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นายวิชัย ศรีขวัญ
สถาบันคลังสมองของชาติ
ได้รับความกรุณาจาก นายวิชัย  ศรีขวัญ
สัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 16.00 น.
ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

ประวัติ
นายวิชัย  ศรีขวัญ เกิดปี พ.ศ. 2492 อำ�เภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
รัฐศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และได้ผ่านหลักสูตรนายอำ�เภอ รุ่นที่ 27 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 31
และหลักสูตรผู้บริหารระดับ 9 ของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2541

ประวัติการทำ�งานที่สำ�คัญ ได้แก่
พ.ศ.2515 พนักงานสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดเชียงใหม่ กองสงเคราะห์ชาวเขา
กรมประชาสงเคราะห์
พ.ศ.2517 ปลัดอำ�เภอ อำ�เภอเมืองสุราษฎร์ธานี อำ�เภอคีรีรัฐนิคม อำ�เภอพระแสง (ฝ่ายป้องกัน) จังหวัด
สุราษฎร์ธานี และอำ�เภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.2525 ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ.2528 หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัดระยอง และจังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ.2533 หัวหน้าฝ่ายสรรหา บรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคคล สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ.2537 ผู้อำ�นวยการกองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ.2538 ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ช่วยราชการสำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย) และนักปกครอง 9
สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ.2539 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.2540 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (ช่วยราชการสำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
พ.ศ.2541 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ.2544 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
พ.ศ.2547 ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
พ.ศ.2549 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ.2550 อธิบดีกรมการปกครอง
พ.ศ.2552 ปลัดกระทรวงมหาดไทย
  นายวิชัย  ศรีขวัญ  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) ปัจจุบัน
นายวิชัย  ศรีขวัญ  ดำ�รงตำ�แหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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นายวิทชยาลั
ัย ยศรีขวัญ

บทสัมภาษณ์ >>

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

          “ การวัดคุณภาพที่แท้จริงของมหาวิทยาลัย จะต้องดูที่คุณลักษณะของบัณฑิต มุ่งมั่นเพื่อสร้าง
บัณฑิตทีเ่ หมาะสมกับสังคมพหุวฒ
ั นธรรม มีความรูก้ ว้างในหลากหลายศาสตร์ สาขา สามารถวิเคราะห์วจิ ยั
และแก้ปัญหาต่างๆ ในระดับดี มีทักษะต่างๆ ที่เหมาะสมต่อการทำ�งาน มีทัศนคติที่ดี อีกทั้งยังต้องมี
ลักษณะของการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง”

บทบาทของนายกสภาฯ ในการกำ�กับ
ดูแลมหาวิทยาลัย
สภามหาวิ ท ยาลั ย ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ น องค์ ค ณะที่
องค์ ป ระกอบเป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญและมี
ประสบการณ์ดา้ นต่างๆ นายกสภาฯ จึงเป็นผูม้ บี ทบาทสำ�คัญ
ที่จะอำ�นวยการให้สภามหาวิทยาลัยได้ทำ�หน้าที่สำ�คัญ ได้แก่  
1) ด้านการผลิตบัณฑิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
2) ด้านการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
3) ด้านการถ่ายทอดความรู้การบริการวิชาการและการทำ�นุ
    บำ�รุงศิลปวัฒนธรรม  
4) ด้านการแข่งขันในประชาคมอาเซียน  
5) ด้านการบริหารจัดการ
   1. กำ�หนดนโยบายและกำ�กับดูแลให้ฝ่ายบริหารนำ�ไปสู่
การปฏิบตั ริ วมทัง้ การตรวจสอบติดตามและประเมินผล
       ซึ่งประกอบด้วยนโยบาย 5 ด้าน
   2. การกำ�กับดูแลและแนะนำ�ให้ฝา่ ยบริหารดำ�เนินการแก้ไข
       ปัญหาและพัฒนาตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ตามหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
    3. การสนับสนุนให้เกิดสัมพันธ์ภาพอันดี เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ
ของการปฏิบตั หิ น้าทีร่ ะหว่างกรรมการสภาฯ ผูบ้ ริหารและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทัง้ กับชุมชนและหน่วยงาน
       หรือสถาบันที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

การปฏิรปู การดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัย
    สภามหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เป็นคณะทำ�งานทีม่ าศึกษาและเสนอแนวทางการปรับปรุงทัง้
ด้านโครงสร้างองค์กร  และกระบวนการดำ�เนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย  โดยคณะทำ�งานได้ส�ำ รวจข้อมูล  วิเคราะห์ และ
รับฟังความคิดเห็นจากส่วนทีเ่ กีย่ วข้องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
และดำ�เนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จตั้งแต่  ปี พ.ศ. 2553 ที่
สำ�คัญได้แก่

1. การจัดองค์กรและบุคลากร
   1.1 การจัดตั้งสำ�นักงานสภามหาวิทยาลัย  มีที่ตั้ง
สำ�นักงาน  ห้องประชุม  และสถานที่ทำ�งานของนายกสภาฯ  
กรรมการสภาฯ  และฝ่ายต่างๆ  อยูภ่ ายในอาคารทีเ่ ป็นสัดส่วน
เฉพาะ โดยกำ�หนดให้รองอธิการบดีท�ำ หน้าทีเ่ ลขานุการสภาฯ
มีหวั หน้าสำ�นักงานสภาฯ  และกำ�หนดโครงสร้างให้มฝี า่ ยต่างๆ  
ได้แก่ ฝ่ายธุรการ  ฝ่ายจัดการประชุม  และฝ่ายติดตามการ
ดำ�เนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัย
   ปัจจุบันมีอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการแล้วและมี
ประสบการณ์ทางการบริหารและทางการศึกษามาทำ�หน้าที่
หัวหน้าสำ�นักงาน  และมีอตั รากำ�ลังของฝ่ายต่างๆ  รวม 1,056  คน
โดยบรรจุแต่งตั้งเป็นสายวิชาการจำ�นวน 584 คน และสาย
สนับสนุนจำ�นวน 472 คน  (ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ วันที่
1 มิถุนายน 2557)

   1.2 การจัดตัง้ คณะกรรมการและคณะทำ�งานขึน้ มา
ทำ�หน้าทีศ่ กึ ษา  วิเคราะห์  และกลัน่ กรองงานในหน้าทีข่ องสภา
มหาวิทยาลัย โดยมีกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน  
กรรมการประกอบด้วยกรรมการสภาจากด้านต่างๆ และผูบ้ ริหาร
ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย  
1) คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  
2) คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน  
3) คณะกรรมการร่างกฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับ  
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2.3 การปรับปรุงกระบวนการจัดการประชุม โดย
ได้พัฒนาไปสู่การประชุมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแบบ
ไร้เอกสาร เช่น การจัดระเบียบวาระการประชุม การบันทึก
รายงานการประชุม การรับรองระบบการประชุม รวมทั้ง
การส่งเอกสารระเบียบวาระการประชุม หรือแจ้งกำ�หนด
วันประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมด้วย เป็นต้น

(ในช่วงแรกได้มีคณะทำ�งานแยกเป็นงานด้านต่างๆ  เช่น
ด้านวิชาการ การผลิตบัณฑิต ด้านการเงินและทรัพย์สนิ ด้านการบริหาร
งานบุคคลเมื่อปรับปรุงแก้ไขจนแล้วเสร็จจึงได้ยุบคณะทำ�งานเหลือ
เพียงคณะกรรมการ) 4) คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และ

ประเมินผลสภาฯ แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งหมด
5) คณะกรรมการส่งเสริมบริกาวิชาการทำ�หน้าทีใ่ ห้ค�ำ ปรึกษา
และเป็นผูแ้ นะนำ�ในการพัฒนาบุคลากรในการศึกษาต่อและ
การเสนอขอตำ�แหน่งทางวิชาการ
นอกจากนั้นสำ�หรับเรื่องที่ไม่สามารถมอบหมาย
ให้คณะกรรมการด้านใดได้โดยตรงหรือเป็นงานเฉพาะกิจ  
สภามหาวิทยาลัยก็ได้แต่งตั้งคณะทำ�งานด้านนั้นๆ ขึ้น และ
ยกเลิกเมื่อเสร็จภารกิจ คณะทำ�งานร่างจรรยาบรรณสภา
มหาวิทยาลัย คณะทำ�งานปรับปรุง
การทำ�หน้าที่ของคณะกรรมการและคณะทำ�งาน
เหล่ า นี้ ไ ด้ ช่ ว ยให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ดำ � เนิ น การได้ ส ะดวก
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอย่างชัดเจน
2. การประชุมสภามหาวิทยาลัย ได้ปรับปรุงเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ที่สำ�คัญได้แก่
  2.1  การกำ�หนดปฏิทนิ วัน เวลา และสถานทีป่ ระชุม
เป็นรายปี โดยประชุมในวันอังคารสุดท้ายของเดือน โดยระบุ
ระเบียบวาระสำ�คัญที่จะต้องนำ�เข้าที่ประชุมในแต่ละเดือนไว้
เป็นแนวทางด้วย
  2.2 การปรับปรุงการจัดระเบียบวาระการประชุม
ที่เด่นชัด คือกำ�หนดให้มีวาระสืบเนื่องที่เป็นการติดตามผล
การดำ�เนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งได้แนะนำ�ให้
สำ�นักงานสภาฯ บันทึกมติของสภาฯ ทีส่ �ำ คัญและเป็นแนวทาง
ปฏิบัติไว้เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบด้วย  
นอกจากนี้ยังกำ�หนดให้มีวาระการพิจารณาเชิงนโยบาย โดย
คณะกรรมการนโยบายและแผนประจำ�สภาฯ จะทำ�หน้าที่
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อนำ�เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

3. การเพิม่ พูนสมรรถนะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ได้ดำ�เนินการ ที่สำ�คัญได้แก่
  3.1 การส่งเสริมและทบทวนบทบาทของสภา
มหาวิทยาลัยประจำ�ปี โดยใช้เวลาในระหว่างการร่วมเดิน
ทางไปศึกษาดูงานทุกปี ในการทบทวนบทบาท นโยบาย
และกระบวนการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัย โดยมี
การกำ�หนดประเด็นในการศึกษา วิเคราะห์วจิ ารณ์อย่างเป็น
รูปธรรมและชัดเจน เพือ่ นำ�มาเป็นแนวทางดำ�เนินการ รวมทัง้
ปรับปรุงนโยบายการแก้ไขปัญหาและพัฒนามหาวิทยาลัย
ให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ ซึง่ รวมทัง้ การดำ�เนินงาน
ของคณะกรรมการด้านต่างๆ ทีส่ ภามหาวิทยาลัยแต่งตัง้ ขึน้
จะแต่งตั้งกรรมการที่มาจากทุกกลุ่ม รวมถึงผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัย เพือ่ ให้เกิดการมีสว่ นร่วม และร่วมมือกันเสนอแนะ
ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนามหาวิทยาลัย
  3.2 การจัดปฐมนิเทศกรรมการสภาฯ ที่ได้รับ
การแต่งตั้งใหม่ เพื่อให้รู้หรือทบทวนบทบาทหน้าที่ของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรับทราบนโยบายของมหาวิทยาลัย
รวมทัง้ ทำ�ความรูจ้ กั และรับทราบข้อมูลการดำ�เนินการของ
มหาวิทยาลัยและของคณะ ซึ่งจะดำ�เนินการทุกครั้งที่มี
การแต่งตั้งกรรมการสภาฯ ใหม่
   3.3  การจั ด ให้ ม ี จ รรยาบรรณกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตัง้ กรรมการร่างขึน้
และประกาศใช้ตัวใหม่ ปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระสำ�คัญ
ระบุถึง จรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเอง
จรรยาบรรณระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัย จรรยาบรรณ
ของสภามหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
กับชุมชน และสังคมด้วยโดยได้ออกประกาศสภาฯ เรื่อง
จรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย และได้
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้กับกรรมการสภาฯ และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ
ที่มา : http://www.sapa.sru.ac.th/SruCouncil/
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
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4. การประเมินผลการดำ�เนินงานของสภามหาวิทยาลัย
มีการดำ�เนินงาน 2 รูปแบบ คือ
4.1 การประเมินตนเอง โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ทุกคนกรอกแบบประเมินตามแบบที่ สภามหาวิทยาลัยกำ�หนดขึน้
และประเมินเป็นภาพรวมเพือ่ แจ้งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ทราบ เพือ่ ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านต่อไป
             4.2 การประเมินโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบตั งิ านของมหาวิทยาลัย โดยเป็นการมอบ
ภารกิจเพิม่ เติมจากเดิม คณะกรรมการชุดนีจ้ ะประเมินเฉพาะ
ผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดีและคณบดี
เท่านั้น ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินดังกล่าว
มาจากการสรรหาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งหมด

การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับผูบ้ ริหาร
การทำ�หน้าที่เป็นองค์คณะของสภามหาวิทยาลัย
ได้มีการส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจกันดีในระหว่าง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับ
ผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 1 วัน
  (1.) การแต่งตัง้ คณะกรรมการ และคณะทำ�งานประจำ�
สภามหาวิทยาลัยทุกคณะจะแต่งตัง้ จากกรรมการสภาทุกกลุม่
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทำ�ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสปรึกษาหารือและมี
ส่วนร่วมในการทำ�งานอยูเ่ สมอ ในการปฏิบตั ทิ กุ คณะจะพบปะ
และประชุมกันทุกเดือน
  (2.) การสนับสนุนให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้
เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยตามโอกาสทีเ่ หมาะสม เช่น
การเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒมิ าเป็นวิทยากร
บรรยาย หรือแนะนำ�บุคลากรของมหาวิทยาลัยในประเด็นที่
เชีย่ วชาญ การเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัยในงานประเพณี งานกีฬา หรือกิจกรรมอืน่ ๆ
ที่จัดขึ้นประจำ�ปี
  (3.) การสร้างความสัมพันธ์ทด่ี ใี นโอกาสทีม่ กี ารประชุม
สัมมนารวมทัง้ การร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานทัง้ ในและต่างประเทศ
โดยมีการกำ�หนดประเด็นทีข่ อให้ได้มสี ว่ นร่วมศึกษาและอภิปราย
ประเด็นหลักในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนามหาวิทยาลัย

นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่สำ�คัญ
สภามหาวิทยาลัยได้ก�ำ หนดแนวนโยบายทีส่ �ำ คัญและ
มหาวิ ท ยาลั ย นำ � ไปกำ � หนดเป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ห รื อ กลยุ ท ธ์
ดำ�เนินการแล้ว เช่น
(1.) การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยกับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สร้างศักยภาพในการเตรียมความพร้อม เพือ่ แข่งขัน
ในประชาคมอาเซียน และเพิม่ ขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปลีย่ นแปลงในอนาคตเพือ่ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
สู่สากล มีนโยบายแผนงาน และแนวทางการพัฒนาดังนี้
• ปฏิรูปหอสมุด ให้เป็นศูนย์วิทยบริการสารสนเทศ
ที่แท้จริงเพื่อรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษใหม่ที่เอื้อให้ผู้เรียน
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างสะดวก (Self Learning Access) เป็น
ศูนย์ทรัพยากรแห่งการเรียนรู้ (Learning – Resource Center
: LRC) โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหอสมุดทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ เพือ่ เชือ่ มโยงกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน และ
เครือข่ายกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพือ่ เข้าสูค่ วามเป็นสากล
(Globalization)
• ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ
ในรายวิชาที่มีความพร้อมให้กับนักศึกษาทุกระดับ ส่งเสริม
การจัดพืน้ ทีซ่ ง่ึ เน้นการใช้ภาษาต่างประเทศในการสือ่ สารภายใน
มหาวิทยาลัย ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศให้
นักศึกษา เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาญีป่ นุ่ และภาษา
อาเซียน เป็นต้น ส่งเสริมและสร้างขีดความสามารถด้านภาษา
อังกฤษให้บคุ ลากรสายปฏิบตั กิ าร โดยเฉพาะหน่วยงานสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน สร้างสือ่ การเรียนการสอนนักศึกษา
ให้เป็นรูปแบบสองภาษามากยิ่งขึ้น

จดหมายข่าวธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย 7

• ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศทางวิชาการและความเป็น
นานาชาติ ให้เกิดขึน้ ภายในพืน้ ทีม่ หาวิทยาลัยให้มากขึน้ เช่น
การจัดทำ�เว็บไซต์หลายภาษา และการจัดทำ�ป้ายบอกทางภายใน
อาคาร และภายนอกอาคาร เป็นต้น สร้างและพัฒนาหลักสูตร
เข้าสูก่ ารรับรองมาตรฐานการศึกษา (Accreditation) หลักสูตร
มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาคม
อาเซียน สร้างและพัฒนารายวิชาทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับอาเซียน (Asian
Study) สร้างการเทียบโอนระหว่างประเทศอาเซียน (Credit
Transfer) สร้างความรูค้ วามเข้าใจเชิงการเรียนรูข้ า้ มวัฒนธรรม
ในทุกด้าน ทั้งด้านธุรกิจ ด้านการเมือง ด้านวัฒนธรรม และ
ด้านภาษา
(2.) การพัฒนาการศึกษาเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่
สอดคล้องกับสังคมโลกในศตวรรษที่ 21
• การวัดคุณภาพทีแ่ ท้จริงของมหาวิทยาลัย จะต้องดู
ที่คุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มุ่งมั่นเพื่อสร้างบัณฑิตที่เหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม
มีความรูก้ ว้างในหลากหลายศาสตร์ สาขา สามารถวิเคราะห์
วิจยั และแก้ปญ
ั หาต่างๆ ในระดับดี มีทกั ษะต่างๆ ทีเ่ หมาะสม
ต่อการทำ�งาน มีทัศนคติที่ดี อีกทั้งยังต้องมีลักษณะของการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง
   มีนโยบาย แผนงาน และแนวทางการพัฒนา ดังนี้
เร่งสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยประสาน
คณะในการกำ�หนดจุดเน้นสาขาวิชาในการผลิตบัณฑิตของ
คณะต่างๆ เพือ่ สร้างบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีเอกลักษณ์ตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิน่ ประเทศ และภูมภิ าค สูก่ ารผลิตบัณฑิต
ทีส่ �ำ เร็จแล้วมีงานทำ� ได้รบั การจ้างงานหรือสร้างงานให้กบั ตัวเองได้
สร้างระบบและกลไกเพื่อปฏิรูปการเรียนการสอนสู่การผลิต
บัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เตรียมรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนและ

ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้การลงมือปฏิบัติ เพื่อให้
นักศึกษาเกิดปัญญาและมีทกั ษะชีวติ “รูจ้ ริงและทำ�ได้” และ
เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ
ตลอดจนสามารถสร้างงานเป็นนายจ้างตัวเองได้
มุง่ สร้างและพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ทีม่ หาวิทยาลัยมีความพร้อมให้มปี ระสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล
และรองรับการขยายการรับนักศึกษาต่างชาติทเ่ี ข้ามาศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัย สร้างระบบและกลไกที่ส่งเสริมให้นักศึกษามี
ความเข้าใจในวัฒนธรรมอาเซียน โดยสามารถทำ�งานร่วมกับ
เพือ่ นร่วมงานจากต่างประเทศในประเทศอาเซียนได้เป็นอย่างดี
• เร่งรัดให้มีการกำ�หนดมาตรฐานความเชี่ยวชาญ
ของนักศึกษาด้านต่างๆ เช่น ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถนักศึกษาให้มากขึ้น สนองตอบ
ความต้องการตลอดแรงงาน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน
• มุง่ สร้างและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพ
ครู “คน” ของมหาวิทยาลัยทุกคนต้องได้รบั การดูแลเสริมสร้าง
ให้กลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ขององค์กร ที่พร้อมจะขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน
   มีนโยบาย แผนงาน และแนวทางการพัฒนาดังนี้
มุ่งสร้างศักยภาพอาจารย์และบุคลากร รวมทั้งสร้างขวัญและ
กำ�ลังใจให้กบั บุคลากรทุกฝ่ายโดยสร้างความแกร่งทางวิชาการ
ด้วยการเพิม่ คุณวุฒิ และเข้าสูต่ �ำ แหน่งทางวิชาการ การทำ�ผลงาน
ตำ�ราการวิจัย และส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ทั้งการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และการฝึกอบรม
อย่างต่อเนือ่ ง ตามความเหมาะสม ทัง้ บุคลากรสายวิชาการ และ
สายสนับสนุนเพือ่ ส่งต่อการพัฒนาบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มุง่ สร้าง
บรรยากาศให้บุคลากรมีความรู้สึก มีความสุขในการทำ�งาน
มีความมั่นคง ความสามัคคีในการร่วมเป็น “คนในครอบครัว
เดียวกัน” รวมทัง้ สร้างแรงบันดาลใจในการทำ�งาน มุง่ มัน่ ร่วมกัน
ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อย่างมี
ส่วนร่วมและทำ�งานเป็นทีม ส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์ให้บคุ ลากร
ทุกฝ่ายเข้าใจและมุง่ มัน่ ศรัทธา มีอดุ มการณ์ในจุดร่วมเดียวกัน
ของค่านิยมหลัก “สร้างปัญญา ศรัทธาความดี” อย่างต่อเนือ่ ง
สมํา่ เสมอ กิจกรรมรณรงค์ดงั กล่าว มุง่ ให้บคุ ลากรทุกฝ่ายตระหนัก
ว่าการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปเพื่อการบรรลุ
“มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งภูมิภาคอาเซียนเพื่อการพัฒนา
ท้องถิน่ ”
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การส่งเสริมธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
และนวัตกรรมใหม่ของมหาวิทยาลัย

(3.) การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ
• เน้นการพัฒนาสภาพแวดล้อม โครงสร้างพืน้ ฐาน
เทียบเท่าระดับสากล ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี
เน้นความเป็นสากลในความหมายของระบบภูมิภาค (Asian)
เพื่อเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัย เพื่อก้าวสู่ความเป็น
สากล สร้างคุณภาพเป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยต่างๆ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
มีนโยบาย แผนงาน และแนวทางการพัฒนา ดังนี้
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนในทุกระดับเข้าสูร่ ปู แบบ
ใหม่ที่เน้น Learning Outcomes โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่ได้
มาตรฐานสากล สนับสนุนการเปิดหลักสูตรที่มีความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยชั้นนำ�ในต่างประเทศอย่างใกล้ชิดเพิ่มขึ้นใน
สาขาวิชาต่างๆ ในทุกระดับ พัฒนาและสนับสนุนหลักสูตร
ที่เปิดอยู่ให้ติดต่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการ
เรียนการสอนและการวิจยั กับมหาวิทยาลัยชัน้ นำ�ในต่างประเทศ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีอาจารย์ชาวต่างประเทศและนักศึกษา
ต่างประเทศ ทัง้ แบบเต็มเวลาและแบบแลกเปลีย่ นในหลักสูตร
นานาชาติ พัฒนาหลักสูตร พัฒนาการเรียนการสอน กระบวนการ
เรียนรู้ และสือ่ การเรียนรู  ้ เพือ่ ให้ได้บณ
ั ฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับในอาเซียนและประเทศไทย พัฒนาหลักสูตร
นานาชาติหลักสูตรกึ่งนานาชาติ หลักสูตร 2 ภาษา หลักสูตร
2 ปริญญาและขยายการผลิตบัณฑิตต่างชาติ พัฒนาและขยาย
จำ�นวนนักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ ในหลักสูตรนานาชาติ
และหลักสูตรภาษาอังกฤษ พัฒนาสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม
การทำ�งาน และมาตรฐานคุณภาพ สูค่ วามเป็นนานาชาติและ
ความเป็นสากลพืน้ ฐานความเป็นไทย พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาและบุคลากรผ่านกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการจัดตั้ง
Language Institute เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านภาษา
ให้นักศึกษาก่อนสำ�เร็จการศึกษา

