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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
กับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย และนาเสนอยุทธศาสตร์
ความร่ว มมือ ระหว่างสถาบันอุดมศึก ษากับ องค์กรวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึก ษาไทย กลุ่มตัว อย่า ง
ประกอบด้วย การสอบถามผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ จานวน 30 คน และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา จานวน 146 คน การสัมภาษณ์
ผู้บริหารองค์ก รวิชาชีพ จานวน 15 คน ผู้บริหารสถาบันอุดมศึก ษา จานวน 15 คน และการจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ
(Connoisseurship) จานวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวิเคราะห์สาระ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบ
ตรวจสอบร่างยุทธศาสตร์ฯ การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
ดัชนี Modified Priority Need Index (PNIModified) และสถิติทดสอบที (t-test)
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความ
เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ตามความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ พบว่า สภาพปัจจุบันในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง
( = 2.58, SD = 1.11) ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 3.74, SD = 1.08) และตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา พบว่า สภาพปัจจุบันในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.61, SD = 0.71) ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.30, SD = 0.61)
ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพและผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษามีความต้องการจาเป็นของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
กับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ตรงกัน 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 ด้านการ
บริหาร (PNImodified องค์กรวิชาชีพ = 0.71, PNImodified สถาบันอุดมศึกษา = 0.77) อันดับที่ 2 ด้านหลักสูตร (PNImodified องค์กร
วิชาชีพ = 0.64, PNImodified สถาบันอุดมศึกษา = 0.75) และอันดับที่ 3 คือ ด้านบริการวิชาการ (PNImodified องค์กรวิชาชีพ = 0.58,
PNImodified สถาบันอุดมศึกษา = 0.71)
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย มีจุดแข็ง ได้แก่ คณะกรรมการขององค์กรวิชาชีพส่วนใหญ่เป็นคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
และพันธกิจและเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ มีความคล้ายคลึงกันในการมุ่งพัฒนาวิชาชีพให้ได้คุณภาพและ
มาตรฐานในระดับสากล จุดอ่อน ได้แก่ องค์ประกอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาไม่มีผู้แทนจากองค์กรวิชาชีพ และองค์กรวิชาชีพ
ทางานในรู ป คณะกรรมการซึ่ งส่ว นใหญ่ มี งานประจ าและบางส่ ว นอยู่ต่ า งจั งหวัด ทาให้ ก ารท างานขาดความต่ อเนื่ อ งและจริ งจั ง
โอกาส ได้แก่ สังคมรู้จักและให้การยอมรับองค์กรวิชาชีพมากขึ้นทาให้สถาบันอุดมศึกษาต้องแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพเพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นจากสังคม และภาวะคุกคาม ได้แก่ รัฐบาลให้การสนับสนุนด้านงบประมาณแก่องค์กรวิชาชีพน้อย
3. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
ไทย คือ ยุทธศาสตร์ “ฉันทะร่วมรวมกันเป็นเลิศ” แบ่งเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ “สอดคล้อง-สัมพันธ์-พร้อมนา-หนุนเนื่อง-เกื้อกูล” 12
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This research aimed to explore the current and desired state of and to conduct the SWOT analysis of the cooperation
between higher education institutions and professional organizations for the promotion of Thai higher education institution excellence. It
also proposed the strategies related to such cooperation. The samples included questionnaires with 30 professional organization
administrators and 146 higher education institution administrators, interviews with 15 professional organization administrators and 15
higher education institution administrators and connoisseurship with 14 senior experts. The tools used in the research were documentary
analysis form, questionnaire, interview form and strategy checklist form. The data analysis included content analysis, frequency,
percentage, mean, standard deviation, Modified Priority Needs Index (PNImodified) and t-test.
Research results were:
1. In the perspective of professional organization administrators, the current and desired state of the cooperation between
higher education institutions and professional organizations for the promotion of Thai higher education institution excellence was, in the
overall picture, at an intermediate level ( = 2.58, SD = 1.11) and at a high level ( = 3.74, SD = 1.08), respectively. Meanwhile, higher
education institution administrators viewed that the overall picture of current and desired state of such cooperation was at an
intermediate level ( = 2.61, SD = 0.71) and at the high level ( = 4.30, SD = 0.61), respectively.
With regard to the needs of the cooperation between higher education institutions and professional organizations for the
promotion of Thai higher education institution excellence, the first three needs shared by the administrators of professional
organizations and of higher education institutions were the administrationPNImodified of Prof.Org. = 0.71, PNImodified of HEI. = 0.77), curriculum
PNImodified of Prof.Org. = 0.64, PNImodified of HEI. = 0.75) and academic services PNImodified of Prof.Org. = 0.58, PNImodified of HEI. = 0.71),
respectively.
2. According to the SWOT analysis of the cooperation between higher education institutions and professional organizations
for the promotion of Thai higher education institutions excellence, the strengths were 1) most of the committee of professional
organizations were the faculties of higher education insitutions and 2) higher education institutions and professional organizations shared
some common missions and goals in enhancing the professions towards the achievement of international-level quality and standards;
the weaknesses were 1) higher education institution council lacked the representatives of professional organizations and 2) the
professional organizations’ works were performed through the committee; however, most of committee members had their own fulltime work or reside in upcountry resulting in the lack of work continuity and dedication; the opportunity was the professional
organizations gained more social recognition so the cooperation between professional organizations and higher education institutions
should be established in order to promote the society’s confidence; and the threat was the professional organizations received few
financial supports from the government.
3. The strategies of cooperation between higher education institutions and professional organizations for the promotion of
Thai higher education institution excellence consisted of the “Consensus towards the Excellence” strategy, which was divided into the
other 5 strategies (“Conformity-Relations-Leadership-Support-Aid”), 12 tactics, 13 measures and 55 programs/activities/practices.
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สนับสนุนทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์สาหรับนิสิต ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา
2557 ปีงบประมาณ 2558
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้และประสบการณ์ที่มีค่าอย่างยิ่งแก่ผู้วิจัย
ขอกราบขอบพระคุณอย่างที่สุดและด้วยความระลึกถึงพระคุณของบิดามารดาผู้ให้กาเนิด
ขอขอบคุ ณ ดร.วชิ ร าภรณ์ สุ ร ธนะสกุ ล เพื่ อ นสาขาวิ ชาอุ ด มศึ ก ษา ที่ ก รุ ณ าช่ ว ยเหลื อ และให้
คาปรึกษาแนะนา เพื่อทาให้วิทยานิพนธ์นี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตลอดจนพี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ ทุกท่านที่เป็น
กาลังใจและมีส่วนช่วยให้การทาวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้สาเร็จลุล่วง
ผู้วิจัยขออุทิศคุณงามความดีทั้งหลายของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ให้กับคุณธนพร เมืองทิพย์ บุคคลผู้ซึ่ง
เป็นที่รัก ผู้จุดประกายให้ผู้วิจัยได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ผู้ให้การสนับสนุน ให้ความรัก ความห่วงใย
ดูแล และเป็นกาลังใจ ให้ผู้วิจัยมาโดยตลอด ตราบจนวาระสุดท้ายของชีวิต
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ ศาสตร์ และวิทยาการแขนงต่างๆ ตลอดจนเป็น
บ่อเกิดแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี เป็นสถาบันทางวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูงที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาและส่งเสริมงานวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ และสร้างกระบวนการเรียนรู้ ที่ก่อให้เกิดปัญญาเพื่อพัฒนาสังคม โดยมีพันธกิจ
หลั ก 4 ประการ คื อ การสอน การวิ จั ย การให้ บริ การทางวิ ช าการแก่ สั งคม และการท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม สถาบันอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นสถาบันทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีจุดมุ่งหมายในการ
สร้างสรรค์และจรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงเพื่อจะได้ใช้ผลแห่งความก้าวหน้า
ทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงนั้นกระทาภารกิจทางด้านการเรียนสอนเพื่อการผลิตบัณฑิตและบริการทาง
วิชาการแก่สังคมในลักษณะต่างๆ สิ่งที่จะใช้เป็นเครื่องวัดสถานภาพของสถาบันอุดมศึกษาว่าอยู่ในระดับ
ใด ได้แก่ ความเป็นเลิศ (Excellence) (วิจิตร ศรีสอ้าน, 2518)
ความเป็ น เลิ ศ (Excellence) มี ค วามหมายเดี ย วกั บ ค าว่ า คุ ณ ภาพ (Quality) หมายถึ ง
คุณลักษณะที่มีมาตรฐานสูง และความตั้งใจจะให้เกิดผลสัมฤทธิ์ไม่ต่าไปกว่ามาตรฐานนั้น (Gardner,
1961) หรือสิ่ งที่เหลือหรื อดีกว่าปกติธ รรมดา (Baumgart, 1987) ความเป็นเลิศแตกต่างจาก
คุณลักษณะที่มีมาตรฐานเนื่องจากมาตรฐานเป็นเรื่องของคุณสมบัติขั้นต่าสุดที่วงการวิชาการหรือ
วิชาชีพชั้นสูงสาขานั้นรับรองว่าใช้ได้ พอไปกันได้ ถ้ามาตรฐานยิ่งสูงแสดงว่าคุณ ภาพสูง เมื่อใดก็ตามที่
บรรลุระดับมาตรฐานอย่างแท้จริงแล้วจึงกล่าวได้ว่าเป็นเรื่อง “เด่น” เรื่อง “เป็นเยี่ยม” และเรื่อง
“ความเป็นเลิศ” (อุทัย บุญประเสริฐ, 2529) มาตรฐานจึงเป็นเพียงขอบเขตขั้นต่าที่สะท้อนให้เห็นว่า
อาจพัฒนาให้เกิดความเป็นเลิศต่อไปได้เท่านั้น (Tacker, 1988) ความเป็นเลิศ เมื่อนามาใช้กับ
สถาบันอุดมศึกษา หมายถึงการเป็นขุมแหล่งความรู้และวิทยาการที่มีมาตรฐานสูง (อุทัย บุญประเสริฐ,
2529) เมื่อสถาบัน อุดมศึกษามีจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้ าและให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาจึงเป็นเป้าหมายสาคัญและเป็นสิ่งท้าทายสาคัญ
ที่สุดของสถาบัน อุดมศึกษา (วิจิตร ศรีส อ้าน, 2518) สถาบันอุดมศึกษาที่มีความเป็นเลิศที่สุ ดคือ
สถาบันอุดมศึกษาที่ทรงคุณค่าในด้านของความรู้ของนิสิตนักศึกษา การพัฒนาบุคลากรและอาจารย์
ความสามารถทาง การสอน และการผลิตผลงานทางวิชาการ (Astin, 1993) และเมื่อพิจารณาภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการเรียนการสอนโดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งให้บัณฑิตที่ผลิตออกมามี
ความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นนักวิชาชีพชั้นสูง (วิจิตร ศรีสอ้าน, 2522) แล้ว คาว่า “ความเป็น
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เลิศ” มีความหมายรวมถึงความเป็นเลิศทั้งในแง่ของคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูงจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล หรืออาจกล่าวได้ว่าความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาประกอบ
ไปด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นเลิศทางวิชาชีพนั่นเอง
ความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ คือ ความสมบูรณ์ที่สุดในสาขานั้น
ในคณะวิชาประเภทนั้น ในวงการวิชาการหรือวิชาชีพชั้นสูงเฉพาะสาขานั้น ความสมบูรณ์นั้นจะต้อง
เริ่มพิจารณาจากหน่วยวิชาการในส่วนของตนเองก่อน ต่อจากนั้นจึงก้าวไปสู่การพิจารณาเปรียบเทียบ
ลักษณะที่แสดงความสมบูรณ์สูงสุดในกลุ่มวิชาการหรือวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาเดียวกัน และต่อไปสู่
การเป็นสุดยอดในระดับภาค ระดับประเทศ ระดับกลุ่มประเทศ ระดับภาคพื้น และระดับโลก ความ
สมบูรณ์สุดยอดทางวิชาการหรือวิชาชีพชั้นสูงระดับโลก หมายถึง ความเป็นสุดยอดหรือความเป็นเลิศ
ทางวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ ในวงการอุ ดมศึกษาของโลก โดยปกติวงการวิชาการหรือวิชาชีพชั้นสูง
(Profession) จะมีมาตรฐานอันหนึ่งซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์ต่างๆ ที่วางไว้และบอกให้ทราบว่า บุคคล
ในวงการของเขาจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญขั้นต่าสุดแค่ไหนเพียงใดจึงจะยอมรับว่ามีมาตรฐานให้
เข้าสู่วงการวิชาชีพชั้นสูง นั้นได้ การที่จะยอมรับเข้าสู่การปฏิบัติในวงการวิชาชีพชั้นสูงนั้นได้จะต้องมี
คุณสมบัติอย่างน้อยที่สุดไม่ต่ากว่าขั้นต่าสุดซึ่งระบุไว้ในมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ (อุทัย บุญประเสริฐ,
2529)
มาตรฐานวิ ช าชี พ เป็ น ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะและคุ ณ ภาพที่ พึ ง ประสงค์ ใ นการ
ประกอบวิชาชีพ ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพต้องประพฤติปฏิบัติตาม อาจประกอบด้วยมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานความประพฤติและการปฏิบัติตน เป็น
ต้น มาตรฐานวิชาชีพถูกกาหนดขึ้นโดยองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นหน่วยงานรูปแบบสภาที่ถูกจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติ มีความเป็นอิสระ (Autonomous Body) มีหน่วยธุรการเป็นของตนเอง มีสถานะทาง
กฎหมายเป็นนิติบุคคล ได้รับมอบอานาจจากรัฐไปดาเนินการในการควบคุมหรือบริหารจัดการวิชาชีพ
เช่น ในด้านของการมีอานาจในการออกกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ เพื่อควบคุมวิชาชีพได้เอง มีอานาจ
หน้าที่ในการส่งเสริมและควบคุมการประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงอานาจหน้าที่ในการรับรองหลักสูตร
และการรั บรองปริญญาของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ก็เนื่องจากการประกอบวิช าชีพนั้นต้องอาศัย
การศึกษาอบรมเป็นพิเศษ ผู้ที่ไม่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพนั้นๆ จะไม่มีคุณสมบัติที่ จะ
ประกอบวิ ช าชีพ ดัง กล่ าว จึ งมี ลั ก ษณะเป็น การผู กขาดการงานนั้น ๆ โดยปริย าย นอกจากนี้ การ
ประกอบวิชาชีพมักจะมีความเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส่วนได้เสียอย่างสาคัญแก่ประชาชน หากไม่มี
การควบคุมดูแลอย่างถูกต้องรัดกุม ก็อาจมีการใช้วิชาชีพในทางเอารัดเอาเปรียบประชาชน หรือขาด
ความระมัดระวังในการทางานก่อความเสียหายแก่ประชาชนได้โดยง่าย เช่น การรักษาคนไข้ของ
แพทย์ การรับดาเนินคดีของทนายความ การก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ โดยวิศวกร หรือ
สถาปนิก เป็นต้น จึงต้องจัดให้มีองค์กรขึ้นมาทาหน้าที่ควบคุมดูแลการประกอบวิชาชีพนั้นๆ โดย

3
บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพนั้นๆ เองรวมตัวกันดูแล มิให้มีการประพฤติผิดกฎข้อบังคับ ผิดมารยาท และ
หลัก คติธรรมของวิชาชีพ และลงโทษผู้กระทาผิดกฎข้อบังคับโดยองค์กรดังกล่าว (กุลพล พลวัน,
2541) หากแบ่ งเป็ น หลั กการกว้า งๆ แล้ ว สามารถแยกเหตุผ ลความจ าเป็ นในการควบคุ มการ
ประกอบวิชาชีพได้ 3 ประการ คือ เหตุผลในด้านความปลอดภัยของสาธารณะ เหตุผลในด้านความ
สงบเรียบร้อยของสังคม และการควบคุมด้วยเหตุผลด้านอื่นๆ (อรรถ อินทรศักดิ์, 2549)
นอกจากการทาหน้ า ที่ดู แลการประกอบวิช าชีพ ในลั ก ษณะของการควบคุม แล้ ว องค์ก ร
วิชาชีพยังต้องทาหน้าที่ในการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีความรู้
ความชานาญในวิชาชีพนั้นๆ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อ
ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา และเพื่อให้ผู้
ประกอบวิชาชีพได้ ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ความปลอดภั ย ในชี วิต ร่ างกาย สุ ขอนามัย และทรั พย์ สิ น ของประชาชน ตลอดจนการคุ้ มครอง
สาธารณประโยชน์ รวมทั้งเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อการใช้วิชาชีพของตนรับใช้
ประชาชนอีกด้วย โดยเมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรวิชาชีพแต่ละฉบับแล้วจะเห็นได้ว่า
พระราชบั ญญัติจั ดตั้งองค์กรวิช าชีพเกือบทุกฉบับจะกาหนดให้ ส ถาบันอุดมศึกษามีจุดเกาะเกี่ยว
เชื่อมโยงกับองค์กรวิชาชีพโดยกาหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการองค์กรวิชาชีพมีผู้แทนจาก
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ได้ แ ก่ คณบดี หรื อ หั ว หน้ า ภาควิ ช า หรื อ สมาชิ ก ซึ่ ง เป็ น อาจารย์ ใ น
สถาบันอุดมศึกษาร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการองค์กรวิชาชีพอยู่ด้วย เช่น แพทยสภากาหนดให้
มีคณะกรรมการแพทยสภา โดยมีคณบดีคณะแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการโดยตาแหน่ ง
(พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525) สภาวิศวกรกาหนดให้มีคณะกรรมการสภาวิศวกรโดย
ต้ อ งมี ก รรมการซึ่ ง สมาชิ ก สามั ญ เลื อ กตั้ ง ขึ้ น จากสมาชิ ก สามั ญ ที่ ด ารงต าแหน่ ง คณาจารย์ ใ น
สถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา จานวน 5 คน (พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542) และคุรุสภา
กาหนดให้มีคณะกรรมการคุรุสภา โดยต้องมีกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งจากผู้ดารงตาแหน่งคณบดีคณะ
ครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์หรือการศึกษา ซึ่งเลือกกันเองจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจานวน 3 คน
และจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จานวน 1 คน (พระราชบัญญัติคุรุสภา พ.ศ. 2546) เป็นต้น การ
กาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพดั งกล่าวสอดคล้องกับการกาหนด
องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการควบคุ ม การประกอบวิ ช าชี พ ต่ า งๆ ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
ประเทศฝรั่งเศส และประเทศเยอรมนี ซึ่งกาหนดให้มีผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษารวมอยู่ด้วย (อรรถ
อินทรศักดิ์, 2549) การที่กฎหมายกาหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีจุดเกาะเกี่ยวเชื่อมโยงกับองค์กร
วิชาชีพโดยกาหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการองค์กรวิชาชีพมีผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาก็
เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ในลักษณะ “เกื้อหนุน”
และ “ถ่วงดุล” กล่าวคือ สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่สร้างสติปัญญาให้กับนิสิตนักศึกษาเพื่อให้สามารถ
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ไปเรียนรู้ต่อเนื่องได้ด้วยตนเอง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้งให้ความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ
เท่าที่เพียงพอต่อการไปเริ่มต้นประกอบอาชีพในอนาคต ในขณะที่องค์กรวิชาชีพมีหน้าที่สร้าง รักษา
และส่งเสริมให้ผู้ที่อยู่ในวิชาชีพทางานด้วยมาตรฐานระดับสูงและถือปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพ (เกศินี
วิฑูรย์ชาติ, 2554)
อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยองค์กรวิชาชีพได้จากัดบทบาทและหน้าที่ของตนไว้มากโดย
ปัจ จุ บั น องค์กรวิช าชีพมีผ ลงานที่เป็นรูปธรรมเฉพาะเรื่องการควบคุมมรรยาทหรือจริย ธรรมการ
ประกอบวิชาชีพเท่านั้น (กุลพล พลวัน, 2541) ยังไม่มีบทบาทในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานกับสถาบันอุดมศึกษามากนัก ด้วยเหตุผลนี้เองจึงมักทาให้สถาบันอุดมศึกษาเกิด
ความไม่เข้าใจหรื อเข้าใจผิ ดในเรื่องบทบาทและหน้าที่ขององค์กรวิช าชีพว่าองค์กรวิช าชี พนั้นจะ
สามารถเข้ า มาตรวจสอบคุ ณ ภาพมาตรฐานการจั ด การศึ ก ษาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาได้ อ ย่ า งไร
ประกอบกั บ ในปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารกระจายอ านาจการบริ ห ารและการจั ด การ ศึ ก ษาไปยั ง
สถาบันอุดมศึกษาโดยตรงมีการกาหนดให้อานาจหน้าที่ในการอนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอนใน
สาขาวิชาเป็นอานาจหน้าที่ของสภาสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน การกระจายอานาจในการ
อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอนสาขาวิชาไปยังสถาบันอุดมศึกษานี้เองทาให้สถาบันอุดมศึกษาบาง
แห่งยิ่งเข้าใจผิดไปว่าสามารถอนุมัติหลักสูตรและเปิดการสอนได้เองโดยไม่ต้องได้รับการตรวจสอบ
โดยการให้ความเห็นชอบหรือรับรองจากหน่วยงานอื่นโดยเฉพาะจากองค์กรวิชาชีพที่มีอานาจรับรอง
ปริ ญญาและรั บ รองหลั กสู ตรของสถาบันอุดมศึกษา ทาให้ เกิดปัญหาในการประกอบวิช าชีพของ
ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา และส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาในฐานะที่ เ ป็ น ผู้ ก ากั บ ดู แ ล
สถาบันอุดมศึกษาเองก็ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขปั ญหาอย่างทันท่วงทีได้ ดังเช่น กรณีสัตวแพทยสภา
ไม่ให้การรับรองปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรี วิ ชัย มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลตะวั น ออก และมหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม
เนื่องจากอาจารย์ประจาหลักสูตรมีจานวนไม่เพียงพอหรือไม่ได้สัดส่วนกับจานวนผู้เรียน และอุปกรณ์
การเรียนการสอนมีจานวนไม่เพียงพอกับจานวนผู้เรียนตามหลักเกณฑ์ที่สัตวแพทยสภากาหนด (มติ
ชน, 28 มีน าคม 2554) กรณีส ภาเทคนิคการแพทย์ไม่ให้การรับรองปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคนิคการแพทย์) ของวิทยาลัยนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา เนื่องจากอาจารย์ประจาหลักสูตรมีจานวนไม่เพียงพอหรือไม่ได้สัดส่วนกับจานวน
ผู้เรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอนมีจานวนไม่เพียงพอกับจานวนผู้เรียนตามหลักเกณฑ์ที่ สภา
เทคนิคการแพทย์กาหนด (เดลินิวส์, 15 เมษายน 2554) และคุรุ สภาไม่ให้การรับรองประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยอีสาน เนื่องจากมหาวิทยาลัยอีสานจัดการเรียนการสอนนอกสถาน
ที่ตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต และอาจารย์ประจาหลักสูตรมีจานวนไม่เพียงพอหรือไม่ได้สัดส่วนกับจานวน
ผู้เรียนตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากาหนด (ผู้จัดการรายวัน, 3 พฤษภาคม 2554) เป็นต้น
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ปัญหาที่เกิดขึ้นกับมาตรฐานวิชาชีพที่สะท้อนออกมาด้วยการที่องค์กรวิชาชีพไม่ให้การรับรอง
ปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อระบบ
อุดมศึกษาอย่างมาก สถาบันอุดมศึกษาจึงควรจะได้เร่งสถาปนาความสัมพันธ์หรือสร้างความร่วมมือ
กันกับองค์กรวิชาชีพเพื่อจัดให้มีระบบการจัดการเรียนการสอน และระบบการจัดการศึกษาอบรมที่ดี
เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีความรู้อย่างจริงจัง สามารถประกอบวิชาชีพภายหลังสาเร็จการศึกษาได้
เป็นอย่างดี เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป นอกจากนี้ การที่ประเทศไทย
กาลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจึงจาเป็นที่จะต้องเตรียม
ความพร้อมในการผลิตกาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน
ทั้ง 10 ประเทศ และโดยที่การประกอบวิชาชีพที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือวิชาชีพควบคุม
ในประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนมีแนวโน้มที่ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพในประเทศเสียก่อน สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องตระหนักถึงความจาเป็นที่
จะต้องได้รั บการรับรองปริญญาจากองค์กรวิชาชีพเพื่ อให้ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
วิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาได้มีสิทธิเป็นสมาชิกสามัญและมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพซึ่งจะเป็นการช่วยเสริมสร้างโอกาสในการประกอบวิชาชีพใน
ต่างประเทศของบัณฑิตวิชาชีพให้มีเพิ่มมากขึ้น สถาบันอุดมศึกษาต้องมีหลักการที่มั่นคงสาหรับการ
บริหารจัดการทางด้านวิชาการและวิชาชีพให้มีความเป็นเลิศ ได้คุณภาพมาตรฐานเทียบเคียงกับนานา
ประเทศ มีความยืดหยุ่นที่พร้อมเปิดรับการเปลี่ยนแปลง และการเปิดเสรีการค้าบริการอุดมศึกษาใน
ประชาคมอาเซียน ซึ่งต้องมีความร่วมมื อทางการศึกษากับประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต ต้องอาศัย
ความร่ว มมือจากทุกภาคส่วนรวมทั้งจากองค์กรวิชาชีพต่างๆ ในการผลักดันและสนับสนุนให้การ
อุดมศึกษาไทยดาเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องและเป็นไปตามบริบทของประเทศไทย (วิจารณ์ พานิช,
2554)
นอกจากเหตุผลความจาเป็นดังกล่าวตามข้างต้นแล้ว ข้อควรพิจารณาอื่นๆ เช่น เจตนารมณ์
หรือวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งต้องการให้ทุกภาคส่วนของ
สังคมโดยรวมถึงองค์กรวิชาชีพตระหนักถึงความสาคัญและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (สุเมธ แย้มนุ่น, 2554) และแนวโน้มการเรียกร้องให้มีการคุ้มครองสิทธิของนิสิตนักศึกษา
โดยการเรียกร้องให้สถาบันอุดมศึกษารับผิดชอบจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาโดยให้
ได้ รั บ การยอมรั บ หรื อการรั บ รองจากหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้อ ง ได้ แก่ ส านั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รวมทั้งองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
เป็นต้น ก็ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยสาคัญที่สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ สมควรจะได้เร่งแสวงหา
และสร้างเสริมความร่วมมือกันในด้านต่างๆ ให้มากขึ้น ผู้วิจัยจึงเห็นความจาเป็นที่จะต้องนาเสนอ
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของ
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สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทยให้ ใ ช้ เ ป็ น แนวทางในการก าหนดแผนปฏิ บั ติ ก ารที่ เ หมาะสมส าหรั บ
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัย เรื่ อง ยุ ทธศาสตร์ ความร่ว มมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิช าชีพเพื่อ
เสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
กับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
2. วิเคราะห์ จุ ดแข็ง จุ ดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของความร่ว มมือระหว่างสถาบัน
อุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
3. พัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัย เรื่ อง ยุ ทธศาสตร์ ความร่ว มมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิช าชีพเพื่อ
เสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย มีขอบเขตของการวิจัยดังนี้
1. องค์กรวิช าชีพที่เป็น ประชากรของงานวิจัยนี้ ได้แก่ องค์กรวิช าชีพที่ถูกจั ดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายในประเทศไทยทั้งหมด จานวน 15 องค์กรวิชาชีพ ได้แก่ สภากายภาพบาบัด สภาการ
พยาบาล สัตวแพทยสภา ทันตแพทยสภา สภาวิชาชีพบัญชี สภาเทคนิคการแพทย์ สภาเภสัชกรรม
แพทยสภา สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาทนายความ คุรุ
สภา สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และสภาการสาธารณสุขชุมชน
2. สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นประชากรของงานวิจัยนี้ ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับองค์กรวิชาชีพทั้ง 15 องค์กรวิชาชีพ จานวน 146 แห่ง ได้แก่
2.1 สถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ จานวน 17 แห่ง
2.2 สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วนราชการ จานวน 62 แห่ง
2.3 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จานวน 67 แห่ง
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คาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย
ยุทธศาสตร์ หมายถึง แนวทางการดาเนินงานสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
กับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ความร่ วมมือ หมายถึง การร่ว มกันปฎิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิช าชีพ
เพื่อให้บรรลุ พันธกิจของทั้งสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ โดยอาศัยลักษณะการร่วมกันคิด
ร่วมกันตัดสินใจ หรือร่วมกันกาหนดวิ ธีการ หรือเอื้ออานวยความสะดวกในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
เพื่อให้งานประสบความสาเร็จและมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ ค วามร่ วมมือ หมายถึ ง แนวทางการด าเนิ นงานสร้า งความร่ว มมือ ระหว่า ง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยการ
ร่ ว มกั น ปฎิ บั ติ ง านของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและองค์ ก รวิ ช าชี พ เพื่ อ ให้ บ รรลุ พั น ธกิ จ ของทั้ ง
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ ในลักษณะการร่วมกันคิด ร่วมกันตัดสินใจ หรือร่วมกันกาหนด
วิธีการ หรือเอื้ออานวยความสะดวกในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้งานประสบความสาเร็จ และมี
ประสิทธิภาพ
องค์กรวิชาชีพ หมายถึง หน่วยงานรูปแบบสภาที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ มีความ
เป็นอิสระ (Autonomous Body) มีหน่วยธุรการเป็นของตนเอง มีสถานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคล
ได้รับมอบอานาจจากรัฐไปดาเนินการในการควบคุมหรือบริหารจัดการวิชาชีพ เช่น ในด้านของการมี
อานาจในการออกกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ เพื่อควบคุมวิชาชีพได้เอง มีอานาจหน้าที่ในการส่งเสริม
และควบคุมการประกอบวิช าชีพ ซึ่งรวมถึงอานาจหน้าที่ในการรับรองหลั กสู ตร และการรับรอง
ปริญญาของสถาบัน อุดมศึกษา มีจานวน 15 องค์กรวิชาชีพ ได้แก่ สภากายภาพบาบัด สภาการ
พยาบาล สัตวแพทยสภาทันตแพทยสภา สภาวิชาชีพบัญชี สภาเทคนิคการแพทย์ สภาเภสัชกรรม
แพทยสภา สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาวิช าชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาทนายความ
คุรุสภา สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และสภาการสาธารณสุขชุมชน
สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
องค์ ก รวิ ช าชี พ ทั้ ง 15 องค์ ก รวิ ช าชี พ มี 3 ประเภท ได้ แ ก่ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในก ากั บ ของรั ฐ
สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วนราชการ และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ความเป็นเลิศ หมายถึง คุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพระดับสูงของสถาบัน
อุดมศึกษาจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งรวมถึงความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นเลิศทาง
วิชาชีพ โดยวัดจากผลการประเมินระดับประเทศของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ในระดับดีมาก และหรือผลการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาระดับนานาชาติของ
นิตยสารไทมส์ไฮเออร์เอดูเคชันซัปพลีเมนต์ (Times Higher Education Supplement) ในอันดับไม่
เกิน 400 ของโลก
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจั ย เรื่ อง ยุทธศาสตร์ ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิช าชี พเพื่อ
เสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ผู้วิจัยอาศัยแนวคิดสาคัญดังนี้
ประการที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์
กระบวนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Analysis)
2. การกาหนดยุทธศาสตร์ (Strategy Formulation)
(จินตนา บุญบงการ และคณะ, 2544; วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ และคณะ, 2548; ณัฏฐพันธ์
เขจรนันทร์, 2552; สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2552)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) หมายถึง การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน
(Weakness) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) (Wright et.al, 1992 อ้างถึงใน
วัฒนาวงศ์เกียรติรัตน์ และคณะ, 2548) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ถูกใช้เป็นรากฐานของ
การกาหนดยุทธศาสตร์เพื่อบรรลุภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กร (สมยศ นาวีการ, 2545)
ประการที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับความร่วมมือ
ความหมายของความร่วมมือ
ความร่ วมมือ หมายถึง การที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการที่จะทากิจกรรมหรือเรื่องนั้นๆ โดย
จาเป็นจะต้องขอให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาร่วมดาเนินการในกิจกรรมหรืองานนั้นๆ เพื่อให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายที่วางเอาไว้ (วาริธ ราศรี, 2550)
แนวปฏิบัติของความร่วมมือ
1. การปฏิบัติงานร่วมกันในระดับต่า: การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทั่วๆไป
2. การปฏิบัติงานร่วมกันในระดับกลาง: การจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ ทรัพยากร วัสดุ
อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้
3. การปฏิบัติงานร่วมกันในระดับสูง: การทาข้อตกลงอย่างเป็นทางการ
(เรวัตร ชาตรีวิศิษฐ์, 2539)
การบริหารภายใต้ความร่วมมือ
1. ความร่วมมือนาไปสู่การแลกเปลี่ยน
2. ก่อให้เกิดการทางานร่วมกันในระดับนโยบาย
3. เป็นการระดมทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. ทาให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกันในเรื่องของข้อแตกต่างและวิธีการทางานของทั้งสองฝ่าย
(มงคล ด่านธานินทร์ และคณะ, 2533) (ธีระพงษ์ แก้วหาวงษ์, 2542)
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ประการที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
มาตรฐานการอุดมศึกษา
1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้
(สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553)
ความหมายความเป็นเลิศ
- การศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา มีเป้าหมายเพื่อมุ่งให้บัณฑิ ตที่ผลิต
ออกมามีความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นนักวิชาชีพชั้นสูง (วิจิตร ศรีสอ้าน, 2522)
- ความเป็ นเลิ ศ หมายถึง ความสมบูรณ์ที่สุ ดในสาขานั้ น ในคณะวิชาประเภทนั้นในวงการ
วิชาการหรือวิชาชีพชั้นสูงเฉพาะสาขานั้น (อุทัย บุญประเสริฐ, 2529)
- ความเป็ นเลิ ศ (Excellence) มี ความหมายเดียวกับค าว่า คุณภาพ (Quality) หมายถึ ง
คุณลักษณะที่มีมาตรฐานสูง และตั้งใจจะให้เกิดผลสัมฤทธิ์ไม่ต่าไปกว่ามาตรฐานนั้น (Gardner, 1961)
- สถาบันที่มีความเป็นเลิศที่สุด คือ สถาบันที่ทรงคุณค่าในด้านของความรู้ของนิสิตนักศึกษา
การพัฒนาบุคลากรและอาจารย์ ความสามารถทางการสอน และการผลิตผลงานทางวิชาการ (Astin, 1993)
ประการที่ 4 องค์กรวิชาชีพ
อานาจหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพ
1. อานาจหน้าที่ในการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
1.1 การควบคุมความรู้ความสามารถ และการรับรองปริญญา
1.2 การกาหนดสาขา แขนง ขนาด และขอบเขตของงาน
1.3 การควบคุมมรรยาทหรือจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. อานาจหน้าที่ในการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ
2.1 การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ
2.2 การรับรองความรู้ความชานาญเฉพาะด้าน
2.3 การส่งเสริมสวัสดิการ
องค์ประกอบขององค์กรวิชาชีพ
1. องค์กรรวมของสมาชิกหรือสภา
2. คณะกรรมการที่มีหน้าที่ออกกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ
3. เลขาธิการหรือเลขานุการของสภาซึ่งทาหน้าที่หน่วยธุรการ
(อรรถ อินทรศักดิ์, 2549)
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องค์ประกอบของคณะกรรมการองค์กรวิชาชีพ
1. ประธานกรรมการ
2. กรรมการโดยตาแหน่ง
2.1 หัวหน้าส่วนราชการ (ภาคราชการ)
2.2 นายกสมาคมวิชาชีพ (ภาคเอกชน)
2.3 ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาหรือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ภาคการศึกษา)
3. กรรมการที่เป็นผู้แทนจากส่วนราชการ
4. กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิก
5. เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ
ประการที่ 5 สถาบันอุดมศึกษา
สภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแต่ ล ะแห่ ง มี อ านาจอนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รและการเปิ ด สอนรวมทั้ ง การ
ปรับปรุง ยุบรวม หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา
ประการที่ 6 บทบาทของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สกอ.จะทาหน้ าที่ในการกากับการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาโดยเมื่อสภาสถาบัน
อุดมศึกษาได้อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอนในสาขาวิชาใดแล้ว สถาบันอุดมศึกษาจะต้องส่งหลักสูตร
ไปยัง สกอ. เพื่อรับทราบ ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องส่งหลักสูตรไปยัง สกอ.
เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนที่สถาบันอุดมศึกษาจะนาหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพือ่ เสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา ไทย
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แผนภาพที 1 กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เป็นแนวทางให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้
ในการกาหนดนโยบายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยอื่นๆ ต่อไป
2. ยุทธศาสตร์ที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาให้ไปสู่ระดับสากล

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึ ก ษาค้ น คว้า ทบทวนตารา เอกสาร และงานวิจั ย ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การวิ จัย เรื่ อ ง
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ และงานวิจัยต่างๆ ตามกรอบแนวคิด
และนาเสนอรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 หลักการอุดมศึกษา
1.1 ความเป็นเลิศ
1.2 ความเป็นอิสระในการดาเนินงาน
1.3 เสรีภาพทางวิชาการ
ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
2.1 ความหมายของความเป็นเลิศ
2.2 มาตรฐานการอุดมศึกษา
2.3 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
ตอนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ
3.1 ความหมายของวิชาชีพ
3.2 การจัดให้มีองค์กรควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพ
3.3 อานาจหน้าที่และองค์ประกอบขององค์กรวิชาชีพในประเทศไทย
3.3.1 แพทยสภา
3.3.2 สภาการพยาบาล
3.3.3 สภาเภสัชกรรม
3.3.4 ทันตแพทยสภา
3.3.5 สภากายภาพบาบัด
3.3.6 สภาเทคนิคการแพทย์
3.3.7 สัตวแพทยสภา
3.3.8 สภาวิศวกร
3.3.9 สภาสถาปนิก
3.3.10 สภาทนายความ
3.3.11 สภาวิชาชีพบัญชี
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3.3.12 คุรุสภา
3.3.13 สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.3.14 สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
3.3.15 สภาการสาธารณสุขชุมชน
3.4 อานาจหน้าที่และองค์ประกอบขององค์กรวิชาชีพในต่างประเทศ
3.4.1 วิชาชีพควบคุมในกลุ่มประเทศสมาชิกเอเปก
3.4.2 วิชาชีพควบคุมในประเทศฝรั่งเศส
3.4.3 ตัวอย่างองค์กรวิชาชีพในต่างประเทศ
(1) ประเทศอังกฤษ
ก. สภาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ข. สภาการแพทย์
ค. สภาเภสัชกรรม
(2) ประเทศออสเตรเลีย
ก. แพทยสภา
ข. สภาการศึกษาด้านกระดูกสันหลัง
ตอนที่ 4 พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐแต่ละประเภท
4.1 พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
4.2 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
4.3 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548
4.4 พระราชบั ญญัติจั ดตั้งสถาบันอุด มศึกษาในกากับ ของรัฐ : พระราชบัญญั ติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
4.5 พระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วนราชการ: พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541
ตอนที่ 5 บทบาทของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตอนที่ 6 แนวคิดเกี่ยวกับความร่วมมือ
6.1 ความหมายของความร่วมมือ
6.2 ความสาคัญของความร่วมมือ
6.3 แนวปฏิบัติของความร่วมมือ
6.4 ปัญหา อุปสรรค และปัจจัยที่ทาให้ความร่วมมือประสบผลสาเร็จ
6.5 นโยบายของรัฐว่าด้วยความร่วมมือ

15
ตอนที่ 7 กระบวนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
7.1 กระบวนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์
7.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ตอนที่ 8 การประเมินความต้องการจาเป็น
8.1 ความหมายของการประเมินความต้องการจาเป็น (Needs Assessment)
8.2 ประเภทของการประเมินความต้องการจาเป็น
8.3 ขั้นตอนการประเมินความต้องการจาเป็น
ตอนที่ 9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
9.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย
9.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ
ตอนที่ 1 หลักการอุดมศึกษา
การอุดมศึกษา คือ การแสวงหาความจริงและความรู้เพื่อนาไปสู่ ความดีและความงาม
(ประทีป ม.โกมลมาศ, 2552) โดยมีจุดมุ่งหมายของการอุดมศึกษา คือ การที่จะมุ่งพัฒนาคนให้เป็น
คนที่สมบูรณ์ในเชิงของความเรืองปัญญา คุณธรรม ให้เป็นคนที่สามารถเข้าสู่อาชีพการงานที่ต้องการ
ได้ เป็นพลเมืองและพลโลกที่อยู่ในโลกได้อย่างมีความสุข การที่จะบรรลุถึงจุ ดมุ่งหมายของการ
อุดมศึกษาได้จาเป็นต้องยึดหลักการสาคัญ 3 ประการ ดังนี้ (วิจิตร ศรีสอ้าน, 2518)
1.1 ความเป็นเลิศ (Excellence)
สถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นสถาบันทางวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูง มีจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์และจรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูงเพื่อจะได้ใช้ผลแห่งความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ ชั้นสูงนั้นกระทาภารกิจทางด้านการ
สอนเพื่อการผลิตบัณฑิตและบริการทางวิชาการแก่สังคมในลักษณะต่างๆ ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ สิ่ง
ที่ จ ะใช้ เ ป็ น เครื่ อ งวั ด สถานภาพของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาว่ า อยู่ ใ นระดั บ ใด คื อ “ความเป็ น เลิ ศ
(Excellence)” โดยถือว่า ความพยายามในการสร้างความเป็นเลิศเป็นอุดมคติของสถาบันอุดมศึกษา
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย
1.2 ความเป็นอิสระในการดาเนินงาน (Autonomy)
ความเป็ น อิสระในการดาเนินงาน หมายถึง ความรับผิ ดชอบในการดาเนินกิจการ
ภายในของมหาวิทยาลัย โดยปราศจากการควบคุมหรือแทรกแซงจากอิทธิพลภายนอก กล่าวคือ ให้
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มหาวิทยาลัยวินิจฉัยและดาเนินการเรื่องภายในต่างๆ สิ้นสุดในระดับมหาวิทยาลัยเองให้มากที่สุดใน
ลักษณะของ การปกครองตนเอง (Self – Government) ความเป็นอิสระในการดาเนินงานที่สาคัญ
ได้แก่ การกาหนด และควบคุมมาตรฐานการศึกษา การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา การบริหารบุคลากรและ
การบริหารการเงินในระบบอิสระนี้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสถาบันอุดมศึกษาจะเป็นไปในลักษณะ
ที่รัฐทาหน้าที่สนับสนุน (Support) และให้การสนับสนุนทางด้านการเงินเป็นมาตรการควบคุมไปด้วย
ส่วนมหาวิทยาลัยทาหน้าที่ควบคุมดูแลและดาเนินงาน (Control and Opperation) ตามภารกิจที่
ได้รับมอบหมายจากสังคม
1.3 เสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom)
เสรี ภ าพทางวิ ช าการ หมายถึง เสรี ภ าพของสมาชิก ของสถาบัน อุด มศึ กษา ได้ แ ก่
คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษาในการดาเนินกิจกรรมทางวิชาการทั้งในด้านการเรียนการสอนและการ
วิจัยค้นคว้า การเน้นหลักการด้ านเสรีภาพทางวิชาการก็เพื่อที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์
และนิสิตนักศึกษาสามารถปฏิบัติภารกิจตามบทบาทและหน้าที่ที่พึงกระทาได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ เพื่อ
เป็นหลักประกันในการประกอบการกิจการด้านวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษาที่ยึดมั่นในหลักการอุดมศึกษาที่สาคัญ 3 ประการ ดังกล่าว ย่อมมี
โอกาสที่จะประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ และสามารถดาเนินการจัดการศึกษาให้
เป็นไปอย่างมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพระดับสูงจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
2.1 ความหมายของความเป็นเลิศ
ความเป็นเลิศ (Excellence) ตามพจนานุกรมของ Webster แปลความหมายว่าสิ่งที่ดี
ที่สุด สมบูรณ์ที่สุดหรือการกระทาที่ประกอบไปด้วยคุณภาพที่สูงสุดจนเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป
คุณภาพ (Quality) แปลความหมายว่า ลั ก ษณะความดี ลั ก ษณะที่เป็ นไปในทางที่
ต้องการน่าปรารถนา น่าพอใจหรือระดับของความเป็นเลิศ
Gardner (1961) กล่าวว่า ความเป็นเลิศ (Excellence) มีความหมายเดียวกับคาว่า คุณภาพ (Quality)
หมายถึง คุณลักษณะที่มีมาตรฐานสูง และตั้งใจจะให้เกิดผลสัมฤทธิ์ไม่ต่าไปกว่ามาตรฐานนั้น
Jacobi, Astin and Ayala (1987) อธิบายว่า คาว่า “ความเป็นเลิศ” และ “คุณภาพ”
มักจะใช้แทนกันได้และเป็นคาที่นิยมใช้กันมากในด้านการศึกษาในปัจจุบัน แต่ส่วนมากจะชอบพูดกัน
ถึงความเป็นเลิศมากกว่า
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Baumgart (1987) ได้ให้ความหมายของคุณภาพว่า หมายถึง แบบของความเป็นเลิศ
หรือสิ่งที่ดีกว่าปกติธรรมดา
Astin (1993) ให้ ความหมายของสถาบันที่มีความเป็นเลิ ศที่สุดว่าคือสถาบันที่
ทรงคุณค่าในด้านของความรู้ของนิสิตนักศึกษา การพัฒนาบุคลากรและอาจารย์ ความสามารถทางการ
สอน และการผลิตผลงานทางวิชาการ
Enarson (1983) ได้รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพไว้ดังนี้
คุณภาพ หมายถึง อยู่ในระดับที่ดีกว่าครั้งที่ผ่านมา
คุณภาพ หมายถึง อยู่ในระดับที่ดีกว่าที่เป็นอยู่จริงๆ ในขณะนี้
คุณภาพ หมายถึง การที่รู้ว่าสถาบันตนเองดีกว่าสถาบันอื่นๆ ในประเทศอย่างไร
คุณภาพ หมายถึง อยู่ในระดับที่ดีกว่าค่าเฉลี่ย
Conrad and Blackburn (1985) อธิบายว่า ความเป็นเลิศหรือคุณภาพนั้น มี
ความหมายที่ยากจะอธิบายได้ (Elusive) และมีความหมายได้หลายด้าน ดังนั้น จึงเป็นการยากที่คน
ส่วนใหญ่จะเห็นพ้องต้องกันเป็นกรอบมโนทัศน์ที่เป็นสากล แต่จะแตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม แต่
ละบริบท สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง ควรจะกาหนดความพยายามไปสู่ความดีเด่น ความเป็นเยี่ยม
และเป็นเลิศเกี่ยวเนื่อง (Relevance) กับบริบท และสภาพของตนเอง
Strike (1985) กล่าวว่า เกณฑ์ในการวัดความเป็นเลิศหรือคุณภาพนั้นอาจใช้ลักษณะ
อิงกลุ่ม (Norm-Reference) หรือ อิงเกณฑ์ (Criterion-Refernce) ก็ได้ แต่มักจะนิยมไว้ใช้ในลักษณะ
ผสมผสานกันมากกว่า เนื่องจากระดับหรือมาตรฐานของคุณภาพของอุดมศึกษาไม่มีเกณฑ์ที่ชัดเจน
แน่นอน ไม่ว่าจะเน้นในด้านปัจจัยนาเข้า กระบวนการหรือ ผลผลิตเพราะจะต้องประเมินในลักษณะดู
คุณค่าในตัวเอง และเปรียบเทียบกับสถาบันอื่นๆ ในระดับเดียวกันด้วย
Donald (1984) พบว่า การที่จะกาหนดดัชนีของคุณภาพให้ครอบคลุมทั้งด้านการสอน
การวิจัย การบริการชุมชนนั้นมีความเป็นไปได้อยู่ แต่อย่างไรด็ตามก็ยังเป็นการยากที่จะวัดในลักษณะ
ของการ อิ ง กลุ่ ม (Norm-Reference) เพราะสถาบั น ต่ า ง ๆ มี ค วามแตกต่ า งกั น เช่ น ระดั บ
ความสามารถนักศึกษาใหม่ คุณภาพของอาจารย์ ฯลฯ ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้ยากทึ่จะควบคุมได้
Baumgart
(1987)
อธิ บ ายว่ า การมองความเป็ น เลิ ศ หรื อ คุ ณ ภาพของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น จะแตกต่างกันไป นักเศรษฐศาสตร์ นักสังคมวิทยา และนักการศึกษา จะอธิบาย
ความหมายของความเป็นเลิศหรือคุณภาพต่า งกัน กล่าวคือ ทางด้านเศรษฐศาสตร์จะมองคุณภาพใน
เชิงความสัมพันธ์ของปัจจัยนาเข้า (Input) และผลผลิต (Output) โดยดูว่าผลผลิตที่ออกไปนั้นอยู่ใน
ความต้องการของตลาดแรงงานมากน้อยเพียงใด คุ้มค่ากับการลงทุนการผลิตหรือไม่ การมีคุณภาพต่า
จึงหมายถึง ความไม่สมดุลกันระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
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ทางด้านสังคมวิทยา จะมองว่าอุดมศึกษาได้ตอบสนองหรือทดแทนให้กับสังคมมาก
น้อยเพีย งใด มีผ ลทาให้สั งคมเปลี่ ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างไร ทาให้ ประเทศมีการพัฒ นาทั้ง
ทางด้านสังคมและเทคโนโลยีหรือไม่ ถ้ามองในลักษณะรูปธรรมก็คือ สถาบันอุดมศึกษาได้มีส่วนในการ
บริการวิชาการแก่สังคมมากน้อยเพียงใด มีงานวิจัยที่ช่วยเหลือพัฒนาสังคมและเทคโนโลยีอย่างไร
หรือสนับสนุนด้านการศึกษาต่อเนื่องมากน้อยเพียงใด เป็นต้น แต่ถ้ามองในลักษณะนามธรรมก็คือ
ชื่อเสียงของสถาบันที่ได้จากการวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน
ทางด้านการศึกษา นักการศึกษาจะมองคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในลั กษณะ
ประสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการเรี ย นการสอน ความสามารถของบั ณ ฑิ ต ในการ
แก้ปัญหา และคิดวิเคราะห์วิจารณ์ ดังนั้น สิ่งที่สาคัญที่สุด คือ การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
Conrad และ Blackburn (1985) กล่าวว่า ความหมายของคุณภาพอาจอธิบายในเชิง
เปรียบเทียบกับมโนทัศน์อื่น ๆ ที่ใช้ในการประเมินโครงการต่าง ๆ กล่าวคือ
1. ภาระความรับผิดชอบ (Accountability) ซึ่งหมายถึง การดาเนินงานในโครงการ
โดยสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าที่ระบุไว้ แต่คุณภาพจะหมายถึง
การบรรลุเป้าหมายที่สมบูรณ์ ดังนั้น ความหมายของคุณภาพจึงหมายความรวมถึงภาระรับผิดชอบด้วย
2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) มีจุดเน้นทางเศรษฐศาสตร์ คือ เป็นทางเลือกที่ได้ปฏิบัติ
บรรลุ ผ ลตามเป้ า หมาย โดยการลงทุ น ต่ าและใช้ เ วลาน้ อ ยแต่ คุ ณ ภาพมี ค วามหมายก ว้ า งกว่ า
ประสิทธิภาพถึงแม้ความประหยัดหรือ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุดจะเป็นสิ่งสาคัญ และเป็นสิ่งที่
ก่อให้เกิดคุณภาพ แต่เมื่อเรียงลาดับความสาคัญ คุณภาพจะมีความสาคัญและครอบคลุมมากกว่า
ประสิทธิภาพ
3. ประสิทธิผล (Effective) หมายถึง การบรรลุผลตามเป้าหมายที่ วางไว้โดยเน้นที่
ผลิตผล (Outcome) ว่าเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ดีเพียงใด คุณภาพไม่เพียงพิจารณาที่ผลเพียงอย่างเดียว แต่
จะพิจารณาในส่วนของกระบวนการด้วย เช่น ในโครงการผลิตบัณฑิตจะพิจารณาสิ่งแวดล้อม การ
ปฏิสัมพันธ์ของอาจารย์และนักศึกษา ความพยายามในการศึกษาเล่าเรียนของนั กศึกษาด้วย ดังนั้น
คุณภาพจะกินความกว้างกว่าประสิทธิผลและครอบคลุมประสิทธิผลด้วย
4. ความเป็ น เลิ ศ (Excellence) ความเป็ น เลิ ศ และคุ ณ ภาพนั้ น มี ค วามหมาย
คล้ า ยกั น ใช้ แ ทน กั น ได้ โดยทั้ ง สองค าไม่ เ พี ย งแต่ ค านึ ง ถึ ง ผลส าเร็ จ อั น น่ า ชื่ น ชม แต่ ค านึ ง ถึ ง
คุณลั กษณะซึ่งทาให้เกิดผลส าเร็ จด้ว ย ทั้งคุณภาพและความเป็นเลิ ศต่างหมายถึงคุณลั กษณะที่มี
มาตรฐานสูง และตั้งใจจะให้เกิดผลสัมฤทธิ์ไม่ต่าไปกว่ามาตรฐานนั้น
อุทัย บุญประเสริฐ (2529) อธิบายว่า ความเป็นเลิศทางวิชาการ หมายถึง ความ
สมบูรณ์ที่สุดทางวิชาการในสาขานั้น ในคณะวิชาประเภทนั้น ในวงการวิชาการหรือวิชาชีพชั้นสูง
เฉพาะสาขานั้ น ความสมบู ร ณ์ นั้ น จะต้องเริ่มพิจ ารณาจากหน่ว ยวิ ช าการในส่ ว นของตนเองก่อ น
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ต่อจากนั้นจึงก้าวไปสู่การพิจารณาเปรียบเทียบลักษณะที่แสดงความสมบูรณ์สูงสุดในกลุ่มวิชาการหรือ
วิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาเดียวกัน และต่อไปสู่การเป็นสุดยอดในระดับภาค ระดับประเทศ ระดับกลุ่ม
ประเทศ ระดับภาคพื้น และระดับโลก ความสมบูรณ์สุดยอดทางวิชาการระดับโลก หมายถึง ความ
เป็นสุดยอดหรือความเป็นเลิศทางวิชาการในสาขาวิชานั้ นๆ ในวงการอุดมศึกษาของโลก โดยปกติ
วงการวิชาการหรือวิชาชีพชั้นสูง (Profession) จะมีมาตรฐานอันหนึ่งซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์ต่างๆ ที่
วางไว้และบอกให้ทราบว่า บุคคลในวงการของเขาจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญขั้นต่าสุดแค่ไหน
เพียงใดจึงจะยอมรับว่ามีมาตรฐานให้เข้าสู่วงการวิ ชาชีพชั้นสูงนั้นได้ การที่จะยอมรับเข้าสู่การปฏิบัติ
ในวงการวิชาชีพชั้นสูงนั้นได้จะต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยที่สุดไม่ต่ากว่าขั้นต่าสุดซึ่งระบุไว้ในมาตรฐาน
วิชาชีพนั้นๆ ดังนั้น มาตรฐานจึงเป็นเรื่องของคุณสมบัติขั้นต่าสุดที่วงการวิชาการหรือวิชาชีพชั้นสูง
สาขานั้นรับรองว่าใช้ได้ พอไปกันได้ ถ้ามาตรฐานยิ่งสูงแสดงว่าคุณภาพสูง เมื่อใดก็ตามที่บรรลุระดับ
มาตรฐานอย่างงแท้จริงแล้วจึงกล่าวได้ว่าเป็นเรื่อง “เด่น” เรื่อง “เป็นเยี่ยม” และเรื่อง “ความเป็น
เลิศ”
ความเป็นเลิศทางวิชาการ เมื่อนามาใช้กับสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง “การเป็นขุม
แหล่งความรู้และวิทยากร” ค่าความเป็นเลิศทางวิชาการจะเป็นคาในเชิงสัมพันธ์ (Relative Value)
ซึ่งบอกไม่ชัดเจนตายตัวว่าต้องเป็นคะแนนเท่าใดจึงจะเป็นคาที่แสดงความสุดยอด แต่เป็นค่าของ
ความนิ ย มยกย่ อ ง ซึ่งเป็ น ความนิ ยมที่บุคคลในวงวิช าการหรือ วิช าชีพชั้นสู งในสาขาวิ ช านั้น ๆ
โดยเฉพาะยอมรับและยกย่อง ดังนั้น จะต้องยอมรับกันว่าผู้เชี่ยวชาญ ผู้ รู้ผู้เล่นในแต่ละสาขาวิช า
เฉพาะเท่านั้น จึงจะแสดงให้สังคมหรือวงวิชาการของเขาทราบได้อย่างแน่ชัดถูกต้องแม่นยาว่า ใน
บรรดาหน่วยงานหรือวงวิชาการในสาขาของเขานั้น แห่งใดดีที่สุด
อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ (2536) กล่าวว่า ความเป็นเลิศทางวิชาการ หมายถึง
ระดับคุณภาพสูงสุดทางวิชาการที่สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งสามารถทาให้เกิดความสมบูรณ์ที่สุดซึ่ง
แต่ละสถาบันก็มีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริบทของสถาบัน สภาพเศรษฐกิจ และการเมืองของ
ประเทศโดยความเป็นเลิ ศทางวิชาการนั้นมีความหมายรวมถึงงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ
เช่น ผลงานและความสามารถของอาจารย์และนิสิตนักศึกษา หลักสูตรการสอน การประเมินผล
รวมถึงสภาพ แวดล้อมของสถาบันและบุคลากรส่วนต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดความเป็นเลิศทาง
วิชาการด้วย
อาณั ติ อาภาภิ ร มณ์ (2531) อธิ บ ายว่ า ความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ หมายถึ ง
ความสามารถของสถาบันการศึกษาที่จะสร้างให้เกิดความรู้ใหม่ และถ่ายทอดความรู้นั้นให้กับสังคมได้
ศุภนิ ตย์ วัฒนธาดา (2520) กล่ าวว่า ความเป็นเลิศทางวิชาการ แสดงให้เห็ นถึง
ความเก่งกล้าสามารถ ภูมิปัญญาที่เป็นส่ว นประกอบหลัก และเป็นหัวใจสาคัญของสถาบัน ทาให้บัง
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เกิดผลในการช่วยเสริมและสร้างมาตรฐานความเจริญรุ่งเรือง และพัฒนาสถาบันให้ก้าวหน้าไปพร้อม
กับได้บัณฑิตที่มีคุณภาพของประเทศ
ทินพันธุ์ นาคะตะ (2546) สรุปว่า ความเป็นเลิศทางวิชาการ หมายถึง การเอาดีหรือ
การเป็นผู้นาในด้านการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม อันเป็นภารกิจสาคัญของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งได้แก่ การถ่ายทอดความรู้ การสร้างความรู้ และการใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่
สังคม ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยจึงเป็นเรื่องของความสามารถของมหาวิทยาลัยในการสร้าง รับ
หรื อถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒ นาบุคคลและสังคม โดยมีความเป็นเลิ ศ 3 อย่าง คือ สามารถสร้ าง
ความรู้ รับความรู้ และถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆ ให้สังคมได้
วิจิ ตร ศรีส อ้าน (2522) กล่ าวว่า ในการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะระดับ
บัณฑิตศึกษา มีเป้าหมายเพื่อมุ่งให้บัณฑิตที่ผลิตออกมามีความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นนักวิชาชีพ
ชั้นสูง
จากความหมายของคาว่า “ความเป็นเลิศ ” “คุณภาพ” และ “ความเป็นเลิศทาง
วิช าการ” ตามข้างต้น จะเห็ นได้ว่า คาว่า “ความเป็นเลิ ศ” หมายความรวมถึง “คุณภาพ” และ
“ความเป็นเลิศทางวิชาการ” อย่างไรก็ตาม เมื่อคาว่า “ความเป็นเลิศ” และ “คุณภาพ” ถูกนามาใช้
กับสถาบันอุดมศึกษาแล้วมักจะมักจะมีผู้ให้ความหมายถึง “การมีคุณภาพมาตรฐาน” หรือ “ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ” ซึ่งเมื่อพิจารณาภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย และการบริการทางวิชาการแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่า คาว่ า “ความเป็นเลิศ” หมายถึง ความเป็นเลิศทั้ง
ในแง่ของคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลนั่นเอง
2.2 มาตรฐานการอุดมศึกษา
การจัดการอุดมศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันจาเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องดาเนินการจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ
และมาตรฐานที่สูง และเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ สามารถจัดการศึกษาได้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ
มาตรฐาน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กาหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาไว้ดังนี้ (สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2553)
1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ มีความสานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก
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ตัวบ่งชี้
1.1 บัณฑิตมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ สร้างและ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขัน
ได้ในระดับสากล
1.2 บัณฑิตมีจิตสานึก ดารงชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ โดยยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม
1.3 บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส่ รักษาสุขภาพ
ของตนเองอย่างถูกต้อง เหมาะสม
2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
มีการบริ หารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และพันธกิจของการ
อุดมศึกษาอย่างมีดุลยภาพ
ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา
มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงความ
หลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้
(1) มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุ่น
สอดคล้ อ ง กั บ ความต้ องการที่ ห ลากหลายของประเภทสถาบันและสั งคมเพื่ อเพิ่ มศัก ยภาพในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีอิสระทางวิชาการ
(2) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ มีการจัดการศึกษาผ่านระบบและ
วิธีการต่างๆ อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าคุ้มทุน
(3) มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
อุดมศึกษา อย่างต่อเนื่อง
ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา
มีการดาเนินงานตามพันธกิจของการอุดมศึกษาทั้ง 4 ด้าน อย่างมีดุลยภาพ โดยมี
การประสานความร่วมมือรวมพลังจากทุกภาคส่วนของชุมชน และสังคมในการจัดการความรู้
ตัวบ่งชี้
(1) มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการ
ที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบผู้เรียน
เป็นสาคัญ เน้นการเรียนรู้และการสร้างงานด้วยตนเองตามสภาพจริง ใช้การวิจัยเป็นฐาน มีการประเมิน
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และใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน และการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมีการบริหารกิจการ
นิสิตนักศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอน
(2) มีการวิจัยเพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นการขยายพรมแดน
ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมตาม
ศักยภาพ ของประเภทสถาบัน มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ
(3) มีการให้บริการวิชาการที่ทันสมัย เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของ
สั ง คมตามระดั บ ความเชี่ ย วชาญของประเภทสถาบั น
มี ก ารประสานความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ความยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ
(4) มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีการปรับใช้ศิลปะวัฒนธรรม
ต่างประเทศอย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้
มีการแสวงหา การสร้างและการจัดการความรู้ตามแนวทาง/หลักการอันนาไปสู่สังคม
ฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
3.1 มีการแสวงหา การสร้าง และการใช้ประโยชน์ความรู้ ทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างสังคมฐานความรู้
3.2 มีการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการวิจัยแบบบูรณาการ
หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักการสร้างเครือข่าย และหลักการประสานความร่วมมือรวมพลังอัน
นาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
2.3 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ตระหนักถึงความสาคัญในการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพมาตรฐานและเกิดความเป็นเลิศ
และเพื่อให้การจัดการศึกษาระดับดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งเป็นไปอย่างมีคุณภาพ
มาตรฐานและเกิดความเป็นเลิศ จึงได้จัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติขึ้น มี
รายละเอียด ดังนี้ (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553)
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1. ความเป็นมา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดทากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อเป็นการ
ประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาหรือสาขาวิชา รวมทั้งเพื่อใช้เป็นหลักในการ
จัดทามาตรฐานด้านต่างๆ เพื่อให้การจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในการผลิตได้อย่างมีคุณภาพ
2. ความหมายและหลักการ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หมายถึง กรอบแนวคิดใน
การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามที่มุ่งหวัง โดยมุ่งเน้นที่การกาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning
Outcomes) ของบั ณ ฑิต ในแต่ ล ะระดั บคุ ณ วุฒิ และองค์ป ระกอบต่า งๆ ที่ เกี่ ยวข้ องเพื่อ ให้ ส ถาบั น
อุดมศึกษามีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตอย่างชัดเจน สามารถนากรอบมาตรฐานไปใช้เป็นหลักในการ
ออกแบบหลักสูตรได้อย่างหลากหลายและจัดกระบวนการเรียนการสอนตลอดจนการวัดและประเมินผล
ได้อย่างมั่นใจว่าบัณฑิตจะบรรลุกลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ในแต่ละคุณวุฒิ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ใช้หลักความร่วมมือในการ
พัฒ นาบัณฑิตให้ มีคุณภาพโดยเริ่มต้นด้ว ยการกาหนดคุณลั กษณะและมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่พึง
ประสงค์ในแต่ละระดับคุ ณวุฒิและสาขาหรือสาขาวิชา และมีปัจจัยนาเข้าและกระบวนการที่ชัดเจนใน
การพัฒนาบัณฑิตตามที่มุ่งหวัง
3. วัตถุประสงค์
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อเป็นเครื่องมือนานโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
2. เพื่ อ ก าหนดมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ซึ่ ง เป็ น เป้ า หมายในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี
คุณภาพได้อย่างชัดเจน และสถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็นหลักในการจัดการศึกษา
3. เพื่อเป็นกรอบอ้างอิงสาหรับการประกันคุณภาพเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิต และการ
จัดการเรียนการสอน
4. เพื่อประกันการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความเข้าใจและความมั่นใจใน
กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความหมายของคุณวุฒิ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะในการทางานรวมทั้งคุณลักษณะอื่นๆ ที่คาดว่าบัณฑิตจะพึงมี
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5. เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการเที ย บเคี ย งและรั บ รองมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะหว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนการย้ายโอนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา การ
ลงทะเบียนข้ามสถาบัน
6. เพื่อให้มีการกากับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเองของผู้มีส่วนร่วมในแต่ละ
สาขาหรือสาขาวิชา
7. เพื่อน าไปสู่การลดขั้นตอนหรือระเบียบ (Deregulation) การดาเนินการให้กับ
สถาบัน อุดมศึกษาที่มีความเข้มแข็ง
การเรี ย นรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒ นาขึ้นในตนเองจาก
ประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) จัดกลุ่ม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Domain of Learning) ที่คาดหวังให้บัณฑิตมีอย่างน้อย 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการ
ประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถใน
การปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่อง
ส่วนตัวและสังคม
2. ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิด และการ
นาเสนอข้อมูล การวิเคราะห์และจาแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่ างๆ และ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้
3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์
สถานการณ์และใช้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลั กการ ทฤษฎีและกระบวนการต่างๆ ในการคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน
4. ด้านทัก ษะความสั ม พันธ์ ระหว่า งบุค คลและความรับ ผิ ด ชอบ (Interpersonal
Skills and Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทางานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้นา
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ควมสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง
ความสามารถในการวิเคราะห์ เชิงตัว เลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิ ติ
ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับสาขาวิชาที่ต้องการทักษะทางกายภาพสูง เช่น การเต้นรา ดนตรี การวาด
ภาพ การแกะสลั ก พลศึกษา การแพทย์แ ละวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะต้องเพิ่มการเรียนรู้ทัก ษะ
ทางด้านพิสัย (Domain of Psychomotor Skills)
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) คือ ข้อกาหนดเฉพาะซึ่งเป็นผลที่
มุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาขึ้นจากการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ที่ได้รับการพัฒนาระหว่างการศึกษา จากการเรียน
และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาจัดให้ทั้งในและนอกหลักสูตร และสามารถแสดงออก
ถึงความรู้ความเข้าใจและความสามารถจากการเรียนรู้เหล่านั้นได้อย่างน่าเชื่อถือเมื่อจบการเรียนใน
รายวิชาหรือหลักสูตรนั้นแล้ว
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ใช้กับนักศึกษาทุกคน แม้ว่าบาง
สาขาหรือสาขาวิชา นักศึกษาจาเป็นต้องพัฒนาเป็นการเฉพาะ เช่น จรรยาบรรณของแพทย์ นักบัญชี
และนักกฎหมาย เป็นต้น
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา จะเกี่ยวข้องโดยตรง
กับสาขาหรือสาขาวิชาที่เรียน ซึ่งต้องระบุรายละเอียดของความรู้และทักษะของสาขาหรือสาขาวิชาที่
เหมาะสมกับระดับคุณวุฒิไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร และรายละเอียดของรายวิชา
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มุ่งหวังให้นักศึกษาทุกคนไม่ว่าจะเป็นระดับคุณวุฒิและสาขาหรือสาขาวิชาใด ต้องบรรลุมาตรฐานผล
การเรียนรู้ด้านนี้
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งหวังให้นักศึกษาทุกคนไม่ว่าจะเป็นระดับคุณวุฒิและสาขาหรือสาขาวิชาใด ต้อง
บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านนี้ แต่สาหรับนักศึกษาที่เรียนในสาขาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้นี้จะต้องเน้นให้มีความชานาญมากกว่านักศึกษาสาขาหรือสาขาวิชาอื่นๆ เช่น
นักศึกษาที่เรีย นสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องมีความช านาญและทักษะตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ด้านความรู้และด้านทักษะทางปัญญาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มีดังนี้
1. นักศึกษา มี Learning Outcomes ตามกาหนด ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เกิด
ความสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย (Mobility) การเทียบโอนหน่วยกิต (Credit Transfer) บัณฑิตมี
คุณลักษณะเหมาะต่อการจ้างงาน (Employability) และเชื่อมโยงกับสถานประกอบการ (Linkage to
the Workplace)
2. คณาจารย์ ได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ
3. ผู้ใช้บัณฑิตและสถานประกอบการ สถาบันอุดมศึกษามีความร่วมมือและเชื่อมโยง
กับสถานประกอบการในการผลิตบัณฑิต
4. สถาบันอุดมศึกษา มีคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา เกิดวัฒนธรรม
คุณภาพในการทางาน
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5. ประเทศชาติ มีระบบการศึกษาที่เชื่อมโยงกันทุกระดับการศึกษา ประชาชนได้รับ
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประเทศชาติใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพใน
การพัฒนาประเทศ และแข่งขันกับนานาชาติได้
ตอนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ
3.1 ความหมายของวิชาชีพ
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2528) กล่าวว่า วิชาชีพ คือ คนที่จะประกอบอาชีพนี้ได้ต้องมี
ความรู้และคุณสมบัติ ตลอดจนประสบการณ์พิเศษที่ผู้ประกอบอาชีพทั่วไปอาจไม่ต้องมี ได้แก่ วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม วิศวกรรม กฎหมาย แพทย์
จิตติ ติงศภัทิย์ (2542) อธิบายว่า วิชาชีพ คือ อาชีพ ที่ต้องมีการศึกษาชั้นสูงและการ
ฝึกอบรมเป็นพิเศษในศิลปศาสตร์ (Liberal art) หรือวิทยาศาสตร์ (Science) ซึ่งโดยปกติเป็นงาน
ในทางความคิด (Mental) มากกว่ากาลังกาย (Manual) หรือเป็นการหาเลี้ยงชีพด้วยการใช้ความรู้ที่
ต้องศึกษาอบรมทางความคิดเป็นพิเศษ
พนม เอี่ยมประยูร (2542) กล่าวว่า วิชาชีพ หมายถึง อาชีพเฉพาะทางด้านใดด้าน
หนึ่งที่ต้องมีการศึกษาอบรมฝึกฝนจนเกิดทักษะความชานาญ หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มี
ความสาคัญต่อความเป็นความตาย และผู้ประกอบวิชาชีพเหล่านี้จะต้องเป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณในการ
ให้บริการ (Spirit of Service)
ปรี ดี เกษมทรั พ ย์ (2543) อธิ บ ายว่ า ค าว่ า “วิ ช าชี พ ” เป็ น ค าที่ แ ปลมาจาก
ภาษาอังกฤษว่า “Profession” ที่มีรากศัพท์มาจากคากริยา to profess ที่มาจากภาษาละติน pro+
fateri แปลว่า ยอมรับ หรือรับว่าเป็นของตน หมายความว่า การปฏิญาณตนต่อสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายว่าจะประกอบอาชีพตามธรรมเนียมที่วางไว้เป็นบรรทัดฐาน หาใช่การทามาหากินหรือทามา
หาเลี้ยงชีพแต่เพียงอย่างเดียว คานี้เดิมใช้ในทางศาสนา หมายความว่า การประกาศตนว่ามีศรัทธาใน
ศาสนาหรือการประกาศปฏิญาณตน ใช้ในการปฏิญาณตนในทางศาสนาคริสต์ จึงมีนัยว่า เป็นอาชีพที่
มีลักษณะเป็นผู้มีความรู้ชั้นสูงที่ต้องผ่านการศึกษาอบรมเป็นเวลาหลายปี และเป็นอาชีพที่เป็นหมู่
คณะที่มีขนบธรรมเนียมและจรรยาบรรณของหมู่คณะโดยเฉพาะ และหมู่คณะวิชาชีพนั้นๆ จะคอย
สอดส่องดูแลมวลสมาชิกของเขาให้อยู่ในกรอบของขนบธรรมเนียมของวิชาชีพนั้นๆ ลักษณะพิเศษที่
ทาให้เห็นว่าเป็นวิชาชีพได้จะต้องประกอบด้วยลักษณะดังนี้
1. เป็นอาชีพที่เป็นการงานที่มีการอุทิศตนทาไปตลอดชีวิต
2. การงานที่ทานั้นต้องได้รับการสั่งสอนอบรมเป็นวิชาชีพชั้นสูงในลักษณะอบรมกัน
หลายปี
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3. ผู้ทางานประเภทนั้นจะต้องมีชุมชน หรือเป็นหมู่คณะที่มีขนบธรรมเนียมประเพณี
สานึกในจรรยาบรรณ เกียรติยศ และศักดิ์ศรี ตลอดจนมีองค์กรและกระบวนการเพื่อสอดส่องพิทักษ์
รักษาขนบธรรมเนียม เกียรติศักดิ์ ศักดิ์ศรี นั้นด้วย
3.2 การจัดให้มีองค์กรควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพ
การประกอบวิ ช าชี พ นั้ น ต้ อ งอาศั ย การศึ ก ษาอบรมเป็ น พิ เ ศษ ผู้ ที่ ไ ม่ มี ค วามรู้
ความสามารถในสาขาวิชาชีพนั้นๆ จะไม่มีคุณสมบัติที่จะประกอบวิชาชีพดังกล่าว จึงมีลักษณะเป็น
การผู กขาดการงานนั้ น ๆ โดยปริ ยาย นอกจากนี้ การประกอบวิช าชี พมั ก จะมีค วามเกี่ย วข้ องกั บ
ผลประโยชน์ส่วนได้เสียอย่างสาคัญแก่ประชาชน หากไม่มี การควบคุมดูแลอย่างถูกต้องรัดกุม ก็อาจมี
การใช้วิชาชีพในทางเอารัดเอาเปรียบประชาชน หรือขาดความระมัดระวังในการทางาน ก่อให้เกิด
ความเสี ย หายแก่ ป ระชาชนได้ โ ดยง่ า ย เช่ น การรั ก ษาคนไข้ ข องแพทย์ การรั บ ด าเนิ น คดี ข อง
ทนายความ การก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ โดยวิศวกร หรือสถาปนิก เป็นต้น ดังนั้น จึงต้อง
จัดให้มีองค์กรขึ้นมาทาหน้าที่ควบคุมดูแลการประกอบวิชาชีพนั้นๆ โดยบุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพนั้นๆ
เองรวมตัวกันดูแล มิให้มีการประพฤติผิดกฎข้อบังคับ ผิดมารยาท และหลักคติธรรมของวิชาชีพ และ
ลงโทษผู้กระทาผิดกฎข้อบังคับโดยองค์กรดังกล่ าว (กุลพล พลวัน, 2541) ซึ่งหากแบ่งเป็นหลักการ
กว้างๆ แล้ว สามารถแยกเหตุผลความจาเป็นในการควบคุมการประกอบวิชาชีพได้ 3 ประการ คือ
(อรรถ อินทรศักดิ์, 2549)
1. เหตุผลในด้านความปลอดภัยของสาธารณะ
2. เหตุผลในด้านความสงบเรียบร้อยของสังคม
3. การควบคุมด้วยเหตุผลด้านอื่นๆ
นอกจากการทาหน้าที่ดูแลการประกอบวิชาชีพในลักษณะของการควบคุมแล้ว องค์กร
วิชาชีพดังกล่าวยังต้องทาหน้าที่ในการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพมี
ความรู้ ความช านาญในวิช าชีพนั้ นๆ อย่ างจริงจั งและต่ อเนื่ อง สามารถปฏิ บัติง านได้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพทันต่อความเจริ ญก้าวหน้าทางวิช าการหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีความเคลื่ อนไหว
ตลอดเวลา และเพื่อให้ ผู้ประกอบวิชาชีพได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมของประเทศ ความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย สุ ขอนามัย และทรัพย์สิ นของประชาชน
ตลอดจนการคุ้มครองสาธารณประโยชน์ รวมทั้งเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อการ
ใช้วิชาชีพของตนรับใช้ประชาชนอีกด้วย
สาหรับประเทศไทยองค์กรวิชาชีพได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เสริมสร้างคุณประโยชน์และพัฒนาวิชาชีพ กาหนดมาตรฐานวิชาชีพ และส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพให้
เป็นที่ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องและสาธารณะทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ
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ปัจจุบันประเทศไทยมีองค์กรวิชาชีพรูปแบบสภา รวม 15 องค์กรวิชาชีพ ได้แก่ สภา
กายภาพบาบัด สภาการพยาบาล สัตวแพทยสภา ทันตแพทยสภา สภาวิชาชีพบัญชี สภาเทคนิค
การแพทย์ สภาเภสัชกรรม แพทยสภา สภาวิศวกร สภาสถาปนิก คุรุสภา สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และสภาทนายความ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบาบัด พ.ศ. 2547
2. พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528
3. พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545
4. พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537
5. พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
6. พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547
7. พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537
8. พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525
9. พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
10. พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543
11. พระราชบัญญัติคุรุสภา พ.ศ. 2546
12. พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551
13. พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528
14. พระราชบัญญัติสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์พ.ศ. 2556
15. พระราชบัญญัติสภาการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556
3.3 อานาจหน้าที่ และองค์ประกอบขององค์กรวิชาชีพในประเทศไทย
ปัจจุบันประเทศไทยมีองค์กรวิชาชีพรูปแบบสภา รวม 15 องค์กร ได้แก่
(1) สภากายภาพบาบัด
(2) สภาการพยาบาล
(3) สัตวแพทยสภา
(4) ทันตแพทยสภา
(5) สภาวิชาชีพบัญชี
(6) สภาเทคนิคการแพทย์
(7) สภาเภสัชกรรม
(8) แพทยสภา
(9) สภาวิศวกร
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(10) สภาสถาปนิก
(11) สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(12) สภาทนายความ
(13) คุรุสภา
(14) สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
(15) สภาการสาธารณสุขชุมชน
มีอานาจหน้าที่และองค์ประกอบของแต่ละองค์กรวิชาชีพ ดังนี้
3.3.1 แพทยสภา
แพทยสภาจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2511 ต่อมาในปี
พ.ศ. 2525 ได้มีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม ให้มีความเหมาะสมและคุ้มครอง
ความปลอดภัยของประชาชนให้รัดกุมยิ่งขึ้น แพทยสภามีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการประพฤติของผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้ถูกต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย
และการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในทางการแพทย์ ส่งเสริมความสามัคคี และผดุงเกียรติของสมาชิก
ช่วยเหลือ แนะนา เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชน และองค์กรอื่น ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การแพทย์และการสาธารณสุข ให้คาปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาการแพทย์และ
การสาธารณสุข และเป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย (พระราชบัญญัติ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525, มาตรา 7)
คณะกรรมการแพทยสภา ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรม
การแพทย์ อธิบดีกรมอนามัย เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เจ้ากรมแพทย์ทหาร
อากาศ นายแพทย์ใหญ่กรมตารวจ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัย ผู้อานวยการวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง และกรรมการซึ่งได้รับเลื อกตั้งโดยสมาชิกอีกจานวนเท่ากับ
จานวนกรรมการโดยตาแหน่งในขณะเลือกตั้งแต่ละวาระ และเลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ
(พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525, มาตรา 14)
แพทยสภามีอานาจหน้าที่ ดังนี้ (พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525,
มาตรา 8)
(1) รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(2) พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(3) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาแพทยศาสตร์ หรือวุฒิบัตรใน
วิชาชีพเวชกรรมของสถาบันต่างๆ
(4) รับรองหลักสูตรต่างๆ สาหรับการฝึกอบรมในวิชาชีพเวชกรรมของ
สถาบันทางการแพทย์
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(5) รับรองวิทยฐานะของสถาบันทางการแพทย์ที่ทาการฝึกอบรมใน (4)
(6) ออกหนั ง สื อ อนุ มั ติ ห รื อ วุ ฒิ บั ต รแสดงความรู้ ค วามช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่างๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิอื่นๆ ในวิชาชีพเวชกรรม
บุคคลที่สามารถประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้นั้นจะต้องได้ขึ้นทะเบียนและ
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525, มาตรา
4) ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตต้องเป็นสมาชิกแพทยสภา (พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. 2525, มาตรา 30.) สมาชิกแพทยสภาต้องมีคุณสมบัติอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ มีความรู้ใน
วิชาชีพเวชกรรมโดยได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาแพทยศาสตร์ที่แพทยสภารับรอง ไม่
เป็นผู้ประพฤติเสียหาย ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าจะนามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ ไม่
เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดหรือคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จาคุกในคดีที่คณะกรรมการ
เห็นว่าจะนามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ และไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
หรือไม่เป็น โรคที่กาหนดไว้ในข้อบั งคับแพทยสภา (พระราชบัญญัติวิช าชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525,
มาตรา 11)
3.3.2 สภาการพยาบาล
สภาการพยาบาลจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ พ.ศ. 2528 ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ได้มีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความหมายที่แท้จริงทางวิชาการ การแก้ไข
ปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ที่สาคัญหลายประการ ได้แก่ การกาหนดให้ผู้สาเร็จการศึกษาพยาบาลที่จะขอขึ้นทะเบียนเพื่อ
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพนั้นจะต้องสอบความรู้ผ่านตามเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลเป็นผู้
กาหนด และการกาหนดอายุใบอนุญาตให้มีอายุ 5 ปี ทั้งพยาบาลและผดุงครรภ์ที่ขอขึ้นทะเบียนรับ
ใบอนุ ญ าตใหม่ รวมทั้ ง พยาบาลและผดุ ง ครรภ์ รุ่น เก่า ที่ เคยมีใ บอนุ ญ าตประกอบโรคศิ ล ปะหรื อ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ อยู่เดิมที่ไม่ได้กาหนดวันหมดอายุเอาไว้ จะมีอายุใบอนุญาตต่อไปอีก 5
ปี นับตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2540
สภาการพยาบาลมี วั ตถุ ประสงค์ เ พื่อ ควบคุม ความประพฤติข องผู้ ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ให้ถูกต้องตามจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ส่งเสริมการศึกษา การบริการ การวิจัย และความก้าวหน้าใน
วิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ส่งเสริมความสามัคคีและผดุง
เกียรติของสมาชิก ช่วยเหลือ แนะนา เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอื่นในเรื่องที่
เกี่ยวกับการพยาบาล การผดุงครรภ์ และการสาธารณสุข ให้คาปรึกษา หรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล
เกี่ยวกับปัญหาการพยาบาลการผดุงครรภ์ และการสาธารณสุข เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพการ
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พยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในประเทศไทย และผดุงความเป็นธรรม
และส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก (พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.
2528 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540, มาตรา 7)
คณะกรรมการสภาการพยาบาล ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขห้า
คน ผู้แทนกระทรวงกลาโหมสามคน ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยหนึ่งคน ผู้แทนทบวงมหาวิทยาลัยสี่คน
ผู้แทนกรุงเทพมหานครหนึ่งคน ผู้แทนสภากาชาดไทยหนึ่งคน นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมาชิกสามัญสภาการพยาบาล
อีกสิบหกคนซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยสมาชิกสามัญของสภาการพยาบาล เป็นกรรมการ และเลขาธิการ
เป็นกรรมการและเลขานุการ (พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540, มาตรา 14)
สภาการพยาบาลมีอานาจหน้าที่ ดังนี้ (พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540, มาตรา 8.)
(1) รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์
(2) สั่ ง พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตหรื อ เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
การพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์
(3) ให้ ความเห็นชอบหลั กสู ตรการศึกษาวิช าชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ในระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษา ที่จะทาการสอนวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์
หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อเสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย
(4) รับรองหลักสูตรต่างๆ สาหรับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรของ
สถาบันที่จะทาการสอนวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
(5) รับรองหลักสูตรต่างๆ สาหรับการฝึกอบรมในวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ของสถาบันการศึกษาที่จะทาการฝึกอบรมในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
(6) รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทาการสอน และฝึกอบรมตาม ข้อ 4 และ ข้อ 5
(7) รับรองปริญญาประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา ประกาศนียบัตร หรือ
วุฒิบัตรในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของสถาบันต่างๆ
(8) ออกหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้ หรือความชานาญเฉพาะ
ทาง และหนังสือ แสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์
(9) ดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาการพยาบาล
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บุคคลที่สามารถประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ ได้นั้นจะต้องได้ขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ (พระราชบัญญัติวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540, มาตรา 4) ผู้ขอขึ้น
ทะเบี ย นและรั บ ใบอนุญาตต้องเป็ นสมาชิกสามัญสภาการพยาบาล (พระราชบัญญัติวิช าชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540, มาตรา 31) และต้องมี
ความรู้โดยได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาหรือประกาศนียบัตรในสาขาการพยาบาล
การผดุ ง ครรภ์ หรื อ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ จากสถาบั น การศึ ก ษาในประเทศไทยที่
คณะกรรมการรับรอง หรือสถาบันการศึกษาในต่างประเทศซึ่งคณะกรรมการได้ตรวจสอบหลักฐาน
การศึกษาแล้ว และผ่านการสอบความรู้ของสภาการพยาบาลแล้ว (พระราชบัญญัติวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540, มาตรา 30)
3.3.3 สภาเภสัชกรรม
สภาเภสัชกรรมจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิช าชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาการวิจัยและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ส่งเสริมความ
สามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก ผดุงไว้ซึ่งสิทธิ ความเป็นธรรมและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก
ควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัช
กรรม ช่วยเหลือ แนะนา เผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
เภสัชกรรมและการสาธารณสุข ให้คาปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับการเภสัชกรรมและ
การสาธารณสุข และเป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในประเทศไทย (พระราชบัญญัติ
วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537, มาตรา 8)
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ประกอบด้วย (1) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คณบดี
คณะเภสัชศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัย
ให้จัดตั้งขึ้นตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอจานวนห้าคน (2) กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยเป็นผู้แทน
จากกระทรวงสาธารณสุขสามคนจากกระทรวงกลาโหมหนึ่งคน และจากกระทรวงมหาดไทยหนึ่งคน
และ (3) กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยสมาชิกมีจานวนเท่ากับจานวนกรรมการใน (1) และ (2)
รวมกันในขณะเลือกตั้งแต่ละคราวให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ
สภาเภสัชกรรมมีอานาจหน้าที่ ดังนี้ (พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.
2537, มาตรา 9)
(1) รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
(2) วินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับการพิจารณาข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ
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(3) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาเภสั ชศาสตร์ หรือวุฒิ บัตรใน
วิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก
(4) รับรองหลักสูตรต่างๆ สาหรับการฝึกอบรมเป็นผู้ชานาญการในสาขาต่างๆ
ของวิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันที่ทาการฝึกอบรมเป็นผู้ชานาญการในสาขาต่างๆ ของวิชาชีพเภสัช
กรรม
(5) รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทาการฝึกอบรมใน (4)
(6) ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่างๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพเภสัชกรรม
(7) ดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาเภสัชกรรม
สภาเภสั ช กรรมมีห น้ าที่ กากับ ดู แลผู้ ป ระกอบวิช าชี พ ให้ ได้ มาตรฐานและมี
จริยธรรม บุคคลที่สามารถประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้นั้นจะต้องเป็นผู้สอบผ่านความรู้ (ข้อบังคับ
สภาเภสัชกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2546, ข้อ 14) และได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม (พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537, มาตรา 4) ผู้ขอขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตต้องเป็นสมาชิกแห่งสภาเภสัชกรรม (พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม
พ.ศ. 2537, มาตรา 32) โดยต้องมีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ มีความรู้ในวิชาชีพเภสัชกรรมโดย
ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัย
รับรองหรือที่สภาเภสัชกรรมรับรอง ไม่เป็นผู้ประพฤติเสียหายซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าจะนามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชี พ ไม่เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดหรือคาสั่งที่ชอบ
ด้วยกฎหมายให้จาคุกในคดี ที่คณะกรรมการเห็นว่าจะนามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
และไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคที่กาหนดไว้ในข้อบังคับสภาเภสัชกรรม
(พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537, มาตรา 12)
การรับ รองปริญญาของสภาเภสั ชกรรมประกอบด้วยสองส่วนหลัก คือ การ
ประเมินเพื่อรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ และการประเมินเพื่อเห็นชอบหลักสูตรเภสัช
ศาสตร์ โดยประเมินตามเกณฑ์การประเมิน และการตรวจเยี่ยมสถาบันของอนุกรรมการประเมิน
สถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการการศึกษาฯ ของสภาเภสัชกรรม เมื่อ
สถาบันใดได้รับการประเมินแล้วจะนาเสนอสภาเภสัชกรรมเพื่อรับรองปริญญา การรับรองปริญญาทา
ให้นักศึกษาสามารถสมัครเป็นสมาชิกสภาเภสัชกรรม เพื่อมีสิทธิในการสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพ
ซึ่งการสอบใบประกอบวิชาชีพเพื่อให้ได้เภสัชกรที่มีความพร้อม ความสามารถที่ได้มาตรฐาน เป็น
หลักประกันกระบวนการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีคุณภาพทัดเทียมกัน
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3.3.4 ทันตแพทยสภา
ทันตแพทยสภาจัดตัง้ ขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 โดย
มีวัตถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพในทางการทันตแพทย์ ส่งเสริม
ความสามัคคี และผดุงเกียรติของสมาชิก ผดุงไว้ซึ่งสิทธิ ความเป็นธรรม และส่งเสริมสวัสดิการให้แก่
สมาชิก ควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
ทันตกรรม ช่วยเหลือ แนะนา เผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การทันตแพทย์และการทันตสาธารณสุข ให้คาปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับการทันต
แพทย์ และการทันตสาธารณสุข และเป็นตัวแทนของผู้ ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทย
(พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537, มาตรา 8)
คณะกรรมการทันตแพทยสภา ประกอบด้วย (1) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คณบดี
คณะทั น ตแพทยศาสตร์ ใ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบหรื อ ได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
ทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งขึ้น (2) กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยเป็นผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข
สามคน จากกระทรวง กลาโหมหนึ่งคน และจากกระทรวงมหาดไทยหนึ่งคน และกรรมการซึ่งได้รับ
เลือกตั้งโดยสมาชิก มีจานวนเท่ากับจานวนกรรมการใน (1) และ (2) รวมกันในขณะเลือกตั้งแต่ละ
คราว และเลขาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ (พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537,
มาตรา 15)
ทันตแพทยสภาอานาจหน้าที่ ดังนี้ (พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.
2537, มาตรา 9)
(1) รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
(2) วินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ในการที่ผู้ประกอบวิชาชีพทันตก
รรมถูกกล่าวหา หรือถูกกล่าวโทษว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม คือ ยกข้อ
กล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ ว่ากล่าวตักเตือน ภาคทัณฑ์ พักใช้ใบอนุญาตมีกาหนดเวลาตามที่
เห็นสมควรแต่ไม่เกิน 2 ปี หรือเพิกถอนใบอนุญาต
(3) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาทันตแพทยศาสตร์ หรือวุฒิบัตรใน
วิชาชีพทันตกรรมของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา
(4) รับรองหลักสูตรต่างๆ สาหรับการฝึกอบรมเป็นผู้ชานาญการในสาขาต่าง ๆ
ของวิชาชีพทันตกรรมของสถาบันที่ทาการฝึกอบรมเป็นผู้ชานาญการในสาขาต่างๆ ของวิชาชีพทันตกรรม
(5) รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทาการฝึกอบรมใน (4)
(6) ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพทันตกรรม
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(7) ดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทันตแพทยสภา
บุ ค คลที่ ส ามารถประกอบวิช าชี พ ทั น ตกรรมได้ นั้น จะต้ อ งได้ ขึ้ นทะเบี ย นและรับ ใบอนุ ญ าตเป็ น
ผู้ประกอบวิช าชีพทันตกรรม (พระราชบัญญัติวิช าชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537, มาตรา 4) ผู้ขอขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตต้องเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา (พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.
2537, มาตรา 32) และสมาชิกทันตแพทย์สภาต้องมีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ มีความรู้ในวิชาชีพ
ทันตกรรมโดยได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาชีพทันตแพทยศาสตร์จากสถาบันการศึกษาที่
ทบวงมหาวิทยาลัยรับรองหรือที่ทันตแพทยสภารับรอง ไม่เป็นผู้ประพฤติเสียหายซึ่งคณะกรรมการ
เห็นว่าจะนามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ ไม่เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด
หรือคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จาคุกในคดีที่คณะกรรมการเห็นว่าจะนามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติ
ศักดิ์แห่งวิชาชีพ และไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
ทันตแพทยสภา (พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537, มาตรา 12)
3.3.5 สภากายภาพบาบัด
สภากายภาพบาบัดจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบาบัด พ.ศ.
2547 เพื่อส่งเสริมการประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด กาหนดและควบคุมมาตรฐานการประกอบ
วิชาชีพกายภาพบาบัด และควบคุมมิให้มีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลซึ่งไม่มีความรู้อัน
ก่อให้เกิดภัยและความเสียหายแก่ประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาการวิจัยและ
การประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด ควบคุมกากับ ดูแลและกาหนดมาตรฐานการให้บริการของผู้
ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดให้ถูกต้อง
ตามจรรยาบรรณแห่ ง วิ ช าชี พ กายภาพบ าบั ด ช่ ว ยเหลื อ แนะน า เผยแพร่ แ ละให้ ก ารศึ ก ษาแก่
ประชาชนและองค์กรอื่น ในเรื่ องที่เกี่ยวกับกายภาพบาบัดและการสาธารณสุข ให้ คาปรึกษาหรือ
ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับงานกายภาพบาบัดและการสาธารณสุขส่งเสริมความสามัคคีและผดุง
เกียรติของสมาชิก ผดุงไว้ซึ่งสิทธิ ความเป็นธรรมและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก และเป็นตัวแทน
ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดของประเทศไทย (พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบาบัด พ.ศ. 2547,
มาตรา 7)
คณะกรรมการสภากายภาพบาบัด ประกอบด้วย (1) กรรมการโดยตาแหน่ง
ได้แก่ ปลัด กระทรวงสาธารณสุขและนายกสมาคมกายภาพบาบัดแห่งประเทศไทย (2) กรรมการซึ่ง
เป็นคณบดี คณะกายภาพบาบัด หรือคณบดีคณะที่เรียกชื่ออย่างอื่น หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า คณะ หรื อ หั ว หน้ า ภาควิ ช า ที่ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต กายภาพบ าบั ด ใน
สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งขึ้นแห่งละหนึ่งคนเลือกกันเองให้เหลือห้าคน (3) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทน
กระทรวงสาธารณสุขสามคน กระทรวงกลาโหมหนึ่งคน กรุงเทพมหานครหนึ่งคน และสมาคม
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โรงพยาบาลเอกชนหนึ่งคน (4) กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยสมาชิกมีจานวนเท่ากับจานวนกรรมการ
ใน (1) (2) และ (3) รวมกันในขณะเลือกตั้งแต่ละคราว (พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบาบัด พ.ศ.
2547, มาตรา 14)
สภากายภาพบาบัดมีอานาจหน้าที่ ดังนี้ (พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบาบัด
พ.ศ. 2547, มาตรา 8)
(1) รั บ ขึ้ น ทะเบี ย นและออกใบอนุ ญ าตให้ แ ก่ ผู้ ข อเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
กายภาพบาบัด
(2) ออกคาสั่งการพักใช้ใบอนุญาตมีกาหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกินสองปี
(3) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพกายภาพบาบัด
ของสถาบันต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก
(4) รับรองหลักสูตรสาหรับการฝึกอบรมเป็นผู้ชานาญการในสาขาต่างๆ ของ
วิชาชีพกายภาพบาบัดของสถาบันที่ทาการฝึกอบรมดังกล่าว
(5) รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทาการฝึกอบรมใน (4)
(6) ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพกายภาพบาบัดสาขาต่างๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพกายภาพบาบัด
(7) จั ด ท าแผนการด าเนิ น งานและรายงานผลการด าเนิ น งานเสนอต่ อ
สภานายกพิเศษอย่างน้อยปีละครั้ง (8) ดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภากายภาพบาบัด
บุคคลที่สามารถประกอบวิชาชีพ กายภาพบาบัด ได้นั้นจะต้องได้ขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดจากสภากายภาพบาบัด (พระราชบัญญัติวิชาชีพ
กายภาพบ าบั ด พ.ศ. 2547, มาตรา 3) ผู้ ข อขึ้น ทะเบี ยนและรับ ใบอนุญาตต้ องเป็นสมาชิ กสภา
กายภาพบาบัดและผ่านการสอบความรู้ (พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบาบัด พ.ศ. 2547, มาตรา
32) สมาชิกสภากายภาพบาบัดต้องมี อายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ มีความรู้ในวิชาชีพกายภาพบาบัด
โดยได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพกายภาพบาบัดจากสถาบันการศึกษาที่สภา
กายภาพบาบัดรับรอง ไม่เป็นผู้ประพฤติเสียหายซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าจะนามาซึ่งความเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ ไม่เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่คณะกรรมการเห็นว่าจะ
นามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ และไม่เป็นผู้วิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
หรือไม่เป็นโรคที่กาหนดไว้ในข้อบังคับสภากายภาพบาบัด (พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบาบัด
พ.ศ. 2547, มาตรา 12)
3.3.6 สภาเทคนิคการแพทย์
สภาเทคนิคการแพทย์จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
พ.ศ. 2547 เพื่อส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ กาหนดและควบคุมมาตรฐานการ

