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การเรียนการสอนแบบ Active Learning เป:นกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน?นให?ผู?เรียนมีสEวน

รEวมและมีปฏิสัมพันธLกับกิจกรรมการเรียนรู?ผEานการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ เชEน การวิเคราะหL การ

สังเคราะหL การระดมสมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และการทำกรณีศึกษา เป:นต?น โดยกิจกรรมท่ี

นำมาใช?ควรชEวยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหL การคิดอยEางมีวิจารณญาณ  การสื่อสาร/นำเสนอ และการใช?

เทคโนโลยีสารสนเทศอยEางเหมาะสม 

บทบาทของผู?เรียนนอกจากการมีสEวนรEวมในกิจกรรมดังกลEาวข?างต?นแล?ว ยังต?องมีปฏิสัมพันธLกับ

ผู?สอนและผู?เรียนกับผู?เรียนด?วยกันด?วย ผู?สอนควรลดบทบาทในการถEายทอดความรู?แกEผู?เรียนในลักษณะการ

บรรยายลง และเพิ่มบทบาทในการกระตุ?นให?ผู?เรียนมีความกระตือรือร?นที่จะทำกิจกรรมตEาง ๆ  รวมถึงการ

จัดเตรียมสภาพแวดล?อมท่ีเหมาะสมในการเรียนรู? 

ลักษณะของการเรียนแบบ Active Learning 

1. เป:นการพัฒนาศักยภาพการคิดการแก?ปdญหาและการนำความรู?ไปประยุกตLใช? 

2. ผู?เรียนมีสEวนรEวมในการจัดระบบการเรียนรู?และสร?างองคLความรู?โดยมีปฏิสัมพันธLรEวมกันใน

รูปแบบของความรEวมมือมากกวEาการแขEงขัน 

3. เปhดโอกาสให?ผู?เรียนมีสEวนรEวมในกระบวนการเรียนรู?สูงสุด 

4. เป:นกิจกรรมท่ีให?ผู?เรียนบูรณาการข?อมูลขEาวสารสารสนเทศสูEทักษะการคิดวิเคราะหL

สังเคราะหLและประเมินคEา 

5. ผู?เรียนได?เรียนรู?ความมีวินัยในการทำงานรEวมกับผู?อ่ืน 

6. ความรู?เกิดจากประสบการณLและการสรุปของผู?เรียน 

7. ผู?สอนเป:นผู?อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู?เพ่ือให?ผู?เรียนเป:นผู?ปฏิบัติด?วยตนเอง 

ตัวอยQางวิธีการสอนท่ีเน*นการเรียนแบบ Active Learning 

1. แบบระดมสมอง (Brainstorming) 

2. แบบเน?นปdญหา/โครงงาน/กรณีศึกษา (Problem/Project-based Learning/Case Study) 



 2 

3. แบบแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) 

4. แบบแลกเปล่ียนความคิด (Think - Pair - Share) 

5. แบบสะท?อนความคิด (Student's Reflection) 

6. แบบต้ังคำถาม (Questioning-based Learning) 

7. แบบใช?เกม (Games-based Learning) 

ตัวอยQาง Active learning ในห*องเรียนขนาดใหญQ 

1. Think/Pair/Share 

2. Write/Pair/Share 

3. Student summaries 

4. Free write 

Special types of learning activities 

1. Problem-based learning 

2. Flipped classroom 

3. Team-based learning 

4. Project-based learning 

Four Basic Principles to Promote Active Learning 

Feedback 

Activity 

Individualization 

Relevance 
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บริบทและความสำคัญของกฎหมายสำหรับคณะกรรมการประจำคณะคำส่ังทางปกครองแพQงและอาญา 
รองศาสตราจารยLมานิตยL จุมปา 

คณะนิติศาสตรLจุฬาลงกรณLมหาวิทยาลัย  
 

ในการทำงานเป:นผู?บริหารต?องมีความละเอียด รอบคอบ ถี่ถ?วนเพื่อที่จะป�องกันในเรื่องของการ

ร?องเรียนตEางๆ ซึ่งในการร?องเรียนเบื้องต?นในแตEละมหาวิทยาลัยจะสEงเรื่องไปยังนายกสภามหาวิทยาลัย หรือ

ประธานสภามหาวิทยาลัย หรือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตรLวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งกระทรวง อว. จะ

สEงเรื่องให?ทางมหาวิทยาลัยที่แจงรายละเอียดภายในระยะเวลา 15 วัน หากผู?ร?องเรียนยังคิดวEาไมEได?รับความ

เป:นธรรมสามารถสEงเร่ืองไปยังศูนยLดำรงธรรมตEอไปได?  
ในการทำงานผู?บริหารต?องมีคาถาประจำใจในการบริหารงานหลักๆ 2 คาถาด?วยกัน 

  1. ในการบริหารงานที่ต?องใช?อำนาจตามกฎหมายของภาครัฐ จะต?องสำรวจตรวจตราเป:นเบื้องต?นวEา

เรื ่องที ่จะใช?อำนาจนั้นมีกฎหมายให?อำนาจหรือไมE ยกตัวอยEางเชEน อาจารยLผู ?คุมสอบพบวEานักศึกษามี

