สรุปการศึกษาดูงานคณะผูบริหาร สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ณ นครซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหวางวันที่ 16 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
การเดินทางศึกษาดูงาน ของคณะผูบริหาร สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ นคร
ซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้ มีผูรวมเดินทางทั้งสิ้น 24 คน คือ
หัวหนาคณะเดินทาง
1. รศ.กมลพรรณ นามวงศพรหม รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ
2. ผศ.กรองทอง รัตนวงศสวัสดิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายอํานวยการ
รองหัวหนาคณะเดินทาง
3. นายฉัตรชัย จรูญพงศ
ผูอํานวยการสํานักงานกฎหมาย
ผูเขารวม
4. นายจิรวัฒน วีรังกร
ผูชวยผูอํานวยการกองกิจการนิสิต
ผูเขารวม
ผูเขารวม
5. นางพิกุล
บุญประเสริฐ ผูชวยผูอํานวยการกองกิจการนิสิต
6. น.ส.ลิลา
วุฒิวาณิชยกุล หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรและการสอน ผูเขารวม
7. นางเตือนตา หวยหงสทอง หัวหนางานสวัสดิการ กองการเจาหนาที่ ผูเขารวม
8. น.ส.กอบกุล จามรนาค
หัวหนางานบริหารงานบุคคล
กองการเจาหนาที่
ผูเขารวม
9. นางเฉลิมศรี ตังคณานุกูลชัย หัวหนางานวิเคราะหแผนและงบประมาณ
กองแผนงาน
ผูเขารวม
10. นางจุฑาพร ฉันทากร
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยสิน
ผูเขารวม
11. นางปยฉัตร ชางเหล็ก
สํานักงานทรัพยสิน
ผูเขารวม
12. น.ส.นงลักษณ นิ่มป
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูเขารวม
ผูเขารวม
13. นางสุกัญญา มณีเจริญ
หัวหนางานการประชุม กองกลาง
14. นางประไพพิศ ลลิตาภรณ
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน ผูเขารวม
15. น.ส.รัตติญา ศริดารา
ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ
ผูเขารวม
16. น.ส.เกษชฎา มีความสุข
สํานักงานบริการวิชาการ
ผูเขารวม
17. นางไพเราะ รุงเรือง
หัวหนางานเงินรายได กองคลัง
ผูเขารวม
หัวหนางานความรวมมือระหวางประเทศ
18. นายสมศักดิ์ ทับทิมทอง
และพิธีการ กองวิเทศสัมพันธ
ผูเขารวม
19. น.ส.กรวรรณ ตันนิตไิ พศาล สํานักงานตรวจสอบภายใน
ผูเขารวม
20. นางมุกดา
เกตุแกว
สํานักประกันคุณภาพ
ผูเขารวม
21. น.ส.อัจฉราวรรณ ฉัตรเวทิน
สํานักงานกฎหมาย
ผูเขารวม
22. น.ส.วิไลรัตน วิริยะวิบูลยกิจ ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ
เลขานุการ
23. น.ส.นีรนุช
ภาชนะทิพย ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
ผูชวยเลขานุการ
24. นางฐิติรัตน ปทุมมาศ
หัวหนางานการเงิน กองคลัง
ผูชวยเลขานุการ
โดยคณะผูบริหารสังกัดสํานักงานอธิการบดี ไดเดินทางระหวางวันที่ 16 – 20 พฤษภาคม 2551 เพื่อ
ศึกษาดูงานทางดานเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของ
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มณฑลสานซี ณ นครซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้ คณะผูบริหาร สังกัดสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับประโยชนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งจากกงสุลไทย อธิบดีกรมการ
ศึ ก ษา มณฑลส า นซี และผู บ ริ ห ารจาก 2 มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ชื่ อ เสี ย งของมณฑลส า นซี นครซี อ าน เพื่ อ นํ า มา
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการพัฒนาหนวยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งมีประเด็นตางๆ ที่
ไดรับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ดังนี้
รองอธิบดีกรมการศึกษา มณฑลสานซี ณ นครซีอาน :
รองอธิบดีกรมการศึกษา มณฑลสานซี ณ นครซีอาน ไดใหการตอนรับเปนอยางดี และชี้แจงใหทราบถึง
ความสัมพันธที่ดีกับประเทศไทย โดยไดรับความรวมมือจากกงสุลไทยของเมืองซีอาน ทั้งทางดานการศึกษา ซึ่งมี
นักศึกษาไทยที่มีการแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ และหวังวาการศึกษาดูงานครั้งนี้จะชวยสรางความรวมมือทาง
วิชาการของมณฑลสานซีกับประเทศไทยในการพัฒนาการศึกษาไมมากก็นอย
ความสําคัญของเมืองซีอาน เปนศูนยกลางตะวันตกของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความสําคัญทางดาน
การพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ซึ่งมีประวัติศาสตรยาวนานกวา 6 พันป มีวัตถุโบราณ มีราชวงศที่เจริญคือ
ราชวงศฉิน ราชวงศฮั่น และราชวงศถัง โดยมณฑลสานซีมีการพัฒนาอยางรวดเร็วทางดานเทคโนโลยีการศึกษา
เครื่องจักรกล วิทยาศาสตร ซึ่งมีฐานการผลิตเครื่องบิน นอกจากนี้ทางภาคเหนือของมณฑลสานซีมีทรัพยากร
สิ่งแวดลอม เชน แกสธรรมชาติ และน้ํามัน ซึ่งการสงออกน้ํามันเปนธุรกิจหลักของมณฑล มีความเจริญทางการ
ศึกษาระดับสูง มีลักษณะจุดเดนที่สําคัญ 5 ประการคือ
1. มณฑลสานซี มีมหาวิทยาลัยจํานวนมากที่สุด 76 แหง มีมหาวิทยาลัยของทหาร และมีมหาวิทยาลัย
เปด 47 แหงที่มุงเนนการศึกษาของผูใหญ เปนการศึกษาตอเนื่องสําหรับคนที่มีงานทําแลว คลายวิทยาลัยชุมชน
(Community College) มีนักเรียนทั้งหมด 8 แสนคน โดยนักเรียนสามารถสอบเขามหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ
23.50 ซึ่งจะรับนักเรียนสูงกวามณฑลอื่นของประเทศ มีประชากรของมณฑลกวา 30 ลานคน มีนักเรียนจาก
มณฑลสานซีผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษามหาวิทยาลัยไดเปนอันดับ 5 รองจาก ปกกิ่ง เซียงไฮ เจียงซู และหู
เปย
2. มหาวิทยาลัยของมณฑลสานซีมีคุณภาพสูง สืบเนื่องจากในป ค.ศ. 1996 รัฐบาลจีนมีนโยบายและ
เปาหมาย ที่จะสรางมหาวิทยาลัยติดอันดับ Top ในโลก 100 แหง ซึ่งเปนโครงการ 211 ของรัฐบาล โดย
เปาหมายของมณฑลสานซี ตองการมหาวิทยาลัยติดอันดับ 8 แหง ซึ่งในป 1998 มหาวิทยาลัยของประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีตดิ อันดับ 30 แหง ซึ่งปจจุบนั มณฑลสานซี มีมหาวิทยาลัยติดอันดับโลก 3 แหง คือ
มหาวิทยาลัยเจียวธง มหาวิทยาลัย Northwest มหาวิทยาลัยหยางหมิง ทั้งนี้ การที่จะวัดมหาวิทยาลัยมีคุณภาพสูง
