกษ�วิจัยในกลุ่มเด็กเล็ก	 เพ่ือแลกเปล่ียนแนวท�ง

ก�รส่งเสริมให้เด็กมีพลังในก�รอยู่ร่วมกัน	

	 สิ่งที่ได้เรียนรู้จ�กก�รศึกษ�ดูง�นครั้งนี้	พบว่�		

					−		มห�วิทย�ลัยของประเทศญี่ปุ่นให้คว�มสำ�คัญกับ

กระบวนก�รอ�ส�สมัครท้ังในและนอกห้องเรียน	เน้นกระบวนก�ร

เรียนรู้จ�กก�รลงมือปฏิบัติเพื่อสร้�งประประสบก�รณ์ตรงแก่

นักศึกษ�	 ก�รสอนให้นักศึกษ�เรียนรู ้ปัญห�สังคมจ�ก

ก�รทำ�ง�นอ�ส�สมัครแล้วย้อนกลับม�ทบทวนศักยภ�พของ

ตนเองในก�รมีส่วนร่วมแก้ไขปัญห�สังคม	

 เห็นแนวท�งก�รเรียนก�รสอนแบบ	Active	Learning

ที่หล�กหล�ยบนพื้นฐ�นของต้นทุนเดิมที่มห�วิทย�ลัยมี	

 เห็นก�รให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�นักศึกษ�ในแง่ของ

คว�มรู้สึก	คว�มคิด	และคว�มเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษ�	

 เห็นคว�มเชื่อมโยงของง�นบริก�รวิช�ก�รและก�รวิจัย

สู่กิจกรรมอ�ส�สมัคร	 เพื่อก�รแก้ไขปัญห�สังคมโดยเน้น

กระบวนก�รทำ�ง�นร่วมกันในหล�ยภ�คส่วน	 (มห�วิทย�ลัย	 รัฐ	

NGO	NPO	และชุมชน)	

					-		และในส่วนขององค์กรด้�นอ�ส�สมัคร	พบว่�	มี

ก�รพัฒน�เครื่องมือเพื่อช่วยหนุนเสริมอ�ส�สมัคร	 ซึ่งเพิ่ม

จำ�นวนม�กขึ้นทุกปี	 เห็นบทบ�ทหน้�ที่เชื่อมประส�นเครือข่�ย

เพ่ือสร้�งคว�มร่วมมือในทุกภ�คส่วน	ก�รเป็นองค์กรประส�น

ง�นกล�ง	Umbrella	Organization/Coordinating	Agency

และเป็นกลไกสนับสนุนด้�นแหล่งทุนแก่อ�ส�สมัคร	โรงเรียน	

มห�วิทย�ลัย	องค์กร	NGO	NPO	และชุมชน	

	 ทั้งนี้	 ผู้เข้�ร่วมได้สะท้อนแนวท�งก�รนำ�ไปประยุกต์

ใช้ในมห�วิทย�ลัย	เช่น	ก�รนำ�กระบวนก�รอ�ส�สมัครเข้�ไป

ผนวกกับก�รพัฒน�คว�มเป็นวิช�ก�ร	ง�นวิจัย	ก�รเปล่ียนแปลง

แนวคิดและกระบวนก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	 ทั้งวิช�ศึกษ�

ท่ัวไป	วิช�เลือกเสรี	รวมไปถึง	ง�นกิจกรรมนักศึกษ�	ตลอดจน

ก�รนำ�แนวท�งก�รจัดก�รอ�ส�สมัครในรูปแบบของศูนย์

อ�ส�สมัครกลับไปขับเคล่ือนในมห�วิทย�ลัย	รวมท้ังก�รสร้�ง

คว�มร่วมมืออย่�งต่อเนื่องของเครือข่�ยเพื่อร่วมกันพัฒน�

ง�นอ�ส�สมัครในประเทศไทยต่อไป

ข้อมูลจ�ก	คุณสุกัญญ�	เศษขุนทด

ธ
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รวมพลังก้�วสู่ธรรม�ภิบ�ล

ข่�วอุดมศึกษ� >>

	 กระแสคว�มต้องก�รให้เกิดธรรม�ภิบ�ลอุดมศึกษ�ในยุคปัจจุบันเร่ิมมีคว�มหวังม�กข้ึนจ�กก�รท่ีภ�ครัฐเร่ิมเอ�จริงเอ�จัง