พฤติกรรมท่ีสEอถึงการทุจริตในการสอบด?วยการใช?สมารLทโฟน 
- อาจารยLผู?คุมสอบไมEสามารถยึดโทรศัพทLได? 
- อาจารยLผู?คุมสอบไมEสามารถให?นักศึกษาออกจากห?องสอบได? 
- อาจารยLผู?คุมสอบต?องทำบันทึกรายงานถึงคณะกรรมการสอบเทEาน้ัน 

 
  2. แม?ในการใช?อำนาจตามกฎหมายของภาครัฐจะมีกฎหมายให?อำนาจ หากมีปdญหาให?ต?องตีความ

ถ?อยคำในกฎหมายที่สำคัญ ก็ต?องดำเนินการในเร่ืองนั้นอยEางรอบคอบ มีการนำมาพิจารณาในการประชุมอยEาง

รอบคอบ หรือปรึกษาหารือองคLกรที่มีอำนาจหน?าที่ในการให?คำปรึกษาหารือทางกฎหมาย ยกตัวอยEางเชEน 

สภามหาวิทยาลัยมีหน?าที่อำนาจในการอนุมัติปริญญา ไมEมีสิทธิ์เพิกถอนใบปริญญา เพราะไมEมีกฎหมายรองรับ 

หากมีกรณีการเพิกถอนใบปริญญา ผู?ถูกเพิกถอนสามารถฟ�องตEอศาลปกครองให?คุ?มครองใบปริญญาชั่วคราว 

จากนั้นศาลปกครองจะตรวจสอบกระบวนการทำงานในการตัดสินหรือการให?ใบปริญญา หากผู?ถูกเพิกถอนไมE

พอใจในการตัดสินสามารถเสนอเรื ่องไปยังศาลอุทธรณL หรืออาจให?คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความตาม

กฎหมาย หากยังไมEได?รับความเป:นธรรมหรือไมEพอใจในการตัดสิน ผู?ถูกเพิกถอนสามารถฟ�องคณะกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยในคดีอาญา มาตรา 157 ได?  
 

กรณีเจ?าหน?าที่รัฐทำความผิดไมEชอบหรือกระทำการโดยทุจริต หากเจ?าหน?าที่รัฐมีตำแหนEงบริหาร

ระดับสูงจะมีการร?องเรียนถึง คณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแหEงชาติ ปปช. หากเจ?าหน?าท่ีรัฐ

มีตำแหนEงบริหารระดับปานกลางถึงต่ำจะมีการร?องเรียนถึง สำนักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ 
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ในการประชุมแตEละครั้ง เลขานุการจะต?องพูดสรุปการประชุมให?ที่ประชุมรับทราบและเข?าใจตรงกัน

กEอนจะทำการบันทึกสรุป และหากสรุปการประชุมเสร็จเรียบร?อยแล?วต?องทำการลบเทปที่บันทึกนั้นทิ้งไป แตE

หากผู?เข?ารEวมประชุมที่ไมEใชEเลขานุการอัดเทปโดยภาระการถือวEามีความผิดทางอาญา ซึ่งการจดบันทึกการ

ประชุมแตEละครั้งนั้นจะจดบันทึกเพียงแคEผลสรุปจากการประชุมเทEานั้น ไมEต?องบันทึกวEาใคร พูดวEาอะไร 

อยEางไร 
 

กลยุทธLในการลดปdญหาการฟ�องร?องจากบุคลากร 
  1. กEอนใช?อำนาจ ไมEวEาจะออกคำสั ่งหรือออกกฎ ต?องมั ่นใจวEามีอำนาจตามกฎหมาย ดังนั ้นกฎ 

ระเบียบตEางๆ ควรทำเป:นแฟ�มไว?ประจำห?องประชุม 
  2. กEอนใช?อำนาจ ต?องเปhดโอกาสให?คนที่เกี ่ยวข?องได?ชี ้แจงหรือแสดงความคิดเห็น รับฟdงแตEไมE

จำเป:นต?องปฏิบัติตามกรณีออกกฎ 
  3. กรณีที่สำคัญ ควรขอความรEวมมือจากฝ�ายกฎหมายของมหาวิทยาลัยมาให?คำปรึกษากEอนมีการใช?

อำนาจ จะได?ดำเนินการตามข้ันตอนท่ีรอบคอบ 
  4. เม่ือมีการออกคำสั่งทางปกครองหรือกฏไปแล?ว มีการฟ�องร?องตEอศาลปกครองต?องประสานงานกับ

มหาวิทยาลัยและอัยการในการสู?คดีอยEางใกล?ชิดเพราะการแพ?คดีปกครองอาจนำไปสูEคดีอาญาตามประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 157 ได? เพราะฟ�องท่ีชนะคดีจะนำผลของคดีปกครองเป:นฐานในการฟ�องคดีอาญา 
 

การขึ้นเงินเดือนของบุคลากรจำเป:นต?องมีเกณฑLให?ชัดเจนและอยูEในรูปของคณะกรรมการ หากมีการ

พิจารณาขั้นเงินเดือนของกลุEมคนที่ชอบร?องเรียน ควรมีกรรมการในการพิจารณาเงินเดือนเข?าไปพูดคุยหรือ