ได คือ ตองมีการเปดสอนการศึกษาในระดับที่สูง ซึ่งมุงเนนหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใหมี
คุณภาพ และรายวิชาที่เปดสอนติดอันดับ 4 – 5 ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากมหาวิทยาลัยใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการเปดสอนรายวิชา (minor แล major) จํานวนมาก โดยมณฑลสานซี มี
การศึกษาระดับปริญญาเอก 560 หนวย เกี่ยวกับปริญญาเอกทางดานการเกษตร 7 หนวย ซึ่งมีหนวยที่รับ
ปริญญาเอก ที่มีเกรด 1 ประมาณ 95 รายวิชา
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3. ปจจุบันมีมหาวิทยาลัยเอกชนมากขึ้น การศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนของมณฑลสานซีพัฒนารวดเร็ว
ติดอันดับ 1 ของประเทศ โดยมีมหาวิทยาลัยเอกชนที่เปดสอนระดับปริญญาตรีทั้งประเทศประมาณ 40 แหง ซึ่ง
มณฑลสานซีมีมหาวิทยาลัยเอกชน 7 แหง มีนักเรียนประมาณ 1 หมื่นคน
4. มีการกระจายการจัดการศึกษาทั่วทุกมณฑล โดยมณฑลสานซี มี 11 หนวยการปกครอง ซึ่งทุกหนวย
การปกครองมี ก ารเป ด สอนระดั บ อุ ด มศึ ก ษาและระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย โดยมี ลั ก ษณะเด น คื อ
สถาบันอุดมศึกษากระจายไปยังเมืองตางๆ ทําใหมีความเจริญกาวหนาทางดานการศึกษา
5. มีพัฒนางานวิจัย (Research and Development) คอนขางดี ทําใหมีผลงานวิจัยติดอันดับของประเทศ
และระดับโลกแลว โดยมหาวิทยาลัย Northwest University มีนักวิทยาศาสตรที่มีชื่อเสียงในดานชีววิทยาโบราณ
ที่ไดรับรางวัลทางดานอากาศยานการบิน วิจัยในเรื่อง วัสดุที่อยูในอุณหภูมิสูง ซึ่งใน 6 ปไมมีมหาวิทยาลัยใดไดรบั
รางวัลมากอน นอกจากนี้ เปนมหาวิทยาลัยเกษตรที่ติดอันดับ ทางดานมหาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีการปา
ไม มีนักศึกษาที่มีคุณภาพสูง และติดอันดับ Top ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ชวยสงเสริมและพัฒนา
ทางดานเกษตรของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และมีผูเชี่ยวชาญ การปลูกขาวสาลี ขาวโพด และถายทอด
ใหกับชาวนา ผลงานวิจัยดานการโคนนิ่ง มีการวิจัยทางดานพืชเศรษฐกิจ เคมี ชีวภาพ เชน ใบชา ใบหมอน การ
วิจัยสัตว ซึ่งเปนประโยชนกับเศรษฐกิจและชุมชน
ในปจจุบัน มีการขยายมหาวิทยาลัยในเขตหยางหมิงเปนเขตการพัฒนาพิเศษ เนื่องจากมีมหาวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี ที่อยูในเขตหยางหมิงนี้มากอน จึงจัดตั้งเปนเขตพัฒนาพิเศษทางการศึกษาและขยาย
มหาวิทยาลัยในเขตนี้ รัฐบาลจึงมีนโยบายขยายเขตการพัฒนาพิเศษเฉพาะทางการศึกษาดานการเกษตรเปนการ
เฉพาะในเขตนี้ ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมการศึกษา ไดเชิญชวนใหไปศึกษาดูงานที่เขตหยางหมิงในโอกาสตอไป โดยมี
นโยบายใชการศึกษาในการพัฒนาประเทศ
อยางไรก็ตามการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมณฑลสานซี ยังมีปญหาในเรื่องตางๆ ดังนี้
1. การศึกษาพัฒนารวดเร็ว ทําใหมีนักศึกษาจํานวนมาก สงผลตอคุณภาพการเรียนลดลง
2. บางมหาวิทยาลัยรับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น 1-3 เทา ทําใหมีจํานวนอาจารยในบางโปรแกรมไม
เพียงพอ
3. หลักสูตรบางโปรแกรมไมเหมาะสมกับปจจุบัน จําเปนตองมีการปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมกับ
เศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ เนื่องจากมณฑลสานซี มีทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมาก เชน แกส พลังงาน
น้ํามัน แตกลุมคนที่มีความเชี่ยวชาญทางดานเคมี พลังงาน น้ํามัน ไมเพียงพอ การผลิตบัณฑิตยังไมสามารถ
รองรับกับความตองการของตลาดใหเหมาะสมกับเศรษฐกิจในเขตมณฑลได
4. งบประมาณไมเพียงพอ โดยรัฐบาลจะสนับสนุนใหกับมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับเปนแบบล่ําสํา
นอกจากนี้ มีประเด็นการถามตอบที่เปนประโยชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู คือ
1. ในกรณีที่มีนักเรียนสอบเขาไดเพียงรอยละ 23.50 สวนที่เหลือรอยละ 76.50 จะมีสถาบันการศึกษา
รองรับ เชน การศึกษาระดับอาชีวศึกษา ซึ่งเมื่อจบการศึกษาจะมีโอกาสไดงานทําคอนขางมาก
2. กรณีที่ขาดวิศวกรดานพลังงาน มีแนวทางคือ ปรับปรุงโปรแกรม และเพิ่มอาจารยผูสอนใหสอดคลอง
กับหลักสูตร
3. ลักษณะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน นั้น มหาวิทยาลัยเอกชน จะ
ไมไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล แตมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว เนื่องจากนโยบายของรัฐใหอิสระในการ
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บริหารจัดการ และมีเงินเดือนสวัสดิการที่ดีกวา โดยมหาวิทยาลัยของรัฐจะไดรับเงินเดือนประมาณปละ 5,000
หยวน สวนมหาวิทยาลัยเอกชน จะไดรับเงินเดือนปละ 8,000 หยวน
4. มีการควบคุมคุณภาพการศึกษาจากภาครัฐ โดยทุก 4 ป รัฐบาลจะมีนโยบายควบคุมการศึกษา โดยมี
ทีมผูเชี่ยวชาญไปตรวจคุณภาพทุกมหาวิทยาลัย ซึ่งมีเกณฑ คือ มหาวิทยาลัยเกรดดี มหาวิทยาลัยที่ตองปรับปรุง
จะไดรับใบเหลือง และมหาวิทยาลัยที่ไมผาน จะไดรับใบแดง ซึ่งไมสามารถรับนักเรียนได และเกี่ยวของกับ
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย โดยในรอบปที่ผานมามีมหาวิทยาลัยไดรับใบเหลืองบาง สําหรับเกณฑตัวชี้วัดของ
กระทรวงการศึกษาแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน แบงเปน 8 มาตรฐาน 19 ตัวชี้วัด ขึ้นอยูลักษณะของแตละ
สถาบัน โดยตัวชี้วัดหลักๆ คือ สัดสวนนักศึกษาตออาจารยประจํา เทากับ 14 : 1 คน มาตรฐานหรือคุณภาพของ
หองปฏิบัติการ จํานวนหนังสือในหองสมุด สนามกีฬา และตัวชี้วัดทางดานการศึกษาอื่นๆ
5. นอกเหนือจากงบประมาณที่รัฐบาลใหการสนับสนุนกับมหาวิทยาลัยของรัฐแลว มหาวิทยาลัยจะมี
งบประมาณสนับสนุนจากแหลงทุนอื่นคือ รัฐบาลกลาง งานวิจัย เงินรับบริจาค การหาประโยชนจากทรัพยสิน
(การใหเชาสถานที่ โรงงานของมหาวิทยาลัย) มีการจัดสรรสวัสดิการใหกับบุคลากร ซึ่งขึ้นอยูกับรายไดของ
มหาวิทยาลัย
6. กรณีที่นักศึกษาเรียนไมจบหรือออกกลางคัน มีจํานวนคอนขางนอย ประมาณรอยละ 1-2 เทานั้น