37
ประกอบวิชาชีพและควบคุมมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ โดยมิชอบจากบุคคลซึ่งไม่มีความรู้ อัน
ก่อให้เกิดภัยและความเสียหายแก่ประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และ
การประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ควบคุม กากับ ดูแล และกาหนดมาตรฐานการให้บริการของผู้
ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้
ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ช่วยเหลือ แนะนา เผยแพร่ และให้การศึกษา
แก่ประชาชนและองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการเทคนิคการแพทย์และการสาธารณสุข ให้คาปรึกษา
หรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับการเทคนิคการแพทย์และการสาธารณสุข ส่งเสริมความสามัคคี
และผดุงเกียรติของสมาชิกผดุงไว้ซึ่งสิทธิ ความเป็นธรรม และส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก และเป็น
ตัว แทนผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เทคนิ คการแพทย์ข องประเทศไทย (พระราช บั ญ ญัติ วิ ช าชี พ เทคนิ ค
การแพทย์ พ.ศ. 2547, มาตรา 7)
คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ประกอบด้วย (1) กรรมการโดย
ตาแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
(2) กรรมการซึ่งเป็นคณบดีคณะเทคนิ คการแพทย์ หรือคณบดีคณะที่เรียกชื่ออย่างอื่นหรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หรือหัวหน้าภาควิชา ที่ผลิตบัณฑิตเทคนิค
การแพทย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวง ศึกษาธิการ ให้จัดตั้งขึ้นแห่งละหนึ่งคน เลือกกันเองให้เหลือห้าคน
(3) กรรมการซึ่งเป็น ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุ ขสามคน กระทรวงกลาโหมหนึ่งคน และ
กรุงเทพมหานครหนึ่งคน (4) กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยสมาชิกมีจานวนเท่ากับจานวนกรรมการใน
(1) (2) และ (3) รวมกันในขณะเลือกตั้งแต่ละคราว (พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.
2547, มาตรา 14)
สภาเทคนิ คการแพทย์มีอานาจหน้าที่ ดังนี้ (พระราชบัญญัติวิช าชีพเทคนิค
การแพทย์ พ.ศ. 2547, มาตรา 8.)
(1) รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิ ค
การแพทย์
(2) ออกคาสั่งตาม มาตรา 42 วรรคสี่
(3) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
ของสถาบันต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก
(4) รับรองหลักสูตรสาหรับการฝึกอบรมเป็นผู้ชานาญการในสาขาต่างๆ ของ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสถาบันที่ทาการฝึกอบรมดังกล่าว
(5) รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทาการฝึกอบรมใน (4)
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(6) ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์สาขาต่างๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
(7) จัดทาแผนดาเนินงานและรายงานผลการดาเนินงานเสนอต่อสภานายก
พิเศษอย่างน้อยปีละครั้ง
(8) ดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาเทคนิคการแพทย์
บุคคลที่สามารถประกอบวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ได้นั้นจะต้องได้ขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จากสภาเทคนิคการแพทย์ (พระราชบัญญัติ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547, มาตรา 3) ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตต้องเป็นสมาชิก
สภาเทคนิคการแพทย์และผ่านการสอบความรู้ (พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547,
มาตรา 32) สมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ต้องมีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ มีความรู้ในวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ โ ดยได้ รั บ ปริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต ร หรื อ วุ ฒิ บั ต รในวิ ช าชี พ เทคนิ ค การแพทย์ จ าก
สถาบันการศึกษาที่สภาเทคนิคการแพทย์รับรอง ไม่เป็นผู้ประพฤติเสียหายซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าจะ
นามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ ไม่เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่
คณะกรรมการเห็นว่า จะนามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ และไม่เป็นผู้วิกลจริต จิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคที่กาหนดไว้ในข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ (พระราชบัญญัติ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547, มาตรา 11)
การตรวจประเมินสถาบันการศึกษาที่เปิดใหม่ จะดาเนินการทุกปีจนครบ 4 ปี
เมื่ อ สถาบั น การศึ ก ษาด าเนิ น การได้ ต ามเกณฑ์ ที่ ก าหนด สภาเทคนิ ค การแพทย์ จึ ง จะรั บ รอง
สถาบันการศึกษา ผู้สาเร็จการศึกษาจึงมีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ และสมัครสอบ
ขึ้นทะเบี ยนเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้ เป็นกฎหมายควบคุมการประกอบ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และได้ให้ความสาคัญของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
3.3.7 สัตวแพทยสภา
สัตวแพทยสภาจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ การสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545
เพื่อส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ การสัตวแพทย์ให้มีความคล่องตัวในการดาเนินงาน ควบคุมและ
ส่งเสริมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ และควบคุมมิให้มีการแสวงหาประโยชน์โดยมิ
ชอบจากบุคคลซึ่งไม่มีความรู้อันก่อให้เกิดภัยและความเสียหายแก่ประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ควบคุมความประพฤติ และการดาเนินงานของผู้ประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย์ให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสัตวแพทย์ ส่งเสริมการศึกษา การ
วิจัย และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก
ช่วยเหลือ แนะนา เผยแพร่ และให้การบริการทางด้านวิชาการแก่สมาชิก รวมทั้งประชาชนและ
องค์กรอื่นในเรื่องเกี่ยวกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ ให้คาปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับ
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นโยบายและปัญหาวิชาชีพการสัตวแพทย์ เป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของประเทศ
ไทย ผดุงความเป็นธรรมและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ สมาชิก และดาเนินการอื่นตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง (พระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545, มาตรา 8)
คณะกรรมการสัตวแพทยสภา ประกอบด้วย (1) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่
อธิบดีกรมปศุสัตว์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน
นายกสมาคมสั ต วแพทย์
ผู้ประกอบการบาบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย และนายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์ (2) กรรมการ ซึ่งเป็นผู้แทนกระทรวงกลาโหมหนึ่งคน กระทรวงมหาดไทยหนึ่งคน
กระทรวงสาธารณสุขหนึ่งคน กรมประมงหนึ่งคน กรมปศุสัตว์หนึ่งคน และกรุงเทพมหานครหนึ่งคน
(3) กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งจากสมาชิก มีจานวนเท่ากับจานวนกรรมการใน (1) และ (2) รวมกัน
ในขณะเลือกตั้งแต่ละคราว (พระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545, มาตรา 16)
สัตวแพทยสภามีอานาจหน้าที่ ดังนี้ (พระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ.
2545, มาตรา 9)
(1) รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตว
แพทย์
(2) ทาคาสั่งตามมาตรา 45
(3) รับรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร อนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตรใน
วิชาชีพการสัตวแพทย์ของสถาบันต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก
(4) รับรองหลักสูตรต่างๆ สาหรับการฝึกอบรมเป็นผู้ชานาญการในสาขาต่างๆ
ของวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสถาบันต่างๆ
(5) รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทาการฝึกอบรมใน (4)
(6) ออกหนั ง สื อ อนุ มั ติ ห รื อ ให้ วุ ฒิ บั ต รแสดงความรู้ ค วามช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่างๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพการสัตวแพทย์
(7) ดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัตวแพทยสภา
บุ คคลที่ส ามารถประกอบวิ ช าชี พ สั ตวแพทย์ ได้ นั้น จะต้ องได้ขึ้ นทะเบี ยนและรับ ใบอนุญ าตเป็น ผู้
ประกอบวิช าชีพ สั ตวแพทย์ จ ากสั ตวแพทยสภา (พระราชบัญญัติวิช าชีพสั ตวแพทย์ พ.ศ. 2545,
มาตรา 29) ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตต้องเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภา (พระราชบัญญัติวิชาชีพ
สัตวแพทย์ พ.ศ. 2545, มาตรา 34.) สมาชิกสัตวแพทยสภาต้องมีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ มี
ความรู้ในวิช าชีพการสัตวแพทย์โดยได้รับปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร ในวิชาสัตว
แพทยศาสตร์จากสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยหรือสัตวแพทยสภารับรอง หรือมีความรู้ใน
วิชาชีพการสัตวแพทย์โดยได้รับปริญญาสาขาอื่ นที่มิใช่สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตร
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จากสถานศึกษาที่สัตวแพทยสภารับรอง ไม่เป็นผู้มีความประพฤติซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าจะนามาซึ่ง
ความเสื่ อ มเสี ย เกี ย รติ ศั ก ดิ์ แ ห่ ง วิ ช าชี พ ไม่ เ คยต้ อ งโทษจ าคุ ก โดยค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ในคดี ที่
คณะกรรมการเห็นว่า จะนามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ และไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคที่กาหนดไว้ในข้อบังคับสัตวแพทยสภา (พระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวแพทย์
พ.ศ. 2545, มาตรา 13)
การควบคุมมาตรฐานของบัณฑิตสัตวแพทย์นั้น สัตวแพทยสภาได้ดาเนินการ
เป็น 2 ส่วน คือ กาหนดให้สถาบันที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตต้องได้รับ
การรับรองหลักสูตร รับรองสถาบัน และรับรองปริญญา ซึ่งภารกิจนี้อยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะ
อนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพของสัตวแพทยสภา และกาหนดให้บัณฑิตสัตวแพทย์ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2551 ต้องผ่านการประเมิน ความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน ของการประกอบวิชาชีพการ
สัตวแพทย์ จึงจะมีสิทธิ์ขึ้น ทะเบียนและขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ซึ่ง
ภารกิจนี้อยู่ภายใต้การกากับดูแลของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย์
3.3.8 สภาวิศวกร
สภาวิศวกรจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ส่งเสริมความสามัคคีและไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทของสมาชิก ส่งเสริมสวัสดิการและผดุงเกียรติของสมาชิก ควบคุมความประพฤติและการ
ดาเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้ถูกต้องตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่ ง
วิชาชีพวิศวกรรม ช่วยเหลือ แนะนา เผยแพร่ และให้บริการทางด้านวิชาการต่างๆ แก่ประชาชนและ
องค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางวิศวกรรม ให้คาปรึกษา หรือข้อเสนอแนะต่อ
รัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายและปัญหาด้านวิศวกรรมรวมทั้งด้านเทคโนโลยี เป็นตัวแทนของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมของประเทศไทยและดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง (พระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ.2542, มาตรา 7)
คณะกรรมการสภาวิศวกร ประกอบด้วย (1) กรรมการซึ่งสมาชิกสามัญเลือก
ตั้งขึ้นจากสมาชิกสามัญ และมิได้ดารงตาแหน่งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา จานวน
สิบคน (2) กรรมการซึ่งสมาชิกสามัญเลือกตั้งขึ้นจากสมาชิกสามัญ และดารงตาแหน่งคณาจารย์ใน
สถาบัน อุดมศึกษาระดับปริญญา จานวนห้าคน (3) กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากสมาชิก
สามัญโดยการเสนอชื่อของรัฐมนตรีจานวนห้าคน (พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542, มาตรา 24)
สภาวิศวกรมีอานาจและหน้าที่ ดังนี้ (พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542,
มาตรา 8)
(1) ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
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(2) พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
(3) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(4) รับรองความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(5) เสนอแนะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกาหนดและกาเลิกสาขาวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม
(6) ออกข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วย
ก. การกาหนดลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 12 (6)
ข. การรับสมัครเป็นสมาชิก ค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบารุงและ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก
ค. การเลือกและการเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา 32
ง. การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอน
ใบอนุญาตและการรับรองความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
จ. คุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากการดารงตาแหน่ง
ของผู้ตรวจตามมาตรา 20 วรรคสอง
ฉ. หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตแต่ละระดับตามมาตรา 46
ช. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 49
ซ. จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม และการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
อันจะนามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
ฌ. มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ญ. การประชุมของที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกร
ฎ. การใดๆ ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้ข้อบังคับสภาวิศวกรนั้น ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษ และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
(7) ดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร
บุคคลที่ส ามารถประกอบวิชาชีพ วิศวกรได้นั้นจะต้องได้ขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกร (พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542, มาตรา 45) ผู้ขอขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตต้องเป็นสมาชิกสภาวิศวกร (พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542, มาตรา
49) สมาชิ ก สภาวิ ศ วกรต้ อ งมี อ ายุ ไ ม่ ต่ ากว่ า สิ บ แปดปี บ ริ บู ร ณ์ สั ญ ชาติ ไ ทย มี ค วามรู้ ใ นวิ ช าชี พ
วิศวกรรมโดยได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่
สภาวิศวกรรับรอง ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันนามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่ง
วิชาชีพ ไม่เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ ความผิดที่กระทาโดยประมาท
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หรือลหุโทษไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคที่กาหนดในข้อบังคับสภาวิศวกร
(พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542, มาตรา 12)
3.3.9 สภาสถาปนิก
สภาสถาปนิ ก จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาปนิ ก พ.ศ. 2543 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัยและการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ส่งเสริมความ
สามัคคีและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของสมาชิก ส่งเสริมสวัสดิภาพและผดุงเกียรติของสมาชิก ควบคุมความ
ประพฤติ และดาเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปนิก ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม ช่วยเหลือ แนะนา เผยแพร่ และให้บริการทางวิชาการต่างๆ แก่ประชาชน
และองค์การอื่นที่เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม ให้คาปรึกษาหรือข้อเสนอแนะ
ต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบาย และปัญหาด้านสถาปัตยกรรม รวมทั้งด้านเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม
เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมแห่งประเทศไทย และดาเนินการอื่นตามที่กาหนดไว้
ในกฎกระทรวง (พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543, มาตรา 7)
คณะกรรมการสภาสถาปนิกประกอบด้วย (1) กรรมการซึ่งสมาชิกสามัญเลือก
ตั้งขึ้นจากสมาชิกสามัญ และมิได้ดารงตาแหน่งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญ ญา จานวน
สิบคน (2) กรรมการซึ่งสมาชิกสามัญเลือกตั้งขึ้นจากสมาชิกสามัญ และดารงตาแหน่งคณาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา จานวนห้าคน (3) กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากสมาชิกสามัญ
โดยการเสนอชื่อของรัฐมนตรี จานวนห้าคน (พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543, มาตรา 24.)
สภาสถาปนิกมีอานาจหน้าที่ ดังนี้ (พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543,
มาตรา 8)
(1) ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
(2) พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
(3) รับรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
(4) รับรองความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
(5) เสนอแนะรั ฐ มนตรี เ กี่ ย วกั บ การก าหนดและการเลิ ก สาขาวิ ช าชี พ
สถาปัตยกรรม
(6) ออกข้อบังคับสภาสถาปนิก
(7) ดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิก
บุคคลที่สามารถประกอบวิชาชีพสถาปนิกได้นั้น จะต้องได้ขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพ สถาปนิก (พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543, มาตรา 45) ผู้ขอ
ขึ้นทะเบียนต้องเป็นสมาชิกสามัญ ของสภาสถาปนิก (พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543, มาตรา
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49) สมาชิกสามัญของสภาสถาปนิกต้องมีเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ากว่า 18 ปี มีความรู้ในวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมโดยได้รับปริญญาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป ได้รับอนุปริญญาประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร
ในวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่สภาสถาปนิกรับรอง และต้องประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมมาแล้วไม่
น้อยกว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแต่ละสาขาสถาปัตยกรรม ตามประกาศและข้อบังคับสภาสถาปนิก
สมาชิกวิ ส ามั ญต้ องเป็ น ผู้ ป ฏิบั ติง านเกี่ยวข้องกับ วิช าชีพสถาปั ตยกรรมและมีคุ ณสมบัติ และไม่ มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อบังคับสภาสถาปนิก และสมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
ที่ประชุมใหญ่สภาสถาปนิกแต่งตั้ง (พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543, มาตรา 12)
3.3.10 สภาทนายความ
สภาทนายความจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาและการประกอบวิ ช าชี พ ทนายความ ควบคุ ม มรรยาทของ
ทนายความ ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิกสภาทนายความ ส่งเสริมและจัด
สวัสดิการให้แก่สมาชิกสภาทนายความ และส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนา เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่
ประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย (พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528, มาตรา 7)
คณะกรรมการสภาทนายความ ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงยุติธรรมหนึ่ง
คนและผู้แทน เนติบัณฑิตยสภาหนึ่งคน เป็นกรรมการ และนายกและกรรมการอื่นอีกไม่เกินยี่สิบ
สามคนซึ่งสมาชิกสภาทนายความทั่วประเทศได้เลือกตั้งขึ้นโดยกรรมการดังกล่าวไม่น้อยกว่าเก้าคน
จะต้องมีสานักงานประจาอยู่ตามภาคต่าง ๆ ตามพระราชกฤษฎีกาตั้งอธิบดีผู้พิพากษาภาค ภาคละ
หนึ่งคน (พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528, มาตรา 14)
สภาทนายความมี อานาจหน้าที่ จดทะเบีย นและออกใบอนุญ าต และ
ดาเนิน การให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาทนายความและตามอานาจหน้าที่ ซึ่งกาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 (พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528, มาตรา 8)
บุคคลที่สามารถประกอบวิชาชีพทนายความได้นั้น จะต้องได้จดทะเบียนและ
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ (พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528, มาตรา 33)
ผู้ขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตต้องมี สัญชาติไทย อายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ในวันยื่นคาขอจด
ทะเบียนและรั บใบอนุญาต สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรืออนุปริญญาทางนิติศาสตร์ หรือ
ประกาศนี ย บั ต รในวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ ซึ่ ง เที ย บได้ ไ ม่ ต่ ากว่ า ปริ ญ ญาตรี ห รื อ อนุ ป ริ ญ ญาจาก
สถาบั น การศึก ษาซึ่ งสภาทนายความเห็ น ว่ าสถาบั นการศึก ษานั้ นมีม าตรฐานการศึกษาที่ผู้ ได้รั บ
ปริ ญญาตรี ห รืออนุ ปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรควรเป็นทนายความได้ และเป็นสมาชิกแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่อง ในศีลธรรมอันดีและไม่เป็นผู้ได้กระทา
การใดซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุ จริต ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษจาคุกโดยคา
พิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ไม่เคยต้องโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในคดีที่คณะกรรมการ
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เห็นว่าจะนามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ ไม่เป็นบุคคลผู้ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้
ล้มละลาย ไม่เป็นโรคติดต่อซึ่งเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไม่เป็นผู้มีกายพิการหรือจิตบกพร่องอันเป็นเหตุ
ให้เป็ นผู้หย่ อนสมรรถภาพในการประกอบอาชีพทนายความ ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่ว น
ท้องถิ่นซึ่งมีเงินเดือนและตาแหน่งประจาเว้นแต่ข้าราชการการเมือง และไม่เป็นผู้ต้องห้ามมิให้ยื่นคา
ขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528
(พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528, มาตรา 35) และผ่านการฝึกอบรมมรรยาททนายความ หลัก
ปฏิบัติเบื้องต้นในการว่าความ และการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายแล้ว (พระราชบัญญัติทนายความ
พ.ศ. 2528, มาตรา 35)
3.3.11 สภาวิชาชีพบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยมี
วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อส่ งเสริ ม และพั ฒ นาวิช าชี พบั ญ ชี โดยแบ่ง การประกอบวิ ช าชีพ ทางบัญ ชีเ ป็น 2
ประเภท คือ ผู้สอบบัญชี และผู้ทาบัญชี และมีสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี 4 ประเภท คือ สมาชิกสามัญ
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาวิชาการบัญชีไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี หรือได้รับประกาศนียบัตร หรือวุฒิอื่น
เทียบเท่าปริญญาตรีสาขาวิช าการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรอง สมาชิกวิส ามัญ เป็นผู้ สาเร็จ
การศึ ก ษาในระดั บ ไม่ ต่ ากว่ า ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า ในสาขาบริ ห ารธุ ร กิ จ พ าณิ ช ยศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่คณะ กรรมการพิจารณาเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ
บัญชีผู้ ที่มีวุฒิ การศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาบริห ารธุรกิจ พาณิช ยศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ สมาชิกสมทบ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาในระดับที่ต่ากว่าปริญญาตรี แต่ไม่ต่ากว่า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านการบัญชีหรือด้านอื่นที่มีการสอนวิชาการบัญชีเป็นหลัก
บริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการบัญชี) หรืออนุปริญญาทางการบัญชี และสมาชิกกิตติมศักดิ์ เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมีมติเชิญ
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ประกอบด้วย (1) นายกสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่ง
ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ (2) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ ประธานคณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีทุกด้านประธานคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชี และประธานคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ (3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งนายกสภาวิชาชีพบัญชีและกรรมการโดยตาแหน่งตาม (2)
มีมติแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับวิชาการบัญชีสองคน และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายหนึ่งคน
(4) กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ มีจานวนไม่เกินห้าคน และ (5) เลขาธิการ
สภาวิชาชีพบัญชีเป็นกรรมการและเลขานุการ
สภาวิชาชีพบัญชีมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ส่งเสริมการศึกษา การอบรม และการวิจัยเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี
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(2) ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก จัดสวัสดิการและ
การสงเคราะห์ระหว่างสมาชิก
(3) กาหนดมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี และมาตรฐานอื่นที่
เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี
(4) กาหนดจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
(5) รับขึ้นทะเบียนการประกอบวิชาชีพบัญชี ออกใบอนุญาต พักใช้ หรือเพิก
ถอนใบอนุญาต ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
(6) รั บ ร อ ง ป ริ ญ ญ า ห รื อ ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร ใ น วิ ช า ก า ร บั ญ ชี ข อ ง
สถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิก
(7) รับรองความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพบัญชี
(8) รับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้ชานาญการและการศึกษาต่อเนื่องใน
ด้านต่าง ๆ ของ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
(9) ควบคุมความประพฤติและการดาเนินงานของสมาชิกและผู้ขึ้นทะเบียน
อันเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพบัญชีให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี
(10) ช่วยเหลือ แนะนา เผยแพร่ และให้บริการวิชาการแก่ประชาชน
เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี
(11) ออกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
(12) เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
(13) ให้คาปรึกษาและเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายและปัญหาของ
วิชาชีพบัญชี
(14) ดาเนินการอื่นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ของสภา
วิชาชีพบัญชี
บุคคลที่สามารถประกอบวิชาชีพผู้สอบบัญชีได้นั้นจะต้องได้รับใบอนุญาตจาก
สภาวิชาชีพบัญชี และมีคุณสมบัติตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ส่วน
บุคคลที่ประกอบวิชาชีพผู้ทาบัญชีต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี หรือ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทาบัญชีกับ
สภาวิชาชีพบัญชี (เลือกทาอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น) โดยผู้ทาบัญชีต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 45
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
3.3.12 คุรุสภา
คุรุสภาจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุรุสภา พ.ศ. 2546 มีบทบาทในการ
กาหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กากับ ดูแล การปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเป็นการ
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ยกระดับ วิช าชีพทางการศึกษาให้ เป็นวิช าชีพชั้นสูง โดยคุรุส ภามี วัตถุประสงค์ กาหนดมาตรฐาน
วิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต กากับ ดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชี พ กาหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ และประสานส่งเสริม
การศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
คณะกรรมการคุรุสภา ประกอบด้วย (1) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ หรือกฎหมาย (2) กรรมการโดยตาแหน่ง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้อานวยการสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ
หั ว หน้ าส านั ก งานคณะกรรมการมาตรฐานการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ องถิ่ น (3) กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์สูงด้านการบริหารการศึกษา การอาชีวศึกษา การศึกษาพิเศษ มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกฎหมายด้านละหนึ่งคน ซึ่งในจานวนนี้ต้องเป็นผู้ที่เป็น
หรือเคยเป็นครู ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา ไม่น้อยกว่าสามคน (4) กรรมการซึ่ง
ได้รับแต่งตั้งจากผู้ดารงตาแหน่งคณบดีคณะครุ ศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา ซึ่งเลือก
กันเองจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจานวนสามคน และจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจานวนหนึ่งคน
(5) กรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเลือกตั้งมาจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
จานวนสิบเก้าคน ในจานวนนี้ต้องเป็นผู้ประกอบวิ ชาชีพทางการศึกษาที่ดารงตาแหน่งครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น และมาจากสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
สถาบันอาชีวศึกษา สถานศึกษาเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสัดส่วนจานวนผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา
คุรุสภามีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กาหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
(2) ควบคุม ความประพฤติและการดาเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
(3) ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพ
(4) พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
(5) สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาวิ ช าชี พ ตามมาตรฐานวิ ช าชี พ และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
(6) ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
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(7) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรของสถาบันต่าง ๆ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
(8) รับรองความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ รวมทั้งความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพ
(9) ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
(10) เป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของประเทศไทย
(11) ออกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
ก. การกาหนดลักษณะต้องห้ามมาตรา 13
ข. การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาต การเพิก
ถอนใบอนุญาต และการรับรองความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาชีพ ความชานาญในการประกอบวิชาชีพ
ค. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับใบอนุญาต
ง. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต
จ. จรรยาบรรณของวิชาชีพและการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะ
นามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
ฉ. มาตรฐานวิชาชีพ
ช. วิ ธี ก ารสรรหา การเลื อ ก การเลื อ กตั้ ง และการแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการคุรุสภาและคณะกรรมกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ซ. องค์ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหา
ฌ. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา
ญ. การใดๆ ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
(12) ให้ คาปรึกษาหรือเสนอแนะต่อคณะรัฐ มนตรีเกี่ยวกับนโยบายหรื อ
ปัญหาการพัฒนาวิชาชีพ
(13) ให้ คาแนะนาหรือเสนอความเห็ นต่อรัฐ มนตรีเกี่ยวกับการประกอบ
วิชาชีพ หรือการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศต่างๆ
(14) กาหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อกระทาการใดๆ อันอยู่ในอานาจหน้าที่
ของคุรุสภา
(15) ดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคุรุสภา ข้อบังคับของคุรุสภา
ตาม (11) นั้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้
ใช้บังคับได้
บุคคลที่สามารถประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
และศึกษานิเทศก์ จะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เว้นแต่กรณีตามมาตรา
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43 แห่งพระราชบัญญัติ คุรุสภา พ.ศ. 2546 ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ต้องมีคุณสมบัติ อายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิ
อื่นที่คุรุสภารับรอง ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็น
เวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการคุรุสภากาหนด เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เป็น
คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และไม่เคยต้องโทษจาคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจ
นามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
3.3.13 สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 เพื่อส่งเสริม ควบคุมการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยการศึกษา การค้นคว้า การทดลอง การ
วิเคราะห์ และการวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเข้าเป็นสมาชิกของสภา
วิชาชีพวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ส่งเสริมความสามัคคี และผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคุมดูแลความ
ประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
ช่ว ยเหลื อ แนะน า เผยแพร่ ค วามรู้ และสร้ า งจิต ส านึ ก ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ก่
ประชาชน และให้คาปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายและปัญหาด้านวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย (1)
นายกสภาวิช าชีพวิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ซึ่งสมาชิ กเลื อกตั้ งจากสมาชิก สามั ญเป็ นประธาน
กรรมการ (2) กรรมการซึ่งสมาชิกเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ จานวนสิบสองคน และต้องมีผู้ประกอบ
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (3) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และผู้แทนสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยคาแนะนาของกรรมการตาม
(1) (2) และ (3) จากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีจานวนสี่คน โดยสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กระท ากิ จการต่า งๆ ให้ เ ป็น ไปตามวั ตถุ ประสงค์ ของสภาวิช าชี พ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรา 9
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(2) กาหนดแผนการส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ เป็นที่
สนใจแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(3) ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
(4) พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
(5) เสนอความเห็ นต่อรัฐ มนตรีเกี่ย วกับการกาหนดกลุ่ มวิช าของวิช าชี พ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรา 5 และการเพิ่มเติมสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ควบคุมตามมาตรา 6
(6) ออกข้อบังคับว่าด้วย
ก. การรั บ สมั ค รสมาชิ ก ค่ า จดทะเบี ย นสมาชิ ก ค่ า บ ารุ ง และ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิก
ข. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิก
ค. การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาต และการ
เพิกถอนใบอนุญาต
ง. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 43
จ. จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
ฉ. การอุทธรณ์คาสั่งของคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ช. มาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
ซ. การฝึกอบรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฌ. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 39
ญ. การประชุมของที่ประชุมใหญ่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฎ. การเลือกตั้ง การสรรหา และการแต่งตั้งบุคคลตามมาตรา 27
ฏ. กิจการอื่นใดตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้ ข้อบังคับนั้นต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษแห่งสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเมื่อได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
(7) ดาเนินกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บุคคลที่สามารถประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นั้น จะต้อง
เป็ น สมาชิก สภาวิ ช าชีพ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี แ ละได้ รับ ใบอนุ ญาตเป็น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เว้นแต่เป็นการกระทาตามอานาจหน้าที่ในฐานะข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551
สมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี 3 ประเภท ได้แก่ สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ
และสมาชิกกิตติมศักดิ์ ผู้ขอขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องมี
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คุณสมบัติ เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กาหนด มีความรู้ในวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือ
วุ ฒิ บั ต รเที ย บเท่ า ปริ ญ ญาในสาขาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ ส ภาวิ ช าชี พ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีรับรอง ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่ง
วิชาชีพตามที่กาหนดในข้อบังคับ ไม่เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในคดีที่เป็นการ
ประพฤติผิ ดจรรยาบรรณอัน จะน ามาซึ่ง ความเสื่ อ มเสี ย เกี ยรติศั กดิ์ แห่ งวิ ช าชีพ ตามที่ กาหนดใน
ข้อบังคับ และไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามที่กาหนดในข้อบังคับ สมาชิก
วิสามัญต้องเป็นสมาคมที่มีวัตถุประสงค์หลักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยตรงหรือเกี่ยวข้องกับ
งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อบังคับ สมาชิกกิตติมศักดิ์
ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งที่ประชุมใหญ่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแต่งตั้ง
3.3.14 สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
สภาวิ ช าชี พ สั ง คมสงเคราะห์ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ สั ง คม
สงเคราะห์ พ.ศ. 2556 สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมมาตรฐานจรรยาบรรณ
ส่ งเสริ มและพัฒ นาวิช าชีพ สั ง คมสงเคราะห์ ตลอดจนให้ ความช่ ว ยเหลื อ หรื อบริ การทางสั ง คมที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556, มาตรา 5)
คณะกรรมการสภาวิ ช าชี พสั ง คมสงเคราะห์ ประกอบด้ ว ย ผู้ แ ทน
กระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
ผู้ แทนกระทรวงยุ ติธ รรม ผู้ แทนกระทรวงแรงงาน ผู้ แทนกระทรวงศึก ษาธิก าร ผู้ แ ทนกระทรวง
สาธารณสุข ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ ผู้แทนกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการ ผู้แทนสมาคมนัก
สังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาหลักสูตร
สั ง คมสงเคราะห์ ร ะดั บ ปริ ญ ญา เลื อ กกั น เองจ านวนสองคน เป็ น กรรมการ ผู้ แ ทนองค์ ก ร
สาธารณประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมที่มีสาชิกสามัญปฏิบัติงาน
อยู่ เลือกกันเองจานวนสี่คน เป็นกรรมการ สมาชิกสามัญซึ่งได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญด้วยกันเอง
จานวนสิบหกคน เป็นกรรมการ (พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556, มาตรา 16)
สภาวิช าชีพสั งคมสงเคราะห์ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้ (พระราชบัญญัติวิช าชีพ
สังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556, มาตรา 6)
(1) รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สังคม
สงเคราะห์รับอนุญาต
(2) กาหนดมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
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(3) จัดทาหลักสูตรสาหรับการฝึกอบรมในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ของสภาชีพ
สังคมสงเคราะห์หรือสถาบันอื่นที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มอบหมายให้ดาเนินการฝึกอบรมใน
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์
(4) ออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
รับอนุญาต
(5) ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตสาขาต่าง ๆ
(6) ส่งเสริมการศึกษา การอบรม และการวิจัย ในการประกอบวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องนั ก สั ง คมสงเคราะห์ แ ละหน่ ว ยงานทางสั ง คม
สงเคราะห์
(7) พั กใช้ ใบอนุ ญาตหรื อเพิ กถอนใบอนุ ญาตเป็ นผู้ ประกอบวิ ช าชี พ สั งคม
สงเคราะห์
(8) รับรองปริญญาของสถาบันต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก
(9) ให้ ความเห็ น และข้ อเสนอแนะเกี่ย วกั บการจัด ทาหลั ก สู ต รการศึก ษา
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษา
(10) ผดุงไว้ซึ่งเกียรติ สิทธิ ความเป็นธรรม และส่งเสริมความก้าวหน้าในการ
ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ความสามัคคีและสวัสดิการให้แก่สมาชิก
(11) เป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ของประเทศไทย
บุคคลที่สามารถประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตได้นั้นจะต้องได้ขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
พ.ศ. 2556, มาตรา 29) ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
(พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556, มาตรา 31) สมาชิกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ต้องมี
คุณสมบัติอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ที่
สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับรอง (พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556, มาตรา 10)
3.3.15 สภาการสาธารณสุขชุมชน
สภาการสาธารณสุ ข ชุ ม ชนจั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ การ
สาธารณสุ ขชุ ม ชน พ.ศ. 2556 สภาการสาธารณสุ ข ชุ มชนมี วัต ถุ ประสงค์ เ พื่ อควบคุม มาตรฐาน
จรรยาบรรณ ส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือหรือบริการ
ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน (พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.
2556, มาตรา 5)
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คณะกรรมการสภาการสาธรณสุขชุมชน ประกอบด้วย กรรมการโดยตาแหน่ง
ได้แก่ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข กรรมการซึ่งเป็นคณบดีคณะ
สาธารณสุขศาสตร์หรือหน่วยงานที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หรือหัวหน้าภาควิชา
หรือหน่วยงานที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาที่ผลิตบัณฑิตด้านการสาธารณสุขใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนแห่งละหนึ่งคน เลือกกันเองให้เหลือสองคน
กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข หนึ่งคน กรรมการซึ่งเป็น
ผู้แทนจากแพทยสภา สภาเภสัชกรรม และสภาพยาบาลแห่งละหนึ่งคน กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกกันเองจานวนหนึ่งคน กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์กรเอกชนโดยมิใ ช่เป็น
การหาผลกาไรหรือหารายได้มาแบ่งปันกัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เลือก
กันเองจานวนหนึ่งคน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง และกรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งโดย
สมาชิก(พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556, มาตรา 13)
สภาการสาธารณสุขชุมชนมีอานาจหน้าที่ ดังนี้ (พระราชบัญญัติวิชาชีพ การ
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556, มาตรา 6)
(1) รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การ
สาธารณสุขชุมชนรับอนุญาต
(2) กาหนดมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
(3) จัดทาหลักสูตรสาหรับการฝึกอบรมในวิชาชีพ การสาธารณสุขชุมชนของ
สภาชี พ การสาธารณสุ ข ชุม ชนหรื อสถาบั นอื่ นที่ ส ภาวิช าชี พ การสาธารณสุ ข ชุม ชนมอบหมายให้
ดาเนินการฝึกอบรมในวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
(4) ออกหนั ง สื อ รั บ รองการขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ สั ง คมการ
สาธารณสุขชุมชนรับอนุญาต
(5) ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนรับอนุญาตสาขาต่าง ๆ
(6) ส่งเสริมการศึกษา การอบรม และการวิจัย ในการประกอบวิชาชีพ การ
สาธารณสุ ขชุ มชน รวมทั้ งส่ ง เสริ มการปฏิ บัติห น้าที่ ของนักสั งคมสงเคราะห์ แ ละหน่ว ยงานทาง
สาธารณสุขชุมชน
(7) พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตหรื อ เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การ
สาธารณสุขชุมชน
(8) รับรองปริญญาของสถาบันต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก
(9) ให้ ความเห็ น และข้ อเสนอแนะเกี่ย วกั บการจัด ทาหลั ก สู ต รการศึก ษา
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษา
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(10) ผดุงไว้ซึ่งเกียรติ สิทธิ ความเป็นธรรม และส่งเสริมความก้าวหน้าในการ
ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนความสามัคคีและสวัสดิการให้แก่สมาชิก
(11) เป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของประเทศไทย
บุ คคลที่ ส ามารถประกอบวิ ช าชีพ การสาธารณสุ ข ชุม ชนรับ อนุ ญาตได้นั้ น
จะต้องได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การสาธารณสุขชุมชน(พระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556, มาตรา 29) ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตต้องเป็น
สมาชิกสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556,
มาตรา 31) สมาชิกสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ต้องมีคุณสมบัติอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
สาเร็ จ การศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางสาธารณสุ ขศาสตร์ที่ส ภาวิช าชีพ การสาธารณสุ ขชุมชน
รับรอง (พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556, มาตรา 10)
อานาจหน้าที่ และองค์ประกอบขององค์กรวิชาชีพในประเทศไทยสามารถ
สรุปเป็นตารางได้ ดังนี้
ตารางที่ 1 สรุปอานาจหน้าที่และองค์ประกอบกรรมการขององค์กรวิชาชีพเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับสถาบันอุดมศึกษา
ชื่อองค์กรวิชาชีพ
1. แพทยสภา

2. สภาการพยาบาล

3. สภาเภสัชกรรม

อานาจหน้าที่

องค์ประกอบ

 รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรใน
 คณบดีคณะแทพยศาสตร์ใน
วิชาแพทย์ศาสตร์หรือวุฒิบัตรใน
มหาวิทยาลัยเป็นกรรมการโดย
วิชาชีพเวชกรรมของสถาบันต่างๆ
ตาแหน่ง
 ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  ผู้แทนทบวงมหาวิทยาลัยสี่คน
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ในระดับอุดมศึกษาของสถา
การศึกษาที่จะทาการสอนวิชาชีพ
การพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์เพื่อเสนอ
ต่อทบวงมหาวิทยาลัย
 รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร
เทียบเท่าปริญญา ประกาศนียบัตร
หรือวุฒิบตั รในวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ของสถาบันต่างๆ
 รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชา  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ในสถาบัน
เภสัชศาสตร์ หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพ
อุดมศึกษาทีไ่ ด้รับความเห็นชอบหรือได้รับ
เภสัชกรรมของสถาบันต่างๆ เพื่อ
อนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จดั ตั้งขึ้น
ประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก
ตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอจานวนห้าคน
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ตารางที่ 1 สรุปอานาจหน้าที่และองค์ประกอบกรรมการขององค์กรวิชาชีพเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับสถาบันอุดมศึกษา (ต่อ)
ชื่อองค์กรวิชาชีพ

อานาจหน้าที่

องค์ประกอบ

 รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรใน  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ใน
วิชาทันตแพทยศาสตร์ หรือวุฒิบัตร
สถาบันอุดมศึกษาทีไ่ ด้รับความเห็นชอบ
ในวิชาชีพทันตกรรมของสถาบัน
หรือได้รับอนุญาตจากทบวง
ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัคร
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งขึ้นเป็นกรรมการ
เป็นสมาชิกทันตแพทยสภา
โดยตาแหน่ง
5. สภากายภาพบาบัด
 รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรใน  กรรมการซึ่งเป็นคณบดีคณะ
วิชาชีพกายภาพบาบัดของสถาบัน
กายภาพบาบัดหรือคณบดีคณะที่
ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัคร
เรียกชื่ออย่างอื่น หรือหัวหน้าหน่วยงาน
เป็นสมาชิก
ที่เรียกชื่อย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะหรือหัวหน้าภาควิชา ที่ผลิตบัณฑิต
กายภาพบาบัดในสถาบันอุดมศึกษาที่
ได้รับความเห็นชอบ หรือได้รับอนุญาต
จากสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้
จัดตั้งขึ้นแห่งละหนึ่งคนเลือกกันเองให้
เหลือห้าคน
6. สภาเทคนิคการแพทย์  รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรใน  กรรมการซึ่งเป็นคณบดีคณะเทคนิค
วิชาชีพสภาเทคนิคการแพทย์ของ
การแพทย์ หรือคณบดีคณะที่เรียกชื่อ
สถาบันต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการ
อย่างอื่น หรือหัวหน้าหน่วยงานที่
สมัครเป็นสมาชิก
เรียกชื่อย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
หรือหัวหน้าภาควิชา ที่ผลิตบัณฑิต
เทคนิคการแพทย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่
ได้รับความเห็นชอบ หรือได้รับอนุญาต
จากสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้
จัดตั้งขึ้นแห่งละหนึ่งคนเลือกกันเองให้
เหลือห้าคน
7. สัตวแพทยสภา
 รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรใน  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ใน
วิชาชีพการสัตวแพทย์ของสถาบัน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัคร
สถาบันอุดมศึกษาที่จดั ตั้งขึน้ ตามกฎหมาย
เป็นสมาชิก
ว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
4. ทันตแพทยสภา
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ตารางที่ 1 สรุปอานาจหน้าที่และองค์ประกอบกรรมการขององค์กรวิชาชีพเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับสถาบันอุดมศึกษา (ต่อ)
ชื่อองค์กรวิชาชีพ

อานาจหน้าที่

องค์ประกอบ

8. สภาวิศวกร

 รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรใน
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

9. สภาสถาปนิก

 รับรองปริญญา อนุปริญญา
ประกาศนียบัตรในวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม

10. สภาทนายความ
11. สภาวิชาชีพบัญชี

 กรรมการซึ่งเป็นสมาชิกเลือกตั้งขึ้นจาก
สมาชิกสามัญและดารงตาแหน่ง
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาระดับ
ปริญญา จานวนห้าคน
 กรรมการซึ่งเป็นสมาชิกเลือกตั้งขึ้นจาก
สมาชิกสามัญและดารงตาแหน่ง
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาระดับ
ปริญญา จานวนห้าคน
-ไม่มผี ู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษา-ไม่มผี ู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษา-

-ไม่มีอานาจรับรองปริญญา ส่งเสริมการศึกษา การอบรม และ
การวิจัยเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี
 รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรใน
วิชาชีพการสัตวแพทย์ของสถาบัน
ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็น
สมาชิก
 ช่วยเหลือ แนะนา เผยแพร่และ
ให้บริการวิชาการแก่ประชาชน
เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี
 รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร
 กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งจากผู้ดารง
หรือวุฒิบัตรของสถาบันต่างๆ ตาม
ตาแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ หรือ
มาตรฐานวิชาชีพ
ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา ซึ่งเลือก
กันเองจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
 รับรองความรู้และประสบการณ์ทาง
จานวนสามคน และจาก
วิชาชีพรวมทั้งความชานาญในการ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจานวนหนึ่ง
ประกอบวิชาชีพ
คน
 ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัย
เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
-ไม่มีอานาจรับรองปริญญา-ไม่มผี ู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษา-

12. คุรุสภา

13. สภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
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ตารางที่ 1 สรุปอานาจหน้าที่และองค์ประกอบกรรมการขององค์กรวิชาชีพเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับสถาบันอุดมศึกษา (ต่อ)
ชื่อองค์กรวิชาชีพ
14. สภาวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์

15. สภาการสาธารณสุข
ชุมชน

อานาจหน้าที่
 รับรองปริญญา
 ส่งเสริมการศึกษา การอบรมและ
การวิจัย
 ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการจัดทาหลักสูตร
 รับรองปริญญา
 ส่งเสริมการศึกษา การอบรมและ
การวิจัย
 ให้ความเห็นชอบหลักสูตร

องค์ประกอบ
 ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาเลือกกันเอง
2 คน

 ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาเลือกกันเอง
2 คน

3.4 อานาจหน้าที่ และองค์ประกอบขององค์กรวิชาชีพในต่างประเทศ
อานาจหน้าที่ และองค์ประกอบขององค์กรวิชาชีพในต่างประเทศนั้นมีความแตกต่างกัน
อยู่ ห ลายประการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ กับประวัติความเป็นมาในการก่อตั้งประเทศรวมถึงรัฐ นโยบายในการ
ควบคุมและส่งเสริมการประกอบวิชาชีพต่างๆ ของแต่ละประเทศ บางประเทศมีองค์กรวิชาชีพที่ทา
หน้าที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพจานวนมากกว่า 70 องค์กรวิชาชีพ บางประเทศไม่มีองค์กรวิชาชีพที่
ทาหน้าที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพแต่จะทาการควบคุมการประกอบวิชาชีพโดยหน่วยงานของรัฐ
โดยตรง ตัวอย่างอานาจหน้าที่ และองค์ประกอบขององค์กรวิชาชีพในต่างประเทศ มีดังนี้
3.4.1 วิชาชีพควบคุมในกลุ่มประเทศสมาชิกเอเปก (APEC)
วิชาชีพของประเทศในกลุ่มความร่ว มมือทางเศรษฐกิจเอเชียและแปซิ ฟิกหรือ
เอเปก (Asia Pacitic Economic Corporation : APEC) จานวน 21 ประเทศ คือ บูรไน อินโดนีเซีย มา
เลยเซีย ฟิลิ ปปิ นส์ สิ งคโปร์ ไทย เวียดนาม สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลี ย นิว ซีแลนด์ ญี่ปุ่น
เกาหลีใต้ จีน จีนไทเป ฮ่องกง ปาปัวนิวกินี เม็กซิโก ชิลี เปรู และรัสเซีย พบว่ามีวิชาชีพบางอย่างที่แทบ
ทุกประเทศมีกฎหมายกาหนดให้เป็นวิชาชีพควบคุม และมีวิชาชีพบางอย่างที่บางประเทศกาหนดให้เป็น
วิชาชีพควบคุม แต่บางประเทศกลับไม่มีการกาหนดให้ควบคุมในลักษณะของวิชาชีพ ความแตกต่างกัน
อย่างมากเช่นนี้ทาให้พบว่าในแต่ละประเทศจะมีกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ในการกาหนดให้อาชีพใดอาชีพ
หนึ่งเป็นวิชาชีพควบคุมแตกต่างกัน และมีผลให้ในแต่ละประเทศมีกฎหมายจัดตั้งองค์กรวิชาชีพ และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการควบคุมวิชาชีพแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นในด้านการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพ
สถานะทางกฎหมายขององค์กร โครงสร้างและองค์ประกอบขององค์กร ตลอดจนขอบเขตการประกอบ
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วิช าชี พ วิธี การควบคุม การประกอบวิช าชี พ และหลั ก เกณฑ์ ส าหรับ การอนุมั ติห รือ การอนุญ าตให้
ประกอบวิชาชีพ (อรรถ อินทรศักดิ์, 2549)
ความแตกต่างและหลากหลายดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพ
การกาหนดโครงสร้างและรูปแบบขององค์กรวิชาชีพ รวมทั้งการกาหนดให้อาชีพใดเป็นวิชาชีพควบคุม
ขึ้นมาในยุคปัจจุบันของประเทศต่างๆ ไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนจนสามารถยึดถือเป็นหลักการได้อย่าง
ชัดเจนว่า องค์กรวิช าชีพใดควรมีรูปแบบอย่างใด หรืออาชีพอย่างใดควรจะเป็นวิช าชีพหรือไม่ ซึ่ง
แตกต่างจากในอดีตที่ทุกวิชาชีพต่างมีลักษณะพื้นฐานสาคัญก่อนจึงจะสามารถเป็นวิชาชีพได้ โดยในยุค
ปัจจุบันนั้นเพียงแต่อาจถือได้ว่าทุกประเทศมีองค์กรวิชาชีพที่ใช้อานาจภายใต้หลักการของกฎหมาย
มหาชนในการจัดทาบริการสาธารณะอย่างหนึ่ง และมีวิชาชีพบางวิชาชีพที่ทุกประเทศต่างกาหนดให้เป็น
วิชาชีพที่ต้องมีการควบคุม หรืออาจเรียกว่าเป็นวิชาชีพโดยแท้จริง คือ แพทย์ ทนายความ วิศวกร และ
วิชาชีพที่ไม่แท้จริงเองจากเป็นวิชาชีพเพราะมีกฎหมายกาหนดให้เป็น อาจจะสรุปในเบื้องต้นนี้ได้ว่าการ
จะกาหนดให้องค์กรวิชาชีพมีรูปแบบและโครางสร้างอย่างใด และการกาหนดให้อาชีพใดควรเป็นวิชาชีพ
ควบคุมในปัจจุบันของประเทศต่างๆ นั้น ขึ้นอยู่กับว่าประเทศนั้นต้องการจะควบคุมอาชีพใดหรือไม่ ด้วย
เหตุผลและวิธีการใด เช่น อาจกาหนดให้มีการควบคุมในด้านความปลอดภัยสาธารณะ หรือเหตุผลใน
ด้านของความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม หรือการมีความพร้อมในด้านวิทยาการในสาขาวิชาชีพ
นั้นๆ (อรรถ อินทรศักดิ์, 2549)
3.4.2 วิชาชีพควบคุมในประเทศฝรั่งเศส
องค์ ก รวิ ช าชี พ แบ่ ง เป็ น 2 ระดั บ คื อ ระดั บ ภู มิ ภ าค และระดั บ ชาติ โดยใน
ระดับชาติจะมีความสัมพันธ์กับส่วนภูมิภาคในการออกระเบียบกลางเพื่อควบคุมสมาคมในระดับภูมิภาค
ในเรื่ อ งค่ า จดทะเบี ย นสมาชิก การตั้ง หน่ว ยงานในการประสานงาน การใช้อ านาจพิเ ศษเพิ กถอน
ใบอนุญาต และการพิจารณาอุทธรณ์ของสมาชิก และมีความสัมพันธ์กับรัฐในการตรากฎระเบียบของ
องค์กรวิชาชีพที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีก่อน และการมีความสัมพันธ์กับรัฐในการเป็น
ผู้ เ ชี่ ย วชาญของทางราชการในเรื่ อ งวิ ช าชี พ ควบคุ ม ส่ ว นองค์ ก รในระดั บ ภู มิ ภ าค ( Region)
มีความสัมพันธ์กับสมาชิกขององค์กรในด้านการควบคุมการประกอบวิชาชีพ โดยสมาชิกต้องลงทะเบียน
กับองค์กรในภูมิภาค และองค์กรในภูมิภาคแต่ละระดับจะมีส ภาขององค์กรวิชาชีพ (Conseil de
l’ ordre) ซึ่งผู้บริหารได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกทั้งหมด ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรวิชาชีพระดับต่างๆ
นี้ จะมีลักษณะเป็นโครงสร้างตามลาดับชั้น (Structure hiératchisée) เพื่อกระจายภารกิจขององค์กร
วิชาชีพไปในหมู่คณะกรรมการขั้นต้น (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2528) องค์กรวิชาชีพของประเทศฝรั่งเศส
ล้วนมีสถานะเป็นนิติบุคคลและจะอยู่ภายใต้การควบคุมและกากับดูแลของรัฐโดยในการตัดสินใจในบาง
เรื่ องขององค์กรวิช าชีพจะต้องมีผู้ แทนของรัฐ เข้าร่ว มอยู่ในองค์กรที่ทาหน้าที่ตัดสิ นใจด้ว ย (สุ รพล
นิติไกรพจน์ และคณะ, 2547)
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3.4.3 ตัวอย่างองค์กรวิชาชีพในต่างประเทศ
องค์กรวิชาชีพของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันอยู่หลายประการทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับ ประวัติ ค วามเป็ น มาในการก่ อตั้ ง ประเทศ ระบอบการเมื องการปกครอง รวมถึ ง รัฐ นโยบายใน
การควบคุ ม และส่ ง เสริ ม การประกอบวิ ช าชี พต่ า งๆ ของแต่ ล ะประเทศ ตั ว อย่ า งองค์ ก รวิช าชี พ ใน
ต่างประเทศ มีดังนี้
(1) ประเทศอังกฤษ
ก. สภาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (Nursing and Midwifery
Council :NMC)
สภาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทาหน้าที่ครอบคลุม England,
Wales, Scotland,Northern Ireland และ Islands เพื่อรักษาความปลอดภัยด้านสุขภาพและความ
เป็นอยู่ที่ดีของประชาชนตาม Nursing and Midwifery Order 2001
หน้าที่
1) ขึ้นทะเบียนพยาบาลและผดุงครรภ์ รวมทั้งรับรองคุณสมบัติและ
ความเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพในสหราชอาณาจักร
2) กาหนดมาตรฐานการศึก ษา การฝึ กอบรมและการปฏิบั ติ งานซึ่ ง
พยาบาลและผดุงครรภ์จาเป็นต้องมีคุณภาพในการทางานสูง
3) รั บ รองทั ก ษะการพั ฒ นาทั ก ษะและความรู้ ข องพยาบาลและ
ผดุงครรภ์ ซึ่งต้องรักษามาตรฐานตามระเบียบข้อบังคับของวิชาชีพ
4) ดาเนินการด้านการสอบสวนข้อหาต่างๆ กับพยาบาลและผดุงครรภ์อย่าง
ยุติธรรม
คณะกรรมการสภาการพยาบาลและผดุง ครรภ์ ประกอบด้ ว ยกรรมการ
ทั้งหมด 14 คนโดยเป็นสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์ 7 คน และอีก 7 คน เป็น
สมาชิกซึ่งมาจากภูมิหลังที่แตกต่างกันทั้งการศึกษาและอาชีพ
สภาการพยาบาลและการผดุง ครรภ์ จะมี การตรวจสอบและรัก ษาไว้ซึ่ ง
มาตรฐานของการศึกษาด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การปฏิบัติหน้าที่ทั้งก่อนและหลังการจด
ทะเบียน ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานต่างๆ ดังนี้
 Standards of proficiency for pre-registration nursing
education
 Standards for pre-registration midwifery education
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 Standards of proficiency for specialist community public
health nurses
 Standards of proficiency for nurse and midwife prescribers
 Standards to support learning and assessment in practice
 The Prep handbook
 Standards for specialist education and practice
 Standards for the preparation and practice of supervisors of
midwives
โดยสภาจะมีการรับรองคุณภาพหลักสูตรการศึกษาของสถาบันการศึกษา
ต่างๆ ผ่านกระบวนการที่มีมาตรฐาน
ข. สภาการแพทย์ (General Medical Council: GMC)
สภาการแพทย์ เป็นหน่วยงานสาหรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรมในสหราชอาณาจักร มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครอง สนับสนุน ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยแก่
ประชาชนโดยการรับรองมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ตามกฎหมายท าให้ ส ภาการแพทย์ มี 4 หน้ า ที่ ห ลั ก ภายใต้
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม ค.ศ.1983 (Medical Act 1983) ดังนี้
1) ดาเนินการปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2) ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเวชกรรมเป็นอย่างดี
3) ส่งเสริมมาตรฐานระดับสูงของการศึกษาด้านการแพทย์และการฝึกงาน
4) จั ด การด้ า นความมั่ น คงและความยุ ติ ธ รรมให้ กั บ แพทย์ ที่ มี ก าร
ปฏิบัติงานอยู่ในความไม่น่าเชื่อถือ
สภาการแพทย์มีการควบคุมการเข้ามาจดทะเบียนวิชาชีพเวชกรรม
และมีการกาหนดมาตรฐานให้แก่โรงเรียนแพทย์และการศึ กษาในระดับปริญญาตรีและการฝึกงาน
อานาจของสภาไม่ได้มีไว้เพื่อปกป้องวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้น แต่ยังต้องคุ้มครองประชาชนด้วย นั่นคือ
เมื่อใดที่แพทย์ไม่ได้มาตรฐาน สภาจะคุ้มครองผู้ป่วยจากอันตราย และหากจาเป็นก็จะมีการเพิกถอน
การขึ้นทะเบียนวิชาชีพเวชกรรม
คณะกรรมการสภา ประกอบด้วยสมาชิกสภา 24 คน เป็นบุคคลทั่วไป
12 คน และเป็นสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม อีก 12 คน ทั้งหมดได้รับแต่งตั้งจากกรรมาธิการ
แต่งตั้ง โดยมีวาระ 4 ปี
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นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการอีก 3 ชุด (Three Boards) ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อ
ช่วยเหลือและสนับสนุนสภา ที่สาคัญคือทั้งสามเป็นกลุ่มหลักของอาชีพแพทย์และทางานประสานกับ
สภา ได้แก่ Undergraduate Board, Postgraduate Board และ Continued Practice,
Revalidation and Registration Board มีหน้าที่หลั กในการให้ ข้อมูลเบื้องต้นแก่สภาเกี่ยวกับ
ผลกระทบในการพัฒนานโยบายทางการแพทย์ในส่วนที่แต่ละ Board รับผิดชอบก่อนที่นาเสนอต่อสภา
และช่วยให้การตัดสินใจด้านนโยบายบรรลุผลสาเร็จ
สภาการแพทย์ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เพื่ อ คุ้ ม ครอง สนั บ สนุ น ดู แ ล
สุขภาพและความปลอดภัยแก่ประชาชนโดยการรับรองมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ดังนั้น เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงมีหน้าที่ตามกฎหมายในการควบคุมดูแลการศึกษา
ทางการแพทย์และการฝึกงาน เพื่อให้ผู้ป่วยมั่นใจว่าจะได้รับความปลอดภัยและคุณภาพในการรักษา
ในระดับสูง สภาจึงได้กาหนดมาตรฐานและข้อบังคับ
สภาการแพทย์ได้เข้าไปควบคุมดูแลทุกระยะของการศึกษาและฝึกงาน
ทาให้การศึกษาและการฝึกงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่
1) ระยะ Undergraduate medical education สภาให้ทาง
สถาบั น การศึ ก ษามี สิ ท ธิ อ อกใบปริ ญ ญาแพทยศาสตร์ โดยที่ ส ภาจะก าหนดมาตรฐานซึ่ ง ทาง
สถาบั น การศึ ก ษาจะต้ อ งมี ใ นการสอนและการประเมิ น ผลผู้ เ รี ย น สภามี ก ารทดสอบว่ า ทาง
สถาบันการศึกษาจะทาได้หรือไม่ โดยมีการตรวจสอบคุณภาพให้ผู้เชี่ยวชาญเยี่ยมชมสถาบันการศึกษา
แล้วมาอภิปรายเพื่อหาข้อตกลง
2) ระยะ The first two years of postgraduate training (the
Foundation Programme) สภาต้องตัดสินใจในการรับรอง Curricula and Assessment
Systems, Specialty Training Programmes, GP trainers และ Academic post ดังนั้น สภาจึง
ต้องมีข้อบังคับในการศึกษาและฝึกงานแพทย์ในระดับ Postgraduate และมีการทดสอบเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพ นอกจากนั้นจะส่งผู้เชี่ยวชาญไปพบกับคณบดีเพื่อตรวจสอบและพิจารณาข้อตกลงกัน
3) ระยะ Specialty including GP training สภามีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการก าหนดและรั บ รองการฝึ ก งานเฉพาะทางเพื่ อ ให้ ผู้ ฝึ ก ได้ รั บ ใบรั บ รองระยะ Continuing
professional development (CPD) เพื่อรับรองว่าแพทย์ยังคงมีการพัฒนาความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพอยู่เสมอและมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ค. สภาเภสัชกรรม (General Pharmaceutical Council : GPhC)
สภาเภสัชกรรม เป็นองค์กรที่ควบคุมดูแลเภสัชกร (Pharmacist) และ
นักเทคนิคเภสัชกรรม (Pharmacy technician) และการรับรองใบประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม
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โดยมีหน้าที่คุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาสุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ป่วยและ
ประชาชนผู้ใช้บริการด้านเภสัชกรรมใน Great Britain (England, Scotland และ Wales)
อานาจหน้าที่
1) ส่ งเสริมการพัฒ นาด้านเภสั ช กรรม เพื่อคุ้มครองความปลอดภัย
ให้กับผู้ป่วยและประชาชน
2) ยกระดับความปลอดภัยให้สูงสุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ป่วย
และประชาชน
3) รั บรองผู้ ประกอบวิ ช าชีพ เภสั ช กรรมว่ามี ความเหมาะสมในการ
ให้บริการแก่ประชาชน
4) สร้างกรอบแนวคิดและแผนงานในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทาง
วิชาชีพ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษา
คณะกรรมการสภา ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 14 คน โดยเป็น
สมาชิกที่ขึ้นทะเบียนวิชาชีพเภสัชกรรม 7 คน และเป็นสมาชิกทั่วไปอีก 7 คน
สภามีหน้าที่กาหนดมาตรฐานในการศึกษาและการฝึกอบรม เพื่อให้มี
มาตรฐานความปลอดภัยและมีการทางานอย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึ่งเป็นที่มาที่จะต้องมีการจดทะเบียน
วิชาชีพขึ้น และสภาจะต้องทางานร่วมกับหลายภาคส่วนทั้งประชาชน กลุ่มหรือองค์กรต่างๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ป่วย ประชาชน ผู้ขอจดทะเบียน องค์กรหรือหน่วยงานวิชาชีพ รวมทั้งรัฐบาล
นักการศึกษา และลูกจ้าง
การทางานร่วมกับฝ่ายต่างๆ แบ่งเป็น 5 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 1) บันทึก
สัญญาทาความเข้าใจเพื่อให้สภาทางานร่วมกับองค์กรอื่นๆ ได้อย่ างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2) องค์กรประชาชนและผู้ป่วย 3) องค์กรที่ควบคุมดูแลด้านสังคมและสุขภาพ 4) องค์กรแห่งชาติ
และรัฐบาล และ 5. หน่วยงานทางการศึกษา
ในกรณีความร่วมมือกันระหว่างสภาเภสัชกรรมทั่วไปและหน่วยงาน
ทางการศึกษานั้น ทางสภามีการทางานร่วมกับหน่วยงานดังต่อไปนี้
 The Council of University Heads of Pharmacy Schools
(CUHOP)
 British Pharmaceutical Students Association (BPSA)
 Skills for Health (SfH)
 NHS Pharmacy Education Development and Training
 NHS Education Scotland (Pharmacy) (NES)
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Higher Education Funding Council for England (HEFCE)
Qualifications and Curriculum Authority (QCA)
Scottish Qualifications Authority (SQA)
Centre for Professional Pharmacy Education (CPPE)
Welsh Centre for Professional Pharmacy Education
(WCPPE).
สภาเภสัชกรรมทางานร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษาก็เพื่อกาหนด
มาตรฐานการศึกษาและดาเนินการตรวจสอบและอนุมัติหลักสูตรของหน่วยงานด้านการศึกษาต่างๆ
โดยทางสภาจะพบกับตัวแทนจากหน่วยงานด้านการศึกษาเพื่อรับฟังการทางานของหน่วยงานและ
มีการอภิปรายกันในประเด็นด้านการศึกษา โดยเมื่อมีการรับรองแล้ว สภายังต้องดูการตอบรับด้วย
เพื่อจะนามาพัฒนากระบวนการทางานของสภาต่อไป
สาหรับการพัฒนาวิชาชีพและการศึกษานั้น สภาเภสัชกรรมทาหน้าที่
ในการรับรองการศึกษาด้านเภสัชกรรมและการฝึกอบรม โดยมีหน้าที่ควบคุม 2 อาชีพด้วยกัน คือ
เภสัชกร (Phamacist) และนักเทคนิคเภสัชกรรม (Phamacy Technician) ถึงแม้ว่าการศึกษาและ
การฝึ กอบรมของสองอาชีพนี้จะแตกต่างกัน แต่ก็มีลักษณะการทางานร่วมกัน ดั งนั้น จึงต้องผ่าน
หลักสูตรการศึกษาวิชาชีพก่อนที่จะได้จดทะเบียนและต้องมีการพัฒนาการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพ
เมื่อได้จดทะเบียนไปแล้วด้วย นอกจากนั้น สภายังมีการกาหนดมาตรฐานสาหรับเจ้าหน้าที่ที่ทางาน
สนับสนุนด้านเภสัชกรรมด้วย ได้แก่ ผู้ช่วยจ่ายยาและผู้ช่วยเคาน์เตอร์ยา
(2) ประเทศออสเตรเลีย
ก. แพทยสภาออสเตรเลีย (Australian Medical Council Limited
:AMC)
มีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา การฝึกอบรม และการ
ประเมินผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม รวมทั้งส่งเสริมและคุ้มครองสุขภาพในออสเตรเลีย
หน้าที่
1) ปฏิบัติงานด้านการรับรองตาม Health Practitioner Regulation
National Law
2) พัฒนามาตรฐานการรับรอง นโยบาย และกระบวนการต่างๆ ใน
การศึ ก ษาหลั ก สู ต รการแพทย์ ใ นออสเตรเลี ย และนิ ว ซี แ ลนด์ และประเมิ น ผู้ ที่ จ บแพทย์ จ าก
ต่างประเทศในการมายื่นจดทะเบียนในออสเตรเลีย
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3) ประเมิ น และรั บ รองมาตรฐานหลั ก สู ต รการศึ ก ษาแพทย์ และ
สถาบันที่มีการเรียนการสอน ทั้งแพทย์ทั่วไปและแพทย์เฉพาะทาง
4) ประเมินการสอบและการรับรองของประเทศอื่นๆ เพื่อตัดสินใจว่า
บุคคลนั้นได้ผ่านการสอบหรือสาเร็จหลักสูตรการเรียนอย่างสมบูรณ์หรือไม่ ทั้งด้านความรู้ ทักษะ
ด้านคลินิก และความเหมาะสมในอาชีพ เพื่อทางานในออสเตรเลีย
5) ประเมิ น ความรู้ ทั ก ษะด้ า นคลิ นิ ก และความเหมาะสมใน
คุณสมบัติของแพทย์ต่างชาติที่ต้องการเข้ามาขึ้นทะเบียนในออสเตรเลีย
6) ประเมินการรับรองผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ต่างๆ
แพทยสภาออสเตรเลี ย มีกระบวนการในการประเมินมาตรฐาน
การศึกษาและการฝึกอบรมอยู่ 2 ระดับ คือ
1) โปรแกรมการศึ ก ษาพื้ น ฐานทางการแพทย์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย /
โรงเรียนแพทย์
แพทยสภามีหน้าที่ประเมินและรับรองหลักสูตรการศึกษาแพทย์
พื้นฐาน ซึ่งจะทาให้ได้บุคคลซึ่งจะประกอบอาชีพแพทย์ทั่วไป และทางแพทยสภาออสเตรเลียยังมี
ความร่วมมือกับแพทยสภานิวซีแลนด์ในเรื่องของการรับรองหลักสูตรการศึกษา โดยทางแพทยสภา
ออสเตรเลียจะประเมินหลักสูตรการแพทย์พื้นฐานของโรงเรียนแพทย์ในนิวซีแลนด์ด้วย ซึ่งโรงเรียน
เหล่านั้นจะได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนวิชาชีพในออสเตรเลียได้ ส่วนแพทยสภานิวซีแลนด์ก็จะใช้การ
รับรองหลักสูตรการศึกษาแพทย์เช่นเดียวกันในการตัดสินใจรับรองโรงเรียนแพทย์ในนิวซีแลนด์
การรับ รองของแพทยสภาเป็ นการประเมิ นตนเองและประเมิ น
คุณสมบัติด้านความสามารถ ซึ่งจะมีทีมงานประเมินที่ต้องรายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการรับรอง
หลั กสู ตรการศึกษาของโรงเรีย นแพทย์ (Medical School Accreditation Committee)
ประกอบด้วย clinicians and scientists from other Australian and New Zealand medical
schools, hospital and community based teachers, experienced academic managers,
allied health professionals, community members and health administrators
2) โปรแกรมการฝึกอบรมเฉพาะทางและการศึกษาวิชาชีพต่อเนื่อง
ขององค์กรเฉพาะทางหรือวิทยาลัยการแพทย์เฉพาะทาง
แพทยสภาออสเตรเลียมีหน้าที่ประเมินและรับรองการศึกษาและ
การฝึกอบรมการแพทย์เฉพาะทาง รวมทั้งหลักสูตรพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่ อง โดยองค์กรฝึกอบรมและ
วิทยาลัยแพทย์เฉพาะทางจะมีส่วนร่วมในกระบวนการประกันและพัฒนาคุณภาพด้วยความสมัครใจ
ซึ่งทางแพทยสภานิวซีแลนด์ได้ใช้การรับรองของแพทยสภาออสเตรเลียเป็นข้อมูลในการช่วยตัดสินใจ
เกี่ยวกับการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมทางการแพทย์ในนิวซีแลนด์ นั่นคือ แพทยสภาออสเตรเลีย
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มีการท างานร่ ว มกับ แพทยสภานิ ว ซีแลนด์ ในการพิจารณาหลั ก สู ตรการฝึ กอบรมในสองประเทศ
(Bi-National Training Programs)
ข. สภาการศึกษาด้า นกระดูกสัน หลัง (Council on Chiropratic
Education Australasia:CCEA)
สภาการศึ กษาด้ า นกระดู กสั นหลั ง หรื อ CCEA เป็ น องค์ก รที่มี ห น้ า ที่
ความรับผิดชอบในการรับรองความสามารถและมาตรฐานการศึกษาในระดับสูงด้านกระดูกสันหลังใน
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
หน้าที่
1) ประเมิ น และรั บรองหลั ก สู ต รการศึ กษาระดั บอุ ด มศึ กษา (Higher
Education Programs) ในด้าน Chiropratic ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และในเอเชีย หากมีการร้องขอ
2) พัฒนาและรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการรับรองวิชาชีพและกระบวนการ
ยื่นขอประเมินหลักสูตรการศึกษา
3) พั ฒ นาและสร้ า งกระบวนการประเมิน ความเหมาะสมของแพทย์
กระดูกสันหลังที่ได้รับการฝึกอบรมมาจากต่างประเทศแล้วต้องการเข้ามาปฏิบัติงานในออสเตรเลีย ส่วน
ประเทศนิวซีแลนด์ให้ปฏิบัติตามระเบียบของ Trans-Tasman Mutual Recognition Regulation
4) ตรวจวัดและตรวจสอบการศึกษาและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
ด้าน Chiropratic ในออสเตรเลีย และให้การสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่
5) สร้างและรักษาความสั มพันธ์กับหน่วยงานหรือองค์กรต่างชาติที่มี
หน้าที่ความรับผิดชอบเช่นเดียวกันในการประเมินและรับรองหลักสูตรการศึกษาด้าน Chiropratic
คณะกรรมการสภา มีทั้งหมด 11 คน โดยมาจาก
1) Chiropractic Board of Australia 1 คน
2) Chiropractic Board of New Zealand 1 คน
3) Chiropractors Association of Australia 1 คน
4) New Zealand Chiropractic Association 1 คน
5) บุคคลซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์กระดูกสันหลังในออสเตรเลีย และ
มีประสบการณ์ในกระบวนการประเมินและรับรองวิชาชีพ 2 คน
6) กรรมการจากสถาบันการสอนด้าน Chiropratic ในออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์ 2 คน
7) บุ ค คลที่ ส ภาเลื อ กมาจากผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นสุ ข ภาพอื่ น ๆ ซึ่ ง มี
ประสบการณ์ในกระบวนการประเมินและรับรองวิชาชีพ 1 คน
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8) บุคคลที่ส ภาเลื อกมาจากผู้ อาวุโสอิส ระในด้านการศึกษา ธุรกิจ
หรือชุมชุน เพื่อเป็น ตัวแทนจากประชาชนซึ่งมีประสบการณ์ในกระบวนการประเมินและรับรอง
วิชาชีพ 2 คน
ตอนที่ 4 พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 และพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐแต่ละประเภท
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยถูกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ โดย
ปัจจุบันสามารถแบ่งพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้
4.1 พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน หมายถึ ง สถานศึ ก ษาของเอกชนที่ ใ ห้ ก ารศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาเป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
ทาการสอน ทาการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ มหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัย การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เป็ น การจั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 โดยจะต้ อ งได้ รั บ
ใบอนุญาตจากรัฐมนตรี ปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้จัดตั้งรวม
จานวน 71 แห่ง
การด าเนิ น งานของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนจะอยู่ ภ ายใต้ การควบคุ ม ก ากั บ ของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีสภาสถาบันทา
หน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไป โดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.
2546 มาตรา 34(6) กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอานาจอนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุง
หลักสูตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
4.2 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
เป็ น นิ ติบุ คคลและเป็ น ส่ ว นราชการในสั งกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นสถาบัน
อุดมศึกษาเพื่อการพัฒ นาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลั งการเรียนรู้ เชิดชู
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ของปวงชน
มีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน

66
วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุ บารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏมีจานวนทั้งสิ้น 39 แห่ง
การดาเนิ น งานของมหาวิทยาลั ยราชภัฏแต่ล ะแห่งจะอยู่ภ ายใต้การควบคุมบังคับ
บัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีสภา
มหาวิทยาลัย ทาหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (3) และ (7) กาหนดให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งมีอานาจ
กากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของมหาวิทยาลัย ติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
4.3 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 เป็ น นิ ติบุ คคลและเป็นส่ ว นราชการในสั งกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทาการสอน ทาการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทาง
วิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้สาเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญา
เป็นหลัก ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีจานวนทั้งสิ้น 9 แห่ง
การดาเนิ น งานของมหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลแต่ล ะแห่ งจะอยู่ภ ายใต้การ
ควบคุมบั งคับ บั ญ ชาของรั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษา มี ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ท าหน้ า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ ว ไปของมหาวิ ท ยาลั ย โดย
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 17 (5) ก า หนดให้ ส ภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งมีอานาจพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
4.4 พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในก ากั บ ของรั ฐ : พระราชบั ญ ญั ติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.
2551 เป็นหน่วยงานในกากับของรัฐซึ่งไม่เป็นส่วนราชการ เป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประดิษฐานขึ้นเพื่อ
เป็ นอนุ สาวรี ย์ สมพระเกียรติแห่ งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุล จอมเกล้ า
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เจ้าอยู่หัว มีวัตถุประสงค์ที่จะบุกเบิก แสวงหา และเป็นคลังความรู้ ให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์
และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง สร้างบัณฑิต วิจัย เป็นแหล่งรวมสติ ปัญญา และบริการทาง
วิชาการแก่สังคม รวมทั้งสืบสานทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
การด าเนิ น งานของจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย จะอยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง มีสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไป
ของมหาวิ ท ยาลั ย โดยพระราชบั ญ ญั ติ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. 2551 มาตรา 21 (11)
กาหนดให้สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีอานาจอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้ง
การปรับปรุง การยุบรวม หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา
4.5 พระราชบัญญัติจั ดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่เ ป็นส่วนราชการ: พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 เป็นนิติบุคคล เป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน ทาการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
การดาเนิ นงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับ
บัญชาของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีสภา
มหาวิทยาลัยทาหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒพ.ศ. 2541 มาตรา 16 (6) กาหนดให้สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีอานาจ
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและมาตรฐาน
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
ตอนที่ 5 บทบาทของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีบทบาทสาคัญในการจัดการศึกษาของสถาบัน
อุดมศึกษาไทยให้มีความก้าวหน้า ด้วยการจัดการเรียนการสอนศาสตร์และวิทยาการขั้นสูง การผลิต
งานวิจั ย ที่มี คุณภาพ เป็ น ประโยชน์แก่สั งคมและประเทศ สามารถตอบสนองความต้ องการด้า น
บุคลากรของภาคส่วนในสังคมได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวที
อาเซียนและเวทีโลกเพิ่มขึ้น (อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, 2554)
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการอุดมศึกษาและจัดทาข้อเสนอนโยบายและมาตรฐาน
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การอุ ด มศึ ก ษา จั ด ท าแผนพั ฒ นาการอุ ด มศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการตามแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ และพันธสัญญาที่เป็นไปตามข้อเสนอตกลง
ระหว่างประเทศ พร้อมทั้งวิเคราะห์หลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนทรัพยากร จัดตั้ง จัดสรร
งบประมาณอุดหนุ น สถาบั นอุดมศึกษาและวิทยาลั ยชุมชนตามหลั กเกณฑ์และแนวทางที่กาหนด
ตลอดจนเสนอแนะการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุง และยกเลิกสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชน
นอกจากนี้ ยั ง มีห น้ า ที่ ป ระสานและส่ ง เสริ มการดาเนิน งานพั ฒ นาทรั พยากรมนุ ษย์ แ ละศัก ยภาพ
นักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในระบบอุดมศึกษา และการประสานส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศรวมทั้งพัฒนาระบบและดาเนินการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอุดมศึกษา และการรวบรวมข้อมูล จัดทาสารสนเทศ
ด้านการอุดมศึกษา (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2544)
ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษามี อ านาจหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด และส่ ง เสริ ม
การศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยคานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา
ระดับปริญญา ดังต่อไปนี้ (กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546, ข้อ 1)
(1) จั ดทาข้อเสนอนโยบายและมาตรฐานการอุดมศึกษาและแผนพัฒนาการอุดมศึกษา
รวมทั้งดาเนินงานด้านความสัมพันธ์ระดับอุดมศึกษากับต่างประเทศ
(2) จั ด ท าหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางการสนั บ สนุ น ทรั พ ยากร และการจั ด ตั้ ง จั ด สรร
งบประมาณอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชน
(3) ประสานและส่งเสริมการดาเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา
รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ในระบบอุดมศึกษา และประสาน ส่งเสริม
สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
(4) เสนอแนะเกี่ ย วกับ การจั ดตั้ ง ยุบ รวม ปรั บปรุง และยกเลิ ก สถาบั นอุ ดมศึก ษาและ
วิทยาลัยชุมชน
(5) ดาเนินการเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอุดมศึกษาตามที่
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษามอบหมาย รวมทั้ ง การรวบรวมข้ อ มู ล และจั ด ท าสารสนเทศด้ า น
การอุดมศึกษา
(6) ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(7) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือตามทีร่ ฐั มนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแบ่งส่วนราชการออกเป็นดังนี้ (กฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการการอุดมสึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546, ข้อ 2)
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(1) สานักอานวยการ
(2) สานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา
(3) สานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
(4) สานักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา
(5) สานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
(6) สานักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
(7) สานักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
(8) สานักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
สานักอานวยการ มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ดาเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอานวยการและงานเลขานุการของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารวมทั้งงานเลขานุการของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(2) ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(3) ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานคลัง การเงิน งบประมาณ การบัญชี การพัสดุและ
สินทรัพย์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(4) ดาเนินการเกี่ยวกับสารสนเทศประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานการอุดมศึกษา
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
สานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) จั ดทาข้อเสนอนโยบายในการพัฒ นาอุดมศึกษาของประเทศ และจัดทาแผนพัฒ นา
การอุดมศึกษา
(2) จัดทาแผนการผลิตบัณฑิตและพัฒนากาลังคนระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ
(3) วิ เ คราะห์ กลั่ น กรองแผนงานและโครงการของมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น รวมทั้ ง
เสนอแนะการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุง และยกเลิกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
(4) จัดทาหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณเสนอแนะคาขอตั้งและการจัดสรร
งบประมาณตลอดจนการระดมทรัพยากรเพื่ออุดหนุนการอุดมศึกษาทุกประเภท
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
สานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) จั ด ท าข้ อ เสนอนโยบาย และจั ด ท าแผนหลั ก ของระบบวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน เสนอแนะ
การจัดตั้ง และจัดสรรงบประมาณให้วิทยาลัยชุมชน
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(2) จัดทาระบบข้อมูล สารสนเทศ กากับ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
การดาเนินงานวิทยาลัยชุมชน
(3) จัดทามาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
(4) พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนและระบบเครือข่ายความร่วมมือ
การจัดการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(5) ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
สานักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาและภูมิปัญญาของชาติ
(2) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
(3) กากับ ดูแล และกาหนดมาตรการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง
(4) ประสาน สนับสนุนและกากับการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
สานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) จัดทาข้อเสนอนโยบายและมาตรฐานการอุดมศึกษา
(2) จัดทาระเบียบรับรองวิทยฐานะและการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
รวมทั้งเสนอแนวทางการเทียบระดับและการเทียบโอนผลการเรียน
(3) ส่งเสริม สนับสนุน การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการศึกษาวิจัย
ด้านการเรียนการสอน การส่งเสริม การสร้างองค์ความรู้ใหม่และการจัดความรู้ ตลอดจนเป็นแหล่ง
รวบรวมข้อมูล หลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(4) ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลกา รจั ด การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
สานักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) จัดทายุทธศาสตร์ด้านอุดมศึกษาต่างประเทศ และแนวทางการสร้างความร่วมมื อทาง
วิชาการและการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างประเทศ
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(2) ดาเนินการด้านความสัมพันธ์ระดับอุดมศึกษากับต่างประเทศ
(3) เสนอมาตรการและแนวทางการสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันตามเงื่อนไขการเปิดเสรีทางการศึกษาและพัฒนาไปสู่ความเป็นศูนย์กลาง
อุดมศึกษาในภูมิภาค
(4) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรอุ ด มศึ ก ษา
ต่างประเทศเพื่อพัฒนาอุดมศึกษา
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
สานักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) จัดทาข้อเสนอแนะด้านนโยบาย และกาหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษา
(2) ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาทั ก ษะ ความสามารถ และรู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นา
นักศึกษาให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรมและสามารถอยู่
ในสังคมได้อย่างเป็นสุข รวมทั้งมีศักยภาพที่สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
(3) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตในการทางาน
ร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น และสถานประกอบการ
(4) ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาระบบสวั ส ดิ ก าร บริ ก ารนั ก ศึ ก ษา การศึ ก ษาของคนพิ ก าร
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในสถาบันอุดมศึกษา
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
สานักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) เสนอแนะนโยบาย ประสาน และส่งเสริมการดาเนินการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ใน
ระบบอุดมศึกษาในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยกับผู้บริการ ผู้ประกอบการ ท้องถิ่น และชุมชน
(2) จั ด ท าหลั ก สู ต ร และประสาน ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจั ด ฝึ ก อบรมผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
สายวิชาการ และผู้บริหารสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นเครือข่ายที่จะพัฒนา
ระบบบริหารของสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
(3) จั ด ทาฐานข้อ มูล ทะเบี ยนประวัติ ให้ ค าปรึ กษาแนะนาและติด ตามประเมิน ผลการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(4) ดาเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ งานนิติกรรมและสัญญางานเกี่ยวกับความ
รับผิ ดชอบในทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(5) ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
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(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
จะเห็นได้ว่า สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทเกี่ยวกับการ
ดาเนินการและกากับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน โดยมีบทบาทในการส่งเสริม
สนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาในฐานะที่ เ ป็ น หน่ ว ยงานกลางที่ ค วบคุ ม ก ากั บ
สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วนราชการ สถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ให้ ดาเนิ น การจั ดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามแผนพัฒ นาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ และแผนการศึกษาแห่ งชาติ ให้ การ
สนับสนุนทรัพยากร มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย
คานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่
ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีบทบาท
ในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตั้งแต่นานโยบายของรัฐที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางด้าน
อุดมศึกษาถ่ายทอดไปยังสถาบันอุด มศึกษาเพื่อให้แผนการผลิตบัณฑิตได้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันได้มีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไป
ยังสถาบันอุดมศึกษา อานาจหน้าที่ในการอนุมัติหลักสูตรและการเปิด สอนในสาขาวิชาจึงเป็นอานาจ
หน้าที่ของสภาสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะทา
หน้ าที่ในการกากับ การดาเนิน งานของสถาบันอุดมศึกษาโดยเมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาได้อนุมัติ
หลักสูตรและการเปิดสอนในสาขาวิชาใดแล้ว สถาบันอุดมศึกษาจะต้องส่งหลักสู ตรไปยังสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบ ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่ส ถาบันอุดมศึกษาจะต้องส่ ง
หลักสูตรไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนที่สถาบันอุดมศึกษา
จะนาหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การกระจายอานาจในการอนุมัติหลักสูตรและการเปิด
สอนสาขาวิชาไปยังสถาบันอุดมศึกษานี้เองทาให้สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งเข้าใจผิดไปว่าสามารถ
อนุมัติหลักสูตรและเปิดการสอนได้เองโดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบหรือรับรองจากหน่วยงานอื่น
โดยเฉพาะจากองค์กรวิชาชีพที่มีอานาจรับรองปริญญาและรับรองหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
ท าให้ เ กิ ด ปั ญ หาในการประกอบวิ ช าชี พ ของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา และส านั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเองก็ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีได้

73
ตอนที่ 6 แนวคิดเกี่ยวกับความร่วมมือ
6.1 ความหมายของความร่วมมือ
Thompson. (1958) อ้างถึงใน นิตยา เงินประเสริฐศรี (2540) ได้กล่างถึงความหมาย
ของความร่วมมือว่า เป็นกระบวนการที่องค์กรหนึ่งได้ร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ในสภาพแวดล้อมที่มี
ความมุ่งหมายเฉพาะเจาะจงโดยมีการกระทาร่วมกัน ซึ่งการกระทาร่วมกันระดับต่าสุด คือ การเจรจา
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ซึ่งกันและกัน ระดับสูงขึ้นมา คือ การดึงหน่วยงานต่างๆ
มาร่วมงานด้วยหรือเข้ามาเป็นพวก และการรวมกาลัง ซึ่งเป็นระดับของการกาหนดเป้าหมายร่วมกัน
จัดเครือข่ายการทางาน (Networking) และจัดบทบาทหน้าที่รวมทั้งเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน
(Sense of Belongings)
Coolins (1970) อ้างถึงใน สงวน สุ ทธิเลิ ศอรุณ (2521) กล่ าวว่า ความร่ว มมือ
หมายถึง การที่บุคคลสองคนมีจุดมุ่งหมายอันเดียวกันทากิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบการผลิต ซึ่งการทาหน้าที่ของคนงานคนหนึ่ง จะต้องขึ้นอยู่กับการทา
หน้าที่ของบุคคลที่อยู่ ก่อนตน และงานที่ตนทาแล้วก็จะต้องส่งผ่านไปยังบุคคลที่อยู่ถัดไปที่เรียกว่า
Assembly Line ลักษณะการทาหน้าที่แบบนี้ย่อมต้องการร่วมมืออย่างยิ่ง
Eysenck (1972) ได้ให้ความหมายของความร่วมมือไว้ดังนี้
1. ระเบียบวิธีการกระทากิจกรรมของบุคคลที่กระทาร่วมกับผู้อื่น เช่น การทางาน
ร่วมกัน การปฏิบัติงานกลุ่มในการบาบัดรักษาทางจิต การทางานเป็นทีม ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้อาศัย
การจัดระบบการรวมกลุ่ม และความเป็นผู้นา
2. ความพร้อมที่จะทางานร่วมกับผู้อื่นหรือการตอบสนองในการให้คาปรึกษาแนะแนว
ทุกสังคมจะประกอบไปด้วยกลุ่มหลายประเภทแตกต่างกัน กลุ่ มมีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลแต่ละคน
และแต่ละบุคคลก็มีส่วนช่วยในการจัดสร้าง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกลุ่ม คนทุกคนต่างก็เป็นสมาชิก
ของสังคม มากกว่า 1 กลุ่มขึ้นไป
Lindgrens (1973) ให้ความหมายของความร่วมมือว่าเป็นการปฏิบัติงานร่วมกันโดย
วิธีช่ว ยเหลื อเกื้อกูล ซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะให้บรรลุ เป้าหมายที่ทุกคนยอมรับของกันและกัน การ
ร่วมมืออาจเกิดขึ้นได้เพียงแต่เราไปมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับแบบแผน บทบาทที่มีการปฏิบัติ
Marwell (1975) กล่าวว่า ความร่วมมือ คือ สถานการณ์ซึ่งเป็นพฤติกรรมร่วมกันของ
คน 2 คน หรือมากกว่า ที่แต่ละบุคคลต้ องการแรงเสริมทางบวก และขจัดแรงเสริมทางลบ ความ
ร่วมมือเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ 2 ประการ 1) แต่ละคนจะต้องรู้จักแยกแยะการแสดงออกของคน
อื่น 2) แต่ละคนต้องได้รับการเสริมแรงในแบบของการร่วมมือกัน ซึ่งเขามีส่วนร่วมอยู่ การร่วมมือ
ไม่ใช่พฤติกรรมที่ปกติธรรมดา และไม่ใช่รูปแบบของพฤติกรรมพิเศษ แต่เป็นชุดความสัมพันธ์ระหว่าง
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พฤติกรรม และผลของพฤติกรรมที่ตามมามากว่า โดยมีรากฐานจาก 5 สิ่งด้วยกัน คือ 1) เป้าหมาย
ของพฤติกรรม 2) รางวัลตอบแทนสาหรับแต่ละคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 3) การกระจายความรับผิดชอบ
4) ความพร้อมเพรี ย งกัน 5) ความเท่าเทียมกันในสั งคม นอกจากนี้ความหมายของความร่ว มมือ
จะเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาด้วย
Lindgren (1975) อ้างถึงใน นิศากร พ่วงมหา (2536) ได้กล่าวว่าความร่วมมือกัน
เป็ น เรื่ องของการมีเป้ าหมาย พึ่งพาซึ่งกันและกัน การทางานด้ว ยกันเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต่างก็
ยอมรับกันอยู่แล้ว โดยมีจุดมุ่งหมายของผู้ร่วมมือกัน ไม่จาเป็นว่าจะต้องเหมือนกัน แต่การที่ต่างคน
ต่างดาเนินการไปสู่จุดหมายจะมีผลให้ทุกคนที่อยู่ในกระบวนการนั้นได้รับความพอใจหรือแต่ละคนใน
กลุ่มของความร่วมมือนั้นจะสามารถบรรลุเป้าหมายของแต่ละคน
Coombs (1981) อธิบายว่า ควรมีการแยกความหมายกันให้ชัดเจนระหว่าง “ความ
ร่วมมือ”กับ“การประสานงาน” เพราะความร่วมมือมีความหมายที่กว้างและลึกซึ้งกว่าการประสานงาน
โดยความร่ ว มมื อ เป็ น เรื่ อ งของการตั้ ง เป้ า หมายและปฎิ บั ติ ง านร่ ว มกั น อย่ า งชั ด เจน ส่ ว นการ
ประสานงานเป็นเพียงการกาหนดข้อตกลงร่วมกันที่จะไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกัน
Slavin (1983) ได้ให้ความหมายของความร่วมมือไว้ว่า ความร่วมมือ หมายถึงการที่
สมาชิก กลุ่มตั้งแต่ 2 คนขึ้น ไป สามารถที่จะทางานร่ว มกัน มีการสื่ อสาร กระตุ้น หรือขอร้องให้
สมาชิกในกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกัน เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมาย
Seefeldt: & Barboor (1986) กล่าวว่า การให้ความร่วมมือ (Cooperating) เป็น
ทักษะการลดการยึดตนเองเป็นศูนย์กลางลง ฝึกคิดถึงประโยชน์ของกลุ่มเป็นสาคัญ
Dubrion and Lreland (1993) ได้สรุปไว้ว่า ความร่วมมือ คือ การที่คนทั้งสองคน
หรื อสองหน่ วยงาน/องค์ กรขึ้นไป มีปฎิสั มพันธ์ต่ อกันและร่วมกันปฎิบัติภารกิจ อาจจะเพื่อบรรลุ
เป้าหมายเดียวกัน หรือคนละเป้าหมายก็ได้ ด้ว ยการระดมทรัพยากรร่ว มกัน ร่วมกันกาหนดแนว
ปฎิบัติและลงมือปฎิบัติ อีกทั้งมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการปฎิบัติและ/หรือร่วมรับผลประโยชน์จาก
การปฎิบัติ โดยการปฎิบัติร่วมกันดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อตกลงและความเป็นอิสระโดยไม่ขึ้น
ต่อกัน สาเหตุของความร่วมมือระหว่างกันและกันมี 3 ประการ ได้แก่
1. ยอมรับถึงความจาเป็นที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึง่ กันและกัน
2. มีลักษณะจะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
3. มีการแสดงออกถึงความจาเป็นหรือความต้องการที่จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
ในระดับปฎิบัติการ
K.J. Holsti (1995) ได้อธิบายว่า ความร่วมมือ (Cooperation) หมายถึง พฤติกรรม
ของบุ คคลที่ทาร่วมกัน หรือช่วยเหลื อซึ่งกันและกัน เพื่อไปสู่เป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง หรือเป็น
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การทางานร่วมกับคนอื่นในทางต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การหรือหน่วยงาน โดยมี
ลักษณะของความร่วมมือ ดังนี้
- ความร่วมมือเป็นลักษณะของการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุจุดหมายเดียวกัน
- ความร่วมมือเป็นการช่วยเหลือบุคคลอื่นๆ หรือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางสร้างเสริม
- ความร่วมมือเป็นการยอมรับการกระทาของบุคคลอื่นและของตนเอง ความร่วมมือ
เป็นการกระทาที่เห็นพ้องต้องกันและเพิ่มกาลังในทางปฏิบัติ
ความร่วมมือระหว่างองค์กรเกิดขึ้นอย่างมีเหตุมีผล โดยเหตุผลที่นาไปสู่ความร่วมมือ
ขององค์กรหรือการทาให้องค์กรเกิดความร่วมมือกับองค์กรอื่นมี 5 เหตุผล คือ
1. องค์กรต้องการลดต้นทุนในการทากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งขององค์กร (Reducing
Costs) คือองค์กรนั้นๆ ต้องสร้างความร่วมมือกับอีกองค์กรหนึ่งๆ เพื่อที่จะทาให้เกิดการแบ่งเบาลด
ภาระต้นทุนในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เพื่อไม่ให้องค์กรนั้นๆ ต้องแบกรับภาระแต่เ พียงฝ่ายเดียว เช่น
การลดต้นทุน เป็นต้น
2. องค์กรต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในกิจกรรมบางอย่าง (Increase Efficiency) คือ
ทั้งนี้เนื่องจากการที่องค์กรต้องดาเนินกิจกรรมบางอย่างตามลาพังจะทาให้ไม่มีประสิทธิภาพ แต่เมื่อใด
ที่องค์กรสร้ างความร่ว มมือกับ องค์กรอื่นๆ ที่สมควรจะสร้างความร่วมมือด้วยแล้ว ก็จะทาให้ เกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้นหรือมากกว่าการดาเนินการในกิจกรรมนั้นๆ เพียงองค์กรเดียว ดังตัวอย่างของ
ความร่วมมือในลักษณะนี้ เช่น การขนส่งการคมนาคมสินค้าร่วมกัน การลงทุนทางการค้าร่วมกัน
การปฏิรูปการศึกษาร่วมกัน เป็นต้น
3. องค์กรต้องการจัดการแก้ปัญหาหรือภัยคุกคามร่วมกัน (Common Threats or
Problem) คือในบางเรื่องหรือบางกิจกรรมที่เป็นปัญหานั้น องค์กรหนึ่งๆ จะไม่สามารถจัดการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นเพียงลาพังได้ เพราะปัญหาหรือภัยคุกคามบางเรื่องก็จาเป็นที่จะต้องหาวิธีแก้หรือหาทาง
ออกร่วมกันถึงจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ นั้นได้ โดยความร่วมมือในลักษณะนี้จะเป็นแบบทวิภาคี เช่น
การแก้ปัญหามลพิษร่วมกัน การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนร่วมกัน การต่อต้านกลุ่มโจรก่อการร้ายร่วมกัน
การปราบปรามยาเสพติดร่วมกัน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันและอื่นๆ เป็นต้น
4. องค์ก รต้ องการจะลดผลเสี ยที่ จะเกิ ดขึ้ นจากการกระท าฝ่ ายเดี ยวขององค์ ก ร
(Reduce The negative Cosis) คือองค์กรจาเป็นจะต้องร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ เพื่อแสวงหาวิธีการ
ปฏิบัติในกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน หรือเพื่อลดการต่อต้านจากองค์กรอื่นเพื่อจะสามารถรักษาสมดุล
ของกิจกรรมนั้นๆ ไว้ได้
5. องค์กรต้องการสร้างผลประโยชน์ โดยจะทาการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับองค์กร
อื่น (Reciprocity) คือ ความร่วมมือในลักษณะนี้จะเป็นแบบต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ร่วมกันและมี
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ความสมานฉันท์ร่วมกัน โดยผลประโยชน์ที่นามาแลกกันนั้นไม่จาเป็นจะต้องเป็นเรื่องเดียวกันเสมอไป
เช่น องค์กรหนึ่งอาจนาผลประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจมาแลกกับผลประโยชน์ในด้านความมั่นคงกับอีก
องค์กรหนึ่ง เป็นต้น
วิจิตร อาวะกุล (2522) กล่าวว่า ความร่วมมือ หมายถึง ความพร้อมที่จะช่วยเหลือ
กิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบุคคล เพื่อบรรลุถึงความสาเร็จของงานด้วยความเต็ มใจ ความร่วมมือจึงเป็น
เรื่องของจิตใจของบุคคลที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่น
พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ (2527) กล่าวว่า ความร่วมมือ คือ พฤติกรรมกลุ่มที่มี
ลักษณะไปทางเดียวกันของสมาชิก และบุคคลที่จะได้รับความสาเร็จตามจุดมุ่งหมายได้ดีก็เมื่อกลุ่ม
ได้รับความสาเร็จด้วย การรร่วมมือจึงเป็นพฤติกรรมกลุ่มที่จะสร้างความสัมพัน์อันดี ระหว่างสมาชิก
ของกลุ่ม เพราะการร่วมมือนั้นจะนามาซึ่งความสาเร็จร่วมกันของกลุ่ม
อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม และอมรา สุนทรธาดา (2532) พบว่า การสร้างระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร ทาให้การปฎิบัติงานของแต่ละองค์กรเกิดประสิทธิผลมากขึ้น
นิศากร พ่วงมหา (2536) สรุปว่า ความร่วมมือ หมายถึง การที่บุคคลมีส่วนร่วมและ
ช่วยเหลือในการปฎิบัติงานของกลุ่ม หรือหมู่คณะรวมทั้งให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันจะช่วยให้การดาเนินการของกลุ่มบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
เรวัตร ชาตรีวิสิษฏ์ (2539) ได้อธิบายว่า หากความสั มพันธ์ระหว่างองค์กรเป็นไป
ในทางร่วมมือกันแล้ว จะมีผลดีในแง่ที่ทรัพยากรถูกใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
ลดความช้าซ้อนของงานและไม่ก้ าวก่ายซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ความคิดริเริ่มในโครงการใหม่ๆ จะ
เกิดขึ้นได้อย่างสะดวก ทั้งนี้เพราะไม่ต้องเกรงว่าจะต้องไปแย่งชิงทรัพยากรกับองค์กรอื่นๆ โดยที่ต่าง
คนต่างไม่รู้ว่า ใครกาลังทาอะไรอยู่ก่อนแล้ว จึงเป็นการลดอุปสรรคในการทางานลงได้
ธีรพงษ์ แก้วหาวงษ์ (2542) ได้ให้ความหมายของความร่วมมือว่า เป็นการร่วมกัน
ปฎิบัติงานของทั้งบุคคล กลุ่ม หรือหน่วยงานเพื่อให้บรรลุทั้งวัตถุประสงค์ ของงานหรือหน่วยงาน โดย
อาศัยลักษณะการร่วมกันคิด ร่วมกันตัดสินใจ หรือร่วมกันกาหนดวิธีการ หรือเอื้ออานวยความสะดวก
ในทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้งานประสบความสาเร็จ
อมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์ (2546) กล่าวว่า ความร่วมมือ คือ การร่วมกัน ปฏิบัติ
ภารกิจ ของบุคคล กลุ่มหรือองค์กร ตั้งแต่การกาหนดเป้าหมาย วางแผนงาน กระบวนการทางาน การ
ติดตามและประเมินผลงาน การะดมวางแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อการบรรลุเป้าหมาย
เดียวกันหรือต่างเป้าหมายกันก็ได้ โดยการร่วมกันปฏิบัติภารกิจดังกล่าวอยู่ภายใต้การร่วมรับผิดชอบ
และรับผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งหากความร่วมมือมีการประสานงานกันดีแล้วจะทาให้ทรัพยากรถูกใช้
ไปอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยลดความช้าซ้อนของงานไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกัน และ
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ก่อให้ เกิดประสิทธิผ ลในการสร้ างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร ช่ว ยทาให้องค์กรคงหรือเพิ่ม
มาตรฐานของผลผลิตและบริการไว้ได้
คนึงนิจ อินทร์อ๋อง กล่าวว่า ความร่วมมือ หมายถึง การช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย
ความเต็มใจ และพร้อมที่จะทางานให้สาเร็จตามเป้าหมายเหมือนกัน ซึ่งทุกคนจะมีความสัมพั นธ์อันดี
ต่อกัน ทาให้งานขององค์กรสาเร็จไปด้วยดี
วาริธ ราศรี (2550) กล่าวว่า ความร่วมมือ หมายถึง การที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการที่จะ
ทากิจกรรมหรือเรื่องนั้นๆ โดยจาเป็นจะต้องขอให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาร่วมดาเนินการในกิจกรรมหรือ
งานนั้นๆ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ โดยทั้งนี้ลักษณะของความร่วมมือนั้น อาจเป็น
แบบต่างฝ่ายต่างได้ผลประโยชน์ร่วมกัน หรืออาจเป็นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้เปรียบทางผลประโยชน์แต่
เพียงผู้เดียวก็ได้
6.2 ความสาคัญของการร่วมมือ
Parsons (1990) อ้างถึงใน สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2536) ได้กล่าวถึงทฤษฎี โครงสร้าง
และหน้าที่ (Structure Functional Theory) ซึ่งสรุปได้ว่าสังคมเป็นระบบย่อ ยระบบหนึ่ง ที่
ประกอบด้วยระบบย่อยๆ เป็นขั้นๆ (Hierachy of Subsystem) ซึ่งมีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน
ระบบการกระทาทุกระบบไม่ว่าจะเป็นระบบ วัฒนธรรม ระบบสังคม และระบบอินทรียภาพจะมีการ
สร้างสมดุลเพื่อการอยู่รอด กล่าวคือ
1. มีการปรับตัว (Adaptation) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการกระทา
2. มีการบูรณาการโดยการร่วมหน่วย (Integration) เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
3. มีการดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (Goal Achievement) ซึ่งหมายถึง
การระดมทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งหาวิธีการเพื่อก่อให้เกิดความสาเร็จตามเป้าหมาย และ
4. มีการคงไว้ซึ่งแบบแผน และลดความตึงเครียด (Pattern Maintenance and
tension Management) หมายถึง การกระทาซึ่งกันและกันของระบบ หรือกลุ่มจะต้องรักษาแบบ
แผนของการปฎิ บั ติ หรื อ การโต้ ต อบซึ่ ง กั น และกั น และลดความตึ ง เครี ย ดเพื่ อ การรั ก ษาไว้ ซึ่ ง
ความสัมพันธ์ และความรู้สึกของสมาชิก เพื่อความมั่นคงของระบบ
Parsons (1990) อ้างถึงใน สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2536) ได้อธิบายให้เห็นถึงวิธี
การศึกษากลุ่มที่ทาหน้าที่ต่างๆ ซึ่งตามทฤษฎีของพาร์สันส์ มีขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ระบบต่างๆ จะสามารถดารงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีการปฎิบัติหน้าที่ให้ มีประสิ ทธิผ ล
กล่าวคือ ต้องศึกษาว่าอะไรคือลักษณะจาเป็นในระดับต่างๆ ในการพัฒนากลุ่ม
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2. ต้องศึกษาความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างและกระบวนการในการปฎิบัติหน้าที่ ตาม
ความจาเป็นที่จะต้องตอบสนอง
3. ถ้าไม่สามารถตอบสนองความจาเป็นได้ จะต้องหากลไกอื่นมาทดแทน ให้ระบบ
สามารถทางานได้ตามปกติอย่างมีประสิทธิผล
4. ต้องศึกษาและพัฒนาโครงสร้างที่จะทาให้ระบบสามารถทางานได้
มงคล ด่านธานินทร์ และคณะ (2533) และ ธีระพงษ์ แก้วหาวงษ์ (2542) กล่าวว่า
การบริหารภายใต้ความร่วมมือมีความสาคัญสรุปได้ดังนี้
1. ความร่วมมือนาไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การแลกเปลี่ยนทรัพยากรบุคคล
และวัสดุอุปกรณ์ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการพัฒนางาน และการประสานงานทางวิชาการ
2. ก่อให้เกิดการทางานร่วมกันในระดับนโยบาย ทั้งในด้านการวางแผน การปฎิบัตงาน
และการร่วมมือในการติดตาม ตรวจสอบโครงการต่างๆ
3. เป็นการระดมทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และช่วยแก้ไข หรือผ่อน
คลายปัญหา การขาดแคลนทรัพยากรได้ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคล สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้ง
เทคโนโลยีต่างๆ ทาให้องค์กรสามารถคงหรือเพิ่ม มาตรฐานของผลผลิตและบริการไว้ได้
4. ทาให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ในเรื่องของข้อแตกต่างและวิธีการทางานของทั้ง
สองฝ่าย และหากความร่ วมมือมีประสิ ทธิภ าพแล้ ว องค์ กรความร่ว มมือจะมีความเข้มแข็งและมี
อานาจในการต่อรองกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ
6.3 แนวปฏิบัติของความร่วมมือ
Thomas and Robert (1982) อ้างถึงใน ธีระพงษ์ แก้วหาวงษ์ (2542) กล่าวว่า
ลักษณะของการปฏิบัติงานร่วมกันนั้นมีสองลักษณะ คือ
1. การตกลงร่ว มกัน (Bargaining) คือ การตกลงร่วมกันระหว่างองค์กร 2 องค์กร
หรือมากกว่าเพื่อเป้าหมายอันเดียวกัน
2. การเข้าร่ วมกัน (Coordination) คือ การร่วมกันปฏิบัติงานระหว่างสององค์กร
หรือมากกว่าเพื่อเป้าหมายอันเดียวกัน
K.J. Holsti (1995) กล่าวว่า วิธีการสร้างความร่วมมือนั้น อาจใช้แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ชี้ให้เห็นประโยชน์ร่วมกัน ทาให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมีความรู้สึกต่องานตรงกันด้วย
การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและทาความเข้าใจถึงผลงานที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกัน การชัก
จูงให้เห็นประโยชน์ของส่วนรวมอาจใช้ไม่ได้กับคนบางคน จึงต้องชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ทางอ้อมที่
ผู้เกี่ยวข้องในการประสานงานจะได้รับด้วย
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2. ผูกมิตรไมตรีต่อกัน ทาให้ผู้ปฏิบัติงานมีน้าใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยวิธีให้
ผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข เพื่อให้งานบรรลุผลสาเร็จให้
จงได้และย้าให้เห็นว่าเป็นความสาเร็จร่วมกัน
3. แนะนากัน ทาให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกันมีความสามารถทัดเทียมกั นด้วยการ
พิจ ารณาความสามารถของผู้ ร่ ว มปฏิบั ติใ นการประสานงานทั้ งด้า นความสามารถในการสื่ อ สาร
ความสามารถเฉพาะด้านหรือความถนัดในงาน และให้ข้อแนะนาที่จะเป็นทางทาให้ ผู้เกี่ยวข้องมี
ความสามารถในระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เพื่อจะได้ทางานไปด้วยกันได้
4. มีการสื่อสารที่ดี ทาให้ด้วยการประสบการณ์ร่วมหรือสร้างสภาวะคล้ายคลึง ด้วย
การร่วมกันคิด หากสามารถร่วมวางแผนปฏิบัติการด้วยกันตั้งแต่ต้นก็จะช่วยให้มีกรอบแห่งการอ้างอิง
(Frame of Reference) ร่วมกันทางานอยู่ในวงประสบการณ์ที่มีสภาวะคล้ายคลึงกัน
5. เพิ่มความใกล้ชิด ทาให้มีการพบปะหารือกันอยู่เสมอเพื่อให้ไว้วางใจกัน เพราะ
ความใกล้ชิดจะช่วยให้ได้และเปลี่ยนความคิดเห็นและถ่ายทอดความรู้สึกถึงกันยิ่งใกล้ชิดกันมากเท่าใด
ก็จะเกิดความเข้าใจและรู้จักคุ้นเคยกันมากขึ้น ถ้ามีความหวังดีต่อกันมีเจตนาที่บริสุทธิ์และจริงใจก็จะ
เพิ่มความเชื่อถือไว้วางใจกันยิ่งขึ้น
เรวัตร ชาตรีวิศิษฐ์ (2539) ได้ให้แนวคิดในการทางานร่วมกันภายใต้ความร่วมมือที่จะ
ก่อให้เกิดความสาเร็จตามนโยบายและเป้าหมายที่ต้องการว่า ความคาดหวังของความร่วมมือ คือ
การสร้างการทางานเป็นทีมและสามารถร่วมกันพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานร่วมกันนั้นย่อมมีการกระทบกระทั่ง หรือมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน พฤติกรรมและ
ค่านิยมของผู้ปฏิบัติงานเป็นสิ่งสาคัญ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดปัญหา หรือความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ จึง
ควรเปลี่ยนหรื อปรับความรู้สึ ก ค่านิยมของแต่ละฝ่ายไม่ว่าจะเป็นการทางานกับภาคราชการหรือ
ภาคเอกชนก็ตาม ดังนี้
1. สร้างทัศนคติที่ดีไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก แต่คิดว่าเป็นเพื่อนร่วมงานกัน ทางานเพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม มีสิ่งใดที่สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ก็ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือด้วย
ความเต็มใจ ตั้งใจแน่วแน่ที่จะจับมือร่วมกันทางานให้บรรลุวัตถุประสงค์
2. สร้างความคิดให้ตรงกัน โดยคิดว่าการทางานร่วมกันก็เพื่อผลประโยชน์ของสังคม
และประเทศชาติ ซึ่งทั้งสองหน่วยงานก็จาเป็นต้องมีผลตอบแทนและผลประโยชน์ร่วมกัน และควรจะ
อยู่ในระดับความพอใจของทั้งสองฝ่าย อย่าคิดว่าเป็นหน่วยงานเอกชนก็มักทางานเพื่อผลประโยชน์
ของตน และถ้าเป็นหน่วยงานราชการก็มักทางานล่าช้าและมีระบบการทางานที่ไม่ยืดหยุ่น องค์กร
ต่างๆ จะต้องปรับเข้าหากันให้ได้
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3. ระบบการท างานที่ ยึ ด ติ ด กั บ กฎระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ต่ า งๆ หากมี ปั ญ หาในการ
ปฏิบัติงานต้องปรึกษาเพื่อปรับหรือเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดให้สามารถทางานได้อย่างสะดวกไม่มี
อุปสรรค
4. การเอื้ออานวยด้านข้อมูลและข่าวสาร ควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
จัดหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกันและกัน โดยเน้นด้านข้อมูลของโครงการหรืองานที่เกี่ยวข้องกับแต่
ละฝ่าย เพื่อให้การปรับตัวของทั้งสองฝ่ายได้ทันตามเหตุการณ์ผันแปรของสภาวะภายนอก
5. ทาความรู้จักกับผู้ที่เกี่ยวข้อง การทางานร่วมกันหากผู้ปฏิบัติงานไม่รู้จักหรือคุ้นเคย
กันแล้วจะทาให้การทางานเกิดอาการเกร็ง การร่วมประชุมหรือโต้แย้งจะรุนแรงและบางครั้งก่อให้เกิด
ปัญหาระหว่างผู้ร่วมงาน หากผู้ปฏิบัติงานได้รู้ จักสนิทสนมกันแล้วหากมีปัญหาในเรื่องการทางาน
เกิดขึ้นจะสามารถตกลงและปรับความเข้าใจกันได้ง่าย การทาความรู้จักกันนั้นอาจทาในรูปของการ
ร่วมสัมมนา การรับประทานอาหาร หรือการดูงาน แลกเปลี่ยนและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
เป็นต้น
เรวั ต ร ชาตรี วิ ศิ ษ ฐ์ (2539) แบ่ ง ลั ก ษณะของการปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น ตามระดั บ
ความสาคัญออกเป็น 3 ระดับ คือ
1. การปฏิบัติงานร่วมกันในระดับต่า มีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
1.1 ทาความรู้จักคุ้นเคยกับโครงการที่เกี่ยวข้องจากองค์กรหรือหน่วยงานอื่น
1.2 ทาความรู้จักคุ้นเคยกับโครงการที่เกี่ยวข้องและต้องปฏิบัติงานร่วมกัน
1.3 จัดให้มีการติดต่อสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการ
1.4 แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทั่วๆไป โดยเน้นด้านโครงการ
1.5 เป็นคณะกรรมการองค์กรร่วมกัน
2. การปฏิบัติงานร่วมกันในระดับกลาง มีแนวทางในการประสานงาน ดังนี้
2.1 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลอย่างเป็นทางการ เช่น รายงาน ข่าวป็น
การภายในระหว่างองค์กรร่วมมือ
2.2 จั ดให้ มีการแลกเปลี่ ย นเจ้ าหน้า ที่ ทรัพยากร วั ส ดุอุ ปกรณ์ และเครื่ องมื อ
เครื่องใช้
2.3 จัดให้โครงการร่วมระหว่างองค์กร
3. การปฏิบัติงานร่วมกันในระดับสูง มีแนวทางในการประสานงาน ดังนี้
3.1 จัดให้มีคณะกรรมการร่วมกันอย่างเป็นทางการ
3.2 จัดให้ร่วมเป็นเจ้าของสิ่งอานวยความสะดวกด้วยกัน
3.3 จั ด ให้ มี ก ารท าข้ อ ตกลงร่ ว มกั น อย่ า งเป็ น ทางการเกี่ ย วกั บ นโยบายและ
โครงสร้างการดาเนินงาน
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อมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์ (2546) เห็นว่า การศึกษาองค์ประกอบทางการบริหาร
เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องศึกษาว่า อะไรคือรูปแบบหรือระบบ
ความร่วมมือที่สามารถทางานได้ อีกทั้งต้องศึกษาการจัดโครงสร้างและกลไกที่จะทาให้ระบบความ
ร่วมมือ สามารถทางานได้ การศึกษาลักษณะที่จาเป็นและสาคัญในความร่วมมือ เพื่ออธิบายโครงสร้าง
และหน้าที่ของกลุ่มที่จะต้องตอบสนองภายใต้ความร่ววมมืออันนาไปสู่ความร่วมมือที่มีประสิทธิผล
อันได้แก่
1. ทุกคนเข้าใจวัตถุประสงค์และขอบเขตภารกิจ
2. ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติภารกิจ ภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่น สร้างสรรค์ริเริ่มและจริงใจต่อกัน
3. ผู้นากลุ่มหรือองค์กรมีความรู้ความสามารถ ทักษะและร่วมในการบริหารกลุ่มหรือทีม
4. การจั ดการอันได้แก่ การจั ดโครงสร้างของกลุ่มหรือทีมที่มีประสิทธิภ าพการจัด
ระบบสื่ อสารและการประสานงาน การจั ดระบบบริก ารและส่ ง เสริ มการมี ส่ ว นร่ ว มของสมาชิ ก
ตลอดจนความพอเพียงของทรัพยากร
6.4 ปัญหา อุปสรรค และปัจจัยที่ทาให้ความร่วมมือประสบผลสาเร็จ
1. ปัญหา อุปสรรคของความร่วมมือ
Coombs (1981) แบ่งปัญหา อุปสรรคของความร่วมมือเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ปัญหาด้านนโยบายและแผนงาน มักเกิดจากการขาดความร่วมมือในการ
กาหนดนโยบายและแผนงานร่วมกัน
กลุ่มที่ 2 ปัญหาด้านสมรรถนะขององค์การ ภายใต้การพัฒนาความร่วมมือ พบ
ปัญหา อุปสรรคที่สาคัญ คือ ขาดวิธีการที่ชัด เจนในการให้การสนับสนุนทางการบริหาร ทั้งในเรื่อง
ทรัพยากร งบประมาณและการพัฒนากาลังคน เนื่องจากไม่ทราบข้อเท็จจริงถึงความต้องการที่แท้จริง
ขององค์กร
กลุ่มที่ 3 ปัญหาการยอมรับซึ่งกันและกันและความเป็นอิสระภายใต้ความร่วมมือ
ซึ่งการผสมผสานความร่วมมือ (Integration Cooperation) ได้นั้น ต้องพัฒนาบนรากฐานของการ
ยอมรับซึ่งกันและกันของทั้งสองฝ่าย มีการสื่อสารแบบเปิดเผยและมีความจริงจังต่อวิธีการของความ
ร่วมมือ
กลุ่มที่ 4 ปัญหาด้านการพัฒนารูปแบบความร่วมมือ ปัญหาการจัดโครงสร้างของ
องค์กรเพื่อความร่วมมือที่ต่อเนื่องมีประสิทธิภ าพ ส่วนหนึ่งมาจากบทบาทขององค์กรและปัญหาของ
สังคมที่องค์กรตระหนัก ดังนั้นการจัดกลไกความร่วมมือจึงต้องอาศัยระยะเวลา และการพัฒนาความ
ร่ ว มมื อ ร่ ว มกั น ซึ่ ง ภายใต้ ก ารพั ฒ นาดั งกล่ า วพบว่ า การจัด กลไกการประสานงาน รู ป แบบการ
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แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างองค์กร การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ล้วนมีส่วนสาคัญต่อการพัฒนา
รูปแบบความร่วมมือทั้งสิ้น
อมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์ (2546) กล่าวว่า ปัญหา อุปสรรคที่สาคัญของความ
ร่วมมือ ได้แก่ การขาดความร่วมมือในการกาหนดนโยบายและแผนงาน การขาดวิธีการที่ชัดเจนใน
การให้การสนับสนุนทางการบริหารโดยเฉพาะการจัด สรรทรัพยากรการเงิน งบประมาณ บุคลากร
การขาดการยอมรับและจริงใจต่อกัน การขาดการจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อความร่วมมือที่ต้อเนื่องมี
ประสิทธิภ าพ รวมทั้งปัญหาการจัดกลไกการประสานงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง
องค์กร การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความร่วมมือยังไม่มีประสิทธิภาพ
2. ปัจจัยที่ทาให้ความร่วมมือประสบผลสาเร็จ
วิฑูรย์ สิมะโชคดี (2539) อธิบายว่า การร่ว มมือกันทางานจาเป็นจะต้องมีการ
ปรับตัวเข้าหากันระหว่างองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยทั้งสองฝ่ายจะต้องรับสภาพความจริง
ที่ว่าองค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ก็ตาม โดยตัวของมันเองแล้ว ทรัพยากรและศักยภาพที่มีอยู่อาจไม่
เพียงพอที่บรรลุเป้าหมายได้อย่างเต็มที่จาเป็นต้องประสานงานและสร้างเครือข่ายการทางาน
เรวัตร ชาตรีวิศิษฐ์ (2539) กล่าวว่า ปัจจัยที่จะทาให้บรรลุผลได้ทั้ งสองฝ่ายต้อง
ประสานในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1) ทาความเข้าใจและยอมรับเป้าหมายร่วมกัน
2) กาหนดวิธีการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข รวมทั้งการวางแผนปฏิบัติและ
อานวยความสะดวกในทรัพยากรร่วมกัน
3) จัดระบบการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
4) ผู้บริหารระดับสูงควรส่งเสริมการสร้างบรรยากาศในการประสานงานและการ
ทางานร่วมกันของทั้งสองฝ่าย
5) การพัฒนาภายใต้ความร่วมมือ การยอมรับในความอิสระของแต่ละองค์กรใน
การกาหนดกิจกรรมในส่วนความรับผิดชอบของตน และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยยึด
เป้าหมายการทางานมากกว่าวิธีการ
Baum (1993) ได้เสนอปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จของโครงการ Healthy
Cities จากการศึกษาในภาคพื้นยุโรป โดยเกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ดังนี้
1) มีการตัดสินใจร่วมกันของกลุ่มต่าง ๆ
2) การสร้ า งกลไกประสานการท างานร่ ว มกั น เพื่ อ ระดมความคิ ด เห็ น
ประสบการณ์ และทรัพยากร อีกทั้งประสานการทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
3) การมีสวนร่วมของชุมชนและประชาชนในการตัดสินใจและควบคุมในเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย และการกินดีอยู่ดี
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4) การส่งเสริมวัตกรรมใหม่ ๆ
5) ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีนโยบายที่สอดคล้องและส่งเสริมซึ่งกันและกัน
Coombs (1981) ได้เสนอให้เห็นว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความสาเร็จใน
ความร่วมมือ ได้แก่
1) ความสามารถ ความตั้งใจ และความจริงจังของผู้นาที่เกี่ยวข้อง
2) ทัศนะของผู้ปฏิบัติงานในการยอมรับซึ่งกันและกัน ซึ่งจะต้องหาวิธีการสร้างการ
ยอมรับในความร่วมมือ และวิธีการดังกล่าวอยู่ภายใต้การปฏิบัติการแบบเผชิญหน้าและการสั่งการที่
เปิดเผย
3) ความร่วมมือจะประสบความสาเร็จลงได้ จะต้องมีมาตรการในการกระจายอานาจ
การบริหารและการกระจายความรับผิดชอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีบทบาทส่งเสริมและประสานงานอย่าง
ใกล้ชิด เพราะความของความร่วมมือแบบผสมผสานนี้จะเกิดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบั ติงานระดับล่างที่
ใกล้ชิดกับปัญหาโดยตรงมากกว่าในระดับสูง
4) ความคล่ องตัว ขององค์กร โดยความคล่ องตัว ดังกล่ าวปราศจากการผู กขาด
อานาจ
5) การปรับตนเองเพื่อลดปัญหาอุปสรรคในความร่วมมือและพร้อมในทางปฏิบัติ
6.5 นโยบายของรัฐว่าด้วยความร่วมมือ
รั ฐ บาลได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของความร่ ว มมื อ ที่ จ ะมี ส่ ว นช่ ว ยผลั ก ดั น การ
บริหารงานให้เกิดการพัฒนา จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้แก่
มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้
1. มีเอกภาพด้านโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ
2. มีการกระจายอานาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3. การกาหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
และประเภทการศึกษา
4. มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และ
การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา
6. การมี ส่ วนร่ วมของบุ คคล ครอบครั ว ชุ มชน องค์ กรชุ มชน องค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบันสังคมอื่น
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มาตรา 15 การจัดการศึกษามีส ามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
1. การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่กาหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษาหลั กสู ตร
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสาเร็จการศึกษาที่แน่นอน
2. การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกาหนดจุดมุ่งหมาย
รูปแบบวิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขสาคัญของ
การสาเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม
3. การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความ
สนใจศักยภาพ ความพร้อม และโอกาสโดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ
หรือแหล่งความรู้อื่นๆ
สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้ ให้มี
การเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกัน หรือต่างรูปแบบได้ ไม่ว่าจะเป็น
ผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบตามอัธยาศัย การ
ฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทางาน
การเทียบโอนผลการเรียนจะกระทาอย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้ หากสถาบันการศึกษา
ทั้งในระดับเดียวกันและต่างระดับกันไม่ร่วมมือกัน
นอกจากนี้ในหมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาได้กล่าวไว้ในมาตรา 58 ว่า
มาตรา 58 ให้ มี ก ารระดมทรั พ ยากรและการลงทุ น ด้า นงบประมาณการเงิ น และ
ทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร ชุมชน เอกชน องค์
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมในและต่างประเทศมาใช้จัด
การศึกษาดังนี้
1. ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยอาจจัดเก็บ
ภาษีเพื่อการศึกษาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
2. ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน
องค์ ก รเอกชน องค์ ก รวิ ช าชี พ สถาบั น ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบั น สั ง คมอื่ น ระดม
ทรั พ ยากรเพื่ อการศึก ษา โดยเป็ น ผู้ จั ดและมีส่ ว นร่ว มในการจัดการศึก ษา บริจ าคทรั พย์ สิ น และ
ทรัพยากรอื่นให้แก่สถานศึกษา และมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสม
และความจาเป็น
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ทั้งนี้ ให้ รั ฐ และองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น ส่ งเสริมและให้ แรงจู งใจในการระดม
ทรัพยากรดังกล่าว โดยการสนับสนุน การอุดหนุนและการใช้มาตราลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีตาม
ความเหมาะสมและความจาเป็น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายกาหนด
ตอนที่ 7 กระบวนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT)
7.1 กระบวนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์
การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Management) หมายถึง การกาหนดวิสัยทัศน์
(Vision) พันธกิจ (Mission) วัตถุประสงค์ (Objective) เป้าหมาย (Goal) ขององค์กรในระยะสั้นและ
ระยะยาว จากนั้นจึงวางแผนทากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้องค์การสามารถดาเนินงานตามพันธกิจอัน
นาไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
กระบวนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Management Process) มี 5
ขั้นตอนประกอบด้วย (จินตนา บุญบงการ และคณะ, 2544; วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ และคณะ, 2548;
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทร์, 2552; สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2552)
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Analysis) โดยพิจารณา “จุดแข็ง
จุดอ่อน” ภายในองค์กร และ “โอกาส ภัยอุปสรรค” จากภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยเงื่อนไขที่มี
อิทธิพลต่อการบรรลุความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ทั้งที่เป็นปัจจัยเงื่อนไขในระยะเวลาที่
ผ่านมา และที่จะเป็นปัจจัยเงื่อนไขในอนาคต
2. การกาหนดยุทธศาสตร์ (Strategy Formulation) โดยพิจารณาออกแบบและเลือก
ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมและสามารถนาไปปฏิบัติได้จริงจากการวิเคราะห์ทางเลือกด้วยเทคนิคต่างๆ
7.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT)
การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม (SWOT) หมายถึง การวิเคราะห์ จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) โดยพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างผลการประเมินสถานภาพของสภาพแวดล้อมภายในระหว่างจุดแข็งและจุดอ่อน และผลการ
ประเมินสถานภาพของสภาพแวดล้อมภายนอกระหว่างโอกาสและอุปสรรค โดยกาหนดสถานภาพ
ของสภาพแวดล้อมภายในระหว่างจุดแข็งและจุดอ่อนว่ามีสถานภาพโน้มเอียงไปในทางเด่นหรื อด้อย
และกาหนดสถานภาพของสภาพแวดล้อมภายนอกระหว่างโอกาสและอุปสรรคว่ามีสถานภาพโน้ม
เอียงไปในทางเอื้อหรือไม่เอื้อ ซึ่งทาให้เกิดกรณีโน้มเอียง 4 กรณี (Wright et.al, 1992 อ้างถึงใน
วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ และคณะ, 2548) ได้แก่ กรณี “เด่นและเอื้อ” ควรจะเลือกยุทธศาสตร์การ
สร้างความเติบโต (Growth Strategy) โดยการขยายกิจการด้วยตนเอง หรือการขยายกิจการด้วยการ
ร่วมทุนกับองค์กรอื่น กรณี “ด้อยและไม่เอื้อ” ควรจะเลือกยุทธศาสตร์การตัดทอน (Retrenchment
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Strategy) โดยการตัดบางกิจกรรมออกไป หรือตัดบางส่วนขององค์กรออกไป หรือเลิกกิจการ กรณี
“เด่น แต่ไม่เอื้อ ” และ“เอื้อแต่ไม่เด่น ” ควรจะเลือกยุทธศาสตร์การรักษาเสถียรภาพ (Stability
Strategy) โดยเลือกดาเนินงานชนิดของกิจการหรือประเภทของกิจการที่กาลังดาเนินการอยู่ และจะ
ไม่ขยายไปดาเนินกิจการประเภทอื่น (วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ และคณะ, 2548)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ถูกใช้เป็นรากฐานของการกาหนดยุทธศาสตร์
เพื่อบรรลุภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กร ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการวิเคราะห์อาจเสนอแนะว่า
องค์กรควรจะเปลี่ ยนแปลงภารกิจวัตถุประสงค์ นโยบาย หรือยุทธศาสตร์ขององค์กร ดังนั้น การ
วิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มจึ ง มี ป ระโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ในการด าเนิ น งานขององค์ ก รและการวางแผน
ยุทธศาสตร์ต่อไป ในอนาคต (สมยศ นาวีการ, 2545)
ตอนที่ 8 การประเมินความต้องการจาเป็น
8.1 ความหมายของการประเมินความต้องการจาเป็น (Needs Assessment)
การประเมินความต้องการจาเป็นมาจากรากศัพท์ว่า Needs Assessment คาว่า
Needs แปลว่าความต้องการจาเป็น มีความหมาย 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 Needs หมายถึง ความ
ต้องการจาเป็นในรูปของความแตกต่าง มีการวัดโดยให้ผู้ตอบให้ข้อมูล 2 ชุด คือ สภาพที่มุ่งหวัง กับ
สภาพที่เป็นจริง รูปแบบที่ 2 needs หมายถึง ความต้องการจาเป็น ซึ่งหากไม่ได้รับการตอบสนองจะ
ทาให้เกิดสภาวะที่ไม่พึงประสงค์ขึ้น หรือสิ่งที่แสดงให้เห็นแล้ว ว่ามีความจาเป็น และเป็นประโยชน์ซึ่ง
จะต้องเสริมให้กับส่วนที่ขาดหายไปให้มีความสมบูรณ์ขึ้น (สุวิมล ว่องวาณิช, 2550)
Assessment ภาษาไทยใช้ว่ า การประเมิ นค่า หรือ การตีค่ า การประเมินค่ า
หมายถึง กระบวนการรวบรวมข้อมูลให้อยู่ในรูปที่สามารถตีความได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่นาไปสู่
การตัดสินใจในการประเมินผล และบราวน์ (Brown, 1976 อ้างถึงใน คมศร วงษ์รักษา, 2540) ให้
ความหมายว่า การประเมิน ค่า หมายถึง กระบวนการในการสังเคราะห์ ข่าวสารข้อมูล ต่างๆ เพื่อ
นาไปสู่การประเมินคุณค่าตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป
เมื่อนาคาว่า Needs คือ ความต้องการจาเป็น และ Assessment คือ การประเมินค่า
มารวมกันจะได้เป็น การประเมินความต้องการจาเป็น (Needs Assessment)

87
8.2 ประเภทของการประเมินความต้องการจาเป็น
สุวิมล ว่องวาณิช (2550) แบ่งประเภทของการประเมินความต้องการจาเป็นไว้ดังนี้
1. แบ่งตามช่วงระยะเวลาในการดาเนินงานขององค์กร แบ่งได้ 2 ประเภท คือ
(1) ประเภทการเตรี ย มการ (Preparatory Type) ซึ่งดาเนินการเมื่อจะวางแผนหรือผลิ ต และ
(2) ประเภทย้อนหลัง (Retrospective Type) ดาเนินการเมื่อมีการนาแผนไปปฏิบัติเกิดผลแล้ว
2. แบ่ ง ตามวิ ธี ก ารประเมิ น แบ่ ง ได้ 4 ประเภทได้ แ ก่ (1) ความต้ อ งการจ าเป็ น
ปทัสสถาน(Normative Needs) เป็นความต้องการจาเป็นที่เปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงอยู่ตาม
มาตรฐาน (Standard) (2) ความต้องการจาเป็นตามการรับรู้ (Perceived Needs) เป็นความจาเป็นที่
กาหนดหรื อนิ ยามโดยทัศนะของผู้ ถูกประเมิน (3) ความต้องการจาเป็นที่ แสดงออก (Expressed
Needs) เป็นความต้องการจาเป็นที่แสดงด้วยจานวนของกลุ่ม ที่ต้องการได้รับบริการอย่างแท้จริง
และ (4) ความต้องการจาเป็นเชิงสัมพันธ์( Relative Needs) เป็นความต้องการจาเป็นตามที่วัดจาก
ความแตกต่างของบริการที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่ที่ต่างกัน เน้นที่ความแตกต่างระหว่างกลุ่มหรือพื้นที่
3. แบ่งตามแนวคิดความขาดแคลนหรือการแก้ปัญหาแบ่งได้ 2 ประเภทได้แก่ (1)
ความต้องการจาเป็ นที่เกี่ยวกับผลงานหรือความสามารถในการปฏิบัติงานและ (2) ความต้องการ
จาเป็นเกี่ยวกับสิ่งทดลอง
4. แบ่งตามผลลัพธ์ของการดาเนินงาน แบ่งได้ 3 ระดับ ดังต่อไปนี้
4.1 ระดั บ กลาง เป็ น ความประเมิ น ความต้ อ งการจ าเป็ น เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ป้ อ น
(input) และกระบวนการหรื อ วิ ธี ก าร (Process) และผลผลิ ต ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยทั น ที (Immediate
Products)
4.2 ระดั บ รวบยอด เป็ น การประเมิ น ความต้ อ งการจ าเป็ น เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ผล
(Output) หรือบริการ(Services) เป็นความต้องการจาเป็นระดับองค์กร
4.3 ระดับกลยุทธ์ เป็นความประเมินต้องการจาเป็นองค์รวม(Holistic Level)
โดยรวมความต้องการจาเป็นที่เกี่ยวกับผลิตผล (Outputs) ซึ่งเป็นความต้องการจาเป็นเป็นระดับรวบ
ยอดและผลลัพธ์ (Outcome) ซึ่งองค์กรได้ให้บริการที่ส่งผลต่อสังคม
5. แบ่งตามแนวคิดเชิงระบบ แบ่งได้ 3 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 เป็นความต้องการ
จาเป็นด้านปัจจัย (Input) เช่น งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ประเภทที่ 2 คือ ความต้องการจาเป็นด้าน
กระบวนการ (Process) ประเภทที่ 3 คือ ความต้องการจาเป็นด้านผลผลิต (Output) และประโยชน์
ที่สังคมได้รับจากการทางานของผลิตผล นั่นคือ ความต้องการจาเป็นด้านผลลัพธ์ (Outcome) ความ
ต้องการจาเป็นในระดับที่ 3 เป็นความต้องการจาเป็นที่แท้จริง
6. แบ่ ง ตามลั ก ษณะข้ อ มู ล แบ่ ง ได้ 2 ประเภท คื อ (1) ความต้ อ งการจ าเป็ น เชิ ง
ปริมาณ(Quantitative Needs) และ (2) ความต้องการจาเป็นเชิงคุณภาพ (Quantitative Needs)
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ความต้องการจาเป็นเชิงคุณภาพสามารถเก็บข้อมูลได้จากกลุ่มคนจานวนน้อย ความต้องการจาเป็น
เชิงปริมาณเก็บข้อมูลในวงกว้างกว่า ข้อดีที่สามารถสรุปอ้างอิงผลการประเมิณยังประชากรได้
7. แบ่งตามแหล่งที่มาของข้อมูล แบ่งได้ 2 ประเภท คือ ความต้องการจาเป็นจริง
กับความต้องการจาเป็นตามการรับรู้ เนื่องจากการใช้ประสบการณ์ การสังเกต หรือความรู้สึกของผู้ที่
มีส่วนได้ส่วนเสีย
8. แบ่งตามองค์กรผู้รับหรือผู้ให้บริการ แบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่ความต้องการจาเป็น
ระดับปฐมภูมิ (Primary Needs) เป็นความต้องการจาเป็นของผู้รับบริการ ความต้องการจาเป็นระดับ
ทุติยภูมิ (Secondary Needs) เป็นความต้องการจาเป็นของผู้ให้บริการ และความต้องการจาเป็น
ระดับตติยภูมิ(Tertiary Needs) ความต้องการจาเป็นด้านทรัพยากรและการแก้ไขปัญหา
9. แบ่งตามกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการกาหนดความต้องการจาเป็น แบ่งได้ 3 ประเภท
ได้แก่ (1) ความต้องการจาเป็นระดับบุคคล (Personal Needs) (2) ความต้องการจาเป็นของกลุ่ม
(Group Needs) และ (3) ความต้องการจาเป็นขององค์กร (Organization Needs)
10. แบ่งตามช่วงเวลาที่ต้องการกาหนดความต้องการจาเป็น แบ่งได้ 2 ประเภทได้แก่
(1) ความต้องการจาเป็นในปัจจุบัน (Current Needs) และ (2) ความต้องการจาเป็นในอนาคต
(Future Needs)
11. แบ่งตามขอบเขตการวิจัย แบ่งได้ 3 ขั้นตอน คือ (1) การระบุความต้องการจาเป็น
ที่มีความสาคัญมากที่สุด (Needs Identification) (2) การวิเคราะห์สาเหตุที่ทาให้เกิดความต้องการ
จาเป็น (Needs Analysis) (3) การกาหนดทางเลือกของการแก้ไขปัญหา (Needs Solution)
8.3 ขั้นตอนการประเมินความต้องการจาเป็น
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดเรียงลาดับความสาคัญความต้องการจาเป็น ถือได้ว่าเป็น
ขั้นตอนสุดท้ายของการประเมินความต้องการจาเป็น แต่เป็นขั้นตอนที่นักประเมินต้องความต้องการ
จาเป็นตั้งแต่เริ่มต้นความต้องการจาเป็น (Witkin, 1984 อ้างถึงใน สุธิญา จันทร์เจ้าฉาย, 2553)
เทคนิคการจัดเรียงลาดับความสาคัญความต้องการจาเป็นมีทั้งวิธีเชิงปริมาณและคุณภาพ วิธีการเชิง
ปริ ม าณยั ง มี เ ทคนิ ค วิ ธี ต่ า งกั น ตามลั ก ษณะข้ อ มู ล ชุ ด เดี ย ว หรื อ ข้ อ มู ล ที่ น ามาเปรี ย บเที ย บกั น ได้
โดยทั่วไปเทคนิควิธีเชิงปริมาณ คือ การหาค่าดัช นีของความต้องการจาเป็น(Priority Need Index
หรือ PNI) ซึ่งมีหลายวิธี
Priority Need Index (PNI) แบบปรับปรุง เป็นสูตรที่ปรับปรุงจากสูตร PNI ดั้งเดิม
เป็นวิธีการที่หาค่าผลต่างของ (I-D) แล้วหารด้วยค่า D เพื่อควบคุมขนาดของความต้องการจาเป็นให้
อยู่ในพิสัยที่ไม่มีช่องกว้างมากเกินไป และให้ความหมายเชิงเปรียบเทียบ เมื่อใช้ระดับของสภาพที่
เป็นอยู่เป็นฐานในการคานวณค่าอัตราการพัฒนาเข้าสู่สภาพที่คาดหวังของกลุ่ม
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PNI modified
=
เมื่อ I
D
PNI modified

(I-D) / D
คือ ค่าเฉลี่ยของสภาพที่ควรจะเป็น
คือ ค่าเฉลี่ยของสภาพที่เป็นจริง
คือ ค่าPriority Needs Index แบบปรับปรุง

ตอนที่ 9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
9.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย
จากการศึกษาเอกสาร รายงานการวิจัยและจากข้อมูลสื่ออิเลคทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปรายละเอียดของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
วัชรวี จันทรประกายกุล (2543) ได้วิจัยเรื่อง กลยุทธ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมโดย
ความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะหารูปแบบความ
ร่วมมือที่เหมาะสมระหว่างอุตสาหกรรมไทยและมหาวิทยาลัยไทย รวมทั้งเสนอกลยุทธ์ในการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรมไทย รวบรวมข้อมูลการศึกษาจากหลายแหล่ง
ได้แก่ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วารสารต่างประเทศอินเตอร์เน็ต การส่งแบบสอบถามไปยัง
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และจากการสั มภาษณ์บุคคลทั้งในส่วนราชการ มหาวิทยาลัย และ
ภาคอุตสาหกรรม ขั้นตอนการวิจัยมี 5 ขั้นตอ ดังนี้ ขั้นตอนแรก คือ การศึกษารูปแบบความร่วมมือ
ระหว่างอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยในประเทศต่างๆ อย่างกว้าง เพื่อศึกษาลักษณะรูปแบบความ
ร่วมมือ ขั้นตอนที่สอง คือ การศึกษาแบบเปรียบเทียบระหว่างแต่ละรูป แบบของความร่วมมือในระ
เทศต่างๆ จุดประสงค์เพื่อเรียนรู้ถึงปัจจัยสาคัญต่อความสาเร็จในความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรม
และมหาวิทยาลัย และเพื่อเพิ่มประเมินลักษณะของภาคอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม
กับรูปแบบความร่วมมือในแต่ละรูปแบบ ขั้นตอนที่สาม คือ การศึกษาลั กษณะของอุตสาหกรรมไทย
และมหาวิทยาลัยไทย และขั้นตอนสุดท้าย คือ การเสนอแนะกลยุทธ์ในการสร้างความร่วมมือระหว่าง
ภาคอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบความร่วมมือในประเทศต่างๆ มีความ
ร่วมมือในรูปแบบของอุทยานการวิจัย (Research-Oriented Park Model) มีความร่วมมือระหว่าง
ภาคอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยมากที่สุด ตามด้วยแบบสมาชิกภาพ (Membership Model) และ
รูปแบบองค์กรตัวแทน (Agency Model) ตามล าดับ โดยความสามารถทางเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยมีผลต่อความร่วมมือด้วย ซึ่งถ้าอุตสาหกรรมและทางมหาวิทยาลัยมี
ความสามารถทางเทคโนโลยีสูงความเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองก็จะประสบความสาเร็จมากขึ้น ส่วน
สถานภาพของประเทศไทยนั้ น ประเทศไทยมีวัฒนธรรมการวิจัยและพัฒ นา และมีการเชื่อมโยง
ระหว่างอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยที่ต่ามาก
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ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2546) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบและกลไกการจัดการศึกษา
เชิงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเอกชนกับมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์
แนวคิดหลักการและสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาเชิงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเอกชนกับ
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐในระดับปริญญาตรี และพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเชิงความร่วมมือ
พร้อมทั้งเสนอกลไกการจั ดตามรู ปแบบโดยมีขอบเขตของการวิจัยในสาขาที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยและหน่วยงานเอกชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างใน
การสารวจความคิดเห็นของผู้บริหาร 70 คน มีสถานที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลและในจังหวัดที่
เป็นฐานทางเศรษฐกิจของแต่ละภูมิภาค ผลการวิจัยสรุปความสาคัญของการเรียนรู้เน้นความร่วมมือ
ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ จุ ด มุ่ ง หมายของการจั ด การศึก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละการจั ด หลั ก สู ต รที่ เ น้ น
ประสบการณ์ เพื่อให้บัณฑิตเป็นแรงงานความรู้ ความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
ภาคธุรกิจเอกชนในลักษณะต่างๆ ความร่วมมือด้านจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนรวมทั้งสหกิจ
ศึกษา และความร่วมมือด้านบริการวิชาการผู้วิจัยได้นาเสนอ 5 รูปแบบความร่วมมือเป็นแผนภูมิและ
ระบบการสนับสนุนมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐในการทาธุรกิจเชิงวิช าการ กลไกการจัดการตาม
รูปแบบความร่วมมือด้านวิจัย ได้แก่ 1) การกาหนดวาระแห่งชาติหรือยุทธศาสตร์ของรัฐบาล โดย
สนั บ สนุ น ในการออกพระราชบั ญ ญั ติ ต่ า งๆ ที่ ส ร้ า งความเจริ ญ ก้ า วหน้ า และการแข่ ง ขั น ในด้ า น
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการลงทุนทาวิจัยมากขึ้น 2) การร่วมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายของ
มหาวิ ท ยาลั ย ให้ มี ค วามพร้ อ มในการท าวิ จั ย 3) นโยบายที่ ชั ด เจนของหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น วิ จั ย
ระดับชาติ 4) ความเข้าใจบทบาทเสริมของสภาอุตสาหกรรม 5) การมีจิตสานึกของการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศเพื่อคืนกาไรให้แก่สังคมและประชาชนของภาคธุรกิจเอกชน 6) การที่ มหาวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์ความเชี่ยวชาญของตนเอง 7) สร้างความตระหนักในการทาบทบาทนักวิจัยให้แก่
อาจารย์ 8) การสนับสนุนบทบาทระบบทางานคู่ของอาจารย์ 9) การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร
ของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 10) การสร้างองค์กรลิขสิทธิ์ทางเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย 11) การ
ก่อตั้งบริษัทใหม่ของมหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชน และ 12) การจัดการด้านวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม นอกจากนั้นได้เสนอกลไกการจัดการด้านหลักสูตร
และการเรี ย นการสอน รวมทั้ ง การจั ด สหกิ จ ศึ ก ษา และได้ เ สนอแนะตั ว บ่ ง ชี้ ค วามส าเร็ จ ของ
ความร่วมมือ
พลาพรรณ คาพรรณ์ (2553) ได้วิจัยเรื่องยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านอุดมศึกษากับ
ต่างประเทศ ด้วยการสังเคราะห์ยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับด้านอุดมศึกษากับต่างประเทศ โดยใช้
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน กลุ่มนักศึ กษา
นานาชาติที่มาศึกษาในประเทศไทย นักศึกษาไทยในต่างประเทศ อาจารย์ในโครงการแลกเปลี่ยน
ระหว่างประเทศ และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประมวลเข้ากับนโยบายอุดมศึกษาของประเทศ
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และนโยบายการพัฒนาประเทศ ที่มีความเชื่อมโยงกัน รวมไปถึงการวิเคราะห์โอกาสการสร้างความ
ร่วมมือด้านอุดมศึกษาในระดับพหุภาคี และทวิภาคีทาให้ได้ยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือด้าน
อุดมศึกษากับ ต่างประเทศที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย ดังนี้ วิสั ยทัศน์ของยุทธศาสตร์ความ
ร่ ว มมือด้านอุ ดมศึกษาไทยกับ ต่างประเทศในภาพรวม เน้นที่ การสร้างความเข้มแข็ งและเพิ่มขี ด
ความสามารถของอุดมศึกษาไทยให้เป็นศูนย์กลางอุดมศึกษาของภูมิภาค และได้รับการยอมรับจาก
นานาชาติ โดยกาหนดเป้าหมายไว้ 3 ประการคือ 1) ทาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุดมศึกษาของ
กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (GMS) ภายใน 10 ปี (พ.ศ. 2550-2559) 2) ทาให้ประเทศไทย
เป็ น ศูน ย์กลางอุดมศึกษาของภูมิภ าคอาเซียน ภายใน 20 ปี (พ.ศ. 2550-2569) และ 3) ทาให้
ประเทศไทยมีรายได้จากธุรกิจอุดมศึกษาไม่ต่ากว่าปีละ 8,000 ล้านบาท ภายใน 20 ปี (พ.ศ. 2569)
โดยมีกลยุทธ์ที่สาคัญในการทาให้เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ภาพรวมไปสู่ความสาเร็จ ได้แก่ การเพิ่ม
ขีดความสามารถของสถาบั นอุดมศึกษาไทย การสร้างความร่ว มมือเพื่อยกระดับอุดมศึกษาไทยสู่
มาตรฐานสากล การดาเนินความร่วมมือเชิงรุกในการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ การปรับ
กฎระเบียบให้เอื้ออานวยต่อการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ การสร้างจุดขายของอุดมศึกษา
ไทยเพื่อโอกาสการระดมความร่วมมือระหว่างประเทศ และการขยายโอกาสทางการตลาดของธุรกิจ
อุดมศึกษาไทย นอกจากนี้ ยังมียุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านอุดมศึกษากับต่างประเทศในเวที พหุภาคี
และในเวทีขององค์กรระหว่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างให้ยุทธศาสตร์รวมบรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุทธศาสตร์
ความร่ วมมือกับภูมิภาคเอเชียตะวันออก ยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับภู มิภาคแปซิฟิก ยุทธศาสตร์
ความร่วมมือในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับภูมิภาคยุโรป ยุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือกับภูมิภาคเอเชียใต้ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกกลาง ยุทธศาสตร์
ความร่วมมือในภูมิภาคอเมริกาใต้ และยุทธศาสตร์ความร่วมมือในเวทีขององค์การระหว่างประเทศ
สุนทรี วรรณไพเราะ (2555) ได้วิจัย เรื่องยุทธศาสตร์การบริหารสถาบันอุดมศึกษา
ไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารสถาบันอุดมศึกษา
ไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน วิธีการวิจัยเป็นแบบผสมผสาน โดยการวิจัย
เชิงปริมาณ เป็นการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จานวน 148
แห่งโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย และวิเคราะห์ลาดับความสาคัญของความ
ต้องการจ าเป็ น ด้ว ยเทคนิ ค PNI ส่ ว นการวิ จัย เชิ งคุ ณภาพเป็ นการศึ กษาแนวทางการบริ ห าร
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สถาบันอุดมศึกษาเพื่อเตรี ยมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่มี
ความเป็นเลิศในเอเชีย โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเป็นเลิศในเอเชีย
จานวน 7 แห่ง และการสนทนากลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของยุทธศาสตร์
ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย = 2.25) โดยด้านการผลิตบัณฑิตมี
ค่าเฉลี่ ยอยู่ ในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย = 2.85) ส่ ว นด้านอื่นๆ มีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับน้อย เรียง
ตามลาดับดังนี้ ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม (ค่าเฉลี่ย = 2.11) ด้านการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม (ค่าเฉลี่ย = 2.04) และด้านการวิจัย (ค่าเฉลี่ย = 2.00) สภาพที่พึงประสงค์ของการ
บริหารสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน เรี ย งตามลาดับดังนี้ ด้านการผลิ ตบัณฑิต (ค่าเฉลี่ ย = 4.12) ด้านการให้ บริการทาง
วิชาการแก่สังคม (ค่าเฉลี่ย = 3.65) ด้านการวิจัย (ค่าเฉลี่ย = 3.61) และด้านการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (ค่าเฉลี่ย = 3.58) ค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของการบริหารสถาบันอุ ดมศึกษาไทยเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน มีค่าเฉลี่ยโดยรวม PNI = 6.19 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยความ
ต้องการจาเป็นมากที่สุด คือ ด้านการวิจัย (PNI = 7.10) รองลงมา คือ ด้านการให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม (PNI = 6.39) ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (PNI =6.20) และด้านการผลิต
บัณฑิต (PNI =5.63) ตามลาดับ สาหรับยุทธศาสตร์การบริหารสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 1) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบัณฑิตสู่สากลตามบริบทที่เป็นจริงจากหลากหลายมุมมอง 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่าย
การวิจัยด้านอาเซียน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านอาเซียนเพื่อการจัดการความรู้
และการบริการสังคม และ 4) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อสานสัมพันธ์ในอาเซียน
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2557) ได้วิจัยเรื่อง การสังเคราะห์นโยบายความ
ร่ ว มมือด้านการศึกษากับ ต่างประเทศ โดยการรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับประเด็นความร่ว มมือด้าน
การศึกษาในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) ในระดับกระทรวง
ของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการต่างประเทศ ที่มีการลงนาม และผลการเยือนต่างประเทศ
ในระดับรัฐบาล (ปี พ.ศ. 2554-2556) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความสอดคล้องของนโยบายการศึกษาของ
รัฐบาลกับประเด็นความร่วมมือทางการศึกษาในบันทึกความเข้าใจระดับกระทรวงที่มีการลงนาม และ
ผลการเยือนต่างประเทศในระดับรัฐบาล (ปี พ.ศ. 2554-2556) เพื่อจัดทาข้อเสนอแนวทางการลง
นามความร่วมมือด้านการศึกษาของประเทศไทยกับต่างประเทศในอนาคต ผลการวิจัยพบว่า ด้าน
การอุดมศึกษา สาธารณรัฐฝรั่งเศสให้ความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาผ่านสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันการศึกษา ในด้านการอุดมศึกษาและการวิจัยว่าด้วยการอุดมศึกษา
สาหรับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี ให้ทุนการศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ความร่วมมือทางวิชาการไทย-
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เยอรมนีกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ส่วนนิวซีแลนด์ สนับสนุนในเรื่องการส่งคณะไปศึกษาดูงานและ
เจรจาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาของนิวซีแลนด์ทางด้าน E-Learning การพัฒนาหลักสูตรการ
บินและการประกั น คุณภาพการศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ผลการเยือนต่างประเทศของรัฐบาลที่
เกี่ยวข้องกับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2554-2556 สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้
1) ด้านการเรี ยนการสอนภาษาไทย ประเทศไทยได้ให้ ความร่ว มมือในการสอนภาษาไทยให้ แก่
กัมพูชา เมียนมาร์ เวียดนาม โดยสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาภาควิชาภาษาไทย และการสอน
ภาษาไทยในระดับมหาวิทยาลัย การจัดส่งผู้เชี่ยวชาญไปฝึกสอนและพัฒ นาหลักสูตร และพร้อม
สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาไทยแก่รัสเซีย สาหรับการรับความช่วยเหลือนั้น รัสเซียจะสนับสนุน
การสอนภาษารัฐเซียในมหาวิทยาลัยของไทย 2) ด้านการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ ประเทศไทยได้
ร่วมมือกับลาวในการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาโท 3) ด้านการสร้างหลักสูตรปริญญา
ร่วม มองโกเลียมีความสนใจร่วมสร้างหลักสูตรปริญญาร่วมในระดับปริญญาตรี 4) ด้านการจัดการ
เรี ยนการสอนในระบบ E-Learning มูล นิธิการศึกษาทางไกลผ่ านดาวเทียมได้ให้ การสนับสนุน
งบประมาณในการติดตั้งระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชนเนปาลและ
อินเดีย 5) ด้านการสนับสนุนทุนการศึกษาและฝึกอบรมในด้านการให้ความช่วยเหลือ ประเทศไทยได้
ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาทั้งในระดั บปริญญาโทและปริญญาเอก และทุนฝึกอบรมในหลักสูตร
ต่างๆ ในแต่ล ะปี แก่ล าว กัมพูช า เมียนมาร์ เซเนกัล ปากีส ถาน และตุรกี ในส่ ว นการรับความ
ช่วยเหลือนั้น ตุรกีได้จัดสรรทุนให้แก่นักเรียนไทย รัสเซียพร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา
ไทย และการผลั ก ดั น ให้ แ คนาดาจัด สรรทุ น การศึ ก ษา และการฝึ ก งานตามกรอบความร่ ว มมื อ
อาเซียน-แคนาดา 6) ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการฝึกอบรมบุคลากร มองโกเลียสนใจ
ร่ ว มมือ กับ มหาวิทยาลั ย ในไทยในการแลกเปลี่ ยนนั กศึกษาและอบรมบุคลากรระดับอาชี ว ศึกษา
การโรงแรมและการท่องเที่ยวกับมหาวิทยาลัย และ 7) ความร่ว มมืออื่นๆ ไทยกับประเทศต่างๆ ต่าง
ยืนข้อเสนอเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาในหลายๆ สาขา อาทิเช่น ไทยกับเบลเยี่ยมจะสร้าง
ความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ ของทั้งสองประเทศ โดยไทยเสนอสร้างความ
ร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น วิ จั ย ของโปแลนด์ และสวิ ส เซอร์ แ ลนด์ จ ะให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในการจั ด วั ด
ความสามารถในการแข่งขันของ SME ไทย เป็นต้น
9.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ
จากการศึกษาเอกสาร รายงานการวิจัย และจากข้อมูลสื่ออิเลคทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปรายละเอียดของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
Young (2000) ได้วิจัยเรื่อง ความยั่งยืนของการดาเนินความร่วมมือระหว่างองค์กร
โดยมุ่งที่ผลลัพธ์ของการให้และรับระหว่างสมาชิก ทั้งในมหาวิทยาลัยและบริษัท/ภาคอุตสาหกรรม
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ซึ่งได้มีการสารวจในปี ค.ศ. 19997 ด้วยการจัดสัมมนา 2 กลุ่ม สาหรับคณาจารย์มหาวิท ยาลัยและ
ผู้จัดการในบริษัท/อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี ผลการวิจัยพบว่า สิ่งที่ทาให้การดาเนินความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรเกิดความยั่งยืน คือ ผู้มีส่วนร่วมในความร่วมมือจะต้องได้รับผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
ทั้งผู้ที่คาดหวังและไม่คาดหวังผลประโยชน์ โดยผลประโยชน์ที่สาคัญที่สุดของบริษัทในภาคเอกชน คือ
การเพิ่มขึ้นของผลงานวิจัย และการค้นพบใหม่ๆ สาหรับผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย คือ การที่
มหาวิทยาลัยได้ทาการศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุน และ
นักศึกษาปริญญาโท ได้ศึกษาวิจัยจากประสบการณ์ตรงและได้ค้นหาแนวทางการวิจัยใหม่เพิ่มขึ้น
Saez & Arribas (2002) ได้วิจัยเรื่อง ลักษณะการดาเนินความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลั ยและศูนย์ วิจัยต่างๆ โดยศึกษาลักษณะความร่วมมือด้านการวิจัยจากบริษัทต่างๆ ใน
ประเทศสเปน จานวน 747 แห่ง และศึกษาประเภทของโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา
เพื่อการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันในระหว่างปี ค.ศ. 1994-1996 ผลการวิจัยพบว่า ความร่วมมือที่
ดาเนินการโดยศูนย์วิจัยนั้น ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยพื้นฐานภายใต้การสนับสนุนของกลุ่มผู้ให้ทุนวิจัย
โดยสนับสนุนให้วิจัยในประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหงานงานวิจัยทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคโดยผล
ของความร่วมมือระหว่างองค์กรที่มีความแตกต่างกันนั้น บริษัทต่างๆ จะมีข้อตกลงที่เป็นทางการใน
การดาเนินงานความร่วมมือด้านการวิจัยที่แตกต่างกัน แต่ละกลุ่มองค์กร เช่น กลุ่มคู่แข่ง กลุ่มผู้ส่ง
สินค้า กลุ่มลูกค้า หรือกลุ่มศูนย์วิจัยต่างๆ โดยมีการกาหนดเป้าหมายของความสาเร็จที่แตกต่างกัน
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ความร่ ว มมื อ ของ
สถาบั น อุ ด มศึก ษากับ ภาคอุ ต สาหกรรม หน่ว ยงานภาคเอกชน และนโยบายความร่ ว มมือ ด้ า น
การศึกษากับต่างประเทศ พบว่า ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับหน่วยงานต่างๆ ที่มี
ประสิทธิภาพควรมีความร่วมมือในด้านต่อไปนี้ 1) ด้านบริหาร 2) ด้านการวิจัย 3) ด้านหลักสูตร
4) ด้า นการเรี ย นการสอน 5) ด้ านบริ การวิช าการ 6) ด้ านคณาจารย์ 7) ด้านนิสิ ต/นั กศึ กษา
8) ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนสิ่งอานวยความสะดวก และ 9) ด้ านอื่นๆ ซึ่งผู้วิจัยได้นาแนวคิด
ทฤษฎี และข้อมูลต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดทายุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
กับองค์กรวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจั ย เรื่ อง ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อ
เสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research)
มีวัตถุประสงค์ เพื่ อศึ กษาสภาพปั จ จุบัน และสภาพที่พึ งประสงค์ ของความร่ว มมื อระหว่ างสถาบั น
อุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย วิเคราะห์จุดแข็ง
จุ ดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของความร่วมมือระหว่ างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิ ชาชีพเพื่ อ
เสริ มสร้ างความเป็ นเลิ ศของสถาบั นอุ ดมศึ กษาไทยและพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษากั บ องค์ ก รวิ ช าชี พ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเป็ น เลิ ศ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทย
มีวิธีดาเนินการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
1. ข้อมูลเอกสารในการวิจัย
1.1 เอกสารทางวิชาการ ได้แก่ หนังสื อ ตารา วารสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และ
บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
1.2 เอกสารทางกฎหมาย ได้ แก่ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อ บังคับ เกี่ยวข้องกั บ
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
1.3 เอกสารในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์จากเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ต
2. ข้อมูลจากองค์กรและสถาบันในการวิจัย
2.1 องค์กรวิชาชีพ จานวน 15 องค์กรวิชาชีพ ได้แก่
(1) สภากายภาพบาบัด
(2) สภาการพยาบาล
(3) สัตวแพทยสภา
(4) ทันตแพทยสภา
(5) สภาวิชาชีพบัญชี
(6) สภาเทคนิคการแพทย์
(7) สภาเภสัชกรรม
(8) แพทยสภา
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(9) สภาวิศวกร
(10) สภาสถาปนิก
(11) สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(12) สภาทนายความ
(13) คุรุสภา
(14) สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
(15) สภาการสาธารณสุขชุมชน
2.2 สถาบั น อุดมศึกษาที่ผ ลิ ตบัณฑิ ตในสาขาวิช าที่เ กี่ยวข้อ งกับองค์ กรวิช าชี พทั้ง 15
องค์กรวิชาชีพ จานวน 146 แห่ง ได้แก่
(1) สถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ จานวน 17 แห่ง
(2) สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วนราชการ จานวน 62 แห่ง
(3) สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จานวน 67 แห่ง
2.3 ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพเพื่อเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
2.4 ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
1. ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ จานวน 30 คน เพื่อเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพ
ปัจจุ บัน และสภาพที่พึงประสงค์ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพใน
ประเทศไทย ได้แก่ นายกและเลขาธิการสภากายภาพบาบัด นายกและเลขาธิการสภาการพยาบาล
นายกและเลขาธิการสัตวแพทยสภา นายกและเลขาธิการทันตแพทยสภา นายกและเลขาธิการสภา
วิชาชีพบัญชี นายกและเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ นายกและเลขาธิการสภาเภสัชกรรม นายก
และเลขาธิการแพทยสภา นายกและเลขาธิการสภาวิศวกร นายกและเลขาธิการสภาสถาปนิก นายก
และเลขาธิ การสภาวิ ช าชี พ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี นายกและเลขาธิ ก ารสภาทนายความ
ประธานกรรมการและเลขาธิการคุรุสภา นายกและเลขาธิการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และนายก
และเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน
2. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับองค์กรวิชาชีพทั้ง 15
องค์กรวิชาชีพ จานวน 146 คน เพื่อเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน และสภาพ
ที่พึงประสงค์ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ ได้แก่
(1) สถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ จานวน 17 แห่ง
(2) สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วนราชการ จานวน 62 แห่ง
(3) สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จานวน 67 แห่ง
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3. ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ จานวน 15 คน เพื่อเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
เกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพในประเทศไทย ได้แก่
(1) นายกสภากายภาพบาบัด
(2) นายกสภาการพยาบาล
(3) นายกสัตวแพทยสภา
(4) นายกทันตแพทยสภา
(5) นายกสภาวิชาชีพบัญชี
(6) นายกสภาเทคนิคการแพทย์
(7) นายกสภาเภสัชกรรม
(8) นายกแพทยสภา
(9) นายกสภาวิศวกร
(10) นายกสภาสถาปนิก
(11) นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(12) นายกสภาทนายความ
(13) ประธานกรรมการคุรุสภา
(14) นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
(15) นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน
4. ผู้ บริ ห ารสถาบั น อุดมศึกษาระดับคณะที่ผ ลิต บัณฑิตในสาขาวิช าที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
วิชาชีพ จานวน 15 คน เพื่อเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และภาวะคุกคามของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพในประเทศไทย
โดยใช้หลักเกณฑ์การเลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างง่าย ได้แก่
(1) คณบดีคณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
(2) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(3) คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(4) คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(5) คณบดีคณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
(6) คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(7) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(8) คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
(9) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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(10) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(11) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(12) คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
(13) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(14) คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
(15) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
5. ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาการตรวจสอบร่างยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
กั บ องค์ ก รวิ ช าชี พ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเป็ น เลิ ศ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทย ด้ ว ยการจั ด ประชุ ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) จานวน 14 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เรื่อง ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กร
วิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย มี 4 แบบ ประกอบด้วย
1. แบบวิเคราะห์ สาระ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พึงประสงค์ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพในประเทศไทย
2. แบบสอบถาม ได้แก่
2.1 แบบสอบถามผู้บริหารองค์กรวิชาชีพเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์
ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพในประเทศไทย
2.2 แบบสอบถามผู้ บ ริ ห ารสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่
พึงประสงค์ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพในประเทศไทย
3. แบบสัมภาษณ์ ได้แก่
3.1 แบบสั มภาษณ์ผู้บ ริหารองค์กรวิช าชีพเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะ
คุกคามของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพในประเทศไทย
3.2 แบบสั มภาษณ์ผู้บ ริห ารสถาบันอุดมศึกษาระดับคณะที่ผ ลิ ตบัณฑิตในสาขาวิช าที่
เกี่ยวข้องกับองค์กรวิชาชีพเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพในประเทศไทย
4. แบบตรวจสอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. แบบวิเคราะห์สาระเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ข อง
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบัน
อุดมศึกษาไทย
นาแบบวิเคราะห์สาระที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงด้านเนื้อ หา (Content
Validity) และความชัดเจนของการใช้ภาษา เพื่อให้เครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความครอบคลุมและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
2. แบบสอบถามผู้บริหารองค์กรวิชาชีพและแบบสอบถามผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับ
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
2.1 ทาการทบทวนวรรณกรรมและนามาสร้างแบบสอบถาม หลังจากนั้นนาไปให้อาจารย์
ที่ป รึกษา และอาจารย์ ที่ป รึ กษาร่ ว มตรวจสอบแก้ไขในขั้นต้น เมื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ ว จึงนาเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยต้องมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อคาถามกับเนื้อหาตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
2.2 นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มที่ไม่ใช่ตัวอย่าง
จานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความเข้าใจแบบสอบถามและวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม
(Reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient of Alpha) ของครอนบาค (Cronbach)
ได้ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.92
3. แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพและแบบสัมภาษณ์ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาระดับ
คณะที่ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับองค์กรวิชาชีพเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะ
คุกคามของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย
นาแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา
(Content Validity) และความชัดเจนของการใช้ภาษา เพื่อให้เครื่องมือที่ผู้วิ จัยสร้างขึ้นมีความ
ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
4. แบบตรวจสอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
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การตรวจสอบคุณภาพของแบบตรวจสอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบัน
อุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทยผ่านการตรวจสอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของ
การใช้ภาษา ความครอบคลุมของข้อมูล และนาไปพิจารณาแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารเพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เอกสารเพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพในประเทศไทย โดยการสืบค้นเอกสารจากแหล่งต่างๆ ได้แก่
1.1 หนังสือ ตารา วารสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
1.2 เอกสารทางกฎหมายจากกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ และข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
1.3 เอกสารในรูปอิเลคทรอนิกส์จากอินเทอร์เน็ต
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามผู้บริหารองค์กรวิชาชีพและแบบสอบถามผู้บริหาร
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพในประเทศไทย โดยขอหนังสือจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเพื่อทาหนังสือถึงผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเพื่อขอความ
อนุ เคราะห์ ในการตอบแบบสอบถาม จากนั้นจึ งส่ งแบบสอบถามถึงผู้ บริห ารองค์กรวิช าชีพและ
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรวบรวมแบบสอบถามแล้วนาไปวิเคราะห์ข้อมูล
3. การเก็บ รวบรวมข้อมูล จากแบบสั มภาษณ์ผู้ บริ ห ารองค์กรวิช าชี พและแบบสั มภาษณ์
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาระดับคณะที่ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับองค์กรวิชาชีพเกี่ยวกับ
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพใน
ประเทศไทย โดยขอหนังสือจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย เพื่อทาหนังสือถึงผู้บริหาร
องค์ก รวิ ช าชี พ และผู้ บ ริ ห ารสถาบั นอุ ด มศึ กษาเพื่ อขอความอนุ เ คราะห์ ในการสั ม ภาษณ์ ติด ต่ อ
ประสานงาน ขอนัดวัน เวลา สถานที่ ในการสัมภาษณ์ พร้อมส่งประเด็นการสัมภาษณ์ล่วงหน้า โดย
เดินทางไปสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. แบบวิเคราะห์สาระ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพในประเทศไทย ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)
2. แบบสอบถามผู้บริหารองค์กรวิชาชีพและแบบสอบถามผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับ
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพใน
ประเทศไทย แบ่งเป็น 9 ด้าน คือ ด้านการบริหาร ด้านการวิจัย ด้านหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน
ด้านบริการวิชาการ ด้านคณาจารย์ ด้านนิสิต/นักศึกษา ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน/สิ่งอานวย
ความสะดวก และด้านอื่น ๆ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานสาหรับแบบสอบถามที่มีลักษณะ
เป็นประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของ Likert Scale โดยมีความหมายดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00
หมายถึง ระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49
หมายถึง ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49
หมายถึง ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49
หมายถึง ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 0.00-1.49
หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
3. แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพและแบบสัมภาษณ์ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาระดับ
คณะที่ผลิ ตบัณฑิตในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับองค์กรวิชาชีพเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ภาวะคุกคามของความร่ วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพในประเทศไทย ใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
4. แบบตรวจสอบ (ร่ าง) ยุ ทธศาสตร์ความร่ว มมือระหว่างสถาบันอุด มศึกษากั บองค์ก ร
วิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็น เลิ ศของสถาบันอุดมศึกษาไทยเกี่ยวกับความเหมาะสมและความ
เป็ น ไปได้ ข องการน ายุ ท ธศาสตร์ ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษากั บ องค์ ก รวิ ช าชี พ เพื่ อ
เสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทยไปใช้ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐาน
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ขั้นตอนการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง ยุ ท ธศาสตร์ ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษากั บ องค์ ก รวิ ช าชี พ
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย จาแนกขั้นตอนการดาเนินการวิจัยออกเป็น
3 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของความร่วมมือระหว่างสถาบัน
อุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กร
วิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ดังนี้
(1) เอกสารทางวิชาการ ได้แก่ หนังสือ ตารา วารสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความ
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
(2) เอกสารทางกฎหมาย ได้แก่ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับ
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
(3) เอกสารในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์จากเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ต
2. สร้างแบบสอบถามผู้บริหารองค์กรวิชาชีพและแบบสอบถามผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กร
วิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
3. นาแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของความร่วมมือระหว่าง
สถาบัน อุดมศึกษากับ องค์กรวิช าชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิ ศของสถาบันอุดมศึกษาไทยไปใช้
สอบถามกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ จานวน 30 คน และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
จานวน 146 คน
4. วิเคราะห์ ข้อมู ล จากแบบสอบถามผู้ บริหารองค์กรวิชาชีพและแบบสอบถามผู้บริหาร
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานสาหรับแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นประมาณค่า 5 ระดับ ตาม
แบบของ Likert Scale
5. น าข้อมูลที่ ได้ตามจากแบบสอบถามผู้ บริ หารองค์กรวิชาชีพและแบบสอบถามผู้ บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับ สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของความร่ว มมือระหว่างสถาบัน
อุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย มาวิเคราะห์ความ
ต้องการจาเป็นของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็น
เลิศของสถาบัน อุดมศึกษาไทย โดยการหาค่าดัชนีความสาคัญของความต้องการจาเป็น (Priority
Need Index หรือ PNI)
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ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ดังนี้
(1) เอกสารทางวิชาการ ได้แก่ หนังสือ ตารา วารสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความ
ทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพของประเทศไทยและต่างประเทศ
(2) เอกสารทางกฎหมาย ได้แก่ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับ
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพของประเทศไทยและต่างประเทศ
(3) เอกสารในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ จากเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ต
2. สร้างแบบสัมภาษณ์ ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพและแบบสัมภาษณ์ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
ระดับคณะที่ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับองค์กรวิชาชีพเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ภาวะคุกคามของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศ
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย
3. นาแบบสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพและแบบสัมภาษณ์ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาระดับ
คณะที่ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับองค์กรวิชาชีพเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม
ของความร่ ว มมื อระหว่ างสถาบั น อุ ดมศึ กษากั บองค์ กรวิ ช าชี พเพื่ อเสริ มสร้ างความเป็ นเลิ ศ ของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย ไปใช้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ จานวน 15 คน และ
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาระดับคณะที่ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับองค์กรวิชาชีพ จานวน 15 คน
4. วิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพและแบบสัมภาษณ์ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
ระดับคณะที่ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับองค์กรวิชาชีพเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ภาวะคุกคามของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศ
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
5. นาข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพและแบบสัมภาษณ์ผู้บริหารสถาบัน
อุดมศึกษาระดับคณะที่ผลิตบั ณฑิตในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับองค์กรวิชาชีพ มาใช้วิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อ
เสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยการทา SWOT Analysis
ขั้นตอนที่ 3 พัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
1. นาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1-2 มาใช้จัดทา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่าง
สถาบัน อุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
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2. ทาการตรวจสอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กร
วิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยอิงผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship)
จานวน 14 คน (รายชื่อดังภาคผนวก)
3. ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กร
วิช าชี พ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเป็ น เลิ ศ ของสถาบัน อุ ด มศึก ษาไทยตามผลการประชุ ม ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(Connoisseurship) แล้วนาเสนอยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กร
วิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่สมบูรณ์ต่อไป
ผู้วิจัยได้แสดงขั้นตอนการวิจัยไว้ดังแผนภาพต่อไปนี้
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แผนภาพที 2 ขั้นตอนการวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจั ย เรื่ อง ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อ
เสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
กับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
2. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
กับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
3. พัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ผู้วิจัยได้แบ่งผลการนาเสนอผลการวิจัยออกเป็น 3 ตอน เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึก ษาสภาพปั จ จุบั น และสภาพที่พึ ง ประสงค์ ข องความร่ ว มมื อระหว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับ สภาพปัจจุบันของความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ส่ ว นที่ 2 ผลการวิ เ คราะห์ ความคิ ดเห็ น เกี่ ย วกั บความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถาบั น
อุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ส่ ว นที่ 3 ผลการวิ เ คราะห์ ความต้อ งการจ าเป็ น เกี่ ย วกับ ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ส่ ว นที่ 4 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ เสนอแนะในการพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ส่วนที่ 1 ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ และผู้บ ริหารสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
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ส่ ว นที่ 2 ผลการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายในของความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ส่ ว นที่ 3 ผลการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายนอกของความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ส่วนที่ 4 ผลการจัดทาตารางการวิเคราะห์ SWOT ของความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ส่วนที่ 5 ผลการจัดทาตารางการวิเคราะห์ TOWS Matrix ของความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ตอนที่ 3 ผลการพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
กับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ส่วนที่ 2 ผลการตรวจสอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
กับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ด้วยการจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ
(Connoisseurship)
ส่วนที่ 3 การนาเสนอยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กร
วิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ฉบับสมบูรณ์
ตอนที่ 1 ผลการศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
ไทย
ในตอนที่ 1 ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับ สภาพปัจจุบันของความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
กับ องค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้ างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย (รายชื่อดังภาคผนวก)
พบว่า องค์กรวิชาชีพมีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
(1) สภากายภาพบาบัด
ด้านการบริหาร คณะกรรมการสภากายภาพบาบัดมีองค์ประกอบจากคณบดีคณะ
กายภาพบาบัดซึ่งเลือกกันเอง จานวน 5 คน ด้านการให้บริการทางวิชาการ พบว่า มีการประชาสัมพันธ์