ในก�รสร้�งให้เกิดกลไกต่�งๆ	เพ่ือสนับสนุนก�รเกิดธรรม�ภิบ�ลในมห�วิทย�ลัย	ซ่ึงเร่ิมจ�กก�รกระตุ้นให้ทุกภ�คส่วนเห็นคว�มสำ�คัญ

โดยได้จัดเวทีระดมคว�มคิดเห็นแก้ไขปัญห�ธรรม�ภิบ�ลในสถ�บันอุดมศึกษ�

	 น�ยแพทย์ธีระเกียรติ		เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	เป็นประธ�นก�รประชุมระดม

คว�มคิดเห็นเพื่อกำ�หนดแนวท�งก�รแก้ไขปัญห�ธรรม�ภิบ�ลในสถ�บันอุดมศึกษ�	โดยมี	น�ยไมเคิล	เดวิด	เซลบีย์	ที่ปรึกษ�

รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 	 น�งส�วอ�ภรณ์	 แก่นวงศ์	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�	 รองศ�สตร�จ�รย์

น�ยแพทย์สรนิต	 	ศิลธรรม		รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�			ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมและพัฒน�สมรรถนะบุคล�กร

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�	 (สกอ.)	 และหน่วยง�นอื่นๆ	 เข้�ร่วมประชุม	 คือ	 สำ�นักง�นผู้ตรวจก�รแผ่นดิน	

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตในภ�ครัฐ	 (ป.ป.ท.),	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�ม

ก�รทุจริตแห่งช�ติ	 (ป.ป.ช.)	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 (DSI)	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�	 สำ�นักง�นป้องกันและปร�บปร�ม

ก�รฟอกเงิน	 (ปปง.)	 สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน	 (สตง.)	 สำ�นักปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี	 และองค์กรต่อต้�นคอร์รัปชัน

(ประเทศไทย)

	 น�ยแพทย์ธีระเกียรติ	เจริญเศรษฐศิลป์	รมช.ศึกษ�ธิก�รกล่�วว่�	ขณะนี้กระทรวงศึกษ�ธิก�รมีปัญห�เรื่องธรรม�ภิบ�ล

ในสถ�นศึกษ�จำ�นวนม�กกว่�ร้อยละ	 80	 เป็นประเด็นก�รร้องเรียนคว�มไม่ชอบธรรมและก�รประพฤติผิดในสถ�บันอุดมศึกษ�

โดยมีประเด็นหลักๆ	ในก�รร้องเรียน	3	ประก�ร	คือ	ก�รสรรห�ผู้บริห�รและสภ�มห�วิทย�ลัยท่ีไม่เป็นธรรม	ก�รจัดก�รศึกษ�ท่ีไม่มี

คุณภ�พและไม่ได้ม�ตรฐ�น	และก�รคัดลอกผลง�นท�งวิช�ก�รเพ่ือขอเล่ือนวิทยฐ�นะ	รวมถึงก�รจ้�งทำ�และคัดลอกวิทย�นิพนธ์	

	 นอกจ�กน้ี	 ยังมีประเด็นย่อยอ่ืนๆ	อ�ทิ	ก�รจัดทำ�หลักสูตรปลอมโดยมีอ�จ�รย์ม�แขวนช่ือในหลักสูตรแต่ไม่ได้ทำ�ก�รสอนจริง

รวมถงึก�รอนุมัตปิรญิญ�โดยท่ีหลกัสตูรยงัไมผ่�่นพระร�ชกฤษฎกี�					ก�รเปดิหลกัสตูรปรญิญ�เอกทีไ่มไ่ดม้�ตรฐ�น						ก�รบรหิ�รง�นที่

ไม่โปร่งใส	 เกิดก�รทุจริตคอร์รัปชันในก�รบริห�รจัดก�ร	 ก�รประมูลง�น	 ปัญห�กรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยร่วมกันทุจริต

