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โครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ครัง้ที่ 2 

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555 – วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2555 
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

เลขที่ 333 หมู่ที่ 1  ตําบลท่าสุด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
หน่วยงานสํานักงานอธิการบดี 

 

ผลผลิต ด้านวิทยาศาสตร์ 
 
1. ชื่อโครงการ สัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 2 
 
2. สอดคล้องกับ กลวิธี/มาตรการตามแผนกลยุทธของหน่วยงาน คือพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี โดยเน้น

หลักการกระจายอํานาจความโปร่งใส การมีส่วนร่วม   
 
3. สอดคล้องนโยบายการบริหารจัดการ (11 C)  ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  พ.ศ. 2553 - 2556  

(เลือกเพียง 1 C) 
 C1 การจัดการศึกษา  C7 การบริหารจัดการ 
 C2 การวิจัย  C8 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 C3 การบริหารวิชาการแก่สังคม  C9 การติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศ 
 C4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  C10 การสร้างความร่วมมือทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 C5 การพัฒนานักศึกษา  C11 การยกระดับการให้บริการและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 C6 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร    

            
4. ความสัมพันธกั์บยุทธศาสตร์ (เฉพาะโครงการการบริหารจัดการ C7)   
 

 1. ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (นํ้าหนัก ร้อยละ 30) 
  ระบุยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 
 2. ยุทธศาสตร์ของคณะ (นํ้าหนัก ร้อยละ 30) 
  ระบุยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง  - 
 3. ยุทธศาสตร์ของจังหวัด (นํ้าหนัก ร้อยละ 30) 
  ระบุยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง  - 
 4. ความเช่ียวชาญ (น้ําหนัก ร้อยละ 10) 
  ระบุความเช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้อง  - 
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5.  หลักการและเหตุผล 
 

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นองค์กรกํากับดูแลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
มีอํานาจและหน้าที่ในการกํากับนโยบายดูแลการบริหารจัดการให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายและพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความสําคัญในการกําหนดนโยบายที่
เหมาะสมและพัฒนาแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้ประสบผลสําเร็จ โดยเฉพาะในช่วงการ
ปรับเปลี่ยนการพัฒนาอุดมศึกษาไทย ทั้งสภาพที่จะต้องเปิดเสรีทางการศึกษา การต้องนํามหาวิทยาลัยออกนอกระบบ
ราชการ การแข่งขันกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ที่เพ่ิมมากขึ้น ดังน้ัน สภามหาวิทยาลัยจึงควรทบทวนงานนโยบาย (Retreat) 
เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา และเพ่ือกําหนดทิศทางในการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในปีต่อไป  
 

6.   วัตถุประสงค ์
 

6.1 เพ่ือทบทวนการปฏิบัติงานตามบทบาท และหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
6.2 ศึกษาระบบ และกลไกในการบริหารงานของสภามหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบายสู่

การปฏิบัติ 
6.3 ติดตามความก้าวหน้า และผลสําเร็จของงานตามนโยบาย ที่กําหนดรวมทั้งช่วยให้

สภามหาวิทยาลัยมีข้อมูลที่นํามาปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน 
6.4 เสนอแนะแนวคิด หลักการและแนวทางในการดําเนินงานจุดอ่อนและจุดแข็ง ในการปรับ

รูปแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล 
6.5 กําหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ให้เข้มแข็งเพ่ือรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
 

7.  กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมโครงการ 
 7.1   ผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ  56  คน  ประกอบด้วย 

  7.1.1   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  7.1.2   กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ภายใน) 
  7.1.3   อธิการบดี 
  7.1.4   รองอธิการบดี 
  7.1.4   ผู้ช่วยอธิการบดี 
  7.1.5   คณบดี 
  7.1.6   ผู้อํานวยการสํานัก / สถาบัน / กอง / หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

7.2   บุคลากรปฏิบัติงานโครงการ จํานวน 5 คน 
 

8.   กิจกรรมการดําเนินงาน ประชุม / การบรรยาย / การอภิปราย / แบ่งกลุ่มเพ่ือวิเคราะห์การจัดทําแผน 
 

9.   สถานที่ดําเนนิงาน 
 

- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตําบลท่าสุด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 

10.  กําหนดการจัดโครงการ 
 

- วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555 – วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2555 
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 11.  งบประมาณ  
 

งบประมาณที่ใช้ในโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 2 โดยเบิกจากเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 825,420.- 
บาท (แปดแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยย่ีสิบบาทถ้วน)  

 
1.  ค่าตอบแทน                      
 - วิทยากร   24,000.- บาท 
  ภายนอก จํานวน 5 ท่าน = 8 ช่ัวโมง x 3,000.- บาท   24,000.- บาท   
2. ค่าใช้สอย  758,970.- บาท 
 - ค่าอาหารว่าง 5 มื้อ มื้อละ 50.- บาท    
  (50 บาท x 5 มื้อ x 61 คน) 15,250.- บาท   
 - ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ มื้อละ 350.- บาท    
  (350 บาท x 3 มื้อ x 61 คน) 64,050.- บาท   
 - ค่าอาหารเย็น 3 มื้อ มื้อละ 350.- บาท    
  (350 บาท x 3 มื้อ x 61 คน) 64,050.- บาท   
 - ค่าต๋ัวเคร่ืองบินและค่าภาษี กรรมการสภา

มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ 2 คน 
   

  (7,320.- บาท x 55 คน)  402,600.- บาท   
 - ค่าที่พัก    
  - นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี    
    (2,400.- บาท x 2 ห้อง x 2 คืน) 9,600.- บาท   
  - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ    
    (1,600.- บาท x 13 ห้อง x 2 คืน) 41,600.- บาท   
  - กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย และบุคลากร 
   

    (1,200.- บาท x 30 ห้อง x 2 คืน) 72,000.- บาท   
  - ค่าที่พักบุคลากร วันที่ 6 กันยายน 2555 และวันที่ 

9 กันยายน 2555 
   

    (1,200.- บาท x 3 ห้อง x 2 คืน) 7,200.- บาท   
 - ค่าเบ้ียเลี้ยงบุคลากร วันที่ 6 กันยายน 2555 และ

วันที่ 9 กันยายน 2555 
   

  (210.- บาท x 4 คน x 2 วัน) 1,680.- บาท   
 - ค่าพาหนะ สําหรับนายกสภามหาวิทยาลัย และ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ  
   

  (1,200.- บาท x 13 คน) 15,600.- บาท   
 - ค่าพาหนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยภายใน     
  เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง (800.- บาท x 14 คน) 11,200.- บาท   
 - ค่าพาหนะ รถรับจ้างผู้เข้าร่วมสัมมนา และบุคลากร 

เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง (800.- บาท x 25 คน) 
 

20,000.- บาท 
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 - ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง สําหรับอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
(นายสู่บุญ  วุฒิวงศ์) ไป – กลับจังหวัดเชียงใหม่ -
จังหวัดเชียงราย (200 กิโลเมตร x 2 เที่ยว x 5.- บาท) 

2,000.- บาท   

 - ค่านํ้ามันเช้ือเพลิงและก๊าซธรรมชาติ NGV ของรถตู้ 
ไป – กลับ (มทร.ธัญบุรี – มหาวิทยาลัยแมฟ้่าหลวง 
จังหวัดเชียงราย)  

10,000.- บาท   

 - ค่านํ้ามันเช้ือเพลิงรถตู้ จาก มทร.ล้านนา ไป
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จํานวน 2 คัน 

6,000.- บาท   

 - ค่านํ้ามันเช้ือเพลิงรถตู้ จาก มทร.ล้านนา วิทยาเขต
เชียงราย ไปมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จํานวน 2 คัน 

2,000.- บาท   

 - ค่านํ้ามันเช้ือเพลิงรสบัส จาก มทร.ล้านนา วิทยาเขตเชียงราย 
ไปด่านศุลกากร อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

3,000.- บาท   

 - ค่าเบ้ียเลี้ยงพนักงานขับรถตู้ มทร.ล้านนา 
(180.- บาท x 4 คน x 3 วัน) 

2,160.- บาท   

 - ค่าเบ้ียเลี้ยงพนักงานขับรถบัส มทร.ล้านนา 
(180.- บาท x 1 คน x 1 วัน) 

180.- บาท   

 - ค่าที่พักพนักงานขับรถยนต์ มทร.ล้านนา 
(700.- บาท x 2 คน x 2 คืน) 

2,800.- บาท   

 - ค่าเช่าห้องประชุม 
(3,000.- บาท x 2 วัน) 

6,000.- บาท   

     

3. ค่าวัสดุ เป็นจํานวนเงนิ 42,450.-  บาท 
 1. ค่ากระเป๋าเอกสารกรรมการสภามหาวิทยาลัย 15,000.- บาท   
  และผู้เข้าร่วมประชุม     
  (50 ใบ x 300.- บาท)    
 2. แผ่น DVD-R PRINTABLE PRINCO  

(3 หลอด x 390.- บาท = 1,170 + 7% = 81.90)  
1,251.90.- บาท   

 3. กล่องแผ่น CD 4 แผ่น มีที่สําหรับใส่ปก 
(60 กล่อง x 20.- บาท = 1,200 + 7% = 84) 

1,284.- บาท   

 4. หมึกพิมพ์สี EPSON R230 P/N T049190  
(2 ตลับ x 590.- บาท = 1,180 + 7% = 82.60) 

1,262.60.- บาท   

 5. หมึกพิมพ์สี EPSON R230 P/N T049290  
(2 ตลับ x 590.- บาท= 1,180 + 7% = 82.60) 

1,262.60.- บาท   

 6. หมึกพิมพ์สี EPSON R230 P/N T049390  
(2 ตลับ x 590.- บาท = 1,180 + 7% = 82.60) 

1,262.60.- บาท   

 7. หมึกพิมพ์สี EPSON R230 P/N T049490  
(2 ตลับ x 590.- บาท = 1,180 + 7% = 82.60) 

1,262.60.- บาท   

 8. หมึกพิมพ์สี EPSON R230 P/N T049590  
(2 ตลับ x 590.- บาท = 1,180 + 7% = 82.60) 

1,262.60.- บาท   
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 9. หมึกพิมพ์สี EPSON R230 P/N T049690  
(2 ตลับ x 590.- บาท = 1,180 + 7% = 82.60) 

1,262.60.- บาท   

 10. กระดาษโฟโต้ เน้ือมันเงา ขนาด A4/150G    
(3 แพ็ค x 290.- บาท = 870 + 7% = 60.90) 

930.90.- บาท   

 11. ปากกาลูกลื่น สีนํ้าเงิน  
(50 ด้าม x 4.- บาท = 200 + 7% = 14) 

214.- บาท   

 12. กระดาษถ่ายเอกสาร A4  
(5 รีม x 112.- บาท = 560 + 7% = 39.20) 

599.20.- บาท   

 13. หมึกพิมพ์สีดํา HP 12A (3 กล่อง x 2,240.- บาท  
= 6,720 + 7% = 470.40) 

7,190.40.- บาท   

 14. กล่องใส่ CD แบบธรรมดา (ใส่ได้ 1 แผ่น) 
(100 กล่อง x 7.- บาท = 700 + 7% = 49) 

749.- บาท   

 15. แฟ้มเอกสาร (50 แฟ้ม x 110.- บาท)  5,500.- บาท   
 16. พลาสติกคั่นแฟ้ม (50 ชุด x 35.- บาท) 1,750.- บาท   
 17. สต๊ิกเกอร์ใส   (9 แผ่น x 45.- บาท) 405.- บาท  

 
 

* ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
11. แผนการดําเนนิงาน 

 
 

รายการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
กันยายน 

ต.ค. 
งปม. รายได้สะสม 

1. แผนการเบิกจ่ายเงิน             825,420.- บาท  
2. เป้าหมายผลผลิต               

     - จํานวนคน            61 คน   
     - จํานวนครั้ง            1 ครั้ง   

 
13.   การประเมินผลโครงการ 

13.1    เชิงปริมาณ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการ     61  คน 
- จํานวนคร้ังที่ดําเนินการ        1  ครั้ง 
- ผู้เข้าร่วมโครงการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ  90 

 

13.2    เชิงคุณภาพ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกรอบการจัดการโครงการ ร้อยละ 80 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับ ร้อยละ 80 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 80 
- โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ร้อยละ 80 
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13.3    เชิงเวลา 
  วัน / เดือน / ปี  ที่จะดําเนินการระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน พ.ศ. 2555 โครงการแล้วเสร็จตาม
เวลาที่กําหนดร้อยละ 100 
 
14.  การติดตามประเมินผล  รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าและผลสําเร็จของงานตามนโนบาย 
 
15.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
      15.1   กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ทบทวนการปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
      15.2   สภามหาวิทยาลัยทราบถึงระบบและกลไกในการบริหารงานของสภามหาวิทยาลัย ในการ

ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
      15.3   รับทราบข้อมูลที่นํามาปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน 
      15.4   ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
16.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

16.1 ผู้รับผิดชอบช่ือ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา  โพธ์ิพ่วง 
16.2 หน่วยงาน     รองอธิการบดี  ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภา มทร.ธัญบุร ี
16.3 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4082 และ 081 8601847 
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1. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย นายกสภามหาวิทยาลัย

2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชอบ   ไชยเวช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

3. ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

4. พลเอก ธงชัย เก้ือสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

5. นายวีระศักด์ิ วงษ์สมบัติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

6. พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอําพน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

7. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

8. นายชุมพล เท่ียงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

9. รองศาสตราจารย์ ดร.นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัย

11. นายสมภพ เพชรรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร ชินินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัย

13. รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

14. ดร.วิชัย พยัคฆโส กรรมการสภามหาวิทยาลัย

15. ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด กรรมการสภามหาวิทยาลัย

16. นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา กรรมการสภามหาวิทยาลัย

17. นางสาวปิยนาถ ศรีสมเพ็ชร กรรมการสภามหาวิทยาลัย

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ผดุงศิลป์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

19. นายนิกร แสงงาม กรรมการสภามหาวิทยาลัย

20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธา ศิริกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัย

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย แดงเอม กรรมการสภามหาวิทยาลัย

22. นางสาวเตือนใจ สุตตาชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย

23. ผศ.ดร.สุภัทรา โพธิ์พ่วง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ลําดับที่ ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางวนิดา ปอน้อย รองอธิการบดี

2. นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลเกียรติ์ นาคะวิวัฒน์ รองอธิการบดี

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด ผู้ช่วยอธิการบดี

5. ดร.ไพบูลย์ ใสยาวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี

6. รองศาสตราจารย์สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ ผู้ช่วยอธิการบดี

7. ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร ผู้ช่วยอธิการบดี

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อํานาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

9. ผู้ช่วยศาสตราจารยธ์นา เหมวงษา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

10. รองศาสตราจารย์สยาม ดําปรีดา คณบดีคณะศิลปศาสตร์

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัลย์ วรรธโนทัย คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

12. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสด์ิ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

14. นางสาวพรทิพย์ ตันติวงศ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นที ภู่รอด ผู้อํานวยการกองกลาง

16. นางอลิสา   โรจน์ธนานันต์ ผู้อํานวยการกองคลัง

17. นางวราภรณ์ อชานนท์ ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล

18. นางสาวนวรัตน นิลดับแก้ว ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ อังศุภโชติ ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา

20. รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

21. นายณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อํานวยการสํานักสหกิจศึกษา

22. นางนิภา แจ้งฟ้า หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

23. นายสุทธิชัย ภิญโญภาวศุทธิ สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ช่ือ - สกุล ตําแหน่งลําดับที่

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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1. นางพรทิตา ผ่องนพคุณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการพิเศษ
2. นางสาวสมพิศ สิงห์สัตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

4. นางสาวสิริพร บุญพา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

3. นายวันชัย แก้วดี เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

5. นางสาวพัชรี คีรีวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตําแหน่งช่ือ - สกุลลําดับที่

เจ้าหน้าที่ประจําโครงการ
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กําหนดการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)  
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 2 

ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน พ.ศ. 2555 
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

 
 

วันเสาร์ที่ 8  กันยายน  พ.ศ. 2555 

เวลา 08.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
เวลา 09.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐอย่างไร 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 17.00 น. - สรุปบทเรียนและวิเคราะห์บทเรียนที่ผ่านมาจากสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะของ 

9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 

  - พิจารณาตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
  - พิจารณาสรุปผลการวิจัยแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ 

กรณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เวลา 18.00 – 19.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น 
เวลา 19.00 – 20.00 น. สรุปผลการประชุมและการร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการที่มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และการเตรียมการ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทุกด้าน เพ่ือพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  
วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2555 

เวลา 08.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
เวลา  09.00 – 10.30 น. สรุปผลการทบทวนนโยบายของสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในอนาคต ในมุมมองของสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

เวลา 10.30 – 11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 11.30 – 17.00 น. ศึกษาดูงานเก่ียวกับอาเซียน เพ่ือสร้างเสริมความรู้เก่ียวกับระเบียบพิธีการศุลกากร 

และข้อมูลสินค้านําเข้า – ส่งออก ที่ด่านศุลกากร อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และ
ศึกษาดูงานด้านศิลปะวัฒนธรรม ที่อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

เวลา 17.00 – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
เวลา 18.00 – 19.00 น. กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหาร เดินทางถึงสนามบินเชียงราย เพ่ือ Check in 

เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร เวลา 20.25 – 21.45 น. ถึงกรุงเทพมหานคร 
 

 

หมายเหตุ 1. กําหนดการประชุมสัมมนา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
2. พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น. และ เวลา 14.30 – 14.45 น. 
3. พักรบัประทานอาหารกลางวนั เวลา 12.00 – 13.00 น. และอาหารเย็น เวลา 18.00 – 19.00 น. 
4. วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555 รับประทานอาหารเย็น เวลา 18.30 น. – 20.30 น. 
5. วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2555 รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 10.30 – 11.30 น. 
        รับประทานอาหารว่าง บนรถบสัตามอัธยาศยั 



 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับเป็นโอกาสพิเศษที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี ผู้อํานวยการสถาบันและ
สํานักต่าง ๆ เดินทางมาร่วมประชุมในการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) 
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คร้ังที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย การประชุมเป็นแบบไม่เป็นทางการ เป็นการมาทบทวนหาจุดการพัฒนา
และบริหารมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะทุกท่านได้รับถุงเอกสาร ภายในมีเอกสาร
สรุปผลการวิจัยแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ และ
รายงานการวิจัยแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลถูกจัดให้อยู่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ เพราะมี
พระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ดังน้ัน มหาวิทยาลัย
กลุ่มใหม่ จะเร่ิมดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ จะต้องอาศัยแนวทาง การปฏิบัติที่ดี ๆ 
เพื่อต่อไปจะได้มีความก้าวหน้าในอนาคตที่ดีกว่า มหาวิทยาลัยกลุ่มเก่าที่ออกนอก
ระบบไปก่อนแล้วจะกลับมาเริ่มต้นพัฒนาใหม่ ย่อมเกิดความไม่สะดวก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ 

แนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ที่ศึกษาในเชิงลึก มีองค์ประกอบของจํานวนมหาวิทยาลัย แต่ละ
มหาวิทยาลัยเฉพาะถึงการที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะออกนอกระบบตามกําหนดแต่ละปี พ.ศ. ถ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จะสามารถพัฒนาตนเอง เตรียมความพร้อมกับสิ่งที่จะต้องดําเนินการ ซึ่งมีเอกสารท่ีเป็น
องค์ประกอบภายในถุงเอกสารอีก 2 เล่ม คือ สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะในการบังคับใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมคล พ.ศ. 2548 และตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ที่ได้เปรียบเทียบ
กรณีท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะออกนอกระบบ การอยู่ในระบบกับออกนอกระบบต่างกันอย่างไร โดยได้
เปรียบเทียบเป็นรายหัวข้อในแต่ละเรื่อง ทําให้สามารถวิเคราะห์ได้อย่างสะดวกว่าเรื่องใดที่มหาวิทยาลัยมีความพร้อมแล้ว 
เร่ืองใดต้องปรับเล็กน้อยและเร่ืองใดต้องเร่ิมต้นใหม่ จึงเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องเตรียมตัว สิ่งท่ีมหาวิทยาลัยไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ก็คือ มหาวิทยาลัยจะต้องปรับปรุงองค์กร มหาวิทยาลัย ดังตัวอย่างในวันน้ีทุกท่านอยู่ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
จึงขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิได้ไปศีกษาภายในบริเวณมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ ่งเป็น
มหาวิทยาลัยเกิดใหม่ประมาณ 10 ปีกว่า เน่ืองจากเป็นมหาวิทยาลัยเกิดใหม่ จึงสามารถคิดสิ่งใหม่ๆ ได้ทําให้เกิดการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขณะน้ี มีนักศึกษาเกินหน่ึงหมื่นเล็กน้อย มีการเรียนการสอนแตกต่างจากมหาวิทยาลัยแห่งอื่น มี
การพัฒนาอาจารย์สาขาต่าง ๆ ในทุกปี จะมีอาจารย์สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเกือบ 10 คน ทุกปี และมหาวิทยาลัย
ได้ตั้งเป้าหมายในอนาคตไว้ว่าอาจารย์ทุกคนจะต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

 

โครงการสมัมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 2 

ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน พ.ศ. 2555 
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

วันที ่8 กันยายน พ.ศ. 2555 

 
 
 
 
 
 
 

 
นายกสภามหาวิทยาลัย  

(นายสุนทร อรุณานนทช์ัย) 
กล่าวเปิดประชุม 
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ข้อสังเกตมหาวิทยาลัยแห่งน้ีสถานที่ตั้งอยู่ไกลแต่มีผู้สนใจ
มาปฏิบัติงานจํานวนมาก เช่นเดียวกับการสรรหาอธิการบดี
ในสมัยท่ี 3 มีการประกาศเลือกตั้งตามขั้นตอนที่กําหนด 
มหาวิทยาลัยได้ประกาศลงสื่อทุกแขนง ในขณะน้ันมี
นักศึกษาประมาณเจ็ดพันกว่าคน มีผู้สนใจสมัครดํารง
ตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มากถึง 21 คน 
สิ่งน้ีแสดงให้ประจักษ์ว่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีผู้สนใจ
จํานวนมาก หวังว่าการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในคร้ังต่อไป จะมีผู้สมัคร  
ดํารงตําแหน่งอธิการบดีจํานวนมากเช่นเดียวกัน ในวันน้ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต้องยอมเปิดกว้าง
เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยอันเป็นที่รักหวงแหน ซึ่งได้พัฒนา
มหาวิทยาลัยจากโรงเรียนอาชีวศึกษากระท่ังกลายเป็น
มหาวิทยาลัยที ่เต็มรูปแบบ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย
เทค โน โลย ีราชมงคลธัญบุรี  ได้รับการยกย่องจาก
บุคคลภายนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เป็น 1 ใน 9 แห่ง ที่เป็นมหาวิทยาลัยทําวิจัย มีจุดเด่นที่
มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนายังไม่เต็มกําลังความสามารถ 
วันน้ีทุกท่านจะได้ร่วมปรึกษาหารือซึ่งกันและกัน จะ
สังเกตได้ว่าระเบียบวาระ (AGENDA) จริง ๆ ไม่มี เป็น
ระเบียบวาระที่เปิดกว้าง แต่จะมีข้อสรุปในภายหลัง 
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ในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2554) การทบทวนงาน
นโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี สามารถสรุปได้ 1 เล่ม ในปีน้ีกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้เข้า
ร่วมสัมมนาร่วมกับผู ้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี และ
ผู้อํานวยการ ซึ่งทุกท่านปฏิบัติงานมาเป็นเวลานาน จึงควร
คิดว่ามีสิ่งใดที่ต้องรีบเร่งดําเนินการให้เร่งทํา และหาก
สามารถสรุปได้ก็ถือว่าเป็น Road Map ท่ีมหาวิทยาลัย
จะต้องเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐบาลอย่างเต็มรูปแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคล
ธัญบุรีเป็นมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงในเก้าแห่งที่มีความพร้อม
มากกว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีก 8 แห่ง หากได้
มีการเตรียมความพร้อม เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลธัญบุรีมีบุคลากรที่มีความสามารถสูง มีบุคลากรท่ี
ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังมีผู้นํามหาวิทยาลัยท่ี
พร้อมจะสร้างประโยชน์ให้กับสถาบันแห่งน้ี ที่กล่าวมาน้ี
เป็นเพียงการกล่าวนําเร่ิมต้น และต่อจากน้ีขอให้ทุกท่าน
เสนอความคิดเห็น ส่วนเอกสาร 2 เล่มสุดท้าย คือ University 
Governance and Regulations Forum และสมาคมสภา
มหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) “ฝ่าวิกฤติอุดมศึกษาไทย”  

 

เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัย บทบาทของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย บทบาทของผู้บริหาร 
บทบาทของผู้นําในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีสาระกล่าวไว้อย่าง
ชัดเจน  และได้มี โอกาสเข้าร่วมประชุมที่ประเทศ
ออสเตรเลีย พร้อมกับอธิการบดี รองอธิการบดี (ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา  โพธ์ิพ่วง) ที่กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (นายชุมพล พรประภา) จัดผ่าน
สถาบันคลังสมองของชาติ วันน้ีเป็นโอกาสดีที่ทุกท่าน
เดินทางมาไกลว่างเว้นจากงานประจํา เปลี่ยนสถานที่
ประชุม และกําลังจะกล่าวถึงเรื่องใหม่ ๆ ด้วยการระดม
ความคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบันของเรา
มากยิ่งข้ึน ต่อจากน้ีขอเปิดการประชุมสัมมนา ขอให้
ทุกท่านแสดงความคิดเห็น ขอเชิญอธิการบด ี
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อธกิารบดี  
(รองศาสตราจารย์ ดร.นํายุทธ  สงคธ์นาพิทักษ์) 

กราบเรียนท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารทุกท่าน สิ่งท่ีทุกท่านอภิปรายใน 2 
วันน้ี ควรจะได้รับคําตอบในบางเรื่อง สิ่งที่จะแนะนําในที่น้ีเป็น
เรื่องที่จะเชื่อมโยงกันอยู่ 2 ประเด็น ประเด็นแรก เป็นเรื่องที่
เชื่อมโยงกับ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และอีก
ประเด็นหน่ึงเป็นประเด็นที่ทุกท่านร่วมกันทํา ท้ังสองประเด็นน้ี
เป็นเร่ืองที่ต้องดําเนินไปด้วยกัน เพียงแต่จะดําเนินไปในสัดส่วน
ที่แตกต่างกัน ในเร่ืองของการเชื่อมโยงกับ 9 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล เน่ืองจากในวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2555 จะ
มีการจัดประชุมร่วมนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และอธิการบดีท่ีสวนสามพราน อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ซึ่งตรงกับวันเสาร์ – อาทิตย์ กรรมการทุกท่าน
คาดหวังว่าจะเข้าร่วมประชุมสัมมนาในวันน้ัน ซึ่งถือว่าเป็นการ
ประชุม Retreat 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประเด็นที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้รับมอบหมายจากที่
ประชุม ซึ่งมีประธานสภามหาวิทยาลัยและตัวแทนนายกสภา
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมด้วย เรื่องที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีจะช่วยดูแลในชั้นต้น คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี รับบทบาทในการทบทวนบทเรียน 8 ปี คือ ท่ีผ่าน
มาแล้วเป็นอย่างไร และมองไปข้างหน้าอย่างไร ซึ่งจะเก่ียวข้องการ
บริหารจัดการตามพันธกิจ กฎหมาย ระเบียบ ทิศทาง การระดม
ทรัพยากร เพ่ือใช้ในสิ่งต่าง ๆ  เหล่าน้ัน ในจุดน้ีถ้าที่ประชุมเห็นพ้อง
ในการที่เอกสารข้อมูลประกอบอยู่ดังท่ีท่านนายกสภามหาวิทยาลัย
ได้เรียนให้ทราบแล้ว ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่จะถูกกํากับ
ในบางเร่ือง ซึ่งรองอธิการบดี (นายสมภพ  เพชรรัตน์) จะให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมการที่ได้รับมอบหมายไประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
โดยมีท่านมีชัย  ฤชุพันธุ์ ทําหน้าที่ประธานที่ประชุม จะมีเรื่อง
เชื่อมโยงโดยเฉพาะเรื่องบุคลากรที่เป็นเรื่องสําคัญ และยังมีเอกสาร
ที่ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยรวบรวมไว้ในการเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับแต่ละที่มีพระราชบัญญัติของตนเอง
อย่างไร เพ่ือทบทวนว่าในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 
ที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบว่าในปี พ.ศ. 2559 
จะเป็นปีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขับเคลื่อนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
เพราะฉะน้ันจะเหลือเวลาเพียงสี่ปีเป็นต้น น่ีคือบทบาท
ที่หน่ึง 

 ส่วนบทบาทที่สอง ที่จะไป 
Retreat ในวันที่ 22 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2555 จะ
เป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกับ
ระบบโลกาภิวัตน์ และประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นผู้รับผิดชอบ  
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทบทวนงานสภามหาวิทยาลัย
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 ในบทบาทที่สาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้รับผิดชอบ ในเ ร่ือง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกับภาคการผลิตจริง ภาคสังคมและชุมชน โดยบทบาทที่เกี่ยวกับ University Social 
Responsibility และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้จัดงาน 84 ชุมชน ไปเมื่อไม่นานที่ผ่านมา 

แต่อย่างไรก็ตาม วิธีการเหล่าน้ีได้หารือกับสมาชิกแล้ว คิดว่าข้อมูลที่ทุกท่านจะได้ในวันน้ีจะไป
เชื่อมโยงกับการประชุมในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับมอบให้เป็น
เจ้าภาพ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เริ่มต้นในการนัดประชุมก่อน จึงมอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา  โพธ์ิพ่วง) จัดทําหนังสือเชิญประชุม โดยนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
(นายสุนทร  อรุณานนท์ชัย) เป็นผู้ลงนามเชิญประชุมเพ่ือพิจารณากรอบและวิธีการ ผู้นําความคิดในเร่ืองกําหนดกรอบ
ในการขับเคลื่อนใน 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในแต่ละหัวข้อเรื่องที่ควรจะมุ่งไปในประเด็นใด และหากได้รับ 
ข้อมูลนําเข้า (Input) จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการนําไปใช้ในการ
กําหนดกรอบเพ่ือให้สมาชิกของแต่ละมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลระดมความคิด เช่น เมื่อกล่าวถึงการวิเคราะห์
บทเรียน 8 ปี จะมีตัวแทนของแต่ละมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเข้าร่วมปรึกษาหารือ รวมถึงมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ก็ดําเนินการเช่นเดียวกัน ซึ่งกําหนดการ
จัดทํากรอบในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งเรื่องน้ีจะเช่ือมโยงกับการประชุมในวันน้ี มีจุดเน้น (Focus) ใน 2 เรื่อง คือ 
ผลลัพธ์ที่ได้จากการเสนอแนะวิธีการ Retreatของ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กับบทบาทและความสามารถใน
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในโอกาสต่อไป 

ในโอกาสนี้ เน่ืองจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ  รตะนานุกูล) 
ติดภารกิจในการเดินทางไปร่วมประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐอเมริกา ในเรื่องทางด้านการอุดมศึกษา ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในช่วงเช้าขอเชิญท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ  รตะนานุกูล ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะขับเคลื่อนไปในลักษณะใด 
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 1.  อัตราของข้าราชการสูญสิ้นแล้ว ซึ่งหลายท่านทราบดีว่าข้าราชการคนสุดท้าที่ได้รับการบรรจุ 
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2542 ภายหลังจากน้ันไม่มีอัตราข้าราชการใหม่ที่จะได้รับการบรรจุในสถาบันการศึกษาของรัฐทั้งหมด   
แต่จะมีพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งส่วนท่ีเป็นสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้ามาแทน เมื่อแนวโน้มเป็นเช่นน้ีมหาวิทยาลัยจะมี
แนวทางในการดําเนินการอย่างไรในเมื่อมีสถานภาพเป็นส่วนราชการอยู่เดิม 

2. เร่ืองงบประมาณ แนวโน้มการศึกษาทั่วโลกค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าภาระรับผิดชอบการศึกษา ภาระจะตกเป็น
ของผู้เรียนมากข้ึน เพราะรัฐบาลจะให้เงินอุดหนุน (Subsidies) ในปริมาณเท่าเดิมหรือน้อยลง จะสนับสนุนมหาวิทยาลัยลดลง   
จะเห็นได้ว่านโยบายใหม่ ๆ  ท่ีเสนอออกมา ไม่ว่าจะเป็นกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) กองทุนตั้งตัวได้ก็ดี สิ่ง
ต่าง ๆ เหล่าน้ีล้วนแต่เป็นงบประมาณที่ลงไปยังผู้เรียนมากกว่าสถาบัน จะมีแนวโน้มเป็น Demand side Financing มากกว่า
เป็น Supply side Financing คือ  

2.1 เงินจะจัดสรรไปยังผู้เรียนมากกว่จะจัดสรรลงสู่มหาวิทยาลัย มิใช่เฉพาะแต่ประเทศไทย ทั่วโลก
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เช่น ประเทศอังกฤษ ปีน้ีเป็นปีแรกนักศึกษาที่เรียนมหาวิทยาลัย ต้องจ่าย Duty Free 4-
9,000 ปอนด์ ซึ่งนักศึกษาทําการประท้วง แต่นโยบายนี้ได้ถูกผลักดันเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาที่เรียนในมหาวิทยาลัย 
รัฐบาลจะจัดสรรเงินไปยังนักศึกษามากกว่าแทนที่จะไปจัดสรรไปยังมหาวิทยาลัย นักศึกษาเข้าศึกษาสถาบันแห่งใดเงินจะ
เข้ายังสถาบันน้ัน ในลักษณะน้ีรัฐบาลต้องมีกลไกที่ให้นักศึกษาสามารถเรียนได้คือ เงินกู้ยืม 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

      

“ปัญหาหลักของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ในขณะที่จะปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยต้ังใหม่ 
มักจะคิดเรื่องโครงสร้างมหาวิทยาลัยเป็นหลักดังในอดีตที่ผ่านมา โดยที่ลืมคิดถึงในเร่ืองของการพัฒนา
กําลังคน ปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเกิดใหม่ คือ เร่ืองของการพัฒนากําลังคน ซึ่งเป็นที่ได้รับ
ความสนใจหรือแนวทางที่รองลงไปต่อจากเรื่องของโครงสร้าง” 

กราบเรียนท่านนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา 
มหาวิทยาลัย  อธิการบดี และผู้บริหารทุกท่าน ประเด็นที่จะหารือในวันน้ี
เป็นประเด็นที่มองไปข้างหน้าดังท่ีท่านนายกสภามหาวิทยาลัย และ
อธิการบดี ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบแล้ว ปัญหาหลักของมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทย ในขณะท่ีจะปรับเปล่ียนเป็นมหาวิทยาลัยตั้งใหม่ มักจะคิด
เรื่องโครงสร้างมหาวิทยาลัยเป็นหลัก ดังในอดีตที่ผ่านมา โดยท่ีลืมคิดถึงใน
เรื่องของการพัฒนากําลังคน ปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเกิด
ใหม่ คือ เรื่องของการพัฒนากําลังคน ซึ่งเป็นที่ได้รับความสนใจหรือ
แนวทางที่รองลงไปต่อจากเร่ืองของโครงสร้าง ในขณะน้ีทุกมหาวิทยาลัย
แม้แต่มหาวิทยาลัยเก่าแก่ก็หันกลับมาดูแลในเรื่องของการพัฒนา
กําลังคนเป็นหลัก จึงขอเรียนว่าเป็นเรื่องที่มิอาจปฏิเสธได้ว่า ณ เวลา
ปัจจุบันการเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีมีสถานภาพเป็นส่วนราชการ จะมี
ความลําบากมากข้ึนด้วยเหตุผลหลักคือ  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.พนิติิ  รตะนานุกลู) 

 

ปัญหาหลักของมหาวิทยาลัยต้ังใหม่ ในเรื่องของการพัฒนากําลังคน
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 2.2 ในเรื่องของเม็ดเงินที่รัฐบาลจัดสรรผ่านงานวิจัยสู่มหาวิทยาลัย โดยรัฐบาลจัดสรรผ่านโครงการวิจัย  
2.3 เงินผ่านทางด้านโครงการบริหารวิชาการ จะเห็นได้จากปัจจุบันน้ีมีหลายโครงการท่ีรัฐจ้างมหาวิทยาลัย

ดําเนินการโครงการบริการวิชาการ ทั้งโครงการเล็กและโครงการใหญ่ ส่วนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาประเทศทั้งหลาย จะใช้
บริการจากบุคคลภายนอกอย่างมาก เป็น Project Base ให้กับมหาวิทยาลัยดําเนินการ 

จึงสังเกตได้ว่า งบประมาณต่าง ๆ จะมีลักษณะเป็น Demand side Financing มากกว่า Supply side 
Financing จึงเกิดคําถามที่ว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะตื่นตัวอย่างไรในเร่ืองดังกล่าว แนวโน้มจึงหนีไม่ทันใน
การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ ถึงแม้ว่าจะมีกลุ่มมหาวิทยาลัยบางกลุ่มเรียกร้องให้เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการ และขออัตรา
ข้าราชการคืนกลับมา ในความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่าเป็นไปได้ยากที่จะนําสถานภาพข้าราชการกลับมาในสถาบันอุดมศึกษา เพราะเกิด   
ผลกระทบอย่างมาก โดยเฉพาะเร่ืองของสวัสดิการทั้งหลาย ไม่เฉพาะเรื่องบําเหน็จบํานาญ เรื่องของเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
เร่ืองสวัสดิการต่าง ๆ ที่ตามมาจึงเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน แนวโน้มจึงหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่ต้องออกนอกระบบ 

ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรณีที่ต้องออกนอกระบบจะมีการเตรียมความพร้อม
อย่างไร สิ่งที่จะมีผลกระทบกับมหาวิทยาลัย ในการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ คือ 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คุณภาพของบัณฑิต ในปัจจุ บันสังคมไทยตัดสิน
มหาวิทยาลัยด้วยคุณภาพบัณฑิต จากการที่ได้พบปะสนทนากับภาคเอกชน
ผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งขณะน้ีภาคเอกชนได้ตัดสินเรียบร้อยแล้วว่า บัณฑิตบางสาขา
ได้ระบุว่าจะต้องรับนักศึกษาจากสถาบันใด โดยกล่าวในเวทีการประชุม 
โดยอาศัยเรื่องคุณภาพของบัณฑิตเป็นตัวตั้ง เป็นสิ่งท่ีต้องยอมรับว่าสังคม
คาดหวังการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าตัวป้อนเข้า 
(Input) ของมหาวิทยาลัยจะเป็นอย่างไรก็ตาม เมื่อสําเร็จแล้วผู้ประกอบการ
คาดหวังว่าคุณภาพของบัณฑิตจะต้องได้ตามที่สังคมต้องการ จึงเป็นหน้าที่
ของมหาวิทยาลัยที่จะต้องดําเนินการ และมหาวิทยาลัยมีเวลาเพียงสี่ปี
ถึงแม้ ว่าตัวป้อนเข้า (Input) ของมหาวิทยาลัยจะเป็นอย่างไรก็ตาม 
มหาวิทยาลัยมิอาจที่จะปฏิเสธได้ หมายความว่า มหาวิทยาลัยจะต้อง
ประกันในเร่ืองของคุณภาพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาออกไปเมื่อ 
 กล่าวถึงเร่ืองคุณภาพดังที่หลายท่านวาดภาพไว้ว่าบัณฑิตจะมีความรู้ได้รับเกียรตินิยม รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ในความคิดเห็นหรือ

ที่ได้เรียนกับท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัย มิใช่เร่ืองของวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว หลายท่านคงอ่านหนังสือ “ทักษะแห่งอนาคตใหม่ 
: การศึกษาเพ่ือศตวรรษที่ 21” 21st Century Skills ซึ่งมีข้อเรียกร้องจากสังคม โดยมีมุมมองอย่างหน่ึง คือ คนยุคใหม่มีสมรรถนะ
อย่างไรบ้าง คือมิใช่ความรู้ทักษะในเชิงวิชาการอย่างเดียว จะต้องมีความรู้ ทักษะอื่น ๆ  ด้วย ที่เรามักกล่าวว่าบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะต้องเป็นบัณฑิตที่ต้องมีทักษะ Multitasked สามารถปฏิบัติงานได้หลายอย่างในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ สิ่งน้ี
คิดว่าเป็นเรื่องสําคัญ 

