สรุปผลโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ 15 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป จังหวัดชลบุรี

การเตรียมตัวของ มทร.ธัญบุรี
ประเมินความเข้มแข็งทางวิชาการ คณาจารย์ ผลงานวิจัย
นวัตกรรม ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
สร้างพันธมิตร กับภาคอุตสาหกรรม SMEs แสวงหา
ความต้องการเตรียมพร้อม และประสบการณ์การทางาน
ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
ปรับทิศทางการผลิตบัณฑิต การวิจัย/นวัตกรรม และบริการ
ทางวิชาการให้มคี วามเข้มแข็ง สร้างจุดเน้นและอัตลักษณ์
บัณฑิตนักปฏิบตั ิให้ชัดเจน

“บทบาทของ
สถาบันอุดมศึกษา
ในการขับเคลื่อน
ประเทศไทย
ออกจากกับดัก
กลุ่มประเทศ
รายได้ปานกลาง
(Middle
Income Trap
หรือ MIT)”

คํานํา
การประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งนี้จัดขึ้นเปนครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 15 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป จังหวัดชลบุรี
เปนการทบทวนและปรับปรุงในบทบาทของสภามหาวิทยาลัย หรือบทบาทกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่ไดทําประโยชน
ใหกับมหาวิทยาลัยรวมถึงปญหาและอุปสรรคในการทํางานของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ Standing Committees
ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง มีการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
และการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในเรื่องที่สนใจ โดยนโยบายของมหาวิทยาลัยตองไปเสริมนโยบายในระดับชาติ
รวมทั้งตอบสนองประเด็นนโยบายและยุทธศาสตรที่กําลังเปนที่สนใจของประเทศโดยเฉพาะเรื่องบทบาทของ
สถาบันอุดมศึกษาในการออกจากกับดักรายไดประเทศปานกลาง (Middle - Income Trap หรือ MIT) ของประเทศไทย
จากการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูบริหารมหาวิทยาลัย ไดใหขอเสนอแนะ
และแสดงความคิดเห็นในดานนโยบายและยุทธศาสตรที่นาสนใจ และเปนประโยชนอยางยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยไปสูเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติใหโดดเดนเปนที่ยอมรับของสังคม
และประเทศชาติ อีกทั้งยังมีความไดเปรียบเชิงแขงขันและมีศักยภาพในทุกดาน
ในนามของมหาวิทยาลัยขอกราบขอบพระคุณ นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ และขอขอบพระคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูบ ริหารทุกทาน ที่ไดใหขอเสนอแนะและ
แสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัย มา ณ โอกาสนี้

(รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ปนปฐมรัฐ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

สารบัญ
หนา
โครงการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รายชื่อผูเขารวมประชุม
กําหนดการประชุม
สรุปผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระหวางสิงหาคม 2556 – กรกฎาคม 2557”
โดย ดร.สุเมธ แยมนุน
PowerPoint ประกอบการบรรยาย ของ ดร.สุเมธ แยมนุน
อภิปรายบทบาทของ Standing committees ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล
PowerPoint ประกอบการบรรยาย ของ ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล
อภิปรายบทบาทของ Standing committees ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โดย ประธานคณะกรรมการ 4 ชุด
Thailand Excellence 2030 และบทบาทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โดย ดร.สุเมธ แยมนุน
PowerPoint ประกอบการบรรยาย ของ ดร.สุเมธ แยมนุน
ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร
โดย รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ปนปฐมรัฐ
PowerPoint ประกอบการบรรยาย ของ รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ปนปฐมรัฐ
บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนประเทศไทยออกจากกับดักกลุมประเทศ
รายไดปานกลาง (Middle - Income Trap หรือ MIT)
โดย ศาสตราจารย ดร.นักสิทธ คูวัฒนาชัย
PowerPoint ประกอบการบรรยาย ของ ศาสตราจารย ดร.นักสิทธ คูวัฒนาชัย
การปฏิรูปวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน
PowerPoint ประกอบการบรรยาย ของ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน
สรุปผลการ Retreat สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3
โดย ดร.สุเมธ แยมนุน
สรุปผลการ Retreat สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
และนําผลการ Retreat ไปสูการปฏิบัติ
โดย รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ปนปฐมรัฐ
ภาคผนวก

1–6
7–9
10 – 11
12 – 16
17 – 25
26 – 29
30 – 34
35 – 48
49 – 55
56 – 59
60 – 67
68 – 79
80 – 84
85 – 108
109 – 115
116 – 123
124 – 126
127 – 137

 งบประมาณแผนดิน

แบบเสนอโครงการ
 งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
หนวยงาน สํานักงานอธิการบดี

 ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
 ผลผลิต : โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน

 ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
 ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี

1. ชื่อโครงการ ประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3
2. ประเภทโครงการ
 โครงการใหม
 โครงการตอเนื่อง (ระบุปที่เริ่มดําเนินการครั้งแรกพรอมงบประมาณที่ใชในการดําเนินงาน)
ปที่ 1 ดําเนินการในปงบประมาณ..............วัน/เดือน/ป ที่ดําเนินการ............ งบประมาณที่เบิกจายจริง..........บาท
ปที่ 2 ดําเนินการในปงบประมาณ..............วัน/เดือน/ป ที่ดําเนินการ............. งบประมาณที่เบิกจายจริง.........บาท
ปที่ 3 ดําเนินการในปงบประมาณ..............วัน/เดือน/ป ที่ดําเนินการ............. งบประมาณที่เบิกจายจริง.........บาท
ปที่ 4 ดําเนินการในปงบประมาณ..............วัน/เดือน/ป ที่ดําเนินการ............. งบประมาณที่เบิกจายจริง.........บาท
ปที่ 5 ดําเนินการในปงบประมาณ..............วัน/เดือน/ป ที่ดําเนินการ............. งบประมาณที่เบิกจายจริง.........บาท
3. ผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ-สุกล ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภัทรา โพธิ์พวง
เบอรโทรศัพท 081-8601847

หนวยงาน สํานักงานอธิการบดี

4. สอดคลองกับ กลยุทธวิธีการ ตามแผนกลยุทธของหนวยงาน คือ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี โดยเนนหลักการ
กระจายอํานาจ ความโปรงใส การมีสวนรวม
5. สอดคลองนโยบายตามแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ (เลือกเพียง 1 หัวขอ)
 การจัดการศึกษา
 การบริหารจัดการ
 การวิจัย
 การสรางความรวมมือทั้งภายในและตางประเทศ
 การพัฒนานักศึกษา
 การยกระดับการใหบริการและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
 การพัฒนาอาจารยและบุคลากร
 การประกันคุณภาพการศึกษา
6. หลักการและเหตุผล
สภามหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธัญ บุรี เปน องคกรที่ มีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจ การทั่ว ไปของ
มหาวิทยาลัย โดยใหรวมถึงกําหนดเปาหมาย วางนโยบาย และแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เปนผูที่มีความสําคัญในการกําหนดนโยบายที่เหมาะสม โดยนโยบายของมหาวิทยาลัยตองไปเสริมนโยบายในระดับชาติ
รวมทั้งตอบสนองประเด็นนโยบาย และยุทธศาสตรที่กําลังเปนที่สนใจของประเทศ โดยเฉพาะประเด็นบทบาทของมหาวิทยาลัย
ในการออกจากกับดักกลุมประเทศรายไดปานกลาง (Middle - Income Trap) ของประเทศไทย ดังนั้น สภามหาวิทยาลัย
จึงควรทบทวนงานนโยบาย (Retreat) เพื่อพิจารณาประเด็นดังกลาว รวมถึงปญหาและอุปสรรคในการทํางานของสภา
มหาวิทยาลัยและประเมินผลการดําเนินงานเชิงนโยบาย เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยในรอบปที่ผานมา พรอมทั้งกําหนดทิศทาง
ในการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในปตอไป

7. วัตถุประสงค / ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค
ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
หนวยนับ คาเปาหมาย
1. เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานตามบทบาทและหนาที่ 1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดทบทวนการ รอยละ
90
ของสภามหาวิทยาลัย
ปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทและหน า ที่ ข อง
มหาวิทยาลัย
2. เพื่ อ ให ผู บ ริ ห ารและหั ว หน า หน ว ยงานของ 2. ผูบริหารและหัวหนาหนวยงานของมหาวิทยาลัย รอยละ
85
มหาวิทยาลัย ไดมีความรูความเขาใจในความหมาย
ไดรับความรูและเขาใจในความหมายของ
และความทาทายในเรื่อง Middle - Income Trap
Middle - Income Trap และตระหนักถึง
ความท า ทายในการก า วข า มกั บ ดั ก กลุ ม
ประเทศรายไดปานกลาง
3. เพื่อกําหนดเปาหมายในการผลิ ตบัณฑิต เพื่อชวย 3. มหาวิท ยาลัย ปรับ แผนกลยุท ธท างดา น รอยละ
85
วิท ยาศาสตร เทคโนโลยีแ ละนวัต กรรม
แกปญหาของประเทศอันนําไปสูการพนจากกับดัก
ประเทศรายไดปานกลาง
ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
4. คณะกรรมการ Standing Committees เสนอแนะ 4. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับยุทธศาสตร รอยละ
85
แนวคิด หลักการ ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินงาน
ใหรองรับกับ Middle -Income Trap
8. กลุมเปาหมายผูรวมโครงการ ประมาณ 60 คน ประกอบดวย
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 12 คน
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ภายใน)
จํานวน 13 คน
- ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
จํานวน 1 คน
- อธิการบดี
จํานวน 1 คน
- รองอธิการบดี
จํานวน 4 คน
- ผูชวยอธิการบดี
จํานวน 6 คน
- คณบดี/ผูอํานวยการวิทยาลัย
จํานวน 8 คน
- ผูอํานวยการ/หัวหนาหนวยงาน
จํานวน 10 คน
- เจาหนาที่
จํานวน 5 คน
9. กิจกรรมการดําเนินงาน
9.1 การวางแผนการดําเนินการ (P_Plan)
ขออนุมัติโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 15 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557
9.2 การดําเนินงานตามแผน (D_Do)
หัวขอการบรรยาย
1. บรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการบริหารมหาวิทยาลัย
2. บทบาทของฝายบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ
3. การอภิป ราย เรื่อ ง บทบาทของมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลธัญ บุรี ในการออกจากกับ ดัก
กลุมประเทศรายไดปานกลาง (Middle - Income Trap) ของประเทศไทย
4. การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่แขงขันไดในอาเซียน
5. การอภิปรายบทบาท Standing Committees ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตอ การปฏิบ ัติห นา ที ่ที่ผ า นมา/ปจ จุบ ัน /อนาคต พรอ มทั้ง แนวทางปรับ ยุท ธศาสตรเ พื่อรองรั บ
Middle – Income Trap
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9.3 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน (C_Check)
1. การติดตามตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต (ตัวบงชี้ พรบ.งบประมาณรายจายประจําป ตามขอ 14)
- เครื่องมือที่ใชในการติดตามผล รายงานการติดตามความกาวหนาและผลสําเร็จของงานตามนโยบาย
- ระยะเวลาในการติดตามผล ภายใน 1 เดือน
10. สถานที่ดําเนินงาน โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป จังหวัดชลบุรี
11. กําหนดการจัดโครงการ วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557
12. งบประมาณ 941,726.- บาท (เกาแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยยี่สิบหกบาทถวน)
คาตอบแทน
- วิทยากร
132,600.- บาท
ภายนอก จํานวน 10 ทาน = 43.5 ชั่วโมง x 3,000.- บาท
130,500.- บาท
ภายใน จํานวน 1 ทาน = 3.5 ชั่วโมง x 600.- บาท
2,100.- บาท
คาใชสอย
755,520.- บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 4 มื้อ มื้อละ 250.- บาท
(250 บาท x 4 มื้อ x 60 คน)
60,000.- บาท
- คาอาหารกลางวัน 2 มื้อ มื้อละ 850.- บาท
(850 บาท x 2 มื้อ x 60 คน)
102,000.- บาท
- คาอาหารเย็น 2 มื้อ
- (1,550 บาท x 1 มื้อ x 60 คน)
93,000.- บาท
- (1,550 บาท x 1 มื้อ x 60 คน)
93,000.- บาท
- คาที่พัก จํานวน 2 วัน
- วิทยากร นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี และรองอธิการบดี (พักเดี่ยว)
(3,800.- บาท x 27 หอง x 2 วัน)
205,200.- บาท
- กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย และผูบริหารมหาวิทยาลัย และ
บุคลากร (พักคู)
(3,800.- บาท x 17 หอง x 2 วัน)
129,200.- บาท
- พนักงานขับรถยนตประจําตําแหนงของผูบริหารมหาวิทยาลัย
จํานวน 3 คน
(เหมาจาย คนละ 800.- บาท x 3 คน x 2 วัน)
4,800.- บาท
- คาผานทางพิเศษ
4,320.- บาท
- ค า พาหนะสํ า หรั บ นายกสภา กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผูทรงคุณวุฒิ (เหมาจาย คนละ 2,000.- บาท x 12 คน)
24,000.- บาท
- คาพาหนะ รถรับจางกรรมการสภามหาวิทยาลัยภายใน
ผูเขารวมสัมมนา และบุคลากร (800.- บาท x 50 คน)
40,000.- บาท
คาวัสดุ
53,606.- บาท
- คาน้ํามันเชื้อเพลิงและกาซธรรมชาติ NGV ของรถยนตราชการ 33,000.- บาท
ไป – กลับ (มทร.ธัญบุรี - จังหวัดชลบุรี)
- คาวัสดุในการอบรม (รายละเอียดดังแนบ)
20,606.- บาท
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รายละเอียดวัสดุในการอบรม
1. แผน DVD-R PRINTABLE PRINCO
(3 หลอด x 390.- บาท) = 1,170 + 7% = 81.90)
2. กลองแผน CD 4 แผน มีที่สําหรับใสปก
(55 กลอง x 30.- บาท) = 1,650 + 7% = 15.50)
3. หมึกพิมพสี EPSON R230 P/N T049190
(2 ตลับ x 590.- บาท) = 1,180 + 7% = 82.60)
4. หมึกพิมพสี EPSON R230 P/N T049290
(2 ตลับ x 590.- บาท) = 1,180 + 7% = 82.60)
5. หมึกพิมพสี EPSON R230 P/N T049390
(2 ตลับ x 590.- บาท) = 1,180 + 7% = 82.60)
6. หมึกพิมพสี EPSON R230 P/N T049490
(2 ตลับ x 590.- บาท) = 1,180 + 7% = 82.60)
7. หมึกพิมพสี EPSON R230 P/N T049590
(2 ตลับ x 590.- บาท) = 1,180 + 7% = 82.60)
8. หมึกพิมพสี EPSON R230 P/N T049690
(2 ตลับ x 590.- บาท) = 1,180 + 7% = 82.60)
9. กระดาษโฟโต เนื้อมันเงา ขนาด A4/150G
(3 แพ็ค x 293.- บาท) = 879 + 7% = 61.50)
10. ปากกาลูกลื่น สีน้ําเงิน (50 ดาม x 4.- บาท) = 200 + 7% = 14)
11. กระดาษถายเอกสาร A4 (5 รีม x 110.- บาท) = 550 + 7% = 38.50)
12. หมึกพิมพสีดํา HP 12A (3 กลอง x 2,243.- บาท)) = 6,729 + 7% = 471)
13. กลองใส CD แบบธรรมดา (ใสได 1 แผน)
(100 กลอง x 10.- บาท) = 1,000 + 7% = 1,070)
รวมเปนเงิน (สองหมื่นหกรอยหกบาทถวน)

1,251.90.- บาท
1,765.50.- บาท
1,262.60.- บาท
1,262.60.- บาท
1,262.60.- บาท
1,262.60.- บาท
1,262.60.- บาท
1,262.60.- บาท
940.50.- บาท
214.- บาท
588.50.- บาท
7,200.- บาท
1,070.- บาท
20,606.- บาท

หมายเหตุ : คาใชจายทุกรายการขอถัวเฉลี่ย
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13. แผนการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ (ขอ 1-4 ใสเครื่องหมาย / ขอ 5 ใสเปนตัวเลข)
นําขอมูลจากขอ 9 มาประกอบการกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน และ
การใชจายงบประมาณ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

1.วางแผนการดําเนินการ (P_Plan)
2.การดําเนินการจัดโครงการ (D_Do)
3.ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงาน (C_Check)
4.ปรับปรุง/พัฒนา/แกไขจากผลการ
ติดตามและประเมินผล (A_Act)
5.แผนการเบิกจายเงิน
หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 3 ตําแหนง)

941,726.-บาท

14. ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต
14.1 เชิงปริมาณ
1. ผูเขารวมโครงการ 60 คน
2. ผูเขารวมโครงการอยูในกระบวนการของการจัดกิจกรรมครบถวน รอยละ 80
3. ผูเขารวมโครงการนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 82
4. จํานวนครั้งที่ดําเนินโครงการ 1 ครั้ง
5. อื่น ๆ (ระบุ)
14.2 เชิงคุณภาพ
1. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในกระบวนการจัดการโครงการ รอยละ 82
2. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอประโยชนที่ไดรับ รอยละ 84
3. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้น รอยละ 85
14.3 เชิงเวลา
1. โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 90
2. อื่น ๆ (ระบุ)
14.4 ตัวชี้วัดการบูรณาการ
ความสําเร็จในการปรับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการกาวขามกับดักกลุมประเทศรายได
ปานกลาง (Middle - Income Trap) ของประเทศ
15. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. สภามหาวิทยาลัยและฝายบริหารของมหาวิทยาลัย สามารถทบทวนการกําหนดนโยบาย ความสอดคลอง
ความชัดเจน และความเกี่ยวพันในประเด็น Middle - Income Trap เพื่อตอบสนองยุทธศาสตรของชาติ
2. มหาวิทยาลัยนําผลการประชุม Retreat แจงคณะ/วิทยาลัย/สํานัก นําขอเสนอแนะที่ปฏิบัติไดไปดําเนินการ
16. ปญหา/อุปสรรค ในการดําเนินงานที่ผานมา (เฉพาะโครงการตอเนื่อง)
17. แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงาน (เฉพาะโครงการตอเนื่อง A Act)
-
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18. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
1. โครงการอบรมสัมมนาไมไดรับการอนุมัติตามกําหนดเวลา

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
1. เรงดําเนินการขออนุมัติโครงการอบรมสัมมนาลวงหนา
อยางนอย 1 สัปดาห
2. จํานวนผูเขารับการอบรมไมครบตามที่กําหนด ทําใหเกิด 2. จัดทําบันทึกใหผูเขารับการอบรมแจงยืนยันเขารับการอบรม
ปญหาในการเบิกจาย
(นางพรทิตา ผองนพคุณ)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการพิเศษ
ผูเสนอโครงการ
31 กรกฎาคม 2557
ความคิดเห็นผูบังคับบัญชาเบื้องตน..........................................................................................................................................
(ผูชวยศาสตราจารยสุภัทรา โพธิ์พวง)
รองอธิการบดี ปฏิบัติหนาที่เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
31 กรกฎาคม 2557

***แนบตารางการอบรม สัมมนา โดยระบุ หลักสูตร/เรื่อง/หัวขอ การบรรยาย
การอภิปราย ระบุชื่อวิทยากร ตําแหนง หนวยงานที่สังกัด เพื่อประกอบการพิจารณา
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ลําดับ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

ดร.สุเมธ
รองศาสตราจารย ดร.สมชอบ
ศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.สมชัย
นายชุมพล
พลเอก ธงชัย
นายชุมพล

แยมนุน
ไชยเวช
ฤชุพันธุ
พรประภา
เกื้อสกุล
เที่ยงธรรม

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.มนตรี
รองศาสตราจารย ดร.คุณหญิงสุมณฑา
นายวีระศักดิ์
พลเรือเอก ฐนิธ
ดร.พิเชฐ
รองศาสตราจารย ดร.พินิติ

จุฬาวัฒนทล
พรหมบุญ
วงษสมบัติ
กิตติอําพน
ดุรงคเวโรจน
รตะนานุกูล

รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุฑารัตน
ดร.วิชัย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมหมาย
ผูชวยศาสตราจารยธนา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริแข
นางสาวจีรวัฒน
นายพงษพิชญ
ผูชวยศาสตราจารยณัฐ
ผูชวยศาสตราจารยวิชัย
ผูชวยศาสตราจารยเมธา
นางสาวปยนาถ
ผูชวยศาสตราจารยรัตนฤทธิ์
นางสุทิศา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภัทรา

ปนปฐมรัฐ
ศริดารา
พยัคฆโส
ผิวสอาด
เหมวงษา
พงษสวัสดิ์
เหรียญอารีย
ตวนภูษา
แกวสกุล
ผดุงศิลป
ศิริกูล
ศรีสมเพ็ชร
จันทรรังสี
จันทรบุตร
โพธิ์พวง
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นายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รายชื่อผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ลําดับ
ที่

ตําแหนง

ชื่อ - สกุล

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

พลอากาศเอก ภคชาติ
ผูชวยศาสตราจารยพรศักดิ์
นางวนิดา
นายวิรัช
ผูชวยศาสตราจารยสุมานิการ
รองศาสตราจารยสุจิระ
รองศาสตราจารย ดร.ณฐา
ดร.วิสิทธิ์
ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริลักษณ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานาจ
รองศาสตราจารยสยาม
ผูชวยศาสตราจารยธีรวัลย
รองศาสตราจารย ดร.ชนงกรณ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวกร
ผูชวยศาสตราจารยอภิชาติ
ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยตรี ดร.สุทธิพร
นางสาวพรทิพย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรัณย

กฤษณะพันธุ
ตระกูลชีวพานิตต
ปอนอย
โหตระไวศยะ
จันทรบรรเจิด
ขอจิตตเมตต
คุปตัษเฐียร
ลอธรรมจักร
แยมเผื่อน
หาญวัฒนานุกุล
ศิลวัตร
ดําปรีดา
วรรธโนทัย
กุณฑลบุตร
อางทอง
ไกฟา
บุญสง
ตันติวงศ
วองไว

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

ผูชวยศาสตราจารยนที
นางอลิสา
นางวราภรณ
นางสาวนวรัตน
ผูชวยศาสตราจารยสมพงษ
รองศาสตราจารย ดร.อัญชลี
นางนิภา
รองศาสตราจารย ดร.อุษาพร
นายณัชติพงศ

ภูรอด
โรจนธนานันต
อชานนท
นิลดับแกว
อังศุภโชติ
สงวนพงษ
แจงฟา
เสวกวิ
อูทอง
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ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะศิลปศาสตร
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
ผูอํานวยการวิทยาลัยการแพทยแผนไทย
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักสหกิจศึกษา

เจาหนาที่ปฏิบัติงานโครงการ
ลําดับ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ - สกุล
นางพรทิตา
นางสาวปรียาพร
นางสาวพัชรี
นายวันชัย
สอ.สุเมธี
นายบุญชู

ตําแหนง
ผองนพคุณ
ขอชูกลาง
คีรีวงศ
แกวดี
ขาวงาม
นามขาล
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เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการพิเศษ
เจาหนาที่งานสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่งานสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่โสตทัศนูปกรณ
เจาหนาที่โสตทัศนูปกรณ
พนักงานขับรถยนต

กําหนดการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3
ระหวางวันที่ 15 - 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป
เลขที่ ๓๕๓ ถนนพระตําหนัก พัทยา จังหวัดชลบุรี
วันที่ 15 สิงหาคม 2557
13.00 – 15.00 น. เดิน ทางจากหนาอาคารสํา นักงานอธิการบดี ถึงโรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป
จังหวัดชลบุรี (ประมาณ 2 ชั่วโมง)
15.00 – 16.00 น. Check in หองพักโรงแรม
16.00 – 17.00 น. พิธีเปด และบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ในการบริหารมหาวิทยาลัย
โดย นายกสภามหาวิทยาลัย (ดร.สุเมธ แยมนุน)
17.00 – 17.30 น. บทบาทของฝายบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการนํานโยบาย
ไปสูการปฏิบัติ
โดย อธิการบดี มทร.ธัญบุรี (รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ปนปฐมรัฐ)
18.00 – 20.00 น. รับประทานอาหารเย็น
วันที่ 16 สิงหาคม 2557
09.00 – 12.00 น. การอภิปราย เรื่อง บทบาทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการออกจาก
กับดักกลุมประเทศรายไดปานกลาง (Middle - Income Trap) ของประเทศไทย
โดย ศาสตราจารย ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย ที่ปรึกษาเลขาธิการ สวทน.
ที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดี มจธ.
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน/รองศาสตราจารย ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
โดยมี ดร.สุเมธ แยมนุน เปนผูดําเนินรายการ
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. การอภิปราย "บทบาทของ มทร.ธัญบุรี ในการออกจากกับดักกลุมประเทศรายได
ปานกลาง (Middle-Income Trap-MIT) ของประเทศไทย โดยที่ มทร.ธัญบุรี จะสามารถ
ชวยใหประเทศไทยออกจาก MIT ไดหรือไม อยางไร
โดย รองศาสตราจารย ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ /
ศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ และนายชุมพล พรประภา
โดยมี ดร.สุเมธ แยมนุน เปนผูดําเนินรายการ
16.00 – 17.00 น. รับประทานอาหารเย็น
17.00 – 20.30 น. บรรยายในหัวขอ “การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่แขงขันไดในอาเซียน”
โดย คุณวิกรม กรมดิษฐ ประธานเจาหนาที่บริหาร บจม.อมตะ คอรปอเรชั่น
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วันที่ 17 สิงหาคม 2557
09.00 – 12.00 น. การอภิปรายบทบาท Standing Committees ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ตอการปฏิบัติหนาที่ที่ผานมา/ปจจุบัน /อนาคต พรอมทั้งแนวทาง
ปรับยุทธศาสตรเพื่อรองรับ Middle – Income Trap
1. กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล)
2. กรรมการดานหลักสูตรการเรียนและการสอนของสภามหาวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย ดร.สมชอบ ไชยเวช)
3. กรรมการดานการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย
(นายชุมพล พรประภา)
4. กรรมการการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
(ศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ)
5. กรรมการดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
(พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล)
โดย อธิการบดี มทร.ธัญบุรี (รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ปนปฐมรัฐ)
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. สรุปภาพรวมในการ Retreat สภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลธัญ บุรี และ
บทบาทที่ ฝ า ยบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย จะต องนํ า ไปปฏิ บั ติ เพื่ อ ให น โยบายของสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีบรรลุผล
โดย อธิการบดี มทร.ธัญบุรี (รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ปนปฐมรัฐ)
15.00 – 16.00 น. ปดการอบรม
16.00 น. เปนตนไป เดินทางกลับ มทร.ธัญบุรี
หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม เวลา 10.15 น. และ เวลา 14.15 น.
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เอกสารการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3
ระหวางวันที่ 15 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป จังหวัดชลบุรี

สรุปการบรรยายพิเศษ
“สรุปผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ระหวางสิงหาคม 2556 – กรกฎาคม 2557”
ดร.สุเมธ แยมนุน
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บทสรุป
การประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 3
ระหวางวันที่ 15 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป จังหวัดชลบุรี

นายกสภามหาวิทยาลัย (ดร.สุเมธ แยมนุน)
บรรยายพิเศษ “สรุปผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระหวางสิงหาคม 2556 – กรกฎาคม 2557”
นายกสภามหาวิทยาลัย (ดร.สุเมธ แยมนุน) กลาวเปดการประชุม ในการประชุมสัมมนาทบทวน
งานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3 ตอกรรมการสภามหาวิทยาลั ย
ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนภาคสวนตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย ทานอธิการบดี และผูบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เกี่ยวกับประเด็น 2 ประเด็น คือ
ประเด็นแรก ตามกําหนดการจะเปน รายการ Dinner Talk โดยมีคุณวิกรม กรมดิษฐ จะเปน
ผูบรรยายใหแนวคิดมุมมองของบุคคลที่อยูนอกวงการศึกษา แตเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (ผูชวยศาสตราจารย
ดร.สุภัทรา โพธิ์พวง) แจงวาคุณวิกรม กรมดิษฐ ขออนุญาตไมบรรยายนอกสถานที่ จึงเปนสิ่งที่นาเสียดายและ
ขอประทานโทษทุกทานที่เขารวมประชุม
ประเด็นที่สอง การที่มหาวิทยาลัยจัดประชุม Retreat ทบทวนงานนโยบาย คําวา Retreat เปนการประชุม
แบบสบาย ๆ ไมเปนทางการ ทําใหตัวเองเปนอิสระจากภารกิจตาง ๆ โดยคิดทบทวนสิ่งที่ไดทํามาตลอดดวยการใช
Benchmark 2 ตัว ตัวแรกคือ Benchmark วันแรกที่ไดรับหนาที่ใหดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย กับ
Benchmark อีกตัวหนึ่งคือ วันแรกที่อธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ปนปฐมรัฐ) ไดรับพระมหากรุณาธิคุณ
โปรดเกลา ฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงอธิการบดี ซึ่งมีระยะเวลาหางกันประมาณ 5 – 6 เดือน เมื่อทบทวนแลวคิดวา
สิ่งที่ทํานั้นนาจะเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัย และมีสิ่งใดที่ตองปรับปรุงโดยเฉพาะบทบาทของสภามหาวิทยาลัย
และอธิการบดีไดเชิญผูบริหารทั้งหมดเขารวมรับฟงนับวาเปนสิ่งที่ดี ตามกําหนดการวันนี้ผมขอแสดงความรูสึกถึง
ภาระงานที่ไดทํามาตลอด และประเมินตนเองจากการ Benchmark 2 ตัว วามีพลังที่จะทํางานรวมกันตอไปไดเพียงใด
ประเด็นหนึ่ง อีกประเด็นหนึ่งไดขอเชิญประธานคณะกรรมการซึ่งเปน Standing Committees ของสภามหาวิทยาลัย
รวม 5 ชุด (แตคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งมีจํานวน 22 ชุด) ที่สามารถเขารวมประชุมไดในวันพรุงนี้
และสะทอนภาพในฐานะที่ทานทําหนาที่ประธานกลั่นกรองเรื่องตาง ๆ เสนอตอสภามหาวิทยาลัย ไดใกลชิดอธิการบดี
มากกวาในสภามหาวิทยาลัย จึงขอใหทานแสดงความรูสึกจากบทบาทที่ทําหนาที่ประธานมีสิ่งใดที่จะสะทอนกลับมาสู
การปรับปรุงในบทบาทของสภามหาวิทยาลัยหรือบทบาทของคณะกรรมการ เพื่อใหเห็นทิศทางในการพัฒนาบทบาท
หนาที่ของสภามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (รองศาสตราจารย ดร.สมชอบ ไชยเวช) ไดนําเสนอเรื่องที่จะทําให
ประเทศไทยหลุดพนออกจากกับดักกลุมประเทศรายไดปานกลาง (Middle - Income Trap หรือ MIT) ซึ่งเปน
เรื่องยากมาก ซึ่งรองศาสตราจารย ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ และ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน ซึ่งเปนกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดคิดเรื่องนี้มาโดยตลอด เพราะทานเปนผูรู มีขอมูลและประสบการณ พรอมที่จะ
ถายทอดขอมูลความรู (Resource Person) ใหกับทุกทานในที่ประชุม แตเปนที่นาเสียดายทานทั้ง 2 ไมสามารถ
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เขารวมประชุมได แต ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน ขอใหผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภัทรา โพธิ์พวง ไปบันทึกเทปคําบรรยาย
และ PowerPoint มานําเสนอตอที่ประชุม และวิทยากรอีกทานหนึ่งคือ ศาสตราจารย ดร.นักสิทธ คูวัฒนาชัย
ซึ่งเปนบุคคลแรกที่วิเคราะหบทบาทสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศ มีหนาที่และเปนพลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศนั้นใหหลุดพนจากการเปนประเทศที่มีรายไดปานกลาง จากการที่ไดรับฟงการบรรยาย 2 รอบ ทราบวา
ประเทศที่พ าตัว หลุดพน จากประเทศที่มีร ายไดป านกลางไปแลว คือ จีน เกาหลีใ ต ญี่ปุน สิงคโปร ไตห วัน
และไดยกตัวอยางประเทศที่ยังติดอยูในกลุมคือกลุมประเทศที่มีรายไดปานกลาง ทั้ง ๆ ที่พยายามคนหาวิธีการออก
อยูหลายสิบป คือกลุมประเทศในอเมริกาใต ไมสามารถออกไดกลายเปนสิ่งที่ยากมาก รวมถึงตัวอยางกรณีประเทศ
มาเลเซีย ประเทศจะหลุดพนจากการเปนประเทศที่มีรายไดปานกลาง ในป ค.ศ. 2020 โดยใชมหาวิทยาลัยเปนตัวนํา
เรื่องนี้จึงเปนประเด็นที่สองที่จะประชุมปรึกษาหารือในวันเสารและวันอาทิตย โดยใหคิดและมองยอนหลังไป 17 – 18 ป
ที่ผานมา ถึงภาระงานที่ไดทําไปและมีสิ่งใดที่ตองปรับปรุง มหาวิทยาลัยจะเปนเสมือนหัวรถจักรที่สําคัญในการแกปญหา
ที่สําคัญของประเทศ นับวาเปนประโยชนและโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะปรับยุทธศาสตร
ดร.สุเมธ แยมนุน นายกสภามหาวิทยาลัย กลาวตอไปวา การทําหนาที่สภามหาวิทยาลัย คนที่ทําหนาที่
สภามหาวิทยาลัยนั้น มี 2 บทบาท บทบาทหลักคือ
บทบาทแรก เขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัย แสดงความคิดเห็นและลงมติ ซึ่งมติสภามหาวิทยาลัยนั้น
ถือวามี ผลใชบั งคับ ตามกฎหมายที่ผู บ ริห ารจะตองนําไปสูการปฏิบัติและบทบาททางออมคือการเขารว มเปน
คณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเปนการมอบอํานาจจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อทําหนาที่กลั่นกรองเรื่อง
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยหรือการใชความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะของแตละบุคคลไปใหคําแนะนําชวยเหลือ
มหาวิทยาลัยอยางไมเปนทางการ เชื่อถือไดวากรรมการสภามหาวิทยาลัยยังเปนประโยชนในการพัฒนามหาวิทยาลัยดวย
และสิ่งสําคัญคือ มีความตองการใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเปนผูประสาน เปนกระบอกเสียง
เปนภาพสะทอนของสภามหาวิทยาลัยตอสังคมภายนอก และขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
หลายทานที่มีบทบาททางออมที่ชวยใหมหาวิทยาลัยเปนที่รูจัก เปนที่ไดรับความเชื่อมั่นจากสังคม แตสิ่งที่จะกลาว
ตอไปนี้เปนบทบาททางตรงที่สภามหาวิทยาลัยไดทํา ไดตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ และเกิดผลในทางปฏิบัติ ตั้งแต
เดือนมีนาคม 2556 ถึงกรกฎาคม 2557 สภามหาวิทยาลัย มีการประชุม 17 ครั้ง มีการนัดประชุมพิเศษ 1 ครั้ง
มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเขาประชุมโดยเฉลี่ย 84.88 % จากกรรมการทั้งหมด 29 ราย ใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
เปนการประชุมที่มีประสิทธิภาพมากในดานการบริหารการประชุมสภามหาวิทยาลัย ไดอนุมัติแตงตั้งผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการในตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 4 ราย รองศาสตราจารย จํานวน 5 ราย ถือวานอยมากเมื่อเทียบกับ
สภามหาวิทยาลัยแหงอื่น ๆ และไดอนุมัติแตงตั้งผูบริหาร โดยเฉพาะทานอธิการบดี สภามหาวิทยาลัย เสนอ
โปรดเกลา ฯ แตงตั้งรวมถึงอนุมัติแตงตั้งรองอธิการบดี จํานวน 6 ราย สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติเรื่องการปรับปรุง
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ตามที่อธิการบดีเสนอนโยบาย ขณะสมัครเขารับการสรรหาดํารงตําแหนงอธิการบดี จํานวน
8 ฉบับ โดยเฉพาะกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่สําคัญในเรื่องของการบริหารจัดการเงินรายไดเพื่อใหเกิดประโยชน
ในการบริหารมหาวิทยาลัยในทุกดาน สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณารายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.นํายุทธ สงคธนาพิทักษ) โดยบุคคลภายนอกเปนผูประเมินถือเปนการประเมิน
มหาวิทยาลัยดวย มีหลายประเด็นที่ทางคณะกรรมการประเมินไดเสนอแนะไวก็จะนําขึ้นมาคิดทบทวน แตการประเมิน
คณบดีและหัวหนาสวนราชการ สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการไปประเมิน จะมีมิติการประเมินที่คลาย ๆ กัน
ทุกคณะ สภามหาวิทยาลัยเห็นคะแนนของผูทําหนาที่บริหารระดับ Middle Management มีคะแนนอยูในเกณฑ
ที่ดีมาตลอด มีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย โดยที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเปนผูประเมินดวยตนเอง
มีกรอบการประเมิ น ทุ กป สิ่ งที่ จ ะทบทวนลําดับ ตอไปเปน สิ่งที่ส ภามหาวิทยาลัย ไดดําเนิน การไปคือเรื่องการ
ประเมินเพื่อสะทอนภาพการทํางานของสภามหาวิทยาลัย สิ่งที่นาประทับใจคือเรื่องการบริหารจัดการเงินรายได
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการ โดยมีศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ เปนประธานกรรมการ
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ไดดูแลเปนอยางดี มีคณะทํางานไปบริหารจัดการเรื่องการลงทุนโดยเฉพาะจากเงินรายได ดวยการปรับเปลี่ยน
แนวคิดการบริหารจัดการเงินลงทุนใหมหาวิทยาลัยไดรับผลประโยชนมีคาตอบแทนเกินเปาหมายที่กําหนดไว
รวมถึงการมอบอํานาจใหอธิการบดีมีอํานาจอนุมัติการใชเงินรายไดเพื่อเปนคาใชจายประจําป และการพิจารณา
การใหเงินรางวัลตอบแทนผูบริหาร จึงถือไดวาเปนการใชเงินรายไดที่คุมคาเกิดประโยชนในการบริหารมหาวิทยาลัย
ดานยุทธศาสตร Landmark ที่สําคัญในบทบาทของสภามหาวิทยาลัยคือการอนุมัติแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย ตองใหความดีความชอบ (Credit) อธิการบดีที่เสนอแผนที่พยายามตอบโจทยที่นําเสนอขณะ
ขอรับการสรรหาเขาดํารงตําแหนงอธิการบดี นําทุกเรื่องมาบรรจุไวในแผน แผนนี้มี 4 ยุทธศาสตร เปนเปาหมาย
ที่จะพัฒนา ในชวงป พ.ศ. 2557 – 2560 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติแผนยุทธศาสตรนี้แลวใหมหาวิทยาลัย
แปลงแผนยุทธศาสตรสูแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ในเรื่องของบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands - on) ซึ่งมหาวิทยาลัยตอง
นําแผนฉบับนี้เพื่อใชขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ ป พ.ศ. 2558 ป พ.ศ. 2559 และป พ.ศ. 2560 ซึ่งมหาวิทยาลัย
ตองประสานกับสํานักงบประมาณใหดี เพราะเม็ดเงินไดถูกกําหนดไวแลว 2.2 ลานลานเศษ และสภามหาวิทยาลัย
ยังไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เพื่อเนนย้ําวา
สภามหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับยุทธศาสตรอยางมาก คณะกรรมการชุดนี้อยูระหวางการดําเนินการติดตามตรวจสอบ
ไดระยะหนึ่งจะมีรายงานผลสัมฤทธิ์อยางเปนทางการตอสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบ เพราะในดานนโยบายและ
ยุทธศาสตร ถือเปนจุดสังเกต (Landmark) ที่สําคัญในการตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัยที่จะหยิบยกในหลายประเด็น
ขึ้นพิจารณาในเชิงนโยบาย ในเรื่องของการสงเสริมการเรียนรูเชิงบูรณาการ (Work-integrated Learning : WiL)
ซึ่งผูรับผิดชอบเสนอมาในรูปของสหกิจศึกษา อธิการบดีจะตองระวังสหกิจศึกษาในแตละหลักสูตรการเรียนการสอน
ที่เปนสาระสําคัญในสาขาวิชานั้น ๆ และตองเนนวาการลงไปสหกิจศึกษา เพื่อการพัฒนาทักษะจริง ๆ ของนักศึกษา
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเสนอ Work-integrated Learning : WiL รูปแบบอื่นที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัย
สามารถจะทําได เรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และสภามหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจที่มหาวิทยาลัย
มีระบบฐานขอมูลที่ดี มีระบบการวิเคราะหและรายงานที่ดี มีประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยตองการคือใหมหาวิทยาลัย
พัฒนาขอมูลใหรอบคอบทุกดานและชัดเจน เปนระบบโดยเฉพาะขอมูลนักศึกษาที่เขาใหม จนสําเร็จการศึกษาเปนขอมูล
ที่เปนประเด็นเชิงนโยบายที่มีผลกระทบ (interact) ตอการตัดสินใจเชิงนโยบายของผูบริหารในมหาวิทยาลัย รวมถึง
การฝงตัวของอาจารยในสถานประกอบการตองเกิดผลประโยชนตางตอบแทน (win win) โดยเฉพาะแนวคิดของ
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน เรื่อง Talent Mobility ในประเด็นเชิงนโยบายและยุทธศาสตร 6 ดาน คือ การสงเสริม
งานวิจัยและนวัตกรรม ที่สภามหาวิทยาลัยเสนอแนะไว 3 – 4 ประเด็น ประเด็นที่สําคัญที่สุด คือการเชื่อมโยงงานวิจัย
และนวัตกรรมกับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่ถือวาเปนเรื่องเดียวกัน จึงเสนอวากลยุทธในการวิจัยนั้น มหาวิทยาลัย
ควรสงเสริมการวิจัยและพัฒนาในลักษณะการทํางานที่เปน Layer Cluster ของภาคอุตสาหกรรม ที่เปนเปาหมาย
ในการพัฒนาประเทศ และ Layer ที่เปน Cluster of Excellent มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงควรเนน
เรื่องการสงเสริมงานวิจัย อยูในกลุมของนโยบายและยุทธศาสตรสําหรับเรื่องงานวิชาการและการผลิตบัณฑิต
สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบหลักสูตร รวม 117 หลักสูตร เปนการปรับปรุงหลักสูตร 32 หลักสูตร หลักสูตรใหม
6 หลักสูตร และปดหลักสูตร รวม 79 หลักสูตร ถือวาเปนการจัดหลักสูตรใหอยูในสาระบบ เหลือเฉพาะหลักสูตร
ที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ มีอาจารยประจําหลักสูตร มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติรวมทั้งสิ้น 1,783 ราย ปริญญาเอก 5 ราย ถามองเรื่องการผลิตบัณฑิต อํานาจหนาที่ของมหาวิทยาลัยยังอยูที่
ระดับปริญญาตรี ซึ่งบทบาทของสภามหาวิทยาลัย 17 เดือนที่ผานมา ไดพิจารณาอนุมัติเรื่องตาง ๆ สรางความเจริญเติบโต
ใหมหาวิทยาลัยจะมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับฝายบริหารที่จะนํามติสภามหาวิทยาลัยไปสูการบริหารและตัดสินใจ
จึงขอเนนย้ําวามติสภามหาวิทยาลัยมีผลบังคับตามกฎหมายและสภามหาวิทยาลัยจะไมเขาแทรกแซงการทํางาน
ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยมีบุคลากรอยู 945 คน เปนบุคลากรที่มีวิชาการดีถือวามากที่สุดในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล แตในกลุมมหาวิทยาลัยใหม 52 แหง ตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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อยูในเกณฑต่ํา เปนประเด็นที่ตองพัฒนาแนวทาง ซึ่งขณะนี้ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) อยูระหวางจัดทํา
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรใหม โดยแบงออกเปน 3 กลุม กลุมที่ 1 หลักสูตรเชิงวิชาการเปน Academic Programs
กลุมที่ 2 หลักสูตรนักปฏิบัติ กลุมที่ 3 หลักสูตรวิชาชีพ หลักสูตรในกลุมนักปฏิบัติจะแตกตางจากกลุมวิชาชีพ
จึงทําใหการกาวสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารยในกลุมหลักสูตรตาง ๆ จะตองมีพื้นฐาน คุณสมบัติ ประสบการณ
หรือผลงานทางวิชาการที่แตกตางกัน และอาจมีความเปนไปไดที่จะทําใหทิศทางการเขาสูในตําแหนงทางวิชาการ
ของอาจารยในมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติใชผลงานนวัตกรรมที่นําไปใชจริงและนําไปสูการปรับปรุง
การเรียนการสอนได จากการสังเกตตัวเลขนักศึกษายอนหลัง จํานวน 24,000 ราย ไมไดปรับตัวเลขเพิ่มขึ้นพบวา
อัตราการแขงขันสูงขึ้นเรื่อย และสัดสวนของคนที่จบมัธยมศึกษาปที่ 6 กับคนที่จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
เขาเรียนใกลเคียงกัน แตมหาวิทยาลัยยังไมมีความหลากหลายในการผลิตบัณฑิตมากนัก ยังไมเกิดการผลิตบัณฑิต
สําหรับอุตสาหกรรมใหม สิ่งที่จะตองทําตอคือความหลากหลายของหลักสูตรและมุมมองเรื่องหลักสูตรนานาชาติ
เรื่องงานวิจัย ดูงบวิจัยจะสะทอนศักยภาพดานการวิจัยที่มีจํานวนนอย และอธิการบดีไดตั้งกองทุนวิจัย ดูแนวโนม
งานวิจัยคาดวาจะดีขึ้น แตตองปรับทิศทางกระบวนการลงทุน จากที่ศึกษาขอมูลงานวิจัยที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
นําเสนอขอมูล 4 ประเภท คือ
1. จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร
2. จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นําไปใชประโยชน
3. จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนภายในระยะเวลา 1 ป
4. จํานวนรางวัลหรือผลงานที่ไดรับการยกยอง
โดยภาพรวมมีแนวโนมที่ดีขึ้นหลายประเภท และมองภาพในแตละดาน ทั้งเรื่องผลิตบัณฑิตและ
เรื่องของหลักสูตร
ในสวนสุดทาย นายกสภามหาวิทยาลัยแสดงความเห็นในการทํางาน 17 เดือนที่ผานมา ดวยการ
ประเมินตนเองโดยใชเครื่องมือตัวหนึ่งคือ University Governance Screening Card (UGC) เปนระบบ Benchmark
ประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยแตละประเทศจากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สรุปวามีความเหมาะสม
ที่จะนํามาใชได จึงนํามาใชกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยวิธีการของ UGC มีหลักการ 2 ตัวคือ
ดู Self-governance ของมหาวิทยาลัยวามหาวิทยาลัยมี Autonomy ในตัวเอง เพื่อจะทําหนาที่ Self-governance
ไดดีมากนอยเพียงใด และพบ Self-governance เปน Good Governance ดวยหรือไม โดยแบงออกเปน 5 มิติ
มิติที่ 1 กลาวถึงบริบททั่ว ๆ ไป
มิติที่ 2 กลาวถึงทิศทางการบริหาร
มิติที่ 3 เปนเรื่อง Autonomy ความอิสระใน 3 ดานคือ วิชาการ ทรัพยากรมนุษย และการเงิน
มิติที่ 4 เปนความรับผิดชอบ Accountability คือความมีเหตุผล ความตั้งใจทําใหเกิดคุณภาพ
เกิดประโยชนบนพื้นฐานความรับผิดชอบตอสังคมหรือไม
มิติที่ 5 การมีสว นรวม รวมการตัดสินใจทุกเรื่องตั้งแตการวางแผนการตัดสินใจใชทรัพยากร
จนถึงการประเมินและการตัดสินใจในการปรับทิศทาง การบริหาร
นายกสภามหาวิทยาลัยประมวลผลการทํางานสภามหาวิทยาลัยแหงนี้ 17 เดือน มองในภาพรวม
แสดงความพอใจเกือบทุกมิติ แตมีบางมิติตองปรับปรุง มิติที่ 1 เรื่องพันธกิจและเปาหมาย ให 3.5 คะแนน ซึ่งถือวาสูง
มิติที่ 2 ทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัย ให 3 คะแนน เนื่องจากยังไมแนใจวาจากพันธกิจทั้งหมดมีการบริหารจัดการ
ใหมวลสมาชิกในมหาวิทยาลัยเห็นพองตองกันและยึดมั่นเปนหลักปฏิบัติในหนาที่ที่ตัวเองรับผิดชอบ เพื่อนําพามหาวิทยาลัย
ไปในทิศทางเดียวกัน มิติที่ 3 ความเปนอิสระ ให 3.5 คะแนน หมายความวาการทําหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย
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การบริหารจัดการของอธิการบดี การใชทรัพยากรเกือบจะไมมีปญหาในเชิง Autonomy มหาวิทยาลัยตัดสินใจได
ดวยตนเองเกือบเบ็ดเสร็จทุกเรื่อง ทั้ง ๆ ที่ยังมิใชมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มิติที่ 4 ความรับผิดชอบตอสังคม
ให 3 คะแนน เพราะยังมีประเด็นในสภามหาวิทยาลัยที่ยังมิไดกลาวถึงเชิงลึกในเรื่องคุณภาพของบัณฑิต คุณภาพ
ของการจัดการศึกษา ในความจริงในใจกําลังรออธิการบดีกําหนด Roadmap ของบัณฑิตนักปฏิบัติที่ชัดเจน
การกําหนดอัตลักษณของบัณฑิตนักปฏิบัติที่ชัดเจนดวยการรอตัวชี้วัดที่กําลังจะเกิดขึ้น ซึ่งอธิการบดีแบงเปน 2 กลุม
คือ อัตลักษณทั่วไป เนนทางดานภาษาและ ICT และอัตลักษณทางดานวิชาชีพ เนนองคความรูและทักษะทาง
วิชาชีพที่สามารถอธิบายตอสังคม วานี่คือบัณฑิตคุณภาพเปนผลผลิตที่จะเอื้ออํานวยใหเกิดปจจัยสําคัญในการ
พัฒนาประเทศได แสดงถึงความสําเร็จที่เรียกวาความรับผิดชอบ มิติที่ 5 การมีสวนรวม ใหคะแนนลดลงจากมิติที่ 4
เรื่องการใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนแลวสะทอนภาพของมหาวิทยาลัยใหมากยิ่งขึ้น
การวางแผนในการบริหารรับทราบผลกาประเมินและนําไปสูการปฏิบัติหรือปรับปรุงการปฏิบัติเนนเปนเรื่องที่ตอง
นํามาทบทวนทั้ง 5 มิติ แตเมื่อเทียบผลการประเมินของ 3 มหาวิทยาลัยที่ใชทั้ง 3 สภามหาวิทยาลัยเปนผูประเมิน
กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ประเมินโดยนายกสภามหาวิทยาลัยเปนผูประเมิน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะอยูในตําแหนง (Position) ที่ดีกวา ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยมีความสนใจจะทําการ
ประเมินมหาวิทยาลัยตอตามแบบประเมินที่มีอยู เพื่อวิเคราะหใหไดวาสิ่งที่เปนปญหา อุปสรรค ที่มหาวิทยาลัย
ตองนําไปปรับปรุงในเรื่องใด
สุ ดท า ยขอขอบคุ ณกรรมการสภามหาวิท ยาลัย ทุก ทา นที่เ ขา รว มประชุม และใหขอ เสนอแนะ
ที่จะไปสูการปรับปรุงมหาวิทยาลัย วันนี้จึงขอสะทอนภาพที่ไดจากมติที่ประชุมที่ทุกทานชวยกันสรางสรรค รวมถึง
บทบาทสวนบุคคลที่ไดชวยมหาวิทยาลัยในอีกหลายมิติ โดยนายกสภามหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนภาระงาน
แตละบุคคลใหสําเร็จ และในวันพรุงนี้ประธานคณะกรรมการซึ่งเปน Standing Committees ของสภามหาวิทยาลัย
จะสะทอนภาพในมิติของคณะกรรมการ พรอมประเด็นขอเสนอแนะตอที่ประชุมและอธิการบดีผานฝายบริหาร
มหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงบทบาทการทํางานของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขอบคุณครับ
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เอกสารการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3
ระหวางวันที่ 15 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป จังหวัดชลบุรี

