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สถาบันคลังสมองของชาติ

ได้รับความกรุณาจาก	ดร.สุเมธ		แย้มนุ่น

วันที่	21	พฤษภาคม	2557	เวลา	14.00	น.

ณ	สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	(สกอ.)

	 ดร.สุเมธ	แย้มนุ่น	เกิดเมื่อวันที่	30	มีนาคม	พ.ศ.	2494 	สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	การศึกษาบัณฑิต	(กศ.บ.)	

สาขามัธยมศึกษา	จาก	วิทยาลัยวิชาการศึกษา	(ประสานมิตร) และสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 

สาขาการวิจัยและวิธีทางสถิติ	และปริญญาเอก	สาขาสถิติประยุกต์และวิธีวิจัย	จาก	มหาวิทยาลัยนอร์ทโคโลราโด ประเทศ

สหรัฐอเมริกาและได้ผ่านหลักสูตรรับปริญญาบัตร	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	 ประจำาปี	 พ.ศ.	 2547	 และ	 หลักสูตร 

นักบริหารระดับสูง	(นบส.1)	รุ่นที่	27	จาก	สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผนอุดมศึกษา	สำานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน	(10	ชช.)	สำานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา	สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	(พ.ศ.	2546	–	2550)	

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา	สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	(พ.ศ.	2550	–	2554)	

ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	(นายวรวัจน์	เอ้ืออภิญญกุล)	กระทรวงศึกษาธิการ	(พ.ศ.	2554	–	2555)	

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ		มหาวิทยาลัยพะเยา	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	และ	สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย

ดร.สุเมธ	แย้มนุ่น	ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก	(จ.ช.)	ตริตาภรณ์มงกุฎไทย	(ต.ม.)	

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย	 (ท.ม.)	 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก	 (ท.ช.)	 ประถมภรณ์มงกุฎไทย	 (ป.ม.)	 ประถมภรณ์ช้างเผือก	 (ป.ช.)	

มหาวชิรมงกุฎ	 (ม.ว.ม.)	 และมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก	 (ม.ป.ช.)	 ปัจจุบัน	 	 ดร.สุเมธ	 แย้มนุ่น	 ดำารงตำาแหน่ง	 นายกสภา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แนะนำ�น�ยกสภ�มห�วิทย�ลัย

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น

ประวัติ

ประวัติก�รทำ�ง�นที่สำ�คัญ ได้แก่
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ซ่ึงเป็นหลักการ	นโยบาย	มาตรฐาน	ระบบบริหารการอุดมศึกษา 
ของประเทศแล้ว	 จำาเป็นจะต้องมีความรู้	 ความเข้าใจบริบท
ของมหาวิทยาลัยที่ตนเองเป็นนายกสภาเป็นอย่างดี

	 ผมเข้ารับตำาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี	เมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2556	เป็นช่วงเวลาที่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	 (มทร.)	 บริหารงานภายใต้ 
การกำากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง	ในขณะท่ี	มทร.	 
ได้รับการสถาปนาคร้ังแรกเม่ือปี	พ.ศ.	2548	น้ัน	มทร.	ท้ัง	9	แห่ง	 
มีสภามหาวิทยาลัยร่วมกันสภาเดียว	ซ่ึงเป็นไปตามบทเฉพาะกาล	 
ดังน้ัน	การออกระเบียบ	ข้อบังคับ	เพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัย 
จึงมีลักษณะเสมือนมหาวิทยาลัยเดียวกัน	 ทั้งที่สถานภาพ	 
และศักยภาพพื้นฐานของแต่ละแห่ง	 มีความแตกต่างกันมาก	 
มทร.ธัญบุรีได้พยายามแก้ไขระเบียบ	 และข้อบังคับมาแล้ว 
หลายฉบับ	 แต่ก็ยังคงเหลืออีกหลายฉบับที่ต้องแก้ไขต่อไป	 
รวมท้ังข้อบังคับท่ีแก้ไขแล้ว	ขณะน้ีก็ล้าสมัย	จำาเป็นจะต้องแก้ไข 
ต่อไปก็มีเช่นเดียวกัน

	 ประเด็นปัญหาที่สำาคัญเช่น	ก�รเสนอแต่งตั้งคณบดี	 
แม้เป็นอำานาจของสภามหาวิทยาลัยในการแต่งต้ัง	แต่กระบวนการ 
สรรหาคณบดีควรให้ความสำาคัญกับอธิการบดี	 ซ่ึงเป็นผู้บริหาร 
สูงสุด	 โดยต้องเป็นผู้รับผิดชอบหลักก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย 
แต่งตั้ง	 แต่ข้อบังคับของมทร.ธัญบุรี	 อธิการบดีไม่อยู่ใน 
คณะกรรมการสรรหา	เป็นต้น	

	 “บทบาทของนายกสภามหาวิทยาลัย	คือ	ความพยายามที่จะทำาให้การประชุมสภามหาวิทยาลัย
แต่ละครั้ง	 เกิดประโยชน์ต่อการบริหารมหาวิทยาลัยให้มากที่สุด	 ตั้งแต่ประเด็นเชิงนโยบาย	 การจัดสรร
ทรัพยากรและอัตรากำาลัง	 การควบคุมคุณภาพการศึกษา	 การติดตาม	 ตรวจสอบประเมินผล	 และการให้
ข้อเสนอแนะที่อธิการบดี	หรือผู้บริหารจะสามารถนำาไปปฏิบัติต่อไป”

บทสัมภ�ษณ์ >>
ดร.สุเมธ แย้มนุ่น

	 สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทในการกำากับดูแล	เพื่อให้ 
การบริหารงานในด้านต่างๆ	ของมหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทาง 
ท่ีถูกต้องและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	 ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ	 
มีมาตรฐาน	ตอบสนองความต้องการของสังคม	และเป็นส่วนสำาคัญ 
ของการพัฒนาประเทศ	 สภามหาวิทยาลัยจะปฏิบัติหน้าที่ได้
ต้องอาศัยมติที่ประชุมของสภามหาวิทยาลัย	

	 ดังนั้น	 ผมจึงมีความเห็นว่า	 บทบ�ทของน�ยกสภ�
มห�วิทย�ลัย	 คือ	 คว�มพย�ย�มที่จะทำ�ให้ก�รประชุม
สภ�มห�วิทย�ลัยแต่ละครั้ง	 เกิดประโยชน์ต่อก�รบริห�ร 
มห�วิทย�ลัยให้ม�กท่ีสุด	 ต้ังแต่ประเด็นเชิงนโยบ�ย	 ก�รจัดสรร 
ทรัพย�กรและอัตร�กำ�ลัง	 ก�รควบคุมคุณภ�พก�รศึกษ�		
ก�รติดต�ม	ตรวจสอบประเมินผล	และก�รให้ข้อเสนอแนะ 
ที่อธิก�รบดี	 หรือผู้บริห�รจะส�ม�รถนำ�ไปปฏิบัติต่อไป 
การที่นายกสภาฯ	 จะแสดงบทบาทนี้ได้	 จำาเป็นจะต้องวาง
ระบบการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ	

 ก�รเตรียมก�รก่อนประชุมสภ�มห�วิทย�ลัย  
จำาเป็นต้องหารือการจัดวาระการประชุมเพื่อพิจารณาเนื้อหา 
สาระ	หรือประเด็นที่ต้องอาศัยมติสภา	ควรได้รับการพิจารณา 
อนุมัติในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม	ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการบริหาร 
ของมหาวิทยาลัย

 ก�รปฏิบัติระหว่�งก�รประชุมสภ�มห�วิทย�ลัย 
ซึ่งต้องเปิดโอกาสให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละท่านได้ 
แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ี	ทำาให้เกิดการซักถามและการช้ีแจง 
จนทุกท่านเข้าใจประเด็น	สาระ	และผลกระทบในเชิงบริหาร
ของมหาวิทยาลัย	เท่าเทียมกันก่อนลงมติ	

 ก�รติดต�มภ�ยหลังมติสภ�มห�วิทย�ลัย	 ซึ่งเป็น 
กระบวนการศึกษา	 วิเคราะห์	 ติดตามการดำาเนินงานตามมติ 
สภามหาวิทยาลัย	ผมจึงเห็นว่าการทำาหน้าท่ีนายกสภามหาวิทยาลัย 
น้ันเป็นเร่ืองยาก	 เพราะนอกจากจะต้องมีความรอบรู้ในประเด็น 

1. บทบาทของนายกสภามหาวิทยาลัย 
 ในการกำากับดูแลมหาวิทยาลัย



	 ทั้งนี้รวมไปถึงการติดตาม	ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของคณบดีด้วยเช่นกัน				ท่ีดำาเนินการโดยกลไกของสภา	นอกจากน้ี 
ระบบการติดตาม	ตรวจสอบ	ประเมินผล	ท้ังการติดตาม	ตรวจสอบ	 
ประเมินผลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย	 การประเมินผล 
อธิการบดี	 และการประเมินผลสภามหาวิทยาลัย	 ยังมีระบบ 
และวิธีการท่ียังไม่ชัดเจน	 และจำาเป็นจะต้องได้รับการปรับปรุง	 
ประเด็นปัญหาต่างๆ	เหล่าน้ี	ผมเห็นว่าเป็นบทบาทหน้าที่ของ
นายกสภามหาวิทยาลัยที่ต้องวิเคราะห์	 เปรียบเทียบ	 และ
ทบทวน	เพ่ือให้การบริหารมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากข้ึน

	 อีกประเด็นหน่ึงท่ีผมเห็นว่าเป็นหัวใจสำาคัญของนายก 
สภามหาวิทยาลัยคือ	ก�รสร้�งดุลยภ�พในก�รประชุม	สร้�งสรรค์ 
ให้ก�รประชุมสภ�มห�วิทย�ลัยมีบรรย�ก�ศผ่อนคล�ย  
โดยเฉพาะในการประชุมทุกคร้ัง	 กรรมการสภาต้องไม่มีปัญหาว่า	 
วาระน้ีเข้ามาได้อย่างไร?	 เข้ามาทำาไม?	 ดุลยภาพในการประชุม	 
หมายถึงการให้โอกาส	การให้เกียรติ	และการรับฟังข้ออภิปราย 
ของแต่ละท่านด้วยความเคารพและเข้าใจก่อนนำาไปสู่การ
สรุปเป็นมติสภามหาวิทยาลัย	(Collective	Decision)

	 ความสัมพันธ์ระหว่างอธิการบดีและนายกสภา
มหาวิทยาลัยเป็นเรื่องสำาคัญมาก	 ผมหมายถึง	 การกำาหนด
บทบาทและความรับผิดชอบ	 ผมจะพูดเสมอว่า	 “เมื่อสภา
มหาวิทยาลัยเป็นผู้สรรหา	และเสนอแต่งตั้งอธิการบดี	จึงเป็น 
หน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยท่ีต้องสนับสนุน	 ส่งเสริมอธิการบดี 
ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่	 โดยปราศจากความ
วิตกกังวลในเรื่องใด	เพื่อให้อธิการบดีได้ทุ่มเทกำาลังกาย	กำาลัง
สติปัญญา	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยร่วมกัน	
ในขณะเดียวกัน	 อธิการบดีก็ควรให้เกียรติสภามหาวิทยาลัย	
และดำาเนินการทุกวิถีทางท่ีจะบริหารมหาวิทยาลัยตามกรอบ
และแนวทางอันเป็นมติสภามหาวิทยาลัย	 เพื่อไปสู่เป้าหมาย
เดียวกัน”

ทั้งสิ้น	 รวมทั้งได้แต่งตั้งบุคลากรสนับสนุนอีก	 3-4	 อัตรา	 
ซ่ึงน่าจะเพียงพอ	แต่ยังขาดการจัดต้ังสำานักงานสภามหาวิทยาลัย 
ให้มีหน้าท่ีด้านกิจการสภา	 ซ่ึงคิดว่าการจัดต้ังหน่วยงานดังกล่าว 
น่าจะจัดได้ภายในปีนี้	

	 อย่างไรก็ตามในระยะเวลาที่ผ่านมา	 ดร.สุนทร	 
อรุณานนท์ชัย	 อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ธัญบุรีได้วางรากฐานการปฏิรูปสภา	 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ 
มีประสิทธิภาพไว้หลายประการ	เช่น	การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ประจำาสภามหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการทำาหน้าท่ีของสภา 
มหาวิทยาลัยไว้หลายชุด	เช่น	กรรมการด้านการบริหารงานบุคคล	 
กรรมการด้านวิชาการ	 กรรมการด้านการเงินและงบประมาณ	 
และกรรมการติดตาม	ตรวจสอบ	ประเมินผล	เป็นต้น	

	 กรรมการดังกล่าวจะช่วยกลั่นกรองเนื้อหาสาระ
และประเด็นสำาคัญก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา	
ทำาให้การประชุมสภากระชับ	 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพียง
แต่คณะกรรมการติดตาม	 ตรวจสอบ	 ประเมินผลยังจำากัด
บทบาทหน้าที่เฉพาะการตรวจสอบภายในเท่านั้น	 จำาเป็น
จะต้องเพิ่มอำานาจหน้าที่ให้เป็นกลไกของสภาในการติดตาม	
ตรวจสอบและประเมินผลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และสภาด้วย	 นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการด้านกฎหมาย	 
ซ่ึงนอกจากจะช่วยกล่ันกรองงานด้านการออกกฎ-ระเบียบแล้ว	 
ยังทำาหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
อีกด้วย

 ด้�นก�รประชุมสภ�มห�วิทย�ลัย	สภา	มทร.ทุกแห่ง 
ต้องจัดประชุมปีละ	 12	 ครั้ง	 หรือต้องประชุมทุกเดือนตามที่
กฎหมายกำาหนด	ดังนั้น	การเตรียมวาระการประชุม	การเก็บ
รวบรวม	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 หรือประเด็นเชิงนโยบายต่างๆ	
ที่จะเสนอสภาฯ	จำาเป็นต้องมีแผนการทำางานที่ดี	ซึ่งที่ผ่านมา 
ยังมีวาระท่ีแจกในห้องประชุมอยู่บ้างเฉพาะกรณีเร่งด่วน 
เท่าน้ัน	 จึงนับได้ว่าการประชุมสภามหาวิทยาลัยน้ันดำาเนินการ 

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	 ได้เร่ิมปฏิรูป 
สภามหาวิทยาลัยมาระยะหนึ่งแล้ว	 แต่ยังมิได้ดำาเนินการ 
ครบถ้วนตามแนวทางที่	 ศ.ดร.วิจิตร	 ศรีสอ้าน	 เสนอแนะไว้	 
ด้�นก�รจัดองค์กรและบุคล�กรประจำ�สภ�มห�วิทย�ลัยน้ัน  
มทร.ธัญบุรีได้จัดให้มีรองอธิการบดีรับผิดชอบงานสภา
มหาวิทยาลัย	 แต่ยังต้องรับผิดชอบหน้าที่อื ่นๆ	 อยู่บ้าง	 
แต่หน้าท่ีท้ังหมดน้ัน	มีส่วนเก้ือกูลภาระงานของสภามหาวิทยาลัย 
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2. การปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ประกอบการแจก	 Tablet	 ให้กับ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านนั้น	 จะทำาให้การสื่อสาร 
ระหว่างเลขานุการสภามหาวิทยาลัยกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
มีปะสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