2. ประชากร จะเป็นสิ่งที่กระทบกับคุณภาพบัณฑิตอีกสิ่งหน่ึง เป็นเรื่องที่จะต้องยอมรับว่าประชากรไทยจะเกิด
น้อยลง ตัวป้อนเข้ามหาวิทยาลัยก็จะมีผลกระทบตามมา เน่ืองจากการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 12 ปี อย่างไรก็ตามการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 12 ปี จะเติบโตข้ึนได้ไม่เร็วนัก เพราะองคาพยพน้ันใหญ่ ต้องยอมรับว่าในกลุ่มของเด็กจะเกิดช่องว่างพอสมควรระหว่างเด็ก
ที่มีศักยภาพสูงกับเด็กท่ีมีศักยภาพสูงไม่มากนัก การที่ประชากรน้อย ตัวป้อนย่ิงน้อยพร้อมทั้งระบบยังไม่เอื้อคุณภาพของเด็กในการ
เป็นตัวป้อนที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย ในจุดน้ีมหาวิทยาลัยจะต้องรับภาระที่หนัก เพราะเหตุที่ว่าคนน้อย คุณภาพตํ่า และมหาวิทยาลัย 
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จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ ไม่ว่านักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาจากท่ีใด สังคมคาดหวังในคุณภาพบัณฑิตเช่นกัน สิ่งน้ี
จะเกี่ยวข้องกับบริบทของภูมิภาคกับสังคมโลก คือ 

เมื่อสังคมเปลี่ยนไป เกิดประชาคมอาเซียนข้ึน จะมีการเคลื่อนไหว (Mobility) ของคนมากขึ้น มีการทํางาน
ของคนข้ามชาติมากข้ึน บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะถูกท้าทายจากการจ้างงานมากข้ึน 
มหาวิทยาลัยจะเตรียมความพร้อมในส่วนน้ีให้กับบัณฑิตอย่างไร ขณะน้ีในเวทีของภูมิภาคและเวทีระดับโลกจะกล่าวถึง
เร่ืองของการประกันคุณภาพ เรื่องของมาตรฐานคุณวุฒิที่จะสําเร็จออกไป ที่เรียกว่า QA หรือ QF ก็ตาม ในเดือน
ตุลาคม 2555 ในระดับอาเซียน+3 กับอาเซียนจะมีการประชุมเรื่องของ QA ที่ประเทศมาเลเซีย แนวโน้มเร่ืองของการ
ประกันคุณภาพ จะตามมาอย่างแน่นอน การใช้บัณฑิตเป็นการใช้โดยภูมิภาคมิใช่ใช้โดยประเทศไทยเพียงอย่างเดียว 
เป็นการใช้โดยอาเซียนซึ่งเป็นสังคมโลก คุณภาพของบัณฑิตที่ส่งออกไปต้องไม่แตกต่างกัน การประกันคุณภาพจะเกิดข้ึนได้
จะต้องมีระบบหรือแนวทางหรือกลไกที่จะแน่ใจว่ามหาวิทยาลัยมีระบบควบคุมคุณภาพที่ดีพอระดับสากลจะมีการ
ปรึกษาหารือเพ่ือกําหนดชี้แนะแนวทาง (Guide Line) ในจุดน้ีประเทศไทยไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่า QA ท่ีได้พัฒนา
แล้วไม่ว่าจะเป็น IQA หรือ EQA ก็สอดคล้องกับแนวทางน้ันอยู่แล้ว เหลืออยู่เพียงเร่ืองของ QF คือ Learning 
Outcome ของตัวคุณภาพของบัณฑิต ซึ่งยังไม่ทราบว่าในกรอบของอาเซียน กรอบของอาเซียน +3 จะมีแนวทาง
อย่างไร สิ่งน้ีคือผลกระทบกับคุณภาพของบัณฑิตที่คิดว่าจะต้องมองการณ์ไกลว่าผู้ใช้บัณฑิตมีทั้งคนไทยและไม่ใช่คนไทย 
และมีการเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตอย่างไร ทักษะต่าง ๆ มิใช่เรื่องของความรู้ เร่ืองของภาษา แต่เป็นเร่ืองของตัว
สมรรถนะบัณฑิตในการร่วมกับการทํางานยุคใหม่ที่เกิดขึ้นภายใต้ของสังคม พหุวัฒนธรรม เป็น Multicultural 
ทั้งหลาย และจะมีวิธีการทํางานร่วมกับชาวต่างชาติอย่างไร เร่ืองของภาวะผู้นํา (Leadership) ทําอย่างไรคนไทยจึงจะ
แสดงภาวะของการเป็นผู้นําได้ในการทํางานร่วมกับคนต่างชาติต่างวัฒนธรรมเหล่าน้ี ในเรื่องของความเป็นผู้นํา หมายถึง
การที่อาจารย์ผู้สอนจะต้องสอนบัณฑิตให้ออกไปสู่ตลาดแรงงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ต้องสามารถประยุกต์
ความรู้ในการศึกษามาต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไปจากเดิมให้ได้เพ่ือที่จะแสดงทักษะเหล่าน้ี จึงเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 

ในเรื่องของการอนุมัติการเปิดสอนหลักสูตรสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติ การอนุมัติการสําเร็จการศึกษา สภา
มหาวิทยาลัยก็เป็นผู้อนุมัติเช่นกัน เรื่องท้ังหลายสภามหาวิทยาลัยจึงปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ ต่อคุณภาพของบัณฑิตที่
มหาวิทยาลัยได้ผลิตออกไป สภามหาวิทยาลัยจึงต้องมีกลไกในการตรวจสอบคุณภาพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาออกไป 
เช่น สภามหาวิทยาลัย อนุมัติปริญญาเกียรตินิยม อันดับ 1 อันดับ 2 สังคมภายนอกมองมหาวิทยาลัยอย่างไร การที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาเกียรตินิยมให้บัณฑิต และมีคุณภาพตามท่ีสังคมให้การยอมรับหรือไม่ มิฉะน้ันการที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาแล้ว เมื่อผู้ประกอบการใช้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแล้วเกิดความคาดหวังไม่สอดคล้องกับสิ่งที่
มหาวิทยาลัยสอนให้บัณฑิตไป ผลจะสะท้อนกลับสู่มหาวิทยาลัยอย่างแรงในอนาคต  ซึ่งมีสถาบันเอกชนบางแห่ง
ได้ รับผลกระทบจากส่ิงน้ีไปแล้ว สังคมขาดความเชื่อในสิ่งที่มหาวิทยาลัยวัดผลออกไปแต่สถาบันของรัฐยัง
กระทบกระเทือนน้อย เพราะฉะน้ันเกียรตินิยมอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยบางแห่งไร้ความหมายมาก สังคมขาดการ
ยอมรับในส่วนน้ีสภามหาวิทยาลัยมิได้ลงลึกในรายละเอียด ดังน้ันผู้ที่ต้องรับผิดชอบคือ คณะ รายวิชาของหลักสูตร 
โดยเฉพาะคณบดีซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดสาขารายวิชามากกว่าสภามหาวิทยาลัย ภาควิชา และอาจารย์ท่ีเป็นเจ้าของ
หลักสูตรต่อจากน้ีต้องสร้างบทบาทหน้าที่ในเรื่องน้ีให้มากขึ้นและการประเมิน การตรวจสอบข้อมูลทั้งหลายควรจะ
นําเสนอรายงานให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยทราบถึงคุณภาพ มาตรฐานของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าในปัจจุบันน้ีอยู่ ณ จุดใด 
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ในเร่ืองของคุณภาพวิชาการ เร่ืองของงานวิจัย งานบริการวิชาการ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษา จะปฏิเสธมิได้ว่าถ้าขาด
สองสิ่งน้ีแล้ว การพัฒนาคุณภาพจะไม่เกิดข้ึน ซึ่งภาระงานสองสิ่งน้ีบุคลากรจะเป็นผู้รับผิดชอบ 

1. การวางแผนการพัฒนากําลังคนเป็นเรื่องใหญ่ จะต้องทํา Projection ระยะเวลา 10 – 15 ปี โดย
พิจารณาว่าขณะน้ีมหาวิทยาลัยอยู่ในจุดใด แล้วจัดทําแผนตามความเหมาะสม การพัฒนากําลังคนมิได้หมายถึงการส่งคนไปศึกษา
ต่อจนกระทั่งสําเร็จปริญญาเอกแต่เพียงอย่างเดียว สิ่งที่คิดว่ากลไกที่สําคัญจากการให้ทุนศึกษาต่อโดยใช้เงินของรัฐบาลหรือ
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยก็ตาม สิ่งท่ีต้องการเห็นคือ การติดตามผู้ที่มหาวิทยาลัยส่งไปศึกษาต่อ เพราะจากการที่สังเกตจาก
หลายสถาบันพบว่าการส่งผู้ไปศึกษาต่อเพ่ือต้องการให้สถาบันมีผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอกเท่าน้ัน โดยมิได้สนใจถึงผู้ศึกษาต่อ
ปริญญาเอกว่าได้ไปเรียนรู้ในสิ่งใด เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้ว สิ่งที่ได้ไปศึกษาน้ันเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างไร ตรงกับทิศ
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยหรือไม่ จึงคิดว่าเป็นหน้าที่ของท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะคณบดีจะต้องติดตามดูว่าสิ่ง
ที่นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อปริญญาเอก สิ่งที่ทําวิทยานิพนธ์ สิ่งที่ไปศึกษาต่อ เมื่อสําเร็จการศึกษากลับมาแล้วสอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคณะ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา การวิจัยของมหาวิทยาลัย 
และในระหว่างที่ศึกษาอยู่ควรมีการติดตามอย่างสม่ําเสมอ สอบถามถึงความก้าวหน้าต่าง ๆ ถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นเพ่ือให้ผู้ที่ได้รับ
ทุนการศึกษามีจิตใจผูกพันธ์กับมหาวิทยาลัยมากย่ิงข้ึน และเป็นสิ่งสําคัญในการสร้างบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ผู้รับ
ทุนพร้อมที่จะกลับมาปฏิบัติงานและอุทิศตัวให้กับมหาวิทยาลัย จากประสบการณ์ที่พบปรากฎว่า ผู้ที่สําเร็จการศึกษาปริญญาเอก
ไม่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงทําให้มหาวิทยาลัยไม่เกิดการพัฒนาและต้องเริ่มต้นใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ยาก 

2. การพัฒนาคนต้องยอมรับว่าเป็นไปไม่ได้ที่มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนบุคลารสายวิชาการทุกคนให้ได้รับใน
สิ่งที่ต้องการ โดยเฉพาะในเรื่องของงานวิจัย เพราะการลงทุนเป็นเรื่องใหญ่ โดยเฉพาะสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เร่ือง
เครื่องมืออุปกรณ์ ทุนวิจัย สิ่งเหล่าน้ีต้องใช้งบประมาณท้ังสิ้น เมื่อมหาวิทยาลัยมีบุคลากรส่วนที่มหาวิทยาลัยมิสามารถ
ลงทุนให้ได้ ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงต้องทําหน้าที่เป็น Match Maker ต้องให้บุคลากรในส่วนนี้ไปทํางานในเครือข่ายท่ี
สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นในต่างสถาบันได้ จะทําให้บุคลากรส่วนนี้อยู่กับมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข มิฉะน้ันแล้ว
บุคลากรกลุ่มน้ีภายหลังจากสําเร็จการศึกษากลับมาจะกลายเป็น Dead Wood เช่นกัน การที่บุคลากรกลุ่มน้ีได้ทํางาน
วิชาการเร่ืองงานวิจัยร่วมกับสถาบันอื่น ได้แสดงศักยภาพในเชิงวิชาการ เมื่อบุคลากรมีความรู้เข้มแข็งขึ้นแล้ว ในที่สุดก็
อาจจะพัฒนาในส่วนของตนเองได้ 

3. การสนับสนุนเร่ืองของโครงการสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) ให้กับผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาเอก เมื่อ
กลับมาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยมีประสบการณ์งานวิจัยประสงค์ที่จะทํางานวิจัย มหาวิทยาลัยจะต้องให้การสนับสนุนในเร่ือง
ของโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ระบบห้องสมุด กลไกสนับสนุนการสืบค้นข้อมูล การติดตามงานวิจัย เร่ืองของสิ่งอํานายความสะดวก 
(Facility) ต่าง ๆ จะต้องวางแผนไปพร้อมกัน และในเรื่องน้ีมหาวิทยาลัยลงทุนเพียงแห่งเดียวคงจะไม่สามารถทําได้ ดังน้ัน 
กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อาจต้องปรึกษาหารือกัน เพ่ือร่วมลงทุนร่วมกันพัฒนางานวิจัยและแบ่งปันการใช้ทรัพยากร 
(Resource) ร่วมกัน เพราะมหาวิทยาลัยแห่งเดียวจะมีเงินไม่เพียงพอต่อการให้เงินอุดหนุน (Subsidies) ผู้ทํางานวิจัย    

สิ่งเหล่าน้ีเป็นเรื่องการมองในแง่มุมของการมองไปข้างหน้าในเรื่องของมหาวิทยาลัย คุณภาพบัณฑิต การพัฒนาคน 
ในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) แนวโน้มในอนาคตรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณให้น้อยลงหรือเท่าเดิม 
จากการสังเกตพบว่า งบประมาณจะจัดสรรให้หน่วยงานจะเพิ่มประมาณปีละ 5 – 6% การข้ึนลักษณะเช่นน้ีคือการไม่ได้ข้ึน 
เพราะลําพังเงินเดือนข้าราชการก็จ่ายหมดงบประมาณท่ีจัดสรรแล้ว จะไม่เหลือเงินถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ การ
พัฒนากําลังคนต่าง ๆ มหาวิทยาลัยจะทําอย่างไร การท่ีแนวโน้มเป็นไปในลักษณะของ Demand side Financing  
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จะต้องนําคนเข้าสู่ระบบ ตามปกติของผู้ปกครองยินดีจะจ่ายเงินเต็มที่เพ่ือสรรหาสถานท่ีศึกษาท่ีดี มีคุณภาพให้กับบุตร 
(Value from Money) มหาวิทยาลัยจึงต้องยืนยันในเร่ืองของคุณภาพเพื่อให้เกิดผล มีนักศึกษาเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย
เพ่ิมข้ึน ดังตัวอย่างที่ทุกท่านเดินทางมามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในวันน้ี ชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
กระท่ังถึงปัจจุบันเน่ืองมาจาก 

1. Local Contribution มีส่วนร่วมจากท้องถ่ินเข้ามา ชุมชนมีส่วนเก้ือหนุน พัฒนา และสามารถชื่นชม
สถาบันสู่สายตาประชาชน มีเงินบริจาค สนับสนุน สิ่งประทับใจในการมองภาพมหาวิทยาลัย มีส่วนสําคัญท่ีทําให้นักศึกษา
ต้องการเข้าศึกษาต่อ 

2. Focus Area of Study คดิทําในสิ่งที่มหาวิทยาลัยถนัด สามารถทําได้ตามความต้องการของสังคม 
 

ในเร่ืองของ Focus Area of Study เป็นสิ่งจําเป็นในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มี
จุดเน้นอยู่แล้ว สิ่งน้ีเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป และขณะน้ีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 
9 แห่ง อยู่ระหว่างการวางแผนนําเงินกู้เข้ามาช่วย เน่ืองจากรัฐบาลไม่สามารถจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาให้กับ
มหาวิทยาลัยได้เพ่ิมข้ึน เงินงบประมาณส่วนใหญ่จัดสรรในเรื่องของพ้ืนฐานการศึกษา ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา พบว่า เม็ดเงิน
ในส่วนของอุดมศึกษาส่วนหนึ่งจะถูกตัดทอนลงไปสนับสนุนให้กับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน จึงจําเป็นต้องอาศัยโครงการ
เงินกู้เข้าช่วย ซึ่งมีความเป็นไปได้จึงต้องพิจารณาเงินกู้ที่ได้รับมหาวิทยาลัยจะนํามาพัฒนาในเร่ืองต่าง ๆ เช่น โครงสร้างพ้ืนฐาน 
หรือทําในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development)  

สิ่งที่กล่าวมาน้ีคงจะทําให้สามารถพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพที่สุด กลไกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นจริง ศึกษาข้อมลูที่ถูกต้องของมหาวิทยาลัย และคิดว่าข้อมูลท่ีถูกต้องน้ีจะ
เป็นเร่ืองของสินทรัพย์ เงิน ท่ีมหาวิทยาลัยมีอยู่ขณะน้ีมีแนวทางท่ีจะชัดเจนมากย่ิงข้ึน จากการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย จึงมีโอกาสได้ดูแลรับผิดชอบการตรวจสอบ และขอเรียนให้ท่าน
คณบดีบางคณะได้ช่วยดูแลคณะให้เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในเร่ืองของโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์ต่าง ๆ ในคณะจะต้อง
บันทึกบัญชีรายการทรัพย์สินที่มีอยู่จริง สามารถใช้งานได้ให้เป็นปัจจุบัน เพราะกรณีที่ข้อมูลทรัพย์สินไม่เป็นปัจุบันสภา
มหาวิทยาลัยไม่สามารถพิจารณาเมด็เงินในการวางแผนการลงทุนได้ถูกต้อง และไม่สามารถลงทุนในระยะต่อไปได้ จึงขอให้
ท่านคณบดีบริหารจัดการในส่วนทรัพย์สินของคณะให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้องตลอดเวลาจะทําให้แนวโน้มการทํางานการ
พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
(นายวีระศกัด์ิ  วงษ์สมบัติ) 

ตามตารางกําหนดการสัมมนา มีประเด็นอยู่ 2 เรื่อง คือ 
เร่ืองออกนอกระบบและเร่ืองการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ จึงขอเสนอแนะ
ความคิดเห็น ดังน้ี 

1. เรื่องการออกนอกระบบ ซึ ่งในวันนี้จะทราบ
เพียงว่ามหาวิทยาลัยจะออกนอกระบบในอีก 4 ปีข้างหน้า ถ้าออกนอก
ระบบมหาวิทยาลัยจะต้องเตรียมตัวในเร่ืองใดก่อน ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัย
ยังไม่ออกนอกระบบในวันน้ีแต่มีบางเรื่องที่มหาวิทยาลัยต้องดําเนินการ 
อย่างเรื่องของการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่ยังมองไม่เห็นแนวทาง เมื่อได้
มีการเสนอความคิดเห็นจึงประสงค์ที่จะมหาวิทยาลัยดําเนินการให้ออกมา
เป็นรูปแบบจากการที่ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ  รตะนานุกูล   
ให้ข้อเสนอแนะมหาวิทยาลัยในภาพรวมที่ต้องดําเนินการเช่นน้ัน แต่
มหาวิทยาลัยจะต้องพยายามหาแนวทางขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นด้วยการ
ดําเนินการในเรื่องที่เล็กควบคู่กันไปการออกนอกระบบคือ 

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และผู้ที่เปลี่ยนแปลงยากท่ีสุด คือ ครูอาจารย์ในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะต้องสร้างกลยุทธ์ให้
อาจารย์ยอมรับเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ออกนอกระบบแล้ว แต่ยังคงมีการโต้เถียง
เกิดข้ึน ถึงแม้จะออกหรือไม่ก็ตาม มีประเด็นที่ต้องให้ความสําคัญอย่างมาก คือตัวบุคลากร อาจารย์ มหาวิทยาลัยจะ
เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยถ้าอาจารย์ไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง สิ่งที่ต้องยอมรับคือ ทุกคนประสงค์ท่ีจะได้รับค่าตอบแทนท่ีสูง 
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและสิ่งที่สังคมยอมรับ มหาวิทยาลัยแห่งน้ีโชคดีเพราะสิ่งที่สังคมยอมรับคือความเป็น ผศ. รศ. ศ. 
คณบดี และอธิการบดี  จึงไม่ต้องยึดติดกับการเป็นมหาวิทยาลัยในระบบและนอกระบบ มหาวิทยาลัยจึงต้องหาแนวทางให้
ตําแหน่งอันทรงเกียรติน้ีดํารงอยู่ ในส่วนของค่าตอบแทนมหาวิทยาลัยจะต้องให้มากกว่าคุณค่าของตําแหน่งด้วยการหาแนวทาง
เพ่ิมค่าตอบแทนตําแหน่งทางวิชาการเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การขับเคล่ือน การที่จะให้อาจารย์มีจิตอาสาเพียงอย่าง
เดียวโดยไม่มีค่าตอบแทนเป็นเร่ืองท่ีทําได้ยาก จึงต้องเร่งคิดหากฎ ระเบียบ กติกามารองรับเตรียมการออกนอกระบบ คือ มี
ภาระงานมากก็ต้องได้รับค่าตอบแทนมากตามไปด้วย จึงต้องรีบคิดหาระบบใหม่ข้ึนมาเพ่ือรองรับการขับเคล่ือน จึงขอ
อนุญาตกล่าวถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (นายธีระยุทธ  ฉายสว่างวงศ์) มีความรู้สึกว่าการขับเคลื่อนของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างช้ามาก จึงประสงค์ขอลาออก และไปลงนามความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการจัดตั้ง
สถาบันวิจัยที่จังหวัดนครนายก และเรียนให้ที่ประชุมทราบว่าพร้อมที่จะรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วม 

 

 

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึงควรคิดวางยุทธศาสตร์ในเรื่องของ
บุคลากรเป็นลําดับแรก ถึงแม้จะออกหรือไม่ออกนอกระบบก็ต้องดําเนินการ ถ้าเรื่อง
บุคลากรขับเคล่ือนได้ เรื่องอื่นก็จะดําเนินการได้อย่างสะดวก”   

การวางยุทธศาสตร์ของการพัฒนาบุคลากร
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ไปประเทศเวียดนาม และมีความภาคภูมิใจในองค์ความรู้
เร่ืองโคนมของประเทศไทยต้องเป็นหน่ึงใน  AEC ถูกต้อง
องค์ความรู้เป็นหน่ึง แต่ขาดความใส่ใจจริงตั้งแต่ระดับ
รัฐบาลถึงระดับฟาร์มโคนม วันน้ีบริษัทอัลฟ่ามิลค์ใน
ประเทศเวียดนามได้สั่งวัวจากประเทศออสเตรเลีย จํานวน 
9,000 ตัว โดยใช้เทคโนโลยีจากประเทศอิสราเอล ซึ่งกล้าที่
จะลงทุนถึง 360 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และดําเนินการ 
3 ช่วงระยะเวลา  ปัจจุบันน้ีบริษัทนมในประเทศเวียดนาม
เติบโตกว่า องค์การส่งเสริมกิจการโคนม (อ.ส.ค.) ของ
ประเทศไทยแล้วจึงชี้ให้เห็นว่าประเทศเวียดนามพัฒนาได้
ดีกว่าประเทศไทย เพราะการจัดการรวดเร็วกว่า ดังน้ัน 
มหาวิทยาลัยจึงต้องดําเนินการในเรื่องของบุคลากรและ
ลงนามความร่วมมืออย่างจริงจัง และส่งเสริมให้บุคลากร
กระตือรือล้นทําตามมหาวิทยาลัยไป จึงจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลง และขอเรียนให้ทราบว่ามีหลายสิ่งหลายอย่าง
ที่ เ ร่ิมต้นได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนมาก และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ส่งอาจารย์ไปฝังตัวในสถาน
ประกอบการยังมีน้อย มหาวิทยาลัยต้องพยายามส่งเสริม
ศักยภาพของอาจารย์ให้ได้รับการพัฒนา ทุกวันน้ีบัณฑิต
ในประเทศที่พัฒนามากกว่าประเทศไทย เช่น ประเทศ
เกาหลี บริษัทที่ ใหญ่ที่สุดในประเทศหลายบริษัท มี
มหาวิทยาลัยเป็นของตนเอง แต่ประเทศไทย เช่น บริษัท 
ซีพี มีสถาบันปัญญาภิวัฒน์เป็นของตนเอง จึงประสงค์ที่
จะให้มหาวิทยาลัยทราบถึงวิธีการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ 
นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ได้ดําเนินการแล้ว แต่บัณฑิต   
นักปฏิบัติมหาวิทยาลัยจะต้องหาวิธีสร้างให้ได้ และเป็น
สิ่งที่ต้องเร่งดําเนินการต่อไป 

 

ดําเนินการด้วย ซึ่ งมี เงินลงทุนประมาณพันล้านบาท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงควรคิดวาง
ยุทธศาสตร์ในเร่ืองของบุคลากรเป็นลําดับแรก ถึงแม้จะออก
หรือไม่ออกนอกระบบก็ต้องดําเนินการ ถ้าเร่ืองบุคลากร
ขับเคล่ือนได้ เรื่องอื่นก็จะดําเนินการได้อย่างสะดวก  และ
เมื่อช่วงเช้าท่านนายกสภามหาวิทยาลัยได้พาทัศนศึกษารอบ
บริเวณมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงคิดเสนอให้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพัฒนามหาวิทยาลัยให้ใหญ่กว่า
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสิบเท่า มหาวิทยาลัยควรใช้ปัจจัย
ภายนอกมาขับเคลื่อนครูอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะน้ี
ทุกฝ่ายได้กล่าวถึง AEC แต่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรียังคงอยู่กับที่ ถึงแม้มหาวิทยาลัยจะมีการลงนาม
ความร่วมมือ จึงขอให้ทําให้ถูกต้องจริงจัง อาจทําความ
ร่วมมือกับสิบประเทศ ประเทศละหน่ึงมหาวิทยาลัย ก็จะ
ใหญ่กว่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสิบเท่า สิ่ ง น้ี เป็น
แนวความคิดที่คาดหวังไว้ จึงข้ึนอยู่กับมหาวิทยาลัยว่าจะมี
ความพร้อมเพียงใด เพราะผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย
สามารถรับอาสาได้ มหาวิทยาลัยอาจขอรับคําปรึกษาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านละสองประเทศให้ช่วยชี้แนะและไป
ประสานงาน ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
(นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ) สามารถรับได้ คือ ประเทศ
พม่า ซึ่งขณะนี้ได้เดินทางเข้าออกประเทศพม่าอยู่ประจําจึง
มองเห็นช่องทาง โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีลงนามความร่วมมือกับแต่ละมหาวิทยาลัยในแต่ละ
ประเทศอย่างจริงจัง เพ่ือศึกษาจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละ
มหาวิทยาลัยมาปรับใช้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี และทําให้ดีกว่า เมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เดินทาง 
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รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และดํารง

ตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่เป็นสภาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ด้วยเหตุท่ีอาจารย์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้ที่มีความสามารถ มีความรู้ มีสติปัญญา และเป็นผู้ที่มีผลงาน และสร้างมหาวิทยาลัยตั้งแต่
ยังไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัย  และมีผลงานท่ีชัดเจนมาโดยตลอด และมีสิ่งที่ภูมิใจอีกสิ่งหน่ึงคือเพ่ือนร่วมงานท่ีเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ล้วนเป็นบุคคลผู้มีคุณภาพทั้งสิ้น จึงขอเชิญชวนชาวราชมงคลให้มีความ
ภาคภูมิใจในส่ิงน้ี 

 

 

 

ทุกเร่ืองน้ันน้อยลง เพราะฉะน้ันบทบาทใดที่รัฐบาลเลิกทํา
ได้ เช่น การบริหารการไฟฟ้า การบริหารการศึกษา การ
บริหารโรงพยาบาล ซึ่งมีหลากหลายมากที่เป็นภาระของ
รัฐบาล ภายหลังรัฐบาลเห็นว่าภาคเอกชนสามารถบริหาร
จัดการได้ สังคมมีความเจริญก้าวหน้าขึ้น  การกํากับดูแล  
การควบคุมจึงน้อยลง รัฐบาลจึงเปลี่ยนบทบาทจากผู้
ควบคุมผู้ กํากับดูแลเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและช่วย
ปรับแต่งระบบให้ระบบเคลื่อนตัวได้เป็นไปได้ ความคิด
เช่นน้ีเกิดจากระบบเศรษฐกิจหน่ึงที่เรียกว่า กลไกตลาด 
ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีข้อดีมาก และในขณะเดียวกัน
ก็มีข้อเสียมาก ระบบไม่สมบูรณ์ก่อเกิดปัญหามากถ้ามี
การประเมินค่าเกินความเป็นจริง  แต่ว่าประเมินค่าพลัง
กลไกตลาด 

จ ากการที่ ไ ด้ รั บ ฟั งท่ านนายกสภา
มหาวิทยาลัย (นายสุนทร  อรุณานนท์ชัย) กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ  
รตะนานุกูล) และ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
(นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ) รู้สึกดีใจมากที่ท่านทั้งสามเป็น
ผู้มีความคิดกว้างไกล ทันสมัย และรู้ทิศทาง แม้ว่าจะถึง
เวลาใกล้สิ้นสุดวาระการดํารงตําแหน่งแล้ว แต่ท่านก็ยัง
สามารถช่วยงานมหาวิทยาลัยได้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก 
ทิศทางทั้งหลายที่ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสามชี้นําน้ันเป็นทิศทางท่ี
เป็นไปตามกระแสของโลก และกระแสการพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย และเป็นทิศทางท่ีต้องเกิดข้ึน
ตามธรรมชาติ  ถ้ามีผู้ไม่เข้าใจและคิดที่จะฝืนจะทําให้ไป  
ไม่รอด และมีผู้ฝืนจํานวนมากจึงทําให้เกิดการชลอตัวไป
มาก แล้วในที่สุดก็จะเคลื่อนตัวไป ทิศทางที่ชัดเจนสิ่งหน่ึง
ก็คือการเปลี่ยนวิธี Financing การศึกษาจากการท่ีใช้ 
Supply Side มาเป็น Demand Side รู้สึกดีใจมากท่ีได้ยิน
ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล กล่าวถึง 
เพราะเป็นผู้ริเริ่มใช้คํา 2 คําน้ี ซึ่งเสนอขึ้นมาหลายปีแล้ว 
และไม่ได้รับความสนใจ จนกระทั่งถึงสมัยนายกรัฐมนตรี 
ทักษิณ ชินวัตร มีโอกาสนําเสนอนายกรัฐมนตรี ซึ่งท่าน
ตอบรับและนําไปเสนอ แต่หลังจากน้ันท่านก็ถูกปฏิวัติไป 
การท่ีนักการเมืองรับทําให้เกิดพลังอย่างมาก ที่สําคัญ
การบริหารในกระทรวงศึกษาธิการท่ีเข้าใจในประเด็นน้ี 
ซึ่งมีความสําคัญมาก ในขอบข่ายทั่วโลกขณะน้ีมีกระแส
ที่เป็นกระแสท่ัวไป เป็นธรรมชาติ คือ กระแสการลด
ขนาดของรัฐบาล (Downsizing Government) ที่เป็นเช่นน้ี
เพราะโลกพัฒนาขึ้น คนมีความรู้มากข้ึน ความจําเป็นต้อง
ปกครองต้องมีรัฐบาลมาสั่งการให้จัดการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(ศาสตราจารย์ (พเิศษ) ดร.สมชัย  ฤชพัุนธุ์)   

ทิศทางการศึกษาที่เป็นไปตามกระแสโลก
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ต่ําไม่ได้ และไม่ใช้ประโยชน์จากข้อดีของกลไกตลาดเป็นการเดินทางที่ผิด แต่ถ้าปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดโดยท่ี
รัฐบาลไม่ทําอะไรเลยก็ผิดเช่นกัน จะเกิดปัญหาต่อสังคมและเศรษฐกิจอย่างมหาศาล ที่ถูกต้องคือต้องใช้พลังของกลไก
ตลาดที่ดีงามมาช่วยการบริหารจัดการทางเศรษฐกิจและสังคม และในขณะเดียวกันต้องช่วยปรับแต่งผลพลอยได้   ผลที่
เกิดข้ึนอันเน่ืองมาจากการใช้กลไกตลาดที่มีพลังดีไปสร้างคุณงามความดีสร้างคุณูปการอย่างมาก ก็มีผลเสียตามมา ท่ีต้อง
ปรับแต่งจึงเป็นเหตุผลของการดํารงอยู่ของรัฐบาลที่มีหน้าที่ปรับแต่งช่วยให้กลไกตลาดทํางานเต็มที่ เพราะฉะนั้นให้ทุกภาค
ส่วนของเศรษฐกิจจะหนัมาให้โอกาสกับกลไกตลาดทํางานมากข้ึน หลายอย่างที่กลไกตลาดทําไม่ได้ เช่น กลไกป้องกันประเทศ 
การฑูตระหว่างประเทศเอกชนทําไม่ได้ แต่การไฟฟ้า การศึกษา โรงพยาบาล การสร้างทาง ในระยะหลังรัฐบาลให้ภาคเอกชน
มาร่วมทําจึงเป็นการพิสูจน์และแข่งขันกันระหว่างกิจการที่รัฐบริหารจัดการและเอกชนบริหารจัดการ แต่เน่ืองจากกิจการ
ต่าง ๆ รัฐเป็นผู้ดําเนินการมาก่อนจึงเกิดการได้เปรียบ เมื่อดําเนินการเป็นระยะเวลานาน ซึ่งกลไกตลาดก็ทํางานและภายใต้
ความเสียเปรียบของภาคเอกชน แต่ภาคเอกชนมีความสามารถในการแก้ปัญหาข้อเสียเปรียบในการพิสูจน์ตนเอง จึงทําให้
ข้อดีมีบทบาทเกิดขึ้นได้ แข่งขันได้ แต่แพงทุกอย่างไม่ได้เพราะยังต้องมีบทบาทของรัฐอยู่ สิ่งที่ปรากฎให้เห็นคือการติดตั้ง
โทรศัพท์ ซึ่งสมัยก่อนจะติดตั้งโทรศัพท์ได้ยากมาก แต่ปัจจุบันสามารถติดตั้งได้อย่างง่าย รวมถึงการมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วย
รวมถึงราคาถูกลงและมีบริการที่ดีขึ้นกว่า มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลกําลังเผชิญกับการท้าทายสิ่งน้ีการที่เป็นมหาวิทยาลัย
และโรงพยาบาลของรัฐ ถ้าหากไม่ปรับตัวก็จะเผชิญภาวะขาดทุน เช่น องค์การโทรศัพท์ ซึ่งอาศัยรายได้จากสัมปทาน  

ในเรื่องของการศึกษา การที่ประเทศไทยยอมให้เอกชนจัดตั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเป็นเร่ืองที่ดีแต่
ใช้เวลานาน ซึ่งยังพิสูจน์ได้ว่าสถานศึกษาของรัฐบาลดีกว่า โรงเรียนและมหาวิทยาลัยเอกชนบางแห่งดีบางแห่งคุณภาพยังใช้
ไม่ได้ ข้ึนอยู่กับกระบวนการพัฒนา ขณะน้ีประเทศไทยได้พัฒนาการศึกษามาระยะหนึ่งแล้ว ผู้ที่มหาวิทยาลัยส่งไปศึกษาต่อ
เพ่ือเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ขณะนี้ถึงเวลาเกษียณอายุราชการแล้ว พร้อมทั้งเกิดปรากฏการณ์คนแก่ช้าลงยังสามารถทํางาน
ได้ อาจารย์มหาวิทยาลัยที่เกษียณจากความเป็นข้าราชการได้สร้างชื่อเสียง สร้างความเป็น Professor สร้างความมีชื่อเสียงใน
สังคมและมิได้เป็นข้าราชการ ได้ไปปฏิบัติหน้าที่อาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยเอกชนและมีชื่อเสียงดังกว่าอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของรัฐ กําลังสะสมพลังข้ึนระยะหนึ่งจะถึงจุดเปลี่ยน  ถ้ามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ยัง
สู้ด้วยระบบความเป็นข้าราชการ รักความเป็นข้าราชการที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ บางอย่างทําใน
ลักษณะของความเป็นข้าราชการไม่ได้ คนที่เป็นข้าราชการก็ควรภูมิใจเป็นข้าราชการต่อไป แต่การพัฒนาการศึกษาต่อไปจะ
รับพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่ขา้ราชการ แต่สามารถเป็นศาสตราจารย์ได้เช่นกัน การท่ีจะต่อต้านกระแสด้วยการเรียกคืน
ความเป็นข้าราชการคิดว่าไม่อาจกระทําได้ แนวความคิดของการเป็นมหาวิทยาลัยออกนอกระบบให้มีความคล่องตัว  
ต้องการสร้างความเป็นสถานภาพของคนอีกชุดหน่ึงควรจะเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคม คือผู้ที่เป็นอาจารย์ที่ได้รับการ
ยอมรับ มีค่านิยมและได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพออย่างมีศักดิ์ศรีเพราะเป็นผู้มีความรู้เป็นผู้นําทางความคิดเป็นผู้ทําประโยชน์
ให้สังคม เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในความมีคุณค่ามิใช่ยอมรับเพราะเป็นข้าราชการในแต่ละระดับ  ซึ่งในต่างประเทศ
ขณะนี้เป็นเช่นน้ัน อาจารย์ในมหาวิทยาลัยมิใช่ข้าราชการและได้รับการยอมรับจากสังคม เพราะความรู้ความดีงาม ถ้าหาก
มหาวิทยาลัยจะสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบ สามารถสร้างบุคคลที่จะมารับช่วงต่อไป ซึ่งมิใช่ข้าราชการต่อไปแล้ว 
ให้มีสถานภาพที่ดีเป็นท่ียอมรับ มีความรู้เป็นเครื่องเชิดชูเกียรติทางวิชาการ เป็นผู้นําทางความคิด ทางการปฏิบัติของสังคมได้ 
สิ่งที่กล่าวน้ีต้องประกอบด้วยการเป็นผู้มีความรู้ มีศีลธรรม และยังต้องมีสถานภาพทางการเงินที่ดีด้วยในความตั้งใจของการ  
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เป็นมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ คือ การให้อาจารย์มีสิ่งตอบแทน (Compensation)  มากพอจะสามารถดึงดูดให้ผู้ที่มี
สติปัญญาเข้ามาเป็นอาจารย์อย่างต่อเน่ือง และรักษาอาจารย์ที่มีสติปัญญาให้อยู่ตลอดไปและพัฒนาความเป็นอาจารย์
ต่อไปให้มากข้ึน การที่มีอาจารย์ผู้ที่ไม่เข้าใจในจุดน้ีจึงรังเกียจกลัวว่าสถานภาพ (Status) ของความมั่นคงทางอาชีพท่ีจะ
ลดลง การยอมรับจากสังคมจะลดลง ในความเป็นจริงแล้วอยู่ที่การจัดการ (Treat) ตัวเองของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ซึ่ง
จะต้องศึกษาถึงระบบการควบคุมแบบใหม่ภายใต้การควบคุมแบบใหม่ซึ่งเบากว่าเดิม ศึกษาว่ามีสิ่งใดบ้างที่จะสามารถ
สร้างสถานภาพของการยอมรับของผู้ที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมิใช่ข้าราชการให้มีฐานะ
ความเป็นอยู่ที่ดีมีรายได้ดี มีสวัสดิการ มีความม่ันคงในอาชีพ มีโอกาสในความเจริญก้าวหน้าได้ จึงคิดว่าจะต้องมีแผนในการ
ไปศึกษาโครงสร้างของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ซึ่งมีหลายแห่งที่ออกนอกระบบแล้ว และมหาวิทยาลัยสามารถคิดได้
มากกว่าน้ัน มีบางอย่างท่ียังมิได้ใช้กติกาของการเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบ ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่ออาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
ซึ่งยังมีช่องทางที่ทําได้มากกว่าน้ัน จึงต้องศึกษาหาแนวทางที่สามารถจะทําได้ สิ่งที่คิดคืออาจารย์จะห่วงเงินบํานาญเมื่อไม่ได้
เป็นข้าราชการจะไม่ได้รับบํานาญ  จึงต้องสร้างระบบบํานาญของพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีความมั่นคง มีหลักประกัน มี
ผลตอบแทนที่ดีกว่าข้าราชการซึ่งสามารถทําได้ตามกฎหมายและมีวิธีการทํา และคิดว่าเงินบํานาญข้าราชการท่ีได้รับน้ันเป็น
เงินที่น้อยไม่เพียงพอใช้จ่ายต่อสภาพเศรษฐกิจสังคมปัจจุบัน มหาวิทยาลัยจึงสามารถที่จะทําให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้
และทําให้ดีข้ึนและให้สามารถพอใช้ได้ และเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยต้องทํารวมถึงเร่ืองสวัสดิการต่าง ๆ ที่ข้าราชการได้รับ 
เช่น ค่าเบ้ียประชุม ค่าล่วงเวลา ค่าเสื้อผ้าไปต่างประเทศ สิ่งเหล่าน้ีมหาวิทยาลัยสามารถทําได้ แต่ต้องทําอย่างมีประสิทธิภาพ
มีระบบ มีกติกา และทําอย่างมีเหตุผล 