และก�รจัดอบรม	ศึกษ�ดูง�นให้กับหน่วยง�นในส่วนท้องถิ่น	ซึ่งเป็นก�รตั้งงบประม�ณที่ไม่เป็นจริง	ทำ�ให้เกิดก�รใช้งบประม�ณ

ผิดวัตถุประสงค์	เป็นต้น	

	 จ�กปัญห�ธรรม�ภิบ�ลในสถ�บันอุดมศึกษ�ดังกล่�วจึงได้ให้สกอ.เชิญหน่วยง�นต่�งๆ	 ที่เกี่ยวข้องซึ่งเปรียบเสมือนเป็น

ผู้ผดุงคว�มยุติธรรมของประเทศ	 ม�ระดมคว�มคิดเห็นในก�รแก้ไขปัญห�และห�รือบทลงโทษสำ�หรับผู้กระทำ�คว�มผิดเพื่อให้

เกิดคว�มโปร่งใส	และยุติธรรมในสถ�บันอุดมศึกษ�	โดยรัฐบ�ล	กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	และ	สกอ.จะดำ�เนินก�รเรื่องนี้อย่�งจริงจัง	

	 ทั้งนี้	จ�กก�รห�รือกับหน่วยง�นต่�งๆ	ในครั้งนี้	ทำ�ให้กระทรวงศึกษ�ธิก�รได้เห็นแนวท�งก�รแก้ไขปัญห�ในแง่มุมต่�งๆ	

ของกฎหม�ย	ซ่ึงห�กเกิดก�รกระทำ�ผิด	ผู้ท่ีกระทำ�ผิดต้องรับผิดหล�ยกระทงนอกจ�กก�รโดนไล่ออก	อ�ทิ	ก�รยึดเงินคืน	ก�รเอ�ผิดท�งอ�ญ�

ก�รฟ้องศ�ลปกครอง	ก�รฟ้องต�มม�ตร�	๑๕๗	แห่งประมวลกฎหม�ยอ�ญ�ว่�ด้วยก�รปฏิบัติหน้�ท่ีโดยมิชอบของเจ้�หน้�ท่ีของรัฐ

คว�มผิดก�รขโมยทรัพย์สินท�งปัญญ�	ก�รฟ้องละเมิด	เป็นต้น	

	 สำ�หรับประเด็นก�รคัดลอกผลง�นวิช�ก�ร	ที่ผ่�นม�เมื่อพบว่�กระทำ�คว�มผิด	ก็ไล่ออกแล้วจบ	ไม่เป็นข่�ว	ซึ่งที่ประชุม

มีคว�มเห็นว่�	มห�วิทย�ลัยควรดำ�เนินก�รม�กกว่�น้ัน	เช่น	ก�รดำ�เนินคดีท้ังท�งแพ่งและอ�ญ�	ก�รริบทรัพย์	เน่ืองจ�กเป็นทรัพย์
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ธ

ท่ีไม่พึงจะได้		สกอ.ก็ส�ม�รถรับเป็นตัวแทนในก�รฟ้องร้องได้	 	และห�กผู้เสียห�ยซ่ึงเป็นเจ้�ของผลง�นอยู่ต่�งประเทศจ�กก�รเล่ือน

วิทยฐ�นะ	 ห�กหน่วยง�นหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องพบหลักฐ�นว่�มีก�รกระทำ�คว�มผิด	 ส่วนม�ตรก�รที่จะดำ�เนินก�รต�มข้อร้อง

เรียน	ดำ�เนินก�รได้โดยไม่ต้องรอให้บุคคลอื่นม�ยื่นร้องเรียน	แม้แต่บัตรสนเท่ห์ที่มีหลักฐ�นครบถ้วนโดยไม่ระบุชื่อ

ผู้ร้องเรียน	สกอ.ก็ยืนยันว่�ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ทันที	

	 หลังจ�กก�รประชุมคร้ังนี้จะมีก�รกำ�หนดม�ตรก�รและแนวท�งแก้ไขปัญห�ธรรม�ภิบ�ลในสถ�บันอุดมศึกษ�ของรัฐ

