
โดย 
รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเดช  อู่สวัสดิ์ 



 to advance knowledge and educate students 
in science and technology, 

 to generating, disseminating, and preserving 
knowledge, and to working with others to 
bring this knowledge to bear on the world's 
great challenges, 

 to work wisely, creatively, and effectively for 
the betterment of humankind. 



     Harvard University 

• to provide education and scholarship of the 
highest quality 

• to advance the frontiers of knowledge and to 
prepare individuals for life, work, and 
leadership 



•Respect for the rights, differences, and dignity of 
others 

a commitment to education and scholarship, which all of us 
share the followings: 

•Accountability for actions and conduct in the 
workplace 

•Honesty and integrity in all dealings 

•Conscientious pursuit of excellence in one's work 



     Stanford University 

• As members of the Stanford University 
community, all faculty, staff,  students, 
members of the Board of Trustees, 
University Officers and affiliates are 
responsible for sustaining the highest 
ethical standards of this institution,. 



The University values:  

 integrity,  

 honesty and fairness  

 integrate these values into its 
teaching, research and business 
practices. 



•to "promote the public welfare by 

exercising an influence on behalf of 

humanity and civilization". 
 

• to finding solutions to the great 

challenges of the day and to 

preparing our students for leadership 
in today's complex world. 

     Stanford University 



สรุป 

มหาวิทยาลัยในไทยส่วนใหญ่ เน้นการสอนมากกว่าวิจัย 

ค าถาม:แล้วท่านเอาอะไรมาสอน? 



มหาวิทยาลัยของรัฐ/

มหาวิทยาลัยในก ากับ 

 

มหาวิทยาลัยเอกชน 

นายกสภามหาวิทยาลัย เสนอโปรดเกล้าตาม พรบ.   ของแต่ละ

แห่ง(วาระ 3 ปี) 

ผู้ถือใบอนุญาตเสนอ รมต.แต่งตั้ง

(วาระ 4 ปี) 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย - บุคคลภายนอก 15 

- ประธานสภาคณาจารย์  

   และนายกสมาคมศิษยเ์ก่า 

- 5 คน จากอาจารย์ 

- 5 คน จากหัวหน้าส่วนงาน 

- นายกสภามหาวิทยาลัย 

- อธิการบดี 

- ตัวแทนจากเจ้าหน้าที่ 

รวม 30 คน 

(วาระ 2 ปี) 

นายสภาฯ เสนอแต่งตัง้ 14 คน อีก 3 

คน เป็นผู้แทนจาก สกอ. 

+ นายกสภามหาวิทยาลัย 

+ อธิการบดี 

รวม 19 คน 



บทบาทและความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัย 

1.  ด้านกฎหมาย 
2.  ด้านนักศึกษา 
3.  ด้านสว่นตัว 
4.  ด้านสงัคม 



หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตาม พรบ.อุดมศึกษาเอกชน 

 อนุมัติแผนพฒันาสถาบัน 
 

 ออกข้อก าหนด ระเบียบ และข้อบังคับ 
 

 จัดสรรกองทุน/การโอนย้ายเงินในแต่ละกองทุน 
 

 อนุมัติแผนการเงิน งบดุล 
 

 อนุมัติการรับนักศึกษา การให้ประกาศนียบัตร 

      อนุปริญญา ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิต 



หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตาม พรบ.อุดมศึกษาเอกชน(ต่อ) 

 อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ 
 

 อนุมัติจัดตั้ง ยุบ และเลิกส่วนงานภายใน 
 

 อนุมัติความร่วมมือทางวิชาการ 
 

 อนุมัติลงทุนหรือร่วมทุนกับนิติบุคคล 
 

 แต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ 
 



 แต่งตั้งและถอดถอนอธิการบดี,รองอธิการบดี,

ศาสตราจารย์เกียรติคุณและถอดถอนคณาจารย์ประจ า 

 ก าหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ 

วินัย เกณฑ์การจ้าง การเลิกจ้างผู้บริหาร คณาจารยแ์ละ

เจ้าหน้าที ่

 ส่งเสริมงานวจิัย/พัฒนาความสามารถอาจารย์ บุคลากร 
 

 มีระบบประกันคุณภาพ 
 

 แต่งตั้งอนุกรรมการชุดต่าง ๆ 



บทบาทด้านนักศึกษาและผู้ใช้บริการ : สถาบันอุดมศึกษาควร 

-  สร้างขีดความสามารถ 
 

-  สร้างประสบการณ์ทางวิชาการ 
 

-  สร้างประสบการณ์ทางสังคม 
 

-  ให้ค าปรึกษาและบริการด้านวิชาชีพ 



บทบาทด้านส่วนตัว(Code of Conduct): 

-  ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังความสามารถให้กับสถาบัน 
-  ท าตนเป็นตัวอย่างที่ดีกับองค์กร 
-  ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน 
-  เข้าประชุมเป็นประจ า, เตรียมการประชุมเป็นอย่างดี 
-  สร้างบรรยากาศการท างานเป็นทีม 
-  สร้างความสามัคคีในองค์กร 
-  จริงใจในการสนับสนุนคณะผู้บริหาร 
-  เข้าใจวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กรเป็นอย่างดี 
-  ร่วมงานต่าง ๆ ขององค์กร 



บทบาทด้านสังคม: 