7. ป ญ หาของมหาวิ ท ยาลั ย ในการพัฒ นานักเรีย นนั กศึก ษาคลา ยกับ ของประเทศไทย อั น เนื่องจาก
วัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มหาวิทยาลัยพยายามยกระดับคุณภาพของนักเรียนนักศึกษา และ
มุงเนนการสนับสนุนสงเสริมใหผูเรียนมีความรับผิดชอบทางสังคม มีความขยัน มีความสามารถในการประยุกต
ความรูไปใชประโยชน เนนใหเปนคนดี มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งปญหาเรื่องการแตง
กาย ใหอิสรภาพในการแตงกาย แตตองอยูภายใตกฎเกณฑของมหาวิทยาลัย
8. ศูนยบมเพาะธุรกิจและการจัดการทางดานทรัพยสินทางปญญา จะมีศูนยวิจัยที่มุงเนนการวิจัยพื้นฐาน
และการวิจัยดานเทคนิค ที่เปนประโยชนกับสังคม ซึ่งเปนยุทธศาสตรหลักของรัฐบาลจีน
9. โครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีลักษณะการบริหารงาน คือ
การพิจารณาจากคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสตสูงสุด รองลงมาคือ คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบดี)
และผูแทนจากคณาจารย
กงสุลไทย ณ นครซีอาน
นายวศิน เรืองประทีปแสง กงสุลไทย ณ นครซีอาน ไดบรรยายใหทราบเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ในมุมมองของกงสุลไทยและความรวมมือทางดานวิชาการและ
การศึกษาระหวางไทยและนครซีอาน จากประสบการณการทํางานที่สถานทูตเมืองปกกิ่ง ตั้งแตป ค.ศ. 2005 –
2007 และเริ่มมาปฏิบัติงาน ณ นครซีอาน ในป 2008 ซึ่งความสัมพันธไทยและจีน ในป 1975 มีการเปด
ความสัมพัน ธทางการทู ตตั้งแตป ค.ศ. 1975 – 2008 ประมาณ 35 ป ซึ่งแตกอนความสัมพัน ธไ มราบรื่น
เนื่องจากมีลัทธิอุดมการณตางกันในยุคสงครามเย็น มีการแบงพรรคแบงขาง แตเมื่อมีการเปดความสัมพันธ
ระหวางกัน มีความราบรื่นมาตลอดจนถึงปจจุบัน รวมทั้งมีความสัมพันธในทุกดานทั้ง ดานการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม การศึกษา การเกษตร ซึ่งแตละดานสามารถสรุปไดดังนี้
ดานการเมือง มีการรวมแกปญหาประเทศกัมพูชา และประเทศใกลเคียง ซึ่งการไดรับความรวมมือกับ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนอยางดียิ่ง มีการบริหารจัดการที่ดีและไดรับความรวมมือผานองคกรอาเซียน
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นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนระหวางทั้ง 2 ประเทศ ราชวงศไทยเกือบทุกพระองคที่ไดเสด็จเยือนอยางเปน
ทางการ เชน สมเด็ จพระนางเจา พระบรมราชินีน าถฯ เสด็จเยือนในป ค.ศ. 2000 ในฐานะผู แทนพระองค
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จเยือนทั้งที่เปนทางการและสวนพระองคไมนอยกวา 6 ครั้ง สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ เสด็จเยือนเปนทางการและประชุมวิชาการ ทั่วทุกแควนทุกมณฑล ยกเวน ไตหวัน ไมต่ํากวา 25
ครั้ง และสมเด็จเจาฟาจุฬาภรณฯ เสด็จเยือนอยางเปนทางการเชนกัน สวนฝายประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมี
นายกรัฐมนตรีเกือบทุกคนที่ไดไปเยือนประเทศไทย ตั้งแตป ค.ศ. 1985 และในป 1999 ไดเยือนประเทศไทย
สวนนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ไดมีโอกาสไปเยือนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเชนเดียวกัน ในแงของทวิ
ภาคี ไมมีปญหาขอขัดแยงเกี่ยวกับขอพิพาททางดานพรมแดน ถึงแมจะมีพื้นที่ใกลเคียงกับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนมากที่สุดคือ จังหวัดเชียงราย ก็ไมมีปญหาความบาดหมาง ในแงการเมืองระหวางประเทศ ไดรับ
ความรวมมือเปนอยางดีทั้งในกรอบสหประชาชาติ กรอบเอเปก กรอบอาเซียน ยุโรป มีความรวมมือเปนอยางดี
มาก ตั้งแตความรวมมือดานพืช ผัก ผลไมของไทยและจีน สามารถสงออกและนําเขาระหวางกันได เปนกรอบ
อาเซียนของจีน ที่ไดทําขอตกลงรวมกัน ซึ่งประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนไดทําตัวอยางทดลอง พืช ผัก
ผลไม ทําใหนําเขาและสงออกที่ไมโดนกีดกั้น สามารถทะลุกันไดสะดวกมากขึ้น แตการไดเปรียบเสียเปรียบขึ้นอยู
กับการวางมาตรการของแตละฝาย ซึ่งขึ้นอยูกับเจตนารมณทางการเมืองระหวางกัน
ดานเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน มูลคาของการคาไทย-จีน ใน
การนําเขาและสงออกมีจํานวนมาก ซึ่งการคาและการลงทุน มีความราบรื่น และมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น เมื่อ 3 ปที่
ผานมาในป ค.ศ. 2005 มีการหารือรวมกันระหวางรัฐมนตรีทั้ง 2 ฝาย โดยมีการกําหนดตัวเลขทางการคารวมกัน
ทั้งสองฝายใหทะลุถึง 5 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ โดยปริมาณการลงทุนในป ค.ศ. 2007 มีเพิ่มขึ้น 4 พันลาน
ดอลลารสหรัฐ สวนเรื่องของจํานวนนักทองเที่ยวระหวางกัน กําหนดใหป ค.ศ. 2007 เปนปทองเที่ยวสากล และ
กํา หนดให มี นักท องเที่ยวเพิ่ มขึ้ น 4 ลา นคนทั้ง 2 ฝายรวมกัน โดยมี นั กท องเที่ ยวจี น ที่ไ ปเยื อ นประเทศไทย
ประมาณ 900,000 – 1,000,000 ลานคน สวนนักทองเที่ยวไทยมาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประมาณ
300,000 – 400,000 คน ซึ่งตัวเลขยังหางเปาหมายมาก
ดานการศึกษา ประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีการเปดสถานทูตระหวางกัน เริ่มจาก
เมืองปกกิ่ง สวนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเปดที่กรุงเทพฯ โดยเริ่มตั้งแตป ค.ศ. 1989 ที่เมืองกวานจง
เมืองคุนหมิง เมืองเซียงไฮ เมืองเฉิงตู และเมืองหยางมิง สวนเมืองซีอาน เปดสถานกงสุลในป ค.ศ. 2006 ซึ่ง 2
ปใหหลังในป ค.ศ. 2008 ชวงเดือนพฤษภาคม 2008 ทางการของกระทรวงการตางประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน ไดอนุมัติใหยกสถานะจากสํานักงานกงสุล เปนสถานกงสุลใหญนครซีอาน โดยมี 2 แหงที่ไดรับการยกฐานะ
คือ ณ นครซีอาน และหยางมิง ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อขยายความรวมมือในทุกๆ ดานระหวางกัน ซึ่ง
ภูมิภาคนี้ที่ผานมายังไมมีผูแทนจากประเทศไทย นับวาเปนมณฑลที่สําคัญของภูมิภาคตะวันตกและภาคกลางของ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยประเทศไทยนอกจากที่เมืองปกกิ่ง มีสถานเอกอัครราชทูตแลว ยังมีอีก 7
แหง ที่เปนสถานกงสุลไทย ไมนับรวมที่ฮองกงและไทเป โดยทางดานการศึกษาไทยกับจีน มีความรวมมือมานาน