เชิญกลุEมคนท่ีชอบร?องเรียนเข?ามาช้ีแจงหรือขอรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 

กรณีการไมEตEอสัญญาของเจ?าหน?าท่ีหรือบุคลากร 
1. อยูEในความสมัครใจของท้ังสองฝ�าย 

  2. ไมEปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว?ในสัญญา 
  3. การประเมินผลการปฏิบัติงานไมEผEานเกณฑLตามท่ีระบุ 
  4. สัญญาการวEาจ?างงานส้ินสุด  
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กลยุทธ:การบริหารและกำกับความเส่ียงของคณะ: เปล่ียนความเส่ียงเปhนโอกาส 
ผู?ชEวยศาสตราจารยLประเสริฐ อัครประถมพงศL 

 
ด?วยสภาวะการเปลี่ยนแปลงและความไมEแนEนอนในสถานการณLปdจจุบัน จึงจำเป:นที่องคLกรจะต?องให?

ความสำคัญและนำมาซึ่งโอกาสใหมEๆ ความเสี่ยงสำคัญใหมEๆ รวมทั้งสร?างให?เกิดดุลยภาพในการบริหารจัดการ

ที่เหมาะสม ทั้งในการบริหารจัดการ การดำเนินงาน การปฏิบัติการ การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรLและการ

บริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให?องคLกรสามารถบรรลุผลสำเร็จตามภารกิจ วัตถุประสงคLและเป�าหมายสำคัญท่ี

มุEงหวังไว?ท้ังในปdจจุบันและในอนาคตได?อยEางมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 

ความเส่ียงมีด?วยกัน 6 ประเภทได?แกE 
1. ความเสี่ยงด?านยุทธศาสตรLหรือกลยุทธLของสถาบัน เป:นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล?วอาจสEงผลกระทบ

เชิงลบตEอความสามารถในการบรรลุวิสัยทัศนL เป�าหมายทางยุทธศาสตรLขององคLกร สEวนงานหรือหนEวยงาน ทำ

ให?บั ่นทอนความสำเร็จหรือไมEบรรลุสำเร็จตามที ่มุ Eงหวังไว? ซึ ่งความเสี ่ยงดังกลEาวอาจเกิดมาจากการ

เปลี่ยนแปลงของสถานการณLภายนอก เป:นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจเชิงกลยุทธLคลาดเคลื่อน ลEาช?า

หรือการนำการตัดสินใจนั้นมาใช?อยEางไมEถูกต?อง เชEน ความลEาช?าในการตัดสินใจเชิงนโยบาย สEงผลให?ท้ัง

หลักสูตรการเรียนรู? การประเมินผลไมEตอบสนองตEอความต?องการของผู?ใช?บัณฑิต 
  2. ความเสี่ยงด?านการดำเนินงานหรือปฏิบัติการ เป:นความเสี่ยงที่หากเกิดขึ้นแล?วจะสEงผลกระทบเชิง

ลบตEอการดำเนินงานตามภารกิจประจำขององคLกร ทำให?เกิดความผิดพลาด บกพรEอง ติดขัด หยุดชะงัก ลEาช?า

สูญเสีย หรือไมEสามารถดำเนินการตEอได? นอกจากนั ้นความเสี ่ยงที ่เกิดขึ ้นอาจเนื ่องมาจากระบบงาน 

กระบวนการปฏิบัติการ เครื่องมือเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช?ในการทำงานสืบเนื่องกับความไมEเพียงพอของ

ทรัพยากรตEางๆ เชEน ข?อมูลสารสนเทศ กำลังคน วิธีการและประสิทธิผลในการดำเนินงาน เชEน คนเกEงและคนดี

ไมEมาสมัครงาน บุคลากรที่มีความรู?ความสามารถลาออกสูง ระบบสารสนเทศในการให?บริการที่สำคัญลEมเป:น

ระยะเวลานานรวมท้ังข?อมูลสำคัญขององคLกรร่ัวไหลหรือสูญหาย 
  3. ความเส่ียงด?านการเงิน เป:นความเส่ียงท่ีหากเกิดข้ึนแล?วจะสEงผลกระทบเชิงลบตEอการเงินและฐานะ

ทางการเงินขององคLกร โดยสEวนใหญEเกี่ยวข?องกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชีที่มีความผิดพลาด

คลาดเคลื่อน ขาดประสิทธิภาพและไมEทันตEอสถานการณL นอกจากนั้นยังอาจเกิดจากการประมาณการใช?

งบประมาณไมEเพียงพอ หรือไมEสอดคล?องกับขั้นตอนการดำเนินงาน เชEน องคLกรขาดสภาพคลEองในการชำระ

หน้ี นโยบายทางการเงินที่ล?าสมัย ผิดพลาด งบประมาณไมEเพียงพอตEอการดำเนินงาน ห?องเรียนหรือวัสดุ

อุปกรณLเสียหาย หรือเส่ือมสภาพเร็วจากการใช?งานผิดวิธี 
  4. ความเสี่ยงด?านปฏิบัติตามกฎเกณฑL เป:นความเสี่ยงที่หากเกิดขึ้นแล?วจะสEงผลกระทบเชิงลบตEอการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข?อบังคับ รวมถึงมาตรฐานการดำเนินงาน จรรยาบรรณ ความคาดหวังของ