PowerPoint ประกอบการบรรยาย
ดร.สุเมธ แยมนุน
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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เอกสารการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3
ระหวางวันที่ 15 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป จังหวัดชลบุรี

สรุปการอภิปราย
“บทบาทของ Standing committees
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร”ี

บทสรุป
การประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 3
ระหวางวันที่ 15 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป จังหวัดชลบุรี
“อภิปรายบทบาทของ Standing committees ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปจจุบัน
และอนาคต ประเด็นตาง ๆ ที่ไดดําเนินการแลวและไมไดดําเนินการ รวมปญหาอุปสรรค”
1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี (ศ.เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล)
2. คณะกรรมการดานหลักสูตรและการเรียนการสอน (รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช)
3. คณะกรรมการดานพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย (นายชุมพล พรประภา)
4. คณะกรรมการดานการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย (ศ.(พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ)
5. คณะกรรมการดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย (พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล
รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ปนปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผูดําเนินการอภิปราย กลาวสวัสดี นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และผูบริหาร
รวมพัฒ นามหาวิทยาลัยทุกท าน ในชวงเชาวันที่ 16 สิงหาคม 2557 เปน การอภิปรายบทบาทของ Standing
Committees ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานคณะกรรมการแตละชุดไดดําเนินการและ
สะทอนมุมมองแนวคิด เพื่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูบริหาร
มหาวิทยาลัยไดรับทราบ และอธิการบดีมีความคิดหวังและเชื่อมั่นในการสัมมนาครั้งนี้ จะทําใหผูบริหารไดรับ
ทราบภาระงานและบริบทของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย รวมถึงการถอดรหัสภาระงานที่ได
ดําเนินการไปแลวควรจะพัฒนาปรับปรุงในเรื่องใด โดยไดรับความอนุเคราะหจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งไดเสียสละเวลาเพื่อมาชวยพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีใหเปนแหลงผลิตบัณฑิต
เพื่ อพั ฒ นาประเทศในอนาคต การอภิ ปรายใชเวลา 3 ชั่ว โมง จะแบงชว งเวลาใหประธานกรรมการแตละชุด
นําเสนอมุมมองแนวคิดรายละครึ่งชั่วโมง ซึ่งมีคณะกรรมการ 5 ชุด ประกอบดวย
1. ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล) ไดนําเสนอกอน
2. ประธานคณะกรรมการดานหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัย (รองศาสตราจารย
ดร.สมชอบ ไชยเวช) จะสะทอนมุมมองภารกิจตอการขับเคลื่อนของงานมหาวิทยาลัย
3. ประธานคณะกรรมการดานพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย (นายชุมพล พรประภา)
4. ประธานคณะกรรมการดานการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย (ศ.(พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ)
5. รองประธานคณะกรรมการดา นกฎหมายของสภามหาวิท ยาลัย (พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล )
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล)
ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กราบเรียนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูบริหาร และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เชาวันนี้คิดวาเปนโอกาสดีที่จะไดนําเสนอมุมมอง
แนวคิดในลักษณะที่มีการแลกเปลี่ยน มีการแสดงขอคิดเห็นคิดเหมือนหรือคิดตางเพื่อจะไดนําไปสูการพัฒนา
มหาวิทยาลัยตอไป ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนยุทธศาสตร
ไดรวมมือกันทํางานมาเปนระยะเวลานาน มีการประชุมหลายครั้ง การนําเสนอแนวคิดจะนําสวนที่สําคัญและ
มองไปขางหนา จึงขอเริ่มจากแผนยุทธศาสตรลําดับแรกที่อธิการบดีกลาวถึงมหาวิทยาลัยในอีก 3 ปขางหนา
(พ.ศ. 2560) ที่จะเสร็จพรอมสมบูรณใชงานไดเต็มที่ การที่จะเปนมหาวิทยาลัยมืออาชีพที่จะผลิตบัณฑิตมืออาชีพ
ในอนาคต (Professional University) เปน เสมือนเข็มทิศชี้ทิศทางไปดานผลิตบัณฑิตผูที่ป ฏิบัติงานไดจ ริง
ซึ่งจะตางจากการผลิตบัณฑิตผูมีความรูวิชาการ ซึ่งปจจุบันบัณฑิตเหลานี้ตกงานจํานวนมาก หลักการสําคัญของ
แผนยุทธศาสตรฉบับนี้ (พ.ศ. 2557 – 2560) มียุทธศาสตร 4 ขอหลัก
ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ (Hands - on) บัณฑิตของมหาวิทยาลัยตองเปน
นักปฏิบัติ ตองปฏิบัติงานได
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม (R&D) ซึ่งขณะนี้พัฒนาเปน R&I Innovation
มีความคลายคลึง มีความแตกตาง
ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมความเปนนานาชาติ (Internationalization)
ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการสมัยใหม (Modern Management)
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ยึด 4 หลักดังกลาว และการนําสูแผนปฏิบัติการก็กําหนดไววาผลผลิตของมหาวิทยาลัยคือบัณฑิต
มืออาชีพ (Professional Graduate Personal Man Power) ซึ่งคณะทํางานของมหาวิทยาลัยเสนอมุมมองในภาพนี้
จึงขอเรียนวาภาพนี้มีความหมายหลายอยาง คิดเปนแกปญหาเปน และยังสื่อสารได ถือเปนเรื่องหลัก แตยังมี
รายละเอี ยดเพิ่ มเติ มอย างอื่ นอี กในเอกสารยุทธศาสตร จึงขอเลือกจากเอกสารมานําเสนอ 1 สไลด เกี่ ยวกั บเรื่อง
Flagship ที่มีทั้งหมด 7 รายการ เริ่มจาก
1. PROFESSIONAL COURSES
2. PROFESSIONAL LAB
3. PROFESSIONAL & EXCELENCE CENTER
4. PROFESSIONAL TEACHERS อาจารยที่เปนมืออาชีพ
5. PROFESSIONAL GRADUATES บัณฑิตมืออาชีพ
6. PROFESSIONAL STAFFS เจาหนาที่ฝายสนับสนุนมืออาชีพ
7. PROFESSIONAL SERVICES
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี เกิดความสงสัยวาทั้ง 7 เรื่องมีแตเรื่องใหญ ๆ จะสามารถทําไดหรือ เหตุไมเลือกทําเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ที่สําคัญ ๆ กอน จึงขอเสนอใหลองคิดพิจารณาเรื่องที่สําคัญที่สุดจาก 7 ขอ อาทิ สิ่งสําคัญเรื่อง Professional Lab
ตามเอกสารที่มีอยู 13 – 14 รายการ ซึ่งเปนหอง Lab หรือเปน Excellent Center แลวนํามาประสานกับยุทธศาสตร
ทั้ง 4 ยุทธศาสตร
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ยุทธศาสตรที่ 1 บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands - on) Professional Lab ก็สามารถเชื่อมโยงใหนักศึกษา
เกิดประสบการณจริง สามารถเชื่อมโยงกับหลักสูตรไดมากขึ้น แตในอีกดานหนึ่ง ดานความตองการของตลาดและ
สังคมของเศรษฐกิจ ก็จะตองเชื่อมโยงกับ Professional Lab ได อาจจะเปนเรื่อง Professional Lab ดานอาหาร
ดานสิ่งทอ และเชื่อมโยงกับหลักสูตรในแงของการปฏิบัติ จึงตองลองประสานดู
ยุทธศาสตรที่ 2 เรื่องวิจัยและนวัตกรรม ถานํามาโยงกับ Professional Lab จะผนึกกําลังกันได
เพิ่มมากขึ้นดีกวาแยกออกตางหาก และเชื่อมโยงตอไป
ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมความเปนนานาชาติ ดวยการนํานักศึกษาตางชาติมาเรียนที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือนํานักศึกษาของมหาวิทยาลัยไปตางประเทศดวยการทํา MOU หรือทําหลักสูตรรวมกัน
หรือใหนักศึกษาไป Summer Camp, Summer Workshop หรือ Summer Internship ในประเทศเพื่อนบาน
เปนเรื่องที่มหาวิทยาลัยอาจทําได
ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการสมัยใหม ซึ่งสามารถบริหารจัดการไดในหลายเรื่อง เชน หอง Lab
หลักสูตร การวิจัยหรือนวัตกรรม แตถามหาวิทยาลัยจะบริหารจัดการเรื่องบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands - on) ซึ่งเปนผลผลิต
ที่มหาวิทยาลัยคิดวาจะตองทําใหดีและหาวิธีการที่จะทํา และเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ไดเขารวมประชุมที่อื่น
จึงขอนําผลจากการประชุมมานําเสนอใหทุกทานทราบจากภาพที่ได Sketch ไว ประเด็นที่เสนอครั้งนี้คือ มหาวิทยาลัย
มี Flagship 7 รายการ
เรื่องที่ 1 Flagship ที่สําคัญคือ ผลผลิตที่เปน Professional มหาวิทยาลัยจะตองหาวิธีการนํา
ยุทธศาสตรทั้ง 4 เขามาประกอบ โดยจะตองมีสื่อสําคัญคือ Professional Lab ซึ่งหอง Lab อาจอยูภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ วิธีการที่จะทําใหเกิดบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands on) มีหลาย ๆ
รายการที่พอจะทําไดเรื่อง STEM ที่ผมไดพยายามสงเสริมใหมีเรื่องของ STEM คือการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร มาผสมผสาน สอนในลักษณะที่ใหมีการบูรณาการเปนทิศทาง การเรียนการสอน
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา สงเสริมเรื่อง STEM Education
ตั้งงบประมาณพิเศษ แลวให National Research National Science Foundation เปนผูดําเนินการในประเทศไทย
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) เปนหนวยงานที่ผมเปนประธานกรรมการ ก็ผลักดัน
ใหเกิด STEM Education ซึ่งจากการไปศึกษาดูงานของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุน เยอรมัน มีความ
แตกตางกันบาง แตหลัก ๆ ก็คือเสนอแตละวิชาเชิงบูรณาการ ซึ่งขณะนี้คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดดําเนินการแลวและมีผลงานบางอยางอยูในกระบวนการ จึงขอทราบวา
คณะวิศวกรรมศาสตรของมหาวิทยาลัยแหงนี้หรือเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่นี่จะใชลักษณะนี้อยางไร เพราะฉะนั้น
Hands - on ที่จะสรางบัณฑิตนักปฏิบัติจะตองมีความสามารถที่จะทํา Innovation ได Innovation ที่เปนแนวคิด
หรือพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยูแลวใหทันสมัยใหม ซึ่งจะนําไปสูเรื่องที่จะกลาวคือ เรื่องของขีดความสามารถ
การแขงขันของประเทศ และเรื่องของการสรางกําลังคนเพื่อสงเสริมขีดความสามารถของประเทศ ซึ่งเปน 1 ใน 6
ยุทธศาสตรของการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งรองศาสตราจารย ดร.สมชอบ ไชยเวช จะเปนผูชวยเหลือมหาวิทยาลัย
ในการทํางานเรื่องนี้
ในเวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEF) ไดเผยแพรรายงานการจัดอันดับความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศตาง ๆ ประจําป 2012 – 2013 จากภาพสไลด Stage of Development เปนภาพกราฟ
ใยแมงมุม จะเห็นการจัดระดับการพัฒนาประเทศ ระดับที่ 1 ที่เรียกวา Factor Driven เปนประเทศที่มีรายไดต่ํา
ระดับที่ 2 เรียกวา Efficiency Driven เปนประเทศที่อยูในระดับรายไดปานกลาง ที่เรียกวา Middle - Income
ประเทศไทยอยูในกลุมที่ 2 หากจะกาวสูระดับที่ 3 ตองเปน Innovation Driven คือผลักดันโดยใชนวัตกรรม
อันแสดงถึงประเทศที่กาวหนาแลว จากภาพกราฟใยแมงมุมนี้บงบอกวาประเทศไทยยังมีหลายสิ่งที่จะตองพัฒนา
สิ่งหนึ่งก็คือ Innovation เพราะฉะนั้นถาประเทศไทยจะหลุดจากระดับประเทศกลุมที่ 2 ไปสูกลุมที่ 3 คือ จะหลุดจาก
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Middle – Income Trap จะตองพัฒนา Innovation และความพรอมทางดานเทคโนโลยี (Technology Readiness)
ดังไดกลาวแลว และชี้ใหเห็นวา STEM Education จะแกปญหานี้ หรือจะทํา CDIO (Conceive-Design-ImplementOperate) หรือจะทํา Problem Based Learning (PBL) เพื่อความคาดหวังใหเกิดความสามารถเชิงนวัตกรรม
แตบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยจะตองมีประสบการณการทํานวัตกรรมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งกอนที่จะสําเร็จ
การศึกษาไดรับปริญญา เพราะประสบการณจากการทํานวัตกรรมจะเปน สิ่งที่ทําใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ไดทํางานมากขึ้น บัณฑิตนักปฏิบัติก็เปนคําตอบหนึ่งที่จะบอกวา Middle - Income Trap แกไดโดย Hands - on
และมีขอมูลอีกขอมูลหนึ่งคือขอมูลที่ปรากฏในหนังสือพิมพที่แสดงใหเห็นวาขณะนี้ประเทศไทยภาคเอกชนลงทุน
ดาน R&D มากขึ้น ตัวเลขมีมูลคาเปนหนวยลานบาท ยกตัวอยางดานเคมี 3,600 กวาลานบาท จึงเกิดคําถามวา
เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยหรือไม ขอตอบวาเกี่ยวของตรงที่วามหาวิทยาลัยจะใหมีบัณฑิตนักปฏิบัติ ควรอยูใน
ทุก Sector อาจเปนเรื่องของเคมี อาหาร ปโตรเลียม หรือ Machinery ถาบัณฑิตนักปฏิบัติมีความรูเรื่องดังกลาว
จะทําใหมีโอกาสสูงขึ้นที่จะเขาสูภาคเอกชน สิ่งนี้เปนเพียงเข็มทิศที่จะชี้บอกทิศทางที่จะกาวไป ดังนั้น การที่ประเทศไทย
จะหลุดพนจากประเทศรายไดปานกลางสูประเทศที่มีรายไดสูง ตองมี Innovation และ Professional Lab
ของมหาวิทยาลัย ควรอยูในทุกดานที่กอใหเกิดความสมดุล ซึ่งเปนเรื่องที่มหาวิทยาลัยตองคิด คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะพิจารณาการทํางาน
ของผูบริหารมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร (Strategic Planning) จากทฤษฎีรูปสามเหลี่ยม ดูตามนั้นแลว
ชวยแนะนําแกไข ในบางเรื่องชาบางเรื่องเร็ว บางเรื่องหยุดอยูกับที่ จากการมา Retreat ครั้งนี้หวังวาเปนการสราง
ความเขาใจรวมกันระหวางสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และฝายบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
ถึงจุดที่ตองแกไขหรือหาทางออกและผูบริหารมหาวิทยาลัยจะตองสื่อสารใหทุกคนในทีมเดียวกันปฏิบัติไดพรอมกัน
เขาใจซึ่งกันและกันเปนอยางดีถือเปนเรื่องสําคัญ
ประการสุดทาย จากภาพวงจรที่เริ่มตนจากการเตรียมการวางแผนจนกระทั่งถึงกระบวนการ
สุดทายคือ วิเคราะหเหตุผล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และทบทวนปรับปรุงกระบวนการตามวงจร
แผนการปฏิบัติงาน ซึ่งสิ่งที่คิดวาเปนประเด็นคือสภามหาวิทยาลัยเปนผูกําหนดทิศทางการบริหารกับฝายบริหาร
ผูปฏิบัติ และการติดตามอาจจะเชื่อมโยงกันไดและชวยกันแกไขวงจรดังกลาว โดยสรุปเปาหมายของมหาวิทยาลัย
คือบัณฑิต นักปฏิบัติ ดังนั้น เปาหมายนี้จ ะเกิดความสําเร็จ ได Professional Lab หรือศูน ยป ฏิบัติการ คือ
การเปลี่ยนเปนปจจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใหเกิดการสราง
บัณฑิตนักปฏิบัติในทุกสาขาวิชา
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เอกสารการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3
ระหวางวันที่ 15 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป จังหวัดชลบุรี