ในเร่ืองของ Health Insurance ข้าราชการสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ในปัจจุบันน้ีค่ารักษาพยาบาลของ
ข้าราชการเกิดคุณค่าน้อยลง เน่ืองจากมีบัตรทอง และบัตร 30 บาท รักษาได้ทุกโรค ในเรื่องค่ารักษาพยาบาลมหาวิทยาลัยสามารถ
ออกแบบใหม่และจัดสร้างระบบข้ึนใหม่ได้ ในอีกมิติหน่ึงมหาวิทยาลัยต้องมุ่งพัฒนา Human Resource ทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยต้องพยายามสร้างให้บุคลากรมีความทันสมัย มีการพัฒนาตนเองอยู่อย่างสม่ําเสมอและให้
โอกาสบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ลาราชการไปทํางานในองค์กรเอกชน ไปทํางานในองค์กรระหว่างประเทศ ลาไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศ ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยต้องสร้างโอกาสเหล ่าน้ีอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ล้าสมัย ถ้ามหาวิทยาลัยสามารถสร้างสิ่งเหล่าน้ีให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน จะทําให้เชื่อมั่นได้ว่า
การที่จะเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบสามารถดําเนินไปได้อย่างถูกทางและเกิดประโยชน์ สิ่งที่ได้กล่าวมาน้ีมหาวิทยาลัย
จะต้องดําเนินการจัดทําแผน ศึกษาจุดต่าง ๆ ในแต่ละมิติแต่ละด้าน ต้องมีการระดมความคิดและจัดวางระบบขึ้น 

ในอีกประเด็นหน่ึงที่รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ  รตะนานุกูล ได้กล่าวถึงความจําเป็นในการสร้างทรัพยากร
มนุษย์ (Human Resource) คือการส่งบุคลากรไปศึกษาต่อให้ตรงตามความต้องการของมหาวิทยาลัยเป็นมิติที่สําคัญจึงขอเสริม
ในสองมิติ คือ นอกจากที่มหาวิทยาลัยต้องการผู้ที่มีความถนัดความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการเรียนการสอนแล้ว มหาวิทยาลัยยัง
ต้องสนใจสร้าง Brain และ Leadership ในองค์การหนึ่งๆ จะสามารถพัฒนาต่อไปได้ขยายตัวได้ มีอนาคตจะต้องมีความต่อเน่ือง
ของผู้นําทางความคิดและผู้นําท่ีมีสติปัญญา เพราะฉะน้ันจึงประสงค์ที่จะเห็นโครงการค้นหาช้างเผือกและส่งไปศึกษาต่อ ซึ่ง
ถือว่าเป็นการลงทุนระยะยาว และในขณะน้ีทราบว่ามหาวิทยาลัยส่งอาจารย์ไปศึกษาต่อจํานวนหน่ึง จึงประสงค์ที่จะให้
มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครคนเก่ง โดยประกาศทั่วประเทศไทย โดยไม่มีข้อแม้ว่าจะยากจนหรืออยู่ไกล และส่งไปศึกษาต่อใน
สาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยต้องการ และมีข้อผูกพันว่าสําเร็จการศึกษาแล้วต้องมาทํางานท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
และต้องมีโครงการดูแลให้ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถอยู่ได้ในมหาวิทยาลัย สามารถใช้วิชาความรู้อย่างคุ้มค่าและมีความภาคภูมิใจ 
มีศักดิ์ศรีได้รับเงินเดือนดีสามารถอยู่ได้  แต่เน่ืองจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะมีความยากลําบากในการ 



~ 26 ~ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรรหาผู้ที่มีระดับมันสมองชั้นดีเยี่ยมเพราะมหาวิทยาลัยต้องยอมรับว่าระดับตําแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีมิได้อยู่ในลําดับสูงสุดของประเทศไทย แต่มีมหาวิทยาลัยแห่งอื่นสรรหาบุคคลเหล่าน้ีไปก่อน มหาวิทยาลัยจึงไม่
สามารถสรรหาผู้ที่มีคุณภาพสูงขนาดนั้นได้ มหาวิทยาลัยอาจต้องเลือกผู้ที่มีคุณภาพรองลงมาและต้องมีความสามารถใน
การเป็นผู้นํา (Leadership) ในวงวิชาการที่มหาวิทยาลัยมีความถนัดทางด้านเทคโนโลยี เช่น ด้านการเกษตร ไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง 
หรือสาขาอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยต้องการคัดเลือก ให้มาเป็นมันสมองที่มีคุณภาพท่ีจะรับช่วงต่อไป และเป็นผู้นําทาง
ความคิด เป็นผู้นําทางการปฏิบัติในสังคม มหาวิทยาลัยจําเป็นต้องมีผู้นําทางสังคม ขณะน้ีบทบาทผู้นําทางความคิดท่ีจะดึง
สังคมให้สูงข้ึนของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยยังมีน้อยมาก เมื่อมองดูแล้วจะมีความล้าหลังมากกว่าภาคเอกชนท่ีทันสมัย
หลายแห่ง เพราะมีบริษัทภาคเอกชนที่เก่งและลงทุนจํานวนมาก เพ่ือดึงดูดมันสมองดังกล่าวไปพัฒนาได้สูงกว่า
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย เพราะฉะน้ันมหาวิทยาลัยจึงยังมิได้อยู่ในแนวหน้าขององค์ความรู้ที่จะดึงระดับคุณภาพทาง
วิชาการให้สูงข้ึน การที่มหาวิทยาลัยจะทําได้จําเป็นต้องสร้าง สะสมคน และคนที่มีอยู่ต้องส่งไปพัฒนา แต่ต้องสร้างระดับ
มันสมองให้กับคนรุ่นหลังที่มองไปข้างหน้า 20 ปี หน่วยงานที่สร้างบุคลากรประเภทน้ีคือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ง ดร.ป๋วย  
อึ้งภากร เป็นผู้สร้างไว้เมื่อสมัยที่ท่านดํารงตําแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อ 40 ปีที่ผ่านมาโดยให้ทุนการศึกษา
เป็นทุนของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งผู้บริหารปัจจุบันน้ีเป็นนักเรียนทุนของธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งสิ้น 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็สร้างบุคลากรประเภทน้ีไว้ รัฐบาลไทยสร้างโดยวิธีให้ทุน ก.พ. กระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ มี
นักเรียนทุน ด้วยการบ่มเพาะให้บุคคลเหล่าน้ีเติบโตขึ้นเพ่ือรับช่วงการบริหารกระทรวง กรมต่าง ๆ ต่อไป แต่จะมีท้ังผู้ที่
สําเร็จและไม่สําเร็จ และประสงค์ท่ีจะให้มหาวิทยาลัยมีโครงการสร้างสมอง และสร้างผู้นําอย่างเป็นระบบ 

การประชุมที่ท่านประธานดําเนินการอยู่ในขณะน้ีเป็นสิ่งที่ดี ได้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู้กว้างขวาง ทั้งนโยบายรัฐบาล และได้บรรยายถึงทิศทางต่าง ๆ และในช่วงหลังได้มีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน จึง
ขอให้สนทนาปรึกษาหารือกันในแต่ละประเด็นมากกว่าการนําเสนอทีละคน คือ การท่ีมีผู้เปิดประเด็นในเร่ืองใด ขอให้ทุกท่าน
นําเสนอในประเด็นเดยีวกันและโต้แย้งแสดงความเห็นเพ่ิมเติม หรือไม่เห็นด้วย และถามคําถาม 

 
นายกสภามหาวิทยาลัย (นายสุนทร  อรุณานนท์ชัย) แจ้ง

ท่ีประชุมให้ทราบถึงอธิการบดีที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย (รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  ศิริชนะ) มอบหมายให้รอง
อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร  วัฒนศิริ) กล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแทน 
เน่ืองจากติดภารกิจที่กรุงเทพฯ และเมื่อรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่
ฟ้าหลวง กล่าวต้อนรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญทุกท่านเสนอความ
คิดเห็นต่อไป 

 

 

นายกสภามหาวิทยาลัย  
(นายสุนทร อรุณานนทช์ัย)  
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  กราบสวัสดีทุกท่าน ขอต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย คิดว่าหลายท่านคงเคยมาเย่ียมและ บางท่าน
อาจจะมาเป็นคร้ังแรก ในวันน้ีขออนุญาตเป็นตัวแทนของอธิการบดี 
(รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ) ซึ่งท่านอธิการบดีมีความตั้งใจท่ี
จะดูแลรับรองคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้วยตนเอง ดังที่นายก
สภามหาวิทยาลัย (นายสุนทร อรุณานนท์ชัย) ได้กล่าวแล้วแต่เน่ืองจาก
ต้องเดินทางกลับไปยังกรุงเทพฯ ช่วงบ่ายเมื่อวานเพราะติดภารกิจ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรู้สึกเป็นเกียรติ อย่างยิ่งที่สภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งใจมาประชุมท่ีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวงท่ีวนาศรมแห่งน้ีเป็นสถานที่ที่เหมาะสมต่อการใช้เป็นสถานท่ี
สําหรับการจัดประชุม เพราะมีความเงียบสงบ ว่างเว้นจากการ
ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับภาระงานประจําด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพราะ
ระบบคลื่นโทรศัพท์หลายบริษัทจะถูกรบกวนจนไม่สามารถติดต่อกันได้  

 

       

 

 

   

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ในบางขณะอีกทั้งยังเป็นสถานท่ีที่เอื้อต่อการใช้ปัญญา เสนอแนวนโยบายท่ีจะได้ปฏิบัติงานกันอย่างแท้จริง  
ในฐานะที่เป็นผู้อยู่ไกลเหนือสุด ทุกครั้งที่มีแขกมาเยือนถือว่าเป็นเกียรติอย่างย่ิงและมีความรู้สึกยินดีและ มีความสุขในการทํางาน 
การพัฒนาระบบของสถาบันการศึกษาคงจะต้องร่วมมือและดําเนินการร่วมกัน สิ่งใดเป็นโอกาส หรือเป็นศักยภาพท่ี     
สามารถร่วมมือท่ีจะพัฒนา คิดว่ามหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวงยินดีอย่างย่ิง เพราะมีความตั้งใจท่ีจะทํางาน โดยเฉพาะผู้ที่ตั้งใจท่ีจะ
มาเย่ียมโดยที่คิดว่ามหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวงเป็นประตูสู่อาเซียนไปแล้ว เพราะถ้ามีเรื่องท่ีเก่ียวกับอาเซียน ก็จะมาเย่ียมท่ี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นประจํา ในหน่ึงสัปดาห์จะมีผู้มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยหลายกลุ่มหลายคณะและท่ีสําคัญมีกลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ  แม้แต่คณะทูตหลายประเทศก็ได้เข้ามาเย่ียมมหาวิทยาลัย และสนทนากันในเรื่องของ AEC ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการข้ามโขงสู่ AEC โดยทูตไทยประจําประเทศเพ่ือนบ้าน 4 ประเทศมาพบปะกันที่มหาวิทยาลัยแห่งน้ี      
ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ยาก และคิดว่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีโอกาสหลายอย่างก็ยินดีขอกล่าวต้อนรับอีก
คร้ังหน่ึง ขอขอบพระคุณทุกท่าน 

 

 

รองอธกิารบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร  วัฒนศริิ) 

การกล่าวต้อนรับ 

คํากล่าวต้อนรับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (รศ.ดร.ชยาพร  วัฒนศิริ)
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จํานวน 47 แห่ง มีมหาวิทยาลัยถึง 26 แห่ง ยังไม่ประสงค์
ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ มีมหาวิทยาลัยเพียง 20 แห่ง 
รวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ด้วยท่ี
พ ร้ อ ม จ ะ ไป เ ป็ นมหา วิทย า ลั ย ใน กํ า กั บขอ ง รั ฐ มี
มหาวิทยาลัย 1 แห่งที่ยังไม่ตัดสินใจ ในมหาวิทยาลัย ทั้ง 
47 แห่งน้ี  การจะก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐน้ัน บุคลากรบางกลุ่มมองแต่ความคล่องตัวที่ต้องการ
ความอิสระเสรีในการบริหารจัดการ เช่น การเรียกเก็บค่า
หน่วยกิตเพ่ิม ซึ่งการตัดสินใจอยู่ที่สภามหาวิทยาลัยกับ
อธิการบดี กรณีที่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีร่วมมือกัน 
มหาวิทยาลัยแห่งน้ันก็เปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยเอกชนท่ี
จะดําเนินการสิ่งใดจะขึ้นกับบุคคลกลุ่มน้ี ท้ังด้านนโยบาย
และด้านการปฏิบัติงาน จึงมีทั้งส่วนดีและส่วนเสีย แต่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงไม่มีทางเลือก
เพราะได้ตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ ความรู้สึกในเบ้ืองต้นไม่เห็นด้วย ได้เคยเข้าร่วม
สัมมนาตั้งแต่ริเริ่มใหม่ ๆ โดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ซึ่งในที่ประชุมมีความเห็นที่แตกต่างกันมาโดยตลอด จึง
ประสงค์ท่ีจะเห็นมหาวิทยาลัยเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ 
ยังเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐอยู่เช่นเดิม เช่น จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีลักษณะ
เหมือนประเทศอังกฤษเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มีค่า
หน่วยกิตราคาถูก เป็นระยะเวลายาวนานตลอดไป แต่
ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มิได้เป็น
เช่นน้ัน ประสงค์ที่จะออกนอกระบบเพราะฝ่ายบริหาร
ต้องการมีอิสระ ต้องการมีอํานาจ และการที่มหาวิทยาลัย
ออกนอกระบบแล้ว ก็ยังไม่สามารถทํานายอนาคตได้ว่าจะ
เป็นอย่างไร การที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จะก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ สิ่งแรกท่ี
จะต้องเปรียบเทียบ คือ รูปแบบของกฏหมายจะใช้รูปแบบ 

 

 

      “ในการทีม่หาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุี ตัดสินใจทีเ่ปลีย่นแนวทางมหาวทิยาลัย
จากการเป็นมหาวทิยาลยัของรัฐเป็นมหาวทิยาลัยในกํากับของรัฐ และมีเปา้หมายในปี พ.ศ. 2559 เป็นเรือ่งที่
ไม่ง่ายอยา่งที่คิด” 

 

 

เรียนท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกท่าน 
เรื่องที่จะนําเสนอในที่ประชุมเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ ในการที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตัดสินใจท่ีเปลี่ยน
แนวทางมหาวิทยาลัยจากการเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และมีเป้าหมายในปี พ.ศ. 2559 
เป็นต้นไป การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐเป็นเร่ืองที่ไม่ง่าย
อย่างที่คิด จากการสังเกตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เมื่อปี พ .ศ .  2531 ซึ่งขณะนี้ผ่านมา 20 กว่าปีมาแล้ว 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารียังไม่มีการประเมิน และยังไม่ทราบ
ผลการประเมิน แม้แต่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ในขณะน้ีบุคลากรบางส่วนเป็นข้าราชการบางส่วนเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย การจะเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐจะเป็นได้
อย่างมากหรืออย่างน้อย ในการที่มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม ่

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
(พลเอก ธงชัย   เกื้อสกุล)   

การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐเป็นเรื่องท่ีไม่ง่ายอย่างที่คิด
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ของมหาวิทยาลัยแห่งใด เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือ มหาวิทยาลัยแห่งอื่นมาเป็น
รูปแบบตัวอย่าง ต้นแบบท่ีมหาวิทยาลัยนําใช้จะเป็นประโยชน์สูงสุด  สิ่งที่ต้องคํานึงถึงคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี มิใช่มหาวิทยาลัยที่มีลักษณะเช่นน้ัน เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ 
รูปแบบที่ชัดเจนท่ีประสบความสําเร็จยังไม่มีรูปแบบที่ดีที่สุด เมื่อพิจารณารูปแบบแล้วจะต้องพิจาณาถึงรูปแบบของ
กฎหมายท่ีจะบัญญัติใช้ในแต่ละมาตราซึ่งมิควรไปคัดลอกจากมหาวิทยาลัยแห่งอื่นมาปรับปรุงแก้ไข คงจะไม่ใช่วิธีปฏิบัติที่
ถูกต้อง  เพราะในขณะน้ียังมองไม่เห็นร่างพระราชบัญญัติใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ
มหาวิทยาลัยมีเวลาเพียง 4 ปี การที่ร่างกฎหมายหน่ึงฉบับ จะต้องมีการตรวจสอบและโครงสร้างของกฎหมายใหม่   
การกําหนดยุทธศาสตร์ การกําหนดแผนปฏิบัติงาน การกําหนดแผนแม่บท  การก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐต้อง
ก้าวไปอย่างมั่นคงไม่ตกต่ําลง  ข้าราชการต้องมีขวัญและกําลังใจ  มีความมั่นคงในอาชีพ  ท่านทั้งหลายเป็นข้าราชการของ
รัฐ แต่ต่อไปจะเปลี่ยนสภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสิ่งที่เกิดข้ึนกับพนักงานมหาวิทยาลัย คือ กฎระเบียบที่ผู้คุม
นโยบายจะเป็นผู้ กําหนดการร่างระเบียบการบริหารงานบุคคล  ความมั่นคงในงานที่ทําสวัสดิการท่ีได้รับ รวมถึง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่จะไม่ได้รับ  ทุกท่านจึงต้องตรวจสอบถึงความม่ันคงในอาชีพระหว่างการเป็นข้าราชการกับการ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  แล้วจึงเลือกในสิ่งที่ต้องการจะเป็นเงินเดือนอาจเพ่ิมข้ึนสองถึงสามเท่า การช่วงชิงมีมากขึ้น 
มหาวิทยาลัยแห่งที่เล็กๆ จะอยู่ไม่ได้ อาจารย์ที่ดีและเก่ง จะถูกมหาวิทยาลัยแห่งที่ใหญ่กว่าซื้อตัวไป สิ่งหน่ึงที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พึงตระหนัก ก็คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นมหาวิทยาลัยมืออาชีพที่
ต้องการพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษาแบบมืออาชีพ ซึ่งเป็นรูปแบบของมหาวิทยาลัยอีกลักษณะหน่ึงจึงกล่าวได้ว่าการ
เตรียมตัวเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐเป็นเรื่องที่ทําได้ยาก ซึ่งไม่ทราบว่ามหาวิทยาลัยมีความพร้อมเพียงใด  จึงขอ
เสนอข้อคิดเห็นไว้ อย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะต้องก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐเพราะทุกท่านประสงค์ที่จะเป็นเช่นน้ัน  เพราะมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐสามารถดําเนินการใดๆ ได้ และ
ในขณะเดียวกันก็จะเกิดการแข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัยเอกชนกับมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และขณะนี้
มหาวิทยาลัยเอกชนเร่ิมจะขาดทุน  และจะต้องเลิกล้มการเป็นมหาวิทยาลัย เพราะนักศึกษาลดลง เกิดการแย่งชิง
นักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย  และการที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐและมีการพัฒนาได้
เติบโตมีความก้าวหน้าในหลายด้าน แต่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเมื่อออกนอกระบบแล้ว จะมีโอกาส
พัฒนาได้ก้าวหน้า เช่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงหรือไม่ จะสามารถรับนักศึกษาท่ีมีเกรดตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป หรือไม่ จึงขอ
เสนอแนะข้อคิดเห็นว่าการเตรียมตัวเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐเป็นเรื่องใหญ่ หากยังขาดความพร้อมจะต้องเตรียมตัว
ให้พร้อมในเวลาสี่ปี ถ้าสี่ปียังขาดความพร้อมก็สามารถขยายเวลาต่อไป จนกระทั่งมหาวิทยาลัยจะมีความพร้อมเพ่ือป้องกัน
ปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตในหลายเร่ือง เช่น ค่าหน่วยกิตเพ่ิม นักศึกษาไม่สามารถเรียนได้ โอกาสของนักศึกษาก็จะน้อยลง 
ดังน้ันทุกท่านจะต้องคิดว่าจะทําอย่างไร ให้มหาวิทยาลัยเติบโตได้เมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และขอเสนอ
ข้อคิดของการจัดลําดับข้ันตอนการทํางานในการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐให้ดีถึงจุดเร่ิมต้น โครงสร้าง
มหาวิทยาลัยรูปแบบกฎหมายที่บัญญัติ  แนวทางการดําเนินการที่ต้องเป็นข้ันตอน จนกระท่ังเข้าสู่สี่ปี ขอขอบคุณ 
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การจัดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมีตัวแปร
และปัจจัยมากที่ต้องพิจารณาและมีความหลากหลายมาก 
นอกจากน้ีสิ่ งแวดล้อมภายในและภายนอกมีการ
เปลี่ยนแปลง  ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบ  ความคิดเชิงระบบ
จึงเป็นเง่ือนไขสําคัญของการจัดการศึกษา การคิดเชิง
ระบบจะทําให้ทราบถึงปัจจัยที่เป็นเง่ือนไขท่ีส่งผลกระทบ
ต่อมหาวิทยาลัย การที่อาสาสมัครเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี  
ราชมงคลธัญบุรี  เน่ืองจากพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตามมาตรา 7 ที่กําหนดว่ามหาวิทยาลัย
จะผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาท่ีสามารถปฏิบัติงานได้   

 “การจัดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมีตัวแปรและปัจจัยมากที่ต้องพิจารณาและมีความ
หลากหลายมาก  นอกจากนี้ส่ิงแวดล้อมภายในและภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ระบบ  ความคิดเชิงระบบจึงเป็นเงื่อนไขสําคัญของการจัดการศึกษา”   

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชอบ  ไชยเวช) 

เพ่ือเศรษฐกิจ  ในช่วงเช้าท่านรองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล กล่าวถึงเร่ือง Supply Side Finance และ 
Demand Side Finance ข้อเท็จจริง เรื่องน้ีกล่าวผ่านมาสามสิบถึงสี่สิบปีแล้ว และมองคนละประเด็น เมื่อกล่าวถึงการ
จัดการศึกษาเพ่ือที่จะตอบ Supply Side มองด้านการศึกษาว่าจะสามารถผลิตนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาได้ จํานวนเท่าใด   
ในขณะเดียวกันทางด้าน Demand Side หมายถึงด้านของนักศึกษาเรื่องการเรียนเป็น Social Demand ขณะน้ี 
Supply Side มองแบบด้านของรัฐบาล ในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน แต่ Supply Side และ Demand Side ยังมิใช่
คําตอบ เพราะเหตุว่าสิ่งที่สําคัญกว่า คือ Demand Side ด้านเศรษฐกิจ มิใช่ Demand Side ทางด้าน Supply Side   
เมื่อเริ่มทํางานมีความสนใจต้องการที่จะเรียนรู้ถึงวิชาการที่จะทําให้นักศึกษามี Impact กับงานที่ทํา จึงศึกษางาน
อุตสาหกรรมในหลายประเทศ ซึ่งมองเห็นภาพแตกต่างกัน  และมีความรู้สึกว่า Demand Side ทางด้านเศรษฐกิจมี
ความสําคัญสูง จากการสังเกตประเทศสิงคโปร์ได้วางแผนเศรษฐกิจโดยวางแผนด้วย Economic Development Board (EDB) 
เมื่อกําหนดทิศทางเศรษฐกิจแล้ว จะหันมาพิจารณาตัวบุคคล ในที่สุด EDB ได้ดําเนินการ (Operate) โดยใช้คนของ EDB 
บริหารมหาวิทยาลัยใหม่ๆ  ซึ่งมีความสอดคล้องกับการวางแผนทางด้านเศรษฐกิจ กําลังคน และแผนของระบบทั้งหลายใน
ทิศทางเดียวกันความมีประสิทธิภาพทางการผลิต ประสิทธิภาพทางการพัฒนาเศษรฐกิจจึงมีผลสําเร็จสูง เมื่อมองประเทศ
ไต้หวันมีลักษณะเช่นเดียวกัน เมื่อช่วงเช้าท่านศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ์ กล่าวถึงเร่ืองเศรษฐกิจ   

การจัดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมีตัวแปรและปัจจัยมากที่ต้องพิจารณา
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ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญส่วนหน่ึง และจะทิ้งปัจจัยทางเศรษฐกิจไม่ได้ เพราะท่ีผ่านมาเป็น Free Market Economy ที่
ปล่อยให้ Private Factor ดําเนินการไปตามแผนการผลิต แผนการพัฒนา และวิธีการพัฒนาของประเทศไทยมีข้อเสีย
ดังที่ท่านศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธ์ุ กล่าวแล้ว คือ จะต้องพ่ึงทุกสิ่งทุกอย่าง สมัยก่อนพ่ึงฝนเพื่อทํานา  
เมื่อทําอุตสาหกรรมก็พ่ึงการนําเข้าโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดจากต่างประเทศ ต่อมาพ่ึงการนําเข้าจากต่างประเทศ 
พ่ึงการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น การพ่ึงทุกสิ่งทุกอย่างทําให้คนไทยขาดโอกาสที่จะพ่ึงตนเอง ทุกท่านต้องเข้าใจถึง
ความสําเร็จของลูกศิษย์ว่า จะต้องอยู่บนพ้ืนฐานท่ีจะต้องช่วยเหลือตนเองได้แต่รัฐบาลมิได้คิดนอกกรอบ คิดแต่ในกรอบ
ซึ่งช่วยเหลือตนเองไม่ได้  จึงเกิดปัญหาประสิทธิภาพในการผลิตของอุตสาหกรรมจะต่อสู้กับประเทศอื่นไม่ได้ และจะเข้า 
AEC ในอีก 3 ปีข้างหน้าก็จะพ่ึงตนเองไม่ได้อีกต่อไป ดังน้ันมหาวิทยาลัยจึงต้องสร้างคนให้ตอบสนองการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพการผลิต จึงคิดว่าเร่ืองปัจจัยก็ดี การทําวิจัยพัฒนาก็ดี แต่ถ้าทําไปแล้วไม่ส่งเสริมต่อการสร้างขีด
ความสามารถในการผลิต ประสิทธิภาพในการผลิตประเทศไทยจะเกิดความล้มเหลว ด้วยเหตุน้ีมหาวิทยาลัยคงจะต้อง
มองภาพดังกล่าวข้างต้น และมองเห็นประเทศจีนท่ีเป็นคอมมูนิสต์ที่ล้มเหลว แต่ขณะเดียวกัน จีนนําระบบสังคมนิยม
มารวมกับระบบประชาธิปไตยท่ีเป็นตลาดการค้าเสรี แล้วเกิดแนวคิดใหม่ และเห็นประเทศไต้หวัน ประเทศเกาหลี 
สิงคโปร์ ที่เป็นประเทศประชาธิปไตยเช่นกันมีเสรีประชาธิปไตย  แต่ประเทศเหล่าน้ีปกปิดการทําในเชิงของ Socialistic 
ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยปล่อยเสรีในทุกเร่ืองและพ่ึงพาทุกอย่าง ด้วยเหตุน้ีคนไทยจึงขาดโอกาสและเกิดความ
ล้มเหลว เน่ืองจากระบบเศรฐกิจล้มเหลวด้วย จึงเรียนว่าเป็นเรื่องที่สําคัญ ในการพิจารณาจะต้องพิจารณาเป็นระบบ
น่ีเป็นเร่ืองแรก 

ในขณะน้ีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนภายใน 3 ปีข้างหน้า จะเป็นจุดเปลี่ยน (Turning Point) ท่ีสําคัญที่สุด 
ที่มหาวิทยาลัยจะต้องสร้างคนให้สามารถมีส่วนร่วมในการปฏิบัติมากขึ้น การท่ีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาแล้วไม่มีงาน
ทําเพราะไม่สามารถทํางานได้และไม่ต้องการทํางานที่หนัก เน่ืองจากเป็นผู้ที่สนใจงานอุตสาหกรรม และขณะน้ีเป็น
ประธานบริษัทสองถึงสามแห่ง  ได้มองเห็นภาพว่าบางอาชีพ เช่น ช่างอุตสาหกรรม ช่างเชื่อม เป็นอาชีพที่ขาดแคลน
บริษัทไม่สามารถหาคนทํางานได้ เพราะนักศึกษาไม่ต้องการทําอาชีพช่างเชื่อม บริษัทเอกชนจึงต้องสร้างโรงเรียน
เพ่ือสอนคนงานให้ฝึกงานช่างเชื่อมโดยได้รับเงินเดือน ดังน้ันสิ่งที่จําเป็นที่สําคัญที่สุดคือต้องมองทั้ง 3 ประเด็น เพ่ือ
ป้องกันการเดินหลงทางต่อไป 
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“การท่ีมหาวิทยาลัยจะก้าวออกไปเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐจะทําให้สามารถพัฒนาการ
ได้อย่างดีมาก  และเป็นสิ่งที่ท้าทายเพราะการที่มีผู้ที่เคยอยู่ในระบบ เมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ จะทําให้
เกิดการแข่งขันและเกิดความกระตือรือล้น  เพราะมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน” 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
(พลเรือเอก ฐนิธ  กิตติอําพน) 

กําหนดการสัมมนาในตารางมี 2 เรื่อง คือ 
การจะเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐอย่างไร และการ
สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ จึงขอเสนอแนะในภาพรวมท้ัง 2 เรื่อง 
ในความเป็นจริงแล้วจุดมุ่งหมายของทุกท่านในที่ประชุมมี
ความต้องการที่จะได้บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมาก เพราะ
ประเทศไทยขาดแคลนมาก จากการที่อยู่ในสภาวิชาชีพ  พบว่า
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะผลิตบัณฑิตเพ่ือออกมาปฏิบัติงานใน
สํานักงานไม่ประสงค์ออกไปปฏิบัติงานภาคสนาม โดยมี
เป้าหมายในการทํางานเป็นนักบริหาร นักวิชาการ และ
นักวิจัย  จะมีบัณฑิตจํานวนน้อยมากที่จะปฏิบัติงานภาคสนาม 
จึงทําให้ขาดแคลนบัณฑิตที่จะทํางานในภาคสนาม และทําให้
เกิดการแย่งชิงการสมัครงานสํานักงาน  ถ้าหากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีนโยบายท่ีชัดเจนว่า มหาวิทยาลัย
จะสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติก็จะต้องทําให้ได้  และจะต้องเร่ิม
จากหน่วยงานคณะที่มีเป้าหมายท่ีชัดเจนว่าบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาจากคณะต่างๆ  แล้วจะออกไปทํางานทางด้านนักปฏิบัติ 
จากการสังเกตเห็นบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาที่ผ่านมาทุกคน
ไม่ประสงค์ไปทํางานภาคสนาม  จึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัย  คณบดีจะต้องสร้างให้เกิดบัณฑิตนักปฏิบัติให้ได้  
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะเป็นมหาวิทยาลัย
ท่ีมีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยแห่งอื่น จะทําให้
ผู้ประกอบการมุ่งตรงมารับบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี  เพราะสถาบันแห่งอื่นไม่มีบัณฑิตนักปฏิบัต ิ  
ดังน้ันมหาวิทยาลัยจะต้องพิสูจน์ให้ เห็นได้ ว่าบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแตกต่างจากสถาบันอื่น 

อย่างแท้จริงโดยเฉพาะคณะเทคโนโลยีการเกษตร ต้องสร้าง
บัณฑิตนักปฏิบัติที่สามารถทํางานในภาคสนามได้มากกว่าที่จะ
มุ่งทํางานด้านวิจัยการเกษตร เพราะมีมหาวิทยาลัยแห่งอื่นท่ี
มีความสามารถสูงด้านงานวิจัยการเกษตรดําเนินการวิจัยอยู่แล้ว    

สําหรับเร่ืองของการออกนอกระบบ หรือ
การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ในมุมมองของการเป็น
มหาวิทยาลัยในระบบ จะมีการพัฒนาการที่ดําเนินการได้
อย่างช้ามาก และมหาวิทยาลัยต่างประเทศส่วนใหญ่เป็น
มหาวิ ทยาลั ยที่ อ อกนอกระบบ และส่ วนใหญ่ เป็ น
มหาวิทยาลัยเอกชนท่ีมีชื่อเสียงของโลกเป็นมหาวิทยาลัยใน
ระบบราชการจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ตามขั้นตอน
โดยเฉพาะต้องยึดถือระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรี   
ทําให้คิดนอกกรอบได้ยากมากในทุกเรื่อง เช่น การจัดซื้อ-จัดจ้าง  
การบริหารจัดการ การบริหารบคลากร  เป็นเรื่องที่ทําได้ยาก   

การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐเป็นเรื่องที่ท้าทาย
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การท่ีมหาวิทยาลัยจะก้าวออกไปเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐจะทําให้สามารถพัฒนาการได้อย่างดีมาก  และเป็นสิ่งท่ีท้าทาย
เพราะการท่ีมีผู้ท่ีเคยอยู่ในระบบ เมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ จะทําให้เกิดการแข่งขันและเกิดความกระตือรือล้น เพราะมี
การประเมินผลการปฏิบัติงาน จากการที่เคยปฏิบัติงานในระบบถึง 35 ปี  เมื่อออกนอกระบบด้วยการปฏิบัติงานด้านบริหาร
องค์การมหาชนซึ่งปรับเปลี่ยนวิธีบริหารจัดการ ด้วยวิธีการคิดนอกกรอบ และถูกประเมินผลทุกปีก่อนลงมือปฏิบัติงาน ต้อง
ดําเนินการจัดทํากําหนดกรอบการทํางานให้กับองค์กรและถูกประเมินโดยคณะกรรมการทําหน้าที่ประเมิน 360 องศา 
ประเมินทุกเร่ืองปีละ 2 ครั้ง และตัดสินผลการประเมินการปฏิบัติงานในเกณฑ์ผ่านและไม่ผ่าน และกําหนดให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาจัดทํากรอบการปฏิบัติงาน  เมื่อถึงกําหนดเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานก็จะทําหน้าที่ประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาว่าได้ผลลัพธ์ตรงตามเป้าหมายหรือไม่ ดังน้ัน ข้าราชการที่อยู่ในระบบและไม่
กระตือรือล้นในการทํางานจะเกิดอาการหวาดกลัวท่ีมหาวิทยาลัยจะต้องออกนอบระบบ เมื่อมหาวิทยาลัยถึงจุดออกนอกระบบ
ก็จะเกิดการปรับระบบให้เข้าสู่การแข่งขัน และจากการที่พลเอก ธงชัย  เก้ือสกุล กล่าวถึงอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถสูง  
จะถูกมหาวิทยาลัยแห่งอื่นที่มีกําลังสูงกว่า  เชิญชวนไปสังกัดอยู่ด้วยน้ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะต้องหา
วิธีการท่ีดีกว่าและสูงกว่ามหาวิทยาลัยแห่งอื่น เพ่ือผูกมัดอาจารย์ท่านน้ันให้มีความประสงค์ที่จะสังกัดอยู่ท่ีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และพยายามหาแนวทางชักจูงอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญมาสังกัดที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ด้วย  เพราะการที่มีอาจารย์ที่เก่งมาอยู่ในมหาวิทยาลัยจะทําให้อาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยได้รับการถ่ายทอดความรู้ความสามารถ และมีความรู้ความสามารถเพิ่มข้ึน  และหากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีจะอยู่ในระบบเช่นเดิมก็จะสู้กับมหาวิทยาลัยแห่งอี่นไม่ได้  จึงประสงค์ที่จะให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีออกนอกระบบโดยเร็วเช่นเดียวกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การออกนอกระบบนอกจากเป็นการแข็งขันแล้ว  
อาจารย์จะได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึน  ผลตอบแทนจะสูงขึ้น  นักศึกษาจะมีโอกาสได้อาจารย์ผู้สอนที่ปรับเปลี่ยนเข้ามาให้
ความรู้ที่สูงข้ึน  จึงคิดว่าเป็นสิ่งท่ีมหาวิทยาลัยควรต้องทําและต้องมีการเตรียมการวางแผนก่อนที่มหาวิทยาลัยจะออกนอกระบบ 
เพ่ือป้องกันความล้มเหลว ดังน้ันระยะเวลาที่เหลืออยู่ 4 ปีน้ี มหาวิทยาลัยจะต้องวางแผนในเรื่องของท่ีมาของรายได้ ซึ่งต้อง
พิจารณาถึงสัดส่วนของเงินรายได้ท่ีรัฐบาลให้การสนับสนุน และรายได้ที่มหาวิทยาลัยสามารถจัดหาได้ ในอัตราส่วนเท่าใด  
มหาวิทยาลัยจึงจะสามารถบริหารจัดการได้ในทุกเรื่อง และคิดว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็น
มหาวิทยาลัยท่ีมีศักยภาพมากในเรื่องขององค์ความรู้  เร่ืองของทรัพย์สินถ้าหากมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เป็น
แกนเชิงธุรกิจ (Business Core) ที่ชัดเจน  แล้วนําทรัพย์สินและองค์ความรู้ไปนําเสนอจําหน่ายต่อบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
และแต่งตั้งผู้บริหารจัดการองค์ความรู้ที่มีความฉลาดเชี่ยวชาญชํานาญการ สามารถกําหนดรายได้ที่สามารถหาได้ ซึ่งมิใช่เร่ือง
ยากสําหรับมหาวิทยาลัยเพียงแต่ขอให้บุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือกันทํา มิใช่คอยจับผิดซึ่งกันและกัน การหารายได้มิใช่
เรื่องที่ยาก เพราะหากมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความน่าเชื่อถือ คนให้การยอมรับก็จะเป็นช่องทางที่สามารถใช้หารายได้ 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ มีชื่อเสียงในภาครัฐและภาคเอกชน 
เพราะฉะน้ันการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจะหาผู้สนับสนุนร่วมลงทุน หรือหารายได้จากการบริจาค หรือนําองค์ความรู้
จัดการท่ีดี และรายได้ที่ได้มาก็สามารถนํามาสนับสนุนทางด้านการศึกษา ทําให้สามารถสรรหาอาจารย์ที่ดี มีคุณภาพมี
คุณสมบัติที่ดีได้  จึงสนับสนุนแนวคิดท่ีจะให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ออกนอกระบบโดยเร็ว  และต้องจัดทํา
แผนออกนอกระบบที่ชัดเจนและเห็นเป็นรูปธรรม  จึงขอเรียนไว้เท่าน้ี ขอบคุณ 
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ทุกภาคส่วนโดยผลสรุปจะศึกษาถึงแนวทางที่ในการสนับสนุนต่อรัฐหรือต่อสังคมอย่างมากน้ัน จากผลการวิจัยทราบว่า 
สถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ 52 แห่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จากการวิเคราะห์สถาบันอุดมศึกษา
กลุ่มใหม่ที่ยังต้องการเป็นส่วนราชการอยู่อีก 26 แห่ง คือ ราชภัฏ 18 แห่ง กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 5 แห่ง และยังมี
สถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ 20 แห่ง ที่ต้องการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 16 แห่ง 
กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 4 แห่ง ที่รวมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอยู่ด้วย และกลุ่มที่สามที่ยังไม่
ตัดสินใจว่าต้องการเป็นรูปแบบใด มีหน่ึงแห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สําหรับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประสงค์เป็นส่วนราชการต่อไปและจะกล่าวเฉพาะส่วนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเทียบเคียงกัน ผลการวิจัยจะสนับสนุนมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ จากผล
การศึกษาข้อเท็จจริงเก่ียวกับการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล 9 แห่ง มีศักยภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งท่ีต่างกัน ดังน้ันในกรอบที่จะนําไปเป็นตัวอย่างเข้าสู่สมมุติฐาน
ทั้ง 49 แห่ง จึงเป็นเรื่องที่ตั้งเป็นข้อสงัเกต อย่าถือว่าสิ่งที่ศึกษามานี้เป็นภาพรวมที่สามารถอธิบายได้ทั้งหมดเพราะใน 2 กลุ่มใหญ่ 
จะมีส่วนต่างอยู่ด้วยกัน ข้อเท็จจริงจากการศึกษา คือ  

1. บุคลากร ในส่วนปริมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อยู่ในสัดส่วนประมาณ 1 : 25 คือ อาจารย์ : 
นักศึกษา ส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความแตกต่างมากอยู่ในสัดส่วนประมาณ 1 : 35 ถึง 40 ซึ่งมองในภาพรวม 40 แห่ง 
คุณภาพของบุคลากรเม่ือเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยกลุ่มเก่าในเร่ืองของคุณวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
รวมถึงตําแหน่งทางวิชาการที่แตกต่างกันมากทั้ง 2 กลุ่ม เมื่อมองในภาพรวมทั้ง 49 แห่ง  มีค่าเฉล่ียท่ีต่ํามากจําเป็นต้อง
พัฒนาอย่างย่ิง ในเรื่องของปริมาณมีปัญหาคือ มี ข้าราชการอยู่ส่วนหน่ึงที่น้อยลงและมีพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึน
ตลอดเวลา และมีพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างสอน  จึงทําให้เกิดความแตกต่างทั้งคุณภาพ และการพัฒนาก็แตกต่างกัน 

2. นักศึกษา  ในภาพของตัวป้อนของมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่จะมีคุณภาพและปริมาณที่แตกต่างกัน ปัจจุบัน
ตัวป้อนของแต่ละมหาวิทยาลัยเชิงปริมาณจะมีจํานวนลดลงตลอดเวลาจะมีเพียงมหาวิทยาลัยบางแห่งที่มีความคงที่หรือ
จํานวนนักศึกษาลดลงแต่จะไม่มีจํานวนเพ่ิมข้ึน ปัจจุบันภาพรวมสอบเข้าเฉล่ียประมาณ 1 : 2 จึงมีปัญหาในเร่ืองของตัวป้อน เพราะ 
 