สังคมและสาธารณชน นอกจากน้ันยังเป:นความเส่ียงท่ีเก่ียวกับการทำนิติกรรมสัญญาตEางๆ เชEน การรEางสัญญา

ท่ีไมEครอบคลุม การดำเนินงานไมEเสร็จตามกำหนดในสัญญา 
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  5. ความเสี่ยงด?านชื่อเสียง เป:นความเสี่ยงที่หากเกิดขึ้นแล?วจะสEงผลกระทบเชิงลบบั่นทอนตEอชื่อเสียง

และภาพลักษณLที่ดีขององคLกร รวมทั้งสEงผลตEอการรับรู? ความรู?สึก ความเข?าใจและมุมมองที่มีตEอองคLกร เชEน 

ขEาวเชิงลบขององคLกรแพรEกระจายอยEางรวดเร็ว นิสิต นักศึกษา อาจารยLและบุคลากรขาดความรับผิดชอบและ

ความรู?เทEาทันในการใช?ส่ือ จนสEงผลให?เกิดความเสียหายตEอช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 
  6. ความเสี่ยงด?านความปลอดภัยจากอันตรายและภัยพิบัติ เป:นความเสี่ยงที่หากเกิดขึ้นแล?วจะสEงผล

กระทบเชิงลบตEอความปลอดภัยในสุขภาพ รEางกาย ชีวิตและทรัพยLสิน เป:นความเสี่ยงที่เกี่ยวข?องกับอุบัติเหตุ 

หรือเหตุการณLเกือบเกิดอุบัติเหตุ เชEน ของเสีย ขยะพิษ สารเคมีรั่วไหล เพลิงไหม?อาคาร อันตรายจากอาคาร

เกEาท่ีชำรุด ทรุดโทรม 
 

ปdจจุบันมีการกำกับและการบริหารความเสี่ยงตามกรอบแนวทางของ COSO ERM 2017 โดยมี 5 

องคLประกอบท่ีสำคัญ ได?แกE 
องคLท่ี 1 การสร?างกลไก กำกับ การบริหารความเส่ียง 
องคLท่ี 2 กำหนดนโยบายเพ่ือสร?างทางเลือกเชิงกลยุทธL มุEงสูEวัตถุประสงคLและเป�าหมายทางธุรกิจ 
องคLท่ี 3 ค?นหา ประเมิน ทำแผนรับมือและตัวช้ีวัด ติดตามผลการบริหารความเส่ียงท่ีสEงผล

กระทบตEอวัตถุ ประสงคLและเป�าหมายทางธุรกิจ 
องคLท่ี 4 ติดตาม ประเมิน ทบทวนความเส่ียงใหมEจากการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยยะสำคัญระหวEางป� 

ปรับกลยุทธLการรับมือ 
องคLท่ี 5 ใช?สารสนเทศเพ่ือการบริหารความเส่ียง ส่ือสารกับพนักงาน และจัดทำรายงานเสนอผู?มี

สEวนได?เสียเพ่ือสร?างความม่ันใจ  
 

ข?อเสนอแนะในการปรับเปล่ียนการสร?างเจตคติใหมE สร?างคEานิยมหรือวัฒนธรรมในการตระหนัก 
ประเด็นที่ 1 ผู?บริหารระดับสูง ต?องมีการสร?างวัฒนธรรมความเสี่ยงที่ดีให?เกิดขึ้นในองคLกร โดย

ผEานนโยบายและกิจกรรมตEางๆ ซึ่งต?องทำการกำหนดและประกาศระดับความเสี่ยงที่องคLกรยอมรับได? เพื่อให?

องคLกรบรรลุเป�าหมาย และถEายทอด สืบสานให?บุคลากรทุกระดับในองคLกรรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการใน

งานที่ตนรับผิดชอบ ทั้งนี้อาจมีความเสี่ยงบางเรื่องที่องคLกรไมEสามารถยอมรับได? เชEน ผลกระทบตEอความ

ปลอดภัย ตEอช่ือเสียงและภาพลักษณL และตEอกฎระเบียบตEางๆ เป:นต?น 
ประเด็นที่ 2 ระดับผู?บริหาร จะต?องให?ความสำคัญใช?การบริหารความเสี่ยงควบคูEไปกับการ

บริหารงานประจำเข?ามามีสEวนรEวม และให?การสนับสนุนการดำเนินงาน การกํากับติดตาม การบริหารความ

เสี่ยง โดยไมEปลEอยให?เป:นหน?าที่ของผู?อำนวยการศูนยLความเสี่ยงหรือบุคลากรที่เกี่ยวข?องดำเนินการแตEเพียง

ฝ�ายเดียว 
ประเด็นที่ 3 คณาจารยLและเจ?าหน?าท่ี มีสEวนสำคัญที่เกี่ยวข?องกับการบริหารความเสี่ยงโดย

จะต?องเล็งเห็นความสำคัญและให?ความรEวมมือในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งเป:นหูเป:นตาในการ

เฝ�าระวัง กำกับ ติดตามและรายงานสถานการณL หรือสัญญาณเตือนภัยที่อาจกEอให?เกิดความเสี่ยงที่สำคัญ 
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เพื่อให?เกิดการวิเคราะหL ประเมินคาดการณL และเตรียมการในการจัดการความเสี่ยงได?อยEางถูกต?องและ