	 การกำาหนดวาระเชิงนโยบายนั้น	จะกำาหนดล่วงหน้า 
ด้วยการปรึกษาหารือกับอธิการบดีว่า	ประสงค์จะขอคำาแนะนำา 
เชิงนโยบายในเร่ืองใด	 และบางกรณีนายกสภาจะเป็นผู้กำาหนด 
เพื่อมหาวิทยาลัย	 และฝ่ายเลขานุการจะได้มีเวลาดำาเนินการ
พอเหมาะพอควร	

	 ในช่วงที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยให้ความสำาคัญกับ
การวางยุทธศาสตร์ระยะ	 5	 ปี	 ของมหาวิทยาลัย	 ถือว่าเป็น 
การประชุมครั้งสำาคัญของสภาฯ	 เพราะการวางนโยบายและ 
ยุทธศาสตร์เป็นหน้าที่หลักของสภาฯ	 ประกอบกับการได้
อธิการบดีท่านใหม่	(รศ.ประเสริฐ	ปิ่นปฐมรัฐ)	เป็นจุดเริ่มต้น
ที่ดี	นอกจากนี้	สภา	มทร.ธัญบุรี	ยังให้ความสำาคัญกับการวาง
ระบบข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยสถาบันท่ีเป็นสิ่งสำาคัญ
สำาหรับการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยแต่ละท่าน	

 ก�รเพิ่มพูนสมรรถนะสภ�มห�วิทย�ลัย	กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ	และกรรมการผู้แทนคณาจารย์	หรือผู้แทนผู้บริหาร	 
ล้วนแต่เป็นผู้มีประสบการณ์	มีศักยภาพและรอบรู้บริบทของ	 
มทร.ธัญบุรีเป็นอย่างดี	และกรรมการส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม 
เชิงพัฒนาของสถาบันคลังสมองอย่างต่อเนื่อง	ขณะนี้อยู่ใน 
ระหว่างการเสนอโปรดเกล้าแต่งต้ังกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ 
ชุดใหม่	เม่ือดำาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	จำาเป็นต้องจัดประชุม 
ทบทวนเชิงนโยบาย	(Retreat)	แล้วจะจัดปฐมนิเทศไปพร้อมๆ	กัน	 
โดยวิธีการอาจจะเชิญกรรมการสภาชุดเดิมและชุดใหม่มา
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์แล้วนำากลับไปสู่กรอบ
การทำางานของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่อไป	
ทั้งนี้เพื่อต้องการให้นโยบายหลักๆ	ของมหาวิทยาลัยสามารถ
ดำาเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุผล	

	 ผมมีความเห็นว่าการเพ่ิมพูนศักยภาพกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยอาจดำาเนินการไปพร้อมๆ	 กับการปฏิบัติหน้าท่ี 
ของกรรมการและอนุกรรมการ	(Learning	in	Action)	หมายถึง	 
การเรียนรู้ในขณะปฏิบัติหน้าที่มีช่วงเวลาที่จะนำาเสนอผล
สะท้อนกลับจากการปฏิบัติหน้าที่	 และสรุปผลการเรียนรู	้ 
ควรมีการศึกษาวิคราะห์รูปแบบการพัฒนากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยลักษณะนี้ต่อไป

 จรรย�บรรณกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัย	 เป็นอีก 
เร่ืองหนึ่งที่มีความสำาคัญต่อการประพฤติปฏิบัติตนของ 
ผู้ดำารงตำาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย	ขณะน้ี	มทร.ธัญบุรี	 
กำาลังดำาเนินการจัดทำาจรรยาบรรณกรรมการสภามหาวิทยาลัย	 
คาดว่าจะนำาเสนอให้สภาพิจารณาในเร็วๆ	นี้	

 ก�รปรับปรุงระบบก�รสรรห�น�ยกสภ�และ
กรรมก�รสภ�ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ขณะนี้	 มทร.ธัญญบุรี	 ยังใช้ 
ข้อบังคับเดิมในช่วงท่ีมีสภามหาวิทยาลัยมทร.ร่วมกันเป็น 
ข้อบังคับท่ีให้อำานาจกรรมการสรรหาดำาเนินการตามท่ีเห็น 
สมควร	 มิได้กำาหนดกรอบวิธีดำาเนินการสรรหาท่ีสภามหาวิทยาลัย 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบ	ประเด็นสำาคัญคือ	เมื่อได้ผลการสรรหา 
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิหรือนายกสภามหาวิทยาลัยแล้ว	 
ต้องนำาเข้าสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
อีกคร้ังหนึง่	 กรณีเช่นนี ้	 ทำาให้เกิดความรู ้สึกที ่ไม่ดีกับ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยปัจจุบันท่ีไม่ได้รับการสรรหา	และอาจ 
เกิดผลกระทบในการประชุมครั้งต่อๆ	 ไป	 เมื่อขั้นตอนการ 
เสนอเร่ืองเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ต้องใช้ระยะเวลานาน 
ประเด็นเหล่าน้ีกำาลังนำาไปสู่การแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมย่ิงข้ึน	 
ซึ่ง	มทร.อื่นได้ดำาเนินการแก้ไขแล้ว

 ก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นของสภ�มห�วิทย�ลัย  
ในช่วงที่ผ่านมาได้มีระบบการประเมินตนเองของสภา	 มทร.	
และได้ดำาเนินการติอต่อกันมา	2	ปี	ด้วยเหตุท่ี	สกอ.และ	สมศ.	 
ได้กำาหนดเป็นตัวชี้วัดการประกันคุณภาพและการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา	 ผลการประเมินนอกจากจะใช้
รายงานตามตัวชี้วัดแล้ว	 ยังได้ถูกนำาไปใช้เพื่อปรับปรุงงาน	 
ส่วนการประเมินผลการดำาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย		ยังอยู่ 
ระหว่างการศึกษาทบทวน	 ว่าจะใช้ระบบใดจึงจะเหมาะสม	
สิ่งที่	มทร.ธัญบุรีปฏิบัติอยู่เป็นประจำาคือ	การประเมินผลการ
ดำาเนินงานของอธิการบดีระยะ 2 ปี	โดยเชิญนักวิชาการจาก
ภายนอกประเมิน	 แต่สาระของการประเมินครอบคุลมผลการ 
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยท้ังหมด	ไม่ได้แสดงให้เห็นศักยภาพ	 
หรือขีดความสามารถในการบริหารของอธิการบดี	 ดังนั้น	 
จึงจำาเป็นต้องจัดระบบการประเมินผลมหาวิทยาลัยใหม่
ทั้งหมด	 โดยเฉพาะการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภา	 
ที่ควรประกอบด้วยการประเมินตนเอง	 และประเมินโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
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	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	 ถือได้ว่า 
เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีความหมายกว้าง	 โดยมิได้ 
จำากัดสาขาวิชา	 แต่เป็นมหาวิทยาลัยท่ีเน้นการสร้างนวัตกรรม	 
และเทคโนโลยีจากทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน	 โดยเริ่มจาก 
การผลิตบัณฑิตท่ีนอกจากให้มีความรู้	 ความสามารถในศาสตร์ 
ของตนเองแล้ว	ยังต้องมีความรู้	ความสามารถในการสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม	 และเทคโนโลยีเพ่ือการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย	 เมื่อเดือนตุลาคม	 2556	 สภา
มหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	 และมอบหมายให้ 
อธิการบดีและคณะผู้บริหารจัดทำาแผนท่ีนำาทาง	 (Road	Map)	 
ตลอดจนตัวชี้วัดความสำาเร็จระหว่างปี	 พ.ศ	 2557	 -	 2561	
ยุทธศาสตร์ที่สำาคัญประกอบด้วย

 1)	ก�รสร้�งบัณฑิตนักปฏิบัติมืออ�ชีพ	ซ่ึงเป็นปรัชญา 
ของ	 มทร.ทุกแห่ง	 โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษาทั้งด้านความรู้	ทักษะ	และทัศนคติ	 ให้สามารถ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่	ความสามารถ

ในการสื่อสาร	การแสดงความคิดเห็น	ตลอดจนความสามารถ 
ในการทำางานข้ามวัฒนธรรม	 มีความสามารถในการเรียนรู้ 
ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง	การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติตามเป้าหมาย 
ดังกล่าว	 จำาเป็นต้องเริ่มต้นจากการกำาหนดคุณลักษณะของ
บัณฑิตนักปฏิบัติในแต่ละสาขาวิชา	แล้วจึงปรับปรุงหลักสูตร
ให้สอดคล้องกัน	 อย่างไรก็ตามหากหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติจะมีองค์ประกอบไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร	 หรือกรอบ	 TQF	 ที่กระทรวงศึกษาธิการกำาหนดก็ 
อาจจะต้องเจรจากับ	สกอ.	เพ่ือให้การผลิตบัณฑิตตามหลักการน้ี 
สามารถดำาเนินการต่อไปได้	 ในด้านการสื่อสาร	 จำาเป็นต้อง 
เน้นทักษะการส่ือสารสากลมากย่ิงข้ึน	 โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ	 
และคอมพิวเตอร์	 ได้กำาหนดให้มีการสอบเพื่อการรับรอง
สมรรถนะ	การใช้ภาษาอังกฤษ	และ	ICT	ในระดับต่างๆ	ตาม
มาตรฐานที่เป็นสากล

 2)	ก�รพัฒน�ก�รวิจัยและนวัตกรรม	การวิจัยและ 
นวัตกรรมเป็นส่วนประกอบอันสำาคัญของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี	 ที่ต้องแสดงให้เห็นศักยภาพของคณาจารย์และ 
นักศึกษา	 ผลผลิตท่ีสำาคัญคือ	 การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือประยุกต์ 
ใช้ในภาคอุตสาหกรรม	 ภาคการเกษตร	 และภาคบริการ	 
การผลิตผลงานวิจัยพ้ืนฐานยังคงได้รับการสนับสนุน	 โดยเฉพาะ 
ที่มีศักยภาพในการวิจัยต่อยอด	 ส่วนการวิจัยพื้นฐานเพื่อ 
ประโยชน์ทางวิชาการ	และการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	ยังคง 
ได้รับการสนับสนุน	 แต่จะมีความจำากัดมากยิ่งขึ้น	 การวิจัย
รับใช้สังคมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น	 ชุมชน	 และ
วิสาหกิจชุมชนยังคงเป็นเป้าหมายสำาคัญของ	มทร.ธัญบุรี

	 ผมถือว่าการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยด้วยตนเองมีความสำาคัญสูงสุด	 และจะเป็น 
ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพและเอกภาพของสภามหาวิทยาลัย	 
มทร.ธัญบุรีเปิดโอกาสให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมเชิงวิชาการ	 และกิจกรรมเชิงสันทนาการอยู่เป็น
ประจำา	การเข้าไปเป็นกรรมการ	หรืออนุกรรมการ	ทั้งที่สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง	 หรือที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งล้วนแล้วแต่
เป็นประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ 
สภาด้วยกัน	 และระหว่างกรรมการสภากับประชาคมใน 
มหาวิทยาลัย	 กิจกรรมของมหาวิทยาลัยในลักษณะ	 Open	 
House	 เพ่ือนำาเสนอผลงานวิชาการ	หรือส่ิงประดิษฐ์	นวัตกรรม 
การเรียนรู้	 ผลงานวิจัยและการนำาไปใช้ประโยชน์	 ตลอดจน 
ผลงานคุณภาพของนักศึกษาและบัณฑิตล้วนแต่เป็นส่ิงท่ี 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยควรรู้	 และนำาไปสู่การวางนโยบาย 
ส่งเสริมในแต่ละประเด็นได้ต่อไป

3. การเสริมสร้างความสัมพันธ์

4. นโยบายสำาคัญของมหาวิทยาลัย
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 3)	 ก�รส่งเสริมคว�มเป็นน�น�ช�ติ	 เป็นกรอบ 
ยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการจัดการศึกษาท่ีมุ่งสู่อาเซียน	ประกอบด้วย	 
การพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะของนักศึกษายุคใหม่	
เน้นทักษะการส่งเสริมการทำางานให้มีประสิทธิภาพแตกต่าง
จากทักษะพื้นฐานตามสาขาวิชา	 นำากรอบความคิดเกี่ยวกับ
ทักษะการดำารงชีวิตในศตวรรษที่	 21	 มาเป็นพื้นฐานในการ 
พัฒนานักศึกษา	 การสร้างความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยในอาเซียน	 
เพื่อการแลกเปลี่ยนคณาจารย์	นักศึกษาอย่างกว้างขวาง	แต่ก็ 
ยังคงส่งเสริมความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยชั้นนำาทั้งโลก

 4)	ก�รบริห�รจัดก�รสมัยใหม่	หมายถึงการปรับปรุง 
ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัย	
คล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพ	สร้างระบบการสื่อสารภายใน
องค์กร	การสร้างฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร	และการตัดสินใจ 
ที่มีประสิทธิภาพ	 ภายใต้การนำาของอธิการบดี	 การสร้าง
บรรยากาศการบริหารท่ีเน้นการพูดคุย	 เชิญชวน	 การให้ข้อมูล 
โดยตรงกับผู้ปฏิบัติเพื่อความเข้าใจในแนวนโยบาย	 หรือ
ความคาดหวังของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก
	 ผมให้ความสำาคัญกับการสร้างความเข้าใจเชิงนโยบาย	 
และการปรับเปล่ียนทิศทางการบริหารให้ไปในทิศทางเดียวกัน	 
สิ่งใดที่สามารถดำาเนินการได้ก็ให้รีบดำาเนินการ	เช่น	การสอบ 
สมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ	 และ	 ICT	 ซึ่งขณะนี้ได ้
ดำาเนินการนำาร่องไปแล้ว	อย่างไรก็ตาม	มทร.ธัญบุรี	 เช่นเดียวกับ	 
มทร.อื่น	กำาลังประสบปัญหาการปรับพื้นฐานทักษะทางช่างที่ 
แตกต่างกันระหว่างนักศึกษาท่ีสำาเร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษา	 
กับผู้สำาเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย	แม้ว่า	มทร.ธัญบุรี	 
สามารถคัดเลือกผู้สมัครในอัตราที่สูงขึ้น	 ได้คนเก่งมาเรียน
มากขึ้น	 แต่ต้องทุ่มเททรัพยากรเพื่อการปรับพื้นฐานทางช่าง	

