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สรุปการอบรมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาคณะ” รุ่น 3 
จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ 

วันที่ 25-28 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมปทุมวันปร๊นเซส กรุงเทพมหานคร 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1. บริบทและความท้าทายของอุดมศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21: บทบาทและความส าคัญของคณะกรรมการประจ าคณะ 

(โดย ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา) 
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลน้อยลง แต่จ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิ ทยาลัยมี
จ านวนมากขึ้น 

 มหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปและทวีปอเมริการมีการเปิดหลักสูตร Online MBA เพิ่มมากขึ้น และนักศึกษา
จ านวนมากมาจากทวีปเอเซีย 

 สัดส่วนนักศึกษาที่เป็นผู้ใหญ่และท างานอยู่ มีแนวโน้มก าลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีการเติบโตของ 
Distance Education Universities ที่เน้น Competency มากกว่า Seat time 

 การเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของ Technology มี Information และองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นมากมาย
และรวดเร็ว ใน Internet มีทั้งข้อมูลจริงหรือไม่จริง ยากต่อการตรวจสอบ ดังนั้น จะสอนอย่างไรให้ผู้เรียนสามารถแยกแยะ 
Fact จาก Fake ได้ 

 ใช้ Social media เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Generation Y & Z 

 เหตุผล 5 ประการที่ท าให้ Social media เป็นตัวเร่งของการศึกษา คือ ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล 
(click-engage-learn) ลักษณะการเรียนรู้ที่เป็น social learning สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา ลดช่องว่างระหว่าง
ผู้เรียนและผู้สอน และส่งเสริมทักษะในการตั้งค าถาม 

รูปแบบใหม่ของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 Authentic Learning คือ การเรียนรู้ที่แท้จริงในโลกจริงหรือชีวิตจริง ขึ้นอยู่กับบริบทหรือสภาพแวดล้อม 
(เช่น มีเงิน 100 บาท ซื้อของราคา 20 บาท จะได้รับเงินทอนจ านวนเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับว่าขณะนั้น มีเงินเป็นแบงค์ร้อย ยี่สิบ 
หรือเหรียญ) ดังนั้น การออกแบบการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงเป็นเรื่องที่ท้าทายของผู้สอน 

 Mental Model Building เป็นการเรียนรู้จากการสั่งสมประสบการณ์ที่ได้จากการลองปฏิบัติหรือลองท า 
หรือจากการเห็นเหตุการณ์จริง แล้วมีการสร้าง model ขึ้นในสมอง จนเกิดเป็นกระบวนทัศน์ เมื่อเจอเหตุการณ์ที่คล้ายกัน 
สามารถคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้และสามารถป้องกันหรือเกิดการเรียนรู้ขึ้น  วงจรการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
(Experiential Learning) ประกอบด้วย การพบประสบการณ์เชิงรูปธรรม (Concrete Experience) แล้วมีการสังเกตอย่าง
ไตร่ตรอง (Reflective Observation) เกิดมโนทัศน์เชิงนามธรรม (Abstract Conceptualization) แล้วน ามาทดลองปฏิบัติ 
(Active Experience) 

 Internal Motivation เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการถูกขับเคลื่อนด้วยความรักและใส่ใจท่ีจะเรียนรู้ด้วยตัวเอง
ไม่ใช่การถูกบังคับ เช่น กระบวนการเรียนรู้ที่ท าให้เกิดความสนุกสนาน Entertainment ท าให้เกิด Engagement in 
Learning 
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 Multiple Intelligence การจัดการเรียนรู้ควรค านึงถึงความถนัดหรือปัญญาที่แตกต่างกันของผู้เรียน ดังนั้น 
กระบวนการเรียนรู้จึงควรมีหลากหลายรูปแบบ หรือบางกรณีอาจต้องจัดเฉพาะบุคคล (Personalized Learning) รวมทั้งเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความเข้าใจของตนเองด้วยวิธีหลากหลายเช่นเดียวกัน 

 Social Learning การเรียนรู้ร่วมกันโดยการสนทนา การท างานร่วมกัน หรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
เป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ หรือท าให้เกิดการคิดนอกกรอบไปจนถึงอาจเกิดเป็นนวัตกรรม และยังช่วยส่งเสริมให้เกิด
ทักษะในการใช้ชีวิตในสังคมและการอยู่ร่วมกัน 

ลักษณะของนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

 เป็นผลจาก Internet และ Computer-Enabled Technologies ท าให้เรียกนักศึกษาปัจจุบันว่า “Net-
Generation Learners” “Millennial Student” “Generation-Y” หรือ “Digital-Natives”  

 Technology skill สูง แต่ Community skill ต่ า 

 Multi-Tasker (สามารถท ากิจกรรมหลายอย่างได้พร้อมๆกัน แต่สมาธิในการท าแต่ละกิจกรรมสั้น) มักใช้เสียง
และรูปภาพ ในการสื่อสารแทน Text 