เหมาะสม ดังน้ันการบริหารความเส่ียงท่ีดีจะต?องเช่ือมโยงการทำงานท้ังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการซ่ึง

จะเป:นระบบท่ีสมบูรณLเป:นอยEางย่ิง 
 

 นอกจากนั้นการบริหารความเสี่ยงที่ดีจะมีการเชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบ governance risk 

management compliance ซึ่งเป:นระบบสากลที่ใช?กันทั่วโลก หมายถึงมีกลไกในการขับเคลื่อน ในเชิงระบบ

ที่มีความสัมพันธLอยEางเกี่ยวเนื่องกันของระบบการกำกับดูแลองคLกรที่ดี ระบบบริหารความเสี่ยงและระบบการ

ควบคุมให?เป:นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข?อบังคับและมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งจะต?องเชื่อมโยงกับระบบควบคุม

ภายใน และการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรLและการบริหารจัดการงานประจำวันอีกด?วย 
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การพัฒนาและการบริหารหลักสูตร 
รองศาสตราจารย: ดร.บวร ปภัสราทร  

 

ป� 2565 เริ ่มเปลี ่ยนแปลง พัฒนาและบริหารหลักสูตร โดยจะมีการรEางกฎกระทรวงที ่เกี ่ยวกับ

มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ 2565  โดยมีการระบุผลลัพธLการเรียนรู? หมายความวEา ผลที่เกิดขึ้นแกEผู?เรียน

ผEานกระบวนการเรียนรู?ที่ได?จากการศึกษา ฝ�กอบรม หรือประสบการณLที่เกิดขึ้นจากการฝ�กปฏิบัติ หรือการ

เรียนรู?จริงในท่ีทำงานระหวEางการศึกษา  
รายละเอียดข?อ 5 ในการจัดทำหรือปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาต?องบริหารจัดการ

หลักสูตรและออกแบบกระบวนการเรียนรู?เพื่อให?เกิดผลสัมฤทธิ์ในผลลัพธLการเรียนรู?ตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา ทางด?านความรู? ด?านทักษะ ด?านจริยธรรมและด?านลักษณะบุคคล โดยต?องแสดงถึงพัฒนาการ

ของผลลัพธLการเรียนรู?ท่ีแตกตEางกันตามระดับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
จะเห็นได?วEากฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จะเน?นในเรื่องของการเรียนรู?จริงในท่ี

ทำงานระหวEางการศึกษา และในด?านผลลัพธLการเรียนรู?เน?นในเร่ืองของด?านจริยธรรม และด?านลักษณะบุคคล 
 

นอกจากน้ันประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตรLวิจัยและนวัตกรรม เรื่องกำหนดปรัชญาการ

อุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหมEด?านการสร?างบัณฑิตและพัฒนากำลังคน 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 วรรคหนึ ่งแหEงพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 

รัฐมนตรีวEาการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตรLวิจัยและนวัตกรรม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

อุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 และครั้งที่ 4/2564 วันที่ 27 เมษายน 

2564 จึงกำหนดปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหมEด?านการสร?างบัณฑิตและการพัฒนา

กำลังคนไว?ดังน้ี 
การอุดมศึกษาไทยมุEงสร?างบัณฑิตและพัฒนากำลังคนในทุกชEวงวัย Lifelong Learning ให?เป:นผู?มี

คุณธรรม จริยธรรม และมีสมรรถนะ (competency) ที่จำเป:น และรองรับสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป

อยEางฉับพลัน (disruption) ทั้งในปdจจุบัน และอนาคตได?เป:นอยEางดี รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขEงขัน (competitiveness) ของประเทศในระดับสากล และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน แตEใน

ขณะเดียวกันก็มีความรักและภูมิใจในสถาบัน วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของชาติ ทั้งนี้ให?การสร?างบัณฑิต

และพัฒนากำลังคน ต?องทำรEวมกับภาคสEวนตEางๆ เชEน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชนอยEาง

ใกล?ชิด 
จะเห็นได?วEา ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตรLวิจัยและนวัตกรรมเน?นในเรื ่องของ 

Lifelong Learning และบัณฑิตให?เป:นผู?มีคุณธรรม จริยธรรมและมีสมรรถนะที่จำเป:นรองรับเทคโนโลยีท่ี

เปล่ียนแปลงไป รวมท้ังเพ่ิมขีดความสามารถในการแขEงขันของประเทศและในระดับสากล 
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นอกจากน้ันใน รEางประกาศ กมอ. ยังมีเร่ืองหลักเกณฑLวิธีการและเง่ือนไขในการแตEงต้ังหรือมอบหมาย

ผู?ตรวจสอบและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันการอุดมศึกษา เพื่อประโยชนLในการ

สร?างความมั่นใจในคุณภาพของผู?สำเร็จการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาต?องมีระบบการประกันคุณภาพ ผลลัพธL

การเรียนรู?สิ ่งของทุกหลักสูตรการศึกษาในแตEละระดับ และติดตามประเมินผลลัพธLการเรียนรู?ดังกลEาวท่ี