เพื่อให้นักศึกษาทั้ง	2	กลุ่มสามารถเรียนรู้	และพัฒนาตนเอง
ได้เท่าเทียมกัน	 บัณฑิตนักปฏิบัติมิใช่แค่ทำาได้	 สมองต้องดี	
คิดดี	สื่อสารได้	แก้ปัญหาเป็น	และมีความคิดสร้างสรรค์
 5)	ข้อเสนอแนะเก่ียวกับก�รส่งเสริมธรรม�ภิบ�ล และ 
นวัตกรรมใหม่ของสภ�มห�วิทย�ลัย	 การส่งเสริมธรรมาภิบาล 
ของสภามหาวิทยาลัยควรเร่ิมต้นท่ีการทำาหน้าที่ของสภา 
มหาวิทยาลัย	 ดังได้กล่าวมาแล้วว่า	 สภามหาวิทยาลัย	 คือ 
กลไกสำาคัญในการสร้างเอกภาพ	 และดุลยภาพของมหาวิทยาลัย	 
หากบรรยากาศการทำาหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยเป็นไป 
อย่างโปร่งใส	 สร้างสรรค์	 มุ่งเน้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของ 
มหาวิทยาลัย	นิสิต	นักศึกษาตลอดจนประชาชนแล้ว	การบริหาร 
มหาวิทยาลัยก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกัน	 ในทางตรงกันข้าม	 
หากสภามหาวิทยาลัยเกิดความแตกแยก	ขาดเอกภาพเชิงนโยบาย	 
การบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยก็จะได้รับผลกระทบ 
ในทำานองเดียวกัน	อีกประเด็นหน่ึงคือ	การวางทิศทางการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยท่ีชัดเจน	 ผ่านการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย	 กำาหนด 
กลไกการติดตามที่ทำาให้มหาวิทยาลัยตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา	
ตอบสนองต่อพันธกิจที่กำาหนดร่วมกัน	 จึงเป็นพื้นฐานของ
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

	 การเสริมภาวะผู้นำาของอธิการบดีน่าจะเป็นวิธีการท่ีช่วย 
กระตุ้นให้เกิดการบริหารงานท่ีดีของมหาวิทยาลัย	สภามหาวิทยาลัย	 
อาจแสดงบทบาทท่ีชัดเจนในการสนับสนุนการทำาหน้าท่ีตาม 
นโยบายด้วยการให้คำาชมเชย	รางวัล	หรือการประกาศเกียรติคุณ 
ในความสำาเร็จของอธิการบดี	 กิจกรรมเหล่านี้จะเสริมภาวะ
ผู้นำาของอธิการบดีให้มีความมุมานะ	 ทุ่มเท	 เพื่อความสำาเร็จ
ของมหาวิทยาลัยร่วมกัน

	 สภ�มห�วิทย�ลัย	คือ	กลไกสำ�คัญในก�รสร้�งเอกภ�พ	และดุลยภ�พของมห�วิทย�ลัย	สรรค์สร้�งให้เกิดบรรย�ก�ศ

ก�รทำ�หน้�ที่ของสภ�มห�วิทย�ลัยเป็นไปอย่�งโปร่งใส	 สร้�งสรรค์	 มุ่งเน้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของมห�วิทย�ลัย	 นิสิต	

นักศึกษ�ตลอดจนประช�ชน

“
”

ธ
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<< กิจกรรมส่งเสริมธรรม�ภิบ�ล

ก�รสัมมน�ท�งวิช�ก�ร 
“ก�รเตรียมคว�มพร้อมของมห�วิทย�ลัยใน

ก�รปรับเปลี่ยนภ�คเรียน : คว�มเสี่ยง 
โอก�สและคว�มท้�ท�ย”

เมื่อวันพุธที่ 9 เมษ�ยน 2557
ณ ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

 สถ�บันธรรม�ภิบ�ลมห�วิทย�ลัย	 ภายใต้สถาบัน
คลังสมองของชาติ	 มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย	 ได้เห็น
ความสำาคัญของหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี	
จึงได้จัด	 การสัมมนาทางวิชาการ	 “ก�รเตรียมคว�มพร้อม
ของมห�วิทย�ลัยในก�รปรับเปลี่ยนภ�คเรียน:	 คว�มเสี่ยง	
โอก�สและคว�มท้�ท�ย”	 ขึ้น	 เพื่อโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
สร้างความตระหนักและแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์	 ตลอดจน 

 “มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี	 ถือเป็นมหาวิทยาลัยรัฐแห่งแรกท่ีไม่ใช่หลักสูตรอินเตอร์	 ซ่ึงมีการปรับเปล่ียนภาคเรียน 
มีความคิดและมีความพยายามที่จะทำาเรื่อง	Alignment	กับการศึกษาของโลก	และความสามารถเพื่อนำาไปสู่การเป็น	Global	Citizen	ให้ได้	และ 
ไม่เคยใช้กลไกในแบบที่เรียกว่า	One	man	thinking	แต่ใช้	Informal	Discussion	ซึ่งเป็นการพูดคุยสื่อสารกันตลอดเวลา”

 “มห�วิทย�ลัยกรุงเทพ	 ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน	 ต้องใช้กลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี	 ทั้งวิธีการบริหารจัดการนักศึกษาเพื่อให้จบตามช่วงเวลาปกติ	 และไม่ให้เสียโอกาส	 ส่วนอาจารย์	 บุคลากร	 เจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย	 ก็ใช้การบริหารจัดการผ่านกระบวนการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันอย่างดีทั้งในมิติของการประเมินและการใช้งบประมาณ	 
ถือเป็นการบริหารจัดการทั้งคนและเวลา”

การเตรียมการบริหารความเส่ียงอย่างเหมาะสม	 เพ่ือช่วยป้องกัน 
เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์	 อันส่งผลต่อการดำาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์
สำาคัญที่วางไว้	 รวมทั้งยังสามารถเพิ่มโอกาสและมูลค่าให้กับ 
มหาวิทยาลัยอีกด้วย	 เมื ่อวันพุธที ่	 9	 เมษายน	 2557	 
ณ	ห้องกมลทิพย์	3	โรงแรม	เดอะ	สุโกศล	กรุงเทพฯ	ที่ผ่านมา	
สรุปใจความสำาคัญได้ดังนี้
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 กรณีของ	มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี	 
(มจธ.)	 มีความเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีอายุกว่า	 50	 ปี	
ก่อตั้งเมื่อปี	พ.ศ.	2503		และเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ออก 
นอกระบบเป็นแห่งแรกของประเทศไทยในปี	พ.ศ.	2541	และ 
เป็น	1	ใน	9	ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2552	 
ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยอยู่ในลำาดับที่	 349	 ของโลก 
และเป็นมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับท่ี	29	ของโลกในกลุ่มประเทศ 
กำาลังพัฒนาและยังไม่ได้พัฒนา	ในปัจจุบัน	มจธ.	มีพ้ืนท่ีการศึกษา	 
4	แห่ง	คือ	บางมด	บางขุนเทียน	ศูนย์วิทยาลัยการศึกษาในเมือง	 
และศูนย์วิทยาลัยการศึกษาที่จังหวัดราชบุรี
 กรณีของมห�วิทย�ลัยกรุงเทพ		มหาวิทยาลัยเอกชน 
ท่ีมีผู้บริหารเป็นผู้หญิงท่ีมีความสามารถมาก	 โดยมหาวิทยาลัย 
ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีกรุงเทพ	คือ	กล้วยนำา้ไท	และมีวิทยาเขตอีก	1	แห่ง	 
ตั้งอยู่ที่	รังสิตในพื้นที่	450	ไร่

 กรณีของมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี	 
ในการปรับเปลี่ยนทิศทางต่างๆ	นั้น	มจธ.	มีเบื้องหลังในการ
สั่งสมแนวคิดต่างๆ	ไว้	อาทิ
	 แนวคิดในการนำามหาวิทยาลัยไปสู่	Global	Citizen	
	 เป็นหนึ่งในแนวคิดสำาคัญที่บรรจุอยู่ในแผนกลยุทธ์	
มจธ.	ฉบับท่ี	11	(พ.ศ.	2555-2559)	อยู่แล้ว	โดย	3	ใน	6	เป้าหมาย 
หลักนั้น	เป็นเรื่องที่เน้นการปรับภาคการศึกษาคือ
	 	 เป้าหมาย	การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ	(Social	 
	 	 Change	Agent)	
	 	 การแสวงหาเครือข่ ายความร่วมมือ เพื่ อ	 
	 	 “เพ่ิมเครือข่ายใช้	/	ขยายฐานของแห่งทรัพยากร 
	 	 อย่างมีประสิทธิภาพ”	โดยเป็นเครือข่ายทั้งโลก	 
	 	 (Globalize)	ไม่จำากัดอยู่เฉพาะภายในประเทศ

ก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติเพื่อรองรับก�รปรับเปลี่ยน 
ก�รเปิดภ�คเรียน & ประสบก�รณ์ก�รเตรียมคว�มพร้อม

กิจกรรมส่งเสริมธรรม�ภิบ�ล >>

โดย ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธม�นนท์ รองอธิก�รบดีอ�วุโสด้�นบริห�ร มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี 
และ ผศ.สุรวุธ กิจกุศล รองอธิก�รบดีฝ่�ยบริห�ร มห�วิทย�ลัยกรุงเทพ

I บริบทของมหาวิทยาลัย : ทุนเดิม

II มหาวิทยาลัยดำาเนินการปรับเปลี่ยนอย่างไร : 
กระบวนการเปลี่ยนผ่าน

	 	 พัฒนา	มจธ.	ให้มี	“Internationalization”	คือ	 
	 	 การพัฒนาเป้าหมายไปสู่ระดับสากลของโลก
	 แนวคิดความเชื่อสู่การเปลี่ยนผ่านสำาคัญ	(Paradigm	 
Shift	Belief)	 โดยมีความเช่ือว่า	“...การปรับเปล่ียนเพ่ือโอกาส 
ในการพัฒนานักศึกษาสู่การขับเคลื่อนโครงสร้างสังคม....”	 
ท้ังน้ี	เพ่ือเป็นการสร้างจิตสำานึกของการเรียนรู้อย่างมีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมให้กับนักศึกษาของ	มจธ.

กระบวนก�รปรับเปลี่ยนภ�คเรียนน้ันได้ใช้เวล�และขั้น
ตอนต่�งๆ	ในก�รดำ�เนินก�ร	ดังนี้
	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรทุกระดับ
และทุกกลุ่มของมหาวิทยาลัย	ผ่านเวทีประชาคมภายในทั้งใน 
รูปแบบ	 Informal	 Discussionและ	 Formal	 Discussion	 
ทั้งนี้เพราะ	มจธ.เป็นสังคมที่ให้ความสำาคัญกับการแลกเปลี่ยน	 
สื่อสาร	 และรับฟังความคิดเห็นแบบเปิดกว้าง	 อาจารย์และ 
บุคลากรทุกระดับสามารถเดินเข้ามาพบผู้บริหารได้ตลอดเวลา 
เพื่อพูดคุยสื่อสารในประเด็นต่างๆ	โดยไม่จำาเป็นต้องมีพิธีการ 
ซ่ึงถือเป็นกลไกสำาคัญและประเด็นเร่ืองการปรับเปล่ียนภาคเรียน 
ถือเป็นเร่ืองท่ีได้รับการพูดถึงท้ังในวงผู้บริหารและวงเสวนาต่างๆ	 
ของมหาวิทยาลัย	รวมท้ังนำาไปพูดคุยในวงท่ีประชุม	Flag	Ship	
	 นอกจากนี้	 ยังได้มีการเปิดโอกาสให้คนทุกช่วงอายุ	 
ทุกเพศ	ได้มีโอกาสรวมกลุ่มกัน	2-3	วัน	มาน่ังระดมความคิดเห็น 
ร่วมกันในประเด็นที่ตั้งโจทย์ไว้	 1-2	 ประเด็น	 กลไกดังกล่าว 
จะใช้บุคลากรท้ังในกลุ่มอาจารย์	และกลุ่มสนับสนุน	คือ	เจ้าหน้าท่ี	 
ไปประชุมร่วมกันในต่างจังหวัด	 ภายใต้แนวทางสำาคัญของ
มหาวิทยาลัย	3	แนวทาง	(Track)	โดย	Track	1	จะเน้นเรื่อง 
วิชาการ	Track	2	เน้นการพัฒนาสายสนับสนุน	และ	Track	3	 
คือ	การพัฒนานักศึกษาและผู ้มีส่วนร่วม	(Partnership)	 
ทั้งศิษย์เก่า	ผู้ปกครอง	และผู้ประกอบการ	โดยจะดำาเนินการ
ประชุมแลกเปลี่ยนในแต่ละ	 Track	 ปีหนึ่ง	 2-3	 ครั้ง	 ใช้เวลา	
2-3	วันในแต่ละครั้ง	ซึ่งการจัดประชุมในลักษณะนี้จะทำาให้ได้
ข้อมูลและประเด็นในการพัฒนาอย่างมาก	ถือเป็นกลไกการ
สื่อสารจากบุคลากรระดับล่างสู่ระดับบนอย่างกว้างขวาง
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	 กรณีของมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี	
การปรับเปลี่ยนภาคเรียนมีข้อควรคำานึง	 และสิ่งที่จะสร้าง
ผลกระทบในด้านต่างๆ	ต่อไปนี้

ผลประโยชน์ของก�รปรับเปลี่ยน:	 ถือได้ว่าเป็นช่วงเตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย	 ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยควรจะสร้างระบบและโอกาสเพื่อรองรับ
ประเด็นที่จะเกิดขึ้น	ดังนี้
	 นักเรียน	ม.6	จะมีโอกาสอยู่ในช้ันเรียนจนจบหลักสูตร 
ก่อนสอนเข้ามหาวิทยาลัย
	 มหาวิทยาลัยจะมีช่วงเวลาในการเตรียมทักษะ 
การเรียนรู้ของนักศึกษาเพื่อการเรียนในมหาวิทยาลัย
	 ทำาให้มีโอกาสสร้าง	 Mobility	 ของนักศึกษาทั้งใน
ประเทศ	 และโดยเฉพาะกับต่างประเทศเพื่อการเรียนรู้สังคม
ของโลกทั้งด้านวัฒนธรรมและวิชาการ	 เพื่อเตรียมตัวสู่ 
ยุคโลกาภิวัตน์อย่างมีคุณภาพ

โดย ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธม�นนท์ รองอธิก�รบดีอ�วุโสด้�นบริห�ร มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี 
และ ผศ.สุรวุธ กิจกุศล รองอธิก�รบดีฝ่�ยบริห�ร มห�วิทย�ลัยกรุงเทพ