และเอกชนให้แล้วเสร็จภ�ยใน	1-2	เดือน	เพื่อเป็นแนวท�งที่จะต้องนำ�ไปปฏิบัติได้จริง	โดยจะแจ้งให้สังคมได้รับทร�บต่อไปด้วย	

เพ่ือให้ก�รแก้ไขปัญห�ธรรม�ภิบ�ลมีประสิทธิภ�พและยุติธรรม	เพร�ะสังคมมีคว�มค�ดหวังให้วงก�รอุดมศึกษ�อันเป็นท่ีรวมปัญญ�

ชนของประเทศ	ควรมีกรณีฟ้องร้องน้อยกว่�องค์กรอื่น	และมีแนวท�งก�รดำ�เนินง�นในรูปแบบใหม่ด้วยก�รมีหน่วยง�นผดุง

คว�มยุติธรรมต่�งๆ	เป็นพี่เลี้ยงและให้คำ�ปรึกษ�

ที่ม�	:		http://www.mua.go.th	

วันที่	30	พฤศจิก�ยน	2558

	 หลังจ�กนั้น	หน่วยง�นภ�ครัฐ	(สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�	:	สกอ.)	ได้มีก�รประก�ศธรรม�ภิบ�ล

เป็นหนึ่งใน	5	เรื่องสำ�คัญที่ต้องเร่งพัฒน�

	 น�งส�วอ�ภรณ์	แก่นวงศ์	เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�	เปิดเผยถึงประเด็นนโยบ�ยหลักในก�รพัฒน�

อุดมศึกษ�ว่�	จะให้คว�มสำ�คัญ	ได้แก่	

		 (1)	คุณภ�พนักศึกษ�และบัณฑิต	สกอ.	จะส่งเสริมให้สถ�บันอุดมศึกษ�ได้พัฒน�คุณภ�พ	นักศึกษ�และบัณฑิต	ให้มี

คว�มรู้คว�มส�ม�รถทั่วไป	ประกอบอ�ชีพได้	และมีคุณธรรม	จริยธรรม

	 (2)	 คุณภ�พม�ตรฐ�นหลักสูตร	สกอ.	 จะผลักดันให้สถ�บันอุดมศึกษ�มีระบบและกลไกในก�รพัฒน�คุณภ�พม�ตรฐ�น

ในด้�นต่�งๆ	 ให้ทัดเทียมกับน�น�ช�ติ	 มีก�รปรับเกณฑ์ที่จะให้สถ�บันอุดมศึกษ�	 มีอิสระในก�รกำ�หนดตัวบ่งชี้ผลก�รดำ�เนิน

ง�นที่ใช้ในก�รติดต�มประเมิน	และร�ยง�นคุณภ�พของหลักสูตรต�มบริบทและวัตถุประสงค์ก�รผลิตบัณฑิตของแต่ละหลักสูตร

	 (3)	ก�รพัฒน�อ�จ�รย์	สกอ.	ได้ดำ�เนินก�รผลิตและพัฒน�อ�จ�รย์ส�ข�ต่�งๆ	ม�อย่�งต่อเน่ือง	เช่น	สนับสนุนทุนเรียนดี

มนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์	 ทุนพัฒน�อ�จ�รย์ในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้	 เป็นต้น	 เม่ือสำ�เร็จก�รศึกษ�แล้วกลับม�เป็นอ�จ�รย์

ในสถ�บันอุดมศึกษ�

	 (4)	ก�รพัฒน�ง�นวิจัย	สกอ.	จะส่งเสริมและพัฒน�ก�รวิจัยในสถ�บันอุดมศึกษ�เพ่ือคว�มเป็นเลิศ	คว�มต้องก�รของชุมชน

ท้องถิ่นและประโยชน์ในเชิงพ�ณิชย์	รวมทั้งพัฒน�ศักยภ�พก�รทำ�ง�นวิจัยของอ�จ�รย์รุ่นใหม่	รุ่นกล�ง	และระดับอ�วุโส	

