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“สภาพบผูบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗”
(ครั้งที่๑/๑) ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗

ณ หองประชุม AD&PR Presentation คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน



ค�ำน�ำ

	 ตามที่	 	 สภามหาวิทยาลัย	 ได้มีมติแต่งตั้งให้ผมด�ารงต�าแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี			

ราชมงคลพระนคร	เม่ือวันท่ี	๑๑	กุมภาพันธ์	๒๕๕๗		ผมได้ต้ังปณิธานที่ชัดเจนว่า	“เป็นสั้น....ท�ำยำว”	กล่าวคือ		ด้วยระยะ

เวลาอันสั้น	 ในการด�ารงต�าแหน่ง	 แต่จะวางรากฐานในการพัฒนา	 มทร.พระนคร	 ในทุกมิติ	 ดังนั้น	 ทุกหน่วยงานของ																	

มทร.พระนคร	จึงต้องตื่นตัวและร่วมกันวางแผนบริหำรองค์รวมเชิงรุก เพ่ือ มทร.พระนคร ก้ำวสู่ทศวรรษที่  ๒  ในปี พ.ศ. 

๒๕๕๘- ๒๕๖๘ และพร้อมก้าวสู่ความส�าเร็จและความภาคภูมิใจร่วมกันในอนาคต

	 การเสวนา	 สภำพบผู้บริหำรมหำวิทยำลัย	 จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยในฐานะผู้บริหารเชิงนโยบายและทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย	 ในฐานะผู้น�านโยบายไปสู่การปฏิบัต	ิ	

ด้วยกลวิธี	“สัมมำทิฐิ” แบบเปิดอกพูดคุย	เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันในระดับนโยบายและระดับบริหาร	ทั้งนี้ภายใต้

แนวปฏิบัติที่ว่า		“ขวัญเป็นก�ำลังใจ วินัยเป็นศักดิ์ศรี และสำมัคคีเป็นพลัง”	โดยน�าข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้	มาสังเคราะห์

เป็นฐานความคิด	ในการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแบบองค์รวมเชิงรุก	ในรูปแบบ	New Look : Look New 

	 หนังสือ	 “สภำพบผู้บริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗”	 ถือเป็นต้นแบบส�าคัญท่ีสรุปบริบทความคิดเห็น																	

ของกรรมการสภามหาวทิยาลยัและผู้บริหารมหาวิทยาลัย	นับเป็นการผสานมือ	ผสานพลัง	ผสานความคิด		และผสานประโยชน์

เพื่อร่วมกันปูแนวทางวางรากฐานสู่เป้าหมายแห่งความส�าเร็จ	 และร่วมกันสร้างอนาคตของ	 มทร.พระนคร	 เพื่อก้าวแรก												

สู่ทศวรรษที่	๒	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	น้ี...	สืบไป

	 	 		 		 	 	 	 	 	 รองศาสตราจารย์	ดร.วิโรจ	อิ่มพิทักษ์

	 	 		 		 	 	 	 	 	 				รักษาราชการแทนอธิการบดี

	 	 		 		 	 	 	 	 								มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



สำรบัญ

ข้อเสนอแนะ
จากการเสวนา	“สภาพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย”	ครั้งท่ี	๑/๒๕๕๗

บทสรุปในกำรอภิปรำยของกรรมกำรสภำและผู้บริหำร
การเสวนา	“สภาพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย	ครั้งท่ี	๑/๒๕๕๗

กำรวิเครำะห์สังเครำะห์ประเด็นต่ำงๆ 
จากข้อคิดข้อเสนอแนะของผู้ร่วมเสวนา	หลากหลายมุมมอง	จากประสบการณ์ท่ีแตกต่าง	
ที่จะก่อให้เกิดความหลากหลาย	ก่อให้เกิดประโยชน์ที่มากคุณค่าต่อ	มทร.พระนคร	

บทเสวนำสภำพบผู้บริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗

๑

๓

๑๑

๒๙
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ข้อเสนอแนะ
จากการเสวนา “สภาพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย” ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

 จ�าแนกเป็น ๖ ด้าน ดังนี้

 ๑.	 ด้านวิชาการ
   พัฒนาความเข้มแข็งของอาจารย์ ให้มีความเป็นครู เป็นนักคิด(Thinker) มีความคิดสร้างสรรค์ ผลิตผลงานวิชาการ ต�ารา         

งานวิจัย และเป็นนักวิจัย

   ผลิตบัณฑิตให้ใฝ่รู้ รักการเรียนรู้

   มีแหล่งการเรียนรู้ แหล่งสืบค้นหาความรู้ท่ีหลากหลาย และครบตามความต้องการในแต่ละสาขาวิชา

   สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ สนับสนุนวิชาการแก่บุคลากร อาจารย์ นักศึกษา

   บัณฑิตคิดเป็น ไม่กลัวการพบปะ กล้าพูด

   สร้าง/ผลิต ครูอาชีวศึกษาให้ดี เก่ง 

   สร้างบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่ง คิดดี มีความเข้มแข็ง มีความคิดสร้างสรรค์ 

   สร้างหลักสูตร ให้ผลิตบัณฑิตมี ความคิดสร้างสรรค์ บรรเจิด เป็นเลิศทักษะ ภาระแห่งสติปัญญา น�าพาด้วยจริยธรรม เลิศล�้า

พลังร่วมในสังคม (Creativity Skill Ethics Synergy (CSES)

	 ๒.	ด้านวิจัย
   ผลงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ จากองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ให้เข้มแข็ง

   มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย (Research)

   ม.เทคโนโลยี ต้องสร้างนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ประดิษฐกรรม (Innovation)

   การท�างานวิจัย R&D ต้องมีแรงบันดาลใจ และมีความหลงใหลในงานนั้น ๆ จึงจะประสบความส�าเร็จ

   ท�างานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

	 ๓.	ด้านการบริการวิชาการ
   น�าวิจัยองค์ความรู้มาถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้บริการวิชาการแก่สังคม

   สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (Community)

	 ๔.	ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม
   บูรณาการการเรียนการสอน/งานวิจัย/บริการวิชาการ กับศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่า/เพิ่มคุณค่า และท�านุบ�ารุงศิลป

วัฒนธรรม 

 ๕.	ด้านกิจการนักศึกษา
   เตรียมแผนป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา

   สร้างความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

   การให้รางวัลหรือผลตอบแทนนักศึกษาท่ีมีกิจกรรมดีเด่น

   ให้โอกาสนักศึกษาได้บริหารกิจกรรมเอง เพื่อจูงใจให้นักศึกษาสนใจกิจกรรม
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	 ๖.	ด้านการบริหารจัดการ
   เป็นองค์กรท่ีโปร่งใส ไม่มีการเมือง(ระดับประเทศ) และผลประโยชน์แอบแฝง 

   การบริหารองค์รวมเชิงรุก

   ต่อยอดจุดแข็ง พัฒนาจุดอ่อน 

   พัฒนามหาวิทยาลัย/องค์กร ให้เข้มแข็ง

   ปลูกจิตส�านึก บุคลากรทุกระดับ นักศึกษา ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม (Ethics)

   ก�าหนดเกณฑ์ภาระงานของอาจารย์ ให้ครอบคลุม งานสอน งานวิจัย งานให้บริการวิชาการหรือถ่ายทอดเทคโนโลยี งานท�านุ

บ�ารุงศิลปวัฒนธรรม และ/หรือ งานบริหารจัดการ/งานอ�านวยการ

   พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้มแข็ง ท�างานร่วมกับผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา มีภาวะผู้น�า คิดสร้างงานเอง ปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   สร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่นในองค์กร ที่ถูกต้องร่วมกัน และมีการถ่ายทอดให้กับบุคลากรทุกระดับ อย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้เกิด

ความยั่งยืนภายในองค์กร บุคลากรได้มีส่วนร่วมในองค์กร และปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
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การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
 อย่าเอานกัการเมอืงมาเป็นผูท้รงคุณวฒุ ิเพราะเราเป็น  purely 

academic  ๙ ราชมงคลไปได้ด้วยดี เพราะไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง  

เรามีความร่วมมืออย่างใกล้ชิด  ประชุม ๙ อธิการบดีทุกเดือน ประชุม

นายกสภา ๙ มทร. ทุก ๖ เดือน 

 ความล้มเหลวของการบริหารมหาวิทยาลัยหรือคณะ คือเรา

ไม่สามารถปั้นจินตนาการให้เป็นรูปธรรม จินตนาการเชิงวิทยาศาสตร์

เป็นเรื่องของข้อมูล หรือเหตุผลท่ีสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน เรา

ต้องย้อนอดีต ดูจุดเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย ว่าเราจะต่อยอดความ

เข้มแข็งอย่างไร และจะพัฒนาจุดอ่อนอย่างไร  ขณะน้ีเรามีโอกาสสูง

เมื่อปรับตัวเป็นมหาวิทยาลัย  เพราะงบประมาณดีข้ึน บุคลากรดีขึ้น  

ความเข้มแข็งของอาจารย์เป็นเรื่องส�าคัญท่ีสุด เพราะถ้าอาจารย์ไม่มี

ความเข้มแข็งโอกาสที่เราจะพัฒนามหาวิทยาลัยก็ยาก มองในเชิง

ประวัติศาสตร์ ค�าว่า MUSEUM ของกรีกโบราณท่ีเราปลูกพิพิธภัณฑ์ 

เป็นต้นก�าเนิดของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย องค์รวม ๓ องค์ คือ 

องค์ที่ ๑ ต้องมีอาจารย์ชั้นยอดเย่ียม  องค์ท่ี ๒ ต้องมีลูกศิษย์ท่ีรักการ

เรยีนรู ้ องค์ที ่๓ คอื ต้องมแีหล่งการเรยีนรู้  หมายถงึ ห้องสมดุ  นกัการ

ศึกษาบางท่านให้ค�านิยามว่า University แปลว่า สากลหรือจักรวาล 

หรืออีกความหมายหนึ่งคือ วิชาการ (academic)  ถ้าเราพูดถึง

มหาวิทยาลัยในเชิงสากล  ประเด็นแรกที่ส�าคัญ คือ ความเข้มแข็งทาง

วิชาการและความเข้มแข็งทางวิชาการมาจากการวิจัย พันธกิจของ

มหาวิทยาลัย คือ สอน วิจัย บริการวิชาการ และท�านุบ�ารุง              

ศิลปวัฒนธรรม  ในขณะที่มหาวิทยาลัยตะวันตกไม่พูดถึงการบ�ารุง

ศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งเป็นจุดเด่นของคนตะวันออกและสังคมไทยจริงๆ 

แล้ว เราควรจัดล�าดับ ๔ พันธกิจใหม่โดยต้องเอาวิจัยน�าหน้า  แล้วจึง

ตามด้วยสอนบริการวิชาการและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม  เพราะถ้า

วิจัยไม่เข้มแข็งเราจะเอาอะไรไปสอนลูกศิษย์ไปบริการวิชาการแก่

สังคมไปท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร สามารถพัฒนาให้เข้มแข็งในอนาคต  โดยยึดหลักค่า ๕ ด้าน 

ที่ก�าหนดเป็นข้าวหลายพันธุ์ RICES อันได้แก ่ 

 ๑. RESEARCH  เราต้องเตรียมตัวเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย          

มิฉะนั้นจะไม่สามารถยืนอยู่ในประชาคมอาเซียนและสังคมโลกได้

อย่างสง่างาม     

  ๒. Innovation ต้องเป็นเรื่องนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์ 

   ๓.  Community มหาวิทยาลัยต้องใช้ภูมิปัญญาท่ีคิดกัน      

ลงสู่ภาคปฏิบัติในชุมชน ซ่ึงอาจเป็นชุมชนในกรุงเทพฯ หรือในชนบท

ก็ได้  

   ๔.  Ethics  มหาวทิยาลยัต้องสร้างคนทีม่จีรยิธรรม  คณุธรรม 

ศีลธรรม เป็นผู้ให้อย่างดีที่สุด 

 ๕. Students  ผูเ้รียนเป็นคนทีส่�าคญัทีส่ดุ  ลกูศษิย์ต้องเคารพ

อาจารย์    

การบริหารจดัการท่ีทันสมัย (modern  management)
  เป็นกรณคีดิมาของบรษิทัโตโยต้า ซึง่มทร.พระนคร น�าไปปรบั

ใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ (creativity)  เรื่อง R&D 

Innovation 

 เรื่องของอดีต บริษัทโตโยต้าด�าเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรม

ยานยนต์ในประเทศไทยมา ๕๑ ปี  เดิมมีพนักงาน ๓๐๐ คน  ปัจจุบัน

เพิ่มเป็น ๑๘,๐๐๐ คน  เดิมผลิตรถยนต์เพียงกะเดียว ได้วันละ ๗ คัน 

ปัจจุบัน ผลิตได้วันละ ๓,๐๐๐ คัน เดิมมี ส่วนแบ่งการตลาด ๒๖ 

เปอร์เซ็นต์  ปัจจุบันเพิ่มเป็น ๔๔ เปอร์เซ็นต์ สาเหตุที่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก 

๓ เหตุผลหลัก คือ ในปี 2007 รวมการผลิตรถ Hilux Vigo                   

ในประเทศไทย  ฟิลิปปินส์และอนิโดนเีซยีมาเป็น global platform เดยีว 

เพิ่มการผลิตให้มากขึ้นจาก ๒๐๐,๐๐๐ คัน เป็น ๗๐๐,๐๐๐ – 

๘๐๐,๐๐๐ คัน ถ้าให้ cost per unit ปรับท�าให้ได้เปรียบ แต่ต่อมา

ปี 2008 market share ตกลงมา จนกระทั่งปี 2003 เหลือ ๓๓ 

เปอร์เซ็นต์ สาเหตุเพราะ ๑. มีคู่แข่งมากขึ้น ๒. หลังการผลิต  ไม่พอ 

๓. พยายามลดต้นทุนของ marketing campaign ๔. ยืดอายุการ

แนะน�ารถยนต์ใหม่ ๆ  ซึ่งจะท�าให้ค่าเส่ือมราคาหายไปเราจะได้ก�าไร

มากขึ้น ดังนั้น มทร.พระนคร ควรคิดว่าถ้าท่านจะผลิตบัณฑิต          

ท่านจะค�านงึถงึปรมิาณหรือคณุภาพ  ต้องหาจุดสมดลุว่าจะอยูต่รงไหน

 บริษัทโตโยต้า ผ่านภาวะวิกฤตมา ๓ คร้ังใหญ่ คร้ังแรกวิกฤต

ต้มย�ากุ้ง ปี 1997 บริษัทหันมาใช้ก�าลังคนและเครื่องจักรส่วนท่ีเหลือ

มาผลิตเพื่อการส่งออก เป็นการเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส  มีผลท�าให้

ขณะนี้ประเทศไทยสามารถส่งออกรถยนต์ติดอันดับ Top ten         

ของโลก ครั้งที่ ๒ Hamburger Crisis ปี 2005 โตโยต้าประกาศว่า 

บทสรุปในการอภิปรายของกรรมการสภาและผู้บริหาร
การเสวนา “สภาพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  ได้วิเคราะห์ และสังเคราะห์แนวคิด ข้อเสนอแนะ 

ปัญหาต่างๆ โดยสรุป ในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
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จะไม่มีนโยบาย lay off คนงาน  แต่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน

บริหารวิกฤตร่วมกัน โดยใช้การสื่อสารทุกรูปแบบ ความทราบถึง

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั พระองค์ท่านทรงสัง่ซือ้รถยนต์ Toyota 

Soluna โดยมีรับสั่งว่า ไม่ต้องใช้เครื่องจักร ให้ใช้คนท�า        

กฎหมายบริหารงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครใช้อะไรในการ

บริหารงานของมหาวิทยาลัยอันน้ีคงหนีไม่พ้นกฎหมาย กฎหมายที่อยู่

ในอ�านาจของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถ้าจะ

จัดกลุ่มกฎหมายกับระบบการบริหารมหาวิทยาลัย มี ๓ เรื่องหลักดังนี้

	 ๑.	ระบบบริหารงานวิชาการ	

		 ๒.	ระบบบริหารการเงินและทรัพย์สิน	

	 ๓.	ระบบบริหารงานบุคคล

    การท่ีต้องจัดกลุ่มกฎหมาย ๓ ระบบ ด้วยเหตุผลดังนี้

    	 ประเด็นแรก	 ถ ้ากฎหมายท�า เสร็จสมบูรณ ์  ต ้อง

ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนรับทราบ โดยขึ้นในเว็บให้สามารถดูได้

     ประเดน็ท่ีสอง	กฎหมายหรอืข้อบังคบัทีอ่อกไปจะมเีจ้าของ 

เจ้าของในท่ีนี้ไม่ใช่นิติกร คือเจ้าของ ต้นเรื่องท่ีจะให้สภาออกและก็

ผ่านนิติกร เจ้าของเหล่านี้จะรู้เนื้อหาสาระส�าคัญทั้งหมดแล้ว ถึงจะ

ผ่านกระบวนการไปถึงสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

การจัดกลุ่มอย่างนี้จะท�าให้รู้ว่าการบริหารงานวิชาการที่ออกโดยสภา

มีทั้งหมดกี่เรื่อง ออกตั้งแต่ช่วงไหนบ้าง แล้วมีปรับปรุงแก้ไขหรือไม่  

ถ้าข้อมูล update  ก็จะเห็นภาพเม่ือมีการออกข้อบังคับในแต่ละเรื่อง

จะต้องสือ่ให้ผูบ้รหิารได้รบัรู้ด้วยไม่ใช่ให้ไปเปิดเวบ็ดูเพราะฉะนัน้เวลา

มปีระชมุผูบ้รหิาร ต้องสือ่สารโดยตรงกบัผูบ้รหิาร ซึง่จะท�าให้ผูบ้รหิาร

ได้รับรู้โดยตรงและได้ประโยชน์ด้วย น่ันคือ คนออกควรให้คนท�าได้

รับรู้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้

 ประเด็นท่ีสาม เม่ือปฏิบัติแล้ว ถามว่าถ้าเกิดปัญหาข้ึนฉันจะ

ปรึกษาใคร นี่คือสิ่งที่ตามมาถ้าในเว็บมันบอกชัดเจน ว่าถ้ามีปัญหาให้

ติดต่อใครบ้างอย่าลืมว่าสภาก็มีกลไกอยู่อย่างน้อยท่ีสุด อนุกฎหมาย

ที่สภามีอยู่ก็อาจจะผ่านทางฝ่ายบริหารให้อนุกฎหมายช่วยพิจารณา

สิ่งเหล่านี้ก็ย่อมได้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราออกแล้วใช้บังคับเมื่อมีปัญหา

ทางข้อกฎหมายเราก็ควรจะหาข้อยุติในนี้ เพราะเราเป็นคนออกเอง

ไม่ควรจะพึ่งคนอื่นให้ตีความ การหาข้อยุติมันก็จะต้องมีถึงระดับสภา

ถ้าถึงระดับสภาแล้วความเห็นของกรรมการสภาอาจจะมีความเห็น

แตกต่างกันก็อาจจะหาข้อยุติจากภายนอกแต่เม่ือได้ค�าตอบแล้ว    

แปลว่าต้องยุติเราใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน เราไม่

ได้ใช้กฎหมายเพื่อจะดูว่าอะไรผิดหรืออะไรถูก 

 ประเด็นที่สี่ เมื่อออกกฎหมายมาแล้ว มีการปรับเปลี่ยนหรือ

ทุกระยะ ๕ ปี ควรมีการทบทวน อย่างน้อยที่สุดผู้ปฏิบัติพอจะรู้ว่าเม่ือ

น�ากฎหมายไปปฏิบตัแิล้วจะมปัีญหาตรงไหน ก็น่าจะทบทวนหรอืปรับ

เปล่ียนได้โดยเฉพาะกฎหมายที่เราออกและใช้บังคับกับของเรา 

หลักส�าคัญในการร่างข้อบังคับ 
 ข้อบังคับเป็นกฎหมายที่เราใช้ เราจะร่างเฉพาะสาระส�าคัญท่ี

จ�าเป็นไว้อยูใ่นข้อบงัคบั ส่วนทีเ่หลอืนัน้กข็อให้ไปออกกฎหมายส�าหรบั

ผู้บริหารที่จะบริหารงานก็แปลว่า การออกข้อบังคับ  ควรให้วิธีปฏิบัติ

เหล่านี้ท�าหน้าที่แทนสภา ถ้าเราเขียนรายละเอียดเยอะๆ วิธีปฏิบัติอยู่

ในนั้นหรือสิ่งที่ไม่ใช่สาระส�าคัญ เวลาเกิดปฏิบัติแล้วจะต้องแก้ไขข้อ

บังคับทุกครั้งไปเพราะฉะนั้นเวลาออกข้อบังคับอย่าไปเขียนอะไรท่ี

ไม่ใช่สาระส�าคัญใส่ไว้ในนั้นและสาระส�าคัญเหล่านั้นน่าจะกระจาย

อ�านาจไปยังฝ่ายบริหาร	 เพื่อให้ฝ่ายบริหารไปสร้างสิ่งเหล่านี้เป็น

ประโยชน์ในแง่ของการบริหารงานได้	 ถ้าเขียนในข้อบังคับเยอะๆ 

เช่น ระเบียบพัสดุ ถ้าเกิดข้อบังคับไปเขียนเหมือนระเบียบพัสดุขึ้นมา 

เขียนวิธีปฏิบัติอะไรมากมาย และคนสุจริตที่ปฏิบัติ ก็อาจจะมีบางจุด

ที่ไม่ถูกกับระเบียบ ก็กลายเป็นคนปฏิบัติไม่ถูก เพราะฉะนั้นข้อบังคับ 

ถ้าร่างแบบระเบียบพัสดุ เรียกว่าการบริหารงานโดยใช้กฎหมายเป็น

ตัวน�าแล้วใช้สติปัญญาเป็นตัวตามระเบียบพัสดุนั้นออกมาเพื่อป้องกัน

คนโกง แต่มันป้องกันไม่ได้เพราะคนสามารถที่จะเหนือกว่าระเบียบท่ี

รฐัออกซึง่มนัท�าให้ผูป้ฏบิตัทิีด่ ีทีถู่กต้องโดนระเบยีบเล่นงานเมือ่ปฏบิตัิ

ผิดระเบียบ 

 สิง่ส�าคญัโดยเฉพาะผู้บรหิารในคณะ ถามว่าใครเป็นคนชงเรือ่ง

ให้ท่านเวลาวิเคราะห์ในสิ่งแหล่านี้ หนีไม่พ้นบุคลากรในสายสนับสนุน 

เวลาเสนอเรือ่งให้ท่านเพือ่โปรดพจิารณาอนมัุต ิแต่ถามว่าเคยให้ข้อมลู

อะไรก่อนที่ผู้บริหารตัดสินใจหรือวิเคราะห์มาให้ท่านบ้างไหม จุดน้ี

เป็นจุดหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องพัฒนาคนที่อยู่ในสายสนับสนุนให้

เป็นที่พึ่งพาของคณบดีได้ด้วย เพราะคณบดีมีวาระแต่คนเหล่านั้นจะ

อยู่กับหน่วยงานตลอด ถ้าเราไม่พัฒนาความเส่ียงของคณบดีก็มีความ

เสี่ยงสูง เพราะคนเหล่านั้นจะเสนองานแบบง่ายมากไม่ได้ศึกษาไม่

วิเคราะห์ ไม่คิดวิเคราะห์ประเด็นข้อกฎหมายอะไรให้ท่านคณบดีได้

ตดัสนิใจ เพราะฉะนัน้ มหาวทิยาลยัต้องพฒันาสายสนบัสนนุให้มคีวาม
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รู้ส่ิงเหล่านี้ แล้วเวลาเสนอเรื่องถ้ามีข้อกฎหมายต้องน�าเสนอทั้งหมด

และวิเคราะห์ให้เห็นและให้คณบดีตัดสินใจอะไรให้ชัดเจน และถ้า

คณบดีเห็นว่ายังไม่แน่ใจให้สอบถามส่วนกลางท�าได้ อย่าไปเซ็นอนุมัติ 

เพราะฉะนัน้คณบดต้ีองระมดัระวงัเพราะคณบดจีะรบัผดิชอบคนเดยีว  

มหาวิทยาลัยจะต้องพัฒนาในเร่ืองของข้อบังคับ และการสื่อสารเพื่อ

สร้างความเข้าใจหลังจากที่ข้อบังคับออกและหากมีประเด็นปัญหาจะ

หาข้อยุติ หรือพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายอย่างไรและส่วนสุดท้าย 

เพื่อให้คณบดีได้บริหารงานได้มั่นใจขึ้นก็คิดว่าต้องพัฒนาสาย

สนับสนุนให้มีความรู้สิ่งเหล่าน้ี

การจัดสรรงบประมาณ 
 การจดัสรรงบประมาณให้กบัทางด้านการศกึษา เป้าหมายของ

ทางรัฐบาล คือจะให้ทุกแห่งมีคุณภาพและมีมาตรฐานในการจัดการ

เรียนการสอน และให้ได้ความเป็นธรรมและมีมาตรฐานเดียวกันทั้งใน

ส่วนกรุงเทพฯ และในต่างจังหวัด โดยดูผลการประเมินท่ีผ่านมาทาง

ต่างจงัหวัดกม็ข้ีอทีเ่สยีเปรยีบอยูบ้่างในเรือ่งของนกัวิชาการทีจ่ะไปอยู่

ในพื้นที่ ทีนี้ในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณทุกแห่งก็จะมีรายได้

เข้ามาสมทบ อย่างของ มทร.น้ีก็ส่วนใหญ่จะใช้เงินงบประมาณส่วน

ใหญ่จะใช้ประมาณ ๘๐% ได้ ส่วนท่ีเหลือก็จะประมาณ ๒๐% ที่จะ

ใช้จากรายได้ ทีนี้การวิเคราะห์ของส�านักงบประมาณส่วนใหญ่จะดู

ตรงส่วนของ fact & figure เพราะหลายหน่วยมาก ดังน้ันข้อมูลที่จะ

น�าเสนอหรือประกอบการวิเคราะห์เป็นสิ่งส�าคัญ

อัตราก�าลัง 
 อัตราก�าลังต้องท�างานอย่าง happy ถ้าทุกคน happy ก็จะ

ท�างานได้ดี และอีกอันคือต้องมีความเป็นเจ้าของ ถ้ามหาวิทยาลัยของ

เรานี้ไม่มีความตั้งใจว่านี่คือบ้านเรา มันก็จะไม่เจริญ ถ้าคิดแต่ว่าเพื่อ

มาสอนแล้วกลับบ้าน มันไม่มีความเป็นเจ้าของการเจริญเติบโตของ

มหาวิทยาลัยนั้นๆ ก็จะอ่อนด้อยไป เพราะระดับผู้บริหารจะมาเป็น

เทอม มาแล้วก็ไป เหมือนกับสภาของพวกเรา เรามาแล้วก็ไป เรามา

เพื่อที่จะให้ข้อแนะน�าข้อปรึกษา เพราะฉะนั้นจะต้องสร้างความเป็น

เจ้าของให้ได้ในขณะนี้ ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยของเราได้เปรียบมาก เรา

มี strong leadership ทั้งท่านนายกท้ังท่านคณบดีและเจ้าหน้าที่ทุก

ท่านมีความแข็งแกร่งมาก คณบดีทั้งหลายนี้เป็นหัวจักรส�าคัญ ท่าน

อธกิารท่านมปีระสบการณ์เยอะมากเราต้องรบีตักตวงความรูจ้ากท่าน

เพราะท่านจะมาอยู่กับเรา ๖ เดือน เพราะฉะน้ันใช้งานท่านไปเลย

เป็นโอกาสแล้วที่เราจะเอาความรู้จากท่านมา และมีการท�างานเป็น

ทีมเวิร์คดีมากเท่าที่สัมผัสน้องๆ มีความตั้งใจ เพราะฉะนั้นในส่วนนี้

มันเป็นส่วนที่ strong  เป็นส่วนที่ดีของมหาวิทยาลัย

 คณะทุกคณะไปส�ารวจข้อมูลท่ีมีอยู่ อย่างที่ท่านอธิการได้จัด

ท�า fact & figure นีด้มีากขอชืน่ชม ถ้าใครยงัไม่ได้รบัทางมหาวทิยาลยั

ควรแจกทุกคนเลยให้เห็นทั้ง ๒ เล่ม เป็นข้อมูลพ้ืนฐานมันเป็นทิศทาง

ที่เราจะไปต่อยอดอันน้ีดีมาก  ทีน้ีในเรื่องของอัตราก�าลังได้ยินเสียงว่า 

อาจารย์บางท่านบอกว่า ท่านท�างานเยอะเกินหน้าที่ บางท่านก็ไม่

อยากท�างานวิจัย บางท่านก็ฉันจะสอนแค่นี้  เพราะฉะนั้นจะต้องไป

ก�าหนดภาระงานขั้นต�่าให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ได้ ทุกคนควรจะ

ต้องท�าในระดับไหน เรื่องการเรียนการสอนตามมาตรฐานก�าหนดต้อง

วิจัย ทีนี้ถ้าคนท�านอกเหนือจากหน้าที่มีสวัสดิการเพิ่มเติมไหม เพราะ

สวัสดิการก็ส�าคัญเพราะเรื่องนี้ก็เป็นแหล่งจูงใจที่จะท�าให้ทุกคนหัน

เข้ามาท�างานอันนี้เป็นสิ่งส�าคัญ ทีนี้ถ้ากรอบอัตราก�าลังเราพิจารณา

แล้วอัตราก�าลังของเราไม่พอก็คงจะต้องมาคิดว่าจะหาทางแก้ไขยังไง 

เช่น

 ๑. พวกที่จะสอนเพิ่มเติมอาจจะต้องได้ค่าตอบแทนพิเศษ 

     ๒. อาจจะต้องเพิ่มพนักงานมหาวิทยาลัยขึ้นมา เพราะกรอบ

อัตราก�าลังของทางราชการทางรัฐบาลได้ล็อคเอาไว้แล้ว เพราะฉะนั้น

การเพิม่กรอบอตัราก�าลงัทางข้าราชการแนวโน้มจะเพิม่ไม่ได้ นอกจาก

จะไปเพิ่มกรอบอัตราก�าลังทางด้านพนักงานของมหาวิทยาลัย เพราะ

ฉะน้ันในการเพิ่มกรอบอัตรา  ของพนักงานมหาวิทยาลัย ณ ภาระงาน

ปัจจุบันเต็มกรอบแล้วหรือยังหรือว่าเกิน หรือว่าขาด เพราะฉะนั้น

แต่ละคณะจะต้องไปหาตัวเลขเหล่าน้ี   ทีนี้ถ้ามีความจ�าเป็นท่ีจะต้อง

เพิ่มกรอบ หรือ สอนเพิ่มเติมลองย้อนกลับไปดูในรายได้ รายได้ที่ได้

มาว่ารายได้ส่วนนั้นจะพอเพียงส�าหรับที่จะจ้างอาจารย์เพิ่มขึ้นไหม

หรือจะให้เป็นค่าตอบแทนในการสอนพิเศษ ฉะนั้นในตรงนี้ทุกคณะก็

จะต้องไป workout กันมา 

สถานที่ 
 สถานที่บางแห่ง ทางมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ คณะใครคณะมัน 

แต่มหาวิทยาลัยเล็กบางทีอาจจะต้องแชร์กันบ้างตอนนี้ สกอ. ออก

ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ แนวคิดของการคิดกรอบพ้ืนที่ ว่า

สัดส่วนของพื้นที่กับการใช้การเรียนการสอนควรจะเป็นเกณฑ์แต่ละ

คณะก็ต้องกลับไปส�ารวจพื้นที่ของตัวเองว่าตอนนี้พอส�าหรับท่ีจะใช้

งานไหม ถ้ายังไม่ใช้งานจะมีโอกาสที่จะแชร์กับของคณะอื่นได้หรือไม่ 



76 บริหารองค์รวมเชิงรุกเพื่อ มทร. พระนคร ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๒

หรือไม่ก็ต้องวางแผนหาพ้ืนท่ีในอนาคต ว่าปัจจุบันจะต้องใช้พื้นที่เพ่ิม

อีกหรือไม่ และภายในระยะ ๕ –๗ ปี ทิศทางของมหาวิทยาลัยของ

เราจะเพิ่มในลักษณะไหน อาทิเช่น จะเพิ่มในเรื่องของเตรียม

อุดมศึกษาถ้าเป็นเตรียมอุดมศึกษามันจะมีพื้นท่ีต้องเพิ่มหรือไม่ ต้อง

คิดโยงไปข้างหน้า ๕ ปี ว่าจะหาพื้นที่เพื่อที่จะพัฒนามหาวิทยาลัย

อย่างไร ลองไปศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบของ มทร. ท้ัง ๙ แห่งดูว่า 

มทร.พระนคร อยู่ในจุดไหนของ มทร. ท้ัง ๙ แห่ง และทีนี้การท่ีเรา

จะได้เป็นเบอร์ ๑ ต้องท�าอย่างไรบ้าง แต่ละคณะคงจะต้องไปคิดเป็น

ของ ตวัเองในส่วนนี ้พืน้ทีข่องเราทีเ่หน็อยูใ่นตอนนีค้อื กระจดักระจาย

อยู่ ๔ พ้ืนที่ และยังไม่มีพ้ืนท่ีในเรื่องของสันทนาการ ก็คงจะต้องลอง

ไปดูในส่วนนี้ว่าจะมีทิศทางในการท่ีจะพัฒนาอะไร อย่างไรบ้าง 

อุปกรณ์การเรียนการสอน 
 อปุกรณ์การเรยีนการสอน แต่ละคณะกต้็องไปส�ารวจคณะของ

ตัวเองดูว่าอุปกรณ์การเรียนการสอนนี้พอเพียงในขั้นต�่าหรือไม่ ทีน้ีถ้า

ยังไม่พอเพียงก็ลองดูเงินรายได้ ลองพิจารณาดูว่าจะสามารถที่จะน�า

รายได้มาเสริมในเรื่องนี้ได้มากน้อยขนาดไหน สัดส่วนในมหาวิทยาลัย

นีท้างคณะเกบ็ไว้เท่าไหร่ต้องให้ส่วนกลางเท่าไหร่ อนันีต้้องไปทบทวน

ดูว่า เปอร์เซ็นต์สัดส่วนของคณะกับส่วนกลางมันเหมาะสมหรือไม่    

ถ้ายงัไม่เหมาะสมกอ็าจจะลองปรบัปรงุสดัส่วนนัน้ด ูเพือ่ทีท่างแต่ละคณะ

จะได้มรีายได้ส่งเสริมในเรือ่งของการจดัหาครภุณัฑ์ในส่วนทีข่าดแคลน 

ในส ่ วนสุดท ้ ายก็ขอป ิดด ้ วยว ่ าทุกคนจะต ้องมี  Imag ina -

tionในการพัฒนาคณะ คณบดีก็เปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยเล็กๆ 

ภายในมหาวิทยาลัยใหญ่ การบริหารงานจะต้อง work อย่างเข้มแข็ง

เป็นตัวจักรส�าคัญที่จะท�าให้มหาวิทยาลัยเจริญ ส�าหรับ Imagination 

ติดใจค�านี้ fly high อันน้ีเป็น MOTTO ท่ีดีมาก ถ้าทุกคนมี Imagina-

tion ที่จะ fly high หวังว่ามหาวิทยาลัยน้ีจะเป็นอันดับ ๑ ของมทร.

การตรวจสอบ และการควบคุมภายใน 
 การตรวจสอบ และการควบคมุภายในซึง่ถอืว่าเป็นการควบคมุ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

รวมทั้งการดูแลป้องปรามการด�าเนินงานของบุคลากรอีกอย่างคือการ

ดูแลทรัพย์สินไม่ให้เสียหายซึ่งมาจากความเสี่ยงอยู่บ้าง รวมทั้งการ

ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 ด้านกฎระเบียบ	บางคนไม่ทราบระเบียบท่ีชัดเจนแน่ชัด คือ

อ่านตัวกฎหมายแล้วไม่เข้าใจ เพราะฉะน้ันการปฏิบัติก็จะมีการผิด

พลาดบ่อยๆ เช่นความเส่ียงทางด้านการเงินการคลัง ซ่ึงเรื่องน้ีก็เห็น

ว่ามีการปฏิบัติผิดบ้าง ทางคณะกรรมการตรวจสอบก็แนะน�าว่าให้มี

การท�าเครื่องมือของการบัญชีการเงิน ทรัพย์สินต่างๆ เพื่อที่ทางเจ้า

หน้าทีห่รอืบคุลากรจะได้เข้าใจได้ง่ายและสามารถปฏบิตัไิด้ถูกต้องทาง

เราก็หวังว่า ทางฝ่ายบริหารคือท่านหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ จะมาช่วย

มาดูแลควบคุมให้การท�างานถูกต้องตามระเบียบเพื่อไม่ให้เกิดความ

เสียหายขึ้นได้เร่ืองของการประเมินผลการควบคุมภายในท่ีผ่านมา 

	 ด้านวชิาการการเรยีนการสอน	ทางมหาวทิยาลัยจะมจีดุอ่อน

ดังนี้

 บณัฑติ จ�านวนผูส้�าเรจ็การศกึษามน้ีอยกว่าทีต่ัง้เป้าหมายเป็น

ส่ิงที่ต้องผลักดันให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซ่ึงสาเหตุมันก็มีหลายอย่าง

เพราะว่าคู่แข่งทางด้านการศึกษาก็มีเยอะ เพราะฉะนั้นก็เห็นว่าควร

จะมีการสร้างบรรยากาศ และก็สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยนี้ต้องเป็น

ที่ดึงดูด คนที่จะมาเรียนบางทีมหาวิทยาลัยสวยๆ จัดสิ่งแวดล้อมที่ดี ๆ   

ก็จะมีคนอยากที่จะมาเรียน และคุณภาพการศึกษาท่ีเราสามารถท่ีจะ

แข่งกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้ 

   ควรจะมีการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาให้รู ้จักการ

วิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผล 

  การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก คนจะได้

สนใจมาเรียนและ

  ควรจะเน้น AEC เน้นทัง้ทางด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจ 

เพื่อที่จะได้มีความร่วมมือกับประเทศในอาเซียนทั้งในด้านภาษา ต้อง

ให้นักศึกษาได้เข้าใจและมีความรู้ในเรื่องพวกน้ีเพิ่มเติม อันนี้ก็ถือว่า

มหาวิทยาลัยน่าจะให้ความส�าคัญในเรื่องนี้เป็นหลักด้วย 

	 ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	 	 จะเห็นได้ว่าอาจารย์ใน

ระดับปริญญาเอกจะต�่ากว่าเป้าหมายที่วางไว้อันนี้ก็เป็นอุปสรรคพอ

สมควรเพราะว่าถ้าเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ถ้าเรามีอาจารย์ที่มี

คุณภาพระดับการศึกษาระดับปริญญาเอกก็อาจจะช่วยดึงดูดให้มีคน

มาเรียนมากขึ้นและช่วยเป็นก�าลังใจให้อาจารย์ ดังน้ันควรจะมีการหา

ทุนการศึกษารวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย์ในเรื่องการเรียนการสอนใน

เรื่องของความรู้ในองค์รวม รวมทั้งมีการพัฒนานักศึกษาให้มีความ

กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ด้วย

	 ด้านวิจัย	 มหาวิทยาลัยอาจจะมีการจัดสรรเงินทางด้านของ

การวิจัย และการให้ทุนการศึกษามากขึ้นก็คงจะช่วยให้ประสิทธิภาพ

ของการท�างานดีขึ้น 

  ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณที่ต�่ากว่าเป้าหมาย ปัญหาคือ
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เรื่องของงบการก่อสร้างท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายตามเวลาได้อันนี้ก็มี

อุปสรรค คงจะต้องมีการเร่งรัดติดตามให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

    	 ด้านการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยต้องเห็นว่ามีความ

เสี่ยงหลายๆด้านเพราะฉะน้ันก็ควรจะมีการจัดท�าแผนในการบริหาร

ความเสี่ยง จะเห็นว่าอย่างเช่น

   การชุมนุมทางการเมือง	 โดยเฉพาะท่ีคณะบริหารธุรกิจ ใน

การชุมนุมครั้งนี้ก็ประสบปัญหาค่อนข้างจะรุนแรงมีคนเข้าไปในคณะ

รวมท้ังเกิดความเสียหายซ่ึงอันน้ีเป็นอะไรท่ีเราต้องท�าแผนเอาไว้ และ

ควรจะมีการจัดเวรยาม หรือ รปภ. เพื่อรักษาความปลอดภัยและ

รายงานข่าวสารให้ผู้บริหารได้ทราบเพื่อท่ีจะป้องกันได้ทันทีรวมทั้งใน

แง่ของการสร้างเครือข่ายพวกบุคลากรต่างๆ กับชุมชนหรือนักศึกษา

ผู้ปกครองเพื่อที่จะได้รู้ถึงสถานการณ์ว่าเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรา

จะต้องควรป้องกันเอาไว้ เพราะว่ามันก็เกิดขึ้นบ่อยๆ เพราะมันเป็น

จุดเส่ียง และสิ่งที่เราควรจะเตรียมในเร่ืองของการท�า E-learning ซึ่ง

ทางมหาวิทยาลัยก็มีการจัดการเรียนการสอนแบบ E-learning เพราะ

ฉะนั้น ต่อไปการพัฒนาการเรียนการสอนในลักษณะ E-learning       

ก็เป็นเรื่องที่ส�าคัญ นอกจากนั้นเราก็อาจจะมีการเตรียมสถานที่      

เพื่อท่ีจะย้ายพวกนักศึกษาจากจุดเสี่ยงมาเรียนท่ีอื่นท่ีไม่เสี่ยง

  	 อัคคีภัย	 ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร นักศึกษา   

ทกุคนได้รบัทราบแผนการป้องกนัอคัคภียัซึง่อาจจะเกดิขึน้ได้ไม่ว่าโดย

ประมาทหรือเหตุการณ์ในธรรมชาติ

	 อุทกภัย	 ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มีประสบการณ์แล้ว

เนื่องจากอยู่ติดแม่น�้า

	 การทะเลาะววิาทของนกัศกึษา ควรจะเตรยีมแผนการไว้และ

ป้องกันเอาไว้เหมือนกันถึงแม้ว่าประเด็นน้ีในมหาวิทยาลัยเราไม่ได้มี

ข่าวมากนักแต่ว่า ก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยก็ถ้าเตรียมไว้ก็เป็นการดี      

ที่เห็นก็คือการตรวจสอบนักศึกษากลุ ่มเสี่ยงอย่างเช่น ท่ีคิดว่ามี

พฤติกรรมที่เป็นการเสี่ยงและท่ีเห็นว่าควรจะท�าก็คือควรจะจัด

กิจกรรมนักศึกษาที่เป็นการให้นักศึกษามาสนใจอย่างเช่นการจัดการ

กีฬาซึ่งมีการให้ incentive (ผลตอบแทน) รางวัลกับนักศึกษาที่      

ชนะเลิศ 

 การป้องกันระบบสารสนเทศขัดข้องซึ่งอาจจะเกิดจากการ

ถูกไฟไหม้ หรือว่าไวรัส ควรจะมีการเตรียมความพร้อมถ้าทาง

มหาวิทยาลัยจะเตรียมแผนรองรับไว้ล่วงหน้าและปฏิบัติตามแผนตาม

เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นก่อนที่จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมันก็จะช่วยให้

มหาวิทยาลัยลดความเส่ียงจากเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้น

การบริหารงานความพึงพอใจของลูกค้า customer 
expectation 
 มาตรฐานการศึกษาเป็นเรือ่งทีส่�าคัญแต่อย่างน้อยทีส่ดุกค็งจะ

ต้องฝากว่าวันนี้เราคงต้องให้ความส�าคัญ ความคาดหวังที่เปลี่ยนไป

ท�าให้บริบทการให้บริการกับนักศึกษามันเปลี่ยนไปด้วย วันน้ีหลาย

มหาวิทยาลัยอาจจะให้มีสถานท่ีดีกว่า มีตึกมีอาคารที่ดีกว่าหลาก

หลายกว่า เป็นอะไรที่เราจะต้องยอมรับว่าค่อย ๆ พัฒนา แต่อย่าง

หนึ่งที่ต้องพยายามแสวงหาเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาให้ดีขึ้น

และถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาได้ความจ�ากัดต่างๆท้ังหลายท่ีมีใน

มหาวิทยาลัยในวันน้ีคงจะค่อย ๆ หมดไป 

การเป็นมหาวิทยาลัยในเชิงสากล 
 มหาวิทยาลัยในเชิงสากลจะต้องมีบรรยากาศที่เป็นสากลด้วย 

เพราะฉะนั้นในเรื่องของวิทยาลัยนานาชาติก็คงจะเป็นอะไรที่เราจะ

ต้องค่อยๆพัฒนา เพราะว่าคงหลีกเลี่ยงความเป็นสากลหรือที่เราพูด

กนับ่อยๆว่า AEC ไม่ได้ ภาษา AEC ภาษากลางกต้็องเป็นภาษาอังกฤษ 

อย่างน้อยที่สุดภาษาเพื่อนบ้าน

พฒันาหลกัสตูรสามารถบูรณาการกับการท�างานโดย
ร่วมมือกับสถานประกอบการ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นมหาวิทยาลัย

ดั้งเดิมที่มีชื่อเสียงสอนหลักสูตร ๔ ปีมาก่อน อาชีวศึกษาสามารถจะ

ผลิตคนได้ค่อนข้างจะมีความสามารถอาจจะไม่เท่าเรา แต่จะมีความ

ได้เปรียบในเรื่องใกล้บ้านนักศึกษามากกว่า เพราะฉะน้ันคงต้องมีวิธี

การที่จะท�าอย่างไร ท�าให้สามารถที่จะมีคณะวิชามีสาขาวิชาท่ี        

แตกต่างไม่เหมือนกันทั้งมหาวิทยาลัยดั้งเดิม และอาชีวศึกษา ๑๐๐% 

ส่ิงที่ส�าคัญคือ ถ้าสามารถท�างานร่วมกับสมาคมหรือสภาอุตสาหกรรม 

หรือสมาคมการค้าที่มีความต้องการบุคลากรทางด้านเทคนิคจะท�าให้

สามารถเปิดสาขาวิชาและสร้างจุดแข็งได้ 

อาจารย์พิเศษ 
 การที่มีอาจารย์พิเศษเข้ามาสอนในมหาวิทยาลัยทางคณะ

แต่ละคณะมกีารประเมนิอาจารย์ผูท้ีเ่ข้ามาเป็นอาจารย์พิเศษสอนไหม 

ผลการสอนเป็นอย่างไรบ้าง
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สายสนับสนุน 
 สายสนับสนุน ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ในการ

พัฒนาบุคลากร  แต่เมื่อส�าเร็จการศึกษาแล้วได้เพิ่มวุฒิถึงระดับ

ปริญญาโท ปรากฏว่าในสายงานไม่สามารถท่ีจะโตขึ้นไปได้ เงินเดือน

ก็อยู่แค่นั้น 

	 การจ่ายเงินค่าเทอมของนักศึกษา	(ยังไม่ครบ	แต่จบแล้ว)

 นักศึกษาที่จบในแต่ละปีปรากฏว่ามีนักศึกษาจบแล้วบางครั้ง

ยงัจ่ายค่าบ�ารงุการศกึษาไม่หมดกจ็บไป บางท่านกไ็ด้ใบปรญิญาไปแล้ว 

บุคคลใดบ้างหรือส�านักงานส่วนไหนที่มีความรับผิดชอบตรงนี้เพราะ

ถ้ามองแล้วคือมหาวิทยาลัยเสีย เน่ืองจากไม่ทราบว่าจะทวงเงินมาได้

หรือไม่

Ethics จริยธรรม 
 Ethics จริยธรรมวิชาการยังเรียนรู ้ได้แต่ถ้ามี จริยธรรม           

มีคุณธรรมสามารถจะสั่งสอนหรือจะเดินทางไปได้อย่างถูกทิศทาง

การบริหารคน 
 การบริหารคน ถ้าคนส�าราญเมื่อไหร่ งานส�าเร็จ ผู้บริหารด้วย

ในระดับคณะ การปกครองมีหลายรูปแบบ นอกจากมีอ�านาจบารมี 

จะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมด้วย เพราะฉะน้ันท�าอย่างไรให้คนส�าราญ 

คนมคีวามสขุเมือ่ไหร่งานก็ส�าเรจ็ทกุอย่าง แต่ถ้าขณะทีค่นมคีวามทกุข์

ก็ล�าบากเหมือนกันในการท่ีจะท�างานส�าเร็จ

KPI ตัวชี้วัด 
 KPI ตัวชี้วัดจะสังเกตว่าท่ีตั้งข้ึนมามีเปอร์เซ็นต์สูงๆเป็นความ

จริงหรือไม่ เพราะฉะนั้นถ้าตัวช้ีวัดได้มาจากความจริงจะน�าไปสู่ความ

ยั่งยืนขององค์กรส่งผลต่อคุณภาพของนักศึกษา ถึงตัวช้ีวัดปีนี้เราต�่า 

แต่ปีหน้าน�าตัวนี้มาสร้างความเข้มแข็ง ให้กับนักศึกษาอาจารย์และ

เจ้าหน้าที ่ ให้รูข้้อบกพร่องจะได้พฒันา แต่ถ้าเกดิว่าได้ตวัช้ีวดัสงูมากๆ

มันดีนะครับ แต่ว่าความจริงมันคืออะไร ความยั่งยืนคืออะไร เพราะ

ฉะนั้นถ้าต้องการความยั่งยืน  ควรมีการประเมินตรงไปตรงมาจะได้

ข้อมูลมาพัฒนาองค์กรเพื่อความย่ังยืน

การปรับสภาพลูกจ้างชั่วคราว 
 การปรบัสภาพลูกจ้างชัว่คราวขอให้ผลกัดนัเป็นรปูธรรมจรงิ ๆ

ธรรมาภิบาลความเสี่ยง 

 การปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ และการใช้ศักยภาพที่แท้จริงของ

บอร์ด RMUTP เป็น Best Practice ธรรมาภิบาลท่ีดีและสามารถ

อยู่ได้ในระยะยาวด้วยความยั่งยืนประกอบด้วยภาพลักษณ์และการ

ปฏิบัติงานที่ดีและส่ิงที่ส�าคัญเหนือส่ิงอื่นใดคือ สังคมมั่นใจในบัณฑิต

ของเรา เพราะฉะนั้นส่ิงเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย คือผู้บริหารจะต้อง

เห็นตรงนี้และพร้อมที่จะเปล่ียนแปลง

ระบบการควบคุม 
 ระบบการควบคุมจะต้องมีความเหมาะสม การปฏิบัติงานจะ

ต้องมีประสิทธิผลประกอบกับคุณภาพต้องสูง ยกตัวอย่างเช่นในแง่

ของวิชาการเรียนการสอนต้องนิยามค�าว่าคุณภาพคืออะไร ในระดับ

วิสัยทัศน์ผู้บริหารระดับสูงกับคณะกรรมการบริหาร ควรตรวจทานใน

เรื่องการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยยุคสมัยนี้ในภาคเอกชนความยั่งยืน

เป็นสิง่ส�าคัญ และผูบ้ริหารต้องพร้อมทีจ่ะเปลีย่นแปลงและส่ิงทีส่�าคญั

คือลูกน้องและเพ่ือนร่วมงานเข้าใจส่ิงที่เราจะท�าหรือไม่เป็นเรื่องของ 

Culture changes 

การบริหารความเสี่ยง 
 การบริหารความเส่ียงที่ดี จะต้องมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม

ชัดเจนมีทีมบริหารความเส่ียงที่เข้มแข็ง เอกชนในยุคน้ีไปถึงในเรื่อง

ของ Governance Risk Compliance คือ GRC และEnterprise 

Risk Management ในมหาวิทยาลัยของเราพอมองเห็น แต่ว่า การ 

Implementให้เกิดผลส�าเร็จยังไม่ชัดเจน และต้องมีทีมบริหารความ

เส่ียงตรงน้ีให้เข้มแข็งในสถาบันการศึกษามองได้หลายด้านมากเลย 

เช่น Property Risk เรื่องของความเสี่ยงของทรัพย์สิน การใช้

ทรัพยากรเต็มศักยภาพไหม ได้ใช้ไหมของที่ซ้ือมา ความเสี่ยงในการ

สูญหายการขโมย วาตภัย ได้ท�าประกันภัยส่ิงเหล่าน้ีหรือไม่ แม้แต่

เรื่องน�้าท่วม ยกตัวอย่างเช่นขึ้นตึกมีถังดับเพลิงพร้อมที่จะลุยกับไฟ

ไหม ความเสี่ยงหลักๆคือสิ่งที่ท�าให้รายได้ลดลงและท�าให้ค่าใช้จ่าย

เพิ่มขึ้น ส่ิงเหล่าน้ีต้องดูอย่างจริงจัง ในเรื่องของ Income Risk 

โครงสร้างรายได้อาจจะต้องเปล่ียนแปลง เมื่อมีเงินเยอะแต่ว่ายังใช้

ประโยชน์ได้น้อยน่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดได้ 

สัดส่วนรายได้ของค่าลงทะเบียนอยู่ที่ ๘๖% ซึ่งจริงๆแล้วเป็นสัดส่วน

ที่สูง รายได้หลักๆ ควรจะมาจากส่วนอื่นด้วยเช่นรายได้ที่มาจากการ

บริหารสินทรัพย์ยังได้น้อยมาก เรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์ที่มี
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ความเสี่ยงต�่าแต่ในขณะเดียวกันผลตอบแทนสูงยังไม่ได้พิจารณามาก 

รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญายังไม่มีตัวเลขตรงน้ีเลย

บัณฑิตนักปฏิบัติ 
 จากการที่ออกสหกิจศึกษา มีหลายประเด็นที่ต้องมาน่ังคิดกัน

ว่า held score experience ไปถึงไหน  ซ่ึงยังมีประเด็นท่ีต้องตรวจ

สอบ ดังนี้ 

 -  การปฏิบัติในวิชาชีพโดดเด่นพอหรือยัง พร้อมที่จะออก

ไปสู่สถานประกอบการมาก

น้อยเพียงไร เช่นการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปด้านบริหารธุรกิจ การพิมพ์

ดีดทั้งไทยและอังกฤษ

 - 	 Internet ระบบ wifi ยังมีปัญหาถ้าเทียบกับที่อ่ืนแล้ว    

การใช้ wifi หรือใช้ wireless Internet  ท่ีอื่นความเร็วในเรื่องของ

การเข้าถึง Internet จะคล่องตัวกว่า 

    -  การสอน ต้องมกีาร Update อย่างน้อยต�าราประมาณ ๕ - ๖ ปี 

กเ็ริม่ล้าสมยัอาจารย์จะต้องปฏบิตัไิด้  ทนัสมยั ศษิย์เก่าทีป่ระสบความ

ส�าเร็จก็มีเยอะนะครับ ควรมีมืออาชีพมาช่วยสอน อาจารย์ควรจะเป็น

นักวิชาการ สอนน้อยลงแต่มีคุณค่า และช่วยให้ศิษย์พัฒนาก้าวหน้า

ไปได้ และต้องการเห็นอาจารย์มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

 - 	ภาษาองักฤษหรอืภาษาทีส่าม	อาจารย์ทีย่งัใช้ภาษาองักฤษ

ไม่ได้ ต้องเริ่มจาก อาจารย์ ก่อนท่ีจะให้เด็กได้ โครงการส่งเสริมต่างๆ

อาจจะต้องจริงจังมากขึ้น บางคร้ังใช้เงินค่อนข้างเยอะการส่งเสริม

อาจารย์พัฒนาสู่ศักยภาพอะไรหลายๆ อย่าง ผลท่ีได้อาจารย์กลับมา

สอนเป็นภาษาอังกฤษได้ไหม ก็ต้องดูท้ังระบบ

    - ความรอบรูท้างด้านเศรษฐกจิการเมอืง ทัง้ระดบัในชัน้เรยีน

และระดับเวทีอื่นๆ น้อยมาก 

 -	คุณธรรมจริยธรรมจะใช้ค�าว่า	must เป็นสิ่งท่ีจ�าเป็นท่ียุค

สมยันีเ้ดก็ทีเ่ป็นบณัฑติควรจะม ีอาจารย์ทีส่อนอยู ่จะต้องเป็นตวัอย่าง

ที่ดีให้กับลูกศิษย์

 RMUTP จะต้องอยู่รอดได้ในระยะยาว ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก

ภาคส่วน ทุกคนต้องมีความสุข อาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน สังคม

ชุมชน และประเทศชาติ ดังน้ัน RMUTP ควรจะเป็นส่วนส�าคัญท่ีจะ

ท�าให้โลกใบนี้น่าอยู่มากข้ึน และท�าเพ่ือลูกหลาน 

การเปิดเวทีสภาพบผู้บริหาร
 การเปิดเวทีครั้งน้ีเป็นนิมิตหมายอันดีซ่ึงผมขอชื่นชมและขอ

ขอบคุณท่าน ถ้ามีเวทีแบบนี้บ่อยๆ บรรยากาศการท�างานมันจะราบ

รื่นและจะมีความสัมพันธ์ที่ดี ปฏิสัมพันธ์ของผู้บริหาร ของคณาจารย์

และตัวแทนจะเป็นลักษณะของความเป็น Friendly เป็นมิตรกัน ใน

มหาวิทยาลัยหลายๆแห่งที่เปิดเวทีอย่างนี้จะมีวัฒนธรรมท่ีค่อนข้างดี 

ภาระงานสอน 
 ปัจจุบันหัวหน้าสาขามีภาระงานมากซ่ึงก็ประกอบไปด้วยงาน

ด้านการบริหาร งานด้านการเรียนการสอน งานด้านเอกสารส่งผลให้

พวกอาจารย์ส่วนใหญ่ไม่ประสงค์จะมาท�าหน้าที่ในต�าแหน่งตรงนี้

เนื่องจากว่า หัวหน้าสาขาไม่ได้รับเงินค่าตอบแทน จึงเป็นจุดอ่อนจุด

หนึ่งของการสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์เข้ามาท�างานตรงนี้ เมื่อเปรียบ

เทียบกับมหาวิทยาลัยดั้งเดิมซ่ึงเป็นภาควิชา ฉะนั้นหัวหน้าภาควิชา

อยู่ในโครงสร้างจะมีเงินประจ�าต�าแหน่งเทียบเท่ากับผู้อ�านวยการกอง 

ตรงนี้ถือเป็นแรงจูงใจ หรือในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้วย

กนัจะมทีีเ่ดยีวคือ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุทีม่ตี�าแหน่ง

หัวหน้าภาควิชาที่มีเงินค่าตอบแทน ตรงน้ีอาจจะเป็นจุดอ่อน ความ

เข้มแข็งของคณะ จริงๆแล้วมาจากสาขาวิชาหรือภาควิชา ถ้าภาควิชา

ใดมคีวามโดดเด่นสามารถสร้างผลผลิตให้กบัคณะนัน้ได้ อาจจะไม่ต้อง

มหีลายสาขาวชิาหรอืหลายภาคแต่นัน่แหละมนักจ็ะค่อยๆ เพิม่ขึน้จาก 

๑ สาขา เป็น ๒ - ๓ สาขา อันนี้จะสร้างความเข้มแข็งคณะได้ 

การใช้ครุภัณฑ์ อาจยังใช้ไม่คุ้มค่า 
 ครุภัณฑ์การเรียนการสอนเฉพาะทางบางคณะยังใช้ไม่คุ้มค่า 

เนื่องจากว่าอาจารย์ผู้สอนอาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญ หรือขาดการ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอันนี้

ระบบงานทะเบียน 
 ยงัไม่เสถยีร เรือ่งตารางสอน ในทกุคณะ ยงัไม่เกดิประสทิธภิาพ  

ตารางสอนจริงกับตารางสอนในเอกสารยังไม่ตรงกัน 

สวัสดิการเรื่องการจัดรถรับส่ง 
 สวัสดิการเรื่องการจัดรถรับส่ง คืออาจารย์ขอให้มีรถยนต์

ราชการที่เป็นส่วนกลาง เป็นรถที่ใช้ส�าหรับกองกลางท่ีทุกคณะ

สามารถใช้ร่วมกันได้โดยไม่แบ่งแยกในแต่ละเขตพืน้ที ่อาจารย์บางท่าน

ก็มองว่า ถ้าเกิดจะไปราชการน่าจะมีรถคอยบริการด้วย
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กระบวนการสรรหาบุคลากร Recruitment 
 การคัดเลือกคนเข้ามาท�างานเป็นเร่ืองท่ีส�าคัญมาก สมัยก่อน

ท่านคงจะทราบดถ้ีาใครเป็นข้าราชการพลเรอืนหรอืข้าราชการคร ูการ

จะสอบเข้ามาจะต้องผ่านกระบวนการสอบจาก กค. หรือ กพ. จะมี

ข้อสอบกลาง คนจะสอบผ่านเข้ามารับราชการได้จะต้องมีการ        

สอบผ่านภาค ก. ก่อนความรู้ความสามารถท่ัวไป คัดจากหมื่นเหลือ 

พัน แล้วมาสอบภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะต�าแหน่งอีก ก็จะ

ตัดไปอีก เพราะฉะนั้นการคัดคนท่ีมีความรู้ความสามารถจริงๆ ท่ีรู้ใน

เชิงทฤษฎีแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงเข้ามาท�างาน แต่ว่าปัจจุบันวิธี

การคัดเลือกของมหาวิทยาลัยนั้น ผมคิดว่ามันเปลี่ยนไปคือ ไม่มี

ข้อสอบมาตรฐานกลาง หรือ tool เครื่องมือท่ีจะวัดคนหรือประเมิน

คนเข้ามา ในขั้นแรกมันจะต้องมีคลังข้อสอบท่ีสอบวัดผลภาค ก. ก่อน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีภาค ก. ภาค ข. ขอเสนอว่า

ตรงนี้ต้องรีบด�าเนินการด่วนเพราะมิฉะน้ันกระบวนการท่ีจะคัดเลือก

คนหรือกระบวนการ recruit คนระบบท่ีมันเป็นระบบคุณธรรมมัน

อาจจะเบี่ยงเบนเป็นการใช้ระบบอุปถัมภ์ได้ ซึ่งในตรงนี้ไม่ว่าจะเป็น

ระดบัปรญิญาโท ปรญิญาเอก หรอืสายสนบัสนนุหรอืเป็นสายพลเรอืน 

สายสนับสนุนวิชาการถือว่าส�าคัญ

One Faculty One Brand หรือ One Product 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มี ๙ คณะเป็นไป

ได้ไหมจะเสนอว่าให้มี one faculty , one brand หรือ one prod-

uct อาจจะไม่จ�าเป็นจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์นะครับ อาจจะเป็น ถ้ามอง

ถงึเรือ่งคณะบรหิารธุรกจิมองเป็นเรือ่งของ ผูต้รวจสอบบญัช ีท่ีมคีวาม

เชี่ยวชาญและโดดเด่น สามารถขาย brand ไม่ได้ขาย product        

แต่ถ้าคณะอตุสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่เป็นไปได้ไหมทีจ่ะมี 

product ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผักตบชวาตรงน้ีที่อาจารย์ท่ีเช่ียวชาญ

ด้านนี้ไปเผยแพร่ตามชุมชนหรือบริการชุมชนเป็นสิ่งที่ดีมาก และเป็น

แนวทางที่จะพัฒนาให้มหาวิทยาลัยของเราก้าวหน้าและมีชื่อเสียงต่อ

ไป เริ่มแรกอาจจะเริ่มคณะน�าร่องสัก ๑ คณะก่อน 
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ข้อคิดจากนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 
 วันนี้เป็นวันที่ดีใจมาก ผมเคยฝันไว้ว่าจะมีวันน้ี แล้วมันก็เกิด

ขึ้นจริง ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจจะมาเริ่มต้นสิ่งท่ีดีงามร่วมกัน วันนี้เราได้

ความรูจ้ากกรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวฒุมิากมาย เร่ิมต้นจาก

ประติมากรรม ๒ ชิ้น

 ชิ้นแรก คือ วันน้ีหน้ากากเราจะไม่ใส่หน้ากากเข้าหากัน

 ชิ้นที่สอง เราจะไม่แบกโลกไว้ อันน้ันแบกโลกคนเดียวนะ ต่อ

ให้หลายคนเราก็แบกไม่ไหว แต่เราจะแบกภารกิจที่เราจะต้องรับผิด

ชอบร่วมกันใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครแห่งนีเ้พราะ

นัน่คอืหน้าทีข่องความเป็นอาจารย์ แม้จะใส่หัวโขนผูบ้รหิารอะไรต่างๆ

ก็ตาม

 แน่นอนในช่วงต่อไปนี้เพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ ๒ จะต้องคิดดี 

ตัง้ใจด ีและท�าดใีห้ได้ กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคณุวฒุทิกุท่าน

จะยืนหยัด แม้เราจะรู้ตัวว่าเราผ่านมาผ่านไป แต่ที่นี่เป็นอู่ข้าวอู่น�้า

ของท่าน แต่เราจะไม่ได้อยู ่อย่างไร้ค่า เราจะช่วยกับท่านปลูก

บ้านสร้างเมืองให้ดีกว่าน้ี ให้มันเป็น New Look : Look New แล้ว

เราก็จะ Fly High วันนี้ได้มาพูดในสิ่งเดียวกัน และเราจะมาร่วมกัน

แก้ไขปัญหามหาวิทยาลัยของเรา เราจะไม่ย่อท้อ เราท้อแท้ได้ แต่เรา

จะไม่ท้อถอย ผมจึงเห็นว่าวันน้ีเริ่มต้นดีแล้วและเช่ือว่าในโอกาสหน้า

สภามหาวิทยาลัยจะพบผู้บริหารและคณาจารย์บ่อยๆ 

ข้อคิดจากรักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 ท่านผู ้บริหารของมทร.พระนคร โปรดใช้วิกฤตนี้ให้เป็น

ประโยชน์ ใช้ผมครับ ผมก็จะพยายามท�างานร่วมกับท่านโดยใช้วิกฤต

ให้เป็นโอกาส แล้วก็เปลีย่นแปลงเพือ่บรหิารองค์รวมเชิงรกุของ มทร.พระนคร 

ก้าวแรกสู่ทศวรรษที่ ๒ ซ่ึงความจริงท่ีน่ีมีบรรยากาศท่ีดีมาก ผมว่า

มทร.พระนคร เป็น ๑ ใน มทร. ท้ัง ๙ แห่ง ท่ีมีศักยภาพ เรามีสภาวะ

แวดล้อมทีด่ ีต้องขอขอบคุณท่านอดตีอธกิารบดี รศ.ดวงสดุา เตโชตริส 

และผู้บริหารในแต่ละรุ่นจนถึงปัจจุบันท่ีท�าให้ มทร.พระนคร ในวันนี้

เป็นอย่างนี้ หลายท่านก็ทราบดีนะครับว่าท่ีน่ีมีของดีเยอะเป็นที่อยู่

ของวัง ๒ วัง มีประวัติยาวนานต้ังแต่ ๑๑๕ ปี มาแล้ว จนถึง ๘ ปี    

เม่ือเริ่มเป็น มหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้นสิ่งท้ังหลายทั้งปวงผมคิดว่า 

ท่านท�ามาแล้ว แล้วก็ท่านท�าได้ ท่านท�าแล้วและก็ก�าลังจะท�าอีกต้ัง

หลายอย่าง เพียงแต่ว่ารอความชัดเจนในเรื่องของการบริหารจัดการ

ที่ชัดเจน เหมือนกับที่ท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิทุก

ท่านได้พูดมาแล้วตั้งแต่เช้า ผมคิดว่านั่นเป็นประเด็นที่ส�าคัญ ผมตั้ง

โจทย์ว่าที่นี่เริ่มเป็นมหาวิทยาลัยมา ๙ ปี ตัวเป็นมหาวิทยาลัย ใจท่าน

เป็นหรือยัง หลายท่านบอกเป็นมาต้ังแต่ก่อนเป็นมหาวิทยาลัย        

แล้วก็มี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดี ลองกลับไปด ู

หลายเรื่องที่ท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้พูดไปเมื่อ

สักครู่นี้ในห้วงเวลา ๓๑ วันที่ผมมาร่วมท�างานกับท่านเริ่มมีความ

ชัดเจนมากขึ้น ว่าทั้งหลายท้ังปวง มันได้พัฒนาและถูกหล่อหลอมมา

อย่างต่อเนื่อง เพียงแต่ว่ายังขาดองค์รวมที่คณะ ส�านัก สถาบัน ต้อง

ตระหนัก ให้มากขึ้นเพราะก้าวแรกสู่ทศวรรษที่ ๒ ในการบริหารองค์

รวมเชิงรุก มันต้องหล่อหลอมแนวความคิดให้เป็นหนึ่งเดียว เพราะว่า

แต่ละภาคส่วนน้ันมันเกิดมาไม่เหมือนกันแต่เราจะต้องเหมือนกันใน

อนาคตที่จะเดินต่อไปข้างหน้า หลายส่ิงหลายอย่างท่านท�ามาดีแล้ว 

แต่ว่าการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้เท่าทันในสิ่งที่เราท�าร่วมกันยังไม่

สมบูรณ์ หรือว่าแกล้งไม่สมบูรณ์ก็ไม่แน่ใจ ส่ิงที่จะต้องด�าเนินการเร่ง

ด่วนก็คือเรื่องของนโยบายและทิศทางของวิชาการซึ่งหลายท่าน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้สรุปหมดแล้ววิชาการเป็น

ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย วิจัย บริการวิชาการ ท�านุบ�ารุงศิลป

วัฒนธรรม ท่าน ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ บอกจะให้วิจัยน�าด้วยซ�้าไป

แน่นอนในระดับปริญญาเอกปริญญาโท วิจัยน�าอยู่แล้ว เพ่ือจะให้ R 

& D เกิดขึ้น เม่ือ R & D เกิดขึ้นก็จะต้องพัฒนาไปสู่ นวัตกรรม        

Innovation แล้วเมื่อนวัตกรรมเกิดขึ้นก็คงจะต้องต่อยอด สู่ความ

ส�าเร็จในส่ิงประดิษฐ์คิดค้น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรอะไรทั้งหลายทั้งปวง ผม

พยายามที่จะไปหาข้อมูลที่ส�าคัญๆ ที่จะมาสนับสนุนวิชาการ วิจัย

บริการวิชาการ ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม พยายามจะตกลงกับ            

ผู้บริหารระดับสูงว่า นักศึกษา	คือ	หัวใจของมหาวิทยาลัย	บัณฑิต

นักปฏิบัติของ	มทร.พระนคร	คือ	หัวใจของประเทศ	ถ้าเราจะบริหาร

งานให้ส�าเร็จต้องบริหารคนให้ได้ การที่จะบริหารคนให้ได้ต้องบริหาร

จติวญิญาณของคน เพราะฉะนัน้ท่านกรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รง

คุณวุฒิ ได้พูดสรุปได้ ๓ ข้อ ดังน้ี 

การวิเคราะห์สังเคราะห์ประเด็นต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นเกิดจากข้อคิด ข้อเสนอแนะ
ของผู้ร่วมเสวนา ซึ่งทุกท่านมีมุมมอง มีประสบการณ์ที่แตกต่าง ก่อให้เกิดความหลากหลาย ก่อให้เกิดประโยชน์ที่มากคุณค่า    
ต่อ มทร.พระนคร ได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ในส่วนนี้ จะสรุปข้อคิดเห็นของผู้ร่วมเสวนาทุกท่านเป็นรายบุคคล ดังต่อไปน้ี
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 ๑. ความเป็นผู้น�า

 ๒. ท�างานเป็นทีม 

 ๓. Strong leadership , Best teamwork effective com-

munication การสือ่สารและประชาสมัพนัธ์ คอืมนษุย์ต้องการศักดิศ์รี 

ต้องการมีส่วนร่วมในความเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม เป็นคน

ขับรถ เป็นคนรดน�้าต้นไม้ หน้ากรมหลวง เพราะฉะน้ันคนทั้งน้ันเลย 

ถ้าเราสามารถบริหารคนได้ด้วยจิตวิญญาณของคนก็ไม่ต้องบริหาร

อะไรมาก ถ้าทุกคนใช้ soft power ไม่ใช้ hard power hard power 

คือฟ้องลูกเดียวเขียนกฎเกณฑ์มาฟ้องลูกเดียวน่ันคือ hard power 

ถ้าเราใช้ soft power เราคงจะท�าอะไรท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ

ส่วนรวมได้ และจะท�าให้เกิดคนส�าราญงานส�าเร็จ ในช่วงต่อจากนี้ผม

จะมีโครงการ ดังนี้

  การเปิดวังท้ัง	๒		วัง

 วนันีผ้มดใีจมากทีว่นันีเ้กดิข้ึนเพือ่ทีจ่ะท�าให้เกิดสมัมาทฐิภิริมย์ 

คือการสร้างความเข้าใจถูกต้องร่วมกันท�าสิ่งที่ถูกต้องและดีงามเพื่อ

องค์กร สังคม และประเทศชาติของเราต่อไปการพัฒนาคือการ

เปลี่ยนแปลงเราจะมีวันประวัติศาสตร์อีก ๒ -๓ วันท่ีท่ีจะเกิดข้ึนคือผู้

บริหารระดับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดี ผู้อ�านวยการ

ส�านักสถาบันได้สรุปร่วมกันว่าจะท�าอย่างไรท่ีจะเทิดพระเกียรติ์ของ

พระราชวงศ์ที่อยู่ถึง ๒ วัง คือวังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หรือวังรพี

พัฒน์ และวังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หรือวังนางเลิ้งก็เลยมาคิด

ร่วมกันว่าเราจะมาเปิดวังทั้ง ๒ วังกันดีไหม การเปิดวังทั้ง ๒ วัง          

มีวัตถุประสงค์ดังนี้

  เทดิพระเกยีรตพิระองค์ท่านทีเ่ราอยูอ่าศยัมานานแล้ว ตัง้แต่

ก่อนเป็นมหาวิทยาลัยเป็นร้อยๆ ปี

    ท�าให้คนได้รู้จัก มทร.พระนคร ๓๖๐ องศา แปลว่าทุก       

รูปแบบ คนรู้จัก มทร.พระนคร น้อยนะ ถ้าท่านเถียงก็ไม่เป็นไรเพราะ

ท่านอยู่กับพวกท่าน แต่คนที่ไกลจะต้องถามคุณว่า มทร.พระนคร   

ของคุณอยู่ที่ไหนท�าอะไร เราจะประชาสัมพันธ์ในจุดน้ี ๓๖๐ องศา

   น�าผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ผลงานบริการวิชาการ 

นวัตกรรมที่เรามีต่อยอดสู่ความส�าเร็จมาแสดง 

   การจัดในปีนี้เป็นการเปิดวังครั้งท่ี ๑ หมายถึงว่าจะต้องมี

ครั้งท่ี ๒ ในปีต่อไป เพราะเป็นสั้นท�ายาว ในส่วนท่ี ๓ กิจกรรมผลงาน

วิจัยวิชาการของมหาวิทยาลัยท่ีท่านจะต้องพัฒนานวัตกรรมต่อ ยอด

ปีต้นๆ ไม่ต้องมอีะไรมากกไ็ม่เป็นไร เพราะเวลากระชัน้ชดิ แต่ปีที ่ ๒ 

เป็นต้นไปจะได้มาตรฐานเหมือนงานวันเกษตรแห่งชาติ เกษตรแฟร์

วิธีคิดเหมือนกัน สุดท้ายจริงๆ ผลงานของอาจารย์ บุคลากร และ

นักศึกษาที่จะต้องท�าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเป็นประโยชน์ต่อ

สงัคมและประเทศชาตอินันีเ้ป็นสิง่ทีส่�าคัญทีส่ดุทีจ่ะต้องท�า โดยวงักรม

หลวงราชบุรี วันที่	๗	สิงหาคม	เป็นวันรพี	และวังกรมหลวงชุมพร	

๑๙	ธันวา	เป็นวันอาภากร	จะเรียนเชิญราชนิกูล  ของทั้ง ๒ วัง ต่อ

ไปก็จะกราบบังคมทูลพระราชวงศ์ที่พระราชทานปริญญาบัตรให้กับ

พวกเราในอนาคต เพราะฉะนั้นเราสรุปแล้วว่า ๒ วันนี้ จะเป็น

ประวัติศาสตร์และเป็นทิศทางที่พวกท่านทั้งหลายจะต้องเดินต่อไปใน

อนาคต

  ๒.		บริหารจัดการด้วยองค์รวมและใช้	Mind	Manager

 การที่จะท�าให้เป็น E-university คือต้องเคลื่อนกันไป           

ทั้งองคาพยพ เป็นองค์รวม เพราะฉะนั้นถึงเป็นที่ของการบริหารองค์

รวมเชิงรุกก้าวแรกสู่ทศวรรษที่ ๒ โดยสรุปคือจะบริหารจัดการด้วย

องค์รวมและใช้ mind manager เพราะฉะนั้นถ้าสภามหาวิทยาลัย

จะใช้ mind manager ท่านจะรู ้เลยว่า นโยบายและแผนของ

อธิการบดีมีอะไรและรองอธิการบดีแต่ละด้านมีอะไร คณบดี ผู้อ�านวย

การสถาบัน ส�านัก ท่านสามารถเปิด mind manager ดูได้เลยจะเป็น 

mind map และใส่ milestone ว่าเริ่มเม่ือไหร่เสร็จเมื่อไหร่ ฉะนั้น

ท่านคณบดีที่เกี่ยวข้องคงจะต้องมาสรุปและบอกพวกเราว่าท่านมี

ของดีอะไรบ้าง แล้วท่านจะบริหารจัดการในอนาคตอย่างไร แล้วจะ

ท�าให้ส่ิงที่สภามหาวิทยาลัยต้องการอย่างไร ทิศทางนั้นจะมีความ

ชัดเจน และจะเป็น ๒ ทิศทาง เป็น two way communication        

ที่เราจะเรียนรู้ร่วมกันต่อไปในอนาคต น่ีคือระบบที่วางไว้ในอนาคต

ขอขอบคุณและขอความร่วมมือ และขอฝากความส�าเร็จไว้กับพวก

ท่านเพราะผมเองที่ฝันๆ ไว้ก็คงไม่สามารถท�าได้ถ้าไม่มีพวกท่าน        

ให้ความส�าคัญและพร้อมจะเดินไปด้วยกันเพื่อสถาบันของท่าน เพื่อ

สังคมของท่านและเป็นต้นแบบ เราตกลงร่วมกันแล้ว นักศึกษาคือ

หัวใจของสถาบันแห่งนี้ บัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยแห่งนี้จะ

