รายงานผลการศึกษาดูงานคณะกรรมการประสานกิจเครือขาย
สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย
ระหวางวันที่ 7-10 เมษายน 2553
ณ สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสงขลา และสหพันธรัฐมาเลเซีย
-----------------------------------เครือขายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจดั โครงการศึกษาดู
งานของผูบริหารเครือขายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยซึ่งแตงตั้งโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลาและมหาวิทยาลัยในสหพันธรัฐมาเลเซียครั้งนี้โดย
ไดรับการสนับสนุนคาใชจายบางสวนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาบัณฑิต
อุดมคติไทยผานเครือขายฯ และขออนุมัติคาใชจายบางสวนจากหนวยงานตนสังกัดโดยไดเดินทางไปศึกษาดูงาน
ระหวางวันที่ 7-10 เมษายน 2553 รวมระยะเวลา 4 วัน
รายละเอียดในการเดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลาและมหาวิทยาลัย
ในสหพันธรัฐมาเลเซียครั้งนี้ มีคณะกรรมการประสานกิจเครือขายฯ เขารวมศึกษาดูงานจํานวน 27 คน โดยไดมีการ
ประสานงานและขอความรวมมือในการเขาศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยหาดใหญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยในตางประเทศไดแก University Putra Malaysia และ
University of Malaya ซึ่งไดรับประโยชนอยางมากในการเขาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย หองปฏิบัติการในการ
เรียนการสอนรวมทั้งการเยี่ยมชมสถานที่สําคัญของสถาบันและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูบริหารเครือขาย
สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางและผูบริหารหรือผูแทนของมหาวิทยาลัยที่เขาศึกษาดูงานที่มีมาตรฐานคุณภาพเปนที่
ยอมรับของสังคมซึ่งไดรับการตอบรับอยางดียิ่ง
การศึกษาดูงานเครือขายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยครั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขารวมศึกษาดูงานไดเปดโลกทัศนและแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับแนวคิดดานการจัดการเรียนการสอนที่มุง
พัฒนานิสิตนักศึกษาใหเปนผูมีคุณลักษณะที่พึงประสงคและเพื่อพัฒนาผูบริหารใหมีมุมมองที่กวางขึ้นอันจะนําไปสู
การพัฒนาสถาบันการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ สหพันธรัฐมาเลเซียมีการพัฒนาระบบการศึกษาอยางรวดเร็ว มีการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเพื่อกาวสูความเปนนานาชาติในระยะเวลาอันสั้น มีสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับระดับโลก ซึ่งมีทั้งมหาวิทยาลัยเกาแกและติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก
รวมทั้งการใหความสําคัญกับงานวิจัยและการบริหารจัดการระบบคุณภาพทางการศึกษา เหลานี้ทําใหคณะศึกษาดูงาน
ไดรับประโยชนและมีแนวทางในการประยุกตแนวคิดตางๆ เพื่อใชในการพัฒนานิสิตนักศึกษาของสถาบันใหเปน
บัณฑิตที่พึงประสงคของประเทศ นอกจากนี้ ยังเปนการเปดโอกาสใหผูบริหารเครือขายสถาบันอุดมศึกษาที่เขารวม
ศึกษาดูงานมีความสัมพันธที่ดีตอกันและรวมอภิปรายเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสถาบันและนิสิตนักศึกษา โดย
คณะศึกษาดูงานจํานวนทั้งสิ้น 27 คน ประกอบดวยผูแทนจากมหาวิทยาลัยในเครือขายเขตภาคกลางฯ ซึ่งเปน
12

การศึกษาดูงานในสถาบันอุดมศึกษาครั้งนี้ คณะเดินทางไดมีโอกาสพบปะพูดคุยกับผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน
เชน รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการกอง/สํานัก/ฝาย ของสถาบันที่เขาศึกษาดูงาน ซึ่งทําใหไดรับทราบขอมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใหความสําคัญในการพัฒนานักศึกษา รวมทั้งไดศึกษาดูงานสถานที่สําคัญในมหาวิทยาลัยตางๆ
ซึ่งสามารถนํามาปรับใชในการพัฒนานิสิตนักศึกษาไดอยางเปนรูปธรรมตอไป จากการศึกษาดูงานหนวยงานและ
มหาวิ ทยาลั ยตามรายการขา งต น ผู แทนหน ว ยงานและมหาวิท ยาลัย ตา งๆ ไดมีก ารบรรยายสรุ ป ภาพรวมของ
หนวยงานใหทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการจัดตั้งหนวยงานและมหาวิทยาลัย กิจกรรมในการดําเนินงาน รวมทั้ง