	 (5)	ธรรม�ภิบ�ล	สกอ.	จะส่งเสริม	สนับสนุน	และผลักดัน	ให้สถ�บันอุดมศึกษ�ใช้หลักธรรม�ภิบ�ลในก�รบริห�รจัดก�ร

ภ�ยในสถ�บันอุดมศึกษ�	ไม่ว่�จะเป็นก�รดำ�เนินง�นของสภ�มห�วิทย�ลัย	ผู้บริห�รสถ�บัน	คณ�จ�รย์	และบุคล�กรต่�งๆ	ในสถ�บัน

ให้มีก�รทำ�ง�นด้วยคว�มโปร่งใส	มีคว�มเป็นธรรม	ตรวจสอบได้ทั้งด้�นบริห�รง�นบุคคล	บริห�รง�นวิช�ก�รในด้�นก�รเรียน

ก�รสอน	ก�รบริก�รท�งวิช�ก�ร	ก�รสรรห�ผู้บริห�รในระดับต่�งๆ	ก�รแต่งต้ังบุคล�กร	กรรมก�รสภ�หรือก�รโยกย้�ยภ�ยในสถ�บัน	

ที่ม�	:	http://www.mua.go.th

	 จะเห็นได้ว่�	ธรรม�ภิบ�ลเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องตระหนักและให้คว�มสำ�คัญในก�รปลุกจิตสำ�นึกในทุกภ�คส่วน

ของประช�คมมห�วิทย�ลัย
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หลักก�รและเหตุผล

	 ในปัจจุบัน	ก�รบริห�รหลักสูตรสู่คว�มเป็นเลิศ	ถือว่�

เป็นภ�รกิจหลักที่สำ�คัญของผู้บริห�รวิช�ก�รของคณะและ

มห�วิทย�ลัยในก�รพัฒน�อุดมศึกษ�ไทย	 โดยก�รบริห�รหลักสูตร

จะต้องเป็นไปต�มเจตน�รมณ์ของพระร�ชบัญญัติมห�วิทย�ลัย

และเป็นไปต�มกรอบแผนอุดมศึกษ�ระยะย�ว	ม�ตรฐ�นระดับช�ติ

และน�น�ช�ติเพ่ือตอบสนองนโยบ�ย	มุ่งสู่วิสัยทัศน์	ยกระดับ

ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันระดับส�กล	และก�รเปล่ียนแปลง

กฎกติก�	โดยเฉพ�ะก�รที่มีก�รเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ม�ตรฐ�น

และก�รประกันคุณภ�พใหม่

	 องค์ประกอบของก�รบริห�รหลักสูตร	จะต้องมีทั้ง

เรื่องของ	ก�รจัดก�ร	ก�รดำ�เนินก�ร	ก�รควบคุม	ส่งเสริม	

และสนับสนุนให้พันธกิจต่�งๆ	ในคณะของมห�วิทย�ลัย

ส�ม�รถตอบสนองสู่นโยบ�ยหรือบรรลุต�มวัตถุประสงค์หรือ

จุดมุ่งหม�ยของหลักสูตรโดยใช้ทรัพย�กรก�รบริห�รที่มีอยู่นั้น

ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภ�พสูงสุด	

	 ในขณะเดียวกันก�รบริห�รหลักสูตรให้บรรลุผลสำ�เร็จ

จะต้องคำ�นึงถึงจุดมุ่งหม�ยของหลักสูตรในแต่ละระดับเป็น

เป้�หม�ยที่สำ�คัญ	ก�รดำ�เนินก�รหรือก�รจัดกิจกรรมทุกอย่�ง

ต้องนำ�เข้�สู่เป้�หม�ยนั้น	 จะเห็นได้ว่�	 ก�รบริห�รหลักสูตร

จะเกี่ยวพันกับบุคล�กรทุกระดับภ�ยในมห�วิทย�ลัย	รวมทั้ง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภ�ยนอกมห�วิทย�ลัย	