เป็น หัวใจของประเทศไทย

	 ๓.		Year	Plan

 Year Plan เป็นบริหารจดัการเชงิรกุ บรูณาการเชงิรกุก้าวแรก

สู่ทศวรรษที่ ๒ โดยจะให้ทั้ง คณะ ส�านัก สถาบัน สภาทุกสภาได้มี

โอกาส ที่จะมาลงไว้ใน year plan เล่มนี้ เพื่อทุกคนจะได้รับทราบ 

ติดตามได้ว่า เหตุการณ์ กิจกรรมของมหาวิทยาลัยน้ัน มีอะไร เกิดขึ้น

วันไหน เพ่ือที่จะเป็นบรรทัดฐานให้ทุกคนได้เห็นนโยบายและทิศทาง

เป้าหมายของมทร.พระนคร ในช่วงส้ันน้ีว่าจะเดินต่อไปอย่างยาวนาน 

ในระยะกลาง และยาวอย่างไร ต่อไปในอนาคต
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ข้อคิดจากคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
 การจัดการเรียนการสอน จะต้องตอบโจทย์ว่าการที่ประเทศ

จะก้าวสู่สากล 

  คณะจะเปิดโปรแกรมท่ีเป็น EP น่ันก็คือ สาขาทางด้าน 

Business Communication จะมีความร่วมมือกับทางประเทศ

ออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยCurtin ซ่ึงขณะน้ีก�าลังด�าเนินการอยู่ ยังไม่

แล้วเสร็จ 

  หลกัสตูรปรญิญาโท  จะต้องมกีารปรบัปรงุหลกัสตูรใหม่เพือ่

ให้สอดรับกับกระแสสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ในขณะน้ี 

  การเปิดศูนย์ Media convergence (การหลอมรวมส่ือทุก

แขนง)  ขณะนี้ได้ท�าแผนเสนอกับมหาวิทยาลัยแล้ว 

 ด้านบุคลากร

  การที่เราจะเปิด EP หรือ English Program การ training 

ภาษาอังกฤษ training ทางด้านวิชาชีพ เพื่อท่ีจะให้ผู้สอน จะได้สอน

แล้วทันกับกระแสสังคม ก็คงจะท�าเป็น shadow program 

ข้อคดิจากคณบดคีณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 
 ๔ ปีที่ผ่านมา ตัวที่เพิ่มผลผลิตได้มากที่สุดก็คือ จ�านวน

นักศึกษา ก็คือ  ผลผลิตวิทยาศาสตร์ นักศึกษา ของคณะเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์ ณ ปัจจุบัน เพิ่มข้ึนประมาณ ๓๐% ซ่ึง ณ ตอนนี้ 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ได้มีการก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จึงท�าให้ห้องเรียน และห้องปฏิบัติ

การไม่เพียงพอส�าหรับการเรียนการสอนของนักศึกษา การแก้ปัญหา

โดยการจัดการเรียนการสอน  ๗ วันเต็ม แล้วก็จัดการเรียนการสอน

เป็น ๓ ครั้ง ต่อ ๑ วัน ลงแล็ป ปฏิบัติการเป็น ๓ ครั้ง นักศึกษาเริ่ม

เรียนตั้งแต่ ๘.๐๐ น ได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากคณะ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาศัยช้ัน ๖ เป็นห้องเรียนทฤษฎีของนักศึกษา 

๖ ห้อง คงใช้ประมาณ ๓ ปี จนกว่าอาคารก่อสร้างจะแล้วเสร็จ 

 วิสัยทัศน์ คือ จะเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตมืออาชีพช้ันน�าด้าน

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยตัวหลักก็คือ การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

เพื่อเข้า R-cap ของ Rmutp ด้วย โดยจะมีการพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้

 การพัฒนาหลักสูตรตามแผน

  หลักสูตรการผลิตอาหารส�าหรับการบริการบนเคร่ืองบินใน

ปี ๒๕๕๘ โดยท�าร่วมกับบริษัทการบินไทย 

  หลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ในปี ๒๕๕๙

  หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและ

โภชนาการในปี ๒๕๖๐ ด้วย

	 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

  คณะฯ จะให้ความส�าคญัในการพฒันาทัง้บุคลากรสายวชิาการ

และสายสนับสนุน โดยได้ของบประมาณรองรับไม่ว่างบประมาณราย

จ่ายประจ�าปี และงบประมาณเงินรายได้ และที่ส�าคัญได้ขอโครงการ

พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารไทยแห่งเอเชีย พัฒนาการศึกษาต่อ

ของอาจารย์สายวิชาการอีกด้วยในระดับปริญญาเอก

	 การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ

 นักศึกษาก็คือ หัวใจของ มทร.พระนคร โดยตัวแรกก็คือ 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร นักศึกษานอกจากเรียนใน ๔ ปี ตามหลักสูตร

รายวิชาแล้ว กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ก็ให้ความส�าคัญโดยจัดกิจกรรม

นักศึกษาตามชั้นปี student activity on year base นักศึกษาที่ผ่าน

ที่นี่จะผ่านกิจกรรมฐาน year base ต้ังแต่ปี ๑ , ๒ , ๓ , ๔ เช่นปี ๑  

มีการปฐมนิเทศปลูกจิตส�านึก ปีสุดท้ายจะได้ใบผ่านกิจกรรมเสริม

หลักสูตรของนักศึกษา เป็นพวก transcript คู่กับ transcript หลัก

ของรายวิชา

 ส�าหรับนักศึกษา ณ ตอนน้ี เน่ืองจากการเปิดภาคเรียนของ

คณะ ได้เปิดในเดือนสิงหาคม ดังนั้นนักศึกษาว่างประมาณ ๔ – ๕  

เดือน จัดกิจกรรมทักษะวิชาชีพของนักศึกษาในสถานประกอบการ 

โดยให้นกัศึกษาได้ฝึกงานตัง้แต่ปี ๒ ปี ๓ ปี ๔ ฝึกงานในสถานประกอบการ 

การพัฒนาทักษะด้านภาษาจีน และภาษาอังกฤษของนักศึกษา  

โครงการค่ายภาษาจีนนักศึกษา 

 ส่ิงที่เพิ่มขึ้นคือ USR ทางคณะ  จะท�าให้กับนักศึกษา เช่น

โครงการปลกูฝัง DNA ความดขีองนกัศกึษา ซึง่จะเริม่ตัง้แต่ปี ๑  เพราะ

ตัวปลุกจิตส�านึกความรับผิดชอบต่อสังคมตรงนี้เราจะให้ความส�าคัญ

เพิ่มขึ้นในกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา

	 งานวิจัยและบริการวิชาการ

  การจดัท�าข้อมลูพืน้ฐานด้านสารสนเทศของงานวิจยัทางด้าน

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

  ระบบพี่เล้ียงงานเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ให้กับนักวิจัย

แล้วเป็นส่ิงที่จะส�าคัญที่สุด

  การเป็นแหล่งองค์ความรูถ่้ายทอดการบรกิารวชิาการซึง่เป็น

จุดเด่น ของคณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ ซ่ึงการประเมินของ    

สมศ. สกอ. ได้ประเมินตรงจุดนี้ว่า คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   

มจีดุเน้นและมคีวามส�าคัญตรงทีม่กีารบรกิารวชิาการทีม่คีวามเข้มแขง็ 

  เป็นศนูย์คลินกิเทคโนโลย ีเป็นศนูย์ทดสอบฝีมอืแรงงาน ด้าน

อาหารไทย ระดับ ๑ ระดับ ๒ เดิมมีระดับ ๑ ระดับเดียว ณ ตอนน้ีได้

ระดับ ๒ ที่เพิ่มข้ึนมาคือ ช่างจัดดอกไม้ระดับ ๑ สาขาวิชาชีพช่าง    
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ตัดเย็บเสื้อสตรีระดับ ๑ 

	 อนุรักษ์ท�านุบ�ารุงสืบสานศิลปวัฒนธรรม

  มโีครงการจดัตัง้ศนูย์อนรุกัษ์ศนูย์ศลิปวฒันธรรมไทยโชตเิวช 

เพราะทางคณะมีจุดเด่นก็คือ อาหารไทย

ข้อคิดจากผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 
 งานหลักๆ มี ๒ งานคือ งานหลักสูตรและงานทะเบียน

นกัศกึษา งานหลกัสตูรนีเ้ป็นเหมอืนเจ้าภาพในเรือ่งการจัดท�าหลกัสตูร

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติของ TQF ทุกหลักสูตรใน

มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกรอบน้ีท้ังหมดแล้ว และ มีโครงการที่จะ

ต้องท�าหลักสูตรร่วมกับต่างประเทศ เช่น คณะเทคโนโลยีส่ือสาร

มวลชน

	 ระบบทะเบียน

  ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการด�าเนนิการเพือ่ปรบัปรงุและท�าให้ระบบ

งานทะเบียนนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้มีการประสานกับทางด้าน

ส�านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพือ่ที่จะปรับปรงุในเรือ่ง

ของ Hardware และ Software ให้ทันสมัยมากขึ้น 

	 ภาระการสอนของอาจารย์

อาจารย์มีภาระสอนภาคปกติ สูงสุดสัปดาห์ละ ๓๖ คาบ หลายท่านมี

ภาระการสอนเกินค่อนข้างมาก มปีระกาศเกณฑ์ว่าอาจารย์นัน้จะสอน

ได้ไม่เกิน ๓ วิชาที่เป็นวิชาภาคทฤษฎี หรือ สอนภาคทฤษฎี ๒ วิชา 

ภาคปฏิบัติ ๑ วิชา  ถ้าอาจารย์สอนจ�านวนมากๆ คุณภาพของการ

สอนอาจจะไม่ได้ตามมาตรฐาน

	 การปรับปรุงระเบียบ

 ระเบียบการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เดิม

มีอยู่ทั้งหมด ๖ ระเบียบด้วยกัน ท�าให้มีปัญหาในการบริหารจัดการ 

ท�าการปรับปรุงระเบียบน้ีใหม่ให้เป็นเหลือเพียง ๑ ระเบียบเท่านั้นอยู่

ระหว่างการด�าเนินการของคณะกรรมการยกร่าง 

	 การเก็บเงินค่าเล่าเรียนเป็นระบบการเหมาจ่ายทุกหลักสูตร

ทุกสาขา

 เริ่มต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป หลักๆคือภาคปกติ 

ต�่าสุดคือ ๑๒,๐๐๐ บาทต่อภาค เป็นสายสังคมศาสตร์ และ ๑๓,๐๐๐ 

บาทเป็นสายเทคโนโลย ีและ ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นของวศิวกรรมศาสตร์ 

ส่วนระดับปริญญาโท ปริญญาเอก อยู่ระหว่างการจัดท�ารายละเอียด

ข้อคิดจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
 เป้าหมายสุดท้าย	คือ	จะต้องเป็น	R-university

  การพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยและงานวิจัย และการ

บริหารจัดการด้านงานวิจัย และยุทธศาสตร์การวิจัยและการสร้าง

เครือข่ายของการวิจัย 

  การพัฒนาคุณภาพต่อไปตอนนี้ส�ารวจขณะนี้มี ดร. ที่จบ

มาแล้วประมาณ ๗๑ คน เพราะฉะนั้นจะใช้ ดร.ที่กลับมาแล้วให้เป็น

ประโยชน์ในการสร้างเครือข่ายที่จบจากต่างประเทศ จะให้กลับไปหา

เครือข่ายต่างประเทศ 

  ทั้งนี้อาจให้ท่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสนับสนุนในภาค

เชิงธุรกิจ เชิงพาณิชย์ เพื่อที่จะได้สานให้เกิดเป็น R-university 

 ด้านการบริการวิชาการในรูปขององค์รวม

  การพัฒนายุทธศาสตร์ของการบริการ ในเร่ืองของการที่

ร่วมมือกับทางภาครัฐและภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม ในด้าน

ของการถ่ายทอดองค์ความรู้ก็เช่นเดียวกัน 

   จัดตั้งหน่วยเพื่อที่จะบริการทางวิชาการให้มันสะดวก

รวดเร็วและง่าย

   การจัดท�ากฎระเบียบให้มันสามารถที่จะ win win     

ทั้งคู่ คือ ท้ังอาจารย์ ทั้งคณะและทั้งมหาวิทยาลัยในรูปแบบที่เคยพูด

กันมาว่ามีใต้โต๊ะ บนโต๊ะอะไรทั้งหลาย ก็จะท�าให้โปร่งใสขึ้น

   การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เช่น ความร่วมมือกับ 

ธกส. ซึ่งเป็นคนที่ทราบพื้นที่ของประเทศท้ังประเทศว่าในพื้นที่ทั้ง

ประเทศนั้นมีส่ิงไหนที่ต้องการ ที่เราสามารถสนองความต้องการของ

ชุมชนและสังคมได้โดยเชิงมองเห็นเชิงกายภาพ   อาจจะเริ่มจากการ

ที่ท�าเครื่องมือที่ชาวบ้านสามารถน�าไปใช้เองได้ให้ครบวงจรในหมู่บ้าน

ทั้งนี้ต้องการความช่วยเหลือจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเช่นเดียวกัน

ข้อคิดจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ 
 งานประชาสัมพันธ์  ตามนโยบายของท่านรักษาราชการแทน

อธิการบดี คือ การบริหารน�า ประชาสัมพันธ์ตาม และงบประมาณ

สนับสนุน ส่งผลท�าให้งานด้านประชาสัมพันธ์ สามารถที่จะผลักดัน

และสร้างความส�าเรจ็ของทุกๆ หน่วยงานให้ปรากฎทัง้บคุลากรภายใน

และบุคลากรภายนอกได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ก็จะด�าเนินการและ

ผลักดันต่อไป
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 กิจการนักศึกษา ตามนโยบายของท่านรักษาราชการแทน

อธิการบดี  คือ นักศึกษาคือหัวใจของ มทร.พระนคร บัณฑิตนักปฏิบัติ

ของมทร.พระนครคือหัวใจของประเทศ เพราะฉะน้ันจากประโยคนี้  

ก็ถือได้ว่าเป็นประโยคทองของนักศึกษาและเราได้ถ่ายทอดข้อความ

นี้ไปสู่นักศึกษา ก็ท�าให้นักศึกษาภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงของ

มหาวิทยาลัย และมั่นใจได้ว่ามหาวิทยาลัยจะสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ

ออกสู่สังคมได้อย่างน่าภาคภูมิอย่างแน่นอน จึงขอสรุปดังต่อไปนี้ว่า

 “ขอขอบคุณกรรมการสภาทุกๆ ท่าน    

  พวกเราผู้บริหารพร้อมรับงานสานสร้างสรรค์

 เป็นแบบอย่างสร้างแนวทางเพ่ือแบ่งปัน   

  ทุกความเห็นเน้นเช่ือม่ันคือสิ่งดี

 วันสภาพบผู้บริหารครั้งท่ีหน่ึง    

  มทร.พระนคร สุดซาบซ้ึงท่ึงศักดิ์ศรี

 มวลความรู้คู่ประสบการณ์ผ่านเดือนปี   

  มาถ่ายทอด ณ คราน้ีขอน้อมน�า

 เราจะก้าวแรกสู่ทศวรรษท่ีสอง    

  เราจะปรับขยับมุมมองด้วยความหวัง

 จาก new look เป็น look new เต็มพลัง  

  ใช้จุดผิดพลาดพลั้งเป็นบทเรียน

 โบราณว่ายิ่งเลอะ ยิ่งเยอะ ประสบการณ์   

  ความผิดพลาดในวันวานน่าปวดเศียร

 เราต้องหยุดเพราะท่านฉุดจุดแสงเทียน   

  เป็นแสงน�าย�้าจุดเปลี่ยนสู่ปลายทาง

 นโยบายท่านอธิการบดี สานงานต่อ ก่องานใหม่ ใช้คุณธรรม  

  ขวัญเป็นก�าลังใจ มีวินัยเป็นศักดิ์ศรี  

 สร้างพลังก้าวหน้าไกลใจสามัคคี    

  ทั้งถูกต้องคล่องตัวดีมีใจบริการ  

 บริหารน�า ประชาสัมพันธ์ตาม งบประมาณสนับสนุน 

  สิ่งเหล่านี้คือต้นทุนสร้างจุดเปลี่ยน

  เพราะหัวใจของมหาวิทยาลัยคือผู้เรียน  

 ใช้ความเพียรความอดทนสร้างผลงาน

  คนต้องส�าราญงานต้องส�าเร็จสมดังหวัง  

 ต้องมองลึกนึกไกลใจกว้างขวาง

  เราจะเป็นมหาวิทยาลัย ๕ U คือปลายทาง  

 สืบสานอย่างก้าวไกลไปนิรันดร์”

ข ้ อคิ ดจ ากรองอธิ ก า รบดีฝ ่ า ยวิ ช า ก าร แล ะ
วิเทศสัมพันธ์ 
 งานวิชาการเป็นหัวใจของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ตัง้ต้นจากอตัลักษณ์ของมหาวทิยาลยัทีต้่องการจะเน้นการผลติบณัฑติ

นกัปฏบิตัทิีใ่ฝ่รูสู้ง้านเชีย่วชาญเทคโนโลยี และมคีณุธรรม และสิง่ทีเ่รา

จะก้าวไปสู่การผลิตบัณฑิตตรงน้ีได้ มหาวิทยาลัยราชมงคล ๙ แห่งจึง

ได้ระดมความคิดจากการท�า retreat เมื่อปลายปีที่แล้วสรุปออกมา

ได้เป็น ๕ แผนด้วยกัน เรียกว่า R-cap ย่อมาจาก Rajamangala 

Common Action plan R-cap ๑. เร่ืองการบริหารจัดการ ๒. เร่ือง

หลักสูตร ๓. เรื่องอาจารย์ ๔. เรื่องนักศึกษา ๕. เรื่องของงานวิจัย    

ส่ิงที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ คือ

	 R-CAP	๒		หลกัสตูร	 ขอความร่วมมอืจากท่านกรรมการผูท้รง

คุณวุฒิคือเรื่องของการจัดท�าหลักสูตร หลักสูตรที่จะเน้นบัณฑิตนัก

ปฏิบัติก็คือหลักสูตรที่จะต้องเน้นภาคปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี ซึ่งจริงๆ

แล้วในการท�าหลักสูตร TQF ใหม่แทบทุกสาขาวิชาเน้นปฏิบัติอยู่แล้ว 

แต่ยงัไม่เหน็เป็นรปูธรรม บณัฑติของเรามคี�าถามว่าจะทราบได้อย่างไร

ว ่าบัณฑิตของเราเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่แท ้จริง เพราะฉะนั้น

มหาวทิยาลยัจะมกีารท�าหลกัสตูรทีเ่ป็นหลกัสตูรเฉพาะแบบนี ้ซึง่จรงิๆ 

แล้วคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็ได้น�าร่องโดยการท�าหลักสูตรที่เราเรียก

ว่า หลักสูตร WIL - work integrated learning คือแทนที่นักศึกษา

จะเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยตลอดทั้ง ๕ วัน จะมีการเรียนสลับกับการ

ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการซึ่งหลักสูตรที่มีลักษณะนี้เป็น

หลักสูตรที่ มทร.พระนครต้องการ เพราะฉะน้ัน ถ้ามีความเป็นไปได้

ท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านชวลิต นิ่มลออ        

ที่เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอ หรือท่านนินนาท เชี่ยวชาญเรื่องของวิศวกรรม

ยานยนต์ จะมีส่วนช่วยเหลือมหาวิทยาลัยเรื่องการท�าหลักสูตร

ลักษณะเช่นนี้หรือที่เรียกว่า หลักสูตร WIL

 การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ จะมีเรื่องของสหกิจศึกษา ซึ่งจะส่ง

นักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ๑ ภาคเรียน แล้วใน

ปัจจุบันท่ีนอกเหนือจากที่ส่งไปในประเทศแล้ว  ยังมีวัตถุประสงค์      

ที่จะส่งนักศึกษาไปฝึกสหกิจในต่างประเทศด้วย เพราะฉะนั้นถ้าหาก

ท่านมสีาขาหรือมคีวามร่วมมอืมีเครอืข่ายในต่างประเทศมหาวิทยาลยั

ก็ขอความร่วมมือจากท่าน 

 R-cap ๓ อาจารย์ เน้นเรื่องการพัฒนาบุคลากรโดยการที่ 

นักศึกษาจะเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติได้อาจารย์จะต้องมีความรู ้เรื่อง

เครื่องไม้เครื่องมือ เรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งอาจารย์หลายๆ ท่านก็จบ
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มานานแล้ว เพราะฉะนั้นสิ่งท่ีมหาวิทยาลัย จะด�าเนินการต่อไปคงจะ

เริ่มตั้งแต่ปิดภาคเรียนนี้ก็คือการส่งอาจารย์ไปฝังตัวในสถานประกอบ

การ ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะท�าทั้งช่วงปิดภาคเรียนก็ได้หรือระหว่างเปิด

ภาคเรยีนกไ็ด้ซึง่มหาวทิยาลยัก็ก�าลงัอยูใ่นระหว่างการด�าเนนิการเรือ่ง

นี้อยู่ แล้วก็ต่อไปในเรื่องของการต่างประเทศ

 w-University คือ world class university และต้องก้าวสู่

ประชาคมอาเซียนเพราะฉะนั้นเรื่องหลักสูตรที่ก�าลังด�าเนินการอยู่ก็

คือเน้นการเปิดภาคภาษาอังกฤษมากข้ึน โดยในปีการศึกษาไม่แน่ว่า

อาจจะเป็นปีการศึกษาหน้า หรือปีถัดไปก็อาจจะได้เพิ่มอีก ๔ สาขา

วิชา คือ Computer Engineering Information Technology , 

Logistic and Supply Chain และ Business Communication ซ่ึง

ขณะนี้ก�าลังท�าร่วมกับมหาวิทยาลัย Curtin ในประเทศออสเตรเลีย 

 การจะเป็น world class university ตัวชี้วัดจะต้องมีการ

ยอมรับในระดับนานาชาติ บรรยากาศของความเป็นนานาชาติ คือ   

ต่อไปนี้จะต้องมีนักศึกษาต่างชาติ ประมาณ ๕% มีอาจารย์ต่างชาติ

ประมาณ ๕% และนอกจากน้ันท่ีเน้นหนักมากท่ีสุดก็คือเรื่องของงาน

วิจัยจะต้องมีการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ การอ้างอิง เป็นต้น

 งานวิเทศสัมพันธ์ ช่วยเหลือทุกคณะในการท่ีเราจะจัดการ

ประชุมวิชาการนานาชาติ ปีน้ีจัดเป็นปีท่ี ๕ โดยได้คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพจัดในวันท่ี ๑๗-๑๘ กรกฎาคม ที่โรงแรม 

พูลแมน คิงเพาวเวอร์ หัวข้อเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน และ theme ชัดลงไปว่า The road 

fowards green future คือจะเน้นเรื่องของสิ่งแวดล้อมการพัฒนา  

ที่ยั่งยืน  การประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อเป็นเวทีให้กับอาจารย์และ

นักศึกษาได้น�าเสนองานวิจัยและตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

    เพราะฉะนั้นก็สรุปว่าสิ่งที่ ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ต้องการจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็คือ ท�าอย่างไรที่จะสามารถสร้าง

ความเข้มแข็งระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ

      มหาวทิยาลยัและสภาต้องร่วมกันคดินโยบายกลยทุธ์ต่างๆเพือ่

จะพัฒนามหาวิทยาลัย แต่แน่นอนก็ต ้องอาศัยกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเพราะท่านมีประสบการณ์และความรู้ความ

สามารถที่จะถ่ายทอดหรือแก้ปัญหาให้แก่มหาวิทยาลัยได้ดี  ต้องร่วม

กันผสมผสานกันเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยให้ได้มากที่สุด 

แม้กระทั่งมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น สภาก็มีหน้าท่ี ท่ีจะต้องช่วยแก้ปัญหา 

เรียกว่าเป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้บริหารกับคณาจารย์ท้ังหลาย 

       การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน หมายถึงว่าถ้าเรามองว่าเรา        

มจีดุแขง็ เราต่อยอดจดุแข็งตรงนัน้ อย่างทีท่่านนนินาทได้เสนอว่า โตโยต้า

ได้มีการน�าอดีตมาก�าหนดแผนในอนาคต อันนั้นถือว่าการประสบผล

ส�าเร็จจะเกิดขึ้นและใช้วิกฤติให้เป็นโอกาส และส่ิงใดที่เป็นจุดอ่อนก็

คงต ้องพัฒนาจุดอ ่อนตรงนั้น การมองหาจุดแข็ง ความเป ็น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์เป็นศูนย์ทางด้านศูนย์ทดสอบอาหาร ทางด้านระดับ 

๑ อาหารไทยในประเทศ ทีน้ีในมุมมองที่มหาวิทยาลัยจะมองถึงระดับ

นานาชาติ โดยการสร้างแบรนด์ขึ้นเอง คือ แบรนด์ Rmutp เช่น เชลล์

ชวนชิมของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรี คือไม่จ�าเป็นจะต้องเอามาตรฐาน

ของประเทศเข้าจับ แต่เราสร้างมาตรฐานของเราขึ้นมาเอง ท่ีเราจะ

ไปรับรองร้านอาหารไทยในต่างแดน ซ่ึงร้านอาหารไทยในต่างแดน

ตอนน้ีเกิดขึ้นมากมาย อันน้ีก็ถือว่าเป็นการสร้างความเป็นเลิศหรือจุด

เข้มแข็งให้กับเรา เช่นคณะบริหารธุรกิจถ้าเรามองว่า ขณะนี้คนเป็น

นักบัญชีจะต้องจบทางด้านสาขาบัญชี ถ้าเราเป็นศูนย์ที่จะฝึกอบรม

ทางด้านของนักบัญชีหรือการร่วมมือเป็นศูนย์ทางด้านการทดสอบ 

audit ต่างๆ  

ข้อคิดจากรองอธิการบดีฝ่ายคลัง
และทรัพย์สิน 
 ถือว่างานคลังเป็นหัวใจส�าคัญที่จะสนับสนุนหรือ support 

ทุกหน่วยงานในองค์กร  กฎระเบียบต่างๆ ซึ่งไม่เกิดความคล่องตัวใน

หลายๆเรื่อง ท�าให้เกิดความคล่องตัวขึ้นในการท�างาน และในเรื่อง 

ของการบริหารทรัพย์สินให้เกิด win win ขึ้นมาท้ัง ๒ ฝ่าย ทุกฝ่าย  

ที่เกี่ยวข้อง 

ข้อคิดจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
ประกันคุณภาพ 
  ซึ่งเสมือนว่าเป็นงานตั้งต้นในเรื่องของแผนและงบประมาณ 

แล้วเป็นตัวจบของงาน คือความส�าเร็จและตัวชี้วัดคุณภาพ  R-cap ๕ 

ตัว หรือ ๕ U ก็จะน�าส่ิงเหล่านั้นมาน�าเป็นปรับเป็นแผนกลยุทธ์ หรือ

เป็นนโยบาย เร่งด่วน  สภาเป็นผู้ให้นโยบายหรือก�าหนดนโยบาย และ 

CEO ของมหาวิทยาลัยก็จะปรับแนวทางนั้นมาเป็นนโยบายของ

มหาวิทยาลัย แล้วก็ก�าหนดตัวช้ีวัดขึ้นมาวัดความส�าเร็จในตรงนี้แบบ

เร่งด่วน และจะน�าส่ิงเหล่านีไ้ปถ่ายทอดสูก่ารปฏบิติัในระดบัคณะและ

หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะบริหาร ความส�าเร็จนี้คงต้องอยู่

ภายใต้ตัวช้ีวัดภายในของมหาวิทยาลัย ณ ขณะน้ีระบบการประเมิน 
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อยูใ่นช่วงของการปรับเปลีย่นทกุเรือ่งไม่ว่าจะเป็น สกอ. จะปรบัตวัชีว้ดัใหม่ 

จากภายนอก สมศ. ต้องเข้าสูก่ระบวนการประเมนิภายนอกรอบ ๔ 

ข้อคิดจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 มีการพัฒนาหรือการบริหารจัดการอยู่ ๔ ประเด็นด้วยกันคือ 

การพัฒนางาน พฒันาคน พฒันางบประมาณ และพฒันาอาคารสถานที่ 

ซึ่งจะตรงตามการบริหารของมหาวิทยาลัย ๕ U โดยจะเป็น faculty 

ดังนี้ 

 ๑. G-Faculty 

 ๒. E-Faculty

 ๓. R-Faculty

 ๔. H-Faculty

 ๕. W-Faculty

          การพัฒนางานได้ให้ commitment กับสภาว่า มีแผนบริหาร

จัดการทั้งหมด ๙ กลยุทธ์ จึงได้จัดท�า mind map แผนบริหารจัดการ 

๙ กลยุทธ์ลงใน ๔ ฝ่าย คือ ฝ่ายวชิาการและวจิยั ฝ่ายวางแผน ฝ่ายบรหิาร 

และฝ่ายกิจการนักศึกษา และด�าเนินการตามภารกิจทั้ง ๔ ฝ่าย        

โดยจะท�างาน และสื่อสารกันให้เป็นหน่ึงเดียว คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี จะมีแตกต่างจากคณะที่เป็นวิชาชีพ เพราะว่าวิทยาศาสตร์

มาจากวิทยาเขต ๕ วิทยาเขตแต่ละวิทยาเขตน้ัน จะมีวัฒนธรรมของ

องค์กรที่แตกต่างกัน อาจารย์ท่ีมาจาก โชติเวช ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

พณิชยการพระนคร เทเวศร์และพระนครเหนือ ต่างมีวัฒนธรรมของ

องค ์กรที่แตกต ่างกันแต ่ เมื่อมาหลอมรวมกันแล ้ว เป ็นคณะ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สิง่ทีม่ใีนตวัของบุคลากรของอาจารย์ของ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  น้ันก็คือความเป็นนักวิทยาศาสตร์ 

เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการ คนส�าคัญท่ีสุด ส่วนอาคารสถานที่ 

เรื่องของงบประมาณต้องรอไปก่อน ในปีไหนท่ีได้รับการจัดสรรก็

พฒันาไป ถ้ายงัไม่ได้ กช็ะลอไว้ก่อนไม่เป็นไร แต่สิง่ทีส่�าคญัทีสุ่ดคอืคน  

และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้รับการอนุเคราะห์จาก

มหาวิทยาลัย ในช่วง ๒ ปีท่ีผ่านมา คณะฯ ไม่ได้งบประมาณในส่วน 

ที่เป็นอาคารสถานที่ คณะฯ เป็นตึก ๙ ชั้นชั้นท่ี ๖-๗-๘ ก�าลังรอคืน

พื้นที่จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขณะน้ีได้อัตราปริญญาโท ปริญญา

เอก พนักงานมหาวิทยาลัยปริญญาเอกเพิ่ม ๑๑ อัตราเดิมมีอยู่แล้ว ๗ 

อัตรา ขณะนี้มี ดร. ๑๘ อัตรา  ซึ่งเป็นขุมก�าลังอันส�าคัญ และมี

ศักยภาพที่จะพัฒนาภารกิจ ๔ ฝ่ายและก้าวหน้ามาเรื่อยๆ ไม่ว่าจะ

เป็นตัวชี้วัด ด้านประกันคุณภาพ อยู่ในระดับดี การเติบโตของคณะฯ 

๔ ฝ่าย มีดังนี้

            ด้านวิชาการ หลักสูตรเป็น TQF หมดแล้ว มี ๒ สาขา

วิชา และยังมีแผนต่อไปว่าในปี ๕๙ นี้จะเปิดอีก ๑ สาขาคือ เทคโนโลยี

สารสนเทศ ปี ๖๐ ก็จะเปิดปริญญาโท เพื่อท่ีจะรองรับนักศึกษาสาขา

วัสดุศาสตร์ โดยมีปริญญาตรีเป็นตัวป้อน

            ด้านบริการวิชาการ จะต้องเป็นที่พึ่งของชุมชนให้ได้ อัน

นี้ก็เป็นประเด็นส�าคัญ

            ด้านงานวิจัย  เพิ่มนักวิจัย 

            ส่วนอาคารสถานที่ เป็นประเด็นหลัก จะใช้ให้อาจารย์ท่ี

ด�าเนนิการสอนอยูต่ามคณะต่างๆ ทัง้ ๙ คณะมาอยูร่่วมกันในปี ๒๕๕๙ 

โดยจะสร้างอาคารเรียนรวมในวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาแกน ก็คือ 

แคลคูลัส คณิตศาสตร์ เอามารวมกัน ณ ที่หนึ่ง

            การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อที่จะรองรับการปฏิบัติ

งานด้านวิจัย เมื่อมีบุคลากรท่ีมีศักยภาพแล้ว ก็สามารถที่จะท�าให้

เจริญเติบโตขึ้นไป เป็น ๕ U เป็น R cap เป็น faculty cap

ข ้อคิดจากคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น 
 มีปรัชญาว่า เป็นผู้น�าการศึกษาด้านส่ิงทอและแฟชั่นสู่โลก

อาชีพ ถึงสถานที่เราแคบ แต่ก็ไม่น�ามาเป็นปัญหาและอุปสรรค เพราะ

เราพฒันาปรบัปรงุในการทีจ่ะผลติบณัฑติให้เป็นบณัฑตินกัปฏบิตักิาร

ของด้านแฟชั่นสู่โลกอาชีพ ได้มีแผนของการพัฒนาไว้ว่า 

  เปิดปริญญาโท	 ๑	 หลักสูตร	 สิ่งที่ส�าคัญก็คือในเรื่องของ

การเตรียมความพร้อมเรื่องของ สถานที่และครุภัณฑ์ ต้องเรียนให้

ทราบว่าทางคณะโชคดีที่ได้เข้าไปอยู่ในโครงการยุทธศาสตร์ และได้

รับครุภัณฑ์มาตลอดระยะเวลา ครุภัณฑ์นี้จากการประเมินต่างๆเป็น

ที่ ๑ เหมือนกันในเรื่องของส่ิงทอ แต่เรามีปัญหาเรื่องสถานที่ แออัด

มากแต่เราก็พยายามที่จะปรับปรุง

  ต้องยอมรับความจริงว่าคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

ออกแบบแฟชัน่นัน้ นกัศกึษาทีเ่ข้ามานี ้โอกาสทีจ่ะคดัเลอืกไม่มีคือเข้า

มาเท่าไร รับหมด การสอนเพื่อให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ  เรียกว่า  ปั้น

ดินให้เป็นดาว คณะฯประสบผลส�าเร็จเหมือนกัน แล้วสิ่งที่เราจะ

ด�าเนินการต่อไป เมื่อนักศึกษามาอยู่กับเรา แล้วเรียนแล้ว เราจะต้อง

มีเวทีให้นักศึกษาได้แสดงออกในเรื่องของแฟชั่น เรามีแผนในการจัด

เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้นักศึกษาและคณะได้รับงบประมาณมาทุกปี 

ปีน้ีเป็นปีที่ ๕ แล้ว ในการจัดโครงการนิทรรศการของนักศึกษาโดยน�า
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ผลงานของนักศึกษาที่เป็นโปรเจคต่างๆไปแสดง ซึ่งปีนี้ก�าหนดแล้ว 

คือวันที่ ๘ – ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ท่ี Central World คือให้นักศึกษา

ได้แสดงแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีเวทีจัดแสดงโปรเจค และท่ีส�าคัญคือ 

เรื่องการจัดต้ังห้องสมุดเฉพาะทาง 

  งานวิจัย	 งานวิจัยของคณะสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น					

อยู่ในระดับต้นๆ	ของมหาวิทยาลัย เหมือนกัน เราได้รับงบประมาณ

และคณาจารย์ก็ได้ให้ความร่วมมือในการท�าวิจัยและน�าการวิจัยไป

ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน�างานวิจัยมา บูรณาการในการ

เรียนการสอน 

  การบริการวิชาการ	งานบริการวิชาการ ท่ีต้องการพัฒนา

ก็คือ เรื่องของการท�าเครือข่ายกับชุมชน ซ่ึงก็ได้รับการยอมรับกับ

ชุมชนโดยได้ไปท�า MOU กับชุมชนหลายแห่ง สิ่งท่ีจะต้องท�าต่อไปคือ

เร่ืองการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลทางด้านสิ่งทอเพื่อให้มีประชาชนมาหรือ

บุคคลทั่วไปมาใช้บริการ  บริการทดสอบสิ่งทอให้กับองค์กรท้ังภาครัฐ

และเอกชน ณ ปัจจุบันยังไม่สามารถจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบได้เพราะ

ว่าจะต้องใช้สถานที่และจะต้องใช้งบประมาณมาก แต่ก็ใช้เครื่องมือ 

ที่บริการให้กับบุคคลภายนอกมาใช้เครื่องทดสอบเหมือนกัน การท�านุ

บ�ารุงศิลปวัฒนธรรม จะน�าในเรื่องของ ความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น

ของสิ่งทอต่างๆ ใช้เป็นบริการให้ชุมชน มีห้องศูนย์การเรียนรู้ส่ิงทอ

และแฟช่ัน ๑ ห้อง ห้องน้ีจะเป็นห้องท่ีเก็บเรื่องของวัตถุสิ่งทอ เรื่อง

ของความเป็นมาของสิ่งทอ เรื่องของประวัติสิ่งทอต่างๆ ไว้ส�าหรับให้

นักศึกษาสืบค้นข้อมูลและสิ่งที่คณะจะด�าเนินการกับห้องนี้ก็คือการ

จัดท�าฐานข้อมูลต่างๆ ขึ้นไว้ในเว็บไซต์ ก�าลังศึกษาข้อมูลอยู่เพราะ  

สิ่งที่เราได้เป็นแค่วัตถุ และเป็นสิ่งของ

  สิ่งท่ีจะขอความอนุเคราะห์จากสภา เร่ืองสถานที่คับแคบ 

ขอสนับสนุนในเรื่องการจัดซ้ือครุภัณฑ์ใหม่ ซ่ึงปีน้ีเราก็ขอด�าเนินการ

ไปแล้ว และสิ่งที่จะขออีกเรื่องหน่ึงก็คือ บุคลากร มีอาจารย์ ๓๖ ท่าน 

บุคลากรของเราใช้เต็มท่ี จะสังเกตว่าถ้ามีการประชุมอะไรจะซ�้าหน้า

กันเพราะเรามอบหมายให้บุคลากรของเราท�าหลายหน้าที่ และ

ปัจจุบันนี้เราพยายามที่จะมอบงานให้กับสายสนับสนุนแต่ยังขาด

บุคลากรสายสนับสนุน

ข้อคิดจากคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
 มีการจัดตั้งคณะมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ และได้มีการจัดการเรียน

การการสอนและมีการจัดท�าหลักสูตร ในส่วนของการด�าเนินงานของ

คณะบริหารธุรกิจ สรุปเป็นกลุ่มท่ีจะมีการเร่งการด�าเนินการดังนี้ คือ 

	 ๑.	วิชาการและหลักสูตร

  ๑.๑ การที่เราจะมุ่งไปสู่ world class university จะ

เป็นในส่วนของการเน้นการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษกับนักศึกษา

     ส่ิงต้องการการสนับสนุนคือพวกครุภัณฑ์ทางการศึกษาเกี่ยวกับ

ห้องแล็ปทางด้านภาษาองักฤษ  เพราะตระหนกัดถีงึคะแนนภาคภาษา

อังกฤษที่จะต้องมีการวัดและมีการพัฒนา

  ๑.๒. บคุลกิภาพของนกัศึกษาในเรือ่งของทกัษะทางด้าน

การพูด และในเรื่องของไหวพริบในการท�างาน การเข้าสังคม           

การพดูจา มารยาททางสงัคม โดยจะมีการจดัการสอนเป็นการน�าเสนอ

งานโดยให้นักศึกษาเป็น child center มากข้ึนกว่านี้ 

	 ๒.	งานวิจัยและงานบริการวิชาการ	

      ปัญหาคือ ในเรื่องของงานวิจัยตั้งแต่จ�านวนนักวิจัย จ�านวน

เงิน แต่ว่าในปีที่ผ่านมา คณะได้รับงบเพียงพอ แต่ในเรื่องทางด้านของ

ความเชีย่วชาญงานวจิยัในอาจารย์ จะต้องได้รับการพฒันาซึง่ทางคณะ

จะจัดการอบรม และจะมีการจูงใจในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือทาง

ด้านคอมพิวเตอร์ 

      สิ่งที่ต้องการได้รับการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดท�า

ผลงานวิชาการ ทางด้านของการสืบค้นย่อมต้องท�าจากระบบ

คอมพิวเตอร์ หรือในเร่ืองของ E-university มากข้ึนในปัจจุบันคณะ

บริหารธรุกจิยงัมปัีญหาในส่วนของเครือ่งมอืคอืเราได้รบัจัดสรรในส่วน

ของนักศึกษา แต่ในส่วนของอาจารย์ก็มีความจ�าเป็นอย่างมาก 

 ๓.	การพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์

 การเพ่ิมคุณวุฒิของอาจารย์คือการเพิ่มจ�านวนต�าแหน่งทาง

วิชาการให้กับอาจารย์ ได้แก่ รศ. และ ศ. ในส่วนนี้ทางคณะได้มีการ

จัดอบรมในส่วนของการให้ความรู้จากผู้เช่ียวชาญและจะมีการจัดหา

เครื่องมืออุปกรณ์ให้อาจารย์มากขึ้น ในส่วนสุดท้ายก็เป็นในเร่ืองของ

การปรบัปรงุพืน้ที ่หรอืในเรือ่งของการจดัภูมทิศัน์ และสภาพแวดล้อม

ไม่ว่าจะเป็นส่วนของอาจารย์ คือทางคณะเรามีพื้นที่ค่อนข้างจ�ากัดไม่

ว่าจะเป็นอาคารสงูจะได้ไม่เกนิ ๓ ช้ันในพืน้ทีบ่รเิวณทีต่ัง้อยูใ่นใจกลาง

เมืองและอาจารย์เองกต้็องการพืน้ทีใ่นการรวบรวมส่วนของการจดัท�า

ผลงานก็ดี หรือการรวบรวมจัดท�างานส่วนอื่นที่ต้องประกอบการก็ดี 

 ปัญหาท่ีคณะบริหารธุรกิจ จะน�าเสนอต่อท่านกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
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 ๑. ครุภัณฑ์ทางการศึกษาได้แก่เครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  

ที่ต้องการสนับสนุนต่ออาจารย์ 

 ๒. ห้องแล็ปภาษาอังกฤษ ซึ่งนักศึกษาที่คณะบริหารธุรกิจ     

มีการเปิดสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ และในอนาคตก็มีแนวโน้ม

ว่าจะเปิดสอนมากขึ้น และมีการเปิดในหลักสูตรต่างๆ มากขึ้น 

 ๓. ความคล่องตัวในการส่ือสาร ในปัจจุบันน้ีเน่ืองจากว่าทาง

มหาวทิยาลยักดี็ ในการพฒันามกีารปรบัเปลีย่นในส่วนของการด�าเนนิ

งานในชีวิตประจ�าวันก็ดี หรือในนโยบายต่างๆ ก็ดีในหลายๆ ทาง       

มีการประชุมและแจ้งแต่คงต้องยอมรับความจริงกันว่าในหลายส่วน

การสื่อสารยังลงไปไม่ทั่วถึง ท�าให้อาจารย์มีเรื่องของการร้องทุกข์ ทีนี้

ในส่วนของการร้องทุกข์ เมื่อคณะบริหารธุรกิจ ไม่ค่อยได้เจอปัญหา

ร้องทุกข์มากมาย แต่เม่ือเราเจอ เราก็พยายามมาดูกันว่าปัญหาต่างๆ

นี้มันน่าจะมีทางแก้ไข แต่เราก็มาพบปัญหาบางอย่างเป็นต้นว่า

ระเบียบในการร้องทุกข์ในเรื่องของการพิจารณาเรื่องราวร้องร้องทุกข์

ซึ่งเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ร้องทุกข์ได้มีการ

ร้องทุกข์ได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านทางคณะ ซึ่งตามระเบียบของ

ข้าราชการพลเรือนในปี ๒๕๕๑ ได้ก�าหนดว่าการร้องทุกข์จะต้องมี

การผ่านต่อผู้บังคับบัญชาเหนือช้ันขึ้นไป แต่ในปัจจุบันนี้ส่วนของ

อาจารย์หรือส่วนของข้าราชการก็ดีสามารถร้องทุกข์ได้โดยตรง ซึ่งใน

ปัญหาอันนี้น่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการสื่อสารด้วยและถ้าเรา

สามารถที่จะมีการแก้ไขภายในคณะมันก็น่าจะช่วยในส่วนหนึ่งกับ

ปัญหาบางอย่างที่มันออกไปแล้วเราก็ต้องมาตามแก้กัน

ข้อคิดจากคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 เป็นคณะที่จัดการศึกษามาตั้งแต่เดิม เหมือนดังค�ากล่าวท่าน 

ดร.ชุมพล เที่ยงธรรม ได้กล่าวไว้ ท่ีไหนไม่มีอดีตท่ีน่ันไม่มีอนาคต แต่

อยากจะเรียนว่า ที่นี่มีต�านาน ต้ังแต่ ปี ๒๔๙๑ เป็นต้นมา ณ วันนี้คือ 

๖๖ ปี ของอดีตวิทยาลัยครูอาชีวศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย และ 

เราก็พยายามที่จะรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นครูอาชีวศึกษาไว้โดย

รักษาคุณภาพและปรัชญาคือ เน้นเรื่องของ learn more , practice 

more , earn more ย่อมาจาก LPE หรือย่อมาจาก รพี นั่นเองซ่ึง

เป็นอัตลักษณ์ของนักศึกษาท่ีจบจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ณ 

วันนี้ และสิ่งที่เราจะได้เห็นในความเป็นจริงมากท่ีสุดคือ ค�าขวัญที่เรา

ใช้คือ เรียนรู้ มุ่งสู่ครูวิชาชีพ และนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เป็น

เช่นนี้เนื่องจากว่า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนั้นมีการเรียนการสอน

เป็น ๒ fields ในคนคนเดียวกันท่ีผมจะชอบใช้ค�าว่าเป็น ไฮบริด คือ

ว่า ๑. ด้านวิชาชีพ วิศวกรรม และ ๒. ด้านความเป็นครูอาชีวศึกษา 

 คนที่จบจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจะมีความสามารถ 

สองอย่างคือเป็นทั้งครูและเป็นนักเทคโนโลยีด้วย เพราะฉะนั้น

สามารถที่จะท�างานได้ในภาคประกอบการด้วย และภาคการศึกษา

ของประเทศได้ด้วย นี่คือส่ิงที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้ตั้งความ

หวังและมุ่งมั่นจัดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  

 เรื่องที่จะกล่าวต่อไปคือ ส่ิงที่ท่านอธิการได้พูดอยู่เสมอและ

การบริหารองค์รวมเชิงรุกก้าวแรกสู่ทศวรรษที่ New Look Look 

New คนส�าราญ งานส�าเร็จ เป็นเรื่องที่สะท้อนภาพของความเป็นจริง 

และทกุปัญหาวิง่เข้าสูท่่านอธกิารบด ีผมในฐานะทีเ่ป็นคณบดมีาตัง้แต่ 

ปี ๒๕๕๔ มาทุกปัญหาวิง่เข้าหาคณบดหีมดเช่นกัน ผมต้องขอขอบคุณ

ท่านผู ้บริหารทุกท่านที่ให ้ความอนุเคราะห์กับคณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม และ สิ่งที่เป็นจริงอยู่อย่างหนึ่งก็คือพัฒนาการของ มทร.

พระนคร เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของ สถานศึกษาที่มีชื่อเสียงแต่ละ

แห่ง ไม่ว่าจะเป็น พณิชยพระนคร ช่างกลพระนครเหนือ  เทเวศร์ ซึ่ง

จรงิ ๆ  แล้วเป็นการบรหิารบนความแตกต่าง  ความทีเ่ป็นการตดิกรอบ

ระบบกลไกของความเป็นอาชีวศึกษา เลยท�าให้ระบบบริหารจัดการ

ในวนันี ้มนัยงัไม่ได้เป็นระบบของการบรหิารจดัการทีเ่ป็นมหาวทิยาลยั

อย่างแท้จริงนี่คือส่ิงที่ท่าน ดร.นิพนธ์ ได้พูดไว้เมื่อคราวที่แล้ว ว่าต้อง

เปล่ียนก่อนที่จะถูกเปล่ียน เพราะฉะนั้นในวันนี้ส่ิงที่คณะครุศาสตร์

อตุสาหกรรม ได้ท�ามากค็อืการเปลีย่น และเรากเ็ปลีย่นมาหลายๆเรือ่ง 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ

การพัฒนาบุคลากร แต่สิ่งที่คณะอยากจะท�าต่อไปในอนาคตจะมี ดังนี้

	 ๑.	ทางด้านวิชาการ	

  ๑.๑  โปรแกรมบัณฑิตศึกษาที่ เป ็นปริญญาโทและ

ปริญญาเอก ในหลักสูตรเดียวกัน

  ๑.๒ Service training หรือว่าการฝึกอบรมครูประจ�า

การหรืออบรมเจ้าหน้าที่ที่ท�างานในสถานประกอบการ

  ๑.๓. การเรียนการสอนควรจะต้องปรับให้เป็น project 

based learning 

	 ๒.	การบริการวิชาการ		คือ	การท�าศูนย์	excellent	center	

	 ๓.	งานบริหาร		

  ๓.๑ Competency ไม่ว่าจะเป็นงานของบุคลากร หรือ

ระบบของการประเมิน 

  ๓.๒ Student Support center ศูนย์ที่ดูแลนักศึกษา
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เกี่ยวกับเรื่องของ activity , academy , culture ศิษย์เก่า และเครือ

ข่าย ที่เราท�าอยู่ทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการ นักศึกษา   

ไม่ว่าจะเป็นชมุชน เป็นสิง่ท่ีคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมต้องด�าเนนิการ 

 สิ่งที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จะเรียนไว้ในท่ีประชุมนี้     

วันนี้ถึงแม้ว่าหลายท่านจะมองว่านี่คือตึกใหม่ และจริงๆแล้วมันก็จะ

เป็นนิมิตใหม่ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเหมือนกัน ถึงแม้ว่า

อาคารนี้จะมีอยู่ ๖ ชั้น แต่จากผลการท�างานจากเดิมมีอยู่ ๖ แขนง  

ณ วันนี้คณะครุศาสตร์มีท้ังหมด ๑๓ แขนง ยอดนักศึกษาในรอบปีที่

ผ่านมามีอัตราที่ลดลง แต่ถือว่าเป็นการย่อ เพื่อท่ีจะกระโดดสูง  และ

ยอดเด็กจาก ๑,๓๐๐ คนจะขยับไปในปีหน้าขึ้นไปอีก 

 ระบบบรหิารเรือ่งอตัราก�าลงั คณะทีใ่หญ่มอีตัราก�าลงัสูง คณะ

ที่เล็กมีอัตราก�าลังน้อย เพราะฉะน้ัน ไม่มีโอกาส ท่ีคณะเล็กจะโตเท่า

คณะใหญ่ เพราะว่าถูกคุมก�าเนิดด้วยกรอบอัตราก�าลัง ไม่ว่าจะเป็น

ลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงานมหาวิทยาลัย 

  การจัดการเรียนการสอนในเชิงวิชาชีพ Workshop ส่ิงที่จะ

เน้นต่อไป 

  ความเข้มแข็งในเรื่องของทักษะพื้นฐานในนักศึกษาระดับปี

หนึ่ง ปีสองให้มีพื้นฐานท่ีสูงข้ึน และเพื่อท่ีจะต่อในปี ๓ ๔ และ๕ เพื่อ

ที่จะได้มีคุณวุฒิท่ีตรงตามท่ีหลักสูตรครุสภาได้รับรอง

ข้อคิดจากคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
 ขอน�าเสนอในฐานะผู้สวมหมวก ๒ ใบ ณ วันน้ี 

	 หมวกใบแรกคือหมวกในฐานะผู้บริหาร ขอสะท้อนในมุมมอง

ของการเป็นผู้บริหารตลอดระยะเวลา ๓ ปีที่ได้รับหน้าที่ตรงนี้ตั้งใจ

พยายามและบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าประสงค์วิสัยทัศน์ของคณะ

และของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากร            

เจ้าหน้าทีแ่ละ นกัศึกษา ณ วนันีเ้ท่าทีส่มัผสัดใูนฐานะผูบ้รหิารระดบัคณะ 

 วัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความหลากหลาย คณะศิลปศาสตร์         

มีวัฒนธรรมองค์กรที่มีความหลากหลายอันเนื่องมาจากการก่อก�าเนิด

ทีเ่กิดขึน้มาจากทกุๆศนูย์มารวมกนัอยูใ่นคณะศลิปศาสตร์จึงท�าให้การ

บริหารการจัดการของคณะจึงมีความแตกต ่างโดยธรรมชาติ              

คณะศิลปศาสตร์มีสาขาหลักๆ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว การโรงแรม 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และภาษาไทยประยุกต์ ยังมีสาขาวิชา

ศึกษาทั่วไป ซึ่งจะต้องท�าหน้าท่ีสอนให้กับทุกๆ คณะ โดยธรรมชาติ

ตรงนี้ท�าให้คณะศิลปศาสตร์ไม่สามารถรวมกลุ่มก้อนในคณะเดียวกัน

ได้ หรือน�าอาจารย์ทั้งหมดมานั่งรวมอยู่ในคณะได้ เนื่องจากพ้ืนที่มีอยู่

จ�ากัด และสภาพของอาจารย์ที่จะต้องไปสอนตามศูนย์ต่างๆ ท�าให้

การบริหารจัดการก็ดี ท�าให้การส่ือสารก็ดี ท�าให้กิจกรรมต่างๆ ก็ดี

อาจจะมข้ีอจ�ากดั อาจจะมเีงือ่นไข และโดยวฒันธรรมองค์กรท่ีมตีัง้แต่

ดั้งเดิมอาจารย์เองยังเข้าใจ และยังมีศักดิ์และสิทธิ์ของความเป็น

มหาวิทยาลัยแต่ชีวิตการท�างานยังคงเป็นแบบศูนย์หรือแบบพาณิชย์

อยู่ อย่างที่ท่านอธิการเคยพูด อันนี้คือส่ิงที่เห็นได้ชัดตลอดระยะเวลา

ของการเป็นมหาวิทยาลัยมาเกือบ ๑๐ ปี องค์กรตรงนี้ก็จะต้องเร่ิม

ค่อยๆ สลายไปเพราะด้วยความที่มุ ่งมั่นที่จะให้เกิดเป็นวัฒนธรรม        

ที่ชัดเจนของความเป็นมหาวิทยาลัย 

 บุคลากร อันที่เกิดจากความหลากหลายตรงนี้ ตัวบุคลากรยัง

มุ่งเน้นต่อหน้าที่ในเรื่องการท�าหน้าที่เพียงแค่การสอน พันธกิจในด้าน

อื่นๆ ให้ความส�าคัญลดน้อยลง และการด�าเนินการต่างๆ ก็จะท�าให้

กิจกรรมบางกิจกรรมอาจจะมีข้อจ�ากัด

 หมวกท่ี	 ๒	 คือหมวกในฐานะอาจารย์ การสอน วิจัย คณะ

ศิลปศาสตร์มีภาระการสอนท่ีสูง 

แล้วบุคลากรในสายสนับสนุนค่อนข้างจ�ากัด ตรงนี้ก็จะเป็นเง่ือนไขที่

ท�าให้อาจารย์ต้องรับภาระเพิ่ม ในเร่ืองของการพัฒนา ที่มีการพัฒนา

แบบไม่มทีศิทาง ทีย่งัไม่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาชีพได้อย่างเตม็ที่ 

ผลงานทางวิชาการอย่างที่บอกว่าด้วยศักยภาพของอาจารย์ตั้งแต่เดิม

ท�าให้ผลงานทางวิชาการที่ค ่อนข้างจะน้อยและไม่เป็นไปตาม

เป้าประสงค์ จึงขอเสนอแนะด้านการบริหารและจัดการดังน้ี

 ๑. การแก ้ระเบียบกฎข ้อบัง คับให ้ เกิดความทันสมัย               

คณะพยายามจะปรับปรุงในส่ิงที่คณะสามารถท�าภายใต้ระเบียบข้อ

บังคับแต่ก็จะเป็นการแสดงให้เห็นว่าคณะนี้ท�า คณะนี้ไม่ท�า มิฉะนั้น

แล้วมันจะเกิดการ bias ทั้งที่ระเบียบข้อบังคับเดียวกันและภายใต้    

ที่สามารถจะท�าได้โดยความชอบธรรมตามหน้าที่ เพราะฉะนั้นขอให้

ระเบียบตรงนี้มันกระจายไปทั่วและสามารถปฏิบัติการได้ 

 ๒. ศักยภาพของความเป็นอาจารย์ อาจารย์ของคณะ

ศิลปศาสตร์โดยทั่วไป สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มท่ี ๑ คือ กลุ่มอาจารย์

ที่สอนอย่างเดียว ๒. กลุ่มท่ีสอนและท�าวิจัย ๓. กลุ่มที่สอนวิจัยหรือ

บริการวิชาการและอื่นๆ ศักยภาพของอาจารย์เหล่านี้ เราไม่สามารถ

ที่จะให้อาจารย์ท�าหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งโดยเฉพาะ ถ้าหากจัดศักยภาพ

ของแต่ละกลุ่มออกมาแล้วเติมเต็มความเป็นเลิศอย่างชัดเจน เชื่อว่า

จะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้ 

 ๓. การวัดและประเมินผลของอาจารย์ ตามศักยภาพ และ    

ที่ผ่านมา แบบประเมินของอาจารย์ ณ วันนี้ได้ใช้กันมาแล้ว ๓-๔ ปี 
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แบบประเมินที่เป็นองค์ ๑ และองค์ ๒ วันน้ีต้องมาทบทวนกันใหม่ใน

ความเป็นจริงของอาจารย์ และศักยภาพของอาจารย์เพื่อให้เกิดการ

ประเมินที่เป็นธรรม จากการไปศึกษาและเก็บข้อมูลของอาจารย์ที่อยู่

ในคณะศิลปศาสตร์ โดยเฉพาะอาจารย์ที่จบ ดร. และใช้ทุนของ

มหาวิทยาลัยใช้เวลา อาจารย์ท่ีต้องท�าหน้าท่ีแทน มี ดร. จ�านวนมาก

จ�านวนหนึ่ง เมื่อเข้าไปดูในศักยภาพของอาจารย์ท่ีจบ ดร. พบว่า 

คุณภาพของการเป็น ดร. และการท�าผลงานทางวิชาการวิจัย มีไม่ถึง 

๖๐% ตามศักยภาพที่จบ และผู้ท่ีลาไปเรียนโดยใช้สิทธิของความเป็น 

ดร. ในการลาไปเรียนมีน้อยคนนัก เช่ือว่าไม่เกิน ๕% ท่ีเรียนจบตาม

ก�าหนดส่วนใหญ่แล้วจะใช้เกณฑ์เวลาการเรียน ดร. ที่มากกว่าที่ขอไป 

เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยเองจะต้องมาทบทวน สร้างศักยภาพดึง ดร. 

เหล่านี้ขึ้นมาไม่เช่นน้ันก็จะกลายเป็นว่า เรียน ดร. กลับมาแล้ว 

อาจารย์ของเราเองกลับไม่สนใจในการพัฒนาสาขา พัฒนาคณะ แต่

ใช้เวลาเหล่าน้ัน ไปหาที่อื่นในการใช้ ดร. ตรงนี้ อันนี้เราสามารถตรวจ

พบได้ 

 ๔. ภาระการสอน ส�ารวจกันว่า ๓๐ ชั่วโมงน้ัน ในความเป็น

จริง ไม่ถึงน้อยมาก โดยธรรมชาติของการท�างานใน ๕ วันเท่าที่ คณะ

ศลิปศาสตร์ทีค่ดิว่าภาระการสอนกสู็ง แต่อย่างน้อยม ี๑ วนัทีเ่ป็น free 

time หรือ Free day เวลาเหล่าน้ี คือเวลาท่ีสามารถท�าผลงานทาง

วิชาการ หรือท�าอย่างอื่นได้ 

 ๕. การประเมินการเรียนการสอนของนักศึกษา สรุปปัญหา

ของนกัศกึษาทีเ่สนอมาในมมุดขีองนกัศกึษากม็อียู ่แต่มมุของทีจ่ะต้อง

ปรับเปลี่ยนให้อาจารย์ได้ทราบดังน้ี

  ๑. ภาพลักษณ์อาจารย์กับนักศึกษา 

  ๒. ค�าพูดค�าจาท่ีมีต่อตัวนักศึกษา 

  ๓. การเตรียมความพร้อมของอาจารย์ก่อนเข้าเรียน 

  ๔. เทคนิคการสอนของอาจารย์ 

  ๕. ความเป็นธรรมและความล�าเอียง 

 ข้อ comment นีไ้ม่ได้รวมถงึคณะศลิปศาสตร์อย่างเดยีว รวม

ถึงอาจารย์พิเศษ สอนตามคณะต่างๆด้วย จุดนี้จะต้องมาพูดคุยกันใน

ภาพรวมของคณะและภาพรวมของมหาวิทยาลัย

ข้อคิดจากคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ
 มีปัญหาเร่ืองสถานท่ี ซ่ึงในเรื่องสถานท่ีท่ีคับแคบนี้กลับมอง

ว่า เป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งที่สังคมภายนอกสงสารเรา ท�าให้ช่วยเรา ทาง

คณะใช้นโยบายท่านอธิการในเรื่องของสัมมาทิฐิ จะเห็นว่าจากสื่อ

ต่างๆ มีการบริการวิชาการมากมาย สิ่งที่บริการวิชาการนั้น จะเห็นได้

ว่าสิ่งที่ได้มา คืองานวิจัยไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยของนักศึกษา ไม่ว่าจะ

เป็นงานวิจัยของอาจารย์ แล้วน�ากลับมาสู่การบูรณาการ การเรียน

การสอน แม้กระทั่งงานวิจัย   สามารถกลับมาสู่การบริการ การเรียน

การสอนได้  ผลที่ได้จากการบริการวิชาการ คือเรื่องของ KM ประกัน

คุณภาพ แม้แต่ในเร่ืองของการประชาสัมพันธ์ รวมท้ังคณาจารย์ที่ไป

บริการวิชาการสัมมาทิฐิกัน เช่น บุคลากรสายสนับสนุนซึ่งมีคุณวุฒิ

ปริญญาโท โดยให้ความส�าคัญและเห็นคุณค่าให้เป็นวิทยากรด้วย 

 นอกจากนี ้ในวนัจนัทร์ทีผ่่านมา ได้มโีอกาสเข้าพบหม่อมหลวง

ปนัดดา ดิษฐ์สกุล  ซึ่งเป็นรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิแม่ฟ้า

หลวง มีเครือข่ายของฮาเวิร์ด อาจจะเป็นไปได้ที่จะท�าให้เข้าสู่ World 

Class University 

 จากการทีไ่ด้รบันโยบายจากท่านอธกิารมา แม้จะเป็นคณะเลก็

เราก็ได้เริ่มท�าในบางส่ิงบางอย่าง เช่น Green university ทางคณะ

ได้จัดหาพื้นที่ เล็กๆ ปลูกบัวฉลองขวัญเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย เอาตู้เล็กๆที่เป็นครุภัณฑ์ที่เส่ือมสภาพไปขอความ

อนุเคราะห์ศิษย์เก่าซ่ึงมีโรงงานเฟอร์นิเจอร์มาช่วยกันซ่อม และขอ 

บริจาคของต่างๆ การที่ท่านมีนโยบายในเรื่องของพิพิธภัณฑ์ ไม่ว่าจะ

เป็นเน็คไท หัวเข็มขัดหรืออะไรก็แล้วแต่ มาสร้างในตู้เล็กๆ 

  สิ่งที่จะขอความอนุเคราะห์กับสภาในที่แห่งนี้คือเรื่องของ

ครุภัณฑ์ ซ่ึงเป็นครุภัณฑ์ประเภทหารายได้ นโยบายเรื่องน�้าดื่ม       

มทร.พระนคร เริ่มออกแบบฉลากเรียบร้อยแล้ว 

ข้อคิดจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 บุคลากรสายสนับสนุนและพนักงานขับรถ ซึ่งบุคลากรสาย

สนบัสนนุทีเ่ป็นต�าแหน่งอตัราจ้าง ลกูจ้างชัว่คราว โดยเฉพาะพนกังาน

ขับรถ เป็นลูกจ้างประจ�า บุคลากรเหล่านี้ส�าคัญมาก ดูแลขับรถให้กับ

นกัศกึษา ไปท�ากจิกรรม ครอูาจารย์โดยคณะผูบ้รหิารของมหาวทิยาลยั 

ถ้าเป็นไปได้ให้มคีวามมัน่คงในชวีติ เงนิเดอืน บรรจเุป็นขวญัและก�าลงั

ใจ เป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้มหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

ข้อคิดจากผู้อ�านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา 
 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ก่อนอื่นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

บรรจอุยูใ่นเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง โดยเดมิตัง้แต่เป็นมหาวทิยาลยั



2322 บริหารองค์รวมเชิงรุกเพื่อ มทร. พระนคร ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๒

ปีแรกถูกบรรจุให้อยู่ในภาคกลางตอนบน ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑ 

อยู่ในภาคกลางตอนบนคือรับผิดชอบจังหวัดตั้งแต่จังหวัด นนทบุรี 

จนถึง สระบุรี หลังจากน้ันกลางปี ๒๕๕๑ สกอ. สั่งเปล่ียนให้

มหาวิทยาลัยให้อยู่ในเขตพื้นท่ีภาคกลางตอนล่าง ท่ีต้องดูแลตั้งแต่ 

จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 

กาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ คือจังหวัดหลัก ๘ จังหวัด 

ส่วนอกี ๘ จงัหวดั ถ้าเราจะท�า ต้องท�าเป็นลกัษณะเครอืข่าย เนือ่งจาก

มคีวามสมัพนัธ์กบัเครือข่ายภาคกลางตอนบนมาถึง ๓ ปี ผลการด�าเนนิ

งานในด้านต่างๆ มีดังนี้

 งานวิจัย ผลการประเมินไม่ว่าจะเป็น กพร. สกอ. หรือ สมศ. 

ในงานวิจัยจะตรงกันคือ

	 จุดเด่น -  การน�าผลงานวจิยัไปใช้ประโยชน์ ซึง่จะตอบโจทย์

ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าแห่งโลกอาชีพ 

	 จุดอ่อน	- งานตพีมิพ์เผยแพร่ทัง้ในระดับชาต ิและนานาชาติ 

ผลงานวิชาการที่ผ่านการรับรอง ตัวบ่งช้ีตัวน้ีได้บรรจุอยู่ท่ีวิจัย ไม่ได้

บรรจุอยู่ที่วิชาการ 
 		 การท�าผลงานในต�าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์			

ซึ่งถูกนับรวมไปกับงานวิจัย

  บริการวิชาการ  เป็นงานที่ถือว่าเป็นจุดแข็งทั้งหมด เมื่อ

ปี ๒๕๒๕ พบว่าเดิมโชติเวช มีการท�าหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันซึ่งเป็น

เชิงพาณิชย์ หารายได้มาตั้งแต่นานแล้วและได้สอบถามอาจารย์ที่เป็น

ผู้ใหญ่ที่ดูแลท่านได้ท�ามาตั้งแต่ปี ๒๕๑๘ ซ่ึงปีน้ันเป็นปีแรกของการ

เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ภายใต้พระราชบัญญัติ ฉบับ

ที ่๑ แสดงว่าผลการประเมนิและผลการด�าเนนิงานทีผ่่านมาสอดคล้อง

กัน คือมีจุดแข็งในเรื่องของงานบริการวิชาการ แต่เมื่อเวลาผ่านไป 

มหาวิทยาลัยได้มีพระราชบัญญัติ ปี ๒๕๔๘ กลับพบว่างานบริการ

วิชาการเริ่มลดลง มุ ่งในการเป็นการบริการวิชาการแบบให้เปล่า        

ซึ่งเป็นสิ่งที่สวนทางกันอย่างเห็นได้ชัด                    

   	 ท่านจาตรุนต์		ฉายแสง	รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร	

ได้เชิญ ๙ อธิการบดีไปพบ ถาม ๓ ค�าถามกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง คือ

 

 ๑. คุณเด่นอะไร 

 ๒. คุณยืนอยู่ตรงไหน 

 ๓. คุณจะแข่งกับใคร 

    สิ่งที่ควรมองว่ามหาวิทยาลัยของเรา มีจุดเด่นมากๆ คือ ผู้ที่

จบปรญิญาเอกมาก แต่กลบัพบว่าผูท้ีจ่บปรญิญาเอกยงัใช้ปรญิญาเอก

ไม่คุ้ม โดยเฉพาะในเรื่องของงานวิจัย เปอร์เซ็นต์ของนักวิจัยที่จบ

ปริญญาเอกมีเพียง ๓๘% ซึ่งจริงๆแล้วต้องเป็น ๑๐๐% ทุกปี ส่ิงที่

ต้องเร่งท�าเหมือนกับท่ีท่านอธิการบดีได้ให้นโยบายไว้ คือ สถาบันวิจัย

และพัฒนาต้องจัดท�ากลยุทธ์ต่อเนื่องมาจากท่านรองอธิการบดีฝ่าย

วิจัยและบริการวิชาการโดยท�าเป็นกลวิธีและมาตรการ แผนงาน    

โครงงานต่างๆ เรื่องเร่งด่วนที่ต้องท�าดังนี้

 ๑. วิจัยที่ต้องเร่งด่วน การตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 

 ๒. วารสารที่เป็นประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 แต่ในขณะเดียวกันมีการสอนระดับปริญญาโท ส่งผลให้

บทความสายสังคมเพิ่มมากข้ึน แต่ไม่สามารถรับตีพิมพ์ได้เนื่องจาก

เป็นข้อตกลงที่ท�าไว้กับ TCI จึงต้องเร่งท�าวารสารฉบับสังคมศาสตร์ 

แต่ว่าจะท�าเป็น E-journal

  ส่วนบริการวิชาการ สิ่งท่ีต้องเร่งท�าคือการบริการวิชาการ   

เพื่อหารายได้ โดยอาจจะต้องจัดตั้งหน่วยงานอิสระภายใต้การก�ากับ

ของมหาวิทยาลัย อาจจะเรียกว่าศูนย์พัฒนาธุรกิจ หรือศูนย์บริการ

วิชาการ หรืออย่างไรก็แล้วแต่โดยศูนย์นี้จะต้องรวมเอาศูนย์บ่มเพาะ

ธุรกิจ คือ UBI กองทุนตั้งตัวได้คือ ABI และการบริหารสินทรัพย์      

เข้ามาอยู่ในนี้ด้วย 

 R-cap ๕ ส่ิงที่ต้องเร่งท�าคือ วิจัย บริการวิชาการ และ USR 

โดย R-cap ๕ จะต้องมองการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติเป็นหลัก วิจัย

ที่เป็น R-cap กิจกรรมท่ี ๑. การฟื้น ริเทคหรือไอเทค ขึ้นมา ถ้าทุก

ท่านที่เคย อยู่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ท่านจะจ�าได้ถึง 

นิทรรศการ ริเทค หรือไอเทค ยกตัวอย่างเช่นริเทค คือราชมงคล 

innovation and technology exhibition สร้างชื่อเสียงให้กับ

สถาบันเทคโนโลยีมายาวนานและในที่สุดเมื่อเป็นมหาวิทยาลัย เราก็

ทิ้งไป จุดนี้ต้องฟื้นข้ึนมา และในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ จะฟื้นใน

เร่ืองของนิทรรศการนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ของเด็กขึ้นมาใหม่เป็นคร้ัง

ที่ ๑ โดยจัดที่ Central World เพื่อตอบโจทย์ R-cap ๕ ตัวท่ี ๑ ของ

งานวิจัย 

สิ่งที่ต้องการให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	คือ

 ๑. งบประมาณวิจัยที่มาจากแหล่งเงินทุนภายนอก ถึงแม้ว่า

ขณะนี้จะมีแหล่งทุนภายนอกเพ่ิมขึ้นทุกปี แต่ก็ยังมีน้อยอยู่เม่ือเทียบ

กับงบประมาณแผ่นดิน หรืองบประมาณเงินรายได้ 

 ๒. วารสาร ขณะนี้มีวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และมีบทความพิเศษ โดยบทความพิเศษเดิมจะเป็น ผอ. สวพ. หรือ 

ผูบ้รหิารในมหาวทิยาลยัช่วยกนัเขยีน แต่ว่าเขยีนในนามของอธกิารบดี 
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จากการไปพูดคุยกันในราชมงคลคิดว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านมี

ศักยภาพมากในการที่จะสามารถพัฒนาบทความพิเศษได้ เช่น ท่าน

ศ.ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ เขียนเรื่องอาเซียน จะน�าบทความน้ีไปตีพิมพ์เป็น

บทความพิเศษ การตีพิมพ์บทความพิเศษจะมี ๒ ลักษณะ เป็นไปตาม

ความสามารถของผูท้รงคุณวฒิุ และเป็นการเล่าเรือ่งของมหาวทิยาลยั

ในเชิงที่ประสบความส�าเร็จ 

 ๓. งานบริการวิชาการเพื่อหารายได้ ท่านอธิการบดีได้ให้

นโยบายไว้ว่าให้เปล่าระยะหนึ่ง และควรที่จะขยับตัวเองข้ึนมาเพื่อ  

หารายได้ 

 ๔. USR เป็นภารกิจของ R-cap ๕ โดยมอบหมายให้

สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้ที่ดูแล ท่านกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

จะมี CSR และจะมีแนวคิดหรือว่าข้อแนะน�าดีๆ อย่างไรท่ีจะให้ทาง

สถาบันวิจัยและพัฒนาน�าเอาแนวคิดของ CSR หรือ USR ซ่ึงท่านเคย

มีประสบการณ์มาให้ท�า ขณะน้ีทาง สวพ. ได้ลองท�าแล้ว USR อยู่ใน

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแต่ว่ายังอยู่ในส่วนเริ่มต้นอยู่ 

 ๕. วิจัยสถาบัน เหมือนกับการมองย้อนกับไปในอดีต และ     

สู่อนาคตว่าจะท�าอย่างไร โดยที่มองย้อนกลับไปในอดีต จะไปท�าเรื่อง

หอประวัติด้วย ลองท�าคร่าวๆแล้วจะให้ชื่อประมาณน้ี ว่า พัฒนาการ 

จดุยนื และภาพอนาคต ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

โดยแยกเป็น ๓ โครงการวจิยัย่อยคอื พฒันาการ คอืมองภมูหิลงั จดุยนื

คือ มองภาพปัจจุบัน และภาพอนาคตก็คือเราจะไปอย่างไรในอนาคต 

โดยที่ได้ก�าหนดตัวของผู้ท่ีจะให้ข้อมูลเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ จะมี

กลุ่มท่ี ๑ คือ สภามหาวิทยาลัย กลุ่มท่ี ๒ คือ ผู้บริหาร กลุ่มที่ ๓ คือ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มท่ี ๔ คือ นักวิชาการ กลุ่มท่ี ๕ คือ นักศึกษา 

จะเรียนขออนุญาตท่านไว้ก่อนจะมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

ช่วยกันมองว่า มหาวิทยาลัยของเราจะไปอย่างไร เพ่ือท่ีจะตอบโจทย์

วิจัยสถาบัน

ข้อคิดจากผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 รับผิดชอบทางด้าน E-University ได้จัดท�าแผนเพื่อที่จะผลัก

ดันความเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็คทรอนิกส์ทุกด้านในส่วนท่ีจ�าเป็นและ

เกี่ยวข้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัย หลักๆ จะมีท้ังหมด ๕ ด้าน 

	 ๑.ด้านการศึกษา	

  E-student แผนงานผลักดันในด้านการเตรียมนักศึกษา 

  E-teacher ด้านครูผู้สอน

  E-personal ด้านบุคลากรสายสนับสนุน

  E-learning ทางด้านการเรียนการสอน 

  E-libraries ระบบห้องสมุด

	 ๒	 ด้านฐานข้อมูลการบริหารจัดการคือ	 EMS ในส่วนของ 

EMS ก็จะแบ่งออกเป็น

     Monitoring ที่ monitor กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยผ่านระบบ 

electronic 

       E-Office จะประกอบไปด้วย application program 

back office ท่ีใช้ในการสนับสนุนการท�างานของมหาวิทยาลัย 

        E-QA เกี่ยวกับทางด้านประกันคุณภาพ 

        E-Faculty ทีท่กุคณะจะต้องเข้าใช้ระบบงานทีพ่ฒันาขึน้มา 

       ด้านการให้บรกิาร จะมกีารปรบัรปูแบบการให้บรกิารใหม่หมด

เป็นระบบ electronic คือผู้ใช้ถ้าพิสูจน์ตัวตนได้ว่าเป็นบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย ไม่ต้องมาติดต่อกับส�านัก ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม

สามารถใช้บริการเท่าที่มหาวิทยาลัยก�าหนดให้ใช้ได้ทันที 

         E-Campus ระบบการให้บริการทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่หมด ระบบโทรศัพท์เชื่อมเข้ามาเป็นระบบ

ไอที ระบบกล้องรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิดเชื่อมเป็น ระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ใครก็แล้วแต่ที่เป็นบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยถือ device อะไรมา สามารถ connect เข้าใช้งาน

เครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้ ณ ปัจจุบันได้เริ่มปรับเปล่ียนแล้ว จะ

เห็นว่าเม่ือสัปดาห์ที่แล้วปรับเปล่ียนการ authen wifi เป็นแบบ 

login ครั้งเดียวจะใช้ได้ตลอดไม่ต้อง login บ่อยๆ 

        E-Research สนับสนุนทางด้านงานวิจัย 

 ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่

คอยสนับสนุนในส่วนของคณะและส�านักงานต่างๆ ในการด�าเนินการ

เพือ่ให้ภารกจิของมหาวทิยาลัยด�าเนนิการไปได้ตามประสทิธภิาพ ตาม

ความมุ่งหมายนโยบายของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันส�านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ได้มีอาคารเป็นของตัวเองไปอาศัยพ้ืนที่