PowerPoint ประกอบการบรรยาย
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
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อธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ปนปฐมรัฐ) ผูดําเนินรายการ
กลาวขอบคุณ ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล ที่ฉายภาพการเปนมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีร าชมงคลธัญบุรีห รือยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย สูสิ่ง ที่เปน อัตลักษณ คือ บัณฑิต นักปฏิบัติและ
การเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยจะตองสอนและวิจัยในทิศทางที่มุงเปาหมายใหเกิด Innovation & Technology
เพื่อจะไดสนองตอบความตองการของตลาดแรงงานและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสูอนาคต จึงขอใหผูบริหารทุกราย
ตองชวยกันจําและรวมมือกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสูอนาคต จึงขอใหผูบริหารทุกทานตองชวยกันจําและ
รวมมือกันขับเคลื่อน เพื่อใหบรรลุเปาหมาย และกลาวเชิญรองศาสตราจารย ดร.สมชอบ ไชยเวช นําเสนอแนวคิด
มุมมองในเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (รองศาสตราจารย ดร.สมชอบ ไชยเวช)
ประธานคณะกรรมการดานหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัย
ขอขอบคุณนายกสภามหาวิทยาลัย คณาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทุกราย
การเขารวมประชุมครั้งนี้ มีความตั้งใจที่จะนําเสนอประสบการณที่ผานมา และมุมมองในเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน
แตบังเอิญไดรับทราบขอมูลสําหรับแกปญหา (Input) ที่ดีเลิศจากศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล
แตมีความหมายที่ซอนอยูที่จะตองพยายามเขาใจ (In Between the Line) สิ่งที่กลาวนั้น อยูเปนภาพรวมที่ใหญกวามาก
และมีความสําคัญสูง ในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งไดทํางานดานนี้มาเปนระยะเวลานานรูสึกไดวา
เปนเรื่องที่แกไดยากมาก จากประสบการณที่ไดสําเร็จการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา และเรียนในเชิงวิชาการ
งานวิจัยที่ทําก็เกี่ยวกับหลักสูตร Mechanic ซึ่งใชไมไดกับประเทศไทย เมื่อเริ่มรับราชการไดรับคําสั่งใหบรรจุ
ที่กรมอาชีวศึกษา ซึ่งไมทราบถึงความหมายของอาชีวศึกษา แตตองสอนนักศึกษาสายอาชีวศึกษา จึงทําใหตองศึกษา
โดยปริยาย จากการที่ไดเคยทํางานกับเยอรมัน ประมาณ 10 – 20 ป จึงเกิดเปลี่ยนความคิดในการพัฒนากําลังคน
อยางเสร็จสมบูรณ (Completely) จึงคิดวาการที่ทําความหลากหลายแตกตางกันจะกอใหเกิดความคิดขึ้นเองและ
นํามาปรับใชกับสถานภาพเทคโนโลยีของประเทศไทย ซึ่งเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไมสามารถนําโครงสราง
ของเยอรมัน หรืออเมริกามาใชในประเทศไทยได และจําเปนตองศึกษาถึงความแตกตางในระบบอุตสาหกรรมของ
ประเทศอเมริกา เยอรมัน เกาหลี และไตหวัน วาดีกวาประเทศไทยอยางไร ประเทศจึงมีรายไดประชากรตอหัวสูง
การประชุมสัมมนา Retreat ครั้งนี้ จึงเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยใหนําเสนอประเด็นเรื่อง Middle - Income Trap
หรือ MIT) เพื่อตองการเห็นยุทธศาสตรเชิงเศรษฐกิจที่จะนําพาประเทศใหกาวพนจากประเทศที่มีรายไดปานกลาง
เพราะยุทธศาสตรเชิงเศรษฐกิจจะนําการพัฒนากําลังคนไปสูเปาหมายหรือการพัฒนางานวิจัยไปสูเปาหมายไดโดย
ผูนําทางเศรษฐกิจของชาติ และผูบริหารมหาวิทยาลัยจะไดรับฟงความคิดในเชิงยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจ และ
นํามาพิจารณากําลังคน พิจารณางานวิจัยไปสูเปาหมายเพื่อชวยประเทศชาติได เมื่อยอนกลับมาถึงเรื่องของหลักสูตร
จึงมีความจําเปนที่จะตองรูวาเปาหมายทางเศรษฐกิจมีความสําคัญสูง ดังตัวอยางประเทศไตหวัน ที่ตั้งเปาหมาย
และก็พัฒนาตามเปาหมายเปนระยะ ๆ ในป พ.ศ. 2510 เนนเรื่องเดียวเทานั้น คือกําลังคนทางเทคนิค จะเห็นวา
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ๆ SME ทั้งหลายที่ผลิตชิ้นสวนอุปกรณดานชางมีอยูมาก ซึ่งประเทศไทยยังทําไมไดถึงแม
จะมีอาชีวศึกษาและเปนไปไมไดที่อาชีวศึกษาจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม และเมื่อไดรับเชิญ
จากอธิการบดีใหชวยเรื่องบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands - on) การศึกษาดานนี้ตรงกับความคิดที่มีอยูแตมั่นใจวา
คงไมตรงกับอาจารยทั้งหลายในมหาวิทยาลัย ไมตรงกับนายกสภามหาวิทยาลัย จากการเขารวมประชุมวิชาการที่ผานมา
ไดกลาวถึงการแปรรูปอุตสาหกรรมอาหาร เชน แปรรูปทุเรียนทอด การทําแปงโกกิ ซึ่งเปนอุตสาหกรรมแตไ มมี
เทคโนโลยีที่นาสนใจ และเปน Hands - on แตไมมี Innovation จึงตองปรับความเขาใจกันใหมกับอาจารยทุกราย
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และตองแขงขันเมื่อเปดประตูสูอาเซียน (AEC) ใหได จึงตองเรงพัฒนาคนใหมี Innovation ที่จะขายไดและแขงขันได
อาจารยทุกรายตองมีความคิดเชนนี้ที่ตรงกัน อาจารยอยูในวงการศึกษาจะตองมองยุทธศาสตรการแขงขันทางดาน
อุตสาหกรรมอยางรอบดาน ตองมองภาพรวม คือ มองเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การพัฒนาคน และมอง R&D
จึงตองการที่จะเรียนวาอาจารยตองคิดเรื่องหลักสูตรใหม จากการที่ไดรับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยใหดํารง
ตําแหนงประธานคณะกรรมการดานหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัย ขณะนี้มีภารกิจที่ดูแล
เรื่องหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเปนเรื่องที่ยากเพราะกระทบกับผลประโยชนของอาจารย
จํานวนมาก การเปลี่ยนแปลงจึงตองใชเวลา สําหรับเรื่องการเรียนการสอนยังมิไดมีการจัดประชุมเพื่อแกปญหา
การเรียนการสอน ในเรื่องหลักสูตรตองมีการปรับปรุงทุก 4 ป การปรับปรุงจะตองมีการประเมินผลวาบรรลุตาม
เปาหมายที่ตองการหรือไม นักศึกษาสําเร็จการศึกษามีงานทําตามตองการและมีปญหาหรือไม ตอจากนั้นจึงปรับปรุง
หลักสูตร แตในสวนของหลักสูตรใหมขอใหอาจารยไปทําการสํารวจความตองการบุคลากรของภาคอุตสาหกรรม
หลักสูตรจะตองมีสิ่งใดบาง หองปฏิบัติการจะตองลงทุนมากเทาไร หลักสูตรใหมจะตองมีหลักการพื้นฐานดังกลาว
และยอมรับรวมกันเปนอันดับแรก อันดับที่สอง หลักสูตรในสาขาที่ใกลเคียงกันและเปดสอนคลายกันใหแตละคณะ
พยายามใหค วามรว มมือ ทํา หลัก สูต รรว มกัน ไมใ หเ กิด ความซ้ํา ซอ นกัน ซึ่ง ถือ วา เปน เรื่อ งที่นาเปนหวงและ
ปรับเปลี่ยนไดยาก เพราะทําใหบุคคลบางคนสูญเสียประโยชนสวนตัวไป สิ่งที่ตองการทําตอไปคือการ Training
เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรจากประสบการณดานหลักสูตรที่เกี่ยวกับวิชาชีพที่ Training จะมีความคิดเห็นที่ไมตรงกันกับ
อธิการบดีและไมเห็นดวยที่ใหอาจารยไปฝงตัวในสถานประกอบการ เพราะสถานประกอบการจะไมยอมใหเทคโนโลยีกับ
อาจารยอยางแนนอน จึงตองการใหทุกทานมารวมกันพิจารณาใหมถึงวิธีการที่จะวัดอาจารย อาจารยจะตองศึกษา
เรียนรู หาโอกาสเรียนรูอยางสม่ําเสมอทีละขั้นตอน โดยเฉพาะงานปฏิบัติในอาชีพที่ตองสอนที่นักศึกษาตองการ
สิ่งนี้ถือเปนอุดมการณที่อาจารยทุกทานตองยึดถือเปนอุดมการณ และสิ่งที่ตองการทําตอไปคือโรงเรียนเตรียม
วิศวกรรม ซึ่งเด็กที่จะมาเรียนในมหาวิทยาลัยตองไมใชเด็กประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แบบเกา เพราะไม
สามารถเรียนตอได เพราะพื้นฐานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ออน จึงตองเปลี่ยนเปนเตรียมวิศวกรรมศาสตร เปน
มัธยมปลายสายเทคโนโลยี ซึ่งมี 2 สาย สายวิทยาศาสตร สายอักษรศาสตร โดยเปลี่ยนตัวหนึ่งเปนสายเทคโนโลยี
มี 3 สาขา และมีความคิดวาสามารถจัดทําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรไดภายใน 4 ป ความสําคัญจึงอยูที่เปลี่ยน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใหเปนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร ดวยเหตุนี้มหาวิทยาลัยจะตองเปนผูริเริ่ม
ใหเกิดขึ้นและทําใหไปในทางที่มหาวิทยาลัยตองการ คือ เปนบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands - on) ตามแบบที่ไดกลาวขางตน
ที่เปน Hands - on ระดับเทคโนโลยีที่แขงขันกับประเทศอาเซียนได ขอบคุณครับ
อธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ปนปฐมรัฐ) ผูดําเนินรายการ
รองศาสตราจารย ดร.สมชอบ ไชยเวช ไดเลาประสบการณจริงที่ใหทั้งความรูและประสบการณ
โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนสิ่งที่ทานไดขับเคลื่อนมาโดยตลอดและวันนี้มหาวิทยาลัยตองมาทบทวน
บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands – on) ที่เปนทั้งนวัตกรรม ดวยความพยายามตั้งใจไมทําใหผิดหวัง รวมถึงการที่มหาวิทยาลัย
จะตองเปนสวนหนึ่งของการกาวขามกับดักกลุมประเทศรายไดปานกลาง (Middle - Income Trap หรือ MIT)
ซึ่งตองสรางคนและผลักดันการสรางงานใหกับประเทศ คณะกรรมการอีกชุดหนึ่งคือคณะกรรมการดานการพัฒนา
นักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีบทบาทโดยตรงกับสิ่งที่เปนทุนมนุษยของประเทศ โดยติดตามการทํางานของ
มหาวิทยาลัยดานกิจการนักศึกษา กราบเรียนเชิญนายชุมพล พรประภา ประธานคณะกรรมการ
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (นายชุมพล พรประภา)
ประธานคณะกรรมการดานการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผูบริหาร และเจาหนาที่ทุกทาน
จากการที่เขามานั่งในสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปนระยะเวลานานถึง 7 ป สิ่งที่ผูเขารวมประชุม
อยางสม่ําเสมอในสภามหาวิทยาลัยกลาวถึงคือ
1. มหาวิทยาลัยไทยใชผูทรงคุณวุฒิไมคอยเปนและไมคอยคุมคา
2. การที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ 22 ชุด ฝายบริหารมหาวิทยาลัยมักตอตาน
และเมื่อผูทรงคุณวุฒิเขาไปดูแลการทํางานภายในมหาวิทยาลัยอยางใกลชิดมักถูกมองวาเกินอํานาจ
3. สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจสั่งอธิการบดีไดโดยมติของสภามหาวิทยาลัย ที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
และตองปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย แตมหาวิทยาลัยหลายแหงไมปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย จึงทําให
เขาใจไดวาสถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยสรางครูมาเปนขาราชการทั้งหมด ซึ่งแตกตางไปจากอาจารยมหาวิทยาลัย
ในประเทศอเมริกา ขาราชการไทยเปนขาราชการที่มีกฎ ระเบียบมากมาย เพราะในชวงที่ทํา Student Affair
รองอธิการบดีที่ทํางานดวยไมคอยศรัทธาหาวากาวกาย ทําใหงานเดินไปไดนอย และฝายบริหารไมคุนเคยกับอํานาจ
ของสภามหาวิ ทยาลั ย งานบางเรื่ องจึ ง สะดุ ด สมั ย อธิก ารบดี (รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ปน ปฐมรั ฐ )
คณะกรรมการชุดนี้ไดดําเนินการสิ่งใดและจะทําสิ่งใดตอไป และพยายามเนนในเรื่องที่เสนอแนะใหฝายบริหาร
ดําเนินการ ซึ่งดําเนินการไปแลวประมาณ 14 – 15 เรื่องในชวง 10 เดือนที่ผานมา อยางเชนเรื่อง Soft Skills
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยสําเร็จการศึกษาแลวตองมีทักษะดานภาษาอังกฤษ ฝายบริหารมหาวิทยาลัยไดประสาน
ศูนยภาษา AUA เขามาในมหาวิทยาลัย ฝากอธิการบดีชวยติดตามดวยวาไดเผยแพรไปทั่วมหาวิทยาลัยแลวหรือไม
อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่อง ICT เมื่อสักครูศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล ไดกลาวถึง Profession Service
การใหบริการแบบมืออาชีพในบริบทของสภามหาวิทยาลัย จึงตองพยายามเนนย้ําใหใช ICT ใหเกิดประโยชน
ในการบริหารจัดการกับนักศึกษา เจาหนาที่ และผูบริหาร เพื่อชวยในดานการสื่อสารอยางรวดเร็ว สามารถตัดสินใจ
สั่งการไดรวดเร็วทันตอเหตุการณ และเมื่อนํา ICT มาบริหารจัดการพบวามีปญหามากจึงปรึกษารองอธิการบดี
ใหชวยกรองเรื่องและสราง Line ใหกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ชุดหนึ่ง Line ที่ควรจะรับทราบขาวกรองที่รวดเร็วสักประมาณ 10% ของฝายบริหารที่รับรู หรือ 4% ก็ไดเรื่องที่ริเริ่ม
ตอมาคือการทําเรื่องบันทึกสมุดกิจกรรม Activity ของนักศึกษา Value Added ที่นักศึกษานํามาโชวนายจางได
คุณสมบัติที่พึงประสงคของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาแลวตองการอะไร ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล
ไดกลาวถึง STEM ทางสายวิ ทยาศาสตร หรือคณิตศาสตร จึงขอกลาวถึงสายมนุษยศาสตร สายสังคมศาสตร
จํานวน 30 หนวยกิต ที่ใหคงอยูไมถูกตัดออกจากหลักสูตร ปญหาเกิดจากสังคม การแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
รอบ ๆ มหาวิทยาลัยหลายแหง ซึ่งรานขายสิ่งเสพติด มิไดปฏิบัติตามกฎหมาย จึงใหมหาวิทยาลัยตรวจสารเสพติด
นักศึกษาบอยขึ้นโดยยอมเสียคาใชจาย แตมีอีกเรื่องหนึ่งที่เปนปญหาและยังแกไมตกเปนปญหาของจังหวัดปทุมธานี
คือเรื่องหอพักนักศึกษาดําเนินการปฏิบัติ (Operate) จัดตั้งไมถูกตองตามกฎหมาย และเจาหนาที่ของจังหวัดที่ดูแล
เรื่องหอพักแจงวาไมสามารถดูแลไดทั่วถึงทุกแหง และสอเจตนาคอรัปชั่น มหาวิทยาลัยจึงตองพยายามปลูกฝง
ใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม เชื่อมั่นความดี ความชั่ว บาป และบุญทางศาสนาทุกศาสนาดวยการฝงใหเขาไป
ในสมองนักศึกษา มิใชเพียงแตสอนเทานั้น แตจะตองสอนจนกระทั่งนักศึกษาเชื่อและนําไปปฏิบัติ มีความละอาย
เกรงกลัวตอบาป และไมลวงละเมิดตอผูอื่น
4. การผลักดันเรื่องการตรวจสุขภาพนักศึกษาที่เขาใหมปที่ 1 รวมถึงปที่ 2 ถึงปที่ 4 เกี่ยวกับโรคตา
โรคติดตอ ขณะนี้เริ่มดําเนินการตรวจไปแลว
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5. การดูแลเรื่องสระวา ยน้ํา สนามเทนนิส โรงยิม ไดพยายามดูแลปรับปรุงใหอยูในสภาพที่ดี
ไดมาตรฐาน เปนที่พึงพอใจแกนักศึกษา
6. การจัดรถดวยการใหขอมูลจะซื้อจะเชาหรือสรางใหม ขณะนี้มีรถวิ่งรับสงนักศึกษาบริการฟรี
7. การจัดตั้งกองทุนพัฒนานักศึกษา สงเสริมการไปตางประเทศของนักศึกษา และใหขอสังเกต
กอนสงนักศึกษาไปตางประเทศ ตองมีการปฐมนิเทศ (Orientation) นักศึกษากอนไปเกี่ยวกับองคความรูของ
ประเทศที่จะเดินทางไปใหนักศึกษาทราบวาไปเพื่ออะไร เตรียมตัวอยางไร จะไปดูงานเรื่องใด เมื่อกลับมาแลวตอง
ทํารายงานเสนอตอประธานคณะกรรมการวาไดไปเรียนรูอะไรมา และนํามาใชประโยชนอยางไรตอตนเอง ตอคณะ
และมหาวิทยาลัย ขอเรียนวาคณะที่สงนักศึกษาไปฝกเปนผูนําที่ประเทศอินโดนีเซีย ยังมิไดรายงาน
8. ทุนการศึกษา ซึ่งไดแจงอธิการบดีแลว และทราบวาเริ่มตนป 2557 และมหาวิทยาลัยตั้งเปาหมาย
ในป 2560 มีทุน การศึกษา 10% ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมด คาดวาจะมีทุนการศึกษาประมาณพันกวาทุน
ภารกิจทั้งหมดที่ไดดําเนินการรวมถึงสิ่งที่นายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล
และรองศาสตราจารย ดร.สมชอบ ไชยเวช กลาวขางตน ขอเรียนใหทราบวาในขณะที่สรรหาอธิการบดีไดปรึกษา
รวมกับกรรมการตลอดเวลา อันดับแรกคือมองผลประโยชนแหงชาติ (National Interests) อันดับที่สองตองมอง
การแขงขันระดับชาติ (National Competitiveness) ดูความสามารถของมหาวิทยาลัยแตละดานวาสามารถที่จะแขงขัน
กับมหาวิทยาลัยแหงอื่นไดเพียงใด อันดับแรกที่ตองดูคือในกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แหง ในกราฟ
ใยแมงมุมที่ทานศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล นําเสนอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อยูในจุดใด และอีก 8 แหง อยูในจุดใด ดูความแตกตางที่อยูเหนือกวาหรือต่ํากวา และอาจเทียบกับมหาวิทยาลัยแหงอื่น
โดยตั้งเปาหมายวาจะ Benchmark กับใครตองตั้งเปาหมายไวสัก 2 แหง และพยายามไลตามใหทัน
9. ใหมหาวิทยาลัยจัดแผนการพัฒนานักศึกษาระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยเฉพาะโจทย
เรื่องการพัฒนาการลดพลังงานเรื่องไฟฟา ตองอธิบายใหนักศึกษาเขาใจถึงผลลัพธเมื่อลดพลังงานได มหาวิทยาลัย
ประหยัดคาใชจายไดแลว ผลลัพธจะกลับคืนสูมหาวิทยาลัย สูนักศึกษาไดอยางไร และตองการใหนักศึกษาที่จบ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยแหงนี้สามารถทํา 5 ส. เปนแลวเพื่อใหคิดเปนใหทํา QC Circle ดวย และกอนจบการศึกษา
จะตองใหนักศึกษาทํา One Page Report หรือ Exclusive Report เมื่อประชุมแลวจับประเด็นใหไดและสามารถ
ทํารายงานใหคนอื่นเขาใจไดใน 1 หนา
10. ไดดําเนินการปลูกจิตสํานึกการชําระเงินคืนกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได
ในอนาคต (กรอ.) และกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดย Post ลงใน Website ถึงความเปนคนดีและ
เปนคนไมดี
11. การทําประกันอุบัติเหตุนักศึกษาทุกชั้นป ตั้งแตป 1 ถึงป 4
12. พยายามใหนักศึกษายายทะเบียนบานมาอยูในมหาวิทยาลัยในหอพักเพื่อใหองคการบริหาร
สวนตําบล (อบต.) องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เห็นความสําคัญของมหาวิทยาลัย เพราะเขาจะไดรับเงิน
สนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย ตามรายหัวของประชากรในพื้นที่ เพื่อที่จะสามารถพัฒนาทองถิ่นไดเพิ่มมากขึ้น
13. มาตรการรับนองใหม มีความรุนแรงลดนอยลงโดยทํามาตรฐานใหดีขึ้น
14. การบริหารจัดการเงินฝากของนักศึกษาไดมีรายไดดอกเบี้ยสูงขึ้นจากเดิม 100,000 บาท
เปน 400,000 บาท และหวังเปนอยางยิ่งวาจะมีภาระงานที่ตองดําเนินตอไปอีกมาก จะพยายาม ใหดีขึ้น และหารายได
ใหมากขึ้น
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อธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ปนปฐมรัฐ) ผูดําเนินรายการ
อธิการบดีกลาวถึง การที่ไดรว มประชุมกับ ประธานคณะกรรมการดานการพัฒ นานักศึกษา
ของสภามหาวิทยาลัยทราบวา ประธานเปนผูเอาใจใสกับการบริหารดวยความหวงใยในตัวนักศึกษา ซึ่งไดมีการ
นํานโยบายเรื่องการจัดตั้งกองทุนนักศึกษาเขาสูที่ประชุมและมหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดตั้งกองทุนนักศึกษา
พรอมทั้งมีระเบียบมหาวิทยาลัยในการดําเนิน การ ขณะนี้อยูร ะหวางการขับ เคลื่อนในตัว นักศึกษาที่ร ะเบีย บ
ยังเบิกไมได ซึ่งเรื่องตาง ๆ ที่กลาวขางตนมหาวิทยาลัยพยายามดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการ คาดวา
จะเห็ น ผลการพั ฒ นาในทางที่ ดีขึ้น ก อนนั กศึ กษาจะสําเร็จ ออกจากมหาวิทยาลัย รวมถึ งการหารายไดใ หกั บ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีประธานคณะกรรมการอีกหนึ่งรายที่มีบทบาทสําคัญมาก จากการประชุมคณะกรรมการชุดนี้
มหาวิทยาลัยไดรับแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเปนอยางมาก ประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (ศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ)
ประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
ประธานคณะกรรมการการเงิน และทรัพ ยสิน ของมหาวิท ยาลัย (ศาสตราจารย (พิเ ศษ)
ดร.สมชั ย ฤชุ พันธุ ) กล า วขอบคุ ณ และแจงใหที่ป ระชุมทราบถึงการนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย โดยมิไดใช PowerPoint ที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการ
การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย (นางวนิดา ปอนอย) เตรียมมาโดยใหผูเขารวมประชุมนําไปศึกษาดวยตนเอง
และแจงใหทราบวากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 3 ราย คือ นายชุมพล พรประภา นายวีระศักดิ์ วงษสมบัติ
และพลเรือเอก ฐนิธ กิตติอําพน เปนผูทรงคุณวุฒิทางดานการเงินในมติตาง ๆ เปนผูเสนอความคิดเห็น นอกจากนั้น
ยังมีอธิการบดีเปนกรรมการ ซึ่งถือวาชวยไดมาก จะทําใหความเห็น หลักการตาง ๆ ที่คณะกรรมการนําเสนอกลั่นกรอง
ไดรับการทักทวงวาสามารถทําไดหรือไมหรือมีเงื่อนไข ขอจํากัดอยางไร หากเห็นชอบก็นําไปสูการปฏิบัติ ทําใหกรรมการ
รูสึกสบายใจที่ประชุมไปแลวเกิดประโยชนมิสูญเปลา สวนรองอธิการบดี (ดร.วิชัย พยัคฆโส) เปนผูไดรับการ
แตงตั้งดูแลทางดานวางแผน รองอธิการบดี (นางวนิดา ปอนอย) ปฏิบัติหนาที่เลขานุการ และผูอํานวยการกองคลัง
(นางอลิสา โรจนธนานันต) ซึ่งการประชุมทุกครั้งเปนกรรมการรวมอยูดวย จะกลาวถึงบทบาทและหนาที่ของ
คณะกรรมการการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย มีหนาที่ 2 อยางคือ กํากับดูแล (Steering) ทางดานการเงิน
และใหคําปรึกษา (Advisory) ดังนี้
1. บทบาทการกํากับดูแล (Steering) ทางดานการเงิน จะทําการกลั่นกรองเรื่องเกี่ยวกับการเงิน
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
2. บทบาทในการใหคําปรึกษา (Advisory) เกี่ยวกับการเงินแตไมมีอํานาจในการบริหารจัดการการเงิน
จึงขอทําความเขาใจกับสภามหาวิทยาลัยและฝายบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัย ไมมีอํานาจในการสั่งอนุมัติหรือตัดสินใจหรือดําเนินการในเรื่องใด ๆ ทั้งสิ้น อํานาจการตัดสินใจ
และสั่งการอยูที่อธิกรบดี ในเรื่องนี้ไดถือปฏิบัติมาโดยตลอด และระเบียบการเงินฉบับเดิมเคยใหอํานาจบางสวนอยูกับ
คณะกรรมการการเงินอนุมัติ ซึ่งภายหลังไดแกไขระเบียบดังกลาวแลวทั้งหมด
หนาที่อีกประการหนึ่งของคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยนั้นจัดอยูในกลุม
(Classify) คณะกรรมการสนับสนุนที่มิใชฝายปฏิบัติภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพราะภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
คือการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ คณะกรรมการการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยมีหนาที่สนับสนุนใหนโยบาย
และเปาหมายที่กําหนด โดยสภามหาวิทยาลัยหรือฝายบริหารปฏิบัติการได และในเรื่องของการแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องการออกจากกับดักกลุมประเทศรายไดปานกลาง (Middle - Income Trap หรือ MIT) นั้น คิดวาบทบาท
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ภารกิจของคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยยังไมสามารถกาวไปถึงในจุดนั้น จึงขอกลาวถึง
ทิศทางการปฏิบัติที่ผานมาวาไดดําเนินการสิ่งใดไปบางและจะดําเนินการตอไปอยางไร โดยจะกลาวถึงกรอบความคิด
(Concept) สว นรายละเอีย ดการดําเนินการใหศึกษาในเอกสารที่ฝายเลขานุการสงใหทุกทาน ทิศทางที่เ ปน
เรื่องใหญเรื่องหนึ่งที่คิดวาคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยจะตองสงเสริม สนับสนุน (Facilitate)
ตอนโยบายที่จ ะผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพราะเปนนโยบายที่ไดรับการยอมรับ แลว โดยประชาคมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สิ่งที่ทําใหนโยบายนี้สําเร็จ ฝายการเงินจะตองสนับสนุน
ประการที่สอง คณะกรรมการการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยตองสงเสริมมหาวิทยาลัย
ใหมีอิสระทางวิชาการและทางการเงิน (Academic and Financial Autonomy) ตามความเปนจริง ความอิสระ
ทางการเงินจะเปนเงื่อนไขบังคับกอนเปนประเด็นและสิทธิ์ที่จ ะรับ รอง (Ensure) วาความอิส ระทางวิช าการ
(Academic Freedom) เปนเรื่องที่คอนขางดีอยางกวางขวางไมคอยมีอุปสรรค เมื่อตองการมีอิสระทางดานวิชาการ
ก็ตองรับรองวามีอิสระทางการเงิน
ในเชิ ง นโยบายคณะกรรมการการเงิ น และทรัพ ยสิ น ของมหาวิทยาลั ย มีแนวคิ ดในเรื่ องการ
ดําเนินการในเรื่องตาง ๆ อาทิ ดานรายได คือการเงินของการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งเรื่องหารายได
แบงออกเปน 3 สวน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีนโยบายและเปนที่ยอมรับแลวในสภามหาวิทยาลัย คือ พยายามเพิ่มสัดสวน
ของรายไดที่มหาวิทยาลัยหารายไดเองใหมากขึ้นและลดการพึ่งพางบประมาณ ซึ่งเดิม 70 : 30 มหาวิทยาลัยหารายได
30% พึ่งงบประมาณ 70% ปจจุบัน 60 : 40 ซึ่งถือวาพัฒนาไดดีขึ้นกวาเดิม จึงคิดวาจะใหมีเปาหมายที่ชัดเจนวา
มหาวิทยาลัยจะเพิ่มสัดสวนในเรื่องนี้ตลอดไปอยางนอยก็ประมาณ 50 : 50 หรือถาหากรายไดที่มหาวิทยาลัยหาเอง
ไดมากกวาก็จะเปนการมั่นใจถึงความเจริญรุงเรือง มั่นคงถึงความเปนอิสระในเชิงวิชาการของมหาวิทยาลัยได
สิ่งนี้ถือเปนนโยบายหนึ่งที่ประชาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับทราบและยอมรับแลว สําหรับ
รายไดที่มหาวิทยาลัยหาเองแบงออกเปน 3 สวนใหญ ๆ คือ
1. คาเลาเรียน
2. จากการวิจัยและการใหบริการเชิงวิชาการ
3. ดอกผลของทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
ใน 3 สวนนี้มีสวนทีหนักไปทางที่เปนรายไดที่เก็บจากคาเลาเรียนซึ่งเปนธรรมชาติของมหาวิทยาลัยไทย
จึงมีความคิดที่วาควรตรวจสอบ ติดตาม (Monitor) การเปลี่ยนแปลง 3 สัดสวนนี้เชิงนโยบาย และมีเปาหมายใหเพิ่ม
สัดสวนของรายไดจากการวิจัย และการใหบริการทางวิชาการ รวมถึงรายไดจากการบริหารจัดการทรัพยสินที่มีอยู
เปนพันลาน หากบริหารจัดการดีจะเกิดดอกผลมากขึ้น กอใหเกิดรายไดมากขึ้นและในทายที่สุดก็จะพบวาคาเลาเรียน
จะเปนสัดสวนที่นอย มหาวิทยาลัยก็จะสามารถใหการศึกษากับสังคมไดโดยไมตองคํานึงถึงการวิพากษวิจารณ
ของสังคมดวย เพราะนักศึกษาที่มาเรียนสวนใหญเปนผูมีรายไดปานกลาง ดังนั้น การบริหารจัดการที่จะเพิ่มสัดสวน
ของรายไดตองคํานึงถึงสิ่งเหลานี้ดวย
สวนนโยบายทางดานรายจาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ
เจาหนาที่และอาจารยสวนใหญเปนขาราชการในอดีต ปจจุบันมีขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ขาราชการ
เปนผูที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และเปนผูที่คํานึงถึงสวนรวมเปนหลัก แตขาราชการมักจะมีรูปแบบ (Style) การเปน
ขาราชการที่มีความเขมงวดตอกฎระเบียบ มีความไมยืดหยุน (Inflexibility) ไมกลาเสี่ยง จึงมักออกกฎระเบียบ
ในลักษณะคลาย ๆ กับการใชจายเงินงบประมาณ ซึ่งความจริงในทางความคิดเห็น (Concept) เงินที่มิไดรับมาจาก
งบประมาณแผน ดิน มหาวิทยาลัย สามารถออกฎระเบีย บเองได เพื่อใชจายแตกตางจากกระทรวงการคลังได
แตตองมีเหตุผล มีความคุมคา สามารถตรวจสอบได มีคําอธิบายไดเมื่อถูกสอบถาม และตองคํานึงถึงหลักความโปรงใส
และความยุติธรรม ดังนั้น จึงคิดวาเราจะตองเปลี่ยนความคิดของคน โดยเฉพาะคนที่ปฏิบัติหนาที่ในฝายการคลัง
ใหมีความคิดที่กลายกรางกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยใหมีหลักเกณฑแตแตกตางจากกระทรวงการคลังได
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ในนโยบายทางดานการบริหารทรัพยสิน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของชื่อคณะกรรมการชุดนี้ คือ คณะกรรมการ
การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย จากการอานรายงานที่เรียกวางบดุล จะมีสินทรัพยและหนี้สิน ซึ่งในเชิงบัญชี
ของบริษัทจะวิเคราะหวา สินทรัพยจะแยกออกมาเปนสินทรัพยหมุนเวียนกับสินทรัพยไมหมุนเวียน แตของมหาวิทยาลัย
จะแยกออกเปน 2 ประเภท คือ Financial Asset กับ Non-Financial Asset แตใหเขาใจวาเปนสินทรัพยที่เปนตัวเงิน
และทรัพยสินที่ไมใชเปนตัวเงิน เชน อาคาร ที่ดิน เปนกิจการ อาทิ สถานีวิทยุ หอพัก เปนตน แตสินทรัพยที่เปนตัวเงิน
คือเงินฝากธนาคารทุกประเภทพันธบัตรหรือเงินลงทุนในกองทุน เหลานี้ถือเปนสินทรัพยทางการเงินของมหาวิทยาลัย
ทั้งหมด คณะกรรมการการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ตองการที่จะวิเคราะหวาสินทรัพยทางการเงินของมหาวิทยาลัย
มีจํานวนทั้งหมดเปนพันลานบาทจะปรากฏในที่ตาง ๆ ซึ่งตัวเลขของการรายงานสินทรัพยทางการเงิน มีครบถวนแลว
แตยังไมสมบูรณ ซึ่งสินทรัพยที่มิใชตัวเงินที่สามารถบริหารใหเกิดรายได เชน ที่ดิน กิจการ 2 ประเภท ที่สภามหาวิทยาลัย
ใหความสนใจนอย และมหาวิทยาลัยรายงานนอย หากบริหารจัดการสินทรัพยอยางดี ทั้งสินทรัพยที่เปนตัวเงิน
และไมเปนตัวเงิน จะกอใหเกิดรายไดอีกกระแสหนึ่งและควรจะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ เพราะมหาวิทยาลัยแหงนี้ดีในแตละป
มีสวนเกินของเงินไหลเขามากกวาเงินไหลออก เพราะฉะนั้นเงินสะสมจะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ถาสภามหาวิทยาลัยมีนโยบาย
ที่ชัดเจนใหเพิ่มเงินสะสมใหมหาวิทยาลัยบริหารใหถูกวิธี เงินรายไดดอกผลจะไลแขงกับเงินรายไดคาเลาเรียน และ
ในที่สุดเงิน 2 ประเภทนี้รวมกันจะเปนเงินรายไดสะสมที่จะสามารถลดสัดสวนของการพึ่งพาเงินงบประมาณแผนดินได
คณะกรรมการการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย มอบนโยบายในเรื่องการบริหารสินทรัพย
ทางการเงิน ในการวิเคราะหกระแสหมุนเวียนเงินสด (Cash Flow) กรณีที่มีเงินสดมีระยะเวลาสามารถนําเงินไปลงทุน
เพื่อกอใหเกิดดอกผลได ในเวลา 3 เดือน 6 เดือน 1 ป หรือ 3 ปขางหนา ใหนําเงินไปลงทุนโดยกําชับมหาวิทยาลัยวา
ตองใหแนใจวานําเงินไปลงทุนแลวตองไมกระทบตอสภาพคลองในการดําเนินการตามภารกิจปกติได คณะกรรมการ
การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พยายามใหคําปรึกษาดานการนําเงินไปลงทุนในกองทุน โดยจางผูบริหาร
จัดการเงินกองทุนเปนผูบริหารจัดการ ใชเวลายาวนานจนกระทั่งเปลี่ยนสมัยอธิการบดีเกาไป อธิการบดีรายใหม
(รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ปนปฐมรัฐ) ไดประกาศใชระเบียบตามคําเสนอแนะของคณะกรรมการการเงิน
และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ปจจุบันนี้จากรายงานผลการดําเนินงานประมาณ 3 – 4 เดือน มหาวิทยาลัยมีเงินลงทุน
ในกองทุน 2 กองทุน กองทุนละ 250 ลานบาท รวม 500 ลานบาท ซึ่งมีรายไดดอกผลสูงกวาเทาตัว ประมาณ 5 – 6%
ซึ่งเดิมไดรับประมาณ 3% ถาดํารงสภาพนี้ตอไปจะทําใหมหาวิทยาลัยมีรายไดเพิ่มขึ้น 5 – 6% ตอป แตอยางไรก็ตาม
มหาวิทยาลัยปองกันความเสี่ยงดวยการไมนําเงินไปลงทุนตอความสุมเสี่ยง และตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้น
จึงขอชมเชยอธิการบดีที่มีความกลานําเงินสวนหนึ่งไปลงทุน โดยใหผูจัดการกองทุนจากภายนอกเปนผูบริหารให
ซึ่งเงินลงทุน 500 ลานบาทนั้น สามารถลงทุนซื้อหุนไดไมเกิน 20% ที่เหลือตองลงทุนในสินทรัพยที่มีความเสี่ยงนอย
การที่มหาวิทยาลัยลงทุนซื้อหุนไมเกิน 20% ไดรับดอกผลมากกวาเดิมเทาตัว ก็เพราะวาผูบริหารกองทุนมีความ
เปนมืออาชีพ มหาวิทยาลัยตองเสียคาใชจายในการบริหารถือวาเปนความคุมคาอยางมาก ขณะนี้ภาพทางดานการ
บริหารทรัพยสินไดขยับตัวไประดับหนึ่งหลังจากหยุดชะงักมาเปนเวลานาน และจากการประชุมคณะกรรมการการเงิน
และทรัพยสินของมหาวิทยาลัยที่เพิ่งผานพนมา อธิการบดีทราบผลการยืนยันตัวเลขดอกผลที่เพิ่มขั้น ทําใหรายไดเพิ่ม
มากขึ้น และเขาใจวาอธิการบดีอยูระหวางดําเนินการจัดทํารายละเอียดเพื่อนําเนอตอสภามหาวิทยาลัยในการขออนุมัติ
เพิ่มวงเงินตั้งกองทุนใหมอีก 2 กองทุน ซึ่งจะตองทําดวยความระมัดระวัง แตก็ไมควรอนุรักษนิยม (Conservative) จนเกินไป
สําหรับเรื่อง Financial Data and Reporting คือ ขอมูลทางการเงินและการรายงานทางการเงิน
เรื่องนี้เปนเปาหมายหนึ่งที่พยายามปรับปรุงใหเปนปจจุบัน (Up to Date) ทันสมัย ทันเวลา ใหสามารถปดบัญชี
ไดทุกรอบเดือนมีรายงานไดทุกรอบเดือน และใหวางระบบใหเปนระบบงาน ซึ่งเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ควรออกมาในรูปลักษณ
ที่เอื้อตอการใชขอมูลใชรายงานนั้นมากําหนดนโยบาย ซึ่งปจจุบันไดพัฒนามาเกือบดีแลว ตัวเลขเหลานี้ที่ทําเปนประจํา
แลวหยิบยกขึ้นหารือในรูปแบบเชิงนโยบายได ก็จะบอกทิศทางวามหาวิทยาลัยมีจุดออนจุดแข็งอยางไร และจะตองแกปญหาที่ใด
และแกปญหาอยางไร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปนมหาวิทยาลัยที่มีคณะบริหารธุรกิจ มีอาจารยที่เชี่ยวชาญ
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ดานบัญชี การเงิน และการจัดการ ทําการสอนนักศึกษาไปเปนผูบริหารธุรกิจ จึงควรใหอาจารยผูมีความรูมาเปนผูบริหาร
จัดการบัญชี การเงิน ใหเปนระบบเชนเดียวกับการสอนนักศึกษาใหไปเปนผูบริหารธุรกิจระดับชาติ แตระบบบัญชีของ
มหาวิทยาลัยกลับไมเปนระบบสากลหลายมหาวิทยาลัยเปนเชนนี้ จึงตองเริ่มตนจากมหาวิทยาลัยดวยการนําความรู
ที่สอนมาใชพัฒนาทั้งระบบบัญชี แบบรายงานการเงินพัฒนาระบบขอมูล ซึ่งตองทันสมัย พึ่งพาได เชื่อถือได และ
ตองเอื้อเฟอตอการวิเคราะหเชิงนโยบาย
ประเด็นตอไปคือเรื่อง Financial Good Governance คือ ธรรมาภิบาลในเชิงการเงิน ในความเปน
ขาราชการดวยการที่มีกฎระเบียบปฏิบัติงานมาก จึงคิดวาไมสามารถทุจริตได แตก็ตองขอเนนวาตองปฏิบัติตอ
ในเชิงของการที่ตองคํานึงถึงความคุมคา ความมีเหตุผล ตรวจสอบได อธิบายได มีความโปรงใส และความยุติธรรม
ในการปฏิบัติงานการเงินตอไป
สําหรับเรื่องการออกจาก Middle - Income Trap ประเทศไทยถือเปนประเทศที่มีรายไดปานกลาง
มาเปนระยะเวลายาวนาน แตการที่จะออกจากกลุมประเทศรายไดปานกลางขึ้นไปสูประเทศร่ํารวย (High Income Country)
เปนเรื่องยากมาก เพราะมีปจจัยหลายอยาง อีกทั้งยังอยูนอกเหนือความสามารถของสภามหาวิทยาลัยเนื่องจากเปนเรื่อง
ของประเทศที่มีปจจัย ตัวประกอบของประเทศหลายเรื่องที่เปนอุปสรรคตอการที่จะเปนประเทศที่มีรายไดร่ํารวย
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยไมสามารถแกปญหาอุปสรรคนั้นไดหรืออาจไดก็เพียงเล็กนอยเทานั้น อาทิเชน การมีงานทํา ผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรม การใชประโยชนของที่ดิน เครื่องจักรทุกเครื่องไดใชงานทุกเครื่องอยางเต็มที่ และทุน ซึ่งสถานภาพ
การพึ่งพาทุนของประเทศไทยไดเปลี่ยนเปนสงออกทุน และไทยกําลังหาที่ลงทุนในตางประเทศ และเรื่องทุนก็ตองใชประโยชน
จากการลงทุนใหเต็มที่ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยไมสามารถดําเนินการแกไขไดเพราะโจทยของการออกจากกลุมประเทศ
รายไดปานกลางเปนโจทยขอใหญ แตในบรรดาตัวประกอบ (Factor) ตัวหนึ่งที่กลาวขางตน คือเรื่อง Student Resource
ซึ่งมหาวิทยาลัยเปนสวนหนึ่งของ Human Resource ในเรื่องของทรัพยากรมนุษย จะเกี่ยวของกับการพัฒนาคนที่มี
Product Activity ต่ําไปสู Product Activity สูง คือ ผลิตภาพของคนซึ่งมหาวิทยาลัยเปนผูผลิตนักศึกษา และมหาวิทยาลัย
จะเกี่ยวของทั้งระบบ Formal Education และ Informal Education ถาหากมหาวิทยาลัยบริหารจัดการ Formal
Education ใหดีก็จะสามารถเพิ่ม Product Activity ได ดังนั้น มหาวิทยาลัยตองตั้งเปาหมายที่จะเพิ่มผลิตภาพ
แรงงาน (Labor Productivity) ทุกหนวย สามารถมีผลผลิตที่มีมูลคา (Value) สูงขึ้น มหาวิทยาลัยจึงควรทําหนาที่ใน
การสอนนักศึกษาที่มีผลิตภาพต่ํา เพราะยังไมมีทักษะ ไมมีเทคโนโลยี และยังขาดทักษะ Hands - on Skills และ
Professionalism ใหเปนผูที่มีผลิตภาพสูงขึ้น เพราะฉะนั้นโจทยในเรื่องนี้จะตองเปนเรื่องของวิธีการสรางหลักสูตร
รวมถึงมหาวิทยาลัยจะตองจัดระบบการเรียนการสอน เพราะหลักสูตรและพฤติกรรมการสอนของอาจารยแตละคน
มีความเกี่ยวพันกัน ในเรื่องนี้จะตองหาจุดเนนที่จะทํา และเปนสวนที่มหาวิทยาลัยดําเนินการไดตอไป ขอบคุณครับ
อธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ปนปฐมรัฐ) ผูดําเนินรายการ
ประธานคณะกรรมการการเงิน และทรัพ ยสิน ของมหาวิท ยาลัย (ศาสตราจารย (พิเ ศษ)
ดร.สมชัย ฤชุพันธุ) หลายครั้งที่ทานไดนําเสนอแนวคิดตาง ๆ ในที่ป ระชุม พยายามใหมหาวิทยาลัย คิดและ
ใหมหาวิทยาลัยตัดสินใจ จากการที่ไดเขารวมประชุมจะพยายามจดจําในหลายเรื่องที่จะใชในแนวทางการบริหาร
เพื่อใหเกิดธรรมาภิบาลในทางการเงิน และพยายามปรับปรุงระบบบัญชีที่มีรูปแบบสมัยเกาใหเปนรูปแบบบัญชีที่มีขอมูล
รายงานเปนปจจุบันและทันสมัยใหม ถือวามหาวิทยาลัยแหงนี้โชคดีที่มีศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ
เขามาชวยกํากับดูแลและสอนการบริหารงานใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา ถือวาเปนความโชคดีของมหาวิทยาลัย
และอธิการบดี การบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่ตองมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งที่แนะนําใหมหาวิทยาลัยระวังอยู
2 เรื่องคือ การเงินของรัฐ และกฎหมายของรัฐ กฎหมายของมหาวิทยาลัยหรือประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนสิ่งที่
มหาวิทยาลัยตองปฏิบัติและเอื้อตอการทํางานในครั้งนี้ไดรับเกียรติจากพลเอก ธงชัย เกื้อสกุล รองประธานคณะกรรมการ
ดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล)
รองประธานคณะกรรมการดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
เรียนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย ผูเขารวมประชุมทุกทาน
สิ่งที่ไดรับฟงวันนี้ไดรับความรูมาก ในฐานะที่ไดทํางานเปนนักบริหาร นักวางแผนที่มากกวานักกฎหมาย ขอเรียนวา
ประธานคณะกรรมการดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย (นายสูบุญ วุฒิวงศ) ติดราชการจึงปฏิบัติหนาที่แทน
ในเรื่องของกฎหมายเปนเรื่องที่ใกลตัว อาจารยทั้งหลายที่เปน ขาราชการหรือผูที่ป ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
เมื่อปฏิบัติงานเกิดขอผิดพลาดจะอางวาไมทราบกฎ ระเบียบ กติกาของมหาวิทยาลัย และไมสามารถยกขึ้นกลาวอางได
จะตองได รับโทษ ซึ่งในบางครั้งมิใชผูกระทําผิดแตตองรับโทษ ประเทศไทยเปนนิติรัฐ ปกครองดว ยกฎหมาย
บริหารราชการแผนดินดวยกฎหมาย สิ่งเหลานี้ไมสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได ถึงแมจะเปนผูนํา ผูบริหาร
อธิการบดี คณบดี ก็ดี ทานตองรูกฎหมายและไมมีทางปฏิเสธได ทานจะตองใฝรูในเรื่อกฎหมาย นับจากสถานการณ
บานเมืองในปจจุบัน ใหสังเกตประธานคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เปนผูที่มีความเฉลียวฉลาด ศึกษาเรื่อง
กฎหมาย มีวิธีที่ทําใหสถานการณคลี่คลายไปในแนวทางที่ตองการได ดวยการประกาศกฎอัยการศึกทั่วประเทศ
ตามกฎหมายในพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ออกมา 100 กวาปแลว การประกาศใช
กฎอัยการศึกใหเหตุผลของการยึดอํานาจ จะเห็นไดวาการยึดอํานาจมีกระบวนการวิธีการยึดอํานาจตามกฎหมาย
ที่คอนขางชัดเจน สิ่งแรกที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ประกาศคือการยกเลิกรัฐธรรมนูญ และประกาศใช
รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว รวมถึงการมีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ สิ่งนี้คือกฎหมาย ที่ใชบริหารประเทศ ขณะนี้
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) กําลังดําเนิน กระบวนการตอไปดังที่ไ ดรับ ทราบวา รองศาสตราจารย
ดร.สมชอบ ไชยเวช และรองศาสตราจารย ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
กรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ (ดานการศึกษา) ถือเปนการจัดระเบียบงานในการปฏิรูปประเทศดวย
การตั้งสภานิติบัญญัติ และสภาปฏิรูปแหงชาติ 11 ดาน รวม 550 คน และคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)
เปนผูคัดเลือกครั้งสุดทายใหเหลือ 250 คน องคกรนิติบุคคลสามารถเสนอรายชื่อไดตามแบบฟอรม คณะกรรมการ
การเลือกตั้งเปนผูทําหนาที่เปนเลขานุการ วันนี้ไดรับมอบหมายในการเปนตัวแทนคณะกรรมการดานกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัยจึงขอเรื่องที่เปนกฎหมายที่เกี่ยวของทุกคน ทุกคนสามารถสมัครไดและหากไดรับการคัดเลือก
ก็จะไดมีสวนรวมในบทบาทการปฏิรูปประเทศ จากประสบการณในการเขารวมการปฏิวัติไดรับมอบหมายใหอยู
ฝ ายการวางแผนและยึ ดอํ า นาจได สํ า เร็ จ จากมวลชนสนับ สนุน สิ่ งที่เกิ ดขึ้น นั้น เขาใชอํ านาจกฎหมายในการ
ดําเนินการ จึงเรียนใหทราบวาจะตองรูกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เพื่อที่จะสามารถทํางานในหนาที่ไดถูกตอง
สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการดานกฎหมายชุดนี้มีองคประกอบครบถวนสมบูรณ ซึ่งประธานคณะกรรมการ
เปนผูที่มีความรูความสามารถดานกฎหมายระดับสูงและดํารงตําแหนงประธานศาลอุทธรณ ภาค 8 ในฐานะที่เปน
รองประธานก็ใชความรูความสามารถดานบริหาร เสนาธิการมาชวย และมีคณาจารย ผูทรงคุณวุฒิหลายทาน นิติกร
ของมหาวิทยาลัย และมีเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภัทรา โพธิ์พวง) เปนเลขานุการ
คณะกรรมการชุดนี้ดวย จึงเชื่อวาคณะกรรมการดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยชุดนี้มีความรูความสามารถ
ในการบริหารจัดการงานดานกฎหมายของมหาวิทยาลัยคงไมขาดตกบกพรองทุกคนมีความพรอม เปนการคัดเลือก
บุคลากรปฏิบัติหนาที่มีความเหมาะสม จึงเรียนใหทราบวาการคัดเลือกบุคลากรปฏิบัติงานมีความจําเปนและสําคัญ
ดังนั้น การปฏิรูป ประเทศจะลมเหลวหรือไมนั้น ขึ้น อยูกับ สภาปฏิรูป แหงชาติเปรีย บไดกับ สภามหาวิทยาลัย
ที่คัดเลือกบุคคลที่มาปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยชุดนี้ มีองคประกอบครบถวน
สมบูรณ หนาที่ของคณะกรรมการดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยชุดนี้มีบทบาทหนาที่ดังนี้
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1. ใหคําปรึกษา เสนอแนะทางดานกฎหมายในทุกเรื่อง คณะกรรมการดานกฎหมายพรอมที่จะ
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับทิศทางในการทํางานอยางเต็มความสามารถ ขอใหใชประโยชนจากคณะกรรมการใหเต็มที่
เชื่อวาคณะกรรมการมีความพรอม การมองงานดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย มติของสภามหาวิทยาลัย
มีผลบังคับตามกฎหมาย ไมปฏิบัติตามไมได มติของสภามหาวิทยาลัยเมื่อออกแลวมหาวิทยาลัยจะตองปฏิบัติตาม
ห า มมิ ใ ห เ รื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ งหายไป ผู บ ริ ห าร อธิก ารบดี คณบดี ทุก ท านต องปฏิบั ติ ตามมติ ส ภามหาวิ ทยาลั ย
นอกจากนั้น การดําเนินการออกคําสั่งใหม ยกเลิกคําสั่งใหปฏิบัติตามฝายกฎหมายแนะนํา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง
ประกาศ ที่เกาลาสมัย ใหมหาวิทยาลัยนํามาปรับปรุงขอแกไข ยกเลิกเพื่อออกฉบับใหม การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไข
ตองเกิดขึ้นตลอดระยะเวลา กฎหมายตองปรับปรุงใหเขากับสถานการณปจจุบัน โลกเปลี่ยนแปลง การศึกษาเปลี่ยนแปลง
2. ที่ปรึกษาคณะกรรมการดานกฎหมาย มีหนาที่เอื้ออํานวยประโยชนใหฝายบริหารนโยบาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งชวยสนองนโยบายฝายบริหาร ดําเนินการไปสูเปาหมาย ตองพยายามหาแนวทางที่จะทําใหกฎ ระเบียบ
ขอบังคับ สามารถกาวเดินไปไดในสวนของมหาวิทยาลัย อธิการบดีก็สามารถขอความชวยเหลือจากฝายกฎหมาย
และตองเอื้ออํานวยการบริหารของมหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมายใหได กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ออกมาเพื่อบังคับใช
กับการปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยกับทุกฝาย ถาการบังคับใชมีปญหาก็ตองปรึกษาฝายกฎหมาย
เพื่อหาทางออก ทุกสิ่งอยางมีทางแกปญหาไมทางตรงก็ทางออม จึงตองมีการตีความ และตอนสุดทายของกฎหมาย
จะให ผู มีอํา นาจวินิ จ ฉัย ชี้ ขาด จะเห็ น วา กฎหมายที่ออกจะตองเอื้ออํานวยประโยชน นายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี ฝายบริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีปญหา คณะกรรมการกฎหมายพรอมที่จะ
ใหคําแนะนําในการทํางานของมหาวิทยาลัย
3. ภาระงานที่คณะกรรมการดานกฎหมายดําเนินการไปแลว มีผลงานดังนี้
หมวดขอบังคับ
หมวดระเบียบ
หมวดประกาศ

