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QA NEWS ฉบับนีข้ อนำประสบการณ์การศึกษาดูงานด้าน

การพัฒนาการเรียนการสอนในประเทศออสเตรเลีย ของกลุ่ม
เสวนาประกันคุณภาพการศึกษา (QA Forum) ของที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ได้ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา
และการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย
เมือ่ วันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2546 มานำเสนอ ดังนี้
ประเทศออสเตรเลียให้ความสำคัญต่อการศึกษาที่ชัดเจน
ทัง้ ทางนโยบาย การส่งเสริม การสนับสนุนทุกระดับ โดยเฉพาะ
การอุดหนุนงบประมาณ ทั้งสำหรับการจัดการเรียนการสอน
การพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ อาคารสถานที่ บุคลากร และ
นักศึกษา ทีส่ ามารถทำให้นำไปสูเ่ ป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม
ในเวลาที ่ ก ำหนดตามวิ ส ั ย ทั ศ น์ และสอดคล้ อ งกั บ สภาพ
ความเป็นจริงของแต่ละสาขาวิชาชีพ ทัง้ ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน
องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ถือว่าเป็นภารกิจร่วมกันในการสร้าง
คนรุน่ ใหม่ การจัดสรรงบประมาณจัดโดยคำนึงถึงความสำคัญ
และสภาพการณ์จริง นอกจากการคำนวณทางธุรกิจ เช่น การให้
การอุดหนุนสาขาการเกษตรที่สูงใกล้เคียงกับสาขาแพทย์
เนื่องจากเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารอันเป็นปัจจัย
พืน้ ฐานของสังคมทัง้ หมด เป็นต้น
ในปี ค.ศ. 2002 รัฐบาลออสเตรเลียได้กำหนดนโยบายใหม่
เรียกว่า Our University : Backing Australian's Future ซึง่ มี 4
หลักการ คือ Sustainability, Quality, Equity และ Diversity เพือ่
เป็นกรอบในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยจัดงบประมาณ
เพิ่มขึ้น 1,500 ล้านเหรียญออสเตรเลีย ในช่วง 4 ปีข้างหน้า
และอีกประมาณ 10,000 ล้านเหรียญในช่วง 10 ปีตอ่ ไป ทัง้ นี้
เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าการอุดมศึกษาของประเทศยังสามารถผลิตบัณฑิต
ระดับโลก (World-Class Higher Education) ต่อไป