 

กราบเรียนท่านนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารทุกท่าน  ตามที่ได้รับมอบหมายให้
เข้าร่วมประชุมและทําหน้าที่กรรมการการศึกษาวิจัยแนวทางและแก้ไขปัญหา
สถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่  เพ่ือหาแนวทางสนับสนุนการวิจัยในเรื่องของปัจจัย ตัวแปร
หรือประเด็นต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจะดําเนินการตามปัจจัยเหล่าน้ันหรือไม่ ดังเอกสารที่
ทุกท่านได้รับ รวมถึงพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
กลุ่มใหม่ คือ พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่มีสาเหตุยังติดค้างอยู่ที่
สํานักกฤษฎีกาอาจเป็นประเด็นให้ข้อคิดต่างๆ แก่มหาวิทยาลัยที่จะนําร่องใน
มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

รายงานสรุปผลการวิจัยแนวทางพัฒนา และแก้ไขปัญหาสถาบันอุดมศึกษา
กลุ่มใหม่ โดยท่านมีชัย ฤชุพันธุ์ ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการและกรรมการ 

รองอธกิารบดี 

(นายสมภพ  เพชรรัตน์)     

แนวทางและแก้ไขปัญหาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่
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ผู้สอบเข้าที่มีค่าระดับคะแนน 3 ข้ึนไป จะไปเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยกลุ่มเก่าแต่จากการจัดสอบคัดเลือกร่วม 9 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรียังมีจํานวนนักศึกษาที่สอบเข้าอยู่ในระดับที่ดี  เพราะนักศึกษา
เลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมีคุณภาพดีจึงเป็นจุดเด่นเฉพาะกลุ่มบางมหาวิทยาลัย 

ในเร่ืองสถานภาพทางสังคมของครอบครัวนักศึกษา ดังที่ท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชอบ ไชยเวช กล่าวถึงการเป็น Demand Side ในส่วนของ Supply Side ซึ่งถือว่าเป็นเร่ืองสําคัญ
เพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการที่นักศึกษาเรียนจบหลักสูตร ปวช. และปวส.แล้วประสงค์ศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี จึงมิใช่ความผิดของนักศึกษา แต่ในความหมายของเชิงเศรษฐศาสตร์ ต้องมีการผลิตนักศึกษา ตามสัดส่วน
ของอัตรากําลังคนทางด้านการปฏิบัติ  ดังน้ันในกลุ่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อยู่ใน
ระดับปานกลางและต่ํา จะเกิดปัญหาในเรื่องของการสนับสนุนค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการศึกษา และปัญหาตาม
พระราชบัญญัติกําหนดในประเด็นผู้เรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ต้องได้รับการศึกษาเท่าเทียมผู้อื่น สิ่งน้ีก็เป็นปัญหาสําหรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่งยังมิได้จัดทํายกร่างข้อบังคับ 

3. เรื่องงบประมาณ 
3.1 ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยพยายามผลักดันในสาขาวิชาเดียวในมหาวิทยาลัยของรัฐและ 

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ได้รับการจัดสรรงบประมาณต่อหัวมากกว่า ซึ่งควรได้รับใกล้เคียงกันในเรื่องค่าใช้จ่ายต่อหัว ค่าวัสดุ 
3.2 เรื่องโครงสร้าง ทางด้านกายภาพมหาวิทยาลัยของรัฐกลุ่มเก่า ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณตาม

สัดส่วนมากกว่ากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งเป็นตัวแปรตัวหน่ึง 
3.3 เรื่องค่าวัสดแุละอุปกรณ์ที่ทันสมัย  สัดส่วนที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณมีต่ํากว่า 
3.4 จํานวนร้อยละการสนับสนุนงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่ม

ปีละ 5 – 6% แต่บางมหาวิทยาลัยกลุ่มเก่า ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจากฐานเงินงบประมาณปีเก่าซึ่งได้รับจัดสรรมากกว่า 
4. ปัญหาและอุปสรรค 

4.1 ปัญหาอันเน่ืองมาจากนโยบายของรัฐ มีนโยบายจะสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ แต่ยังมิได้เพ่ิมสัดส่วนในการผลักดันปัจจัยพ้ืนฐานต่างๆ  

4.2 ปัญหาด้านบุคลากร ถึงแม้ว่ารัฐจะจัดสรรให้ในสัดส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว แต่เน่ืองจากว่า
มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ที่อยู่ต่างจังหวัดมีความคิดว่าเป็นมหาวิทยาลัยระดับรองจึงไม่สามารถหาพนักงานมหาวิทยาลัยได้ จึงคิด
กลับไปเป็นมหาวิทยาลัยรัฐ  และรับราชการแทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นเหตุผลทางสังคมที่ต่างจังหวัดประสงค์จะ
เป็นข้าราชการมากกว่าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

4.3 ปัญหาด้านงบประมาณ ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิม
มาเป็นระยะเวลา 5 ปี และท้ายที่สุดก็ถูกตัดงบประมาณ ซึ่งได้ย่ืนอุทธรณ์อยู่ระหว่างนําเสนอคณะรัฐมนตรี ในส่วนหนึ่งพันห้าร้อย
ล้านบาท การเสนอขอเพ่ิมงบประมาณจะต้องแสดงถึงตัวชี้วัดให้เห็นชัดเจนท่ีแสดงว่ามหาวิทยาลัยมีสมรรถนะและมีคุณค่าที่
ชัดเจน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 7 ตัวบรรลุตามเป้าหมาย ตั้งแต่ปี 2549 คือ มีสัดส่วนนักศึกษา ใน
ภาพรวมคือ 75 : 25 คือ ด้านวิทยาศาสตร์ : ด้านสังคม จนกระทั่งปี 2554 สัดส่วนอยู่ที่ 77 : 23 เมื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับคณะบริหารธุรกิจ มีแผนที่จะเพ่ิมจํานวนนักศึกษา เมื่อเพ่ิมจํานวนนักศึกษา
สัดส่วนวิทยาศาสตร์ : สังคม จะเปลี่ยนไป 

4.4 ปัญหาด้านกฎหมาย 
มาตรฐานการเงินด้านการจัดการอุดมศึกษาเพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการจัดสรรงบประมาณมาตรฐาน

ประเมินมหาวิทยาลัยและประเมินบุคลากร  เป็นเรื่องจําเป็นสําหรับมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ในส่วนของรัฐต้องใช้กฎหมายควบคุม 
ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเรื่องที่เป็นประเด็นในเร่ืองของการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ 
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คําถาม : เมื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลธัญบุรีเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแล้ว จะ
สามารถจัดตั้ งองค์การข้ึนเ พ่ือทําหน้าท่ี จัดหารายได ้  
ได้หรือไม่ เพราะเห็นโครงการ (Project) โครงการหน่ึง เมื่อ 
4-5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับเชิญเป็นกรรมการกองทุน One ที่
สนับสนุนธุรกิจ SME ปรากฏว่าได้เสนอโครงการขอรับทุน
จํานวน 20 ล้านบาท สนับสนุนการทําโรงไฟฟ้าแก๊สซิฟายส์เออร์
ขนาด 2 เมกกะวัตต์ และผู้รับทุนได้ทําการตกลงกับบริษัท
ของมหาวิทยาลัยกวางตุ้ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ซึ่งตั้งบริษัทรองรับให้อาจารย์มาเสนองาน ในฐานะที่เป็น
กรรมการได้สัมภาษณ์อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่เสนอโครงการทํา
แก๊สซิฟายส์ เออร์และทําเค ร่ืองจักรกลทั้ งหลาย ถ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสามารถดําเนินการ
ในลักษณะดังกล่าวได้ก็มีโอกาสที่จะเป็นแหล่งหารายได้
ให้กับมหาวิทยาลัยและสามารถสร้างโอกาสให้อาจารย์และ
นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ก่อให้เกิด
การพัฒนาเทคโนโลยีที่ต่อเน่ืองไปได้ รวมถึงการเป็นแหล่ง
สนับสนุนให้กับมหาวิทยาลัยได้อีกด้านหน่ึง 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชอบ  ไชยเวช) 

 

 

คําตอบ : เมื่อช่วงเช้าได้เรียนให้ที่ประชุม
ทราบข้อมูลในมุมกว้าง  ถึงแนวโน้มของการพัฒนา
อุดมศึกษา ผลกระทบที่เกิดข้ึนกับอุดมศึกษาในระยะยาว   
อันใกล้และไกลออกไป จึงขอตอบคําถามในประเด็นการออก
นอกระบบ เมื่อกล่าวถึงการออกนอกระบบจะออกหรือไม่ก็ตาม 
ผู้ตัดสินคือบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีจากการที่ได้นําเสนอข้อมูลคือ   

1. แนวโน้มอีก 20 ปีข้างหน้า มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะไม่มีข้าราชการแม้แต่คนเดียว
อยู่ในมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีจะดําเนินการอย่างไรกับระบบบริหารจัดการ 

2. การออกนอกระบบมี ท้ังมหาวิทยาลัยที่
ประสบความสําเร็จและมหาวิทยาลัยที่มีปัญหามหาวิทยาลัยจึงต้อง
ศึกษาข้อมูลทั้งสองรูปแบบมาประกอบกัน มหาวิทยาลัยที่ประสบ
ความสําเร็จในการออกนอกระบบเป็นมหาวิทยาลัยท่ีตั้งใหม่
การบริหารจัดการจะสะดวก เช่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่สะดวกเพราะเริ่มตั้งแต่
จุดเร่ิมต้นแต่มหาวิทยาลัยที่มีการเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย
ที่ เ ป็ นระบบราชการไปเ ป็นมหา วิทยาลั ย ใน กํ า กั บ 
มหาวิทยาลัยที่ประสบความสําเร็จแห่งหน่ึงก็คือ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีท่ีสามารถอ้างอิงได้ 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.พินติิ  รตะนานุกลู 

คําถาม โดย : รศ.ดร.สมชอบ  ไชยเวช  คําตอบ โดย : รศ.ดร.พินิติ  รตะนานุกูล 
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 ประเด็นที่ว่าการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแล้ว มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการสิ่งใดได้บ้าง 
 โดยท่ัวไปพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐเอื้อต่อการเสรีภาพในการบริหารจัดการของ
สถาบันอุดมศึกษาค่อนข้างมาก ท้ังในเร่ืองของงานบริหารงานบุคคล การเงิน สวัสดิการต่างๆ เหล่าน้ี รวมถึงการจัดตั้ง
หน่วยงานที่หารายได้เพ่ิมเติม  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั้งที่เป็นและไม่เป็นส่วนราชการ มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ไม่ต้องการ
แสวงหากําไร  เพราะเป็นสถาบันจัดการศึกษาแทนรัฐบาล แต่มิได้หมายความถึงว่า ไม่สามารถหารายได้ การเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ สามารถจัดทํากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เอื้อต่อการแสวงหารายได้เพ่ิมเติม จึงขอกล่าวถึงเรื่องท่ี
ผ่านมาของมหาวิทยาลัยที่ขาดรายได้มีวิธีการปฏิบัติดังน้ี 

1. การจัดตั้งหน่วยงานจัดหารายได้เพ่ิมเติมซึ่งมีวิธีดําเนินการได้หลายรูปแบบ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช้
วิธีการเปิดสอบสมาร์ทวัน มีรายได้ปีละประมาณหนึ่งร้อยล้านบาท ซึ่งมีการเปิดสอบหลายครั้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    มี
รายได้จากการเปิดสอบ CU-TEP  เปิดสอบภาษาอังกฤษ  ในสิ่งที่กล่าวมาน้ีเป็นเรื่องของวิชาการที่ใช้จุดของความเข้มแข็ง
เพ่ือหารายได้กับสถาบัน โรงเรียนที่สังคมให้ความเชื่อถือก็ใช้วิธีน้ีเช่นกัน เช่น โรงเรียนสาธิตปทุมวันจัดสอบการวัดผลสัมฤทธ์ิ
ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งในแต่ละปีหารายได้เข้าโรงเรียนประมาณสิบล้านบาท จึงจะเห็นได้ว่ากลไกการหารายได ้  
มีหลายวิธี แต่ทั้งหมดน้ีมาจากการหาจุดแข็งจุดเด่นของสถาบันแล้วนําไปเป็นจุดขาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึง
ต้องพิจารณาถึงจุดแข็งจุดเด่นของมหาวิทยาลัยที่จะตั้งหน่วยงานไปดําเนินการในลักษณะดังกล่าว 

2. การกู้เงิน กู้เงินโดยตรงจากแหล่งเงินกู้ที่สามารถกู้ได้ ซึ่งการเป็นส่วนราชการไม่สามารถกระทําได้     การ
เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐสามารถกระทําได้  ท่ีผ่านมามีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกู้เงิน ในขณะน้ีมหาวิทยาลัย
พะเยาอยู่ระหว่างดําเนินการขอกู้สามพันล้าน โดยใช้ทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ ดังน้ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี จึงต้องทราบถึงสถานการณ์ของทรัพย์สินที่มีอยู่ เพราะเม่ือมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐสามารถใช้
ทรัพย์สินเหล่าน้ัน ขอกู้เงินด้วยตัวมหาวิทยาลัยเอง  โดยใช้ทรัพย์สินค้ําประกันสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจอนุมัติให้กู้ได้
โดยตรง และไม่เกินหน่ึงในสามของทรัพย์สินท่ีมหาวิทยาลัยมีอยู่ เพ่ือนําเงินไปพัฒนามหาวิทยาลัยและพิจารณาถึงจํานวนเงินที่
ส่งใช้คืนในแต่ละปี ซึ่งอาจกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ท่ีมีระยะเวลาปลอดดอกเบ้ีย เช่น ในห้าปีไม่ต้องเสียดอกเบี้ย และ
ต่อจากน้ันคิดอัตราดอกเบี้ยต่ํา เงินกู้ลักษณะน้ีส่วนใหญ่กู้จากต่างประเทศ และกู้ในประเทศบ้างเล็กน้อย 

สิ่งที่คิดว่ามหาวิทยาลัยจะต้องดําเนินการต่อไปก็คือ เรื่องของตัวป้อนในอนาคตผลกระทบจากตัวป้อนที่ลดลง  
เพราะประชากรเกิดน้อยลงและนโยบายของรัฐ  พยายามสนับสนุนให้เด็กเรียนทางสายอาชีวศึกษาเพิ่มข้ึน  ดังน้ันถ้าระบบ
การศึกษาของอาชีวศึกษาดีมีการพัฒนาที่ต่อเน่ือง กระทั่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตัวป้อนของมหาวิทยาลัยจะต้อง
ลดลงอย่างแท้จริง  ดังน้ันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะต้องเตรียมตัวด้วยการหาวิธีทางรับนักศึกษาจาก
ต่างประเทศด้วย จึงคิดว่าเร่ืองน้ีเป็นประเด็นหลัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะต้องพยายามทําให้ได้ และสร้าง
ความเป็นนานาชาติในสถาบันให้เกิดข้ึน และส่ิงท่ีน่าจะทําได้ จุดแรกก็คือ การตั้งบัณฑิตศึกษาลําดับแรก และต่อจากน้ัน
ขยายลงเป็นระดับปริญญาตรี หากมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการลักษณะเช่นน้ีได้ แหล่งรายได้จะเพิ่มข้ึน ตัวอย่างบาง
หน่วยงานที่เปิดหลักสูตรนานาชาติ แล้วประสบความสําเร็จสามารถใช้รายได้เลี้ยงตัวเองได้ และสามารถนํารายได้ที่เหลือไป
สนับสนุนช่วยเหลือคณะอื่น เช่น BBA ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MUIC ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งใช้หลักสูตร
นานาชาติและเป็นแหล่งหารายได้ของมหาวิทยาลัย และมีชาวต่างประเทศเข้าไปศึกษาค่อนข้างมาก จากการสังเกตความ
ต้องการพบว่ามีนักศึกษาจํานวนมากที่มีความประสงค์เข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติ มิฉะน้ันแล้วมหาวิทยาลัยต่างประเทศ    
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จะไม่เข้ามาดําเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ซึ่งขณะน้ีมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษกําลังดําเนินการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยในประเทศ โดยจัดส่งหลักสูตรเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรียบร้อยแล้ว และจากการ
สอบถามความประสงค์ถึงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเกี่ยวกับประชากรประเทศไทยเกิดน้อยลงจึงทราบว่า
จุดประสงค์การจัดตั้งมหาวิทยาลัยคือ ต้องการรับนักศึกษาจากต่างประเทศที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเข้าเรียนใน
มหาวิทยาลัยมากกว่านักศึกษาไทย จากประสบการณ์ตรงได้ไปประเทศบังคลาเทศพบว่าประชากร 10% ของประชากร
ร้อยกว่าล้านของประเทศที่มีฐานะประสงค์ที่จะส่งลูกไปศึกษาต่อต่างประเทศ และประเทศไทยเป็นประเทศเครือข่ายที่
สะดวกในด้านการเดินทาง ทางเครื่องบินใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงจากบังคลาเทศ ภูฏาน จีน จากอินโดนีเซียใช้เวลา
สามชั่วโมงและจากการที่มหาวิทยาลัยประเทศอังกฤษมองในกรณีที่สอง คือ การศึกษาในกลุ่มประเทศดังกล่าวยังมีน้อย  
คนจีนตอนใต้จํานวนมากมีความประสงค์ที่จะมาเรียน  จึงเป็นเป้าหมายท่ีจะมาเปิดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และมี
แนวโน้มที่จะมาตั้งมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึน และเหตุผลหนึ่งคือค่าเล่าเรียนมีราคาต่ํากว่า มีค่าครองชีพต่ํากว่าและจะดึงนักศึกษา
จากประเทศอังกฤษมาเรียนในประเทศไทย จึงมีความพยายามที่จะมาจัดตั้งมหาวิทยาลัยท่ีสมบูรณ์แบบในประเทศไทย น่ีคือ
สิ่งที่จะเกิดข้ึนจึงมีความคิดท่ีว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต้องคิดในจุดน้ีว่าการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลธัญบุรี จะพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปให้เลี้ยงตัวเองได้ และผลักดันคุณภาพของนักศึกษา และนักศึกษาของกลุ่ม
ประเทศดังกล่าวมีความประสงค์ที่จะศึกษาในเรื่องของ Science Technology เพราะต้องการสร้างประเทศ ในเร่ือง   
ของแพทย์นโยบายของแพทยสภาการลงทุนผลิตนักศึกษาแพทย์มีค่าใช้จ่ายต่อหัวสูงมาก มหาวิทยาลัยที่มีคณะ
แพทยศาสตร์จะต้องใช้งบประมาณมหาศาล  แพทยสภาจึงมีนโยบายให้เอกชนช่วยผลิต ซึ่งมีนักศึกษาต่างประเทศ
จํานวนมากประสงค์ที่จะเข้าศึกษาต่อ การจัดตั้งคณะที่มีใบประกอบวิชาชีพ  เป็นเรื่องท่ียากมากเพราะสภาวิชาชีพเป็น
ผู้กําหนดให้เป็นไปตามเกณฑ์  และรับรองเป็นรายปีสภาวิชาชีพจึงเข้ามามีบทบาทมากในเร่ืองของการจัดทําหลักสูตร 
เช่น สาขาวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 120 หน่วยกิต แต่สภาวิชาชีพกําหนด 
150 หน่วยกิต สิ่งน้ีเป็นปัญหาที่เกิดข้ึน ในระบบของการศึกษาไทยท่ีเป็นข้อจํากัด จากตัวอย่างที่นําเสนอเป็นแนวทางการ
ตัดสินใจการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะเลือกแนวทางใดก็ตาม บุคลากรมหาวิทยาลัยต้องไปใน
แนวทางเดียวกัน  เมื่อก้าวไปข้างหน้าต้องไปพร้อมกัน ถึงแม้ว่าจะไม่เห็นด้วยในบางเรื่องก็ตาม 

การจัดทําพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย อย่างน้อยตอ้งใช้เวลายกร่างถึงสองปี ถ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีเลือกออกเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ พ.ศ. 2559 ก็จะต้องเตรียมยกร่างพระราชบัญญัติและ
เตรียมการจัดเตรียมระบบที่ตอบสนองต่อการออกนอกระบบเป็นเรื่องสําคัญ เช่น งานบริหารงาน บุคคล สวัสดิการ 
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ใช้วิธีจ่ายค่าจ้างสูงให้กับผู้ท่ีมีความสามารถสูง เพราะ
เน้นในเรื่องของคุณภาพอาจารย์ผู้สอน และต้องรีบตัดสินใจ เพราะมีการเตรียมการหลายเร่ือง และต้องสร้างความ
เข้าใจกับประชาคมในมหาวิทยาลัย 
 



~ 39 ~ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

การเตรียมความพร้อมกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.พนิิติ  รตะนานุกลู) 

เมื่อกล่าวถึงอาเซียน ตามข้อตกลงพันธะ
กรณีที่ประเทศไทยได้ลงนามในข้อตกลงในกลุ่มของ
อาเซียน ที่ว่าประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเร่ืองของ ASEAN academic 
Community ได้เร่ิมดําเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2554 เป็นต้นมา ใน ASEAN แบ่งเป็น ASEAN Six 
และ ASEAN Four ASEAN Six จะเป็นประเทศที่มีการ
พัฒนาจนถึงระดับที่ใกล้เคียงกัน ส่วน ASEAN Four คือ 
กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม ซึ่งถือว่าโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจยังไม่แข็งแรงเท่าประเทศไทย ในระดับของ
พิมพ์เขียวในส่วนของความร่วมมือยังมีกําแพงภาษี ใน
ส่วนของกําแพงภาษี ASEAN Six ลดลงเหลือเพียงศูนย์
เปอร์เซ็นต์ สิ่งน้ีมีผลกระทบต่อประเทศไทย คือต่อไป
ในอนาคตบัณฑิตของประเทศไทยจะต้องเป็น ASEAN 
Graduate หรือ Global Graduate คือ  

1. เป็นบัณฑิตท่ีต้องสามารถทํางาน   ที่
ไหนก็ได้ในกรอบของอาเซียน ถ้ามหาวิทยาลัยจะผลิต
บัณฑิตให้ทํางานได้เฉพาะในประเทศไทย โอกาสที่จะมี
งานทําในอนาคตจะแคบลง เพราะจะมีชาวต่างชาติเข้า
มาหางานทําแข่งขันกับคนไทยในทุกภาคส่วน ดังน้ัน 
มหาวิทยาลัยจึงควรเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิต 
เพ่ือท่ีบัณฑิตจะมีความได้เปรียบ 

2. การที่บัณฑิตจะต้องพร้อมเข้าทํางาน
ได้และเป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วนในกรอบของอาเซียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

จะต้องเป็นสถาบันที่ปรากฏชัด (Visible) ในสายตาชาว
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในกรอบของอาเซียนจะต้องรู้จัก
ประเทศไทย หมายถึงผู้ใช้บัณฑิตรวมถึงสถาบันการศึกษา 
จึงมองในประเด็นที่ว่าในส่วนของผลกระทบที่มีต่อ
มหาวิทยาลัยในช่วงต่อไปน้ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ต้องให้ความสําคัญในเรื่องกรอบความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน กรอบ
ความร่วมมืออาจร่วมมือในการจัดทําหลักสูตรร่วมกัน 
กรอบความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแลกเปลี่ยน
อาจารย์ ทํางานวิจัยร่วมกัน รวมถึงการประชุมระดับ   
ทวิภาคีของมหาวิทยาลัยต่อมหาวิทยาลัยแสวงหาความ
ร่วมมือกันต่อไปในอนาคต หากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี มิได้ดําเนินการในลักษณะดังกล่าว   
ก็จะไม่เป็นที่ปรากฏเด่นชัด (Visible) ในสายตาของ
ประชาคมอาเซียน บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจะประสบกับ
ปัญหาการหางานทํา  เพราะถ้ากลุ่มประชาคมอาเซียน
ไม่รู้จักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ก็จะไม่
รู้จักบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีเช่นกัน มหาวิทยาลัยจึงต้องมองหาแนวทางสร้าง
กรอบความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน 
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3. เ รื่ อ งของความ เป็ นนานาชาติ ใน
สถาบันการศึกษา จําเป็นต้องเกิดใน Malaysia Indonesia  
Thailand สถาบันการศึกษา เพราะหากไม่มีความเป็น
นานาชาติ การพัฒนาการศึกษาจะมีน้อย เพราะการที่มี
นักศึกษาชาวต่างประเทศ นักวิจัยชาวต่างประเทศมาร่วม
สอนมาร่วมทําวิจัย ทําให้ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ซึ่งกันและกัน
อย่างมาก  ทําให้เกิดการเปรียบเทียบเกิดการพัฒนาในแง่
ของศักยภาพของบุคลากรและหลักสูตรที่มีการปรับเปลี่ยน
ไปเพ่ือให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ิม ดังตัวอย่าง
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีเก็บข้อมูล 
การผลักดันให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการ MIT Mobility 
Project คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย Mobility คือการส่ง
นักเรียนไปเรียนในมาเลเซีย หรือ อินโดยนีเซีย 1 ภาค
การศึกษา และมหาวิทยาลัยต้องพร้อมรับนักเรียนจาก
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย มาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 1 
ภาคการศึกษา ซึ่งโครงการนี้ดําเนินมาสองปี ผลสะท้อน คือ  

3.1 ในปีแรกนักศึกษา  ไม่ มี ความ
ประสงค์ที่จะไปศึกษาต่อมาเลเซียหรือ อินโดนีเซีย เพราะ
นักศึกษาและอาจารย์มีความคิดที่ว่ามหาวิทยาลัยใน
ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียจะมีอะไรที่ดีกว่า
มหาวิทยาลัยในประเทศ แต่เมื่อส่งนักศึกษาไปชุดแรกและ
กลับมา ได้รับทราบความรู้สึกของนักศึกษาท่ีไปว่า ไม่เคย
คิดว่ามหาวิทยาลัยท่ีตนเองไปเรียนจะดีกว่าหรือดีเท่ากับ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย และไม่คิดว่าเมื่อไปศึกษา
แล้วจะมีประโยชน์ต่อตนเอง 

3.2 นั ก ศึ กษาได้ รั บ ข้อมู ลกลั บมา
รายงาน ให้สถาบันการศึกษาที่ศึกษาอยู่ถึงความแตกต่าง
ระหว่างมหาวิทยาลัยที่ ศึกษาอยู่ กับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศท่ีไปศึกษา จึงก่อให้เกิดการเปรียบเทียบกับการ
พัฒนาหลักสูตร 

3.3 อาจารย์ท้ังสองมหาวิทยาลัยจะเกิด
ปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ก่อให้เกิดความร่วมมือต่อไปในอนาคต 

3.4 นักศึกษาได้ Network ของเพ่ือนที่
มิใช่คนไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งกลไกติดต่อสื่อสารเป็น
เร่ืองที่ง่าย และการที่ได้ติดต่อเชื่อมโยงความเป็นมิตรภาพต่อกัน 
จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาท่ีจะทํางานในอนาคตเพราะ  

มีเพ่ือนข้ามชาติ โอกาสท่ีจะไปทํางานข้ามชาติก็จะสะดวกข้ึน
นอกจากน้ันแล้วนักศึกษาอินโดนีเซียที่เรียนในประเทศไทย 
ได้กลับไปบอกต่อถึงความประทับใจในมหาวิทยาลัยที่
เรียนต่อ นักศึกษารุ่นพ่ีถึงการท่ีจะศึกษาต่อปริญญาโท ให้
มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยท่ีตนเคยศึกษาอยู่ 
จึงทําให้เกิดประโยชน์ในหลายด้าน นักศึกษาจะทําหน้าที่
เป็นทูตท่ีดีในการเผยแพร่ศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
ดังน้ันจึงประสงค์ที่จะสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยจัดการ
ตนเองให้ปรากฏชัดเจน (Visible) ด้วยการจัดกิจกรรมใน
ลักษณะดังกล่าวกับกรอบของมหาวิทยาลัยอาเซียน 

ในเรื่องกรอบของมหาวิทยาลัยอาเซียน 
ในปีน้ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีงบประมาณ
ย่ีสิบหกล้านบาทที่จะสามารถให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไปศึกษาในมหาวิทยาลัยใน
อาเซียน อาจไม่แลกเปลี่ยนก็ได้โดยให้ทุนการศึกษาเป็นค่า
เดินทาง  และค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าที่พักประมาณแปดร้อย
เหรียญสหรัฐ (US)  หากคณบดีสนใจที่จะส่งนักศึกษาไป
ศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน เก้าประเทศก็สามารถขอใช้
งบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ 
และสํา นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายั งมี
งบประมาณที่ ให้คณะไปพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยให้ทุนพัฒนาต่อ
โครงการทุนละห้าแสนบาทและเมื่อสิ้นสุดโครงการผู้รับ
ทุนต้องนําเสนอผลผลิต คือ หลักสูตรร่วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และหลักสูตรร่วมต้อง
สามารถนําไปปฏิบัติได้ และต้องมีการวางแผนถึงกําหนดการ
ที่ จะเริ่ มรับนักศึกษา นอกจากน้ันแล้วสํ านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษายังมีงบประมาณสนับสนุน
ในเรื่องของการจัดกิจกรรมนักศึกษา ในเร่ืองของภาษา
อาเซียน วัฒนธรรมอาเซียน และทุกกิจกรรมที่เป็นการ
ส่งเสริมความเข้าใจในเรื่องของอาเซียน ให้กับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งที่ผ่านมามี
มหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยราชภัฏได้นําเสนอ
โครงการต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึง
ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
นําเสนอโครงการและดําเนินโครงการตามพันธะสัญญา
ต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ในเร่ืองของเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพในอาเซียน ในเร่ืองของ Q.A. ซึ่งจะมีการประชุมที่ประเทศมาเลเซียในวันที่ 
10-12 ตุลาคม 2555 สาระที่ประชุมจะเป็นเรื่องของการประกันคุณภาพ สําหรับคณะของมหาวิทยาลัยที่ได้จัดทํา Q.A. 
หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว  ให้ดําเนินการเร่ืองหลักสูตรในเรื่องของ Q.F. ให้เสร็จเรียบร้อยด้วยเพราะ Q.F. ในระดับของอาเซียน
คาดว่าจะดําเนินไปในแนวทางที่มหาวิทยาลัยจัดทําอยู่ ซึ่งถ้าหากมหาวิทยาลัย จัดทําเสร็จเรียบร้อยก่อนก็จะสบายก่อน 
เพราะในที่สุดทุกหลักสูตรจะต้องดําเนินการในแนวทางนี้เช่นกัน เพราะทุกประเทศในอาเซียนจะใช้บัณฑิตร่วมกัน ในระดับ
มหาวิทยาลัยเร่ืองของ Q.A. และ Q.F. เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการผลิตนักศึกษาตามคุณภาพอย่างหน่ึง 

ระบบของโครงสร้างการบริหารในอาเซียนมีความหลากหลาย และคิดว่าแนวโน้มอาเซียนมีลักษณะคล้าย
ประเทศไทย คือพยายามให้เสรีภาพในการบริหารมหาวิทยาลัยให้มากข้ึน ประเทศที่ได้ดําเนินการไปแล้ว และมิได้อยู่ในกรอบ
ของอาเซียน คือประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทุกมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น มีความเป็นอิสระ (Autonomous) 
ประเทศสิงคโปร์ก็เป็นอิสระเช่นเดียวกัน ประเทศมาเลเซียขณะน้ีเป็น Top Down  Management รัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้ง
อธิการบดี และมีแผนการบริหารจัดการที่ชัดเจน หากอธิการบดีไม่สามารถปฏิบัติตามได้ จะถูกปลดออกจากตําแหน่ง การ
บริหารจัดการของประเทศมาเลเซียจะให้พร้อมกับเงิน จึงทําให้มหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซียก้าวกระโดดไปอย่างมาก  ใน
ปีท่ีผ่านมาผลงานทางวิชาการของประเทศมาเลเซีย แซงหน้าประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้ว  ในเร่ืองของจํานวนหน่วยนับเชิง
คุณภาพทั้งหลาย ทั้งๆ ที่มหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซียมีน้อยกว่ามหาวิทยาลัยในประเทศไทย ถึง 1 ใน 3 ในบริบทของ
อาเซียน สิ่งที่น่าสนใจในขณะนี้ คือ แนวทางที่หาวิธีผลิตบัณฑิตไปทํางานในกรอบของอาเซียน สิ่งหน่ึงที่หารือกัน คือ คุณภาพ
ของบัณฑิต สิ่งหน่ึงท่ีหารือในที่ประชุมคือ เร่ืองของภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการทํางานในกรอบของ
อาเซียน แต่ปัจจัยหน่ึงที่สําคัญนอกเหนือจากวิชาการและภาษาอังกฤษ แล้วคือเร่ืองของภาษาพื้นบ้านที่ไม่อาจปฏิเสธได้ 
จากประสบการณ์ตรงที่ได้ทํางานในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้เดินทางไปประเทศเวียดนามระหว่างทางพบผู้ลงทุนผลิต
เฟอร์นิเจอร์  แจ้งความจํานงต้องการวิศวกรไปปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการโรงงานจึงขอทราบข้อมูลคุณสมบัติผู้สมัครงาน และ
ผลตอบแทนที่บริษัทให้ บริษัทกําหนดคุณสมบัติท่ีสําคัญของผู้สมัครทํางานตําแหน่งผู้จัดการคือต้องสามารถพูด อ่าน เขียน
ภาษาเวียดนามได้ และจ้างด้วยเงินเดือนข้ันต่ําหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทพร้อมที่พักฟรี ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงควรคํานึงถึงภาษา
พ้ืนบ้านที่นักศึกษา ควรมีความรู้ติดตัวด้วยจะทําให้เกิดโอกาสได้งานทํา และค่าตอบแทนสูงจะมีเพ่ิมมากข้ึน และเชื่อว่าใน
อนาคตจะเกิดการลงทุนข้ามชาติเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะ SME ต้องการคนที่พร้อมจะช่วยงาน  และคาดว่าจะมีการลงทุนใน
ประเทศอินโดนีเซียอีกมหาศาล ดังน้ันผู้ที่มีความรู้ภาษาบาฮาซ่าร์จะเป็นผู้ที่ได้เปรียบจึงขอให้ผู้บริหารหาแนวทางที่ทําให้
บัณฑิตมีความรู้ด้านภาษาพ้ืนบ้านติดตัวนอกเหนือไปจากสมรรถนะในด้านอื่นสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัย
สําคัญในเร่ืองของบัณฑิต  และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยไปด้วยจึงขอยืนยันในเรื่องของแนวโน้มการเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐข้ึนอยู่กับการตัดสินใจของบุคลากรของมหาวิทยาลัย บนพ้ืนฐานของการเข้าใจร่วมกัน และบน
พ้ืนฐานของการร่วมมือร่วมใจในการก้าวเดินไปข้างหน้า เพราะถ้าปราศจากความร่วมมือร่วมใจก็จะเป็นสิ่งที่ยากลําบาก 
และสะดุดลงไม่สามารถดําเนินการให้ออกนอกระบบได้ และคิดว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะไม่เป็น
เช่นน้ัน จึงควรปรึกษาหารือร่วมกันในการแก้ไข ในจุดที่มีความเห็นแตกต่างกัน และนําข้อมูลมานําเสนอในที่ประชุม 
และยอมรับในความเห็นท่ีต่างกัน แล้วหาข้อสรุปร่วมกันให้ได้ จึงประสงค์ที่จะเห็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีเป็นมหาวิทยาลัยที่นําหน้ามหาวิทยาลัยในประเทศอื่น เช่น ประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย ซึ่งปัจจุบันก้าวกระโดด สิ่ง
เหล่าน้ีจะเกิดข้ึนได้ด้วยการที่ผู้บริหารคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันเริ่มดําเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย และผู้ที่สามารถผลักดันในเรื่องน้ีได้คือ ผู้รับผิดชอบรายวิชา หัวหน้าสาขาวิชา ภาควิชา  คณบดี 
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จากการอภิปรายในเ ร่ืองของการเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  มาช่วงระยะเวลาหน่ึงได้รับ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะหลายเรื่อง ซึ่งมหาวิทยาลัยได้
กําหนดการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐในปี พ.ศ. 
2559 และได้รับข้อสังเกตถึงการที่มหาวิทยาลัยยังไม่พร้อม
ที่จะออกนอกระบบในบางประเด็น ในนามของมหาวิทยาลัย
จะขอนําระเบียบวาระน้ีไปแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือ ขอ
ความช่วยเหลือจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ช่วยเป็นท่ีปรึกษา  ในกรณีที่มีการประชุมปรึกษาหารือ 
การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐเพ่ือให้ได้ข้อสรุปข้อยุติ
ในบางเรื่องซึ่งจะต้องมีกระบวนการหารือ สภาคณาจารย์
เบ้ืองต้น ซึ่งให้ความเห็นยินดีที่จะได้มีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นร่วมกัน เพราะฉะน้ันจึงขอรายชื่อการเป็น 

กรรมการร่วมด้วยเพ่ือร่างเริ่มต้นในบางเรื่องและขยายผลสู่ประชาคมในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถึงเร่ือง
ข้อดีและข้อเสีย ขณะน้ียังไม่สามารถให้สัญญาในเร่ืองของความสําเร็จในระยะเวลาที่จํากัด ต่อจากน้ันจะทําเรื่องที่ได้เริ่ม
ดําเนินการรายงานเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นระยะๆ  สําหรับเรื่องที่มีความเชื่อมโยงในส่วนดังกล่าว  จึงขอความ
ร่วมมือทุกท่านให้ข้อเสนอแนะแนวคิดเพ่ือเป็นการสะท้อนให้กับการใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 ในฉบับเดียวกันทั้ง 9 แห่ง แต่วิธีการสู่การปฏิบัติในเรื่องกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ซึ่งอาจแตกต่างกัน 
รวมถึงการมองทิศทางของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้รับข้อสังเกตจากผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทุกท่าน และจะเป็น
ประโยชน์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่จะนําไปกําหนดทิศทางเบื้องต้น เพ่ือประชุมปรึกษาหารือ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 และ
เข้าสู่เป้าหมายในการ Retreat ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2555 จึงขอเวลาทบทวนบทบาทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ซึ่งมีสองภาค คือ ภาคท่ีหน่ึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อีกภาคหนึ่งเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล  เมื่อได้ผลการทบทวนแล้วจะได้นําไปขยายผลในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ต่อไป ซึ่ง
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลแห่งอื่นยอมรับฟังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอื่นพ่ึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เน่ืองจากผลกระทบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสูง  
สําหรับท่านที่นําเสนอในท่ีประชุมจะมีการจัดทําในเรื่องขององค์ความรู้ (KM)  

อธกิารบดี  
(รองศาสตราจารย์ ดร.นํายุทธ  สงคธ์นาพทิักษ์) 

การรับข้อสังเกตการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไปดําเนินการต่อไป 
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รู้สึกเป็นเกียรติที่มหาวิทยาลัยเชิญเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ ทรงคุณวุฒิ  และมีความคุ้นเคยและผูก พันกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มาเป็นระยะเวลานานถึง 21 ปี  ถึงแม้ว่า
จะดูแลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยก็ตามแต่จะนึกถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีตลอดเวลา ที่มีเรื่องที่ต้องดําเนินการร่วมกัน และมี
ความเห็นด้ วยกับประธานและผู้ทรงคุณวุ ฒิทุกท่ านกับการที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะออกนอกระบบเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นเพราะการท่ี
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาสอนนักศึกษาให้ได้รับความรู้ระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  ถือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“การที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะออกนอกระบบเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ  ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นเพราะการที่มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาสอนนักศึกษาให้ได้รับความรู้
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  ถือเป็นเกียรติและศักด์ิศรี” 

 

 