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้ความสำ�คัญ
กั บ การกำ � หนดนโยบายและการส่ ง เสริ ม ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย
ดำ�เนินการตามพันธกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนทาง
วิชาการในการแก้ปญั หาและพัฒนาชุมชนท้องถิน่ โดยดำ�เนินการ
ทั้งด้านการศึกษาวิจัย การร่วมปฏิบัติงาน และการกำ�หนด
หลักสูตรการเรียนการสอน  เช่น การส่งเสริมการจัดการคุณภาพ
ของสิ่งแวดล้อมเพื่อความสมดุลและยั่งยืนของการส่งเสริม
การท่องเที่ยว  ซึ่งเป็นแหล่งสร้างรายได้สำ�คัญของจังหวัด
สุราษฏร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งเพื่อสุขภาพที่ดีของ
ประชาชนโดยเริม่ จากการพัฒนาสิง่ แวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย
เป็นต้นแบบ  อีกเรื่องหนึ่งคือการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
โดยส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถชี วี ติ ตามหลักพุทธศาสนา ทีส่ �ำ คัญ
คือ การส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนในวิชาพุทธทาสศึกษา
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการดำ�เนินงาน
ของสถาบันคลังสมองของชาติ
2559-2563
สถาบันคลังสมองของชาติ ได้จัดตั้งขึ้นโดยคณะ
รัฐมนตรีรับทราบ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2546 เพื่อทำ�หน้าที่
ประสานผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาและหลากหลาย
องค์กร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้มาร่วมกันศึกษา
วิจัยในประเด็นที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีคณะ
กรรมการบริหารกำ�กับดูแล
วัตถุประสงค์ของสถาบัน ดังปรากฏในระเบียบมูลนิธิ
ส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดตัง้ สถาบันคลังสมอง
ของชาติ พ.ศ. 2546 ระบุวา่ ให้สถาบันอยูภ่ ายใต้มลู นิธสิ ง่ เสริม
ทบวงมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาครัฐใน
การแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ โดยการระดมผู้เชี่ยวชาญ
ในประเด็นและสาขาทีเ่ ป็นความต้องการอย่างทันการณ์ ทัง้ ใน
ด้านเศรษฐกิจและสังคม ศึกษาค้นคว้า ให้คำ�ปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะทางวิชาการในการตอบโจทย์ของประเทศ ไปจนถึง
การลงมือปฏิบัติตามแต่กรณี
2. เพื่อริเริ่มแนวคิดใหม่ๆ ทางวิชาการอันจะเป็น
องค์ประกอบสำ�คัญในการพัฒนาเชิงรุกของประเทศ โดย
การศึกษาค้นคว้าวิจยั และทดสอบ เพือ่ นำ�ความคิดริเริม่ ใหม่ๆ
นำ�เสนอต่อภาครัฐ
3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถใน
การแข่งขันให้แก่ภาคเอกชน ทัง้ ในการให้ค�ำ ปรึกษาเพือ่ แก้ปญั หา
ของภาคการผลิตและบริการ และการคิดค้นแนวทางพัฒนา
ในรูปแบบใหม่ๆ โดยความร่วมมืออย่างใกล้ชดิ กับภาคเอกชน
การดำ � เนิ น งานเพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้
สถาบันฯ สามารถดำ�เนินการดังนี้
1. รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำ�ฐานข้อมูลทะเบียน
ผู้เชี่ยวชาญ (Experts Register) ในสาขาความรู้ต่างๆ

2. รวมรวม ศึกษา วิเคราะห์ฐานข้อมูลและความรูเ้ พือ่
นำ�ไปสูก่ ารบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management)
รวมทัง้ บริหารเครือข่ายความรูร้ ายสาขา (Knowledge Clusters)
3. ประสานงานในการกำ � หนดโจทย์ แ ละหั ว ข้ อ
การศึกษาวิจยั ทีต่ อบสนองต่อการแก้ปญ
ั หาและความคิดริเริม่
ใหม่ๆ อันเป็นความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
4. ประสานการศึกษาวิจยั และดำ�เนินการเพือ่ นำ�ไปสู่
การแก้ปญ
ั หา การริเริม่ แนวคิดใหม่ๆ และกิจกรรมในเชิงปฏิบตั ิ
แล้วแต่กรณี
5. ประสานความร่วมมือเพื่อสร้างความเชื่อมโยง
และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและอุดมศึกษา
6. นำ�เสนอข้อมูลและความรูไ้ ปสูห่ น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
และเผยแพร่ข้อมูลความรู้โดยการประชาสัมพันธ์ไปยังสังคม
โดยรวม
7. พัฒนาภาวะผู้นำ�ทางความคิด และการบริหาร
จัดการความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนักศึกษาและบัณฑิต
8. ดำ�เนินการอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการบริหารสถาบัน
และคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมสถาบันเห็นสมควร

ยุทธศาสตร์ช่วงที่1
ในช่วงต้นๆ ของการดำ�เนินงาน (พ.ศ. 2546-2551)
สถาบันฯ ได้กำ�หนดวิสัยทัศน์ไว้ดังนี1้
“สถาบันคลังสมองของชาติจะเป็นศูนย์รวมของเครือข่าย
ผูเ้ ชีย่ วชาญและองค์ความรูเ้ ชิงบูรณาการทีท่ นั สมัยของประเทศไทย
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อการพัฒนาประเทศ”
โดยมีเป้าหมายที่จะนำ�องค์ความรู้มาเป็นพลังในการพัฒนา
ประเทศให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมีภารกิจ 3 ด้านคือ
1. เป็นศูนย์ขอ้ มูลทัง้ ด้านผูเ้ ชีย่ วชาญและองค์ความรู้
ที่ถูกต้องและทันสมัย
รายงานประจำ�ปี 2558 สถาบันคลังสมองของชาติ
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2. เป็นแกนนำ�ในการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการทาง
วิชาการร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในการเสนอแนะแนวทาง
และแก้ปัญหาของประเทศได้อย่างทันการณ์
3. ปฏิบตั งิ านเชิงรุกเพือ่ เสนอแนวทางการพัฒนาประเทศ
ในระยะยาว
ทั้งนี้ได้มีการกำ�หนดยุทธศาสตร์ไว้ 4 ด้านคือ
1.  ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการสร้าง
องค์ความรู้
2.  การพัฒนาศูนย์เครือข่ายข้อมูลที่ทันสมัย
3.  การประชาสัมพันธ์และการขยายเครือข่าย
4.  การสร้างความเข้มแข็งในองค์กร
การดำ�เนินงานในช่วงปี 2546-2548 ให้ความสำ�คัญ
กับประเด็นต่างๆ อย่างกว้างขวางเช่น ด้านพลังงาน ด้านเยาวชน
การศึกษา เศรษฐกิจ ฯลฯ โดยมีกจิ กรรมทัง้ การสนับสนุนการวิจยั
เช่น โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการใช้โซลาร์เซลล์ใน
ระดับครัวเรือนในระยะยาว เป็นต้น การจัดประชุมระดมสมอง
การจัดสัมมนา เป็นต้น ผลจากการดำ�เนินงานได้ผลผลิตต่างๆ
เช่น รายงานการศึกษา สิง่ พิมพ์จากการสัมมนา และการจัดทำ�
ข้อเสนอเชิงนโยบาย (Policy Brief)
การดำ�เนินงานในช่วงต่อมา คือปี 2549-2551 ได้มี
การขยายงานมากขึน้ โดยมีโครงการจัดตัง้ ศูนย์ศกึ ษาต่างๆ 3 ศูนย์
คือ ศูนย์ศึกษาระบบความปลอดภัยอาหารและโภชนาการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันตก และศูนย์ศิลปะ
การละครเพื่อการพัฒนา โดยมีลักษณะเป็นศูนย์เฉพาะกิจที่
ดำ�เนินงานในลักษณะเครือข่าย โดยมีความคาดหวังให้ศูนย์
เหล่านี้เป็นสะพานเชื่อมระหว่างนโยบายรัฐและการพัฒนาใน
เชิงรูปธรรม

ยุทธศาสตร์ช่วงที่ 2
ในปี 2552 คณะกรรมการบริหารสถาบันคลังสมอง
ของชาติ ได้มอบนโยบายให้สถาบันฯ มุ่งเน้นการส่งเสริม
สถาบันอุดมศึกษาให้ตอบสนองกับสังคมมากขึน้ และเพิม่ คุณภาพ
บัณฑิต และได้มโี ครงการจัดตัง้ สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย
รวมทั้งมีโครงการมองภาพอนาคตประเทศไทย 2562 และ
ได้จัดให้มีการปรับเปลี่ยนโครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาภายใต้
แผนงานต่างๆ ให้เป็นโปรแกรมศึกษา 4 เรื่องคือ โปรแกรม
วิจัยระบบอุดมศึกษา โปรแกรมศึกษาวิจัยเชิงพื้นที่ โปรแกรม

ศึกษาระบบความปลอดภัยอาหารและโภชนาการ และโปรแกรม
ศิลปะเพือ่ การศึกษา ทัง้ นีไ้ ด้มกี ารปรับเปลีย่ นยุทธศาสตร์ของ
สถาบันฯ ให้สอดรับกับภารกิจสำ�คัญที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริหาร คือ การปรับเปลี่ยนสถาบันอุดมศึกษา
ให้ตอบสนองต่อสังคมมากขึ้น และเพิ่มคุณภาพของบัณฑิต
โดยสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อศึกษาในเรื่องสำ�คัญๆ ของประเทศและของท้องถิ่น ให้ใช้
ทุนสำ �คัญของสถาบันอุดมศึกษาที่มีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในด้าน
ต่างๆ เป็นจำ�นวนมาก เป็นฐานในการทำ�งานตอบสนองต่อ
สังคม และในขณะเดียวกัน ก็ให้ปรับปรุงระบบภายในสถาบัน
อุดมศึกษาเอง พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการระบบในระดับต่างๆ
ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง สามารถตอบสนองสังคมได้ดีขึ้น
เป็นแกนนำ�ในการรวมพลังคลังสมองของประเทศ ทั้งนี้ได้มี
การกำ�หนดยุทธศาสตร์หลักไว้ 3 ด้านดังนี้
         1. งานวิจัยระบบอุดมศึกษา (System Research)
         2. งานวิจยั นโยบายเรือ่ งสำ�คัญของประเทศ (Think Tank)
         3. งานหนุนเสริมสถาบันอุดมศึกษาให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
  (Incentive Programs)
ในปี 2555 ถึงปัจจุบนั ได้มกี ารปรับเปลีย่ นยุทธศาสตร์
อีกเล็กน้อย โดยกำ�หนดให้มียุทธศาสตร์ 4 ด้าน ดังนี้
1. งานวิจยั เชิงระบบ (System Research) เพือ่ ศึกษา
วิจยั ระบบอุดมศึกษาตามสถานการณ์ทเ่ี ป็นอยู่ สิง่ ทีเ่ ป็นปัญหา
อุปสรรค แบบอย่างทีด่ ี เพือ่ เสนอแนะการปรับเปลีย่ นการบริหาร
จัดการสถาบันอุดมศึกษาและระบบอุดมศึกษา
2. มองโลกภายนอก เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
สถานการณ์ของประเทศและภูมภิ าค ทีจ่ ะมีบทบาทต่อสถาบัน
อุดมศึกษาในการเรียน การสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการต่อสังคม
         3. หนุนเสริมมหาวิทยาลัย โดยจัดหลักสูตรฝึกอบรม
จัดสัมนาแลกเปลีย่ นประสบการณ์ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
เพือ่ หนุนเสริมมหาวิทยาลัยให้เพิม่ พูนความรู้ ทักษะ เครือข่าย
และแรงบันดาลใจ ที่จะตอบสนองต่อสังคม
4. นำ�เข้าสูร่ ะบบ (Institutionalization) สร้างข้อเสนอ
เชิงนโยบายเพื่อปรับเปลี่ยนระเบียบ ข้อบังคับ และกลไก
การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา
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นโยบายรัฐ
รัฐบาลกำ�ลังให้ความสำ�คัญกับการขับเคลือ่ นประเทศ
เพื่อให้หลุดพ้นจากกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ให้เป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว และได้ริเริ่มโครงการต่างๆ หลายอย่าง
เช่น ประเทศไทย 4.0 โครงการประชารัฐ เป็นต้น ซึง่ หลักใหญ่ๆ
ของนโยบายดังกล่าวมีดังนี้