III สิ่งที่ต้องคำานึงถึง : ผลกระทบที่ตามมา
หลังการปรับเปลี่ยน

ปัจจัยสู่คว�มสำ�เร็จที่สำ�คัญ	(Key	Success)	คือ
	 วิธีการเรียนรู้ใหม่	(New	Learning	Methodology)	
จากแนวคิดการเรียนรู้แบบProject	Based	Learning	:	PBL	
การเรียนรู้ในแบบสหกิจศึกษา	 (Work-Integrated)	 แนวคิด
ของ	Liberal	Art
	 การเข้าถึงการศึกษาได้ท่ัวโลกของนักศึกษา	(Student	 
Global	 Mobility)	 นักศึกษาสามารถเรียนที่ไหนก็ได้ตาม 
ความต้องการและสนใจ	 ได้เลือกในส่ิงท่ีดีท่ีสุดตามความพอใจ	 
โดยใช้จุดเด่นของแต่ละมหาวิทยาลัยทำาให้นักศึกษาสามารถ 
สำาเร็จการศึกษาได้ตามเป้าหมาย	 จะเป็นการเปิดโอกาสให้ 
เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลายมิติของนักศึกษาได้มากข้ึน 
เป็นการนำานักศึกษาไปสู่องค์ความรู้หรือการศึกษาที่ ดี	 
ประเด็นน้ีจะส่งผลแรงกระเพ่ือมใหญ่ของการศึกษาในยุคต่อไป	 
และยังเป็นเรื่องการแลกเปลี่ยนความรับผิดชอบระหว่างกัน	 
(Accountable	Exchange)	ซึ่งเป็นประเด็นที่	มจธ.	มุ่งหวัง 
ที่จะทำาให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตและมีความเข้าใจใน 
วัฒนธรรมของคนหมู่มากเพ่ือให้เกิดความกลมกลืนและใช้ชีวิต 
ในฐานะเป็น	Global	Citizen
	 การบริหารจัดการกรอบเวลาเพ่ือสร้างสมประสบการณ์ 
ท่ีสมบูรณ์แบบให้นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ	(Effective	Time	 
Frame	Management	for	Enriching	Student	Experience)	 
หลายประเทศในเอเชียท้ังญ่ีปุ่น	มาเลเซีย	และอีกหลายประเทศ	 
ได้ดำาเนินการปรับเปลี่ยนภาคเรียน	 โดยมีเหตุผลจากแนวคิด
เรื่องการจัดการศึกษาทั้งขบวนการโลก	(Alignment)	รวมไป
ถึงเรื่องการแลกเปลี่ยนการบริการ	 นักศึกษา	 หลักสูตรต่างๆ	
ระหว่างมหาวิทยาลัยทั่วโลกด้วย

กลยุทธ์ในก�รปรับเปลี่ยน
	 กลุ่มประเทศในอาเซียนเริ่มท่ีจะขยับและเกิดการ 
ปรับเปล่ียนในปี	พ.ศ.	2558	อย่างไรก็ตามมีผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
มากมาย	 (ASEAN	 2015	 is	 an	 initial	 key	 to	 change.	 
But	the	Following	impact	is	more	diverse.)
	 ทปอ.	มีข้อตกลงจากการประชุม	 เมื่อ	25	ธันวาคม	
2555	ให้มหาวิทยาลัยสมาชิก	27	แห่ง	เล่ือนการเปิดภาคเรียน 
เป็นระหว่าง	สิงหาคมถึงกันยายน	ให้แล้วเสร็จในปี	พ.ศ.	2557
	 มจธ.	 อาศัยเหตุการณ์มหาอุทกภัย	 2554	 ในการ 
ปรับเปล่ียนการเปิดภาคเรียนท่ี	1/2555	เป็น	14	สิงหาคม	2555	 
จึงเป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐแห่งแรกที่ไม่ใช่หลักสูตร
นานาชาติที่มีการปรับภาคการศึกษาทุกชั้นปี

	 กรณีของมห�วิทย�ลัยกรุงเทพ
	 ในช่วงวิกฤตนำา้ท่วมไม่ได้รับเงินงบประมาณช่วยเหลือ 
จากภาครัฐและวิทยาเขตท่ีรังสิตได้รับผลกระทบจากนำา้ท่วมมาก	 
ทำาให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้	 ต้องใช้เวลาในการ 
บูรณะช่วงระยะเวลาหน่ึงจึงเป็นโอก�สหน่ึงในกระบวนก�ร 
ปรับเปลี่ยนภ�คเรียนก�รศึกษ�โดยอัตโนมัติ	 จึงเป็นการ
ดำาเนินการก่อนล่วงหน้าข้อตกลงของ	 ทปอ.	 2	 ปีเนื่องจาก
ดำาเนินการมาตั้งแต่ปี	2555
	 ต้องใช้กลยุทธ์ในการปรับเปล่ียนท่ีแตกต่างจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 คือ	 มีการปรับ
เปลี่ยนภาคเรียนโดยแม้จะให้นักศึกษาชั้นปีที่	 1	 เปิดเรียน
เทอมแรกในเดือนมิถุนายนเหมือนเดิมแต่กระจายวิชาเรียน 
ในช่วงแรก	 2-3	 วิชา	 และช่วงหลังประมาณ	 6-7	 วิชา	 
จบภาคเรียนประมาณเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมและเปิด
เทอมสองในเดือนมกราคมส่วนนักศึกษาชั้นปีที่	 2	 และ	 3	
เปิดเรียนในเดือนสิงหาคม	 สำาหรับปีที่	 4	 ก็ใช้วิธีการบริหาร
จัดการเพื่อให้นักศึกษาได้จบตามช่วงเวลาปกติ	 คือ	 ในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมเพื่อไม่ให้เสียโอกาส	 โดยใช้วิธีการ
เพิ่มการเรียนเข้าไป	ให้จำานวนชั่วโมงเรียนเท่ากับเวลาปกติ
	 สำาหรับวิธีการเตรียมความพร้อม	ก็คือ	การปรับสภาพ 
ชีวิตการเรียนของนักศึกษาปีที่	1
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	 การทำากิจกรรมรับน้องสามารถดำาเนินการได้ก่อน
การเริ่มเปิดภาคการเรียนการสอนเช่น	กิจกรรมเชียร์
	 ได้แหล่งฝึกงานจากบริษัทใหม่ๆ	 มากขึ้น	 (ชั่วคราว)	
เนื่องจากยังมีจำานวนนักศึกษาฝึกงานในระบบนี้เป็นจำานวน
ไม่มากนักในระยะแรก

ผลกระทบต่อก�รบริห�รง�น	: 
 ก�รบริห�รง�นบุคคล	 :	 ภ�ระง�นของอ�จ�รย์ใน 
ก�รประเมินผลง�น	 สำาหรับ	 มจธ.	 ใช้วิธีการดำาเนินการโดย 
กำาหนดว่า	 ในการประเมินผลภาระงานของอาจารย์และบุคลากร	 
จะใช้ภาระงานในภาคการศึกษาไหนบวกกับภาคการศึกษา
ไหนในอัตราเท่าไหร่
 ก�รบริห�รงบประม�ณ	:	ค่�เล่�เรียนจะได้รับช้�ลง	 
ท้ังน้ี	 รายได้จะหายไปเน่ืองจากการเล่ือนภาคการศึกษาออกไป	 
อาทิ	กรณีการเกษียณอายุของอาจารย์ในปีนั้นๆ		ดังนั้นจะต้อง 
มีการวางแผนกิจกรรมต่างๆ	 ท่ีเล่ือนไปคร่อมปีงบประมาณโดย 
มจธ.	ได้วางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการออกแบบ 
ระบบงบประมาณท่ีเรียกว่า	1+2	(1	Faculty	Plan	+	2	Financial	 
Plan)	เป็นการยอมให้แต่ละหน่วยงานวางแผนงบประมาณ	3	ปี	 
และมีแผนงบประมาณต่อเนื่องโดยไม่ได้ทำาแค่ปีต่อปี	 อันเป็น
ผลมาจากค่าใช้จ่ายไม่สอดคล้องกับปีการศึกษา
 ก�รประกันคุณภ�พ	:	ช่วงเวล�ของก�รเก็บข้อมูล 
อ�จจะคล�ดเคล่ือน ท้ังระบบการประกันภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพราะมีช่วงรอยต่อการเก็บข้อมูลเพ่ือ 
การประกันคุณภาพทั้งของ	สกอ.	และ	สมศ.	ซึ่งยังไม่มีคำาตอบ 
และยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าจะใช้ระยะเวลา	 12	 หรือ	 14	
เดือน	แต่ปัจจุบัน	มจธ.	ใช้ช่วงเวลา	14	เดือนในการเก็บข้อมูล

ข้อเสียเปรียบ	:
	 แหล่งฝึกงานเดิมติดขัดช่วงเวลาการรับฝึกงานใน
ช่วงปิดภาคเรียนที่เลื่อนไป
	 การใช้สิทธิในการเกณฑ์ทหารของนักศึกษาที่จบใหม่
	 โอกาสหางานช้าลง	 บางบริษัทรับตามรอบเวลาเดิม	
เช่น	บริษัทญี่ปุ่นรับสมัครตามรอบปีงบประมาณของบริษัทแม่ 
และรัฐวิสาหกิจ	เป็นต้น
	 โอกาสในการศึกษาต่อระดับสูงข้ึนในสถาบันการศึกษา 
ที่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนภาคเรียน
	 การบริหารเวลาของนักศึกษาเก่าในปีท่ีปรับเปล่ียนภาคเรียน

ประเด็นข้�งเคียงที่เกิดขึ้น	:
	 ต้องสอนในช่วงฤดูร้อนของไทยที่มีอากาศร้อนจัด
โดยเฉพาะในบางภูมิภาคของไทยท่ีมีอากาศร้อนกว่าในพ้ืนที่
ภาคกลาง

	 ช่วงเวลาที่อาจมีผลกระทบต่อชีวิตครอบครัว
อาจารย์ในช่วงปิดภาคฤดูร้อน
	 หน่วยงานที่มีบุคลากรต้องชดใช้ทุนจากการเรียน
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง	 อาจขาดบุคลากรในช่วงระยะ
เวลาที่ขยับไป	เช่น	โรงพยาบาลรัฐ
	 การจัดกิจกรรมค่ายให้กับนักเรียนดำาเนินการได้
ลำาบากขึ้น	หากต้องการจัดที่พักในมหาวิทยาลัย

 กรณีของมห�วิทย�ลัยกรุงเทพ
	 สำาหรับก�รเตรียมคว�มพร้อมของนักศึกษ�ในช้ัน
ปีที่	1	คือ	เริ่มให้เรียนวิช�	GEN	ED	ก่อนในช่วงเริ่มแรก
	 สำาหรับก�รเตรียมคว�มพร้อมของอ�จ�รย์และ
เจ้�หน้�ที่นั้น	ประเด็นแรกก็คือ	 เรื่องการทำางานในช่วงปีแรก
ท่ีปรับเปลี่ยนภาคเรียนนั้นจะต้องทำางานกันหนักเป็นเวลา	 
14	เดือน	มีผลกระทบเร่ืองก�รประเมิน	อาทิ	การปรับเงินเดือน 
ในช่วง	 14	 เดือนนั้น	 จะใช้วิธีการและปรับสัดส่วนอย่างไร	
เพราะมีมิติที่ละเอียดอ่อนจะต้องคำานึงถึงและระมัดระวัง 
หลายหลาก	 ประเด็นท่ีสองเร่ืองงบประม�ณ	 ซ่ึงมหาวิทยาลัย 
เอกชนโดยปกติจะใช้ปีการศึกษา	 ประเด็นสำาคัญท่ีต้องระวังคือ	 
เรื่องกระแสเงินสดที่ใช้จะไม่ตรงในรอบแรก	 ทำาให้ต้องระวัง 
เร่ืองการใช้เงินในช่วงเดือนมิถุนายนและสิงหาคม	 จึงต้องใช้เวลา 
ทำาความเข้าใจและขอความร่วมมือจากอาจารย์และเจ้าหน้าท่ี 
ให้ระมัดระวังเร่ืองการเบิกจ่าย	 โดยอาจจะต้องให้รอการเบิกจ่าย 
ออกไปเพื่อให้เข้ารอบปกติของปีการศึกษาคือ	 เดือนสิงหาคม	
จึงต้องใช้กระบวนก�รส่ือส�รเพ่ือให้เกิดคว�มเข้�ใจกันอย่�งดี
	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพอยู่ภายใต้	พ.ร.บ.	อุดมศึกษาเอกชน 
ที่กำาหนดว่า	 อาจารย์และเจ้าหน้าที่จะต้องมีวันหยุดประจำาปี	 
10	วันทำาการ	ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงได้จัดการให้มีการหยุด 
พักผ่อนประจำาปีของมหาวิทยาลัยให้ตรงกันสำาหรับอาจารย์ 
และเจ้าหน้าที่	โดยแบ่งเป็น	2	ช่วงๆ	ละ	5	วัน	เพื่อให้อาจารย์ 
และเจ้าหน้าที่ได้ใช้วันหยุดได้เต็มที่	โดยในช่วงหยุด	5	วันแรก	 
คือ	 ช่วงปีใหม่	 และช่วงท่ีสองคือช่วงก่อนสงกรานต์อีก	 5	 วัน	 
ถือว่าเป็นก�รบริห�รทั้งในเรื่องคนและเวล�
	 ทางสกอ.	 ประกาศว่าในปี	 2558	 จะมีการปรับเรื่อง
การสอบเพื่อให้มีการสอบตรงกัน	 ในช่วงนั้นหลังจากมีการ	 
Admission	ประม�ณ	2	เดือนก่อนสิงห�คม	ถือว่�จะเป็นโอก�ส 
เพ่ือก�รจัดกิจกรรมให้คำ�แนะนำ�และเตรียมคว�มพร้อมให้กับ 
นักศึกษ�ได้มีก�รใช้ชีวิตในมห�วิทย�ลัยอย่�งมีคุณภ�พ	 
มีกระบวนก�รเรียนรู้	ห�คว�มรู้	มีก�รปรับตัวอย่�งเป็นรูปธรรม  
โดยมีอาจารย์ทำาหน้าที่เป็นเพียงผู้ชี้แนะ
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สำ�นักง�นสภ�มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเทพสตรี

 สภ�มห�วิทย�ลัย	เป็นองค์กรสูงสุดของมหาวิทยาลัย 
ที่รับผิดชอบในการกำากับและควบคุมกิจการทั้งปวงของ
มหาวิทยาลัย	 กำาหนดนโยบาย	 อนุมัติแผนพัฒนาการศึกษา	 
ออกกฎระเบียบ	ประกาศ	ข้อบังคับ	กำากับมาตรฐานการศึกษา	 
การประกันคุณภาพ	 การประเมินมหาวิทยาลัย	 การอนุมัติ 
หลักสูตรและอนุมัติปริญญา	งานบริหารงานบุคคล	งานบริหาร 
งบประมาณเงินรายได้	 รวมทั้งสนับสนุนหาวิธีการเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้า
	 สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบายให้ 
แต่ละมหาวิทยาลัยมีอิสระและมีความคล่องตัวในการบริหาร 
จัดการให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นในมหาวิทยาลัย	ดังนั้น	สำานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมอบอำานาจในการตัดสินใจ 
และภารกิจทุกอย่างให้	 สภามหาวิทยาลัยรับผิดชอบเกือบทุกด้าน	 
ในปัจจุบัน	 บทบาทและความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัย 
จะมีค่อนข้างสูง	และจะต้องทำางานด้วยความรอบคอบ	มีข้อมูล 
ที่ชัดเจน	 รวมทั้งเอกสารที่ออกไปจากสภามหาวิทยาลัยไม่ว่า 
จะเป็นรายงานการประชุม	มติท่ีประชุม	กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	 
ต้องมีความถูกต้องและสมบูรณ์ท่ีสุด	 นอกจากน้ียังต้องติดตาม 
ผลการดำาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยท่ีได้มีมติออกไปให้
มหาวิทยาลัยปฏิบัติ	
 สภ�มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเทพสตรี	 ในการประชุม
ครั้งที่	 12/2553	 เมื่อวันที่	 24	 ธันวาคม	 2553	 มีมติอนุมัติ
จัดตั้งสำานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีภายใต้การกำากับดูแลของ
รองอธิการบดีที่ทำาหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	 และ
ให้ปรับโครงสร้างตามภารกิจหลัก	เป็น	3	งานคือ	งานธุรการ	
งานการประชุม	และงานติดตาม	ตรวจสอบและประเมินผล
	 สำานักงานสภามหาวิทยาลัย	 มีรองอธิการบดีผู้ทำาหน้าท่ี 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	เป็นผู้กำากับดูแล	นับจนถึงปัจจุบัน 
มีรองอธิการบดี	จำานวน	2	คน	ดังนี้
1)		อาจารย์ตระกล		จันทสุนทร	
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา	(พ.ศ.	2553	-	2555)

	 1)	 ดำาเนินการเก่ียวกับเอกสาร	หนังสือราชการ	ประกาศ	 
ระเบียบ	ข้อบังคับ	และมติที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของ 
สภามหาวิทยาลัย
	 2)	 ประสานงานและอำานวยความสะดวกในกิจกรรม 
ท่ีเก่ียวกับนายกสภามหาวิทยาลัย	 กรรมการสภามหาวิทยาลัย	 
และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยมติสภามหาวิทยาลัย
	 3)	 ดำาเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ	การเงิน	การพัสดุ	
ที่ใช้ในกิจการของสภามหาวิทยาลัย
	 4)	 ประชาสัมพันธ์ผลการดำาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
ผ่านสื่อประเภทต่างๆ
	 5)	 ประสานงานและจัดอำานวยความสะดวกด้านต่างๆ	 
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยและการประชุมของคณะกรรมการอ่ืนๆ	 
ที่เกี่ยวข้อง
	 6)	 ดำาเนินการเก่ียวกับระเบียบวาระการประชุม	 เอกสาร 
ประกอบการประชุม	การบันทึก	การประชุม	การจัดทำารายงาน 
การประชุม	 การสรุปมติ	 และการแจ้งมติ	 จากการประชุม
สภามหาวิทยาลัย
	 7)	 ดำาเนินการจัดระบบ	สถิติ	ข้อมูล	ของสภามหาวิทยาลัย	 
และข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
	 8)	 รวบรวมผลการดำาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย	
ของคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย	 และจัดทำา
รายงานประจำาปีของสภามหาวิทยาลัย
	 9)	 ติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย
ของบุคคล	หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	 10)	 ปฏิบัติงานอื่นๆ	 ตามที่สภามหาวิทยาลัย	 นายก
สภามหาวิทยาลัย	หรือเลขานุการสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

 สำ�นักง�นสภ�มห�วิทย�ลัย	 แบ่งส่วนง�นภ�ยใน	
เป็น	3	ง�นได้แก่

1. ความเป็นมา

2. หน้าที่ความรับผิดชอบ

2)		ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี		เภาคำา	
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย	(พ.ศ.	2556	–	ปัจจุบัน)
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 1)	ง�นธุรก�ร
	 -	 ดำาเนินการเกี่ยวกับ	 เอกสาร	 และหนังสือราชการ	
ของสำานักงานสภา	และนายกสภามหาวิทยาลัย
	 -	 ประสานงานและอำานวยความสะดวกในกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับนายกสภาฯ	และกรรมการสภาฯ
	 -	 ดำาเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ	การเงิน	 การพัสดุ	
ที่ใช้ในกิจการของสภามหาวิทยาลัย
	 -	 ประชาสัมพันธ์ผลการดำาเนินงาน	ของสภามหาวิทยาลัย 
ผ่านสื่อประเภทต่างๆ	
	 -	 ปฏิบัติงานเร่ืองอ่ืนๆ		ท่ีนายกสภาฯ			หรือ	เลขานุการสภาฯ		 
มอบหมาย						
 2)	ง�นก�รประชุม
	 -	 จัดทำาแผนการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยในรอบปี				
	 -	 ประสานงาน	 และจัดอำานวยความสะดวกด้านต่างๆ	 
ในการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยและการประชุมคณะกรรมการ 
อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

	 สำานักงานสภามหาวิทยาลัย	แบบส่วนงานออกเป็น	3	งาน	ประกอบด้วย	งานธุรการ	งานการประชุม	และงานติดตาม	ตรวจสอบ	 
และประเมินผล	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

3. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และสายการบังคับบัญชา ของสำานักงานสภามหาวิทยาลัย

	 -	 ดำาเนินการเกี่ยวกับแผนการจัดประชุม	 ระเบียบ 
วาระการประชุม	 เอกสารประกอบการประชุม	 การบันทึก
การประชุม	 การจัดทำารายงานการประชุม	 การสรุปมติ	 และ
การแจ้งมติ	จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
 3)	ง�นติดต�ม	ตรวจสอบและประเมินผล
	 -	 ดำาเนินการเก่ียวกับระบบสถิติข้อมูลของสภามหาวิทยาลัย	 
และที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
	 -	 รวบรวมผลการดำาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
และคณะกรรมการท่ีแต่งต้ังโดยสภา		รวมท้ังการจัดทำารายงาน 
ประจำาปีของสภามหาวิทยาลัย
	 -	 ติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย	
ของบุคคล	หรือ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	 -	 ประสานงาน	และ	อำานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
ของคณะกรรมการ	 ติดตาม	 ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย

ก�รแบ่งส่วนร�ชก�ร

ส�ยก�รบังคับบัญช�

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเทพสตรี

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเทพสตรี

น�ยกสภ�มห�วิทย�ลัย

สภ�มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเทพสตรี

อธิก�รบดี

สภ�มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเทพสตรี

หัวหน้�สำ�นักง�นสภ�มห�วิทย�ลัย

สำ�นักง�นสภ�มห�วิทย�ลัย

รองอธิก�รบดีผู้ทำ�หน้�ที่
เลข�นุก�รสภ�มห�วิทย�ลัย

ง�นก�รประชุม

ง�นก�รประชุม

ง�นธุรก�ร

ง�นธุรก�ร

ง�นติดต�ม	ตรวจสอบ	และประเมินผล

ง�นติดต�ม	ตรวจสอบ	และประเมินผล

บุคล�กรประจำ�สำ�นักง�น
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	 มีอำานาจ	และหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี	ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย	พ.ศ.	๒๕๔๗	ดังน้ี
	 1)	 ทำาหน้าที่นัดประชุมสภามหาวิทยาลัย	ตามมติของ 
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย	หรือคำาส่ังของนายกสภามหาวิทยาลัย
	 2)	 จัดทำารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
	 3)	 แจ้งมติของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยไปยังผู้ท่ีเก่ียวข้อง
	 4)	 รับผิดชอบสรรพเอกสารของการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย
	 5)	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่นายกสภามหาวิทยาลัย	
หรือที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย	
	 6)	 อำานาจและหน้าที่อื่นตามที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับ
 
	 และจากการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย	 เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย	 ได้มีบทบาทและอยู่ในชุดคณะกรรมการ 
ประจำาสภามหาวิทยาลัย	 เช่น	 เป็นกรรมการในคณะกรรมการ 
นโยบายการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	 
เป็นเลขานุการคณะกรรมการติดตาม	ตรวจสอบ	และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัย		ท้ังน้ีเพ่ือให้เกิดความเช่ือมโยงข้อมูล

4. บทบาทและภารกิจของเลขานุการ
 สภามหาวิทยาลัย

	 1)	 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้กับ 
สำานักงานสภามหาวิทยาลัย		บุคลากรจำาเป็นต้องได้รับการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในการรองรับ
ภารกิจของสภามหาวิทยาลัย
	 2)	 พัฒนาระบบการใช้งานด้าน	 IT	 อาทิเช่น	 ระบบ 
สารสนเทศในการสืบค้นมติสภามหาวิทยาลัย	การสืบค้นระเบียบ	 
ประกาศ	ข้อบังคับ	ที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย
	 3)	 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	การดำาเนินงาน/กิจกรรม 
ของสภามหาวิทยาลัย	 ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	
เช่น	การจัดทำาจดหมายข่าว
	 4)	 การประชุมร่วม	3	สภามหาวิทยาลัย		เป็นเร่ืองสำาคัญ 
ท่ีควรมีการดำาเนินงานอย่างต่อเน่ือง			เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
โดยตรงจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย	 และกรรมการอื่นๆ	
ที่เกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัยทั้ง	 	 3	แห่ง	 	 ซึ่งการประชุม
ดังกล่าวจะได้รับข้อเสนอแนะ	 ข้อคิดเห็นที่จะเป็นแนวทาง
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ทันสมัย	 ทันต่อเหตุการณ์ใน 
ปัจจุบัน	 สำานักงานสภามหาวิทยาลัยใดที่ได้มีการพัฒนา		
ปรับเปลี่ยนแล้ว		ก็ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะได้แลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ร่วมกัน		ซึ่งจะนำาไปสู่การปฏิบัติงานให้			มีประสิทธิภาพ	 
และเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี		เภาคำา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

นายวัชระ		รักษาพล
เจ้าหน้าที่ประจำาสำานักงาน

สภามหาวิทยาลัย

นางสาวพวงเพชร		ศุภกรรม
หัวหน้าสำานักงานสภามหาวิทยาลัย นางสาววาสนา		วงษ์สังข์

เจ้าหน้าที่ประจำาสำานักงานสภามหาวิทยาลัย

5. แนวทางการพัฒนาสำานักงานสภามหาวิทยาลัย

บุคลากรสำานักงานสภามหาวิทยาลัย



	 ในภาวการณ์ท่ีประเทศกำาลังอยู่ในยุคของการปฏิรูปน้ี	 

“ก�รปฏิรูปก�รศึกษ�”	 ถือเป็นอีกหนึ่งเจตนารมณ์หลักด้วย 

เช่นกัน	 เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน 

ของคณะรัฐมนตรีด้านการศึกษาท่ีได้แถลงไว้ต่อสภานิติบัญญัติ 

แห่งชาติ	เมื่อวันที่	๑๒	กันยายน	๒๕๕๗	แม้ในข้อเท็จจริงนั้น	 

ก่อนที่จะเข้าสู่ภายใต้อำานาจการปกครองของคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาก็เป็น

เรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นหลักๆ	 อยู่ก่อนแล้ว	 

ดังประจักษ์กันว่าปัจจุบันเราอยู่ในทศวรรษท่ี	๒	ของการปฏิรูป 

การศึกษา	(๒๕๕๒-๒๕๖๑)	อย่างไรก็ตาม	ทิศทางของการปฏิรูป 

การศึกษาดูจะเข้มข้นและจริงจังข้ึน	 ด้วยการระดมสรรพกำาลัง 

จากหลายฝ่าย	 ทั้งจากกลไกการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมคือ	

Roadmap	 การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอย่างยั่งยืน	

พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๖๔	และที่สำาคัญยิ่งกว่านั้น	คือ	จากบรรดา

บุคลากรหลักของกระทรวงการศึกษาธิการที่เข้าใจหัวใจของ

การปฏิรูปการศึกษาว่าเป้าหมายสำาคัญคืออะไร

ปฏิรูปมห�วิทย�ลัยไทย
ในเส้นท�งปฏิรูปก�รศึกษ�

ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

	 จดหมายข่าวธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยฉบับนี้ได้

รับเกียรติจาก	 ดร.	 กฤษณพงศ์	 กีรติกร	 รัฐมนตรีช่วยว่าการ 

กระทรวงศึกษาธิการ	 ให้สัมภาษณ์ถึงความคาดหวังต่อบทบาท 

ของมหาวิทยาลัยไทย	และทิศทางในอนาคต	ตลอดจนแนวทาง 

การดำาเนินงานทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว	 โดยจะขอยก

เอาแต่สาระสำาคัญมานำาเสนอเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น

 ดร.	กฤษณพงศ์	เป็นนักการศึกษาที่ครำ่าหวอดอยู่ใน 

วงการศึกษามานาน	เป็นอดีตประธานคณะทำางานด้านการศึกษา	 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ	(คปร.)	 ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์		อธิการบดีและที่ปรึกษามหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 เลขาธิการคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา	 ก่อนที่จะได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

แต่งต้ังให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 ในรัฐบาล 

ของพลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา

อ�จ�รย์ค�ดหวังต่อบทบ�ทของอุดมศึกษ�ไทยไว้อย่�งไรบ้�ง

	 เร่ืองแรกก็คือ	อยากให้มหาวิทยาลัยได้ตระหนักรู้ (aware)  

ว่าต้องสามารถตอบตัวเองให้ได้ว่า กำาลังทำาอะไรให้กับประเทศ  

(Justify	our	own	existence)	ไม่อยากให้	Take	for	granted	 

ว่ ารั ฐจะสนับสนุนทุก เรื่ อง เพราะรั ฐบาลมี เรื่ อ งอื่ นๆ	 

ที่จะต้องดูแลอยู่	 การศึกษาเป็นการลงทุน	 เช่นเดียวกับ

การนำาเงินไปลงทุนในโครงการขนาดใหญ่	 ก็ต้องตอบให้ได้ว่า	

ที่ลงทุนไปแล้ว	 ๑๐	 ปี	 บ้านเมืองหรือว่าใครได้อะไรบ้าง	 ซึ่ง

ประเด็นเหล่านี้	ยังพูดกันไม่ค่อยชัดเจน		ต้องสามารถบอกได้ 

ว่านำาไปสู่ Social Output หรือ Policy Output อะไรบ้าง  

ดังนั้นจะต้องให้ความสำาคัญและมองในมุมนี้ให้มากขึ้นเพื่อ

ตอบภาพใหญ่ของประเทศ

บทคว�ม >>
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	 เร่ืองท่ีสอง	มหาวิทยาลัยควรดำาเนินการจัดทำาข้อมูล 

