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คณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้พิจารณาศึกษา และวิเคราะห์สภาพปัญหา
ของระบบอุดมศึกษาไทย โดยวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพมาตรฐานการอุดมศึกษาจากผลการศึกษาของสถาบันคลังสมองของชาติ
ผลจากการประเมินคุณภาพภายนอกทัง้ ในรอบแรก และรอบสอง โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
และผลการประเมินการปฏิบตั ริ าชการของสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2550 โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) และได้มีข้อเสนอแนะต่อสถาบันอุดมศึกษาในการดำเนินการเพื่อให้การอุดมศึกษาไทยพัฒนาไปสู่คุณภาพ
และมาตรฐานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ โดยมีขอ้ เสนอแนะว่าสถาบันอุดมศึกษาควรดำเนินการ ดังนี้
4. สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งควรกำหนดเอกลักษณ์
1. สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งควรมีการกำหนดตัวชี้วัด
ที่มีคุณภาพในลักษณะที่เป็น Minmum Requirement ที่เป็น (Identity) ของตนเองว่าจะเน้นการเรียนการสอนในด้านใด เพื่อ
การวั ด ผลการจบการศึ ก ษา ซึ ่ ง ไม่ ใ ช่ ก ารวั ด ผลในระหว่ า ง ให้เกิดความหลากหลายในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
กระบวนการศึกษา โดยอาจกำหนดเกณฑ์การจบการศึกษา และสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รียน
ในรู ป แบบของเกณฑ์ ก ลางในระดั บ ชาติ เพื ่ อ ใช้ เ ป็ น เกณฑ์
5. สถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมควรจัดให้มีโครงการ
ในการจบการศึกษา เป็นต้น ประกอบกับจะต้องมีการพิจารณา หรือหลักสูตรสำหรับการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนทีม่ ี
ในประเด็นที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคมก่อนที่บัณฑิตจะจบ ความสามารถพิเศษเฉพาะรายสาขา โดยการดำเนินการตาม
การศึกษาจะต้องมีการพิสูจน์ว่าได้ทำกิจกรรมระหว่างเรียน แนวทางนีจ้ ะส่งผลให้มกี ารพัฒนาอาจารย์ พัฒนามหาวิทยาลัย
ทีเ่ กีย่ วกับการช่วยเหลือสังคมในจำนวนทีก่ ำหนดหรือไม่จงึ จะจบ และพัฒนานักศึกษาไปพร้อมๆ กัน และเกิดผลโดยทั่วถึงกัน
การศึกษาได้ เป็นต้น
ทั้งประเทศ และในกรณีที่มหาวิทยาลัยใดที่ยังไม่มีความพร้อม
2. สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งควรปรับปรุงรูปแบบกระบวน ทีจ่ ะดำเนินโครงการพิเศษดังกล่าวก็สามารถทีจ่ ะประสานส่งเด็ก
การเรียนการสอน โดยเน้นกระบวนการเรียนการสอนทีจ่ ะทำให้ และเยาวชนทีม่ คี วามสามารถพิเศษไปยังสถาบันทีม่ คี วามพร้อม
ผูเ้ รียนสามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ อื่นเพื่อให้พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนดังกล่าวให้เต็ม
ใฝ่รู้ด้วยตนเองและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ด้วยตนเองทั้งด้าน ความสามารถได้
สั ง คมและเทคโนโลยี ทั ้ ง ยั ง จะต้ อ งมี ก ารสร้ า งผู ้ เ รี ย นให้ ม ี
6. สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาควรจั ด ตั ้ ง กองทุ น เพื ่ อ พั ฒ นา
คุณสมบัตแิ ละความสามารถในการศึกษาหาความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง (Endowment Fund) โดยในระยะเริม่ ต้น ให้รฐั จัดสรรเงินอุดหนุน
ต่อไป
บางส่วนหรือแบบสมทบร่วม (Partial Subsidy/ Matching Grant)
3. สถาบันอุดมศึกษาควรให้มีการปรับเกณฑ์การวัดผล ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาทัง้ ของรัฐและเอกชน เพือ่ เป็นทุนประเดิม