ของอาคารในส่วนต่างๆของมหาวิทยาลัย ๔ พื้นที่ ห้องสมุดมีทั้งหมด 

๔ ห้อง ห้อง self -access มีทั้งหมด ๔ พ้ืนที่เช่นเดียวกัน และรับผิด

ชอบ IT ท้ังหมดของมหาวิทยาลัยรวมทั้ง infrastructure โครงสร้าง

พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายสายโทรศัพท์         

สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ fiber optic ต่างๆ รวมทั้งเขียนโปรแกรม

สนับสนุนมีโปรแกรมบางตัวเท่าน้ันเองที่มันใหญ่และซับซ้อนมากแล้ว

ไม่มีความช�านาญ จึงจ้างบริษัทมาพัฒนา เช่น ERP นอกจากนั้นเรา

จะด�าเนินการหมด เขียนเองใช้เอง ข้อดีคือไม่ต้องเสียเงินไปจ้างใคร
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มา maintenance ประหยัดค่าใช้จ่ายให้มหาวิทยาลัย ข้อเสียคือ   

ต้องร่วมมือร่วมใจ ท�าไปใช้ไปปรับไป 

 มหาวิทยาลัยควรจะผลักดันให้หน่วยงานเข้ามาใช้เพื่อที่จะได้

พบข้อเสีย หรือมี bug หรือมีสิ่งที่จะต้องปรับปรุงอะไร จะได้ปรับปรุง 

ถ้าเกิดท�าได้ส่ิงที่จะตามมาคือ อนาคตจะมีโปรแกรมท่ี เหมาะกับงาน

ในการใช้งาน จะแก้ไขปรบัปรงุอะไรสามารถท�าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะ 

 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยก็สนับสนุนทางส�านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในทุกๆ ด้าน แม้กระท่ังการฝึกอบรม การศึกษา

ต่อ ณ ปัจจุบันบุคลากรของ ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ เป็นบคุลากรทีผ่่าน certify ระดบันานาชาตมิาตรฐาน เช่น 

certify MCSE ของไมโครซอฟท์ ๔ คน MCSA ๔ คน comtia A plus 

๑๒ คน เพราะฉะนัน้ในจ�านวนบคุลากรเหล่านีบ้างคนสอบวทิยานพินธ์

อยู่ก�าลังจะจบปริญญาโทเร็วๆน้ี 

 สิ่งท่ีจะฝากมหาวิทยาลัย ช่วยผลักดันทางสภามหาวิทยาลัย 

ท�าอย่างไรให้บุคลากรเหล่าน้ี บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวุฒิ

ปริญญาตรี แต่มหาวิทยาลัยให้ทุนไปเรียนจบปริญญาโทแล้ว ควรจะ

ปรับวุฒิ ถ้าเกิดไม่ปรับวุฒิ คงจะไปอยู่ท่ีอื่น  และอีกอย่างหน่ึงเมื่อมี 

certify ที่เป็นมาตรฐานที่ ค่า certify เงินเดือนเพิ่มเป็นหม่ืนแล้ว      

ซึ่งเป็นข้อกังวลของส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเจ้าหน้าท่ีพนักงาน

ทั้งหมด ๕๔ คน เป็นลูกจ้างช่ัวคราวอยู่ ๓๓ คน ซ่ึงส่วนใหญ่ก็จะเป็น

ต�าแหน่งทางด้านนักวิชาการคอมพิวเตอร์และนักวิชาการโสต           

นักเอกสารสนเทศ และบรรณารักษ์ ซ่ึงอัตราการเข้าออกก็สูง ถ้าเป็น

ไปได้คือท�าอย่างไรให้มีการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยเงินรายได้

ในส่วนเฉพาะต�าแหน่งที่ส�าคัญจริงๆ

ข้อคิดจากผู้ช่วยอธิการบดี สีสุข  อ่วมแย้ม 
 เกณฑ์หรือว่าการปฏิบัติอยู่บนพื้นฐานท่ีไม่ใช่เรื่องของการ

ตามใจ คือต้องถือว่าเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านด้วย ยึดหลักพื้น

ฐานการยอมรับได้ แต่ในการยอมรับได้ก็หมายความว่าเราก็ต้อง

ท�าความเข้าใจร่วมกันกับผู ้ท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติในแต่ละเรื่อง

เพราะว่างานทุกงาน ถ้าเราเปิดใจยอมรับก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยน

อะไรให้ไปสูจ่ดุทีเ่หมาะสมและยอมรบัร่วมกนัได้ เพราะฉะนัน้จงึมส่ีวน

ที่จะต้องช่วยกันคิด ไม่ใช่ฝ่ายสนับสนุนจะคิดฝ่ายเดียว ต้องสัมมาทิฐิ

ร่วมกัน แล้วจะได้สิง่ทีพ่อใจร่วมกนั เพราะฉะนัน้งานทกุงาน ถ้าใจไม่รบั

มันก็ปรับเปล่ียนยาก เพราะฉะน้ันส�าคัญท่ีสุดคือทุกคนต้องเปิดใจรับ 

เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในอนาคตคือ ต้องถูกต้อง คล่องตัว มีจิตใจ

ให้บริการ

ข้อคิดจากผู้ช่วยอธิการบดี วีนา  สงวนพงษ์ 
 แม้ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยแล้วแต่อาจารย์ยังต้องท�างานรอง

อยู่ ซึ่งท�าให้การพัฒนางานวิชาการของอาจารย์ไปได้ค่อนข้างช้า 

ประกอบกบัมหาวทิยาลยัไม่ค่อยได้สร้างบรรยากาศทางวชิาการให้กับ

บรรดาอาจารย์ และการที่ผู้บริหารให้ความส�าคัญกับท�างานรองเหล่า

น้ี ท�าให้อาจารย์มุ่งไปให้ความส�าคัญกับงานรองมากกว่างานการเรียน

การสอน หรือการดูแลนักศึกษา ส่วนในตัวของนักศึกษานั้นก็มุ่งเน้น

เรียนเอาเกรด ให้จบโดยไม่ได้สนใจงานกิจกรรมต่างๆเลย เป็นเพราะ

ว่าเวลาจะท�ากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ อาจารย์ที่ดูแลก็จะบังคับ ความ

จริงแล้วควรจะปล่อยให้เด็กได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ แล้วถอยมาอยู่

เบื้องหลังจะดีกว่า มหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยเล็กๆ แต่มี

คณะจ�านวนค่อนข้างมากสิง่เหล่านีเ้ป็นประเดน็ทีท่�าให้มพีืน้ทีไ่ม่เพยีงพอ

ขอฝากสภามหาวิทยาลัยพิจารณาคือ 

 ๑. บทบาทของอาจารย์ ท่ีต้องรับภาระงานรองและผู้บริหาร

มุ่งให้ความส�าคัญกับงานรองมากกว่างานสอน ถ้าใครท�างานรองดีคน

นั้นก็จะได้ขั้นดี 

 ๒. นักศึกษาไม่สนใจงานกิจกรรมต่างๆ เพราะขาดแรงจูงใจ

และกิจกรรมไม่ได้เกิดจากความต้องการของนักศึกษา

 3. พ้ืนที่น้อย แต่มีคณะมาก

ข้อคิดจากผู้ช่วยอธิการบดี วันสิริ ประเสริฐทรัพย์ 

 Productivity อะไรคือสิ่งที่ สูญเปล ่า อะไรคือภาระ 

มหาวิทยาลัยต้องกลับมามองว่า  ต้องการอะไร คุณภาพ หรือปริมาณ 

หรอืก�าไร ถ้าต้องการคณุภาพ แนวคดิ set zero growth ตามนโยบาย

แต่ละคณะจะต้องมาพิจารณาว่ามีความพร้อมไหมที่จะเปิดสาขา เปิด

หลักสูตรต่างๆ มบีคุลากรพร้อมไหม มคีรภัุณฑ์พร้อมไหม เพราะฉะนัน้

ในการเปิดต่อไปนี้ จะต้องกลับไปดูความพร้อมมากกว่าการที่เปิด      

ในเชิงของปริมาณ   

 Museum มีองค์ประกอบอยู่ ๓ เรื่อง คือ philosophy        

การเป็นอาจารย์ต้องเป็นอาจารย์ยอดเยี่ยม Personal บุคลากรต้อง

พร้อมที่จะเรียนรู้ และLibraries เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดเวลา ซึ่ง ๓ 
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สิ่งนี้เป็นหัวใจท่ีจะท�าให้นักศึกษาสอดคล้องกับอัตลักษณ์กับบัณฑิต

ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร รวมถงึนโยบายบรหิาร  

R-cap ที่มหาวิทยาลัยก�าลังจะด�าเนินการส่วนท่ีเก่ียวกับวิชาการ คือ 

R-cap ๒ หลักสูตร R-cap ๓ อาจารย์ การท่ีจะท�าให้อาจารย์           

เป็นอาจารย์ในทศวรรษท่ี ๒๑  เป็น E-teacher 

 การจะท�าให้บัณฑิตเป็นไปตามอัตลักษณ์ ต้องประกอบค�า      

๕ ค�า คือ

          C  Creative ท�าอย่างไรให้เด็กเราเกิดความคิดสร้างสรรค์

          S  Skill เกิดความเป็นนักปฏิบัติท่ีแท้จริง 

          I   Intellectual  มีความคิดไม่ใช่รับอย่างเดียว 

          E  Ethics  คุณธรรม จริยธรรม

          S   Synergy  นักศึกษาท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 สอดคล้องกับแนวทางและนโยบายของรักษาราชการแทน

อธิการบดี เรื่อง R-cap ๕ สิ่งท่ีท่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ความ

ช่วยเหลือมหาวิทยาลัยต่อไปคือ การสร้างความเข้มแข็งให้กับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักสูตร 

เรื่องสหกิจ ขณะนี้มีแนวนโยบายส่งอาจารย์ไปฝังตัวในสถานประกอบ

การ และห้องแล็บ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เพ่ือสามารถผลิตบัณฑิตพร้อม

ใช้สู่ตลาดแรงงาน 

ข้อคดิจากผูช่้วยอธกิารบดี ดร.สรุเชษฐ์  เดชฟุง้ 
 วันนี้โลกเปลี่ยนไปเร็วมาก บริบทท้ังทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และทางสังคมศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร สอนทั้ง ๒ สายน้ี ผมยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น เม่ือ ๓๐ ปีที่แล้ว 

รถยนต์มีส่วนที่เป็น electronic ยานยนต์ไม่ถึง ๒๐% วันน้ีโลกเปล่ียน

ไปอุปกรณ์ที่เป็น อิเล็คทรอนิกส์ยานยนต์ ๖๐% หรืออาจจะเกินไป

แล้วที่เหลือเป็นเหล็ก เป็นยาง เป็นพลาสติก วันน้ีควรจะหาหลักสูตร

ใหม่ๆ ตัวอย่างเช่นหลักสูตรอิเล็คทรอนิกส์ยานยนต์ โดยมีความร่วม

มือระหว่างโตโยต้ากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

ท่านรับเด็กของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สัก ๘๐% 

ไปท�างานถ้าเดก็มคีณุภาพ แล้วเรยีนตรงสายงานกบัความต้องการของบรษิทั 

จะเป็นการดี และเอื้อประโยชน์ต่อกันท้ัง ๒ ฝ่าย 

ข้อคิดจากผู้ช่วยอธิการบดี ไพศาล  การถาง 
 แนวทางมหาวิทยาลัยท่ีจะพัฒนาไปเป็น R-University จริงๆ 

จะต้องประกอบด้วย ๔ ประเด็นด้วยกัน 

         ๑. พัฒนาคน และพัฒนางานวิจัย นั่นหมายความว่าการพัฒนา

นักวิจัย และการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย 

         ๒. การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยซึ่งตรงน้ีปัจจุบันมีปัญหา

อยู่ด้วยความไม่คล่องตัวด้วยกฎและระเบียบต่างๆ ตรงนี้ที่ทาง

มหาวิทยาลัยก�าลังแก้ไขและปรับปรุง 

        ๓. ยุทธศาสตร์ ต้องมีการก�าหนดยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนเพื่อ

ที่จะท�าให้เกิดการวิจัยอย่างเป็นระบบ และประกอบกับการวิจัยท่ีตรง

ตอบโจทย์ของประเทศ สุดท้ายก็คือ เครือข่าย เพราะฉะนั้นมันจะมี 

๔ ประเด็นนี้แต่ด้วยบริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร อยู่บนพื้นฐานของ hands - on เพราะฉะนั้น โดยหลักได้

รับการช่วยเหลือจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิท้ังภาคสถาบันและภาคเอกชน

คือ การช่วยเหลือทางด้านการวิจัยและวิชาการ ต้องการที่จะให้มีการ

ร่วมกันท�างานในการสร้างระบบทีมวิจัยขึ้น ทีมวิจัยหมายความถึง     

๒ ประเด็นด้วยกัน ประเด็นแรกคือ พี่เล้ียงวิจัย research coaching 

เพราะว่าต้องการให้นักวิจัยสามารถตีพิมพ์งานวิจัยได้จ�าเป็นจะต้องมี 

coach ที่ดีก่อน ซึ่งมหาวิทยาลัยเราเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ ฉะนั้นนัก

วิจัยที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ยังคงเป็นนักวิจัยที่ฝึกหัด ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา

ที่จบ ป.เอก มาก็ตาม เพราะฉะน้ัน menu script population หรือ

การเตรียมต้นฉบับ การเป็น world class university แต่อาจารย์ยัง

ไม่สามารถเตรียมได้

      ๔. การฝังตัวในสถานประกอบการ ไม่ใช่แค่การเรียนรู ้

กระบวนการ แต่ต้องไปท�า R & D ในสถานประกอบการด้วย ดังนั้น

การท่ีจะไปท�างานวิจัยร่วมกับสถานประกอบการ โมเดลของ ธกส.    

ที่พยายามรวบรวม problem มาเป็นพื้นฐานในการน�าไปใช้ในสถาน

ประกอบการได้ การสร้างเครอืข่ายวจิยัร่วมกบัสถานประกอบการ เพือ่

ที่จะเข ้าไปแก้ป ัญหากระบวนการผลิต สุดท้ายส่ิงที่ เกิดขึ้นใน           

มทร.พระนคร คือ hands - on based research university 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 แนวคิด		๕	U

 ประเด็นที่ ๑ เรื่อง Green university มองไม่ออกเลยว่าจะ

ท�าอย่างไรให้มันเป็น Green เพราะว่าที่มันแคบมาก

ตอนที่ผมเป็นประธาน Green union institute ของประเทศไทย     

ที่เกิดจากความร่วมมือของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และ

สมาคมสถาปนิก ตอนนี้ก�าลังท�าเรื่องของการประหยัดพลังงาน และ
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รักษาสิ่งแวดล้อม ก็ขอเรียนเชิญทางคณะวิศวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ติดต่อผมมาและผมจะพยายามช่วยให้อาจารย์

และนักศึกษาเหล่านั้นได้มีความรู้ว่าการท่ีจะท�าให้มันเป็น green นั้น

ต้องท�าอย่างไรบ้าง 

	 ประเด็นท่ี	๒ เรื่อง E- university ผมเองเป็นประธานมูลนิธิ 

IPEC แล้วในขณะนี้รับงานของโตโยต้ามาแก้ปัญหาจราจรใน กทม. 

มันก็จะมี IT เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเยอะ ก็จะเชิญชวนทาง IT         

เข้ามาร่วม

 ประเด็นที่ 	 ๓ เรื่องของ R-University ทางกระทรวง

วิทยาศาสตร์เชิญไปเป็นประธานคณะท�างานเก่ียวกับ Bio medical 

engineering ที่จะสร้างเครือข่ายท�าวิจัยเรื่องเครื่องมือทางการแพทย์ 

	 ประเด็นท่ี	๔ เรื่อง World class  university อาจารย์หลาย

ท่านพดูถงึว่าจะส่งอาจารย์หรอืว่านกัศกึษาไปฝังตวักบัภาคเอกชนและ

ท�าวิจัยร่วมกัน อาจารย์ต้องไปหา CEO ท่ีท�าธุรกิจในประเทศไทย     

ในระดับโลก ระดับประเทศ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แล้วขณะ

เดียวกันก็ไปเช็คว่าบัณฑิตของท่านท่ีไปท�างานกับบริษัทนั้นๆ ผลงาน

บัณฑิตเป็นอย่างไร พอใจไหม ต้องการอะไรเพิ่ม ขณะเดียวกันท่านไป

ถามบัณฑิตเหล่านั้นว่าพอใจหรือไม่ที่อยู่กับบริษัทนี้ แล้วจากน้ันมัน

จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดี แล้วท่านจะได้ อัพเกรดเทคโนโลยีต่างๆ ที่

มันมารวดเร็วมาก แล้วมันก็จะพาไปสู่เรื่องของ Business arrange 

ในอนาคตและไปเร่ืองของวิจัยด้วย 

 ประเด็นที่	 ๕	 เรื่อง Happy-university ผมแนะน�าว่าท่าน  

ต้องไปสอบถามเพื่อนร่วมงานของท่านว่าพอใจไหมจากที่คณะของ

ท่านท�าอย่างนี้ และท่านต้องไปถามนักศึกษาว่าพอใจไหมที่คณะสอน

แบบนี้ จะเป็น Feed back ท่ีดีและเม่ือท่านท�า ๕ ข้อนี้ได้ดีแล้ว       

ท่านรวบรวมท�า PR เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการ และวิจัย

ของท่านผมคิดว่าในขณะน้ีเรื่อง PR ของท่านท่ีเป็นสิ่งตีพิมพ์ใช้ได้เลย 

หมายความว่าการจัด Lay out แต่ถ้าท่านจะเป็น World class มัน

ต ้องประชาสัมพันธ ์ไปสู ่ภายนอกให ้โลก เช ่น ผมแนะน�าให ้                   

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ไปท�าอาหารให ้จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ตกแต ่งดอกไม ้ในงานเวทีปรากฏว ่าอธิการบดี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชอบใจมาก มทร.พระนคร เชี่ยวชาญใน

เรื่องปฏิบัติ  จุฬาเชี่ยวชาญในเรื่อง ทฤษฎี ท�าไม ๒ มหาวิทยาลัย          

มา join กนั แนะน�าว่าให้ส่งอาจารย์ไปเรียนท่ีจุฬา แล้วจุฬาก็มาใช้

บริการของ มทร.พระนคร 

            การก�าหนด KPI ท�าให้มี เป้าหมายท่ีชัดเจนว่าแผนท่ีตั้งไว้

แล้วเป็นอย่างนี้ แล้วท�าไปแล้วเป็นอย่างไร Gap ระหว่างแผนกับสิ่งที่

ได้มาและปัญหา  จะได้น�าไปวางแผนในการแก้ปัญหา ท่านอธิการบดี 

จะรูไ้ด้ทนัทเีลยว่า ควรจะ Set priority ในการแก้ปัญหาใดก่อน เพราะ

ทุกปัญหาไม่สามารถแก้ทีเดียวได้ ๑๐๐%

 ต้องช่วยกันคิดและเปล่ียนให้ได้ ปัจจัยที่ส�าคัญในการพัฒนา 

ต่อไปนี้ในอนาคตต้องไม่มีค�าว่า “ไม่มี” อัตราก�าลังเพียงพอ เงินมีจะ

ต้อง Fully utilize และสุดท้ายสาเหตุที่ท�าให้งานไม่ประสบความ

ส�าเร็จ ต้องปรับวิธีคิดต้องมีทิศทางการวางแผนอัตราก�าลังที่เหมาะสม 

จ�านวน man power ที่เหมาะสมเป็นเท่าไร ต้องมีการวิเคราะห์อัตรา

ก�าลังกันอย่างจริงจัง  ต้องให้ทิศทางและน�้าหนัก ใส่ใน KPI เป็นรูป

ธรรม ต้องเป็นนโยบายทีส่�าคญัของ Board จะต้องให้ความส�าคัญ   ท�า

เรื่องนี้เป็น Policy แผนระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว สุดท้าย Risk 

management อะไรที่เป็นความเส่ียงเป็นเรื่องที่ส�าคัญ ต้องมี

มาตรการรองรับ เช่นการรับนักศึกษาที่ไม่ได้ตามเป้าแต่ละคณะจะท�า

อย่างไร

	 ท่านชวลิต	 	 น่ิมละออ	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า     

นกัศกึษาวนันีเ้ป็นลกูค้าของเรา  สิง่ทีน่กัศกึษาต้องการคอืต้องการเหน็

สังคมของนักศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามีบทบาทที่จะได้ท�างาน

ร่วมกันมากขึ้น  กิจกรรมของคณะก็มากกว่ามหาวิทยาลัย อาจจะ

ต้องหาวิธีการในเชิงงบประมาณจะท�าอย่างไรในการโยกกิจกรรม 

องค์การบรหิาร ให้มบีทบาทมากขึน้อาจารย์จะต้องเป็นคนที ่Support 

การท�ากิจกรรมไม่ใช่เป็นคนก�าหนดกิจกรรม

 ลูกจ้างช่ัวคราว มีบางมหาวิทยาลัยท�าแล้ว ใช้งบไปพอสมควร

และก็กลับมาทบทวน การยกระดับ ผศ. รศ. ตัวชี้วัดอาจจะไม่ชัดเจน

ในบางเรื่อง โดยเฉพาะ ผศ. รศ. จะต้องท�าให้ชัดเจนว่าเราจะพัฒนา

อย่างไร และมแีผนในเชงิปฏบิตัอิย่างไร มนัจ�าเป็นต้องบ่มเพาะ เพราะ

ว่านักวิชาการเชิงปฏิบัติจะขัดกับการเขียนงานวิจัยในการท�าวารสาร

หรือส่ิงตีพิมพ์ต่างๆ ฉะนั้นมันต้องมี Organization ที่ชัดเจนที่จะมา

การพัฒนาสาขาวิชา การท�าให้เกิดความแตกต่าง แล้วเราจะท�าให้แข่ง

กับเขาในระยะยาวทุกอย่างต้องชัดเจนว่าเราจะไปต่างจากคนอื่น

อย่างไร  การจะเปิดหลักสูตรจ�าเป็นต้องเปิดให้แตกต่างแน่นอนแต่

ต้องมองให้ยาวกว่านั้น  ถ้ามหาวิทยาลัยสามารถท�าแผน ๕ ปี  จะได้

เห็นภาพรวมว่าอะไรจะเปล่ียนแปลงในอนาคต       

 ภาคเอกชน เรื่องของทวิภาคีมันต้องใช้เวลาเยอะ และจะต้อง

เข้าไปคุยในรายละเอียดกับองค์กร

 University Social Responsibility (USR) การกระจาย 
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อ�านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแรงมาก และงบประมาณส่วน

ใหญ่ ได้มาจากภาครัฐ ๗๕% เพราะฉะน้ันตอนน้ีต้องเร่ิมหากลยุทธ์ที่

จะเข้าหาองค์กรส่วนท้องถ่ินท้ังระดับเขตและระดับส่วนกลาง ฉะนั้น 

USR ก็จะเป็นโครงการท่ีจะเข้าถึงได้

	 การบูรณาการ

 การบูรณาการ เม่ือมีหลายคณะ จะท�าอย่างไรให้เกิดการ

บริหารองค์รวมในเรื่องภารกิจหลักของงาน และอาคารสถานท่ี ตอน

นี้แต่ละคณะจะแยกส่วนกันท�า เพราะแต่ละคณะจะมี specialist ของ

ตวัเองเพราะฉะนัน้จะมกีจิกรรมหรอืโครงการวิจยั ทีส่ามารถบรูณาการ

ทุกคณะเข้ามาร่วมกันได้ อาคารสถานท่ี ต้องคิดดูว่าอาคารไหน วิชา

อะไร ที่สามารถเรียนรวมทุกคณะ หรือแม้แต่ Lab ด้วย

 รายได้

 รายได้ สดัส่วนของการแชร์ระหว่างของคณะกบัของส่วนกลาง 

ต้องฝากคณะใหญ่ๆ ให้ค�านึงด้วยว่าส่วนกลางจะต้องท�าในเรื่องของ

การสร้างเอกลักษณ์ การสร้างอัตลักษณ์ และภารกิจเร่งด่วน และยัง

คณะเล็กๆ เพราะฉะนั้นหน้าที่ของคณะใหญ่ จะต้องดูคณะเล็กๆ และ

ภารกิจส่วนกลางด้วย เพราะฉะนั้นคณะใหญ่อาจจะต้องเสียสละ       

ในเรื่องของสัดส่วนของรายได้ 

	 KPI	ตัวชี้วัด

 KPI อาจจะมีตัวชี้วัด และมี MOU ให้ชัดเจน ระหว่างท่าน

อธิการกับท่านคณบดีแต่ละคณะ จะเป็นตัวชี้วัดและผลงานที่ชัดเจน 

ถ้าหากมหาวิทยาลัยมีนโยบายและมีแนวคิดที่ชัดเจนแล้ว  ทิศทางการ

ด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยคงจะไปได้ดี  การปรับปรุงในเรื่องของ 

กฎระเบียบต่างๆ ก็จะช่วยให้การท�างานมีประสิทธิภาพขึ้นโดยเฉพาะ

ในเรื่องการเงิน ถ้าหากมหาวิทยาลัยมีนโยบายท่ีชัดเจน กฎระเบียบที่

เอื้ออ�านวย ก็จะท�าให้การด�าเนินงาน และการสนับสนุนเรื่องการเงิน        

มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ไม่ว่าในเรื่องของบุคลากร ในเรื่องของการ

ศึกษาต่างๆ และต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสได้เรียนรู้และ

สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยท่ีประสบความส�าเร็จ ในด้านต่างๆ      

กจ็ะท�าให้มหาวทิยาลยัสามารถทีจ่ะพฒันาส�าเรจ็และไปในทศิทางทีด่ขีึน้

 นายกสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เป็นการ

ประชมุ ๒ วนัทีเ่หน็ประวตัศิาสตร์ ทีจ่ะเป็นอนาคตดีงาม  มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ความจริงเกิดจากพณิชยการพระนคร

เมื่อ ๑๑๕ ปี ฉะนั้นไม่ได้ด้อยกว่าใครเลย จึงควรน�าประวัติศาสตร์ที่ดี

งามมา และการได้รับฟังทัศนคติท่ีดี ได้รู้ถึงปัญหา ได้เห็นถึงศักยภาพ 

และรูว่้าทศิทางของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร จะเป็น

อย่างไร จะต้องบนิไปสูเ่ป้าหมายทีม่อีนาคต ฝันเป็นจรงิ ในระดบัหนึง่แล้ว 

แต่จะสานฝันนั้นให้ส�าเร็จ คนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกท�าได้ เราได้

มาให้ก�าลังใจกัน จะเห็นได้ว่าท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรง

คุณวุฒิ ให้พวกท่านอย่างเต็มที่ คนเราอยู่ได้ด้วยการปลอบประโลมใจ 

ว่าเราจะท�าส่ิงทีด่นีีใ้ห้ส�าเรจ็ต้องมคีตธิรรมประจ�าใจ ผมเชือ่ว่า Airforce ๑ 

จะบินไม่ได้ ถ้าไม่มี Airforce ๒ หรือ ๓ พวกเราจะต้องอยู่ด้วยกัน 

มหาวิทยาลัยนี้จะต้องเติบโตอีกยาวนาน การเริ่มต้นในวันนี้เป็นการ

เริ่มต้นที่ดี และจะมีรายการเช่นนี้ต่อๆ ไป

ข้อเสนอแนะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 มหาวิทยาลัย ควรจัดให้มีรายงาน Financial Statement 

and Balance Sheet น�าเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกไตรมาส

เป็นอย่างน้อยและควรจะให้มีรายงานทุกเดือนในการประชุมคณะ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย อันจะท�าให้คณะกรรมการสภาสามารถ

มองเห็นจุดแข็งและจุดอ่อนในการบริหารเพื่อให้ค�าแนะน�าแก่

มหาวิทยาลัยต่อไป

 คณะกรรมการที่เกี่ยวกับการจัดหารายได้และงบประมาณ 

ควรจะมีการประชุมอย่างสม�่าเสมอ และรายงานสถานะให้กับสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อทราบทุกไตรมาส ซึ่งหากเป็นไปได้ควรท�ารายงาน

ส�าหรับการประชุมทุกเดือน

 การจัดท�า English Program ของมหาวิทยาลัยในเบื้องต้น

เพ่ือให้ได้นักศึกษานานาชาติเพียงพอ มหาวิทยาลัยสามารถท่ีจะ

ประชาสัมพันธ์เพื่อดึงนักศึกษาจากประเทศจีนซ่ึงมีจ�านวนมากที่

ต้องการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ รวมทั้งการให้ทุนการศึกษากับ

นกัศกึษาของประเทศในกลุม่ ASEAN ซ่ึงจะท�าให้บรรยากาศการศกึษา

มีความเป็นสากลเบื้องต้นในระดับหนึ่ง 

ซึง่ภายหลงัมหาวทิยาลยักจ็ะเป็นทีรู่จั้กในมหาวิทยาลยัอดุมศึกษาทาง

ด้าน Technology ท�าให้มหาวิทยาลัยสามารถรับนักศึกษาจาก

ประเทศที่พัฒนาใน Asia เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง ไต้หวัน รวมทั้ง

ในยุโรปและอเมริกาต่อไป

 มหาวิทยาลัยควรก�าหนดอัตราส่วนนักศึกษาทั้งในระดับ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในแผนระยะส้ันและระยะ

ยาวของแต่ละคณะ โดยในแผนระยะกลาง มหาวิทยาลัยจะต้องเพิ่ม

อัตราส่วนนักศึกษา ปริญญาโทให้มากขึ้นเพื่อที่จะตอบสนองความ

ต้องการ รวมทัง้นกัศกึษาปรญิญาโทภาคพเิศษทีม่หาวทิยาลยัสามารถ

ตอบสนองความต้องการของคนท�างานโดยเฉพาะศิษย์เก่า

 เพื่อยกระดับต�าแหน่งทางวิชาการ ผศ. , รศ. ให้เป็นไปตาม
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มาตรฐานของส�านักงานการอุดมศึกษา  รวมท้ังการยกระดับให้

อาจารย์ได้มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ  มหาวิทยาลัย

สามารถที่จะจัดท�าโครงการบ่มเพาะคณาอาจารย์ท่ีมีความมุ่งมั่นใน

การท�างานผลงานวิชาการ ในลักษณะ

 ศนูย์บ่มเพาะโดยความสมคัรใจของคณาอาจารย์  และสามารถ

อนุมัติงบประมาณ  จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในกรณีที่ไม่

สามารถตั้งหรือเบิกงบประมาณในโครงการน้ี

 ควรมี Business Reform Unit  ท�าหน้าท่ีนอกกรอบ เช่น 

Food & Fashion ท�าการส�ารวจ แนะน�า ประเมินร้านค้า ให้ใบ

ประกาศเกยีรติคณุ ด้านคณุภาพ สะอาดถกูอนามยั รสชาตอิร่อย สไตล์

สวยงาม ราคาย่อมเยา เป็นการสร้างโอกาส รายได้และงานให้อาจารย์

และนักศึกษา

 E-University ควรให้อาจารย์รบีศกึษาลูท่างรบัรองรบั Digital 

TV & Radio Smart Phone ที่จะเปล่ียน Life style ของคนไทยเป็น

อย่างมากโดยเชญิวทิยากรทีร่อบรูจ้ากภายนอกมาบรรยาย เช่น กสทช 

Mobile operators คนที่ประมูล Digital TV ได้ ฯลฯ หารือกับ CEO 

ภาคธุรกิจ ดูความต้องการและความพึงพอใจ New Advance     

Technology
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สภาพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม AD & PR Presentation ชั้น ๓

คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน

 	ผู้ด�าเนินรายการ	(รศ.สุภัทรา		โกไศยกานนท์)

 “วันน้ีเป็นโอกาสอันดีท่ีพวกเราจะได้มาพบปะพูดคุยใน

บรรยากาศท่ีเป็นกนัเองขอเรยีนเชญิท่านนายกสภามหาวทิยาลัยกล่าว

เปิดงาน”

 	นายกสภา

 “การจัดรายการแบบน้ี ท่ีเรียกว่า สภามหาวิทยาลัยพบผู้

บริหาร ครั้งที่ ๑ เป็นจุดเริ่มต้นต้องมีครั้งท่ี ๒ ท่ี ๓ ต่อไป เพราะการ

ที่เราได้พบกันในลักษณะเป็นนอกรอบและเป็นการพูดคุยกันจะได้มี

ประโยชน์ที่จะมีความคิดสร้างสรรค์ดีๆ เพื่อท่ีเราจะได้น�าสิ่งเหล่านี้ไป

พัฒนาสภามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้ามากย่ิงข้ึน อยากให้พูดความจริง

ทุกอย่างจะได้มีข ้อคิดในการที่จะเร่ิมต้นท�างานที่จะท�าให้สภา

มหาวิทยาลัยของเรานั้นก้าวหน้าสืบต่อไป”

 	อธิการบด	ี

 “วันนี้ผมถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์วันหน่ึง เป็นวันสภาพบผู้

บริหารมทร.พระนครที่ไม่เป็นทางการ เพื่อท่ีจะลดช่องว่างระหว่าง

สภา กบัผูบ้รหิารสภามหาวทิยาลัยต่อไปในอนาคต เพือ่ท่ีจะท�าให้เรือ่ง

ที่ไม่ค่อยเข้าใจกัน หรือมีทิฐิ ได้มาสัมมาทิฐิ เม่ือ ๓ ปีท่ีแล้วผมได้พา 

สภามหาวิทยาลัย มทร.พระนครไปท่ี สกลนคร และไปนมัสการ    

หลวงปู่ภูพาน ในวันนั้นท่านให้ของขวัญท่ีเป็นธรรมะ ๒ สิ่ง สิ่งที่ ๑ คือ 

รูปประติมากรรมเป็นรูปคนแบกลูกโลกอยู่แล้วท่านบอกว่า อย่าเป็น

คนแบกโลกไว้ สิ่งที่ ๒ ท่ีท่านให้ไว้คือ รูปหน้ากาก คนท่ีถือหน้ากาก 

แล้วท่านบอกว่า เราอย่าใส่หน้ากากเข้าหากัน ปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้น

เราต้องแบ่งกันและช่วยกันแก้ปัญหา เราจะไม่ใส่หน้ากากเข้าหากัน

เราจะพูดแต่ความจริง ความถูกต้อง และความดีงาม เราจะได้ท�าให้

สังคมองค์กรของเราอยู่ด้วยกันอย่างมีความผาสุข” 

 	ผู้ด�าเนินรายการ	(รศ.สุภัทรา		โกไศยกานนท์)

	 “ เพ่ือเป็นการใช้เวลาอย่างคุ้มค่า วันน้ีจะเรียนเชิญทุกท่านให้

ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยเริ่ม

จากท่านกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ ต่อมาจะเป็นตัวแทนจากสภา

คณาจารย์ และสุดท้ายจะเป็นผู้บริหาร ขออนุญาตเรียงตามล�าดับ

อาวุโส อันดับแรกเรียนเชิญท่านชุมพล” 

  นายชุมพล		เที่ยงธรรม 

 “ผมดใีจอย่างยิง่ครัง้นีเ้ป็นหนแรกทีเ่ราได้มานัง่กนัอย่างนี ้ครบ

หน้าครบตา และได้ความอบอุ่น มทร.ของเราเราเดินหน้าไปได้ด้วยดี 

เพราะว่าก่อนท่ีจะแยกกันผมขอร้องไว้อย่างเดียว ส�าคัญมากว่าอย่า

เอานกัการเมอืงมาเป็นผู้ทรงคุณวฒุ ิผมถอืว่าเราเป็น Purely academic 

(องค์กรที่โปร่งใส) ไม่มีนักการเมืองมายุ่งวุ่นวาย เราไปได้ด้วยดีเพราะ

ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง” 

  ผู้ด�าเนินรายการ	(รศ.สุภัทรา		โกไศยกานนท์)

	 “ขอบคณุท่านชมุพล ทกุความคดิเหน็เราจะมฝ่ีายเลขาจดและ

อัดเทปรวบรวมไว้แล้วเราจะน�ามาวิเคราะห์สังเคราะห์ สกัดออกมา

เป็นองค์ความรู ้เพื่อที่จะไปใช้ในการบริหารองค์รวมเชิงรุกก้าวสู ่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใน ทศวรรษที่ ๒ ต่อไป ล�าดับต่อไป

ขอเรียนเชิญ ศ.ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ”

 	ศ.ดร.วิรุณ		ต้ังเจริญ

 คมความคิดบนผนังด้านหน้าห้องประชุม (ห้องประชุมคณะ

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร) “Imagination is more 

important than knowledge.” ของ Albert Einstien นับเป็นคม

ความคิดทีส่�าคญัมาก กล่าวขานกันไปทัว่โลก เป็นทีต่ดิปากกันมาจนถึง

ทุกวันนี้  แต่ในชีวิตจริงใครจะเชื่อ ใครจะถือปฏิบัติมากน้อยเพียงใดก็

เป็นอกีเรือ่งหนึง่ เนือ้ความดงักล่าวมไิด้จบลงเพยีง “จนิตนาการส�าคญั

กว่าความรู้” เพียงเท่านั้น  ยังมีเนื้อความต่อไปอีกว่า “Knowledge 

is Limited, whereas imagination embrace the entire 

world-stimulating progress, giving birth to evolution.”         

ซึ่งไม่ค่อยมีใครพูดถึงกัน

 เนื้อความนั้นคือ “ความรู้ย่อมมีขีดจ�ากัด จนกว่าจินตนาการ

จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของความก้าวหน้า  ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นโลกใบนี้ 

และก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างทรงพลัง” เรียบเรียงยากทีเดียว
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 เมื่อบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลายคนสงสัยว่า 

ผู้คนทางศิลปกรรมศาสตร์จะบริหารมหาวิทยาลัยได้อย่างไร ผมมัก

ตอบจริงๆ และกวนๆ ว่า “ศิลปกรรมศาสตร์สอน ให้ผมเชื่อมั่น          

ในความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ผมจินตนาการมหาวิทยาลัย 

ในทุกด้าน แล้วมุ่งมั่นและปั้นจินตนาการให้เป็นจริง ปั้นจินตนาการ

ให้เป็นรูปธรรม...ก็เท่านั้นเอง”

 ผ่านมาสัก ๕๐๐ ปีแล้ว เมื่อมีคนถาม มิเคลันเจโล หนึ่งใน  

ประติมากรเอกของโลก ศลิปินชาวอติาเลยีน สมยัเรอนาส์ซองส์ ผูแ้กะสลกั

หินอ่อนขนาดยักษ์ รูปเดวิดเปลือยกาย เปียตา แม่พระอุ้มพระเยซู  

รับลงมาจากการตรึงไม้กางเขน และประติมากรรมอันลือลั่นอื่นๆ      

อีกมากมาย

 เขาถามว่า “มิเคลันเจโล ผู ้ยิ่งใหญ่เอ ๋ย ท่านแกะสลัก

ประติมากรรมหินอ่อนมากมายเหล่าน้ีได้อย่างไร” มิเคลันเจโล น่าจะ

อมยิ้มเล็กน้อย แล้วบรรจงตอบอย่างนุ่มนวลว่า “ท่านเอ๋ย...ง่ายมาก 

เพียงแต่ข้าพเจ้าไปยืนอยู ่เบื้องหน้าแท่งหินอ่อนขนาดมหึมานั้น 

ก�าหนดสมาธิ เพ่งพินิจไปที่แท่งหินอ่อนขนาดมหึมานั้น เพ่งพินิจ       

ให้เห็นรูปเดวิดยืนเปลือยกายท้าทายสง่างาม เพ่งพินิจให้เห็นแม่พระ

ผู้บริสุทธิ์งดงาม บริสุทธิ์และเยาว์วัย ก�าลังบรรจงประคองศพบุตรชาย

ยีซัสไครส์ต ด้วยความโศกเศร้าอาลัยรักทนุถนอมแสนสาหัส บนตัก

ของเธอ...ถอยออกมา แล้วก็แกะสลักเอาหินอ่อนส่วนที่ไม่ต้องการ หิน

อ่อนที่ไม่ใช่รูปหรือจินตนาการ สกัดทิ้งออกไปให้หมด ทีเหลือก็เป็น

ประติมากรรมที่เราต้องการ...ง่ายมาก” ขออภัยมิเคลันเจโล ท่านคง

ไม่ได้พูดยืดยาวเช่นนี้...การบริหารองค์กร การบริหารมหาวิทยาลัย 

การบริหารคณะ สถาบัน ส�านัก ก็ท�านองเดียวกันหรืออย่างไร

 การบริหารจัดการองค์กร เราคงต้องมองตัวตนของเราเอง 

อาจมองในเชิง SWOT Analysis มองจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน 

(Weakness) โอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคาม (Threat) 

 จดุแขง็ทีเ่ป็นทัง้จดุแขง็ (Strong Energy) จดุขาย (Marketing 

Energy) และจุดแข่ง (Copetitive Energy) ค�าถามส�าคัญก็คือ          

เราจะพัฒนาจุดอ่อนให้กลายเป็นจุดแข็งได้อย่างไรและเราจะพัฒนา

จุดแข่งหรือพัฒนาจุดแข็งหรือพัฒนาจุดแข็งที่ด�ารงอยู่ ให้เข้มแข็งยิ่ง

ขึ้นได้อย่างไร

 เราลองกลับมามองตัวตนของเราเอง ตัวตนของ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มิใช่เพียงตื่นเต้นเตรียมตัวกับการเฉลิม

ฉลองครบทศวรรตของการเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยเพียงเท่าน้ัน 

อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต เป็นสิ่งเดียวกัน เป็นเส้นทางเดียวกัน สถาบัน

แห่งนี้มีรากเหง้าที่เข้มแข็งโดดเด่นมานับด้วยศตวรรษ วิทยาลัยครู

อาชีวศึกษา ที่เข้มแข็งในการสร้างนักการศึกษา ครูอาจารย์ทางด้าน

อาชีวศึกษา วิทยาลัยพาณิชยการพระนคร ที่เข ้มแข็งทางด้าน

บริหารธุรกิจ บัญชี วิทยาลัยโชติเวช ที่ เข ้มแข็งทางการเรือน 

คหกรรมศาสตร์ คู่แข่งส�าคัญของโรงเรียนการเรือนสวนดุสิตในอดีต 

วิทยาลัยชุมพรเขตอุดมศักด์ิ ที่เข้มแข็งทางด้านส่ิงทอ เส้ือผ้าอาภรณ์ 

แฟชั่น พระนครเหนือ ที่เข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  

วิศวกรรมศาสตร์

 ค�าถามส�าคัญที่สุดจึงอยู่ที่ว่า แล้วเราจะพัฒนาหรือต่อยอด

ความเข้มแข็งโดดเด่นจากอดีตเหล่านั้นอย่างไร ในระบบมหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน ให้เป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใคร ถ้าเราพัฒนาต่อยอดจุดแข็ง

ของเราเองไม่ได้ ก็ยากหรืออย่าหวังที่จะพัฒนาจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็ง

 การกล่าวถึงจุดแข็งจากอดีต มิใช่เพียงติดยึดหรือหลงใหล     

ได้ปลื้มอยู่กับอดีตเพียงเท่านั้น อดีตที่อ่อนแอ พ้นสมัย พัฒนาไม่ได้    

ก็สมควรรื้อทิ้งหรือปล่อยให้ตายไป ไม่สมควรที่จะเล้ียงไข้ให้ยาก

ล�าบากหรือถ่วงความเจริญ ส่วนการก่อเกิดขึ้นใหม่ สาขาวิชาใหม่     

ถ้าก่อเกิดขึ้นอย่างไร้ความหวังความฝัน ไร้พลังความมุ่งมั่นที่จะไปยืน

อยู่แถวหน้าในสังคมไทย แถวหน้าของการอุดมศึกษาไทย ก็ขออย่าได้

เกิดเพื่อท�าลายความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยเลย จะยุติเสียแต่ตอน

นี้หรือจะท�างานหนักเป็นสองเท่า ก็ต้องเลือกเอา สินค้าใหม่หรือสินค้า

เก่าไม่ส�าคัญ ส�าคัญอยู่ที่คุณภาพวันนี้และในอนาคต สินค้าเก่าที่ด้อย

คุณค่าก็มีมากมาย สินค้าใหม่ที่หาคุณค่ามิได้ก็มากมีเช่นกัน

 เมื่อเราได้รับการพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัย เราย่อมมีโอกาส

มากมาย โอกาสในกระแสสังคมโลก สังคมอาเซียน สังคมที่ต้องการ

นวัตกรรม ประดิษฐกรรม สัมมาชีพ แม้สังคมไทยแห่งความเกลียดชัง

กันถ้วนหน้าวันนี้ จะเป็นวิกฤตเป็นปัญหาใหญ่หลวงอย่างไม่รู้จบสิ้น

ก็ตาม

 ภาวะคุกคามจากภายนอก ภายในมหาวิทยาลัย และภายใน

ตัวตนของเราเอง เราต้องอ่านให้ออก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวเราเอง 

ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกคน ไม่มีข้อยกเว้น เรารู้จัก

และตระหนักในการบริหารจัดการวิชาการ  วิชาการเพื่อวิชาการ  

วิชาการเพื่อสังคม  วิชาการเพื่อชีวิตและสัมมาชีพ มากน้อยเพียงใด 

กัดติด และจริงจังเข้มแข็งมากน้อยเพียงใด

 มหาวิทยาลัยย่อมเป็นองค์กรวิชาการ (Academic Organi-

zation) ผมเชื่อมั่นว่า “มหาวิทยาลัยคือวิชาการ” ช่วงปลายสมัยกรีก

โบราณ สมัยเฮเลนนิสติค (Helenistic Peroid) ต้นเค้าของการเป็น

มหาวิทยาลัยวิชาการได้ก่อก�าเนิดขึ้น  ค�าว่า “Museum” มีความ

ส�าคัญขึ้น  เราแปลค�าว่า Museum เป็นภาษาไทยว่า “พิพิธภัณฑ์” 
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มีความหมายและความเข้าใจไปในทางสถานที่เก็บโบราณวัตถุ เก็บ

พระพุทธรูป เก็บของเก่า เก็บกะโหลกกะลา แต่แท้จริงแล้ว มิวเซียม 

หรอื มวิซอีมุ มนี�า้หนกัไปทางแหล่งเรียนรูท้ีป่ระกอบด้วย ปรชัญาจารย์ 

ผู้น�าทางสติปัญญา สานุศิษย์ ผู้หิวกระหายท่ีจะเรียนรู้ และห้องสมุด

ที่เป็นคลังสมองของมนุษย์  รากเหง้าของการเป็นมหาวิทยาลัยที่ตอบ

รับมาจากกระแสตะวันตก ซึ่งเป็นเรื่องจ�าเป็นที่เราจะต้องตรวจสอบ 

“ความเป็นมหาวิทยาลัย” ณ วันน้ีของเราด้วยเช่นกัน เรายังคงยืนยัน

ความเป็นปรัชญาจารย์ผู้น�าทางสติปัญญา ความเป็นสานุศิษย์ผู้หิว

กระหายความรู้ความสามารถ คลังสมองและผู้หมกมุ่นคลังสมอง    

มากน้อยเพียงใด

 เราลองกลับมาพิจารณาปรัชญาหรือพันธกิจของการเป็น

มหาวทิยาลยัไทยปัจจบุนั สอนวจิยั บรกิารวชิาการแก่สงัคม ท�านบุ�ารงุ

ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยตะวันตกจะไม่พูดถึงพันธกิจหลังสุด การ

ท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม เม่ือมหาวทิยาลยัไทยตราการท�านบุ�ารงุศลิป

วัฒนธรรมให้เป็น ๑ ใน ๔ พันธกิจ ก็นับเป็นเรื่องดีงาม ถามว่า          

เมื่อเราทราบพันธกิจของการเป็นมหาวิทยาลัย ๔ ประการแล้ว         

เราจรงิจงัหรอืเอาจรงิมากน้อยเพยีงใด เป็นเพยีงลมปากหรอืเป็นเพยีง

ค�าหรูของการเป็นมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน เราสอนโดยเชื่อม่ันว่า  เราคือ

ผู ้รู ้เหนือกว่าใครๆ หรือเราจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้เขารักที่จะ     

เรยีนรู ้แสวงหาความรูช้ัว่ชวีติของเขา เราศกึษาค้นคว้ากัดตดิในศาสตร์

ของเราอย่างลุ่มลึกแหลมคมมากน้อยเพียงใด เราบริการวิชาการแก่

สังคมอย่างติดดินหรือไปบรรยายไปสอนนอกมหาวิทยาลัยเพียงเพื่อ

ค่าตอบแทน  เราตระหนักการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างลุ่มลึก 

สัมผัสสัมพันธ์กับการเป็นมนุษย์และชุมชม หรือเข้าใจการท�านุบ�ารุง

ศิลปวัฒนธรรมเพียงการแสดงละเม็งละคร ฟ้อนร�า ดีดสีตีเป่า        

เพียงเท่านั้น 

 ผมพยายามเสนอให้ สกอ. และมหาวิทยาลัยเรียงล�าดับตาม

ความส�าคัญของพันธกิจเสียใหม่ ดังน้ี วิจัย สอน บริการวิชาการแก่

สังคม ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ถ้าเราไม่เริ่มต้น ไม่เน้นหนักที่วิจัย 

แล้วเราเอาความรู้เหล่านั้นมาจากไหน จากตะวันตก จากครูฝรั่ง     

จากหนังสือต�ารับต�าราความรู้ของคนอื่น เราต้องสร้างสติปัญญา สร้าง

ผลึกความรู้ของเราเอง สร้าง “ภูมิปัญญา” หรือสติปัญญาท่ีติดดินของ

เราเอง เพราะนั่นคือสติปัญญาที่แท้จริง ในสังคมหนึ่ง พ้ืนที่หน่ึง 

กาลเทศะหนึ่ง ถ้าเราไม่มุ่งมั่นสร้างสมสติปัญญาตนเอง ความรู้และสติ

ปัญญาเหล่านั้นย่อมเป็นมายาเป็นภาพลวงอย่างแน่นอน

 เมื่อพิจารณา ความเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล

พระนคร ในฐานะคนนอกคนหนึ่งที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นการมองจากนอกเข้าใน มีข้อเสนอเพื่อพิจารณาว่า 

ควรมุ่งสร้างดาว ๕ ดวง “RICES” ค�าว่า Rice เติม s ซึ่งก็เป็นเพียง

ข้อเสนอเท่านั้น

 R = Research

 I = Innovation

 C = Community

 E = Ethics

 S = Students

 ข้อเสนอดงักล่าวควรจะหมายความว่าอย่างไร  วจิยั “Research” 

ต้องเป็นหัวใจเป็นดาวดวงหน่ึงของมหาวิทยาลัย เยอรมณีผลักดันการ

เป็นมหาวทิยาลยัวจิยั (Research University) มาต้ังแต่ปีคริสต์ศกัราช 

๑๘๑๐  นับด้วยสองร้อยปีเศษมาแล้ว ความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย

ย่อมพิจารณากันที่วิชาการ  พิจารณากันที่วิจัยเป็นด้านหลัก เราคงหนี

ไม่พ้น ถ้าประสงค์จะให้มหาวิทยาลัยยืนอยู่อย่างสง่างามในประชาคม

อาเซียน ประชาคมโลก หรือแม้แต่ประชาคมมหาวิทยาลัย แต่ถ้าไม่

ประสงค์เช่นนั้นก็แล้วไป

 มหาวิทยาลัยของเราพัฒนาต่อยอดมาจากอาชีพ เราเชื่อมั่น

ใน “โลกอาชีพ” นวัตกรรม หรือ Innovation ดาวอีกดวงหนึ่งจึง

ปฏิเสธไม่ได้ เราจะสร้างสรรค์นวัตกรรม ประดิษฐกรรม ที่ยอดเยี่ยม

ในทุกสาขา ทุกคณะ สถาบัน ส�านัก ของเราอย่างไร ซึ่งเป็นเร่ืองไม่

ยากส�าหรับมหาวิทยาลัยที่มีรากฐานเข้มแข็งในเรื่องเหล่านี้มาแต่อดีต

 การน�าพามหาวิทยาลัยลงสู่ ชุมชน “Community” ร่วมรับ

ผิดชอบกับชุมชน ร่วมสร้างสติปัญญากับชุมชน นับเป็นประเด็นส�าคัญ

ส�าหรับโลกในอนาคต เท่าที่ติดตาม มหาวิทยาลัยได้ด�าเนินการเรื่อง

เหล่าน้ีอย่างเข้มแข็งพอสมควร พวกเราได้ตามไปดูที่ ชะอ�า จังหวัด

เพชรบรุ ีชมุชนเกษไชโย จงัหวดัอ่างทอง นบัว่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร ได้รบัการชืน่ชม ได้รบัความศรทัธาจากชมุชนอย่าง

ดียิ่ง มหาวิทยาลัยต้องติดดิน ไม่ใช่นั่งอย่างสง่างามอยู่บนหอคอย

งาช้าง ล่องลอยอยู่บนปุยเมฆ เราต้องเรียนรู้ไปพร้อมกัน แล้วน�า

ประสบการณ์ติดดินเหล่าน้ัน มาสร้างพลังความรู ้ความสามารถ       

เพื่อส่งผ่านไปสู่สังคม สู่คนรุ่นหลังให้จงได้

 จริยธรรมคุณธรรมความดีงาม “Ethics” เป็นหัวใจและเป็น

ดางดวงส�าคัญ ที่จะขับเคล่ือนให้โลกใบนี้ก้าวไปสู่สันติสุข สังคมไทย

วุ ่นวายสับสนเกลียดชังกันวันนี้ เป็นสังคมแบ่งแยกย่อยดั่งอณู          

ต่างแตกแยกและหวาดระแวงซึ่งกันและกัน ทั้งในสังคม ในสถานท่ี
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ท�างานในครอบครัว ด้วยเราพิการทางคุณธรรมจริยธรรม ครอบครัว 

สังคม สถาบันการศึกษา และทุกคน ต้องรับผิดชอบโดยไม่มีข้อยกเว้น 

เราจะประกาศคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 

นักศึกษา ศิษย์เก่า อย่างสง่างามและเต็มปากเต็มค�าได้อย่างไร

 ดาวดวงที่ส�าคัญที่สุดอีกดวงหนึ่ งคือ นักศึกษา ค�าว ่า         

“Student Centered” ได้รับการกล่าวขานตอกย�้าในสังคมไทย

มากว่าครึ่งศตวรรษ ที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร (มศว. 

ปัจจบุนั) นอกจากมหาวทิยาลยัต้องหายใจเข้าหายใจออกเป็นวชิาการ

แล้ว  มหาวทิยาลยัต้องหายใจออกเป็นการสร้างนสิตินกัศกึษาคุณภาพ 

สร้างบัณฑิต “ผู้รู้” ถ้าจะอิงพุทธธรรมก็ต้องเน้น การเป็นผู้ตื่น ผู้รู้     

ผู้เบิกบาน

 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คนขับรถ คนตัดหญ้าของ

มหาวิทยาลัย ต้องตระหนักว่า  เราและเขาทุกคน ก�าลังร่วมมือกัน

ท�างานเพือ่พฒันาวชิาการ และเพือ่การสร้างนสิตินกัศกึษาสร้างบณัฑติ

ให้มีคุณภาพอย่างถึงที่สุด ไม่เช่นน้ันแล้ว สังคมไทยจะถอยไปอยู่ท้าย

แถวประชาคมอาเซียน ท้ายแถวโลกใบน้ีอย่างแน่นอน

 เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของเรา บ้านของ

เรา ให้เป็นมหาวทิยาลยัเป็นบ้านทีเ่ข้มแขง็ มหาวทิยาลยัหรอืบ้านแห่ง

คุณภาพ หนึ่ งทศวรรษส�าหรับการต ่อยอดและการสถาปนา                  

เป็นมหาวิทยาลัย ระบบมหาวิทยาลัย สมควรที่ก�าหนดเกณฑ์ภาระ

งานของคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนวิชาการ ให้ชัดเจนและ

จริงจัง โดยเฉพาะอย่างย่ิง เกณฑ์ภาระงานของคณาจารย์ทุกคน และ

การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยจะตอบแทนก็ต่อเมื่อ      

ทุกคน  ท�าหน้าทีอ่ย่างเข้มแข็งเหนอืเกณฑ์ภาระงาน มรีะบบการตรวจสอบ         

มีระบบการประเมินที่เข้มแข็งยุติธรรม ธรรมาภิบาลท่ีถูกท�านอง   

คลองธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทุกคนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบ         

พร้อมกันนั้น  การประเมินตรวจสอบผู้บริหารทุกระดับ ก็ต้องเข้มแข็ง 

ไม่ลูบหน้าปะจมูก ไม่เช่นน้ันแล้วเราจะช้าเกินการณ์

 จริงอยู ่การก�าหนดเกณฑ์ภาระงานให้เป็นรูปธรรมชัดเจน    

เอาจริงเอาจัง ย่อมมีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ซ่ึงการมีภาวะผู้น�า

ก็ต้ององอาจที่จะตัดสินใจด้วยเช่นกัน คุณภาพย่อมรอมชอมมิได ้

“Quality cannot be compromised.” ผู้คนท่ีเอารัดเอาเปรียบใน

ระบบราชการ กาฝากมหาวิทยาลัย วันหน่ึงรับประทานอาหารสองมื้อ       

เช้าชามเยน็ชาม ย่อมต่อต้านภาระงานทีเ่ป็นรปูธรรม ส�าหรบัผูอ้ทุศิตน

เพือ่การท�างาน ผูท้�างานหนกัเป็นปกตสิขุอยูแ่ล้ว เกณฑ์ภาระงานเหล่านัน้

ย่อมไม่เป็นปัญหาใดใด

 ผมมีข้อเสนอเกี่ยวกับประสิทธิภาพของคณาจารย์ บุคลากร

สนับสนุนวิชาการ และนักศึกษา ก็เป็นเพียงข้อเสนอแนะเท่านั้น

 คณาจารย์ ผมเช่ือในโครงสร้างปิรามิดพื้นฐาน จากฐานกว้าง

สูงขึ้นไปสู่ยอดปิรามิดที่สูงและมีพื้นที่ลดลงตามล�าดับ สูงข้ึนไปสู่ยอด

แหลม   ณ ฐานปิรามิด “อาจารย์หรือผู้สอน” พื้นฐานล่างสุดท่ัวไป 

พัฒนาไปสู่ “ความเป็นครู” ที่มีพื้นที่ลดลง น้อยลงแต่สูงขึ้น อาจารย์

หรือผู้สอนที่ขาดความเป็นครู อาจสมควรต้องเปล่ียนอาชีพเสียแต่

ต้นมือ ถัดขึ้นไป สูงขึ้นไปอีกและพื้นที่ลดลงคือ “ความเป็นนัก

วิชาการ” ด้วยอาชีพและเจตจ�านง  ครูอาจารย์ต้องเป็นนักวิชาการอยู่

ในตัวตน  ถ้าไม่เป็นนักวิชาการแล้วจะเป็นอะไร สูงขึ้นไปอีก พื้นที่ลด

ลงอีก ควรจะเป็น “นักวิจัย” ทุ่มเทการศึกษาค้นคว้าอย่างเข้มแข็ง 

สงูสดุถงึยอดแหลมปิรามดิ พืน้ทีเ่หลอืน้อยนดิ ควรต้องเป็นครอูาจารย์

ที่เป็น “นักคิด” นับว่าสุดยอดของการเป็นครูบาอาจารย์แล้ว               

ก็พิจารณาได้ตามอัธยาศัย  ถ้าอาจารย์หรือผู้สอนที่ยืนหยัดอยู่เพียง

การเป็นอาจารย์หรือผู้สอนที่ฐานปิรามิด เป็นอยู ่เพียงเท่านั้นจน        

ชั่วชีวิตจะหาไม่ เขาก็สมควรตายสถานเดียว

 ผมไม่สนับสนุนให้คณาจารย์เป็นนักขอต�าแหน่งทางวิชาการ 

แต่สนบัสนนุให้เป็นนกัวชิาการ เป็นนกัวจิยั แล้วน�าผลพวงงานวชิาการ 

วิจัย ต�ารา หนังสือ นวัตกรรม จากนักวิชาการคุณภาพ ไปขอต�าแหน่ง

ทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 

ปรากฏการณ์ของนกัขอต�าแหน่งทางวชิาการวนันี ้โหนเกณฑ์ต�า่สดุกนั

มากมายเหลือเกิน

 บุคลากรสนับสนุนวิชาการ ต้องคัดกรองเข้าสู่ระบบอย่าง

รอบคอบ มองศักยภาพเป็นประการส�าคัญ และพัฒนาไปสู่การเป็น

บุคลากรสนับสนุนวิชาการที่เข้มแข็ง บุคลากรสนับสนุนวิชาการ

คุณภาพ ด้วยบคุลากรสนบัสนนุวชิาการทัง้มวลเป็นเสมอืนแม่บ้านของ

มหาวิทยาลัย เขามีข้อมูล เขารู้รายละเอียด เขาท�างานต่อเนื่อง เขามี

ความสามารถในการจัดการและด�าเนินการเฉพาะทาง ผู้บริหารส่วน

ใหญ่มาจากคณาจารย์ มาแล้วก็ไป ๔ ปีหรือ ๘ ปี แล้วก็ไป มาเป็นผู้

บริหารเพื่อบริหารองค์กรและวิชาการ ข้อมูลและรายละเอียดเฉพาะ

ทางของมหาวิทยาลัยอาจมีไม่ครบถ้วน ถ้ามหาวิทยาลัยใดมีบุคลากร

สนับสนุนวิชาการท่ีเข้มแข็ง มีคุณภาพ มีภาวะผู้น�า ย่อมหวังได้ว่า  

มหาวิทยาลัยนั้นๆ จะมีพื้นฐานที่เข้มแข็งอย่างแน่นอน

 ข้อเสนอบางประการทีเ่กีย่วข้องกบับคุลากรสนบัสนนุวชิาการ

 (๑) มหาวิทยาลัยต้องคัดกรองและพัฒนาบุคลากรให้เข้มแข็ง             

ให้มคีณุภาพ พฒันาทัง้การศึกษาต่อ การศึกษาดงูาน การอบรม ทีเ่ข้มแขง็
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จริงจังและตรงประเด็น

 (๒) มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาพลังร่วม พัฒนากระบวนการ

ท�างาน ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสนับสนุนวิชาการ และ

นิสิตนักศึกษา ให้สามารถท�างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ          

ด้วยกลัยาณมติร ความรกัความผกูพนัย่อมช่วยขบัเคลือ่นประสทิธภิาพ

ในการท�างานอย่างแน่นอน

 (๓) มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาภาวะผู้น�าให้เกิดข้ึนกับบุคลากร

สนับสนุนวิชาการเพื่อให้เขาคิดเองได้ ท�าเองได้ สร้างสรรค์งานได้     

ให้มหาวิทยาลัยพร้อมที่จะหลุดพ้นจากระบบอ�านาจนิยม การส่ังการ

นิยม ในระบบราชการที่ล้าสมัยให้จงได้ เพื่อให้เขาคิดเองได้ ท�าเองได้  

สร้างสรรค์งานได้ ให้มหาวิทยาลัยพร้อมที่จะหลุดพ้นจากระบบ 

อ�านาจนิยม  การสั่งการนิยม  ในระบบราชการท่ีล้าสมัยให้จงได้

 นกัศกึษา  ได้กล่าวถงึดาวนกัศกึษา  กล่าวถงึนกัศึกษาคุณภาพ

มาบ้างแล้ว  ถ้าเราเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ จากรากฐานการพัฒนา

วิชาชีพ  สัมมาชีพ  โลกอาชีพ  เช่ือม่ันว่าเราสามารถพัฒนาสติปัญญา

ความรู ้ความสามารถ พัฒนานามธรรมเหล่าน้ันให้เป็นรูปธรรม  

สร้างสรรค์ประดิษฐกรรม  นวัตกรรม  ท่ีเป็นคุณต่อชีวิต  ต่อสังคม  

ต่อโลกใบนี้  ทั้งปัจจุบันและอนาคต  เราต้องมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนา  Blue 

Collar ให้เป็น  Excellent Blue Collar  ท่ามกลางช่องว่างในสังคม

ไทยทีข่าดตกบกพร่องและต้องการ  Excellent Blue Collar มากมาย  

ส�าหรับพัฒนาสังคมหลังสมัยใหม่ สังคมเทคโนโลยี สังคมแห่ง

นวัตกรรมและประดิษฐกรรม  สังคมท่ีเก่งกาจ  ชาญฉลาด  และดีงาม  

เป็นอย่างยิ่ง

 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

อย่างน้อยควรต้องเน้นการพัฒนาให้เข้มแข็ง CSIES ๕ ประการ

  C  =  Creativity  /  ความคิดสร้างสรรค์

  S  =  Skill  /  ทักษะ

  I  =  Intellectual  /  สติปัญญา

  E  =  Ethics  /  จริยธรรม

  S  =  Synergy  /  พลังร่วม

  ความคิดสร้างสรรค์บรรเจิด

  เป็นเลิศทักษะ

  ภาวะแห่งสติปัญญา

  น�าพาด้วยจริยธรรม

  เลิศล�้าพลังร่วมในสังคม

หมายเหตุ :  กรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวฒุเิสวนากบัผูบ้รหิาร

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

  ณ คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

  ราชมงคลพระนคร

  ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗

 	ผู้ด�าเนินรายการ	(นายชวลิต		น่ิมละออ)

	 “ขอบคุณท่าน ศ.ดร.วิรุณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของเราครับ 

ในช่วงนี้จะขออนุญาตที่ประชุม ท่านนินนาท กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ท่านจะกรุณามาพูดและมี Powerpoint ที่จะมาแลกเปลี่ยนแนวคิด

ในเชิงวิสัยทัศน์ของการท�ายุทธศาสตร์ของภาคเอกชน มาแลกเปลี่ยน

กันนะครับ เพราะว่าวันนี้เราทั้ง in side out และทั้ง out side in 

นะครับ”

 นายนินนาท		ไชยธีรภิญโญ	

 “สวัสดีครับท่านผู้บริหารและกรรมการ ส่ิงที่ผมจะบรรยาย 

ในวันน้ีมีอยู่ ๓ ประเด็นด้วยกัน ประเด็นแรกเป็นเร่ืองของอดีตที่ผ่าน

มาโตโยต้าเราท�าอะไรอยู่  ท�าอะไรไปบ้าง และเราฝ่าวิกฤติในแต่ละ

ครั้งได้อย่างไร ท่านฟังดูแล้วเปรียบเทียบกับ มทร. ของท่านเองว่ามี

อะไรท่ีจะน�าไป apply ใช้ได้ ผมคิดว่ามีมาก จะมีเร่ืองของ creativi-

ty       มีเรื่องของ R&D innovation หัวข้อท่ี ๒ เร่ืองของอะไรบ้าง

ทีเ่ป็นเรือ่งทีม่นัมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็และมนียัส�าคญัส�าหรบั

พวกเรา ในวันนี้ และประเด็นสุดท้ายคือเรื่องในอนาคตว่าเราจะต้อง

มีการท�า Scenario Building (จ�าลองสถานการณ์) ว่าที่เราจะวางแผน

ใน ๕ ปี ๑๐ ปี ข้างหน้า เรามหีลักการคิดอย่างไรขอเริม่ต้นจากประเดน็

ที่ ๑ ก่อนนะครับ ในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์  โตโยต้าเข้ามา

ด�าเนินธุรกิจในประเทศไทย ๕๑ ปีแล้ว เมื่อปี ๑๙๗๑ ตอนน้ันมี

พนักงาน ๓๐๐ คน ผลติรถยนต์เพยีงกะเดยีววนัละ ๗ คนั เวลาล่วงเลย

มาถงึปีนี ้๔๓ ปี มีพนักงานเพิ่มเป็น ๑๘,๐๐๐ คน มีโรงงาน ๓ โรง 

ผลิตรถยนต์ปีละประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ คัน วันหนึ่งเราผลิตรถยนต์ 

๓,๐๐๐ คัน ท่านลองนึกดูว่าจาก ๗ คัน เป็น ๓,๐๐๐ คัน เขาท�าได้

อย่างไร เรามีการแนะน�ารถยนต์รุ่นใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง เรามี

การสร้างโรงงานเพิ่มเป็น ๓ โรง ในเชิงของมหาวิทยาลัยของท่าน      

ให้ท่านคดินะครบัว่า ถ้าท่านจะผลตินกัศกึษา หรอืบณัฑติท่านจะค�านงึ

ถึงปริมาณคุณภาพ หรือว่าก�าไรเข้ามหาวิทยาลัย ท่านจะต้องหา 
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optimum points ว่าจุดสมดุลอยู่ตรงไหน ประเด็นท่ี ๒ เรื่องท่ีบอก

ว่าอะไรบ้างที่เปลี่ยน สิ่งหน่ึงคือเรื่องของพนักงาน เม่ือก่อนนี้ศตวรรษ

ที่ ๒๐ เวลาท�างานเขาคิดถึงเร่ืองรายได้ก่อน แต่ศตวรรษที่ ๒๑ มัน

เปลี่ยนแล้วเขาต้องการความพึงพอใจว่าเขาท�างานน้ีแล้วเขา happy 

เขามีเพื่อนที่ดีและเขามีส่วนร่วมในองค์กร อันน้ีจะสร้างความภูมิใจให้

กับเขา ขณะนี้มี ๓ เรื่องท่ีเปลี่ยนคือ เรื่องของเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้

บริโภค และการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ชาร์ล ดาร์วิน กล่าวว่า คนที่

แข็งแรงท่ีสุดถือว่า อัจฉริยะท่ีสุดไม่ใช่คนท่ีอยู่รอด แต่คนท่ีอยู่รอดคือ

คนที่สามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงได้ การท่ีจะท�า R&D ให้

ประสบความส�าเร็จได้ต้องมี Inspiration & passion คือต้องมีแรง

บันดาลใจ และมีความหลงใหลงานนั้นจึงจะประสบความส�าเร็จ ทีน้ี

มาพูดถึงการวางแผน ๕ ปี ๑๐ ปี ต้องมีการสร้างวิสัยทัศน์ มีพันธกิจ 

และมี annual motto  และพวกน้ีจะต้องเป็นภาพท่ีชัดๆ มีตัวเลข

เห็นชัดเจนและมีการทบทวนทุกปี อย่าง motto ประจ�าตัวของ

ประธานบริษัทผมเขาบอกว่า สวัสดี สนุกดี สบายดี พลิกมุมกลับเลย 

ปกติ motto ประจ�าตัวต้องพูดถึงธุรกิจ แต่ประธานคนน้ีไม่ เจอหน้า

ต้องสวัสดีท�างานแล้วต้องสนุกดี และวันนี้สบายดีไหม เอา ๓ ตัวนี้ก่อน 

อาจารย์ลองกลับไปส�ารวจตัวเองนิดนึงว่า productivity ของท่าน    

ดีหรือไม่ถ้าดีท่านต้องพยายามก�าจัด ๓ ตัว ๓ m คือ muda , mura , 

muri คือ waste unevenness และ overburden นะครับ ทีนี้ส่ิงที่

แนะน�านะครับ ท่านกลับไปส�ารวจตัวเองนิดนึงสิ่งท่ีท่านท�าไปแล้ว

ลูกค้าของท่านน�าไปใช้รึเปล่า ลูกค้าของท่านคือกระบวนการถัดไป ถ้า

เขาไม่เอาไปใช้เลิกท�าเพราะนั่นคือ muda สเต็ปที่ ๒ ค่อยมาท�า      

incidental work พยายามลดลงให้มากท่ีสุดท่านจะมี productivity 

มากข้ึนในการท�าก�าไรเช่นเดียวกันท่านอย่าไปเพิ่มราคาขายท่านต้อง

พยายามลดต้นทนุและพยายามผลติสนิค้าทีม่คีณุภาพทีด่มีากทีส่ดุด้วย

เวลา   ที่สั้นที่สุด ปัจจุบันเป็นเรื่องของการสร้างคุณค่า เราต้องเข้าไป

นั่งในจิตวิญญาณของลูกค้า เพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลท่ีเราสร้าง 

Global Vision”  

  ผู้ด�าเนินรายการ	(นายชวลิต		นิ่มละออ)

 “กรรมการผูท้รงคณุวฒุท่ิานต่อไปทีจ่ะมาพูดแลกเปลีย่นความ

คิดกับเราท่านเป็นอาจารย์ผู้สอนนะครับ เม่ือก่อนท่านมาจาก สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ท่านเป็นผู้ท่ีสอนเป็นนักวิจัยชั้น

น�าของประเทศ ท่านเป็นผู ้ที่ดูแลทางด้านการใช้ทรัพยากรต่างๆ     

รวมท้ังเครื่องจักร เครื่องมือ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

ชาติ นอกจากประเด็นที่ท่านอยากจะสื่อให้พวกเราแล้วขอฝาก

ประเด็นนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับเชิญครับ ท่าน ศ.วัลลภ ครับ”

  ศ.ดร.วัลลภ		สุระก�าพลธร

 “ผมเป็นกรรมการสภาชดุแรกเลยเป็นมานานพอสมควรเข้าใจ 

ขอยืมค�าท่านอธิการว่าเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นช่วงน้ีมีวิกฤติหรืออย่างไร

ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติ ความเป็นมาเป็นไปจริงๆ คงไม่ต่างจาก

พระจอมเกล้าลาดกระบังเท่าไหร่เพราะว่าเกิดมาเหมือนๆกัน คือเกิด

มาจากการรวมวิทยาลยัของลาดกระบัง ทัง้ ๔ แห่ง ทีน่ี่ ประมาณ ๔-๕ แห่ง 

ทีม่ชีือ่เสยีง พณชิยการพระนคร พระนครเหนอื วทิยาลยัครอูาชีวศกึษา 

ผมเชื่อว่าแน่นอนมีเรื่องของความแตกต่างกันในเรื่องของแนวความ

คดิแตกต่างกนัในตวัตนด้วยซ�า้ไป ของแต่ละที ่ผมว่าบคุลกิของอาจารย์

ในพาณชิยการพระนคร อย่างหนึง่ ของพระนครเหนืออย่างหนึง่ บคุลกิ

ของที่นี่เป็นแบบหนึ่ง ฉะนั้นเวลาเอามาผสมผสานกัน มันไม่ง่ายอย่าง

ที่คิด ผมเชื่อว่าเหมือนกับลาดกระบังสมัยก่อนที่เรารวมเอาวิทยาลัย

โทรคมนาคม วิทยาลัยท่ีบางพลัด วิทยาลัยเกษตรกรรม นครปฐม     

มารวมกัน ตอนที่ผมเป็นรองอธิการของพระจอมเกล้าลาดกระบังฝ่าย

วิชาการเรามีแนวคิดคือที่ลาดกระบังเป็นมหาวิทยาลัยท่ีแปลก    

เคร่ืองบิน เรือ รถไฟ ทุกอย่างผ่านหมดเลย ผู้บริหารคงต้องนึกถึง

ประวัติศาสตร์นึกถึงความเป็นเจ้าของ ของแต่ละแห่งด้วย ผมเคยมี

ประสบการณ์อย่างนี้ เราเคยคิดกันเรื่องจะสร้างตึกอะไรสักอย่างหนึ่ง 

เรานึกถึงที่ในวิทยาลัยเกษตรซึ่งตอนนั้นเรารวมกันหมดแล้วปรากฏว่า

เราคิดกันเรียบร้อยในที่ประชุมผู้บริหาร มีอาจารย์ท่านหนึ่งของคณะ

เกษตรอตุสาหกรรม เขาบอกว่า ผูบ้รหิารจะท�าอะไรขออนญุาตคณบดี

คณะเกษตรก่อนนะครับ เราตกใจอธิการบดีจะขออนุญาตคณบดี      

ซึ่งมานั่งคิดอีกทีใช ่เพราะว่าเขาเป็นเจ ้าของเดิมอยู ่  แล้วอยู ่ๆ                

มีอธิการบดีไม่รู ้มาจากไหนจะมาใช้ท่ีดินต้องขออนุญาต แต่เราฟัง    

เราตลก ผูบ้รหิารระดบัสงูเลยนะ เราต้องไปขออนญุาตคณบด ีแต่เรือ่ง

นี้มันสะท้อนนะครับว่า มีเรื่องราวหลายๆ อย่างซึ่งผู้บริหารจ�าเป็นต้อง

เข้าใจในแต่ละแห่ง หรืออีกเรื่องหนึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ ผมท�าเรื่องปรับปรุง

พันธุ์พืชกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก�าแพงแสน นึกว่าเราได้ท�า

กบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์เรยีบร้อยแล้ว  แต่วนัดคีนืดี มหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์ บางเขน ถามว่าท�าไมไม่ท�ากับเราบ้างล่ะ ตกใจ 

เกษตรศาสตร์เหมือนกันไม่ใช่เหรอ เขาบอกไม่ใช่ ก�าแพงแสนก็

ก�าแพงแสน บางเขนก็บางเขน นี่คือตัวอย่างหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเกิดขึ้น

กับที่น่ี เวลาพูดถึงอะไรแล้วแต่มันมีความเป็นเจ้าของตัวตนซึ่งผม
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พยายามจะเน้นมีธรรมชาติของเขาอยู่ซ่ึงบางที แน่นอนแต่ละแห่งของ

ที่ น่ีแยกกันอยู ่ เพราะฉะน้ันเวลาท่ีเราจะคิดสมมุติท่ีน่ีที่เทเวศร์

พระนครเหนืออาจจะไม่คิดด้วยได้ เราคิดท่ีน่ีท่ีเทเวศร์ พณิชยการ

พระนครอาจจะไม่เหน็ด้วยได้ ไม่เหน็ด้วยในความเหน็ผมไม่ใช่ผูบ้รหิาร

นะครับ คือคณะเหล่านี้เขาจะมีบุคลากรเดิมๆ ซ่ึงจริงๆ แล้วทรง

อทิธพิลมากกว่าด้วยซ�า้ไป ซ่ึงเหล่าน้ีบางครัง้ เขาไม่ยอมท�าอย่างนีไ้ม่ได้ 

ท�าได้อย่างไรเดิมเป็นอย่างนี้มาท�าอย่างนี้ได้อย่างไรผมคิดว่าในฐานะ

ที่เป็นกรรมการสภาผมนั่งแล้วผมเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกับที่เรา