ในเร่ืองการมีงานทำาของบัณฑิต (Employment Survey) 

ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยจะรายงานในลักษณะการมีงานทำาของ

บัณฑิตเมื่อมารับปริญญา	 ซึ่งเป็นการรายงานครั้งเดียวและ

เป็นภาพรวมของทั้งมหาวิทยาลัย	 ต้องลงเจาะลึกในแต่ละ

หลักสูตรและต้องมีการติดตามระยะยาวให้ได้ เพราะจะเป็น 

ข้อมูลสำาคัญที่จะนำาไปสู่การทำางานในเรื่องที่	๓

	 เร่ืองท่ีสามท่ีสำาคัญและเก่ียวโยงกัน	คือการเรียนการสอน 

ที่จะทำาให้บัณฑิตมีความพร้อมท่ีจะดำารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ดี	 

แน่นอนว่าการสร้างความพร้อมน้ีต้องมีคนรับผิดชอบหลายคน	 

อย่างไรก็ตาม	 ผมก็ยังคิดว่า	 ความรับผิดและรับชอบของ

มหาวิทยาลัยในด้านนี้ยังมีน้อย	 คือ	 มหาวิทยาลัยไม่ได้ดูว่า 

การศึกษาของประเทศน้ัน ได้นำาไปสู่การมีงานทำาหรือการสร้างงาน 

เองหรือเปล่า	 ถ้ามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเพียงแต่บอกว่าปีหน่ึงๆ	 

ผลิตบัณฑิตได้เท่าไร	 คงจะยังไม่พอ	 ต้องตอบให้ได้ว่า	 

ผลิตออกไปแล้วมีงานทำาหรือไม่	 งานท่ีทำาอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 

กับความรู้ความสามารถหรือไม่	หรือเม่ือไปฝึกงาน	 มีความสามารถ 

ที่ เ ป็ น ไปต ามคว ามต้ อ ง ก า รขอ งผู้ จ้ า ง ง านห รื อ ไม่ 	 

ที่ผิดก็คือ	 มหาวิทยาลัยมักจะบอกว่า	 มีคนเรียนหนังสือ	 

มี	 Demand	 มหาวิทยาลัยเก็บค่าบำารุง	 ค่าลงทะเบียนได้	 

แต่ผมเองคิดว่า	 Bottom	 Line	 ของคุณภาพถูกกำาหนดด้วย

การมีงานทำาเท่านั้นเอง	 เพราะตัววัดสุดท้ายคือการทำางาน	 

ผมอยากให้เราเปลี่ยน paradigm ของการศึกษาว่าต้อง

นำาไปสู่การมีงานทำาและมีอาชีพ ไม่ใช่ไปสู่การเรียนที่สูงขึ้น 

ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องกลับมาดูว่า	 Learning	 methods	 เป็น

อย่างไร	Learning	outcomes	ที่เราต้องการคืออะไร	ซึ่งเรา

ก็รู้กัน	แต่เราก็ยังไม่แก้	เช่นพวก		Social skill ที่เป็นปัญหา 

เราก็ยังไม่แก้ เรารู้ว่าต้องเป็น Work-based Learning 

หรืออะไรก็แล้วแต่ แต่ก็ยังไม่แก้ คล้ายๆ กับรู้แต่ไม่ทำา ต้อง

รอปัจจัยหรือแรงจูงใจจากข้างนอก ซึ่งเรื่องแบบนี้น่าจะ

ทำาได้เองจากข้างในมหาวิทยาลัย

ประเด็นธรรม�ภิบ�ลมห�วิทย�ลัยที่ควรให้คว�มสำ�คัญ

และเร่งดำ�เนินก�รคืออะไร

	 เรื่องความโปร่งใสในการบริหารมหาวิทยาลัย	 สิ่งที่ 

มหาวิทยาลัยควรเร่งดำาเนินการ ก็คือ รายงานกิจการเพื่อ

สาธารณะ	 ซึ่งก็ต้องมานั่งคุยกันว่า	 รายงานอย่างนี้ควรจะให้

ข้อมูลอะไรบ้าง	อย่างเช่นหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 

มีอาจารย์ในหลักสูตรเป็นใคร	นักศึกษากี่คน	ค่าใช้จ่ายเท่าไร	 

นักศึกษาท่ีจบแต่ละหลักสูตรไปแล้วมีงานทำามากน้อยแค่ไหน	 

ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยน่าจะทำา		อันนี้อาจจะส่งเสริม 

โดยใช้วิธีเหมือนกับการประกวดแบบ	Good	Agency	Report	

คือ	 การให้รางวัลคนที่ทำาดีเป็นตัวอย่าง	 เหมือนการประกวด

กิจการรายงานประจำาปีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์	

อ�จ�รย์คิดว่�	 แนวโน้มในอน�คตเรื่องใด	 ที่มห�วิทย�ลัย

ควรใช้เป็นโอก�สและทิศท�งในก�รพัฒน�ตนเองต่อไป

	 มหาวิทยาลัยควรมองโอกาสท่ีกำาลังจะเกิดกับ

โครงการขนาดใหญ่ (Mega Project)	 ผมใช้คำาว่า“นี่เป็น

นิเวศวิทยา (Ecology) ใหม่ของการศึกษา”	 ในยุโรปหรือ

อเมริกา	การศึกษาหรือการวิจัยจะโตไปกับ	Big	Science	แต่

ในกรณีของประเทศแถบEast	Asia	ต้องเป็น	Mega	Project	 

แต่ในบ้านเรา	Mega	Project	กลับไปพูดกันแต่เร่ืองทางกายภาพ	 

แทนที่จะให้ความสำาคัญกับ	 “คน”	 และต้องพูดกันเรื่อง	 

Technology	 Development	 ให้ได้ด้วย	 มหาวิทยาลัย 

ต้องพยายามช่วยกันพูด	เพราะรัฐมนตรีท่านก็ตระหนักเร่ืองน้ีแล้ว	 

อย่าหยุดแค่กายภาพเฉยๆ	 ต้องพูดถึง	 Human	 Resources	

Infrastructure,	 Technology	 Infrastructure	 ด้วย	 ซึ่ง 

มหาวิทยาลัยต้องเข้ามาทำา	 มหาวิทยาลัยต้องคิดแล้วว่า	Mega	 

Project	จะเป็น	Ecological	System	ใหม่ของการพัฒนาวิชาการ

ในอน�คตของประเทศไทย	โจทย์เร่ืองก�รเรียนก�รสอนอุดมศึกษ�	Adult	Education	จะมีคว�มสำ�คัญม�ก	
เพร�ะมีแนวโน้มในก�รท่ีจะต้องปรับจ�ก	Age	Group	Education	ม�เป็น	Adult	หรือ	

Workforce	Education	และ	Education	for	Retirees	ด้วย

“
”
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	 อีกเรื่องหนึ่ง	 ผมคิดว่า	 ในอนาคตของประเทศไทย 

โจทย์เร่ืองการเรียนการสอนอุดมศึกษา Adult Education 

จะมีความสำาคัญมาก	 เพราะตอนนี้เราไม่มีมากนัก	 ที่เรามีก็

จะเป็นการมาเรียนเพ่ือให้ได้ปริญญา	แต่ว่าไม่ใช่การ	Re-tool	

หรือ	 Retrain	 ให้ได้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง	 ส่วน

เรื่องสังคมผู้สูงอายุ	 (Ageing	 Society)	 ก็จะชัดขึ้น	 ภายใน	 

๒๐	ปีนี้	คนไทย	๒๕	เปอร์เซ็นต์จะอายุเกิน	๖๐	ถ้าคนกลุ่มนี้ 

ยังต้องทำางาน	 ผมคิดว่า	 จะมีแนวโน้มในการท่ีจะต้องปรับจาก	 

Age	 Group	 Education	 มาเป็น	 Adult	 หรือ	Workforce	

Education	 และ	 Education	 for	 Retirees	 ด้วย	 ซึ่งเป็น 

กลุ่มใหญ่มาก	 ขณะนี้มหาวิทยาลัยดูคนในกลุ่ม	 Age	 Group	

Education	ประมาณ	๒	ล้านคน	แต่ยังมีอีก	๓๐	กว่าล้านคน

ที่มหาวิทยาลัยยังไม่ค่อยได้ดูแล

ก่อนหน้�น้ีที่ท่�นมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รจัดทำ�กรอบแผน

อุดมศึกษ�	๑๕	ปี	ฉบับที่	๒	(พ.ศ.	๒๕๕๑-๒๕๖๕)		เมื่อม�

รับตำ�แหน่งรัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 ท่�น

มีแนวท�งอย่�งไรเพื่อเชื่อมให้เข้�กับภ�พใหญ่ของก�ร

ปฏิรูปก�รศึกษ�ขณะนี้

	 แนวทางแรก	ผมคิดว่าแนวคิดการปฏิรูปขณะน้ี	จะเป็น	 

Area-based	มากขึ้น	ผมเองก็เป็นคนเชื่อเรื่อง	Area-based	

เพราะว่าโจทย์ของประเทศไทยมีความซับซ้อน (Complex)

หลากหลายเกินกว่าท่ีจะมีคำาตอบเดียว	 เพราะฉะนั้นก็ต้อง

ขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่	 ที่ผ่านมา	 ได้รับความร่วมมือจาก

มหาวิทยาลัยกลุ่ม	 ทปอ.	 ๒๐	 กว่าแห่ง	 ซึ่งได้มีการหารือใน 

ประเด็นการจัดทำาแผนอุดมศึกษา	๑๕	ปี	แผนท่ี	๓	เป็น	Rolling	 

Plan	 เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่	 ๑๒	ผมคิดว่า

น่าจะเป็นหลักที่ดี	แผน	๑๒	นี้	จะเป็นแผนพัฒนาที่	Reflect	

ในประเด็นต่างๆ	 ที่เฉพาะเจาะจงลงไป	 เช่น	 เขตเศรษฐกิจ 

พิเศษก็จะเป็นพ้ืนท่ีแบบหน่ึง	 เป็นต้น	 คือแผนท่ัวไปก็ส่วนหน่ึง	 

แผนเฉพาะก็อีกส่วนหนึ่ง	 แนวทางที่สอง	 ผมอยากจะเห็น

แผนที่พูดถึงระบบจริง	 (Real	 systems)	 มากขึ้น	 เช่นเรื่อง	

Ageing	Society	และเรื่อง	Water	Management	System	 

เป็นต้น	ซึ่งครอบคลุมทุกสาขาวิชา	ทั้งทางสุขภาพ	ทางสังคม	 

ทางเทคโนโลยี	 ทางเกษตร	 ถามว่าอุดมศึกษาจะตอบเร่ืองเหล่าน้ี 

อย่างไร	ผมอยากจะเห็นแผนท่ีเป็นเชิงการเตรียมความพร้อม

ยาวๆ ท่ีจะตอบโจทย์แบบน้ี 

ธ

     โจทย์ของประเทศไทยมีคว�มซับซ้อน
(Complex)	หล�กหล�ยเกินกว่�

ที่จะมีคำ�ตอบเดียว

บ้�นเร�	Mega	Project
กลับไปพูดกันแต่เร่ืองก�ยภ�พ

แทนท่ีจะให้คว�มสำ�คัญกับ	“คน”

“ “
” ”



	 	 2.1.1		การประกันคุณภาพภายใน

	 	 2.1.2		การประกันคุณภาพภายนอก

	 2.2	 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกัน 

คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการศึกษาที่ต้อง

ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องและเพื่อรองรับการประกันภายนอก

	 2.3	 ให้มีสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 

การศึกษา	มีฐานะเป็นองค์การมหาชนทำาหน้าที่พัฒนาเกณฑ์	

วิธีการประกันคุณภาพภายนอกและประเมินผลการจัดการ

ศึกษา	เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา

	 2.4	 ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียม 

เอกสาร	หลักฐานและข้อมูล	ตลอดจนให้บุคลากร	คณะกรรมการ 

สถานศึกษา	ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ข้อมูลเพิ่มเติม 

ตามคำาร้องขอของ	สมศ.	เน้นความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล	 

และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

	 2.5	 ให้กรณีท่ีผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษา 

ไม่ได้ตามมาตรฐาน	ให้	สมศ.	จัดทำาข้อเสนอแนะการปรับปรุง 

แก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัด	เพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไข 

ภายในระยะเวลาที่กำาหนดเน้นการประเมินเพื่อการพัฒนา
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	 สถ�นศึกษ�เป็นหน่วยรับก�รประเมิน	

เพร�ะผลก�รศึกษ�เกิดท่ีสถ�นศึกษ�ต้อง

ประเมินคุณภ�พภ�ยในทุกปี

	 สมศ.	เป็นหน่วยประเมินคุณภ�พภ�ยนอก 

อย่�งน้อย	1	คร้ัง	ในทุก	5	ปี

“

“

”

”
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<< บทคว�ม

วัฒนธรรมก�รประกันคุณภ�พ: 
คู่คิดหรือคู่แข่ง

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้�น
ที่ม� : http://www.wichitlikhit.com

	 ผมได้มีโอกาสรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ผู้เข้า

ประชุมทางวิชาการประจำาปีของสำานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา	 (สมศ.)  ท่ีศูนย์นิทรรศการและ 

การประชุมไบเทค	กรุงเทพมหานคร 	เม่ือวันท่ี	7	พฤศจิกายน	2556 

	 ผมได้นำาเสนอเร่ืองวัฒนธรรมการประกันคุณภาพ:	 

คู่คิดหรือคู่แข่ง	ตามท่ี	สมศ.	กำาหนด 	โดยได้จัดทำาเพาเวอร์พอยท์ 

ประกอบการบรรยายแบ่งเป็น	6	ตอน	ประกอบด้วย

	 1.	ปฐมบทของการประกันคุณภาพการศึกษาใน

	 				ประเทศไทย

	 2.	สาระสำาคัญของบทบัญญัติว่าด้วยมาตรฐานและ

	 				การประกันคุณภาพการศึกษา

	 3.	เป้าประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษา

	 4.	วัฒนธรรมคุณภาพ	(Quality	Culture)	กับ

	 				การประกันคุณภาพของสถานศึกษา

	 5.	วัฒนธรรมการประกันคุณภาพการศึกษา:	

	 				คู่คิดหรือคู่แข่ง

	 6.	วัฒนธรรมคุณภาพ	คือ	วิถีชีวิต

	 สาระสำาคัญของแต่ละตอน	มีดังต่อไปนี้

1.	ปฐมบทของก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ในประเทศไทย

	 1.1	เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา

	 1.2	 เป็นบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 

พ.ศ.	2542	หมวด	6	มาตรา	47-51

2.	ส�ระสำ�คัญของบทบัญญัติว่�ด้วยม�ตรฐ�นและก�รประกัน 

คุณภ�พก�รศึกษ�

	 2.1	ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนา 

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	 ทุกระดับ	 รวมท้ังรายงานผล 

ต่อหน่วยงานเจ้าสังกัดและเปิดเผยต่อสาธารณชน	ประกอบด้วย
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3.	เป้�ประสงค์ของก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�

	 3.1	เพื่อผู้เรียนจะได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ

และมาตรฐานใกล้เคียงกัน	ลดความเหลื่อมลำ้า

	 3.2	 เพื่อให้การกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ 

สถานศึกษาและเขตพ้ืนท่ีมีสัมฤทธ์ิผล	 ท่ีพึงประสงค์ตามหลักการ 

บริหารท่ียึดสถานศึกษาเป็นฐาน	(School	Based	Management)

	 3.3	เพ่ือใช้ผลเป็นปัจจัยขับเคล่ือน	การยกระดับคุณภาพ 

และมาตรฐานการศึกษาไทยให้ผู้สำาเร็จการศึกษาสามารถ

แข่งขันได้ในประชาคมโลก

	 3.4	การประกันคุณภาพการศึกษา	ไม่ได้มุ่งแข่งขันกับ 

สถานศึกษาใด	 แต่เป็นการแข่งขันกับตัวเอง	 เพ่ือให้การจัดการ 

ศึกษาของสถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน 

และบรรลุความเป็นเลิศ	ใช้ระบบการประกันคุณภาพโดยการประเมิน 

เคร่ืองมือการช้ีวัดว่าจัดได้โดยมีคุณภาพตามมาตรฐานหรือไม่	 

มีจุดดีจุดด้อยอะไรที่ควรธำารงรักษาและพัฒนาให้ดีข้ึน

4.	วัฒนธรรมคุณภ�พกับก�รประกันคุณภ�พของสถ�นศึกษ�

	 4.1	การจัดการศึกษาท่ีมุ่งเสริมสร้างคุณภาพ	คือ	การ 

เสริมสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ	(Quality	Culture)	ให้เกิดขึ้น

เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

	 4.2	 การจะเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในสถานศึกษา 

จะต้องมีการกำาหนดมาตรฐานคุณภาพตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ให้ชัดเจน

	 4.3	 มีการพัฒนาครู	 ผู้บริหารการศึกษา	 บุคลากร

ทางการศึกษา	 และผู้เกี่ยวข้องกับการสอนและการสนับสนุน

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	 ให้เข้าใจ	 เข้าถึง	 และนำาวัฒนธรรม

คุณภาพไปสู่การปฏิบัติ

	 4.4	 พัฒนาผู้บริหารการศึกษา	 ให้มีภาวะผู้นำาและ

พัฒนาครู	และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

	 4.5	 มีการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร	 การสอน	 และ

ก�รสนับสนุนก�รเรียนรู้ของผู้ เรียนให้เกิดก�รเรียนรู้	

(Learning	Outcomes)	ต�มม�ตรฐ�นที่พึงประสงค์

 5.	วัฒนธรรมก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�:	คู่คิดหรือคู่แข่ง

	 5.1	 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา	 เป็นส่วนหนึ่ง 

ของการจัดการศึกษาตามปกติ	และเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรม 

คุณภาพ

	 5.2	 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ตามภารกิจและมาตรฐานตัวชี้วัดส่วนใหญ่จะใช้วิธี

	 	 5.2.1	ประเมินตามเกณฑ์ด้วยวิธี	Rating

	 	 5.2.2	 เทียบระดับกับเกณฑ์หรือหน่วยงาน

ประเภทเดียวกันด้วยวิธี	Benchmarking

	 	 5.2.3	 การจัดอันดับ	 (Ranking)	 เรียงตาม 

อันดับคะแนนตามเกณฑ์	 อาทิ	 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก	 

การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ

	 5.3	 การประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพ 

ภายนอกตาม	 พ.ร.บ.	 การศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 เป็น 

การประเมินเพื่อการปรับปรุงแก้ไขใช้วิธี	 Rating	 เป็นหลัก	 

ไม่ได้ใช้วิธีจัดอันดับ	 ซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างสถานศึกษา

หรือประเทศ

	 5.4	ผู้เก่ียวข้องกับระบบการประกันคุณภาพประกอบด้วย

	 	 5.4.1	ผู้รับการประเมิน	ได้แก่	สถานศึกษา

	 	 5.4.2	หน่วยงานต้นสังกัดของแต่ละระดับ

และประเภทสถานศึกษา

	 	 5.4.3	หน่วยประเมินคุณภาพภายนอก	เช่น	

สมศ.	สทศ.

	 	 5.4.4	 ผู้ประเมินภายนอกท่ีได้รับมอบหมาย 

จากหน่วยประเมิน

	 	 5.4.5		ผู้เก่ียวข้องอ่ืนท่ีได้รับเชิญร่วมประเมิน

	 5.5	ผู้เกี่ยวข้องเหล่านี้	ทั้งหน่วยงานและบุคคลต้องมี 

การตระหนักสำานึกร่วมกันว่า	 การประกันคุณภาพการศึกษา

เป็นภารกิจสำาคัญที่ร่วมกันทำาเพื่อให้ได้	“คว�มจริง”	 ที่จะใช้

สำาหรับการพัฒนาสถานศึกษา	 เป็นการทำาเพื่อผู้เรียนอย่าง

เป็นกลางแบบกัลยาณมิตร	 เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้าง 

วัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดข้ึนและเจริญงอกงามในวงการศึกษาไทย

6.	 วัฒนธรรมคุณภ�พ	 คือ	 วิถีชีวิตและภ�รกิจสำ�คัญของ

ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�	จึงต้อง

	 6.1	 ตระหนักรู้

	 6.2	 นำาสู่ปฏิบัติ

	 6.3	 เป็นจริยวัตรของทุกคน

	 6.4	 เกิดผลต่อเนื่อง

	 ก�รศึกษ�	คือ	คว�มเจริญงอกง�มของ

บุคคลและสังคมด้วยกระบวนก�รเสริมแต่งท�ง

วัฒนธรรม	 (Enculturation	 Process)	 จะ

เสริมแต่งได้อย่�งไร	ถ้�ไร้วัฒนธรรมคุณภ�พ

“
”
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ประสบก�รณ์ในสภ�มห�วิทย�ลัย
ศ. เกียรติคุณ ดร. กิตติชัย วัฒน�นิกร

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

	 จากท่ีมีโอกาสเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยบางแห่ง 

มาหลายปี	 ประกอบกับการได้มีโอกาสประเมินการทำาหน้าที่

ของสภาฯ	ทำาให้ได้รับประสบการณ์ที่อยากนำามาแลกเปลี่ยน 

กับผู้อ่าน	‘จดหม�ยข่�วธรรม�ภิบ�ลมห�วิทย�ลัย’	โดยเฉพาะ 

ในประเด็นท่ีน่าจะได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษเพื่อให้การทำา

หน้าที่ของสภาฯ	ประสบความสำาเร็จมากยิ่งขึ้น		ดังนี้

1)	ระบบข้อมูลส�รสนเทศเพ่ือง�นสภ�มห�วิทย�ลัย

	 ปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าสภามหาวิทยาลัยทุกแห่ง

มีบทบาทในการกำาหนดนโยบายและร่วมกับผู้บริหาร

กำาหนดแผนยุทธศาสตร์	 เป้าประสงค์	 และเป้าหมายเฉพาะ 

ให้สอดคล้องกับกฎหมายของมหาวิทยาลัยน้ันๆ	 เช่น	มหาวิทยาลัย 

ราชภัฎจะเน้นในเร่ืองการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน	 

ขณะท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจะเน้นเป้าหมาย

การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ	เป็นต้น	

	 แต่สิ่งที่ควรพัฒนาควบคู่ไปด้วยกับแผนยุทธศาสตร์ 

คือ	ระบบข้อมูลส�รสนเทศของสภ�ฯ	ท่ีส�ม�รถเช่ือมโยงกับ 

ระบบข้อมูลส�รสนเทศของมห�วิทย�ลัย	 ไม่ใช่เป็นเพียง 

ระบบส�รสนเทศของสภ�ฯ	ท่ีเร�คุ้นเคยในปัจจุบัน  ท่ีมักเป็น 

ข้อมูลเชิงเอกสารเท่าน้ัน	เช่น	รายงานการประชุม		ระเบียบข้อบังคับ		 

มติต่างๆ	ฯลฯ		แต่ส่ิงท่ีกล่าวถึงจะรวมถึงการดึงข้อมูลตัวเลขต่างๆ	 

ท้ังตัวเลขด้านปัจจัยนำาเข้า	และตัวเลขด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ของ 

มหาวิทยาลัยที่ถูกต้อง	แม่นยำา	และเป็นปัจจุบัน	ซึ่งจะส่งเสริม 

ให้การทำางานของสภาฯ	มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน		ส่วนข้อมูล 

เหล่านั้นต้องมีอะไรบ้าง	 ละเอียดแค่ไหน	 สภาฯ	 แต่ละแห่ง 

คงต้องไปพิจารณาร่วมกับมหาวิทยาลัย	(สถาบันคลังสมองของชาติ 

อาจหานักวิจัยดำาเนินการเรื่องนี้เพื่อหาข้อมูลสารสนเทศท่ี

เป็นตัวร่วมสำาคัญๆ)	

	 ประโยชน์ของการเช่ือมโยงข้อมูลเช่นน้ีมีหลายประการ	 

ประการแรกจะช่วยในการกำาหนดนโยบาย	 กลยุทธ์	 รวมถึง 

การกำากับติดตามแผนกลยุทธ์ท่ีสภาฯ	 ให้ความเห็นชอบไปแล้ว	 

โดยไม่ต้องไปใช้เวลาขอข้อมูลจากมหาวิทยาลัย	 ซึ่งบางครั้ง

ก็หาไม่ได้หรือล่าช้า	 และบางครั้งก็ไม่แน่ใจในความถูกต้อง

ของข้อมูล	 ช่องว่างของเวลาเหล่านี้ทำาให้ข้อมูลที่ได้ล้าสมัย	 

บางกรณีอาจล้าสมัยไปเป็นปีเพราะต้องรอผลการประเมินสภาฯ	 

หรือผลการประเมินมหาวิทยาลัย	 แทนที่จะสามารถติดตาม 

ผลงานตามตัวบ่งช้ีสำาคัญๆ	ของแผนได้ทุกเดือน	หรือทุกไตรมาส	 

เพ่ือสภามหาวิทยาลัยสามารถให้ข้อเสนอแนะท่ีทันเหตุการณ์

	 นอกจากนั้นการที่สภาฯ	 มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ 

เช่ือมโยงเช่นน้ียังช่วยให้การประชุมของสภามหาวิทยาลัย 

มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน	 คือ	 การตัดสินใจในประเด็นใดๆ	 ของ 

สภามหาวิทยาลัยจะสามารถใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นฐานประกอบ 

การตัดสินใจได้ทันที	 ไม่ใช่ตัดสินใจโดยอาศัยเพียงความเห็น 

เหมือนกับท่ีเกิดข้ึนเสมอๆ	 ในสภามหาวิทยาลัยไทย	 ท่ีอาจนำาไปสู่ 

การชี้นำาที่ผิดทิศผิดทางให้กับมหาวิทยาลัยได้	 เช่น	 อาจมี 

ข้อเสนอจากสภามหาวิทยาลัย	ให้มหาวิทยาลัยไปดำาเนินการ 

ในบางเร่ืองท้ังท่ีหากพิจารณาจากข้อมูลข้อเท็จจริงด้านคณาจารย์	 

ทรัพยากร	 ตลอดจนผลงานในอดีต	 จะพบว่ามหาวิทยาลัย 

ไม่ควรดำาเนินการในเรื่องอย่างนั้น	 หรือหากจะดำาเนินการ 

ก็รู้ข้อเท็จจริงว่าจะต้องเตรียมการอะไรรองรับเพื่อให้เกิด

ความสำาเร็จ	เป็นต้น

2)	ก�รทำ�หน้�ท่ีของ	‘กรรมก�ร’	สภ�มห�วิทย�ลัย

	 ในปัจจุบันองค์ประกอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ไทยมีหลายรูปแบบ	เช่น	

 สภ�ฯ	เชิงวิช�ก�ร	(Academic	driven	governance)	 

ซ่ึงมีคณบดีทุกคณะเป็นกรรมการ	 (ท้ังน้ีหากถือว่าคณบดีคือผู้นำา 

ทางวิชาการ)	โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสัดส่วนท่ีน้อย	หรือ

 สภ�ฯ	ตัวแทน	(Representational	governance)  

ซ่ึงอาจจะมีสัดส่วนผู้บริหาร	:	คณาจารย์	:	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 

เท่าๆ	กัน	หรือ

<< บทคว�ม
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 สภ�ในฐ�นะตัวแทนเจ้�ของ	(Trustee	governance)  

ซ่ึงมีสัดส่วนตัวแทนของเจ้าของมาน่ังในสภาฯ	(เช่น	ตัวแทนมูลนิธิ	 

หรือ	ตัวแทนสภาคริสตจักร	หรือ	ตัวแทนเจ้าของผู้รับใบอนุญาต)

	 แต่ไม่ว่าองค์ประกอบจะออกไปลักษณะใด	 สำาคัญอยู่ท่ี 

ความเข้าใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัย	 	 ว่าได้ทำ�หน้�ท่ี

เพ่ือให้มห�วิทย�ลัยเป็น	 ‘ท่ีพ่ึงท�งวิช�ก�รของสังคม’	 ตาม

นโยบายและเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งหรือไม่	

หรือทำาหน้าที่เพียงเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มที่ตัวเอง

เป็นตัวแทน	

	 ความเข้าใจตรงน้ีดูจะยังไม่ชัดเจนในสภามหาวิทยาลัย	 

หลายๆ	แห่ง	ซ่ึงสังเกตได้จากผลการประเมินสภามหาวิทยาลัย 

บางแห่งที่พบว่า	 แต่ละกลุ่มของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

มีความเห็นต่อข้อคำาถามบางข้อในทางตรงกันข้าม	เช่น	ถามว่า	 

“กรรมการสภามหาวิทยาลัย	ร่วมอภิปรายอย่างจริงจังหรือไม่”	 

หรือ	 “การประชุมมีการท้าทายอย่างสร้างสรรค์หรือไม่”	 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย	 จากคณาจารย์จะบอกว่า	 ‘ยังไม่ดี	 

ต้องเร่งพัฒนา’	แต่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกกลับเห็นว่า	‘ดีแล้ว’	 

ซึ่งอาจแปลความหมายได้หลายอย่าง	 เช่น	 กรรมการสภา 

มหาวิทยาลัย	 ท่ีมาจากคณาจารย์ไม่ได้พูดในส่ิงท่ีอยากพูดหรือเปล่า	 

หรือ	พูดแล้วไม่ได้รับความสนใจหรือไม่		ท่ีเป็นเช่นน้ันเพราะอะไร	 

เพราะต้องการพูดหรือถกเถียงในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ 

