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 สวัสดีพี่น้องชาวราชนครินทร์ที่เคารพทุกท่านครับ  พบกับสารสภาคณาจารย์

และข้าราชการฉบับแรกของปี 2561   
 ผมมีเรื่องที่จะแจ้งบุคลากรส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยก่อนเลย    คือเรื่องเงินเดือนของ 

พนักงานมหาวิทยาลัยนั้นยังไม่ได้รับการอนุมัตนิะครับ  เรื่องอยู่ที่คณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ  

ให้น่ากลับมาพิจารณาเรื่องฐานเงนิเดือนขั้นต่่าของผูด้่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ    เช่น ถ้าใคร           

ได้เป็น ผศ. อาจจะได้รับเงินเดือนเริ่มต้น 35,000 บาท หรอื รศ. เริ่มต้นที่ 40,000 บาท อันนี้เพียง

ยกตัวอย่าง  ส่วนหลักการการปรับฐานเงินเดือนตามระยะเวลาที่ท่างานมาปีละ 300 บาท ยังคง

หลักการเชน่เดิม  ผมจะผลักดันและติดตามเรื่องนี้ให้พี่น้องพนักงาน เราได้รับประโยชนโ์ดยเร็วที่สุด  

และเสียงนีก้็ขอให้ดังไปถึงฝ่ายบริหารด้วยนะครับ  ได้กรุณาช่วยผลักดันให้เสร็จเรียบร้อยทันการ

จ่ายใน เดือนพฤษภาคม 2561  ตามสัญญาไว้นะครับ(เพราะเราจะทวงค าสัญญาให้เวลาอีก       

ไม่นาน...) 

 ส่วนประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับมหาวทิยาลัยของเราก็คือ มีข่าวบริษัทเอกชนที่ไม่รับ

บัณฑติราชภัฏเข้าท่างานเรื่องนี้ เราคงจะนิ่งเฉยไม่ได้ เพราะมันสะท้อนให้เราได้ตระหนักเรื่องภารกิจ

หลักของเราคือต้องผลติบัณฑติให้มคีุณภาพเพราะถ้ายังท่าภารกิจนีส้ัมฤทธิ์ผลไม่ได้เราอย่าคิดไปท่า

ภารกิจอื่นเลยครับ  เรื่องการเรียน-การสอนให้มคีุณภาพ เช่น เรื่องประเมินการสอนจากผู้ใช้บริการ

คือผู้เรยีนจริงๆ เพราะบางทีนอกจากมหาวิทยาลัยจะบังคับใหอ้าจารย์มตี่าแหน่งทางวิชาการเป็น

เงื่อนไขในการตอ่สัญญาจ้าง  แต่ก็ไม่ได้การันตีว่ามีต่าแหนง่ทางวิชาการเพิ่มขึ้นแลว้จะท่าให้คุณภาพ

บัณฑติดีขึ้นเสมอไป  มหาวิทยาลัยควรฟังนักศึกษาเรื่องการสอนของอาจารย์มาเป็นข้อพจิารณาใน

การก่าหนดการตอ่สัญญาจ้างหรือการให้ความดีความชอบด้วย เพื่อกระตุ้นให้อาจารย์พัฒนาและใส่

ใจการสอนอยู่เสมอ  ที่เหลือก็ต้องจัดระบบการเรียนการสอน การสอบที่เป็นมาตรฐาน  การปรับปรุง

วิชาพืน้ฐานและหลักสูตรให้ทันสมัย การให้บริการด้านต่างๆ ให้รวดเร็วและประทับใจ  ห้องเรียน 

อาคารสถานที่มีอุปกรณ์ที่พร้อมต่อการเรียนการสอนและสะอาดสะอ้าน หรอืแมก้ระทั่งการดูแล

บัณฑติหลังจากการจบการศกึษา เช่น การจัดตวิเพื่อเตรียมตัวสอบเข้ารับราชการ เตรยีมตัวสอบเข้า

สัมภาษณ์งานภาคเอกชน คือพูดง่ายๆ ว่าเราต้องหาวิธีดูแลนักศึกษาเราตั้งแต่เรยีนไปถึงจบการศกึษา 

ถ้าบัณฑิตเรามีคุณภาพสังคม ชุมชนเขายอมรับ นี่จะเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ได้ดีที่สุด

เลยละครับ  สร้างระบบการจัดการเรยีนการสอนให้เข้มแข็งเสียก่อนคอ่ยคิดท่าอย่างอื่น 
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 ส่วนอีกเรื่องผมขอเชญิชวนพี่นอ้งประชาคมเสนอชื่อบุคลากรดีเด่นด้านต่างๆ ตามประกาศใน

สารฉบับนีเ้พื่อรับรางวัลบุคลากรดีเด่นประจ่าปี 60 มาที่สภาคณาจารย์นะครับ  เมื่อได้รับชื่อที่ถูก

เสนอแล้ว  คณะกรรมการจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ ก็จะด่าเนินการคัดเลือกหรือหากท่านใด

มีผลงานโดดเด่นในด้านใดเป็นที่ประจักษ์แล้วคณะกรรมการก็จะสามารถคัดเลือกให้ท่านได้รับรางวัล  

เพื่อเชดิชูเกียรติของท่านที่ได้ท่างานด้านต่างๆ ด้วยความทุ่มเทให้กับมหาวิทยาลัยหรอืสังคมตอ่ไปครับ 