แลว ลาสุ ดในป ค.ศ. 2007 ที่ผานมา พลเอกสุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี ของประเทศไทยไดมาเยือน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนอยางเปนทางการ และไดลงนามทําขอตกลงในการรับรองวุฒิการศึกษาที่จบของ
สถาบันอุดมศึกษาระหวางกัน ทําใหมีการสงเสริมทางการศึกษาที่มีความใกลชิดมากขึ้น ซึ่งประเทศไทยไมเคยลง
นามกับประเทศอื่นมากอน
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ดานภาษาจี น มี ความสํ า คั ญ มากขึ้นในโลกปจ จุบัน โดยเฉพาะในภู มิ ภ าคเอเชีย มีค วามสัมพั น ธกับ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมากขึ้น ทําใหเกิดภาวะความนิยมในการเรียนภาษาจีน นอกจากสนใจเรียน
ภาษาอังกฤษแลว ยังมีผูที่สนใจภาษาญี่ปุนและภาษาจีนมากขึ้น แทนที่จะเปนภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน และสเปน
ซึ่งปจจุบันภาษาจีนไดรับความนิยมมากขึ้น ทําใหมีนักเรียนไทยที่สนใจเรียนภาษาจีนมากขึ้น ในรอบ 15 ปที่ผาน
มาหลังจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเปดประเทศ นอกจากจะไปเรียนที่ไตหวัน หรือสิงคโปร หรือฮองกง มี
ผูสนใจเรียนที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประมาณ 1,500 – 2,000 คน ทั้งระยะยาวและระยะสั้น
ดานความสัมพันธของสถาบันการศึกษา มีการแลกเปลี่ยนกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีการ
ติดตอกันมานานแลว โดยมีการทําขอตกลงระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน ซึ่งในชวงเดือนพฤษภาคม 2008
นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย มีกําหนดการมาเยือนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในช ว งวัน ที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2008 ณ เมื อ งปก กิ่ง และเมื อ งกวางเจา แต ไ ด เ ลื่ อ นการเดิน ทางออกไป
เนื่องจากเกิดแผนดินไหว ทําใหการลงนามเพื่อทําขอตกลงความรวมมือทางการศึกษาไทยกับจีนเลื่อนออกไป ซึ่ง
ขอตกลงดังกลาวจะชวยใหเกิดความรวมมือที่รอบดานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยการแลกเปลี่ยน
สถาบันอุดมศึกษา มุงเนนเนื้อหาทางดานนักศึกษา ดานวิชาการ งานวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนการเรียนระหวาง
กัน ซึ่งปจจุบันมีการแลกเปลี่ยนระหวางประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทยยังมีนอย โดยประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนมุงเนนประเทศตะวันตกมากกวา หรือทางยุโรป สหรัฐอเมริกา ซึ่งสถาบันการศึกษาหลาย
แห ง จากตา งประเทศให ค วามสนใจกั บ สถาบั น การศึ ก ษาของประเทศสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ค อนข า งมาก
เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาที่ติดอันดับของประเทศและระดับโลก ทําใหสถาบันการศึกษาตางประเทศนิยมมา
แลกเปลี่ยนความรวมมือระหวางกัน สวนประเทศไทยยังมีความรวมมือกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
คอนขางนอย ในชวง 2 -3 ปที่ผานมา สกอ. เริ่มเขามาในเขตมณฑลนี้ เนื่องจากในอดีตกระทรวงการตางประเทศ
เนนการติดตอในมณฑลนี้นอย กอนหนาที่มาตั้งกงสุลไทยเมืองซีอาน ยังไมมีจุดที่จะแลกเปลี่ยนมากนัก เพราะไป
เนนมณฑลทางภาคตะวันออก และภาคตะวันตกที่อยูใกลกับประเทศไทย เชน ยูนาน กวางตุง เซียงไฮ ปกกิ่ง แต
ในปจจุบันมีความรวมมือทางการศึกษาของประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากเมืองซีอาน
มีการพัฒนาในทางที่ถูกที่ควรมากขึ้น จึงเปนทางเลือกของมหาวิทยาลัยดานการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
เกษตรและปาไม ที่มีความกาวหนาทางดานโคนนิ่ง การปรับปรุงพันธุ เชนเดียวกับประเทศไทย
ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น มี ก ารพั ฒ นาทางด า นเทคโนโลยี ค อ นข า งดี โดยมี เ ขตนิ ค มที่ เ ป น
โรงงานผลิตเครื่องบินขนาดเล็กและขนาดกลาง มีสนามบินใหเครื่องบินทดสอบ และมีโรงเรียนการบินสําหรับ
นักบิน เนื่องจากมีลานบินที่ไดมาตรฐานและเปนลานบินที่คอนขางเสี่ยง ถานักบินที่ผานการทดสอบถือวาได
มาตรฐาน ซึ่งเปนความภูมิใจของนักบิน ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สนใจจะสรางความรวมมือ คงตอง
พิจารณาเกี่ยวกับเนื้อหาและรูปแบบรวมกัน โดยกงสุลไทยยินดีที่สรางความสัมพันธในการติดตอประสานงานให
ได
สําหรับประชาชนจีน จํานวนคนรูหนังสือมีตัวเลขที่ไมแนชัด เพราะการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร ทั้งในระบบ
และนอกระบบยังทําไดไมดี เนื่องจากยังมีเขตที่มีคนยากจนคอนขางมาก ซึ่งมีรายไดไมถึง 300 หยวนตอป บาง
มณฑลมีพื้นที่รอยเปอรเซ็นตเปนที่ราบหุบภูเขาหรือที่ราบสูงรอยละ 93 สวนอีกรอยละ 7 เปนที่ราบและแมน้ํา ทํา
ใหการเพาะปลูกคอนขางจํากัด แตรัฐบาลจีนโดยกระทรวงการศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของกําลังพัฒนาระบบ
เพื่อใหคนที่ไมรูหนังสือลดนอยลงไปเรื่อยๆ โดยมุงเนนการพัฒนาชนบทและการแกไขคนไมรูหนังสือมากขึ้น และ
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มุงเนนการพัฒนาทางดานคมนาคม ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่ทําใหการศึกษาเข าถึง เชน ที่เมืองปกกิ่ง มีการศึกษา
ทางไกลใหกับชาวบานไดหาความรูในโรงเรียนและชุมชน ผานรายการโทรทัศน ซึ่งการจัดการศึกษายังตองเสีย
คาใชจายอยู ไมเหมือนกับประเทศไทย ที่การจัดการศึกษาภาคบังคับไมตองเสียคาใชจาย
นักศึกษาจีนมาเรียนที่มหาวิทยาลัยในเมืองไทยมีจํานวนคอนขางมาก แตเมื่อเรียนจบเวลากลับมาทํางาน
ไมมีการรับรองวุฒิทางการศึกษาที่จบของประเทศไทย ทําใหไมสามารถทํางานได ดังนั้น จึงมีนโยบายลงนามดาน
คุณวุฒิทางการศึกษาระหวางสถาบันศึกษา เพื่อใหนักเรียนที่จบสามารถทํางานได ซึ่งปญหาดังกลาว เกิดจาก
ระบบการศึกษาที่ตางกัน ดังนั้น สถาบันการศึกษาประเทศไทย ควรคํานึงถึงการเปดหลักสูตรนานาชาติเพื่อผลิต
บัณฑิตใหเปนไปตามกรอบคุณวุฒิที่กําหนด และสอดรับกับระบบการจัดการศึกษาของแตละประเทศ ซึ่ง กพ.
ของประเทศไทยมีการรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาอัตโนมัติคอนขางมาก ซึ่งแตกอนคนที่จบจะรับราชการกวาจะ
เทียบคุณวุฒิ ใชระยะเวลาเปนป แตปจจุบันการรับรองวุฒิการศึกษาชวยสงเสริมใหนักเรียนของแตละสถาบันมี
ความมั่นใจวา เปนมหาวิทยาลัยที่ยอมรับ นอกจากนี้ ประเทศไทยมีจุดเดนทางดานวัฒนธรรม มีความสัมพันธที่ดี
มีความเจริญทางดานวัตถุ มีความเปนอยูที่ดี และมีคาเลาเรียนไมแพงเหมือนประเทศแถบยุโรป ทําใหมีนักเรียน
มาเรียนถึงแมจะมีตัวเลขนอย
มหาวิทยาลัย Xi’an International University
มหาวิทยาลัย Xi’an International University จัดตั้งเมื่อป ค.ศ. 1952 ซึ่งเปนมหาวิทยาลัย 1 ใน 4 ของ
มหาวิทยาลัยแหงแรกที่เปดสอนดานภาษา ซึ่งมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยปกกิ่ง มหาวิทยาลัย
เซียงไฮ มหาวิทยาลัยฟางตง และมหาวิทยาลัยซีอานนานาชาติ กอนป ค.ศ. 1985 เปดสอนภาษาตางประเทศ
อยางเดียว ภายหลังป ค.ศ. 1988 เปดสอนหลักสูตรการทองเที่ยว การบริหารธุรกิจ และภาษาจีน มี Major 37
หลักสูตร เดิมมีหลักสูตรภาษาตางประเทศ 7 ภาษา แตปจจุบนั พัฒนาเปน 14 ภาษา โดยภาษาไทยจะเปดรับ
นิสิตในป ค.ศ. 2008 และป ค.ศ. 2005 มีการสราง Campus ใหม เปดสอนระดับปริญญาตรี โท และ
อนุปริญญา ซึง่ ระยะทางหางจาก Campus เดิม ประมาณ 25 กิโลเมตร เปนมหาวิทยาลัยภาษาตางประเทศที่อยูใน
เขตการปกครองตะวันตกเฉียงเหนือ บัณฑิตที่จบการศึกษาสวนใหญจะไดงานทําของสถานทูต สําหรับหลักสูตรที่
เปดสอนมี 37 หลักสูตร สวนใหญเรียนภาษาอังกฤษ หองละ 30 คน สวนภาษาไทยและภาษาอินเดียจะเปดรับ
นักศึกษาคอนขางนอย ปละ 1 หองๆ ละ 25 คน โดยในอนาคตจะเปดสอนภาษาจีน ซึ่งขึ้นอยูกับชวงเวลาและ
ตองไดรับอนุญาตจากกระทรวงการศึกษาจีนกอน
ปจจุบันมีนักศึกษามากกวา 20,000 คน ประกอบดวย ระดับปริญญาโท ปริญญาตรี และอนุปริญญา
เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 13,000 คน มีบุคลากร 903 คน มีนักศึกษาตางประเทศที่มาจากประเทศญี่ปุน
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส อังกฤษ อินเดีย ซึ่งประมาณรอยละ 80 มาเรียนภาษาจีน มีโครงการความ
รวมมือกับโรงเรียนในประเทศประมาณ 48 แหง มีโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ 40 แหง มี
นักศึกษาตางประเทศประมาณ 600 กวาคน มีอาจารยตางประเทศมาสอนภาษา ประมาณ 50 คน มาจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส อังกฤษ เปดสอนภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอินเดีย รวมทั้งภาษาไทยที่
จะเปดสอนในป ค.ศ. 2008 มีการคัดเลือกเรียนภาษาจะพิจารณาจากการสอบคัดเลือกปละครั้งเชนเดียวกับ
มหาวิทยาลัยรัฐบาล โดยแตละมณฑลกระทรวงการศึกษาจะมีการกําหนดโควตาจํานวนนักศึกษาวาจะรับนักศึกษา
ไดกี่คน เชน มหาวิทยาลัยภาษา จะรับนักศึกษาได 3,500 คน นอกจากนี้ การคัดเลือกอาจารย จะเปดรับอาจารย
จากทั่วโลกที่จบวุฒิปริญญาเอก.
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นอกจากนี้ การบริหารจัดการของโรงแรมหอพักภายในมหาวิทยาลัย จะมีคนภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ โดยการใหบริการของโรงแรมจะแบงเปน 2 รูปแบบ คือ พัก 4 คนตอป
เสียคาใชจาย 1,200 หยวน พัก 6 คนตอป เสียคาใชจาย 1,000 หยวน
สําหรับงบประมาณที่ไดรับจากรัฐบาล ในรอบปที่ผานมาประมาณ 50 ลานหยวน รวมเงินเดือนอาจารย
และห อ งปฏิ บั ติ ก าร สํ า หรั บ การกู ยื ม เงิ น จากธนาคารเพื่ อ มาใช ใ นการบริ ห ารจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย จะเป น
ผูรับผิดชอบในการชําระหนี้ โดยมีเงินรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษาและจากการจัดโปรแกรมตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย เนื่องจากในแตละปมีการรับนิสิตเพิ่มขึ้น จึงจําเปนตองสราง Campus ใหม ทําใหตองกูยืมเงินจาก
ธนาคาร โดยมหาวิท ยาลั ย ในเมือ งจี น จะมี 2 รูป แบบ คื อ สังกัดกระทรวงการศึก ษา จะได รับ งบประมาณ
สนับสนุนจากรัฐบาลคอนขางมาก และสังกัดรัฐบาลมณฑล ขึ้นอยูกับมณฑลมีงบประมาณมากนอยเพียงใด
มหาวิทยาลัย Northwest University
มหาวิทยาลัย Northwest University มีการจัดตั้งมานานถึง 106 ป เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่สําคัญของ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และติดอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยระดับโลก ที่สังกัดรัฐบาลมณฑลสานซี มี
บุคลากร 2,300 คน เปนอาจารย 1,200 นักศึกษามากกวา 20,000 คน มี 3 Campus มีการเปดสอนหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 71 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 143 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 84 หลักสูตร เปดสอน
หลักสูตรที่หลากหลายนอกเหนือจากหลักสูตรทางดานการเกษตรและเทคโนโลยี มีโครงการแลกเปลี่ยนประมาณ
20 ประเทศ และมหาวิทยาลัยกวา 80 แหง มีนักศึกษาตางประเทศ ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวกวา 600
คน นอกจากนี้ เปนมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 1 ใน 30 ของมณฑลสานซี และติดอันดับตนๆ ดานการวิจัย 1 ใน 4
ของประเทศและติดอันดับโลก สืบเนื่องจากเปนมหาวิทยาลัยเกาแกที่มีประวัติมากกวา 100 ป และมุงเนนดาน
การวิ จั ย รั บ นั ก เรี ย นที่ มี คุ ณ ภาพ ซึ่ ง เป น นโยบายหนึ่ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี เ ป า หมายชั ด เจนในการเป น
มหาวิทยาลัยวิจัย ซึ่งการทําวิจัยจะชวยทําใหไดนักศึกษาที่มีคุณภาพสูง ผูบริหารและอาจารยใหความสําคัญกับการ
ทําวิจัย โดยมีเปาหมายรวมกันที่จะติดอันดับ Top Ten ดานวิจัย โดยในป ค.ศ. 2003 มหาวิทยาลัยไดรับรางวัล
อันดับ 1 ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ทางดาน Biology วิจัยเกี่ยวกับชีวิตมนุษย ซึ่งในรอบ 8 ป ไมมี
มหาวิทยาลัยใดไดรางวัลนี้ ทําใหมีการทําวิจัยคอนขางดีและนําหนาของโลก นอกจากนี้ ยังมีหองปฏิบัติการที่ติด
