รายงานการจัดการความรู้ เรื่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการมืออาชีพ
วันที่ 28-30 มิถุนายน 2560
ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟแอนด์สปา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
------------------------------------------------ผู้ทรงคุณวุฒิ:
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.ดร.จันทนา เมฆสีประหลาด)
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์)
5. ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้บันทึกและรวบรวมข้อมูล:
1. น.ส.เบญจวรรณ เกษร
2. นายสาธิต ทรงทรัพย์
3. นายนพกร กิตติกูลเดชา

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา

บทนา:
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม) นาเสนอทิศทางการดาเนินการกิจกรรม
กลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการมืออาชีพ โดยมีสาระสาคัญดังนี้
พันธกิจ:
1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างรองคณบดีฝ่ายวิชาการของหน่วยงานที่มีการเรียนการสอนให้ได้รับ
ความรู้ทางด้านการบริหารหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 การปฏิรูป มศว 4.0 การปรับ
กระบวนทัศน์ในการจัดกาเรียนรู้ใหม่ และการพัฒนาอาจารย์
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างรองคณบดีฝ่ายวิชาการและนักวิชาการศึกษาและผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานบริการการศึกษา เกี่ยวกับการดาเนินงานในด้านต่างๆ ที่เชื่อมโยงจากหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา
ตั้งแต่การประสานงานพัฒนาหลักสูตร การรับนิสิต การจัดการเรียนการสอน การลงทะเบียน การประมวลผล
การเรียน

2
เป้าหมาย:
การเป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการที่สามารถบริหารจัดการงานวิชาการในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดของการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้:
1. ให้แต่งตั้งประธานกลุ่ม และเลขากลุ่ม
ประธาน มีหน้าที่ควบคุม ดาเนินการกลุ่ม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
เลขา มีหน้าที่บันทึกผลการอภิปรายกลุ่ม
2. แนะนาตัวสมาชิกกลุ่ม
3. ให้รองคณบดีที่ทางานมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี เล่าประสบการณ์การทางาน หน้าที่ของ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและปัจจัยที่ช่วยให้การทางานประสบความสาเร็จ (คนละประมาณ 5-7 นาที)
4. ให้รองคณบดีที่ทางานน้อยกว่า 3 ปี เล่าประสบการณ์การทางาน ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
(คนละประมาณ 5-7 นาที)
5. ให้สมาชิกทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงแนวทางในการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการ
ทางาน (คนละประมาณ 5 นาที)
6. สมาชิกในกลุ่มสรุปหน้าที่ของรองคณบดีฝ่ายวิชาการและปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้ทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใช้แนวทางในการทางานเป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการมืออาชีพ
7. นาเสนอต่อที่ประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนกับกลุ่มอื่นต่อไป
8. ประธานสรุปจากที่ประชุมทั้งหมด เผยแพร่เป็นแนวปฏิบัติของการทางานเป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ต่อไป
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โดยแบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1
ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ
อ.อรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ
ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์
อ.ดร.สุรีรัตน์ จีนพงษ์
รศ.นพ.ณรงค์ชัย ยิ่งศักดิ์มงคล
ผศ.ดร.สุนันทา ศรีศิริ
กลุ่มที่ 2
อ.ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง
อ.ดร.อดุลย์ ศุภนัท
รศ.ดร.ทพญ.นิรดา ธเนศวร
อ.ดร.อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์
ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวัตน์
ผศ.มยุรี ตั้งเกียรติกาจาย
อ.สุจินดา จิตต์ใจฉ่า
กลุ่มที่ 3
อ.อัญชลี จันทร์เสม
อ.ดร.สุจิตรา ศรีสังข์
รศ.ดร.ภนารี บุษราคัมตระกูล
อ.ดร.ธนากร ทองประยูร
ผศ.ดร.เรืองเดช ศิริกิจ
ผศ.ดร.ประชา บุณยวานิชกุล
อ.ดร.จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์