	 ดังนั้น	โดยผู้บริห�รวิช�ก�รของมห�วิทย�ลัย	จะต้อง

ตระหนักอย่�งม�กในหล�ยๆ	 ด้�น	 ไม่ว่�จะเป็น	 ก�รพัฒน�

บุคล�กร ให้มีศักยภ�พ	และมีคุณสมบัติขั้นสูงของพนักง�นและ

คณ�จ�รย์	 ก�รจัดก�รพัฒน�หลักสูตรทุกระดับเพื่อคว�ม

เป็นเลิศในระดับส�กล	 หลักสูตรทั้งระดับปริญญ�ตรี	 และ

บัณฑิตศึกษ�ที่จะต้องพัฒน�และปรับปรุงก�รจัดก�รศึกษ�

หลักสูตร “ก�รบริห�รหลักสูตรสู่คว�มเป็นเลิศ”
Curriculum Management for 

Academics Excellence : CMAE

และวิจัยให้สอดคล้องกับกฎกติก�ใหม่และม�ตรฐ�นระดับส�กล	

นอกจ�กนี้	 จะต้องสร้�งหลักสูตรใหม่ที่มีคว�มทันสมัยและ

สอดคล้องกับวิทย�ก�รที่เปลี่ยนแปลงไปอย่�งรวดเร็ว

	 สถ�บันธรรม�ภิบ�ลมห�วิทย�ลัย	ภ�ยใต้สถ�บัน

คลังสมองของช�ติ	 มูลนิธิส่งเสริมทบวงมห�วิทย�ลัย	 ได้เล็ง

เห็นคว�มสำ�คัญของก�รบริห�รหลักสูตรสู่คว�มเป็นเลิศ

ม�เป็นพลังในก�รขับเคล่ือนก�รพัฒน�	และก�รปฏิรูปอุดมศึกษ�

เพื่อดำ�เนินพันธกิจต�มกรอบแผนอุดมศึกษ�ระยะย�วฯ	

ในก�รผลิตหลักสูตรก�รบริห�รจัดก�รสถ�บันอุดมศึกษ�	

เพื่อเสริมสร้�งคว�มรู้	คว�มเข้�ใจ	เกี่ยวกับบทบ�ทและหน้�ที่

ของคณะกรรมก�รวิช�ก�ร	ในก�รบริห�รหลักสูตรเพื่อให้เกิด

คุณภ�พ	ตอบสนองต่อพันธกิจของท้ังคณะและมห�วิทย�ลัย

ตลอดจนหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับประเด็นท้�ท�ย

อุดมศึกษ�ในปัจจุบันและอน�คต	 เพื่อให้เกิดก�รพัฒน�

ศักยภ�พและคว�มส�ม�รถในด้�นวิช�ก�รและวิช�ชีพอย่�ง

ต่อเนื่องของบุคล�กร	และเพื่อมุ่งสู่คุณภ�พอุดมศึกษ�	จึงได้

จัดหลักสูตร “ก�รบริห�รหลักสูตรสู่คว�มเป็นเลิศ	(Curriculum

Management	for	Academics	Excellence	:	CMAE)”	ขึ้น

	 1.	เพื่อเสริมสร้�งคว�มรู้	คว�มเข้�ใจ	เกี่ยวกับบทบ�ท

และหน้�ที่ของผู้บริห�รวิช�ก�ร	ในก�รบริห�รหลักสูตร	ต�ม

ศักยภ�พของสถ�บันอุดมศึกษ�สู่คว�มเป็นเลิศ	โดยสอดคล้อง

กับนโยบ�ยปรัชญ�อุดมศึกษ�	และกรอบแผนอุดมศึกษ�

ระยะย�วฯ		ตลอดจนสถ�นก�รณ์แวดล้อมทั้งภ�ยในและ

ภ�ยนอกสถ�บันอุดมศึกษ�	

	 2.	เพื่อเสริมสร้�งคว�มรู้	คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับหลักคิด

และแนวท�งปฏิบัติเกณฑ์ม�ตรฐ�นอุดมศึกษ�พ.ศ.	2558	ใน

บริบทของอุดมศึกษ�ท่ีมีม�ตรฐ�นระดับช�ติและส�กล	ตลอดจน

ประเด็นท้�ท�ยอุดมศึกษ�ในปัจจุบันและอน�คต

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์

กำาหนดการ

ข่�วประช�สัมพันธ์ >> 
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	 3.	เพ่ือเสริมสร้�งคว�มรู้	คว�มเข้�ใจ	เร่ืองก�รประกัน