ประเทศไทย 4.0

ในยุคแรกๆ ของการพัฒนาประเทศหรือที่เรียกว่า
ประเทศไทย 1.0 รายได้ของประเทศส่วนใหญ่เป็นเรื่องของ
การเกษตร ต่อมาในช่วงทีส่ องคือ ประเทศไทย 2.0 เป็นการพึง่ พา
อุตสาหกรรมเบาต่างๆ แรงงานราคาถูกและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ทีม่ อี ยู่ ในการสร้างรายได้เข้าประเทศ ต่อมาเป็นช่วงทีส่ ามคือ
ประเทศไทย 3.0 ซึ่งพึ่งพิงอุตสาหกรรมหนักโดยการใช้
เทคโนโลยีต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อการส่งออก เช่น
รถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ถึงแม้จะทำ�รายได้เข้า
ประเทศได้มากก็จริง แต่ก็ยังไม่ทำ�ให้ประเทศพ้นจากกับดัก
ประเทศทีม่ รี ายได้ปานกลาง ซึง่ เป็นเช่นนีม้ านานกว่า 20 ปีแล้ว
ดังนั้น นโยบายประเทศไทย 4.0 จึงมีความมุ่งหมาย
ที่จะสร้างและใช้นวัตกรรมในประเทศให้มากขึน้ โดยปรับเปลีย่ น
โครงสร้างเศรษฐกิจใหม่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานของ
นวัตกรรม เปลี่ยนจากการทำ�มากได้น้อย เป็นทำ�น้อยได้มาก
เปลี่ยนรูปแบบขององค์ประกอบเดิมที่มีอยู่โดยการใส่ความรู้
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเข้าไป เช่น การเกษตรแบบ
ดัง้ เดิม เป็นการเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและใช้
เทคโนโลยีมากขึน้ เปลีย่ น SME เดิม ทีร่ ฐั ต้องให้ความช่วยเหลือ
ตลอดเวลา เป็น Smart Enterprise และ Start up ที่มี
ศักยภาพสูง เปลี่ยนภาคบริการที่มีมูลค่าค่อนข้างตํ่าสู่การ
บริการที่มีมูลค่าสูง (High value services) และเปลีย่ นจาก
แรงงานทักษะตํา่ เป็นแรงงานทีม่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญมากขึน้
ทัง้ นีต้ อ้ งมีการผลักดันการปฏิรปู เศรษฐกิจ การปฏิรปู
การวิจยั และปฏิรปู การศึกษาไปพร้อมๆ กันซึง่ แหล่งของความรู้
และนวัตกรรมเหล่านัน้ ส่วนใหญ่อยูใ่ นมหาวิทยาลัย การปรับเปลีย่ น
ดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจในอุตสาหกรรม
เป้าหมายมี 5 กลุ่มคือ กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยี
ชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์
กลุ่ ม หุ่ น ยนต์ อัจ ฉริ ย ะและระบบเครื่อ งกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ควบคุม กลุม่ ดิจทิ ลั เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ทเชื่อมต่อ และ
กลุม่ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการทีม่ มี ลู ค่าสูง

โดยสรุปคือ นโยบายประเทศไทย 4.0 จะเป็นการนำ�เอาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาพัฒนาให้ตรงจุดเพือ่ ขับเคลือ่ นประเทศไทย
ภายใต้นโยบายเหล่านี้ สถาบันคลังสมองฯ น่าจะ
เข้าไปมีบทบาทในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การขับเคลื่อน
นโยบายมีความเป็นไปได้มากขึน้ โดยเข้าไปมีสว่ นในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้มหาวิทยาลัยมีขดี ความสามารถในการวิจยั
และสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์มากขึ้น และสนับสนุน
การเปลีย่ นแปลงการเรียนการสอนให้ตอบสนองความต้องการ
ในการพัฒนาประเทศมากขึ้น

นโยบายประชารัฐ
รัฐบาลปัจจุบันให้ความสำ�คัญกับนโยบายประชารัฐ
(Civil State) แทนนโยบายประชานิยม (Populism) ถึงแม้
นโยบายทัง้ สองนีจ้ ะมีประชาชนเป็นเป้าหมายเช่นกัน แต่แนวคิด
และวิธีดำ�เนินการอาจมีความแตกต่างกัน ความหมายของ
ประชารัฐทีส่ น้ั และเข้าใจง่ายทีส่ ดุ คือ ประสานพลังทุกส่วนของ
“ประชา” กับทุกส่วนของ “รัฐ” เพื่อพัฒนาสังคมทุกระดับ
อย่างไรก็ตาม เรื่องของประชารัฐไม่ใช่ของใหม่ แต่เป็นการดึง
ประเด็นสำ�คัญของการพัฒนาขึน้ มาให้โดดเด่น คือการมีสว่ นร่วม
ของทุกภาคส่วน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 8 ได้กล่าวถึงประชารัฐและสรุปลักษณะสำ�คัญคือ
• ประชาชน ชุมชน และประชาสังคม มีบทบาทสำ�คัญ
ในการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศ
• การบริหารจัดการและพัฒนาประเทศโดยภาครัฐ
ใช้หลักการมีสว่ นร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง จริงจัง และ
ต่อเนื่อง ในทุกระดับ
• การดำ�เนินงานของภาครัฐ มีความสุจริต โปร่งใส
ถูกต้อง มีประสิทธิผล คุณภาพ และประสิทธิภาพ รวมถึง
การกระจาย อำ�นาจสู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
• ทุกส่วนของสังคม ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน
ร่วมเป็น “ภาคีการพัฒนา” โดยร่วมวางแผน ร่วมดำ�เนินการ
ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” คือ การรวมเอาพลังทุก
ภาคส่วน ไม่วา่ จะอยูใ่ นภาคประชาชน ภาคธุรกิจ หรือภาครัฐ
มาใช้โดยมองบนพื้นฐานว่า “คนไทยทุกคน ก็คือ ประชาชน
ของชาติ” ซึ่งถือเป็นพลังอำ�นาจที่สำ�คัญในการแก้ไขปัญหา
ในการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูป และการพัฒนาประเทศ
ในทุกมิติและทุกด้านอย่างยั่งยืน โดยการดำ�เนินการตาม
ยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ”
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ทัง้ ประชารัฐ และ ประชานิยม มีทง้ั ความเหมือนและ
ความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวิธีการนำ�มาใช้ ดังนั้น การจะให้
ระบุให้ชัดไปเลยว่าต่างกันตรงไหน อย่างไร ไปเลยนั้น เป็น
เรือ่ งทีท่ �ำ ได้ยาก อย่างไรก็ตาม ยุทธศาสตร์ประชารัฐในรัฐบาล
นีม้ คี วามเชือ่ ว่า ประชารัฐนัน้ มีกลไก มีกระบวนการทีแ่ ตกต่าง
จากประชานิยม นับว่าเป็นยุทธศาสตร์ในการวางเศรษฐกิจ
ฐานรากอย่างเป็นทางการ ซึง่ จะเป็นการรวมพลังจากทุกภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชนเพื่อ
ผลักดันให้เกิดพลังไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยกัน
(รติมา, 2558)2
ส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐ ให้
ประสบผลสำ�เร็จ คือเรือ่ งธรรมาภิบาล ซึง่ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกส่วน
ต้องมี ดังนัน้ สถาบันคลังสมองฯ จึงน่าจะมีบทบาทในการหนุน
เสริมให้สถาบันอุดมศึกษาและสังคม ตระหนัก และเข้าใจ
เรื่องธรรมาภิบาล เพื่อให้การดำ�เนินงานตามนโยบาย มี
ความเป็นไปได้และนำ�ไปสู่ความสำ�เร็จ นอกจากนี้สถาบัน
คลังสมองของชาติสามารถใช้เครือข่ายทางวิชาการ ซึง่ ส่วนใหญ่
อยู่ในระบบอุดมศึกษาเพื่อให้ข้อเสนอเชิงนโยบายที่จำ�เป็น
ในการขับเคลือ่ นประชารัฐสูค่ วามสำ�เร็จ โดยการระดมสมอง
ของผู้รู้ด้านต่างๆ

ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันคลังสมอง
ของชาติ นัดพิเศษ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 ที่ประชุม
ได้ พิ จ ารณารายงานการประชุ ม คณะกรรมการสั ม ภาษณ์
รศ. ดร.พีรเดช ทองอำ�ไพ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ซึ่ง
คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. สถาบันควรให้ความสำ�คัญกับงานวิจยั เชิงนโยบาย
มากขึน้ โดยทำ�หน้าทีร่ วบรวมและวิเคราะห์ความเห็นจากสถาบัน
วิจัยนโยบายต่างๆ เพื่อตอบโจทย์สำ�คัญๆ ของประเทศ เช่น
ประเด็นการปฏิรปู การศึกษาในปัจจุบนั ซึง่ี มีขอ้ เสนอทีห่ ลากหลาย
แต่ยังไม่มีข้อเสนอร่วม การออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย
ทีไ่ ม่ได้ใช้ประโยชน์จากการออกนอกระบบให้เต็มทีก่ ารพัฒนา
ผูน้ �ำ มหาวิทยาลัยในระดับต่างๆ และการวิเคราะห์ระบบตัวชีว้ ดั
มหาวิทยาลัยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นต้น
2. สถาบันฯ ควรทำ�หน้าทีแ่ สวงหาตัวอย่างดีๆ ทัง้ จาก
ในประเทศและต่างประเทศในเรือ่ งต่างๆ มาแลกเปลีย่ นระหว่าง
มหาวิทยาลัย เช่นที่เคยทำ�เรื่องผลงานวิชาการจากการเรียน
การสอน รวมทัง้ เรือ่ งการประเมินสมรรถนะ (Competency)
ของบัณฑิต แทนการให้ความสำ�คัญกับปริญญาอย่างเดียว

3. สถาบันฯ ควรมีบทบาทในการแก้ปญั หาของประเทศ
และขับเคลือ่ นการเปลีย่ นโฉม (Transform) มหาวิทยาลัย และ
ควรมีบทบาทช่วย สกอ. ในการออกระเบียบหรือกฎเกณฑ์ใหม่ๆ
โดยใช้กระบวนการศึกษาวิจยั เพือ่ ให้มขี อ้ มูลและหลักฐานทีช่ ดั เจน

ยุทธศาสตร์และทิศทางการดำ�เนินงาน
ในช่วงปี 2559-2563
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันคลังสมองของ
ชาติ และนโยบายของคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ประกอบกับ
แนวโน้มและแนวทางในการพัฒนาประเทศ สถาบันฯ จึง
ได้ก�ำ หนดยุทธศาสตร์และทิศทางการดำ�เนินงานของสถาบัน
ดังนี้

วิสัยทัศน์
  เป็นหน่วยงานที่หนุนเสริมความเข้มแข็งของการ
อุดมศึกษา เพือ่ ให้ตอบสนองต่อสังคมและการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์
1. หนุนเสริมเพือ่ สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย
2. ใช้ประโยชน์จากพลังของบุคลากรอุดมศึกษาเพือ่
การพัฒนาประเทศและสังคม
3. วิจัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบอุดมศึกษา

ทิศทางการดำ�เนินงาน
ยุทธศาสตร์การหนุนเสริมเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของมหาวิทยาลัย
แนวทางการดำ�เนินงาน
1. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย ผ่าน
สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย โดยดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ
เช่น การฝึกอบรมผ่านหลักสูตรต่างๆ การศึกษาดูงานทั้งใน
และต่างประเทศ
2. การหนุนเสริมขีดความสามารถในการบริหารงาน
ของสถาบันอุดมศึกษา เช่น การจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านต่างๆ
ทัง้ ด้านการบริหารทัว่ ไป (กฎหมาย บุคลากร การประเมินผล
การพัฒนาระบบสารสนเทศ) การเรียนการสอน การวิจัย
และการบริหารงานวิจัย (การกำ�หนดโจทย์และประเด็นวิจัย

รติมา คชนันทน์. 2558. วิเคราะห์ จุดต่าง ประชารัฐ-ประชานิยม. ห้องสมุดรัฐสภา.
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      2. ใช้ประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อถ่ายทอด
ความรูไ้ ปสูค่ นรุน่ หลัง เช่น การจัดอบรมต่างๆ การสัมมนา
การเป็นที่ปรึกษา
      3. จัดให้มฐี านข้อมูลคลังสมองของประเทศ โดยความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างๆ เช่น สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(ฐานข้อมูล BIODATA) สำ�นักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
(ฐานข้อมูล NRMS) เป็นต้น

การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การผลักดันผลงานวิจัยสู่
การใช้ประโยชน์) การบริการวิชาการ และการทำ�นุบ�ำ รุงศิลปะ
วัฒนธรรม
3. การจัดสัมมนาแลกเปลีย่ นทางวิชาการในด้านต่างๆ
ทัง้ ในและต่างประเทศ เพือ่ หนุนเสริมให้มหาวิทยาลัยเพิม่ พูน
ความรู้ ทักษะ เครือข่าย และแรงบันดาลใจ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเพื่อการตอบสนองต่อสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การบริการด้านคำ�ปรึกษาเพือ่ การพัฒนางาน โดย
อาจดำ�เนินการควบคู่กับการจัดฝึกอบรมแบบการปฏิบัติจริง
ระยะยาว (On-the-job training) เช่น การจัดทำ�ยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน การบริหารงานวิจัย การพัฒนาระบบติดตาม
และประเมินผล
ยุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์จากพลังของบุคลากร
อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศและสังคม
แนวทางการดำ�เนินงาน
      1. การจัดให้มีเวทีระดมความคิด (Forum) ในประเด็น
ต่างๆ ทีส่ �ำ คัญ เพือ่ นำ�เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอเชิงนโยบาย
ต่อรัฐบาล