แนวคิดในการพัฒนางานดานวิชาการและการพัฒนานิสิตนักศึกษาของสถาบันโดยมุงเนนการสงเสริมใหผูเรียนไดรับ
การพั ฒ นาตนเองอย า งเต็ ม ศั ก ยภาพ จากการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และประสบการณ ร ว มกั น ระหว า ง
สถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศและผูเขารวมศึกษาดูงานทําใหเห็นถึงประโยชนและแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนที่มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญแนวทางการพัฒนานักศึกษาใหมีความรูคูคุณธรรม และคณะเดินทางซึ่งประกอบดวย
ผูบริหารของแตละสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชนของสถาบันอุดมศึกษามีความสนใจและไดรับทราบขอมูลที่เปน
สาระประโยชนตลอดจนประสบการณที่ไดรับจากการศึกษาดูงานครั้งนี้สามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนานิสิต
นักศึกษาของสถาบันอยางเปนรูปธรรมตอไป
สาระสําคัญและประโยชนที่ไดรบั จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ไดแก
การศึกษาดูงานในประเทศ
สิ่งที่ไดรับจากการศึกษาดูงานฯ
• การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคใตมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
เครือขายฯ ประกอบดวยผูแทนทุกสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคใต ซึ่งมีรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและ
เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนประธานและเลขานุการโดยมีการแตงตั้งผูแทนทุกวิทยาเขตของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเขารวมเปนกรรมการดวย
• มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรซึ่งเปนแมขายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคใตมีการจัดการเรียนการ
สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเนนความเหมาะสมกับสภาพสังคม การเมือง และวัฒนธรรมในทองถิ่นโดยเฉพาะการเรียน
การสอนที่เนนการอยูดวยกันอยางมีความสุขเขาใจซึ่งกันและกันของคนที่นับถือศาสนาที่แตกตางกัน โดยการเรียน
การสอนจะเนนกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งกิจกรรมภายในและกิจกรรมในรูปเครือขายฯ
• สถาบันเครือขายไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักคิดและนโยบาย
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยซึ่งไดดําเนินการจัดอบรมสัมมนา
โดยเปดโอกาสใหสถาบันในเครือขายเขารวมและมีการพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานเปน
รายโครงการ โดยไมพบวามีการกําหนดวิธีการบริหารจัดการที่ชัดเจนและกระจายอยางทั่วถึงใหแกมหาวิทยาลัยที่อยู
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• การศึกษาดูงานของคณะกรรมการประสานกิจเครือขายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางในครั้งนี้
ไดรับความรูความเขาใจดานการบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป การจัดการเรียนการสอนจากสถาบันในเครือขาย
ภาคใตและมหาวิทยาลัยในตางประเทศไดรับประโยชนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูตัวอยางที่ดีจากสถาบัน
• เกิดการเรียนรูระหวางสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเปรียบเทียบและนํามาประยุกตใชในบริบทที่
เหมาะสมกับสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางไดในหลายตัวอยางของ KM เชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีการ
ดํ า เนิ น งานจั ด ประชุ ม ผู บ ริ ห าร ผู นํ า นั ก ศึ ก ษาของ การรณรงค เ รื่ อ งระเบี ย บการแต ง กาย การประชุ ม ผู นํ า
การจัดกิจกรรมรับนอง การพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) มีการ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในรูปแบบที่หลากหลาย หรือตัวอยางการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอน
รายวิชาทุก 10 นาที และการพัฒนารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป การสนับสนุนและประชาสัมพันธการทํา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐเพื่อเผยแพรสูชุมชน นอกจากนี้พบวาหลายสถาบันใหความสําคัญในการพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาโดยมีการจัดทําใบรับรองกิจกรรมดวย