คุณภ�พระดับหลักสูตรแนวใหม่	ในก�รดำ�เนินง�นบริห�ร

หลักสูตรต�มระบบคุณภ�พและกลไกท่ีสถ�บันน้ันๆ	กำ�หนดข้ึน

โดยวิเคร�ะห์เปรียบเทียบตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบคุณภ�พต่�งๆ

ต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�นส�กล	

	 4.	เพ่ือให้มีแนวท�งในบูรณ�ก�รก�รบริห�รหลักสูตร

สู่คว�มเป็นเลิศ	ภ�ยใต้บริบทของเกณฑ์ม�ตรฐ�นใหม่	กรอบ

ม�ตรฐ�นคุณวุฒิ	และเกณฑ์คุณภ�พก�รศึกษ�เพ่ือก�รดำ�เนินก�ร

ที่เป็นเลิศ	 ภ�ยใต้หลักธรรม�ภิบ�ลและก�รบริห�รจัดก�ร

อุดมศึกษ�ท่ีดี

	 5.	เพื่อเสริมสร้�งสัมพันธภ�พและเครือข่�ยคว�มร่วมมือ

ในระหว่�งผู้บริห�รวิช�ก�รของสถ�บันอุดมศึกษ�ต่�งๆ		อันนำ�ไปสู่

คว�มร่วมมือในก�รดำ�เนินง�นท้ังภ�ยในและระหว่�งหน่วยง�น

ที่มั่นคงและยั่งยืน

	 ก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�ร	ใช้เวล�ทั้งสิ้น	2	วัน	

เนื้อหาหลักสูตร  

	 ก�รพัฒน�หลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญ�	ปณิธ�น

วิสัยทัศน์	พันธกิจ	คว�มพร้อมของมห�วิทย�ลัย	คว�มต้องก�ร

ท�งด้�นวิช�ก�รและวิช�ชีพ	ระบบและกลไกบริห�รหลักสูตร

และก�รปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อก�รเปลี่ยนแปลงและ

สร้�งองค์คว�มรู้ใหม่	 ระบบและกลไกก�รเปิดหลักสูตรใหม่

และปรับปรุงหลักสูตรต�มแนวท�งปฏิบัติที่กำ�หนดโดย

คณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�	 เกณฑ์ม�ตรฐ�นหลักสูตรระดับ

อุดมศึกษ�	 กรอบม�ตรฐ�นคุณวุฒิระดับอุดมศึกษ�แห่งช�ติ

และก�รรับรองหลักสูตรจ�กสภ�หรือองค์กรวิช�ชีพท่ีเก่ียวข้อง

คณะกรรมก�รรับผิดชอบในก�รเปิด	ปิด	และพัฒน�หลักสูตร

โดยส�ระสำ�คัญดังนี้

   หลักคิดและแนวท�งปฏิบัติเกณฑ์ม�ตรฐ�นอุดม-

ศึกษ�2558	

  ก�รประกันคุณภ�พระดับหลักสูตรยุคใหม่	IQA,	

CUPTQA,	AUNQA

 	ก�รบูรณ�ก�รบริห�รหลักสูตรสู่คว�มเป็นเลิศ	ต�ม

แนวท�งเกณฑ์	TQF	และ	EdPEx

  ก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�ร	(Workshop)	โดยใช้

กรณีศึกษ�	(Case	Study)	ก�รบริห�รหลักสูตรสู่คว�มเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำาเนินการและสถานที่ 

วิทยากร

กำาหนดการ หลักสูตร “การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ”
วันที่ 10-11 มีนาคม 2559 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

	 	 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�กคณะอนุกรรมก�รด้�น

ม�ตรฐ�นก�รอุดมศึกษ�	และคณะอนุกรรมก�รด้�นก�รติดต�ม

และประเมินผลอุดมศึกษ�	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอุดมศึกษ�	