เกิด ผมคิดว่าผู้บริหารจ�าเป็นต้องเข้าใจธรรมชาติอย่างน้ีมันมีอยู่ใน

มหาวิทยาลัยที่เป็นการน�าหลายๆ แห่งมารวมกัน เพราะฉะนั้นผมว่า

ได้ท่านอธิการอย่างท่านวิโรจ ท่านใช้ความเข้าใจ ความเข้าใจส�าคัญ

ท่ีสุดแล้วผมยังนั่งนึกว่าจริงๆ วันน้ีท่ีเราคุยกันน่าจะถ่ายทอดให้

อาจารย์ทุกท่านได้ฟังด้วยซ�้า ว่าเราคุยเรื่องอะไรกัน ข้างบนคุยอะไร

กันข้างล่างไม่เห็นรู้เรื่องเลย ผมคิดว่าท�ายังไงเราจะถ่ายทอดสิ่งที่เรา

คุยวันนี้ลงไปให้เห็นว่า ท่ีคุยกันนี้เพื่อประโยชน์ของ มทร.พระนคร 

ทั้งหมดไม่ใช่ของพระนครเหนือ ไม่ใช่ของพาณิชย์พระนคร เชื่อผม

เถอะ ความคิดอย่างนี้มีอยู่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าผู้บริหารที่นี่น่าเห็นใจ 

จ�าเป็นต้องเข้าใจจุดนี้ผมว่าไม่เช่นน้ันเราคิดอะไรแล้วแต่นึกว่าได้ แต่

คงไม่ง่ายอย่างทีค่ดินะครบัเพราะว่ามหีลายเรือ่ง หลายอย่างทีบ่างครัง้

อาจจะเข้าใจยาก เพราะฉะน้ันผมจะพูดเสมอว่าถ้าผมอยู่ลาดกระบัง 

เข็มหมุดหล่นกร๊ิงเดียว ผมจะรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นท่ีไหน แต่ผมมาที่นี่

ผมจะไม่รูว่้าเกดิอะไรขึน้เพราะเขม็หมดุทีน่ัน่กบัเขม็หมดุทีน่ีไ่ม่เหมอืน

กนั ผมคดิว่าผู้บรหิารจ�าเปน็ต้องรูน้ะครบัว่าเข็มหมุดหลน่ปุ๊บเกดิอะไร

ขึ้นซึ่งผมคิดว่าจ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายๆ  ส่วน หลายๆ

แห่งพอสมควรเพราะฉะน้ันการขับเคล่ือน ๑๐ ปี คงไม่ใช่เวลาท่ียาว

นะครบั ๑๐ ปีเป็นระยะเวลาทีส่ัน้ และอาจจะต้องใช้เวลาให้ generation 

ใหม่ที่จะค่อยๆ ขึ้นมา ท�าอย่างไรไม่ให้เกิดรอยร้าว ผมเห็นใจ ที่จริง

ท่านอาจารย์วิโรจอธิบายมาเม่ือเช้า เห็นด้วยหมดเลยนะครับว่า risk 

ความเสี่ยงที่มันจะเกิดความแตกต่าง ท�าอย่างไรท่ีจะหลอมรวมความ

แตกต่างเหล่านีใ้ห้เป็นเรือ่งเดยีวกัน เพราะฉะนัน้ผมว่าความมส่ีวนร่วม

ผู้บริหารจ�าเป็นต้องประสานให้มากท่ีสุด คิดแล้วบอกให้สั่งเช่นนี้ได้ 

ผมคิดว่าคงไม่ได้แล้วครับ และผมท�างานท่ีสถาบันวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีชั้นสูง จะมีปัญหามากเพราะจะมี generation gap อยู่ด้วย 

ผู้ใหญ่คิดเรื่องหนึ่งเด็กๆ ไม่คิดอย่างนั้นคิดกันคนละอย่างผมว่ามันมี

หลายเรื่องที่จ�าเป็นจะต้องน่ังคุยกันแล้วต้องใช้ความลึกซึ้งพอสมควร 

เคยมีปัญหาที่นี่แล้วผมบอกว่าเราต้องยึดหลักให้ม่ัน หลักอยู่ตรงไหน

ถ้าเรายึดหลักไม่มั่น หลักคืออะไร ถ้าเราวางหลักไว้ให้ดีปัญหาจะน้อย 

ถ้าท่านจ�าได้ตอนสรรหาคณบดี อธิการบดี อันนี้ปฏิบัติยากเพราะการ

ที่สรรหาคนมาบริหารองค์กรระดับพันล้าน เราใช้เวลาแค่ ๒๐ นาที 

ตัดสินใจ โดยพื้นฐานซึ่งอาจจะไม่เข้าใจราชมงคลพระนครเลยได้      

ผมว่านีแ่หละคอืปัญหา ปัญหาคอืเขาไม่เข้าใจว่ากรรมการสภาคดิอะไร

อยู่ โดนล๊อบบี้หรือไม่ พวกนี้ พวกนั้นหรือไม่ แต่จริงๆ ผมคิดว่า ท่าน

นายกเคยให้เราท�าสัตยาบรรณแล้ว ทุกอย่างเขาคิดกันได้ แต่ผมคิดว่า

เราต้องดูตามข้อมูลที่เรามีทั้งหมด เพราะฉะนั้นผมยังนึกว่ากรรมการ

สภามหาวิทยาลัยน่าจะต้องเข้าใจมหาวิทยาลัยมากกว่านี้ ที่จริงถูก

แล้วท่ีหลายท่านลองไปท�านัน่ท�านี ่ต้องขอโทษด้วยทีพ่กัหลงัผมไม่ค่อย

ได้ลงมาท�าด้วยเท่าไหร่เนื่องจากว่าเวลาไม่ค่อยมี แต่ว่าผมคิดว่า พวก

ผมเองที่เป็นกรรมการสภาน่าจะต้องเข้าใจอะไรราชมงคลพระนคร

มากกว่านีม้นัอาจจะท�าให้การตดัสนิใจดีขึน้ได้นะครบั ผมไปเจอเครือ่ง

มือดีมากเลย มหาวิทยาลัยใหญ่ๆ ยังไม่มีเลย ปรากฏว่าหยากไย่ เต็ม

ไปหมดเลย ผมเลยถามว่าคุณซ้ือมาท�าไม ได้ค�าตอบว่าตอนน้ันมีงบ

ประมาณเลยซื้อมาแล้วส่ังซื้อเคร่ืองดีเลย เป็นเครื่องใช้ท�าวิจัยได้อย่าง

ดี แต่เราบอกว่าหยากไย่เต็มไปหมดอาจารย์ได้ใช้หรือไม่ บางคนไม่ได้

ใช้ ผมเคยซื้อ software ตัวหนึ่งประมาณ ๕๐ ล้านบาทปรากฏว่ามี

ลูกศิษย์บอกราชมงคล ๙ แห่ง จะซื้อ software ตัวนี้ด้วย ผมบอกคุณ

ไปคิดให้ดนีะ โปรแกรมละ ๕๐ ล้าน คุณซือ้ไปท�าอะไรแล้วได้ประโยชน์

ไหม คือบางครั้งถ้าสักแต่ว่าซ้ือเสียเงินเปล่า เพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดี

ว่าซื้อแล้วท�าอะไรแต่บางทีเห็นลาดกระบังมี จุฬาฯ มีอยากมีด้วย      

ซ่ึงผมคิดว่าอันน้ีมันอันตราย มีไปวางทิ้งไว้แล้วหยากไย่ขึ้นเต็มไปหมด

เพราะฉะนั้นเห็นด้วยเรื่องวิจัยต้องเป็นตัวน�าเพราะว่า การใช้วิจัยเป็น

ตัวน�ามีประโยชน์แต่วันน้ีคนใช้ค�าว่าวิจัยและพัฒนา ผมว่าบางทีใช้กัน

เปรอะไปหมด อ้างวิจัยและพัฒนาอยู่เสมอความจริงแล้วไม่ใช่ เพราะ

ฉะนั้นจ�าเป็นต้องรู้จักค�าว่าวิจัยให้ชัดเจนซะก่อน ไม่เช่นนั้นมันจะ

เปรอะไปหมดอะไรวิจัยหมดแต่ว่าจริงๆ ไม่ใช่เพราะฉะนั้นต้องชัดเจน 

ที่จริงได้ช่วยราชมงคลพระนคร เรื่องต�าแหน่งวิชาการพอสมควร         

ทีจ่รงิได้วางระบบไว้พอสมควร ผมคดิว่าระบบประเมนิทีน่ีใ่ช้ได้ทเีดยีว

นะครบั และตอนนัน้เราได้คิดกนัและวางกฎระเบยีบไว้อย่างด ีป้องกนั

การฟ้องร้อง สมัยน้ีการฟ้องร้องเป็นเรื่องปกติ อะไรฟ้องหมดเพราะ

ฉะนั้นเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเน้น คือท�าอะไรต้องคิดให้ละเอียดคิดให้

รอบคอบ หลัก ระเบียบ ต้องแน่น คุยกัน ผมว่าทะเลาะกันวันแรกยัง

ดีกว่าไปนั่งทะเลาะกันวันหลังนะครับ ผมกลับมาที่เครื่องมือเพราะ

ฉะนั้นถ้า ผมบอกวิจัยแล้วจะต้องใช้เครื่องมือผมว่าคิดสักนิดหนึ่ง       
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ว่าเครื่องมือนั้นจ�าเป็นไหม ผมว่า Imagination ส�าคัญท่ีสุดงานวิจัย

มันอยู่ที่นี่มันไม่ได้อยู่ที่เครื่องมือ เครื่องมือเป็นเพียงตัวพิสูจน์เท่านั้น

เองว่าสิ่งที่คิดนั้นถูกต้องแต่ถ้าไม่มี Imagination จบ เพราะฉะนั้นต้อง

ฝึกคนให้มีจินตนาการที่ดี ผมเห็นด้วยเรื่อง innovation คือตอนนี้ผม

ไปท�าเรื่องนโยบายที่  สบทน. ปรากฏว ่าประเทศไทยท�าวิจัย 

มหาวิทยาลัย วิจัย เน้นตีพิมพ์ผลงานนานาชาติ แต่ปรากฏว่า

มหาวิทยาลัยหลายแห่งตีพิมพ์เป็น ร้อยฉบับ แต่ว่าไม่เกิดเป็นสินค้า

ได้เลย ที่เราเรียกว่า commercialization (การผลิตสินค้าออก

จ�าหน่าย) ไม่มี เพราะฉะน้ันถ้า มทร.พระนคร จะท�า ผมว่าส่ิงหนึ่งที่

เป ็น ส่ิงที่ แข็ งของราชมงคลพระนคร ผมเห็นมามาก คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ท�าหลายแห่งท�า สิ่งประดิษฐ์ ที่จริงสิ่งประดิษฐ์คือ

งานท่ีเราเรียกว่าสร้างสรรค์ ถ้าท่านจะสามารถพัฒนาจากสิ่งประดิษฐ์ 

ไปเป็นนวัตกรรม ไปเป็นงานท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีขายได้ผมว่านั่นคืองาน

วิจัยอย่างหนึ่งนะครับ มันไม่จ�าเป็นต้องเป็น publication หรอก 

สังเกตให้ดีนะครับทุนต่อไปน้ี สวก. จะให้ทุน publication น้อยลง

และจะเน้นทุนอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยต้อง move ไปทาง

อตุสาหกรรม ประเทศจะอยูไ่ม่ได้ถ้างานวจิยัมนัวจิยัเพือ่ความชอบของ

ตนเอง มันต้องวิจัยเพ่ือตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

เพราะฉะนั้นเราจะสังเกตุว่าทุนหลังๆ ท่ีให้วิจัยตามใจชอบไม่มีอีกแล้ว

จะน้อยลงไปเรื่อยๆ เพราะฉะน้ันมหาวิทยาลัยจะต้องคิดโจทย์ท่ีต่อย

อดสิ่งที่ท�าอยู่จะมีแนวโน้ม commercialization มากขึ้นน�างานวิจัย

ไปสู่ภาคการผลิตมากขึ้น คงมีเรื่องท่ีจะพูดเท่าน้ี แต่คิดว่าได้บอกสิ่ง

หนึ่งซึ่งอยากจะพูดวันน้ีคือ จ�าเป็นต้องเข้าใจธรรมชาติของแต่ละ

องคาพยพของมหาวิทยาลัยไม่เช่นน้ันมัน move ไปยากมันจะกึกกัก

กันตลอดเวลาไปไม่ได้ การท�าความเข้าใจกันโดยเฉพาะอาจารย์ส่วน

ใหญ่เป็นเร่ืองส�าคัญที่สุด และผมว่าเราจะท�าอะไร communicate 

(สื่อสาร) ให้เขาได้ข้อมูลให้เขาได้รับทราบว่าข้างบนคิดอะไรกัน บอก

ว่าเอ๊ะ! เขาคิดอะไรกันผมยังไม่เห็นรู้เรื่องเลย เป็นเรื่องที่จะต้องท�า

อย่างไรให้สือ่สารลงไปให้ได้”

  ผู้ด�าเนินรายการ	(นายชวลิต		นิ่มละออ)

 “ขอบคุณท่าน ศ.วัลลภ ครับ ท่านให้แนวคิดในเชิงของการ

วิจัยในเชิงของสิ่งประดิษฐ์ซึ่งผมค่อนข้างจะเห็นด้วยนะครับ เพราะว่า 

มหาวิทยาลัยทางด้านเทคโนโลยีเรามีประสบการณ์ เรามี skill ทาง

ด้านการปฏิบัติฉะนั้นการสร้างสิ่งประดิษฐ์เป็นเบ้ืองต้นของงานวิจัยที่

จะสามารถท�าได้โดยที่เราไม่จ�าเป็นที่จะต้องไปท�างานวิจัยเชิง

วทิยาศาสตร์จนเกนิไป แล้วเราสามารถทีจ่ะใช้ skill ทีจ่ะท�าส่ิงเหล่านีไ้ด้ 

และเรือ่งของ communication ผมเข้าใจทีท่่านอธิการบดไีด้ฝากพวก

เรามานั่งคุยกัน ผมว่าเป็นเบ้ืองต้น ส่วนท่ีท่านอาจารย์ได้ให้ความคิด

ไว้ว่าเราต้องสือ่ออกไป การทีจ่ะสือ่ออกไปให้ได้ต้องคยุกันก่อน ซึง่กว่า

จะเป็นนโยบายมาได้ ผมเข้าใจว่าวันนี้คงจะเป็นการคุยแลกเปลี่ยน 

การบ้านโจทย์อยู่ที่ท่านนะครับ โจทย์ไม่ได้อยู่ที่กรรมการสภาผู้ทรง

คุณวุฒิ ส่วนผู้บริหารท่านจะตั้งโจทย์อย่างไร ท่านจะตั้งเป้าหมาย

อย่างไรของมหาวิทยาลัยข้อจ�ากัดที่มีอยู่นั้นจะต้องมาดูกันแต่ถ้าเรา

ท�าใจ และมองว่าเราน่าจะมีเป้าหมายที่สูงกว่าที่เราเคยคิด แล้วค่อยๆ

หาวิธีแก้กัน ข้อจ�ากัดอาจจะเป็นส่ิงลวงตาได้ นะครับ ถ้าเราท�าอาจ

จะท�าได้แน่นอนครบั ผมเห็นด้วยว่าหลงัจากนัน้เราคงจะต้องม ีoutput 

ออกมา ในเชิงนโยบาย ค�าถามมีค�าตอบต้องตามมา ค�าตอบตามมา

ไม่ใช่แค่สภามหาวิทยาลัยจะรับรู้รับทราบ ประชาคมทั้งหมดควรจะ

ต้องรับรู้รับทราบ เพราะสิ่งนี้จะเป็นแผนระยะยาวของมหาวิทยาลัย 

ผมเข้าใจว่าเรามาชั่วคราว เรามาแล้วเราไปเราไม่ได้เป็นคนอยู่ประจ�า

ทีน่ี ่เรามาและเราไป เราท�าสิง่ท่ีคดิว่าจะเป็นประโยชน์กบัมหาวทิยาลัย 

ผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านต่อไป ขอเรียนเชิญท่าน นิพนธ์ ซึ่งท่าน

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริหารการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ

ท่านน่าจะให้แนวคิดอะไรดีๆ กับพวกเราได้เชิญครับ”

 	นายนิพนธ์		สุรพงษ์รักเจริญ	

 “อยากจะแลกเปล่ียนอะไรต่างๆ เพ่ือที่จะให้ทุกท่านได้เห็น

ภาพเพราะว่า การ Visualize ต่างๆ ด้วยสายตาอาจจะท�าให้ท่านจ�า

ในส่ิงที่ผู้พูดได้มากกว่าท่ีจะพูดเฉยๆ แต่ไม่อยากให้ท่านลืมในสิ่งที่ผม

จะพูดต่อไปนี้ คิดว่าเรื่องนี้ส�าคัญ ท่านอุปนายกโทรมาหาผมแล้วบอก

ให้ผมเน้นเรือ่งนีห้น่อย ยนิดคีรบัเพราะผมเชือ่ว่าเป็นปัญหาพอสมควร

ส�าหรับ ภาคราชการที่จะต้องท�าความเข้าใจกับมันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ผมคิดว่าให้ความส�าคัญมากกว่าเพือ่น แต่ระบบการศึกษาเร่ืองทีส่�าคญั

ที่สุดคือ บุคลากรทรัพยากรมนุษย์ซ่ึงผมคิดว่าเป็น asset เดียวที่มีค่า

สูงสุดในองค์กร ในรูปบัญชี เขาบอกว่ามี ๒ อย่างใช่ไหมครับในบัญชี 

คอืมงีบดลุ และ งบการเงนิ งบดลุจะมทีัง้สินทรพัย์และหนีส้นิ Human 

resource เป็นได้ทั้ง asset และ line ability ได้เหมือนกัน ท่านว่า

จริงหรือไม่ ถ้าคนของเราบริหารไม่ดี   line ability  created แต่ถ้า 

asset create เป็น income นะครับเพราะมี value อยู่ในตัวมันเอง 

เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับมุมมองของเราว่าเราจะมองเป็นอย่างไร ผมเชื่อ

ว่า ๓-๔ ค�า ท่ีผมอยากให้ท่านรู้และเป็นเรื่องท่ีส�าคัญและอยากให้ผู้น�า
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ทุกระดับจ�าเป็นที่จะต้องท�าความเข้าใจ ค�าแรก change agent ความ

หมายชัดเจน คือผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ถ้าริจะเป็นผู้น�าต้องกล้าที่จะ

น�าการเปลีย่นแปลงเข้าสูอ่งค์กร ผมว่าถ้าไม่ได้มคีวามหมายนีอ้ย่า อย่า

มารับการเป็นผู้น�าเพราะว่าผู้น�าต้องกล้าเปล่ียน เปลี่ยนไปสู่สิ่งใหม่   

ที่ดีกว่าเท่านั้นนะครับนิยามของมัน ถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไป

สู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่า นั่นไม่ได้เรียกว่าการเปลี่ยนแปลง แล้วถ้ายังอยู่อย่าง

เดิมหรือยิ่งแย่หรือถอยลงไป ผมว่านั่นยิ่งแย่ลงนะครับ เพราะฉะน้ัน

โลกพัฒนาแล้ว เมื่อสักครู่น้ีท่านอธิการบดีกล่าวช่ืนชมโกดัก จริงๆ    

ผมอยากกราบเรียนนะครับว่ากรณีของโกดัก เป็นกรณีที่ผมชื่นชม  

ปัญหาทัง้หมดของโกดกัเราสรปุง่ายๆ ทีห่ายไปทกุวนันี ้ ไม่ใช่เขาไม่ม ี in-

novation นะครับ เขามี innovation เขารู้หมดนะครับว่าจะเปล่ียน

จากฟิล์มสีเป็นสินค้าทดแทนได้ แต่ขาดเรื่องนี้เรื่องเดียวครับที่ผม

อยากจะพูดเรื่องใหญ่คือ leadership เขาไม่กล้าน�าการเปล่ียนแปลง

เข้าสู่องค์กรผู้น�าไม่กล้าตัดสินใจ กรณีนี้ผมให้ลูกศิษย์ผมที่ผมสอน

ปริญญาเอก ท�า case study ขึ้นมาเราวิเคราะห์เจาะลึกถึงความล่ม

สลายของโกดักสุดท้ายเรื่องนี้ครับดีทุกอย่างเลยยกเว้นอย่างเดียว 

change agent ผูน้�าไม่กล้าตดัสนิใจเพราะยงัคดิว่าฟิลม์สยีงัเป็น cash town 

ยังเป็นสินค้าที่ยังท�าก�าไรให้กับองค์กรอยู่ไม่กล้าเปลี่ยน รู้มาก่อน 

research มากมายมหาศาลมากกว่าคู่แข่งอีก แต่ไม่กล้าตัดสินใจ แล้ว

ถึงคราวอวสาน เป็นกรณีที่คลาสสิกมากๆ ครับ ผมชอบค�านี้ครับ 

แจ็คเบล พูดไว้ผู้บริหารของ GE “เปลี่ยนซะก่อนที่จะถูกเปล่ียน”      

ถ้าท่านไม่กล้าเปลี่ยนท่านจะต้องถูกบังคับให้เปลี่ยนการถูกบังคับ      

ไม่เท่ห์นะครับ เปลี่ยนก่อนเขาเรียกว่าคนมีวิสัยทัศน์ครับ เพราะวิสัย

ทัศน์คือศิลปะในการมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นยังไม่เห็น จะเรียกว่าวิสัย

ทัศน์ คือคนอื่นยังไม่เห็นเลยครับเราเห็นก่อนแล้วเราก้าวหน้าก่อนคู่

แข่ง ๑ ก้าวเสมอนะครับ นี่คือเรื่องที่มีให้เห็นอย่างมากมายเช่น ซัมซุง           

๑๐ กว่าปีที่แล้วทุกคนไม่ปฏิเสธเลยว่าชื่อเสียงของ ซัมซุง ผมใช้

โทรศัพท์แล้วผมปาทิ้งเลยไม่เสียดายเลยแล้ววันน้ีต้องกลับมาใช้อีก  

ท้ัง note ๒ note ๓ ผมใช้ note ๒ อยู ่ก�าลงัจะรอเปล่ียนเป็น note ๔ อยู่ 

เพราะฉะนั้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงผู้น�าในยุคท่ี ๒ น้ีคือ generation 

ที่ ๒ ของซัมซุง ลี กอน ฮี ประกาศว่าวันหน่ึงเขาไปเดินส�ารวจตลาด

ที่เยอรมันปรากฏว่าไม่เจอสินค้า ซัมซุง ในงานระดับโลก ถามผู้จัดงาน

ว่าสินค้าซัมซุงอยู่ไหน คนจัดบอกว่าอยู่ไกลๆ ข้างหลัง เป็นไงครับถ้า

ท่านเป็นประธานบริษัท กลับมารีบประชุมผู้น�า ถึงคราวที่เราต้อง

เปล่ียนแล้ว หลังจากนั้นประกาศไปไม่มีอะไรเกิดข้ึนครับเพราะผู้น�า 

only NATO no action talk only พูดอย่างเดียวแต่ไม่ท�า ผู้น�าเอง

ยังไม่เปล่ียนเลยคนอื่นเขาตามไม่ทัน อีกปีหนึ่งประกาศเลยทีนี้เอาจริง 

ผมจะน�าการเปล่ียนแปลงให้ดูเป็นตัวอย่าง และน�าการเปลี่ยนแปลง

ไปจนกระทั้งเขาบอกเลยว่า MOTTO ใหม่คือ change everything 

in your life except wife and kid เปล่ียนให้หมดยกเว้นลูกกับเมีย

นอกน้ันขอให้เปล่ียนให้หมดเปล่ียนแปลงทุกส่ิงทุกอย่างในชีวิตเลยไม่

เหลือเลย เพราะฉะนั้น ๓ เรื่องนี้จะน�าไปสู่ ๖ เร่ืองที่ผมอยากจะน�า

เสนอในวันนี้ ๖ เรื่องน้ีเนื่องจากไม่ได้เตรียม Powerpoint มา ท่าน

กรุณาจดครับ เรื่องที่ส�าคัญซึ่งถ้าปรับตัวให้ทันต่อองค์กรผมเอาระดับ

โลกมาเลยนะครับ คือที่ประชุม Human Resource ระดับโลกท่ีผม

พึ่งไปประชุมมา ข้อที่ ๑ โลกก�าลังเปล่ียนแปลงเรื่องอะไร work force 

planning บริษัทที่เป็น leading firm ไม่ว่าจะเป็นองค์กรทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชนต้องท�าเรื่องนี้ครับ เรื่องนี้นั้นครอบคลุมถึงเรื่องอะไร

บ้างต้ังแต่ เราคงต้องยกเครือ่งการเปลีย่นแปลงขององค์กรตัง้แต่ระบบ

การ recruitment ทั้งหมดเลยถ้าเกี่ยวกับเรื่อง HR เราจ�าเป็นอย่าง

ยิ่งที่จะต้องยกเครื่องนะครับ ระดับส�าคัญๆ มีอะไรบ้างนอกจากที่ท่าน 

อ.วิรุณ ได้พูดไว้ทั้งหมดผมจดไว้ทั้งหมดเลยนะครับค�าพูดของท่านผม

ว่าส�าคัญมากๆ ยังมีต�าแหน่งท่ีผมอยากจะโฟกัสวันนี้ที่จะช่วยต่อยอด

ความคิดของท่าน อ.วิรุณ คือ ๑ board เป็นต�าแหน่งที่สูงสุดที่จะเป็น

ผู้ชีน้�า direction ขององค์กรว่าจะไปยงัไง ต�าแหน่งที ่๒ คือ president 

ผูบ้รหิารทัง้หมด dean คณบด ีhead of department ทัง้หมดหวัหน้า

สาขาวิชา เช่นเดียวกัน เพราะฉะน้ันถามว่า ปัญหาของผมคือเราได้มี

การเตรียมพร้อมบุคคลเหล่านี้ไหมครับที่จะเข้ามารับต�าแหน่ง           

กุมบังเหียนตั้งแต่ board ฉะนั้นระบบในการสรรหาจะต้องยกเครื่อง

กันใหม่ทั้งหมดท�าอย่างไรถึงจะมีความเป็นธรรมและได้คนดีคนเก่ง          

มีคุณธรรมมีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยกัน ผมว่าท่านใช้ board 

พวกเราโดยเฉพาะผู้ทรงคุณวฒุไิม่ค่อยคุ้มนะครบั การประชมุทีผ่่านมา 

ที่เราเอาแต่ระบบราชการแล้วน่าเบื่อ การประชุมที่มีแต่งาน routine 

นะครับผมว่าน่าเบ่ือ ไม่ต้องระดับท่านนินนาท ผมประชุมที่บริษัทผม

หรือรัฐวิสาหกิจทั้งหลาย พวกเราภาคเอกชนได้เบ้ียประชุมครั้งละ 

๗๐,๐๐๐ บาทผมถามว่าเรามารับเบ้ียประชุมครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท   

ใช่การเสียสละหรือไม่ ที่ยังอยู่ทุกวันนี้ พูดตรงๆเราไม่ได้เอาตัวเงินมา

วัดกันแต่ผมว่าความยิ่งใหญ่ของภารกิจที่เราท�าต่อการศึกษายิ่งใหญ่

กว่าทุกส่ิงทุกอย่างทุกคนจึงเสียสละเวลามา และอยากให้ที่นี่ดี เพราะ

ฉะนั้นผมคิดว่า board เป็นบุคคลที่ท่านน่าจะ fully utilize (ใช้ให้เต็ม

ประสิทธิภาพ) ความรู้ความสามารถของท่านให้มากกว่านี้ จากการ

ประชุมมีแต่วาระ ที่เป็นงาน routine ผมว่าไม่ต้องมาได้ ใช่ไหมครับ
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ผมว่าตรงนี้จะต้องผ่าตัดยกเครื่องกันทั้งหมดเลย แล้วต้องมีเวทีที่ต้อง

ให้ board กล่าวพูดถึง direction ข้างหน้า วิสัยทัศน์ข้างหน้าว่าเรา

ยังไม่เห็นอะไรอีกที่คนอื่น คนข้างนอกเห็นกันมามากมายมหาศาลที่

จะน�าการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่องค์กรนี้อย่างไรบ้าง ตรงนี้ต้องมีระบบ

การคัดเลือกที่ดึงคนดีซ่ึงผมกล้ายืนยันบอร์ดท่ีน่ีสุดยอดแล้วนะครับ 

เราโชคดีมากๆ ที่ได้นายก ท่านอุปนายก ทุ่มเทมากและยังโชคดีอีก

วิกฤติที่ท่านเจอครั้งนี้เราได้ท่านอธิการบดีที่จะมารักษาการในช่วงนี้ 

ผมว่าถ้าเราไม่ใช้วิกฤติตรงน้ีให้เป็นโอกาสท่ีดีเราสูญเสียมาก ถ้าไม่ได้

รับความร่วมมือร่วมใจกันท�าสิ่งที่เราจะท�าในครั้งนี้ผมถือว่าเป็นเรื่อง

ที่ยิ่งใหญ่มากๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงของ มทร.พระนคร ในอนาคต 

เพราะฉะนั้นท�าไมจึงต้องมีบอร์ดจากข้างนอกมา เพราะมันเป็นเรื่อง

ของการ out side in น�าสิ่งท่ีคนในมองไม่เห็นหรอก ดึงมาแล้วมาให้

เป็นข้อมูลเป็นประโยชน์แล้วรับรู ้ว่าชาวโลกท�าอะไรกันไปถึงไหน 

อย่างไรนะครับ สอง คือต�าแหน่งอธิการบดี คณบดี ผมว่าตรงนี้คงต้อง

ยกเครื่องกันครั้งยิ่งใหญ่เลยท�าอย่างไรเราจะได้คนท่ีเหมาะสมเป็นคน

ดคีนเก่ง แล้วมทีีส่�าคญัคอื เด๋ียวผมจะพดูเรือ่งที ่๒ เยอะหน่อยคอืเรือ่ง

ของ leadership ซึง่เราไม่ค่อยเข้าใจความหมายของ leader ทีย่ิง่ใหญ่ 

จริงๆ วันนี้ผมต้องบินไปเกาหลีนะครับ มีการประชุมคานาอานโลก   

ที่เกาหลี แต่ผมเห็นความส�าคัญของวันน้ีและผมยอมดีเลย์ไป และผม

จะบินไปในวันพรุ่งนี้ เพราะผมคิดว่าการประชุมวันนี้ยิ่งใหญ่และ

เป็นการประชุมที่ส�าคัญและเป็นการเปลี่ยนแปลงด้วย คืออยู่ที่การที่

เราให้ความส�าคัญเราเห็นว่าสิ่งไหนส�าคัญเราจะสละเวลาได้จริงไหม

ครับ ถ้าท่านบอกว่าออกก�าลังกายส�าคัญท่านต้องออกก�าลังกายได้ แต่

ถ้าท่านไม่คิดว่าส�าคัญแล้วคิดว่าแค่พูดไปแค่นั้นท่านไม่ท�านี่คือการ

เปลี่ยนแปลงเอาง่ายๆ ก่อนเปลี่ยนเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตผมว่ามัน        

ยิง่ใหญ่นะ ชนะศกึอืน่หมืน่แสนแพ้อะไรครบั แพ้ใจตวัเองทกุท ีสดุท้าย

เปลี่ยนไม่ได้ และนี่คือจุดยืนที่ยิ่งใหญ่ของ leader ต�าแหน่งเหล่านี้ผม

ว่าเราต้องมาดูข้อบังคับกัน แล้วมีระบบของการ recruit ท่านเช่ือไหม

ครบัไม่ต้องถงึขนาดนัน้นะครบับอร์ดของภาคเอกชนทีน่ีด่แีล้วและเป็น

องค์กรที่อยู่ ๑๐๐ ปี แล้วนะครับ บอร์ดคุยกันเลยกับ successful 

candidate ที่จะเป็น next CEO บอร์ดประชุมกัน ๕ ปีเพื่อวางแผน

เพือ่จะเลอืก successor ขึน้มาเพือ่มาเป็นต�าแหน่งเบอร์ ๑ ขององค์กร

แล้ว ๕ ปีนั้นใช้เวลาในการพัฒนาหาดูว่าเขายังขาด skill อะไรบ้าง   

ที่จะก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้น�าโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตวิญญาณของความ

เป็นผู้น�าที่จะต้องเสียสละท�างานเพื่อผู้อื่น ท�างานหนักต้อง trade off 

ระหว่าง work hard กับ work smart ต้อง service ผู้อื่นคือเร่ืองยิ่ง

ใหญ่ที่ผมจะต้องพูดต่อไป เพราะฉะนั้นตรงนี้ leadership เป็นเรื่อง

ที่เราจะต้องปลูกฝัง เราเห็นจุดท่ีเรามีปัญหาทุกมหาวิทยาลัยของภาค

รฐัผมยนืยนัว่าเราไม่มกีระบวนการในการวางทายาท จะวางได้อย่างไร

ในเมื่อจะฟ้องร้องกันเช่นนี้ ไม่มีทางหรอกครับอีก ๑๐ อ.วิโรจ มาแก้

ปัญหาที่นี่กันไม่ได้ ผมถึงบอกว่าวันนี้เราต้องพูดกันในความจริง ไม่

ต้องใส่หน้ากากเข้าใส่กัน เพราะฉะนั้นท่านลองดูว่าเราไม่มีแผนใน

การเตรียมผู้น�าแล้วอยู่เฉยๆ เอานักวิชาการจบ ศ. ได้ ดร. ได้ท่านเคย

บริหารจริงๆ หรือไม่ ท�าอย่างไรจึงจะมีกระบวนการสร้างความคิดของ

การเป็นผู้น�าที่จะต่อยอดให้เขาได้ให้โอกาสเขาไปพัฒนา ได้ให้โอกาส

เขาไปดงูานทีไ่หนอย่างไรบ้างตรงนีส้�าคัญใช่ไหมครบั เพราะฉะนัน้งาน

ของบอร์ดกบัอธกิารบดต้ีองแยกกนัชดัเจน ผมยนืยนับอร์ดทกุที ่บอร์ด

ต้องให้ direction กับองค์กรมีหน้าที่แค่นั้นเอง ให้วิสัยทัศน์ให้ทิศทาง

อย่าลืมนะครับผมค้างไว้ที่ตรงนี้เห็นไหมครับ Vision is the art of 

seeing things in visible ต้องให้วิสัยทัศน์บอร์ดไม่ได้มีหน้าที่ลงไป

บริหาร บอร์ดไปก้าวก่ายต�าแหน่งของอธิการบดีที่ไหนมีเรื่องแล้วที่นั่น 

เราก�าลังผิดทิศผิดทาง หลงทิศหลงทาง อธิการบดีมีหน้าที่บริหารให้

เป็นไปตามนโยบายของบอร์ด เราไม่แทรกแซงกันบอร์ดมีหน้าที่ช่วย

เหลือประคับประคองอธิการบดีให้อธิการบดีท�างานได้ ให้อธิการบดี

สามารถที่จะใช้ และบอร์ดต้อง fully utilize เวลา และลงมาสนับ

สนนุให้ความช่วยเหลอืเอา connection ของบอร์ดทีม่มีาทัง้หมดมาระ

ดมกันช่วยมหาวิทยาลัย และคอยก�ากับตรวจสอบการท�างานของ

อธิการบดี ซึ่งบอร์ดมีหน้าที่แค่นั้นเอง แยกแยะหน้าที่กันท่านกรุณา

อย่าดึงบอร์ดไปยุง่เรือ่งภายใน แล้วบอร์ดคนไหนท�าตัวไปยุง่ ยุง่นะครบั 

ยุ่งจริงๆ ส�าหรับองค์กรเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องแยกหน้าที่บทบาท

กัน อธิการบดีต้องพัฒนาและมีผู้น�าสูงสุด leadership ของอธิการบดี

ต้องสูงสุด แล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่ามีอะไรบ้าง  เพราะฉะนั้นต�าแหน่ง

พวกนี้ต้องวางตัวต้องให้แนวทางต้องให้เวลาพัฒนาเขา เขาจะก้าวข้ึน

มาเป็นผู้น�าโดยสมบูรณ์และผมยืนยันว่า leader is not born to be 

แต่ born to learn ผู้น�า born to learn นะครับไม่ได้เกิดมาเพื่อจะ

มาเป็นผู้น�าเลยเกิดมาเรียนรู้พัฒนาได้ให้โอกาสเขา มีแผนการพัฒนา

สู่ความสามารถของเขาอย่างเหมาะสม ตรงนี้ซึ่งจะต้องเป็นระบบที่จะ

ต้องสร้างระบบในการพัฒนาอย่างน้ัน talent management ท่ัวโลก

คุยกันเรื่องนี้ครับในที่ประชุมระดับโลกคุยกันเรื่องน้ีอย่างเดียวว่าเรา

ต้องสร้างผู้น�าระดับกลางครับ talent management ทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชนไม่ให้ความส�าคัญกับเร่ืองนี้เจ๊งครับ เพราะเราจะมีแต่ข้าง

บนมีแต่หัวข้างล่างไม่ท�างาน แล้วจะท�ายังไง เพราะฉะนั้น talent 
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management จะต้องมีโครงการบริษัทช้ันน�าจองตัวตั้งแต่เรียนปี ๑ 

แล้วตอนนี้ อนาคตผมว่าต้องจองกันในท้องแล้ว วางแผนท่ีจะสร้าง

ผู้น�ากัน จองกันตั้งแต่เรียนปี ๑ ส่งให้เรียนถึงปริญญาเอก ท่านทราบ

ใช่ไหมครับบริษัทชั้นน�าทั้งหลายของเมืองไทยเราพัฒนาไปไกลแล้ว 

เพราะสุดท้ายท่านทราบไหมครับว่า ปตท. ยอดขายปีหน่ึง ๒ ล้านๆ 

นะครับ ก�าไรคุยกันเป็นแสนล้านแล้วนะครับ ต�่ากว่านี้เขาไม่คุย           

ผู้บริหารระดับสูงอดีตเบอร์ ๑ ต้องมาขอให้ผมช่วยไปท�า talent      

development ให้กับเครือ ปตท. เพราะว่ามีเงินเป็นล้านๆสร้างคน

ไม่ได้ครับ เพราะเขาเติบโตแบบ inorganic growth เดี๋ยวน้ี organic 

growth ไม่มีแล้วครับในบริษัทชั้นน�าเข้าใจไหมครับ organic growth 

คือเติบโตไปตามธรรมชาติไม่มีทาง เด๋ียวน้ีเขา inorganic กันเขาจับ

มือกับคู่แข่ง เขา MOU กัน takeover บริษัทนั่งๆท�างานอยู่พรุ่งนี้

เปลีย่นเจ้าของไปแล้วไม่รูเ้รือ่งแล้วถ้าท่านตามไม่ทนัปรบัตวัไม่ทนัท่าน

ตกงาน เพราะฉะนัน้ ปตท. ขาดคนระดบักลางให้ผมไปช่วยท�าให้ ๒๗๐ 

คน ผมบอกแผนนี้ท�า ๑๐ ปีใช้เวลาสร้าง ๑ งบประมาณไม่อั้นเท่าไหร่

สู้ เงินมีแต่สร้างคนไม่ได้น่ีคือเรื่อง human resource ท่านเห็นไหม

ปลูกคนๆหนึ่งใช้เวลามากมาย ยิ่งท่านจะสร้างอธิการบดี คณบดีไม่ใช่

เรื่องเล่นๆ แล้วที่ผ่านมาไม่มีใครท�ากัน อนาคตมหาวิทยาลัยเอกชน

เขาไปไกลกว่าเราแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยครับ เอกชนอธิการบดีพ่อเขา

เป็นผูร้บัใบอนญุาต สมบตัขิองเขาใช่ไหมครบั กระเทอืนแน่ถ้าเขาปรบั

ตัวไม่ทันต่อโลกของการแข่งขัน เพราะฉะน้ัน คณบดีทุกคนเป็นคนที่

อธิการบดีต้องเคาะถึงจะเอาด้วย ถ้าไม่ฟังค�าสั่งอธิการบดีไปไม่ได้แล้ว

ครับเพราะไม่เป็นไปทั้งองคาพยพ ของเราเป็นอย่างไรครับทุกคนมา

จากการเลือกตั้งหมด ทุกคนยิ่งใหญ่หมดใครสั่งใครไม่ได้เลยทั้ง

มหาวทิยาลยั บอร์ดพดูมากๆครัง้หน้าไม่ต้องมาเป็นใช่ไหมครบั เพราะ

พูดมากไปแล้วดีครับจะได้พ้นทุกข์พ้นเคราะห์สักที ผมถามว่าจะเป็น

ไปได้อย่างไร ที่จะไปสู่ excellent ผมว่าเราต้องยอมรับความจริงอย่า

ฝันแล้วต้องช่วยกัน ต้องถามหัวใจของคน มทร.ท้ังหมดว่าพร้อมที่จะ

รับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้หรือไม่อยากจะเปลี่ยนจริงหรือ ไม่เปล่ียน

อยู่กันไปอย่างนี้เรื่อยๆ แล้วสักวันสุดท้ายจะยิ่งห่างไปเรื่อยๆ เร่ืองที่ 

๔ เรื่อง structure and culture transformation ท�าไมผมถึงใช้ค�า

ว่า transformation เขาคุยกันเยอะครับเรื่องของ transformation 

เป็นเรื่องที่โดนมากๆ ค�าๆ น้ีเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ เปลี่ยนทั้ง

องคาพยพเลยซึ่งผมมีค�า ๒ ค�าระหว่างค�าว่า structure กับค�าว่า 

culture บ้านเราเปลี่ยนอย่างเก่งแค่ structure เอาชัดๆ เลย 

กระทรวงศึกษาธิการเป็นไงล่ะครับ มี ๕ แท่ง มี ซี ๑๑ อยู่ ๕ คนผม

อยู ่มาตั้ งแต ่สภาการศึกษาแห่งชาติ ผมเป ็นบอร ์ดตั้ งแต ่การ

เปล่ียนแปลงพูดอะไรไปไม่เคยฟังกันเลย ๕ คุณชายไม่ฟังหรอกครับ

บอร์ดไม่มีความหมายเพราะว่าแต่งต้ังเขาไม่ได้ ปลดเขาไม่ได้ เขาฟัง

ใครครับ เดินตามก้นรัฐมนตรีอย่างเดียวเลย ๕ คน แล้วไม่มีใครสนใจ

ใครส่ังใครไม่ได้ช่วยเหลือกันไม่ได้เลย ความก้าวหน้าของคุณจะมีได้

อย่างเดียวเลยคอืคณุต้องตามใจนายกรัฐมนตร ีแล้วรฐัมนตรีกระทรวง

ศึกษาปีหนึ่งเปล่ียนทีกี่คนครับ ท่านดูว่าเราจะไปได้ยังไง ฉะนั้นท่าน

เห็นไหมครับเราเปล่ียน structure เก่งมาก กรมต�ารวจยกฐานะเป็น

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ มีอธิบดีขึ้นอีกใช้งบประมาณมหาศาล 

กระทรวงศึกษาเราใช้งบประมาณมากมายมหาศาลเปล่ียน ๕ แท่งท่าน

ทราบไหมครับ เลื่อนเป็น ซี ๙ เท่าไหร่รถประจ�าต�าแหน่งเท่าไหร่ สาย

สะพายขึ้นอีกเท่าไหร่ การศึกษาไทยดีขึ้นไหมครับนี่คือความจริงท่ีเรา

ต้องคุยกันนะครับว่าถ้ารับได้พัฒนาได้ ถ้ารับไม่ได้แสดงว่าเราไม่รับ

ความจริงพัฒนาต่อ  ยอดยาก ใช้งบประมาณมากมายมหาศาล กรม

ต�ารวจมีอธิบดีข้ึนอีกมากมายมหาศาล ต�าแหน่ง ผบ. เท่ากันแล้ว ๔ 

เหล่าทัพนั่นคือประเด็นที่ว่าเราไม่ยอมเปล่ียน ตัวท่ี ๒ ที่ส�าคัญผมคิด

ว่าส�าคัญกว่า structure อีกนั่นคือ culture ครับ เราไม่เปลี่ยน cul-

ture ในการท�างาน          organization culture ของเราจะสร้าง

ค่านิยมของการท�างานอย่างไรซึ่งค่านิยมในการยอมรับบุคคลที่ความ

รู้ความสามารถ ฉะนั้นปูนซีเมนต์บริษัท ๑๐๐ ปี ปีนี้ปีที่ ๑๐๑ ท่าน

เชื่อไหมครับวัฒนธรรมอะไรที่เป็นท่ีอุ้ยอ้ายมากที่สุด และเขายอมรับ

เลยว่าถ้าเขาไม่พัฒนา CEO ส่ังเลยนะ เลิกซะทีวัฒนธรรม ครับพี่ เลิก

ซกัทท่ีานรูไ้หมครบัว่าบอร์ดลงทนุให้รุน่พีท่กุคนทีเ่ป็น candidate ทุก

คนออกไปเลยจ่ายเลย เซ็นลาออกเอรี่รีไทล์รับ ๓๐ ล้านเซ็นลาออก

มือส่ันเลยแล้วมาเป็นที่ปรึกษาอีก ๕ ปีกินเงินเดือนคนละแสนมีรถ

เบนซ์ เอสคลาสประจ�าต�าแหน่งมีเลขาหน้าห้อง มีทุกอย่างเหมือนเดิม

แต่ขออย่างเดียวมากินข้าวกับรุ่นน้องท่ีจะขึ้นมาเป็น CEO อาทิตย์ละ

วันทุกวันพุธนี่คือ fact ที่คน  ไม่รู้ แล้วมาสอนรุ่นน้องห้ามสั่ง เพราะ

ฉะนั้นต่อไปนี้ขอให้เปล่ียนจากวัฒนธรรมการท�างานที่บอก “พ่ีครับ” 

เป็น “ครับพี่” “ครับพี่” กับ “พี่ครับ” ท่านว่าต่างกันไหมครับ นี่คือ

วฒันธรรมทีใ่ช้เวลานานมากกว่าจะเปลีย่น เพราะนายช่างใหญ่สดุแล้ว

ส่ังหมดเลย องค์กรไม่เปล่ียนแล้วจะเป็น innovation company ได้

อย่างไรปูนซีเมนท์ใช้เวลานานมากกว่าจะเปล่ียน ปูนซีเมนท์ ๔๐ แน่

แค่ไหนเจ๊งครับ ขายตัดขายทิ้ง ๓๐ กว่าบริษัทต้องจ้างที่ปรึกษาชาว

อเมริกันมา เสียเงินค่าที่ปรึกษา ๑๗๐ ล้านบาทแล้วมาส่ังเหมือน IMF 

ส่ังเลย ยึดกันทางนี้ไม่ยึดกันทางเศรษฐกิจ เพราะฉะน้ันถ้าเราปรับตัว
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ไม่ทันต่อโลกของการเปลี่ยนแปลงเราจะเป็นขี้ข้าเขาอีก IMF นี้เข้ามา

สั่งรัฐมนตรีเลยนะฮะสั่งรัฐมนตรี เด็กหนุ่มๆ อายุ ๓๐ ปี สั่งนู่นสั่งนี่มัน

มีรู้เรื่อง มาเรียนรู้เอา แล้วสั่งตาม         แพทเทิร์น ของมันแล้วกิน

หัวคิวกันหมด เสียบ้านเสียเมืองกันท้ังประเทศเพราะว่าเราปรับตัว

ไม่ทันต่อโลกของการเปล่ียนแปลง เพราะฉะน้ันฝากไว้นะครับ ๒ เร่ือง 

structure กับ culture ผมไม่ได้บอกว่า structure ไม่ส�าคัญ ผม

ยนืยนั structure ส�าคญัเป็นการเปลีย่นแปลงแต่ขอให้เหน็ความส�าคญั

ต่อ culture บ้างอะไรที่เป็น softsite เป็นเรื่องส�าคัญเพราะคนของ

เราต้องเปลี่ยนจริงๆ เรื่องสุดท้ายคือเรื่องของ performance man-

agement ตรงนี้ผมว่าเราต้องกลับมาทบทวนระบบการประเมินผลท่ี

เป็นธรรม เราสร้างระบบ HR ท่ีดีไม่ได้หรอกครับถ้าหากเราไม่สามารถ

มีระบบการประเมินที่เป็นธรรม เพราะการประเมินผลท่ีเป็นธรรม

เท่านั้นที่มันจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างบรรยากาศของการท�างาน สร้าง 

culture ของการท�างานท่ีน่าอยู่ ค่าของคนอยู่ท่ีผลของงานจรงิๆ ไม่ได้

อยูท่ีค่นของใครทัง้สิน้ ค่าของคนอยูท่ี ่self learning การการพัฒนาตัว

เองอย่างไม่หยุดยั้งไม่จ�าเป็นที่จะต้องให้บริษัทสั่งให้ไปเข้าอบรม สั่งไป

ยังถามอีกนะว่ามีเบี้ยเลี้ยงหรือไม่ และน่ีคือสิ่งท่ีเราต้องเปล่ียนแปลง 

เพราะฉะนั้นตัวนี้จะสร้างระบบความเป็นธรรม ระบบความเป็นธรรม

ซึ่งจะมาแทนระบบอุปถัมภ์ คนไทยเราติดยึดกับอุปถัมภ์มากผมไม่ได้

บอกว่าอุปถัมภ์ไม่ดี แต่ว่าต้อง balance ความเป็นธรรม เพราะฉะน้ัน

มันมีอยู่ ทฤษฎีเดียวเรื่องของเราเชื่อเรื่อง no measurement no 

management ความหมายคอือะไรครบัถ้าท่านไม่สามารถวัดผลอะไร

ได้อนันัน้ไม่ใช่เรยีกว่าการบริหารทีถ่กูต้อง การบรหิารทีถ่กูต้องทัง้หมด

จะต้องวดัผลได้ ออกมาเป็นรปูธรรมชดัเจนเป็นตวัเลขหรอืจะเป็นอะไร

แล้วแต่ ทุกคนจะต้องมีการวัดผลต้องถูกประเมินเพื่อท่ีจะได้ปรับปรุง

สิ่งต่างๆ เพื่อให้สามารถท�าได้ดีขึ้น เพราะฉะน้ันถ้าเราท�าได้ ๖ ข้อนี้

ผมว่าเราผ่านฉลุยแล้วเราต้องสามารถท่ีจะสร้างระบบต่างๆขึ้นมาใน

การท�างานนะครบั เป็นเรือ่งทีส่�าคญัผมอยากให้ดคูอืเรือ่ง leadership 

เป็นเรื่องที่ส�าคัญมากและหาคนเข้าใจยากมากนะครับ ผมอยากจะให้

ท่านดูนิดเดียวว่าประเทศเกาหลีเป็นตัวอย่างที่ผมเคยได้รับโอกาสมา

เมื่อ ๒๐ ปีที่แล้วได้เข้าไปพัฒนาและเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนา

ภาวะผู้น�า ก่อนเข้าไปในการอบรม ผมไม่เคยเชื่อเลยว่าคนๆเดียวจะ

ท�าให้อะไรเปลี่ยนแปลงได้ ผมเชื่อเหมือนคนท่ัวไปว่าเสียงของคนๆ

เดียวเท่านั้นแหละ เสียงนกเสียงกาไม่มีใครเขาฟังหรอกเราท�าได้แค่นี้

ท�าอะไรได้เราท�าเต็มที่แล้วกันแต่หลังจาก ที่ผมได้ไปเรียนรู้เรื่องของ 

leader ที่เกาหลีผมเปลี่ยนวิธีคิดเลย ผมเชื่อว่าเสียงคนเดียวที่เรียก

ร้องในส่ิงที่สมควรจะเปล่ียนแปลงสังคมได้และมันจะเป็นต้นก�าเนิด 

มันจะเป็นการพัฒนาภาวะผู้น�าท่ีดีให้กับคน เพราะผมสงสัยมานาน

แล้วว่าหลายท่านเคยสงสัยไหม เกาหลีเมื่อ ๕๐ ปีที่แล้ว เพิ่งได้รับยัง

เป็นขี้ข้าใครต่อใครมากมายเลย ยังเป็นข้ีข้า        แม้กระท่ังญี่ปุ่น 

ญี่ปุ่นยึดครองเกาหลี ๓๕ ปี ปลูกข้าวเอากลับไปญี่ปุ่นจักรพรรดิของ

ญี่ปุ่นเอาไปหมดเพราะฉะนั้นมันจนขนาดไม่มีข้าวจะกินแล้วผมถาม

ว่า ๕๐ ปี ให้หลัง ณ วันนี้เกาหลีเกิดอะไรขึ้นครับ ๕๐ ปีที่แล้วเขามา

ดูงานบ้านเรานะครับ ๕๐ ปีที่แล้ว ประเทศไทยส่งทหารไทยไปช่วย

รบเพราะยังไม่มีแม้กระท่ัง อิสรภาพเลย                          ถูก

เกาหลีเหนือยึดครองใช่ไหมครับไม่มีอะไรเหลือเลย จนที่สุดไม่มีข้าว

จะกินแต่นับวันนี้เกาหลีคือใคร ไม่ต้องพูดถึง แสนยานุภาพ ซัมซุงท่ี ๑ 

ของโลกไปแล้ว เตะญี่ปุ่นตกกระป๋อง ฮุนได มีอู่ต่อเรือรบที่ใหญ่ที่สุด

ในโลกนะครับ  ที่ผมไปดูมาแล้วทุกประเทศที่มีอู่ต่อเรือแม้กระท่ัง

เรือรบเรือด�าน�้าเรือต่อสู้ทั้งหมดต่อที่เกาหลีครับ ฮุนได และผมสืบ

ทราบมาต่อว่าประธานของทุกบริษัทช้ันน�าไปอบรมท่ีโรงเรียนนี้ 

สถาบันคานาอาน ต้องเป็นเครื่องหมาย question ในหัวผมว่าสถาบัน

นี้แน่แค่ไหนแล้วกลับมาเจ้าของ ของฮุนได ซัมซุง กลับมามาสั่งลูกน้อง

ว่าไงรู้ไหมครับ ต่อไปนี้ ฮุนได จะเป็นเจ้าโลกอีก ๑๐ ปีข้างหน้า เพราะ

ฉะนั้นผู้บริหารของฮุนไดทุกคนถ้ายังไม่ผ่านสถาบันนี้อย่าฝันว่าจะได้

ขึ้น เขาเรียก HR Director มาสั่งเลยว่าต้องก�าหนดไว้ใน career part 

ของผู้น�าทุกคนต่อให้ คุณ ยู จบ Harvard แน่แค่ไหนมาต้องมาผ่าน

สถาบันน้ีเพราะ Harvard สอนแต่วิชาการแต่ไม่ได้สอนคุณค่าของ

จิตใจที่มีอยู่ลึกๆ ข้างใน คุณยู ยังไม่ได้รับการพัฒนาจิตใจ คุณยู         

จะเป็นผู้น�าที่ดีได้อย่างไร เก่งแต่ความรู้วิชาการแต่เห็นแก่ตัวกันทั้งนั้น

เอาแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวกันทั้งน้ัน น่ีคือส่ิงที่ประทับใจมากๆ แล้ว

ผมไปดูปรากฏว่าผมไปเจออีก ครบรอบ ๔๐ ปี ประธานาธิบดีคน

ปัจจุบัน ตั้งแต่รุ่นพ่อคนปัจจุบันคือลูกสาวของ นายพลปาร์ค จุง ฮี 

ปาร์ค กึน เฮ เป็นลูกศิษย์ของสถาบันนี้แล้วมากล่าวในงาน ๔๐ ปีที่

ผมไปเยี่ยมพรุ่งน้ีจะเป็นวันที่ครบรอบ ๔๑ ปี ท่ีผมจะไปตอนเช้า ไม่รู้

จะไปทันหรอืไม่แต่ต้องไปเพราะว่าวนันีส้�าคญักว่า และปัจจบุนัรฐัสภา

ที่เขาพาคณะผมไป ผมไปเรียนท่าน พลเอก บุญสร้าง ท่านอดีต 

ผบ.สงูสดุ ท่านเป็นหวัหน้าคณะไปเขาเหน็ว่าเราเชิญผูน้�าส�าคญัมา เขา

เอาประธานรัฐสภามาต้อนรับ แล้วปิดรัฐสภาเล้ียงพวกเราแล้วน่ังคุย

กับพวกเราให้เกียรติเรามาก แล้วประกาศกลางรัฐสภาเลยว่าเมื่อ ๒๐ 

ปีที่แล้ว ผมเป็นลูกศิษย์ของสถาบันนี้ ถ้าไม่มีสถาบันนี้ผมคงไม่มีวันนี้

แล้ว ผมทราบว่า สส. ทุกคนถูกอบรมที่นี่หมดต้องมาเรียนที่นี่ ให้ความ
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ส�าคัญกับการพัฒนา leader มากเขามี ๓ ข้อเองครับ ปรัชญาที่ส�าคัญ 

work hard ผู้น�าต้องท�างานหนัก ท�างานหนักกว่าลูกน้องไม่ใช่ท�างาน

เอาแต่ชี้สั่งอย่างเดียว แล้วต้อง balance ให้ work smart  ข้อที่ ๒ 

ต้อง service ต้องรู้จักบริการผู้อื่น  คุณเป็นผู้น�าและเป็นผู้จิกหัวใช้

ทุกที และสุดท้าย sacrifice คือเป็นผู้เสียสละ ท�าอะไรนึกถึงประโยชน์

ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตัวเอาไว้ทีหลัง ผมว่าถ้ากระบวนการของ

การพัฒนาผู้น�าเหล่านี้ได้ถูกปลูกฝังให้คนในทุกองค์กร ผมว่าองค์กร

นั้นจะก้าวขึ้นสู่จิตวิญญาณของการสร้างผู้น�าจริงๆ แล้วเขาพัฒนาส้ัน 

ฮุนได ผมไปเยี่ยมมาอู่ต่อเรือที่นี่ประธานบริษัทมากล่าวและบอกว่า

เขา set ไว้อย่างนั้นจริงๆ ผู้น�าทุกคนต้องผ่านสถาบันน้ีนะครับว่าจะ

ต้องไปอบรมเพื่อสร้างจิตวิญญาณ คานาอาน CANAAN เป็นชื่อกลาง

ทางพระคัมภีร์ว่าดินแดนท่ีอุดมไปด้วยน�้าผึ้งและน�้านม แล้วจริงๆ

สถาบันเราน่าเสียดาย เพราะผมจัดพาไป ๒ รุ่นแล้วท่านนายก ท่าน

คงเป็นพยานได้ เพราะผมพยายามจะน�าอธิการบดี รองอธิการบดี ไป

อบรมแต่ว่าไม่ได้เพราะเราแต่มัวตีกันข้างในจนกระท่ังไม่เหลือความ

เป็นผู้น�า แต่สถาบันที่โชคดีคือ มจพ. ท่านอาจารย์ธีรวัฒน์ ท่านส่งไป 

๒ คน เลยครับ แล้วในอนาคตท่านจะส่งไปอีก เพราะว่ากลับมาทั้ง ๒ 

คนกลับมายืนยันว่าสถาบันนี้ยิ่งใหญ่จริงๆ สิ่งที่เขาสอนมาแม้กระทั่ง

อดีต ผบ.สูงสุดท่านเป็นอดีตผู้อ�านวยการวิทยาลัย วปอ. ท่านบอก 

วปอ.ผมสู้ของท่านไม่ได้เลย คนท้ังประเทศมาเรียนเป็นลูกศิษย์ของ 

วปอ.      แต่ผมมาที่นี่ผมประทับใจท่ีน่ีมากกว่าจริงๆ และผมไม่รู้ว่า

จับพลัดจับผลูมายังไง ปีท่ีแล้วเขาแต่งตั้งผมเป็นประธานสถาบัน คา

นาอาน     แห่งประเทศไทย ผมบอกว่าผมไม่ได้เป็นคนเกาหลี ผม

นับถือพุทธ ผมไม่ได้นับถือคริสต์ เขาบอกเขาดูมา ๒๐ ปีแล้ว เขาขอ

ให้คุณช่วยรับหน่อยเพราะว่าคุณต้องการการแก้ไขอะไรอีกมาก เพื่อ

การเปลี่ยนแปลงเพราะเขานึกถึงบุญคุณของประเทศไทยเท่าน้ัน เขา

บอกเลยเขาไม่มีอะไร คนเกาหลีทุกวันน้ีเห็นไหมครับว่า ถ้าเราเข้า

ประเทศเกาหลีถ้าเราแสดงพาสปอร์ต เข้าได้เลยไม่เหมือนญี่ปุ่นนะ 

เขาให้เกียรติประเทศไทย คุณรู้ไหมผู้น�ารัฐบาลกับรัฐสภาเขาคุยกัน

แล้วว่าประเทศไทยเขาไม่มีวันยกเลิกพาสปอร์ต ท้ังท่ีเขาไม่ได้อยู่ใน

อาเซียนกับเรา เขาไม่มีความจ�าเป็นต้องให้เรา แต่เขาร�าลึกถึงบุญคุณ

ทีเ่ราส่งทหารไทยไปช่วยรบแล้วไม่ได้เป็นญาตพิีน้่องกนั แต่ไปตายเพือ่

ประเทศเขาแล้วท�าให้เขาได้อิสรภาพจากเกาหลีเหนือ เขาไม่เคยลืม

บญุคณุคนไทยและผนืแผ่นดนิไทยเลย เขาไม่มวีนัทีช่าตนิีเ้ขาจะยกเลิก

วซ่ีาของคนไทยไม่ว่าคนไทยจะไปท�าอะไรกบัเขากต็าม แต่เขาขอส�านกึ

และเขาขอตอบแทนบุญคุณ ผมจึงชื่นชมเกาหลีมากกว่าญี่ปุ่น ผมมี

เพื่อนผมค้าขายกับญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นผมท�างานกับเขาอยู่กับเขามา ๓๐ ปี 

ผมยังไม่ชื่นชมเขาเท่าเกาหลีที่เขามีหัวใจของการที่รู ้จักบุญคุณคน    

คนที่รู้จักบุญคุณคนผมว่าพัฒนาตัวเองได้ดี และสามารถที่จะเป็นผู้น�า

ได้ดี ประธานาธิบดีคนนี้ออกมายืนยันว่าเขาเป็นลูกศิษย์เขามีรูปถ่าย

เขามีอะไรที่เขาตอนสมัยสาวๆ อบรมที่น่ีแล้วเขาเอา สส. เข้าอบรม  

ที่ น่ีหมดเลยแล้วเขาพัฒนา โดยสรุปแล้วเขาให้ความส�าคัญกับ      

leadership นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะพูดมาทั้งหมด leadership ต้อง

พฒันาทีจ่ติวญิญาณของคนทีเ่ป็นผูน้�าเท่านัน้ จติวญิญาณของการเป็น

ผู้ท�างานหนัก เป็นเรื่องที่เสียสละ เป็นผู้รับใช้และเป็นผู้เห็นประโยชน์

ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว เท่านี้ครับผมฝากไว้ 6 ข้อ ขอบคุณมากครับ 

  ผู้ด�าเนินรายการ	(นายชวลิต		น่ิมละออ) 

 “ท่านนิพนธ์กรุณาคุยในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

เรื่องของ leadership ประเด็นหนึ่งที่ท่านน�าเสนอซึ่งผมเชื่อว่า

กรรมการสภาทุกคนพร้อมท่ีจะเข้ามาสนับสนุนคือความร่วมมือในเชิง

วิสัยทัศน์ ในเรื่องของการประชุมสภามหาวิทยาลัย ผมเข้าใจว่าทุกคน

พร้อมที่จะท�าให้ ส่ิงหนึ่งท่ีผมอยากจะน�าเสนอท่านคือ ผมเห็นมากับ

ตาคือ เกาหลีเป็นคนที่มุ่งมั่น และเขาแปลกเขากล้าที่จะแสดงออก  

ซัมซุงที่ท่านพูดถึง บังเอิญผมได้ไปประชุม APEC ที่เกาหลีในภาค

เอกชน หลังจากที่เราเป็นเจ้าภาพ APEC เมื่อ ๑๒ ปีที่ แล้ว เมื่อ ๑๐ 

ปีที่แล้ว เกาหลีเขาเป็นเจ้าภาพเขาเอาโทรทัศน์ธรรมดาจอใหญ่    ไป

แขวนเอาไว้ตรงหน้าที่ประชุม ผู้น�า APEC แล้วมีตุ้มอยู่อันหน่ึงแขวน

โทรศัพท์มือถือ ตอนนั้นเขายังไม่ได้พัฒนาโทรศัพท์ให้สามารถที่จะใช้

เป็นโทรทัศน์ได้ในตัว เขาสื่อให้เห็นว่า เขายังสร้างไม่เสร็จแต่เขาสร้าง 

Imagination เขาคิดได้แล้วเขาบอกว่าส่ิงนี้อนาคตเขาจะท�าให้

โทรศัพท์มาเป็นโทรทัศน์ได้ และเขาใช้เวลาไม่นานครับเขาท�าตรงนั้น

ได้ เขากล้าแสดงออกกับผู้น�าทั้ง ๒๑ ประเทศทั้งที่เขายังไม่เสร็จ มัน

เป็นความฝัน ผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่เขามีความกล้าที่จะคิด กล้าท่ีจะ

เปล่ียนแปลง ส่ิงหนึ่งที่ผมขออนุญาตเรียนที่ประชุม คือ เรื่องของการ

เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่จ�าเป็นวันนี้ เราน่าจะต้องเปลี่ยนแปลงหรือจะ

รอให้เขาบังคับเราให้เปล่ียน ส่ิงหนึ่งที่ผมต้องขออนุญาตและขอ

ประทานโทษท่านอาจารย์ทุกท่าน ราชมงคลเราพูดพอสมควรในเรื่อง

ของการออกนอกระบบ ผมพูดแล้วทุกคนส่ายหน้าและไม่อยากจะ

คิดถึงมันเลย เข้าใจว่าส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้น ผมคิดว่าวันน้ีท่ีเรามา

ประชุมวิสัยทัศน์อีก ๑๐ ปี ข้างหน้าผมคิดว่าส่ิงน้ีจะต้องเป็นอะไร     

ที่ จะต้องคิดบ้างและต้องแก้  รัฐบาลอาจจะไม่สามารถท่ีจะท�าให้เรา
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ออกนอกระบบได้ แต่รัฐบาลผมเข้าใจว่าโดยวิธีการงบประมาณ      

ลองถามเพื่อนๆ พี่ๆ ที่อยู่ส�านักงบประมาณ วันน้ีเงินสนับสนุนน้อยลง

ไปทุกที อิทธิพลของการศึกษาภาคเอกชนมากขึ้นทุกที การเมืองคือ

การเมือง ระบบอาจจะเปลี่ยนเป็นการให้การสนับสนุนรายหัว

นักศึกษาซึ่งถ้าเป็นเช่นน้ี น่ันคือว่าเราต้องแข่งขันให้ได้ ไม่ว่าเรา        

จะออกนอกระบบหรือไม่ เปรียบเสมือนออกนอกระบบนั่นเอง เพราะ

เราต้องแข่งขันกับเขา ผมขออนุญาตฝากมุมนี้ให้ท่านอาจารย์ไว้ด้วย 

และต้องขออนุญาตประทานโทษถ้าพูดแล้วท่านรู้สึกไม่สบายใจ แต่

ผมเป็นภาคเอกชน ผมคิดว่าเราต้องคิดแล้วต้อง refresh ไม่มีอะไรที่

เป็นไปไม่ได้ วันน้ีเราช่วยกันวางแผนจะ win win ผมเข้าใจว่าไม่มีใคร

อยากที่จะเอาทรัพยากรของคณะหน่ึงไปให้อีกคณะหน่ึง จากคนหนึ่ง

ไปให้อีกคณะหนึ่ง มันไม่ใช่เรื่องสนุก และไม่ใช่เรื่องท่ีจะได้รับความ

ร่วมมอืแน่นอนแต่ถ้าเราวางแผนระยะยาว เราสามารถทีจ่ะท�าให้ win win 

ได้ทุกคณะได้ประโยชน์มหาวิทยาลัยต้องอยู่ได้ในระยะยาว นี่คือ

วัตถุประสงค์วันนี้ต้องกราบขอบคุณท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิวันนี้

ท่านติดงานมากนะครับท่าน ศ.ดร.ธีรวุฒิ ท่านเป็นประธานเปิดงาน 

ช่วงบ่ายท่านตดิแต่ท่านกรุณามาให้เรา และจะขอให้ท่านพดูก่อน ท่าน

พวงเพชร ท่านโอภาสติดราชการทุกท่านนะครับ ผมประสานงานขอ

ความกรุณาท่านมาช่วย ท่านกรุณา ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับ 

และขออนุญาตเรียนเชิญท่าน ศ.ดร.ธีรวุฒิ เป็นท่านต่อไปครับ”

  ศ.ดร.ธีรวุฒิ		บุญยโสภณ

 “ผมจะพูดสั้นๆ ไม่เกิน ๑๕ นาที ในมุมมองของผมในสภา

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร หลายปีนีผ้มเหน็พฒันาการ

แบบก้าวกระโดดของมหาวิทยาลัยแห่งน้ีจากท้ัง ๔ วิทยาเขต ซึ่งจาก

การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ๑๘ บริษัท ในช่วง ๒-๓ เดือนที่ผ่านมา

นั้น ทุกบริษัทที่มาให้สัมภาษณ์กับกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของคณบดีทั้ง ๙ คณะอยู่ในระดับดี กับดีมาก และการท่ีนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไปฝึกสหกิจศึกษาและรับ

เข้าท�างานหลังจากจบการศึกษา เป็นจ�านวนมาก ฉะน้ันใน ๑๙ บริษัท

ที่ เราได้สัมภาษณ์และคุยกันแบบตัวต่อตัว ยอมรับในคุณภาพ

มาตรฐานในมหาวิทยาลัยแห่งน้ี และขณะเดียวกันจากท่ีเรามี รศ. 

เพียงแค่คนเดียว และ ผศ. คนสองคน ในช่วง ๗-๘ ปีที่ผ่านมา ปัจจุบัน

เรามี ผศ. เกือบ ๒๐๐ คน เรามี รศ. ๖-๗ คน แล้วและก�าลังจะเพิ่ม

ขึ้นอีก ซึ่งอยู่ในกระบวนการ ส่งให้ leader พิจารณา ฉะน้ันถ้าให้ชัด

คือคุณภาพมาตรฐานของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ถูกหล่อหลอม และ

ร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านใหม่ขึ้นมาใน ๘ ปีแล้ว โดยการน�าของท่าน 

รศ.ดวงสุดา เตโชติรส เพราะฉะนั้น ผมอยากเห็นว่าความเจริญ

ก้าวหน้าทางวิชาการ คุณภาพของนักศึกษาที่เราผลิตออกไปและเป็น

ที่ยอมรับของสถานประกอบการจะพัฒนาต่อไปได้ ผู้บริหารทุกคณะ 

ทุกส่วนงาน ทุกกอง หรือทุกแผนกส�านัก สถาบัน จะต้องสมัครสมาน

สามัคคีกัน คือลืมเรื่องบาดหมางในอดีตแล้วมาช่วยกันพัฒนาเยาวชน

ของชาติให้เหมือนกับที่เราเริ่มต้นเมื่อแยกออกมาเป็น มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคล และท่านผู้บรหิารเป็นตวัอย่างทีด่ ีคยุกนัให้มากข้ึน 

แม้ว่าจะอยู่กันคนละวิทยาเขต จะท�าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่แบ่งพรรค

แบ่งพวก และช่วยกันท�างานประสานความร่วมมือกันระหว่าง

วิทยาเขต คือเรามีจุดอ่อนที่ว่าผู้บริหารระดับคณะไม่ได้อยู่ในพื้นที่

เดียวกัน คือ แยกกันอยู่ กระจายกันอยู่จะมาพบกันทีเป็นช่วงที่มีการ

ประชุมตรงจุดนี้ถือเป็นจุดอ่อนเหมือนกัน แต่ว่าถ้าพบกันบ่อยขึ้นได้

คุยกันบ่อยข้ึน จะท�าให้ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร มีความสบายใจที่จะมอบนโยบาย การพัฒนามหาวิทยาลัย

แห่งนี้ให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้น 

การท่ีจะท�าให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เจริญก้าวหน้าได้ นโยบายของสภา

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ชัดเจน ทุกปีที่มอบนโยบายให้กับท่านอธิการบดี

ไปปฏบิตั ิท่านจะต้องไปท�าความเข้าใจปรกึษาหารอืแล้วมกีารน�าเสนอ

นโยบายของสภาให้กับคณะต่างๆ ได้น�าไปปฏิบัติ ถ้าเป็นเรื่องของ

วิชาการไม่น่าเป็นห่วง ขณะเดียวกันส่ิงที่เราเริ่มจะเป็นห่วงในขณะนี้

คือในเรื่องของคุณภาพของอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     

ราชมงคลพระนคร คือว่าเรารับอาจารย์ใหม่เข้ามามาก อาจารย์เก่าที่

มีประสบการณ์ ส่วนหนึ่งเริ่มที่จะเกษียณไป จะต้องมีการถ่ายโอน

ความรู้นี้ให้กับอาจารย์รุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน สิ่งที่น่าเป็น

ห่วงคอืว่าบางสาขาวชิานัน้เรารบันกัศึกษามากเกนิไปแต่ว่าครอูาจารย์มี

น้อย ตรงจุดนี้ สภามหาวิทยาลัยเป็นห่วงเรื่องนี้เช่นกัน ฉะน้ันในส่วน

ที่เราต้องมองคือว่าการจัดสรรอัตราก�าลังนั้น ฝ่ายบริหารระดับสูงคง

ต้องมองถงึความจ�าเป็นเร่งด่วนของคณะทีผ่ลิตบณัฑิตสาขาขาดแคลน

เป็นหลัก เพราะฉะน้ันจะท�าให้การบริการวิชาการสามารถเข้าสู ่

มาตรฐานสากลได้อย่างรวดเร็ว อีกจุดหนึ่งที่เรามองกันคือ สภา

มหาวิทยาลัยในภาพรวมเห็นด้วยที่เราจะผลิต ตัวป้อนในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายในระดับสายอาชีพ หรือที่เราเรียกเตรียมวิศวะ

กับวิทยาศาสตร์ขึ้นมาแต่ว่าการจะท�าตรงนี้ได้นั้นจะต้องตรวจสอบ

ข้อมูลปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นมาเช่นกัน คือจะต้องมี คือเราไม่

สามารถที่จะเรียกว่า อาจารย์ได้ คนที่จะสอนในโรงเรียนเตรียมวิศวะ 

โรงเรยีนเตรยีมพาณชิย์แล้วแต่เขาจะเรยีกว่าคร ูแล้วถ้าเราเอาอาจารย์

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ในอนาคตของเราลงไปสอน ปวช. 
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ปัญหาจะเหมือนกับในที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือคือว่า จะไม่ยอมสอนกัน เพราะว่าสอนแล้วเอาไปขอ

ผลงานทางวิชาการไม่ได้ รศ. หรือ ศ. ต้องสอนและวิจัยในระดับ

อุดมศึกษาเท่าน้ัน ตรงนี้เป็นจุดอ่อนจุดหนึ่ง จุดท่ี ๒ คือ สถานที่      

จากการทีไ่ด้เยีย่มทัง้ ๙ คณะ คณะกรรมการรวมทัง้ท่านโอภาส  เขยีววชิยั

ท ่ านลงตรวจ เยี่ ยมด ้ วยกั นรวมทั้ ง ก รรมการสภาวิ ช าการ                              

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะเห็นสภาพว่าพื้นที่

ของคณะต่างๆ ไม่เพียงพอ จะมีเพียงบางคณะ เช่นคณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรมเท่านั้นเองที่มีพื้นที่เพียงพอเพราะเป็นอาคารใหม่ นอก

นั้นน่าเห็นใจ ครูอาจารย์จะอยู่ในห้องพักครูที่คับแคบมากอยู่กันหลาย

คน การพัฒนาการเรียนการสอนไม่สามารถท่ีจะมีสมาธิได้ ซึ่งเป็นจุด

ที่มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะสภามหาวิทยาลัยคงจะด�าเนินการแก้ไขต่อ

ไป ทราบว่าพยายามจะหาที่ใหม่มาขยายพื้นที่การจัดการเรียนการ

สอน เป็นเรื่องของอนาคตซ่ึงจะต้องอาศัยงบประมาณและเงินรายได้

ของมหาวิทยาลัยช่วยเหลือ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะต้องมองใน

ปัจจุบันคือท�าอย่างไรท่ีจะท�าให้เรารักษาการเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง

โลกอาชีพไว้ เพราะฉะนั้นแนวความคิดท่ีหลายท่านอยากจะเปิดใน

สายกฎหมาย ต้องลืมเรื่องนี้ไป หรือจะเปิดในสายของจิตวิทยาต้องลืม

เรื่องนี้ไป เราจะได้เน้นทางด้านวิชาการและวิชาชีพเป็นหลัก แต่

วิชาการช้ันสูงนั้นต้องเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีซ่ึงเรามีความพร้อมทางด้านนี้อยู่แล้วในขณะนี้ การที่จะ

ขยายและเปิดสาขาวิชาใหม่ข้ึนมาน้ันต้องดูความพร้อม เพราะถ้าเรา

ไม่มีครูสอนเพียงพอจะเหมือนกับหลายๆมหาวิทยาลัยท่ีไม่ได้รับการ

รับรองในบางคณะและในบางสาขาวิชา และจะส่งผลกระทบต่อ

เยาวชนของชาติต่อไป เนื่องจากเรายังเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐเต็มตัว 

ยังไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ การท่ีเรามาเปิดโรงเรียน

เตรียมวิศวะก็ดี หรือโรงเรียนเตรียมพาณิชย์ก็ดี เราจะไม่ได้งบ

ประมาณเป็นทุนสนับสนุนจากส�านักงบประมาณเพราะเราเปิดการ

ศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี จะมีปัญหาตามมาว่าเราจะหางบประมาณ

จากที่ใดมาดูแลนักศึกษาท่ีระดับต�่ากว่าปริญญาตรี คือ ระดับ ปวช. 

