จุลสาร สคบท.
ส ภ า ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย

ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2560

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตราสัญลักษณ์
ได้มาจากกราฟที่เขียนแทนสมการทางคณิตศาสตร์
Y = ex หมายถึง การเพิ่มหรือการงอกงาม
ซึ่งตรงกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า การศึกษา
คือ ความเจริญงอกงาม (สิกขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา)

สีประจ�ำมหาวิทยาลัย

เอกลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัย: การบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม
เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรที่ประสาน ส่งเสริมบัณฑิตศึกษาและการวิจัย
ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานระดับชาติ/นานาชาติ และเป็นประโยชน์
ต่อสังคม

ต้นไม้ประจ�ำมหาวิทยาลัย

พันธกิจ (Missions):
1. ประสานงาน ส่งเสริม และก�ำกับดูแลมาตรฐานการศึกษาและ
การวิจยั ในระดับบัณฑิตศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพระดับสากล โดยค�ำนึงถึง
คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
สีเทา - แดง หมายถึง
มีความกล้าหาญที่จะคิดและ
2. ผลิ ต บั ณ ฑิ ต วิ จั ย และบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
มีความคิดอย่างกล้าหาญ
พหุวิทยาการ/สหวิทยาการ/บูรณาการระหว่างคณะในระดับ
สีเทา คือ สีของสมอง หมายถึง
บัณฑิตศึกษา ทีต่ อบสนองต่อความต้องการของสังคมทัง้ ทางด้าน
ความคิดหรือสติปัญญา
เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สีแดง คือ สีของเลือด หมายถึง
ต้นราชพฤกษ์
3. บริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสัน้ แบบไม่ประสาทปริญญา
ความกล้าหาญ
(short course-non degree program) และหลักสูตรอื่นๆ
อัตลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัย: การมีทักษะสื่อสาร
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้หลังปริญญาตลอดชีวิต
ปรัชญา: การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สร้างองค์ความรูแ้ ละกระบวนการ 4. บริ ก ารวิ ช าการและท� ำ นุ บ� ำ รุ ง วั ฒ นธรรมและศิ ล ปะโดยการ
มีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชน
เรียนรูท้ กี่ อ่ ให้เกิดปัญญา เพือ่ พัฒนาสังคมให้อยูร่ ว่ มกันอย่างมีดลุ ยภาพ
ปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัยได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการฝึกฝนบัณฑิตให้มีทักษะที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินชีวิต ทั้งด้านการใช้ชีวิต
ด้านการท�ำงานอย่างสมดุลและมีความสุข จึงจัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้ฝึกทักษะระดับสูงทั่วไปไม่จ�ำกัดเฉพาะวิชาชีพ (transferable skills)
วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตเพิ่มพูนประสบการณ์ เป็นการพัฒนาให้นิสิตมีความงอกงามทางปัญญา มีจิตอาสารับใช้สังคม โดยเน้นทักษะต่างๆ
ที่จ�ำเป็นในการด�ำรงชีวิต และการท�ำงาน ในสภาพความเป็นจริงมากกว่าโลกวิชาการ อันประกอบด้วย 1) ทักษะการเรียนภาษาและการสื่อสาร
การน�ำเสนอผลงาน 2) ทักษะการบริหารจัดการโครงการ การบริหารทีมงาน การเงินและงบประมาณ 3) ทักษะการบริหารความเสี่ยง และ
4) ทักษะจิตวิทยาการท�ำงาน ได้แก่ ความยืดหยุ่น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ภาวะผู้น� ำ การตัดสินใจแก้ปัญหา ความสามารถอยู่ร่วมกัน
ในความหลากหลายทางด้านวั ฒ นธรรม โดยผลที่ ได้จ ะช่ ว ยสนั บ สนุ น สมรรถนะหลั ก ของนิ สิ ต บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ในการท� ำหน้ าที่ตอบสนอง
นโยบายชาติ และพร้อมสู่สังคมสากลในศตวรรษที่ 21

สารจากประธาน

สคบท.
ในนามของสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.)
ข้าพเจ้าขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่รับเป็น
เจ้ า ภาพจั ด การประชุ ม สภาคณะผู้ บ ริ ห ารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาแห่ ง ประเทศไทย
ที่ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 48 สถาบัน ซึ่งจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การบริหารบัณฑิตศึกษาระหว่างสถาบัน เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาของทุกสถาบันไปพร้อมกัน
ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า การจัดการประชุมคณะผูบ้ ริหารบัณฑิตศึกษา
ในครัง้ นี้ จะประสบความสำ�เร็จสมตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานทุกประการ
และจะนำ�พาไปสูค่ วามเข้มแข็งทางวิชาการของประเทศชาติ ภูมภิ าค และสังคมโลก
โดยรวมสืบไป