ยุทธศาสตร์การวิจยั เชิงนโยบาย
แนวทางการดำ�เนินงาน
1. จัดให้มีการศึกษาวิจัย เพื่อนำ�ไปสู่ข้อเสนอเชิง
นโบายในการสร้างความเข้มแข็งของระบบอุดมศึกษา เช่น
ตัวชี้วัดด้าน Social Engagement การจัดอันดับ (Rating)
มหาวิทยาลัย การเข้าสู่ตำ�แหน่งทางวิชาการ เป็นต้น
2.  จัดให้มีการศึกษาวิจัย เพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนา
ต้นแบบ หรือข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อการพัฒนาประเทศ

ระบบติดตาม
และประเมินผล
Conflict
Management

การจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา

หลักสูตร
ธรรมาภิบาล
HRD

หลักสูตร
ธรรมาภิบาล

หลักสูตร
ฝึกอบรม

การให้
คำ�ปรึกษา

การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

การสัมมนา
ทางวิชาการ

หลักสูตร
ธรรมาภิบาล
การทำ�ยุทธศาสตร์

On-the-job
training

ในประเทศ

ต่างประเทศ

“สถาบันคลังสมองของชาติ เป็นเพียงหน่วยงานเล็กๆ และเป็นกลไกหนึง่ ทีจ่ ะทำ�งานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
ทัง้ หลาย เพือ่ ช่วยกันขับเคลือ่ นให้การอุดมศึกษามีพลังและบทบาทสำ�คัญในการพัฒนาสังคมและประเทศ”

ธ
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กิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาล >>

ศึกษาดูงาน….ธรรมาภิบาลสัมพันธ์ 2559
สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ภายใต้สถาบัน
คลังสมองของชาติ มูลนิธสิ ง่ เสริมทบวงมหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็น
ความสำ�คัญของการนำ�แนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลและ
การบริหารจัดการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่ไม่เพียงแต่
เน้นทางด้านวิชาการเท่านัน้ แต่ตอ้ งนำ�ไปสูค่ วามเป็นเลิศภายใต้
รายได้ทเ่ี พียงพอ สามารถคืนกำ�ไรสูส่ งั คมเพือ่ ยกระดับบัณฑิต
ให้เป็นคนดี คนเก่ง และเทคโนโลยีที่พัฒนามหาวิทยาลัยสู่
ความเป็นเลิศ มาเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนา และ
การปฏิรปู อุดมศึกษา จึงเห็นสมควรจัดการศึกษาดูงาน ภายใต้
งานที่ชื่อว่า ธรรมาภิบาลสัมพันธ์ ในวันที่ 4-5 มีนาคม 2559
ณ จ. ระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เคยผ่านหลักสูตร
ของสถาบันฯ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด รูปแบบ
การบริหาร และการกำ�กับดูแลมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ และ
เสริมสร้างสัมพันธภาพและเครือข่ายความร่วมมือในระหว่างกัน
โดยมุ่งหวังจะเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและเพิ่มศักยภาพ
ให้กับ คณะกรรมการคณะ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ในการปรับตัวก้าวสู่ความเป็นเลิศ   ทั้งนี้ การได้เข้าไปเรียนรู้
และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับหน่วยงานทัง้ สองแห่งนี้ จะถือว่า
เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยที่ต้องปรับเปลี่ยนการบริหาร
จัดการเพือ่ รองรับต่อสถานการณ์ในอนาคตได้ตอ่ ไป โดยมีผสู้ นใจ
เข้าร่วมจำ�นวน 14 คน มีรายละเอียดต่อไปนี้
	
  

1.สถาบันวิทยสิริเมธีและโรงเรียนกำ�เนิดวิทย์ จ.ระยอง
				
				 (วันที่ 4 มีนาคม 2559)
กลุม่ ปตท. มีเจตนารมณ์ในการจัดตัง้ สถาบันทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์และ
นักวิจยั ให้กบั ประเทศ ทีเ่ น้นการวิจยั อย่างเข้มข้น เพือ่ เสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศอย่างยั่งยืน โดย
ได้รบั พระราชทานนามสถาบันฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ว่า “สถาบันวิทยสิรเิ มธี” แทนชือ่ เดิมที่
รูจ้ กั กันในนาม สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชน้ั สูงระยอง
หรือ RAIST เพื่อให้เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการวิจัยอย่างเข้มข้น
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเปิดสอนในระดับ
ปริญญาเอกและปริญญาโท สำ�หรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต/ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และ
วิศวกรรมวัสดุ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต/ ปรัชญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี โดยมีแผนการเปิดการเรียน
การสอนภาคแรกในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 Landmark
ของสถาบันคือ ปฏิมากรรม Carbon Nano Tube
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2. มหาวิทยาลัยบ้านนอก

วิสัยทัศน์ของสถาบันวิทยสิริเมธี
คือ เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มุ่งเน้นงานวิจัยชั้นแนวหน้าเพื่อสร้างบุคลากรที่
ดีเลิศระดับโลกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สามารถ
สร้างและใช้องค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีใหม่ อันจะนำ�ไปสูป่ ระโยชน์
ในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
อัตลักษณ์ ชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ
• ความคิดก้าวไกล (Creative Expands)
• บ่มเพาะผู้นำ� (Leadership Cultivated)
• สร้างการเปลี่ยนแปลง (A Catalyst for Change)
• ผลงานประจักษ์ (Discovery Emerges)
ผลที่ได้จากการเรียนรู้ คือ สถาบันวิทยสิริเมธี คือ
ผลผลิตของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ของกลุม่ ปตท.
โดยมุ่งเป็นตัวกระตุ้นปฏิกิริยาให้เกิดการพัฒนางานวิจัยและ
นักวิจัยขั้นแนวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ประเทศไทย ด้วยแนวคิดแบบเดียวกับ KAIST ของเกาหลีใต้
คือการสร้างสถาบันวิจยั ทีท่ นั สมัยเพรียบพร้อมด้วยเครือ่ งมือ
ชัน้ แนวหน้า แล้วดึงดูดนักวิจยั ชัน้ เลิศมาเป็นอาจารย์ ดึง POST
DOC มาร่วมวิจัย และเปิดสอนระดับปริญญาโทและเอกด้วย
โดยงานวิจัยชั้นแนวหน้าได้แก่ การพัฒนาเซลล์พลังงานแสง
อาทิตย์จากสารอินทรีย์ และการพัฒนาสารนาโนคาร์บอนที่
แข็งกว่าเพชร เป็นต้น ที่บริเวณใกล้เคียงกัน มีโรงเรียนมัธยม
กำ�เนิดวิทย์ ทีด่ งึ ดูดผูม้ คี วามสามารถพิเศษด้านวิทย์และคณิตมา
NURTURE ให้ได้พัฒนาอย่างรอบด้าน แต่สามารถเข้าถึง
การเรียนการสอนวิทย์และเทคโนฯ ขัน้ ก้าวหน้าได้อย่างเหมาะสม
กับศักยภาพ ถือว่าเป็นแนวความคิดที่ดีด้าน CSR

	
  

บ้านจำ�รุง ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จังหวัดระยอง
(วันที่ 5 มีนาคม 2559)
เพือ่ ศึกษาและดูงานในเรือ่ งของ การจัดการเครือข่าย
สู่ความเข้มแข็งยั่งยืน การจัดการธนาคารชุมชน การจัดการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน การจัดการผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์
การจัดการสภาพแวดล้อมด้วยขบวนองค์กรชุมชน และการน้อมนำ�
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำ�งานของ
ชุมชน โดยได้การต้อนรับจากผู้ใหญ่ชาติชาย เหลืองเจริญ
ผลทีไ่ ด้จากการเรียนรู้ คือ กลยุทธ์ส�ำ คัญของการเชือ่ มโยง
เครือข่าย 40 เครือข่ายในชุมชนในการประสานความคิดคือ
1. มีธงหลัก : ทำ�เพื่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ขีวิตมีความมั่นคง  
   พึ่งพาตนเองได้ บนหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีเวทีให้คยุ กันทัง้ ทางการ และไม่เป็นทางการ อย่างต่อเนือ่ ง
   เพือ่ “จัดตัง้ ทางความคิด” มี ผูอ้ �ำ นวยความสะดวก (Facilitator)
   คอยอำ�นวยความสะดวก ให้คุยกันมีอาหารการกินฟรีจะได้
คุยกันอย่างสบายใจ สภาองค์กรชุมชนตำ�บลเป็นยุทธศาสตร์
   สำ�คัญ
3. มี 4 ประเด็นหลักสำ�คัญ  คือ 1.ทัศนคติเรือ่ งการพึง่ พาตนเอง
   ต้องถูกปลุกฝังอย่างซา้ํ ๆ และต่อเนือ่ ง  2. ต้องมีการรวมกลุม่
   เป็นกลุม่ กิจกรรม เอาคนทีช่ อบเหมือนกันมารวมกัน ไม่ตอ้ ง
กำ�หนดว่ามีกี่คน และปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 3. กลไก
การสนับสนุนที่เหมาะสม 4.นโยบายของประเทศที่ดี
4. ปัจจัยสำ�คัญทีต่ อ้ งฟืน้ ฟู 1.คน 2.ดิน 3.นํา้ 4.ป่า (คน : ทัศนคติ
   พึ่งพาตนเอง ไม่รวยแต่มั่นคง ดิน : เกษตรอินทรีย์ นํ้า : ต้อง
   ปลูกต้นไม้ ป่า : ต้องรักษา)

ธ

	
  

ข้อมูลจาก คุณฉันทลักษณ์  อาจหาญ
ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.knit.or.th
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การประเมินกับการบริหารจัดการ
ทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย1

จากภารกิจหลักทัง้ สีด่ า้ นของมหาวิทยาลัย ทัง้ ในด้าน
วิชาการและการเรียนการสอน  ด้านการวิจยั   ด้านการบริการ
วิชาการ และด้านการบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม  สถาบันอุดมศึกษา
จึงมีบทบาทสำ�คัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ให้กา้ วหน้าไป ทัง้ ในแง่การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจากการผลิต
บัณฑิตในระดับต่างๆ และจากการศึกษาค้นคว้าวิจยั ทัง้ นีบ้ ทบาท
ของการวิจัย นอกจากจะเป็นกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริง
การสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ แล้วยัง
ก่อให้เกิดทุนทางปัญญา และนำ�ไปสูก่ ารสร้างสมให้เกิดการขยายตัว
ของพรมแดนด้านองค์ความรู้ กอปรขึน้ เป็นสังคมแห่งฐานความรู้
เพื่อก้าวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอันเป็นพลวัตของโลก
ดังนัน้ การวิจยั จึงนำ�ไปสูก่ ารพัฒนาไปสังคมแห่งการเรียนรู้
ที่มีการวิวัฒนาการในองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง มีระบบและ
กระบวนการในการนำ�องค์ความรูจ้ ากการวิจยั ไปใช้สร้างเสริม
ความอยู่ดีกินดีให้กับสังคม ตลอดจนการนำ�ความรู้ไปใช้ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ลดความเหลื่อมลํ้า สร้าง
ความเป็นธรรม ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคมได้อย่าง
เหมาะสม สร้างความก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมให้
กับประเทศ
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและหนุนเสริมภารกิจ
ด้านการวิจยั ในสถาบันอุดมศึกษาจึงมีการจัดสรรทุนสนับสนุน
การวิจัยให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนส่งเสริมการวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ทั้งจากแหล่งเงิน
อุดหนุนวิจยั ภายใน โดยงบประมาณแผ่นดินและประมาณเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย และจากแหล่งเงินอุดหนุนวิจัยจาก