จึงเป็นการไม่เหมาะสมที่จะอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ จึงควรออกเป็นอิสระเพ่ือแสวงหาความแปลกใหม่ที่ดี 
นวัตกรรมใหม่ๆ มาสอน คณาจารย์และนักศึกษา และในอนาคตจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนด้วย จึงเรียนให้ทราบว่าประเทศ
เพ่ือนบ้าน คือ ประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์  เวียดนาม ประสานกับประเทศเยอรมันให้นําเครือข่าย (Hub) อาชีวศึกษามาตั้งใน
ประเทศไทย ประเทศดังกล่าวจะมาเรียนในประเทศไทย เพราะประเทศไทยเป็นประเทศท่ีดีมาก สําหรับการมาศึกษาในอาเซียน 
ซึ่งสถานศึกษาในประเทศไทยสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย และสถานศึกษาประเทศอื่นไม่มีการสอนประวัติศาสตร์ ภาษาไทยเป็น
ภาษาที่ย่ิงใหญ่เป็นชาติเอกราช  โดยเฉพาะพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ นําศักดิ์ศรีมาสู่ประเทศไทย เน่ืองจากได้ไป
ศึกษาที่ประเทศเยอรมัน และมีการติดต่อประสานงานกับประเทศเยอรมันมาโดยตลอด และกลับจากประเทศเยอรมันได้ก่อตั้งสมาคม
หอการค้าไทยเยอรมัน และทํางานด้านวงการศึกษา ด้านธุรกิจการค้า สิ่งสําคัญคือ คนเยอรมันชื่นชมวัฒนธรรมของคนไทย ที่ตั้งมา
นาน ถึง 700-800 ปี และเยอรมันยินดีที่จะเป็นพ่ีเลี้ยงทางเทคโนโลยีให้กับประเทศไทย  แต่ด้านวัฒนธรรมไทยประเทศเยอรมัน
สนใจเรียนในประเทศไทย รวมถึงประเทศท่ีเจริญแล้วเช่น ญี่ปุ่น ยุโรป อเมริกา สนใจวัฒนธรรมไทยอย่างย่ิง ประเทศเยอรมันสนใจ
ที่จะส่งนักศึกษามาเรียนในประเทศไทย และยังเห็นว่า ประเทศไทยเป็นสถานท่ีตั้งของสหประชาชาติ  อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของโรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ  อีกมายมาย ในความเป็นจริงที่ตั้งของอาเซียนในอินโดนีเซีย หรือ ADB ที่ฟิลิปปินส์น้ัน  โดยทางปฏิบัติแล้ว ประเทศ
ไทย เป็นเวทีเพราะเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีสามารถติดต่อประสานงานได้อย่างดี กับประเทศจีน อินเดีย และประเทศ
อื่นๆ ในการประชุมอาเซียนที่ประเทศกัมพูชาทุกคนลงมติให้ประชุมในประเทศไทยเพื่อป้องกันความแตกแยก เพราะ
ประเทศไทยรู้จักบริหารจัดการในเรื่องสิ่งใดควรแจ้งให้ทราบ สิ่งใดควรงดที่จะแจ้งให้ทราบ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
(นายชุมพล  เที่ยงธรรม) 

การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐถือว่าเป็นเรื่องจําเป็น
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จึงสามารถที่จะออกเป็นแถลงการณ์ได้ คนไทยเป็นคนที่มีการประนีประนอม (Compromise) ในวงการนานาชาติในวงการทูต  ตาม
ประวัติศาสตร์ชาติไทย ได้ส่งโกษาปานไปประเทศฝรั่งเศส เมื่อ 300 กว่าปีมาแล้ว  ซึ่งเป็นเรื่องโด่งดังท่ียุโรปในสมัยน้ัน รวมถึงการ
ที่รัชกาลที่ 5 เสด็จไปประเทศฝรั่งเศสเมื่อ 100 ปีก่อนเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างมาก  ภายหลังสงครามโลกสิ้นสุดลงก็
เกิดวิกฤตประเทศไทยก็สามารถรักษาชาติให้อยู่รอด แล้วยังสามารถทําให้สหประชาชาติตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียได้ ในเร่ืองต่างๆ 
ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีผู้ประสงค์ที่จะมาเรียนรู้จากประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ได้ลง
ความเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศพี่ประเทศไทยจึงต้องทําตัวเป็นพ่ีให้ได้ ดังน้ันคณาจารย์จึงต้องปรับตัวที่จะเรียนรู้ขวนขวาย  
สอนนักศึกษาและสอนนักศึกษานานาชาติ  เพราะคณาจารย์สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจํานวนมาก และย่ิงสอนมากจะย่ิง
เก่งมาก จึงหวังว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นหลักอยู่แล้ว และมีสิ่งใดที่จะให้ความช่วยเหลือจะ
ยินดี และขอให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกแห่งแข่งขันกันสร้างคุณภาพ คุณงามความดี เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลท้ัง 9 แห่ง เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีท่ีใหญ่ที่สุดของประเทศไทยภาคเหนือจดภาคใต้มีประมาณ 50 วิทยาเขต และบาง
วิทยาเขตใหญ่กว่ามหาวิทยาลัยด้วย  จึงให้นโยบายว่ามหาวิทยาลัยท่ีมีพ้ืนที่ในต่างจังหวัดมากต้องให้ต่างประเทศทําสัญญาเช่า
ระยะยาว ซึ่งจะเกิดผลประโยชน์ต่างตอบแทนทั้งสองฝ่าย  และในอนาคตในศตวรรษน้ีผู้นําของโลก คือ ทวีปเอเชียและแกนกลาง
ของเอเชีย คือ กลุ่มประเทศอาเซียน อาเซียนมีความโดดเด่นในยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น จีน เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจในยุโรป
อเมริกาหยุดการเติบโตและสหภาพแรงงานยุโรปและอเมริกาเป็นตัวกีดก้ัน เพราะเจ้าของกิจการไม่มีสิทธิชี้ขาด แต่ผู้ชี้ขาดคือประธาน
สหภาพแรงงาน ประเทศไทยมีเรื่องดังกล่าวเป็นส่วนน้อยมาก ตลาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ก็อยู่ในเอเซีย การศึกษาก็จะตามมา 
นอกจากที่มีการเปิดประตูสู่อาเซียนแล้ว ยังมีอังถัด (คืออาฟริกา) จากประสบการณ์รับจ้างสอน SME ท่ีประเทศซิมบับเว โดย
ใช้งบประมาณขององค์การสหประชาชาติ และประสานกับประเทศเยอรมัน และทราบว่าเยอรมันจะนําคนจากประเทศอาฟริ
กามาศึกษาในอาเซียนเพราะมีค่าใช้จ่ายต่ําใช้งบประมาณน้อย ต่อไปในอนาคตกลุ่มอาเซียนจะมีอังถัดและประเทศอาฟริกา ซึ่ง
ประเทศอาฟริกามีการทําการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดียวกับประเทศไทย เน่ืองจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
พระราชทานโครงการต่างๆ ในประเทศอาฟริกา  คนในอาฟริกาจึงประสงค์ที่จะมาเรียนรู้ในประเทศไทย นอกเหนือจากนั้น ทวีป
ยุโรปมีปัญหาการแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ยุโรปส่วนท่ีทําการค้า  และยุโรปส่วนที่ใช้เงินเกินฐานะ จึงเป็นเรื่องที่ยากที่จะแก้ไข ด้วย
การขอกู้เงินจากยุโรป จึงหวังที่จะเดินทางมายังแถบเอเชียเพ่ือหาความก้าวหน้า ดังน้ัน กลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะ
ประเทศไทยจึงเป็นที่พ่ึงทางการศึกษาของกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา และเมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 ในฐานะที่ดํารงตําแหน่ง
ประธานหอการค้าไทยเยอรมันได้ลงนามความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสมาพันธ์อาชีวศึกษาเอกชนกับบริษัทในประเทศไทยและ
กลุ่มมหาวิทยาลัยในเยอรมันจํานวน 18 แห่ง จึงคิดว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งที่ผลิตนักศึกษา สายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ควรให้ความร่วมมือในการพัฒนาความรู้ความสามารถให้นักศึกษาก้าวข้ึนข้ันสูงอีกระดับหน่ึง ให้ตรงกับสาขาท่ีกําลัง
ขาดแคลนในกลุ่มประเทศอาเซียนเคยได้รับเชิญไปประชุมอาชีวศึกษาโลก ได้รับทราบถึงถึงกลุ่มประเทศอาเซียนให้ความเชื่อถือ ด้าน
อาหารและศิลปะของประเทศไทย ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นที่หวังของประเทศในกลุ่มอาเซียน ถือว่าเป็นความได้เปรียบอย่าง
มหาศาลและการศึกษาจะทําเป็นธุรกิจไม่ได้  ดังน้ันการผลิตนักศึกษาของประเทศไทยจึงควรคํานึงถึงคุณภาพของบัณฑิต และเป็น
ตัวชี้วัดคุณภาพของมหาวิทยาลัย รวมถึงคุณภาพของอาจารย์จะเป็นสิ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย จึงขอเรียนให้ที่ประชุม
ทราบถึงความสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองกับประเทศเยอรมัน จึงขอเชิญชวนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ร่วมลงนาม
ความร่วมมือกับประเทศเยอรมัน และยินดีให้ความช่วยเหลือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ขอบคุณ 
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นายกสภามหาวิทยาลัย 
(นายสุนทร  อรุณานนทช์ัย) 

 ท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
(นายชุมพล  เที่ยงธรรม) ได้กล่าวถึงเร่ืองการศึกษาในด้านต่างๆ 
โดยเฉพาะการศึกษาประเทศไทยประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงประเทศ
ที่ห่างไกลออกไปว่าจะเกิดโอกาสในลักษณะต่างๆ และทุกท่าน
ได้รับฟังความคิดเห็นจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
อย่างมาก จึงเปิดโอกาสให้ทุกท่านเสนอความคิดเห็นกําหนด
ทิศทางมหาวิทยาลัยที่จะรองรับตนเองและส่ิงต่าง ๆ ที่กําลังจะ
เกิดข้ึน และจะต้องพัฒนาตนเองเข้าสู่ระดับอีกมิติหน่ึง  ในมิติน้ัน
สามารถที่จะคิดถึงสิ่งที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยมากที่สุด การที่จะ
ทําให้มหาวิทยาลัยดีที่สุดหมายถึงจะต้องมีความพร้อมด้วย และ
อธิการบดีให้คํารับรองในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดหน่ึงข้ึนเพ่ือ
ศึกษาทิศทางของมหาวิทยาลัย จึงขอรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้บริหารทุกท่าน 

 

ในประเด็นแรกท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ (รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล) กล่าวถึงใน
เรื่องของหลักสูตร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ดําเนินการอย่างไร ในขณะน้ีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ดําเนินการออกแบบในเร่ืองของ
หลักสูตรกับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย ด้วยการส่ง
นักศึกษาไปศึกษาและจัดทําในลักษณะของสองปริญญาระหว่าง
ประเทศอินโดนีเซียกับประเทศไทย และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้
ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย รวมถึง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ก็ได้จัดทําในลักษณะของสองปริญญาเช่นกัน 
ขณะน้ีอยู่ระหว่างการเทียบโอน ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรียังไม่มั่นใจในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย 
ถึงการได้รับการรับรองจากรัฐบาลอินโดนีเซียจึงขอเรียนเสนอต่อ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาถึงความเป็นไปได้ของ
หลั กสู ตรมหาวิทยาลั ยในประเทศอินโดนี เซี ยที่ สํ า นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรองจะก่อให้เกิดความสะดวก
ในการเทียบโอน 

รองอธกิารบดี 
(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร  ชนิินทร) 

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภาเกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
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ประเด็นที่สอง เรื่องความกังวลของหลายท่าน เกี่ยวกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนมหาวิทยาลัยมีการเตรียมการสิ่งใด
ไว้บ้าง อธิการบดีได้ให้นโยบายในเรื่องของภาษา ซึ่งภาษาแรกคือภาษาอังกฤษที่ต้องสอนให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร
ได้เป็นอย่างดี ด้วยการเชิญสถาบันสอนภาษา AUA เข้าสอนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสนับสนุนอาจารย์  และนักศึกษาให้เรียน
ภาษาอังกฤษ  และเตรียมภาษาที่สอง คือ ภาษาเกาหลี และญี่ปุ่น เพราะบริษัทญี่ปุ่นมาลงทุนในประเทศไทยจํานวนมาก สําหรับ
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยพัฒนาข้ึนเอง โดยซื้อลิขสิทธ์ิจากอังกฤษ และเรียนให้ทราบถึงการเปิดโครงการสอน
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาจํานวน 120 คน มีกลุ่ม Advance กลุ่ม Intermedia และ Basic กลุ่ม Advance คะแนนเต็ม 
1,800 คะแนน นักศึกษาสอบได้ 1,170 คะแนน ต่ําสุด คือ 690 คะแนน จึงถือว่าคะแนนที่นักศึกษาจํานวน 300 กว่าคน 
นักศึกษามหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดี นักศึกษากลุ่มน้ีมหาวิทยาลัยเตรียมการให้สอบ Password ซึ่ง Password 5.5 จะเท่ากับ 
TOFEL 550 และอยู่ระหว่างติดต่อบริษัท Password ของประเทศอังกฤษ มหาวิทยาลัยจะจัดซื้อไว้ใช้ในมหาวิทยาลัยจํานวน 
1,000 user ในกรณีที่นักศึกษาสอบผ่าน Password มหาวิทยาลัยจะส่งเสริมให้สอบ TOFEL TOEIC และ IELTS สิ่งน้ีเป็นการท่ี
มหาวิทยาลัยเตรียมการสําหรับนักศึกษา สําหรับอาจารย์ ต่อจากน้ีอธิการบดีมีนโยบายให้อาจารย์ที่ได้รับทุนทุกประเภททุกท่าน
ต้องสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย Password  = 5.5 สําหรับต่างประเทศ และสําหรับในประเทศ Password  = 4 เป็น
การเตรียมอาจารย์ และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศท่ีอาจารย์จะไปมหาวิทยาลัยจะต้องดูระดับ Ranking มิใช่เลือกตามความอิสระ 
และมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ทราบ รวมถึงการเตรียมการให้ฝ่ายสนับสนุนเรียนรู้ภาษาอังกฤษและ
เรื่องคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวข้องทั้งหมด 

สิ่งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะต้องเผชิญอย่างรุนแรง คือ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา สิ่งท่ีแน่ชัด 
คือ อาชีวศึกษาเปิด 17 แห่ง  ซึ่งใช้ข้อกําหนดวิธีการเปิดเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คือต้องเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ  
มีชื่อแตกต่างสองเรื่อง คือ  

1. มิได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  แต่เป็นนักเทคโนโลยี และ 
2. จะต้องเปิดร่วมกับสถานประกอบการ มิฉะน้ันจะเปิดไม่ได้ สิ่งที่น่ากังวล คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรับ

นักศึกษาระดับปวส. ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอยู่ระหว่างให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจัดทําหลักสูตร
ต่อเน่ือง ซึ่งเมื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดทําหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว อาจจะไม่มีนักศึกษามาเรียน เพราะนักศึกษา
ปวส.จากอาชีวศึกษา จะศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยจึงหากลยุทธ์ด้วยการสร้างพันธมิตร ในการทํางาน
ร่วมกันกับอาชีวศึกษาเอกชนและวิทยาลัยอาชีวศึกษา และสภาอุตสาหกรรม ปัจจุบันน้ีนักศึกษาระดับปวส. เป็นที่ต้องการของสภา
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ต้องการบุคลากรถึงสองพันคน ปัจจุบันน้ันนักศึกษาปวส. ไม่ต้องเรียนในโรงเรียนแต่
เขา้ไปฝังตัวในโรงงานและสภาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ จ่ายเงินเดือนให้ โดยเงินเดือน + ค่าอาหาร + ค่าที่พัก + เบ้ียเลี้ยง 
+ ค่าครองชีพ  เงินเดือนโดยรวมประมาณ 15,000 บาท ในจุดน้ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึงต้องพิจารณาถึง
นโยบาย 70 : 30 ของสถาบันอุดมศึกษากับสถาบันอาชีวศึกษาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการศึกษางานวิจัยท้ังหลายแสดงให้
เห็นถึงความต้องการใช้อาชีวศึกษาจํานวนมาก และเงินงบประมาณส่วนใหญ่จัดสรรไปยังสถาบันอาชีวศึกษา ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
กลุ่มอุตสาหกรรมทั้งหมด 87 โรงงาน ต้องการนักศึกษาทวิภาคี ประมาณ 6,800 คน ซึ่งใช้วิธีการทํางาน 5 วัน เรียนหนังสือ 2 วัน 
เน้นการออกแบบหลักสูตรร่วมกับอาชีวศึกษา และในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555 จะดําเนินการจับคู่ (Matching) และได้รับ
มอบหมายเป็นกรรมการร่วมดําเนินการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงนําวิทยาลัยอาชีวศึกษาจิตรลดา ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นเจ้าของ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี เป็น CEO ของโรงเรียน  
ซึ่งเปิดสอน 5 สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยมีแนวคิดท่ีจะช่วยต่อยอดได้  
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สิ่งที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ Retreat ในครั้งท่ี 1/2554 มีกลยุทธ์ 8 กลยุทธ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดําเนินการแล้ว ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
(รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ) เรื่องการบริหารจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการเรียนรู้กับการ
ทํางาน Work – Integrated Learning : WIL) วันน้ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดทําหลายรูปแบบ   

1. รูปแบบที่หน่ึง คือ จัดสหกิจศึกษา ต้องมีในทุกหลักสูตร 
2. รูปแบบที่สอง คือ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่บางหลักสูตรต้องปรับ เช่น แพทย์แผนไทย เรื่องของสปา  

ออกฝึกงาน เร่ืองสหกิจศึกษาไม่สามารถกระทําได้จึงปรับเป็นฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในกลุ่มที่สองมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการ
ร่วมกับเซ็ลทรัลพัฒนา ในกลุ่มบริหารธุรกิจ โดยที่ออกแบบหลักสูตรร่วมกัน ซึ่งมีนักศึกษาอยู่ในโครงการประมาณ 79 คน  
กลุ่มที่สาม คือ กลุ่มคหกรรมศาสตร์ดําเนินการร่วมกับแฟชั่นสิ่งทอและอาหาร 

สําหรับการยุบรวมหลักสูตรตามนโนยบายที่สภามหาวิทยาลัยเสนอแนะมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างศึกษา   
สิ่งเหล่าน้ีเป็นกระบวนการทั้งหมดจากการ Retreat ครั้งที่ 1/2554 ที่พัทยา โรงแรมพูลแมน พัทยา ไอศวรรย์ จ.ชลบุรี 
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คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
(รองศาสตราจารย์สยาม  ดําปรีดา) 

 การเตรียมความพร้อมเร่ืองภาษา มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการด้านภาษา ซึ่งมีผู้ช่วยอธิการบดี ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร เป็น
ประธานคณะกรรมการภาษาอังกฤษ คณะกรรมการดําเนินการจัดประชุมเป็น
ประจําทุกเดือน โดยประชุมคณะกรรมการด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งมีข้อตกลงสอง
ข้อ คือ ข้อหน่ีงปรับหลักสูตรและปรับเน้ือหาใหม่ เพ่ือหาวิธีที่ให้นักศึกษา
สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ข้อท่ีสองจะพัฒนาบุคลากร คืออาจารย์
จะเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนมาให้ความรู้ เทคนิคการสอน ประมาณ
เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2555 ในกรรมการชุดที่สองที่เก่ียวข้องเรื่องภาษา
อาเซียน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิดเป็นประธาน 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์เป็นกรรมการ มีข้อตกลงจัดทําโครงการสองโครงการ 
โครงการที่หน่ึงเป็นโครงการเร่งด่วนได้แจกแบบสอบถามเพ่ือสํารวจความ
ต้องการนักศึกษาท้ังหมด เก่ียวกับภาษาที่มหาวิทยาลัยจะ 

ดําเนินการสอน คือ ภาษาเวียดนาม ภาษาเขมร ภาษาพม่า ภาษาบาฮาร์ซ่า โดยสํารวจถึงนักศึกษาแต่ละคณะท่ีมีความเร่งด่วน
ต้องการศึกษาภาษาแต่ละภาษา แล้วจัดทําโครงการฝึกอบรมอาจใช้เวลา 30 ชั่วโมง 60 ชั่วโมง ส่วนโครงการท่ีสองมอบ
อาจารย์ประจําวิชาภาษาตะวันออกดําเนินการแล้ว และนําไปให้เจ้าของภาษาวิพากษ์ก่อนคร้ังหน่ึง คือ การจัดทําภาษาแต่ละ
รายวิชา เช่น ภาษามาเลเซีย ภาษาเวียดนาม มี 5 รายวิชา รวม 15 หน่วยกิต วิชาละ 3 หน่วยกิต ภาษาบาฮาร์ซ่า จัดทํา 5 
รายวิชาเช่นเดียวกัน ภาษาเขมร พม่าจัดทําเช่นเดียวกันเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านภาษามาทําการ
วิพากษ์อีกคร้ังหน่ึง ซึ่ง 5 รายวิชาจะเน้นท่ีการสื่อสารทั้งหมด 

ผู้ชว่ยอธกิารบดี 
ดร.วสิิทธิ์  ล้อธรรมจักร  

เป็นประธานคณะกรรมการภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 

ผู้ชว่ยอธกิารบดี 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด 

เป็นประธานคณะกรรมการภาษาอาเซียน ชุดที ่2 
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จัดหารายได้ด้วยเม่ือเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแล้วจะต้องมีคณะกรรมการบริหารจัดการทางการเงินเพ่ือนํามาใช้ใน
การบริหาร 

2. คณะบริหารธุรกิจ ได้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ  รตะนานุกูล) มาโดยตลอดส่ิงที่ต้องพัฒนาเป็นหลักคือการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นเรื่องที่
ยากและคณะได้พยายามดําเนินการ คือการพัฒนาที่มหาวิทยาลัยบริหารในเรื่องของวิสัยทัศน์ท่ีมองไปในอนาคต 5-10 ปี
ข้างหน้า แล้วนํามาปรับให้เข้ากับบริบทของตนเอง ตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลง จึงมุ่งเน้นพัฒนาที่บริหารคณะให้มีศัยกภาพ   
ในระดับสูง  สิ่งที่ต้องพัฒนาลําดับต่อมาคือ พัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีวิสัยทัศน์ในแนวทางเดียวกันกับทีมผู้บริหารคณะ ซึ่งมี
วิสัยทัศน์เช่นเดียวกับของมหาวิทยาลัย ด้วยการที่จะให้มีนักศึกษามาศึกษาที่คณะบริหารด้วยการส่ือสารต่อกัน การพัฒนา
หลักสูตรและงานวิจัย รวมถึงการพัฒนาภาษาของอาจารย์ผู้สอน และสิ่งที่คณะพัฒนามาโดยตลอด คือการพัฒนาองค์กร คือ
พยายามผลักดันให้อาจารย์มีความรู้สึกรักองค์กรทําประโยชน์ให้กับส่วนรวมเป็นหลัก และในกลุ่มที่สามคือการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน  ซึ่งเป็นกลุ่มที่ปฏบัติงานสนับสนุนให้กับมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี แต่ถ้าหากสามารถพัฒนาได้ดีเพ่ิมข้ึนจะทํา
ให้คณะและมหาวิทยาลัยดียิ่งข้ึนไป 

3. ต้องเข้าใจธรรมชาติของการพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัย คือการใช้เวลาในการพัฒนา ผู้บริหารไม่
สามารถที่จะบังคับ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยให้พัฒนาตนเองด้วยการทดสอบตามเวลาท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนดได้ จึงต้องใช้วิธีสง่บุคลากรไปพัฒนาตนเองท่ีต่างประเทศ จะสามารถพัฒนาด้านการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีระดับหน่ึง 

 

   

 

                           

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชนงกรณ ์กุณฑลบุตร) 

  ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้
อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะทําให้ได้รับความรู้เพ่ิมข้ึนอย่างมาก กรณีที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต้องเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ จึงขอเสนอข้อมูลดังน้ี   

1. การเข้าใจกรอบความคิดหรือปรัชญา ว่าอย่างไร
ก็ตามมหาวิทยาลัยจะยังคงเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีหน้าที่ชี้นําสังคม 
และมีความเชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยท่ีเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับจะต้อง
มีประสิทธิภาพในการหารายได้ เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย แต่ต้อง
ระวังในเร่ืองการแสวงหากําไร ถึงขนาดไร้ทิศทางความสําเร็จของ
มหาวิทยาลัยอยู่ที่ Image มิใช่อยู่ที่การมี Multicampus หรือ มี
โครงการจํานวนมาก เพ่ือหารายได้ให้มหาวิทยาลัยรํ่ารวย จากการ
สังเกตมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงส่วนใหญ่มี Campus เพียงแห่งเดียว
ซึ่งง่ายต่อการบริหารจัดการ แต่ในขณะเดียวกันต้องมีประสิทธิภาพในการ 
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4. ความเข้มงวดในการรับบุคลากร  และการเข้มงวดบุคลากรในภาคปฏิบัติ และต้องทําความเข้าใจกับ
บุคลากรภาคปฏิบัติ เพ่ือให้ปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน จากที่กล่าวข้างต้นหากมหาวิทยาลัยจะออกนอกระบบเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จะมีทางเลือก 3 ทาง คือ ทางที่ควรเลือก ทางที่ไม่ควรเลือก และทางท่ีต้องเลือก แต่อย่างไรก็
ตามประเทศไทยมักอยู่ในทางที่ต้องเลือก การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ คณะบริหารธุรกิจจําเป็นต้องศึกษา
สภาพแวดล้อมของคณะ ในด้านของการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาและเตรียมแผนแข่งขันอย่างถึงที่สุด การศึกษาสภาพแวดล้อม
พบว่าการศึกษาของประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ข้ึนและลงอยู่เสมอ ซึ่งต่างจากมหาวิทยาลัยในประเทศอเมริกา 
ยุโรป จะค่อยๆ พัฒนาขึ้น ดังน้ันการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐจะต้องระมัดระวังในเร่ืองของการศึกษาสภาพแวดล้อม 
ซึ่งมักจะกล่าวถึงเรื่องการกระจายอํานาจ เพราะสภาพแวดล้อมของแต่ละคณะมีความแตกต่างกัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี  
ราชมงคลจึงควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพราะปัจจุบันน้ี ประชากรมาอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึนอย่างมาก 
สังเกตได้จากการที่จราจรติดขัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึงอาจสร้างโอกาสที่ดีได้ 

 



~ 51 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในเรื่องของการสอนภาษา วิธีการเรียนภาษาได้ดีที่สุด คือการเรียนนอกห้องเรียน เพราะสิ่งที่ต้องการ
คือทักษะในการติดต่อสื่อสารเป็นหลัก (Communication Skill) หรือ Academic skill ก็ดี เพ่ือใช้สําหรับสอบเข้าทํางาน  
ในบริบทของการทํางาน ประเด็นหลักที่ควรเตรียมพร้อมให้กับนักศึกษา คือ การเตรียมความพร้อมด้าน (Communication skill) 
เป็นหลัก หากมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการในประเด็นหลักได้ โครงการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนับสนุนในลักษณะการเสริมรายวิชา เช่น มหาวิทยาลัยอาจจัดทําโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ เป็นกิจกรรมภาษาอังกฤษ  
ที่ผู้เรียนต้องแสดงออก ต้องใช้ทักษะในการฝึก และมีการตรวจสอบถึงการที่นักศึกษาเข้าค่ายแล้วเกิดผลลัพธ์ในทางเพิ่ม
ศักยภาพเพียงใด  ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การสนับสนุนงบประมาณ การจัดทําโครงการละไม่เกิน   
ห้าแสนบาท สําหรับให้มหาวิทยาลัยใช้อบรมนักศึกษาบุคลากรโดยจัดทําโครงการในรูปแบบของกิจกรรม เช่น การนําเสนอ 
(Present) หรือการโต้วาที (Debate) จากนั้นมีการวัดผลการพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรม จึงขอให้มหาวิทยาลัย
ดําเนินการจัดทําโครงการเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการ 
และในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์ภาษา ควรจัดหาอาสาสมัคร เพ่ือช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งอาสาสมัครเหล่าน้ีจะมีลักษณะ
ของการทุ่มเทการทํางาน 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.พินติิ  รตะนานุกลู) 
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ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อํานาจ  ศลิวัตร 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

กระตือรือล้นที่จะไปมีความกังวลในเรื่องต่างๆ เช่น เร่ืองของภาษา เรื่องของวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยจึงควรหาแนวทาง
สนับสนุนส่งเสริมนักศึกษา ในเรื่องของภาษาและวัฒนธรรม ประเทศอินโดนีเซียมีวัฒนธรรมในการต้อนรับที่อบอุ่นและถือ
ว่าเป็นเร่ืองสําคัญ การพัฒนานักศึกษาในเร่ืองของภาษาได้นําสถาบันสอนภาษา AUA เข้าสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ และต่อมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้นําสถาบันสอนภาษา AUA มาสอนในมหาวิทยาลัย การสอน
ภาษาอังกฤษในห้องเรียนจะประสบความสําเร็จน้อย นอกจากมีการจัดกิจกรรมเป็นการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบใหม่ จึงเกิด
ความคิดที่จะจัดโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาโดยจ้างชาวต่างประเทศที่สามารถสนทนาภาษาอังกฤษ เข้ามาสอนและจัดทําโครงการ
ค่ายภาษาให้กับผู้ที่มีความสนใจ สิ่งที่กล่าวมาน้ีเป็นเรื่องของประชาคมอาเซียน จากการท่ีได้รับฟังการบรรยายของทูตประทศ
มาเลเซีย ทราบว่าประเทศในกลุ่มเอเซีย มีความตื่นตัวในเร่ืองของภาษาน้อย และมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ตื่นตัวเรื่อง
ภาษา จึงคิดว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีการเตรียมความพร้อมในเร่ืองภาษา   

ในเรื่องของการออกนอกระบบ จากการท่ีได้รับฟังการบรรยายจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิในช่วงเช้าได้รับความรู้อย่างมาก และคิดว่าหากบุคลากรของมหาวิทยาลัยมองเห็นทิศทางของการออกนอกระบบที่
ดีกว่าอยู่ในระบบราชการ เพราะในระบบราชการสร้างความผิดหวังให้กับข้าราชการ จึงคิดว่าการออกนอกระบบราชการ
เป็นเรื่องที่ทําได้ง่าย ด้วยการสร้างให้บุคลากรเห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับการบริหารการเงินที่ดีกว่าอยู่ในระบบราชการ  รวมถึง
การทําความเข้าใจให้ตรงกัน จึงส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ในเรื่องของคุณภาพทางการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีการวางแผนท่ีดี มีข้อบกพร่องในจุดเล็กน้อย ที่ต้องแก้ไขจะทําให้มหาวิทยาลัยมีพลัง สิ่งแรกที่
เด่นชัด คือ เรื่องที่มหาวิทยาลัยมีการกําหนดสมรรถนะแล้ว แต่ยังมิได้บังคับใช้ทุกคณะ ดังน้ันต้องมีการบังคับใช้ให้พร้อมเพรียง
ทุกคณะเพื่อให้มหาวิทยาลัยเกิดพลัง  เพราะการที่อาจารย์ทราบถึงสมรรถนะที่กําหนดให้สอน บริการทางวิชาการ   

 ขอเสนอแนวคิดใน 3 เรื่อง คือ การก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน จากการที่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ได้จัดทําโครงการความร่วมมือกับประเทศอินโดนีเซีย เมื่อ 
2-3 ปี ที่ผ่าน แนวโน้มของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ประเทศอิ นโดนี เซี ยเ กิ ดความสนใจมาศึกษาต่ อ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย จากการท่ีได้เข้าไปศึกษาดูงาน
ในมหาวิทยาลัยประเทศอินโดนีเซีย ทางมหาวิทยาลัย
ขอเสนอให้นักศึกษาเข้ามาศึกษาที่คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
และทางคณะได้ตอบรับนักศึกษาที่สามารถรับเข้าศึกษาได้
ในคณะจํานวนจํากัดเท่าน้ัน และได้มองย้อนกลับถึง
โครงการแลกเปล่ียนที่ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรต้องส่ง
นักศึกษาไปศึกษาในประเทศอินโดนีเซียด้วย ซึ่งเป็นความ
ยากลําบากในการจัดหานักศึกษาไปศึกษาในมหาวิทยาลัย
ประเทศอินโดนีเซีย และนักศึกษามีความรู้สึกที่ไม่ 
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การทํางานวิจัยอาจารย์จะต้องดําเนินการตามขั้นตอน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีมีบุคลากรที่ฉลาดและเก่ง จึงจําเป็นต้องมี กฎ ระเบียบ ข้อบังคับใช้และต้องเข้มงวดกับกฎกติกา คือ  

1. การนําสมรรถนะใช้บังคับในแต่ละคณะให้ปรับใช้ให้ตรงกับความเหมาะสมของแต่ละคณะ 
2. กฎ ระเบียบ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ประกาศใช้ในบางเรื่อง ขาดความคล่องตัว

ก่อนการออกนอกระบบ ต้องพิจารณาถึง กฎ ระเบียบที่ใช้บังคับด้วยการดูผลผลิต (Output) และเน้นในขั้นตอนกระบวนการ 
(Process) ให้น้อยลง หากการบริหารจัดการข้ันตอนกระบวนการมีมาก จะทําให้มหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนาที่น้อยลง เช่น 
งานวิจัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับผลผลิต (Output) อย่างมาก เพราะการตรวจสอบกระบวนการมาก  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เกิดผลกระทบ 

3. ผลกระทบจากการบริหารงานวิทยาเขตปทุมธานีที่รังสิตและคลองหกในส่วนของศูนย์รังสิตที่รับผิดชอบ
บริหารจัดการทุกเร่ือง จึงประสงค์ให้ส่วนกลางจัดผู้รับผิดชอบไปดูแลร่วมด้วย ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้งดงาม รวมถึงการลงทุน
เพ่ือก่อให้เกิดรายได้ โดยเฉพาะทางด้านการเกษตรสามารถเปิดเป็นศูนย์กระจายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ  และสามารถท่ี
สร้างเป็นศูนย์การศึกษาด้านการเกษตรจากการสํารวจพบว่านักศึกษาที่ประสงค์เรียนทางด้านการเกษตรเป็นนักศึกษาท่ี
อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ดังน้ันอธิการบดีจึงควรมอบหมายให้รองอธิการบดีไปปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้บริหารประจํา
ศูนย์รังสิต เพ่ือบริหารจัดการในเร่ืองที่ดินและสิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และบริหารจัดการด้านต่างๆ เพ่ือให้เกิดเป็น
สถานท่ีจัดหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงด้วย 
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ขอเสนอแนะการเรียนภาษาอังกฤษ ในสมัยท่ีศึกษาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีความรู้สึกว่ามีความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษน้อยมาก  เพราะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย จะมีปัญหามากในเรื่องของวิธีการออกเสียง 
(Pronunciation) สําหรับครูที่เป็นคนไทย และขณะท่ีไปศึกษาต่างประเทศ จะต้องเข้าศึกษาในหลักสูตร Intensive Program 
ระยะเวลา 3 เดือน ได้ผลดีมาก และสามารถสื่อสารได้ในระดับหน่ึง และพบว่าปัญหาใหญ่ในการเรียนภาษาอังกฤษของ
เด็กไทยคือวิธีการออกเสียง ดังน้ันหากมหาวิทยาลัยจัดเสริมให้นักศึกษาในเร่ืองของการออกเสียง จะสามารถทําให้นักศึกษา
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ภายในระยะเวลา 3 เดือน ถึงแม้จะไม่เก่งแต่สามารถฟังได้เข้าใจเพ่ิมมากข้ึน  จึงชี้ให้เห็นว่า 
Intensive Program เป็นยุทธศาสตร์หน่ึงในการเรียนภาษาอังกฤษ  และสิ่งสําคัญอีกส่วนหน่ึง คือการท่ีมีโครงการเข้ามาใน
ประเทศและเป็นที่ยอมรับว่าทุกคนต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ เช่น ประเทศเวียดนาม นักศึกษาทุกคนส่วนใหญ่จะไป
เรียนภาษาอังกฤษ แต่นักศึกษาไทยไม่คิดท่ีจะเรียนภาษาอังกฤษ เพราะกลัวการสนทนาท่ีขาดความเข้าใจ รวมถึงตัวอาจารย์ด้วย  
มหาวิทยาลัยจึงต้องคิดเปลี่ยนแปลง จากการที่ให้ครูสอนภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 2-3 วัน เป็นการจัดโปรแกรม Intensive 
program จึงจะเกิดผลสําเร็จทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรม จึงขอให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนําไปดําเนินการตามข้อเสนอแนะ 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชอบ  ไชยเวช 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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การสอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยมี
หลักสูตรบังคับรายวิชา 12 หน่วยกิต ปีการศึกษา 2555 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
300  กลุ ่ม  มีอาจารย์ผู้สอน  30 ท่าน  ในเรื่องของ 
Intensive มหาวิทยาลัยมีนโยบายจะเปิด Intensive Zone 
ที่ชั้นหนึ่งคณะศิลปศาสตร์ นักศึกษาที่สนใจเรียนนอกระบบ
เน้นการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็น
ผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างดําเนินการ ในส่วนของคณะ
ศิลปศาสตร์อยู่ระหว่างดําเนินการโครงการ English Camp 
ซึ่งจัดเป็นกลุ่มขนาดเล็ก และคณะมีแผนปรับหลักสูตรให้ดีขึ้น 

 

คณบดีคณะศลิปศาสตร์ 
(รองศาสตราจารย์สยาม  ดําปรีดา) 

 

สิ่งที่เป็นห่วงคือเรื่องศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย ดังที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (นายชุมพล  
เที่ยงธรรม) ได้กล่าวไว้ จะเห็นได้ว่าต้นทุนที่เข้มแข็งที่สุดของ
ประเทศไทย คือ ต้นทุนทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทย และเมื่อ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีที่สําเร็จการศึกษา และออกไปเผยแพร่หรือไป
ทํางานคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เตรียมการในเรื่องของการสร้าง
องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของความเป็นไทยที่ ถูกต้อง 
เพ่ือให้บัณฑิตสามารถเผยแพร่ความเป็นไทยที่ชัดเจน และ
ถูกต้อง และเป็นตัวที่สร้างมูลค่าเพ่ิมตัวหน่ึง ส่วนใหญ่ชาว
ต่างประเทศที่มา ประเทศไทยมักชื่นชมและชมชอบความเป็น
ไทย ในการชื่นชมและชมชอบต้องตั้งอยู่บนฐานความรู้และความ
เป็นไทยที่แท้จริง จึงเป็นภาระกิจของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่
ต้องค้นคว้าหาความรู้เพ่ือเป็นฐานในการก้าวสู่ AEC  

 

 

 

คณบดคีณะศลิปกรรมศาสตร์ 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธนา  เหมวงษา 
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ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  ดร.ศวิกร  อ่างทอง 

จากการท่ีรับฟังการบรรยายของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นมาทําให้
สามารถสรุปได้ว่า ภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในอนาคตจะมีทิศทางในการเดินอย่างไร ภายใต้
สภาวะกดดันในหลายเร่ือง เช่น การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  พระราชบัญญัติวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่เปลี่ยนระบบ
การศึกษา  และมหาวิทยาลัยคู่แข่งขันประมาณ 170 แห่ง  การที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายและ
รับทราบข้อมูล  จึงมีแนวคิดที่ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ควรเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  ในฐานะ
ตัวแทนของคณาจารย์และข้าราชการประจํามีมุมมองว่า มหาวิทยาลัยจะออกนอกระบบหรืออยู่ในระบบมิใช่สิ่งสําคัญ  
แต่สิ่งที่ต้องการเห็นคือในอนาคตทุกคนในมหาวิทยาลัยจะอยู่อย่างไร ก่อนที่มหาวิทยาลัยจะออกนอกระบบจะต้องทํา
ความเข้าใจกับบุคลากรในระบบ ถึงการบริหารจัดการ การเงิน บุคลากร การบริหาร  งานวิจัย มีแนวทางการดําเนิน
อย่างไรในอนาคต และเห็นด้วยที่ว่าเร่ืองบุคลากรเป็นเร่ืองสําคัญที่สุด สําหรับมหาวิทยาลัยที่จะอยู่ในระบบหรือนอกระบบ  
ข้ึนอยู่กับความเห็นด้วยของบุคลากร ซึ่งมหาวิทยาลัยควรทําเข้าใจและขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกภาคส่วน ก็จะ
สามารถดําเนินการได้ และบุคลากรก็ประสงค์ที่จะได้รับค่าตอบแทนที่สามารถอยู่ได้  และมีอนาคตท่ีดีและก้าวหน้า 