ป 2556
3 ฉบับ
3 ฉบับ
5 ฉบับ
รวมทั้งสิ้น

ป 2557
2 ฉบับ
8 ฉบับ
-

รวม
5 ฉบับ
11 ฉบับ
5 ฉบับ
21 ฉบับ

อธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ปนปฐมรัฐ) ผูดําเนินรายการ
ขอขอบคุณ พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล รองประธานคณะกรรมการดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
ซึ่งเปนนักยุทธศาสตร นักบริหาร ผูมีความเขาใจในการจัดการบริหารจากประสบการณ เปนนักบริหารที่มองกฎหมาย
ที่บริหารเพื่อใหบรรลุเปาหมายทุกครั้งที่มีการประชุม ไดใหขอคิดเพื่อหาทางออกเกี่ยวกับกฎหมายที่ใชในการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมีนายสูบุญ วุฒิวงศ ประธานคณะกรรมการดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
ซึ่งเปนผูมีความเชี่ยวชาญดนกฎหมายรวมใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะ ขอบคุณครับ
เรียนนายกสภามหาวิทยาลัย ในชวงสุดทายขอใหเวลาเล็กนอยเพื่อใหผูเขารวม Retreat และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดซักถามและตอบคําถาม เพื่อจะไดไปดําเนินการตอในชวงบาย
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การถาม – ตอบ คําถาม จากการอภิปรายบทบาทของ Standing Committees
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอําพน)
ถาม : คณะกรรมการดานการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน จะมีแนวทางที่จะเปดหลักสูตรที่นําไปสู
วิชาชีพการปฏิบัติอยางแทจริงหรือไม
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รเป น ที่ ท ราบกั น อยู แ ล ว ว า มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี
เปนมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ แตหลักสูตรที่ใชสอนอยูในมหาวิทยาลัยเปนหลักสูตรบัณฑิตนักปฏิบัติ
ที่เปนนักวิชาการ โดยเฉพาะหลักสูตรดานสถาปตยกรรมศาสตร เพราะหลักสูตรที่เปนประเด็นปญหาเรื่องกฎหมาย
จากประสบการณที่ใกลชิดในอาชีพสถาปนิก และวิศวกรสองอาชีพนี้ถือวาเปนเรื่องสําคัญมากในการพัฒนาประเทศ
และที่ผานมามีความขาดแคลนบุคลากรสายปฏิบัติอยางมาก เพราะวากฎหมายที่ใชอยูในปจจุบันรับรองเฉพาะ
ผูสําเร็จการศึกษาดานการออกแบบ (Design) แตไมมีกฎหมายรับรองวิชาชีพการปฏิบัติในสายงานนี้ จึงขอเรียนถาม
คณะกรรมการดานหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัย มีแนวทางหรือไมที่จะเปดหลักสูตรที่นําไปสู
วิชาชีพการปฏิบัติอยางแทจริง อาจไปพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร ป 3 ป 4 ตอจากนั้น ผลักดันไปยังสภาวิชาชีพ
เพื่อใหแกกฎหมายรับรองหลักสูตรวิชาชีพนักปฏิบัติ เพราะขณะนี้เปนเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการแกไขกฎหมาย
ประธานคณะกรรมการดานหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย ดร.สมชอบ ไชยเวช)
ตอบ : การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ใชสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่เปนหลักสูตรบัณฑิตนักปฏิบัติ
ที่เปนนักวิชาการ ใหเปนหลักสูตรนักปฏิบัติทางวิชาชีพอยางแทจริงนั้น มหาวิทยาลัยแหงนี้ทําไดยากมาก เพราะมี
องคประกอบที่วางรากฐานมาเปนระยะเวลานานถึง 40 – 50 ป มีลักษณะการวางแผนที่มิไดมองการผลิตกําลังคน
แตมองในเชิงการศึกษา จึงเปนเรื่องยากที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดของคนที่ฝงรากลงลึก การจะเปลี่ยนแปลงได
ตองใหผูที่ดําเนินการอยู โดยเฉพาะอธิการบดี คณบดีทุกทานมีความประสงคจะเปลี่ยนแปลงเอง จึงจะสามารถ
กระทําได เพราะเหตุนี้ การเปลี่ยนแปลงตองมีการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Management of Change) คือ
จัดการกับกลไกสวนประกอบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยในฐานะที่เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จึงคิดวาตัวเอง
เปนที่ปรึกษาที่ตองการใหเกิดสิ่งที่ตองการจะใหเกิด แตการที่จะใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นตองใหอธิการบดีและ
ผูบริหารทั้งหลาย จึงเปนหนาที่ของอธิการบดีที่จะตองดําเนินการตอไปใหได
นายกสภามหาวิทยาลัย (ดร.สุเมธ แยมนุน)
ประเด็นแรกที่พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอําพน ยกขึ้นมานี้เปนเรื่องใหญมิใชเฉพาะที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลทั่วทั้งประเทศ ซึ่งทุกคนกลาวเสมอวาองคกรวิชาชีพขณะนี้มีอยู 13 องคกร ควรจะทําหนาที่
กํากับดูแลในเรื่องของความประพฤติ การปฏิบัติของนักวิชาชีพที่อยูภายใตองคกรนั้น ๆ แตทุกองคกรกาวล้ําเขามา
ในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งบางองคกรเมื่อกาวล้ําเขามาแลวทําใหพัฒนาการทางวิชาการดอยคา
การผลิตบัณฑิตไมเปนไปตามเปาหมายที่ควรจะเปน แตมีองควิชาชีพที่ประสบความสําเร็จดังตัวอยางดานวิทยาศาสตร
สายสุขภาพที่มีอยู 7 องคกร ในแตละองคกรกําหนดเกณฑมาตรฐานที่แตกตางกันทั้งหมด เพื่อใหไปสงเสริม (Serve)
งานบริการสุขภาพหลักของประเทศ ดังนั้น องคกรสถาปนิกมีองคกรเดียว แตถาทํางานไมไดจะตองใชคนที่อยูใน
ระดับปฏิบัติดวย จะตองมีองคกรมาสรางนักปฏิบัติ เขียนกําหนดเกณฑกติกาใหแตกตางกัน แตอยางไรก็ตาม
องคกรวิชาชีพก็ยังมีความจําเปนอยู
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ประการที่สอง คือ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการที่เปนปญหา ซึ่งประธาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) (รองศาสตราจารย ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ) ไดพยายามเปลี่ยนแปลง
เรื่องเกณฑมาตรฐานใหสอดคลองกับวิธีปฏิบัติของครูอาจารยที่เปนอัตลักษณของแตละสถาบัน โดยปรับใหมีความ
หลากหลายรูปแบบตามจุดเนนของสถาบันอุดมศึกษา และตองไมใชเกณฑที่วัดดานวิชาการอยางเดียวเทานั้น
จะตองใหความสําคัญตอการปฏิบัติดวย ซึ่งมาตรฐานหลักสูตรจะตองครอบคลุมไปถึงเรื่องมาตรฐานการปรับเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการของครูอาจารยที่อยูในหลักสูตรรูปแบบ (Track) ที่แตกตางกัน อาจารยจะตองสามารถสราง
ผลงานเพื่อสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการของอาจารยได เพราะเปนผูทําคุณประโยชนตอองคกร ซึ่งหลักสูตร
จะแบงออกเปน 3 รูปแบบ (Track) ประกอบดวย
- รูปแบบที่ 1 คือ Track ที่มีโปรแกรมเนนดานวิชาการ รูปแบบนี้เนนที่ผลงานทางวิชาการ
ผู ที่ ประสงค เสนอผลงานทางวิ ชาการเพื่ อเข าสู การดํ ารงตํ าแหน งผู ช วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย ใหเขาใน Track
- รูปแบบที่ 2 คือ Track ในรูปแบบ Professional โปรแกรมกับ Academic โปรแกรม ขณะนี้
ใชมาตรฐานเดียวกันเพียงแตเปลี่ยนชื่อ ดังนั้น สายวิศวกรรมศาสตรจะเรียกวาเปน professional แตเกณฑเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการยังเปน Academic ทั้งหมดไมปรับ
- รูปแบบที่ 3 คือ Track ที่มีหลักสูตรเนนทางดานนักปฏิบัติ จะตองมีระบบรองรับเสนทาง
ความกาวหนาของอาจารยในสายนี้ได ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
เปนผูกําหนดตําแหนงทางวิชาการ แตคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปนผูกําหนดมาตรฐานทางหลักสูตร
ทั้งสองกลุมนี้กําลังจะมารวมกัน
ประการที่สาม ปญหาจากศักดิ์ศรีทางวิชาการของคน 2 กลุม คือ ศักดิ์ศรีครูอาจารยที่จะสราง
บัณฑิตนักปฏิบัติกับศักดิ์ศรีของครูอาจารยที่จะสรางนักวิชาการไปแขงขันระดับนานาชาติ ที่มีมุมมองจากสังคม
3 ประเด็นนี้ เปนประเด็นที่ตองปรับรื้อทั้งหมด ขณะนี้มีสัญญาณแลว แตการที่จะทําไดจริง ๆ
จะตองมีผูนําเสนอถึงเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรที่กําหนดไวในสัดสวนภาคปฏิบัติกับภาควิชาการ ภาคทฤษฎี
รวมถึงอาจารยควรมีองคประกอบอยางไร ซึ่งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แหง มีทิศทางไปในแนวทาง
เดียวกันในเรื่องของ Practical Program ซึ่งจะตองนําเสนอทั้งเรื่ององคกรวิชาชีพ เรื่องมาตรฐานหลักสูตร และ
ศักดิ์ศรีทางวิช าการ ตอที่ป ระชุมไปพรอ มกัน มหาวิท ยาลัย จึงตองเปน ฝายเสนอตอที่ป ระชุม คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (กกอ.) จึงคิดวาทิศทางที่มหาวิทยาลัยดําเนินการอยูถูกแลว แตตองทําใหละเอียดขึ้น และตองขอปกปอง
อธิการบดี มิใหคิดคนเดียว โดยขอใหที่ประชุมชวยระดมความคิดเพื่อใหไดทิศทางและแนวทาง ขอบคุณครับ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (รองศาสตราจารย ดร.สมชอบ ไชยเวช)
การเปดหลักสูตรการศึกษาที่มหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมัน จะตองเปดตามวิสัยทัศน (Vision)
ของรัฐ บาล เปดตามความตองการของรัฐที่เห็นวาจําเปน ก็จะเปด เชน หลักสูตรภาคอุตสาหกรรมการตอเรือ
เมื่อหมดความจําเปนก็ปด ซึ่งตางจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ของประเทศไทย จะเปดหลักสูตรการศึกษา
ตามความตองการของผูบริหารการศึกษา และเสนอเปดแลวไมสามารถยกเลิกขอปดไดเพราะจะทําใหอาจารย
ไมมีงานทํา จึงมีความคิดวาการไดรับมอบหมายภาระหนาที่ในการทํางานครั้งนี้ มีความตองการที่จะเสนอวารัฐ
ตองมีบทบาทในการกําหนดวิสัยทัศน (Vision) ของรัฐบาลในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจ และกําหนดกําลังคน
ที่ตองการเชนเดียวกับที่ประเทศเยอรมันดําเนินการ ขอบคุณครับ
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (นายชุมพล เที่ยงธรรม)
ในปจจุบันนี้หนวยงานราชการหรือมหาวิทยาลัยจะมีลักษณะ No Action Talk Only (NATO)
คือ ชอบพูดมากกวาที่จะทํา แตในระยะหลังจะมีการเปลี่ยนจาก NATO เปน AFTA (Action First Talk After)
มีการลงมือทํากอนแลวจึงพูดในภายหลัง จากการที่ไดเขาชวยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไดพยายาม
สงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรูกับตางประเทศ เชน ประเทศเยอรมัน ฮอลแลนด ทําใหนักศึกษามีประสบการณ
รวมทั้งทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้นและไดพยายามแกไข และขอเสริมเรื่องสภาวิชาชีพ ในบางครั้งเปนสภากีดกันวิชาชีพ
และขอเรียนวามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แหง เปนมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพ เมื่อมีปญหาตองชวยกันแกไข
และพยายามสงเสียงเพื่อใหรัฐบาลรับฟงปญหา และยินดีที่จะชวยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตอไป
แมวาจะมิไดเขารวมประชุมในสภามหาวิทยาลัยก็ตาม ขอบคุณครับ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ผูชวยศาสตราจารยณัฐ แกวสกุล)
ขออนุญาตสะทอนภาพ Hands - on ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนโดยอธิการบดี
เปนที่ทราบกันดีแลววาหลักสูตรมีสัดสวนของชั่วโมงทฤษฎี : ชั่วโมงปฏิบัติตลอดหลักสูตร 30 : 70 หรือ 40 : 60
แลวแตละกลุมวิชา สิ่งที่นาเปนหวงคือชั่วโมงปฏิบัติ นักศึกษาปที่ 1 และ 2 ตองมีชั่วโมงปฏิบัติและไดฝกปฏิบัติ
ในหองปฏิบัติการ 1 คน ตอ 1 เครื่อง มหาวิทยาลัยจะตองใชงบประมาณจํานวนมากเพื่อบริหารจัดการครุภัณฑที่ทุกคณะ
มีเหมือนกัน โดยใหใชครุภัณฑไดครบทั้ง 5 วัน ดวยการมอบนโยบายใหแตละคณะปฏิบัติและบูรณาการรวมกัน
เรื่องที่สอง มหาวิทยาลัยควรจัดทําหลักสูตรตอเนื่องที่รับนักศึกษาที่จบระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มาศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพราะนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปนนักศึกษากลุมที่ตลาดแรงงานในประเทศมีความตองการมาก และมิควรตัดตอนนักศึกษา
ที่จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 มาศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ป ที่มหาวิทยาลัยจะทําใหขาดแรงงานระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพิ่มขึ้น ควรใหวิทยาลัยอาชีวศึกษาเปนผูผลิตนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หากมหาวิทยาลัยจะรับควรรับนักศึกษาจบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แลวมาตอปริญญาตรี
อีก 2 ป ขอบคุณครับ
อธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ปนปฐมรัฐ)
เรื่องที่ผูชวยศาสตราจารยณัฐ แกวสกุล เสนอขอฝากคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา ณ วันนี้ มหาวิทยาลัย
อาจตองกลับมาพิจารณาเรื่องความพรอมของอาจารยประจําหลักสูตรในบางสาขาวิชา คิดวาอาจทําหลักสูตรตอเนื่อง
2 ป บางหลักสูตร บางสาขาวิชาที่มีองคกรวิชาชีพ มีหนวยกิตบังคับที่ขยับไมได จึงทําไดบางสาขาวิชา
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร (ผูชวยศาสตราจารยธีรวัลย วรรธโนทัย)
คณะสถาปต ยกรรมศาสตร เคยเปดสาขาวิช าการจัด การงานกอ สรา ง ในขณะที่พลเรือ เอก
ฐนิธ กิตติอําพน เปนประธานสภาสถาปนิก แตไดปดไปเนื่องจากเหตุผลที่สภาสถาปนิกไมอนุญาตใหคณะเปด
ในความเปนจริงคณะเปดสอนสาขาวิชาการจัดการงานกอสราง ซึ่งไดรับวุฒิทางการศึกษา คือเทคโนโลยีบัณฑิต
และเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน สวนใหญปฏิบัติหนาที่ที่ปรึกษาอยูหนาไซดงาน ดังนั้น จึงคิดวาเปนหนาที่ของ
สภาสถาปนิกที่จะตองชวยผลักดันหลักสูตรที่เกี่ยวกับงานบริหารการจัดการงานกอสราง เพราะคณะมีความตองการ
ผลิตบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการงานกอสราง แตติดขัดที่ขอบังคับของสภาสถาปนิกหลายอยาง รายละเอียดหนวยกิต
ในหลักสูตรที่จัดสงใหจะถูกสภาสถาปนิกสกัดกั้นไว จึงเห็นดวยที่จะใหเปดหลักสูตรนี้ ซึ่งคณะเคยทําสาขานี้มากอน
ในสมัยทีพ่ ลเรือเอก ฐนิธ กิตติอําพน เปนนายกสภาสถาปนิก ขอบคุณคะ
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอําพน)
การเพิ่มเปดหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการงานกอสรางเปนสิ่งที่ดี แตสถาปนิกไมสามารถรับรองได
เพราะไมอยูในพระราชบัญญัติ และขณะนี้มีคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) สิ่งที่ตองการที่จะทําคือการผลักดัน
ใหแกพระราชบัญญัติฉบับนี้เกิดขึ้น และไดนําเสนอรางพระราชบัญญัติตอนายกสภาสถาปนิกแลว จึงขอใหคณบดี
คณะสถาปต ยกรรมศาสตรไดเ ตรีย มตัว เรื่องนี้ไวดว ย และขอเรีย นถามคณบดีถึงเรื่องการดําเนิน การในเรื่อ ง
ออกนอกระบบ ไดเตรียมจัดทํายกรางขอบังคับ ระเบียบ ที่ใชในการบริหารงาน การออกนอกระบบของคณะที่อยู
ภายใตการกํากับของรัฐ จะแตกตางจากคณะที่อยูภายใตระบบราชการ รวมถึงสิ่งที่จะตองแสดงใหเห็นวิธีการจะเชิญ
บุคคลภายนอกที่เปนผูทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียง จะมีคาใชจายที่สูงขึ้นแตกตางจากขาราชการ เพื่อเปน สิ่งจูงใจ
ใหบุคคลเหลานั้นเขามาในมหาวิทยาลัย ก็จะสรางชื่อเสียงใหกับคณะสถาปตยกรรมศาสตร วามีบุคลากรที่มีคุณภาพ
เขามาบรรยายอยูตลอดเวลา รวมถึงการควบคุมโครงการ (Project) ดวย
สําหรับเรื่องการเงินและทรัพยสินของสภามหาวิทยาลัย ไดอยูในคณะกรรมการชุดนี้มาตลอด
ในเวลา 3 ปแรก พยายามผลักดันเรื่องการนําเงินไปลงทุนโดยจางบริษัทภายนอกเปนผูบริหารจัดการ ปรากฏวา
ประสบความสําเร็จในสมัยอธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ปนปฐมรัฐ) เห็นตัวเลขชัดเจน มีรายได
ดอกเบี้ยแตกตางเปน 2 เทา สวนเรื่องอสังหาริมทรัพยที่ศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ เสนอนั้น
มหาวิทยาลัยมีอสังหาริมทรัพยตาง ๆ จํานวนมาก จึงขอเสนอใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยสิน
ของมหาวิ ทยาลั ย และอาจมี คณะกรรมการการเงินและทรัพยสินของมหาวิ ทยาลัยเปนที่ปรึกษาก็ ได การบริหาร
ทรัพยสินตองดูแลทรัพยสินทุกรายการของมหาวิทยาลัย จะนําใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้นมาอีก ขอบคุณครับ
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร (ผูชวยศาสตราจารยธีรวัลย วรรธโนทัย)
ดําเนินการยกรางระเบียบเรียบรอยแลว รอนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 25 กันยายน 2557
กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ผูชวยศาสตราจารยวิชัย ผดุงศิลป)
สืบเนื่องจากประเด็นที่มหาวิทยาลัยไปรับชวงนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) มาศึกษาตอคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งไดเคยทักทวงถึง
ความไมเหมาะสมตั้ งแตเริ่ มตน ดังที่รองศาสตราจารย ดร.สมชอบ ไชยเวช ไดกลาวขางตนเกี่ยวกับนักเรีย น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไมมีความพรอม โดยเฉพาะพื้นฐานทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร รวมถึง
การทักทวงเรื่องระบบการเรียนการสอนจาก 7 3 2 เปน 6 3 3 ซึ่งระบบเดิมนักเรียนจะมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
มากกวา และการเปดโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยไดนําเสนอ
ตอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบเปดโรงเรียนในระหวางที่มีการระดมความคิดยังไมสิ้นสุด เพราะในที่ประชุม
สวนใหญมีความเห็นวาควรเปดเปนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร จึงทําใหมหาวิทยาลัยเสียโอกาสในบางเรื่อง
และในเรื่ อ งของการผลิ ต บั ณ ฑิ ต นั ก ปฏิ บั ติ คณะวิศ วกรรมศาสตร ซึ่ง ตอ งใหผูส อบมีค วามรูมีป ระสบการณ
ในการปฏิบัติจริงลงมือปฏิบัติจริง แตปรากฏวาอาจารยคณะวิศวกรรมศาสตรที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ไมเคยลงมือปฏิบัติสอนนักศึกษาในหองปฏิบัติการเลย จึงทําใหอาจารยผูสอนเกิดความไมเทาเทียมกันระหวางสายงาน
Professional กับ Academic มหาวิทยาลัยจึงตองรับทราบความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และตองพยายามหาวิธีการ
แกไขตอไปดวย ขอบคุณครับ
อธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ปนปฐมรัฐ) ผูดําเนินรายการ
ขอขอบคุณวิทยากรผูทรงคุณวุฒิและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอปดประชุมในภาคแรก ขอบคุณครับ

48

เอกสารการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3
ระหวางวันที่ 15 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป จังหวัดชลบุรี

สรุปการบรรยายพิเศษ
หัวขอ “Thailand Excellence 2030
และบทบาทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี”
ดร.สุเมธ แยมนุน
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บทสรุป
การประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 3
ระหวางวันที่ 15 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป จังหวัดชลบุรี

นายกสภามหาวิทยาลัย (ดร.สุเมธ แยมนุน)
บรรยายพิเศษหัวขอ “Thailand Excellence 2030 และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี”
การอภิปรายของประธานคณะกรรมการ 5 ชุด เปนประธานคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัย
แตงตั้งใหทําหน าที่ สําคั ญ ตามความเปนจริงสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการจํานวน 22 ชุด ประธาน
คณะกรรมการที่ทําการอภิปรายในภาคเชาถือวาเปนตัวแทนของคณะกรรมการทั้ง 22 ชุด ซึ่งมีความสําคัญตอการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย ในหลายเรื่องที่กฎหมายกําหนดใหแตงตั้ง แตมีหลายชุดที่แตงตั้งจากความจําเปน
ใหทําหนาที่ทั่ว ๆ ไป และมีประเด็นที่ประธานคณะกรรมการแตละชุดกลาวถึงเมื่อภาคเชา และตองนํามาพิจารณาตอ
อยางนอยเพื่อใหไดขอสรุปในทิศทางของมหาวิทยาลัยที่ควรจะมุงกาวตอไป ซึ่งหลายเรื่องยังไมมีขอยุติ และมีประเด็น
ที่สําคัญที่รองศาสตราจารย ดร.สมชอบ ไชยเวช และศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล นําเสนอขึ้น
ในที่ประชุม ถึงแมวามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะเปนเพียงสวนเล็ก ๆ ในระบบอุดมศึกษาของประเทศ
การปรับตัวของมหาวิทยาลัยอาจทําใหเกิดผลกระทบตอระบบการพัฒนาของประเทศไมมากนัก แตมหาวิทยาลัย
ก็ยังจะตองดําเนินการอยู เพื่อมิใหตกอยูในขายละเวน จึงขอนําเสนอในกรอบความคิดโครงการตาง ๆ ซึ่งในความจริง
มี 3 โครงการใหญ 2 โครงการเกิดขึ้นในสมัยอดีตที่เปนเลขาธิการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
แต อีก 1 โครงการเกิดขึ้ น เมื่ อปลายป พ.ศ. 2556 และตอเนื่องมาถึงปจ จุบัน ดว ยเหตุนี้จึงตองกลาวถึงเรื่อง
Thailand Excellence 2030 สวนหนึ่งเปนแนวคิดของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เพราะทําหนาที่เหมือน
คณะรัฐมนตรี มีหนาที่พิจารณาโครงการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เสนอ และใหการอนุมัติโครงการ
พรอมขอเสนแนะใหเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ)
ไปปรับปรุงโครงการเพื่อบูรณาการ 3 โครงการเขาดวยกัน ที่ใชชื่อเรียกวา “โครงการ Thailand Excellence 2030”
จุดสําคัญของการปรับโครงการ 3 โครงการมาบูรณาการกัน โดยงบประมาณที่ขอตั้งไวเดิม และเปนโครงการใหญ
จะมี 3 โครงการ วงเงิน 140,000 ลานบาท มีนัยสําคัญซึ่งสอดคลองกับสิ่งที่กลาวถึงเมื่อภาคเชา การนําเสนอโครงการ
ของนักการศึกษามักใชเหตุผลเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งเปนความตองการของมหาวิทยาลัยมิใชความตองการ
ของประเทศ จึงมักถูกถามคําถามวาเหตุใดจึงไมใชโจทยของประเทศเปนตัวตั้ง และในที่สุดก็ไดรับมอบหมายใหเปน
ผูรับผิดชอบการบูรณาการ 3 โครงการ ประเด็นของโครงการ เปาหมายของโครงการ จากภาพจะเห็นวาใชโจทย
ของประเทศเปนตัวตั้ง ในสาระของโครงการมีหลายสิ่งหลายอยางที่ซับซอน แมแตการใชจายเงินก็ทับซอนในเรื่อง
เดียวกันจึงเปนเหตุใหเกิดโครงการลักษณะนี้ขึ้น ในภาพสไลดจะเห็นซีกซายและซีกขวา ซีกซาย คือ Competitiveness
ซีกขวา คือ Capacity Building หมายความวามีการแบงแยกกลุมสถาบันอุดมศึกษาชัดเจน เพราะฉะนั้นโครงการ
Thailand Excellence 2030 จะใหความสําคัญกับมหาวิทยาลัยใหมและมหาวิทยาลัยเกาเทา ๆ กัน ภาพนี้เปน
ภาพที่บูรณาการแลว ซึ่งโครงการใหญ 3 โครงการ แบงเงินเปน 3 สวนคือ สวนที่หนึ่ง 25,000 ลานบาท สวนที่สอง
47,000 ลานบาท สวนที่สาม 68,000 ลานบาท รวมเปน 140,000 ลานบาท ซึ่งกลุมมหาวิทยาลัยเกาตองการ
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พัฒนาไปสู World Class University ในขณะเดียวกันตองสรางขีดความสามารถการดําเนินการของประเทศใหสูงขึ้น
และในภาคเชาศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล นําเสนอภาพใยแมงมุมในขอมูลของ World Economics
Forum จะเห็นจุดที่เปนจุดออน 3 จุด และยกขึ้นมา 2 จุด จุดออนที่ คือเรื่อง Innovation กับจุดที่ 2 คือเรื่อง
Technological Readiness และเสนอแนะวา STEM จะชวยได จุดออนอีกตัวที่สําคัญมากคือ Higher Education
เปน ตัว ปญหาของสํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา (สกอ.) ที่ทําใหค ะแนนตัว ชี้วัด ของประเทศตกต่ํา
เมื่ อเวลาประเมิ น สํ า นั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผูป ระเมิน ชี้ใหเห็น ถึงความเกี่ย วของกับ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหลายประเด็น เชน จากการประเมินของสถานประกอบการวาผลผลิตอุดมศึกษานั้น
เปนประโยชนตอการงานพัฒนางาน หรือใชไดตามความประสงคหรือสามารถใชประโยชนและมีความเชื่อมั่น
ในศักยภาพเพียงใด ดังนั้น จึงมิใชเฉพาะ Innovation หรือ R&D ดังนั้นเรื่องอุดมศึกษากลายเปนเรื่องใหญ และ
เปนประเด็นสําหรับกลุมมหาวิทยาลัยใหม 52 แหง มีศักยภาพที่ไมสามารถสรางการแขงขัน (Competitiveness) ได
แตตองทําการเสริมสรางขีดความสามารถ (Capacity Building) ใหมากที่สุด จากมุมมอง 3 โครงการนี้ทําใหเกิดการบูรณาการ
ซึ่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) มอบใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานํากลับไปคิดใหเกิดการบูรณาการ
อยางแทจริง จึงขอนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการใหญ จะมี 3 โครงการ วงเงิน 140,000 ลานบาท คือ
โครงการที่ 1 โครงการที่พัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุมใหมใหไดมาตรฐานการอุดมศึกษา และ
การเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน ระยะเวลา 5 ป ใชงบประมาณ 68,000 ลานบาท มหาวิทยาลัย
กลุมใหม ประกอบดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง และมหาวิทยาลัย
อื่น ๆ 3 แหง วัตถุประสงคของโครงการคือยกระดับมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษากลุมใหมใหไดมาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาติ โดยศึกษาจากสัดสวนของอาจารยที่มีคุณสมบัติปริญญาเอกมีจํานวนนอย การปรับปรุงตําแหนง
ทางวิชาการมีจํานวนนอยก็เพิ่มงบประมาณใหมากขึ้น รวมถึงการพิจารณาอาจารยประจําหลักสูตรตองใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน และสิ่งสําคัญที่สอดคลองกับแนวคิดคือเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษากลุมใหมมีเปาหมายของตนเอง
สามารถบรรลุวัตถุประสงค
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ เนนการพัฒนาทองถิ่นและชุมชนการผลิตและพัฒนาครู
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เนนการพัฒนาเทคนิคและการปฏิบัติ (บัณฑิตนักปฏิบัติ)
- มหาวิ ท ยาลั ย นราธิ ว าสราชนคริ น ทร มหาวิท ยาลั ย นครพนม สถาบัน เทคโนโลยี ป ทุ มวั น
พิจารณาตามวัตถุประสงคของแตละมหาวิทยาลัย
ใน 2 ปแรกจะจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพ สถาบันละ 200 ลานบาท และอีก 3 ป
จะจัดสรรงบประมาณเปน 2 สวน คือ 60% จัดสรรใหกับโครงการที่เสนอ สวน 40% จากการประเมิน สําหรับ
โครงการนี้เปนโครงการระยะยาว 5 ป จะเนนการพัฒนาสมรรถนะโดยเฉพาะเรื่องภาษา เรื่องการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาอาจารย การปรับปรุงหลักสูตร การสงเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม
โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในอุดมศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของบริบทโลก งบประมาณ 47,000 ลานบาท โดยมีเปาหมายในการเพิ่มปริมาณอาจารยที่จบปริญญาเอกในระบบ
อุดมศึกษา ทั้งมหาวิทยาลัยกลุมเกาและกลุมใหม เปาหมายสําคัญคือจัดสรรทุนปริญญาเอก ในชวง 15 ป จัดสรรให
มหาวิทยาลัยกลุมใหมประมาณ 7,000 ทุน และมหาวิทยาลัยกลุมเกา ประมาณ 9,000 ทุน และจัดสรรทุนพัฒนา
นักวิจัย 3,275 ทุน และทุนสมรรถนะ 1,500 ทุน ผานเครือขายทั้งในและตางประเทศ
โครงการที่ 3 โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสูมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University)
งบประมาณ 25,000 ลานบาท มีเปาหมายสําคัญมุงที่สรางกําลังคนระดับสูงเพื่อการแขงขัน คือ ใหการสนับสนุน
มหาวิทยาลัยกลุมเกาที่มีศักยภาพอยูแลว สรางความเขมแข็งทางวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม และพัฒนาอาจารย บุคลากร
สิ่งอํานวยความสะดวก โดยมีวิธีการสรางเครือขายมหาวิทยาลัยไทย (Consortia) ระดับสาขาวิชา (Subject Area)
ที่เปนตัวตอบสนองความตองการของประเทศ โดยจะใชระบบบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศเปนตัวกํากับ การจัดสรร
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ทรัพยากร และประเมินผลในทุก ๆ มิติของโครงการ และใช University Ranking เปนเครื่องมือพัฒนาและใชเปน
ตัวประเมินดวย ซึ่ง 3 โครงการนี้อยูในกระบวนการนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีแลว และจะสงกลับมาใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาบูรณาการกันใหได และไดรับมอบหมายใหเปนผูประสาน 3 โครงการนี้ ภายใตชื่อ
โครงการ Thailand Excellence 2030 ซึ่งจากการเขารวมประชุมคณะกรรมการไดวางกรอบความคิดเพื่อพัฒนา
อุดมศึกษาไทยใหตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ เพราะเปนจุดที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) มีคําสั่งในเรื่อง
การลงทุนอุดมศึกษาจะตองตอบไดวาสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศไทยมากเพียงใด คณะกรรมการไดพยายาม
ชี้ใหเห็นวาโครงการนี้มีองคประกอบ 5 ประการ
องคประกอบที่ 1 การสรางความเขมแข็งในดานความรูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
องคประกอบที่ 2 การสรางคุณภาพของกําลังคน คือ ทุนมนุษย
องคประกอบที่ 3 การสรางความเขมแข็งใหชุมชนและทองถิ่น ซึ่งมีมหาวิทยาลัยบางกลุมตองเนน
(Focus) ในเรื่องนี้
องคประกอบที่ 4 การเสริมศักยภาพความแข็งแกรงใหกับมหาวิทยาลัย
องคประกอบที่ 5 ระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
จาก 5 องคประกอบของโครงการสามารถกําหนดผลผลิตออกมาเปน 7 ผลผลิตในเบื้องตนคือ
ผลผลิตที่ 1 ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและนวัตกรรมที่มีคุณคาตอการพัฒนาประเทศ
ผลผลิตที่ 2 ปริมาณและคุณภาพของบัณฑิตและนักวิชาการชั้นสูงที่สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
ผลผลิตที่ 3 โครงการช ว ยเหลื อและพั ฒ นาอุ ตสาหกรรมขนาดใหญแ ละอุต สาหกรรม SME
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
ผลผลิตที่ 4 โครงการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนทองถิ่น
ผลผลิตที่ 5 โครงการผลิตและพัฒนาครูใหมีคุณภาพ
ผลผลิตที่ 6 ระบบการประเมินมหาวิทยาลัยไทยเพื่อการพัฒนา
ผลผลิตที่ 7 ระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา เพื่อการบริหารและการพัฒนาที่ถูกตอง สมบูรณ
โครงการ Thailand Excellence 2030 ใชเงินงบประมาณ 140,000 ลานบาท จะกอใหเกิดผลลัพธ
และผลกระทบ โดยตองการเห็นผลลัพธ
1. การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และทองถิ่น
2. การแกไขปญหาภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และทองถิ่น
3. มหาวิทยาลัยมีความเขมแข็งเทียบเทาระดับโลก
4. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการแกปญหาเศรษฐกิจ สังคม และทองถิ่น
จากผลลัพธที่เกิดขึ้นอาจจะสงผลกระทบ ดังนี้
1. ประเทศไทยหลุดพนจากประเทศรายไดปานกลาง
1) 12,000 USD
2) เพิ่ม GDP อันเนื่องมาจาก R and D
3) เพิ่ม GDP – SMEs จาก 36% เปน 50%
2. ลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
3. ลดความเหลื่อมล้ําดานคุณภาพการศึกษาของประเทศ
4. ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
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การลงทุน 140,000 ลานบาท แลวยังไมสามารถตอบไดวาตัวเลขผลกระทบจะเกิดขึ้นหรือไม
อยางไร และที่ประชุมไดเสนอวิธีการดําเนินการพัฒนาตอ และสิ่งที่ไดนําเสนอตอที่ประชุมคือ
• เรื่องของการกําหนด Cluster of Excellence (COE) ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) จะตองทําใหได และมี 2 ระดับคือ
1. ระดับ อุตสาหกรรม จะตองกําหนดใหไดวากลุมอุตสาหกรรมเปาหมายเพื่อการพัฒ นา
ประเทศนั้นมีอะไรบาง
2. ระดับสาขาวิชาที่เรียกวา Subject Area ที่มุงตอบโจทยระดับอุตสาหกรรมเปาหมาย
มหาวิทยาลัยที่มี Subject Area อยูจะตองปรับตัวเองเพื่อใหตอบสนองตอทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมใหได
• ประเมินศักยภาพทางวิชาการระดับสาขาวิชา และขีดความสามารถในการแขงขันทั้งระดับโลก
และระดับภูมิภาค
• กําหนดศักยภาพของมหาวิทยาลัยและทิศทางการพัฒนา เพื่อตอบสนองความตองการในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม และชุมชน
• จัดสรรทรัพยากรเพื่อใหบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัยแตละกลุมตามศักยภาพ และทิศทาง
การพัฒนา
• พัฒนาระบบฐานขอมูลการบริหารและการวางแผนอุดมศึกษาที่มีประสิทธิภาพตั้งแตระดับสถาบัน
ระดับเครือขาย และระดับประเทศ
• พัฒนาระบบ Rating (Ranking) มหาวิทยาลัยตามเงื่อนไขการพัฒนา
จากตัวอยางกรอบความคิดที่ไดทําการวิเคราะหมหาวิทยาลัยจะพบวา โจทยปญหาของประเทศ
คือ Cluster of Development การพัฒนาอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม ทองถิ่น ยังไมทราบจํานวนกลุม Cluster
และกลุมที่มีความเปนไปไดสูง และลุมที่ทําใหประเทศไทยหลุดพนจากความเปนประเทศที่มีรายไดปานกลาง
รวมถึงความสามารถของแตละ Cluster of Excellence ของแตละมหาวิทยาลัยมีความแตกตางกันในเรื่อง
ความเปนเลิศ (Excellence) ในแตลาขาวิชา จึงขอเสนอแนะสําหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยจะตองประเมินความเขมแข็งทางวิชาการ คณาจารย งานวิจัย
และนวัตกรรม แลวคนหาจุดเนน (Focus) ที่มหาวิทยาลัยเกงและมีความเชี่ยวชาญในระดับสาขาวิชาในดานที่ตอบโจทย
ของมหาวิทยาลัยไดวามีคณาจารยเปนเลิศ นักศึกษาเปนเลิศ ผลงานทางวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมเปนเลิศ พรอมที่จะ
ชวยสาขา SMEs ในแตละกลุมไดเปนการสรางพันธมิตรกับภาคอุตสาหกรรม SMEs และเปนการเตรียมความพรอม
เมื่อภาคเชาในที่ประชุมไดหารือกันในเรื่องการปรับทิศทางการผลิตบัณฑิต ทิศทางการวิจัย รวมทั้ง
บริการวิชาการใหเขมแข็งเพื่อตอบโจทยของประเทศ จากการบรรยายโครงการ Mega Project ทําใหที่ประชุมทราบวา
มีกลไกของรัฐ ที่มีแนวคิดที่ทํานองเดีย วกัน กับ สิ่งที่มหาวิทยาลัย คิดจะทํา และเขาหากมหาวิทยาลัย สามารถ
ทําลวงหนาไปได เมื่อโครงการนี้เริ่มดําเนินการจริง มหาวิทยาลัยก็จะอยูในตําแหนงที่รูทัน และก็สามารถจะเปนผูนํา
ในการเปลี่ยนแปลงสิ่งตาง ๆ เหลานี้ได และเมื่อภาคเชามีประเด็นหลัก 2 ประเด็น คือ
ประเด็นที่ 1 เรื่อง Hands - on ที่มีแนวคิดไมตรงกันและวิธีปฏิบัติเปนประเด็นที่ควรหาคําตอบรวมกัน
หาแนวคิด รวมกันถือวาเปน การแกปญหาเปน อัตลักษณของมหาวิทยาลัย ถือวาเปนความถูกตอง ในสว นที่ 2
เรื่องการบริหารจัดการในเรื่องของหลักสูตรตอเนื่องกับหลักสูตรเทียบโอนหากเปนปญหาอุปสรรคในการสรางบัณฑิตนักปฏิบัติ
จะตองแกไขในภาพของสภามหาวิทยาลัย และควรคิดรวมกับ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คิดวาสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะตองยอมรับฟง จึงตองหารือกันใหชัดเจนและพรอมที่จะใหการสนับสนุน
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ประเด็นที่ 2 เรื่อง Financial Autonomy ซึ่งทานประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัย คือ ศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ ไดนําเสนอวามหาวิทยาลัยไมเคยวิเคราะหการเงินมหาวิทยาลัย
ลักษณะที่ทานวิเคราะหการเงินในอุดมศึกษามีมิติในการมองในการบริหารจัดการเรื่องการเงินเพื่อใหเกิดผลประโยชน
ตอมหาวิทยาลัย ประโยชนที่สําคัญที่สุดของการเงินก็คือ ความมีอิสระทางการเงิน (Financial Autonomy) การสราง
ความมีอิสระทางการเงินใหกับมหาวิทยาลัยจําเปนตองดูหลาย ๆ มิติ ขอยุติการนําเสนอเทานี้ ขอบคุณครับ
อธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ปนปฐมรัฐ)
ขออนุญาตเรียนตอที่ประชุม กอนเดินทางมาประชุม 2 วัน มหาวิทยาลัยไดจัดประชุมผูบริหารระดับสูง
ในบริบทเรื่อง Cluster ที่มีอยูในมหาวิทยาลัย และแตงตั้งคณะกรรมการ โดยมีรองศาสตราจารยสุจิระ ขอจิตตเมตต
เปนประธาน และผูชวยอธิการบดีทั้งหมดเขาตรวจสอบการดําเนินการของแตละกลุม Cluster 6 Cluster โดยตรวจสอบ
ใน 3 เรื่องคือ
1. ความครอบคลุมของ Cluster
2. วิธีการขับเคลื่อนของ Cluster ถึงใหเปนบริบทตอ Hands - on หรือเชิงนโยบายตอการเรียน
การสอนและปฏิบัติ และการวิจัย
3. หาวิธีการปรับปรุงแกไขในการบริหารและการจัดการ Cluster และคาดหวังวาจะเห็นรูปแบบ
การขับเคลื่อน Cluster หรือจะมี Cluster เหมือนกับวาจะเพิ่มมาอีก 1 Cluster ในบริบทการดําเนินงานทั้งหมด
ไดเห็นบริบทของ Cluster สําเร็จ กําลังจะสําเร็จ และปญหาที่พบในแตละ Cluster และมหาวิทยาลัยมีการประชุม
ติดตามผูบริหารของมหาวิทยาลัยทุก 3 เดือน เพื่อสรางความเขาใจเชิงนโยบายกับผูบริหารและขับเคลื่อนองคาพยพ
ไปดวยกันอยางตอเนื่อง และมหาวิทยาลัยมีการเตรียมการวางแผนลวงหนาสําหรับอาจารยที่เกงดานวิจัย แตไมสามารถ
ลงมาสอนการปฏิบัติใหนักศึกษา โดยสรางใหอาจารยมีความสุขและมีเสนทางการเจริญเติบโตทั้งหนาที่การงาน
และวิชาการไปพรอม ๆ กัน เพราะบัณฑิตนักปฏิบัติจะขาดอาจารยที่เกงดานวิจัย และทฤษฎีไมได จากประสบการณ
สมัยเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มหาวิทยาลัยแหงนี้ ทําใหมองเห็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะใชเปนจุดเนน
(Focus) ในกลุม Cluster ซึ่งสิ้นเดือนนี้คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหเขาตรวจสอบทานละ 1 Cluster
จะตองรายงานถึงปญหาที่เกิดขึ้นพรอมแนวทางการแกไข เพราะเปนสิ่งสําคัญและจําเปน เนื่องจาก 1 ตุลาคม 2557
มหาวิทยาลัยจะตองจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อดําเนินการในแตละกลุม Cluster ซึ่งตามมติที่ประชุมผูบริหารระดับสูง
ของมหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบในการจัดสรรงบประมาณดวยการระดมเงินงบประมาณไปในการสรางหองปฏิบัติการ
(Lab) การสรางเครื่องมือการเรียนการสอน ขณะเดียวกันตองแปลงทรัพยสินใหมีมูลคาเพิ่ม เพื่อใหมีรายไดเพิ่ม
อีกทางหนึ่ง เพื่อนํามาใชบริหารจัดการภายใตงานวิชาการดวยการสรางมูลคาเพิ่มใหกับตัวนักศึกษา เมื่อสําเร็จแลว
ออกไปทํางานและภาษีจะไหลกลับเขามหาวิทยาลัยทางออม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล)
นายกสภามหาวิทยาลัยนําเสนอเรื่อง Thailand Excellence 2030 เปนโจทยที่ทาทายประเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีก็เปนสวนหนึ่งของประเทศ และเปนโจทยที่ภาคเศรษฐกิจ และสังคม
จะสามารถทําได ซึ่งทุก ๆ มหาวิทยาลัยจะตองคิดเรื่องของ Cluster ตาง ๆ เหลานี้ จึงขอเรียนวามหาวิทยาลัย
ไมตองรอใหประเทศมาบงบอกบงชี้ จากทัศนคติที่มองเศรษฐกิจของประเทศและตัวขอมูล ขณะนี้ชี้วัดวาภาคเอกชน
ใหความสนใจในสิ่งใด แตถามหาวิทยาลัยมอง Cluster ใหญ ๆ ก็คือเรื่องสุขภาพถือวาเปน Cluster ใหญแลว
เพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีวิทยาลัยการแพทยแผนไทย ซึ่งจะขยายผลในเรื่อง Health Care
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บริการใหกับสุขภาพของประเทศไทย Cluster ที่สอง เปนเรื่องอาหารและโภชนาการ เปนสวนที่ประเทศไทยมีชื่อเสียง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงตองมองวา
จะผลิตบุคลากรเขาไปใน Cluster นี้ ในสวนไหนและมากนอยเพียงใด Cluster ที่สาม เปนเรื่องชนบทจะเจริญเติบโต
กลายเปนจังหวัดใหญ Cluster นี้คือ Cluster การกอสราง ซึ่งตองใชสถาปนิกออกแบบในทุกดาน ทั้ง 3 Cluster
เปน Cluster ที่มหาวิทยาลัยควรจะใชเปนจุดเนน เพราะเปนโจทยที่ทาทายของประเทศ และมหาวิทยาลัยมีคณะ
ทั้ง 3 คณะที่เปดสอนนักศึกษาอยูแลว นอกจากนั้นแลวประเทศไทยมีภูมิศาสตรที่ตั้งที่เปนศูนยกลางกลุมประเทศอาเซียน
จึงอาจเลือกทํากลุม Cluster เรื่องคมนาคม (Logistic) การขนสง หรือเรื่องพลังงาน (Energy) เพราะเปนเรื่องสําคัญ
ที่จะกาวออกจากกลุมประเทศที่มีรายไดปานกลางหรือเรื่องการเกษตรแตตองเปนการเกษตรแบบกาวหนาใชพื้นที่นอยลง
เพราะชนบทจะกลายเปนเมือง มหาวิทยาลัยจึงควรลงลึกในรายละเอียดของจุดเดนจุดดอยในแตละ Cluster
เพื่อจัดลําดับ (Priority) ของ Cluster ที่มีความสําคัญและตอบคําถาม Thailand Excellence Project ได
ประเด็นที่สอง เมื่อกลาวถึง Thailand Excellence Project ความเปนจริงความเปนเลิศ (Excellence)
ของประเทศไทย จะตองพูดถึง Thailand in ASEAN เพราะประเทศไทยมีจุดเดนและจุดดอยหลายเรื่อง โดยเฉพาะ
การผลิตกําลังคน และการเตรียมความพรอมมิไดนึกถึงขอบเขตแผนที่ประเทศไทย และเมื่อกลาวถึงดานการศึกษา
สถาบันการศึกษาในตางประเทศจะเขามาเปดสถาบันการศึกษาในประเทศทางทวีปเอเชีย และผูสําเร็จการศึกษา
ไดรับปริญญาของมหาวิทยาลัยในตางประเทศ เชน สามารถเรียนในประเทศไทยแตไดรับปริญญาจากมหาวิทยาลัย
London ประเทศอังกฤษ และทําใหมหาวิทยาลัยในประเทศไทยอาจจะตองยุบรวมกัน เพราะฉะนั้นความคิด
การบริหารจัด การ การบริการ จะมีลักษณะแบบเดิมไมไดอีกแลว จึงขอใหทุกทานคิดใหกวางและคิดใหไกล
เพราะมีหลายอยางที่ไมสอดคลอง (Fit) กับโครงการดังกลาว
ประเด็ น ที่ ส าม การจั ดทํ า Professional Lab เป น ศู น ยก ลางของการสรา งบัณ ฑิต นักปฏิบั ติ
(Hands - on) ซึ่งดานหนึ่งเชื่อมโยงกับหลักสูตร อีกดานหนึ่งเชื่อมโยงกับความตองการ (Demand) ของตลาดที่เปนจริง
มหาวิทยาลัยจึงตองกําหนดหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาวิชาชีพกําหนด สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
กําหนด และสิ่งสําคัญตองกําหนดใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงานดวย เพื่ออนาคตจะไดมีนักศึกษาเลือก
ที่จะมาเรียนมหาวิทยาลัยแหงนี้ เพราะผลิตบัณฑิตตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน จึงคิดวามีหลายมิติที่ตองคิด
อีกหลายเรื่อง เพราะฉะนั้น 6 Clusters มหาวิทยาลัยบริหารจัดการ Cluster ในลักษณะใดก็ถือวาเปนสวนหนึ่ง
ของประเทศ สิ่งนี้เปนภาพที่เสนอแนะวิธีการคิด สวนวิธีการดําเนินการมหาวิทยาลัยคงตองดําเนินการตอไป
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (นายชุมพล พรประภา)
จากภาพการมองของศาสตราจารยเกีย รติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล เปนภาพในเชิงบวก
จึงเสนอความคิดวามหาวิทยาลัยควรมองไปอีก 15 ปขางหนา (ค.ศ. 2015 – 2030) ในเรื่องของสิ่งทอ (Textile)
ในบริบทของ ASEAN ประเทศไทยมิใชประเทศที่มีคาแรงงานถูกที่สุดใน 10 ประเทศ มหาวิทยาลัยจึงตองมองเรื่อง
ของสิ่งทอ (Textile) สามารถพัฒนาใหเขากับเสื้อผา (Garment) หรือแฟชั่น (Fashion) ไดหรือไม มิฉะนั้นสิ่งที่ทําอยู
จะลาสมัย เรื่องตอมาคือเรื่องของการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งควรหารือกันเรื่องการใชพื้นที่ดิน
ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนยรังสิต มาทําประโยชนในการสรางรายไดที่มีมูลคามากกวา และยายคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มาตั้งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก ไดหรือไม เพราะคณะเทคโนโลยีการเกษตร บริหารจัดการ
การเรียนการสอนไมทันภาพเอกชน อนาคตอาจหาผูเรียนไมได สําหรับอุตสาหกรรมรถยนตอีก 15 ปขางหนา ก็จะตกลง
ประเทศอินโดนีเซียจะผลิตรถยนตตามประเทศไทยทันและมีราคาถูกกวา ประเทศไทยอาจปรับเปลี่ยนไปเปนอุตสาหกรรม
ชิ้นสวนเครื่องบิน อุตสาหกรรมเครื่องบินเปนสิ่งมี่ตองคิดตองปรับเพื่อความอยูรอด อาจารยที่ทําการสอนในมหาวิทยาลัย
บางวิชาจะตองไปเรียนรูสิ่งใหมเพื่อที่จะสอนวิชาอื่นที่ใกลเคียงกันเพื่อใหอาชีพที่อาจารยทําการสอนอยูรอดได ขอบคุณครับ
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (รองศาสตราจารย ดร.สมชอบ ไชยเวช)
เมื่อมองเห็นตัวเลข 140,000 ลานบาท คิดวาเปนเรื่องที่นากลัว จากประสบการณเมื่อ 20 ปเศษ
ที่ผานมาพวกเราที่เปนนักวิทยาศาสตรและวิศวกรทั้งหลาย บอกวาประเทศไทยไมมีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตองสรางเทคโนโลยี ให มากขึ้ น รัฐ บาลจะตองลงทุนในศูนยโลหะแหงชาติ สํานักงานพัฒ นาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ซึ่งการลงทุนใชเงินหลายหมื่นลานบาทใน 20 ปเศษที่ผานมา อีกทั้งยังไมทราบวา
เมื่อลงทุนแลวมีการติดตามประเมินผลวาเกิดผลลัพธอยางไร จึงเห็นวาการที่รัฐบาลจะจัดสรรเงินงบประมาณ
เพื่อการลงทุนควรจะตองมีการติดตามประเมินผลดวย และสิ่งที่นาเปนหวงคือการจัดองคกรในการที่จะพิจารณา
เพราะในอดีตเมื่อ 30 – 40 ปที่ผานมา ไดเริ่มงานวิศวกรรมศาสตรที่ส ภาพัฒ น ไมส ามารถหา Job Profile
ของการวางแผนกํ า ลั งคนได แสดงว า ไม มีการวางแผน การพั ฒ นาอุตสาหกรรมไทยไมใช วัฒ นธรรมของไทย
วัฒนธรรมของไทยคือการเกษตรและประเทศไทยก็มิไดควบคุมเรื่องพื้น ที่การเกษตร แตในดานอุตสาหกรรม
ใครจะสรางอุตสาหกรรมอะไรก็ไดยอมเปนไปได เพราะจะมีปญหา 3 สวนที่ขาดหายไปคือ Triangle of Development
ประกอบดวย
1. Growth
2. Sustainability ของสิ่งแวดลอม
3. Societal Policiness
ทั้ง 3 ตัวนี้จะเห็นไดถาทําอุตสาหกรรม เนื่องจากขาดการวางแผน ซึ่งตางจากไตหวันและสิงคโปร
การทําอุตสาหกรรมจะมีการวางแผนที่ชัดเจน วางแผนทั้งระบบทั้งภาครัฐและภาคเอกชน แตอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทยขาดการวางแผนทั้งระบบทุกอยางเปนราชการทั้งหมดและไมมีการประเมินผล ก็จะไมเกิดประโยชน
ตอประเทศ การทําอุตสาหกรรมของประเทศไตหวันมีกระบวนการผลิตและมีระบบการควบคุมจากสวนกลาง
และมีเปาหมายการผลิต ทุก 10 ป จะมีการวางแผนสํารวจอุตสาหกรรมเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียดแลว
นําไปวิจัยและสงเสริมมหาวิทยาลัยทําการวิจัย ซึ่งตางจากการทําอุตสาหกรรมของประเทศไทย ไมมีการวางแผนควบคุม
ที่ชัดเจนไมมีเปาหมาย ขาดการสงเสริมงานวิจัย จึงนาเปนหวงงบประมาณ 140,000 ลานบาท จะเหมือนกับอดีต
40 ปที่ผานมา เวนแตจะมีความสามารถที่จะบริหารในเชิง Central Planning ได จึงขอเรียนวาเห็นดวยกับการวางแผน
จากสวนกลางใน Strategic Industry แตไมเห็นดวยกับวิธีคิด ขอบคุณครับ
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เอกสารการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3
ระหวางวันที่ 15 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป จังหวัดชลบุรี