 ใช้ Internet เป็น Universal Source of Information 

 มีความเช่ือมโยงกันระหว่าง Entertainment และ Education 

 รู้จักการบริหารจัดการข้อมูล สามารถรับข้อมูลจ านวนมากได้ 

 ถนัดการท างานเป็นทีม ชอบความยืดหยุ่นคล่องตัว มีความอดทนต่ า ชอบท้าทายกฎระเบียบ เน้นผลของงาน
มากกว่าวิธีการ 

 ชอบเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่มองเห็น เคลื่อนไหว หรือจับต้องได้ (Dynamic) มากกว่าการอ่านหรือการฟัง 
(Static) 

 ชอบเรียนรู้สิ่งที่มีประโยชน์กับตน และชอบพิสูจน์ของตน 

 มีความมั่นใจว่าสามารถท าสิ่งต่างๆ ได้ (“Can Do” Attitude) มีความกระตือรือร้น และทะเยอทะยานสูง ไม่
เคารพผู้อาวุโสกว่าโดยอัตโนมัติ 

 ชอบเรียนรู้โดยการลอง (Learning by doing) 

 ไวกับการเปลี่ยนแปลง 
การเปลี่ยนแปลงของอุดมศึกษา 

 การบริหารจัดการแบบธุรกิจ เพื่อน ารายได้กลับมาพัฒนามหาวิทยาลัย (Not-for-Profit Organization คือ 
เป็นองค์กรที่บริหารจัดการแบบ Profit Organization แต่ผลก าไรที่ได้ส่งกลับคืนให้กับสังคม 

 ก าหนดบทบาทของมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม ซึ่งสังคมสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ ถือเป็น
การแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

 การปรับหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่เปลี่ยน
อย่างรวดเร็ว คือ เปลี่ยนจากลักษณะการสอนเดิมที่เรียกว่า Industrial Model of Pedagogy ไปสู่ลักษณะที่เรียกว่า 
Collaborative Learning  และพัฒนาต่อไปสู่ Collaborative Knowledge Production 

 ปรับวิธกีารใช้สื่อในการเรียนการสอนใหม่ 

 การเข้าไปมีส่วนร่วมใน Global network for higher learning 
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 สร้างและวางรูปแบบของความร่วมมือระหว่างสถาบัน เพื่อให้แต่ละสถาบันเป็น “A node on a global 
network” 

 ปรับระบบค่าตอบแทนท่ีให้ความส าคัญกับภาระกิจด้านการเรียนการสอน ไม่ใช่เน้นแต่ด้านวิจัย 

 สร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับลักษณะของ 21st Century Higher Education 

 Stop teaching your students how to answer, but teach them how to ask 
 
2. การพัฒนานักศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองของประเทศและของโลก  
   (โดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล) 

สภาพการณ์ของการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยในปี 2556 มีสถาบันการศึกษากว่า 170 แห่ง มีนักศึกษา
ทั้งหมดมากกว่าหน่ึงล้านคน ประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 5 ประเทศที่ผลิตบัณฑิตปริญญาตรีมากที่สุดในโลก แต่พบว่าทักษะ
ในการท างานต่ ากว่าค่าเฉลี่ยเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ลักษณะของนักศึกษาที่ผลิตได้ในปัจจุบันส่วนใหญ่มีความรู้ แต่ยังต้อง
พัฒนาลักษณะอื่นๆ ได้แก่ การใช้ความรู้เป็น การเรียนรู้ต่อเนื่องความรับผิดชอบต่อสังคม/เป็นคนดี ซื่อสัตย์ สุจริต และที่
ส าคัญต้องพัฒนาให้ “มีความเป็นพลเมืองโลก” 

ท าไมสภาพการณ์ของการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย จึงมีลักษณะแบบนี้ สาเหตุอาจเกิดจาก–คนไม่มี
คุณภาพ มหาวิทยาลัยไม่มีคุณภาพ ระบบการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย หรือ
การมีเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา— และท าไมนักศึกษาที่จบมหาวิทยาลัยจึงมีลักษณะดังกล่าว อาจเกิดจาก—ทัศนคติของ
การศึกษา “เรียนทีละวิชา เก็บครบก็จบได้” เรียนแบบแยกส่วน เรียน “ความรู้” แต่ไม่ได้เรียน “ความจริง” เรียนรู้ 
Competition แต่ไม่ได้เรียนรู้ Co-operation หรือเพราะมหาวิทยาลัยไทยจะไม่ใช่ Public service อีกต่อไปแล้ว ท าให้
บัณฑิตที่จบมาส่วนใหญ่ เปรียบเหมือน “ปลาหมึก” ที่หลงแสงไฟ ใช้แสงไฟล่อ ก็สามารถหลอกให้ออกมาจับไปกินได้แล้ว 
ไม่ได้ใช้ความคิด นอกจากนี้ ยังเห็นแก่ตัว ไม่คิดถึงคนอื่น ไม่นึกถึงส่วนรวม  ดังนั้น เราจะแก้ปัญหาอย่างไร ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศไทย ก็โดยการเปลี่ยนมหาวิทยาลัย ทั้งการเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกา โดย
สอนให้เรียนรู้แบบเช่ือมโยง เรียนรู้ความจริงของสังคม เรียนรู้ที่จะท างานร่วมกับผู้อื่น และมหาวิทยาลัยต้องเป็น “บริการ
สาธารณะ” ต่อไป ไม่ใช่ค้าปริญญา เพื่อให้บัณฑิตไทย มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น ใช้ความรู้เป็น มีคุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบ เป็นพลเมืองไทย และ พลเมืองโลก  