108
ถึงกิจกรรมการบริการทางวิชาการร่วมกันทางเว็ปไซต์ของสภากายภาพบาบัด และมีการจัดพิมพ์วารสาร
ของสภากายภาพบาบัดเป็นประจาและส่งให้กับ 16 สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตกายภาพบาบัด
มี ก ารจั ด ประชุ ม ทางวิ ช าการร่ ว มกั น ระหว่ า งสภากายภาพบ าบั ด กั บ คณะกายภาพบ าบั ด ขอ ง
สถาบันอุดมศึกษา และด้านอื่นๆ พบว่า มีความร่วมมือในด้านการประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครงานใน
ตาแหน่งนักกายภาพบาบัดผ่านทางเว็ปไซต์ของสภากายภาพบาบัดร่วมกัน คณะกายภาพบาบัดของ
สถาบันอุดมศึกษามีการรวมตัวกันเป็นสภาการศึกษากายภาพบาบัดแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นหน่วยงาน
ที่ประสานงานระหว่าง คณะกายภาพบาบัดด้วยกันเอง สภากายภาพบาบัด และหน่วยงานอื่นๆ
(2) สภาการพยาบาล
ด้านการบริหาร สภาการพยาบาล มีคณะกรรมการสภาการพยาบาลเป็นองค์กร
ผู้บริหารสูงสุดมีองค์ประกอบจากผู้แทนของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จานวน 4 คน
ซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้กาหนดให้เป็นผู้แทนจากคณะพยาบาลศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา แต่ในทางปฏิบัติ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะส่งผู้แทนจากผู้ที่เป็นคณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ใน
สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้แทน ด้านการวิจัย สภาการพยาบาลมีการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยให้กับนิสิต
นักศึกษาพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการพยาบาล โดยมีเงื่อนไขเพียงว่าต้องเป็นสมาชิกของสภา
การพยาบาลด้ว ย มีการให้ทุน อุดหนุนการเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศให้ แก่สมาชิกสภาการ
พยาบาล มีว ารสารสภาการพยาบาลเป็นแหล่งเผยแพร่หรือเสนอผลการวิจัยให้กับสมาชิกที่เป็น
พยาบาลซึ่งรวมถึงคณาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาด้วย ด้าน
การพัฒนาคณาจารย์ สภาการพยาบาลมีการยกย่องให้เกียรติหรือแสดงความยินดีให้กับคณาจารย์
พยาบาลที่ประสบความส าเร็จซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกของสภาการพยาบาลด้วย และด้านอื่นๆ
สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะพยาบาลศาสตร์จะมีการรวมตัวกันเป็นตัวแทนหรือเป็นหน่วยงานที่จะ
ประสานความร่วมมือกันเรียกว่า “ที่ประชุมคณะพยาบาลศาสตร์แห่งประเทศไทย”
(3) สัตวแพทยสภา
ด้านการบริหาร คณะกรรมการสัตวแพทยสภามีองค์ประกอบที่ประกอบไปด้ว ย
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ทุกแห่งเป็นกรรมการโดยตาแหน่ง คณะกรรมการสัตวแพทยสภา มีการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงคณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ที่ทา
หน้ าที่ ใ นการรั บ รองหลั ก สู ต รและสถาบัน ผลิ ต สั ตวแพทย์ ซึ่ งอนุ กรรมการมาตรฐานวิ ช าชี พการ
สั ต วแพทย์
จะได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากอาจารย์ สั ต วแพทย์ จ ากคณะสั ต วแพทยศาสตร์ ต่ า งๆ
คณะกรรมการสั ตวแพทยสภามีน โยบายที่จะให้ เกิดความร่ว มมือจากทุกภาคส่ว นโดยเฉพาะจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ ด้านการผลิตผลงานทางวิชาการ สัตวแพทยสภามีวารสาร
ชื่อว่า “สารสัตวแพทยสภา” มีการเปิดโอกาสให้สมาชิกซึ่งรวมถึงสมาชิกที่เป็นคณาจารย์ส่งบทความ
ลงตีพิมพ์ในสารสัตวแพทยสภา ด้านการเรียนการสอน สัตวแพทยสภาและคณะสัตวแพทยศาสตร์
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ต่างๆ มีความร่วมมือด้านการวัดและประเมินผลบัณฑิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อให้ได้มาตรฐาน
เดียวกันทั้งประเทศโดยการจัดสอบประเมินนิสิตนักศึกษาสัตวแพทย์ตามเกณฑ์ของสัตวแพทยสภา
ด้านการพัฒนาคณาจารย์ สัตวแพทยสภาได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยเชิญคณาจารย์คณะ
สัตวแพทยศาสตร์เข้ามาร่วมเพื่อเป็นการพัฒนาข้อสอบของสัตวแพทยสภา ในขณะเดียวกันก็เป็นการ
พัฒนาคณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในการออกข้อสอบ ด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา พบว่า
มีความร่วมมือกันในการเพิ่มขีดความสามารถนิสิตนักศึกษาสัตวแพทย์ โดยความพยายามจัดให้มีการ
สอบประเมินนิสิตนักศึกษาสัตวแพทย์ก่อนที่จะสาเร็จการศึกษาให้เป็นมาตรฐานเดี ยวกัน ด้านการ
ให้บริการทางวิชาการ สัตวแพทยสภามี ความร่วมมือกับคณะสัตวแพทย์ต่างๆ ในการจัดอบรมและ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ มีการจัดกิจกรรมบริการทางวิชาการซึ่งสัตวแพทยสภาได้เชิญคณาจารย์จาก
คณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากรผู้บรรยาย สัตวแพทยสภามีการจัดประชุมสัตวแพทยสภา
วิชาการประจาปีซึ่งจะเชิญคณาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นวิทยากรและผู้ดาเนินรายการ
ด้านอาคารสถานที่ มีความร่วมมือในการใช้สถานที่ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ในการจัดสอบประเมิน
ความรู้นิสิตนักศึกษาสัตวแพทย์ และมีความร่วมมือ ในการใช้สถานที่ในการจัดประชุมคณะกรรมการ
สัตวแพทยสภาสัญจรในคณะสัตวแพทยศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ และด้านอื่นๆ ในเรื่องของ
ความร่ ว มมือ ของคณะสั ตวแพทยศาสตร์ ในสถาบั นอุด มศึก ษามี การรวมตัว กั นเป็ น “ภาคี คณบดี
คณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย” ซึ่งจะมีการประสานงานความร่วมมือกับสัตวแพทยสภา
(4) ทันตแพทยสภา
ด้า นการบริ ห าร คณะกรรมการทัน ตแพทยสภามี องค์ป ระกอบจากคณบดีค ณะ
ทันตแพทยศาสตร์ทุกแห่ง คณะกรรมการทันตแพทยสภามีนโยบาย “วงวิชาชีพที่ไร้รอยต่อ” กล่าวคือ
นโยบายความร่วมมือระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์ สโมสรนิสิตนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ และ
ทันตแพทยสภา ด้ านหลักสูตร คณะกรรมการทันตแพทยสภาได้จัดตั้งศูนย์ประเมินและรับรองความรู้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม เรียกโดยย่อว่า “ศปท.” โดย ศปท. บริหารโดยคณะ
กรรมการบริ หารมี องค์ประกอบที่เป็นคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ทุกคณะ ศปท. เป็นหน่วยงานใน
กากับของคณะกรรมการทันตแพทยสภาที่ทาหน้าที่แทนทันตแพทยสภาในด้านการรับรองหลักสูตรและ
การรับรองปริญญาของสถาบันอุดมศึกษา และในการดาเนินงาน ศปท. จะมีการรับฟังความเห็นจากคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ทุกแห่ง ด้านการพัฒนาคณาจารย์ ทันตแพทยสภามีการจัดกิจกรรมที่เป็นการ
แสดงความยินดีหรือการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กั บคณาจารย์ ที่เป็นทันตแพทย์ที่ประสบความสาเร็จ
อย่างต่อเนื่อง ด้านการพัฒนานิสิ ตนักศึกษา มีกิจกรรมให้โอวาทสาหรั บผู้ที่สาเร็จการศึกษาเป็นทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต มีพิธีการมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม โดยการดาเนินการร่วมกัน
ระหว่างทันตแพทยสภากับคณะทันตแพทยศาสตร์ทุกคณะ มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของ
นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ร่วมกับทันตแพทยสภา ด้านการให้บริการทางวิชาการ ทันตแพทยสภามี
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การจั ดประชุมเสวนาทางวิช าการโดยได้เชิญอาจารย์จากคณะทันตแพทย์ร่ว มเป็นวิทยากรอย่าง
สม่าเสมอ ด้านอาคารสถานที่ มีการใช้สถานที่ของคณะทันตแพทย์ศาสตร์ต่างๆ ในการจัดกิจกรรม
ของทันตแพทยสภา และด้านอื่นๆ ทันตแพทยสภามีการสนับสนุนการรวมตัวของสโมสรนิสิตนักศึกษา
ทันตแพทย์ โดยมีการรวมตัวกัน 10 สถาบัน เรียกว่า “ม่วงสัมพันธ์”
(5) สภาวิชาชีพบัญชี
ด้านหลักสูตร พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 กาหนดให้มีคณะกรรมการ
สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ซึ่ ง คณะกรรมการสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ไ ด้ ตั้ ง คณะกรรมการขึ้ น คณะหนึ่ ง ชื่ อ ว่ า
“คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี ” ทาหน้าที่ในการสนับสนุนและ
ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒ นาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต นอกจากนี้คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี ได้มีการจัดส่งผู้แทนของคณะกรรมการฯ ให้กับสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการในการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ด้านการพัฒนาคณาจารย์ สภาวิชาชีพ
บัญชีโดยคณะกรรมการวิชาชีพบั ญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี ได้มีความพยายามที่จะ
สร้างกลไกและโอกาสให้คณาจารย์ทางด้านการบัญชีของสถาบันอุดมศึกษานาองค์ความรู้ที่ได้จากการ
ปฏิบัติจริง และนาประสบการณ์ไปพัฒนาแผนการสอน โดยการจัดให้มีการสัมมนาคณาจารย์ที่สอน
วิชาบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพั ฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ โดยเน้นความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติ
จริงเพื่อนาไปพัฒนาแผนการสอนและรูปแบบการสอนต่อไป ด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา สภา
วิ ช าชี พ บั ญ ชี ไ ด้ จั ด ให้ มี ก ารแข่ ง ขั น ตอบปั ญ หาทางบั ญ ชี แ ละเชิ ญ ชวนให้ ค ณะบั ญ ชี หรื อ คณะ
บริหารธุรกิจของสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของนิสิตนักศึกษา
ทางด้านบัญชี คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมีการแต่งตั้งคณะทางานการจัดการแข่งขันตอบปัญหา
ทางบัญชีระดับประเทศเพื่อจัดกิจกรรมนี้ทุกปี และคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมีการเปิดโอกาส
ให้สถาบันอุดมศึกษาได้นานิสิตนักศึกษาเข้ ามาศึกษาดูงานที่สภาวิชาชีพบัญชี ด้านการให้บริการทาง
วิช าการ สภาวิช าชีพ บั ญชี และสถาบันอุ ดมศึ กษาได้จั ดให้ มีการสั ม มนาทางวิช าการร่ว มกัน โดย
สถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยจัดอบรมสัมมนาของสภาวิชาชีพบัญชีด้วย
(6) สภาเทคนิคการแพทย์
ด้านการบริหาร คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์มีองค์ประกอบจากคณบดี
คณะเทคนิคการแพทย์หรือคณะที่ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ซึ่งเรียกชื่ออย่างอื่นเลือกกันเองจานวน
5 คน ในการประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์จะเชิญคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์หรือ
คณะที่ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ซึ่งเรียกชื่ออย่างอื่นเข้าร่วมประชุมเรื่อยมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม
2555 ด้านการพัฒนาคณาจารย์ พบว่า สภาเทคนิคการแพทย์มีการประกาศยกย่องหรือแสดงความ
ยิ น ดี แ ก่ ค ณาจารย์ เ ทคนิ ค การแพทย์ จ ากคณะเทคนิ ค การแพทย์ ซึ่ ง เป็ น สมาชิ ก ของสภาเทคนิ ค
การแพทย์ที่ประสบความสาเร็จ ด้านการให้บริการทางวิชาการ พบว่า มีการจัดกิ จกรรมบริการทาง
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วิชาการร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ด้านอาคารสถานที่ พบว่า มีความ
ร่วมมือในกรณีสภาเทคนิคการแพทย์ใช้สถานที่ของคณะเทคนิคการแพทย์ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
ใช้เป็ น ที่จั ดสอบในการประเมิน ความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ ประกอบวิช าชีพ และด้านอื่น ๆ
สถาบั นผลิ ตนักเทคนิ คการแพทย์มีการรวมกลุ่ มกัน โดยใช้ชื่อว่า “สภาคณบดีส ถาบันผลิตบัณฑิต
เทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย” การประชุมของสภาเทคนิคการแพทย์มีการเชิญคณบดีรวมถึง
สภาคณบดีเข้าร่วมประชุมด้วย มีความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางวิชาการผ่านทางเว็ป
ไซต์ของสภาเทคนิคการแพทย์ และมีการร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานในตาแหน่งนัก
เทคนิคการแพทย์ร่วมกันในทางเว็ปไซต์ของสภาเทคนิคการแพทย์
(7) สภาเภสัชกรรม
ด้านการบริหาร คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมมีองค์ประกอบจากคณบดีคณะเภสัช
กรรมที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาเสนอชื่ อ จ านวน 5 คน การด าเนิ น งานของ
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมจะแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการต่างๆ ขึ้น โดยได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์ซึ่งมีผู้แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์เป็นกรรมการ ด้าน
หลั กสู ตร คณะกรรมการการศึกษาเภสั ช ศาสตร์ได้แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและ
หลักสูตรเภสัชศาสตร์ซึ่งองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการได้มาจากคณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ของ
สถาบันอุดมศึกษา
(8) แพทยสภา
ด้ า นการบริ ห าร คณะกรรมการของแพทยสภามี อ งค์ ป ระกอบจากคณบดี ค ณะ
แพทยศาสตร์หรือผู้อานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์ของทุก สถาบันเป็นกรรมการแพทยสภา ส่วนใน
ด้านการดาเนินงานนั้นแพทยสภามีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ซึ่งคณะอนุกรรมการด้าน
ต่างๆ มีองค์ประกอบจากคณบดีคณะแพทยศาสตร์หรือผู้อานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์เข้าร่วมเป็น
อนุกรรรมการรวมอยู่ด้วย ด้านหลักสูตร คณะกรรมการแพทยสภาซึ่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. 2511 กาหนดให้มีอานาจหน้าที่ในการรับรองปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อที่จะรับสมัคร
เป็ น สามั ญ สมาชิ ก และมี สิ ท ธิ ที่ จ ะสอบรั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองวิชาการเพื่อพิจารณาว่าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและการจัดการเรียน
การสอนของสถาบันอุดมศึกษาที่ ผลิตแพทย์เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่แพทยสภาจะให้การรับรอง
ปริญญาหรือไม่ ซึ่งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองวิชาการนั้นได้มอบหมายให้ “กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย” เป็นผู้พิจารณา โดยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยเกิดขึ้นจากการรวมตัว
ของคณะแพทยศาสตร์ในประเทศไทยทั้งหมด เริ่มแรกมีวัตถุประสงค์ในการรวมตัวเพื่อดาเนินการคัดเลือกผู้
เข้ าศึ กษาในคณะแพทยศาสตร์ ร่ ว มกั น ซึ่ งแยกจากการเอ็ นทรานซ์ แยกจากการแอดมิ ดชั่ นของ
ทบวงมหาวิทยาลัย หรือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในปัจจุบั นไปดาเนินการเอง เพื่อให้ได้
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นักศึกษาแพทย์ที่เป็นไปตามความประสงค์ของคณะแพทยศาสตร์ ในการนี้คณะกรรมการแพทยสภาได้
มอบหมายให้ คณะอนุ กรรมการกลั่ นกรองวิ ชาการไปพิ จารณาหลั กสู ตร การรั บรองปริ ญญา และ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองวิชาการได้มอบหมายให้กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยเป็นผู้ดูแล
เรื่องการรับรองหลักสูตรและการรับรองปริญญาจากคณะแพทยศาสตร์ แสดงให้เห็นว่าในด้านหลักสูตรและ
การรับรองปริญญานั้น แพทยสภาหรือกรรมการแพทยสภาได้ให้คณะแพทยศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา
กากับดูแลกันเองนั่นเอง ด้านการพัฒนานักวิจัยหรือบุคลากรอื่น พบว่า มีการประชาสัมพันธ์การรับ
สมั ค รบุ ค ลากรร่ ว มกั น มี ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งซึ่ ง คณะกรรมการบริ ห ารมี ผู้ แ ทนจากคณะ
แพทยศาสตร์เป็นกรรมการ มีคณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรมวิชาชีพเวชกรรมซึ่งมีผู้แทนจากคณะ
แพทยศาสตร์เป็นกรรมการ และมีคณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิสิตนักศึกษาแพทย์ซึ่ งมีผู้แทน
จากคณะแพทยศาสตร์เป็นอนุกรรมการ ด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษากับแพทย
สภามีกิจกรรมต้อนรับหมอใหม่ที่ดาเนินการร่วมกัน มีโครงการเสริมสร้างจริยธรรมนิสิตนักศึกษา
แพทย์ มีการจัดทาจรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทย์ไทยร่วมกัน มีการเชิญคณบดีคณะแพทยศาสตร์
ทั้ง 19 แห่ง มาลงนามให้สั ตยาบันจรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทย์ไทยร่วมกัน แพทยสภามีการ
ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของนิสิตนักศึกษาแพทย์ โดยนิสิตนักศึกษาแพทย์ ได้รวมกลุ่มกันในนาม
“สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย” หรือเรียกชื่อย่อว่า “สพท.” ด้านการให้บริการทาง
วิชาการ สถาบันอุดมศึกษากับแพทยสภามีกิจกรรมวิชาการร่วมกันหลายกิจกรรม เช่น การออกหน่วย
แพทย์อาสา การจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ การจัดนิทรรศการในการสัมมนาทางวิชาการร่วมกัน การ
จัดกิจกรรมงานใหญ่ประจาปีของแพทยสภาที่ใช้ชื่อว่า “รวมพลคนรักสุขภาพ” เป็นการจัดร่วมกัน
ระหว่างแพทยสภาและคณะแพทย์ทั้ง 19 แห่ง ซึ่งดาเนินการร่วมกันเป็นประจาทุกปี ด้านอื่นๆ แพทย
สภามีน โยบายที่จ ะควบคุมการผลิ ต แพทย์ โดยมีนโยบายที่ จะปรับปรุง มาตรฐานการผลิ ตแพทย์
หมายถึง มีนโยบายที่จะเข้าไปช่วยยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาแพทย์ ส่วนความร่วมมือกัน
ของสถาบั นอุดมศึกษาหรือคณะแพทยศาสตร์ทั้ง 19 แห่ ง มีการรวมตัวกันในรูปของกลุ่ มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย การรวมกันของสโมสรนิสิตนักศึกษาแพทย์เป็นสหพันธ์นิสิตนักศึกษา
แพทย์แห่งประเทศไทย
(9) สภาวิศวกร
ด้านการบริหาร คณะกรรมการสภาวิศวกรมีองค์ประกอบจากผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจาก
ผู้ที่เป็นคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา จานวน 5 คน และคณะกรรมการสภาวิศวกรมีนโยบายชัดเจน
ที่จะเสริมสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา ด้านหลักสูตร พบว่า สภาวิศวกรมีการจัดสัมมนา
ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาในเรื่องที่เกี่ ยวกับการรับรองหลักสูตรและการ
รับรองปริญญา ด้านอาคารสถานที่ พบว่า สภาวิศวกรมีการจัดสั มมนาโดยได้ใช้ส ถานที่ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา และด้านอื่น ๆ คณะวิศวกรรมศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา
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ได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อเป็นตัวแทนและประสานงานกัน โดยใช้ชื่อว่า “สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
แห่งประเทศไทย” มีความร่วมมือกับสภาวิศวกรในเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการรับรองปริญญาของผู้ที่
สาเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
(10) สภาสถาปนิก
ด้านการบริหาร คณะกรรมการสภาสถาปนิกมีองค์ประกอบจากกรรมการที่เลือก
จากผู้ที่เป็นคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาจานวน 5 คน ด้านหลักสูตร สภาสถาปนิกมีการจัดประชุม
ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับการรับรองปริญญา และ
การรับรองหลักสูตร และด้านอื่นๆ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ได้รวมตัว
กันใช้ชื่อว่า “สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย” เป็นหน่วยงานในการประสาน
ความร่วมมือระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์กับสภาสถาปนิก และสถาบันต่างๆ
(11) สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาได้รวมกลุ่มกันเองโดยใช้ชื่อว่า “ที่ประชุม
คณบดี วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทย” ท าหน้ า ที่ ป ระสานงานระหว่ า งคณะวิ ท ยาศาสตร์ ข อง
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งร่วมกัน และสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(12) คุรุสภา
ด้ า นการบริ ห าร คณะกรรมการคุ รุ ส ภามี ผู้ แ ทนจากคณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์
ศึก ษาศาสตร์ ซึ่ งเลื อกกัน เอง จ านวน 4 คน มี นโยบายชั ด เจนที่ จ ะก าหนดให้ คุรุ ส ภาร่ว มมือ กั บ
สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตครู ในการพัฒนาวิชาชีพครู รวมถึงให้คุรุสภามีบทบาทสาคัญในการพัฒนา
สถาบั นอุดมศึกษาที่ผลิ ตครู ให้มีความเป็นเลิศ ด้านการวิจัย คุรุส ภามีการจัดประชุมวิชาการเป็น
ประจาทุกปี โดยให้เวทีประชุมแห่งนี้เป็นเวทีแห่งการเผยแพร่งานวิจัยให้กับคณาจารย์คณะครุศาสตร์
ศึกษาศาสตร์มีการดาเนินการวิจัยร่วมกันกับสถาบันอุดมศึกษาในลักษณะของการวิจัยร่วมกัน การจ้าง
วิจัยหรืออุดหนุนการวิจัย และด้านอื่น ๆ มีความร่วมมือกันระหว่างคุรุสภากับสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิต
ครูให้มีการบันทึกจ านวนผู้ เข้าศึกษาในหลักสู ตรครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ การบันทึกข้อมูล ผู้สาเร็จ
การศึกษาในฐานข้อมูลของคุรุสภาเพื่อประโยชน์ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และในส่วน
ของสถาบันอุดมศึกษามีการรวมตัวกันของคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ใช้ชื่อว่า “สภาคณบดีครุศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ ” ซึ่ งเป็ น หน่ ว ยประสานงานระหว่างคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ด้วยกันเองและเป็น
ตัวแทนในการประสานงานกับคุรุสภาและหน่วยงานอื่นๆ
จากการวิ เ คราะห์ เ อกสารเกี่ ย วกั บ สภาพปั จ จุ บั น ของความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย สรุปได้ดังนี้
1. ผู้ วิจั ย แบ่ ง องค์ก รวิ ช าชีพ ตามลั กษณะของวิช าชี พได้เ ป็น 3 กลุ่ ม ได้แ ก่ กลุ่ ม
องค์กรวิชาชีพทางด้านสุขภาพ กลุ่มองค์กรวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่ม
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องค์ ก รวิ ช าชี พ ทางด้ า นสั ง คม ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ว่ า องค์ ก รวิ ช าชี พ ในแต่ ล ะกลุ่ ม นั้ น มี ค วา มเข้ ม แข็ ง
มีวัฒนธรรมการทางานที่แตกต่างกัน โดยความเข้มแข็ง และวัฒนธรรมการทางานจะมีผลต่อความ
ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
1.1 กลุ่มองค์กรวิชาชีพทางด้านสุขภาพ อันได้แก่ แพทยสภา ทันตแพทยสภา
สัตวแพทยสภา สภาเภสัชกรรม สภากายภาพบาบัด สภาเทคนิคการแพทย์ และสภาการพยาบาล
จะมี ความเข้ มงวดในการกากับดูแลมาตรฐานวิชาชีพมาก และมีแนวทางการพัฒนาความร่วมมือกั บ
สถาบันอุดมศึกษา ในลักษณะที่เป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเข้าไปร่วมมือตั้งแต่การเริ่มคัดเลือก ผู้ที่
จะเข้ามาเป็นนิ สิตนั กศึกษา เข้าไปดูแลในเรื่องหลักสู ตร การจัดการเรียนการสอน คุณสมบัติของ
คณาจารย์ จนกระทั่งสาเร็จการศึกษาเข้าสู่การประกอบวิชาชีพ กลุ่มองค์กรวิชาชีพทางด้านสุขภาพ
(ยกเว้น สภาการสาธารณสุขชุมชน ซึ่งจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2556) จึงมีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา
ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับกลุ่มองค์กรวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มองค์กร
วิชาชีพทางด้านสังคม
1.2 กลุ่ มองค์ก รวิช าชีพ ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อันได้แก่ สภา
วิศวกร สภาสถาปนิ ก และสภาวิท ยาศาสาตร์และเทคโนโลยี จะเป็ นองค์กรวิช าชีพที่ มุ่งเ น้นให้
ความสาคัญในการพัฒนามาตรฐานวิช าชีพให้ กับผู้ ประกอบวิชาชีพภายหลังจากที่เป็นผู้ ประกอบ
วิชาชีพแล้ว ไม่ค่อยเข้าไปควบคุมผู้ที่จะเข้าสู่วิชาชีพตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าสู่วิชาชีพ
1.3 กลุ่ มองค์ก รวิช าชี พ ทางด้า นสั ง คม อั น ได้ แก่ สภาทนายความ คุ รุส ภา
สภาวิชาชีพบั ญชี และสภาวิช าชีพสังคมสงเคราะห์ องค์กรวิชาชีพเหล่ านี้มุ่งเน้นที่จะพัฒ นาผู้ ที่
ประกอบวิชาชีพ พัฒนามาตรฐานวิชาชีพให้กับผู้ที่ประกอบวิชาชีพภายหลังจากที่ประกอบวิชาชีพแล้ว
โดยไม่เข้าไปควบคุมการผลิตบัณฑิตวิชาชีพดังเช่นกรณีของกลุ่มองค์กรวิชาชีพทางด้านสุขภาพมากนั ก
แต่จะเน้นการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเป็นหลัก
2. ผู้วิจั ยแบ่ งองค์กรวิช าชีพตามระยะเวลาในการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพ ได้เป็น 3
ระยะ คือ จัดตั้งมาเป็นระยะเวลานาน (ไม่น้อยกว่า 30 ปี) จัดตั้งมาเป็นระยะเวลาปานกลาง (ไม่น้อย
กว่า 20 ปีแต่ไม่ถึง 30 ปี) และจัดตั้งใหม่ (น้อยกว่า 20 ปีลงมา)
2.1 องค์กรวิชาชีพที่จัดตั้งมาเป็นระยะเวลานาน ได้แก่ แพทยสภา (ก่อตั้งมา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2511) สภาการพยาบาล และสภาทนายความ (ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2528) จะเห็นได้ว่า
องค์กรวิชาชีพที่จัดตั้งมาเป็นระยะเวลานานมีความเข้มแข็งในการดาเนินงานค่อนข้างมาก กรณีแพทย
สภา และสภาการพยาบาล จะเข้าไปควบคุมขั้นตอนในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพแพทย์และวิชาชีพ
พยาบาลอย่างเข้มงวด ทาให้เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ กับสถาบันอุดมศึกษา ในส่วนของสภา
ทนายความ เนื่องจากเป็นองค์กรวิชาชีพที่เกิดขึ้นมาโดยมุ่ งเน้นที่จะช่วยเหลือหรือให้เกิดความสามัคคี
กันระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทนายความเป็นหลัก การดาเนินงานจึงไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการเข้าไป
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ควบคุมการผลิ ตบั ณ ฑิตที่จ ะไปเป็ นทนายความดั งเช่นกรณีของแพทยสภาและสภาการพยาบาล
อย่ า งไรก็ ต ามทั้ ง 3 องค์ กรวิ ช าชี พ นี้ มี ก ารด าเนิ น งานที่ ค่ อ นข้ า งเข้ มแข็ ง มี ป ระสบการณ์ ใ นการ
ดาเนินงานยาวนาน และมีความรู้ที่จะสามารถช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อให้เกิดความเป็นเลิศได้
2.2 องค์กรวิช าชีพที่จัดตั้งมาในระยะปานกลาง ได้แก่ ทันตแพทยสภา และ
สภาเภสัชกรรม (ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2537) ทันตแพทยสภา และสภาเภสัชกรรม แม้จะมีการดาเนินงาน
ที่ไม่เข้มแข็งเท่ากับแพทยสภา สภาการพยาบาล หรือสภาทนายความ แต่ก็มีความพยายามที่จะ
ดาเนิ นงานให้ มีความเข้มแข็งในการควบคุมการผลิ ตบัณฑิต และพัฒ นามาตรฐานวิช าชีพทานอง
เดียวกับแพทยสภาและสภาการพยาบาล โดยทันตแพทยสภา และสภาเภสัชกรรม ได้ดาเนินการใน
ลักษณะหรือทานองเดียวกับ หรือคล้ายกับการดาเนินงานของแพทยสภาและสภาการพยาบาล คือ มี
ความเข้มงวดในการเข้าไปควบคุมการผลิตบัณฑิต หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
คณาจารย์ แม้ ปั จ จุ บั น จะยั ง ไม่ ค่อยมีค วามร่ว มมื อกั บสถาบั นอุ ดมศึ กษามากนั ก แต่ ลั กษณะการ
ดาเนินงานในทานองเดียวกันนี้ก็จะสามารถพัฒนาให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพได้ในอนาคตต่อไป
2.3 องค์กรวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งมีระยะเวลาการดาเนินงานที่ไม่มาก และ
อาจจะยังมีความเข้มแข็งในการดาเนินงานไม่เท่ากั บองค์กรวิชาชีพที่จัดตั้งมาเป็นระยะเวลานานและ
จัดตั้งมาเป็นระยะเวลาปานกลาง อันได้แก่ สภาวิศวกร (จัดตั้งในปี พ.ศ. 2542) สภาสถาปนิก (จัดตั้ง
ในปี พ.ศ. 2543) สัตวแพทยสภา (จัดตั้งในปี พ.ศ. 2545) คุรุสภา (จัดตั้งในปี พ.ศ. 2546) สภา
เทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบาบัด และสภาวิชาชีพบัญชี (จัดตั้งในปี พ.ศ. 2547) สภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (จั ดตั้ งในปี พ.ศ. 2551) สภาวิ ช าชีพสั งคมสงเคราะห์ และสภาการ
สาธารณสุขชุมชน (จัดตั้งในปี พ.ศ. 2556) ลั กษณะการดาเนินงานในกลุ่ มองค์กรวิช าชีพเหล่านี้
มุ่งเน้ น ที่จ ะพัฒ นาผู้ ป ระกอบวิช าชีพภายหลั งจากที่ประกอบวิช าชีพแล้ ว ยังไม่มุ่งเน้นที่จะเข้าไป
ควบคุมการผลิตบัณฑิตเท่าใดนัก อย่างไรก็ตาม องค์กรวิชาชีพเหล่านี้ก็มีความพยายามที่จะเข้าไป
ควบคุมการผลิตบัณฑิตเช่นเดียวกับองค์กรวิชาชีพที่จัดตั้งมาเป็นระยะเวลานานแล้ว นอกจากนี้ยังมี
ความพยายาม และ มีนโยบายที่จะแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษามากขึ้น ซึ่งมีโอกาสที่
จะพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาให้เกิดมีมากขึ้นได้ เนื่องจากองค์กรวิชาชีพเหล่านี้มุ่งเน้นที่
จะทาภารกิจของตนเองให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และภารกิจขององค์กรวิชาชีพก็มีความสอดคล้องกับ
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะทาให้สถาบันอุดมศึกษาเกิดความเป็นเลิศได้
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ส่ ว น ที่ 2 ผลการวิ เ ค ราะห์ ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจากผู้บริหารองค์กรวิชาชีพเกี่ยวกับสภาพ
ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อ
เสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ
ความถี่
สถานภาพ
(N = 30)
เพศ
ชาย
22
หญิง
8
อายุ
ไม่เกิน 50 ปี
51 - 60
9
61 – 70
20
71 ปีขึ้นไป
1
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
5
สูงสุด
ปริญญาโท
4
ปริญญาเอก
21
ระยะเวลาในการ
ไม่เกิน 4 ปี
9
ดารงตาแหน่ง
5 – 8 ปี
12
จนถึงปัจจุบัน
9 - 12 ปี
6
13 ปีขึ้นไป
3

ร้อยละ
(100)
73.33
26.67
30.00
66.67
3.33
16.67
13.33
70.00
30.00
40.00
20.00
10.00

จากตาราง สามารถสรุปข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มผู้บริหารองค์กร
วิชาชีพ จานวน 30 คน ได้ดังนี้
เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้บริหารองค์กรวิชาชีพจานวน 30 คน เป็นเพศชาย
จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33 และเพศหญิง จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67
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อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ มีอายุตั้งแต่ 51 – 71 ปีขึ้น
ไป โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีอายุระหว่าง 61 – 70 ปี จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ
66.67 รองลงมามีอายุ 51 – 60 ปี จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ตามลาดับ
ระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ มีระดับ
การศึกษาปริญญาเอก 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ระดับปริญญาโท 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 และ
ระดับปริญญาตรี 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67
ระยะเวลาในการดารงตาแหน่งถึงปัจจุบัน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้ บริหาร
องค์กรวิชาชีพดารงตาแหน่ง 5 – 8 ปี จานวน 12 คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาดารงตาแหน่งไม่
เกิน 4 ปี จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ดารงตาแหน่ง 9-12 ปี จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ
20.00 และดารงตาแหน่ง 12 ปีขึ้นไป 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ตามลาดับ
ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รวิ ช าชี พ พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามกลุ่ ม ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รวิ ช าชี พ
ประกอบด้ว ย นายกสภาขององค์กรวิชาชีพ จานวน 15 คน และเลขาธิการขององค์กรวิช าชีพ
จานวน 15 คน
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรวิชาชีพเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์ของความร่วมมือระหว่างสถาบั นอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศ
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 3 ความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรวิชาชีพเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของ
ความร่ วมมื อระหว่ างสถาบั นอุ ดมศึ กษากั บองค์ กรวิ ชาชี พเพื่ อเสริ มสร้ างความเป็นเลิ ศ ของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย (N = 30)
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศ
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ภาพรวมทุกด้าน
1. ด้านบริหาร
1.1 คณะกรรมการองค์กรวิชาชีพของท่านมี
องค์ประกอบของกรรมการที่เป็นผูแ้ ทน
จากสถาบันอุดมศึกษา
1.2 คณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ขององค์กร
วิชาชีพของท่าน มีองค์ประกอบของ
อนุกรรมการที่เป็นผู้แทนจาก
สถาบันอุดมศึกษาหรือมีผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สถาบันอุดมศึกษา
1.3 คณะกรรมการองค์กรวิชาชีพของท่านมี
การกาหนดนโยบายความร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษา
1.4 คณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ขององค์กร
วิชาชีพของท่านมีการกาหนดนโยบาย
ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา
1.5 คณะกรรมการองค์กรวิชาชีพของท่านมี
การเชิญคณบดีหรือหัวหน้าสาขาวิชาหรือ
ผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมการ
ประชุมด้วยทุกครั้ง
1.6 คณะกรรมการองค์กรวิชาชีพของท่านมี
การประชุมร่วมกับคณบดีหรือหัวหน้า
สาขาวิชาหรือผูแ้ ทนของสถาบันอุดมศึกษา
ทุกแห่งเป็นประจาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
2. ด้านการวิจัย
2.1 องค์กรวิชาชีพของท่านมีทุนสนับสนุนการ
วิจัยให้กับสถาบันอุดมศึกษาเป็นประจา
ทุกปี

สภาพปัจจุบัน
SD
ระดับ
𝑥̅

สภาพที่พึงประสงค์
SD
ระดับ
𝑥̅

2.58
1.80
1.69

1.11
0.99
1.30

ปานกลาง
น้อย
น้อย

3.74
3.08
3.33

1.08
0.88
0.45

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

1.58

0.72

น้อย

2.80

0.47

ปานกลาง

1.60

1.06

น้อย

3.07

1.44

ปานกลาง

1.80

1.08

น้อย

3.33

1.40

ปานกลาง

2.47

0.74

น้อย

3.00

0.25

ปานกลาง

1.67

1.05

น้อย

2.93

1.28

ปานกลาง

3.51
4.00

0.46
0.12

มาก
มาก

4.56
4.69

0.70
0.67

มากที่สุด
มากที่สุด
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ตารางที่ 3 ความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรวิชาชีพเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศ
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย (N = 30) (ต่อ)
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศ
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย
2.2 องค์กรวิชาชีพของท่านได้รับทุนสนับสนุน
การวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาเป็น
ประจาทุกปี
2.3 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการทาวิจัย
ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาเป็นประจาทุกปี
2.4 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการแลกเปลี่ยน
ฐานข้อมูลการวิจยั กับสถาบันอุดมศึกษา
2.5 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
2.6 สถาบันอุดมศึกษามีการนาผลการวิจัย
ขององค์กรวิชาชีพของท่านไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์
3. ด้านหลักสูตร
3.1 คณะกรรมการที่มีหน้าทีร่ ับรองหลักสูตร
หรือรับรองปริญญาขององค์กรวิชาชีพ
ของท่านมีองค์ประกอบของกรรมการที่
เป็นผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาหรือมี
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษา
3.2 คณะกรรมการองค์กรวิชาชีพหรือผู้แทน
องค์กรวิชาชีพของท่านได้รับแต่งตัง้ ให้
เป็นกรรมการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
3.3 องค์กรวิชาชีพของท่านมีส่วนร่วมในการ
วิพากษ์หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
3.4 องค์กรวิชาชีพของท่านมีส่วนร่วมในการ
ประเมินหลักสูตรซึ่งจัดการประเมินโดย
สถาบันอุดมศึกษาเจ้าของหลักสูตรนั้นๆ
เอง

สภาพปัจจุบัน
SD
ระดับ
𝑥̅

สภาพที่พึงประสงค์
SD
ระดับ
𝑥̅

3.81

0.34

มาก

4.54

0.99

มากที่สุด

3.44

0.56

ปานกลาง

4.78

0.45

มากที่สุด

2.75

0.43

ปานกลาง

3.98

0.51

มาก

3.44

0.87

ปานกลาง

4.78

0.79

มากที่สุด

3.50

0.46

มาก

4.56

0.80

มากที่สุด

2.59
2.45

1.28
1.30

ปานกลาง
น้อย

4.24
4.52

0.87
0.45

มาก
มากที่สุด

2.27

1.22

น้อย

3.79

1.12

มาก

2.75

1.34

ปานกลาง

4.21

0.97

มาก

2.88

1.26

ปานกลาง

4.43

0.94

มาก
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ตารางที่ 3 ความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรวิชาชีพเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศ
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย (N = 30) (ต่อ)
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศ
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย
4. ด้านการเรียนการสอน
4.1 กรรมการองค์กรวิชาชีพหรืออนุกรรมการ
ด้านต่างๆ ขององค์กรวิชาชีพของท่าน
ได้รับแต่งตั้งโดยชื่อให้เป็นอาจารย์พิเศษ
ของสถาบันอุดมศึกษา
4.2 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการพัฒนาการ
เรียนการสอนร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
4.3 สถาบันอุดมศึกษามีการนากรณีศกึ ษาที่
เกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณหรือความประพฤติของ
องค์กรวิชาชีพของท่านไปใช้ในการเรียน
การสอน
4.4 สถาบันอุดมศึกษามีการนากรณีศกึ ษาที่
เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพขององค์กร
วิชาชีพของท่านไปใช้ในการเรียนการสอน
4.5 องค์กรวิชาชีพของท่านมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนซึง่ จัดการ
ประเมินโดยสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ เอง
5. ด้านบริการวิชาการ
5.1 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการจัดกิจกรรม
บริการวิชาการประจาปีร่วมกับสถาบัน
อุดมศึกษาทุกแห่งที่ผลิตบัณฑิตในสาขา
วิชาชีพ (งานบริการวิชาการใหญ่
ประจาปี)
5.2 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการจัดกิจกรรม
บริการวิชาการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
ที่ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาชีพเป็นประจา
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

สภาพปัจจุบัน
SD
ระดับ
𝑥̅

สภาพที่พึงประสงค์
SD
ระดับ
𝑥̅

3.13
3.00

1.58
1.77

ปานกลาง
ปานกลาง

4.01
4.40

0.90
1.40

มาก
มาก

3.63

1.67

มาก

4.50

0.22

มากที่สุด

3.47

1.55

ปานกลาง

4.27

1.10

มาก

2.73

1.62

ปานกลาง

3.60

0.68

มาก

1.87

1.30

น้อย

3.50

1.09

มาก

2.44
2.06

1.51
1.34

น้อย
น้อย

3.84
3.86

1.13
1.23

มาก
มาก

2.06

1.44

น้อย

3.71

1.20

มาก
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ตารางที่ 3 ความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรวิชาชีพเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศ
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย (N = 30) (ต่อ)
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย
5.3 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการเชิญคณาจารย์
ของสถาบันอุดมศึกษามาเป็นวิทยากรหรือ
ผู้บรรยายในการบริการวิชาการ
5.4 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการเชิญคณบดีหรือ
หัวหน้าสาขาวิชาหรือผู้แทนของ
สถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบริการ
วิชาการ
5.5 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการจัดตั้งหรือ
มอบหมายให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วย
บริการวิชาการหรือจัดอบรมหรือสัมมนา
6. ด้านคณาจารย์
6.1 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการแต่งตั้ง
คณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาเป็นกรรมการ
หรืออนุกรรมการขององค์กรวิชาชีพ
6.2 องค์กรวิชาชีพของท่านมีกิจกรรมการพัฒนา
คณาจารย์ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาอย่าง
สม่าเสมอทุกปี
6.3 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการประกาศเกียรติ
คุณหรือยกย่องหรือเชิดชูเกียรติคณาจารย์
ของสถาบันอุดมศึกษาที่ประสบความสาเร็จ
ในวิชาชีพ
6.4 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการให้ทุนศึกษาต่อ
กับคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา
6.5 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการให้ทุนเข้ารับการ
ฝึกอบรมหรือสัมมนากับคณาจารย์ของ
สถาบันอุดมศึกษา

สภาพปัจจุบัน
SD
ระดับ
𝑥̅

สภาพที่พึงประสงค์
SD
ระดับ
𝑥̅

2.75

1.48

ปานกลาง

4.14

0.86

มาก

2.44

1.50

น้อย

3.64

1.08

มาก

2.87

1.81

ปานกลาง

3.86

1.29

มาก

2.15
3.50

1.08
1.55

น้อย
มาก

3.34
4.50

1.06
1.21

ปานกลาง
มากที่สุด

1.80

1.15

น้อย

3.57

1.09

มาก

2.73

1.03

ปานกลาง

3.57

1.02

มาก

1.27

0.59

น้อยที่สุด

3.00

0.93

ปานกลาง

1.47

1.06

น้อยที่สุด

2.07

1.07

น้อย
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ตารางที่ 3 ความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรวิชาชีพเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศ
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย (N = 30) (ต่อ)
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย
7. ด้านนิสิต/นักศึกษา
7.1 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการจัดกิจกรรม
ต้อนรับนิสติ /นักศึกษาใหม่ร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษา
7.2 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการจัดทาจริยธรรม/
จรรยาบรรณของนิสิตนักศึกษาร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษา
7.3 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการจัดกิจกรรม
การพัฒนานิสิต/นักศึกษา (เช่น การออก
ค่ายอาสาพัฒนา/การออกหน่วยเคลื่อนที่)
ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาเป็นประจาอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง
7.4 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการยกย่องเชิดชู
ประกาศเกียรติคุณให้กับนิสิต/นักศึกษาที่
ประสบความสาเร็จหรือได้รับรางวัลหรือได้
ทาคุณงามความดี
7.5 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการส่งเสริมการ
รวมกลุม่ ของนิสิต/นักศึกษาในกลุม่ วิชาชีพ
7.6 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการจัดกิจกรรมการ
ให้โอวาทและมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
8. ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน/
สิ่งอานวยความสะดวก
8.1 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการใช้ห้องสมุด
(หนังสือ ตารา และวารสาร) ร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษา
8.2 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการใช้ห้องเรียน
ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา

สภาพปัจจุบัน
SD
ระดับ
𝑥̅

สภาพที่พึงประสงค์
SD
ระดับ
𝑥̅

1.99
1.73

1.42
1.39

น้อย
น้อย

3.01
2.90

1.32
1.45

ปานกลาง
ปานกลาง

2.40

1.50

น้อย

3.57

1.40

มาก

1.47

1.13

น้อยที่สุด

2.36

1.08

น้อย

2.00

1.56

น้อย

3.00

1.36

ปานกลาง

1.80

1.21

น้อย

3.07

1.21

ปานกลาง

2.53

1.77

ปานกลาง

3.64

1.45

มาก

2.32

1.17

น้อย

3.37

1.38

ปานกลาง

2.40

0.74

น้อย

3.50

1.35

มาก

2.53

0.92

ปานกลาง

3.29

1.38

ปานกลาง

123
ตารางที่ 3 ความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรวิชาชีพเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศ
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย (N = 30) (ต่อ)
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย
8.3 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการใช้อุปกรณ์การ
เรียนการสอนร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
8.4 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการใช้ห้องทดลอง/
ห้องปฏิบัติการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
8.5 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการใช้ห้องฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
8.6 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการใช้สถานที่ของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อเป็นส่วนหนึง่ ของการ
ดาเนินงาน เช่น การจัดบริการวิชาการ การ
จัดสอบรับใบอนุญาต
9. ด้านอื่น ๆ (ระบุ)
9.1 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการแนะแนวอาชีพ/
การหางานทาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา

สภาพปัจจุบัน
SD
ระดับ
𝑥̅

สภาพที่พึงประสงค์
SD
ระดับ
𝑥̅

1.80

1.21

น้อย

3.36

1.39

ปานกลาง

1.73

1.28

น้อย

3.21

1.53

ปานกลาง

2.00

1.31

น้อย

3.57

1.34

มาก

3.44

1.55

ปานกลาง

3.93

1.27

มาก

3.34
3.34

0.45
0.45

ปานกลาง
ปานกลาง

4.57
4.57

1.45
1.45

มากที่สุด
มากที่สุด

จากความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรวิชาชีพเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
ของความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษากั บ องค์ ก รวิ ช าชี พ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเป็ น เลิ ศ ของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย ดังแสดงไว้ในตารางที่ 3 พบว่า สภาพปัจจุบันในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง
(𝑥̅ = 2.58, SD = 1.11) ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.74, SD = 1.08)
สภาพปัจจุบันรายด้าน พบว่า ไม่มีความร่วมมือด้านใดที่อยู่ในระดับมากที่สุดและน้อย
ที่สุด ความร่วมมือที่อยู่ในระดับมากมีเพียงด้านเดียว ได้แก่ ด้านการวิจัย (𝑥̅ = 3.51, SD = 0.46)
ความร่วมมือที่อยู่ในระดับปานกลางมี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร (𝑥̅ = 2.59, SD = 1.28) ด้านการ
เรียนการสอน (𝑥̅ = 3.13, SD = 1.58) และด้านอื่นๆ (𝑥̅ = 3.34, SD = 0.45) นอกนั้นมีความ
ร่วมมือในระดับน้อย ได้แก่ ด้านการบริหาร (𝑥̅ = 1.80, SD = 0.99) ด้านบริการวิชาการ (𝑥̅ =
2.44, SD = 1.51) ด้านคณาจารย์ (𝑥̅ = 2.15, SD = 1.08) ด้านนิสิต/นักศึกษา (𝑥̅ = 1.99, SD =
1.42) และด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน/สิ่งอานวยความสะดวก (𝑥̅ = 2.32, SD = 1.17)
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สภาพที่พึงประสงค์รายด้าน พบว่า มีความร่วมมือที่อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน ได้แก่
ด้านการวิจัย ( = 4.56, SD = 0.70) และด้านอื่นๆ (𝑥̅ = 4.57, SD = 1.45) ความร่วมมือที่อยู่ใน
ระดับมาก มี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร (𝑥̅ = 4.24, SD = 0.87) ด้านการเรียนการสอน (𝑥̅ =
4.01, SD = 0.90) และด้านบริการวิชาการ (𝑥̅ = 3.84, SD = 1.13) และความร่วมมือที่อยู่ในระดับ
ปานกลาง มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร (𝑥̅ = 3.08, SD = 0.88) ด้านคณาจารย์ (𝑥̅ = 2.99, SD
= 1.06) ด้านนิสิต/นักศึกษา (𝑥̅ = 3.01, SD = 1.32) และด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน/สิ่งอานวย
ความสะดวก (𝑥̅ = 3.37, SD = 1.38) ไม่มีความร่วมมือด้านใดที่อยู่ในระดับน้อยที่สุดแต่อย่างใด
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

4. การ
8. อุปกรณ์
1. การ
3.
5. บริ การ
6.
7. นิสิต/
9. ด้าน
2. การวิจยั
เรี ยนการ
การเรี ยน
บริ หาร
หลักสูตร
วิชาการ คณาจารย์ นักศึกษา
อื่นๆ
สอน
การสอน

สภาพปัจจุบนั

1.80

3.51

2.59

3.13

2.44

2.15

1.99

2.32

3.34

สภาพที่พึงประสงค์

3.08

4.56

4.24

4.01

3.84

2.99

3.01

3.37

4.57

แผนภาพที 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) ความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรวิชาชีพเกี่ยวกับสภาพ
ปั จจุ บั นและสภาพที่ พึ งประสงค์ ข องความร่ว มมื อ ระหว่ างสถาบัน อุ ด มศึก ษากั บ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ ตอบแบบสอบถามจากผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับ
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 4 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
ความถี่
สถานภาพ
(N = 121)
เพศ
ชาย
98
หญิง
23
อายุ
ไม่เกิน 50 ปี
51 - 60
113
61 - 70
8
71 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
สูงสุด
ปริญญาโท
15
ปริญญาเอก
106
ระยะเวลาในการ ไม่เกิน 4 ปี
116
ดารงตาแหน่ง
5 – 8 ปี
5
จนถึงปัจจุบัน
9 - 12 ปี
13 ปีขึ้นไป
ประเภท
สถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ
9
สถาบันอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วนราชการ
50
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
62

ร้อยละ
(100)
80.99
19.01
0.00
93.39
6.61
0.00
0.00
12.40
87.60
95.87
4.13
0.00
0.00
7.44
41.31
51.23

จากตารางสามารถสรุ ป ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของผู้ ต อบแบบสอบถามของกลุ่ ม ผู้ บ ริ ห าร
สถาบันอุดมศึกษา ได้ดังนี้
เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา จานวน 121 คน เป็น
เพศชาย จานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 80.99 และเพศหญิง จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 19.01
อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา มีอายุตั้งแต่ 51 – 70 ปี
โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีอายุ 51 – 60 ปี จานวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 93.39 และ
อายุ 61 – 70 ปี จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.61
ระดั บการศึกษาสูงสุด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่ มผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา มี
ระดับการศึกษาปริญญาเอกถึง 106 คน คิดเป็นร้อยละ 87.60 ระดับปริญญาโท 15 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 12.40 ระยะเวลาในการดารงตาแหน่งถึงปัจจุบัน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้บริ หาร
สถาบันอุดมศึกษา ดารงตาแหน่งไม่เกิน 4 ปี จานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 95.87 ดารงตาแหน่ง 58 ปี จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.13 ตามลาดับ
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วนราชการ จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 41.31
รองลงมาเป็นผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 51.23 และเป็น
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.44 ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึ งประสงค์ ของความร่ ว มมื อระหว่ างสถาบันอุ ดมศึกษากับ องค์กรวิช าชีพ เพื่อ เสริมสร้ า ง
ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 5 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศ
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย (N = 121)
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย
ภาพรวมทุกด้าน
1. ด้านการบริหาร
1.1 สภาสถาบันอุดมศึกษาของท่านมี
องค์ประกอบของกรรมการเป็นผู้แทนจาก
องค์กรวิชาชีพ
1.2 สภาสถาบันอุดมศึกษาของท่านมีผทู้ รงคุณวุฒิ
ที่มาจากองค์กรวิชาชีพหรือผู้ที่ดารงตาแหน่ง
เป็นกรรมการ/อนุกรรมการในองค์กรวิชาชีพ
1.3 สภาสถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการกาหนด
นโยบายเกีย่ วกับความร่วมมือกับองค์กร
วิชาชีพ
1.4 สภาวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาของท่านมี
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากองค์กรวิชาชีพหรือผู้ที่
ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ/อนุกรรมการใน
องค์กรวิชาชีพ
1.5 สภาวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาของท่านมี
การกาหนดนโยบายเกี่ยวกับความร่วมมือกับ
องค์กรวิชาชีพ
1.6 คณะผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาของท่าน
(อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี)
อย่างน้อยหนึ่งคน ดารงตาแหน่งเป็น
กรรมการ/อนุกรรมการในองค์กรวิชาชีพ
1.7 ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการ
กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความร่วมมือกับ
องค์กรวิชาชีพ

สภาพปัจจุบัน
SD
ระดับ
𝑥̅

สภาพที่พึงประสงค์
SD
ระดับ
𝑥̅

2.86
2.61
1.52

0.51
0.71
0.52

ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย

4.30
4.62
4.90

0.61
0.73
0.70

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

3.67

0.82

มาก

4.97

0.90

มากที่สุด

1.23

0.63

น้อยที่สุด

4.70

0.45

มากที่สุด

3.34

0.55

ปานกลาง

4.99

0.59

มากที่สุด

1.58

0.55

น้อย

4.71

0.90

มากที่สุด

2.12

0.82

น้อย

3.46

0.85

ปานกลาง

3.67

1.12

มาก

4.86

0.85

มากที่สุด
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ตารางที่ 5 ความคิดเห็น ของผู้บริหารสถาบัน อุดมศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย (N = 121) (ต่อ)
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย
2. ด้านการวิจัย
2.1 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีทุนสนับสนุนการ
วิจัยให้กับองค์กรวิชาชีพเป็นประจาทุกปี
2.2 สถาบันอุดมศึกษาของท่านได้รับทุนสนับสนุน
การวิจัยจากองค์กรวิชาชีพเป็นประจาทุกปี
2.3 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการทาวิจัย
ร่วมกับองค์กรวิชาชีพเป็นประจาทุกปี
2.4 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการแลกเปลี่ยน
ฐานข้อมูลการวิจยั กับองค์กรวิชาชีพ
2.5 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
2.6 องค์กรวิชาชีพมีการนาผลการวิจัยของ
สถาบันอุดมศึกษาของท่านไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์
3. ด้านหลักสูตร
3.1 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการกาหนด
นโยบายการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรโดย
ให้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่หรือหลักสูตร
ปรับปรุงจะต้องมีการกาหนดรายวิชาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพขององค์กรวิชาชีพ
3.2 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการกาหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
โดยให้มีองค์ประกอบจากองค์กรวิชาชีพ
3.3 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการกาหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรโดยจะต้องเป็นหลักสูตร ที่ได้ผ่านการ
วิพากษ์หลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพแล้ว

สภาพปัจจุบัน
SD
ระดับ
𝑥̅

สภาพที่พึงประสงค์
SD
ระดับ
𝑥̅

2.65
3.00

0.55
0.37

ปานกลาง
ปานกลาง

4.24
4.34

0.47
0.75

มาก
มาก

2.00

0.77

น้อย

2.83

0.36

ปานกลาง

2.60

0.58

ปานกลาง

3.67

0.59

มาก

3.76

0.26

มาก

4.33

0.28

มาก

1.25

0.36

น้อยที่สุด

4.90

0.25

มากที่สุด

2.00

0.95

น้อย

4.95

0.28

มากที่สุด

2.68
1.00

0.80
1.76

ปานกลาง
น้อยที่สุด

4.68
4.41

0.81
1.41

มากที่สุด
มาก

2.50

0.28

ปานกลาง

4.67

0.22

มากที่สุด

3.60

0.84

มาก

4.98

0.98

มากที่สุด
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ตารางที่ 5 ความคิดเห็น ของผู้บริหารสถาบัน อุดมศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย (N = 121) (ต่อ)
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย
3.4 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการกาหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมิน
หลักสูตรโดยจะต้องให้องค์กรวิชาชีพมีส่วน
ร่วมในการประเมินหลักสูตร
4. ด้านการเรียนการสอน
4.1 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการแต่งตั้ง
กรรมการ/ผู้บริหารขององค์กรวิชาชีพให้เป็น
อาจารย์พิเศษ
4.2 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการพัฒนาการ
เรียนการสอนร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
4.3 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีนโยบายให้ผู้สอน
นากรณีศึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณมาใช้ในการเรียนการสอน
4.4 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีนโยบายให้
ผู้สอนนากรณีศึกษาที่เกีย่ วกับมาตรฐาน
วิชาชีพมาใช้ในการเรียนการสอน
4.5 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการกาหนดให้
องค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในการประเมินการ
เรียนการสอน
5. ด้านบริการวิชาการ
5.1 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการจัดกิจกรรม
บริการวิชาการประจาปีร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
(งานบริการวิชาการใหญ่ประจาปี)
5.2 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการจัดกิจกรรม
บริการวิชาการนอกจากข้อ 5.1 ร่วมกับ
องค์กรวิชาชีพอย่างสม่าเสมอทุกปี
5.3 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการเชิญกรรมการ/
ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพมาเป็นวิทยากร/
ผู้บรรยายในกิจกรรมบริการวิชาการ

สภาพปัจจุบัน
SD
ระดับ
𝑥̅

สภาพที่พึงประสงค์
SD
ระดับ
𝑥̅

3.62

0.32

มาก

4.67

0.64

มากที่สุด

3.14
3.23

0.27
0.01

ปานกลาง
ปานกลาง

4.44
4.27

0.50
0.39

มาก
มาก

3.43

0.17

ปานกลาง

4.71

0.12

มากที่สุด

3.29

0.26

ปานกลาง

4.23

0.97

มาก

2.43

0.62

น้อย

4.44

0.95

มาก

3.33

0.28

ปานกลาง

4.53

0.09

มากที่สุด

2.57
2.14

0.38
0.15

ปานกลาง
น้อย

4.39
3.57

0.52
0.23

มาก
มาก

2.00

0.24

น้อย

4.43

0.20

มาก

2.43

0.51

น้อย

4.71

0.82

มากที่สุด
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ตารางที่ 5 ความคิดเห็น ของผู้บริหารสถาบัน อุดมศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย (N = 121) (ต่อ)
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
สภาพปัจจุบัน
องค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของ
SD
ระดับ
𝑥̅
สถาบันอุดมศึกษาไทย
5.3 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการเชิญกรรมการ/ผู้บริหาร2.43 0.51
น้อย
องค์กรวิชาชีพมาเป็นวิทยากร/
ผู้บรรยายในกิจกรรมบริการวิชาการ
5.4 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการเรียนเชิญ
3.71 0.62
มาก
หรือเปิดโอกาสให้กรรมการหรือผูบ้ ริหาร
องค์กรวิชาชีพเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ
6. ด้านคณาจารย์
3.06 0.75 ปานกลาง
6.1 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีนโยบายให้
3.14 1.67 ปานกลาง
คณาจารย์ไปเป็นกรรมการ/อนุกรรมการของ
องค์กรวิชาชีพ
6.2 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีกิจกรรมการ
3.29 0.41 ปานกลาง
พัฒนาคณาจารย์ร่วมกับองค์กรวิชาชีพอย่าง
สม่าเสมอทุกปี
6.3 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการยกย่องเชิดชู 3.57 0.63
มาก
ประกาศเกียรติคุณคณาจารย์ที่ประสบ
ความสาเร็จในวิชาชีพร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
7. ด้านนิสิต/นักศึกษา
3.35 0.55 ปานกลาง
7.1 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการจัดกิจกรรม 3.47 0.46 ปานกลาง
ต้อนรับนิสติ /นักศึกษาใหม่ร่วมกับองค์กร
วิชาชีพ
7.2 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการจัดทา
3.14 0.64 ปานกลาง
จริยธรรม/จรรยาบรรณของนิสติ นักศึกษา
ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
7.3 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการจัดกิจกรรมการ 3.71 0.18
มาก
พัฒนานิสิต/นักศึกษา (เช่น การออกค่ายอาสา
พัฒนา/การออกหน่วย เคลื่อนที่) ร่วมกับองค์กร
วิชาชีพเป็นประจาอย่างน้อยปีละหนึง่ ครั้ง

สภาพที่พึงประสงค์
SD
ระดับ
𝑥̅
4.71

0.82

มากที่สุด

4.86

0.82

มากที่สุด

3.91
4.86

0.88
0.21

มาก
มากที่สุด

3.71

1.09

มาก

4.29

1.02

มาก

4.38
4.43

0.37
0.25

มาก
มาก

4.16

0.86

มาก

4.39

0.08

มาก
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ตารางที่ 5

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย (N = 121) (ต่อ)

ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
สภาพปัจจุบัน
องค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของ
SD
ระดับ
𝑥̅
สถาบันอุดมศึกษาไทย
7.4 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการยกย่องเชิดชู
3.00 0.87 ปานกลาง
ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้กับนิสิต/นักศึกษาที่ประสบ
ความสาเร็จหรือได้รบั รางวัลหรือได้ทาคุณงามความ
ดีร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
7.5 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการส่งเสริม
3.06 0.27 ปานกลาง
การรวมกลุ่มของนิสิต/นักศึกษาในกลุ่ม
วิชาชีพร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
7.6 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการจัดกิจกรรม 3.73 0.86
มาก
การให้โอวาทและมอบใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
8. ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน/
3.38 0.56 ปานกลาง
สิ่งอานวยความสะดวก
8.1 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการใช้ห้องสมุด 3.60 0.62
มาก
(หนังสือ ตารา และวารสาร) ร่วมกับองค์กร
วิชาชีพ
8.2 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการใช้ห้องเรียน 3.71 0.27
มาก
ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
8.3 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการใช้อุปกรณ์
3.56 0.26
มาก
การเรียนการสอนร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
8.4 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการใช้
2.43 1.12
น้อย
ห้องทดลอง/ห้องปฏิบัติการร่วมกับองค์กร
วิชาชีพ
8.5 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการใช้ห้องฝึก
3.71 0.46
มาก
ประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
8.6 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการใช้สถานที่
3.29 0.65 ปานกลาง
ขององค์กรวิชาชีพเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการ
เรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ

สภาพที่พึงประสงค์
SD
ระดับ
𝑥̅
4.56

0.36

มากที่สุด

4.04

0.21

มาก

4.71

0.45

มากที่สุด

4.47

0.73

มาก

4.86

0.35

มากที่สุด

4.14

0.38

มาก

4.57

1.27

มากที่สุด

4.14

1.28

มาก

4.57

0.42

มากที่สุด

4.53

0.69

มากที่สุด
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ตารางที่ 5 ความคิดเห็น ของผู้บริหารสถาบัน อุดมศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย (N = 121) (ต่อ)
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย
9. ด้านอื่น ๆ (ระบุ)
9.1 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการแนะแนว
อาชีพ/การหางานทา ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
9.2 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการจัดกิจกรรม
การให้โอวาทและมอบใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพร่วมกับองค์กรวิชาชีพ

สภาพปัจจุบัน
SD
ระดับ
𝑥̅

สภาพที่พึงประสงค์
SD
ระดับ
𝑥̅

2.29
2.29

0.05
0.05

น้อย
น้อย

3.55
3.55

0.45
0.45

มาก
มาก

3.73

0.86

มาก

4.71

0.45

มากที่สุด

จากความคิ ด เห็ น ของผู้ บริ หารสถาบั นอุ ดมศึ กษาเกี่ ยวกั บสภาพปั จจุ บั นและสภาพที่ พึ ง
ประสงค์ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย ดังแสดงไว้ในตารางที่ 5 พบว่า สภาพปัจจุบันในภาพรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง (𝑥̅ = 2.61, SD = 0.71) ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.30,
SD = 0.61)
สภาพปัจจุบันรายด้าน พบว่า ไม่มีความร่วมมือด้านใดที่อยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมาก
มีความร่วมมือที่อยู่ในระดับปานกลาง 8 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร (𝑥̅ = 2.61, SD = 0.71) ด้าน
การวิจัย (𝑥̅ = 2.65, SD = 0.55) ด้านหลักสูตร (𝑥̅ = 2.68, SD = 0.80) ด้านการเรียนการสอน (𝑥̅
= 3.14, SD = 0.27) ด้านบริการวิชาการ (𝑥̅ = 2.57, SD = 0.38) ด้านคณาจารย์ (𝑥̅ = 3.06, SD =
0.75) ด้านนิสิต/นักศึกษา (𝑥̅ = 3.35, SD = 0.55) และด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน/สิ่งอานวย
ความสะดวก (𝑥̅ = 3.38, SD = 0.56) และความร่วมมือที่อยู่ในระดับน้อยมีเพียง 1 ด้าน ได้แก่ ด้าน
อื่นๆ ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการแนะแนวอาชีพ/การหางานทา ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ (𝑥̅
= 2.29, SD = 0.05) ไม่มีความร่วมมือในระดับน้อยที่สุดแต่อย่างใด
สภาพที่พึงประสงค์รายด้าน พบว่า มีความร่วมมือที่อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน ได้แก่
ด้านการบริหาร (𝑥̅ = 4.62, SD = 0.73) และด้านหลักสูตร (𝑥̅ = 4.68, SD = 0.81) ความร่วมมือที่
อยู่ในระดับมาก มี 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการวิจัย (𝑥̅ = 4.24, SD = 0.47) ด้านการเรียนการสอน (𝑥̅ =
4.44, SD = 0.50) ด้านบริการวิชาการ (𝑥̅ = 4.39, SD = 0.52) ด้านคณาจารย์ (𝑥̅ = 3.91, SD =
0.88) ด้านนิสิต/นักศึกษา (𝑥̅ = 4.38, SD = 0.37) ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน/สิ่งอานวยความ
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สะดวก (𝑥̅ = 4.47, SD = 0.73) และด้านอื่นๆ ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการแนะแนว
อาชีพ/การหางานทา ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ (𝑥̅ = 3.55, SD = 0.45) ไม่มีความร่วมมือที่อยู่ในระดับ
ปานกลาง ระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด

แผนภาพที 4 เปรี ย บเที ย บค่า เฉลี่ ย (𝑥̅ ) ความคิ ดเห็ นของผู้ บริ หารสถาบั นอุดมศึกษาเกี่ ยวกั บ
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย (N = 121)
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ส่ ว นที่ 3 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการจ าเป็ น เกี่ ย วกั บ ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ผลการวิเคราะห์ ความต้องการจาเป็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
กับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทยจากแบบสอบถามผู้บริหาร
องค์กรวิชาชีพ เป็ นผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อแสดงจุดแข็ง และจุดอ่อนของความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยใช้
การอิงเกณฑ์และแปลผลตามเกณฑ์ (ศักดา สกนธวัฒน์, 2555) มีดังนี้
1. กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNImodified สูงกว่าหรือเทียบเท่ากับค่า PNImodified เฉลี่ยของแต่ละด้าน
หมายถึง จุดอ่อน
2. กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNImodified ต่ากว่าค่า PNImodified เฉลี่ยของแต่ละด้านหมายถึง จุดแข็ง
3. จัดลาดับความสาคัญตามความต้องการจาเป็นของกลุ่มที่มีค่าดัชนี PNImodified สูงกว่า
หรือเท่ากับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
4. จัดลาดับความสาคัญตามความต้องการจาเป็นของกลุ่มที่มีค่าดัชนี PNImodified ต่ากว่า
หรือเท่ากับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ดาเนินการคานวณหาจุดแข็ง และจุดอ่อนของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยใช้การอิงเกณฑ์จากค่าดัชนี
PNImodified และนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแสดง จุดแข็ง และจุดอ่อน ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์ ก รวิ ช าชี พ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเป็ น เลิ ศ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทย โดยใช้ ค่ า
PNImodified ตามความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศ
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย
1.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

ภาพรวมทุกด้าน
ด้านการบริหาร
คณะกรรมการองค์กรวิชาชีพของ
ท่านมีองค์ประกอบของกรรมการ
ที่เป็นผู้แทนจาก
สถาบันอุดมศึกษา
คณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ของ
องค์กรวิชาชีพของท่าน มี
องค์ประกอบของอนุกรรมการที่เป็น
ผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาหรือมี
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษา
คณะกรรมการองค์กรวิชาชีพของ
ท่านมีการกาหนดนโยบายความ
ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา
คณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ของ
องค์กรวิชาชีพของท่านมีการ
กาหนดนโยบายความร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษา
คณะกรรมการองค์กรวิชาชีพของ
ท่านมีการเชิญคณบดีหรือหัวหน้า
สาขาวิชาหรือผู้แทนของ
สถาบันอุดมศึกษาเข้า
ร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง
คณะกรรมการองค์กรวิชาชีพของ
ท่านมีการประชุมร่วมกับคณบดีหรือ
หัวหน้าสาขาวิชาหรือผู้แทนของ
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งเป็นประจา
อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้

การปฏิบัติ
ในปัจจุบนั
SD.
𝑥̅

การปฏิบัติที่พึง PNImodified
ประสงค์
SD.
𝑥̅

อันดับ
ภาพรวม
/อันดับ
รายข้อ

แปลผล

2.58
1.80
1.69

1.11
0.99
1.30

3.74
3.08
3.33

1.08
0.88
0.45

0.45
0.71
0.98

1
1

จุดอ่อน
จุดอ่อน

1.58

0.72

2.80

0.47

0.77

4

จุดอ่อน

1.60

1.06

3.07

1.44

0.92

2

จุดอ่อน

1.80

1.08

3.33

1.40

0.85

3

จุดอ่อน

2.47

0.74

3.00

0.25

0.22

6

จุดแข็ง

1.67

1.05

2.93

1.28

0.76

5

จุดอ่อน
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์ ก รวิ ช าชี พ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเป็ น เลิ ศ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทย โดยใช้ ค่ า
PNImodified ตามความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ (ต่อ)
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย
2. ด้านการวิจัย
2.1 องค์กรวิชาชีพของท่านมีทุนสนับสนุน
การวิจัยให้กับสถาบันอุดมศึกษาเป็น
ประจาทุกปี
2.2 องค์กรวิชาชีพของท่านได้รับทุน
สนับสนุนการวิจัยจากสถาบัน
อุดมศึกษาเป็นประจาทุกปี
2.3 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการทาวิจัย
ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาเป็นประจา
ทุกปี
2.4 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการแลก
เปลี่ยนฐานข้อมูลการวิจัยกับ
สถาบันอุดมศึกษา
2.5 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษา
2.6 สถาบันอุดมศึกษามีการนาผลการ
วิจัยขององค์กรวิชาชีพของท่านไปใช้
ให้เกิดประโยชน์
3. ด้านหลักสูตร
3.1 คณะกรรมการที่มีหน้าที่รับรอง
หลักสูตรหรือรับรองปริญญาของ
องค์กรวิชาชีพของท่านมี
องค์ประกอบของกรรมการที่เป็น
ผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาหรือ
มีผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษา
3.2 คณะกรรมการองค์กรวิชาชีพหรือ
ผู้แทนองค์กรวิชาชีพของท่านได้
รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการพัฒนา
หรือปรับปรุงหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษา

การปฏิบัติ
ในปัจจุบัน
SD.
𝑥̅

การปฏิบัติที่พึง
ประสงค์
SD.
𝑥̅

PNImodifie

3.51
4.13

0.46
0.12

4.56
4.69

0.70
0.67

0.30
0.14

อันดับ
ภาพรวม/
อันดับราย
ข้อ
8
6

3.81

0.34

4.54

0.99

0.19

5

จุดอ่อน

3.44

0.56

4.78

0.45

0.39

2

จุดอ่อน

2.75

0.43

3.98

0.51

0.45

1

จุดอ่อน

3.44

0.87

4.78

0.79

0.39

2

จุดอ่อน

3.50

0.46

4.56

0.80

0.30

4

จุดอ่อน

2.59
2.45

1.28
1.30

4.24
4.52

0.87
0.45

0.64
0.84

2
1

จุดอ่อน
จุดอ่อน

2.27

1.22

3.79

1.12

0.67

2

จุดอ่อน

d

แปลผล

จุดอ่อน
จุดแข็ง
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ตารางที่ 6

ผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กร
วิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยใช้ค่า PNImodified ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ (ต่อ)

ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย
3.3 องค์กรวิชาชีพของท่านมีส่วนร่วม
ในการวิพากษ์หลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษา
3.4 องค์กรวิชาชีพของท่านมีส่วนร่วม
ในการประเมินหลักสูตรซึ่งจัดการ
ประเมินโดยสถาบันอุดมศึกษา
เจ้าของหลักสูตรนั้นๆ เอง
4. ด้านการเรียนการสอน
4.1 กรรมการองค์กรวิชาชีพหรืออนุกรรมการ
ด้านต่างๆ ขององค์กรวิชาชีพของท่าน
ได้รับแต่งตั้งโดยชื่อให้เป็นอาจารย์
พิเศษของสถาบันอุดมศึกษา
4.2 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการ
พัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษา
4.3 สถาบันอุดมศึกษามีการนา
กรณีศึกษาที่เกีย่ วกับมาตรฐาน
จริยธรรมหรือจรรยาบรรณหรือ
ความประพฤติขององค์กรวิชาชีพ
ของท่านไปใช้ในการเรียนการสอน
4.4 สถาบันอุดมศึกษามีการนา
กรณีศึกษาที่เกีย่ วกับมาตรฐาน
วิชาชีพขององค์กรวิชาชีพของท่าน
ไปใช้ในการเรียนการสอน
4.5 องค์กรวิชาชีพของท่านมีส่วนร่วม
ในการประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนซึ่งจัดการประเมินโดย
สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ เอง

การปฏิบัติ
ในปัจจุบนั
SD.
𝑥̅

การปฏิบัติที่พึง PNImodified
ประสงค์
SD.
𝑥̅

อันดับ
ภาพรวม
/อันดับ
รายข้อ

แปลผล

2.75

1.34

4.21

0.97

0.53

4

จุดอ่อน

2.88

1.26

4.43

0.94

0.54

3

จุดอ่อน

3.13
3.94

1.58
1.77

4.01
4.40

0.90
1.40

0.28
0.12

9
5

จุดอ่อน
จุดแข็ง

3.63

1.67

4.50

0.22

0.18

4

จุดอ่อน

3.47

1.55

4.27

1.10

0.23

3

จุดอ่อน

2.73

1.62

3.60

0.68

0.32

2

จุดอ่อน

1.87

1.30

3.50

1.09

0.88

1

จุดอ่อน
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์ ก รวิ ช าชี พ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเป็ น เลิ ศ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทย โดยใช้ ค่ า
PNImodified ตามความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ (ต่อ)
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย
5. ด้านบริการวิชาการ
5.1 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการจัด
กิจกรรมบริการวิชาการประจาปี
ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่
ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาชีพ (งาน
บริการวิชาการใหญ่ประจาปี)
5.2 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการจัด
กิจกรรมบริการวิชาการร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษาทีผ่ ลิตบัณฑิตใน
สาขาวิชาชีพเป็นประจาอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง
5.3 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการเชิญ
คณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษามา
เป็นวิทยากรหรือผู้บรรยายในการ
บริการวิชาการ
5.4 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการเชิญ
คณบดีหรือหัวหน้าสาขาวิชาหรือ
ผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ
5.5 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการจัดตั้ง
หรือมอบหมายให้สถาบันอุดมศึกษาเป็น

การปฏิบัติ
ในปัจจุบนั
SD.
𝑥̅

การปฏิบัติที่พึง PNImodified
ประสงค์
SD.
𝑥̅

อันดับ
ภาพรวม
/อันดับ
รายข้อ

แปลผล

2.44
2.06

1.51
1.34

3.84
3.86

1.13
1.23

0.58
0.87

3
1

จุดอ่อน
จุดอ่อน

2.06

1.44

3.71

1.20

0.80

2

จุดอ่อน

2.75

1.48

4.14

0.86

0.51

3

จุดอ่อน

2.44

1.50

3.64

1.08

0.49

4

จุดอ่อน

2.87

1.81

3.86

1.29

0.35

5

จุดอ่อน

2.15
3.50

1.08
1.55

2.99
4.07

1.06
1.21

0.39
0.16

6
5

จุดอ่อน
จุดแข็ง

หน่วยบริการวิชาการหรือจัดอบรมหรือ
สัมมนา

6. ด้านคณาจารย์
6.1 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการแต่งตั้ง
คณาจารย์ของสถาบัน
อุดมศึกษาเป็นกรรมการหรือ
อนุกรรมการขององค์กรวิชาชีพ
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์ ก รวิ ช าชี พ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเป็ น เลิ ศ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทย โดยใช้ ค่ า
PNImodified ตามความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ (ต่อ)
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย
6.2 องค์กรวิชาชีพของท่านมีกิจกรรมการ
พัฒนาคณาจารย์ร่วมกับสถาบัน
อุดมศึกษาอย่างสม่าเสมอทุกปี
6.3 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการ
ประกาศเกียรติคุณหรือยกย่องหรือ
เชิดชูเกียรติคณาจารย์ของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ประสบ
ความสาเร็จในวิชาชีพ
6.4 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการให้ทุน
ศึกษาต่อกับคณาจารย์ของ
สถาบันอุดมศึกษา
6.5 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการให้ทุน
เข้ารับการฝึกอบรมหรือสัมมนากับ
คณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา
7. ด้านนิสิต/นักศึกษา
7.1 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการจัด
กิจกรรมต้อนรับนิสิต/นักศึกษาใหม่
ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
7.2 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการจัดทา
จริยธรรม/จรรยาบรรณของนิสติ
นักศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
7.3 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการจัด
กิจกรรมการพัฒนานิสติ /นักศึกษา

การปฏิบัติ
ในปัจจุบนั
SD.
𝑥̅

การปฏิบัติที่พึง PNImodified
ประสงค์
SD.
𝑥̅

อันดับ
ภาพรวม
/อันดับ
รายข้อ

แปลผล

1.80

1.15

3.57

1.09

0.98

1

จุดอ่อน

2.73

1.03

3.57

1.02

0.31

3

จุดอ่อน

1.27

0.59

1.64

0.93

0.30

4

จุดอ่อน

1.47

1.06

2.07

1.07

0.41

2

จุดอ่อน

1.99
1.73

1.42
1.39

3.01
2.43

1.32
1.45

0.51
0.40

4
6

จุดอ่อน
จุดอ่อน

2.40

1.50

3.57

1.40

0.49

4

จุดอ่อน

1.47

1.13

2.36

1.08

0.61

2

จุดอ่อน

2.00

1.56

3.00

1.36

0.50

3

จุดอ่อน

(เช่น การออกค่ายอาสาพัฒนา/การออก
หน่วยเคลื่อนที่)ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา

เป็นประจาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
7.4 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการยก
ย่องเชิดชู ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้กบั

140
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์ ก รวิ ช าชี พ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเป็ น เลิ ศ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทย โดยใช้ ค่ า
PNImodified ตามความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ (ต่อ)
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย

7.5

7.6

8.
8.1

นิสิต/นักศึกษาที่ประสบ
ความสาเร็จหรือได้รับรางวัล หรือ
ได้ทาคุณงามความดี
องค์กรวิชาชีพของท่านมีการ
ส่งเสริมการรวมกลุ่มของนิสิต/
นักศึกษาในกลุ่มวิชาชีพ
องค์กรวิชาชีพของท่านมีการจัด
กิจกรรม การให้โอวาทและมอบ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษา
ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน/
สิ่งอานวยความสะดวก
องค์กรวิชาชีพของท่านมีการใช้