 ท่านทั้งหลายครับผมได้โพส Facebook  ส่วนตัวผมโดยตั้งค่าถามว่า “นักศกึษาคิดว่า

มหาวิทยาลัยเราควรปรับปรุงหรอืพัฒนาเรื่องอะไร”  ซึ่งมีนักศึกษา บุคลากรบางส่วนมาแสดงความ

คิดเห็น  ผมเห็นว่าเป็นความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และเป็นกระจกสะท้อนใหผู้บ้ริหารปรับปรุงและ

พัฒนาผมจึงขอรวบรวมมาลงสารฉบับนี ้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อผู้บริหารอ่านแล้วท่านจะไม่น่ิง           

ดูดาย ทุกปัญหาคงได้รับการปรับปรุงแก้ไขภายในเร็วๆ นี้นะครับ 

 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561  ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้จัดโครงการสภามหาวิทยาลัยพบ

ประชาคม แมจ้ะเป็นระยะเวลาอันสัน้ และกระช้ันชิดผมก็มองว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สภา

มหาวิทยาลัยต้องลงมารับฟังปัญหาที่แท้จริงถึงจะทราบปัญหาต่างๆ ได้ ผมหวังว่าโครงการนี้จะมี

ต่อไปเรื่อยๆนะครับ 

 สารฉบับนีผ้มได้คัดข้อเขียนจากหนังสอื เปิดมุมคิดพลิกวิกฤตการศึกษาไทย 2  ของคุณ

จาตุรนต์  ฉายแสง  อดีตรัฐมนตรกีระทรวงศึกษาธิการ ชวนใหทุ้กท่านอ่านเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

อุดมศกึษาของไทยนะครับ 

 สุดทา้ยนี้ผมและสภาคณาจารย์และขา้ราชการ ยังคงยืนหยัดการท่างานเพือ่เป็นเสียง                   

ของประชาคมที่แท้จริงคอยสะทอ้นคอยกระตุน้การพัฒนามหาวิทยาลัย ดังทีผ่มได้หาเสียงไว ้                         

ทุกประการนะครบัพี่น้องประชาคม พบสิ่งใดที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนา ปญัหาใดทีไ่ม่ได้รับ                      

การแก้ไขหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เปน็ธรรม สิ่งใดทีส่่อไปในทางขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ

ขอ้บังคับ  ทา่นสามารถแจ้งผมหรือกรรมการสภาคณาจารย์และขา้ราชการทา่นอื่นได้ทุกเวลา

นะครับผมจะท่าหน้าที่แทนท่านทุกคน 

 ด้วยรักและเคารพ           

       อาจารย์นพพร  ขุนค้า 
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ตัวชี้วดัคุณภาพอุดมศึกษาคณุภาพบัณฑิต 
หนังสือเปิดมุมคดิ พลกิวิกฤตการศึกษาไทย 2  ...คุณจาตุรนต์  ฉายแสง 

 

“ปรมิาณบัณฑิตไมใ่ช่ตัวชี้วัดคุณภาพอุดมศึกษาและการศึกษาไทย” 
 ถ้าถามว่าสถาบันอุดมศึกษาของไทยอยู่ในสภาพอย่างไร?   

อัตราบัณฑิตจบมหาวิทยาลัยของประเทศไทยที่สูงก็ไม่ได้บอกอะไรเลย  หรือบอกน้อยมาก
เพราะมันปนกันระหว่างบัณฑิตที่มคีุณภาพกับไม่มคีุณภาพ  นี่แค่มองในแงผ่ลผลิต 

เมื่อประมาณ 9-10 ปี ที่แล้ว  ผมไปที่ฟินแลนด์กับไอร์แลนด์ไปขอเขาดู Qualification  ส่าหรับ
บัณฑติที่จะได้รับเกียรตนิิยมเขามีการก่าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตหลายอย่าง เช่นความสามารถใน
การคิด  การท่างานร่วมกับผู้อื่น การเป็นผู้น่า ฯลฯ  คล้ายกับคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
ที่เราก่าลังพูดกันอยู่ในเวลานี้ 

พออ่านดู เวลานัน้ผมรูส้ึกทันทีว่านี่เป็นระบบคิดคนละระบบกับของมหาวิทยาลัยของเรา  ของ
เราคือเรียนวิชาต่าง ๆ ให้ได้คะแนนดีที่สุด  คนที่ได้เกรดสูงตามเกณฑ์ที่ก่าหนดก็จะได้เกียรตินิยม  
หลักสูตรของเราก็ยังเน้นแต่เรื่องความรู้ในสาขาวิชาเพื่อจะไปประกอบอาชีพ  อย่างเช่นเรียนแพทย์ 
สมัยผมเรยีนแพทย์ปี 1 ปี 2 มวีิชาเลือกปีละ 1 วิชา นอกนั้นเป็นวิชาที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อเป็นแพทย์
อย่างเดียว ในขณะที่ต่างประเทศเขาเรียนปริญญาตรีทั่วไปก่อนแล้วค่อยเลือกเรียนวิชาแพทย์ หรือ
นักศึกษากฎหมายก็เรียนวิชาทั่วไปก่อนแล้วค่อยเรียนวิชากฎหมายความรู้พื้นฐานของเขาจึงกว้างกว่า
เรา 