มหาวิทยาลัยไทย ไม่ประสบความส าเร็จเพราะมีวิธีสอนแบบ Input-based Education เป็นการศึกษาที่มุ่ง “ใส่
เนื้อหา” ให้ผู้เรียน มีอาจารย์เป็นผู้สอนบรรยาย (lecturer) หรือ อาจารย์เป็นศูนย์กลางการศึกษา (Teacher-Centered) จึง
ท าให้เกิดการเรียนรู้จากการฟังบรรยาย (Lecture-based Learning) เป็นการจัดการศึกษาแนวดิ่ง ที่อาจารย์มีอ านาจและ
เป็นผู้ผูกขาดความรู้ และผู้เรียนมีหน้าที่ต้องจดและต้องจ าตามที่อาจารย์บอก โดยมุ่ง Input คือ ความรู้ ต ารา จ านวนช่ัวโมง
เรียน และการสอบ การศึกษาแบบนี้มุ่งการ “จ า” แต่ไม่ได้มุ่งการ “คิด” จึงควรเปลี่ยนวิธีสอน เพื่อให้นักศึกษาเกิดการพัฒนา
ตนเอง เรียนรู้ด้วยตนเอง ให้เป็นการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ หรือ Outcome-based Education โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
(Student-centered) เป็นการศึกษาแนวระนาบ ที่อาจารย์จะเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษา และอาจารย์เป็นวิทยากรกระบวนการ 
(Facilitator) มุ่งเน้นท่ี Outcome หรือผลลัพธ์ และออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพื่อไปสู่ผลลัพธ์โดยการใช้กิจกรรมหรือการ
ลงมือปฏิบัติ (Activity-based Learning) ได้แก่ Active-based Learning, Problem-based Learning และ Project-
based Learning หรือ Service Learning (ซึ่ง project เป็นเรื่องการบริการสังคม ที่จะได้ outcome เรื่องการใช้ความรู้โดย
รับผิดชอบต่อสังคม) 
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….. การ “เรียนรู้” มิได้เกิดจาก “ค าตอบ” แต่เกิดจาก “ค าถาม” ….. หน้าที่อาจารย์คือ สร้าง “เง่ือนไข” ที่ท าให้
เกิดการเรียนรู้ …… ตามค ากล่าวของ Albert Einstein “I never teach my students. I only build conditions to let 
them learn by themselves.” ดังนั้น เทคนิคพื้นฐานของวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หรือ Active Learning คือ 
การต้ังค าถามเพ่ือให้ “คิด” โดย 

 ผู้สอนต้องคิดก่อนว่า จะสอน “อะไร” ให้ผู้เรียนสามารถตั้งค าถามเพื่อน าไปสู่สิ่งนั้น  

 การตั้งค าถามแบบ Michael J. Sandel คือ ตั้งค าถามแบบเห็นด้วย (yes) หรือ ไม่เห็นด้วย (no) แล้วให้แต่ละ
ฝ่ายแสดงความคิดเห็น 

การศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) เป็น Outcome-based Education สอนให้ประชาชน
เป็นพลเมือง ท าให้เกิด “สังคมพลเมือง” (Civil society) และประชาธิปไตย ใช้ “กติกา” หรือ “กฎหมาย” เพื่อให้เกิดการ
เคารพสิทธิ เคารพความเสมอภาค และเคารพความแตกต่าง ร่วมกันรับผิดชอบสังคม ร่วมกันแก้ปัญหา หลักการส าคัญที่สุด
ของการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง คือ Activity-based Learning การเรียนรู้โดยศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคม 
(Problem-based Learning) การท าโครงงานแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคม (Project-based Learning) ผลลัพธ์จากการ
เรียนรู้ นักศึกษาจะ “คิดได้” ถ้ามีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้เขา “ได้คิด” การสอนแบบ Activity-based Learning จะลด
การบรรยายให้เหลือเพียง 25% ไม่เกิน 50% โดยบรรยายในห้องใหญ่ และกิจกรรมกลุ่มย่อย กลุ่มละ 8-15 คน  

 Problem-based Learning มีขั้นตอน (1) ก าหนด outcome (ความรู้/ทักษะ ที่นักศึกษาจะต้องรู้) (2) ตั้ง
โจทย์ปัญหาให้นักศึกษาหา “ความรู้” มาแก้ (3) สรุปสิ่งที่เรียนรู้ (wrap up) และ (4) ใช้สิ่งที่เรียนรู้แก้ปัญหาต่อไป 

 Project-based Learning มีขั้นตอน (1) ต่อยอดจาก Problem-based Learning โดย outcome คือ “การ
ใช้ความรู้” และทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น (2) เลือก case ปัญหามาวิเคราะห์ หาสาเหตุและการแก้ไข โดยใช้ความรู้ (3) 
ท าโครงงานแก้ปัญหา และ (4) สรุปการเรียนรู้ 