การปฏิบัติ
ในปัจจุบนั
SD.
𝑥̅

การปฏิบัติที่พึง PNImodified
ประสงค์
SD.
𝑥̅

อันดับ
ภาพรวม
/อันดับ
รายข้อ

แปลผล

1.80

1.21

3.07

1.21

0.71

1

จุดอ่อน

2.53

1.77

3.64

1.45

0.44

5

จุดอ่อน

2.32

1.17

3.37

1.38

0.45

5

จุดอ่อน

2.40

0.74

2.86

1.35

0.19

5

จุดแข็ง

2.53

0.92

3.29

1.38

0.30

4

จุดอ่อน

1.80

1.21

3.36

1.39

0.87

1

จุดอ่อน

1.73

1.28

3.21

1.53

0.85

1

จุดอ่อน

2.00

1.31

3.57

1.34

0.79

2

จุดอ่อน

3.44

1.55

3.93

1.27

0.14

6

จุดแข็ง

ห้องสมุด (หนังสือ ตารา และวารสาร)
ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา

8.2 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการใช้
ห้องเรียนร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
8.3 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการใช้
อุปกรณ์การเรียนการสอนร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษา
8.4 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการใช้
ห้องทดลอง/ห้องปฏิบัติการร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษา
8.5 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการใช้ห้อง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษา
8.6 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการใช้
สถานที่ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์ ก รวิ ช าชี พ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเป็ น เลิ ศ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทย โดยใช้ ค่ า
PNImodified ตามความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ (ต่อ)
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย
เป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงาน
เช่น การจัดบริการวิชาการ การจัด
สอบรับใบอนุญาต
9. ด้านอื่น ๆ (ระบุ)
9.1 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการแนะ
แนวอาชีพ/การหางานทาร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษา

การปฏิบัติ
ในปัจจุบนั
SD.
𝑥̅

3.34
3.34

0.45
0.45

การปฏิบัติที่พึง PNImodified
ประสงค์
SD.
𝑥̅

4.57
4.57

1.45
1.45

0.37
0.37

อันดับ
ภาพรวม
/อันดับ
รายข้อ

แปลผล

7
1

จุดอ่อน
จุดอ่อน

เมื่อพิจารณาความต้องการจาเป็นเกี่ยวกับความร่ว มมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทยจากความคิดเห็นของผู้บริหาร
องค์กรวิชาชีพ ดังแสดงไว้ในตารางที่ 6 พบว่า ความต้องการจาเป็นในภาพรวม ทั้ง 9 ด้าน มีค่า
ดัชนี PNImodified = 0.45
ความต้ องการจ าเป็ นของความร่ วมมื อระหว่ างสถาบั นอุ ดมศึ กษากั บองค์ กรวิ ชาชี พเพื่ อ
เสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทยรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความสาคัญอันดับที่ 1 คือ
ด้านการบริหาร (PNImodified =0.71) อันดับที่ 2 คือ ด้านหลักสูตร (PNImodified =0.64) และอันดับที่ 3 คือ
ด้านบริการวิชาการ (PNImodified =0.58) ส่วนด้านที่มีความสาคัญอันดับสุดท้าย คือ ด้านการเรียน
การสอน (PNImodified =0.28)
ด้านการบริหาร (PNImodified =0.71) พบว่า ข้อที่มีความสาคัญอันดับที่ 1 คือ คณะกรรมการ
องค์กรวิชาชีพของท่านมีองค์ประกอบของกรรมการที่เป็นผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษา (PNImodified = 0.98)
อั น ดั บ ที่ 2 คื อ คณะกรรมการองค์ ก รวิ ช าชี พ ของท่ า นมี ก ารก าหนดนโยบายความร่ ว มมื อ กั บ
สถาบันอุดมศึกษา (PNImodified = 0.92) และอันดับที่ 3 คือ คณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ขององค์กรวิชาชีพ
ของท่านมีการกาหนดนโยบายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา (PNImodified = 0.85) ส่วนข้อที่มี
ความสาคัญอันดับสุดท้าย คือ คณะกรรมการองค์กรวิชาชีพของท่านมีการเชิญคณบดีหรือหัวหน้าสาขาวิชา
หรือผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง (PNImodified = 0.22)
ด้านการวิจัย (PNImodified =0.30) พบว่า ข้อที่มีความสาคัญอันดับที่ 1 คือ องค์กรวิชาชีพ
ของท่าน มีการแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลการวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา (PNImodified =0.45) อันดับที่ 2 มี
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2 ข้อ คือ องค์กรวิชาชีพของท่านมีการทาวิจัยร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาเป็นประจาทุกปี (PNImodified
=0.39) และองค์กรวิชาชีพของท่านมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา (PNImodified
=0.39) ส่วนข้อที่มีความสาคัญอันดับสุดท้าย คือ องค์กรวิชาชีพของท่านมีทุนสนับสนุนการวิจัยให้กับ
สถาบันอุดมศึกษาเป็นประจาทุกปี (PNImodified =0.14)
ด้านหลักสูตร (PNImodified =0.64) พบว่า ข้อที่มีความสาคัญอันดับที่ 1 คือ คณะกรรมการ
ที่ มี ห น้ า ที่ รั บ รองหลั ก สู ต รหรื อ รั บ รองปริ ญ ญาขององค์ ก รวิ ช าชี พ ของท่ า นมี อ งค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการ ที่เป็นผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาหรือมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษา (PNImodified
= 0.84) อันดับที่ 2 คือ คณะกรรมการองค์กรวิชาชีพหรือผู้แทนองค์กรวิชาชีพของท่านได้รับแต่งตั้งให้
เป็นกรรมการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา (PNImodified = 0.67) และอันดับที่ 3
คือ องค์กรวิชาชีพของท่านมีส่วนร่วมในการประเมินหลักสูตรซึ่งจัดการประเมินโดยสถาบันอุดมศึกษา
เจ้าของหลักสูตร นั้นๆ เอง (PNImodified = 0.54) ส่วนข้อที่มีความสาคัญอันดับสุดท้าย คือ องค์กร
วิชาชีพของท่านมีส่วร่วมในการวิพากษ์หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา (PNImodified = 0.53)
ด้านการเรียนการสอน (PNImodified =0.28) พบว่า ข้อที่มีความสาคัญอันดับที่ 1 คือ
องค์กรวิชาชีพของท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนซึ่งจัดการประเมินโดย
สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ เอง (PNImodified =0.88) อันดับที่ 2 คือ สถาบันอุดมศึกษามีการนากรณีศึกษา
ที่เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพขององค์กรวิชาชีพของท่านไปใช้ในการเรียนการสอน (PNImodified =0.32)
และอั น ดั บ ที่ 3 คื อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ก ารน ากรณี ศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วกั บ มาตรฐานจริ ย ธรรมหรื อ
จรรยาบรรณหรือความประพฤติขององค์กรวิชาชีพของท่านไปใช้ในการเรียนการสอน (PNImodified
=0.23) ส่วนข้อที่มคี วามสาคัญอันดับสุดท้าย คือ กรรมการองค์กรวิชาชีพหรืออนุกรรมการองค์กรวิชาชีพ
ด้านต่างๆ ขององค์กรวิ ชาชีพของท่านได้รับแต่งตั้งโดยชื่อให้เป็นอาจารย์พิเศษของสถาบันอุดมศึกษา
(PNImodified =0.12)
ด้านบริการวิชาการ (PNImodified =0.58) พบว่า ข้อที่มีความสาคัญอันดับที่ 1 คือ องค์กร
วิชาชีพของท่านมีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการประจาปีร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่ผลิตบัณฑิต
ในสาขาวิชาชีพ (PNImodified = 0.87) อันดับที่ 2 คือ องค์กรวิชาชีพของท่านมีการจัดกิจกรรมบริการ
วิ ชาการร่ วมกั บสถาบั นอุ ดมศึ กษาที่ ผลิ ตบั ณฑิ ตในสาขาวิ ชาชี พเป็ นประจ าอย่ างน้ อยปี ละหนึ่ งครั้ ง
(PNImodified=0.80) และอันดับที่ 3 คือ องค์กรวิชาชีพของท่านมีการเชิญคณาจารย์ของสถาบัน อุดมศึกษา
มาเป็นวิทยากรหรือผู้บรรยายในการบริการวิชาการ (PNImodified =0.51) ส่วนข้อที่มีความสาคัญอันดับ
สุดท้าย คือ องค์กรวิชาชีพของท่านมีการจัดตั้งหรือมอบหมายให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยบริการ
วิชาการหรือจัดอบรมหรือสัมมนา (PNImodified =0.35)
ด้านคณาจารย์ (PNImodified =0.39) พบว่า ข้อที่มีความสาคัญอันดับที่ 1 คือ องค์กร
วิ ช าชี พ ของท่ า นมี กิ จ กรรมการพั ฒ นาคณาจารย์ ร่ ว มกั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอย่ า งสม่ าเสมอทุ ก ปี
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(PNImodified =0.98) อันดับที่ 2 คือ องค์กรวิชาชีพของท่านมีการให้ทุนเข้ารับการฝึกอบรมหรือสัมมนา
กับคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา (PNImodified =0.41) และอันดับที่ 3 คือ องค์กรวิชาชีพของท่านมี
การประกาศเกี ย รติ คุ ณ หรื อ ยกย่ อ งหรื อ เชิ ด ชู เ กี ย รติ ค ณาจารย์ ข องสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ป ระสบ
ความสาเร็จในวิชาชีพ (PNImodified =0.31) ส่วนข้อที่มีความสาคัญอันดับสุดท้าย คือ องค์กรวิชาชีพ
ของท่านมีการแต่งตั้งคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการขององค์กร
วิชาชีพ (PNImodified =0.16)
ด้านนิสิต/นักศึกษา (PNImodified =0.51) พบว่า ข้อที่มีความสาคัญอันดับที่ 1 คือ องค์กร
วิชาชีพของท่านมีการส่งเสริมการรวมกลุ่มของนิสิต/นักศึกษาในกลุ่มวิชาชีพ (PNImodified =0.71)
อัน ดับ ที่ 2 คือ
องค์ กรวิช าชีพ ของท่ านมีก ารจั ดกิจกรรมการพั ฒ นานิ สิ ต/นั กศึก ษา ร่ ว มกั บ
สถาบันอุดมศึกษาเป็นประจาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง (PNImodified =0.61) และอันดับที่ 3 คือ องค์กร
วิชาชีพของท่านมีการยกย่อง เชิดชู ประกาศเกียรติคุณให้กับนิสิต/นักศึกษาที่ประสบความสาเร็จหรือ
ได้รับรางวัล หรือได้ทาคุณงามความดี (PNImodified =0.50) ส่วนข้อที่มีความสาคัญอันดับสุดท้าย คือ
องค์ ก รวิ ช าชี พ ของท่ า นมี ก ารจั ด กิ จ กรรมต้ อ นรั บ นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาใหม่ ร่ ว มกั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
(PNImodified =0.40)
ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน/สิ่งอานวยความสะดวก (PNImodified =0.45) พบว่า ข้อที่
มี ความส าคั ญอั น ดั บ ที่ 1 คื อ องค์ กรวิ ช าชี พของท่ านมี การใช้ อุ ปกรณ์ การเรี ยนการสอนร่ ว มกั บ
สถาบันอุดมศึกษา (PNImodified =0.87) อันดับที่ 2 คือ องค์กรวิชาชีพของท่านมีการใช้ห้องทดลอง/
ห้องปฏิบัติการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา (PNImodified =0.85) และอันดับที่ 3 คือ องค์กรวิชาชีพของ
ท่าน มีการใช้ห้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา (PNImodified =0.79) ส่วนข้อที่มี
ความสาคัญอันดับสุดท้าย คือ องค์กรวิชาชีพของท่านมีการใช้สถานที่ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเป็น
ส่วนหนึ่ง ของการดาเนินงาน เช่น การจัดบริการวิชาการ การจัดสอบรับใบอนุญาต (PNImodified
=0.14)
ด้านอื่น (PNImodified =0.37) พบว่า องค์กรวิชาชีพของท่านมีการแนะแนวอาชี พ/การหา
งานทาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา มีค่า PNImodified =0.37
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แผนภาพที 5

เปรี ยบเที ยบค่ าความต้ องการจ าเป็ น (PNImodified) ของความร่ วมมื อระหว่ าง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
ไทย ตามความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์ ก รวิ ช าชี พ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเป็ น เลิ ศ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทย โดยใช้ ค่ า
PNImodified ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศ
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ภาพรวมทุกด้าน
1. ด้านการบริหาร
1.1 สภาสถาบันอุดมศึกษาของท่าน
มีองค์ประกอบของกรรมการ
เป็นผู้แทนจากองค์กรวิชาชีพ
1.2 สภาสถาบันอุดมศึกษาของท่าน
มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากองค์กร
วิชาชีพหรือผู้ที่ดารงตาแหน่ง
เป็นกรรมการ/อนุกรรมการใน
องค์กรวิชาชีพ
1.3 สภาสถาบันอุดมศึกษาของท่าน
มีการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับ
ความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ
1.4 สภาวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษาของท่านมี
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากองค์กร
วิชาชีพหรือผู้ที่ดารงตาแหน่ง
เป็นกรรมการ/อนุกรรมการใน
องค์กรวิชาชีพ
1.5 สภาวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการ
กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความ
ร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ
1.6 คณะผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
ของท่าน (อธิการบดี/รอง
อธิการบดี/ผู้ชว่ ยอธิการบดี) อย่าง
น้อยหนึ่งคน ดารงตาแหน่งเป็น
กรรมการ/อนุกรรมการในองค์กร
วิชาชีพ

การปฏิบัติ
ในปัจจุบนั
SD.
𝑥̅
2.86 0.51
2.61 0.71
1.52 0.52

อันดับ
การปฏิบัติที่พึง PNImodified
แปลผล
ภาพรวม/
ประสงค์
อันดับรายข้อ
SD.
𝑥̅
4.30 0.61 0.50
4.62 0.73 0.77
1
จุดอ่อน
4.90 0.70
2.22
2
จุดอ่อน

3.67

0.82

4.97

0.90

0.36

5

จุดแข็ง

1.23

0.63

4.70

0.45

2.82

1

จุดอ่อน

3.40

0.55

4.99

0.59

0.11

7

จุดแข็ง

1.58

0.55

4.71

0.90

1.98

3

จุดอ่อน

2.12

0.82

3.46

0.85

0.63

4

จุดอ่อน
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคาระห์ความต้องการจาเป็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์ ก รวิ ช าชี พ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเป็ น เลิ ศ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทย โดยใช้ ค่ า
PNImodified ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา (ต่อ)
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศ
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย
1.7 ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาของ
ท่านมีการกาหนดนโยบาย
เกี่ยวกับความร่วมมือกับองค์กร
วิชาชีพ
2. ด้านการวิจัย
2.1 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมี
ทุนสนับสนุนการวิจัยให้กับ
องค์กรวิชาชีพเป็นประจาทุกปี
2.2 สถาบันอุดมศึกษาของท่าน
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
องค์กรวิชาชีพ เป็นประจาทุกปี
2.3 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมี
การทาวิจัยร่วมกับองค์กร
วิชาชีพเป็นประจาทุกปี
2.4 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมี
การแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลการ
วิจัยกับองค์กรวิชาชีพ
2.5 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการ
เผยแพร่ผลงานวิจยั ร่วมกับองค์กร

การปฏิบัติ
ในปัจจุบนั
SD.
𝑥̅
3.67 1.12

อันดับ
การปฏิบัติที่พึง PNImodified
ภาพรวม/
ประสงค์
อันดับรายข้อ
SD.
𝑥̅
4.86 0.85
0.32
6

แปลผล

จุดแข็ง

2.65
4.30

0.55
0.37

4.24
4.34

0.47
0.75

0.60
0.01

4
6

จุดอ่อน
จุดแข็ง

2.00

0.77

2.83

0.36

0.42

3

จุดอ่อน

2.60

0.58

3.67

0.59

0.41

4

จุดอ่อน

3.76

0.26

4.33

0.28

0.15

5

จุดแข็ง

1.25

0.36

4.90

0.25

2.92

1

จุดอ่อน

2.00

0.95

4.95

0.28

1.48

2

จุดอ่อน

2.68
1.00

0.80
1.76

4.68
4.41

0.81
1.41

0.75
3.41

2
1

จุดอ่อน
จุดอ่อน

วิชาชีพ

2.6 องค์กรวิชาชีพมีการนา
ผลการวิจัยของ
สถาบันอุดมศึกษาของท่านไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์
3. ด้านหลักสูตร
3.1 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการ
กาหนดนโยบายการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรโดยให้
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคาระห์ความต้องการจาเป็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์ ก รวิ ช าชี พ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเป็ น เลิ ศ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทย โดยใช้ ค่ า
PNImodified ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา (ต่อ)
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศ
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่หรือ
หลักสูตรปรับปรุงจะต้องมีการ
กาหนดรายวิชาให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานวิชาชีพขององค์กร
วิชาชีพ
3.2 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมี
การกาหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรโดยให้มี
องค์ประกอบจากองค์กร
วิชาชีพ
3.3 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมี
การกาหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรโดยจะต้องเป็นหลักสูตร
ที่ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรจาก
องค์กรวิชาชีพแล้ว
3.4 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมี
การกาหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการประเมินหลักสูตร

การปฏิบัติ
ในปัจจุบนั
SD.
𝑥̅

อันดับ
การปฏิบัติที่พึง PNImodified
ภาพรวม/
ประสงค์
อันดับรายข้อ
SD.
𝑥̅

แปลผล

2.50

0.28

4.67

0.22

0.87

2

จุดอ่อน

3.60

0.84

4.98

0.98

0.38

3

จุดอ่อน

3.62

0.32

4.67

0.64

0.29

4

จุดแข็ง

4. ด้านการเรียนการสอน
3.14
4.1 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการ 3.23
แต่งตั้งกรรมการ/ผู้บริหารของ
องค์กรวิชาชีพให้เป็นอาจารย์พิเศษ

0.27
0.01

4.44
4.27

0.50
0.39

0.41
0.32

6
4

จุดอ่อน
จุดอ่อน

โดยจะต้องให้องค์กรวิชาชีพ มีส่วน
ร่วมในการประเมินหลักสูตร

148
ตารางที่ 7 ผลการวิเคาระห์ความต้องการจาเป็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์ ก รวิ ช าชี พ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเป็ น เลิ ศ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทย โดยใช้ ค่ า
PNImodified ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา (ต่อ)
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศ
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย
4.2 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมี
การพัฒนาการเรียนการสอน
ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
4.3 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมี
นโยบายให้ผู้สอนนากรณีศกึ ษาที่
เกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณมาใช้ในการเรียน
การสอน
4.4 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมี
นโยบายให้ผู้บริหารนากรณีศกึ ษา
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
มาใช้ในการเรียนการสอน
4.5 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมี
การกาหนดให้องค์กรวิชาชีพมี
ส่วนร่วมในการประเมินการเรียน
การสอน
5. ด้านบริการวิชาการ
5.1 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมี
การจัดกิจกรรมบริการวิชาการ
ประจาปีร่วมกับองค์กรวิชาชีพ

การปฏิบัติ
ในปัจจุบนั
SD.
𝑥̅
3.43 0.17

อันดับ
การปฏิบัติที่พึง PNImodified
แปลผล
ภาพรวม/
ประสงค์
อันดับรายข้อ
SD.
𝑥̅
4.71 0.12
0.37
2
จุดอ่อน

3.29

0.26

4.23

0.97

0.29

5

จุดอ่อน

2.43

0.62

4.44

0.95

0.83

1

จุดอ่อน

3.33

0.28

4.53

0.09

0.36

3

จุดอ่อน

2.57
2.14

0.38
0.15

4.39
3.57

0.52
0.23

0.71
0.67

3
3

จุดอ่อน
จุดอ่อน

2.00

0.24

4.43

0.20

1.21

1

จุดอ่อน

2.43

0.51

4.71

0.82

0.94

2

จุดอ่อน

(งานบริการวิชาการใหม่ประจาปี)

5.2 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมี
การจัดกิจกรรมบริการวิชาการ
นอกจากข้อ 5.1 ร่วมกับองค์กร
วิชาชีพอย่างสม่าเสมอทุกปี
5.3 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการ
เชิญกรรมการ/ผู้บริหารองค์กร
วิชาชีพมาเป็นวิทยากร/ผู้บรรยาย
ในกิจกรรมบริการวิชาการ
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคาระห์ความต้องการจาเป็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์ ก รวิ ช าชี พ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเป็ น เลิ ศ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทย โดยใช้ ค่ า
PNImodified ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา (ต่อ)
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย
5.4 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการ
เรียนเชิญหรือเปิดโอกาสให้
กรรมการหรือผู้บริหารองค์กร
วิชาชีพเข้าร่วมกิจกรรมบริการ
วิชาการ
6. ด้านคณาจารย์
6.1 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมี
นโยบายให้คณาจารย์ไปเป็น
กรรมการ/อนุกรรมการของ
องค์กรวิชาชีพ
6.2 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมี
กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์
ร่วมกับองค์กรวิชาชีพอย่าง
สม่าเสมอทุกปี
6.3 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการ
ยกย่อง เชิดชู ประกาศเกียรติคุณ
คณาจารย์ที่ประสบความสาเร็จใน
วิชาชีพร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
6.4 คณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา
ของท่านได้รับทุนศึกษาต่อจาก
องค์กรวิชาชีพ
6.5 คณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา
ของท่านได้รับทุนเข้ารับการ
ฝึกอบรมหรือสัมมนาจากองค์กร
วิชาชีพ
7. ด้านนิสิต/นักศึกษา
7.1 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการ
จัดกิจกรรมต้อนรับนิสิต/นักศึกษา
ใหม่ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ

การปฏิบัติ
ในปัจจุบัน
SD.
𝑥̅

การปฏิบัติที่พึง
ประสงค์
SD.
𝑥̅

PNImodifie
d

อันดับ
ภาพรวม/
อันดับราย
ข้อ
4

แปลผล

3.71

0.62

4.86

0.82

0.31

จุดแข็ง

3.06
3.14

0.75
1.67

3.91
4.86

0.88
0.21

0.28
0.55

9

จุดอ่อน
จุดอ่อน

3.29

0.41

3.71

1.09

0.13

4

จุดแข็ง

3.57

0.63

4.29

1.02

0.20

3

จุดอ่อน

2.57

0.88

2.86

0.93

0.11

5

จุดแข็ง

2.71

0.16

3.86

1.16

0.42

2

จุดอ่อน

3.35
3.47

0.55
0.46

4.38
4.43

0.37
0.25

0.31
0.28

8
4

จุดอ่อน
จุดอ่อน
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคาระห์ความต้องการจาเป็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์ ก รวิ ช าชี พ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเป็ น เลิ ศ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทย โดยใช้ ค่ า
PNImodified ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา (ต่อ)
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศ
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย
7.2 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมี
การจัดทาจริยธรรม/
จรรยาบรรณของนิสิตนักศึกษา
ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
7.3 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมี
การจัดกิจกรรมการพัฒนา
นิสิต/นักศึกษา(เช่น การออกค่าย

การปฏิบัติ
ในปัจจุบนั
SD.
𝑥̅
3.14 0.64

อันดับ
การปฏิบัติที่พึง PNImodified
แปลผล
ภาพรวม/
ประสงค์
อันดับรายข้อ
SD.
𝑥̅
4.16 0.86
0.32
2
จุดอ่อน

3.71

0.18

4.39

0.08

0.18

6

จุดอ่อน

3.00

0.87

4.56

0.36

0.52

1

จุดอ่อน

3.06

0.27

4.04

0.21

0.32

2

จุดอ่อน

3.73

0.86

4.71

0.45

0.26

5

จุดอ่อน

3.38

0.56

4.47

0.73

0.32

7

จุดอ่อน

3.60

0.62

4.86

0.35

0.35

3

จุดอ่อน

อาสาพัฒนา/การออกหน่วย เคลือ่ นที่)

7.4

7.5

7.6

8.
8.1

ร่วมกับองค์กรวิชาชีพเป็น
ประจาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการ
ยกย่องเชิดชู ประกาศเกียรติคณ
ุ
ให้กับนิสิต/นักศึกษาที่ประสบ
ความสาเร็จหรือได้รับรางวัลหรือ
ได้ทาคุณงามความดีร่วมกับ
องค์กรวิชาชีพ
สถาบันอุดมศึกษาของท่านมี
การส่งเสริมการรวมกลุ่มของ
นิสิต/นักศึกษาในกลุ่มวิชาชีพ
ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการ
จัดกิจกรรมการให้โอวาทและ
มอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน/
สิ่งอานวยความสะดวก
สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการ
ใช้ห้องสมุด (หนังสือ ตารา และ
วารสาร) ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคาระห์ความต้องการจาเป็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์ ก รวิ ช าชี พ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเป็ น เลิ ศ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทย โดยใช้ ค่ า
PNImodified ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา (ต่อ)
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพเพือ่ เสริมสร้างความเป็นเลิศ
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย
8.2 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการ
ใช้ห้องเรียนร่วมกับองค์กร
วิชาชีพ
8.3 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการ
ใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน
ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
8.4 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการ
ใช้ห้องทดลอง/ห้องปฏิบัติการ
ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
8.5 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการ
ใช้ห้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
8.6 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการ
ใช้สถานทีข่ ององค์กรวิชาชีพเพื่อ
เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการ
สอน การวิจัย และบริการ
วิชาการ
9. ด้านอื่น ๆ (ระบุ)
9.1 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการ
แนะแนวอาชีพ/การหางานทา
ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ

การปฏิบัติ
ในปัจจุบัน
SD.
𝑥̅
3.71 0.27

การปฏิบัติที่พึง
ประสงค์
SD.
𝑥̅
4.14 0.38

3.56

0.26

4.57

2.43

1.12

3.71

PNImodifi

อันดับ
ภาพรวม/
อันดับรายข้อ

แปลผล

0.12

6

จุดแข็ง

1.27

0.29

4

จุดอ่อน

4.14

1.28

0.71

1

จุดอ่อน

0.46

4.57

0.42

0.23

5

จุดอ่อน

3.29

0.65

4.53

0.69

0.38

2

จุดอ่อน

2.29
2.29

0.05
0.05

3.55
3.55

0.45
0.45

0.55
0.55

5
1

จุดอ่อน
จุดอ่อน

ed
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เมื่อพิจารณาความต้องการจาเป็นเกี่ยวกับความร่ว มมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทยจากความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษา ดังแสดงไว้ในตารางที่ 7 พบว่า ความต้องการจาเป็นในภาพรวม ทั้ง 9 ด้าน มีค่า
ดัชนี PNImodified = 0.50
ความต้องการจาเป็นของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อ
เสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทยรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความสาคัญอันดับที่ 1 คือ
ด้านการบริหาร (PNImodified =0.77) อันดับที่ 2 คือ ด้านหลักสูตร (PNImodified =0.75) และอันดับ
ที่ 3 คือ ด้านบริการวิชาการ (PNImodified =0.71) ส่วนด้านที่มีความสาคัญอันดับสุดท้าย คือ ด้าน
คณาจารย์ (PNImodified =0.28)
ด้านการบริหาร (PNImodified =0.77) พบว่า ข้อที่มีความสาคัญอันดับที่ 1 คือ สภา
สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ (PNImodified
=2.82) อันดับที่ 2 คือ สภาสถาบันอุดมศึกษาของท่านมีองค์ประกอบของกรรมการเป็นผู้แทนจาก
องค์กรวิชาชีพ (PNImodified =2.22) และอันดับที่ 3 คือ สภาวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาของท่านมี
การกาหนดนโยบายเกี่ย วกับ ความร่ว มมือกับองค์กรวิช าชีพ (PNImodified =1.98) ส่ ว นข้อที่มี
ความสาคัญอันดับสุดท้าย คือ สภาวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาของท่านมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจาก
องค์กรวิชาชีพหรือผู้ที่ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ/อนุกรรมการในองค์กรวิชาชีพ (PNImodified =0.11)
ด้ า นการวิ จั ย (PNImodified =0.60) พบว่ า ข้ อ ที่ มี ค วามส าคั ญ อั น ดั บ ที่ 1 คื อ
สถาบันอุดมศึกษา ของท่านมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยร่วมกับองค์กรวิชาชีพ (PNImodified =2.92)
อันดับที่ 2 คือ องค์กรวิชาชีพมีการนาผลการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาของท่านไปใช้ให้เกิดประโยชน์
(PNImodified =1.48) และอันดับที่ 3 คือ สถาบันอุดมศึกษาของท่านได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
องค์กรวิชาชีพเป็นประจาทุกปี
(PNImodified =0.42) ส่วนข้อที่มีความสาคัญอันดับสุดท้าย คือ
สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีทุนสนับสนุนการวิจัยให้กับองค์กรวิชาชีพเป็นประจาทุกปี (PNImodified
=0.01)
ด้ า นหลั ก สู ต ร
(PNImodified =0.75) พบว่ า ข้ อ ที่ มี ค วามส าคั ญ อั น ดั บ ที่ 1 คื อ
สถาบันอุดมศึกษา ของท่านมีการกาหนดนโยบายการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรโดยให้หลักสูตรที่
พัฒนาขึ้นใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงจะต้องมีการกาหนดรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพของ
องค์กรวิชาชีพ (PNImodified =3.41) อันดับที่ 2 คือ สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการกาหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรโดยให้มีองค์ประกอบจากองค์กร
วิชาชีพ (PNImodified =0.87) และอันดับที่ 3 คือ สถาบันอุดมศึกษาของท่ านมีการกาหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข ในการให้ความเห็นชอบหลักสูตรโดยจะต้องเป็นหลักสูตรที่ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร
จากองค์ ก รวิ ช าชี พ แล้ ว (PNImodified
=0.38) ส่ ว นข้ อ ที่ มี ค วามส าคั ญ อั น ดั บ สุ ด ท้ า ย คื อ
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สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินหลักสูตรโดยจะต้องให้
องค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในการประเมินหลักสูตร (PNImodified =0.29)
ด้านการเรียนการสอน (PNImodified =0.41) พบว่า ข้อที่มีความสาคัญอันดับที่ 1 คือ
สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีนโยบายให้ผู้สอนนากรณีศึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพมาใช้ในการเรียน
การสอน (PNImodified =0.83) อันดับที่ 2 คือ สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการพัฒนาการเรียนการสอน
ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ (PNImodified =0.37) และอันดับที่ 3 คือ สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการ
กาหนดให้องค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในการประเมินการเรียนการสอน (PNImodified =0.36) ส่วนข้อที่มี
ความส าคัญอัน ดับ สุดท้าย คือ สถาบันอุดมศึกษาของมีนโยบายให้ ผู้ สอนนากรณีศึกษาที่เกี่ยวกับ
มาตรฐานจริยธรรมหรือจรรยาบรรณมาใช้ในการเรียนการสอน (PNImodified =0.29)
ด้านบริการวิชาการ (PNImodified =0.71) พบว่า ข้อที่มีความสาคัญอันดับที่ 1 คือ
สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการนอกจากข้อ 5.1 ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
อย่างสม่าเสมอทุกปี (PNImodified =1.21) อันดับที่ 2 คือ สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการเชิญ
กรรมการ/ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพมาเป็นวิทยากร/ผู้บรรยายในกิจกรรมบริการวิชาการ (PNImodified
=0.94) และอัน ดับ ที่ 3 คือ สถาบั นอุดมศึกษาของท่านมีการจัดกิจกรรมบริการวิช าการประจาปี
ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ (PNImodified =0.67) ส่วนข้อที่มีความสาคัญอันดับสุดท้าย คือ สถาบันอุดมศึกษา
ของท่านมีการเรียนเชิญหรือเปิดโอกาสให้กรรมการหรือผู้บริหารองค์กรวิชาชีพเข้าร่วมกิจกรรมบริการ
วิชาการ (PNImodified =0.31)
ด้ า นคณาจารย์ (PNImodified =0.28) พบว่า ข้อที่มีความส าคัญอันดับที่ 1 คื อ
สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีนโยบายให้คณาจารย์ไปเป็นกรรมการ/อนุกรรมการขององค์กรวิชาชีพ
(PNImodified =0.55) อันดับที่ 2 คือ คณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาของท่านได้รับทุนเข้ารับการ
ฝึกอบรมหรือสัมมนาจากองค์กรวิชาชีพ (PNImodified = 0.42) อันดับที่ 3 คือ สถาบันอุดมศึกษาของ
ท่านมีการยกย่องเชิดชู ประกาศเกียรติคุณคณาจารย์ที่ประสบความสาเร็จในวิชาชีพร่วมกับองค์กร
วิชาชีพ(PNImodified =0.20) ส่วนข้อที่มีความสาคัญอันดับสุดท้าย คือ คณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา
ของท่านได้รับทุนศึกษาต่อจากองค์กรวิชาชีพ (PNImodified = 0.11)
ด้านนิสิต/นัก ศึกษา (PNImodified =0.31) พบว่า ข้อที่มีความสาคัญอันดับที่ 1 คือ
สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการยกย่อง เชิดชู ประกาศเกียรติคุณให้กับนิสิต/นักศึกษาที่ประสบความสาเร็จ
หรือได้รับรางวัลหรือได้ทาคุณงามความดีร่วมกับองค์กรวิชาชีพ (PNImodified =0.52) อันดับที่ 2 มี 2
ข้อ คือ สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการจัดทาจริยธรรม/จรรยาบรรณของนิสิตนักศึกษาร่วมกับองค์กร
วิชาชีพ (PNImodified =0.32) และสถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการส่งเสริมการรวมกลุ่มของนิสิต/
นักศึกษาในกลุ่มวิชาชีพร่วมกับองค์กรวิชาชีพ (PNImodified =0.32) ส่วนข้อที่มีความสาคัญอันดับสุดท้าย
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คือ สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิต/นักศึกษาร่วมกับองค์กรวิชาชีพเป็นประจา
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง (PNImodified =0.18)
ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน/สิ่งอานวยความสะดวก (PNImodified =0.32) พบว่า ข้อที่
มีความสาคัญอันดับที่ 1 คือ สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการใช้ห้องทดลอง/ห้องปฏิบัติการร่วมกับ
องค์กรวิชาชีพ (PNImodified =0.71) อันดับที่ 2 คือ สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการใช้สถานที่ของ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ (PNImodified =0.38)
อันดับที่ 3 คือ สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการใช้ห้องสมุด (หนังสือ ตารา และวารสาร) ร่วมกับ
องค์กรวิชาชีพ (PNImodified =0.35) ส่วนข้อที่มีความสาคัญอันดับสุดท้าย คือ สถาบันอุดมศึกษาของ
ท่านมีการใช้ห้องเรียนร่วมกับองค์กรวิชาชีพ (PNImodified =0.12)
ด้านอื่นๆ (PNImodified =0.55) พบว่า มีการแนะแนวอาชีพ/การหางานทา ร่วมกับองค์กร
วิชาชีพมีค่า PNImodified =0.55
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แผนภาพที 6 เปรี ย บเที ย บค่ า ความต้ อ งการจ าเป็ น (PNImodified) ของความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษากั บ องค์ ก รวิ ช าชี พ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเป็ น เลิ ศ ของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
เมื่อเปรียบเทียบแผนภาพที่ 4 และแผนภาพที่ 5 สามารถสรุปได้ ดังนี้
ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพมีความคิดเห็น เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของความร่ วมมือระหว่าง
สถาบัน อุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.58, SD = 1.11) และสภาพที่พึงประสงค์ของความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.74, SD = 1.08)
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ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพมีความต้องการจาเป็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
กับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริ มสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย อันดับที่ 1 คือ ด้านการ
บริหาร (PNImodified =0.71) อันดับที่ 2 คือ ด้านหลักสูตร (PNImodified =0.64) และอันดับที่ 3 คือ ด้าน
บริการวิชาการ (PNImodified =0.58) ส่วนด้านที่มีความสาคัญอันดับสุดท้าย คือ ด้านการเรียนการสอน
(PNImodified =0.28)
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา ในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.86, SD = 0.51) ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของความร่ วมมือระหว่าง
สถาบัน อุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก(𝑥̅ = 4.30, SD = 0.61)
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษามีความต้องการจาเป็นของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
กับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย อันดับที่ 1 คือ ด้านการ
บริหาร 8 (PNImodified =0.77) อันดับที่ 2 คือ ด้านหลักสูตร (PNImodified =0.75) และอันดับที่ 3 คือ
ด้านบริการวิชาการ (PNImodified =0.71) ส่วนด้านที่มีความสาคัญอันดับสุดท้ าย คือ ด้านคณาจารย์
(PNImodified =0.28)
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ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการวิเคาระห์ความต้องการจาเป็นของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศ ของสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยใช้ค่า PNImodified และ t-test ตามความเห็นของผู้บริหารองค์กรวิชาชีพและผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
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จากตาราง พบว่า ตามความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ ความแตกต่างระหว่าง
การปฏิบัติในปัจจุบันกับระดับที่พึงประสงค์มากที่สุด โดยคิดเป็นความสาคัญอันดับ 1 ด้านการบริหาร
PNImodified =0.71 (t = -13.55(0.00) ) อันดับที่ 2 คือ ด้านหลักสูตร PNImodified =0.64 (t = -26.66
(0.00)) และอันดับที่ 3 คือ ด้านบริการวิชาการ PNImodified =0.58 (t = -16.45 (0.00)) ส่วนด้านที่มี
ความสาคัญอันดับสุดท้าย คือ ด้านการเรียนการสอน (PNImodified =0.28 (t = -18.47(0.00)) โดยมี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติในปัจจุบัน
กับระดับที่พึงประสงค์มากที่สุด โดยคิดเป็นความสาคัญอันดับ 1 ด้านการบริหาร PNImodified =0.77
(t = -23.07 (0.00)) อันดับที่ 2 คือ ด้านหลักสูตร PNImodified =0.75 (t = -14.56(0.00)) และอันดับที่ 3
คือ ด้านบริการวิชาการ PNImodified =0.71 (t = -10.50(0.00)) ส่วนด้านที่มีความสาคัญอันดับสุดท้าย
คือ ด้านคณาจารย์ (PNImodified =0.28 (t = -8.37(0.00)) โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
ส่วนภาพรวมที่มีความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติในปัจจุบันกับระดับที่พึงประสงค์มาก
ที่สุด โดยคิดเป็นความสาคัญอันดับ 1 ด้านการบริหาร PNImodified =0.75 (t = -31.64 (0.00)) อันดับที่
2 คือ ด้านหลักสูตร PNImodified =0.69 (t =-47.500.00)) และอันดับที่ 3 คือ ด้านบริการวิชาการ
PNImodified =0.64 (t = -27.98(0.00)) ส่วนด้านที่มีความสาคัญอันดับสุดท้าย คือ ด้านคณาจารย์
(PNImodified =0.32 (t = -10.61(0.00)) โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ส่ ว นที่ 4 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ เสนอแนะในการพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทยจากแบบสอบถาม
ผู้บริหารองค์การวิชาชีพให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. คณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาจะต้องร่วมเข้าปฏิบัติงานกับองค์กรวิชาชีพต่างๆ ที่
เป็นระบบหรือเพิ่มประสบการณ์ด้านวิชาชีพและทราบปัญหาทางปฏิบัติวิชาชีพ เพื่อสามารถนา
กลับไปถ่ายทอดต่อนิสิ ตนักศึกษาได้อย่างชัดเจนต่อไป และควรมีแหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพของตนเอง
หรือร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ชัดเจน
2. สถาบันอุดมศึกษาในฐานะหน่วยต้นทางที่ทาการผลิตบัณฑิต กระทรวงสาธารณสุข
ในฐานะผู้ใช้ที่ต้องคานึงถึงมาตรฐานบริการสาธารณสุข ซึ่งรวมถึงองค์กรต่างๆ ทั้งรั ฐและเอกชนที่จะ
เป็นหน่วยผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้ให้บริการ รวมถึงประชาชนอยู่ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
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จะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน พ.ศ.2556 ซึ่งมีสภาวิชาชีพเป็นองค์กรนิติบุคคลที่มีหน้าที่ ในการควบคุม กากับ ดูแลมาตรฐาน
วิชาชีพและมาตรฐานจริยธรรมให้กับบุคคลที่ทาหน้าที่บริการประชาชน จึงมีข้อเสนอแนะให้มีการ
จัดทายุทธศาสตร์หรือวางมาตรการความร่วมมือให้เกิดขึ้นกับองค์กรวิชาชีพ โดยเริ่มต้นตั้งแต่การผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพที่สามารถไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีมาตรฐาน และมีจริยธรรม/จรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ และร่ วมมือกัน พัฒนาโดยจัดให้มีกระบวนการฝึกอบรมให้ ความรู้แก่บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่
ให้บริการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีกระบวนการติดตามประเมินเพื่อพัฒนาในเชิงระบบ
เช่น ระบบการฝึกอบรม ระบบการศึกษา ระบบความรู้ ระบบข้อมูล ระบบการจัดการข้อมูล และ
ระบบสังเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น สมรรถนะ (Competency) เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาคน/
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการศึกษาใหม่
3. สถาบันอุดมศึกษาควรจะปรับตัวให้มีมาตรฐานให้ใกล้เคียงกัน เพื่อการศึกษาการถ่าย
โอนหน่วยกิต การศึกษาที่มีความจาเป็นต้องเปลี่ยนที่เรียนตามผู้ปกครองหรือสาเหตุอื่น สามารถทาได้
โดยอิสระและมีคุณภาพ รวมถึงปัจจัยหลัก คือ การสร้างคนให้เป็นคนดีของสังคมไทย
4. จัดหลักสูตรวิชานิติศาสตร์ให้เป็นหลักเชิงวิชาชีพนักศึกษา เช่น ผู้พิพากษา อัยการ
ตารวจ และทนายความ นิติกร และผู้ปรึกษากฎหมาย
5. ควรมีความร่วมมือในการให้คาปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน ตลอดจนการช่วยเหลือ
ทางคดีโดยประสานกับองค์กรวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางวิชาชีพให้นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
และเป็นการเสริมสร้างทางวิชาการแก่สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพในขณะเดียวกัน
6. เนื่องจากองค์กรวิชาชีพการสัตวแพทย์ (สัตวแพทย์สภา) ได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากรัฐบาลเพียงปีละ 500,000 บาท ทาให้มีข้อจากัดในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งปัจจุบันก็ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาที่องค์กรวิชาชีพให้การรับรอง
ปริญญาเป็นอย่างดียิ่ง
7. สถาบันอุดมศึกษาควรสร้างความเข้าใจด้านวิชาชีพ ระหว่างการศึกษาด้านวิชาชีพ
โดยตัวสถาบันเองและผู้สอนด้านวิชาชีพต้องเข้าใจในองค์กรวิชาชีพพอสมควร จัดให้มีความร่วมมือทั้ง
ด้านวิชาชีพ วิชาการ ร่วมกัน ในทุกๆ กิจกรรม โดยเฉพาะด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
โดยสรุป ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพมีข้อเสนอแนะให้สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
พัฒนาความร่วมมือระหว่างกันและกัน โดยคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม
ในการท างานกั บ องค์ก รวิ ช าชี พและน าความรู้และประสบการณ์ ที่ได้ รับ กลั บ ไปถ่าย ทอดให้ นิสิ ต
นักศึกษาโดยเฉพาะประสบการณ์ในเรื่องการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพและเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมใน
วิชาชีพ
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ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. การใช้ยุทธศาสตร์การเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาทุกๆ มิติ เพื่อสร้างความร่วมมือที่
ยั่งยืนเป็นพื้นฐานประโยชน์ร่วมกัน
2. องค์ ก รวิ ช าชี พ พยายามตรวจสอบมาตรฐานการจั ด การเรี ย นการสอนของ
มหาวิทยาลัยขนาดเล็กมากกว่าการให้คาแนะนาและการสนับสนุนทางวิชาการเพื่อพัฒนามาตรฐาน
การจัดการเรียนการสอนให้เท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่
3. องค์กรวิชาชีพควรสนับสนุนและเสนอแนะการดาเนินการที่ควรจะต้องทาให้ แก่
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานาไปปรับปรุงการดาเนินการให้เหมาะสมทันต่อความ
ต้องการขององค์กรวิชาชีพ
4. ให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนด้านมาตรฐานและเป้าหมายสู่ความ
เข้มแข็ง แข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ
5. ควรทาเป็นโมเดลชัดเจนและมีกระบวนการที่เป็นรู ปธรรม ไม่เฉพาะแต่การกาหนด
นโยบาย
6. ต้องมีความร่ วมมืออย่างต่อเนื่องและมีการประเมินผลการดาเนินงานและนามา
ปรับปรุงวางแผนแก้ไขเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา
7. องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเพิ่งตั้งขึ้นไม่นาน ยังไม่ทราบบทบาทที่ชัดเจนความร่วมมือจึงน้อย
8. เนื่องจากองค์กรวิชาชีพมีการทางานเข้มแข็งแตกต่างกันมาก ดังนั้น คาถามที่แจกมา
ในแบบสอบถามจึงตอบได้ยากในภาพรวม และผลจากคาตอบอาจมีความคลาดเคลื่อนไปได้มาก โปรด
พิจารณาตีความให้รอบคอบด้วย เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาที่ เกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพหลาย
สาขามาก และความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสาขาวิชาต่างกันตั้งแต่น้อยมากจนถึงมากการจะ
พิจารณาเป็นภาพรวมจึงทาได้ยาก ควรแยกสาขาวิชาชีพ หากต้องการข้อมูลที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น
9. องค์กรวิชาชีพควรมีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ในภาคปฏิบัติของนิสิตนักศึกษา
โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษารับนิสิต/นักศึกษาเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราว เพื่อเรียนรู้จากการ
ทางานจริงและประเมินผลร่วมกัน รวมถึงการคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพเป็นพนักงานประจาเมื่อ
สาเร็จการศึกษา
10. กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษาควรกาหนดเป็น
นโยบายที่ชัดเจนว่า แต่ละหลักสูตรควรผ่านการประเมินหลักสูตรโดยองค์กรวิชาชีพ (เช่น คุรุสภาที่
ประเมิ น หลั ก สู ต รครุ ศ าสตร์ / ศึ ก ษาศาสตร์ อย่ า งเข้ ม ข้ น ) องค์ ก รวิ ช าชี พ อื่ น ๆ เช่ น สภาวิ ศ วกร
สภาสถาปนิก ฯลฯ ก็ควรจะประเมินหลักสูตรเหมือนกัน แต่ประเมินแล้ว ผลคื อ หลักสูตรผ่าน – ไม่
ผ่าน องค์กรวิชาชีพไม่ค่อยมีบทบาทในการเข้าช่วยพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งอาจทาให้ผู้เรียนเรียน
อย่างหนึ่งแต่ถูกทดสอบมาตรฐานอีกอย่างหนึ่ง
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11. ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา และกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ควรให้
งบประมาณสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในการทาความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพด้วย
12. สถาบันอุดมศึกษาควรมีการจัดงานแนะแนวการหางานทาร่ว มกับองค์กรวิช าชีพ
หลาย ๆ องค์กร เช่น สถาบันการพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน หรือกับโรงเรียนเอกชน
มหาวิทยาลัยเอกชน เป็นต้น
13. เมื่ อ องค์ ก รวิ ช าชี พ เข้ า มาก ากั บ ดู แ ลมาตรฐานการศึ ก ษาเพิ่ มจากส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันอุ ดมศึกษาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขขององค์กรวิชาชีพทุกกรณี
นั กศึกษาจึ งจะมี คุณสมบั ติครบ และได้ใ บอนุญาตประกอบวิช าชีพ แต่ส ถาบันอุ ดมศึกษาก็ควรมี
ข้อเสนอแนะให้กับองค์กรวิชาชีพด้วย
14. องค์กรวิชาชีพควรมีหน้าที่ทดสอบสมรรถนะ (Competency) ของผู้ที่จะเข้าสู่อาชีพ
นั้น ไม่ควรเข้ามาล้วงลูกในระบบการศึกษา ซึ่งควรให้แต่ละสถาบันอุดมศึกษาจัดการเรียนการสอนเอง
และเชื่อว่าคณาจารย์และนักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ไม่ใช่ไม่มีความรู้ความสามารถที่จะทาให้
บัณฑิตไม่มีคุณภาพ องค์กรวิชาชีพไม่ควรยุ่งเกี่ยวกั บการเรียนการสอน ถ้าสถาบันอุดมศึกษาใดผลิต
บัณฑิตไม่มีคุณภาพเพียงพอก็ไม่ผ่านการสอบเข้าทางานในสาขานั้นๆ สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึก ษาเองก็ควรก ากับ ดูแ ลด้ว ยตนเองร่ ว มกั บนั กวิช าการและคณาจารย์ มิฉ ะนั้น ส านัก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาจะท าหน้ า ที่ อ ะไรในขณะที่ อ งค์ ก รวิ ช าชี พ ท าหน้ า ที่ แ ทน แน่ น อน
สถาบั น อุดมศึกษาที่ขายปริ ญญาก็มี ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก็ควรมีกลไก
จัดการกับสถาบันอุดมศึกษาเหล่านั้น
15. อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบายความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพให้ชัดเจน/
ทางานแบบเดิมๆ ไม่ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพมากนัก
16. องค์กรวิชาชีพควรเป็นศูนย์กลางในการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษา
ต่างๆ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและไม่รบกวนสถานประกอบการจนเกินไป
17. องค์กรวิชาชีพควรควบคุมหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาในกรอบกว้าง ๆ ไม่ควรลง
ลึกในรายละเอียดหรือมีข้อกาหนดมากเกินไปจนทาให้การผลิตบัณฑิตเหมือนกันทุกๆ สถาบัน
18. องค์กรวิชาชีพบางแห่งไม่มีบุคลากรมากพอที่จะจัดให้มีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา
ได้ครอบคลุมทั่วประเทศ ควรมีการกระจายเครือข่ายองค์กรวิชาชีพไปให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้
มีกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาค และต่างจังหวัดด้วย
19. องค์กรวิช าชี พควรมีนโยบายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่ว มกับสถาบันอุดมศึกษา
โดยเฉพาะกับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาด้วย ปัจจุบันมีหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมไม่มีการส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษา
20. สถาบันอุดมศึกษาต่างจังหวัดมีข้อจากัดในการมีกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
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21. ควรให้บุคลากรจากองค์กรวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
กรรมการประจาหลักสูตรโดยที่ยังคงความเป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพนั้นๆ อยู่
22. ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพถือได้ว่ามีประโยชน์มากที่
จะร่ วมสร้ างความเข้ มแข็ งด้ านวิ ชาการ วิ จั ย ทั้ งองค์ กรวิ ชาชี พและสถาบั นอุ ดมศึ กษา ดั งนี้ (1)
สถาบันอุดมศึกษาควรออกแบบรูปแบบของความร่วมมือ เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษามีสาขาที่เปิดสอน
หลายสาขา มีบริบทที่ต่างกัน ควรมีการวางแผน กาหนดตั้งแต่ระดับนโยบาย (2) สร้างความชัดเจน
เป็นรูปธรรม ตั้งแต่ หลักสูตร วิธีการ แนวปฏิบัติ ผลลัพธ์ การนาผลลัพธ์ไปใช้ประโยชน์ และควร
พัฒนาที่จะให้เกิดสิ่งใหม่ๆ จะส่งผลต่อการทางานของบัณฑิต และความทันสมัยของการเรียนการสอน
ร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ในโลกปัจจุบัน และ (3) ควรพิจารณาข้อกฎหมายร่วมด้วยในความร่วมมือแต่ละ
วิชาชีพมีข้อกฎหมายกาหนดที่สถาบันอุดมศึกษาควรทราบ และนามาเป็นข้อมูลในการวางแผน
23. วิ ท ยาลั ย มี ค วามประสงค์ จ ะร่ ว มกั บ องค์ ก รวิ ช าชี พ ทุ ก ๆ องค์ ก รที่ ส อดคล้ อ งกั บ
หลักสูตรที่ของวิทยาลัยเปิดสอน แต่เนื่องจากเป็นวิทยาลัยเกิดใหม่จึงยังขาดการประสานงานการรับ
ข่าวสารจากองค์กรวิชาชีพน้อยมาก
24. องค์กรวิชาชีพมีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่จะ
ได้รับความร่วมมือด้านวิชาการเป็นส่วนมาก ส่วนด้านการบริการวิชาการและการวิจัยนั้น ส่วนใหญ่จะ
ไม่ค่อยมีความร่วมมือกัน โดยเฉพาะทุนวิจัยที่ให้แก่เอกชนนั้นจะมีน้ อยมาก อย่างไรก็ตาม เห็นควร
เพิ่มการพัฒนาความร่วมมือด้านการบริการทางวิชาการให้เพิ่มมากขึ้น
25. ควรมีการสร้างความเข้าใจร่วมกันในบทบาทของสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
ในด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ เพื่อการควบคุมมาตรฐานคุณภาพ
บัณฑิต
26. ควรมีก ารประชุมร่ว มกันระหว่างสถาบั นอุดมศึกษาและองค์กรวิช าชีพ เพื่อร่ว ม
กาหนดบทบาทของแต่ล ะฝ่ ายไม่ให้ ซ้อนทับกันในการดูแลคุณภาพบัณฑิต เพื่อคุ้มครองผู้ บริโ ภค
(ประชาชน) (1) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนรับผิดชอบดูแลกระบวนการจัดการเรียนการสอน (Process) และ
(2) องค์กรวิชาชีพรับผิดชอบดูแลผลผลิต (Output) โดยให้เกียรติและเชื่อมั่นในสถาบันอุดมศึกษา ไม่ควร
ก้าวล่วงมากาหนดความละเอียดใน Process
โดยสรุป ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษามีข้อเสนอแนะให้สถาบันอุดมศึกษาและองค์กร
วิชาชีพพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันและกัน โดยต้องกาหนดบทบาทและหน้าที่ของกันละกันให้
ชัดเจน กล่าวคือ องค์กรวิชาชีพมีหน้าที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพจึงควรมีบทบาทในการกาหนด
มาตรฐานวิชาชีพ การให้การรับรองหลักสูตร และการรับรองปริญญา และสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่
ผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพ จึงควรมีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไป
อย่างมีคุณภาพโดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมจากองค์กรวิชาชีพด้วย
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุ กคามของความร่ วมมือระหว่า ง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ในตอนที่ 2 ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
กับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเพื่อศึกษาจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อ
เสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
1. ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 9 ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ เพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะ
คุกคามของความร่ว มมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิช าชีพเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย (N = 15)
ประเด็นการสัมภาษณ์
1. องค์กรวิชาชีพที่ท่านเป็น
ผู้บริหารมีความร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างความเป็นเลิศ
ของสถาบันอุดมศึกษา
หรือไม่ อย่างไร และได้มี
ความร่วมมือกับคณะ/
สถาบันอุดมศึกษา
อะไรบ้าง

ผลการสัมภาษณ์
1.1 องค์กรวิชาชีพมีความร่วมมือกับทุกคณะ/สาขาวิชา ที่
ผลิตบัณฑิตที่เกี่ยวข้องกับองค์กรวิชาชีพ
1.2 คณะกรรมการองค์กรวิชาชีพมีองค์ประกอบจากผู้แทน
ของสถาบันอุดมศึกษา
1.3 คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการรับรองหลักสูตร
และรับรองปริญญาขององค์กรวิชาชีพมีองค์ประกอบ
จากผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษา
1.4 กฎหมายกาหนดให้องค์กรวิชาชีพมีอานาจรับรอง
ปริญญาของสถาบันอุดมศึกษา
1.5 องค์กรวิชาชีพมีการเผยแพร่กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์
และข้อบังคับต่างๆ เกีย่ วกับมาตรฐานวิชาชีพให้กับ
สถาบันอุดมศึกษา
1.6 องค์กรวิชาชีพมีความร่วมมือกับสถาบัน อุดมศึกษา
โดยให้สถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาเกณฑ์
การรับรองหลักสูตร/รับรองปริญญา
1.7 องค์กรวิชาชีพมีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาโดยให้
สถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทามาตรฐานวิชาชีพ
1.8 คณบดี/ประธานสาขาวิชาเป็นสามัญสมาชิกของ
องค์กรวิชาชีพ
1.9 องค์กรวิชาชีพมีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาผ่าน
ทางกลุ่มที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มกันเองของคณะ/
สาขาวิชา (Consortium) เช่น สภาคณบดี และที่
ประชุมคณบดี เป็นต้น
1.10 องค์กรวิชาชีพมีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาโดย
ให้สถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาข้อสอบ
เพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
1.11 สถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการจัดตั้งองค์กร
วิชาชีพ
1.12 องค์กรวิชาชีพมีการจัดทาโครงการบริการทางวิชาการ
ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา

ความถี่
(N = 15)

14
13
13

13
11

10

10
8
7

7

5
3
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ตารางที่ 9

ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพเพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะ
คุกคามของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย (N = 15) (ต่อ)

ประเด็นการสัมภาษณ์

2. ความร่วมมือระหว่างองค์กร
วิชาชีพที่ท่านเป็น ผู้บริหาร
กับสถาบัน อุดมศึกษา เพื่อ
เสริมสร้างความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษา ไทยมี
ปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง
(Strengths) และจุดอ่อน
(Weaknesses) อย่างไรบ้าง

ผลการสัมภาษณ์
1.13 องค์กรวิชาชีพมีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาใน
การพัฒนานิสิต/นักศึกษา
1.14 องค์กรวิชาชีพมีการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยกับ
สถาบันอุดมศึกษา
1.15 องค์กรวิชาชีพมีการจัดทาโครงการวิจัยร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษา
1.16 องค์กรวิชาชีพมีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาใน
การพัฒนาคณาจารย์
1.17 องค์กรวิชาชีพมีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาใน
การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
1.18 กฎหมายกาหนดให้องค์กรวิชาชีพมีอานาจรับรอง
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
1.19 องค์กรวิชาชีพยังไม่มีความร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ที่แผนการที่จะร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษา
จุดแข็ง
2.1 ภารกิจขององค์กรวิชาชีพและภารกิจของสถาบัน
อุดมศึกษามีความคล้ายคลึงกันและต้องทางานร่วมกัน
2.2 กฎหมายกาหนดให้องค์กรวิชาชีพเป็นผู้ควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพ โดยผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมจะต้อง
ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพ
2.3 องค์กรวิชาชีพและสถาบันอุดมศึกษามีเป้าหมาย
เดียวกันในการพัฒนาวิชาชีพ
2.4 กรรมการองค์กรวิชาชีพมีผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษา
2.5 กฎหมายกาหนดให้องค์กรวิชาชีพมีอานาจรับรอง
หลักสูตร/ปริญญาของสถาบันอุดมศึกษา
2.6 โดยลักษณะของวิชาชีพองค์กรวิชาชีพและ
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพึ่งพาอาศัยกัน

ความถี่
(N = 15)

3
2
2
2
2
1
1

15
15

13
13
13
12
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ตารางที่ 9

ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพเพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะ
คุกคามของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย (N = 15) (ต่อ)

ประเด็นการสัมภาษณ์

ผลการสัมภาษณ์
2.7 คณบดี/ประธานสาขาวิชา ทุกคนเป็นสามัญสมาชิกของ
องค์กรวิชาชีพ
2.8 หลักเกณฑ์การรับรองหลักสูตร/ปริญญา ขององค์กร
วิชาชีพได้มาจากการมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษา
2.9 กรรมการ/ผู้บริหารขององค์กรวิชาชีพมีความสัมพันธ์
ส่วนตัวที่ดีกับคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา
เนื่องจากคณาจารย์ทุกคนเป็นสามัญสมาชิกขององค์กร
วิชาชีพเช่นเดียวกัน/เป็นผู้อยู่ร่วมในวิชาชีพเดียวกัน
2.10 ในการดาเนินงานต่างๆ องค์กรวิชาชีพมีหลักเกณฑ์ว่า
จะต้องใช้อาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาด้วย
2.11 คณบดี/ประธานสาขาวิชา ทุกคนเป็นกรรมการของ
องค์กรวิชาชีพ
2.12 องค์กรวิชาชีพมีการประชุมร่วมกับคณบดี/ประธาน
สาขาวิชา เป็นประจาทุกเดือน
2.13 องค์กรวิชาชีพได้รับการยอมรับจากสถาบันอุดมศึกษา
2.14 คณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมใน
การทางานในนามขององค์กรวิชาชีพจานวนมาก
จุดอ่อน
2.15 องค์กรวิชาชีพมีงบประมาณน้อย
2.16 สถาบันอุดมศึกษามีจานวนมาก และมีมาตรฐาน
การศึกษาแตกต่างกัน
2.17 สถาบันอุดมศึกษาไม่ยอมลงทุนในการจัดการศึกษาให้
ได้มาตรฐานตามที่องค์กรวิชาชีพกาหนด
2.18 องค์กรวิชาชีพเป็นหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่กาหนด
หลักเกณฑ์การรับรองหลักสูตร/รับรองปริญญา ทาให้
สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งที่ต้องดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์ไม่ค่อยพอใจองค์กรวิชาชีพ
2.19 องค์กรวิชาชีพต้องใช้เงินค่าธรรมเนียมต่างๆ จากสถาบัน
อุดมศึกษา ในการรับรองหลักสูตร/ปริญญา ทาให้เกิด
ความขัดกันแห่งผลประโยชน์

ความถี่
(N = 15)

10
10
8

7
1
1
1
1

10
6
4
3

3
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ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพเพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะ
คุกคามของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย (N = 15) (ต่อ)

ประเด็นการสัมภาษณ์

ผลการสัมภาษณ์
2.20 สถาบันอุดมศึกษายังคงเน้นการจัดการเรียนการสอนใน
ภาคทฤษฎีมากกว่าภาคปฏิบตั ิ ทาให้คณาจารย์มี
บทบาทในการพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพ
ร่วมกับองค์กรวิชาชีพน้อย
2.21 ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วม
ประชุมกับองค์กรวิชาชีพไม่มี อานาจ (Authority)
เบ็ดเสร็จ /ตัดสินใจไม่ได้
2.22 สถาบันอุดมศึกษามักจะเปิดดาเนินการหลักสูตรที่มีความ
แตกต่างไปจากมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพไปก่อน โดย
จะแจ้งการเปิดดาเนินการหลักสูตรดังกล่าวให้กับองค์กร
วิชาชีพทราบในภายหลัง เนื่องจากกลัวว่าหากแจ้งองค์กร
วิชาชีพก่อนแล้ว หากองค์กรวิชาชีพไม่เห็นด้วย ก็จะทา
ให้ไม่ สามารถเปิดดาเนินการหลักสูตรได้
2.23 สถาบันอุดมศึกษาเข้าใจผิดว่าองค์กรวิชาชีพต้องการให้
สถาบันอุดมศึกษาจัดทาหลักสูตรให้เหมือนกันทั้งหมด
ทั้งที่องค์กรวิชาชีพต้องการให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละ
แห่งมีความแตกต่างที่หลากหลาย และมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว บนพื้นฐานของความเหมือนหรือความเท่า
เทียมกันในมาตรฐานวิชาชีพ
2.24 องค์กรวิชาชีพมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
สถาบันอุดมศึกษามาก ทาให้แยกบทบาทและหน้าที่ของ
แต่ละฝ่ายไม่ค่อยชัดเจน
2.25 คณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ ข้ามาทางานให้กับ
องค์กรวิชาชีพ ไม่ค่อยทุ่มเทเท่าทีค่ วร เนื่องจากองค์กร
วิชาชีพไม่ใช่ต้นสังกัด
2.26 องค์กรวิชาชีพยังขาดองค์ความรู้ในวิชาชีพ และยังต้อง
พึ่งพาสถาบันอุดมศึกษา
2.27 คณบดี/ประธานสาขาวิชา มีภาระงานมาก

ความถี่
(N = 15)

3

2

2

2

1

1

1
1
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ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพเพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะ
คุกคามของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย (N = 15) (ต่อ)

ประเด็นการสัมภาษณ์

ผลการสัมภาษณ์
2.28 คณะกรรมการองค์กรวิชาชีพไม่มผี ู้แทนจากสถาบัน
อุดมศึกษาโดยตรง มีเพียงเลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาที่เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง
2.29 แนวนโยบายของผู้บริหารองค์กรวิชาชีพและผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาแตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดความร่วมมือ
อย่างเป็นรูปธรรมค่อนข้างยาก
2.30 ภาระงานของคณาจารย์ไม่สามารถกาหนดเฉพาะอย่างได้
2.31 สถาบันอุดมศึกษาเน้นจัดการศึกษาเพื่อให้บัณฑิตได้งาน
ทามากเกินไป ทาให้ขาดการพัฒนาทางวิชาการที่จาเป็น
ต่อสังคม
2.32 สถาบันอุดมศึกษามีนโยบายในการทาความร่วมมือกับ
องค์กรวิชาชีพแตกต่างกัน ทาให้เกิดการรวมกลุ่มในการ
สร้างความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพได้ยาก
2.33 คณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษามีภาระงานมากทาให้ไม่

ความถี่
(N = 15)

1

1

1
1

1

1

สามารถพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพได้อย่างเต็มที่

3. ความร่วมมือระหว่าง
องค์กรวิชาชีพที่ท่านเป็น
ผู้บริหารกับ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างความเป็นเลิศ
ของสถาบันอุดมศึกษา
ไทย มีปัจจัยภายนอก
ได้แก่ โอกาส
(Opportunities) และ
ภาวะคุกคาม (Threats)
อย่างไรบ้าง

2.34 สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งขาดแคลนงบประมาณในการ
พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ
โอกาส
3.1 ความเข้มแข็งในระบบการศึกษาของประเทศโดยเฉพาะ
ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3.2 รัฐบาลและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้
ความสาคัญสนับสนุนงบประมาณให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับทุกภาคส่วน
3.3 นโยบายของรัฐบาลและสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาที่สนับสนุนให้มีความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
3.4 การเข้าสู่การเป็นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ทาให้องค์กรวิชาชีพและสถาบันอุดมศึกษาต้อง
พัฒนาความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และ

1

7
5

5

4
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ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพเพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะ
คุกคามของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย (N = 15) (ต่อ)

ประเด็นการสัมภาษณ์

ผลการสัมภาษณ์
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพต้องทา
ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดมากขึน้
3.5 การพัฒนาระบบมาตรฐานการศึกษาของประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง
3.6 นโยบายของรัฐบาลในการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
ทางการแพทย์
3.7 การประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
3.8 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทดี่ ีขึ้นและแนวโน้มราคาที่
ถูกลงและความสามารถในการเข้าถึงที่ทาได้ง่ายขึ้น
3.9 สังคมมีความตระหนักและมีความต้องการบุคลากรที่มี
คุณภาพ
3.10 บัณฑิตไทยมีความพร้อมต่อการแข่งขันกับประเทศอาเซียน
3.11 รัฐบาลให้ความสาคัญต่อความเห็นขององค์กรวิชาชีพใน
การวางแผนการพัฒนากาลังคนทางด้านวิชาชีพ
3.12 ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว
ภาวะคุกคาม
3.13 มีสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชนเพิ่มขึ้นจานวนมาก
3.14 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรวิชาชีพไม่เพียงพอ
ต่อการดาเนินงาน
3.15 คุณภาพของนักเรียนมัธยมมีแนวโน้มลดต่าลง (Input
ของสถาบันอุดมศึกษา)
3.16 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังไม่มีนโยบายใน
การเทียบคุณวุฒิสาหรับวุฒิบัตรของ องค์กรวิชาชีพอย่าง
เป็นระบบทาให้การพัฒนาวิชาชีพไม่เจริญก้าวหน้ามาก
เท่าที่ควร
3.17 องค์กรวิชาชีพต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ สอบสวน
จริยธรรมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
3.18 กฎหมายใหม่ๆ ที่มุ่งให้ความคุม้ ครองผู้รับบริการทางการ

ความถี่
(N = 15)

2
2
2
1
1
1
1
1
5
4
3
2

2
2
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ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพเพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะ
คุกคามของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย (N = 15) (ต่อ)

ประเด็นการสัมภาษณ์

ผลการสัมภาษณ์

3.19
3.20
3.21
3.22

4. สาเหตุใดบ้างที่เป็น
แรงจูงใจให้องค์กรวิชาชีพ
ที่ท่านเป็นผู้บริหารมีความ
ร่วมมือกับสถาบัน
อุดมศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นเลิศของสถาบัน
อุดมศึกษาไทยของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย

4.1
4.2
4.3
4.4

4.5
4.6
4.7
4.8

4.9
4.10

แพทย์ ทาให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ และองค์กร
วิชาชีพทางานยากขึ้น
การแข่งขันทางการศึกษาทั้งภายใน ประเทศและ
ต่างประเทศสูงขึ้น
แนวโน้มของผู้ให้ความสนใจเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีลดต่าลง
ความเปลีย่ นแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว
ทาให้องค์กรวิชาชีพปรับตัวไม่ทันกับการเปลีย่ นแปลง
เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทา
ให้มีการนาเทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้
ทดแทนผู้ประกอบวิชาชีพ
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรวิชาชีพ
ผู้ประกอบวิชาชีพ มีปณิธานร่วมกันในการพัฒนาวิชาชีพ
องค์กรวิชาชีพมีความประสงค์ที่จะได้คนทีม่ ีคุณภาพทั้ง
ด้านวิชาการ และวิชาชีพเข้ามาสูว่ ิชาชีพ
ความต้องการให้มาตรฐานวิชาชีพของประเทศไทยมีความ
เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น
สหรัฐอเมริกา หรือประเทศในยุโรปตะวันตก
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรวิชาชีพ
ผู้ประกอบวิชาชีพ มีปณิธานร่วมกันในการพัฒนาวิชาชีพ
องค์กรวิชาชีพมีความประสงค์ที่จะได้คนทีม่ ีคุณภาพทั้ง
ด้านวิชาการ และวิชาชีพเข้ามาสูว่ ิชาชีพ
ความต้องการให้มาตรฐานวิชาชีพของประเทศไทยมีความ
เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น
สหรัฐอเมริกา หรือประเทศในยุโรปตะวันตก
เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักขององค์กรวิชาชีพ
องค์กรวิชาชีพถูกจัดตั้งจากการรวมกลุ่มและผลักดัน
ร่วมกันของผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งรวมถึงคณาจารย์ของ
สถาบันอุดมศึกษา

ความถี่
(N = 15)

2
2
1
1

14
12
12
10

14
12
12
10

10
10
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คุกคามของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชี พเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย (N = 15) (ต่อ)

ประเด็นการสัมภาษณ์
5. กรณีองค์กรวิชาชีพที่ท่าน
เป็นผู้บริหารยังไม่มีความ
ร่วมมือกับสถาบันอุดม
ศึกษาท่านมีนโยบาย/
แผนงาน/โครงการ ที่จะ
ร่วมมือกับสถาบันอุดม
ศึกษาเพื่อเสริมสร้างความ
เป็นเลิศของสถาบัน
อุดมศึกษาไทย หรือไม่
อย่างไรบ้าง
6. ท่านมีความคิดเห็น
อย่างไรกับปัญหาองค์กร
วิชาชีพที่ไม่สามารถ
รับรองปริญญาของ
สถาบันอุดมศึกษาบาง
แห่งซึ่งส่งผลให้ผู้สาเร็จ
การศึกษาไม่สามารถ
ประกอบวิชาชีพได้

ผลการสัมภาษณ์

ความถี่
(N = 15)

5.1 มีโยบายที่จะต้องทาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอยู่
แล้ว เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ผลิตและเป็นต้น
ทางของการเข้าสู่วิชาชีพ

1

6.1 สถาบันอุดมศึกษาไม่เตรียมการให้พร้อมก่อนที่จะเปิด
สอน ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากความไม่พร้อมทั้งสิ้น
6.2 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนยังมีข้อขัดข้องในการลงทุนด้าน
คณาจารย์ อุปกรณ์การเรียนการสอน และห้องปฏิบัติการ
(Laboratory)
6.3 องค์กรวิชาชีพต้องคานึงถึงมาตรฐานวิชาชีพเป็นสิ่งสาคัญ
ที่สุด เพราะผูร้ ับบริการจาเป็นต้องได้รับการบริการที่ดี
และมีมาตรฐาน
6.4 ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาขาดความเอาใจใส่ในการ
จัดการเรียนการสอน
6.5 สถาบันอุดมศึกษาไม่ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพต่างๆ
ขององค์กรวิชาชีพโดยละเอียด
6.6 ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาไม่ให้ความสาคัญกับเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพขององค์กรวิชาชีพ
6.7 สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐานตามหลักสูตร
ที่องค์กรวิชาชีพได้ให้การรับรองไว้แล้ว
6.8 สถาบันอุดมศึกษาไม่ได้มีการหารือเกี่ยวกับการจัดทา
หลักสูตรและการการจัดการเรียนการสอนกับองค์กร
วิชาชีพมาตั้งแต่ต้น
6.9 สถาบันอุดมศึกษาจัดการเรียนการสอนไปก่อนที่จะได้
แจ้งให้องค์กรวิชาชีพทราบและไม่มีการประสานงานกับ
องค์กรวิชาชีพเป็นการล่วงหน้า

12
8

7

4
3
3
3
2
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ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพเพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะ
คุกคามของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย (N = 15) (ต่อ)

ประเด็นการสัมภาษณ์
7. ท่านมีข้อเสนอแนะเพื่อ
แก้ไขปัญหาองค์กร
วิชาชีพที่ไม่สามารถ
รับรองปริญญาของ
สถาบันอุดมศึกษาบาง
แห่งอย่างไรบ้าง

8. ท่านคิดว่ามีปัญหาและ
อุปสรรอื่นๆ ของความ
ร่วมมือระหว่างองค์กร
วิชาชีพที่ท่านเป็น
ผู้บริหารกับ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างความเป็นเลิศ
ของสถาบันอุดมศึกษา
ไทย มีอะไรบ้าง และมี
แนวทางการแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคนั้นอย่างไร

ผลการสัมภาษณ์
7.1 สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอนก่อนที่จะเปิดดาเนินการสอน
7.2 สถาบันอุดมศึกษาควรจะได้ปรึกษาหารือกับองค์กร
วิชาชีพก่อนเปิดดาเนินการจัดการเรียนการสอน
7.3 สถาบันอุดมศึกษาควรให้องค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรด้วยทุกครั้ง
7.4 สถาบันอุดมศึกษาต้องศึกษาเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของ
องค์กรวิชาชีพให้ชัดเจน
7.5 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการวางแผนการจัดการศึกษา
และวางแผนการขอรับการรับรองปริญญาไว้เป็นการ
ล่วงหน้า
7.6 ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและผู้บริหารหลักสูตรต้อง
ตระหนักและให้ความสาคัญกับรายละเอียดและขั้นตอน
การรับรองปริญญาฯ ขององค์กรวิชาชีพ
7.7 องค์กรวิชาชีพควรจัดให้สถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมใน
การจัดทาเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพต่างๆ
7.8 องค์กรวิชาชีพควรต้องเป็นผู้ให้คาแนะนา
สถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ
7.9 สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนให้เป็นตาม
หลักสูตรที่องค์กรวิชาชีพได้ให้การรับรองไว้
8.1 สถาบันอุดมศึกษามีมาตรฐานการศึกษาที่แตกต่างกัน
มาก
8.2 กฎ ระเบียบบางอย่างไม่เอื้อต่อความร่วมมือ

ความถี่
(N = 15)

12
12
7
3
3
2
2
1
1
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ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพเพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะ
คุกคามของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย (N = 15) (ต่อ)

ประเด็นการสัมภาษณ์
9. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร
บ้างต่อกรณีที่ประเทศไทย
จะเข้าเป็นสมาชิก
ประชาคมอาเซียนซึ่งจะทา
ให้บัณฑิตที่มีใบประกอบ
วิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพ
เช่น สถาปนิก แพทย์ บัญชี
ทันตแพทย์ พยาบาล และ
วิศวกร สามารถไป
ประกอบวิชาชีพดังกล่าว
ในประเทศสมาชิกได้

ผลการสัมภาษณ์

ความถี่
(N = 15)

9.1 เป็นโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
9.2 ทาให้เกิดการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพในภูมิภาค
9.3 เป็นโอกาสทีผ่ ู้ประกอบวิชาชีพควบคุมของไทยจะได้ไป
แสดงความสามารถในต่างประเทศมากขึ้น
9.4 องค์กรวิชาชีพและสถาบันอุดมศึกษาต้องเตรียมการให้
พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง และถ้าไม่พัฒนาตนเองก็จะ
เสียเปรียบ
9.5 เป็นประโยชน์มาก เพราะสามารถขยายความร่วมมือได้
9.6 ทาให้องค์กรวิชาชีพและสถาบันอุดมศึกษามีการ
ปรับตัว และได้มีการเทียบความรูค้ วามสามารถ
9.7 เป็นดาบสองคม ประเทศไทยจาเป็นต้องมีมาตรฐาน
การให้บริการด้านวิชาชีพรวมทั้งมาตรฐานการกากับให้
ดี โดยต้องมีการตรวจสอบอย่างจริงจัง
9.8 การแข่งขันจะทาให้เกิดความก้าวหน้า

6
5
3

9.9 องค์กรวิชาชีพจะต้องมีกลไกการทางานที่ช่วยส่งเสริมให้
ผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมมีศักยภาพในภูมิภาคมากขึ้น
9.10 องค์กรวิชาชีพจะต้องมีความสามารถในการตอบสนอง
ต่อความต้องการของตลาดแรงงานในระดับภูมิภาคได้
อย่างแท้จริง
9.11 ผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมของไทยมีศักยภาพทางด้าน
ภาษาสู้เขาไม่ได้ ทาให้เกิดความเสียเปรียบ

1

2

2
2
1

1

1

1

จากตาราง พบว่า
1. องค์กรวิชาชีพมีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ องค์ประกอบของคณะ
กรรมการบริหารมีผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษา คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการรับรองหลักสูตร
และรับรองปริญญา กฎหมายกาหนดให้องค์กรวิชาชีพมีอานาจรับรองปริญญาของสถาบันอุดมศึกษา
(f = 13) ตามลาดับ
2. ความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพกับสถาบันอุดมศึกษา

174
2.1 จุ ดแข็งของความร่ว มมือระหว่างองค์กรวิชาชีพกับสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่
ภารกิจ ขององค์กรวิช าชีพและภารกิจของสถาบันอุดมศึกษามีความคล้ ายคลึ งกันและต้องทางาน
ร่วมกัน (f = 15) มีเป้าหมายเดียวกันในการพัฒนาวิชาชีพ และกรรมการองค์กรวิชาชีพมีผู้แทน
จากสถาบันอุดมศึกษา (f = 13) ตามลาดับ
2.2 จุดอ่อนของความร่วมมือระหว่างองค์กรวิช าชีพกับสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่
องค์กรวิชาชีพมีงบประมาณน้อย (f = 10) สถาบันอุดมศึกษามีจานวนมาก และมีมาตรฐาน
การศึกษาแตกต่างกัน (f = 6) และสถาบันอุดมศึกษาไม่ยอมลงทุนในการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
ตามที่องค์กรวิชาชีพกาหนด (f = 4) ตามลาดับ
2.3 โอกาสของความร่ ว มมื อระหว่า งองค์กรวิช าชีพกั บสถาบัน อุดมศึกษา ได้แ ก่
ความเข้มแข็งในระบบการศึกษาของประเทศโดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (f = 7) รัฐบาล
และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความสาคัญสนับสนุนงบประมาณให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับทุกภาคส่วน และนโยบายของรัฐบาลและสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาที่สนับสนุน ให้มีความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิช าชีพ (f = 5)
ตามลาดับ
2.4 ภาวะคุกคามของความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพกับสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่
มีสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชนเพิ่มขึ้นจานวนมาก (f = 5) รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้กับ
องค์กรวิชาชีพไม่เพียงพอต่อการดาเนินงาน (f = 4) และคุณภาพของนักเรียนมัธยมมีแนวโน้มลด
ต่าลง (Input ของสถาบันอุดมศึกษา) (f = 3) ตามลาดับ
3. แรงจู งใจที่ทาให้องค์กรวิชาชีพมีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรวิชาชีพ (f = 14) ผู้ประกอบวิชาชีพ มีปณิธานร่วมกันในการพัฒนา
วิชาชีพและองค์กรวิชาชีพมีความประสงค์ที่จะได้คนที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพเข้ามาสู่
วิชาชีพ (f = 12) ตามลาดับ
4. นโยบาย/แผนการ/โครงการขององค์ก รวิช าชี พที่จะร่ว มมือกับ สถาบันอุ ดมศึกษา
กรณีที่ยังไม่มีความร่วมมือกัน ได้แก่ มีนโยบายที่จะต้องทาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอยู่แล้ว
เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ผลิตและเป็นต้นทางของการเข้าสู่วิชาชีพ (f =1)
5. ปั ญ หาขององค์ ก รวิ ช าชี พ ในการรั บ รองปริ ญ ญาให้ กั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ได้ แ ก่
สถาบันอุดมศึกษาไม่เตรียมการให้พร้อมก่อนที่จะเปิดสอน ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากความไม่พร้อม
ทั้งสิ้น (f = 12) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนยังมีข้อขัดข้องในการลงทุนด้านคณาจารย์ อุปกรณ์การเรียน
การสอน และห้องปฏิบัติการ (Laboratory) (f = 8) และองค์กรวิชาชีพต้องคานึงถึงมาตรฐานวิชาชีพ
เป็นสิ่งสาคัญที่สุด เพราะผู้รับบริการจาเป็นต้องได้รับการบริการที่ดีและมีมาตรฐาน (f = 7)
ตามลาดับ
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6. ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการรับรองปริญญาให้กับสถาบันอุดมศึกษา
ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนก่อนที่จะเปิดดาเนินการ
สอนและสถาบันอุดมศึกษาควรจะได้ปรึกษาหารือกับองค์กรวิชาชีพก่อนเปิดดาเนินการจัดการเรียน
การสอน (f = 12) และสถาบันอุดมศึกษาควรให้องค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรด้วยทุกครั้ง (f = 7) ตามลาดับ
7. ปั ญ หาและอุ ป สรรคเกี่ ย วกั บ การรั บ รองปริ ญ ญาให้ กั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ได้ แ ก่
สถาบันอุดมศึกษามีมาตรฐานการศึกษาที่แตกต่างกันมาก (f = 8) และกฎระเบียบบางอย่างไม่เอื้อต่อ
ความร่วมมือ (f = 2) ตามลาดับ
8. ความคิดเห็นขององค์กรวิชาชีพเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ได้แก่ เป็นโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน (f = 6) ทาให้เกิดการยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพในภูมิภาค (f = 5) และเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมของไทยจะได้ไปแสดง
ความสามารถในต่างประเทศมากขึ้น (f = 3) ตามลาดับ
2. ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 10

ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ภาวะคุกคามของความร่ว มมือระหว่างสถาบั นอุดมศึกษากับองค์กรวิช าชี พเพื่ อ
เสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย (N=15)

ประเด็นการสัมภาษณ์
1. คณะที่ท่านเป็นผู้บริหารมี
ความร่วมมือกับองค์กร
วิชาชีพเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นเลิศของสถาบัน
อุดมศึกษาไทย หรือไม่
อย่างไร และได้มีความ
ร่วมมือระดับภาควิชา/
สาขาวิชา/หลักสูตร
อะไรบ้าง

ผลการสัมภาษณ์
1.1 มีความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ
1.2 มีความร่วมมือระดับหลักสูตร
1.3 มีความร่วมมือในระดับสาขาวิชา

ความถี่
(N = 15)
15
15
15

176
ตารางที่ 10 ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ภาวะคุ ก คามของความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษากั บ องค์ ก รวิ ช าชี พ เพื่ อ
เสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย (N=15) (ต่อ)
ประเด็นการสัมภาษณ์
2. ความร่วมมือระหว่าง คณะ
ที่ท่านเป็นผู้บริหารกับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อ
เสริมสร้างความเป็นเลิศ
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย
มีปัจจัยภายใน ได้แก่ จุด
แข็ง (Strengths) และ
จุดอ่อน (Weaknesses)
อย่างไรบ้าง

ผลการสัมภาษณ์
จุดแข็ง
2.1 องค์กรวิชาชีพกาหนดคุณลักษณะและสมรรถนะของ
บัณฑิต ตรวจและอนุมัตหิ ลักสูตร พร้อมทั้งเป็นผู้สอบ
ประเมินบัณฑิตให้ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทาให้
ทุกคณะวิชาของทุกสถาบันอุดมศึกษาต้องจัดการ
เรียนการสอนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
2.2 บัณฑิตที่จบไปมีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ขององค์กรวิชาชีพ
2.3 คณะมีคณาจารย์ทมี่ ีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของ
องค์กรวิชาชีพทุกหลักสูตรที่ขอรับรองหลักสูตรจาก
องค์กรวิชาชีพ
2.4 คณะมีบทบาทในการให้ความเห็นในการกาหนด
ทิศทางและพัฒนาการศึกษาเพื่อตอบสนองความ
ต้องการนักวิชาชีพที่ทันกับการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีและมีมาตรฐานสากล ในทางกลับกันความ

ความถี่
(N = 15)

15

15
15

12

ร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพทาให้ทราบข้อมูลด้านความ
ต้องการของผู้ใช้บริการนาไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มี
คุณสมบัติตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

จุดอ่อน
2.5 ยังขาดความเข้าใจและการประสานงานที่ดีระหว่าง
องค์กรวิชาชีพกับสถาบันอุดมศึกษาผู้ผลิตบัณฑิตใน
ทุกๆ ด้าน
2.6 บัณฑิตที่จบหลักสูตรทีเ่ ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพขององค์กรวิชาชีพยังไม่สามารถตอบสนองต่อ
ผู้ใช้งานบัณฑิตได้จริง
2.7 ด้วยกรอบมาตรฐานวิชาชีพเดียวกันทาให้ได้บณ
ั ฑิตที่
มีคุณลักษณะไม่หลากหลาย การจะเพิ่มคุณลักษณะ
พิเศษอื่น ๆ ทาได้ยาก เพราะเท่าที่กาหนดไว้ต้องใช้
เวลาไปมากแล้ว นักศึกษาต้องพะวงกับการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ ทาให้เครียดระหว่างการเรียนและ

10

4

1
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ตารางที่ 10 ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ภาวะคุ ก คามของความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษากั บ องค์ ก รวิ ช าชี พ เพื่ อ
เสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย (N=15) (ต่อ)
ประเด็นการสัมภาษณ์

ผลการสัมภาษณ์

ฝึกทักษะ ขณะเดียวกันก็กังวลกับการสอบ ขัน้ ตอนต่าง ๆ
2.8 ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
ยังอยู่ในระดับนโยบายการนาไปปฏิบัติยังทาได้ช้า
3. ความร่วมมือระหว่างคณะ โอกาส
ที่ท่านเป็นผู้บริหารกับ
3.1 ได้เรียนรูร้ ะหว่างคณะวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
องค์กรวิชาชีพเพื่อ
รวมทั้งมีการร่วมมือและแลกเปลีย่ นความรู้กัน
เสริมสร้างความเป็นเลิศ
3.2 ได้เข้าเป็นกรรมการองค์กรวิชาชีพโดยตาแหน่ง
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย
(คณบดี) ทาให้ได้รู้เห็นจุดแข็งจุดอ่อนของบัณฑิตและ
มีปัจจัยภายนอก ได้แก่
หลักสูตร ได้ร่วมพิจารณาประเด็นต่างๆ ของวิชาชีพ
โอกาส (Opportunities) และ
พร้อมทั้งสามารถนามาสอน และอบรมนักศึกษาได้
ภาวะคุกคาม (Threats)
3.3 มีสถาบันอุดมศึกษาที่ยังไม่มีความพร้อมและยังไม่
อย่างไรบ้าง
สมควรที่จะเปิดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับองค์กรวิชาชีพ
เพิ่มมากขึ้น
3.4 การกาหนดนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทาให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
3.5 บัณฑิตที่จบไปมีมาตรฐานเทียบเท่ากับ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงอื่นๆ
ภาวะคุกคาม
3.6 ความเข้มงวดขององค์กรวิชาชีพ ทาให้บางครั้งเป็นการ
จากัดความคิดและพัฒนาการของคณะ
3.7 กฎเกณฑ์ต่างๆ ขององค์กรวิชาชีพ มีรายละเอียด
เกินไป
3.8 ยังกีดกันที่จะให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมหรือจัดตั้งคณะ
ใหม่
4. สาเหตุใดบ้างที่เป็น
4.1 กฎหมายบังคับให้สถาบันอุดมศึกษาต้องเข้าร่วมมือกับ
แรงจูงใจที่ทาให้คณะที่
องค์กรวิชาชีพอยู่แล้ว
ท่านเป็นผู้บริหารมีความ