อันดับของประเทศ ทางดาน Geography ซึ่งเปดโอกาสใหมีผูเชาทําจากตางประเทศ มีโครงการวิจัยเกี่ยวกับ ยา
และวิธีการคัดเลือกยา
ความสําเร็จดานงานวิจัย เนื่องจากมีอาจารยรองรับงานวิจัยและตีพิมพเผยแพร ทั้งในระดับประเทศและ
นานาชาติคอนขางมาก และจากวิทยานิพนธของนักศึกษา ซึ่งเปนลักษณะงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยเชิงประยุกต
มีการทําวิจัยที่สอดรับกับความตองการของประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะรองรับการดําเนินงานตามนโยบายที่รัฐบาล
ตองการ เชน
- ประเทศตองการพัฒนาทางดานพลังงานจากน้ํามัน และแกสธรรมชาติ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดสรางความ
รวมมือกับบริษัทเพื่อลงทุนในการหาแหลงน้ํามัน จากเดิมที่ประเทศไดน้ํามันจากทางบก ตองการหาพลังงาน
ทดแทนเพิ่มเติมจากแหลงน้ําทางทะเล จึงทําโครงการวิจัยรวมเพื่อหาแหลงน้ํามันที่มณฑลเสฉวน มีการลงทุน
ประมาณ 150 ลานหยวน
- มีการทําวิจัยทางดานชีวเคมีที่ดี เชน การปรับปรุงขาวสาลี เปนโครงการที่ติดตลาดของประเทศ
- มีโครงการรวมมือกับประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
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- มีการวิจัยทางดานวัตถุโบราณ และนักวรรณคดีที่เกงและมีชื่อเสียง
- มีหองปฏิบัติการที่สําคัญทางดานโบราณสถาน ซึ่งมีการเก็บกระดูกของคนโบราณ
โดยมีมาตรการใหอาจารยผลิตผลงานวิจัย คือ มีเวทีใหอาจารยรุนใหม เปนผูชวย และบังคับใหทุกคน
ตองทํางานวิจัย กําหนดใหนักศึกษามีสวนรวมในการทํางานวิจัย โดยใหนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก เขารวม
ทําโครงการวิจัย
สําหรับการจัดการดานทรัพยสินทางปญญาและการจดสิทธิบัตร ซึ่งผลงานวิจัยสวนใหญเกี่ยวของทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีหนวยงานจัดการทางดานทรัพยสินทางปญญา และการจดสิทธิบัตร ซึ่งรัฐบาลและ
มหาวิ ท ยาลั ย ได ใ ห ค วามสํ า คั ญ อย า งมาก ซึ่ ง ในการบริ ห ารจั ด การด า นทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาในเชิ ง พาณิ ช ย
มหาวิทยาลัยและเจาของผลงาน จะมีเกณฑในการพิจารณาจัดสรรคาตอบแทน เปน 2 ประเภทคือ
1) กรณีที่อาจารยใชหองปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ลิขสิทธิ์จะเปนของมหาวิทยาลัย มีกําไรจัดสรรให
มหาวิทยาลัย รอยละ 35 และอาจารย รอยละ 65
2) กรณีที่อาจารยไมใชหองปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ลิขสิทธิ์จะเปนของเจาของผลงาน
ดานงบประมาณ ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล แตสวนใหญไมมากนัก ถึงแมโครงการจะมีจํานวนมาก
แตเงินรายไดที่ไดรับคอนขางนอย เชน มีการเซ็นสัญญา 300-400 หยวน แตเงินที่ไดรับประมาณ 100 หยวน
ดานกิจกรรมพัฒนานิสิต มีการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต โดยแบงเปนกิจกรรมในลักษณะตางๆ ดังนี้
- กิ จ กรรมตามนโยบายของประเทศ เช น แผ น ดิ น ไหว มี ก ารจั ด กิ จ กรรมให นิ สิ ต บริ จ าคเงิ น เพื่ อ
ชวยเหลือประชาชน กีฬาโอลิมปก มีการจัดกิจกรรมใหความรู
- กิจกรรม Party มีการจัดกิจกรรมรองเพลง เตน การแขงขันกีฬาฤดูใบไมผลิ
- กิจกรรมอื่นๆ เชน การแขงขันตางๆ
- กิจกรรมทางดานวิทยาศาสตร ใหนักศึกษาคิด Project และสงเขาแขงภายในและภายนอกมณฑล ซึ่ง
นักศึกษาสวนใหญไดรับรางวัลกลับมา โดยที่ผานมามีนักศึกษาเขารวมแขงขัน 5 โครงการ ไดรับรางวัลกลับมา
ทั้งหมด
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนใหกับนิสิตชวงปดเทอม เพื่อสอนหนังสือใหกับชาวนาหรือเด็กในชนบท
- กิจกรรมในช วงเวลาเรียน และกิจกรรมเพื่อช วยสังคม โดยกิจกรรมที่นักศึกษาจัดจะมีผู เขา รวม
ประมาณรอยละ 10
สําหรับกรณีที่มีนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย มหาวิทยาลัยมีการใหความชวยเหลือในหลายดาน เชน
เงินกูจากรัฐบาล รอยละ 18-23 ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด เงินชวยคาเลาเรียน และมีเงินบริจาคจากสังคม
ดานกฎหมาย มีหนวยงานที่ดูแลดานกฎหมายใหกับมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนที่ปรึกษาดานกฎหมาย 1 ทาน
ดูแลทุกดานของมหาวิทยาลัยกับอาจารย และมหาวิทยาลัยกับสังคมตางๆ
ดานการประกันคุณภาพ มีระบบการตรวจสอบมหาวิทยาลัยกอนที่รัฐบาลจะเขามาประเมิน ซึ่งมีการ
ตรวจสอบทุกป สําหรับตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหเปนมหาวิทยาลัยติดอันดับโลก นั้น มหาวิทยาลัยไมไดให
ความชัดเจนที่แนชัด แตมีนโยบายหลักของประเทศที่มีโครงการ 211 ที่มุงสรางมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง 1 ใน
100 ของโลก
ดานการวางแผน มีการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยจะมีสํานักงานจัดวิชาวางแผน เพื่อใหสอดรับ
กับนโยบายของรัฐบาลตามโครงการ 211 ที่กําหนดใหมหาวิทยาลัยติดอันดับ 1 ใน 100 ของมหาวิทยาลัยโลก
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และเปนแผนของมหาวิทยาลัยเหมือนกัน โดยแตละหนวยงานจะมีแผนงานของตนเอง การดําเนินงานมีชุมชนเขา
มามีสวนรวม จากการบริจาคใหกับนักศึกษา ซึ่งมีบริษัทใหความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนการเงิน
ใหกับมหาวิทยาลัย การฝกงานของนักศึกษากับบริษัท
นอกจากนี้ มหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามเป น เลิศ ทางดา นวิ ท ยาศาสตร มี วิ ธีก ารรั บ อาจารย แ ละบุ ค ลากรที่ มี
ศักยภาพดานวิจัย มีการสรางแรงจูงใจและผลตอบแทนใหกับอาจารย คือ เปนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง รั บ
อาจารยจากมหาวิทยาลัยอื่นที่มีคุณภาพ ประมาณรอยละ 66 และรับนักศึกษาที่จบปริญญาเอกทั้งในประเทศและ
ตางประเทศทั่วโลก โดยมีสวัสดิการให 2 สวน คือ สวัสดิการดานความเปนอยู และเงินรายไดจากการทํางานวิจัย
ประโยชนที่ไดจากการศึกษาดูงานจากความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการ
1. สิ่งที่ประทับใจในการศึกษาดูงาน ณ นครซีอาน สาธารณประชาชนจีน
1.1 ภาพรวมการศึกษาระดับอุดมศึกษาของจีน
คณะดูงานไดรับการตอนรับที่อบอุน ความพรอมเพียงของผูมาตอนรับเปนรูปแบบเดียวกัน ในการจัด
ปายตอนรับขนาดใหญ เปนภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ทุกมหาวิทยาลัยรูจักไทยในฐานะผูชวยเหลือผูประสบภัย
แผนดินไหวและมีความรวมมือที่ดีตอกัน โดยเฉพาะกับราชวงศ
รั ฐ บาลจีน ให ค วามสํ า คั ญ ดา นการศึก ษาอยา งมาก โดยจะเห็ น ไดจ ากการมีแ ผนปฏิบัติการที่ กํา หนด
ยุทธศาสตร และโครงการเพื่อรองรับการพัฒนาดานการศึกษาอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่ง โครงการ 211 ซึ่ง
มุงเนนการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันการศึกษาสามารถเสนอ
โครงการที่สอดคลองกับแผนงาน/โครงการ 211 ของรัฐบาล จะไดรับการสนับสนุนงบประมาณมาบริหารจัดการ
เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐไดอยางชัดเจน เปนการเสริมสรางและพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศ เพื่อ
ความมั่นคงของภาครัฐไดเปนอยางดี
1.2 Xi’an International University
- มุงเนนดานภาษา เปนมหาวิทยาลัยที่สอนภาษาตางประเทศ 1 ใน 4 แหงแรกของประเทศโดยมีความ
โดดเดนในเรื่องการสอนภาษาตางประเทศจนไดรับความนิยมในอันดับตนๆ และยังเปนพันธมิตรทางการศึกษา
กั บ โรงเรี ย นต า งๆ จํ า นวน 118 แห ง ตลอดจนได จั ด ทํ า โครงการแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษากั บ มหาวิ ท ยาลั ย ใน
ตางประเทศกวา 40 แหง
- ตั้งอยูในเขตชานเมือง ซึ่งเปนเขตพัฒนา มีพื้นที่กวางขวางมาก โดยมีการเปดอาคารใชงานที่แลวเสร็จ
เพียงบางอาคารเทานั้น ซึ่งอาคารสถานมีรูปทรงทันสมัยและแปลกตา เปนสิ่งดึงดูดใจของผูพบเห็นและผูที่สนใจ
เขามาศึกษา มหาวิทยาลัยมีการวางแผนพัฒนาทางกายภาพไวอยางเต็มรูปแบบที่ชัดเจน ทําใหมองเห็นจุดของ
การพัฒนาในอนาคตไดอยางเปนรูปธรรม สามารถวางแผนการดําเนินงานเพื่อรองรับการพัฒนาตางๆ ไดอยาง
เป น ระบบ ทั้ ง ด า นวิ ช าการ ด า นบุ ค ลากร ด า นงบประมาณ เป น ต น และจากการสอบถามผู บ ริ ห ารของ
มหาวิทยาลัย จะเห็นไดวา มีการบริหารงานแบบพึ่งพาตนเองสูง โดยรัฐบาลจะใหเงินสนับสนุนเปนสวนนอย แต
จะตองมีการหารายไดของตัวเองเพื่อใหสามารถอยูได และมีความพยายามในหลายดาน เชน การเปดสาขาการ
เรียนการสอนหลายหลักสูตร การจัดใหมีการฝกอบรมทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว โดยเนนทางดานภาษา
ซึ่งเปนแกนหลักของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้มีการจางบุคลากรภายนอกมาบริหารงานดานการโรงแรมของ
มหาวิทยาลัยดวย
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1.3 Northwest University
Northwest University นครซีอาน เปนมหาวิทยาลัยเนนงานดานการวิจัยเปนหลัก ไดรับรางวัลผลงานวิจัย
ในระดับนานาชาติ และมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 1 ใน 100 ของโลก และเปน 1 ดานการวิจัยในมณฑล
สานซี มหาวิทยาลัยมีศักยภาพและความพรอม ดาน บุคลากรมีความพรอม วิชาการเดน หากไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ ก็พรอมมีผลงานเปนที่ปรากฏ และนอกจากงบประมาณหลักที่ไดจาก
ภาครัฐแลว ยังมีความรวมมือของหนวยงาน ชุมชน บริษัท และองคกรตางๆ ที่ใหการสนับสนุนคาใชจาย
ในรูปของเงินบริจาค รวมถึงการรับนักศึกษาเขาทํางาน เปนตน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดใชโอกาสใน
สวนนี้จัดทําโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับบริษัท สถาบันและองคกรในรูปแบบตางๆ ทํา
ใหเห็นถึงความรวมมือรวมใจกันระหวางสถาบันการศึกษากับชุมชนและองคกรตางๆ ที่เห็นความสําคัญ
ในการสรางเสริมและพัฒนาการศึกษาไดเปนอยางดี ที่สําคัญ Northwest University ไดกําหนดเปาหมาย
ของตัวเองไวอยางชัดเจนในการเปนหนึ่งดานการวิจัย โดยไดรับรางวัลตางๆ มากมาย โดยเฉพาะรางวัล
ที่ 1 ที่เปนความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยคือ การวิจัยเกี่ยวกับ ชีววิทยา (กําเนิดมนุษยมีมาเมื่อไร)
และเหตุผลหนึ่งที่ทําใหมหาวิทยาลัยสามารถทําการวิจัยจนไดติดอันดับ คือ มีหองทดลอง หองปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร (Laboratory) ติดอันดับ Top จาก 27 ประเทศ และงานวิจัยสวนใหญที่กําหนดขึ้นมา
พิจารณาจากความตองการของประเทศ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการทําโครงการวิจัยนั้นขึ้นมา เชน
ปจจุบันดําเนินการวิจัย เรื่อง น้ํามัน แกสธรรมชาติ และขาวสาลี เปนตน งานวิจัยเหลานี้ลวนไดรับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ รวมทั้งบริษัทเอกชนรวมทุนดวย
2. สิ่งที่ไดเรียนรูหรือแนวปฏิบัติที่ดี (ทั้งที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับงานที่ทํา)
2.1 ภาพรวมการศึกษาระดับอุดมศึกษาของจีน
- มหาวิทยาลัยทั้ง 2 แหง มีเปาหมายในการติดอันดับโลกที่ชัดเจน จึงมุงเนนการพัฒนาการเรียนการ
สอน การวิจัย เพื่อความเปนเลิศ และการดําเนินงานที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว
- มหาวิทยาลัยมีพรรคคอมมิวนิสตเปนกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนการควบคุมแนวนโยบาย
ใหไดเหมือนกันในทุกมหาวิทยาลัย สําหรับการควบคุมคุณภาพมีการประเมินทุก 5 ป มีตัวบงชี้ 19 ตัว แต
เนื่องจากมีเวลานอย และทางผูบริหารไมคอยใหขอมูล จึงอาจตองสรางสัมพันธมากกวานี้ เพื่อใหไดขอมูลจริง
เพิ่มเติม และสามารถ Benchmark ไดดวย
- จากการศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แหง พบวา หลักสูตรการสอนทั้ง 2 มหาวิทยาลัย มีตั้งแต
ระดับอนุปริญญาขึ้นไป แตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเริ่มที่ระดับปริญญาตรี ทําใหขอบขายงานในการเปดสอน
และการรองรับนิสิตตางกัน
- บุคลากรใหความสําคัญและเขาใจในเรื่องของหลักสูตร อันเปนภารกิจหลักเพื่อการพัฒนานิสิตใน
เปาหมายเดียวกัน คือ เนนเปนคนดี (กอนเกง) : มีความรับผิดชอบตอสังคม ขยัน และตองการความคิดริเริ่ม