จากประสบการณ์การศึกษาดูงานครั้งนี้ กลุ่ม QA Forum
มีขอ้ คิดเห็นว่า การพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับ
อุดมศึกษาไทย ควรคำนึงถึงประเด็นต่าง ๆ คือ
1. การให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมให้
มากขึ้นของภาครัฐ เนื่องจากการศึกษาเป็นส่วนสำคัญที่ต้อง
สร้างคนให้พร้อมทีจ่ ะทำหน้าทีต่ า่ ง ๆ ในอนาคต สร้างผูน้ ำของ
ประเทศ สร้างงาน ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจและสังคม ประสานและ
เชือ่ มต่อทางวัฒนธรรมและการค้า ทำให้สงั คมมีความสมบูรณ์
และมีสภาพแวดล้อมที่ด ี ดังนั้น การศึกษาไทยต้องได้ร ับ
การสนับสนุนให้สอดคล้องกับจำนวนผูเ้ รียน โดยเฉพาะอัตราส่วน
ของครู/อาจารย์ต่อผู้เรียน และถ้าต้องการให้คนไทยรู้เท่าทัน
กับคนนานาชาติ ก็จำเป็นต้องจัดสภาพแวดล้อม วัสดุอปุ กรณ์
และสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งพัฒนาผู้สอนให้เท่าเทียมกับ
สากล
2. จัดการสนับสนุนงบประมาณให้สอดคล้องกับสภาพ
จริง โดยเฉพาะการผลิตครู/อาจารย์ และการสนับสนุนครู/
อาจารย์ เพื่อให้ได้ครู/อาจารย์ที่ดีและเก่งในการสอนทุกระดับ
นอกจากนัน้ ยังจำเป็นต้องสนับสนุนงบประมาณเพิม่ ขึน้ ในบาง
สาขา อาทิ ด้านการเกษตร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จำเป็นสำหรับ
ความเป็นอยู่ของประชาชนที่ต้องมีผลผลิตที่ดีและเพียงพอ
การเรียนการสอนในด้านนีต้ อ้ งใช้ตน้ ทุนสูง แต่เมือ่ จบการศึกษา
ไปแล้วจะไม่สามารถรับค่าตอบแทนได้สงู ดังนัน้ จำเป็นทีร่ ฐั ต้อง
เข้ามาสนับสนุนเพื่อให้คนที่มีความสามารถมาเรียนและเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนในด้านนีใ้ ห้ดยี ง่ิ ขึน้
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การพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในแต่ละช่วงวัย สิง่ สำคัญ
ประการแรกที่ควรคำนึงถึง คือ การกำหนดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผูส้ ำเร็จการศึกษา เพือ่ เป็นแนวทางการจัดการศึกษา
ให้ได้บุคลากรที่มีคุณลักษณะตามที่คาดหวัง ศาสตราจารย์
ดร.สุมน อมรวิวฒ
ั น์ ได้ศกึ ษาและสรุปคุณลักษณะหรือวิถชี วี ติ
ที่ดีงาม ที่ควรจะเป็นของคนหนุ่มสาวที่มีอายุ 18-20 ปี จาก
ข้อเขียนของนักคิดหลาย ๆ ท่าน สามารถจัดคุณลักษณะร่วม
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ของคนหนุม่ สาวทีม่ อี ายุ 18-20 ปี ทัง้ กลุม่ ทีศ่ กึ ษาต่อ และไม่ได้
ศึกษาต่อในระบบอุดมศึกษา สรุปเป็นเครื่องหมายที่แสดง
วิถชี วี ติ ทีด่ งี ามได้ 7 ประการ คือ
1. รู้จักหาแหล่งความรู้ และแบบอย่างที่ดี รวมถึงทักษะ
การใช้เทคโนโลยีพน้ื ฐาน และทักษะการสือ่ สาร
2. มี ช ี ว ิ ต และอยู ่ ร ่ ว มกั บ สั ง คมเป็ น ระเบี ย บด้ ว ยวิ น ั ย
มีว ิน ัยชีว ิตและมีศ ิลปะการใช้ชีว ิตที่มุ่งความเจริญ รวมถึง
การรักษาสุขภาพทัง้ ร่างกายและจิตใจ
3. พร้อมด้วยแรงจูงใจใฝ่รสู้ ร้างสรรค์ มีจติ สำนึกของการเป็น
ผูป้ ระกอบการ พากเพียรทำงานไม่ยอ่ ท้อ
4. มุง่ มัน่ พัฒนาตนให้เต็มศักยภาพ ผสมผสานความเป็นไทย
ก้าวไกลสูส่ ากล รูร้ อบ รูล้ กึ รูก้ ว้าง
5. ปรับทัศนคติ และค่านิยมให้สมแนวเหตุผลตามหลัก
ศีลธรรมจรรยา
6. มีสติ กระตือรือร้น ไม่ตง้ั ตนอยูใ่ นความประมาท
7. แก้ปัญหาและพึงตนเองได้ ด้วยความรู้คิด คิดวิเคราะห์
ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม คิดเป็น คิดชอบ คิด
แยบคาย
สำหรั บ คุ ณ ลั ก ษณะของหนุ ่ ม สาวในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ต่างก็มปี ณิธานและวัตถุประสงค์ในการผลิต
บัณฑิตแตกต่างกันตามจุดเน้นทางวิชาชีพ ซึง่ ดร.สุมน ได้สรุป
คุณลักษณะร่วมของนิสติ นักศึกษาทีเ่ ป็นวัตถุประสงค์ของการผลิต
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ประมวลได้ ดังนี้
1. มีสุขภาพดี มีความรู้คู่คุณธรรมทั้งที่เป็นคุณธรรมของ
นักวิชาการ คุณธรรมทางวิชาชีพ และคุณธรรมของคนดี (ศีลธรรม)
2. ใฝ่เรียน ใฝ่แสวงหาความรู้และมีทักษะที่เป็นเครื่องมือ
ค้นพบความรู้ ทั้งที่เป็นความรู้เรื่องไทยและความรู้เรื่องโลก
ตลอดจนความรูใ้ นศาสตร์ทเ่ี ป็นวิชาชีพ
3. ได้รับการฝึกฝนให้คิด รู้วิธีคิด สรุปความคิด และนำ
ความคิดไปประยุกต์ใช้ได้จริง
4. มีความสามารถในการแสดงออก การนำเสนอ การเสวนา
แลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งนำไปสู่ลักษณะผู้นำและความมั่นใจใน
ตนเอง
5. สามารถวางแผนชีวติ เห็นการณ์ไกล ไตร่ตรองเหตุผล และ
ประพฤติรอบคอบไม่ประมาท
6. ทำงานเป็นทีม ขยันหมัน่ เพียร มุง่ ความสำเร็จในงาน
7. ปรั บ ตั ว และก้ า วทั น ความเปลี ่ ย นแปลงของสั ง คม
สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารให้เกิด
ประโยชน์ทางสร้างสรรค์
   