แนวทางที่ทําให้มหาวิทยาลัยอยู่รอดอย่างย่ังยืนในอนาคต เมื่อพิจารณาจากรายได้ของมหาวิทยาลัยมาจาก
รายได้ หลัก 2 ประเภท คือ รายได้จากงบประมาณ และรายได้จากการจัดการศึกษาซึ่งมีส่วนน้อยมาก กรณีที่
มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ยังจะต้องอาศัยรายได้จากนักศึกษา แต่ในขณะเดียวกัน ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ัน
ย่อมเพิ่มข้ึน มหาวิทยาลัยจึงต้องบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีลดกําลังคน ซึ่งมีผลกระทบต่อบุคลากร  
เพราะต้องบริหารคนอย่างมีประสิทธิภาพและอาจต้องลดกําลังคนลง และการที่ทําให้มหาวิทยาลัยอยู่รอดได้อย่างย่ังยืน
อยู่ในอนาคต สิ่งท่ีเห็นได้ชัดเจนคือ บัณฑิตของมหาวิทยาลัย เป็นตัวชี้วัดว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะตั้งอยู่ได้
เป็นระยะเวลานานเพียงใด การที่มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตรงตามที่ตลาดต้องการ  จากการที่ปฏิบัติงานมาเป็น
ระยะเวลานาน พบว่าการสร้างบัณฑิตเฉพาะทางจะต้องมีหลักสูตรเฉพาะทาง โดยมหาวิทยาลัยต้องมีหลักสูตรรายวิชา
ที่มีรูปแบบตรงตามบัณฑิตนักปฏิบัติ หรือ บัณฑิตมืออาชีพ มหาวิทยาลัยจึงต้องมีเอกลักษณ์ และมีการปรับหน่วยกิต   
รายวิชาเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  บัณฑิตเป็นผลิตผล ของมหาวิทยาลัย และต้องมีลักษณะเดียวกัน  
มหาวิทยาลัยจึงต้องจัดทําหลักสูตรให้มีลักษณะท่ีชัดเจน 
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การท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะออกนอกระบบในปี พ.ศ. 2559  ซึ่งอธิการบดีมอบหมายให้คณบดีทุกท่าน  
ศึกษาข้อเท็จจริงเก่ียวกับการร่าง ระเบียบ ข้อบังคับ  ของมหาวิทยาลัยแห่งอื่นที่ออกนอกระบบแล้ว เกิดผลดีผลเสียจาก
ปัจจัยใด  จึงคิดว่าสิ่งที่ค้นหาเหล่าน้ีจะต้องมีคําตอบให้กับประชาคมของมหาวิทยาลัย  ถึงการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแล้วจะเป็นมหาวิทยาลัยในระดับชาติจะเป็นไปได้หรือไม่ และสําคัญที่เป้าหมายที่ว่า
เมื่อออกนอกระบบแล้วคุณภาพของบัณฑิตจะดีกว่าปัจจุบัน  ประมาณก่ีเปอร์เซ็นต์  มี KPI ชี้วัดที่สามารถบอกได้ จึงต้อง
ตอบคําถามประชาคมให้ได้ สิ่งดังกล่าวข้างต้นจะต้องสามารถตอบได้อย่างเป็นเหตุและเป็นผล หากประชาคมเข้าใจคําตอบ
อย่างชัดเจนแล้ว จึงดําเนินการจัดทํากฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับใหม่  โดยมีเง่ือนไขกํากับ จึงคิดว่าควรมีการเปลี่ยนแปลง
และสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน  ซึ่งการออกนอกระบบจะต้องแสดง ให้ประชาคมและนักศึกษา  ทราบว่าได้รับประโยชน์อย่างไร 

เน่ืองจากระยะเวลาผ่านมา 15 ปี มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการปรับปรุงระบบการลงทะเบียนของนักศึกษาใหม่  ซึ่ง
มีสอนหน่ึงที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการการเบิกจ่ายเกี่ยวกับความรวดเร็วหรือล่าช้า  การจัดกลุ่ม จึงไปประชุม
ปรึกษาหารือผู้ที่เก่ียวข้องหลายฝ่าย  อาทิ ประเภทวิชาการ  ประเภทการบริหารการเงิน  ประเภทวางแผน ได้หารือร่วมกับ
คณะและวิทยาลัย ในการที่จะพิจารณาถึงสภาพการจัดกลุ่ม ในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นเหตุและผลใน
การพัฒนาองค์การต่อไปในอนาคต  จึงได้มีการหารือในเรื่องน้ีที่จะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในวิธีการ
จัดเก็บค่าลงทะเบียนในรูปแบบเหมาจ่าย  ในขณะเดียวกันก็พิจารณาถึงความคุ้มทุน และดูจากบริบทภายนอกด้วย ถึงสิ่งที่
มหาวิทยาลัยต่างๆ จัดเก็บและจํานวนเงินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมซึ่งจะชี้ให้เห็น ถึงระดับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ที่ต้องลงทุนและพัฒนาในแต่ละเรื่อง และจะนํารายละเอียดนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย จึงขอเรียนให้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทุกท่านทราบในเบ้ืองต้น  และอาจมีเพ่ิมในส่วนของค่าใช้จ่ายที่แตกต่างไป 

 

 

 

คณบดีคณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน 
ดร.วชิัย  พยัคฆโส 
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คณบดีครศุาสตร์อุตสาหกรรม 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ปิน่ปฐมรัฐ 

นับเป็นโอกาสดีที่ได้มารับฟังแนวคิดของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะท่ีเป็น
ศิษย์เก่าและรับทราบถึ งการที่มหาวิทยาลัยจะเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่มีการแข่งขันในอนาคต ใน
บริบทท่ีบุคคลภายนอกมองและเห็นความเป็นไปก็จะเป็น
โจทย์ทําให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้มีทิศทางท่ีจะ
ขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอเสนอถึงการที่
มหาวิทยาลัยจะเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ คือ 

 

1. ในเรื่องของคุณวุฒิของบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนท่ีมีการต่อยอดในการเป็น
นักวิชาการ ทําให้มหาวิทยาลัยเกิดความเข้มแข็ง  และการ
พัฒนากายภาพที่ มี ความเหมาะสม  ต่อการ พัฒนา
มหาวิทยาลัย และต้องการเห็นนักศึกษามีทักษะในการ
ปฏิบัติงานเช่นในอดีต 

 

2. ประสงค์ที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการไปพร้อมๆ กับระบบการ
บริหาร หมายความว่าจะเห็นโจทย์ต่อการบริหารจัดการสู่การแข่งขัน 

3. ประสงค์ที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่มีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ มีความ
เข้าใจตรงกันต่อการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงการขับเคล่ือนทิศทางในอนาคต สิ่งเหล่าน้ีเป็นเรื่องที่จําเป็นและสําคัญ 

4. การท่ีมหาวิทยาลัยจะขับเคลื่อนไปเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  ประสงค์ท่ีจะเห็นโจทย์ที่ชัดเจน 
เมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐแล้ว จุดเด่น จุดเน้นที่ชัดเจน ในการแข่งขันทางวิชาการอย่างไรเพื่อให้ระบบบริหารการ
จัดการและระเบียบต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆ กัน เมื่อประกาศมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ระบบ
การบริหารจัดการ และ กฎ ระเบียบ ระเบียบต่างๆ  จะได้นํามาใช้ในทันที แสดงว่าสิ่งเหล่าน้ี ควรศึกษาหาแนวทางไปใน
บริบทที่ในอดีตมหาวิทยาลัยขาดสิ่งใด  มิใช่ไปเปรียบกับมหาวิทยาลัยแห่งอื่นที่ออกไปแล้ว แต่มองว่าจุดเน้นของ
มหาวิทยาลัยจะนําเสนอส่ิงใดเป็นจุดขาย 

5. การที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต น้ันมีประสบการณ์ติดมา
ก่อนการเปลี่ยนแปลง  จากประสบการณ์ที่เป็นอาชีวศึกษา และช่วงหน่ึงเปล่ียนแปลงเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ในบทเรียน 8 ปีที่ผ่านมา เรามีอะไรควรจะปรับปรุงแก้ไข  ในการบริหารจัดการในอนาคตอีกครั้งหน่ึง  จึงควรตั้ง
คําถามว่าประสงค์ที่จะเห็นสิ่งใดและไม่ต้องการเห็นสิ่งใด  แล้วจึงมาออกแบบ กฎ ระเบียบ ให้กับการเป็นมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ  และถ้ามีความพร้อมก่อน พ.ศ. 2559 ก็ถือว่าเป็นสิ่งท้าทาย 
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 ขอกราบเรียนใน 3 ประเด็น เป็นเรื่องหลักและวิธีคิด 
1. การออกนอกระบบการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
2. ภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ 
3. การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)  
การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  ขอแสดงความคิดเห็น ความจริงได้ติดตามเรื่องการเป็นมหาวิทยาลัยใน

กํากับของรัฐ ตั้งแต่สมัยที่เป็นเง่ือนไขของ IMF ที่ประเทศไทยไปกู้เงิน วัตถุประสงค์หลักของการออกนอกระบบเป็นเรื่อง
ของการพัฒนาบุคลากรเป็นหลักมิใช่เรื่องของการหารายได้ ดังน้ันการหารายได้จึงเป็นการเก้ือหนุนภาระกิจของประเทศ  
การหารายได้ควรจะเข้มแข็งไปในทางวิชาการ  มิใช่นําทรัพย์สินต่างๆ ไปลงทุน ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จะพยายามเลียนแบบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ที่มีทรัพย์สินจํานวนมาก  ประการที่สอง ไม่ประสงค์ที่จะมองว่ามหาวิทยาลัย
ทุกแห่งเป็นคู่แข่ง หากมองเช่นน้ันจะต้องคิดว่าทุกแห่งจะมีการแย่งชิงกัน วัตถุประสงค์ในการพัฒนาประเทศชาติไปถึง
เป้าหมายไม่มีทางเป็นไปได้  ประการที่สาม จากการศึกษา กฎ ระเบียบ จากพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ทาง
ฝ่ายเลขานุการให้เป็นตัวอย่าง เห็นแต่เรื่องการออกกฎหมายให้คล่องตัวในการบริหารจัดการ  เรื่องของการจ่ายค่าตอบแทน  
ในความเป็นจริงเร่ืองค่าตอบแทนเป็นสิ่งสําคัญ  แต่เรื่องความรู้ความสามารถ และคุณธรรมในระยะหลังมิได้เน้น   
จากการศึกษาพระราชบัญบัติของทุกมหาวิทยาลัยมีสิ่งหน่ึงที่เหมือนกัน คือให้อิสระในการหารายได้ การจ่ายค่าตอบแทน  และ
ทุกมหาวิทยาลัยสรุปในตอนท้ายของพระราชบัญญัติ ถึงการหารายได้ไม่เพียงพอ  รัฐบาลต้องจัดการสนับสนุนงบประมาณ  
มหาวิทยาลัยต้องการค่าตอบแทนแบบมหาวิทยาลัยเอกชน แต่บริหารแบบราชการ  จึงเกิดคําถามที่ว่าผู้ใดได้ประโยชน์   
หากมองในส่วนรวมคิดว่าไม่ใช่  เมื่อมีผู้ที่รับรายได้มาก จะต้องรับผิดชอบมากตามไปด้วย ในส่วนของมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐ ขอสรุปเรื่องการออกกฎหมาย ควรจะมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสําคัญมิใช่ผู้บังคับใช้กฎหมาย คือมองไปที่
ผลประโยชน์ของประเทศชาติของเยาวชนและศักยภาพที่จะมีมาในอนาคต  

เพราะฉะน้ันเรื่องของการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ  จากการที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในมหาวิทยาลัยแห่งน้ีเป็นระยะเวลา
ยาวนานถึง 30 กว่าปี  จึงได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในระบบอาชีวศึกษา  ขอแสดงความคิดเห็นว่าถดถอยด้านอาชีวศึกษาที่
เริ่มจากมีพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเป็นการรวมวิทยาลัยเทคนิคทั่วไปประเทศที่เป็นระดับสุดยอด   

 

ผู้ช่วยศาสตราจารยว์ิชัย  ผดุงศิลป์   
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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เช่น วิทยาลัยอาชีวศึกษา  เทคนิคกรุงเทพ  ขอนแก่น  นครราชสีมา และอีกหลายแห่ง  แต่ขาดการประคับประคอง ให้ภาระกิจ
น้ันดําเนินต่อไป มีการพยายามเปลี่ยนจาก Competency เป็น Academics โดยท่ีมหาวิทยาลัยไม่มีความพร้อม  เพราะฉะน้ัน
จึงเป็นการทําลายสถาบันที่ดีหลายแห่งโดยมิได้ตั้งใจ  ในปี พ.ศ. 2551 มี พระราชบัญญัติสถาบันอาชีวศึกษา ซึ่งถือว่าเป็น
การทําลายอาชีวศึกษาโดยสมบูรณ์  เพราะกําลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนจากสถาบันการศึกษาที่ทําทางด้าน Competency ให้
เปลี่ยนเป็น Academic อีกสถาบันหน่ึง ในความเป็นจริงแล้วพระราชบัญญัติการศึกษา ปี พ.ศ. 2540 ต้องการให้มี 
Zoning สถาบันการศึกษา  การจัดการศึกษาของประเทศให้เกิดประโยชน์ควรจะเป็น Mulidiscipline คือ มีท้ังอาชีวศึกษา มี
ระดับต่างๆ ที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยเดียวกัน มีการส่งเสริมศักยภาพการวิจัยทางด้านวิชาการอาจจําเป็นต้องใช้เครื่องมือ  
ซึ่งด้านอาชีวศึกษา จะมีส่วนสนับสนุนผลของงานวิจัยที่จะต้องทํา Prototype สถาบันอาชีวศึกษาจะเป็นผู้ทําเป็นผู้ที่จะสร้าง
นวัตกรรมต่างๆ จากงานวิจัยน้ันได้  ดังน้ันการที่แยกในส่วนน้ีออกโดยส้ินเชิง  จึงถือว่าน่ีคือความล้มเหลว  มีมหาวิทยาลัย   
วลัยลักษณ์ที่ได้ดําเนินการตามจุดมุ่งหมายเดิม  ยังคงสถานะภาพเดิม แต่ในอนาคตจะเป็นอย่างไร ประเด็นปัญหาของอาชีวศึกษา 
ที่นักเรียนไม่ต้องการท่ีจะเรียน นักศึกษามีปัญหาทะเลาะวิวาท  ก่ออาชญกรรม คิดว่าหากสะท้อนให้เห็นถึงเร่ืองของการ
จ่ายค่าตอบแทนคือให้ความสําคัญการจ่ายค่าตอบแทนมากกว่าความรู้ความสามารถ  เพราะฉะนั้นทําให้คนละทิ้งความสามารถ
งานฝีมือ  แล้วมองแต่เร่ืองรายได้เป็นหลักมิได้มองในอนาคต  การสร้างศักยภาพการยอมรับนับถือ ในเรื่องของความรู้
ความสามารถจึงเปลี่ยนแปลงไป จึงขอเสนอเรื่องของอาชีวศึกษา 2 ประเด็น 

1. เพ่ือให้ผู้ที่เข้าเรียนอาชีวศึกษามีความภาคภูมิที่จะเลือกเดินทางน้ี จึงเห็นว่าการศึกษาระดับปวช. ควรยกเลิก 
มหาวิทยาลัยไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทํา Skills labor ในระดับปวช.  เพราะฉะนั้น มหาวิทยาลัยทําระดับ Technical 
Skills จากมัธยมชั้นปีท่ี 6 และควรลดระยะเวลาในการเรียนลงเป็น 6 ภาคการศึกษา แล้วทําเป็นภาคการศึกษาได้ให้ผู้จบ
มัธยมศึกษา 6 เรียน 2 ปี 6 ภาคการศึกษา แต่จ่ายค่าตอบแทนเงินเดือนในระบบราชการต่ํากว่าปริญญาตรีเพียง 1 ข้ัน ในจุดน้ีจะ
เป็นสิ่งดึงดูดให้คนเข้ามาทํางาน  หันมาสนใจเรียนด้านอาชีวศึกษามากข้ึน  ในส่วนของSkills labor จะมาจากสถาบันสารพัดช่าง  
ของกรมอาชีวศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนแบบ Modul ทําให้ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าตอบแทนเพราะจ่ายตามศักยภาพ 

ในเร่ืองของการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ซึ่งดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่ แต่สิ่งที่เป็นเร่ืองใหญ่ที่แท้จริงคือ
ความสามารถในการแข่งขันเพราะนับย้อนหลังไปอดีต 15 ปี มหาวิทยาลัยถดถอยลง ซึ่งมหาวิทยาลัยบันดุงล้าหลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอยู่ แต่ปัจจุบันน้ี มหาวิทยาลัยในประเทศไทยตามไม่ทันแล้วและเรื่องภาษาเป็น
เร่ืองสําคัญ  จึงเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ทํางานทางด้านการศึกษา  ถึงการที่รัฐบาลควรลงทุนทางด้านภาษาโดยการทําสื่อ 
เป็นมัลติมีเดียออกมาเหมือนกับทุกแห่งทําเป็นด้านการค้า ลงทุนแล้วจ่ายเป็น Free copy สําหรับคนไทย คิดว่าจะมีประโยชน์
มากกว่า Tablet ส่วนภาษาอื่นก็เลือกตามลําดับความต้องการ เช่น ภาษาเวียดนาม  ภาษาบาฮาซ่าร์  ภาษาพม่า  สิ่งที่เป็นกังวล 
คือ มหาวิทยาลัยมิได้จัดวางตําแหน่งว่า ขณะน้ีมหาวิทยาลัยอยู่ในจุดใด คือมิได้ลงลึกถึงนักศึกษา ตั้งแต่รับเข้าศึกษาจนสําเร็จ
การศึกษา  ในความเป็นจริงแล้ว  อยู่ในลําดับใดของแข่งขัน  ซึ่งอาจารย์ผู้ที่สอนมาเป็นระยะเวลายาวนานจะทราบเป็นอย่างดีว่า 
ตัวป้อนที่เข้ามาในปัจจุบันน้ีมีการเปลี่ยนแปลงไป อุปสรรคในการเรียนการสอน จึงไม่ต้องการที่จะเห็นว่าการเดินทางไปดู
งานและลงนามความร่วมมือกับทั่วโลกแต่ขาดการลงไปดูในเชิงลึกในรายละเอียดของมหาวิทยาลัยเลย  สิ่งที่สําคัญอีกสิ่งหน่ึง คือ
การพัฒนาอาจารย์ให้ไปศึกษาดูงาน ควรศึกษาในการที่ Oklaoma State University ถึงการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ตั้งมา 
70 ปี ยังมีการรักษาสถานภาพและทุก 3 ปี จะมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้สนับสนุน (Support) กับอุตสาหกรรมที่มี
การเปลี่ยนแปลงไป  โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยแห่งน้ีเป็น Multidipine จึงขอเสนอความเห็นต่อท่ีประชุมเพียงเท่าน้ี   
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จากการที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ผดุงศิลป์  
กล่าวถึงพระราชบัญญัติอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 จึงขอเสนอ
ข้อมูลที่ทําความเข้าใจให้ถูกต้อง จึงขอเรียนให้ที่ประชุมว่า 
พระราชบัญญัติอาชีวศึกษา ปี พ.ศ. 2551  สิ่งที่เป็นหัวใจ คือ 
มาตรา 6 มาตรา 8 มาตรา 9 โดยเฉพาะ 
 มาตรา 6 การจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
แผนการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนในด้าน
วิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้ง
เป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงข้ึนเพ่ือให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยนําความรู้ในทาง
ทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับ
การศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและมี
สมรรถนะจนสามารถนําไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้
ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ 

มาตรา 8 การจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดได้ โดยรูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

(1) การศึกษาในระบบ เป็นการจัดการศึกษา
วิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
เป็นหลัก โดยมีการกําหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร
ระยะเวลาการวัดและการประเมินผลที่เป็นเง่ือนไขของการ
สําเร็จการศึกษาที่แน่นอน 

(2) การศึกษานอกระบบ เป็นการจัดการศึกษา
วิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการกําหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ 
วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็น
เง่ือนไขของการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตร
จะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

(3) การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษา
วิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ 
ในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหน่ึงในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถาน
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ 

เพ่ือประโยชน์ในการผลิตและพัฒนากําลังคน 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัดการศึกษา
ตามวรรคหน่ึงในหลายรูปแบบรวมกันก็ได้ ทั้งน้ี สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันน้ันต้องมุ่งเน้นการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีเป็นสําคัญ 

มาตรา 9 การจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพตามมาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 8 ให้จัด
ตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(3) ปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรื อสาย

ปฏิบัติการ  คณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาจกําหนด
หลักสูตรที่จัดข้ึนเพ่ือความรู้ หรือทักษะในการประกอบ
อาชีพหรือการศึกษาต่อ ซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือสําหรับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้  

พระราชบัญญัติฉบับน้ีกําหนดชัดเจนถึงการ
สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  เ พ่ือมิ ให้ เหมือนกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  เมื่อมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลยืนยันผลิตบัณฑิตสายปฏิบัติแต่ยังไมไ่ด้
ทํา พระราชบัญญัติน้ีเป็นเง่ือนไขที่กรมอาชีวศึกษาต้องผลิต
นักศึกษาปริญญาตรีเพราะสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษามีนโยบายไม่ให้รับนักศึกษาระดับปวส .ซึ่ง
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต้องอยู่
ภายใต้พระราชบัญญัติของราชมงคล 

นายวีระศกัด์ิ  วงษส์มบัติ 
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
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 ดังน้ันจึงต้องเปิดสอนระดับปริญญาตรี
ด้วยการระบุว่าเป็นปริญญาตรี สายปฏิบัติการหรือสาย
เทคโนโลยีเท่า น้ัน เ พ่ือมิให้ผิดไปจากข้อกําหนดใน
พระราชบัญญัติ  พระราชบัญญัติฉบับน้ีจึงออกมาเพื่อ
รองรับกรมอาชีวศึกษา  และต้องการเห็นสถาบันเฉพาะ
สถาบันเฉพาะทางที่เจ้าของอาชีพมาเป็นเจ้าของสถาบัน
เ พ่ื อ ใ ห้ นั ก ศึ กษ าสํ า เ ร็ จ ก า รศึ กษ าแ ล้ ว มี ง า นทํ า  
พระราชบัญญัติฉบับน้ีออกมา เพ่ือให้อาชีวศึกษามีศักดิ์ศรี  
ดังน้ันจึงต้องสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน 
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คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผวิสอาด) 

และยืนยันว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติให้ได้  หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์จะต้อง
รองรับต่อกฎเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ คือ สภาวิศวกร  วิศวกรรมสาขาหลักมีความจําเป็นต้องจัดการเรียนการสอน  ตาม
กําหนดหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทุกหลักสูตรและคณะมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนอง
ต่อประเทศ และหลักสูตรนานาชาติที่จะตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศในระยะเวลาอันใกล้น้ี  การเตรียมบุคลากรเพ่ือ
ตอบสนองต่อการออกนอกระบบ  มีการ Recruit อาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีพ้ืนฐานทางด้านอุตสาหกรรมจากการศึกษา
มหาวิทยาลัยนันยางผู้ที่จะมาเป็นอาจารย์ต้องอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมไม่ต่ํากว่า 5 ปี คณะจึงพยายามให้อาจารย์ไปฝังตัวใน
ภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง จึงขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในเร่ืองของ กฎ ระเบียบ  และงบประมาณต่างๆ 
และคณะมีเงินได้ท่ีสนับสนุนในส่วนน้ีด้วย  นอกจากน้ันมีการจัดทําแผนคัดเลือกศิษย์เก่าสมัยเป็นนักศึกษามีผลการเรียนดี  มี
การวางแผนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และกลับมาปฏิบัติงานสอนในคณะ เน่ืองจากอาจารย์ผู้สอนจะเกษียณเป็น
จํานวนมาก  ในส่วนของการพัฒนาทักษะของบุคลากรก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องพัฒนา และส่วนสําคัญอีกส่วนหน่ึงคือ
นักศึกษา การที่จะRecruit นักเรียนท่ีเก่งเข้าเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์  การที่จะทําให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นที่
รู้จักท้ังในและต่างประเทศ คณะดําเนินการพัฒนานักศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งได้ผลในระดับหน่ึง  โดยเฉพาะผลการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์เห็นผลการพัฒนามากนั้น นักศึกษาที่หยุดการศึกษาระหว่างทางที่จํานวนน้อยลง  วิชาพ้ืนฐานวิศวกรรมศาสตร์
มีความจําเป็นต่อวิศวกรเป็นสิ่งที่คณะให้ความสําคัญควบคู่กับภาษา ดังน้ัน การเปิดประตูสู่อาเซียนคณะค่อนข้างมีความพร้อม 
โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  นอกจากนั้นยังมีโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนมาเรียนที่คณะ 1 ปี 
มีการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในเอเซีย  ทุกมหาวิทยาลัยที่ลงนามความร่วมมือ มีความแข็งขัน (Activity) 
มีกิจกรรมตอบสนอง มิใช่เป็นการไปท่องเที่ยวดูงาน และนักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้  สําหรับการเตรียมการท่ี 
จะเป็นอิสระ (Autonomy) คือ การบริการทางวิชาการแก่สังคม ด้วยการใช้ปัญญานํามาสร้างรายได้  นักวิจัยเป็นส่วนสําคัญ  
ดังน้ัน  คณะวิศวกรรมศาสตรจ์ึงมีงานวิจัยจํานวนมาก 

 

ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะขอเพ่ิมเติม
ในส่วนที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะและส่วนที่
คณะได้ดําเนินการไปแล้ว ในเร่ืองแรกคือเร่ืองของหลักสูตรใน
การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ  ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ว่ามุ่งผลิตบัณฑิต  มุ่งผลิตวิศวกรเชิง
ปฏิบัติการเชี่ยวชาญเทคโนโลยีมีมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐาน 
คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ทุกคนระลึกไว้เสมอว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์เปรียบเสมือน
ตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในเรื่อง
ของหลักสูตร เรามีหลักสุตรท่ีเน้นสกหกิจศึกษาบังคับ
นักศึกษาทุกคน  ส่วนใหญ่ประสบความสําเร็จมากจากการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษาของการฝึกงานได้รับบทเรียนจากการ
ฝึกงานได้เรียนรู้จากบริษัททั้งในและต่างประเทศ 
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แต่ยังไม่เป็นระบบมากนัก จึงปรับปรุงให้เป็นระบบเพ่ือให้มีงานวิจัยเผยแพร่จากคณะ ด้วยการทํางานวิจัยสู่สังคม แล้วสร้าง
รายได้ให้คณะเพ่ือเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  ในเร่ืองของหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีหลักสูตรที่
ได้รับการรับรอง  และจะนําเข้าเสนอการรับรองจาก AUN ครั้งละ 3 หลักสูตร คาดว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จะเป็นคณะแรกที่
ได้รับการรับรองหลักสูตร AUNQA จึงคิดว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เดินทางมาถูกทางพอสมควร 

 

 

นายกสภามหาวิทยาลัย 
(นายสุนทร อรุณานนทช์ัย) 

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กล่าวถึง
ภาระกิจภายในคณะ ซึ่งสิ่งที่กล่าวถึงน้ัน ตอนสมัครรับ
เลือกตั้งคณบดีได้จัดทํา KPI ไว้อย่างมาก และจะได้นําสิ่งที่
กล่าวมาไปเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่สรรหา ซึ่งถือว่าเป็น
ภาระงานที่หนักเพราะคณะวิศวกรรมศาสตร์มีบุคลากรที่มี
ความสามารถ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สมหมาย ผิวสอาด) ได้รับการคัดเลือก อาจเป็นเพราะมี
ภาระงานหลายด้าน ความรอบรู้หลายด้าน จากที่กล่าวมาน้ัน
มีลักษณะเหมือนประเทศญ่ีปุ่น  จึงต้องพูดเก่งและทําเก่งด้วย  
ให้ทําการวัดผลอาจารย์ในคณะ หากยังไม่บรรลุเป้าหมายจะมี
การแจ้งเตือน 
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 ในวันน้ีรู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน  
และส่ิงที่จะเสนอแนะ คือเร่ืองการพัฒนาบุคลากรคิดว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งสําคัญ  จากการท่ีได้รับมีฟังความเห็น
ด้วยกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน  และรู้สึกชื่นชมคณบดีคณะบริหารธุรกิจที่สนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรด้วยการส่งอาจารย์เกือบทุกคนไปสร้างสมประสบการณ์ ในต่างประเทศ ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ทําให้ได้รับ
ประสบการณ์ต่างๆ และเห็นด้วยกับรองศาสตราจารย์ ดร.สมชอบ ไชยเวช ที่กล่าวว่าการส่งอาจารย์ไปเรียนต่างประเทศ 1 
เดือนจะได้ผลบางเล็กน้อย จากการที่คณบดีคณะบริหารธุรกิจได้ส่งอาจารย์ 15 ท่าน ไปเรียนภาษาอังกฤษประเทศ
นิวซีแลนด์  ก่อนไปอาจารย์รู้สึกกลัวเพราะไปอยู่กับผู้ทําหน้าที่ต้อนรับเลี้ยงดู (Host) เมื่อถึงเวลาไปจริงๆ ทุกคนต้องหาทาง
ที่จะทําให้อยู่รอด และได้ฝึกภาษาอังกฤษโดยปริยาย  ใน 1 เดือน  เมื่อถึงเวลากลับรู้สึกไม่ต้องการท่ีจะกลับเพราะสามารถ
สื่อสารกันได้บ้างพอสมควร  และคิดว่าถ้าอยู่ถึง 3 เดือน ก็จะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้มากข้ึน  จึงประสงค์ที่จะให้ทุก
คณะส่งอาจารย์ไม่ต่างประเทศในลักษณะเช่นน้ีจะเป็นการดี อย่างน้อย 2 ปีกว่า มหาวิทยาลัยจะมีอาจารย์สามารถพูด
ภาษาอังกฤษเกือบทุกคน  รวมถึงเจ้าหน้าท่ีด้วย  หากเรียนในประเทศไทยจะต้องใช้เวลานานมาก  การพัฒนาบุคลากรจะ
สําเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารด้วย 

 

 

 

 

         

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
(นางสาวปิยนาถ   ศรสีมเพช็ร) 
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 ในการมา Retreat ครั้งน้ีได้รับฟังมุมมองในหลายประเด็น ซึ่งมี 2 ประเด็นหลัก คือการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเตรียมความพร้อมสู่การออกนอกระบบ  ซึ่งได้รับมอบหมายในฐานะ รองอธิการบดีดูแล
ด้านกายภาพ และเป็นปัจจัยหน่ึงที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง  ในแผนแม่บทการพัฒนาองค์กร จะมีการพัฒนาด้านวิชาการ 
บุคลากร การบริหาร งบประมาณ  รวมถึงการพัฒนาทางด้านกายภาพจึงขอเสนอแนวคิดการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยการ
ทํามหาวิทยาลัยให้เป็น RMUTT for the next twenty year  จึงขอเสนอให้ทุกคนร่วมนโยบายที่จะทําให้ประเทศไทยเป็น
มหาวิทยาลัย Education ของอาเซียน หมายความว่า Positioning ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะเป็น
อย่างไร  คิดว่าเป็นฝันที่ไม่ไกลและท้าทายจึงมั่นใจว่าทําได้  จากการที่มีประเทศไทยตั้งอยู่ในตําแหน่งภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม  
หลายประเทศมองประเทศไทยเป็นศูนย์กลางแห่งเอเชีย  สามารถเดินทางติดต่อได้สะดวกจากทุกประเทศ ปัจจุบันน้ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีบริเวณมหาวิทยาลัย (Campus) อยู่ 2 แห่ง คือ ที่คลองหก ซึ่งมีการพัฒนาไปมาก
แล้ว  และท่ีศูนย์รังสิตอีกแห่งหน่ึง จึงขอเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยถึงความจําเป็นที่ต้องดูแลด้วยเช่นกัน  และอีกส่วนหน่ึง
คือโครงการจัดสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่สระบุรีเฉลิมพระเกียรติ มีความคืบหน้าไปมากแล้ว  จากการ
ที่ได้ขอพ้ืนท่ีจากค่ายอนุสรณ์ที่ทหารบก  เอื้อเฟ้ือที่ดินประมาณ 1,200 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ในที่เหมาะสมสําหรับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อยู่ระหว่างดําเนินการให้เป็น Green University ซึ่งมีมุมมองในเรื่องของ 3 E คือ มีการ
ปรับปรุงทางด้านกายภาพ จัดแบ่งเขตพ้ืนที่ต่างๆ การจัดการเรื่องการบริหารพลังงาน และเรื่องการศึกษา ส่วนเร่ือง
การศึกษาเป็นเรื่องท่ีมีผู้รับผิดชอบแล้ว  มหาวิทยาลัยได้ศึกษารูปแบบจากมหาวิทยาลัยแห่งอื่นในเรื่องของการเป็น Green 
University จึงคิดว่าต้องมีการเปล่ียนแปลง วันน้ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ควรจัดการศึกษาอย่างไรให้
แตกต่างจากมหาวิทยาลัยแห่งอื่น  มี Innovation ในการจัดการศึกษาจากโจทย์ของประเทศและให้ความสําคัญในการ
จัดเตรียมคน  ในทุกคณะจะต้องไปจัดเตรียมหลักสูตร  โดยศึกษาหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยแห่งอื่น ถึงวิธีการบูรณาการกัน
ในแต่ละสาขา 

 

รองอธกิารบดี 
(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พูลเกียรต์ิ  นาคะวิวฒัน์) 
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 กรณีที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  มีปัญหาในเรื่องของภาษาท่ีอาจารย์และนักศึกษาจึงขอเสนอวิธีหน่ีงคือ
การสอบ เช่น มีข้อสอบ 5 ข้อ มี 1 ข้อต้องเป็นการบรรยายภาษาอังกฤษ เพ่ือให้นักศึกษา เขียนเป็นภาษาอังกฤษ  และ
อาจารย์ต้องใช้ความสามารถในการตรวจคําตอบที่เป็นภาษาอังกฤษ  จากการที่ได้เข้าร่วมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ
ไทย จากบทบาทมหาวิทยาลัยช่วยแก้ปัญหาภัยพิบัติของประเทศและ มีโจทย์หลายโจทย์ที่สามารถสร้างรายได้เข้า
มหาวิทยาลัยเป็นร้อยล้านบาท เพราะมหาวิทยาลัยมีบุคลากรท่ีเป็นคลังสมองจํานวนมาก  กรณีโจทย์ของสังคมโลกจะเป็น
เรื่องของ Global Warning การจัดการเรียนการสอนของ Food Crisis หรือ Energy Crisis และเร่ืองต่างๆ มหาวิทยาลัย
ตอบโจทย์ได้ แนวทางการพัฒนาที่จะปรับให้เหมาะสม (Adapt) การเปลี่ยนแปลงต่อสังคมโลก  จึงคิดว่ามหาวิทยาลัยควรมี 
Local Link กับมหาวิทยาลัยในประเทศและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  การที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้
ผูกสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศท่ีอยู่ในระดับหน่ึงในสิบน้ันและบริหารจัดการให้ดี จะเป็นการปรับภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยให้ขยับข้ึนโดยเร็ว  การที่มหาวิทยาลัยสามารถปรับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ดีข้ึนจะสามารถใช้เป็น
จุดขายได้ ในมุมมองของการหารายได้เพ่ิมข้ึน จะเป็นเรื่องลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร และงานวิจัย จึงเสนอให้แต่ละคณะ ภาควิชา 
ควรมีแผนแม่บทในการทํางานวิจัย ที่ต่อเน่ืองและเกิดผลสามารถใช้ประโยชน์ได้ ขณะนี้สถานประกอบการขาดแคลน
กําลังคน จึงขอเสนอว่าให้สถานประกอบการเสนอถึงความต้องการกําลังคนเฉพาะด้าน และให้สถานประกอบการสนับสนุน
งบประมาณ ให้กับมหาวิทยาลัยผลิตนักศึกษาให้ตามจํานวนที่ต้องการคิดว่าเป็นทางหน่ึงที่ทําให้มหาวิทยาลัยเกิดรายได้  จึงคิด
ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐจึงไม่ใช่เรื่องยาก 
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เป็นตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยในสายสนับสนุน มี
ความเห็นในเร่ืองของภาษาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้เสนอความเห็นใน
ท่ีประชุม  ในส่วนของสายสนับสนุนถือเป็นส่วนรองจากสายวิชาการ  และมี
ความพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือเมื่อ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ได้มีการ
ปรึกษาหารือในกลุ่มสายสนับสนุนถึงการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับนักศึกษาที่
เข้ามาติดต่อประสานงานในแต่ละกอง  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และ
เมื่อมหาวิทยาลัยมีโครงการอบรมภาษาอังกฤษอยู่แล้ว  จึงเสนอความเห็นว่า
มหาวิทยาลัยควรจัดทําโครงการอบรมบุคลากรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเฉพาะ
แต่ละกอง แต่ละหน่วยงานให้มีความรู้ ในเรื่องของศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีใช้
สื่อสารในแต่ละฝ่าย จึงขอเสนอท่ีประชุมถึงการท่ีให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนใน
เรื่องของการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนเป็นกลุ่มย่อยด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

(นางสาวเตือนใจ  สุตตาชยั) 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
(นายนิกร  แสงงาม) 

ขณะน้ีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีโครงการส่ง
อาจารย์ไปฝึกงานทีประเทศเกาหลี  จํานวน 30 ท่าน ประมาณ 20 วัน 
คาดว่าคงได้รับประสบการณ์ที่จะมาเพ่ิมเติมความรู้ให้กับนักศึกษาในส่วน
ของการออกนอกระบบสภามหาวิทยาลัยควรสร้างกลไกให้กับบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกิดความม่ันใจในความมั่นคงเมื่อออกนอกระบบ และถือ
เป็นโจทย์ที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะต้องหาวิธีให้บุคลากรเกิดความมั่นใจ
ในความมั่นโคงต่อหน้าที่การงานเมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ  ในส่วน
ของการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายว่าจะเป็น
มหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands on) จึงต้องพิจารณาถึง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับการที่จะผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ในปัจจุบันการ
จัดทําหลักสูตรจะมีเร่ืองของสหกิจศึกษากับการฝึกงานนักศึกษา ซึ่ง
จะต้องพิจารณาว่าสามารถตอบโจทย์ของภาคอุตสาหกรรมด้วยและ
ตอบโจทย์ AEC ด้วย จึงควรทบทวนการจัดทําหลักสูตร และในการทํา
หลักสูตร ควรมีผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรของประเทศในเอเซียเข้าร่วมด้วย 
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ตามที่รองศาสตราจารย์ ดร.สมชอบ  ไชยเวช  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวถึงเรื่องเรียน
ภาษาอังกฤษเป็นลักษณะของ Intensive English เรียนให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิทราบว่า มหาวิทยาลัยคํานึงถึง
เรื่องภาษาอังกฤษค่อนข้างมาก และขอเรียนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนา เหมวงษา) อาจารย์ของมหาวิทยาลัย
ผู้ซึ่งสอนภาษาอังกฤษ มีสองประเภท คือ ประเภทหน่ึงเคยไปต่างประเทศและอีกประเภทหน่ึงเคยไปแต่ไม่ได้สัมผัสอย่างมาก  
จึงคิดว่าการออกเสียงสําเนียงภาษาอังกฤษ (Accent) ยังไม่ดีสรุปจะต้องส่งอาจารย์เหล่าน้ีไปต่างประเทศ โดยมหาวิทยาลัยได้
ให้ความร่วมมือกับสถาบัน Crichust Polytechnic Institute Technology (CPIT) ซึ่งให้ความสนใจในหลักสูตรเป็นอย่างดี 
เมื่อกลับมามีการประเมินด้วยการสอบถาม  พบว่าอาจารย์มีความมั่นใจสูง เชื่อมั่นว่าการยืนสอนต่อหน้าชั้นเรียน และการ
สนทนากับนักศึกษามีความมั่นใจย่ิงข้ึน  ต่อจากน้ันมีการขยายผลมายังคณะบริหารธุรกิจ  และต่อจากนี้จะมีการส่งอาจารย์ต่อไป
เพ่ิมขึ้น และขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย (นางสาวเตือนใจ  สุตตาชัย) ที่เสนอความคิด และผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา)และผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ไพบูลย์  ใสยาวงศ์ จะช่วยเสนอความคืบหน้าถึงวิธีการ
รองรับการพัฒนาเรื่องการเรียนการสอนภาษามีหลายวิธี  ที่สําคัญคือความต่อเน่ืองและความก้าวหน้าแต่ละชั้นเชิงนโยบายมหาวิทยาลัย
มิได้ทอดทิ้งส่วนจะดําเนินไปให้ถูกทาง  ตามข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมจากท่ีประชุมมหาวิทยาลัยยินดีที่จะดําเนินการ 

 

 

เ ร่ื อ งภาษาอั ง กฤษความจ ริ งทุ กท่ านมี
ประสบการณ์จากการศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่แล้ว  การ
พัฒนาภาษาอังกฤษมีหลายรูปแบบ หากก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
แล้ว บุคลากรมหาวิทยาลัยประสงค์ที่จะสนทนาภาษาอังกฤษ
ให้ได้ มีวิธีหน่ึงที่น่าสนใจ คือ จ้างชาวฟิลิปปินส์มาปฏิบัติงาน
สํานักงาน ในคณะและกองต่างๆ จึงประสงค์ที่จะทดลองให้
มหาวิทยาลัยจ้างหัวหน้า ภาควิชา หรือหัวหน้าหน่วยงาน 
ผู้บริหารที่ เ ป็นชาวฟิลิปปินส์หรืออินเดีย มหาวิทยาลัย
จําเป็นต้องเร่ิมดําเนินการแล้ว  เพราะเป็นสิ่งที่ขับเคล่ือนให้
เป็นรปูธรรม มิฉะน้ันแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่สามารถไปสู่สากลได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
(นายวีระศกัด์ิ วงษ์สมบัติ) 