สรางสรรค
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2.2 Xi’an International University
- มหาวิทยาลัย Xi’an International University มีนโยบายที่ชัดเจนเนนทางดานภาษา และการ
พยายามพึ่งพาตนเองของมหาวิทยาลัย เพื่อจะเปนผูน าํ ทางดานภาษาของประเทศใหได
- มี การวางผังด า นกายภาพเพื่อรองรั บ การบริหารจัด การในอนาคตไว อย า งชั ด เจนและเปน ระบบ
รวมทั้ ง การสร า งเครื อ ข า ยความร ว มมื อ กั บ นานาประเทศ อั น หมายถึ ง การยอมรั บ และความมี ชื่ อ เสี ย งของ
มหาวิทยาลัย
2.3 Northwest University
- มหาวิทยาลัย Northwest University มีความรวมมือทั้งในประเทศและตางประเทศเปนจํานวนมาก
โดยเปนโครงการแลกเปลี่ยนถึง 20 ประเทศ และโครงการความรวมมือ 80 กวาแหง ซึ่งอาจเปนสวนหนึ่งของการ
แบงปนขอมูลที่ดีของแตละมหาวิทยาลัยที่รวมมือกัน จึงทําใหเกิดเปนศูนยรวมขอมูลที่ดี ของแตละมหาวิทยาลัย
- การกําหนดนโยบายและเปาหมายการวิจัยในเชิงปริมาณอยางชัดเจน สอดคลองนโยบาย ในโครงการ
211ของรัฐบาล นิสิตมีคุณภาพสูง บุคลากรในมหาวิทยาลัยตองทําวิจัย และการวิจัยเพื่อประชากรทั้งประเทศ
- มหาวิทยาลัย Northwest University พยายามหาจุดเดนของตัวเอง เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหเต็ม
ความสามารถ ทําใหประสบความสําเร็จ มีผลงานเปนที่ปรากฏชัดเจน และมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ
3. สิ่งที่จะนําไปปรับใชกับการทํางาน
3.1 ระบบประกันคุณภาพของการศึกษาอุดมศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนยังไมเปดเผยชัดเจน จึง
เปนเรื่องที่นาคนหากลวิธีที่สงผลใหสามารถมีการควบคุมคุณภาพ รวมทั้งแนวทางการนําพาใหมหาวิทยาลัย
สามารถติดอันโลกได นับวานาสนใจที่ตองขอความรวมมือเพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องระบบประกัน
คุณภาพของสาธารณรัฐประชาชนจีนตอไป
3.2 มหาวิทยาลัยทั้ง 2 แหง มีระบบการตรวจสอบภายในเชนเดียวกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย แต
เนื่องจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีเวลาคอนขางจํากัด จึงทําใหไมสามารถเจาะลึกขอมูลเกี่ยวกับระบบการ
ตรวจสอบภายในของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได เพราะฉะนั้นสํานักงานตรวจสอบภายในจึงมีความคิดที่
จะจัดทําโครงการพัฒนาวิชาการศึกษาดูงานในสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับระบบการตรวจสอบภายในของประเทศ
สังคมนิยมวามีความแตกตางจากระบบการตรวจสอบภายในของประเทศประชาธิปไตยมากนอยเพียงใด เพื่อให
เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณรวมกัน โดยมุงเนนกลุมเปาหมายที่เปนผูตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยตางๆ และสวนราชการอื่นที่สนใจ อีกทั้งเปนการสรางรายไดใหมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งดวย
3.3 ถายทอดแนวความคิดในการทํางานใหคํานึงถึงประโยชนสวนรวม สังคม ประเทศ ใหกับบุคลากร
ภายในสํานักงานตรวจสอบภายใน
3.3 มหาวิทยาลัย Xi’an International University การบริหารงานนของมหาวิทยาลัยเนนไปดานการสอน
ภาษา แต ยั ง มี กิ จ กรรมหนึ่ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย คื อ การบริ ห ารจั ด การโรงแรม ซึ่ ง เป น แหล ง รายได ห นึ่ ง ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง การบริ ห ารงานโรงแรมมหาวิ ท ยาลั ย จะเน น ไปที่ ก ารจ า งมื อ อาชี พ มาบริ ห ารงาน เพื่ อ มุ ง สู
ความสําเร็จและสามารถพึ่งพาตนเองได ซึ่งประเด็นนี้คิดวา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ควรจะแยกสวนวางาน
ใดบางควรจะอยูในระบบราชการและงานใดบางที่ควรทําในรูปแบบของธุรกิจไปเลย
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3.4 มหาวิทยาลัย Northwest University สามารถติดอันดับโลกดานการวิจัยไดในอันดับ 1 ใน 100
เพราะมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ชัดเจนและมุงเนนไปทางดานการวิจัย โดยพยายามผลักดันและกระตุนใหเกิดผล
งานวิจัยขึ้น ซึ่งใชหลายแนวทาง แตแนวทางหนึ่งที่สามารถทราบไดคือ แรงจูงใจในดานผลตอบแทนที่ผูทําวิจัย
จะไดรับมีอัตราสวนคอนขางสูง ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ควรมีการทบทวนในสวนของแรงกระตุนดาน
คาตอบแทน และตําแหนงทางวิชาการของผูทําวิจัย เพราะจากการสอบถาม อาจารยสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัย
Northwest University มาจากนิสิตของมหาวิทยาลัยเองที่มีผลงานดี
3.5 ควรมีกลยุทธในการปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรมีความภาคภูมิใจในหนวยงาน และมีสวนรวมในการ
สงเสริมและผลักดันใหมหาวิทยาลัยกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยและเปนผูนําทางการศึกษาในศาสตรที่มี
ชื่อเสียงและใหเปนที่ยอมรับของนานาประเทศ
3.6 ควรมีการดําเนินการใหหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรับการรับรองจากตางประเทศ
รวมทั้งของสาธารรัฐประชาชนจีน(สําหรับนิสิตตางชาติมาเรียนที่ มก.)
3.7 ควรใหความสําคัญในการมีสวนรวมของชุมชนกับการเรียนการสอน ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย
3.8 ควรมีการจัดทําขอมูลพื้นฐานเพื่อเผยแพรของมหาวิทยาลัย เนนขอมูลที่เปนตัวชี้วัด
3.9 ควรมี ก ารกํ า หนดเป า หมายที่ ชั ด เจน โดยมี ก ลไกและสิ่ ง สนั บ สนุ น มาดํ า เนิ น การ เพื่ อ นํ า ไปสู
ความสําเร็จไดตามเปาหมาย

(รศ.กมลพรรณ นามวงศพรหม)
รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ
หัวหนาคณะเดินทาง

(ผศ.กรองทอง รัตนวงศสวัสดิ์)
ผูชวยอธิการบดีฝายอํานวยการ
รองหัวหนาคณะเดินทาง

(นางสาววิไลรัตน วิริยะวิบลู ยกิจ)
เลขานุการ

(นางสาวนีรนุช ภาชนะทิพย)
ผูชวยเลขานุการ

(นางสาวฐิติรตั น ปทุมมาศ)
ผูชวยเลขานุการ

(นางมุกดา เกตุแกว)
บันทึกการศึกษาดูงาน
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