คณะกายภาพบาบัด (ประธานกลุ่ม)
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (เลขา)
คณะวิทยาศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ (ประธานกลุ่ม)
คณะเศรษฐศาสตร์ (เลขา)
คณะทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์)
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์ (ประธานกลุ่ม)
บัณฑิตวิทยาลัย (เลขา)
คณะแพทยศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
สานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
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สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละกลุ่ม:
กลุ่มที่ 1
หน้าที่ของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
หน้าที่หลัก
1. พัฒนาหลักสูตร
2. จัดการเรียนการสอน
3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
4. สารวจทรัพยากรทางการเรียน
5. สารวจทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียน
6. ประสานงานต่างๆ
หน้าที่รอง
1. งานบริการวิชาการ
2. งานที่เกี่ยวข้องกับนิสิต
3. งานวิจัย
4. งานประกันคุณภาพการศึกษา
ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. ทางานให้เสร็จตามกาหนด
2. รูปแบบการทวนผลสัมฤทธิ์
3. ระบบสนับสนุนไม่ตรงกับความต้องการ
4. ศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน
5. ภาระงานเยอะ
6. ขาดความเข้าใจในระเบียบการคลังและพัสดุ (เงินยืมออกช้า)
7. การรับนิสิตให้เป็นไปตามเป้าหมายและการดูแลนิสิตตลอดหลักสูตร
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กลุ่มที่ 2
หน้าที่ของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
หน้าที่หลัก
1. การดูแลการเรียนการสอน / หลักสูตร (มคอ. 3, มคอ.5, มคอ.7)
2. การรับ – ดูแล นิสิต
3. ประสานงานกับสภาวิชาชีพ / การฝึกงาน / สหกิจศึกษา
หน้าที่รอง
1. อาจารย์ที่ปรึกษา
2. ส่งเสริมการขอตาแหน่งทางวิชาการ
ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจัยภายใน
1. Team Work
2. คณบดี
3. คณาจารย์ในคณะ
ปัจจัยภายนอก
1. นโยบายของมหาวิทยาลัย / สกอ. / สภาวิชาชีพ
2. ตัวบ่งชี้
ข้อเสนอแนะ
1. คณบดีต้อง Support & Strong
ปัญหา
1. การร้องเรียนจากผู้ปกครอง
2. การจบไม่ตามระยะเวลาของหลักสูตร
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กลุ่มที่ 3
หน้าที่ของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
1. กากับ ดูแล งานวิชาการ และการเรียนการสอน เช่น ตารางสอน การรับนิสิต ข้อบังคับ
คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี และข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย
2. วางแผนการรับนิสิต และหลักสูตร
3. พัฒนาหลักสูตร คือ มคอ. ให้ดี ประกอบด้วย อาจารย์ เนื้อหาของหลักสูตร และทิศทาง
4. การทวนสอบ
5. รับนโยบายของมหาวิทยาลัย
6. ขอตาแหน่งทางวิชาการ
ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. เครือข่ายทั้งในและนอกคณะ
2. นักวิชาการแกร่ง แม่น ดี
3. ความร่วมมือและสัมพันธภาพภายในคณะ
4. ประสบการณ์ทุกฝ่าย ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงผู้ปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะ
1. นโยบายของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน ด้านนิสิตต่างชาติ
2. การปฏิบัติงานที่เป็นระบบ (Systemic Practice)
3. เจ้าหน้าที่ที่เข้มแข็ง มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

7
สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้:
หน้าที่ของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
1. ช่วยเหลือการทางานของคณบดีด้านวิชาการ
2. กากับดูแลมาตรฐานหลักสูตร
3. วางแผนและพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย
4. กากับดูแลการจัดการเรียนการสอนของคณะ
5. ส่งเสริมการพัฒนาตาแหน่งวิชาการของคณาจารย์
6. พัฒนาด้านวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
7. ประสานงานกับงานด้านอื่นๆ ของหน่วยงาน เช่น ส่วนกิจการนิสิต
8. ประสานงานกับเครือข่ายทั้งภายนอกคณะและมหาวิทยาลัย
9. รับนโยบายจากมหาวิทยาลัย และประสานงานกับภาคส่วนต่างๆ ของคณะ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม
1. งานที่รองคณบดีฝ่ายวิชาการต้องทาคือการช่วยงานต่างๆ ของคณบดี และกากับดูแลการทางาน
ด้านวิชาการระดับคณะ
2. หนังสือหรือคาร้องต่างๆ ที่ส่งมายังรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ส่วนมากจะไม่ผ่านรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
3. การเสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมต่างๆ คณบดี หรือ รองคณบดีควรมาร่วมชี้แจงหลักสูตรด้วย
4. การเปิดหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตร ต้องดูว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจานวนเพียงพอ
มีผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ และต้องดูว่ามีความซ้าซ้อนของหลักสูตร
หรือไม่
5. การจัดการเรียนการสอน ในอนาคตต้องมีการปรับ โดยเฉพาะเรื่องสหกิจศึกษา
6. การขอตาแหน่งทางวิชาการ บางคณะมีรองคณบดีฝ่ายบุคคลหรือรองคณบดีฝ่ายวิชาการดูแล แต่
รองคณบดีฝ่ายวิชาการควรเป็นผู้พิจารณาผลงาน และแต่ละคณะควรมีคณะกรรมการกลั่นกรอง
ผลงานการขอตาแหน่งทางวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยจะมีการจัดอบรมให้กับอาจารย์ที่สนใจที่จะ
เป็นคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานการขอตาแหน่งทางวิชาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการ
ดาเนินการจัดทาเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
7. ฝ่ายวิชาการจะมีการจัดอบรมเรื่อง Active learning การขอผลงานทางวิชาการ, IT,
Assessment
8. นิสิตเรียนในคณะที่สอบเข้ามาไม่ไหว และมีความประสงค์จะย้ายคณะ รองคณบดีควรจะ
ประสานกันระหว่างคณะที่จะส่งนิสิตและจะรับนิสิต ควรมีการพูดคุยกันเป็นการภายใน อาจจะ
ให้นิสิตลองลงทะเบียนเรียนว่านิสิตสามารถเรียนได้หรือไม่
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ภาพบรรยากาศการจัดการความรู้ เรื่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการมืออาชีพ
วันที่ 28-30 มิถุนายน 2560
ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟแอนด์สปา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
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