เพือ่ ให้เกียรตินยิ มแก่นกั ศึกษา โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาเฉพาะ สำหรับกองทุนในการดำเนินการ โดยกำหนดเป็นเงื่อนไขว่า ให้
นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเพียงอย่างเดียว หากแต่จะต้องเป็น สามารถใช้ได้เฉพาะดอกผลของเงินที่จัดสรรให้ และถ้าหาก
การวัดผลโดยคำนึงถึงผลการเรียนประกอบกับพิจารณาผลงาน สถาบันอุดมศึกษาแห่งใดยุบเลิกลง ให้โอนเงินดังกล่าวคืนรัฐ
ด้ า นการมี ส ่ ว นร่ ว มในการช่ ว ยเหลื อ สั ง คม ความเป็ น ผู ้ น ำ
7. สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาควรพิ จ ารณาภาระงานสอนและ
การเป็นพลเมืองดีหรือการทำเพื่อสังคมด้านอื่นๆ ประกอบด้วย ภาระงานอืน่ ๆ ของผูท้ ส่ี ามารถผลิตผลงานได้ หรือให้ความสำคัญ
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างลักษณะนิสัยของบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มี ต่องานวิจัยเท่ากับภาระงานสอน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้อาจารย์
ความรอบรู้และมีความกระตือรือร้นที่จะปรับปรุงตนเองให้ทัน ผูว้ จิ ยั ผลิตผลงานวิจยั
ต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดเวลา และสร้างเสริม
8. สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาควรดำเนิ น การจั ด ให้ ม ี ร ะบบ
ให้นกั ศึกษาสามารถขวนขวายหาความรูอ้ นั จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ การสนับสนุนงบประมาณเพือ่ การวิจยั อย่างชัดเจน และสนับสนุน
ตลอดชีวติ ได้ตอ่ ไป
ข้อมูลเกีย่ วกับทุนสนับสนุนและวิธกี ารขอทุนสนับสนุนจากภายนอก
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9. สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาควรดำเนิ น การส่ ง เสริ ม บุ ค ลากร
ของตนให้มกี ารศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกอย่างต่อเนือ่ งต่อไป
เพื่อเป็นการเพิ่มบุคลากรที่สามารถผลิตผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติได้โดยตรง
10.สถาบันอุดมศึกษาควรดำเนินการพิจารณาปรับปรุง
บรรยากาศภายในสถาบันอุดมศึกษา เพือ่ เอือ้ ต่อการผลิตผลงาน
วิจยั /นวัตกรรมได้มากขึน้ เช่น บรรยากาศในห้องทำงาน อุปกรณ์
เครื่องใช้ Software ที่จำเป็น และการเชิดชูผู้ผลิตผลงานวิจัย/
นวัตกรรมอย่างชัดเจน เพือ่ เสริมบรรยากาศในการทำงานและเป็น
กำลังใจแก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน
11.สถาบันอุดมศึกษาควรพิจารณาปรับปรุงรูปแบบและ
การดำเนินการของสภามหาวิทยาลัย เช่น การกำหนดองค์
ประกอบ จำนวน วิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
และค่าตอบแทน ให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของการเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นต้น รวมทัง้ จัดให้มกี ารเสริมสร้าง
ความเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่ องผูท้ จ่ี ะเข้ามาเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย โดยอาจจัดให้มีการนิเทศหรืออบรม เพื่อให้เกิด
การเรียนรูใ้ นเรือ่ งดังกล่าว หรือจัดทำคูม่ อื เกีย่ วกับบทบาทหน้าที่
ในการกำกับดูแลมหาวิทยาลัยให้สำหรับผูท้ จ่ี ะดำรงตำแหน่งเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ศกึ ษา
12.รูปแบบและจำนวนของกรรมการสภามหาวิทยาลัยควร
จะปรับเปลีย่ นมาเป็นสภาผูท้ รงคุณวุฒิ (Lay Board) โดยมีจำนวน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทีพ่ อเหมาะประมาณ 10-20 คน และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวน 2 ใน 3 ควรเป็นผูท้ รงคุณวุฒิ
จากภายนอกที่มีความหลากหลายทั้งด้านอาชีพ ประสบการณ์
การทำงาน ประสบการณ์การบริหาร ความเชีย่ วชาญ และมีเวลา