Service Learning คือ “การเรียนโดยบริการสังคม” หรือ “บริการสังคม คือ การเรียน” มีการออกแบบการเรียนรู้
หรือกรอบแนวคิดโดยการท าโครงงานในสังคม (Project-based Learning) ดังนี้  

 “ปัญหา” คือ อะไร ต้องใช้ “ความรู้” อะไรในสาขาวิชาในการแก้ปัญหา 

 โครงงาน จะท า “อะไร ที่ไหน เมื่อไร และ อย่างไร” ในการลงมือแก้ปัญหา โดยใช้ความรู้ 

 “ได้ผล” หรือไม่ “แก้ปัญหา” ส าเร็จหรือไม่ “ยั่งยืน” หรือไม่ เจ้าของปัญหา “มีส่วนร่วม” หรือไม่ 

 ควรสรุปในตอนท้ายหลังน าเสนอโครงงาน “ผลลัพธ์ที่ได้ คือ การใช้ความรู้โดยมีจริยธรรม และความ
รับผิดชอบ” 
 
3. การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
   (โดย ศ.ดร.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว) 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human resource development) คือ ศาสตร์และศิลป์ในการที่ท าให้เกิด “การได้มา 
การกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ การด ารงไว้ และการพัฒนาบุคคล” ในงานที่รับผิดชอบ ทั้งในด้าน “บุคคลิกภาพ ความ
ต้องการ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ศักยภาพ และค่านิยม” ที่สอดคล้องกับความต้องการของตน องค์กร และสังคม 

ปัจจัยส าคัญในการบริหารงานบุคคล ได้แก่ 

 Inspire trust คือ ความไว้วางใจในตัวของผู้น า ทั้งในด้าน “บุคลิกภาพ (Character) และ ความสามารถ 
(Competency)”   
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 Clarity purpose คือ การก าหนดเป้าหมายชัดเจน โดยการสื่อสารและโน้มน้าวในองค์กรให้เห็นเป้าหมาย
หรืออนาคตที่ชัดเจน สร้างความเข้าใจในพันธกิจและวิสัยทัศน์องค์กรแก่ทีมงาน และให้บุคลากรมีเป้าหมายชัดเจนเช่นเดียวกับ
ผู้น า ดังนั้น ควรก าหนด “ตัวช้ีวัด” ในการพัฒนาที่ชัดเจนเพื่อให้ทุกคนไปถึงเป้าหมาย ควรมีการวางแผนงาน แก้ไข
ข้อผิดพลาด และการพัฒนางาน 

 Align system คือ การสร้างระบบที่สอดคล้อง เพื่อให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่างเต็มความสามารถ มี
อุปสรรคน้อยที่สุด และใช้เครื่องมือที่จ าเป็นน้อยที่สุด ควรจัดให้มี “Mentor” หรือระบบพี่เลี้ยง ผลของการมีระบบที่ไม่
สอดคล้อง คือ บุคลากรหวงพ้ืนท่ีและขอบเขตในการท างานของตน ขาดความร่วมมือ และขาดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

 Unleash talent คือ การปลดปล่อยศักยภาพในการท างานให้เต็มความสามารถ ได้แก่ high 
commitment, high accountability, high empowerments และ high engagement 

รูปแบบของผู้น า (Leadership style) ได้แก่  

 แบบออกค าสั่ง (Directive style) ท าในสิ่งที่ข้าพเจ้าบอก (ลดแรงจูงใจ) เหมาะที่จะใช้ในช่วงวิกฤติหรือ
ต้องการความรวดเร็ว 

 แบบให้เห็นภาพอนาคต (Visionary style) ก าหนดเป้าหมายแต่ให้อิสระในการเลือกวิธีการปฏิบัติ (เป้าหมาย
ชัดเจน) ควรใช้รูปแบบนี้เมื่อต้องการการเปลี่ยนแปลง 

 แบบส่งเสริมความร่วมมือ (Affiliative style) สามัคคี ชมเชย เพิ่มขวัญก าลังใจ (ขาดการติชมและแนะน า) ควร
ใช้เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียด 

 แบบประชาธิปไตย (Democratic style) สร้างความยืดหยุ่น ให้บุคลากรได้มีส่วนในการตัดสินใจ (อาจสร้าง
ความสับสน) ควรใช้เมื่อต้องการข้อมูลจากบุคลากร   

 แบบใช้ตัวเองเป็นมาตรฐาน (Pacesetting style) ใช้ตนเองเป็นมาตรฐาน อาจท าให้บุคลากรปฏิบัติตามไม่ได้ 
แต่ควรใช้เมื่อต้องการผลที่รวดเร็วจากทีมงานท่ีมีความสามารถ 

 แบบครูฝึก (Coaching style) เน้นการพัฒนาบุคคลมากกว่างาน เพื่อต้องการปรับปรุงและพัฒนาจุดแข็งของ
บุคลากรในระยะยาว เนื่องจากต้องใช้เวลา 