และเราอย่างน้อยน่าจะหารือกับส�านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  เพ่ือพูดถึงความเป็นไปได้ที่เราจะขอเปิดตรงนี้เพื่อป้อนให้

กับวิศวะ วิทยาศาสตร์ หรือ สถาปัตย์ หรือสื่อสารมวลชน หรือ

คหกรรมศาสตร์ ของเราเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมา ถ้าเขาสนับสนุน

และให้การอ�านวยการและเสนอให้รัฐบาลให้ถือว่าเป็นกรณีพิเศษที่

เตรียมคนเข้าสู่ภาษาที่ ๓ จะเป็นผลดีต่อการของบประมาณคู่ไปกับ

การศึกษาและการขอที่ดินของที่ราชพัสดุ จุดนี้เป็นจุดที่มองแต่ว่า  

ส่วนหนึ่งที่เราต้องคิดในขณะนี้คือท�าอย่างไรเราถึงจะให้คณะต่างๆ มี

ความพร้อมและไม่เกิดปัญหาในปัจจุบัน คือการที่อาจารย์ของเราขึ้น

รถเมล์และต้องขับรถด้วยตัวเองไปสอนตามวิทยาเขตต่างๆ ในวิชา

ศึกษาทั่วไป ซึ่งเป็นจุดหนึ่งเหมือนกันที่ท�าให้การท�าความเข้าใจและ

พบปะพูดคุยระหว่างอาจารย์กับผู้บริหารลดน้อยลง เพราะอาจารย์

บางท่านบางวันไม่ได้เข้าคณะเลยต้องไปสอนตามวิทยาเขตต่างๆ เป็น

วิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และอีกหลายๆ  วิชาใน

สายสามัญ ซึ่งเป็นวิชาบังคับที่ต้องเรียนด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นต้อง

มองในประเด็นนี้  ๒. คือ ความร่วมมือกับสถานประกอบการจะเน้น

ทางด้านวิชาชีพแต่ทางด้านวิชาการเราหนีไม่พ้นเพราะเป็นตัวที่จะ

ท�าให้ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยสูงขึ้น ตามเกณฑ์ของกระทรวง

ศึกษาธิการ เป็นจุดที่เราต้องท�าคู่ขนานกันไปในเรื่องของความร่วมมือ

กับสถานประกอบการให้มากขึ้น ในส่วนของการจัดแบ่งงบประมาณ

จากเงินรายได้ให้กับคณะต่างๆ ผมมองว่าคณะแต่ละคณะได้น้อยไป 

คือคณะควรจะได้มากกว่าปัจจุบันเพื่อที่จะไปซื้ออุปกรณ์การศึกษา 

วัสดุส้ินเปลือง และใช้ในการจ้างอาจารย์ท่ีมีความเช่ียวชาญจากภาค

เอกชนเข้ามาช่วยสอน  ส่วนการจัดสรรอย่างไรนั้นเป็นเร่ืองของฝ่าย

บริหารที่เราต้องดูความเหมาะสม การเก็บเงินเอาไว้มากๆไม่ใช่วิธีการ

บริหารที่ดี การเอาเงินที่มีอยู่มาพัฒนาห้องแล็ป ห้องปฏิบัติการ จัดหา

อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเข้า

มาช่วย แล้วการจัดห้องแล็ป หรือห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐานจะ

ท�าให้มหาวิทยาลัย มีรายได้เพิ่มขึ้นภายหลัง เพราะฉะนั้นทุกปีที่ผ่าน

มาแม้ว่าเราจะมีเงินเก็บไว้ถามว่าเราจะเก็บเอาไว้เพื่ออะไรในเมื่อเป็น

เงินที่ลงทะเบียนจากนักศึกษา อย่างไรที่ต้องน�ากลับมาพัฒนาการ

เรียนการสอน กลับมาสร้างงานวิจัยขึ้นมา ฝากตรงจุดนี้ไว้ว่าการ

บริหารจัดการที่ดีนั้นเราจะต้องน�าเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยออกมา

พัฒนาการเรียนการสอนและวิจัย และช่วยเหลือสังคมให้มากขึ้นนั่น

จะเป็นส่ิงที่ดี และถ้าเราเก็บเงินมากๆ โดยไม่เอามาพัฒนาการศึกษา 

งบประมาณแผ่นดินเราได้น้อยลงทุกปีเพราะว่าค่าเงินบาทไม่ได้แข็ง

ทุกปี และขณะเดียวกันส่ิงที่ประสบปัญหามากคือ ครุภัณฑ์การศึกษา

ของบางคณะนั้นต้องเปล่ียนใหม่ ถึงเวลาที่ต้องเปล่ียนใหม่ แล้วท�า

โครงการน�าเสนอผู้บริหารระดับสูง ให้ท่านอธิการบดี และท่านรอง

อธิการบดีได้พิจารณา เพราะเราจะเอาของ ๒๐-๓๐ ปีมาสอนเด็กนั้น

ทุกวันน้ีท่ีท�าได้คุณภาพของอาจารย์ที่ใช้วิธีการสอนแบบตัวต่อตัวแล้ว

ใช้ประสบการณ์สอนเฉพาะทางเฉพาะตัว ต่อไปคนรุ่นใหม่เข้ามา

ทักษะเขาจะไม่เป็นเช่นนั้นแล้ว ทักษะเขาจะกลายเป็นเทคโนโลยี

สารสนเทศการออกแบบ เข้ามาสอนเด็กมากขึ้น ตรงจุดน้ีเป็นจุดท่ีเรา
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จะต้องเตรียมความพร้อมในอีก ๒-๓ ปี ข้างหน้าท่ีจะเกิดการแข่งขัน

กันอย่างรุนแรงระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยกันเองในประเทศไทยและ

ต่างประเทศที่จะเข้ามาจัดตั้งฝากตรงน้ีไว้”

 

 	ผู้ด�าเนินรายการ	(นายชวลิต		นิ่มละออ)

 “ขอบคุณท่าน ศ.ดร.ธีรวุฒิ ท่ีกรุณาให้ความรู้ในเรื่องของการ

จัดตั้งโรงเรียนเตรียมทางด้านวิศวะ หรือทางด้านการบริหารธุรกิจซึ่ง

ผมเองไม่แน่ใจว่าจะเรยีกว่าอะไรแต่น่าจะเป็นเตรยีมอดุมศกึษาเพราะ

เป็นเตรียมเพื่ออุดมศึกษาคงไม่ใช่อาชีวะศึกษาแบบสมัยก่อนและคง

เป็นทางด้านเทคโนโลยีด้วย และความเห็นในเรื่องของการจัดสรรราย

ได้ที่ท่านกรุณาให้ความเห็นมา ท่านได้ให้ความรู้และได้ให้รายละเอียด

ไว้เรียบร้อย ท่านต่อไปขอเชิญท่านโอภาส”

 	นายโอภาส		เขียววิชัย

	 “ถามว ่ามหาวิทยาลัยใช ้อะไรในการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยคงหนีไม่พ้นกฎหมาย ผมจะคุยเฉพาะกฎหมายที่อยู่ใน

อ�านาจของสภาท่านอาจารย์ครับ กฎหมายออกมามากหรือไม่ที่สภา

ออกไปถามว่าถ้าเราจะจัดกลุ ่มกฎหมาย กับระบบการบริหาร

มหาวทิยาลยัเราจดัได้หรือไม่ ผมมองว่าระบบบรหิารของมหาวทิยาลัย

มี ๓ เรื่องหลักคือ ระบบบริหารงานวิชาการ ระบบบริหารการเงินและ

ทรัพย์สิน ระบบบริหารงานบุคคล เพราะฉะนั้นผมจะจัดกลุ่มกฎหมาย

อยู่ ๓ ระบบถามว่าท�าไมประเด็นแรกเราคิดว่า ถ้าเราจะรู้เรื่องเหล่า

นี้ถ้ากฎหมายเหล่านี้ท�าเสร็จสมบูรณ์และแขวนไว้ในเว็บเราสามารถ 

ดูได้ ประเด็นที่ ๒ ผมคิดว่าสิ่งส�าคัญคือ กฎหมายหรือข้อบังคับที่เรา

ออกไปจะมีเจ้าของ เจ้าของในท่ีน้ีไม่ใช่นิติกร คือเจ้าของต้นเร่ืองที่จะ

ให้สภาออกและผ่านนิติกร เจ้าของเหล่านี้จะรู้เนื้อหาสาระส�าคัญ

ทั้งหมดแล้วจึงจะผ่านกระบวนการไปถึงสภา ถามตรงๆ ว่าวันนี้รู้ไหม

ว่ามีกี่เรื่องตอบว่าไม่รู้แต่รู้ว่าออกมาหลายเรื่องแต่ถ้าจัดกลุ่มอย่างที่

ผมพูดจะรู้ทันทีว่า เรื่องการบริหารงานวิชาการท่ีออกโดยสภามันมี

ทั้งหมดกี่เรื่อง ออกตั้งแต่ช่วงไหนบ้าง แล้วมีปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ถ้า

ข้อมูล update จะเห็นภาพชัด ผมก�าลังจะบอกว่าท่านผู้บริหารใน

ฐานะท่ีจะต้องใช้กฎหมายถามว่าท่านทราบไหมครับ ท่านรู้ไหมสิ่ง

เหล่านี้เวลากฎหมายออกมา รู้ว่ามีออกแต่ไม่รู้หรอกว่า สาระส�าคัญ 

มีอะไรบ้าง ผมก�าลังจะบอกว่าเม่ือมีการออกข้อบังคับในแต่ละเรื่อง

ออกมาแล้วจะต้องสื่อให้ผู้บริหารได้รับรู้ด้วยไม่ใช่บอกให้ไปเปิดเว็บดู

เพราะฉะนั้นที่ส�าคัญคือจะต้องให้ผู้ที่ดูแลเรื่องนี้เวลามีการประชุม

บริหารออกเรื่องอะไรมาสื่อสารตรงนี้โดยตรงกับผู้บริหาร ซึ่งจะท�าให้

ผู้บริหารได้รับรู้โดยตรงและได้ประโยชน์ด้วย หมายความว่า คนออก

ไม่ได้ท�า คนท�าไม่ได้ออก เพราะฉะน้ันคนออกน่าบอกให้คนท�าได้     

รับรู้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้และเมื่อปฏิบัติแล้ว ถามว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้น 

จะปรึกษาใคร นี่คือสิ่งที่ตามมาถ้าในเว็บบอกชัดเจน ว่าถ้ามีปัญหาให้

ติดต่อใครบ้างอย่างนี้สะดวกผู้บริหารสามารถติดต่อได้ พอติดต่อแล้ว

เกิดไม่มัน่ใจถามว่าจะท�ายงัไงต่อไป อย่าลืมว่าสภามกีลไกอยูอ่ย่างน้อย

ทีส่ดุ อนกุฎหมายทีส่ภามอียูอ่าจจะผ่านทางฝ่ายบรหิารให้อนกุฎหมาย

ช่วยพิจารณาสิ่งเหล่านี้ย่อมได้ เพราะฉะนั้นผมจะกราบเรียนว่าสิ่งที่

เราออกแล้วใช้บังคับเมื่อมีปัญหาทางข้อกฎหมายเราควรจะหาข้อยุติ

ในนีเ้พราะเราเป็นคนออกเองไม่ควรจะพึง่คนอืน่ให้เขาตคีวาม ถกูไหม

ครับหลักน่าจะเป็นอย่างน้ันเอาล่ะบางครั้งผมยอมรับนะครับว่าอาจ

จะมีบางประเด็นที่อาจจะเห็นไม่สอดคล้องกัน แน่ละครับการหาข้อ

ยุติจะต้องมีถึงระดับสภา ถ้าถึงระดับสภาแล้วถ้าในความเห็นของ

กรรมการสภาอาจจะมีความเห็นแตกต่างกันอาจจะหาข้อยุติจาก

ภายนอกแต่เมื่อได้แล้วแปลว่ายุติ ผมก�าลังจะบอกว่าเราใช้กฎหมาย

เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน เราไม่ได้ใช้กฎหมายเพ่ือจะดูว่าอะไร

ผิดหรืออะไรถูก ดูง่ายมีคนเขาตรวจสอบเราอยู่แล้วเราไม่ต้องไปตรวจ

สอบ เพราะฉะนั้นเมื่อออกมา ข้อบังคับส่ิงที่ผมต้องการคือจัดกลุ่ม ๒ 

สื่อสารให้คนที่จะต้องได้รับรู้โดยเฉพาะผู้บริหาร ๓. ถ้ามีปัญหาจะต้อง

ท�าอย่างไรปรึกษาใคร ประเด็นสุดท้ายคือประเด็นที่ ๔ ท่านครับ     

ท่านจะเห็นว่ากฎหมายที่ออกโดยสภา ไม่ได้คงที่หรือใช้แบบถาวร

ตลอดไปมกีารปรบัเปลีย่นใช่ไหมครับ แน่นอนเขาบอกว่าทุกระยะ ๕ ปี

น่าจะมีการทบทวนไหม คืออย่างน้อยที่สุดผู้ปฏิบัติพอจะรู ้ว่าน�า

กฎหมายไปปฏิบัติแล้วจะมีปัญหาตรงไหน น่าจะทบทวนหรือปรับ

เปล่ียนได้โดยเฉพาะกฎหมายที่เราออกและใช้บังคับกับของเรา สิ่งที่

ผมอยากจะฝากไว้เวลาร่างข้อบังคับอะไรก็ตาม ที่เป็นกฎหมายที่เรา

ใช้หลักคือเราจะร่างส่ิงท่ีเป็นเฉพาะสาระส�าคัญท่ีจ�าเป็นไว้อยู่ในข้อ

บังคับ ส่วนที่เหลือนั้นอยากจะให้ไปออกกฎหมายส�าหรับผู้บริหาร     

ที่จะบริหารงานแปลว่า เร่ืองเหล่านั้นจะมีบางครั้งมันมีกลไกอยู่ เรา

ออกข้อบังคับมีกลไกอยู่ในน้ันท�าแทนสภาให้กลไกเหล่าน้ัน ออกให้วิธี

ปฏิบัติเหล่าน้ีท�าหน้าที่แทนสภา ถ้าเราเขียนรายละเอียดมากๆ วิธี

ปฏิบตัอิยูใ่นนัน้หรอืสิง่ทีไ่ม่ใช่สาระส�าคญั เวลาเกดิปฏบิตัแิล้วมปัีญหา

ขึ้นมา เราจะต้องแก้ไขข้อบังคับทุกครั้งไปซึ่งจะมีปัญหาเพราะฉะนั้น

ผมอยากจะให้ได้คิดว่าเวลาออกข้อบังคับอย่าไปเขียนอะไรท่ีไม่ใช่

สาระส�าคัญใส่ไว้ในนั้นและสาระส�าคัญเหล่านั้นน่าจะกระจายอ�านาจ
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ไปยังฝ่ายบริหาร เพื่อให้ฝ่ายบริหารไปสร้างส่ิงเหล่าน้ีเป็นประโยชน์

ในแง่ของการบริหารงานได้ ผมพยายามจะพูดจากประสบการณ์         

ที่ตนเองได้สัมผัสกับชาวอุดมศึกษามา ถ้าเขียนในข้อบังคับมากๆ มีอยู ่

๒ อย่าง อย่างที่ ๑ ถ้าผมจะเอ่ยระเบียบพัสดุทุกท่านคงจะหนาว มาก

ไหมครบัระเบยีบพสัดอุ่านแล้วเข้าใจไหมครบั ถ้าเกิดข้อบงัคบัไปเขยีน

เหมือนตัวระเบียบพัสดุข้ึนมา เขียนวิธีปฏิบัติอะไรมาก ไปหมด และ

คนสุจริตที่ปฏิบัติทั้งที่ต้ังใจปฏิบัติ อาจจะมีบางจุดท่ีไม่ถูกกับระเบียบ 

กลายเป็นคนปฏิบัติไม่ถูกระเบียบไป เพราะฉะนั้นข้อบังคับเราอย่าท�า

อย่างนั้นถ้าร่างอย่างนั้น ผมต้องบอกตรงๆ ถ้าร่างแบบระเบียบพัสดุ 

เขาเรียกว่าการบริหารงานโดยใช้กฎหมายเป็นตัวน�าแล้วใช้สติปัญญา

เป็นตัวตามท่านอยากจะได้ข้อบังคับแบบนั้นหรือ ถ้าท่านไม่อยากได้

ข้อบังคับนั้นอย่าไปท�าแบบระเบียบพัสดุ ผมยอมรับว่าระเบียบพัสดุ

นั้นออกมาเพื่อป้องกันคนโกง แต่ป้องกันไม่ได้เพราะคนสามารถที่จะ

เหนือกว่าระเบียบที่รัฐออกซึ่งท�าให้ผู้ปฏิบัติที่ดี  ที่ถูกต้องโดนระเบียบ

เล่นงานเมื่อปฏิบัติผิดระเบียบ และสิ่งส�าคัญโดยเฉพาะผู้บริหารใน

คณะ ถามว่าใครเป็นคนชงเรื่องให้ท่านเวลาวิเคราะห์ในสิ่งแหล่านี้ หนี

ไม่พ้นบุคลากรในสายสนับสนุนใช่ไหมครับ เวลาเขาเสนอเร่ืองให้ท่าน

เสนอแบบไหนครบั เสนอเพือ่โปรดพจิารณาอนมุตั ิเรือ่งนีไ้ม่อนมุตั ิแต่

ถามว่าเขาเคยให้ข้อมูลอะไรก่อนที่ผู้บริหารตัดสินใจหรือเขาวิเคราะห์

มาให้ท่านบ้างไหม เหน็ไหมครบัจดุนีเ้ป็นจดุหนึง่ทีม่หาวทิยาลยัจะต้อง

พัฒนาคนที่อยู ่ในสายสนับสนุนให้เป็นท่ีพึ่งพาของคณบดีได้ด้วย 

เพราะคณบดีมีวาระแต่คนเหล่านั้นจะอยู่ติดหน่วยงานตลอด ถ้าเรา

ไม่พัฒนาความเสี่ยงของคณบดีมีความเสี่ยงสูง เพราะคนเหล่าน้ันจะ

เสนองานแบบง่ายมากไม่ได้ศึกษาไม่วิเคราะห์ ไม่คิดวิเคราะห์ประเด็น

ข้อกฎหมายอะไรให้ท่านคณบดีได้ตัดสินใจ เพราะฉะน้ันตรงนี้ผมอด

แสดงความเป็นห่วงตรงน้ีไม่ได้ว่า มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาสาย

สนับสนุนให้มีความรู้สิ่งเหล่าน้ี เวลาเสนอเรื่องถ้ามีข้อกฎหมายต้อง

น�าเสนอทั้งหมดและวิเคราะห์ให้เห็นและให้คณบดีตัดสินใจอะไรให้

ชดัเจน และถ้าคณบดเีหน็ว่ายงัไม่แน่ใจให้เขาสอบถามส่วนกลางท�าได้ 

อย่าไปเซ็นอนุมัติอย่างน้ีเป็นต้น ผมพูดในสิ่งท่ีไม่อยากให้ท่านคณบดี

ตกใจ แต่ผมพูดให้คณบดีระมัดระวังและเวลาจะใช้ บางทีบางท่าน

บอกถ้าเป็นเช่นนี้ฉันไม่ใช้แล้วสิ ท่านไม่ใช้ไม่ได้นะครับ แต่ว่าคณบดี

จะรับผิดชอบคนเดียวท่านไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะฉะนั้นต้องใช้เขา

และให้เขาศึกษาและท�าให้เป็นอันนี้ส�าคัญส่วนตัวผมฝากไว้เท่าน้ีคิด

ว่ามหาวิทยาลัยจะต้องพัฒนาในเรื่องของข้อบังคับ และการส่ือสาร

เพือ่สร้างความเข้าใจหลงัจากทีข้่อบังคบัออกและหากมปีระเด็นปัญหา

จะหาข้อยุติ หรือพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายอย่างไรและส่วนสุดท้าย 

เพื่อให้คณบดีได้บริหารหารงานได้ม่ันใจขึ้นคิดว่าต้องพัฒนาสาย

สนับสนุนให้มีความรู้ส่ิงเหล่านี้ด้วยครับ”

  ผู้ด�าเนินรายการ	(นายชวลิต		น่ิมละออ)

	 “ขอบคุณท่านโอภาสเขียววิชัยที่ได้กรุณาให้ความเห็นและ

ความรู้ในเรื่องของการออกระเบียบข้อบังคับรวมทั้งกฎหมายของ

มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญท่านต่อไปเลยนะครับ ท่านฉวีวรรณ”

  นางฉวีวรรณ		สุคันธรัต	

 “ดิฉันเป็นอดีตข้าราชการส�านักงบประมาณ ตอนท�างานอยู่ที่

ส�านักงบประมาณได้มีโอกาสรับผิดชอบในการจัดสรรงบประมาณให้

กับด้านการศึกษา เพราะฉะนั้นด้านการศึกษาพอจะเห็นภาพรวมของ

ระบบการเรียนการสอนของเราออกเป็นไอเดียบ้างเฉพาะในส่วนของ

มหาวทิยาลยั เรามีเกอืบร้อยแห่งทีจ่ะต้องจดัสรรแต่ละแห่งมีมาตรฐาน

แตกต่างกัน แต่เป้าหมายของรัฐบาลอยากจะให้ทุกแห่งมีคุณภาพและ

มมีาตรฐานในการจดัการเรยีนการสอนให้ได้เป็นธรรมและมมีาตรฐาน

เดียวกันทั้งในส่วนกรุงเทพและในต่างจังหวัด แต่ดูในผลการประเมิน

ที่ผ่านมาต่างจังหวัดมีข้อที่เสียเปรียบอยู่บ้างในเรื่องของนักวิชาการท่ี

จะไปอยูใ่นพืน้ที ่ในเรือ่งของการจดัสรรงบประมาณทกุแห่งจะมรีายได้

เข้ามาสมทบ อย่างของ มทร.พระนคร ส่วนใหญ่จะใช้  เงนิงบประมาณ 

ประมาณ ๘๐% ได้ส่วนที่เหลือประมาณ ๒๐% จะใช้จากรายได้      

การวเิคราะห์ของส�านกังบประมาณส่วนใหญ่เราจะดตูรงส่วนของ fact 

& figure เพราะหลายหน่วยมาก เพราะฉะน้ันข้อมูลที่จะน�าเสนอหรือ

ประกอบการวิเคราะห์เป็นส่ิงส�าคัญนอกจากทางด้านวิชาการ จะขอ

พูดในกรอบสัก ๓ เรื่อง คือ ในเร่ืองแรก ในเรื่องของอัตราก�าลัง ใน

เรื่องของอัตราก�าลังคงจะต้องอย่างที่ท่านนินนาทได้พูดไปบ้างแล้วคือ

เราต้องท�างานอย่างแฮปปี้ คนแฮปปี้ สวัสดี สนุกดี คือถ้าทุกคนแฮปปี้

จะท�างานได้ดี ในส่วนนี้และอีกข้อคือต้องมีความเป็นเจ้าของ ถ้า

มหาวิทยาลัยของเราไม่มีความตั้งใจว่านี่คือบ้านเรา จะไม่เจริญ ถ้าคิด

แต่ว่าเพื่อมาสอนแล้วกลับบ้าน ไม่มีความเป็นเจ้าของการเจริญเติบโต

ของมหาวิทยาลัยน้ันๆ จะอ่อนด้อยไป เพราะระดับผู้บริหารจะมาเป็น

เทอม มาแล้วไป เหมือนกับสภาของพวกเรา เรามาแล้วไป เรามาเพื่อ

ทีจ่ะให้ข้อแนะน�าข้อปรกึษา แต่คนทีจ่ะอยูค่อืตัง้แต่เดก็จนถงึโต เพราะ

ฉะนั้นจะต้องสร้างความเป็นเจ้าของให้ได้ในขณะนี้ ซ่ึงมหาวิทยาลัย

ของเราได้เปรียบมาก ของเรามี strong leadership ท้ังท่านนายกทั้ง
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ท่านคณบดแีละเจ้าหน้าทีท่กุท่านมคีวามแขง็แกร่งมาก คณบดีทัง้หลาย

เป็นหัวจักรส�าคัญ ท่านอธิการท่านมีประสบการณ์มากเราต้องรีบ

ตักตวงความรู้จากท่านเพราะท่านจะมาอยู่กับเรา ๖ เดือน เพราะ

ฉะนั้นใช้งานท่านไปเลยเป็นโอกาสแล้วที่เราจะเอาความรู้จากท่านมา 

และมีการท�างานเป็นทีมเวิร์คดีมากเท่าท่ีสัมผัสน้องๆ มีความตั้งใจ 

เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ เป ็นส่วนท่ี strong เราเป็นส่วนที่ดีของ

มหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเราต้องผลักดันออกมาด�าเนินการให้ได้ถ้า

เราไปในทางเร่ือง fact & figure อยากจะให้คณะทุกคณะไปส�ารวจ

ข้อมูลที่เรามีอยู่ อย่างท่ีท่านอธิการท่านท�าไว้เป็นเบ้ืองต้นดีมากขอ

ชื่นชม ถ้าใครยังไม่ได้รับอยากจะให้มหาวิทยาลัยแจกทุกคนให้เห็นทั้ง 

๒ เล่ม คุ้มกับที่ท่านมาท�าหน่ึงเดือน เพราะเป็นข้อมูลพื้นฐานเป็น

ทิศทางที่เราจะไปต่อยอดดีมาก ในเรื่องของอัตราก�าลัง คือได้ยินเสียง

ว่า อาจารย์บางท่านบอกว่า ท่านท�างานมากเกินหน้าท่ี บางท่านไม่

อยากท�างานวิจัย บางท่านฉัน     จะสอนแค่นี้  เพราะฉะนั้นท�าอย่างไร

ที่เราจะไปก�าหนดภาระงานขั้นต�่าให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ได้      

ทุกคนควรจะต้องท�าในระดับใด เรื่องการเรียนการสอนตามมาตรฐาน

ก�าหนดต้องวิจัย ถ้าคนท�านอกเหนือจากหน้าท่ีมีสวัสดิการเพิ่มเติม

หรือไม่ เพราะสวัสดิการส�าคัญเพราะเรื่องน้ีเป็นแหล่งจูงใจอย่างหนึ่ง

ทีจ่ะท�าให้ทกุคนหนัเข้ามาท�างาน ฝากในเรือ่งนีเ้ป็นสิง่ส�าคญั ถ้ากรอบอตัรา

ก�าลังเราพิจารณาแล้วอัตราก�าลังของเราไม่พอคงจะต้องมาคิดว่าจะ

หาทางแก้ไขอย่างไร คือ ๑. พวกท่ีจะสอนเพิ่มเติมอาจจะต้องได้ค่า

ตอบแทนพิเศษ หรือ ๒. อาจจะต้องเพิ่มพนักงานมหาวิทยาลัยขึ้นมา 

เพราะกรอบอัตราก�าลังของราชการรัฐบาลได้ล็อคเอาไว้แล้ว เพราะ

ฉะน้ันการเพิ่มกรอบอัตราก�าลังข้าราชการแนวโน้มจะไม่ได้เพ่ิม 

นอกจากจะไปเพ่ิมกรอบอัตราก�าลัง  ด้านพนักงานของมหาวิทยาลัย 

เพราะฉะนัน้ในการเพิม่กรอบอตัราพนกังานมหาวทิยาลยั ณ ภาระงาน

ปัจจุบันเราเต็มกรอบแล้วหรือยังหรือว่าเกิน หรือว่าขาด เพราะฉะนั้น

แต่ละคณะจะต้องไปหาตัวเลขเหล่านี้ออกมาให้ได้ลองไปคิดในเรื่องนี้

ออกมา ถ้าเรามคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องเพิม่กรอบ หรอื สอนเพิม่เตมิลอง

ย้อนกลับไปดูในรายได้ รายได้ที่ได้มาว่ารายได้ส่วนนั้นจะพอเพียง

ส�าหรับที่จะจ้างอาจารย์เพิ่มขึ้นหรือไม่หรือจะให้เป็นค่าตอบแทนใน

การสอนพิเศษ ฉะนั้นในตรงน้ีทุกคณะจะต้องไป workout กันมา อีก

ส่วนหน่ึงคือในเร่ืองของสถานท่ี สถานท่ีบางแห่ง มหาวิทยาลัยใหญ่ๆ 

คณะใครคณะมัน แต่มหาวิทยาลัยเล็กบางทีอาจจะต้องแชร์กันบ้าง 

ตอนนี้ สกอ. ออกประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ แนวคิดของการ

คิดกรอบพ้ืนที่ ว่าสัดส่วนของพื้นท่ีกับการใช้การเรียนการสอนควรจะ

เป็นเกณฑ์อย่างไรอันน้ีได้ไปส�าเนามา จะให้มหาวิทยาลัยส�าเนาแจก

ให้แต่ละคณะ แล้วแต่ละคณะกลับไปส�ารวจพื้นที่ของตัวเองว่าตอนนี้

พอส�าหรับที่จะใช้งานหรือไม่ หรือจะมีโอกาสที่จะแชร์กับของท่านอ่ืน

ได้หรือไม่ ต้องวางแผนหาพื้นที่ในอนาคต ว่าปัจจุบันจะต้องใช้พื้นท่ี

เพิ่มอีกหรือไม่ และภายในระยะ ๕-๗ ปี ทิศทางของมหาวิทยาลัยของ

เราจะเพ่ิมในลกัษณะใด เช่นอยากจะเพิม่ในเรือ่งของเตรยีมอดุมศกึษา

ถ้าเป็นเตรยีมอดุมศกึษาจะมพีืน้ทีต้่องเพิม่หรอืไม่เราต้องคดิแล้ว คดิถงึ

โยงไปข้างหน้า ๕ ปี ข้างหน้าว่าเราจะหาพื้นที่เพื่อที่จะพัฒนา

มหาวิทยาลัยของเราอย่างไร ลองไปศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบของ ๙ 

แห่งดูว่าของเราอยู่ในจุดไหนของ ๙ แห่ง และการที่เราจะได้เป็นเบอร์ 

๑ จะต้องท�ายงัไงบ้างแต่ละคณะคงจะต้องไปคดิเป็นของตวัเองในส่วน

นี้ พื้นที่ของเราที่เห็นอยู่ในตอนนี้คือ กระจัดกระจายอยู่ ๔ พื้นที่ และ

ยังไม่มีพื้นที่ในเรื่องของสันทนาการ คงจะต้องลองไปดูในส่วนน้ีว่าจะ

มีทิศทางในการที่จะพัฒนาอะไรยังไงบ้าง ส่ิงสุดท้ายในเรื่องของ

อุปกรณ์การเรียนการสอน แต่ละคณะต้องไปส�ารวจคณะของตัวเอง 

ดูว่าอุปกรณ์การเรียนการสอนน้ีพอเพียงในขั้นต�่าหรือยัง ถ้ายังไม่     

พอเพียงลองดูในเงินรายได้ ลองพิจารณาดูว่าจะสามารถที่จะน�าราย

ได้มาเสริมในเรื่องน้ีได้มากน้อยขนาดไหน สัดส่วนในมหาวิทยาลัยนี้

จ�าไม่ได้ว่าสัดส่วนนี้คณะเก็บไว้เท่าไหร่ต้องให้ส่วนกลางเท่าไหร่ อันน้ี 

ต้องไปทบทวนดูว่า เปอร์เซ็นต์สัดส่วนของคณะกับส่วนกลางมัน        

เหมาะสมรึยังถ้ายังไม่เหมาะสมอาจจะลองปรับปรุงสัดส่วนนั้นดู เพื่อ

ที่ทางแต่ละคณะจะได้มีรายได้ส่งเสริมในเรื่องของการจัดหาครุภัณฑ์

ในส่วนทีข่าดแคลน ในส่วนสุดท้ายขอปิดด้วยว่าทกุคนจะต้องม ี Imagination 

อย่างทีท่่านนนินาทท่านพดู ท่านให้ค�าคมดีๆ  มากถ้าเราจะจับประเดน็

นี้มา อย่างท่าน ดร.วิรุณ ให้ในเรื่องของ rice with s เที่ยวนี้ท่ีเราได้

มาฟังได้ไอเดียมากเราจับประเด็นน้ันมาพิจารณาพัฒนาในคณะของ

แต่ละท่านคณบดีคงจะต้องท�างานหนักหน่อย คณบดีเปรียบเสมือน

มหาวิทยาลัยเลก็ๆ ภายในมหาวทิยาลยัใหญ่ การบริหารงานคงจะต้อง 

work อย่างเข้มแข็งเป็นตัวจักรส�าคัญท่ีจะท�าให้มหาวิทยาลัยเจริญ 

ส�าหรับ Imagination ติดใจค�านี้ fly high  นี้เป็น MOTTO ที่ดีมาก 

ถ้าทุกคนมี Imagination ที่จะ fly high หวังว่ามหาวิทยาลัยนี้จะเป็น

อันดับ ๑ ของ มทร.”

  ผู้ด�าเนินรายการ	(นายชวลิต		น่ิมละออ)

 “ขอบคุณท่านฉวีวรรณที่ท่านกรุณาให้ความรู ้ในเรื่องของ

กระบวนการงบประมาณในเรื่องของการใช้งานอาคารสถานที่ รวมทั้ง



4746 บริหารองค์รวมเชิงรุกเพื่อ มทร. พระนคร ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๒

ข้อคดิเหน็ในเรือ่งของพืน้ทีส่นัทนาการสดัส่วนของคณะ และส่วนกลาง

ในทางด้านงบประมาณ และอีกประเด็นที่ท่านฝากไว้คือเรื่องของ

อัตราส่วนของรายได้งบประมาณซ่ึงวันน้ีเราอาจจะยังไม่สูงเท่าที่

รัฐบาลคาดหวังนะครับ เมื่อสักครู่ฟังจากท่านรองว่า งบประมาณ ๗๕ 

รายได้ ๒๕ ใช้ไหมครับ เราคงจะต้องหาวิธีการท่ีจะปรับจะด้วย

กระบวนการท่ีจะต้องหานักศึกษาเพิ่ม หรืออะไรตามนะครับเพราะว่า

ในระยะยาวคงจะต้องกลับไปอีกด้านหน่ึง อย่างท่ีท่านผู้ทรงคุณวุฒิได้

เรียนนะครับ อะไรมันเปลี่ยน เราต้องท�าแต่ดีกว่าวันท่ีเขาบังคับให้เรา

เปลี่ยน วันนั้นเราอาจจะเตรียมตัวไม่ทันได้อยู่ท่ีวิธีคิดของพวกเราทุก

คนนะครับ เรียนเชิญท่านต่อไป ท่านศรีวิชชาครับ”

  นางศรีวิชชา		รักจ�ารูญ

	 “ที่อยากจะเรียนในวันน้ีคือเรื่องของการตรวจสอบ การ

ควบคุมภายในซึ่งถือว่าเป็นการควบคุมประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการดูแลป้องปรามการ

ด�าเนินงานของบุคลากรอีกอย่างคือการดูแลทรัพย์สินไม่ให้เสียหายซึ่ง

มีความเสี่ยงอยู่บ้าง รวมท้ังการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบของ

มหาวทิยาลยั ซึง่เรือ่งนีม้ส่ีวนส�าคญัเพราะอย่างในเรือ่งของกฎระเบยีบ

ท่านโอภาสได้พูดไปแล้ว บางคนไม่ทราบระเบียบท่ีชัดเจนแน่ชัด คือ

อ่านตัวกฎหมายแล้วไม่เข้าใจ เพราะฉะน้ันการปฏิบัติจะมีการผิด

พลาดบ่อยๆ ซึ่งมีความเสี่ยงทางด้านการเงินการคลัง ซ่ึงเห็นว่ามีการ

ปฏิบัติผิดบ้างซึ่งกรรมการตรวจสอบแนะน�าว่าอยากให้มีการท�า  

เครื่องมือของการบัญชีการเงิน ทรัพย์สินต่างๆ เพื่อท่ีเจ้าหน้าที่หรือ

บุคลากรจะได้เข้าใจได้ง่ายและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องหวังว่า ฝ่าย

บริหารคือท่านหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ  จะมาช่วยมาดูแลควบคุม

ให้การท�างานถูกต้องตามระเบียบเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นได้

เรื่องของการประเมินผลการควบคุมภายในที่ผ่านมา ในจุดทางด้าน

วิชาการการเรียนการสอนรู้สึกว่ามหาวิทยาลัยจะมีจุดอ่อนอยู่ ๒-๓ 

ประเด็น ประเด็นแรกคือในเรื่องของบัณฑิต จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษา

มน้ีอยกว่าท่ีตัง้เป้าหมายไว้ซึง่คดิว่าเป็นสิง่ทีเ่ราอยากจะผลักดนัให้เป็น

ไปตามเป้าหมาย ซึ่งสาเหตุมีหลายอย่างเพราะว่าคู่แข่งทางด้านการ

ศึกษามีเยอะ เพราะฉะนั้นเห็นว่าควรจะมีการสร้างบรรยากาศ และ

สิง่แวดล้อมในมหาวทิยาลยัต้องเป็นทีด่งึดดู คนทีจ่ะมาเรยีนบางทมีหา

วิทยาลัยสวยๆ จัดส่ิงแวดล้อมท่ีดีๆ จะมีคนอยากท่ีจะมาเรียน และ

คุณภาพการศึกษาที่เราสามารถที่จะแข่งกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้    

ควรจะมกีารพฒันาคณุภาพของนกัศกึษาให้รูจ้กัการวเิคราะห์ด้วยเหตุ

ด้วยผล และให้ความส�าคญัในเรือ่งของการประชาสมัพนัธ์มหาวทิยาลยั

ให้เป็นที่รู้จัก เพราะว่าคนจะได้สนใจมาเรียนและควรจะเน้นในเรื่อง

ของ AEC เรื่องตอนนี้ที่เราจะรวมกันเป็นประชาคมอาเซียน เราควร

จะให้ความส�าคัญในเรื่องนี้และทั้งในเรื่องของทางด้านสังคมและด้าน

เศรษฐกจิ เพือ่ทีจ่ะได้มคีวามร่วมมอืกบัประเทศในอาเซยีนทัง้ในด้านภาษา 

เราต้องให้นักศึกษาได้เข้าใจและได้มีความรู้ในเร่ืองพวกนี้เพิ่มเติม 

มหาวิทยาลัยน่าจะให้ความส�าคัญในเรื่องน้ีเป็นหลักด้วย นอกจากนี้ 

ที่เป็นจุดอ่อนอีกประการคือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจะเห็นได้ว่า

อาจารย์ในระดับปริญญาเอกจะต�่ากว่าเป้าหมายที่วางไว้อันน้ีเป็น

อุปสรรคพอสมควรเพราะว่าถ้าเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ถ้าเรามี

อาจารย์ที่มีคุณภาพระดับการศึกษาระดับปริญญาเอกอาจจะช่วย

ดึงดูดให้มีคนมาเรียนมากข้ึนและช่วยเป็นก�าลังใจให้อาจารย์ ควรจะ

มกีารหาทนุการศกึษารวมท้ังมกีารพฒันาอาจารย์ในเรือ่งการเรยีนการ

สอนในเรื่องของความรู ้ในองค์รวมควรจะมี รวมทั้งมีการพัฒนา

นักศึกษาให้มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ด้วยซึ่งอันนี้ในแง่ของการ

พัฒนาบุคลากรซึ่งท่านนิพนธ์ได้พูดไปมากซึ่งเป็นส่วนส�าคัญอย่างยิ่ง

ที่จะท�าให้มหาวิทยาลัยนี้จะเจริญและพัฒนา ควรจะให้ความส�าคัญใน

เรื่องของการพัฒนาบุคลากร ทั้งในด้านวิจัยด้วยและให้ทุนเรียน 

มหาวิทยาลัยอาจจะมีการจัดสรรเงินทางด้านของการวิจัย และการให้

ทุนการศึกษามากข้ึนคงจะช่วยให้ประสิทธิภาพของการท�างานดีขึ้น 

และอีกเรื่องหนึ่งคือการเบิกจ่ายงบประมาณที่ต�่ากว่าเป้าหมาย ซึ่งข้อ

นี้ท่านฉวีวรรณได้กล่าวไปบ้างแล้วซึ่งปัญหาของเราคือในเรื่องของ    

งบการก่อสร้างทีไ่ม่สามารถเบกิจ่ายตามเวลาได้ คงจะต้องมกีารเร่งรดั

ติดตามให้เป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากเรื่องน้ีแล้วในเร่ืองของการ

บรหิารความเสีย่ง ในเรือ่งอืน่ๆคอืมหาวทิยาลยัต้องเห็นว่ามคีวามเสีย่ง

หลายๆด้านเพราะฉะนั้นควรจะมีการจัดท�าแผนในการบริหารความ

เสี่ยง จะเห็นว่าอย่างเช่นในเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองที่เราได้

ประสบอยู่โดยเฉพาะที่คณะบริหารธุรกิจ ในการชุมนุมคร้ังนี้ประสบ

ปัญหาค่อนข้างจะรุนแรงมีคนเข้าไปในคณะรวมท้ังเกิดความเสียหาย

เป็นเรื่องที่เราต้องท�าแผนเอาไว้ และควรจะมีเวรยาม หรือ รปภ. เพื่อ

รกัษาความปลอดภยัและรายงานข่าวสารให้ผูบ้ริหารได้ทราบเพือ่ท่ีจะ

ป้องกันได้ทันทีรวมทั้งในแง่ของการสร้างเครือข่ายพวกบุคลากรต่างๆ 

กับชุมชนหรือนักศึกษาผู้ปกครองเพื่อท่ีจะได้รู้ถึงสถานการณ์ว่าเป็น

อย่างไรเป็นสิ่งที่เราจะต้องป้องกันไว้ เพราะว่าเกิดขึ้นบ่อยๆ เพราะ

เป็นจุดเส่ียง และส่ิงที่เราควรจะเตรียมในเรื่องของการท�า e-learning 

ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนแบบ E-learning มาก
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เหมือนกันเพราะนักศึกษาไม่ได้มาเรียนซ่ึงเป็นโชคดีของเราที่ท่าน 

อาจารย์นิวัติท่านค่อนข้างเข้มแข็ง เพราะฉะน้ัน ต่อไปการพัฒนาการ

เรียนการสอนในลักษณะ E-learning เป็นเรื่องท่ีส�าคัญ นอกจากนั้น

เราอาจจะมีการเตรียมสถานที่เพื่อที่จะย้ายพวกนักศึกษาจากจุดเส่ียง

มาเรียนที่อื่นที่ไม่เสี่ยงเราควรจะท�าแผนเรื่องพวกน้ีไว้เพื่อที่หลังจาก

ที่มีเหตุการณ์แล้วเราจะได้สามารถท่ีจะท�าอะไรได้ทันเหตุการณ์ เป็น

ตัวอย่างและอีกเรื่องหน่ึงท่ีเป็นเรื่องควรท่ีจะมีการเตรียมคือเรื่องของ

อัคคีภัย เราควรจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนบุคลากรนักศึกษาได้

รบัทราบแผนการป้องกนัอคัคภียัซึง่อาจจะเกดิขึน้ได้ไม่ว่าโดยประมาท 

หรือเหตุการณ์ในธรรมชาติอีกเรื่องหน่ึงคือเรื่องการเกิดอุทกภัย เรามี

ประสบการณ์แล้วอย่างปี ๒๕๕๔ โดยเฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่ง

อยู่ติดแม่น�้า อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องท่ีเคยมีการยกประเด็น คือเรื่องการ

ทะเลาะวิวาทของนักศึกษาเป็นจุดหนึ่งที่เราควรจะเตรียมแผนการไว้

และป้องกันไว้เหมือนกันถึงแม้ว่าประเด็นน้ีในมหาวิทยาลัยเราไม่ได้มี

ข่าวมากนักแต่ว่า อาจจะมีบ้างเล็กน้อยถ้าเตรียมไว้เป็นการดี ที่เห็น

คือการตรวจสอบนักศึกษากลุ่มเสี่ยงอย่างเช่น ท่ีคิดว่ามีพฤติกรรม     

ที่เป็นการเสี่ยงและได้อีกอย่างหน่ึง คือท่ีเห็นว่าควรจะท�า คือควรจะ

จัดกิจกรรมนักศึกษาที่เป็นการให้ นักศึกษามาสนใจอย่างเช่นที่ท่าน

รองยุทธภูมิได้เสนอมา คือการจัดการกีฬาซ่ึงเรามี incentive           

(ผลตอบแทน) คือให้รางวัลกับนักศึกษาท่ีชนะเลิศ ให้รางวัลท�าให้เขา

มีก�าลังใจซึ่งได้ข่าวว่านักศึกษาหลายคน หมายความว่านักกีฬาของ

มหาวิทยาลัยมีเพิ่มขึ้นมาก เป็นตัวอย่างท่ีเราสามารถท่ีจะวางแผนได้ 

อีกข้อหนึ่งคือการป้องกันระบบสารสนเทศขัดข้องซึ่งอาจจะเกิดจาก

การถูกไฟไหม้ หรือว่าไวรัสอะไรเหล่าน้ีซ่ึงคิดว่าท่านนิวัติคงจะเตรียม

พร้อมในระดับหนึ่งแล้วแต่อย่างไรตามถ้ามหาวิทยาลัยจะเตรียมแผน

รองรับไว้ล่วงหน้าและปฏิบัติตามแผนตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่

จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจะช่วยให้มหาวิทยาลัยลดความเส่ียงจาก

เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นค่ะ”

 	ผู้ด�าเนินรายการ	(นายชวลิต		นิ่มละออ)

 “ขอบคุณท่านศรีวิชชา ท่านกรุณาให้ความเห็นในเรื่องของ

ความเสี่ยงในเร่ืองของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยซึ่งท่าน

ได้เข้ามาเป็นกรรมการอยู่ ประเด็นท่ีท่านได้กรุณาให้ คือไม่ว่าจะเป็น

เรื่องของนักศึกษาที่ต�่ากว่าเป้าซึ่งผมเข้าใจว่าตอนนี้เราก�าลังจะปรับ

อยู่นะครับ เรื่องของการท่ีจะท�าอย่างไรให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ดึงดูดใจ

ให้นักศึกษารุ่นใหม่ๆที่จะเข้าสู่มหาวิทยาลัยของเราปัญหาเฉพาะกิจ

ในเรื่องของการชุมนุมทางด้านการเมืองซึ่งจริงๆ เรื่องน้ีเราได้คุยกัน

พอสมควร และได้ท�ากันในระดับหน่ึงเป็นแผน consistency plan 

(แผนที่ต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง) เป็นแผนฉุกเฉินเฉพาะกิจที่จะ

ต้องท�าในกรณีที่มี และเข้าใจว่าคงจะไม่จบกันง่ายๆในระยะเวลา     

อันใกล้น้ีนะครับ และคงจะต้องดูและพัฒนากันต่อๆไปนะครับ ขอ

อนุญาตเรียนเชิญท่านสุดท้ายท่านเป็นข้าราชการช้ันผู้ใหญ่เป็นรอง

เลขาธิการกฤษฎีกา ปัจจุบันท่านเป็นกรรมการกฤษฎีกาด้วย ท่านเป็น

นักกฎหมาย ท่านพวงเพชร  สารคุณครับ”

  นางสาวพวงเพชร		สารคุณ

	 “ขอเรียนในส่วนของกฎหมายเสริมจากที่ท่านโอภาสได้พูดไว้

นะคะ โดยเฉพาะในส่วนทีท่่านเป็นห่วงว่ากรณทีีท่่านผูบ้รหิารมปัีญหา

เกี่ยวกับการใช้ข้อบังคับว่าจะด�าเนินการอย่างไรคืออยากให้ท่านไปดู

ในข้อบังคับทุกฉบับจะมีข้อนึงที่ก�าหนดให้ท่านอธิการเป็นผู้รักษาการ

ตามข้อบังคับและมีอ�านาจตีความวินิจฉัยข้อบังคับนั้น เพราะฉะนั้นใน

เบ้ืองต้นถ้าท่านมีปัญหาคงจะต้องเรียนเสนอท่านอธิการเป็น               

ผู้พิจารณาแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นนะคะ อย่างที่ท่านโอภาสได้เรียนไว้

แล้วว่า สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้มีคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ

กฎหมายระเบียบซึ่งจะมีหน้าที่ ตรวจแก้กฎหมายข้อบังคับต่างๆ ท่ีใช้

บังคับอยู่อยากจะฝากผู้บริหารว่าถ้าท่านมีปัญหาว่า ข้อบังคับท่ีท่าน

ใช้อยู่ไม่ทันสมัย หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของท่าน อยาก

จะให้เสนอเรื่องมาด้วยว่า คณะอนุกรรมการจะได้พิจารณาแก้ไขให้

ไม่มปัีญหา และแก้ไขปัญหาอปุสรรคให้ท่านได้ ดิฉนัไม่มอีะไรทีจ่ะฝาก 

แต่จะฝากให้มหาวิทยาลัยได้ทบทวนข้อบังคับท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันว่ามี

อะไรที่มีปัญหาไม่สะดวกหรือเป็นอุปสรรคต่อการท�างาน ขอให้

พจิารณาแก้ไขและเสนอมา คณะอนกุรรมการจะได้ช่วยพจิารณาแก้ไข

ให้ก่อนที่จะมีปัญหาที่จะด�าเนินการต่อไป”

  ผู้ด�าเนินรายการ	(นายชวลิต		น่ิมละออ)	

	 “ท่านเป็นประธานคณะกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยของ

เรา และท่านช่วยกรุณาดูแลในเรื่องของระเบียบ และเรื่องข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอดในส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคงจะ

หมดเพียงเท่าน้ีนะครับ ผมเองมีหน้าที่ประสานงานในเรื่องนี้ต้องเรียน

ว่า ท่านผู้ทรงคุณวุฒิได้กรุณา cover (ครอบคลุม) ประเด็นหลักๆ    

จนหมดแล้ว ผมขออนุญาตเรียนเน้นอยู่นิดเดียว ส่ิงที่อยากจะเพิ่มเติม

คอืว่า ในทีเ่ราได้คยุกนัว่าวนันีใ้นเชงิของการบรหิารงานความพงึพอใจ
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ของลูกค้า customer expectation เป็นเรื่องท่ีส�าคัญ ผมเข้าใจว่า

เราคงไม่ได้พลิกให้นักศึกษาเราเป็นลูกค้าอย่างเดียวท่ีจะให้เขาทุก

อย่าง อย่างท่ีเขาอยากจะได้นะครับ คงไม่ใช่อย่างน้ัน มาตรฐานการ

ศึกษาเป็นเรื่องที่ส�าคัญแต่อย่างน้อยท่ีสุดคงจะต้องฝากว่าวันนี้เราคง

ต้องให้ความส�าคัญ ความคาดหวังท่ีเปลี่ยนไปมันท�าให้บริบทการให้

บริการกับนักศึกษามันเปลี่ยนไปด้วยนะครับ วันนี้หลายมหาวิทยาลัย

เขาอาจจะให้มสีถานทีด่กีว่า มอีาคารทีด่กีว่าหลากหลายกว่าเป็นอะไร

ที่เราจะต้องยอมรับว่า เรามีแค่น้ีเราต้องค่อยๆ พัฒนา แต่อย่างหนึ่ง

ที่เราจะลืมไม่ได้  คืออย่างไรเรายังต้องพยายามแสวงหา มีเป้าหมาย

ที่ชัดเจนในการพัฒนาให้ดีขึ้นและถ้าเราสามารถท่ีจะพัฒนาได้ความ

จ�ากดัต่างๆ ทัง้หลายทีเ่รามใีนมหาวทิยาลยัในวนันีค้งจะค่อยๆ หมดไป 

การเป็นมหาวิทยาลัยในเชิงสากลน้ันจ�าเป็นจะต้องมีบรรยากาศที่เป็น

สากลด้วย เพราะฉะนั้นในเรื่องของวิทยาลัยนานาชาติคงจะเป็นอะไร

ที่เราจะต้องค่อยๆ พัฒนา เพราะว่าเราคงหลีกเลี่ยงความเป็นสากล

หรือท่ีเราพูดกันบ่อยๆ ว่า AEC ไม่ได้ ภาษา AEC ภาษากลางต้องเป็น

ภาษาอังกฤษ อย่างน้อยที่สุดภาษาเพื่อนบ้านซึ่งล�าบากอีกถ้าเราจะ

สอนภาษาเพื่อนบ้านทุกภาษาในมหาวิทยาลัยของเรา ฉะนั้นในส่ิงนี้

ผมเข้าใจว่าเราอาจจะต้องทุ่มเทสักนิดหน่ึง ถ้ามหาวิทยาลัยมีความ

จ�าเป็นโดยส่วนตัวผมในฐานะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนหน่ึงผม

เรียนว่าผมพร้อมที่จะให้การสนับสนุนให้กับมหาวิทยาลัยในเร่ืองน้ี 

เพราะเป็นความจ�าเป็นของมหาวิทยาลัยจริงๆ ในเรื่องอีกอย่างหนึ่งที่

เราจ�าเป็นต้องท�าในระยะยาวคือว่า ถ้าเรามีมหาวิทยาลัยดั้งเดิมซ่ึง

มีช่ือเสียง สอนหลักสูตร ๔ ปีมาก่อนเรามากมาย แล้วดึงเด็กเก่งๆ    

ไปแล้ว เราโดนอาชีวศึกษาแย่งนักศึกษาในอนาคต แน่นอนเมื่อมี

สถาบันอีก ๔-๕ ปีจะผลิตคนได้ค่อนข้างจะมีความสามารถอาจจะไม่

เท่าเรา แต่จะมีความได้เปรียบในเรื่อง ใกล้บ้านนักศึกษามากกว่า มี

ทั่วประเทศ อาจจะมีวิธีการท่ีจะดึงนักศึกษาไม่ให้เข้าในมหาวิทยาลัย

เราเหมือนอย่างเดิม เพราะวันนี้ส่วนหนึ่งของนักศึกษาเรามาจาก

จ�านวนน้ัน เพราะฉะนั้นเราคงต้องมีวิธีการท่ีจะท�าอย่างไรให้สามารถ

ที่จะมีคณะวิชามีภาควิชาท่ีแตกต่างไม่เหมือนท้ังมหาวิทยาลัยดั้งเดิม 

และอาชีวะศึกษา ๑๐๐% สิ่งท่ีส�าคัญคือว่า ถ้าเราท�างานร่วมกับ

สมาคมหรอืสภาอตุสาหกรรม สมาคมการค้าทีมี่ความต้องการบคุลากร

ทางด้านเทคนิคมากได้เราจะสามารถเปิดภาควิชาและสร้างจุดแข็ง

ของเราได้ เนื่องจากว่าจุดน้ีเรามีและขออนุญาตฝากท่ีประชุมไว้เพียง

แค่นี้ส�าหรับในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิคงจะจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณ

ท่านอธิการบดีครับ”

  ผู้ด�าเนินรายการ	(รศ.สุภัทรา		โกไศยกานนท์)

 “ต ้องขอขอบคุณท่านผู ้ทรงคุณวุฒิทุกท ่านที่กรุณาให ้           

ค�าแนะน�าที่เป็นประโยชน์ทางมหาวิทยาลัยน้อมรับไปและเราจะไป

วิเคราะห์สังเคราะห์แล้วท�าเป็นแผนเพื่อที่จะด�าเนินการต่อไป            

ในช่วงถัดไปเป็นหน้าที่ของตัวแทนจากคณาจารย์ที่อยู่ในสภาและขอ

ใช้เกณฑ์อาวุโส เริ่มจาก อ.ศรีสุดา

 นางศรีสุดา		อยู่แย้มศรี 

 “ดิฉันเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยตัวแทนจากคณาจารย์ 

อยากจะเรียนถามว ่าในการที่มีอาจารย ์พิ เศษเข ้ามาสอนใน

มหาวิทยาลัย คณะแต่ละคณะมีการประเมินอาจารย์ผู้ที่เข้ามาเป็น

อาจารย์พิเศษหรือไม่ อาจารย์สอนแล้วพูดจาไม่ดี ว่าเด็กแบบรุนแรง

มาก และบอกว่าอาจารย์บางท่านสอนในวิชาบางวิชาแต่ปรากฏว่า

แทนที่จะสอนโดยตรง ให้เด็กไปท�ารายงาน ซ่ึงในการท�ารายงานนั้น

เด็กบอกว่าจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณคนละ ๓,๕๐๐ บาท จึงขอเรียน

ถามท่านคณบดีทุกคณะว่าเวลาที่มีอาจารย์มาสอนแบบนี้มีการ

ประเมินอาจารย์หรือไม่ว่าแต่ละท่านมาแล้วผลการสอนเป็นอย่างไร

บ้างนี่คือในเรื่องที่หนึ่ง ส่วนเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของสายสนับสนุน มี

สายสนับสนุนซ่ึงตอนน้ีมหาวิทยาลัยได้ให้ทุนมาพัฒนาบุคลากร         

ซึง่ทกุคนบอกว่ายนิดมีาเพราะว่าได้รบัการสนบัสนนุจากมหาวทิยาลยั 

แต่ในเมื่อศึกษาแล้วได้เพิ่มวุฒิปรับวุฒิมาถึงระดับปริญญาโท เขาไม่

ได้ต้องการเพื่อที่จะปรับวุฒิเท่านั้น เขาบอกว่าบางทีปรับวุฒิมาแล้ว

ปรากฏว่าในสายงานไม่สามารถที่จะโตขึ้นไปได้ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า

ไปเรียนแล้วจะเสียเงินเปล่า เพราะในเมื่อไปเรียนแล้ว แต่ในสายงาน

ได้แค่ตรงนั้นเอง พอปรับวุฒิมาถึงปริญญาโท คือเงินเดือนอยู่แค่นั้น 

เขาไม่สามารถที่ไปท�าในสายงานที่เขาจะเติบโตไปได้” 

 ดร.ปราโมทย์		วีรานุกูล

 “ผมคดิว่าเรือ่งทีท่่านผูท้รงคณุวฒุไิด้พดูเป็นสิง่ทีท่่านผูบ้รหิาร

ในระดับคณบดีน่าจะน�าไปปฏิบัติและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะ

ฉะนั้นผมไม ่อยากจะให ้ท ่านผู ้ทรงคุณวุฒิที่ท ่ านมี เวลาน ้อย                    

ท่านเสียสละเวลาแม้กระทั่งท่านที่จะต้องไปราชการต่างประเทศท่าน

ยังน�าเอาเวลาตรงน้ีมาแนะน�าในจุดที่ควรจะพัฒนามหาวิทยาลัยของ

เราเพราะฉะนั้นในจุดตรงน้ี ผมรู้สึกมีความดีใจนะครับว่า ถึงจะมี

โอกาสบริหารหรือไม่มีตาม ยังเป็นความรู ้ที่เราจะสามารถที่จะ

ถ่ายทอดให้กับคนที่ใกล้ตัวเราได้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่ผมได้รับทราบ 

เป็นประสบการณ์สร้างสมของที่ท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่ท�ามานานแล้ว   
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ยกตัวอย่างเช่น rice นะครับท่ีน�าข้าวมาเป็น MOTTO สุดท้ายผมมอง

ว่ามีอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่จะต้องน�าเข้ามาเพื่อเป็นตัวเด่นหรือตัวแรกที่

ต้องค�านึงถึงคือ ตัว Ethics จริยธรรม ถ้าเรามีจริยธรรมนะครับผมว่า

ท�าทกุอย่างได้ วิชาการเรายงัเรยีนรูไ้ด้แต่ถ้าเราม ีจรยิธรรม มคีณุธรรม

เมื่อไหร่ จุดตรงนี้เราสามารถจะสั่งสอนหรือตัวเราเองเราจะเดินทาง

ไปถูกทิศทางได้ เพราะฉะน้ันจุดต่างๆ ส�าหรับวันน้ีมีประโยชน์มากๆ 

ในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนจากอาจารย์และคณาจารย์ผมเรียนฝากท่าน

ผู้บริหารด้วยในระดับคณะ ในเรื่องของการปกครองจะต้องมีหลายรูป

แบบท่านมีอ�านาจท่านมีบารมี ท่านจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมด้วย 

เพราะฉะนั้นท�าอย่างไรให้คนส�าราญให้ได้ คนมีความสุขเมื่อไหร่งาน

ส�าเร็จทุกอย่าง แต่ถ้าขณะท่ีคนมีความทุกข์ด้วย ล�าบากเหมือนกันใน

การที่เราจะท�างานนะครับ ทีนี้ผมมีเรื่องท่ีจะฝากไว้นิดหนึ่งนะครับ 

เพราะว่าผมฟังท่านผู้ทรงคุณวุฒิแล้วว่าเราไม่ควรจะหลอกตัวเอง 

เพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่าตัว KPI ต่างๆ ที่เป็นตัวชี้วัดของเรา         

เราจะสังเกตที่เราตั้งขึ้นมาแล้วได้เปอร์เซ็นต์ท่ีสูงๆ แต่เราถามตัวเรา

เองจริงๆ หรือไม่ว่า ตัวชี้วัดต่างๆ ท่ีเราได้มาน้ันมันเป็นความจริงหรือ

ไม่ เพราะฉะนั้นถ้าตัวชี้วัดท่ีเราได้มาจากความจริงแล้ว ผมว่าจะน�าไป

สู่ความยั่งยืนขององค์กรของเราแต่ถ้าตัวใดเราเห็นว่าควรที่จะมีการ

พัฒนาผมว่าเราแก้ไขเถอะ เราอย่าไปหาคะแนนอะไรที่เราไปหามาใส่

แล้วไม่เป็นความยั่งยืนแล้วส่งผลต่อคุณภาพของนักศึกษา อันนี้ผม

อยากจะฝากไว้ว่าไม่เป็นไรหรอกครับถงึตัวชีว้ดัปีนีเ้ราต�า่ แต่เราปีหน้า

ละครับเราน�าตัวนี้มาสร้างความแข็งแรงให้กับนักศึกษาของเรา

อาจารย์ของเรา เจ้าหน้าท่ีของเรา ให้เขารู้ความบกพร่องครับ เขาจะ

ได้พัฒนา แต่ถ้าเกิดว่าเราได้ตัวช้ีวัดสูงมากๆ ดีนะครับ แต่ว่าความจริง

คืออะไร ความยั่งยืนคืออะไรครับ เพราะฉะนั้นเราต้องการความยั่งยืน

ตัวนี้เราอยากให้ประเมินตรงไปตรงมาเราจะได้เอาข้อมูลที่เราได้มา

พัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนส�าหรับตัวชี้วัดนะครับ แล้วในส่วนของ

ผมเองที่เป็นตัวแทนของคณาจารย์  มีฝากมาเรื่องของการปรับสภาพ

ของลูกจ้างชั่วคราวขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านท่ีได้ให้ความรู้ได้

ให้สิ่งต่างๆ แต่ตราบใดท่ีได้ให้มาแล้วผมอยากจะให้ปฏิบัติลงมาเป็น

รูปธรรมจริงๆนะครับขอบคุณครับ”

 	ดร.ปริญญา		มากลิ่น	

 “ผมท�าการบ้านมาต้องเรียนว่าขอเวลานิดหน่ึงประมาณ ๑๕ 

นาทีหรือ ๒๐ นาทีจะพยายามพูดให้ cover ผมอยู่ท่ีน่ีมาเกือบ ๒๐ ปี

คงต้องเรียกว่าหลวมตัวมานาน เพราะฉะน้ัน อยากเห็นมหาวิทยาลัย

ของเราพัฒนาไปในทิศทางท่ีดีก่อนมาอยู่ที่นี่เคยอยู่ทั้งเอกชน และ

รัฐวิสาหกิจได้เห็นอะไรมาพอสมควรเพราะฉะน้ันในวันนี้ที่ท ่าน

อธิการบดีพูดว่าท่านมาให้ ไม่ได้มารับและผมดีใจที่ได้ยินประโยคนี้

เพราะน่าจะท�าอะไรได้หลายอย่างสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้ เป็นเรื่องของ

การท่ีอาจจะต้องมาตรวจทาน ๓ ประเด็นด้วยกันนะครับ ๑. คือเรื่อง

ของธรรมาภิบาล และความเสี่ยงที่ท่านศรีวิชชาท่านได้พูดไปบ้างแล้ว

และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และอีกข้อหน่ึงคือการที่เรายังไม่ได้ใช้

ศักยภาพที่แท้จริงของบอร์ดของเราจริงๆนะครับ วันนี้ผมถือว่าผมมี

ความหวังแล้วนะครับที่ผมมาใช้โอกาสในวันนี้ที่จะเห็น RMUTP ของ

เราเป็น Best Practice มี    ธรรมาภิบาลที่ดีและสามารถอยู่ในระยะ

ยาวด้วยความยั่งยืนประกอบด้วยภาพลักษณ์และการปฏิบัติงานท่ีดี

และส่ิงที่ส�าคัญเหนือส่ิงอ่ืนใดคือ สังคมมั่นใจในบัณฑิตของเรา เพราะ

ฉะนั้นส่ิงเหล่านี้จะเกิดข้ึนไม่ได้เลย คือเรื่องของผู้บริหารจะต้องเห็น

ตรงนี้และพร้อมที่จะเปล่ียนแปลงนะครับ และผมจะอยู่เคียงข้างเป็น

ก�าลังใจ เพราะว่าส่ิงเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้อีก คือเรื่องของระบบการ

ควบคุมจะต้องมีความเหมาะสม การปฏิบัติงานจะต้องมีประสิทธิผล

ประกอบกบัคุณภาพต้องสูง ยกตวัอย่างเช่นในแง่ของวชิาการเรยีนการ

สอนของเรา เราต้องนิยามค�าว่าคุณภาพไว้ก่อนเลยว่าคืออะไรต้อง

ชดัเจนเลยแล้วมาช่วยกนันะครบัว่าไปให้ถงึได้อย่างไร ในระดบัวสิยัทศัน์

ผู้บริหารระดับสูงกับคณะกรรมการบริหาร ผมอยากจะให้ตรวจทาน

ในเรื่องของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยยุคสมัยนี้ในภาคเอกชนเรื่อง

ของความยั่งยืนเป็นส่ิงส�าคัญนะครับ ถ้าจะเริ่มต้นต้องดูจากเร่ืองของ

ความโปร่งใสตรวจสอบได้ และผู้บริหารต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง

และสิ่งที่ส�าคัญคือลูกน้องและเพื่อนร่วมงานเข้าใจสิ่งที่เราจะท�าหรือ

ไม่เป็นเรื่องของ culture changes ส�าหรับระดับการบริหารระบบ

การบริหารความเส่ียงที่ดี จะต้องมีประสิทธิภาพส่ิงที่ผมยังไม่เห็นเป็น

รูปธรรมชัดเจนคือเรื่องของการมีทีมบริหารความเสี่ยงที่เข้มแข็ง 

เอกชนในยุคนี้เขาไปถึงในเรื่องของ Governance risk compliance 

คือ GRC และ Enterprise risk management ซ่ึงผมพอเห็นใน

มหาวิทยาลัยของเราแต่ว่า การ Implement (ท�าให้เกิดผลส�าเร็จ) ยัง

ไม่ชัดเจน และสิ่งที่ผมอยากจะเสนอแนะ คือเราต้องมีทีมบริหารความ

เสี่ยงตรงนี้ให้เข้มแข็งแล้วจะท�าอะไรได้อีกมากมายเลย ต้องมานั่ง

ขบคิดกันว่าจะท�าอะไรต่อไปเพราะในสถาบันการศึกษาอย่างของเรา

มองได้หลายด้านมากเลย เช่น Property risk เรื่องของความเส่ียงของ

ทรัพย์สินที่เรามีอย่างที่ท่านผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านได้พูดไปเราใช้

ทรัพยากรเต็มศักยภาพหรือไม่ ของที่เราซื้อมาเป็นล้านๆ หลายแสน
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บาท เราได้ใช้ตรงนี้มากน้อยแค่ไหน ความเสี่ยงในการสูญหายการ

ขโมย วาตภัย เราได้ประกันภัยสิ่งเหล่าน้ีหรือไม่ แม้แต่เรื่องน�้าท่วม

อะไรพวกนี้เราอาจจะไม่ได้นึกถึงเลย ยกตัวอย่างเช่น ข้ึนตึกมานี่มีถัง

ดบัเพลงิพร้อมทีจ่ะลยุกบัไฟหรอืไม่ เราต้องคดิหนกัแล้วนะครบัในเรือ่ง

พวกนี้คือความเสี่ยงทั้งนั้น ความเสี่ยงหลักๆ คือสิ่งท่ีท�าให้รายได้ของ

เราลดลงและท�าให้ค่าใช้จ่ายของเราเพิ่มขึ้น สิ่งเหล่าน้ีเราต้องมานั่งดู

อย่างจริงจัง ในเร่ืองของ Income risk เหมือนกันนะครับ เรื่องของ

รายได้พอดีผมมีโอกาสได้ไปนั่งเป็นกรรมการจัดหาเงินรายได้ของ

มหาวิทยาลัยด้วย โครงสร้างรายได้ของเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลง

เรามีเงินมาก มากพอสมควรเลยแต่ผมว่าเรายังใช้ประโยชน์ได้น้อยนะ

ครับการใช้ประโยชน์น่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด

ได้ เรามีสัดส่วนรายได้ของค่าลงทะเบียนอยู่ที่ ๘๖% ซึ่งจริงๆแล้วเป็น

สัดส่วนที่สูงเลยนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเป็นสัดส่วนที่สูงเกินไป รายได้

หลักๆควรจะมาจากส่วนอื่นด้วยเช่นรายได้ท่ีมาจากการบริหาร

สินทรัพย์เรายังได้น้อยมาก เรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความ

เสี่ยงต�่าแต่ในขณะเดียวกันมีผลตอบแทนสูงเรายังไม่ได้พิจารณามาก 

รายได้จากทรพัย์สนิทางปัญญาเช่นเดยีวกนั ซึง่ยงัไม่มตีวัเลขตรงนีเ้ลย

นะครับเท่าที่ผมเห็นจากท่ีประชุมเม่ือวันจันทร์ ฉะน้ันสิ่งเหล่านี้ถ้าเรา

ขบคิดอย่างจริงจังเราสามารถท่ีจะอุดรอยรั่วเหล่าน้ีได้ มันเป็นปัจจัย

เสี่ยงทั้งสิ้น อีกประเด็นหน่ึงประเด็นสุดท้ายท่ีผมอยากจะพูดคือเร่ือง

ของเราที่ว ่า เราต้องการนักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ผมจะ            

ยกตัวอย่างต้ังแต่ผมสอนวิชาการเงินเป็น ๑๐ กว่าปี อยากจะขอยก

ตัวอย่างสาขาการเงินเป็น  case study (กรณีศึกษา) จากการท่ีออก

สหกิจผู้ประกอบการมีหลายประเด็นท่ีเราจะต้องมาน่ังคิดกันว่า held 

score experience ของเด็กเราไปได้ถึงไหนนะครับ ประเด็นแรกเลย

นะครับคือ การปฏิบัติในวิชาชีพโดดเด่นพอ   หรือยัง พร้อมที่จะออก

ไปสู ่สถานประกอบการมากน้อยเพียงไร ผม list มาเช่นการใช้

โปรแกรมส�าเร็จรูปด้านบริหารธุรกิจนะครับ เด็กบางคนพิมพ์ดีดยังใช้

เคาะธรรมดา จริงๆผมอยากเห็นลูกศิษย์ผมใช้สัมผัสได้โดยมีเกณฑ์

มาตรฐานระดับหนึ่ง เช่นก่ีค�าต่อนาทีว่าไปซ่ึงจะต้องเป็นอย่างนี้นะ

ครับ หรือ excel ผมสอนวิชาที่ผมรับผิดชอบคือการเงินธุรกิจกับ

สมัมนาการเงนิปรากฏว่าเดก็พอมาถงึมอืผม excel ไม่เป็นทัง้ๆทีจ่รงิๆ

แล้วเขาจะต้องเรยีนพวกการใช้คอมพวิเตอร์ในงานธรุกจิอะไรมาอย่าง

นี้ผมว่าแปลกประหลาด เราเอาใครสอนวิชาเหล่าน้ันหรือเปล่า ผมว่า

เราต้องมานั่งดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น Internet พวกน้ีระบบ wifi 

ผมว่าเรายังมีปัญหานะครับถ้าไปเทียบกับ เวลาผมไปที่อื่นแล้วการใช้ 

wifi หรือใช้ wireless Internet ที่อื่น ความเร็วในเรื่องของการเข้าถึง 

Internet การพิมพ์ดีดท้ังไทยและอังกฤษผมว่าเราต้องบังคับเด็ก ส่วน

เด็กการเงินสิ่งที่จ�าเป็นในยุคนี้คือเคร่ืองคิดเลขทางการเงิน การใช้

โปรแกรมทางการเงินหลายๆตัว มีอาจารย์หลายท่านบางครั้งเวลาเรา

สอนบางท่านใช้ต�าราตั้งแต่ผมจบมัธยมปลายปี ๒๕๒๖ ยังมีให้เห็นนะ

ครับ ผมว่าคงไม่ใช่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นการเงิน มันจะต้อง

เป็นอะไรที่ Update อย่างน้อยต�าราสัก ๕ ปี ๖ ปี ผมว่าเริ่มล้าสมัย

แล้วครับ ในเรื่องของวิชาชีพที่ผมได้กราบเรียนไปสิ่งที่จะต้องพัฒนา

คืออาจารย์จะต้องปฏิบัติให้ได้ซะก่อน ทุกเรื่องที่ผมเรียนมาอาจารย์

ที่มีอยู่อาจจะต้องเริ่มบังคับหรือไม่ครับว่าที่จะต้องทันสมัย จะสอน  

ลูกศิษย์ไม่เช่นนั้นจะสอนลูกศิษย์ให้ทันสมัยได้อย่างไร อาจารย์พิเศษ

เช่นกันในเรื่องของค่าสอน การที่เขามาเราให้ค่าสอนน้อยไปหรือไม่ 

ศิษย์เก่าที่ประสบความส�าเร็จมีมากนะครับ เราอาจจะไม่ได้เคยเชิญ

มา ผมอยากเห็นมืออาชีพมาช่วยสอน ส�าหรับเรื่องภาษาอังกฤษหรือ

ภาษาที่ ๓ อาจารย์ท่ียังใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้ ผมว่าต้องเริ่มจาก

อาจารย์นี่ล่ะครับต้องได้ซะก่อน ก่อนที่จะให้เด็กได้นะครับ โครงการ

ส่งเสรมิต่างๆ อาจจะตอ้งจรงิจงัมากขึ้นนะครับ บางครัง้เราใช้เงินคอ่น

ข้างมากการส่งเสริมอาจารย์พัฒนาสู่ศักยภาพอะไรหลายๆ อย่าง      

เราใช้เงินค่อนข้างมากแต่ว่าผลที่ได้ อาจารย์กลับมาสอนเป็นภาษา

อังกฤษได้หรือไม่ ต้องดูทั้งระบบนะครับ หรือความรอบรู้ทางด้าน

เศรษฐกิจการเมือง เด็กของเราขาดการเสวนา สัมมนาท้ังระดับในชั้น

เรียนและระดับเวทีอื่นๆ น้อยมาก เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ส่งเสริม     

การส่งเสริมประชาธิปไตยอะไรพวกนี้ การอ่านข่าวสารเด็กจะช�านาญ

เรื่องละครซะมาก อันนี้ น่าเป็นห่วงนะครับท่ีเขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับ

ประเทศไทย ผมเคยถามเด็กว่านายกรัฐมนตรีช่ืออะไรเมื่อปีท่ีแล้วนี้

เอง เขาบอกว่า นายกอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ แล้วผมถามว่าแล้วคุณรู้จัก

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรไหม เขาบอกว่าเป็นน้องสาวอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ      

ถ้าเรามบีณัฑติอย่างนีผ้มว่าอกีหลายเร่ืองเลยนะครบัทีย่งัไม่รู ้ประเดน็

สุดท้ายเลยนะครับที่ผมจะกราบเรียนคือเรื่องของเด็กยังขาดเรื่องของ

คุณธรรมจริยธรรมมากนะครับ เรายังขาด ผมอยากจะใช้ค�าว่า much 

เลยเป็นสิ่งที่จ�าเป็นที่ยุคสมัยนี้เด็กที่เป็นบัณฑิตควรจะท�าตรงนี้         

ผมพยายามท�ากับเด็กการเงินนะครับพาไปดูเด็กด้อยโอกาส พวกเด็ก

พิการและพยายามไปช่วยชุมชน แต่ผมก�าลังมองว่าน่าจะเป็นเกณฑ์

บังคับเลยว่าเด็กจะต้องไปอย่างนี้ก่ีชั่วโมง แล้วอาจารย์ที่สอนอยู่ต้อง

เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับศิษย์สุดท้ายเลยนะครับ ผมขออนุญาตว่า 

RMUTP จะต้องอยู่รอดได้ในระยะยาวผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
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ทุกคนต้องมีความสุข มีใครบ้างครับ อาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน 

สังคมชุมชน และประเทศชาติ RMUTP ควรจะเป็นส่วนส�าคัญที่จะ

ท�าให้โลกใบนี้น่าอยู่มากขึ้น แล้วเราจะท�าเพื่อลูกหลาน อีกประเด็น

หนึ่งที่อยากจะพูดคือในเรื่องของอาจารย์ควรจะเป็นนักวิชาการ สอน

น้อยลงแต่มคุีณค่าและช่วยให้ศษิย์พฒันาก้าวหน้าไปได้ และอยากเหน็

อาจารย์มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน จบด้านใดท�าด้านนั้นให้อย่าง

จริงจังฝึกอบรมด้านนั้นไปตลอดชีวิตการท�างานขอบพระคุณครับ”

 

  นายสุนทร		เหรียญจ้ือ	

 “ผมสุนทร เหรียญจื้อ เป็นรองประธานสภาคณาจารย์ พอดี

เนื่องจากวันนี้ ท่านอ.สมนึกท่านติดราชการจึงมอบหมายให้ผมมาเข้า

ร่วมประชุมในวันนี้นะครับ ผมอยากให้มีเวทีลักษณะนี้บ่อยๆ จริงๆ

ตั้งแต่แยกมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปี ๔๘ ถ้ามีเวทีแบบน้ีบ่อยๆ ผมว่า

บรรยากาศการท�างานจะราบรืน่และจะมคีวามสมัพนัธ์ทีด่ ีปฏิสมัพนัธ์

ของผู้บริหาร ของคณาจารย์และของตัวแทนตรงน้ีจะเป็นลักษณะของ

ความเป็น friendly เป็นมิตรกัน ในมหาวิทยาลัยหลายๆ แห่งที่ผมได้

ไปดูงานเขาจะเปิดเวทีอย่างน้ีบ่อย จะมีวัฒนธรรมท่ีค่อนข้างที่จะดี 

อยา่งแม่โจ้เขาจะคุยกันเองก่อนทีจ่ะเข้าประชุมเหมือนรุ่นพี่รุ่นน้องอัน

น้ีถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดี อยากจะเสนอในส่วนของทางสภา

คณาจารย์หลงัจากทีท่่านอธกิารบดเีรยีกพบหารอืวนันัน้ เราได้ประชมุ

กันว่าเราในฐานะเป็นตัวแทนสภาคณาจารย์และข้าราชการน้ันเรามี

ข้อเสนอแนะ หรือข้อคิดเห็นอะไรบ้างท่ีจะเสนอทางผู้บริหารเพื่อให้

เกิดการพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้น สิ่งแรกที่อยากจะ

น�าเสนอ คืออาจารย์บอกว่างานธุรการที่จะท�างานให้กับสาขาวิชา

เนื่องจากมีภาระมากเนื่องจากปัจจุบันหัวหน้าสาขามีภาระงานสอน

มาก ซึ่งประกอบไปด้วยงานด้านการบริหาร งานด้านการเรียนการ

สอน งานด้านเอกสารส่งผลให้พวกคณาจารย์ส่วนใหญ่ไม่ประสงค์จะ

มาท�าหน้าที่ในต�าแหน่งตรงนี้เนื่องจากว่า หัวหน้าสาขาอาจจะไม่มีเงิน

ค่าตอบแทนอันนี้เป็นจุดอ่อนจุดหน่ึงในเร่ืองของการสร้างแรงจูงใจให้

อาจารย์เข้ามาตรงนี้ ซึ่งผมเปรียบเทียบกับในมหาวิทยาลัยดั้งเดิมซึ่ง

เป็นภาควชิา ฉะนัน้หวัหน้าภาควชิาอยูใ่นโครงสร้างเขาจะมีเงนิประจ�า

ต�าแหน่งเทียบเท่ากับผู้อ�านวยการกอง ตรงนี้คือจะเป็นแรงจูงใจ หรือ

ในที่ราชมงคลด้วยกันจะมีอยู่ท่ีเดียวคือ ราชมงคลธัญบุรีท่ีมีต�าแหน่ง

หัวหน้าภาควิชาที่มีเงินค่าตอบแทน ตรงน้ีอาจจะเป็นจุดอ่อน ผมว่า

ความเข้มแขง็ของคณะจรงิๆแล้วมาจากสาขาวชิาหรอืภาควชิา ถ้าภาค

วิชาใดมีความโดดเด่น อย่างคณะหน่ึงมี ๕-๖ ภาควิชาถ้ามีคณะเดียว

สามารถสร้างผลผลิตให้กับคณะนั้นได้ ผมว่าคณะนั้นโดดเด่นขึ้นมา

เลย อาจจะไม่ต้องมีหลายสาขาวิชาหรือหลายภาคแต่จะค่อยๆเพิ่มขึ้น

จาก ๑ สาขา เป็น ๒-๓ สาขา อันนี้จะสร้างความเข้มแข็งคณะนี้ได้ 

พอพูดถึงคณะนี้จะต้องโฟกัสไปที่สาขาใดสาขาหน่ึง อันนี้สนองความ

เห็นมาว่าภาระงานมาก ข้อที่ ๒ มีการพูดกันว่าในเรื่องการใช้ครุภัณฑ์

อาจจะใช้ยังไม่คุ้มค่าอย่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการจาก

ตัวแทนคณาจารย์ได้พูดกัน เช่นเรื่องครุภัณฑ์การเรียนการสอนเฉพาะ

ทางบางคณะยังใช้ไม่คุ้มค่า เน่ืองจากว่าอาจารย์ผู้สอนอาจจะไม่มี

ความเชี่ยวชาญ หรือขาดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองอันนี้เป็นอีก

ข้อหนึ่งที่อยากจะฝากให้ผู้บริหารพิจารณา ปัญหาข้อที่ ๓ ที่อยากจะ

เสนอแนะคือ ในส่วนของระบบงานทะเบียน ยังไม่เสถียร เร่ืองของ

ตารางสอน ในทุกคณะ ข้อเสนอข้อที่ ๔ เสนอในเรื่องของสวัสดิการ

เรื่องของการจัดรถรับส่ง คืออาจารย์อยากให้มีรถยนต์ราชการที่เป็น

ส่วนกลาง คือเป็นรถที่ใช้ส�าหรับส่วนกลางที่ทุกคณะสามารถใช้ร่วม

กันได้โดยไม่แบ่งแยกในแต่ละเขตพื้นท่ี อาจารย์บางท่านมองว่าถ้าจะ

ไปราชการน่าจะมีรถคอยบริการท่านด้วยอย่างเช่นกรณีของอาจารย์

ที่คณะศิลปศาสตร์ข้อสุดท้ายอันนี้เป็น ๑ ในแบบสอบถามที่ผมได้คิด 

และได้ท�างานคือตอนแรกที่ผมได้เข้ามาท�างานในสมัยที่ ๓ ผมมอง

ว่าการท�างานในสภาคณาจารย์มันเร็วมาก เพราะฉะนั้นเราควรจะ

หยิบยกประเด็นอะไรขึ้นมาที่จะเสนอมหาวิทยาลัยในการท่ีเราเป็นท่ี

ปรึกษามหาวิทยาลัยตาม พรบ. เลยคิดว่าน่าจะมีอะไรไปถามคนใน

ประชาคม เคยคิดว่าน่าจะมีแบบสอบถามไปว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เขา

อยากจะให้มหาวิทยาลัยบริหารจัดการ ซึ่งผมได้ด�าเนินการไป

เรียบร้อยแล้วส่งไปให้คณะแล้วคณะไปแจกและรวบรวมมาได้ ๖๐๐ 

กว่าคน ประมวลผลและได้เสนอท่านอธิการบดีเรียบร้อยแล้วอย่างไม่

เป็นทางการ เม่ือวันที่ ๗ ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นแบบสอบถามที่ขึ้นเป็น 

ranking อันดับ ๑ , ๒ , ๓ อันดับ ๕ อันดับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของ

ความต้องการของเขาซะส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งสวสัดกิาร เรือ่งของ

เงินเดือน เรื่องของค่าตอบแทน ซ่ึงตรงน้ันต้องยอมรับว่าทุกคนส่วน

ใหญ่จะคิดแต่เรื่องน้ัน แต่ทีน้ีข้อเคร่ืองมือแบบสอบถามที่เราส่งไป ผม

ยอมรับว่าเราอาจจะยังมีข้อบกพร่อง คือไม่ได้ตอบสนองหรือสะท้อน

ในมุมมองของฝ่ายบริหาร ว่าอาจารย์อยากจะให้มหาวิทยาลัยพัฒนา

ต้องมีอะไรบ้างจะต้องบริหารจัดการอย่างไรตรงน้ีอาจจะขาดไป 

เพราะฉะนัน้คดิว่าในโอกาสต่อไป ตรงนีจ้ะต้องมีให้เขาด้วยว่าตรงไหน

ที่เป็นส่วนท่ีเป็นมุมมองของฝ่ายบริหารที่อยากจะได้จากคณาจารย์ 

ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อจะช่วยพัฒนาองค์กรของ
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เราให้พฒันามากยิง่ขึน้ ส่วนในข้อสดุท้ายทีผ่มคดิและคดิว่าเป็นปัญหา

และเป็นประเด็นที่ส�าคัญ โดยส่วนตัวผมเปรียบเทียบกับสมัยที่ผมเข้า

มาท�างาน กับในปัจจุบันคือ กระบวนการ recruit เรื่องของการ         

คัดเลือกคนเข้ามาท�างานเป็นเรื่องท่ีส�าคัญมาก สมัยก่อนท่านคงจะ

ทราบดีถ้าใครเป็นข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการครู การจะสอบ

เข้ามาจะต้องผ่านกระบวนการสอบจาก กค. หรือ กพ. ซึ่งจะมีข้อสอบ

กลางอยู่ คนจะสอบผ่านเข้ามารับราชการได้จะต้องมีผ่านสอบภาค ก. 