ผลประโยชน์ของกลุ่มตนมากกว่าประโยชน์ของสถาบันหรือไม่ 

จนทำาให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย	กลุ่มอ่ืนไม่สนใจ		หรือเกิดจาก 

ฝ่ายบริหารที่	lobby	ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

เฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มตน	

	 ด้วยประเด็นปัญหาในการทำาหน้าที่ของกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยที่ดูเหมือนจะยังไม่ค่อยสมบูรณ์ดังกล่าว	 

จึงนำาไปสู่ข้อควรพิจารณาสองเรื่อง	 เรื่องแรกคือ	 วิธีก�รได้ม� 

ซ่ึงกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัย	เช่น	หากวิธีการได้มาซ่ึงกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำาใช้วิธีเลือกตั้ง	 	 โดยที่ 

การเลือกต้ังน้ันมีการหาเสียงท่ีไม่จำากัดขอบเขต		ก็เป็นท่ีแน่นอน 

ว่าการหาเสียงต้องเลือกประเด็นที่ถูกใจผู้เลือก	 	 ดังนั้นเมื่อ 

เข้ามาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย	 ก็จำาเป็นต้องทำาตาม 

ท่ีหาเสียงไว้	 ซ่ึงก็คือ	 เพ่ือประโยชน์ของกลุ่มท่ีตัวเองเป็นตัวแทน 

เป็นสำาคัญ		หรือหากที่มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกิดจาก 

การคัดเลือกโดยฝ่ายบริหารเพียงฝ่ายเดียว	ก็อาจเกิดความเกรงใจ 

กันเป็นพิเศษ	ซึ่งปัญหาที่ยกตัวอย่างมานี้อาจแก้ไขได้โดยการ

ปรับปรุงข้อบังคับการได้มาของกรรมการสภาฯ	 ให้เหมาะสม	 

สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย	เพ่ือให้กรรมการจากทุกกลุ่ม 

ทำางานได้อย่างอิสระเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยโดยรวม	

	 สำาหรับเรื่องที่สองที่ควรพิจารณาคือเรื่อง	 บทบ�ท

หน้�ที่ของ	 ‘กรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัย’	 (ที่นอกเหนือจาก

หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่กำาหนดไว้ในกฏหมาย)	 ว่าควร

จะต้องมีการกำาหนดไว้ให้ชัดเจนหรือไม่	 	 เพราะการกำาหนด

ให้ชัดเจนจะเป็นข้อตกลงร่วมกันที่กรรมการทุกคนต้องยึดถือ

ปฏิบัติ	 และอาจนำาไปสู่การลงโทษหากไม่ยึดถือ	 ดังตัวอย่าง 

ของประเทศออสเตรเลีย	(Australia)		ท่ี	University	Chancellors	 

Council	 (UCC)	 ได้ออกข้อกำาหนดวิธีปฏิบัติท่ีดีให้มหาวิทยาลัย 

เลือกใช้ตามความสมัครใจ	(Voluntary	Code	of	Best	Practice	 

for	 the	 Governance	 of	 Australian	 Universities)	

โดยมีประเด็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยกำาหนดไว้ว่า	

	 -	 กรรมการสภาฯ	 ต้องพิจารณาเรื่องต่างๆ	 โดยยึด

ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยโดยรวมเป็นสำาคัญและถือว่า

ประโยชน์ของกลุ่มตนนั้นเป็นรอง	

	 -	 กรรมการสภาฯ	 ต้องซ่ือสัตย์และเช่ืออย่างสุจริตใจ 

ว่าความเห็นของตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม		

	 -	 กรรมการสภาฯ	 ต้องทำาหน้าที ่โดยรอบคอบ

ระมัดระวังและขยันหมั่นเพียร	

	 -	 กรรมการสภาฯ	 ต้องไม่ใช้ตำาแหน่งนั้นเพื่อหา

ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลใดๆ

	 -	 กรรมการสภาฯ	 ต้องเปิดเผย	 แสดงตัวตนชัดเจน	

เพื่อหลีกเลี่ยงการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

	 ท้ังน้ีโดยท่ีสภามหาวิทยาลัยด้วยคะแนนเสียงสองในสาม	 

อาจถอดถอนกรรมการที่ทำาผิดข้อกำาหนดเหล่านี้ได้	

3)	ก�รทำ�หน้�ที่ของสภ�มห�วิทย�ลัย	และ
เลข�นุก�รสภ�ฯ

	 ในเนื่องจากหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยของไทยมี

หลากหลายมาก	โดยอาจจัดกลุ่มได้เป็น	

 ง�นในเชิงกำ�กับก�ร	เช่น

	 การอนุมัติ	(ตั้งแต่งบประมาณ	ถึง	หลักสูตร)

	 การแต่งตั้ง	(ผู้บริหาร	ตำาแหน่งวิชาการ	ฯลฯ)

	 การออกระเบียบ/ข้อบังคับ

 ง�นเชิงนโยบ�ย	เช่น

	 การกำาหนดนโยบาย		ยุทธศาสตร์

	 การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน
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 ง�นเชิงสร้�งสรรค์			

	 ซึ่งเป็นงานที่ไม่ได้กำาหนดเป็นหน้าที่ไว้ชัดเจนใน

กฎหมาย			แต่เป็นสิ่งที่พึงกระทำา		ซึ่งอาจเกิดจากการสนทนา 

แลกเปล่ียนความเห็นในท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย	จนตกผลึก 

และเห็นเป็นโอกาสใหม่ๆ	ในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย

	 ดังน้ันหากไม่ระมัดระวังการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

อาจใช้เวลาไปกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงมากจนเกินไป	เช่น	ถ้าใช้เวลา 

ในงานประเภทกำากับการมากเกินไป	 โดยไม่มีเวลาให้งานเชิง 

นโยบาย	 หรือกลยุทธ์	 มหาวิทยาลัยก็อาจจะไม่พัฒนา	 หรือ	

หากไม่มีเวลาให้งานประเภทสร้างสรรค์เลย	 มหาวิทยาลัยก็

อาจเสียโอกาส	ผู้ทรงคุณวุฒิก็ไม่ถูกใช้ประโยชน์เต็มที่	ดังนั้น

จึงจำาเป็นต้องจัดเวล�ให้ง�นที่มีคว�มสำ�คัญทั้ง	3	ส่วนอย่�ง 

เหม�ะสม	ในก�รประชุมแต่ละคร้ัง		โดยต้องระวังให้มีความสมดุล 

ระหว่าง	‘ความรู้	ความสามารถ	และประสบการณ์ของกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัย’		กับ		‘โอกาสในการเสนอความคิดเห็น’	 

ที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย	

	 แต่โดยที่เวลาในการประชุมมีจำากัดที่จะทำางานทั้ง

สามด้านให้ได้สมบูรณ์	 ดังนั้นสภามหาวิทยาลัยหลายแห่งจึง

แก้ปัญหาน้ีโดยการต้ังเป็นคณะทำ�ง�นเพื่อกลั่นกรองเรื่อง

ก่อนเข้�สภ�มห�วิทย�ลัย	ทำาให้วาระในงานเชิงกำากับการใช้

เวลาสั้นลง	ทั้งนี้บางเรื่องอาจจัดเข้าวาระเป็นเรื่องเพื่อทักท้วง

เท่านั้น	 เพราะมีคณะทำางานช่วยกรองมาอย่างดีแล้ว	 	 เช่น	 

1)	 คณะทำางานด้านบุคลากร	 2)	 คณะทำางานด้านติดตาม	

ตรวจสอบงบประมาณ	 3)	 คณะทำางานยกร่างกฎ/ระเบียบ	 

4)	คณะกรรมการสรรหาแต่งต้ัง	และ	5)	คณะทำางานด้านวิชาการ	 

เป็นต้น	 แต่การแก้ปัญหาในลักษณะนี้หมายถึงสำานักงาน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยต้องรับภาระหนักขึ้นในฐานะ

ฐานการทำางานของคณะทำางานเหล่านั้นทั้งหมด	

	 เพราะฉะน้ัน	สำ�นักง�นเลข�นุก�รสภ�มห�วิทย�ลัย 

ต้องเข้มแข็ง	 ตัวเลข�นุก�รสภ�มห�วิทย�ลัยควรทำ�ง�น 

เต็มเวล�กับสภ�มห�วิทย�ลัยเท่�น้ัน	 ไม่ควรมีหน้าท่ีรับผิดชอบ 

งานบริหารอื่นๆ	 ของมหาวิทยาลัยอีก	 เพราะต้องมีเวลาและ

ศึกษาให้รอบรู้ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง	 (หรืออย่างน้อยก็ประสาน

ได้ทุกเรื่อง)	ต้องเป็นแหล่งข้อมูลของคณะทำางานทุกชุด	หรือ

ประสานหาข้อมูลได้ทันที	 มีความสามารถในการจัดระบบ 

สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม	 และท่ีสำาคัญต้องแม่นในระเบียบ	 

กฏเกณฑ์	 กฎหมาย	 สามารถให้ข้อแนะนำาสภามหาวิทยาลัย	

ได้ทุกเรื่องในประเด็นเหล่านี้

4)	 ก�รประเมินสภ�ฯ	 และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของ
สภ�ฯ	ที่สำ�คัญ

	 การประเมินสภามหาวิทยาลัย	 ของหลายมหาวิทยาลัย 

ในปัจจุบันได้เน้นเฉพาะการประเมินปัจจัยเก้ือหนุนความสำาเร็จ 

โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นหลัก	 โดยความเห็นส่วนตัว 

เช่ือว่าการประเมินสภามหาวิทยาลัย	 น่าจะไม่สมบูรณ์หากไม่มี 

การประเมินผลสัมฤทธ์ิของการกำากับดูแลควบคู่ไปด้วย	โดยดูจาก 

ข้อมูลหลักฐานที่ปรากฏจริง	 ซึ่งตัวบ่งชี้สำาหรับวัดผลสัมฤทธิ์

ที่ควรให้ความสนใจ	น่าจะประกอบด้วย

	 1.	ผลลัพธ์ตามแผนกลยุทธ์

	 2.	ผลลัพธ์ด้านความยั่งยืนทางการเงิน

	 3.	ผลลัพธ์ด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานตามความ

	 			รับผิด/รับชอบ	และระเบียบ/กฎเกณฑ์/กฎหมาย

	 4.	ผลลัพธ์ด้านคุณภาพวิชาการและการบริการ

	 5.	ความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัย

	 6.	ผลลัพธ์จากการกำากับดูแลความเสี่ยง 

	 ทั้ งนี้ เพื่อให้ทราบว่าการกำากับดูแลของสภาฯ	 

ส่งผลต่อผลงานของมหาวิทยาลัยมากน้อยอย่างไร	 ซึ่งผลการ

ประเมินสภาฯ	 ที่ครบถ้วนเช่นนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่

สามารถใช้เป็นข้อมูลเริ่มต้นในการสัมมนาเพื่อพัฒนาการ 

ทำาหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยต่อไป

5)	ข้อพึงระวังของสภ�มห�วิทย�ลัย

	 การทำาหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยต้องสามารถเช่ือมโยง	 

“งานของสภามหาวิทยาลัยท่ีเน้นการกำาหนดและกำากับนโยบาย”	 

ไปสู่	“งานของฝ่ายบริหารท่ีนำานโยบายไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล”	 

การเช่ือมระหว่างงานสองระดับน้ีจำาเป็นต้องเช่ือมต่ออย่างดี

ไม่มีสะดุด	 คือ	 มีเส้นแบ่งท่ีบางพอดี	 เพราะหากเส้นแบ่งหนาไป	

ต่างฝ่ายต่างไม่สนใจซ่ึงกันและกัน	 มหาวิทยาลัยก็คงไม่บรรลุ

เป้าประสงค์ตามนโยบาย		แต่หากเส้นแบ่งบางจนเกินไปก็อาจ

นำาไปสู่การก้าวก่ายหน้าท่ีก่อให้เกิดข้อขัดแย้งข้ึนได้ 

	 อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงเน่ืองจากเส้นแบ่งระหว่าง 

งานสองระดับน้ีจำาเป็นต้องบางเพ่ือให้มหาวิทยาลัยเดินหน้า	

บางครั้งก็อาจเกิดการก้าวก่ายที่ไม่ได้ตั้งใจระหว่างกัน	 ดังนั้น 

ส่ิงสำาคัญท่ีสุดท่ีจะทำาให้ความเช่ือมโยงของงานสองระดับน้ี 

มีประสิทธิภาพ	เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยโดยรวม	จึงอยู่ท่ี 

คว�มไว้ว�งใจซ่ึงกันและกัน	(Trust)	ระหว่�งสภ�มห�วิทย�ลัย 

กับฝ่�ยบริห�ร	 ว่าสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายทำานั้นก็เพื่อประโยชน์ของ

มหาวิทยาลัยโดยรวมเป็นที่ตั้ง	 และเมื่อไหร่มีความไว้วางใจ	

ความบาดหมางขัดแย้ง	ก็ไม่เกิดธ



จดหมายข่าวธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย24

สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย	ภายใต้สถาบันคลังสมองของชาติ		มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย		

ขอเชิญชวนสมัครเข้�ร่วมอบรม

สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	 โทรศัพท์	:	02	640	0461	ต่อ	101	(คุณฉันทลักษณ์)	108	(คุณจริย�)

	 E-mail	:	Carjhan1411@gmail.com	/	Jariya@knit.or.th

	 FGP	9	 27-28-29-30	เม.ย.	2558

	 FGP	10	 25-26-27-28	พ.ค.	2558

	 FGP	11	 17-18-19-20	ส.ค.	2558

	 FGP	12	 5-6-7-8	ต.ค.	2558

 BCM	1	 27	มี.ค.	2558

 BCM	2	 15	พ.ค.	2558

 URM	5	 11-12		มิ.ย.	2558

 URM	6	 9-10	ก.ค.	2558

 URM	7	 6-7	ส.ค.	2558

	 UGP	21	 15	ก.ค.	2558	(Orientation)

	 	 16,	17,	21,	22,	23,24	ก.ค.	2558

	 	 28	ส.ค.	2558	(Case	study)

	 UGP	22	 11	พ.ย.	2558	(Orientation)

	 	 12,	13,	17,	18,	19,	20	พ.ย.	2558

	 	 18	ธ.ค.	2558	(Case	study)

<< ข่�วประช�สัมพันธ์

หลักสูตรธรรม�ภิบ�ลเพื่อก�รพัฒน�อุดมศึกษ�																																					

(University	Governance	Programme,	UGP)

หลักสูตรธรรม�ภิบ�ลเพื่อก�รพัฒน�คณะ

(Faculty	Governance	Programme,	FGP)

หลักสูตร	ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของมห�วิทย�ลัย

(University	Risk	Management,	URM)

หลักสูตรก�รบริห�รก�รจัดก�รคว�มต่อเนื่องของ

ระบบง�นของมห�วิทย�ลัย

(Business	Continuity	Management)