ความถี่
(N = 15)

1

10
8

6

4

2
1

1
1
15
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ตารางที่ 10 ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ภาวะคุ ก คามของความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษากั บ องค์ ก รวิ ช าชี พ เพื่ อ
เสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย (N=15) (ต่อ)
ประเด็นการสัมภาษณ์

ผลการสัมภาษณ์

ร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ
4.2 ผู้บริหารคณะมีความต้องการที่จะได้รับรู้แนวคิด
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศ
นโยบาย และทิศทางการดาเนินงานขององค์กรวิชาชีพ
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย 4.3 ความสนใจที่จะได้มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย
และทิศทางการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพร่วมกับองค์กร
วิชาชีพ
5. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร 5.1 สถาบันอุดมศึกษาต้องให้องค์กรวิชาชีพรับรองหลักสูตร
กับปัญหาองค์กรวิชาชีพที่
ก่อนเปิดการเรียนการสอน ถ้าไม่รับรองสานักงาน
ไม่สามารถรับรองปริญญา
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต้องไม่อนุญาตให้รับนักศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาบาง 5.2 กรณีมีบณ
ั ฑิตจบจากหลักสูตรทีไ่ ม่ผ่านการรับรอง
แห่งซึ่งส่งผลให้ผู้สาเร็จ
ปริญญา อาจมีมาตรการผ่อนปรนหากทาได้ เช่น
การศึกษาไม่สามารถ
เพิ่มเติมระยะเวลาเรียนหรือฝึก และมีการสอบที่เข้มข้น
ประกอบวิชาชีพได้
ขึ้น
6. ท่านมีข้อเสนอแนะเพื่อ
6.1 การร่วมปรึกษาหารือและรับฟังเหตุผลของกันและกัน
แก้ไขปัญหาองค์กรวิชาชีพ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
ที่ไม่สามารถรับรอง
6.2 สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพต้องสื่อสารกันให้
ปริญญาของสถาบัน
ครบถ้วนก่อน เช่น หลักสูตรจะต้องยังไม่เปิดรับจนกว่า
อุดมศึกษาบางแห่ง
องค์กรวิชาชีพจะได้ตรวจสอบหลักสูตร อุปกรณ์
อย่างไรบ้าง
ครุภณ
ั ฑ์ ครบถ้วนแล้วค่อยเปิดรับ
6.3 ให้มีองค์กรอื่นเข้าร่วมการพิจารณารับรองปริญญา
ร่วมกับองค์กรวิชาชีพด้วย
6.4 ให้ผู้ใช้บัณฑิตได้มสี ่วนร่วมในการให้ความเห็นเกี่ยวกับ
การรับรองปริญญาของสถาบันอุดมศึกษา
6.5 ควรหาหลักฐานในต่างประเทศมาให้การสนับสนุนหรือ
คัดค้านผลการรับรองปริญญา
6.6 จัดทาระบบการรับรองปริญญาขององค์กรวิชาชีพให้
เป็นระบบเดียวกันทุกองค์กรวิชาชีพ
6.7 สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพต้องร่วมกัน
หาทางแก้ปัญหาให้ถูกจุด

ความถี่
(N = 15)

11
11

15

3

10
8

1
1
1
1
1
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ประเด็นการสัมภาษณ์

7. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร
บ้างต่อกรณีที่ประเทศไทย
จะเข้าเป็นสมาชิก
ประชาคมอาเซียนซึ่งจะทา
ให้บัณฑิตที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพจาก
องค์กรวิชาชีพ เช่น
สถาปนิก แพทย์ บัญชี
ทันตแพทย์ พยาบาล และ
วิศวกร สามารถไป
ประกอบวิชาชีพดังกล่าว
ในประเทศสมาชิกได้

ผลการสัมภาษณ์
6.8 แบ่งแยกบทบาทขององค์กรวิชาชีพให้พิจารณาได้
เฉพาะผลลัพธ์โดยการสอบรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ ไม่ควรก้าวล้าไปถึงกระบวนการผลิตบัณฑิต
7.1 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทาให้บัณฑิตที่มีใบประกอบ
วิชาชีพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศ
อาเซียนมากขึ้น
7.2 ตอนนี้ประเทศไทยยังไม่สามารถจะให้ประเทศอาเซียน
มาขอใบรับรองประกอบวิชาชีพของประเทศไทยได้ ซึ่ง
ต่อไปถ้าเปิดเสรีอาเซียนจริงก็คงตกเป็นบทบาทของทั้ง
องค์กรวิชาชีพ และผู้ผลิตที่จะต้องทาความร่วมมือกับ
ประเทศในอาเซียน ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ลาว กัมพูชา
เวียดนาม ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมเลย
แต่คนต่างชาติมาเรียนในไทยจบไทยตอนนี้ก็ยังไม่
สามารถจะมาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพของ
ประเทศไทยได้ ดังนั้น ถ้าในอนาคตก็จาเป็นจะต้องดู
เรื่องนโยบายของประเทศเป็นหลัก ว่าจะพัฒนาสาขา
วิชาชีพที่ประกาศไว้แล้วนั้นจะดาเนินการอย่างไรบ้าง
7.3 สถาบันอุดมศึกษาผู้ผลิตบัณฑิตร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
นั้นๆ ควรมีแนวทางหรือสร้างระบบในการรักษา
บุคลากรวิชาชีพให้ทางานอยู่ในประเทศ แต่อย่างไรก็
ตามคงไม่สามารถยับยั้งการเคลื่อนย้ายแรงงานฝึกฝีมือ
ได้ทั้งหมด และในอีกมุมมองหนึ่งคือการเข้าเป็นสมาชิก
ประชาคมอาเซียนจะทาให้เกิดการแข่งขันในการ
พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อผูร้ ับบริการ

ความถี่
(N = 15)

1

10

1

1

จากตาราง พบว่า
1. สถาบันอุดมศึกษามีความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ ได้แก่ มีความร่วมมือกับองค์กร
วิชาชีพ มีความร่วมมือระดับหลักสูตร และมีความร่วมมือในระดับสาขาวิชา (N = 15) ตามลาดับ
2. ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
2.1 จุดแข็งของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ ได้แก่
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องค์กรวิชาชีพกาหนดคุณลักษณะและสมรรถนะของบัณฑิต ตรวจและอนุมัติหลักสูตร พร้อมทั้งเป็น
ผู้สอบประเมินบัณฑิตให้ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทาให้ทุกคณะวิชาของทุกสถาบันอุดมศึกษาต้อง
จัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน บัณฑิตที่จบไปมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ขององค์กรวิชาชีพ และคณะมีคณาจารย์ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ขององค์กรวิชาชีพทุกหลักสูตรที่
ขอรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพ (f = 15) ตามลาดับ
2.2 จุ ดอ่ อนของความร่ว มมือ ระหว่างสถาบันอุ ด มศึ กษากับ องค์ กรวิ ช าชี พ ได้แ ก่
ได้เรียนรู้ระหว่างคณะวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ รวมทั้งมีการร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้กัน
(f = 10) ได้เข้าเป็นกรรมการองค์กรวิชาชีพโดยตาแหน่ง (คณบดี) ทาให้ได้รู้เห็นจุดแข็งจุดอ่อนของ
บัณฑิตและหลักสูตร ได้ร่วมพิจารณาประเด็ นต่างๆ ของวิชาชีพ พร้อมทั้งสามารถนามาสอน และ
อบรมนักศึกษาได้ (f = 8) และมีสถาบันอุดมศึกษาที่ยังไม่มีความพร้อมและยังไม่สมควรที่จะเปิด
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับองค์กรวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น (f = 6) ตามลาดับ
2.3 โอกาสของความร่ ว มมื อระหว่า งสถาบัน อุดมศึกษากับ องค์ กรวิ ช าชี พ ได้แ ก่
ได้เรียนรู้ระหว่างคณะวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ รวมทั้งมีการร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้กัน
(f = 10) ได้เข้าเป็นกรรมการองค์กรวิชาชีพโดยตาแหน่ง (คณบดี) ทาให้ได้รู้เห็นจุดแข็งจุดอ่อนของ
บัณฑิตและหลักสูตร ได้ร่วมพิจารณาประเด็นต่างๆ ของวิ ชาชีพ พร้อมทั้งสามารถนามาสอน และ
อบรมนักศึกษาได้ (f = 8) และมีสถาบันอุดมศึกษาที่ยังไม่มีความพร้อมและยังไม่สมควรที่จะเปิด
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับองค์กรวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น (f = 6) ตามลาดับ
2.4 ภาวะคุกคามของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ ได้แก่
ความเข้ม งวดขององค์ กรวิช าชีพ ทาให้ บ างครั้ง เป็น การจากั ดความคิด และพั ฒ นาการของคณะ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ขององค์กรวิชาชีพ มีรายละเอียดเกินไป และยังกีดกันที่จะให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วม
หรือจัดตั้งคณะใหม่ (f = 1) ตามลาดับ
3. แรงจู งใจที่ทาให้ สถาบันอุดมศึกษามีความร่วมมือกับองค์วิชาชีพ ได้แก่ กฎหมาย
บังคับให้สถาบันอุดมศึกษาต้องเข้าร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพอยู่แล้ว (f = 15) ผู้บริหารคณะมีความ
ต้องการที่จะได้รับรู้แนวคิด นโยบาย และทิศทางการดาเนินงานขององค์กรวิชาชีพ และความสนใจที่
จะได้มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
(f = 11) ตามลาดับ
4. ปัญหาองค์กรวิชาชีพไม่รับรองปริญญาให้กับสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา
ต้องให้องค์กรวิชาชีพรั บรองหลักสู ตรก่อนเปิดการเรียนการสอน ถ้าไม่รับรองสานั กงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาต้องไม่อนุญาตให้รับนักศึกษา (f =15) และกรณีมีบัณฑิตจบจากหลักสูตรที่ไม่ผ่าน
การรับรองปริญญา อาจมีมาตรการผ่อนปรนหากทาได้ เช่น เพิ่มเติมระยะเวลาเรียนหรือฝึก และ
มีการสอบที่เข้มข้นขึ้น (f =3) ตามลาดับ

181
5. ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการรับรองปริญญาให้กับสถาบันอุดมศึกษา
ได้แก่ การร่วมปรึกษาหารือและรับฟังเหตุผลของกันและกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กร
วิชาชีพ (f = 10) และสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพต้องสื่อสารกันให้ครบถ้วนก่อน เช่น
หลักสูตรจะต้องยังไม่เปิดรับจนกว่าองค์กรวิชาชีพจะได้ตรวจสอบหลักสูตร อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ครบถ้วน
แล้วค่อยเปิดรับ (f = 8) ตามลาดับ
6. ความคิดเห็นของสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทาให้บัณฑิตที่มีใบประกอบวิชาชีพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนมากขึ้น (f = 10)
ส่ ว นที่ 2
ผลการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายในของความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ซึ่งได้จากการสังเคราะห์เนื้อหา
จากเอกสารทางวิชาการ เอกสารทางกฎหมาย เอกสารในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์จากเว็บไซต์ทาง
อินเทอร์เน็ต ผลการตอบแบบสอบถามของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ
เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กร
วิ ช าชี พ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเป็ น เลิ ศ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และผลจากการสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห าร
สถาบันอุดมศึกษาและผู้บริหารองค์กรวิชาชีพเกี่ยวกับจุดแข็ง และจุดอ่อนของความร่ว มมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา มีดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์จุดแช็ง (Strengths) ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths)
ผลการสอบถาม
ผลการสัมภาษณ์
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง
(Strengths)
ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
1. คณะกรรมการขององค์กร
 องค์กรวิชาชีพมีการเชิญ  สภาสถาบันอุดมศึกษามี
 กรรมการองค์กรวิชาชีพมี
วิชาชีพส่วนใหญ่เป็น
คณบดีหรือหัวหน้า
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจาก
ผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษา
คณาจารย์ใน
สาขาวิชาหรือผู้แทนของ
องค์กรวิชาชีพหรือผู้ที่ดารง  องค์กรวิชาชีพมีการประชุม
สถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม ตาแหน่งเป็นกรรมการ/
ร่วมกับคณบดี/ประธาน
การประชุมคณะกรรมการ
อนุกรรมการในองค์กร
สาขาวิชาเป็นประจาทุก
องค์กรวิชาชีพด้วยทุกครั้ง
วิชาชีพ
เดือน
 กรรมการหรืออนุกรรมการ  สภาวิชาการของ
ด้านต่างๆ ขององค์กร
สถาบันอุดมศึกษามี
วิชาชีพได้รับแต่งตั้งโดยชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจาก
ให้เป็นอาจารย์พิเศษของ
องค์กรวิชาชีพหรือผู้ที่ดารง
สถาบันอุดมศึกษา
ตาแหน่งเป็นกรรมการ/
อนุกรรมการในองค์กร
 องค์กรวิชาชีพมีการ
วิชาชีพ
แต่งตั้งคณาจารย์ของ
สถาบันอุดมศึกษาเป็น
กรรมการหรืออนุกรรมการ
ขององค์กรวิชาชีพ
2. พันธกิจและเป้าหมายของ
 ภารกิจขององค์กรวิชาชีพ  บัณฑิตที่จบไปมีคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษาและ
และภารกิจของ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
องค์กรวิชาชีพมีความ
สถาบันอุดมศึกษา
วิชาชีพขององค์กรวิชาชีพ
คล้ายคลึงกันในการมุ่ง
มีความคล้ายคลึงกันและต้อง
พัฒนาวิชาชีพให้ได้
ทางานร่วมกัน
คุณภาพและมาตรฐานใน
 องค์กรวิชาชีพและ
ระดับสากล
สถาบันอุดมศึกษามี
เป้าหมายเดียวกันในการ
พัฒนาวิชาชีพ
 โดยลักษณะของวิชาชีพ
องค์กรวิชาชีพและ
สถาบันอุดมศึกษาจะต้อง
พึ่งพาอาศัยกัน
 กฎหมายกาหนดให้องค์กร
วิชาชีพมีอานาจรับรอง
หลักสูตร/ปริญญาของ
สถาบันอุดมศึกษา
3. สถาบันอุดมศึกษาและ
 คณะมีบทบาทในการให้
องค์กรวิชาชีพ
ความเห็นในการกาหนด
ทิศทางและพัฒนาการศึกษา มีความร่วมมือกันผ่าน
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ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) (ต่อ)
ผลการสอบถาม
ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ ผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษา

ผลการสัมภาษณ์
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง
(Strengths)
ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ ผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษา
เพื่อตอบสนองความต้องการ ทางกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
นักวิชาชีพที่ทันกับการ
(Consortium) มาตั้งแต่อดีต
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและ
มีมาตรฐานสากล ในทาง
กลับกันความร่วมมือกับ
องค์กรวิชาชีพทาให้ทราบ
ข้อมูลด้านความต้องการของ
ผู้ใช้บริการนาไปสู่การผลิต
บัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตาม
ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ
4. สถาบันอุดมศึกษาและ
 ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา  หลักเกณฑ์การรับรองหลักสูตร/
องค์กรวิชาชีพเป็นองค์กรที่มี
มีการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับ ปริญญา ขององค์กรวิชาชีพ
การบริหารจัดการที่มีความ
ความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ ได้มาจากการมีส่วนร่วมของ
เป็นอิสระและมีความ
สถาบันอุดมศึกษา
คล่องตัวทาให้สามารถพัฒนา
 กฎหมายกาหนดให้องค์กร
ความร่วมมือระหว่างกันได้
วิชาชีพเป็นผู้ควบคุมการ
โดยง่าย
ประกอบวิชาชีพ โดยผู้ประกอบ
วิชาชีพควบคุมจะต้องได้รับ
ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
จากองค์กรวิชาชีพ
5. สถาบันอุดมศึกษาและ
 สถาบันอุดมศึกษามีการ
 องค์กรวิชาชีพได้รับการ
องค์กรวิชาชีพมีองค์ความรู้ที่
แลกเปลี่ยนฐานข้อมูลการ
ยอมรับจาก
สะสมอยู่เป็นจานวนมาก
วิจัยกับองค์กรวิชาชีพ
สถาบันอุดมศึกษา
6. สถาบันอุดมศึกษามี
 สถาบันอุดมศึกษามีทุนสนับสนุน
ทรัพยากรทางการบริหาร
การวิจัยให้กับองค์กรวิชาชีพ
จานวนมาก
เป็นประจาทุกปี

 องค์กรวิชาชีพมีการใช้
ห้องสมุด (หนังสือ ตารา
และวารสาร) ร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษา
 องค์กรวิชาชีพมีการใช้สถานที่
ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งของการดาเนินงาน
เช่น การจัดบริการวิชาการ
การจัดสอบรับใบอนุญาต
 องค์กรวิชาชีพมีทุนสนับสนุน สถาบันอุดมศึกษามีการเรียน  ในการดาเนินงานต่างๆ
 คณะมีคณาจารย์ที่มีคุณสมบัติ 7. บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
เชิญหรือเปิดโอกาสให้
และองค์กรวิชาชีพเป็นบุคคลที่มี
การวิจัยให้กับถาบัน
องค์กรวิชาชีพมีหลักเกณฑ์ว่า ตรงตามเกณฑ์ขององค์กร
อุดมศึกษาเป็นประจาทุกปี กรรมการหรือผู้บริหารองค์กร จะต้องใช้อาจารย์จาก
วิชาชีพทุกหลักสูตรที่ขอรับรอง ศักยภาพสูง
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ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) (ต่อ)
ผลการสอบถาม
ผลการสัมภาษณ์
ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
วิชาชีพเข้าร่วมกิจกรรมบริการ สถาบันอุดมศึกษาด้วย
หลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพ
วิชาการ
 คณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา
ได้รับทุนศึกษาต่อ จากองค์กร
วิชาชีพ
 กรรมการ/ผู้บริหารขององค์กร
วิชาชีพมีความสัมพันธ์ส่วนตัว
ที่ดีกับคณาจารย์ของสถาบัน
อุดมศึกษา เนื่องจากคณาจารย์
ทุกคนเป็นสามัญสมาชิกของ
องค์กรวิชาชีพเช่นเดียวกัน/
เป็นผู้อยู่ร่วมในวิชาชีพเดียวกัน
 สถาบันอุดมศึกษามีการกาหนด
 องค์กรวิชาชีพกาหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
คุณลักษณะและสมรรถนะ
ประเมินหลักสูตรโดยจะต้องให้
ของบัณฑิต ตรวจและ
องค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในการ
อนุมัติหลักสูตร พร้อมทั้งเป็น
ประเมินหลักสูตร
ผู้สอบประเมินบัณฑิตให้ได้
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทา
 สถาบันอุดมศึกษามีการใช้
ให้ทุกคณะวิชาของทุกสถาบัน
ห้องเรียนร่วมกับองค์กร
อุดมศึกษาต้องจัดการเรียน
วิชาชีพ
การสอนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
 คณบดี/ประธานสาขาวิชาทุก
คนเป็นสามัญสมาชิก
ขององค์กรวิชาชีพ
 คณาจารย์ของสถาบัน
อุดมศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม
ในการทางานในนามของ
องค์กรวิชาชีพจานวนมาก

ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง
(Strengths)
และเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป

8. บุคลากรของสถาบัน
อุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาก่อนมี
ความสามัคคีและความรู้สึกเป็น
หนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ใน
วิชาชีพเดียวกัน
9. องค์กรวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาของสถาบัน
อุดมศึกษามากขึ้น

10. คณาจารย์ของสถาบัน
อุดมศึกษาที่มาร่วมทางาน
กับองค์กรวิชาชีพสามารถ
นามาคิดเป็นภาระงานได้

จากตาราง พบว่า จุดแข็ง (Strengths) ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่
1. คณะกรรมการขององค์กรวิชาชีพส่วนใหญ่เป็นคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
2. พันธกิจและเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพมีความคล้ายคลึงกันในการ
มุ่งพัฒนาวิชาชีพให้ได้คุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
3. สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพมีความร่วมมือกันผ่านทางกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
(Consortium) มาตั้งแต่อดีต
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4. สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่มีความเป็น
อิสระและมีความคล่องตัวทาให้สามารถพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันได้โดยง่าย
5. สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพมีองค์ความรู้ที่สะสมอยู่เป็นจานวนมาก
6. สถาบันอุดมศึกษามีทรัพยากรทางการบริหารจานวนมาก
7. บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพเป็นบุคคลที่มีศักยภาพสูงและเป็นที่
ยอมรับของสังคมทั่วไป
8. บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาก่อนมีความ
สามัคคีและความรู้สึกเป็นหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ในวิชาชีพเดียวกัน
9. องค์กรวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษามากขึ้น
10. คณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาที่มาร่วมทางานกับองค์กรวิชาชีพสามารถนามาคิด
เป็นภาระงานได้
2. ผลการวิเคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses) ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses)
ผลการสอบถาม
ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
 องค์กรวิชาชีพมีองค์ประกอบ  สภาสถาบันอุดมศึกษามี
ของกรรมการที่เป็นผู้แทนจาก องค์ประกอบของกรรมการ
สถาบันอุดมศึกษา
เป็นผู้แทนจากองค์กรวิชาชีพ
 องค์กรวิชาชีพมีองค์ประกอบ  สภาสถาบันอุดมศึกษามีการ
ของอนุกรรมการที่เป็นผู้แทน กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความ
จากสถาบันอุดมศึกษาหรือมี ร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ
ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
 สภาวิชาการของสถาบัน
สถาบันอุดมศึกษา
อุดมศึกษามีการกาหนดนโยบาย
 คณะกรรมการองค์กรวิชาชีพ เกี่ยวกับความร่วมมือกับองค์กร
มีการกาหนดนโยบายความ วิชาชีพคณะผู้บริหาร
ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษา (อธิการบดี/
 คณะกรรมการองค์กรวิชาชีพ รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี)
มีการประชุมร่วมกับคณบดี อย่างน้อยหนึ่งคนดารงตาแหน่ง
เป็นกรรมการ/อนุกรรมการใน
หรือหัวหน้าสาขาวิชาหรือ
ผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษา องค์กรวิชาชีพ
ทุกแห่งเป็นประจาอย่างน้อยปี  สถาบันอุดมศึกษามีการกาหนด
ละหนึ่งครั้ง
นโยบายการพัฒนาหลักสูตรโดยให้
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่
 คณะกรรมการที่มีหน้าที่
รับรองหลักสูตรหรือรับรอง หรือหลักสูตรปรับปรุงจะต้อง
ปริญญาขององค์กรวิชาชีพ มีการกาหนดรายวิชาให้
มีองค์ประกอบของกรรมการที่ สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพของ
องค์กรวิชาชีพสถาบันอุดมศึกษามี
เป็นผู้แทนจากสถาบันอุดม
ศึกษาหรือมีผู้ทรงคุณวุฒิจาก การกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการประเมินหลักสูตรโดยจะต้อง
สถาบันอุดมศึกษา
 คณะกรรมการองค์กรวิชาชีพ ให้องค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในการ
หรือผู้แทนองค์กรวิชาชีพได้ ประเมินหลักสูตร
รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ  สถาบันอุดมศึกษามีการแต่งตั้ง
พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร กรรมการ/ผู้บริหารขององค์กร
วิชาชีพให้เป็นอาจารย์พิเศษ
ของสถาบันอุดมศึกษา
 สถาบันอุดมศึกษามีนโยบายให้
อาจารย์ไปเป็นกรรมการ/
อนุกรรมการขององค์กรวิชาชีพ
 องค์กรวิชาชีพได้รับทุน
 สถาบันอุดมศึกษามีการจัดทาวิจัย
สนับสนุนการวิจัยจากสถาบัน ร่วมกับองค์กรวิชาชีพเป็นประจา
อุดมศึกษาเป็นประจาทุกปี
ทุกปี
 องค์กรวิชาชีพมีการจัด
 สถาบันอุดมศึกษาได้รับทุน
กิจกรรมบริการวิชาการ
สนับสนุนการวิจัยจากองค์กร
ประจาปีร่วมกับสถาบัน
วิชาชีพเป็นประจาทุกปี
อุดมศึกษาทุกแห่งที่ผลิต  สถาบันอุดมศึกษามีการจัด
บัณฑิตในสาขาวิชาชีพ
กิจกรรมบริการวิชาการประจาปี
(งานบริการวิชาการใหญ่
ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ (งาน
ประจาปี)
บริการวิชาการใหม่ประจาปี)
 องค์กรวิชาชีพมีการจัด
 สถาบันอุดมศึกษามีการจัด
กิจกรรมบริการวิชาการร่วม กิจกรรมบริการวิชาการนอกจาก

ผลการสัมภาษณ์
ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
 คณะกรรมการองค์กรวิชาชีพ  ความร่วมมือระหว่าง
ไม่มีผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษากับองค์กร
โดยตรง มีเพียงเลขาธิการ
วิชาชีพยังอยู่ในระดับนโยบาย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา การนาไปปฏิบัติยังทาได้ช้า
ที่เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง

ผลการวิเคราะห์จดุ อ่อน
(Weaknesses)
1. องค์ประกอบของสภา
สถาบันอุดมศึกษาไม่มี
ผู้แทนจากองค์กร
วิชาชีพ

 องค์กรวิชาชีพมีงบประมาณน้อย

2. องค์กรวิชาชีพมี
งบประมาณในการ
ดาเนินงานน้อย

187
ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses) (ต่อ)
ผลการสอบถาม
ผลการสัมภาษณ์
ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
กับสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิต การจัดกิจกรรมบริการวิชาการ
บัณฑิตในสาขาวิชาชีพเป็น ประจาปีร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
ประจาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง (งานบริการวิชาการใหม่ประจาปี)
 องค์กรวิชาชีพมีการจัดตั้งหรือ อย่างสม่าเสมอทุกปี
มอบหมายในสถาบันอุดมศึกษา  สถาบันอุดมศึกษามีการยกย่อง
เป็นหน่วยบริการวิชาการหรือ เชิดชู ประกาศเกียรติคุณคณาจารย์
จัดอบรมหรือสัมมนา
ที่ประสบความสาเร็จ
 องค์กรวิชาชีพมีกิจกรรมการ ในวิชาชีพร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
พัฒนาคณาจารย์ร่วมกับ  คณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาอย่าง
ได้รับทุนเข้ารับการฝึกอบรม
สม่าเสมอทุกปี
หรือสัมมนาจากองค์กรวิชาชีพ
 องค์กรวิชาชีพมีการประกาศ  สถาบันอุดมศึกษามีการจัดกิจกรรม
เกียรติคุณหรือยกย่องหรือ
ต้อนรับนิสิต/นักศึกษาใหม่ร่วมกับ
เชิดชูเกียรติคณาจารย์ของ
องค์กรวิชาชีพสถาบันอุดมศึกษามี
สถาบันอุดมศึกษาที่ประสบ การจัดทาจริยธรรม/จรรยาบรรณของ
ความเร็จในวิชาชีพองค์กร
นิสิตร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
วิชาชีพมีการให้ทุนศึกษาต่อ  สถาบันอุดมศึกษามีการจัดทา
กับคณาจารย์ของ
กิจกรรมการพัฒนานิสิต/นักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา
(เช่น ออกค่ายอาสาสมัครพัฒนา/
 องค์กรวิชาชีพมีการให้ทุนเข้า การออกหน่วยเคลื่อนที่) ร่วมกับ
รับการฝึกอบรมหรือสัมมนา องค์กรวิชาชีพเป็นประจาอย่าง
กับคณาจารย์ของสถาบัน
น้อยปีละหนึ่งครั้ง
อุดมศึกษา
 สถาบันอุดมศึกษามีการยกย่อง
 องค์กรวิชาชีพมีการจัด
เชิดชู ประกาศเกียรติคุณให้กับ
กิจกรรมต้อนรับนิสิต/นักศึกษา นิสิต/นักศึกษาที่ประสบ
ใหม่ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ความสาเร็จหรือได้รับรางวัลหรือ
ได้ทาคุณงามความดีร่วมกับ
 องค์กรวิชาชีพมีการจัดทา
องค์กรวิชาชีพ
จริยธรรม/จรรยาบรรณของ
นิสิตนักศึกษาร่วมกับ
 สถาบันอุดมศึกษามีการ
สถาบันอุดมศึกษา
ส่งเสริมการรวมกลุ่มของนิสิต/
นักศึกษาในกลุ่มวิชาชีพร่วม
 องค์กรวิชาชีพมีการจัด
กับองค์กรวิชาชีพ
กิจกรรมการพัฒนานิสิต
นักศึกษา (เช่น การออก  สถาบันอุดมศึกษามีการจัด
ค่ายอาสาพัฒนา/การออก
กิจกรรมการให้โอวาทและมอบ
หน่วยเคลื่อนที่) ร่วมกับ
ใบอนุญาตประกอบ
สถาบันอุดมศึกษาเป็นประจา วิชาชีพร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ผลการวิเคราะห์จุดอ่อน
(Weaknesses)
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ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses) (ต่อ)
ผลการสอบถาม

ผลการสัมภาษณ์

ผลการวิเคราะห์จุดอ่อน
(Weaknesses)

ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
3. บริบทของสถาบัน
 องค์กรวิชาชีพมีการ
 องค์กรวิชาชีพมีการนาผล
 สถาบันอุดมศึกษามีจานวน
อุดมศึกษาและบริบทของ
แลกเปลี่ยนฐานข้อมูลการ การวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา มากและมีมาตรฐานการศึกษา
องค์กรวิชาชีพมีความ
วิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
แตกต่างกัน
แตกต่างกันสูง
 องค์กรวิชาชีพมีการเผยแพร่
 องค์กรวิชาชีพต้องใช้เงิน
ผลงานวิจัยร่วมกับ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ จาก
สถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา ในการ
รับรองหลักสูตร/ปริญญา
 องค์กรวิชาชีพมีการนา
ทาให้เกิดความขัดกันแห่ง
ผลการวิจัยขององค์กรวิชาชีพ
ผลประโยชน์
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
 ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่
ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วม
ประชุมกับองค์กรวิชาชีพไม่มี
อานาจ (Authority)เบ็ดเสร็จ /
ตัดสินใจไม่ได้
สถาบันอุดมศึกษาเข้าใจผิดว่า
องค์กรวิชาชีพต้องการให้
สถาบันอุดมศึกษาจัดทา
หลักสูตรให้เหมือนกันทั้งหมด
ทั้งที่องค์กรวิชาชีพต้องการให้
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมี
ความแตกต่างที่หลากหลาย
และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
บนพื้นฐานของความเหมือน
หรือความเท่าเทียมกันใน
มาตรฐานวิชาชีพ
 คณาจารย์ของสถาบัน
อุดมศึกษาที่เข้ามาทางานให้
กับองค์กรวิชาชีพ ไม่ค่อย
ทุ่มเทเท่าที่ควร เนื่องจาก
องค์กรวิชาชีพไม่ใช่ต้นสังกัด
 คณบดี/ประธานสาขาวิชา
มีภาระงานมาก
 ภาระงานของคณาจารย์ไม่
สามารถกาหนดเฉพาะอย่างได้
 สถาบันอุดมศึกษามีนโยบาย
ในการทาความร่วมมือกับองค์กร
วิชาชีพแตกต่างกัน
ทาให้เกิดการรวมกลุ่มในการสร้าง
ความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพได้
ยาก
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ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses) (ต่อ)
ผลการสอบถาม
ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา

ผลการสัมภาษณ์
ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
 คณาจารย์ของสถาบัน
อุดมศึกษามีภาระงานมาก
ทาให้ไม่สามารถพัฒนาความ
ร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพได้
อย่างเต็มที่
 สถาบันอุดมศึกษาบางแห่ง
ขาดแคลนงบประมาณในการ
พัฒนาความร่วมมือกับ
องค์กรวิชาชีพ
 แนวนโยบายของผู้บริหาร
องค์กรวิชาชีพและผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาแตกต่าง
กัน ส่งผลให้เกิดความ
ร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม
ค่อนข้างยาก
 องค์กรวิชาชีพเป็น
หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่
กาหนดหลักเกณฑ์การ
รับรองหลักสูตร/รับรอง
ปริญญาทาให้สถาบัน
อุดมศึกษาบางแห่งที่
ต้องดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์ไม่ค่อยพอใจ
องค์กรวิชาชีพ
 องค์กรวิชาชีพยังขาด
องค์ความรู้ในวิชาชีพ และ
ยังต้องพึ่งพา
สถาบันอุดมศึกษา
 องค์กรวิชาชีพมีการเชิญ  สถาบันอุดมศึกษามีการเชิญ
 ยังขาดความเข้าใจและการ
คณาจารย์ของสถาบัน
กรรมการ/ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพมา ประสานงานที่ดีระหว่าง
อุดมศึกษามาเป็นวิทยากร
เป็นวิทยากร/ผู้บรรยายในกิจกรรม องค์กรวิชาชีพกับ
หรือผู้บรรยายในการบริการวิชาการ บริการวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษาผู้ผลิต
บัณฑิตในทุกๆ ด้าน
 องค์กรวิชาชีพมีเชิญคณบดี
หรือหัวหน้าสาขาวิชาหรือ
ผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ

ผลการวิเคราะห์จุดอ่อน
(Weaknesses)

4. องค์กรวิชาชีพทางานในรูป
คณะกรรมการซึ่งส่วนใหญ่มี
งานประจาและบางส่วนอยู่
ต่างจังหวัดทาให้การทางาน
ขาดความต่อเนื่องและจริงจัง

5. การจัดการศึกษาต่อเนื่อง
ขององค์กรวิชาชีพไม่
เชื่อมโยงกับระบบการ
เทียบคุณวุฒิของ
สถาบันอุดมศึกษา
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ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses) (ต่อ)
ผลการสอบถาม
ผลการสัมภาษณ์
ผลการวิเคราะห์จุดอ่อน
(Weaknesses)
ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
 องค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมใน  สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาการ  สถาบันอุดมศึกษาไม่ยอม  บัณฑิตที่จบหลักสูตรที่เป็นไป 6. สถาบันอุดมศึกษาผลิต
บัณฑิตโดยมุ่งเน้นด้าน
การประเมินหลักสูตรที่จัดการ เรียนการสอนร่วมกับองค์กรวิชาชีพ ลงทุนในการจัดการศึกษาให้ได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของ
ทฤษฎี แต่ในขณะที่องค์กร
ประเมินโดยสถาบันอุดมศึกษา  สถาบันอุดมศึกษามีนโยบายให้
มาตรฐานตามที่องค์กรวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพยังไม่สามารถ
เจ้าของหลักสูตรนั้นๆ เอง
กาหนด
ตอบสนองต่อผู้ใช้งานบัณฑิตได้จริง วิชาชีพมุ่งเน้นการฝึก
ผู้สอนนากรณีศึกษาเกี่ยวกับ
 องค์กรวิชาชีพมีการพัฒนา มาตรฐานจริยธรรมหรือจรรยา สถาบันอุดมศึกษายังคงเน้น  ด้วยกรอบมาตรฐานวิชาชีพเดียวกัน ปฏิบัติการวิชาชีพ
การเรียนการสอนร่วมกับ
บรรณมาใช้ในการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนใน ทาให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะไม่
สถาบันอุดมศึกษา
ภาคทฤษฎีมากกว่าภาค
หลากหลาย การจะเพิ่มคุณลักษณะ
 สถาบันอุดมศึกษามีนโยบายให้
ปฏิ
บ
ั
ต
ิ
ท
าให้
ค
ณาจารย์
ม
ี
พิเศษอื่นๆ ทาได้ยาก เพราะเท่าที่
 สถาบันอุดมศึกษามีการนา ผู้บริหารนากรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
บทบาทในการพัฒนาแหล่งฝึก
กาหนดไว้ต้องใช้เวลาไปมาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐาน กับมาตรฐานวิชาชีพมาใช้ใน
ปฏิ
บ
ั
ต
ิ
ก
ารทางวิ
ช
าชี
พ
ร่
ว
มกั
บ
แล้ว นักศึกษาต้องพะวงกับการสอบ
จริยธรรมหรือจรรยาบรรณ
การเรียนการสอน
องค์กรวิชาชีพน้อย
ใบประกอบวิชาชีพ ทาให้เครียด
หรือความประพฤติขององค์กร  สถาบันอุดมศึกษามีการกาหนด
วิชาชีพไปใช้ในการเรียน
ให้องค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมใน  สถาบันอุดมศึกษามักจะเปิด ระหว่างการเรียนและฝึกทักษะ
การสอน
ดาเนินการหลักสูตรที่มีความ ขณะเดียวกันก็กังวลกับการสอบ
การประเมินการสอน
 สถาบันอุดมศึกษามีการนา  สถาบันอุดมศึกษามีการใช้ห้องสมุด แตกต่างไปจากมาตรฐานของ ขั้นตอนต่างๆ
องค์กรวิชาชีพไปก่อน
กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับ
(หนังสือ ตารา และวารสาร)
โดยจะแจ้งการเปิดดาเนินการ
มาตรฐานวิชาชีพขององค์กร ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
วิชาชีพ ไปใช้ในการเรียน  สถาบันอุดมศึกษามีการใช้อุปกรณ์ หลักสูตรดังกล่าวให้กับ
องค์กรวิชาชีพทราบใน
การสอน
การเรียนการสอน
ภายหลัง เนื่องจาก
 องค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมใน ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
การประเมินผลการจัดการเรียน  สถาบันอุดมศึกษามีการใช้อุปกรณ์ กลัวว่าหากแจ้งองค์กร
วิชาชีพก่อนแล้วหากองค์กร
การสอนซึ่งจัดการประเมินโดย การเรียนการสอน
วิชาชีพไม่เห็นด้วย ก็จะ
สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ เอง
ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
ทาให้ไม่สามารถเปิด
 องค์กรวิชาชีพมีการใช้
 สถาบันอุดมศึกษามีการใช้
ดาเนินการหลักสูตรได้
ห้องเรียนร่วมกับ
ห้องทดลอง/ห้องปฏิบัติการร่วมกับ
องค์กรวิชาชีพมีความ
สถาบันอุดมศึกษา
องค์กรวิชาชีพ
สัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
 องค์กรวิชาชีพมีการใช้
 สถาบันอุดมศึกษามีการใช้
สถาบันอุดมศึกษา
อุปกรณ์การเรียนการสอน
ห้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
มาก ทาให้แยกบทบาทและ
ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
หน้าที่ของแต่ละฝ่ายไม่ค่อย
 องค์กรวิชาชีพมีการใช้
 สถาบันอุดมศึกษามีการใช้
ชัดเจน
ห้องทดลอง/ห้องปฏิบัติการ สถานที่ขององค์กรวิชาชีพเพื่อ
 สถาบันอุดมศึกษาเน้นจัด
ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน การศึกษาเพื่อให้บัณฑิตได้
 องค์กรวิชาชีพมีการใช้ห้องฝึก การวิจัย และบริการ
งานทามากเกินไป ทาให้ขาด
ประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับ วิชาการ
การพัฒนาทางวิชาการที่
สถาบันอุดมศึกษา
 สถาบันอุดมศึกษามีการแนะแนว
จาเป็นต่อสังคม
 องค์กรวิชาชีพมีการแนะแนว อาชีพ/การหางานทาร่วมกับ
อาชีพ/การหางานทาร่วมกับ องค์กรวิชาชีพ
สถาบันอุดมศึกษา
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จากตาราง พบว่า จุดอ่อน (Weaknesses) ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
กับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่
1. องค์ประกอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาไม่มีผู้แทนจากองค์กรวิชาชีพ
2. องค์กรวิชาชีพมีงบประมาณในการดาเนินงานน้อย
3. บริบทของสถาบันอุดมศึกษาและบริบทขององค์กรวิชาชีพมีความแตกต่างกันสูง
4. องค์กรวิชาชีพทางานในรูปคณะกรรมการซึ่งส่วนใหญ่มีงานประจาและบางส่วนอยู่
ต่างจังหวัดทาให้การทางานขาดความต่อเนื่องและจริงจัง
5. การจัดการศึกษาต่อเนื่องขององค์กรวิชาชีพไม่เชื่อมโยงกับระบบการเทียบคุณวุฒิของ
สถาบันอุดมศึกษา
6. สถาบันอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตโดยมุ่งเน้นด้านทฤษฎี แต่ในขณะที่องค์กรวิชาชีพมุ่งเน้น
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
ส่ ว นที่ 3 ผลการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายนอกของความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ซึ่งได้จากการสังเคราะห์เนื้อหา
จากเอกสารทางวิชาการ เอกสารทางกฎหมาย เอกสารในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์จากเว็บไซต์ทาง
อินเทอร์เน็ต ผลก0ารตอบแบบสอบถามของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ
เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กร
วิ ช าชี พ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเป็ น เลิ ศ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และผลจากการสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห าร
สถาบันอุดมศึกษาและผู้บริหารองค์กรวิชาชีพเกี่ยวกับจุดแข็ง และจุดอ่อนของความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา มีดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์โอกาส (Opportunities) ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์โอกาส (Opportunities)
ผลการสัมภาษณ์
ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
 สังคมมีความตระหนักและมีความ
ต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ

ผลการวิเคราะห์โอกาส (Opportunities)

1. สังคมรู้จักและให้การยอมรับองค์กร
วิชาชีพมากขึ้นทาให้สถาบัน
อุดมศึกษาต้องแสวงหาความร่วมมือกับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นจาก
สังคม
 การกาหนดนโยบายประกัน 2. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้สถาบัน
อุดมศึกษาปรับเปลี่ยนสภาพไปเป็น
คุณภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาในกากับ ทาให้
สานักงานคณะกรรมการการ
สถาบันอุดมศึกษามีความคล่องตัวในการ
อุดมศึกษาทาให้ความร่วมมือ
ออกกฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนามาตรฐาน
กับการทางานร่วมกันระหว่าง
วิชาชีพเป็นไปในทิศทาง
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
เดียวกัน
 ได้เข้าเป็นกรรมการองค์กร 3. ฝ่ายการเมืองมักไม่เข้ามาแสวงหา
ผลประโยชน์และไม่เข้ามาแทรกแซงการ
วิชาชีพโดยตาแหน่ง (คณบดี)
ทางานของสถาบันอุดมศึกษาและองค์กร
ทาให้ได้รู้เห็นจุดแข็งจุดอ่อน
วิชาชีพ
ของบัณฑิตและหลักสูตร ได้
ร่วมพิจารณาประเด็นต่างๆ
ของวิชาชีพ พร้อมทั้ง
สามารถนามาสอน และ
อบรมนักศึกษาได้
4. รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนให้สานักงาน
 นโยบายของรัฐบาลและสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเร่งพัฒนา
คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่
มหาวิทยาลัยวิจัยของประเทศสู่ระดับ
สนับสนุนให้มีความร่วมมือระหว่าง
นานาชาติเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
ศูนย์กลางการศึกษาการวิจัยพัฒนาและ
 รัฐบาลและสานักงานคณะกรรมการการ
การฝึกอบรม/ในระดับภูมิภาคเป็นผลให้
อุดมศึกษาให้ความสาคัญสนับสนุน
สถาบัน
งบประมาณให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
อุดมศึกษาต้องไปแสวงหาความร่วมมือ
สถาบันอุดมศึกษากับทุกภาคส่วน
จากองค์กรวิชาชีพมากขึ้น
 นโยบายของรัฐบาลในการให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์
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ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์โอกาส (Opportunities) (ต่อ)
ผลการสัมภาษณ์
ผลการวิเคราะห์โอกาส
(Opportunities)
ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
 ความเข้มแข็งในระบบการศึกษาของ
ประเทศโดยเฉพาะทางด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 การประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐาน
 มีสถาบันอุดมศึกษาที่ยังไม่มีความ 5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
คุณวุฒิ (TQF) ของ
พร้อมและยังไม่สมควรที่จะเปิด
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
กระทรวงศึกษาธิการ
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เป็นกรอบมาตรฐานให้
วิชาชีพเพิ่มมากขึ้น
 การพัฒนาระบบมาตรฐานการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางใน
 บัณฑิตที่จบไปมีมาตรฐานเทียบเท่า
ของประเทศอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรการ
กับสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียง
จัดการเรียนการเรียนการสอน และ
อื่นๆ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและ
เป็นประโยชน์ต่อการรับรอง
มาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพมาก
ขึ้น โดยเปิดโอกาสให้องค์กรวิชาชีพมี
บทบาทในการรับรองหลักสูตร
วิชาชีพ
6. พระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรวิชาชีพที่
 รัฐบาลให้ความสาคัญต่อความเห็น
เกี่ยวข้องกาหนดให้องค์กรวิชาชีพ
ขององค์กรวิชาชีพในการวางแผนการ
เป็นองค์กรควบคุมมาตรฐานและ
พัฒนากาลังคนทางด้านวิชาชีพ
จรรยาบรรณวิชาชีพทาให้หลักสูตร
พัฒนากาลังคนทางด้านวิชาชีพ
ของสถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติ
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
7. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
 ได้เรียนรู้ระหว่างคณะวิชาของ
พ.ศ. 2542 เปิดโอกาสให้องค์กร
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ รวมทั้งมี
วิชาชีพมีบทบาทในการจัดการศึกษา
การร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้
จึงทาให้คณาจารย์ของสถาบัน
กัน
อุดมศึกษาเข้ามามีบทบาทในการ
ทางานร่วมกับองค์กรวิชาชีพมากขึ้น
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ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์โอกาส (Opportunities) (ต่อ)
ผลการสัมภาษณ์
ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
 การเข้าสู่การเป็นประเทศสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาให้
องค์กรวิชาชีพและสถาบันอุดมศึกษา
ต้องพัฒนาความเป็นเลิศทั้งด้าน
วิชาการและวิชาชีพ และสถาบัน
อุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพต้องทา
ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น
 บัณฑิตไทยมีความพร้อมต่อการ
แข่งขันกับประเทศอาเซียน
 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ดีขึ้น
และแนวโน้มราคาที่ถูกลงและความ
สามารถในการเข้าถึงที่ทาได้ง่ายขึ้น

ผลการวิเคราะห์โอกาส
(Opportunities)
8. การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ทาให้บัณฑิตสาขาวิชาชีพเป็นที่
ต้องการและมีโอกาสเข้าสู่
ตลาดแรงงานมากขึ้น และทาให้
สถาบันอุดมศึกษามีจานวนนักศึกษา
ต่างชาติเพิ่มขึ้น

9. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการ
สื่อสารทาให้สถาบัน
อุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพมี
ช่องทางการติดต่อสื่อสารและสร้าง
ความร่วมมือกันได้ง่ายขึ้น

จากตาราง พบว่า โอกาส (Opportunities) ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
กับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่
1. สั ง คมรู้ จั ก และให้ ก ารยอมรั บ องค์ ก รวิ ช าชี พ มากขึ้ น ท าให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต้ อ ง
แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากสังคม
2. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาปรับเปลี่ยนสภาพไปเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ในกากับ ทาให้สถาบันอุดมศึกษามีความคล่องตัวในการออกกฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
ทางานร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
3. ฝ่ายการเมืองมักไม่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์และไม่เข้ามาแทรกแซงการทางานของ
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
4. รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเร่งพัฒนามหาวิทยาลัย
วิจัยของประเทศสู่ระดับนานาชาติเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาการวิจัยพัฒนาและ
การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการในระดับภูมิภาคเป็นผลให้สถาบันอุดมศึกษาต้องไปแสวงหาความร่วมมือจาก
องค์กรวิชาชีพมากขึ้น
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5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 เป็นกรอบมาตรฐานให้ สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
การจัดการเรียนการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
และเป็นประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพมาก
ขึ้น โดยเปิดโอกาสให้องค์กรวิชาชีพมีบทบาทในการรับรองหลักสูตรวิชาชีพ
6. พระราชบั ญญั ติ จั ดตั้ งองค์ กรวิ ชาชี พที่เกี่ ยวข้ องก าหนดให้ องค์ กรวิ ชาชี พเป็ นองค์ กร
ควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพทาให้หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
7. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เปิดโอกาสให้องค์กรวิชาชีพมีบทบาทใน
การจัดการศึกษา จึงทาให้คณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาเข้ามามีบทบาทในการทางานร่วมกับองค์กร
วิชาชีพมากขึ้น
8. การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทาให้บัณฑิตสาขาวิชาชีพเป็นที่ต้องการและมีโอกาส
เข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้น และทาให้สถาบันอุดมศึกษามีจานวนนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้น
9. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารทาให้สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพมี
ช่องทางการติดต่อสื่อสารและสร้างความร่วมมือกันได้ง่ายขึ้น
2. ผลการวิเคราะห์ภาวะคุกคาม (Threats) ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ภาวะคุกคาม (Threats)
ผลการสัมภาษณ์
ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
 สานักงานคณะกรรมการการ
 กฎเกณฑ์ต่างๆ ขององค์กรวิชาชีพ
อุดมศึกษายังไม่มีนโยบายในการ
มีรายละเอียดเกินไป
เทียบคุณวุฒิสาหรับวุฒิบัตรของ
 ความเข้มงวดขององค์กรวิชาชีพ
องค์กรวิชาชีพอย่างเป็นระบบทาให้
ทาให้บางครั้งเป็นการจากัด
การพัฒนาวิชาชีพไม่เจริญก้าวหน้า
ความคิดและพัฒนาการของคณะ
มากเท่าที่ควร
 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้กับ
องค์กรวิชาชีพไม่เพียงพอต่อการ
ดาเนินงาน
 องค์กรวิชาชีพต้องมีค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการสอบสวนจริยธรรมเพิ่ม
มากขึ้นเรื่อยๆ
 การแข่งขันทางการศึกษาทั้งภายใน  ยังกีดกันที่จะให้ภาคเอกชนเข้า
ประเทศและต่างประเทศสูงขึ้น
มาร่วมหรือจัดตั้งคณะใหม่
 มีสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน
เพิ่มขึ้นจานวนมาก

 คุณภาพของนักเรียนมัธยมมีแนวโน้ม
ลดต่าลง (Input ของสถาบันอุดมศึกษา)
 แนวโน้มของผู้ให้ความสนใจเรียน
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลดต่าลง
 ความเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างรวดเร็ว ทาให้องค์กร
วิชาชีพปรับตัวไม่ทันกับการ
ความเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างรวดเร็ว ทาให้องค์กร
วิชาชีพปรับตัวไม่ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง

ผลการวิเคราะห์ภาวะคุกคาม (Threats)
1. กระทรวงที่เป็นหน่วยงานกากับดูแล
องค์กรวิชาชีพมีนโยบายที่แตกต่างกัน
เป็นผลให้นโยบายด้านความร่วมมือ
ระหว่างสถาบัน
อุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพไม่เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน
2. รัฐบาลให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ
แก่องค์กรวิชาชีพน้อยส่งผลให้องค์กร
วิชาชีพไม่สามารถทากิจกรรมร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษาได้

3. ภาวะการแข่งขันของตลาดด้านบริการ
ทางการศึกษาระดับ
อุดมศึกษามีแนวโม้นสูงขึ้นส่งผลให้
สถาบันอุดมศึกษาต่างมุ่งหวังผลกาไร
มากกว่าการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
4. ผลการประเมินความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของ
TIMSS และ PISA มีแนวโน้มลดลง
ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีปัจจัย
นาเข้าที่มีคุณภาพต่า
5. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่าง
รวดเร็วส่งให้สถาบันอุดมศึกษาและ
องค์กรวิชาชีพไม่สามารถปรับตัวได้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
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ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ภาวะคุกคาม (Threats) (ต่อ)
ผลการสัมภาษณ์
ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
 เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้มี
การนาเทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่
ทันสมัยมาใช้ทดแทนผู้ประกอบ
วิชาชีพ
 กฎหมายใหม่ๆ ที่มุ่งให้ความ
คุ้มครองผู้รับบริการทางการแพทย์
ทาให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
แพทย์ และองค์กรวิชาชีพทางาน
ยากขึ้น

ผลการวิเคราะห์ภาวะคุกคาม (Threats)

จากตาราง พบว่า ภาวะคุกคาม (Threats) ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
กับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่
1. กระทรวงที่เป็ นหน่ วยงานกากับดูแลองค์กรวิชาชีพมีนโยบายที่ แตกต่างกันเป็นผลให้
นโยบายด้านความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
2. รัฐบาลให้การสนับสนุนด้านงบประมาณแก่องค์กรวิชาชีพน้อยส่งผลให้องค์กรวิชาชีพไม่
สามารถทากิจกรรมร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาได้
3. ภาวะการแข่งขันของตลาดด้านบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีแนวโม้นสูงขึ้น
ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาต่างมุ่งหวังผลกาไรมากกว่าการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4. ผลการประเมิน ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของ TIMSS และ
PISA มีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีปัจจัยนาเข้าที่มีคุณภาพต่า
5. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วส่งให้สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพไม่
สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
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ส่วนที่ 4 ผลการจัดทาตารางการวิเคราะห์ SWOT ของความร่วมมือระหว่างสถาบัน
อุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ผลการจัดทาตารางการวิเคราะห์ SWOT ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 15

ผลการวิเคราะห์ SWOT ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กร
วิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
จุดแข็ง (Strengths)

S1
S2

S3

S4

S5
S6
S7
S8

S9
S10

คณะกรรมการขององค์กรวิชาชีพส่วนใหญ่เป็น
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
พันธกิจและเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษาและองค์กร
วิชาชีพมีความคล้ายคลึงกันในการมุ่งพัฒนาวิชาชีพให้ได้
คุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพมีความร่วมมือกันผ่าน
ทางกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (Consortium) มาตั้งแต่อดีต

จุดอ่อน (Weakness)
W1
W2
W3
W4

สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพเป็นองค์กรที่มี W5
การบริหารจัดการที่มีความเป็นอิสระและมีความคล่องตัวทาให้
สามารถพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันได้โดยง่าย
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพมีองค์ความรู้ที่ W6
สะสมอยู่เป็นจานวนมาก
สถาบันอุดมศึกษามีทรัพยากรทางการบริหารจานวนมาก
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพเป็น
บุคคลที่มีศักยภาพสูงและเป็นที่ยอมรับของสังคมทัว่ ไป
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาก่อน มีความสามัคคีและความ
รู้สึกเป็นหนึง่ เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ในวิชาชีพเดียวกัน
องค์กรวิชาชีพเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษามากขึ้น
คณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาที่มาร่วมทางานกับองค์กร
วิชาชีพสามารถนามาคิดเป็นภาระงานได้

องค์ประกอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาไม่มีผู้แทนจาก
องค์กรวิชาชีพ
องค์กรวิชาชีพมีงบประมาณในการดาเนินงานน้อย
บริบทของสถาบันอุดมศึกษาและบริบทขององค์กร
วิชาชีพมีความแตกต่างกันสูง
องค์กรวิชาชีพทางานในรูปคณะกรรมการซึ่งส่วนใหญ่มีงาน
ประจาและบางส่วนอยู่ต่างจังหวัดทาให้การทางาน
ขาดความต่อเนื่องและจริงจัง
การจัดการศึกษาต่อเนื่องขององค์กรวิชาชีพไม่
เชื่อมโยงกับระบบการเทียบคุณวุฒิของ
สถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตโดยมุ่งเน้นด้านทฤษฎี
แต่ในขณะที่องค์กรวิชาชีพมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพ

199
ตารางที่ 15

ผลการวิเคราะห์ SWOT ของความร่ว มมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กร
วิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย (ต่อ)
โอกาส (Opportunities)

O1
O2

O3
O4

O6

O7

O8

O9

สังคมรู้จักและให้การยอมรับองค์กรวิชาชีพมากขึ้นทา
ให้สถาบันอุดมศึกษาต้องแสวงหาความร่วมมือกับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากสังคม
นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษา
ปรับเปลี่ยนสภาพไปเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกากับ ทา
ให้สถาบันอุดมศึกษามีความคล่องตัวในการออกกฎ
ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการทางานร่วมกัน
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
ฝ่ายการเมืองมักไม่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์และไม่เข้า
มาแทรกแซงการทางานของสถาบันอุดมศึกษาและ
องค์กรวิชาชีพ
รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนให้สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเร่งพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยของประเทศสู่
ระดับนานาชาติเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาการวิจัยพัฒนาและการฝึกอบรม/ประชุม
วิชาการในระดับภูมิภาคเป็นผลให้สถาบันอุดมศึกษาต้อง
ไปแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรวิชาชีพมากขึ้น
พระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกาหนด
ให้องค์กรวิชาชีพเป็นองค์กรควบคุมมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพทาให้หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
ต้องปฏิบัติมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เปิดโอกาสให้
องค์กรวิชาชีพมีบทบาทในการจัดการศึกษา จึงทาให้
คณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาเข้ามามีบทบาทใน
การทางานร่วมกับองค์กรวิชาชีพมากขึ้น
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทาให้บัณฑิตสาขา
วิชาชีพเป็นที่ต้องการและมีโอกาสเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้น
และทาให้สถาบันอุดมศึกษามีจานวนนักศึกษาต่างชาติ
เพิ่มขึ้น
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารทาให้
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพมีช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารและสร้างความร่วมมือกันได้ง่ายขึ้น

ภาวะคุกคาม (Threats)
T1 กระทรวงที่เป็นหน่วยงานกากับดูแลองค์กรวิชาชีพมี
นโยบายที่แตกต่างกันเป็นผลให้นโยบายด้านความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
T2 รัฐบาลให้การสนับสนุนด้านงบประมาณแก่องค์กรวิชาชีพ
น้อยส่งผลให้องค์กรวิชาชีพไม่สามารถทากิจกรรมร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษาได้
T3 ภาวะการแข่งขันของตลาดด้านบริการทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษามีแนวโน้มสูงขึ้นส่งผลให้สถาบัน
อุดมศึกษาต่างมุ่งหวังผลกาไรมากกว่าการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
T4 ผลการประเมินความสามารถทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ของ TIMSS และ PISA มีแนวโน้มลดลง
ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีปัจจัยนาเข้าที่มีคุณภาพต่า
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วส่งให้
T5 สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพไม่สามารถปรับตัว
ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
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จากตาราง พบว่า SWOT ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ได้แก่ S1-10, W1-6, O1-9 และ T1-5
ส่วนที่ 5 ผลการจัดทาตารางการวิเคราะห์ TOWS Matrix ของความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ผลการจัดทาตารางการวิเคราะห์ TOWS Matrix ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
กับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 16

ผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย กลยุทธ์ SO

จุดแข็ง (S)

โอกาส (O)

กลยุทธ์ (SO)

S1 คณะกรรมการขององค์กร
O1 สังคมรู้จักและให้การยอมรับ
1. สร้างพันธกิจพันธมิตรสู่ความเป็น
วิชาชีพส่วนใหญ่เป็นคณาจารย์
องค์กรวิชาชีพมากขึ้นทาให้
เลิศ
ในสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาต้องแสวงหา
ความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพเพื่อ
S2 พันธกิจและเป้าหมายของ
สร้างความเชือ่ มั่นจากสังคม
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กร
วิชาชีพมีความคล้ายคลึงกันใน O3 ฝ่ายการเมืองมักไม่เข้ามาแสวงหา
การมุ่งพัฒนาวิชาชีพให้ได้คุณภาพ
ผลประโยชน์และไม่เข้ามาแทรกแซง
และมาตรฐานในระดับสากล
การทางานของสถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรวิชาชีพ
S3 สถาบันอุดมศึกษาและองค์กร
วิชาชีพมีความร่วมมือกันผ่าน
ทางกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
(Consortium) มาตั้งแต่อดีต
S4 สถาบันอุดมศึกษาและองค์กร
วิชาชีพเป็นองค์กรที่มีการ
บริหารจัดการที่มีความเป็น
อิสระและมีความคล่องตัวทา
ให้สามารถพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างกันได้โดยง่าย
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ตารางที่ 16

ผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย กลยุทธ์ SO (ต่อ)

จุดแข็ง (S)
S5 สถาบันอุดมศึกษาและองค์กร
วิชาชีพมีองค์ความรู้ที่สะสมอยู่
เป็นจานวนมาก
S6 สถาบันอุดมศึกษามีทรัพยากร
ทางการบริหารจานวนมาก

S7

S8

S10

โอกาส (O)
O4

บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา O7
และองค์กรวิชาชีพเป็นบุคคลที่
มีศักยภาพสูงและเป็นที่ยอมรับ
ของสังคมทั่วไป
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรวิชาชีพมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาก่อน
มีความสามัคคีและความรู้สึก
เป็นหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่
ในวิชาชีพเดียวกัน
คณาจารย์ของสถาบัน
อุดมศึกษาที่มาร่วมทางานกับ
องค์กรวิชาชีพสามารถนามาคิด
เป็นภาระงานได้

รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนให้
สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเร่งพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัยของประเทศสู่
ระดับนานาชาติเพื่อส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาการวิจัยพัฒนาและ
การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ
ในระดับภูมิภาคเป็นผลให้
สถาบันอุดมศึกษาต้องไป
แสวงหาความร่วมมือจาก
องค์กรวิชาชีพมากขึ้น
พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 เปิด
โอกาสให้องค์กรวิชาชีพมี
บทบาทในการจัดการศึกษา
จึงทาให้คณาจารย์ของ
สถาบันอุดมศึกษาเข้ามามี
บทบาทในการทางานร่วมกับ
องค์กรวิชาชีพมากขึ้น

กลยุทธ์ (SO)
2. ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและงาน
บริการวิชาการไปสู่ระดับ
นานาชาติ
3. เพิ่มปริมาณงานวิจัยและงาน
บริการวิชาการด้านวิชาชีพชั้นสูง
4. พัฒนานักวิจัยวิชาชีพ

5. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการ
สอนโดยการมีส่วนร่วม
6. ผนึกพลังคณาจารย์เพื่อความเป็น
หนึ่ง
7. พัฒนาคณาจารย์เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถด้านวิชาการและ
วิชาชีพ

จากตาราง พบว่า กลยุทธ์ SO ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กร
วิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ได้แก่
1. สร้างพันธกิจพันธมิตรสู่ความเป็นเลิศ
2. ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและงานบริการวิชาการไปสู่ระดับนานาชาติ
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3.
4.
5.
6.
7.
ตารางที่ 17

เพิ่มปริมาณงานวิจัยและงานบริการวิชาการด้านวิชาชีพชั้นสูง
พัฒนานักวิจัยวิชาชีพ
พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วม
ผนึกพลังคณาจารย์เพื่อความเป็นหนึ่ง
พัฒนาคณาจารย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ
ผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย กลยุทธ์ ST
จุดแข็ง (S)

S1
S2

S3

S4

คณะกรรมการขององค์กรวิชาชีพส่วน T1
ใหญ่เป็นคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
พันธกิจและเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรวิชาชีพมีความคล้ายคลึงกัน
ในการมุ่งพัฒนาวิชาชีพให้ได้คุณภาพ
และมาตรฐานในระดับสากล
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพมีความ
ร่วมมือกันผ่านทางกลุ่มสถาบัน
T2
อุดมศึกษา (Consortium) มาตั้งแต่อดีต
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่มีความ
เป็นอิสระและมีความคล่องตัวทาให้สามารถ
พัฒนาความร่วมมือระหว่างกันได้โดยง่าย

ภาวะคุกคาม (T)

กลยุทธ์ (ST)

กระทรวงที่เป็นหน่วยงานกากับ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดูแลองค์กรวิชาชีพมีนโยบายที่
จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือ
แตกต่างกันเป็นผลให้นโยบาย
ด้านวิชาการและวิชาชีพ
ด้านความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กร
วิชาชีพไม่เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน
รัฐบาลให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณแก่องค์กรวิชาชีพ
น้อยส่งผลให้องค์กรวิชาชีพไม่
สามารถทากิจกรรมร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษาได้

จากตาราง พบว่า กลยุทธ์ ST ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กร
วิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ได้แก่
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพ
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ตารางที่ 18

ผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย กลยุทธ์ WO
จุดอ่อน (W)

W1 องค์ประกอบของสภา
สถาบันอุดมศึกษาไม่มีผู้แทนจาก
องค์กรวิชาชีพ
W2 องค์กรวิชาชีพมีงบประมาณในการ
ดาเนินงานน้อย
W3 บริบทของสถาบันอุดมศึกษาและ
บริบทขององค์กรวิชาชีพมี
ความแตกต่างกันสูง
W4 องค์กรวิชาชีพทางานในรูป
คณะกรรมการซึ่งส่วนใหญ่มีงาน
ประจาและบางส่วนอยู่ต่างจังหวัด
ทาให้การทางานขาดความต่อเนื่อง
และจริงจัง

โอกาส (O)

กลยุทธ์ (WO)

O1 สังคมรู้จักและให้การยอมรับ 1. ปรับปรุงการบริหารจัดการให้
องค์กรวิชาชีพมากขึ้นทาให้
เกิดประสิทธิภาพ
สถาบันอุดมศึกษา ต้อง
แสวงหาความร่วมมือกับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อสร้างความ
O2 เชื่อมั่นจากสังคม
นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้
สถาบันอุดมศึกษาปรับเปลี่ยน
สภาพไปเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ในกากับ ทาให้
สถาบันอุดมศึกษามีความ
คล่องตัวในการออกกฎ ระเบียบ
และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการทางานร่วมกัน
O3 ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ
องค์กรวิชาชีพ
ฝ่ายการเมืองมักไม่เข้ามา
แสวงหาผลประโยชน์และไม่
เข้ามาแทรกแซงการทางาน
ของสถาบันอุดมศึกษาและ
องค์กรวิชาชีพ
W5 การจัดการศึกษาต่อเนื่องขององค์กร O5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
วิชาชีพไม่เชื่อมโยงกับระบบการ
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
เทียบคุณวุฒิของสถาบันอุดมศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
หลักสูตรด้านวิชาการและ
2552 เป็นกรอบมาตรฐานให้
วิชาชีพ
สถาบันดมศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุง หลักสูตร การจัดการ
เรียนการเรียนการสอน และ
พัฒนา
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ตารางที่ 18

ผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย กลยุทธ์ WO

จุดอ่อน (W)

W6 สถาบันอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตโดย
มุ่งเน้นด้านทฤษฎี แต่ในขณะที่
องค์กรวิชาชีพมุ่งเน้นการฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพ

โอกาส (O)

กลยุทธ์ (WO)

คุณภาพการจัดการศึกษาให้
สามารถผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อ
การรับรองมาตรฐานคุณวุฒิใน
ระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานวิชาชีพมากขึ้น
โดยเปิดโอกาสให้องค์กร
วิชาชีพมีบทบาทในการรับรอง
หลักสูตรวิชาชีพ
O6 พระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กร
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกาหนดให้
องค์กรวิชาชีพเป็นองค์กร
ควบคุมมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพทาให้
หลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติ
มาตรฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
O8 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ 3. พัฒนานิสิตนักศึกษาให้พร้อม
อาเซียนทาให้บัณฑิตสาขา
ในการประกอบอาชีพ
วิชาชีพเป็นที่ต้องการและมี
โอกาสเข้าสู่ตลาดแรงงานมาก
ขึ้น และทาให้สถาบัน
อุดมศึกษามีจานวนนักศึกษา
ต่างชาติเพิ่มขึ้น

จากตาราง พบว่า กลยุทธ์ WO ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กร
วิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ได้แก่
1. ปรับปรุงการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรด้านวิชาการและวิชาชีพ
3. พัฒนานิสิตนักศึกษาให้พร้อมในการประกอบอาชีพ
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ตารางที่ 19

ผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย กลยุทธ์ WT

จุดอ่อน (W)
W6 สถาบันอุดมศึกษาผลิต
บัณฑิตโดยมุ่งเน้นด้าน
ทฤษฎี แต่ในขณะที่องค์กร
วิชาชีพมุ่งเน้นการฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพ

อุปสรรค (T)

กลยุทธ์ (WT)

T4 ผลการประเมินความสามารถทาง
2. พัฒนานิสิตนักศึกษาให้มี
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของ TIMSS จิตสานึกรับผิดชอบต่อวิชาชีพ
และ PISA มีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้
สถาบันอุดมศึกษามีปัจจัยนาเข้าที่มี
คุณภาพต่า

จากตาราง พบว่า กลยุทธ์ WT ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กร
วิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ได้แก่ พัฒนานิสิตนักศึกษาให้มี
จิตสานึกรับผิดชอบต่อวิชาชีพ
ส่วนที่ 6 ผลการจั ด ตารางการวิเ คราะห์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ ค วามร่ วมมือระหว่า ง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ผลการจัดทาตารางการวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 20

ผลการวิเคราะห์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ความร่ว มมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
กลยุทธ์

3.
1.

1.

2.
3.
1.
2.
3.

1.

2.

ประเด็นยุทธศาสตร์

 สร้างพันธกิจและเป้าหมายมุ่งสู่การ
1. สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
พัฒนาความร่วมมือในอนาคต
ร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่าย  สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการใช้
สอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลงและ
ความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพ
ทรัพยากรร่วมกัน
ความต้องการของสังคมไทย
ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มี
 ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีความ
ประสิทธิภาพ
ต่อเนื่อง
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเทียบโอน
คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรด้าน
ความรู้และประสบการณ์ให้เอื้อต่อการ 2. องค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในการยกระดับ
วิชาการและวิชาชีพ
คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรของ
จัดการศึกษาต่อเนื่องขององค์กรวิชาชีพ
สถาบันอุดมศึกษาให้สัมพันธ์กับกรอบ
 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันสู่
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพ
แห่งชาติ
ยกระดับคุณภาพงานวิจัยไปสู่ระดับ  ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยร่วมกัน
โลก
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กร 3. สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
เพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยพร้อม
วิชาชีพเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่สสู่ ังคม
นาสู่ระดับโลก
เพิ่มปริมาณงานวิจัยด้านวิชาชีพชั้นสูง  สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยปฏิบตั ิการ
วิจัยด้านวิชาชีพ
พัฒนานักวิจัยวิชาชีพ
 สร้างนักวิจัยมืออาชีพ
พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้การสอน  ส่งเสริมให้องค์กรวิชาชีพเข้ามามีส่วน
โดยการมีส่วนร่วม
4. องค์กรวิชาชีพร่วมเพิ่มประสิทธิภาพและ
ร่วมในการจัดการเรียนรู้
หนุนเนื่องคณาจารย์ของ
ผนึกพลังคณาจารย์เพื่อความเป็นหนึ่ง  ส่งเสริมให้คณาจารย์มีการทางาน
สถาบันอุดมศึกษาให้เป็นผู้อานวยการ
ร่วมกันเป็นทีม
เรียนรู้อย่างมืออาชีพ
พัฒนาคณาจารย์เพื่อเพิ่มขีด
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์
ความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ
สามารถวิจัย สอน และบริการวิชาการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนานิสติ นักศึกษาให้พร้อมในการ  ปฏิรูประบบการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสู่ 5. สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
ประกอบวิชาชีพ
ร่วมกันพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาให้
การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพอย่าง
มีความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพเกื้อกูล
ต่อเนื่องและยั่งยืน
ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
พัฒนานิสติ นักศึกษาให้มีจิตสานึก
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสติ นักศึกษา
รับผิดชอบต่อวิชาชีพ
มีคุณธรรมและจริยธรรม

1. สร้างพันธกิจพันธมิตรสู่ความเป็นเลิศ
2.

มาตรการ
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จากตาราง พบว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กร
วิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทยมีอยู่ 5 ประเด็น ได้แก่
1. สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้อง
ต่อความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคมไทย
2. องค์ ก รวิ ช าชี พ มี ส่ ว นร่ ว มในการยกระดั บ คุ ณ ภาพและมาตรฐานหลั ก สู ต รของ
สถาบันอุดมศึกษาให้สัมพันธ์กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. สถาบันอุดมศึกษาร่ วมกับองค์กรวิชาชีพเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยพร้อมนาสู่
ระดับโลก
4. องค์กรวิชาชีพร่วมเพิ่มประสิทธิภาพและหนุนเนื่องคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาให้
เป็นผู้อานวยการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ
5. สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพร่วมกันพัฒนาศักยภาพนิสิ ตนักศึกษาให้มีความรู้
ด้านวิชาการและวิชาชีพเกื้อกูลด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
ตอนที่ 3 ผลการพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมื อระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อ
เสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ในตอนที่ 3 ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ผู้วิจั ยได้น าผลที่ ได้จากการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของความร่วมมือ
ระหว่างสถาบั นอุดมศึกษากั บองค์กรวิชาชี พเพื่ อเสริมสร้างความเป็นเลิ ศของสถาบั นอุดมศึ กษาไทย
ผลการวิ เคราะห์ ความต้องการจ าเป็นของความร่ วมมือระหว่ างสถาบัน อุ ดมศึกษากับองค์กรวิชาชี พ
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย และผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ภาวะคุกคามของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยมาใช้ในการพัฒนา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้
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(ร่าง) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ยุทธศาสตร์ “ฉันทะร่วม รวมกันเป็นเลิศ”
ยุทธศาสตร์ “สองคล้อง”
ยุทธศาสตร์ “สัมพันธ์”
ยุทธศาสตร์ “พร้อมนา”
ยุทธศาสตร์ “หนุนเนื่อง”
ยุทธศาสตร์ “เกื้อกูล”

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5

ประเด็นยุทธศาสตร์
สถาบั น อุ ด มศึ กษาและองค์ก รวิ ช าชี พร่ ว มกั นพั ฒ นาระบบการบริห ารจั ดการให้
สอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคมไทย
องค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรของสถาบัน
อุดมศึกษาให้สัมพันธ์กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับองค์กรวิชาชีพเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยพร้อมนาสู่
ระดับโลก
องค์กรวิชาชีพร่วมเพิ่มประสิทธิภาพและหนุนเนื่องคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา
ให้เป็นผู้อานวยการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ
สถาบั น อุดมศึก ษาและองค์กรวิช าชีพ ร่ว มกัน พัฒ นาศักยภาพนิสิ ตนั กศึก ษาให้ มี
ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพเกื้อกูลด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

ประเด็ น ยุ ทธศาสตร์ ที่ 1 สถาบัน อุ ดมศึ กษาและองค์ ก รวิ ชาชี พร่ วมกั น พั ฒนาระบบ
การบริหารจัดการให้สอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคมไทย
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างพันธกิจพันธมิตรสู่ความเป็นเลิศ
มาตรการ : สร้างพันธกิจและเป้าหมายมุ่งสู่การพัฒนาความร่วมมือในอนาคต
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1. จัดการสัมมนา/ประชุมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพเพื่อให้เป็น เวทีใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจพันธกิจและอื่นๆ ของการสร้างการมีฉันทะ
ร่วมกัน โดยสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพมีความเข้าใจภาพรวมในระดับ
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2.
3.
4.
5.

6.

7.

นโยบายและแนวทางการปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพและมีการ
กาหนดเป้าหมายร่วมกัน
จัดให้มีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ เช่น
การแข่งขันกีฬา กิจกรรม Walk Rally ฯลฯ
จัดทานโยบายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท พันธกิจและทิศทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ระหว่างสถาบัน อุดมศึกษาและองค์กรวิช าชีพ เช่น จัดนิทรรศการ จัดการประชุม
ระหว่างผู้บริหาร เป็นต้น
สถาบัน อุดมศึกษาและองค์กรวิช าชีพ จัดทาเอกสารเผยแพร่ประชาสั มพันธ์ผลการ
ดาเนินของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ และเผยแพร่กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ฯลฯ
สร้างพันธกิจสัมพันธ์ (Engagement) ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
เพื่อบูรณาการการทางานเชิงวิชาการร่วมกันภายใต้พันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งอยู่บนหลักการพื้นฐาน 4 ประการ คือ
-ร่วมคิดร่วมทาแบบหุ้นส่วน (Partnership)
-เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual benefit)
-มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship)
-เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (Social impact)
ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ การทาวิจัยร่วมกัน การจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพ
มาตรการ : สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1. จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
2. จัดตั้งสมาคมองค์กรวิชาชีพแห่งประเทศไทย
3. จัดตั้งสมาคมที่ประชุมคณบดีสาขาวิชาชีพต่างๆ
4. จัดตั้งสานักงานสาขาขององค์กรวิชาชีพในส่วนภูมิภาคเพื่ออานวยความสะดวก และ
ประสานการทางานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
5. จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประสานงานกับองค์กรวิชาชีพขึ้นใน
สถาบันอุดมศึกษา
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6. จัดทาฐานข้อมูลของนิสิต/นักศึกษาและบัณฑิตหลักสูตรวิชาชีพ เพื่อใช้ประกอบการ
รับรองปริญญา/ควบคุมการประกอบวิชาชีพ
7. ระดมทรัพยากรจากเครือข่ายองค์กรวิชาชีพเพื่อนาไปพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
มาตรการ : ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีความต่อเนื่อง
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1) พัฒ นา และปรับ ปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อรองรับการทางานร่ว มกันระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการความร่ว มมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 องค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาให้สัมพันธ์กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลั กสูตรด้านวิชาการและ
วิชาชีพ
มาตรการ : ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เอื้อต่อการจัด
การศึกษาต่อเนื่องขององค์กรวิชาชีพ
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1) ปรั บ ปรุ งหลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่ว ยกิตจากระบบการศึกษาต่อเนื่องขององค์กร
วิชาชีพสู่สถาบันอุดมศึกษา โดยองค์กรวิชาชีพสะท้อนปัญหา และผลักดันปัญหาเข้าสู่
การพิ จ ารณาของส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ ให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการร่ ว มกั น ระหว่ า งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและองค์ ก รวิ ช าชี พ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ
การศึกษาต่อเนื่องจากองค์กรวิชาชีพสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าสู่ระบบการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
2) พัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank System) เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา
ต่อเนื่องจากองค์กรวิชาชีพสามารถเทียบความรู้เป็นหน่วยกิตและสะสมหน่วยกิตไว้เพื่อ
ประโยชน์ในการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
3) พัฒนาระบบเทียบโอนประสบการณ์ความรู้จากการประกอบวิชาชีพเพื่อเข้าสู่ ระบบ
อุดมศึกษา
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4) ร่วมกันพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการศึก ษาระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพให้สูงขึ้น
มาตรการ : ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพ
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1) ร่วมกันปรับปรุ งเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจาทุก 5 ปี
2) จัดทาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานวิชาชีพเพื่อใช้เป็นหลักสูตรต้นแบบของอุดมศึกษาไทย
3) ร่วมกันติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้หลักสูตรวิชาชีพที่พัฒนาร่วมกัน เพื่อ
ปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพให้มีความทันสมัยเสมอ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับองค์กรวิชาชีพเพิ่มขีดความสามารถ
ด้านการวิจัยพร้อมนาสู่ระดับโลก
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพงานวิจัยไปสู่ระดับโลก
มาตรการ : ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ใหม่สู่สังคมโลก
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1) จัดตั้งศูนย์ประสานงานวิจัยระดับพื้นที่ (Node) ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กร
วิชาชีพ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทาวิจัยร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
2) สถาบั น อุดมศึก ษาและองค์ก รวิช าชีพร่ว มกันพัฒ นานวัต กรรมใหม่ๆ เพื่อประโยชน์
เชิงสร้างสรรค์
3) จัดตั้งทีมงานวิจัยเพื่อแก้โจทย์ ปัญหาสาคัญของสังคมร่วมกัน
4) ร่วมกันพัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิจัย
5) เผยแพร่งานวิจัยร่วมกัน เช่น จัดทาวารสารวิชาการที่มีคุณภาพและมาตรฐานร่วมกัน
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
6) นาผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มปริมาณงานวิจัยด้านวิชาชีพชั้นสูง
มาตรการ : สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยด้านวิชาชีพ
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1) จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยด้านวิชาชีพ
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2) จัดตั้งกองทุนวิจัยด้านวิชาชีพ โดยให้องค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากร
จากภาคเอกชนที่สนับสนุนการทางานขององค์กรวิชาชีพ
3) ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์/ห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมกัน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักวิจัยวิชาชีพ
มาตรการ : สร้างนักวิจัยมืออาชีพ
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1) ให้องค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทุนวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพแก่นักวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษา
2) ร่วมกันพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ด้วยระบบพี่เลี้ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 องค์กรวิชาชีพร่วมเพิ่มประสิทธิภาพและหนุนเนื่องคณาจารย์
ของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นผู้อานวยการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วม
มาตรการ : ส่งเสริมให้องค์กรวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1) จัดทาข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบั นอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพด้านการใช้
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน
2) ร่วมกันจัดทาแนวทางการเรียนรู้บนฐานการทางานวิชาชีพ (Work-based Learning)
เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เรียนรู้จากสภาพการทางานจริง
กลยุทธ์ที่ 2 ผนึกพลังคณาจารย์เพื่อความเป็นหนึ่ง
มาตรการ : ส่งเสริมให้คณาจารย์มีการทางานร่วมกันเป็นทีม
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1) ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรวิชาชีพ เช่น ร่วมเป็นกรรมการ ร่วมเป็น
อนุกรรมการ และร่วมเป็นผู้ตรวจประเมิน เป็นต้น
2) จั ด ให้ มี ก ารประกาศเกี ย รติ คุ ณ คณาจารย์ ที่ ป ระสบความส าเร็ จ ในด้ า น การท า
คุณประโยชน์ให้กับสังคมและวิชาชีพ
3) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการโดยพิจารณาเพิ่มค่าน้าหนักภาระงาน
ของคณาจารย์ที่ทาร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคณาจารย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ
มาตรการ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์สามารถวิจัย สอน และบริการวิชาการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1) ให้ทุนการเสนอผลงานในระดับนานาชาติจากภาคเอกชนผู้สนับสนุนงบประมาณแก่
องค์กรวิชาชีพ
2) โครงการผลิตและพัฒนาคณาจารย์ร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
3) ร่วมกันพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสาหรับคณาจารย์
4) สนับสนุนให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์กับบุคลากรขององค์กร
วิชาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพร่วมกันพัฒนาศักยภาพนิสิต
นักศึกษาให้มีความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพเกื้อกูลด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานิสิตนักศึกษาให้พร้อมในการประกอบวิชาชีพ
มาตรการ : ปฏิรูประบบการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสู่การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1) ปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการฝึ กปฏิบัติ การวิช าชีพร่ว มกันระหว่ างสถาบันอุดมศึ กษาและ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะการปฎิบัติการวิชาชีพให้กับนิสิตนักศึกษา
2) ร่วมกันจัดทาระบบการแนะแนวอาชีพ/การหางานทา ให้กับนิสิตนักศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อวิชาชีพ
มาตรการ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษามีคุณธรรม และจริยธรรม
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1) จัดทาประมวลจริยธรรม/จรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาของแต่ละวิชาชีพร่วมกับองค์กร
วิชาชีพ
2) จัดให้ มีการร่ว มกัน ยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิตนั กศึกษาที่ทาคุณประโยชน์ต่อสังคมและ
วิชาชีพ
3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรวิชาชีพร่วมจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรด้านวิชาชีพ เช่น
การจั ดหน่ วยบริการทันตกรรมเคลื่ อนที่การจัดค่ายบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน
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การบริการให้คาปรึกษาด้านกฎหมาย การให้ความรู้เกี่ยวกับจัดทาบัญชี ครัวเรือน และ
การจัดตั้งชมรมวิชาชีพในสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น
4) ร่วมกันพัฒนาระบบการติดตามผลการพัฒนานิสิตนักศึกษาด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการพัฒนา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ดังตารางต่อไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพร่วมกันพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้สอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคมไทย
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
สร้างพันธกิจ
พันธมิตรสู่ความ
เป็นเลิศ

มาตรการ
สร้างพันธกิจและ
เป้าหมายมุ่งสู่การ
พัฒนาความ
ร่วมมือในอนาคต

1)

2)

3)
4)
5)

6)

7)

โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
จัดการสัมมนา/ประชุมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ
องค์กรวิชาชีพเพื่อให้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสร้างความเข้าใจพันธกิจและอื่นๆ ของการสร้างการ
มีฉันทะร่วมกัน โดยสถาบันอุดมศึกษาและองค์กร
วิชาชีพมีความเข้าใจภาพรวมในระดับนโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
และมีการกาหนดเป้าหมายร่วมกัน
จัดให้มีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรวิชาชีพ เช่น การแข่งขันกีฬา กิจกรรม Walk Rally
ฯลฯ
จัดทานโยบายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรวิชาชีพ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระหว่างสถาบัน
อุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท พันธกิจและทิศ
ทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ เช่น จัด
นิทรรศการ จัดการประชุมระหว่างผู้บริหาร เป็นต้น
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ จัดทาเอกสาร
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินของความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ และ
เผยแพร่กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ฯลฯ
สร้างพันธกิจสัมพันธ์ (Engagement) ระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ เพื่อบูรณาการการ

หมายเหตุ
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กลยุทธ์

มาตรการ

กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
จัดตั้งเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน
วิชาการและ
วิชาชีพ

สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อ
การใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)
กลยุทธ์ที่ 3
ปรับปรุงการ
ปรับปรุงการ
บริหารจัดการ
บริหารจัดการให้มี ให้มีความต่อเนื่อง
ประสิทธิภาพ

1)
2)

โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
ทางานเชิงวิชาการร่วมกันภายใต้พันธกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอยู่บนหลักการพื้นฐาน 4 ประการ
คือ
-ร่วมคิดร่วมทาแบบหุ้นส่วน (Partnership)
-เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual
benefit)
-มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
(Scholarship)
-เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (Social impact)
ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ การทาวิจัย ร่วมกัน การจัด
กิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน
จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ
องค์กรวิชาชีพ
จัดตั้งสมาคมองค์กรวิชาชีพแห่งประเทศไทย
จัดตั้งสมาคมที่ประชุมคณบดีสาขาวิชาชีพต่างๆ
จัดตั้งสานักงานสาขาขององค์กรวิชาชีพในส่วนภูมิภาค
เพื่ออานวยความสะดวก และประสานการทางานร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษา
จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประสานงานกับ
องค์กรวิชาชีพขึ้นในสถาบันอุดมศึกษา
จัดทาฐานข้อมูลของนิสิต/นักศึกษาและบัณฑิตหลักสูตร
วิชาชีพ เพื่อใช้ประกอบการรับรองปริญญา/ควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพ
ระดมทรัพยากรจากเครือข่ายองค์กรวิชาชีพเพื่อนาไป
พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพ
พัฒนา และปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อรองรับการ
ทางานร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กร
วิชาชีพ

หมายเหตุ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 องค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
ของสถาบันอุดมศึกษาให้สัมพันธ์กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม
และสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานหลักสูตร
ด้านวิชาการและ
วิชาชีพ

มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
หมายเหตุ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ 1) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต จากระบบ
การเทียบโอนความรู้
การศึกษาต่อเนื่องขององค์กรวิชาชีพสู่สถาบันอุดมศึกษา
และประสบการณ์ให้
โดยองค์กรวิชาชีพสะท้อนปัญหา และผลักดันปัญหาเข้าสู่
เอื้อต่อการจัด
การพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การศึกษาต่อเนื่อง
เพื่อให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างสถาบัน
ขององค์กรวิชาชีพ
อุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ ให้ผเู้ ข้ารับการศึกษาต่อเนื่อง
จากองค์กรวิชาชีพสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าสู่ระบบ
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
2) พัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank System)
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาต่อเนื่องจากองค์กรวิชาชีพ
สามารถเทียบความรู้เป็นหน่วยกิตและสะสมหน่วยกิตไว้
เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
3) พัฒนาระบบเทียบโอนประสบการณ์ความรู้จากการประกอบ
วิชาชีพเพื่อเข้าสู่ระบบอุดมศึกษา
4) ร่วมกันพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพให้สูงขึ้น
ส่งเสริมการพัฒนา 1) ร่วมกันปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรด้านวิชาการและ
หลักสูตรร่วมกันสู่
วิชาชีพอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุก 5 ปี
ความเป็นเลิศด้าน 2) จัดทาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพที่
วิชาการและวิชาชีพ
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐาน
วิชาชีพเพื่อใช้เป็นหลักสูตรต้นแบบของอุดมศึกษาไทย
3) ร่วมกันติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้หลักสูตร
วิชาชีพ
4) ที่พัฒนาร่วมกัน เพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพให้มีความ
ทันสมัยเสมอ