PowerPoint ประกอบการบรรยาย
ดร.สุเมธ แยมนุน
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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เอกสารการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3
ระหวางวันที่ 15 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป จังหวัดชลบุรี

สรุป
“ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร”
รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ปนปฐมรัฐ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บทสรุป
การประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 3
ระหวางวันที่ 15 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป จังหวัดชลบุรี

อธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ปนปฐมรัฐ)
บรรยาย “ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร”
สิ่งที่ตองการแจงใหที่ประชุมทราบวาในชวงระยะเวลา 9 เดือนที่อธิการบดีและคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ตลอดจนผูบริหารในคณะและผูอํานวยการในสวนตาง ๆ ไดดําเนินการคือการดําเนินงาน
ภายใตยุทธศาสตรที่มหาวิทยาลัยกําหนดและสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ โดยวิเคราะหอัตลักษณ ความเชี่ยวชาญ
และโอกาส รวมถึงจุดออนที่จะพัฒนา สิ่งที่ผูบริหารมหาวิทยาลัยโชคดีคือไมตองเริ่มงานจากศูนยแตเริ่มจากการตอยอด
จากของเดิม ภายใตบริบทที่ทําไดกําหนดวาระเรงดวนที่จะดําเนินการเรงดวนภายใน 9 เดือน ซึ่งขณะนี้กําลังจะครบ
1 ป จากภาพผลการวิเคราะหตําแหนงการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตรวาระเรงดวน
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557 จากภาพกราฟสีแดง (6 รอบเดือน) ในเรื่อง Hands - on นั้น
ขับเคลื่อนยากอาจจะเปนสิ่งไหนที่ตองมาตกผลึกกันทั้งในเรื่องโครงสรางหลักสูตร กระบวนการดําเนินงาน ไดพยายาม
ปรับปรุงหลักสูตรและกําหนดชั่วโมงปฏิบัติใหเปนในสิ่งที่นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริงมิใชเพียงนิยาม และเมื่อพิจารณา
ยุทธศาสตรของความเปนนักวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมองเห็นแนวทางของการที่จะเพิ่มขึ้นไดและเปนผลสัมฤทธิ์
และสว นที่เ ปน ยุทธศาสตรที่ตองดําเนิน การตอคือความเปนนานาชาติ และมองเห็นตัว เลขที่นอยใน 6 เดือน
เปนเรื่องของ Hands - on และตอจากนั้นจะติดตามผลในเดือนที่ 9 ซึ่งพบวาทุกเรื่องเริ่มขยายตัวขึ้นภายใต
หลักสูตร รวมถึงวิธีการสอน การประเมิน รวมถึงการรวมมือกับ SME และภาคอุตสาหกรรม และการบริห าร
จัดการงบประมาณภายในและภายนอกใหกับนักวิจัยหนาใหม และมีกองทุนในการพัฒนาบุคลากรและกองทุนวิจัย
หรือพัฒนานักศึ กษา ทําใหส ามารถสรางผสมผสานงานวิจัยและสิ่งที่เปนนานาชาติอยางบูรณาการไปได และ
ขณะนี้การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเริ่มเติบโตขึ้น
- ยุทธศาสตรที่ 1 Hands – on : การสรางบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ
จากการดําเนินงานภายใตรูปแบบของบัณฑิตนักปฏิบัติถือเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย และ
เชื่อมั่นไดวาไดดําเนินการในแนวทางที่ถูกตองเชนเดียวกับแนวคิดของสภามหาวิทยาลัยแลว และสิ่งที่สําคัญบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะตองคิดเปนทําเปน แกปญหาได สื่อสารได สามารถสรางนวัตกรรม
ไดดวยการใชชองทาง (Track) ในสวนที่จะไปขับเคลื่อนของ SME หรือลดความเหลื่อมล้ําของภาคอุตสาหกรรม
จึงมั่น ใจวาเมื่อกําหนดกรอบโครงสรางหลักสูตรจํานวนชั่ว โมงรายวิช าที่ตองจํากัดหลักสูตรที่ป รับ ปรุงตามที่
ไดออกแบบ (Design) ไว ซึ่งมหาวิทยาลัยไดเตรียมการปรับปรุงหลักสูตรทั้งหมด 58 หลักสูตร และไดมีการบูรณาการ
ภายใต Cluster แตละหลักสูตรจะไมเกิดความซ้ําซอน และจะตองบูรณาการอาจารยที่มีความแตกตางกันภายใน
มหาวิทยาลัยดวย การกําหนดกรอบหลักสูตรจะมีการสอบสมรรถนะโดยแยกเปน 2 กลุม คือ สมรรถนะทั่วไป เปน
สมรรถนะที่มหาวิทยาลัยตองดําเนินการใหนักศึกษาทุกคนที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย อาทิ ภาษา ICT3 และ Soft skills
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ตาง ๆ และกําหนดใหนักศึกษาทํา Project โดยนําโจทยมาจากภาคอุตสาหกรรมบรรจุไวในหลักสูตรการเรียนการสอน
คาดวาอีก 3 ปจะเห็นผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands – on) เพราะวันนี้แนวทางในการขับเคลื่อนในเรื่องหลักสูตร
ไดถูกพัฒนาใหสอดคลองกับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ภายใน 9 เดือน มีอยูชัดเจน และมีการฝกอบรมอาจารยที่เปน
ทรัพยากรภายในของมหาวิทยาลัยใหมีความชํานาญและเขาใจในกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ
นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยไดดําเนินการตอยอดในเรื่อง Work-Intergraded Learning (WIL)
ดวยการคิดวิเคราะหสหกิจศึกษากับการฝกประสบการณในสถานประกอบการที่เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
โดยเลือกภาคอุตสาหกรรมที่ตรงกันประมาณ 300 แหง และแบงเปน 4 กลุมตามความหลากหลายของหลักสูตร
ที่มีการเรียนการสอนที่เปนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานสังคม และทางดานศิลปะ ใหเลือกตามความเหมาะสม
และแบงออกเปน 2 กลุม คือไปฝกประสบการณทางสถานประกอบการ และไปสหกิจศึกษาในสวนนี้ที่มหาวิทยาลัย
ดําเนินการจัดทํารายละเอียดที่บงชี้วาจะทําใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ
ในเรื่องของการพัฒนาอาจารย มหาวิทยาลัยพยายามพัฒนาอาจารยใหมีการฝงตัวภาคอุตสาหกรรม
เพื่อไปเรียนรูประสบการณจริงในภาคอุตสาหกรรมมีความจําเปน เพราะเปนจุดออนของมหาวิทยาลัยที่อาจารย
เรียนจบปริญญาเอก แตขาดประสบการณดานการปฏิบัติจริงในภาคอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยจะตองบริหาร
จัด การรู ป แบบของการไปฝงตั วใหมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น พรอมทั้งใหจัดสงรายงานเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
ถึงแมวาอาจารยบางทานจะไปแลวแตไมไดเกิดประโยชนก็จะตองดําเนินการตอไปดวยการปรับกระบวนการใหอาจารย
ไดมีโอกาส และมีประสบการณกับภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น
เรื่องของหองปฏิบัติการพื้นฐานและขั้นสูง มีความพรอมและรองรับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ
มหาวิทยาลัยพยายามพัฒนาหองเรียน ดวยการสํารวจกระบวนการเรียนการสอน หองเรียน หองปฏิบัติการ และ
มอบนโยบายการเปดใชหองปฏิบัติการ (Lab) เวลา 09.00 – 18.00 น. เพื่อใหนักศึกษาไดเขาใชหองปฏิบัติการ
ไดอยางเต็มที่ทุกชวงเวลาที่วางเวนจากการเรีย น โดยมหาวิทยาลัยจัดทําเปนหองปฏิบัติการ (Lab) รวมและ
หอง Lab กลาง ซึ่งปจจุบันมหาวิทยาลัยมีความพรอมประมาณ 79% หรือประมาณ 264 หอง จากจํานวน 332 หอง
โดยมหาวิ ทยาลั ยใช งบประมาณ งบยุทธศาสตร 85 ลานบาท นําสว นหนึ่งไปพัฒ นาหองปฏิบัติการหอง Lab
หองเรียนอัจฉริยะ เพื่อเปนการนํารองวาอาจารยที่สอนดีในวิชาที่เปนวิชารวม และนักศึกษาสอบตกจํานวนมาก
เพื่อลดจํานวนเปอรเซ็นตนักศึกษาลาออก เชน ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร โดยมุงไปที่หอง Lab ภาษาอังกฤษ
ใหนักศึกษามีการใชเรียนรูดวยตนเองมากขึ้นและพัฒนาอาคารเรียนรวมไวสําหรับอาจารยที่สอนดี ๆ โดยสามารถ
บันทึกขึ้นเว็บไซตไดเมื่อสอนจบหรือนักศึกษาสามารถเขาใชศึกษากอนเวลาเรียนก็ได โดยจัดไวที่คณะวิทยาศาสตร
คณะบริหารธุรกิจ และคณะครุศาสตร คณะละ 1 หอง ในอนาคตจะจัดใหมีทุกคณะ
เรื่องของการพัฒนาศูนยปฏิบัติการ (Lab) ใหเปนหนวยงานในกํากับเพื่อรับงานจริงใหอาจารย
และนักศึกษาไดปฏิบัติงานจริงเพื่อรับงานจริงใหอาจารยและนักศึกษาไดในปงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัย
จะจัดสรรงบประมาณลงไปยังโครงการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศ 7 ศูนย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีอยูเดิม 2 ศูนย คือ
ศูนยพัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปโตรเคมี และศูนยจัดการทรัพยสินทางปญญาและถายทอดเทคโนโลยี
แหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศูนยพัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปโตรเคมี จะพัฒนาปรับปรุง
เปนที่เรียนรวมทั้งคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม และคณะวิศวกรรมศาสตร สําหรับ 7 ศูนย จะเปนสวนที่ใชการเรียน
การสอนในสวนที่เปนหองปฏิบัติการ (Lab) รวมและใชอบรมผูประกอบการหรืออบรมนักศึกษาที่มีความตองการเรียน
เพื่อจะเตรียมความพรอมกอนจบออกไปประกอบการ
สําหรับเครือขายจากสถานประกอบการ อยูในเกณฑมาตรฐานในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
มืออาชีพ เกณฑในการผลิตบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยคัดเลือกสถานประกอบการมา 312 แหง เปนเครือขายหรือ
ภาคสถานประกอบการที่จะตองสรางทั้งระบบสหกิจหรือฝกงานและผูประกอบการที่จะตองสรางทั้งระบบสหกิจ
หรือฝกงานและผูประกอบการ
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ดังตอไปนี้

มหาวิทยาลัยไดพยายามแกไขการดําเนินการใหเกิดประโยชนตอการที่นักศึกษาไดฝกประสบการณ

1. นักศึกษาผานการทดสอบทางดานภาษาอังกฤษ TOEIC ไมต่ํากวา 500 หรือเทียบเทา อยูระหวาง
ดําเนินการจัดทําแผนการอบรมและจัดทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC
2. นักศึกษาสอบผานมาตรฐานดาน ICT 3 ดําเนินการอบรม TCT 3 สําหรับนักศึกษา มีนักศึกษา
เขารวม 625 คน สอบผานทั้ง 3 โมดูล และไดใบประกาศ 353 คน คิดเปน 6.48%
3. นักศึกษามีความพึงพอใจตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
75.25% (ปการศึกษา 2556)
4. ผูใชบัณฑิตระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิตตามอัตลักษณ “บัณฑิต
นักปฏิบัติมืออาชีพ” 85.25% (ปการศึกษา 2556)
5. ผูใชบัณฑิตระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 84.60%
(ปการศึกษา 2556)
- ยุทธศาสตรที่ 2 Research & Innovation : พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
งานวิจัยเปนสิ่งที่เปนทั้งโอกาสและเปนจุดที่ควรจะพัฒนา มหาวิทยาลัยมีอาจารยที่มีศักยภาพ
จํานวนมาก เพียงแตจํานวนอาจารยตอการทําวิจัยเปอรเซ็นตยังนอย แตมีตัวเลขที่นาดีใจอยู 2 – 3 ตัว คือ
1. ผลงานวิ จั ย ที่ ไปตี พิมพ จํ านวนที่ ไปใชป ระโยชน ที่ตีพิมพ เผยแพรในระดั บ ชาติแ ละระดั บ
นานาชาติ 243 เรื่อง
2. การจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรเพิ่มมากขึ้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยจะตองเรงใหอาจารยสราง
ผลงานใหเพิ่มมากขึ้น และมหาวิทยาลัยไดสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยและนักศึกษาไดเสนอผลงานในระดับชาติ
และนานาชาติ โดยผานกองทุนวิจัย กองทุนพัฒนานักศึกษา ในระยะเวลา 9 เดือน โดยรีบเรงรางระเบียบและ
ดําเนินการ แตยังมีขอติดขัด และมหาวิทยาลัยพยายามแกไขระเบียบของมหาวิทยาลัยใหเอื้อตอการบริหารจัด
การเงินรายไดเปนสวนหนึ่ง ซึ่งมีอนุสิทธิบัตร 3 ผลงาน และลิขสิทธิ์ 160 เรื่อง
3. ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานสรางสรรค เพื่อสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ
ตอบสนองภาคอุตสาหกรรม และตอบโจทยใหกับประเทศ 16 เรื่อง
4. อาจารยและนักศึกษาเขามาประชุมนําเสนองานวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 437 คน
5. ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 66 เรื่อง
6. หนวยงานที่มีวารสารวิชาการอยูในดัชนีการอางอิง วารสารไทย 2 หนวยงาน คือ คณะบริหารธุรกิจ
และคณะวิศวกรรมศาสตร มีวารสารวิชาการออนไลน 4 ฉบับ
7. ผลงานวิจัยของผูที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เผยแพรในวารสารวิชาการ
หรือฐานขอมูลในหองสมุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปริญญาโท 186 เรื่อง และปริญญาตรี
297 เรื่อง
8. มีแหลงทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งไดจากองคกรภาครัฐ/เอกชนสถานประกอบการและ
ภาคอุตสาหกรรม จํานวน 15 แหลงทุน งบประมาณสนับสนุน 21,950,893 บาท ทิศทางของการวิจัยที่เกิดขึ้น
อาจารยสง Proposal มามีทั้ง Concept แนวความคิดทฤษฎีเรียบรอยแลว มหาวิทยาลัยจะตองพยายามแกปญหา
เพื่อขับเคลื่อนใหเกิดคุณภาพและประสิทธิภาพและไปใชประโยชนใน SME ในงานวิจัยหรือชุมชนทองถิ่น
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- ยุทธศาสตรที่ 3 Internationalization : สงเสริมความเปนนานาชาติ
1. การสงเสริมความเปนนานาชาติ มหาวิทยาลัยพยายามสงเสริมนักศึกษาปสุดทายเดินทาง
ไปแลกเปลี่ยนฝกประสบการณกับมหาวิทยาลัย/องคกรในตางประเทศ จากการติดตามรายงานผลจากตัวนักศึกษา
พบวานักศึกษามีประสบการณใหม มีความสามารถดานภาษาเพิ่มขึ้น มีความมั่นใจในการเดินทางไปทํางาน
ในตางประเทศ
2. นักศึกษาตางชาติที่มหาวิทยาลัยรับเขามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยและพยายามเพิ่มยอดการรับ
ใหมากขึ้น
3. อาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเดินทางไปแลกเปลี่ยน/
ฝกประสบการณมหาวิทยาลัย/องคกรในตางประเทศ
4. อาจารยและบุคลากรตางชาติเขามาทํางานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขณะนี้
บุคลากรตางชาติที่มาเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยมี 14 ราย โดยเฉพาะประเทศญี่ปุนใหความชวยเหลือมหาวิทยาลัย
อยางมาก ทั้งดานทุนและความรวมมือในงานวิจัยและสิ่งตาง ๆ
ภายในระยะเวลา 9 เดือน มีสัญญาณบางสัญญาณตอการบริหารจัดการ ในมุมมองของนักศึกษา
ยุทธศาสตรมีสัญญาณตอความสําเร็จมีเปาหมายที่จะพัฒนาหลายเรื่อง โดยเฉพาะกองทุน กฎ ระเบียบ หลักสูตร
ที่เปนความรวมมือกับหนวยงาน/สถาบันการศึกษาในตางประเทศ มีหลักสูตรที่เปนหลักสูตรรวม 3 หลักสูตร และ
มีจํานวนกิจกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลธัญ บุรี
เปนเจาภาพ เจาภาพรวมหรือเปนคณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 11 กิจกรรม และมีจํานวนกิจกรรมภายใต
MOU ระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับมหาวิทยาลัย และองคกรตางประเทศ จํานวน 2 กิจกรรม
ซึ่งในอดีตมีการลงนามความรวมมือ แตสวนใหญมิไดดําเนินการตอจึงถือวาเปนจุดอนของมหาวิทยาลัย ทุกครั้ง
ที่เดินทางไปลงนามความรวมมือกับตางประเทศจะระวังใหมากในเรื่องของการไดรับผลประโยชนตอมหาวิทยาลัย
มิใชสูญเปลา และไดทํา List MOU 1 MOU จะกระจายไปไดทั่วทุกคณะ ทั้งนักศึกษาและคณาจารย ขณะนี้ไดเริ่ม
ขยายผลมาก สําหรับเรื่องของระดับความสําเร็จอยูในระดับ 1 ใน 5 ของมหาวิทยาลัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ของประเทศไทย โดยการประเมินของ Webomelrics และไดมีการประเมินครั้งลาสุดอยูในลําดับที่ 5 ในกลุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ณ วันนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปนลําดับที่ 1 อยูลําดับที่ 11
ในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แตวันนี้อยูในลําดับที่ 6 คงเปนผลที่เกิดจากการดําเนินงานมาเปนเวลา 9 เดือน
หรือ 1 ป เปนผลงานของทุกทานที่อยูในมหาวิทยาลัยแหงนี้เปนสิ่งที่เปนกําลังใจ
- ยุทธศาสตรที่ 4 Modern Management : การบริหารจัดการสมัยใหม
ภายใตยุทธศาสตรของการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยดําเนินการวางแผน คือ
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยดําเนินการดังนี้
1.1 การจัดสรรตําแหนง
การบรรจุบุคคลเขาสูตําแหนง ซึ่งแบงเปน 2 กลุม กลุมคนที่ทําหนาที่อยูเดิมไปสอบแลว
บรรจุใหเปนขวัญและกําลังใจ อีกกลุมเปนบุคคลภายนอกสอบบรรจุเขามาสังกัดอยูในมหาวิทยาลัย กลุมอาจารย
มีอัตรา 166 อัตรา บรรจุแลว 66 อัตรา คงเหลือ 100 อัตรา
1.2 พัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ
เมื่อมหาวิทยาลัยบรรจุอัตราอาจารยแลว ไดเรงรัดใหอาจารยที่เขาเกณฑทําผลงานเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย โดยมหาวิทยาลัยใชสัญญาในเชิงบังคับ
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3 ป ทําการประเมินอาจารย และมีกระบวนการอบรมอาจารยและสายสนับสนุนในเรื่องกฎ ระเบียบ การเขียน
งานวิจัยใหเปนนักวิจัยหนาใหม ซึ่งอาจารยทุกคนตองทํา ถือไดวามหาวิทยาลัยไดปรับปรุงแกไขจัดการภายใต
งานวิจัยการวิชาชีพเปนกระบวนการจัดการใหมใหพื้นฐานแนนและใหความสนใจตอการฝกทักษะของบุคลากร
ทั้งฝายวิชาการและฝายสนับสนุน รวมถึงดําเนินการจัดทําสมรรถนะรายบุคคล (IDP) โดยจัดสรรเงินงบประมาณ
ใหมากขึ้นในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัย ไดดําเนิน การไปบางสว นแลว
จากจํานวนบุคลากร 1,198 คน คิดเปนรอยละ 64.62%
1.3 การพัฒนาบุคลากรระดับบริหาร
การฝกอบรมใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจะเปนหนาที่การงานเฉพาะวิชาชีพ นอกจาก
บุคลากรระดับตนและระดับกลางแลว มหาวิทยาลัยยังไดสงเสริมการพัฒนาบุคลากรระดับบริหาร โดยในปหนา
จะดําเนินในรายละเอียดใหมากขึ้น เพื่อใหบุคลากรระดับบริหารเปนผูบริหารที่ดีในอนาคต ซึ่งมหาวิทยาลัยไดสงบุคลากร
เขาอบรมในหลักสูตรผูบริหาร จํานวน 16 คน
1.4 สงเสริมใหบุคลากรทําผลงานทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการศึกษากระบวนการวิธีการจัดการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย จากมหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และพิจารณาถึงสาเหตุที่อาจารยในมหาวิทยาลัยเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการไดนอย เนื่องมาจากศักยภาพของอาจารยตอการทําผลงานทางวิชาการจําเปนตองมีพี่เลี้ยง
และอีกสวนหนึ่งจะตองจัดการเรื่องของระบบกระบวนการ ขั้นตอนของการดําเนินการเกี่ยวกับเอกสาร ผูตรวจผลงาน
คณะกรรมการจัด ประชุม คุณ ภาพของงานวิช าการ คุณ ภาพของอาจารย และไดมอบหมายรองอธิการบดี
(ดร.วิชัย พยัคฆโส) ไปดําเนินการปรับใหเสร็จภายใน 6 เดือน ในกระบวนการขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย อาจารยในคณะวิศวกรรมศาสตรและคณะวิทยาศาสตร มีตัวเลขการตีพิมพ
อยูใน Scorepus 121 เรื่อง จึงเนนไปที่ 2 คณะนี้ เพราะมีตัว เลของการเติบ โตทางดานคุณ วุฒิคอนขา งสูง
รวมถึงคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนดวย จึงใหรองอธิการบดีดานวิชาการและวิจัย รองอธิการบดีดานบริหาร
ไปติดตามดูแลอยางใกลชิดวาการเขาสูตําแหนงผลงานทางวิชาการจะมีการสงเสริมสนับสนุนกันอยางไร และจะ
ติดตามผลการสงเสริมอาจารยที่ครบกําหนดทําผลงานทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยใหสําเร็จ จํานวน 384
คน
1.5 วัฒนธรรมองคกร
การที่มหาวิทยาลัยตองการใหนักศึกษามี Soft Skill มีสังคมทีดี อาจารยในฐานะผูสอน
นั ก ศึ ก ษาเป น แม พิ ม พ ก็ จ ะต อ งมี วั ฒ นธรรมองค ก รที่ ดี ด ว ย อาจารย เ ก ง นั ก ศึ ก ษาเก ง อาจารย ดี นั ก ศึ ก ษาดี
วัฒนธรรมองคกรเปนสิ่งที่ถายทอดจากบุคลากรภายใน บุคลากรทุมเทเสียสละ ระดมการทํางาน วัฒนธรรมองคกร
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จากนี้ไปจะเปนวัฒนธรรมองคกรตอการแขงขันในการขับเคลื่อนและ
มีความเชื่อวาการมาทําหนาที่อธิการบดี มิไดปรากฏเพียงเชิงตัวเลขปลายทางแตนาจะไดวัฒนธรรมองคกรที่ดีดวย
1.6 ทุนศึกษาตอ/อบรม
ทุนการศึกษาที่ขณะนี้อาจารยในมหาวิทยาลัยกําลังศึกษาปริญญาเอก จํานวน 95 คน
และปริญญาโท จํานวน 10 คน ซึ่งเปนทุนการศึกษาทั้งภายในประเทศและตางประเทศ จากการประชุมปรึกษาหารือ
ในเรื่องของอาจารยลาศึกษาตอแลวมีจบการศึกษา จึงเกิดปญหาการฟองรองทางกฎหมาย ซึ่งที่ประชุมเสนอความเห็น
ในเรื่องของการนําอาจารยผูที่ศึกษาตอไมจบแตมีความสามารถทํางานไดดีใหกลับมาทํางาน ควรผอนผันเรื่อง
การฟองรอง แตภายใตกฎหมายมหาวิทยาลัยไมมีอํานาจที่จะกระทําได จึงพยายามบริหารจัดการเพื่อยึดหยุน
ใหอาจารยสามารถมาทํางานใหมหาวิทยาลัยได
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2. การพัฒนาฐานขอมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ
ในเรื่องของการพัฒนาฐานขอมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ มหาวิทยาลัยพยายามทําฐานขอมูล
เพื่อการตัด สิน ใจ โดยไดจัด เตรีย มหอ งเสร็จ เรีย บรอยแลว และจัดทําระบบ MIS พรอ มที่จ ะดําเนิน การได
ภายในเดือนสิงหาคม 2557
3. การพัฒนาและบริหารจัดการเงิน – งบประมาณ
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับปรุงระบบตาง ๆ ปรับปรุงกฎ ระเบียบใหม 8 ฉบับ ขอบังคับใหม
6 ฉบับ และแกไขประกาศ 1 ฉบับ
ในการจัดการเรื่องกองทุน ซึ่งมีกองทุนพัฒนาบุคลากร กองทุนพัฒนานักศึกษา และกองทุน
สงเสริมงานวิจัย การจัดการกองทุน ยังขับเคลื่อนไปไดชา เปนการบริหารกองทุนภายใตกฎ ระเบียบ หรือธรรมาภิบาล
จึงมีความลาชา เปนการบริหารกองทุนภายใตกฎ ระเบียบ หรือธรรมาภิบาล จึงมีความลาชา ในสวนของกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยจัดสรรดวยทุนสงเสริมงานวิจัยใหกับอาจารยผูนําเสนอโครงการวิจัย ผานคณบดีรายละ 30,000 บาท
เพื่อเปดโอกาสใหอาจารยสามารถทํางานวิจัยใหขับเคลื่อนไป และทําใหงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเติบโต และนอกจากนั้น
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยสามารถตีพิมพเผยแพรมีโอกาสที่จะไดเขารวมในงานวิจัยระดับนานาชาติตาง ๆ ได
4. การพัฒนารายไดจากการบริหารจัดการทรัพยสิน
การพัฒนารายไดจากการบริหารจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยดําเนินการแลว 2 – 3 เรื่อง คือ
การลงทุนการจัดการกองทุนสวนบุคคล 500 ลานบาท คาดวาจะมีผลตอบแทนขั้นต่ํารอยละ 5 มากกวาฝากธนาคาร
และตองการมีรายไดจากการบริหารทรัพยสิน อสังหาริมทรัพย และรายได จากการที่อาจารยไปรับงานจากภายนอก
ซึ่งมีทิศทางที่จะทําใหรายไดของมหาวิทยาลัยสูงขึ้น รวมถึงรายไดจากซุมอาหารไดดําเนินการใหนักศึกษาไดรับ
ประทานอาหารในราคาถูกและมีคุณภาพดี จากสัดสวนตัวเลขงบประมาณจากรายไดอื่นคาดวาอีก 2 ป เงินรายได
ของมหาวิทยาลัยกับเงินงบประมาณจะเทากัน 50:50 และมหาวิทยาลัยไดรวบรวมรายไดจากการจัดการทรัพยสินไว
ในหนวยเดียวกันมีรายรับ 207 ลานบาท จากเดิม 185 ลานบาท นอกจากนั้นมหาวิทยาลัย มีโครงการจัดพิมพ
และเผยแพรหนังสือตําราเรียนโดยความรวมมือระหวางภาคเอกชนกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บริหารจัดการรายไดแบงใหมหาวิทยาลัยรอยละ 15 และคาดวาในอนาคตรายไดที่มหาวิทยาลัยหาไดสูงกวารายได
งบประมาณจากรัฐบาล
5. การพัฒนาดานกายภาพ
การพัฒนาดานกายภาพ มหาวิทยาลัยดําเนินการดานกายภาพที่ประหยัดพลังงานในเรื่องของ
หลอด LED ซึ่งดําเนินการในชวงที่หลอดไฟในตลาดมีราคาต่ําลง และพิจารณาเปลี่ยนหลอดไฟในแตละอาคารที่เหมาะสม
พรอมทั้งใหสํารวจเครื่องปรับอากาศทั้งหมด 915 เครื่อง ที่ใชงานเกิน 15 ป แลวใหทําการติดตั้งใหมเพื่อประหยัดพลังงาน
รวมถึงการจัดทํา Green University และรถไฟฟาเปนแผนซึ่งมหาวิทยาลัยอยูระหวางดําเนินการ
6. การพัฒนา Excellence Center
ในเรื่องการพัฒนา Excellence Center มหาวิทยาลัยไดจัดตั้งศูนยเปนทั้งศูนยความเปนเลิศ
ทางวิชาการ (Excellence Center) หองปฏิบัติการ (Lab) และหองเรียนรวม โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะห
ประเมินการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดังขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
การใชเงินรายไดสะสมในการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 123,966,400 บาท
มหาวิทยาลัย ไดรับ อนุมัติเ งิน รายไดส ะสมจากสภามหาวิทยาลัย จํานวน 23,966,400 บาท
ในการจัดทําโครงการพัฒนารถไฟฟาตนแบบ โครงการพัฒนาระบบบูรณาการขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ในปนี้มหาวิทยาลัยจะลงทุนในเรื่อง Excellence Center โดยจัดสรรเงินงบประมาณและเงินรายไดมหาวิทยาลัย
ใหกับ 10 คณะ 1 วิทยาลัย เพื่อลงทุนครุภัณฑหองปฏิบัติการ
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การใชเงินรายไดสะสมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
การใชเงินรายไดสะสมในการพัฒนามหาวิทยาลัย ขณะนี้มหาวิทยาลัยไดดําเนินการกอสรางอาคาร
และปรับปรุงพื้นที่พิพิธภัณฑบัว และจะดําเนินการในเรื่องของ Excellence Center ในเรื่องของครุภัณฑ และ
ปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะศิลปศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร
และอาคารเทคโนโลยีนวัตกรรมและฝกปฏิบัติการออกแบบสถาปตยกรรมเฉพาะทาง
ผลงานจากการดําเนินงานในฐานะอธิการบดีในระยะเวลา 9 เดือน ถึง 1 ป ไดดําเนินการหลายเรื่อง
มีสิ่งที่นา พอใจคือ การจัดลําดับ มหาวิทยาลัย ใน World Rank ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลธัญบุรี
ขยับ ขึ้น มาอยูในลําดับที่ดีขึ้น ในสวนที่เปนมหาวิทยาลัยในประเทศไทยทั้งหมดเดิม อยูลําดับที่ 40 ขยับขึ้นมาอยู
ลําดับที่ 21 มหาวิทยาลัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขยับจาก 21 เปนลําดับที่ 6 และสิ่งที่มหาวิทยาลัย
ใหความสนใจที่จะเปนสวนหนึ่งที่ชวยใหประเทศไทยกาวขามจากกับดักรายไดประเทศปานกลาง (Middle – Income
Trap หรือ MIT) โดยการขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 3 ยุทธศาสตร คือ
1. การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
2. การวิจัยและนวัตกรรม
3. สงเสริมความเปนนานาชาติ
จากการที่ไดรับโจทยจากที่ประชุม Country Strategy เปนโจทยที่แตละคณะจะตองรับไปดําเนินการ
ในแตละเรื่อง เพราะการผลิตกําลังคนกับงานวิจัยที่ไปสงเสริม SME หรือนวัตกรรมทองถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แหง มีสวนรวมทั้งประเทศ ดังที่นายกสภามหาวิทยาลัย
ไดกลาววาเปนพลังที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจะทํานวัตกรรมสูการขับเคลื่อน SME หรือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ
สุ ดท า ยนี้ ขอขอบพระคุ ณ นายกสภามหาวิ ทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูท รงคุณวุ ฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูบริหารทุกทานที่ชวยสงเสริมสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยใหมีความกาวหนา
และจะตองทํางานกันตลอดเวลา จะทําใหผลสัมฤทธิ์เหลานี้มีความยั่งยืน และจะเห็นผลในอีก 3 ป ขอบคุณครับ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (นายวีระศักดิ์ วงษสมบัติ)
ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ขอแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ไดรับฟงและ
ประมวลภาพทั้งหมดแลวและขอใหอธิการบดีทําใจใหสบาย มิตองกังวลมากเกี่ยวกับหนาที่หลักของมหาวิทยาลัย
คือผลิตบัณฑิตและนักศึกษา เพื่อใหบัณฑิตมีคุณภาพและมีหนวยงานอื่นมาประเมินวิธีการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ซึ่งทําใหมหาวิทยาลัยมีภาระงานเพิ่มมากขึ้น การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยถือวามีเปาหมายและทิศทางที่ถูกตองแลว
เพียงแตมหาวิทยาลัยควรเชิญสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม มาชวยกําหนดคุณสมบัติของบัณฑิตนักปฏิบัติ
ที่มหาวิทยาลัยผลิตนั้น สถานประกอบการตองการใหบัณฑิตมีความรูความสามารถดานทักษะในเรื่องใด เพื่อให
เกิ ด ความชั ด เจน ซึ่ งป จ จุ บัน นี้ ส ถาบั น คุ ณวุ ฒิวิช าชีพกําหนดวาในแตล ะอาชีพมีอยู 7 ระดับ ซึ่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะตองกําหนดในหลักสูตรใหชัดเจนวาระดับปริญญาตรี บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands – on) นี้
ในแตละสาขาจะอยูในระดับใด ตองมีทักษะใดบาง อัตราคาจางเทาไร ในแตละสาขาจะมีอัตราคาจางไมเทากั น
มหาวิทยาลัยจึงตองทบทวนการสรางหลักสูตรฐานสมรรถนะดวยการสอบถามสถานประกอบการ พรอมขอรับขอเสนอแนะ
แลวนํามาปรับปรุงใหเกิดความชัดเจน
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ในเรื่องกระบวนการเรียนการสอนที่อาจารยทําผลงานทางวิชาการเขาสูตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย มหาวิทยาลัยตองคํานึงถึงการตอบสนองตอคุณภาพของนักศึกษาดวยวาการเลื่อน
วิทยฐานะของอาจารยหรือตําแหนงตาง ๆ สามารถสะทอนกับคุณภาพการเรียนการสอนนักศึกษา และคุณภาพ
ของนักศึกษา การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยจะตองตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงาน
และบัณฑิตไดรับเงินเดือนอยูในระดับที่สังคมอยูไดอยางมีความสุข จึงขอเรียนวาเปาหมายหลักของมหาวิทยาลัย
คือผลิตบัณฑิตใหเปนนักปฏิบัติเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต มหาวิทยาลัยจึงตอง
ตรวจสอบหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรและตองสอบถามเจาของอาชีพตัวจริง แลวจึงทําหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ทํ า หลั ก สู ต รต า ง ๆ ซึ่ ง ความยากอยู ที่ ก ารปรั บ ใช (Modify) กั บ สภาพเศรษฐกิ จ สั ง คม ความต อ งการจริ ง ๆ
เพราะฉะนั้นการที่จะเรงทําใหอาจารยทําผลงานเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ขอใหมหาวิทยาลัยคํานึงถึงการทําใหนักศึกษา
มีคุณภาพดีมากอนเรื่องอื่น เพื่อใหอธิการบดีทํางานงายขึ้น เหนื่อยนอยลง ขอบคุณครับ
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานาจ ศิลวัตร)
ขอแสดงความคิดเห็นในฐานะที่เปนคณบดี แผนที่นําเสนอในที่ประชุมเปนแผนที่ดีทุกมิติ แตคิดวา
การทําแผนไปสูการปฏิบัตินาเปนหวง เพราะมองในเรื่องวาเปนอุดมการณอาจารยทุกคนตองทํางาน และทํางานเปนทีม
แตอาจารยจะทําเฉพาะเรื่องที่ไดประโยชนเทานั้น เพราะฉะนั้นจะตองทําทุกวิถีทางที่ทําใหอาจารยมองวาเกิดประโยชน
โดยเฉพาะเรื่องคาตอบแทน คาสอนพิเศษ อาทิ ใหบุคคลภายนอกมาสอน อาจารยในมหาวิทยาลัยจะเสียประโยชน
เรื่องอาจารยที่สอนภาคปฏิบัติ 2 ชั่วโมง แตคิด 1 ชั่ว โมง ซึ่งเรื่องเหลานี้กอใหเกิดความขัดแยง รวมถึงเรื่อง
การประเมินอาจารย ซึ่งแตละคณะมีระบบการประเมินที่แตกตางกัน มหาวิทยาลัยจึงควรมอบนโยบายที่มีความชัดเจน
และพัฒนาบริหารจัดการเชิงระบบ เพื่อชวยใหคณบดีสามารถทํางานไดสะดวกยิ่งขึ้น
รองอธิการบดี (ดร.วิชัย พยัคฆโส)
กราบเรียนนายกสภามหาวิทยาลัย การเสนอความคิดเห็นของผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานาจ ศิลวัตร
ในประเด็นที่เสนอเมื่อมหาวิทยาลัยทํายุทธศาสตรโดยการมีสวนรวม หัวหนาหนวยงานทุกหนวยงานรับทราบในทุกเรื่อง
และหัวหนาหนวยงานทุกหนวยงานมีหนาที่ตองไปบริหารจัดการทีมของตนเองตามขอตกลงในที่ประชุม โดยเฉพาะ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณบดีจะตองบริหารการเปลี่ยนแปลงภายในคณะดวยการสรางความเขาใจ ทําใหทุกคน
มีใจรักองคกรทํางานเพื่อมหาวิทยาลัย ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยูในชวงของการเปลี่ยนแปลง จึงตองใหความสําคัญ
กับบุคลากร โดยยึดถือเปนเปาหมายหลักและมี Road Map คือ
1. สงเสริมใหเปนคนเกงคนดีมีศักยภาพ เพื่อสรางผลผลิตใหกับมหาวิทยาลัย
2. สงเสริมเรื่องคาตอบแทนหรือสวัสดิการดานอื่น ๆ เพื่อรักษาคนดีคนเกงไวใหได เพราะฉะนั้น
ระบบ Performance Evaluation จะเปนระบบที่ตองนํามาใชเพื่อใหคนดีคนเกงอยูได และระบบนี้มิไดมุงเนน
เพื่อจะขึ้นเงินเดือนอยางเดียว แตจะดูจุดออนบุคลากรแตละคนเพื่อที่จะพัฒนามิไดมุงหวังใหออกจากองคกรแหงนี้
จึงขอเรียนวาเรื่องของการบริหารจัดการภายในคณะของทุกคณะทุกหนวยงานตองหาแนวทางวีการบริหารจัดการใหได
และเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัย
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เอกสารการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3
ระหวางวันที่ 15 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป จังหวัดชลบุรี