การศึกษาดูงานในตางประเทศ
• University Putra Malaysia หรือ UPM มีระบบการบริหารจัดการดานการเงินโดยนํา
ผลิตภัณฑของมหาวิทยาลัยเพื่อการคาและนํารายไดเขามหาวิทยาลัย มีการสงเสริมสนับสนุนปจจัยเกื้อหนุนที่ดีตอ
นักศึกษา การพัฒนาดานกีฬา การดึงสมาคมนิสิตเกาเขามามีสวนรวมในการพัฒนางานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย
มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายสําหรับนักศึกษาทุกศาสนา มีการดําเนินงานสรางความรวมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ
และสรางความเปนสากล
• University of Malaya หรือ UM เปนมหาวิทยาลัยเกาแกซงึ่ เปดสาขาวิชาทีห่ ลากหลาย
และสอดรับตอความตองการของสังคมโดยมีการทําวิจัยและเสริมสรางใหนักศึกษามีการพัฒนาศักยภาพในดานตางๆ
จากการเขาศึกษาดูงานพบวาบุคลากรของสถาบันมีศักยภาพสูง มีคุณลักษณะและความสามารถในการทํางานหลาย
ดาน สถาบันไดใหความสําคัญในการจัดการศึกษาระดับนานาชาติโดยรับนักศึกษาเขาเรียนและขยายความรวมมือทั้ง
ในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต โดยมี โ ครงการความร ว มมื อ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสถาบันมีมาตรการในการชักจูงใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย มุงเนนการสรางและพัฒนาใหนักศึกษามีภาวะผูนํา การทํางานเปนทีม มีชมรมและการพัฒนาให
นิสิตเขารวมกิจกรรมในชมรมตางๆ ที่หลากหลาย เนนสภาพแวดลอมและบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี
สิ่งที่เห็นชัดเจนจากการศึกษาดูงานของทั้งสองมหาวิทยาลัยคือ University Putra Malaysia และ
University of Malaya คือทั้งสองสถาบันมีระบบการสรางความรวมมือกับทั้งมหาวิทยาลัยภายในประเทศและใน
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จากการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในประเทศและมหาวิทยาลั ยตางประเทศครั้งนี้ คณะศึกษาดูงานพบ
ขอสังเกตวามหาวิทยาลัยในตางประเทศมุงเนนการพัฒนาดานวิชาการเปนหลักในขณะที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
มุงเนนและใหความสําคัญกั บการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และมีแนวคิดที่นาสนใจของสถาบันอุดมศึกษาใน
ตางประเทศที่มุงเนนการพัฒนานักศึกษาในดานภาวะผูนําโดยใหแนวคิดที่สําคัญคือ “The leader learns how to
lead and the followers learn to be a team”
ขอเสนอแนะจากการศึกษาดูงาน
1 ในการติดตอประสานงานควรชีแ้ จงใหสถาบันที่เขาศึกษาดูงานทราบวัตถุประสงคใน
การศึกษาดูงานใหชัดเจนเพื่อใหผูเขาศึกษาดูงานไดรับประโยชนและความคุมคาสูงสุดจากการศึกษาดูงาน(ระบุความ
ตองการในการศึกษาดูงานวาจะศึกษาดูงานในดานใดเพื่อเปนแนวทางการจัดเตรียมประเด็นใหครอบคลุม)
2 ควรมีการตั้งคณะอนุกรรมการยอยเพื่อเตรียมการศึกษาดูงานทั้งในเรื่องประเด็นคําถาม
ขอบเขตในการศึกษาดูงาน การมอบหมายงาน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการเวลาในการศึกษาดูงาน
ใหคุมคาและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3 คณะกรรมการฯ ควรมีการศึกษาขอมูลและเตรียมตั้งคําถามลวงหนาและ/หรือประชุมกอน
เดินทางศึกษาดูงานหรือจัดใหมีการประชุมทุกวันที่มีการศึกษาดูงานเพื่อใหการศึกษาดูงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด และกรรมการควรมีการศึกษาขอมูลที่สนใจเพื่อระดมคําถามที่เกี่ยวของ
4 ในอนาคตเครือขายฯ ควรจัดทําเว็บไซตภาคภาษาอังกฤษและทําลิงคไปยังสถาบันอื่นใน
เครือขายฯ โดยอาจมอบหมายใหสถาบันใดสถาบันหนึ่งเปนผูรับไปดําเนินการหรือดําเนินการรวมกับสถาบันที่เปนแม
ขายฯ
5 ควรมีการแบงหนาที่กรรมการใหชัดเจนในการศึกษาดูงานโดยแบงออกเปนฝายตางๆ เพื่อ
ชวยแบงเบาภาระงานฝายเลขานุการ เชน ฝายจัดเตรียมเอกสารและขอมูลในการศึกษาดูงาน ฝายความปลอดภัย
ฝายพยาบาล ฝายพิธีการ ฝายประเมินผล เปนตน
6 ควรใหสถาบันการศึกษาในตางประเทศนําเสนอวิธีการบริหารงาน การพัฒนาหลักสูตร
และนักศึกษาของสถาบัน รวมทั้งเสนอแนวทางการดําเนินงานของสถาบันในดานตางๆ ที่มีความโดดเดนของตนเอง
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