217
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับองค์กรวิชาชีพเพิ่มขีดความสามารถ
ด้านการวิจัยพร้อมนาสู่ระดับโลก
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
ยกระดับคุณภาพ
งานวิจัยไปสู่ระดับ
โลก

มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
ส่งเสริมการผลิต
1) จัดตั้งศูนย์ประสานงานวิจัยระดับพื้นที่ (Node) ระหว่าง
งานวิจัยร่วมกัน
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ เพื่อให้เกิดความ
ระหว่างสถาบัน
ร่วมมือในการทาวิจัยร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
อุดมศึกษา กับ
2) สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพร่วมกันพัฒนา
องค์กรวิชาชีพเพื่อ
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อประโยชน์เชิงสร้างสรรค์
สร้างองค์ความรู้ 3) จัดตั้งทีมงานวิจัยเพื่อแก้โจทย์ ปัญหาสาคัญของสังคม
ใหม่สู่สังคมโลก
ร่วมกัน
4) ร่วมกันพัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิจัย
5) เผยแพร่งานวิจัยร่วมกัน เช่น จัดทาวารสารวิชาการที่มี
คุณภาพและมาตรฐานร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรวิชาชีพ
6) นาผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่ม สนับสนุนการ
1) จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยด้านวิชาชีพ
ปริมาณงานวิจัย จัดตั้งหน่วย
2) จัดตั้งกองทุนวิจัยด้านวิชาชีพ โดยให้องค์กรวิชาชีพมีส่วน
ด้านวิชาชีพชั้นสูง ปฏิบัติการวิจัย
ร่วมในการระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนที่สนับสนุนการ
ด้านวิชาชีพ
ทางานขององค์กรวิชาชีพ
3) ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์/ห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมกัน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา สร้างนักวิจัยมือ 1) ให้องค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทุนวิจัยเฉพาะ
นักวิจัยวิชาชีพ
อาชีพ
สาขาวิชาชีพแก่นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
2) ร่วมกันพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ด้วยระบบพี่เลี้ยง

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 องค์กรวิชาชีพร่วมเพิ่มประสิทธิภาพและหนุนเนื่องคณาจารย์
ของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นผู้อานวยการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
ระบบการจัด
การเรียนการสอน
โดยการมีส่วนร่วม

มาตรการ
ส่งเสริมให้องค์กร
วิชาชีพเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู้

โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1) จัดทาข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ
องค์กรวิชาชีพด้านการใช้ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน
2) ร่วมกันจัดทาแนวทางการเรียนรู้บนฐานการทางานวิชาชีพ
(Work-based Learning) เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่
เรียนรู้จากสภาพการทางานจริง

หมายเหตุ
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2 ผนึก
พลังคณาจารย์
เพื่อความเป็น
หนึ่ง

กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาคณาจารย์
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถ
ด้านวิชาการและ
วิชาชีพ

มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
ส่งเสริมให้คณาจารย์ 1) ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรวิชาชีพ
มีการทางานร่วมกัน
เช่น ร่วมเป็นกรรมการ ร่วมเป็นอนุกรรมการ และร่วมเป็น
เป็นทีม
ผู้ตรวจประเมิน เป็นต้น
2) จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณคณาจารย์ที่ประสบ
ความสาเร็จในด้านการทาคุณประโยชน์ให้กับสังคมและ
วิชาชีพปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
โดยพิจารณาเพิ่มค่าน้าหนักภาระงานของคณาจารย์ที่ทา
ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
ส่งเสริมและสนับสนุน 1) ให้ทุนการเสนอผลงานในระดับนานาชาติจากภาคเอกชน
ให้คณาจารย์
ผู้สนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรวิชาชีพ
สามารถวิจัย สอน 2) โครงการผลิตและพัฒนาคณาจารย์ร่วมกันระหว่าง
และบริการวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
ได้อย่างมี
3) ร่วมกันพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสาหรับคณาจารย์
ประสิทธิภาพ
4) สนับสนุนให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
คณาจารย์กับบุคลากรขององค์กรวิชาชีพ

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพร่วมกันพัฒนาศักยภาพนิสิต
นักศึกษาให้มีความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพเกื้อกูลด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
นิสิตนักศึกษาให้
พร้อมในการ
ประกอบวิชาชีพ

มาตรการ
ปฏิรูประบบการ
ฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพสู่การ
พัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุน
นิสิตนักศึกษาให้มี ให้นิสิตนักศึกษา
จิตสานึก
มีคุณธรรม และ
รับผิดชอบต่อ
จริยธรรม
วิชาชีพ

โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1) ปรับปรุงมาตรฐานการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพร่วมกัน
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพเพื่อเพิ่มพูน
สมรรถนะการปฎิบัติการวิชาชีพให้กับนิสิตนักศึกษา
2) ร่วมกันจัดทาระบบการแนะแนวอาชีพ/การหางานทา
ให้กับนิสิตนักศึกษา
1) จัดทาประมวลจริยธรรม/จรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาของ
แต่ละวิชาชีพร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
2) จัดให้มีการร่วมกันยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิตนักศึกษาที่ทา
คุณประโยชน์ต่อสังคมและวิชาชีพ
3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรวิชาชีพร่วมจัดกิจกรรมนอก
หลักสูตรด้านวิชาชีพ เช่น การจัดหน่วยบริการทันตกรรม
เคลื่อนที่ การจัดค่ายบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน
การบริการให้คาปรึกษาด้านกฎหมาย การให้ความรู้
เกี่ยวกับจัดทาบัญชีครัวเรือน และการจัดตั้งชมรมวิชาชีพ

หมายเหตุ
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กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
ในสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น
4) ร่วมกันพัฒนาระบบการติดตามผลการพัฒนานิสิต
นักศึกษาด้านคุณธรรมและจริยธรรม

หมายเหตุ

ผลการพัฒนา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย สามารถแสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้
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5

ประเด็นย ุทธศาสตร์

12
13
49
แผนภาพที 7

กลย ุทธ์
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบตั ิ

(ร่ า ง) ยุ ท ธศาสตร์ ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถาบัน อุ ด มศึ ก ษากั บ องค์ ก รวิช าชี พ
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
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ส่วนที่ 2 ผลการตรวจสอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กร
วิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ด้วยการจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้วิจัยได้นา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทยไปทาการตรวจสอบความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ด้วยการจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) สรุปได้ดังนี้
จากการจัดประชุมโดยอิงผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) เพื่อตรวจสอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
ไทย ซึ่งจัดให้มีขึ้น ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. และได้มีการจัดส่งแบบตรวจสอบ (ร่าง)
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยให้กับผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ได้เข้ามาร่วมการประชุม (รายชื่อตามภาคผนวก ก) เพื่อให้
ตรวจสอบกลับมาอีกส่วนหนึ่ง ดังมีรายละเอียดดังนี้
เกณฑ์การเกณฑ์การพิจารณา (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ดังนี้
ร้อยละ 60
หมายถึง
คงไว้
ต่ากว่าร้อยละ 60 หมายถึง
ตัดออก
1. ประเภทของผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมตรวจสอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ฯ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 21

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมตรวจสอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
กับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ
ผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รวม

จานวน (คน)
6
7
1
14

จากตาราง พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ รองลงมาเป็น
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา และเป็นผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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2. ผลการตรวจสอบเป้าหมายของยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
กับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 22 ผลการตรวจสอบยุทธศาสตร์
รายการตรวจสอบ
1. ยุทธศาสตร์ “ฉันทะร่วม รวมกันเป็นเลิศ”
1) ยุทธศาสตร์ “สอดคล้อง”
2) ยุทธศาสตร์ “สัมพันธ์”
3) ยุทธศาสตร์ “พร้อมนา”
4) ยุทธศาสตร์ “หนุนเนื่อง”
5) ยุทธศาสตร์ “เกื้อกูล”

เห็นด้วย
ความถี่ ร้อยละ
14
100.00
14
100.00
14
100.00
14
100.00
14
100.00
14
100.00

ผลการตรวจสอบ
คงไว้
คงไว้
คงไว้
คงไว้
คงไว้
คงไว้

จากตาราง พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ ยุทธศาสตร์ “ฉันทะร่วม รวมกัน
เป็นเลิศ” ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ “สอดคล้อง – สัมพันธ์ – พร้อมนา – หนุนเนื่อง – เกื้อกูล”
3. ผลการตรวจสอบประเด็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
3.1 ผลการตรวจสอบประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้
สอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคม และข้อเสนอแนะ ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 23 ผลการตรวจสอบประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพร่วมกัน
พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของ
สังคมไทย
รายการตรวจสอบ
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างพันธกิจ พันธมิตรสู่ความเป็นเลิศ
มาตรการ : สร้างพันธกิจและเป้าหมายมุ่งสู่การพัฒนาความร่วมมือในอนาคต
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1) จัดการสัมมนา/ประชุมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพเพื่อ
ให้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจพันธกิจและอื่นๆ
ของการสร้างการมีฉันทะ ร่วมกัน โดยสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
มีความเข้าใจภาพรวมในระดับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติของ
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพและมีการกาหนดเป้าหมายร่วมกัน
2) จัดให้มีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน อุดมศึกษาและองค์กร
วิชาชีพ เช่น การแข่งขันกีฬา กิจกรรม Walk Rally ฯลฯ
3) จัดทานโยบายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
4) จัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ
องค์กรวิชาชีพ
5) สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท พันธกิจและทิศทางการพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ เช่น จัดนิทรรศการ จัดการประชุม
ระหว่างผู้บริหาร เป็นต้น
6) สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ จัดทาเอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ผลการดาเนินของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ และ
เผยแพร่กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ฯลฯ
7) สร้างพันธกิจสัมพันธ์ (Engagement) ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
เพื่อบูรณาการการทางานเชิงวิชาการร่วมกันภายใต้พันธกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอยู่บนหลักการพื้นฐาน 4 ประการ คือ
- ร่วมคิดร่วมทาแบบหุ้นส่วน (Partnership)
- เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual benefit)
- มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship)
- เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (Social impact)
ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ ร่วมกันทาวิจัย ร่วมกันจัดกิจกรรมทางวิชาการ

เห็นด้วย
ผลการตรวจสอบ
ความถี่ ร้อยละ

13

92.85

คงไว้

12

85.71

คงไว้

11
10

78.57
71.42

คงไว้
คงไว้

11

78.57

คงไว้

11

78.57

คงไว้

12

85.71

คงไว้
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ตารางที่ 23 ผลการตรวจสอบประเด็ นยุทธศาสตร์ที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาและองค์ก รวิช าชี พ
ร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลงและความ
ต้องการของสังคมไทย (ต่อ)
รายการตรวจสอบ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือด้าน
วิชาการและวิชาชีพ
มาตรการ : สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1) จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
2) จัดตั้งสมาคมองค์กรวิชาชีพแห่งประเทศไทย
3) จัดตั้งสมาคมที่ประชุมคณบดีสาขาวิชาชีพต่างๆ
4) จัดตั้งสานักงานสาขาขององค์กรวิชาชีพในส่วนภูมิภาคเพื่ออานวยความ
สะดวก และประสานการทางานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
5) จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประสานงานกับองค์กรวิชาชีพขึ้นใน
สถาบันอุดมศึกษา
6) จัดทาฐานข้อมูลของนิสิต/นักศึกษาและบัณฑิตหลักสูตรวิชาชีพ เพื่อใช้
ประกอบการรับรองปริญญา/ควบคุมการประกอบวิชาชีพ
7) ระดมทรัพยากรจากเครือข่ายองค์กรวิชาชีพเพื่อนาไปพัฒนาคุณภาพของ
บัณฑิตให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
มาตรการ : ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีความต่อเนื่อง
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1) พัฒนาและปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเพื่อรองรับการทางานร่วมกัน
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ

เห็นด้วย
ผลการตรวจสอบ
ความถี่ ร้อยละ

14
2
2
11

100.00
14.28
14.28
78.57

คงไว้
ตัดออก
ตัดออก
คงไว้

11

78.57

คงไว้

14

100.00

คงไว้

11

78.57

คงไว้

13

92.85

คงไว้

14

100.00

คงไว้

จากตาราง พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นด้วยกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 โดยเสนอแนะ
ให้ปรับปรุงชื่อประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็น “สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพร่วมกันพัฒนา
ระบบการบริห ารจัดการให้ สอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคมไทยและ
ประชาคมอาเซียน” และปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ ได้แก่ การสร้างความสัมพันธ์ เชิง
โครงสร้าง เช่น เชิญองค์กรวิชาชีพเข้ามาร่วมเป็นกรรมการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน เชิญ
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มาร่วมเป็นกรรมการประเมินผลการดาเนินงานด้านอื่นๆ จัดให้มีกิจกรรมความร่วมมือเชิงวิชาการหรือ
กิจกรรมให้บริการวิชาการแก่สังคมในลักษณะคล้ายกับ CSR พร้อมกับให้ยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมว่า
เป็ นนโยบายอะไร จั ดเป็ นที่ ประชุ มส าหรั บการอภิ ปราย (Forum) เพื่ อสั มมนาร่ วมกั นระหว่ าง
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพเป็นประจาทุกปี เครือข่ายต้องระบุว่ามีกี่เครือข่าย และมีวิธี การ
พัฒนาเครือข่ายอย่างไร เนื่องจากองค์กรวิชาชีพมีหน่วยงานของตนเองอยู่แล้วจึงไม่ควรมีการจัดตั้งเป็น
สมาคมอีกเพราะต้องใช้ทั้งงบประมาณ และคนมาดาเนิ นการ จัดในลั กษณะของศูน ย์ประสานงาน
การศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับองค์กรวิชาชีพ เช่น สภาเภสัชกรรม แพทยสภา เป็นต้น ความ
เป็นไปได้และวิธีการจัดตั้งเป็นอย่างไร และให้เพิ่มโครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การประสานงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 ผลการตรวจสอบประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 องค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในการยกระดับ
คุ ณภาพและมาตรฐานหลั กสู ตรของสถาบั นอุ ดมศึ กษาให้ สั มพั นธ์ กั บกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ระดั บ
อุดมศึกษาแห่งชาติ และข้อเสนอแนะ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 24

ผลการตรวจสอบประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 องค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในการยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาให้สัมพันธ์กับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
รายการตรวจสอบ

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรด้าน
วิชาการและวิชาชีพ
มาตรการ : ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เอื้อต่อ
การจัดการศึกษาต่อเนื่องขององค์กรวิชาชีพ
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิตจากระบบการศึกษาต่อเนื่องของ
องค์กรวิชาชีพสู่สถาบันอุดมศึกษา โดยองค์กรวิชาชีพสะท้อนปัญหาและผลักดัน
ปัญหาเข้าสู่การพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ ให้
ผู้เข้ารับการศึกษาต่อเนื่องจากองค์กรวิชาชีพสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าสู่ระบบ
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
2) พัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank System) เพื่อให้ผู้ที่ได้รับ
การศึกษาต่อเนื่องจากองค์กรวิชาชีพสามารถเทียบความรู้เป็นหน่วยกิต
และสะสมหน่วยกิตไว้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา

เห็นด้วย
ความถี่ ร้อยละ

ผลการตรวจสอบ

11

78.57

คงไว้

11

78.57

คงไว้
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ตารางที่ 24 ผลการตรวจสอบประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 องค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในการยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาให้สัมพันธ์กับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ต่อ)
รายการตรวจสอบ
3) พัฒนาระบบเทียบโอนประสบการณ์ความรู้จากการประกอบวิชาชีพเพื่อ
เข้าสู่ระบบอุดมศึกษา
4) ร่วมกันพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพให้สูงขึ้น
มาตรการ : ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรรร่วมกันสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและ
วิชาชีพ
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1) ร่วมกันปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรด้านวิชาการและวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจาทุก 5 ปี
2) จัดทาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานวิชาชีพเพื่อใช้เป็นหลักสูตรต้นแบบของ
อุดมศึกษาไทย
3) ร่วมกันติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้หลักสูตรวิชาชีพที่พัฒนา
ร่วมกัน เพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพให้มีความทันสมัย

เห็นด้วย
ความถี่ ร้อยละ
13
92.85

ผลการตรวจสอบ
คงไว้

14

100.00

คงไว้

13

92.85

คงไว้

12

85.71

คงไว้

14

100.00

คงไว้

จากตาราง พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นด้วยกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 โดยให้
ปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ ได้แก่ ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิตจากระบบ
การศึกษาต่อเนื่องขององค์กรวิชาชีพให้ได้คุณภาพและมาตรฐานสู่สถาบันอุดมศึกษา โดยองค์กรวิชาชีพ
สะท้อนปัญหา และผลักดันปัญหาเข้าสู่การพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้มี
การจั ดตั้งคณะกรรมการร่ วมกันระหว่างสถาบั นอุ ดมศึ กษาและองค์กรวิ ชาชีพ ให้ ผู้ เข้ ารั บการศึ กษา
ต่อเนื่องจากองค์กรวิชาชีพสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าสู่ระบบการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาได้อย่าง
เป็นระบบ และร่วมกันจัดทาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานวิชาชีพเพื่อใช้เป็นหลักสูตรต้นแบบของอุดมศึกษาไทย
3.3 ผลการตรวจสอบประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาร่ว มกับองค์กร
วิชาชีพเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยพร้อมนาสู่ระดับโลก และข้อเสนอแนะ ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 25

ผลการตรวจสอบประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
เพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยพร้อมนาสู่ระดับโลก
รายการตรวจสอบ

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพงานวิจัยไปสู่ระดับโลก
มาตรการ : ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กร
วิชาชีพเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่สู่สังคมโลก
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1) จัดตั้งศูนย์ประสานงานวิจัยระดับพื้นที่ (Node) ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ
องค์กรวิชาชีพ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทาวิจัยร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
2) สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพร่วมกันพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อ
ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์
3) จัดตั้งทีมงานวิจัยเพื่อแก้โจทย์ ปัญหาสาคัญของสังคมร่วมกัน
4) ร่วมกันพัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิจัย
5) เผยแพร่งานวิจัยร่วมกัน เช่น จัดทาวารสารวิชาการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
6) นาผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ
องค์กรวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มปริมาณงานวิจัยด้านวิชาการวิชาชีพชั้นสูง
มาตรการ : สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยด้านวิชาชีพ
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1) จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยด้านวิชาชีพ
2) จัดตั้งกองทุนวิจัยด้านวิชาชีพ โดยให้องค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในการระดม
ทรัพยากรจากภาคเอกชนที่สนับสนุน
3) ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์/ห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมกัน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักวิจัยวิชาชีพ
มาตรการ : สร้างนักวิจัยมืออาชีพ
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1) ให้องค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทุนวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพแก่
นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
2) ร่วมกันพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ด้วยระบบพี่เลี้ยง

เห็นด้วย
ความถี่ ร้อยละ

ผลการตรวจสอบ

11

78.57

คงไว้

12

85.71

คงไว้

12
13
13

85.71
92.85
92.85

คงไว้
คงไว้
คงไว้

14

100.00

คงไว้

10
12

71.42
85.71

คงไว้
คงไว้

13

92.85

คงไว้

13

92.85

คงไว้

11

78.57

คงไว้

จากตาราง พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นด้วยกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 โดยเสนอแนะ
ให้ ป รั บ ปรุ งชื่ อประเด็น ยุ ทธศาสตร์ที่ 3 เป็น “สถาบันอุด มศึกษาร่ว มกับองค์กรวิ ช าชีพเพิ่มขี ด
ความสามารถด้านการวิจัยและการบริการวิชาการพร้อมนาสู่ระดับนานาชาติ ” ส่วนกลยุทธ์ที่ 1 เป็น
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“ยกระดั บ คุ ณ ภาพงานวิ จั ย และงานบริ ก ารวิ ช าการไปสู่ ร ะดั บ นานาชาติ ” และมาตรการ เป็ น
“ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยและงานบริการวิชาการร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ใหม่สู่สังคมโลก” โดยให้ปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ ได้แก่ ให้พิจารณา
เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาศู น ย์ สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี ศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ (Centre of Excellence, CoE) ในด้านต่างๆ อยู่แล้ว 11 ศูนย์
ได้แก่ ด้านนวัตกรรมเคมี ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา ด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย
ด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้ อม ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีห ลั ง การเก็บเกี่ย ว ด้ านคณิต ศาสตร์ ด้า นฟิสิ ก ส์ ด้า นความ
หลากหลายทางชีวภาพ และด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ซึ่งในอนาคตจะมีศูนย์ความเป็น
เลิศเพิ่มขึ้น อีก 11 ศูน ย์ ได้แก่ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านพิบัติภัย ด้านการ
พัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรทางน้า ด้านเทคโนโลยีทางอาหาร ด้านเทคโนโลยีออโตเมชั่น
และหุ่นยนต์ ด้านเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ด้านเทคโนโลยีระบบราง ด้านเทคโนโลยี
ยานยนต์ใหม่ และด้านเทคโนโลยีนากลับมาใช้ ร่วมกันพัฒนาวารสารวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
และวารสารวิชาการขององค์กรวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อให้ได้รับการยอมรับให้อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI และร่วมกันจัด การประชุมวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับองค์กรวิชาชีพ เช่น
การร่วมกันจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับนานาชาติ แทนการจัดตั้งศูนย์ประสานงานวิจัย
ระดับพื้นที่ (Node)
ส าหรั บ กลยุ ท ธ์ที่ 2 เป็น “สนับสนุนการจั ดตั้ง หน่ว ยปฏิ บัติก ารวิ จัยและการบริการ
วิชาการด้านวิชาชีพ” มาตรการ เป็น “สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยและการบริการ
วิชาการด้านวิชาชีพ ” โดยให้ปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ ได้แก่ ให้พิจารณาเกี่ยวกับ
การมีศูนย์ความเป็นเลิศในปัจจุบันทั้ง 11 ศูนย์ ซึ่งมีการดาเนินงานในรูปแบบ “ภาคีสถาบันอุดมศึกษา/
วิจัยเพื่อการวิจัย” มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม 23 สถาบัน ประกอบด้วย 51 หน่วยปฏิบัติการวิจัย
หลัก (Core Research Unit: CRU) มีคณาจารย์/นักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษา/วิจัย เข้าร่วม
ดาเนินการ 1,086 คน มีจานวนห้องปฏิบัติการวิจัย (Research Lab) รวม 163 ห้องปฏิบัติการ โดย
ศูนย์ความเป็นเลิศมีการดาเนินการอย่างใกล้ชิดร่วมกับภาคการผลิต ทั้งอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
และภาคบริการทั้งธุรกิจและเอกชน และหน่วยงานของรัฐ ในบริบทของหุ้นส่วนไตรภาคี (PublicPrivate Partnership, PPP) ในอนาคตได้มีการกาหนดเป้าหมายที่จะผลิต นักวิจัยระดับต่างๆ คือ
นักวิจัยระดับอาวุโสและผู้นาการวิจัย จานวน 405 คน นักวิจัยระดับปริญญาเอก จานวน 1,290 คน
และนักวิจัยระดับปริญญาโท จานวน 2,620 คน โดยมีเป้าหมายจานวนทั้งสิ้น 220 โปรแกรมวิจัย
ประกอบด้วย 1,100 โครงการวิจัยเพื่อผลิตทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property : IP) จานวน
125 ชิ้นงาน ผลิ ตภั ณฑ์ใหม่และเทคโนโลยี (Products/Technology) จ านวน 110 ชิ้ นงาน และ
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ดาเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านกิจการต่างๆ (Technology Transfer/Services) 1,185 โครงการ
และองค์ความรู้ (Knowledge Creation) จานวน 4,300 ชิ้นงาน นอกจากนี้ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ยังมีพันธกิจเพิ่มในการพัฒนาครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์โดยการ
ฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 750 คน ซึ่งเดิมมีจานวนที่อยู่ในสภาวะวิกฤต และในการสร้างอนาคตของชาติ
ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้น การพั ฒนานักวิจัยระดับสูงเพื่อไปผลิตผลงานวิจัย
ตอบโจทย์ ของประเทศเป็ น ปั จ จั ย ที่มีความส าคัญ ยิ่ง พันธกิจในการสร้าง/ผลิ ตนั กวิจัยที่มีความรู้
ความสามารถระดับสูง (Technical Competency) มีทักษะด้านการวิจัย (Research Skill) มีความ
รอบรู้เท่าทันโลก (Global Competency) และมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศนั้น ถือได้ว่าเป็น
ประเด็นเชิงคุณภาพของนักวิจัยที่สาคัญยิ่งพอๆ กับเรื่องจานวนนักวิจัยที่ควรมีจานวนมากพอที่จะทา
ให้เกิด Critical Mass ในการปฏิบัติงานได้ แทนการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยด้านวิชาชีพทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.4 ผลการตรวจสอบประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 องค์กรวิชาชีพร่วมเพิ่มประสิทธิภาพและ
หนุนเนื่องคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นผู้อานวยการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 26

ผลการตรวจสอบประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 องค์กรวิชาชีพร่ว มเพิ่มประสิทธิภาพและ
หนุนเนื่องคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นผู้อานวยการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ
รายการตรวจสอบ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วม
มาตรการ : ส่งเสริมให้องค์กรวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1) จัดทาข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
ด้านการใช้ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน
2) ร่วมกันจัดทาแนวทางการเรียนรู้บนฐานการทางานวิชาชีพ (Work-based
Learning) เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เรียนรู้จากสภาพการทางานจริง
กลยุทธ์ที่ 2 ผนึกพลังคณาจารย์เพื่อความเป็นหนึ่ง
มาตรการ : ส่งเสริมให้คณาจารย์ทางานร่วมกันเป็นทีม
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1) ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรวิชาชีพ ร่วมเป็น
กรรมการ ร่วมเป็นอนุกรรมการ และร่วมเป็นผู้ตรวจประเมิน เป็นต้น

เห็นด้วย
ความถี่ ร้อยละ

ผลการตรวจสอบ

13

78.57

คงไว้

14

100.00

คงไว้

13

92.85

คงไว้
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ตารางที่ 26 ผลการตรวจสอบประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 องค์กรวิชาชีพร่วมเพิ่มประสิทธิภาพและ
หนุนเนื่องคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นผู้อานวยการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ (ต่อ)
รายการตรวจสอบ
2) จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณคณาจารย์ที่ประสบความสาเร็จในด้านการทา
คุณประโยชน์ให้กับสังคมและวิชาชีพ
3) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการโดยพิจารณาภาระงานของ
คณาจารย์ที่ทาร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
กลยุ ทธ์ ที่ 3 พั ฒ นาคณาจารย์ เพื่ อ เพิ่ม ขี ดความสามารถด้ านวิ ชาการและ
วิชาชีพ
มาตรการ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์สามารถวิจัย สอน และบริการ
วิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1) ให้ทุนการเสนอผลงานในระดับนานาชาติ จากภาคเอกชนผู้สนับสนุน
งบประมาณแก่องค์กรวิชาชีพ
2) โครงการผลิตและพัฒนาคณาจารย์ร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ
องค์กรวิชาชีพ
3) ร่วมกันพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสาหรับคณาจารย์
4) สนับสนุนให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์กับบุคลากร
ขององค์กรวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2 ผนึกพลังคณาจารย์เพื่อความเป็นหนึ่ง
มาตรการ : ส่งเสริมให้คณาจารย์ทางานร่วมกันเป็นทีม
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
4) ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรวิชาชีพ ร่วมเป็นกรรมการ
ร่วมเป็นอนุกรรมการ และร่วมเป็นผู้ตรวจประเมิน เป็นต้น
5) จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณคณาจารย์ที่ประสบความสาเร็จในด้านการทา
คุณประโยชน์ให้กับสังคมและวิชาชีพ
6) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการโดยพิจารณาภาระงานของ
คณาจารย์ที่ทาร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
กลยุ ทธ์ ที่ 3 พั ฒ นาคณาจารย์ เพื่ อ เพิ่ม ขี ดความสามารถด้ านวิ ชาการและ
วิชาชีพ
มาตรการ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์สามารถวิจัย สอน และบริการ
วิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
5) ให้ทุนการเสนอผลงานในระดับนานาชาติ จากภาคเอกชนผู้สนับสนุน
งบประมาณแก่องค์กรวิชาชีพ

เห็นด้วย
ความถี่ ร้อยละ
11
78.57

ผลการตรวจสอบ
คงไว้

11

78.57

คงไว้

11

78.57

คงไว้

11

78.57

คงไว้

11
14

78.57
100.00

คงไว้
คงไว้

13

92.85

คงไว้

11

78.57

คงไว้

11

78.57

คงไว้

11

78.57

คงไว้
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ตารางที่ 26 ผลการตรวจสอบประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 องค์กรวิชาชีพร่วมเพิ่มประสิทธิภาพและ
หนุนเนื่องคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นผู้อานวยการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ (ต่อ)
รายการตรวจสอบ
6) โครงการผลิตและพัฒนาคณาจารย์ร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ
องค์กรวิชาชีพ
7) ร่วมกันพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสาหรับคณาจารย์
8) สนับสนุนให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์กับบุคลากร
ขององค์กรวิชาชีพ

เห็นด้วย
ความถี่ ร้อยละ
11
78.57
11
14

78.57
100.00

ผลการตรวจสอบ
คงไว้
คงไว้
คงไว้

จากตาราง พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นด้วยกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 โดยเสนอแนะ
ให้ ปรั บปรุ งชื่อประเด็นยุ ทธศาสตร์ ที่ 4 เป็น “องค์กรวิชาชีพร่วมเพิ่มประสิ ทธิภาพและหนุนเนื่อง
คณาจารย์ ของสถาบั นอุดมศึ กษาให้ เป็นผู้ อานวยการเรียนรู้อย่ างมืออาชีพ และเป็นแบบอย่างด้าน
จริ ยธรรมวิชาชีพ” โดยให้ ปรับปรุ งโครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ ได้แก่ ให้ การรับรองหลั กสู ตร
ฝึกอบรมเพื่อให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความชานาญในการประกอบอาชีพ เป็นเหมือนภาระงานในการเรียน
การสอนของสถาบันอุดมศึกษา ร่วมกันจัดทาแนวทางการเรียนรู้เกี่ยวกับจริยธรรมวิชาชีพ
3.4 ผลการตรวจสอบประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
ร่วมกันพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาให้มีความรู้ด้านวิช าการและวิชาชีพเกื้อกูลด้วยคุณธรรมและ
จริยธรรม และข้อเสนอแนะ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 27

ผลการตรวจสอบประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
ร่วมกันพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาให้มีความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพเกื้อกูลด้วย
คุณธรรมและ จริยธรรม
รายการตรวจสอบ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วม
มาตรการ : ส่งเสริมให้องค์กรวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียน
การสอน
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1) ปรับปรุงมาตรฐานการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรวิชาชีพเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะการปฎิบัติการวิชาชีพให้กับนิสิตนักศึกษา
2) ร่วมกันจัดทาระบบการหางาน/การแนะแนวอาชีพให้กับนิสิตนักศึกษา

เห็นด้วย
ความถี่ ร้อยละ

ผลการตรวจสอบ

14

100.00

คงไว้

14

100.00

คงไว้
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ตารางที่ 27 ผลการตรวจสอบประเด็ นยุทธศาสตร์ที่ 5 สถาบันอุดมศึกษาและองค์ก รวิช าชี พ
ร่วมกันพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาให้มีความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพเกื้อกูลด้วย
คุณธรรมและจริยธรรม (ต่อ)
รายการตรวจสอบ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วม
มาตรการ : ส่งเสริมให้องค์กรวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1) จัดทาประมวลจริยธรรม/จรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาของแต่ละวิชาชีพ
ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
2) จัดให้มีการร่วมกันยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิตนักศึกษาที่ทาคุณประโยชน์ต่อ
สังคมและวิชาชีพ
3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรวิชาชีพร่วมจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรด้านวิชาชีพ
เช่น การจัดหน่วยบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ การจัดค่ายบริการด้านสุขภาพแก่
ประชาชน การบริการให้คาปรึกษาด้านกฎหมาย การให้ความรู้เกี่ยวกับจัดทาบัญชี
ครัวเรือน และการจัดตั้งชมรมวิชาชีพในสถาบันอุดมศึกษาเป็นต้น
4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรวิชาชีพร่วมจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรด้านวิชาชีพ
เช่น การจัดหน่วยบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ การจัดค่ายบริการด้านสุขภาพแก่
ประชาชน การบริการให้คาปรึกษาด้านกฎหมาย การให้ความรู้เกี่ยวกับจัดทาบัญชี
ครัวเรือน และการจัดตั้งชมรมวิชาชีพในสถาบันอุดมศึกษาเป็นต้น
5) ร่วมกันพัฒนาระบบการติดตามผลการพัฒนานิสิตนักศึกษาด้านคุณธรรม
และจริยธรรม

เห็นด้วย
ความถี่ ร้อยละ

ผลการตรวจสอบ

14

100.00

คงไว้

12

85.71

คงไว้

12

85.71

คงไว้

12

85.71

คงไว้

14

100.00

คงไว้

จากตาราง พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นด้วยกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 โดยให้
ปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ ได้แก่ ให้พิจารณาเรื่องของคุณธรรมหรือจริยธรรม ซึ่งมี
ความสาคัญมากกว่าการพัฒนาคนให้มีทักษะความเป็นวิชาชีพ และเน้นให้มีการพัฒนาระบบการ
ติดตามประเมินผลได้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
ส่วนที่ 3 การนาเสนอยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กร
วิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ฉบับสมบูรณ์
ผู้วิจัยได้นาข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) ในส่วนที่ 2
มาพัฒนาเป็น ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิช าชีพเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ฉบับสมบูรณ์ ดังนี้
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ผลการพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ยุทธศาสตร์ “ฉันทะร่วม รวมกันเป็นเลิศ”
1. ยุทธศาสตร์ “สอดคล้อง”
2. ยุทธศาสตร์ “สัมพันธ์”
3. ยุทธศาสตร์ “พร้อมนา”
4. ยุทธศาสตร์ “หนุนเนื่อง”
5. ยุทธศาสตร์ “เกื้อกูล”
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สถาบั นอุ ดมศึ กษาและองค์ กรวิ ชาชี พร่ วมกั นพั ฒนาระบบการบริ หารจั ดการให้
สอดคล้ องต่ อความเปลี่ ยนแปลงและความต้ องการของสั งคมไทยและประชาคม
อาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 องค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรของสถาบัน
อุดมศึกษาให้สัมพันธ์กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับองค์กรวิชาชีพเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยและการ
บริการวิชาการพร้อมนาสู่ระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 องค์กรวิชาชีพร่วมเพิ่มประสิทธิภาพและหนุนเนื่องคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาให้
เป็นผู้อานวยการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ และมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สถาบั นอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพร่วมกันพัฒ นาศักยภาพนิสิตนักศึกษาให้ มี
ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพเกื้อกูลด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สถาบั นอุ ดมศึ กษาและองค์ กรวิ ชาชี พร่ วมกั นพั ฒนาระบบการ
บริ หารจั ดการให้สอดคล้องต่ อความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคมไทยและประชาคม
อาเซียน
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างพันธกิจพันธมิตรสู่ความเป็นเลิศ
มาตรการ : สร้างพันธกิจและเป้าหมายมุ่งสู่การพัฒนาความร่วมมือในอนาคต
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
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1) จัดการสัมมนา/ประชุมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพเพื่อให้เป็นเวทีในการ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และสร้างความเข้าใจพั นธกิจ และอื่นๆ ของการสร้างการมีฉันทะ
ร่วมกัน โดยสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพมีความเข้าใจภาพรวมในระดับนโยบาย
และแนวทางการปฏิบั ติของสถาบันอุ ดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ และมีการกาหนด
เป้าหมายร่วมกัน
2) จัดให้มีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ เช่น
การแข่งขันกีฬา การจัดกิจกรรมบริการวิชาการร่วมกัน ฯลฯ
3) จัดทานโยบายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ เช่น นโยบาย
ทางด้านการวิจัยและการบริการวิชาการร่วมกัน
4) จัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
5) สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท พันธกิจและทิศทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ระหว่า งสถาบั น อุ ดมศึ ก ษาและองค์ ก รวิ ช าชีพ เช่ น จั ดนิ ท รรศการ จั ด การประชุ ม
ระหว่างผู้บริหาร เป็นต้น
6) สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ จัดทาเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนิน
ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ และเผยแพร่กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ฯลฯ
7) สร้างพันธกิจสัมพันธ์ (Engagement) ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ เพื่อ
บูรณาการการทางานเชิงวิชาการร่วมกันภายใต้พันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอยู่
บนหลักการพื้นฐาน 4 ประการ คือ
-ร่วมคิดร่วมทาแบบหุ้นส่วน(Partnership)
-เกิดประโยชน์ร่วมกันและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual benefit)
-มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship)
-เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (Social impact)
ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ การทาวิจัยร่วมกัน การจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน
8) เผยแพร่ น โยบายและทิ ศ ทางการด าเนิ น งานขององค์ ก รวิ ช าชี พ ให้ ผู้ บ ริ ห าร
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสร้างความร่วมมือ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพ
มาตรการ : สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
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1) จัดให้มีที่ประชุมสาหรับการอภิปราย (Forum) เพื่อสัมมนาร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรวิชาชีพเป็นประจาทุกปี
2) จั ดตั้ งศู นย์ ประสานงานการศึ กษาในสาขาวิ ชาที่ เกี่ ยวข้ องกั บองค์ กรวิ ชาชี พ เช่ น ศู นย์
ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์ เป็นต้น
3) จัดตั้งส านั กงานสาขาขององค์กรวิช าชีพในส่ วนภูมิภ าคเพื่ออานวยความสะดวก และ
ประสานการทางานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
4) จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการประสานงานกับองค์กรวิชาชีพขึ้นในสถาบันอุดมศึกษา
5) จัดทาฐานข้อมูล ของนิ สิ ต/นักศึกษาและบัณฑิตหลั กสู ตรวิช าชีพ เพื่อใช้ประกอบการ
รับรองปริญญา/ควบคุมการประกอบวิชาชีพ
6) ระดมทรั พยากรจากเครือข่ายองค์กรวิช าชีพเพื่อนาไปพัฒ นาคุณภาพของบัณฑิตให้ มี
ประสิทธิภาพ เช่น งบประมาณ บุคลากร เป็นต้น
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
มาตรการ : ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีความต่อเนื่อง
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1) พัฒ นา และปรั บ ปรุ ง กฎ ระเบี ยบ ข้อ บั ง คับ เพื่ อ รองรับ การท างานร่ว มกัน ระหว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
2) พัฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อใช้ ในการบริห ารจัดการความร่ว มมือระหว่า ง
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
3) จัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับสนับสนุนการทางานร่วมกัน
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 องค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาให้สัมพันธ์กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรด้านวิชาการและ
วิชาชีพ
มาตรการ : ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เอื้อต่อการจัด
การศึกษาต่อเนื่องขององค์กรวิชาชีพ
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิตจากระบบการศึกษาต่อเนื่องขององค์กรวิชาชีพ
ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานสู่สถาบันอุดมศึกษา โดยองค์กรวิชาชีพสะท้อนปัญหาและ
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ผลักดันปัญหาเข้าสู่การพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการร่ วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ ให้ผู้ เข้ารับ
การศึกษาต่อเนื่องจากองค์กรวิชาชีพสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าสู่ระบบการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
2) พัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank System) เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาต่อเนื่อง
จากองค์กรวิชาชีพสามารถเทียบความรู้เป็นหน่วยกิตและสะสมหน่วยกิตไว้เพื่อประโยชน์
ในการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
3) พัฒ นาระบบเทีย บโอนประสบการณ์ความรู้จากการประกอบวิ ช าชี พเพื่ อเข้ าสู่ ร ะบบ
อุดมศึกษา
4) ร่วมกันพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพให้
สูงขึ้น
มาตรการ : ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพ
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1) ร่วมกันปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุก
5 ปี
2) ร่ วมกั นจั ดท าแนวทางการพั ฒ นาหลั กสู ตรฐานสมรรถนะวิ ชาชี พที่ สอดคล้ องกั บกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานวิชาชีพเพื่อใช้เป็นหลักสูตรต้นแบบของอุดมศึกษาไทย
3) ร่วมกันติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้หลักสูตรวิชาชีพที่พัฒนาร่วมกัน เพื่อ
ปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพให้มีความทันสมัยเสมอ
4) ร่วมกันปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุก
5 ปี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับองค์กรวิชาชีพเพิ่มขีดความสามารถ
ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการพร้อมนาสู่ระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและงานบริการวิชาการไปสู่ระดับนานาชาติ
มาตรการ : ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยและงานบริการวิชาการร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่สู่สังคมโลก
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1) เพิ่มภาคีความร่วมมือของศูนย์ความเป็นเลิศ (Centre of Excellence, CoE) โดยให้
องค์กรวิชาชีพร่วมเป็นภาคี
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2) สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและองค์ ก รวิ ช าชี พ ร่ ว มกั น พั ฒ นานวั ต กรรมใหม่ ๆ เพื่ อ ประโยชน์
เชิงสร้างสรรค์และเผยแพร่สู่สังคม
3) จัดตั้งทีมงานวิจัยและงานบริการวิชาการเพื่อแก้โจทย์ ปัญหาสาคัญของสังคมร่วมกัน
4) ร่วมกันพัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิจัยและฐานข้อมูลการบริการวิชาการ
5) เผยแพร่ งานวิ จั ยโดยร่ วมกั นพั ฒนาวารสารวิ ชาการของสถาบั นอุ ดมศึ กษา และวารสาร
วิชาการขององค์กรวิชาชีพให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อให้ได้รับการยอมรับให้อยู่ในฐานข้อมูล
TCI
6) นาผลการวิจัยไปใช้ในการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรวิชาชีพ
7) ร่วมกันจัดประชุมวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ
8) ร่วมกันจัดทาวารสารนานาชาติ (International Journal)
9) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพในระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มปริมาณงานวิจัยและงานบริการวิชาการด้านวิชาชีพชั้นสูง
มาตรการ : สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยและการบริการวิชาการด้านวิชาชีพ
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1) จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยด้านวิชาชีพสายสังคมศาสตร์
2) จัดตั้งกองทุนวิจัยด้านวิชาชีพ โดยให้องค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรจาก
ภาคเอกชนที่สนับสนุนการทางานขององค์กรวิชาชีพ
3) ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์/ห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมกัน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักวิจัยวิชาชีพ
มาตรการ : สร้างนักวิจัยมืออาชีพ
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1) ให้ องค์กรวิช าชีพมีส่ ว นร่ว มในการสนับสนุนทุนวิจัยเฉพาะสาขาวิช าชีพแก่นักวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษา
2) ร่วมกันพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ด้วยระบบพี่เลี้ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 องค์กรวิชาชีพร่วมเพิ่มประสิทธิภาพและหนุนเนื่องคณาจารย์ของ
สถาบันอุดมศึกษาให้เป็นผู้อานวยการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ และมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วม
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มาตรการ : ส่งเสริมให้องค์กรวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1) จัดทาข้อตกลงความร่ ว มมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิช าชีพด้านการใช้
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน
2) ร่วมกันจัดทาแนวทางการเรียนรู้บนฐานการทางานวิชาชีพ (Work-based Learning)
เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เรียนรู้จากสภาพการทางานจริง
3) ร่วมกันจัดทาแนวทางการเรียนรู้เกี่ยวกับจริยธรรมวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2 ผนึกพลังคณาจารย์เพื่อความเป็นหนึ่ง
มาตรการ : ส่งเสริมให้คณาจารย์มีการทางานร่วมกันเป็นทีม
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1) ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรวิชาชีพ เช่น ร่วมเป็นกรรมการ ร่วมเป็น
อนุกรรมการ และร่วมเป็นผู้ตรวจประเมิน เป็นต้น
2) จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณคณาจารย์ที่ประสบความสาเร็จในด้านการทาคุณประโยชน์
ให้กับสังคมและวิชาชีพ
3) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการโดยพิจารณาเพิ่มค่าน้าหนักภาระงาน
ของคณาจารย์ที่ทาร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคณาจารย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ
มาตรการ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์สามารถวิจัย สอน และบริการวิชาการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1) ให้ทุนการเสนอผลงานในระดับนานาชาติจากภาคเอกชนผู้สนับสนุนงบประมาณแก่องค์กร
วิชาชีพ
2) โครงการผลิตและพัฒนาคณาจารย์ร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
3) ร่วมกันพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสาหรับคณาจารย์
4) สนั บสนุ นให้มีเวทีในการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์กับบุคลากรขององค์กร
วิชาชีพ
ประเด็ น ยุท ธศาสตร์ ที่ 5 สถาบั น อุ ด มศึ กษาและองค์ กรวิช าชี พร่ วมกัน พั ฒนาศั กยภาพนิ สิ ต
นักศึกษาให้มีความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพเกื้อกูลด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานิสิตนักศึกษาให้พร้อมในการประกอบวิชาชีพ
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มาตรการ : ปฏิรูประบบการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสู่การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1) ปรับปรุงมาตรฐานการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กร
วิชาชีพเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะการปฎิบัติการวิชาชีพให้กับนิสิตนักศึกษา
2) ร่วมกันจัดทาระบบการแนะแนวอาชีพ/การหางานทา ให้กับนิสิตนักศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อวิชาชีพ
มาตรการ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษามีคุณธรรม และจริยธรรม
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1) จัดทาประมวลจริ ยธรรม/จรรยาบรรณนิสิ ตนักศึกษาของแต่ล ะวิชาชีพร่วมกับองค์กร
วิชาชีพ
2) จั ดให้ มีก ารร่ ว มกั น ยกย่อ งเชิ ดชูเ กียรตินิ สิ ตนั กศึก ษาที่ ทาคุ ณประโยชน์ ต่อสั งคมและ
วิชาชีพ
3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรวิชาชีพร่วมจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรด้านวิช าชีพ เช่น
การจัดหน่วยบริการทันตกรรมเคลื่อนที่การจัดค่ายบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน การ
บริการให้คาปรึกษาด้านกฎหมาย การให้ความรู้เกี่ยวกับจัดทาบัญชีครัวเรือน และการ
จัดตั้งชมรมวิชาชีพในสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น
4) ร่วมกันพัฒนาระบบการติดตามผลการพัฒนานิสิตนักศึกษาด้านคุณธรรมและจริยธรรม

240
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพร่วมกันพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้สอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคมไทยและประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ

กลยุทธ์ที่ 1 สร้าง สร้างพันธกิจและ
1) จัดการสัมมนา/ประชุมระหว่างสถาบัน
พันธกิจพันธมิตรสู่ เป้าหมายมุ่งสู่การ
อุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพเพื่อให้เป็น
ความเป็นเลิศ
พัฒนาความร่วมมือใน
เวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความ
อนาคต
เข้าใจพันธกิจ และอื่นๆ ของการสร้างการมี
ฉันทะร่วมกัน โดยสถาบันอุดมศึกษาและ
องค์กรวิชาชีพมีความเข้าใจภาพรวมใน
ระดับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติของ
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ และ
มีการกาหนดเป้าหมายร่วมกัน
2) จัดให้มีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ เช่น
การแข่งขันกีฬา การจัดกิจกรรมบริการ
วิชาการร่วมกัน ฯลฯ
3) จัดทานโยบายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ เช่น
นโยบายทางด้านการวิจัยและการบริการ
วิชาการร่วมกัน
4) จัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
5) สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท พันธกิจ
และทิศทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
เช่น จัดนิทรรศการ จัดการประชุมระหว่าง
ผู้บริหาร เป็นต้น
6) สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ จัดทา
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนิน
ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรวิชาชีพ และเผยแพร่กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ฯลฯ
7) สร้างพันธกิจสัมพันธ์ (Engagement) ระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ เพื่อ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สกอ.

สกอ.

สถาบันอุดมศึกษา/
องค์กรวิชาชีพ

สถาบันอุดมศึกษา/
องค์กรวิชาชีพ
สถาบันอุดมศึกษา
/องค์กรวิชาชีพ

สถาบันอุดมศึกษา
/องค์กรวิชาชีพ

สถาบันอุดมศึกษา
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กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ

8)

กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
จัดตั้งเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน
วิชาการและ
วิชาชีพ

สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ
เพื่อการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน

1)

2)

3)

4)

5)

6)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

บูรณาการการทางานเชิงวิชาการร่วมกัน
ภายใต้พันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งอยู่บนหลักการพื้นฐาน 4 ประการ คือ
-ร่วมคิดร่วมทาแบบหุ้นส่วน(Partnership)
-เกิดประโยชน์ร่วมกันและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
(Mutual benefit)
-มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
(Scholarship)
-เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (Social
impact)
ตัวอย่ างกิจกรรม ได้แก่ การทาวิจยั ร่ วมกัน
การจัดกิจกรรมทางวิชาการร่ วมกัน
เผยแพร่นโยบายและทิศทางการดาเนินงาน
องค์กรวิชาชีพ
ขององค์กรวิชาชีพให้ผู้บริหารสถาบัน
อุดมศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสร้าง
ความร่วมมือ
จัดให้มีที่ประชุมสาหรับการอภิปราย
สกอ.
(Forum) เพื่อสัมมนาร่วมกันระหว่างสถาบัน
อุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพเป็นประจาทุกปี
จัดตั้งศูนย์ประสานงานการศึกษาในสาขาวิชา องค์กรวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรวิชาชีพ เช่น ศูนย์
ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์ เป็นต้น
จัดตั้งสานักงานสาขาขององค์กรวิชาชีพใน
องค์กรวิชาชีพ
ส่วนภูมิภาคเพื่ออานวยความสะดวก และ
ประสานการทางานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการ
สถาบันอุดมศึกษา
ประสานงานกับองค์กรวิชาชีพขึ้นใน
สถาบันอุดมศึกษา
จัดทาฐานข้อมูลของนิสิต/นักศึกษาและ
สถาบันอุดมศึกษา
บัณฑิตหลักสูตรวิชาชีพ เพื่อใช้ประกอบการ
รับรองปริญญา/ควบคุมการประกอบวิชาชีพ
ระดมทรัพยากรจากเครือข่ายองค์กรวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ
เพื่อนาไปพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มี
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มาตรการ

กลยุทธ์ที่ 3
ปรับปรุงการบริหาร
ปรับปรุงการ
จัดการให้มีความ
บริหารจัดการให้มี ต่อเนื่อง
ประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ประสิทธิภาพ เช่น งบประมาณ บุคลากร
เป็นต้น
1) พัฒนา และปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ สถาบันอุดมศึกษา/
เพื่อรองรับการทางานร่วมกันระหว่าง
องค์กรวิชาชีพ
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ใน สถาบันอุดมศึกษา/
การบริหารจัดการความร่วมมือระหว่าง
องค์กรวิชาชีพ
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
3) จัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ
สกอ.
ระเบียบ และข้อบังคัยเพื่อสนับสนุนการ
ทางานร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรวิชาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 องค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
ของสถาบันอุดมศึกษาให้สัมพันธ์กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ

กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานหลักสูตร
ด้านวิชาการและ
วิชาชีพ

ปรับปรุงหลักเกณฑ์
การเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์ให้
เอื้อต่อการจัด
การศึกษาต่อเนื่อง
ขององค์กรวิชาชีพ

1) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต
จากระบบการศึกษาต่อเนื่องขององค์กร
วิชาชีพให้ได้คุณภาพและมาตรฐานสู่
สถาบันอุดมศึกษา โดยองค์กรวิชาชีพสะท้อน
ปัญหาและผลักดันปัญหาเข้าสู่การพิจารณา
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื่อให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกัน
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กร
วิชาชีพ ให้ผู้เข้ารับการศึกษาต่อเนื่องจาก
องค์กรวิชาชีพสามารถเทียบโอนหน่วยกิต
เข้าสู่ระบบการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ได้อย่างเป็นระบบ
2) พัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit
Bank System) เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา
ต่อเนื่องจากองค์กรวิชาชีพสามารถเทียบ
ความรู้เป็นหน่วยกิตและสะสมหน่วยกิตไว้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สกอ.

สกอ.
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มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ

3)

4)

ส่งเสริมการพัฒนา
หลักสูตรร่วมกันสู่
ความเป็นเลิศด้าน
วิชาการและวิชาชีพ

1)

2)

3)

4)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษา
พัฒนาระบบเทียบโอนประสบการณ์ความรู้
สกอ.
จากการประกอบวิชาชีพเพื่อเข้าสู่ระบบ
อุดมศึกษา
ร่วมกันพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ
สกอ./
การศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพให้สูงขึ้น
ร่วมกันปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
สกอ.
ด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจาทุก 5 ปี
ร่วมกันจัดทาแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
สกอ.
ฐานสมรรถนะวิชาชีพที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐาน
วิชาชีพเพื่อใช้เป็นหลักสูตรต้นแบบของ
อุดมศึกษาไทย
ร่วมกันติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้ สถาบันอุดมศึกษา/
หลักสูตรวิชาชีพที่พัฒนาร่วมกัน เพื่อปรับปรุง
องค์กรวิชาชีพ
หลักสูตรวิชาชีพให้มีความทันสมัยเสมอ
ร่วมกันปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบ สถาบันอุดมศึกษา/
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทุก 5 ปี
องค์กรวิชาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับองค์กรวิชาชีพเพิ่มขีดความสามารถด้านการ
วิจัยและการบริการวิชาการพร้อมนาสู่ระดับนานาชาติ
กลยุทธ์

มาตรการ

กลยุทธ์ที่ 1
ยกระดับคุณภาพ
งานวิจัยและงาน
บริการวิชาการไปสู่
ระดับนานาชาติ

ส่งเสริมการผลิต
งานวิจัยและงาน
บริการวิชาการ
ร่วมกันระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อ

โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สกอ.

1) เพิ่มภาคีความร่วมมือของศูนย์ความเป็น
เลิศ (Centre of Excellence, CoE) โดย
ให้องค์กรวิชาชีพร่วมเป็นภาคี
2) สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพร่วมกัน สถาบันอุดมศึกษา/
พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อประโยชน์เชิง
องค์กรวิชาชีพ
สร้างสรรค์และเผยแพร่สู่สังคม
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มาตรการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่
สู่สังคมโลก

3)
4)
5)

6)

7)

8)
9)
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่ม
ปริมาณงานวิจัย
และงานบริการ
วิชาการด้านวิชาชีพ
ชั้นสูง

สนับสนุนการจัดตั้ง
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
และการบริการ
วิชาการด้านวิชาชีพ

1)
2)

3)
กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนานักวิจัย
วิชาชีพ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
จัดตั้งทีมงานวิจัยและงานบริการวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษา/
เพื่อแก้โจทย์ ปัญหาสาคัญของสังคมร่วมกัน
องค์กรวิชาชีพ
ร่วมกันพัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิจัยและ สถาบันอุดมศึกษา/
ฐานข้อมูลการบริการวิชาการ
องค์กรวิชาชีพ
เผยแพร่งานวิจัยโดยร่วมกันพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา/
วารสารวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา และ
องค์กรวิชาชีพ
วารสารวิชาการขององค์กรวิชาชีพให้มี
คุณภาพและมาตรฐานเพื่อให้ได้รับการ
ยอมรับให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI
นาผลการวิจัยไปใช้ในการบริการวิชาการให้ สถาบันอุดมศึกษา
เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
ร่วมกันจัดประชุมวิชาการในสาขาวิชาที่
สถาบันอุดมศึกษา/
เกี่ยวข้อง เช่น ร่วมกันจัดการประชุม
องค์กรวิชาชีพ
วิชาการระดับชาติ ระดับนานาชาติ
ร่วมกันจัดทาวารสารนานาชาติ
สถาบันอุดมศึกษา/
(International Journal)
องค์กรวิชาชีพ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร
องค์กรวิชาชีพ
วิชาชีพในระดับนานาชาติ
จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยด้านวิชาชีพสาย
สกอ.
สังคมศาสตร์
จัดตั้งกองทุนวิจัยด้านวิชาชีพ โดยให้องค์กร
องค์กรวิชาชีพ
วิชาชีพมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรจาก
ภาคเอกชนที่สนับสนุนการทางานขององค์กร
วิชาชีพ
ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์/ห้องปฏิบัติการวิจัย สถาบันอุดมศึกษา/
ร่วมกัน
องค์กรวิชาชีพ
ให้องค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทุน องค์กรวิชาชีพ
วิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพแก่นักวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษา
ร่วมกันพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ด้วยระบบพี่เลี้ยง สถาบันอุดมศึกษา/
องค์กรวิชาชีพ
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ

สร้างนักวิจัยมืออาชีพ 1)

2)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 องค์กรวิชาชีพร่วมเพิ่มประสิทธิภาพและหนุนเนื่องคณาจารย์
ของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นผู้อานวยการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ
และมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาระบบ
การจัดการเรียน
การสอน
โดยการมีส่วนร่วม

กลยุทธ์ที่ 2 ผนึก
พลังคณาจารย์
เพื่อความเป็น
หนึ่ง

กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาคณาจารย์
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถ
ด้านวิชาการและ
วิชาชีพ

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ

ส่งเสริมให้องค์กร
วิชาชีพเข้ามา
มีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู้

1) จัดทาข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพด้าน
การใช้ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน
2) ร่วมกันจัดทาแนวทางการเรียนรู้บนฐานการ
ทางานวิชาชีพ (Work-based Learning)
เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เรียนรู้จาก
สภาพการทางานจริง
3) ร่วมกันจัดทาแนวทางการเรียนรู้เกี่ยวกับ
จริยธรรมวิชาชีพ
ส่งเสริมให้คณาจารย์มี 1) ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมของ
การทางานร่วมกันเป็น
องค์กรวิชาชีพ เช่น ร่วมเป็นกรรมการ ร่วม
ทีม
เป็นอนุกรรมการ และร่วมเป็นผู้ตรวจ
ประเมิน เป็นต้น
2) จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณคณาจารย์ที่
ประสบความสาเร็จในด้านการทา
คุณประโยชน์ให้กับสังคมและวิชาชีพ
3) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการโดยพิจารณาเพิ่มค่าน้าหนักภาระงาน
ของคณาจารย์ที่ทาร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ 1) ให้ทุนการเสนอผลงานในระดับนานาชาติจาก
คณาจารย์สามารถวิจัย
ภาคเอกชนผู้สนับสนุนงบประมาณแก่องค์กร
สอน และบริการวิชาการ
วิชาชีพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) โครงการผลิตและพัฒนาคณาจารย์ร่วมกัน
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กร
วิชาชีพ
3) ร่วมกันพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี
สาหรับคณาจารย์
4) สนับสนุนให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
คณาจารย์กับบุคลากรขององค์กรวิชาชีพ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สถาบันอุดมศึกษา/
องค์กรวิชาชีพ
สถาบันอุดมศึกษา/
องค์กรวิชาชีพ

สถาบันอุดมศึกษา/
องค์กรวิชาชีพ
สถาบันอุดมศึกษา/
องค์กรวิชาชีพ

องค์กรวิชาชีพ

สกอ.

องค์กรวิชาชีพ

สถาบันอุดมศึกษา/
องค์กรวิชาชีพ
สถาบันอุดมศึกษา/
องค์กรวิชาชีพ
สถาบันอุดมศึกษา
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นักศึกษาให้มีความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพเกื้อกูลด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
กลยุทธ์

มาตรการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
ปรับปรุงมาตรฐานการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ สถาบันอุดมศึกษา/
ร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ
องค์กรวิชาชีพ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะการ
ปฎิบัติการวิชาชีพให้กับนิสิตนักศึกษา
ร่วมกันจัดทาระบบการแนะแนวอาชีพ/การ สถาบันอุดมศึกษา/
หางานทา ให้กับนิสิตนักศึกษา
องค์กรวิชาชีพ
จัดทาประมวลจริยธรรม/จรรยาบรรณนิสิต สถาบันอุดมศึกษา/
นักศึกษาของแต่ละวิชาชีพร่วมกับองค์กร
องค์กรวิชาชีพ
วิชาชีพ
จัดให้มีการร่วมกันยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิต
องค์กรวิชาชีพ
นักศึกษาที่ทาคุณประโยชน์ต่อสังคมและวิชาชีพ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรวิชาชีพร่วมจัด องค์กรวิชาชีพ
กิจกรรมนอกหลักสูตรด้านวิชาชีพ เช่น การจัด
หน่วยบริการทันตกรรมเคลื่อนที่การจัดค่าย
บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน การบริการให้
คาปรึกษาด้านกฎหมาย การให้ความรู้เกี่ยวกับ
จัดทาบัญชีครัวเรือน และการจัดตั้งชมรม
วิชาชีพในสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น
ร่วมกันพัฒนาระบบการติดตามผลการ
สถาบันอุดมศึกษา/
พัฒนานิสิตนักศึกษาด้านคุณธรรมและ
องค์กรวิชาชีพ
จริยธรรม
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ

กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนานิสิต
นักศึกษาให้
พร้อมในการ
ประกอบวิชาชีพ

ปฏิรูประบบการฝึก
1)
ปฏิบัติการวิชาชีพสู่การ
พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2)

กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนานิสิต
นักศึกษาให้มี
จิตสานึก
รับผิดชอบต่อ
วิชาชีพ

ส่งเสริมและสนับสนุน 1)
ให้นิสิตนักศึกษามี
คุณธรรม และจริยธรรม
2)
3)

4)

247

5

ประเด็นย ุทธศาสตร์

12
13
55

กลย ุทธ์
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบตั ิ

แผนภาพที 8 การพัฒ นายุ ทธศาสตร์ความร่ว มมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิช าชีพ
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัย เรื่อง “ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อ
เสริ ม สร้ า งความเป็ น เลิ ศ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทย” เป็ น การวิ จั ย เชิ ง บรรยาย (Descriptive
Research) โดยการวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นการพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อจะเป็นประโยชน์สาหรับ
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรวิชาชีพ และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
กับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
2. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
กับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
3. พัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. ประเภทข้อมูลเอกสาร ได้แก่ เอกสารทางวิชาการ เอกสารทางกฎหมาย และเอกสาร
ในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์จากเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ต ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา และองค์กร
วิชาชีพ ทั้ง 15 แห่ง
2. ประเภทข้อมูลจากบุคคล ได้แก่
2.1 ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา จานวน 15 คน และผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ จานวน 15
คน เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพในประเทศไทย
2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาการตรวจสอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบัน
อุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยการจัด
ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) จานวน 14 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวิเคราะห์สาระ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และ
แบบตรวจสอบ (ร่ าง) ยุ ท ธศาสตร์ ความร่ว มมือระหว่ า งสถาบันอุดมศึกษากับองค์ กรวิช าชีพเพื่ อ
เสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
วิธีดาเนินการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล
วิธีดาเนินการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกตามขั้นตอนต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
กั บ องค์ ก รวิ ช าชี พ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเป็ น เลิ ศ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทย และน ามาสร้ า งมา
แบบสอบถามผู้บริหารองค์กรวิชาชีพและแบบสอบถามผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา นาแบบสอบถาม
ไปใช้สอบถามผู้บริหารองค์กรวิช าชีพ จานวน 30 คน และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา จานวน 146
คน วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยวิเคราะห์สถิติพื้นฐานสาหรับแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็น
ประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของ Likert Scale และนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์
ความต้องการจาเป็นของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความ
เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยการหาค่าดัชนีความสาคัญของความต้องการจาเป็น (Priority
Need Index หรือ PNImodifild)
ขั้นตอนที่ 2 นาข้อมูลจากการศึกษาเอกสารตามขั้นตอนที่ 1 มาสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้ า ง เพื่ อ น าไปใช้ ใ นการสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รวิ ช าชี พ จ านวน 15 คน และผู้ บ ริ ห าร
สถาบันอุดมศึกษา จานวน 15 คน เกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากั บองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
โดยใช้การวิเคราะห์ เนื้ อหา (Content Analysis) และนาผลการสั มภาษณ์มาวิเคราะห์ จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อ
เสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยการทา SWOT Analysis
ขั้นตอนที่ 3 นาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 – 2 มาจัดทา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
และตรวจสอบ (ร่ าง) ยุ ทธศาสตร์ ค วามร่ว มมือระหว่ างสถาบั นอุ ดมศึ กษากับองค์ก รวิช าชีพ เพื่ อ
เสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่ โดยการจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ
(Connoisseurship) จานวน 14 คน จากนั้นผู้วิจัยจึงปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ตามผลการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) แล้วนาเสนอยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่สมบูรณ์
ต่อไป
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สรุปผลการวิจัย
ข้อค้นพบจากการวิจัย เรื่ อง “ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กร
วิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย" ผู้วิจัยได้แบ่งการสรุปผลการวิจัย
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ผลการศึ กษาสภาพปั จ จุบั น และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ข องความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ส่วนที่ 3 ผลการพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
1. จากการวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
กับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย สรุปได้ดังนี้
1.1 องค์กรวิชาชีพแบ่ งตามลักษณะของวิชาชีพได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มองค์กร
วิชาชีพทางด้านสุขภาพ กลุ่มองค์กรวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มองค์กร
วิชาชีพทางด้านสังคม ซึ่งจะเห็นได้ว่า องค์กรวิชาชีพในแต่ละกลุ่มนั้นมีความเข้มแข็งมีวัฒนธรรมการ
ท างานที่ แ ตกต่ า งกั น โดยความเข้ ม แข็ ง และวั ฒ นธรรมการท างานจะมี ผ ลต่ อ ความร่ ว มมื อ กั บ
สถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
(1) กลุ่มองค์กรวิชาชีพทางด้านสุขภาพ อันได้แก่ แพทยสภา ทันตแพทยสภา
สัตวแพทยสภา สภาเภสัชกรรม สภากายภาพบาบัด สภาเทคนิคการแพทย์ และสภาการพยาบาล
จะมีความเข้มงวดในการกากับดูแลมาตรฐานวิชาชีพมาก และมีแนวทางการพัฒนาความร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษาในลักษณะที่เป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเข้าไปร่วมมือตั้งแต่การเริ่มคัดเลือกผู้ที่จะ
เข้ า มาเป็ น นิ สิ ตนั ก ศึ ก ษา เข้ าไปดู แ ลในเรื่ องหลั ก สู ต ร การจั ด การเรี ย นการสอน คุ ณ สมบั ติ ข อง
คณาจารย์ จนกระทั่งสาเร็จการศึกษาเข้าสู่การประกอบวิชาชีพ กลุ่มองค์กรวิชาชีพทางด้านสุขภาพ
จึ ง มี ค วามร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาค่ อ นข้ า งมากเมื่ อ เที ย บกั บ กลุ่ ม องค์ ก รวิ ช าชี พ ทางด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มองค์กรวิชาชีพทางด้านสังคม ยกเว้นสภาการสาธารณสุขชุมชน
ที่จัดตั้งขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ. 2556
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(2) กลุ่ มองค์กรวิช าชี พทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อัน ได้แก่ สภา
วิศวกร สภาสถาปนิ ก และสภาวิทยาศาสาตร์แ ละเทคโนโลยี จะเป็นองค์กรวิช าชี พที่มุ่งเน้นให้
ความสาคัญในการพัฒ นามาตรฐานวิช าชีพให้กับผู้ประกอบวิชาชีพภายหลั งจากที่เป็นผู้ ประกอบ
วิชาชีพแล้ว ไม่ค่อยเข้าไปควบคุมผู้ที่จะเข้าสู่วิชาชีพตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าสู่วิชาชีพ
(3) กลุ่ มองค์ ก รวิ ช าชีพ ทางด้า นสั ง คม อัน ได้แ ก่ สภาทนายความ คุ รุส ภา
สภาวิช าชีพสั งคมสงเคราะห์ และสภาวิช าชีพบัญชี องค์กรวิช าชีพเหล่ านี้มุ่งเน้นที่จะพัฒ นาผู้ ที่
ประกอบวิชาชีพ พัฒนามาตรฐานวิชาชีพให้กับผู้ที่ประกอบวิชาชีพภายหลังจากที่ประกอบวิชาชีพแล้ว
โดยไม่เข้าไปควบคุมการผลิตบัณฑิตวิชาชีพดังเช่นกรณีของกลุ่มองค์กรวิชาชีพทางด้านสุขภาพมากนัก
แต่จะเน้นการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเป็นหลัก
1.2 องค์กรวิชาชีพแบ่งตามระยะเวลาในการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพ ได้เป็น 3 ระยะ คือ
จัดตั้งมาเป็นระยะเวลานาน จัดตั้งมาเป็นระยะเวลาปานกลาง และจัดตั้งใหม่ ดังนี้
(1) องค์กรวิชาชีพที่จัดตั้งมาเป็นระยะเวลานาน ได้แก่ แพทยสภา (ก่อตั้งมา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2511) สภาการพยาบาล และสภาทนายความ (ก่อ ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2528) จะเห็นได้ว่า
องค์กรวิชาชีพที่จัดตั้งมาเป็นระยะเวลานานมีความเข้มแข็งในการดาเนินงานค่อนข้างมาก กรณีแพทย
สภา และสภาการพยาบาล จะเข้าไปควบคุมขั้นตอนในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพแพทย์และวิชาชีพ
พยาบาลอย่างเข้มงวด ทาให้เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ กั บสถาบันอุดมศึกษา ในส่วนของสภา
ทนายความ เนื่องจากเป็นองค์กรวิชาชีพที่เกิดขึ้นมาโดยมุ่งเน้นที่จะช่วยเหลือหรือให้เกิดความสามัคคี
กันระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทนายความเป็นหลัก การดาเนินงานจึงไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการเข้าไป
ควบคุมการผลิ ตบั ณฑิตที่จ ะไปเป็ นทนายความดั งเช่น กรณีของแพทยสภาและสภาการพยาบาล
อย่ า งไรก็ ต ามทั้ ง 3 องค์ ก รวิ ช าชี พ นี้ มี ก ารด าเนิ น งานที่ ค่ อ นข้ า งเข้ ม แข็ ง มี ป ระสบการณ์ ใ น
การดาเนินงานยาวนาน และมีความรู้ที่จะสามารถช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อให้เกิดความเป็นเลิศได้
(2) องค์กรวิช าชี พที่จัดตั้งมาในระยะปานกลาง ได้แก่ ทันตแพทยสภา และ
สภาเภสัชกรรม (ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2537) ทันตแพทยสภา และสภาเภสัชกรรม แม้จะมีการดาเนินงาน
ที่ไม่เข้มแข็งเท่ากับแพทยสภา สภาการพยาบาล หรือสภาทนายความ แต่ก็มีความพยายามที่จะ
ดาเนิน งานให้ มีความเข้มแข็งในการควบคุม การผลิ ตบัณฑิต และพัฒ นามาตรฐานวิช าชีพทานอง
เดียวกับแพทยสภาและสภาการพยาบาล โดยทันตแพทยสภา และสภาเภสัชกรรม ได้ดาเนินการใน
ลักษณะหรือทานองเดียวกับ หรือคล้ายกับการดาเนินงานของแพทยสภาและสภาการพยาบาล คือ มี
ความเข้มงวดในการเข้าไปควบคุมการผลิตบัณฑิต หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
คณาจารย์ แม้ปั จ จุ บั น จะยั ง ไม่ ค่อยมีความร่ว มมือกั บสถาบั นอุ ดมศึ กษามากนัก แต่ ลั ก ษณะการ
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ดาเนินงานในทานองเดียวกันนี้ก็จะสามารถพัฒนาให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพได้ในอนาคตต่อไป
(3) องค์กรวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งมีระยะเวลาการดาเนินงานที่ไม่มาก และ
อาจจะยังมีความเข้มแข็งในการดาเนินงานไม่เท่ากับองค์กรวิชาชีพที่จัดตั้งมาเป็นระยะเวลานานและ
จัดตั้งมาเป็นระยะเวลาปานกลาง อันได้แก่ สภาวิศวกร (จัดตั้งในปี พ.ศ. 2542) สภาสถาปนิก (จัดตั้ง
ในปี พ.ศ. 2543) สัตวแพทยสภา (จัดตั้ งในปี พ.ศ. 2545) คุรุสภา (จัดตั้งในปี พ.ศ. 2546) สภา
เทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบาบัด และสภาวิชาชีพบัญชี (จัดตั้งในปี พ.ศ. 2547) สภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (จัดตั้งในปี พ.ศ. 2551) สภาวิช าชีพสั งคมสงเคราะห์ และสภาการ
สาธารณสุขชุมชน ลักษณะการดาเนินงานในกลุ่มองค์กรวิชาชีพเหล่านี้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพภายหลังจากที่ประกอบวิชาชีพแล้ว ยังไม่มุ่งเน้นที่จะเข้าไปควบคุมการผลิตบัณฑิตเท่าใดนัก
อย่างไรก็ตาม องค์กรวิชาชีพเหล่านี้ก็มีความพยายามที่จะเข้าไปควบคุมการผลิตบัณฑิตเช่นเดียวกับ
องค์กรวิชาชีพที่จัดตั้งมาเป็นระยะเวลานานแล้ว นอกจากนี้ยังมีความพยายาม และ มีนโยบายที่จะ
แสวงหาความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามากขึ้ น ซึ่ ง มี โ อกาสที่ จ ะพั ฒ นาความร่ ว มมื อ กั บ
สถาบันอุดมศึกษาให้เกิดมีมากขึ้นได้ เนื่องจากองค์กรวิชาชีพเหล่านี้มุ่งเน้นที่จะทาภารกิจของตนเอง
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และภารกิจขององค์กรวิชาชีพก็มีความสอดคล้องกับภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง
จะทาให้สถาบันอุดมศึกษาเกิดความเป็นเลิศได้
2. จากการวิเคราะห์แบบสอบถาม ดังนี้
2.1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ สรุปได้ดังนี้
(1) สภาพปัจจุบันในภาพรวม อยู่ในระดับปานกล าง (𝑥̅ = 2.58, SD = 1.11)
เมื่อพิจารณาเป็น รายด้าน พบว่า ไม่มีความร่วมมือด้านใดที่อยู่ในระดับมากที่สุดและน้อยที่สุ ด
ความร่วมมือที่อยู่ในระดับมากมีเพียงด้านเดียว ได้แก่ ด้านการวิจัย ( 𝑥̅ = 3.51, SD = 0.46)
ความร่วมมือที่อยู่ในระดับปานกลางมี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร (𝑥̅ = 2.59, SD = 1.28) ด้านการ
เรียนการสอน (𝑥̅ = 3.13, SD = 1.58) และด้านอื่นๆ (𝑥̅ = 3.34, SD = 0.45) นอกนั้นมีความ
ร่วมมือในระดับน้อย ได้แก่ ด้านการบริหาร (𝑥̅ = 1.80, SD = 0.99) ด้านบริการวิชาการ (𝑥̅ = 2.44,
SD = 1.51) ด้านคณาจารย์ (𝑥̅ = 2.15, SD = 1.08) ด้านนิสิต/นักศึกษา (𝑥̅ = 1.99, SD = 1.42)
และด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน/สิ่งอานวยความสะดวก (𝑥̅ = 2.32, SD = 1.17)
(2) สภาพที่พึงประสงค์ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅ = 3.74, SD = 1.08)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความร่วมมือที่อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน การ
วิจัย (𝑥̅ = 4.56, SD = 0.70) และด้านอื่นๆ (𝑥̅ = 4.57, SD = 1.45) ความร่วมมือที่อยู่ในระดับมาก
มี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ( 𝑥̅ = 4.24, SD = 0.87) ด้านการเรียนการสอน ( 𝑥̅ = 4.01, SD =
0.90) และด้านบริการวิชาการ (𝑥̅ = 3.84, SD = 1.13) และความร่วมมือที่อยู่ในระดับปานกลาง มี 4
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ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร (𝑥̅ = 3.08, SD = 0.88) ด้านคณาจารย์ (𝑥̅ = 2.99, SD = 1.06) ด้าน
นิสิต/นักศึกษา (𝑥̅ = 3.01, SD = 1.32) และด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน/สิ่งอานวยความสะดวก
(𝑥̅ = 3.37, SD = 1.38) ไม่มีความร่วมมือด้านใดที่อยู่ในระดับน้อยที่สุดแต่อย่างใด
2.2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา สรุปได้ดังนี้
(1) สภาพปัจจุบันในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( 𝑥̅ = 2.61, SD = 0.71)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ไม่มีความร่วมมือด้านใดที่อยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมาก มี
ความร่วมมือที่อยู่ในระดับปานกลาง 8 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร ( 𝑥̅ = 2.61, SD = 0.71) ด้านการ
วิจัย (𝑥̅ = 2.65, SD = 0.55) ด้านหลักสูตร (𝑥̅ = 2.68, SD = 0.80) ด้านการเรียนการสอน (𝑥̅ =
3.14, SD = 0.27) ด้านบริการวิชาการ (𝑥̅ = 2.57, SD = 0.38) ด้านคณาจารย์ (𝑥̅ = 3.06, SD =
0.75) ด้านนิสิต/นักศึกษา (𝑥̅ = 3.35, SD = 0.55) และด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน/สิ่งอานวย
ความสะดวก (𝑥̅ = 3.38, SD = 0.56) และความร่วมมือที่อยู่ในระดับน้อยมีเพียง 1 ด้าน ได้แก่ ด้าน
อื่นๆ ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการแนะแนวอาชีพ/การหางานทา ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ (𝑥̅
= 2.29, SD = 0.05) ไม่มีความร่วมมือในระดับน้อยที่สุดแต่อย่างใด
(2) สภาพที่พึงประสงค์ในภาพรวม อยู่ในระดับมากด ( 𝑥̅ = 4.62, SD = 0.73)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความร่วมมือที่อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร
(𝑥̅ = 4.62, SD = 0.73) และด้านหลักสูตร (𝑥̅ = 4.68, SD = 0.81) ความร่วมมือที่อยู่ในระดับมาก
มี 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการวิจัย ( 𝑥̅ = 4.24, SD = 0.47) ด้านการเรียนการสอน (𝑥̅ = 4.44, SD =
0.50) ด้านบริการวิชาการ (𝑥̅ = 4.39, SD = 0.52) ด้านคณาจารย์ (𝑥̅ = 3.91, SD = 0.88) ด้าน
นิสิตนักศึกษา (𝑥̅ = 4.38, SD = 0.37) ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน/สิ่งอานวยความสะดวก (𝑥̅ =
4.47, SD = 0.73) และด้านอื่นๆ ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการแนะแนวอาชีพ/การหางาน
ทา ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ (𝑥̅ = 3.55, SD = 0.45)
3. ความต้องการจาเป็นของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อ
เสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ดังนี้
3.1 ความต้ อ งการจ าเป็ น ของความร่ ว มมื อ ระหว่ างสถาบั น อุ ดมศึ ก ษากั บ องค์ ก ร
วิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ตามความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กร
วิชาชีพ พบว่า ความต้องการจาเป็นในภาพรวมทั้ง 9 ด้าน มีค่าดัชนี PNImodified = 0.45 โดยด้านที่มี
ความสาคัญอันดับที่ 1 คือ ด้านการบริหาร (PNImodified = 0.71) อันดับที่ 2 คือ ด้านหลักสูตร
(PNImodified =0.64) และอันดับที่ 3 คือ ด้านบริการวิชาการ (PNImodified = 0.58) ส่วนด้านที่มี
ความสาคัญอันดับสุดท้าย คือ ด้านการเรียนการสอน (PNImodified = 0.28)
3.2 ความต้ อ งการจ าเป็ น ของความร่ ว มมื อ ระหว่ างสถาบั น อุ ดมศึ ก ษากั บ องค์ ก ร
วิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
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สถาบันอุดมศึกษา พบว่า ความต้องการจาเป็นในภาพรวม ทั้ง 9 ด้าน มีค่าดัชนี PNImodified = 0.50
โดยด้านที่มีความสาคัญอันดับที่ 1 คือ ด้านการบริหาร (PNImodified =0.77) อันดับที่ 2 คือ ด้าน
หลักสูตร (PNImodified =0.75) และอันดับที่ 3 คือ ด้านบริการวิชาการ (PNImodified =0.71) ส่วนด้านที่
มีความสาคัญอันดับสุดท้าย คือ ด้านคณาจารย์ (PNImodified = 0.28)
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของความร่ วมมือ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กร
วิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ซึ่งได้จากการสังเคราะห์เนื้อหาจาก
เอกสารทางวิ ช าการ เอกสารทางกฎหมาย เอกสารในรู ป แบบอิ เ ลคทรอนิ ก ส์ จ ากเว็ บ ไซต์ ท าง
อินเทอร์เน็ต ผลการตอบแบบสอบถามของผู้บริหารองค์กรวิชาชีพและผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากั บองค์กร
วิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กร
วิ ช าชี พ และผู้ บ ริ ห ารสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ จุ ด แข็ ง และจุ ด อ่ อ นของความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา มีดงั นี้
จุดแข็ง (Strengths)
1. คณะกรรมการขององค์กรวิชาชีพส่วนใหญ่เป็นคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
2. พันธกิจและเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพมีความคล้ายคลึงกันใน
การมุ่งพัฒนาวิชาชีพให้ได้คุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
3. สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพมีความร่วมมือกันผ่านทางกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
(Consortium) มาตั้งแต่อดีต
4. สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่มีความเป็น
อิสระและมีความคล่องตัวทาให้สามารถพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันได้โดยง่าย
5. สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพมีองค์ความรู้ที่สะสมอยู่เป็นจานวนมาก
6. สถาบันอุดมศึกษามีทรัพยากรทางการบริหารจานวนมาก
7. บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพเป็นบุคคลที่มีศักยภาพสูงและเป็นที่
ยอมรับของสังคมทั่วไป
8. บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพมีความสั มพันธ์ที่ดีต่อกันมาก่อน มี
ความสามัคคีและความรู้สึกเป็นหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ในวิชาชีพเดียวกัน
9. องค์กรวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษามากขึ้น
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10. คณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาที่มาร่วมทางานกับองค์กรวิชาชีพสามารถนามาคิดเป็น
ภาระงานได้
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. องค์ประกอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาไม่มีผู้แทนจากองค์กรวิชาชีพ
2. องค์กรวิชาชีพมีงบประมาณในการดาเนินงานน้อย
3. บริบทของสถาบันอุดมศึกษาและบริบทขององค์กรวิชาชีพมีความแตกต่างกันสูง
4. องค์กรวิชาชีพทางานในรูปคณะกรรมการซึ่งส่วนใหญ่มีงานประจาและบางส่วนอยู่
ต่างจังหวัดทาให้การทางานขาดความต่อเนื่องและจริงจัง
5. การจัดการศึกษาต่อเนื่องขององค์กรวิชาชีพไม่เชื่อมโยงกับระบบการเทียบคุณวุฒิ
ของสถาบันอุดมศึกษา
6. สถาบัน อุดมศึกษาผลิตบัณฑิตโดยมุ่งเน้นด้านทฤษฎี แต่ในขณะที่องค์กรวิช าชีพ
มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
โอกาส (Opportunities)
1. สั งคมรู้ จั กและให้ การยอมรับองค์ กรวิช าชีพมากขึ้นท าให้ ส ถาบันอุ ดมศึก ษาต้อ ง
แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากสังคม
2. นโยบายรั ฐ บาลสนั บ สนุ น ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาปรั บ เปลี่ ย นสภาพไปเป็ น
สถาบันอุดมศึกษาในกากับ ทาให้สถาบันอุดมศึกษามีความคล่องตัวในการออกกฎ ระเบียบและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการทางานร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
3. ฝ่ายการเมืองมักไม่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์และไม่เข้ามาแทรกแซงการทางานของ
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
4. รั ฐ บาลมี น โยบายเร่ ง ด่ ว นให้ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาเร่ ง พั ฒ นา
มหาวิทยาลัยวิจัยของประเทศสู่ระดับนานาชาติเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาการ
วิจัยพัฒนาและการฝึกอบรม/ประชุมวิชาการในระดับภูมิภาคเป็นผลให้สถาบันอุดมศึกษาต้องไปแสวงหา
ความร่วมมือจากองค์กรวิชาชีพมากขึ้น
5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 เป็นกรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง หลักสูตร
การจั ดการเรี ยนการเรี ยนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้ สามารถผลิ ตบัณฑิตที่ มี
คุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพมากขึ้น โดยเปิดโอกาสให้องค์กรวิชาชีพมีบทบาทในการรับรองหลักสูตรวิชาชีพ
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6. พระราชบั ญญัติจัดตั้งองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกาหนดให้องค์กรวิชาชีพเป็นองค์กร
ควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพทาให้หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
7. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เปิดโอกาสให้องค์กรวิชาชีพมีบทบาทใน
การจั ดการศึกษา จึ งทาให้ คณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาเข้ามามีบทบาทในการทางานร่วมกับ
องค์กรวิชาชีพมากขึ้น
8. การเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทาให้บัณฑิตสาขาวิชาชีพเป็นที่ต้องการและมี
โอกาสเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้น และทาให้สถาบันอุดมศึกษามีจานวนนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้น
9. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารทาให้สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
มีช่องทางการติดต่อสื่อสารและสร้างความร่วมมือกันได้ง่ายขึ้น
ภาวะคุกคาม (Threats)
1. กระทรวงที่เป็นหน่วยงานกากับดูแลองค์กรวิชาชีพมีนโยบายที่แตกต่างกันเป็นผลให้
นโยบายด้านความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
2. รัฐบาลให้การสนับสนุนด้านงบประมาณแก่องค์กรวิชาชีพน้อยส่งผลให้องค์กรวิชาชีพไม่
สามารถทากิจกรรมร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาได้
3. ภาวะการแข่งขันของตลาดด้านบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีแนวโม้นสูงขึ้น
ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาต่างมุ่งหวังผลกาไรมากกว่าการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4. ผลการประเมินความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของ TIMSS และ
PISA มีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีปัจจัยนาเข้าที่มีคุณภาพต่า
5. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วส่งให้สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพไม่
สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ส่วนที่ 3 ผลการพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กร
วิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความ
เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ผู้วิจัยได้ร่างขึ้นจากผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย ผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
กับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย และผลการวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อ

257
เสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย และใช้เทคนิคการวิเคราะห์ TOWS Matrix เข้ามา
ช่วยในการกาหนดกลยุทธ์ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และนาไปตรวจสอบความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์
โดยการจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ ผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษา และผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จานวน 14 คน เมื่อวันที่ 27
มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. - 13.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลา
ภิเษก 2 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้วิจัยได้นาผลการประชุมและข้อเสนอแนะจากการประชุมไป
ปรับปรุงแก้ไขทาให้ได้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย จานวน 5 ยุทธศาสตร์ 12 กลุยทธ์ 13 มาตรการ และ 55
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฎิบัติ มีรายละเอียดดังนี้
ผลการพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ยุทธศาสตร์ “ฉันทะร่วม รวมกันเป็นเลิศ”
ยุทธศาสตร์ “สอดคล้อง”
ยุทธศาสตร์ “สัมพันธ์”
ยุทธศาสตร์ “พร้อมนา”
ยุทธศาสตร์ “หนุนเนื่อง”
ยุทธศาสตร์ “เกื้อกูล”
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สถาบั นอุ ดมศึ กษาและองค์ กรวิ ชาชี พร่ วมกั นพั ฒนาระบบการบริ หารจั ดการให้
สอดคล้ องต่ อความเปลี่ ยนแปลงและความต้ องการของสั งคมไทยและประชาคม
อาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 องค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรของสถาบัน
อุดมศึกษาให้สัมพันธ์กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับองค์กรวิชาชีพเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยและการ
บริการวิชาการพร้อมนาสู่ระดับนานาชาติ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 องค์ ก รวิ ช าชี พ ร่ ว มเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและหนุ น เนื่ อ งคณาจารย์ ข องสถ าบั น
อุดมศึกษาให้เป็นผู้อานวยการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ และมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่าง
ที่ดีต่อสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สถาบั นอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพร่วมกันพัฒ นาศักยภาพนิสิตนักศึกษาให้ มี
ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพเกื้อกูลด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพร่วมกันพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการให้สอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคมไทยและประชาคม
อาเซียน
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างพันธกิจพันธมิตรสู่ความเป็นเลิศ
มาตรการ : สร้างพันธกิจและเป้าหมายมุ่งสู่การพัฒนาความร่วมมือในอนาคต
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1) จัดการสัมมนา/ประชุมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพเพื่อให้เป็นเวทีใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจพันธกิจ และอื่นๆ ของการสร้างการมีฉันทะ
ร่วมกัน โดยสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพมีความเข้าใจภาพรวมในระดับนโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ และมีการกาหนด
เป้าหมายร่วมกัน
2) จัดให้มีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ เช่น
การแข่งขันกีฬา การจัดกิจกรรมบริการวิชาการร่วมกัน ฯลฯ
3) จัดทานโยบายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ เช่น นโยบาย
ทางด้านการวิจัยและการบริการวิชาการร่วมกัน
4) จัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
5) สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท พันธกิจและทิศทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่ าง
ระหว่างสถาบั น อุด มศึกษาและองค์กรวิช าชีพ เช่น จัด นิทรรศการ จัดการประชุ ม
ระหว่างผู้บริหาร เป็นต้น
6) สถาบั น อุดมศึกษาและองค์กรวิช าชีพ จัดทาเอกสารเผยแพร่ประชาสั มพันธ์ผ ลการ
ดาเนินของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ และเผยแพร่กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ฯลฯ
7) สร้างพันธกิจสัมพันธ์ (Engagement) ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ เพื่อ
บูรณาการการทางานเชิงวิชาการร่วมกันภายใต้พันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง
อยู่บนหลักการพื้นฐาน 4 ประการ คือ
-ร่วมคิดร่วมทาแบบหุ้นส่วน(Partnership)
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-เกิดประโยชน์ร่วมกันและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual benefit)
-มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship)
-เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (Social impact)
ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ การทาวิจัยร่วมกัน การจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน
8) เผยแพร่ น โยบายและทิ ศ ทางการด าเนิ น งานขององค์ ก รวิ ช าชี พ ให้ ผู้ บ ริ ห ารสถาบั น
อุดมศึกษาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสร้างความร่วมมือ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพ
มาตรการ : สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1) จัดให้มีที่ประชุมสาหรับการอภิปราย (Forum) เพื่อสัมมนาร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรวิชาชีพเป็นประจาทุกปี
2) จั ดตั้ งศู นย์ ประสานงานการศึ กษาในสาขาวิ ชาที่ เกี่ ยวข้ องกั บองค์ กรวิ ชาชี พ เช่ น ศู นย์
ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์ เป็นต้น
3) จัดตั้งส านั กงานสาขาขององค์กรวิช าชีพในส่ วนภูมิภ าคเพื่ออานวยความสะดวก และ
ประสานการทางานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
4) จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการประสานงานกับองค์กรวิชาชีพขึ้นในสถาบันอุดมศึกษา
5) จัดทาฐานข้อ มูล ของนิ สิ ต/นักศึกษาและบัณฑิตหลั กสู ตรวิช าชีพ เพื่อใช้ประกอบการ
รับรองปริญญา/ควบคุมการประกอบวิชาชีพ
6) ระดมทรั พยากรจากเครือข่ายองค์กรวิช าชีพเพื่อนาไปพัฒ นาคุณภาพของบัณฑิตให้ มี
ประสิทธิภาพ เช่น งบประมาณ บุคลากร เป็นต้น
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
มาตรการ : ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีความต่อเนื่อง
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1) พัฒ นา และปรั บ ปรุ ง กฎ ระเบี ยบ ข้อ บั ง คับ เพื่ อ รองรับ การท างานร่ว มกัน ระหว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
2) พัฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อใช้ ในการบริห ารจัดการความร่ว มมือระหว่า ง
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
3) จัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ เพื่อสนับสนุนการทางาน
ร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 องค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาให้สัมพันธ์กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรด้านวิชาการ
และวิชาชีพ
มาตรการ : ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เอื้อต่อการจัด
การศึกษาต่อเนื่องขององค์กรวิชาชีพ
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิตจากระบบการศึกษาต่อเนื่องขององค์กรวิชาชีพ
ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานสู่สถาบันอุดมศึกษา โดยองค์กรวิชาชีพสะท้อนปัญหาและ
ผลักดันปัญหาเข้าสู่การพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการร่ วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ ให้ผู้ เข้ารับ
การศึกษาต่อเนื่องจากองค์กรวิชาชีพสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าสู่ระบบการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
2) พัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank System) เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาต่อเนื่อง
จากองค์กรวิชาชีพสามารถเทียบความรู้เป็นหน่วยกิตและสะสมหน่วยกิตไว้เพื่อประโยชน์
ในการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
3) พัฒ นาระบบเทีย บโอนประสบการณ์ความรู้จากการประกอบวิ ช าชี พเพื่ อเข้ าสู่ ร ะบบ
อุดมศึกษา
4) ร่วมกันพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพให้
สูงขึ้น
มาตรการ : ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพ
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1) ร่ วมกัน ปรั บ ปรุ ง เกณฑ์ม าตรฐานหลั กสู ตรด้านวิ ช าการและวิช าชีพอย่ างต่อเนื่องเป็ น
ประจาทุก 5 ปี
2) ร่ วมกั นจั ดท าแนวทางการพั ฒนาหลั กสู ตรฐานสมรรถนะวิ ชาชี พที่ สอดคล้ องกั บกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานวิชาชีพเพื่อใช้เป็นหลักสูตรต้นแบบของอุดมศึกษาไทย
3) ร่วมกันติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้หลักสูตรวิชาชีพ ที่พัฒนาร่วมกัน เพื่อ
ปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพให้มีความทันสมัยเสมอ
4) ร่วมกันปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ทุก 5 ปี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับองค์กรวิชาชีพเพิ่มขีดความสามารถ
ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการพร้อมนาสู่ระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและงานบริการวิชาการไปสู่ระดับนานาชาติ
มาตรการ : ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยและงานบริการวิชาการร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่สู่สังคมโลก
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1) เพิ่มภาคีความร่วมมือของศูนย์ความเป็นเลิศ (Centre of Excellence, CoE) โดยให้
องค์กรวิชาชีพร่วมเป็นภาคี
2) สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและองค์ ก รวิ ช าชี พ ร่ ว มกั น พั ฒ นานวั ต กรรมใหม่ ๆ เพื่ อ ประโยชน์
เชิงสร้างสรรค์และเผยแพร่สู่สังคม
3) จัดตั้งทีมงานวิจัยและงานบริการวิชาการเพื่อแก้โจทย์ ปัญหาสาคัญของสังคมร่วมกัน
4) ร่วมกันพัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิจัยและฐานข้อมูลการบริการวิชาการ
5) เผยแพร่งานวิจัยโดยร่วมกันพัฒนาวารสารวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา และวารสาร
วิชาการขององค์กรวิชาชีพให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อให้ได้รับการยอมรับให้อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI
6) นาผลการวิจัยไปใช้ในการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรวิชาชีพ
7) ร่วมกันจัดประชุมวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ
8) ร่วมกันจัดทาวารสารนานาชาติ (International Journal)
9) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพในระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มปริมาณงานวิจัยและงานบริการวิชาการด้านวิชาชีพชั้นสูง
มาตรการ : สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยและการบริการวิชาการด้านวิชาชีพ
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1) จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยด้านวิชาชีพสายสังคมศาสตร์
2) จัดตั้งกองทุนวิจัยด้านวิชาชีพ โดยให้องค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรจาก
ภาคเอกชนที่สนับสนุนการทางานขององค์กรวิชาชีพ
3) ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์/ห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมกัน
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักวิจัยวิชาชีพ
มาตรการ : สร้างนักวิจัยมืออาชีพ
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1) ให้ องค์กรวิช าชีพมีส่ ว นร่ว มในการสนับสนุนทุนวิจัยเฉพาะสาขาวิช าชีพแก่นักวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษา
2) ร่วมกันพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ด้วยระบบพี่เลี้ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 องค์กรวิชาชีพร่วมเพิ่มประสิทธิภาพและหนุนเนื่องคณาจารย์
ของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นผู้อานวยการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ และมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อสังคม
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วม
มาตรการ : ส่งเสริมให้องค์กรวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1) จัดทาข้อตกลงความร่ ว มมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิช าชีพด้านการใช้
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน
2) ร่วมกันจัดทาแนวทางการเรียนรู้บนฐานการทางานวิชาชีพ (Work-based Learning)
เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เรียนรู้จากสภาพการทางานจริง
3) ร่วมกันจัดทาแนวทางการเรียนรู้เกี่ยวกับจริยธรรมวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2 ผนึกพลังคณาจารย์เพื่อความเป็นหนึ่ง
มาตรการ : ส่งเสริมให้คณาจารย์มีการทางานร่วมกันเป็นทีม
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1) ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรวิชาชีพ เช่น ร่วมเป็นกรรมการ ร่วมเป็น
อนุกรรมการ และร่วมเป็นผู้ตรวจประเมิน เป็นต้น
2) จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณคณาจารย์ที่ประสบความสาเร็จในด้านการทาคุณประโยชน์
ให้กับสังคมและวิชาชีพ
3) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการโดยพิจารณาเพิ่มค่าน้าหนักภาระงาน
ของคณาจารย์ที่ทาร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคณาจารย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ
มาตรการ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์สามารถวิจัย สอน และบริการวิชาการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1) ให้ ทุน การเสนอผลงานในระดับนานาชาติจ ากภาคเอกชนผู้ ส นับสนุนงบประมาณแก่
องค์กรวิชาชีพ
2) โครงการผลิตและพัฒนาคณาจารย์ร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
3) ร่วมกันพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสาหรับคณาจารย์
4) สนั บสนุ นให้มีเวทีในการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์กับบุคลากรขององค์กร
วิชาชีพ
ประเด็ น ยุท ธศาสตร์ ที่ 5 สถาบั น อุ ด มศึ กษาและองค์ กรวิช าชี พร่ วมกัน พั ฒนาศั กยภาพนิ สิ ต
นักศึกษาให้มีความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพเกื้อกูลด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานิสิตนักศึกษาให้พร้อมในการประกอบวิชาชีพ
มาตรการ : ปฏิรูประบบการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสู่การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1) ปรับปรุงมาตรฐานการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กร
วิชาชีพเพื่อเพิ่มพูนสมรรนะการปฎิบัติการวิชาชีพให้กับนิสิตนักศึกษา
2) ร่วมกันจัดทาระบบการแนะแนวอาชีพ/การหางานทา ให้กับนิสิตนักศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อวิชาชีพ
มาตรการ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษามีคุณธรรม และจริยธรรม
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1) จัดทาประมวลจริ ยธรรม/จรรยาบรรณนิสิ ตนักศึกษาของแต่ล ะวิชาชีพร่วมกับองค์กร
วิชาชีพ
2) จั ดให้ มีก ารร่ ว มกั น ยกย่อ งเชิ ดชูเ กียรตินิ สิ ตนั กศึก ษาที่ ทาคุ ณประโยชน์ ต่อสั งคมและ
วิชาชีพ
3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรวิชาชีพร่วมจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรด้านวิชาชีพ เช่น
การจัดหน่วยบริการทันตกรรมเคลื่อนที่การจัดค่ายบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน การ
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บริการให้คาปรึกษาด้านกฎหมาย การให้ความรู้เกี่ยวกับจัดทาบัญชีครัวเรือน และการ
จัดตั้งชมรมวิชาชีพในสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น
4) ร่วมกันพัฒนาระบบการติดตามผลการพัฒนานิสิตนักศึกษาด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพร่วมกันพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้สอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคมไทยและประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์

มาตรการ

กลยุทธ์ที่ 1 สร้าง สร้างพันธกิจและ
พันธกิจพันธมิตรสู่ เป้าหมายมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ
การพัฒนาความ
ร่วมมือในอนาคต

โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สกอ.