กระบวนการยุติธรรม (Fair process) ประกอบด้วย 

 การมีส่วนร่วม (Engagement) คือ การให้บุคลากรได้ร่วมตัดสินใจในสิ่งที่มีผลกระทบต่อพวกเขา การสื่อสาร
ของผู้บริหารที่แสดงให้เห็นว่าเคารพต่อความเป็นบุคคลและความคิดของพวกเขา มีการส่งเสริมให้มีการวิพากษ์ในทาง
สร้างสรรค์ และทุ่มเทท่ีจะปฏิบัติตามการตัดสินใจ   

 การอธิบาย (Explanation) เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจเหตุผลและสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อให้
บุคลากรมั่นใจว่าผู้บริหารได้พิจารณาถึงผลกระทบต่อพวกเขาแล้วอย่างรอบคอบ ให้เกิดความไว้วางใจ เกิดวงจรป้อนข้อมูล
กลับ (feedback loop) และส่งเสริมการเรียนรู้ 

 การก าหนดความคาดหวังชัดเจน (Expectation clarity) เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ว่าถูกคาดหวังอะไรบ้าง แล้ว
จึงก าหนดสิ่งที่จ าเป็นท่ีจะต้องท า ให้มีการระบุชัดเจนในกฎเกณฑ์ใหม่ และการประเมิน ก าหนดเป้าหมายและหลักส าเร็จแต่ละ
ขั้นคืออะไร และใครต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง 
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4. บริบทและความส าคัญของกฎหมาย ส าหรับคณะกรรมการประจ าคณะ : ค าสั่งทางปกครอง ความรับผิดชอบทาง
ปกครอง เพ่ง และอาญา (โดย รศ.มานิตย์ จุมปา) 

“หน้าท่ี” และ “อ านาจ” ของคณะกรรมการประจ าคณะ จ าต้องพิจารณาจากกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการก าหนดไว้
ของแต่ละมหาวิทยาลัยว่าจะให้มี “หน้าท่ี” และ “อ านาจ” มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้กรอบของ “กฎหมาย” ที่ไม่
กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล 

ค าสั่งทางปกครอง และ กฎ   คณะกรรมการประจ าคณะ จ าต้องพิจารณาว่า เรื่องที่จะด าเนินการนั้น จะน าไปสู่การ
ออก “ค าสั่งทางปกครอง” หรือ “กฎ” เพราะกฎหมายที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน “ค าสั่งทางปกครอง” มีลักษณะเป็นการสั่งการ 
ออกโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เป็นการใช้อ านาจปกครอง เป็นการกระท าที่มีผลโดยตรงไปสู่ภายนอก และเป็นกรณีเฉพาะ
เรื่อง ส่วน “กฎ” หมายความถึง พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
บทบัญญัติอื่นท่ีมีผลบังคับเป็นการทั่วไป ในลักษณะของนามธรรมที่ก าหนดการกระท าของบุคคล   กระบวนการขั้นตอนที่ต้อง
ด าเนินการของ “ค าสั่งทางปกครอง” และ “กฎ” จะต่างกัน ถ้าเป็น “ค าสั่งทางปกครอง” ดูพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ.2539 ที่ก าหนดกระบวนการและขั้นตอนไว้   ถ้าเป็น “กฎ” ไม่ต้องดูพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองฯ แต่ต้องพิจารณาตามหลักการใช้อ านาจรัฐท่ัวไป 

1) ความรับผิดชอบทางปกครองของคณะกรรมการประจ าคณะ เช่น การเสนอให้ถอดถอนต าแหน่งทางวิชาการ หรือ
เสนอเพิกถอนปริญญา หากผู้ได้รับผลกระทบเห็นว่าค าสั่งทางปกครอง “ไม่ชอบด้วยกฎหมาย” ก็จะมีการโต้แย้งภายใน แล้ว
ท้ายสุดอาจน าคดีไปฟ้องยังศาลปกครองได้ ถ้ากฎนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็อาจมีการฟ้องคดีให้ศาลปกครองเพิกถอนกฎได้ 
อาจมีการเรียกค่าเสียหายรวมไปด้วย 

2) ความรับผิดชอบทางเพ่งของคณะกรรมการประจ าคณะ เกิดขึ้นในกรณีที่คณะกรรมการฯ ใช้อ านาจตามหน้าที่แล้ว
ไปกระทบสิทธิของบุคคลอื่นให้ได้รับความเสียหาย เป็นคดีละเมิดเรียกค่าเสียหาย  

 กรณีที่เป็นการท าละเมิดโดยเจ้าหน้าที่รัฐ หากไม่ได้กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
หน่วยงานรัฐจะต้องรับผิดต่อผู้ถูกท าละเมิดและไม่สามารถมาไล่เบี้ยกับตัวเจ้าหน้าที่ได้ แต่ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐกระท าโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หน่วยงานรัฐที่รับผิดไปแล้ว สามารถมาไล่เบี้ยเอากับตัวเจ้าหน้าท่ีได้ 

 กรณีเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยในฐานะนายจ้างก็ต้องรับผิดในละเมิดที่ลูกจ้างท าไปก่อน แล้วไปไล่
เบี้ยเอากับลูกจ้างได้ 

3) ความรับผิดชอบทางอาญาของคณะกรรมการประจ าคณะ ในกรณีที่คณะกรรมการฯ ปฏิบัติหน้าที่แล้วมีบุคคลใด
เห็นว่าใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบก่อให้เกิดความเสียหายในทางอาญา บทบัญญัติที่นิยมใช้ฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐ ได้แก่ ประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 157 “ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 40 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ” 

กลยุทธ์ในการลดปัญหาการฟ้องร้องจากบุคลากร 

 ก่อนการใช้อ านาจในการออก “ค าสั่ง” หรือ “กฏ” ต้องมั่นใจก่อนว่า “มีอ านาจตามกฎหมาย” ดังนั้น 
กฎระเบียบต่างๆ ควรท าเป็นแฟ้มไว้ประจ าห้องประชุม 

 ก่อนใช้อ านาจ ควรเปิดดอกาสให้คนที่เกี่ยวข้องได้ช้ีแจงหรือแสดงความเห็น “รับฟัง แต่ไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติ
ตาม” 

 “ในกรณีที่ส าคัญ” ควรขอให้ฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัยให้ค าปรึกษาก่อนใช้อ านาจ จะได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนได้รอบคอบ 
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 ถ้ามีการฟอ้งร้องต่อศาลปกครอง ต้องประสานงานกับมหาวิทยาลัยและอัยการ ในการสู้คดีอย่างใกล้ชิด เพราะ
การแพ้คดีปกครอง อาจน าไปสู่คดีอาญาได้ 
 
5. การพัฒนาและการบริหารหลักสูตร (โดย รศ.ดร.บวร ปภัสราทร) 

ใครเป็นผู้อนุมัติหลักสูตร ..... มาตรา 34 สภาสถาบันมีอ านาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบันอุดมศึกษา รวมถึง (๖) อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด (๗) อนุมัติ
การรับนักศึกษา การให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต และ (๒๔) พิจารณาวิธีการให้
การศึกษา การวิจัย และการฝึกอบรมของสถาบันอุดมศึกษา ให้เจริญก้าวหน้าและมีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น 

การจัดการศึกษาในสถาบันการศึกษาและการเปิดหลักสูตร ด าเนินการโดยพิจารณาจากองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 
1. Compliance with regulations ประกอบด้วย  

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ข้อ ๑.๑ มาตรฐานด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา ๑.๒ มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐานย่อย 4 
ด้าน และ การจัดประเภทและกลุ่มสถาบันที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม ก วิทยาลัย
ชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และ กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิต
บัณฑิตระดับบัณฑิตศีกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ. 
๒๕๔๘ 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒และ ประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 

 หรือกรณีที่เปิดหลักสูตรในระบบการศึกษาทางไกล ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอ
เปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘ และ กฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดการศึกษา
นอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๕๑ 

 หรือหลักสูตรทีความร่วมมือกับต่างประเทศ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลง
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๐ 

2. Adherence to professional norms โดยสภาวิชาชีพ เช่น การมี มคอ.1  
3. Results driven มุ่งเน้นผลลัพธ์ ที่ควบคุมโดยมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ หรือ การประกันคุณภาพการศึกษา 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันระดับอุดมศึกษา 

 กรอบของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มุมมองเชิงระบบ ประกอบด้วย โครง
ร่างองค์กร (สภาพแวดล้อม ความสัมพันธื และความท้าทาย) และรายละเอียด (1) การน าองค์กร (2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
(3) การมุ่งเน้นลูกค้า (4) การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (5) การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (6) การจัดการกระบวนการ และ 
(7) ผลลัพธ์ (Outcomes) ได้แก่  

 Product outcomes (program; research; academic service; etc.) 

 Customer outcomes (student, etc) 
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 Budgetary, Financial, and Market outcomes 

 Workforce outcomes (ajarns; supporting staff; etc. 

 Student learning and Process outcomes 

 Leadership and Governance outcomes  
 
6. ศึกษาดูงานคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (โดย ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา) 
 การด าเนินการของโครงการศูนย์การแพทย์สยามินทราธิราช ประกอบด้วย งานบริการ (Service) และงานการศึกษา 
(Education) ด้านบริการ ประกอบด้วย (1) ห้องวิจัยเฉพาะทาง 3 เรื่อง คือ ไข้เลือดออก Proteinomics และ Molecular 
biology (2) Research Center มีโครงการวิจัยเข้ามาด าเนินการหมุนเวียนกันไป (3) ห้องพักนักวิจัย ที่นักวิจัยสามารถมาเช่า
พื้นที่พักระหว่างท างานวิจัยได้ (4) ห้องวิจัย ด้าน Infectious diseases มีงานวิจัยประมาณ 6 เรื่อง และ (5) โรงพยาบาลที่มี
ห้องผ่าตัดและเครื่องมือทันสมัยระดับ World class hospital มีศูนย์หัวใจ The Heart by Siriraj ด้านการศึกษา 
ประกอบด้วย (1) โรงเรียนแพทย์ที่มีห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ active learning และเรียนทางไกล Hybrid 
models (2) แพทย์แผนไทยประยุกต์ (3) โรงเรียนเทคโนโลยีแพทยศาสตร์ และ (4) โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล 