สามารถติดตาม ตรวจสอบได?ตามหลักธรรมาภิบาลและนำไปใช?ในการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ

หลักสูตร และกระบวนการเรียนรู?ให?ได?ผลลัพธLการเรียนรู?ตามมาตรฐานคุณวุฒิแตEละระดับ  
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การบริหารการเงินและงบประมาณ 

ผศ.ดร.นุชนาถ ม่ังค่ัง 

รองอธิการบดีฝnายการเงิน (รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร: 

หลักการสำคัญต?องพิจารณาวEาเม่ือมีการใช?เงิน  

• มีระเบียบหรือไมE 

• ดูระเบียบมากกวEาใช?ดุลพินิจ ใช?ดุลพินิจในการลงนามน?อยท่ีสุด 

สมการแหEงความม่ังค่ังร่ำรวย ความม่ันคงในอนาคต 

รายได? - (เงินออม + เงินลงทุน) àรายจEาย 

ความสำคัญของการบริหารเงิน 

1.1 เงินมีจำกัด 

1.2 ความต?องการใช?เงินมาก 

1.3 การลงทุนมีหลายประเภท และแตEละประเภทมีระยะเวลาการให?ผลตอบแทนแตกตEางกัน 

1.4 เงินมีต?นทุน เรามีเงินอยูEในกระเป�า 100 บาท ไมEได?หมายความวEา 100 บาท ใช?ทำอะไรก็ได? แตEใน

แงEของผู?ประกอบการ เราต?องใช?เงิน 100 บาทอยEางฉลาคที่สุดโดยคำนึงถึงต?นทุนของเงิน ซึ่งต?นทุนของเงินก็มี

อยูE 2 ประเภท 

1.4.1 ต?นทุนการเสียโอกาสของการใช?เงินท่ีเรามีอยูE 

1.4.2 ต?นทุนดอกเบ้ียเงินกู? 

1.5 ป�องกันปdญหาเงินขาดแคลน การขาดแคลนเงินเน่ืองจากสาเหตุ 

1.5.1 ยอดขาย/ จำนวนนิสิต / จำนวนงานวิจัย / จำนวนงานบริการวิชาการ ไมEเป:นไปตามท่ี

วางเป�าหมายเอาไว? 

1.5.:2 ต?นทุนประกอบการ ต?นทุนสินค?า ควบคุมไมEได? ต?นทุนสูง ขาย ไปแล?วมีแตEขาดทุน 

1.5.3 ขายสินค?าไปแล?วเก็บเงิน ไมEได? 

1.5.4 การซื้อสินค?ามากจนทำให?เกินสต¢อกมากเกินไป ซื้อกระดาษมาสต¢อกไว?เสมอ การมีสินค?า  

สต¢อกมากเกินไปเกิดจากอะไรการขาดการวางเผนการจัดหาของ ย่ิงสต¢อกมากเทEาไหรE เงินก็ย่ิงขาดมากเทEาน้ัน 

1.5.5 การใช?เงินผิดประเภท ใช?เงินลงทุนไปในโครงการท่ีเราคิดวEาจะได?เงินกลับเข?ามาเร็ว แตEไมEใชE 

 

การบริหารเงินอยQางมีประสิทธิภาพ ต*องรู* 3 ข*อ 

1. ต?องมีการวางแผน แล?วพยากรณLการใช?เงินกEอน ในรอบป� หรือรอบไตรมาส อีก 3 เดือน เรา

จะต?องมีคEาใช?จEายเงิน อยEางไรบ?าง แล?วเราจะมีการ ได?เงินมาอยEางไรบ?าง ก็คือจะขายได?เทEาไหรE รายรับ? หรือ

จัดการในสต¢อกคงค?าง หรือลูกหนี้คงค?างอยEางไร พราะฉะนั้นการพยากรณLการใช?เงิน จำเป:นมาก ๆเลย ท่ี

จำเป:นต?องพยากรณLอยEางมีประสิทธิภาพ คือต?องพยากรณLสมเหตุสมผลควบคูEไปกับการทำงบประมาณ 
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2. ต?องมีการจัดหาเงิน เงินมีอยูE 2 แหลEงเทEานั้นเอง ใน โลกนี้ คือเงินกู? จากสถาบันการเงินอะไรตEาง 

ๆ เงินงบประมาณเผEนดิน กับเงินของตัวเราเอง หรือเงินของเพ่ือน ในแงEของการรEวมลงทุน 

3. ต?องมีการใช?เงินได?ถูกต?องตามวัตถุประสงคL ตามแผนงานท่ีวางไว?แล?ว แตEเวลาการใช?เงิน ไมEเป:นไป

ตามแผนการ การใช?เงินแบบผิดวัตถุประสงคL กEอให?เกิดความเสียหายตEอองคLกรมากมายประเมินคEาไมEได? 