1) จัดการสัมมนา/ประชุมระหว่างสถาบัน
อุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพเพื่อให้เป็นเวที
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความ
เข้าใจพันธกิจ และอื่นๆ ของการสร้างการมี
ฉันทะร่วมกัน โดยสถาบันอุดมศึกษาและ
องค์กรวิชาชีพมีความเข้าใจภาพรวมใน
ระดับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติของ
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ และ
มีการกาหนดเป้าหมายร่วมกัน
2) จัดให้มีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
สกอ.
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ เช่น
การแข่งขันกีฬา การจัดกิจกรรมบริการ
วิชาการร่วมกัน ฯลฯ
3) จัดทานโยบายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา/
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ เช่น
องค์กรวิชาชีพ
นโยบายทางด้านการวิจัยและการบริการ
วิชาการร่วมกัน
4) จัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษา/
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
องค์กรวิชาชีพ
5) สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท พันธกิจ สถาบันอุดมศึกษา
และทิศทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
/องค์กรวิชาชีพ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กร
วิชาชีพ เช่น จัดนิทรรศการ จัดการ
ประชุมระหว่างผู้บริหาร เป็นต้น
6) สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
สถาบันอุดมศึกษา/
จัดทาเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการ
องค์กรวิชาชีพ
ดาเนินของความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา และองค์กรวิชาชีพ และ
เผยแพร่กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ฯลฯ
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กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
จัดตั้งเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน
วิชาการและ
วิชาชีพ

มาตรการ

สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน

โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สถาบันอุดมศึกษา

7) สร้างพันธกิจสัมพันธ์ (Engagement)
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
เพื่อบูรณาการการทางานเชิงวิชาการร่วมกัน
ภายใต้พันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งอยู่บนหลักการพื้นฐาน 4 ประการ คือ
-ร่วมคิดร่วมทาแบบหุ้นส่วน(Partnership)
-เกิดประโยชน์ร่วมกันและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
(Mutual benefit)
-มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
(Scholarship)
-เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (Social
impact)
ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ การทาวิจัยร่วมกัน
การจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน
8) เผยแพร่นโยบายและทิศทางการดาเนินงาน
องค์กรวิชาชีพ
ขององค์กรวิชาชีพให้ผู้บริหารสถาบัน
อุดมศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
1) จัดให้มีที่ประชุมสาหรับการอภิปราย
สกอ.
(Forum) เพื่อสัมมนาร่วมกันระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพเป็น
ประจาทุกปี
2) จัดตั้งศูนย์ประสานงานการศึกษาใน
องค์กรวิชาชีพ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับองค์กรวิชาชีพ เช่น
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์
เป็นต้น
3) จัดตั้งสานักงานสาขาขององค์กรวิชาชีพใน
องค์กรวิชาชีพ
ส่วนภูมิภาคเพื่ออานวยความสะดวก และ
ประสานการทางานร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษา
4) จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการ
สถาบันอุดมศึกษา
ประสานงานกับองค์กรวิชาชีพขึ้นใน
สถาบันอุดมศึกษา
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กลยุทธ์

มาตรการ

กลยุทธ์ที่ 3
ปรับปรุงการบริหาร
ปรับปรุงการ
จัดการให้มีความ
บริหารจัดการให้มี ต่อเนื่อง
ประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สถาบันอุดมศึกษา

5) จัดทาฐานข้อมูลของนิสิต/นักศึกษาและ
บัณฑิตหลักสูตรวิชาชีพ เพื่อใช้ประกอบการ
รับรองปริญญา/ควบคุมการประกอบวิชาชีพ
6) ระดมทรัพยากรจากเครือข่ายองค์กรวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ
เพื่อนาไปพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มี
ประสิทธิภาพ เช่น งบประมาณ บุคลากร
เป็นต้น
1) พัฒนา และปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ สถาบันอุดมศึกษา/
เพื่อรองรับการทางานร่วมกันระหว่าง
องค์กรวิชาชีพ
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ใน สถาบันอุดมศึกษา/
การบริหารจัดการความร่วมมือระหว่าง
องค์กรวิชาชีพ
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
3) จัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ
สกอ.
ระเบียบ และข้อบังคับเพื่อสนับสนุนการ
ทางานร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรวิชาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 องค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
ของสถาบันอุดมศึกษาให้สัมพันธ์กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
กลยุทธ์

มาตรการ

กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานหลักสูตร
ด้านวิชาการและ
วิชาชีพ

ปรับปรุงหลักเกณฑ์
การเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์ให้
เอื้อต่อการจัด
การศึกษาต่อเนื่อง
ขององค์กรวิชาชีพ

โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1)

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต
จากระบบการศึกษาต่อเนื่องขององค์กร
วิชาชีพให้ได้คุณภาพและมาตรฐานสู่สถาบัน
อุดมศึกษา โดยองค์กรวิชาชีพสะท้อนปัญหา
และผลักดันปัญหาเข้าสู่การพิจารณาของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้
มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ ให้ผู้เข้า
รับการศึกษาต่อเนื่องจากองค์กรวิชาชีพสามารถ
เทียบโอนหน่วยกิตเข้าสู่ระบบการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาได้อย่างเป็นระบบ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สกอ.
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มาตรการ

ส่งเสริมการพัฒนา
หลักสูตรร่วมกันสู่
ความเป็นเลิศด้าน
วิชาการและวิชาชีพ

โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สกอ.

2) พัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit
Bank System) เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา
ต่อเนื่องจากองค์กรวิชาชีพสามารถเทียบ
ความรู้เป็นหน่วยกิตและสะสมหน่วยกิตไว้
เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษา
3) พัฒนาระบบเทียบโอนประสบการณ์ความรู้
สกอ.
จากการประกอบวิชาชีพเพื่อเข้าสู่ระบบ
อุดมศึกษา
4) ร่วมกันพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ
สกอ./
การศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพให้สูงขึ้น
1) ร่วมกันปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
สกอ.
ด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจาทุก 5 ปี
2) ร่วมกันจัดทาแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
สกอ.
ฐานสมรรถนะวิชาชีพที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐาน
วิชาชีพเพื่อใช้เป็นหลักสูตรต้นแบบของ
อุดมศึกษาไทย
3) ร่วมกันติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้ สถาบันอุดมศึกษา/
หลักสูตรวิชาชีพที่พัฒนาร่วมกัน เพื่อปรับปรุง
องค์กรวิชาชีพ
หลักสูตรวิชาชีพให้มีความทันสมัยเสมอ
4) ร่วมกันปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ สถาบันอุดมศึกษา/
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
องค์กรวิชาชีพ
แห่งชาติทุก 5 ปี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับองค์กรวิชาชีพเพิ่มขีดความสามารถด้านการ
วิจัยและการบริการวิชาการพร้อมนาสู่ระดับนานาชาติ
กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ

กลยุทธ์ที่ 1
ยกระดับคุณภาพ
งานวิจัยและงาน
บริการวิชาการไปสู่
ระดับนานาชาติ

ส่งเสริมการผลิต
งานวิจัยและงาน
บริการวิชาการ
ร่วมกันระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ใหม่
สู่สังคมโลก

1) เพิ่มภาคีความร่วมมือของศูนย์ความเป็น
เลิศ (Centre of Excellence, CoE) โดย
ให้องค์กรวิชาชีพร่วมเป็นภาคี
2) สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพร่วมกัน
พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อประโยชน์เชิง
สร้างสรรค์และเผยแพร่สู่สังคม
3) จัดตั้งทีมงานวิจัยและงานบริการวิชาการ
เพื่อแก้โจทย์ ปัญหาสาคัญของสังคมร่วมกัน
4) ร่วมกันพัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิจัยและ
ฐานข้อมูลการบริการวิชาการ
5) เผยแพร่งานวิจัยโดยร่วมกันพัฒนา
วารสารวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา และ
วารสารวิชาการขององค์กรวิชาชีพให้มี
คุณภาพและมาตรฐานเพื่อให้ได้รับการ
ยอมรับให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI
6) นาผลการวิจัยไปใช้ในการบริการวิชาการให้
เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
7) ร่วมกันจัดประชุมวิชาการในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง เช่น ร่วมกันจัดการประชุม
วิชาการระดับชาติ ระดับนานาชาติ
8) ร่วมกันจัดทาวารสารนานาชาติ
(International Journal)
9) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร
วิชาชีพในระดับนานาชาติ
1) จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยด้านวิชาชีพ
สายสังคมศาสตร์
2) จัดตั้งกองทุนวิจัยด้านวิชาชีพ โดยให้องค์กร
วิชาชีพมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรจาก
ภาคเอกชนที่สนับสนุนการทางานขององค์กร
วิชาชีพ

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่ม
ปริมาณงานวิจัย
และงานบริการ
วิชาการด้านวิชาชีพ
ชั้นสูง

สนับสนุนการจัดตั้ง
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
และการบริการ
วิชาการด้านวิชาชีพ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สกอ.

สถาบันอุดมศึกษา/
องค์กรวิชาชีพ
สถาบันอุดมศึกษา/
องค์กรวิชาชีพ
สถาบันอุดมศึกษา/
องค์กรวิชาชีพ
สถาบันอุดมศึกษา/
องค์กรวิชาชีพ

สถาบันอุดมศึกษา

สถาบันอุดมศึกษา/
องค์กรวิชาชีพ
สถาบันอุดมศึกษา/
องค์กรวิชาชีพ
องค์กรวิชาชีพ
สกอ.
องค์กรวิชาชีพ
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กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนานักวิจัย
วิชาชีพ

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ

3) ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์/ห้องปฏิบัติการวิจัย
ร่วมกัน
สร้างนักวิจัยมืออาชีพ 1) ให้องค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในการสนับสนุน
ทุนวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพแก่นักวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษา
2) ร่วมกันพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ด้วยระบบพี่
เลี้ยง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สถาบันอุดมศึกษา/
องค์กรวิชาชีพ
องค์กรวิชาชีพ

สถาบันอุดมศึกษา/
องค์กรวิชาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 องค์กรวิชาชีพร่วมเพิ่มประสิทธิภาพและหนุนเนื่องคณาจารย์
ของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นผู้อานวยการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ
และมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม
กลยุทธ์

มาตรการ

กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาระบบ
การจัดการเรียน
การสอน
โดยการมีส่วนร่วม

ส่งเสริมให้องค์กร
วิชาชีพเข้ามา
มีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 2 ผนึก
พลังคณาจารย์
เพื่อความเป็น
หนึ่ง

ส่งเสริมให้คณาจารย์มี
การทางานร่วมกันเป็น
ทีม

โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สถาบันอุดมศึกษา/
องค์กรวิชาชีพ

1) จัดทาข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพด้าน
การใช้ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน
2) ร่วมกันจัดทาแนวทางการเรียนรู้บนฐานการ สถาบันอุดมศึกษา/
ทางานวิชาชีพ (Work-based Learning)
องค์กรวิชาชีพ
เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เรียนรู้จาก
สภาพการทางานจริง
3) ร่วมกันจัดทาแนวทางการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สถาบันอุดมศึกษา/
จริยธรรมวิชาชีพ
องค์กรวิชาชีพ
1) ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมของ
สถาบันอุดมศึกษา/
องค์กรวิชาชีพ เช่น ร่วมเป็นกรรมการ ร่วม
องค์กรวิชาชีพ
เป็นอนุกรรมการ และร่วมเป็นผู้ตรวจ
ประเมิน เป็นต้น
2) จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณคณาจารย์ที่
องค์กรวิชาชีพ
ประสบความสาเร็จในด้านการทา
คุณประโยชน์ให้กับสังคมและวิชาชีพ
3) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตาแหน่งทาง
สกอ.
วิชาการโดยพิจารณาเพิ่มค่าน้าหนักภาระงาน
ของคณาจารย์ที่ทาร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
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กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาคณาจารย์
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถ
ด้านวิชาการและ
วิชาชีพ

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
องค์กรวิชาชีพ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ 1) ให้ทุนการเสนอผลงานในระดับนานาชาติจาก
คณาจารย์สามารถวิจัย
ภาคเอกชนผู้สนับสนุนงบประมาณแก่องค์กร
สอน และบริการวิชาการ
วิชาชีพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) โครงการผลิตและพัฒนาคณาจารย์ร่วมกัน
สถาบันอุดมศึกษา/
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
องค์กรวิชาชีพ
3) ร่วมกันพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสาหรับ สถาบันอุดมศึกษา/
คณาจารย์
องค์กรวิชาชีพ
4) สนับสนุนให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สถาบันอุดมศึกษา
ระหว่างคณาจารย์กับบุคลากรขององค์กร
วิชาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพร่วมกันพัฒนาศักยภาพนิสิต
นักศึกษาให้มีความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพเกื้อกูลด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
กลยุทธ์

มาตรการ

กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนานิสิต
นักศึกษาให้
พร้อมในการ
ประกอบวิชาชีพ

ปฏิรูประบบการฝึก
1)
ปฏิบัติการวิชาชีพสู่การ
พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2)

กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนานิสิต
นักศึกษาให้มี
จิตสานึก
รับผิดชอบต่อ

ส่งเสริมและสนับสนุน 1)
ให้นิสิตนักศึกษามี
คุณธรรม และจริยธรรม
2)

วิชาชีพ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
ปรับปรุงมาตรฐานการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ สถาบันอุดมศึกษา/
ร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ
องค์กรวิชาชีพ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเพิ่มพูนสมรรนะการ
ปฎิบัติการวิชาชีพให้กับนิสิตนักศึกษา
ร่วมกันจัดทาระบบการแนะแนวอาชีพ/การ สถาบันอุดมศึกษา/
หางานทา ให้กับนิสิตนักศึกษา
องค์กรวิชาชีพ
จัดทาประมวลจริยธรรม/จรรยาบรรณนิสิต สถาบันอุดมศึกษา/
นักศึกษาของแต่ละวิชาชีพร่วมกับองค์กร
องค์กรวิชาชีพ
วิชาชีพ
จัดให้มีการร่วมกันยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิต
องค์กรวิชาชีพ
นักศึกษาที่ทาคุณประโยชน์ต่อสังคมและ
วิชาชีพ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรวิชาชีพร่วม
องค์กรวิชาชีพ
จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรด้านวิชาชีพ เช่น
การจัดหน่วยบริการทันตกรรมเคลื่อนที่การ
จัดค่ายบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน
การบริการให้คาปรึกษาด้านกฎหมาย การ
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ

3)
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กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

ให้ความรู้เกี่ยวกับจัดทาบัญชีครัวเรือน และ
การจัดตั้งชมรมวิชาชีพในสถาบันอุดมศึกษา
เป็นต้น
5) ร่วมกันพัฒนาระบบการติดตามผลการ
สถาบันอุดมศึกษา/
พัฒนานิสิตนักศึกษาด้านคุณธรรมและ
องค์กรวิชาชีพ
จริยธรรม
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5 ประเด็นย ุทธศาสตร์
12 กลย ุทธ์
13 มาตรการ
55 โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบตั ิ
แผนภาพที่ 9 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
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การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพบประเด็นสาคัญที่ได้จากการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
ของความร่ ว มมื อระหว่ างสถาบั น อุ ดมศึ กษากั บองค์ กรวิ ช าชี พเพื่ อเสริ มสร้ า งความเป็ นเลิ ศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย และยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อ
เสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ผู้วิจัยมีประเด็นสาคัญที่จะนามาอภิปรายดังนี้
1. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
1.1 สภาพปัจ จุ บั น ของความร่ว มมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิช าชีพเพื่อ
เสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ตามความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรวิชาชีพและ
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และรายด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง
เหมือนกันคือ ด้านหลักสูตร และด้านการเรียนการสอน แสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรวิชาชีพให้ความสาคัญในการพัฒนากาลังคนให้มีความพร้อมสาหรับการประกอบวิชาชีพ
จึงมุ่งเน้นความร่วมมือเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนเป็นหลัก เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน สามารถปฏิบัติงาน และสร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา (ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา, 2553) ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ
มาตรฐานคุณภาพบัณฑิตที่กาหนดไว้ว่า บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุทต์ใช้ความรู้เพื่อการดารงชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ มีความสานึกและรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก โดยมี
ตัวบ่งชี้ว่า บัณฑิตมีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ สร้างและประยุกต์ใช้
ความรู้ และสอดคล้องกับบทบาทสาคัญขององค์กรวิชาชีพในการส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิชาชีพ
ตามพระราชบัญญัติจั ดตั้งองค์กรวิช าชีพทุกแห่งที่กาหนดให้องค์กรวิช าชีพ มีอานาจหน้าที่ในการ
ส่งเสริมการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการรับรองหลักสูตร และการรับรองปริญญาของ
สถาบันอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับสมศักดิ์ โล่ห์เลขา (สัมภาษณ์, กุมภาพันธ์ 2558) ที่ให้
ความคิดเห็นไว้ว่า หลักสูตรแพทยศาสตร์เป็นหัวใจ เพราะเป็นสิ่งที่บอกให้รู้ว่าผู้ที่จะเป็นแพทย์จะต้อง
เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง และต้ องรับประกันได้ว่าผู้ที่จบหลักสูตรนี้แล้วจะต้องออกไปทางานได้ทันที
งานของแพทย์ เ ป็ น งานที่ ต้ อ งท ากั บ คนไข้ เป็ น ความเป็ น ความตายของคนไข้ ดั ง นั้ น หลั ก สู ต ร
แพทยศาสตร์ ของโรงเรี ย นแพทย์ ทุกแห่ ง แพทยสภาจะให้ ความส าคัญมากโดยจะพิจารณาอย่ าง
ละเอี ย ด และหากแพทยสภายั งไม่ใ ห้ ความเห็ นชอบหลั ก สู ตรโรงเรียนแพทย์ ก็ไม่ ส ามารถไปเปิ ด
หลักสูตรได้เพราะหากเปิดไปแล้วจบไปก็ไปเป็นแพทย์ไม่ได้
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1.2 สภาพที่พึงประสงค์ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อ
เสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ตามความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรวิช าชีพและ
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา โดยภาพรวมตามความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรวิชาชีพอยู่ในระดับ
มาก และโดยภาพรวมตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้
เห็ น ว่ า ทั้ ง สองฝ่ า ยมี ค วามประสงค์ ที่ จ ะร่ ว มมื อ กั น ให้ ม ากขึ้ น โดยเฉพาะด้ า นการวิ จั ย ได้ แ ก่
การเผยแพร่ผลงานวิจัยร่วมกัน และการนาผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับ วิจิตร
ศรีสอ้าน (2518) ที่ระบุว่า การวิจัยเป็นสิ่งสาคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา เพราะสิ่งที่จะบอกได้ถึง
ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษานั้นอยู่ที่ความสามารถในการสร้างความรู้จากการวิจัย โดยหาก
สถาบันอุดมศึกษาไม่มีความสามารถในการทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่แล้วสถาบันอุดมศึกษาก็คง
จะไม่แตกต่างไปจากโรงเรียนธรรมดาๆ ทั่วไปนั่นเอง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับสุวิมล ว่องวานิช และ
นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542) ที่กล่าวว่า การวิจัยเป็นองค์ประกอบสาคัญที่แสดงถึงความเป็นสากลของ
สถาบันอุดมศึกษา การสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันต่างๆ ทา
ให้สถาบันอุดมศึกษาได้ประโยชน์มากจากการสร้างเครือข่าย/ภาคีการวิจัยระดับอุดมศึกษาซึ่งสามารถ
ใช้องค์ความรู้และกระบวนการวิจัยเป็นกลไกในการพัฒนาองค์กร คณาจารย์ การเรียนการสอน นิสิต
นักศึกษาได้ในคราวเดียวกัน
1.3 ความต้องการจาเป็นของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ตามความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ
และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา มีความสอดคล้องกันโดยด้านที่มีความสาคัญอันดับที่หนึ่ง คือ ด้าน
การบริหาร อันดับที่สองคือ ด้านหลักสูตร และอันดับที่สาม คือ ด้านบริการวิชาการ แสดงให้เห็นว่า
ทั้งผู้ บริห ารองค์กรวิชาชีพและผู้ บริห ารสถาบันอุดมศึกษาให้ ความสาคัญกับความร่ว มมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพโดยเฉพาะด้านการบริหาร ซึ่งสอดคล้องกับ Coombs (1981)
และอมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษณ์ (2546) ที่กล่าวว่า การบริหารเป็นองค์ประกอบหลักในการนาพา
องค์กรไปสู่ความสาเร็จ และความร่วมมือระหว่างองค์กรจะเกิดผลขึ้นได้จะต้องเกิดจากการบริหาร
จัดการที่มีประสิ ทธิภาพโดยเฉพาะการกาหนดนโยบายและแผนงาน และยังสอดคล้องกับเรวัตร
ชาตรีวิศิษฐ์ (2539) ที่กล่าวว่า ปัจจัยที่จะให้ความร่วมมือบรรลุผลได้นั้น การบริหารเป็นสิ่งสาคัญที่สุด
โดยผู้บริหารขององค์กรจะต้องส่งเสริมการสร้างบรรยากาศในการประสานงานและการทางานร่วมกัน
ของทั้งสองฝ่ายให้เกิดขึ้น
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2. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความ
เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย มี 5 ประเด็น ยุทธศาสตร์ 12 กลุยทธ์ 13 มาตรการ และ 50
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฎิบัติ ซึ่งประกอบด้วย ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาและ
องค์กรวิชาชีพร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลงและความ
ต้องการของสังคมไทยและประชาคมอาเซียน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 องค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมใน
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาให้สั มพันธ์กับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
เพิ่ ม ขี ด ความสามารถด้ า นการวิ จั ย และการบริ การวิ ชาการพร้ อมน าสู่ ระดั บนานาชาติ ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 องค์กรวิชาชีพร่วมเพิ่มประสิทธิภาพและหนุนเนื่องคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาให้
เป็นผู้ อานวยการเรีย นรู้อย่างมืออาชีพ และมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพร่วมกันพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาให้มีความรู้
ด้านวิชาการและวิชาชีพเกื้อกูลด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ยุทธศาสตร์ที่ได้นั้นมีความสอดคล้องกับ
ผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อ
เสริ ม สร้ า งความเป็ น เลิ ศ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทยของผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รวิ ช าชี พ และผู้ บ ริ ห าร
สถาบันอุดมศึกษา ในทั้ง 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านหลั กสู ตร และด้านบริการ
วิช าการ และสอดคล้ อ งกับ มาตรฐานสถาบันอุด มศึกษา พ.ศ. 2555 (ส านัก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2555) ในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา
ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านบริหาร และมาตรฐานด้านการดาเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการวิชาการ
แก่สังคม และด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายยุทธศาสตร์แล้วสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ตามลาดับดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิ ชาชีพร่วมกันพัฒนาระบบการ
บริห ารจัดการให้สอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสั งคมไทยและประชาคม
อาเซียน มี 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) สร้างพันธกิจพันธมิตรสู่ความเป็นเลิศ 2) ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพ และ 3) ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) เกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาให้มีธรรมาภิบาล โดยการสร้างความ
เปลี่ ยนแปลงในสถาบั นอุดมศึกษาให้ ส อดคล้ องกับความเปลี่ ยนแปลงของสั งคมไทยและสังคมโลก
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับไพฑูรย์ สินลารัตน์ (สัมภาษณ์, มกราคม 2558) ที่กล่าวว่า การสร้างความ
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ร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพจะต้องพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เอื้อต่อการ
ทางานร่วมกัน และเนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพมีภารกิจที่คล้ายคลึงกัน จึงควรมา
ปรึกษาหารือร่วมพูดคุยกัน และพยายามเอาภารกิจที่คล้ายคลึงกันมาทางานร่วมกันให้ได้มากที่สุด มา
เป็นเพื่อนกัน มาทาวิจัยและบริการวิชาการร่วมกัน เป็นต้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 องค์กรวิชาชีพมีส่วนร่ว มในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาให้สัมพันธ์กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มี 1
กลยุทธ์ ได้แก่ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรด้านวิชาการและ
วิชาชีพ สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2552) ในส่วนของวัตถุประสงค์ที่กาหนดว่า กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติเป็นกรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง หลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
และเพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ การรั บ รองมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ใ นระดั บ อุ ด มศึ ก ษา และยั ง สอดคล้ อ งกั บ ผล
การศึกษาของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2555) เรื่อง การศึกษาการพัฒนากรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติของประเทศไทย : เชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิอาเซียน ซึ่งกล่าวไว้ว่า กรอบคุ ณวุฒิจะช่วยให้
เกิดการเทียบเคียงคุณวุฒิ และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับองค์กรวิชาชีพเพิ่มขีดความสามารถ
ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการพร้อมนาสู่ระดับนานาชาติ มี 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) ยกระดับ
คุณภาพงานวิจัยและงานบริการวิชาการไปสู่ระดับนานาชาติ 2) เพิ่มปริมาณงานวิจัยและงานบริการ
วิชาการด้านวิชาชีพชั้นสูง และ 3) พัฒนานักวิจัยวิชาชีพ สอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) เกี่ยวกับการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานวิจัย และจัดตั้งศูนย์
ความเป็นเลิศด้านต่างๆ และมีห้องปฏิบัติวิจัย และสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของ
ชาติ ฉบับที่ 8 (2555-2559) (สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2554) ที่กาหนดวิสัยทัศน์ว่า
ประเทศไทยมีและใช้งานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน และกาหนดพันธกิจไว้ว่า
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศให้สูงขึ้น และสร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่า
สามารถประยุกต์และพัฒนาวิทยาการที่เหมาะสมและแพร่หลาย รวมทั้งให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต โดยใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 องค์กรวิชาชีพร่วมเพิ่มประสิทธิภาพและหนุนเนื่องคณาจารย์
ของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นผู้อานวยการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ และมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
สังคม มี 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วม 2) ผนึก
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พลังคณาจารย์เพื่อความเป็นหนึ่ง และ 3) พัฒนาคณาจารย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านวิชาการ
และวิช าชีพ สอดคล้ องกับ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) เกี่ยวกั บ
แนวทางการพัฒนาคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เน้นการ
พัฒนา จากการทางานจริงกับภาคการผลิต ภาคสังคม โดยร่วมมือกับ หน่วยงานวิจัย ภาคการผลิต
องค์กรวิชาชีพ และภาคประชาสังคม สร้างมาตรการจูงใจให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาคณาจารย์ด้วย
มาตรการทางการเงิน เช่น การให้ ทุนเพื่ อเพิ่ มจานวนคณาจารย์ที่ได้ รับการพัฒ นา ส่ งเสริมให้
สถาบันอุดมศึกษาให้ความสาคัญต่อการพัฒนาคณาจารย์ให้มีการทางานเป็นทีม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพร่วมกันพัฒนาศักยภาพนิสิต
นักศึกษาให้มีความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพเกื้อกูลด้วยคุณธรรมและจริยธรรม มี 1 กลยุทธ์ ได้แก่
1) พัฒนานิสิตนักศึกษาให้พร้อมในการประกอบวิชาชีพ และ 2) พัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีจิตสานึก
รับผิดชอบต่อวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ รายงานสรุปองค์ความรู้โครงการประชุมเสวนา เรื่อง การ
เตรียมความพร้อมผลิตบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 (ออนไลน์, 2558) ที่กล่าวว่า บัณฑิตไทยที่พึง
ประสงค์ ในศตวรรษที่ 21 ต้อ งพึ่ ง พาตนเองได้ สร้า งงานเอง และมีค วามสามารถในการท างาน
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับกิตติ พิทักษ์นิตินันท์ (สัมภาษณ์,
กุม ภาพัน ธ์ 2558) ที่ ก ล่ า วไว้ว่ า สถาบั นอุ ด มศึก ษาควรพั ฒ นานิ สิ ต นั ก ศึก ษาให้ มี ค วามพร้อ มใน
การประกอบวิชาชีพโดยให้นิสิตนักศึกษาไปฝึกการประกอบวิชาชีพในสถานที่จริงเพื่อให้มีความคุ้นเคย
กับ สภาพการทางาน เช่น นิ สิ ตนั กศึกษาเภสั ช ศาสตร์จะต้องได้ไปฝึ กงานในโรงพยาบาลจริงโดย
สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ประสานงานโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานเพื่อให้นิสิตนักศึกษาไปฝึกงาน
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย เรื่อง ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัย
ไปใช้และข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัย เรื่อง ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะสาหรับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1.1 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรนายุ ทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่าง
สถาบั น อุ ดมศึก ษากับ องค์ก รวิ ช าชี พ เพื่อ เสริม สร้ างความเป็ นเลิ ศของสถาบั นอุ ดมศึก ษาไทย ไป
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ขับเคลื่อนโดยนาโครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติไปกาหนดไว้ในแผนงานประจาปีงบประมาณของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้น
1.2 ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาควรจั ด การประชุ ม ร่ ว มกั น ระหว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อร่วมกันกาหนดบทบาทและหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาและ
องค์กรวิชาชีพให้ มีความชัดเจน ป้ องกันไม่ให้ เกิดความปัญหาการก้าวก่ายการทางาน และความ
ซ้าซ้อนของงานระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
1.3 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย เช่น สถาบันอุดมศึกษาในฐานะผู้ผลิต
บัณฑิต หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในฐานะผู้ใช้บัณฑิต องค์กรวิชาชีพในฐานะผู้ควบคุมการประกอบ
วิชาชีพ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียต่อไป
1.4 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรให้ความสาคัญกับการกากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน และจะต้อง
มีมาตรการบังคับหรือมาตรการลงโทษสถาบันอุดมศึกษาที่ จัดการศึกษาไม่ได้คุณภาพมาตรฐานอย่าง
จริงจัง
2. ข้อเสนอแนะสาหรับสถาบันอุดมศึกษา
2.1 สถาบันอุดมศึกษาควรกาหนดนโยบายเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรวิช าชีพ
และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนด
2.2 สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาควรจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ศั ก ยภาพและความพร้ อ มในการจั ด
การศึ ก ษาตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ขององค์ ก รวิ ช าชี พ และตามมาตรฐานการศึ ก ษาของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก่อน และเมื่อได้รับการประเมินศักยภาพและความพร้อม และได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วจากนั้นจึงจัดให้มี
การเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบ และสถาบันอุดมศึกษาจะต้องคงไว้ซึ่งคุณภาพ
และมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบตลอดระยะเวลาที่จัดการ
เรียนการสอน
2.3 สถาบันอุดมศึกษาควรทาโครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ ที่ทาร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
ในระยะเริ่มแรกให้มาเป็นงานประจา
2.4 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดกิจกรรมบริการวิชาการร่วมกับองค์กรวิชาชีพให้มากยิ่งขึ้น
เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมตามแนวคิด USR (University Social
Responsibility)
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2.5 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดทาระบบฐานะข้อมูลนิสิตนักศึกษาและฐานข้อมูลผู้สาเร็จ
การศึกษาร่วมกับองค์กรวิชาชีพเพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพ
2.6 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตนักศึกษาใหม่และกิจกรรมการปัจจิม
นิเทศนิสิตนักศึกษาที่กาลังจะสาเร็จการศึกษาและกาลังจะเข้าสู่วิชาชีพร่วมกับองค์กรวิชาชีพเป็นประจา
ทุกปี
3. ข้อเสนอแนะสาหรับองค์กรวิชาชีพ
3.1 องค์ก รวิช าชีพ ควรเพิ่ม บทบาทเกี่ ยวกั บการวิจั ยและการบริก ารวิ ช าการร่ ว มกั บ
สถาบันอุดมศึกษา
3.3 องค์กรวิชาชีพควรจัดให้มีระบบการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน
ศักยภาพและความพร้อม และการตรวจประเมินเพื่อการรับรองหลักสูตรและการรับรองปริญญาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยให้สถาบันอุดมศึกษาชาระเงินค่าธรรมเนียมให้กับฝ่ ายการเงิน
ขององค์กรวิชาชีพ หลีกเลี่ยงไม่ให้มีการชาระเงินกับกรรมการผู้ตรวจประเมินโดยตรงเพื่อป้องกัน
ปั ญหาความอคติห รื อล าเอี ย ง และเพื่ อป้องกั นการขัดกัน แห่ งผลประโยชน์ข องกรรมการผู้ ตรวจ
ประเมิน
3.4 องค์กรวิชาชีพควรจัดการศึกษาต่อเนื่อง(Continuious Profession Development)
โดยอาจแต่งตั้งให้ ส ถาบั น อุดมศึกษาเป็นหน่ว ยจัดการศึกษาต่อเนื่องหรือเป็นหน่ว ยงานผู้ จัดการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรที่สามารถนามาใช้สะสมหน่วยกิตหรือสะสมจานวนชั่วโมงการฝึกอบรมเพื่อให้
เป็นไปตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
3.5 องค์กรวิชาชีพควรจัดให้มีระบบโรงเรียนพี่เลี้ยงขึ้นเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่จะผลิต
บั ณ ฑิ ต ในสาขาวิ ช าที่ ต้ อ งมี ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ จากองค์ ก รวิ ช าชี พ แห่ ง ใหม่ ไ ด้ เ รี ย นรู้
ประสบการณ์การจัดการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาพี่เลี้ยง และเพื่อป้องกันปัญหาการทอดทิ้งหรือ
ลอยแพนิสิตนักศึกษาเนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาแห่งใหม่นั้นจัดการศึกษาไม่ได้คุณภาพมาตรฐานจน
องค์กรวิชาชีพไม่สามารถรับรองปริญญาได้
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
จากผลการวิจัย เรื่อง ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการทาวิจัยในครั้งต่อไป
ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาติดตาม หรือประเมินการใช้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
กับ องค์กรวิช าชีพเพื่อเสริ มสร้ างความเป็นเลิ ศของสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยเฉพาะโครงการ/
กิจกรรม/แนวปฏิบัติ ที่ผู้วิจัยได้เสนอในการนาไปใช้ได้จริง
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2. ควรมีการพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อ
เสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ที่เฉพาะเจาะจงกับกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เช่น
กลุ่ มสถาบั น อุดมศึก ษาของรั ฐ และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กลุ่ มสถาบัน อุดมศึกษาเก่าและ
สถาบันอุดมศึกษาใหม่ และกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการวิจัย เป็นต้น
3. ควรมีการพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อ
เสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ที่เฉพาะเจาะจงกับกลุ่มองค์กรวิช าชีพ เช่น กลุ่ม
องค์กรวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มองค์กรวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และกลุ่มองค์กรวิชาชีพทางด้านสังคม เป็นต้น
4. ควรมีการพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรประเภทอื่น
เช่น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัย หรือตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จในการนายุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
ไทยไปใช้
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1. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย จานวน 5 คน ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.1
1.2
1.3
1.4

ศ.เกียรติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
ดร.วราภรณ์ สีหนาท
ดร.สุภัทร จาปาทอง
รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ

1.5 รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ

ประธานกรรมการคุรุสภา
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองคณบดี (วิจัยและบริการวิชาการ)
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้สัมภาษณ์ จานวน 30 คน ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้
2.1 ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
2.1.1 ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว
2.1.2 ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช
2.1.3 ศ.คลินิก นพ.สุรวิทย์ เตชธุวานันท์
2.1.4 รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ
2.1.5 รศ.ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์
2.1.6 รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล
2.1.7 รศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ
2.1.8 รศ.ทพ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน
2.1.9 ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
คณบดีคณะกายภาพบาบัด
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
คณบดีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณบดีคณะทัตนแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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2.1.10 ผศ.ดร.สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ
2.1.11 ผศ.ดร.วิณัฏฐา แสงสุข
2.1.12 ผศ.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร
2.1.13 ผศ.ธีรวัลย์ วรรธโนทัย
2.1.14 ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู
2.1.15 อาจารย์นวลใย วัฒนกูล

2.2 ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ
2.2.1 ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
2.2.2 ศ.เกียรติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
2.2.3 รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง
2.2.4 รศ.น.สพ.ดร. สุวิชัย โรจนเสถียร
2.2.5 รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร
2.2.6 รศ.อภิญญา เวชยชัย
2.2.7 รศ.ยุพยง เหมะศิลปิน
2.2.8 ภก.รศ.(พิเศษ) กิตติ พิทักษ์นิตินันท์
2.2.9 ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ
2.2.10 ดร.กมล ตรรกบุตร
2.2.11 นพ.ธรณินทร์ จรัสจรุงเกียรติ
2.2.12 นายสัญญา เชื้อพานิช
2.2.13 นายนิรุจน์ อุทธา
2.2.14 นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์
2.2.15 นางทัศนีย์ บัวคา

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณบดีคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณบดีคณะการบัญชี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
และสวัสดิการสังคม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

นายกแพทยสภา
ประธานกรรมการคุรุสภา
นายกสภาการพยาบาล
นายกสัตวแพทยสภา
นายกสภาเทคนิคการแพทย์
นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
นายกสภาสถาปนิก
นายกสภาเภสัชกรรม
นายกสภากายภาพบาบัด
นายกสภาวิศวกร
นายกทันตแพทยสภา
นายกสภาวิชาชีพบัญชี
นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์
นายกสภาทนายความ
รองเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน
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3. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) จานวน 16 คน
ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้
3.1 ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
3.2 รศ.ดร.ภูริชญา วัฒนรุ่ง
3.3 รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร
3.4 รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์

3.5 ภก.รศ.(พิเศษ) กิตติ พิทักษ์นิตินันท์
3.6 ผศ.ดร.ชัยนรินทร์ วีระสถาวณิชย์
3.7 ผศ.ดร.วรศิษฐ์ ตรูทัศนวินท์
3.8 ผศ.ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์
3.9 ดร.สุภัทร จาปาทอง
3.10 ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล
3.11 นายอาณัติ พงศ์สุวรรณ
3.12 นายศิระวิทย์ คลี่สุวรรณ
3.13 นางวราณี สัมฤทธิ์
3.14 นางทัศนีย์ บัวคา
3.15 รศ.ดร.วราภรณ์ บวรศิริ
3.16 ผศ.ดร.สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์

นายกแพทยสภา
อดีตรองคณบดีคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
นายกสภาเทคนิคการแพทย์
รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายกสภาเภสัชกรรม
กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการสภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
รักษาการที่ปรึกษา
ด้านนโยบายและแผน สกอ.
กรรมการคุรุสภา
รองผู้อานวยการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
รองเลขาธิการ
สภาการสาธารณสุขชุมชน
อาจารย์อาวุโสประจาคณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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แบบวิเคราะห์สาระ
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ด้าน
1. การบริหาร

2. การวิจัย

3. หลักสูตร

4. การเรียนการสอน

5. บริการวิชาการ

6. คณาจารย์

7. นิสิตนักศึกษา

8. สิ่งอานวยความสะดวก

9. อื่นๆ

สถาบันอุดมศึกษา

องค์กรวิชาชีพ
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แบบสัมภาษณ์
การวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมสึกษาไทย
COOPERATION STRATEGIES BETWEEN
HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND PROFESSIONAL ORGANIZATIONS
FOR THE PROMOTION OF THAI HIGHER EDUCATION INSTITUTION EXCELLENCE
-------------------------------คาชี้แจง
การสัมภาษณ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อนาความ
คิดเห็นอันเป็นประโยชน์และมีคุณค่าไปใช้จัดทา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กร
วิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ผู้วิ จั ยขอขอบพระคุ ณที่ ได้ รั บความกรุ ณาจากท่ านในการสละเวลาให้ ข้ อมู ลและประสบการณ์ อั น จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการวิจัย ผู้วิจัยสานึกในบุญคุณและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
1.
2.
3.
4.

ชื่อ-สกุล ผู้ให้สัมภาษณ์...........................................................................................................................................
ระดับการศึกษาสูงสุด...................................................สาขาวิชา............................................................................
ตาแหน่ง.................................................................................................................................................................
ระยะเวลาในการดารงตาแหน่งจนถึงปัจจุบัน..........................................................................................................

ตอนที่ 2 สภาพความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษากั บ องค์ ก รวิ ช าชี พ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเป็ น
เลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
 ประเด็นคาถามสาหรับคณบดี
1. คณะทีท่ ่านเป็นผู้บริหารมีความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
หรือไม่ อย่างไร และได้มีความร่วมมือระดับภาควิชา/สาขาวิชา/หลักสูตร อะไรบ้าง
2. ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งคณะที่ ท่ า นเป็ น ผู้ บ ริ ห ารกั บ องค์ ก รวิ ชาชี พ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเป็ น เลิ ศ ของสถาบั น
อุดมศึกษาไทย มีปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) อย่างไรบ้าง
3. ความร่วมมือระหว่างคณะที่ท่านเป็นผู้บริหารกับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
ไทย มีปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunities) และภาวะคุกคาม (Threats) อย่างไรบ้าง
4. สาเหตุใดบ้างที่เป็นแรงจูงใจที่ทาให้คณะที่ท่านเป็นผู้บริหารมีความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความ
เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
5. กรณี ค ณะที่ ท่ า นเป็ น ผู้ บ ริ ห ารไม่ มี ค วามร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รวิ ช าชี พ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเป็ น เลิ ศ ของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย ท่านมีนโยบาย/แผนการ/โครงการที่จะร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพหรือไม่ อย่างไรบ้าง
6. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับปัญหาองค์กรวิชาชีพที่ไม่สามารถรับรองปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งซึ่ง
ส่งผลให้ผู้สาเร็จการศึกษาไม่สามารถประกอบวิชาชีพได้
7. ท่านมีข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาองค์กรวิชาชีพที่ไม่สามารถรับรองปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาบางแห่ง
อย่างไรบ้าง
8. ท่านคิดว่ามีปัญหาและอุปสรรคอื่นๆ ของความร่วมมือระหว่างคณะที่ท่ านเป็นผู้บริหารกับองค์กรวิชาชีพเพื่อ
เสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทยมีอะไรบ้าง และมีแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้น
อย่างไร
9. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างต่อกรณีที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนซึ่งจะทาให้บัณฑิตที่มี
ใบประกอบวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพ เช่น สถาปนิก แพทย์ บัญชี ทันตแพทย์ พยาบาล และวิศวกร สามารถไป
ประกอบวิชาชีพดังกล่าวในประเทศสมาชิกได้
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 ประเด็นคาถามสาหรับนายกสภาองค์กรวิชาชีพ
1. องค์ ก รวิ ช าชี พ ที่ ท่ า นเป็ น ผู้ บ ริ ห ารมี ค วามร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเป็ น เลิ ศ ของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย หรือไม่ อย่างไร และได้มีความร่วมมือกับคณะ/สถาบันอุดมศึกษาอะไรบ้าง
2. ความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพที่ท่านเป็นผู้บริหารกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย มีปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) อย่างไรบ้าง
3. ความร่ วมมื อระหว่ างองค์ กรวิ ชาชี พที่ ท่ านเป็ นผู้บริ หารกั บสถาบั นอุ ดมศึ กษาเพื่อเสริ มสร้ างความเป็ นเลิ ศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย มีปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunities) และภาวะคุกคาม (Threats) อย่างไรบ้าง
4. สาเหตุใดบ้างที่เป็นแรงจูงใจที่ ทาให้องค์กรวิชาชีพที่ท่านเป็นผู้บริหารมีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
5. กรณีองค์กรวิชาชีพที่ท่านเป็นผู้บริหารไม่มีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา ท่านมีนโยบาย/แผนการ/โครงการ
ที่จะร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย หรือไม่ อย่างไรบ้าง
6. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับปัญหาองค์กรวิชาชีพที่ไม่สามารถรับรองปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งซึ่ง
ส่งผลให้ผู้สาเร็จการศึกษาไม่สามารถประกอบวิชาชีพได้
7. ท่านมีข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาองค์กรวิชาชีพที่ไม่สามารถรับรองปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาบางแห่ง
อย่างไรบ้าง
8. ท่านคิดว่ามีปัญหาและอุปสรรคอื่นๆ ของความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพที่ท่านเป็นผู้บริหารกับสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทยมีอะไรบ้าง และมีแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
นั้นอย่างไร
9. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างต่อกรณีที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนซึ่งจะทาให้บัณฑิตที่มี
ใบประกอบวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพ เช่น สถาปนิก แพทย์ บัญชี ทันตแพทย์ พยาบาล และวิศวกร สามารถไป
ประกอบวิชาชีพดังกล่าวในประเทศสมาชิกได้
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แบบสอบถาม
การวิจัย เรื่อง ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
COOPERATION STRATEGIES BETWEEN
HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND PROFESSIONAL
FOR THE PROMOTION OF THAI HIGHER EDUCATION INSTITUTION EXCELLENCE
-------------------------------คาชี้แจง
1. แบบสอบถามชุดนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการทาวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อต้องการทราบสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของความร่ วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กร
วิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
2. โปรดตอบข้อคาถามตามสภาพที่เป็นจริง เพราะข้อมูลที่เป็นจริงของท่านจะมีคุณค่าอย่างยิ่งต่องานวิจัยนี้
3. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ
4. ข้อมูลที่ท่านตอบจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัตงิ านของท่านแต่ประการใด และผู้วิจัยจะนาไปวิเคราะห์
และนาเสนอผลในภาพรวมเท่านั้น
5. แบบสอบถามชุดนี้มี 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สภาพความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความกรุณาจากท่านในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งนี้
จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ-นามสกุล .........................................................................................................................................
ตาแหน่ง.........……………………………………………………………………………..................................................
ระยะเวลาในการดารงตาแหน่งจนถึงปัจจุบัน.........................................................................................
ตาแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ..................................................................................................................
เพศ........................................................................................................................................................
อายุ......................................................................................................................................................
ระดับการศึกษาสูงสุด..............................................สาขาวิชา..............................................................

ตอนที่ 2 สภาพความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
คาชี้แจง ขอให้ท่านพิจารณาในแต่ละรายการ โดยเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับสภาพที่เป็น
จริงมากที่สุด โดยพิจารณา ดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ตรงกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และการปฏิบัติงานที่พึงประสงค์ของหน่วยงานของท่านมากที่สุด
ตรงกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และการปฏิบัติงานที่พึงประสงค์ของหน่วยงานของท่านมาก
ตรงกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และการปฏิบัติงานที่พึงประสงค์ของหน่วยงานของท่านปานกลาง
ตรงกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และการปฏิบัติงานที่พึงประสงค์ของหน่วยงานของท่านน้อย
ตรงกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และการปฏิบัติงานที่พึงประสงค์ของหน่วยงานของท่านน้อยที่สุด

ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
1. ด้านการบริหาร
9.3 สภาสถาบันอุดมศึกษาของท่านมีองค์ประกอบของ
กรรมการเป็นผู้แทนจากองค์กรวิชาชีพ
9.4 สภาสถาบันอุดมศึกษาของท่านมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มา
จากองค์กรวิชาชีพหรือผู้ที่ดารงตาแหน่งเป็น
กรรมการ/อนุกรรมการในองค์กรวิชาชีพ
9.5 สภาสถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการกาหนด
นโยบายเกี่ยวกับความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ
9.6 สภาวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาของท่านมี
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากองค์กรวิชาชีพหรือผู้ที่ดารง
ตาแหน่งเป็นกรรมการ/อนุกรรมการในองค์กรวิชาชีพ
9.7 สภาวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการ
กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ

ระดับการปฏิบัติในปัจจุบัน
ระดับการปฏิบัติที่พึงประสงค์
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
9.8 คณะผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาของท่าน
(อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี)
อย่างน้อยหนึ่งคน ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ/
อนุกรรมการในองค์กรวิชาชีพ
9.9 ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการกาหนด
นโยบายเกี่ยวกับความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ
9.10 อื่นๆ (ระบุ)
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
10. ด้านการวิจัย
10.1 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีทุนสนับสนุนการวิจัย
ให้กับองค์กรวิชาชีพเป็นประจาทุกปี
10.2 สถาบันอุดมศึกษาของท่านได้รับทุนสนับสนุนการ
วิจัยจากองค์กรวิชาชีพเป็นประจาทุกปี
10.3 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการทาวิจัยร่วมกับ
องค์กรวิชาชีพเป็นประจาทุกปี
10.4 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการแลกเปลี่ยน
ฐานข้อมูลการวิจัยกับองค์กรวิชาชีพ
10.5 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
10.6 องค์กรวิชาชีพมีการนาผลการวิจัยของ
สถาบันอุดมศึกษาของท่านไปใช้ให้เกิดประโยชน์
10.7 อื่นๆ (ระบุ)
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
11. ด้านหลักสูตร
11.1 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการกาหนดนโยบาย
การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรโดยให้หลักสูตรที่
พัฒนาขึ้นใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงจะต้องมีการ
กาหนดรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
ขององค์กรวิชาชีพ

ระดับการปฏิบัติในปัจจุบัน
ระดับการปฏิบัติที่พึงประสงค์
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
ระดับการปฏิบัติในปัจจุบัน
ระดับการปฏิบัติที่พึงประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
11.2 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการกาหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรโดยให้มีองค์ประกอบจากองค์กรวิชาชีพ
11.3 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการกาหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตรโดย
จะต้องเป็นหลักสูตรที่ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรจาก
องค์กรวิชาชีพแล้ว
11.4 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการกาหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการประเมินหลักสูตรโดยจะต้องให้
องค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในการประเมินหลักสูตร
11.5 อื่นๆ (ระบุ)
...........................................................................
...........................................................................
..........................................................................
............................................................................
12. ด้านการเรียนการสอน
12.1 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการแต่งตั้งกรรมการ/
ผู้บริหารขององค์กรวิชาชีพให้เป็นอาจารย์พิเศษ
12.2 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการพัฒนาการเรียน
การสอนร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
12.3 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีนโยบายให้ผู้สอนนา
กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณมาใช้ในการเรียนการสอน
12.4 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีนโยบายให้ผู้สอน
นากรณีศึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพมาใช้ใน
การเรียนการสอน
12.5 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการกาหนดให้องค์กร
วิชาชีพมีส่วนร่วมในการประเมินการเรียนการสอน
12.6 อื่นๆ (ระบุ)
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
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ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
ระดับการปฏิบัติในปัจจุบัน
ระดับการปฏิบัติที่พึงประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
13. ด้านบริการวิชาการ
13.1 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการจัดกิจกรรมบริการ
วิชาการประจาปีร่วมกับองค์กรวิชาชีพ (งานบริการ
วิชาการใหญ่ประจาปี)
13.2 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการจัดกิจกรรมบริการ
วิชาการนอกจากข้อ 5.1 ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
อย่างสม่าเสมอทุกปี
13.3 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการเชิญกรรมการ/
ผู้บริหารองค์กรวิชาชีพมาเป็นวิทยากร/ผู้บรรยาย
ในกิจกรรมบริการวิชาการ
13.4 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการเรียนเชิญหรือเปิด
โอกาสให้กรรมการหรือผู้บริหารองค์กรวิชาชีพเข้า
ร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ
13.5 อื่นๆ (ระบุ)
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
14. ด้านคณาจารย์
14.1 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีนโยบายให้คณาจารย์
ไปเป็นกรรมการ/อนุกรรมการขององค์กรวิชาชีพ
14.2 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีกิจกรรมการพัฒนา
คณาจารย์ร่วมกับองค์กรวิชาชีพอย่างสม่าเสมอทุกปี
14.3 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการยกย่องเชิดชู
ประกาศเกียรติคุณคณาจารย์ที่ประสบความสาเร็จ
ในวิชาชีพร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
14.4 คณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาของท่านได้รับทุน
ศึกษาต่อจากองค์กรวิชาชีพ
14.5 คณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาของท่านได้รับทุนเข้า
รับการฝึกอบรมหรือสัมมนาจากองค์กรวิชาชีพ
14.6 อื่นๆ (ระบุ)
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
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ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
ระดับการปฏิบัติในปัจจุบัน
ระดับการปฏิบัติที่พึงประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
15. ด้านนิสิต/นักศึกษา
15.1 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการจัดกิจกรรม
ต้อนรับนิสิต/นักศึกษาใหม่ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
15.2 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการจัดทาจริยธรรม/
จรรยาบรรณของนิสิตนักศึกษาร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
15.3 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการจัดกิจกรรมการ
พัฒนานิสิต/นักศึกษา (เช่น การออกค่ายอาสา
พัฒนา/การออกหน่วย เคลื่อนที่) ร่วมกับองค์กร
วิชาชีพเป็นประจาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
15.4 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการยกย่อง เชิดชู
ประกาศเกียรติคุณให้กับนิสิต/นักศึกษาที่ประสบ
ความสาเร็จหรือได้รับรางวัลหรือได้ทาคุณงาม
ความดีร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
15.5 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการส่งเสริม
การรวมกลุ่มของนิสิต/นักศึกษาในกลุ่มวิชาชีพ
ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
15.6 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการจัดกิจกรรมการให้
โอวาทและมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพร่วมกับ
องค์กรวิชาชีพ
15.7 อื่นๆ (ระบุ)
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
16. ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน/สิ่งอานวยความสะดวก
16.1 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการใช้ห้องสมุด (หนังสือ
ตารา และวารสาร) ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
16.2 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการใช้ห้องเรียน
ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
16.3 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการใช้อุปกรณ์
การเรียนการสอนร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
16.4 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการใช้ห้องทดลอง/
ห้องปฏิบัติการร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
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ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
16.5 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการใช้ห้องฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
16.6 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการใช้สถานที่ของ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน
การสอน การวิจัย และบริการวิชาการ
16.7 อื่นๆ (ระบุ)
...........................................................................
...........................................................................
17. ด้านอื่น ๆ (ระบุ)
17.1 สถาบันอุดมศึกษาของท่านมีการแนะแนวอาชีพ/
การหางานทา ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
17.2 อื่นๆ (ระบุ)
...........................................................................
...........................................................................

ระดับการปฏิบัติในปัจจุบัน
ระดับการปฏิบัติที่พึงประสงค์
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. ..................
.....................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง
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แบบสอบถาม
การวิจัย เรื่อง ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
COOPERATION STRATEGIES BETWEEN
HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND PROFESSIONAL
FOR THE PROMOTION OF THAI HIGHER EDUCATION INSTITUTION EXCELLENCE
-------------------------------คาชี้แจง
1. แบบสอบถามชุดนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการทาวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อต้องการทราบสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กร
วิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
2. โปรดตอบข้อคาถามตามสภาพที่เป็นจริง เพราะข้อมูลที่เป็นจริงของท่านจะมีคุณค่าอย่างยิ่งต่องานวิจัยนี้
3. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและผู้บริหารองค์กรวิชาชีพ
4. ข้อมูลที่ท่านตอบจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัตงิ านของท่านแต่ประการใด และผู้วิจัยจะนาไปวิเคราะห์
และนาเสนอผลในภาพรวมเท่านั้น
5. แบบสอบถามชุดนี้มี 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สภาพความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความกรุณาจากท่านในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งนี้ จึง
ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

327
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ-นามสกุล .........................................................................................................................................
ตาแหน่ง.........……………………………………………………………………………...............................................
ระยะเวลาในการดารงตาแหน่งจนถึงปัจจุบัน.........................................................................................
ตาแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) .................................................................................................................
เพศ.......................................................................................................................................................
อายุ........................................................................................................................................................
ระดับการศึกษาสูงสุด..............................................สาขาวิชา................................................................

ตอนที่ 2 สภาพความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
คาชี้แจง ขอให้ท่านพิจารณาในแต่ละรายการ โดยเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับสภาพที่เป็น
จริงมากที่สุด โดยพิจารณา ดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ตรงกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และการปฏิบัติงานที่พึงประสงค์ของหน่วยงานของท่านมากที่สุด
ตรงกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และการปฏิบัติงานที่พึงประสงค์ของหน่วยงานของท่านมาก
ตรงกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และการปฏิบัติงานที่พึงประสงค์ของหน่วยงานของท่านปานกลาง
ตรงกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และการปฏิบัติงานที่พึงประสงค์ของหน่วยงานของท่านน้อย
ตรงกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และการปฏิบัติงานที่พึงประสงค์ของหน่วยงานของท่านน้อยที่สุด

ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
ระดับการปฏิบัติในปัจจุบัน
ระดับการปฏิบัติที่พึงประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1. ด้านการบริหาร
1.7 คณะกรรมการองค์กรวิชาชีพของท่านมีองค์ประกอบของ
กรรมการที่เป็นผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษา
1.8 คณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ขององค์กรวิชาชีพ
ของท่าน มีองค์ประกอบของอนุกรรมการที่เป็น
ผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาหรือมีผู้ทรงคุณวุฒิ
จากสถาบันอุดมศึกษา
1.9 คณะกรรมการองค์กรวิชาชีพของท่านมีการกาหนด
นโยบายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา
1.10 คณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ขององค์กรวิชาชีพ
ของท่านมีการกาหนดนโยบายความร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษา
1.11 คณะกรรมการองค์กรวิชาชีพของท่านมีการเชิญ
คณบดีหรือหัวหน้าสาขาวิชาหรือผู้แทนของ
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ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
ระดับการปฏิบัติในปัจจุบัน
ระดับการปฏิบัติที่พึงประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
สถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง
1.12 คณะกรรมการองค์กรวิชาชีพของท่านมีการประชุม
ร่วมกับคณบดีหรือหัวหน้าสาขาวิชาหรือผู้แทนของ
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งเป็นประจาอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง
1.13 อื่นๆ (ระบุ)
...........................................................................
..........................................................................
............................................................................
2. ด้านการวิจัย
2.2 องค์กรวิชาชีพของท่านมีทุนสนับสนุนการวิจัย
ให้กับสถาบันอุดมศึกษาเป็นประจาทุกปี
2.2 องค์กรวิชาชีพของท่านได้รับทุนสนับสนุน การวิจัย
จากสถาบันอุดมศึกษาเป็นประจาทุกปี
2.3 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการทาวิจัยร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษาเป็นประจาทุกปี
2.4 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล
การวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา
2.5 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
2.6 สถาบันอุดมศึกษามีการนาผลการวิจัยขององค์กร
วิชาชีพของท่านไปใช้ให้เกิดประโยชน์
2.7 อื่นๆ (ระบุ)
...........................................................................
...........................................................................
3. ด้านหลักสูตร
3.1 คณะกรรมการที่มีหน้าที่รับรองหลักสูตรหรือรับรอง
ปริญญาขององค์กรวิชาชีพของท่านมีองค์ประกอบ
ของกรรมการที่เป็นผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษา
หรือมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษา
3.2 คณะกรรมการองค์กรวิชาชีพหรือผู้แทนองค์กร
วิชาชีพของท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการพัฒนา
หรือปรับปรุงหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
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ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
ระดับการปฏิบัติในปัจจุบัน
ระดับการปฏิบัติที่พึงประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
3.3 องค์กรวิชาชีพของท่านมีส่วนร่วมในการวิพากษ์
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
3.4 องค์กรวิชาชีพของท่านมีส่วนร่วมในการประเมิน
หลักสูตรซึ่งจัดการประเมินโดยสถาบันอุดมศึกษา
เจ้าของหลักสูตรนั้นๆ เอง
3.5 อื่นๆ (ระบุ)
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
4 ด้านการเรียนการสอน
4.1 กรรมการองค์กรวิชาชีพหรืออนุกรรมการด้านต่างๆ
ขององค์กรวิชาชีพของท่านได้รับแต่งตั้งโดยชื่อให้เป็น
อาจารย์พิเศษของสถาบันอุดมศึกษา
4.2 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการพัฒนาการเรียนการ
สอนร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
4.3 สถาบันอุดมศึกษามีการนากรณีศึกษาที่เกี่ยวกับ
มาตรฐานจริยธรรมหรือจรรยาบรรณหรือความ
ประพฤติขององค์กรวิชาชีพของท่านไปใช้ใน
การเรียนการสอน
4.4 สถาบันอุดมศึกษามีการนากรณีศึกษาที่เกี่ยวกับ
มาตรฐานวิชาชีพขององค์กรวิชาชีพของท่านไปใช้
ในการเรียนการสอน
4.5 องค์กรวิชาชีพของท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนซึ่งจัดการประเมินโดย
สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ เอง
4.6 อื่นๆ (ระบุ)
...........................................................................
...........................................................................
5 ด้านบริการวิชาการ
5.1 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการจัดกิจกรรมบริการ
วิชาการประจาปีร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง
ที่ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาชีพ (งานบริการวิชาการ
ใหญ่ประจาปี)
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ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
ระดับการปฏิบัติในปัจจุบัน
ระดับการปฏิบัติที่พึงประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5.2 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการจัดกิจกรรมบริการ
วิชาการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตใน
สาขาวิชาชีพเป็นประจาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
5.3 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการเชิญคณาจารย์ของ
สถาบันอุดมศึกษามาเป็นวิทยากรหรือผู้บรรยายใน
การบริการวิชาการ
5.4 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการเชิญคณบดีหรือ
หัวหน้าสาขาวิชาหรือผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ
5.5 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการจัดตั้งหรือมอบหมาย
ให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยบริการวิชาการหรือ
จัดอบรมหรือสัมมนา
5.6 อื่นๆ (ระบุ)
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
6 ด้านคณาจารย์
6.3 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการแต่งตั้งคณาจารย์ของ
สถาบันอุดมศึกษาเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการ
ขององค์กรวิชาชีพ
6.4 องค์กรวิชาชีพของท่านมีกิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์
ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาอย่างสม่าเสมอทุกปี
6.3 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการประกาศเกียรติคุณ
หรือยกย่องหรือเชิดชูเกียรติคณาจารย์ของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ประสบความสาเร็จในวิชาชีพ
6.4 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการให้ทุนศึกษาต่อกับ
คณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา
6.5 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการให้ทุนเข้ารับการ
ฝึกอบรมหรือสัมมนากับคณาจารย์ของ
สถาบันอุดมศึกษา
6.6 อื่นๆ (ระบุ)
...........................................................................
...........................................................................
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ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
ระดับการปฏิบัติในปัจจุบัน
ระดับการปฏิบัติที่พึงประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
7 ด้านนิสิต/นักศึกษา
7.1 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการจัดกิจกรรมต้อนรับ
นิสิต/นักศึกษาใหม่ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
7.2 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการจัดทาจริยธรรม/
จรรยาบรรณของนิสิตนักศึกษาร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษา
7.3 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการจัดกิจกรรม การ
พัฒนานิสิต/นักศึกษา (เช่น การออกค่ายอาสา
พัฒนา/การออกหน่วยเคลื่อนที่) ร่วมกับสถาบัน
อุดมศึกษาเป็นประจาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
7.4 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการยกย่องเชิดชู ประกาศ
เกียรติคุณให้กับนิสิต/นักศึกษาที่ประสบความสาเร็จ
หรือได้รับรางวัลหรือได้ทาคุณงามความดี
7.5 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ของนิสิต/นักศึกษาในกลุ่มวิชาชีพ
7.6 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการจัดกิจกรรมการให้
โอวาทและมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษา
7.7 อื่นๆ (ระบุ)
...........................................................................
...........................................................................
8 ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน/สิ่งอานวยความสะดวก
8.1 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการใช้ห้องสมุด (หนังสือ
ตารา และวารสาร) ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
8.2 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการใช้ห้องเรียนร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษา
8.3 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการใช้อุปกรณ์การเรียน
การสอนร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
8.4 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการใช้ห้องทดลอง/
ห้องปฏิบัติการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
8.5 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการใช้ห้องฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
8.6 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการใช้สถานที่ของ
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ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
ระดับการปฏิบัติในปัจจุบัน
ระดับการปฏิบัติที่พึงประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการ
ดาเนินงาน เช่น การจัดบริการวิชาการ การจัดสอบ
รับใบอนุญาต
8.7 อื่นๆ (ระบุ)
...........................................................................
............................................................................
9 ด้านอื่น ๆ (ระบุ)
9.2 องค์กรวิชาชีพของท่านมีการแนะแนวอาชีพ/การ
หางานทาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
9.3 อื่นๆ (ระบุ)
...........................................................................
...........................................................................
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง
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กาหนดการประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship)
เรื่อง ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ชั้น 9
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ
วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. – 12.00 น.
-----------------------------------------------------------------10.00 – 10.15 น.

ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง

10.15 – 10.30 น.

ผู้ดาเนินการประชุมกล่าวต้อนรับ
 ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ

10.30 – 11.00 น.

ผู้วิจัยนาเสนอข้อมูลโครงการวิจัยโดยสรุป
 ความเป็นมา วัตถุประสงค์ คาจากัดความ และขั้นตอนการวิจัย
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 ร่ า งยุ ทธศาสตร์ ความร่ วมมื อระหว่ างสถาบั นอุ ดมศึ กษากั บองค์ กรวิ ชาชี พ
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย

11.00 – 12.00 น.

ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ (ร่าง)
ยุ ท ธศาสตร์ ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษากั บ องค์ ก รวิ ช าชี พ
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย

12.00 – 12.15 น.

ผู้ดาเนินการประชุมกล่าวสรุปและปิดการประชุม

12.15 น.

ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ : ขอความอนุ เ คราะห์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท าแบบประเมิ น ความเหมาะสมและความเป็ น ไปได้ ข องร่ า งยุ ท ธศาสตร์
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
และส่งคืนผู้วิจัยหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
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แบบตรวจสอบ
(ร่าง) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพ
เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
คาชี้แจง
ผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย โดย (ร่าง) ยุทธศาสตร์ฯ นี้ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ “ฉันทะ
ร่วม รวมกันเป็นเลิศ” ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ และโครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็น โดยลงความเห็นและให้คะแนนดังนี้
ให้ค่า

+1
0
1

เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้วย

ชื่อ/สกุลผู้ทรงคุณวุฒิ......................................................................................สังกัด.............................................................................................
รายการตรวจสอบ
1. ยุทธศาสตร์ “ฉันทะร่วม รวมกันเป็นเลิศ”
1) ยุทธศาสตร์ “สอดคล้อง”
2) ยุทธศาสตร์ “สัมพันธ์”
3) ยุทธศาสตร์ “พร้อมนา”
4) ยุทธศาสตร์ “หนุนเนื่อง”
5) ยุทธศาสตร์ “เกื้อกูล”

ระดับความเห็น
+1 0 1

ข้อเสนอแนะ

335
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ ร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องต่อความ
เปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคมไทย
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างพันธกิจพันธมิตรสู่ความเป็นเลิศ
มาตรการ : สร้างพันธกิจและเป้าหมายมุ่งสู่การพัฒนาความร่วมมือในอนาคต
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1. จัดการสัมมนา/ประชุมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพเพื่อให้
เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจพันธกิจ และอื่นๆ ของ
การสร้างการมีฉันทะ ร่วมกัน โดยสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพมี
ความเข้าใจภาพรวมในระดับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติของ
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ และมีการกาหนดเป้าหมายร่วมกัน
2. จัดให้มีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กร
วิชาชีพ เช่น การแข่งขันกีฬา กิจกรรม Walk Rally ฯลฯ
3. จัดทานโยบายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
4. จัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ
องค์กรวิชาชีพ
5. สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท พันธกิจและทิศทางการพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ เช่น จัดนิทรรศการ
จัดการประชุมระหว่างผู้บริหาร เป็นต้น
6. สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ จัดทาเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลการดาเนินของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
และเผยแพร่กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ฯลฯ
7. สร้างพันธกิจสัมพันธ์ (Engagement) ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กร
วิชาชีพ เพื่อบูรณาการการทางานเชิงวิชาการร่วมกันภายใต้พันธกิจหลัก
ของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอยู่บนหลักการพื้นฐาน 4 ประการ คือ
-ร่วมคิดร่วมทาแบบหุ้นส่วน (Partnership)
-เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual benefit)
-มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship)
-เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (Social impact)
ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ ร่วมกันทาวิจัย ร่วมกันจัดกิจกรรมทางวิชาการ

ระดับความเห็น
+1 0 1

ข้อเสนอแนะ
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กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพ
มาตรการ : สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ

ระดับความเห็น
+1 0 1

ข้อเสนอแนะ

ระดับความเห็น
+1 0 1

ข้อเสนอแนะ

1.
2.
3.
4.

จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
จัดตั้งสมาคมองค์กรวิชาชีพแห่งประเทศไทย
จัดตั้งสมาคมที่ประชุมคณบดีสาขาวิชาชีพต่างๆ
จัดตั้งสานักงานสาขาขององค์กรวิชาชีพในส่วนภูมิภาคเพื่ออานวยความ
สะดวก และประสานการทางานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
5. จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประสานงานกับองค์กรวิชาชีพขึ้นใน
สถาบันอุดมศึกษา
6. จัดทาฐานข้อมูลของนิสิต/นักศึกษาและบัณฑิตหลักสูตรวิชาชีพ เพื่อใช้
ประกอบการรับรองปริญญา/ควบคุมการประกอบวิชาชีพ
7. ระดมทรัพยากรจากเครือข่ายองค์กรวิชาชีพเพื่อนาไปพัฒนาคุณภาพของ
บัณฑิตให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
มาตรการ : ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีความต่อเนื่อง
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1. พัฒนา และปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อรองรับการทางานร่วมกัน
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 องค์กรวิช าชีพ มีส่วนร่วมในการยกระดับ คุณ ภาพและมาตรฐานหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาให้
สัมพันธ์กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับชาติ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรด้านวิชาการและวิชาชีพ
มาตรการ : ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาต่อเนื่องขององค์กรวิชาชีพ
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ

ระดับความเห็น
+1 0 1

ข้อเสนอแนะ

1. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิตจากระบบการศึกษาต่อเนื่องของ
องค์กรวิชาชีพสู่สถาบันอุดมศึกษา โดยองค์กรวิชาชีพสะท้อนปัญหา และ
ผลักดันปัญหาเข้าสู่การพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื่อให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ
องค์กรวิชาชีพ ให้ผู้เข้ารับการศึกษาต่อเนื่องจากองค์กรวิชาชีพสามารถเทียบ
โอนหน่วยกิตเข้าสู่ระบบการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
2. พัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank System) เพื่อให้ผู้ที่ได้รับ
การศึกษาต่อเนื่องจากองค์กรวิชาชีพสามารถเทียบความรู้เป็นหน่วยกิตและ
สะสมหน่วยกิตไว้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
3. พัฒนาระบบเทียบโอนประสบการณ์ความรู้จากการประกอบวิชาชีพเพื่อเข้า
สู่ระบบอุดมศึกษา
4. ร่วมกันพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพให้สูงขึ้น
มาตรการ : ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพ
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1. ร่วมกันปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรด้านวิชาการและวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจาทุก 5 ปี
2. จัดทาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานวิชาชีพเพื่อใช้เป็นหลักสูตร
ต้นแบบของอุดมศึกษาไทย
3. ร่วมกันติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้หลักสูตรวิชาชีพที่พัฒนา
ร่วมกัน เพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพให้มีความทันสมัย

ระดับความเห็น
+1 0 1

ข้อเสนอแนะ

338
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับองค์กรวิชาชีพเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยพร้อมนาสู่ระดับโลก
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพงานวิจัยไปสู่ระดับโลก
มาตรการ : ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรวิชาชีพเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่สู่สังคมโลก
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ

ระดับความเห็น
+1 0 1

ข้อเสนอแนะ

ระดับความเห็น
+1 0 1

ข้อเสนอแนะ

1. จัดตั้งศูนย์ประสานงานวิจัยระดับพื้นที่ (Node) ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรวิชาชีพ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทาวิจัยร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพร่วมกันพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อ
ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์
3. จัดตั้งทีมงานวิจัยเพื่อแก้โจทย์ ปัญหาสาคัญของสังคมร่วมกัน
4. ร่วมกันพัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิจัย
5. เผยแพร่งานวิจัยร่วมกัน เช่น จัดทาวารสารวิชาการที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
6. นาผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ
องค์กรวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มปริมาณงานวิจัยด้านวิชาชีพชั้นสูง
มาตรการ : สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยด้านวิชาชีพ
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1. จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยด้านวิชาชีพ
2. จัดตั้งกองทุนวิจัยด้านวิชาชีพ โดยให้องค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในการระดม
ทรัพยากรจากภาคเอกชนที่สนับสนุน
3. ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์/ห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมกัน

339
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักวิจัยวิชาชีพ
มาตรการ : สร้างนักวิจัยมืออาชีพ
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ

ระดับความเห็น
+1 0 1

ข้อเสนอแนะ

1. ให้องค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทุนวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพแก่
นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
2. ร่วมกันพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ด้วยระบบพี่เลี้ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 องค์กรวิชาชีพร่วมเพิ่มประสิทธิภาพและหนุนเนื่องคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นผู้อานวยการ
เรียนรู้อย่างมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วม
มาตรการ : ส่งเสริมให้องค์กรวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ

ระดับความเห็น
+1 0 1

ข้อเสนอแนะ

ระดับความเห็น
+1 0 1

ข้อเสนอแนะ

1. จัดทาข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
ด้านการใช้ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน
2. ร่วมกันจัดทาแนวทางการเรียนรู้บนฐานการทางานวิชาชีพ (Work-based
Learning) เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เรียนรู้จากสภาพการทางานจริง
กลยุทธ์ที่ 2 ผนึกพลังคณาจารย์เพื่อความเป็นหนึ่ง
มาตรการ : ส่งเสริมให้คณาจารย์มีการทางานร่วมกันเป็นทีม
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1. ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรวิชาชีพ เช่น ร่วมเป็น
กรรมการ ร่วมเป็นอนุกรรมการ และร่วมเป็นผู้ตรวจประเมิน เป็นต้น
2. จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณคณาจารย์ที่ประสบความสาเร็จในด้านการทา
คุณประโยชน์ให้กับสังคมและวิชาชีพ
3. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการโดยพิจารณาภาระงานของ
คณาจารย์ที่ทาร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคณาจารย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ
มาตรการ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์สามารถวิจัย สอน และบริการวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ

ระดับความเห็น
+1 0 1

ข้อเสนอแนะ

1. ให้ทุนการเสนอผลงานในระดับนานาชาติ จากภาคเอกชนผู้สนับสนุน
งบประมาณแก่องค์กรวิชาชีพ
2. โครงการผลิตและพัฒนาคณาจารย์ร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ
องค์กรวิชาชีพ
3. ร่วมกันพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสาหรับคณาจารย์
4. สนับสนุนให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์กับบุคลากร
ขององค์กรวิชาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพร่วมกันพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาให้มีความรู้ด้านวิชาการและ
วิชาชีพเกื้อกูลด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานิสิตนักศึกษาให้พร้อมในการประกอบวิชาชีพ
มาตรการ : ปฏิรูประบบการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสู่การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ
1. ปรับปรุงมาตรฐานการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพร่วมกันระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะการปฎิบัติการ
วิชาชีพให้กับนิสิตนักศึกษา
2. ร่วมกันจัดทาระบบการหางาน/การแนะแนวอาชีพให้กับนิสิตนักศึกษา

ระดับความเห็น
+1 0 1

ข้อเสนอแนะ
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อวิชาชีพ
มาตรการ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษามีคุณธรรม และจริยธรรม
โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติ

ระดับความเห็น
+1 0 1

ข้อเสนอแนะ

1. จัดทาประมวลจริยธรรม/จรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาของแต่ละวิชาชีพ
ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
2. จัดให้มีการร่วมกันยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิตนักศึกษาที่ทาคุณประโยชน์ต่อ
สังคมและวิชาชีพ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรวิชาชีพร่วมจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรด้าน
วิชาชีพ เช่น การจัดหน่วยบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ การจัดค่ายบริการ
ด้านสุขภาพแก่ประชาชน การบริการให้คาปรึกษาด้านกฎหมาย การให้
ความรู้เกี่ยวกับจัดทาบัญชีครัวเรือน และการจัดตั้งชมรมวิชาชีพใน
สถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น
4. ร่วมกันพัฒนาระบบการติดตามผลการพัฒนานิสิตนักศึกษาด้ านคุณธรรม
และจริยธรรม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

342

ภาคผนวก ค
ตัวอย่างพระราชบัญญัติองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
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ตัวอย่างพระราชบัญญัติองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม มีดังนี้
1. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่
1) พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528
2) พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525
3) พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547
2. กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้แก่
1) พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505
2) พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543
3. กลุ่มสังคมศาสตร์ ได้แก่
1) พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
2) พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
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1. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1) พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528
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2) พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525
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2) พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547
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2. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1) พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505
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3. กลุ่มสังคมศาสตร์
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2) พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

ประวัติผู้เ ขียนวิทยา นิพ นธ์

นายสุภัทร บุญส่ง เกิดวันที่ 15 พฤษภาคม 2518 สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี (1)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เมื่อปีการศึกษา
2538 และ (2) นิ ติ ศาสตรบั ณฑิ ต มหาวิทยาลั ย ธรรมศาสตร์ เมื่อปีก ารศึก ษา 2547 และ
ปริญญาโท (1) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคาแหง เมื่อปี
การศึกษา 2541 และ (2) นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เมื่อปีการศึกษา 2557
ปฎิบัติงานที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ
4-5 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 – 2547 ตาแหน่งนิติกร ระดับ 5 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-2551 ตาแหน่ง
นิติกรชานาญการ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551– 2558 และปฏิบัติงานที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนใน
ตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มกฎหมาย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 – จนถึงปัจจุบัน