ก่อนความรู้ ความสามารถท่ัวไป คัดจาก หม่ืน เหลือ พัน แล้วมาสอบ

ภาค ข. ความรู้ ความสามารถเฉพาะต�าแหน่งอีก จะตัดไปอีก เพราะ

ฉะนั้นจะคัดคนที่มีความรู้ความสามารถจริงๆ ท่ีรู้ในเชิงทฤษฎีมีความ

รับผิดชอบสูงเข ้ามาท�างาน แต่ว ่าปัจจุบันวิธีการคัดเลือกของ

มหาวิทยาลัยนั้น ผมคิดว่าเปลี่ยนไปคือ ๑. ไม่มีข้อสอบมาตรฐานกลาง 

หรือ tool เครื่องมือที่จะวัดคนหรือประเมินคนเข้ามา ในขั้นแรกจะ

ต้องมีคลังข้อสอบที่สอบวัดผลภาค ก. ก่อนซึ่งผมถามในราชมงคลด้วย

กันซึ่งบางที่เขามี อย่างราชมงคลอีสาน มีภาค ก. ภาค ข. ตรงนี้ผม

อยากเสนอว่าตรงนี้ต้องรีบด�าเนินการด่วนเพราะมิฉะน้ันกระบวนการ

ที่จะคัดเลือกคนหรือกระบวนการ recruit คนระบบที่เป็นระบบ

คุณธรรมอาจจะเบ่ียงเบนเป็นการใช้ระบบอุปถัมภ์ได้ ซ่ึงในตรงนี้ไม่ว่า

จะเป็นระดบัปรญิญาโท ปรญิญาเอก ทีเ่ป็นสายสนบัสนนุหรอืเป็นสาย

พลเรือน สายสนับสนุนวิชาการ ตรงน้ีผมถือว่าส�าคัญมาก โดยส่วนตัว

ผมให้เป็นอันดับ ๑ เลยในเรื่องของกระบวนการ recruit คนเข้ามา

ท�างานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย สุดท้ายผมอยากจะเสนอและขายไอ

เดียให้กับท่านคณบดีทุกท่าน ทุกคณะของเรามี ๙ คณะเป็นไปได้ไหม

ครับว่าอยากจะเสนอว่าให้มี one faculty , one brand หรือ one 

product อาจจะไม่จ�าเป็นจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์นะครับ อาจจะเป็น 

ถ้ามองถึงเรื่องคณะบริหารธุรกิจมองเป็นเรื่องของ ผู้ตรวจสอบบัญชี 

อย่างนี้นะครับที่มีความเช่ียวชาญและโดดเด่น ตรงน้ีเราขาย brand 

ไม่ได้ขาย product แต่ถ้าคณะอตุสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่

เป็นไปได้ไหมท่ีจะ product ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผักตบชวาตรงนี้ที่

อาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านนี้เขาเอาไปเผยแพร่ตามชุมชนหรือบริการ

ชุมชนตรงนี้ฝากไว้นะครับว่าถ้าเป็นไปได้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก และ

เป็นแนวทางทีจ่ะพฒันาให้มหาวทิยาลยัของเราก้าวหน้าและมช่ืีอเสียง

ต่อไป เริ่มแรกอาจจะเริ่มคณะน�าร่องสัก ๑ คณะก่อนแล้วหลังจากนั้น

ค่อยคิดกันแล้วเร่ิมเป็น คณะท่ี ๑ ท่ี ๒ ผมขออนุญาตเสนอไอเดียดีๆ 

อย่างนี้ไว้ขอบคุณครับ”

  ดร.สุรเชษฐ์		เดชฟุ้ง

	 “ผมขอความกรุณาต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะ

ครับจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เม่ือสักครู่ท่านชวลิตได้พูดไปหน่อย

หนึ่งแล้ว วันนี้โลกเปลี่ยนไปเร็วมากครับ บริบททั้งทางวิทยาศาสตร์

และทางสังคมซ่ึงมหาวิทยาลัยของเราสอนทั้ง ๒ สายน้ี ผมยกตัวอย่าง

ง่ายๆ เช่น เมื่อ ๓๐ ปีที่แล้ว รถยนต์มีส่วนที่เป็น electronic ยานยนต์

ไม่ถึง ๒๐% วันนี้โลกเปลี่ยนไปอุปกรณ์ที่เป็น อิเล็คทรอนิคส์ยานยนต์ 

๖๐% หรืออาจจะเกินไปแล้วที่เหลือเป็นเหล็ก เป็นยาง เป็นพลาสติก 

วันนี้เราควรจะหาหลักสูตรใหม่ๆ นะครับ โดยเฉพาะได้รับค�าแนะน�า

จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลาย ผมยกตัวอย่างเช่น วันนี้พอดีท่าน

นนินาทไม่อยู ่เราอาจจะขอความกรณุาให้ท่านมาช่วยดูหลักสูตร อิเลค็

ทรอนิคส์ยานยนต์ โดยมีความร่วมมือระหว่างโตโยต้ากับเรา และเรา

ท�าสัญญากันว่าเป็นไปได้ไหมเราใช้หลักสูตร เป็นการร่วมกันระหว่าง

โตโยต้ากับราชมงคลพระนครพอเสร็จแล้วท่านรับเด็กของเราสัก 

๘๐% ไปท�างานที่ท่านวันนี้ผมเชื่อว่าถ้าเด็กมีคุณภาพ แล้วเรียนตรง

สายงานกับความต้องการของบริษัท ผมคิดว่ามันจะเป็นการดี ผมคิด

ว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อกันทั้ง ๒ ฝ่าย รวมทั้งสายสังคมซ่ึงผมไม่

ได้อยูใ่นสายนีน้ะครับ ผมยนืยนัว่าต้องมกีารเปล่ียนแปลงนะครบัมกีาร

เปลี่ยนแปลงตลอด หรือเรามีการปรับหรือไม่อะไรอย่างไร อันนี้ผม

ฝากผู้ทรงคุณวุฒิไว้ด้วยนะครับซึ่งท้ายที่สุดนี้คงเป็นระยะยาวนะครับ 

และผู้ทรงคุณวุฒิชุดนี้ไป ต้องมีชุดใหม่มาต้องช่วยเราดูแลตรงนี้ครับ 

ผมอยากให้ดูแลตลอดนะครับ ขอบคุณครับ”

  อธิการบดี

	 “ผมเรยีนปรกึษานะครบัท่านนายกบอกว่าเราจะเลกิตรงเวลา

และในขณะนี้คิดว่ากรรมการสภาจะเรียนก่อนว่าในขณะน้ีกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ พูดกันครบหมดแล้วและกลับกันเกือบหมดแล้วด้วย อัน

ที่สอง กรรมการสภาที่เป็นตัวแทนของคณาจารย์พูดหมดแล้ว ส�าหรับ

กรรมการสภาจากผู้บริหาร กับคณบดี ผู้อ�านวยการส�านัก สถาบัน   

เราจะจดัครัง้ที ่๒ ในวนัทีเ่ราประชมุสภาปกต ิในวนัพธุที ่๒๖ จะขอให้มา

ตั้งแต่ ๙ โมง ถือว่าเราประชุมสภากันต้ังแต่ ๙ โมง ฉะนั้นคราวหน้า

ผมขออนุญาตไปประชุมสัมมนาอย่างนี้ที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

เช้า ๙ โมงนะครับจะต่อเนื่องไปและภาคบ่ายจะประชุมสภาปกติ และ

สภาปกตจิะท�าให้สัน้หน่อยเพ่ือจะรองรับสภาในส่วนของผูบ้ริหาร และ

ท่านคณบดี และเราหวงัว่าท่านผูท้รงคณุวฒุจิากภายนอกจะยงัอยูค่รบั 

ท่านนายกปรกึษากับผมกบัท่านชวลติและท่านรองว่าการประชมุครัง้นี้ 
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ทั้งครั้งที่ ๑ และ ๒ เราจะรวบรวมเป็นหนังสือและพิมพ์ออกมาเพื่อ

เผยแพร่ว่าสิง่ทีท่่านทัง้หลายระดมความคดิมีประเดน็อะไรบ้างทีส่�าคญั

จะถอดออกมาและจะสรุปประเด็นเพื่อท่ีจะเป็นนโยบายและทิศทาง

ของมหาวิทยาลัย แล้ววันนี้เราฟัง ๒ ฝ่าย นี้ครั้งหน้าเราจะฟังทางฝ่าย

สภาจากผู้บริหารและท่านคณบดี ผู้อ�านวยการส�านักสถาบัน” 

 	ผู้ด�าเนินรายการ	(นายชวลิต		นิ่มละออ)

 “ขออนุญาตเรียนท่านอาจารย์ท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยว่า

ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิจริงๆท่านได้กรุณาให้ความเห็นในมุมมองที่

ต่างกัน บังเอิญท่านผู้ทรงคุณวุฒิดีอย่างที่เรามาจากหลายสาขาเลยคุย

กันในประเด็นท่ีต่างๆกันอยู่แล้ว สิ่งท่ีอยากจะเรียนท่านคือว่าไม่อยาก

ให้ท่านเกิดความรู้สึกว่า ท�าไมผู้ทรงคุณวุฒิเอาเรื่องนั้นมาพูดเอาเรื่อง

นี้มาพูดแล้วมันจะเป็นการกดดันให้กับผู้บริหาร คนท�างานหรือเปล่า 

ต้องเรียนว่าไม่ใช่นะครับ เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพราะเรา

มาจากองค์กรท่ีต่างกนั จากอาชีพทีต่่างกันมมุมองอาจะมคีวามแตกต่าง

กันบ้าง สิ่งใดที่ท่านกรุณารับไปเป็นส่วนประกอบในการบริหาร

มหาวิทยาลัยได้ยินดีนะครับ ท่ีต้องเรียนท่านอีกครั้งคือ โจทย์วันน้ี ถ้า

เราจะต้องท�าแผนระยะกลาง ระยะยาว โจทย์อยู่ท่ีท่าน และท่านต้อง

เป็นคนตั้งโจทย์ เพราะท่านรู้จักมหาวิทยาลัย ดีกว่าผู้ทรงคุณวุฒิจาก

ภายนอก ค�าตอบอยู่ที่ท่านอีกนั่นแหละว่าจะท�าอย่างไรให้ถึงโจทย์อัน

นั้น ส่ิงที่เราอยากจะเห็นคือ ควรจะมีเป้าหมาย ควรจะมีตัวชี้วัดที่

ชัดเจน เราจะได้ช่วยกันติดตาม ช่วยกันดูว่า ถ้าไม่ได้แล้วผู้ทรงคุณวุฒิ

จะมีโอกาสเข้าไปช่วยในเรื่องใดบ้าง ได้อย่างไร คงจะขออนุญาตเรียน

สรุปเพียงเท่านี้ครับผม”

  นายกสภา

 “วันนี้เป็นวันที่ผมดีใจมาก ผมเคยฝันไว้ว่าจะมีวันอย่างนี้ แล้ว

เกิดข้ึนจริง และผมดูความตั้งใจท่ีพวกเรามา ทุกคนมุ่งม่ันตั้งใจจะมา

เริ่มต้นสิ่งที่ดีงามร่วมกัน วันน้ีเราได้จากผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย ที่เราได้

เริ่มต้นจาก ประติมากรรม ๒ ชิ้น ช้ินแรกคือวันน้ีเราถอดหน้ากากไป

บางชิ้นแล้วล่ะแต่ไม่รู้ถอดหมดหรือเปล่า เพราะเราจะไม่ใส่หน้ากาก

เข้าหากัน ส่วนการท่ี ประติมากรรมอีกช้ินหน่ึงบอกว่า เราจะไม่แบก

โลกไว้ อันนั้นแบกโลกคนเดียวนะ ต่อให้หลายคนเราแบกไม่ไหว แต่

เราจะแบกภารกจิทีเ่ราจะต้องรบัผดิชอบร่วมกนัใน มทร.พระนคร แห่ง

นี้เพราะนั่นคือหน้าที่ของความเป็นอาจารย์ แม้จะใส่หัวโขนผู้บริหาร

อะไรต่างๆตาม ข้อคิดท่ีดีในวันนี้เราได้จากความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ของแต่ละท่าน ท่านนินนาทมาจาก โตโยต้า ท่านน�าส่ิงที่ท่านพัฒนา

องค์กรของท่านมาให้เราดู เวลาจ�ากัดมาก ท่านวิรุณเองเป็นจอมยุทธ์

ทางด้านนี้ ได้ทิ้งแง่คิดอะไรไว้ให้มากมาย ท่านพวงเพชร ท่านฉวีวรรณ 

ท่านศรีวิชชา นั่น ท่านดูแลของท่านเห็นไหม ประเมิน กฎหมาย         

งบประมาณ ท่านโอภาสนักกฎหมายอยู่ สกอ. รอบรู้อย่างหนึ่ง อ.ดร.

วัลลภ สุระก�าพลธร น่ันเป็นอดีตรองอธิการของเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง ฝากให้พูดเรื่องอุปกรณ์แต่ท่านกลับพูดในเรื่องที่เป็นจริง 

อ.ธีรวุฒิ น้ันเป็นนักบริหารอุดมศึกษาที่มีความสามารถ ท่านได้พูด

ความจรงิถงึเรือ่งงบประมาณในแง่คดิทีว่่าเราจะเก็บเงนิไว้ท�าไม สถานที่

ของเรามีอยู่จ�ากัด จะสร้างตึกอะไรได้อีกไม่มากนัก เรื่องนี้ผมไม่ได้นิ่ง

นอนใจ ผมได้คุยกับอาจารย์วิโรจ ท่านอุปนายก และผมนัดอธิบดีกรม

ธนารักษ์ และผมจะเชิญที่ปรึกษาของเราอีก ๒ ท่านเกี่ยวกับด้าน

กายภาพ คือ อาจารย์มานพ พงศทัต ท่านเช่ียวชาญทางด้านผังเมือง 

อดีตคณบดีสถาปัตยฯ จุฬา ซึ่งเป็นเพื่อนผม อีกท่านหนึ่งซึ่งผมก�าลัง

ตดิต่ออยู ่ซ่ึงจะเชิญมาพร้อมๆ กัน คือ ดร.อจัฉรา จากคณะพาณชิยศาสตร์

และการบัญชี เราอาจจะมีที่เป็น ๑๐ ๆ ไร่ที่เช่าจากกรมธนารักษ์      

ในส่วนที่เป็นที่ราชพัสดุ ทราบว่าไม่ได้หามาง่ายๆ แล้วหน่วยงาน

ราชการขอไปเรื่อยๆ จะไปเช่าส่วนของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

รูส้กึว่าราคาค่อนข้างจะแพง และทีด่ท่ีานจะอยูแ่ต่ในใจกลางเมอืงแล้ว

เราอยู ่ใจกลางเมืองอยู ่แล้วเราจะออกไปข้างนอกเมืองสักหน่อย        

น่าจะดี หลายคณะที่ดูเหมือนอาภัพเรื่องสถานที่ เราเข้าใจและเราไม่

อยากให้พวกเราตดิยดึในสถานทีแ่ละหวงกนัไปหวงกนัมา จนเสยีความ

รู้สึกของการท�างานร่วมกันเพื่อมหาวิทยาลัย แน่นอนในช่วงต่อไปนี้

เพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ ๒ เราจะต้องคิดดี ตั้งใจดี และท�าดีให้ได้ สภา

มหาวิทยาลัยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านจะยืนหยัด แม้เราจะรู้ตัว

ว่าเราผ่านมาผ่านไป แต่ที่นี่เป็นอู่ข้าวอู่น�้าของท่าน แต่เราจะไม่ได้อยู่

อย่างไร้ค่า เราจะช่วยกับท่านปลูกบ้านสร้างเมืองให้ดีกว่านี้ ให้เป็น 

New look : Look new แล้วเราจะ fly high แล้ววันที่ ๒๖ น้ี  ผม

ตกลงกับท่านอธิการว่า อีกหลายท่านโดยเฉพาะในส่วนของผู้บริหาร

ยังไม่ได้แสดงความในใจ วันนี้เราพูดความในใจ ความนอกใจมาพูดกัน

ในที่นี้ไม่ได้ ความในใจที่อยู่อัดอั้นตันอุราของพวกเรามาแสนนาน รวม

ทั้งของผมด้วยมันมีมานาน วันน้ีได้มาพูดในส่ิงเดียวกัน และเราจะมา

ร่วมกันแก้ไขปัญหาซึ่งไม่มีทั้งนั้น ทั้งโลก ชาติบ้านเมือง บ้านของเรา 

มหาวิทยาลัยของเราแต่เราจะไม่ย่อท้อ เราท้อแท้ได้ แต่เราจะไม่

ท้อถอยผมจึงเห็นว่าวันน้ีเริ่มต้นดีแล้วและเชื่อว่าในโอกาสหน้าเราจะ

ท�าแบบนี้บ่อยๆ สภามหาวิทยาลัยพบผู้บริหารและคณาจารย์เชิญต่อ

ไปเลยครับ”



5554 บริหารองค์รวมเชิงรุกเพื่อ มทร. พระนคร ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๒

  อธิการบดี

 “ผมต้องการตัวช่วยนะ ตัวช่วยของผมคือท่านรองซึ่งเป็น     

รองอธิการบดี และท่านคณบดี ผู้อ�านวยการส�านัก/สถาบัน เวลาใน

ขณะนี้ประมาณบ่าย ๓ โมง ผมจะให้พวกท่านพูดคนละ ๒ นาที ด้วย

บัญชาของท่านนายกผมจะด�าเนินการตามนั้นเพราะท่านสั่งให้ผมมา

ที่นี่ ตามมติสภามหาวิทยาลัยครับ สิ่งท่ีจะต้องด�าเนินการเร่งด่วนคือ

ในเรือ่งของนโยบายและทศิทางของวชิาการซึง่หลายท่านผูท้รงคณุวฒุิ

ได้สรุปหมดแล้วนะครับเม่ือสักครู ่น้ีวิชาการเป็นภารกิจหลักของ

มหาวิทยาลัย วิจัย บริการวิชาการ ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ท่าน 

ดร.วิรุณ บอกจะให้เอาวิจัยน�าด้วยซ�้าไปแน่นอนครับในระดับปริญญา

เอกปริญญาโท วิจัยน�าอยู่แล้ว เพื่อจะให้  R & D เกิดข้ึน เมื่อ R & D 

เกิดข้ึนจะต้องพัฒนาไปสู่ นวัตกรรม Innovation แล้วเม่ือนวัตกรรม

เกิดขึ้นคงจะต้องต่อยอด D สู่ความส�าเร็จในสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ลิขสิทธิ์ 

สิทธิบัตรอะไรทั้งหลายท้ังปวง ผมพยายามท่ีจะไปหาข้อมูลที่ส�าคัญๆ 

ที่จะมาสนับสนุนวิชาการ วิจัยบริการวิชาการ ท�านุบ�ารุงศิลป

วัฒนธรรม พยายามจะตกลงกับผู้บริหารระดับสูงนะครับว่า นักศึกษา

ของ มทร.พระนครคือ หัวใจ บัณฑิตนักปฏิบัติของ มทร.พระนคร คือ 

หัวใจของประเทศ นั่นเป็น วิสัยทัศน์ น่ันเป็นเอกลักษณ์ นั่นเป็น        

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยลืมไม่ได้ การท่ีจะท�าอย่างน้ีได้จะต้องเริ่ม

ที่คน ถ้าเราจะบริหารงานให้ส�าเร็จต้องบริหารคนให้ได้ การที่จะ

บริหารคนให้ได้ต้องบริหารจิตวิญญาณของคน เพราะฉะน้ันไม่ว่าจะ

เป็นท่านวิรุณ ไม่ว่าจะเป็นท่านธีรวุฒิ  ท่านวัลลภ ท่านนินนาทพูดถึง

เรื่องคนทั้งสิ้น ค�าแรกที่ท่านนินนาทพูดสรุปไว้ ๓ ข้อคือ ๑. ความเป็น

ผู้น�า ๒. ท�างานเป็นทีม ๓. Strong leadership , Best teamwork 

effective communication ประชาสัมพันธ์ครับการสื่อสารและ

ประชาสัมพันธ์ คือมนุษย์เราต้องการศักดิ์ศรี ต้องการมีส่วนร่วมใน

ความเป็นมนุษย์ไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตาม เป็นคนขับรถ เป็นคนรถน�้า

ต้นไม้หน้ากรมหลวง เพราะฉะน้ันคนท้ังน้ันเลย ถ้าเราสามารถบริหาร

คนได้ด้วยจติวญิญาณของคนไม่ต้องบรหิารอะไรมาก ถ้าทกุคนใช้ soft 

power ไม่ใช้ Hard power hard power คือฟ้องลูกเดียวเขียนกฎ

เกณฑ์มาฟ้องลูกเดียวนั่นคือ hard power ถ้าเราใช้ soft power ผม

มคีวามมัน่ใจว่าเราคงจะท�าอะไรทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมและส่วนรวม

ได้ และจะท�าให้เกิดคนส�าราญงานส�าเร็จ และวันน้ีผมดีใจมากท่ีวันนี้

เกิดขึ้นเพื่อที่จะท�าให้เกิดสัมมาทิฐิภิรมย์ แปลว่าอะไรครับ สัมมาทิฐิ

คือการสร้างความเข้าใจถูกต้องร่วมกันในส่ิงที่เราจะท�าสิ่งที่ถูกต้อง

และดีงามเพื่อองค ์กร สังคม และประเทศชาติของเราต ่อไป           

แน่นอนครับ ถ้าเราจะสัมมาทิฐิร่วมกัน คงเครียดเพราะจะต้อง

พัฒนาการพัฒนาคือการเปล่ียนแปลงถ้าการเปล่ียนแปลงอย่างท่ีท่าน

วิรุณพูด เมื่อเช้า ถ้าคนที่ท�าด้วยจิตวิญญาณอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไร 

แต่ถ้าบางคนไม่ท�าอย่างน้ันเครียดนะครับ เราจะเทิดพระเกียรติของ

พระราชวงศ์ที่เราอยู่ถึง ๒ วัง คือวังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หรือ

วงัรพพีฒัน์ และวงักรมหลวงชมุพรเขตต์อดุมศักดิ ์วงันางเลิง้ เลยมาคดิ

ร่วมกันว่าเราจะมาเปิดวังทั้ง ๒ วังกันดีไหม การเปิดวังทั้ง ๒ วังนี้เปิด

เพื่ออะไร เพื่อความสนุกหรือเปล่าคงจะไม่ใช่ วัตถุประสงค์ที่ ๑. คือ

จะเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านที่เราอยู่อาศัยมานานแล้ว ตั้งแต่ก่อน

เป็นมหาวิทยาลัยเป็นร้อยๆ ปี หนึ่งคือเทิดพระเกียรติ ๒. ท�าให้คน  

ทั้งหลายได้รู้จัก มทร.พระนคร ๓๖๐ องศา แปลว่าทุกรูปแบบ คนรู้จัก 

มทร.พระนคร น้อยนะครับ แต่คนที่ไกลเป็น layer layer ออกไปเขา

จะต้องถามคุณว่า มทร.พระนครของคุณอยู่ที่ไหน ท�าอะไร เราจะ

ประชาสัมพันธ์ในจุดนี้ ๓๖๐ องศา ๓. ที่เราจะเปิดวังเราจะน�าผลงาน

ทางวิชาการ ผลงานวิจัย ผลงานบริการวิชาการ นวัตกรรมที่เราต่อย

อดดีสู่ความส�าเร็จแล้วมาแสดง และการจัดในปีน้ีเป็นการเปิดวังครั้ง

ที่ ๑ ท่านหมายถึงอะไรครับเหมือนวันน้ีล่ะครับที่ต้องมีครั้งที่ ๒ ในปี

ต่อไปๆ ในส่วนที่ ๓ นะครับ จะเป็นกิจกรรมผลงานวิจัยวิชาการของ

มหาวิทยาลัยที่ท่านจะต้องพัฒนานวัตกรรมต่อยอดดี ปีแรกๆ ไม่ต้อง

มีอะไรมากไม่เป็นไร แล้วเวลากระชั้นชิด แต่ปีที่ ๒ เป็นต้นไป จะได้

มาตรฐานเหมอืนงานวนัเกษตรแห่งชาตเิกษตรแฟร์ วธิคิีดเหมอืนกนัหมด 

สุดท้ายลึกๆ จริงๆ คือผลงานของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา     

ที่จะต้องท�าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ

ประเทศชาติอันนี้เป็นส่ิงที่ส�าคัญที่สุดที่จะต้องท�า แล้วเราจะเปิดเมื่อ

ไหร่ล่ะ วังกรมหลวงราชบุรี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ วังกรมหลวงชุมพร 

๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ท�าไมต้องเป็น ๒ วันนี้ล่ะครับ”

 	ผู้ด�าเนินรายการ	(รศ.สุภัทรา		โกไศยกานนท์)

 “วันที่ ๗ เป็นวันรพี วันที่ ๑๙ ธันวาคม เป็นวันอาภากร         

เราจะเรียนเชิญราชนิกูลของทั้ง ๒ วังมาค่ะ”

 	อธิการบดี	

 “ต่อไปกราบบงัคมทลูพระราชวงศ์ทีพ่ระราชทานปรญิญาบตัร

ให้กับพวกเราต่อไปในอนาคต เพราะฉะนัน้เราสรปุแล้วครบัว่าอีก ๒ วนั

จะเป็นประวัติศาสตร์และเป็นทิศทางที่พวกท่านทั้งหลายจะต้องเดิน

ต่อไปในอนาคต น่ันล่ะครบัคือสิง่ทีเ่รียนท่านอย่างคร่าวๆ ว่า จะต้องท�า 
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ผมเรียนสุดท้ายครับ คือว่าผมได้ปรึกษากับท่านรองอธิการบดีทุกฝ่าย

ท่านผู้ช่วยอธิการบดี และท่านคณบดี ผู้อ�านวยการส�านัก/สถาบัน ซึ่ง

อันนี้จะรวมไปถึงกองทั้งหลายภายใต้ส�านักงานอธิการบดีด้วย ขอให้

แต่ละท่านไปเหลียวหลังเพื่อแลหน้าต่อไปคือ ท่านท�าอะไรบ้าง ท่าน

มีปัญหาอะไรบ้าง และท่านจะท�าอะไรต่อไปในอนาคต ท้ังหมดน้ันขอ

ขอบคุณนะครับและขอความร่วมมือ และขอฝากความส�าเร็จไว้กับ

พวกท่านด้วยนะครับเพราะผมเองท่ีฝันๆ ไว้คงไม่สามารถท�าได้ถ้าไม่มี

พวกท่าน และให้ความส�าคัญและพร้อมจะเดินไปด้วยกันเพ่ือสถาบัน

ของท่าน เพื่อสังคมของท่านและเป็นต้นแบบ แล้วเราตกลงร่วมกัน

แล้วนะครบั นกัศกึษาคอืหวัใจของสถาบนัแห่งนี ้บณัฑตินกัปฏบิติัของ

มหาวิทยาลัยแห่งน้ีจะเป็น หัวใจ ของประเทศไทย ครับขอบพระคุณ

ครับ”

  ผู้ด�าเนินรายการ	(รศ.สุภัทรา		โกไศยกานนท์)

	 “วันนี้การเสวนาวันสภาพบผู้บริหาร มทร.พระนคร ต่อเนื่อง 

จะขอเริ่มต้นโดยขอเรียนเชิญท่านนายกสภากล่าวเปิดก่อนค่ะเรียน

เชิญค่ะ”

  นายกสภา

 “วนันีเ้ป็นวนัทีเ่รามาพบกนัอกีเป็นการต่อเนือ่งจากการพบกนั

ครั้งที่ ๑ เมื่อวันท่ี ๑๓ ท่ีผ่านมา วันน้ีเป็นวันท่ีน่ายินดีท่ีเราได้ร่วม

กิจกรรมแรกคือ ได้ลงชื่อ ถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ ซ่ึงท่าน

ประสูติในวันที่ ๒ เมษายน และเราพร้อมใจกันไปกราบ กรมหลวง

ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และวันนี้ได ้มาในห้องประชุมคณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม ท่ีจัดได้โอ่อ่า สว่าง จัดทุกอย่างได้เรียบร้อยแม้กระทั่ง

ผ้าเป็นระเบียบเรียบร้อย ทราบว่าคนท�าเป็นผู้เช่ียวชาญ คณบดีลงมือ

ประเดิมให้แต่คนท�าจริงๆ เป็นผู้ชาย ผมได้เห็นสิ่งท่ีท่านอธิการบดีจัด

เตรียมไว้ให้เป็นเอกสารให้เราได้ดูได้ช่ืนใจคือ year plan ของปีนี้ ได้

พลิกดูในเดือนมีนาคม เดือนน้ีเรามีกิจกรรมอะไร คงจะใส่ไปไม่ทันว่า

วันนี้เราจะมีการต่อเนื่องสภาพบผู้บริหารในวันที่ ๒๖ เห็นบอกว่ามี

กรรมการมีประชุมคณบดี ผู้อ�านวยการสถาบันส�านัก ประชุมสภามหา

ลัย ไม่ชอบตรงนี้ ประชุมสภาถ้าท่ีมันไม่พอ  ประชุมสภาฯ อันนี้มัน

ศัพท์ที่เขาว่าพวกมหาวิทยาลัยพูดค�าเต็มไม่เป็น แต่พอดูต่อไปบอก

เสนอสภามหาวิทยาลัย น้ีแสดงว่าท่ีพอ ท้ังๆ ท่ี ท่ีเว้นไว้เยอะอยู่แล้ว

อันนี้ติเพื่อก่อ ดีนะครับท่านท�าอะไรได้รวดเร็วถือว่าเป็น New look 

look new ที่ปรากฏให้เห็นช่วงที่ท่านได้มาท�างานถึงเดือนรึยังครับ 

๔๔ วนั บรรยากาศเริม่ดีในการท่ีเราจะเริม่ต้นท�าในสิง่ทีต่่อเนือ่งกันมา”

  ผู้ด�าเนินรายการ	(รศ.สุภัทรา		โกไศยกานนท์) 

 “อันดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านอธิการบดีกล่าวอะไรกับพวก

เราเล็กน้อย”

 อธิการบดี

 “ขอขอบคุณท่านกรรมการสภาทุกท่านนะครับ รวมท้ังผู้แทน

สภาอาจารย์และข้าราชการด้วย และ ผูบ้รหิารของมหาวิทยาลยั ครัง้นี้

อย่างที่ท่านนายกได้เรียนนะครับว่าเป็นครั้งที่ ๑ ต่อเนื่องนะครับซึ่ง

ในวันนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ที่คิดว่าจะต้องจารึกไว้

นะครับว่าสภาพบผู้บริหารซึ่งมีความพร้อมเพรียงและให้ความร่วมมือ

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่สภาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการสภา

ผูท้รงคณุวฒุจิะให้ข้อเสนอแนะและจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

คงจะเป็นข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ทีท่างผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัจะน้อมน�า

เอาไปเพื่อไปปฏิบัติ หนังสือ year plan อย่างที่ท่านเห็นหลายคนอาจ

จะคิดว่ามนัซบัซ้อน แต่คงไม่นะครบั เพราะว่าจะท�ายงัไงให้การบรหิาร

องค์รวมเชิงรุกก้าวแรกสู่ทศวรรษที่ ๒ ของ มทร.พระนครนั้น ทุกเรื่อง

ทุกอย่างองค์รวมคงจะเป็นเร่ืองที่ส�าคัญที่พวกเราจะต้องตระหนักเมื่อ

องค์รวมของเรามีความชัดเจน ผมคิดว่าคณะส�านักสถาบันจะมีความ

ชดัเจน และน�าองคาพยพของ มทร. ไปสูอ่นาคตทีพ่วกเราพงึปรารถนา

ทุกประการ พยายามอยากจะให้ท่านเห็น year plan ว่าเราจะท�าร่วม

กันอย่างเป็นระบบเชิงรุกก้าวแรกสู่ทศวรรษที่ ๒ อย่างไร โดยจะให้ท้ัง 

คณะ ส�านัก สถาบัน สภาทุกสภาได้มี โอกาสที่จะมาลงไว้ใน  year 

plan เล่มนี้เพื่อทุกคนจะได้รับทราบเพื่อจะติดตามได้ว่า เหตุการณ์

กิจกรรมของ มหาวิทยาลัยนั้นมีอะไร เกิดขึ้น ที่วันไหนอย่างไร ผมต้อง

ขอขอบคุณประชาสัมพันธ์นะครับที่กรุณาท�าให้ส�าเร็จลุล่วงตามเวลา

ที่พึงปรารถนาครับ และคิดว่าวันนี้คงจะเป็นวันประวัติศาสตร์อีกวัน

หนึ่งท่ีเราจะต้องรวมรวมและพิมพ์สรุปเพื่อที่  จะเป็นบรรทัดฐานให้

ทุกคนได้เห็นนโยบายและทิศทางเป้าหมายของ มทร.พระนคร ในช่วง

สั้นนี้ว่าจะเดินต่อไปอย่างยาวนาน ในระยะกลาง และยาวอย่างไร ต่อ

ไปในอนาคตครับ”

  ผู้ด�าเนินรายการ	(รศ.สุภัทรา		โกไศยกานนท์)

	 “วันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการเรียนเชิญกรรมการสภา ในส่วนท่ี

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านได้เสวนากับพวกเราไปแล้วในครั้งที่แล้ว และ
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ตัวแทนคณาจารย์บางท่านได้พูดไปแล้ว ฉะน้ันในวันน้ีเราจะเริ่มต้น

ด้วยการเชิญผู้บริหารที่เป็นตัวแทนอยู่ในสภามหาวิทยาลัย โดยจะเร่ิม

ต้นด้วยท่านคณบดี ท่าน ผอ.ส�านัก และท่านรองอธิการบดี และ      

หลงัจากนัน้จะเป็น ผูบ้ริหารทีไ่ม่ได้เป็นกรรมการสภา โดยเราจะเริม่จาก

รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ�านวยการส�านัก สถาบัน และจบท้ายด้วย  

ผูช่้วยอธกิารบด ีเพราะฉะนัน้ทกุท่านในวนันีจ้ะมโีอกาสพดูในทีป่ระชมุ

แห่งนี้ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ขอเริ่มต้นด้วยท่านคณบดีคณะ

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รศ.วิมลพรรณ  อาภาเวท ขอเชิญค่ะ

 รศ.วิมลพรรณ		อาภาเวท	

 “ในส่วนของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนนะคะ กรรมการ

หลายท่านอาจจะยังไม่คุ ้นนะคะว่าคณะนี้เป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นมา

พร้อมๆ กับช่ือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และตัว

ดิฉันเองเป็น คณบดีคนแรก และปีน้ีเป็นปีสุดท้ายแล้วค่ะ ถ้าถามว่า

ในแนวทางนั้นคณะต้องการมีทิศทางอย่างไรนั้น จะขอสรุปส้ันๆ นะ

คะว่าในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเราคุยกันว่าเราจะต้องตอบ

โจทย์ว่าการที่ประเทศจะก้าวสู่สากล คณะจะเปิดโปรแกรมที่เป็น EP 

นั่นคือสาขาทางด้าน Business Communication คงจะมีความร่วม

มอืกบัทาง ประเทศออสเตรเลยี มหาวทิยาลยัเคอร์เทน็ ซ่ึงขณะนีก้�าลงั

ด�าเนินการอยู่ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากว่าที่เคอร์เท็นเขาจะมาบ้านเรา

หลายๆ คร้ังเขา cancel เพราะว่าสถานการณ์ทางการเมือง ดังน้ัน

ตรงน้ีอยูใ่นระหว่างร่างของการท�าแผน ในระหว่างนีท้�าอยูน่อกจากนีแ้ล้ว    

ตรงนี้ที่ถือว่าเป็นงาน routine คือ หลักสูตรปริญญาโทท่ีมีอยู่แล้วนะ

คะ เราคงจะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่เพื่อให้สอดรับกับกระแส

สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในขณะนี้ แล้วในเรื่องอื่นๆ จะเรียนว่า 

ถึงแม้ว่าในมติที่ประชุมของผู้บริหารของคณะในหลายๆ เรื่องเรามอง

เห็นแนวโน้มที่จะต้องพัฒนาในหลายๆ เรื่อง เราท�าด้วยตัวเองไม่ได้

อย่างเช่นเราจะเปิดศูนย์ที่เป็น Media convergence (การหลอมรวม

สือ่ทกุแขนง) ขึน้ ตรงนีไ้ด้ท�าแผนเสนอกบัมหาวทิยาลยัแล้ว ตัง้แต่สมยั

ท่านอธิการบดีดวงสุดา ท่านเห็นชอบแล้วพอดีท่านหมดวาระไป หรือ

แม้กระทั้งในเรื่องของการที่เราจะเปิดสาขาใหม่ ในเรื่องของห้องเรียน

อะไรหลายๆ อย่างเราไม่พอ คือถ้าเป็นการพูดสมัยก่อนจะบอกว่าเรา

จะต้องบริหารจัดการให้ได้ ณ เวลาน้ี คือไม่รู้จะบริหารจัดการอย่างไร

แล้วนะคะว่า ถ้าไปดูตารางการใช้ห้องเรียน เราเรียนตั้งแต่ ๘ โมงเช้า 

จนถงึ ๕ โมงเยน็แน่นทกุห้อง ทัง้ห้องประชมุห้องอะไรจดัเป็นห้องเรยีน

หมด ตรงนี้อยากจะให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาตรงนี้ว่า คือทราบว่า

มีการท�า master plan เกี่ยวกับวางพื้นที่ตรงนี้อยากจะฝากไว้ว่า ถ้า

เกิดในหลายๆ เรื่องถ้าพูดถึงในเรื่องของนอกจากในเรื่องของการเรียน

การสอนแล้ว ในส่วนของบุคลากรเราให้ความส�าคัญ กับการที่เราจะ

เปิด EP หรือ English Program ว่าคงจะต้อง train คนของเราข้ึนมา

สอนให้ได้ จะมีการ training ภาษาอังกฤษ training ทางด้านวิชาชีพ 

เพื่อที่จะให้ผู้สอนจะได้สอนแล้วทันกับกระแสสังคม คงจะท�าเป็น 

shadow program ค่ะตอนนีเ้รามงีบยทุธศาสตร์อยูไ่ม่มากค่ะว่า คงจะ

เรียนปรึกษาท่านอธิการบดี และรองวิชาการต่อไป คงจะมีเท่านี้ค่ะ”

 	ผู้ด�าเนินรายการ	(รศ.สุภัทรา		โกไศยกานนท์)

 “เนื่องจากวันนี้เราจะมีเวลาแค่ครึ่งวันนะคะ ช่วงบ่ายจะ

เป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัย เพราะฉะน้ันคงจะต้องจ�ากัดเวลา 

ขอให้แต่ละท่านใช้เวลาคนละไม่เกิน ๕ นาที นะคะ ท่านต่อไปขอเรียน

เชญิท่านคณบดคีณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผศ.ชญาภทัร์  กีอ่ารโิย 

ขอเชิญค่ะ”

 	ผศ.ชญาภัทร์		กี่อาริโย

 “ดฉัินคณบดคีณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ซึง่ขณะนีไ้ด้ด�ารง

ต�าแหน่งเป็นวาระที่ ๒ ซ่ึงจากการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณบดีคณะ

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ๔ ปีที่ผ่านมา ตัวที่เพิ่มผลผลิตได้มากที่สุด

คอื จ�านวนนกัศกึษาคอื ผลผลติวทิยาศาสตร์ นกัศกึษาของคณะเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์ ณ ปัจจุบัน ตอนที่ดิฉันรับต�าแหน่ง ๑,๓๐๐ คน ณ 

ตอนนี้ ๑,๘๑๖ คน นักศึกษาเราเพิ่มขึ้นประมาณ ๓๐% ซึ่ง ณ ตอน

นี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ได้มีการก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จึงท�าให้ห้องเรียน และห้องปฏิบัติ

การไม่เพียงพอส�าหรับการเรียนการสอนของนักศึกษา ณ ตอนนี้ได้ 

แก้ปัญหาไปก่อนคือ เราจัดการเรียนการสอน ๗ วันเต็ม แล้วจัดการ

เรียนการสอนเป็น ๓ ครั้ง ต่อ ๑ วัน ลงแล็ปปฏิบัติการเป็น ๓ ครั้ง   

เด็กนักศึกษาเริ่มเรียนต้ังแต่ ๘ นาฬิกา ซึ่งตรงนี้ได้มีความอนุเคราะห์

ช่วยเหลือจากคณะครุศาสตร์โดยอาศัยชั้น ๖ เป็นห้องเรียนทฤษฎีของ

นักศึกษา ๖ ห้อง คือ คณะได้ให้ความอนุเคราะห์คณะเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์ให้ใช้ห้องเรียนทฤษฎี ๖ ห้องด้วยกัน คงต้องใช้

ประมาณ ๓ ปี จนกว่าอาคารก่อสร้างเราจะแล้วเสร็จ ส�าหรับแผนการ

ด�าเนินงานของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ได้จัดท�าตาม  Mind 

map ที่ได้แจกผู้บริหารไป โดยวิสัยทัศน์คือ จะเป็นแหล่งผลิตบัณฑิต

มอือาชพีชัน้น�าด้านเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ โดยตวัหลกัคอืการผลติ
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บัณฑิตนักปฏิบัติเพื่อเข้า R-cap ของ Rmutp ด้วย ซ่ึงการพัฒนา

หลักสูตรตามแผนของเราจะมีหลักสูตรการผลิตอาหารส�าหรับการ

บรกิารบนเครือ่งบนิในปี ๒๕๕๘ โดยท�าร่วมกบับรษิทัการบนิไทย และ

จะเปิดหลกัสตูรปรญิญาเอกสาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ในปี ๒๕๕๙ และ

หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ในปี ๒๕๖๐ ด้วย ส�าหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเราให้         

ความส�าคัญในการพัฒนาทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

โดยได้ของบประมาณรองรับไม่ว่างบประมาณรายจ่ายประจ�าปี และ

งบประมาณเงนิรายได้ และทีส่�าคญัเราได้ขอโครงการพฒันามาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อาหารไทยแห่งเอเซีย ซึ่งมีการพัฒนาการศึกษาต่อของ

อาจารย์สายวิชาการอีกด้วยในระดับปริญญาเอก ส�าหรับการสร้าง

บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพคณะให้ความส�าคัญ เพราะนักศึกษาคือ 

หัวใจของ มทร.พระนคร โดยตัวแรกคือ กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

นักศึกษานอกจากเรียนใน ๔ ปี ตามหลักสูตรรายวิชาแล้ว กิจกรรม

เสริมหลักสูตรเราให้ความส�าคัญโดยจัดกิจกรรมนักศึกษาตามช้ันปี 

student activity on year base นักศึกษาท่ีผ่านท่ีน่ีจะผ่าน กิจกรรม

ฐาน year base ตั้งแต่ปี ๑ , ๒ , ๓ , ๔ เช่นปี ๑ มีการปฐมนิเทศ

ปลูกจิตส�านึก แล้วสุดท้ายเด็กจะได้ใบผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรของ

นักศึกษา เป็นพวก transcript คู่กับ transcript หลักของรายวิชา 

ส�าหรับนักศึกษา ณ ตอนน้ี เน่ืองจากการเปิดภาคเรียนของคณะ ได้

เปิดในเดอืนสงิหาคม ดงัน้ันนกัศกึษาว่างประมาณ ๔-๕ เดอืน เราได้จดั

กิจกรรมทักษะวิชาชีพของนักศึกษาในสถานประกอบการ โดยให้

นักศึกษาได้ฝึกงานตั้งแต่ปี ๒ ปี ๓ ปี ๔ ฝึกงานในสถานประกอบการ 

เด็กจะได้ฝึกในช่วงปิดภาคเรียนเด็กจะได้ไม่ว่างประมาณ ๔-๕ เดือน 

นอกจากนี้เราได้ให้ความส�าคัญในการพัฒนาทักษะด้านภาษาจีน และ

ภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเราได้ติดตามโครงการค่ายภาษาจีน

นักศึกษา ตั้งแต่ปี ๑ , ๒ , ๓ , ๔ นอกจากน้ีตัวท่ีเพิ่มขึ้นคือ USR ที่ทาง

คณะจะท�าให้กับนักศึกษา เช่นโครงการปลูกฝัง DNA ความดีของ

นกัศกึษา ซึง่เราจะเริม่ตัง้แต่ปี ๑ เพราะเราคดิว่าตวัปลกุจติส�านึกความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมตรงนีเ้ราจะให้ความส�าคญัเพิม่ขึน้ในกจิกรรมเสรมิ

หลักสูตรของ นักศึกษา ส�าหรับงานวิจัย จะมีการจัดท�าข้อมูลพ้ืนฐาน

ด้านสารสนเทศของงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เราจะ

จัดท�าระบบพี่เล้ียงงานเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ให้กับนักวิจัยแล้วที่

จะส�าคัญที่สุดคือ การเป็นแหล่งองค์ความรู้ถ่ายทอดการบริการ

วิชาการซึ่งเป็นจุดเด่น จุดเน้นของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์    

ซึง่การประเมนิของ สมศ. สกอ. ได้ประเมนิตรงจดุนีว่้า คณะเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์ มจีดุเน้นและมคีวามส�าคญัตรงทีม่กีารบรกิารวชิาการ

ที่มีความเข้มแข็ง ขณะนี้เราเป็นศูนย์คลินิกเทคโนโลยี เป็นศูนย์

ทดสอบฝีมือแรงงาน ณ ตอนนี้เราเป็นศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน      

ด้านอาหารไทย ระดบั ๑ ระดบั ๒ เดมิมรีะดับ ๑ ระดบัเดยีว ณ ตอนนี้

เราได้ระดับ ๒ ที่เพิ่มขึ้นมาคือ ช่างจัดดอกไม้ระดับ ๑ สาขาวิชาชีพ

ช่างตัดเย็บเส้ือสตรีระดับ ๑ และที่สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้เชิญทาง

สถาบันทางมาตรฐานวิชาชีพ เราจะเปิดศูนย์ทดสอบทางด้านวิชาชีพ

การจดัดอกไม้ทีค่ณะเทคโนโลย ีคหกรรมศาสตร์ เป็นการทดสอบความ

รู้ให้กับบุคคลภายนอกได้มีมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับ ซ่ึงตรงนี้น่าจะ

ด�าเนินการได้ในปี ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๕๙ สุดท้ายแหล่งอนุรักษ์ท�านุบ�ารุง

สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย เราจะมีโครงการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์      

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทยโชติเวช เพราะคณะมีจุดเด่นคืออาหารไทย 

ขอขอบคุณค่ะ”

  อธิการบดี 

 “ในห้วงเวลาเดือนเศษมหาวิทยาลัยได้ใช้การบริหารจัดการ

แผนและการด�าเนินงานโดยใช้ program mind manager และใช้

ผ่านทาง mini Ipad ซ่ึงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คิดว่าจะท�าให้ระบบการ

บริหารจัดการ เป็นไปตามระบบอย่างที่ท ่านได้รับแจกนะครับ         

จากท่านคณบดีเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และของสถาปัตย์ ถ้าเรา

จะบริหารจัดการเชิงรุก บูรณาการเชิงรุกก้าวแรกสู่ทศวรรษท่ี ๒      

ของ มทร.พระนคร นี้นะครับ ทุกคนจะต้องรู้ว่า ใครจะท�าอะไรที่ไหน

อย่างไร ต้องรู้ด้วยว่าอธิการบดีจะท�าอะไร และรองอธิการบดี และ 

ต่อไปอยากจะรู้ว่าท่านนายกสภา และกรรมการสภาจะต้องท�าอะไร

บ้างในรอบปี แล้วจะจัดเตรียมระบบนี้ และทุกคนจะรู้หมดครับต่อไป      

ในอนาคต  รวมท้ังนักศึกษาด้วยครับ”

  ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

 “ส�านกัส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีนได้มงีานหลกัๆ อยู ่๒ งาน

คือ งานหลักสูตรและงานทะเบียนนักศึกษา งานหลักสูตรน้ีเราเป็น

เหมือนเจ้าภาพในเร่ืองการจัดท�าในเรื่องของการจัดท�าหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคณุวฒุแิห่งชาตขิอง TQF  ทกุหลกัสตูรในมหาวทิยาลยั

ให้เป็นไปตามกรอบนี้หมดแล้ว และตอนนี้อยู่ในโครงการที่จะต้องท�า

หลกัสตูรร่วมกบัต่างประเทศอย่างทีค่ณบดีคณะเทคโนโลโนโลยสีือ่สาร

มวลชนได้กล่าว ส�านักเองได้เข้าร่วมตรงนี้ ในเรื่องของทะเบียนเอง 

ช่วงนี้ เป็นช่วงของการสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่มีข้อมูลนักศึกษาที่เรา
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เรียกสัมภาษณ์มีจ�านวนท้ังหมด ๒,๒๔๔ คน แยกตามคณะมีคณะ

ครศุาสตร์อตุสาหกรรม ๑๑๓ คน  คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน ๑๔๐ 

คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๗๒ คน คณะวิศวกรรมศาสตร ์

๔๐๗ คน คณะศิลปศาสตร์ ๑๖๐ คน คณะบริหารธุรกิจ ๘๕๙ คน  

แ ล ะ ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ค ห ก ร ร ม ส า ส ต ร ์  ๒ ๙ ๒  ค น ค ณ ะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ๙๙ คน และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

ออกแบบแฟชั่น ๕๒ คน รวมท้ังสิ้น ๒,๒๔๔ คน เราจะรับนักศึกษาได้

ประมาณ พันเศษนะครับ เราเรียกเผื่อไว้นิดหน่อยประมาณ ๓๐% 

จากที่ประกาศรับ ทีนี่มีบางสาขาท่ีไม่ได้ตามเป้าหมายซ่ึงทางคณะเอง

คงต้องท�าเรือ่งแจ้งเข้ามาเองเพือ่ขอรบัในรอบต่อไป เรือ่งของทะเบยีน

จะมีในเรื่องทีจะปรับปรุงคือ เรื่องเก่ียวกับระบบทะเบียนซึ่งขณะน้ีอยู่

ระหว่างการด�าเนินการเพื่อปรับปรุงและท�าให้ระบบงานทะเบียนนั้น

มีประสิทธิภาพมากขึ้น แล้วประสานกับส�านักวิทยบริการ สารสนเทศ 

เพื่อท่ีจะปรับปรุงในเรื่องของ Hard ware และ Soft ware ให้มัน  

ทันสมัยมากขึ้น รองรับการเพ่ิมจ�านวนของนักศึกษา อีกเรื่องหนึ่งที่มี

ข้อมูลที่จะเรียนให้ที่ประชุมทราบคือ ผมให้เจ้าหน้าที่ส�ารวจภาระการ

สอนของอาจารย์ในภาค เราพบว่าอาจารย์มภีาระสอนภาคปกต ิสงูสดุ

สัปดาห์ละ ๓๖ คาบ ๓๐ คาบน้ีมีหลายท่านทีเดียว เกิน ๒๐ คาบ      

มีอยู่ค่อนข้างมาก อาจจะถึง ๑๐-๑๕ % เกิน ๑๕ คาบน้ีมีกว่า ๓๐% 

อันนี้เป็นรายละเอียดจะแจ้งให้คณบดีได้ทราบ ถือว่าตรงนี้เราเคยมี

ประกาศเป็นเหมือน เป็นเกณฑ์ว่าอาจารย์น้ันจะสอนได้ไม่เกิน ๓ วิชา

ที่เป็นวิชาภาคทฤษฎี หรือ สอนภาคทฤษฎี ๒ วิชา ภาคปฏิบัติ ๑ วิชา  

เท่าที่ผมดูข้อมูลที่อาจารย์สอนสูงๆ จะมีวิชาภาคปฏิบัติด้วยเข้าใจว่า

วิชาภาคปฏิบัติในกลุ่มของเทคโนโลยี บางวิชามีชั่วโมงค่อนข้างมาก 

อาจารย์ ๑ ท่านอาจจะรับผิดชอบ อย่างเช่น วิชาหน่ึง ๖ คาบ และ

สอนหลายกลุ่มและอาจจะเป็นไปได้ท่ีสอนท�าให้ค่าสอนน้ันสูงเกินไป 

อาจจะต้องไปดูในรายละเอียดอีกครั้งหน่ึง เราเคยคุยกันว่าเรื่องของ

คณุภาพนัน้คงอยูเ่ร่ืองตรงนีด้้วยเหมอืนกนั ถ้าอาจารย์สอนจ�านวนมากๆ 

คุณภาพของการสอนอาจจะไม่ได้ตามมาตรฐานคงจะต้องมาดูกรณีน้ี 

กิจกรรมของส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีจะท�าในช่วง

เดือนน้ีนะครับ วันที่ ๓๑ มีนาคมและวันท่ี ๑ เมษายน เราจัดสัมมนา

เก่ียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนและได้

เชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีเป็นศูนย์อาเซียนมาบรรยายให้

อาจารย์ของเราได้รับทราบ และอีกเรื่องหน่ึงท่ีตอนน้ีเราก�าลังด�าเนิน

การคือเรื่องการปรับปรุงระเบียบ ระเบียบที่จัดการเรียนการสอนใน

ระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อก่อนมีอยู่ท้ังหมด ๖ ระเบียบด้วยกัน ท�าให้มี

ปัญหาในการบรหิารจดัการ จดัการปรบัปรงุระเบยีบนีใ้หม่ให้เป็นเหลอื

เพียง ๑ ระเบียบเท่านั้นอยู่ระหว่างการด�าเนินการของคณะกรรมการ

ยกร่าง คิดว่าได้ผ่านกรรมการวิชาการไปแล้วในสัปดาห์นี้จะประชุม

กรรมการทีเ่กีย่วกบัการเงนิของระเบยีบนี ้คดิว่าน่าจะท�าให้การบรหิาร

จัดการคล่องตัวมากขึ้น ส่ิงที่เปลี่ยนแปลงอีกอย่างคือ เรื่องของการ

เบิกเงินค่าเล่าเรียน ปีการศึกษานี้เราเปลี่ยนระบบการเก็บเงินเป็น

เหมาจ่ายทุกหลักสูตรทุกสาขา เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้น

ไป หลักๆ คือภาคปกติ ต�่าสุดคือ ๑๒,๐๐๐ บาทต่อภาค เป็นสาย

สังคมศาสตร์ และ ๑๓,๐๐๐ บาท เป็นสายเทคโนโลย ีและ ๑๕,๐๐๐ บาท 

เป็นของวิศวกรรมศาสตร์ อันนี้เป็นภาคปกติ ส่วนระดับปริญญาโท 

ปริญญาเอก อยู่ระหว่างการจัดท�ารายละเอียดอีกทีนะครับ”

  อธิการบดี

	 “คณะกรรมการครับ ท่าน ผอ.มนตรี พยายามบอกเรา ๓-๔ 

หัวข้อที่ส�าคัญคือ ๑. จ�านวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไปต้องมา

สังเคราะห์วิเคราะห์ว่ามันขึ้นลงอย่างไร แล้วจะบริหารจัดการอย่างไร 

๒. การช่วยครูบาอาจารย์ นักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ICT ที่จะเอาเข้ามา

ใช้ หอสมุดอะไรทั้งหลาย ๓. คือ load ของงานของครูอาจารย์ในขณะ

นี้ มทร.พระนคร ยังไม่ชัดเจน คงจะต้องเขียนมาตรฐานดูมาตรฐานว่า 

ที่ไหนบ้างที่มัน load มากเกินไป ที่ไหนบ้างที่ท�างานน้อยเกินไป        

เราจะบริหารจัดการอย่างไรต่อไปในอนาคตในการที่จะบริหาร

ทรัพยากรหรือว่า asset ของคนต่อไปในอนาคต สุดท้ายคือจะเร่ือง

เก่ียวกับการลงทะเบียนของนักศึกษา และการที่จะจ่ายเงินของ

มหาวทิยาลยั เมือ่ก่อนนี ้มต้ีองรอ as drop เงนิจะเพิม่อกี ๑๕.๒๕ บาท

แต่ว่าต้องเสียเวลาไปอีก ๒-๓ เดือน เงินไม่สามารถบริหารจัดการส่ง

ไปให้คณะบริหารจัดการได้ เพราะฉะนั้นคณบดีท่านคิดนะครับ  แล้ว

ท่านบอกมา เพราะว่าภายในเทอมนี้จะต้องบริหารจัดการเรยีบร้อยคอื 

หมายความว่า เหมาจ่าย per head ต่อหัวไปเลยและเงิน กองคลัง

สามารถบริหารจัดการส่งไปที่คณะได้เลยตั้งแต่ต้นเทอมเขาจะได ้     

ไปท�างานได้ และเคลียร์ทีหลัง”

 ผศ.เฟื่องฟ้า	เมฆเกรียงไกร 

 “ด้านฝ่ายวจิยัและบรกิารวชิาการ เป้าหมายสุดท้ายคอืจะต้อง

เป็น R-university ทีน้ีจะท�าอย่างไรให้เป็น R-university ซึ่งมีคนถาม

เหมือนกันว่าเป็นไปได้อย่างไร ว่าจะท�าให้เป็นถึง R-university         

แต่ตอบไปว่าถ้าเราไม่เร่ิมต้น ณ ปีที่จะเข้าย่างปีท่ี ๑๐ แล้วคงจะไม่มี
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จุดเร่ิมต้น ท่านอธิการบดีได้ให้ประกายตรงน้ีในการคิด แล้วเลยตอบ

เสมอว่าเป็นไปได้ เพราะว่าจากตรงน้ีท�าการพัฒนาของการวิจัยและ

บริการวิชาการเป็นแบบองค์รวมเชิงรุกตามวัตถุประสงค์ของท่าน

อธิการที่จะท�าให้เกิดตรงน้ีเลยมาวางระบบของการท�างานตอนนี้ได้ 

mind manager เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกประการ จากท่ีท่านอธิการให้

ท�า จะมีในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยและงานวิจัย และ

การบริหารจัดการด้านงานวิจัย และยุทธศาสตร์การวิจัยและการสร้าง

เครือข่ายของการวิจัย การพัฒนานักวิจัยและผลงานวิจัยจากการที่

เดิมมีจ�านวนเป็น ๑๐ และเป็น ๑๐๐ จาก ๑๐๐ เป็น ๒๐๐ ตอนน้ีจะ

ต้องพัฒนาคุณภาพต่อไปตอนนี้เราได้ส�ารวจแล้วว่ามี ดร. ที่จบมาแล้ว

ประมาณ ๗๑ คน เพราะฉะนั้นจะใช้ ดร. ที่กลับมาแล้วให้เป็น

ประโยชน์ในการสร้างเครือข่ายที่จบออกมาจากต่างประเทศ จะให้

กลบัไปหาเครือข่ายของตวัเองของต่างประเทศ และจากความเป็น ดร. 