ปdจจุบันแตEละองคLการต?องปรับตัวให?พร?อมท่ีจะสามารถเอาชนะคูEแขEงขันได? โคยอาศัยปdจจัยในการ 

คำเนินงานท่ีสำคัญ ซ่ึงแตEเดิมมี 4 M's คือ Man Money Material และManagement 

ในปdจจุบันคงจะไมEเพียงพอถ?าต?องการท่ีจะทำให?องคLกรดำเนินงานอยูEได?และมีความเจริญก?าวหน?า 

องคLกรจะต?องมีขEาวสารหรือข?อมูลที่รวดเร็วและทันสมัย โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 

Technology) องคLกรต?องบริหารปdจจัยเหลEานี้ที่มีอยูEอยEางจำกัดให?มีประสิทธิภาพและเกิดประ โยชนLสูงสุด 

โดยนำหลักบริหารเข?ามาใช?ในทุก ๆ ปdจจัย ซึ ่งถือวEามีความจำเป:นและสำคัญเป:นอยEางมากบทบาทและ

ความสำคัญของ "เงินทุน (Money)"' ที่มีตEอองคLกร หลักการบริหารเงินทุน บทบาทที่สำคัญของผู?บริหาร

การเงินขององคLกรแตEละรูปแบบ นอกจากน้ีผู?บริหารยังต?องมีความรับผิดชอบตEอสังคมด?วย ซ่ึงถือเป:นจุดเร่ิมต?น

ของการบริหารการเงิน 

 

กระบวนการจัดการงบประมาณ 

 
กฎหมายท่ีเก่ียวข?องกับการเงินการคลังและงบประมาณ 

1. รัฐธรรมนูญแหEงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 

2. พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 

3. พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 

4. พ.ร.ฎ.วEาด?วยหลักเกณฑLและวิธีการบริหารกิจการบ?านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
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5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวEาด?วยการจัดทำแผนบริหารราชการแผEนดิน พ.ศ. 2547 และฉบับท่ี 2 

พ.ศ. 2548 

6. ระเบียบวEาด?วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และท่ีแก?ไขเพ่ิมเติม 

7. ระเบียบวEาด?วยการบริหารงบประมาณรายจEายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.2559 

8. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผEนดิน ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2550 

9. พ.ร.บ.วEาด?วยการบริหารงานจังหวัดและกลุEมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 

การซ้ือของต*องมี SME ผลิตในประเทศไทย ร*อยละ 50 
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เทคนิคการบริหารงานวิจัยเพื่อขอตำแหนFงทางวิชาการ 

ศ.ทพ. ดร.สิทธิชัย ขุนทองแก?ว 

การใช*หนังสือ ตำราในการขอตำแหนQงวิชาการ 

• กEอนพิมพLต?องประเมินหนังสือกEอนการตีพิมพLอยEางน?อย 2 คน ที่ตEางสถาบันกัน และไมEควรเป:น

คนเดียวกันกับท่ีประเมินตำแหนEงทางวิชาการ 

• ต?องมี 5 บท ไมEน?อยกวEา 80 หน?า กรณีท่ีมีคนเขียนมากกวEา 1 คน ต?องคิดตามสัดสEวน 

• ขนาดกระดาษแนะนำ B5 

ปzญหาและอุปสรรคการบริหารวิจัยในบริบทเมืองไทย 

• การวิจัยเป:นงานสEวนตัว 

• การวิจัยไมEใชEงานประจำซ่ึงจะทำหรือไมEทำก็ได? 

• PhD syndrome 

• ทำงานบริหารมีความก?าวหน?ามากกวEาการทำวิจัย 

• การบริการวิชาการได?คEาตอบแทนมากกวEา 

• อาจารยLมีเงินเดือนน?อย 

• ไมEมีเวลาในการทำวิจัย 

• ขาดเคร่ืองมือและอุปกรณLในการทำวิจัย 

• ภาระการสอนและการบริการมาก 

การบริการวิชาการ เป:นการสะพานสูEการค?นพบให?เกิดการค?นพบงานวิจัยใหมE 

การวิจัยต*องพิจารณา Good research questions 

F: Feasibility ดูความเป:นไปได?ของงานวิจัย เข?าใจระหวEาง research problem and researchable 

problem 

I: Interesting 

N: Novel 

E: Ethics 

R: Relevance 

คุณสมบัติของผู*บริหารงานวิจัย 

• การศึกษาควรจบระดับปริญญาเอก 

• ควรมีตำแหนEงทางวิชาการ 

• มีผลงานวิจัยตีพิมพLระดับนานาชาติในฐานะ Principal Investigator 



 14 

• ได?รับทุนวิจัยในระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติ 

• มีประสบการณLในการควบคุมวิทยานิพนธLนักศึกษา 

• ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 

• เป:นท่ีรู?จักและยอมรับของประชาคมวิจัยในมหาวิทยาลัย 

• มีความมุEงม่ันในการบริหารงานวิจัยซ่ึงจะแตกตEางจากการทำวิจัย 

เป�าหมายในการบริหารงานวิจัยระดับคณะ 

• การเตรียมความพร?อมด?านการวิจัย 

• การพัฒนาบุคลากรให?มีศักยภาพและความสามารถในการวิจัย 

• การสร?างผลงานวิจัยให?เป:นท่ีประจักษL 

• การประกันคุณภาพด?านการวิจัยของคณะเป:นไปตามเป�าหมายท่ีกำหนด 

• ทำให?การวิจัยเป:นสEวนหน่ึงของวัฒนธรรมองคLกร 

การเตรียมความพร*อมด*านการวิจัย 

• สถานท่ีในการวิจัย 

• เคร่ืองมือและอุปกรณLในการวิจัย 

• Database software 

• หนังสือ (E-book) วารสาร และห?องสมุด 

การพัฒนาบุคลากร 

• การประชุมเสนอผลงานวิจัย 

• การจัดสรรทุนให? อาจารยL เจ?าหน?าท่ี และ นักศึกษาได?นำเสนอผลงานวิจัย 

• จัดให?มีอาจารยLชาวตEางประเทศที่มีศักยภาพในการใช?ภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพL อาจมีการให?