อธกิารบดี 
(รองศาสตราจารย์ ดร.นํายุทธ  สงคธ์นาพทัิกษ์) 
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“วิธีการเรียนภาษาอังกฤษอีกวิธีหน่ึง คือการ
จํากัดคําที่ใช้ในการสนทนาไว้ประมาณ 200-300 คํา และมี
มหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงจํากัดไว้ 300 คํา ออกเสียงให้ถูกต้อง 
แล้วสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ วิธีน้ีจะทําให้การออกเสียง 
(Pronunciation) ภาษาองักฤษให้ถูกต้องได้เร็ว เช่น เมื่อฝึกพูด
ประโยคภาษาอังกฤษได้แล้ว หลังจากน้ันจะพูดได้เอง มีคําใน
ภาษาอังกฤษหลายคําที่เป็นปัญหาต่อคนไทย” 

 

 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชอบ  ไชยเวช 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

  ขอเสนอความคิดเห็น  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทุกอย่างสอน
ด้วยภาษาอังกฤษอาจารย์ทุกคนเข้าห้องสอนต้องสอนด้วยภาษาอังกฤษท้ัง   4 ปี 
ทุกรายวิชาและอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา เป็นชาว
อังกฤษ ชาวอเมริกัน ชาวแคนาดา ชาวออสเตรเลีย และชาวนิวซีแลนด์ มี 5 ชาติ 
เท่าน้ันที่ทําการสอน  และอาจารย์ผู้สอนภาษาจีนจะมาจากประเทศจีน  การ
แลกเปลี่ยนความคิดต่อกันเน่ืองจากการสอนภาษาเป็นเร่ืองยากต้องใช้ผู้สอน
จากประเทศเจ้าของภาษามาก่อน  และมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่านหน่ึง
นําครูสอนภาษาจีนในประเทศไทยท้ังหมดมาอบรมวิชาการสอนภาษาจีนที่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ด้วยการจัดหลักสูตรเข้มข้น หากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะทดลองส่งอาจารย์มาอบรมเรียนภาษาอังกฤษ
กับอาจารย์จากประเทศนิวซีแลนด์  นายกสภามหาวิทยาลัยจะดําเนินการ
ประสานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉพาะกลุ่มผู้เรียน 

จากการรับฟังแนวความคิดและข้อเสนอแนะทําให้ได้รับทราบ
และคิดว่าเป็นประโยชน์  โดยเฉพาะเร่ืองภาษาอังกฤษท่ีจะทําให้พัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล เรื่องแรกต้องพัฒนาเร่ืองภาษาให้สื่อสารได้
ต่อจากน้ันพัฒนาเรื่องอื่น 

 

นายกสภามหาวิทยาลัย  
(นายสุนทร อรุณานนทช์ัย)  
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Training จะตอบโจทย์ทางด้านภาษาที่อยู่นอกห้องเรียนได้เป็นอย่างดี เป็นการเตรียมตัวนักศึกษาที่จะศึกษาต่อในเร่ืองของขอทุนการศึกษา
และส่วนของความร่วมมือมี International service  และส่วนของงานวิเทศสัมพันธ์ ที่กล่าวมาน้ีเป็นส่วนงานที่จัดตั้งข้ึน ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ปรับปรุงพ้ืนท่ีอีกงานหนึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ขณะน้ีนักศึกษาขาดในเร่ืองของ awareness ในชั้นเรียนทุกกลุ่ม กิจกรรมแรกที่ต้อง
ดําเนินการคือการสร้าง Awareness ซึ่งคณะกรรมการกิจกรรมจะดําเนินการต่อไปรวมถึงกิจกรรมอื่น  ๆนอกจากน้ันจะมีการดําเนินกิจกรรม
ใหญ่เรื่อง Plan Announcement ในเรื่องของวัน RT จะจัดกิจกรรมเปิดโลกเป็น Grand Opening เป็นการสร้าง Awarenessและ
กิจกรรมต่อเน่ืองต่างๆ  และมีการกําหนดตัวบ่งชี้กิจกรรมต่างๆ  ในการเปิดหลักสูตร Inlinggual ว่าควรมีจํานวนคณะเท่าใด และจํานวนหลักสูตร 
รวมถึงจํานวนนักศึกและจํานวนอาจารย์แลกเปลี่ยนจํานวนที่เข้ามาเรียน สิ่งเหล่าน้ีเป็นตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยจะกําหนด สําหรับเรื่องภาษา
ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะแนวคิดซึ่งตรงกับคณะกรรมการดําเนิน โดยใช้อาจารย์ผู้สอนเป็นชาวต่างชาติ อเมริกัน ฟิลิปปินส์ และ
อินเดีย ซึ่งอาจารย์จากประเทศอินเดีย เอกทางด้านภาษา และเป็นที่น่ายินดีที่นักศึกษาแสดงความจํานงค์เรียนภาษาเพ่ิมข้ึน  และติดตามผล
การเรียน ถึงภาคการศึกษาท่ีสอง  ดังน้ันเรื่องของการเรียนภาษามหาวิทยาลัยเตรียมการไว้แล้ว และเตรียมการถึงบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยได้งบประมาณ 7.7 ล้านบาท ในเรื่องของการเตรียมการพัฒนาไปสู่อาเซียน  โดยจัดทําเป็นโครงการพัฒนาความรู้ ภาษาอังกฤษ   
และภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสารสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนและรวมถึงการพัฒนาอาจารย์ส่วนหน่ึงด้วยรวมถึงโครงการตอบปัญหาอาเซียน
ที่จะใช้ในวันร่วมงาน RT และจะจัดประชุมเพ่ือจัดทําแผนแบบกว้างๆ  ต่อจากน้ันจึงจัดทําแผนประจําปี (Year Plan) ตั้งแต่ปี 2012 -2015  

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ชว่ยอธกิารบดี  
(ดร.ไพบลูย์  ใสยาวงศ์) 

 

การเตรียมความพร้อมไปสู่ประชาคมอาเซียน เน่ืองจากเมื่อเดือนพฤษภาคม ได้มีการ 
Retreat ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี และเกิดปฏิญญาสวนผึ้งซึ่งมีข้อหน่ึงกล่าว คือ 
Internationlisation การนําไปสู่ความเป็นนานาชาติ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ีสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในคณะกรรมการชุดน้ีมีคณะอนุกรรมการย่อย 5 
ชุด คือ กรรมการท่ีเก่ียวข้องกับวิชาการ คุณภาพการศึกษา กิจกรรม การเรียนภาษาที่สอง สาม เร่ือง 
Infrastructure และการพัฒนาภาษาอังกฤษคณะกรรมการแต่ละชุดได้ดําเนินการประชุมหารือและใน
ระหว่างน้ีอยู่ในช่วงการเก็บข้อมูลและนําเข้าสู่ท่ีประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่อีกคร้ังหน่ึง 

เพ่ือกําหนดนโยบายความชดัเจน และส่วนที่ดําเนินการแล้วคือ  กําหนดให้จัดตั้งหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบเป็นศูนย์ International Relation Education Service (IRES) จะมีส่วนงาน ASEAN Study 
House เป็นส่วนงานที่ให้ข้อมูลความรู้เก่ียวกับอาเซียนส่วนนิทรรศการเป็นส่วนของ  Intensive Language 

 

ขอขอบคุณพลเอกธงชัย  เก้ือสกุล  นายกสมาคมผู้ทําคุณประโยชน์เพ่ือพระพุทธศาสนาแห่ง
ประเทศไทย  ที่ได้มอบหนังสือคําสอนในพระพุทธศาสนาจากการที่ได้อ่านหนังสือเล่มน้ี ในช่วงเวลาพักเห็น
ว่าเป็นหนังสือที่ดีมีท้ังหมด 4 ภาค แต่ภาคที่เป็นประโยชน์คือทุกภาคแต่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
การปกครองคือ ภาคที่ 4 ประมวลพระพุทธพจน์จากพระไตรปิฎกที่ก่อเกิดประโยชน์สุขแก่การดําเนินชีวิตคือ
การบริหาร การปกครอง ลักษณะของผู้บริหารที่ดี และไม่ดี และในส่วนของวาจาดีหลักการต่างๆ  ในหน้า 222 
เช่น “ไม่ควรพูดจนเกินกาล ไม่ควรน่ิงเสมอไป ควรกล่าววาจาที่ไม่ฟ่ันเฝือพอดีๆ ในเมื่อถึงเวลา”และ
ขอขอบคุณ  พลเอกธงชัย  เก้ือสกุล อีกครั้งหน่ึง 

ผู้ชว่ยอธกิารบดี 
(รองศาสตราจารยส์ุจิระ  ขอจิตต์เมตต์) 
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นายกสภามหาวิทยาลัย 
(นายสุนทร อรุณานนท์ชัย) 

 

ตามที่คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น  ต่อที่ประชุมจะมี
การสรุปในวันท่ี 9 กันยายน 2555 ช่วงเวลา 09.00 น. เมื่อสรุปเสร็จเรียบร้อยจะไป
ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนมหาวิทยาลัย สวัสดีครับ 

เลขานุการและอธิการบดีได้สรุปในเรื่องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะและแนวคิด เมื่อวันที่ 8 
กันยายน 2555 ซึ่งเป็นการสรุปเบ้ืองต้น ในวันน้ีจึงเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านเสนอ
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม เพ่ือที่จะได้รวบรวมเพิ่มเติม ต่อจากน้ันจะสรุปแล้วเดินทางไปทัศน
ศึกษาจึงขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 

อธกิารบดี 
(รองศาสตราจารย์ ดร.นํายุทธ  สงคธ์นาพทิักษ์) 

ขอเริ่มต้นประเด็นต่างๆ  ท่ีจะสนทนากันต่อ สิ่งที่ได้สรุปขออนุญาตว่ายังมิใช่
บทสรุปสุดท้าย จะนําไปกลั่นกรองอีกครั้งหน่ึงแล้วนําเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยให้
การรับรอง คิดว่าการที่มหาวิทยาลัยลงทุนใช้ทั้งทรัพยากรและเวลามาประชุม เป็นเวลา 2 วัน 
น่าจะให้ได้มาซึ่งคําตอบ ในอีกหลายเร่ืองและได้แนวคิดที่นําไป ขยายผลต่อ ซึ่งหวังว่าประเด็น
ที่ได้พูดคุยกันน้ันสามารถชี้นําได้ในเชิงไปขยายผล  มีประเด็นที่นําเสนอในท่ีประชุมในเชิง
บริหารจัดการที่กล่าวถึง Hands on ขอเรียนชี้แจงให้เข้าใจตรงกันเพ่ิมเติมในนามมหาวิทยาลัย
ค่อนข้างเข้าใจกันที่ระดับหน่ึงและปฏิบัติไปด้วย Hands on มีกิจกรรมจํานวนมากไม่ว่าจะ 

ที่ผ่านมาขอให้สภามหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนให้อาจารย์ไปฝังตัวในภาคประกอบการ แม้ว่าในตอนต้นมีการดําเนินการท่ีใช้ระยะเวลาสั้น 
และมีการเตรียมตัวท่ีไม่พร้อมอาจเป็นฝ่ายมหาวิทยาลัยหรือฝ่ายสถานประกอบการก็ตาม ได้อาศัยอํานาจสภามหาวิทยาลัยอนุมัติค่าใช้จ่าย
ให้อาจารย์ส่วนหน่ึงในการเดินทางไปฝังตัวในสถานประกอบการ ต่อคนวันละ 500 บาท วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งอาจารย์ที่จะไปฝังตัวในสถาน
ประกอบการอย่างชัดเจน  มหาวิทยาลัยและคณะต้องติดต่อประสานงานให้องค์กรที่เป็นภาคประกอบการที่มีขนาดใหญ่กว้างข้ึน 
โดยกรอบความคิดคือผู้ลงทุนในประเทศไทย แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งภายนอก อีกส่วนหนึ่งคือ บริษัทในประเทศไทย เน่ืองจากส่วน
ที่เป็นภายนอกเข้ามาลงทุนประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยจึงควรนําปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
มาใช้ให้เป็นประโยชน์  เพราะกลุ่มประเทศท่ีเข้ามาลงทุนเป็นอันดับหน่ึง คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา อันดับสอง คือประเทศญี่ปุ่น และ
อันดับสาม คือประเทศสาธารณรัฐไต้หวัน ซึ่งผู้ประสานงานของสาธารณรัฐไต้หวันได้ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีค่อนข้างดี จึงถือได้ว่าเป็นการปูพ้ืนฐานไปในทางที่ดีและจะดําเนินการให้เป็นที่ชัดเจนต่อไป ดังน้ันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลธัญบุรีจะมีพ้ืนที่ให้อาจารย์เข้าไปฝังตัวเสริมสร้างในเชิงปฏิบัติการหรือทักษะมากยิ่งข้ึน โดยได้รับประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามสถานการณ์จริง  และอาจารย์จะต้องนําประสบการณ์ท่ีได้รับไปชี้นําการเรียนการสอนนักศึกษาได้ นอกจากนั้นอาจารย์ที่เข้าไปฝังตัวใน
สถานประกอบการจะต้องศึกษาเรื่องการบริหารจัดการ ด้วยการทําความคุ้นเคยและใกล้ชิดกับผู้ดูแลสถานประกอบการ
เพ่ือหาโจทย์เชิงพัฒนาของสถานประกอบการโดยอาศัยทรัพยากรของมหาวิทยาลัย  แล้วทําให้เกิดเป็นงานวิจัยหรือสร้างสิ่งประดิษฐขึ้น การ
สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands on) ต้องมองทั้งนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนซึ่งต้องมีองค์ประกอบเหล่าน้ีเป็นพ้ืนฐานสําคัญ เพ่ือเป็น 

เป็นเร่ืองหลักสูตรที่มีประเด็นเสริมความเข้มแข็งให้อาจารย์สร้างโอกาส 
และเกิดคําถามที่ว่าวิธีการที่มหาวิทยาลัยจะให้การสนับสนุนเช่นไร 
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เครื่องยืนยันความสามรถของผู้สอน ดังโจทย์ในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประสงค์จะเพ่ิมเร่ืองของงานวิจัยเข้าไป เพ่ือยกระดับมหาวิทยาลัยข้ึน และบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
จะต้องเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อม  ในการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติการและในเชิงความรู้ก็สามารถแข่งขันกับสถาบัน
อื่นได้ จากโจทย์ที่กล่าวมาน้ีเป็นที่ต้องยอมถึงการสร้างคนต้องใช้ระยะเวลาเพื่อให้ได้ผลผลิตออกมา ต้องระดมความคิดกัน
อย่างมาก แล้วค้นหาคําตอบ เพ่ือนําไปสู่เป้าหมาย จึงขอให้ทุกท่านให้ข้อเสนอแนะและช่วยกันดําเนินการเพ่ือแสดง
ศักยภาพของตนเอง 

สําหรับประเด็นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 9 แห่งยังเป็นจุดสนใจน้ันื เน่ืองจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอื่นต้องมาพ่ึงพาใน
บางเรื่อง  โดยเฉพาะในเรื่องของกรอบความคิดและวิธีปฏิบัติ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้คอยดูใน
เรื่องของความก้าวหน้าในหลายเรื่องของแต่ละแห่ง เพ่ือมิให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีล้าหลัง จึงขอเรียน
ให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีมิติทางด้านการแสดงถึงศักยภาพ ก็ควรจะมีบทเรียนท่ีดีๆ 
หากส่ิงใดที่เป็นแนวคิดและวิธีปฏิบัติ ที่อาจช่วยส่งผลกระทบของ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้รับการยอมรับจาก
สังคมสูงข้ึนกว่าเดิม  ดังน้ัน  ผู้บริหารและคณาจารย์ควรมีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสให้กับองค์กรด้วยการดึงศักยภาพ
ทั้งหลายมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนและจะนําเร่ืองทั้งหลายเหล่าน้ีเข้าสู่การประชุมในวันที่ 22-23 ธันวาคม พ.ศ. 
2555 ต่อจากน้ันจะดําเนินการจัดทํากรอบเวลาไว้ล่สงหน้า เพ่ือป้องกันความผิดพลาด จึงขอรับทราบมุมมองของทุกท่าน ที่
ในบางเรื่องอาจมีส่วนพาดพิงกับการประชุมในเชิงต่างๆ  ซึ่งการกล่าวถึงการที่มหาวิทยาลัยจะก้าวไปสู่ทิศทางใด ก็ตามจะมี
ผลในเรื่องของคุณภาพบัณฑิต และบัณฑิตจะดีได้น้ันก็ข้ึนอยู่กับการพัฒนาบุคลากร จึงเป็นการส่งสัญญาณว่ามหาวิทยาลัย
ต้องให้การสนับสนุนบุคลากรไปศึกษาต่อเพ่ิมเติมแล้ว กลับมาทําประโยชน์ให้กับองค์กรด้วยวิธีการต่างๆ เพราะฉะน้ัน 
คณบดี  ผู้อํานวยการ รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายสนับสนุน ควรท่ีจะเข้าไปดูในรายละเอียดถึง
ความสามารถที่จะเคลื่อนไหว (Mobile) เรื่องดังกล่าวเข้าไปถือว่าเป็นท้าทาย และขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่าสังคมเริ่ม
คาดหวัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมากข้ึน เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง มีพ้ืนที่ท่ัวประเทศท่ีผลิตมี
บัณฑิต หากความคาดหวังของสังคมสูงขึ้น แต่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมิได้พัฒนาตนเองให้สูงข้ึนหรือมากเพียงพอ 
จะทําให้สิ่งที่ดีกลายเป็นสิ่งที่เสียไป เมื่อกล่าวถึงคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยมิได้มองเพียงแค่บัณฑิตมีงานทําเป็นที่ตั้ง
เท่าน้ัน  แต่ดูถึงบันไดความก้าวหน้าของบัณฑิตด้วย ว่าขาดการติดตามเพียงแค่ 1 ปีผ่านไป จึงเป็นการส่งสัญญาณให้กอง
พัฒนานักศึกษาได้ทราบ  และคณะต้องกลับไปติดตามความก้าวหน้านักศึกษา  และมหาวิทยาลัยก็เปิดประตูเพ่ือรองรับการ
เข้ามาของบัณฑิตเช่นเดียวกัน  

ในประเด็นท่ีท้าทายมหาวิทยาลัยอีกประเด็นหน่ึงคือสิ่งท้าทายเชิงวิจัย ขอเชิญทุกท่านเสนอข้อคิดเห็น
เพ่ิมเติมในเรื่องของการบริหารวิชาการแก่สังคม ซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมข้ึนมา และถือว่าพลังในเรื่องน้ีน่าจะเป็นพลังที่
เข้มแข็งเป็นที่พ่ึงของสังคม  และในเรื่องของวัฒนธรรมขององค์กร ท่ีมหาวิทยาลัยต้องดําเนินการอยู่ และหากขยายผลไปเป็น
โอกาสส ู่ประชาคมอาเซียนด้วยการคํานึงถึงวิธีการป้องกันการรุกทางด้านวัฒนธรรมท่ีทําให้ประเทศไทยได้เปรียบทางด้าน
วัฒนธรรม 

การมา Retreat ครั้งน้ี ควรจะได้แนวทางในการสร้างโอกาสให้กับองค์กร สร้างอนาคตให้กับองค์กรต่อออกไป 
ถึงแม้ว่าสิ่งท่ีได้ดําเนินการผ่านมาแล้ว มีอุปสรรคในบางเร่ือง และนํามาวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือหาทางแก้ไขก็ตาม จึงไม่มีความ
ประสงค์ที่จะให้มองเชิงลบว่าสิ่งที่ทําผ่านมาทุกครั้ง มีข้อผิดพลาดอยู่ตลอดไป จึงเสนอว่าทั้ง 3 เรื่องเป็นแนวทางที่
มหาวิทยาลัยต้องกลับไปทบทวนอีกคร้ังหน่ึง จากการมา Retreat คร้ังน้ี 
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การทําแผนแม่บทเป็นเรื่องสําคัญมากในการเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ   
หากมหาวิทยาลัยมอบหมายผู้รับผิดชอบซึ่งเป็นผู้บริหาร หรือ อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยดําเนินการอาจมองเห็นภาพ
ไม่ชัดเจน ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงควรไปเชิญมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบไปก่อนแล้วที่มีประสบการณ์เฉพาะเร่ืองนี ้ 
แล้วมหาวิทยาลัยต้องไปนําข้อมูลเหล่านั้นมาสนับสนุน  การออกนอกระบบ คือ การทําให้ประชาคมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรียอมรับให้ได้ ต้องดําเนินการสื่อสารให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้รับทราบถึงการ 

 

 

 

 

 

ออกนอกระบบแล้วได้รับประโยชน์อย่างไร  มสีิ่งใดดีข้ึน ซึ่งเหลือ
เวลาเพียง 4 ปี เท่าน้ัน จึงตอ้งดําเนินการโดยเร็ว 

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยจะต้อง
แต่งตั้งทีมงานไปดําเนินการศึกษาสิ่งที่มีในประเทศเพื่อนบ้านใน
กลุ่ มอา เซี ยนและสิ่ งที่ ป ระ เทศเ พ่ือนบ้านต้องการแล้ ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีสิ่งใดท่ีจะไปแข่งขัน
และจะนําสิ่งใดไปนําเสนอ ดังน้ันอธิการบดีจึงควรแต่งตั้งทีมงาน
เพ่ือทําการวิจัยเก่ียวกับเร่ืองมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน
เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลในการอภิปราย เพ่ือหาข้อยุต ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(พลเรือเอก ฐนิธ  กิตติอําพน) 
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รู้จักค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ นอกเหนือจากความรู้ในหนังสือ ความรู้เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ 
การบริหารจัดการ และสิ่งอื่น ๆ มากมาย อาจารย์ต้องสอนให้นักศึกษารู้จักวิธีค้นคว้าหาข้อมูล ณ จุดใด เพราะนักศึกษามี
ความสามารถในการคิด และคนไทยเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถไม่แพ้ชาติ 

2. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมบนความขัดแย้ง (No pain No gain, Plan for growth) เป็นสิ่งท่ียอมรับ
ว่าสังคมในประเทศไทยมีเร่ืองราวต่าง ๆ มากมาย เป็นเร่ืองที่เกิดข้ึนในทางเลวร้ายในบางเร่ือง ถ้าอาจารย์สอนนักศึกษาให้
รู้จักคิดถึงในสิ่งที่กระทําลงไปแล้วเกิดผลลัพธ์อย่างไร เพื่อให้เกิดทักษะในการคิดต่อไป เพ่ือป้องกันมิให้นักศึกษา
คิดเพียงแต่ทําตามผู้อื่น ต้องหาวิธีสอนให้นักศึกษาคิดได้ 

3. การเปล่ียนแปลงของธรรมชาติ  ซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกหนีไม่พ้น นักธุรกิจจะคิดถึงการเปลี่ยนแปลงของ
ธรรมชาติ มนุษย์ต้องไม่ยอมแพ้ธรรมชาติ แต่ต้องไม่ขวางธรรมชาติ น่ันคือสัจธรรม จึงต้องคิดหาวิธีอาศัยธรรมชาติช่วย มิใช่
พยายามเอาชนะธรรมชาติ 

4. โลกอนาคตไม่เหมือนโลกปัจจุบัน ความสําเร็จในปัจจุบัน ไม่ได้ประกันความสําเร็จในอนาคต อาจารย์
ต้องสอนนักศึกษาให้คิดถึงโลกในอนาคตมีความไม่แน่นอน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ถ้าเราทําดีวันน้ี ในอนาคตต้อง
ทําให้ดกีว่าวันน้ี รู้วันน้ีแต่ในอนาคตต้องรู้มากกว่าน้ี เมื่อคิดเป็นต้องทําเป็นด้วย 

 
 

 

 
 

การเตรียมความพร้อมจากการเปลี่ยนแปลง 
 

 

 

นายกสภามหาวิทยาลัย  
(นายสุนทร  อรุณานนทช์ัย) 

จากการที่ได้อยู่ในภาคเอกชน จึงขอ
เสนอในเรื่ องที่ ภาคเอกชน  ให้ความหวั งไว้ กับ
การศึกษาของประเทศ และได้มีโอกาสไปบรรยายใน
ที่ต่าง ๆ เป็นระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา สิ ่งที ่จะ
กล่าวถึงในวันน้ีคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ทุกคน
หนีไม่พ้นและการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต้องเตรียมความพร้อม   
มีดังน้ี 

1. การเปลี ่ยนแปลงทางความรู้
และการ เก ิดร ูปแบบใหม ่ของการ เก ิดความ รู้ 
(Convergences and intersection of disciplines) 
การสอนหนังสือของครูอาจารย์ควรเปลี่ยนแปลงวิธีการ
สอนนักศึกษา ด้วยการสอนให้นักศึกษารู้ จักคิด
มากกว่าสอนให้นักศึกษาจํา พร้อมทั้งสอนให้นักศึกษา 
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ทิศทางเศรษฐกิจโลกในอกี 10 ปีข้างหน้า 
 

 

  ทุกคนกล่าวว่าโลกกําลังเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นความจริง และต้องคิดว่าทิศทางในอีก 10 ปี ข้างหน้า โลก
เปลี่ยนแปลงไปในทางใด ศึกษาจาก 

- เอเชียผงาดครองเศรษฐกิจโลก – ทศวรรษท่ีผ่านมา อเมริกาคงอิทธิพลทางการเมือง อิทธิพลใน UN จัดการ
ความมั่นคงเศรษฐกิจโลก กลไกสําคัญ G8 G10 และ IMF WORLD BANK แต่ปัจจุบันเอเชียมีผู้นํา 

- ทศวรรษหน้า ข้ัวอํานาจเศรษฐกิจโลก กําลังจะโยกจากตะวันตกไปหาตะวันออกขับเคลื่อนจากการปรับตัวจาก
จีน อินเดีย ซึ่งเป็นชาติอุตสาหกรรม การเติบโตของญี่ปุ่น ความมั่งค่ังรุ่งเรืองของจีน การเจริญเติบโตของไทย และประเทศ
อื่น ๆ เช่น อินเดียและเวียดนาม จึงเป็นสิ่งที่ประเทศไทยจะได้รับผลพลอยได้ ดังน้ันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึง
ควรเพ่ิมภาษาจีนเข้าด้วย นอกจากภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ ที่จะสอนนักศึกษา 

- ทศวรรษหน้า ทศวรรษแห่งการแย่งชิง จํานวนประชากรโลกเพ่ิมข้ึนมาก ส่งผลให้มีการแย่งชิง
ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน เช่น แย่งชิงแม่นํ้า นํ้ามัน และอาหาร จะมีปัญหาในการขัดแย้งแหล่งนํ้ามัน นํ้าธรรมชาติ อาจนําไปสู่
สงคราม ประเทศไทยจึงควรคบค้าสมาคมกับทุกชาติ 
 

 
 

เศรษฐกิจผงาด ไทยต้องพร้อมรับส่วนแบ่ง 
 

 
สิ่งใด ๆ ก็ตามท่ีเติบโตประเทศไทยควรพร้อมที่จะรับส่วนแบ่ง ทุกวันน้ีต้องมีความคิดที่ว่าการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน ประเทศไทยต้องทําให้ผ่านประเทศไทย แล้วรอเก็บผลพลอยได้จากการเปลี่ยนถ่ายระหว่างทาง ขอให้ทุกคนคิด
โดยเฉพาะอาจารย์สอนนักศึกษา ควรปลูกฝังความคิดให้กับนักศึกษา ออกไปสู่ภายนอกที่มีความเปลี่ยนแปลง 

จีนเป็นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจแบบพ่ึงพาภายในประเทศในสัดส่วนที่สูงกว่าการพ่ึงพาการค้าระหว่างประเทศ 
การที่ระบบจีนขยายตัวและปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จีนมีเป้าหมายในการเข้าสู่การเป็นผู้นําเทคโนโลยี มีความพร้อมในด้าน
การผลิต การจัดจําหน่าย จะก้าวสู่การเป็นมหาอํานาจทางเศรษฐกิจโลก จะส่งผลกระทบต่อไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น 

ประเทศไทยต้องมองไกล 10 - 20 ปี ข้างหน้า แนวนโยบายทางเศรษฐกิจต้องสอดคล้องกับขั้วอํานาจ
เศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไป จะทําให้ไทยสามารถเพิ่มขีดการแข่งขันภายใต้ การนําของจีนกับอินเดียท่ีจะเติบโตไปอีก 
10 ปี ข้างหน้า 

ประเทศไทยต้องเร่งสร้างความเติบโตทางภาคเกษตร ในฐานะผู้ผลิตอาหารที่เป็นปากท้องของโลกเสริมสร้าง
ความพร้อมทุกด้าน ในด้านการบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมในด้านท่ีเก่ียวข้องจากการศึกษาของ IMD (International Institute 
of Management Development) ในการจัดอันดับความสามารถของไทยอยู่ที่ 28จาก 59 ประเทศในโลก ประเทศไทย
ควรถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 3 ของ 59 อันดับ 
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ความสามารถในการแข่งขันของไทยเปรียบเทียบกับประเทศอาเซียน จากการจัดอันดับของ IMD         
ไทยดีกว่าอินโดนีเซีย เวียดนาม แต่สิงคโปร์และมาเลเซีย อยู่ในอันดับที่ดีกว่าไทย ที่สําคัญ รวม 4 ด้าน 1) ศักยภาพ
ทางด้านเศรษฐกิจ  2) ด้านประสิทธิภาพของรัฐ  3) ด้านประสิทธิภาพของเอกชน 4) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งที่
มหาวิทยาลัยเก่ียวข้องคือ ประสิทธิภาพของประชาชน ซึ่งมาจากประสิทธิภาพของการศึกษา ถ้ามีการศึกษาจะสามารถคิดได้
สามารถสร้างศักยภาพตัวเองได้หลายมิติ อาจารย์ต้องสอนนักศึกษาให้คิดเป็นตามวิถีทางที่ควรจะเป็น เช่น พ่ึงพารัฐมีความล่าช้า 
ต้องหาวิธีการตามวิถีทางใหม่ ท่ีเกิดความรวดเร็ว หรือสามารถก้าวกระโดด 
 

การจัดอันดับปี 2011 ของ IMD 
ฮ่องกง (1) สิงคโปร ์ (3) 
มาเลเซีย (16) จีน (19) 
เกาหล ี (22) ญ่ีปุ่น (26) 
ไทย (27) อินเดีย (32) 
อินโดนีเซยี (37) ฟิลิปปินส์ (41) 

 

  การจัดอันดับเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ประเทศไทยแพ้มาเลเซีย แพ้เกาหลี ฮ่องกง สิงคโปร์ เป็น
การจัดอันดับในเร่ืองความโปร่งใส (Good Governance) ประเทศฮ่องกง ได้อันดับ 1 ไม่มีการทุจริตหรือมีน้อยมาก สิงคโปร์ มี
การทุจริตบ้าง ได้อันดับ 3 การจัดอันดับของ IMD ถือเป็นข้อเทียบมาตรฐานของนักลงทุนจะดูสิ่งน้ีเป็นสิ่งแรกก่อนการลงทุน  
 

การเตรียมความพร้อมเมือ่เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

1. ประชาคมอาเซียน จะเป็นตัวแปรสําคัญของเศรษฐกิจไทย ประชากรอาเซียนมีถึง 600 ล้านคน จะ
กระทบต่อประเทศไทยอย่างแน่นอน 

2. ภาคการผลิตที่มีการเชื่อมโยงกันระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 
3. โครงสร้างพ้ืนฐาน และโลจิสติกส์ ประเทศไทยยังขาดพ้ืนฐานทางด้านโลจิสติกส์ประเทศไทยควรลงทุน

ทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

4. ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อาจารย์ต้องสอนให้นักศึกษาทราบว่าอนาคตของประเทศไทย
จะมีผู้สูงอายุมาก สอนนักศึกษาคิดประกอบอาชีพอาจารย์ต้องใส่ความคิดให้นักศึกษามีความรู้เก่ียวกับผู้สูงอายุ สามารถใช้
เป็นแนวทางประกอบอาชีพได้อาชีพหน่ึงในอนาคต 

5. คนไทยมีความรู้ความสามารถไปทํางานต่างประเทศ คนไทยมีความรู้ สามารถประกอบอาชีพ
หลากหลาย ในต่างประเทศ อาจารย์ต้องสอนนักศึกษาให้มีทักษะทางด้านภาษาเพ่ิมด้วย เพ่ือแข่งขันกับตลาดแรงงานใน
ประชาคมอาเซียน 

6. การเงินโลก จะมีความผันผวน และเกิดความเสี่ยงมากข้ึน ในภาคธุรกิจจะมี Risk Committee ที่คอย
ช่วยคิดบริหารความเสี่ยง 
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Thailand in the Growth Path 
 

 
ประเทศไทย  อยู่ในช่วงการเติบโต 
1. A Perspective of an education/invertertor/operator ในมุมมองของภาคธุรกิจ ในมมุมอง 3 ด้าน 

1) Education นักการศึกษา 
2) Investor  นักลงทุน 
3) Operator  ผู้ประกอบการ  

2. Thailand’s Education Environment ในฐานะมุมมองของผู้สนใจการศึกษาของประเทศ Supply & 
Demand – A Mismatch Situation 

มหาวิทยาลัยขาดการผลิตบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานส่วนที่ผลิตไม่ตรงตามความ
ต้องการของตลาดควรผลิตให้น้อยลง และควรสอนบัณฑิตเฉพาะสิ่งที่ตลาดต้องการ Field of Study - Market Needs 

3. New Trends : 
3.1 Government Supported Programs อาจารย์ต้องสอนนักศึกษาให้ตรงกับสิ่งที่รัฐบาลกําลัง

สนับสนุน นักศึกษาสามารถจบออกไปเป็นผู้ประกอบการได้ อาจารย์ควรสอนนักศึกษาตามทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
สิ่งน้ีเป็นวิสัยทัศน์ของผู้เป็นอาจารย์ 

3.2 Private Sector Initiatives ในบางครั้งหาคนที่ต้องการไม่ได้ 
 Promote hands-on teaching เปิดสอนด้วยตนเอง 
 State universities in Vocational education  
 State universities in comprehensive education  

4. Business Organizations 
A growing number of private organizations are engaged in education and training. Large 

and forward looking corporations are finding new ways to educate and train their current and future 
employees 

5. Business Enterprises : 
Large corporations that need thousands, ten of thousand of employees find their own 

way to recruiting and training their own employees, such as : 
 CP Group   - จ้างผู้เชี่ยวชาญมาทําหลักสูตรการเรียนการสอน 
 CP ALL  - จัดตั้งสถาบันปัญญาภิวัฒน์ 
 Tesco Lotus (Thailand) ลงทุนมหาศาลในการฝึกอบรมพนักงานทั้งยุโรปและเอเชีย 
 

เมื่อวานท่ีประชุมได้กล่าวถึงการสอนภาษาอังกฤษ บริษัท Tesco Lotus เป็นส่วนหน่ึงของสังคม หาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีอาจารย์ที่มีความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษ บริษัท Tesco Lotus จัดหาสถานที่
สอนภาษาอังกฤษสําหรับชุมชน อาจารย์สามารถให้ความร่วมมือในการช่วยสอนได้โดยได้รับค่าตอบแทนการสอน 



 
 

 

 
 

บทสรุป 
การบรรยายโครงการสัมมนาทบทวนงาน
นโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี คร้ังท่ี 2 



 

 

 

 

 
 

สรุปการบรรยาย 
โครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)  

ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ีครั้งท่ี 2 
ระหว่างวันท่ี 8 – 9 กันยายน พ.ศ. 2555 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (นายสุนทรอรุณานนท์ชัย) กล่าวเปิดการประชุม

ในโอกาสพิเศษที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ให้ข้อเสนอแนะแนวคิด 

1. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
อยู่ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องหาแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหา มหาวิทยาลัยเกิดใหม่ 
ให้สามารถพัฒนาได้ก้าวหน้าในอนาคต ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะต้องจัดการเรียนการสอน
ที่แตกต่าง ทําให้มีผู้สนใจที่จะมาเข้าศึกษาต่อ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีต้องเร่งดําเนินการ
เตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล เพ่ือให้เกิด Road Map และจะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อม
เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2. สิ่งที่ในที่ประชุมอภิปรายใน 2 วัน จะได้คําตอบใน 2 ประเด็น คือ 
2.1.1 เรื่องการเช่ือมโยงกับ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
2.1.2 เรื่องที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดําเนินการด้วยตนเอง ตามสัดส่วน

ที่กําหนดการเช่ือมกับ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งถือว่าเป็นการ Retreat 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล 9 นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2555 ณ สวนสามพราน  
จังหวัดนครปฐม โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับผิดชอบในการทบทวน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ต้ังแต่เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2548 เป็นเวลา 8 ปี มีความเป็นมาอย่างไรและจะมองอนาคตข้างหน้าเช่นไร 
รวมถึงการเป็นกลุ่มสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ด้วย 
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3. ข้อมูลที่ได้รับเสนอแนะในที่ประชุมจะนําไปประชุมวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เพื่อพิจารณา

การจัดทํากรอบเพ่ือขับเคลื่อน 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในหัวข้อต่อไปน้ี 
3.1 ผลลัพธ์ที่พึงจะได้ไปใช้ในการRetreat 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
3.2 บทบาทในการขับเคลื่อน 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในอนาคต 

 
 

ประเด็นที่หารอืในวันที่ 8 กันยายน 2555 เป็นประเด็นที่มองไปข้างหน้า 
 

1. ปัญหาหลักของมหาวิทยาลัยที่จัดต้ังใหม่ จะเป็นการคิดเร่ืองโครงสร้างเป็นหลัก สําหรับเรื่อง
ที่ควรจะคิดในเรื่องการพัฒนากําลังคนมักจะเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจเป็นเรื่องรองจากโครงสร้าง 

2. เรื่องงบประมาณ ตามแนวโน้มทั่วโลกค่อนข้างชัดเจน  ภาระการศึกษาจะตกอยู่กับผู้เรียนมาก
ขึ้น  เพราะรัฐบาลจะสนับสนุนมหาวิทยาลัยน้อยลง  แนวโน้มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงต้องเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล  จึงเป็นไปได้ยากที่จะกลับไปเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นหน่วยงานราชการเช่นเดิม   

 

ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรณีที ่ต้องออกนอกระบบจะต้อง
เตรียมตัวอย่างไร 

 

1. คุณภาพของบัณฑิตเป็นสิ่งที่สําคัญ ที่สังคมคาดหวังซึ่งเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่จะต้องผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพทั้งด้านทักษะ และมีความสามารถทํางานได้หลายอย่างมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

2. ผลกระทบที่เกิดขึ้นเน่ืองจากประชากรเกิดน้อยลง  ส่งผลกระทบต่อบัณฑิต 12 ปีการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จะมีตัวป้อนน้อยลง เด็กที่มีศักยภาพสูงและตํ่าจะเกิดช่องว่าง ไม่สามารถเอ้ือให้เป็นตัวป้อนที่ดี คนน้อย
จะทําให้คุณภาพตํ่า 

 

3. เมื่อสังคมเปลี่ยนไป  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะต้องเตรียมความพร้อมให้บัณฑิต
ในเรื่องต่าง ๆ ดังน้ี 

3.1 การประกันคุณภาพ จะต้องสร้างระบบประกันคุณภาพที่ดีจึงจะเกิดการประกันคุณภาพ 
โดยมองถึงผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นชาวต่างประเทศ จึงต้องเตรียมคุณภาพในเรื่องของสมรรถนะ ทักษะด้านต่าง ๆ 
มิเพียงแต่ความรู้ความสามารถด้านภาษา แต่ยังรวมถึงความเป็นผู้นํา และสิ่งสําคัญต้องสร้างบัณฑิตให้สามารถ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ เรื่องการแก้ไขบัณฑิตเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยแต่การอนุมัติหลักสูตรและอนุมัติบัณฑิต
สําเร็จการศึกษาเป็นหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยจึงต้องสร้างกลไก
ในการตรวจสอบบัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยม สังคมมองอย่างไรในแต่ละสถาบันเพราะบางสถาบันบัณฑิตได้รับเกียรตินิยม
อันดับหน่ึงก็ไร้ความหมาย  ดังน้ันคณะวิชา  คณบดีต้องรับผิดชอบด้วยการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ให้เพ่ิมมากขึ้น 
และรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ 