การเยี่ยมชมห้องสมุดศิริราช และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน 
 
7. การบริหารการเงินและงบประมาณของคณะ (โดย ศ.ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอ านวย) 

แหล่งเงินทุนของงบประมาณ ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณ
รายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน งบประมาณด าเนินงานโครงการบริการสังคม และงบประมาณเงินกองทุน  

 การบริหารงบประมาณแผ่นดิน ตามหลักอ านาจในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีทั้งหมดเป็น
ของอธิการบดี แต่อธิการบดีมอบอ านาจในการอนุมัติด าเนินการและเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายบางประเภทให้คณบดี ดังนั้น คณบดี
จะต้องมีหน้าที่ดูแล และมีความรับผิดชอบตามที่กฎหมาย ระเบียบ ก าหนดให้รับผิดชอบ 

 งบประมาณค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะฯ บริหารงบประมาณส่วนนี้ตามระเบียบมหาวิทยาลัย และเสนอ
โครงการขอจัดสรรงบประมาณเพื่อประโยชน์โดยตรงของนักศึกษา ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ ก่อน
เสนอโครงการต่ออธิการบดี คณบดีเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเงินงบประมาณส่วนนี้ และคณบดีมีอ านาจด าเนินการเกี่ยวกับการน า
เงินกองทุนที่ยังมิได้ใช้จ่ายไปลงทุนหาผลประโยชน์ได้ภายในขอบเขตที่ระบุไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

ภาพรวมการบริหารงบประมาณ พ.ร.บ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  รัฐมนตรีเห็นชอบ  หน่วยงานจัดท าและ

ด าเนินการวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้งบประมาณ จัดซื้อ/จัดจ้าง/งบประมาณผูกพัน  กรมบัญชีกลาง
เห็นชอบ/ก ากับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ และส านักงบประมาณ เพื่อวิเคราะห์แผนและก าหนดกรอบจัดสรรให้สอดคล้อง

กับการใช้จ่ายและระเบียบ  คณะรัฐมนตรี ก ากับการด าเนินงานการใช้จ่าย รัฐมนตรีเห็นชอบ  ปรับแผนกลยุทธ์  
ปรับแผนกลางปี  

กระบวนการงบประมาณ ประกอบด้วย 
1) การวางแผนงบประมาณ –ประมาณการรายได้ ประมาณการวงเงินรายจ่าย กรอบการจัดสรรตามยุทธศาสตร์ 

และก าหนดผลที่เกิดตามยุทธศาสตร์ 
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2) การจัดท างบประมาณ –จัดท าแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ จัดท าและพิจารณาค าของบประมาณ จัดท าร่าง 
พ.ร.บ. งบประมาณ และ เสนอร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 

3) การอนุมัติงบประมาณ –พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ โดยฝ่ายนิติบัญญัติ และการตราพระราชบัญญัติ 
4) การบริหารงบประมาณ –จัดท าแผนปฏิบัติงาน จัดท าแผนใช้จ่ายงบประมาณ และจัดสรรงบประมาณ 
5) การประเมินผล –ก่อนการด าเนินงาน ระหว่างการด าเนินงาน และหลังการด าเนินงาน 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 
และระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 

การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เกิดขึ้นได้หลายกรณี เช่น เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย กลยุทธ์ หรือ ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายที่แตกต่างไปจากที่ได้รับอนุมัติจากเดิม ดูจากระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 

การวิเคราะห์งบประมาณ  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางการเงิน  ได้แก่ การวิเคราะห์ผลต่างระหว่างตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงกับ
งบประมาณที่ตั้งไว้ การวิเคราะห์โดยวิธีย่อส่วน (Common size) การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) การวิเคราะห์
เปรียบเทียบ (Comparative Analysis) และการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis) ส่วนการวิเคราะห์อื่นๆ 
ได้แก่ Balanced Scorecard  

 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis) ได้แก่  
(1)  อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio)  

Current Ratio = สินทรัพย์หมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน  
(2)  อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการก่อหนี้ (Leverage Ratio)  

Debt Ratio = หนี้สินรวม/สินทรัพย์รวม  
(3)  อัตราส่วนวิเคราะห์ในการท าก าไร (Profitability Ratio)  

Net Profit Margin = ก าไรสุทธิ/ยอดขายสุทธิ x 100 
การควบคุมภายใน โดยการปฏิบัติงานตามนโยบาย และข้อบังคับของกิจการหรือข้อก าหนดของกฎหมายอย่างต่อเนื่อง 

การบันทึกรายงานทางการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา การรักษาทรัพย์สินและสารสนเทศให้อยู่ในสถานที่ ที่
ปลอดภัยจากการทุจริตของผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลภายนอก และการปฏิบัติงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้   การควบคุมภายใน มีองค์ประกอบอยู่ 3 ประเด็นหลัก คือ 

1) สภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน ได้แก่ ปรัชญาของการบริหารและรูปแบบการปฏิบัติ โครงสร้างของ
กิจการ คณะกรรมการการตรวจสอบ วิธีแต่งตั้งผู้มีอ านาจและรับผิดชอบ วิธีการควบคุม และนโยบายและการปฏิบัติด้าน
บุคคล 

2) ระบบบัญชีเพื่อการควบคุม ได้แก่ การวิเคราะห์รายการ ผังบัญชี เอกสารลงรายการขั้นตอนท่ีเป็นมาตรฐาน งบ
ทดลอง บัญชีคุมยอดและบัญชีย่อย 

3) วิธีการควบคุมทางบัญชี ได้แก่ การก าหนดวิธีการในการบันทึกรายการทางบัญชี การรักษาความปลอดภัย
ส าหรับทรัพย์สินและการบันทึก การแบ่งแยกหน้าที่อนุมัติรายการ/หน้าที่บันทึก/หน้าที่ดูแลทรัพย์สิน และ หน้าที่อนุมัติ/
หน้าท่ีบันทึก/หน้าท่ีเก็บรักษาเงินสด การจัดท าเอกสารและการบันทึกที่ถูกต้อง การตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
 
8. การระดมความคิดเห็นเพ่ือก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการคณะอย่างมีประสิทธิภาพ (Brain-storming for 
Organization Excellence) (โดย ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ) 
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การบริหารจัดการคณะอย่างมีประสิทธิภาพ (Organization Excellence) ประกอบด้วย 7S คือ ส่วนที่เป็น 
Organization Hardware ได้แก่ Strategy, Structure, System และส่วนที่เป็น Organization Software ได้แก่ Style, 
Skill, Shared value โดยมี Staff เป็นตัวเชื่อมทั้ง 2 ส่วน 

Success factors ของการบริหารองค์กร  
1) Strategic factors ประกอบด้วย Vision, Market, Product, Technology, Customers, Value creation 

strategy 
 Strategic Planning—Basic Questions: 

 Who we are? Why do we exist?  Mission 

 What is our character?   Value 

 Where are we now?   Situation analysis = Environmental scan 

          SWOT Analysis: Internal analysis  Strengths 

             Weaknesses 

          External analysis   Opportunities 

              Threats 

 Where would we want to be?  Vision 

 How to reach there?   Strategy 

 How to evaluate the progress?  Performance evaluation 
Goals—SMART: Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-related   
Strategic Analysis Framework ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  

 Strategic formulation การก าหนด strategy (mission, vision and objectives) ต้องวิเคราะห์ 
Stakeholders expectations, Internal analysis (resources and capacities) และ Environmental analysis 
(opportunities and threats) แล้วก าหนด strategic options (evaluation and choice) 

 Strategic implementation การวางแผนกลยุทธ์ (strategic plan  actions and program) เพื่อ
น าไปสู่การปฏิบัต ิImplementation แล้วประเมินผลและควบคุม   

2) Organization factors ประกอบด้วย Effective leadership; Policies, Procedures & Processes; 
Continuous improvement culture; Problem-solving culture & commitment; Measure of performance; 
Trust, Honesty & Ethical behavior 

3) People factors ประกอบด้วย Employee involvement; Educational & Training; Internal-supplier-
customer; Communication & Relation; Teamwork & Motivation 

4) Environmental factors ประกอบด้วย Social, Economic, Competitive, Technology 
Organization structure (OS)  

1) Line structure—functional based (มักใช้ในมหาวิทยาลัยและคณะ) 
2) Flat structure—small number of levels & broad span—increased communication between 

levels 
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3) Tall structure—more levels with small spans of management—centralized power on the 
top levels and more employee control 

4) Team structure—bring together people with different skills for particular objective; focus on 
project more than task. 

5) Matrix structure—allow staff from different departments to work temporarily. 
People/Team การรวมทีมท างานให้เกิดประสิทธิภาพจะต้อง .... 

 Share knowledge/skills 

 Allow division of labour 

 Clarify who approach in the team 

 Create learning & Enhance mutual esteem 

 Effective team member—get involve; don’t blame, no bragging, communicate, listen 
actively, support group 

Building TRUST 

 Transparent—be open; be vulnerable; be easily readable 

 Responsive—welcome & respect honest feedback; responsiveness (giving & receiving 
feedback)  

 Use Caring with “HEART” 

 Hear and understand me 

 Even disagree, don’t make me wrong 

 Acknowledge the greatness within me 

 Remember to look for my good intention 

 Tell me the truth with compassion 

 Sincere 

 Trustworthy—3 C (capability, commitment, consistent); Honor your word “Walk your 
Talk” 

Result Based Management (RBM) 
Key features of RBM focus on - analyzing problem & determining their causes. 
      - identifying measurement changes. 
      - designing strategies & activities. 
      - balancing expected results with the resources available. 

 - monitoring progress regularly & adjusting activities. 
 - evaluating, documenting and incorporating lessons. 
 - reporting on the result archieved & their contribution to 

achieving goals. 
******************************************************** 