และพร้อมทีจ่ ะอุทศิ ให้กบั สภามหาวิทยาลัย ส่วนกรรมการอีก 1
ใน 3 ควรเป็นอธิการบดีกับคณาจารย์ประจำที่มีความเป็น
ผูท้ รงคุณวุฒเิ ทียบเคียงกับบุคคลภายนอก ซึง่ องค์ประกอบเช่นนี้
น่าทีจ่ ะสามารถพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูค่ วามเป็นเลิศทางวิชาการ
และสูม่ าตรฐานสากลได้
13.วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยนั้น ควรจะ
กำหนดให้ประชาคมของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเป็นผูก้ ลัน่ กรอง
และคัดเลือก ทัง้ บุคลากรทีเ่ ป็นฝ่ายบริหาร คณาจารย์ นักศึกษา
รวมตลอดถึงผู้ปกครองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วม
ในการคัดเลือกด้วย ซึ่งวิธีการดังกล่าวน่าจะส่งผลให้บุคคล
ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเข้าใจ
ในระบบการศึกษา และได้รับการยอมรับจากประชาคมของ
มหาวิทยาลัยนัน้ ๆ อีกด้วย และในระยะยาวควรกำหนดให้ผทู้ จ่ี ะ
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ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาจากบุคคลภายนอก
ทัง้ หมด (สำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ) เนือ่ งจากมหาวิทยาลัยเป็น
ทรัพย์สนิ สาธารณะของประชาชนร่วมกัน ซึง่ ประชาชนก็สามารถ
ตรวจสอบการทำหน้าทีข่ องกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้
14.สถาบันอุดมศึกษาควรปรับเปลี่ยนอัตราค่าตอบแทน
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้มคี วามเหมาะสมกับภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบที่มีตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ในการทีจ่ ะได้ผทู้ ม่ี คี ณ
ุ สมบัติ มีความรู้ ความสามารถเข้ามาดำรง
ตำแหน่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย และให้มหาวิทยาลัย
สามารถขับเคลือ่ นไปได้อย่างมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานต่อไป
15.สถาบันอุดมศึกษาควรดำเนินการจัดเตรียมบุคลากร
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพในปริมาณทีเ่ หมาะสมและเพียงพอในการรับนโยบาย
จากสภามหาวิ ท ยาลั ย โดยทำหน้ า ที ่ เ ป็ น สำนั ก งานสภา
มหาวิทยาลัยในฐานะฝ่ายเลขานุการของสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทำหน้าที่ในการคัดกรองข้อมูล จัดเตรียมข้อมูลที่จำเป็น
ถูกต้อง และเพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมแต่ละครั้ง ทั้งนี้จะต้องกำหนด
หลักเกณฑ์เกีย่ วกับเรือ่ งทีจ่ ะนำเข้าสูก่ ารพิจารณาของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยให้ชัดเจน เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ได้ใช้เวลาในการประชุมและทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ
ทีม่ า : คณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา. สภาพปัญหา
เกีย่ วกับคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา. รายงานผล
การพิจารณาศึกษา เสนอต่อ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒสิ ภา
จัดพิมพ์โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน), 2552.
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O16-30 มิ.ย. 53 ส่วนงานประเมินคุณภาพภายในระดับ

ภาควิชา/หน่วยงานเทียบเท่า
O9 ก.ค. 53
ส่วนงานส่งรายงานการประเมินตนเอง
O19-30 ก.ค. 53 ประเมินคุณภาพภายในระดับส่วนงาน
O30 ส.ค. 53
ส่วนงานส่งแผนรองรับข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมิน
O23-27 ส.ค. 53 ประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
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