เพราะฉะนั้น  ส่าหรับประเทศไทยปริมาณบัณฑิตจึงไม่ใช่ตัวชี้วัดคุณภาพอุดมศึกษาและ
การศกึษาไทย 

แล้วถ้าถามว่าอุดมศกึษาควรจะต้องปรับปรุงเรื่องอะไรบ้าง ? 
ที่ผ่านมาเป็นท่านองว่า...พอมีคนพูดกันว่าอยากให้มหาวิทยาลัยดีกว่านี้เพื่อให้ได้บัณฑิตที่

ดีกว่านี ้ เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่ดกีว่านี ้ พูดเสร็จ มหาวิทยาลัยก็บอกว่าก่าลังจะเปิดสาขาที่อีกจังหวัด
หนึ่ง ก่าลังจะเปิดคณะนัน้คณะนี้ที่รูก้ันอยู่แล้วว่าบัณฑติล้นเกินอัตรา !!! 

ที่จริงส่าหรับค่าถามนี้คงจะต้องมีค่าถามแยกย่อยออกเป็นหลายเรื่องดว้ยกัน 
เริ่มจากภารกิจของมหาวิทยาลัยคือการผลิตบัณฑิตและการสร้างองค์ความรู้ ก็จะต้องดูว่า

มหาวิทยาลัยก่าลังผลิตคนตรงกับความตอ้งการของประเทศหรือไม ่ผลิตดา้นใดมากไป ด้านใดน้อยไป 
คุณภาพของบัณฑิตเป็นอย่างไร มีความรู้ทักษะดีพอที่จะไปประกอบอาชีพหรือใช้ชีวิตในสังคม
เพียงใด...  สิ่งเหล่านี้สัมพันธ์กับเป้าหมายว่าสังคมก่าลังต้องการบัณฑิตสาขาใดมากน้อย และ
ต้องการบัณฑิตที่มคีุณลักษณะอย่างไร  แล้วจงึมกีารก่าหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกัน 

ในส่วนของการสร้างองค์ความรู้  ดูได้จากงานวิจัยว่ามีมากน้อยเพียงใดมีการน่าไปเผยแพร่
ตีพิมพ์หรอืใช้อา้งองิมากน้อยแค่ไหน หรือมีการน่าไปใช้ในการพัฒนาการผลิต การประกอบธุรกิจหรือ
กิจกรรมเพื่อสังคมมากน้อยเพียงใด 

ถ้าดูจากกระบวนการการท่างานว่าจะสามารถท่าได้ดีมีคุณภาพหรือไม่ก็อาจจะต้องดูว่า
หลักสูตรเป็นอย่างไร ทันสมัยแค่ไหน มีมาตรฐานสูงพอหรือไม่  การเรียนการสอนเป็นอย่างไร 
สอดคล้องกับโลกในศตวรรษนี้มากน้อยแค่ไหน คุณวุฒิ ประสบการณ์ความสามารถของอาจารย์เป็น
อย่างไร 
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แต่ปัญหาคือ เรามีระบบกลไกที่จะท่าให้ผู้ที่รับผิดชอบ  ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือสนใจได้รับรู้เข้าใจ

สภาพดังกล่าวของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง และโดยรวมหรอืไม่ ? 
พูดอีกแบบก็คือ สังคมไทยหรือประเทศไทยเรานีม้ีวธิีที่จะรู้ว่ามหาวิทยาลัยของเราอยู่ในสภาพ

อย่างไรแล้วหรอืยัง ? 
สังคมไทยดูจะพอนึกภาพคร่าว ๆ ได้ว่ามหาวิทยาลัยไทยอยู่ตรงไหนโดยอาศัยการจัดอันดับ

ของต่างประเทศ เวลา WEF จัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษา  เขาก็แยกเรื่อง
อุดมศึกษาออกมาต่างหาก  การเปรียบเทียบกับต่างประเทศท่าให้เรารู้ว่าสถาบันการศึกษาเราอยู่
ตรงไหน เราจะดูได้ทั้งสถาบันและบัณฑิตที่ผลิตออกมาเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับมาตรฐานสากล  ซึ่ง
หลายๆ ประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศเขามีหลักเกณฑ์ มีวิธีการที่จะวัดหรือจัดระดับคุณภาพ 
การจัดอันดับพวกนี้ก็ท่าให้เรารู้ว่าระบบที่มาตรฐานโลกเขาวัดประเมินคุณภาพการศึกษากันอยู่นั้น 
เขาวัดอะไร ?  อย่างไร ?  และรู้ว่าค่าว่ามหาวิทยาลัยของเขาแปลว่าอะไร เปรียบเทียบกับ
มหาวิทยาลัยของเราล่ะ แปลว่าอะไร มีคุณภาพขนาดไหน ? 

ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก  เรามีมหาวิทยาลัยบางแหง่ตดิอันดับอยู่บ้าง ผลการสอบ                 
โทเฟลของประเทศต่างๆ ก็จะสะท้อนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยได้ระดับหนึ่ง   
แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้บอกอะไรเรามากนัก การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาก็
ไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรซ้่ามหาวิทยาลัยของเรากว่า 90% ไม่ตดิอันดับ จึงไม่สามารถเทียบเคียงกับ
ประเทศอื่นได้ ส่วนคนที่เข้าสอบโทเฟลก็เป็นคนส่วนนอ้ยมาก 

เราจึงจ่าเป็นต้องมีวธิีส่ารวจและประเมินของเราเอง  ซึ่งขณะนีเ้รายังไม่มีตัวช้ีวัดที่ดี 
คนส่วนใหญ่อาจไม่ค่อยทราบว่า สมศ. มีระบบประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

มาหลายปีแลว้  แตดู่เหมอืนยังไม่เป็นที่ยอมรับ ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เท่าใด
นัก 

ส่วน สกอ. ก็มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มาเป็นเวลากว่า 16 ปี
แล้ว ผลเป็นดังที่ทราบกัน  คือไม่สามารถผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพได้เท่าที่ควร และยัง                  
ไม่สามารถเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสภาพของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้เพียงพอ 

แล้วน่าเสียดาย แทนที่ สกอ. จะมีความพยายามที่จะปรับปรุงระบบนี้ให้ดีขึ้นเพื่อให้สามารถ
มองเห็นภาพรวมและเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น สกอ. กลับออกมาประกาศ
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557  เมื่อวันที่  
9 ธันวาคม 2557  โดยให้อิสระแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพแทนระบบ
ประกันคุณภาพของ สกอ. 

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ จึงพากันไปใช้ระบบประกันคุณภาพของตนเองโดยขึ้นกับสภา
มหาวิทยาลัยของแต่ละสถาบันในขณะที่สังคมมีค่าถามว่า  สาขาวิชาหรือโครงการต่างๆ ที่เปิดกัน
แพร่หลายนั้นมีคุณภาพแค่ไหน? หรืออาจมีค่าถามใหญ่กว่านั้นว่ามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ของเรามี
หลักสูตรที่ได้มาตรฐานหรือไม่ ?  มีการปรับปรุงให้ทันสมัยหรือสากลเขาหรือไม่อย่างไร ?  และ
ในขณะที่เราก่าลังตั้งค่าถามอยู่นี่ว่าจะหาระบบกลไกอย่างไรมาผลักดันให้เกิดการพัฒนาในเรื่อง
เหล่านี ้

จึงเกิดค่าถามว่า บทบาทของ สมศ. ควรเป็นอย่างไร ท่าอย่างไรจึงจะท่าให้การท่างานของ  
สมศ. เป็นที่ยอมรับและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ ยังเป็นเรื่องที่
ต้องคิดกันต่ออย่างจริงจัง 
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ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อเร็ว ๆ นี้เกิดข้อเสนอที่สวนทางกันอย่างสิ้นเชิง คือ ทปอ. ได้เสนอให้ยกเลิก

การก่าหนดมาตรฐานหลักสูตรที่ท่าโดย สกอ. และให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดูแลตัวเอง การก่าหนด
มาตรฐานหลักสูตรนั้น นอกจากจะเกี่ยวกับคุณภาพของหลักสูตรแล้ว ยังเกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิต
คนให้ตรงกับความต้องการของประเทศด้วย  อย่างนี้เท่ากับยิ่งท่าให้ไม่มีใครมีข้อมูลในภาพรวม และ
ยิ่งไม่มใีครสามารถจะผลักดันให้มหาวิทยาลัยต่างๆ พัฒนาใหไ้ด้มาตรฐานหรอืให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่าง
ที่สังคมต้องการได้ 

ที่จริงในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมามีความพยายามที่จะพูดถึงความต้องการของประเทศมาตลอด มี
การศกึษา สรุป แตไ่ม่ได้โยงไปสู่ระบบการผลิตคนของมหาวิทยาลัย  เชน่เดียวกับเรื่องการผลิตครูดังที่
ผมเล่าไปแล้ว เป็นตัวอย่างที่ผมชอบยกมาพูดในเรื่องการใชท้รัพยากรที่ไม่มีประสทิธิภาพ 

แล้วถ้าถามว่า ท่าไม สกอ. หรือกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นผู้ก่ากับดูแลมหาวิทยาลัยถึงไม่
สามารถก่าหนดโควต้าการผลิตบัณฑิตสาขาที่ล้นตลาดใหน้้อยลง ? 

โดยอ่านาจตามระบบปัจจุบันท่าไม่ได้ มหาวิทยาลัยมีอ่านาจอิสระตาม พรบ.มหาวิทยาลัย 
ประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศเดียวในโลกที่มี พรบ. ของแต่ละมหาวิทยาลัยมากที่สุด  ทาง 
สกอ. แม้จะมีอ่านาจในการก่าหนดหลักสูตรอยู่บ้าง แต่ไม่ได้ไปลงรายละเอียดอะไรนัก  ปล่อยให้
มหาวิทยาลัยด่าเนินการเองส่าหรับคณะที่เป็นวิชาชีพเฉพาะ เช่น สถาปัตย์ วิศวะ แพทย์ สภาวิชาชีพ
จะเข้ามามีบทบาท บางสภาวิชาชีพก็มีบทบาทค่อนข้างมากในการก่าหนดหลักสูตรซึ่งมหาวิทยาลัยจะ
ท่าตามนั้น นับเป็นข้อดีที่สภาวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วม อย่างไรก็ตาม มีคนในวิชาชีพที่มีความรู้ไป
ต่างประเทศมาบอกว่าที่สภาวิชาชีพก่าหนดให้เรียนนั้นปรากฏว่าเมื่อเทียบกับต่างประเทศแล้วยังล้า
หลังมาก อย่างนี้ก็มี 