PowerPoint ประกอบการบรรยาย
รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ปนปฐมรัฐ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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เอกสารการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3
ระหวางวันที่ 15 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป จังหวัดชลบุรี

สรุปการบรรยายพิเศษ
“บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการขับเคลื่อน
ประเทศไทยออกจากกับดักกลุมประเทศรายไดปานกลาง
(Middle - Income Trap หรือ MIT)”
ศาสตราจารย ดร.นักสิทธ คูวัฒนาชัย
ที่ปรึกษาเลขาธิการ สวทน.
และที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดี มจธ.

บทสรุป
การประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 3
ระหวางวันที่ 15 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป จังหวัดชลบุรี
ที่ปรึกษาเลขาธิการ สวทน. ที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดี มธจ. (ศาสตราจารย ดร.นักสิทธ คูวัฒนาชัย)
บรรยายพิเศษ “บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนประเทศไทยออกจากกับดัก
กลุมประเทศรายไดปานกลาง (Middle - Income Trap หรือ MIT)”
บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนประเทศไทยออกจากกับดักกลุมประเทศรายได
ปานกลาง (Middle – Income Trap หรือ MIT)
การออกจากกั บ ดั ก กลุ ม ประเทศรายไดป านกลาง หรือ Middle – Income Trap (MIT)
เปนปรากฏการณทางเศรษฐกิจ “กับดักของประเทศรายไดปานกลาง” ซึ่งเปนชื่อที่นักเศรษฐศาสตรของธนาคารโลก
คือ Dr.Indermit Gill และนักวิชาการสหรัฐอเมริกา คือ Dr.Hami Kharas (Brookings Institution) คือ สภาพ
ของประเทศกําลังพัฒนาที่เริ่มขยับตัวจากความยากจน สรางรายไดจากการพัฒนาอุตสาหกรรมและการสงออกได
เลื่อนขั้นรายไดเฉลี่ยจากกลุม “รายไดรับกลาง – ลาง” (Lower – Middle Income) ขึ้นมาเปน “รายไดระดับกลาง – บน”
(Upper – Middle Income) โดยพิจารณาจากรายไดประชาชาติตอจํานวนประชากรตอหัวตอปเปนตัวจําแนก
จํานวน 3 กลุม คือ รายไดต่ํา รายไดปานกลาง และรายไดสูง กลุมประเทศที่มีร ายไดต่ํา คือ มีร ายไดต่ํากวา
3,000 เหรียญตอหัวตอป รายไดปานกลาง 3,000 – 13,000 เหรียญตอหัวตอป มีอยู 108 ประเทศ กลุมรายไดสูงกวา
13,000 เหรียญตอหัวตอป ถือวามีรายไดสูงมี 20 ประเทศ จะเห็นไดวาประเทศที่พัฒนาจากระดับรายไดปานกลาง
มาเปนประเทศร่ํารวย หลุดพนจากกับดักไดสําเร็จมีไมมากนัก ไดแก ญี่ปุน สิงคโปร ไตหวัน เกาหลีใต และฮองกง
ที่ใชยุทธศาสตรอิงอยูบนอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงมาเกี่ยวของ
ประเทศไทยเอเชียหลายประเทศที่ใช Middle – Income Trap เปนเปาหมายที่จะขยับกาวไปสู
ประเทศที่ร่ํารวย ไดแก จีน ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เปนตน ดังนั้นประเทศไทยจึงตองวางแผนวาในอนาคต
15 – 20 ปขางหนา หากตองการกาวขึ้นไปเปนประเทศที่มีรายไดสูงจะตองพัฒนารายไดไปทุกภาคสวน
ปจจัยที่มีความสําคัญตอการออกจาก MIT
1. ผูนําทางการเมืองมีวิสัยทัศนและมุงมั่นในการพัฒนาประเทศ
2. ระบบ วทน. (STI) ที่เขมแข็ง
 R&D (รัฐ + เอกชน)
 Tech. Transfer
 Innovation
 HRD
 STI infrastructure
 Enabling Environment
3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ
4. ภาคอุดมศึกษาที่เขมแข็งและเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับภาคอุตสาหกรรม
5. องคกรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
6. ภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่มีขนาดใหญพอที่จะสามารถผลิตผลิตภัณฑมูลคาสูงที่แขงขันได
ในตลาดโลก
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7. อื่น ๆ เชน ระบบ IP, โครงสรางพื้นฐาน ระบบการเงิน ฯลฯ
8. การปรับทิศทางการบริหารจัดการระบบ วทน. ของรัฐใหเนนที่การสรางความเขมแข็งใหอุตสาหกรรม
เปาหมายในการกําหนดแนวทางการสรางความเขมแข็งของ วทน. อยางจริงจัง
สรุปสถานภาพทาง วทน. ของประเทศไทย
1. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารนานาชาติและการอางอิงในฐานขอมูลสากล (ดัชนีวัดพื้นฐาน)
ป 2010
2. การลงทุนวิจัยและการพัฒนา (% ของ GDP) ป 2011
3. การลงทุนวิจัยและพัฒนากับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจของเกาหลี
4. จํานวนบริษัทที่มีอยูในกลุม Global Fortune 500 (The World 2013 Largest Corporations)
5. คุณภาพของนักเรียนอายุ 15 ป จากการสอบ PISA 2012 ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งตออนาคต
การลงทุนการศึกษาของไทยเปนสิ่งที่นาเปนหวง
6. ประเทศไทยยังจดสิทธิบัตรนอยมาก ซึ่งสะทอนขีดความสามารถดานนวัตกรรมของประเทศ
ยุทธศาสตรในการออกจาก MIT ของประเทศที่มีเปาหมาย และประเทศที่ไดออกจาก MIT แลว คือ ประเทศมาเลเซีย
และประเทศจีน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

วิสัยทัศนและการสรางความเขมแข็งใหระบบ วทน.
การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย
แผนพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
การพัฒนาขีดความสามารถดานนวัตกรรม
การสรางความเขมแข็งและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แนวโนมของความสามารถทางนวัตกรรมใน US EU และเอเชียตะวันออก
ขอมูลเกี่ยวกับการไดรับสิทธิบัตรของจีนจาก US
ยุทธศาสตรในการสรางความเขมแข็งและยกระดับของภาคอุตสาหกรรมโดยการสงเสริมและ
กําหนดมาตรการหลายดาน
9. แนวโนมความสําเร็จในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของจีนจากขอมูลทั่วไป

บทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนประเทศไทยออกจาก MIT
1. สถานภาพและบทบาทของมหาวิทยาลัยในเกาหลีใตและไตหวัน ขณะออกจาก MIT
2. ความเชื่อมโยงของภาคอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมของไตหวัน
3. กลไกที่ชวยเชื่อมโยงของภาคอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งริเริ่มโดยหนวยงานสนับสนุน
ทุนวิจัยและมหาวิทยาลัยในประเทศไทยบางแหง
4. สถานภาพของสถาบันอุดมศึกษาไทยในการเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม
5. แนวคิดดานการเตรีย มความพรอมของสถาบัน อุดมศึกษาไทยในการสนับ สนุน ใหประเทศ
ออกจาก MIT
6. ความทาทายตอสถาบันอุดมศึกษาไทยในการเพิ่มบทบาทที่จะสรางความเขมแข็งใหภาคอุตสาหกรรม
เพื่อสนับสนุนใหประเทศออกจาก MIT
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บทบาทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในการออกจาก MIT ของประเทศไทย
• การผลิตบุคลากรเพื่อสรางความเขมแข็งในภาคอุตสาหกรรม
1. ประเทศอุตสาหกรรมมีระบบการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานวิศวกรรมศาสตร/อาชีวศึกษา
และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความจําเปนมากสําหรับอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing)
2. ประเทศเยอรมันและไตหวัน ซึ่งมีอุตสาหกรรมการผลิตที่เขมแข็ง มีระบบการผลิตบุคลากร
สําหรับภาคอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุน
 ผลิตวิศวกร 2 ประเภท
1. ประเภทวิชาการ (Academic Education System)
2. ประเภทที่เนนทักษะ (Technological and Vocational Education System)
 ผลิตชางระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ที่มีคุณภาพและพอเพียง
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเปนมหาวิทยาลัยกลุมเดียวที่สามารถผลิตวิศวกรที่เนนทักษะ
ในขณะที่มหาวิทยาลัยไทยอื่น ๆ ทั้งหมด ผลิตบุคลากรแบบวิชาการ
4. แนวทางการปรับตัวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 ในภาพรวม
- เนนการดําเนินการที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น
- พัฒนาอาจารยใหเหมาะกับการทํางานสรางความเขมแข็งใหภาคอุตสาหกรรม
- ปรับหลักเกณฑการเลื่อนตําแหนงอาจารยใหเหมาะสม
 การผลิตบุคลากร
- ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน เพื่อผลิตบุคลากรที่เนนทักษะ
- ใหภาคอุตสาหกรรมมีสวนรวมในการผลิตบุคลากร
- ผลิตบุคลากรที่ภาคอุตสาหกรรมตองการ
 การวิจัย
- เพิ่มสัดสวนอาจารยที่ทําวิจัยอยางจริงจัง
- เนนทําวิจัยประยุกต (Applied Research) และพัฒนาเทคโนโลยี (Experimental
Development)
- ใหความสําคัญตอการพัฒนาเทคโนโลยีรวมกับภาคเอกชน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (รองศาสตราจารย ดร.สมชอบ ไชยเวช)
ตามที่ไดกราบเรียนนายกสภามหาวิทยาลัย ใหมีการสัมมนาในเรื่อง Middle – Income Trap
หรือ MIT เนื่องจากตองการใหคณาจารยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตระหนักถึงเรื่องการศึกษา
ตองเปนสวนหนึ่งของภาคเศรษฐกิจและสังคม ถือวาเปนสิ่งสําคัญที่สุด และขอเรียนใหทราบวา สิ่งที่ทํามาในอดีต
ในบางครั้งเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ การดําเนินการทําวิทยาศาสตรเทคโนโลยีแลวไมเกิดผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจที่เห็นไดชัด เนื่องจากมีปญหาไมไววางใจที่จะลงทุนตอไป และไมทราบวาการลงทุน 20 กวาปที่ผานมา
หนว ยงาน สํ านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห งชาติ (สวทช.) หรือมหาวิ ทยาลัยต าง ๆ ไดทําการ
ประเมินผลกระทบ (Impact) หรือไม จากการบรรยายที่ศาสตราจารย ดร.นักสิทธ คูวัฒนาชัย นําเสนอบน
PowerPoint เปนการเปรียบเทียบระหวางประเทศไตหวัน สิงคโปร เกาหลี ไดกาวขามกับดักกลุมประเทศรายไดปานกลาง
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(Middle – Income Trap หรือ MIT) ไดแลว เพราะเนื่องจากเมื่อ 30 ปที่แลวกอนที่จะออกจาก MIT ได ประเทศ
ไตหวันเนนอุตสาหกรรมที่ทําดวยโลหะ (Metal Industry) ซึ่งเปนพื้นฐานของการผลิตทั้งหมด เปนสิ่งที่ประเทศ
ไตหวันผลิต ประเทศไทยเปนผูใชเทคโนโลยีของประเทศไตหวันมากกวาผูผลิต จะเห็นวาความเขมแข็งของประเทศ
จะตองสรางบนพื้นฐานของ Metal Industry ทั้งหมด และจากการศึกษาดูงานกับประเทศเกาหลีเห็นไดวา MIRDC
(Metal Industry Research and Development Center) ใหความรูกับ SME ของประเทศเกาหลี ซึ่งขณะนี้ไดตั้ง
Research Center เพื่อทําการวิจัยในแตละชวง (Stage) ของการพัฒนาและมีความกาวหนายิ่งขึ้น
สําหรับอาจารยในมหาวิทยาลัยสวนใหญเนนการวิจัยเรื่องตาง ๆ เพื่อนําไปตีพิมพเปนผลงาน
ทางวิชาการ จะไมมีขอบเขตจํากัด ซึ่งแตกตางจากประเทศเกาหลีจะตีกรอบการวิจัยชัดเจนตั้งแตเริ่มตน เนนเรื่องเดียว
คือ สวนประกอบ (Material) ดวยเหตุดังกลาวจึงเรียนวา การทําอุปกรณหรือสวนประกอบที่เปนโลหะจําเปนตองใช
Metalworking และรูสึกดีใจที่ศาสตราจารย ดร.นักสิทธ คูวัฒนาชัย เสนอความคิดเห็นสวนใหญเปนสิ่งที่เห็นพอง
ดวยทั้งหมด และคิดวาการที่ประเทศไทยจะกาวขามกับดักประเทศรายไดปานกลางไดนั้น จะตองระดมทรัพยากร
ทุกภาคสวนในทุกเรื่อง ซึ่งการนําเสนอเรื่อง MIT เพื่อใหทุกทานเห็นภาพรวมกัน และใหอาจารยทั้งหลายมีความเขาใจ
ถึงการทํา Hands – on เพื่อจะพัฒนาอุตสาหกรรมใหเขมแข็งขึ้นเทานั้น และสิ่งสําคัญไดเห็นยุทธศาสตรที่
นาสนใจของทั้งสองประเทศเปนตัวอยาง ดังนั้น อาจารยในมหาวิทยาลัยจึงตองปรับวิธีการทํางานดานวิชาชีพให
ขามคณะ ขามสาขาวิชาใหได เพราะสิ่งนี้ถือเปนกับดักที่ใหญและลึกมาก ขอบคุณครับ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (นายชุมพล พรประภา)
อาจารยนักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย เนนเรื่อง Manufacturing นักเศรษฐศาสตรก็บอกวาถาแบงไว 3 พวก
Manufacturing Service Industry และ Agriculture Manufacturing Per Capita สูงมากแตใชคนไมมาก
Service Industry ใชคนมาก และก็รายไดดีพอสมควร รองมาจาก Manufacturing สวนภาคการเกษตรที่เราใชคน
จํานวน 40% แตได GDP เพียง 9% เพราะเรายังอยูตรง Low Material ถาทําอยางมิตรผลก็ดี ทําอยาง CP ไมไดขาย
ขาวเปนตัน จึงขอฝากไวดวยวา วิทยาศาสตรเทคโนโลยีนั้นสามารถใชไดกับ Service Industry และก็ทางดานเกษตรดวย
ตองการจะใหมีทั้ง 3 ประเภทโดยไมเนน Production เพียงอยางเดียว เพราะ Production สวนใหญในประเทศไทยนั้น
เปนของตางชาติ ถาจะชวยอุตสาหกรรมรถยนต ตองดูวาจะชวยคนตางชาติหรือคนไทยที่ทําชิ้นสวนใหตางชาติได
ขอบคุณครับ
ที่ปรึกษาเลขาธิการ สวทน. ที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดี มจธ. (ศาสตราจารย ดร.นักสิทธ คูวัฒนาชัย)
ประเทศสามารถออกจาก MIT ไดตองเริ่มตนดวยการทํา Manufacturing ตัวอื่นจะทําหลังจากที่พัฒนา
ไประดับหนึ่งแลว แลวถาทํา Manufacturing ทางดานอุตสาหกรรมเกษตรก็ชวยเกษตรดวย ประเทศที่ใช Service
อยางเดียว เชน ประเทศกรีก เมื่อทําจริงแลวปรากฏวาลําบากมาก เมื่อนักทองเที่ย วไมมี กรีกก็เศรษฐกิจ แย
ไมมีลวงหนาไมมีอะไรเลย เพราะวาไปพัฒนา Base on Service อยางเดียว ขณะนี้มาเปนแนวโนมเยอรมัน
เปนประเทศที่ Manufacturing แข็ง เศรษฐกิจดีที่สุดในโลก เพาะประเทศอื่นอังกฤษหมดแลวไมคอยทํา และคิดวา
ตัวเองก็เกงแลว สหรัฐอเมริกาก็มีแนวโนมจะตามอังกฤษไปพัฒนาดาน Service ทั้งหมด เพราะฉะนั้นตรงนี้เปนจุดหนึ่ง
ที่ตอง Balance พอสมควร เพราะวาตองดูสถาบันการผลิตที่เขมแข็ง ทําสินคาที่มูลคาสูงขายไดแขงขันไดในตลาดโลก
เปน Condition ที่จําเปน ถาทําตรงนี้ไมไดประเทศออกจากกับดักไดยากมาก ที่จะออกไป อยูดี ๆ จะไปทํา Service เลย
จะคอนขางจะกลวง ๆ คือไมมีอะไรเปนฐาน และยังคงตองพัฒนาดานการเกษตร ขณะนี้ในแผนที่จะพัฒนา สวทน.
ไดนําเรื่องการเกษตรเปนเรื่องสําคัญ เพราะถือวาการเกษตรเปนความสําคัญของประเทศเรา
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอําพน)
การบรรยายนําเสนอของศาสตราจารย ดร.นักสิทธ คูวัฒนาชัย ถือวาชัดเจนตรงเปาหมาย และ
คิดวาเปนสวนหนึ่งที่จะผลักดันใหออกจากกับดักได แตเนื่องจากรอบแรกอาจารยพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจสรางสรรค
ผมอยูในยุคเศรษฐกิจสรางสรรคที่รัฐบาลใหโจทยมาที่จะทําเศรษฐกิจสรางสรรค ตอนนั้นผมอยูองคการมหาชน
ที่ชื่อวา OKMD รับโจทยจากนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ใหทําเศรษฐกิจสรางสรรค แตก็เปนที่นาเสียดาย
เศรษฐกิจสรางสรรคในประเทศไทยซึ่งเปนทางออกทางหนึ่ง เพราะวาวันหนึ่งเราจะขายสินคาโดยใชแรงงานหรือ
ใชการทําซ้ํานั้นหมดเวลาแลว ตองใช Design เขาไปสูในธุรกิจทุกประเภท และคนไทยก็เปนนักเศรษฐกิจสรางสรรค
ที่ถือวาเกงมากสําหรับคนไทย สินคาและบริการคอนขางจะสรางสรรคแตเนื่องจากการสนับสนุนจากรัฐบาลในชวงนั้น
มีความกาวหนาในเรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการ ตั้งอยูเกือบ 3 ป ก็ไมเกิด คณะกรรมการเศรษฐกิจสรางสรรคแหงชาติ
ทั้ง ๆ ที่ไปดูงานที่ประเทศเกาหลี ไตหวัน และจีน ในสวนที่มีการพัฒนาดานตาง ๆ แตสิ่งที่ยังยืนยันวาการพัฒนา
ประเทศใหหลุดพนจากกับดัก การใชความคิดเรื่อเศรษฐกิจสรางสรรคมีสวนอยูสวนหนึ่งที่จะชวยผลักดันเรื่องนี้
ใหผานได ในมหาวิทยาลัยคณะตาง ๆ ก็ควรนําเรื่องนี้มาปรับใชในการพัฒนาหลักสูตรใหเขาสูระบบการทําการผลิต
ที่สรางสรรค ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีหลายคณะที่จะทําเรื่องนี้ วิชาสถาปตกรรมศาสตรเปน
เศรษฐกิจสรางสรรคประเภทหนึ่งที่ UNESCO รับรอง จึงขอเรียนเสริมเพียงเทานี้ ขอบคุณครับ
นายกสภามหาวิทยาลัย (ดร.สุเมธ แยมนุน)
ในนามของสภามหาวิทยาลัย และผูบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตองขอขอบคุณ
ศาสตราจารย ดร.นักสิทธ คูวัฒนาชัย สิ่งที่ทานไดบรรยายไปทั้งหมดเปนการสราง Inspiration ใหกับทั้งสภา
มหาวิทยาลัยและผูบริหาร แตสวนที่สองนั้นเปนการสราง Commitment กับมหาวิทยาลัยวาในทิศทางที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะเดินไปนั้นตองไมหลงทาง เพียงแตยังมีประเด็นปญหาอีกหลายเรื่องที่จะตองแกไข
ตามที่ทานไดเสนอแนะ ขอเชิญทุกทานปรบมือแสดงความขอบคุณใหกับศาสตราจารย ดร.นักสิทธ คูวัฒนาชัย
ขอบคุณครับ
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เอกสารการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3
ระหวางวันที่ 15 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป จังหวัดชลบุรี

PowerPoint ประกอบการบรรยาย
ศาสตราจารย ดร.นักสิทธ คูวัฒนาชัย
ที่ปรึกษาเลขาธิการ สวทน.
และที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดี มจธ.
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เอกสารการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3
ระหวางวันที่ 15 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป จังหวัดชลบุรี

สรุปการบรรยายพิเศษ
หัวขอ “การปฏิรูปวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม”
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.)
และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ

บทสรุป
การประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 3
ระหวางวันที่ 15 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป จังหวัดชลบุรี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน)
Virtual บรรยายพิเศษ “หัวขอ การปฏิรูปวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม”
สวั ส ดี ค รั บ นายกสภามหาวิท ยาลัย กรรมการสภามหาวิท ยาลัย ผูทรงคุ ณวุฒิ ผู บ ริห ารของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่เคารพ ขออนุญาตมาในฐานะ Virtual กรรมการ เพื่อเสนอแนวทางพัฒนา
และใช วทน. ในการแกปญหาสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในแงของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่เปนงานที่ สวทน. ไดกระทํามาอยางตอเนื่อง และเสียดายที่ไมมีโอกาสไดมารวม Retreat ของสภามหาวิทยาลัย
ในครั้งนี้ แตวาก็มีความตองการที่จะแลกเปลี่ยนอยางตอเนื่องอยูแลว ในชวงหลายเดือนที่ผานมาไดทํางานรวมกับ
หลายหน ว ยงานทั้ งที่ เป นภาครั ฐและภาคเอกชน เพื่อที่จะแสวงหาเงื่อนไขสําคัญ ๆ ที่จะกอใหเกิดการปฏิรูป
ทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม คิดวามีขอมูลอยูจํานวนหนึ่ง รวบรวมแลวในระยะหลังไดนําเสนอ
ตอผูบริหารในระดับตาง ๆ จากการจัดเวทีปฏิรูป วทน. ในที่ตาง ๆ ในทุกภาคไดรับการตอบรับที่ดีมาก เปนที่นายินดีวา
ทั้งภาครัฐและเอกชนก็เริ่มที่จะพูดภาษาเดียวกันมากขึ้น และจะไดประมวลภาพรวมเพื่อที่จะทํากรอบการปฏิรูป วทน.
เพื่อเสนอตอสภาปฏิรูป หรือสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) หรือรัฐบาลที่จะเขามาบริหารประเทศไดนําไปใชประโยชนตอไป
จึ งขออนุ ญาตใช PowerPoint ในการนํ า เสนอ สไลดชุ ดนี้ เปน ชุด ที่ได เสนอต อผูบั ญ ชาการทหารเรือ รวมทั้ ง
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร หัวขอก็คือ การปฏิรูปวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขออนุญาตบรรยายตามสไลด
หวังวาสิ่งที่พยายามนําเสนอก็คือชี้เห็นถึงโอกาสของประเทศไทยในเรื่องการเปนฐานเกษตรกรรม ฐานอาหาร
ทรัพยากรธรรมชาติที่ประเทศไทยมีอยู ขนาดประชากรพอเหมาะไมนอย 20 – 30 ลานคน เหมือนบางประเทศอยูใกล
เปนเพื่อนบาน หรือไมใหญเกินไป 200 ลานคน เปนตน ขนาด 60 – 70 ลานคนก็นาจะทําอะไรไดมาก ประเทศไทย
มีวัฒนธรรม มีความยืดหยุนอยูมากพอสมควร จริง ๆ แลวก็ตองยอมรับวามีภาคเอกชนที่มีความสามารถ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งรายใหญ ๆ ซึ่งปจจุบันก็เริ่มจะไป Take Over ไปตั้งฐานการผลิตในตางประเทศ ทรัพยากรมนุษยประเทศไทย
ก็มีดีอยูมาก ขณะนี้ก็เปนโอกาสที่จะมีบทบาทมากในภูมิภาค ASEAN อยางไรก็ตามก็มีความทาทายที่มีความเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็วที่จะตองคํานึงถึงถือ
• โลกาภิวัตนและการเคลื่อนสูสังคมฐานความรู
• ความมั่นคงทางดานอาหารและพลังงาน
• ความกาวหนาทางเทคโนโลยี
• ฐานอํานาจทางเศรษฐกิจ การเมือง เคลื่อนยายมายังโลกตะวันออกอยางรวดเร็ว
• ความสรางสรรคและนวัตกรรมที่มีผลตอความสามารถในการแขงขัน
• ความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
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ดังนั้น ในสวนของมหาวิทยาลัยก็จะตองเกี่ยวของกับการนําเทคโนโลยีมาชวยลดผลกระทบหรือ
ปรับตัวใหเขากับสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปจากความทาทายที่กลาวขางตน จะตองทําความเขาใจวาสังคมในประเทศ
จะตองสรางสรรคใหมากกวานี้ ตองนํานวัตกรรมมาชวยพัฒนาประเทศเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่ขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศไทยจะดีขึ้น และสงผลใหสังคมมีความมั่นคงสูงขึ้นได เพราะฉะนั้นสรุปบทบาท วทน. ชัดเจนในทศวรรษ
ที่ 21 ก็คือเพื่อการแขงขันของประเทศไทย
บทบาทของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ ในทศวรรษที่ 21
• ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
• เทคโนโลยี และนวัตกรรมในฐานปจจัยการผลิต
• ความสรางสรรคของคนรุนใหมและแรงงานความรู
• การเพิ่มมูลคาในระบบการผลิตทําไดนอยมาก
• รับจางผลิตสินคา แตมีศักยภาพในการสรางสรรคเอง
• การกระจายรายได โดยเฉพาะ SME และเศรษฐกิจชุมชน
อยางไรก็ตามประเทศไทยก็ยังมีจุดออนอยูจํานวนหนึ่ง ดังประเด็นที่ทุกคนตองเขาใจและนํามา
เปนองคประกอบสําคัญในการปฏิรูป คือ
• ขาดความตอเนื่องและการตัดสินใจของผูบริหารประเทศ
• ระบบการจัดสรรงบประมาณไมสอดคลองกับการพัฒนาการดาน วทน.
• ผลงานวิจัยไมไดนํามาใชประโยชน ขาดการรวมวิจัยกับผูใชประโยชน
• การสนับสนุนและแรงจูงใจใหภาคการผลิต โดยเฉพาะกับ SME ไมเพียงพอ
• การลงทุนใน Mega Project ไมเชื่อมโยงกับการพัฒนา วทน.
• ขาดกําลังคนดาน วทน. ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ กําลังคนก็จะเปนเรื่องสําคัญ ซึ่งมหาวิทยาลัย
จะมีบทบาทที่สําคัญมากในทศวรรษนี้
• ขาดยุทธศาสตรตางประเทศดาน วทน. เพื่อเชื่อมการคาการลงทุน
จากเหตุผลดังกลาว สิ่งที่เ ปน เปาหมายสําคัญ ที่ สวทน. ถือวาเปน เรื่องใหญก็คือ ทําอยางไร
ถึงจะใชประโยชนจาก วทน. ในการพัฒนาประเทศเพื่อที่จะขยับประเทศใหจาก Middle – Income Trap
ความทาทายในการออกจาก Middle – Income Trap สูการเปนประเทศพัฒนาแลว
• การออกจาก MIT เปนความทาทายของประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งตองการพัฒนาไปสูกลุมประเทศ
รายไดสูง
• ประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศใชการออกจาก MIT เปนเปาหมายในการพัฒนาประเทศ
• ประเทศในเอเชียที่มียุทธศาสตรและแผนงานชัดเจนที่จะออกจาก MIT คือ มาเลเซีย และจีน
• ประเทศในเอเชียที่มีความประสงคจะออกจาก MIT คือ ไทย และอินโดนีเซีย
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การออกจาก MIT ของประเทศรายไดปานกลาง
• ในป 1960 มีประเทศที่อยูในกลุมรายไดปานกลาง 101 ประเทศ เมื่อถึงป 2008 มีเพียง 13 ประเทศ
เทานั้นที่ออกจาก MIT เปนประเทศรายไดสูงได
• ในประเทศอเมริกาใตสวนใหญ เชน บราซิล เม็กซิโก อยูในกลุมประเทศรายไดปานกลาง
มากกวา 60 ปแลว
• MIT เปนภัยคุกคามที่สําคัญของประเทศ เมื่อจํานวนชนชั้นกลางมีมากขึ้น
• ประเทศเกาหลีใต และไตหวัน สามารถออกจาก MIT ไดในเวลาเพียงประมาณ 20 ป โดยอาศัย
การพัฒนาดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
• ปจจัยที่สําคัญที่สุดจะทําใหประเทศออกจาก MIT ไดคือ ขีดความสามารถดาน วทน. ของ
ภาคอุตสาหกรรม
ประเทศไทยสามารถที่จะยกระดับประเทศไดดวยการสราง Eco System ที่ดีตองมีการตัดสินใจ
ตองมียุทธศาสตรที่ดี และพยายามขับเคลื่อนใหประเทศมีรายไดประชาชาติตอหัวที่ดีขึ้น ไมวาจะเปนเรื่องของการลงทุน
ในการสรางความรูในการวิจัยพัฒนา และพัฒนาทรัพยากรมนุษยดาน วทน.
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดาน วทน.
• ไทยมีเยาวชนที่มีความสามารถ ไดรางวัลโอลิมปควิชาการ มีโรงเรียนและหองเรียนวิทยาศาสตร
สําหรับเด็กเกง มีนักวิทยาศาสตรและวิศวกรในอุดมศึกษาและสถาบันวิจัย
• ผลการทดสอบ ONET ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เฉลี่ยนักเรียนไทยทั้งประเทศไดคะแนน
ต่ํากวา 30 จาก 100 คะแนน
• ผลการทดสอบนักเรียนไทยอายุ 15 จํานวนประมาณ 5,000 คนทั่วประเทศ เชิงเปรียบเทียบ
กับนักเรียนในประเทศ OECD (โครงการ PISA) ไทยอยูระดับ 2 จาก 6 ระดับ (ระดับ 6 เกงที่สุด)
• การเรียนวิทยาศาสตรจํากัดอยูกับวีการเรียนรูแบบเดิมที่ลาสมัย
• อาชีวศึกษาไมสามารถตอนองความตองการของภาคการผลิต
• การผลิตบัณฑิตปริญญาตรีสวนใหญเปนสายสังคมและมนุษยศาสตร (70%)
• บุคลากรวิจัยมีจํานวน 9 รายตอประชากร 10,000 ราย คาเฉลี่ย IMD อยูที่ 25:10,000
• นักเรียนทุนและบัณฑิตที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ยังไมมีตลาดแรงงาน
ในภาคเอกชน
• แรงงานไทยสวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมตนลงไป
วิสัยทัศนการปฏิรูป วทน.
“การปฏิรูปวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเปนนโยบายหลักในการนําพาประเทศ
ไปสูประเทศพัฒนาแลวภายในสิบปขางหนา” โดยใหมี
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• การลงทุนรวมระหวางภาครัฐและภาคเอกชนที่ 1% GDP ภายในป 2559 (สิ้นแผนพัฒนาฯ 11)
• การลงทุนรวมระหวางภาครัฐและภาคเอกชนที่ 2% GDP ภายในป 2564 (สิ้นแผนพัฒนาฯ 12)
• รัฐและเอกชนลงทุนในสัดสวน 30 : 70 เมื่อภายในป 2564 (สิ้นแผนพัฒนาฯ 12) (ภาครัฐลงทุน
เพิ่มขึ้นทุกป ภาคเอกชนลงทุนในอัตราเรงดวยแรงจูงใจและการสนับสนุนจากภาครัฐ)
• เพิ่มการลงทุนดาน วทน. ในโครงการขนาดใหญ (Mega Projects)
ยุทธศาสตรเชิงโครงสราง : การกํากับและบริหารจัดการ
ปรับโครงสรางการกํากับดูแลและการบริหารจัดการดาน วทน. โดยปรับปรุงพระราชบัญญัติ วาดวย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและนวัตกรรม พ.ศ. 2551 ใหมีนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนาในการผลักดันและขับเคลื่อน
วทน. ระดับประเทศ ในคณะกรรมการระดับชาติ 2 ชุด คือ
1. ชุดที่มีรัฐมนตรีที่เกี่ยวของเปนกรรมการ (National Science Technology and Innovation
Committee: NSTIC)
2. ชุดที่มีผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนเปนกรรมการ (Prime Minister Council on Science Technology
and Innovation : Prime-STI)
โดยมีสํานักงานตามกฎหมายดังกลาวทําหนาที่เลขานุการของทั้งสองชุด และเลขาธิการสํานักงาน
ทําหนาที่ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีดาน วทน. อีกตําแหนงหนึ่ง ทั้งนี้ใหสํานักงานเปนสวนหนึ่งของคณะรัฐมนตรี
เศรษฐกิจดวย เพื่อสะทอนถึงพันธกิจการยกระดับเปนประเทศพัฒนา ดวยกลไกการทํางานจากคณะกรรมการ
ทั้งสองชุดดังกลาว สามารถกําหนดใหมีกลไกยอยที่ดําเนินงานสนับสนุนคณะกรรมการระดับชาติ เชน การจัดใหมี
โครงสร างการทํ า งานด า ย วทน. อย า งมี แบบแผนและประสิทธิภ าพในระดับ ทองถิ่น อุตสาหกรรมรายสาขา
ประเด็นเชิงสังคม หรืออุดมศึกษา เปนตน
ยุทธศาสตรเชิงโครงสราง : ระบบงบประมาณ วทน.
ปรับปรุงพระราชบัญญัติ วาดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและนวัตกรรม พ.ศ. 2551 ใหมีการ
จัดสรรงบประมาณทางดาน วทน. อยางเปนระบบ ดังตอไปนี้
• กําหนดใหหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐจัดทําแผนกลยุทธ วทน. ระยะ 5 ป
• การจัดสรรงบประมาณประจําปดาน วทน. ใหอางอิงจากแผนกลยุทธ วทน. ระยะ 5 ปดังกลาว
• เพื่อสนับสนุนการจัดทํางบประมาณของรัฐ ใหสํานักงานฯ ตามพระราชบัญญัติ วาดวยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีและนวัตกรรม พ.ศ. 2551 ทําหนาที่สนับสนุนการจัดทําแผน วทน. ระยะ 5 ป
และทําหนาที่กลั่ นกรองงบประมาณ วทน. รายปของหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หนวยงานของรัฐ ทั้งนี้ โดยประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และสํานักงบประมาณทั้งในขาขึ้นคือ ชว งตนของการกําหนดแนวทางการ
จั ด สรรงบประมาณตามนโยบายของรั ฐ บาล และขาลงคื อ การสรุ ป งบประมาณ วทน.
ประจําป กอนนําเขาสูการพิจารณาของรัฐสภา
• กําหนดกลไกงบประมาณเพื่อกระจายความเจริญในระดับทองถิ่นและภูมิภาค โดยการประสาน
ในระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ธุรกิจอุตสาหกรรมภูมิภาค หรือประกอบการในทองถิ่น เปนตน
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การบูรณาการยุทธศาสตร
• การกําหนดอุตสาหกรรมยุทธศาสตรระดับชาติ (Strategic Industries) เพื่อใหการพัฒนา
วทน. มีหลักและเปาหมายชัดเจน ซึ่งอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีความไดเปรียบเชิงแขงขัน
ประกอบดว ย ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร การทองเที่ย วและบริการ รวมทั้ง
การพัฒนาภาคพลังงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งพลังงานหมุนเวียน
• การลงทุนในโครงการขนาดใหญ (Mega Projects) ซึ่งกําหนดเงื่อนไขใหมีการลงทุนใน วทน.
เพื่อสนับสนุนโครงการ กอใหเกิดการจางงาน ชวยลดการนําเขาเทคโนโลยี พึ่งพาเทคโนโลยี
ของตนเองมากขึ้ น ซึ่ ง จะเป ด โอกาสให ภ าคการผลิ ต ของไทยเข า มามี ส ว นร ว มมากขึ้ น
โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการระบบราง โครงการดานพลังงาน และโครงการบริหารจัดการน้ํา
ซึ่ง วทน. สามารถเขามามีสวนรวมไดอยางมีศักยภาพและยั่งยืน
• การลงทุนและการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership)
ซึ่งจะทําใหมีพลังงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสูงสุด เนื่องจากมีการแบงหนาที่ (Division of Labor)
กันอยางชัดเจน ทําใหเกิดผลิตภาพ (Productivity) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ผลสัมฤทธิ์ (Effectiveness)
ทางเศรษฐกิจที่มีปญหาคอขวดอยูในปจจุบัน อาทิเชน การทําวิจัยรวมกันระหวางมหาวิทยาลัย
และภาคการผลิต (University-Industry Linkage) ซึ่งจะทําใหงานวิจัยขึ้นหิ้งนอยลง หรือการสง
นักวิจัยจากภาครัฐไปชวยสรางความรูในภาคเอกชน (Talent Mobility) เปนตน
ภาครัฐลงทุนสนับสนุนงบประมาณ 44,000 ลานบาท ขับเคลื่อน วทน. เพื่อมุงไปสูเปาหมายของ
ประเทศใหถึง 1% ของ GDP โดยจัดสรรงบวิจัยและพัฒนา 25,000 ลานบาท พัฒนากําลังคน วทน. 5,000 ลานบาท
และใชประโยชนเชิงพาณิชย 4,000 ลานบาท และโครงสรางพื้นฐาน 10,000 ลานบาท และ
ภาคเอกชน ลงทุ น 66,000 ลา นบาท โดยรัฐ สงเสริ มให ภ าคเอกชนลงทุน บริษั ทขนาดใหญ
26,400 ลานบาท ธุรกิจขนาดกลาง SME 6,600 ลานบาท และบริษัทขามชาติ 33,000 ลานบาท
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Roadmap การปฏิรูป วทน.
ระยะ 4 เดือน