ธ

ดร.ปิยะทัศน์  พาฬอนุรักษ์2

ภายนอก ทัง้ ภาคเอกชนและองค์กรต่างประเทศ ดังนัน้ การจัดสรร
และบริหารทุนวิจยั ทีม่ อี ยูอ่ ย่างจำ�กัด เพือ่ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และสังคมได้รับประโยชน์งานงานวิจัยนั้น จึงมี
ความสำ�คัญในปัจจุบันการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย
เป็นศาสตร์แขนงหนึง่ ทีไ่ ด้น�ำ มาใช้เป็นเครือ่ งมือในการชีว้ ดั ถึง
ความสำ�เร็จที่เกิดจากการลงทุนวิจัยให้กับองค์กรที่ทำ�หน้าที่
บริหารและการจัดการทุนวิจัยหรือกับหน่วยปฏิบัติงานวิจัย
นอกจากนีย้ งั เป็นเครือ่ งมือสือ่ สารให้สงั คมได้รบั รูว้ า่ การลงทุน
ในโครงการวิจยั หรือการลงทุนในแผนงานวิจยั นัน้ ๆ ไปแล้ว สังคม
จะได้รบั ประโยชน์จากงานวิจยั มากน้อยอย่างไร  มีผใู้ ดบ้างทีจ่ ะ
ได้รับประโยชน์จากงานวิจัย และอาจใช้เป็นเครื่องมืประกอบ
ในการชีแ้ จงเพือ่ ขอรับการจัดสรรงบประมาณ หรือการตัดสินใจ
ในการจัดสรรทรัพยากรทุนวิจยั อันมีอยูจ่ �ำ กัด ว่าจะมีการจัดแบ่ง
และสร้างลำ�ดับความสำ�คัญของโครงการวิจัยที่จะจัดทำ�ต่อไป
อย่างไร อีกทัง้ ช่วยเพิม่ ความเชือ่ มัน่ ในระบบธรรมาภิบาลของ
องค์กร เป็นต้น ซึง่ ในปัจจุบนั สถาบันการศึกษา องค์กรบริหาร
งานวิจัย และหน่วยงานกำ�กับงานวิจัย ยังขาดแคลนบุคลากร
ที่มีองค์ความรู้ดังกล่าวอยู่อย่างมาก
เพือ่ หนุนเสริมภารกิจของมหาวิทยาลัย ในการบริหาร
จัดการทุนวิจัย สถาบันคลังสมองของชาติ จึงจัดหลักสูตร
“การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย Research Impact
Assessment (RIA) ประจำ�ปี 2559” เพื่อพัฒนาผู้บริหาร
และนักวิชาการด้านการประเมินผลกระทบจากงานวิจยั ทัง้ ใน
สถาบันการศึกษาและหน่วยบริหารทุนวิจยั ให้เข้าใจถึงเทคนิค
การประเมินผลกระทบที่เกิดจากโครงการหรือแผนงานวิจัย
และสามารถออกแบบการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยได้
โดยหลักสูตรรุน่ ที่ 1 ได้จดั อบรมไปเมือ่ วันที่ 26-27 พฤษภาคม
2559 และรุน่ ที่ 2 มีก�ำ หนดจัดอบรมในวันที่ 1-2 กันยายน 2559
หลังจากจบหลักสูตร รุน่ ที่ 1 มีผเู้ ข้าร่วมหลักสูตรส่วนหนึง่
ได้นำ�ข้อความรู้ไปใช้ในโครงการวิจัยฯ ของตนเอง รวมถึงเกิด
การยอมรับและนำ � ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นกระบวนการบริ ห าร
จัดการงานวิจัย เช่นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เป็นต้น

บทความสำ�หรับ “จดหมายข่าวธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย” ฉบับที่ 2 ประจำ�ปี 2559
2
นักวิจัยอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ

1
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งานวิชาการเพื่อสังคม
Socially-engaged Scholarship
มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันทางสังคมทีม่ ภี ารกิจหลัก
ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา การบริการ
ทางวิชาการ จำ�เป็นต้องแสดงบทบาทหรือทำ�หน้าที่เพื่อตอบ
โจทย์ทางสังคมกับภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน
สังคมกำ�ลังถามหาคำ�อธิบายและทางเลือกในการแก้ไขปัญหา
จากมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้นตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งใน
ประเทศและในโลก บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อสังคมนีไ้ ม่ได้
เกิดขึน้ เฉพาะในประเทศไทยเท่านัน้ แต่เกิดขึน้ กับมหาวิทยาลัย
ทัว่ โลก โดยมีการเรียกการทำ�งานนีด้ ว้ ยชือ่ ต่างๆกัน เช่น ความผูกพัน
กับสังคม (Social engagement) ความผูกพันกับสาธารณะ
(Public engagement) ความผูกพันกับชุมชน (Community
engagement)  หน้ าที่ท ี่มีต่อสังคม (Civic duty) และ
ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยที่มีต่อสังคม (University
Social Responsibility) เป็นต้น ซึ่งมีความหมายครอบคลุม
กิจกรรมทุกรูปแบบที่มหาวิทยาลัยออกไปทำ�งานร่วมกับภาคี
ภายนอกรวมถึงงานพัฒนา งานอาสาสมัคร และงานการกุศล
ด้วยโดยไม่จำ�กัดเฉพาะแต่งานวิชาการเท่านั้น  
มหาวิทยาลัยของไทยเกือบทุกแห่งได้มีการประกาศ
เจตจำ�นงไว้แล้วกับสาธารณะ  โดยอยูใ่ นรูปแบบของวิสยั ทัศน์
ปณิธาน ปรัชญาหรือพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่สื่อสารถึง
ความตั้งใจในการนำ�วิชาการมาพัฒนาและขับเคลื่อนสังคม
ด้วยวิธกี ารและขอบเขตทีแ่ ตกต่างกันไปตามบริบทมหาวิทยาลัย
แต่ในส่วนของงานที่เป็นงานวิชาการ (Scholarship) นั้น
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
ประเด็น

วิชาการเพื่อสังคม

ธรรมชาติของงาน • เป็น Applied, translational, need-directed research
• เป็นสหสาขาวิชา
โจทย์
กระบวนการ
ผลผลิตที่คาดหวัง
ผลกระทบ

ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดำ�รงตำ�แหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9) โดยได้ยอมรับและกำ�หนดนิยาม
ของคำ�ว่า “ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม” ไว้ ซึง่ มีสาระสำ�คัญดังนี้
“ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่นที่เกิด
ขึ้นโดยใช้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอย่างน้อยหนึ่งสาขา
วิ ช าและปรากฏผลที่ ส ามารถประเมิ นได้ เ ป็ นรู ป ธรรมโดย
ประจักษ์ต่อสาธารณะ
ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ต้องเป็นผลให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี น้ึ ทางด้านใดด้านหนึง่ หรือหลายด้าน
เกี่ยวกับ ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวติ หรือสุขภาพ หรือ
เป็นผลงานที่นำ�ไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพย์สิน
ทางปัญญาในรูปแบบอื่นที่สามารถแสดงได้เป็นที่ประจักษ์ว่า
สามารถใช้แก้ปญ
ั หา หรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์
อย่างชัดเจนหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและ
การรับรู้ในปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน
ทัง้ นี้ ไม่นบั รวมงานทีแ่ สวงหากำ�ไรและได้รบั ผลตอบแทน
ส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ”
งานวิชาการเพือ่ สังคม จึงเป็นงานคูข่ นานเพือ่ ผนึกกำ�ลัง
กับงานวิชาการแบบเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้มหาวิทยาลัยทำ�หน้าที่
ตอบสนองสังคมได้ดีขึ้น แต่ธรรมชาติของงานวิชาการทั้ง 2
ประเภทนี้มีความแตกต่างกันในระดับพื้นฐานหลายประการ
ดังแสดงในตารางเปรียบเทียบด้านล่างนี้
วิชาการเพื่อวิชาการ
• อาจเป็น Basic หรือ applied, researcher- initiated research
• อาจเป็นสาขาวิชาเดียวได้

เน้นความเชือ่ มโยงกับสถานการณ์ปญ
ั หาจริง

เน้นความใหม่ของโจทย์

• ผู้ใช้มีส่วนร่วม
• เปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขและบริบท
• ปัญหาถูกคลี่คลาย
• เผยแพร่ต่อยอดสู่การแก้ปัญหาอื่นหรือผู้ใช้รายอื่นได้
• ความสามารถของผู้ใช้ถูกพัฒนามากขึ้น
• มีคำ�ตอบใหม่ๆ จากสาขาวิชาใหม่
• วัดความเป็นเลิศด้วย Social impact

วิธีการถูกต้องตามแบบแผนที่ยอมรับของวงการวิชาการ
• เผยแพร่ในวงการวิชาการ ผ่านการตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ
• ถูกอ้างอิงโดยนักวิชาการอื่น
• ความก้าวหน้าในสาขาวิชาเดิม
• วัดความเป็นเลิศด้วย Citation, การยกย่องจากวงการ วิชาการด้วยกันเอง
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ตัง้ แต่ปพี .ศ. 2556 เป็นต้นมา สถาบันคลังสมองของชาติ
ได้มกี จิ กรรมหนุนเสริมงานวิชาการเพือ่ สังคมทัง้ ในระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติ ดังนี้
1. การสร้างความรู้และความเข้าใจ ด้วยการจัด
หลักสูตร“ผูบ้ ริหารงานวิชาการเพือ่ สังคม” (Socially-engaged
Scholarship for Executives) และหลักสูตร “นักวิชาการ
เพือ่ สังคม” (Socially-engaged Scholarship for Academics)
ซึ่งดำ�เนินการมาแล้ว 4 รุ่น รวมทั้งได้จัดหลักสูตรภายใน
(in-house) ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่มีความต้องการ
เฉพาะเรื่อง โดยครอบคลุมเนื้อหาสำ�คัญ ได้แก่ ความหมาย
หลักการและเครื่องมือในการวางแผนงานวิชาการเพื่อสังคม
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีสว่ นร่วม เครือ่ งมือการศึกษาชุมชนอย่างมีสว่ นร่วม เครือ่ งมือ
การตรวจติดตาม จริยธรรมและข้อพึงระวัง การเขียนผลงาน
วิชาการ และการประเมินคุณภาพผลงาน เป็นต้น รายละเอียด
สามารถดูได้ที่ www.knit.or.th

3. การสร้างเครือข่าย Engagement Thailand (EnT)
ของมหาวิทยาลัยที่สนใจงานวิชาการเพื่อสังคม ซึ่งเริ่มในปี
พ.ศ. 2557 ในปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยเป็นสมาชิก 47 แห่ง เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน โดยมี ศ. ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน
เป็นประธานกรรมการอำ�นวยการ และสถาบันคลังสมองฯ ทำ�หน้าที่
เป็นเลขาธิการในระยะแรก ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีได้รับเป็นเลขาธิการเครือข่ายระหว่างปี 2558-59  และ
จะมีการประชุมสัมมนา The 3rd Engagement Thailand
Annual Conference “University - Community Convergence”
ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 ณ  โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่
เขาใหญ่รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  ผู้สนใจสามารถดู
รายละเอียดกิจกรรมของเครือข่ายได้ที่ www.engagementthailand.org
ทั้งนี้ กิจกรรมหนุนเสริมงานวิชาการเพื่อสังคมของ
สถาบันคลังสมองของชาติ เป็นเพียงส่วนหนึง่ ของความพยายาม
ของหลายหน่ วยงานทั ้ ง ระดั บนโยบาย แหล่ ง ทุ น องค์ กร
ไม่แสวงหากำ�ไร และผู้ประกอบการทางสังคมต่างๆ ในการที่
จะสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการ
ตนเองให้ ก ั บชุ ม ชนและสั ง คมบนฐานขององค์ ค วามรู ้ และ
ทุนทางสังคมที่มีอยู่  
ข้อมูลจาก คุณณราพร ธีรกัลยาณพันธุ์
ผูส้ นใจสามารถติดตามข่าวสารได้ท่ี www.knit.or.th

2. การรวบรวมและพัฒนาองค์ความรูด้ า้ นวิชาการ
เพื่อสังคม  โดยได้จัดทำ�หนังสือ “หลักการและวิธีการของ
งานวิชาการเพื่อสังคม” ซึ่งอธิบายที่มา แนวคิด ทฤษฎี และ
กระบวนการของงานวิชาการเพื่อสังคม รวมทั้งกรณีตัวอย่าง
ทีม่ หาวิทยาลัยหลายแห่งได้ท�ำ ไว้แล้ว เพือ่ ให้ความกระจ่างกับ
นักวิชาการที่สนใจ และจัดทำ�หนังสือ “ประมวลบทความ
งานวิชาการเพือ่ สังคม” ซึง่ รวบรวมกรณีศกึ ษาทีเ่ ป็นตัวอย่างทีด่ ี
(Good practices) ของโครงการวิชาการเพื่อสังคมไว้จำ�นวน
50 เรื่อง โดยการสนับสนุนของสำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (หนังสือทั้งสองเล่มสามารถ download ได้ที่
www.knit.or.th)