ตรงนี้จะต้องเป็นนักวิจัยด้วย โดยใช้ความสามารถจากตรงนี้ และทั้งน้ี

เราจะต้องพึ่งพาท่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วยเช่นเดียวกัน ในภาค

เชิงธุรกิจ เชิงพาณิชย์ ที่จะมาให้ความรู้ ให้การประสานงาน เพ่ือที่จะ

ได้สานให้เกิดเป็น R-university ให้ได้จากคณบดีทุกท่าน ที่จะผลัก

ดันให้เกิด ด้านงานวิจัยจะมีเท่าน้ีส่วนในด้านการบริการวิชาการจะท�า

ในรูปขององค์รวมเช่นเดียวกัน จะมีในเรื่องของการพัฒนายุทธศาสตร์

ของการบริการ ในเรื่องของการท่ีร่วมมือกับทางภาครัฐและภาค

เอกชน และภาคอตุสาหกรรม ในด้านของการถ่ายทอดองค์ความรูเ้ช่น

เดียวกัน เราจะมีหน่วย จัดตั้งหน่วยเพ่ือท่ีจะบริการทางวิชาการให้มัน

สะดวกรวดเร็วและง่ายยิง่ขึน้ จากตรงนีก้ารบรกิารในเชิงธรุกจิหรอืเชงิ

พาณชิย์จะท�ากฎระเบยีบให้สามารถทีจ่ะ win win ทัง้คู ่คอื ทัง้อาจารย์ 

ทั้งคณะและทั้งมหาวิทยาลัยในรูปแบบที่เคยพูดกันมาว่ามีใต้โต๊ะบน

โต๊ะอะไรทั้งหลายจะท�าให้โปร่งใสข้ึน และการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือกับ ธกส. ซึ่งเป็นคนที่ทราบพื้นที่ของประเทศทั้งประเทศว่า  

ในพื้นที่  ทั้งประเทศนั้นมีสิ่ง ท่ีเขาต ้องการ และจะร ่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยนั้นมีเรื่องอะไรบ้างที่เราสามารถสนองความต้องการของ

ชุมชนและสังคมได้อาจจะเริ่มจากการที่เราท�าเครื่องมือท่ีชาวบ้าน

สามารถน�าไปใช้เองได้ให้ครบวงจรในหมู่บ้านโดยไม่ต้องพึ่งพาองค์กร

ใหญ่ๆ”

 อธิการบดี

	 ท่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผมขออนุญาตเสริมเป็นช่วงๆเพื่อ

ที่จะท�าให้สมบูรณ์และสัมมาทิฐิกับท่านคณบดี ผู้อ�านวยการส�านัก   

ไปในตัวด้วยนะครับ ในส่วนของงานวิจัยเราคิดว่างานวิจัยนั้นคงเป็น

ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยตัวที่ ๒ ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยคือ

วิชาการ และตัวท่ี ๒ คือวิจัย ๓ คือบริการวิชาการ ๔ คือท�านุบ�ารุง

ศิลปวัฒนธรรม ทีน้ีงานวิจัยที่แท้จริงจะต้องเป็นตัวเสริมวิชาการเพื่อ

ที่จะบริการวิชาการและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม เพราะฉะน้ันงาน

วิจัยจะต้องมีระบบบริหารงานวิจัยที่มีความชัดเจนในเรื่องของการหา

แหล่งทนุ ในเรือ่งของการสนับสนนุทีจ่ะได้มาซึง่แหล่งทนุและ เครือ่งไม้

เครื่องมือที่จะให้ครูอาจารย์ของเราท�างานเร็วในสาขาที่เขาได้มีความ

รูป้ระสบการณ์ในคณะของตวัท่านเองนะครบั แล้วบรหิารจดัการเรือ่งเงนิ 

เรือ่ง ซิลติี ้ เรือ่งอะไรทกุอย่างตลอดจน report งานวิจยั แล้วต่อยอดดี  

สู่ความส�าเรจ็ของงานวจิยัเพือ่บรกิารวชิาการ เพราะฉะนัน้รองวิจัยก�าลัง

ด�าเนินการในเรื่องนี้อยู่ครับ

  ผศ.ยุทธภูมิ	สุวรรณเวช

	 ส�าหรับในส่วนของผมดูแลในส่วนของงานกิจการนักศึกษากับ

งานด้านประชาสัมพันธ์ คิดว่าด้วยนโยบายของท่านอธิการบดี ๒ เรื่อง

ทีเ่กีย่วกบัเรือ่งนีคื้อ การบรหิารน�าประชาสัมพนัธ์ตามและงบประมาณ

สนับสนุนส่งผลท�าให้งานด้านประชาสัมพันธ์สามารถที่จะผลักดันและ

สร้างความส�าเรจ็ของทุกๆ หน่วยงานให้ปรากฏทัง้บคุลากรภายในและ

บุคลากรภายนอกได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นจะด�าเนินการและผลักดัน

ต่อไป ส่วนในเรื่องของกิจการนักศึกษาน้ันนโยบายท่ีส�าคัญคือ 

นกัศึกษาคือหวัใจของ มทร.พระนคร บณัฑตินกัปฏบิตัขิอง มทร.พระนคร

คือหัวใจของประเทศ เพราะฉะน้ันจากประโยคน้ีถือได้ว่าเป็นประโยค

ทองของนักศึกษาและเราได้ถ่ายทอดข้อความนี้ไปสู่นักศึกษา ท�าให้

นักศึกษาภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย และมั่นใจ

ได้ว่ามหาวทิยาลยัจะสร้างบณัฑตินกัปฏบิตัอิอกสูส่งัคมได้อย่างน่าภาค

ภูมิอย่างแน่นอนครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับผมขอสรุปดังต่อไปนี้

ว่า 

  “ขอขอบคุณกรรมการสภาทุกๆ ท่าน        

 พวกเราผู้บริหารพร้อมรับงานสานสร้างสรรค์ 

  เป็นแบบอย่างสร้างแนวทางเพ่ือแบ่งปัน  

 ทุกความเห็นเน้นเชื่อมั่นคือส่ิงดี

  วันสภาพบผู้บริหารครั้งที่หนึ่ง   

 มทร.พระนคร สุดซาบซึ้งท่ึงศักดิ์ศรี

  มวลความรู้คู่ประสบการณ์ผ่านเดือนปี  

 มาถ่ายทอด ณ ครานี้ขอน้อมน�า
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  เราจะก้าวแรกสู่ทศวรรษท่ีสอง   

 เราจะปรับขยับมุมมองด้วยความหวัง

  จาก new look เป็น look new เต็มพลัง  

 ใช้จุดผิดพลาดพลั้งเป็นบทเรียน

  โบราณว่ายิ่งเลอะ ยิ่งเยอะ ประสบการณ์  

 ความผิดพลาดในวันวานน่าปวดเศียร

  เราต้องหยุดเพราะท่านฉุดจุดแสงเทียน  

 เป็นแสงน�าย�้าจุดเปลี่ยนสู่ปลายทาง

  นโยบายท่านอธิการบดีสานงานต่อก่องานใหม่  

 ใช้คุณธรรมขวัญเป็นก�าลังใจมีวินัยเป็นศักดิ์ศรี 

  สร้างพลังก้าวหน้าไกลใจสามัคคี   

  ทั้งถูกต้องคล่องตัวดีมีใจบริการ

  บริหารน�า ประชาสัมพันธ์ตา งบประมาณสนับสนุน 

  สิ่งเหล่านี้คือต้นทุนสร้างจุดเปลี่ยน

  เพราะหัวใจของมหาวิทยาลัยคือผู้เรียน  

 ใช้ความเพียรความอดทนสร้างผลงาน

  คนต้องส�าราญงานต้องส�าเร็จสมดังหวัง  

 ต้องมองลึกนึกไกลใจกว้างขวาง

  เราจะเป็นมหาวิทยาลัย ๕U คือปลายทาง  

 สืบสานอย่างก้าวไกลไปนิรันดร์”

  รศ.สุภัทรา		โกไศยกานนท์

	 “ในส่วนที่ดูแลด้านงานวิชาการและงานทางด้านการต่าง

ประเทศหรือวิ เทศน์สัมพันธ ์  หัวใจของการจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยของเรา เราตั้งต้นจากอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่เรา

จะเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีใฝ่รู้สู้งานเช่ียวชาญเทคโนโลยี และ

มีคุณธรรม และสิ่ งที่ เราจะก ้าวไปสู ่การผลิตบัณฑิตตรงน้ีได ้ 

มหาวทิยาลยัราชมงคล ๙ แห่งได้น�าระดมความคดิจากการท�า retreat 

เมือ่ปลายปีทีแ่ล้วเราสรุปออกมาได้เป็น ๕ แผนด้วยกนั เรยีกว่า R-cap 

ย่อมาจาก Rajamangala Common Action plan ซ่ึงเก่ียวข้องกับ

ด้านวิชาการ คือ ๑. เรื่องการบริหารจัดการ ๒. เรื่องหลักสูตร              

๓. เรื่องอาจารย์ ๔. เร่ืองนักศึกษา ๕. เรื่องของงานวิจัย  ส่ิงท่ีเก่ียวข้อง

กับวิชาการคือ R-cap ๒ และอยากจะขอความร ่วมมือจาก                   

ท่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคือเรื่องของการจัดท�าหลักสูตร หลักสูตร

ที่เราจะเน้นบัณฑิตนักปฏิบัติคือหลักสูตรท่ีจะต้องเน้นภาคปฏิบัติ

มากกว่าทฤษฎ ีซึง่จรงิๆแล้วในการท�าหลกัสตูร TQF ใหม่แทบทกุสาขา

วิชาเราเน้นปฏิบัติอยู่แล้ว แต่เรายังไม่เห็นเป็นรูปธรรมว่า บัณฑิตของ

เรามคี�าถามว่าเราจะทราบได้ไงว่าบณัฑติของเราเป็นบณัฑตินกัปฏิบตัิ

ที่แท้จริง เพราะฉะน้ันมหาวิทยาลัยคิดว่าเราน่าจะมีการท�าหลักสูตร

ที่เป็นหลักสูตรเฉพาะแบบนี้ซ่ึงจริงๆ แล้วคณะวิศวกรรมได้น�าร่องโดย

การท�าหลักสูตรที่เราเรียกว่า หลักสูตร wil - work integrated 

learning คือแทนที่นักศึกษาจะเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยตลอดทั้ง ๕ 

วัน มีการเรียนสลับกับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ            

ซึง่หลกัสตูรทีม่ลัีกษณะนีเ้ป็นหลกัสตูรที ่มทร.พระนครต้องการ เพราะ

ฉะนั้นถ้ามีความเป็นไปได้ไม่ทราบว่าท่านผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างคุณชวลิต

ที่เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอ หรือว่าท่านนินนาท ที่เชี่ยวชาญเรื่องของ

วิศวกรรมยานยนต์ จะมีส่วนช่วยเหลือมหาวิทยาลัยเรื่องการท�า

หลักสูตรลักษณะเช่นนี้ หรือที่เราเรียกว่า หลักสูตร will หรือนอกจาก

น้ันคืออีกข้อหน่ึงที่เราจะเน้นเรื่องของบัณฑิตนักปฏิบัติคือเรามีเรื่อง

ของสหกิจศึกษา ซึ่งเราจะส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบ

การ ๑ ภาคเรียน แล้วในปัจจุบันท่ีนอกเหนือจากที่เราจะส่งไปใน

ประเทศแล้วเรายังมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งนักศึกษาของเราฝึกสหกิจ ใน

ต่างประเทศด้วย เพราะฉะนั้นถ้าหากท่านมีสาขาหรือมีความร่วมมือ

มีเครือข่ายในต่างประเทศมหาวิทยาลัยอยากจะขอความร่วมมือจาก

ท่าน ทีนี้ R-cap ๓ ในส่วนที่เกี่ยวกับ อาจารย์ อาจารย์เช่นเดียวกัน 

เราเน้นเรื่องการพัฒนาบุคลากรโดยการที่ นักศึกษาจะเป็นบัณฑิตนัก

ปฏิบัติได้อาจารย์ของเราจะต้องมีความรู้เรื่องเครื่องไม้เครื่องมือเรื่อง

เทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งอาจารย์หลายๆ ท่านจบมานานแล้ว เพราะฉะน้ัน

ส่ิงที่มหาวิทยาลัยอยากจะด�าเนินการต่อไปคงจะเริ่มตั้งแต่ปิดภาค

เรียนนี้คือการส่งอาจารย์ไปฝังตัวในสถานประกอบการ ถ้าเป็นไปได้

อาจจะท�าทั้งช่วงปิดภาคเรียนได้หรือระหว่างเปิดภาคเรียนได้ซึ่ง

มหาวิทยาลัยก�าลังอยู่ในระหว่างการร่างระเบียบเรื่องนี้อยู่ แล้วต่อไป

ในเร่ืองของการต่างประเทศมหาวิทยาลัย โดยนโยบายท่านอธิการบดี

เราจะเป็น W - University คือ world class university แล้วเรายัง

ต้องก้าวสู่ประชาคมอาเซียนเพราะฉะน้ันเรื่องหลักสูตรที่เราก�าลัง

ด�าเนินการอยู่คือเราเน้นการเปิดภาคภาษาอังกฤษมากขึ้น โดยในปี

การศึกษาไม่แน่ว่าปีหน้า หรือ ปีถัดไปเราอาจจะได้เพิ่มอีก ๔ สาขา

วิชา คือ Computer Engineering , Information Technology , 

Logistic and Supply Chain และ Business Communication    

ซึ่งขณะนี้เราก�าลังท�าร่วมกับมหาวิทยาลัย Curtin ในประเทศ

ออสเตรเลีย นอกจาก เร่ืองของการที่เราจะติด world class ได้ตัวชี้

วัดเขาจะดูเราจะต้องมีบรรยากาศของความเป็นนานาชาติ คือต่อไป



6362 บริหารองค์รวมเชิงรุกเพื่อ มทร. พระนคร ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๒

นี้เราจะต้องมีนักศึกษาต่างชาติ ประมาณ ๕% มีอาจารย์ต่างชาติ

ประมาณ ๕% และนอกจากน้ันท่ีเขาเน้นหนักมากท่ีสุดคือเรื่องของ

งานวจิยัจะต้องมกีารตพีมิพ์ในวารสารระดบันานาชาต ิและการอ้างองิ 

เป็นต้น ซึ่งในส่วนของวิเทศสัมพันธ์ได้ช่วยเหลือทุกคณะในการที่เรา

จะจัด การประชุมวิชาการนานาชาติ ปีน้ีเราได้คณะวิทยาศาสตร์เป็น

เจ้าภาพจดัในวนัที ่๑๗-๑๘ กรกฎาคม ทีโ่รงแรม พลูแมน คงิเพาวเวอร์ 

หัวข้อในคราวนี้ เราต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว คือเราจะท�าเรื่องของ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือความย่ังยืน และเรามี 

theme ชัดลงไปว่า The road towards green คือเราจะเน้นเร่ือง

ของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืน เราจัดการประชุมวิชาการ

นานาชาติเพื่อเป็นเวทีให้กับอาจารย์ของเราและนักศึกษาของเราได้

น�าเสนอและตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เพราะฉะนั้นสรุปว่า  

สิ่งท่ีด้านวิชาการและวิเทศน์สัมพันธ์ต้องการจากกรรมการผู้ทรง

คุณวุฒิ คือท�าอย่างไรที่เราจะสามารถสร้างความเข้มแข็งระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการขอบคุณค่ะ”

  อธิการบดี

	 “ท่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครับ ถ้าท่านมองดู leaflet ท่ีผม

ได้แจกให้ท่านไปแล้วนะครับ ผมเรียนท่านนายกสภาและท่าน

กรรมการสภา และท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกท่านนะครับว่า ใน

ห้วงเวลา ๔๔ วันที่ผมมารักษาการอธิการบดี ผมโชคดีมีโอกาสได้ไป

ประชุมที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดี มทร. ท้ัง ๙ มา ๑ ครั้ง และ

ผมมีโอกาสได้ไปประชุมท่ีประชุมอธิการบดี มทร. ท้ัง ๙ ท้ัง ๒ ครั้งจึง

ท�าให้ผมมีความคิดและมีความรู้สึกว่า มทร.พระนคร ตอนนี้เรายืนอยู่

ที่จุดไหนของ มทร. ทั้ง ๙ และสิ่งท่ีท่านผู้บริหาร มทร.พระนคร หรือ

ท่านกรรมการสภาเคยมีความคิดและมีความรู้สึกว่า มทร.พระนครเรา

ยืนอยู่ท่ีจุดหนึ่ง มันใช่รึเปล่าตอนน้ี อันน้ีเป็นโจทย์และอยู่ในหัวใจผม

นะครับ จากจุดนี้เลยมาเป็นแผนนี้ล่ะครับคือ ๒ mindmap นี้นะครับ 

คอื มทร.พระนครในอนาคตทีว่่าจะเป็น G-university จะเป็น E-university 

จะเป็น R-university จะเป็น W-university จะเป็น H-university 

หลายคนหัวเราะนะ และหลายคนข�าด้วยว่าเป็นได้ไง น้ีคือส่ิงที่ใน   

ห้วงเวลา ๔๔ วันที่ผมมาอยู่กับท่านในระยะสั้น ที่จะเป็นสั้นท�ายาว 

นะครับ ได้ให้โจทย์นีไ้ว้ แล้ว assign ไว้แล้วด้วยนะครบัว่า G-university 

ท่านรองเชาว์เลศิจะเป็นแม่ทพัทีจ่ะขับเคลือ่นต่อไปในอนาคต E-university 

ท่านนิวัติจะเป็น แม่ทัพ ในระยะสั้นกลางและยาว R-university ท่าน

เฟื่องฟ้า W-university ท่านสุภัทรา และ H-university แน่นอนครับ

ทั้งยุทธภูมิ ทั้งทุกคนล่ะครับ ฉะน้ัน แม่ทัพผมจะร่วมกับแม่ทัพที่เป็น

คณบดี และผู้อ�านวยการส�านักสถาบันถ้าท่านกระพริบตาท่านจะตาม

ไม่ทนัเลยนะครบัท่านคณบดทีีเ่คารพครบั นีค่อื ๔๔ วนัทีม่าอยูก่บัท่าน 

อีกนโยบายหนึ่ง คือ R-cap ที่ท่านรองวิชาการได้พูดเมื่อสักครู่นี้        

นะครับว่า มทร.มีอายุครบ ๘ ปีไป retreat กันแล้วออกมา ๕ R-cap 

R-cap ๑. คือบริหารจัดการ ๙ ปี ของ มทร. ๙ แห่งท่านเป็น

มหาวิทยาลัยมา ๙ ปีแล้วในขณะนี้แต่หัวใจท่านยังเป็นวิทยาลัยและ

โรงเรียนอยู่หรือไม่ แต่เป็นโจทย์ที่ให้ทีมบริหารผมต้องคิดร่วมกันและ

อยากจะเรียนปรึกษากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วยว่า ท่านคิดอย่างไร 

และท่านจะให้ข้อคิดอย่างไร ซึ่งท่านให้ไปแล้วแต่ว่ายังไม่หมดเพราะ

เวลาเรามีน้อยจะขอเพิ่มเติม ส่วน R-cap ตัวที่ ๒ หลักสูตร หลักสูตร

ของเราเป็นหลักสูตรที่เคยมีมาก่อนแล้วมันล้าสมัยไปแล้วหรือเปล่า 

เรามีความเคยชินอยู่อย่างนั้นหรือเปล่า และเราจะต้องปรับเปลี่ยน 

หลักสูตรต้องเปลี่ยนทุก ๔ ปี เปลี่ยนใหญ่เลยนะครับ และเปลี่ยนย่อย

ทุกปี ผู้สอนเช่นเดียวกัน ตอนนี้ในขณะนี้ ๙ ปีจากงบยุทธศาสตร์      

เราได้ส่งคนไปเรียนมาก และจบมาซักกี่เปอร์เซ็น แล้วเราได้ใช้ asset 

คนของเรามากน้อยแค่ไหน ท่านต้องไปคิดนะครับถ้าท่านไม่คิดที่อื่น

เขาคิดหมดแล้วในขณะนี้ ที่ผมไปประชุมมา ๒ ครั้ง ผมตกใจเหมือน

กันว่า ผมคิดอยู่ในใจ และผมเช่ือว่าท่านนายกสภาคิด ท่านผู้ทรง

คุณวุฒิ ท่านอุปนายกคิดหมด ท่านคณบดีท่านรองท่านผู ้ช ่วย          

ท่าน ผอ.สถาบัน คิด ท่านไปคิดด้วยนะครับ R-cap ตัวท่ี ๔ คือ

นักศึกษา นักศึกษาเราเพิ่มข้ึนหรือลดลงนะครับ แล้วคุณภาพเป็น

อย่างไร จริยธรรม และจรรณยาบรรณ เขาเป็นอย่างไรในขณะนี้ผม

ว่าท่านต้องคิดหนักๆ R-cap วิจัยและบริการวิชาการตัวสุดท้ายเราจะ

คุยต่อไปกันในอนาคต เพราะฉะนั้นส่ิงที่ต้องการลึกๆ มากๆ ในระยะ

ส้ันกลางยาว จากผู้ทรงคุณวุฒิเนื่องจากเราพบกันด้วยห้วงเวลาอันสั้น 

จะขอให้ท่านส่งมาให้เราเป็นระยะๆ แม่ทัพ R-cap ๑ ของผมคือ รอง

อธิการบดี เชาว์เลิศในขณะน้ี ผมมารักษาการอยู่ ๔๔ วัน เร่ืองทุกเรื่อง

ขึ้นมาถึงผมหมดเลยที่ผมเป็นอธิการบดี อันนี้มันเป็นความจริง      

ความถูกต้อง และความดีงาม ที่จะต้องท�ากัน ผมว่าท�าไมต้องมาถึงผม

ทุกเรื่องทุกจุด แสดงว่าจะต้องมี reflect อะไรสักอย่างหนึ่งพยายาม

มาคดิ ตวัที ่๑ ทีผ่มค้นพบถ้าผมพดูผดิแล้วไม่จรงินะครบั ท่านทัง้หลาย

พูดได้ต่อหน้าที่ประชุมสภา ผมจะยอมรับความจริง ความถูกต้องและ

ความดีงาม ตัวที่ ๑ แสดงว่า airforce one อย่างผม airforce two 

อย่างรองอธิการบดี airforce three อย่างท่านคณบดี ผู้อ�านวยการ

ส�านกั/สถาบนัมอบงานไปแล้วมนัไม่ได้สมบูรณ์ ต้องสมบรูณ์ทัง้ ๓ มอบ 
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๑. มอบภารกิจ ๒. มอบอ�านาจ  ๓. มอบความรับผิดชอบ ๑. ถ้ามอบ

ภารกิจไปแล้วไม่ได้มอบอ�านาจทุกอย่างจะว่ิงข้ึนมาหาอธิการบดี     

ท่านนายกชมผมว่าผมสดชื่น ความจริงผมไปถึงบ้านหนึ่งทุ่มผมนอน

แล้วตอนนี้ไม่ดูข่าวอะไรเลยเพราะว่าผมลืมตาไม่ขึ้นเพราะว่ายังปรับ

ตัวไม่ได้ เพราะว่า เกษียณมา ๗ ปีแล้วสบายๆ ตอนน้ีมาสัก ๖ เดือน

โอเค แล้วท่านสบายใจได้นะครับมีคนมาบอกผมว่า ผมน่าจะเป็น

อธิการบดีต่อนะ ผมบอกว่าผมไม่เป็น ผมจะออกเร็วที่สุดขอให้ท่าน

เตรียมพร้อมละกัน ขอให้เรื่องลงมาเร็วๆ น้ี ผมพูดต่อหน้าสภานะครับ 

ผมท�าด้วยจติวิญญาณทีเ่ข้าใจ เหน็ใจ และจะเป็นก�าลงัใจให้กับ มทร.พระนคร

ครับ ทีนี้ ผมเลยว ่าท�าไมถึ งต ้องมาหาผมหมดเลยในขณะนี้                          

๑. คือ airforce ๑ , ๒ , ๓ ไม่ได้มอบอ�านาจอย่างแท้จริงลงไปให้เขา

ตัดสินใจ คือแต่ละระดับมอบภารกิจแต่ไม่ได้มอบอ�านาจคือต้องวิ่งเข้า

มาหาหมด ๒. ไม่ว่าจะเป็น  airforce ๑ , ๒ , ๓ ไม่มีกฎระเบียบใน

การบริหารจัดการที่ชัดเจนท่ีทันสมัย คือมี ๓ ประเภทคือกฎเกณฑ์

ท่านเชาว์เลิศก�าลังท�าอยู่ในขณะน้ี ๑. คือกฎระเบียบท่ีล้าสมัยปฏิบัติ

ไม่ได้ คือโลกเปลี่ยนเร็วมาก win of change สูงมาก เพราะฉะนั้น

รองตัดสินใจไม่ได้ คณบดีตัดสินใจไม่ได้ หัวหน้าสาขาตัดสินใจไม่ได้ 

วิ่งขึ้นมาหาอธิการบดีหมด มันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะน้ัน ๑. แสดงว่า

กฎเกณฑ์ระเบียบไม่ทันสมัยขอให้เชาว์เลิศรีบด�าเนินการภายใน ๒ 

เดือน ๒. กฎระเบียบน้ีทันสมัยแล้วแต่บังคับปฏิบัติไม่ได้อันนี้คือ

อาจารย์เรา อันนี้คือเพื่อนเรา อันน้ีคือน้องเรา ประเภทท่ี ๒ นี้ต่อไป

เราจะต้อง Raw enforcement (ใช้กฎบังคับ) ต้องชัดเจนและต้อง

ปฏิบัติเหมือนๆกัน กับอันท่ี ๓. คือไม่มี เม่ือไม่มีข้ึนอยู่กับ Airforce ๑ 

โบ้ยกันไปโบ้ยกันมา airforce ๑ ไป ๒ จาก ๒ ไป ๓ จาก ๓ ย้อนขึ้น

มา เพราะฉะนั้นผมจะใช้เวลานะครับถือโอกาสสัมมาทิฐิกับสภาและ

ท่านทั้งหลายไปด้วยแต่ส�าหรับท่านคณบดีผมจะไม่ comment นะ

ครบั ผมจะ comment รองเท่านัน้เองและแม่ทพัตัง้ไว้หมดแล้ว R-cap 

๑-๕ ตัง้ไว้หมดแล้ว เพราะฉะนัน้ท่านคณบดซ่ึีงจะต้องท�างานกบัแม่ทพั

ของผมนะครับท่านเป็นแม่ทัพน้อยอยู่ เพราะฉะนั้นต้องท�าร่วมกัน

อย่างเป็นระบบนะครับ”

  นายนินนาท	ไชยธีรภิญโญ

	 “ขออนญุาต comment ครบั ว่าทีท่่านอธกิารบดบีอกว่า เวลา

นี้ทุกอย่างวิ่งเข้าหาอธิการบดีสงสัยมันมีอะไรผิดปกติ ผมคิดว่าเป็น

เรื่องที่ถูกต้องแล้ว เวลาท่านจะปฏิรูปอะไรใหม่ๆ ท่านต้องน�า เหมือน

กับที่ผมท�างานที่โตโยต้าท่ีผมเคยเขียน motto ว่า one team ,      

one aim working together  นั่นหมายความว่าตอนนี้ท่านมีทีม

ดีแล้วและ one aim จะเกิดขึ้นได้เมื่อท่านอธิการเป็นผู้น�าในช่วงแรก

ก่อน เวลาผมจะประดิษฐ์รถยนต์รุ่นใหม่ๆ ผมเองจะเป็น project 

leader เรยีกผูเ้กีย่วข้องมาประชมุใหม่ๆ จะมปัีญหาอยูป่ระมาณ ๒๐๐ 

ปัญหา แล้วผมจะนั่งประชุมไปสัก ๒ อาทิตย์ จ�านวนปัญหาจะลดลง

เห ลื อ     ๑  และ  ๐  ในที่ สุ ด  จ ากนั้ น ผมจะ  de l e -

gate(มอบอ�านาจหน้าที่ให้ตัวแทน) งานทั้งหมดให้แม่ทัพแต่ละหน่วย

งานไปท�าเพราะฉะนั้นท่านต้องอดทนนิดหนึ่งครับ”

  นายเชาว์เลิศ	ขวัญเมือง

 “วนัน้ีจะเป็นวันสภาพบผูบ้รหิารเป็นทีเ่ข้าใจกนัว่าเราต้องการ

อะไรจากสภาให้มากที่สุด เราเข้าใจกันว่าสภาเป็นผู้ก�าหนดนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย ผมเข้าใจอย่างนั้น ทีนี้วันหนึ่งได้ไปประชุมท่ีมทร.

รัตนโกสินทร์พบท่านมีชัย ฤชุพันธ์ นายกสภา มทร.สุวรรณภูมิ เรียน

ถามท่าน ท่านบอกว่า สภาไม่ใช่ผู้ก�าหนดเพียงอย่างเดียว ท่านถามว่า

ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสภาใครเกิดก่อน ผมบอกมหาวิทยาลัยสิ สภา

มนัต้องมาทหีลงัมหาวทิยาลยั ท่านบอกแล้วท�าไมให้สภาเป็นผู้ก�าหนด

เรา ต้องเป็นมหาวิทยาลัยร่วมกับสภา หมายความว่าพบกันครึ่งทาง 

คือทั้งมหาวิทยาลัยทั้งสภาร่วมกันคิดนโยบายกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อจะ

พัฒนามหาวิทยาลัย แต่แน่นอนต้องอาศัยผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการ

จากสภามากหน่อยเพราะว่าท่านมีประสบการณ์และความรู้ความ

สามารถที่จะถ่ายทอดหรือแก้ปัญหาให้แก่มหาวิทยาลัยได้ดีกว่า ต้อง

ร่วมกันผสมผสานกันเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยให้ได้มาก

ที่สุด แม้กระทั่งมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น สภามีหน้าที่ ที่จะต้องช่วยแก้

ปัญหา เขาเรียกว่าเป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้บริหารคณาจารย์ทั้ง

หลาย เพราะฉะนั้นสภาต้องช่วยนะครับถ้ามีปัญหาทางด้านกฎหมาย

ด้านอะไรต่ออะไรเกิดขึ้นต้องช่วยกัน และช่วยแก้ให้ท่านอธิการบดี

ด้วย ผมว่ายินดีช่วยเราอยู่แล้ว และดีใจมากที่เห็นสภากระตือรือร้น 

ที่จะมาให้ค�าเสนอแนะ ให้ค�าแนะน�าเป็นนิมิตหมายที่ดี เรียกได้ว่าเป็น

โอกาสทองของมหาวิทยาลัยเลย ที่จะตักตวงความรู้ความคิดจากท่าน

ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลาย เพราะฉะนั้นพวกเรา พยายามสร้างความเข้าใจ

และอย่าละโอกาสนี้ให้ท่านได้พูดมากๆ และจะได้น�าไปปรับปรุง

มหาวิทยาลัยของเราต่อไปนะครับคิดว่ามีหลายเรื่องที่จะพูด ส่วนการ

ด�าเนินการของสภานั้นตั้งแต่ผมเป็น เลขานุการสภามาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ 

๑๐ ปีพอดีตั้งแต่เป็นสถาบัน เห็นวิวัฒนาการพัฒนาการมาเรื่อยๆ แต่

ค่อนข้างจะช้า ถ้าเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ อย่าง สุรนารี  
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วลัยลักษณ์ สุโขทัยธรรมาธิราช ซ่ึงท่านไปเร็วท่านก้าวหน้าไปเยอะ ซึ่ง

พยายามจะดัดแปลง อย่างการประชุมสภาเมื่อก่อนเราน�าเร่ืองเพื่อ

ทราบขึ้นมาก่อน แล้วได้ท่านนินนาทน่ีล่ะครับผมจ�าได้เสนอว่าน่าจะ

น�าเรื่องเพื่อพิจารณาขึ้นมาก่อน เพราะพอเรื่องเพื่อทราบเสร็จหมด

เวลา น่ีเป็นตัวอย่างอันหน่ึงและท่านแนะน�าอะไรต่ออะไรรู้สึกจะเป็น

ประโยชน์อย่างมาก” 

  อธิการบดี

 “ผมได้เรียนกับท่านเชาว์เลิศไว้ว่า ท่านกับผมมีสถานภาพ

เหมือนกัน วันนี้เรามาอีกไม่ก่ีวันเราก็ไป ผมมา new look แต่ท่าน

เชาว์เลิศ new เชาว์เลิศครับ”

  นางจุฬาภรณ์		ตันติประสงค์

	 “ก่อนอื่นขอขอบคุณท่ีสภามหาวิทยาลัยได้จัดให้มีในวันนี้ขึ้น 

อันนี้ต ้องขออนุญาตกราบเรียนเลยว่าเดิมทีที่สมัยก่อนเป็นกอง

นโยบายและแผนต้องการอย่างยิ่งเลยที่จะให้เกิดวันสภาพบผู้บริหาร

อย่างนี้ เพราะฉะนั้นอันน้ีถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

เลยทีเดียวว่า สภาสูงพร้อมกับผู้บริหารท่ีจะมาร่วมก�าหนดนโยบาย

และทศิทางในการทีจ่ะพฒันามหาวทิยาลยัและมองไปด้วยกัน ทนีีจ้าก

ที่ดิฉันได้ฟังจากผู้ทรงคุณวุฒิ และหลายท่านจากผู้บริหารซ่ึงสามารถ

ประมวลได้ว่าไม่ว่าจะเป็นมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิในภาคเอกชนตาม 

จุดที่มองคือมองเรื่องของการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนก่อนในการ

ด�าเนินโครงการว่า หมายถึงว่าถ้าเรามองว่าเรามีจุดแข็งอย่างไร        

เรามองตัวตนเราให้เห็นชัดเจน และเราต่อยอดจุดแข็งตรงนั้นอย่างที่

ท่านนินนาทได้เสนอว่า โตโยต้าได้มีการน�าอดีตมาก�าหนดแผนใน

อนาคต อันนั้นถือว่าการประสบผลส�าเร็จจะเกิดข้ึนและใช้วิกฤติให้

เป็นโอกาส และสิ่งใดท่ีเป็นจุดอ่อนเราคงต้องพัฒนาจุดอ่อนตรงนั้น 

ทีนี้ในมุมมองที่มองว่าเราคงต้องมองหาจุดแข็งของเราให้เจอว่า ความ

เป็นมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครเรามีอาย ุ๑๐๐ ปี ๗๐ ปี 

เราต้องมองตวัตนให้ชดัเจนว่าเราเข้มแข็งอะไร แล้วเราต่อยอดตรงนัน้ 

อย่างเช่นสมมุติ คหกรรมศาสตร์ คือมองว่าขณะนี้คณะเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์ได้เป็นศูนย์ทางด้านศูนย์ทดสอบอาหาร ทางด้าน

ระดับ ๑ อาหารไทยในประเทศ ทีน้ีในมุมมองท่ีมหาวิทยาลัยจะมอง

ต่อไปเรามองถึงระดับนานาชาติได้หรือไม่ ถ้าเราสร้างแบรนด์ของเรา

ขึ้นเอง คือเป็น แบรนด์ Rmutp ของพระนครเอง อย่างเช่น เชลล์ชวน

ชมิของหม่อมราชวงศ์ถนดัศร ีคอืเราไม่จ�าเป็นจะต้องน�ามาตรฐานของ

ประเทศเข้าจับ แต่เราสร้างมาตรฐานของเราข้ึนมาเอง ที่เราจะไป

รับรองร้านอาหารไทยในต่างแดน ซึ่งร้านอาหารไทยในต่างแดนตอน

น้ีเกิดขึ้นมากมาย อันน้ีถือว่าเป็นการสร้างความเป็นเลิศหรือจุดเข้ม

แข็งให้กับเรา อย่างเช่นคณะบริหารธุรกิจถ้าเรามองว่า ขณะน้ีคนเป็น

นักบัญชีจะต้องจบทางด้านสาขาบัญชี ถ้าเราเป็นศูนย์ที่จะฝึกอบรม

ทางด้านของนักบัญชีหรือเราร่วมกับ กปช. ในเรื่องของความร่วมมือ

ที่จะเป็นเรื่องของศูนย์ทางด้านการทดสอบ audit ต่างๆ อันน้ีอยาก

จะฝากเอาไว้ว่าสิ่งใดตอนนี้เราเข้มแข็งแล้วเพียงแต่ว่าเราจะพัฒนาจุด

แขง็ของเราต่อยอดตรงนัน้อย่างไร อนันีท้ีด่ฉินัมองในสิง่ทีห่ลายๆ ท่าน

ได้เสนอ และทางมหาวิทยาลัยคงจะได้น�าข้อเสนอหลายๆ ท่าน          

ไปประมวลท่ีจะน�าไปพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป ในส่วนของด้านงาน

คลังและทรัพย์สินถือว่างานคลังเป็นหัวใจส�าคัญที่จะสนับสนุนหรือ 

support ทุกหน่วยงานในองค์กร เรื่องของกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งไม่เกิด

ความคล่องตัวในหลายๆ เร่ือง

  อธิการบดี 

 “ผมพยายามเพิ่มเติมและเสริมเพื่อให้สภาได้ทราบแนวคิด

นโยบายที่ได้บริหารร่วมกันมาระยะหนึ่งแล้ว และเพื่อจะสร้างความ

เข้าใจสัมมาทิฐิกับท่านคณบดี ผู้อ�านวยการส�านักสถาบันด้วย ท่าน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในห้องประชุมและที่ไม่อยู่ในห้องประชุม

ท่านอาจจะมีข้อเสนอมากมายในแต่ละด้าน แต่ท่านไม่มีเวลาท่ีจะ

เสนอ จะขอให้ท่านส่งให้เราภายหลังในจุดนี้ด้วยนะครับ ยกตัวอย่าง

เช่น เรื่องรองทรัพย์สินและการเงินพูดกันมาก และเรามีกรรมการ     

ที่สภาตั้ง ไปเพื่อบริหารจัดการเงิน ฉะนั้นคงต้องมาดู asset นะครับ

และรายได้ของมหาวิทยาลัยที่ได้เข้ามา สัดส่วนของมหาวิทยาลัยที่เรา

จะบริหารจัดการในส่วนกลางมหาวิทยาลัยกับคณะ ส�านักสถาบัน      

ใช่หรือยัง เราจะดูอย่างไรเพื่อให้เป็นขวัญและก�าลังใจให้คนท�างานใน

แต่ละระดับ คือ ตัวครูอาจารย์ นักวิจัย คณะ ส�านัก สถาบัน และ

มหาวิทยาลัยให้ได้สัดส่วนของ win win ทุกจุดงานถึงจะเดินไปได้    

กฎระเบียบโครงการพัฒนาทางวิชาการ ที่จะไปดูในเรื่องของวิชาการ 

ไปดูในเรื่องของงานวิจัย ในเรื่องของทุกเรื่อง การหาเงินทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัย แม้กระทั่งตัวครูอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยได้ลงทุนสร้าง

ท่านจาก ปริญญาตรี เป็นโท เป็นเอก ผมถือว่าท่านเป็นทรัพย์สิน       

ที่เป็นตัวบุคคลที่จะต้องน�ามาใช้บริหารจัดการเพ่ือให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อองค์กร ฉะน้ันกฎระเบียบที่ท่านเชาว์เลิศที่ก�าลังจะท�าอยู่นี้

คือ ระเบียบบริการวิชาการ หรือระเบียบทุกระเบียบไม่ว่าจะเป็น 
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วิชาการ วิจัย บริการวิชาการ หรืออื่นๆ หรือแม้กระท่ัง MOU ที่เรา

ไปเซ็นกับต่างประเทศผมมีความรู้สึกว่าในขณะน้ียังไม่ win win เท่า

กัน หมายความว่าเขาได้มากกว่าเรา เพราะฉะน้ันได้มอบนโยบายให้

รองวิชาการแล้วว่า MOU ต่อไปในอนาคตท่ีเราจะต้องไปเซ็นเพื่อ

บริหารจัดการองค์ความรู ้พัฒนา staff ของเราครูอาจารย์ และ

นักศึกษาของเรา ที่เราไปเซ็นทุก MOU จะต้องลงทะเบียนไปที่

มหาวิทยาลัย เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้เตรียมงบประมาณนโยบายและ

คนเพื่อรองรับให้ท่าน เพราะท่านไปเซ็น MOU แล้วเหมือนกับเราไป

การันตีว่าเราจะต้องร่วมมือกับเขาถ้าเขามีความพร้อม มีศักยภาพ     

มีความรวดเร็วมากกว่าเรา เขาได้เปรียบเรามาก ไม่ว่าท้ังในประเทศ

หรือต่างประเทศ มันเหมือนกับเราไม่ได้อยู่เชิงแนวรุก ฉะนั้นเรื่องนี้ 

ถ้าท่านผู ้ทรงคุณวุฒิคิดว่ามีอะไรเพิ่มเติมเราจะน้อมรับไว้ทีหลัง       

เพื่อจะน�ามาประมวลจากการสัมมนาในครั้งน้ีด้วย เพราะว่าเรื่องการ

เงินกับทรัพย์สินนั้นเป็นเรื่องที่ส�าคัญมาก และจะเป็นตัวขับเคลื่อน   

จะให้มหาวิทยาลัยเดินต่อไปในอนาคต ทันต่อ win of change       

หรือไม่ คงจะต้องเกิดข้ึนจุดน้ี”

 รศ.บุษรา		สร้อยระย้า

	 “ส�าหรบัในการปฏบิตัหิน้าทีข่องงานด้านวางแผนและประกนั

คุณภาพซ่ึงเสมือนว่าเป็นงานตั้งต้นในเรื่องของแผนและงบประมาณ 

แล้วเป็นตวัจบของงาน คอืความส�าเรจ็และตวัชีว้ดัคณุภาพ ซึง่จากการ

ทีไ่ด้ฟังแนวทางและข้อเสนอแนะทีเ่ป็นทัง้ประสบการณ์ และเป็นความ

รู้ท่ีดีเยี่ยมมากจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไปแล้วจากผู้บริหารและจาก

ตัวแทนของคณาจารย์นั้นเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านั้นสูญเปล่า ได้เตรียมการ

แล้วค่ะว่าจะน�าสิ่งที่ท่านท้ังหลายให้ไว้น�าไปวิเคราะห์สังเคราะห์ร่วม

กันกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และน�ามาผนวกกับนโยบายของ

อธิการบดีซึ่งขัดเจนอยู่แล้วในสิ่งท่ีท่านเห็นอยู่ไม่ว่าจะเป็น R-cap ๕ 

ตัว หรือ ๕ U จะน�าสิ่งเหล่าน้ันมาน�าเป็นปรับเป็นแผนกลยุทธ์ หรือ

เป็นนโยบาย เร่งด่วน คือจะท�าตรงน้ีออกมาเร่งด่วนซ่ึงตามที่ท่าน  

เชาว์เลิศ พูดว่า สภาให้นโยบายหรือก�าหนดนโยบาย ขอจะเป็นอย่าง

นี้แล้วกันว่าสภาคงให้แนวทาง และ CEO ของมหาวิทยาลัยจะปรับ

แนวทางนั้นมาเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย แล้วก�าหนดตัวช้ีวัดขึ้น

มาวัดความส�าเรจ็ในตรงนีแ้บบเร่งด่วน และจะน�าสิง่เหล่าน้ีไปถ่ายทอด

สู่          การปฏิบัติในระดับคณะและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเพื่อ

ทีจ่ะบรหิารจดัการ ในสิง่ทีท่่านอธกิารบดไีด้มอบให้แม่ทัพในฝ่ายต่างๆ 

เมื่อสักครู่เพื่อติดตามความส�าเร็จในตรงน้ีซ่ึงความส�าเร็จน้ีคงต้องอยู่

ภายใต้ตัวชี้วัดภายในของมหาวิทยาลัย ของอธิการบดีตัวชี้วัดของ

ระบบการประเมินทุกๆระบบซึ่ง ณ ขณะนี้ระบบการประเมินอยู่ใน

ช่วงของการปรับเปล่ียนทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็น สกอ. จะปรับตัวชี้วัดใหม่ 

จากภายนอก สมศ. ต้องเข้าสู่กระบวนการประเมินภายนอกรอบ ๔ 

คือรอบ ๓ จบส้ินแล้วจะเริ่มรอบ ๔ ในปี ๒๕๕๘ ซึ่งในตอนนี้ตัวชี้วัด

ก�าลังปรับและประชาพิจารณ์จะจบในเร็วๆ น้ี รวมทั้งตัวชี้วัดภายใน

ของมหาวิทยาลัยเอง จะน�าสิ่งเหล่านี้ให้มีระบบของการติดตามที่

รวดเรว็และเข้มข้นขึน้และจะน�าสิง่เหล่านีม้ารายงานให้สภาทราบเป็น

ระยะต่อไปในอนาคตค่ะ”

  อธิการบดี	

 “รองวางแผนและประกันคุณภาพ เป ็นจุดเร่ิมต ้นของ

มหาวิทยาลัยและเป็นจุดส�าเร็จของมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นงาน     

ในจุดนี้คงต้องวางแผนและเป็นกระจกให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยใน

ทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ�านวยการ

สถาบัน/ส�านัก และตลอดจนนักศึกษาด้วย ฉะนั้น  รองวางแผนจะ

เป็นแม่ทัพที่จะต้องตามทุกงาน ร่วมกับคณะ ส�านัก สถาบัน ต่อไปด้วย

เพราะว่างบประมาณที่ได้รับนั้นไม่มากนักแต่ว่างบประมาณท่ีได้จาก

เงินรายได้ คงจะสูงขึ้นเป็นล�าดับ ฉะนั้นการวางแผนของมหาวิทยาลัย

ปริมาณงานและคุณภาพปริมาณอะไรทั้งหลายในขณะนี้ ผมอยากให้

ท่านผู้บริหาร ซ่ึงจะมีที่ปรึกษาคือกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒินะครับ

ช่วยเป็นกระจกส่องให้ด้วยและเป็น outsight in ให้ด้วยว่าในขณะนี้

เราอาจจะมองอยู่แต่ข้างใน แต่ข้างนอกเขามองเข้ามามันเป็นอย่างไร 

และตัวชี้วัดทั้งหลายในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นการประกันภายในหรือ

ประกันภายนอกจาก สมศ. หรือ สกอ. นี้นะครับคือถ้าเราไม่ได้

มาตรฐานนับวันเราจะสู้เขาไม่ได้ ท่านต้องรู้เขารู้เรา และดูข้างนอก

ด้วยในขณะนี้อาจจะไม่ต่างกันมาก แต่อีก ๑๐ ปีข้างหน้าถ้าเราไม่เร่ง

ด�าเนินการบริหารจัดการองค์รวมเชิงรุก ก้าวแรกสู่ทศวรรษท่ี ๒        

ของ มทร.พระนคร นี้นะครับจะมีคนมาประเมินมาก และจะแตกต่าง

กันมากใน มทร. ทั้ง ๙ แห่งอยากจะให้ท่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก

สภาซ่ึงมีความรู้ประสบการณ์และอยู่หลายแห่งด้วย ช่วยส่องกระจก

เข้ามาให้พวกเราด้วย และเราพร้อมที่จะรับเพื่อท่ีจะดูว่าเรายืนอยู่   

จุดไหนและเราจะไปในอนาคตเราจะคิดร่วมกันอย่างไร”

 	ผศ.อมรา		อมรแก้ว	

 “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะมีการพัฒนาหรือการ
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บริหารจัดการอยู่ ๔ ประเด็นด้วยกันคือ การพัฒนางาน พัฒนาคน 

พัฒนางบประมาณ และพัฒนาอาคารสถานท่ี ซ่ึงตรงน้ีจะตรงตาม   

การบริหารของมหาวิทยาลัย ซ่ึงดฉินัล้อตาม ๕ U ของดฉินัจะเป็น faculty 

แล้วท่านเป็น green ของดิฉันจะเป็น green faculty เช่นเดียวกันนะ

คะ จะล้อกันตามนั้น ในส่วนของการพัฒนางานเดิมดิฉันเข้ามาเป็น

คณบดีเมื่อ ๒ ปีที่แล้ว ได้ให้ commitment ไว้ให้กับสภาว่า มีแผน

บริหารจัดการท้ังหมด ๙ กลยุทธ์ด้วยกัน ดิฉันได้ท�า mind map และ

ได้อยู่ในมือของท่านนะคะ จะเป็นฉบับน้ีจะพูดสั้นๆ และเมื่อดิฉันได้

มาเป็นคณบดี ดิฉันจะมีรอง ๔ ฝ่าย ดิฉันได้น�าแผนบริหารจัดการ      

๙ กลยุทธ์นี้ลงใน ๔ ฝ่าย คือ ฝ่ายวิชาการวิจัย วางแผน ฝ่ายบริหาร 

และฝ่ายกิจการนักศึกษา และด�าเนินการตามภารกิจทั้ง ๔ ฝ่าย          

ในส่วน ๔ ฝ่ายนี้ดิฉันได้ด�าเนินงานไปตามปกติ แต่มาถึงตรงนี้จะเรียน

ในที่ประชุมว่า ต้องการความชัดเจนว่าเราจะท�าอย่างไรเราจึงจะ

ท�างาน และสื่อสารกันให้เป็น ๑ เดียวคือ to be one นะคะว่าในคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเองพูดถึงคนแล้วจะแตกต่างจากคณะ      

ทีเ่ป็นวชิาชพี เพราะว่าวทิยาศาสตร์เดิมนีม้าจากวทิยาเขต ๕ วทิยาเขต

แต่ละวิทยาเขตนั้นจะมีวัฒนธรรมขององค์กรที่แตกต่างกัน อาจารย์

ทีม่าจากคณะคหกรรมศาสตร์ในโชติเวช อาจารย์ทีม่าจาก  ชมุพรเขตร 

อุดมศักดิ์ อาจารย์ที่มาจากบริหารธุรกิจ อาจารย์ที่มาจากคณะ

ครุศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ ต่างมีวัฒนธรรมขององค์กรที่แตกต่าง

กัน แต่เมื่อมาหลอมรวมกันแล้ว เป็นคณะวิทยาสาสตร์ดิฉันเชื่อว่า    

สิ่งที่มีในตัวของบุคลากรของอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์นั้นคือ

ความเป็นนักวิทยาศาสตร์ เพราะฉะน้ันการบริหารจัดการน้ี ดิฉันอาจ

จะบอกว่าท�างาน 4 อย่างพร้อมกัน แต่พอเข้ามาเป็นคณบดีจริงๆ แล้ว

คิดว่าคนส�าคัญที่สุดส่วนอาคารสถานที่เป็นเรื่องของงบประมาณอัน

นั้นต้องรอไปก่อน ในปีไหนท่ีได้รับการจัดสรรพัฒนาไปถ้ายังไม่ได้

ชะลอไว้ก่อนไม่เป็นไร แต่สิ่งท่ีส�าคัญท่ีสุดคือคนค่ะ และดิฉันได้รับการ

อนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัย ในช่วง ๒ ปีที่ผ ่านมา เราไม่ได ้               

งบประมาณในส่วนท่ีเป็นอาคารสถานท่ี ถ้าท่านเห็นดิฉันท�ารูปตึกมา

ให้ด ูในส่วนของท่านสภาถ้าท่านยงัไม่เคยไปเยีย่มชมคณะวทิยาศาสตร์

เป็นแบบนี้ค่ะคือ เป็นตึก ๙ ช้ัน ชั้นท่ี ๖-๗-๘ ก�าลังรอคืนพ้ืนที่จาก

คณะวศิวกรรมศาสตร์ อนันีไ้ม่เป็นไรค่ะเราท�าแผนไปเรือ่ยๆ คนส�าคญั

ที่สุด เราได้อัตรามาให้ปริญญาโท ปริญญาเอก ดิฉันได้พนักงาน

มหาวิทยาลัยปริญญาเอกมา ๑๑ เดิมมีอยู่แล้ว ๗ ขณะน้ีมี ดร. อยู่ ๑๘ 

คดิว่าเป็นขมุก�าลงัอนัส�าคญั และมศีกัยภาพจะใช้อาจารย์ทีม่ศีกัยภาพ

ตรงนี้พัฒนาในเรื่องของงานภารกิจ ๔ ฝ่ายและเราจะก้าวหน้ามา

เรื่อยๆ อย่างที่ท่านเห็นไม่ว่าจะเป็นตัวชี้วัดที่เป็นด้านประกันคุณภาพ

เราไม่ได้น้อยหน้าเราอยู่ในระดับที่ดี ทีน้ีมาพูดถึงเรื่องของภารกิจ ๔ 

ด้านจะพูดถึงการเติบโตของคณะวิทยาศาสตร์คือ ทางด้านวิชาการ

หลักสูตรของเราเป็น TQF หมดแล้วเรามี ๒ สาขาวิชา เมื่ออาทิตย์   

ที่แล้วได้เปิดสาขาวิชาใหม่ขึ้นมาคือ วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม และ 

ตอนบ่ายนี้เองจะขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย จะได้ด�าเนิน

การ เป็นวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็น TQF และเรายังมีแผนต่อไป

ว่าในปี ๕๙ นี้เราจะเปิดอีก ๑ สาขาคือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี ๖๐ 

เราจะเปิดปริญญาโท เพื่อที่จะรองรับนักศึกษา ของสาขาวัสดุศาสตร์

ปริญญาตรีเป็นตัวป้อนเรามา ในส่วนของบริการวิชาการคือ เรามี

ประเดน็ว่าเป็นทีพ่ึง่ของชมุชนให้ได้อนันีเ้ป็นประเดน็ส�าคัญในส่วนของ

งานวจิยัจะเพ่ิมนกัวจิยัให้ท�าอย่างไร ส่วนอาคารสถานที ่ทีเ่ป็นประเดน็

หลักน้ีดิฉันท�าแผนไว้ คือท�าอย่างไรเราจึงจะใช้ให้ครูอาจารย์ของเรา

ที่ด�าเนินการสอนอยู่ตามคณะต่างๆ ทั้ง ๙ คณะได้มาอยู่ร่วมกันใน    

ปี ๒๕๕๙ อยากจะสร้างอาคารเรียนรวมในวิชาศึกษาทั่วไป และใน

วิชาแกน คือ แคลคูลัส คณิตศาสตร์ มารวมกัน ณ ที่หนึ่ง ซึ่งจะ

สอดคล้องกบันโยบายของท่านพอดเีลยว่าเราจะพฒันาหาอาคารสถาน

ที ่แล้วในทีส่ดุอยากจะตัง้ศนูย์ความเป็นเลศิเพือ่ทีจ่ะรองรบัการปฏบิตัิ

งานด้านวิจัย ในเมื่อเรามีบุคลากรที่มีศักยภาพแล้ว เราสามารถที่จะ

ท�าให้เจริญเติบโตขึ้นไป เป็น ๕ U ท่านเป็น R cap เราจะเป็น        

faculty cap ขอน�าเสนอเท่านี้ค่ะ”

 	ผศ.อาภาพรรณ		ยุเหล็ก

	 “คณะอตุสาหกรรมส่ิงทอมคีวามพยายามทีจ่ะท�า mind map 

เหมือนกันนะคะได้ไปปรึกษาคุณครูแล้วมีปัญหาเรื่องการ สั่งพิมพ์ไม่

ได้ ในส่วนของคณะอตุสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟช่ัน นีม้ปีรชัญา

ว่า เป็นผู้น�าการศึกษาด้านสิ่งทอและแฟชั่นสู่โลกอาชีพ ถึงสถานท่ีเรา

แคบแต่ไม่น�ามาเป็นปัญหาและอุปสรรค เพราะเราจะขอพัฒนา

ปรับปรุงแล้วกัน ในการที่เราจะผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ

การของด้านแฟชั่นสู่โลกอาชีพ ของเราได้มีแผนของการพัฒนาไว้ว่า 

๑. เราจะเปิดปริญญาโท ๑ หลักสูตรที่ได้น�าเสนอไปแล้ว และสิ่ง        

ที่ส�าคัญคือในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของสถานท่ีและ

ครุภัณฑ์ ต้องเรียนให้ทราบว่าทางคณะนี้โชคดีที่ได้เข้าไปอยู ่ใน

โครงการยุทธศาสตร์ ได้รับครุภัณฑ์มาตลอดระยะเวลา ครุภัณฑ์นี้จาก

การประเมนิต่างๆ ของเราเป็นที ่๑ เหมอืนกนัในเรือ่งของส่ิงทอมสีถาน

ที่ต่างๆ มาใช้ของเราแต่เรามีปัญหาเรื่องสถานที่ เรายังเก็บไม่ค่อยเป็น
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ระเบียบเนื่องจากว่าแออัดมากแต่เราพยายามที่จะปรับปรุง และส่ิง

ต่อไปที่เราจะท�าให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ คือเราได้สอนให้นักศึกษา

ของเรา ต้องเรยีนให้ทราบว่านกัศกึษาของเรานัน้ต้องยอมรบัความจรงิ

ว่าคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอน้ันนักศึกษาท่ีเข้ามาน้ีโอกาสท่ีจะคัดไม่มี

คือได้ตามแผน นักศึกษาเข้ามาเท่าไหร่เรารับหมดเราพยายามรับ

นักศึกษาที่มาเรียนกับเราน้ีเรียกว่า ปั้นดินให้เป็นดาว เราประสบผล

ส�าเร็จเหมือนกัน แล้วสิ่งท่ีเราจะด�าเนินการต่อไปคือ เม่ือนักศึกษามา

อยู่กับเราแล้วเรียนแล้ว เราจะต้องมีเวทีให้นักศึกษาได้แสดงออกใน

เรื่องของแฟชั่น เรามีแผนในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักศึกษา

และคณะได้รับงบประมาณมาทุกปี ปีนี้เป็นปีท่ี ๕ แล้วในการจัด

โครงการนิทรรศการของนักศึกษาแล้วเราจะน�าผลงานของนักศึกษา

ที่เป็นโปรเจคต่างๆไปแสดง ซ่ึงปีน้ีเราก�าหนดแล้ว คือวันที่ ๘-๑๑ 

เมษายน ท่ีเซ็นทรลัเวริล์ เป็นการแสดงคอืได้มกีารให้นกัศกึษาได้แสดง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีเวทีจัดแสดงโปรเจคของนักศึกษา และ           

ที่ส�าคัญคือ เร่ืองของการจัดตั้งห้องสมุดเฉพาะทางซ่ึงเราได้เรียนให้

ทราบแล้ว ส่วนในเร่ืองของงานวิจัย งานวิจัยของคณะสิ่งทอและ

ออกแบบแฟชั่น จริงๆ อยู่ในระดับต้นๆ ของมหาวิทยาลัยเหมือนกัน   

ว่าเราได้รับงบประมาณและคณาจารย์ได้ให้ความร่วมมอืในการท�าวิจยั

และน�าการวิจัยไปถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน�างานวิจัยมา

บูรนาการในการเรียนการสอน ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการ

บริการวิชาการ งานบริการวิชาการของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอที่เรา

ต้องการพัฒนาคือ เรื่องของการท�าเครือข่ายกับชุมชน ซึ่งเราได้รับการ

ยอมรับกับชุมชนไว้ เราได้ไปท�า MOU กับชุมชนหลายแห่ง ส่ิงท่ีเรา

จะต้องท�าต่อไปคือเรื่องของการท่ีเราจะต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลทางด้าน

สิ่งทอเพื่อให้มีประชาชนหรือบุคคลทั่วไปมาใช้บริการของเรา และอีก

อันคือบริการทดสอบสิ่งทอให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน         

ต้องเรียนให้ทราบว่า ณ ปัจจุบันเรายังไม่สามารถจัดตั้งเป็นศูนย์

ทดสอบได้เพราะว่าจะต้องใช้สถานที่และจะต้องใช้งบประมาณมาก 

แต่ใช้เครื่องมือของเราท่ีบริการให้กับบุคคลภายนอกมาใช้เครื่อง

ทดสอบเหมือนกัน และอีกงานหน่ึงท่ีเราจะต้องด�าเนินการคือ เรื่อง

ของการท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม ในเรือ่งของคณะอตุสาหกรรมสิง่ทอ

นี้จะน�าในเรื่องของ ความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถ่ินของสิ่งทอต่างๆ ใช้

เป็นบริการให้ชุมชนเรามีห้องศูนย์การเรียนรู้สิ่งทอและแฟชั่น ๑ ห้อง 

ห้องนี้จะเป็นห้องที่เก็บเรื่องของวัตถุสิ่งทอ เรื่องของความเป็นมาของ

สิ่งทอ เรื่องของประวัติสิ่งทอต่างๆ ไว้ส�าหรับให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล

และสิ่งที่คณะจะด�าเนินการกับห้องนี้คือการจัดท�าฐานข้อมูลต่างๆ   

ขึน้ไว้ในเวบ็ไซต์ ก�าลังศึกษาข้อมลูอยูเ่พราะส่ิงทีเ่ราได้เป็นแค่วตัถุ และ

เป็นส่ิงของเอาไว้ และส่ิงที่คณะอยากจะขอความอนุเคราะห์จากสภา

คือ เรื่องของสถานที่คับแคบไม่เป็นไรแต่ขอปรับปรุงในเรื่องของการ

จัดตั้งครุภัณฑ์ใหม่ซ่ึงปีน้ีเราขอด�าเนินการไปแล้ว และส่ิงที่จะขออีก

เรื่องหนึ่งคือ บุคลกร บุคลากรของเรามีอาจารย์ ๓๖ ท่าน บุคลากร

ของเราใช้เต็มที่จะสังเกตว่าถ้ามีการประชุมอะไรจะซ�้าหน้ากันเพราะ

เรามอบหมายให้บุคลากรของเราท�าหลายหน้าที่ และปัจจุบันน้ีเรา

พยายามที่จะมอบงานให้กับสายสนับสนุนอยู่ เรายังขาดอยู่นี่คือสิ่ง   

ที่คณะขอฝากไว้”

 	ผศ.วราพันธ์		มุ่งวิชา

 “ส�าหรบัในส่วนของคณะบรหิารธรุกจิ คณะบรหิารธรุกิจมกีาร

จัดตั้งคณะมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ และได้มีการจัดการเรียนการเรียนการ

สอนและมีการจัดท�าหลักสูตร ในส่วนของการด�าเนินงานของคณะ

บริหารธุรกิจ เรามีการสรุปเป็นกลุ่มที่จะมีการเร่งการด�าเนินการดังนี้ 

คือ ๑. วิชาการและหลักสูตรในส่วนของการที่เราจะมุ่งไปสู่ world 

class university จะเป็นในส่วนของการเน้นการพัฒนาด้านภาษา

อังกฤษกับนักศึกษาซ่ึงในส่วนน้ี เราต้องการการสนับสนุนคือพวก

ครุภัณฑ์ทางการศึกษาเกี่ยวกับห้องแล็ปทางด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งเรา

ตระหนักดีถึงคะแนนภาคภาษาอังกฤษที่เราจะต้องมีการวัดและมีการ

พัฒนา ในส่วนที่ ๒ คือ การวิพากษ์วิจารณ์ที่เป็นข้อติติงจากสถาน

ประกอบการคือเกี่ยวกับบุคลิกภาพของนักศึกษาในเรื่องของทักษะ

ทางด้านการพูด และในเรื่องของไหวพริบในการท�างาน การเข้าสังคม 

การพดูจามารยาททางสังคม และมกีารจดัการสอนซึง่เป็นการน�าเสนอ

งานโดยให้ นักศึกษาเป็น child center มากข้ึนทีนี้ในส่วนที่ ๒ กลุ่ม

งานที่สองคือทางด้านงานวิจัยและงานบริการวิชาการ มีปัญหาคือ ใน

เรื่องของงานวิจัยตั้งแต่จ�านวนนักวิจัย จ�านวนเงิน แต่ว่าในปีท่ีผ่านมา 

คณะได้รับงบเพียงพอแต่ในเรื่องทางด้านของความเช่ียวชาญงานวิจัย

ในอาจารย์ จะต้องได้รับการพัฒนาซึ่งคณะจะจัดการอบรม และเรา

จะมีการจูงใจในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือทางด้านคอมพิวเตอร์ซึ่งใน

ส่วนนี้เราต้องการได้รับการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดท�าผล

งานวิชาการ ทางด ้านของการสืบค ้นย ่อมต ้องท�าจากระบบ

คอมพิวเตอร์ หรือในเร่ืองของ E-university มากข้ึนในปัจจุบันคณะ

บริหารธรุกจิยงัมปัีญหาในส่วนของเคร่ืองมอืคอืเราได้รบัจัดสรรในส่วน

ของนักศึกษา แต่ในส่วนของอาจารย์มีความจ�าเป็นอย่างมาก ในส่วน

ที่ ๓ คือการพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์คือการเพิ่มคุณวุฒิของอาจารย์
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คือการเพิ่มจ�านวนต�าแหน่งทางวิชาการให้กับอาจารย์ ได้แก่ รศ. และ 

ศ. ในส่วนนี้คณะได้มีการจัดอบรมในส่วนของการให้ความรู ้จาก           

ผู้เชี่ยวชาญและจะมีการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ให้อาจารย์มากขึ้น       

ในส่วนสุดท้ายเป็นในเรื่องของการปรับปรุงพื้นท่ี หรือในเรื่องของการ

จัดภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นส่วนของอาจารย์ คือคณะ

เรามีพื้นที่ค่อนข้างจ�ากัดไม่ว่าจะเป็นอาคารสูงจะได้ไม่เกิน ๓ ชั้น      

ในพื้นที่บริเวณที่ตั้งอยู ่ในใจกลางเมืองและมีนักศึกษาในส่วนของ

อาจารย์เองต้องการพื้นที่ในเรื่องของการที่ต้องมีการรวบรวมในส่วน

ของการจัดท�าผลงานดี หรือการรวบรวมจัดท�างานส่วนอื่นที่ต้อง

ประกอบการดี ทีนี้ในส่วนปัญหาท่ีคณะบริหารอยากจะน�าเสนอต่อ

ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ในส่วนท่ี ๑ คือใน

เรื่องของครุภัณฑ์ทางการศึกษาได้แก่เครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์        

ที่ต้องการสนับสนุนต่ออาจารย์ ส่วนที่สอง เป็นห้องแล็ปภาษาอังกฤษ 

ซึ่งนักศึกษาที่คณะบริหารธุรกิจมีการเปิดสอนหลักสูตรภาคภาษา

อังกฤษ และในอนาคตมีแนวโน้มว่าจะเปิดสอนมากขึ้น และมีการเปิด

ในหลักสูตรต่างๆ มากขึ้น ในส่วนท่ีสามในเร่ืองของความคล่องตัวใน

การสื่อสาร ในปัจจุบันนี้เน่ืองจากว่ามหาวิทยาลัยดี ในการพัฒนาดีมี

การปรับเปลี่ยนในส่วนของการด�าเนินงานในชีวิตประจ�าวันดี หรือใน

นโยบายต่างๆ ดี ในหลายๆ ทางเรามีการประชุมและเรามีการแจ้งแต่

เราคงต้องยอมรับความจริงกันว่าในหลายส่วนการส่ือสารยังลงไปไม่

ทั่วถึง ท�าให้อาจารย์มีในเรื่องของการร้องทุกข์ ทีนี้ในส่วนของการร้อง

ทุกข์ เมื่อคณะบริหารธุรกิจ เราจะไม่ค่อยได้พบปัญหาร้องทุกข์

มากมาย แต่เมื่อเราเจอเราพยายามมาดูกันว่าปัญหาต่างๆนี้น่าจะมี

ทางแก้ไข แต่เรามาพบปัญหาบางอย่างเป็นต้นว่าระเบียบในการร้อง

ทุกข์ในเรื่องของการพิจารณาเร่ืองราวร้องร้องทุกข์ซึ่งเป็นข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้ผู ้ร ้องทุกข์ได้มีการร้องทุกข์ได้

โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านคณะ ซึ่งตามระเบียบของข้าราชการพลเรือน

ในปี ๒๕๕๑ ได้ก�าหนดว่าการร้องทุกข์จะต้องมีการผ่านต่อผู้บังคับ

บัญชาเหนือชั้นขึ้นไป แต่ในปัจจุบันนี้ส่วนของอาจารย์หรือส่วนของ

ข้าราชการดีสามารถ ร้องทุกข์ได้โดยตรงซึ่งในปัญหาอันนี้น่าจะเป็น

ปัญหาข้อหนึ่งท่ีเป็นเรื่องของการสื่อสารด้วยและถ้าเราสามารถที่จะ

มกีารแก้ไขภายในคณะน่าจะช่วยในส่วนหนึง่กบัปัญหาบางอย่างทีอ่อก

ไปแล้วเราต้องมาตามแก้กัน อันน้ีเป็นส่วนเรื่องของการสื่อสาร      

คณะบริหารธุรกิจมีเพียงเท่าน้ี”

  ผศ.ดร.ขจรศักด์ิ		ศิริมัย

 “ก่อนอื่นในนามของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรู้สึกยินดีที่

นายกสภา ท่านอธิการบดีและท่านผู้บริหารทุกท่านได้มีโอกาสได้ใช้

ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมแห่งนี้ถือว่าเป็น 

ขวัญก�าลังใจของคนคณะครุศาสตร์ด้วยครับ ส�าหรับคณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรมน้ันเป็นคณะที่จัดการศึกษามาต้ังแต่เดิม อดีตท่าน 

ดร.ชุมพล เที่ยงธรรมได้กล่าว ไว้ที่ใดไม่มีอดีตที่นั่นไม่มีอนาคต แต่

อยากจะเรียนว่า ที่นี่มีต�านาน ตั้งแต่ ปี ๒๔๙๑ เป็นต้นมา ณ วันนี้คือ 

๖๖ ปี ของอดตีวิทยาลัยครอูาชวีะศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย และ 

ณ วนันีเ้ราพยายามทีจ่ะรกัษาเอกลกัษณ์ของความเป็นครอูาชวีะศกึษา

ไว้โดยที่จะมีคุณภาพและปรัชญาของเราคือ เน้นเรื่องของ learn 

more , practice more , earn more ย่อมาจาก LPE หรือย่อมา

จาก รพี นั่นเอง ซึ่งเป็น  อัตลักษณ์ของนักศึกษาที่จบจากคณะ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ณ วันนี้ และสิ่งที่เราจะได้เห็นในความเป็นจริง

มากที่สุดคือ เรียนรู้ มุ่งสู่ครูวิชาชีพ และนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่

เป็นเช่นนี้เนื่องจากว่า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนั้นมีการเรียนการ

สอนที่ค่อนข้างจะเป็น ๒ feel ในคน คนเดียวกันที่ผมจะชอบใช้ค�าว่า

เป็น ไฮบริด คือว่า ๑. เรียนทางด้านวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีด้วยใน

เชิงวิศวกรรม ๒. เรียนทางด้านการศึกษา หรือวิชาชีพครู ฉะนั้นคนที่

จบจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมไปจะมีความสามารถ ๒ อย่างคือ

เป็นทัง้ครดู้วยและเป็นนกัเทคโนโลยด้ีวยเพราะฉะนัน้เราสามารถท่ีจะ

ท�างานได้ในภาคประกอบการ และภาคการศึกษาของประเทศได้ด้วย 

นี่คือส่ิงที่คณะครุศาสตร์ได้ตั้งความหวังและมุ่งมั่นจัดการศึกษา เรื่อง

ที่ผมอยากจะกล่าวต่อไปคือ จริง ๆ  แล้วสิ่งที่ท่านอธิการได้พูดอยู่เสมอ

และผมชอบที่จะฟังและเก็บเอาไปท่องตอนกลางคืนทุกคร้ังเลย อย่าง

เช่น บรหิารองค์รวมเชิงรกุก้าวแรกสู่ทศวรรษที ่๒ new look look new 

คนส�าราญ งานส�าเร็จ ผมน�าไปท่องทุกวันผมถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่อง     

ที่ใหม่และเป็นเรื่องที่สะท้อนภาพของความเป็นจริงส่ิงหนึ่งที่ท่าน

อธิการพูดเมื่อสักครู่นี้คือ ๑. ทุกปัญหาวิ่งเข้าสู่ท่านอธิการบดี ผมใน

ฐานะที่เป็นคณบดีมาตั้งแต่ ปี ๒๕๕๔ ทุกปัญหาวิ่งเข้าหาคณบดีหมด

เหมือนกัน ผมต้องขอขอบคุณท่านผู ้บริหารทุกท่านที่ให ้ความ

อนุเคราะห์กับคณะครศุาสตร์ และสิง่ทีเ่ป็นจริงอยูอ่ย่างหนึง่คอื พัฒนาการของ 

มทร.พระนคร เกดิขึน้จากการรวมกลุม่ของ สถานศกึษาทีม่ชีือ่เสยีงแต่ละ

แห่ง ไม่ว่าจะเป็น พาณิชย์พระนคร ช่างกลพระนครเหนือ ไม่ว่าจะ

เป็นเทเวศร์ ซึ่งจริงๆแล้วเป็นการบริหารความแตกแยกมันยาก ความ

ที่เป็นการติดกรอบระบบกลไกของความเป็นอาชีวะศึกษา จึงท�าให้
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ระบบบริหารจัดการในวันน้ี ยังไม่ได้เป็นระบบของการบริหารจัดการ

ที่เป็นมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง น่ีคือสิ่งท่ีท่าน ดร.นิพนธ์ ได้พูดไว้เมื่อ

คราวที่แล้วว่าต้องเปลี่ยนก่อนท่ีจะถูกเปลี่ยน เพราะฉะน้ันในวันนี้ส่ิง

ทีค่ณะครศุาสตร์ได้ท�ามาคอืการเปลีย่น และเราเปลีย่นมาหลายๆ เรือ่ง 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ

การพัฒนาบุคลากร แต่สิ่งท่ีคณะอยากจะท�าต่อไปในอนาคตจะมีอยู่ 

๒-๓ ประเด็น ๑. ทางด้านวิชาการ เราอยากจะท�าเรื่องของโปรแกรม 

psd ที่เป็น inter ให้ได้เรื่องของปริญญาโท เอก ให้อยู่ในหลักสูตร

เดียวกันให้ได้ เร่ืองของ in service training หรือว่าการฝึกอบรมครู

ประจ�าการหรืออบรมเจ้าหน้าท่ีท่ีท�างานในสถานประกอบการ และ

การเรียนการสอนควรจะต้องปรับให้เป็น project base learning ให้

หมดนะครบั นีค่อืสิง่ทีเ่ราอยากท�าในเรือ่งของวชิาการ ในเร่ืองของการ

บริการวิชาการคือในเรื่องของการท�าศูนย์ excellent center ในเร่ือง

ของงานบริหารสิ่งที่เราต้องการจะท�า คือ เรื่องของ competency 

base ไม่ว่าจะเป็นงานของบุคลากร หรือเรื่องของระบบของการ

ประเมนิ และสิง่ทีต้่องท�าให้ได้คอืเรือ่งของ student support center 

มีศูนย์ท่ีดูแลนักศึกษาเก่ียวกับเรื่องของ activity , academy , cul-

ture และเรื่องของศิษย์เก่า และ เครือข่ายท่ีเราท�าอยู่ทุกวันนี้ ไม่ว่า

จะเป็นสถานประกอบการนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของชุมชน เป็น

สิ่งที่คณะครุศาสตร์ต้องด�าเนินการ สิ่งท่ีคณะครุศาสตร์อยากจะเรียน

ไว้ในทีป่ระชมุนีม้อียู ่๒-๓ ประเดน็ทีว่่า วนันีถ้งึแม้ว่าหลายท่านจะมอง

ว่านี่คือตึกใหม่ และจริงๆแล้วจะเป็นนิมิตใหม่ของคณะครุศาสตร์ 

เหมือนกัน ถึงแม้ว่าอาคารน้ีจะมีอยู่ ๖ ชั้น แต่จากผลการท�างานจาก

เดิมมีอยู่ ๖ แขนง ณ วันน้ีคณะครุศาสตร์มีท้ังหมด ๑๓ แขนงยอดเด็ก

นักศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมามีอัตราท่ีลดลง แต่เราถือว่าเป็นการย่อเพื่อ

ที่จะกระโดดสูงนะครับ  และยอดเด็กจาก ๑,๓๐๐ คนจะขยับขึ้นไป

ใน     ปีหน้าขึ้นไปอีก สิ่งท่ีอยากเรียนคือ ๑. เรื่องของระบบบริหาร

เรื่องอัตราก�าลัง คณะที่โตมีอัตราก�าลังสูง คณะท่ีเล็กมีอัตราก�าลังน้อย 

เพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสหรอกครับท่ีคณะเล็กจะโตเท่าคณะใหญ ่

เพราะว่าเราถูกคุมก�าเนิดด้วยกรอบอัตราก�าลัง ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าง

ชั่วคราวหรือพนักงานมหาวิทยาลัย อันท่ี ๒. ท่ีอยากจะเรียนว่า ส่ิงที่

จ�าเป็นที่สุดในการจัดการเรียนการสอนในเชิงวิชาชีพคือ เรื่องของ 

work shop และเราได้มีการพูดคุยกันในคณะกรรมาธิการการศึกษา

ของวุฒิสภาด้วย ดังนั้นสิ่งท่ีเราจะเน้นต่อไป คือเราจะเน้นความเข้ม

แข็งในเรื่องของทักษะพ้ืนฐานในเด็กระดับปีหน่ึง ปีสองให้มีพ้ืนฐานที่

สูงขึ้น และเพื่อที่จะต้องปี ๓-๔-๕ เพื่อที่จะได้มีคุณวุฒิที่ตรงตามที่

หลักสูตรครุสภาได้รับรองครับ”

  ดร.ภคพนธ์		ศาลาทอง	

 “ผมขอน�าเสนอในฐานะผู้สวมหมวก ๒ ใบ ณ วันนี้ หมวกใบ

แรกที่ผมสวมคือหมวกในฐานะผู้บริหาร ขอสะท้อนในมุมมองของการ

เป็นผู้บริหารตลอดระยะเวลา ๓ ปีที่ได้รับหน้าที่ตรงนี้ผมทราบว่าทุกๆ

ท่านท่ีเข้ามาคงจะต้ังใจพยายามและบริหารงานให้เป็นไปตาม

เป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของคณะและของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากร แก่เจ้าหน้าที่และประโยชน์สูงสุดแก่ 

นักศึกษา ณ วันนี้เท่าที่สัมผัสดูในฐานะผู้บริหารระดับคณะ เราพบว่า

คณะศิลปศาสตร์มีวัฒนธรรมองค์กรที่มีความหลากหลายอันเนื่องมา

จากการก่อก�าเนิดที่เกิดขึ้นมาจาก ทุกๆศูนย์มารวมกันอยู่ในคณะ

ศลิปศาสตร์จงึท�าให้การบริหารการจดัการของคณะจงึมคีวามแตกต่าง

โดยธรรมชาติของคณะศิลปศาสตร์เองเรามีสาขาหลักๆ ไม่ว่าจะ

เป็นการท่องเทีย่วการโรงแรม ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร และภาษา

ไทยประยุกต์ เรายังมีสาขาการศึกษาทั่วไป ซึ่งจะต้องท�าหน้าท่ีสอน

ให้กับทุก ๆ คณะ โดยธรรมชาติตรงน้ีเองจึงท�าให้คณะศิลปสาสตร์       

ไม่สามารถรวมกลุ่มก้อนในคณะเดียวกันได้หรือน�าอาจารย์ทั้งหมดมา

นัง่รวมอยูใ่นคณะได้ อนัทีห่นึง่คือ พืน้ทีม่อียูจ่�ากดั อนัทีส่อง ด้วยสภาพ

ของการที่อาจารย์ท่ีจะต้องไปสอนตามศูนย์ต่างๆ ท�าให้การบริหาร

จัดการ ท�าให้การสื่อสาร ท�าให้กิจกรรมต่างๆอาจจะมีข้อจ�ากัด        

อาจจะมีเงื่อนไข และโดยวัฒนธรรมองค์กรที่มีตั้งแต่ด้ังเดิมอาจารย์

เองยังเข้าใจ และยังมีศักดิ์และสิทธิ์ของความเป็นมหาวิทยาลัยแต่ชีวิต

การท�างานยังคงเป็นแบบศูนย์หรือแบบพาณิชย์อยู่ อันนี้คือสิ่งที่เรา

เห็นได้ชัดตลอดระยะเวลาของการเป็นมหาวิทยาลัยมาเกือบ ๑๐ ปี 

องค์กรตรงนี้เริ่มค่อยๆ สลายไปเพราะด้วยความที่มุ่งมั่นที่อยากจะให้

เกิดเป็นวัฒนธรรมที่ชัดเจนของความเป็นมหาวิทยาลัย อันนี้คืออันที่

หนึ่ง อันที่สองเรื่องของบุคลากร อันที่เกิดจากความหลากหลายตรงนี้ 

ตัวบุคลากรยังมุ่งเน้นต่อหน้าที่ในเรื่องของการท�าหน้าที่เพียงแค่การ

สอน แต่ยังลืมพันธกิจในด้านอื่นๆ ท่ียังให้ความส�าคัญลดน้อยลง และ

เรื่องของการด�าเนินการต่างๆ จะท�าให้กิจกรรมบางกิจกรรมอาจจะมี

ข้อจ�ากัดในการสะท้อนมุมมองในฐานะของผู้บริหาร หมวกท่ี ๒ คือ

หมวกในฐานะที่ผมเป็นอาจารย์ด้วย ผมยังไม่ละเลยในหน้าที่ของ

อาจารย์ยังท�าหน้าที่ในเรื่องของการสอน วิจัยหรืออะไร เราทราบดีใน

ฐานะของอาจารย์ คณะศิลปศาสตร์เรามีภาระการสอนที่สูง แล้ว

บุคลากรในสายสนับสนุนค่อนข้างจ�ากัด ตรงนี้จะเป็นเงื่อนไขที่ท�าให้

อาจารย์ต้องรับภาระเพิ่ม ในเรื่องของการพัฒนาที่มีการพัฒนาท่ียังไม่

ถูกทิศถูกทาง ที่ยังไม่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาชีพได้อย่างเต็มท่ี 
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ผลงานทางวิชาการอย่างท่ีบอกว่าด้วยศักยภาพของอาจารย์ตั้งแต่เดิม

ท�าให้ผลงานทางวิชาการที่ค ่อนข้างจะน้อยและไม่เป็นไปตาม

เป้าประสงค์ ผมมีมุมมองท่ีอยากจะเสนอและแก้ไขในด้านการบริหาร

และจัดการคือ ๑. การแก้ระเบียบกฎข้อบังคับให้เกิดความทันสมัย ณ 

วันนี้คณะพยายามจะปรับปรุงในสิ่งที่คณะสามารถท�าภายใต้ระเบียบ

ข้อบังคับได้แต่จะเป็นการแสดงให้เห็นว่าคณะนี้ท�า คณะนี้ไม่ท�า อันนี้

เราเริ่มมาดูกันเพราะมิฉะน้ันแล้วมันจะเกิดการ bias (อคติ) และการ

ร้องเรียนว่าท�าไมคณะศิลปศาสตร์ถึงต้องท�ายังงั้นยังงี้ ท�าไมคณะนู้น

ไม่เลือกท�าแบบคณะศิลปศาสตร์ท้ังท่ีมีระเบียบข้อบังคับเดียวกันและ

ภายใต้ที่สามารถจะท�าได้โดยความชอบธรรมตามหน้าท่ี เพราะฉะนั้น

อยากให้ระเบียบตรงนี้กระจายไปทั่วและสามารถปฏิบัติการได้ เรื่อง

ต่อมาคือ กลุ่มศักยภาพของความเป็นอาจารย์ท่ีจะท�า เราเข้าใจดีว่า

อาจารย์ของคณะศิลปศาสตร์โดยทั่วไป สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ 

๑ คือ กลุ่มอาจารย์ที่สอนอย่างเดียว ๒. กลุ่มท่ีสอนและท�าวิจัย ๓. 

กลุ่มที่สอนวิจัยหรือบริการวิชาการและอื่นๆ ศักยภาพของอาจารย์

เหล่านี้เราไม่สามารถที่จะเสกสรรค์ให้อาจารย์ท�าหน้าท่ีใดหน้าที่หนึ่ง

โดยเฉพาะ  ถ้าหากเราจัดศักยภาพของแต่ละกลุ่มออกมาแล้วเราเติม

เต็มความเป็นเลิศของเขาในแต่ละกลุ่มออกมาให้ชัดเจนผมเช่ือว่าเรา

จะสามารถแก้ปัญหาตรงน้ีได้ เรื่องต่อมาคือเรื่องของการวัดและ

ประเมินผลของอาจารย์ตามศกัยภาพ และทีผ่่านมาแบบประเมนิของ

อาจารย์ ณ วนันีเ้ราได้ใช้กนัมาแล้ว ๓-๔ ปี แบบประเมนิทีเ่ป็นองค์ ๑ 

และองค์ ๒ วนันีเ้ราต้องมาทบทวนกนัใหม่ในความเป็นจรงิของอาจารย์ 

และศักยภาพของอาจารย์เพื่อให้เกิดการประเมินท่ีเป็นธรรม เพราะ

ฉะนั้นอยากจะให้ดูตรงนี้ วันนี้ผมได้เข้าไปศึกษาและเก็บข้อมูลของ

อาจารย์ที่อยู่ในคณะศิลปศาสตร์ โดยเฉพาะอาจารย์ท่ีจบ ดร. และใช้

ทุนของมหาวิทยาลัยใช้เวลา ของอาจารย์ท่ีต้องท�างานหน้าที่แทนเรา

มี ดร. จ�านวนมากจ�านวนหนึ่งแต่เมื่อเข้าไปดูในศักยภาพของอาจารย์

ที่จบ ดร.เราพบว่า คุณภาพของการเป็น ดร. และการท�าผลงานทาง

วิชาการวิจัยอะไรต่างๆ มีไม่ถึง ๖๐% ตามศักยภาพท่ีจบ และผู้ที่ลา

ไปเรียนโดยใช้สิทธิของความเป็น ดร.ในการลาไปเรียนมีน้อยคนนัก 

ผมเชื่อว่าไม่เกิน ๕% ที่เรียนจบตามก�าหนดส่วนใหญ่แล้วจะใช้เกณฑ์

เวลาการเรียน ดร. ท่ีมากกว่าท่ีขอไป อันน้ีเข้าใจโดยธรรมชาติว่าใช้

เวลาค่อนข้างจะสูงพอสมควร ดร.เองจะต้องสร้าง อะไรที่มีคุณค่าทาง

วิชาการให้มาก เพราะฉะน้ันมหาวิทยาลัยเองจะต้องมาทบทวน สร้าง

ศักยภาพดึง ดร. เหล่าน้ีขึ้นมาไม่เช่นน้ันจะกลายเป็นว่า เราเรียน ดร. 