การสร้างระบบในการประเมินภายในประเทศที่ดีมีประสิทธิภาพจึงต้องเกิดขึ้นตัวชี้วัดจะต้องดู
ได้ สร้างได้ในหลายระดับ ในระดับภาพกว้าง ระดับที่เช่ือมโยงสอดคล้องไปกับการพัฒนาประเทศ เช่น
ว่าเราผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพแบบไหน เราผลิตบัณฑิตมาได้ตรงกับสาขาที่ต้องการหรือไม่  เราผลิตผู้
จบการศึกษาอาชีวศึกษามาในสาขาที่ตรงกับความต้องการของประเทศหรือไม่ หรือยังขาดแคลนใน
สาขาส่าคัญ ฯ แบบนีก้็เป็นการก่าหนดตัวชี้วัดแบบหนึ่ง 

สิ่งที่ควรจะเป็นในการส่ารวจประเมินและประกันคุณภาพการศึกษานั้น  ควรเริ่มจากการมอง
เรื่องนี้กันเสียใหม ่ตอ้งสง่เสริมให้เกิดการร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชน ภาคสังคมที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐ
ร่วมกันตั้งโจทย์ความตอ้งการที่มตี่อสถาบันอุดมศกึษาของประเทศ แล้วหาทางออกแบบระบบกลไกที่
จะใช้ในการส่ารวจประเมนิและประกันคุณภาพ โดยปรึกษาหารือกับประชาคมอุดมศึกษาเพื่อให้เป็นที่
ยอมรับและบังเกิดผลในทางปฏิบัติ 

โดยหลักการส่าคัญยังอยู่ที่การประเมินที่จะท่าให้รู้อย่างแท้จริงว่ามหาวิทยาลัยของเราที่
เป็นอยู่เป็นอย่างไร เป็นเรื่องที่ต้องท่าให้เกิดขึ้นให้ได้  เราต้องมีข้อมูลเพื่อให้ทุกฝ่ายรวมทั้งสังคมจะได้
เข้าใจสภาพ เห็นปัญหาและศักยภาพของมหาวิทยาลัย  แล้วจะได้ช่วยกันหาระบบกลไกมาผลักดันให้
มหาวิทยาลัยพัฒนาและตอบสนองความตอ้งการของสังคม 

หรือพูดได้ว่า สังคมต้องสามารถรับรู้ถึงสภาพของการจัดการศึกษาและมีช่องทางที่จะ
เสนอหรือผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาอย่างสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

ส่าหรับระบบและกลไกที่จะใช้เพื่อการนี้ นอกจากที่กล่าวไปบ้างแล้ว คงต้องคุยกันในตอน
ต่อไปครับ 
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 ในยุคที่ประเทศไทยพยายามปรับตัวให้เป็นไทยแลนด ์4.0 ในขณะที่โลกใบนีไ้ป

มากกว่า 4.0 หลายเท่าตัวแล้วน้ัน   สิ่งหนึ่งที่อดจะเป็นห่วงไม่ไดค้อืการปรับตัวของ

มหาวทิยาลัยกับการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย  และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเด็กใน 

ศตวรรษที่ 21 และไม่ใช่แคเ่รื่องไลฟ์สไตล์ของเด็กในยุคปัจจุบันเทา่น้ัน เทรนด์ของโลก                

การค้นพบสิ่งใหม่ๆ อาชีพแปลกๆท่ีท่าเงิน หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต

ย่อมเป็นผลในการตัดสนิใจเลือกทางประกอบอาชีพของนักศึกษาในยุคนี้อีกดว้ย 

 สิ่งเหล่านี้ผู้บริหารรวมทั้งมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวให้ทัน เร็ว และมองการณ์ไกล 

นักศึกษาที่เข้ามาเรยีนในวันน้ีเพื่อท่างานในอีก 5 ปีข้างหนา้ เราจะการันตีการมีงานท่าใน

อนาคตของเด็กในวันนี้ไดอ้ย่างไร? 

 ขอเล่าย้อนกลับไปตอนท่ีผมเป็นเด็ก มักจะถูกถามเสมอว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร ผม

ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกครับวา่มันมีอะไรที่เรียกว่าอาชีพบา้ง เทา่ท่ีจ่าได้มีไม่กี่อย่าง ไม่ครู ก็

หมอ วศิวกร ทหาร ต่ารวจ เรานี้ล้วนมาจากสิ่งแวดลอ้มเมื่อเกือบ 30 ปีท่ีแล้วที่คนรอบตัว

ผมมักประกอบอาชีพเหล่านี้ 

 โชคร้ายไปหนอ่ยที่พอโตขึน้มารูจ้ักศลิปะ อยากเป็นศิลปิน อยากเป็นอาจารย์

มหาวทิยาลัย เลยมาระก่าล่าบากอยู่ท่ีน่ี (ฮา) 

 ทา่มกลางการแข่งขันของมหาวิทยาลัยทั้งประเทศ มหาวทิยาลัยเอกชนดูมีแนวโนม้

ว่าจะวิ่งทันโลกมากกวา่เพื่อน ด้วยไม่มีข้อจ่ากัดในเรื่องของกรอบอัตราก่าลัง แรงจูงใจใน