(สกอ.)	กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

เวล�

8.30-11.30	

13.00-16.00	

8.30-11.30	

13.00-16.00	

หัวข้อหลักสูตร

หลักคิดและแนวท�งปฏิบัติเกณฑ์ม�ตรฐ�นอุดมศึกษ�	2558	โดย	ศ.นพ.สุรศักดิ์		ฐ�นีพ�นิชสกุล

หลักการ และความหมายของเกณฑ์ 58 และไขข้อข้องใจและเพิ่มความกระจ่างในประเด็นทีน่่าสับสน 

เพ่ือให้เข้าใจและหาทางปฏิบัติอย่างถูกต้อง ซ่ึงจะเกิดประโยชน์กับคณะมหาวิทยาลัยสูงสุด  

ก�รประกันคุณภ�พระดับหลักสูตรยุคใหม่	IQA,	CUPTQA,	AUN-QA	โดย	รศ.ดร.วิเชียร	ชุติม�สกุล

สาระของผู้ประเมินคุณภาพจากหลายแห่งโดยมีการเปรียบเทียบ เพื่อให้จัดการประกันคุณภาพได้อย่างมี

ประสิทธิผลและเลือกใช้เกณฑ์ที่เหมาะสมกับคณะมหาวิทยาลัยนั้นๆ 

ก�รบูรณ�ก�รบริห�รหลักสูตรสู่คว�มเป็นเลิศ	โดย	รศ.ดร.บวร		ปภัสร�ทร

การบริหารหลักสูตรอย่างบูรณาการสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางเกณฑ์ 58 TQA และ EdPEx

Workshop	กรณีศึกษ�	(Case	Study)	ก�รบริห�รหลักสูตรอย่�งยั่งยืน

 เป็นการฝีกปฏิบัติการเชิงบูรณาการความรู้จากทั้งสองวัน

วันที่

10	มี.ค.	59

11	มี.ค.	59



สถ�บันธรรม�ภิบ�ลมห�วิทย�ลัย	ภ�ยใต้สถ�บันคลังสมองของช�ติ		มูลนิธิส่งเสริมทบวงมห�วิทย�ลัย		

ขอเชิญชวนสมัครเข้�ร่วมอบรม

ส�ม�รถสมัครออนไลน์ที่	www.knit.or.th

สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	โทรศัพท์	:	02	640	0461	ต่อ	101	(คุณฉันทลักษณ์)	108	(คุณจริย�)	
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 BCM	4	 16-17	มิ.ย.	59

 BCM	5	 8-9		ก.ย.	59

 URM	7	 9-10		มิ.ย.	59

 URM	8	 7-8		ก.ค.	59

 ดูง�น	 28-29	ก.ค.	59
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หลักสูตร	ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของมห�วิทย�ลัย

(University	Risk	Management,	URM)

หลักสูตร	ก�รบริห�รก�รจัดก�รคว�มต่อเนื่องของ

ระบบง�นของมห�วิทย�ลัย

(Business	Continuity	Management)

	 UGP	22	 21-22-23-24-25	มี.ค.	59

	 UGP	23  7-8-9-10-11	พ.ย.	59

	CMAE	1	 10-11	มี.ค.	59

	CMAE	2 11-12	ก.ค.	59 

   LAW	1	 23-24	มิ.ย.	59

 

		FGP	13 27-28-29-30	เม.ย.	2558

 FGP	14 25-26-27-28	พ.ค.	2558

 FGP	15 17-18-19-20	ส.ค.	2558

หลักสูตร	ธรรม�ภิบ�ลเพื่อก�รพัฒน�คณะ

(Faculty	Governance	Programme,	FGP)

หลักสูตร	ธรรม�ภิบ�ลเพื่อก�รพัฒน�อุดมศึกษ�																																					

(University	Governance	Programme,	UGP)

หลักสูตร	ก�รบริห�รหลักสูตรสู่คว�มเป็นเลิศ	(Curriculum	

Management	for	Academics	Excellence,	CMAE)

หลักสูตร	กฎหม�ยมห�ชนกับ

ก�รบริห�รง�นมห�วิทย�ลัย