กลับมาแล้วแล้วอาจารย์ของเราเองกลับไม่สนใจในการพัฒนา สาขา 

พัฒนาคณะแต่ใช้เวลาเหล่าน้ันไปหาท่ีอื่นในการใช้ ดร. ตรงนี้ อันนี้

เราสามารถเราตรวจพบได้ และเรื่องของภาระการสอนผมเชื่อได้เลย

ว่า ที่ส�ารวจกันว่า ๓๐ ชั่วโมงนั้น ในความเป็นจริงผมคิดว่าไม่ถึงน้อย

มาก โดยธรรมชาติของการท�างานใน ๕ วันเท่าที่ผมส�ารวจในคณะ

ศิลปศาสตร์เองที่คิดว่าภาระการสอนสูง แต่อย่างน้อยยังมี ๑ วันที่เป็น 

free time หรือ ฟรีเดย์ เวลาเหล่านี้คือเวลาที่สามารถที่จะขยับให้ท�า

หน้าที่ผลงานทางวิชาการ หรือท�าอย่างอ่ืนได้ ผมเช่ือว่าคณะมี ฟรีไทม์ 

ตรงนี ้เพราะฉะนัน้อยากจะให้จดัเวลาให้เกดิความเหมาะสมจรงิๆ และ

ล่าสุดผมได้เข้าไปดูในข้อมูลที่เกี่ยวกับการประเมินการเรียนการสอน

ของนักศึกษา ผมได้สรุปปัญหาของนักศึกษาที่เสนอมา ในมุมดีของ

นักศึกษามีอยู่ แต่ผมจะมองในมุมของที่จะต้องปรับเปล่ียนให้อาจารย์

ได้ทราบ ๑ คือ ภาพลักษณ์อาจารย์ ที่นักศึกษา comment มา         

๒. ค�าพูดค�าจาที่มีต่อตัวนักศึกษา ๓. คือการเตรียมความพร้อมของ

อาจารย์ก่อนเข้าเรยีน นีค่อืข้อ comment และ ๔. คอืเทคนคิการสอน

ของอาจารย์ ๕. คือเรื่องของความเป็นธรรมและความล�าเอียง            

๖. คือ อื่นๆ ตรงนี้คือจุดที่สะท้อนให้เห็นของข้อ comment ข้อ 

comment นี้ไม่ได้รวมถึงคณะศิลปศาสตร์อย่างเดียวเรารวมถึง

อาจารย์พิเศษที่เราไปสอนตามคณะต่างๆด้วย แล้วจุดนี้เราน่าจะต้อง

มาพูดคุยกันในภาพรวมของคณะและภาพรวมของมหาวิทยาลัย

ขอบคุณครับ” 

 	นายธานี		สุคนธะชาติ

	 “คณะสถาปัตย์คงจะมีปัญหาเร่ืองสถานที่ ซึ่งในเรื่องสถานที่

ที่คับแคบนี้ผมกลับมองว่า เป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งที่สังคมภายนอก

สงสารเรา ท�าให้ช่วยเรา คณะออกบรกิารวชิาการมากมาย สิง่ท่ีบรกิาร

วชิาการนัน้ ท่านจะเหน็ได้ว่าสิง่ทีไ่ด้มานัน่คอืงานวจิยัครบัไม่ว่าจะเป็น

งานวิจัยของนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยของอาจารย์ แล้วน�ากลับ

มาสูก่ารบรูนาการ การเรยีนการสอน แม้กระทัง่ตัวงานวจิยัเองสามารถ

กลบัมาสูก่ารบรกิาร การเรยีนการสอนได้ตรงนี ้ผลทีไ่ด้จากการบรกิาร

วิชาการออกมา จะได้เร่ืองของ km ประกันคุณภาพ แม้แต่ในเร่ืองของ

การประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการพาคณาจารย์ที่ไปบริการวิชาการสัมมา

ทิฐิกัน เช่น บุคลากรสายสนับสนุนซึ่งมีคุณวุฒิปริญญาโท ให้เขาได้มี

คุณค่าในตัวเขาเป็นวิทยากรด้วย นอกจากนี้ ในวันจันทร์ที่ผ่านมา    

ผมได้มีโอกาสได้เข้าพบท่าน หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล ซึ่งเป็นรอง

ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ท่านบอกว่าเด็กราชมงคล

เสียในเรื่องของการ present ซึ่งตรงกับค�าพูดของท่านคณบดี

บริหารธุรกิจ ตรงนี้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเองมีเครือข่ายของ ฮาเวิร์ด       

ซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นไปได้ท่ีจะท�าให้เราเข้าสู่ world class university 
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เช่นกัน ในส่วนนี้จะเห็นได้ว่าที่ผมบอกว่าคณะน่าสงสาร ท่านรอง

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเม่ือวานน้ีท่านพานักศึกษาเราออกไป

ทัวร์ข้างนอกไปพบกับผู้ประกอบการ ทีน้ีทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้ให้

งานคณะมาท่านบอกว่าลองดู ทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงจะเป็นผู้ประสาน

ในโครงการของไทก้า เพื่อที่จะของบประมาณส่วนหนึ่งในการที่เราจะ

ข้ามไป มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เพื่อท่ีจะเดินทางไปช่วงเดือนเมษา

เพื่อไปศึกษาดูงานว่าเขามีหลักสูตรสถาปัตยฯ เหมือนกันแต่ทั้งนี้เรา

คงเข้าไปร่วมกับหลักสูตร สถาปัตยฯ ไม่ได้ แต่เขาไม่มีออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ ขณะที่ทั้งบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ของเขาต้องด�าเนินตาม

นโยบายของชาติเขาคือ put off ดังนั้นจึงเป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถ

เข้าไปได้ในขณะที่เรายังไม่มีสถานท่ีเรียน ต่อมาในส่วนท่ีผมอยากจะ

ขอความอนุเคราะห์กับสภาในที่แห่งนี้คือเรื่องของครุภัณฑ์ ซึ่งเป็น

ครุภัณฑ์ประเภทหารายได้ ซึ่งผมได้ขอไปในปีที่แล้ว ดังนั้นผมจึงขอ

ฝากตรงนี้ไว้”

 	ผศ.ดร.สมใจ		เพียรประสิทธิ	์

 “วนันีผ้มเป็นตวัแทนท่านคณบด ีไปทีจ่งัหวดักระบีไ่ปงานวจิยั 

อยากจะเรียนท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิทุก

ท่านว่า ผมมองเรื่องบุคลากรสายสนับสนุนและพนักงานขับรถ ซ่ึง

บุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นต�าแหน่งอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว โดย

เฉพาะพนักงานขับรถ เป็นลูกจ้างประจ�า บุคลากรเหล่าน้ีส�าคัญมาก 

ดแูลขบัรถให้กบันกัศกึษา ไปท�ากิจกรรม ครอูาจารย์โดยคณะผูบ้รหิาร

ของมหาวิทยาลัย ดูแลชีวิตท้ังนักศึกษา และอาจารย์ ถ้าเป็นไปได้นะ

ครับ อยากให้เขามีความม่ันคงในชีวิต เงินเดือนเขาไม่ข้ึน ไม่ทราบว่า

มหาวิทยาลัยมีต�าแหน่งให้เขาหรือเปล่า บรรจุให้เขาเป็นขวัญและ

ก�าลังใจ ผมว่าเป็นส่วนหน่ึงท่ีท�าให้มหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้า

ต่อไป”

 	ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

	 “ดิฉันเป็นผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามา ปีนี้ปีที่ ๗ 

คือ สรรหาเข้ารับต�าแหน่ง ผอ.สวพ. สาระน้ีเป็นวาระท่ี ๒ โดยที่จะ

หมดวาระ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ในตลอดระยะเวลาที่ได้

บริหารจัดการ อยากจะชวนมองในงานของวิจัยและบริการวิชาการใน

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย ก่อนอื่นอยากจะเรียนว่าในที่ตั้งของ

มหาวิทยาลัยเราถูกบรรจุอยู่ในเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง โดยเดิม

ตั้งแต่เป็นมหาวิทยาลัยปีแรกคือ เราถูกบรรจุให้อยู่ในภาคกลางตอน

บน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๑ เราอยู่ในภาคกลางตอนบนคือรับผิด

ชอบจังหวัดตั้งแต่จังหวัด นนทบุรี จนถึง สระบุรี อันนั้นคือ ๓ ปีที่เรา

ดูแล หลังจากนั้นกลางปี ๒๕๕๑ สกอ. ให้ส่ังเปล่ียนให้มหาวิทยาลัย

ให้อยู่ในเจตพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง เขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่างที่เรา

ต้องดแูลคอื จะมตีัง้แต่ จงัหวดันครปฐม สพุรรณบรุ ีราชบรุ ีสมทุรสาคร 

สมุทรสงคราม กาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ นี่คือจังหวัด

หลัก ๘ จังหวัด ส่วนอีก ๘ จังหวัดไม่ผิดถ้าเราจะท�า แต่ต้องท�าเป็น

ลักษณะเครือข่าย เนื่องจากเรามีความสัมพันธ์กับเครือข่ายภาคกลาง

ตอนบนมาถึง ๓ ปี ทีนี้ในงานบริการวิชาการ หรืองานวิจัย ถ้าเราเริ่ม

ในงานวิจัยก่อนถามว่าจุดแข็งของมหาวิทยาลัยมีหรือไม่ ก็มีอยู ่          

เราเทียบได้จากผลการประเมินไม่ว่าจะเป็น กพร. สกอ. หรือ สมศ. 

ในงานวิจัยจุดเด่นของเรามากๆ คือการน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ซ่ึงจะตอบโจทย์ความเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน�าแห่งโลกอาชีพ เข่น

เดียวกันในขณะเดียวกันจุดอ่อนของงานวิจัยคือ งานตีพิมพ์เผยแพร่

ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ อีกเรื่องหนึ่งคือ ผลงานวิชาการที่ผ่าน

การรับรอง เผอิญว่าตัวบ่งชี้ตัวนี้ได้บรรจุอยู่ที่วิจัย ไม่ได้บรรจุอยู่         

ที่วิชาการ จะมีจุดอ่อนอีกตัวหน่ึงคือ การท�าผลงานในต�าแหน่งทาง

วิชาการของอาจารย์ ซึ่งเผอิญว่ามีผลงานวิชาการนับรวมไปกับงาน

วิจัยด้วย ฉะนั้นจุดอ่อนของเราจะมีเรื่องของการตีพิมพ์เผยแพร่และ

เรือ่งของการท�าผลงานในต�าแหน่งทางวิชาการ ในขณะเดยีวกันในเรือ่ง

ของบริการวิชาการเรามีจุดแข็งทั้งหมด เมื่อปี ๒๕๒๕ ดิฉันได้พบว่า

ในโชตเิวช เรามกีารท�าหลกัสูตรวชิาชพีระยะสัน้ซึง่เป็นเชงิพาณชิย์ คอื

หารายได้มาตั้งแต่นานแล้วและได้สอบถามอาจารย์ที่เป็นผู้ใหญ่ที่ดูแล

ท่านบอกว่าท่านได้ท�ามาตั้งแต่ปี ๒๕๑๘ ซึ่งปีนั้นเป็นปีแรกของการ

เป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ภายใต้พระราชบัญญัติ ฉบับ

ที่ ๑ ซึ่งแสดงว่าผลของการประเมินและผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาส

อดคล้องกัน คือเรามีจุดแข็งในเรื่องของงานบริการวิชาการ แต่เมื่อ

เวลาผ่านไป มหาวิทยาลัยได้มีพระราชบัญญัติ ปี ๒๕๔๘ เรากลับพบ

ว่างานบรกิารวชิาการเริม่ลดลง เรามามุ่งในการเป็นการบรกิารวชิาการ

แบบให้เปล่าซ่ึงเป็นส่ิงที่สวนทางกันอย่างเห็นได้ชัด ในช่วงที่ฉันได้

รกัษาราชการแทนอธกิารบด ีได้มโีอกาสไปพบกบัท่านจาตรุนท์  ฉายแสง 

ซึ่งท่านได้เชิญ ๙ อธิการบดีไปพบ ท่านถาม ๓ ค�าถามกับ ๙ ราชมงคล 

คือ ๑. คุณเด่นอะไร ๒. คุณยืนอยู่ตรงไหน ๓. คุณจะแข่งกับใคร ซึ่ง

หลงัจากทีไ่ด้พบท่านมาแล้วเราได้มกีารพดูคยุกนัในการประชมุ ๒ ครัง้ 

แล้วเงียบหายไป ไม่ได้มีการดึงเรื่องนี้ขึ้นมาอันนี้เป็นส่วนที่อยากจะ

ชวนมองว่าในมหาวิทยาลัยของเรา เราจะมีจุดเด่นมากๆ อีกตัวหนึ่ง

คือ ผู้ที่จบปริญญาเอก แต่เรากลับพบว่าผู้ที่จบปริญญาเอกจะคล้ายๆ 

กับที่คณบดีคณะศิลปศาสตร์ได้พูดไว้ เรายังใช้ปริญญาเอกไม่คุ้มโดย



7372 บริหารองค์รวมเชิงรุกเพื่อ มทร. พระนคร ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๒

เฉพาะในเรื่องของงานวิจัย เปอร์เซ็นของนักวิจัยที่จบปริญญาเอกมี

เพียง ๓๘% ซึ่งจริงๆแล้วต้องเป็น ๑๐๐% ทุกปี ในส่วนท่ีต้องเร่งท�า

เหมอืนกบัทีท่่านอธกิารบดไีด้ให้นโยบายไว้ คอื สถาบันวจิยัและพฒันา

คงจะต้องจัดท�ากลยุทธ์ซึ่งต่อเนื่องมาจากท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

และบริการวิชาการโดยท�าเป็นกลวิธีและมาตรการแผนงานโครงงาน

ต่างๆ เร่ืองที่เร่งด่วนเรื่องท่ี ๑. คือ วิจัยท่ีต้องเร่งด่วนคือการตีพิมพ์ใน

ระชาติและนานาชาติ ๒.วารสารที่เป็นประเภทวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี แต่ในขณะเดียวกันเรามีการสอนในระดับ ป. โท ส่งผลให้

บทความสายสงัคมเพิม่มากขึน้ แต่เราไม่สามารถรบัตพีมิพ์ได้เนือ่งจาก

เป็นข้อตกลงทีท่�าไว้กบั TCI เราจงึต้องเร่งท�าวารสารฉบบัสงัคมศาสตร์ 

แต่ว่าจะท�าเป็น E-journal ส่วนบริการวิชาการท่ีคิดว่าต้องเร่งท�าคือ

การบรกิารวิชาการเพือ่หารายได้ โดยอาจจะต้องจดัตัง้หน่วยงานอสิระ

ภายใต้การก�ากับของมหาวิทยาลัย อาจจะเรียกว่าศูนย์พัฒนาธุรกิจ 

หรือศูนย์บริการวิชาการ หรืออย่างไรแล้วแต่ โดยศูนย์นี้จะต้องรวม

เอาศนูย์บ่มเพาะธรุกจิ คอื UBI กองทนุตัง้ตวัได้คอื ABI และการบรหิาร

สินทรัพย์เข้ามาอยู่ในนี้ด้วย ส่วนท่ี ๓ ท่ีจะต้องรับผิดชอบคือ R-cap 

๕ โดย R-cap 5 ที่จะต้องเร่งท�าคือ วิจัย บริการวิชาการ และ USR 

โดย R-cap ๕ จะต้องมองการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติเป็นหลัก ในวิจัย

ที่เป็น R-cap ๕ กิจกรรมท่ี ๑. คือ การฟื้น ริเทคหรือไอเทค ขึ้นมาถ้า

ทุกท่านที่เคยอยู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาท่านจะจ�าได้ถึง 

นิทรรศการ ริเทคหรือไอเทค ยกตัวอย่างเช่น ริเทคคือ ราชมงคล 

innovation and technology exhibition สร้างชื่อเสียงให้กับ

สถาบันเทคโนโลยีมายาวนานและในที่สุดเมื่อเป็นมหาวิทยาลัยเราทิ้ง

ไป จุดนี้เราต้องฟื้นขึ้นมา และในวันท่ี ๒๕ เมษายนท่ีได้เรียนท่านรอง

อธิการบดีไว้แล้ว คือเราจะฟื้นในเรื่องของนิทรรศการนวัตกรรมสิ่ง

ประดิษฐ์ของเด็กขึ้นมาใหม่เป็นครั้งท่ี ๑ โดยจัดท่ี central world 

ถือว่าเป็นการตอบโจทย์ R-cap ๕ ตัวที่ ๑ ของงานวิจัยส่วนที่ต้องการ

ให้ผู ้ทรงคุณวุฒิช ่วยเหลือ ดิฉันรวบรวมมาแล้ว ๕ เรื่อง คือ                  

๑. งบประมาณวิจัยที่มาจากแหล่งเงินทุนภายนอก ถึงแม้ว่าขณะนี้เรา

จะมีแหล่งทุนภายนอกเพิ่มขึ้นทุกปี แต่เรายังมีน้อยอยู่เมื่อเทียบกับ 

งบประมาณแผ่นดิน หรืองบประมาณเงินรายได้ ถ้าเผื่อว่าท่านมอง

เห็นงบประมาณหรือแหล่งทุนที่ไหนที่เราสามารถที่จะเข้าไปดีลได้

อยากจะให้แจ้งดิฉันเพราะดิฉันจะต้องมีหน้าที่ในการหางบประมาณ

ให้กับนักวิจัยด้วย ๒. เรื่องของวารสาร ขณะนี้เรามีวารสารในสาขา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีบทความพิเศษ โดยบทความพิเศษ

เดิมจะเป็น ผอ.สวพ หรือ ผู้บริหารในมหาวิทยาลัยช่วยกันเขียนแต่ว่า

เขียนในนามของอธิการบดี แต่ก�าลังไปพูดคุยกันในราชมงคลคิดว่า

อย่างท่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านมีศักยภาพมากในการท่ีจะ

สามารถพัฒนาบทความพิเศษให้กับเราได้ ดิฉันได้บทความฉบับหนึ่ง

จากท่านวิรุณมา ที่เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียน คิดว่าวันนี้จะน�ามา

ปรึกษาท่าน เผอิญว่าท่านยังมาไม่ถึง ถ้าเผ่ือว่าท่านจะอนุญาตจะน�า

บทความนี้ไปตีพิมพ์เป็นบทความพิเศษ การตีพิมพ์บทความพิเศษจะ

มี ๒ ลักษณะ คือเป็นไปตามความสามารถของผู้ทรงคุณวุฒิ และอีก

อย่างหนึ่งคือเป็นการเล่าเรื่องของมหาวิทยาลัยในเชิงที่ประสบความ

ส�าเร็จ เรื่องที่ ๓ คือ เรื่องของงานบริการวิชาการเพื่อหารายได้ ท่าน

อธิการบดีได้ให้นโยบายไว้ว่าเราให้เปล่ามาระยะหน่ึงแล้วเราควรท่ีจะ

ขยับตัวเองขึ้นมาเพื่อหารายได้ ถ้าเผื่อว่าท่านมีช่องทางอะไรต่างๆ 

อยากจะให้บอกกับทางสถาบันวิจัยพัฒนา ดิฉันจะได้ด�าเนินการต่อไป 

เรื่องที่ ๔ คือเรื่องของ USR ซึ่งเป็นภารกิจที่ ๓ ของ R-cap ๕ โดยที่

มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้ดูแล เพราะคิดว่าท่านโดย

เฉพาะที่เป็นเอกชนท่านจะมี CSR และจะมีแนวคิดหรือว่าข้อแนะน�า

ดีๆอย่างไรท่ีจะให้สถาบันวิจัยและพัฒนาน�าเอาแนวคิดของ CSR หรือ 

USR ซึ่งท่านเคยมีประสบการณ์มาให้ท�า ขณะนี้ สวพ. ได้ลองท�าแล้ว 

USR อยูใ่นเวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยัแต่ว่ายงัอยูใ่นส่วนเริม่ต้นอยู ่เรือ่ง

สุดท้าย คือ ท่านอธิการบดีได้มอบหมายให้ทาง สวพ. ท�าเรื่องเกี่ยวกับ

วิจัยสถาบัน ที่จะเหมือนกับมองย้อนกับไปในอดีต และสู่อนาคตว่าเรา

จะท�าอย่างไร โดยที่มองย้อนกลับไปในอดีต จะไปท�าเร่ืองหอประวัติ

ด้วย ลองท�าคร่าวๆแล้วจะให้ช่ือประมาณน้ี ว่า พัฒนาการ จุดยืน และ

ภาพอนาคต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยแยก

เป็น ๓ โครงการวิจัยย่อยคือ พัฒนาการ คือมอง ภูมิหลัง จุดยืนคือ 

มองภาพปัจจบัุน และภาพอนาคตคือเราจะไปอย่างไรในอนาคต โดยที่

ได้ก�าหนดตัวของผู้ท่ีจะให้ข้อมูลเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพจะมีกลุ่มที่ ๑ 

คือ สภามหาวิทยาลัย กลุ่มที่ ๒ คือ ผู้บริหาร กลุ่มที่ ๓ คือ ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย กลุ่มที่ ๔ คือ นักวิชาการ กลุ่มที่ ๕ คือ นักศึกษา อยากจะ

เรียนขออนุญาตท่านไว้ก่อนว่าจะมีการจัด สัมมนาเชิงปฏิบัติการ    

เพื่อช่วยกันมองว่า มหาวิทยาลัยของเราจะไปอย่างไร เพ่ือที่จะตอบ

โจทย์วิจัยสถาบันที่ท่านอธิการบดีได้มอบหมาย มีท้ังหมดเท่านี้”

 	ผู ้ อ� านวยการส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

	 “ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนที่

เกี่ยวข้อง คือ รับผิดชอบทางด้าน E-university ส�านักได้ท�าแผนเพื่อ
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ที่จะผลักดันความเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็คทรอนิคส์ คือจะผลักดันทุก

ด้านในส่วนที่จ�าเป็นและเก่ียวข้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัย หลักๆ

จะมีทั้งหมด ๕ ด้าน ด้านแรกคือด้านการศึกษา คือจะมีแผนงานผลัก

ดันในด้านการเตรียมนักศึกษาคือ E-student ในด้านครูผู้สอนจะเป็น 

E-teacher ส่วนทางด้านบุคลากรสายสนับสนุนจะเป็น E-personal 

ทางด้านการเรียนการสอนคือ E-learning อีกด้านหนึ่งคือ E-libraries 

ระบบห้องสมุดต่อไปจะเป็นแผนงานที่เกี่ยวกับทางด้านฐานข้อมูลการ

บริหารจัดการคือ EMS ในส่วนของ EMS จะแบ่งออกเป็นส่วนที่ 

monitoring ที ่monitor กลยทุธ์ของมหาวทิยาลยัผ่านระบบ electronic 

อันต่อมาจะเป็นระบบ E-office จะประกอบไปด้วย application 

program back office ท่ีใช ้ในการสนับสนุนการท�างานของ

มหาวิทยาลัย ต่อไปจะเป็น E-QA คือเก่ียวกับทางด้านประกันคุณภาพ 

อันต่อไปจะเป็น E-faculty ที่ทุกคณะจะต้องเข้าใช้ระบบงานที่พัฒนา

ขึ้นมา อันต่อไปจะเป็นแผนงานที่เกี่ยวกับการให้บริการ จะมีการปรับ

รปูแบบการให้บรกิารใหม่หมดเป็นระบบ electronic คอืผูใ้ช้ถ้าพสิจูน์

ตัวตนได้ว่าเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยไม่ต้องมาติดต่อกับส�านัก ไม่

ต้องกรอกแบบฟอร์มสามารถใช้บริการเท่าที่มหาวิทยาลัยก�าหนดให้

ใช้ได้ทันที อันต่อไปจะเป็น E-Campus ระบบการให้บริการทางด้าน

โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่หมด ระบบโทรศัพท์เชื่อม

เข้ามาเป็นระบบ  ไอท ีระบบกล้องรกัษาความปลอดภยั กล้องวงจรปิด

เชื่อมเป็นระบบ ip ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยปรับ

เปลี่ยนโดยวิธีการ ให้หลักการของ BY กับ OOD คือ Bring you on 

device คือใครก็แล้วแต่ท่ีเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยถือ device 

อะไรมาต้องสามารถ connect เข้าใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

ได้ ณ ปัจจุบันได้เริ่มปรับเปลี่ยนแล้ว จะเห็นว่าเม่ือสัปดาห์ที่แล้วปรับ

เปลี่ยนการ authen wifi เป็นแบบ login ครั้งเดียวจะใช้ได้ตลอดไม่

ต้อง login บ่อยๆ ต่อไปจะเป็นแผนงานท่ีสนับสนุนทางด้านงานวิจัย

เรียกว่า E-research ซ่ึงโดยภาพรวมส�านักวิทยบริการไม่มีนักศึกษา 

ไม่มีบัณฑิตนะครับ แต่เป็นหน่วยงานที่คอยสนับสนุนในส่วนของคณะ

และส�านักงานต่างๆ ในการด�าเนินการเพื่อให้ภารกิจของมหาวิทยาลัย

ด�าเนินการไปได้ตามประสิทธิภาพ ตามความมุ่งหมายตามนโยบาย

ของมหาวทิยาลยั ทนีีใ้นส่วนของตวัส�านกัวทิยบรกิารเองปัจจบัุนส�านกั

วิทยบริการไม่มีอาคารเป็นของตัวเองไปอาศัยพื้นท่ีของอาคารในส่วน

ต่างๆของมหาวิทยาลัยอยู่มีอยู่ด้วยกัน ๕ พื้นท่ี ห้องสมุดมีทั้งหมด ๔ 

ห้อง ห้อง self มีทั้งหมด ๔ พื้นที่เช่นเดียวกัน และรับผิดชอบ IT 

ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยรวมท้ัง infrastructure โครงสร้างพื้นฐาน

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายสายโทรศัพท์ สายสัญญาณ

คอมพิวเตอร์ fiber optic ต่างๆ รวมทั้งเขียนโปรแกรมสนับสนุนงาน

มหาวทิยาลัยด้วย ซึง่จรงิๆแล้วมโีปรแกรมบางตวัเท่านัน้เองทีใ่หญ่และ

ซับซ้อนมากแล้วเราไม่มีความช�านาญ เราจึงจ้างบริษัทมาพัฒนา เช่น 

ERP นอกจากนัน้เราจะด�าเนินการหมด เขียนเองใช้เอง ข้อดีคือไม่ต้อง

เสียเงินไปจ้างใครมา maintenance ประหยัดค ่าใช ้จ ่ายให้

มหาวิทยาลัยได้ ข้อเสียคือ เราต้องร่วมมือร่วมใจคือ เราต้องท�าไปใช้

ไปปรับไป แน่นอนเรามีโปรแกรมเมอร์ไม่กี่คน ไม่เหมือนบริษัทที่มี

โปรแกรมเมอร์หลาย ๑๐ หลาย ๑๐๐ คน เขาแบ่งงานกันรุมกันท�าได้ 

ของเรามีแค่คน ๒ คน ต้องท�าไปใช้ไป ส่ิงท่ีต้องการความร่วมมือคือ 

เมื่อเราพัฒนาระบบงานอะไรแล้ว เมื่อ lunch ระบบงานนั้นออกไป

มหาวิทยาลัยควรจะผลักดันให้หน่วยงานเข้ามาใช้เพื่อที่เราจะได้พบ

ข้อเสีย หรือมี bug หรือมีส่ิงที่จะต้องปรับปรุงอะไรเราจะได้ปรับปรุง 

ถ้าเราท�าได้ลักษณะนี้ส่ิงที่จะตามมาคือ อนาคตจะมีโปรแกรมที่ 

match เหมาะกบังานเราในการใช้งาน จะแก้ไขปรบัปรงุอะไรสามารถ

ท�าได้อย่างสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะ ประเด็นต่อมาคือ 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสนับสนุนทางส�านักวิทยบริการในทุกๆ ด้าน แม้

กระทั่งการฝึกอบรม การศึกษาต่อ ณ ปัจจุบันบุคลากรของส�านักวิทย

บริการ เป็นบุคลากรที่ผ่าน certify ระดับนานาชาติมาตรฐานเช่น 

certify MCSE ของไมโครซอฟท์ ๔ คน MCSA ๔ คน comtia A plus 

๑๒ คน เพราะฉะนัน้ในจ�านวนบคุลากรเหล่านีบ้างคนสอบวทิยานิพนธ์

อยู่ก�าลังจะจบปริญญาโทเร็วๆ นี้ เพราะฉะนั้นส่ิงท่ีอยากจะฝากทาง

มหาวิทยาลัย อาจจะผลักดันสภามหาวิทยาลัย คือ ท�าอย่างไรที่จะ

ท�าให้บุคลากรเหล่านี้ เขาบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวุฒิ

ปริญญาตรี แต่มหาวิทยาลัย ให้ทุนเขาไปเรียนจบปริญญาโทแล้ว    

ควรจะปรับวุฒิให้เขาถ้าไม่ปรับวุฒิให้เขา เขาคงจะไปอยู่ท่ีอ่ืนแน่ และ

อีกอย่างหน่ึงเขามี certify ที่ติดตัว เป็น certify ที่เป็นมาตรฐานที่  

ค่า certify ได้เงนิเดอืนเพิม่เป็นหมืน่แล้ว ซึง่อนันีคื้อข้อกงัวลของส�านกั

วทิยบรกิารทีเ่กดิขึน้ คอืเราพฒันาไปในระดับหนึง่คอืจะต้องมรีะเบยีบ

หรือส่ิงสนับสนุนหรือจูงใจเขา ปรับปรุงหรือพัฒนาตามไปด้วยไม่เช่น

นั้นจะล�าบากเหมือนกัน และในอีกประเด็นหนึ่งคือ ในส�านักวิทย

บริการมีเจ้าหน้าที่พนักงานท้ังหมด ๕๔ ท่าน ใน ๕๔ ท่าน เป็นลูกจ้าง

ชั่วคราวอยู่ ๓๓ ท่านซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นต�าแหน่งทางด้านนักวิชาการ

คอมพวิเตอร์และนกัวชิาการโสต นกัเอกสารสนเทศ และบรรณนารกัษ์ 

ซึ่งอัตราการเข้าออกสูง ถ้าเป็นไปได้คือท�าอย่างไรให้มีการบรรจุ

พนักงานมหาวิทยาลัยด้วยเงินรายได้ในส่วนเฉพาะต�าแหน่งที่ส�าคัญ

จรงิๆ” 
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 “ดิฉันได้รับหน้าท่ีมาเป็นผู้ช่วยอธิการบดีด้านการคลังซึ่งจะ

ท�าหน้าที่ในด้านสนับสนุนการบริหารจัดการของผู้บริหาร ในเรื่องของ

การสนับสนุนตรงน้ีเราต้องมีเกณฑ์หรือว่าการปฏิบัติอยู่บนพื้นฐานที่

ไม่ใช่เรื่องของการตามใจ คือต้องถือว่าเพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน

ด้วย จะยึดหลักในส่วนที่ว่าอยู่ในพื้นฐานของการยอมรับได้ แต่ในการ

ยอมรับได้หมายความว่าเราต้องท�าความเข้าใจร่วมกันกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในการปฏิบัติในแต่ละเรื่องเพราะว่างานทุกงาน ถ้าเราเปิดใจยอมรับ

สามารถที่จะปรับเปลี่ยนอะไรให้สู่จุดท่ีเหมาะสมและยอมรับร่วมกัน

ได้ เพราะฉะนั้นจึงมีส่วนที่จะต้องช่วยกันคิดด้วยไม่ใช่ฝ่ายสนับสนุน

จะคิดฝ่ายเดียว เราต้องสัมมาทิฐิร่วมกัน แล้วจะได้สิ่งท่ีเราพอใจร่วม

กันได้ เพราะฉะนั้นงานทุกงานถ้าใจไม่รับก็ปรับเปลี่ยนยาก เพราะ

ฉะนั้นส�าคัญที่สุดคือทุกคนต้องเปิดใจรับเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน

ในอนาคต”

 	อธิการบดี

	 “สั้นที่สุดที่ผู้ช่วยสีสุขพูดคือ ต้องถูกต้อง คล่องตัว มีจิตใจให้

บริการ ครับ”

 	ผศ.วีนา		สงวนพงษ์

 “คือดิฉันจริงๆแล้วไปอยู่เป็นครูเต็มข้ันมา ประมาณ ๙ ปี นับ

ว่าเป็นโอกาสที่ดีของดิฉันมากเลยในโอกาสที่ได้ก้าวเข้ามาท�างาน

บริหารกับผู้บริหารมืออาชีพอย่างท่านอธิการบดีและทุกท่าน ท�าให้

ดิฉันได้เรียนรู ้ จากการที่ดิฉันได้คลุกคลีกับอาจารย์กับนักศึกษา        

พบปัญหาคือในส่วนของครู ครูของเรา ยังต้องท�างานรองอยู่ ซ่ึงท�าให้

การพฒันางานวชิาการของครหูรอืการท�างานวชิาการของครไูปได้ค่อน

ข้างจะช้า ประกอบกับมหาวิทยาลัยไม่ค่อยได้สร้างบรรยากาศทาง

วิชาการให้กับบรรดาอาจารย์ และการท�างานรองเหล่าน้ีผู้บริหารไป

ให้ความส�าคัญตรงนั้นมากกว่า ใครท�างานรองดีก็จะได้ขั้นท�าให้เน้น

งานรอง เพราะผู้บริหาร อาจมุ่งไปให้ความส�าคัญกับงานรองมากกว่า

งานการเรียนการสอน หรือการดูแลนักศึกษา ส่วนในตัวของนักศึกษา

นั้นมุ่งเน้นเรียนเอาเกรด ให้จบโดยไม่ได้สนใจงานกิจกรรมต่างๆ เลย 

เป็นเพราะว่า เวลาจะท�ากิจกรรมอะไรแล้วแต่ อาจารย์ที่ดูแลจะบังคับ 

ความจริงแล้วเราควรจะปล่อยให้เด็กได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ แล้ว

เราถอยมาอยู่เบื้องหลังจะดีกว่า และอีกเรื่องท่ีดิฉันได้แลกเปล่ียนกับ

เพื่อนๆคือ มหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยเล็กๆ แต่เรามีคณะ

จ�านวนค่อนข้างมากสิ่งเหล่าน้ีเป็นประเด็นหรือไม่ท่ีท�าให้เรามีพื้นที่ไม่

เพียงพอ ดิฉันอยากให้ทางสภามหาวิทยาลัยช่วยดูปัญหาให้กับ เราคือ 

1.บทบาทของอาจารย์ ซึ่งมีภาระงานรองและผู้บริหารมุ่งให้ความ

ส�าคัญกับงานรอง ถ้าใครท�างานรองดีคนน้ันจะได้ขั้นดี ๒. เรื่องของ

นักศึกษาไม่สนใจงานกิจกรรมต่างๆ ๓. เร่ืองของพ้ืนที่” 

 	ผศ.ดร.วันสิริ		ประเสริฐทรัพย์

 “ขอกล่าวอ้างกลับไปถึงวันที่ ๑๓ ที่เราได้พบกันที่ห้องประชุม

คณะเทคโนโลยีสื่อสาร ชอบแนวคิดอยู่แนวคิดหน่ึงของท่านนินนาทท่ี

ได้ให้แนวคิดของการบริหารโตโยต้า ท่านได้พูดอยู่ค�าหน่ึงข้ึนมา ค�าว่า 

productivity ท่านบอกว่าอะไรคือส่ิงที่สูญเปล่า อะไรคือภาระ อะไร

ที่เป็น burden ของมหาวิทยาลัย เราต้องกลับมามอง ท่านจึงให้ค�า

สามค�ากลับมาว่า เราต้องถามตัวเราเอง ว่าเราต้องการ คุณภาพ เรา

ต้องการปริมาณ หรือเราต้องการ profit ถ้าเราต้องการคุณภาพ ท่าน

อธิการบดีของเราท่านได้เคยพูดขึ้นมาค�าหนึ่งคือ set zero growth 

เราจะท�าอย่างไรที่แต่ละคณะจะต้องมาพิจารณาว่าเรามีความพร้อม

พอไหมที่จะเปิดสาขาเปิดหลักสูตรต่างๆ ขึ้นมา เรามีบุคลากรพร้อม

ไหม เรามีครุภัณฑ์พร้อมไหม เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ส่ิงที่เป็นนโยบายที่

ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้พูดไปแล้วว่า ในการเปิดต่อไปนี้เรา

จะต้องกลับไปดูส่ิงที่เป็นความต้องการ ความพร้อมมากกว่าการท่ีเรา

เปิดในเชิงของปริมาณ นอกเหนือไปจากน้ัน มีส่ิงหน่ึงที่ท่านวิรุณได้

ฝากไว้ เรื่องของ museum ที่มีองค์ประกอบอยู่ ๓ เรื่อง ท่านพูดถึง 

philosophy การเป็นอาจารย์ต้องเป็นอาจารย์ทีย่อดเยีย่ม สิง่ท่ีส�าคัญ

อีกเร่ืองคือ เรื่องของ personel เราจะต้องให้บุคลากรของเราพร้อม

ที่จะเรียนรู้ และเรื่องที่ ๓ libraries เราจะต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอด

เวลา ซึ่ง ๓ ส่ิงนี้เป็นหัวใจที่เราจะท�าให้นักเรียนของเราเติบโตอย่างมี

คุณค่าและสอดคล้องกับอัตลักษณ์กับบัณฑิตของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลของเรา และไปตอบจุดที่ เป ็น R-cap ที่

มหาวิทยาลัยก�าลังจะด�าเนินการนั่นคือการที่ R-cap ที่ ๒ หลักสูตร 

R-cap ที่ ๓ ในเรื่องของความเป็นอาจารย์ การที่จะท�าให้อาจารย์ของ

เราเป็นอาจารย์ในทศวรรษที่ ๒๑ ได้ เป็น E-teacher ได้น้ัน จริงๆ

แล้วต้องเริ่มจากใจด้วยและส่วนที่ส�าคัญที่สุด คือ ชอบอยู่ค�าหน่ึงท่ี

ท่านวิรุณได้พูดไว้ว่า เราจะท�าให้บัณฑิตของเราออกมาเป็น อัตลักษณ์ 

ได้อย่างที่เราต้องการคือต้องประกอบไปด้วย ๕ ตัวด้วยกัน creative 

ท�าอย่างไรให้เด็กเราเกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิด skill เกิดความเป็น

นักปฏิบัติที่แท้จริง มี intellectual มีความคิดไม่ใช่รับอย่างเดียว มี

เรื่องของ Ethics ซึ่งเราต้องการอยู่แล้ว และสุดท้ายคือ synergy ท�า
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อย่างไรให้เด็กของเราท�างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข สิ่งนี้

สอดคล้องกับแนวทางและนโยบายของรักษาราชการแทนอธิการบดี 

ที่พูดถึงเรื่องของ R-cap ๕ ทุกๆ อย่างเป็นองค์รวมท่ีจะท�าให้เราผลิต

อตัลกัษณ์ของเดก็ออกมาได้และเป็นเอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลัยเราได้ 

และสิ่งหนึ่งท่ีเราคงจะต้องฝากท่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่จะต้องให้

ความช่วยเหลือมหาวิทยาลัยของเราต่อไปคือ ความเข้มแข็ง ที่ท่านจะ

สามารถจะช่วยเหลือเราได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลักสูตร ในเรื่อง

ของสหกิจซึ่งตอนนี้เรามีแนวนโยบายจะส่งอาจารย์สู่สถานประกอบ

การ ถ้าท่านช่วยเราได้จะท�าให้อาจารย์ของเรากลบัไปสูส่ถานประกอบ

การ แล้วได้ความรู้กลับมาสอนนักศึกษาออกไปเป็นนักศึกษาที่ดีต่อไป

สู่สถานประกอบการ สุดท้ายน้ีท่ีอยากจะฝากท่าน ถ้าท่านช่วยเราใน

เรือ่ง แลป็ ครภุณัฑ์ อปุกรณ์ เชือ่ว่ามหาวทิยาลยันีส้ามารถผลติบณัฑติ

ที่ดีสู่สถานประกอบการได้อย่างภาคภูมิใน อย่างที่ท่านนิพนธ์พูดไว้ถ้า

เราไม่เปลี่ยนคนอ่ืนจะเปลี่ยนเราแทนแน่”

  ดร.ไพศาล		การถาง

	 “โดยสรุปแล้วผมมองว่า แนวทางมหาวิทยาลัยท่ีจะพัฒนาไป

เป็น R-university จริงๆ จะต้องประกอบด้วย ๔ ประเด็นด้วยกัน 

อย่างแรกคือพัฒนาคน และพัฒนางานวิจัย นั่นหมายความว่าเป็นการ

พัฒนานักวิจัย + การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย  ๒. การพัฒนาระบบ

บริหารงานวิจัยซึ่งตรงนี้ปัจจุบันมีปัญหาความไม่คล่องตัวด้วยกฎและ

ระเบียบต่างๆ ตรงนี้ที่มหาวิทยาลัยก�าลังแก้ไขและปรับปรุง ๓. เรื่อง

ยุทธศาสตร์ เราต้องมีการก�าหนดยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนเพื่อที่จะ

ท�าให้เกิดการวิจัยอย่างเป็นระบบ และประกอบกับการวิจัยที่ตรงตอบ

โจทย์ของประเทศ สุดท้ายคือ เครือข่าย เพราะฉะน้ันจะมี ๔ ประเด็น

นี้แต่ด้วยบริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เราอยู่

บนพืน้ฐานของ hands on เพราะฉะนัน้โดยหลกัทีอ่ยากได้รบัการช่วย

เหลือจากท่านผู ้ทรงคุณวุฒิทั้งภาคสถาบันและภาคเอกชนคือ              

๑. การช่วยเหลือทางด้านการวิจัยและวิชาการ ซ่ึงเราต้องการที่จะให้

มีการร่วมกันท�างานในการสร้างระบบทีมวิจัยข้ึน  ทีมวิจัยหมายความ

ถึง ๒ ประเด็นด้วยกันอย่างแรกคือ พี่เลี้ยงวิจัย research coaching 

เพราะว่าเราต้องการให้นกัวจิยัสามารถตพีมิพ์งานวจิยัได้จ�าเป็นจะต้อง

มี coach ที่ดีก่อน ซึ่งมหาวิทยาลัยเราเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ ฉะนั้น

นักวิจัยที่มีอยู ่ในปัจจุบันน้ียังคงเป็นนักวิจัยท่ีฝึกหัด ไม่ว่าจะเป็น

นักศึกษาที่จบ ป.เอก มาตาม เม่ือเขามาอยู่ในบริบทในสิ่งแวดล้อม

ใหม่ๆ จ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีพี่เลี้ยงเพื่อท่ีจะพยามปลุกปั้นเขา 

เพราะฉะน้ัน coaching system ถือว่าเป็นประเด็นหน่ึงที่ควรที่จะ

ต้องมีการจัดท�าขึ้นมา อย่างที่ ๒ menu script population หรือ

การเตรียมต้นฉบับ ตรงน้ีสุดท้ายแล้วเราต้องการจะเป็น world class 

university แต่อาจารย์ยังไม่สามารถที่จะพยายามเตรียมต้นฉบับได้

เลย ดังนั้นถ้าต้องการที่จะ prove ในสิ่งเหล่านี้จ�าเป็นที่จะต้องมีระบบ

เพือ่ทีจ่ะให้เขาสามารถทีจ่ะท�าได้ ทัง้ ๒ ประเดน็นีอ้าจจะต้องขอความ

กรุณาจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ตามสถาบันวิจัย หรือสถานท่ีต่างๆ 

อาจจะต้องมาร่วมกันคิด และร่วมกันสร้างระบบนี้ขึ้นมาให้กับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส�าหรับประเด็นที่ ๒ สืบ

เนื่องจากท่านรองสุภัทราและท่านเฟื่องฟ้าได้พูดไว้ในเรื่องการฝังตัว

ในสถานประกอบการ จริงๆแล้วผมมองว่าพื้นฐานการฝังตัวในสถาน

ประกอบการไม่ใช่แค่การเรียนรู้กระบวนการแต่ต้องไปท�า R & D ใน

สถานประกอบการด้วย แน่นอนครบัสถานประกอบการ อาจจะยงัไม่มี

ความเชื่อมั่นท่ีจะให้อาจารย์ไปท�า R&D ดังนั้นเราจึงขอโอกาสในการ

ที่เราจะไปท�างานวิจัยร่วมกับสถานประกอบการ ซ่ึง โมเดลหนึ่งที่น่า

สนใจคือ โมเดลของ ธกส. ที่พยายามรวบรวม problem มาให้เรา ซ่ึง

โมเดลนี้ถือเป็นโมเดลที่ดี แล้วผมคิดว่าโมเดลนี้เช่นเดียวกันสามารถท่ี

จะมาเป็นพื้นฐานในการน�ามาใช้ในสถานประกอบการได้ ในการสร้าง

เครือข่ายวิจัยร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อที่จะเข้าไปแก้ปัญหา

ขบวนการผลิตได้ซึ่งแน่นอนว่า มหาวิทยาลัยเรามีคนท่ีมีศักยภาพอยู่ 

ดังน้ันตรงน้ีเป็นส่วนหน่ึงที่อาจจะต้องขอความอนุเคราะห์จากผู้ทรง

คุณวุฒิที่อยู่สถานประกอบการอาจจะขอให้เรามีโอกาสในการเข้าถึง

การท�าวิจัยร่วม และแน่นอนเมื่อมีการพัฒนาอาจารย์ อาจารย์มา

พัฒนานักศึกษา ทั้งอาจารย์และนักศึกษาร่วมกันพัฒนาประเทศ และ

สุดท้ายส่ิงที่เกิดขึ้นใน มทร.พระนคร ซึ่งอยากจะให้เห็นคือ hands on 

base research university ซึ่งควรจะเกิดขึ้น”

 	อธิการบดี	

 “๒ วันประวัติศาสตร์ตั้งแต่วันที่ ๑๒ และวันที่ ๒๖ ในวันนี้ผม

คิดว่าเรารู้เขารู้เราแล้วในขณะนี้ ท่านผู้บริหาร มทร.พระนคร ตั้งแต่

ระดับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ�านวยการส�านัก

สถาบัน คิดอย่างไร แล้วได้เผชิญอะไรในสภาพที่แท้จริงที่อยู่บนความ

จริงความถูกต้องและความดีงาม อยู ่บน report ที่รองวางแผน        

รองประกันคุณภาพเอามาให้ดูดีทั้งน้ัน มีอยู่แค่ ๒-๓ ตัว ที่ไม่ดี คือ

เรื่องน�าผลงานวิจัยเอาไปใช้ เรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือ

อะไรท�านองนี้แค่นั้นเอง ความจริงแล้วใช่รึเปล่าในขณะนี้ผู้ทรงคุณวุฒิ      
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มานั่งเกือบครบแล้วตามท่ีบอกว่าจะมาและแน่นอนครับวัน ๒ วันนี้ 

มทร. มีอายุต่อเนื่องและยาวนานมาเป็นร้อยๆ ปี ท่ีส�าคัญที่สุดคือวิธี

การคิดของคนและคณุภาพของคนทีม่าหล่อหลอมรวมกันเป็น หนึง่เดยีวกนั 

๙  ปี ๑๐ ปี คงท�าอะไรไม่ได้ด้วยนิสัยมนุษย์ เพราะฉะน้ันอย่างน้อย

ที่สุดท่านมารับรู้และรู้เห็นสิ่งท่ีพวกเราคิดและท่านคงต้องประมวลให้

เราว่าทุกคณะสะท้อนออกมาว่าเป็นความเหมือนท่ีแตกต่างและความ

แตกต่างที่เหมือนกันพอสมควร ความเหมือนคือเป็นคณะเหมือนกัน 

แต่ความแตกต่างคือความต่างท่ีไม่เหมือนกันเลย วิศวะเป็นแบบหนึ่ง

วิศวะมาบอกเรื่องลูกจ้างช่ัวคราว ความจริงเรื่องน้ีผมสะท้อนมานาน

แล้ว และท่านเชาว์เลิศก�าลังด�าเนินการอยู่ เราประชุมกันแล้วครั้งหน่ึง 

สมมุติว่าเราเป็นคนพวกน้ัน เรามาท�างานตั้ง ๑๗ ปีแล้วเรายังไม่ได้

บรรจุเลย แล้วความคิดเขาจะคิดอย่างไร เขาจะรักองค์กรได้อย่างไร 

แล้วอย่างท่านนิวัติพูดมันเป็นการพัฒนาที่สูญเปล่ารึเปล่า บุคลากร

เรา ๕๐ คน เป็นลูกจ้างชั่วคราวตั้ง ๓๐ กว่าคน แล้วเราส่งเขา  ไป

เรียนอะไรตั้งมากมายแล้วเงินท่ีเราเสียไป ติดตัวเขาไปแล้วโอกาสที่

เขาจะ turn over สูงมาก อยู่ท่ีการบริหารจัดการหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้ 

จึงเป็นที่มาที่วันนี้เกิดขึ้น และต้องขอขอบคุณท่านนายกสภาและท่าน

กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิท่ีให้โอกาสนะครับ แล้วผมคิดว่าส่ิงที่ท่าน

พูดมาเมื่อคราวที่แล้ววันท่ี ๑๓ ผมคิดว่า มันน้อยนิดวันน้ีพวกเรามา

สะท้อนสภาวะแวดล้อมทีเ่ป็นความจรงิของพวกเราทีเ่ผชญิอยูแ่ล้วเรา

พูดกันตรงๆไม่ได้ หรือพูดได้ไม่มีเวลา หรือพูดไปแล้วไม่มีคนฟังอีกต่าง

หาก วันน้ีผมมีความม่ันใจว่าในห้วงเวลาท่ีผมรักษาการสั้นๆ ผมจะดึง

สิ่งเหล่านี้ขึ้นมา แล้วคงจะขอให้ท่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภา

ได้รับทราบและ ขอให้ท่านให้ค�าปรึกษาในแต่ละด้านแล้วผมคงจะ

ก�าหนดพิมพ์รวบรวมหนังสือเล่มนี้ภายใน ๑ เดือน เพราะผมจะอยู่ไม่

นาน ท่านคงได้รับทราบ คณบดีทุกคณะ ศิลปศาสตร์ไม่เหมือน

บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจไม่เหมือน  วิศวะ วิศวะไม่เหมือนครุศาสตร์

อุตสาหกรรม ที่น่าสงสารที่สุดคือ สถาปัตย์ ผมคิดว่าอาจจะต้องใช้

โอกาสให้เกิดขึ้นสูงสุดในวิกฤต สถาปัตย์ เป็นวิชาชีพท่ีสุดยอดอยู่แล้ว

ค่อยมาคุยกันในรายละเอียด การเรียนการสอนชัดเจนนะครับว่าแตก

ต่างกนัมาก วชิาพืน้ฐานท่ีเป็น general education ถงึแม้ว่าว่า cause 

description  จะเหมือนกันแต่ครูสอนมันไม่เหมือนกัน การที่ครู

อาจารย์จะวิ่งไปสอน หรือว่าให้นักศึกษาว่ิงมา หรือว่าเราจะใช้เครื่อง

มือที่เป็น ICT ช่วยเราความจริง มทร. ผมดูตัวเลขแล้วให้อาจารย์นิวัติ

ไปมากนะไม่น้อย ผมพาอาจารย์นิวัติไปดู E-university E ๑ ของ

ประเทศไทยที่ ม.เกษตร ท่ีผมเป็นอธิการบดี อาจารย์นิวัติ บอกผมมา

ค�าเดียวว่า ผมไม่ได้แพ้เกษตร ผมแพ้เกษตรอยู่ตัวเดียว คือผมคิดไว้

หมด ผมวางแผนได้หมด แต่ครูอาจารย์ผม ผมบังคับเขาไม่ได้ และ

เป็นการพัฒนาที่สูญเปล่ามากๆ ฉะนั้นในห้วงเวลานี้จุดที่ส�าคัญคือ

ว่าการบริหารองค์รวมเชิงรุก ในความเป็น  มทร.พระนคร ยังมีน้อย

และท่ีมีน้อยผมเห็นใจท่าน คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้เรียนให้เรา

ทราบเมื่อสักครู่นี้ การที่จะบังคับคนๆ หนึ่งให้มาหล่อหลอมบูรณาการ

ไม่ง่าย เพราะอาจารย์มี EGO สูง ทิฐิสูง ฉะนั้นคือความเหมือนที่แตก

ต่างและความแตกต่างที่เหมือนกัน ผมจะกล่าวเรียนสรุปว่า จะรับสิ่ง

ทั้งหลายที่ท่านได้บอกมาและจะรับมากขึ้น กรุณาส่งมาให้เราภายใน 

๑ สัปดาห์และทีมบริหารจะสรุป แล้วจัดพิมพ์ขึ้นมาเพราะผมคิดว่า

เวลาที่ท่านผู้ทรงคุณวุฒิของสภาให้โอกาสผู้บริหาร ๒ ครั้งในครั้งนี้ ผม

คิดว่าเป็นประวัติ และจะได้เป็นนโยบายและทิศทางที่พวกเราจะต้อง

ท�าต่อไปในอนาคต เพราะฉะนั้นคงต้องใช้เวลา ผมคงต้องกราบเรียน

แค่นี้ และขอให้ท่านนายกสภา หรือท่านผู้ทรงคุณวุฒิส้ันๆ” 

 	นายนินนาท		ไชยธีรภิญโญ	

 “ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมและ comment ส่ิงท่ีท่านได้

แถลงมา ผมชอบค�านี้มากเลย ๕ U เท่าท่ีผมฟังมา อันแรกนี่เรื่องของ 

Green university ผมยังมองไม่ออกเลยว่าจะท�าอย่างไรให้เป็น 

Green เพราะว่าท่ีแคบมาก ทีนี้อย่างไรก็ตามตอนท่ีผมเป็นประธาน 

Green Union Institute ของประเทศไทยที่เกิดจากความร่วมมือของ

วิศวะกรรมสถานแห่งประเทศไทย และสมาคมสถาปนิก ตอนนี้ก�าลัง

ท�าเร่ืองของการประหยัดพลังงาน และรักษาส่ิงแวดล้อมขอเรียนเชิญ

คณะวศิวะและสถาปัตย์ตดิต่อผมมาและผมจะพยายามช่วยให้อาจารย์

และนักศึกษาเหล่านั้นได้มีความรู้ว่าการที่จะท�าให้เป็น green นั้นมัน

ต้องท�ายังไงบ้าง ส่วนประเด็นท่ี ๒ เรื่องของ E- university อันนี้เช่น

เดียวกันผมเองเป็นประธานมูลนิธิ IPEC แล้วในขณะน้ีรับงานของ     

โตโยต้ามาแก้ปัญหาจราจรใน กทม. จะมี IT เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามา

มาก อยากจะเชิญชวนทาง IT เข้ามาร่วม อันที่ ๓ เรื่องของ R-uni-

versity ด้วยความบังเอิญบ่ายนี้ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เชิญผมไป

เป็นประธานคณะท�างานเกี่ยวกับ bio medical engineering ที่เรา

จะสร้างเครอืข่ายทีจ่ะท�าวจิยัเรือ่งเครือ่งมอืทางการแพทย์ เมือ่วนัก่อน

ผมไปโรงเรียนจิตรลดา เห็นนักเรียนจิตรลดา present ให้สมเด็จพระ

เทพรัตนฯ เขาท�าง่ายๆ เครื่องปอกไข่ คือการที่จะท�า R&D ท่านอย่า

ไปท�าในเรื่องที่มันยุ่งยาก น�าเรื่องจากเรื่องใกล้ตัว ส่วนอันที่ ๔ ในเรื่อง

ของ world class เมื่อสักครู่นี้อาจารย์หลายท่านพูดถึงว่าจะส่ง



7776 บริหารองค์รวมเชิงรุกเพื่อ มทร. พระนคร ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๒

อาจารย์หรอืว่านกัศกึษาไปฝังตวักบัภาคเอกชนและท�าวจิยัร่วมกนั ผม

แนะน�าอย่างนี้ครับ อาจารย์ต้องไปหา CEO ท่ีเขาท�าธุรกิจใน

ประเทศไทยในระดับโลก ระดับประเทศ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ

เขา แล้วขณะเดียวกันไปเช็คว่าบัณฑิตของท่านท่ีไปท�ากับบริษัทนั้นๆ 

ผลงานบัณฑิตเป็นยังไงเขาพอใจไหม ต้องการอะไรเพิ่ม ขณะเดียวกัน

ท่านไปถามบัณฑิตเหล่านั้นว่าพอใจรึเปล่าที่อยู่กับบริษัทนี้ แล้วจาก

นั้นมันจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดี แล้วท่านจะได้ อัพเกรดเทคโนโลยี

ต่างๆที่มารวดเร็วมาก แล้วจะพาไปสู่เรื่องของ business arrange ใน

อนาคตและไปเรื่องของวิจัยด้วย ส่วนในเรื่องของ happy-university 

ผมเชื่อว่าหลายคนคงจะงงว่าจะท�าอย่างไร ผมแนะน�าว่าท่านต้องไป

สอบถามเพื่อนร่วมงานของท่านว่าเขาพอใจไหมจากที่คณะของท่าน

ท�าอย่างนี้ๆ และท่านต้องไปถามนักศึกษาว่าเขาพอใจไหมที่คณะเรา

สอนเขาแบบนี้เขาพอใจหรือเปล่า อันน้ีจะเป็น feed back ที่ดีและ

เมื่อท่านท�า ๕ ข้อนี้ได้ดีแล้ว อยากจะให้ท่านรวบรวมท�า PR เพื่อ

ประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการ และวิจัยของท่านผมคิดว่าในขณะ

นี้เรื่อง PR ของท่านที่เป็นสิ่งตีพิมพ์ใช้ได้เลย หมายความว่าการจัด    

เลเอาท์อะไรนี้ใช้ได้เลย แต่ถ้าท่านอยากจะเป็น world class ต้อง

ประชาสัมพันธ์ไปสู ่ภายนอกให้โลกเขารู ้วันก่อนน้ีผมคุยกับคณะ     

วิศวะจุฬา ในขณะน้ีเขาอยู่อันดับท่ี ๑๘๐ กว่า ผมถามว่าเขาประเมิน

อย่างไร เขาบอกเขาไปสอบถามพวก CEO ที่ใช้งานบัณฑิตของเขา 

เพราะฉะนั้นจะต ้องท�า PR เมื่อป ีที่แล ้วผมแนะน�าให ้คณะ

คหกรรมศาสตร์ไปท�าอาหารให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตกแต่ง

ดอกไม้ในงานเวทปีรากฏว่าอธกิารบดจีฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัชอบใจ

มาก เขาบอก มทร. เชี่ยวชาญในเรื่องปฏิบัติ จุฬาเช่ียวชาญในเรื่อง 

ทฤษฎี ท�าไมเรา ๒ คนไม่มา join กัน เขาแนะน�าว่าให้ส่งอาจารย์ไป

เรียนท่ีจุฬา แล้วจุฬามาใช้บริการของ มทร. เม่ือสักครู่มีอาจารย์ท่าน

หนึ่งบอกเราเป็นศูนย์วิจัยอาหาร ทีน้ีเราไป audit ร้านอาหารอร่อย

ในเรื่องของ quality เร่ืองของความสะอาดและเรื่องของราคาแล้วให้

แต้มเขา แล้วเราสร้าง brand ของเราดีๆ ผมคิดว่าเราดีกว่าเชลล์ชวน

ชิม ดีกว่าแม่ช้อยมากมาย เริ่มจากประเทศไทยก่อนแล้วค่อยไปต่าง

ประเทศ สุดท้ายเป็นข้อแนะน�า สิ่งท่ีท่าน present มาท้ังหมด ถ้าผม

เป็นอธิการบดี ผมหนักใจไม่มีตัวเลขอะไรท่ีเป็นตัวช้ีวัดของ KPI เลย

เพราะฉะนั้นครั้งหน้าอยากให้มี เป้าหมายท่ีชัดเจนว่าแผนท่ีต้ังไว้แล้ว

เป็นอย่างนี้ แล้วท�าไปแล้วเป็นอย่างน้ี gap ระหว่างแผนกับส่ิงท่ีได้มา

และปัญหา แล้วท่านไปวางแผนในการแก้ปัญหา ถ้าอย่างน้ีอธิการบดี

เห็นจะรู้ได้ทันทีเลยว่าควรจะ set priority ในการแก้ปัญหาใดก่อน 

เพราะทุกปัญหาไม่สามารถแก้ทีเดียวได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ไม่มีทาง 

ค่อยๆ แก้”

 	อธิการบดี	

 “คงจะต้องตั้งกรรมการขึ้นมาและต่อไปนี้ทุกอย่างจะต้อง 

report ที่ mind map milestone ที่จะต้องเป็นระบบ ใครพร้อม

ก่อนไปก่อน แล้วใครล้าหลังจะลงไปช่วย แต่ท่านฉุดคนที่พร้อมไม่ได้”

  นายนิพนธ์		สุรพงษ์รักเจริญ

 “ผมว่าเป็นการริเริ่มที่ดีและต้องให้ก�าลังใจท่านอธิการบดี

มากๆ จริงๆแล้วเรื่องหน่ึงที่อยากจะให้เราช่วยกันคิดและเปลี่ยนให้ได้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าวิเคราะห์เรื่องสถานะการเงินเราไม่ได้มีปัญหา

เรื่องการเงินเลยนะครับ เพราะฉะน้ันถ้ามองในภาคเอกชนแล้วอะไร

ทีเ่ป็นปัจจยัทีส่�าคญัในการพฒันา ผมว่าต้องขจดัไปให้หมด ฉะนัน้ห้าม

ไม่ได้ว่าต่อไปนี้ในอนาคตต้องไม่มีค�าว่า ไม่มีอัตราก�าลังเพียงพอ        

อันนี้เป็นไปไม่ได้จะต้องไม่มีค�าพูดแบบนี้เกิดขึ้นอีก เงินมีจะต้อง fully 

utilize เงินให้เหมาะสม ราชการเราชอบเก็บเงินแต่ไม่ได้สร้าง

ประโยชน์มีปัญหาเรื่อง man power ไม่พอ และสุดท้ายเป็นเหตุท�าให้

งานไม่ประสบความส�าเร็จ ผมว่าเราต้องปรับวิธีคิดใหม่ เรื่องพวกนี้

ต้องไม่เกิดขึ้นต้องไม่ให้ได้ยิน เพราะฉะนั้นต้องมีทิศทางการวางแผน

อัตราก�าลังที่มันเหมาะสม ว่าจ�านวน man power ที่เหมาะสมเป็น

เท่าไร ต้องมีการวิเคราะห์อัตราก�าลังกันอย่างจริงจัง มากไปไม่ดี และ

อย่างที่ท่านพูดว่างานรอง มหาวิทยาลัย เดี๋ยวนี้เป็นหมดเลยไปท�างาน

รองซะมากแล้วงานส�าคัญในการประสิทธิประสาทสติปัญญาให้กับลูก

ศิษย์แล้วเราไม่เอาเร่ืองน้ีเป็นเรื่องส�าคัญในการประเมิน ฉะนั้นในภาค

เอกชนเวลาเราจะให้ทิศทางและน�้าหนักไปทางใดใส่ไว้ใน KPI หมด 

CEO จะต้องคุมบังเหียนให้องค์กรไปทางไหนจะต้องใส่ใน KPI หมด 

เพราะในเชิงบริหารแล้ว no measurement กับ no management 

ทุกอย่างต้องวัดผลได้จริงๆ และต้องเป็นรูปธรรมเป็นตัวเลขชัดเจน

ตอบโจทย์ได้ ผมฝากไว้ ๒ ประเด็นครั้งที่แล้วผมพูดไปแล้วว่าท่านยัง

ไม่ fully utilize กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อไปนี้ผมคาดหวังว่าถ้า

เอกชนจะให้ความส�าคัญในเรื่องใด เขาจะต้องมีผู้แทนจากบอร์ดมานั่ง

ลงเป็นประธานใน sub community ตรงนี้จะท�าให้สัมฤทธิ์ผลและ

ท�าให้เกิด effectiveness ได้จริงๆ ตรงนี้เป็นส่ิงส�าคัญ มันจะต้องมี

คณะกรรมการเรือ่งนีม้าท�านโยบายทีท่�าเรือ่งน้ีชดัเจนวางแผนล่วงหน้า

ไปเป็น ๑๐ ปี ไม่เช่นนั้นเป็นได้แค่ฝัน และต้องเป็นนโยบายที่ส�าคัญที่ 
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board จะต้องให้ความส�าคัญ ท�าเรื่องน้ีเป็น policy เป็นแผนระยะ

สั้น ระยะกลาง ระยะยาวท่ีถูกต้อง อันน้ีด้วยความเป็นห่วง อีกเรื่อง

หนึ่งที่ผมมองคือเรื่องของ risk management community เรื่อง

ของการบริหารความเสี่ยง อะไรท่ีเป็นความเสี่ยงเป็นเรื่องที่ส�าคัญ

มากๆ ท่านอย่ามองว่าเป็นประเด็นท่ีลึกเกินไป เม่ือก่อนน้ีภาคเอกชน

ไม่ค่อยให้ความส�าคัญในเรื่องของความเสี่ยง เดี๋ยวน้ีดูสิครับเร่ืองที่ไม่

เคยนึกถึงมันเกิด ในอนาคตเกิดมีนักศึกษามายกพวกตีกับเรา อันน้ีคือ

ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ มทร. หลายแห่งยงัเป็นอยูน่ะครบั อะไรจะ ensure 

ว่าของเราจะไม่เกดิ เพราะฉะนัน้ใครกล้าการนัตเีรือ่งนีไ้ด้ถงึจะยกเร่ือง

นี้ออกไปจากความเสี่ยงได้ แต่ต้องมีมาตรการรองรับ ผมเชื่อว่าหลาย 

มทร.ยังยกพวกตีกันอยู่เลย เรื่องพวกนี้จะต้องไปอยู่ในเรื่องของการ

บริหารความเสี่ยง การรับนักศึกษาท่ีไม่ได้ตามเป้าแต่ละคณะจะท�า

อย่างไรอันนี้มีความเสี่ยงเกิดข้ึนแล้ว ต้องไปคุยกันในคณะกรรมการ

ความเสี่ยง และแตกยุทธศาสตร์ แบบแผนและยุทธวิธีข้ึนมาอย่างเป็น

ระบบและมีการวัดผล อันน้ีล่ะครับอยากเห็น และเรื่องความเสี่ยงนี้ 

board ต้องให้ความส�าคัญไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องภายในแล้วดูแล ถ้าบอร์ด

จะให้ความส�าคัญต้องเป็นคณะกรรมการข้ึนมาแล้วบอร์ดต้องไปดูแล

เอง แล้วมา report ต่อคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั อนันีถ้งึจะได้ผล 

อนันีจ้งึเป็นเรือ่ง management ทีเ่ป็น professional management 

ที่อยากจะแชร์ให้ฟังแล้วอยากจะเห็นเกิดข้ึนในมหาวิทยาลัยของเรา”

 ผู้ด�าเนินรายการ	(นายชวลิต		นิ่มละออ)

 “ต้องเรียนอย่างน้ีว่า จริงๆแล้วเป็นธรรมชาติเราเลือกที่เกิด

ไม่ได้ มทร.พระนครเราอยู่ศูนย์กลางของกรุงเทพมหานคร ฉะนั้นสิ่งที่

ประเมินออกมาถ้าดูในภาพของการประเมินราชการเราได้รับการ

ประเมินอยู่ใน rank ท่ี ๒-๓ ใน มทร.ด้วยกัน อยู่ท่ีประเด็นไหน

กระบวนการประเมินเราชัดเจนนะครับแต่ว ่าการสื่อสารให้กับ

กรรมการสภาผูท้รงคณุวฒุอิาจจะยังไม่เพยีงพอ ผมเองนัง่เป็นประธาน

กรรมการชุดบริหารความเสี่ยง และรวมทั้งกรรมการในการประเมินผู้

บริหารมหาวิทยาลัยระดับอธิการบดี คณบดีเหมือนกันนะครับ KPI 

ทุกตัวชัดเจนหมดและผมเรียนได้ว่าใน ๙ แห่งผมม่ันใจว่าของเราดี

ที่สุด เพียงแต่ว่าสะท้อนออกมาให้กับผู้บริหารในภาพรวมได้เห็นมาก

น้อยแค่ไหน อันนี้เป็นเรื่องของนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่

อาจจะต้องให้ความส�าคัญกับเรื่องน้ีท่านนิพนธ์ได้พูดเรื่องน้ี จริงๆเรา

พูดในกรรมการความเสี่ยงมา ๓ ปีแล้ว วันน้ียังเกิดในเรื่องของปัญหา

ทางการเมือง อันนี้อาจจะต้องกลับไปดูและมาคุยกัน ผมเข้าใจว่า

มหาวทิยาลยัท�านะฮะเพยีงแต่ว่าอาจจะไม่มีการประสมัพนัธ์เท่าทีค่วร 

ผมเรียนได้ว่าโชคดีที่เราได้อธิการบดีท่านแรกซึ่งท่านมาจากสาย

บริหารด้วยท่านมีผู้ช่วย รองอธิการบดีที่เก่งมีความสามารถทางด้าน

การบริหารค่อนข้างมาก นอกจากงานวิชาการ ฉะนั้นเร่ืองของการ

ประเมินเรามักจะได้ ๕ เกือบท้ังนั้นที่อธิการบดีได้พูด รวมกับท่ีเรามี

วิทยาเขตดังๆ ในเรื่องของวิชาชีพมาอยู่กับเรา คนเราไม่โชคดีทุกอย่าง

เรามีปัญหาทางกายภาพซึ่งวันนี้อาจจะมีปัญหาในระยะยาว คือความ

ที่เคยเป็นวิทยาลัย เคยเป็นมหาวิทยาลัยที่มี พอเขาไปเปิดธัญบุรีตอน

นั้นงานบริหารก็ไปรวมศูนย์อยู่ที่นั่น วิทยาลัยกลายเป็นวิทยาลัยส่วน

หนึ่งเท่านั้น ผู้บริหารใหญ่ๆข้ามไปอยู่ธัญบุรีหมด เห็นปัญหา ฉะนั้น

เราคงไปเทียบเขาไม่ได้ อันที่ ๒ ต้องเรียนว่า ปัญหาของกายภาพเรา

วันนี้เราอาจจะเริ่มที่จะมีปัญหา และเพราะความเข้มแข็งในอดีตที่ต่าง

คนต่างพัฒนาไปได้แค่จุดหนึ่งพอถึงจุดหนึ่งพอต่างคนต่างไปไม่ได้จะ

มีปัญหา ผมเห็นด้วยนะในเรื่องของกิจกรรมนักศึกษา วันนี้ในภาพรวม

อาจจะไม่เพยีงพอเท่าทีค่วร เดก็วนันีเ้ป็นลกูค้าของเราและเขาต้องการ 

ส่ิงที่เขาต้องการคือต้องการเห็นสังคมของนักศึกษาที่เปิดโอกาสให้

นักศึกษามีบทบาทที่จะได้ท�างานร่วมกันมากขึ้น โดยที่อดีตเราเป็น

คณะ และกิจกรรมของคณะมากกว่ามหาวิทยาลัย นี่เป็นเรื่องปกติ ผม

เข ้าใจว ่าอย่างน้ันและท่านอธิการอาจจะต้องหาวิธีการในเชิง             

งบประมาณจะท�าอย่างไรในการโยกกิจกรรม องค์การบริหารให้เขา        

มีบทบาทมากขึ้นอาจารย์จะต้องเป็นคนท่ี support การท�ากิจกรรม

ไม่ใช่เป็นคนก�าหนดกิจกรรม ไม่อย่างนั้นพัฒนาการจะไม่มีในส่วนของ

ลูกจ้างชั่วคราวผมเคยเรียนในที่ประชุม จริงๆปีนี้ควรจะท�าได้แล้ว      

มีบางมหาวิทยาลัยท�าแล้วเขาใช้งบไปพอสมควรและกลับมาทบทวน 

การยกระดับ ผศ. รศ. ท้ังหลายเราคุยมานานแล้ว แต่ระยะหลังๆ ผม

เรียนว่าตัวชี้วัดอาจจะไม่ชัดเจนในบางเรื่อง โดยเฉพาะ ผศ. รศ. จะ

ต้องท�าให้ชัดเจนว่าเราจะพัฒนาอย่างไร และมีแผนในเชิงปฏิบัติ

อย่างไร มันจ�าเป็นต้องบ่มเพาะนะครับ เพราะว่าถ้าเราอยู่อย่างนั้น

แล้วเราเป็นนักวิชาการเชิงปฏิบัติด้วยจะขัดกับการเขียนงานวิจัยใน

การท�าวารสารหรือส่ิงตีพิมพ์ต่างๆ ฉะน้ันต้องมี organization             

ที่ชัดเจนที่จะมาท�าไม่อย่างนั้นผมรับประกันได้ว่ามันจะอยู่ในความฝัน

ตลอดไป และการโตผมเข้าใจว่าอย่างไรต้องโต เพราะถ้าไม่โตด้วย 

cost ที่มีอยู่หรือต้นทุนที่มีอยู่ เพราะถ้าไม่โตการลงทุนภาครัฐจะลด

ลงเร่ือยๆ     ต้องคิดในระยะยาวว่าเราจะอยู่ได้ไหม การพัฒนาภาค

วิชาผมเห็นด้วยเรื่องการท�าให้เกิดความแตกต่าง แล้วเราจะท�าให้แข่ง

กับเขาอย่างไรในระยะยาวทุกอย่างต้องชัดเจนว่าเราจะไปต่างจากคน
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อื่นเขาอย่างไร ผมคิดว่าจ�าเป็นไหมท่ีเราจะเปิดหลักสูตรให้แตกต่าง

จ�าเป็นต้องเปิดให้แตกต่างแน่นอนแต่ต้องมองให้ยาวกว่านั้นฉะนั้นผม

เข้าใจว่ากรุณา ถ้ามหาวิทยาลัยสามารถท�าแผน ๕ ปี ๑๐ ปี ภายใน 

๓ เดือน ๖ เดือน แผนเบ้ืองต้นยังดี ผมเข้าใจว่าอย่างน้อยท่ีสุดเราจะ

ได้เหน็ภาพรวมว่าอะไรจะเปลีย่นแปลงในอนาคต แล้วเราจะได้จดัสรร

ทรัพยากรในระยะยาวได้ ผมขออนุญาตฝากในส่วนน้ี ส่วนของการที่

เรื่องของภาคเอกชน มีวิธีการแต่ต้องใช้เวลา เรื่องของทวิภาคีต้องใช้

เวลามากและจะต้องเข้าไปคุยในรายละเอียดกับองค์กรเขาถ้าไม่เช่น

น้ันเราท�าไม่ได้ เพราะเขาอาจจะไม่เอาเดก็เรา เพราะว่าไปท�างาน ๒ วัน

หายไป ๕ วัน แล้ว ๒ วันน้ีท�าอะไรได้แต่ท�าได้นะครับ แต่ต้องลงลึก

นะครับ และเรื่องของ มูลนิธิท่ีเรามี fashion innovation center ซึ่ง

อยู่ระหว่างเอกชน กับเป็นมูลนิธิ ผมว่าท้ัง ๒ คณะ ท้ังคหกรรม และ

สิ่งทอน่าจะเข้าไปดูได้และนักศึกษาอย่างน้ันเขาจะไม่เก่ียงเพราะว่ามี

นักศึกษาเข้าไปสอนวันอาทิตย์ ๒ วันสลับกันไป”

 นางฉวีวรรณ	สุคันธรัต

 “ในเรื่องของ risk management ถ้า มทร.ของเรายังไม่มี

คณะกรรมการที่ดี ทีนี้ในเรื่องของ USR อยากจะเสนอเพ่ิมเติมว่าการ

สร้างเครือข่ายตอนนี้กระแสการกระจายอ�านาจสู่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นแรงมาก และงบประมาณส่วนใหญ่ของเราได้มาจากภาครัฐ 

๗๕% เพราะฉะนัน้ตอนนีเ้ราต้องเริม่หากลยทุธ์ทีจ่ะเข้าหาองค์กรส่วน

ท้องถิ่นทั้งระดับเขตและระดับส่วนกลาง ฉะนั้น USR จะเป็นโครงการ

ที่จะเข้าไปหาได้อันนี้ฝากเป็นประเด็นไว้ด้วย และอีกประเด็นหนึ่งคือ

เรือ่งของบรูณาการ ตอนนีบ้รูณาการลองคดิว่าเราอยูห่ลายคณะจะท�า

อย่างไรให้องค์รวมในเรื่องของบูรณาการจะท�าได้ในบางครั้งในเรื่อง

ของภารกิจหลักของงาน และอาคารสถานที่ อย่างเช่นงาน ตอนน้ี

แต่ละคณะจะแยกส่วนท�าเพราะแต่ละคณะจะมี specialist ของ

ตนเองเพราะฉะนั้นจะมีกิจกรรมหรือโครงการวิจัยอะไรอย่างไรที่

สามารถที่จะบูรณาการ ทุกคณะเข้ามาร่วมกันได้ อันน้ีฝากไว้ส่วน

อาคารสถานที่ ลองคิดดูว่าอาคารวิชาอะไรที่เป็นวิชาภาคเรียนรวมทุก

คณะจะใช้เหมือนกัน หรือแม้กระทั่งแล็ปด้วยเราจะประหยัดในเรื่อง

แล็ปไปด้วยที่จะใช้แล็ปรวม แล้วอีกอันหนึ่งคือในเรื่องของรายได้    

รายได้นี้พูดถึงสัดส่วนของการแชร์ระหว่างของคณะกับของส่วนกลาง 

ทีนี้ต้องฝากคณะใหญ่ๆให้ค�านึงถึงด้วยว่าส่วนกลางจะต้อง ท�าในเรื่อง

ของการสร้างเอกลักษณ์ การสร้างอัตลักษณ์ และภารกิจเร่งด่วน แล้ว

ยังต้องดูน้องๆ คือคณะเล็กๆ คือน้องๆ คณะใหญ่ๆ คือพี่ใหญ่ เพราะ

ฉะนัน้หน้าทีข่องพีใ่หญ่ ทีจ่ะต้องดคูณะเล็กๆและภารกจิส่วนกลางด้วย 

เพราะฉะนั้นพี่ใหญ่อาจจะต้องเสียสละในเรื่องของสัดส่วนของรายได้ 

อีกเรื่องคือ KPI อาจจะมีตัวชี้วัด และมี MOU ให้ชัดเจน ระหว่างท่าน

อธิการกับท่านคณบดีแต่ละคณะจะเป็นตัวชี้วัดผลงานที่ชัดเจน”

 นางศรีวิชชา		รักจ�ารูญ 

 “ถ้าหากมหาวิทยาลัยมีนโยบายและมีแนวคิดที่ชัดเจนแล้วมี

ปัญหาคิดว่าทิศทางการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยคงจะไปได้ดี ทีนี้

ส่ิงทีคิ่ดว่าถ้ามกีารปรบัปรงุในเรือ่งของกฎระเบยีบต่างๆ จะช่วยให้การ

ท�างานมีประสิทธิภาพขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการเงิน คิดว่าถ้าหาก

มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ชัดเจนกฎระเบียบที่เอื้ออ�านวย จะท�าให้การ

ด�า เ นินงานในเรื่ องการเงิน และการสนับสนุนเรื่ องการเงิน                          

มปีระสทิธภิาพมากขึน้ไม่ว่าในเรือ่งของบคุลากรในเรือ่งของการศึกษา

ต่างๆ และอยากจะให้มหาวทิยาลัยได้ มโีอกาสได้เรยีนรูแ้ละสร้างเครอื

ข่ายกับมหาวิทยาลัยที่ประสบความส�าเร็จ ซึ่งในด้านต่างๆจะท�าให้

มหาวิทยาลัยสามารถที่จะพัฒนาส�าเร็จและไปในทิศทางที่ดีขึ้น”

 นายกสภา

 “เป็น ๒ วันที่ผมเชื่อว่าพวกเรา เห็นคุณค่า แต่ประวัติที่เป็น

อนาคตที่ดีงาม ของ มทร.ของพวกเรานั้นความจริงเกิดมาจาก

พาณิชยการพระนครเมื่อ ๑๑๕ ปี เพราะฉะนั้นเราไม่ได้ด้อยกว่าใคร

เลย ฉะนั้นเราควรจะน�าประวัติศาสตร์ท่ีดีงามมา และใน ๒ วันที่ผ่าน

มาผมได้เห็นเลยว่า พวกเราได้เปิดใจกันด้วยความต้ังใจเต็มใจมา เรา

ได้ฟังทัศนคติที่ดี เราได้รู้ถึงปัญหาเราได้เห็นถึงศักยภาพและเราจะรู้

ด้วยว่าทิศทางของเราจะไปอย่างไร มทร.พระนคร ของเราจะต้องบิน

ไปสู่เป้าหมายที่มีอนาคต ฝันเป็นจริงในระดับหนึ่งแล้ว แต่เราจะสาน

ฝันน้ันให้ส�าเร็จดีเย่ียม คนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกท�าได้ เราได้มา

ให้ก�าลงัใจกนัจะเหน็ได้ว่าท่านกรรมการผูท้รงคุณวฒุใิห้พวกท่านอย่าง

ทีเ่รยีกว่าเตม็ๆ เลย คนเราอยูไ่ด้ด้วยการปลอบประโลมใจ ว่าเราจะท�า

สิ่งที่ดีนี้ให้ส�าเร็จต้องมีคติธรรมประจ�าใจ ผมเช่ือว่า airforce ๑ จะบิน

ไม่ได้ถ้าไม่ม ีairforce ๒ และ ๓ พวกเราจะต้องอยูด้่วยกันมหาวทิยาลยั

นี้จะต้องเติบโตอีกยาวนาน การเริ่มต้นในวันนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดี และ

จะมีรายการเช่นนี้ต่อๆ ไป”
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