การเขา้มาร่วมงาน และที่ส่าคัญคอืวสิัยทัศนข์องผู้บรหิารมหาลัย 

 ผมไม่อยากให้เราคดิแบบเดมิๆว่า เราเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ เราเป็นมหาลัย

ทอ้งถิ่น  เราเป็นมหาลัยเล็ก ในศักดิ์ศรีของความเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาเราควรมี

เท่ากัน  และผมไม่คิดว่าเราต้องอยู่กันแบบพอเพียง พอประมาณ มีแคไ่หนอยู่แค่น้ัน              

ตราบใดที่เรายังมีปัญญา เราสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเราได้อกีมากมาย 
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 กับข่าวที่ออกมาว่าบริษัทบางแห่งไม่รับคนที่จบจากราชภัฏ สรา้งความเจ็บปวด              

ให้พวกเราในฐานะคนในองคก์ร ผมไม่อยากให้ไปโทษใคร แตอ่ยากให้เราหันกลับมามอง

ตัวเอง ว่าอะไรเป็นจุดบกพร่อง อะไรเป็นเหตุ แล้วจะหาทางพัฒนาได้อย่างไร 

 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยกับการเปิดหลักสูตรที่สอดคลอ้งต่อโลกปัจจุบัน 

จึงเป็นทางออกที่ส่าคัญของการปรับตัวให้รอดของมหาวิทยาลัยเรา 

 ผมมีอยู่ 3 ประเด็นที่คิดว่าจ่าเป็นต่อการปรับหลักสูตรใหม่หรอืการปรับปรุง

หลักสูตรเดิมให้ทันสมัย หวังว่าผู้บรหิารจะอา่นถึงตรงนี้แลว้น่าไปพิจารณานะครับ 

  ประเด็นที่ 1 ความทันสมัยและคุณภาพของหลักสูตร หลักสูตรที่พัฒนานั้น

จะต้องมีความทันสมัยและมีคุณภาพในทางวิชาการระดับที่เทียบเทา่กับมหาวทิยาลัยอื่นๆ

ได้ อีกทัง้ยังต้องเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม บริษัท  

หรือองค์กรต่างๆ ความมุ่งหมายของหลักสูตรที่จะผลติบัณฑิตที่แตกต่างจากวิธีคิดเดิมๆ

ตอ้งชัดเจน มีเป้าหมาย และคาดหวังถึงหนา้ตาของบัณฑิตที่จบออกมาได้ รายวิชา                   

ที่อยู่ในหลักสูตรตอ้งเท่าทันโลก ปรับเปลี่ยนได้และยืดหยุ่น การรว่มร่างรายวิชาควรใช้

ผู้เชี่ยวชาญในองคก์รตา่งๆ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ และที่ส่าคัญหลักสูตรจะต้อง                  

บูรณาการองคค์วามรู้ ที่บัณฑิตสามารถใช้วิชาชีพที่เรียนมาไปประกอบอาชพีไดอ้ย่าง

กว้างขวางและอย่าลืมว่าทุกมหาวิทยาลัยก่าลังคดิแบบเดยีวกับเรา หากหลักสูตรที่เราจะ

พัฒนาไปไม่สุดทาง หรือช้าจนเกินไปแม้แตภ่าคการศึกษาเดยีว ผมเชื่อวา่จ่านวนนักศึกษา 

ที่คาดการณ์ไว้ลดลงอย่างแนน่อน 

 ประเด็นที่ 2 คุณภาพของอาจารย์ผู้สอน เมื่อเราสามารถสร้างหลักสูตรที่มี

คุณภาพได้แลว้ สิ่งที่จ่าเป็นอย่างหนึ่งคืออาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ประจ่าหลักสูตร ก่อน

อื่นเราตอ้งยอมรับกันเองเสียก่อนว่าอะไรที่เราท่าได ้อะไรที่เราท่าไม่ได ้อะไรที่คนอื่นท่าได้

ดกีว่าเรา อาจารย์ผู้สอนที่มีศักยภาพจะชว่ยให้คุณภาพของการเรียนการสอนตรงกับ

หลักสูตรที่พัฒนาขึน้มาใหม่ และจะเป็นผู้ที่ประคับประคองให้นักศึกษาและหลักสูตรอยู่

รอดไปตลอดรอดฝั่ง ผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับนโยบายปัจจุบันที่ใช้วิธีการเกล่ียคนที่มีอยู่

แล้วให้มาน่ังประจ่าหลักสูตร เพื่อให้พอๆเปิดหลักสูตรไปได ้แต่พอถึงเวลามีการเรียน    

การสอนจริง อาจารย์ไม่สามารถน่าองค์ความรู้ที่ทันสมัยมาสู่เด็กได ้มุ่งหวังจะไปหาแต ่          

อาจารย์พิเศษ ที่มหาวทิยาลัยราชภัฏโดนดา่ก็เพราะวธิมีักง่าย เอาผักชีโรยหนา้  
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 และไม่ยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเอง การเปิดหลักสูตรที่ดแีต่ไม่มีคนที่มี

ความสามารถมาสอน ก็เหมือนการหลอกลวงผู้บริโภคน่ันแหละครับ ถ้ามหาวิทยาลัย            

ยังคดิจะประหยัดเงินกับคุณภาพการศึกษา ในขณะท่ีต้องการนักศึกษาให้เข้ามาเรยีน              

เยอะขึ้น มีหลักสูตรที่ดมีากขึ้น ผมว่าอย่าท่าเลย เพราะเมื่อถึงปลายทางเราจะไม่ได ้              

อะไรเลย 

 หากเราไม่กลา้ลงทุนกับคุณภาพอาจารย์ผู้สอน แล้วใช้วธิกีารเกลี่ยอัตราก่าลังที่มี

อยู่ เราจะได้อาจารย์ในศตวรรษท่ี 20 ท่ีเอาองคค์วามรู้ในศตวรรษที่ 19 แล้วมาสอนเด็ก 

ในศตวรรษที่ 21 เราจะช้าไปถึง 200 ป ีแบบนีม้ันจะไปรอดไหมละครับ? 