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประธานสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย

สารบัญ
สารจากประธาน สคบท.		
สาระรายงานการประชุม สคบท. ครั้งที่ 2/2560
แนะนำ�บทความ : หลักสูตรบัณฑิตศึกษากับไทยแลนด์ 4.0
ภาพกิจกรรมการประชุม (สคบท.)		
ประชาสัมพันธ์จัดการประชุมเสนอวิชาการ NGRC + iGRC
สำนักเลขานุการ สคบท.
สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
E-mail : cgat@grad.cmu.ac.th
โทร. 0-5394-2425
โทรสาร 0-5394-2413

กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา
รศ.ดร.เอกชัย แสงอินทร์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
บรรณาธิการ รศ.ดร.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์
ประสานงาน ดร.ศุภลักษณ์ ล้อมลาย
น.ส.จริยา คำนาสัก
พิมพ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัดวนิดาการพิมพ์
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สาระรายงานการประชุม

สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสภามูลนิธิมะทา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

รองศาสตราจารย์ ดร.มุฮำ�หมัดซากี เจ๊ะหะ คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี กล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าร่วมประชุม
หลังจากนั้นจึงดำ�เนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม สาระสำ�คัญสรุปได้ดังนี้
1. รายงานบัญชีเงินอุดหนุน สคบท. ระหว่างเดือนมีนาคม-มิถนุ ายน 2560 เลขานุการ สคบท. รายงานเงินอุดหนุน (ณ วันที่
30 มิถนุ ายน 2560) มียอดเงินคงเหลือสุทธิ 1,469,884.06 บาท มีรายรับและรายการค่าใช้จา่ ยระหว่างเดือนมีนาคม-มิถนุ ายน 2560 ดังนี้
ยอดคงเหลือยกมา (28 กุมภาพันธ์ 2560)
จำ�นวน 1,472,335.06 บาท
รายรับ
1. เงินอุดหนุน สคบท. ปี 2560 จำ�นวน 9 สถาบัน
จำ�นวน
90,000.00 บาท
2. เงินอุดหนุน สคบท. ปี 2560 จำ�นวน 1 สถาบัน (ที่ไม่ได้แจ้งผู้โอน)
จำ�นวน
10,000.00 บาท
		 รวมรายรับ		
100,000.00 บาท
รายจ่าย
1. ค่าเดินทางในการประชุม สคบท. ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 8 มีนาคม 2560
		 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จำ�นวน
15,270.00 บาท
2. ค่าของที่ระลึกมอบให้อธิการบดีและคณบดี 2 ชิ้น
จำ�นวน
3,000.00 บาท
3. ค่าถ่ายเอกสารและแฟ้มประชุม ครั้งที่ 1/2560
จำ�นวน
2,695.00 บาท
4. ค่าจุลสาร สคบท. จำ�นวน 550 ฉบับ
จำ�นวน
15,600.00 บาท
5. เงินสนับสนุนการจัดประชุม สคบท. ครั้งที่ 1/2560 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จำ�นวน
50,000.00 บาท
6. ค่าธรรมเนียมธนาคารโอนเงินให้ ม.กรุงเทพ
จำ�นวน
70.00 บาท
7. ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างการประชุมโครงการวิจัย เพื่อพัฒนาบัณฑิตศึกษา
		 ในภาพรวมของประเทศ ครั้งที่ 1/2560 (วันที่ 24 เมษายน 2560)
จำ�นวน
5,816.00 บาท
8. ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจำ�ปี 2559 บริษัท ไทยออดิเตอร์ กรุ๊ป จำ�กัด
จำ�นวน
10,000.00 บาท
		 รวมรายจ่าย		
102,451.00 บาท
คงเหลือสุทธิ		
1,469,885.06 บาท
2. จุลสาร สคบท. ประจำ�เดือนมกราคม-มีนาคม 2560
สำ�นักงานเลขานุการ สคบท. ได้จัดทำ�จุลสาร สคบท. ประจำ�เดือนมกราคม-มีนาคม 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้นำ�
จุลสารดังกล่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สคบท. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะได้นำ�ส่งไปยังสถาบันสมาชิกต่อไป
3. ธรรมนูญสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ฉบับ พ.ศ.2559
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ปรับแก้ไขตามมติที่ประชุม สคบท. ครั้งที่ 1/2560 พุธที่ 8 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วิทยาเขตกล้วยน้ำ�ไท ตามที่แจ้งและประกาศใช้ ต่อไป
4. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รองศาสตราจารย์บุญสวาท พฤกษิกานนท์ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 2705 ได้ตรวจสอบงบการเงินของ สคบท.
แล้วแสดงฐานะการเงินสำ�หรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และได้แจ้งให้ที่ประชุม สคบท. ทราบแล้ว
จุลสาร สคบท. ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2560
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5. รายงานสรุปผลการดำ�เนินงานการประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 และ
นานาชาติครั้งที่ 7 โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมือ่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรม
ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
5.1 ผู้เข้าร่วมประชุม : ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย
ระดับคณะ บัณฑิตวิทยาลัย ประธานสาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึษา
วิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณะผู้บริหาร
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำ�กับ
ของรัฐ ประมาณ 250 คน
5.2 กิจกรรม ประกอบด้วย
		 1. บรรยายพิเศษเรือ่ ง Public Policy Education and
the Sustainable Development Goals โดย Professor Dr. Michael
HOWLETT จาก The National University of Singapore (NUS)
		 2. การนำ�เสนอผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาทั้งระดับนานาชาติและระดับชาติ ปรากฏรายละเอียด
ตามตาราง
ลักษณะกิจกรรม
1. การนำ�เสนอ
- แบบปากเปล่า (Oral Presentation)
- แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
รวม
2. รางวัลการนำ�เสนอ
- แบบปากเปล่า (Oral Presentation)
- แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
3. ผู้เข้าร่วมประชุม
4. ประชุม ทคบร.
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จุลสาร สคบท. ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2560

