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ณ โรงแรมเดอะ เบย์วิว พัทยา ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ผูท้ รงคุณวุฒิ:
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.ดร.จันทนา เมฆสีประหลาด)
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์)
5. ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผูบ้ นั ทึกและรวบรวมข้อมูล:
1. นายสาธิต ทรงทรัพย์
2. นายนพกร กิตติคุณเดชา

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา

บทนา
การจัดการความรู้ เรื่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการมืออาชีพ เป็ นกิจกรรมหนึ่งของโครงการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการรองคณบดีฝ่ายวิชาการและผู้ปฏิบัติ งานวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง
รองคณบดี ฝ่ ายวิ ช าการของคณะ/หน่ ว ยงาน ต่ า งๆ ที่มีก ารเรี ยนการสอนให้ ได้ รั บความรู้ ด้านการบริ หาร
หลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 การปรับกระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนรู้ใหม่ ตลอดจนการพัฒนา
อาจารย์
เป้าหมาย
การเป็ นรองคณบดีฝ่ายวิชาการที่สามารถบริหารจัดการงานวิชาการในหน่วยงานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

รายละเอียดการจัดกิจกรรมกลุ่มเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู ้
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา เมฆสีประหลาด ประธานจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ กล่าวอธิบาย
กิจกรรมกลุ่ม
1. แบ่งกลุ่มรองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็ น 2 กลุ่ม โดยที่แต่ละกลุ่มประกอบด้ วยรองคณบดีท่มี ี
ประสบการณ์ทางานในตาแหน่งอย่างน้ อย 2 ปี และรองคณบดีท่เี พิ่งรับตาแหน่ง
2. แต่ละกลุ่มคัดเลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม โดยประธานมีหน้ าที่ในการกากับควบคุมการ
ดาเนินการของกลุ่มเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์
3. ให้ สมาชิกในกลุ่มแนะนาตัวเพื่อทาความรู้จักกัน
4. ให้ รองคณบดีท่ที าหน้ าที่มาตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป บอกเล่าประสบการณ์ในการทางาน รวมถึงหน้ าที่การ
เป็ นรองคณบดีฝ่ายวิชาการและปัจจัยที่ส่งผลให้ การทางานประสบความสาเร็จ (คนละประมาณ 5-7
นาที)
5. ให้ รองคณบดีท่ที าหน้ าที่มาน้ อยกว่า 2 ปี บอกเล่าประสบการณ์ในการทางาน รวมถึงปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดาเนินงาน (คนละประมาณ 5-7 นาที)
6. สมาชิกในกลุ่มแลกเปลี่ยนรู้ระหว่างกัน ถึงแนวทางในการทางานที่มีประสิทธิภาพ วิธกี ารแก้ ไขปัญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน (คนละประมาณ 5 นาที)
7. สมาชิกในกลุ่มร่วมกันสรุปหน้ าที่การเป็ นรองคณบดีฝ่ายวิชาการและปัจจัยที่ส่งผลให้ การดาเนินงาน
ประสบความสาเร็จบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพ เพื่อใช้ เป็ นแนวปฏิบั ติในการดาเนินงาน
เป็ นรองคณบดีฝ่ายวิชาการมืออาชีพ
8. นาเสนอต่อที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั กลุ่มอื่น และรับฟังข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
9. ประธานสรุปประเด็นที่ได้ จากการประชุมของแต่ละกลุ่ม
10. นาข้ อมูลเผยแพร่เป็ นแนวปฏิบัติของการทางานเป็ นรองคณบดีฝ่ายวิชาการต่อไป

รายชื่อรองคณบดีฝ่ายวิชาการในแต่ละกลุ่ม
กลุ่มที่ 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผศ.ดร.อัญชลี จันทร์เสม
อ.ดร.วิลาวัลย์ ด่านสิริสขุ
อ.ดร.วันเพ็ญ ประทุมทอง
ผศ.ดร.ศุจิมน ตันวิเชียร
ผศ.ทพญ.ชินาลัย ปิ ยะชน
อ.ดร.อดิสรณ์ เรืองกิจจานันท์

คณะมนุษยศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

กลุ่มที่ 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์
อ.ธนากร ทองประยูร
ผศ.ดร.ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์
รศ.ดร.พัชรินทร์ แสงจารึก
ผศ.ดร.สุนันทา ศรีศิริ
ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
คณะแพทยศาสตร์
คณะพลศึกษา
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์

กลุ่มที่ 1
ปัญหา
-

อาจารย์ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญด้ านการจัดการเรียนการสอน / ความเป็ นครู
นิสติ ไม่จบตามแผนการเรียน / ออกระหว่างเรียน / อัตราการคงอยู่น้อย
อาจารย์รุ่นใหม่ขาดประสบการณ์
จานวนอาจารย์ไม่เพียงพอ
การบริหารจัดการหลักสูตร
ห้ องเรียน / ความพร้ อมของสื่ออุปกรณ์
ปัญหาค่านิยม วิสยั ทัศน์ของอาจารย์ / การสื่อสารระหว่างฝ่ ายวิชาการกับหลักสูตร
อาจารย์ไม่เข้ าใจวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
-

การคิดอย่างเป็ นระบบ
- มีทกั ษะสื่อสารองค์กร
- มีความเด็ดขาด
ปัจจัยส่งเสริมประสิทธิภาพของงานวิชาการ
-