 นักศึกษาจ่ายเงินคา่เทอมมาเพื่อให้ได้รับคุณภาพการศึกษาที่ดี แตใ่นขณะที่                      

ผมร่วมประชุมการท่าหลักสูตรที่ผ่านมา ผมไม่เคยเห็นผู้บรหิารมหาวทิยาลัยคนไหนพูดถงึ

เรื่องนีเ้ลยครับ น่าเสยีดายจริงๆ 

 ประเด็นที่ 3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ก็เป็นสว่นส่าคัญไม่แพ้กันท่ีจะช่วยดึงดูด

นักศึกษาและท่าให้หลักสูตรบรรลุการเรียนการสอนได้ตามเปา้หมาย ศาสตร์แต่ละศาสตร์

และหลักสูตรแตล่ะหลักสูตรย่อมมีความจ่าเป็นในการใช้อุปกรณ์ใช้ห้องท่างาน แลป 

สตูดโิอ และเครื่องไม้เครื่องมือที่ตา่งกันออกไป อีกทัง้สภาพแวดล้อมของการเรียนการ

สอน ทัศนยีภาพท่ีดี ย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์ท่ีดีของมหาวิทยาลัย ที่ผ่านมาผมไม่ค่อยเห็น

การสนับสนุนด้านเครื่องมือหรืออุปกรณ์เทา่ไหร่นัก แต่ละหลักสูตรอยู่กันตามมีตามเกดิ  

มีเทา่ไหร่เรียนกันเทา่น้ัน ถ้าหากจะพัฒนาหลักสูตรใหม่ มหาวิทยาลัยต้องลงทุนกับ                  

สิ่งเหล่านี้เช่นกัน 

 แน่นอนว่าทั้งสามประเด็นเป็นเรื่องที่ต้องลงทุน การสรา้งหลักสูตรใหม่ต้องเร็ว             

ทันตอ่เวลา และมีคุณภาพที่ด ีเราถึงจะสามารถแขง่ขันกับสถาบันอื่นๆได้ แต่อย่างที่               

ผมได้กล่าวไว้ข้างต้น การลงทุนกับการศึกษาจะท่าแบบผักชีโรยหน้าไม่ได ้ประหยัดได ้              

แต่ ข้ีเหนียวไม่ได ้เพราะสุดทา้ยเราจะรู้อยู่แก่ใจกันเองว่า ท่ีคุณภาพของการศึกษา

มหาวทิยาลัยเราไม่ไปไหนเพราะอะไร หากวิสัยทัศนแ์ละการกลา้ตัดสนิใจของผู้บริหาร            

ไปไม่ทันโลกแล้วอย่าวา่แต่ไทยแลนด ์4.0 เลยครับ แค ่0.4 เรายังตามเค้าไม่ทัน และ              

หากไม่สามารถท่า 3 ประเด็นที่ผมได้กล่าวมาได้ พับแผนการท่าหลักสูตรไว้ จะได้                    

ไม่เหนื่อยทั้งมหาวิทยาลัยและคนร่างหลักสูตรครับ 

 เพราะหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา เปน็ความรับผิดชอบของพวกเรา              

ทุกคน ในฐานะของมหาวทิยาลัย ต่ออนาคตของประเทศนี้ 
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ประกาศสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
เรื่อง  คุณสมบัติและวิธีการในการคัดเลอืกอาจารย์และบุคลากรดีเด่น 

รางวัลบุคลากรดเีด่น  ประจ าปี  ๒๕๖๐ 

ด้วยแผนยุทธศาสตรส์ภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ก่าหนดกลยุทธ์ในการยกย่อง  เชิดชู

และเสริมสร้างขวัญก่าลังใจกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  สภาคณาจารย์และข้าราชการได้มีการจัด

โครงการคัดเลือกอาจารย์และบุคลากรดีเด่นประจ่าปี ๒๕๖๐  เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชู   เสริมสร้าง

ขวัญก่าลังใจ และส่งเสริมบุคลากรใหป้ระพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร  สภาคณาจารย์

และข้าราชการได้ก่าหนดประเภทของรางวัล คุณสมบัติและวิธีการในการคัดเลือกดังตอ่ไปนี้ 

๑.  ประเภทของรางวัล  ด้านละ ๑ รางวัล 

๑)  ด้านวิชาการ 

๒)  ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

๓)  ด้านการวิจัยและการพัฒนา 

๔)  ด้านการบริการสังคม 

๕)  ด้านการให้บริการ 

๖)  ด้านผู้สร้างชื่อเสียงใหก้ับมหาวิทยาลัย 

 ๒.  หลักเกณฑ์ในการพิจารณารางวัลแต่ละประเภท 

๑.  ด้านวิชาการ  พิจารณาจากงานสอน คุณภาพการสอน เอกสารประกอบการสอน

การท่างาน รวมไปถึงการเป็นวิทยากร และเผยแพร่ผลงานวิชาการในศาสตรเ์ฉพาะตน 

๒.  ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  พิจารณาจากผลงานสร้างสรรค์ด้านศลิปะทุกแขนง