3.2 คุณภาพการวิจัย การบริการวิชาการ เป็นงานที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบ 
มหาวิทยาลัยจึงควรหาแนวทางส่งเสริมบุคลากร ดังน้ี 

3.2.1 การวางแผนการพัฒนากําลังคนถือเป็นสิ่งสําคัญ เมื่อมหาวิทยาลัยให้ทุนการศึกษา
อาจารย์ไปศึกษาต่างประเทศ แล้วผู้บริหารต้องติดตามผลว่า สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัยพร้อมทั้ง
ระหว่างที่ผู้รับทุนการศึกษาอยู่ ผู้บริหารต้องคอยติดต่อเพื่อให้ผู้เรียนมีจิตใจผูกพันกับมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นและ
มีความต้องการกลับมาทํางานให้กับมหาวิทยาลัย 

3.2.2 การพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยสามารถสนับสนุนบุคลากรเพียงบางส่วน 
ดังน้ันมหาวิทยาลัยจึงต้องสนับสนุนให้บุคลากรส่วนที่เหลือให้ไปทํางานโดยหาเครือข่ายงานวิจัยที่ดีในสถาบันแห่งอ่ืน 
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3.2.3 เรื่อง Infrastructure ต้อง Support ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

เมื่อกลับมาทํางานในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงต้องวางแผนไปพร้อมกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
จึงควรลงทุนร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งอื่น เพื่อสนับสนุนผู้ทํางานวิจัย Infrastructure 
ของมหาวิทยาลัย รัฐบาลอาจจัดสรรงบประมาณให้ลดลงหรือเท่าเดิม ส่วนอ่ืน ๆ จะมิได้รับจัดสรรงบประมาณและ
เม็ดเงินส่วนหนึ่งจะถูกทอนลงสู่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลไกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
อยู่ระหว่างและจัดทําข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงเรื่องของทรัพย์สิน เงินสด ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ขณะนี้ค่อนข้าง
มีแนวทางที่ดีขึ้น เมื่อศึกษาจากรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย จึงขอให้คณบดีบางคณะ
ได้พิจารณาในเร่ืองของการใช้ Infrastructure ให้เกิดความชัดเจนมากข้ึน เพ่ือทําให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันมากขึ้น 
เพราะหากไม่มีข้อมูลที่ถูกต้อง สภามหาวิทยาลัยจะไม่สามารถชี้นําเม็ดเงินลงในจุดที่ถูกต้อง จึงขอให้คณบดี
ดูแลภายในคณะอย่างใกล้ชิด 

 

การออกนอกระบบ และการผลิตบัณฑิตนกัปฏิบัติ 
 

1. การออกนอกระบบ ถึงแม้มหาวิทยาลัยยังไม่ออกนอกระบบ งานบางอย่างยังคงดําเนินอยู่และ 
ประเด็นที่ให้ความสําคัญ คือความต้องการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ เป็นสิ่งที่
สังคมยอมรับ (ตําแหน่ง ผศ., รศ.) มหาวิทยาลัยจึงต้องหา กฎ กติกา เพ่ือ Top up เพ่ือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
ต้องวางยุทธศาสตร์ เรื่องบุคลากร จะเปลี่ยนแปลงสิ่งใดๆ ไม่ได้ หากบุคลากรไม่ต้องการที่จะเปลี่ยน จึงต้องพยายาม
หาแนวทางเพ่ิมค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

2. การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ผู้บริหารจะต้องเตรียมการหาแนวทาง เพ่ือโยงถึงการสร้างบัณฑิตที่ดี 
และมหาวิทยาลัยต้องรีบดําเนินการ เพราะผู้ที่สร้างสถาบันการศึกษาให้มีช่ือเสียง คือศิษย์เก่า 

3. การออกนอกระบบเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  ควรมีเป้าหมาย แนวคิดปรัชญา ในการ
ออกนอกระบบด้วยการคํานึงถึงองค์กรในการให้บริการสังคม การบริหารบุคลากร และการเกื้อหนุนโอกาสทางการ
ศึกษาของเยาวชน มิควรเน้นเรื่องการหารายได้ หรือการจ่ายค่าตอบแทนซึ่งเป็นเพียงประเด็นหน่ึงเท่าน้ัน 

 
 

การชี้ทศิทางให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุีเปน็ไปตามกระแสของโลก 
 

 อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ สติปัญญา มีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่มีความคิดกว้างไกล ทันสมัย รู้ทิศทาง สามารถช่วยช้ีทิศทางให้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นไปตามกระแสของโลก เป็นทิศทางที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ บุคคลใดคิดฝืน
จะไปไม่รอดและทําให้ชะลอตัวลง 

 

การชี้ทศิทางทีช่ัดเจน คือ 
 
1. การช้ีทิศทางให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในเรื่องระบบการเงินการคลังเพ่ือ

อุดมศึกษาที่มีลักษณะ Supply-side Financing เป็นระบบท่ีจํากัดเสรีภาพในการเลือกของนักศึกษา เน่ืองจาก
รัฐบาลจัดสรรทรัพยากรให้แก่ผู้ผลิต คือ มหาวิทยาลัย หากเป็น Demand-side Financing ซึ่งเป็นการจัดสรร
ทรัพยากรให้แก่ผู้บริโภค คือ นักศึกษาจะมีเสรีภาพในการเลือกสถานศึกษาตามความต้องการ ซึ่งมีผลต่อรายได้ของ
มหาวิทยาลัย ด้วยเหตุน้ี Demand-side Financing จึงมีผลส่งเสริมการแข่งขันระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีผล
ต่อการปรับปรุงคุณภาพของการบริการของสถาบันอุดมศึกษา 
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2. ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนก็เช่นกัน  เน่ืองจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยได้

เน้นการฝึกปฏิบัติงานให้กับนักศึกษาในวิชาชีพน้ัน ๆ เพ่ือสร้างโอกาสการจ้างงาน (Employability) ให้กับนักศึกษา
เป็นเป้าหมายสําคัญ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จึงควรมุ่งเน้นให้ตอบ Demand–side คือ ความต้องการ
กําลังคนทางเทคโนโลยีของภาคการผลิตและบริการ 

ด้วยความคิดดังน้ี ความต้องการการศึกษาของเยาวชนและผู้ปกครอง จึงเป็น Supply-side ซึ่ง
ตรงกันข้ามกับการศึกษาสามัญทั่วไป 

3. มหาวิทยาลัยกําลังเผชิญกับการท้าทายการเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ หากจะสร้างความเป็น
มหาวิทยาลัยนอกระบบ ต้องสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ ด้วยการให้เขามีสถานภาพที่ดี สามารถดึงดูดบุคลากรที่มี
สติปัญญาเข้ามาทํางานได้  โดยสร้างระบบบํานาญที่มีความมั่นคงที่ดีกว่าราชการและคิดว่าดีตลอดชีวิต ต้องทําระบบ 
Health Insurance มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาบุคลากร ต้องสร้างโอกาสให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ดังนั้นจึง
ต้องไปจดัทําแผนและศึกษาทุกมิติ แล้ววางเป็นระบบ 

 ความจําเป็นในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ ในมหาวิทยาลัยต้องประกาศรับสมัครคนเก่งไปศึกษาต่อ 
และมีเง่ือนไขให้กลับมาทํางานกับมหาวิทยาลัย แต่มีสิ่งตอบแทนที่ดีและมีความสามารถในการเป็นผู้นําในแต่ละด้าน 
มหาวิทยาลัยจึงต้องสร้างผู้นําทางความคิด ต้องสร้างคน จึงควรจัดทําโครงการสร้างสมองอย่างเป็นระบบ 

 
การต้ังเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ 

 

 การต้ังเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาลเป็นเรื่องที่ยาก โดยศึกษาได้จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งยังไม่ได้มีการประเมิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ก็ยังมีความ
ไม่แน่นอน การที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล จะต้องพิจารณา
ถึงระบบของมหาวิทยาลัยต้นแบบ เพราะเป็นประโยชน์สูงสุด การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ ควรมีความพร้อมที่แท้จริง 
มีการเปรียบเทียบ โดยคํานึงถึงโครงสร้างมหาวิทยาลัย รูปแบบกฎหมายใหม่ที่จะประกาศใช้ 
 

การจัดการศึกษามีตัวแปร 
 

 การจัดการศึกษามีตัวแปรมาก มีความหลากหลาย สภาพแวดล้อม ความคิดเชิงระบบซ่ึงเป็น
เง่ือนไขของการจัดการศึกษา ที่ส่งผลกระทบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และละทิ้งเศรษฐกิจไม่ได้
รวมถึงการพ่ึงพาสิ่งต่างๆ ทําให้ไม่มีโอกาสพ่ึงตนเอง รัฐบาลคิดภายในกรอบ ซึ่งไม่สามารถช่วยตัวเองได้ ถ้า
มหาวิทยาลัยไม่สร้างคน ก็จะไม่ตอบสนองรวมถึงการส่งเสริมต่อ 

 
 

การพิจารณาการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
 

การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  มีสาเหตุมาจากการเป็นมหาวิทยาลัยในระบบ 
จะมีพัฒนาการเป็นไปได้ช้ามาก มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ มหาวิทยาลัยในระบบจะมีการตรวจสอบ ทําให้คิด
นอกกรอบได้ยาก แต่หากเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล  จะสามารถดึงตัวอาจารย์ที่มีความสามารถสูง
มาจากที่อื่น จึงควรออกนอกระบบ และมีการเตรียมตัววางแผนถึงเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้กับเงินรายได้
ที่มหาวิทยาลัยต้องจัดหาด้วยตนเอง รวมถึงวิธีการบริหารทรัพย์สิน มีการวางแผนที่ชัดเจน และหาผู้ให้การสนับสนุน
อาจารย์ให้มีคุณภาพดี 
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แนวทางพฒันาและการแก้ไขปัญหาสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มใหม่ 
 

ข้อมูลการพัฒนาอุดมศึกษากลุ่มใหม ่
- เรื่องบุคลากร 
- เรื่องคุณภาพ 
- งบประมาณต่อหัว 

 

ปัญหาและอุปสรรค 
- นโยบายของรัฐยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้ 
- มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ยังอยากรับราชการแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 
- ด้านงบประมาณ 
- ต้องพัฒนาตนเอง 
- มาตรฐานการประเมินคุณภาพ (เล่มสีเหลืองหน้า 48-53) 

 

การออกนอกระบบจะออกหรือไม่ผู้ตัดสนิคือบุคลากรของชาวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
 

1. ประเด็นการออกนอกระบบ 
1.1 ใน 20 ปี ข้างหน้า จะสูญสิ้นระบบราชการในมหาวิทยาลัย 
1.2 การออกนอกระบบมีทั้ง Success Story กับมหาวิทยาลัยที่ประสบปัญหา 

 

 

2. การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับสามารถกู้เงินได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ต้องทราบถึงมูลค่าของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยมีสิทธิอนุมัติให้กู้เงินได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของงบประมาณที่มี
และมหาวิทยาลัยเป็นผู้ค้ําประกัน 

สิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องทํา  ในอนาคตผลกระทบจากตัวป้อนจะลดน้อยลง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงต้องเตรียมรับนักศึกษาด้วยการทําเป็นบัณฑิตศึกษาก่อนเพื่อหารายได้ จากการท่ี
มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษมาเปิดในประเทศไทย เป้าหมายเป็นนักศึกษาต่างชาติมาเรียนในประเทศไทย และ
มหาวิทยาลัยควรคิดเรื่องมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ โดยสรุปแล้วมองอนาคตข้างหน้า มองศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยว่าจะก้าวไปในทางใด ทุกคนต้องไปในแนวทางเดียวกัน 
 

การเตรียมตัวเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 
 

ตามพันธะกรณีการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต้อง
คํานึงถึงการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะสามารถทํางานได้ในทุกที่ทั้งในและ
ต่างประเทศโดยมีความเช่ือว่า 

1. เตรียมความพร้อมของบัณฑิตในกรอบของ ASEAN เพื่อที่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยจะไม่
เสียเปรียบ 

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในสายตาต่างประเทศต้อง Visible ในกรอบ ASEAN 
และสถาบันการศึกษา บัณฑิตต้องมีคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีต้องให้ความร่วมมือการทํากรอบ
ในเรื่องต่าง ๆ กับกลุ่มประเทศอาเซียน 
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3. สร้างความร่วมมือกับนานาชาติ การท่ีมีนักศึกษาต่างชาติมาร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจะทําให้

ทราบว่าเขาเป็นอย่างไร จึงจะสามารถพัฒนาเปรียบเทียบด้านศักยภาพ การศึกษา และหลักสูตร 
 

เมื่อส่งนักศึกษาไปในโครงการแลกเปลี่ยน เกิดประโยชน์ดังน้ี 
1. ทราบถึงข้อแตกต่างของหลักสูตร 
2. อาจารย์มีความร่วมมือกัน 
3. นักศึกษาได้เพ่ือนทาง Network กับเพ่ือนที่เรียนจะทําให้เกิดโอกาสได้งานทําข้ามชาติ 

 
สถาบันอุดมศึกษาไทยมีมาก แต่ Out put มีน้อยจึงต้องผลักดันจุดน้ี บริบทของอาเซียน

ทําอย่างไรจะผลิตบัณฑิตในกรอบของอาเซียน ภาษาที่ใช้คือภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ้านจะทําให้อนาคต
สามารถได้ทํางานโดยได้รับค่าตอบแทนสูงมหาวิทยาลัยจะต้องหาแนวทางที่ทําให้บัณฑิตมี asset ติดตัวนักศึกษา
นอกเหนือจากศักยภาพ ประเด็นสําคัญคือการออกนอกระบบในเรื่องปัญหาการยอมรับความเห็นที่แตกต่างกัน
หาข้อสรุปให้ได้ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะได้นําหน้าผู้อ่ืน โดยมีคณบดี หัวหน้าสาขาทั้งหลาย
ที่จะเป็นผู้ผลักดัน 

 

การได้รับข้อสงัเกตเสนอแนะเรื่องมหาวิทยาลัยในกํากับ 
 

  เดิมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกําหนดออกเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาลในปี 
พ.ศ. 2559 แต่หากยังมีความไม่พร้อม มหาวิทยาลัยจะเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา  
เชิญทีมสภาคณาจารย์ร่วมเป็นคณะกรรมการและทําหนังสือแจ้งประชาคมมหาวิทยาลัย และนําวาระน้ีไปประชุมหารือ 
เฉพาะเรื่องและรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นระยะ ๆ  
 
 

ความเป็นมหาวิทยาลัยต้องออกนอกระบบ 
 

การที่มหาวิทยาลัยออกนอกระบบถือเป็นศักด์ิศรีของมหาวิทยาลัยและต้องแสวงหาความแปลกใหม่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 9 แห่ง จึงต้องร่วมมือกันแข่งกันสร้างความดีและให้ความร่วมมือทําให้ทุกสิ่ง
ทุกอย่างเกิดขึ้นในประเทศไทย ประเทศไทยเป็นที่พึ่งและที่หมายของต่างประเทศ การศึกษาทําธุรกิจไม่ได้ 
เพราะการศึกษาคือคุณภาพ มหาวิทยาลัยจะดีอยู่ที่คุณภาพและครูอาจารย์ 

 
 

การเรียนภาษาอังกฤษที่ดี 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะการเรียนภาษาอังกฤษที่ดีดังน้ี 
1. การเรียนภาษาอังกฤษที่ดีคือเรียนนอกห้องเรียน (Communication Skills มิใช่ Academic Skills)

กิจกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกใช้ทักษะในการจัดกิจกรรม ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ทุนสนับสนุน 
500,000 บาทต่อโครงการเกี่ยวกับอาเซียน มีการวัดผล จึงขอให้คณบดีรับไว้พิจารณาด้วย 

2. วิธีที่ทําให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้ คือ มหาวิทยาลัยอาจ
จ้างชาวต่างชาติมาปฏิบัติงานสํานักงานในสํานักงาน  หน่วยงาน คณะและกองต่าง ๆ และมหาวิทยาลัยจําเป็นต้อง
เริ่มดําเนินการแล้ว เพราะเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม เพ่ือทําให้มหาวิทยาลัยไปสู่สากลได้ 
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3. วิธีการเรียนภาษอังกฤษมีอีกวิธีหน่ึง คือ การจํากัดคําที่ใช้ในการสนทนาเก่ียวกับแต่ละ

หน่วยงาน ไว้ประมาณ 200-300 คํา และฝึกออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักภาษาอังกฤษ แล้วสมารถสื่อสารได้ จะ
ช่วยให้บุคลากรสามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้ถูกต้องเร็วขึ้น 

4. การสนทนาภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดต้องใช้อาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษา มหาวิทยาลัยจึงต้อง
พัฒนาเรื่องภาษาให้สื่อสารได้เพ่ือที่มหาวิทยาลัยจะได้พัฒนาไปสู่สากล 

 
อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์) สรุป การมา Retreat ครั้งน้ีควรจะได้

แนวทางในการสร้างโอกาสให้กับองค์กร สร้างอนาคตให้กับองค์กร ถึงแม้ว่าในบางคร้ังบางเรื่องที่ดําเนินการแล้วมี
ปัญหาและอุปสรรค ขอให้นํามาวิเคราะห์และหาทางแก้ไข จึงเสนอว่าทั้ง 3 เรื่อง เป็นแนวทางที่มหาวิทยาลัยต้อง
นํากลับไปทบทวนอีกคร้ังหน่ึง จากการมา Retreat ในครั้งน้ี 
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โครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ครั้งท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 8 – 9 กันยายน พ.ศ. 2555 

 
 

ประเด็นการปรึกษาระหว่างนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
และอธิการบดี  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ในเชิงบริหารจัดการต้องสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน
ทุกฝ่าย เพราะมีกิจกรรมหลากหลายที่ดําเนินการอยู่ 

2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านการปฏิบัติด้วยการสนับสนุนให้อาจารย์สร้างโอกาส 
ด้วยการฝังตัวในสถานประกอบการ โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง วันละ 500 บาทต่อหน่ึงคน 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

3. นําผลจากการอภิปรายมาใช้ประโยชน์  
3.1 ในเรื่องการลงทุนของสถานประกอบการ ซึ่งประกอบด้วยประเทศต่าง ๆ หลายกลุ่ม เช่น 

อเมริกา ญี่ปุ่น และไต้หวัน โดยเฉพาะประเทศไต้หวัน มีผู้ประสานงานให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ในระดับดี ถือได้ว่าเป็นการวางแนวทางที่ดี และมหาวิทยาลัยจะต้องดําเนินการในเรื่องดังกล่าว
ให้เกิดความชัดเจนต่อไป เพื่อให้อาจารย์เข้าไปฝังตัวเพื่อเสริมสร้างในเชิงปฏิบัติการหรือทักษะให้เข้มข้นยิ่งขึ้น 
ซึ่งจะสามารถนําประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝังตัวไปช้ีนําการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาได้ 

3.2 เรื่องการบริหารจัดการ อาจารย์ที่เข้าฝังตัวในสถานประกอบการต้องค้นหาโจทย์ในเชิงพัฒนา
ของสถานประกอบการ ซึ่งอาจค้นคว้าในเชิงงานวิจัยหรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ตามสถานการณ์ เพ่ือยกระดับให้เกิดผลงานวิจัย
หรือช้ินงานเพ่ือสร้างให้อาจารย์มีประสบการณ์  และสามารถสอนนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มี
ความสามารถจบออกไปแข่งขันในการตลาดแรงงานท่ีมีการแข่งขันอย่างเข้มข้น และเป็นบัณฑิตที่มีความพร้อม 
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4. การนําเสนอข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือไปสู่เป้าหมาย ควรเสนอแนะในลักษณะของแนวคิดการ
พัฒนามหาวิทยาลัยที่ก้าวหน้า และร่วมมือกันทําเพ่ือสร้างโอกาสให้องค์กรโดยมิกล่าวอ้างถึงอุปสรรคอันอาจเกิดขึ้นใน
อนาคต 

5. ในเรื่องของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 9 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมที่สุดยังคงเป็นที่พ่ึงให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง และ
ยังมีการประสานกันอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะกรอบความคิดและวิธีปฏิบัติที่ดี ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
แต่ละแห่งมีความก้าวหน้าในหลายเรื่อง แต่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีก็มิได้อยู่น่ิงเฉย พยายามพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้มีความล้ําหน้ากว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอื่น จากการนําเสนอเรื่องในที่ประชุม 
ควรได้แนวทางการนําไปใช้ที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง 
ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2555 หากมีสิ่งใดที่เป็นแนวคิดและวิธีปฏิบัติที่อาจช่วยทําให้ Impact ของ 9 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ได้รับการยกระดับให้สูงขึ้นจากสังคมขอให้เสนอแนะ 

6. ความคาดหวังของสังคมท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีมากขึ้น มหาวิทยาลัยจึง
ต้องพัฒนาตนเองให้สูงขึ้นหรือมากเพียงพอ จึงขอให้ที่ประชุมเสนอแนะทางออกให้กับการทํางาน ซึ่งมีกรอบเวลา 
ทรัพยากรท่ีสนับสนุนอยู่ด้วย 

7. คุณภาพของบัณฑิต มหาวิทยาลัยมิเพียงแต่คาดหวังเพียงแค่บัณฑิตมีงานทําเท่าน้ัน แต่ยังมอง
ถึงเส ้นทางความก้าวหน้าของบัณฑิตด้วย ภายหลังจากการทํางานในระดับเวลาที ่มากกว่า 1 ปีขึ ้นไป 
มหาวิทยาลัยจะติดตามว่าจะได้รับการส่งเสริมให้เป็นพนักงานองค์กรน้ัน ๆ เติบโตทัดเทียมกับผู้ที่จบจากมหาวิทยาลัยอ่ืน 

8. วัฒนธรรมขององค์กร  ควรขยายผลไปเป็นโอกาสการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย เพราะเป็น
เรื่องที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดําเนินการอยู่ ในการ Retreat ครั้งน้ี ควรจะได้รับแนวทางในการ
สร้างโอกาส สร้างอนาคตให้กับองค์กร จึงขอความร่วมมือในการเสนอข้อแก้ไขในบางเร่ืองในประเด็นที่ปฏิบัติ
แล้วเกิดปัญหาที่ผ่านมา 
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การเตรียมความพร้อมจากการเปล่ียนแปลง 

บรรยายโดย 
  
 

 นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี (นายสุนทร  อรุณานนท์ชัย) 
 
 

จากการที่ได้อยู่ในภาคเอกชน จึงขอเสนอในเรื่องที่ภาคเอกชน ให้ความหวังไว้กับการศึกษา
ของประเทศ และได้มีโอกาสไปบรรยายในที่ต่าง ๆ เป็นระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา สิ่งที่จะกล่าวถึงในวันนี้คือ
เรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ทุกคนหนีไม่พ้นและการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ต้องเตรียมความพร้อม มีดังน้ี 

1. การเปลี่ยนแปลงทางความรู้และการเกิดรูปแบบใหม่ของการเกิดความรู้ (Convergences 
and intersection of disciplines) อาจารย์ควรเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนนักศึกษา ด้วยการสอนให้นักศึกษารู้จักคิด
มากกว่าสอนให้นักศึกษาจํา พร้อมทั้งสอนให้นักศึกษารู้จักค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่          
ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ การบริหารจัดการ  

2. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมบนความขัดแย้ง (No pain No gain, Plan for growth) เป็นสิ่ง
ที่ยอมรับว่าสังคมในประเทศไทยมีทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดี ถ้าอาจารย์ต้องหาวิธีสอนนักศึกษาให้รู้จักคิด เพื่อให้เกิด
ทักษะในการคิด เพ่ือป้องกันมิให้นักศึกษาคิดเพียงแต่ทําตามผู้อ่ืน  

3. การเปล่ียนแปลงของธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกหนีไม่พ้น มนุษย์ จึงต้องคิดหาวิธีอาศัย
ธรรมชาติช่วย มิใช่พยายามเอาชนะธรรมชาติ 

4. โลกอนาคตไม่เหมือนโลกปัจจุบัน ความสําเร็จในปัจจุบัน ไม่ได้ประกันความสําเร็จในอนาคต 
อาจารย์ต้องสอนนักศึกษาให้คิดถึงโลกในอนาคตมี มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หากวันน้ีทําดีแล้วในอนาคต
ต้องทําให้ดีกว่าและต้องรู้มากกว่าวันน้ี เมื่อคิดเป็นต้องทําเป็นด้วย 
 

ทิศทางเศรษฐกิจโลกในอีก 10 ปีข้างหน้า 
 
  ทุกคนกล่าวว่าโลกกําลังเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นความจริง และต้องคิดว่าทิศทางในอีก 10 ปี 
ข้างหน้า โลกเปลี่ยนแปลงไปในทางใด ศึกษาจาก 

- เอเชียผงาดครองเศรษฐกิจโลก – ทศวรรษที่ผ่านมา อเมริกาคงอิทธิพลทางการเมือง อิทธิพล
ใน UN แต่ปัจจุบันเอเชียมีผู้นําทางโลก 

- ทศวรรษหน้า ขั้วอํานาจเศรษฐกิจโลก กําลังจะโยกจากตะวันตกไปหาตะวันออกขับเคลื่อน
จากการปรับตัวจากจีน อินเดีย ซึ่งเป็นชาติอุตสาหกรรม จึงเป็นสิ่งที่ประเทศไทยจะได้รับ         
ผลพลอยได้ ดังน้ันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงควรเพ่ิมภาษาจีนเข้าด้วย 
นอกจากภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ ที่จะสอนนักศึกษา 

- ทศวรรษหน้า ทศวรรษแห่งการแย่งชิง จํานวนประชากรโลกเพ่ิมขึ้นมาก ส่งผลให้มีการแย่งชิง
ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น จะมีปัญหาในการขัดแย้ง อาจนําไปสู่สงคราม ประเทศไทยจึงควร
คบค้าสมาคมกับทุกชาติ 
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เศรษฐกิจผงาด ไทยต้องพร้อมรับส่วนแบ่ง 
 

สิ่งใด ๆ ก็ตามท่ีเติบโตประเทศไทยควรพร้อมที่จะรับส่วนแบ่ง ทุกวันน้ีต้องมีความคิดที่ว่าการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ประเทศไทยต้องทําให้ผ่านประเทศไทย แล้วรอเก็บผลพลอยได้จากการเปลี่ยนถ่ายระหว่างทาง 
ขอให้ทุกคนคิดโดยเฉพาะอาจารย์สอนนักศึกษา ควรปลูกฝังความคิดให้กับนักศึกษา ออกไปสู่ภายนอกที่มีความ
เปลี่ยนแปลง 

จีนเป็นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจแบบพ่ึงพาภายในประเทศในสัดส่วนที่สูงกว่าการพ่ึงพาการค้า
ระหว่างประเทศ จีนมีเป้าหมายในการจะก้าวสู่การเป็นมหาอํานาจทางเศรษฐกิจโลก จะส่งผลกระทบต่อไทยอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่พ้น ประเทศไทยจึงต้องวางนโยบายทางเศรษฐกิจ  ให้สอดคล้องภายใต้การนําของจีนกับอินเดียที่จะ
เติบโตไปอีก 10 ปีข้างหน้า 

ประเทศไทยต้องเร่งสร้างความเติบโตทางภาคเกษตร เสริมสร้างความพร้อมทุกด้าน ในด้านการ
บริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมในด้านที่เก่ียวข้อง 
 
 

การเตรียมความพร้อมเม่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

1. ประชาคมอาเซียน จะเป็นตัวแปรสําคัญของเศรษฐกิจไทย ประชากรอาเซียนมีถึง 600 ล้านคน 
จะกระทบต่อประเทศไทยอย่างแน่นอน 

2. ภาคการผลิตที่มีการเช่ือมโยงกันระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 
3. โครงสร้างพ้ืนฐาน และโลจิสติกส์ ประเทศไทยยังขาดพ้ืนฐานทางด้านโลจิสติกส์ประเทศไทย

ควรลงทุนทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4. ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อาจารย์ต้องสอนให้นักศึกษาทราบว่าอนาคตของ

ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุมาก สอนนักศึกษาคิดประกอบอาชีพ อาจารย์ต้องใส่ความคิดให้นักศึกษามีความรู้
เก่ียวกับผู้สูงอายุ สามารถใช้เป็นแนวทางประกอบอาชีพได้อาชีพหน่ึงในอนาคต 

5. คนไทยมีความรู้ความสามารถไปทํางานต่างประเทศ คนไทยมีความรู้ สามารถประกอบอาชีพ
หลากหลายในต่างประเทศ อาจารย์ต้องสอนนักศึกษาให้มีทักษะทางด้านภาษาเพิ่มด้วย เพ่ือแข่งขันกับ
ตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียน 

6. การเงินโลก จะมีความผันผวน และเกิดความเสี่ยงมากขึ้น ในภาคธุรกิจจะมี Risk Committee 
ที่คอยช่วยคิดบริหารความเสี่ยง 
 

Thailand in the Growth Path 
 

ประเทศไทย  อยู่ในช่วงการเติบโต 
1. A Perspective of an education/invertertor/operator ในมุมมองของภาคธุรกิจ 

ในมมุมอง 3 ด้าน 
1) Education   นักการศึกษา  2) Investor   นักลงทุน  3) Operator   ผูป้ระกอบการ
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2. Thailand’s Education Environment ในฐานะมุมมองของผู้สนใจการศึกษาของประเทศ     

Supply & Demand – A Mismatch Situation 
มหาวิทยาลัยขาดการผลิตบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานส่วนที่ผลิตไม่ตรงตาม

ความต้องการของตลาดควรผลิตให้น้อยลง และควรสอนบัณฑิตเฉพาะสิ่งที่ตลาดต้องการ Field of Study - 
Market Needs 

3. New Trends : 
3.1 Government Supported Programs อาจารย์ต้องสอนนักศึกษาให้ตรงกับสิ่งที่รัฐบาล

กําลังสนับสนุน นักศึกษาสามารถจบออกไปเป็นผู้ประกอบการได้ อาจารย์ควรสอนนักศึกษาตามทิศทางที่เป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษา สิ่งน้ีเป็นวิสัยทัศน์ของผู้เป็นอาจารย์ 

3.2 Private Sector Initiatives ในบางคร้ังหาคนที่ต้องการไม่ได้ 
4. Business Organizations 
5. Business Enterprises : 

Large corporations that need thousands, ten of thousand of employees find their 
own way to recruiting and training their own employees, such as : 

 

เมื่อวานที่ประชุมได้กล่าวถึงการสอนภาษาอังกฤษ บริษัท Tesco Lotus เป็นส่วนหน่ึงของสังคม 
หากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีอาจารย์ที่มีความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษ บริษัท Tesco Lotus 
จัดหาสถานท่ีสอนภาษาอังกฤษสําหรับชุมชน อาจารย์สามารถให้ความร่วมมือในการช่วยสอนได้โดยได้รับ
ค่าตอบแทนการสอน 

 
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชอบ  ไชยเวช  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะ 

1. มหาวิทยาลัยต้องเข้าใจว่าขณะน้ีเศรษฐกิจของโลกมี Turning Point ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มี AEC ที่ได้กล่าวในที่ประชุมเกิดขึ้น มองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ก็เป็น Turning Point ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน สิ่งที่มองเห็น คือ  

1.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีสินค้าหลายตัว คือ มีหลายสาขาวิชา ทุกสาขาวิชา
มีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมทุกรายการ แต่สิ่งที่คิดคือสินค้าหลายตัวมิใช่คําตอบสําหรับ Turning Point เพราะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีคู่แข่งหลายแห่ง สินค้าก็มิได้แตกต่างจากสถาบันอ่ืน จึงจําเป็นต้องเลือกสินค้า
ที่เป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องถามตัวเองว่าสินค้าตัวไหนควรจะเป็นจุดเด่นที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีแข่งขันได้ มหาวิทยาลัยจะต้องหาให้ได้ จึงจะพัฒนามหาวิทยาลัยได้
แข่งขันได้ 

1.2 การส่งอาจารย์ไปปฏิบัติในโรงงานอุตสาหกรรม ให้ระวังเพราะแต่ละอุตสาหกรรม
ไม่สามารถให้ทุกอย่างได้ จึงต้องเลือกถ้าเป็น Engineer ต้องเลือกอุตสาหกรรมที่เป็น Engineering เป็นงาน
วิศวกรรมท่ีต้องการสร้างสรรค์ จึงต้องเลือกและสิ่งสําคัญต้องสร้าง Critical match ของอาจารย์สาขาที่เป็น
จุดเด่นให้ได้มหาวิทยาลัยต้องลงทุน สร้างอาจารย์ในสาขาใกล้เคียงในโครงการที่เป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย 
จํานวน 4-5 คน ใน 1 โครงการ เพ่ือให้สามารถตอบโจทย์ได้ 
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พลเอก ธงชัย  เก้ือสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ : 

เรื่องที่อภิปรายที่สําคัญ 3 เรื่อง คือ 
1. มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
2. การพัฒนาบุคลากรนักศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
3. การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 
 

ในประเด็นที่ 1 การที่มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผ่านจากการเป็นของมหาวิทยาลัยของรัฐ
ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จะเตรียมตัวอย่างไร มหาวิทยาลัยต้องกลับไปทบทวนว่า จะดําเนินการ
อย่างไร จึงขอเสนอให้มหาวิทยาลัยต้ังคณะกรรมการ 1 ชุด เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการเตรียมตัวการเป็นมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ ในปี พ.ศ. 2559 ให้ได้ มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการจัดทําแผนแม่บทหรือยัง ขั้นตอนการ
ปฏิบัติจะดําเนินการอย่างไร กฎหมายเตรียมการอย่างไร โครงสร้างมหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยนหรือไม่ บุคลากรพร้อมหรือไม่ 
หลักสูตรต้องปรับอย่างไร มหาวิทยาลัยจะต้องมอบหมายให้คณะกรรมการชุดน้ีเป็นผู้ดําเนินการ จึงต้องเตรียม
ความพร้อมให้พร้อมก่อน 4 ปี เพ่ือที่จะได้ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐอย่างเต็มรูปแบบ มหาวิทยาลัย
ต้องวางเป้าหมายที่ชัดเจน เช่นต้องการความเป็นอิสระ ความคล่องตัว ทํางานให้รวดเร็ว ต้องการการบริหารงาน
ที่มีความพร้อมทุกด้าน การเลี้ยงตนเอง ต้องการหารายได้เพ่ือดูแลนักศึกษา นักศึกษาที่ยากจนจะมีโอกาสได้เรียนหรือไม่ 
มหาวิทยาลัยจะมีรายได้สูงขึ้นหรือไม่ มีการประกันคุณภาพ มีอนาคตที่ดี ทุนการศึกษาควรมีลักษณะอย่างไร 
จะต้องกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจน เพ่ือป้องกันการเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐอย่างไร้รูปแบบ มหาวิทยาลัยของรัฐ
ส่วนใหญ่ที่ก้าวไปเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ส่วนใหญ่ยังไม่มีการประเมินในลักษณะดังกล่าว หากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขาดการเตรียมตัวก็จะเป็นเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยแห่งอ่ืน ดังน้ันมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะก้าวเข้าไปเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่ดีได้อย่างไร 
  จึงเสนอให้ดําเนินการดังน้ี 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนแม่บท แล้วกําหนดการทํางานที่ ชัดเจน จึงจะเป็น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่มีความพร้อมมากกว่าที่อ่ืน 

2. การจะก้าวเป็นมืออาชีพ สิ่งสําคัญ มหาวิทยาลัยเคยสํารวจภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับทิศทาง
ที่จะดําเนินไป จะต้องจัดทําหลักสูตรให้เป็นไปในแนวทางที่ภาคอุตสาหกรรมเป็น และมหาวิทยาลัยมีความพร้อม
เพ่ือรองรับการพัฒนาของอุตสาหกรรมที่มีวิวัฒนาการใหม่ๆ มหาวิทยาลัยมีการเตรียมบุคลากรด้านน้ีหรือไม่ 

3. เมื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยมีแนวทางการแข่งขันกับประชาคมอาเซียน
ได้อย่างไร มหาวิทยาลัยมีความพร้อมเพียงใดในการแข่งขันด้านตลาดแรงงาน เพ่ือให้ประเทศไทยมีความได้เปรียบ 

มหาวิทยาลัยจึงต้องนําไปทบทวนเพ่ือทําให้การ Retreat มีความหมาย มิใช่เพียงแค่สิ้นสุดแล้ว   
ทุกสิ่งสิ้นสุดลงด้วย หากมหาวิทยาลัยนํากลับไปทบทวนเรื่องดังกล่าวก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่มีระบบที่เหมาะสม
และมีความหมาย 

การทําเร่ือง AEC จะเป็นในเร่ืองของภาษาอังกฤษ จีน รวมถึงการป้องการรุกทางด้านวัฒนธรรม 
ที่จะทําให้ประเทศไทยได้เปรียบทางวัฒนธรรมไม่ถูกกลืน จึงเสนอแนะทั้ง 3 เรื่อง เป็นแนวทางที่มหาวิทยาลัยต้อง
นําไปทบทวนอีกคร้ังหน่ึง ภายหลังจากการ Retreat  
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 จากการได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 2 ได้รับความรู้เป็นอย่างมาก จะนํากลับไปคิด
ทบทวน ในทุกเร่ืองที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
อธิการบดี ผู้บริหาร คณบดี หรือ คณาจารย์ ได้ให้ข้อเสนอแนะปรึกษาหารือ ในที่ประชุม หรือนอก
ห้องประชุม และจะประสานต่อกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งมั่นใจว่าจะเกิดประโยชน์ตามมาจาก
การ Retreat ในครั้งน้ี 

 การสัมมนาในคร้ังน้ี สําเร็จได้ด้วยดีเกิดจากการที่ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ รวมถึง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมประชุม ต้ังแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดการสัมมนา 
ตลอดจนผู้ที่อยู่เบ้ืองหลังการดําเนินงาน จนกระทั ่งเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
ขอขอบคุณเจ้าภาพคือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่ง ดร.วันชัย ศิริชนะ ได้มอบหมายรองอธิการบดี
และเจ้าหน้าที่ให้คอยต้อนรับและให้ความช่วยเหลือ ดูแลเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณไว้ ณ ที่น้ี ต่อจากน้ี
จะเป็นการทัศนศึกษา ขอให้ทุกท่านได้รับความรู้และนําไปใช้ประโยชน์จากการทัศนศึกษาและ   
ขอปิดการสัมมนา ขอขอบคุณ 

 

 
 

พลเรือ ฐนิธ  กิตติอําพน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ : 
1. สนับสนุนการจัดทําแผนแม่บท ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากในการเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัย

ในกํากับของรัฐโดย 
1.1 มหาวิทยาลัยควรเชิญผู้ที่มีประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยแห่งอ่ืนที่เข้าสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยในกาํกับของรัฐ  มาช่วยให้ข้อเสนอแนะในการดําเนินการ 
1.2 การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ต้องหาแนวทางให้ประชาคมในมหาวิทยาลัยให้การ

ยอมรับ โดยช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยและบุคลากรจะได้รับ 
1.3 สนับสนุนอธิการบดีในการแต่งต้ังคณะทํางาน เพ่ือศึกษาและดําเนินการเตรียมการเป็น

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เพ่ือให้ภายในสี่ปีมีการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยเกิดขึ้น 
2. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยควรแต่งต้ังคณะทํางานไปดําเนินการศึกษาประเทศ

ในกลุ่มอาเซียน ถึงสิ่งที่ประเทศเขามีและสิ่งที่เขาต้องการ จากน้ันพิจารณาว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มีจุดแข็งที่จะนําเสนอขายต่อประเทศในกลุ่มอาเซียน จึงขอให้อธิการบดีแต่งต้ังคณะทํางานไปทําวิจัยเก่ียวกับเรื่อง
มหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน แล้วจึงนําข้อมูลมาใช้ในการอภิปรายซึ่งดีกว่าและหาข้อยุติได้ 

 
 
 

 

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี (นายสุนทร  อรุณานนท์ชัย) 
กล่าวปดิการประชุม 

 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณะผู้รวบรวมและจัดทํารูปเล่ม 
 
ผศ.ดร.สุภัทรา  โพธิ์พ่วง  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
นางพรทิตา  ผ่องนพคุณ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    

       ชํานาญการพิเศษ 
นายอัครเดช  ทองสว่าง  อาจารย์คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
นายกานต์พิชชา   สุวรรณวัฒนเมธ ี อาจารย์คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน
นายวันชยั  แก้วดี   เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 
นางสาวปรียาพร ขอชูกลาง  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
นางสาวสิริพร  บุญพา   เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
นางสาวพัชร ี  คีรีวงศ ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๙ ๓๐๑๔, ๐ ๒๕๔๙ ๔๔๙๕-๖ 
http://www.ucrt.rmutt.ac.th/ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๙ ๓๐๑๖ 
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