8. เป็นสมาชิกทีด่ ขี องกลุม่ ของสถาบัน เป็นพลเมืองดี และ
เป็นพลโลกทีใ่ ฝ่สนั ติ พร้อมทีจ่ ะเป็นผูใ้ ห้ ผูม้ สี ว่ นร่วมในการแก้
ปัญหาทางสังคม และผดุงความยุตธิ รรมในสังคม
9. มีคุณภาพและความสามารถทางวิชาการสูงพอที่จะ
แข่งขันกับผูอ้ น่ื และสร้างสรรค์ความรูใ้ หม่ได้จากการทำงาน

 
  
ตามที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ได้มปี ระธานกรรมการบริหาร สมศ. คนใหม่
คือ ดร.โอฬาร ไชยประวัติ แทน ดร.อมเรศ ศิลาอ่อน ทีค่ รบวาระ
QA NEWS จึงขอนำประวัตขิ องประธานกรรมการบริหาร สมศ.
มาเสนอให้ทราบโดยย่อ
ดร.โอฬาร ไชยประวัติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ด้านเศรษฐศาสตร์ จาก Massachusetts Institute of Technology
(MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยดำรงตำแหน่งทีส่ ำคัญ เช่น
- ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
(มหาชน)
- ประธานสมาคมธนาคารไทย
- ประธานสภาธนาคารอาเซียน
- สมาชิกวุฒสิ ภา
- รองประธานกรรมการมูลนิธศิ กึ ษาพัฒน์
- กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผลงานดีเด่น เช่น
- รางวัลนักการธนาคารแห่งปี ประจำปี 2536 2538 และ
2547
- รางวัลนักการเงินแห่งปี 2539
- รางวัลนักธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2543
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สำนักงานอธิการบดีกำหนดประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หน่วยงานระดับกอง/ศูนย์ภายในสำนักงานอธิการบดี ประจำ
ปีการศึกษา 2546 โดยกำหนดประเมินในช่วงเดือนกรกฎาคม
2547 โดยแต่ละหน่วยงานมีผปู้ ระเมินจากหน่วยงานภายนอก
สำนักงานอธิการบดีอย่างน้อยหน่วยงานละ 1 คน
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