ท่านุบ่ารุงศลิปะ และวัฒนธรรม การสบืสานและเผยแพร่ผลงานด้านศลิปะและวัฒนธรรม การสร้าง

องค์ความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ 

๓.  ด้านการวิจัยและการพัฒนา  พิจารณาจากผลงานวิจัย คุณภาพงานวิจัย จ่านวน

งานวิจัย การตีพิมพ์และเผยแพร่  ผลงานหรอืนวัตกรรมที่สรา้งคุณประโยชน์ใหแ้ก่มหาวิทยาลัยหรือ

สังคม  

๔.  ด้านการบริการสังคม  พิจารณาจากโครงการ การท่างานที่เป็นประโยชน์ตอ่

สังคมทั้งเชิงวิชาการ หรอืการบริการสังคมด้วยจิตอาสาที่เป็นที่ประจักษ์ 

๕.  ด้านการให้บริการ  พิจารณาจากการท่างานในองค์กร  การให้บริการ การปฏิบัติ

ตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่  เต็มความสามารถ  ด้านคุณธรรมจริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ 

๖.  ด้านผูส้ร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย  พิจารณาจากบุคลากรที่สรา้งช่ือเสียง

ให้แก่มหาวิทยาลัยใหเ้ป็นที่รู้จักในระดับชาติ  ทั้งในด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ ด้านกีฬา ด้านคุณธรรม

จรยิธรรม หรอืด้านอื่นๆ 
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 ๓.  คุณสมบัติ 

เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุน ลูกจ้างประจ่า พนักงานราชการ 

และลูกจ้างช่ัวคราว  ที่ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๔.  กรรมการสรรหา  ท าหน้าที่คัดเลือกบุคลากรที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ เพื่อ

เสนอต่อกรรมการตัดสินรางวัล 

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  จากตัวแทนคณะและสายสนับสนุนจ่านวน ๒ คน 

โดยตามความเห็นชอบจากกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ                             

๕.  กรรมการตัดสินรางวัล  ท าหน้าที่สัมภาษณ์และตัดสินรางวัลผู้ได้รับรางวัลในด้าน

ต่างๆ 

 ๑)  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ                                  

 ๒)  รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 ๓)  กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จ่านวน ๓ ท่านที่ได้รับการแต่งตั้งจาก

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  (โดยไม่ซ้่ากับกรรมการตามข้อ ๔)  โดยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

๖.  การพิจารณารางวัล   

 ๑)  พิจารณาจากแฟ้มประวัติผลงาน หรอืการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นที่ประจักษ์                                  

           ๒)  การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

๓)  หากไม่มีผู้เหมาะสมที่ได้รับรางวัลในด้านใดด้านหนึ่ง  จะไม่มกีารมอบรางวัลใน

ด้านนั้นๆ ในปีนัน้ 

๗.  วิธีการได้มาของอาจารย์และบุคลากรดีเด่นประจ าปี ๒๕๖๐ 

ผูท้ี่มคีวามเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลอาจารย์และบุคลากรดีเด่นประจ่าปี ๒๕๖๐

สามารถกรอกใบสมัครได้ดว้ยตนเอง หรอืถูกเสนอชื่อจากบุคคลอื่น หรือถูกคัดเลือกจากกรรมการ

สรรหา  ซึ่งทุกรางวัลบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้ง สายวิชาการ สายสนับสนุน ลูกจ้างประจ่า 

พนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว  สามารถเข้ารับการคัดเลือกทุกประเภทของรางวัล           

๘. รางวัลและการเชิดชูเกียรติ 

               ๑)  เกียรตบิัตร    

  ๒)  ของรางวัล     จ่านวน  ๑  ชิ้น 

  ๓)  ขึน้ป้ายแสดงความยินดี 

 ๔)  โล่สดุดี      จ่านวน  ๑  ชิ้น 

๙. วันเวลาในการมอบรางวัล 

  ตามความเหมาะสม 
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เจ้าของ        สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ที่ปรึกษา            อาจารย์นพพร  ขุนค้า  อาจารย์รัชฎาพร  วงษ์โสพนากุล 

บรรณาธิการ        อาจารย์อาจิณโจนาธาน  อาจิณกิจ 

กองบรรณาธิการ     อาจารย์สิทธิศักดิ์  อรรจนานนท์  อาจารย์กิตติวงศ์  สาสวด  อาจารย์วรุตม์  กิจเจริญ   

                         อาจารย์วิระสิทธิ์  สุขสมชิต  อาจารย์ณัฐที  ปิ่นทอง  อาจารย์ระพีพฒัน์  ศรีมาลา 

   อาจารย์ประยุทธ  อินแบน  นายกิตตพิงษ์  ทับพยุง  นายประภาส  มาดะมัน  นายโกเมศ  กุลอุดมโภคากุล   

                        นางพรพรรณ  ดอนพนสั  จ.ส.ต.ธนากร  ทองกล่อม  นายชาญชัย  ศิริงาม  นางสาวสิปภา สุขโขใจดี      

    


