โครงการหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ
Faculty Governance Programme : FGP
หลักการและเหตุผล
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ซึ่งเป็นแผนแม่บทกํากับการพัฒนา
อุ ด มศึ ก ษาของไทย ได้ กํ า หนดแนวทางการพั ฒ นาธรรมาภิ บ าลและการบริ ห ารจั ด การอุ ด มศึ ก ษา ไว้ ดั ง นี้
“การสร้างความเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัยต้องอาศัยการกําหนดและกํากับนโยบาย (Governance) การ
บริหารจัดการให้เกิดการปฏิบัติ รวมทั้งการมีผู้นําการเปลี่ยนแปลงสถาบันอุดมศึกษาจํานวนมากประสบปัญหา
เนื่องจากความไม่ชัดเจนในบทบาทและขาดความเข้มแข็งการทําหน้าที่การกํากับนโยบาย และการขาดบุคคลากร
ในระดับ ที่ เกี่ ยวข้ อ ง สมควรจั ดตั้ งองค์ ก รหรือกลไกพั ฒ นาผู้กํ ากับ นโยบายและผู้บ ริห ารในลั ก ษณะเดี ยวกั บ
Institute of Directors - IOD สร้างกลไกให้พัฒนาผู้บริหารตั้งแต่กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปจนถึงผู้บริหาร
ระดั บ สู งของมหาวิ ท ยาลั ย องค์ ก รดั งกล่ าวจั ด การฝึ ก อบรม ให้ ค วามรู้ จั ด เยี่ ย มชม สร้างเครือ ข่ า ยเปิ ด เวที
แลกเปลี่ยนความคิด และสนับสนุนการวิจัยองค์กรและนวัตกรรมการบริหารนโยบาย (Governance) และการ
จัดการ (Management) ใช้องค์กรดังกล่าวผลิตหลักสูตรการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาให้แก่ผู้บริหารทุก
ระดับตั้งแต่การบริหารระดับสูงคือมหาวิทยาลัย ลงไปถึงคณะ ภาควิชา/สาขา รวมทั้งให้การฝึกอบรมผู้พัฒนา
หลักสูตรและผู้สอนอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดเป็นกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้มหาวิทยาลัยด้วยการสร้างผู้นํา
การบริหารนโยบายหรือธรรมาภิบาล และการจัดการ (Leadership, Governance and Management - LMG)”
สถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิท ยาลัย ได้เล็งเห็นความสําคัญ ของการนําแนว
ทางการพัฒนาธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาดังกล่าว มาเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนา
และการปฏิรูปอุดมศึกษา โดยกําหนดให้มีโครงการfhkoธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย (University Governance
Institute: UGI) ขึ้น เพื่อดําเนินพันธกิจตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฯ ในการผลิตหลักสูตรการบริหาร
จัด การสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา โครงการดั งกล่ าวได้ ดํ าเนิ น การหลั ก สู ต รธรรมาภิ บ าลเพื่ อ การพั ฒ นาอุ ด มศึ ก ษา
(University Governance Program, UGP) สําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา ใน
การนี้ เพื่อการดําเนินการตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฯ สถาบันคลังสมองของชาติ จึงเห็นสมควรจัดทํา
หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ (Faculty Governance Programme, FGP) ขึ้น เพื่อเป็นกลไก
พัฒนาคณะกรรมการคณะ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะ ในการ
บริหารงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ปรัชญาอุดมศึกษา และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฯ ตลอดจนสถานการณ์แวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันอุดมศึกษา
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบริบทของอุดมศึกษาในระดับชาติและสากล ทางด้านการศึกษา
ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านคุณภาพของการอุดมศึกษา ตลอดจนประเด็นท้าทายอุดมศึกษาใน
ปัจจุบันและอนาคต

3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการถ่ายทอดนโยบายจากสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับสูงไปสู่
การปฏิบัติ การวางแผนงานและวิธีดําเนินงานที่ชัดเจน การบริหารผลการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงาน การปรับปรุงพัฒนางานที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการทําหน้าที่ของ
คณะกรรมการคณะ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาที่ดี
5. เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั ม พั น ธภาพและเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในระหว่ า งคณะกรรมการคณะ ของ
สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ อันนําไปสู่ความร่วมมือในการดําเนินงานทั้งภายในและระหว่างหน่วยงานที่
มั่นคงและยั่งยืน
ผู้เข้าร่วมหลักสูตร
กรรมการในคณะกรรมการอํานวยการคณะ คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ ตลอดจน
คณาจารย์ที่มีความสนใจ
ค่าลงทะเบียน 28,500 บาท/ 1 ท่าน (ไม่รวมค่าที่พัก)
เนื้อหาหลักสูตร
1. บริบทและความท้าทายของอุดมศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 : บทบาทและความสําคัญของคณะกรรมการ
ประจําคณะ
ความท้าทายและอนาคตของอุดมศึกษาไทย การยกระดับคุณ ภาพอุดมศึกษาไทย การพัฒ นานิ สิต
นักศึกษาของประเทศให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะสอดคล้องตามความต้องการของสังคมในศตวรรษที่ 21 การ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน การสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น
หน่วยงาน และภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการยกระดับสู่ความเป็นเลิศในอนาคต การเป็นคณะที่มี
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ตลอดจนการดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการคณะในการนํ า นโยบายจากสภา
มหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับสูงไปสู่การปฏิบัติในด้านต่างๆ ทั้งการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย
การพัฒนาบุคลากร และนิสิตนักศึกษา
2. บริบทและความสําคัญของกฎหมาย สําหรับคณะกรรมการประจําคณะ : คําสั่งทางปกครอง ความรับผิด
ทางปกครอง แพ่ง และอาญา
กฎหมาย ระเบี ยบข้ อบั งคั บ ต่ างๆ และ คํ าสั่ งทางปกครอง ที่ ค ณะกรรมการคณะควรทราบในการ
ดําเนินงาน อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการประจําคณะ ในการบริหารจัดการคณะ ความรับผิดที่
อาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ ความรับผิดทางปกครอง แพ่ง และอาญา ตัวอย่างกรณีศึกษาคําพิพากษา
หรือคําสั่งศาลปกครองที่เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา
3. การพัฒนาและการบริหารหลักสูตรของคณะ
การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ความพร้อมของมหาวิทยาลัย
ความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ระบบและกลไกบริหารหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงและสร้างองค์ความรู้ใหม่ ระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่ และปรับปรุงหลักสูตรตาม
แนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบ

มาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุดมศึก ษาแห่งชาติ และการรับ รองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพ ที่ เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการรับผิดชอบในการเปิด ปิด และพัฒนาหลักสูตร
4. การบริหารงานวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการ
แผนการวิจัย ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยของคณะ การสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัย
และการจัดสรรทุนวิจัย การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัยการบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียน
การสอน และพันธกิจด้านอื่นๆ ของคณะ การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
5. การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณะ
การพั ฒ นาคณาจารย์ ทั้ งด้านวิชาการ เทคนิ ค การสอนและการวัดผล และการพั ฒ นาบุ ค ลากรสาย
สนับสนุน กลไกการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนการให้สวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และ
สร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน รวมถึงจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน และกลไกส่งเสริมการดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
6. การพัฒนานิสิตนักศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองของประเทศและของโลก
การสร้างเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์และตามความต้องการของสังคมในศตวรรษที่ 21
บัณฑิตยุคใหม่ในสังคมพหุวัฒนธรรม ผ่านการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างพลเมือง การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
คํานึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนิสิตนักศึกษา การพัฒนาศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของนิสิตนักศึกษา
สหกิจศึกษา (Co-operative Education) การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตนักศึกษา การจัดกิจกรรม
นิสิตนักศึกษา และการจัดบริการด้านต่างๆ ให้นิสิตนักศึกษาและศิษย์เก่า
7. การบริหารการเงินและงบประมาณของคณะ
การบริห ารแผนกลยุ ท ธ์ก ารเงิน คณะ การจั ด สรร และการวางแผนการใช้ เงิน อย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ การวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของคณะอย่างต่อเนื่อง ระบบตรวจสอบ
ภายในและภายนอก การจัดหารายได้การระดมทุน (Fund-Raising) การลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
(University’s Socially Responsible Investment : U-SRI) การจัดตั้ งกองทุ น เพื่ อสังคมวิส าหกิ จเพื่ อสั งคม
(Social Enterprise) และการจัดตั้งกองทุนคงยอดเงินต้น (Endowment Fund)
8. การบริหารความเสี่ยงของคณะ
การประเมินความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง มาตรการควบคุมวิธีการจัดการความเสี่ยง
ระดับคณะการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สําคัญของคณะ อาทิ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความ
เสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านการดําเนินงานด้านต่างๆ (Operational Risk) ได้แก่ การเปิด
หลักสูตร การผลิตบัณฑิต การพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรของคณะ การวิจัย การบริหารวิชาการแก่ชุมชนและ

ท้องถิ่นและการบริหารจัดการของคณะ ตลอดจนความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎ / ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
(Compliance Risk)
9. การระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการคณะอย่างมีประสิทธิภาพ
การปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการและการจัดโครงสร้างการบริหารงานของคณะ การพัฒนากลไกและ
วิธีการทํางานของคณะกรรมการคณะให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การประชุมที่ดี หรือ “การประชุม
ที่มีประสิทธิภาพ” ของคณะกรรมการประจําคณะ การดําเนินงานของคณะที่เชื่อมโยงกับนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย การนํารูปแบบและวิธีบริหารจัดการแนวใหม่มาประยุกต์ใช้
เช่น การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management - RBM) เป็นต้น ตลอดจนธรรมาภิบาลและการ
บริหารจัดการคณะที่ดี
ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่
การอบรมในหลักสูตรนี้ ใช้เวลาทั้งสิ้น 4 วัน ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท กรุงเทพฯ ต้องร่วม
หลักสูตรฯไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของระยะเวลาหลักสูตรฯ
ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะได้รับ
1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะ ในการบริหารงาน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบาย ปรัชญาอุดมศึกษา
และกรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาวฯ ตลอดจนสถานการณ์ แ วดล้ อ มทั้ ง ภายในและภายนอก
สถาบันอุดมศึกษา
2. มีความรู้ ความเข้าใจในบริบทของอุดมศึกษาในระดับชาติและสากล ทางด้านการศึกษา ด้านการวิจัย
และพัฒนา และด้านคุณภาพของการอุดมศึกษา ตลอดจนประเด็นที่ท้าทายของอุดมศึกษาในปัจจุบัน
และอนาคต
3. มีความรู้ ความเข้าใจ ในการถ่ายทอดนโยบายจากสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับสูงไปสู่การปฏิบัติ
การวางแผนงานและวิธีดํ าเนิ น งานที่ ชั ด เจน การบริห ารผลการปฏิ บั ติ งาน การแก้ไขปั ญ หาในการ
ปฏิบัติงาน การปรับปรุงพัฒนางานที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มี โ อกาสในการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ป ระสบการณ์ และความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การทํ า หน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการประจําคณะ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาที่ดี
5. มีโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือในระหว่างคณะกรรมการประจําคณะ ของ
สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ อันนําไปสู่ความร่วมมือในการดําเนินงานทั้งภายในและระหว่างหน่วยงานที่
มั่นคงและยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุดมศึกษาไทยต่อไปในอนาคต