ธ
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อุดมศึกษากับภารกิจที่ 4
การทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม
จากนโยบายสู่การปฏิบัติ : หนทางอันขรุขระ
กว่าทศวรรษทีผ่ า่ นมา ประเทศไทยได้ให้ความสำ�คัญ
ต่อศิลปวัฒนธรรมที่ไม่เป็นแต่เพียงเครื่องประกอบความเป็น
อารยะของชาติเท่านั้น ศิลปวัฒนธรรมยังเป็น “ทุน” ที่จะ
ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ของท้องถิน่ ในภาคการผลิต
และภาคบริการ ภายใต้นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
รัฐบาลในปี พ.ศ.2544 ผนวกกับอิทธิพลของแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Creative Economy) ทีร่ กุ คืบจากซีกโลกตะวันตก
ผ่านกระบวนการโลกาภิวัตน์สู่สังคมไทย และในปี พ.ศ.2552
แนวคิดดังกล่าวก็ได้กลายเป็นนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ
ทั้งนี้ สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติได้ให้ความหมายของคำ�ว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใน
บริบทประเทศไทยไว้ดังนี้
“การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการสร้างและ
ใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญา
ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของ
สังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการผลิตสินค้าและบริการ
ใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ” 1
แม้ว่านโยบายดังกล่าวจะไม่สามารถขับเคลื่อนได้
อย่างต่อเนือ่ งในภาพรวมของประเทศ อันเนือ่ งมาจากความผันผวน
ทางการเมืองในระยะต่อมา และแม้วา่ จะมี ระเบียบสำ�นักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. 2556
ให้มีการจัดตั้ง สำ�นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็น
หน่วยงานภายใต้สำ�นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำ�นักนายก
รัฐมนตรี มีคณะกรรมการบริหาร และมีกองทุนเพือ่ อำ�นวยให้
เกิดการขับเคลื่อนก็ตาม ทว่า ในปี พ.ศ. 2558 คณะรัฐมนตรี
ก็ได้มมี ติให้ยกเลิกระเบียบดังกล่าว และโอนการส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้ า งสรรค์ ไ ปเป็ น ภารกิ จ ของสำ � นั ก งานส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

อย่างไรก็ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์กไ็ ด้เริม่ หยัง่ ราก
สู่กระบวนการพัฒนาพื้นที่ของสังคมไทยมาระยะหนึ่งแล้ว
ดังเห็นได้จากกระแสของกระบวนการพัฒนา เมืองสร้างสรรค์
(Creative City) ในบางจังหวัด ซึ่งอาจเรียกในชื่ออื่นๆ เช่น
เมืองน่าอยู่ อาทิ เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต สงขลา ขอนแก่น
เป็นต้น ซึง่ เป็นความร่วมมือระหว่างภาคประชาชน ภาควิชาการ
และท้องถิ่น โดยไม่ได้อาศัยการสั่งการจากส่วนกลาง ทั้งนี้
UNCTAD (United Nations Conference on Trade and
Development หรือ การประชุมสหประชาชาติวา่ ด้วยการค้า
และการพัฒนา) ได้นิยาม “เมืองสร้างสรรค์” ไว้ว่า
“เมืองที่มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลายเป็น
ส่วนสำ�คัญของเศรษฐกิจและสังคมของเมืองนั้นๆ และต้อง
ประกอบไปด้วยรากฐานที่มั่นคงทางสังคมและวัฒนธรรม
มีการรวมกลุ่มกันอย่างหนาแน่นของคนทำ�งานสร้างสรรค์
และมีสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดการลงทุนเพราะความยั่งยืนของ
สถานที่ในเชิงวัฒนธรรม” 2
สำ � หรั บความเคลื่ อ นไหวของเครื อ ข่ า ยศิ ล ปิ น ไทย
ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2556 ภายใต้กระบวนการของคณะ
กรรมการสมัชชาปฏิรปู ได้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการเครือข่าย
ศิลปินเพื่อการปฏิรูป ทั้ง 4 ภาค และร่วมเสนอแนวทาง

1

http://www.thaiembassy.org/seoul/contents/files/
business-20130905-090903-755759.pdf
2
http://www.tcdc.or.th/src/17453/
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และร่วมเสนอแนวทางปฏิรูปประเทศในมิติของศิลปะและ
วัฒนธรรม เป็น มติ 8 ว่าด้วย “ศิลปวัฒนธรรมกับการสร้างสรรค์
และเยียวยาสังคม” มีขอ้ เสนอทีน่ า่ สนใจอยูห่ ลายประการ อาทิ
สนับสนุนให้มกี ารจัดทำ�และดำ�เนินการแผนพัฒนาผูส้ ร้างและ
ผูเ้ สพ สนับสนุนให้มพี น้ื ทีส่ าธารณะเพือ่ ศิลปวัฒนธรรมชุมชน
จัดตัง้ กองทุนสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมภาคประชาชน ส่งเสริม
งานศิลปวัฒนธรรมให้เป็นกลไกในการสร้างสังคมพหุวฒ
ั นธรรม
ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จริง รวมถึงขจัด
การผูกขาดทางวัฒนธรรม3 เป็นต้น กระนัน้ เมือ่ กลไกของคณะ
กรรมการสมัชชาปฏิรปู ได้ยตุ บิ ทบาทลง ข้อเสนอต่างๆ ทีส่ ง่ ไป
ยังรัฐบาลยังคงเป็นเพียงการสัง่ สมประสบการณ์ความพยายาม
ของที่จะทำ�งานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน
เท่านั้น การติดตั้งกลไกขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
ยังคงไม่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่
ในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมาธิการปฏิรปู ค่านิยม ศิลปะ
วัฒนธรรมจริยธรรมและการศาสนาสภาปฏิรปู แห่งชาติ ได้เสนอ
วาระปฏิรปู ที่ 35 ศิลปะ วัฒนธรรม เพือ่ สร้างคุณค่าและมูลค่า
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ4 มีประเด็นปฏิรปู 6 ประเด็น
เช่น จัดตัง้ องค์กรสมัชชาศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ จัดให้
มีแผนแม่บทระดับชาติว่าด้วยศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริม
สนับสนุนการเปิดพืน้ ทีส่ �ำ หรับกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม
เป็นต้น และยังได้มีการยกร่างพระราชบัญญัติสมัชชาศิลปะ
และวัฒนธรรมแห่งชาติพ.ศ. ....ขึ้นอีกด้วย เช่นเดียวกันกับ
สถานการณ์ในย่อหน้าข้างต้น เมือ่ สภาปฏิรปู แห่งชาติยตุ บิ ทบาท
ภายในระยะเวลา 1 ปี การขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายใน
ระดับพื้นที่ยังไม่เห็นผลในทางปฏิบัติได้ในเร็ววัน
สถานการณ์ภาพรวมในระดับนโยบายของไทยดังกล่าว
ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า หนทางการขับเคลือ่ นนโยบายภาพรวม
ของประเทศยังคงอีกยาวไกล อย่างไรก็ตามบางพืน้ ทีห่ รือบาง
จังหวัด ของประเทศได้มีก ระบวนการสร้างการมีส่วนร่ วม
ระหว่างภาคประชาชน ภาควิชาการ และภาครัฐขึน้ โดยกลไกหลัก
ในการผลักดันการประสานการมีส่วนร่วมอยู่ในมือของภาค
ประชาชน เครือข่ายศิลปิน และสถาบันอุดมศึกษาทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ที่
และเห็นผลสำ�เร็จในเชิงประจักษ์ได้รวดเร็วกว่าการรับนโยบาย
จากภาครัฐลงมาปฏิบัติในระดับจังหวัด ตอบโจทย์การสร้าง
คุณค่า และ มูลค่า ให้แก่ศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจน
สร้างอัตลักษณ์และก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจขึน้ ได้
เหนือสิ่งอื่นใดคือกระบวนการในระดับพื้นที่ส่งผลต่อการบ่ม

จิตสำ�นึกทางสังคมให้แก่พลเมืองและได้ร้อยรัดผู้คนให้เข้ามา
ร่วมกันพัฒนาเมืองผ่านศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นทุนเดิม
ของพื้นที่นั้นๆ อยู่แล้ว สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนา
ที่ทอดยาวและยั่งยืนได้ประจักษ์ชัด

อุดมศึกษากับภารกิจที่ 4 : ปฏิบัติการบนฐานพื้นที่
ในมิตขิ องสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย การทำ�นุ
บำ � รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมเป็ น หนึ ่ ง ในสี ่ ภ ารกิ จ ของทุกๆ
มหาวิทยาลัยและหลายๆ แห่งมีวิธีปฏิบัติที่ดีในการตอบโจทย์
ภารกิจนี้ สถาบันคลังสมองของชาติจึงได้จัดให้มี “โครงการ
ประชุมเครือข่ายนวัตกรรมอุดมศึกษากับการทำ�นุบ�ำ รุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และศึกษาดูงาน Art and Cultural Management
Model ณ Jim Thompson Farm”โดยเชิญสถาบันอุดมศึกษา
ในส่วนภูมภิ าค 9 แห่ง เข้าร่วมระดมสมองในวันที่ 5-6 มกราคม
2559 ณ จ.นครราชสีมา โครงการดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพือ่
เชื่อมโยงชุมชนผู้เชี่ยวชาญระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาค
ส่วนอื่นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการทำ�นุบำ�รุง
ศิลปะและวัฒนธรรมที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี รวมถึงการศึกษาดูงาน
นวัตกรรมการบริหารจัดการงานศิลปะและวัฒนธรรมของ
Jim Thompson Farm โดยได้รับความร่วมมือจาก หอศิลป์
บ้านจิม ทอมป์สัน ภายใต้มูลนิธิ เจมส์ ดับเบิลยู ทอมป์สัน มี
ข้อสรุปโดยย่อ ดังนี้

3
คณะกรรมการสมัชชาปฏิรํป (คสป.), รวมเล่มเอกสารหลักและมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ
ครั้งที่ ๑-๓ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖. นนทบุรี:สำ�นักงานปฏิรูป (สปร.). 2554, หน้า 143-146.
4
สำ�นักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ,
วาระปฏิรูปที่ 35 ศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ.
กรุงเทพฯ: สำ�นักการพิมพ์สำ�นักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. 2558, หน้า 3.
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ก. การทำ�นุบ�ำ รุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นเครือ่ งมือ
สำ�คัญของกระบวนการพัฒนาทีท่ บั ซ้อนกันทัง้ ในด้านอัตลักษณ์
วิถีชีวิต สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการศึกษาและ
การพัฒนาเยาวชน ฯลฯ ดังนั้น เพื่อให้การทำ�นุบำ�รุงศิลปะ
และวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือภายใต้กระบวนการพัฒนาพื้นที่
จึงต้องมองให้เห็นภาพกว้างเชิงโครงสร้างในบริบทของแต่ละ
พื้นที่ ที่สามารถร้อยรัดความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน
องค์กรต่างๆ ให้กระบวนการพัฒนาพืน้ ทีม่ คี วามต่อเนือ่ งยัง่ ยืน
ข. กลไกสำ�คัญของกระบวนการคือ สถาบันอุดมศึกษา
ในแต่ละพืน้ ที่ ทีค่ วรทำ�หน้าทีเ่ ป็น “ผูอ้ �ำ นวย” (Facilitator)
ให้เกิดการบริหารกระบวนการทีค่ �ำ นึงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบริหารอารมณ์
ความรู้สึกของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกด้วย
ค. นิยามของการทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม
อาจแตกต่างไปตามบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัย และแต่ละพืน้ ที่
ด้วยความหลากหลายและมิติที่ทับซ้อนกันของศิลปะและ
วัฒนธรรมจึงจำ�เป็นต้องนิยาม“ค่านิยมหลัก” (Core value)
ทางศิลปะและวัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆให้ได้เป็นอันดับแรก
ของการออกแบบกระบวนการพัฒนา ซึง่ ควรเป็นกระบวนการ
นิยามอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน รวมถึงการประเมินลำ�ดับ
ความสำ�คัญที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือพื้นที่นั้นๆ ด้วย
จากการประชุมดังกล่าวข้างต้น ต่อเนื่องด้วยการจัด
สัมมนา“อุดมศึกษากับภารกิจที่ 4 : ปริมณฑลของการทำ�นุ
บำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม”ขึ้นในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