5.3 รางวัลแยกเป็น 3 ประเภท คือ
		 • บทความดีเด่น แยกเป็น iGRC 2 รางวัล
			 และ NGRC 2 รางวัล
		 • การนำ�เสนอภาคบรรยายดีเด่น แยกเป็น
			 iGRC 3 รางวัล และ NGRC 3 รางวัล
		 • การนำ�เสนอภาคโปสเตอร์ดีเด่น แยกเป็น
			 NGRC 3 รางวัล
6. ผลการพิจารณาโครงการวิจยั เพือ่ พัฒนางานบัณฑิต
ศึกษาในภาพรวมของประเทศ ให้แจ้งผลการพิจารณาให้กับ
ผู้เสนอทราบ
7. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์เพิม่ เติม
เกีย่ วกับการขยายเวลาการรับสมัครผลงานวิจยั ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ทีจ่ ะจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2560
ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไปจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560
จึงขอให้ทุกมหาวิทยาลัยช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษา
ได้ทราบต่อไป
iGRC
ไทย
ต่างชาติ

NGRC
ไทย
ต่างชาติ

ไทย

ต่างชาติ

24
21
45

32
13
45

56
34
90

4
1
5

2
2
7

4
4

1
1

รวม

1
3
5
3
5
2
17
1
24
จำ�นวนผู้ร่วม 48 คน : 22 สถาบัน (จาก 25 สถาบัน)

1
3

8. การกำ�หนดเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญ สคบท. และเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิต
ศึกษาแห่งชาติ ประจำ�ปี 2560-2561
ปี
2560

2561

2561

ครั้งที่
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

วัน เดือน
8 มี.ค.
26 ก.ค.
ต.ค.
3 ธ.ค.
ก.พ.
มิ.ย.
ต.ค.
ธ.ค.
ก.พ.
มิ.ย.
ต.ค.
ธ.ค.

ประชุมสามัญ สคบท.
ม.กรุงเทพ
ม.ฟาฏอนี จ.ปัตตานี
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
มรภ.นครราชสีมา
มรภ.เชียงใหม่

ม.ทักษิณ (ทคบร.)
ม.แม่โจ้ (ทคบร.)
ม.ขอนแก่น (ทคบร.)
ม.มหิดล (ทคบร.)

ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับเป็น
เจ้าภาพในการจัดประชุมสามัญ สคบท. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ส่วนเดือนมิถุนายน ตุลาคม และธันวาคม ยังไม่มีสถาบันใด
แจ้งเป็นเจ้าภาพ
สำ�หรับเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยั
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ประจำ � ปี 2561 ซึ่ ง จะมี ขึ้ น ใน
เดือนธันวาคม 2561 ยังไม่มีสถาบันใดแจ้งเป็นเจ้าภาพเช่นกัน
ประธานฯ ได้ ข อความร่ ว มมื อ ให้ ทุ ก สถาบั น นำ � ไป
ช่ ว ยพิ จ ารณาต่ อ ไป และสถาบั น ใดมี ค วามประสงค์ จ ะเป็ น
เจ้าภาพ ขอได้แจ้งทางฝ่ายเลขานุการ สคบท. ทราบเพือ่ กำ�หนด
ในรายละเอียดต่อไป
9. การจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือ
ณ ต่างประเทศ ประจำ�ปี 2560
สืบเนือ่ งจากทีป่ ระชุม สคบท. กำ�หนดให้มกี ารจัดสัมมนา
ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เป็นประจำ�ทุกปี เพือ่ สร้าง
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ
รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา
ซึ่งกันและกันนั้น
เมือ่ เดือนพฤษภาคม ทาง ทคบร. ได้ไปเจรจาที่ Nagoya
University, Kyoto Institute of Technology ประเทศญีป่ นุ่ พบว่า
การเข้าศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศญีป่ นุ่ ในปัจจุบนั ค่อนข้างยาก ต้องประสานงานก่อนล่วงหน้า
3-4 เดือน และต้องระบุวัตถุประสงค์ของการแลกเปลี่ยนให้
ชัดเจนเช่นเดียวกันกับมหาวิทยาลัยในประเทศสิงคโปร์
ทีป่ ระชุมพิจารณาร่วมกันแล้ว ได้ขอปรับเปลีย่ นสถานที่
เป็นประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยมอบหมายให้

ครั้งที่
42
43
44
45

วัน เดือน
10 ก.พ.
26-27 ก.ค.
19-20 ต.ค.
2-3 ธ.ค.

ประชุมเสนอผลงานวิจัย
ม.เชียงใหม่ (ทคบร.)
ม.ฟาฏอนี จ.ปัตตานี (สคบท.)
ม.อุบลราชธานี (ทคบร.)
มรภ.นครราชสีมา (สคบท.)

46

มิ.ย.

ม.แม่โจ้ (ทคบร.)

47

ธ.ค.

รอกำ�หนดเจ้าภาพ (สคบท.)

46

มิ.ย.

ม.แม่โจ้ (ทคบร.)

47

ธ.ค.

รอกำ�หนดเจ้าภาพ (สคบท.)

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
มรภ.นครราชสีมา เป็นผูห้ าข้อมูลและประสานงาน และนำ�มาเสนอ
ที่ ป ระชุ ม ในคราวประชุ ม คราวถั ด ไป (6-7 ตุ ล าคม 2560
ที่ มศว.)
10. การพิ จ ารณากำ � หนดวั น ประชุ ม สคบท. ณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตามกำ�หนดเดิมของทีป่ ระชุม สคบท. ณ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒเป็นเจ้าภาพจัดประชุม สคบท. ครั้งที่ 3/2560
วันที่ 27 ตุลาคม 2560 ซึ่งตรงกับพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงขอเปลีย่ นแปลงวันประชุม
เป็นวันศุกร์-เสาร์ที่ 6-7 ตุลาคม 2560
11. การนำ�เสนอผลงานแบบ e-poster presentation
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง ตัวแทน
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แจ้งถึงวิธกี ารนำ�เสนอแบบ e-poster
ที่ ท างมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรใช้ มี ส่ ว นที่ ดี ห ลายประการ คื อ
ประหยัดค่าเช่าบอร์ด show ภาพหรือนวัตกรรมได้ชดั กว่า poster
เพราะมีภาพเคลื่อนไหวได้ น่าสนใจมากขึ้น สะดวกต่อการทำ�
e-proceedings เป็นต้น
การประชุมร่วมกันกับ ทคบร. เพือ่ ร่วมกันหาแนวทาง
ในการขับเคลื่อนบัณฑิตศึกษาในภาพรวม โดยให้แต่ละสถาบัน
ไปศึกษาหรือทบทวนวรรณกรรม (review) จากสถาบันอื่นๆ
ทั้งในและต่างประเทศ ว่าสิ่งที่สำ�คัญหรือตัวชี้วัดอะไรบ้างที่เป็น
สิ่ ง ที่ บ่ ง บอกถึ ง คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และมี แ นวทางใน
การขับเคลื่อนร่วมกันได้อย่างไร
ที่ประชุมขอให้ประธานฯ ประสานงานกับกลุ่ม ทคบร.
เพื่อกำ�หนดวันประชุมต่อไป
จุลสาร สคบท. ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2560
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แนะน�ำบทความ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษากับ

ไทยแลนด์ 4.0
ดร.ศุภลักษณ์ ล้อมลาย
เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย

การพั ฒ นาประเทศตามนโยบายของรั ฐ บาลปั จ จุ บั น
มุง่ เน้นการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม หรือรูใ้ นนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 ทำ�ให้สถาบันอุดมศึกษา ต้องตระหนักและใส่ใจ
กับเป้าหมายอันสำ�คัญนีไ้ ม่ยง่ิ หย่อนไปกว่าหน่วยงานสำ�คัญอืน่
ของรัฐ เพราะสถาบันทำ�หน้าที่สำ�คัญคือ สร้างและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพไปรับใช้ชาติและขับเคลื่อนสังคม
ดิฉนั เคยเขียนบทความเกีย่ วกับเรือ่ งนีใ้ น CMU COUNCIL
NEWSLETTER เมือ่ ต้นปี เสนอเนือ้ หาตามข้อคิดของรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ที่ว่า
ต้องเร่งสร้างนักวิจัยไปสร้างนวัตกรรม และชี้ให้เห็นว่าบัณฑิต
วิทยาลัย มช. มีความพร้อมในเชิงประจักษ์อีกทั้งสามารถ
สนองตอบแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.
2560-2564 ทีก่ �ำ หนดให้การวิจยั ทีเ่ ป็นเลิศเป็นยุทธศาสตร์หนึง่
ในห้ายุทธศาสตร์
แต่ในคราวนี้ต้องการเสนอความเห็นในอีกด้านหนึ่งคือ
หลักสูตร ซึง่ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะตอบโจทย์ขบั เคลือ่ น
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ได้มากน้อยเพียงใดนั้นต้องช่วยกัน
พิจารณาให้ครอบคลุม เพราะทีผ่ า่ นมามีความคิดเห็นของสังคม
อยูเ่ สมอว่าชอบเปิดหลักสูตรทีซ่ �้ำ ซ้อนและไม่ตรงตามศักยภาพ
หรือความเชี่ยวชาญที่ตนเองมี มักจัดการศึกษาในเชิงพาณิชย์
ใช้ทกั ษะทางภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับต่�ำ งานวิจยั ไม่เน้นคุณภาพ
เน้นแต่ปริมาณ ฯลฯ
นอกเหนือจากนั้นก็มีการกล่าวให้เห็นว่ามหาวิทยาลัย
ถูกล้วงลึกถึงกระบวนการหรือวิธีการจนขาดความเป็นอิสระ
แทนที่ รั ฐ บาลจะทำ � หน้ า ที่ เ พี ย งกำ � หนดเป้ า หมายทิ ศ ทาง
พัฒนาการศึกษา แล้วปล่อยให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง
ดำ�เนินการอย่างอิสระ แล้วค่อยมาตรวจสอบผลลัพธ์ ความมี
อิสระตามที่กล่าวถึงนอกจากจะหมายถึงกระบวนการบริหาร
จั ด การแล้ ว ยั ง หมายรวมถึ ง การกำ � หนดหลั ก สู ต รที่ ปั จ จั ย มี
แนวโน้มมุ่งเน้นหลักสูตรแบบผสมผสานและมีความยืดหยุ่น
ดังนัน้ สถาบันระดับอุดมศึกษาจะต้องทำ�ให้ความเห็นแรก
หมดสิน้ ไปและความเห็นอย่างสองนัน้ เกิดขึน้ จนสามารถสร้าง
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ผลสัมฤทธ์ทิ างการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึง่ ผลสัมฤทธิ์
ดังกล่าวผู้เขียนเห็นว่าปัจจัยอื่นที่สำ�คัญต่อการจัดการเรียน
การสอนของบัณฑิตศึกษา มช. มีอยู่ค่อนข้างครบครันอยู่แล้ว
และสิง่ ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ในขณะนีจ้ งึ อยูท่ หี่ ลักสูตรทีม่ งุ่ เน้นการวิจยั
รัฐบาลกำ�หนดทิศทางการพัฒนาโมเดล Thailand 4.0
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 วาระสำ �คัญ คือ
วาระที่ 1 การเตรียมคนไทย 4.0 ให้พร้อมก้าวสู่โลกที่หนึ่ง
วาระที่ 2 การพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
เป้าหมาย วาระที่ 3 การบ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนา
เครื อ ข่ า ยวิ ส าหกิ จ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยนวั ต กรรม วาระที่ 4
การเสริ ม ความเข้ ม แข็ ง ของเศรษฐกิ จ ภายในประเทศผ่ า น
18 กลุ่มจังหวัดและ 76 จังหวัด และวาระที่ 5 การบูรณาการ
อาเซียนเชื่อมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำ�หนดยุทธศาสตร์เร่งด่วน
เพือ่ พัฒนาการศึกษาไทย 4.0 ยุทธศาสตร์ส�ำ คัญยุทธศาสตร์หนึง่
คื อ หลั ก สู ต รและกระบวนการเรี ย นรู้ และเห็ น ว่ า สถาบั น
อุดมศึกษาเป็นต้นน้ำ�ในการจัดทำ�หลักสูตรการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา จากตัวอย่างแผนปฏิบตั กิ ารขับเคลือ่ น Thailand 4.0
กลไกการขับเคลือ่ นประเทศไทยสูค่ วามมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน

ของมหาวิทยาลัยพะเยา แสดงให้เห็นว่า วาระที่ 1 เป็นวาระ
ให้ความสำ�คัญกับการสร้างทรัพยากรมนุษย์ สถาบันระดับ
อุดมศึกษาควรสร้างโอกาสให้นักศึกษาสามารถพัฒนาความรู้
ทักษะเพิ่มเติมเพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ภาคการผลิตและ
บริการ โดยการพัฒนาหลักสูตรตลอดจนกระบวนการเรียน
การสอน ระบบบริการจัดการการเรียนรู้รองรับการพัฒนาไป
สู่คนไทย 4.0 และในขณะเดียวกันก็ควรมีการพัฒนาหลักสูตร
เพื่อเอื้อวาระขับเคลื่อนอื่นไปพร้อมกันด้วย
ส่วนหลักสูตรทีจ่ ะประสบความสำ�เร็จนักวิชาการทางการ
ศึกษาให้ขอ้ เสนอแนะว่าควรเป็นหลักสูตรทีม่ รี ปู แบบผสมผสาน
ระหว่างการเรียนเพื่อบูรณาการกับการทำ�งาน

สำ � หรั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาโดยเฉพาะ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มช.
ที่ปัจจุบันมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิจัยนั้น ผู้เขียนเห็นคล้อง
ด้ ว ยว่ า หลั ก สู ต รควรกำ � หนดให้ ก ารวิ จั ย เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการเรี ย นรู้ เ พื่ อ สร้ า งให้ นั ก ศึ ก ษามี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ
การวิ จั ย รู้ จั ก คิ ด วิ เ คราะห์ ท่ีเป็นพื้นฐานสำ�คัญของนักวิจัย
รวมทัง้ ปัจจุบนั บัณฑิตวิทยาลัย มช. มีการจูงใจนักศึกษาเป็น
นักวิจยั ด้วยการสนับสนุนทุน TA/RA ให้แก่นกั ศึกษาปีละร้อยทุน
นั บ ว่ า เป็ น ทิ ศ ทางที่ สำ � คั ญ ที่ เ ป็ น แบบอย่ า งให้ แ ก่ ส ถาบั น
อุดมศึกษาอื่นที่ยังไม่มีการสนับสนุนในรูปแบบดังกล่าวให้ได้
มาสนใจใช้ เ ป็ น แนวทางที่ จ ะกระตุ้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า เรี ย น
ในระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรที่ต้องการ

ที่มา: https://www.thairath.co.th/content/1034335
http://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/1cygnk93l6kkck4.pdf
https://library.stou.ac.th/libblog/2017/06/06/ไทยแลนด์-4-0-กับอุดมศึกษาไ/

http://www.libarts.up.ac.th/v2/img/Thailand-4.0.pdf
http://www.dtc.ac.th/images/journal/May-2017/22.pdf
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