คณบดีต้องให้ ความสาคัญกับงานวิชาการ
ทีมสนับสนุมที่เข้ มแข็งและเจ้ าหน้ าที่

กลุ่มที่ 2
การปฐมนิเทศเด็ก – การทาความเข้ าใจกับนิสติ ที่เปลี่ยนไปค่อนข้ างมากในยุคปัจจุบัน จึงควรปรับเป็ นฐาน
การเรียนรู้ต่างๆ
-

ฐานวิธกี ารเรียน การเรียนในมหาวิทยาลัย, PBL คืออะไร
- ฐานมารยาท มีการทาวิดีโอแสดงแบบอย่างที่ไม่ดีให้ เด็กวิจารณ์
- ฐานเครื่องแต่งกาย ให้ เด็กดูตัวเอง
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ มีเด็กหลากหลาย ต้ องทาให้ เด็กรวมตัวกันได้ ด้วยการใช้ ดนตรี และ
ให้ เด็กรวมถึงอาจารย์ทุกสาขาวิชามาทากิจกรรมร่วมกันเพื่อให้ เข้ าใจศาสตร์ท่ไี ม่ใช่ของเราและได้
เครือข่าย
การทา Active Learning และ PBL
-

เด็ดทาหลายวิชาพร้ อมกันทาให้ เด็กล้ า ควรให้ ทุกวิชามาคุยกันและออกแบบร่วมกัน
การฝึ ก facilitator ค่อนข้ างยาก

การบริหารบุคคล
ปัญหาการไม่ส่งงาน ส่งเกรด ของอาจารย์ ทวงแล้วไม่ส่ง
-

แก้ ปัญหาโดยให้ อาจารย์ทาเป็ นกลุ่ม เพื่อให้ มีคนเดือดร้ อน
เอาทุกฝ่ ายมาร่วมพูดคุยกัน เพื่อให้ ร้ ูว่าถ้ าเราช้ าจะส่งผลต่อคนอื่นอย่างไร
ให้ ทมี วิชาการช่วยคิดเกณฑ์หรือ KPI ออกมา
การส่ง มคอ. จัดโครงการ นัดวัน แล้ วทาให้ เสร็จ
ทาบันทึกแจ้ งเตือนอาจารย์ทุกท่านว่า จะถึงเวลาต้ องส่งวันไหน

ปัญหาอื่น (หลักสูตร ฯลฯ)
-

เด็กมีความแตกต่างกันมาก มาจากหลายชาติ มาจากหลากหลายความต้ องการ ทาให้ ต้องปรับ
หลักสูตรทุกปี
- เพื่อให้ การทางานเกิดประสิทธิผล ต้ องรู้จักรวบรวมอาจารย์ให้ เหมาะกับงาน เช่น การหา MOU ต้ อง
รวบรวมให้ คนที่ชอบประสานงานมารวมกัน

สรุปการแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ องกิจกรรมการจัดการความรู ้
1.หน้าทีข่ องรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
1. สนับสนุนนโยบาย และพันธกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ให้ คณาจารย์และบุคลากรใน
หน่วยงานเข้ าใจ
2. กากับ/ติดตามมาตรฐานของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และงานวิชาการต่างๆ ให้ ถูกต้ องและมี
ประสิทธิภาพ
3. บริหารจัดการ และพัฒนาหลักสูตรให้ มีความน่าสนใจ ทันสมัย และเป็ นไปตามความต้ องการของ
ตลาดแรงงาน
4. ให้ ความรู้กบั อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนงานด้ านวิชาการให้ มีความเข้ าใจระเบียบ ข้ อบังคับ และ
เกณฑ์มาตรฐานฯ ต่างๆ อย่างถูกต้ องและแม่นยา
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ อาจารย์ในสังกัดมีการขอตาแหน่งทางวิชาการ
6. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย
7. สร้ างเครือข่ายสัมพันธภาพที่ดีกบั หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
2. ปัญหาหรืออุปสรรคในการทางาน
ด้านอาจารย์
1. ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญด้ านการจัดการเรียนการสอน
2. อาจารย์ขาดทักษะความเป็ นครูและประสบการณ์การสอน
3. จานวนอาจารย์ในคณะไม่เพียงพอกับนิสิต
4. การบริหารจัดการระหว่างฝ่ ายวิชาการและหลักสูตร
5. การดาเนินงานต่างๆ ไม่เป็ นไปตามกาหนดเวลา
ด้านนิสิต
1. การสาเร็จการศึกษาของนิสติ บางหลักสูตรไม่เป็ นไปตามแผนการศึกษาที่กาหนด
2. ความแตกต่างและความหลากหลายของนิสติ
ด้านการบริหารจัดการ
1. การบริหารและการจัดการหลักสูตรไม่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ด้านสิง่ สนับสนุนการเรียนรู ้
1. สื่อและอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ
หมายเหตุ: ปัญหาหรืออุปสรรคจากการทางาน เป็ นข้ อมูลที่ได้ มากจากบางคณะ/สาขาวิชาเท่านั้น

ผลการประเมินกิจกรรมการจัดการความรู ้
ผลรวมเฉลีย่

เนื้ อหามีความชัดเจน
เข้าใจง่าย และ
สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้

ท่านได้รบั ความรู ้
การตอบคาถามของ
ความเข้าใจเรือ่ งนี้ หลัง วิทยากรมีความชัดเจน
การอบรม

คะแนนที่
ได้

คะแนน
เต็ม

คะแนนที่
ได้

คะแนน
เต็ม

คะแนนที่
ได้

คะแนน
เต็ม

คะแนนที่
ได้

คะแนน
เต็ม

4.46

5.00

4.46

5.00

4.54

5.00

4.49

5.00
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