-  ดูแลและก ากับสถาบันให้เปน็ตัวอย่างที่ดีกับสังคม ในด้าน 
 

 *  ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล 
 *  มีความประหยัด/พอเพียง 
 *  โปร่งใส มีธรรมาภิบาลที่ดี 
 *  ค านึงถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

-  ก าหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ให้กับองค์กร 
-  เป็นที่พึ่งทางด้านวิชาการแก่สังคม สามารถชี้แนะและแก้ปัญหาสังคมได้ 
-  สร้างความต่อเนื่องและย่ังยืนให้กับองค์กร 
-  เป็นผู้น าทางด้านความคิดและการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเป็นอยู่ที่ดีของ 
    สังคมและประเทศชาต ิ



 
 
 
 

• กรรมการเป็นอิสระต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 
• กรรมการสามารถให้ความเห็นต่างๆ ได้อย่างเสรี 
 
• ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
 
 



Rubber 
Stamp 

Country Club 

Statutory purpose 

Relationship is more than 

organization 

Representativ
e 

Adversarial conflict of 

interest 

Professional 

Balanced relationship and 

ability to make important 

decision 



เคารพกฎ ผลงาน 

บทบาทภายนอก 

บทบาทภายใน 

ให้ความเหน็ชอบและ
ท างานร่วมกับ
อธิการบดี 

ตรวจสอบและติดตาม 

ทิศทางในอนาคต ทิศทางในอดีต
และปัจุปัน 

ให้วิสัยทัศน ์
และกลยทุธ 

รับผิดชอบองค์กร 

ให้นโยบาย 



 เน้นความครบถ้วน 
 เน้นความเหมาะสม 
 เน้นความเป็นไปได้ 
 เน้นความรับผิดชอบ 
 เน้นความยั่งยืน 

 
 



ประเมินอธิการบดี 
ประเมินตนเอง 
 เน้นความต่อเนื่องขององค์กร 
 ในบางองค์กรมีการประชุมเฉพาะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิก่อนประชุมสภา 
 
 



  ก่อให้เกดิความต่อเนือ่งในองคก์รโดยก าหนดวิสัยทัศน์และ 

     พันธกิจระยะกลางและระยะยาว 
 

  สร้างผู้น ารุ่นต่อไป 
 

  การเสริมสร้างการท างานเป็นทีม 

หน้าที่ของสภามหาวิทยาลยัที่มักจะถูกลืม 



 ควรมีปฐมนิเทศกรรมการสภาทุกคร้ังทีม่ีกรรมการใหม่ 
 ควรมีการจดัสัมมนานอกสถานทีส่ าหรับกรรมการสภาทุกปีเพือ่
ทบทวนวสัิยทศัน์ 

 ควรมีการประเมินตนเองของกรรมการสภา 
 ควรมีการลงนามรับทราบจรรยาบันของกรรมการสภา 
 





ค
ว
าม
ร
ู้ 

- 15 ปี เวลา ปัจจุบัน 

 

 

3 ชม. 

3 ชม. 

การสอนวิธีใหม่ 

สอนวิธีเดิม 

ท าไมต้องสอนวิธีใหม ่

ความรู ้

มาก 

น้อย 
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 เป็นนวตักรรมการศึกษาที่ผสมผสานข้อดขีองการเรียนแบบ e-learning และการเรียน
ในช้ันเรียน 

 เร่ิมน ามาใช้ตั้งแต่ปี 2551 ปัจจุบันใช้มากกว่า 540 รายวชิา 
 UTCC My Choice Clicker 
 Wi-Fi 1.5 Gbps 
 รองรับการใช้งานพร้อมกนัมากกว่า  
 30,000 ผู้ใช้งาน 

UTCC Hybrid Learning System 



Hybrid Learning = e-Learning + Face-to-Face 

Learning 
Method 

 

e-Learning 
Face-to-

Face 
 

Content 
 

What  
 

Why & How 

 
When 

 

Before & After 
Class 

 

In- class 

 

Where 
 

Anywhere 
 

Classroom 



ห้องเรียน e-Classroom 
จัดการ Computer จากส่วนกลาง 

My Choice Clicker 







• วชิาวทิยาศาสตร์เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม 

รูปท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบเกรดเฉล่ียของนกัศึกษา 
 

รูปท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัศึกษา 

รูปท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนนกัศึกษาจ าแนกตามเกรด 



Student Learning Outcomes 

• วชิาภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 

รูปท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบเกรดเฉล่ียของนกัศึกษา 
 

รูปท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัศึกษา 

รูปท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนนกัศึกษาจ าแนกตามเกรด 



 ในปี 2554 มกีารใช้งานมากกว่า 540 รายวชิา (ทั้งหมด 780 รายวชิา) 
 น าผลการศึกษาไปปรับปรุงการใช้ Hybrid Learning System  
ในรายวชิาอืน่ๆ 

 



1. การเรียนต้องสนุกทั้งผูเ้รียนและผู้สอน 

2. ผู้เรียนตอ้งพึงพอใจ 

3. เนื้อหาที่เรียนมีสาระ น าไปใช้ประโยชน์ได้   

    ในชีวิตประจ าวัน 

4. Smart เนื้อหาต้องแสดงถึงความลุ่มลึก 

    และเฉลียวฉลาด 

5. วิชาเหล่านี้ต้องเป็นวิชาช่วย ไม่ใช่วชิาฉุด 



Thank You 