ธ

ณ โรงแรมเซ็นจูร่ี ปาร์ค กรุงเทพฯ โดยสถาบันคลังสมองของชาติ
ได้เชิญวิทยากรที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูง ผู้บริหารจาก
สถาบันอุดมศึกษา นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่
และขอนแก่น ตลอดจนผู้บริหารจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม มานำ�เสนอประสบการณ์และสัมฤทธิผล
ของการทำ�นุบ�ำ รุงศิลปะและวัฒนธรรมจากระดับชุมชนจนถึง
ระดับนานาชาติ ตลอดจนแนวทางการดำ�เนินงานร่วมกันระหว่าง
อุดมศึกษากับภาคส่วนต่างๆ ซึง่ ได้รบั ความสนใจจากผูบ้ ริหาร
ระดับสูงจากมหาวิทยาลัยกว่า 40 แห่งทัว่ ประเทศ รวมเป็นจำ�นวน
ผูล้ งทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 100 คนมีขอ้ สรุปโดยย่อทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กระบวนการพัฒนาพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้จากการจัดสัมมนาครั้งนี้ มีดังนี้
ฆ. การพัฒนาพื้นที่ผ่านการทำ�นุบำ�รุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทีเ่ ชือ่ มโยงกับการจดทะเบียนเป็น “เมืองมรดกโลก”
เป็นส่วนหนึง่ ภายใต้กระบวนการ “พัฒนาเมือง” โดยมีเป้าหมาย
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนของพื้นที่เป็นสำ�คัญ
และกระบวนการดังกล่าวนี้จำ�เป็นต้องอาศัยศักยภาพทาง
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
ง. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีโจทย์การ
พัฒนาพืน้ ทีท่ เ่ี กีย่ วข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมอยูจ่ �ำ นวนมาก
และศักยภาพทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เป็น
ส่วนสำ�คัญยิง่ ต่อกระบวนการตอบโจทย์การพัฒนาการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างกันนำ�มาซึ่งนวัตกรรมการพัฒนาพื้นที่ที่
ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดียิ่ง ส่งผลกระทบต่อ
ความเข้มแข็งของชุมชนที่ต่อเนื่องและยั่งยืน ดังตัวอย่าง
ความร่วมมือระหว่าง อปท. กับสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา
จ. ในบริบทของมหาวิทยาลัย ปัจจัยสำ�คัญของความสำ�เร็จ
คือความเข้าใจของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาต่อธรรมชาติ
ของงานทำ � นุ บำ� รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมที่เ กี่ย วข้ อ งกั บ วิ ถี
ของมนุษย์ทง้ั รูปธรรมและนามธรรม การกำ�หนดเป็นมาตรการ
หรือสร้างมาตรฐานทีไ่ ม่อาจยืดหยุน่ ได้จะเป็นอุปสรรคขัดขวาง
การสร้างสรรค์นวัตกรรมตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างคณะวิชา ดังนัน้ ความเข้าใจและเปิดกว้าง
ของผูบ้ ริหารสถาบันอุดมศึกษา จะเอือ้ ให้เกิดกลไกการบริหารจัดการ
ที่ ต อบโจทย์ ภ ารกิ จ การทำ � นุ บำ � รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
ได้อย่างเข้มแข็ง สามารถบูรณาการร่วมกับภารกิจด้านอื่น
ของมหาวิทยาลัยได้
ข้อมูลจาก คุณพนิดา ฐปนางกูร
ผูส้ นใจสามารถติดตามข่าวสารได้ท่ี www.knit.or.th
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ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

หลักสูตร“กฎหมายมหาชน
กับการบริหารงานมหาวิทยาลัย”
ปัจจุบนั มีกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับมหาวิทยาลัยจำ�นวนมาก เช่น กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยการบริหาร
ส่วนงานในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง
เป็นต้น ตลอดจนมีการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับอุดมศึกษาที่สำ�คัญอีก 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารงาน
บุคคลในสถาบันอุดมศึกษา และร่างกฎหมายการอุดมศึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้บริหารและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทุกคน
นอกจากนี้แล้ว ยังมีกฎหมายปกครองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง กฎหมายว่าด้วย
ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง เป็นต้น กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย จากทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วน
ราชการ สถาบันอุดมศึกษาในกำ�กับของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำ�เป็นต้องยึดกฎหมายเหล่านีเ้ ป็นหลักเพือ่ สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้อย่างถูกต้อง อันจะนำ�ไปสู่การดำ�เนินงานการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ตลอดจนลดความขัดแย้ง และลดข้อพิพาททาง
กฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้นได้
“สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย” ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ภายใต้ สถาบันคลังสมองของชาติ  มูลนิธสิ ง่ เสริมทบวงมหาวิทยาลัย ได้จดั
หลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย” ขึ้น สำ�หรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งลด
ความเสีย่ งของการดำ�เนินงาน และการปฏิบตั หิ น้าทีท่ อ่ี าจขัดกับกฎหมายตลอดจนได้แลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์ และการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ และความเข้าใจที่ดีระหว่างกัน   
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัย  
    ควรทราบ เพื่อการดำ�เนินงานการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติต่างๆ ภายใต้กฎหมาย
3. เพื่อมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท อำ�นาจหน้าที่  และความรับผิดทางกฎหมาย
4. เพือ่ มีความรูค้ วามเข้าใจกฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง  สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
   ตลอดจนเป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการดำ�เนินงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์ต่อบุคลากร นิสิต นักศึกษา  
   และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เนื้อหาหลักสูตร
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยงานในภาคมหาชน
2. ความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายมหาชนที่ส่งผลกระทบต่องานบริหารมหาวิทยาลัย
3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
4. ระบบงบประมาณ การเงิน และการตรวจสอบประเมินผลมหาวิทยาลัย
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รูปแบบ    
การบรรยายโดยวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ และการแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์ (Workshop)
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบ้ ริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผูช้ ว่ ยอธิการบดี คณบดี ผูอ้ �ำ นวยการ
สถาบัน ศูนย์หรือหน่วยงานทีเ่ ทียบเท่า หัวหน้าภาควิชา จากสถาบันอุดมศึกษาทัง้ ภาครัฐ และเอกชน ตลอดจน
บุคลากรจากหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการอุดมศึกษา

หัวข้อและวิทยากร
มหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยงานในภาคมหาชน

ความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายมหาชนที่ส่งผลกระทบต่อ
งานบริหารมหาวิทยาลัย

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์  
ประเด็นหลัก                                                    
- แนวคิดในการเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยในระบบราชการ
- พัฒนาการของมหาวิทยาลัยในกำ�กับ
- ลักษณะเฉพาะและความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัยที่แตกต่างจาก  
  หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
- ระบบบริหารจัดการพิเศษและสิทธิพิเศษของมหาวิทยาลัยในฐานะ
  องค์กรในภาคมหาชน

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์  
ประเด็นหลัก                                                    
- กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและการบริหารงานมหาวิทยาลัย
- กฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการกับความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย
- กฎหมายความรับผิดทางละเมิดกับความรับผิดของบุคลากรมหาวิทยาลัย
- กฎหมายว่าด้วยการพิจารณาอนุญาตของทางราชการกับมหาวิทยาลัย
- แนวคิดว่าด้วยองค์กรตรวจสอบการใช้อำ�นาจกับมหาวิทยาลัย

ระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยกับประเด็น
ปัญหาทางกฎหมาย   

ระบบงบประมาณ การเงิน และการตรวจสอบประเมินผ
มหาวิทยาลัย

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ  วงศ์สวัสดิ์กุล
ประเด็นหลัก                                                    
- ความแตกต่างระหว่างข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง
  มหาวิทยาลัย
- ความแตกต่างระหว่างระบบทางบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
  ราชการกับมหาวิทยาลัยในกำ�กับ
- หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง เลื่อนตำ�แหน่งของบุคลากรมหาวิทยาลัยที่  
   กำ�หนดโดยองค์กรกลางบริหารงานบุคคล
- ปัญหาทางกฎหมายที่เกิดขึ้นในระบบบริหารบุคคลมหาวิทยาลัย
- ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการสรรหา การแต่งตั้งอธิการบดี และ    
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยในระบบอุดมศึกษาในปัจจุบัน

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล    
ประเด็นหลัก                                                        
- เกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาในฐานะกรอบการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัย
- ระบบการจัดทำ�และพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัยไทย
- ระบบการประเมินมาตรฐานและประเมินผลที่เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา
- ปัญหาในทางปฏิบตั ิ เกีย่ วกับระบบงบประมาณ การเงิน  และการประเมิน
  มาตรฐานมหาวิทยาลัย

ค่าลงทะเบียน 21,000 บาท ต่อ ท่าน ไม่รวมที่พัก
(สามารถติดต่อที่พัก เบอร์ติดต่อ 097-941-4916 โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพมหานคร)
ระยะเวลา
การอบรมหลักสูตร ใช้เวลา 3 วัน  รวมการฝึกเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

  

ติดต่อ

รุ่น

วัน/เดือน/ปี

LAW 2

31 สิงหาคม 2 กันยายน 2559

สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ภายใต้สถาบันคลังสมองของชาติ
โทรศัพท์ : 02-640-0461 ต่อ 101, 108 (สำ�นักงาน)
โทรสาร  : 02-640-0465 (อัตโนมัติ)   
E-mail   : carjhan1411@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ >>
หลักสูตร การบริหารจัดการความต่อเนื่องของระบบงานของมหาวิทยาลัย

สำ�หรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน กรรมการที่รับผิดชอบด้านพัฒนาระบบ BCM และผู้ที่รับผิดชอบใน
การพัฒนายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขึน้ เพือ่ ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจหลักการ แนวทางการบริหารเบือ้ งต้น เพือ่ ความเชือ่ มโยง
กับการบริหารความเสีย่ งและตระหนักถึงบทบาททีส่ �ำ คัญในการสนับสนุนการพัฒนาระบบงานเพือ่ ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล
ในมหาวิทยาลัย รวมถึงการสร้างความตระหนักในการบริหารจัดตามตามแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นเลิศตามเกณฑ์
EdPEx พร้อมการทำ� Workshop กรณีศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการความต่อเนื่องของระบบงานของ
มหาวิทยาลัย และการเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน)
           รุ่น

                   วัน/เดือน/ปี

BCM 4

      เดือนพฤศจิกายน 2559

ค่าลงทะเบียน ไม่รวมที่พัก

        ราคา 15,000 บาท

หลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ

สำ�หรับ กรรมการในคณะกรรมการอำ�นวยการคณะ  คณะกรรมการประจำ�คณะ  คณะกรรมการบริหารคณะ  
ตลอดจนคณาจารย์ที่มีความสนใจเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการคณะ
สำ�นักวิชา วิทยาลัย ส่วนงาน และสถาบัน ในการบริหารงาน ตลอดจน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับ
การทำ�หน้าที่ของคณะกรรมการคณะ สำ�นักวิชา วิทยาลัย สถาบันฯ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
อุดมศึกษาทีด่ ี ประกอบด้วย 9 หัวข้อพร้อมการศึกษาดูงาน ดังนี้ 1) บทบาท/ความสำ�คัญคณะกรรมการคณะ 2) การพัฒนา
หลักสูตร 3) การบริหารงานวิจัย 4) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5) การเงินและงบประมาณ 6) การพัฒนานิสิต/นักศึกษา
7) กฎหมาย 8) ความเสี่ยง และ 9) ระดมความเห็นกำ�หนดกลยุทธ์
           รุ่น

                   วัน/เดือน/ปี

FGP 15

     22-25 สิงหาคม 2559

ค่าลงทะเบียน ไม่รวมที่พัก

        ราคา 28,500  บาท

หมายเหตุ... การจัดทำ� In-House Training

ทางสถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย จะขอพิจารณารายละเอียดในการดำ�เนินการเป็นรายกรณี โดยสามารถ
ติดต่อ คุณฉันทลักษณ์ (ผูจ้ ดั การโครงการฯ) โดยตรง โทร 02-640-0461*101 หรือ ปรึกษาเพิม่ เติมในรายละเอียดได้ทาง
Email : carjhan1411@gmail.com  