ทุนในการ edit ภาษา 

ทุนวิจัย 

• จัดกิจกรรมในแตEละกลุEมวิจัย 

• การตีพิมพLผลงานวิจัย (หากมหาวิทยาลัยไมEมีทุนดังกลEาว) 

• การจัดฝ�กอบรมกระบวนการวิจัย 

การพัฒนาอาจารย:นักวิจัยรุQนใหมQ 

• การขอทุนนักวิจัยรุEนใหมE 

• การมีพ่ีเล้ียง 
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• การฝ�กอบรมกระบวนการวิจัยแบบมุEงผลสัมฤทธ์ิ 

การสร*างผลงานวิจัยให*เปhนท่ีประจักษ: 

• การยกยEองเชิดชูเกียรติ 

• การให?ทุนเป:นรางวัล 

• การนำการผลงานวิจัยเพ่ือใช?ในการประเมินเล่ือนข้ันเงินเดือน 

การบูรณาการงานวิจัยกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

• ผู?บริหารต?องกำหนดให?มีระบบและกลไกการบริหารวิจัยตาม QA 

• มีการดำเนินการ PDCA อยEางชัดเจน 

• ผู?บริหารควรให?คุณคEาของการวิจัยอยEางเดEนชัด 

• การวิจัยคือวัฒนธรรมขององคLกร 

วิจัยคือวิถีชีวิตของอาจารย:ในปzจจุบัน 

• การประเมินผลงานควรมีการใช?กิจกรรมและผลงานวิจัยรEวมในการประเมิน 

• บูรณาการการวิจัยของอาจารยLกับการเรียน การสอน และการบริการ 

• วิชาการ 

แนวทางการบริหารงานวิจัยระดับคณะ 

• คณบดีต?องให?คุณคEาในเร่ืองการวิจัยและปฏิบัติตนให?เป:นแบบอยEาง 

• คณบดีควรทราบและมีประสบการณLเร่ืองกฎระเบียบและข้ันตอนการขอตำแหนEงวิชาการ 

• มอบหมายผู?บริหารท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการบริหารวิจัย 

• จัดสรรครุภัณฑLด?านการวิจัยทุกป�งบประมาณ 

• จัดสรรงบรายได?สนับสนุนกิจกรรมวิจัยชัดเจนและสม่ำเสมอ 

แนวทางการบริหารงานวิจัยระดับคณะ 

• กำหนดผลงานวิจัยให?เป:นสEวนในพิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือน 

• พิจารณาภาระการสอน วิจัยและบริการวิชาการให?สอดคล?องกับศักยภาพของอาจารยLและบุคลากร 

• การศึกษาหลังปริญญาเป:นเคร่ืองมือในการเสริมสร?างความเข?มแข็งทางด?านการวิจัยของคณะ 

• กำหนดเวลาและติดตามแตEละบุคคลในการขอตำแหนEงทางวิชาการ 

บทสรุป 

• ผู?บริหารต?องมีประสบการณLในการวิจัยและตีพิมพLงานวิจัยระดับนานาชาติ 

• ผู?บริหารควรให?คุณคEาการวิจัยอยEางชัดเจน 
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• การพัฒนาบัณฑิตศึกษา การให?ทุนวิจัย เสนอผลงานวิจัย 

• การกำหนดงานวิจัยเป:นงานประจำของอาจารยLทุกคน 

• การกำหนดให?ผลงานวิจัยเป:นสEวนในการพิจารณาข้ันเงินเดือน 

• ความพร?อมในเร่ือง Tool of Research 
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การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ศ.นพ.สุรศักด์ิ ฐานีพานิชสกุล 

 
ศาสตราจารย: (เกณฑLใหมE 2564) 

• มี H Index 18 

• มี Citation 1,000 คร้ัง ไมEนับ Self-citation 

• Q1 10 paper 

• มีโครงการวิจัย 10 เร่ือง  

ส่ิงท่ีต*องรู* 

1. กฎหมาย 

2. ระเบียบและข?อบังคับเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 

3. การประเมินผลการปฏิบัติราชการต?องมีรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

 

สรุปสาระสำคัญในการพัฒนาบุคลากร 
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แนวทางการพัฒนาบุคลากร 

1. Training and development (T&D) การฝ�กอบรม อาชีพ ทักษะ การสอน การให?คำปรึกษา 

2. Organization development (OD) ประชุมเพ่ือพัฒนาคณะควรมีป�ละ 1 คร้ัง 

3. Career development 

ส่ิงท่ีท*าทาย 

• การเปล่ียนของประชากรสูEสังคมสูงวัย 

• การแขEงขันทางธุรกิจ 

• ความจำเป:นของการศึกษาตลอดชีวิต 

 

 

 