• เพิ่มอัตรายกเวนภาษีวิจยั
200% เปน 300%

• ใหมีการลงทุน วทน. อยาง
นอย 3% ใน mega project

• ทําการฑูตเชิงรุก • ขยายการสนับสนุนยกระดับ
ดวยวิทยาศาสตร SMEs ดวย วทน.

• จัดตั้งระบบมาตรฐาน
สิ่งแวดลอมไทย สําหรับ
การคาโลก

• สรางคน วทน. ปอน
• เพิ่มสิทธิประโยชน BOI
ภาคการผลิตและ
บริการ (WiL)
ระยะ 1 ป ดาน วทน.
• ออกกฎหมายใหนํา
ผลงานวิจัยทีร่ ัฐลงทุนไปใช
ประโยชนเชิงพาณิชย

• เรงรัด สนับสนุน
ยกระดับการศึกษา
วิทยฯ เทคโนฯ วิศวฯ
คณิตฯ (STEM) ทั้ง
ระบบ

• เพิ่มจํานวนชุมชนนวัตกรรม
ระยะ 3 ป ใน 700 อําเภอทั่วประเทศ

• Talent Mobility

• ปรับปรุง พ.ร.บ. วทน. 2551
• ใช วทน. เปนจุดเนนใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 12

เปาหมาย
• พั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม ชุ ม ชน
ด ว ย วทน. สู เ ป า หมายรายได
ประชาชาติ $13,000 ตอคนตอป
รวมทั้ ง การกระจายความเจริ ญ
ไปสูภูมิภาค
• เพิ่ ม การลงทุ น วิ จั ย และพั ฒ นา
วทน. เปนรอยละ 1 ของ GDP
• การมีสวนรวมและความตระหนัก
ถึงความสําคัญของ วทน.

• ปฏิรูปการศึกษา วทน. ทั้งระบบ

• พัฒนากําลังคนระดับสูง โดยรวมมือระหวาง รัฐ เอกชน การศึกษา

ประเทศไทยถึงเวลาแลวที่ตองปฏิรูปวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหควบคูและ
สอดคลองกับนโยบายเรงดวน การปฏิรูปวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม จะเปนเครื่องมือที่ชวยสนับสนุน
ใหเกิดประโยชนเปนรูปธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนดานกําลังบุคลากรทางวิทยาศาสตรที่ยังขาดแคลน
ผลงานวิจัยที่ยังไมไดนํามาใชประโยชน การขาดหองปฏิบัติการและโครงสรางพื้นฐานที่ทันสมัย การสนับสนุนให
ภาคเอกชน โดยเฉพาะ SME ใหเพิ่มการลงทุน ดานวิจัย และพัฒ นา เพื่อยกระดับ ประสิทธิภ าพในการผลิต
การนําเทคโนโลยีมาเพิ่มมูลคาใหสินคา เพิ่มความสามารถในการแขงขันกับนานาประเทศไดอยางยั่งยืน
การพัฒนากลุมธุรกิจ SME ซึ่งถือเปนวาระแหงชาติ จะไดรับประโยชนโดยตรงจากการปฏิรูปในครั้งนี้
มีโครงการที่กําลังเริ่มดําเนินการโดย สวทน. เชน การสงนักวิจัยภาครัฐไปชวยธุรกิจเอกชน (Talent Mobility)
ซึ่งหัวหนาฝายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ใหความสําคัญเปนอยางมากในการชวยพัฒนา
SME ไดอยางดี เปนการสรางโอกาสที่จะนํามันสมองในภาครัฐที่มีความสามารถไปชวยสนับสนุนธุรกิจ ใหพึ่งพา
เทคโนโลยีในประเทศ เพิ่มมูลคาแกผลผลิตดวยตนทุนที่เหมาะสม การสงเสริมระบบการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตร
(STEM) โครงการการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แบบโรงงาน (WiL) โครงการเหลานี้
จะชวยใหธุรกิจ SME ไดกําลังคนที่มีความสามารถตรงตามความตองการ การสนับสนุนใหเกิดการลงทุนดานวิจัยพัฒนา
ให SME สามารถพึ่งพาตนเองได
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล)
จากการรับฟงการบรรยายการนําเสนอของนายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย ดร.นักสิทธ
คูวัฒนาชัย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน ทําใหมีความเขาใจในเรื่องของการกาวขามกับดักประเทศรายไดปานกลาง
ซึ่งตองใชเวลายาวนาน ประมาณ 20 – 50 ป ประเทศไทยอาจใชเวลา 100 ปก็ได จึงคิดวาการกาวขาม MIT
ของประเทศไทยไปสูประเทศที่มีรายไดสูงใหไดคงจะตองกําหนดบางสิ่งบางอยางขึ้น เทาที่สังเกตเห็นภาพไดคือ
1. เรื่ อ งนโยบายของรั ฐ ถื อ เป น เรื่ อ งสํ า คั ญ กํ า หนดเป น นโยบายของชาติ และกํ า หนดเป น
ยุทธศาสตรใหชัดเจน วาจะใชเวลา 15 ป หรือ 30 ป และตองประชาสัมพันธใหทุกภาคสวนมีความเขาใจที่ตรงกัน
ถึงการที่จะกาวขามกับดักประเทศรายไดปานกลาง
2. นําแผนยุทธศาสตรสูแผนปฏิบัติการ โดยจัดทําแผนเปนระยะ 3 – 5 ป ตามลําดับ โดยกําหนด
ลําดับเรื่องที่จะเรงพัฒนา และกระบวนการพัฒนา
3. หน าที่ ของมหาวิ ทยาลัย ตาง ๆ มีความพรอมที่จ ะผลิตบุคลากรที่จะสนับ สนุน ภาครัฐและ
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไดอยางไร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสามารถที่จะสนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรมได เพราะมหาวิทยาลัยมีเทคโนโลยีและผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ จึงควรคิดลวงหนาเพื่อชวยประเทศชาติ
ใหกาวขามกับดักประเทศรายไดปานกลางสูประเทศรายไดสูง เพราะมหาวิทยาลัยอาจผลักดันสําเร็จก็ได จึงคิดวา
ผลจากการมาสัมมนาในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยตองนํากลับไปทบทวนและดําเนินการตอไป จึงขอใหทุกทานชวยกัน
ขับเคลื่อนเพื่อชวยใหประเทศไทยเขาสูทิศทางการเปลี่ยนผานจากประเทศรายไดปานกลางสูประเทศที่มีรายไดสูง
ขอบคุณครับ
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เอกสารการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)
ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3
ระหวางวันที่ 15 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป จังหวัดชลบุรี

PowerPoint ประกอบการบรรยาย
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.)
และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
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บทสรุป
การประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 3
ระหวางวันที่ 15 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป จังหวัดชลบุรี

นายกสภามหาวิทยาลัย (ดร.สุเมธ แยมนุน)
สรุปการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3
นายกสภามหาวิทยาลัย (ดร.สุเมธ แยมนุน) กลาวสรุปการประชุมสัมมนาครั้งนี้ใชเวลา 3 วัน
เปนการใชเวลาที่คุมคาและมีประโยชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันระหวางกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
และผูบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งผูบริหารมหาวิทยาลัยไดรับทราบถึงแนวคิดระดับนโยบายที่มอบใหมหาวิทยาลัย
ดําเนินงานที่ผานมา และมหาวิทยาลัยรายงานสรุปผลการบริหารจัดการการดําเนินงานที่ไดรับมอบหมายรวมถึง
ปญหาและอุปสรรคที่ผูปฏิบัติงานมีความคิดและความเขาใจที่แตกตางกัน จึงขอใชเวทีการประชุมสัมมนาครั้งนี้
ชวยในการปรับความคิด มุมมองมหาวิทยาลัยไปในจุดเดียวกัน เพื่อใหการพัฒนามหาวิทยาลัยไปในทิศทางเดียวกัน
รวมถึงสวนที่สองการเปดวิสัยทัศนและกระบวนคิดที่ทําใหมหาวิทยาลัยไดใกลชิดกับสังคมที่สัมผัสกับภาคชีวิตจริง
ในสังคม (Real Sector) มากขึ้น เพราะการที่จะพัฒนาประเทศจริง ๆ นั้น ขึ้นอยูที่ภาคชีวิตจริงในสังคม การที่มหาวิทยาลัย
แยกตัว (Isolate) ออกจากสังคมหรือกลุมคน ถือวาเปนปญหาหนึ่งของระบบการศึกษา จากประสบการณดาน
การบริหารการศึกษามา 32 ป มุมมองผูบริหารในทบวงมหาวิทยาลัยคิดวา มหาวิทยาลัยมีหนาที่ 4 ประการหลัก
คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในความเปนจริงหนาที่
ของมหาวิทยาลัยตองมีคุณคาตอสังคมอยางลึกซึ้ง จึงขอสรุปดังตอไปนี้
สวนแรก เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวคิดทางสติปญญาประเด็นที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิกลาวถึงการศึกษาตองตอบสนองความตองการของสังคม มหาวิทยาลัยตองใกลชิดกับสังคมมากขึ้น
คือ มหาวิท ยาลัย กํา ลัง จัด การศึก ษาเพื่อ ผลิต บัณ ฑิต ไปพัฒ นาสัง คมเพื่อ แกปญ หาสัง คม มิใ ชจัด การศึก ษา
เพื่อการศึกษา จึงเปนสิ่งที่มหาวิทยาลัยตองปรับแนวคิด ทบทวนในเชิงหลักการและเชิงปรัชญาในการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สวนที่สอง เปนบทสรุปเชิงขอเสนอแนะเพื่อการทํางานตอของมหาวิทยาลัย หรือเปนโจทยตอ
เพื่องานของสภามหาวิทยาลัย สรุปประเด็นไดดังตอไปนี้
ประเด็ น ที่ 1 ประเด็ น นโยบายและยุ ท ธศาสตร เป น สิ่ ง ที่ ยื น ยั น ได ว า แผนยุ ท ธศาสตร
มหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติไปยังมหาวิทยาลัย คงสะทอนใหเห็น (Reflective) ถึงแนวความคิด
ที่เห็นพองตรงกันที่มหาวิทยาลัยตองบริหารจัดการการแกไขปญหาเพื่อไปสูเปาหมายที่แทจริง และในเชิงยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตองปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรใหมใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนไป
ตองแสดงบทบาทที่ชัดเจนและพรอมที่จะตอบสนองตอนโยบายการแกปญหาของประเทศ โดยเฉพาะการหลุดพน
จากกลุมประเทศที่มีรายไดระดับปานกลาง (Middle - Income Trap)

124

ประเด็นที่ 2 ประเด็นเชิงวิชาการที่ตองสอดคลองกับยุทธศาสตรบัณฑิตนักปฏิบัติตามกรอบ
นโยบาย ซึ่งคณะกรรมการดานหลักสูตรการเรียนการสอน ประสงคใหมหาวิทยาลัยสรางความเขาใจที่ตรงกันในเรื่อง
โครงสราง Concept ดานความรูที่มีทั้งทักษะวิชาพื้นฐานและทักษะวิชาชีพจะตองกําหนดมาตรฐานการสราง
หลักสูตรการเรียนการสอนของแตละคณะที่มีมิติที่แตกตางกัน แตมีเปาหมายเดียวกันคือ ผลิต บัณ ฑิต นัก ปฏิบัติ
และตองปรับกลไกการบริหารใหเอื้อตอการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงการผลิตบัณฑิต ซึ่งสภามหาวิทยาลัยใหความสําคัญ
ในเรื่องกระบวนการจัดการเรียนการสอนและเรื่องการกําหนดมาตรฐานทางวิชาการในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
ซึ่งคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เปนผูกําหนดเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร
แตหลักสูตรเชิงวิชาชีพกับหลักสูตรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติจะตางกันที่กรอบมาตรฐานทางวิชาการ สงผลใหเกิด
ความแตกตางของเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) ของอาจารยแตละกลุมหลักสูตร จึงเปนเรื่องที่
สภามหาวิทยาลัยตองหารือรวมกัน โดยอาจตั้งคณะทํางานไปศึกษามองภาพองคป ระกอบของ 9 มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลดวย ซึ่งศาสตราจารย ดร.นักสิทธ คูวัฒนาชัย และศาสตราจารย ดร.ปยวัฒน บุญหลง
มีแนวคิดเดียวกัน โดยศาสตราจารย ดร.ปยวัฒน บุญหลง ไดรับมอบหมายใหดํารงตําแหนงประธานการพิจารณา
เรื่องการสงเสริมงานวิจัยซึ่งไดกรอบแนวคิดการสงเสริมงานวิจัย 2 ชิ้นคือ งานวิจัยพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรมและ
งานวิจัยพัฒนาเพื่อชุมชนและทองถิ่น พรอมทั้งเตรียมที่จะเสนอใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ก.พ.อ.) ปรับเกณฑมาตรฐานการเขาสูตําแหนงทางวิชาการที่จะสามารถวัดไดจากผลงานวิจัยภาคอุตสาหกรรมและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นดวย แตยังไมมีผูใชเกณฑนี้เขาสูตําแหนงทางวิชาการ เพราะยังมี
กลไกที่ไมชัด เจน ที่ร ะบุถึงวิธีป ฏิบัติ ที่ถูกตอง นายกสภามหาวิทยาลัย มีแนวคิดที่จ ะพัฒ นาในเรื่องดังกลาว
เพื่อประโยชนของการดําเนินการตอไป รวมถึงการที่จะใหมหาวิทยาลัยศึกษาถึงเรื่องการรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ศึกษาตอในมหาวิทยาลัย โดยจัดหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตรหรือไม
ประสงคที่จะใหมีมติที่ชัดเจนในการตัดสินใจในเรื่องนี้
ประเด็นที่ 3 ประเด็นเชิงบริหารจัดการ สรุปได 2 เรื่อง ที่สภามหาวิทยาลัยควรจะดําเนินการ
ทบทวนตามขอเสนอของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล) คือ
1. เรื่องการทบทวนกฎ ระเบียบ ที่เปนปญหาตอการบริหารมหาวิทยาลัย เพราะฝายบริหาร
มหาวิทยาลัย ยังปรับแกไขกฎ ระเบียบ ไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย อธิการบดีจึงควรสั่งการให
ผูรับผิดชอบไปศึกษากฎ ระเบียบ ทุกฉบับที่เกี่ยวของและเปนปญหาในการบริหารงาน พรอมทั้งศึกษาขอเสนอแนะ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของและเรงแกไขโดยเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎ ระเบียบ ที่สงผลกระทบตอความเปนอยูของบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย
2. เรื่องการบริหารเพื่อใหเกิดความมั่นคงและอิสระทางการเงินของมหาวิทยาลัย ซึ่งศาสตราจารย
(พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ ไดกลาวถึงความเกี่ยวพันในเรื่องของเสถียรภาพทางการเงิน (Financial Stability) และ
อิสรภาพทางการเงิน (Financial Autonomy) ชี้ใหเห็นทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ไมอิงตองบประมาณแผนดิน
จะทําใหมหาวิทยาลัยมีอิสระในการบริหารมหาวิทยาลัยในเชิงการเงินไดสูงกวา และขณะนี้สํานักงบประมาณมีนโยบาย
ดานงบลงทุนดวยการใหหนวยงานที่เสนอขอ งบลงทุนตองแสดงเจตจํานงจายเงินสมทบรวมกับสํานักงบประมาณ
จึงเปนอีกประเด็นหนึ่ งที่ศาสตราจารย (พิ เศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ และคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย ไดพยายามชวยเพิ่มรายไดจากทรัพยสินที่มหาวิทยาลัยมีอยูและเปนนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยตอง
ดําเนินการตอไป
สุดทายขอขอบพระคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี
และผูบริหารมหาวิทยาลัย ในการ Retreat ครั้งนี้ ทุกทานมีสวนรวมสูงมากและมีความตั้งใจ ผลสุดทายเกิดการเรียนรู
ที่ดีรวมกัน ขอบคุณฝายเลขานุการและทีมงานที่จัดประชุมครั้งนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทุกทานที่เขารวม Retreat
อยูอยางดีมีความสุขและไดรับสิ่งที่คาดหวังไวทุกประการ
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อธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ปนปฐมรัฐ)
ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ บุรี ตองขอขอบพระคุณนายกสภามหาวิทยาลั ย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ที่ใหความเขาใจและสนับสนุนที่เปนแผนงานและเปนแผนยุทธศาสตร
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยใน 4 ปขางหนา การที่ไดมาประชุมรวมกันตลอดระยะเวลา 2 วันเศษ เปนสิ่งที่มีคุณคามาก
ตอแนวทางในการบริหารจัดการ การประชุมครั้งนี้มหาวิทยาลัยไดนําผูบริหารระดับรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี
คณบดี และผูอํานวยการกอง/สํานัก พรอมทั้งผูที่เกี่ยวของเขารวมประชุม และคิดวาจะเปนประโยชนสําหรับทุกทาน
ที่ไดรับฟง เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารโจทยของการที่จะจัดการศึกษาที่มุงเปาหมาย ไมใชที่จะใหมีการเรียน
การสอนใหมีนักศึกษาเรียน แตขณะนี้จะตองมุงเปาหมายตอการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และผลักดันใหหลักสูตร
ตาง ๆ ที่มีผลตอความตองการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต โจทยเหลานี้ จะเปนโจทยและเปนเปาหมายตอการ
ที่จะขับเคลื่อน โดยเฉพาะในสวนที่เปนผูบริหารของมหาวิทยาลัยทุกระดับ และเปนโจทยของอธิการบดีตอแนวทาง
การบริหารจัดการที่ตองปรับในแนวทางการดําเนินงาน ตองปรับทิศทาง และก็ตองปรับกระบวนทัศนในหลายเรื่อง
ตอการที่จะตองใหการดําเนินงานดานการเรียนการสอนเกิดผลสัมฤทธิ์ และสิ่งที่จะตองผลักดันภายนอกซึ่งก็เห็นวา
ถาสิ่งที่เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีปญหาอุปสรรคในการกาวสูตําแหนงวิชาการของอาจารย จะตองประชุม
รวมกันใน 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยนําผลงานหัวขอนี้เพราะผมเปนเลขานุการที่ประชุมอธิการบดี
และจะสรุปในประเด็นนี้เสนอที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วาจําเปนจะตองนําผลงานที่เปนสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม หรือตําราเรียนที่เปนตําราแบบชาง มิใชตําราทางวิชาการ
แทจริงอยางเดียวไปสูอัตลักษณและลงไปสูนักศึกษา ซึ่งถือวาเปนเรื่องที่เกี่ยวของกันในการที่จะตองผลักดันในการบริหาร
ซึ่งเปนรากเหงาและเปนอัตลักษณของราชมงคลในอดีต และก็ใหมีความชัดเจน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี จะตองทําใหมีความชัดเจนเพื่อจะเปนแบบอยางใหกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอื่นในบางสาขา
และไดทําการบันทึกขณะรับฟงขอเสนอแนะในการประชุมเพื่อเสนอในชวงบายจะไดมีการประชุมหารือแนวทาง
วิธีการปฏิบัติ รวมถึงการกําหนดเปาหมายที่ใชเปนแนวทางการขับเคลื่อนผูบริหารชุดใหม จึงคิดวาเปนโจทย ผูบริหาร
จะตองเปนผูนําและสามารถแกปญหาแบบมืออาชีพ เพราะผูบริหารตองมิใชจะตั้งรับเพียงอยางเดียว
สุดทายนี้ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตองขอขอบพระคุณนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูบริหารมหาวิทยาลัย
ที่เขารวมประชุม และคิดวานับจากนี้ไปจะเกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดมรรคผลตอประเทศ
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บทสรุป
การประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 3
ระหวางวันที่ 15 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป จังหวัดชลบุรี

อธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ปนปฐมรัฐ)
สรุปผลการ Retreat สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และนําผลการ Retreat
ไปสูการปฏิบัติ ระหวางกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยภายใน
การมาประชุมครั้งนี้ ไดรับทราบสิ่งที่เปนประโยชนมากมาย จึงขอสรุปประเด็นการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัย สิ่งที่นาดีใจคือ แนวคิดของสภามหาวิทยาลัยหรือแนวขับเคลื่อนของสภามหาวิทยาลัย มีความสอดรับ
กลมกลืนกับแนวคิดของมหาวิทยาลัย และมีความชัดเจนดังที่นายกสภามหาวิทยาลัยสรุปในตอนทายในเรื่องของ
แผนยุทธศาสตรที่มหาวิทยาลัยดําเนินการอยูเปนเรื่องที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เปนแผนที่
ดําเนินการถูกทาง โดยเฉพาะเรื่อง
1. หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยไดพัฒนาปรับปรุงภายใตสมรรถนะ อาจจะมิไดสํารวจหรือทําเหมือนกับ
ที่มีสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในแตละหลักสูตรจะกําหนดสมรรถนะ และเชื่อวาจากนี้ตอไปประมาณ 2 ป
มหาวิทยาลัยจะมีความชํานาญมากขึ้น และมีการทบทวนปรับปรุงหลักสูตรหรือสอบเทียบสมรรถนะในทุกสาขาวิชา
2. การเรียนการสอนเนนปฏิบัติ และมหาวิทยาลัยไดเตรียมกระบวนการเรียนการสอน โดยทํา
Work Shop กับประธานสาขาวิชาหรืออาจารยแตละคณะใหมีความรูดาน CDIO ครอบคลุมไปถึง TQF ที่สามารถ
เชื่อมกันไดทุกคณะ
3. ความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมทุกขาสาขา จะตองมีความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเฉพาะหลักสูตร
โดยใหอาจารยและนักศึกษาไปฝงตัวในสถานประกอบการ ใหแตละสาขาวิชาไปพิจารณารูปแบบการเรียนการสอน
แบบสหกิจศึกษาหรือรูปแบบ WiL
4. Project ของนักศึกษาจะตองมาจากสิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมสนับสนุน และมีการทํา Project
ขามสาขาวิชา และสุดทายจะเปนงานวิจัยที่มีประโยชนกลับไปใชในภาคอุตสาหกรรม สําหรับสมรรถนะทั่วไป
สภามหาวิทยาลัยก็ใหความเห็นชอบ แสดงวาเปนยุทธศาสตรที่เชื่อมโยงกันมาแตตนทุกเรื่อง เปนสิ่งที่ขึ้นอยูกับ
ขีดความสามารถของคณบดีที่จะนําไปบริหารจัดการเรียนการสอน และขึ้นอยูกับตัวนักศึกษา
5. งานวิจัยและนวัตกรรม คิดวาจํานวนงานวิจัย หรือการนํางานวิจัยไปใชมีทิศทางดีขึ้น และ
สามารถทําผลงานทางวิชาการได รวมถึงการทํางานวิจัยไปแขงขันในระดับชาติ คณบดีจะตองใชศักยภาพเขาไปทํา
ใหเกิดการบริหารที่กาวหนา
แนวความคิดหลากหลายจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ สามารถมาใชประโยชนได
ในมุมมองที่หลากหลายที่มีความสอดคลองกับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เมื่อทราบถึง MIT แลว ก็จะตองทราบ
วิธีการผลิต แนวทางการผลิตบัณฑิตในแตละสาขา รวมถึงโจทยงานวิจัยที่จะผลักดัน SME และชุมชน จะทําใหทราบถึง
การผลักดันหลักสูตรที่ทันสมัยและตอบสนองนโยบายของประเทศ มหาวิทยาลัยจะตองทบทวนสาขาวิชาเดิมและ
จะปรับปรุงหลักสูตรใหสะทอนในแตละเรื่องที่กอใหเกิดประโยชน
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ในฐานะอธิการบดี ใหความเคารพเพื่อนรวมงานทุกทาน และในที่ประชุมขอใหใชคําพูดที่เหมาะสม
และขอใหทํางานมากกวาพูด เพื่อใหตัวเองหายสงสัย จึงขอเชิญทานผูบริหารเสนอประเด็นที่ไดรับฟงแลวเกิดประโยชน
ตอมหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย (พลอากาศเอก ภคชาติ กฤษณะพันธุ)
เมื่ อ เริ่ ม เป ด เทอม ขอแสดงความเห็ น ใจต อ ความเหน็ ด เหนื่ อ ยของคณบดี รองคณบดี และ
ผูอํานวยการทุกทาน มีเรื่องที่ขอเปดใจพูดคุย หลายเรื่อง และขอใหรับ ฟงซึ่งกัน และกัน เริ่มจากภายในคณะ
มีหลายคณะที่สนใจการเมืองในคณะ ขาดการใสใจในภาระงานที่รองคณบดีมอบหมายใหรับผิดชอบ มิไดมองถึง
ความกาวหนาในหนาที่การงาน จึงขอใหอาจารยทุกทานใสใจกับภาระงานที่ไดรับมอบหมาย โดยเฉพาะเรื่อง
การเรียนการสอน การวิจัย จากการประชุมสัมมนาจะทราบถึงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติ (Hands – on) อาจารยจะตองควบคุมดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด เพื่อใหคําปรึกษาในเรื่องตาง ๆ ที่เกิดปญหา
และรวมถึงคณบดีที่ไดมอบหมายงานตอรองคณบดี หัว หนาภาควิช า หัว หนาสาขาวิช า ขอใหติดตามผลงาน
ใหเกิด ขึ้น ดวย โดยเฉพาะเรื่องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหนโยบายตอมหาวิทยาลัย รวมถึง
เรื่องบางเรื่องที่เปนเรื่องใหญและสําคัญ เมื่อมอบหมายงานแลวตองติดตามใหเกิดผลสําเร็จดวย
อธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ปนปฐมรัฐ)
การแกปญหาการตอบโจทย
1. การนําโจทยมาดําเนินการ จะตองไดจากผูประกอบการมาตั้งเปนโจทย โดยเชิญผูประกอบการ
หรือศิษยเกาที่อยูภาคอุตสาหกรรมมาเปนอาจารยสอนในมหาวิทยาลัย เพราะตองการใหมีชองทางการตอบโจทย
2. สิ่งที่อาจจะตองนํารองบางสาขาเดิม อาจเริ่มจากสายชางของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
เพราะในอนาคตจํานวนครูสายชางจะมีนอยลง
3. สิ่งที่อาจจะตอบโจทยคณะวิศวกรรมศาสตร 4 ป หลักสูตรในบางสาขาตองระบุ โดยอาจนํารอง
โดยทํารวมกับโรงงานอุตสาหกรรม และเพิ่มชั่วโมงการสอนปฏิบัติเพื่อใหอาจารยสอนปฏิบัติมี Intensive และรับผิดชอบ
หลักสูตรใดที่เปดขามองครวมไดใหสอนรวมกันรวมกันได เพราะนโยบายจากผูบริหารไดถูกปรับกระบวนการแลว
ในสวนนี้นาจะตอบโจทยบางสวนในจุดที่ภาคอุตสาหกรรมขาดคน จึงตองการที่จะเห็นหลายสาขาที่ใหรวมมือกับ
สถานประกอบการ ซึ่งคณบดีมีความสามารถที่ทําได และทําแบบเขมขน เชิงรุก ขอใหป รับ กระบวนการสอน
ทราบจากรองอธิการบดี (ดร.วิชัย พยัคฆโส) ในเรื่องการนําเงินงบประมาณยุทธศาสตรใชในการฝกอบรมการเรียน
การสอน คิดวาระเบียบหลายฉบับสามารถปรับแกไขและทําได โดยเฉพาะระบบการเงินใหยืดหยุน
สําหรับเรื่องหอพัก จะทําการขยายเปดใหเชา และเรื่องการเสนอผลงานเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงรองศาสตราจารย 3 ราย และไมผาน 3 ราย ใหกลับไปทบทวนกระบวนการบริหารจัดการ
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รองอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมหมาย ผิวสอาด)
เรียนอธิการบดีและทานผูบริหารทุกทาน จากที่ประชุม Retreat ครั้งนี้ไดขอสรุปและไดแนวทาง
ในการที่จะจัดทําหลักสูตรโดยทราบเปาหมายแลว ขอเรียนในเรื่องของเวลาขั้นตอนในการที่เราจะปรับปรุงหลักสูตร
เริ่มจากหลักสูตร 51 + 8 หลักสูตร ที่จะตองทําใหเสร็จในปนี้ เพราะวาเหลือระยะเวลาอีกไมนาน ที่ตองใหหลักสูตรนี้
เสร็จกอนที่จะสงไปสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดวย ยังเหลือคางอยูมากพอสมควร ตอนนี้ผานไปได
20 หลักสูตร จาก 51 หลักสูตร ยังเหลืออีก 31 หลักสูตร สําหรับแนวทางในการจัดทําหลักสูตรที่จะผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติ (Hands – on) จะยังมีความสับสนกันอยูบาง แตในการประชุมครั้งนี้ไดแนวคิดแลวในแตละสาขา อีกสวนหนึ่ง
ก็มีคูมือในการจัดทําหลักสูตรอยูแลว ในทุกคณะทางผูชวยอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย แยมเผื่อน)
ไดกลั่นกรอง (Screen) ในเรื่องนี้เพื่อสงใหทุกคณะเพื่อดําเนินการ อีกสวนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจะตองใสไปในเรื่อง
ของหลักสูตร รวมทั้งสอดคลองกับที่มา Retreat ในครั้งนี้ คือในเรื่องของปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
ถา เปรีย บเทีย บกับ หลัก สูต รเกา แลว จะตอ งชี้ชัด ใหเ ห็น วา จากหลัก สูต รที่เ ราทํา มาในป 53 มาถึง ป 58
กระบวนการเรียนการสอนที่จะปอนใหกับเด็กและผลิตออกมาใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติมีความแตกตางกันอยางไร
ในสวนเรื่องของงานวิจัย ในป 2558 ยังตองกลั่นกรอง (Screen) เล็กนอย จํานวนเงินพอ ๆ กัน
50:50 ระหวางถายทอดกับองคความรู ควรจะตองสอดคลองกันทั้งจํานวนเงินและจํานวนโครงการ ตรงนี้ก็ตองมา
กลั่นกรอง (Screen) กันอีกครั้ง และหารือในกรรมการยุทธศาสตร ประกอบดวย รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย
เรื่องที่จะปรึกษาอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของโควตา ที่ประชุมปรึกษากันแลวก็ใหไปปรับปรุงรูปแบบในการใหโควตา
หมดเขตวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ถารวบรวมไดแลวจะมารายงานและมีความกังวลเรื่องรับตรง คณะรักษาความสงบ
แหงชาติ (คสช.) ประกาศออกมาไมใหรับตรง วันที่ประกาศก็มี Web รับตรงหลาย ๆ มหาวิทยาลัยอยูระหวาง
การตัดสินใจ จะตองมาเตรียมการวางแผนตรงนี้ แตตอนนี้ประกาศรับตรงเกือบทุกมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ก็ เ พิ่ ม โควตา โควตาอาจจะต อ งมาปรึ ก ษากั น อี ก ครั้ ง สว นหนึ่ งพรุ ง นี้ เป ด เทอมแล ว กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.) ตาง ๆ หรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.) 3 อาจจะยัง
ไมพรอมแตวาอยางไรก็ตาม ตอนนี้มหาวิทยาลัยอํานวยความสะดวกใหสามารถที่จะกรอกกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.) 3 Online ไดแลว มีระบบอินเตอรเน็ตที่ผูชวยอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย
ไพบูลย แยมเผื่อน) กระจายไปในหลาย ๆ คณะที่จะอธิบายใหกับอาจารยไดทําความเขาใจในการกรอก ก็พบวา
มีความสะดวกสบายมากขึ้นมาก คณะใดที่ยังไมเขาใจเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.)
ก็ใหติดตอมาที่ฝายวิชาการและวิจัยและผูชวยศาสตราจารยไพบูลย แยมเผื่อน ไดก็จะชวยในสวนนี้ สําหรับเรื่อง
ตําแหนงทางวิช าการนั้น การเขาสูตําแหนงทางวิช าการคงจะตอ งมีก ารปรับ ปรุง กระบวนการและวิธีป ฏิบัติ
ทางรองอธิการบดี (ดร.วิชัย พยัคฆโส) คงจะใหรายละเอียดเพิ่มเติม
ผูชวยอธิการบดี (ดร.วิสิทธิ์ ลอธรรมจักร)
ขออนุญาตเสนอขอมูลเพิ่มเติมเสริมรองอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมหมาย ผิวสอาด)
จะไดเปนเรื่องเดียวกัน เรื่องเกี่ยวกับหลักสูตรถือโอกาสที่ทานคณบดีทุกคณะอยูที่นี่จะไดทําความชัดเจนในประเด็น
Concept ของผูชวยอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย แยมเผื่อน) กับผูชวยอธิการบดี (ดร.วิสิทธิ์ ลอธรรมจักร)
ไมเหมือนกัน ขอเรียนวาเหมือนกัน เพียงแตวาผูชวยอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย แยมเผื่อน) บอกวา
สมรรถนะนั้นมองภาพรวม ๆ เอาไวเฉย ๆ แตของผูชวยอธิการบดี (ดร.วิสิทธิ์ ลอธรรมจักร) ระบุวาควรจะเปนรายป
แลวถาเปนวิชาปฏิบัติควรจะมีความชัดเจนในแตละรายวิชา เหตุผลที่เปนอยางนี้ เพราะวามันจะตองมีการสอบ
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สมรรถนะทุกป ในหลักสูตรจะมีสมรรถนะชัดเจน เปนรายปชัดเจน จึงขออนุญาตเรียนคณบดีทุกทานวาเหมือนกัน
ทุกอยาง เพียงแตวาขออนุญาตยึดของผูชวยอธิการบดี (ดร.วิสิทธิ์ ลอธรรมจักร) กอน ยกเวนผูชวยอธิการบดี
(ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย แยมเผื่อน) จะชี้แจงอีกเรื่องหนึ่ง เพราะวาจะตองมีการวัด ภาพรวมเฉย ๆ ซึ่งวัดไมได
คือประการที่ 1 ประการที่ 2 เรื่องการสอบตรงตองขออนุญ าตเรีย นที่ป ระชุมแหงนี้ รวมทั้งอธิการบดีดว ย
ในครั้งหนึ่ง ที่ทางเครือขายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ทําวิจัยมากอนหนานี้ ไดขอขอมูลไป ผูชวยอธิการบดี
(ดร.วิสิทธิ์ ลอธรรมจักร) ไดเรียนชี้แจงทางเครือขายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ไปวาการรับตรงนั้นมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนั้นมีขอแตกตางจากมหาวิทยาลัยอื่น คือ
1. นักศึกษาสวนหนึ่งเรามาจากปรับเทียบก็คือตองมาจากวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) อยางไรก็รับตรงอยูแลว
2. นักศึกษาที่รับเขามา 4 ป มหาวิทยาลัยมีสวนหนึ่งมาจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ซึ่งเขาไมสามารถเขาสูเขาสูกระบวน Admission ตาง ๆ ได
สุดทายมหาวิทยาลัยก็รับตรงอยูดี ในสวนของมหาวิทยาลัยไดชี้แจงไประดับหนึ่งวามีโครงสราง
ที่แตกตางจากมหาวิทยาลัยทั่ว ๆ ไป ในสวนการรับตรงมหาวิทยาลัยก็มี ในสวนที่รับรวมสวนกลางมหาวิทยาลัย
ก็ยังมีอยู
รองอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมหมาย ผิวสอาด)
ผมเรียนรับตรง ในที่นี้หมายถึงวารับ ตรงจะแตส อบพรอมกัน ทั้งประเทศที่เสนอมาไมได
หมายความวารับตรงมหาวิทยาลัย เหมือนเดิม แตวัน สอบจะมาสอบวันเดีย วกันนี่คือแนวคิด ที่เสนอมา ถาเปน
อยางนั้น เด็กก็จะแบงทันที คือถารับตรงแบบเกา แตละมหาวิทยาลัยเริ่มตอบรับยังไมเริ่มเรียนเลย เด็กก็จะแหไป
สอบกัน เด็กแตละคนที่สอบได จะสอบไดหลายที่สําหรับเด็กเกง สิ่งที่เราพบก็คือของเราเด็กเกง สอบไดและไปกันเด็ก
ที่ปานกลางออกไป แตพอถึงเวลาก็ไมมารายงานตัว ไดอันนี้เปนสาเหตุ ทําไมมหาวิทยาลัยจึงเรียกรอบ 2 และ 3
ในระดับประเทศใหปรับใหสอบรับตรงพรอมกัน ดูเหมือนจะไมมีใครฟง
ผูชวยอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย แยมเผื่อน)
ประเด็นในเรื่องสมรรถนะ คณะบางคณะก็มีความกังวลในการที่จะเขียนสมรรถนะในภาพ
ของรายวิชาจะไมเสร็จ จึงมองภาพวาสมรรถนะรวม อยางเชน การออกไปฝกประสบการณ ซึ่งเรามี pre สหกิจกับ
ตัวสหกิจ เราอาจจะเอา 2 รายวิชา วาไดสมรรถนะตรงนี้ อาจจะรวมเปน Group ตอนนี้เรามีสมรรถนะกวาง ๆ
อยู 2 ระดับ ก็คือสมรรถนะทั่ว ๆ ไป ซึ่งทางสวนกลางมหาวิทยาลัยจะสรางใหเพราะวาจะมี Soft Skill ตาง ๆ รวมอยู
ไดเขียนแลว ซึ่งผูที่รับผิดชอบก็สงมาแลว แตก็จะรวบรวมและเราจะปรับคําพูดใหไดระดับและสงใหคณะไปใสเพิ่ม
ในหลักสูตร สวนคณะก็สรางสมรรถนะทางวิชาชีพของคณะเองตรงสวนนี้ใหละเอียดถึงรายวิชาหรือจะเปนในภาพ
ของรายป หรือในภาพของกลุมรายวิชา สมรรถนะใหญมีรายวิชาที่จะ Support เหลานี้ได ในสวนนี้จะไดทํางานไมลําบาก
ถาเปนสมรรถนะจริง ๆ จะตองลงลึกถึงรายวิชา แตอาจจะเปน Version 4 ปขางหนา 5 ปขางหนา ที่จะทําให
ละเอียดลงไป ตอนนี้หลักสูตรแตละหลักสูตรสมรรถนะที่เสนอมาในกรอบของหลักสูตรก็เห็น แลว ในภาพรวม
ก็พอใชได เพียงแตนําไปปรับคําพูดเล็กนอย จึงขอเสนอเพิ่มตอผูบริหารอาจจะปรับลงไปใชไดในสวนนี้ และขอเสริม
อธิการบดี ก็คือ สถานประกอบการ ตองการใหคณบดีลงไประบุที่รายสาขาวาอาจจะใหหนึ่งสาขาหาสถานประกอบการ
ที่มี Model หลัก ๆ 1 สถานประกอบการ ถาศักยภาพไหนสูงกวาก็อาจจะเปน 2-3 สถานประกอบการและปตอไป
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ก็จะหาเพิ่ม เพื่อจะ ไดลงนามความรวมมือ (MOU) ระหวางคณะกับสถานประกอบการและทําใหเปนจริงในเรื่อง
ฝงตัว เรื่องวิจัย เรื่อง Project เรื่องสหกิจศึกษา เรื่องการไปทํางาน เมื่อนักศึกษาไปฝกสหกิจศึกษา หรือวาพัฒนา
หลักสูตรก็ไดขอมูลสถานประกอบการ เมื่อศิษยเกาลงไปอยูตรงนี้ ยึด Model หลัก ๆ จะไดไมสับสนปะปนกัน
และก็หาเพิ่มขึ้น ไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น และเพื่อขจัดเรื่องนักศึกษา Assign Project ไมตรงกับที่ไปสหกิจศึกษา
เพราะฉะนั้นจึงตองหา Model หลัก ๆ ในชวงตน ๆ อาจจะไดเพียง 1 อุตสาหกรรม อีกเรื่องหนึ่งที่จะเสริมในเรื่อง
ของการที่จะทํางบประมาณในคราวหนา เทาที่เห็นในงบรายไดเห็นชัดเจนวา บางคณะเสนอกิจกรรมหรือโครงการ
ไมตอบสนองในยุทธศาสตร บางคณะมิไดมองยุทธศาสตรเรงดวน คือเหมือนกับวานํางบประมาณที่ไดทําไวเดิมมา
ปรับเพียงเล็กนอย และบางครั้งอาจจะเปนการเรงดวน จึงคิดวาจะไดตรงเปาหมายนํายุทธศาสตร 4 ยุทธศาสตร
เปนหลักกอนแลวทุกกิจกรรมไมวาจะเปนการพัฒนานักศึกษากิจกรรมใดที่สวนกลางบังคับ ตองจัดสรรเงินงบประมาณ
ลงไปใหไดชัดเจนเพื่อใหสนองตอบ อีกจุดที่ตองมอง ก็คือในการทํางบประมาณในสวนนั้น ตองสนองตอบกับการประเมิน
ที่ผานมาวา KPI ตัวไหนที่ต่ํา ก็ทํากิจกรรมนั้นอยางเต็มที่ เพื่อสนองตอบใหคะแนนในจุดนั้นเพิ่มขึ้นมา จึงมองวา
ตรงนี้จะไปได
รองอธิการบดี (นายวิรัช โหตระไวยศยะ)
การรับนักศึกษาใหม มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมดังตอไปนี้
1. โครงการสมุดรายงาน Student Activity นักศึกษาใหมบ างสว นยังมิไดเขารว มกิจ กรรม
จะตองรอตรวจสอบกับรองคณบดีอีกรอบหนึ่ง
2. การรับนองใหม ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตรและคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมที่มีรุนพี่
ที่เขาใจ และคณะทุกคณะใหความเอาใจใสอยางจริงจัง
3. การตักบาตรทุนการศึกษาในวันที่ 15 กันยายน 2557 ไดเชิญบุคคลภายนอกเขารวมพิธี ในปนี้
สงผลกระทบมากในเรื่องภาวะเศรษฐกิจ และทุนกูยืมเพื่อการศึกษายังมีปญหาอยู
4. มหาวิทยาลัยจัดพิธีวันไหวครู ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ในปนี้มีคณาจารยเขารวมพิธีจํานวนมาก
5. การจัดกิจ กรรมไดป ระชุมกับ กองพัฒ นานักศึกษาในเรื่องการจัดกิจ กรรม ใหจัดกิจ กรรม
อยางประหยัด และตอบสนองตอยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
สําหรับเรื่องสมุด Activity Transcripts ขณะนี้กิจกรรมเริ่มแลวและไดประสานกับกองพัฒนานักศึกษา
นักศึกษาตองเขากระบวนการ กระบวนการมี Record มีนักศึกษา 1,300 เขารวม 1,200 หายไป 100 คน ที่หายไป
เราจะได Recheck กัน วันรุงขึ้นขอใหคณบดีชวยกําชับนักศึกษาใหทราบชัดเจน มหาวิทยาลัยจะใชระบบ Online
หากผูบ ริห ารสนใจสามารถถามกับ คณบดีโ ดยตรง หนว ยงานใดจะนํา งบประมาณมาทั้ง จํา นวนที่ตั้งอยูแ ลว
ปนี้กระทบมากเพราะในสวนที่ขอไป เพราะกองพัฒนานักศึกษาทํางานคอนขางดี มีอาจารยมากที่สุด รวมทั้ง
บายศรีสูขวัญ ขอเรียนเชิญ อีกครั้ง
คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยตรี ดร.สุทธิพร บุญสง)
ในฐานะคณบดีมีความเชื่อวา
เรื่องที่ 1 ครูตองปรับการสอน ถายังสอนไมตรงโจทยที่จะสอบ TOEIC ซึ่งสอบทั้ง 4 ทักษะ ซึ่งไดเคย
นําเสนอแลวที่ชะอํา ตองฝกใหนักศึกษาเรียนรูครบถวนทั้ง 4 ทักษะ
เรื่องที่ 2 การวิจัย ยังพบวาอาจารยไดทําไดเพียง 20% หัวขอวิจัย ของทั้งมหาวิทยาลัย ทั้งที่
ไดตรวจสอบมาเปนอัตราเดียวกันเกือบทุกคณะ ยังไมนาพอใจขอย้ําวาขอใหปรับการดําเนินงานเกี่ยวกับการเงิน
โดยเฉพาะหนวยตรวยสอบภายใน ถาเปนไปไดอยามาตรวจมากมาย และหัวของานจะเพิ่มสูงขึ้น หนวยตรวจสอบ
อยายุงกับนักวิจัยมาก
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เรื่องที่ 3 การเสนอผลงานเพื่อขอเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
ก็เชนเดียวกันไดนําเสนอในที่ประชุม บางครั้งอาจจะตองเปลี่ยนเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ ถาเจาหนาที่ไมรูหลักการ
ที่แทจริงและก็ใหขอเสนอแนะการเขียนของอาจารยแบบคลาดเคลื่อน หรือใหคําแนะนําผูทรงคุณวุฒิที่จะมาเลือก
Leader จึงไมมีผูประสงคที่จะขอสอนดีกวาอยางไรก็ไดเงินเทากันกับคารองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย
ถาตองการใหผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยมาก ๆ คิดวากองบริหารงานบุคคลอาจจะตองดูแลตรงจุดนี้
ทั้งกระบวนการ ยินดีจะเขาไปเปนผูชวย ถาตองการใหชวยตรวจสอบดูแลดานการเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิใหตรง Leader
สิ่งที่ไดรับในวันนี้ สิ่งแรกควรจะคิด หลักสูตรที่มีอยูของคณะครุศาสตร ประกาศรับ 3 รอบยังไมเต็ม
สวนที่ตองการทําคือ เรื่องอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) จากการอานระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได และหลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก แตตอนนี้
มหาวิทยาลัย นอรทเทิรน กับ มหาวิทยาลัย ปทุมธานีทําไปกอนแลว เรื่องหลักสูตรที่จ ะพัฒ นาใหมในเรื่องของ
Hands – on/Soft Skill ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตไปแลวไมรับผิดชอบ คุณลักษณะ คุณธรรม และ
ความรับผิดชอบ เรื่องคุณธรรมจริยธรรม Domain ที่ 1 เมื่อเสนอโครงการใดทุจริตไป 50% แตในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ยังหายากมากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.) ปญหาเรื่องความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยคณะกรรมการคณะเสนอ 10 รายชื่อใครเพราะกรรมการคณะจะทราบดีวาทานใดสมควรจะอาน
เรื่องที่ 4 เรื่องโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัย
ควรมอบอํานาจแกผูอํานวยการ เพื่อบริหารจัดการโรงเรียน ซึ่งขณะนี้มีขอรองเรียนจากผูปกครองจํานวนมาก และ
ขาดความนาเชื่อถือ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวกร อางทอง)
ขอนําเสนอแนวทางแกไขในการบริหารจัดการคณะวิศวกรรมศาสตร
ในเรื่องการทํา Central Lab เปนนโยบายที่ดีสามารถประหยัดคาใชจาย แตมีปญหาที่เกิดจากคน
จึงควรละลายพฤติกรรมเพื่อใหทุกคณะไดใชหองปฏิบัติการ ครุภัณฑ รวมกัน และมอบนโยบายใหแตละคณะ
ชวยรับผิดชอบในเรื่องคาซอม หรือมหาวิทยาลัยจะจัดสรรงบประมาณสวนกลางเปนคาซอมบํารุง
สําหรับการจัดหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร หากจําเปนตองลงทุนเรื่องเครื่องมือในหองปฏิบัติการ
ขอใหคํานึงถึงจุดคุมทุน จึงควรทําการวิเคราะหกอนลงทุน และเรื่องการจัดทําหลักสูตร 2 ป คณะวิศวกรรมศาสตร
มีสภาวิชาการควบคุม และไมรับรองหลักสูตร และบางรายวิชาจางอาจารยพิเศษมาสอนแทนอาจารยประจําจะจาง
เปนรายหัวขอไมได ตองจางทั้งรายวิชา จึงทําใหอาจารยในคณะมิไดพัฒนาการสอน และไมสามารถเบิกจายคาตอบแทน
คาสอนพิเ ศษได เพราะไมระเบีย บใหเบิกจาย และในเรื่องของการนําเสนอผลงานทางวิช าการเขาสูตํา แหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย สภามหาวิทยาลัยตองปรับการอนุมัติ ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
โดยใหคณะวิศวกรรมศาสตรเสนอรายชื่อผูอานผลงาน พรอมทั้งปรับระเบียบวิธีการปฏิบัติการเสนอขอผลงาน
ทางวิชาการ จึงขอเรียนฝายบริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี (ดร.วิชัย พยัคฆโส) ใหหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
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อธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ปนปฐมรัฐ)
ในความเปนจริงผูขอผลงานทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย จะมีรายไดดีกวา
การสอนเปนเรื่องที่ทราบกันอยูแลว 10 กวาป อาจจะไมมีเวลาเขียนแผนการสอน หรืออาจจะเขาไปชวย เห็นดวย
กับอีกเรื่อง List จะตองมี ใหมาถูกทาง ในเชิงการบริหารจัดการจะตองจัดการในเรื่องการขอผลงานทางวิชาการ
มีหลายเรื่องที่นาสนใจในแตละจุดไดจดบันทึกไวแลว เรื่องคาสอนอาจารยพิเศษเรื่องนี้ตองนี้เปนสิ่งที่ตองไปหา
วิธีการทําใหเกิดความชัดเจน สวนผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย อาจารยตื่นตัวอยูแลว เพราะเปนรายไดหลัก
รองศาสตราจารย มีรายได 20,000 บาท ภาคพิเศษ ตอนปริญญาโท ปริญญาเอก ไมมีใครสมัคร อีกเรื่องหนึ่ง
เปนเรื่องภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยไดแจก User ไปแลว คณบดีทราบหรือไมจะไดไปกระจายใหอาจารยทราบ
เพื่อไปสอนนักศึกษาชั้นปที่ 1 และ ปที่ 2 ในชั่วโมงเรียน และมหาวิทยาลัยมีชองทางไกลผานดาวเทียมชอง 15
UBC ชอง 200 ขอบคุณครับ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร (ผูชวยศาสตราจารยธนา เหมวงษา)
เรียนทานอธิการบดี และผูบริหารทุกทาน จากที่ไดรับฟงทั้งชวงเชาและชวงบาย ในเวลาชวงเชา
นําเสนอวาประเทศไทยจะออก MIT ไดอยางไร หาวิธีการออกก็มุงไปที่เรื่องของหลักสูตร เรื่องของการศึกษา
เพื่อที่จะผลิตกําลังคนออกไป พอชวงบายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึงควรสรุปวิธีการที่จะออกจาก
กับดับประเทศรายไดปานกลาง (Middle - Income Trap) เหมือนประเทศไทยอยูในระดับปานกลาง ไมสามารถ
ที่จะกาวพนจากกับดักตรงนี้ได สังเกตวามักจะพูดกันเรื่องรายได แตตรงนี้คิดวาเปน Topic ที่นาสนใจ ทั้ง 2 เรื่อง
คิดวาตรงจุดนี้ถาผูบริหารไดรวมกันสรุปเปน Concept เปนหัวขอที่ชัดเจน แลวก็กระจายใหกับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยทั้งหมดไดรับทราบ เชื่อวาในจุดนี้จะมีเปาหมายเดียวกัน เพราะในขณะนี้ผูบริหารทั้งหมดที่ไดมาฟง
ไดกําไรมาก เพราะฟงแลวจะเห็นภาพคอนขางชัดเจน แตบุคลากรของมหาวิทยาลัยเปนสวนใหญไมทราบ MIT คืออะไร
จึงขอเสนอแนวทางมีวิธีการที่จะใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดทราบเพื่อจะไดไปสูเปาหมายเดียวกัน ดังตอไปนี้
1. บันทึกเทปการบรรยายของวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ 2 ทาน คือ ศาสตราจารย ดร. นักสิทธ คูวัฒนาชัย
และ ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน จัดสงไปยังทุกคณะและหนวยงานใหผูบริหารแตละหนวยงานหาวิธีการทําใหบุคลากร
ภายในหนวยงานไดรับทราบ
2. ในภาพสไลดที่เปนรูปสามเหลี่ยม และแผนผัง MIT ที่วางยุทธศาสตร 4 หัวขอ มหาวิทยาลัย
จะผลักดันสวนไหน ควรแจงใหบุคลากรมหาวิทยาลัยรับทราบ
ผูชวยอธิการบดี (รองศาสตราจารยสุจิระ ขอจิตตเมตต)
ผมขออนุญาตนําเรียนที่ประชุมในสวนของคณบดีสุทธิพร บุญสง ที่อางอิงถึงเกี่ยวกับผลงานที่สง
2 ครั้งที่ไมผาน ขอใหอาจารยอยาหมดกําลังใจเพราะสิ่งที่เกิดขึ้น เชื่อมั่นวามหาวิทยาลัยก็พยายามเต็มที่ ขอเรียน
ใหเขาใจตรงกัน สิ่งที่ของผมที่ไมผานจาก Reader 3 รายแตก็มี 1 รายใหกําลังใจวาผลงานเปนที่ประจักษชัดเจน
วันนี้มาที่นี่ก็ขอบคุณผูทรงคุณวุฒิ ทานชุมพล พรประภา โดยนายกสภามหาวิทยาลัย และ ขอบคุณรองวิชาการทุกทาน
ใหกําลังใจและใหกลับไปทําตอ แตคิดวาคงจะยุติเพียงเทานี้ เพราะวามีคาใชจายจํานวนมาก 2 ครั้งที่เกิดขึ้น
ในตําแหนงศาสตราจารย ผลงานชิ้นนี้ในเชิงพาณิชยสามารถประหยัดเงินใหกับประเทศไทยในปนี้ 46 ลาน และ
ขณะกํา ลั งอยู ที่ ตํา รวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 26 ลา น ถา เปน ประเทศเยอรมัน เขาให ศาสตราจารยเ ลย
ไมตองมาดูเรื่องของตีพิมพใน TCI แตเสียใจตรงที่วาตีพิมพลงใน TCI ซึ่งในกฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ
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การอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดไววา ถาดรรชนีอางอิงใน TCI ก็ถือวาถูกตอง กําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย ศาสตราจารยได ก็ตีพิมพในวารสารของวิศวกรรมศาสตร ซึ่งถูกกําหนดเปน TCI อยูในสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งมี Peer Reader เปนผูอานดวยในนั้น และบอกวาไมไดอานใหคณะวิศวกรรมศาสตร
จึงเปนที่นาเสียใจ ขอเรียนอธิการดีวาศาสตราจารยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยในวันนั้น
บอกวาทําไมไมทําเสนอขอกําหนดเขามาสภามหาวิทยาลัยเพื่อชี้แจงใหชัดเจนวาสิ่งที่ทําเปนผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น
เชิงพาณิช ยไดจ ริง ไดสงเรื่องชุดกูเ ก็บ กับ ระเบิดที่ใชในภาคใต 76 ชุด เปน ผลงานกองทัพนําไปใชป ระโยชน
ถาฟองศาลปกครอง ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวองคกร คือมหาวิทยาลัย ก็ไมตองการทําเรื่องเล็กใหเปนเรื่องใหญ
แตขออนุญาตเรียนวาทั้งหมด วันนี้ดีใจที่ผูทรงคุณวุฒิไดเห็นความสําคัญ และนายกสภามหาวิทยาลัยจะไปแกไข
ในทําเนียบผูอาน Reader ในจุดนั้นใหม เพราะในสมัยที่เสนอเรื่องขอกําหนดตําแหนง รองวิชาการบอกใหเสนอ
5 ราย จึงเสนอผูเชี่ยวชาญที่เปนศาสตราจารยสายยุทธภัณฑทางทหารทั้งหมด แตเนื่องจากวาไมมีชื่อในบัญชีของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก็ไมส ามารถใหอานได จึงตองอาศัย สายผูเทีย บเคีย งมาอาน
จึงเกิดปญหาสายวิชาการ และอธิการบดี รองอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมหมาย ผิวสอาด) รองอธิการบดี
(ดร.วิ ชั ย พยั ค ฆโส) ให ค วามสํ า คั ญ ในเรื่ อ งนี้ จึ ง คิ ด ว า ผลสั ม ฤทธิ์ จ ะเกิ ด ขึ้ น โดยจะเป น ตั ว นํ า ร อ งให กั บ
มหาวิทยาลัยอื่นไดไประโยชนดวย ในการมาพบกันในครั้งนี้ทุกทานก็ใหความสําคัญในเรื่องของหลักสูตร เรื่องของ
สวัสดิภาพของบุคลากร แตสิ่งที่สําคัญอีกสวนหนึ่งคือสวัสดิภาพของนักศึกษา ซึ่งรองอธิการบดี (นายวิรัช โหตระไวยศยะ)
กับผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา (ผูชวยศาสตราจารยสมพงศ อังศุภโชติ) ไดพยายามดําเนินการตามนโยบายของ
อธิการบดีที่ไดมอบหมายงาน ในฐานะที่ไดรับมอบหมายใหดูแลสวัสดิภาพของนักศึกษา จึงขอเสนอเรื่องยาเสพติด
ขออนุญาตเรียนอธิการบดี เรียนในที่ประชุมแหงนี้ การประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ไดยกเรื่องสถานการณ
ของยาเสพติดในพื้นที่ ๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตั้งอยู ขอเรียนวา อยูในพื้นที่ของกลุมพื้นที่เสี่ยง
และเฝาระวังอันดับหนึ่ง ธัญบุรี คลองหลวง ลําลูกกา เพราะเปนที่พักและผลิตดวยขอมูลนี้มาจากกองปราบปราม
ยาเสพติดภาค 1 ดังนั้นจะเห็นวาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) มาชวยมหาวิทยาลัยไดอยางมากขณะนี้
ตรงนี้จะนํามาซึ่งความลําบากกับคณาจารยกับผูบริหารของมหาวิทยาลัย ใน 10 คณะกับ 1 วิทยาลัยหรือไม ดังนั้น
ในสวนนี้ขออนุญาตเรียนผูบริหาร คณบดี ตองมอบหมายใหรองคณบดีดานกิจการนักศึกษาเอาใจใสดูแลในสวนนี้
และโครงการที่ทําไปแลวเปนโครงการที่ดี ก็คือโครงการการตรวจสิ่งเสพติดในแตละภาคการศึกษาอยางตอเนื่อง
จะเห็นวาในสวนนี้ ขณะนี้อําเภอไดประสานยังโรงพยาบาลคลองหลวง โรงพยาบาลธัญบุรี โรงพยาบาลธัญรัตน
เรียบรอยแลว ถาพบสงรายชื่อโดยใหรองอธิการบดี (นายวิรัช โหตระไวศยะ) หรือคณบดีสงตรงก็ไดเพื่อจะได
รวดเร็วขึ้นไปยังผูอํานวยการโรงพยาบาล และสงตอศูนยการบําบัดและมีหนังสือรองรับนักศึกษาใหนักศึกษา
กลับมาเรียนได อีกสวนหนึ่ง อธิการบดีพูดเรื่องหอพัก ขณะที่ตองรอในสวนของหอพักที่จะรองรับนักศึกษา เพราะฉะนั้น
จะเห็นวาในสวนนี้ การสรางเครือขายหอพักนักศึกษาเอกชน ซึ่งวันนี้ผูชวยอธิการบดี (ดร.วิสิทธิ์ ลอธรรมจักร)
แจงวามีนักศึกษาทุนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เปนครูจากวิทยาลัยของประเทศกัมพูชา
ที่มหาวิทยาลัย Support ถวายทุนใหกับพระองคทาน มาที่มหาวิทยาลัยแลวแตยังไมมีที่พัก จึงไดประสานไปยัง
หอพักเอกชนไดรับความอนุเคราะหจากคุณศุภวรรณ คือ โฟรบี ซึ่งตอนนี้รับนักศึกษาภาคใตไปอยูแลว 6 คน ใหอยูฟรี
พรุงนี้ใหมหาวิทยาลัยสงเขาไปอีก นักศึกษา จากประเทศกัมพูชา 2 คนก็อยูฟรี จึงคิดวาการสรางเครือขายหอพักเอกชน
เปนสิ่งสําคัญและขอเรียนอธิการบดี รองอธิการบดี (นายวิรัช โหตระไวศยะ) ขอใหมีการนัดประชุมภาคการศึกษา
อยางนอย 1 ครั้งเปนประจํา เพราะตอนนี้ขาดชวงหายไปเพื่อรับทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้นปญหาอุปสรรค ในสวนถัดมา
เรื่องของปญหาการเก็บขยะที่เกิดขึ้น เมื่อปที่ผานมาผูอํานวยการกองกลาง (ผูชวยศาสตราจารยนที ภูรอด) ใชระบบ
ของการจางเหมาเก็บขยะในมหาวิทยาลัย ในสวนที่เกิดปญหาขึ้นผูอํานวยการกองกลาง (ผูชวยศาสตราจารยนที ภูรอด)
ก็ใชวิธีการประสานกับ ในสวนของเทศบาล 2 สวน เทศบาลธัญบุรี เทศบาลตําบลคลองหก ใหมาจัดเก็บ ขยะ
โดยแบงโซนพื้นที่ ในเขตความรับผิดชอบโดยไมเหลื่อมกันระหวาง 2 เขต ปญหาที่เกิดขึ้นคือนายกเทศมนตรีคลองหก
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แจงวารถมีไมพอ เรื่องการยายทะเบียนบานมาอยูในพื้นที่เปนประชากรแฝง เพื่อใหสาธารณสุขไดรายหัว ตํารวจไดรายหัว
ซึ่งจะเอากําลังตํารวจมาดูแลประชากรไดมากขึ้น องคการบริหารสวนทองถิ่นก็จะไดงบการบริหารจัดการเรื่องตาง ๆ
ไดมากขึ้น มี 4 เรื่องดวยกันที่ผมนําเรียนในที่ประชุม ขอบคุณครับ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ผูชวยศาสตราจารยรัตนฤทธิ์ จันทรรังสี)
ขอสะทอน 3 เรื่อง ตอจากผูบริหาร
1. การสงเสริมงานวิจัย และนวัตกรรม นําไปสูการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรม สิ่งที่นาสงเสริมควบคู
ไปดวยกันคือการสงเสริมผลงานวิจัยที่ตอบโจทยอุตสาหกรรม อีกสวนหนึ่งมหาวิทยาลัยควรสงเสริมงบประมาณ
ไปที่โครงการวิจัยที่เนนการพัฒนาหองปฏิบัติการ (Lab) และเนนการวิจัยเรื่องการประหยัดพลังงาน เพื่อเปนผลิตภัณฑ
ของมหาวิทยาลัย
2. การรับนักศึกษาระบบโควตา บางหลักสูตรรับ 3 รอบ จากตัวชี้วัดที่ผานมา 5 ป พบวา มหาวิทยาลัย
ไดนักศึกษาที่มีความรูออนมาก มหาวิทาลัยจึงควรทําการประกาศรายชื่อสํารองควบคูไปพรอมกันเพื่อแกปญหานักศึกษา
ใหไดตามเปาหมายในแตละหลักสูตร และเปนนักศึกษาเกงระดับหนึ่ง
3. การจั ด ซื้ อ ระบบการเรี ย นการสอน การกรอกข อ มู ล ในเรื่ อ งของกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.) 3/4/5 ฝายบริหารดําเนินการดีแลว แตมีสิ่งที่เปนกังวลคือเครื่องมือ อุปกรณคอมพิวเตอร
ที่รองรับระบบ Online ที่มา Support ระบบ แตเครื่องมือเหลานี้มิไดกระจายไปตามหลักสูตร มหาวิทยาลัยควรดู
ความจําเปนอยางนอยมีสวนกลาง 1 หลักสูตร 1 ชุด จะทําใหเกิดความลื่นไหล คลองตัว ทําใหอาจารยมีความรูสึก
ตองการกรอกขอมูลกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.) มากขึ้น
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรัณย วองไว)
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนหนวยที่เปนขอมูลกลาง การรับนักศึกษาโควตา สอบตรง
จะเชิญผูเกี่ยวของโดยตรงจากคณะมาประชุม และใหคณะเสนอชี้ขาดจํานวนที่ตองการรับ
สําหรับการยื่นเรื่องของการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงรองศาสตราจารย สงผลงานป 2551
ป 2554 มี ห นั ง สื อ แจ ง ว า ผลงานตํ า ราไม ผ า นการประเมิ น การตรวจประเมิ น ผลงาน ผู ท รงคุ ณวุ ฒิ แจ ง วา ผิ ด
เจาหนาที่ใหสงผลงานเพิ่มอีก 1 ชิ้น ใชเวลา 2 ปกวา ขอเรียนวาไมทราบบรรทัดฐานการวัดผลงานตําราที่ดีกับไมดี
คืออยางไร จึงขอเรียนวาจะอุทธรณ ขอบคุณครับ
รองอธิการบดี (ดร.วิชัย พยัคฆโส)
สิ่งที่เปนโจทยปญหาจะตองแกไขทั้ง Input Process และ Output ในฐานะที่รับผิดชอบดูและ
เรื่องนโยบายและแผน จะดําเนินการในสิ่งที่ผูทรงคุณวุฒิกลาวเชิงนโยบายของประเทศ นายกสภามหาวิทยาลัย
กลาวเชิงรับผิดชอบสภามหาวิทยาลัยและมอบหมายมหาวิทยาลัย และอธิการบดีไดกลาวถึงวิธีที่จะดําเนินการตอไป
เพื่อใหเกิดเปนมรรคผล ดังนี้
เรื่องที่ 1 ขอใหทําความเขาใจใหตรงกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอยูใน Track
ของบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands – on) มานานแลว ขอใหอาจารยเปลี่ยนความคิดในการสรางบัณฑิตนักปฏิบัติ
ออกไปมิใชเพียงเทานั้น ถาเปน Profession University ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล บอกใหเหลียวดู
คูมือที่แจกไป คิดวาหลายทานยังมิไดอาน เพราะฉะนั้น Profession University ประกอบไปดวย ธง 7 ธง (Seven Flag Ship)
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7 เรื่อง ตองทําใหครบ ถือเปนภาระที่หนักของมหาวิทยาลัย ประเทศไทยติดกับดักนี้มานานแลว และอาจไมสําเร็จ
ในป พ.ศ. 2560 ก็ได จึงคิดวาเมื่อมหาวิทยาลัยยกระดับเปน Profession University แลว พอดีตรงกับยุทธศาสตร
ของชาติ เพราะมหาวิทยาลัยตองการสรางบัณฑิตเพื่อไปสนองตอบตอการพัฒนาประเทศ จึงเห็นไดวา 4 ยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัยตรงกับยุทธศาสตรชาติอยูแลว จึงเรียนใหทราบวาการใหน้ําหนักแตละยุทธศาสตรมีความแตกตางกัน
- ยุทธศาสตรที่ 1 Hands – on
คณะผูประเมินใหน้ําหนัก 40% มากที่สุด
- ยุทธศาสตรที่ 2 Research & Innovation คณะผูประเมินใหน้ําหนัก 25%
- ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการ
คณะผูประเมินใหน้ําหนัก 20%
- ยุทธศาสตรที่ 4 International
คณะผูประเมินใหน้ําหนัก 15%
ทุกทานตองเขาใจวาน้ําหนักอยูที่การผลิตบัณฑิต การเรียนการสอน การวิจัย ก็ตรงกับยุทธศาสตรชาติ
ดังนั้น การจัดสรรงบประมาณใน 4 ยุทธศาสตร จะตางกันเชนเดียวกับน้ําหนัก ดังนั้น เมื่อจัดทําโครงการตองให Impact
กับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จะไดเกิด KPI
สิ่งที่ทุกคนคิด เมื่อกลับไปมหาวิทยาลัยขอใหผูบริหารมอบหมายงานใหผูรับผิดชอบแตละยุทธศาสตร
โดยจัดทํา Road Map ป พ.ศ. 2558 - 2559 – 2560 ปรับ Road Map หลังจากที่ไดรับฟงแลว จากบทเรียนที่ผานมา
งานทุกงานตองทํากันเปนทีม จึงตองการใหผูบริหารเปน Key Person ของหนวยงานที่จะนําเขาไปสูยุทธศาสตรใหได
รวมถึงยุทธศาสตรอื่นที่อธิการบดีมอบหมายดวย และคิดวาจะปรับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในป 2559 ได
ถาเสร็จเดือนกันยายน จะขอปรับเดือนตุลาคม ปงบประมาณ 2558 เพราะที่ผานมาสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความกาวหนาไดระดับหนึ่งแตยังไมเขมขน ถาเปนเรื่อง Hands – on จะเกี่ยวกับ
การพัฒนานักศึกษา ผูมีสวนเกี่ยวของจะตองบูรณาการรวมกัน ทุกคณะจะตองวิธีทํา Input Process และ Output
กับสวนที่ Impact การทํา Road Map ใหนําการพัฒนาของประเทศเพียง 50% อีก 50% คิดจากสิ่งที่กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒินําเสนอ และตองเนนเรื่องนวัตกรรมดวย โดยจะตองคิด Road Map รวมถึงกฎ
ระเบียบดวย และไมขัดตอกฎ ระเบียบของรัฐบาล ในเรื่องของการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ความรับผิดชอบ
ของกองบริหารงานบุคคลอยูในเรื่องของ Process ยื่นผลงานแลวภายใน 6 เดือน ตองมีคําตอบผานหรือไมผาน
ฝายบริหารจะทําการปฏิรูปเรื่องการเสนอผลงานเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
การทํ างานขอให ทุ กท านช วยกันทํางานที่ ไดรี บมอบหมายด วยความรวดเร็ ว การสื่อสารภายใน
หนวยงานเปนเรื่องสําคัญ การบริหารเปลี่ยนแปลงเรื่องใดตองใหคนภายในรับทราบ และทําความเขาใจ และเรื่องที่
เปลี่ยนแปลงมีความเปนไปได ขณะนี้มหาวิทยาลัยจะพัฒนาเรื่อง Cluster และ Excellence Center งบประมาณ
ยุทธศาสตรมีประมาณ 90 ลานบาท Excellence Center ตองมีการเรียนการสอน 50% และวิจัยสวนหนึ่ง สวน Cluster
เมื่อบูรณาการแลวจะสรางหลักสูตรใหมหรือไม ตองมีเปาหมายสอดคลองกับความตองการของประเทศ จึงใชงบยุทธศาสตร
อยางมีนัยยะสําคัญ และขอใหทุกทานเสนองานภายในกําหนดเวลา ตรงตอเวลา ตอไปแตละยุทธศาสตรจะเปน KPI
ของหัวหนาหนวยงาน
เรื่องสุดทาย การสรางคนเปนเรื่องของสวนกลาง แตการ Utilization เปนเรื่องของหนวยงาน
หนวยงานจะตองสรางใหคนเกิดประสิทธิภาพ ใชคนใหคุมกับสิ่งที่เขามีความสามารถ การประเมินผลจะตองคิดรวมกัน
มิใชสวนกลางกําหนด เพื่อรักษาคนดีคนเกงไวใหได ขอบคุณครับ
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อธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ปนปฐมรัฐ)
การทํางานในระยะเวลาที่ผานมาเกือบ 1 ป มีการประชุมผูบริหาร ประชุมหารือกันทุก 3 – 4 เดือน
มีการจดบันทึกทุกเรื่องและทําทุกเรื่อง และมีนโยบายขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน การทํางานสวนที่จะตองปรับ
ปรับในสวนของคณะตองขับเคลื่อนใหเร็ว คณะตองไปดําเนินการในรายละเอียดสวนที่เกี่ยวของ และขอฝากเรื่อง
ดังตอไปนี้
1. การรับนองใหม ใหการยอมรับการรับนองใหม ตองการใหเปนมิติใหมใหรับแลวมีเวลาจบ
ตอจากนั้นมุงเขาสูระบบการเรียน ขอใหผูเกี่ยวของใหการดูแลและเอาใจใส
2. เรื่องงาน RT ในครั้งนี้เปนการครบรอบ 40 ป ขอใหทุกคณะนําผลงานที่ดีเดนออกมาแสดงโชว
ในงานเพื่อเปนการแสดงศักยภาพ
3. การกํากับดูแลการบริหาร และการใสใจการบริหารตอผูบังคับบัญชา ใหหันกลับไปดูภายในคณะ
ในการบริหารงานการเรียนการสอน งานวิชาการ การบริหารงานที่ทําใหเกิดธรรมาภิบาลใหดี ขอใหกําลังใจทุกทาน
ในการบริหารงานตองมีการติดตามถือเปนการบริหารที่ดี การติดตามที่ดีงานจะออกมาดี ผูบริหารที่ดีตองมีการติดตาม
ปลายทางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะตองแข็งแกรงทางวิชาการ และเชื่อวาผูบริหารทุกทานไดชื่นชม
กับหนาที่และผลงานที่ดีเดน เห็นสิ่งใดเปนปญหาไดเขาไปดูแลแกไขในสวนที่รับผิดชอบ
ในเรื่องของการแกไขกฎ ระเบียบ เพื่อเอื้อตอประสิทธิภาพของานโดยเฉพาะงานวิจัย จะทําการหารือ
กับกองคลัง เมื่อไดขอยุติจะเชิญคณบดีพิจารณาเลือกตัดสินใจจะใชวิธีการเบิกจายในรูปแบบที่สํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน (สตง.) ตรวจนักวิจัย รับผิดชอบแลวคณบดีเปนผูตอบสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) หรือวิธีที่ให
หนวยตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบเหมือนเดิม ขอใหคณบดีกลับไปคิดทบทวน อาจเริ่มที่คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
ลําดับแรก
งานขับเคลื่อนนโยบายของมหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนคณบดีทุกรายชวยกันขับเคลื่อนตอไปโดยไมลาชา
กอนที่จะไมมีนักศึกษามาเรียนในบางสาขา ขณะนี้ใกลเปดภาคการศึกษาแลว ขอใหผูบริหารอยูในคณะเพื่อชวยแกปญหา
ในสิ่งที่จะเกิด
สุ ด ท า ยนี้ ขอขอบคุ ณ ที่ ป รึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย (พลอากาศเอก ภคชาติ กฤษณะพั น ธุ )
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย การทําการบริหารมหาวิทยาลัยแหงนี้ ขอใหผูบริหารทุกทานมีสติตอการสราง
กํา ลังคนที่ทานบริหารอยางมีป ระสิทธิภ าพ และใหบ ริห ารดว ยความสําเร็จ พรอมทั้งเปน ที่ครองใจของเพื่อน
รวมงานทุกคน ขอปดการสัมมนา Retreat ในครั้งนี้ และขอใหเดินทางกลับบานโดยสวัสดิภาพทุกทาน
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